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تسطيح الصراع
األقالم المط ّبعة تريد
َ
وحص َره بخالف حول قطعة أرض أو مياه:

100

ريـاال ً

محدي قنديل..

قلم رصاص يف
ترسانة املقاومة

الصهيونية وتطويع
الشعوب العربية

رئيس الثورية العليا يكشف تواصل العديد من المعارضين الراغبين باللجوء لبالدنا:

ناطق الجيش ير ّحب بالمعارض السعود ّي «القحطاني» واألخير يشكر اليمن قياد ًة وشعباً
أول نتائج الدعوة األمريكية لوقف العدوان تصعيد عسكري واسع

قنص  879عنصرًا من اجلنود السعوديني والسودانيني
واملرتزقة وتدمري  67آلية خالل شهر أكتوبر

(بدر 1ـ  )Pالذكي يحصد
عشرات املرتزقة يف البقع
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"القنَاصة" و"ضد الدروع":
في إحصائيات لوحدتَي ِ

في ثاني عملية معلَنة له خالل أسبوع:

املرتزقة
قنص  879عنصراً من الجنود السعوديني و ِ
وتدمري  67آلية خالل أكتوبر املنصرم

(بدر 1ـ  )Pالذكي يضرب معسكراً سعودياً يف
العدو خسائ َر كبرية
«البقع» ويك ّبـد ّ
 :خاص

ُ
نفـ�ذت ُ
ّ
الصاروخي�ة للجيش
القـ َّو ُة
واللجان الش�عبيّة ،أم�س الجمعة ،ثاني
رضبة مع َلنة للصاروخ البالس�تي (بدر1
ـ )Pالذكي ،بعد أسبوع من إزاحة الستار
عنه.
ص َد ٌر يف ُ
وأف�اد مَ ْ
القـ�وَّة الصاروخية،
بأنه تم إطالق صاروخ م�ن هذا الطراز،
ملرتزقة
أمس ،عىل معس�كر مس�تحدَث
ِ
الجيش الس�عودي يف صحراء البقع ،بعد
املرتزقة
رص�د تحَ ـ ّركات وحجم ُقـ�وَّات
ِ

هناك.
وأ ّكـ�د ا َمل ْ
ص� َد ُر أن الص�اروخ الذك�ي
أص�اب املعس�كر بدقة عالية ،وأس�فرت
الرضب�ة ع�ن س�قوط العشرات م�ن
املرتزقة بني رصيع وجريح.
ِ
وتعتبر ه�ذه ثان�ي عملي�ة معلن�ة
للص�اروخ البالس�تي (ب�در1ـ )Pالذكي
بعد إزاحة الس�تار عنه األس�بوع الفائت
وتدشين ظه�وره برضب�ة نوعي�ة عىل
للمرتزق�ة الس�ودانيني يف
تجمع�ات
ِ
الساحل الغربي.
وق�د ّ
وضح اإلع ُ
لام الحربي مدى دقة

إصاب�ة الصاروخ ألهداف�ه ،حيث عرض
مش�اه َد مصوَّرة وثّق�ت بوضوح لحظة
وص�ول الص�اروخ إىل م�كان تجمُّ �ع
املرتزق�ة الس�ودانيني يف الس�احل بدق�ة
ِ
عالية ،واالنفجار الذي أحدثه هناك ،كما
عرض مش�اهد أ ُ ْ
�رى لنج�اح تجربة
خـ َ
إطلاق الص�اروخ عىل ه�دف افرتايض،
ُ
ً
دقيقة
إصاب�ة الص�اروخ
حي�ث كان�ت
للغاية.
ويتميَّ ُز الصاروخ أَيْضا ً رُ
بسعة عالية
تبل�غ  3أضعاف رسعة الصوت ،بحيث ال
َ
اعرتاضه.
تستطي ُع أنْظمة الباتريوت

املرتزقة
هجوم على مواقع ّ
العدو يف "نجران" ومصرع وإصابة عشرات ِ
 :الحدود

ّ
ُ
ـوَّات الجيش واللجان الشعبيّة
نفـذت ُق
املرابطة يف جبهات الحدود ،أمس الجمعة،
عد َة عمليات عس�كريّة متنوعة تم خاللها
اقتح�ا ُم ع�دد م�ن مواق�ع الع�دوّ وكرس
محاول�ة زح�ف ل�ه ،وس�قط خلال ذلك
مرتزقة الجيش الس�عودي
العشرات م�ن
ِ
قتىل وجرحى.
فعلى الصعي�د الهجوم�يّ ،
نفـ�ذت
ٌ
وح�دات م�ن الجي�ش واللج�ان ،أم�س،
ُهجُ وم�ا ً مباغتا عىل عدد م�ن املواقع التي
مرتزقة الجيش الس�عودي يف
يتمركز فيها
ِ
"طلعة" نج�ران ،وأوضح مَ ْ
ص� َد ٌر ميداني
أن الوحدات املهاجمة شنت نريانا ً مكثّـفة

املرتزقة يف تل�ك املواقع ،ما
على مجامي�ع
ِ
أسفر عن مرصع وإصابة العديد منهم.
وكانت ُقـوَّات الجيش واللجان ّ
نفـذت،
أم�س األولُ ،هجُ وم�ا ً نوعيًّ�ا على ع�دد
املرتزق�ة يف مرتفع�ات املهور
من مواق�ع
ِ
باألجارش قبالة نجران ،وأس�فرت العملية
املرتزقة
ع�ن مصرع وإصاب�ة ع�دد م�ن
ِ
أَيْضاً.
ُ
ُ
ْ
ُ
ـ�وَّات
�رى ،تم ّكن�ت ق
م�ن جه�ة أخـ َ
الجيش واللج�ان ،أمس ،من كرس محاولة
ملرتزقة الجيش السعودي يف منطقة
زحف
ِ
املرتزقة
الصوح ُقبالة نجران ،حيث حاول
ِ
تحقيق تق�دم هناك واس�تمروا يف الزحف
ملدة  6ساعات بإسناد من طريان العدوان،
إال أنه�م تلق�وا رضبات مكثّـف�ة من قبل

املرتزقة يف
هجومان على مواقع ِ
"التحيتا" و"حيس" ومصرع عدد منهم

 :الساحل الغربي
واصلت ُقـو ُ
َّات الجيش واللجان الش�عبيّة عملياتِها العس�كري َّة يف
جبهة الساحل الغربيّ ،
ونفـذت خالل اليومني املاضيني عدة عمليات
املرتزقة ،وس�قط
عس�كريّة تضمّ ن�ت هجومني نوعيين عىل مواقع
ِ
واملرتزقة قتىل وجرحى.
خالل تلك العمليات عد ٌد من عنارص الغزاة
ِ
فف�ي التحيتاّ ،
نفـذت ُقـ�وَّات الجيش واللجان الش�عبيّة ُهجُ وما ً
ُ
اس�تهداف
املرتزقة ،وجرى خالل الهجوم
نوعيًّ�ا عىل عدد من مواقع
ِ
املرتزقة هناك بنريان مكثّـفة أس�فرت عن مرصع وإصابة
تجمعات
ِ
عدد منهم.
جاء ذلك بعد ساعات من هجوم نوعي آخر ّ
نفـذته ُقـوَّات الجيش
واللج�ان عىل عدد من مواقع العدوّ يف جبه�ة حيس ،وأوضح مَ ْ
ص َد ٌر
ميداني للصحيفة أن الهجو َم ُ
�ب َق بقصف مدفعي مر ّكز اس�تهدف
س ِ
املرتزقة يف تلك املواقع ،وتكبّـدوا خالل العملية
تجمعات وتحصينات
ِ
خسائ َر برشية ومادية فادحة.
وبالت�وازي مع ذلك ،دمّ ـرت وحدة الهندس�ة العس�كريّة للجيش
واللج�ان ،مدرعة للغ�زاة غرب مدين�ة حيس ،وذلك بواس�طة عبوة
ناسفة ،وأدّى تدمري املدرعة إىل مرصع من كانوا عىل متنها.
واس�تهدفت مدفعي�ة الجي�ش واللجان الش�عبيّة ع�دة تجمعات
ّ
وحققت إصابات
واملرتزقة جنوب كيلو  ،16وغرب الدريهمي،
للغزاة
ِ
ً
برشية ومادية.
دقيقة كبّـدتهم خسائ َر

وح�دات الجي�ش واللج�ان ،أس�فرت عن
مصرع وإصابة العشرات منه�م ،وفرار
لتنته�ي محاولته�م بالفش�ل
بقيته�م،
َ
ّ
يحققوا فيها أي تقدم.
والخسائر ،دون أن
ج�اء ذلك فيما دمّ ـرت وحدة الهندس�ة
العس�كريّة للجيش واللجان آلية عسكريّة
للمرتزقة يف صحراء البُقع ،بواسطة عبوة
ِ
ناس�فة ،وأدّى ذل�ك إىل مصرع وإصاب�ة
املرتزقة الذين كانوا عىل متن اآللية.
جميع
ِ
وبالتزامنّ ،
نفـذت وحد ُة الهندسة أَيْضا ً
مرتز َ
ق�ة الجيش
كمين�ا ً نوعيًّ�ا اس�تهدف
ِ
الس�عوي ُقبالة الس�ديس يف نجران ،حيث
زرعت الوحدة عدة عبوات ناسفة انفجرت
باملرتزق�ة هن�اك ،وأس�فرت ع�ن مرصع
ِ
وإصابة عدد منهم.

 :خاص
أعلن�ت وحد ُة القِ ن َ َ
اص�ة التابعة للجيش
ً
واللج�ان أن  879عنرصا من جن�ود العدوّ
واملرتزقة سقطوا قتىل وجرحى،
السعودي
ِ
وت�م إعطابُ  12آلية له�م بعمليات قنص،
فيم�ا أعلنت وحدة ضد الدروع أنها تم ّكنت
م�ن تدمري  55آلي�ة أ ُ ْ
خـ َرى للع�دوّ  ،ضمن
إحصائي�ات خس�ائر الع�دوان يف مختل�ف
الجبهات خالل شهر أكتوبر املنرصم.
وأوضح لصحيفة املسرية م ْ
َص َد ٌر يف وحدة
َ
حصيلة خسائر العد ّو بعمليات
القناصة ،أن
القن�ص ،تتضمّ �ن  53عنصرا ً م�ن الجنود
الس�عوديني ،تم قنصهم يف جبه�ات ما وراء
الحدود خالل الش�هر الفائت .كما أوضح أن
املرتزقة السودانيني
من ضمن الحصيلة  6من
ِ
الذين يس�تخدمُهم تحالُ ُ
ف العدوان يف القِ تال
بصفوفه يف عدد من الجبهات.
املرتزق�ة املحليين
وبذل�ك يك�ون ع�د ُد
ِ
الذين سقطوا بنريان وحدة القناصة خالل
الش�هر الفائ�ت يف مختلف الجبه�ات ،هو
 820قتيالً وجريحاً.
وال ُ
يدخ� ُل يف ه�ذه اإلحصائية عد ُد قتىل

واملرتزقة
وجرحى جيش العدوّ الس�عودي
ِ
الذي�ن س�قطوا بنيران بقي�ة الوح�دات
العسكريّة التابعة للجيش واللجان.
وتضمن�ت إحصائي�ة وح�دة القناص�ة
أَيْضا ً إعطاب  12آلية و 4معدالت رشاش�ة
للعدوّ بعمليات قنص يف مختلف الجبهات.
من جهته�ا ،أعلنت وحدة ض�د الدروع
التابعة للجيش وللجان ،أنها تم ّكنت خالل
الشهر املنرصم من تدمري وإعطاب  55آلية
متنوعة بصواريخ موجهة وقذائف مبارشة
يف مختلف الجبهات.
وأشارت الوحدة إىل حصيلة اآلليات التي
دمّ ـرته�ا تتضمّ ن  3دبابات إبرامز وعربتي
براديل ت�م تدمريه�ا بصواري�خ موجهة يف
جبهات الحدود.
وأوضح�ت الوح�دة أنها اس�تهدفت 50
تجمع�ا ً لعن�ارص قوى الع�دوان يف مختلف
الجبه�ات بصواريخ موجهه خالل الش�هر
املنصرم ،وم�ن بين تل�ك التجمع�ات 29
تجمع�ا ً لجن�ود جي�ش الع�دوّ الس�عودي
واملرتزقة الس�ودانيني يف جبه�ات الحدود،
ِ
وس�قط خالل تل�ك العملي�ات عرشات من
عنارص العدوّ
واملرتزقة قتىل وجرحى.
ِ

املرتزقة بنريان الجيش واللجان يف "خب والشعف"
مصرع  3من أبرز قيادات ِ
 :الجوف

ٌ
ثالث�ة م�ن القي�ادات العس�كريّة
لق�ي
مرتزق�ة الع�دوان
صف�وف
الب�ارزة يف
ِ
األمريك�ي الس�عودي مصارعَ ه�م ،أم�س
األول ،بنيران الجيش واللجان الش�عبيّة يف
محافظة الجوف.
وأف�اد مَ ْ
ص َد ٌر عَ ْس� َكريٌّ ب�أن القياديني
املرتزق�ة الثالث�ة ه�م ُ
كـ� ٌّل م�ن :العقيد
ِ

جمي�ل الجع�دي (قائ�د ما يس�مى كتيبة
امله�ام بالل�واء  155مش�اة) والرائد هيثم
محمد رشحوج (عمليات ما يسمى كتيبة
القادسية) واملساعد محمد محمد عَ بدالله
القحم.
وأوض�ح ا َمل ْ
ص� َد ُر أن القياديين الثالث�ة
لق�وا مصارعهم بنيران الجي�ش واللجان
ُ
مديرية خب
خالل عمليات نوعية شهدتها
والشعف ،باملحافظة.

املرتزقة
املرتزقة يف جبهة "صرواح" مصرع وإصابة عدد من ِ
هجو ٌم على مواقع ِ
بهجوم على مواقعهم يف جبهة نهم
 :نهم
ٌ
وح�دات من الجي�ش واللج�ان الش�عبيّة ،أمس
هاجم�ت
مرتزقة العدوان األمريكي السعودي،
مواقع
الجمعة ،عَ َددا ً من
ِ
املرتزقة قتىل وجرحى.
يف جبهة نهم ،وسقط عدد من
ِ
وأفاد مَ ْ
ص َد ٌر عَ ْس َكريٌّ لصحيفة املسرية بأن وحدات الجيش
واللج�ان اقتحمت خالل العملية عَ َددا ً من املواقع التي يتمركز
املرتزقة يف منطقتَي النهود والتبة الحمراء بالقتب.
فيها
ِ
وأوضح ا َمل ْ
املرتزقة الذين كانوا
ص� َد ُر أن عَ َددا ً من عن�ارص
ِ
يف تل�ك املواقع ،س�قطوا بني رصيع وجريح بنيران الوحدات
املهاجمة خالل العملية ،والذ بقيتهم بالفرار.

 :مأرب
ّ
نفـ�ذت ُقـ�و ُ
َّات الجي�ش واللج�ان
الش�عبيّة ،أم�س الجمعةُ ،هجُ وم�ا ً نوعيًّا
مرتزق�ة العدوان
على ع�دد م�ن مواق�ع
ِ
األمريك�ي الس�عودي يف جبه�ة مديري�ة

رصواح بمحافظة مأرب.
وأوضح مَ ْ
ص� َد ٌر ميداني للصحيفة بأن
للمرتزقة يف
الهجوم اس�تهدف عدة مواق َع
ِ
منطقة األشقري باملديرية.
وس�قط خالل الهجوم ع�د ٌد من القتىل
املرتزق�ة بنيران
والجرح�ى يف صف�وف
ِ
الوحدات املهاجمة.
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نفسها إلى وقف الحرب ألنها ركيزة أساسية في تحالف العدوان
محمد عبدالسالم :على أمريكا أن تدعو َ

دعوات أمريكية إىل «إيقاف الحرب» يف اليمن :أول نتائجها تصعيد عسكر ّي جديد!
 :ضرار الطيب

يف كلم�ة ل�ه خلال ن�دوة أقامه�ا املعه ُد
األمريك�ي للسلام ،الثالث�اء الفائ�ت ،يف
�ر الح�رب األمريك�ي،
واش�نطن ،دع�ا وزي ُ
جيم�س ماتي�س ،م�ا أس�ماه "األط�راف
املتصارع�ة يف اليم�ن" إىل الس�عي نح�و
السلام ،و"الجل�وس إىل طاول�ة املفاوضات
يف الس�ويد خلال ش�هر" ،موضح�ا ً أن هذه
املفاوض�ات "يج�ب أن تك�ون عىل أس�اس
وقف إطلاق النار ،وانس�حاب الحوثيني من
الح�دود ،ثم توقف القص�ف الجوي" ،وزعم
أن "الس�عوديّني واإلماراتيين يب�دون على
ِ
بهدف
استعداد لتبنّي مساعي األمم املتحدة؛
إيج�اد حَ ـ ٍّل للرصاع عن طري�ق التفاوض".
وكان ق�د ق�ال كالم�ا ً مش�ابها ً قب�ل ذلك يف
مؤتم�ر البحرين لألمن الذي انعقد يف املنامة،
السبت الفائت.
ُ
ترصيح�ات ماتي�س ج�اءت بالتزام�ن
مع بيان لوزي�ر الخارجي�ة األمريكي ،مايك
بومبي�و ،يف الي�وم ذاته ،قال في�ه إنه "حان
ُ
الوق�ت لوق�ف األعم�ال القتالية بم�ا يف ذلك
الرضبات باس�تخدام الصواري�خ والطائرات
املسّي�رّ ة من مناط�ق الحوثيني على اململكة
العربي�ة الس�عوديّة ودول�ة اإلم�ارات"،
وباملقاب�ل "ينبغ�ي على التحال�ف بقي�ادة
َ
يتوقف عن شن رضبات جوية
السعوديّة أن
يف ُكـ ِّل املناطق املأهولة بالسكان يف اليمن".

