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الُهويَّـة األصيلة ألهل 
اليمن.. قراءٌة في خطاب 

السيد القائد

الدول االأوروبية اأكدت اأْن ال حلَّ ع�شكرياً يف اليمن ودعت حلل �شيا�شي �شامل

ناطق أنصار اهلل: نرّحب بدعوة االتحاد األوروبي للعودة للمسار السياسي وواشنطن هي املعرقل 
قبائل اليمن تنفر في عدد من المحافظات استجابًة لدعوة قائد الثورة لحماية سواحل اليمن

باعوم: ضابط إماراتي يحكم جزيرة سقطرى ويتحّكم بالسلطات المحلية في عدن والمكال 

العدوان يقود مدينة تعز إلى الفوضى المفتوحة في أحضان القاعدة وداعش  
النائب العام: إعالن حالة الطوارئ سيحمي الشعب ويحفظ األمن واالستقرار 

إقتحام جبل فاطم وصلب بمأرب ومصرع 
أركان حرب الل��واء 203 التابع للعدوان  

المارينز والقاعدة معًا في معركة الساحل
موقع "المحافظين األمريكيين": 

القواُت الموالية للسعودية في اليمن معظُم عناصرها من تنظيم القاعدة
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  - متابعات:
أكد النائُل الدااإ، القايض عبدالدزيز البغداعي، 
عىل رضورة وألميّة خرض حالة الطوارئ، ُمشارياً 
إىل أنهاا تهادف لحماياة حماياة الشادل وأمناه 

واستقراره.
وقاال البغاداعي يف مقابلاة أخرتها مداه قناة 
املسارية الفضائية مسااء أمل األربداء: إن إعالن 

حالاة الطوارئ يف البالع قد تأّخر، وكان يفرتض أن 
يتم إعالنُه بمجرع وقوع الددوان.

وأشاار البغاداعي إىل أن حالاَة الطاوارئ لاي 
قواعد اساتثنائية وساتطاُل ُكلَّ َمن يستهدف أمن 
الوطن واساتقالله ويتحالف مع الددوان، الختاً إىل 
أن السالطة السياساية املتمثلة باملجلل السيايس 

األعىل لي املدنية بإعالن حالة الطوارئ.
يف سياق آخر ععا قال القايض البغداعي مجلَل 
القضااء إىل البحث بجدية يف ُحكم املحكمة اإلعارية 

امليال بكل املدايري القضائية والسالطة التنفيذية، 
ُمشارياً إىل أن َمان يرخاع شادار الحياع يف السالك 
القضائاي وبلاده يتدارض للدادوان خهاو يرتكُل 

الييانَة بشكل مضاعف.
وأكاد القايض البغداعي أن قيااعَة الثورة ممثلة 
بالسايد عبدامللك الحوثي كانات وال زالت حريصًة 
عىل تطبيِل الددالة ومحاربة الفسااع من أية خهة 

كانت ويف خميع األوقات.

  - خاص:
قاال زعيُم حازب الدماال الريطاني – أكار أحزاب 
املدارضاة يف بريطانياا- خريماي كوربان: إن أسالحة 

بريطانية الصنع تسهم “يف كارثة إنسانية” يف اليمن.
وطالل كوربن يف مدارض انتقاعه للزيارة التي تقوإ 
بها رئيساة وزراء بلده ترييزا ماي إىل السدوعية، بتدليل 
خوري لصاعرات األسالحة إىل النظاإ السادوعي، منتقداً 

سجل حقوق اإلنسان “للنظاإ امللكي الديكتاتوري”.
وقاال كوربان: اليمن يحتاُج بشاكل عاخال إىل وقف 
إطالق نار، وتساوية سياساية ومدوناات غذائية وليل 
قصفااً.. وتساتيدإ أسالحة بريطانية الصناع يف حرٍب 

سببت كارثة إنسانية.
وأشاار زعياُم املدارضاة الريطانياة، إىل أن تحالاف 
الدادوان بقيااعة السادوعية الاذي يقصاف يف اليمان، 
مدعوما مان الحكوماة الريطانية، خلاف آالف القتىل، 
و21 مليون شيص يف حاخة إىل مساعدة إنسانية وثالثة 

ماليني الخئ اقتلدوا من منازلهم”.
وأضاف “اليمن يحتاج بشاكل عاخل إىل وقف إطالق 

نار، وتسوية سياسية ومدونات غذائية وليل قصفاً«.

ونقال موقاع قنااة بي باي يس باأن رئيساة وزراء 
ريطانيا »ماي« تواخه تسااؤالٍت بشاأن ععام بريطانيا 

لتحالف الددوان األمريكي السدوعي.
وكان بيارت أوباران الصحفاي الحاصال عاىل خائزة 
أخضل كاتل عموع يف بريطانيا واملحرر السيايس السابل 
لصحيفاة عييل تليجراف، قد لاخم يف مقال نرشه موقع 
ميادل ايسات آي، حكومَة بلاده، ُمشارياً إىل أنها أعطت 
الضوء األخرض للسادوعية التي ترتكال خرائم الذبح يف 

اليمن.
وقاال أوبران: »إن املساؤولني يف الحكومة الريطانية 
لام حلفاء القتلة يف عول اليليج ووزير الدولة لشاؤون 
الرشق األوساط توبااس إليوعع أرص ماراراً وتكراراً عىل 
منع تشكيل خريل عويل محايد للتحقيل بجرائم التحالف 
مساتيدما ثقال بريطانياا كدولاة عائماة الدضوية يف 

مجلل األمن«.
وأَضااف: ُزرُت اليمان يف يولياو تموز املاايض ورأيت 
بنفاي الرضر الذي ألحقاه طريان التحالف السادوعي 
)املدعوإ من قبل الريطانيني( بهذا البلد الجميل بشاكل 

مدلش.
وأشاار الصحفاي الريطاناي إىل أن بريطانياا قالت 
إن النظااإ السادوعي حلياٌف ميلاٌص يف »الحارب ضد 
اإلرلااب«، وأنها تتجالل بهاذا القول حقيقة أن األموال 

السدوعية مّولت تنظيم القاعدة.
ووّخاه أوبران الساؤال لوزير الدولة لشاؤون الرشق 
األوساط توباس إلياوع، الذي أظهر شاجاعة يف الحاعث 
اإلخراماي الاذي رضب يف لنادن األسابوع املاايض ولو 
يشاارك يف عمليات اإلساداف، ماا إذا كان يساتطيع أن 

يُظِهَر لذه الشجاعة يف اليمن ولو شجاعًة أعبية!.

  - يحيى الشامي:
ليال بمقدور الجيش السادوعي، بتشاكيالته 
أو  كبارية  بأعاداع  التجّماع  املتنّوعاة،  القتالياة 
أرايض  َومدساكراته عاىل  متوّساطة يف مواقداه 
خيازان ونجاران وعساري، خالقّوتاان الصاروخية 
واملدخدية تساتهدخان باال َلواعة، تلاك التجمدات 
حاال اساتالمها مدلوماات الرصاد املرخوعاة من 
وحدات االساتطالع املنترشة، ولاي وحداٌت تنترش 
برخقاة أخراٍع من القناصة يُبارشون عملياتهم خور 
توّخار الهدف أو خزء من بدن »الفريساة« الجندي 

السدوعي.
وقد أظهارت مشاالد متنوعة نرشلاا اإلعالإ 
الحربي عمليات قنص لددع من الجنوع السدوعيني، 
وتوضح املشاالد مدى توّغل القناصة اليمنيني إىل 
نقاط قريبة من مواقع عسكرية سدوعية )مساخة 
أمتار أحياناً( قبل أن تنفذ عملية القنص، ويُصّوب 
القنااص اليمني – وخل املشاالد – طلقته القاتلة 
ناحياة الهدف عناد أول ظهور للجندي السادوعي 
أو خزء من خسامه، سواء أكان متَحاّركاً أإ ثابتاً، 
وتوحاي املشاالد املدروضة يف لذا الساياق بحالة 
مان الحصاار َوتضييل الينااق يديشاها الجندي 
السدوعي خلف مرتسه يف مساحة ال تتددى األمتار 
تنتهاي عناد حادوع السااتر الرتابي أو االسامنتي 
املبني عىل أطراف املوقع، كما أن محدوعيّة الحركة 
لذه تسالل الجندي السدوعي قدرتَه عىل ممارسة 
حركاة  إزاء  الدخاعياة  أو  االساتطالعية  مهاماه 
وتنقل املقاتال اليمني الذي ياُلمل بفولة بندقيّته 

تحصينات املوقع السدوعي.
يف لاذا الصدع كشاَف مصدر ميداناي يف وحدة 
القناصاة اليمنية يف حديث خاص بصدى املسارية 
عن تكبّد الجيش السادوعي خراء عمليات القنص 
خساائر غاري متوّقدة بالنسابة لشاكل واحد من 
أشاكال الدملياات القتالياة وراء الحادوع، مؤّكداً 
مارَع زلاء السابدة وعرشيان خنديا سادوعيا 
خاالل الدرش األياإ املاضياة )األوىل من بداية الداإ 
الصماوعي الثالاث(، وقدات آخر أرباع عمليات يف 

موقاع عساكري قبالاة منفاذ علال ويف موقَداي 
الكرس والفريضة، وأشار املصدر إىل وخوع تنسيل 
بني وحدة الرصد والرقابة ووحدة القناصة التابدة 
للجيش واللجان الشادبية، متوّعاداً خنوع الجيش 
السادوعي باملزياد مان عمليات القناص والتنكيل 

خالل األياإ القاعمة.
عاىل صدياد اليساائر السادوعية يف خبهاات 
اليمنياة  الصاروخياة  يف  مصادر  أعلان  خيازان 
مرع عدع من الجنوع السادوعيني إثر اساتهداف 
تجّمداتهام يف موقع ملحمة، مضيفاً أن سايارات 
اإلسداف سارعت إىل املوقع املستهدف لنقل القتىل 
واملصاباني، وأشاار املصادر إىل تحقيال الرضباة 
لدخها بدقاة كبرية، مرّخحاً أن يتجاوز عدع القتىل 

اليمسة خنوع غري املصابني.
وبالتزامان واصل القوات اليمنياة عّكها مواقَع 
الجياش السادوعي وتحصيناتاه يف برج الشادف 
َوموقاع الدخاان َوقائام زبياد َوالرمياح ورشقان 

َوموقاع الدباعية َوموقع روحان َوموقع الفريضة، 
وراخل الدمليات تدمري آليتني عسكريتني محملتني 
برشاشاني عياار 23 كانتاا عاىل موقاِع املدزاب، 
باإلضاخاة إىل قناص خنديني سادوعيني يف موقَدي 

الفريضة والكرس.
ويف نجران استهدخت املدخدية اليمنية تجمداٍت 
للجنوع السادوعيني خلاف خبل الشابكة ويف خبل 
امليروق َورقاباة الفواز بددٍع مان قذائف املدخدية 
تاللاا اساتهداف تجمدات عساكرية يف مدساكر 
رخاالء بصلية مان صوارياخ الكاتيوشاا وقذائف 
املدخدياة، باإلضاخاة إىل تدمري مدرعة سادوعية يف 

موقع السديل ومرع طاقمها.
كما شاهدت عساري عمليات قصف عىل مواقع 
الجيش السدوعي وتجّمداته يف الشبكة والجوازات 
ويف منفذ علل والجوازات باملنفذ والجمارك وموقع 
الحاخر، حيث عاوعت املدخدية اليمنية اساتهداَخه 

بددع من القذائف خالل الثالثة األياإ املاضية.

م�شدٌر بوحدة القّنا�شة ل�شدى امل�شرية: تكّبد اجلي�ص ال�شعودي جراء عمليات القن�ص خ�شائَر غرَي متوّقعة 

تدمرُي ثالث آليات عسكرية ومقتُل عدد من الجنود 
السعوديني والقّناصة تحُصُد 27 جندياً يف 10 أيام

النائب العام: إعالُن حالة الطوارئ يهدُف لحماية 
الشعب وكان يفرتض أن يعلن مع بداية العدوان

زعيُم حزب العمال الربيطاني: لندن تساهم يف صناعة كارثة إنسانية يف 
اليمن.. وموقع ميدل آيست آي: نحن حلفاء القتلة يف الخليج

  - مأرب:
أخااع مصادٌر عساكري بمارع أركان حرب 
اللاواء 203 التابع للدادوان، الدميد املرتزق محمد 
الشااوش وإصابة ثالثة مان مراخقياه، بانفجار 

عبوة ناسفة بصحن الجن يف مأرب.
نّفاد أبطاال الجيش واللجاان الشادبية أمل 
األربدااء عملياة نوعياة عاىل مواقاع للمناخقني 
ومرتزقاة الدادوان األمريكي السادوعي يف حريل 
القرامياش بمحاخظة ماأرب، وكبدولم خساائر 

خاعحة يف الدديد والدتاع.
الجياش  قاوات  باقتحااإ  الدملياة  وتمثلات 

واللجاان الشادبية ملواقع املرتزقاة يف خبيَل خاطم 
وصلل بحريل القراميش ومواقع يف واعي نملة.

وأخااع مصادر عساكري بأن عادعاً كبارياً من 
املرتزقاة واملناخقني لقوا مصارعهم وُخرح آخرون 

يف الدملية النوعية.
وإذ تام تدماريُ آلية ملناخقاي الدادوان محملة 
القرامياش..  بحريال  نملاة  واعي  يف  بالذخارية 
اساتهدخت القاوة الصاروخياة للجياش واللجان 
ميزنااً لألسالحة تابع للمناخقاني يف ذات املنطقة 
بصواريخ غاراع، محققة إصاباٍت مبارشًة ُسامع 
عىل إثرلا انفجارات للقذائف واألسلحة التي كانت 

ميزنة لناك.

  - تعز:
لقاي ما ال يقال عان ل2 من عناارص املرتزقة 
مصارعهم وُخارح 30 آخرون يف قصف صاروخي 
الشادبية عاىل  الجياش واللجاان  أبطاال  نفاذه 

تجمداتهم رشق املياء بمحاخظة تدز.
وقاال مصدر عساكري: إن القاوة الصاروخية 
التابدة للجيش واللجان الشادبية تمّكنت الثالثاء 
ع للمرتزقة يف مدساكر  املايض من اساتهداف تجمُّ
الدخاع الجوي رشق املياء، خيما تباعل ناشطون يف 
صفوف املرتزقة مدلوماٍت عىل »الفيل بوك« تفيد 
بمرع ل2 عناراً منهم وخرح 30 آخرين خراء 

لذه الدملية.
يف ذات السياق أكد مصدر عسكري يف محاخظة 

تدز أن أبطال الجيش واللجان الشدبية تمكنوا من 
تطهري منطقة الكدحة بمديرية الوازعية، ُمشارياً 
إىل أن عناارَص املرتزقاة تكبدوا خساائَر خاعحة يف 

األرواح والدتاع.
ويف خبهاة املديناة لقي الدارشات من عنارص 
املرتزقاة مصارعهام يف محااوالت زحف خاشالة 
قاماوا بها باتجااه تبة لائل والقار الجمهوري 
وكذلاك باتجااه شاارع األربداني وحاي كالبة إىل 
غرب الدخاع الجوي والتبة الساوعاء وتبة املحضار 

بمنطقة الضباب.
وأّكد مصدٌر عسكري أن أبطاَل الجيش واللجان 
الشادبية تمكنوا من كرس محااوالت الزحف التي 
اساتمرت لسااعات عديدة عىل مواقاع يف الجبهة 
الغربياة ملدينة تداز، وأن عناارص املرتزقة تكبدوا 

خسائَر خاعحًة يف األرواح والدتاع.

  - خاص:
أكد القيااعي الباارز بالحاراك الجنوبي، خاعي 
باعاوإ، أن خزيرة ساقطرى اليمنياة باتت تحت 
حكام ضاباط إماراتاي، وكشاف عن تَحاارُّكات 

إماراتية خطرية يف الجزيرة.
وقاال باعوإ إن ضابطااً إماراتياً يحكم خزيرة 
ساقطرى ويسارّي إليهاا 3 رحاالت من أباو ظبي 
بشاكل يوماي، ولو ما أقار به محاخاظ الجزيرة 

املدنّي من قبل سلطات االحتالل.
برباط  قامات  اإلمااراِت  أن  باعاوإ  وأوضاح 
الجزيارة بشابكة االتصااالت اإلماراتياة، ويف ذات 

الوقات ما تازال تغلل مطاار الريان وتغلال أَيْضاً 
طريَل الضبة وتمنع الصياعين من أبناء شحري من 

االصطياع يف بحرلم.
وأشار باعوإ إىل أن الضابط اإلماراتي يتحكم يف 

ُكّل السلطات املحلية يف عدن واملكال.
واتهام باعوإ عمالء االحتاالل بأنهم ال يجدون 
غضاضاًة يف ُكّل لاذا، واصفااً إيالام بمددوماي 

الكرامة.
وتسااءل باعاوإ عّماا إذا كان التبّلاد واندداإ 
الوطنياة والجهال والغباء وصل إىل لاذه الدرخة، 
بحياث أصباح الياواء الوطني لو سايّد املوقف؟ 
وتسااءل مرة أخرى قائالً: »لل لدى لؤالء الناس 

كرامة واعتزاز بالنفل واالنتماء والوطن؟«.

م�شَرُع اأركان اللواء 203 التابع للعدوان:

أبطاُل الجيش واللجان يقتحمون جبل فاطم وصلب 
بحريب القراميش وسقوط قتلى وجرحى من املرتزقة

مصرع وجرح 54 من عناصر املرتزقة بقصف صاروخي 
يف املخاء ومحرقة أخرى بانكسار زحفهم غربي تعز

باعوم: ضابٌط إماراتي يحُكُم جزيرة سقطرى ويتحّكُم 
بالسلطات املحلية يف عدن واملكال

مكتب رئيس الحكومة يدعو لعدم 
االنسياق وراء شائعات املطابخ اإلعالمية 

للعدوان وأذنابه من املرتزقة والعمالء
  - صنعاء:

ععا مكتُل الدكتور عبدالدزياز بن حبتور رئيل الوزراء بحكومة 
اإلنقاذ الوطني، بدَض وساائل اإلعالمية واملواقع اإلخبارية إىل تحّري 
ه وأْن ال تنسااق وراء الشاائدات التي تقف وراءلا  الدقاة خيما تنرُشُ

املطابخ اإلعالمية للددوان وأذنابه من املرتزقة والدمالء.
خاء ذلك يف تريح ملصدر مسائول يف مكتال رئيل الوزراء الذي 
نفاى ماا تناقلته عادٌع من مواقاع التواصال االختماعي عان تقديم 

الدكتور عبدالدزيز صالح بن حبتور، استقالتَه من منصبه.
وبحسال وكالة سبأ أكد املصدر أن رئيل الوزراء َقِبَل لذه املهمة 
ولاو يداي تماماً ِعَظاَم لذه املساؤولية يف لذه اللحظاة التأرييية، 
وما سايواخه حكومته من تحديات خمة ومتشادبة؛ نتيجة األوضاع 
املدّقادة التاي ييلقهاا اساتمراُر الدادوان األعراباي وحصااره غري 

األخالقي والحرب املفروضة عىل الشدل اليمني.
وأشاار املصدر إىل أن رئيَل الوزراء، مستمرٌّ وماٍض يف أعاء واخبه 
الوطني يف قياعة حكومة االنقاذ، بما يمليه عليه ضمريُه تجاه وطنه 

ولو يواخه أرشَس عدوان وحصار.
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  - خاص:
أكََّد الناطُل الرساميُّ ألنصار الله محمد عبدالسالإ، أن 
الحل السيايس تتحكم به أمريكا، خازماً بأن الطرف اآلخر 
املتمثال بالدادوان ال يرَغُل باالتجااه نحو الَحاّل، مرخداً 

السبَل إىل أن القضية برمتها بيد أمريكا.
قال عبُدالسالإ يف مقابلة مع قناة املنار، مساء الثالثاء: 
ساتكون لناك خولاة خديادة مان املشااورات، »إذا أراع 

األمريكان أن يتوقف اآلن الحديُث عن الحل الدسكري«.
وإذ كشاف بأن القاوى الوطنيَة لم تغلال األبواَب أماإ 
الحوار، »نحن مساتمرون يف نقاشااتنا ماع ُكّل األطراف 
الدولية ومساتمرون يف النقاش للوصاول إىل حلول عاعلة 
ومنصفة«.. أبادى ثقتَه بثبات الشادل اليمني وصموعه، 
بالقاول: »ال يوخد اآلن تدويل لو عاىل خانل املفاوضات 
والتدويل لو عىل الله سبحانه وتداىل ونتوكل عليه بصدق 
وليال بمجارع كالإ بال بصادق وبواقدياة وعاماني من 

الصموع تثبت ذلك«.
وأوضاح عبدالساالإ أن السافري األمريكاي كان يقول 
»الزإ يتام الداوعة إىل الحارب، خئنا بكم يف لذا األسابوع 
لنرى لل ستستسالمون لل ساتقدمون املطالل التي لم 

نحققها عسكرياً لتقدمولا سياسياً؟«.
وخدع عبدالسالإ التأكيد عىل اساتدداع القوى الوطنية 
للحوار السايايس والتفاوض الداعل الاذي يؤعي إىل حلول 

عاعلاة ومنصفاة، وكذلاك خالازة للدخااع عان النفال 
والكرامة بال حدوع؛ باعتباره خياراً ال نقاش خيه وال يمكن 

أن يقبل حتى للنقاش.
ولفات عبُدالساالإ إىل أناه ال ماناع للذلااب إىل الحال 

يوخاد ماناع  بيطاوة واحادة وال 
للبدء عىل مساار تفالمات محدعة 
بيطاوة  تبادأ  تراتبياة  بيطاوات 
عساكرية وأمنياة مثاالُ ثام تبادأ 
بمحاذاتها خطوة سياسية، مشرياً 
إىل خارطاة الطريال التاي قدمتها 
املالحظاات  رغام  املتحادة  األمام 
عليهاا لكن عاىل األقل لاي أرضية 
قابلاة للنقااش؛ ألنهاا عاىل األقال 
تضمنات الجانل السايايس املتمثل 
والحكوماة  الرئاساة  بمؤسساة 
ثام  السياساية  القضاياا  وبقياة 
باألمان  املتمثال  األمناي  الجانال 
واالساتقرار يف بداض املحاخظاات 
كيطاوة أوىل وباملحاخظات األخرى 

وكذلك يف الجانل الدسكري اإلنساني 
االقتصااعي.. باملقابل قال عبدالساالإ: »نحن ندتقد اآلن 
أن الاذي يجال أن يكون لو ماا يحصل اآلن لاو تطوير 
الدمل الدساكري وتطوير الدمل الصاروخي ولو تطوير 

الجانل الدخاعي والدمل عىل أسااس أن الددوان سيستمر 
وأناه ال يجل أن نتوقف؛ ألن ماا يمكن أن ييضَع الددوان 
واألطاراف املدتدياة بماا خيهاا األمرياكان أن ياروا أن ال 

مصلحة يف استمرار الحرب«.
َق ناطُل أنصار الله ملراحل  وتطرَّ
بالقول:  الساابل  التفاويض  املسار 
»أمرياكا بالتحديد لاي التي تحدع 
مساار املشااورات متى تبدأ ومتى 
يتوقف«، مساتذكراً أناه ويف خنيف 
واحاد كانت أمريكا حاارضة بقوة 
وحادعت الفرتة املحادعة ألن تكوَن 
خقاط لالساتجابة لقارار مجلال 
خنياف  خولاة  ويف   2216 األمان 
الثانياة كانت املشااورات أسابوع 
حينهاا وعندماا كان لنااك رغباة 
املمثال  اآلخار  والطارف  للتمدياد 
للرياض كان مواخقاً عىل االستمرار 
والحكومة الساويرسية لام تمانع 
وكذلك إسماعيل ولد الشيخ واألمم 
املتحدة لم يكن لديهم مانع، الذي كان 
لديه مانع يف االساتمرار بدد أسبوع لو السفري األمريكي 
وقالها رصاحة يف الجلساة أنه أسابوع خقط بدد األسبوع 

ال يوخد. 

وخيما يياص حقيقة وخوع تحركات أملانية سياساية 
لرعاية املشااورات القاعمة، قال الناطل الرسامي ألنصار 
اللاه إن »ماا قامت به أملانياا مؤخراً أو ماا تدمله يف إطار 
عمل بدض املنظمات خقط«، مضيفاً أنه ال يوخد أي ععوة 
رسامية مان الجانال األملاني ساواء عر السافري أو عر 
اليارخية لم نتللَّ حديثاً أن لناك رعاية لجولة خديدة من 

املشاورات«.
وأضااف قائاالً: »نحان يف لقاء ماع منظماات ترعالا 
أملانياا أو تدعمهاا أملانيا عقدت مؤخاراً يف برلني حرضلا 
أيضااً مندوباون عناا كان الحديث عن كياف تقدإ بدض 
اآلراء واألخاكار لليروج من لذا الوضاع للدخول يف خولة 
خديدة من املشااورات ثم حرض لذه الجلساات إسماعيل 
ولد الشايخ واستمع أيضاً إىل املشاركني الذين كانوا يمثلوا 

ُكّل األطراف السياسية«.
وأشاار إىل أن ما يجري لو نشاط منظمات تتبع أملانيا 
تسادى إىل أن تكون لناك خولاة خديدة أو عمل عىل إطار 

موقف نحو السالإ.
وأوضح عبدالساالإ يف ختااإ املقابلة أن موقاَف املانيا 
واضٌح ومدروٌف لي تدعم الساالإ ولاي تقدإ يف الجانل 
اإلنساني مواقف إيجابية، مشرياً إىل لقاءات مع اليارخية 
األملانية مؤّخراً خرى خيها النقاُش حول كيف يمكن الدمل 

عىل بدء خولة خديدة من املشاورات.

  - خاص:
حَماَل بياُن االتحاع األوروبي بشاأن اليمن 
الكثريَ مان الحقائل وغلبت علياه اإليجابية؛ 
ليدكال نظارة أوروبياة واضحاة لحقيقاة 
الدادوان عاىل اليمان وأخطاره عاىل املنطقة 
والدالم ككل، بصورة تكشاف أن عول االتحاع 
األوروباي تحّررت مان الساطوة الريطانية، 
خصوصااً أن البياان خاء بدد أيااإ قليلة من 
تساليم رساالة خروج بريطانيا مان االتحاع 
بشاكل رسامي بدَدماا كانات تسايطر عىل 

قراراته خصوصاً خيما يتدلل باليمن.
يف البياان الصااعر عان اختمااع مجلال 
االتحااع األوروباي بيصاوص اليمان، أكدت 
عوُل االتحااع أنه ال يوخد أياة إمكانية لنجاح 
الحل الدساكري بنفل القدر من التأكيد عىل 
أن الحال يف اليمن لن يتام إال من خالل عملية 
تفاوضية تضم خميع األطراف اليمنية ووقف 

خوري للدمليات الدسكرية.
ورغم ألميّة النقاط السابع التي ورعت يف 
البيان إال أن لناك بدَض النقاط التي اكتسبت 
ألمية أكر، خصوصاً أنها عكست إعراك عول 
االتحاع األوروبي ليطورة التصديد الدسكري 
من قبل الددوان يف الساحل الغربي لليمن عىل 

البحر األحمر.
وقبال تنااول ماا تضمناه بياان االتحااع 
األوروباي يف النقااط األخارى، يمكان القول 
إن الصحاوة األوروبياة التي تضمنهاا البيان 
تداوع إلعراك الادول األوربياة للمياطر التي 
تحدق بها خراء التصديد الدساكري للددوان 
بادور أمريكاي أوساع يف السااحل الغرباي 
والبحر األحمار وخقاً للمصالاح التي تتحكُم 
بسياساات الدول، وبالتاايل ال تيضع األمور 

لنا لألخالقيات أو املثالية.
مع خروج بريطانيا من االتحاع األوروبي، 
يساور عول أوروبا قلل من سياسيات الرئيل 
األمريكاي عونالد ترامال، التي عاّر عنها يف 
عدة مناسابات، والتي تهدف لتفكيك االتحاع 
األوروبي بما يمنح الواليات املتحدة األمريكية 
ليمنة مطلقة عاىل الدالم، ولو لدف عرت 
عنه واشنطن بشكل واضح يف بيان لليارخية 
األمريكية يف األيااإ األوىل لوالية ترامل والذي 

أمرياكا  أن  تضمان إشاارًة واضحاًة 
تسدى للهيمنة عىل الدالم من خديد.

امليابارات األمريكياة تتحارُك عىل 
نحو خطري تدركه الادول األوربية من 
خاالل ععم مرشاحي الرئاساة يف تلك 
الدول واألحزاب التي يمثلونها ولديهم 
توخهاات يف حال الفاوز نحو اليروج 

من االتحاع األوروبي.
النفاط  أسادار  انهياار  ظال  ويف 
وظهاور أمريكا كأكر مصاّدر له عر 
»النفاط الصياري« يظهار أن تهديد 
املالحة البحرياة يدد مصلحة أمريكية 
سادوعية تتمثل يف رخع أسدار النفط، 
ولاو االرتفااع الاذي ساتتحّمل عبئه 

الدول األوروبية املستهلكة للنفط.
األمريكياة  وتؤكاد مجلاة »نياوز وياك« 
صحة ما سابل يف تقرير مطول نرشته أواخر 
مارس املايض ويقول إن السدوعية والواليات 
املتحادة يف حاال نجحتاا يف خلال حالاة من 
الفاوىض واالرتباك يف مضيل بااب املندب من 
خاالل الهجماات الصاروخية، ساوف تكون 
أوروباا أكر اليارسين، إذ ساتُحرإ ما قيمته 
150 ملياار عوالر من النفاط والغاز الطبيدي 

الرضوري سنويًا.
ويضياف التقريار أناه غالبًا ما 
تّدعي السادوعية املدعومة أمريكياً 
أن مان أسامالم »الحوثياني« لام 
من يهدع مضيل بااب املندب، إال أن 
الحقائال تشاري إىل الدكال تماًما. 
خقد سايطر »الحوثياون« عىل عدة 
مواقع مطّلاة عىل املضيل عىل مدار 
الداماني املاضياني، والتاي كان من 
شاأنها إتاحة الفرصة لهم بتدطيل 
ساري املالحاة بشاكل كباري، ولكن 
اساتمر املضيال مفتوًحاا للمالحة 

بشكل عائم.
السادوعية  التقريار  واتهام 
وواشانطن بالوقوف وراء لجمات 
غامضاة ضد سافن تجارية يف باب 
املندب، مشارياً إىل أناه إذا ما عّطلت 
السادوعية ُكاّلً مان خاط األنابيال 
االسارتاتيجي للدراق، ومضيل باب 

املنادب، ساوف تحتكاُر تقريبًاا نقال النفط 

والغااز الدرباي إىل أوروبا، ولو ما سايكلف 

الدول األوروبية مئات املليارات.

بالداوعة لبيان االتحااع األوروبي، الصاعر 

أمال األول، وبناًء عىل وضاوح املياطر التي 

تحادق بالادول األوروبياة مان وراء زعزعة 

األمان يف البحر األحمر، خقد ناص البيان عىل 

أن »االتحااع األوروباي يشادر بالقلال أيضاً 

إزاء عواقال الحارب يف اليمان عىل اساتقرار 

املنطقاة«، مشارياً إىل أن الددوان عاىل اليمن 

أوخاد »الظاروف املالئماة للمنظمات 
اإلخرامية يف اليمن مثل تنظيم القاعدة 
يف شابه الجزيارة الدربياة، وعاعش«. 
وطالال البيان بإخاراءات حازمة ضد 
لاذه الجماعات التي تمثل أنشاطتها 
تهدياداً إضاخياً للتساوية السياساية 
وتشاّكل  املفاوضاات  عاىل  القائماة 
مياطار كبارية عاىل أمان املنطقاة 

وخارخها«.
كما عاّر االتحاُع األوروبي بشاكل 
رصياح عان مياوخاه مان التصديد 
الدساكري يف البحر األحمر عندما قال 
يف البيان »وباإلضاخة ليطر الجماعات 
اإلخرامياة خقد أَعَّى الاراع إىل زياعة 
الحواعث عىل طول سااحل اليمان عىل البحر 
األحمر، مما يقّوض حرياة املالحة، ويدّرض 
التجارة البحرية لليطر يف طريل عويل حاسم 

للنقل البحري«.
خيماا يياص اليمان، أكاد بياان االتحاع 
األوروباي أناه ال يمكان أن يكاون لناك حل 
عساكري للاراع يف اليمان. وال يمكان حل 
األزمة إال من خالل عملية تفاوضية، تشامل 
خميع األطراف املدنية، وتؤعي إىل حل سيايس 

شامل. 
وخادع االتحااع األوروباي ععَمه 
القوي للجهاوع التاي يبذُلُها األمنُي 
واملبداوث  املتحادة  لألمام  الدااإ 
لليمان  املتحادة  لألمام  اليااص 
إسماعيل ولد الشيخ أحمد؛ من أخل 
تحقيل استئناف املفاوضات، وحث 
خميع أطراف النزاع عىل االستجابة 
بطريقة مرنة وبطريقة بنّاءة وعون 

رشوط مسبقة لجهوعلم.
وشاّدع البيان عىل رضورة اتياذ 
خطاوات خورية صاوب التوصل إىل 
وقاف عائام إلطاالق النار، مشارياً 
إىل أناه ولكاي تكاوَن لاذه الدمليُة 
ناخحًة، خإن عىل خميع األطراف إىل 
االتفاق عىل وخه الرسعة عىل وقف 
األعمال القتالياة كيطوة أوىل نحو 

استئناف محاعثات السالإ.
كما أعان االتحاع األوروبي، بشكل 

رصيح وواضح، الهجمات ضد املدنيني، بما يف 
ذلك القصف واساتيداإ الذخائار الدنقوعية، 
َوالهجماات التاي تساببت يف تدماري البنياة 
التحتياة املدنياة بما يف ذلك املادارس واملراخل 
الطبية واملناطل السكنية واألسواق وشبكات 

املياه، واملوانئ واملطارات«.
وأيّاد البياُن إخاراَء تحقيقات مساتقلة يف 
خمياع االنتهاكات املزعوماة، بغية وضع حد 
لإلخالت مان الدقاب عاىل الجارإ، مدتراً أن 
ضمان املسااءلة عن االنتهاكات خازءاً لاماً 
مان عملية التوصل إىل تساوية عائمة للراع 

الحايل.
كماا أّكد االتحاُع األوروبي الحاخة املاساة 
إىل إزالاة الدقباات والدوائل التاي تحول عون 
تقديم املسااعدة املنقذة للحياة وتيسري مرور 
اإلغاثاة اإلنساانية برسعاة وعون إعاقة عىل 
املدنياني املحتاخني، ولو أمر محايد يف طابده 

ويجري عون أي تمييز ضار.
 ويف ظال الحصاار والحظر الاذي يفرُضه 
الدادواُن عاىل مينااء الحديادة، اعتار بياُن 
خمياع  إىل  الوصاوَل  أن  األوروباي  االتحااع 
املوانائ البحرياة أمار رضوري، مؤكاداً عىل 
رضورة ضماان التشاغيل الكامال والفّداال 
مليناء الحديدة؛ باعتباره رشياَن الحياة للدعم 
اإلنساني ونقطة الوصول التجارية لإلمداعات 

األساسية. 
كماا ععا االتحااُع األوروباي إىل إعاعة ختح 
مطاار صندااء للرحاالت، بحياث يمكن نقل 
األعوية والسلع التي تمل الحاخة إليها وكذا 
اليمنيني الذين يحتاخاون إىل الدالِج الطبي يف 

اليارج.
أيضااً ويف ظل تنصال حكومة الرياض عن 
عخاع رواتل موظفاي الدولاة، َحاثَّ االتحاع 
األوروباي عاىل اساتئناف رسياع ملدخوعاات 
الرواتل يف القطاع الداإ يف خميع أنحاء اليمن 

والوخاء بالتزامات البنك املركزي.
ويف نهاياة البياان خاّدع التحااع األوروبي 
التأكيَد عىل اساتدداِعه لزيااعة خهوعه لدعم 
إخاراءات األمام املتحادة؛ سادياً للتوصل إىل 
تسوية سياسية لهذه األزمة بتقديم مساعيه 
الحميادة للطرخني من أخال التوّصل إىل وقف 

لألعمال الددائية وبدء املفاوضات.

