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رئيس التالحم القبلي الشيخ ضيف اهلل رسام:
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وثيقة الشرف القبلي ستقطع الطريق أمام العدو وستفشل
خمططاته يف تفكيك متاسك اجلبهة الداخلية

حول العدوان الفرح إلى عزاء:
العريس الناجي وأقاربه يروون لصحيفة المسيرة كيف ّ

عرس سنبان ..زفاف فوق النعوش

صحيف��ة أمريكي��ة :رغ��م م��ا ترتكبه الس��عودية م��ن جرائ��م باليمن
إال أن أمري��كا تواص��ل دعمه��ا إلطال��ة أم��د ع��دوان غ�ير إنس��اني

املهرة

ق �ت �ل��ى وج ��رح ��ى م ��ن م �ل �ي �ش �ي��ات االح� �ت�ل��ال وت ��دم �ي�ر ع� ��دة آل� �ي ��ات يف أول م �ع��رك��ة م ��ع ق �ب��ائ��ل امل �ه��رة
ال�ق�ب��ائ��ل حت��ذر االح �ت�لال م��ن حم��اول��ة ال�س�ي�ط��رة ع�ل��ى احمل��اف�ظ��ة وهت��اج��م احمل��اف��ظ امل��رت��زق «ب��اك��ري��ت»
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تدمري وإعطاب  23آلية للعدوان يف مصرع وإصابة أكثر من  147مرتزقاً يف عسري
الحدود والجوف ونهم
والجوف خالل  3أيام
 :متابعات

تم ّكنت ُقــو ُ
َّات الجيش واللجان الش�عبيّة من تدمري وإعطاب
 23آلية عس�كريّة متنوعة لقوى العدوان األمريكي الس�عوديّ يف
جبهات الحدود ونهم والجوف خالل األيام الثالثة املاضية.
الناطق الرس�مي ُ
ُ
للقــ�وَّات املس�لحة العميد يحيى
وأوض�ح
رسي�ع ،أمس الثالثاء ،يف ترصيح لوكالة «س�بأ» أن تلك الحصيلةَ
تتضمّ ن  6مدرعات دمّ ــرتها ُقــو ُ
َّات الجيش واللجان ،أربع منها
قبالة علب يف عسير ،ومدرع�ة يف باقم قبالة نجران ،وأ ُ ْ
خــ َرى يف
العصي�دة بنه�م .كما تضمّ ن�ت الحصيلة ثمان آلي�ات دمّ ــرتها
ُقــ�و ُ
َّات الجي�ش واللج�ان الش�عبيّة يف صحراء األج�ارش قبالة
نجران ،وتس�عة أطقم ت�م تدمريها يف ُكــ ٍّل م�ن باقم واألجارش
والبقع وغرب السديس وقبالة علب ،ومجمع املتون بالجوف.
وكان�ت معظم تلك اآلليات تحمل عىل متنها أعدادا ً من عنارص
مرتزقة العدوان سقطوا قتىل وجرحى جراء تدمريها.
ِ

قتلى وجرحى من املرتزقة بإحباط
تسلّل لهم يف جبهة «الضباب»
 :تعز
مرتزق�ة الع�دوان األمريكي الس�عوديّ قتىل
س�قط عد ٌد م�ن
ِ
وجرحى ،أم�س الثالثاء ،يف محافظة تعز ،ج�راء إحباط محاولة
تس ّلل لهم عىل بعض مواقع ُقــوَّات الجيش واللجان الشعبيّة.
ً
وأف�اد مَ ْ
مجموعة من
ص َد ٌر عَ ْس� َك ِريٌّ لصحيفة املسيرة ب�أن
املرتزقة حاولوا التس� ّلل عىل عدة مواق َع تس�يطر عليها
عن�ارص
ِ
ُقــو ُ
َّات الجيش واللجان يف جبهة الضباب بالقرب من مدينة تعز.
ُ
َ
َ
ْ
املرتزقة
رصدت
واللجان
الجي�ش
َّات
و
ــ
ق
أن
ر
د
ص
مل
ا
وأوض�ح
ُ
ِ
املتس ّللني واستهدفتهم بنريان مس�دّدة أوقعت عَ ــدَدا ً من القتىل
والجرحى يف صفوفهم ،فيما الذ بقيتهم بالفرار.

قتلى وجرحى من املرتزقة بضربات
مدفعية مس ّددة يف «املهاشمة»
 :الجوف

مرتزقة العدوان األمريكي الس�عوديّ مصارعَ هم
لقي عد ٌد من
ِ
رضبات مس�دّدة ّ
ٍ
نفـذتها
وأصي�ب آخرون ،أم�س الثالثاء ،جراء
ُقــو ُ
َّات الجيش واللجان عىل تجمعاتهم يف محافظة جوف.
وأفاد مَ ْ
ص َد ٌر عَ ْس� َك ِريٌّ لصحيفة املسيرة ب�أن وحدة املدفعية
للمرتزقة يف
التابع�ة للجيش واللج�ان رصدت تجمع�ات كبيرة
ِ
جبه�ة املهاش�مة بمديري�ة خب والش�عف ،فاس�تهدفتهم بعدة
قذائف.
ص� َد ُر أن القذائف ّ
ً
ٍ
وأ ّكــد ا َمل ْ
دقيقة وأس�فرت
إصابات
حققت
املرتزقة
ع�ن س�قوط ع�دد م�ن القتلى والجرح�ى يف صف�وف
ِ
وكبّــدتهم خسائ َر مادية متنوعة.

 :خاص
الناطق الرس�مي باس�م ُ
ُ
القــوَّات املسلحة،
أفاد
العمي�د يحيى رسيع ،بأن أكث� َر من  147عنرصا ً من
مرتزقة العدوان األمريكي الس�عوديّ س�قطوا قتىل
ِ
وجرح�ى بنيران الجيش واللج�ان الش�عبيّة خالل
األي�ام الثالث�ة املاضية يف ع�دة جبه�ات ،معظمهم
سقطوا يف جبهة عسري وراء الحدود.
وأوض�ح رسي�ع ،أم�س الثالث�اء ،يف ترصيح�ات
لوكالة األنباء الرس�مية «سبأ» أن الحصيلة تتضمن
مرتزقا ً س�قطوا قتىل وجرح�ى بنريان الجيش
137
ِ
واللجان الشعبيّة قبالة منفـذ علب يف جبهة عسري.
ويف ه�ذا الس�ياق أف�اد مَ ْ
ص� َد ٌر عَ ْس� َك ِريٌّ أف�اد
لصحيفة املسرية ،أمس ،بأن أكثر من  60عنرصا ً من
مرتزقة الجيش السعوديّ سقطوا بني قتيل وجريح
ِ
جراء كرس محاوالت زح�ف لهم عىل مواقع الجيش
واللجان الش�عبيّة قبالة منفـذ عل�ب خالل أقل من
 24ساعة.
وأش�ار ا َمل ْ
ص� َد ُر إىل أن أولئ�ك القتلى والجرح�ى
املرتزقة س�قطوا خالل محاوالت زحف فاش�لة
من
ِ
ّ
ُ
حي�ث تصدت له�م ُقــوَّات
نفـذوه�ا ،أمس األول،
الجي�ش واللج�ان املرابطة هناك ببس�الة ،ووجهت

َ
كمائن هندس�ية
لهم رضبات موجعة ،وأوقعتهم يف
نوعية ،وافشلت جميع تلك الزحوفات.
وأوض�ح ا َمل ْ
املرتزقة
ص َد ُر أن العدي َد من جثث قتىل
ِ
ُ
املرتزقة بعد انكسار
حيث فر بقية
ال تزال يف امليدان،
ِ
تلك الزحوفات مذعورين وخ ّلفوا قتالهم وراءهم.

إلىَ ذَل� َك ،أض�اف الناط�ق الرس�مي ُ
للقــ�وَّات
َ
املرتزقة
بقية حصيلة قتلى وجرحى
املس�لحة ،بأن
ِ
ُ
حيث
س�قطوا يف عدة جبه�ات بمحافظة الج�وف،
س�قط س�بعة منه�م يف املت�ون ،واثنين يف الزرقة،
وواحد يف وادي شواق.

مصرع وإصابة عشرات املرتزقة بكسر زحف لهم يف
جبهة جيزان
 :جيزان
ُ
مرتزق�ة الجيش
العرشات م�ن عن�ارص
س�قط
ِ
الس�عوديّ بني رصيع وجريح ،أم�س الثالثاء ،خالل
كرس محاولة زحف لهم عىل مواقع الجيش واللجان
الشعببة يف جبهة جيزان وراء الحدود.
وأف�اد مَ ْ
ص� َد ٌر عَ ْس� َك ِريٌّ لصحيفة املسيرة بأن
مرتزقته
العدوّ الس�عوديّ دفع بمجامي� َع كبرية من
ِ
للزح�ف عىل عدة مواقع قبالة جب�ل قيس ،من أجل
تحقي�ق تقدم هناك ،واس�تمرت املحاولة لس�اعات
تنتهي بالفش�ل بعد ّ
ٍ
رضبات
املرتزقة
تلق�ي
قبل أن
َ
ِ
ً
موجعة ومكثّــفة من قبل ُقــوَّات الجيش واللجان
التي تسيطر عىل تلك املواقع.
وأوضح ا َمل ْ
املرتزقة سقطوا
ص َد ُر أن العرشات من
ِ
بين رصيع وجريح بنيران الجي�ش واللجان خالل
ّ
يحققوا أيَّ تقدم يف املحاولة.
العملية ،ولم
وأض�اف ا َمل ْ
املرتزق�ة وقع�وا خلال
ص� َد ُر أن
ِ
َ
كمائ�ن هندس�يةٍ نوعي�ة،
محاولته�م الفاش�لة يف
ُ
حي�ث انفج�رت بهم ع�دة عب�وات ناس�فة زرعتها
وحدة الهندسة العس�كريّة يف املنطقة ،وأدّى ذلك إىل
مضاعفة خسائرهم من القتىل والجرحى.

استشهاد طفلة بنريان الغزاة واملرتزقة ضمن خروقاتهم املتواصلة يف الحديدة
 :الحديدة
واص�ل الع�دوا ُن األمريك�ي الس�عوديّ
ومرتزقتُ�ه َ
خ� ْر َق اتّف�اق وقف إطلاق النار يف
ِ
محافظ�ة الحدي�دةّ ،
ونفـذوا ،أم�س الثالثاء،
قصفا ً مكثّــفا ً عىل منازل وممتلكات املواطنني
َ
مناطق ومديريات ،واستش�هدت طفلة
يف عدة
بنريانهم ضمن تلك الخروقات.
وأفادت مص�ادر محلية لصحيفة املسيرة
بأن طفل�ة استش�هدت ،أمس ،بنيران الغزاة
ُ
حيث ش�نوا
واملرتزقة يف غرب مديرية التحيتا،
ِ
قصفا ً مكثّــفا ً باألسلحة الرشاشة عىل منازل
وممتلكات املواطنني يف تلك املنطقة.
املرتزق�ة أطلق�وا
وأضاف�ت املص�اد ُر أن
ِ
أكث�ر م�ن  32قذيف�ة مدفعي�ة كم�ا فتح�وا
نريان أس�لحتهم الرشاش�ة عىل عدد م املنازل
واملمتل�كات يف مدين�ة الدريهم�ي املح�ارصة،
وأطلق�وا أيض�ا أكثر م�ن  17قذيف�ة مدفعية
وه�اون على منطق�ة الش�جن يف املديري�ة،
بالتزامن مع تمشيط مكثّــف بالرشاشات.
م�ن جان�ب آخ�ر ،أعل�ن الناطق الرس�مي
باس�م ُ
القــوَّات املسلحة العميد يحيى رسيع،
ومرتزقتها ارتكبوا أكثر
العدوان
قوى
أمس ،أن
ِ

م�ن  534خرقا ً خالل األي�ام الثالثة املاضية يف
محافظة الحديدة.
وأوض�ح رسيع يف ترصي�ح لوكال�ة األنباء
ومرتزقته
اليمنية س�بأ ،أن خروقات الع�دوان
ِ
املرتزقة لع�دد من األحياء
تضمنت اس�تهداف
ِ
الس�كنية ومن�ازل ومزارع املواطنين ومواقع
الجيش واللجان ،بأكث َر من  45صاروخا ً و241
قذيف�ة و 162عملي�ة إطالق نار م�ن مختلف
األسلحة املتوسطة والخفيفة.
وأض�اف أن�ه ت�م رص�د  61عملي�ة تعزيز
املرتزق�ة وأرب�ع عملي�ات اس�تحداث
ملقاتلي
ِ
وتحصني فيما ارتكب طيران العدوان الحربي
واالس�تطالعي  21خرقا ً بمواصل�ة تحليقه يف
أجواء مدينة الحديدة وعدد من املديريات.
ومن�ذ ب�دء رسي�ان اتّف�اق الحدي�دة ل�م
ومرتزقته�ا عن ارتكاب
تتوقف ق�وى العدوان
ِ
الخروق�ات ،إذ تش�ن قصف�ا ً متواصلاً على
مختلف مديريات ومناطق املحافظة ،ويسقط
العدي�د م�ن الش�هداء والجرحى م�ن املدنيني
ضم�ن تلك الخروقات ،وس�ط صم�ت من قبل
األم�م املتحدة ،فيم�ا تؤ ّكــ ُد ُقــ�و ُ
َّات الجيش
واللج�ان التزامَ ها باالتّف�اق ،واحتفاظها بحق
الرد.
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فيما التنفيذي يهيب باألحرار في اليمن والعالم التّخاذ موقف مسؤول إزاء الجرائم:

شـر ويستنكر
املكتب
السياسي ألنصار اهلل يدين مجزة ُكـ َ
ّ
الدورَ األممي والدولي إزاء الجريمة واملجرمني
 :خاص

أدان املكت�بُ
الس�يايس ألنصار الله
ّ
َ
جريم�ة العدوان األمريكي الس�عوديّ
يف مديري�ة ُك َ
ـش�ـر بمحافظة حجة،
والت�ي راح ضحيته�ا  43ش�هيدا ً
وجريح�ا ً جميعه�م م�ن األطف�ال
والنساء.
ُ
رئي�س الدائ�رة القانوني�ة
وق�ال
الس�يايس ألنصار
والحقوقية باملكتب
ّ

الله عبدالوهاب املحبيش يف ترصيحات
للمسيرة :إن ه�ذه الجريمة تعرب عن
تحدي التحالف العدواني السافر لألمم
املتح�دة واملجتم�ع الدويل ،مس�تنكرا ً
املوقف األممي الدويل املخزي إزاء هذه
الجريمة وغريها من الجرائم.
َ
تحالف العدوان
وأ ّكــد املحبيش أن
بهذه الجريمة تعمّ د االنتقا َم من أبناء
حج�ور؛ ألَنَّه�م ل�م يقبل�وا أن يكونوا
عبادا ً وأدوات له ،داعيا ً أحرار الش�عب

إىل التحَ ـ� ّرك لرف�د الجبه�ات بامل�ال
والرجال للرد عىل جرائم العدوان.
ويف الس�ياق ،أ ّكــ�د املكت�بُ
التنفي�ذي ألنص�ار الل�ه أن «جريم�ة
الع�دوان يف ُك َ
ـش�ـر وس�ابقاتها ل�ن
تس�قط بالتقادم وستذوقون وبال ما
سفكتموه من دم برئ»،
وأض�اف فيِ بي�ان تلق�ت صحيف�ة
ً
نس�خة من�ه« :نعبرّ وبأش�د
املسيرة
العب�ارات ع�ن اس�تيائنا الش�ديد من

املوقف الس�لبي ملنظم�ة األمم املتحدة
والهيئ�ات التابعة لها» ،مجددا ً الدعوة
لرج�ال القبائل الوفية باالس�تمرار يف
رف�د جبهات الع�زة والكرام�ة إلجبار
العدوان عىل إيقاف طغيانه.
ودعا املكت�ب التنفيذي ألنصار الله
علما َء املسلمني لتحمل مسؤولياتهم،
مهيبا ً بأبناء اليم�ن وكل أحرار العالم
الس�تنكار الجرائ�م املرتكب�ة بح�ق
الشعب اليمني.

فيما األمم المتحدة تكتفي ببيان مخجل ومفضوح إلدانة الجريمة..