ِ
"املش�اورات يجبُ أن تبدأ الشهر
وأضاف أن
املقب�ل لتنفيذ إجراءات بن�اء الثقة والتعامل
م�ع القضاي�ا الش�ائكة يف الصراع ون�زع
السلاح عند الح�دود ووضع ُكـ ّل األس�لحة
الكبرية تحت رقابة دولية".
ُ
"دع�وات حق يُ ُ
�راد به�ا باط�ل" ..هكذا
ُ
التوقي�ت الزمن�ي (سياس�يًّا
يكش�ف
َ
الغاي�ة م�ن وراء ترصيح�ات
وعس�كريًّا)
الوزي َري�ن األمريكيني ،اللذي�ن تدع ُم بالدُهما
َ
الع�دوان عىل اليم�ن بكل فصوله الس�وداء،
فمن جهة ،تأتي ه�ذه "الصحو ُة" األمريكية
املزي ُ
َّف�ة بالتزام ُِن م�ع انتخابات الكونجرس
�ر م�ن أجله�ا ترامب
النصفي�ة الت�ي يضط ُّ
وحزبه الجمهوري إىل تقدي ِم تنا ُزالت إعالمية
بخصوص دعم النظام السعوديّ الذي يعاني
ِ
ٍ
ضغط عاملي غري مس�بوق؛
هذه الفترة من
بس�بب قضية قتل الصحفي "خاش�قجي"،
ِ
َ
تكون
ويب�دو أن اإلدَا َر َة األمريكي�ة تخىش أن
ُ
قضي�ة "الجرائ�م الس�عوديّة يف اليمن" هي
التالي�ة ،وه�و م�ا يدفعُ ها إلطلاق مثل هذه
الدعوات إىل السالم اآلن.
ومن جهة أ ُ ْ
�رى ،تتزامَ ُن هذه الدعوات
خـ َ
م�ع تجهي�ز تحال�ف الع�دوان ال�ذي تديره
الوالي�ات املتحدة نفس�ها ،لجولة جديدة من
التصعيد امليداني يف الس�احل الغربي بالذات،
ّ
مؤخرا ً
حي�ث يقول إعالم "التحال�ف" إنه ت َّم
املرتزقة الس�ودانيني
نرشُ ُقـوَّات جديدة من
ِ
يف مناط�ق س�يطرة الغزاة هن�اك ،إىل جانب
املرتزقة املحليني يف
نرش تعزيزات جديدة من
ِ

الخطوط األمامية ،وهو ما يؤ ّكـده األخريون
الذي�ن ب�دأوا يتكلم�ون منذ ي�وم أمس ،عن
وص�ول تعزيزات كبيرة و"انطلاق معركة
تحرير الحديدة".
ُ
فالحدي�ث األمريك�ي عن السلام
وإذن،
ُ
إيقاف
واملفاوض�ات لي�س من بين أهداف�ه
الحرب أبداً ،وإنما رف�ع وتريتها أ َ ْكثَـ َر بينما
ينشغل اآلخرون باملناقشات.
ُ
ترصيح�ات
إىل جان�ب ذل�ك ،ل�م تك�د
الوزي َري�ن األمريكيين ،تنترش بش�كل جيد،
األمريك�ي التاب ُع لتحالف
حتى بدأ الطيرا ُن
ُّ
الع�دوان بحملة غارات مكثّـفة عىل عدد من
املناطق اليمنية ،عىل رأسها العاصمة صنعا ُء
ناط َ
ومناط�ق الس�احل الغرب�ي ،ب�ل إن ِ
�ق
"التحال�ف" أعلن عن "بدء عملية عس�كريّة
دقيق�ة الس�تهداف الق�درات الباليس�تية
ُ
تنطلق من
والطائ�رات ب�دون طي�ار والت�ي
مط�ار صنع�اء وقاع�دة الديلم�ي الجوية"،
أعقبها بد ُء تصعيد واسع يف الساحل الغربي،
أمس الجمعة ،وهو ما يش� ِّك ُل دليالً آخر عىل
أن الترصيح�ات األمريكي�ة حول "السلام"
ليس�ت إال ذ ٌّر للرم�اد يف العي�ون ،وبطريق�ة
رديئة ومكشوفة أَيْضاً.
ُ
وليس�ت هذه امل�رة األوىل الت�ي تلجأ فيها
ُ
الوالي�ات املتحدة إىل مثل هذه األالعيب ،فعىل
مدى الفرتات الس�ابقة من عمر العدوان عىل
اليمن ،ظهرت العدي ُد من اإلعالنات األمريكية
التي روّج�ت للسلام ظاه�راً ،وتزامنت مع
تصعي�د ميداني ومجاز َر كبير ٍة عىل األرض،

وعلى رأس تل�ك ُ
الخ�د َِع "مب�ادرة كيري"
الشهرية.
ل�م يكن م�ن الصعب عىل "صنع�اء" أن
َ
تكش�ف نوايا واش�نطن م�ن وراء دعواتها
ُّ
املزيّف�ة إىل وق�ف الحرب ،فج�اء رد الناطق
ُ
ورئيس الوفد الوطني
الرس�مي ألنصار الله
املف�اوض ،محم�د عَ بدالسلام ،يوض�ح
ٌ
أساس�ية
بلهج�ة قوي�ة أن "أمريكا ركيز ٌة
َ
نفس�ها
يف الع�دوان" ،وأن "عليها أن تدعو
أوالً" لوق�ف الح�رب ،وتربهن على جديّتها
الس�يايس
يف ذلك م�ن خالل "رف�ع الغطاء
ّ
ع�ن هذه الح�رب ،والوقف الف�وري لتقديم
الدعم اللوجستي واملعلوماتي ،واالمتناع عن
تزويد الطيران بالوق�ود والتحليق بطريان
التجسس".
كما طا َلبَ أمريكا بـ "س�حب ُ
ضبَّـاطها
م�ن غ�رف عملي�ات الع�دوان ،وإيق�اف
صفقات السلاح التي تسبّبت بقتل األ َ ْ
ط َفال
واملدنيين" ،موضحا ً أن ه�ذه الخطوات هي
ُ
َ
يك�ون لدعوات إيقاف
الطري�ق الوحيدُ؛ لكي
الحرب أيُّ تأثري.
وأ ّكـ َد عَ بدُالسالم عىل أن "الواق َع يناقِ ُ
ض"
مر
الدع�وات األمريكي�ة للسلام ،إذ يس�ت ُّ
"حلف�ا ُء أمريكا بالتحش�يد ،مم�ا ينبئ ُ عن
مرحلة تصعيد عس�كريّ يف الس�احل الغربي
وباق�ي الجبهات" ،وأضاف أن�ه كانت هناك
ٌ
"دع�وات مماثل�ة صدرت يف مراحل س�ابقة
َ
سرَ
عان ما أعقبها تصعي ٌد ميداني" وبالنظر
َ
جاهزي�ة الجي�ش واللج�ان
إىل ذل�ك أ َّكـ� َد

األمني العام لألمم املتحدة يدعو لت َحـ ّرك عاجل ملنع املجاعة
ووقف استهداف املدنيني يف اليمن
 :خاص
دع�ا األم ُ
ني الع�ا ُّم لألمم املتح�دة أنطونيو
غوتريي�س ،أمس الجمع�ة ،إىل وقف التصعيد
العس�كريّ واس�تهداف املدنيين ،مرحِّ ب�ا ً يف
الوق�ت ذاته بالدع�وات إىل وق�ف الحرب عىل
اليمن.
وق�ال غوترييس يف مؤتم�ر صحفي إنه "يجب

وقف العنف يف اليمن ف�ورا ً ُ
ُ
خ ُ
صوْصا ً ُقرب املرافق
الحساسة واملناطق املأهولة".
ورحّ ب األمني الع�ام لألمم املتحدة بما وصفها
"دَع�وات الدول إىل وق�ف العنف باليم�ن" وكذلك
رحّ ب "بإعلان األطراف اليمنية عن اس�تعدادها
الستئناف املشاورات" ،بحسب قوله.
ً
فرصة للسلام يف
ورأى غوتريي�س أن "هن�اك
اليم�ن اآلن وال ب�د م�ن اس�تغاللها" ،مضيفا ً أن

استشهاد امرأة وإصابة خمسة مواطنني
بينهم طفالن بغارات ومدفعيات
العدوان يف صعدة والحديدة
 :خاص
استش�هدت ام�رأ ٌة وأصيب  5مواطنين بينهم طف�ل وطفلة ،أمس
الجمع�ة ،إثر سلس�لة غارات لطريان العدوان الس�عوديّ األمريكي عىل
كيلوه  16بمديرية الحايل محافظة الحديدة وقصف صاروخي ومدفعي
سعوديّ عىل مديريتَي حيدان ورازح بمحافظة صعدة.
وأوض�ح ْ
مَص َد ٌر أمني بصعدة أن العدوّ الس�عوديّ اس�تهدف منطقة
طالن بمديرية حيدان بالعديد من القذائف الصاروخية أدّت إىل استشهاد
َ
مناطق آهلة
أرضار يف من�ازل املواطنين ،مشيرا ً إىل أن
ام�رأة وإح�داث
ٍ
بالس�كان بمديرية رازح تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي س�عوديّ ،
أدّى إلصاب�ة طفل�ة بج�روح بليغ�ة وترضّ ر ع�دد من من�ازل املواطنني
ومزارعه�م .كم�ا أوض�ح ْ
مَص� َد ٌر محلي بمحافظة الحدي�دة أن أربعة
مواطنني أصيبوا بينهم طفل إثر غارات طريان العدوان عىل منطقة كيلو
.16
ه�ذا وش�هدت عد ٌد م�ن محافظ�ات الجمهوري�ة عشرات الغارات
لطريان العدوان السعوديّ األمريكي ،مستهد ً
ِفة قاعدة الديلمي واألحياء
املجاورة لها بـ  30غارة وَش�ن عددا ً من الغارات عىل األحياء الس�كنية
والطرقات يف محافظة حجة.

ٍ
م�ؤرشات سياس�ي ًّة إيجابي�ة بخصوص
"هن�اك
اليمن وعلينا بذ ُل ما نس�تطي ُع م�ن جهود لزيادة
فرص النجاح".
ودعا غوترييس يف ختام ترصيحاته إىل تحَ ـ ُّرك
ُ
حيث أشار إىل
عاجل ملنع حدوث مجاعة يف اليمن،
أن " 14ملي�ون يمني يواجه�ون خط َر املجاعة يف
غضون األش�هر القادمة إذَا لم يكن هناك تحَ ـ ّر ٌك
عاجل".

الش�عبيّة ملواجه�ة أي تصعي�د" ويف الوق�ت
نفس�ه الجاهزية السياسيّة للتعاطي الجدي
م�ع أية خط�وات عملي�ة "ولي�س الدعوات
الش�كلية التي تنطل ُ
ِ�ق للمواس�م االنتخابية
واالستهالك اإلعالمي".
هذا وتتواىل النتائج العكسية للترصيحات
ُ
ُ
محافظة
حي�ث تش�هَ ُد
األمريكي�ة الزائفة،
الحدي�دة تصعي�دا ً عس�كريا ً غريَ مس�بوق،
جمع�ت فيه ق�وى الع�دوان عتادَه�ا الربي
�ر ال�ذي يؤ ّك�د أن
والبح�ري والج�وي ،األم ُ
املب�ادرات األمريكي�ة م�ا ه�ي إال أس�اليب
لخف�ض مس�توى االس�تنفار الش�عبي يف
جبه�ات القت�ال ومنه�ا جبه�ات الس�احل
الغربي.
مراس�لنا يف محافظ�ة الحدي�دة أفاد بأن
�ر م�ن  60غ�ارة
طيران الع�دوان ش�ن أكث َ
عىل مناط�ق محيط كيل�و  ،16باإلضافة اىل
مش�اركة البارجات يف التمشيط الصاروخي
على تل�ك املناط�ق لتوفير الغط�اء الحربي
للمقاتلين الذي�ن بات�وا غير قادري�ن على
الحرك�ة إال يف ظ�ل غطاء ج�وي وصاروخي
مكثّ�ف ،يف حني يؤ ّك� ُد هذا التصعي ُد الفش� َل
الكبري ال�ذي ينتاب قوى الع�دوان يف تحقيق
أية نتائج ميدانية يف معارك الساحل الغربي،
التي تعترب الورقة األخيرة التي يع ِّو ُل عليها
تحالُ ُ
�ف الع�دوان للمس�اومة على أي قرار
ّ
يحق�ق الغ َلب�ة لصالح�ه ،ويظف�ر بم�ا ل�م
يس�تطع تحقيق�ه من�ذ بداية الع�دوان عىل
اليمن.

يؤكـد تواصل العديد من
الحوثي ّ
المعارضين الراغبين باللجوء إلى بالدنا:

ناطق القوات املسلحة ير ّحب
باملعارض السعود ّي "القحطاني"
واألخري يشكر اليمن قياد ًة وشعباً

وزير خارجية البحرين يثني على
تصريحات رئيس الحكومة الصهيونية

نتنياهو يدعو إىل مساندة النظام
السعود ّي ملواجهة أزمة خاشقجي
 :خاص

ُ
س�ارع
رئيس الوزراء الصهيوني بنيامني نتنياهو للدفاع عن النظام السعوديّ
الذي يواج ُه أزمة دولية عىل خلفية اغتيال الصحفي جمال خاشقجي.
ويف أول موقف رسمي صهيوني ،قال نتنياهو ،أمس الجمعة يف مؤتمر صحفي
يف بلغاريا :إن "ما حدث يف القنصلية يف إسطنبول كان مروّعاً ،ويجب التعامل معه
بشكل صحيح ،يف الوقت ذاته ،أقولّ :
إن من املهم جدا ً بالنسبة إىل استقرار املنطقة
والعالم أن تظ ّل السعوديّة مستق ّرة".
وتزامن�ا ً مع موجة التطبي�ع الخليجي املتصاع�دة ،أ ّكـد نتنياه�و أن عالقات
إرسائيل مع األنظمة العربية "تتحسن بشكل دراماتيكي".
إىل ذلك ،س�ارع وزير الخارجية البحريني ،خالد بن أحمد آل خليفة ،إىل التغريد
يف حس�ابه على تويتر عقب حدي�ث نتنياه�و والذي لم تس�تطع دول�ة العدوان
الس�عوديّة إىل الترصيح به تعهد به دائما ً إىل البحرين التي ال تملك قرارا ً س�يادياً؛
بس�بب اتّباعها النهج والسياسة الس�عوديّة ،حيث قائالً :إن "لدى السيد بنيامني
ِ
نتنياه�و رئي�س وزراء إرسائي�ل موقفا ً واضح�ا ً ألهميّة اس�تقرار املنطقة ودور
اململكة العربية السعوديّة يف تثبيت ذلك االستقرار".
وكان�ت صحيفة واش�نطن بوس�ت يف تقرير ،أمس األول ،كش�فت أن نتنياهو
اتصل بالبيت األبيض يتوس�ط ملحمد بن سلمان ملساعدته عىل تجاوز أزمة مقتل
خاشقجي.

 :خاص
الناطق باس�م ُ
ُ
القـوَّات املس�لحة ،العميد يحيى رسيع،
رحّ �ب
باملعارض الس�عوديّ دخيل بن ن�ارص القحطاني -رئيس حركة
الس�يايس إىل العاصمة
"تحري�ر جزي�رة" ،-الذي ط َل�بَ اللج�و َء
َّ
صنعاءَ.
وق�ال العمي ُد رسيع يف منش�ور ل�ه عىل صفحته ب�ـ "الفيس
ب�وك" نرحِّ بُ ب�األخ املعارض يف بلاد الحرمين الرشيفني رئيس
حرك�ة تحري�ر جزي�رة الع�رب دخي�ل ب�ن ن�ارص القحطاني يف
الجمهوري�ة اليمنية وأي نش�اط له كذلك مرحّ ب ب�ه يف بالدنا يف
إط�ار القوانني املعمول بها ،ونش�اط كافة اإلخ�وة من معاريض
النظام السعوديّ  ،وبالدنا مفتوحة لكل من يتع ّرض للظلم يف بالد
الحرمني الرشيفني".
من جهته ش�كر القحطاني يف تغريدة له أحرار الشعب اليمني
والقيادة السياس�ة على ما وصفه بـ "فعله�م وفيض ترحابهم
بإخوتهم وأبنائهم" مخاطبا ً النظام السعوديّ "اقصف بطائراتك
ُ
صفوفه ،أمامك
مرتزقتَك فأمامك الشعبُ العربي تلتح ُم
واحش�د
ِ
َ
ولست ندا ً لهم".
جذو ُر العرب وأصولُه ورشفاؤه
ُ
رئيس اللجن�ة الثورية العلي�ا ،محمد عيل
م�ن جانبه ،كش�ف
ُ
التواص ُل معنا م�ن قِ ب َِل بعض املعارضني لنظام
الحوث�ي ،أنه "تم
الحكم يف السعوديّة الراغبني يف الوصول إىل اليمن".
وعّب�رّ الحوثي يف تغري�دة بصفحته يف موقع تويرت عن ترحيبه
"بكل املعارضني واملواطنني السعوديّني الراغبني يف دخول اليمن".
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المكتب السياسي ألنصار اهلل:
ُ
نظمها
في ندوة ّ

وزراء يستعرضون التحديات االقتصادية والبدائل والحلول يف ظل العدوان والحصار
 :خاص
عُ قدت بصنعاء ،أمس األول ،ندو ٌة حول
التحديات االقتصادي�ة والبدائل والحلول
يف ظل الع�دوان والحصار ،ن ّ
ظمها املكتبُ
الس�يايس ألنص�ار الل�ه وتكت�ل األحزاب
املناهضة للعدوان.
ويف الن�دوة الت�ي حرضه�ا القائ� ُم
بأعم�ال رئي�س مجلس الش�ورى محمد
حسين العي�دروس وع�دد م�ن ال�وزراء
واملستش�ارين والقي�ادات السياس�ية
واألكاديميةُ ،قدمت عد ٌد من أوراق العمل،
تناول�ت الورق�ة األوىل الت�ي قدّمها نائبُ
رئيس الوزراء وزير املالية الدكتور حسني
مقب�ويل ،الوض َع االقتص�ادي يف اليمن يف
ظل العدوان بني التحديات واملعالجات إىل
التحديات املزمن�ة والحادة ،التي واجهت
االقتصاد الوطني؛ بس�بب ع�دم تحقيق
الحد األدنى من مقومات ورشوط التنمية
الحقيقية واملستدامة والشاملة الناجمة
ع�ن العدوان ،إىل املعالج�ات واملقرتحات،
للنهوض باالقتصاد الوطني.
وتط�رق مقب�ويل إىل املعالج�ات
واملقرتح�ات ،للنه�وض باالقتص�اد

الوطن�ي ،مشير ًة إىل أهميّ�ة وضع رؤية
علمي�ة لكرس حالة الحص�ار االقتصادي
وإيقاف العدوان من قبل الجهات املعنية،
ورضورة تفعي�ل السياس�ات املالي�ة
الكفيلة برفع كفاءة تحصيل كافة املوارد
العامة املستحقة للخزينة العامة للدولة.
�ر الزراع�ة
م�ن جانب�ه ،أش�ار وزي ُ
وال�ري املهن�دس عبدامللك الث�ور يف ورقة
العم�ل الثاني�ة إىل أن قط�ا َع الزراعة من
القطاع�ات االقتصادي�ة الحيوي�ة الت�ي
َ
مليون
صم�دت يف وجه العدوان ،مبينا أن
هكت�ار أرض زراعية من واقع  46مليون

للأرايض اليمني�ة وزراعته�ا بالقم�ح
وفق طرق زراعة حديث�ة تكفل االكتفاء
الذاتي ،مح ّددا ً عددا ً من النقاط للنهوض
بالقطاع الزراعي ودعم االقتصاد الوطني
والتخ ّلص من التبعية واالستمرار يف بناء
السدود والحواجز املائية واالستفادة من
مصادر الطاقة املتجدّدة وتش�جيع ودعم
املزارعني إلنتاج املحاصيل املمكنة.
م�ن جانب�ه ،أش�ار عض�و املكت�ب
الس�يايس ألنص�ار الل�ه الدكت�ور حزام
األس�د ،إىل أن دو َل الع�دوان راهن�ت عىل
كس�ب املعرك�ة؛ به�دف إركاع الش�عب

هكت�ار مس�احة اليم�ن 50 ،باملائ�ة من
األرايض الزراعية تعتم ُد عىل األمطار.
َ
َ
اليم�ن ينتجُ
ملي�ون طن من
وبّي�نّ أن
الخضروات وملي�ون طن م�ن الفواكه،
كم�ا أن اليم�ن يمتل�ك  21ملي�ون رأس
ُ
بعضه�ا جراء القصف
م�ن املوايش ،تأثر
املبارش للعدوان عىل اليمن.
ب�دوره ،أش�ار املهن�دس حسين قائد
مذك�ور يف ورق�ة العم�ل الثالث�ة إىل
التحدي�ات االقتصادي�ة يف ظ�ل الع�دوان
الحل�ول والبدائ�ل ،مُشيرا ً إىل رضورة
اس�تغالل الطاقات واملساحات الشاسعة

قبائل تهامة تتو ّعد العدوان بالثأر لدماء األبرياء
وترفد جبهات القتال بدفعة من املقاتلني

اليمني وتقسيم البالد ،بما يسهّ ُل عليهم
نه�بُ خريات�ه وثرواته وإخض�اع قراره
الس�يايس والسيادي ،وإش�غال املجتمع
يف مناطق سيطرته بالخدمات األساسية
واالحتياجات والدفع بالشباب واألطفال
وكبار الس�ن للقت�ال يف صفوف�ه ،الفتا ً
َ
املس�اهمة
إىل أن الن�دو َة تأت�ي يف إط�ار
ملواجه�ة الع�دوان ومخ ّ
ططات�ه وتعزيز
عوام�ل الصمود وتحوي�ل التهديدات إىل
ُف َر ٍص.
وأ ّ
كـد األس ُد اىل أهميّة اضطالع الجميع
بدوره�م يف إيج�اد الوس�ائل والحل�ول
املمكن�ة؛ لتجاوز التحدي�ات االقتصادية
وتحويل معاناة الشعب اليمني إىل منطلق
اص ً
للبناء والتنمية واالكتفاء الذاتيَ ،
خ َّ
ـة
ما يتعلق باالحتياجات األساسية.
وخرج�ت الندوة بعدد م�ن التوصيات
الت�ي دعت الحكوم�ة إىل إيالء التس�ويق
الزراع�ي اهتماما ً خاص�ا ً والتخفيف من
االستهالك للعُ ملة الصعبة وتفعيل العُ ملة
الرقمية بطريقة تضم ُن استمرار التعامل
اف ً
إض َ
بهاَ ،
ـة لتشجيع الصناعات املحلية
اص ً
َ
خ َّ
ـ�ة األساس�ية منه�ا واالهتم�ام
بالتعليم الفني والتدريب املهني.