دعا اإىل فتح مطار �شنعاء وميناء احلديدة و�شرف مرتبات موظفي الدولة
أدان بقوة الهجمات الجوية ضد المدنيين وتدمير المدارس والمرافق والمستشفيات والُبنى التحتية في اليمن

أكد أن العدواَن على اليمن وّفر الظروَف المالئمة لداعش والقاعد َوأن التصعيد في البحر األحمر يهدد العالم ويعرض التجارة البحرية للخطر 

االتحاد األوروبي: ال وجوَد لحل عسكري يف اليمن ويجب وقف إطالق النار والعودة للمفاوضات بشكل فوري

الناطُق باسم أنصار اهلل 
يرحب ببيان االتحاد األوروبي  

  - خاص:
رّحال الناطاُل الرسامي باسام أنصاار اللاه محماد 
عبدالساالإ ببيان االتحاع األوروباي وععوته لوقف الحرب 
يف اليمن والدوعة للمفاوضات السياسية، واعترلا خطوًة 

إيجابيًة نحو السالإ.
وقاال عبُدالساالإ يف صفحتاه بموقع تويارت: “نرّحل 
بدعوة االتحاع األوروبي إىل رضورة عوعة املساار السيايس 
ورسعاة املدالجات اإلنساانية وندتر ذلاك خطوة إيجابية 

لدعم السالإ واالستقرار يف اليمن”.

اأكد على اجلاهزية للحل ال�شيا�شي وكذلك الدفاع عن النف�ص والكرامة بال حدود باعتباره خياراً ال نقا�ص فيه 

ناطُق أنصار اهلل: ستكون هناك جولة جديدة من املشاورات إذا أراد األمريكان ذلك
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  - خاص:
تحَت شادار »لن ننىس أرسانا«، عشانت اللجنة الوطنية 
لشاؤون األرسى، لاذا األسابوَع، حملاَة الوخااء لألرسى، 
بفداليااٍت رسامية واختماعياة وشادبية، يف عادع مان 

محاخظات الجمهورية. 
 خفي محاخظة املحويت نُظمت خداليٌة لتدشني الحملة، 
يوإ أمال األربداء، بحضور وكيايَل املحاخظة ونائل مدير 
أمان املحاخظة ومادراء عماوإ املكاتل التنفيذياة ومدراء 
عماوإ املديرياات والفدالياات الجمالريياة واالختماعية 
باملحاخظاة، وقد شاملت الفدالياة الدديَد من النشااطات 
التوعوياة والزيارات امليدانية ملنازل أرس األرسى واملدتقلني 
وتقديم املساعدات املالية والغذائية لهم؛ تقديًرا لتضحياتهم 

الكبرية يف سبيل الدين والوطن.
 ويف محاخظة الحديدة تم تدشني الحملة بفدالية رسمية 
أقيمت يوإ أمل بحضور وكيل أول املحاخظة ومدير مكتل 
الرتبياة والتدليم وعادع من القيااعات األمنياة باملحاخظة 
ومادراء عموإ املكاتل التنفيذية وامَلَشاايخ والشايصيات 

االختماعية وقياعات أنصار الله.
وكانات خدالياة أخرى قاد أقيمت يف محاخظاة صددة، 
حياث تام تدشانُي الحملاة بحضاور محاخاظ املحاخظاة 
واألماني الداإ للمجلل املحايل وقائد محاور صددة وعدع 
من القيااعات األمنياة باملحاخظاة ومدراء عماوإ املكاتل 
التنفيذياة وامَلَشاايخ والشايصيات االختماعياة، وخالل 
التدشاني قاإ املحاخظ واألمني الداإ وقائاد املحور بتوزيع 
الساالل الغذائية واملبالغ الرمزية عىل أرس الشهداء؛ تدبرياً 

عن وقوف الجميع إىل خانل األرسى وألاليهم.
أماا محاخظاة حّجاة خقد عشانت الحملة ياوإ الثالثاء 

الفائات من خالل خدالية أقيمت بصالاة املجمع الحكومي 
بمديناة حّجة، بحضاور قيااعات رسامية واختماعية، يف 
مقدمتهام القائام بأعماال محاخاظ املحاخظاة وعدع من 
وكالء املحاخظاة ومدراء املكاتل التنفيذية وخمع غفري من 

امَلَشايخ والقياعات االختماعية واملواطنني.
ويف اليوإ نفسه عشنت محاخظة عمران الحملَة بفدالية 
مماثلاة حرضلاا ُكلٌّ مان مدير أمان املحاخظاة وأعضاء 
السالطة املحلية ومادراء املكاتال التنفيذياة، والدديد من 

َمَشايخ املحاخظة.
ويف محاخظة لحج أَيْضاً قاإ محاخظ املحاخظة األساتاذ 
أحمد حموع خريل بمدينة الرالدة بتدشني الحملة بحضور 

شيصيات سياسية واختماعية من محاخظة لحج.
ميتلاف  يف  أقيمات  التاي  الفدالياات  تضمنات  وقاد 
املحاخظاات، إلقاء عدع من القصائد الشادرية، والكلمات، 
بشاأن األرسى، باإلضاخة إىل نشااطات اختماعية وثقاخية 
ميتلفاة، حياث أكد الجمياع عىل وخاوب التَحااّرك لحل 
قضياة األرسى وااللتمااإ برعاية أرسلم؛ تقدياراً ووخاءاً 

لتضحياتهم الدظيمة يف سبيل الله والوطن والحرية. 
وأماا يف الداصمة صنداء خقد عشانت الهيئة النساائية 
الداماة حملاَة الوخاء لألرسى بوقفاة احتجاخية حرضلا 
عدٌع من ألايل األرسى، وخالل الوقفة طالل األلايل املجتمع 
الدويل وكاخة أحرار الدالم بالدمل عىل تحريك ملف األرسى 
وخقااً ملاا تحتُِّمه عليهام املواثياُل والرشائاع الدولية التي 
يلتزماون بهاا، باإلضاخاة إىل مطالباة األمم املتحادة وكل 
الهيئات ذات الصلة بتحييد ملف األرسى عن أية حساابات 

أَْو مناكفات سياسية.
ويأتي تدشاني حملة الوخاء لألرسى اساتجابًة لتوخيه 
من املجلل السايايس األعىل بالتداون ماع اللجنة الوطنية 

لشؤون األرسى.

  - صالح مصلح:
ماع مرور أياإ عىل عخول الددوان عاىل اليمن عامه الثالث 
يواصال طارياُن تحالف الدادوان ارتاكاَب الجرائم الوحشاية 
واملجازر البشادة بحل املدنيني يف ميتلف املحاخظات اليمنية، 
والتي تشاهد تصديداً واضحاً من قبل تحالاف الددوان بقياعة 
أمرياكا والسادوعية، يف ارتكاباه للمزياد مان خرائام الحرب 
وخرائم ضد اإلنسانية، حيث ارتكل خالل الثالثة األياإ املاضية 
خقاط 7 خرائم بحل مدنياني يف محاخظات صندااَء والحديدة 
وماأرب والجاوف وتدز، أسافرت عان استشاهاع م1 مواطناً 

وخرح 16 آخرين.
خفي محاخظة مأرب، وبحسل مصدر محيل أخاع لصحيفة 
»صادى املسارية« باأن ا مواطنني استشاهدوا، بينهام امرأة 
وخمساة مسادفني وخرح آخاران خراء ثالث غاارات لطريان 

الددوان استهدختهم يف مديرية رصواح.
وكان املسادفون لرعاوا إىل املكان النتشاال ضحايا الغارة 
ليتام  وازع  املواطان حسان  اساتهدخت سايارة  التاي  األوىل 

د بغارتني. استهداخهم وبشكل متدمَّ
وأوضح املصدر أن طريان الددوان اساتهدف سيارة املواطن 
وازع حسان راشاد ربيع يف الطريل املؤعية إىل قرية آل الزايدي 
بغارتني خويتني أسفرتا عن استشاهاع ثالثة مواطنني وخرح 
اثنني آخرين، مشارياً إىل أن عدعاً من املواطنني لرعوا إىل مكان 
الجريمة إلساداف الجرحى إال أن طريان الددوان الغاشم عاوع 
اساتهداَف املسادفني »وبشاكل متدمد« بغارتني، ماا أَعَّى إىل 
ارتفااع عدع الشاهداء مان 3 إىل ا بينهم امارأة وأصابت اثنني 

آخرين.
ولفات املصدر إىل أن طاريان الددوان اساتمر يف التحليل يف 

م بدض  ساماء الحاعثة، ما أَعَّى إىل وخااة بدض الجرحى وتفحُّ
الجثث، كما تدثرت عملية اإلسداف.

ويف محاخظاة الحديادة استشاهد مواطنان أمال األربداء 
5 أبريل وُخارح ل آخرون بغارات لتحالف الددوان اساتهدخت 

مصنداً يف مديرية باخل.
وبحسال املصادر خإن املواطناني كانوا يدملاون يف مصنع 
امللح بمديرية باخل قبل أن تيتطف طائرات الددوان عاخيتَهم 

وأرواح اثنني منهم.
إىل ذلاك استشاهد ل مواطناني، الثالثاء ل ابريال، يف غارات 
لطريان أباتيش الددوان عىل قوارب الصياعين يف ساحل الطائف 
بمديرياة الدريهمي التابدة ملحاخظة الحديدة أَيْضاً، وبحسال 
مصدر محيل أكد أن ل مواطنني كانوا يصطاعون عىل متن أحد 

القوارب استشهدوا إثَر تلك الغارات الددوانية.
ويف خريمة مماثلة استشاهد مواطنان رخل وامرأة وأصيل 
ثالاٌث الثالثااء بغارة لطريان الددوان اساتهدخت سايارة ألحد 
املواطنني عىل الطريل الداإ بمديرية املطمة بمحاخظة الجوف.

إىل ذلك استشاهد مواطٌن يف مديرية امليااء بمحاخظة تدز، 
وبحسال مصدر محيل خإن املواطن كان يساتقل عراخة نارية 
عىل اليط الدااإ يف مفرق املياء َقبل أن يتم اساتهداخه بغارة 

خوية مساء الثالثاء.
ويف محاخظاة صنداء أصيبت امرأة وطفل يف غارات لطريان 
الددوان عىل منطقة الدروق يف مديرية بني الحارث، وبحسال 
مصادر محيل خاإن طاريان الددوان اساتهدف أمال األربداء 
5 إبريال منازالً ومساتوصفاً يف منطقة الداروق أصيل خراء 

االستهداف الددواني امرأة وطفل ال يتجاوز ُعُمره 11 عاماً.
وأضاف املصدُر أن 7 نساء وأطفال أصيبوا مساء األربداء يف 
غارات مماثلة لطريان الددوان الغاشام عىل منطقة الحتارش 

يف مديرية بني حشيش.

  - خاص:
استجابًة لدعوة قائد الثورة السيد عبدامللك 
الحوثي للشادل اليمناي بارضورِة التَحاّرك 
ضاد ُمَيّططات الددوان األمريكي السادوعي 
والساواحل  الحديادة  ساواحل  احتاالل  يف 
اليمنية األخرى، تتواصل الفداليات الشادبية 
واللقااءات القبلية بصدع إعاالن النفري الداإ 
والجهوزياة الكاملاة ملواخهاة قاوى الغازو 

واالحتالل.
ويف لذا الساياق شاهدت محاخظة إب يوإ 
االثناني املاايض مهرخانااً خمالرياً حاشاداً 
حارضه رئيُل اللجناة الثورياة الدليا محمد 
عايل، وأكاد مان خاللاه أبنااء املحاخظة عىل 
اساتجابتهم لقائاد الثاورة السايد عبدامللاك 
الحوثي بارضورة وألميّاة التَحااّرك للدخاع 
عن الساحل واستدداعلم التاإ ملواخهة قوى 

الغزو واالحتالل.
وأكاد رئيال اللجنة الثورياة الدليا محمد 
عيل الحوثي يف كلمته التي ألقالا يف املهرخان، 
أن تحالاف الدادوان يتجاه بمؤامراته صوب 
منطقة السااحل، وأن الشادل اليمني خالز 
ملواخهة املؤامرة وإخشالها كما أخشل من قبل 

ُكّل املؤامرات واليطط.
بادروه أكد محاخاظ إب عبدالواحد صالح، 
أن أبناء إب أوخياء للوطن كما عهدلم الشدل 
اليمني، موخهاً الدعوة ألبناء املحاخظة إىل رخد 
خبهات الارشف والبطولة بالرخاال والدتاع، 
وخاصاة رخد املناطل السااحلية لدحر الغزاة 
واملحتلاني، خيماا أعلان بيااُن املهرخاان عن 
الجهوزية الكاملة ملواخهة الددوان األمريكي 
السادوعي وُمَيّططاتاه الحتاالل الساواحل 

اليمنية وتجويع اليمنيني.

• لقاءاٌت قَبلية ومسريات حاشدة يف 
محافظة الحديدة وحّجة وريمة إلعالن 

النفري العام
يف ذات السياق عقد مشايُخ ووخهاُء وأبناء 
مديرياة الزلارة بمحاخظاة الحديادة، أمل 
األربداء، لقاًء قبَلياً موسداً، أعلنوا من خالله 
النفاري الدااإ لحماياة ساواحل محاخظتهم 

والسواحل اليمنية من الغزاة واملحتلني. 
وأكاد مشاايخ ووخهااء وأبنااء مديرياة 
الزلرة أنهم سيكونون الدرع الواقي لسواحل 
اليمن ويف الصفوف األمامية ملواخهة املدتدين 
عنهام  صااعر  بياان  يف  مشاريين  والغازاة، 

إىل اساتدداعلم الكامال لتقديام مزياد مان 
التضحياات من أخاِل حرية وكرامة الشادل 
اليمني والدخاع عن الوطن وأمنه واستقراره.

كذلك شاهدت مديرية القناوص بمحاخظة 
الحديدة، يوإ الثالثاء املايض، مساريًة حاشدة 
ملشايخ ووخهاء وأبناء املديرية؛ إلعالن النفري 
الدااإ واالساتدداع الكامال بالرخاال واملاال 
للدخااع عان ساواحلهم التاي يحااول الددو 

احتاللها.
وأكاد مشاايخ ووخهاء وأبنااء القناوص، 
أن السااحل الغربي سايكون مقرة ومهلكة 
لجحاخال الغزاة وسايلقنهم اليمنيون عرسااً 
لن ينساوه، مطالباني برسعة تفديال قانون 
الطاوارئ وتتباع اليالياا النائماة والطابور 

اليامال ومحاكمتهم لينالوا خزاءلم الراعع 
خراء خيانتهم لبلدلم وعينهم.

وكماا أعلان أبنااء مديريتاي القنااوص 
والزلارة بمحاخظاة الحديدة نفريَلام الداإ 
للدخاع عن السواحل اليمنية، أعلن أبناء عزلة 
عفاار بمديرياة كحاالن يف محاخظاة حجاة 
خهوزيتَهام لكاملة ونفريلام الداإ ملواخهة 
قاوى الغازو واالحتالل والراءة مان املرتزقة 

وكل من يتداون مدهم قوالً وخدالً.
ونّظام أبنااء عزلة عفار وقفاة قبلية يوإ 
االثناني املايض أّكد بيانها اساتمرارلم يف رخد 
خبهات الدزة والرشف بالرخال واملال وقواخل 
الدعم للمساالمة يف رخع مدنويات املرابطني 
من الجياش واللجاان الشادبية والصموع يف 

مواخهة تحالف الددوان الساخر واستدداعلم 
التااإ ملواخهاة ُمَيّططاات الغازاة الحتاالل 

السواحل الغربية للبلد.
عاىل ذات الصدياد أعلان أبنااء مديريتاي 
كسامة والجدفرياة بمحاخظاة ريماة أمل 
األربدااء النفاري الدااإ يف مواخهاة الدادوان 
األمريكي السدوعي وحماية السواحل الغربية 

لليمن.
وأكد أبناء قبائل كسمة والجدفرية يف لقاء 
قبيَل بمناسابة مارور عامني مان الصموع يف 
وخاه الددوان الجهوزياة الكاملة يف مواخهة 
أياة مغامارات لتحالاف الدادوان ومرتزقته 
وسايكونون الدرع الواقي لسواحل اليمن ويف 

مقدمة الصفوف ملواخهة املدتدين والغزاة.

ا�شتجابًة لتوجيٍه من املجل�ص ال�شيا�شي االأعلى 

تدشنُي حملة »الوفاء لألسرى« يف عدد من املحافظات 
جمزرة �شرواح جاءت باإ�شرار من قبل العدوان على اإيقاع اأكرب عدد من ال�شحايا وق�شف امل�شعفني: 

استشهاُد وإصابة 34 مواطناً بينهم نساء 
وأطفال بغارات العدوان على خمس محافظات

ا�شتجابًة لدعوة قائد الثورة بالتَحـّرك حلماية ال�شواحل: 

حشوٌد شعبية وقّبلية يف عدد من محافظات الجمهورية إلعالن النفري العام والجهوزية الكاملة ملواجهة قوى الغزو واالحتالل
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موقُف االحتالل الراف�ص للفار هادي دفع اأتباَعه للك�شف عن ا�شتعمار اجلزيرة اليمنية:

اإلماراُت تدّشن فصاًل جديدًا من احتاللها لجزيرة سقطرى

موقع »املحافظني االأمريكيني«:

القواُت األمريكية ستحاِرُب جنبًا إلى جنب مع القاعدة بمعركة الحديدة  الحرُب على اليمن لم تحقق سوى المجاعة وقتل 
اآلالف وتمكين القاعدة  الحرُب أثبتت أن الجيَش السعودي غير قادر على الدفاع عن الحدود الجنوبية مع اليمن   ال وجود 
ألي دليل يثبت وجوَد دعم إيراني للحوثيين أو تبعيتهم إليران كما تزُعُم واشنطن  المناطق التي تزعم السعودية تحريَرها 

ال تشهد أي وجود للحكومة الموالية لها   القوات الموالية للسعودية في اليمن معظُم عناصرها من تنظيم القاعدة

القاعدة املستفيد األكرب من تدفق األسلحة إىل اليمن وليس الحوثيني

  - رشيد الحداد:
تتكشاُف مطاماُع عولاة الدادوان اإلَماَراتي 
االساتدمارية يوماً بدد آخار يف اليمن، خابوظبي 
التي شااركت يف الددوان بفدالية وقتلت األَْطَفال 
والنسااء والشايوخ تحت مرر مساعدة الشدل 
اليمناي يف الشامال، والسايطرة عاىل عادن من 
خالل حكاإ موالني لها تم تديينهم من أبو ظبي، 
وتمويال مليشايات مسالحة موالية لهاا لتنفيذ 
أخندتهاا االساتدمارية يف اليمن مان خالل إبداء 
عوعة رشكة موانئ عبي الساتكمال تدمري ميناء 

عدن من خانل، وتحويل سقطرى مستدمرة.
املطاماُع اإلَماَراتياة ماّرت بمرحلاة التهيئة 
سانوات،  خمال  اساتمرت  التاي  والرتوياض 
اساتطاعت من خاللها تنفيذ ُمَيّطط استيطاني 
واساع يف الجزيرة، متيذة من األعمال اإلنَْسانية 
وسايلة لالساتقطاب وتغياري ُلوياة الجزيارة 
وأللهاا، واساتبدالها بالُهوياة اإلَماَراتياة مان 
خالل اساتقطاب الشاباب الداطلني عان الدمل 
إىل اإلَماَرات ومنحهم الجنساية اإلَماَراتية وكذلك 
األرايض مان  الازواج مان ساقطريات، ورشاء 
املواطنني بمبالغ خيالية تحت مررات االستثمار 

والسكن.
املؤامارة اإلَماَراتية يف ساقطرى التي تدوع إىل 
قرابة الدقد من الزمن، تصاعدت بشكل أكر بدد 
عااإ 2011إ، وأخذت بالتنامي خالل السانوات 
املاضياة يف ظل تواطؤ حكوماي من قبل الرئيل 
الفار لاعي وحلفائه يف السلطة، خدولة االحتالل 
االماراتي اخرتقت الجزيرة من الجانل اإلنَْساني 
واالغاثاي، مساتغلة تدناي اليدماات التنموية 
األََساساية يف الجزيارة؛ لتتاوىل القيااإ بإنشااء 
عادع من املشااريع التنموية يف مجااالت التدليم 
والصحاة واملياه،، كما انشاأت مدينتاني لأليتاإ 
واعتمدت مساعدات شهرية لألرس الفقرية، ولم 
تتوقاف عند ذلك بل اعتمد رئيال عولة اإلَماَرات 
خليفاة بن زايد مندوبا خاصاا له يف الجزيرة من 
أبنائهاا مرتبطا مبارشة بأوالع زايد ويدد الحاكم 

الفديل للجزيرة.

النشااط املشابوه لدولة اإلَماَرات يف سقطرى 
مان  2013إ،  الدااإ  خاالل  التصاعاد  يف  آخاذ 
خاالل الزياارات املتكررة تحت ماررات النقالة 
والساياحة التي قاإ بها كبار مسؤويل اإلَماَرات، 
ومنهام سالطان بان خليفاة نجل رئيال عولة 
اإلَمااَرات وشاقيقه محمد بن زاياد وزير الدخاع 
لدادة مرات مصطحبني طائرات عموعية وأخرى 
تابدة لساالح الجو اإلَماَراتي عون أي إذن مسبل 

السلطات اليمنية. 
ويف مقابال تلك املمارساات اإلَماَراتية، نفذت 
عولاة الددوان االماراتاي ُمَيّططا آخر من خالل 
لاعي وعمالئها يف السالطة يف عهد الرئيل الفار 
لاعي، متيذًة من تنفياذ املباعرة اليليجية التي 
كان مان اول الداخهاا ليكلاة الجياش وسايلًة 
لتمريار ُمَيّططهاا الاذي كان من ابارز ألداخه 
ازاحة القياعات الدساكرية املنتمية إىل الشامال 

منهام  البداض  آخريان،  بقااعة  واساتبدالهم 
محساوبون عىل لااعي، وآخرون ينحادرون إىل 
ساقطرى، وشاملت تلك الرتتيبات تجنيد اآلالف 
من أَبْنَاااء الجزيرة يف الجزيرة، وكذلك نقل كاخة 
الدساكريني الساقطريني يف األمان والجيش من 
ميتلف انحاء الجمهورية إىل الجزيرة وتسليمهم 
زمااإ األمور لناك، ويف املقابال تلك الرتتيبات تم 
تفرياغ مدظم الدساكريني الذين ينحادرون إىل 

املناطل الشمالية وعزلهم عن الجزيرة. 
تلاك الرتتيبات التاي تمت يف مرحلاة التهيئة 
لالساتيطان وإيجاع موطئ قادإ لدولة اإلَماَرات 
يف ساقطرى، اساتمرت حتى نهاية الدااإ األول 
من الددوان وشملت أَيْضاً قياعة السلطة املحلية 
املمثلة باملحاخظ السابل سديد باحقيبة الذي تم 
إبدااعه من منصباه رغم انضماماه إىل الددوان، 
ولكنه من الشايصيات السقطرية القوية والتي 

رخضت االنسجاإ مع الدور اإلَماَراتي يف الجزيرة، 
ولذلاك عملات اإلَمااَرات عاىل االطاحاة باه من 
منصبه واستبداله بمحاخظ آخر موال لها بهدف 

تنفيذ اخندتها االستدمارية يف الجزيرة. 
املمارسااُت االنتهازياة واالساتيطانية التاي 
قامت بها عولة اإلَماَرات خالل السانوات املاضية 
يف ظل تواطؤ من ِقبَل حكومة لاعي، انتقلت من 
االساتيطان إىل االحتالل الداإ املايض، مساتغلة 

مشاركتها يف الددوان عىل الشدل اليمني.
 ويف ذات الساياق كشافت مصاعر غربية عن 
اتفااق بني عولة اإلَمااَرات والفار لااعي لتأخري 
خزيارة ساقطرى لا«أبو ظباي« لااا سانة«، 
ووخل ماا نقلته قنااة املياعين عن تلاك املصاعر 
خاإن االتفاق يأتاي تنفياذاً لوعوع ساابقة وعد 
بهاا لااعي عولاة اإلَماَرات لقااَء مشااركتها يف 
الدادوان عاىل اليمن، ووخال ذات املصااعر َخإن 

ظالر االتفاق سيكون إنشاء مشاريع اقتصاعية 
اساتثمارية ساياحية مالحية وسايتم بإرشاف 
أمريكاي مبارش، ورغم أن الدملية تندرج يف إطار 

الصفقات الرسية للغاية.

• الخالفاُت تدفع املرتزقة لالعرتاف 
بالتحركات االستعمارية يف سقطرى

االحتاالل اإلَماَراتاي لجزيارة ساقطرى أثار 
اساتياًء شدبياً ورسامياً عارماً باساتثناء حزب 
االصاالح وحكوماة الفاار لااعي التاي التزمت 
الصمات وتجاللات أصاوات املوالني لهاا املندعة 
بالدملياة، ولو ما يؤكاد تواطؤلا املفضوح مع 
املساتدمر اإلَماَراتاي ووقوف الفار لااعي وراء 
تساليم محاخظة يمنية برمتهاا مقابل البقاء يف 

السلطة.
 من خانبه كشاف الساكرتري الصحفي ملدير 
الرئاساة ميتار الرحبي واملقرب من الفار لاعي 
عان وخوع أطمااع خطارية لإلَمااَرات يف خزيرة 
ساقطرى اليمنياة، وعّلل الرحباي عىل تريح 
محاخاظ “ساقطرى” عان اختتاح خاط مالحي 
خاوي مبارش باني ابوظباي وخزيرة ساقطرى 
بواقع رحلتاني يومياً، وتسااءل الرحباي: “ملاذا 
ال يتام اختتااح خاط مالحاي خوي مباارش بني 
أبوظباي وعادن وملااذا االلتمااإ اإلَماَراتاي يف 
خزيارة ساقطرى”، وأضااف الرحبي بمنشاور 
عار صفحتاه يف الفيل باوك أنه زار ساقطرى 
عااإ 2012 وتحادث مده أعياان الجزيارة “أن 
قياعات إَماَراتية تأتي بشاكل مساتمر إىل خزيرة 
سقطرى” وأضاف َقائالً: “إلتقيت يف تلك الزيارة 
رخاَل أعماال إَماَراتيااً كان يتواخاد يف الجزيرة، 
حياث قااإ ببناء مارشوع لأليتااإ، ولكناه قاإ 
برشاء أرايض واسادة وكثريٌ منها عىل الساحل”، 
ولفات الرحباي إىل وخاوع مدلومات تكشاف أن 
“من أساباب التوتر بني الرئيل لاعي واإلَماَرات 
لي خزيرة ساقطرى وكذلك خزيرة ميون، حيث 
تريد اإلَماَرات إعارة خزيرة سقطرى وبناء قاعدة 

عسكرية يف خزيرة ميون”.

  - أحمد عبدالرحمن:
املنتَيال  األمريكاي  الرئيال  إعارُة  أشاارت 
»عونالاد ترامال« إىل أنهاا ساتزيد مان ععمها 

للحرب السدوعية ضد الحوثيني يف اليمن. 
الحرب التاي تقوعلا السادوعية والتي بدأت 
قبل عامني لم تحقل ساوى قتل اآلالف، وتدمري 
غالبية البنية التحتية يف اليمن، إضاخًة إىل تمكني 
القاعدة يف شابه الجزيرة الدربية، وعخع املاليني 

إىل حاخة املجاعة. 
ولاذه الحارب السادوعية التاي تُشان ماع 
القليل من القيوع األخالقية، قد اساتهدخت خيها 

الجنازات واملدارس واملصانع واملزارع. 
ويف اآلوناة األخرية، لاخمت طائرة لليكوبرت 
من طراز أباتيش قاربااً مليئاً بالالخئني الفارين 

من اليمن، وقد خلف لذا الهجوإ 2ل قتيالً.
وقد أظهرت لذه الحرب أن القوات املسالحة 
السادوعية املمّولاة بساياء لاي مجارع »نمر 
ورقاي« غاري قااعر عاىل الدخااع عان الحادوع 

الجنوبية للبالع مع اليمن. 
واآلن وبدد أن خشال السادوعيون وحليفتُهم 
الرئيساية، اإلَماَرات الدربية املتحادة، يف لزيمة 
الحوثيني املتحالفني مع الجيش اليمني، يريدون 

املزيَد من الدعم من واشنطن.
والداذر الاذي يقادإ للجمياع لتريار زياعة 
مشاركة الواليات املتحدة يف حرب مدّقدة بشكل 
ال يصادق، لو أن الحوثيني يتبداون إيران ولي 

من تمدلم بالسالح. 
خهاذه لاي القصاة التاي كانت قائماة منذ 
سانوات عىل الرغام من عدإ وخوع أبساط عليل 
يثبت وخاوع ععم إيراناي للحوثياني، كما أنه ال 
يوخاد أي عليال يشاري إىل أن الحوثياني يتبدون 

األوامر اإليرانية.
يف اآلوناة األخارية، ذكارت عادع من وساائل 
اإلعالإ األمريكياة والدولية التقارير التي أعدتها 
رشكة مسّجلة يف اململكة املتحدة تسمى »بحوث 
الراع املسالحة« )كار( والتي قدمت تقاريرلا 
الضديفاة كدليال محادوع عاىل عملياات نقال 
األسالحة اإليرانياة والتاي اعتمد اعتمااعاً كبرياً 
عىل مصااعَر من عاخال القوات املسالحة لدولة 

اإلَماَرات الدربية املتحدة. 
وقد تضمان تقرير »كار« الصااعر يف مارس 
2016 عن شاحنات من األسالحة الصغرية التي 
يزعام بأنها مان إيران إىل اليمان - خريطة تبني 
عبور شاحنات األسالحة مان الجناوب اليمني، 
لكن اليمن الجنوبي تسايطر عليه قوات مداعية 

للحوثيني وإضاخة إىل سايطرة القاعدة يف شابه 
الجزيرة الدربية لناك، وليل الحوثيني.

ويشاار لنا إىل أن لنااك خطوطاً رخيدة خداً 
تفرق بني القوات املوالية للسدوعية والقاعدة يف 
شابه الجزيرة الدربية، يف نموذج مواٍز لساوريا، 
خقد تأثارت الدديد من تلك امليليشايات بدنارص 
القاعادة. خمدظام امليليشايات التاي تتيذ من 
الجناوب مقراً لها واملدعومة من اململكة الدربية 
السادوعية ضديفة التدريال ويُدخاُع لها أخور 

منيفضة خداً لذا إذا ُعخدت عىل اإلطالق. 
وعاىل النقياض من ذلك، خاإن أخاراع تنظيم 
القاعادة يف اليمان مجهزون تجهيازاً خيداً، كما 

أنهم يتلقون أخوراً خيدة. 
وقاد اساتفاعت القاعادة يف شابه الجزيارة 
الدربية -أكثار بكثري من الحوثياني - من تدخل 

األسلحة إىل اليمن. 
وتساتفيد القاعدة يف شابه الجزيارة الدربية 
من إمكانية وصولها  بشاكل رصياح إىل الدديد 
مان القاوات التاي تقاتال يف صفاوف املوالاني 

للسدوعية ضد الحوثيني. 
وعىل مادى الداماني املاضيني، وضاع لؤالء 
املقاتلاون أنفساهم يف أماكان ال غناًى عنهاا يف 
املناطال األمامياة املتناازع عليهاا بشادة مثل 

البيضاء وتدز.
وسايؤعي مقاتلاو تنظيام القاعدة يف شابه 
الجزيرة الدربياة، عوراً يف املدركة القاعمة ملدينة 
املينااء السااحلية اليمنياة »الحديادة«، والاذي 

يسيطر عليها الحوثيون. 
ويدتر لذا امليناء لو رشيان الحياة يف شمال 
غارب اليمن، خقد كانت اليمن تساتورع عره ما 
يزيد عن 0ا يف املائة من غذائها قبل الحرب، كما 
تمار 70 يف املائة من وارعات اليمن عر الحديدة، 
بمدرخاة ذلك، قصفت السادوعية امليناء وعمرت 
راخداته، وعىل الرغم من قصف امليناء والحصار 
البحري الذي تفرضه اململكة الدربية السدوعية، 
خإن اإلمداعات اإلنَْساانية والغذاء ال تزال تنساب 

عر امليناء.
ومن شاأن االساتيالء عىل مينااء الحديدة أن 
يسامح للمملكاة الدربياة السادوعية بتشاديِد 
قبضتها عىل البالع من خاالل تجويع الكثري من 

السكان إىل اليضوع. 
غاري أن القاوات السادوعية واإلَماَراتية غري 
قاعرة عىل االساتيالء عىل املينااء بمفرعلا، وقد 
حاولاوا وخشالوا بذلاك، ولام اآلن بحاخاة إىل 
مسااعدة مان الواليات املتحادة، ويبادو بأنهم 
سايحصلون عاىل تلك املسااعدة، وقاد تكون يف 

شكل عدع محدوع من القوات األمريكية. 
وبدعم من الواليات املتحدة، قد تكون اململكة 
الدربياة السادوعية قااعرة عىل خاوض مدركة 
الحديدة، ولكن الساؤال الحقيقي لو: ماذا يأتي 

بدد ذلك؟.
خفاي املناطال اليمنية التاي تدعاي القوات 
السادوعية واإلَماَراتية أنهاا انتزعتها من قبضة 
الحوثياني، ال توخاد حكوماة حقيقياة تدمال. 
والددياد من تلك املناطل، قاد مأل خراغها تنظيم 

القاعدة يف شبه الجزيرة الدربية.
ما لو مؤكد لو أن مدركة الحديدة لن تكون 
نهاياَة الحارب يف اليمن. وساوف تكاون مجرع 
بداياة خصال خدياد وأكثر ختاكاً بكثاري لجميع 
األطراف - ال سايما اآلالف مان املدنيني اليمنيني 
الذيان يراقباون أَْطَفالهم يموتاون ُخوعاً ببطء 

حتى املوت. 
وساوف يساتمر الحوثيون ووحداُت الجيش 
اليمناي املتحالفاة مدهام يف القتاال، حتى وإن 
أخاذت الحديادة، والتي مان املحتمال أن تكوَن 
مدركاًة مكلفة، لكنها أقلُّ صدوبة باملقارنة مع 
املسارية الطويلة التي تصل إىل الجبال الوعرة يف 
اليمن واألخاعيد، التي ستكوُن األخضلية خيها ملن 

لم يف خانل الدخاع.