شـر
رئيس الثورية العليا يح ّمل العدوا َن مسئولي َة مجزرة ُكـ َ
ويدعو أحرار العالم لرفع الظلم عن اليمن
 :خاص
حمّ ل محمد عيل الحوث�ي -رئيس اللجنة الثورية
العليا ،-دو َل العدوان األمريكي الربيطاني السعوديّ
َ
َ
الكاملة عن ارتكاب
املس�ؤولية
اإلمارات�ي وحلفائها
جريم�ة ُك َ
ـش�ـر الت�ي أودت بحي�اة العشرات من
املواطنني املدنيني أغلبهم من النس�اء واألطفال ،كما
حمّ لها ُكــ ّل الجرائم التي سبقت هذه الجريمة وما
قد يليها.
ُ
رئيس الثورية العلي�ا يف بيان صادر ،أمس
ولف�ت
ِ
يكت�ف بإعاقته للسلام
إىل أن تحال�ف الع�دوان لم
فأخذ يمارس س�لوكه اإلجرامي الوحيش من جديد،
معتبرا ً جريمة ُك َ
ـش�ـر تأكي�دا ً جديدا ً عىل س�لبية
وته�ور وفوضوية دول العدوان األمريكي الربيطاني

الس�عوديّ اإلمارات�ي وحلفائه�ا ،مبين�ا ً أن ه�ذه
املجزرة دلي� ٌل عىل زيف املواقف اإلعالمية الربيطانية
واألمريكي�ة املطالب�ة بوق�ف القتال فيما سلاحها
وضباطها مستم ّرون يف قتل الشعب اليمني.
وقال بي�ا ُن رئيس اللجنة الثوري�ة :إن أي موقف
ُ
يتوقف عن�د حدود اإلدان�ة الخجولة
لألم�م املتح�دة
والدعوة إىل تحقيقات وهمية هو محاولة مفضوحة
ملواجهة السخط املتزايد تجاه هذه املنظمة ،مناشدا ً
أحرار العالم -ش�عوبا ً ومجتمعات ودوال ً وحكومات
وهيئ�ات ومنظمات -للضغط بش�دة لوقف العدوان
الظالم على الش�عب اليمني وفك الحصار الغاش�م
عنه ،مشريا ً إىل أن إنقاذ أطفال اليمن يعني االنتصا َر
لإلنس�انية التي تتعرض ألبش�ع انته�اك عرفته عرب
التأريخ ،داعيا ً أبنا َء الش�عب اليمني ملواصلة التوكل

املؤتمر الشعبي يدين جريمة
« ُكـ َشـر» ويطالب األمم املتحدة
با ّتخاذ إجراءات صارمة ضد
تحالف العدوان
 :متابعات
أدان حزبُ املؤتمر الشعبي العام الجريمة املروّعة التي ارتكبها
تحال�ف العدوان وراح ضحيتها أكث ُر من  40ش�هيدا ً وجريحا ً من
األطفال والنساء بمديرية ُك َ
ـشـر محافظة حجة.
وأوضح املؤتمر يف بيان تلقت صحيفة املسيرة نسخة منه أن
هذه الجريمة تمثل امتدادا ً لجرائم العدوان واستخفافه باملواثيق
الدولية.
وأشار البيان إىل أن هذه الجرائم لم تكن لتحدث لو أن املجتمع
ال�دويل واألم�م املتحدة قام�ا بمس�ؤوليتهما لوضع حَ ــ� ٍّد لهذه
املمارس�ات اإلجرامي�ة وحماي�ة املدنيني من جرائ�م الحرب التي
يواصل تحالف الع�دوان ارتكابها ،مطالبا ً األمم املتحدة واملجتمع
ال�دويل بإدانة هذه الجريمة واتّخ�اذ إجراءات صارمة ضد تحالف
اإلجرام إلثبات مصداقيتهما خاصة وأن تكرار هذه الجرائم يضع
الجميع أمام مسؤوليتهم اإلنسانية واألخالقية.

على الله تع�اىل واالس�تمرار يف الصم�ود واملواجهة،
مش�يدا ً بصم�ود وثب�ات أبط�ال الجي�ش واللج�ان
الشعبيّة يف ُكــ ّل الجبهات بالثبات.
من جانب آخر ،ندّدت األم ُم املتحدة بشكل خجول
ومخز يف الوقت ذاته باملجزرة البش�عة التي ارتكبها
ٍ
طريان النظام الس�عوديّ مستهدفا ً منازل املواطنني
األبري�اء يف مديري�ة ُك َ
ـش�ـر بحج�ة أودت بحي�اة
العرشات من النساء واألطفال.
وعبرّ ت ليز غراندي -منس�قة الشؤون اإلنسانية
يف اليم�ن ،-يف بي�ان صادر عنها ،أم�س ،عن إدانتها
الخجولة للجريمة ،دون اإلش�ارة إىل القاتل واملجرم
ال�ذي يم�ارس جرائم�ه ومج�ازره بش�كل يومي يف
اليمن بضو ٍء أخرضَ من األمم املتحدة.

قتلى وجرحى من مليشيات االحتالل وتدمير عدة آليات في أول معركة مع قبائل المهرة..

القبائل تحذّر االحتالل من محاولة السيطرة على املحافظة وتهاجم املحافظ املرتزق «باكريت»
انطالق شرارة املقاومة املهرية املسلحة ضد االحتالل السعود ّي اإلماراتي من «شحن» الحدودية
 :ضرار الطيب
ِ
انفجرت األوض�ا ُع عس�كريّا ً يف محافظة
امله�رة ،وألول م�رة ،بين قبائ�ل املقاوم�ة
الش�عبيّة واالحتالل السعوديّ اإلماراتي ،بعد
َ
اس�تحداث مواق َع عسكريّةٍ
أن حاول األخريُ
جدي�دة اس�تقدم له�ا تعزي�زات كبيرة من
مليش�ياته يف مديري�ة ش�حن الواقع�ة عىل
ُ
حي�ث تصدت
الح�دود مع س�لطنة عم�ان،
القبائل لتلك املليشيات وخاضت معها ،مساء
أمْ س األول ،اشتباكات عنيفة تكبّــدت فيها
ً
برشية ومادية وانسحبت
املليشيات خسائ َر
مجبر ًة م�ن مناط�ق محيط�ة ،وتعترب هذه
الخطوة م�ن القبائل بمثاب�ة رشارة انطالق
للمقاوم�ة املس�لحة ض�د االحتلال ،والت�ي
تأتي بعد أكثر من عام من النضال الش�عبي
الس�لمي ال�ذي قابل�ه االحتلال بتصعي�د
تحَ ـ ّركاته العسكريّة داخل املحافظة.
وأف�ادت مص�ادر محلي�ة ب�أن االحتالل
السعوديّ حاول اس�تحداث مواقع عسكريّة
يف منطقة شحن الحدودية ،وأدخل شاحنات
«لم يعرف مصدرها ول�م تخضع للتفتيش»
رافقته�ا تعزي�زات عس�كريّة كبيرة م�ن
املليش�يات املس�لحة التابع�ة ل�ه ،وه�و ما
رفضت�ه القبائل التي أوضحت املصادر بأنها
ُ
َ
حالة اس�تنفار واسعة يف املديرية منذ
تعيش
مطل�ع األس�بوع الج�اري عىل خلفي�ة هذا
املوضوع.
ُ
االش�تباكات مس�اء أَمس األول
واندلعت
بني القبائ�ل املقاومة ،ومليش�يات االحتالل
بالقرب من منفـذ شحن الحدودي ،وأ ّكــدت

املص�ادر املحلي�ة واإلعالمي�ة أن العدي�د من
عن�ارص مليش�يات االحتلال س�قطوا قتىل
وجرح�ى ،كم�ا تم ّكن�ت القبائل م�ن تدمري
وإعط�اب عدد م�ن املدرعات واآللي�ات التي
جلبتها مليشيات االحتالل.
وأ ّكــ�دت املص�ادر أن القبائ�ل املهري�ة
املقاوم�ة تم ّكن�ت من الس�يطرة على كافة
الطرق والوديان يف منطقة «حات» املجاورة،
ُ
حيث لجأت مليشيات االحتالل إىل االنسحاب
من هناك مجربة ،وعادت إىل أحد معس�كرات
االحتالل يف املنطقة.
وأص�درت قبائ�ل املهرة بيان�ا ً حذرت فيه
االحتالل الس�عوديّ ومليشياته من التصعيد
أَو محاول�ة الس�يطرة عىل مديري�ات وقرى
املحافظة ونرش جنود سعوديّني أَو مليشيات
م�ن أي نوع ،واعتبرت القبائل ذل�ك «تعديا ً
وتحديا ً واضحاً» على إرادة أبناء املهرة ،كما
هاجم البي�ان محاف َ
ظ املحافظ�ة املعينّ من
االحتالل ،راجح باكريت.
ونقلت وسائل إعالم عن الشيخ عيل سالم
الحريزي ،أحد أبرز زعماء املقاومة الشعبيّة
يف املحافظ�ة ،قول�ه :إن بي�ان القبائ�ل جاء
تحذي�را ً للرياض من محاولة الس�يطرة عىل
املهرة ،وحماية للمحافظ�ة من «الرصاعات
واإلرهاب».
وتعتبر ه�ذه املعرك�ة أول مواجه�ة
عس�كريّة بين املقاوم�ة الش�عبيّة يف املهرة
ُ
حيث استمر
واالحتالل الس�عوديّ اإلماراتي،
تصاعُ ُد الرفض الشعبي لالحتالل خالل أكثر
من عام ،إال أنه اتخذ مس�ارا ً سلميا ً تحذيريا ً
تمث�ل يف االعتصام�ات والرف�ض الس�لمي

للتوسعات العسكريّة لالحتالل.
َ
ُ
نقط�ة تح�ول كبرية
الح�دث
ويُعَ � ُّد ه�ذا
يف مس�ار املقاوم�ة الش�عبيّة املهري�ة ض�د
االحتلال ،إذ يأت�ي بمثاب�ة انطلاق رشارة
االنتفاضة املس�لحة الت�ي يب�دو واضحا ً أن
االحتلال الس�عوديّ حاول عىل م�دى الفرتة
َ
تنطلق ،من خالل
املاضي�ة إجهاضها قبل أن
تكثي�ف نش�اطاته العس�كريّة يف املحافظة
وممارس�ة اإلره�اب والتخوي�ف وتكمي�م
ُ
الهزيمة
األف�واه بحق املعارضني ل�ه .وتمثل
الت�ي من�ي به�ا االحتلا ُل يف ه�ذه املواجهة
فاتحة رِّ
ً
مبش ًة
املسلحة األوىل مع أبناء املهرة،
للمقاومة الش�عبيّة املسلحة ،كما تمثل دليالً
عىل هشاش�ة وضعف االحتلال الذي حاول

ُ
املرتزق�ة يف
س�لطات
جاه�دا ً أن يس�تخد َم
ِ
املحافظ�ة كأداة لتعويض الرفض الش�عبي
الذي يواجهُ ه لكن بدون جدوى.
وكثّــ�ف االحتلا ُل الس�عوديّ اإلماراتي
م�ن تحَ ـ ّركاتِ�ه العس�كري َّة بش�كل كبير
خالل الفترة األخرية ،يف محاوالت الس�تباق
ُ
حيث قام بإنشاء
االنتفاضة الش�عبيّة ضده،
واس�تقدام مجامي� َع كبير ٍة من املليش�يات
املسلحة بالتعاون مع التنظيمات التكفريية
م�ن مختلف املحافظ�ات الجنوبي�ة املحت ّلة،
كما قام باس�تحداث مواق َع عسكريّة كثرية
يف أكث َر من منطقة داخل املحافظة.
ُ
لجن�ة اعتصامات امله�رة توعدت
وكانت
مطل�ع األس�بوع الج�اري بالتصعي�د ض�د

تحَ ـ� ّركات االحتلال ،كم�ا كان العدي� ُد من
ممثلي الح�راك الش�عبي املق�اوم لالحتالل
يف املحافظ�ة ،وعلى رأس�هم الش�يخ علي
س�الم الحريزي ،توعّ ــدوا يف أوقات س�ابقة
بالتصعي�د املس�لح ضد ُقــ�وَّات االحتالل يف
حال اضطرهم إىل ذلك.
ُ
اللجنة االحتلا َل الس�عوديّ ،
كم�ا دع�ت
قب�ل أي�ام ،إىل س�حب ُقــوَّاته م�ن منطقة
«عين�ة» القريب�ة م�ن عاصم�ة املحافظ�ة
الغيظة ،ورفع اس�تحداثاته العس�كريّة من
املنطق�ة الس�احلية ،وح ّذرت�ه م�ن اإلرضار
بمصال�ح الصيادي�ن ،وذل�ك بع�د أن ق�ام
االحتلال باس�تقدام تعزيزات م�ن ُقــوَّاته
ومليشياته إىل تلك املنطقة ،وبحسب مصاد َر
محلية فقد بلغت تلك التعزيزات أكث ًر من 24
ً
طقم�ا ً
ومدرعة ،مع العشرات من العنارص
املسلحة ،وفور وصول تلك التعزيزات بارشت
بمن�ع املواطنين والصيادي�ن م�ن االقرتاب
من الس�احل وهدّدتهم باالعتق�ال واالعتداء
عليه�م ،وذل�ك يف إط�ار العم�ل على تحويل
املنطقة بكلها إىل ثكنة عسكريّة لالحتالل.
ُ
املرتزق�ة يف املحافظ�ة ه�ي
س�لطة
ِ
ً
األ ُ ْ
ممثلة باملحاف�ظ املعينّ من قبل
خــ� َرى،
االحتالل راجح باكريت ،تواجه رفضا ً شعبيا ً
متزايداً؛ لكونها أدا ًة مكش�وفة ّ
تنفـذ رغبات
ُ
حي�ث يق�وم املحاف�ظ
وخط�ط االحتلال،
املرت�زق باكري�ت بإقالة أيِّ مس�ؤول محيل
ِ
ينتقد االحتال َل ،وباس�مه وتحت إرشافه يتم
اس�تقدام وإنشاء املليشيات املسلحة التابعة
لالحتالل واس�تحداث املواقع واملعسكرات يف
املحافظة.
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نظمتها
في ندوة أكاديمية ّ
وحدة التعليم الجامعي:

تدشينًا للعام الخامس من الصمود اليماني األسطوري

موسعاً ملناقشة فعاليات
محافظ الحديدة يرأس لقا ًء ّ
أربعة أعوام من الصمود وتدشني العام الخامس
 :الحديدة

ّ
موس� ٌع باملديري�ات الش�مالية
ناق�ش اجتم�ا ٌع
ملحافظ�ة الحدي�دة برئاس�ة املحافظ محم�د عياش
قحي�م ،أم�س الثالث�اء ،اإلج�راءات الفني�ة لإلع�داد
لفعاليات الصمود للعام الرابع يف مواجهة العدوان يف
املديريات الشمايل.
َ
رئي�س لجن�ة الخدمات
ويف االجتم�اع ال�ذي ضم
باملجل�س املحلي محم�د س�ليمان حليصي ،ووكيل
املحافظ�ة علي قشر وَنائب مدي�ر مكت�ب االوقاف
فيصل الهطف�ي واللجان املكلفة باإلع�داد للفعالية،
أ ّكــ�د قحي�م أهميّ�ة اإلع�داد للفعالي�ات بم�ا يليق
بصم�ود أبن�اء املحافظة والش�عب اليمن�ي وثباتهم
يف مواجه�ة العدوان على مدى أربع س�نوات ،منوّها ً
ب�األدوار البطولي�ة ألبن�اء املحافظ�ة عموم�ا ً وأبناء
املديري�ات الش�مالية يف الدفاع ع�ن الوطن من خالل

دعمه�م للجبه�ات بالرجال وامل�ال وكل غال ونفيس
خالل س�نوات العدوان األربع ،مؤ ّكــدا ً أهميّة الحشد
والتفاعل مع الذكرى الرابع�ة للصمود ،إلظهار مدى
ثبات الش�عب اليمني بكل فئات�ه يف مواجهة العدوان
الغاشم خالل أربعة أعوام.
وش�دّد املحاف�ظ على رضورة مش�اركة الجميع
يف نق�ل صورة واضح�ة لذلك الصم�ود والثبات ،أمام
الع�دوان الت�ي اس�تهدفت ُكــ� ّل يشء على التراب
الوطن�ي ،وبما يس�اهم يف إظهار مظلومية الش�عب
اليمني للعالم ،مُشيدا ً بالدور البطويل واملتميز للجيش
مرتزقته.
واللجان الشعبيّة يف التصدّي للعدوان ودحر
ِ
وأ ّكــ�د االجتم�ا ُع على أهميّة تنظي�م الفعاليات
يف ُكــ� ّل مديريات وف�ق خطة مزمنة ل�كل مديرية،
والتحش�يد للفعالية املركزية التي سوف تقام بمركز
املحافظة.
ب�دوره ،رحّ ب وكي� ُل املحافظة األس�تاذ عيل قرش

بالحضور وحيي صموده�م ورفدهم للجبهات باملال
والرجال خالل س�نوات العدوان األرب�ع ،مُضيفا ً «ان
التفاع�ل الجماهير ي�دل عىل استش�عار املس�ئولية
والوع�ي املرتس�خ ل�دى الش�عب اليمن�ي م�ن خالل
الصم�ود األس�طوري يف وجه عدوان غاش�م وحصار
جائر.
وتخلل اللقاء عدد م�ن مدخالت الحارضين تصب
يف مجمله�ا وتؤ ّكــ�د الصم�ود والثبات واالس�تمرار
يف مواجه�ة ه�ذا الع�دوان من خلال تعزي�ز عوامل
الصم�ود والثبات والوع�ي والقناع�ة بعدالة القضية
والحق واملرشوعية يف مواجهته بكل الوسائل املمكنة
واملتاحة.
َ
الجيش واللجان
وحيّا الجمي� ُع يف ختام هذا اللقاء
الذي�ن يس� ّ
طرون بأحرف م�ن نور فج�ر جديد ليمن
جدي�د خ�ايل م�ن االس�تعمار والوصاي�ة مس�تق ّل
ومستقر.