إلعبها صح ..مكالمات ،نت ورسائل

مع باقة مـكس األسبوعية
 :الحديدة
للعام الرابع عىل التوايل ،تواص ُل القبائ ُل اليمنية
تداعِ يَها ملواجهة العدوان األمريكي الس�عودي عىل
البلد عرب االجتماعات الكربى والواس�عة والوقفات
املس�لحة والتي تعتبر ركنا ً أساس�يا ً يف دعم ورفد
الجبه�ات باملال والرجال والقواف�ل الغذائية ،حيث
ُ
مدينة الحس�ينية بمديرية بيت الفقيه يف
ش�هدت
محافظ�ة الحدي�دة ،أمس األول ،اجتماعا ً حاش�دا ً
وتأريخي�ا ً لقبائل تهامة التي تداعت من ُكـ ّل حدب
وصوب إىل س�احة االجتم�اع بالحس�ينية؛ لتؤ ّكـد
للعال�م أجم�ع ثباتها على موقفها ال�ذي أطلقت
قبل أربعة أع�وام واملتمثل يف مواجه�ة قوى الغزو
واالحتلال ،متوع�دة قوى الع�دوان بالث�أر لدماء
أبناء تهامة املس�فوكة ظلما ً وعدوان�اً ،والتي كان
آخرها املجزرة التي ارتكبها العدوان بحق العاملني
بسوق الخرضوات بمديرية بيت الفقيه والتي راح
ضحيتها نحو  32شهيدا ً وجريحاً.
ويف االجتماع ،جدّدت قبائ ُل الزرانيق ُّ
تمس َكها
بمب�ادئ و ِقيَ� ِم الحرب ،مس�تنكر ًة م�ا يقو ُم به
العدوا ُن من قصف للمدنيني واستهداف األطفال
والنساء يف املنازل والشوارع واألسواق.
قبائ ُل تهامة التي اتّخ�ذت من جبهات القتال
مكان�ا ً لل َّر ِّد على جرائم الع�دوان ومجازره بحق
األطف�ال والنس�اء :قال�ت َّ
"إن دم�ا َء األبرياء لن
ً
مضيفة" :س�نثأر ل�كل قطرة دم
تذه�بَ ه�دراً،

العنوان :صنعاء – شارع املطار -جوار
محالت الجوبي  -عمارة منازل السعداء-

سفكها العدوان" ،مس�تنكر ًة ما وصفته بفسق
العدوان وفجوره يف اس�تهداف املنازل واألس�واق
وتعمده يف قتل املدنيني من األطفال والنساء.
ِ
جبه�ات
وخلال االجتم�اع ،رف�دت القبائ� ُل
القتال بدفع�ة من املقاتلني ،مؤ ّكـد ًة االس�تمرا َر
يف دع�م ورفد الجبهات ومواجه�ة العدوان حتى
تحقيق النرص وتحرير ُكـ ّل شبر يف أرض الوطن
من َدن َ ِس قوى الغزو واالحتالل.
صادر ع�ن اللقاء
بي�ان
ودع�ت قبائ� ُل تهامة يف
ٍ
ٍ
َ
كاف�ة القبائل اليمنية واألح�رار والرشفاء من أبناء
الش�عب اليمني إىل االستمرار يف دعم ورفد الجبهات
باملال والرجال والقواف�ل الغذائية ،وتجاهل خطاب
العدو اإلعالمي كونه ال يعدو إال اس�تثمارا ً سياس�يا ً
ملأس�اة اليمنيين ،مخاطبة يف بيانه�ا كافة األحرار
والرشفاء أن عظوا عىل أس�لحتكم بالنواجذ والزموا
متارس�كم ،وم�دوا الجبه�ات ببأس�كم ورجالكم،
مشيرة إىل أن ذل�ك كفي� ٌل بإنهاء همجي�ة العدوان
وإجرامه بحق الشعب اليمني.
وأضاف�ت أن االس�تمرا َر يف مواجه�ة العدوان
َ
واستنزافه ماديا ً وبرشيا ً هو الخيا ُر
والتصدي له
الصحي�حُ والصائ�بُ والكفيل برف�ع الظلم عىل
شعبنا وإيقاف العدوان ورفع الحصار املفروض
عىل ش�عبنا منذ ما يقارب األربعة أعوام ،مجدّد ًة
تأكيدَها على مواصلة دعم ورفد الجبهات باملال
والرج�ال حتى تحرير كاف�ة األرايض اليمنية من
واملرتزقة.
َدن َ ِس الغزاة
ِ

مدير التحرير:
إبراهيم الرساجي
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في وقفات احتجاجية عقب صالة الجمعة:
قبائل همدان تؤ ّكـد االستمرارَ يف
وتسي قافلة مالية
قبائل مدينة الحديدة :مستم ّرون يف رفد الجبهات رفد الجبهات رّ
وغذائية كربى دعماً للمرابطني
الشعب اليمني
واملكر األمريكي لن يخد َع
َ
 :صنعاء:
 :الحديدة:

ُ
مدين�ة الحدي�دة ،أم�س عقب
ش�هدت
ً
صلاة الجمع�ة ،ع�ددا م�ن الوقف�ات
االحتجاجي�ة املن�دّدة بتم�ادي الع�دوان
األمريكي الس�عوديّ اإلمارات�ي يف إجرامه
ِبحَ ّ
ـ�ق الش�عب اليمن�ي واس�تمراره يف
ارتكاب املجازر الوحشية والجرائم املهولة
ِبحَ ّ
ـق املدنيني من األ َ ْ
ط َفال والنس�اء والتي
راح ضحيتها عرشات اآلالف من املدنيني ما
بني شهيد وجريح.
املشاركون يف الوقفات التي ن ّ
ظمها أبنا ُء
املدينة يف عدد من مس�اجدها والتي حملت
ش�عار «الخداع األمريكي لن يخدع الشعب
اليمني» عّب�رّ وا عن امتعاضه�م وغضبهم
الشديدَين إزا َء الخبث واملكر األمريكي الذي
تمارسه الواليات املتحدة تجاه العدوان عىل
اليم�ن ،معتربين ترصيحات وزي�ر الدفاع
ً
ٍ
زائفة،
«دعوات
األمريكي جيمس ماتي�س
ومغالطة».
وأ ّكـ�د املش�اركون يف الوقف�ات عىل أن
ِ
أس�ايس
الوالي�ات املتحدة األمريكية رشي ٌك
ٌّ
يف الع�دوان على اليم�ن ،وأن النظامين
الس�عوديّ واإلمارات�ي ليس�ا إال أدوات
لألمريك�ي ،ال�ذي يع�د الداع�م األس�ايس
لتحال�ف العدوان على اليم�ن واملع َلن من

واش�نطن عىل لسان وزير خارجية النظام
السعوديّ الباغي عادل الجبري.
املش�اركون أش�اروا إىل أن ترصيح�ات
وزير دف�اع العدوّ األمريك�ي تأتي يف إطار
محاوالته املتك ّررة لخداع الش�عب اليمني،
وحلب املزيد من األموال الس�عوديّة ،الفتني
إىل أن املك�ر والخ�داع األمريك�ي لن ينطيل َ
عىل ش�عب ش�هد له رس�و ُل الل�ه صلوات
الل�ه عليه وآل�ه بالحكم�ة واإليْمَ �ان ،وأن
الش�عبَ اليمني يعرف يقينا ً من هو عدوُّه
الحقيقي ،والذي يس�هل معرفة من خالل
الطائ�رات والصواري�خ واألس�لحة الت�ي
ُ
تس�تهدف املدنيني من األ َ ْ
ط َفال والنساء يف

املن�ازل واألس�واق والش�وارع والطرقات،
ويف الص�االت ومناس�بات األف�راح والعزاء
وغريها من املرافق واملؤسسات.
كما بارك املشاركون يف الوقفات لقيادة
الثورة والقيادة السياسيّة والشعب اليمني
عامة والجيش واللج�ان َ
خ َّ
اصـة ،اإلنجاز
العظي�م ُ
للقـ�وَّة الصاروخي�ة املتمث�ل يف
إزاحتها الستا َر عن صواريخ بدر البالستية
والذكي�ة ،والذي ت�م تصنيعُ ه بأي�ادٍ يمنية
خالصة  ،100%مؤ ّكـدين اس�تمرارهم يف
دعم ورف�د الجبهات بامل�ال والرجال حتى
تحقي�ق النصر وتحري�ر كاف�ة األرايض
اليمنية.

أعلنت قبائ ُل همدان بمحافظة صنعا َء
اس�تمرا َرها يف رف�د الجبه�ات باملزيد من
غال ونفيس
الرجال والعت�اد وتقديم ُكـ ّل ٍ
حتى تحقيق النرص.
وأ ّكـ�دت قبائ� ُل هم�دان يف لق�اء قبيل
له�ا ،أم�س األول ،بحض�ور وكي�ل أول
املحافظ�ة حمي�د عاص�م ووكي�ل وزارة
األوقاف واإلرش�اد صال�ح الخوالني وعددٍ
من قي�ادات الس�لطة املحلية واملش�ايخ،
َ
َ
الكاملة لرف�د ميادين الصمود
الجهوزية
باملزيد من الرجال والعتاد.
ودع�ا املش�اركون القبائ� َل اليمنية إىل
الوق�وف صفا ً واح�دا ً يف مواجهة العدوان
وأ َ ْهـدَاف�ه الرامي�ة لتمزي�ق النس�يج

االجتماعي وخلخلة الجبهة الداخلية.
ويف بيان لقبائل همدان جدّدت دعوتها
للمغرر بهم إىل استغالل تمديد قرار العفو
العام والعودة إىل حضن الوطن.
وخلال اللق�اء سّي�رّ ت قبائ� ُل همدان
ً
ً
ً
ومالي�ة؛ دعم�ا ً ألبط�ال
غذائي�ة
قافل�ة
الجي�ش واللجان الش�عبيّة حملت عنوان
«الرسول األعظم».
ُ
مشايخ وأعيا ُن ووجهاء همدان
وأ ّكـد
تكون األخريةَ،
َ
أن القافلة ليست األوىل ولن
بل س�يتبعها قواف ُل أ ُ ْ
خـ َرى حتى تحقيق
النرص.
واحت�وت القافل�ة على كمي�ات م�ن
امل�واد الغذائية املتنوعة وع�ددٍ من األغنام
َ
مبال�غ
واألبق�ار وامل�وايش ،باإلضاف�ة إىل
مالية.

موسع:
في لقاء ق َبلي ّ

قبائل املناطق الوسطى :ماضون يف رفد الجبهات
وال رجع َة عن استمرار الصمود حتى تحقيق النصر

مناقشة االستعدادات إلحياء املولد النبوي الشريف
بصنعاء القديمة
 :حسين الكدس:

ناقش�ت اللجن�ة األساس�ية لإلع�داد
والتحضير والحش�د لالحتف�ال باملول�د
النب�وي الرشي�ف االس�تعدادات إلحي�اء
املناسبة بصنعاء القديمة
ويف اللقاء املوسع الذي عُ قد أمس وضم
وكي�ل األمانة علي رشيم وم�دراء املكاتب
التنفيذية وأعضاء املجالس املحلية وعقال
الحارات وَخطباء املساجد أ ّكد وكيال أمانة
العاصمة عيل القفري وعيل الس�قاف عىل
أهميّ�ة إحياء هذه املناس�بة العظيمة عىل
قلوب املس�لمني بش�كل عام وأبن�اء اليمن
اص ً
َ
خ َّ
ـة واستلهام الدروس العظيمة منها.
وَأش�ارا إىل الح�رص على االحتف�اظ
بع�ادات وت�راث اليم�ن األصي�ل وصنعاء
التأريخية التي تعترب قِ بل�ة العلم والعلماء
قاطبة.

 :اب:

فيما أش�ار مدير املديرية أحمد عبدامللك
ُّ
الصمَ �اط واملشرف الع�ام باملدي�ر مج�د
الدين املعاىف إىل أهميّة االس�تفادة من هذه
املناسبة الغالية يف إذكاء روح الرتاحم بيننا
وااللتف�ات إىل األرس الفقرية ومد يد العون

لها.
َ
َ
الكامل�ة لتوجيهات
االس�تجابة
وأك�دا
قائ�د الث�ورة املتعلق�ة بالحش�د والتعبئة
إلحي�اء الذكرى ورف�د الجبه�ات بالرجال
والعتاد.

مجل�س التالحم َ
ن ّ
ُ
القبَيل بمحافظة
ظم
ً
ً
احتجاجية بمدينة
وقفة
إب ،أم�س األول،
يري�م جمَ � َع قبائ� َل املناط�ق الوس�طى
مديريات (يريم ،الرضمة ،السدة ،النادرة)
َ
مواص َلة الصمود
باملحافظة؛ للتأكيد عىل
والثب�ات يف وج�ه ق�وى تحال�ف اإلجرام
والتجويع.
وأ ّكـد بيا ُن الوقفة أن استمرار الصمود
والثب�ات بوجه ق�وى الرش واإلج�رام أم ٌر
َ
رجعة عنه حتى يتحقق النرص
حتمي وال
والتمكني ودحر الغزاة املحت ّلني ،مؤ ّكـدين
أن اس�تمرا َر الع�دوان والحص�ار لن يزيد

اليمنيين تالحما ً وتوجُّ ه�ا ً لجبهات العزة
والرشف ضد هؤالء الذين تج ّردوا من ُكـ ّل
قيم اإلن ْ َسانية.
وأ ّكـ�د وكي� ُل محافظ�ة إب ،الش�يخ
عبدُالحمي�د الش�اهري ،أن العدوان مهما
ُثن�ي اليمنيني عن
ارتكب م�ن جرائ َم لن ي َ
ا ُملضي نح�و درب الحري�ة واالس�تقالل
والس�يادة الكامل�ة على أراضي�ه ودحر
املحت ّلين الغ�زاة م�ن ُكـ� ّل شبر يف ه�ذا
الوط�ن ،داعيا ً إىل املزيد الصم�ود والثبات
يف وج�ه الع�دوان الس�عوديّ األمريك�ي
الصهيوني اإلماراتي ،مش� ّددا ً عىل أهميّة
االحتف�اء بذك�رى املولد النب�وي الرشيف
عىل صاحبه وآله أفض ُل الصالة والسالم.

قبائل ِج ْبلة والظهار بإب تن ّدد بجرائم العدوان وتدعو ملواصلة رفد الجبهات للتصدي للعدوان
 :إب:
ظم�ت عُ ُ
ن ّ
زل�ة ث�واب أس�فل بمديري�ة
ً
وقفة
الظهار محافظ�ة إب ،أمس الجُ مُعة،
ً
احتجاجية؛ للتنديد بجرائم العدوان.
يف الوقف�ة ،أُلقي�ت العدي ُد م�ن الكلمات
أ ّكـ�دت يف مجمله�ا رضورة التحَ ـ ّرك لرفد
الجبه�ات باملال والرج�ال ملواجهة العدوان
ً
داعية إىل ش�حذ الهمم
وحربه االقتصادية،
وت�رك التخ�اذل أ َ ْو الته�اون أم�ام املعركة
املصريية التي ُفرضت عىل الشعب اليمني.
كما دعت أبنا َء الش�عب اليمني إىل إحياء
ذكرى املولد النبوي لخري البرشية ومع ِّلمها

األول محم�د صلى الل�ه علي�ه وآله وس�لم
والتي تعمق ارتباط األُمَّ ـة بقائدها وسريته
العطرة.
إىل ذل�ك ن ّ
ظـ�م أبن�اء عزل�ة األصاب�ح
ً
وقفة قبلية
بمديرية جبلة ب�ذات املحافظة
حاش�دة ،أمس الجمعة؛ للتعبئة والتحشيد
لجبهات العزة والرشف.
موضحين يف بي�ان وقفته�م أن األَيَّـا َم
أثبتت للمعتدي�ن أن معركتَهم خارس ٌة فقد
راهن�وا على قوته�م وأمواله�م واليمنين
راهنوا عىل الله وس�طوته ،وها هو تحالُ ُ
ف
العدوان ينهار روي�دا ً رويدا ً حتى وصل حدًّا
لم يس�تطع مواجه�ة تبع�ات جريمة قتل

واحدة ارتكبها وباتت تهدد عرش اململكة.
وأ ّكـد أبناء العزلة أن الحرب االقتصادية

والجرائ�م الت�ي يق�وم به�ا الع�دوان على
الش�عب اليمني لن تستطيع كرس إ َرادَة هذا

الش�عب أ َ ْو ارغامه عىل الرضوخ واالنكسار
للهيمنة.
وج�دّد املش�اركون التزامَ ه�م وثباته�م
يف مواجه�ة طغي�ان آل س�عود ونهي�ان
وأس�يادهم والصمود حتى النرص وال يشء
غري النرص.
مشيرين إىل اليمنني بات�وا أ َ ْكثَـر إدراكا ً
ووعي�ا ً بخط�ورة املؤام�رة الت�ي يقوده�ا
الع�دوان عىل اليم�ن ولن يس�محوا بتمرير
وتنفيذ ه�ذه املؤامرة مهما تمادى املعتدون
بجرائمه�م وتجويعه�م وحصاره�م له�ذا
البلد.
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رحل اإلعالمي المصري العربي عن
عمر ناهز  82عاماً قضى منها
 60عاماً صحفياً وإعالمياً حرًا:

حمدي قنديل:

قلم الرصاص يف
ترسانة املقاومة
 :إبراهيم السراجي
ُ
ع�ن عُ م ٍُر َ
مرض الفش�ل
ناه َز  82عاما ً أنهى
الكل�وي ،يف وق�ت متأخ�ر م�ن لي�ل األربع�اء
امل�ايض ،حيا َة اإلعالمي العرب�ي املرصي حمدي
قندي�ل ،الذي و ُِص َ
ف بأن�ه آخ ُر عمال َِق�ةِ اإلعالم
العروبي الوطني ،فنعته ُكـ ّل األقالم السياس�ية
واإلعالمي�ة والصحفي�ة ،بما فيه�ا األقالم التي
وُل�دت لخدمة أعداء األُمَّ ـة أو تل�ك التي تم ّكنت
األنظمة من استمالتها ،الك ُّل أشاد بسرية قنديل
ُّ
وتمسكه باملبادئ العربية واإلسالمية،
ومواقفه
غري أن هذه اإلش�ادات كانت بمثابة إدانَةٍ لكثري
من أصحابها ،فال�ذي جعل رحي َل حمدي قنديل
مؤملا ً للش�ارع العربي من املغرب إىل املرشق هو
مواقفه املتمسكة بمناهضة الهيمنة األمريكية
والوجود الصهيوني يف املنطقة العربية ،وبالتايل
ُ
بيانات ومقاالت النعي واإلش�ادة بقنديل
كانت
ل�م تك�ن إال إش�ادة بمواقف�ه التي تخلى عنها
أولئك.
ُو ِل� َد قنديل س�نة 1936م يف بلدة تُدعى «كفر
علي�م» بمحافظة املنوفية ونش�أ فيه�ا قبل أن
يلتحق بكلية الطب بالعاصمة املرصية القاهرة
واستمر لثالث س�نوات ،قبل أن يدرك مج ّددا ً أن
دراس�ة الطب لم تكن إال رغبة والديه بأن يطلق
عليه لقب «دكتور» لكن ندا ًء بداخله جعله يغيرّ
اتّجاه�ه لي�درس الصحافة بجامع�ة القاهرة،
ذل�ك النداء ال�ذي كان يقول إن قنديل س�يكون
جبهة صم�ود يف مواجهة أع�داء األُمَّ ـة وصوتا ً
ال يس�اوم وال يرتاج�ع ،قد يس�كت مرغما ً حني
تغلق الس�لطات أبواب الفضائيات والصحف يف
وجه�ه ،لكنها لم تتم ّكن م�ن إرغامه عىل تغيري
قناعاته ،نجحت الس�لطات املرصية والعربية يف
اس�تمالة مئات األقالم واألصوات ،وعجزت كلها
أمام إرادة قنديل الذي أعلن نفسه «عدو أمريكا
األول».
قنديل يف مرحلة عاصفة مصرياً وعربياً!
يف العرشيني�ات من عمره خاض قندي ُل غما َر
الصحافة ،أي فرتة الخمس�ينيات ،وبالتايل كان