اليميل 6 إبريل 2017إ  املواخل ا رخل م3ل1لا     الددع )213(6 تقارير

اَلمية املتاأ�شلة ـُة االإ�شْ الُهويَّ

قراءٌة يف ُجزئياٍت من خطاِب السّيد بمناسبة الذكرى الرجبية
عبدالحفيظ حسن الخزان

عمومااً تمتاُز خطاباُت السايّد/ عبدامللك بان بدرالدين 
الحوثي، ببناٍء ذلنيٍّ تسلُسيل للمحاور الرئيسة، ثم الرشح 
االرتجايل الدقيل الذي يدتمُد املفرعَة املناسابَة لبناء الُجملة 
املؤثرة التي يتصاَعُد سياُقها مع إشاعة َخاوٍّ نفي خاذٍب 
عند املساتمع، ليصاَل إىل محاوٍر متكاِمِل الفكارة مدعوٍإ 
باألمثلة واالستشهاعات امليتلفة أَْو التريرات الدقلية التي 
تكاوُن بمثابة الثمارِة املرخّوة، مع ُحُضاوٍر ذلنيٍّ وتركيز 
متناسل مع ُكّل ما تحتاُخه »لغة الجسد« ليصَل إىل مرحلة 
اكتماال اليطااب الواضاح، الجايل الذي يحماُل مضامنَي 

ورسائَل ال بد أن تصل أَْلاَداخها وتبلغ غاياتها.
كما يمتاُز اليطاُب السايايسُّ عند السايِّد بسالمة اللُّغة 
والوعي الدميل والثقاخة القرآنية، وبالشمولية لكل رشائح 
األمة وقضايالا، كما يمتاُز بالراحة والشافاخية الدالية 
التاي تتطلبُهاا املرحلة، عادا ما يقتاي التحليال ملا يمل 
من رساائَل لألعداء ضمن الحرب النفساية ذات الحيثيات 

الصاعقة.
يف خطاباه األخاري الاذي تناول خياه محاوَر عادة كان 
أبرزلا »الُهويَّاة اإلْسااَلمية املتأصلة« عند الشدل اليمني، 
متيذاً من ُخُمدة رخل مناسبًة لامًة ومتميزة لرشح ذلك 
املحور رشحاً تفصيليااً، متناوالً ألميّتَه وأبداَعه ومياطَر 
اساتهداخه، خقد َعانَّ يل أن أقوَإ بقاراءة لجزئيات من ذلك 

اليطاب.
* يويل السيّد/ عبدامللك بن بدرالدين الحوثي حفظه الله 
»مدركة الوعاي« ألميًّة كبريًة وأولويًة مطارعًة وتوصيفاً 
وتحليالً بشاكل عائم ومستمر، خال يكاع ييلو له خطاٌب إال 

وخيه حيٌِّز البأَس به من الحديث عن الوعي.
خلماذا ُكلُّ لذا االلتماإ والرتكيز؟.

إن اساتهداَف الشادوب يف وعيها من قبَل أعدائها يدني 
اساتيداَإ أشاد األسالحة ختكاً بالشادوب؛ ألن نتيجَة ذلك 
لو القضاء عاىل اإلنَْسااان بتهيئته تهيئاًة تامة لإلخهاز 
عىل إنَْسااانيته تماماً وتسيريلا لصالح األعداء، وذلك من 
خاالل القضاء عاىل طاقته الرُّوحية املفدماة بكل مواضع 
القوة والدازة واملندة والكرامة والحضارة والتأريخ والقيم 
واألَْخاااَلق؛ ليساُهَل احتاللُه، وبذلك تساُقُط أرُضه ويُهاُن 
شادبُه ويُدنَُّل عينُه ومقدسااته من ِقبَل مسوخ البرشية، 

وُرّواع القتل والرذيلة والفوىض والّدمار.
ومان لناا خاإن اساتهداَف الُهويَّااة اليمنياة األصيلة 
بمواصفاتهاا اإللهياة النبوية اإلنَْسااانية لاو أصدُل ما 
يواخهه اليمنيون، خالقضاء عليها وتزييفها يدني القضاَء 
عاىل ُكّل مواضع الدزة والكراماة والقوة، األمر الذي يجدل 
أحاالَإ املدتادي املحتال وأذنابه قااب قوساني أَْو أعنى من 

تحقيقها.
يبادأ السايّد بالتدباري عن ابتهاخاه بهذه املناسابة »يف 
الجمدة األوىل...«، خيبدو ذلك من خالل اساتيدامه ألفاظاً 

ًة وموحية وذات عاللة تليُل بألميّة وعظم املناسابة  مدارِّ
»ذكرى عزيزة، مميزة، أعز، أقدس، ...«، حيث يذكر الكثري 
من اليمنيني أن لذه املناسابة كانت ال تيتلُف عن مناسبة 
الديَدين اإلْساَلميني الكبريين، خفيهما يلبل الناُس الجديَد 
ويتزاورون، ويتباعلون التهاناَي »ُقْل ِبَفْضِل اللَِّه َوِبَرْحَمِتِه 
ا يَْجَمُدوَن«، كما يولون الجزء  مَّ َخِبذَِٰلَك َخْليَْفَرُحوا ُلَو َخرْيٌ مِّ

األكر من ذلك الديد لصلة األرحاإ.
ثام ينتقال السايُّد إىل بيت القصياد ومرباط الفرس يف 
لاذا اليطاب: »لذلك لي مناسابٌة مهماٌة يف الحفاظ عىل 
ُلويَّاة شادبنا املسالم، ويف تجذير وترسايخ لذه الُهويَّاة 
لكل األخيال الحارضة واملساتقبلية التي يمتاُز بها شادبنا 

اليمني، الُهويَّاة اإلْساَلمية املتأصلة«.
َويبدأ بمناقشاة املوضوع الرئيي الَحِرّي باملناقشاة يف 
لذه املناسابة، ولو موضوع »الُهويَّاة« التي لي اإلْسااَلُإ 
اعتناقااً وتميزاً يف االعتناق مان قبَل اليمنيني، خهم األصوُل 
الدريقاة واألرض الطيباة والتأريخ الحضااري، ولم ألل 
املاكارإ والحكماة والساجايا الكريمة التي خاء اإلْسااَلإ؛ 
ليكاون لو السلسالة الذلبياة الجامدة لكل تلاك املكارإ 
اص لها واملدر عنهاا خميداً إذا غااب بدضها، ندم  واملليِّ
خاليمنيون املميازون يف مكارمهام وأَْخااَلقهم ورخولتهم 
كان اعتناقهم لإلْسااَلإ متميزاً بكل ماا تدني كلمة التميز 
يف ميزان الدين واإلنَْسااانية واملوقف واملسئولية عىل سبيل 

االعتناق واالقبال واالرتباط.

ثم يساتطرع السايّد يف التأصيل ملواقاف نُرة اليمنيني 
لإلْساَلإ املحمدي األصيل بما يحمل، واألصيل بمن يحملونه 
مان اليمنيني، ابتداء من الرعيل األول، وبالتحديد يف املرحلة 
»املكية«، ساواٌء أكاناوا قبائَل )األوس واليازرج( أَْو أخراعاً 
يمثلاون ميتلاف القبائل بماا حملوا من اساتجابة للحل 
وَعاِعيه وتلبيَة عاعي الله واالستسالإ له واليضوع والتدبُّد 
بماا أنازل يف كتاباه .. ندام التدباد واليضاوع اليالَصني 
لوخهاه الكريام إخالصااً ال يداخله من اليلل أحاٌد، خذكر 
»عمار بن يارس، املقداع بن األساوع، مداذ بن خبل، األشرت 
النيداي«، وال ييفى عاىل القارئ اللبيل ماا بني »املرحلة 
املكياة« وبني املبدأ الذي يوحياه »ال إله إال الله« من الدالَقة 
والساياق التأريياي والقرآناي والربط اللطيف املنساِجم 

الدميل الداللة.
»لذا الشادل املسالم، من ألم ما يف إْساَلمه تلك املباعئ 
والقيم الدظيمة، أن يرُخَض االساتدباع لكل قوى الطاغوت 
أاّل يقبال باأن يركاع وال أن ينحناي وال أن ييضاع وال أن 
يساتدبد إال للاه الواحد القهار، لذا لو مبادأ رئيي ومبدأ 
أساايس لذا لو املبدأ الذي يوحيه )ال إله إال الله( ومبدأ )ال 

إله إال الله(«.
كماا ال يناىس السايُّد أن يقاارن ذلاك الحاال الكريام 
للمتمسكني »بالُهويَّاة« بحال املرتِزقة الذين تمكن األعداء 
مان رضب ُلويتهم، »خقد عبّدوا أنفساهم باملطلل ألولئك، 
بحياث يطيدونهام يف ُكّل أماٍر حتاى يف الظلام والطغيان 

  - إبراهيم السراجي:
يقوُع النظاُإ السادوعي شدبَه نحو لاوية 
اقتصاعية لم يدتَد السادوعيون عليها منذ أن 
عرخاوا ما ُوِصف باا »ثورة البارتول« ليجدوا 
أنفساهم اليوإ، بفدل سياسايات آل سادوع 
ل  الداخلية واليارخياة، غريَ قاعرين عىل تحمُّ
أعبااء الحيااة الرضورية بدَد ماا تدّوعوا عىل 
توخار احتياخاتهم وأكثر منهاا خالل الدقوع 

املاضية.
سلسلٌة من اإلخراءات التي اتيذلا النظاإ 
السادوعي التي اساتهدخت ُعُخول املواطنني، 
منها رخع أسادار املشاتقات النفطياة بنحِو 
ثالث مارات خاالل الدامني املاضياني، ورخع 
الدعم عن اليدمات، وخرض رضائَل إضاخية 
عليهام، وكذلك تيفيض املرتبات واملزايا التي 
كاناوا يتمتداون بها يف املايض الاذي يوععهم 
اليوإ ولم يشهدون عىل أكر أزمة اقتصاعية 
تتدارض لهاا بالعلام والتاي تؤكاد مراكاز 
اقتصاعية وسياسية أنها ستزعاُع سوءاً خالل 

السنوات القاعمة.

• أسباٌب أوصلت السعودية إىل الهاوية 
اقتصاديًا

وقباَل اساتدراض خوانَل مان اإلخراءات 
التي ُخرضت عىل الشادل السادوعي من قبل 
نظاإ آل سادوع، يمكن تقسيم األسباب التي 
أوصلات السادوعية إىل الهاوياة اقتصاعياً إىل 

ثالثة أسباب رئيسية:
السابل األول: سياساة النظاإ السادوعي 
الددائياة تجاه إيران وروسايا بضاوء أخرَض 
، والتاي تمثلات بإغاراق األساواق  أمريكايٍّ
الداملية بالنفط عر رخاع اإلنتاج اليومي منه 
إىل 12 مليون برميل؛ بهدف خفض األسادار؛ 
لإلرضار باالقتصاعين الرويس واإليران اللذين 
ال يدتمدان بشكل رئيي عىل إيراعات النفط، 
وبالتايل ارتدت املؤامرة عىل النظاإ السادوعي 
الذي يدتمد بنسابة %0ا عىل النفط؛ لتشهد 
امليزانية السادوعية عجزاً غري مسابوٍق خالل 
الدااإ الحايل واملايض بنحاو 100 مليار عوالر 
لُكلٍّ عاإ؛ نظراً النهيار أسدار النفط، وبالتايل 
خرخت السادوعية أكر املترضرين والواليات 
املتحدة أكر املستفيدين برشاء النفط بأسداٍر 

متدنية.

السبل الثاني: اساتمراُر النظاإ السدوعي 
عاىل رأس تحالف الددوان عاىل اليمن، والذي 
كّلفاه خاالل عاماني مئااِت امللياارات مان 
الدوالرات كنفقات مبارشة وغري مبارشة عىل 
الحرب، وكذلك النفقاات التي يدخدها النظاإ 
السادوعي من أموال وثرَوات شادبه لإلنفاق 
عىل الحرب والجماعات املسلحة واإلْخاَرامية 

يف سوريا والدراق وليبيا.
السبل الثالث: يتدلل السبل األخري بوضع 
النظاإ السادوعي تحات الحماياة األمريكية 
وتبديتاه للسياساة األمريكياة التاي تفِرُض 
علياه إتاواٍت سانويًة بلغات ذروتَهاا يف عهد 
الرئيال األمريكاي الجدياد عونالاد ترامال، 
وتكفاي لتوضياح ذلاك الداوعُة لتريحات 
األخري الذي تدّهد با«حلل البقرة السدوعية«، 
قائاالً بأنهاا ال تساتحل أماوال النفاط التي 
لاي من حل أمرياكا نظريَ حمايتهاا للنظاإ 
السادوعي عىل مدى الدقاوع املاضية، وترخم 
ذلاك بددة أوخه أبرزلا أن النظاإ السادوعية 
أعلان تقديام 200 ملياار عوالر لرتامل خالل 
لقائاه األخاري بمحمد بان سالمان والتي تم 

وصفها بأنها نظري »استثمارات«.

• آُل سعود يثقلون كاهل املواطن السعودي 
خالخاً ملا تحاول اآللة اإلعالمية السادوعية 
الرتوياَج له حول املساتوى املدييش للمواطن 
السادوعي، عاّرت األمم املتحادة يف ا1 يناير 

املاايض، عان صدمتها من مساتوى الفقر يف 
السدوعية.

املقرر الياص لألمم املتحدة املدني بالفقر 
املدقع وحقوق اإلنساان، خيليل ألستون، زار 
السادوعية مؤخاراً وبقاي لناك ملدة شاهر، 
وعااع ليدقاَد مؤتماراً صحفياً قاال خيه بأنه 
التقاى بددع كبري من الفقاراء يف بالع يُفرتَُض 
إىل أناه وخاد  أنهاا غنياة بالنفاط، مشارياً 
مناطَل كثاريًة تداني الفقر لناك، وخصوصاً 
املنطقاة الجنوبية التي قال إنهاا األكثر خقراً 
يف السادوعية التي تمثال أول مصدر للنفط يف 

الدالم وأكر اقتصاع يف الدالم الدربي.
وعلال املساؤول األممي عاىل ذلاك قائالً: 
»أعتقد أنها ساتصيل املواطنني السادوعيني 

بالصدمة«.
األمماي  املساؤول  بالتزاُمان ماع زياارة 
رويارتز  مثال  وكاالت  كشافت  للسادوعية، 
الحكوماَة  أن  الرتكياة  واألناضاول  الدولياة 
املشاتقات  أسادار  رخاع  تناوي  السادوعية 
النفطية بنسبة %30 يف الربع األول من الداإ 
الجاري بدَد ما خرضات »ُخرعة« مماثلة عىل 

الشدل السدوعي مطلع الداإ املايض.
وابتاداًء مان مطلاع الدااإ الحاايل 2017 
بادأت الحكومُة السادوعيُة إخاراءاٍت خديدة 
عاىل املواطناني السادوعيني تنفياذاً ليطاة 
»التقشاف« التاي أعلنت عنها؛ بسابل عجز 
املوازناة السانوية الناخم عن انهيار أسادار 

النفط.
السادوعية  األنبااء  وكالاة  وبحسال 
واألناضاول الرتكياة خّفض مجلال الوزراء 
السادوعي من مزاياا موظفي الدولاة البالغ 
مان  موظاف  ألاف  َو250  مليونااً  عدعلام 
إخمايل عادع املوظفاني السادوعيني البالغ 5 
ماليني و600 ألاف موظف، وقّرر إلغاء بدض 
الدالوات والبدالت واملكاخآت، وخّفض رواتل 
الوزراء ومان يف مرتبتهم بنسابة %20، كما 
خّفاض مكاخاآت أعضااء مجلل الشاورى 

بنسبة 15%.
إىل خانال ذلاك، وبحسال تقريار نارشه 
موقع قناة »روسايا اليوإ«، تدتزُإ الحكومة 
السادوعية خفاَض نفقاتها بشاكل تدريجي 
عاىل األُخور الداماة، ابتداء من الدااإ الحايل 
2017 لتصال إىل %0ل يف عااإ 2020، حياث 
تبلاُغ اآلن %5ل، وذلاك يف إطاار مسااعيها 
لتدوياض الدجز القائم واملتوقع يف السانوات 
املقبلة يف امليزانية بسبل تراخع أسدار النفط 
وتأكياد الدراساات والبحاوث باأن األسادار 
لان تتداىف يف السانوات املقبلة بسابل ظهور 
مناخساة أمريكياة التي بدأت انتااج »النفط 

الصيري«.
كماا أقارت الحكوماة السادوعية نظااإ 
»رضيباة القيماة املضاخاة« والاذي يفرض 
رضيبة بنسل متفاوتة عىل ميتلف املنتجات 
خاللهاا  مان  تهادُف  التجارياة  واملحاالت 

الحكوماة السادوعية للحصول عاىل إيراعات 
لتغطية تكاليف اليدمات الدامة من »خيوب 
املواطناني« كماا يدلال نشاطاء سادوعيون 
التواصال  بمواقاع  ومنشاورات  مقااالت  يف 
االختماعاي. وبلغت الرضيباة املفروضة عىل 
»التباغ« %100 واملرشوباات الغازياة 50% 
وأقل من ذلك عاىل ميتلف املنتجات الكمالية 

والرضورية.
لام تقتار اإلخاراءاُت السادوعية عاىل 
الشدل عند ذلك الحد؛ ألنها شملت الكثري من 
خوانال الحيااة لناك، ووصلات لحد ترسيح 
أكثار مان %50 موظاف حكوماي أصبحاوا 
باال أي عخل. كماا إن املقيمني يف السادوعية 
تم إخبارلام عىل عخع رساوإ إضاخية، منها 
عىل سابيل املثال عخع مبلاغ » ألف ريال« عن 
ُكّل مراخال، بمدناى أن املغرتب يف السادوعية 
سايكون عليه عخع »2000 رياال« ُكّل عاإ يف 
حاال اصطحل مداه »زوخته وابناه«، وأكثر 
من ذلك يف حال كان عدع أخراع عائلته أكر من 
ذلك. كماا طال خرض الرساوإ اإلضاخية عىل 
من يقصادون بيت الله الحراإ ألعاء مناساك 

الحج أو الدمرة.
وأعلنات الحكوماة السادوعية يف أكتوبار 
املايض عن خرض رسوإ خديدة عىل املدتمرين 
بقيماة )2000 ريال سادوعي( أو ماا يداعل 

)535 عوالراً(.
ورغم سلسلة من اإلخراءات التي خرضتها 
الحكوماة السادوعية عىل مواطنيهاا إال أنها 
اضطارت وألول مرة القرتاض 17 ملياَر عوالر 
عان طريال طارح ساندات عولياة ووخدت 
صدوباة كبارية يف تحصيلهاا؛ نظاراً ملياوف 
املستثمرين باليارج من عدإ قدرة السدوعية 
عاىل الساداع، يف وقات ال يسامح للحكوماة 
بسابل  الداخايل؛  باالقارتاض  السادوعية 
القاروض الساابقة.. حياث تقول مؤسساة 
النقد السدوعية إن حجم االقرتاض من البنوك 
املحلياة بلغ %0ا من إخمايل الوعائع املتوخرة 

يف تلك البنوك.
وضمن تقرير استدرض إخراءات التقشف 
يف السادوعية، قال موقُع »نون بوسات«: »إن 
ف  املواطن السادوعي اضطر لو اآلخر للتقشُّ
اه لرباط  وتيفياض نفقاتاه، ويبادو التوخُّ
األحزماة وخفاض النفقاات خليًاا يف مراكز 
التساوق واملطاعم يف الرياض وخدة واملنطقة 

الرشقية املنتجة للنفط«.

�شرائب ور�شوم اإ�شافية اإىل جانب تخفي�ص املرتبات ورفع الدعم عن امل�شتقات النفطية واخلدمات:

النظام السعودي يضّيُق الخناَق على شعبه اقتصادياً وينفق مئات املليارات يف أمريكا وعلى الحروب 
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علي أحمد جاحز 
مفاوضات الكويت.. الجولة الثانية 

خشالت األَُماام املتحدة ومبدوثهاا يف عقد 
الجولاة الثانياة بدد مرور خارتة اإلخازة التي 

الشايخ يف  أعلنها ولد 
ختااإ الجولاة األوىل، 
صحفي  مؤتمر  خالل 
عقده يف الكويت قوبل 
بإْعااَلن رخض مبارش 
الريااض  وخاد  مان 
الاذي غااعر الكويات 
الصحفي  املؤتمر  قبل 

بيوإ واحد.
حياث أعلن وخاد الريااض بشاكل قاطع 
رخَضاه للداوعة للكويات، مدتاراً أن الحال 
السايايس املقدَّإ من ولد الشيخ يدني رشعنة 
ما يسامونه »االنقالب«، يف إشارة واضحة أن 
الحلَّ بناي عىل رؤية الوخد الوطني القاعإ من 
صندااء الذي أحارج األَُمام املتحدة وسافراء 

الادول الاا م1 يومها 
الصيغاة  باعتبااره 
وظال  املنطقياة، 
ولاد الشايخ يواصال 
تَحاّركاتاه يف محاولة 

للوخاء بالتزاماته.
مسااعَي  وبداد 
عولياة  حثيثاٍة 

وإْقليْمية نجح ولد الشايخ يف إقناع السدوعية 
عىل إَعااَعة الوخد للكويت، غاري أن ذلك اقرتن 
بورقاة سادوعية قدمتها للحال ميتلفة عىل 

الورقة التي قدمها ولد الشيخ.
تلك الورقة السادوعية رسبت عر وساائل 
إعالمية غربية َورَسعان ما كانت محل إعاقة 
لدوعة اندقاع املشااورات، بداد أن انطلل وخد 

صنداء إىل مسقط باكراً.
اندقاع الجولاة الثانية لم يكن مبرّشاً، ولم 
تكان تفاصيلهاا ذات ألميّاة يف التنااول غري 
أنها كانات مجرع أياإ لرتتيل وإخراج خشال 

املشااورات برمتها، وكان من أبرز ما شهدته 
تلاك املشااورات لاو سافر املبداوث الادويل 
ورئيل وخد الرياض إىل موريتانيا ملدة أسبوع 
للمشااركة يف قمة إْساَلمية، ولو ما استغرق 
أسبوعاً، يف ما ُوصف بأنه تجالٌل للمشاورات.

االثنااء  تلاك  يف 
أعلنات الكويت ُمهلَة 
للتوصال  يومااً   15
التفاق ما لم خسايتم 
اساتضاختها  إنهااء 
لها، وكانت لذه بداية 
مشااورات  نهاياة 

الكويت.
األخذ والرع حول الورقة السادوعية وحول 
ورقاة ولد الشايخ املددلة وحاول الحل املجّزأ 
واملتزامان وما إىل ذلك لم يصال إىل نتيجة، بل 
كانات األَيَّااإ تكشاُف ضدَف األَُماام املتحدة 
وخشالها يف ضبط ايقاع التفااوض من حيث 
املبادأ، مماا أخارج األُُماور عان سايطرتها 
وانتهات املهلة الكويتية ليداوَع الوخُد الوطني 
وتحدث  مساقط،  إىل 
األَْكاَر  الفضيحاة 

لألَُمام املتحدة.

احتجازُ الوفد 
الوطني يف مسقط

لام تيجال األَُمام 
املتحادة مان عجزلا 
إَعااَعة الوخاد الوطني من مساقط إىل صنداء 
بدد خشال مشااورات الكويات، حيث رخض 
تحالاف الددوان الساماح للطائارة الدمانية 
أن تدار أخاواء اليمان كما لو مدتااع يف ُكّل 
املراحل السابقة، ويف نفل الوقت كان تحالف 
الددوان قد خرض حصاراً خوياً منع من خالله 
الطائارات املدنية والتجارية مان الوصول إىل 
مطاار صنداء، يف خطوة ُوصفت بالتصديدية 
تزامنت مع تشاديد الحصار البحري وتضييل 
الينااق عىل الوضع اإلنَْساااني بالتزامن مع 

التصديد امليداني والجوي.

وبرغام محااوالت األَُمام املتحادة تغطية 
خضيحتها عر طرح مقرتحات أن تنقل الوخد 
إىل صندااء عر طائراتهاا إاّل أن ذلك خاء عرَ 
رشوط مهيناة وتدجيزياة، األمر الذي اضطر 
الوخاد الوطناي اإلقاماة يف ُعمان ملاا يقارب 
الثالثاة أشاهر، وخاالل تلاك املادة الطويلاة 
ارلاصات وتحركات كثرية شاهدتها املرحلة 
أبرزلاا زياارات الوخد الوطني لدادع من عول 

الدالم.

إْعاَلن كريي.. فشُل اإلَداَرة األمريكية 
املغادرة 

صندااء  إىل  الوطناي  الوخاد  عاوعِة  بداد 
بأيااإ غاعر وخاٌد من أَنَْصاار الله إىل مساقط 
مجادعاً، وخالل تلك املرحلاة زار الوخد الصني 
وروسايا، ُوصفت تلك الزيارات بأنها مثمرة، 
ال سايما خيماا يياص اطاالع تلاك األقطاب 
الدولية الفاعلة عىل تفاصيل القضية اليمنية 

واستقطاب موقفها قدر املمكن.
أبرز ما أسافرت عنه تلك املرحلة لو إْعاَلن 
كريي الشهري عن اتفاق بني اليمن والسدوعية 
بدد أسابوعني من اختماع عقدته الرباعية يف 
لندن، خرى ذلك خالل خلسة ُعقدت بني وزير 
اليارخياة األمريكاي خون كاريي وبني وخد 
أَنَْصااار الله ليلة كاملة أعلن عىل إثرلا كريي 
عن اتفاق مفاعه استئناف املفاوضات ووقف 
شامل للنار وتشكيل سلطة خديدة قبل نهاية 

عاإ 2016إ.
تريحات كاريي، لم تكان بالحجم الذي 
صاوره اإلعاالإ حينهاا، بال ظهر أناه مجرع 
تفاُلم عاىل مباعئَ، خيما بقاي األمر مرتبطاً 
بالسدوعية واإلَعاَرة الجديدة للواليات املتحدة، 
ومادى خدياة األَخرية يف وقف شاامل للحرب 
ورخع الحصار، ومن ثام الدخع باتجاه توقيع 
اتفاق شاامل ينهي األزمة ويُفي إىل تشكيل 
سالطة خديدة، ولاو ما وضاع ُكّل تحركات 
كاريي يف خانة املحااوالت الفاشالة يف الوقت 

الضائع.
ذلاك االتفاق قوبال برخض وخاد الرياض، 

وقالت مصاعر عبلوماساية مطلدة إن رخَض 
سادوعي  لرخاض  ترخماٌة  الريااض  طارف 
لالتفاق الذي عقاده وزير اليارخية يف اإلَعاَرة 
األمريكية املغاعرة بدد خوز الرئيل األمريكي 

ترامل باالنتيابات.
اللاه  أَنْاَصااار  أماا 
التاي تدد طرخااً يف تلك 
التفالماات خقد أعلنت 
تريح  عار  موقفهاا 
وخدلا  لرئيال  متلفاز 
الرسامي  وناطقهاا 
محمد عبدالساالإ الذي 
قاال : »خااءت أماريكا 

لتمثل عوَل الددوان، وكنا نجلُل تحت إرشاف 
الطرف الدماني الذي لو طرف متابع ومراقل 
وضامان ألن تلتازَإ أمريكا وتُلازإ مرتزقتها، 
وأن تفي الدول األخرى بتدهداتها«، مشرياً إىل 
تدوياَل خماعته عىل اساتمرار الدور الُدماني 
يف التواصال ماع املجتماع الادويل، وأضااف 
»نحان خاعون من أخل الساالإ وال نقبل بأية 

التناازل  أَْو  تجااوزات 
عان حقوقناا«، واضدا 
الرلاان يبقى عىل مدى 
تلاك  بتنفياذ  االلتازاإ 
التفالمات عىل األرض، 
باعتباار الضماان لاو 

التنفيذ. 
محللاون  ووصاف 

وسياسايون أن اتفااَق كريي يأتي يف ساياق 
يف  أَْوَراقهاا  تصفياة  أوباماا  إَعاَرة  محاولاة 
املنطقة قبيل تساليم السالطة، ولو ما عخع 
السادوعية إلخشااله باعتبار أنها سرتتل مع 
اإلَعاَرة الجديدة امللف اليمني، حسل ما خاء يف 
تريحات ملسؤولني سدوعيني ومسؤولني يف 

حكومة لاعي يف الرياض.

تحركات عبثية لأُلَمـم املتحدة 
ومبعوثها

 تحركاُت املبدوث الدويل التي أعقبت إْعاَلن 

كريي لم تنقذه، بل ربما أساهمت يف إخشااله، 
خاملدُة املحدعُة الستئناف املفاوضات وتشكيل 
سالطة خديادة بحسال االتفاق الاذي أعلنه 
كاريي انتهات عون أن ينجاز شايئاً مماا تم 
إْعاَلنه، حتى وقف النار الذي يفرتض أن يكون 
أعلناه  اليطاوات  اوىل 
مبداوث األَُماام املتحدة 
بشاكل ميتلاف ويتفل 
ماع ماا ترياده الرياض 
انتهت  أعلنت لدنة  التي 

قبل أن ترسي.
ترامال  إَعاَرة  تسالُُّم 
كان  األبياض  البيات 
بمثابة وخاة طبيدية إلْعاَلن كريي الذي أَْصبَح 
غري موخوع يف التناول الادويل لالزمة اليمنية، 
واساتمر التباطؤ يف التحرك الذي تبذله األَُمام 
املتحادة التاي ظال مبدوثهاا ياراوح مكانه 
يف مهمتاه التاي لم ينجاح يف أياة مرحلة من 

مراحلها.
ويف محاولة منه إلنقاذ مهمته أماإ األمني 
لألَُماام  الجدياد  الدااإ 
املتحدة، قاإ ولد الشايخ 
شاملت  خولاة  بإخاراء 
صنداَء وعادن والرياض 
قاد  وكانات  والكويات، 
االنباء عن  برزت بداض 
خدياد  مقارتح  وخاوع 
يتضمان  الشايخ  لولاد 
خارطاة طريل خديادة أَْو مددلاة ولو ما لم 
يُكتل له النجاح، وُوصفت تلك التحركات بان 
الغرَض منها خْماُع ماعة لالحاطة التي تقدإ 
بهاا املبداوث أََمااإ مجلل األمان و بدا خيها 
مجاخيااً للواقع وبَديداً عن الحال وأقل بكثري 
من مساتوى املهماة املكلَّف بها واملساؤولية 
الضيماة تجاه أخطر ملف وأساين وضع يف 

الدالم حالياً.
أن  مراقباون ومحللاون  لاذا، وقاد عاد 
خشال املبداوث الدويل إساماعيل ولد الشايخ 
غري مسابوق وأناه األول من نوعاه يف تأريخ 

الدبلوماسية الدولية.

مفاوضات الكويت

بن سلمان أخذ الضوَء 
األخضَر إلفشال الكويت 

وإَعاَدة التصعيد

إْعاَلُن كيري محاولٌة 
لتصفية مخّلفات إَداَرة 

أوباما 

الكويُت تتراَجُع عن 
تصميمها على نجاح 
المفاوضات برعايتها 

استالُم ترامب السلطة 
أعلن وفاة اتفاق كيري

ِمَلــفُّ امل�شاِر ال�شيا�شّي خالل العدوان

مفاوضاٌت هزلية وَضْع���ٌف ُأَم�مي
من إْعاَلن فشل الكويت.. إىل إْعاَلن فشل اأُلَمـم املتحدة ومبعوثها

اَلمية املتاأ�شلة ـُة االإ�شْ الُهويَّ

قراءٌة يف ُجزئياٍت من خطاِب السّيد بمناسبة الذكرى الرجبية
واإلخاراإ، أي الطاعاة املطلقاة التاي ال تحدلاا ضواباُط 

رشعية«.
خهل يحتاج لذا الكالإ إىل تدليل؟!!

كما يؤكد السايّد يف نفل اليطاب الرخباي أن الددواَن 
عىل شدبنا ال يُماااتُّ للسياسة بيشء، لكن القصد من ذلك 

لو »استدباع شدبنا«.
ولاذا التوصياف ال يياِلُطاه شاك، خقد وصف السايّد 
»الُهويَّاة« توصيفااً مهماً عقيقاً ألميّاة حاخة الجمالري 

اليمنية إىل مدرخة وتشييص عائها لتدرَف عواَءلا.
خُهويَّاُة اإلْسااَلإ عناد اليمنيني بمفهوإ وطرح السايّد 
يجدلُاه أغىل ماا يملك اليمني مان املجد والدازة والكرامة 

ومواضع القوة.. ملاذا؟.
ألنها تدطي اليلوَص التاإَّ لله وتدطي السياعة والحرية 
يف الحيااة الدنياا، ومان لناا خإن سالَل تلاك الُهويَّاة من 
ل  اليمنيني أَْو سالل اليمنياني من تلك الُهويَّااة يدني تحوُّ
اليمني إىل عبٍد ذليل خانع لقوى الطاغوت والرش والرذيلة.

َويف ِخَضاِم حدياث السايّد يف خطابه باملناسابة أّكد أن 
»الدخاول الكباري والواساع والشادبي بشاكل عااإ بدث 
الرساول صاىل الله علياه وآله وسالم رخاالً اختصه لهذه 
املهماة، ولو اإلماإ عيل عليه الساالإ، وكان ابتداثه له إىل 
اليمان لاه عاللٌة عىل األلميّاة واملكانة الدالياة أللل اليمن 
لدى الرساول صىل الله عليه وآله وسالم، عيل عليه السالإ 

بمكانته الدظيمة يف اإلْساَلإ«.

ولنا يؤكد السيّد يف سياق حديثه التأرييي عن الُهويَّاة 
األصلياة أللل اليمن عاىل عاللة اختيار الرساول صىل الله 
عليه وآله وسلم لإلماإ عيل ومدرخة الرسول ملؤلالت اإلماإ 
عايل الدالية، خهاو تلميذُه صىل الله علياه وآله وعىل يديه 
نشاأ وترعرع ولو تاج املوّحدين وأول الساابقني وخارس 
اإلْسااَلإ وقاضياه وعامله ولو أخو رساول صاىل الله وآله 
وسالم الذي قال خيه »عيلٌّ مناي بمنزلة لارون من موىس 

إال أنه ال نبي بددي«.
خقد آثار النبيُّ ألاَل اليمن بإرساال لذا املبداوث الذي 
أشبدت وطابقت مؤلالته الدالية مؤلالت ألل اليمن التي 
أشاار النباي إىل الكثري منها يف أحاعيثاه التي ورعت عنه يف 
خضائل ألال اليمن وصفاتهام، ومناقبهام التي عجز عن 
بلوغهاا أرشُف القبائال الدربية األصيلاة، خاإلماإ عيل ذو 
خرة عالية بألل اليمن وبدلو لممهم وصفاء نفساياتهم 
وأصالتهم وساؤععلم وبحضارتهم وثقاختهم وحكمتهم، 
خمان لناا أصباح اإلماإ عايلُّ الاذي ال يحباه إال مؤمن – 
مدشاوقاً عند اليمنيني وخزءاً أصيالً من الذاكرة الشادبية 
والتأريخ الرسامي، خقد أحبه أنصاُر رساول الله اليمنيون 
وتغنى شادراؤلم خيه، وكان اسام )عيل( عند اليمنيني يف 
الدرخة الثانياة بدد )محمد(، بل وتحول يف وعيهم إىل بطل 
أساطوري، خفي ذلك الجبل رضبة عيل ويف اآلخر آثار أقداإ 
عيل وذلك البرئ حارب خيه اإلماإ عيل الجن! ويف ذلك الواعي 

خيّم اإلماإ عيل..