قبائل كمران والزيدية والضحي بالحديدة يندّدون بجرائم العدوان
ويدعون إىل توحيد الصفوف ومضاعفة الجهود لرفد الجبهات
 :الحديدة
ش�هدت عَ ــ� َد ٌد م�ن مديري�ات
محافظ�ة الحدي�دة ،أم�س الثالث�اء،
وقف�ات احتجاجية مندّدة باس�تمرار
مج�ازر الع�دوان بحق ش�عبنا اليمني
وآخرها مجزرة طالن بمديرية ُك َ
ـشـر
بحج�ة الت�ي راح ضحيته�ا  23أم�رة
وطفلاً وجرح  20آخرين ،داعية ُكــ ّل
أحرار العالم إىل التحَ ـ ّرك الفوري لوقف
العدوان ورفع الحصار وكش�ف تواطؤ
املجتمع الدويل مع القتلة واملجرمني.
ويف الوقفات املنفصلة التي نظمها
أبناء ووجهاء جزيرة كمران ،ومديرية
الزيدي�ة ،ومديري�ة الضح�ي ،أعل�ن

املش�اركون رفع جهوزيته�م القتالية
واالستمرار يف الوقوف إىل جانب الجيش
واللج�ان الش�عبيّة ملواجه�ة التصعيد
ومرتزقتهم يف
العسكريّ لقوى العدوان
ِ
جبهات الساحل الغربي ،محملني األمم
املتحدة املس�ؤولية الكاملة إزاء جرائم
العدوان األمريكي الس�عوديّ اإلماراتي
الغاش�م بح�ق األطف�ال والنس�اء
واملدنيني يف محافظة حجة ،وخروقات
مرتزقته لوق�ف إطالق النار بالحديدة،
ِ
والتنصل عن تنفيذ الخطوات األوىل من
اتّفاق السويد.
وبارك املشاركون انتصارات الجيش
واللجان الشعبيّة يف العبَّيسة ويف ُكــ ّل
الجبهات ،مؤ ّكــدين استمرارهم برفد

الجبه�ات بامل�ال والرج�ال ومضاعفة
كاف�ة الجه�ود األمني�ة وإحي�اء قي�م
التكاف�ل االجتماع�ي لتعزي�ز الصمود
يف مواج�ه الع�دوان للع�ام الخام�س،
وإفشال كافة ا ُمل َخ ّ
ططات االستعمارية
الحتلال س�واحلنا وموانئن�ا ومياهنا
البحري�ة ومحاولة التحك�م بها إلركاع
شعبنا اليمني.
كما أ ّكــ�دت الوقفات على أهميّة
تفعيل وثيق�ة الشرف القبيل ورسعة
تطبيقه�ا يف مختلف القب�ل اليمنية ملا
تشكله من صفعة اسرتاتيجية يف وجوه
املرتزقة ،مشريين
الغزاة والسياس�يّني
ِ
إىل أن قبائ�ل الحدي�دة ح�ارضة يف
مواجهة الغزاة والطامعني عرب املراحل

التأريخي�ة ،ومس�تم ّرة يف الحفاظ عىل
األع�راف واألسلاف القبلي�ة املتعارف
عليها عىل مختلف املستويات.
َ
رفضهم للتطبيع
وجدّد املش�اركون
مع الكي�ان الصهيوني ،وأن مش�اركة
املرتزقة املدعو اليماني
وزير خارجي�ة
ِ
يف مؤتمر وارس�و والجل�وس إىل جانب
رئي�س وزراء الكي�ان الصهيون�ي ،ال
يمث�ل إال نفس�ه وأمثال�ه م�ن خون�ة
الش�عوب القابعني يف فن�ادق الرياض
ومصر وتركي�ا ،داعين أبناء ش�عبنا
اليمن�ي إىل توحي�د الصف�وف وحف�ظ
األمن واالس�تقرار يف الداخل ومواصلة
الرف�د للجبه�ات لتطهير الوط�ن من
ومرتزقتهم.
دنس الغزاة
ِ

املحويت :باحثون
يستعرضون األبعاد
واألهداف الحقيقية
للعدوان على اليمن
 :المحويت
أقامت وحدة التعلي�م الجامعي ،أمس الثالث�اء ،ندوة أكاديمية
سياسيّة يف كلية الرتبية بمحافظة املحويت ،بمناسبة مرور أربعة
أعوام من الصمود يف وجه العدوان الغاشم عىل بالدنا.
وخالل الندوة التي ش�اركت فيها الوحدة السياسيّة باملحافظة
وَبالتع�اون مع ملتق�ى الطال�ب الجامعي بكلية الرتبي�ة ،تناولت
الندوة عدة محاور أبرزها األه�داف الحقيقية من عدوان التحالف
األمريكي الس�عوديّ اإلماراتي عىل اليمن ،التي كش�فتها األحداث
والتحوالت خالل األربع السنوات املاضية منذ بدء العدوان املستم ّر.
وس� ِّل َ
ُ
ط الضو ُء يف املح�ور األول من الندوة عىل ال�دور األمريكي
اإلرسائيلي يف الع�دوان على بالدن�ا ،وعالق�ة العدوان على اليمن
بفضيحة تطبيع األنظمة العربية مع الكيان الصهيوني تأكيدا ً عىل
تنازلهم عن القضية الفلسطينية التي كان وما زال الشعب اليمني
متمس�كا ً بها كونها القضية املحور لقضايا األُمَّــة.
وأش�ارت الن�دوة يف محوره�ا الثان�ي إىل خط�ورة املرحلة التي
تعيش�ها بالدنا واملنطق�ة العربية جراء اس�تمرار األنظمة العربية
يف مقدمته�ا الس�عوديّة واإلم�ارات يف تنفي�ذ م َ
ُخ ّ
طط�ات أمري�كا
وإرسائي�ل يف املنطق�ة ع�ن طري�ق اس�تمرار العدوان على اليمن
واس�تنزاف ملياراتهم يف رشاء األسلحة والوالءات الغربية بالتزامن
مع هرولتهم للتطبيع مع العدوّ اإلرسائييل إرضا ًء ألمريكا.
َ
املس�ؤولية الوطنية لكل
فيم�ا بيّنت الندو ُة يف محوره�ا الثالث
ً
وخاصة األكاديميين واملثقفني يف مواجهة خطورة
مواط�ن يمني
ه�ذه املرحلة التي تعيش�ها بالدن�ا ،وذلك بنرش الوعي يف أوس�اط
املجتمع عن حقيقة العدوان وأهدافه ،وتحفيز املجتمع للمشاركة
يف التحش�يد ورفد ودعم الجبهات بامل�ال والرجال ملواجهة العدوان
على بالدنا؛ كونها الخطوة األوىل للدفاع ع�ن ُكــ ّل قضايا األُمَّ ــة
العربية اإلسالمية.
وَحرض الندوة مس�ؤول الوحدة السياس�يّة باملحافظة األُستاذ
علي حسين رشف الدين ،ومس�ؤول الوحدة الرتبوي�ة باملحافظة
األُس�تاذ إبراهي�م الزي�ن ،ومس�ؤول وح�دة التعلي�م الجامع�ي
باملحافظة الدكتور خالد القزحي ،ونائب الوحدة األُس�تاذ إبراهيم
رشف الدين ،ومدير عام مديرية املحويت.

بحضور محافظ المحافظة محمد جابر عوض:

تزامنًا مع ذكرى مرور أربعة أعوام من الصمود:

وقفة احتجاجية بصعدة تنديداً بمجزرة
العدوان يف منطقة طالن

الهيئة النسائية الثقافية العامة بضالع همدان تقدم قافلة
غذائية ومالية

 :صعدة
ن ّ
ظ�م القط�ا ُع الصحي بمديرية س�حار
ً
وقفة
بمحافظ�ة صع�دة ،أم�س الثالث�اء،
احتجاجي�ة؛ تندي�دا ً بمج�زرة الع�دوان يف
منطق�ة طلان بمديرية ُك َ
ـش�ـر محافظة
حج�ة ،والت�ي راح ضحيته�ا ( )43ش�هيدا ً
وجريحا ً بينهم  14طفالً وتسع نساء.
ويف الوقف�ة الت�ي حرضه�ا مدي� ُر عام
مكتب الصحة العامة واإلسكان باملحافظة
ّ
مؤسس�ة الش�هداء
يحي�ى ش�ايم ورئيس
أحمد ج�ران ،أدان محافظ املحافظة محمد
جابر عوض ارتكابَ طريان العدوان مجازر
إب�ادة جماعي�ة يف منطق�ة طلان بمديرية
ُك َ
ـشـر بمحافظة حجة.
وأوض�ح املحاف�ظ أن جريم�ة ُك َ
ـش�ـر

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

املروّع�ة دلي� ٌل قاط�ع على الفش�ل الذريع
لق�وى الع�دوان والت�ي تحطم�ت آماله�م
بإنهاء الفتنة يف حجور ،مُش�يدا ً بانتصارات
الجيش واللجان الشعبيّة وتأمينهم منطقة
العبَّيس�ة واملناط�ق املج�اورة م�ن قط�اع
الط�رق الخارجين ع�ن النظ�ام والقانون
واملدعومني مبارشة من قبل العدوان.
فيما أ ّكــد بيان الوقفة عىل أن استمرار
ارتكاب جرائمه لن يزيد الش�عب
العدوان يف
ِ
اليمن�ي إال صم�ودا ً وثبات�ا ً واستبس�اال ً يف
مواجهته ،منوّها ً بأن تلك الجرائم لن تسقط
بالتقادم وستتم محاسبة مرتكبيها.
ودعا البي�ان الصادر كافة أح�رار اليمن
ملواصل�ة رف�د الجبه�ات بامل�ال والرج�ال
واالس�تمرار يف خوض معرك�ة التح ّرر حتى
ّ
يتحقق النرص.

مدير التحرير:
إبراهيم الرساجي

 :أيمن قائد
قدمت الهيئ�ة النس�ائية الثقافية العامة
بمنطق�ة ضلاع بمديرية هم�دان محافظة
صنع�اء قافل�ة غذائي�ة ومالي�ة للمرابطني
يف جبه�ات الع�زة والكرام�ة تح�ت عن�وان
«التصعيد ضد العدوان خيار الرشفاء وطريق
األحرار».
وتأت�ي ه�ذه القافل�ة الت�ي احت�وت عىل
كمي�ات م�ن الكع�ك واملبال�غ املالي�ة تزامنا ً
م�ع مرور أربعة أعوام م�ن الصمود والثبات
يف مواجه�ة الع�دوان األمريك�ي الس�عوديّ
وابتهاج�ا ًبحل�ولعي�درج�باملب�ارك.
وخلال تقدي�م القافل�ة أ ّكــ�دت ح�رار
ضلاع همدان على تقديم املزي�د واملزيد من
قواف�ل العطاء والب�ذل لرف�د الجبهات حتى

العالقات العامة والتوزيع:
تلفون776179558 – 01314024:

تحقي�ق النرص ،مشيرات إىل أن هذه القافلة
هي أقل القليل بمقابل من يقدمون أنفسهم
وأرواحهم ودماءهم الزكية يف س�بيل الله ويف
الدفاع عن األرض والعرض والرشف.
وخلال تس�يري القافل�ة نظم�ت الحرائر

رئيس قسم التصحيح:

محمد الباشا

ً
وقف�ة احتجاجية؛ تندي�دا ً بجرائ�م العدوان
األمريك�ي الس�عوديّ بح�ق نس�اء وأطفال
ُك َ
ـش�ـر بمحافظ�ة حجة خصوص�ا ً وبحق
أبناء الش�عب اليمني املعتدى عليه عىل وجه
العموم.

املقاالت املنشورة يف الصحيفة
تعرب عن رأي كاتبها وال تعرب
بالرضورة عن رأي الصحيفة
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ناشطون وإعالميون يحذّرون العدوا َن وحكومة الفا ّر هادي من استمرار امتهان كرامة اليمنيين واليمنيات:

حكومة المرتزقة تمنح نساء يمنيات جوازات سفر بمهنة «عاملة منازل» للعمل كخادمات في منازل السعوديّين

بعد أن باعت نفسها رخيصةً ..حكومة املرتزقة تبيع نساء اليمن
يف أسواق النخاسة السعوديّة
 :هاني أحمد علي
ٍ
وقت قصري وتحدي�دا ً منذ بدء العدوان
إىل
الس�عوديّ األمريك�ي اإلمارات�ي كان للمرأة
اليمني�ة يف املناط�ق الجنوبية قب�ل االحتالل
قدس�يتُها وحُ رمتُها بني القبائل اليمنية التي
اء واملساس باملرأة؛ باعتبار
كانت تج ّرم االعتد َ
ذلك عيبا ً أس�و َد ربم�ا يؤدي ذلك إىل نش�وب
ح�روب لس�نوات طويل�ة بني قبيل�ة وقبيلة
َّ
أُ ْ
كـشـر الغزاة واملحت ّلون عن
خــ َرى ،إىل أن
أنيابهم وكش�فوا عن م َ
ُخ ّ
ططه�م وأهدافهم
يف املحافظ�ات الجنوبية والرشقي�ة الواقعة
تحت س�يطرتهم م�ن خالل تدمري النس�يج
االجتماعي ونشر ُكــ ّل الجرائ�م األخالقية
التي تم�س املرأة فيه�ا كجرائ�م االختطاف
واالغتص�اب الت�ي ت�زاد وتريته�ا بش�كل
متس�ارع يف املناط�ق الخاضع�ة لالحتلال،
يف محا َ
ول�ةٍ من�ه لرتوي�ض تل�ك املجتمعات
عىل هك�ذا أخب�ار وجرائم وانسلاخهم من
ُهويته�م اإليْمَ ـانية واليمني�ة والقبلية ،وما
ه�و نج�ح االحتلال في�ه إىل حَ ــ� ٍّد كبري يف
تل�ك املناطق بعك�س املحافظ�ات واملناطق
املناهض�ة للعدوان واالحتلال الواقعة تحت
س�لطة حكومة االنقاذ الوطن�ي التي ال تزال
متمس�كة بهويته�ا وعاداته�ا وتقاليده�ا،
ال س�يما ما ُ
يخ ُّ
اء
ص امل�رأ َة التي يع�د االعتد ُ
عليها من الكبائر ل�دى تلك القبائل وما فرار
املرتزق�ة والعملاء والخون�ة م�ن العاصمة
ِ

صنعاء إىل مناطق سيطرة االحتالل متنكرين
بالزي النس�ائي إال خير دليل على أن املرأة
اليمنية خ ٌّ
ط أحم ُر ال يمكن تجاو ُزه.
ِ
املرتزقة يف
يكت�ف املس�ئولون
وفيم�ا ل�م
ِ
حكومة الف�ا ّر ه�ادي ممن باعوا أنفس�هم
بثمن بخس للنظامني السعوديّ واإلماراتي،
ب�أن يمتهن�وا رج�ال وش�باب املحافظ�ات
الجنوبية وبيعهم يف أسواق النخاسة رصعى
بروات�بَ زهي�دة وأرق�ام عس�كريّة وهمي�ة
يدافعون عن حدود دولة العدوان الس�عوديّ
بجبه�ات جي�زان ونج�ران وعسير ،ناهيك
عمن يسوقهم االحتالل اإلماراتي إىل محارق
امل�وت يف جبهات الس�احل الغربي بالحديدة؛
دفاع�ا ً ع�ن ا ُمل َخ ّ
ط�ط األمريك�ي الصهيوني
يف املنطقة باالس�تيالء على البح َرين األحمر
والعرب�ي وموانئ وممرات وش�واطئ اليمن
بأي�دي أدواته الرخيصة املتمثل�ة يف الرياض
وأبو ظبي ،بل وصل قبح وس�فاهة وحقارة
املرتزقة إىل أبعد من ذلك عندما وصل
حكومة
ِ
بها الحال إىل امتهان النس�اء أيضا ً يف سابقة
لم يشهد لها التأريخ اليمني مثيالً.
وكش�ف ناش�طون وإعالميون يف مواقع
التواصل االجتماع�ي عن قيام حكومة الفا ّر
ً
ممثلة بمصلح�ة الجوازات يف املناطق
هادي
الجنوبي�ة والرشقية املحت ّل�ة بقطع جوازات
لنس�اء يمنيات بمهن عامالت منازل ،بعد أن
كان هذا الطلب يف صنعاء وبقية املحافظات
اليمني�ة محرما ً بل مجرما ً حت�ى لو تم دفع