عليه وعىل قلمه أن يوثق يف تلك الفرتة وما تالها
أكثر املراحل املرصية والعربية العاصفة فش�هد
لحظة التحول إىل النظ�ام الجمهوري عام 52م
وبعد ذلك تأميم قناة السويس والعدوان الثالثي
عىل مصر 56م م�رورا ً بنكس�ة 67م وانتصار
ُ
�ل الهيمنة األمريكية
أكتوب�ر 73م ثم فرتة
تغلغ ِ
عىل بلده مرص يف عهد الس�ادات ومبارك وكذلك
على معظم البل�دان العربية ،قبل أن يبتس�م يف
مرحل�ة متأخرة من عم�ره بانتص�ار املقاومة
اللبناني�ة عىل الع�دو الصهيون�ي يف حرب تموز
2006م.
َ
الكتابة يف مرحلة مبكرة من عمره
ب�دأ قنديل
ونُرشت له مقاالته األوىل يف صحيفة محلية كان
يُطل�ق عليها «اإلخالص» ،لكن بدايته الصحفية
املهني�ة ب�دأت مطل�ع الس�تينيات يف صحيف�ة
«أخب�ار اليوم» املرصية وقبله�ا عمل كمح ّرر يف
مجلة «آخر ساعة».
يف بدايات�ه تلك ظهرت مالمح قنديل اإلعالمي
والصحف�ي ال�ذي ي�رى يف مواجه�ة الهيمن�ة
األمريكية واالحتالل الصهيوني مبادئ َ ال يمكن
التناز ُل عنها ويرى يف األنظمة العربية الخاضعة
أح� َد مآيس األُمَّ ـ�ة العربية واإلسلامية ،فوجّ ه
قلم�ه دعما ً لكل الح�ركات الوطني�ة املناهِ َ
ضة
للهيمن�ة األمريكي�ة وس�خطا ً عىل ُكـ� ّل رئيس
وملك عرب�ي تخلىّ ع�ن قضية األُمَّ ـ�ة املركزية
وه�ي قضي�ة فلس�طني ،مب�ادئ ل�م يك�ن من
ً
محفوفة
الصع�ب التنب� ُؤ ب�أن رحلته س�تكو ُن
باملخاطر.
والقلم الرصاص
رئيس التحرير
ُ
ُ
ُ
رحل�ة قنديل يف الحق�ل الصحفي
لم تس�تمر
نفس�ه يف حق�ل اإلعالم منتقِ الً
طويالً فقد وجد َ
من ُغ َرف التحرير إىل اس�توديوهات الفضائيات
ً
َ
مرتبطة
املهن�ة األوىل ظل�ت
«الشاش�ة» ،لك�ن
بوجدان�ه ،وه�و م�ا يظه�ر يف أس�ماء الربامج
التلفزيوني�ة التي قدّمها بدءا ً بأول برنامج له يف
التلفزيون املرصي «أقوال الصحف» يف ستينيات
الق�رن امل�ايض ،ف�كان أول برنام�ج تلفزيوني
ُ
يستعرض األخبا َر والتقاري َر التي تنشرُ ُها
عربي

ُ
الصح�ف املرصي�ة والعربي�ة ،لم يك�ن مُجَ ـ ّرد
اس�تعراض بل مصحوبٌ بتعليقاته الالذعة عىل
ُ
الصحف ،واس�تمر كذلك
األحداث التي تتناولها
حتى سنة 69م عندما قدّم استقالتَه؛ احتجاجا ً
عىل إجراء تعس�في من قِ ب َِل السلطات املرصية
بحق موظفني يف التلفزيون املرصي.
برنامجَ
ه
ق�دّم قندي�ل يف مطلع الس�بعينيات
الجدي� َد «مع حم�دي قنديل» عىل شاش�ة قناة
َ
«أي آر تي» اململوكة لجهات س�عودية ،سرَ
عان
ما انتهى عقدُه معها؛ بس�بب تناوالته لقضايا
لم تعجب النظام الس�عودي قبل أن يعود مج ّددا ً
للتلفزي�ون املصري مقدِّم�ا ً برنامجه الش�هري
َ
يضيق صد ُر السلطات
«رئيس التحرير» قبل أن
املرصي�ة مج� ّددا ً بتناوالت�ه الالذع�ة ودعم�ه
للمقاومة اللبنانية والفلس�طينية وقامت بمنع
َ
تعاق� َد معه تلفزيون
برنامج�ه ،ويف عام 2003
دب�ي وهناك ق�دّم برنامجَ �ه األكث َر ش�هر ًة عىل
اإلطلاق وه�و «قلم رص�اص» ،واس�تمر حتى
العام 2009م مس�جالً أعىل ن َ
ِس ِب مشاهدة عىل
ً
متوقعة،
املس�توى العربي ،لكن النهاية كان�ت
فهذه امل�رة ضاق صد ُر النظ�ام اإلماراتي ومعه
النظام�ان الس�عودي واملصري بتناوالت�ه فتم
ُ
إبالغه بإنهاء تعاقده.
اإلرهابي حني تكو ُن
املقاوم ُة إرهاباً
َ
خلا َل سيرته الصحفي�ة واإلعالمي�ة ،التي
اس�تمرت ُقراب�ة  60عاماً ،أطل�ق حمدي قنديل
الكثيرَ م�ن الرصخ�ات التي م�ا ي�زال صداها
يرتدّد إىل اليوم بعبارات كانت من أه ّم األس�باب
َ
األنظمة العربي�ة ملنعه من الظهور
الت�ي دفعت
اإلعالم�ي يف قنواته�ا حت�ى أطل�ق علي�ه لق�ب
«اإلعالمي املمنوع من العرض»؛ لكثرة القرارات
التي اتُّخذت بمنع بث برامجه التلفزيونية.
من بني تلك املواقف التي أطلقها قنديل كانت
خلال برنامج�ه «قل�م رص�اص» عىل شاش�ة
تلفزيون دبي عندما استعرض خربا ً يُفي ُد بفشل
محاول�ة إرسائيلية الغتيال األمين العام لحزب
الله الس�يد حس�ن نرص الله عن طريق الس�م،
يف وق�ت كان قد أُطلق رساح س�مري جعجع أحد

أبرز عمالء إرسائيل خالل اجتياح األخرية لبالده
لبنان ،حني أبدى قنديل َ
أسفه لهذه املفارقة.
ع ّلق قنديل عىل ذلك الخرب بديباجة تلفزيونية
خال�دة قال فيه�ا «أظن مافي�ش حاجة تحبط
أد املقارنة املؤس�فة ،بني مناض�ل ضد إرسائيل
حس�ن نرصالله ،نالقيه كامن يف مخبئه ،طالعة
أخب�ار إن إرسائي�ل حاولت تغتاله بالس�م عىل
طريق�ة يارس عرفات ،الناس مش قادرة تطمن
علي�ه .املناض�ل ض�د إرسائيل يف مخب�أ والقاتل
بحك�م محكمة س�مري جعج�ع ُكـ ّل ي�وم عىل
شاش�ات التلفزيون بيرضب ترصيحات بمعدل
ترصيح ُكـ ّل ساعة ،بيستقبل يف قصور الرئاسة
العربي�ة .آه ي�ا أم�ة جاحدة ،ي�ا أمة ناك�رة ،يا
أم�ة ذليلة ،يا أمة مهانة ،يا أم�ة تلفانة ،يا أمة
عدمان�ة ،يا أمة أونطة ،يا أمة ُكـ ّل اليل ش�اغلك
مسلس�ل هشام وس�وزان ،بعد مسلس�ل تامر
وش�وقية ،ي�ا أمة كانت أم�ة محم�د بقينا أمة
مهند».
م�ر ًة أخ�رى يف الربنام�ج ذاته يُطل ُ
ِ�ق حمدي
قنديل موقفا ً خالدا ً كان سببا ً يف منع برنامجه يف
القناة اإلماراتية عندما ع ّلق عىل موجة تصنيف
حزب الله يف قوائم اإلرهاب والتي انخرطت فيها
بعض الن ُّ ُ
ُ
ظ�م الخليجية والعربي�ة ،فقال قنديل
حينه�ا« :النه�ار ده باعلنه�ا بأعىل ص�وت :لو
كانت املقاومة إرهاباً ،لو كان حزب الله إرهابياً،
لو كان حسن نرص الله إرهابياً ،فاعتربوني أني
من النه�ار ده إرهابي .واحد م�ن مئات املاليني
يف العالم بح ّرض على اإلرهاب ،واحد من مئات
املاليين املاليني بش�ارك وحش�ارك يف اإلرهاب،
واحد من مئات املاليني املاليني أمريكا بالنس�بة
يل ال حليف وال وسيط وال رشيك».
به�ذه املواق�ف س�يظ ُّل قنديل حيّا ً وس�يظ ُّل
قلمُ�ه رصاص�ا ً م َ
ُصوَّبا ً يف ص�در أع�داء األُمَّ ـة
ويف وج�ه أنظم�ة الخنوع ،مواق�ف أجربت ُكـلّ
املطبّعني واملنبطحني من الصحفيني واإلعالميني
املرصيين والع�رب ،على اإلش�ادة ب�ه وبصدق
صوته وقلمه وه�م يعرفون أنهم لن يرتكوا بعد
رحيله�م م�ا يُذ َك ُر به ،فيما يذك�رون هم قنديل
ويذ ُك ُره ُكـ ّل أحرار األرض.
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الصهيونية وتطويع الشعوب العربية

محمد ناجي أحمد

مر من قلوبكم يخ ُرجْ
(اخرجوا املستع َ
من أرضكم) حسن البنّاء.
َ
تحق�ق للكي�ان الصهيون�ي
بع� َد أن
التطبي� ُع م�ع جُ � ِّل األنظم�ة العربي�ة
سياس�يا ً واس�تخباراتيا ً واقتصادي�ا ً
وثقافي�ا ً ورياضي�ا ً أصب�حَ الي�وم م�ع
التح�دي الحقيقي املتمث�ل يف محاوالته
تطوي�ع الش�عوب العربي�ة وهزيمته�ا
نفسيا ً من خالل الصدمة والرعب ،ومن
خالل تكريس العق�ل الخرايف بمزيد من
اإلفق�ار والتجهيل والح�روب الطائفية
واملناطقية.
«اس�تخدم فيبر اصطلاحَ إبط�ال
الس�حر؛ ليصف الطريقة التي اكتس�ح
فيه�ا التفكير العلم�ي يف املجتمع�ات
الحديث�ة تي�ارات التعاط�ف الوجدان�ي
الت�ي كان�ت س�ائدة يف امل�ايض» ص72
(أنتوني غِ ِدنْز) يف كتابه املوسوعي (علم
االجتم�اع) ال�ذي ترجمه الدكت�ور فايز
َّ
الصيَّ�اغ ،والصادر ع�ن املنظمة العربية
للرتجم�ة 2005م – لكننا يف املجتمعات
العربي�ة ت�م تفعي�ل الس�حر يف مناحي
الحياة املختلف�ة ،بتوجه مقصود إلقالة
العقل العربي م�ن التفكري الذي ينهض
بأمته.
الرصاع يف الوطن العربي ليس رصاعا ً
اجتماعيا ً فحس�ب ،بل هو عىل املستوى
القومي رصا ٌع وجوديٌّ يف مواجهة الغرب
االمربي�ايل وذراع�ه املتقدم�ة إرسائي�ل،
وكياناتهم الوظيفية يف املنطقة.
ُ
اختالف املصالح ليس
من هنا يصبح
ِو ْقـف�ا ً للطبقات ،كما نح�ا ماركس بل
إن�ه مرتبط بص�ورة أوس�ع باالختالف
عىل الس�لطة والقوة .ص .75بحسب ما
ينقله (غدنْز) يف كتابه س�ابق الذكر عن
(دارندوف).
الثقاف�ة البرصي�ة ثقافة بلا ذاكرة.
كم ه�ي الص�و ُر التي بثت ح�ول مقتل
خاش�قجي؟ وم�ا ال�ذي بق�ي منه�ا يف
الذاكرة؟
ال يشءُ .كـ� ّل ص�ورة ت�م نفيُه�ا
وإزاحتُها بس�يل من الصور املتسارعة،
أو م�ن خلال نمطي�ة التك�رار الت�ي ال
تفيض إىل معلوم!

 هدف الغرب والصهيونية
هو تفتي ُت الشعوب إلسقاط
ممانعة الشعب العربي لها.
 كل أشكال العدوان
الناعم والعنيف هد ُفها
النيل من الرفض الشعبي
لالستيطان االستعماري
الصهيوني.
 األقال ُم المط ّبعة تريد
تسطيح الصراع وحص َره
َ
بخالف حول قطعة أرض أو
مياه!

َ
حكاي�ة مقت�ل الصحف�ي
ب�ل إن
السعودي(خاش�قجي) ه�ي بذاته�ا
ً
إزاح�ة للوع�ي؛ كي يت�م تمرير
كان�ت
واق�ع ال يتوق�ف س�قوطه يف مخال�ب
الغ�رب االمربي�ايل وصنيعت�ه إرسائيل!،
َ
نص�ف حكاية مقتل
أي أنن�ا يمك�ن أن
(خاش�قجي) بالغب�ار الضوئ�ي ،الذي
يحجُ �بُ الوع�ي العرب�ي ع�ن مخاطره
الجوهري�ة املتمثل�ة بتم�دد الكي�ان
الصهيون�ي يف ُكـ� ّل مناح�ي الحي�اة
العربية ،جغرافي�ا ً واقتصاديا ً وتأريخيا ً
وثقافيا ً ورياضياً!
كانت حكاية مقتل خاشقجي تمكينا ً
أكث�ر إلرسائيل يف املنطقة ،واالنتقال من
التطبيع الخف�ي إىل التطبي�ع الجَ هْ ري،
الذي يس�تقصد خلق الصدم�ة والرعب
يف الش�عوب العربية إلسقاط ممانعتها
نفسيا ً ومادياً!
تس�ارعت الص�ور التي تنق�ل زيارة
رئيس وزراء الكيان الصهيوني نتنياهو
إىل عم�ان ،ووزراء الثقافة إىل االمارات،
والف�رق الرياضي�ة الصهيوني�ة إىل
قطر ...إلخ ،وتم إله�اء الناس بأن حبل
ُّ
يلت�ف ح�ول عن�ق محمد بن
املش�نقة
س�لمان ،وحقيقة األمر ه�و أن حكاية
(خاش�قجي) تعم� ُل على تمتين دور
ُ
فالجريمة
محمد بن سلمان يف املنطقة،
الت�ي تم�ت يف القنصلي�ة الس�عودية
برتكيا ،واملتمثلة باغتيال (خاش�قجي)
�ر بها وترتيبُه�ا بتلك الصورة
كان الجه ُ
ً
ش�ديدة الكش�ف مقصودا بذاته ،فشدة
الوض�وح ي�راد من�ه تعتي� ُم الرؤية عن
املرشوع الصهيوني الذي يراد تمكينه يف
املنطقة العربية بش�كل خاص والرشق
املتوسط بشكل عام.
ل�م تع�د إرسائي�ل تتق�دم بخطوات
بطيئ�ة بخص�وص اس�تهداف املمانعة
الش�عبية له�ا ككي�ان رسطان�ي يف
املنطق�ة ،وإنما أصبحت أقرب إىل الوثب
العايل؛ وذلك ألن مرحلة التطبيع سياسيا ً
َ
وَاقتصاديا ً واس�تخباريا ً
طيل�ة العقود
املاضي�ة ق�د تم�ت بوتيرة متواصل�ة.
وإزاء ه�ذا االكتس�اح اإلرسائييل -الذي
يس�تهدف عرب الصدمة والرعب زعزعة
الرف�ض الش�عبي العرب�ي له�ا ككيان
اس�تيطاني اس�تعماري– كان التغلغل

 أخطر ما في الحرب
الناعمة هو سيطر ُة
الصهيونية على القلوب
والعقول.
 الصرا ُع مع الصهيونية
والغرب على المستوى
القومي صرا ُع وجود ال صراع
على قطعة أرض هنا أو
هناك.
استغالل قصة
 يراد
ُ
اغتيال خاشقجي كغُبار
لفرض التطبيع الشعبي مع
الصهيونية.
الصهيون�ي الناعم من خالل أقالم ُكتّاب
وأدب�اء يعملون على تس�طيح الرصاع
العرب�ي /الصهيون�ي ،وتقديمه عىل أنه
خلاف هاميش عىل قطع�ة أرض هنا أو
هناك ،تتم تسويته لتتبوأ بعدها إرسائيل
الجغرافيا العربية عىل بساط أحمدي!
كل أش�كال الهجوم الناعم أو الصادم
ُ
الغاي�ة منه�ا ه�و الني� ُل م�ن الرف�ض
َّ
ف�إن َّ
الرد
الش�عبي لهذا الكي�ان؛ ولهذا
الفاع َل يكو ُن بعدم االنسحاق أمام هذه
الص�ور الصادمة والهادفة إىل إس�قاط
روح املمانعة واملقاوم�ة ،والعمل بجهد
مضاع�ف يف األوس�اط الجماهريية من
أج�ل تمتين روح الرف�ض والصمود يف
معركة الوجود العربي.
م�ا أحوجن�ا إىل اس�تعادة موق�ف
ورؤية الدكت�ور محمد عَ بدامللك املتوكل،
يف مقال�ه ال�ذي نشره بتأري�خ -20
2000-4م بصحيف�ة األم�ة ،بعن�وان
(الذك�رى الت�ي تنفع املطبّعين) حينها
َ
كانت الوفو ُد اإلرسائيلية تجوبُ
املنطقة