ومن لاذه املكانة الدالية له يف صميام الُهويَّاة اليمنية 
كان مقداُر الرتكيز الدايل من األعداء الساتهداخه من الوعي 
التأرييي والثقايف ومحاولة تساطيحه وتهميشه يف املنابر 
ويف املنهج املدريس ويف اإلعاالإ، ولكن ليهات ليهات لذلك 

أن يكون.
ثم مما قال السيّد من اليالصات بدد لذا املحور »خإذن 
لويتناا ياا أَبْنَاااء شادبنا اليوإ تشاّكل ضمانة رئيساية 

لتماُسِكنا كيف سنبقى أحراراً وكيف سنبقى صامدين«.
ثم اساتقىص أناواع الغزو الاذي يهدُع ُلويتَناا األصيلة 
ويدمُل عىل التهيئة إلذاللنا، وبما أن مضموَن لذا اليطاب 
يأتي ضمان مدركة الوعي خقد أكد السايّد يف ختامه بهذه 

الدبارة:
»ولكن حينما يكون لناك وعي ما الذي يريده الددو من 

بنموذخاه  ُلويتناا  يف  يساتهدخنا  ُكّل لاذا حينماا  وراء 
التكفريي والقاعدي والداعيش، حينما يستهدخنا يف لويتنا 

بنشاطه اإلخساعي وإليقاع الناس يف الرذيلة والجريمة«
وقاد زخار خطااب السايّد بتكارار مفارعة )الُهويَّاة( 

مطلقة ومضاخة )لويتنا( ما يزيد عىل ثالثني مرة.
وإن قراءتاي لجزئيااٍت مان خطااب السايّد عبدامللاك 
يف املناسابة الرخبياة ما لاي إال ععوٌة لنفاي – وأنا قليُل 
البضاعة – ولآلخرين من ذوي التمرُِّس الصحفي والتحليل 
ملتابدة االلتماإ بيطابات السيّد وإخراخها يف برامج عمل 
ما أمكن وتناولهاا بالتحليل الصحفي واإلذاعي والتلفازي 
ويف شاتى الوساائل، ويكفيني من لاذه التناولة الرسيدة 
ُف املشااركة والتماُس الركات، واللُه من وراء القصد،  رَشَ

ولو ندم املوىل وندم النصري.

)الجزء الثالث واألَخير(
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انزلقت مدينُة تعز إلى مستنقع لم يعرفه في تأريخها؛ بفعل نجاح قوى العدوان عبر مرتزقتها في تنفيذ ُمَخّطط تسليم المدينة لتنظيمات 
داعش والقاعدة وغيرها، حيث باتت تلك التنظيمات على نحو عَلني تمارس السلطات وفقًا لقوانينها، تلك القوانين التي تتم ترجمُتها بعمليات 

اإلعدام الميداني وعمليات القتل العشوائي التي طالت األطفال والنساء، ناهيك عن عمليات االغتيال المتبادلة بين فصائل المرتزقة.
ما يحدث في تعز ال يمكن القول بأنه فقدان قوى العدوان للسيطرة، بل على العكس، ومن خالل سير األحداث على مدى العامين الماضيين، يتضح 

أن تسليم تعز للفوضى كان يقف وراءه عمل وجهود منظمة كانت تسير على قدٍم وساق لتسليم تعز للفوضى المفتوحة.
الحديث عن الفوضى في مدينة تعز وممارسات الجماعات اإلْجـَرامية على رأسها القاعدة وداعش، لم يعد محصورًا على طرف مناهض للعدوان، 

بل إن اإلعالم الوطني بات يستقي معظَم يوميات القتل والنهب في تعز، مما يتبادله المرتِزقُة وعناصُر داعش والقاعدة من اتهاماٍت وما 
يكشفون عنه من أحداٍث بشكل يومي.

  - ضرار الطيب:
 

يف أبريال من الدااإ 2015، أعلان القياعي 
بداياة  امليااليف«  ساديد  »حماوع  اإلخواناي 
التحرك املسالح يف تدز ضد الجياش واللجان 
والشدبية، مسااندة للددوان السدوعي، تحت 
مسامى »املقاومة الشادبية«، وبرغم أن ذلك 
التحارك بادأ محصاوراً بمجامياع مسالحة 
تتحرك بأوامر »املياليف« كقائد وحيد ومرتبط 
مبارشة بالددوان السادوعي، إال أنه لم يمض 
وقت طويل حتى ظهارت تنظيمات وخصائل 
كثرية بقياعات ميتلفة وارتباطات أخرى مع 
قوى الددوان لتنشأ خيما بدد متغريات خديدة 
وصلت إىل حد االنقالب تماماً عىل الشكل األول 
لظهاور املرتزقة يف تدز.. عاىل أن اليشء الذي 
ظال ثابتاً خالل ُكّل تلاك املتغريات لو أن تدز 
كانات تغرق يف خوىض يازعاع اتسااعها كلما 
ظهر متغاري خديد، وال أحد يساتفيد من تلك 

املتغريات سوى اإلرلاب.
 

 املخاليف.. من القيادة إىل املنفى 
ظل حموع املياليف عىل رأس املرتزقة يف تدز 
لفارتة طويلة من الدادوان، بدأ خيهاا بقياعة 
مجاميَع تابدة له بشاكل مباارش، ولي التي 
كانت تتمركز بشكل رئيي يف مناطل »كالبة، 
األربداني، عصيفرة، وساط املديناة«، وكانت 
لاذه املجاميع تقاتل بشاكل عشاوائي وغري 
منظام، لدخهاا »النهل« أكثر من السايطرة 
امليدانية، وكانت أول الدمليات التي قامت بها 
خماعات امليااليف يف لذا الجانل اقتحاإ خرع 
البنك اليمني لإلنشاء والتدمري يف شارع خمال 

ونهبه.
كان امليااليف يساتلم الدعام املباارش من 
السادوعية عساكرياً ومالياً يف ذلك الوقت، إال 
أناه لم يكان بمقدوره أن يفدال ُكّل ما يطلل 
منه مدتماداً عىل نفساه وخماعاتاه، ولذلك 
اضطار للرتحيل بأّي خصيل آخر عىل أن يظل 
لو »القائد الرسامي«، وكانات أول الفصائل 
عخوالً تحت قيااعة املياليف لم »النارصيون« 
الذين شااركوا بقياعة الدميد املرتزق »يوسف 
الرشاخاي« القيااعي يف التنظيام الناارصي 
يف عملياة اقتحااإ اللاواء 35 مادرع يف بداية 
املواخهاات ماع الجياش واللجان الشادبية، 
ليتبدهام يف ذلاك بقية الفصائل، كالسالفيني 
وتنظيم القاعادة، الذين لم يكان انضمامهم 
ظالاراً ومساتقالً وإنماا باسام »املقاوماة 

الشدبية« وتحت قياعة املياليف.
السالفيني  مان  املنضّماني  أن  وبرغام   
والقاعادة تمركازوا يف مناطال خديادة مان 
املدينة )الجمهوري، املدينة القديمة( إال أنهم 
لام يدلنوا عان وخوعلم املساتقل إال يف خرتة 
متأخارة، وقبل أن يفدلوا ذلك ظلوا يشاكلون 

خزءاً كبرياً من مرتزقة املياليف.
تواُخد ُكّل تلك الفصائل يف مناطَل متفرقة 
تحت قيااعة املياليف كان يجدلاه أكثر غروراً 
رخاض  إىل  يبااعر  كان  ولذلاك  وطمأنيناًة؛ 
أياة خرصاة للصلاح ولتجنيل املديناة ويالت 
الحرب، وكان يرح بذلك عَلناً، ولدل أشاهر 
تلاك اإلعالناات مقابلته عىل قنااة الجزيرة يف 
نوخمر 2015 التاي أعلن خيها رخضه للصلح 
مع الجياش واللجان الشادبية والذي تضمن 

ععوة لتجنيل املدينة ويالت الحرب، خكان رع 
امليااليف يف تلك املقابلة بأنه ال ُصلح وال اتفاق 
إال »بالكالشانكوف« وأي مفاوضات قال إنها 

يجل أن تكون مع قياعة تحالف الددوان.
 خيماا بداد بادأ نفاوذ الفصائال األخرى 
وخاصة )السالفيني والقاعدة( يتقوى أكثر، 
وبدباارة أخرى كانت عالقاات لذه الفصائل 
تتقوى بشكل مبارش مع قياعة الددوان، ولو 
ما أضدف نفوذ املياليف بشكل تدريجي، ومع 
ظهاور املرتزق »أبو الدباس« خاصة كفصيل 
مساتقل، يف بداية الداإ الثاناي للددوان كان 
نفاوذ املياليف قد تراخع كثرياً إىل حد أن قياعة 
الددوان أوعزت إليه باالنساحاب وترك امليدان 
لالعباني الجادع حتاى سااخر إىل السادوعية 
وتركيا تاركاً خماعاته تحت سايطرة قياعات 
»إصالحياة« مقربه منه لتياوض مواخهات 

مستمرة مع »أبي الدباس«.
ومان منتصف الدااإ الثاني مان الددوان 
إىل اآلن لام يداد حماوع املياليف مان اليارج، 
وبحسال مصاعر خإن اإلمارات تمنع عوعته، 
ويأتاي ذلاك لصالح املرتازق »أباي الدباس« 

الذي يتمتَُّع بتواُصٍل قوي مدها.

 الناصري: الحلقة األضعف تنسحب 
خالية الوفاض 

يف ماارس الفائت أصدر التنظيم الوحدوي 
بيانااً  للدادوان(  املاوايل  )الفارع  الناارصي 
أعلان اخيه االنساحاب مما يسامى »مجلل 
تنسايل املقاوماة«، موخهاً االنتقااعات نحو 
سالطة الدادوان يف تداز، بيصوص تقاسام 
الوظائف واملناصل، بل وحتاى انتقاع تواخد 
»الجماعات املسالحة« يف املديناة، كما لو أنه 
يئل مان املحاولة مان أن يكون لاه ارتباط 
قاوي ماع قاوى الدادوان، أساوة باإلصالح 

والسلفيني خيما بدد. 
وقاد بادأ النارصياون باالنياراط يف صف 
الددوان – كماا تم ذكره- تحت قياعة املياليف 
عر مشااركة املرتزق »الرشاخي« والذي أخذ 
يتحاول إىل قائاد شابه مساتقل يف ما ييص 
الدعم الدساكري، حيث قاإ طاريان الددوان 
أكثر مان مرة بإنزال أسالحة إىل مدساكرات 
خاصة تابداة له، غري أنه ظل تابداً للمياليف، 
وكانات مجاميداه تتمركز بشاكل رئيي يف 

مناطل )الضباب، بري باشا(.
يف ذلك الوقت كان أمني عاإ النارصي »عبد 
الله ندمان« العباً رئيساياً يف املوقف باعتباره 
–من وخهاة نظر السادوعية- مساؤوالً عن 
قاعدة »نارصية« من املقاتلني يف تدز، ليتضح 
خيما بدد أنه كان يساتلم الدعام خقط، بينما 

أتباعه يف تدز يقاتلون تحت راية املياليف.
لم يشاكل النارصيون ثقاالً مدتراً يف نظر 
قوى الددوان، ولذلك لم يساتطيدوا أن يكونوا 
خصيالً مستقالً خيما بدُد كأتباع املرتزق »أبي 
الدبااس«، وبدالً عن ذلك ظلاوا يتداونون مع 
اإلصالح بقياعة املياليف، وحني ضدف نفوذه، 
انتقل خزء كبري منهم للتداون مع الجماعات 
السالفية )لاواء الصدالياك، أباي الدبااس.. 
تمامااً،  عورلام  تاالىش  أن  إىل  وغريلماا(، 
وحتاى رموزلام املتواخادة يف امليادان مثال 
املرتزق »عدنان الحماعي« أصبحت لامشايه 
ومتملقة لإلصالح أَْو للمرتزق »أبو الدباس«.

الجماعاُت اإلْجـَرامية.. والقائُد الجديُد 
»أبو العباس«

بياروج حموع املياليف مان اللدبة، لم تبَل 
قاوٌة أخرى ذات نفوذ قوي ساوى الجماعات 
اإلخرامياة التاي كانات قد بادأت انتشاارلا 
بغطااء »املقاوماة« أيااإ قيااعة امليااليف يف 

مناطل خاصة بهام )الجمهوري، الجحملية، 
املديناة القديمة(، وبدأت تتشاكل تدريجياً يف 
خصائل مساتقلة تحت مساميات ميتلفة » 
لاواء الصداليك، خماعة أباي الدباس، كتائل 

حسم، كتائل أبي الصدوق«. 
تداخلت لذه الجماعات مع الجزء الحزبي 
مما يسامى »املقاومة« حتى وسدت نفوذلا 
إىل مناطال كانات تسايطر عليهاا خماعات 
»املياليف« و«النارصيني«، وساعدلا عىل ذلك 
ظهاور املرتزق »أباي الدبااس« كقائد خديد 
خرضتاه اإلماارات يف تدز؛ ليكاون لو املمول 

واملرشف الداإ عىل امليدان.
ظهر املرتزق »أبو الدباس« بدعم مساتقل 
أسااليَل  ييارتع  »امليااليف«  كان  حاني  يف 
وُخَدعاً الساتالإ الدعم من السادوعية؛ ولذلك 
رسعاان ماا التّفات ُكّل الفصائال املتطرخاة 
حول أباي الدباس، خااّرًة مدها خازءاً كبرياً 
مان النارصياني، الذيان وصال بهام األمر يف 
بداض املرات عىل بيع بداض املواقع امليدانية 
ألبي الدباس مقابل املال كما حدث يف مديرية 

»مرشعة وحدنان« بجبل صر.
يف نوخمر 2015 أصادر تنظيم »القاعدة« 
خيلام قصارياً بدناوان »مدركاة الجحملية – 
والياة تدز« يظهر تحركات عساكرية ملقاتيل 
التنظيم عاخل املنطقة التي تقع تحت سيطرة 
»أباي الدباس«، ولاو ماا كان بمثابة إعالن 
رسامي من التنظيام لالنتقاال مان التحرك 
تحت غطاء ما يسامى »املقاومة« إىل الظهور 

الدلني.
ويسيطر املرتزق »أبو الدباس« وخماعاته 
منذ أكثار من عاإ عىل مدظام املناطل عاخل 
مدينة تداز؛ ليكون القائد الجدياد للمرتزقة، 
امليااليف  واساتبداع  تهمياش  تام  أن  خبداد 
وكل طاقماه، أتاى أبو الدبااس بطاقم خديد 

مدظمهام مان اإلخرامياني املدروخاني أمثال 
املنتَماني  الصادوق، وعدناان زريال«  »أباي 
لتنظيم القاعدة، وبرغم النفوذ الواساع الذي 
يمتلكاه »أبو الدبااس« إال أنه يأباى أن يحل 
محال »الدولاة« عىل حاد تدبريه، تااركاً ذلك 
للسالطة املدينة مان قبل الفار لااعي والتي 
نجاح يف تحيياد نفوذلاا وتدطيلهاا، حياث 
رخض مرات كثرية أن يساّلم لها مواقَع تحت 
سايطرته، مثل »قلداة القالارة« التأرييية 

ومبنى األمن السيايس وغريه.

سلطة الفار »هادي«.. آخر معاقل 
اإلصالح

مناذ اساتبداع املرتزق املياليف مان امليدان 
يف تداز، لجاأ حازب اإلصاالح إىل الظهور كا 
»سالطة محلياة«، قااإ الفار لااعي بتديني 
قياعاته، لتكاون امتداعاً للنفوذ السادوعي يف 
تداز، إال أنها سالطة بال نفاوذ ميداني، خفي 
الوقت الذي يسيطر خيه املرتزق »أبو الدباس« 
وخماعاته عىل مدظم املدينة، وخد »املدمري« 
-املحاخاظ املدني من الفار لاعي- نفساه بال 
أياة قدرة عىل التحكم يف املدينة، ويف ُكّل املرات 
التاي حااول خيهاا ذلاك كان يصطادإ بأبي 

الدباس لينتهي املوقف لصالح األخري.
ومناذ تديني املرتازق »املدماري« وإىل اآلن 
تندلاع مواخهات شاديدة بشاكل عوري بني 
وتكاون  الدبااس«..  و«أباي  »اإلصالحياني« 
سالطة  نفاوذ  يف  ضداف  عائمااً  النتيجاة 
»املدماري«، وبالتاايل ضدف نفاوذ اإلصالح، 
الذي لم يدد بيده سوى شن الحمالت اإلعالمية 

الهجومية ضد املرتزق »أبي الدباس«.
 يمكن القول اآلن بأن سلطة »املدمري« قد 
انهارت تماماً أماإ نفوذ الجماعات اإلرلابية، 
وخشالت خشاالً تاماً، وبقي اإلصاالح يحاول 
إثبات وخوعه، بال خائدة أماإ تماسك سيطرة 
الجماعاات اإلخرامية عىل املدينة بقياعة »أبي 

الدباس«.

اإلْجـَرام هو املنتصر
يف بياان أصادره االتحااع األوروباي عقل 
اختمااع لاوزراء خارخياة االتحااع االثناني 
الفائت، أعرب االتحاع عن قلقه بشأن انتشار 
الجماعاات اإلخرامياة يف اليمان والاذي خاء 
-بحسال البياان- كنتيجاة للحارب، محدعاً 
بشاكل رئيي توساع »القاعدة وعاعش«، ما 
يدني أنه لم يداد خاخياً عىل أحد يف اليمن بأّن 
ُكّل املتغاريات التي أساهم الددوان يف إيجاعلا 
لم تصال يف صالح أي أحد ساوى الجماعات 

اإلخرامية.
 ماا ذكار أعاله لو أحاد الدالئل عاىل ذلك، 
خفي تدز، اختفى ُكّل الالعبني امليدانيني الذين 
لدباوا لصالح الدادوان بما خيهم »السالطة« 
الرسامية التابداة لحكومة املرتزقاة، ليبقى 
اإلْخاَراإ املتمثل بالقاعدة وعاعش لو الثابت 
واملسايطر وذو النفوذ األقوى، ويبدو أن قوى 
الدادوان ال ترياد حتاى أن تقلل من سايطرة 
اإلرلااب عىل تدز، إذ بمجرع أن سايطرت تلك 
الجماعات عاىل مدظم املناطل يف مدينة تدز، 
تارك تحالف الددوان املدينة ملواخهة مصريلا 

تحت حكم اإلرلاب.

بعد تساقط جميع فصائل وتنظيمات املرتزقة.. القاعدة وداعش تحكمان تعز

ع���امان من العدوان يقودان مدينَة تعز للف�����وضى المفتوحة في أحضان اإلج�����رام

»المعمري«  مع أحد 
مقاتلي القاعدة  في تعز



9 تقاريرالددع )213(     اليميل 6 إبريل 2017إ  املواخل ا رخل م3ل1لا

  - زكريا الشرعبي:
ليل مستشافى الثورة التي تدجز سالطات 
الفار لاعي من خرض سيطرتها عليه لكنه أحد 
املؤسساات التي تثبت أال صاوت يدلو يف مدينة 
خوق صاوت الجماعات اإلْخاَرامياة من عاعش 
والقاعدة، لاذه الجماعات التاي خلبها تحالف 
الدادوان األمريكاي السادوعي مان ُكّل ماكان 
لتصباح املسايطر األول يف خمياع مؤسساات 
الدولاة وشاوارع املديناة كأعاة وظيفياة أكثار 

نجاحا من غريلا يف تطبيل املرشوع الددواني.
تتنوع األنشاطة اإلْخاَرامية لهذه الجماعات 
نفوذلاا  لتدزياز  سادي  باني  املديناة  وساط 
وساطوتها عىل ُكّل مفاصل الحيااة لتحولها إىل 
»تورا بورا« يف اليمن وبني تطبيل النهج الددواني 
يف قتال املواطناني اليمنياني وبني تدماري مدالم 
املديناة التي كانات تدل عىل قيمهاا يف التدايش 
واالنفتاح عاىل خميع املذالل كتدمري األرضحة 
الصوخياة وقباب األوليااء الصالحني ذلك خضالً 
عن القتل والنهل والسالل واملمارسات األخرى 

التي أصبحت نظاماً يومياً لها.
وحيث لم تكن لاذه الجماعات موخوعة من 
قبال يف مدينة تدز حتى خااء الددوان وعخع بها 
مان ُكّل مكان وعززلا بميتلف أنواع األسالحة 
وكمياات املال وأطلال عليها يف وساائل إعالمه 
َو)الجياش  الشادبية(  )املقاوماة  مساميات 

مناه  محاولاة  يف  الوطناي( 
لسالخ مفهاوإ الوطنية عن 
أصلهاا الثابت مان مواخهة 
الغازاة واملدتدين إىل مواخهة 
أَبْنَااااء البلد، خقاد أًصبحت 
لاذه الجماعاات مسايطرة 
وعاىل  املستشافيات  عاىل 
وإعارة  الرشطاة  أقسااإ 
األمن وصار لها مدساكرات 
للتدريال ومادارس لفارض 
التكفريي، وساجون  الفكار 

وساحات إعداإ.
الصحفاي  كان  وكماا 

ولاو  الصامات«  »خميال 
صحفي ماواٍل للددوان قد تحادث قبل أياإ عن 
احتجازه من قبل »تنظيام القاعدة« ملدة ثالثني 
سااعة ولم تام إطالقه إال بدد تدهادات مغلظة 
بدادإ انتقاعلاا أماإ عجز ما يسامى بسالطة 
املحاخظة املتمثلة باملحاخظ املدني من قبل الفار 
لااعي املرتزق عيل املدمري وإعارة األمن وقياعة 
املحور والسالطات الدساكرية املرتزقة األخرى 
والتاي ينتمي إليها الصامات، خقد رخضت لذه 
واملحاور  املحاخظاة  أواماَر  أيضااً  الجماعاات 
التابَدني للددوان األمريكي السادوعي بتساليم 
حماياة مستشافى الثاورة ملاا يسامى باللواء 

170إ.
وبحسال املصااعر خإن الحراساة الساابقة 
للمستشافى التابداة للمرتزق »عاارف خامل« 
رخضت إطاعة قرار تساليم املستشافى وقامت 
بإخاراج املارىض منه وإغالقاه والتمرتس عليه 
ويف املناطال املجااورة مداززة بأخاراع تنظيام 

القاعدة اإلْخاَرامي.
وكما يفرتض بالجهات التي أصدرت األوامر 
أن تقاوإ بفرضهاا واساتداعة املستشافى من 
أيااعي الجماعاات اإلْخاَرامياة إال أنهاا قامات 
بادالً عن ذلاك بنقل املستشافى إىل خيمة قريل 
مبنى املحاخظة يف املنطقة الصغرية التابدة لها، 
بماا يدل عىل أن لاذه الجماعاات أصبحت أمرا 
مفروضا من قبال الددوان، وأن تلك السالطات 
ليل ساوى سلطات شاكلية ال تملك من أمرلا 

شيئاً.
موقع »املراسل نت« نقل عن أحمد الدميني، 
ولو أحد أطباء املستشافى، أنه ” تم نقل ليئة 
مستشفى الثورة إىل أماإ مقر املحاخظة برشكة 
النفط بدد عجز السالطة املحلياة وإعارة األمن 
والرشطاة الدساكرية وقيااعة املحاور وخميع 

األلوية خرض األمن عاخل املستشفى”.
وتدرض املستشافى القتحامات متددعة من 
قبل املسالحني املوالني للددوان ويف إحدى املرات 
قاموا باقتحاإ املستشافى وقتلوا أحد الجرحى 
يف إطاار عمليات التصفياة واالغتياالت املتباعلة 

بني الجماعات املسلحة املنقسمة بني السدوعية 
واإلمارات.

أن طاقام  ليكشاف  الدميناي عااع مجادعاً 
املستشافى تدارض لكماني مان قبال املرتزقة 
وعنارص القاعدة، حني قال بأنه تم استدعاؤلم 
الساتالإ مبناى املستشافى وإعااعة تشاغيله، 
مشارياً إىل أنه وعند وصولهم بحسل االستدعاء 
يتام رخع األسالحة بوخههام واختطااف مدير 
اليدماات ومدير الدالقات الدامة باملستشافى 

بدد االعتداء عليهما بالرضب.
وعقد مدير عاإ مكتل الصحة املدني من قبل 
حكوماة الددوان بمحاخظة تدز مؤتمراً صحفياً 
كشاف خالله الصدوبات التي يواخهها القطاع 

الصحي باملحاخظة.
وقال الدكتاور عبدالرحيم الساامدي إنه “ال 
يوخاد مقار أَْو مكان يزاول خياه مكتل الصحة 
وكاواعره أعمالهام وأن 23ل مؤسساة صحياة 

تدمل عاخل املحاخظة بدون موازنة تشغيلية”.
وأضااف “أعدعناا موازنة عىل نماط موازنة 
عااإ ل201 واملوازناة املددة كانات 700 مليونا 
وكام الف ريال ونصيال الفرع الواحاد من لذه 
املوازناة 136 رياال يف السانة أي أن ُكّل خرع لديه 
136رياال يف السنة ميصص صحي لكى يتدالج 
خياه، وقد أعدت لذه املوازناة بحجم كتيل كبري 

تم إرسالها إىل الداصمة املؤقتة عدن”.
إغاالق مستشافى الثاورة من قبال القاعدة 
واملرتزقاة ليسات الحاعثاة األوىل، خمستشافى 
عاعاش  تنظيام  سايطرة  تحات  الجمهاوري 
سايطرة  تحات  القالارة  وقلداة  اإلْخاَراماي 
الجماعاة اإلْخاَرامياة التابداة للمرتازق »أباي 
الدباس«، وتشاري املصاعر إىل أناه يمتلك أخهزة 
تنصات حديثة يف قلدة القالرة حصل عليها من 
تحالاف الدادوان األمريكي السادوعي ليمارس 
سالطته عاىل ُكّل الفصائال األخرى بماا يف ذلك 

التنصت عىل مكاملاتها ومدرخة تحركاتها.
أما أقسااإ الرشطاة واملدارس خقاد وصلت 
خماعاة »أبي الدبااس« اإلْخاَرامياة إىل اقتحاإ 
مبنى األمن السايايس ومبنى إعارة األمن وقامت 

باختطاف نائال مدير األمن أماإ خميع خصائل 
املرتزقة األخرى.

ذلاك غاري املادارس التاي تحولات إىل ثكنات 
لتدليام الفكر التكفاريي وساجون تابدة لهذه 
الجماعات وعىل سابيل املثاال ال الحر تحولت 
مدرساة النهضاة بمنطقة عصيفرة إىل ساجن 
تابع ملا يسامى بكتائل حسام، تدمل ويحتوي 
املئات من خصوإ لذه الجماعة اإلْخاَرامية التي 
يقوعلا املرتزق »عدنان رزيل« الذي منحه الفارُّ 

لاعي رتبة عسكرية رخيدة.
أماا أعمال القتال والتصفياات املتباعلة خقد 
باتات مان يومياات مدينة تداز يف ظال تواخد 
اإلْخاَرامياة،  وتنظيماتاه  الدادوان  خماعاات 
ويكفاي أن 15 يومااً مان أيااإ املدينة شاهدت 
قتل واغتيال 25 شايصاً بينهام أطفال )راخع 
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استقطاُب الشباب إىل صفوف داعش 
والقاعدة

إىل خانل ما تقوإ باه الجماعات اإلْخاَرامية 
يف  الشاباب  باساتقطاب  تقاوإ  أيضااً  خإنهاا 
مديناة تداز إىل صفوخهاا وكما نقلات صحيفة 
»الدرباي الجديد« املوالية لتحالاف الددوان نقالً 
عن شاباب مان أَبْنَاااء تدز خاإن تنظيم عاعش 
بادأ باساتقطاب الدديد من الشاباب، ال سايما 
الجامديني وتجنيدلام لاللتحاق بصفوخه، عىل 
غرار ما حدث مع طالل خامدي يدعى »أيمن إ. 
إ.«، والاذي قاتل يف صفوف املرتزقة ثم تدرف يف 
الجبهاات عىل مقاتلني من تيارات ميتلفة، وتم 
اساتقطابه واساتدراخه لاللتحاق باملدسكرات 
التدريبية للتنظيم اإلْخاَرامي يف محاخظة شبوة 
عن طريال مجموعات متيصصة باساتقطاب 
الشاباب وتجنيدلم. ويف لذا الصدع، تقوإ لذه 
املجموعاات بتقديم عروض مغرية واساتيداإ 
الفتااوى الدينياة واملحاارضات والفيديولاات 
مساتغلني  با«عاعاش«،  الياصاة  واألناشايد 

الوضع الذي صارت إليه املدينة بفدل الددوان.

وياروي زماالء أيمان، ولاو طالال يف كلية 
الهندساة بجامداة تداز، بحسال ماا نقلات 
»الدرباي الجديد« أناه كان يتحدث لهم يف قاعة 
الدراساة عن »الجهاع يف سابيل اللاه ورضورة 
نُرة عولاة اليالخة اإلْسااَلمية«، لكنهم كانوا 
يتداملاون ماع حديثاه من بااب الهازل، وخل 
تدبريلم. وعندما بادأت اختبارات النصف األول 
للداإ الجامدي الحايل، تفاخأ زمالء أيمن بغيابه 
عن االمتحانات، وبدد التواصل مع والده اتضح 

أنه أصبح عنراً يف تنظيم »عاعش«.
وبحسال »الدرباي الجديد« خاإن »أكثر من 
11 شااباً مان قرياة واحادة يف تداز، انيرطوا 
خاالل خرتة الدادوان يف صفاوف تنظيم عاعش، 
اإلْخاَرامي«، وتاروي الصحيفة املوالية للددوان 
عن الشاب »أبي حذيفة«، حكاية استقطابه من 
قبل تنظيم »أنصار الرشيدة« اإلْخاَرامي وكيف 
بدأت إخراءات تجنياده وتكليفه بمهمات حيث 
يقول: تم اساتقطابي من خاالل بدض أعضاء 
التنظيم وقبال تأعية البيدة تام تكليفي بتنفيذ 
عملية اغتيال لشايصية سياساية واختماعية 
وعساكرية، وتم منحي مسدسااً كاتماً للصوت 

لتنفيذ املهمة.
وتؤكاد الصحيفة أن حاالت االساتقطاب يف 
صفاوف الشاباب انترشت بالتزامان مع بدض 
املظالار املراخقاة لها مثل انتشاار زي التنظيم 
املتميز بلونه األساوع واملشاابه لزي املجالدين 
بداض  يدكاف  إذ  األخغاان، 
اليياطني يف املدينة عىل خياطة 
لذا الزي وبيده بأسدار كبرية 
مقارنة بتكلفته. ويتم تجهيزه 
للكباار  ميتلفاة  بقياساات 
والصغاار عىل حد ساواء، كما 
يرغماون  التنظيام  أخاراع  أن 
التجارياة  املحاالت  أصحااب 
الدماى  وخاوه  تغطياة  عاىل 
تساتيدإ  التاي  البالساتيكية 

لدرض املالبل النسوية.
تّدعاي  ماا  خاالف  وعاىل 
وتحالاف  املرتزقاة  عناارص 
الجماعاات  باأن  الدادوان 
اإلْخاَرامياة يف تداز أنشائت مان أخال القتل يف 
الجبهات وما يطلقون عليه »تحرير تدز« نقلت 
الدربي الجدياد عن مصدر أمني يف املحاخظة أن 
عنارص عاعش ال يشاركون يف الجبهات أبداً؛ ألن 
الحارب الدائارة حالياً من وخهاة نظرلم، لي 

حرب بني الكفار واملرتدين«.
ويرتباط تنظيام »القاعادة« اإلْخاَراماي يف 
محاخظاة تداز باملساؤول الدساكري لتنظيام 
»قاعدة الجهااع يف خزيرة الدارب »اإلْخاَرامي، 

قاسم الريمي، امللقل با«أبي لريرة«.
وبحسال مصادر أمناي خاإن لاذا التنظيم 
»يمتلاك عدعاً من البيوت التي تسامى مأوى، يف 
مناطل متفرقة يف تدز، وخيها يتم إيواء أخراعلا 
بشاكل رسي، إذ يتام تجهيز لاذه البيوت بكل 
االحتياخاات بماا خيها األعوياة وبدض األعوات 
الجراحياة لكاي يتم إساداف األخاراع املصابني 
والذيان ينقلاون إىل لاذه البياوت ملدالجتهام؛ 
ألناه ال يتام إساداخهم يف املستشافيات خوخااً 
من اعتقالهم«، بحسال تدبريه. وتشري الدربي 
الجدياد إىل أن مدظم عناارص تنظيم »عاعش يف 
تداز« يف تدز تدخقت قبل أشاهر من محاخظات 

أبني وشبوة وعدن.
وبما يؤكد تدمد الدادوان تحويل مدينة تدز 
إىل مدقال للجماعات اإلْخاَرامياة يقول مصدر 
أمناي تابع للمرتزقة للدرباي الجديد إن تحالف 
الددوان رخاض طلل تدريل كتيباة مكونة من 
00ل عنار ملواخهاة لاذه الجماعاات، تقدإ 
باه املحاخظ املداني من قبل الفار لااعي والذي 
يتدرض لو وحزبه ليطر وخوعي مع سايطرة 
عاعش والقاعدة عىل ُكّل يشء، وبحسل املصدر 
خإن تحالف الددوان قال إن لذا ليل من شأنه، 
ومماا يؤكد لذا أيضاً إصدار الفار لاعي مؤخراً 
قرارات ترقية إىل رتباة عقيد لزعيم خماعة أبي 
الدبااس اإلْخاَرامية عاعل عبده خاارع، كما تم 
تدياني عاارف خامل قائاد الهجاوإ اإلْخاَرامي 
عاىل آل الرميمة وآل الراري مساؤوالً لقسام 

التسليح يف خماعات املرتزقة.

تعز: غابٌة يف 
غياب الدولة!

د. صادق القاضي
عنَدماا ال تجُد من تشاكو إلياه إال الله، 

خااعلم أنك مواطن يمني يف مدينة »تدز«!
تقديام  يمكناك  الطبيداي  الوضاع  يف 
شاكواك إىل قسام رشطاة أَْو محكماة، أَْو 
ربماا إىل مجلال محايل أَْو عاقال حاارة.. 
أَْو باألعاراف التقليدياة إىل شايخ قبيلة أَْو 
شايصية اختماعية ناخاذة.. يمكنك حتى 
يف أساوأ أحوال الوضع االستثنائي تقديمها 
إىل زعيام عصاباة قااعر، يمكان أن يكون 

محتفظاً ببقية من ضمري!.
لكان.. ال وخاوع أليٍّ من لاذه األطراف، 
يف الوقات الرالان، يف تداز، وبالاذات يف ما 
باات يُدارف با »تداز املحررة« لاذا الجزء 
مان املديناة، الاذي يكتاظ باملالياني مان 
البارش الدالقني يف مسااحة ال تتجاوز عدة 

كيلومرتات.