ماليين الري�االت وطلب�ا ً غير مقب�ول لدى
الجميع بدءا ً من البوّاب وحتى املدير العام.
ومرتزقته
وأوضح الناشطون أن العدوان
ِ
ل�م يكتف�وا بقت�ل اآلالف النس�اء واألطفال
يف ُكــ� ّل منطق�ة م�ن مناطق اليم�ن جراء
القصف والغ�ارات املتواصلة عىل البلد منذ 4
س�نوات وحتى اليوم ،بل يس�عى إىل امتهان
كرام�ة اليمنيين -رجاال ً ونس�اءً -من خالل
اس�تقدام املئات من نس�اء اليم�ن بجوازات
تحم�ل مهنة «عاملة منازل» للعمل يف منازل

املواطنني الس�عوديّني كخادم�ات ،يف الوقت
الذي تقوم فيه الس�لطات الس�عوديّة بطرد
اآلالف م�ن اليمنيين املقيمين يف أراضيه�ا
مع عائالتهم بش�كل يومي ج�راء القرارات
التعس�فية التي تس�تهدف املغترب اليمني
بش�كل خاص ،وتس�بِّبُ عودتُه وط�ردُه إىل
بلده أعبا ًء ش�خصية عىل مستوى الخسائر
التي تع�رض لها ج�راء الحصول على فيزا
عم�ل والدخول إىل الس�عوديّة ،وأعباء عامة
عىل مس�توى البل�د؛ كون ع�ودة اآلالف من

ميليشيا االحتالل تهدّد بتصفية المواطنين الرافضين إخال َء منازلهم وتسليمَها لهم بالقوة

عدن :قتيل و 3جرحى يف اشتباكات مسلحة بني املرتزقة على خلفية نهب أرضية يف الشيخ عثمان
 :عدن
ال ي�كا ُد يُذ َكـــــــ� ُر اس� ُم مدينة عدن
يف الوق�ت الراه�ن إال ويُذك�ر معه�ا القت� ُل
ُ
واالغتياالت واالختطاف واالغتصاب ،بعد أن
قورن اس�مُها بتلك الجرائم املنترشة بش�كل
منظ�م وممنه�ج يف ُكــ� ّل ح�ي ومنطق�ة
وح�ارة عىل أيدي ُقــوَّات االحتالل اإلماراتي
ومرتزقت�ه الذي�ن يعيث�ون فيه�ا فس�ادا ً
ِ
وتخريبا ً وإجرام�ا ً حتى باتت مرسحا ً يوميا ً
لتل�ك الجرائم الت�ي تحص�د أرواح املواطنني
األبرياء.

وش�هدت مدين�ة ع�دن املحت ّل�ة ،أم�س
الثالث�اء ،اش�تباكات عنيف�ة متبادل�ة بين
املرتزقة أودت بحياة أحدهم وإصابة
عنارص
ِ
أربعة آخرين.
وقال�ت مص�ادر محلي�ة :إن اش�تباكات
مرتزقة
عنيفة اندلعت ،أمس بني مس�لحني
ِ
م�ن ح�ي املحاري�ق ومس�لحني آخرين من
ح�ي عمر املختار يف مديرية الش�يخ عثمان،
م�ا أَدَّى إىل مقت�ل أح�د املس�لحني ويُدع�ى
ُ
إصابة
هيثم اللحج�ي ،وإصابة ثالثة آخرين
أحدهم خطرية.
ولفت�ت املص�ادر إىل أن س�بب ان�دالع

االش�تباكات هو الخالف عىل إحدى األرايض
التي يحاول الجميع البس َ
ط عليها واالستيالء
عليه�ا ُ
بالقــ�وَّة ،يف ظل انتش�ار األس�لحة
املختلف�ة يف متن�اول الش�باب بمدين�ة عدن
به�دف نشر الف�وىض وأعمال العن�ف التي
يقوم بتغذيتها ودعمها االحتال ُل اإلماراتي.
ُ
يعكس الصورة الحقيقية ملا يجري
وفيما
يف مدين�ة عدن تداولت وس�ائل إعالم موالية
َ
قضي�ة املواط�ن
للع�دوان ،أم�س الثالث�اء،
أحمد كابس عيل -من أهايل حي اإلنش�اءات
ُ
حي�ث فوج�ئ
بمديري�ة املنص�ورة ع�دن،-
بوصول مس�لحني تابعني لالحتالل إىل منزله

دعت اإلدارة األمريكية لوقف الدعم عن تحالف العدوان:

ال�ذي يمتل ُكه منذ س�نوات طويل�ة وطالبوه
إخالئه ُ
بالقــوَّة.
وأوض�ح املواط�ن كاب�س أن امليليش�يا
املس�لحة التابع�ة ألب�و ظب�ي ويتزعمه�م
مرتزقان هم صام�د كركوس ووضاح بالل،
ِ
طالب�وه بإخالء منزله وإال فإنَّه س�يتعرض
للتصفي�ة وأرست�ه ،مبين�ا ً أن منزله تعرض
قبل يومين لهجوم بقنبل�ة يدوية تم رميها
إىل داخل حوش منزله من قبل تلك العصابة،
محمالً وزير الداخلية يف حكومة الفا ّر هادي
َ
املسئولية الكاملة عن
املرتزق أحمد امليرسي
ِ
حياته وحياة أرسته.

صحيفة أمريكية :رغم ما ترتكبه السعوديّة من جرائم باليمن
دعمها إلطالة أمد عدوان غري إنساني
إال أن أمريكا تواصل َ
 :متابعات
َ
ٌ
حكومة
صحيف�ة أمريكي�ة
طالب�ت
بالدها بالوقف الف�وري لتمويل الحرب
الذي ُ
ُ
يش�نُّها
تحالف العدوان السعوديّ
بقيادة اململكة السعوديّة عىل اليمن منذ
أربعة أعوام.
وقالت صحيف�ة «ذا هيل» األمريكية
يف مق�ال نرشته ،أم�س األول ،للكاتبان
«كلري فينكلشتاين ونيكوالس سايدل»:
ً
كارثة إنسانية،
إن الحربَ يف اليمن يمث ُل
إذ تتس�بب ُكــ ّل أسبوع يف مقتل وجرح
 123مدني�ا ً على األق�ل بينه�م أطفال
ونس�اء ،ووضع�ت حياة م�ا ال يقل عن

َ
مليون إنس�ان عىل حاف�ة املجاعة،
14
مؤ ّكــ�د ًة أن الوق�ت حان لك�ي تمتنع
الوالي�ات املتحدة عن تمويل ومس�اندة
حرب الس�عوديّة يف اليمن ،مبينة إىل أنه
ورغ�م ما يرتكب�ه تحالف الع�دوان من
جرائ�م ح�رب ،إال أن اإلدارة األمريكي�ة
تواصل م َّد السعوديّة بالعتاد ُ
والقــوَّات
مما يطيل أم َد رصاع دموي غري إنساني.
ودع�ت الصحيف�ة إىل وق�ف الدع�م
العس�كريّ للتحال�ف ال�ذي تق�وده
الس�عوديّة يف الحرب عىل اليمن ،مشري ًة
إىل أن محاوالت انتشال الواليات املتحدة
م�ن هذه الحرب غير األخالقية تتخبّط
يف وَحْ ل السياس�ة ،رغم تعاطف أعضاء

الحزبين الديمقراط�ي والجمه�وري يف
الكونج�رس م�ع ه�ذه الخط�وة ،الفتة
إىل م�ا حدث األس�بوع املنصرم عندما
أحب�ط الجمهوريون يف مجل�س النواب
ً
مر ًة أ ُ ْ
خــ َرى جهودا ً
مشرتكة من بعض
أعضاء الحزبني لوق�ف الدعم األمريكي
للحرب يف اليمن.
وأ ّكــ�د الكاتب�ان األمريكي�ان أن
إحب�ا َ
ط تلك الجه�ود عن عم� ٍد ينطوي
ري يف املنظومة الديمقراطية
عىل
ٍ
فشل كب ٍ
للوالي�ات املتحدة ،كما أن دع� َم تحالف
الع�دوان بقيادة الس�عوديّة بأيِّ ش�كل
من األش�كال ،يع ِّر ُ
ض الوالي�ات املتحدة
ٍ
لتبعات داخلية ودولية.

املغرتبين اليمنيين مطرودي�ن إىل دياره�م
يفاق�م م�ن الوض�ع االقتص�ادي املتردي
واملنهار بفضل اس�تمرار العدوان السعوديّ
وف�رض الحص�ار الخانق عىل أبناء الش�عب
اليمني برا ً وبحرا ً وجواً.
وأش�ارت تلك الحملة عرب مواقع التواصل
االجتماعي إىل وجود اس�تياء كبري يف أوساط
املغرتبين اليمنيين بالس�عوديّة ج�راء هذا
اإلج�راء الذي قامت به حكوم�ة الفا ّر هادي
ومس�ئوليها ممن باع�وا كرامتهم ويريدون
يبيع�ون كرامته�م أبناء بلدهم الت�ي ال تباع
بأي ثمن ،مؤ ّكــدين أن اس�تقدام اليمنيات
للعم�ل كخادم�ات يف من�ازل الس�عوديّني
املرتزق�ة يف
ش�كلت وصم�ة ع�ار يف جبين
ِ
ه�ذه الحكومة وعيبا ً أس�و َد يج�ب أن ال يمر
م�رور الكرام من قبل أبناء الش�عب اليمني،
داعين ُكــ ّل األحرار والرشفاء يف هذا الوطن
إىل تعري�ة وفض�ح ُكــ� ّل جرائ�م الع�دوان
ُ
تستهدف العِ رض
ومرتزقته ،سيما تلك التي
ِ
وإلحاق الرضر بنساء اليمن وامتهانهن كما
ه�و حال الخادم�ات الفلبيني�ات والهنديات
واالندونيس�يات العامالت يف منازل املواطنني
السعوديّني الذي يمارس بحقهن أبشع أنواع
ّ
والتعس�فات بحس�ب
الجرائ�م واالنتهاكات
تقاري�ر منظم�ات حقوقي�ة دولي�ة ،بعد أن
تمتعت السعوديّة بسج ٍّل أسو َد وغري مشجع
عىل مس�توى العالم فيما ُ
يخ ُّ
ص التعا ُم َل مع
الخادمات.

الجنوب يف ظل
االحتالل ..مقتل مواطن
على أيدي مسلحني
مجهولني يف مديرية
تريم حضرموت
 :حضرموت
ُ
يعي�ش أه�ايل مديري�ات ال�وادي
والصح�راء بمحافظ�ة حرضم�وت
كابوس�ا ً مرعب�ا ً ومخيف�ا ً ج�راء تزايُ ِد
جرائ�م القت�ل واالغتي�االت الت�ي
تش�هدُها مناطقه�م الواقع�ة تح�ت
س�يطرة االحتلال اإلماراتي الس�عوديّ
ومرتزقتهم�ا وميليش�ياتهما بش�كل
ِ
يومي.
ويف جديد تلك الجرائم قتل مسلحون
مجهول�ون ،أم�س الثالث�اء ،مواطن�ا ً
ُ
حيث
ينتم�ي ملناط�ق وادي حرضموت،
أ ّكــ�د مص�اد ُر محلي�ة بأن املس�لحني
قام�وا بقت�ل املواطن زكي باسلامة يف
منطق�ة حورة برتي�م إح�دى مديريات
الوادي والصحراء بحرضموت.
وأضاف�ت املص�ادر أن املواط�ن
باسالمة فارق الحيا َة عىل الفور قبل أن
يقوم املس�لحون بالف�رار عقب ارتكاب
جريم�ة القت�ل ،مبينة أن ه�ذه الحادثة
ليس�ت األوىل ولن تك�ون األخرية يف ظل
ومرتزقته املنترشين يف
تواجد االحتلال
ِ
عم�وم مديري�ات ومناط�ق حرضموت
واملتورطين يف ارت�كاب هك�ذا جرائ�م
مثلُها مث ُل محافظة عدن املحت ّلة وبقية
املحافظ�ات الجنوبية؛ وذلك بهدف نرش
الذع�ر والخ�وف يف أوس�اط املواطنين
وترك املجال لتلك العصابات وامليليشيات
َ
لتعبث بأمن واس�تقرار السكان وإقالق
السكينة العامة.
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جريمة استهداف عرس سنبان..

زفاف فوق النعوش
ٌ

حينما ُ
يبلغ اإلجرا ُم َ
مبلغه ويتجاو ُز العدوا ُن حدودَه الدينية واإلن ْ َسـانية فإنَّه يرتكب أفظع الجرائم وأكثرها وحشية
ودناءة ،وما املجزرة التي ارتكبها العدوان السعوديّ األمريكي بحق أبناء السنباني واستهداف حفل زفافهم يف قرية
سنبان يوم األربعاء من شهر اكتوبر .2015
واحد ٌة من آالف الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان وهذا اليوم هو كان اليوم املحدد الذي تكتمل فيه فرحة أبناء
محمد السنباني الثالثة بعرسهم الذي غمرتهم فيه السعادة والذي بدأ منذ صباح يوم األربعاء بمرح وفرح كبري شارك
فيه جميع األهل واألصدقاء ولكن الفرحة لم تكتمل بعدُ ،ففي الوقت الذي كان جميع األهل ينتظرون مع العرسان وصول
ُ
َ
العرائس إىل املنزل والكل منشغل بالعرس ،والعرسان ُ
السكينة واالطمئنا ُن
لحظة اللقاء لتعُ َّم بعدَها
أنفسهم ينتظرون
َ
قلوبَ الجميع ،كان طريا ُن العدوان السعوديّ األمريكي يرتبص بهم عن كثب ليحول تلك الفرحة إىل حزن ويجعل من ليلة
الفرح صباحا ً حزينا ً عرب جريمة دامية وحشية أصبح الجميع فيها بني شهيد وجريح ،جريمة ال تنىس وجرح ال يشفى.
وأمام مرور أربعة أعوام عىل وقوع هذه الجريمة التقت صحيفة «املسرية» باملهندس محمد جمال السنباني الذي أظلمت
به الدنيا يف منتصف النهار حسب قوله عند بدء الحديث معه عن ما بعد جريمة سنبان والذي جعل منها قصة مستمرة يف
املعاناة تبكي لها العيون وتنئ لها القلوب ،فإىل تفاصيل اللقاء:

 :عباس القاعدي
الزفاف الحزين
سنبان..
ُ
الزف�اف الحزي�ن ..به�ذه الجُ مل�ة بدأ
املهن�دس محمد جمال الس�نباني حديثه
لصحيفة املسرية ،حيث أوضح بأن حف َل
زف�اف ع�رس أبن�اء عمه محم�د صالح
غوبة السنباني الثالثة الذي حرضه األهل
واألصدقاء ليهنوا للعرسان كانت الفرحة
تغم�ر الجميع حينها ،مضيفاً :بعد صالة
العش�اء تم�ت الزف�ة وذهبن�ا إىل من�زل
عمِّ ي ننتظر وص�ول العرائس والضيوف
مع أبناء عمي وأثن�اء وصول العرائس 3
زوجات أبن�اء عمي إىل املنزل يف الس�اعة
العارشة مس�ا ًء مع موكب من السيارات
فيه�ا العرائس واأله�ل واألق�ارب ،وبعد
وص�ول العرائس إىل املن�زل كان الضيوف
يملؤون ساحة البيت الكبرية ويف مقدمة
البيت أي «الدي�وان» أكثر من  150امرأة،
حي�ث عم�ت الفرح�ة بيت عمي بش�كل
خاص بتواج�د األهل واألحب�اب وجميع
س�كان القري�ة والقرى املجاورة بش�كل
عام والجميع كان يفرح ،فيما كان طريان
العدوان السعوديّ األمريكي يرتبص بهم
ويحلق بش�كل كثيف يف السماء ولم نكن
نتوقع أن الفرحة س�تتحول إىل حزن بعد
أن س�معنا صوت طائ�رة الع�دوان يمأل
السماء وتقرتب فوق قرية سنبان لتحديد
من�زل عمي والت�ي كانت تس�كنه فرحة
العرس لتجعل قرية سنبان حزينة والكل
كان منش�غال به ماعدا بع�ض املواطنني
الذين كانوا خارج البيت بحوايل أمتار هم
من شاهدوا سقوط الصاروخ عىل البيت
وبالتحديد يف غرفة العروسة زوجة أيمن
التي استش�هدت وهي ِمن قرية مجاورة
لسنبان وكان عدد النس�اء اللواتي معها
 15وكان أيم�ن ق�د خرج م�ن الغرفة إىل
ح�وش املن�زل يتص�ل لصدي�ق وينتظ�ر
خ�روج النس�اء ليدخ�ل إىل زوجت�ه التي
ل�م ي َرها وفجأ ًة قصف الطيران العدوان
بس�بب
املنزل ونجا أيمن من تلك املجزرة؛
ِ
خروجه وحول العدوان العرس من فرحة
إىل حزن.
العدوا ُن قتل فرحتَنا
وأ ّكــ�د محم�د الس�نباني أن طيران
الع�دوان قب�ل أن يس�تهدف من�زل عمه
ويجع�ل من�ه جزئَين كان بج�وار والده
الش�هيد األس�تاذ جم�ال صال�ح غوب�ة
الس�نباني  -نائ�ب رئيس اتح�اد نقابات
عم�ال اليم�ن ،مضيفاً :ويف تل�ك اللحظة
كان مول�د الكهرب�اء حق بي�ت عمي قد
تعط�ل وطل�ب وال�دي من�ي أن أذهب إىل
منزلن�ا من أج�ل أخ�ذ املول�د الكهربائي

يكشف لصحيفة
المهندس محمد جمال السنباني
ُ
«المسيرة» تفاصيل جديدة حول مجزرة سنبان:
بعد خروجي من منزل
أوالد عمي العرسان
بمسافة  15مترًا ارتكبت
طائرات العدوان الجريمة
بحق األسرة والضيوف
الخاص بن�ا للعرس ،وبع�د خروجي من
الغرف�ة الت�ي كان فيه�ا وال�دي وعم�ي
بمس�افة حوايل  15متراً ،رضبت طائر ُة
الع�دوان بي�ت عم�ي واستش�هد والدي
وأم�ي وعمي وابنتي وب�ن عمي العريس
وعروس�ته والعروس�ة األ ُ ْ
خــ َرى زوجة
أيمن واش�تعل منزل عمي نارا ً وتحول إىل
كتل�ة ناري�ة وكان إجمايل عدد الش�هداء
 43ش�هيدا معظمهم أطفال ونساء ومن
بينه�م  18فردا من أرست�ي بينهم رجال
والنس�اء وأطفال و 92جريحا وكان هذا
يوم األربعاء بتأريخ  2015 | 10 |7يف تمام
الساعة العارشة مسا ًء استهدف العدوان
الس�عوديّ األمريكي من�زل عمي محمد
صالح الس�نباني وه�و يض�ج بالرجال
والنس�اء واألطفال داخله وخارجة وهذا
التأري�خ ال ينىس؛ أل َ َّن العدوان قتلنا وقتل
فرحتنا والنتيجة كما ذكرت.
فرح ُة العمر تتح ّو ُل إىل حزن أبدي
وأضاف السنباني أنه وبعدما قصفت
الطائ�رة البي�ت ودمّ ــرته وقس�مته إىل

استشهاد والدي وأمي وعمي
وابنتي وبن عمي العريس
وعروسته وأكثر من 43
شهيدًا معظمهم من األطفال
والنساء َو 18فردًا من آل
السنباني و 92جريحاً

الكثير من الناجين يعانون
من مشاكل نفسية
وصحية حرجة وهناك
جرحى يعانون من اآلالم
والقهر حتى اللحظة

جزئَني وقتلت من فيه مكثت تحوم فوقنا
ح�وايل نصف س�اعة وجمي�ع املواطنني
كان�وا يري�دون أن ينق�ذوا ُك ّل م�ن كان
بسبب
داخل البيت لكنهم لم يستطيعوا؛
ِ
اس�تمرار تحلي�ق الطائ�رة ف�وق البيت
وتخوف املواطنني من الطائرة أن تقصف
ثان كعاته�ا التي تمارس�ها يف
ص�اروخ ٍ
ارت�كاب املج�از م�ن املدنيين م�ن أبناء
الش�عب اليمن�ي وبهذا الح�ال انتهى ُك ّل
يشء حت�ى دب�ات البترول الت�ي كان�ت
عند املول�د الكهربائي انفج�رت وحرقت
املول�د الكهربائي والعري�س الثاني الذي
خرج يتفقد املولد م�ن أجل إصالحه بعد
أن انطف�أ فج�أ ًة ،خرج م�ن غرفته التي
ُ
رشيكة حياته والت�ي انتظرها
تس�كنها
سنوات لتكتمل فرحته الكبرية بها ،حيث
تم�ت منادات�ه يف تل�ك اللحظ�ة الجميلة
للخ�روج م�ن أجل إصلاح املول�د بينما
ُ
عروس�ه تنتظ�ره داخ�ل غرفتها،
كانت
لكنه لم يعُ د إليها وأصبح شهيدا ً وتحولت
فرحة الزوجة إىل حزن أبدي.

ابتس��ام ُة الف��رح تنقل��ب إىل عوي��ل
وصراخ
األف�راحُ
أح�زان يف لحظة
إىل
تحول�ت
ٍ
غري متوقعه بجريمة أبادت أرسا ً بأكملها
األب واالب�ن والزوج�ة واألخ والعري�س
والعروس�تني ونت�ج عنه�ا جرح�ى
ومكلومين م�ن األُسرْ َ ة واملواطنني بتلك
الجريم�ة الت�ي أصابتهم والت�ي ارتكبها
العدوان الس�عوديّ األمريكي الذي أوصل
الح�زن إىل ُك ّل قلب ،حي�ث تحول العرس
من فرحة إىل نكبة وحزن دائمني ال نهاية
لهما وأصبح الجميع يف ذعور شديد مما
ح�دث؛ ألَنَّه�م ش�اهدوا طيران العدوان
يحل�ق ف�وق جب�ل بحض�ان ال�ذي يبعد
حوايل ثالثة كيلومرتات من قرية س�نبان
وع�اود التحليق مرتني ف�وق منزل عمي
هك�ذا تحدث محمد الس�نباني ،مبينا ً أن
املرة الثالثة قصف طيران العدوان حفل
الزفاف وح�ول الفرح إىل حزن واس�تمر
بتحلي�ق بع�د القص�ف وحول ابتس�امة
الف�رح إىل عوي�ل ورصاخ فقدن�ا األه�ل
واألحبابَ وخرسنا األصحاب.

تكاليف عالجنا تتجاو ُز الماليين ..العريس الناجي يستغيث
ُ
م�ع م�رور ما يق�ارب  3س�نوات عىل ارت�كاب طريان
العدوان الس�عوديّ له�ذه الجريمة املروعة ف�إن تبعاتها
ً
قائمة حتى اليوم ملن نجا ِمن
الصحية والنفس�ية ال تزال
املوت وظل يحمل جرحَ ه وآالمَ ه معه إىل اآلن.
وأ ّكد العريس الناجي من املجزرة أيمن الس�نباني ،بأنه
وشقيقه وشقيقته ال زالوا يعانون حتى اللحظة من آثار
الجريمة التي اس�تهدفت ع�رس الزفاف بس�نبان ،مبينا ً
َ
الجريمة تس�بب له وش�قيقه بمرض السكري ،بينما
أن
تعاني ش�قيقته من حالة صحية حرج�ة جراء تعرضها
للح�روق وكسر يده�ا وفق�دان عينها والتي ع�ادت من

األردن قبل ثالثة أيام.
وبينّ املهندس أيمن السنباني يف ترصيحه لـ «املسرية»
أن إجم�ايل الخس�ائر املادية جراء العالج تق�در بنحو 23
مليون�ا ً و 12أل�ف دوالر و 400ألف س�عوديّ  ،مشيرا ً إىل
تجاه�ل الجهات املعني�ة ملعاناته�م والدلي ُل ع�د ُم تقديم
املس�اعدات له�م وعدم االهتم�ام بالجرحى الذي�ن باعوا
ُك ّل م�ا تبقى من أمالكهم من أج�ل الحصول عىل العالج،
ِ
الجهات إىل تقديم املساعدة لهم الستكمال عالج
داعيا ً تلك
ً
ش�قيقته التي أصيب جس�دُها كامال بالح�روق وال تزال
َ
تخض ُع للعالج باهض الثمن.

ب
نج��ا ُة أُ ِّم العروس من املوت؛ بس��ب ِ
شنطة ابنتها
وأش�ار املهن�دس محمد الس�نباني يف
َ
زوج�ة املرصي أم
حديث�ه للصحيف�ة أن
الش�هيدة العروس (جميلة) هي الوحيدة
الناجي�ة م�ن بين  16ام�رأ ًة م�ن قرية
الخرب�ة ك�ن يف غرف�ة واح�ده يف الطابق
الثان�ي والت�ي خرجت اإلحضار ش�نطة
ابنتها العروس بعد أن أدخلتها ايل الغرفة
من إحدى الس�يارات وكان هذا س�ببا ً يف
نجاتها من املوت املحتوم ولكنها تعرضت
إلصاب�ات متفرق�ة بش�ظايا يف الوج�ه
والراس وهي اآلن تعاني من حالة نفسية
صعبة وس�يئة جدا ً اكتئ�اب واضطرابات
يف النوم وفقدان حاس�تَي الش�م والطعم
ونس�يان رسيع وعدم تمييز لألشياء من
بس�بب تلك الجريمة التي جعلت
حولها؛
ِ
منها امرأة تعاني إىل آخر حياتها.
جريمة ال تنسى
وق�ال املهن�دس الس�نباني :إن هن�اك
الكثري م�ن الناجني يعانون من مش�اك َل
نفس�ية وهن�اك جرح�ى يعان�ون م�ن
جروحهم من�زل مدمّ ــر وقهر مس�تمر
وقص�ة مضمونه�ا الجريم�ة حروفه�ا
وكلماته�ا تتج�دد ُك ّل ي�وم بذكرياته�ا
املكتوب�ة يف ذاك�رة األجي�ال واملرس�ومة
يف املترضري�ن والجرح�ى الذين م�ا زالوا
يعانون إىل اآلن ،مشريا ً إىل أنه كلما يتذكر
ً
حرقة عىل مش�اعر
تل�ك الجريم�ة يبكي
األطف�ال الذي�ن يكبرون ويكبر معهم
بس�بب فقدانه�م آبائهم وأمهاتهم
األلم؛
ِ
يف تلك الجريم�ة ،فكيف تنىس وأرضارها
متواصل�ة إىل اآلن يف قرية س�نبان س�واء
يف األهل أَو املن�ازل أَو املزارع وحياة أبناء
عم�ي انقلبت رأس�ا ً عىل عق�ب وعريس
فقد من يحب وخرس ُك ّل ما وجد وأصبح
الناج�ي منهم يس�كن يف النصف املتبقي
م�ن املن�زل وكل ما خرج أح�د رأى ركا َم
املنزل وأصبحت الحياة صعبة فيها؛ لذلك
ال يمك�ن نس�يانها رغ�م ع�دم االهتمام
بجرح�ى ومواطنني قرية س�نبان ال من
الدولة وال من املنظمات.
منظمات تجاهلت القضية
ٌ
ِ
منظمات حقوق
ولفت السنباني إىل أن
اإلن ْ َس�ـان واملنظم�ات الدولي�ة تجاهلت
قضيتَهم رغم متابعتها ولم تعمل ش�يئا ً
َ
العدوان الس�عوديَّ ارتكب
له�م ،مبينا ً أن
جريمة أ ُ ْ
خــ َرى إىل جان�ب املجزرة وذلك
ّ
من خلال كذبها ب�أن طائراتها لم تحلق
فوق محافظ�ة ذمار ول�م تقصف منزل
الع�رس ،وبعد أيام رصّ ح�ت أنها رضبت
موكب للحوثيني كانوا يحملون السلاحَ ،
داعي�ا ً إىل محاس�بتها بنا ًء على اعرتافِ ها
بكل وقاحة.
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رسام في حوار خاص لصحيفة المسيرة:
رئيس مجلس التالحم القبلي الشيخ ضيف اهلل ّ

القبيلة اليمنية الحصن املنيع وحامي حمى الوطن

وثيقة الشرف القبلي تعطي دور ًا فاعالً لكل القبائل واألحرار بعيد ًا
السياسي ،ومشكلة المتحزبين مع الوثيقة في
عن التحزب والتعصب
ّ
أنها تعيد للقبائل قوتها ودورها الفاعل

ُ
ُ
اليمنية عىل مَ ــــ ِّر التأريخ دورا ً بارزا ً وأساس�يا ً يف الحفاظ عىل ُهــويَّة
القبيلة
لعبت
ش�عبنا اليمني وأصالته وتراثه ومقدراته من الهجمات الرشس�ة التي ش�نتها القوى
االستعمارية يف مراح َل متعدد ٍة ومختلفة من التأريخ اليمني.
ومنذُ بداية العدوان األمريكي السعودي عىل بالدنا ،كانت القبيلة اليمنية حارضةً
يف املوعد ،وس� ّ
َ
اآلالف من قوافل املال والرجال
طرت أروع املالحم البطولية ،وقدمت
والعتاد.
ً
ً
ويف هذا الصدد أجرت صحيفة املسيرة ح�وارا صحفيا مع رئيس مجلس التالحم
القبيل الش�يخ ضيف الله َّ
رسام؛ ملناقش�ة دور القبلية يف العدوان ،وما الذي أضافته
وثيقة الرشف القبيل.
ُ
رس�ام أن القبيل�ة اليمنية الحصنُ
ويف الحوار أ ّكد الش�يخ ضيف الله َّ
الحص ُ
ني والدرع املنيع للذود عن الوطن العزيز ،مؤكدا ً أن القبيلة
ّ
املجس�دة للبأس
اليمني�ة بقيمها وأعرافها وأسلافها األصيلة
اليمان�ي يف ميادين الصمود والثب�ات تمثل الصخرة الصماء
التي تحطمت عليها أحالم الغزاة واملس�تعمرين عرب
املراحل التأريخية املختلفة.
ُ
رئيس مجلس التالحم الش�عبي القبيل
ودعا
َ
كاف�ة القبائل اليمني�ة إىل تجاوز املس�ميات
الحزبي�ة واملناطقي�ة وتوحي�د الصف�وف
ملواجهة األطماع االس�تعمارية لشعبنا اليمني
من قبل قوى االستكبار العاملي أمريكا وإرسائيل
وبريطانيا عرب أدواتهم يف املنطقة ،مشريا ً إىل نتائج
اللق�اء القبيل األخري استراتيجية وكفيل�ة بتغيري
واق�ع املواجهة مع الع�دوان وموازينها عىل جميع
املسارات بإذن الله تعاىل.
ولف�ت إىل أن وثيقة الشرف القبيل تعطي دورا ً فاعالً
السيايس،
لكل القبائل واألحرار بعيدا ً عن التحزب والتعصب
ّ
كم�ا تط�رق الش�يخ َّ
رس�ام إىل العديد م�ن القضاي�ا والنقاط
املحورية الهامة خالل الحوار التايل:

نعمل على وضع خطة ميدانية محكمة ومدروسة بالشراكة مع
ُكــ ّل الجهات الرسمية والشعبية لتنفيذ بنود الوثيقة على مستوى
المحافظات والمديريات والقبائل
رسالة قيادة مجلس التالحم القبلي لألحزاب السياس ّية والشخصيات
القبلية والبرلمانيين الملتحقين بصف العدوان هي السال ُم لمن يريد
والعف ُو َواإلكرا ُم لمن أراد أن يعو َد لصف الوطن باحترام
ندعو التائهين في الجانب اآلخر الستغالل ما بقي
من مدة العفو قبل فوات األوان
أُطلقت ضمن وثيقة الرشف القبلية قبل  3سنوات ونحن
مقدمون عىل التنفيذ بعون الله.
تقف أم��ام قيادة مجلس
ل التي
 م��ا ه��ي العراقي ُُ
التالحم القبلي وأمام القبيلة اليمنية الس��تعادة دورها
يف توحيد صفوف قبائل بكيل وحاش��د ومذحج ِ
وح ْميرَ
ضد الخونة والعمالء من قيادات األحزاب السياس ّية؟
ُ
الخون�ة والعملاء واملتن ّ
طع�ون عىل حس�اب القبائل
اء التشكيالت الحزبية أَو األجنبية.
سو ً
ُب��ل اليمنية
 ه��ل يوج��دتواص�� ٌ
ُ
ل بني قي��ادات الق ُ
يف الش��مال والجن��وب ع�بر مجل��س التالح��م القبلي
للتنس��يق بخصوص القي��ام بواجبه��ا الوطني لتحرير
العدو من اس��تقطاب أبنائنا
املحافظ��ات املحتلّة ومنع
ّ
ومرتزقتهم؟
والزج بهم يف معارك تخدم الغزاة
ِ
ملجل�س التالح�م القبلي فروعُ ه على مس�توى ُكــ ّل
املحافظ�ات املحت ّل�ة ويقوم�ون بدورهم يف ذلك حس�ب
اإلمكانيات املتاحة.