َ
العربي�ة ،ومنه�ا اليم�ن ،الت�ي رصّ ح
وقتَها الكيا ُن الصهيوني بأنه س�يجع ُل
من اليمن يابان الرشق األوس�ط مقابل
التطبي�ع مع�ه! فع ّل�ق الدكت�ور محمد
عَ بدامللك يف مقاله سابق الذكر بأن الوع َد
ييش باملقاصد اإلرسائيلية ،وهو امتال ُك
اليم�ن والجزي�رة العربي�ة ،بع�د أن تم
امتال ُك الخليج العربي!
ُ
وق�د َروَّجَ
البع�ض وقتَه�ا ،ومنه�م
الدكتور فارس السقاف ،الذي ن ّ
ظم ندو ًة
عن يهود اليمن ،من أجل تمرير التطبيع
م�ع من س�مّ اهم يه�ود اليم�ن ،وأنهم
مس�تضعفون هاج�روا يف األرض ومن
ً
ً
إرسائيلية
جنس�ية
حقهم أن يكتس�بوا
وأن يحتفظوا بجنسيتهم اليمنية ،وكان
رد الدكت�ور محم�د عَ بداملل�ك يف مقال�ه
هذا أو يف تعقيبه على ما طرحه فارس
الس�قاف ،هو أن يهود اليمن لم يغرتبوا
بحث�ا ً عن ال�رزق وإنما ذهب�وا ليكونوا
ِ
فوه�ات بنادقه�م
جن�ودا ً يوجه�ون
لقت�ل الفلس�طينيني والع�رب ،هاجروا
ليس�اهموا باغتص�اب أرض وترشي�د
وقت�ل وحرق وتدمير الق�رى واملدن يف
فلسطني!
َّ
إن ط�رحَ الدكت�ور فارس الس�قاف
يريد أن يصادر ذاكرتن�ا ،فهؤالء اليهود
هاج�روا الغتص�اب أرض عربي�ة ول�م
يهاج�روا لطلب الرزق .ووجّ هوا فوهات
بنادقه�م إىل أجس�اد الع�رب وقراه�م
وأطفالهم ونس�ائهم ،وش�يوخهم ،ولم
يرضبوا يف األرض سعيا ً للرزق والعمل!
ُ
الس�قاف؛ بحجة
�ره
وم�ا أراد تمري َ
الهجرة واالس�تضعاف ،يمارس�ه عدي ُد
ُكتاب وأدباء وصحفيني يف أيامنا هذه!
يف مقاله س�ابق الذكر يقول الدكتور
محم�د عَ بداملل�ك« :إن اليه�ود اليمنيني
قد أصبح�وا أدا ًة للصهيونية العنرصية
الحاق�دة ،التي تس�تهدف وج�ود األمة
َ
كله�ا» ،وأن ه�ذه األف�واجَ
الس�ياحية
السياس�ية إىل اليم�ن ه�ي س�ياحة
صهيوني�ة تطبيعي�ة «أم�ا اليه�ودي
اليمن�ي ال�ذي جنّدت�ه الصهيونية فقد
ُ
األرض املغتصب�ة وطنَ�ه األُم،
أصبح�ت
انتماءً ،وديناً ،وعدا ًء للعرب واملسلمني».
ويف موقف�ه النق�دي م�ن ترصيحات
الصهاين�ة ب�أن اليم�ن ل�و طبّعت مع

دولته�م فس�وف يحوّلونه�ا إىل ياب�ان
�ل باليابان
املنطقة ،ق�ال «إن رضبَ ا َملث َ ِ
وأمري�كا دالالته خطيرة –أيضاً -وهي
أن على اليمن أن تخضع خضوعا ً كامالً
للدولة الصهيونية ،كما خضعت اليابان
ألمري�كا حتى تصب�ح يابانً�ا أ ُ ْ
خـ َرى يف
منطقة الرشق األوسط».
كان توج�ه إرسائي�ل يف تس�عينيات
الق�رن العرشين وما زال هو الس�يطرة
على البواب�ة الجنوبي�ة للبح�ر األحمر،
وخن�ق س�وريا الت�ي رفضت التس�وية
املذلة معها.
ُ
ه�دف التطبي�ع وتطوي�ع اليمن هو
إدخ�ال الصهيوني�ة إىل قل�ب الجزي�رة
العربي�ة ،كم�ا أدخله�ا م�ن س�بقه إىل
الخليج العربي ،والغاية من ذلك «انتزاع
الجزيرة والخليج م�ن قلب األمة ،لتدور
ال ح�ول أمري�كا وحس�ب وإنم�ا تدور
ح�ول الصهيونية العاملي�ة مبارشة ،بما
يمثله ذلك من خطورة عىل س�يادة األمة
ووجودها».
تس�تخدم الصهيوني�ة -بحس�ب م�ا
ذهب إلي�ه الدكت�ور محم�د عَ بدامللك يف
مقاله س�ابق الذك�ر -التناقضات داخل
س�احة الجزي�رة العربي�ة والخلي�ج،
وتعرف هشاش�ة األنظمة ورصاعاتها،
وتع�رف ضع�ف املجتمع ال�ذي تتوزعه
الطوائف والعشائر وعقلية املراعي ،كما
تع�رف دور امل�ال يف مجتم�ع فقري يكاد
الفقر فيه أن يكون كفراً.
ُّ
التوغــل
ال س�بي َل أمامنا تجا َه ه�ذا
الصهيوني يف الخلي�ج والجزيرة العربية
والوط�ن العرب�ي س�وى أن نُراهِ َن عىل
الش�عوب- ،وبحس�ب تعبير الدكت�ور
محم�د عَ بداملل�ك يف مقاله آن�ف الذكر-
«وإذا كان�ت األنظمة ق�د جنت وهرولت
وتخل�ت عن ُكـ ّل قي�م األمة ومصالحها
ُّ
ف�إن الش�عوبَ
أحق بأن تتخ�ذ املبادرة،
وتعلن جهاد النف�وس ،وتحول اتفاقات
بر على ورق ،وتُ ِ
فش� ُل
األنظم�ة إىل ح ٍ
ا ُمل َخ ّ
بم َ
ط�ط الصهيون�ي املحم�ي ِ
ظ َّل�ة
اإلدارة األمريكية».

 هدف التطبيع تطويع
اليمن وإدخال الصهيونية إلى
قلب الجزيرة العربية.
 يستغل الغرب
ِ
التناقضات
والصهيونية
الطائفية والجهوية وفقر
المجتمعات للسيطرة
المطلقة على المنطقة
العربية.
 حائ ُط الصد الذي ينبغي
الرهان عليه في مواجهة
التطبيع والتطويع هو
الرفض الشعبي للصهيونية
ووجودها في المنطقة.

العدد
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التعليم يصنع النهضة والقُــوَّة
حمود أحمد مثنّى
تن�ا َو ُل مفك�رو املس�لمني
ُ
حيث قالوا:
موضو َع التعلي�م،
ليس من فريضة من بني جميع
فرائ�ض الرشيع�ة وأح�كام
النام�وس أوج�ب وال فضل وال
أج�ل وال أرشف وال أنفع للعبد
وال قرب ل�ه بعد اإلق�رار بالله
والتصدي�ق بأنبيائ�ه ورس�له
فيما جاءوا به وخربوا عنه من
العلم وطلبه وتعليمه.
ويب�دو أن م�ا يش�به ه�ذه
النظري�ة لدى اليابان ،فالفكر ُة الت�ي يتمثلها اليابانيون منذ
األزل ه�ي أنهم أبنا ُء الس�ماء والش�مس ثقب الس�ماء الذي
نزلوا منه إىل األرض املقدّس�ة (اليابان) وما دونهم من البرش
ليسوا من السماء بل هم (أشباه برش) وملا دار عليهم الزمان
رغم عزلتهم األشد من أَيَّة عُ زلة يف األرض وبُعدهم بمجموعة
جزره�م عن العال�م وال يتمتع�ون بموقع استراتيجي فقد
غزاه�م األوروبي�ون الباحثون عن أس�واق لبضائعهم ومواد
خام ملصانعهم صعق اليابانيون من أش�باه البرش املتجرئني
عىل غزو أبناء الس�ماء يف أرضهم املقدَّس�ة بواسطة السفن
الحديث�ة ،فاملدافع والصلي�ب عىل مقدمة البارج�ة الحربية
أجربهم على الخضوع مؤقتاً؛ خوفا ً من اإلبادة واالس�تعداد
لالنتقام ،تلفت�وا حو َلهم دائريا ً وأفقي�ا ً وعموديا ً للبحث عن
حَ ـ ّل هل لهذا املهزلة..
ف�كان الج�واب التعليم ه�و الحل قال أول وزي�ر تعليم يف
اليابان يف عرص التحديث عام 1885م أرينوري موري (التعليم
يف الياب�ان لي�س الغ�رض منه تكوي�ن أناس يتقن�ون العلوم
واآلداب والفن�ون وإنم�ا ه�و تصني�ع األش�خاص املطلوبني
ً
حالة أطلق عليها (جنون التعليم)
للدول�ة ،وهذا التحدي خلق
عام 1890م ،وبالتايل َفإ َِّن أبناء الس�ماء س�وف تتخىل عنهم
الس�ماء وتسخطهم أش�باه برش ،فاألمة كلها معبأة من أجل
األطفال وتعليمهم يخدم األُمَّ ـة وقد ُف ِر َ
ض عىل االطفال نظام
تعليمي فيه جه ٌد هائ ٌل من أجل تلقي ك ٍّم عظيم من املعلومات
حتى اعتقد الدارس�ون ملنهج وأس�لوب التعلي�م الياباني من
غير اليابانيني بأن ق�درة وطاقة الطف�ل الياباني لن تتحمل
ُ
بعض
ذل�ك الجهد والك�م الهائل من املعلومات ،وق�د وصفت
املن ّ
ظـمات املعنية بحقوق اإلن ْ َس�ان ب�أن اليابان تخلق النمل
العبقري ومن ضمن العملية التعليمية نظام االمتحانات الذي
به تُق�اس قدر ُة الطلبة عىل اس�تظهار قدراتهم ،فاليابانيون
يقول�ون إن التعلي�م لي�س م�ن أج�ل العل�م وإنما م�ن أجل
َ
َ
والحقيق َة من أجل أن يكونوا
الصدق
اليابان ،إننا نعلم أبناءَنا
يابانيني ،ويف نظام االمتحانات املجنون هذا نجد أنه من النادر
أن َ
يرس�بَ طال�بٌ واحد يف ه�ذه االمتحان�ات ،والنتيجة هذه
ليس�ت بتلك البس�اطة ،بل إن اآلباء واملفكرين والباحثني عن
حَ ـ ّل اس�تحدثوا مراك� َز التقوية (جوك�و) أ َ ْو مدارس موازية
للنظ�ام التعليمي والذي يمنح الش�هادات وال يقل عن أهميّة
عن التعليم الرسمي ،وعند االنتهاء من املراحل التعليمية قبل
الجامعي�ة يكون الطال�ب قد ّ
حقق أصع�بَ وأقىس مرحلة يف
حياته ،وهناك ممن يصف دخول الطالب إىل الجامعة بعد ذلك
بأنه مكافاة له الجتيازه جحيم االمتحانات.
ُ
عرشات الجامعات أش�ه ُرها جامعة (توادي) التي
وهناك
تحت� ّل أعلى قم�ة يف الجامع�ات ،إذا ً الفكرة ياباني�ة والبناء
ياباني والعلم رشقي وغربي ،فنجحت اليابان وتخلف العرب
رغم أسبقية النهضة العربية التي بدأت يف مرص عام 1805م،
والس�بب قيل( :إن حركة التحديث التي انطلقت من مرص لم
تك�ن مرصي�ة وال عربي�ة يف جوهرها ال من حَ ي ُ
ْ�ث القيادات
السياس�يّة وال م�ن حَ ي ُ
الس�يايس واالنتماء
ْث مقوالت الفكر
ّ
القوم�ي ،األيدي العاملة واملهندس�ون والصناع وا ُمل َخ ّ
ططون
من العنارص املجلوبة إىل مرص بلغت مئات اآلالف يف منتصف
َ
القرن التاس�ع عرش من ُكـ� ّل أجناس اوروب�ا ،وسرَ
عان ما
عادت ُكـ ّل الكفاءات ايل أوطانها ،عىل عكس اليابان التوّاقني
إىل النهض�ة ُ
والقــ�وَّة ،كانت القيادة والعمال واملهندس�ون
والصناع وا ُمل َخ ّ
ططون يابانيني.
ونف�س األم�ر يف كوريا الجنوبي�ة التعلي ُم هو ال�ذي َ
صن َ َع
كوري�ا وغيرّ حال�ة الفقر والتخلف إىل إحْ ـ�دَى الدول الكربى
صناعي�اً ،فس�نوات التعلي�م االبتدائ�ي واإلع�دادي والثانوي
ٌ
مختلف بحسب
متطابقة مع نظامنا ،ولكن املنهج واألسلوب
األ َ ْهــ�دَاف والغاي�ات التي يتطلع إليها الش�عب الكوري مع
قيادته.
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الشعبي
ّ
مبادرة ماتيس بين الضغط األممي والرفض
محمد أحمد الشرفي *
مب�ادر ُة وزي�ر الدف�اع األمريك�ي ،ماتيس،
بش�أن حَ ـ� ِّل األزم�ة اليمنية جاءت على غرار
مب�ادَرات كثيرة س�بقتها ،منها املب�ادر ُة التي
ُ
الرئيس األمريكي األس�بق كريي ،وهي
أطلقها
يف مجمله�ا تقيض بتقس�يم اليم�ن إىل مناطق
َ
مناطق عازلة.
حُ كم ذاتي وإيجاد
َ
وهذه املبادر ُة تُش�به إىل ح ٍّد ما فكرة األقاليم
ُ
حكومة ه�ادي بأقاليم وعاصمة
التي أطلقتها
ُ
مركزية ،وبهذا َفإ َِّن مب�ادرة ماتيس تحتمل أن
َ
تكون من باب األمر الواقع بمعنى تسليم ُكــ ّل
َ
منطق�ة ملن يس�يطر عليه�ا ،وقد تفه�م بأنها
امت�د ٌ
اد لفك�رة األقالي�م التي تتبنّاه�ا حكومة
هادي بدعم من دول التحالف بقيادة السعوديّة،
ُ
حيث أوض�ح ماتيس يف مداخلته -خالل مؤتمر
َ
وق�ف الحرب يف
األم�ن املنعق�د يف املنام�ة -أن
َ
اليمن يعتم ُد عىل إيجادِ
مناطق منزوعةِ السالح
ونزع األسلحة الثقيلة ،ويقصد بذلك الصواريخ
الباليس�تية الت�ي يطلقه�ا الجي�ش اليمن�ي

نح�و الس�عوديّة ،وهذا م�ا توحي ب�ه األوضا ُع
ومرتزقتهم
على األرض بع�د عج�ز التحال�ف
ِ
من التق�دم عس�كريّا ً خالل أربعة أع�وام ،فلن
يتقدّم�وا باتج�اه صنع�اء ،ولم ّ
يحقق�وا نرصا ً
ُ
الجيش
يف الحدي�دة كم�ا خطط�وا ل�ه ،وال زال
مرين يف التقدم
اليمني واللجا ُن الش�عبيّة مس�ت ّ
العس�كريّ يف أ َ ْكثَـــ َر م�ن جبهة ،باإلضافة إىل
ري بالتصنيع الحربي.
إحراز تقد ٍم كب ٍ
ً
وعىل الرغم من أن هناك أطرافا ً
دولية للدفع
ً
رفضا
بهذا املبادرة إىل حي�ز التنفيذ إلاّ أن هناك
شعبيًّا واسعً ا ،سواء يف مناطق سيطرة املجلس
الس�يايس أ َ ْو املناط�ق الجنوبي�ة والش�مالية
ّ
الرشقية ،وهو األم ُر الذي ي ُ
ُعيق فكر َة التقس�يم
من دخولها حَ يِّــ َز التنفيذ أ َ ْو حتى مناقش�تها
كمقتر ٍَح للتس�وية السياس�يّة على طاول�ة
املفاوضات.
ورغ�م األوض�اع االقتصادي�ة الصعب�ة
مر
لليمنيني إال أن منس�وبَ الوعي الوطني مست ٌّ
ُ
ّ
ُ
الحقيقية
األهداف
تكش�فت
بالتصاعد ،بعد أن
للعدوان عىل اليمن والتسابق الواضح للسيطرة

عىل املناط�ق الحيوي�ة ومناطق تواج�د املوارد
الطبيعية ،ويف ظل الفشل الذريع إلدَا َرة املناطق
املحت ّلة من قبل السعوديّة واإلمارات ،األمر الذي
جعل كثريا ً م�ن املكوّنات السياس�يّة والفكرية
والقبلي�ة -بم�ا فيها تل�ك املكون�ات الواقفة يف
صف العدوان -تشعر بأنها مستهد ٌ
َفة بالدرجة
األوىل ،وأن لعن�ة التقس�يم والتجزئ�ة س�تطال
نفق أ َ ْكثَـــ َر َ
َ
ظالمً ا.
الجميع وتُدخِ ُل
الوطن يف ٍ
وم�ع املراهنَة على وعي املجتم�ع اليمني يف
ٍ
توقعات
رفض التقس�يم واألقلمة ،إلاّ أن هناك
لتنفيذ س�يناريو التقس�يم وحت�ى وإن لم يتم
ُ
التواف�ق علي�ه بين الفصائ�ل اليمني�ة ،ولكنه
س�يتم بش�كل إحداث تباين س�لبي وتصادُمي
بني وح�دات الجغرافيا اليمنية املختلفة طائفيا ً
مرتزقتهم من اليمنيني،
وقبَلي�ا ً وَ ،...عن طريق
ِ
َ
وقف عدوانهم فستظ ُّل
وإن أعلنت دول العدوان
تن�ز ُ
ف وثرواتُه�م تُنهَ �بُ وهم
دم�ا ُء اليمنيين ِ
مش�غولون بش�أنهم الداخيل وتأمني حُ دُودهم
الداخلية فيما بينهم.
* قيادي يف حزب السلم والتنمية

تتمات من الصفحة األخيرة ..

عندما تنتصر افرض شروطَك
يا مسرت ماتيس

الغ�زو الس�عوديّ اإلمارات�ي والدمار ال�ذي ألحق�ه العدوا ُن
باليمن.
ُ
أدمغ�ة اليمنيني وس�ه ُرهم
أم�ا صواريخن�ا الت�ي أنتجته�ا
وتعبُه�م وتضحياته�م فلا توج�د إراد ٌة عىل األرض تس�تطي ُع
انتزاعَ ه�ا؛ ألنها يدنا القوية التي نصف�ع بها ُكـ ّل متطاول عىل
سيادة الجمهورية اليمنية وش�عبها املتواضع الكريم واملسالم
املدافع عن نفسه.
الشروط الت�ي يضعه�ا املتغط�رس األمريك�ي هي رشوط
منتصر وكان يمك�ن ل�ه أن يل�وح به�ا يف مرحل�ة مبكرة من
الع�دوان للمس�اومة .أما الي�وم وبعد ثالثة أع�وام ونصف عام
م�ن الدمار والقتل والحصار فقد تغريت موازين القوى وأصبح
العال�م يدرك ه�ذه الحقيق�ة ،وكل الدعوات إىل إيق�اف الحرب
تقوم عىل أس�اس هذه الحقيقة املرة بالنس�بة لقوى العدوان.
لقد عاش الشعب اليمني الحرب بكل ويالتها ،وحورص حصارا ً
خانق�ا ً تقلب خالله يف مقالة عىل زيت حار من النار والكراهية
غري املربرة من قوى متعجرفة نحو شعب لم يطالب بغري حقه
يف الحي�اة الكريمة والحرة عىل أرضه ويف دولته ذات الس�يادة.
لقد رصن�ا اليوم نحن اليمنني املحارصين واملدافعني عن أرضنا
�ر ً
ثقة بأنفس�نا وبقدراتنا وبمخاطر أش�قائنا األس�وأ بني
أكث َ
الحكام يف العالم.
لق�د خرجن�ا خالل ه�ذه الحرب من وه�اد التبعي�ة وأوهام
انعدام ُ
القدرة والحيلة وصعدنا إىل ذُ َرى املجد والعزة عىل ساللم
ش�يّدتها جماج ُم أرشف وأش�جع وأنبل وأكرم من فينا .لم تعد
ُ
أي�ة ق�وة يف العالم بقادر ٍة على إذاللنا وإملاء رشوطها علينا.
فبصربنا والتعب ،وبدمائنا والجراح صمدنا أمام ُكـ ّل العواصف
ننكسر .هكذا هي
ننحني أ َ ْو
وال يمك�ن بع�د ُكـ ّل ما ج�رى أن
َ
َ
حالتنا املعنوية ،وتلك هي لُغتُنا نحن بس�طاء الشعب(( ،أحرار
من طني الكرامة نخلق والعز يف الحمض الوراثي الصق)).
فإىل أن تنترصَ يا مسرت ماتيس أنت ومهفوفك محمد املنشار
ض رشو َ
تفر َ
َ
تكون واقعياً،
طك ،أما اليو َم فعلي�ك أن
يمكن�ك أن ِ
وأنت تعرف أنك ال تس�تطي ُع أن تنت�ز َع بالكالم املنمق واملراوغة
ِ
بأحدث أس�لحتك التي
الحرباوي�ة م�ا لم تس�تط ْع أن تنتزعَ �ه
ترتو حتى اآلن.
رشبت بها دما َء اليمنيني ولم ِ