يف تعز املحررة:
• ال توخاد أقسااإ رشطاة.. كان محاو 
أقسااإ الرشطة لاو االنتصاار األول الذي 
حققتاه »املقاوماة«، والرضيباة املبارشة 

لتمدع الجماعات املسلحة.
• ال توخاد محكماة أَْو نياباة، ومع لذا 
أَْو بالرغام مان ذلاك، تصدر بديادا عن ُكّل 
التقالياد واألعاراف القضائياة، أحكاإ من 
ُكّل ناوع، وعاىل ُكّل مساتوى، بماا خيهاا 
صدور أحكاإ إعداإ، وتنفيذلا يف الساحات 

الدامة!.
• ال يوخاد خياش، وماع وخوع عساكر 
منضماني إىل املليشايات، إال أن املليشايات 
لاي سايدة املوقف، والياد الدلياا، حتى أن 
الرئياَل لاعي أصادر مؤخراً قاراراً بمنح 
رتل عساكرية عليا )عقيد( الثنني من أكثر 
عتاولاة الجماعات الدينية املسالحة عالقة 

باإلرلاب!.
• ال يوخاد عقال حاارات، وبدالً عن ذلك 
يوخد مجاناني مرالقون، عندما ال ينهبون 
املحالت والشقل يتحاربون عىل املنهوبات!.

يف تعز املحررة:
• ال توخد عولة إخماالً، الثورة السالمية 
إىل  النظااإ، تحولات  التاي خرخات ضاد 
مقاوماة مسالحة ضاد الدولة التاي كانت 
الضحياة األوىل التاي قدمتهاا لاذه املدينة 

التديسة عىل مذبح الثورة واملقاومة.
• ال يوخد َمَشاايخ قبائال، وال وخالات 
ناخذة، رخاال الدصابات يتوزعاون الكيان 
املفتّت للمدينة، خيما رخال السلطة املحلية 
وكباار الشايصيات االعتبارياة نازحاة يف 
األرياف، أَْو يف املدن األخرى أَْو خارج اليمن!.

أَْو بدباارة  • ال توخاد حتاى عصاباة، 
أعق لنااك ألاف عصابة وعصاباة، تفرض 
اإلتاوات، وتتقاسم املنهوبات، وتتناوب عىل 

اغتصاب الشوارع املذعورة.
• ال توخد سالطة من أي نوع، يف مقابل 
أن لناك »سالبطة« مان ُكّل األنواع.. كانت 
تداز مديناة مدنية، وكان مان الطبيدي أن 
تتحاول إىل غاباة يف غيااب الدولاة، بدكل 
مدن وأرياف تقليدياة كثرية لم تكن تدتمد 
عىل الدولة كثريا، ولم تتأثر َكثرياً يف غيابها.

يف تداز املحاررة: الشاكوى لغاري اللاه 
محفوخٌة باملياطر، بمجرع الشكوى يمكن 
أن تصبَح متهماً بإقالق سكينة الدصابات، 

أَْو عرقلة عمل اللصوص!.

مدينة تعز.. ال صوت يعلو فوق صوت داعش
ع���امان من العدوان يقودان مدينَة تعز للف�����وضى المفتوحة في أحضان اإلج�����رام
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ععاا السايد حساني إىل رضورة بناء نظاإ 
مدريف يديد تصحيح عالقتنا بالقرآن ومكانته 
املدرخياة كسالطة مديارية ومرخدياة عليا، 
وال يستمد أعواته من مصاعر خارخية مؤكداً 
أن القرآن ينتج نظاماه املدريف الياص، أو ما 
يساميه نواميل أو ُسانن الهداية يف اليطاب 
القرآناي، يقاول: »نرياد أن نتدلام من خالل 
القارآن الكريام: أسااليل القارآن، ومنهجية 
ا يحتاج إليه اإلنساان  القارآن الكريم؛ لذا ممَّ
بالنسابة لنفساه، ومما نحتاج إليها يف تدليم 
اآلخرين يف تدليم الناس نفل أسالوب القرآن 

يف اليطاب«.
املنهاج املداريف القرآناي ليسات مجموعة 
مان القواعاد الدقلياة واللغوياة والدرخية - 
كماا تضمنتهاا كتل الاكالإ وأصاول الفقه 
- التي تنظام املدرخة الدينياة بقصد التدرف 
عاىل األحاكاإ الرشعية اليمساة، بال رؤية 
كلية تقدإ تصوراً عن الله والرساول والكون 
والحياة واإلنسان والقرآن من حيث طبيدته أو 
لويته األصلية، وظائفاه، مصدره، مجاالته، 
ألداخه، أسااليبه املياطبني باه، تمثل اإلطار 
الفلسافي للمنهاج؛ وتؤصال لكيفياة عالقة 
املسالمني بالناص القرآني وعالقتاه بالواقع 
وضوابط للقراءة باملدنى األوساع باعتبارلا 
خدالً مدرخياً يشامل تفسري الرسوإ والرموز، 
والنصاوص واألحداث، يقول الحوثي: »ميدان 
القارآن: اإلنساان، والحيااة. خاإذا كان لناك 
توخياه مدني؛ خاعرف بأن القرآن نفساه لو 
له رؤية، لو يريد أن يبني اإلنساان عىل نحو 
مداني، له مقاصاد«، ويف موضاع آخر يقول: 
»املنهجياة القرآنياة، عندماا تقادإ األحكاإ 
الترشيدياة التاي لي محاط التمااإ الناس 
يقدمها يف ضمان املواضيع الكرى، لدى الله 
- سابحانه وتداىل - الذي يأتي يف نفل الوقت 
يهدي بتبيني ويهادي يف إعطاء منهج لحركة 
الناس أن يكونوا مؤمنني بالقسط، أن يكونوا 
مصلحاني يف أرضاه...، القارآن الكريام كيف 
منطقاه؟ كياف أسالوبه؟ أليل لاو يدطيك 
الرؤياة الشااملة، ويقادإ القضاياا أماماك 
مرتابطاة؟!« يف إطاار الرؤية الشااملة بينما 
رؤية أصول الفقاه رؤية تجزيئية، كل قضية 
بيصوصهاا ويارى لاذه القضياة لوحدلا، 
وتلك لوحدلا، وتلك لوحدلا يف مدظم ما قدإ، 
ولاذه النظرة التجزيئية - كماا يرى الحوثي 
- تاؤعي عاعة إىل نتائج متضاربة، ال تنساجم 
يف كثري مان األحيان مع ألداف القرآن يف بناء 

اإلنسان وبناء األمة.
وبحسال علماي تداد لاذه أول محاولاة 
لالقرتاب من لذا املوضوع الحيوي والجولري 
يف خطاب الحوثي، خوق أن املنهج عند الحوثي 
ليال عبارة عان قواعاد مقننة؛ إنماا أخكار 
مبثوثاة يف مدظام املحاارضات والادروس ال 
سايما )عروس رمضاان( التاي ركازت عاىل 
موضوع املنهج، لذلك يجد الباحث صدوبة يف 
تكثيفهاا، وعرضها يف ترسايمات خامدة، أو 
قواعد مضبوطة، كما أن تفاصيلها، واألسئلة 
التي يمكن أن تثريلا أوساع من استيدابها يف 
عراسة كهذه، ؛وعىل أسااس القيمة املرخدية 
للقرآن وخقاً للحوثي سانتناول ألم األسال 
التاي يرتكز عليهاا النظاإ املداريف عنده وما 
ينبثال عنهاا أو يتأسال عليهاا مان قواعد 
منهجياة تضبط الدالقة بالناص القرآني من 

خهة وبينه وبني الواقع من خهة أخرى. 

القرآن خطاب
لدل مان القضايا الهامة التاي ركز عليها 
للقارآن؛  التداولياة  الطبيداة  الحوثاي لاي 
إذ يلفات يف بداض محارضاتاه إىل الطبيداة 
اليطابية للقرآن، وانتقد ما يسامى يف الرتاث 
الديني بدلوإ اآللة، كالنحو والرف واملداني 
والبياان وأصاول الفقاه؛ ألنَّها أخقادت اللغة 
الدربياة روحهاا وحولتها إىل قواعاد خاخة ال 
تسااعد يف خهم أسااليل الدرب يف التياطل، 
وأنهم بذلاك عىل حد قول الحوثاي: »يرضبوا 
لام القرآن؛ ألنهم »يف األخري؟ طلَّدوه ظنيات، 
ال أوخه« يمكان تكييفه ملا يريده  طلدوه حمَّ
كل طارف، وأكاد أن املنهاج الصحياح لفهم 
القرآن أن تدرف أسااليل الدرب يف التياطل، 

باعتبااره ضابط منهجاي ينفي عن اليطاب 
القرآني الغماوض واالبهاإ وتددع االحتماالت 
ألناه »عندماا يتياطال الناس ماع بدضهم 
يفهماون املدناى املاراع كل مياطال يفهام 
ماذا يريد املياطل. أسااليل التياطل توصل 
املدنى املراع إىل اإلنساان من خالل ما يسمده، 
ومن خاالل األخواء املحيطة بالاكالإ، ولكذا 
أسااليل اللغاة الدربية عىل لاذا النحو يفهم 
النااس ما كان يريد رساول الله )صلوات الله 
علياه وعاىل آلاه( لم يكان ينظر أحاد عندما 

يياطبه النبي، لل عبارته ظنية أإ قطدية.
وبما أن القران خطااب بما يدنيه مفهوإ 
اليطاب من عملية تواصلية تتضمن مرسال 
)اللاه(، ورساالة )الهداية(، ومتلاٍل )األمة(. 
األضاالع الثالثة يف عملية التياطل ندرس كل 
ظلع مان األضالع الثالثة بهادف التدرف عىل 
الضواباط والقواعاد املنهجية التي تتأسال 

عليها.

القرآن خطاب اهلل
يأخذ الحوثي عىل املنالج الرتاثية - بتأثري 
مان تركيزلا عىل القارآن كنص - أنها حوَّلت 
الدالقاة بالقرآن إىل عملية تفاعلية بني النص 
الديناي )القرآن - السانة( واملجتهاد مدزولًة 
عان مؤلفاه )الله - الرساول(؛ الستكشااف 
الادالالت املتضمنة يف النص مان خالل آليات 
التأويل الدقيل والتحليل اللغوي، وعىل أساس 
الوظيفة اإلحالية للغاة، وتداملت مع القرآن 
كمدوناة قانونياة اختزلنالا يف ما يسامى يف 
عارف األصوليني آياات االختهااع )500 آية( 
ملدرخة األحكاإ الرشعية اليمسة: )الوخوب، 
الحرماة، النادب، الكرالاة، اإلباحاة( بهدف 
تحقيل اليالص األخروي، والفرعي يف مدظم 

األحيان.
يقول السايد حساني الحوثاي: »الله ليل 
كأي رئيال عولاة، أو رئيال مجلال نواب 
يدمل كتاب قانون، خنحن نتداول لذا الكتاب، 
وال نبحث عمن صدر منه بالنسبة ملن صاغه، 
ربماا قد مات، ربما قد نفي، ربما يف أي حالة، 
ربما حتى لو ظلم لو ال يهمك أمره. وال يهمنا 
أمره، ما لذا الذي يحصل بالنسابة لدسااتري 
الدنيا؟ عساتور يصادر، أنت تاراه ولو ليل 
خيه ما يشادك نحو من صاغه، وأنت يف نفل 

الوقت ليل يف ذلنك يشء«.
بمدناى آخار الدالقاة ماع القرآن ليسات 
مجارع عالقة ماع نص خني ونظم وأسالوب، 
كما لاو الحال يف نظرية ماوت املؤلف، حيث 
تنحرس الدالقاة بني النص وكاتباه إىل أضيل 
حد، بحياث أصبحت سالطة املؤلف ال تتددى 

نسبة النص له.
الدالقاة ماع القارآن تمار عار صاحال 
اليطااب كمقدماة منهجية؛ لفهام القرآن، 
وعىل حد الحوثي: اللاه لم يجدل حتى القرآن 
بديالً عنه يف مدرخة الحل، وال مصدراً للمدرخة 
مدزوالً عان الله، واملدرخة الجيادة باليطاب 
القرآناي تمار مان خاالل املدرخاة الجيادة 
بصاحال اليطاب، خيقول: »بقادر ما تدرف 
كمال الله سابحانه وتداىل خإن عينه اندكاٌس 
عاه، كامل بكمال  لكمالاه، كامٌل بكمال مرشَّ
من لادى إلياه«، ويف قوله تدااىل: }اْلَحلُّ ِمْن 
َربَِّك{)البقرة، من اآلياة 7ل1(. يقول: »اعرف 
رباك لتدرف طريل الحل وساتجد يف األخري ال 
تشكل كل األشياء األخرى عوائل أماإ مدرخة 
الحال وطريال الحال ومواقف الحال«، لذلك 
مدرخاة صفات الكماال لله عظمتاه، علمه، 
حكمته عدلاه، رحمته... إلخ؛ ليسات عقائد 
قلبية مجرعة، خأحد عالالت صفات الكمال لله 
أنها تمثال ضوابط منهجية تحمى من عخول 

اللبل عىل النص، وتحد من تددع احتماالته.
يقول القرآن »مبني عىل أن الله رحيم وعىل 
أن اللاه حكيم، وعىل أن اللاه بكل يشء عليم، 
وعاىل أن اللاه غالل عاىل أمره، وأناه عىل كل 
يشء قدير، وأنه لو الذي خلل اإلنساان ولهذا 
قاال:}أاَل يَْدَلُم َمْن َخَلَل{)امللاك: من اآليةل1( 
اَماَواِت  َّ يِف السَّ }ُقاْل أَنَْزَلاُه الَّاِذي يَْدَلاُم الارسِّ
َواأْلَْرِض{)الفرقاان: مان اآلياة6( وأناه غني 
تجاده يف كل مضاميناه كلهاا، ال تجاد وكأن 
قضياة مديناة تبدو تيتلاف مع أناه رحيم، 
أو قضياة مديناة يظهار خيها تتنااىف مع أنه 
حكيام أو مع أنه غني أو ماع أنه يدلم الغيل 
والشاهاعة، ال يوخاد كلهاا مصاعيال يصدق 

بدضه بدضا،.« 
يرماي الحوثاي إىل القاول إن الرتكيز عىل 
القرآن كنص وبنية لغوية؛ تنشائ الكثري من 
اإلشاكاالت وتمثل عوائل مدرخية ووخدانية، 
خمدظم النصوص الدينية تتحول إىل نصوص 
املتدارضاة  االحتمااالت  كل  عاىل  مفتوحاة 
واملتناقضاة بماا يتناقض مع سامو وكمال 

الله.
ظنياة  القارآن  نصاوص  مدظاِم  وكاوَن 
شاّكل مرراً مناساباً إلحالة املهماة للمفرس 
واملجتهاد، كيباري ومتدّهاد رسامي يحماي 
النصاوَص، ويساتنطقها، ويمنحهاا عاللتها 
ومدانيهاا، وأصبااح عوره محورياً يف ضبط 
الدالقة بني الادال واملدلول اللفظ واملدنى، وال 
توخد ضوابط أو عصمة أخالقية تضمن عدإ 
تالعباه بالنص بدد أن أصبااح نصاً مفتوحاً 
عاىل كل االحتمااالت، وتتياح لاكل مجتهاد 
يحّملها من املداناي ويقرألا من خالل وعيه 

الذاتي والفرعي.
ال  وأكثار القضايا خطورًة لنا أنها تؤسِّ
لسالطات مرخدية ثانوياة تزيُح السالطاِت 
املرخدياة األصلياة لصاحل الناص لتتمحور 
حاول املفارس اليباري الاذي يمتلاُك وحاَده 
سالطَة تفساري الناص، والقارآن يتحاّوُل إىل 
نَاصٍّ ُطقاويس للركة، أماا املدرخاة الدينية؛ 

ختحتويها كتل التفسري.
كما أنهاا منحته حال وضاع الترشيدات 
نياباة عان الله خيماا أغفلتاه النصاوص أو 
سالطة االختهاع خيما ليل خيه نص وسلطة 
تفساري وتأويال النصاوص امللتبساة، ولي 
النسبة األكر من النصوص الدينية كما سبل، 
واألخطر من ذلك أن مراع الله صار تباعاً ملراع 
املجتهاد وخقاً للقاعادة األصولياة، واقتصار 
عور اللاه عىل إقارار اختهااعات املجتهدين أو 
عىل حد السايد حساني الحوثاي: »خدلوا من 
البااري مديار مكتل يوقع أو ييتام ما يرخع 
إلياه مان اختهااعات متدارضاة ومتناقضة 
يف مدظام األحياان عليهاا، وأسال لتشاكل 
نصوص ثانوية سلفية )أقوال الجيل األول( ال 
تقّل ألمية عن النصوص األساساية. يقتر 
عور اللاه عىل اعتماعلاا ومنحها الرشعية أو 
كما قاال اإلماإ عىل - عليه الساالإ -: »أكان 

عوا، وعليه أن يرىض«! عليهم أن يرشِّ
الدالقاة  إلماال  األخارى:  اإلشاكالية 
الوخدانياة التاي يكونها القرآن بني اإلنساان 
ورباه، والتدامال مع القرآن بدقلياة قانونية 
خاخة تيتازل اليطاب القرآناي يف مجموعة 
من الواخباات واملحظورات بهادف الحصول 
عىل مكاخأة أخروية، أو لتجنل إنزال عقوبات 
علياه. أخقدتاه رمزيتاه الروحياة، وأخقادت 
تداليمه سامولا الروحي واألخالقي »بدد أن 
أصبح الفقه يف حد ذاته عبارة عن خن مستقل 
تقادإ خيه مساائل خيماا يتدلال بالدباعات، 
واملداماالت مارسوعة رسعاً قانونيااً، صياغة 
أشبه يشء بالصياغة القانونية. لكن األسلوب 

القرآني يُلحظ بأناه لناك يشء لاإ خداً لي 
نفسية اإلنسان، نفسية اإلنسان، ولهذا قلنا: 
أنه من مدجزة القرآن الكريم، أنه استطاع أن 
يجدل الدرب يتقبلون لذا الترشيع، ولم أمة 
من البداية ليست أمة متحرضة، وليست أمة 
تألف أشاياء تدتر حادوعاً وضوابطاً وتقنيناً 
مان لاذا النوع، ماا كانوا آلفني لهاذه، ولي 
عملياة كبرية يف الواقع، تدني: نقلة من حالة 
الالالتزاإ بيشء تقريباً، مجتمع ليل آلف ألن 
يكون لدياه ضوابط وحدوع، وأشاياء مدينة 
أشاياء ما تسامى قانونية، ثم ينقال نقلة إىل 
مرحلة التازاإ بحدوع وضواباط، وترشيدات 
تدتار مدجازة حقيقاة  أن لاذه  محادعة، 
للقرآن، لكن أنظر إىل األسالوب الذي قدإ خيه 
القارآن تلك الترشيداات، لم يقدمهاا بمدزل 
عن مشااعر اإلنساان نفساه عن األسالوب 
الذي يالمل نفساية اإلنسان حتى يتقبل تلك 

الترشيدات بميتلف أنواعها« 
تداليم الدين تداليم ساامية بذاتها تسمو 
باإلنساان والحيااة؛ »ألن الله عندماا يقول: 
}َوَلَقاْد َكرَّْمنَا بَِناي آَعَإ{)اإلرساء، 70( تلحظ 
كل توخيهاتاه كل ترشيداته كلها لي تلحظ 
التكريام لإلنساان، تلحظ التكريم لإلنساان، 
بينماا ماا يأتي مان عناد اآلخريان ال يلحظ 
التكريم عىل اإلطالق، يؤعي إىل إلانة، إىل حط 
ملساتوى اإلنساان لاو كميلوق كرماه الله 

تحطه«.

خطاُب هداية
املهمة األساساية أو البؤرة الداللية - كما 
يساميها نر حاماد أبو زيد - للقارآن وخقاً 
للنظاإ املداريف التقليدي؛ كونه مصدراً إلنتاج 
أو اساتنباط األحاكاإ الرشعياة، يف املقابال 
يؤكاد الحوثي عاىل أن القرآن خطااب لداية 
املهمة األساسية له لي الهداية، والهداية لي 
خلال وعي منهجاي، ورؤية للكاون والحياة 
للقاراءة بمدنالاا  واإلنساان تمثال أسسااً 
األوساع التي تشامل قراءة األحداث، وقراءة 
نصوص القارآن، يقاول: القرآن »لادي الله 
ليال مجرع نظريات، وال حتى مجرع ختاوى، 
إنما لو ماذا؟ حركة حياة، لدى عميل، لدى 
ُ اللَُّه َلُكْم آيَاِتِه  حركة«، وعند اآلية:}َكذَِلَك يُبنَيِّ
َلَدلَُّكاْم تَْهتَُدوَن{)آل عمران: مان اآلية 103( 
يتسااءل الحوثاي: »ما لاو االلتاداء؟ أليل 
لاو الوعي؟ أليل لو الفهام الذي يدخدك إىل 
االلتزاإ والدمل وخهم األمور، وخهم القضايا، 
وخهام ماا تساتلزمه مساريتك الدملية عىل 

منهج القرآن؟«.
القارآن خطااب لداية وإرشااع، وخطاب 
أو  التدليماي  واليطااب  وتوخياه،  خدال 
اإلرشااعي بطبيدتاه خطااب عمايل باني ال 
يحتمل اللبال يتلقى خيها املياطل رساالة 
واضحاة، والنتيجة التي ييلص إليها الحوثي 
أن اليطاب القرآني ال يمكن أن يكون مصدراً 
لسوء الفهم؛ ألنه مديل يف حل الله تداىل، ويف 

حل الرساول أن يياطبناا بيطاب ملتبل أو 
يوخهنا للدمل بيطاب مشوش وغري واضح.

وكاون القارآن خطااب لداياة؛ خاإن من 
ألام ساماته الوضاوح والبسااطة، ولذلاك 
ساماه بيناات ورصاطااً مساتقيماً، وينفى 
عناه أن يكاون مصدراً للبل أو لساوء الفهم 
تتناقاض ماع وظيفتاه  واالختاالف؛ ألنهاا 
األساسية كيطاب لداية موخه لدموإ األمة 
»بلساان عربي مبني ومن يرياد لداية الناس 
ال يرشدلم بيطاب ملتبل يؤسل لالختالف 
والنزاع وخاوىض الفتاوى والترشيدات والرأي 
بماا لهاا مان ارتاداعات، ومفارزات مدمارة 
لالختمااع اإلساالمي، يقاول الحوثاي: »لذه 
تدتر أساساية يف موضاوع املدرخة يدني: أن 
يكاون عنادك ثقة باأن عين اللاه لو رصاط 
مساتقيم وواضاح، طريال واضاح، )لاذا( 
سينسف أمامك أن اإلنساان موكول إىل ظنه، 
)كماا( قدمات القضياة يف األخري لكاذا: أن 
اإلنساان موكاول إىل ظناه، إذاً كل واحد يدبر 
حالاه! ألام تقدإ لكاذا؟! عىل أسااس أن ما 
لنااك يشء...، أن الله لم يقدإ شايئاً، وخدالً 
لام يقدمونها بطريقة اساتداللية، يقدمونه 
كدليال عىل وخوب اعتماع لاذه الطريقة، أنه 
ال يوخاد مدنا أعلاة يقينية، أليساوا يقولون 
لكاذا؟ خماا بقاي إال أعلاة ظنية، وأماارات، 
وظنون، وكل واحد عىل ظنه، ال أحد ملزإ بأن 
يتباع ظن اآلخر، ينطلل كل واحد عىل ما غلل 

يف ظنه؛ ليدرف عين الله«.
من السامات األخارى للمدرخاة )الهداية( 
يف املنهجياة القرآنياة عند الحوثاي ارتباطها 
بحركة الواقع وتطور خرات اإلنسان خالقرآن 
ال يفصح عن مدناه عخدة واحدة حيث تتدخل 
الساياقات التارييية واالختماعياة والرتاكم 
املداريف يف كشاف املداناي املتجادعة لليطاب 
القرآني، يقاول يف قوله تداىل:}يَْساأَلونََك َعِن 
اأْلَِللَِّة{)البقارة: من اآلياةام1( القاعدة من 
أساساها ال تدني: بأن اللاه ال يريد للناس أن 
يدلموا، إنما أن يدرخاوا أن للمدرخة منهجية، 
أن تكون مرتبطة بحركتهم الدملية، تتوساع 
مدارخهم، وتتوساع مهامهم، تستوعل ربما 
أكثار مماا اساتوعبه اآلخارون«، خاملدرخاة 
مرتباط بوظائف الحياة ضمن مسارية، »لذا 
منهاج علماي يف املدرخاة بالنسابة للقارآن 
الكريم إذا حاول اإلنساان أن يستبل األشياء، 
خستتحول األشاياء كلها عنده إىل مجرع خدل 
ونظريات وأبحاث خامادة خقط مثل مدارس 
الدرب اآلن يتحدثون عان القمر، وعن صدوع 
القمر، وأشاياء مان لذه، خاعترلاا عندلم 

مجرع نظريات خامدة وبحث وخدل«.
وعلياه يؤكاد الحوثاي عاىل ماا يمكن أن 
نساميه خدل القارآن، والواقاع أو بيشء من 
التجاوز القراءة بمفهومهاا الحديث - كفدل 
مدريف يشامل الدالمات اللغوية وغري اللغوية، 
حيث اليرة الكاخياة به رشط يف خهم القرآن 
ذلك أن: »القارآن مربوط بالحياة، وبالحركة، 
واألحاداث لها عخال كبري يف االساتفاعة منه، 
والجهااع يف سابيل اللاه، نار عيان اللاه، 
االساتجابة لله لي تكاون بهذا الشاكل، لها 
عخل كباري، يف مااذا؟ يف االساتفاعة منه، ويف 
تبييناه. ولهذا نقول بالنسابة لحركة رساول 
اللاه )صلاوات الله علياه وعىل آلاه( حركته 
لاي مان التبياني، حركتاه لاي تطبيال. ال 
تتصور أن باساتطاعة رساول اللاه )صلوات 
الله عليه وعىل آله( لو أن يجلل يف مساجده 
ويباني القرآن كلمة كلماة، ويبني مدانيه، بل 
لو نصاه تنزل عليه مرتبااً، أو منجماً - كما 
يقولاون - عاىل مادى ثالثة وعرشين سانة، 

مرتبط بالحركة، وبالحياة«.
القرآن ال يقادإ ختاوى مدلباة، ونظريات 
خالازة نفرتضهاا بدياداً عان تطاور حركة 
الرتكيباات  وتدادع  واحتياخاتاه  الواقاع 
يارشع  »وكأناه  للمجتمداات،  االختماعياة 
ملجتماع واحاد خقط!«، ثم نساقطها عىل كل 
املجتمداات، ومان لنا إنكار السايد حساني 
للنساخ يف القرآن، خبقاء ماا يفرتضونه آيات 
منساوخة ال يمكن أن يكون ترخاً للركة؛ إنما 
بهادف تحقيال املروناة الالزماة يف الترشيع 
ليتنازل عىل تطاور حركة املجتماع والواقع، 
خهو يرسام ألداخاً طويلة للوصول باملجتمع 
إىل الحالاة النموذخياة للمجتماع أو املجتمع 

الفاضل ويدمل عىل االرتقاء بها تدريجياً.

الحلقة النظاُم املعريف يف املنهجية القرآنية
األولى
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ماهر عقبة 
ليال لنالك من يشٍء أشاّد ختاكاً بالوطن مثال َختِْك 
منتِفاٍع ييتبئ خلف تلوُّناته أَْو ختك مساموٍإ يلبُل رعاَء 
اإلنَْساانية أَْو الثقاخة زوراً وبهتاناً يذرف عموعه يف, أعني 
تمساح ويتصنع لطاخته من بهرج ثدلل مسموإ ييتبئ 

خلف طالسم الغي وخشبات املرسح.
ماكراً يُبِدُع يف رسع شايصه املاكار ويتأّوه، ال ليشء، 
ُل للفاراغ ويصمت إن خاخأه  ثم يغضل للياواء ويتدصَّ
زمٌن يساتدعي قول الحل ساأحدثكم لنا عن ما يحز يف 
خاطاري منذ مادة وبكل حارف رصيح الدتال ومن ُكّل 

قناعة راسية يف الدمل.
إن كانات ثقاختكام تارى اليياناة وخهَة نظار خإن 
بساطتي ترى ثقاختَكم لسااَن رويبٍض ومسبحَة ساحر 
وما تزييف الوطنية بالثقاخة إال مثل تزييف الدين باللحي 
خدعتان تهدخان لطمل أي أثر للدمل وإخراس أي بيان 
للحقيقاة اَل بُادَّ من تفساري لُل املوضوع كاي ال يدرتَي 
كلماتي أيُّ لبل وكي ال تترسَع بدض أقالمكم يف نشوتها 
املؤمنة بالغشاء الشاكيل خقط، ال أقصد بهذا االنتقاع أياً 
من املباعئ املولوعة عند شايص، بال أقصد تلك املصالح 
املكتسابة بالتحريف والتصنع، أعني النرة املسااخرة إىل 
نصاف الطقل الثقايف مشابدة بالضباب ومتنكرة خلف 

ملدان ماٍض مشكوٍك يف مددنه.
زخرخوا املقااالت ورتّبوا الُجَمل إن شائتم وزيِّفوا من 
خلف كواليساها مرشوَعكم األضيل ومارروا ُمَيّططكم 
مان خالل ثقال التزييف الاذي أحدثتموه ثام أكثروا من 
خميمات اللمز والهمز والجدال واساتمروا يف نشاازكم 

طامدني بما لو أكر.
 إنكام تتظالارون يف ُكّل مارة بنقل الحقيقاة، بينما 
أنتم يف الواضاح تنقلون الحقيقة منزوعة الحل، تنقلون 
تلاك البالونة منفوخاَة الهواء، بل وتتقمصون شايَص 
املحل لُدَرى اإلنَْسااانية، بينما تضمارون تحتها الكثري 
من قوالل الشاك املبثوث بطاناً، إذ تساتطيدون حسال 
املصلحة نْصَل الركيك وتكساري املحكام؛ ألنكم نحويون 
يف لدباة الُجَمال، مالرون يف لدبة التقماص مثال مثقف 

خذل ناواة الثقاخة عندما تهرب من إشاهار إنَْسااانيته 
تجااه آالف الضحايا واكتفى بتلوية ساطوره صوَب أمر 
يسيطر عىل باطنه املنحاز وصوب انتماء ينطل بضمريه 
املؤعلج، ويتحدث وخل تفسريه املتطرف نيابًة عن الصدق 
الرياح، الوزير الساابل والقلام الذي قفاز مرسعاً إىل 

أحضان الولن.
 إنها موسيقى تصاحل ذلك الحرف الداري إىل املنطل 
املتدّري وندومة املتحاذق يف تمرير مرشوع الهرب وتلميع 
نازالء الغرف من بني خموع خصومة ومن قلل انقالبهم 
القبياح، حد وصفه، يجد مسااحة للتنفيل عن شاؤمه 
ويجد خرصة للتمساير والتمظهر، مرتدياً ُكّل تناقضات 
الواقع ما عاإ الددوان يف منطقة املتصلل ناتجاً رضورياً 
وأمراً اَل بُاادَّ من حدوثه، وما عامت الجرائُم بالنسابة له 

ركناً من أركان استداعة رشعيته املزعومة.
مثقاٌف يدلان أن لااعي خيارنا الوحياد وأن القصف 
طريقتناا األنجع للنجاة وأن اللصوَص عااعوا من أركان 
الكدباة مثل ياوإ ولدتهم أمهاتهام، وأن سالمان والينا 
األكر ووصيناا يف لذه الحياة، وكأننا شادل خلل يتيماً 
ختكفلتاه أموال سادوع وأخرته عىل النماو يف كنف الذل 
وتقبيال براميل النفط يا متناساياً مآتمكم ومساتذكراً 
وذاكاراً لغباء لاعي، أماا علمت يا خميل املاايض أن ُكلَّ 
مااٍض تغزل يف روحك الوطنية بات غزالً مؤسافاً للغاية، 
وأن ُكّل مديح عواطفناا عنك خائل لذا اليوإ بالصدمة، 
خليسات إنارات عاصمة الثقاخة عليالً يُدفيك من ساؤال 
املبادأ املساتغرب منك وليسات إنجازات الرخاوف ولدايا 
الكتااب محراباً رخيع الزلد يثبت أنك ال تيطئ، لم تجف 
عمااء ذوياك يا وزيار املنطل وأنات عون شادور تغرس 
خرشااتك يف عمائمهام ال يف عواتك يا لذا ومان أخل ماذا 
تزخرف للرش حكم الراءة وتصنع بالحرف املشوه تهمة 
لألبرياء املذبوحني إنك تساتنقص بهذا خريمة تدرضهم 
للقصاف الغاعر ظلماً وبواحااً، وكأن املواربة لي أطراف 
أرسارك املرتبطاة بماا ليال لنا خياه خر خأناا أرى بني 
ساطورك ظاالً للمتدصل املتيفاي ولروباً لإلنَْساااني 
املتذباذب ولغطااً للمتحازب الطاخح، ولال كنت تالحظ 
يا أساتاذي كيف أمىس التدصل متلبسااً نرتك الطاغية 

عىل حساب القول املنصف وكيف أمست الوخوه املمولة 
خلطتاك البالتة خوق الكتابة ملاذا ناراك تهرول بالباطن 
املتماوج نحو خقداات مبدأ يتمزق ملااذا تراوغنا برؤوس 
أقالماك لل تحاول إخمااع الحل وتفويات الحقيقة عىل 
الباحثاني عنهاا أإ تداعل عر الكتاباة ميلفات الدمالة 
مساتيدما مفرعاتك الرنانة ومثلها تجيد تلحني الددوان 
وتتقان عازف مواويلاه وكأن صوارياخ اإلف والكاروز 
خااءت للدغدغاة خقاط وما كان لهاا أية نواياا يف القتل 
وكأن الذيان ساكنوا األنقاض ساكنولا وخال أعمالهم 
املتولمة باالنتمااء واالنقالب وكأنهم ما ساقطوا ظلما 
وعدوانا وكأن األساواق واألعراس وصاالت الدزاء ضحية 
راخاع ملضااع ظللت أشاهرا تنوح عان خريماة إطالقه 
كيف سامحت لضمريك إزلاق الفارق بني خراغية عطان 
وطلقاة مضاع وعىل أيهماا يجل الناواح إن كنت مثاليا 
يف شادورك اإلنَْساااني كذا عن القاعة الكرى لل كانت 
تقاإ مناورة أإ مناسابة عازاء وعن ساكنية امليا وعن 
ساوق مساتبأ وغريلا لل تلكام الجرائم بالنسابة لكم 
بصمات مالك أإ نزوات شيطان ومن مثلك يحاول خالدا 
خدل مجاازر الددوان إحدى لواماش الحارض ويتدامل 
ماع لاعي عىل أنه إحادى ثوابت الدقيادة وطوق النجاة 
الوحياد وما زلات تناإ نومتاك الدميقة بداد ُكّل مجزرة 
لكنك تستسالم للساهاع إن قيال لك أن خناان إخوانيتكم 
خارس اللقل يف برنامج األرب آيدل يا إلهي ما لذا الدجل 
خالذلاول ينير تفكريي ما لذا الفاراغ الذي أوصلنا إليه 
لذا الظرف والذي كشاف لنا ما يف صميام مجتمدنا من 
خلال ولوال املدانااة ما عرخنا اليلل إنها كاشافة األلوان 
ومنظاار الباطن والنزعات وحدلا املداناة واألنقاض من 
خضحت لنا ألرامات الولم طيلة املايض وأظهرت من لو 
املتيفاي عر عقوع ماضينا الفائات لقد أحرخت النيل 
وأخرخت الدلل من خحورلا وكشافت لنا حقيقة أولئك 
الذيان تدلموا النحو والبالغة ونقشاوا بهما مصطلحات 
املظالار ال أكثار كشافت ُكّل الذين عاوموا عاىل تغطية 
الُدمال بقارشة رساب ترتادي ألوانا زالياة خكم صندوا 
طيلاة ماضيناا وخولاً مان الزخاج وأصناماا من التمر 

وحني أكملوا خداعنا أكلوا التمر وبدثروا الزخاج. 