لن يخرج عن مبادئ هذا الميثاق اّإل من هو خارج عن الصف الوطني وعن المبادئ والقيم األصيلة
لمجلس التالحم القبلي فرو ُعه على مستوى ُكــ ّل المحافظات المحتلّة ويقومون بدورهم في ذلك حسب اإلمكانيات المتاحة
سواء أكانت مدنية أَو
على كل من يرغب بالعودة ألرض الوطن إعالن التوبة َواالعتذار والتنسيق عبر قبيلته أَو الجهة التي ينتمي إليها
ٌ
عسكرية لتضمن له َوأن يعود مواطناً صالحاً يشارك في بناء الوطن والدفاع عنه
ستتعامل ُكــ ّل قبيلة مع من ينتمي إليها وهو بجانب العدوان حسب بن َدي البراءة والعزل اللذين يعتبران ترسيخاً ألسالف وأعراف القبائل
اليمنية المتعارف عليها منذ القدم
 :حاوره/
منصور البكالي
 بداية شيخ ضيف اهلل اطلعونا على نتائج اجتماعاللقاء القبلي األخري؟
بداية نش�ك ُركم ومختلف الوس�ائل اإلعالمية الحرة يف
الداخل والخارج عىل إتاحة هذه الفرصة..
ويف الحقيق�ة ..نتائجُ اللقاء كبيرة تُعَ بِّــ ُر عن حجم
ومصري القبائ�ل اليمنية يف مواجهة العدوان ،حيث كانت
له�ذا اللق�اء القبلي أصداء وانعكاس�ات كبيرة ومؤثره
عىل ش�تى املس�ارات ،وقد أثّر ه�ذا اللقاء تأثيرا ً مبارشا ً
اص ً
َ
خ َّ
ــ�ة على العدوّ وأعط�ى مفعوله املب�ارش منه ،ما
ّ
تحقــق من انتصارات عظيمة يف كرش بحجور ،ومنه ما
ألقى ِ
بظالله يف حالة الرعب الش�ديد والحالة الهس�تريية
ومرتزقته ،وقد
والتخب�ط الش�ديد يف نفس�يات الع�دوان
ِ
انعك�س ذلك جليا ً من خالل وس�ائل إعالمه تجاه اللقاء،
ومن النتائ�ج التي خرج به اللقاء هو االنتقال إىل مرحلة
استراتيجية جدي�دة وكبيرة للقبائل س�تغيرّ من واقع
املواجهة مع العدوان وتغري موازينه عىل جميع املسارات
بإذن الله تعاىل.
 قائ��د الثورة ش��دد عل��ى أهمية تحص�ين الجبهةالداخلي��ة وتفعي��ل ميث��اق الش��رف القبل��ي ..ما هي
الخطط والربامج التي تعملون عليها لتحقيق ذلك؟
نح�ن نعم�ل اآلن عىل وض�ع خطة ميداني�ة محكمة
ومدروس�ة بالرشاك�ة م�ع ُكــ� ّل الجه�ات الرس�مية
والش�عبية لتنفي�ذ وتطبيق بن�ود الوثيقة عىل مس�توى
املحافظات واملديريات والقبائل.
السياس��ي لألح��زاب على ميثاق
تأثري الوالء
 م��اّ
ُ
الشرف القبلي؟

ُ
الوثيق�ة تعط�ي دورا ً فاعلاً ل�كل القبائ�ل واألحرار
الس�يايس ،أَمَّ �ا املتحزبون
بعيدا ً ع�ن التحزب والتعصب
ّ
فمش�كلتهم م�ع الوثيق�ة يف أنه�ا تُعي� ُد للقبائ�ل قوتَها
ودو َره�ا الفاع َل يف مواجهة التحدي�ات وَاألخطار كقبيلة
الس�يايس
بعي�دا ً ع�ن الس�يطرة الحزبي�ة وَاالس�تغالل
ّ
لش�هامة ومروءة وبأس وش�دة القبيل�ة اليمنية لصالح
أشخاص أَو أحزاب.
مجلس التالحم القبلي مع املشايخ
ل
 كيف يتعام ُُ
املوالني للعدوان؟
ستتعام ُل ُكــ ُّل قبيلة مع مَ ن ينتمي إليها وهو بجانب
الع�دوان حس�ب بندَي البراءة والع�زل اللذي�ن يعتربان
ترسيخا ً ألسالف وأعراف القبائل اليمنية املتعارف عليها
منذ القدم.
 م��ا تعليقك��م عل��ى من يع��ارض وثيقة الش��رفالقبلي رغم احتوائها بنوداً بديهية ومعروفة؟
ال يخ ُرجُ عن مبادئ ه�ذا امليثاق إلاّ مَ ن هو خارج عن
الصف الوطني وعن املبادئ والقيم األصيلة والخارج عن
هذا كله يعترب شاذا ً ومَ ن َشـــذَّ َشـــذَّ يف النار.
 م��ا دورُ مجل��س التالح��م القبل��ي يف التحش��يدللجبهات؟
دوره واض�ح من األس�بوع األول للع�دوان عىل اليمن
حني أقام املجلس أول وقفة قبلية مناهضة للعدوان ودعا
قبائل اليمن إلقامة الوقفات والحش�د والتعبئة وتفعيلها
لدع�م الجبهات ،وعمل عىل ذلك م�ن خالل امتداداته عىل
ُكــ ّل املستويات.
 م��ا ه��و دور القبيل��ة اليمني��ة يف حف��ظ األم��نواالستقرار؟
وهل بقي مجاال ً لهذا السؤال بعد أن تحمّ لت القبيلة عبئَ

مواجه�ة العدوان الخارجي وَاإلره�اب الداخيل عىل مدى
أربع س�نوات ماضية ،يف حال ذابت املس�ميات واملكونات
الحصن الحص َ
َ
ني
ومنه�ا الجيش وَاألمن ،ومثلت القبيل�ة
والدرع املنيع للوطن العزيز وبقيت تلك الصخرة الصماء
الت�ي تحطم�ت عليها أح ُ
لام الغ�زاة واملس�تعمرين عرب
املراحل التأريخية املختلفة.
والبن�دان الثال�ث والخام�س يف ميثاق الشرف القبيل
يوضح�ان دور القبيل�ة يف حف�ظ أمن س�احتها القبيلة
والعقوب�ات القانونية ملن يخالفها بحس�ب اتفاق ُكــ ّل
القبل اليمنية.
ط ملس��اعدة املغرر بهم للعودة إىل
 ه��ل لديكم خط ٌــف الوطن؟
ص ّ
َ
نعم ،عىل ُكــ ّل مَ ن َ
يرغبُ بالعودة ألرض الوطن إعالن
التوب�ة وَاالعتذار والتنس�يق عبر قبيلت�ه أَو الجهة التي
ً
مدني�ة أَو عس�كرية لتضمن
اء أكانت
ينتم�ي إليها س�و ٌ
ل�ه وعلي�ه رشط أن يعود مواطنا ً صالحا ً يش�ارك يف بناء
الوط�ن والدف�اع عن�ه ال مرتبص�ا ً وال منافق�ا ً أَو مناوئا ً
للثورة وَالدولة.
مجلس التالحم القبلي مبادر ًة يدعو
يتنب
 ملاذا لم َُّ
فيه��ا األحزاب السياس�� ّية املؤي��دة للع��دوان ومختلف
األط��راف الداخلي��ة إىل مراجع��ة الحس��ابات وإط�لاق
مصالح��ة وطني��ة تفض��ي إىل توحيد الصف��وف ونزع
ذريعة التدخالت الخارجية؟
لق�د أُطلق�ت الكثري من الدع�وات وَاملب�ادرات ولكنها
اصطدم�ت بع�دم رغب�ة الجان�ب املتعام�ل م�ع أمريكا
َوإرسائيل وَأذيالهم ،واملس�تفيدون من استمرار العدوان
َ
وخ َّ
اصــ�ة املتنطعني باس�م الرشعية وَتمثي�ل اليمن يف
املحاف�ل الدولي�ة ويف عواص�م النف�اق وَأنظم�ة العمالة
وَالخيانة ،أما نحن بالداخ�ل فال خالف بيننا والكل يجبُ
أن يق�وم ض�د الع�دوان وَكان�ت أول مب�ادرة مصالح�ة

 ه��ل حان الوق��ت إلطالق مب��ادرة قبلي��ة إلحاللالس�لام وتوحيد الصفوف وإعطاء الخونة مهل ًة مزمن ًة
ــف الوطن أَو اتّخاذ
ص ّ
ال تزيد عن  6أش��هر للع��ودة إىل َ
عقوبات صارمة بحقهم حسب ميثاق الشرف القبلي؟
ستكون املبادرة ضمن الربنامج التنفيذي للوثيقة..
وقد طلبنا م�ن رئيس الجمهورية تز َ
مين قرار العفو
العام ،وندعو التائهني يف الجانب اآلخر الستغالل ما بقي
من مدة العفو قبل فوات األوان.
 -م��ا ه��ي رس��الة قي��ادة مجل��س التالح��م القبلي
لألحزاب السياس�� ّية والش��خصيات القبلية والربملانيني
َاصــة بعد تجلي الحقائق
امللتحقني بصف الع��دوان؟ خ َّ
وب��روز املطامع االس��تعمارية بحق ش��عبنا اليمني من
قب��ل العدوان الذي تق��وده أمريكا والكي��ان الصهيوني
منذ أربعة أعوام؟
رس�التُنا هي السال ُم ملن يريد السالمَ ،والعف ُو وَاإلكر ُ
ام
مل�ن أراد أن يعو َد لصف الوطن باحرتام ،أَو االس�تمرار يف
مواجه�ة من يرص على البقاء مع االعداء واملش�اركة يف
العدوان.
 ه��ل يوجد تنس��ي ٌق بني قي��ادات مجلس التالحم
القبل��ي عل��ى مس��توى املحافظات واملديري��ات ولجان
التحش��يد والتعبئة العامة واألجهزة األمنية والسلطة
املحلية يف جهود الحش��د ورفد الجبه��ات وحفظ األمن
واالستقرار؟
نعم بالتأكيد.
ُ
وتفاه ٌم كبيرٌ وتناغم عميل بني
هناك تنس�يق متما ٍه
القبائل يف ُكــ ّل العزل واملديريات مع السلطات املحلية يف
جوانب الحش�د والتعبئة ورفد الجبهات باملال والقوافل،
وغريه.
تودون إيصالَها؟
 رسالة أخرية ُُّ
تحي�ة إعظام َوإجلال لقائد الثورة واملسيرة ورجال
القبائ�ل األحرار القائمين ضد العدوان ولرج�ال الرجال
يف جبه�ات الع�ز والنض�ال ،وندع�و مَ ن ال زال�وا يربّرون
ألنفسهم خيارات الحياد أَو السكوت واالنتظار إىل القيام
مق�ام الرج�ال القائمين ضد الع�دوان قب�ل أن يفوتهم
ّ
ويتحقــق االنتصا ُر ويحل به�م الخزي والعار،
القط�ار
حين تتب َّد ُد الحج�جُ واألعذار ويقولون ي�ا ليتنا قمنا مع
األحرار فنفوز فوز العظام.
ورسالتي للعدوان :جمي ُع م َ
ططاتكم ستتح ّ
ُخ ّ
ط ُم عىل
ُ
القبيلة مع
صخ�رة القبيلة اليمني�ة األصيلة ،وس�تكون
ُكــ� ّل الرشفاء يف هذا البلد صمَّ �ا َم أمان لليمن واليمنيني
من أي غزو أَو استعمار لليمن.
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حجور ..هنالك
خسر المبطلون
محمد فايع
لقد كان إعدا ُد قوى
العدوان وتجهيزاتُهم
الخفي�ة واملع َل ُ
ُ
ن�ة