السياسي وقيم الطغيان
الحل
ّ

م�ا لها م�ن توظيفات نفعية رأس�مالية بقدر م�ا تمثله من
مرتك�زات جوهرية -ويج�وز لن�ا أن نطلق عليه�ا باملرتكزات
الس�يايس واالجتماعي الداخيل
الش�كلية -يقوم عليه�ا النظام
ّ
له�ذه ال�دول القائمة أصالً على التعددي�ة الثقافي�ة واآلليات
والربامج الديمقراطية.
أم�ا بُعدُها األ َ ْ
خلاَ ق�ي واملعتقدي فيكا ُد ينع� ِدمُ ،وبغياب هذا

َ
هامش املناورة والتالعُ بَ بتلك القيم واس�عة جدا ً
البُع�د نج ُد أن
ُ
وخ ُ
صوْصا ً فيما يتعلق بسياستها الخارجية.
ولك�ن من املهم الق�ول إن انته�ا َك تلك الدول لتل�ك الحقوق
َ
يتوق�ف عندما يص�ل به الح�د إىل تهديد
والحري�ات يمك�ن أن
مرتك�زات النظ�ام الليبرايل الجوهرية التي تق�وم عليها آليات
اللعبة ويمثل احرتامها يف حدها األدنى رشطا ً أساسيا ً الستمرار
عمل تلك اآلليات.
واعتق ُد أنه بالنس�بة لحرب اليمن وما مثلته الجرائم املرتكبة
من انتهاكات صارخة لحقوق اإلن ْ َسان وما رافقها من انتهاكات
أفظع لحرية الرأي والتعبري إىل الحد الذي تجاوز الهامش املتاح
لهذه األنظمة يف الس�كوت عليها؛ لذلك ليس غريبا ً ما شاهدناه
من تحوّالت كبرية -وخصوصا ً بعد مقتل خاشجقي -يف خطاب
تلك الدول وسياس�تها اإلعالمية وتزايد الضغوط التي يمارسها
ال�رأي العام الغربي ومنظماته الحقوقية فأنا ال أش�ك يف جدية
تلك النداءات ُ
وخ ُ
صوْصا ً بالنسبة لألصوات اآلتية عرب الصحافة
وتلك القناعة مبنية عىل حقيقة أن مس�ألة االس�تمرار فيها أ َ ْو
السكوت عنها أمر قد يلحق أرضارا ً كبري ًة بتلك األنظمة وبآليات
َ
ُ
تحققه من مصالحَ يف
يفوق وَبصورة كبرية ما يمكن أن
عملها
حال إرصارها عىل االستمرار يف الحرب مهما كانت تلك املصالح
اسرتاتيجية بالنسبة لها.
وكذلك ِو ْفــقا ً لعدم وجود حل بديل بأيديهم؛ بس�بب صمود
ش�عبنا وجاهزيته عىل االس�تمرار يف املوجهة وبذل التضحيات
َ
نكون
ولك�ن -ومع هذه األنظمة يجب اس�تصحاب -يج�ب أن
عىل علم أن من ضمن قيمها وسياستها الكذب واملراوغة سواء
يف عالقته�ا بالداخ�ل أ َ ْو الخ�ارج ،فهذا ما تعتم�ده يف مثل هذه
االوضاع كبديل مؤقت للقوة العس�كرية كما أنها عوّدت العالم
ً
مهزومة باملعنى الدقيق للهزيمة فهي
أنها ال تخرج من حروبها
َ
األفخاخ بعدها حتى العس�كرية منها ودائما ً ما
دائم�ا ً ما ترتك
ٌ
ٌ
يس�بق هزيمتها محاوالت عديدة وَجرائ ُم فظيعة كما حصل يف
فيتنام وأفغانستان والعراق وسوريا والصومال؛ لذلك فالرهان
هو عىل صحوة أسلحتنا ووعينا وتماسك جبهاتنا..
والله املوفق.

املهفوف ومشهده األخري!!..

صيح�ة تحذير للمهف�وف وأبي�ه ومنحهم زمنا ً ب�د َل إضايف
لحس�م املعركة أ َ ْو ستجري أمريكا تغيريا ً يف ترتيب الحُ كم داخل
اململك�ة ،وب�دأت مالمحُ ه�ا بعودة األمير أحمد ب�ن عبدالعزيز
والتلويح به؛ باعتباره وليا ً للعهد جديد.
ُ
وقص�ف صنع�اء والتصعي ُد يف الس�احل
وتصعي� ُد البارح�ة
َ
رقصة املوت األخرية.
الغربي هي بالنسبة للمهفوف وأبيه
نح�ن أم�ام تراجيديا املش�هد قب�ل األخري لغطرس�ة َ
وص َل ِف
املهفوف وأبيه ،وذلك قبل استدال الستار عىل أبشع وأقذر حقبة
عاشتها املنطقة!!..

العدد
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الطريق إلى جهنم
معاذ الجنيد

��ارات (���ص��ال ِ��ح ال�ص َّمـا ِد)
ي��ا ِل�� َث ِ
وه َ���ي ت���ذرو ال��غ��زا َة َذ َّر ال��رم��ا ِد
وه َ��ي ِم��ن فوقهم و�أ�سفل منهم
����م م���ن ح��و ِل��ه��م َل�� ِب��امل��ر���ص��ا ِد
ُث ّ
���ات امل��ن��اي��ا
���م ُم��� َر ّب���ع ِ
�أدخ��� َل���تْ��� ُه ْ
َج�� ّه��زَ ت�� ُه ْ��م ���س��ن��اب�ل ًا للح�صا ِد
يح�صي ُه ُم ال�� َّردَى يف ِ�س ِج ٍّل
كان ِ
�أ���ص��ب��ح��وا ُي��ق�� َت�� ُل��ونَ ِب��ـ(ال�� َع�� َّدا ِد)
َوم��ن ا�ست�صعبوا ا َمل ِ��ج��ي َء �إلينا
���ت م���وتَ��� ُه ْ���م ل��� ُك��� ّل ب�ل�ا ِد
�أو� َ���ص��� َل ْ
مل ت���زل ن�����ش��ر ُة امل�����س��ا ِء ُت�� َغ ّ��ط��ي
ال�ص ّما ِد)
ُم�ست ََج ّد ِات
(�صالح َ
ِ
***

����ارات ���ش��ع�� ِب��ن��ا ا ُ
حل����� ِّر لمَ َّ���ا
ي���ا ِل���� َث ِ
طريق اجلها ِد
ُي�ص ِب ُح ال��ث���أ ُر يف
ِ
هجوم
ُك�� ّل��م��ا �أع��ل��نَ ال�� ِع��دى ع��ن
ٍ
غ���رق���وا ب����ع����دَ ُه ب�����ش��ه ِ��ر ِح�����دا ِد
ف��ـَ(ع��وي��دي��ن) ك��ان ُي��ن��هِ ��ي ِل���وا ًء
و ِل����� َوا ًء (�أب���و �شهيد اجل���رادي)
َوم�� َغ��ازِي (�أب��ي �صالح) � َأع���اد َْت
لحِ ِ ��� َم���ان���ا ح����وا� ِ����ض����ر ًا وب�����وادي
َف����زَ ع����اتُ امل��ج��اه��دي��نَ عليهم
�����س��ف ْ��ت ب��ال��ع��ب��ي ِ��د والأ����س���ي���ا ِد
َخ َ
��وع
مي��ل��ك��ون ال
َ
�����س�لاح م��ن ك ِّ���ل ن ٍ
�ي�ن الأي������ادي!!
وي��ج��ي��ئ��ونَ را ِف���ع َ
وتُ����ن����ا ِدي ُج���ن���و ُده���م :ي���ا �إل��ه��ي
��وم ال�� ّت�� َن��ا ِد
م��ا ال���ذي �ساقنا ل��ي ِ
�����ف
ُك��� ّل���م���ا �أق��� َب��� َل���ت ك��ت��ي��ب�� ُة َز َح ٍ
���ت �أُخ���تَ���ه���ا لمِ����ا ه���� َو َب����ا ِدي
َل��� َع��� َن ْ
ال�سالح! و�أل َقوا
مل ن ُق ْل�َ :س ِّل ُموا
َ
يف ي��دي��ن��ا خم�������ازِنَ الإم�������دا ِد
وي���ك����أنّ ال���ع���د ّو �أ���ض��ح��ى عمي ًال
���ج ِّ
���ل ال��ع��ت��ا ِد
رام ت���زوي���دن���ا ب ُ
َ
ت��ت�� َه��اوى ُق���وى ال�����ض�لال�� ِة ..لكنْ
ق������ ّو ُة اهلل م���ا ل��ه��ا م���ن َن��� َف���ا ِد
***

أر�ض َجور ًا
حني زا َد الطغا ُة يف ال ِ
ق َ
رب ال�سما� :أت��ا ُك ْ��م ِعبادي
��ال ُّ
ِف��ت��ي�� ٌة م���ن �إراد ِة اهلل ج����اءوا
ي��ق��ه��رون املُ���ح َ
���ال ب��االع��ت��ي��ادي
�إنْ م�شوا زلزلوا رَّ
الثىُ ..
وخ َطاهُ م
����راك���� ُز الأر� َ����ص����ا ِد
َ���س َّ��ج��ل��ت��ه��ا م ِ
َر ِج������� َع ال���ب���ح��� ُر ل����ل����ورا ِء ق��ل��ي�ل ًا
هجوم ُهم يف الأعادي!
حني َ�ش ّنوا
َ
���ح ب��ع��� ِ��ض ال���غ���زا ِة ملّ���ا �أح ّ�����س��وا
وي ُ
باحليا ِد!!
ب� َأ�س �شعبي ..ت ََظاهَ روا ِ
�����ش �أت����ى غ��م��رن��ا ُه م��وت�� ًا
ُك���� ُّل ج��ي ٍ
�������س ا ِمل����� َه�����ا ِد
وب���ع���ث���ن���ا ِب������ ِه ل���ب���ئ ِ
واتّ�صلنا ب��خ��از ِِن ال��ن��ارُ ..قلنا:
َ
فالقلوب َ�صوا ِدي
البط�ش..
�أكمِ ِل
ُ
ُق�� ِت��ل��وا حل��ظ�� َة ال��و���ص��ول �إل��ي��ن��ا
ف�صحوا مِبا يف الف�ؤا ِد
قبل �أن ُي ِ
ُق ْ
����ت ب��ال�� ِن��ي��اب�� ِة ع�� ّن��ا:
���ل َل��� ُه ْ���م �أن َ
انطباع ُهم عن بالدي؟؟
كيف كان
ُ
��رم
�أي��ه��ا ال�صامتون ع��ن ُك ِّ���ل ُج ٍ
�صمت َ
اجل َما ِد!!
ك��ا َد �أن ي�ستف ّز
َ
ال ت�صيحوا لأجلنا ..ولت�صيحوا
ر�أف������� ًة ب��ال��ع��ب��ي ِ��د والأوغ����������ا ِد!!
�ت�راب � ُ
ممن
���ص��ا َر حت��ت ال ِ
أك�ث�ر ّ
ف���و َق���هُ ..وال�����س��وا ُد ف��وق ال�����س��وا ِد
�إنّ َ
ذاك ال���رم���اد ..ك���انَ ِل���وا ًء
ما جَ َ
نا منهُ ..غ ُري َ
ذاك الرما ِد!
ِ����س��� ًا هُ ��ن��ا ِل َ��ك ���ص��اروا
َط�� َل�َل�اَ ً دَار َ
و(ع���ا ِد)
���وح) َ
��وم (ن ٍ
وحديث ًا ك��ق ِ
�ست�شفيات
أ�ضح ِت البارِجاتُ ُم
ٍ
� َ
ؤو�����س والأج�������س���ا ِد
ل��ب��ق��اي��ا ال����ر� ِ
�ب�ر ُي��� َو ِّ����س��� ُد اث��ن�ين من ُهم
ُك���� ُّل ق ٍ
�ب�ر ان��ف��رادي!
مل َي�� ُع��د للقتيل ق َ
بعدَ ما َج��ا َو ُزوا الأل َ
��وف و�أ�ضحى
����وم ُن�� ُف��وق�� ُه��م يف ازدي�����ا ِد
ك��� ّل ي ٍ
��ام ُرف���اتٌ
حت��ت ه���ذا ال��َث�رَ ى ي��ن ُ
ِ�����ي ُم������ َن������ َّو ُع الأح������ق������ا ِد!!
ع�����المَ ٌّ

ال�����و ِف����� ّي�����اتُ ي����ا َع����������والمِ ُ ِم��� ّن���ا
وع���ل���ي��� ُك���م ����ش���ه���ائ��� ُد املِ����ي��ل�ا ِد
***
�أقبلوا من ُجذو ِر ( ُلوران�س) ..جئنا
��ام (الهادي)
من َ�سنا ث��ور ِة الإم ِ
َ�ض ّل َلتهُم�صحيف ُة(البُو�ستْ و ُ
َا�شنْ !)...
وهَ ��دَ ت��ن��ا (�صحيف ُة ال َ�����س ّ��ج��ا ِد)
ال ي����زال����ون ق���ا����ص���ري���ن ع��ل��ي��ن��ا
قبل عقدَ ين و(الإم���ارتُ ) َن��ا ِدي
م��ـ ٍ��د
م��ن َر َق����ى ل��ل�� ُع�لا ب ُ�����س�� ّل ِ��م جَ ْ
غ�ي�ر َم���ن ي��رت��ق��ي ع��ل��ى ِم��ن��ط��ا ِد!
ُ
من ُ
َ
للرق�ص ت َ
ُن�ضى
ال�سيوف
يظنُّ
ِ
اجليا ِد!
ي�س ُ �أ ّم��ه ِ
��ات ِ
ُ
يح�سب ال ِع َ
هُ ���م ك��م��ا ال����� ُّدود ن�����ش���أ ًة مُ ُ
ون����� ّو ًا
ط��������ر�أوا ه���ك���ذا ِب��ل��ا �أج�������دا ِد
َل�� ِع َ��ب ال��ن��ف ُ��ط ب��ال�� ُّرع��ا ِع ف��ج��اءوا
م����ن ع����داوات����ه����م ب��ل�ا �أب����ع����ا ِد
هُ ْ��م ي ُ��ظ�� ُّن��ونَ ح��ر َب�� ُه��م يف ب�لادي
��روب التي على (الأي�� َب��ا ِد)
ك��احل ِ
���رب
ق��ب��ل��ه��ا مل ُي���ج��� ِّرب���وا � َّأي ح ٍ
م��ا َل�� ُه��م يف ال��ق��ت��ال � ُّأي ام�� ِت��دا ِد
�أُنهِ ُكوا وهي وا ِق�� ٌع ..لي�س ُيجدي
�أم���� ُر �إل��غ��ائ��ه��ا م��ن (الإع������دا ِد)
ه��ك��ذا تنتهي امل��م��ا ِل ُ
��ك طي�ش ًا
ح�ي�ن ت��غ��دو ب��ق��ب�����ض�� ِة الأوال ِد!!
***
ي��ا زم���ان��� ًا م���ؤم��رك�� ًا � َ���ص���ا َر في ِه
لي�س ي��دري ال��ع��د ُّو كيف ُيعادي!
َ
(الريا�ض) ِفدا ًء
(لندنٌ) �سا َقت
ل�ت�رى ���ش��ك َ��ل م��وت��ه��ا ب��اع��ت��ق��ادي
و(�أب���و ظبي) م��ا �أتتنا اختيار ًا
ف��ـ(�أب��و ظبي) كلب ُة (امل��و���س��ا ِد)
�����ي ن���ا ٌر
دف���ع���وهُ ���م لأر����ض���ن���ا ِ
وه َ
�ل�اظ ال ِّ
�����ش��دا ِد
وع��ل��ي��ه��ا م��ن ال��� ِغ ِ

نجَ��ح��وا باحتالل ِ���ش�ب ٍر ..ولكنْ
َ
ذلك ِّ
ال�ش ُرب كانَ (�صلع َة هادي)
ف���ل���ي���ق���ول���وا ب����أن���ه���م ح��ك��م��وه��ا
ب��ع��د ه����ذا ال���ع���ن���ا ِء والإج����ه����ا ِد
�إ ّن���ه���ا م��ث ُ��ل �أر���ض��ه��م ور�ؤاهُ ������م
بال�سما ِد!
� َ��ص��ل��د ٌة ل��و ت�� َك�� ّد َ���س��ت ّ
��ود)
�إنّ ���ش�� َّر ال����دواب (� ُآل ���س��ع ٍ
������د) و(زي������ا ِد)
وخ���ن���ازي��� ُر (زاي ٍ
أر�ض
بعدَ جم ِع
اجليو�ش من ُك ِّل � ٍ
ِ
�����رب ط���وي���ل��� ِة اال ِّت����ق����ا ِد
ب��ع��د ح ٍ
���وع
ي���ت���م��� ّن���ونَ �أن من������وتَ ب ُ
���ج ٍ
����ر� ..أو ف�����س��ا ِد!!
�أو ب����داءٍ مُ����دَ ّب ٍ
ي��ا لحِ ُ ��ل ِ��م ال��ط��غ��ا ِة كيف تال�شى
حُ���ب َ
���ط املُ���ن���ى واملُ������را ِد!
وغ����دا م
��رب نا ٌر
من �أع��انَ الأُب���اة ..واحل ُ
لي�س ُت��ع��ي��ي�� ِه ج��ب��ه�� ُة االق��ت�����ص��ا ِد
ب��ي��ن��ن��ا ..ي���وم تجُ���َب��رَ ونَ ج��ه��ار ًا
�أن تبيعوا ق�صو َركم يف امل���زا ِد
����وم ت��ف�برك��ون ان��ت�����ص��ار ًا
ُك���� َّل ي ٍ
وتُ���ع���ي���دونَ َر ْح��ـ�� َل��ك��م ب��ال��ك�����س��ا ِد
الزُّحوفاتُ يف (عرب�سات) خا َب ْت
ف�أعيدوا الز َ
ُّحوف عرب (الروادي)
وع��ل��ي��ه��ا َمت������ ّددُوا ح��ي��ثُ �شئتُم
واق��ت��ل��وا ُك َّ
����ل ���س��اع��ت�ين ِق���ي���ا ِدي
ل����ن ت���ك���ون���وا ب���ح���اج��� ٍة ل��دل��ي ٍ��ل
�صوت املُ��ذي�� ِع من �أيِّ وادي
غري ِ
كذب ُة (الكامريات) �أ�سر ُع ك�شف ًا
أث�ي�ر �أو ب���ا ِمل���دا ِد!
ف��اك��ت��ف��وا ب���ال ِ
***
�أي��ه��ا املُ��ح��ب��ط��ونَ يف ُك ِّ
���ل ���ش��يءٍ
�أَ ُّي����� َه�����ا املُ���ث��� َق���ل���ونَ ب���الأ����ص���ف���ا ِد
نحنُ ن��دري مب�ستوى ما ح�شدت
�إنمّ����ا ُ
اهلل ف َ
����وق ُك��ـ ِّ��ل اح�� ِت�����ش��ا ِد
َ�س ِّلموا ا ُ
لل�شعوب و ُموتُوا
كم
ِ
حل َ
أهد ُكم َ
�سبيل الر�شا ِد))
� مّإنا ((� ِ
ان�صتُوا الآنَ  ..فالوجو ُد يُ��دَ ّوي:
ِ
��ارات (���ص��ال ِ��ح ال�ص َّمـا ِد)
ي��ا ِل�� َث ِ

العدد
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مقتطفات نورانية
ٌ
فالش�عار هذا أثبت عندما مس�حوه ,عندما تراه ممسوح
هو يشهد  -وهو ممسوح  -بماذا؟ أنه مؤثر عىل األمريكيني,
عندم�ا تراهم يخدش�وه يش�هد بأنه مؤثر على األمريكيني,
أيضا ً مؤثر عىل الوهابيني ,مؤثر عىل الوهابيني أيضا ً بش�كل
كبري[ .ملزمة الشعار سالح وموقف].
ً
ه�ذا الش�عار ما بإمكانه�م أن يرفعوه ،ومح�رج جدا أن

ينتشر ،يؤثر على مكانتهم؛ ألنه�م أ َ ْ
صبَــحوا ه�م قاعدة
عريضة يف البالد ،يؤثر عىل مكانتهم ،وبالتايل ما معهم خيار
إال يحاول�وا يقولوا :بدع�ة أحياناً ،يضجوا مل�اذا نرفعه؟ إذا ً
فهذا أيضا ً من بركات الش�عار هذا ،من بركات الش�عار أنه
نفعنا ،أمام األمريكيني ,هو هذا الس�فري األمريكي ضج منه,
أمام الوهابيني هم ذوال ضجوا منه.