 أشواق مهدي دومان 
لكذا لي الّسياسُة عنَد َمن ليسوا ألالً لها، تتحّول 
إىل تياساة ونياسة وسوَق حراج عند أصحاب األخواه 

امُلشرتاة من الددّو.
منذ األياإ األوىل للددوان وال أرى من أبواق املناخقني 
وال أسامع وال أقرأ مان مقاالتهم إال صوراً وتشاابيَه 
ترتباط كّلها حاول حاخات الجساد والغريزة، غريزة 
َوشهوة األكل وحّل املال املمرغ بالهوان، خمنهم الذي 
اختزل يف أحد منشوراته الحاقدة النّتنة، اختزل اليمن 
يف تداز واختزل تدز يف امرأة تبياع البيض واللبن، وما 
عرخاُت حينهاا أّن البياض سايكون رمزا لثاورة خقد 
أراعلا )ذلك( رمزاً للّساالإ واساتبدلها عان الحمامة 
كطري له حريّة يف خفقات خناحه، بينما خدل الّسالإ 
بيضاة َولبان يف يد امارأة، لتكون البيضاة يف يوإ من 

األياإ رمزاً للثّورة ورخضاً للينوع..
ندام كانات البيضة لي املااعة التي تشاّكلت عىل 
حسال ُممساكها، خكانت أنثاى ورمازاً لألنوثة حني 
نطقهاا من طغات رّقتاه وندومته، والتاي واخه بها 
خشونة أولئك الّشادث الُغر املترعقني، بينما تحّولت 
البيضاة إىل حجاارة مان ساجيل يُقاذف بهاا كاخور 
بني سادوع )الدساريي( حاني قذخها ذلاك البحريني 
والريطاناي ورخماوه بهاا كماا يُرمى الّشايطان يف 

الحّج!!!
ُقِذف عساريي بها كتدبري عن سيط وكره وبُغض 

لياعإ أمريكا و«إرسائيل«..

ولنا لن أتراخع عن رؤيتي لذلك الشااعر البيّاض، 
وإنّماا أعتاذر للبيضاة التاي أِنَفت نفاي وعاخت أن 
يكاون لها قيمة ساوى لألكل َوإشاباع حاخة وساّد 
ه باع قلمه وأعبه وِشدره وتأرييه  خوع إنَْسااان رَشِ
يف سبيل ععم مدتٍد عىل وطنه والتّرير له، والتّحريض 
عىل من يداخداون عن أرض اليمن وعرضها حتّى بدد 
أن رأى املاوت باأّإ عينياه يف قصف القاعاة الكرى، 

ولكن املثل الّشدبي يقول: »ال ماء يروب«. 
لتقاع الطياور عاىل أشاكالها عائماً، خاأرى وخهاً 
ومالمح ظالرية لبوق آخار من أبواق االرتزاق ممثلة 
ومجّسادة يف شايص يفوح حنقاً ليال عىل الددوان 
ولكن عاىل من يأبى الددوان، ليل شاجاعا ليصطف 
كرخال مع رخاال يدخداون مكار الدالام بأرواحهم 
خأساتطيع أن أقول عنه رخال، بال وقحا عىل من لهم 
خضال يف بقائاه يف خدره متنّدما، ولاو يأكل ويرشب 
ويتحّرك بحريّة، ولم أولئك الذين يذوعون عنه، وبدالً 
عان االعارتاف والدرخاان بجميلهام، أراه يقاويهم يف 
عرض ضغينته وأبلساته كشايطان آخر، خقد تدّرض 
بكّل وقاحة عىل قائد مغاوار، َوحاول مطاولة عمالق 
الدر والّزمان، الّسايّد/ عبدامللك بدر الّدين الحوثي، 

وال يدري أّن التّاريخ سينطل بما يرى ويسمع !!!
ال يؤمن بأّن الددل سيلفظه وسيلدنه لدنات أبديّة 

ويقول له: 
أيّها األرعن: 

إرأف بما تبّقى )لو بقي خرضاً( من ذرات رخولتك، 
وال تذباح رخولتاك تماماا، أوخاز وطنيتاك َونيوتك 

كيمني عّلك تشادر وتدوع من تلك الّروح امليّتة ختحيا 
كما لو اسمك الظالري..

إرأف بسنوات أضدتها يف عراستك وتيصصَت خيها 
وتدباَت وأتدبَت وطناك، ليأتي يوإ وترّع لاه الجميل، 
ختداخع عنه يف أوج حاخته إليك حتّى بالقلم واّللساان 
حاني شادرَت بأّن عاخلاك ال يقوى عىل حمال بندقيّة 
وتحّمال عوي انفجارات ومواخهة ماع لظى الحرب، 
ولناا خلارتأف برّقتك وعاللاك، َوال تتكّلم عان الّرخال 

َوأنت لسَت يف مقامهم ومستوالم !!
أنات تتكّلم عن سايّد رخال الدروبة واإلساالإ أيّها 

الجبان األحقر..
خانتبه وراِخع نفساك الطموحاة بكريس ومنصل 
يرضيك به، ويمنحك إيّاه مرتزقة ال زالوا يديشاون يف 
ُلالإ الضياع والهالك، حاني أضاعوا ُلويّاتهم وباعوا 

وطنهم وخّروا مهاخرين لقبدة ورسوال. 
ندم قبدة ُرعاة البقر من سّكان البيت األبيض.. 

الولابيّاة،  سادوع  بناي  مؤّسال  رسوال  وندام 
وكاللماا ثيااٌب للماساونيّة الدامليّاة، التاي رَسعاَن 
ماا تكتشافون أنّكم لديها مجارع أعوات ال تيرج عن 
مفاليام البيض واللبان، َوقد تتطّور إىل خساد ِعجل 
خاواء كيواء أرواحكم من القيام واملباعئ، وال غرابة 

خال قيم وال مباعئ ملن خانوا وطناً ولو بحرف.. 
والحرف من ِعلل تسامياته أّن ُسّمي حرخاً، لقدرته 
عاىل حرف الدقاول والقلوب، وتغياري القناعات، وقد 
عّلات حروخكم )كمناخقني َوأبواق لهم( عّلت عىل أنّكم 

كاألنداإ بل أضّل. 

هل سنكوُن نحن 
الطابوَر السادس؟!

واتساع مفهاوُإ الطابور اليامال بدد الحارب الداملية 
الثانياة ليشامَل مروخاي الشاائدات ومنظماي الحاروب 
النفساية، وبات يشاَمُل يف الوقت الحارض قناواٍت إعالمية، 
كماا يصطف خيه عدع كبري من اليوناة والدمالء واملناخقني 
واملرخفاني واملنبطحاني، عااعًة ما يكوناون مسائولني، أَْو 
صحفيني، أَْو ناشاطني عىل مواقع التواصال االختماعي، أَْو 

بداض من يزعمون أنهم مثقفون، وخميدهم يطدنون األمة 
من اليلف خيما تكون منشغلة بمواخهة الددو من األماإ.. 

ولكون إساقاط عواصم الدول عساكرياً ليل أمراً سهالً 
الساتماته املقاوماني خيهاا باعتبارلاا املدركاة الحاسامة 
لوخوعلم، خإن الُغزاة يساَدون إلطبااق الحصار عليها أوالً، 
ثام يلجأون ثانيااً إىل طاباور خامل من الدناارص الفاعلة 
املوالية وامليلصة لهم يف قلل الداصمة، خيسندون لهم مهمَة 
إثارة الرعل والفزع والبلبلة، والقياإ بأعمال تقلل السكينة 
الدامة، وإشاعة الفوىض، لتهتز الجبهة الداخلية وتهتز ثقة 
الشادل بنفسه، ومن ثم تسقط الداصمة املحارصة من ُكّل 

االتجالات.
مان لنا يتضح حجاُم خطورة الطاباور اليامل، حيث 
أصباح أحد أبرز ععائم الحرب الحديثة، وأحد ألم األسااليل 

الحربياة املبتكرة، والذي أصبح - يف ماا بدد - من أركان أية 
خطة عساكرية حربياة حديثة متكاملاة لتحطيم اليصوإ 

وإيقاع الهزيمة الساحقة بهم يف الوقت املناسل.. 
ختاماً: 

أكملناا - بتوخيال اللاه تدااىل - عاماني مان صموعنا يف 
مواخهاة الدادوان السادوعي األمريكاي، وباات واضحاً أن 
املدتدين قد قاماوا بتفديل الطابور اليامل إىل عرخة كبرية 
خاداً خأصبح ينير باني ظهرانيناا عىل مرأى ومسامع من 
الجمياع، وإذا ماا َظالَّ تَحاّركنا يف مواخهته عون املساتوى 
الالزإ من الحذر والحيطة، خسانكون نحن حينها ال طابوراً 
خامسااً وإنما طابور سااعس َطَدَن نفساه يف ساابقة عىل 

مستوى البرشية وحروبها.. 

وجوٌه من زجاج وأصناٌم من التمر

ُرغاؤهم.. بني ُقّبعٍة وسروال

بقية من الصفحة األخرية

حرُب الشائعات ال 
تخيُف الشعَب اليمني

صموُع الشادل اليمناي ممثالً يف خيشاه ولجانه الشادبية 
وخمالاريه للداإ الثالث عاىل التوايل يف وخه أقاوى عول الدالم 
ليل باألمر الساهل بل ولم يحدث مثل لذا الصموع األسطوري 
يف أي بلاد آخار عر التأريخ.. ولاو ما يؤكد أن اليمن بشادبها 
الدظيم سايكون لها شأنها مستقبالً ويحسل لها أعداؤلا الف 
حسااب بدد أن اساتطاعوا تهميش عورلا الرياعي لددة عقوع 
مضات.. وألن تحالاف الددوان الذي تقوعه السادوعية وأمريكا 
ضد اليمن منذ أَْكثَر من عامني قد خشال خشاالً ذريداً يف تحقيل 
أَْلَداخه سواء عىل املستوى الدسكري والسيايس أو عىل املستوى 
االقتصااعي واالعالماي خلام يكان أماماه إاّل اللجاوء إىل حرب 
الشائدات عر أبواقه وطابوره اليامل املندس وسط التحالف 
الوطناي ملواخهة الددوان والتَصاّدي له عّله يفتح ثغرة صغرية 
يستطيع النفاذ منها لتهبيط الدزائم وشل الصف الوطني، غريَ 
مدركني أن الشادَل الدظيَم الذي أخشل ُكلَّ خططهم الجهنمية 
عساكرياً َوَسياساياً واقتصاعياً وإعالمياً قااعر أن يحرشلم يف 
زاوياة ضيقاة ويلحل بهام الهزيماة النكاراء.. وأن طابورلم 
اليامل لن يساتطيع أن يلحل األذى بهذا الشادل الذي اصبح 
لدياه مان الوعي واالعراك ماا يجدله يتغلل عىل ُكّل الدساائل 
واملؤامرات.. وأن الحملة االعالمية التي تقوعلا وسائل الددوان 
املتيّصصة يف تيدير الشادوب وتيويفها لن تنطيل عىل شدل 
مجّرب ُعرف بيرته كيف يساري أموره بفضال قياعته الواعية 
والحكيماة التي أذللات الدالم كله بتكتيكات خديدة يشاهدلا 
الدلم الدساكري ألول مرة يف تأرييه لدرخة أن خير الصناعات 
األمريكياة مان الدباباات واملدرعات الدساكرية يتام إحراقها 

والتيلص منها بوالعة.
 وبماا أن اليمنيني قد اساتطاعوا أن يرضبوا أروع األمثلة يف 
الدخاع عن وطنهم شاهد لهم بها الددو قبل الصديل خإنه يجل 
عاىل ُكّل مواطن حر ورشيف أن يرخع رأساه عاليااً ويبتدد عن 
االنسياق وراء الشائدات التي يبثها الددو ومرتزقته لنا ولناك؛ 
بهدف التأثري عليهم، ال سيما أن املسؤولية الوطنية تقتي من 
ُكّل أَبْنَاء اليمن اساتيداب ما يحيكاه األعداء وييططون له من 
أخل زعزعة االساتقرار إلثارة الفرقاة واالصطياع يف املاء الدكر 
من خالل االستفاعة مما تثريه غبار الحرية والديمقراطية التي 
تندام بها بالعناا اليمن وعدإ محاسابة املغرضني خيساتغلون 

شائداتهم ويجسمونها بما ييرخها عن طورلا الحقيقي.
 لذا وخل التيقظ والوعي املساتمَرين للُمَيّططات الجهنمية 
لألعداء وإخشاالها باملزيد من التالُحم وَرّص الصفوف والتوّخه 
باكل اإلْمَكانياات والقادرات نحو بنااء اليمن الجدياد وتدزيز 
ة بدد أن كشاف  مقدرتاه وترسايخ أوارص وحادة أبنائه، َخاصَّ
الدادوان الرباري عىل اليمان تأريخ النظاإ السادوعي وحقده 
وأسااليل تكره واستدالئه ختحصن الشادل اليمني ضد كاخة 
ُمَيّططاتاه وتآمراتاه والتاي خدلت مان اليمنيني قاوة واحدة 
سااعة تلبياة الناداء وبالاذات حني أصبحات منجازات اليمن 
االسارتاتيجية تتدرَُّض لليطار كالوحدة والساياعة الوطنية.. 
وتأرياخ الشادل اليمني ونضاله خري شاالد وقاد خر األعداء 
وخّرباوا ذلاك يف أَْكثَر من محاولة وتآمار.. وما يحدث اليوإ من 
مواخهة للددوان الداملي إاّل ترخمة عملية الختبار إراعة الشدل 

اليمني الدظيم املستمدة من إراعة الله.
إن السياسة السادوعية املبنية عىل مقايضة حرية الشدوب 
وساياعتها واساتقاللها بالدوالر وعىل إرلاب اآلخرين بالدعاية 
لصفقات األسالحة؛ بهدف تيويف من ييرج عن بيت الطاعة 
وضمان الهيمنة بشاتى السبل عىل شدوب املنطقة لي نفسها 
السياسة املتبدة حالياً، حيث ظن النظاإ السدوعي أنه بإمكانه 
احتواء عول املنطقة وشدوبها من خالل تحالفه مع عول كرى 
ولكن خيالهم قد شاط َكثرياً يف التفاؤل والشوالد األخرية حول 
ماا خرى لهم يف اليمن تؤكد صدق ماا نقول.. وبدد أن وخد بنو 
سدوع أنفسهم يف مأزق؛ بسبل حربهم عىل اليمن خإن األوضاع 
قد تغرّيت ولم يدد أمامهم سوى اليوف ومزيد من اليوف الذي 
قاد يؤعي يف النهاية إىل إساقاط نظامهم لرتتاح األمتان الدربية 
واإلْسااَلمية بل والدالم أخماع من الفتن املذلبياة والدنرية 

والطائفية التي يصّدرلا لذا النظاإ إىل شدوبها.

تأمالت

أحمد ناصر الشريف
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إذا أن�ت تتأمل األحداث ال تكن أنت بالش�كل 
ال�ذي يتلقى من اآلخر ما يقول، ثم يأتي الطرف 
اآلخ�ر فتتلق�ى منه ما يق�ول حينئٍذ ل�ن تكون 
أكث�ر من مجرد ناقل، تك�ون ذاكرتك عبارة عن 
رشيط فقط تسجل فيها كالم فالن ثم يأتي كالم 
اآلخر تسجله عىل الكالم األول فيمسحه، وهكذا؛ 

أن�ت عىل هذا النحو لن تس�تفيد من العرب.]ولن 
ترىض عنك اليهوع وال النصارى ص: 3[

واإلنس�ان يتابع التلفزيون, ويتابع الروادي, 
يتاب�ع األح�داث أن تفهم ب�أن أي موقف تتبناه 
أمري�كا أَْو إرسائي�ل أَْو اليهود أن تجعل نفس�ك 
من داخ�ل ضده وإن رأيتهم يرضبون ش�خصاً 

يعجبك تحت عن�وان مفتوح.]املواالة واملداعاة 
ص: ا[

إذا أردت أن تك�ون مؤمناً بمعنى الكلمة فخذ 
العرب من ُكّل حدث تس�مع عنه، أَْو تشاهده حتى 
يف بلدك، حتى يف س�وقك، حت�ى داخل بيتك، ُكّل 
يشء في�ه دروس وفي�ه ع�ربة، ليزداد اإلنس�ان 

بصرية، يزداد إيماناً، يزداد وعياً. اإلنس�ان الذي 
يعرف يزداد إيمانه ووعيه؛ سيجنب نفسه الكثري 
من املزالق، س�يدرك كي�ف ينبغي أن يعمل؛ ألنه 
من خالل تأمالته الكثرية يعرف أن األشياء أشبه 
بس�نن يف هذه الحياة.]ولن ترىض عنك اليهوع 

وال النصارى ص: 3[

مقتطفاٌت نورانيٌة

بشرى المحطوري

حما�شرات )مديح القراآن( لل�شهيد القائد

 ألعدائه أن يكربوا دون أن يكوَن فيهم نقاُط ضعف كبرية
ُ
ُسنة إلهية:ال يسمُح اهلل

  - خاص:
ألقى الشاهيُد القائُد ساالُإ اللاه عليه من 
م5/2 إىل 2003/6/3إ سابع محارضات اا 
مالزإ ااا رائدات خدا-ُحلَّ لها أن تُكتَل بماء 
الذلل-يارشح خيها كتااب )مدياح القرآن( 
لإلماإ القاسام بن إبراليم عليه السالإ، قال 
عناه الشاهيد القائاد: ]كتااب لو مان إماإ 
كبري مان أئمة ألال البيت، الزيدياة متفقني 
عليه، لو مشاهور عندلم خميدااًً، وكتابته 
بالطريقة التي تكشف كيف رؤية ألل البيت، 
وتوخاه ألل البيات األصيل، قبل تجي أشاياء 
أُْخاَرى[لاذه املحاارضات كلهاا تحكاي عن 
القارآن، وكيفية االلتاداء بالقارآن، وكيفية 
طارح القرآن للقضاياا، ومنهجياة القرآن يف 
ُكّل يشء.. ويف تقريار لاذا الدادع ويف األعداع 
القاعمة بإذن الله سانتناول لذه املحارضات 

السبع، املدروخة باا)مديح القرآن(، منها. 

الفهُم املغلوُط ملسألة ]التكافؤ ــ 
التوازن[ بني املسلمني والغرب

أكاد الشاهيد القائاد ساالإ اللاه علياه يف 
الادرس الراباع مان عروس )مدياح القرآن( 

عاىل  يجياُل  ولاو 
اه إليه من  ساؤال ُوخِّ
أحاد الحارضين ولو 
يلقي املحارضة، حيث 
ساأله عان )التاوازن 
ااا التكاخؤ(، أكد عىل 
أناه ليال بالرضورة 
املسالمون  يمتلاك  أن 
عساكرياً  عتااعاً 
ضيمااً مثال أمريكا، 
يساتطيدوا  حتاى 
يقاتلولاا  أن 
وأن  ويهزمولاا، 
يمتلكاون  املسالمني 
أن  تساتطيع  قاوة 
تدطال قاوة أمرياكا، 
]يوخاد  قاال:  حياث 
خهام مغلوط ملساألة 
التكاخؤ, يدني يتصور 
أن القضية لي قضية 
مثالً حديد, عند الدرب 
قوة أخارى تدطل تلك 
القوة, ماا تحتاج لها 
ربماا خارات نهائياً؛ 
ألن لاذه سانة إلهية, 

ال يسامح للدادو أن يكار عون أن يكون خيه 
نقاط ضدف كبرية. أمريكا عندلا تكنولوخيا 
متقدمة خداً, عندلا ساالح متطاور, عندلا 
خيش كبري, عندلا عتاع عساكري كثري خداً.. 
لكن لو أن الدرب قاطدولا اقتصاعيا, وقطدوا 
النفاط ا لاذا الدمل لل خياه تكنولوخيا؟ أَْو 
خيه يشء؟ ا النهارت, لو ساحبوا أموالهم من 
بنوكها النهارت أمريكا. أَيْضاً إذا لناك خهم ملا 
لو التكاخؤ, املسلمون ملزمون إىل أن يطوروا 
أنفساهم عىل أرقاى مساتوى, أن يدادو ُكّل 
القوة, لكن وقوة واحدة يجل أن تكون لديهم 
عائماً, ومسايطرة عىل مشااعرلم.. مساالة 
التوازن, مساألة التوازن لذا نفسه, أن تفهم 
سنن أخرى, ال تأتي تقارن بني نفسك بأن ما 
عندك إال بندق, أَْو عندك حاخة بسيطة واآلخر 
عنده طائارة, وعنده كذا, ختقاول متى ما قد 

عندي طائرات وعباباات, وعندي كذا, وعندي 
كاذا.. إلخ, خساأعمل كاذا, ما لو قاد يقول 

الناس لكذا؟[.

ما دمنا متمسكني بحبل اهلل.. لن 
يهزمنا أعداؤنا مهما بلغت قوتهم

ونّوه ساالإ الله عليه إىل سنة إلهية خارية 
يف لاذا الكون ولي أن أعاداء الله مهما بلغت 
قوتهم ما عمنا متمسكني بكتاب الله، واثقني 

بالله، لن يهزمونا.. لألسباب التالية:اا
السابل األول:ا أن أعاداء اللاه إىل خانال 
قوتهم الكبرية.. خيهم نقاط ضدف خطرية:اا 
ومن خاللهاا سايُهزمون ويساقطون حيث 
قاال: ]إخهام يف الواقع بأنه لاذا الددو الكبري 
يوخد ثغارات لديه, يوخد نقاط ضدف رليبة 
خداً, يوخد وسائل يف متناولك أن تدملها تؤثر 
علياه, وأنت يف مواخهته أنك خداالً تؤثر عليه 
ة يف الزمن لاذا, الحرب يف الزمن  خداالً, َخاصَّ
لاذا وإن بدت أرلل لي أساهل لي أساهل, 
ووساائل مواخهة الددو كثارية, ومتنوعة, يف 
متناول النااس أن يدملوا الكثاري منها, خفي 
يدياك وساائل تديقه عن اساتيداإ الساالح 

الكبري ذلك. إذاً لذا توازن أليل توازن؟[.
اإللهياة  التأييادات  الثاني:ااا  السابل 
والتاي  للمؤمناني:ا 
وعاون  ساند  لاي 
قاال:  حياث  لهام، 
]لناا التدخال إلهي, 
لو  اإللهاي  التدخال 
كبارياً  عماالً  يدمال 
الدمال كله  أَْو  خاداً, 
خاالل  مان  يأتاي 
لكن  اإللهي..  التدخل 
متاى يكاون التدخل 
اإللهاي؟ ليال خقط 
تأتاي تقرأ ألاف }ُقْل 
أن  أََحاد{,  اللاُه  ُلاَو 
تتحارك خدالً, تتحرك 
خداالً, تفكار, تنظم, 
تداد كلماا لدياك من 
قاوة, تغارق ذلنيتك 
يف املوضاوع. التدخل 
يجدال  قاد  اإللهاي 
الايشء مان خانباك 
بالنسابة  تأثاري  لاه 
للددو, يجدل وخوعك 
إشكالية ترعل الددو 
صغاري,  كياان  ولاو 
ترعال الدادو, يصباح الدادو نفساه تكون 
قراراته بالشكل الذي ال يرى بأن من مصلحته 
أن يرضباك, لذا تدخل إلهاي يأتي يديقه عن 
أشياء؛ ألن الله لو مهيمن عىل الناس خميداً, 

لو رضب أمثلة عن لذا يف القرآن[.

مثال: عن التدخالت اإللهية 
ورضب ساالإ اللاه علياه مثااالً يؤكد من 
خالله عىل التدخاالت اإللهية إىل خانل عباعه 
املؤمناني، عندماا مناع الله خرعاون من قتل 
موىس ولو صغري، حيث قاال: ]عندما يقول 
عان موىس وخرعون، خرعون يقاول: }ذَُرونِي 
أَْقتُاْل ُموىَس{)غاخر26( أليال لو لنا يقول 
اتركوناي أقتله, وال أحاد منده, وال يشء, لنا 
يأتاي عخااع إلهي, يأتاي متغاريات, أَْو الددو 
نفساه يتبنى خطة يرى أنه الزإ يسري عليها, 

وتكاون لي بالشاكل الاذي تظهر لاك نقاط 
ضدف كثرية خيه, وتتيح لك مجاالت كثرية أن 

تدمل ضده[.
وبالطبع خالقرآن مايلء باألمثلة التي تدل 
عاىل وقوف اللاه إىل خانال عبااعه املؤمنني، 
منثاورة يف ُكّل املاالزإ، تتحادث عان قصص 
األنبيااء، خقد نجى الله إبراليم عليه الساالإ 
مان النار، ونجى موىس وخيشاه مان الغرق 
يف البحر، ونجى نوحا ومن مده يف السافينة، 
وأنزل مالئكة تقاتل مع املؤمنني يف غزوة بدر، 

وألف بني قلوب األنصار.. الخ
أما التدخالت اإللهية يف لذه الحرب الظاملة 
عاىل بالعنا،، خهي كثرية خداً، بحيث ساتؤلف 

خيها بإذن الله املؤلفات الكثرية والكتل.. 

لو تعمل ضد أمريكا بشكل مكشوف.. 
هو أسلم لك

وتطرََّق ساالُإ الله عليه إىل قضية وصفها 
باا)الغريباة(، ولاي أن تدمال ضاد أمريكا 
تساتطيع  ال  وبطريقاة  مكشاوف،  بشاكل 
أمرياكا أن تتيذلاا ذريداة ضادك لترضبك، 
كرخع الشادار، حيث قال: ]نقاول: إن الناس 
يساتطيدون أن يدملاوا ضد أمرياكا, يدملوا 
ضاد أمرياكا بشاكل مكشاوف, سايكونون 
أسالم الناس عن أمريكا, أبداد الناس عن أن 
ترضبهام أمريكا. لاذه قضية تبادو غريبة, 
أليسات غريبة؟ ملاذا؟؛ ألن األمريكيني يتبنون 
طريقاة لم يريدون أن ال يكشافوا أنفساهم 
عدوانيني للشدوب كمدتدين, يحتاخوا يدملوا 
ماررات من لاذه, ما لام يحتاخاوا يدملوا 
أشياء؟ طيل أنت تستطيع أن تكون بالشكل 
الذي ال يساتطيع يدمل ضدك شيئاً, أَْو يدمل 
ضدك شايئاً يكون بالشاكل الذي , مثالً تهمة 
مدينة تكون بالشاكل الذي لي غري مقبولة, 
لاي غاري مؤثرة, ال عاىل خماعاتاك, وال عىل 

محيطك, ما تكون مقبولة[.

بعٌض من نقاط الضعف عند الغرب.. 
وعلى رأسهم أمريكا

وبنّي ساالإ الله علياه لألمة أنهاا متى ما 
ساارت متمساكة بحبل الله، خإنها تستطيع 
أن ترى وتستيدإ نقاط ضدف كبرية تملكها 
الفتاكاة،  األسالحة  ذات  الدظماى،  الادول 
ختجماد تلك األسالحة، أبرزلا عاىل اإلطالق، 
ساالح النفط، واملقاطداة االقتصاعية، حيث 
قاال كالمااً مهمااً خاداً: ]خأنات تجاد أنه يف 
الوقت الذي تراه كبارياً أنه عنده ثغرات كبرية 

تجدل تفكريه بالشاكل الذي ال يدد يساتيدإ 
تلاك الحاخاة الكبرية ضادك، ال يساتيدمها 
ضادك. وأنات يف الطريال تدادُّ كلماا حصال 
عنادك إمكانيات، تصنع تحصل عىل أسالحة 
متطاورة، اعمل ُكّل ماا باساتطاعتك, اعمل 
كلما بوسادك, لذا يشء ال بد منه.. لكن يقدد 
واحاد, يقددوا لنا, ويقولاوا: نريد توازن, أي 
أن يكاون عندنا تكنولوخياا مثلما يوخد عند 
أمرياكا نفساها, يكاون عندنا من األسالحة 
مثلما عند أمريكا نفساها! لذا ليل مقياساً, 
ليال مقياسااً أساسااً, ال واقدااً, وال ضمن 
السنة اإللهية, ليل مقياساً؛ ألنه مدلوإ عند 
الدارب اآلن, ولام يدرخون بأن لديهم ساالح 
النفط, واملقاطدة االقتصاعية بالشاكل الذي 
يوقاف ُكّل لذه القطع التاي تحركها أمريكا. 
ألن تكنولوخياا أمرياكا التي نرالاا متطورة 
يرتتال عليها التزامات مالية كبرية, يكون أي 
ضدف اقتصااعي يؤثر عليهاا, يقولون حتى 
تحرياك لذا الساالح النووي أناه مكلف خداً, 
تيزيناه, وإخراخه من عاخال ميازنه, يدني 
الحركاة حتى للتي تكون خالز, مثل رؤوس, 
أَْو قطاع, يقولاون: بأناه لاو مكلاف خاداً, 

ليسات قضية سهلة, 
ليسات مثال عندماا 
تأتاي تأخذ لك قذيفة 
القذائاف  لاذه  مان 
وتحملهاا,  الداعياة, 
أشاياء  إىل  يحتااج 
يقولاون مكلفة خداً 
التيزيان,  مساألة 
وتجهيزه مكلف خداً. 
ثم يف األخاري تجد أنه 
يف  املاال  إىل  بحاخاة 
حركتاه لاذه, واملال 
مصادره مان عنادك 
اساتهالكية,  كسوق 
أنات  الاذي  والنفاط 

مهيمن عليه[. 

األمريكي بنفسه.. 
يشهد أن النفط 
سالح مؤّثر عليه

الساياق  ذات  ويف 
ذكر ساالإ الله عليه 
أن يقبل  شيئا عجيبا 
باه الدارب، أال ولاو 
أاّل  أمرياكا  اشارتاط 
)النفاط(  يساتيدإ 
قال:  حيث  كسالح!!، 

]خالحاظ مان بااب التوازن لاذا, ماا الدرب 
عندلام لذا الساالح ساالح النفط, وساالح 
املقاطداة االقتصاعية؟ سايوقف أمريكا عن 
قراراتهاا لذه كلهاا؟ لم يتحارك األمريكيون 
إال بداد ما حاولوا يف الدارب يدملوا اتفاقيات 
مدهام أن النفاط ال يساتيدإ كساالح, أوالً 
يجمدوا ساالحنا لم!؛ وألن عندنا حكاماً من 
النوعياة لذه, قابلني, مفرقاني, الكثري منهم 
قاد يكوناون متواطئاني ماع األمريكياني, ال 
يساتيدإ النفط كسالح! األمريكي لو يشهد 
بأن النفاط مؤثر عليه لو تحاول تساتيدمه 
كساالح, أوالً يوقاف ساالحك. إذاً الحظ بأنه 
لو كان ينظر إليك بأن عندك سالح أرقى مما 
عنده, ساالح يوقف سالحه نهائياً, يقدده, بل 
قد يؤعي إىل انهياره لو كدولة, ككيان. القرآن 

ُكّل ماا خيها لكن يبددلاا, يبددلا نهائياً, وال 
يرتك للناس أي عذر[. 

إيقاُف النفط يوقُف أمريكا
واختتم سالإ الله عليه محارضة اا ملزمة 
ااا الدرس الراباع من عروس )مدياح القرآن 
بقولاه: ]ملااذا يحاولاوا يضغطوا عاىل إيران 
وسوريا ولبنان من أخل حزب الله؟ أيّن أقوى 
إيران وسوريا ولبنان أَْو حزب الله؟ يف عتاع، يف 
ُكّل يشء, ملااذا ال يضغطوا عىل حزب الله من 
أول يوإ؟ ما باستطاعتهم أن يرضبوا مناطل 
حزب اللاه بصواريخ من أورباا, وليل خقط 
من عاخال البالع الدربية؟ مان البحر األحمر, 
من عند رؤوساهم من لنا، من البحر األبيض 
من طرف لبنان ما باستطاعتهم يرضبونهم؟ 
تجاد الدارب مدهم ساالح ثقيال, وطائرات, 
مدهم ساالح ثقيل لكن حزب اللاه أثقل, وما 
مداه عبابات وال طائارات وال صواريخ بديدة 
املادى, ما لاو أثقل عليهام؟. إيقااف النفط 
يوقف أمريكا، إيقاف النفط وما بىل ماسورة 
يوقفهاا, خقاط يغلقهاا, ويصادره إىل بلدان 
أخرى, لكان ال يوخد عندلم إراعة, ما عندلم 
مساؤولية, ما عندلم 
التمااإ نهائياً!.. لذا 
الديان يجدال النااس 
أمرياكا  إىل  ينظارون 
إذا  احتقاار,  نظارة 
خهماوا عيان اللاه لن 
يكرتثاوا بأمريكا لكن 
إذا ماا خهماوا الديان 
أمرياكا  ساتكون 
عندلم أكر من الله.. 
تجد الدولة اآلن تياف 
من أمرياكا أكثر مما 
يياخون  اللاه,  تياف 
منهم أكثار, لن يكون 
عنده التماإ بالنسبة 
لاك أناه يتجاه, وقاد 
بأناك ربما  لو يدرف 
لاه,  حماياة  تشاكل 
اة بداد ماا رأوا  َخاصَّ
الجيش,  انهار  الدراق 
يوثال  يداد  ال  وأناه 
لاو  وقاد  بالجياش 
ميليال.  عاخلاه  يف 
لاذه حركة شادبية, 
انطالقاة عينية ما بني 
شايئاً,  الدولة  تكّلاف 
وال تحسال عليهاا, يكوناون بالشاكل الذي 
يساتطيدون أن يداخدوا عن عينهام, يداخدوا 
عان بالعلام.. خاأي عولاة املفاروض أن لذا 
يشء طبيدي, أي شايص, أي مسئول أصبح 
خائفاً لاو لم يدد يرى منظمات عولية يمكن 
تنفده, لم يداد يرى الجامداة الدربية يمكن 
تنفداه, لم يداد يرى خيشاه يمكان ينفده, 
أليل لذا شايئاً طبيدياً عناده أنه يمكن يرى 
عمل الناس بالشاكل الذي يارىض عنه لو؟. 
عندماا يقول األمريكي يمتناع الناس خيمكن 
تقول له: ال, يريد يحاول يمتنع الناس, تقول: 
ال، ال تمتندوا أبداً, إذا حاول األمريكي يضغط 
علياه يقول: ماا رضيوا لم شادل خوضوي. 
وصىل الله وسالم عىل سايدنا محمد وعىل آله 

الطالرين[.. 