مجرم�ي
ألكاب�ر
ومش�عيل ن�ار فتن�ة
حج�ور وقطعانه�م
َكبيرا ً وكان ره�ا ُن
تحالف الشيطان عىل
تل�ك الفتن�ة وأكاب�ر
مجرميه�ا أكبرَ يف
تحقيق اخرتاق عس�كري واجتماعي وفتنوي داخل
الجبه�ة الداخلي�ة ليس فق�ط يف محافظة حجة بل
ولتعم جميع املحافظات انطالقا من نموذج حجور.
لك�ن يف املقاب�ل كان�ت حكم�ة القي�ادة ُ
القــ ْرآنية
حارضة أَيْضا ً يف احتواء وإخماد نار تلك الفتنة وعىل
القــ ْر ُ
مدى ما يق ُربُ الشهرين س�لكت القياد ُة ُ
آنية
ومعه�ا حكم�ا ُء الش�عب اليمن�ي مس�ارا ً تعاملي�ا ً
س�لميا ً يعتمد عىل وس�يلة ومنهجية التبني وكشف
م َ
ُخ ّ
طط العدوان ألبناء حجور وعىل رأس�هم مشايخ
وحكم�اء ووجه�اء حج�ور وحينم�ا بذل�ت أقىص
الجهود عىل مس�ار إخماد الفتنة وإفش�ال م َ
ُخ ّ
طط
ُ
حيث أقيم�ت الحُ جّ ة
الع�دوان بالحج�ة والربه�ان،
وظهرت املحجة بينما يف املقابل بقيت تلك القطعان
وأكابر مجرميها ومش�عيل نريانها عىل إرصارهم يف
امليض عىل مس�ار تنفيذ م َ
ُخ ّ
طط العدوان الشيطاني
الفتن�وي التدميري للبلاد والعباد .حينه�ا كان ال
ب�د من إخماد نار تل�ك الفتنة وه�دم أوكارها وذلك
بإخم�اد أنفاس أكابري مش�عيل ناره�ا ومجرميها
وبالتنكي�ل بقطعانه�ا ،حينها كان الله جل ش�أنه
ح�ارضا ً بمعيت�ه ونصره وتمكين�ه إىل جانب وليه
واملس�تضعفني املظلومني معه إذ مكن الل ُه سبحانه
وتع�اىل تل�ك املجامي�ع اإليْمَ ـانية املجاه�دة األمنية
منها والعس�كرية من إخماد معظ�م نار تلك الفتنة
بع�د إخماد أنف�اس معظ�م أكابر مجرميه�ا وبعد
التنكيل بمعظ�م قطعانها وبالتايل إفش�ال م َ
ُخ ّ
طط
العدوان.
ويف ظرف ما يقارب ٦٠ساعة فقط وهنالك خرس
املبطلون بعون الله وبتوفيقه ونرصه ،وهكذا احرتق
م َ
ُخ ّ
ط�ط وإعداد ودعم تحالف الع�دوان مع أكابري
مجرميه وقطعانه بنريان فتنة أش�علوا نارها ووقى
الل�ه منها أبن�اء حجور ومحافظة حج�ة َ
خ َّ
اصــة
وأبناء الشعب اليمني عامة بعد أن أطفأها سبحانه
على أيدي أولي�اء له يتولونه ورس�وله ويتلون وليه
ويس�بحونه ويقدس�ونه ،عىل أي�دي قوم أت�ى الله
به�م يحبهم ويحبون�ه أذلة عىل املؤمنين أعزة عىل
الكافرين يجاهدون يف س�بيله سبحانه وال يخافون
لومة الئم .ذلك فضل الله عليهم وعلينا وعىل شعبنا
املستضعف والله واسع عليم.
فلله جل شأنه الذي نسبّحُ ه ونقدسه ونستغفره
ُك ُّل الحمد واملنة عىل ما من به علينا وعىل شعبنا من
قيادة قرآني�ة حكيمة وعىل تمكين�ه لتلك املجاميع
اإليْمَ ـانية املجاهدة العس�كرية منها واألمنية وعىل
ُك ّل مجاه�دي ق�وة ش�عبنا الضاربة الذي�ن صدقوا
الله ورس�وله ووليه ما عاهدوا الله عليه فمنهم من
قىض نحبه ش�هيدا ً س�عيدا ً ومنهم م�ن ينتظر وما
بدل�وا تبديالً .بس�م الله الرحم�ن الرحي�م «إِذَا جَ ا َء
�اس يَد ُ
ْخلُ َ
نَصرْ ُ ال َّل�هِ َو ْال َفتْحُ * َو َرأَي َْت الن َّ َ
ين
ون فيِ دِ ِ
َاستَ ْغفِ ْر ُه إِن َّ ُه َك َ
ال َّلهِ أ َ ْفوَاجً ا * َف َس�بِّحْ ِبحَ مْ ِد َربِّ َك و ْ
ان
تَ َّوابًا».
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والسياسي للحلفاء ..والجيش
ّ
االبتزاز المالي
األمريكي تحول إلى جيش من المرتزِقة
الدكتور بهيج سكاكيني*
بتوجي�هٍ من الرئي�س ترامب
ٌ
فريق من إدارته يف تحضري
يعمَ ُل
ٍّ
قائمة من املطالب املالية لكل من
أملانيا واليابان والحقا ً ألية دولة
ُ
تستضيف القوات األمريكية عىل
أراضيه�ا بدفع النفقات الكاملة
للجنود املنترشين عىل أراضيهم،
باإلضافة إىل  50%وربما أ َ ْكثَــر
”لرشف” استضافة هذه القوات
وفق�ا ً الثن�ي عشر مس�ؤوال ً يف
اإلدارة وع�دد م�ن األش�خاص
الذين بلغوا بهذه املسألة.
إىل جان�ب الش�جع امل�ادي ال�ذي أبدته هذه
اإلدارة من�ذ تس�لم ترامب الرئاس�ة كما اتضح
يف تعامل�ه م�ع ال�دول الخليجية وبش�كل فج
ومهني ووقح للغاية فإن اإلدارة تريد استخدام
منظوم�ة االبتزاز الجديدة كوس�يلة ملمارس�ة
نفوذه�ا على البلدان للقي�ام بدعم السياس�ة
الخارجية العدوانية للواليات املتحدة َ
وخ َّ
اصــة
يف زمن تشعر به اإلدارة األمريكية بالعزلة حتى
م�ن قب�ل حلفائه�ا التقليدين .وق�د ظهر هذا
ّ
مؤخرا ً يف عدم انجرار االتّحاد األوروبي
بوضوح
ّ
خلف الواليات املتحدة بما يخص االتفاقية التي
وقعت مع إيران بشأن برنامجها النووي.
فاالتّحاد األوروبي وق�ف موقفا مغايرا ً جدا ً
ع�ن اإلدارة األمريكي�ة فه�و ل�م يرفض فقط
اإلمالءات األمريكية باالنس�حاب من االتّفاقية
بل رفض أَيْضا ً إن�زال العقوبات عىل إيران التي
اتخذته�ا اإلدارة األمريكي�ة وم�ن جانب واحد
وخ�ارج األطر األممية ضارب�ة بعرض الحائط
ق�رارات مجلس األم�ن واملجتمع ال�دويل .وقام
االتّح�اد األوروب�ي بإيج�اد الي�ة مالي�ة بديلة
للتعامالت التجارية واملالية مع إيران لاللتفاف
على اإلج�راءات املالي�ة الت�ي وضعته�ا إدارة
ترام�ب والتي من ش�أنها وض�ع عقوبات عىل
الدول والرشكات التي تتعامل مع إيران.
كما ولم تس�تجب هذه الدول ألهداف مؤتمر
وارس�و األخري الذي ش�كل بهف إيج�اد جبهة
دولية ض�د إيران وتهيئ�ة الرأي الع�ام العاملي

حرب عليها ،كما أفصح املجرم
للعدوان بش�ن
ٍ
نتنياهو حال وصوله إىل وارسو.
وللدالل�ة على أن اإلدارة
األمريكي�ة تري�د اس�تخدام هذا
التعام�ل الجدي�د م�ع الحلف�اء
الس�يايس
كوس�يلة للضغ�ط
ّ
عليهم فق�د أوعزت إىل البنتاغون
أن يقوم بتقدي�ر املبالغ املطلوب
دفعه�ا بصيغتين :األوىل ه�ي
تحديد مقدار األموال التي يطلب
من بل�دان مث�ل أملاني�ا واليابان
دفعه�ا والثاني�ة ه�ي تحدي�د
الخصومات الذي ستحصل عليه
تلك البلدان إذا كانت سياس�اتها
الخارجية تتماىش وتتناغم مع تلك التي تتبعها
الواليات املتحدة.
والسيايس ليس بجديد عىل
املايل
هذا االبتزا ُز
ّ
اإلدارات األمريكي�ة املتعاقبة ،ولكن الجديد هنا
ُ
ً
علني�ة ومتعارفا ً
السياس�ة
هو أن تصبحَ هذه
عليه�ا وركيزة أساس�ية من ركائز السياس�ة
الخارجي�ة األمريكي�ة وكأنها تأس�يس ملرحلة
جدي�دة يف التعام�ل م�ع الحلف�اء واألدوات.
فالدول الخليجية عىل سبيل املثال وهبت وتهب
لآلن األرض التي تقام عليها القواعد األمريكية
مجان�ا ً إىل جان�ب تحمل ُك ّل تكلف�ة إقامة هذه
القواعد وخير مثال عىل ذلك قاع�دة العديد يف
قطر .وال ش�ك أن هذه الدول الغنية تش�ارك يف
نفقات هذه القواعد واالحتياجات اليومية.
ولق�د س�بق وأن رصح ترامب أثن�اء حملته
االنتخابية وبعده�ا أن هذه الدول تمتلك الكثري
م�ن املال ونحن بحاجة إليه وأن عليها أن تدفع
لنا نفقات حماية عروشها وانها لن تصمد ولو
ألسبوعني دون توفري الحماية لها من قبلنا.
وأذك�ر أنه يف حربَ�ي الخلي�ج األوىل والثانية
ّ
حقــق�ت الوالي�ات املتحدة أرباح�ا طائلة من
وراء حربها للمس�اهمة املالية التي قدمت لها
بس�خاء من هذه الدول .وعندم�ا طلبت اإلدارة
األمريكي�ة آنذاك من أملانيا أن تقوم بدفع املزيد
م�ن األموال متحججة بأنها تدافع عن املصالح
الغربي�ة كافة وليس ع�ن مصالحها فقط قال
وزي�ر الخارجي�ة األملان�ي آن�ذاك أن أملانيا عىل

اس�تعداد لدف�ع أي مبل�غ لتس�ديد النق�ص يف
فات�ورة الح�رب فيما إذا م�ا أق�دم البنتاغون
عىل تقديم فات�ورة بتكاليف الحرب الكلية وما
قبضته الواليات املتحدة من الدول وأي نقص يف
امليزان ستقوم أملانيا بتغطيته.
ولك�ن إدارة ب�وش والبنتاغ�ون آنذاك رفضا
تقدي� َم الفات�ورة املفصل�ة للح�رب إىل أملاني�ا.
الوالي�ات املتح�دة نصبت م�ا يقرب م�ن 800
قاعدة عس�كرية يف أرج�اء العالم ليس لحماية
ال�دول العميل�ة والحلفاء وإنم�ا للحفاظ عىل
مصالحها االستراتيجية ومحاول�ة احتواء أي
خطر يهدد هذه املصالح االسرتاتيجية الكونية
ولتبق�ي هذه ال�دول تحت الس�يطرة والهيمنة
األمريكي�ة .وأمري�كا م�ن خالل ه�ذه القواعد
واالتّفاقي�ات املربم�ة مع ال�دول الت�ي أقيمت
عليه�ا القواعد تعمل عىل إبق�اء حالة من عدم
االس�تقرار يف العدي�د م�ن املناط�ق إىل جان�ب
الوق�وف أمام أية عملية تق�ارب بني “األعداء”
كما هو حاصل بني كوريا الشمالية والجنوبية.
فالقواعد العدي�دة التي فرضت أمريكا إقامتها
يف الجن�وب واملن�اورات املشتركة م�ع ق�وات
كوري�ا الجنوبية ابقت حال�ة من الجفاء وعدم
االستقرار والعداء بني شط َري الوطن.
وأمريكا ليس لها مصلحة عىل اإلطالق لرأب
الصدع وتوحي�د الكوريتني أَو تخفيف من حدة
ع�دم االس�تقرار يف تلك املنطق�ة؛ ألَنَّها بهذا قد
تفقد منطقة ذات أهميّة جيوسياس�يّة تحاول
م�ن خاللها احت�واء الصني وروس�يا إىل جانب
الس�يايس والعس�كري املستمر لليابان
االبتزاز
ّ
وتخويفه�ا م�ن كوري�ا الش�مالية .وه�ا هي
الواليات املتحدة تس�عى إلقام�ةِ قاعدة جديدة
يف اوكيناوا اليابانية بالرغم من وجود معارضة
قوية داخل اليابان لبناء هذه القاعدة؛ ألَنَّها إن
تفعل شيئا ً فإنها تعرض األمن الياباني للخطر
يف ح�ال تعرض�ت كوري�ا الش�مالية إىل عدوان
أمريكي عىل أراضيها.
* كاتب فلسطيني -رأي اليوم

روحاني في بغداد! كش ترامب؟
د .ماجد توهان الزبيدي*
قال وزي ُر خارجية السعوديّة
األس�بق األمري سعود بن فيصل
ب�ن عَ بدالعزي�ز ذات ي�وم بع�د
احتلال األمريكيين واإلنجلي�ز
للعراق ع�ام 2003م ،أن أمريكا
قدم�ت الع�راق على طب�ق من
فض�ة إلي�ران!! كناي�ة ع�ن
تنام�ي التنظيمات السياس�يّة
والعس�كرية العراقي�ة املؤي�دة
إليران واملتلقية الدعم منها!
ويُعتَب�رَ ُ الفيصل واح�دا ً من
أمل�ع وزراء الخارجي�ة الع�رب
واملس�لمني لرصانته ومحافظته وملكانة دولته
مالي�ا ً يف املنطق�ة والعالم وملا ورث�ه عن والده:
أعظم ملوك املنطقة!! وملستوى تعليمه كخ ّريج
يف جامعة “برنستون” العريقة!
لك�ن األمري املرح�وم تحاىش أن يتب�ع قو َله
َ
الس�ابق قوال ً آخ�ر وصحيحا ً أَيْض�ا ً مفادُه أن
ً
دوال ً عربي�ا عدي�دة ومؤث�رة كان�ت ق�د قدمت
الع�راق عىل طبق من ذه�ب ألمريكا ولتحالفها
غري الرشع�ي وغير القانوني ،بل ه�و عدوان
سافر خارج الرشعية الدولية!
مناسبة ما سبق هو الزيارة الحالية للرئيس
اإليران�ي للع�راق وتوقي�ع البلدي�ن اتّفاقي�ات
ثنائية مهمة يف مجاالت حياتية ثقيلة ومتميزة

وحيوية ،يف وقت اعتق�دت إدارة ترامب ومعها
حكوم�ات عدي�دة تأتم�ر بأمره�ا أن الع�راق
ب�ات يف جي�ب اميركا!! وأن
القواعد العس�كرية واملعسكرات
األمريكي�ة يف أرض الرافدي�ن
ووج�ود عشرة آالف كادر يف
سجل الس�فارة األمريكية ببغداد،
كفي ٌل بالس�يطرة على العراقيني
وإلحاقه�م بالوصاي�ة األمريكية
كما ه�و ش�أن حكوم�ات ودول
عديدة يف املنطقة والعالم!!
لك�ن الصحي�ح أن وج�ود
روحان�ي وظريف ببغ�داد مؤخرا ً
ٌ
ٌ
موجعة ل�كل الجهود
صفعة
ه�و
األمريكية السياس�يّة والعسكرية طيلة عامني
كامكلين لبناء تحالف عربي أمريكي صهيوني
ض�د الجمهورية اإليراني�ة ،كان آخرها مؤتمر
وارس�و! وأن ُك ّل تلك الجهود تبعثرت مع رياح
صحراء العراق مع اول إطاللة للشيبخ اإليراني
ا ُملعم ّم يف بغداد!
وكواحد من الدارسين الع�رب يف الجامعات
العراقي�ة ،ونس�يب للعراقيين وأح�د قاطن�ي
بغ�داد ،ممن ذهب بعيدا يف سبر أغ�وار عقلية
العراقيني م�ن ُك ّل املل�ل ،كان يف ُك ّل حديث عن
الع�راق واالحتلال األمريك�ي يُخال�ف الجميع
يف أن الع�راق ل�ن يسير س�وى باتّج�اه إيران
وس�وريا!! والس�بب أن ترامب وإدارته والغرب

عموم�ا يتعامل م�ع دول املنطقة م�ن منظار
االس�ترشاق ،م�ن بُعد ،واإللح�اق واإلذالل ،من
دون تركيز ثاقب عىل عمق النفسيات الشعبية
وتجاه�ل الش�كل الحلزون�ي للتأري�خ!! وأن
النفس اإليران�ي يف بناء عالقات إيران مع الغري
نابع من نفس بعيد وطويل هو بدوره نابع من
نفس صانع السجاد العجمي!!! كما قال أعظم
وزي�ر خارجية أمريك�ي ذات يوم بع�د ان ْ َ
تصار
الثورة عىل الش�اه املخلوع ي ش�باط 1979م:
هنري كيس�نجر!!! لكن ترامب وربعه وتابعيه
لم يتصفحوا أوراق التأريخ ملياً!
تأمل يا رع�اك الله بني زيارتني :زيارة رسية
يقوم بها رئيس القوة األعظم يف العالم :ترامب
لقاعدة عسكرية أمريكية يف العراق من دون أن
يُعلم حكوم�ة العراق ومن دون إعالن رس�مي
أمريك�ي مُس�بق أَو حت�ى مُتزام�ن ،ويف جن�ح
الظالم ،كلص غري محرتف ،ولس�ويعات قليلة
ويهرب ،وزيارة علنية رس�مية يف وضح النهار
لرئيس إيران لقلب بغداد!! تأمل يا رعاك الله!
العراق ق�ادمٌ! ول�ن تكون هناك أي�ة قاعدة
عس�كرية أَو غربي�ة يف الع�راق!! وإذا ل�م تقم
الحكوم�ة الرشعي�ة بذل�ك ف�إن تنظيم�ات
عس�كرية وسياس�يّة ش�عبية عراقي�ة تمل�ك
مخزون�ات هائل�ة م�ن الطاق�ة والصواري�خ
ستقوم باألمر!
* كاتب عراقي -رأي اليوم
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قادم
ُ
ماذا تخبئ
األيّام لتحالف العدوان؟
أمين النهمي
ُ
ُ
املتواصلة عىل
الزحوف�ات
ط�ول جبهات الحَ ِّد الش�مايل
والقص�ف الهس�تريي على
الق�رى اآلهلة بالس�كان عىل
ط�ول الح�دود م�ع املهلك�ة
َ
الجيش
الس�عوديّة قد أنهكت
ومرتزقت�ه،
الس�عوديّ
ِ
اص ً
َخ َّ
ــ�ة أن تل�ك الهجمات
قد القت الفش�ل رغم التغذية
باملرتزق�ة والجنود
املس�تمرة
ِ
ُ
الهدف
السعوديّني واألجانب،
هو تحيي ُد الحدود الس�عوديّة
ع�ن نيران الجي�ش واللجان
َّ
يت�أت لهم ولو
الش�عبية على األقل ،وهو ما لم
بالحد األدنى ،فضالً عن األهداف التي حش�دوا
لتحقيقه�ا ُكــ ّل أنواع الجنود واشتروا ألجلها
الذم� َم وروج�وا له�ا يف جميع وس�ائل اإلعالم
املختلفة وهو الوصول إىل صعدة.
حج ُم املغالطة عند رس�م األه�داف ربما قد
اتضح لهم بعد انته�اء املهل الزمنية بعد بداية
الع�دوان ،فقد أعلن�وا أنهم ال يحتاج�ون لتلك
الغاية س�وى س�ويعات ثم أس�بوع ثم ش�هر
وهلم ج�راً ،حتى وصل�وا إىل الحدي�دة وقبلها
صنع�اء وأخريا ً مدين�ة صعدة ،ولك�ن األبواب
التي أوصدت أمامهم سابقا ً وحطمت كربياءهم
وغرورهم ما زالت مغلقة وإىل يوم القيامة.
قد يكون دخول صعدة هدفا ً بسيطا ً ومخففا ً
م�ن وجهة نظر راس�مي الخطط وليس بحجم
دخول مدن مثل صنعاء أَو الحديدة وهو نفس
الغ�رور الذي حدا بهم من�ذ البداية إىل العدوان
الش�امل عىل اليم�ن التي كان�ت يف نظرهم أق َّل
وأسه َل من الدخول إىل مدينة صعدة.
املضح� ُك يف القص�ة أنهم كلما رس�موا لهم
غاية أَو هدفا ً يظنون أنهم قاب قوسني أَو أدنى
م�ن تحقيق�ه ،صحيحٌ أنه�م يمتلك�ون ُكــ ّل