إذا ً فأن�ت بعمل واحد تؤثر عىل عدة جه�ات ،عدة جهات
تؤثر عليها ،وهو يف نفس الوقت عمل مرشوع ،عمل مرشوع
ما أحد يس�تطيع أن يقول :أن العبارة الفالنية فيه ال تجوز،
أنها عبارة محرمة ,أبداً ،عمل مرشوع ومؤثر ،فاملفروض أن
الناس ينطلقوا فيه ،يعملوا عىل توزيعه[ ..ملزمة الش�عار
سالح وموقف].

بناء صحيحاً إال على أساس
األمة اإلسالمية ً
لن ُت ْبنى ّ
معرفتها (القُــ ْرآنية) بأهل الكتاب
 :بشرى المحطوري:
هل (السالم) ممكن مع اليهود؟!
أوضحَ َّ
الش ِهيْ ُد َ
َ
س ُالقائِـ ُد َ
لاَم اللهِ عَ َلـيْهِ -
يف مح�ارضة (ملزم�ة) ال�درس الخام�س
َ
تكون
م�ن دروس رمض�ان على رضورة أن
األُمَّ ـــ�ة عىل معرف�ة تامّ ة بنفس�يات أهل
الكت�اب من خلال ُ
�رآن الكري�م الذي
القــ ْ
أحكم�ت آيات�ه ،والذي ه�و (ه�دى للناس)
وم�ن خالل هذه املعرفة س�يتضح جليا ً بأنه
ال يمكن أن يحص َل س ٌ
لام مع اليهود ،إذ قال
َّ
الش ِهيْ ُد َ
س ُالقائِـ ُد َ
َل�اَم اللهِ عَ َلـيْهِ [ :-الحظ
قوله{ :أ َ َفتَ ْ
طمَ عُ َ
�ون أ َ ْن يُ ْؤ ِمنُوا َل ُكمْ}(البقرة:
م�ن اآلية )75ه�ذا الط�رف الغب�ي ،الطرف
الغب�ي فعلاً ال�ذي ال يع�رف بن�ي إرسائيل
متى صار عنده أمل قد أ َ ْ
صبَــح يس�مع من
بن�ي إرسائيل ،هم م� َّكارون ،ه�م مضللون
يصدقهم عندما يقولون[ :إنه احتمال ندخل
معك�م يف هدن�ة واتفاقيات سلام ومواثيق،
ويهمن�ا أن يك�ون هن�اك سلام وتعاي�ش
س�لمي] فيع�ود ه�ذا على أ َ ْ
صحَ اب�ه الذين
يجاه�دون ويقاتل�ون ليقول له�م :اقعدوا،
اس�كتوا] ويقوم برضبه�م؛ ألن لديه طمعاً،
هنا أليس طامعاً؟ هو طامع يف بني إرسائيل
أنه سيدخل هو وإياهم يف ماذا؟ يف اتفاقيات
سلام ،ويس�تقر ،وال يوجد حاجة لقتالهم!
يف األخير يقس�و على أ َ ْ
صحَ اب�ه على الذين
يجاه�دون ،وفعلاً ه�ذا حصل يف فلس�طني
بش�كل عجي�ب[ ،الس�لطة الفلس�طينية]
يخادعه�ا اإلرسائيلي�ون ،وظن�وا فعلاً أن�ه
سيدخل معهم يف سالم ،وتنتهي القضية!
إذا ً أولئ�ك الذي�ن هم مزعج�ون [حماس
والجه�اد] وتل�ك الح�ركات املجاه�دة؛ ث�م
يرجعون عليهم بقسوة ،ويعيقون أعمالهم،
ويقتلون منهم ،ويس�جنونهم ويس�لمونهم
لإلرسائيليين يف بع�ض الح�االت؛ ألن�ه ق�د
أَ ْ
صبَــح لدي�ه طمع أنهم س�يصدقون! .ال،
القضي�ة هنا ال يكون لدي�ك طمع فيهم عىل
اإلطالق ،أن يبني الناس أنفسهم عىل أساس
معرفته�م لبن�ي إرسائي�ل ،يمك�ن مت�ى ما
ج�اءت مرحلة معينة رأوا ه�م ،هذا الطرف،
ليس عىل حس�ب إمالءات بن�ي إرسائيل :أنه
يأت�ي هدن�ة ،يأتي صلح ويك�ون هو مجهز
نفس�ه بالش�كل ال�ذي يع�رف أن�ه احتمال
 100%أنه�م ينكث�ون لكن اتركه�م ينكثون
لترضبهم؛ ألنه مت�ى ما نكثوا عهداً ،متى ما
صبَــح مربرا ً واقعيا ً ومربرا ً
نقضوا ميثاق�ا ً أ َ ْ
ً
ضرْ
إعالمياً ،ومربرا ً منطقيا أن يُ َ بُوا].

إسقاط اآلية على الواقع يف هذا
الزمان:ــ
وأس�قط َّ
�هيْ ُد َ
َل�اَم الل�هِ
س ُالقائِـ� ُد َ
الش ِ
عَ َلـيْ�هِ  -قوله تعاىل( :أ َ َفتَ ْ
طمَ عُ َ
�ون أ َ ْن يُ ْؤ ِمنُوا
ان َف ِر ٌ
يق ِمنْهُ ْم ي َْسمَ عُ َ
َل ُك ْم و ََق ْد َك َ
ون َكال َم ال َّلهِ
ث ُ َّم يُحَ ِّر ُفون َ ُه ِم ْن بَعْ ِد مَ ا عَ َقلُوهُ} (البقرة :من
اآلي�ة  )75عىل واقعنا بالحدي�ث عن العراق،
وامللف الن�ووي العراقي ،حي�ث قال[ :الحظ

القص�ة العجيب�ة التي تبين لك أن�ه الناس
الذي�ن يكونون جريئين إىل الدرجة هذه :أن
يح ّرفوا كالم الله سيحرفون أي يشء تقدمه
إليهم ،ألم يحصل هذا يف قضية العراق عندما
قدم ملف�ا ً كامالً عن أس�لحته وعن برامجه
التس�ليحية ،أل�م يقوم�وا بخطف�ه ه�م؟
اختطفوه وفعلاً غريوا فيه حت�ى أ َ ْ
صبَــح
ظاهرا ً بأنهم غريوا فيه فعالً قبل أن يوزعوه
لدول أ ُ ْ
�رى ،ويعيدوه إىل [مجلس األمن]
خــ َ
أ َ ْو إىل [الجمعية العامة لألمم املتحدة] غيرّ وا
فيه.
اإليراني�ون س�لكوا نف�س الطريق�ة أي
قدموا ه�م أيض�ا ً تقارير قدموا أش�ياء عن
برامجه�م إىل [الوكال�ة الدولي�ة] واح�د من
األمريكيين يتكلم قبل أس�بوع ق�ال :قدموا
بع�ض ،أي :اإليرانيني قدموا بع�ض ،أي :أن
هن�اك مطالبَ  ،ال تنتهي هذه املطالب .أولئك
يترصف�ون معه�م على أس�اس أن عندهم
أم�ل ،أ َ ْو عندهم طمع :أن يؤمنوا لهم! هؤالء
أناس لي�س فيهم مطمع أن يؤمنوا لكم عىل
اإلطلاق .إذاً ،العنوان ه�ذا ،أ َ ْو القضية هذه
تحته�ا ترصف�ات كثرية جداً ،إم�ا ترصفات
خط�أ  -عندم�ا ال تكون فاهم ب�أن الله قال
عنه�م ،ب�أن ليس فيه�م مطم�ع أن يؤمنوا
لك�م  -أ َ ْو ترصف�ات إيجابي�ة عندم�ا تكون
واثقا ً بهذه :أن هذه طبيعة لديهم ثابتة ،فإذا
كانوا يحرفون كالم الله س�يحرفون كالمك،
{م ْ
كالم أي دول�ة ،كالم أي ح�زب ِ
�ن بَعْ ِد مَ ا
عَ َقلُوهُ}(البقرة :من اآلي�ة )75ليس تحريفا ً
عىل أس�اس أنهم إنما يتحدثون بما فهموه،
يتحدث�ون بم�ا فهم�وه فتك�ون النتيجة يف
األخري ماذا؟ أنهم لم يعرفوا املوضوع فعربوا

عنه خطأ ،ال .إن القضية من أصلها أنهم هم
ينطلقون متعمدين للتحريف].

ال يسمح اهلل أبداً أن (تُزاح)
نصوص تدلُ على قضايا
ٌ
أساسية:ــ
ويف ذات الس�ياق أش�ار َّ
�هيْ ُد َ
القائِـ� ُد
الش ِ
س َُ
لاَم اللهِ عَ َلـيْهِ  -وهو يتحدث عن تحريف
اليه�ود لكت�ب الل�ه ،أن هن�اك (نصوص�اً)
أساسية مهمة جدا ً تدل عىل قضايا مهمة ال
يسمح الله ألهل الكتاب من خالل تحريفهم
للتوراة واإلنجيل ،كذلك لطوائف من األُمَّ ـــة
ْ
اإلسلاَ مية بعد موت رسول الله صىل الله عليه
وآله وس�لم وتحريفها لكثري م�ن األحاديث،
ال يس�مح أن ت�زال أ َ ْو تمس�ح أ َ ْو تمحى هذه
النصوص ،ومن األمثلة عىل ذلك:ــ

املثال األول:ـ ورو ُد ذكر رسول اهلل
محمد يف كتبهم:ــ
قال َّ
�هيْ ُد َ
القائِـ ُد ش�ارحاً[ :تجد فعالً
الش ِ
عىل الرغ�م من حرصهم الكبير جدا ً عىل أن
ال يكون لديه�م ال يف كتب تأريخ ،وال يف كتب
ديني�ة لديهم أي مؤرش يعتبر مبرشا ً بالنبي
(صل�وات الل�ه علي�ه وعلى آله) ،وش�هادة
بأن�ه النبي املذكور يف كتبهم .ما اس�تطاعوا
أن ينس�فوا ه�ذه تمام�اً ،بقي ،بقي أش�ياء
كثيرة داخ�ل كتبه�م بع�د تحريفه�ا{ ،أَوَال
ون وَمَ ا يُعْ ِلن ُ َ
ُس َ
يَعْ َلم َ
ون}
ُون أ َ َّن ال َّل َه يَعْ َل ُم مَ ا ي رِ ُّ
(البقرة .)77:فلن يس�تطيعوا أبدا ً أن يصلوا
إىل درج�ة أن ال يبق�ى أي م�ؤرش على نبوة
محمد (صلوات الل�ه عليه وعىل آله) بل تجد

أنهم هم ،وعندم�ا تقول هم أي :الجيل الذي
كانوا يف أيام رس�ول الل�ه (صلوات الله عليه
وعىل آله) أن الله حكى عنهم{ :يَعْ ِر ُفون َ ُه َكمَ ا
يَعْ ِر ُف َ
�ون أَبْنَاء َُهمْ}(البق�رة :م�ن اآلية)146
من أي�ن هذا؟ ألي�س معناه أن هن�اك يوجد
يف كتبه�م ،ما زال هن�اك يف كتبهم ،يف تراثهم
أشياء ما تزال عالمات].
وأض�اف أيض�اً[ :كذلك م�ا كان عند بني
إرسائيل من أش�ياء موجودة يف كتب[ :العهد
القدي�م] التي يس�مونها أ َ ْو يف كت�ب[ :العهد
الجدي�د] يف نف�س الوق�ت قد يك�ون لديهم
تأويل معني.
وه�ذه يذكره�ا أح�د ال ُكتّاب املس�يحيني
الذي�ن أس�لموا بع�د ق�ال[ :يك�ون هن�اك
نص معين وعنده�م يوجد تأويل س�ائد يف
أوس�اطهم ،تأوي�ل س�ائد لديه�م] يأتي ما
يكشف هذا الواقع هنا ويبني أنه هو حقيقة
هذا النص ،ال يمكن أن يكون هذا هو الواقع
الذي ينس�جم معه اليشء هذا الذي يؤولونه
به نهائياً.
الله س�بحانه وتعاىل يعلم ما يرسون وما
يعلنون ،وكيف سيكون موقفهم من املؤرش
الفالني ،م�ن الدليل الفالني ،ال يس�مح أبدا ً
يف القضاي�ا الت�ي تعترب أساس�ية وهامة أن
يزيحوها].

املثال الثاني:ــ أحاديث (الغدير،
والثقلني ،واملنزلة):ــ
أوض�ح َّ
�هيْ ُد َ
َل�اَم الل�هِ
س ُالقائِـ� ُد َ
الش ِ
أحادي�ث مهمة جدا ً
َ
عَ َلـيْ�هِ  -أَيْضا ً أن هناك
ل�م يس�تطيعوا أن يمس�حوها ،أ َ ْو يخفوها،
َّ
وتكف� َل الل ُه بحفظه�ا ،حيث ق�ال[ :أحيانا ً

األش�ياء هذه قد تكون يف وضعية وهذا يشء
عجي�ب بل تج�ده فيما كان من بعد رس�ول
الل�ه (صل�وات الل�ه علي�ه وعىل آل�ه) داخل
األُمَّ ـــ�ة ه�ذه يصبح ه�ذا الشيء محاطا ً
بقضي�ة ،بحيث أنه لم يع�د باإلمكان إزاحته
على اإلطالق ،إما أن يكون�وا قد اعتمدوا عىل
تأويل معني ،أحيانا ً بعض التأويالت تش�كل
حماي�ة لنص معني ،بع�ض التأويالت يكون
أَ ْ
صحَ ابها معتمدين عليها ،لكن متى ما ظهر
الواق�ع الحقيقي لذلك اليشء فإنه س�يغلب
ُك ّل التأويلات ،وإذا به يظهر أكثر انس�جاما ً
مع النص مع املؤرش لم يعد هناك انس�جاما ً
بين�ه وبني م�ا قد أول�وه به .وه�ذه القضية
عجيب�ة ،لتبقى الحجة قائم�ة ..تالحظ مثالً
لدين�ا كأمثلة عىل هذه [حديث الغدير] أليس
حدي�ث الغدي�ر يالم�س أخط�ر قضي�ة لدى
اآلخرين يف كونه نصا ً يف موضوع والية اإلمام
عيل عليه السالم؟ أي :أنه الويل لألمة من بعد
رسول الله (صلوات الله عليه وعىل آله).
أعني هو من األش�ياء التي لديهم حرص
ش�ديد على أن يزيحوه نهائياً ،فلا يبقى له
أي ذك�ر ،وال يبقى ل�ه أي وجود يف أي مرجع
م�ن مراجعه�م ،وال أي ت�داول يف األجي�ال
املتعاقبة ..قد يكون يشء معني ،تأويل معني
لديه�م أنه قال يعني[ :م�ن كنت محبه فهذا
محبه] اعتمدوا عىل التأويل هذا ،ألم يعتمدوا
علي�ه؟ هذه ش�كلت حماية ،تش�كل حماية
للنص ،أعني :أن بعض التأويالت التي يعتمد
عليه�ا أ َ ْ
صحَ ابه�ا يكون أحيان�ا ً فيها مؤرش
تدخل إله�ي لحفظ النص ،هذا النص لم يعد
باإلمكان أبدا ً أن يزيحوه ،ألن القضية هامة،
وحجج الله سبحانه وتعاىل وآياته فواصل يف
القضية ..هذا التأويل يمكن أن ينسف ،ليس
بالش�كل الذي يمك�ن أن يثبت أمام دراس�ة
الحادثة ،حادث�ة الغدير ،وقضية الغدير ،أبدا ً
ال يمكن ،لهذا يتبخر أمام واقع القضية].
وأض�اف أيضاً[ :مع�ك مثالً فيم�ا يتعلق
باألُمَّ ـــة هذه [حديث الثقلني] حديث ثابت
تجده يف مراجع الحديث عند الكل ،ويصححه
املحدث�ون ،أ َ ْو منه�م منش�غلون بالتصحيح
والتضعيف جيالً بعد جي�ل [حديث الغدير]،
[حدي�ث املنزلة] أحاديث ق�د تكون مثالً عىل
أق�ل مع�دل اعتربه�ا عشرة أحادي�ث ،لكن
ه�ذه األحادي�ث ه�ي تعتبر :قواع�د عامة،
أشياء أساس�ية ،فواصل يف القضية ،هذه ما
اس�تطاعوا أبدا ً أن يزيحوها ،ممكن أحاديث
أُ ْ
خــ َرى فرعية يس�تطيع يقول :هذا نفسه
حدي�ث ضعي�ف في�ه فلان وه�و أحاديث�ه
منكرة ،أ َ ْو هو يعترب كذا يتكلمون عليه ،لكن
أحادي�ث تمثل حجة تمثل آيات ،تعترب قواعد
عامة ،تعترب أش�ياء أساسية ال يمكن أبدا ً أن
يزيحوه�ا ،أبداً ،ومتى م�ا تداولوها هم أثناء
التدريس فإنه يقدم ذلك التأويل(( :مَ ن كنت
م�واله فهذا عيل م�واله)) أي :من كنت أحبه
فه�ذا عيل يحب�ه! .فإذا ه�و ي�درس أحدا ً يف
مدرسة ،أ َ ْو يف مسجد أ َ ْو يف أي يشء يقدم هذا
املعن�ى عندما يلقى الحديث! س�لِم الحديث،
سلِم].

العدد
()532
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جرح العشرات في مواجهات مع الصهاينة في رام اهلل:

إصابة  32فلسطينياً إثر اعتداء االحتالل الصهيوني على املشاركني يف مسريات العودة

مصر :مقتل  7أشخاص يف إطالق
نار على حافلة تقل مسيحيني
 :متابعات
�رحَ  14آخ�رون يف إطلاق نار عىل
ُقتِ� َل  7أش�خاص وجُ ِ
حافلة تُقِ ــ ُّل مس�يحيني ُق ْربَ دير األنبا صموئيل بمحافظة
املنيا املرصية.
وأوضح�ت مص�اد ُر إعالمية مرصي�ة أن الحادثة ّ
نفـذها
مس�لحون عىل حافلة لألقباط كانت متوجهة نحو كنيس�ة
قبطية باملنيا.
من جهت�ه ،قال املهندس بيرت إلهامي املس�ؤول اإلعالمي
ملطراني�ة مغاغ�ة إن�ه أبل�غ بوق�وع ح�ادث ألتوبي�س يقل
مجموعة من األقباط بطريق دير "األنبا صموئيل" وسقوط
عدد من املصابني ،بحسب ما نقله موقع "املرصيون".
وأض�اف بيرت إلهامي أنه ال يعلم حتى اآلن س�بب الحادث
الحقيقي أ َ ْو س�قوط قتىل من عدمه ،أ َ ْو هل الهجوم إرهابي
أم حادث مروري.
هذا ولم تعلن ُ
أية جماعة مسؤوليتَها عن الهجوم إىل حَ ـ ِّد
كتابة الخرب.