الجزء 
26

هذا الدين يجعل الناس 
ينظرون إلى أمريكا نظرة 
احتقار, إذا فهموا دين 
اهلل لن يكترثوا بأمريكا 
لكن إذا ما فهموا الدين 
ستكون أمريكا عندهم 

أكبر من اهلل!!

إفهم في الواقع بأنه 
هذا العدو الكبير يوجد 
ثغرات لديه, يوجد نقاط 
ضعف رهيبة جدًا, يوجد 
وسائل في متناولك أن 

تعملها تؤثر عليه, وأنت 
في مواجهته أنك فعاًل 

ة في  تؤثر عليه فعاًل, َخاصَّ
الزمن هذا

الحظ من باب التوازن هذا, 
ما العرب عندهم سالح 

النفط, وسالح المقاطعة 
االقتصادية؟ سيوقف 
أمريكا عن قراراتها 

هذه كلها؟ لم يتحرك 
األمريكيون إال بعد ما 

حاولوا في العرب يعملوا 
اتفاقيات معهم أن النفط 
ال يستخدم كسالح, أوالً 

يجمدوا سالحنا هم!
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)في اليمن غير وارد(..)في اليمن غير وارد(
املهينة..!! املذلة!! واحلياة  كيف نرضى 

)حسبنا الله( وقت السلم..وقت الشدايد
)حسبنا الله(  طمأنينة.. رعاية.. سكينة..

واملََشاِهد الُصَور  حتكيها  الله(  )حسبنا 
دينه.. وأنصار  الله  رج��ال  مواقف  في 

)في اليمن غير وارد(..)في اليمن غير وارد(
املهينة..!! املذلة!! واحلياة  كيف نرضى 

ن�جاه�د س�بي�له  ف��ي  بحبله  اعتصمنا 
ونستعينه.. ِب��ِه  نستهدي  امللك  مالك 

وال��ث��ق��ة م��ط��ل��ق��ة ب��ال��ل��ه وال���ل���ه ش��اه��د
وال��ع��اق��ة ق��وي��ة وال����رواب����ط م��ت��ي��ن��ة..

الثقة مطلقة 
باهلل..

ضيف اهلل سلمان

برنامُج رجال اهلل
مقرر االسبوعني القاعمني

من  »26 خماعي الثاني اىل 10 رخل«:

)ملزمة الثقاخة القرآنية
+

ملزمة مدرخة الله وعده ووعيده 
الدرس التاسع(

محمد عبدالقدوس  الوزير 

ق��ال��ت ف��م��ا اخل��ام��س ال��ط��اب��ور ه���ات لنا
م�����ن ال����ب����ي����ان ل����ع����ل ال����ف����ه����م ي��أت��ي��ن��ا 

ف��ق��ل��ت م���ن ل���م ي��ك��ن م��ن��ا ، وف���ي���ه أس��ى 
ي��ؤذي��ن��ا  ك����اد  أو   ، ان���ت���ص���ارات���ن���ا  ع��ل��ى 

م���ن ي���ف���رح ال���ي���وم ب���ال���ع���دوان م��ن��زوي��ا
الشينا  ي��ب��ل��ع  ل��ك��ن   ، ال���غ���زو  خ��ان��ة  ف���ي 

وم�������ن ي�������رى داع�����ش�����ا ص����ف����ا ي����ؤي����ده
ي�������رى اخل�����������وارج أع����������داال م��ص��ل��ي��ن��ا 

ي������رى احل���ق���ي���ق���ة م����ن غ����رب����ال ع��م��ت��ه
دي��ن��ا  ل���ن���ا  ي���رض���ى  ، ال  ال����ن����ار  وي����وق����د 

ك���م���ا ي�����ران�����ا ب���ع���ي���ن���ي أع��������ور س��م��ل��ت 
ح��ت��ى غ����دا ي��رت��ع��ي ال��ب��رس��ي��م وال��ط��ي��ن��ا 

ي���ق���ول ع���ف���اش واألن�����ص�����ار ، م��ح��ن��ت��ن��ا 
فينا  األذى  ك����ان  إن  ال���ع���ن  وي��غ��م��ض 

ي�����رى امل����ع����اش ل�����دى ال���دن���ب���وع أم��ن��ي��ة 
أه���ل���ون���ا  ج������اع  خ���م���اص���ا  ي�����ران�����ا  وال 

ي��������رى امل������رت������ب أغ�����ل�����ى م������ا ي���ؤم���ل���ه
ي���ك���ف���ي���ن���ا  ال������ل������ه  أن  ي������ؤم������ل  وال 

غـــضـــب1
حسين المحالبي

أت��ي�����ن�����ا ث�����ائ�����ري�����ن م�������ن ال��������ح��������دوِد
ال�����س�����ع��������ودي أرض  ال�����ى  ووج���ه���ت���ن���ا 

أت��ي��ن�����اه�����م ص��������ن��������ادي��������داً ج��������ب��������االً
م���ع���اول���ن���ا م����ن امل�����������وِت ال�����ش��������دي��������ِد

ق���ل�������وٌب ل�����ل�����ج�����ه��������اِد ت�����ث�����ور ن�����������اراً
وت�����رم�����ي س���ه���م���ه�������ا مل�����������د ب�����ع�����ي��������ِد

ق����ل����وٌب ت���رس���ل ال����ص���������اروخ ش��������وق��اً
ألج�����ل ع����ن����اق مم��ل��ك�����ة ال��ع��������ب��������ي��������ِد

ب���غ���ْص���ٍب داخ���ل�������ي�������ن ل�����ه�����ا وف�����ي�����ن��������ا
ش������م������وٌخ ب��������ات أق����������رب ل���ل���وري�������د

ون���ق���س���ُم ان����ن����ا ف��ي��ه�����ا س�����ن�����م�����ض��������ي
ون�����ه�����ل�����ك ك�������ل ط�������م�������اٍع ع�����ن�����ي��������ِد

ق��ط�����ٍع دون  م����ن  زم�����زم�����اً  س���ن���ش���رب 
ون����رف����ع راي�����������ًة ب�����ي�����ن ال�����ح�����ش��������وِد

ف���إن���ا ق����د م���ح���ون���ا اخل���������وف ف�����ي�����ن��������ا
وش���دي���ن���ا ال����رح����ي����َل ال�������ى ال�������م�������دوِد

س��ن��ص��ل��ي��ه�����م ع���������ذاب ال���ن�������ار دوم�������اً
وت���ن���ه���ش���ه���م وت���أك�������ل�������ه�������م أس�����������ودي

ون���ف���ت���ح ب��ي��ن��ه��م س����ق���������راً ت�����ل��������ظ��������ى
ف���تَ���ص���رخ ب��ي��ن��ه��م ه����ل م�������ن م�����زي��������د

ن����واج����ه ط���ائ�������رات اخل���������وِف ص��������داً
ل��ن��م��ض��ي ث��اب��ت��ي�����ن ال�������ى اجل�����دي��������ِد

ه����م احل���م���ق���ى ون���ح���ن ال����ي����وم اق�������وى
ون���ب���ق���ى ع�����ازم�����ن ع���ل���ى ال���ص���م���وِد

الطابور الخامس

أحباب اهلل
أحمد العجري

ل�����ل�����درب م���ع���ال���م ب����ّراق����ه
ول�����ب�����در امل�����لّ�����ة إش����راق����ه

وال����ك����ون ل���ن���اش���ِر راي��ت��ك��م
آفاقه  - منشرحاً   - يطوي    

األفُقمضى احتفل  ب��ال��ب��در 
ف����ي ف��رح��ي��ن��ش��ر أوراق�������ه

تعلي ال  أض��ح��ت  وال��س��اح��ة 
اخل����ف����اق����ه راي�������ت�������ه  إال 

ب��س��ن��اه ُأن������ار َ س��ب��ي��ل ال��ل��ه
األس����ن����ى ودع�������ا ع��ش��اق��ه

أح���ب���اب ال��ل��ه إل��ي��ه ام��ض��وا
إع��اق��ه ًدون  ًق���ُدم���ا  ق���ُدم���ا 

ف���أج���ب���ت���م داع������ي م���والك���م
ال��درب رفاقه   أصبحتم في 

ي���ا أن���ص���ار ال���ل���ه اغ��ت��ن��م��وا
مصداقه ال��ك��ام��ل  ب��ال��ص��دق 

جماجمكم ال��ل��ه  وأع���ي���روا 
  ف��إل��ي��ه��ا اجل���ن���ة م��ش��ت��اق��ه

ستبقى اخل���ي���رات  جل��م��ي��ع 
ال��درب خطاكم سباقه في    

قلتم ل��ل��ب��اط��ل-  ال   - ح��ق��ا 
إزه���اق���ه ف���ع���ا  وأردمت    

رم��ت��م م���ا   � ي��ق��ي��ن��ا   �ّ واحل����ق 
إح��ق��اق��ه إال  ال��دن��ي��ا  ف���ي    

حت��ق��ي��ق ال���ع���دل ل��ن��ا ه���دٌف
  ف��ل��ي��ح��ذر ج�����وٌر إط��اق��ه

ُ ط���رق���ن���اه   ّ ل���ل���ع���ز   ً ب����اب����ا 
  ل��ن ن��رض��ى أب����دا إغ��اق��ه

معاذ الجنيد

م��ا خ���اب ظ��ن��َك ي��ا خ��ي��ر ال����ورى فينا
ب��راك��ي��ن��ا .. وأص��ب��ح��ن��ا  ك��ن��ا س��ي��وف��اً 

يُ��ج��ام��ل��ن��ا أن  ف��ي��ن��ا  ل��ق��ول��َك  ح���اش���ا 
معانينا أس��م��ى  م���ن  ال��ل��ه  ف��ح��ك��م��ُة 

على مدى الدهر تستهدي العصوُر بنا
ميانينا ق��وم��اً  م��ن ص��اغ��ن��ا  س��ب��ح��ان 

ك��ي تفرقنا ج���اءت ح���روُب األع����ادي 
ل��ك��ن��ن��ا ال����ي����وم ِزدن�������ا ف����ي ت��آخ��ي��ن��ا

وُس����يِّ����رت ط����ائ����راٌت م���ن ع��زائ��م��ن��ا
وُدِم��������رت ب����ارج����اٌت ف���ي ش��واط��ي��ن��ا

وه���ك���ذا ك���ل ع�����اٍم س����وف ت��ش��ه��دن��ا
ينا ُمستعدِّ  )) وأِع���ّدوا   (( ُخطى  على 

ع����ن����ا م��دائ��ن��ه��م ع��ل��ى امل���ن���ص���ات وزَّ
دن����ا ال��ع��ن��اوي��ن��ا ول���ل���ص���واري���خ ح����دَّ

���دي ك���ل ن���ص���ٍر ي���ا »زالزل����ن����ا« ف���ع���مِّ
»ب���رك���ان«  تدشينا ي��ا  ال��ع��اَم  ����ن  ودشِّ

نا توحدِّ في  جئنا    » »الصفِّ سورة  من 
غازينا ض��د  ص��رخ��ن��ا  أرٍض  ك��ل  م��ن 

ب��ال��روح ب��ال��دم ن��ف��دي أرض��ن��ا ش��رف��اً
ون���ح���ُن ب��ال��ل��ه من��ض��ي ف���ي حت��ّدي��ن��ا

ملّ���ا ان��دم��ج��ن��ا م��ع ال���ق���رآن ، ت����اهَ بنا
أع����داؤن����ا ، وارت��ق��ي��ن��ا ف���ي أم��ان��ي��ن��ا

العظمى قد اجتمعت الُقوى  بأنَّ  قالوا 
ق��ل��ن��ا ل���ه���م ربُّ����ن����ا م��ع��ن��ا س��ي��ه��دي��ن��ا

ت إرادت���ن���ا وال���ل���ه وال���ل���ه م���ا اه����ت����زَّ
ب���ل زادن�����ا ربُّ���ن���ا ن���ص���راً ، ومت��ك��ي��ن��ا

����ا اخل���اِس���ف���ون ب��ُك��م وال���ل���ه وال���ل���ه أنَّ
م��اي��ن��ا  ، م���اي���ن���اً  زح���ف���ت���م  وإن 

وأت��ت ُف��رص��ًة  إال  احل����رَب  ننظر  ل��م 
��ي��ن��ا تُ��ن��مِّ ل���أرق���ى  ال���ص���راع���ات  إنَّ 

لنا أُتيح  ما   ، شهراً  احل��رُب  كانت  لو 
، وحتصينا أن نحصَد الصبَر تصنيعاً 

ف��ي��ا ِل����واء ال��ص��واري��خ اس��تَ��ِل��م ُق��ب��ًا
ع��ل��ى ج��ب��ي��ن��ك نُ��ه��دي��ه��ا ، وتُ��ه��دي��ن��ا

أن��تُ��م ي���ُد ال��ل��ه يُ����ردي ال��ظ��امل��ن بكم
ي��ن��ا ع��ل��ى ي���دي���ُك���م ي������ُدكُّ املُ��س��ت��ِب��دِّ

ويُ���ص���ِل���ُح ال���ل���ه ب�����اَل امل���ؤم���ن���ن ب��ِه
حينا ب��ال��س��ت��ّي��ه��م  ويُ���ط���ِل���ُق   ، ح��ي��ن��اً 

عواصفُهم يا  ال��رواس��ي  اجلباُل  نحُن 
ي��ن��ا ل���و ع��ش��ِت م��ل��ي��ون ع����اٍم ل���ن ت��ُه��زِّ

ن���اِف���ذةٌ وه�����َي  ش�����اءت  ال���ل���ه  إرادةُ 
بأيدينا »أم��ري��ك��ا«   ُح��ك��ُم  ينتهي  أن 

انطلقوا نهجِه  في  من  أشجُع  فنحُن 
»فلسطينا« ل��ّب��ى  م��ن  أص���دُق  ون��ح��ُن 

معنا التي  ال��ص��واري��َخ  بعَض  يخشون 
فينا ال���ت���ي  ال���ص���واري���َخ  وي��ج��ه��ل��ون 

ُوجهتنا اآلن  »الرياض«  بعد   ، بعد  ما 
!! تهانينا  »أم��ري��ك��ا«   »إم����ارات«   فيا 

دمنا م��ن  »إس��رائ��ي��ل«   إرض���اَء  أردِت 
وق����د ت����وّرط����ِت ي���ا أغ���ب���ى أع��ادي��ن��ا

ف��ت��ح��ِت ل��ل��ح��رب ب���اب���اً ك���ان ُم��ن��غ��ِل��ق��اً
فُذوقينا جئنا  ق��د  ال��ب��اب  ذل���ك  م��ن 

وال���ل���ه ل���ن ت��ه��دأ ال����ث����اراُت ف���ي دم��ن��ا
ِمينا ب���ا  ص���ح���راًء  ُع�����دِت  وق���د  إال 

ت��خ��ّوف��ي ي��ا ُق���وى ال��ع��دوان وارجِت��ف��ي
ت��خ��اف��ي��ن��ا أن  ال��ط��ب��ي��ع��يِّ ج�����داً  م���ن 

ألن��ن��ا ُج���ن���ُد م���ن َم���ح���ي���اِك ف���ي ي���دِه

ي��ن��ا ت��ُع��دِّ إْن  ع�����اٍم  أل����ف  ي���وُم���ُه  م���ن 
ضيِّقًة احل���رب  س��ن��ُن  متضي  عليِك 

وم����ن����ُه مت����ت����دُّ م����ا ش���ئ���ن���ا ل��ي��ال��ي��ن��ا
سنٍة ف��ي  ح��اول��ِت  م��ا   ، ف��ي��ِه  بشهرنا 

ن���ح���ُن مب����ا ال ت��س��ت��ط��ي��ع��ي��ن��ا جن������يءُ 
قبائلنا دام���ت  م��ا  األم���ن  مجلس  ي��ا 

شديدة البأس .. فاصُمت لسَت تعنينا
ورط��ت��ه منكم ح��ج��َم  ال��ك��لُّ  س��ي��ع��رُف 

أسامينا ُم��ض��ط��راَّ  ال��ده��ُر  سيحفُظ 
لُكم احل���روُب  أضافتُه  ق��د  ال��ذي  ك��لُّ 

ُمستذلِّينا وص���رتُ���م   ، ُم��ل��وك��اً  ُك��ن��تُ��م 
يعرفنا ق��ب��ل  ج��ي��ش��اً  ك���ان  وج��ي��ش��ُك��م 

جثامينا أم��س��ى   ، ب���ِه  التقينا  ح��ت��ى 
جهّنمُه ي��ل��ق��ان��ا  احل����رَب  ي��ط��ل��ُب  م��ن 

ِلينا بأسنا  يلقى  ��ل��َم  ال��سِّ يطلُب  م��ن 
بنا ش���ع���وب  ي���ا  وت����أّس����ْي   ، ت���أّم���ل���ي 

الساطينا يخشى  من  الله  ينصُر  ال 
������ًة م��ن��ك��م ُم��ج��اه��دًة إن ل���م ت��ُك��ن أُمَّ

ُك���ن���تُ���م ُم��ص��لِّ��ي��ن��ا ال ت���ف���رح���وا أن���ك���م 
غ��اي��ت��ُه ي���ن  ال���دِّ أس����اس  اجل���ه���اد  إنَّ 

ينا الدِّ ضّيعوا   ، وخ��اف��وا  ضيَّعوهُ  من 
ب���ت م����ن س��ب��ي��ل ال���ل���ه أُّم���تُ���ن���ا ت���ه���رَّ

وتطمينا  ، ت��ب��ري��راً  ال�����ُذلَّ  وع��اش��ت 
ل��ك��ن��ن��ا ال���س���اب���ق���ون األول��������ون إل���ى 

ه���داي���ة ال���ل���ه م���ا خ���اب���ت م��س��اع��ي��ن��ا
أم���ّدن���ا ال��ل��ه ن��ص��را ف���وق م��ا جمعوا

ألن����ن����ا ق����د ص���دق���ن���ا ف����ي ت��ولِّ��ي��ن��ا
ِثقٍة عن  القوَل  استطعنا  بالتضحيات 

م��ا خ���اب ظ��نُّ��َك ي��ا خ��ي��ر ال����ورى فينا

كنا سيوفاً .. وأصبحنا براكينا
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»ناتو خليجي« أم »ورطة« صهيو-أمريكية إضافية ألنظمة الخليج؟
عقيل الشيخ حسين*

يف غضاون سانوات، وحتى أشاهر قليلة، 
وإذا ساارت األمور وخال اليطاط الددوانية 
التاي ترسام يف واشانطن و«تل أبيال« ويتم 
تنفيذلاا بدماء الدرب وأموالهام، قد ال نددإ 
سماع تيرُّصات تقول عن ممالك ومشييات 
اليليج ما تقوله منذ سنوات عن الدراق لجهة 
ما يسمونه تزايًدا للنفوذ اإليراني يف لذا البلد.

»ناتو خليجي« ملحاربة ايران بالوكالة!
وبالطبع، إما ألن السادوعية وحلفاءلا يف 
ما يسامى بالتحالف الدربي يستمتدون، عن 
قصد، بتدمري الدالم الدربي، وإما لسذاختهم 
وخهلهم الدميل بإعارة السياساات والحرب، 
خإن أشاباح حرب مشاابهة للحرب الدراقية 
اإليرانياة ترتاقاص اليوإ خاوق أخاواء بلدان 

اليليج.
تلاك  يارون  اليلياج  أن حاكاإ  واملذلال 
األشاباح بأإ الدني ويستبرشون برؤيتها ظناً 
منهم أن النر سايكون بجانبهم، وينساون 
ما آلت إلياه حرب النظاإ الصدامي عىل إيران 
مان نتائاج كارثية عاىل ذلاك النظااإ وعىل 

أنظمتهام التي لم تبيل عليه بأشاكال الدعم 
غري املحدوع، عون خدوى.

وكل ذلاك يف وقات كانات خياه إياران تمر 
بمرحلة انتقالية صدبة وتفتقر إىل الكثري من 
القادرات الالزمة للوقوف يف وخه حرب عاملية 
شانت عىل ثورتها اإلساالمية الفتية من وراء 
واخهاة النظااإ الدراقي. خكياف يترسب إىل 
أذلانهم مثل ذلك الولم ماع علمهم بالتقدإ 
الذي حققتاه إياران، خصوصاً مان الناحية 
الدساكرية، طيلة ما يزيد عن ثالثني عاماً من 
الدمال الدؤوب واملثمار والذي أثاار اإلعجاب 

الذي يرس الصديل ويغيظ الددو؟
ذلاك الولام مارعه إىل اإليماان اليليجاي 
الصهيو-أمريكاي  املحاور  بقادرات  املطلال 
وتحديداً بكل كلمة أو إشارة تصدر عن بدض 
ممثايل ذلاك املحاور: يف مدارض حديثه عن 
الحاخاة إىل إقاماة »ناتاو خليجاي« ملواخهة 
إياران، لام يساتبدد الجنرال خيمال خونز، 
القائد السابل لقوات حلف الناتو... »انضماإ 

الواليات املتحدة إىل لذا الحلف«.
حلاف ناتاو خليجي يضااف إىل حلف ناتو 
خليجي-إرسائيايل، وخوقهماا حلاف الناتاو 

األساايس، األطلاي. وكل ذلك، وما قد ينشاأ 
من أحالف أخرى تحت مسميات أخرى يندرج 
يف إطاار الضجيج الذي يثريه املحور الصهيو-

أمريكاي وامتداعاته امليتلفاة بهدف اليروج 
من املأزق املتمثل بالتقدإ الذي يحققه محور 
املقاوماة والتحارر يف املنطقاة، وعىل رأساه 

الجمهورية اإلسالمية يف إيران.
يف حاروب أماريكا األخارية )أخغانساتان، 
والدراق(، لم يكن من الوارع تشكيل تحالفات 
الادويل  للتحالاف  الددعياة  الضياماة  باكل 
ملكاخحاة اإلرلااب، أو للتحالاف الدرباي يف 
حارب اليمن. ويدوع السابل يف ذلاك إىل كون 
الوالياات املتحدة، وبصورة أقال من بريطانيا 
وخرنساا، ما تزال تمتلك الجرأة عىل التدخالت 
الدسكرية املبارشة وعىل نطاق واسع. واألكيد 
أن لزيمة الواليات املتحدة وحلفائها يف حربي 
أخغانساتان والدراق، إضاخة إىل لزائم الكيان 
الصهيوناي يف لبناان وغازة، لاي يف أسااس 
اسارتاتيجية الحرب »الناعمة« التي اعتمدلا 
بااراك أوباماا بشاكل شابه حاري، والتي 
يقتار التدخل الدساكري األمريكي املبارش 
خيهاا عىل القصف من بدياد )صواريخ بديدة 

املادى وطائرات بادون طيار(. أماا الدمليات 
الدسكرية التي يتم تنفيذلا عن طريل القوات 
الرية خيجري إيكالها لقوى محلية أو ملرتزقة 
يتام اساتجالبهم مان الياارج )الجماعاات 

اإلرلابية وتركيا يف املثال السوري(. 

األمريكيون وحليفهم اإلسرائيلي 
يراهنون على إمكانية نجاح الخليجيني 

يف إلحاق قدر ما من الضعف بإيران
اسارتاتيجية  أن  املؤكاد  مان  باات  وقاد 
الحارب الناعمة لذه لي يف خملاة الييارات 
التاي يقتاي التياصام باني الجمهورياني 
والديمقراطياني تدرضهاا مان قبال ترامال 
وإعارته للنقد بوصفها من األخطاء الفاعحة. 
ولاذا ماا يجد تدبارياً عان نفساه يف ارتفاع 
وترية إقامة القواعد الدسكرية ونرش القوات 
األمريكياة الياصاة يف ساوريا تحات عنوان 

مكاخحة »عاعش«.
كما يجد تدبرياً عن نفساه يف خكرة »الناتو 
اليليجي«. أي بشاكل أكثار وضوحاً يف خكرة 
حارب بالوكالاة تشانها بلادان اليلياج، ويف 

مقدمتها السدوعية واإلمارات، عىل إيران.
وحليفهام  األمريكياني  خاإن  وبالطباع، 
اإلرسائيايل يرالناون عاىل إمكانياة نجااح 
اليليجياني يف إلحااق قادر ماا مان الضدف 
بإياران قبال أن يحال بهام ماا حال بصداإ، 
عاىل أسااس أن لاذا الضداف من شاأنه أن 
يجار إيران عىل تقديم تناازالت، أو حتى عىل 

االستسالإ، للمحور الصهيو-أمريكي.
باكالإ آخار، خاإن »الناتاو اليليجي« لو 
عبارة عن محاولة يقوإ بها املحور الصهيو-

أمريكاي لازجِّ بلادان اليلياج يف ورطة حرب 
غاري متكاخئة مع بلد قوي كإيران عىل أمل أن 
يتمكن لذا املحور من خني ثمار تلك الحرب.

والواضاح أن املحاور الصهيو-أمريكي لم 
يستفد من تجربته عندما زج الدراق يف حربه 
الظاملة عىل إياران... عون أن يتمكن من خني 
ثمار الحرب: لم يضدف إيران ولم يتمكن من 
السايطرة عىل الدراق الذي أصباح، إىل خانل 
إياران، خازءاً أساساياً مان محاور املقاومة 

والتحرر يف املنطقة.

*العهد اإلخباري 

الدااإ  للارأي  اساتطالٌع  بانّي 
»اإلرسائييل«، أخاراه مدهُد »مدخاإ«، 
محكاوٌإ  »اإلرسائيايل«  املجتماع  أن 
بنزعاات الدنرياة والكرالية لآلخر 
تدارف  أن  عون  املسابقة،  واآلراء 
رشائحاه امليتلفاة أو تقيام عالقاات 
وثيقة مع الرشائح األخرى والطوائف 

األخرى عاخل لذا املجتمع.
وبانّي االساتطالع مثاالً، أن الرابَط 
لاذا  رشائاح  ميتلاف  باني  الوحياَد 
املجتمع، لو األخطااُر اليارخية التي 
تهدع عولة إرسائيل، إذ قال 62 يف املائة 
من اليهوع املشااركني يف االستطالع إن 
لذا لاو الدامال الوحيد الاذي يجمع 

بينهم.
كماا تبني من االساتطالع أن رخاَل 
يف  عاّززوا  »إرسائيال«،  يف  السياساة 
موخاات  مان  الفئوياة  خطاباتهام 
التحرياض ضاد اآلخار، ورخداوا من 
منسوب الكرالية وعدإ الثقة املتباعلة 
بني خماعات ميتلفاة عاخل املجتمع 

اإلرسائييل.

وبحسال النتائاج التاي نرشت يف 
وساائل اإلعاالإ »اإلرسائيلياة«، قاال 
3ل باملائاة مان اليهوع الذين شااركوا 
أن  يدتقادون  إنهام  االساتطالع  يف 
الدرب مييفاون، خيما قال 60 باملائة 
مان »اإلرسائيلياني«، إنهام يدتقدون 
)األصولياون  الحريديام  اليهاوع  أن 
الدولاة  يساتغلون  األرثوذكال(، 
خاصاة  موارعلاا،  عاىل  ويديشاون 

أن لاؤالء ال يدملاون وال ينيرطاون 
يف ساوق الدمال، بال يحصلاون عىل 
ميّصصاات شاهرية مقابال تدلمهم 
التوراتياة  املادارس  يف  وانيراطهام 

الدينية.
 وأظهار االساتطالع كذلاك، حجام 
تغلغال الفكار اليميناي والدنري يف 
»إرسائيال«، عندماا أخااب 22.5 مان 
أن  يدتقادون  أنهام  »اإلرسائيلياني«، 

اليساريني يشكلون خطراً عىل إرسائيل، 
ولو أمر يدني تداظم نزع الرشعية يف 
اليطاب والسياسة »اإلرسائيلية«، عن 

اليسار »اإلرسائييل«.
وأظهار االساتطالع بشاكل واضح 
املجتماع  يف  األساايس  الارشخ  أن 
»اإلرسائييل«، لو بني اليمني واليسار، 
مع مالحظة أن غالبية املنتمني لليمني 
الطوائاف  مان  لام  »إرسائيال«،  يف 
الرشقياة، بمدني أن نسابة من عرخوا 
أنفساهم كيساريني من أصول رشقية 
أقل بكثاري ممن عرخوا أنفساهم، من 

لذه الفئة بأنهم يمينيون.
 35 الساياق مثاالً، قاال  ويف لاذا 
باملائاة مان الحريديم إنهام ال يثقون 
باليسااريني، خيما قاال ل2 باملائة من 
اليهوع املشااركني يف االستطالع، إنهم 
يدتقادون باأن اليهاوع الفالشاا مان 
أصول إثيوبية لام بدائيون، علماً بأن 
50 باملائاة مان اليهاوع قالاوا إنهم ال 
يدرخاون بشاكل شاييص أي يهوعي 

إثيوبي.

 9 شهداء فلسطينيني خالل مارس املاضي 

استطالع: الكراهية والعنصرية تحكم املجتمع »اإلسرائيلي« 

الحوراناي  عبداللاه  مرَكاز  أصادر 
ملنظماة  التاباع  والتوثيال  للدراساات 
حاول  الشاهري  تقرياَره  التحريار 
االنتهااكات »اإلرسائيلية« بحل شادبنا 

الفلسطيني، خالل شهر آذار املايض.
وأوضاح التقريُر أن تسادة مواطنني 
من بينهم ثالثة أطفال استشاهدوا عىل 
ياد قاوات االحتاالل، ومساتوطنيه، يف 

الضفة الغربية، وقطاع غزة.
وبما يتدلال باالنتهاكات بحل مدينة 
القدس، أشار إىل أن عملية تهويد القدس 
تتواصال ضمان سياساة »إرسائيلياة« 
املجتماع  قارارات  تتحادى  ممنهجاة 
الادويل، حيث صاعقات بلدياة االحتالل 
عاىل ميزانيتهاا السانوية، التاي بلغت 
7.37 مليار شايقل، بزياعة قدرلا 700 
مليون شايقل، ولي أضيام ميزانية يف 
تأريخ املدينة مناذ احتاللها عاإ 67ا1، 
ماا يفتح املجال أماإ تنفيذلا ملشااريع 
تهويدية خديدة، عالوة عىل قرار تأسيل 
صندوق »مرياث خبال الهيكل« للرتويج 
الرتباط اليهوع باملساجد األقىص، حيث 
سييصص مبلغ مليوني شيقل سنوياً، 

للرتويج لهذا الهدف.

مئاُت املستوطنني يقتحمون األقصى وقرب 
النبي يوسف وهدم 6 منازل بالقدس 

إقتحمت مجموعات كبرية من املساتوطنني الصهاينة، صباَح 
الثالثاء، باحات املساجد األقىص املبارك، يف مدينة القدس املحتلة 

تزامنا مع اقتحاإ املئات منهم قر النبي يوسف بنابلل.
ونقلت وكالة »خلسطني اآلن » عن مصاعر مقدسية قولها: إن 
أكثر من ا10 مستوطنني اقتحموا عىل مجموعات باحات األقىص 
املبارك انطالقاً من باب املغاربة وساط حماية أمنية مشادعة من 

قبل قوات وميابرات االحتالل.
ويف ساياق متصل اقتحام مئات املساتوطنني الصهاينة، خجر 
الثالثاء، قر النبي يوساف بمدينة نابلل، تحت حراساة مشدعة 

من قوات االحتالل؛ بحجة أعاء طقوسهم الدينية.
واقتحمات عرشات اآلليات الدساكرية املنطقاة الرشقية من 
املديناة بدد منتصاف الليل، وانتارشت يف محيط »قر يوساف«، 
واعتىل عادع من القناصة أساطح البنايات املطلاة عىل املنطقة؛ 

تمهيداً لدخول املستوطنني.
واندلدات مواخهاات خالل اقتحااإ مئات املساتوطنني القر 
بنابلل التي تشاهد اساتنفاراً عساكرياً عقل إطاالق النار عىل 

مستوطنة »شايف شومرون«.
ويف سياق منفصل رشعت بلدية االحتالل صباح الثالثاء، بهدإ 
خمساة منازل وتجريف مناطل وأسوار زراعية بحجة قربها من 

الجدار وعدإ الرتخيص.
كماا لدمات خراخاات بلدياة االحتاالل »بركًساا« للييول يف 

منطقة رشخات بحي بيت صفاخا خنوب القدس.

االحتالُل الصهيوني يعتقل أكثَر من 
17 فلسطينياً بينهم فتية من الضفة 

والقدس املحتلتني 
اعتقلت قوات االحتالل اإلرسائييل، يوم الثالثاء، أكثر من )17( مواطناً 

فلسطينياً من محافظات الضفة الغربية والقدس املحتلة، بينهم فتية.
وبحسب وكالة األنباء الفلسطينية )وفا( فقد أكد نادي األسري، يف بيان 
له، أن قوات االحتالل اعتقلت 5 مواطنني من الخليل، وجميعهم من مخيم 

العروب، عالوة مواطن من مدينة يطا، وآخر من بلدة إذنا.
فيم�ا اعتقلت قوات االحتالل ش�اب من بلدة يعب�د جنوب غرب جنني، 
وذلك بعد اقتحام منزله، واالستيالء عىل سيارة والده األسري املحرر املقعد 

عدنان حمارشة، كما واعتقلت شابني من بلدة برطعة.
كم�ا واعتقلت ق�وات االحتالل 3 مواطن�ني من طولك�رم، من قريتي 
فرع�ون وعزبة الج�راد.. إضافة إىل اعتقال 3 آخري�ن من مخيم الجلزون 

برام الله.
وأشار نادي األسري إىل أن االحتالل اعتقل شابنّي من بلدة قطنّة شمال 

غرب القدس، إضافة إىل اعتقال شاب آخر من بيت لحم.
إىل ذل�ك اعتقلت قوات االحتالل مواطن فلس�طيني عق�ب دهم منزله 
بالح�ي االفريقي املالصق للمس�جد األقىص املبارك م�ن جهة باب الناظر 
)املجل�س( بالقدس القديمة، واقتادته إىل أح�د مراكز التوقيف والتحقيق 

يف املدينة املقدسة.
وأش�اعت قوات االحتالل الخوف والهلع بني نساء وأطفال الحي خالل 

اقتحامه بصورة وحشية واستفزازية.
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الرئي�ص التون�شي: ال مانع من عودة عالقاتنا الدبلوما�شية مع �شوريا لطبيعتها

مقتلة كبرية لداعش يف دير الزور.. وسوريا: سنرد على أي »عدوان صهيوني«
  - خاص:

أّكد الرئيُل التوني الباخي قائد السبي، 
أن باالَعه لام تقطاع عالقاتها الدبلوماساية 
مع ساوريا، ولديها تمثيل قنصيل يف عمشال 

لرعاية املصالح التونسية.
وقاال السابي، يف بيان عقل اساتقباله، 
يوإ الثالثااء، وخًدا نيابياً قاإ بزيارة عمشال 
والتقى مسؤولني سوريني، »ليل لناك مانع 
خولاري مان إعااعة الدالقات إىل مساتوالا 
الطبيداي عاىل مساتوى السافراء بداد أن 

تتحسن األوضاع وتستقر يف سوريا«. 
وأبلاغ الوخاُد الرملاناي الرئيَل السابي، 
بحسل البيان، بأن زيارتهم إىل سوريا تأتي يف 
ساياق محاولة لتصحيح مسار الدالقات بني 
البلدين وإعاعتها إىل طبيدتها قبل عاإ 2012.