 :فلسطين
أصي�ب ع�د ٌد م�ن املواطنين الفلس�طينيني
والصحفيني بالرص�اص واالختناق الش�ديد جراء
اعت�داء ُقـ�وَّات االحتالل اإلرسائييل عىل املسيرات
السلمية يف مخيمات العودة كافة رشق قطاع غزة
يف الجمعة الـ 32ملسيرات الع�ودة وكرس الحصار
والت�ي أطل�ق عليه�ا "ش�عبنا سيس�قط الوع�د
املشئوم".
وأفاد الناطق باس�م وزارة الصحة الفلس�طينية

د .أرشف الق�درة ،بأن  32فلس�طينيا ً أصيبوا بجراح
مختلفة جراء اعتداء االحتالل عىل املسريات السلمية
رشق قطاع غزة ،منها  7إصابات بالرصاص الحي"،
مشيرا ً إىل أن العرشات من املواطنني أصيبوا بحاالت
اختناق شديدة تم عالجُ ها ميدانياً.
ويف الس�ياق ،أصي�ب ش�ابٌّ بالرص�اص الحي يف
قدم�ه ،والعرشات بحاالت اختن�اق ،خالل مواجهات
اندلع�ت ،أم�س الجمع�ة ،بين مواطنين ُ
وقـ�وَّات
االحتلال الصهيوني يف قرية املزرعة الغربية ش�مال
غرب مدينة رام الله.

فيما ضباط صهاينة يزورون قطر:

بن سلمان يستقبل وفداً
صهيونياً يف الرياض
 :متابعات
اس�تقبل ويل ُّ عهد دولة العدوان الس�عوديّة محمد بن سلمان
الخميس الفائت ،وفدا ً صهيونيا ً يف ما يُع َر ُ
ف بـ "القرص امللكي"
يف الرياض.
ُ
ويض� ُّم الوف� ُد الذي ترأس�ه الخبريُ يف مج�ال االتصال جويل
َ
الس�ابقة ميش�يل باكم�ان ،ورؤس�ا َء
روزنبرغ ،الس�يناتو َر
ظـمات أمريكية إنجيليةُ ،
من ّ
ٌ
عالقات متينة بإرسائيل،
بعضها له
وذلك عقب اس�تقبال ويل عه�د أبو ظبي محمد ب�ن زايد ،للوفد
نفسه.
وق�ال الوف�د يف بي�ان نرشت�ه وكال�ة "رويترز" :لق�د كان
استقبال ويل العهد السعوديّ عالنية لزعامات صهيونية إنجيلية
يف القصر لحظة تأريخي�ة ،مضيفاً :لقد ُ
س�عِ دنا بالصدق الذي
مرت لساعتني.
اكتنف املحادثة التي است َّ
وكان ابن س�لمان قد أ ّكـد أبريل املايض ،أن اإلرسائيليني لهم
الح�ق يف العيش بسلام يف الق�دس ،فيما فتحت دول�ة العدوان
مجاله�ا الج�وي للم�رة األوىل أم�ام رحل�ة تجاري�ة إىل الكيان
الصهيوني.
ويعد اس�تقبال الوفد الصهيوني خط�و ًة متقدمة عىل طريق
توطيد العالقات الس�عوديّة بالكيان الصهيوني ،عقب تس�جيل
لق�اءات عدي�دة ،عقده�ا مس�ؤولون س�عوديّون بمس�ؤولني
صهاينة يف مناسبات مختلفة.
ويف س�ياق التطبيع العلني مع الكيان الصهيوني ،اس�تقبلت
الدوح�ة ،أم�س الجمع�ة ،ضباط�ا ً عس�كريّني ومستش�ارين
سياس�يّني صهاين�ة ،وذلك للمش�اركة يف مؤتمر ترع�اه وزارة
الخارجية القطرية.
وقالت س�ميدار بريي مراس�لة الش�ؤون العربية يف صحيفة
"يديع�وت أحرونوت" الصهيونية املتواجدة يف الدوحة حالياً :إن
املش�اركني يف املؤتمر يتواجدون يف أحد فن�ادق الدوحة ،فيما ال
ي�زال وف ُد الجمب�از الريايض الصهيوني هن�اك ،ولكن بعيدا ً عن
بطلب من السلطات القطرية.
أعني الكامريات،
ٍ
ُ
ُ
التطبيعي�ة العلني�ة بعد اس�تقبال
الخط�وات
وتأت�ي ه�ذه
َ
رئيس ال�وزراء الصهيوني بنيامني
العاصمة العُ مانية مس�قط
نتنياهو األسبو َع املايض.

وأفاد الهالل األحمر الفلسطيني أن طواقمَ ه نقلت
الشابَّ املصابَ إىل املستشفى االستشاري يف ضاحية
الريحان برام الله.
ونقل�ت وكال�ة فلس�طني الي�وم ع�ن مص�اد َر
محلية ،أن ُق ِ
الحي
ـوَّات االحتالل أطلقت الرصاص
َّ
واملعدن�ي املغل�ف باملطاط وقنابل الص�وت والغاز
املس�يل للدموع تجاه املواطنني املتواجدين يف جبل
"نعلان" يف القري�ة لحماي�ة أراضيه�م والتصدي
�ررة بحماي�ة ُقـوَّات
لهجم�ات املس�توطنني املتك ّ
االحتالل.

في مسار تدرج تبرئة بن سلمان بعد صفقة خفية:

تذويبها باألسيد
مستشار الرئيس الرتكي :جثة خاشقجي تم ُ
 :متابعات

قال ياسني اتكاي -مستش�ار الرئيس الرتكي،-
أم�س الجمع�ة :إن جثة الصحايف الس�عوديّ جمال
خاش�قجي ت�م تذويبُها بع� َد قتل�ه يف قنصلية بلده
يف اس�طنبول قب�ل ش�هر ،مضيفا ً خلال ترصيحه
لصحيف�ة "حريي�ت" الرتكي�ة :ن�رى اآلن أن األمر
لم يقتصر على التقطيع ب�ل تخ ّلصوا م�ن الجثة
بإذابتها.
ُ
النياب�ة العامة يف تركي�ا يف بيان نرشته
وقال�ت
األربع�اء الفائ�ت ،إنّ�ه وفقا ً لخطة أعدت مس�بقا ً
ُ
خن�ق الضحي�ة جمال خاش�قجي حت�ى املوت ما
إن دخ�ل إىل القنصلي�ة ،مضيف�ة أن جثة الضحية
ُق ِّ
طع�ت وتم التخلص منه�ا ،لكن البيان لم يوضح
التخلص من الجثة املق ّ
ُ
طعة وال كيف حصل
أين تم
ذلك.
ويف الس�ياق ،ق�ال مس�ؤو ٌل ترك�ي لصحيف�ة
واش�نطن بوس�ت طلب ع�دم ذكر اس�مه ،األربعاء
الفائت :إن الس�لطات الرتكي�ة ّ
تحقق يف احتمال أن
تكون بقايا الجثة قد ذوبت باألسيد داخل القنصلية

أ َ ْو يف مق�ر إقامة القنصل ال�ذي يقع قربها ،مؤ ّكـدا ً
العث�ور عىل أدل�ة بيولوجي�ة يف حديق�ة القنصلية
تشري إىل أن عملية التخلص من الجثة تمت يف مكان
غري بعيد من املكان الذي ُق ِت َل فيه خاشقجي.

وتأتي ه�ذه الترصيح�ات لتدري�ج تربئة محمد
بن س�لمان بعد صفقة عُ قِ �دَت خلف الكواليس بني
تركي�ا وأمري�كا والنظام الس�عوديّ تقضي بإبعادِ
حقيقة تورط بن سلمان يف الجريمة.

أملانيا توقف صفق َة تصدير زوارق إىل دولة العدوان السعود ّية
 :متابعات

ُ
َ
صفق�ة تصدير زوارق دورية من إنتاج رشكة
الحكومة األملانية
أوقف�ت
"لورس�ن" األملانية لصناعة السفن إىل دولة العدوان السعوديّة ،وذلك عقب
َ
إيقاف تصدير األس�لحة إليها عقب اعرتافها بمقتل
إعالن الحكومة األملانية
الصحفي خاشقجي.
وقال�ت وكالة األنباء األملانية ،أمس الجمعة :إن الرشكة لم تس�لم لدولة
الع�دوان حت�ى اآلن س�وى  15من إجم�ايل  35زورقاً ،مضيف�ة أن الرشكة
وانتهت من تصنيع الزورق الس�ادس عرش والس�ابع عرش ،اللذين أصدرت
الحكوم�ة األملانية تصاريح بتوريدهما يف مارس املايض ،وكان من املقرر يف
األساس تسليم هذين الزورقني للسعوديّة يف نوفمرب الجاري.
يُذ َك ُر أن الحكومة األملانية أعلنت عقب مقتل الصحفي الس�عوديّ جمال
خاش�قجي يف قنصلية بالده بإس�طنبول أنه لن يتم إصدا ُر تصاريح بتوريد
املزيد من األسلحة للسعوديّة خالل فرتة التحقيقات يف الواقعة.

وتعتبر هذه أكرب صفقة أس�لحة أملانية مع َلنة للس�عوديّة .وتُقدر قيمة
ال�زورق الواح�د بـ 20ملي�ون يورو .وقد تم�ت املوافقة على توريد ثماني
زوارق للس�عوديّة يف م�ارس املايض قبيل ت�ويل الحكومة األملاني�ة الجديدة
مهام منصبها.
ويف الس�ياق ،ق�ال النائ�ب الربملاني عن الح�زب املس�يحي الديمقراطي
املمث�ل لدائرة فولجاس�ت يف الربملان ،فيليب أمت�ور :إن وقف تصدير زوارق
فولجاس�ت ربما ال يؤثر يف البالط امللكي الس�عوديّ  ،لكنه قد يعني بالنسبة
للوجود املهني لعمال ترسانة فولفجاست وبالنسبة لعائالتهم ضيقا ً حاداً.
م�ن جانبها ،أعرب�ت نقابة "آي جي ميتال" لعم�ال املعادن عن أملها يف
إيجاد عقود بديلة لرشكة “لورسن” حال تم إلغاء صفقتها مع السعوديّة.
وق�ال املتح�دث باس�م النقابة هايك�و ميرسش�ميت :نتوق�ع أن تأقلم
لورس�ن َ
نفس�ها مع الوضع وأن يتم بذل كافة الجهود؛ للحفاظ عىل فرص
العمل ،مُضيفا ً أن األوس�اط السياسيّة مسؤولة أَيْضا ً عن تعويض الرشكة
عرب عقود من البحرية األملانية عىل سبيل املثال.

رئيس التحرير:
صربي الدرواني

العدد
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مطلوب من التجار أن ير ّكزوا
منل � ُ�ك أراض َي زراعي ًة كش ��عب ميني ذات إنتَاج بجودة متميزة وعالي ��ة ،اليوم
ٌ
عل ��ى املنتج احمللي ويتجه الناس إلى أن يزرع ��وا مختلف احملاصيل ،وتتعاون الدولة في ذلك مع التجار ومع
املزارعني في ُكـ ّل ما يساعد على جناح هذه العملية.
السيد /عبد امللك بدر الدين احلوثي

تبسلا
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كلمة أخيرة

عندما تنتصر افرض
شرو َطك يا مسرت ماتيس
د .أحمد الصعدي			
أرس َ
ف صقو ُر اإلدار ِة األمريكية
َ
يف دعواتهم للسلام خالل األَيَّـام
ٌ
طرف
القليل�ة املاضي�ة وكأنه�م
محاي ٌد ونزيهٌ! من هؤالء الصقور
الذي�ن التفتوا إىل املطالبة بإيقاف
الح�رب يف اليم�ن -وه�ي يف
حقيقتها حرب عىل اليمن  -وزير
الحرب والعدوان جيمس ماتيس.
ه�ذا الوزي�ر العدوان�ي املخل�ص
أل َ ْهـ�دَاف بلاده االستراتيجية
ولطموح�ات أمراء النف�ط الذين
يطمح للعمل لديهم مستشارا ً بعد تركه منصبَه.
مم�ا قاله املستر ماتيس ب�أن خطة السلام  -الت�ي يحلم
بفرضه�ا  -تتضم�ن انس�حاب الق�وات اليمني�ة م�ن أرايض
السعوديّة ووضع الصواريخ اليمنية تحت رقابة دولية من غري
أن يذ ُك َر محافظات اليمن املحتلة من قبل قوات
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الدعوات األمريكية واملعجزة
الصاروخية اليمنية
صالح مصلح
يتواصل الحديث عن دعوات إليقاف الحرب عىل
اليم�ن ،وهو ما يبعث للتس�اؤل :هل وصل العد ُّو
األمريك�ي إىل قناع�ة إليقاف الح�رب كما يتحدث
وزير الدفاع ماتيس ،أم أنها مناورة سياس�يّة لها
ُ
أهدافها تشبه ما أعلنه كريي ،وهو ما عُ رف باتفاق
مسقط الذي تم توقيعه ،وما أن انتهت االنتخابات
قام�ت اإلدَا َرة األمريكي�ة بدفن�ه ،مس�تفيد ًة م�ن
الذاك�رة املثقوبة لدى ش�عوب العال�م وباألخص
شعوب األمة العربية واإلسالمية.
وما يهمنا من تلك الترصيحات هو االعرتاف بـ
«املعجزة» وه�ي أن اليمن بس�واعد أبنائه وتحت
قيادت�ه الحكيم�ة ممثل بالس�يد القائ�د عبدامللك
بدرالدي�ن الحوث�ي حفظه الله اس�تطاع الصمود
والثبات يف وجه أكرب عدوان كوني ألربع س�نوات،
وزاد على ذل�ك بأنه ب�ات بلدا ً منتج�ا ً للصواريخ
البالس�تية والذكية ،وأن الشهيد صالح الصمّ اد ال
زالت روحُ ه الطاهرة ً
حية بني أوس�اط شعبه ولم
يفارقه�ا إال جس�ده ،وطائرات صماد  3املسّي�رّ ة
وصلت لتقصف مطار أبو ظبي ومطار دبي.
وبالع�ودة الترصي�ح األمريكي لوق�ف الحرب
عىل اليمن ،بدا األمريكي وهو يلعب دور الوس�يط
ويبعث بعض الرس�ائل ألدواته النظام السعوديّ
والنظ�ام اإلمارات�ي مقتضاها أننا س�نضمن لكم

ح�دودا ً آمنة وع�دم وصول الطائرات املسّي�رّ ة إىل
مطارات أبو ظبي ودبي ،ولكن الواقع الذي يعرفه
الجمي�ع أن األمريك�ي رأس الحرب�ة يف الع�دوان
عىل اليمن ،وق�د أرشف وبارش ارتكاب العديد من
املجازر الشنيعة والبش�عة بحق املدنيني من أبناء
الش�عب اليمني وأطفاله ونس�ائه والذي تتجاوز
بآالف املرات بشاعة مقتل الصحفي «خاشقجي»،
واألمريكي أيضا ً هو من يزود السعوديّة واإلمارات
ب�كل وس�ائل القت�ل واملعلوم�ات والطائ�رات
التجسس�ية وغريها ،ول�و أراد إيق�اف الحرب يف
س�يايس
اليمن ألت�اح املجال وهيأ الفرصة لحوار
ّ
يمني يمني تشارك فيه ُكـ ّل القوى اليمنية يفيض
السيايس متاح
إىل حَ ـ ّل يتفق عليه الجميع ،فالحل
ّ
كم�ا أكد ذلك قائد الث�ورة حفظه الله يف خطاباته
املتكررة.
امليداني يش�ه ُد زي�اد ًة يف وترية
كم�ا أن الواق َع
َّ
التحش�يد واإلع�داد لحملة عس�كريّة يف الس�احل
الغرب�ي ،إضاف�ة إىل غ�ارات الطيران األمريكي
تفار ُق س�ما َء العاصمة صنعاء
الس�عوديّ التي ال ِ
وبقي�ة املحافظات لي� َل نها َر ،وبالتايل فال س�بي َل
إليقاف هذا العدوان إال س�واعد أبناء هذا الش�عب
ودع�م الجبهات واليقظ�ة والجهوزي�ة والتحرك
الفعال لصنع املعجزة الثانية وتتويج هذا الشعب
بالنصر املؤزر والفتح املبني وطرد املحتل الغازي
من ُكـ ّل شرب بهذا البلد.

السياسي وقيم الطغيان
الحل
ّ
د .إسماعيل محمد المحاقري
يف نقاش�اتي السياسيّة مع أوالدي
أالح�ظ أنَّهم ال يتحمل�ون كالمي َّ
بأن
لل�دول الغربي�ة وأمريكا قيم�ا ً تمكن
محاكمته�م على أساس�ها أ َ ْو توق�ع
مواقفهم السياس�يّة بناء عليها ولهم
ُكـ ّل الحق يف ذلك.
فقد قدم�ت لنا هذه ال�دول الدليل
تل�و اآلخر ومنها موقفها املش�ارك أ َ ْو
املتفرج من االنته�اكات التي تما ًر ٌ
س
علين�ا وس�كوتها عن أبش�ع الجرائم
املس�تجمعة ل�كل رشوط الخِ َّس�ة
واالنحط�اط األ َ ْ
خلاَ قي ولكل جرائ�م الحرب واإلبادة
الجماعية.

فق�د أثبتت أن من يحكم مواقفها وعالقاتها هي
املصالح ُ
وخ ُ
صوْصا ً عندما يكون مصدر االنتهاكات
ه�ي إرسائي�ل وأمري�كا والنظ�ام
الس�عوديّ وليس ه�ي القي�م املعلنة
التي تدّعيها..
ولك�ن يف حديث�ي معهم دائم�ا ً ما
أؤ ّكـ�د له�م أن تلك الدول له�ا قيمها
برصف النظر عن ُقربها أ َ ْو بُعدها عن
القيم اإلن ْ َسانية املعلنة يف دساتريها.
هذه القيم هي قي�م الليربالية التي
ترتكز يف األس�اس عىل فكرة النفعية
املغ ّلف�ة بمب�ادئ الحق�وق والحريات
األساسية والقيم الديمقراطية.
فهذه الحقوق والحريات بقدر
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املهفوف
ومشهده
األخري!!..

د .سامي عطا
ُ
ترصيح�ات «تي�س»
أمري�كا أ َ ْو وزير حر ِبها من
َ
مهلة
املنام�ة الذي أعط�ى
ش�هر ألدوات�ه تحالف دول
الع�دوان وبالخص�وص
املحمدَي�ن ،وهي عبار ٌة عن
تهدي�دات أمريكية وتحديدا ً
ملحمد بن سلمان الذي بات
ً
يواج ُه أوضاع�ا ً
صعبة بعد
ِ
فضيحة املنشار.
ولق�د كان له�ذه الحرب
العدواني�ة أ َ ْهـ�د ٌ
َاف غيرُ
مع َلنة ،ولع�ل ن َ ْقـ َل رشعية
الحكم يف اململكة من الجيل
األول إىل الجي�ل الثان�ي
م�ن ضم�ن أ َ ْهـدَافه�ا غري
املع َلنة ،فلقد جرى اإلطاحة
بمراك�ز الق�وى يف اململكة
أثن�اء الح�رب والس�يطرة
على الح�رس الوطن�ي
ُعتَب�ُ جيش�ا ً موازيا ً
الذي ي رَ
بسالسة وهدو ٍء ،وتجمعت
ُ
الس�لطات بي�د محم�د بن
س�لمان تمهي�دا ً ألن يصريَ
مَ لِكا ً بعد أبيه..
وأراد م�ن خلال ه�ذه
الح�رب العدوانية التي هي
ح�ربٌ أمريكي�ة بامتي�از
َ
أن ي َؤ ِّ
رشعي�ة حُ كم�ه
ط� َد
وأحقيتَ�ه بها عرب صفقات
األس�لحة والتق� ّرب م�ن
اللوب�ي األمريك�ي وتنفي�ذ
األجندات األمريكية وقبوله
يكون ُق َّفـازا ً لها ّ
َ
ينفـذ
بأن
َ
مسئولية الجرائم،
ويتحمّ ُل
وبذلك سعى إىل كسب تأييد
مراك�ز الق�وى األمريكية،
لكن فش� َله يف ه�ذه الحرب
بفع�ل الصمود
العدواني�ة؛
ِ
األس�طوري ألبطال الجيش
واللجان الش�عبيّة والهزائم
التي تلقاها التحالف ،ومن
ُ
قضية خاشقجي
ثم جاءت
القِ ّش�ة الت�ي قصمت ظهر
البعري.
َّ
ِ
ترصيحات
ف�إن
وعلي�ه
ح�رب أمري�كا يف
وزي�ر
ِ
املنامة ،ليست إال ّ
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