وطالال الوخاد النيابي الرئيل السابي، 
بالدمل عىل إعاعة الدالقات الدبلوماساية بني 
البلدين وإعاعة التمثيل عىل مستوى السفراء.

السفري السوري بموسكو: سنرد على أي 
عدوان »إسرائيلي«

إتهم السفري السوري لدى موسكو رياض 
حاداع، الكياان الصهيوني بدعام الجماعات 

التكفريية يف سوريا.
ونقلات وكالاة »سابوتنيك« الثالثااء عن 
السفري الساوري قوله »إن عمشل سوف ترع 

عىل أي اعتداء من خانل إرسائيل«.
وأوضاح حداع أن عولاة الكيان الصهيوني 
األرض  عاىل  التكفريياة  الجماعاات  تدعام 
الساورية، وأنها تتدخل لتقديم الدعم املبارش 
لهم، حاملا تشدر بأن لذه الجماعات تضدف؛ 
ولذلك خإن عمشل »سارتع عىل أي عدوان من 
قبال إرسائيال، كماا خدلنا آخر مارة، بتدمري 
إحدى طائراتها ورضب الثانية، ونحن ساوف 
نفدل اليشء نفساه، إذا كان لناك تكرار ملثل 

لذه املحاوالت«.
وكان الجيش الساوري قد أعلن، يف مارس 
املايض، إسقاط إحدى الطائرات »اإلرسائيلية« 
التي شاركت يف غارة خوية استهدخت مناطل 

يف األرايض السورية.

50 قتياًل ومصاباً من داعش يف دير 
الزور ومحيطها

عمليااُت الجياش الساوري تتواَصاُل عىل 
الدناارص  تحاركات  ومحااور  تجمداتهام 
اإلخرامية يف عير الازور ومحيطها، إذ أوقدت 

قتياال   50 الساوري  الجياش  مان  وحاداٌت 
ومصابا بني صفوف عاعش.

“أسافرت  الرضباات  أن  املصادر  وباني 
عان القضااء عاىل م2 إرلابيا مان التنظيم 
التكفريي واصابة 22 آخريان وتدمري قاعدة 
صوارياخ مضااعة للادروع وسايارة مركل 

عليها رشاش”.

القوات الربيطانية الخاصة تنفذ عملية 
داخل سوريا 

كشفت صحيفة »THE SUN« الريطانية 
عان مشااركة القاوات الجوياة الريطانياة 
الياصة إىل خانل قاوات أمريكية مع »قوات 
سوريا الديمقراطية« يف عملية السيطرة عىل 

سد الفرات ومطار الطبقة يف سوريا. 
وأشاار تقريار الصحيفاة إىل أن القاوات 
الجوياة الريطانية الياصاة أخرت وصفتها 
الواقداة  األرايض  عاخال  ناخحاة«  »عملياة 
مواقاع  عاىل  للسايطرة  عاعاش  قبضاة  يف 
الطبقاة  ساد  ولاي  لاماة،  اسارتاتيجية 

والقاعدة الجوية مطار الطبقة.
وقامت قاوات النيباة الريطانية بدملية 

إنازال باملظاالت لياالً، لدراساة نقااط القوة 
والضداف يف تلك املنطقاة، إذ عاينات ألداخا 
للدادو لسااعات قبل انضمامهاا إىل أكثر من 
500 عنر من »قوات سوريا الديمقراطية«، 
واصفة الدملية بالجريئة والتي نفذتها أواخر 
الشهر املايض، »لدبت القوات الياصة عورلا، 
وقامات بتحدياد نقااط الضداف يف عخاعات 
الدادو، ماا سامح لقاوات الدخاع الساورية 
بتحقيل انتصار كبري« بحسل الصحيفة نقالً 

عن مصدر مطلع.
لذا وعّعمت البدثة الريطانية بمروحيات 
لجومياة أمريكياة وطائارات بادون طياار 

ومدخديات ثقيلة.
وأخارياً تشاري الصحيفاة إىل أن الدملياَة 
األخاريَة والتاي سايطرت خيهاا عاىل مطار 
الطبقاة تدتار انقالبا كباريا وتحاوال، إذ أن 
املطار ال يبداد كثريا عن الرقة مدقل التنظيم 

الذي يضم نحو 000ل مقاتل.

ال استخدام لسالح كيمائي لقصف خان 
شيخون

وخيماا يتصال باألنبااء التاي تحدثت عن 

قصف بأسالحة كيميائية عىل خان شييون 
برياف إعلال، أكد مصدٌر عساكري ساوري 
أّن الجياش الساوري لام يساتيدإ أسالحة 
كيميائية ساابقاً ولن يساتيدمها مستقبالً، 
خيما ععت خرنسا لدقد خلسة طارئة ملجلل 
األمن لبحث »الهجوإ الكيماوي« عىل إعلل يف 

سوريا.
وكان الجياش الساوري اساتهدف صباح 
الثالثااء مقاراً لتصنيع الدباوات والصواريخ 
تابع للمسلحني يف خان شييون بريف إعلل، 
خيماا عمادت الجماعات املسالحة إىل ترويج 
أنبااء زعمت أن الجيش “اساتيدإ أسالحة 

كيميائية يف املنطقة«.
ويف تفاصيال االساتهداف، أخااع مصادر 
عسكري بأن الغارة أعت إىل تدمري املقر ومقتل 
املسالحني الداملني خيه، إضاخة لترسب املواع 
األولية املساتيدمة بتصنيع الدبوات السامة 
من املقر، والتي وصلت للمسلحني من تركيا.

ونقلت وكالة رويرتز عن مصدر عساكري 
ساوري قوله إن الجيش لم يستيدإ أسلحة 
كيميائية مشادعاً عىل أنه »لم يساتيدمها يف 

املايض ولن يستيدمها مستقبالً«.

صحيفة »إسرائيلية« 
تكشُف طبيعَة الفريق 

اليهودي لرتامب
  - متابعات:

حّذرت صحيفة »إرسائيلية« من التداعيات 
»السالبية« لحرص الرئيال األمريكي عونالد 
ترامل عىل اختيار مسااعديه اليهوع من تيار 

محدع.
ويف مقال تحلييل نرشته صحيفة »غلوبل« 
االقتصاعية الياوإ، قال الكاتل ياوآف كارني 
إن حقيقاة انتمااء خمياع اليهاوع يف اإلعارة 
الجديدة للتيار الحريدي )األرثوذكي( املتشدع 
ستفي إىل تداظم مظالر »مداعاة السامية« 
يف الواليات املتحدة، وستمل بصورة الواليات 

املتحدة يف الداملني الدربي واإلسالمي.
وكشاف كارناي عن مدلوماات تنرش ألول 
مارة عان خساني غرينبليت، مبداوث ترامل 
للمنطقاة، حيث أشاار إىل أنه عااش خرتة من 
حياتاه يف إحادى املساتوطنات اليهوعياة يف 
الضفة الغربياة، التي تدد مان مداقل اليمني 
الديني اليهوعي املتشدع، حيث تلقى تدليمه يف 
املدرسة الدينية يف مستوطنة »إيالن شفوت«، 
املقامة عىل أراض خلسطينية خاصة يف محيط 

مدينة »بيت لحم«.
وتسااءل كارناي: »تييلوا لو قااإ ترامل 
بتدياني أمريكاي مسالم مبدوثاا للمنطقاة، 
خبمااذا كانت سارتع إرسائيل، أناا أعرف أنهم 

سيقولون إنه مجرع عربي يدتمر الكوخية«.
وأضاف أن غرينبليت يساتفز غري اليهوع، 
ومن ضمنهام الدرب، من خاالل إرصاره عىل 
مواصلاة اعتماار »القبدة الدينية الساوعاء«، 

التي تميز أتباع التيار الديني الحريدي.
وناوه كارناي إىل أناه عاىل الرغام مان أن 
الرئيال األمريكي األسابل خرانكلني روزخلت 
قبال 5م لاو مان بادأ باساتيداب اليهاوع يف 
اإلعارات األمريكية، إال أنه لم يحدث أن خمدت 
إعارة أمريكية لذا الددع من اليهوع األمريكيني 
الذيان يتبنون مواقف عينياة يمينية صارمة، 

كما لو حاصل حاليا يف إعارة ترامل.
وأشاار كارني إىل أناه إىل خانل غرينبليت، 
خارياد  ومستشااره  الرئيال  صهار  خاإن 
كوشانري، والسافري الجديد يف تال أبيل عيفيد 
الديناي  التياار  خريدماان، محساوبان عاىل 

الحريدي املتطرف.
ونوه كارني إىل أن السفري خريدمان سيمثل 
مشاكلة إلرسائيل ذاتها؛ حيث إنه يدتر أن ُكّل 
يهوعي ال يلتزإ بموقف الحكومة اليمينية يف تل 
أبيل يلدل عور »اليهوع الذين سااعدوا النازية 
عشاية وخالل الحرب الداملية الثانية«، مدتراً 
أن خريدمان سايثري حفيظاة قوى املدارضة يف 

تل أبيل.

تل أبيب: حزُب اهلل استمّد الثقة مؤخًرا من انتصاراته يف سورّية 
ومنظومة »العصا السحرّية« لم ولن ُتلغي تهديد الصواريخ

من نواخال القول إّن اإلعالإ الدارّي يف إرسائيل، لو 
إعاالإ متطاّوع لصالاح األخنادة الصهيونيّاة القائمة 
عاىل اإلخماع، واإلخمااع يف لذه األيّاإ يقاي بُمتابدة 
وُمواكبة التطوّرات وامُلساتجّدات يف كّل ما يتدّلل بحزب 
الله اللبنانّي، وبتطوير ترساانته الدسكريّة، بما يف ذلك 
الحصول عىل أسلحة عقيقة وًمتقّدمًة خدلت، باعرتاف 
، كّل بقدة يف عمل الدولة الدريّة، بما  إرسائييلٍّ رساميٍّ
يف ذلاك املواقاع الحساّساة، مفاعل عيموناا، املطارات 
صوارياخ  مرماى  يف  الدساكريّة  والقواعاد  واملوانائ 
امُلقاومة، وليل خقط من الشمال، بل أيًضا من الجنوب، 
إذْ أّن إرسائيل أقّرت باأّن حماس تمتلك صواريخ قاعرة 
عىل رضب مدينة حيفا يف الشمال، علًما أّن صنّاع القرار 
يف تل أبيل يُحّذرون من أسوأ سيناريو ولو لجوإ يف آٍن 

واحٍد ضّد إرسائيل من الجبهتني الشماليّة والجنوبيّة.
الدارّي-  ”NRG“ موقاع  ذكار  الساياق،  لاذا  يف 

اإلخباارّي، نقاالً عن مصااعر أمنيٍّة رخيداٍة يف تل أبيل 
قولها إّن الحرب الكالميّة بني إرسائيل ولبنان مستمرة، 
وإىل خانال مواصلاة التريحاات الددوانياة من كال 
الطرخاني، يدارض حازب الله خيلًماا وثائقيًاا يتضمن 
صوًرا خاّصًة من منطقة الحدوع مع لبنان، التي تُشكِّل 
بحسال اععاءه عليالً عىل تغيارٍي يف املنحى بني إرسائيل 
وحازب الله. كما اعتارت املصااعر اإلرسائيليّة عينها، 
بحسل املوقع، أنّه يف حني أّن لبنان يُباعر ويُهاخم، خإّن 

إرسائيل تداخع عن نفسها، عىل حّد تدبريلا.
وسااقت املصاعر األمنيّة يف تل أبيال قائلًة، كما أّكد 
املوقع، إنّه بدد أْن أطلل رئيل الوزراء بنيامني نتنيالو 
األحاد تلميحات إىل بريوت يف مراسام عخاول منظومة 
اليدماة  الساحرية”  “الدصاا  الصوارياخ  اعارتاض 
الدمالنية، وقال إنّه َمْن يرغل برضبنا سايرُضب، أكمل 

نظاريه اللبناني بارعٍّ مشاابٍه، وقال خاالل مقابلة مع 
شابكة “خرانل ″24 الفرنساية: أنا أعتقد أّن إرسائيل 

ترغل بفتح حرٍب مع لبنان وليل حزب الله.
وخيما يتدّلل بمنظومة االعرتاض الدصا الساحريّة، 
قال ًمحلل الشاؤون الدساكريّة يف صحيفة )لآرتل(، 
عاموس لارئيل، إّن الرّع اإلرسائييلّ عىل تهديد القاذخات 
والصواريخ ماا زال بديًدا خًدا من أْن يكون كامالً، ومن 
امُلساتبدد خاًدا أْن تصال إرسائيل يوًما ماا إىل منظومة 
عخااع تُواخاه تهديد الصوارياخ كليًّا، عىل حاّد تدبريه. 
وسااق امُلحلال لارئيال، امُلقّرب خاًدا مان عوائر صنع 
القرار األمنّي يف تل أبيل، ساق قائالً بلهجة سؤاٍل: كيف 
ساتتمّكن منظومات االعرتاض اإلرسائيليّة من إسقاط 
الصوارياخ القاعمة من حزب الله، علًماا أّن التقديرات 
اإلرسائيليّاة تؤّكد عىل أّن حزب الله سايدّك عمل الدولة 

الدريّة يوميًا بمئات الصواريخ ذات الدّقة الداليّة.
باإلضاخة إىل ذلك، لفت املوقع الدرّي، املحسوب عىل 
اليمني اإلرسائيايلّ، إىل أّن لذا الكالإ إضاخة للكالإ الذي 
أعىل به الرئيل اللبناني ميشال عون مؤخًرا لو تصديد 

وينظرون إليه يف إرسائيل بقلٍل بالٍغ.
عالوة عىل ذلك، أشاار املوقع إىل أّن حزَب الله استمد 
الثقة مؤخًرا مان انتصاراته يف الحرب الساوريّة، ومن 
قدرات حليفه، الرئيل الساورّي ع. بّشار األسد، يف منع 
موطائ قدإ للمسالحني عىل أرضه، مضيفااً أّن التأييد 
عىل السااحة الداخليّاة يف لبنان ازعاع كثاريًا، إضاخًة إىل 
املسااعدة التاي يتلقالا من إياران، خإّن روسايا تدتر 

سنًدا له أيًضا.
وزعام املوقاع أّن حزب اللاه يتجالل قارار مجلل 
األمان 1701 ولاو يتجاول كقاوة مسالحة يف خنوب 
الليطاني، وإذا كان يف الساابل يتجاّول عنارص الحزب 

بثيااٍب مدنيّاٍة، خإنّهم اآلن أزالاوا األقنداة، ُموضًحا يف 
الوقات عيناه أّن حزب الله يراكام مدلومات نوعية عن 
إرسائيل، بهدف رضبها وبشكلٍّ عاإٍّ لو يستدد للجولة 

املقبلة، عىل حّد تدبريه.
كما اعتر املوقع أّن الوضع حاليًا بات قابالً وبشاكٍل 
كبارٍي لالنفجار، يف حني أّن أحاًدا من الطرخني، أْي حزب 
اللاه وإرسائيل، غري مدناي بمواخهة يف لاذه املرحلة، 
ولكنّه شّدّع عىل أنّه يف عيناميكيّة مواخهات كهذه يُمكن 
أْن تتدلاور برسعٍة وتتطور إىل حرٍب، بحسال تدبريه. 
يف غضاون ذلك، لفت املوقاع، إىل أّن حاّدة التريحات 
تزعاع، ويبدو أنّهم نساوا يف لبنان بدًضا من الدمار الذي 
تدرضوا لاه يف الداإ 2006. وبرأي املصاعر اإلرسائيليّة، 
كما أّكد املوقع، خإّن املستوى السيايّس يتكيّف مع حزب 
الله، واالنفجار مان املمكن أْن يكون أقرب من أّي وقٍت 
مىض، والدليل عىل ذلك لو اساتمرار الحرب النفساية 
التي يشانها سايّد امُلقاوماة، األمني الداإ لحازب الله، 
حسان نار الله ورخالاه، والتي تجّلت يف اإلشاارة إىل 

إرسائيل بأنّها قوة انهزامية.
ويف مدارض تدليقه عىل التحقيل الذي عرضته قناة 
املناار قاال املوقع إنّاه وبتوقياٍت ليال مفاخئًا، حزب 
اللاه يدرض صوًرا ناعرًة، ربّماا ثمرة مدلومات خمدها 
مؤخاًرا عن إرسائيل، تحت عنوان “خادار الولم”، عىل 

حّد قوله.
وخلُاص املوقاع الدرّي إىل القول، نقاالً عن املصاعر 
األمنيّة الرسميّة اإلرسائيليّة، إنّه يف نهاية خولٍة إضاخيٍّة 
مان املدارك، وبداد أْن يُنرش التحقيل يبقاى أْن نرى إذا 

كانوا سريعون يف إرسائيل عليه وكيف، عىل حّد قوله.

* رأي اليوم

مصرُع القيادي بـ»داعش« أبو مهاجر 
الروسي و6 من معاونيه يف املوصل

  - وكاالت:
أكاد الرشطاة الدراقياة، أن القيااعي بتنظيم »عاعاش« أبو 
مهاخر الرويس قتل، و6 من مداونيه بقصف استهدف مقراً لهم 

بالساحل األيمن للموصل. 
وقال قائد الرشطة االتحاعية، الفريل رائد شااكر خوعت يوإ 
الثالثاء: إن قوات املدخدية بإساناع طائارات الرشطة االتحاعية 
املسارية قتلت قياعيني اثناني بالتنظيم اإلرلابي مان بينهم أبو 
مهاخار الارويس، و6 مان مداونيه برضبة مبارشة اساتهدخت 

مقرلم يف املوصل القديمة. 
وقاال مستشاار رئيال الرشطاة االتحاعياة عبدالرحمان 
الدابديان، إنه إذا تم الحكم عىل قياعي »عاعش« من كنيته، خقد 

يكون أحد مواطني روسيا.
وكان قائد الرشطة االتحاعية قد أعلن يف وقت ساابل القضاء 
عىل »وزير صحة« التنظيم اإلرلابي سادد الله أبو شديل، بناًء 

عىل مدلومات استيباراتية عقيقة.



 سياسية- شاملة
تصدر كل اثنني وخميل

ُكّل هذه األهمّية لُهويتنا نحتاُج أن نعَيها جيداً لنحافظ عليها وأن نواجه ُكّل 
أشكال الغزو الذي يس����تهدُف ُهويتَنا، واجلميُع معنيون في املسجد َواملدرسة 
وحتى في مقيل القات َوفي ُكّل ش����ئون حياتنا، أن ننش����ط ُك�لٌّ من موقعه وُك�لٌّ 

ي لهذا الغزو.. من مجاله للتَص�دِّ
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 حمود أحمد مثنى
للبادو  والساطحية  الفارغاُة  الدقلياُة 
واملرتهناة ذاُّلً للغارب تشارتط علينا تساليم 

الصواريخ إليَْقاف الددوان..
 خرضااً واخقناا عليهاا لن يقاف الددوان 
عند لاذا الحاد، بل سايطلبون إلغااء تحّزإ 
املواطنني للجنبية باعتبارلا سالحاً شيصياً 
ختاكاً يهدع مواطني عول الجوار، وإذا واخقنا 
ساوف يطلبون إيَْقاَف ارتداء الرخال للمدوز 
باعتباره لباساً خاللياً كان اليمنيون القدامى 
والحضارماة  والحمريياني  السابئيني  مان 
والقتبانياني يرتدوناه قبل اإلْسااَلإ، ولذا ال 
يجاوز حاراإ تقليد مالبال الجاللياة، ولن 

يكتفوا بذلك، بل سيطلبون منع املرأة من لبل 
الساتارة الصندانية والشيذر؛ ألن الستارة بألوانها غواية عن الصالة والشيذر 
مجاويس، وأيضاً يجل عاىل الحكومة منُع القضاة والُيطباء والنشااعين من 
وضع الدمامة عىل رؤوساهم؛ ألنها زيدية راخضية، وكذلك عدإ وضع الشيالن 
عاىل أكتاف الرخال؛ ألنها َخاّصاة با«أصحاب مطلع«، وأيضاً منع الرخال من 

لبل الفوطة الددنية؛ ألنها خاصة بالهنوع.
 واذا واخقناا ساوف يشارتطون مناع زراعاة البن؛ ألناه يازرع يِف إخريقيا 
والرازيال، ولي بالع كاخرة، ومنع زراعة الدنال؛ ألن اليمر يُدَر من الدنل 
بأَنَْواعاه، وكذلك إِبطال وإلغاء الديوب والدتوب يِف الُدرف القبيل؛ ألنها لم تذكر 

يِف القران بالنص الريح.
 وَلكاذا عندما نواخال لهم عىل رشط ساوف ينتقلون لارشط وُعذر خديد 
حتى ييرخونا ميّلساني، واملررون والناشطون وأصحاب املنظمات عيقولوا 
لذه لي الحرية، طبدا واحنا ميلساني، وكم يا تريرات وتيريجات خالزين 

ومددين لها سلفاً.

 مروان حليصي
 العاُم الثالُث للعدوان ال يُش�ِبُه األعواَم التي س�بقته، صرَبَ فيها الشعب اليمني كثرياً عىل 
تطاول النظام السعودي وإمعانه يف ارتكاب املجازر املرّوعة بحقه، وتعاىل خاللها اإلماراتي 
واس�تعرض قوته عىل ش�عب فقري يزخر بكرمه وش�هامته، وقد حاول فيها اليمنيون كثرياً 
م�ع ق�ادة العدوان بأن يكون العام�ان كافيني لوقف العدوان وإيق�اف نزيف الدم اليمني؛ 
رأب�اً للصدع والحفاظ عىل ما تبقى من أطالل للحمة العربية، وتفويت الفرصة عىل أربابهم 
األمريكان والصهاينة الذين سيس�تمتعون كثرياً برؤية مش�اهد ألسنة اللهب والنريان وهي 
تتصاعد من أكثر من مكان يف اكثر من عاصمة ومدينة خليجية، وتجنيب مماليكم وحمايتها 
م�ن الص�رب اليمني الذي س�يتحول إىل بركان لن تُخمد نريانه قب�ل وصولها اىل كل عواصم 
عربان الخليج وطمسها عىل االزدهار السيايس واالقتصادي الذي تعيشه دولهم بفعل األمن 
واالس�تقرار الذي س�تلتهمه نريان ذلك الصرب، وبشتى الوس�ائل وبمختلف الطرق أوصلوا 
تلك الرس�الة لقيادة العدوان لعلها تعي ماذا يعني الصمود اليمني، ولعلها تتدارك خطأها 
وتكّف�ر عنه بوق�ف عدوانها، إال أن الغ�رور والكربياء الجوفاء أفهمته�م خطأ وجعلتهم يف 

غيهم يعمهون. 
فهذا العام لن يكون كما س�بقه من أعوام، فهو العام الثالث للعدوان، وهو عام التنكيل 
بالعدو، وقد بدأت بش�ارات التنكيل بالعدو بالظهور يف اليوم الثالث من العام الثالث بثالثة 
صواري�خ قاهر M-2 ع�ىل ثالثة أهداف دفعة واحدة بقاعدة املل�ك خالد الجوية يف خميس 
مش�يط بعسري، وقد حققت اهدافها وأصابت النظام السعودي يف مقتل، وبذلك تكون القوة 
الصاروخي�ة للجيش واللجان الش�عبية قد اس�تكملت تجاربها عىل املنظوم�ة الصاروخية 
البالس�تية متوس�طة املدى »قاهر M 2«، وهي رس�الة أثبتت للنظام الس�عودي هشاش�ته 
وضعف جيش�ه رغم امكانياته الكبرية وامتالكه ملنظوم�ة الباتريوت باك3 التي تعد أحدث 
منظوم�ات الدف�اع الصاروخي يف العالم، فهو عاجز وال يقوى ع�ىل مواكبة التحديثات التي 
تجريها القوة الصاروخية عىل أنظمتها البالس�تية املتوسطة والبعيدة املدى، فهو عاجز عن 
ذلك كما عجز يف الرب والبحر، َوقد عكس ذلك اإلنجاز حالة الس�خرية من النظام الس�عودي 
وقوته الخرافية التي تنظر إليه بها القوة الصاروخية للجيش، واللجان الشعبية، وهي كانت 
أشد وطأة عليهم، حيث اعتادت الدول إجراء تجاربها الصاروخية يف أجوائها وعىل أراضيها، 

وليس عىل دولة بأكملها، كما فعلت القوة الصاروخية للجيش واللجان الش�عبية. 

 هل سنكوُن نحن 
الطابوَر السادس؟!

كلمــــــة أخـــــيرة 

هاشم أحمد شرف الدين 
الطاباوُر الياماُل لاو خكارٌة 
وأسلوٌب سيكولوخي حربي حديث 
نشاأ يف إسابانيا يف النصاف األول 
من القارن الدرشين أثنااء الحرب 
األللية اإلسابانية التي نشبت عاإ 

36ا1إ واستمرت ثالث سنوات.. 
يُنَساُل تدبريُ الطابور اليامل 
إىل أحد قاعة القوات الثائرة الزاحفة 
عىل مدريد وكانت تتكون من أربدة 
طواباري )وحادات عساكرية( من 
الثاوار، حياث ُسائل: أي الطواباري 
األربداة التاي يتكّون منها خيشاه 

سيفتح مدريد؟ خأخاب قائاًل: 
»إن لذه ستكون مهمة الطابور اليامل والذي سوف يتَحاّرك يف 
الوقت املناسال«، ويقصد به طابوراً خامسااً من أَنَْصااِره املقاتلني 
يدمال يف اليفاء من عاخل مدريد، ورابض خيها عىل ألبة االساتدداع 

ملؤازرته، ومصمم عىل تقويض الحكومة من الداخل.
ورَسعاَن ما شااع لاذا التدبري، ونُقل إىل اللغاات األُْخاَرى بمدنى 
الطاباور اليامل، وترساخ مدنااه يف االعتماع عىل الجواسايل يف 
الحروب، وعاىل مجموعات رسياة لدمالء لداماني، أَْو لزمر ميربة 
تحاول زعزعة تماسك األمة بأية وسيلة متاحة لديها، كالتجسل أَْو 

تيريل اليطوط الدخاعية.
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إيقاُف العدوان بتسليم 
الصواريخ البالستية

 عاٌم ثالٌث 
ال ُيشِبُه سابَقيه

محمد قاسم المتوكل
 

 ما من شاك أّن إصاالَح منظومِة الددالاة وتفديَل أخهزة 
القضاء للقياإ بدورلا بالشكل املطلوب من املدطيات التي ال 
غبااَر عليها، خإذا كان لاذا الهدُف لو من ألمِّ ما يطمح إليه 
ل خيه خإنّه أَيْضاً من ألام أَْلَداف ثورة الحاعي  الشادل ويُؤمِّ
والدرشيان من سابتمر املجيادة، وما خطاب قائاد الثورة - 
ليلاة إحياء الذكرى الثانية للصماوع اليماني يف وخه الددوان 
السادوصهيوأمريكي عاىل بالعناا- وكاذا توّخهاات القياعة 
السياسية، وبرنامج حكومة اإلنقاذ الوطني، والتماإ مدايل 
وزيار الددل، ومطالبات منّظمات املجتمع املدني والسايايس 
بذلاك إالّ عليٌل عىل أّن لذه امُلَؤّسساَة الهامَة تحظى بالتماِإ 
خمياع خئاات الشادل ومكوناته السياساية؛ نظاراً أللميّة 
عورلا يف تحقيل الددالة والحفاظ عىل حقوق وحريات وأمن 

واستقرار املجتمع.
وإذا كان باألمال قد قيل بأّن الددَل أسااُس امللك خكذلك اليوإ يُقال، وغداً 
ل خيّداً لهذه الدبارة سايجُد أنّها  وبداد الغد سايقال كذلك أيضااً، إالّ أّن امُلتأمِّ
اختزلات مفهاوإ الددل حاول خانل ُمحدَّع مان خوانل الحيااة ولو الحكم 
»السالطة« وبمدناى أعق إْن صّح التدبري: نجاح وعواإ واساتمرارية الحكم، 
بياد أّن األعم واألشامل لاو القول باأّن الددل أسااس الحكم وعماوع األمن 
واالساتقرار وقاعادة البناء والحضاارة وضمان الحقاوق والحريات وعامل 

أسايس من عوامل السلم والسالإ والتدايش وتحقيل املواطنة املتساوية.
وال ييتلاف اثناان بأّن وظيفاة تحقيل الددل ال تقتر عىل السالطان أَْو 
السالطة القضائية خحسال، خمدلوُل الددل وترخمة مدانيه عىل الواقع أمٌر 
مطلوٌب، بل واخٌل عىل ُكّل إنَْساان يف القاول والفدل والدمل؛ رشعاً أَْو قانوناً 
أَْو ُعْرخااً ويف شاتى شائون الحياة وميتلاف مجاالتها املتنوعة: السياساية 
والثقاخية واالختماعية واالقتصاعية والدسكرية، وكما يقوُل اإلماُإ عيلٌّ عليه 
الساالإ: »غاية الددل أْن ينصف اإلنَْساان من نفساه«، إالّ أّن كتابتي يف لذه 
الساطور اقترت حول عور السالطة القضائية وباألخص الدنر البرشي 
خيهاا؛ باعتبارلاا الدناوان املقصاوع يف تحقيال الددالة والضامان الرئيي 
يف الحفااظ عاىل الحقاوق والحريات، وحتى ال أساهل يف توصياف الغايات 
واأللاداف والثماار امُلجتنااة الناتجاة عن إقامة القساط بني النااس كونها 
واضحًة أماإ الجميع واساتنتاخات بديهية بالفطرة أحياناً خإني ساأتحّدث 
بشاكل ُميتر من وخهة نظر شايصية عن خزئية مهّمة أَْو نقطة واحدة 
من ألم النقاط امُلؤثّرة يف عملية إصالح وتفديل أخهزة الهيئات القضائية أال 
ولي: ُحْسن اختيار القياعات القضائية، ويف اعتقاعي ال يتحّقل ذلك إالّ بوضع 
الرخل املناسال يف املكان املناسل بديداً عن املحسوبية والحزبية واالنتماءات 
الضيّقة؛ ليكون االختيار من الشيصيات الوطنية الكفؤة وامُلؤّللة واملشهوع 
لهاا بالدلم والِياْرة والنزالة والصاالح، وبما يُدزِّز من اساتقاللية القضاء 

واستقالل القايض؛ كون انتماء القايض إىل سلطة مستقلة يكفل ُحْسن سري 
الددالاة ويضمن طابع الحياعياة يف أخهزة القضاء، ومن خاالل تطبيل تلك 
املداياري يف اختيار القياعات القضائياة والقضاة ومداونيهم 
سايؤعِّي القضاء وباإلْمَكاناات امُلتاحة وظيفتاه كما يجل؛ 
وبذلك سيتفّدل األعاء ويتحّقل الددل ويُحكم به، ويُقتصُّ من 
القاتل، ويُجرَّإ اليائن واملرتزق والدميل وينال املجرُإ خزاَءه 
الدااعل، وتُقاإ الحدوع، وتُْحَفظ الحقاوق، وتُْكَفل الحريات، 
ُب السفيه واملناخل واملنتمي للطابور اليامل، ويُْضبَط  ويُؤعَّ
املتالعال، ويُحاَسال امليالاف وامُلقارِّ وامُلفارِّط، وتُداَلج 
املشاكالت وتُوَضع لها الحلول املناسبة.. الخ مع التأكيد بأّن 
الضمري املسؤول سيبقى لو املحك الحقيقي إلصالح القضاء 

ونجاح لذه امُلَؤّسسة بكاملها.
وباكلِّ تأكياد - وبدياداً عان الاكالإ املثاايل والتنظري غري 
القابال للتطبيال آنااً وِذْكار تفاصيال التوّخهاات واملالمح 
الكرى ومشااريع التطويار وُمواكبة التحاوالت االقتصاعية 
واالختماعياة والتكنولوخية - خإنّه بتطبيل تلك املداياري يف اختيار القياعات 
القضائية ساتتحّقل كّل تلك املشاريع، خقط سايتم القياإ بالواخبات والبدء 
باإلصالحاات ذات األولوية غري القابلة للتأخري بطبيدة املرحلة كتفديل األعاء 
ورسعة الفصل يف حقوق املواطنني وإنجاز قضايالم، والقضاء عىل الفسااع 
ومحاسابة املفسادين، ومحاكمة اليوناة والدمالء واملدتديان واملجرمني يف 

الداخل واليارج.
ومان باب اإلنصاف وقول الحل أقاول: إذا كانت اللجنة الثورية قد أخاعت 
وحالفهاا التوخيال يف اختيار بداض ذوي الكفاءات واليرات خاإّن املجلل 
السايايس األعاىل وحكومة اإلنقاذ الوطني قاد أخاعوا أَيْضاً وتوخّقوا بشاكٍل 
كبري وذلك باختيار وزيٍر للددل من أعلم وأكفأ قياعات القضاء رشعاً وقانوناً 
وإعارة، ونأمل من املجلل السيايس األعىل تديني املزيد أمثال لؤالء الكفاءات 

القضائية الوطنية.
ويف اليتااإ: ال يفوتني اإلشاارة إىل أّن اليمانيني قاد وصفهم من ال ينطل 
عن الهوى »صىل الله عليه وآله وسالم« باإليمان والحكمة؛ ولذا خليل غريباً 
عليهم أْن يكونوا يف الغالل من ألل الددل وذوي اإلنصاف، ولل يستقيم إيماٌن 
باال عدالة وحكمٌة بال إنصااف؟! كالّ خاإليمان يمان والحكمة يمانية والفقه 
يماان، والددل يماان أيضاً، وما يجري لبالعنا اليوإ من عدوان عاملي غاشام 
- مان ِقبَل أمرياكا و«إرسائيال« وبريطانيا وحلفائهم مان الداخل واليارج 
تحت غطاء ما يُساّمى بالتحالف الدربي بقياعة السادوعية واإلَماَرات - إنّما 
لو انتقاإ وحقد عىل الشادل اليمني بسابل عشاقه للدادل ورخضه للظلم 
والطغياان والوصاية والهيمنة وأعوات الدمالة والفسااع، ولا لم اليمانيون 
اليوإ يؤّكدون للدالم مجّدعاً بأنّهم شدٌل يأبى الضيم واالنكسار وأْن ال وخوع 
للتبدية واالرتهان يف قاموساهم ماضياً وحارضاً وُمساتقبالً، شادارلم عىل 

الدواإ: سلٌم ملن ساملنا وحرٌب ملن حاربنا، والله من وراء القصد.

القياداُت القضائيُة العامُل األهمُّ يف إصالح القضاء