أن�واع األس�لحة وأفتكها وأم�وال يرصفونها يف
ُكــ ّل اتّجاه ،وهذه األش�ياء ه�ي التي تجرئهم
عىل اتّخاذ مثل هذه القرارات
الت�ي حتى بع�د أن يعتزلوها
ويذهب�وا إىل املحاول�ة يف
غريه�ا يرسف�ون يف الغ�رور
واالس�تعالء والتقلي�ل م�ن
ش�أن اليمنيني ،فالتفحيط يف
الجبه�ات ويف نف�س األماكن
الت�ي كان�وا فيها قب�ل أربعة
أعوام لم تس�تطع أن تردعهم
عن كربهم وغرورهم.
األبطا ُل يف الجيش واللجان
الش�عبية ق�د أجبروا ق�وى
الع�دوان على التخفيف من ح�دة الخيالء لدى
قادتها ،وفعالً وصل الشعو ُر باإلحباط إىل عُ قر
قلوب قادة تلك الدول وقللوا من سقف أهدافهم
مجربين ورغما ً عنهم وليس برضاهم وال نتيجة
حنك�ة أَو حكمة من تلك القيادات ،حتى تحييد
حدود املهلكة أَو اس�تعادة ما س�لب منهم عىل
صغره لي�س بأق َّل من احتالل صنعاء نفس�ها
وإىل أن يثوبَ أعدا ُء اليمن إىل رش�دهم ويعودوا
ّ
ويفصل�وا أهدافا ً عىل مقاس�اتهم
إىل عقوله�م
وبحجمهم الطبيع�ي تكون ُكــ ّل الخيارات قد
أقفلت ولم يعد هناك أي احتمال للوصول إليها
حت�ى بالطريان الحربي أَو املسّي�رّ ؛ أل َ َّن الجيش
اليمن�ي ي�زداد ُكــ ّل ي�وم خبر ًة ويضيف إىل
ترسانته سالحا ً جديدا ً وتزداد هيبته يف املنطقة
ِ
ُ
والعال�م؛ أل َ َّن العال�م يراقبُ
التحوّالت
ويرص� ُد
الكبير َة يف مس�ار املعارك ،وحينه�ا يكون عىل
قادة تلك الدول أن يبحثوا عن الح ِّل السلمي من
تحت أحذية جيش�نا البطل؛ أل َ َّن مس�توى نظر
ق�ادة دول تحال�ف العدوان لن يص� َل إىل أبعد
مستوى أحذيتهم يف قادم األَيَّام وقادم األحداث.
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ظاهرة التكفير و(عقيدة) التكفيريين التي ال
تزال تفتك باألمة اإلسالمية
عبداإلله الشامي
ألول م�رة يتحد ُ
َّث الس�ي ُد
عبداملل�ك بدرالدي�ن الحوثي
عن الفكر التكفريي والعقيدة
الت�ي يحمله�ا التكفريي�ون
ومخاطره�ا وم�ا أحدثت�ه يف
املجتم�ع اإلسلامي واليمني
خصوص�اً ،يف إيج�اد الحق�د
والكراهية والفرقة بدل املحبة
واألخ�وّة واالعتص�ام بحب�ل
الل�ه ،وأظن أن طرح�ي لهذا
املوض�وع اآلن .يعده البعض
من املواضيع ذات الحساسية
الش�ديدة التي يحاول بعض
الناس اإلمس�اك والصمت عن تناوله أو طرحه،
ولك�ن الصم�ت عن ق�ول الح�ق والحقيقة أمر
س�يئ ،فكثري من الحقائ�ق والثقافات واملفاهيم
والعقائ�د واالتّهام�ات الباطلة الت�ي نحاذر أن
نتف�وه بها ،تصبح أدوا ًء س�امة وأورام�ا ً قاتلة،
خصوص�ا ً وأن التكفرييني ويف س�بيل االنتصار
ً
أس�لحة غري أخالقية وال
لدعوتهم يس�تخدمون
نزيه�ة مثل :تش�ويه الخص�م ورميه�م بالتهم
َ
املستبش�عة ومحاول�ة اضطه�اده
واألق�وال
والتضييق عليه ،وقتله ولو باالس�تعانة بالسلطة
وباسم الذب عن العقيدة!
وتحوي� ُل عقيدته�م إىل أداة إرهاب ووس�يلة
واالبتداع
لتسليط س�يف االتّهام بالكفر والرشك
ِ
والخ�روج عن ملة اإلسلام ،واتخ�ذوا من أقوال
وكتب مَ ن يس�مونهم باملش�ايخ وعلماء الس�لف
ً
قطعية لدعوته�م فوق القرآن ُّ
والس�نة
مراج� َع
الصحيحة للرسول الخاتم محمد صىل الله عليه
وآله وس�لم .ومن أولئك :اب�ن تيمية الذي يرتبط
ب�ه الكثري م�ن التكفرييني عىل املس�توى الثقايف
والتعليمي والدعوي كرمز لهم ويس�مونه بشيخ
اإلسالم وكأن اإلسالم تلميذٌ عنده!
ّ
عبدالوهاب
ويأت�ي بعد ابن تيمية محم�د بن

النج�دي كمرجع رئييس لديه�م ،ويصنفون كل
م�ن ال ينتمي ويعتقد ويتدي�ن ويتعبد الله بتلك
الدع�وة والفكر ّ
الوهابي بالكفر
والضلال والشرك واالبت�داع
وه�و ملحد ومج�ويس ورافيض
وخارج عن اإلسلام ،مس�تحل
دمه وماله وعرضه ،ويصدرون
الفتاوى بذلك ،وما فتوى صعرت
يف ح�ق أبن�اء اليمن عن�ا ببعيد
وال�ذي أج�از فيه�ا قت�ل 24
مليونا ً من أبناء الش�عب اليمني
لصال�ح بقاء مليون م�ن الذين
هم على عقيدتهم ،وأن العدوان
األمريك�ي الس�عودي اإلماراتي
عىل اليمن بأمر الله!
ولتل�ك الفت�اوى أمثالها من مش�ايخ البالط
وعلماء الس�وء يف الس�عودية وغريها كالسديس
والقرني وآل الشيخ وغريهم كثر..
يظنن ٌّ
َّ
ظان أني قد تجنيت عىل هؤالء
وكي ال
التكفرييني ّ
الوهابيين واتّهامهم بما هم بريئون
منه ،فأقول إنم�ا حوته كتبُ العقائد ومن أهمها
كت�ب عقائد الحنابلة مليئة وتطفح بهذه األفكار
واملتمثلة-:
التكفري ،التبديع ،الش�تم ،الكذب ،والقسوة يف
املعاملة ،والظلم لغريهم من العلماء والصالحني
من س�ائر املذاه�ب والفرق اإلسلامية املعتربة،
والغل�و يف مش�ايخهم ،وتفضي�ل الكف�ار على
املس�لمني ،وتفضي�ل الفس�قة والظلم�ة على
املؤمنين الصالحين ،واالنتص�ار باألس�اطري
واألحالم ،وتجويز قت�ل الخصوم ،واالعتماد عىل
اإلرسائيليات ،والتناقض�ات الصارخة ،والتقول
على الخص�م ،واس�تثارة العام�ة والغوغ�اء يف
إث�ارة األحق�اد والضغائ�ن ،وزرع الكراهي�ة
الش�ديدة مع عدم معرفة حق املس�لم عىل أخيه
املس�لم ،اإلغفال املتعمد والتزهيد من العودة إىل
القرآن الكريم م�ع املبالغة يف نرش أقوال العلماء
الشاذة ،إغفال التأيس واالقتداء واإلتباع للرسول

الخات�م ورس�الته وهديه وسيرته ومواقفه من
كل الوقائع واألحداث الت�ي حكاها القرآن املبني
والذك�ر الحكيم إىل ما دون من روايات وقصص
بعد عدة قرون والتي أس�موها بالسير ،الرتكيز
على الجزئيات وترك األص�ول ،وإطالق دعاوى
اإلجم�اع ،وإطالق دع�اوى االتّفاق م�ع الكتاب
والس�نة والصحابة ،وتعميم معتق�د البعض أو
بع�ض األفراد على جمي�ع املس�لمني ،وإرجاع
أص�ول املخالفين له�م ألص�ول غير مس�لمة
يهودي�ة أو نرصاني�ة أو مجوس�ية وغير ذل�ك
من األم�راض التي نعلمه�ا أبناءَن�ا يف املدارس
والجامع�ات فيخرج�ون فاقدي ألهلي�ة التفكري
الصحيح وجاهلني أبرز أسس العدل واإلنصاف
يف الق�ول والش�هادة الت�ي أمرنا الل�ه يف كتابه
بقولها ،وتأسيس�ا ً عىل ما س�لف فلا غرابة أن
نجد من استبدلوا هويتهم اإليمانية يف بلد اإليمان
والحكم�ة بالعقيدة الطحاوي�ة ّ
الوهابية وغريها
من كتب العقائد املنترشة عىل نطاق واس�ع وأن
تس�مع من يص�ف أخي�ه اليمن�ي املتعايش مع
أبي�ه وجده وأجداده عشرات القرون بالرافيض
واملجويس ويطعن يف مواطنته وجنسيته اليمنية
األصيل�ة واملتأصلة عبر تاريخ طويل ،أو يصف
م�ا يتعبد فيه ربه ويعظم ويوقر ويرفع ذكر من
رفع الله ذكره الرس�ول األك�رم محمد صىل الله
علي�ه وآله وس�لم كاألذكار عق�ب الصالة جهرا
ويف االحتفاء واالحتفال بذكرى مولد الرس�ول أو
هجرته باملبتدع!
والبدعة دون أن يفهم ما معنى البدعة!!
وأن التبدي�ع أخو التكفري؛ ألن كليهما مبنيان
عىل أدلة ظنية ال قطعية.
وهو ما يس�توجب إع�ادة النظ�ر يف املناهج
الدراس�ية يف مراحل التعليم األسايس والجامعي
بما يخ�دم األمة اليمنية ويجمع ش�ملها ويوحد
صفه�ا يف مواجهة عدوه�ا الحقيقي يف الحارض
واملستقبل.

بقايا الصفحة األخيرة

السيد القائد
واإلنسانية
والقضي ُة
العادلة
َ
الوطن بين كتفي�ك وَتتحمل َه َّم
تحم�ل
ومصير ه�ذه األُمَّ ــ�ةِ وأن�ت حين تفعل
ذل�ك إنما تفعلُ�ه ابتغا َء رض�وان الله تعاىل
ً
واس�تجابة ألوامره بمعاداة أولياء الشيطان
ُ
ومواجهتهم ،وتبذ ُل جهدَك وس�عيَك؛ عشقا ً
لش�عوب األرض األح�رار؛ ك�ي ال تحي َد عن
الح�ق أَو يس�تأث َر به�ا ش�ياط ُ
ني اإلنس يف
تس�خريها للوق�وع به�ا يف ظلم�ات الجهل
واالنحالل ويف سبيل الطغيان واالستكبار؟.
كيف ال وأنت من أنت حكيما ً مرشدا ً وليا ً
ً
وحكمة وورعا ً
تتص ّد ُع أركانُك علم�ا ً
وتقى
ً
وتواضعاً.
ٌ
نبراس ونو ٌر يهتدي
س�يدي القائد أنت
بك الضالون العائ�دون إىل الله ،وقد نزعت
م�ن أق�ايص أفئدته�م الكراهية والقس�وة
والجور ونزغات الشيطان وزرعت يف جوفها
الح�بَّ وال�و َّد والش�فقة وقي َم اإلن ْ َس�ــان،
كي�ف ال وق�د رآك الذين كان�وا ال يبرصون
وال يفقه�ون وقد أضحوا مع صدقِ ك لعدالة

القضية ونصح�ك الدائم لعن�ارص اإلجرام
والتبعي�ة منصتين ومجيبين لخطابات�ك
املجلجل�ة ورس�ائلك الناف�ذة مخيرّ ين غري
مجربين.
إنّه الفض ُل م�ن الله تعاىل عىل عباده أن
هيّأ لنا قائدا ً كريم�ا ً عزيزا ً يمتلئ ُ باإليْمَ ـان
وتحي ُ
ط به القي ُم الروحية وَتنب ُع من جوانبه
ُ
ً
ُ
ً
الحكمة عيونا جارية وينطلق القو ُل السدي ُد
ٌ
مغروس�ة يف دمه
م�ن فم�ه دررا ً ناصع�ة،
الثق�ة بالله والصم�ود والثبات على الحق
وسيجني مقاب َل ذلك حرية وكرامة وسيادة
أمته وقد رفع شأنها عزيز ًة تتسامى لتنازع
املستكربين الطغاة ليس تجربا ً وتسلطا ً عىل
املس�تضعفني بل لتكون نصيرا ً لهم و ً
َغلبة
على أولئ�ك الذي�ن تجبروا يف األرض علوا ً
واستكباراً؛ لتكرس ش�وكتهم وتهز أركانهم
وتهُ � َّد كيانَه�م الغاص�بَ لألرض املقدّس�ة
واملست ِبد باإلن ْ َســان األقدس يف هذا الكون.
ٌ
ُ
ناصعة من
قاموس�ك يا س�يدي جواه ُر
ا ُملثُ�ل ودر ٌر منثورة من القي�م وبح ٌر يزخ ُر
بالش�مائل والفضائل ،أنت كالطود العظيم
يتهش� ُم في�ه أع�دا ُء الدي�ن وَاإلن ْ َس�ــانية
وتتحط� ُم فيه آمالُهم وأحالمُه�م لرتت َّد آالما ً
وعذاب�ا ً على نحورهم ومِن فوق رؤوس�هم
ومن تحتهم.
ِ
وواص ْل
ِس�ـــ ْر يف طريقِ �ك يا س�يدي
مسيرتَك وأكم�ل دربَ�ك الذي نسيرُ عليه،
فعي ُ
ن الله ترع�اك وي� ُد الله تحمي�ك والل ُه
نارصُك ومعينُك ومؤيِّ�دُك ،والل ُه نعم املوىل
ونعم النصري.

العدد
()626


إذا أن�ت تتأم�ل األحداث ال تكن أنت بالش�كل الذي يتلق�ى من اآلخر ما
يق�ول ،ثم يأتي الطرف اآلخ�ر فتتلقى منه ما يقول حينئ� ٍذ لن تكون أ َ ْكثَر
من مج�رد ناقل ،تكون ذاكرت�ك عبارة عن رشيط فقط تس�جل فيها كالم
فالن ثم يأتي كالم اآلخر تسجله عىل الكالم األول فيمسحه ،وهكذا؛ أنت عىل
هذا النحو لن تس�تفيد من العرب[.ولن ت�رىض عنك اليهود وال النصارى
ص]3 :
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واإلن ْ َس�ان يتابع التلفزيون ,ويتابع الروادي ,يتابع األحداث أن تفهم بأن
أي موق�ف تتبن�اه أمريكا أ َ ْو إرسائيل أ َ ْو اليهود أن تجعل نفس�ك من داخل
ضده وإن رأيتهم يرضبون ش�خصا ً يعجبك تح�ت عنوان مفتوح[.املواالة
واملع�اداةص]9:
إذا أردت أن تكون مؤمنا ً بمعنى الكلمة فخذ العرب من ُك ّل حدث تس�مع
عنه ،أ َ ْو تش�اهده حتى يف بلدك ،حتى يف س�وقك ،حتى داخل بيتكُ ،ك ّل يشء

ُ
مق
َّر ُر األسبوعني القادمَ ني
من
/
 /1إىل  /14/رجب
(
ملزمة معرفة الله -وعده
ال
در
ووعيده  -س التاسع
+
ملزمة املواالة واملعاداة)

في�ه دروس وفيه عربة ،ليزداد اإلن ْ َس�ان بصرية ،يزداد إيمان�اً ،يزداد وعياً.
اإلن ْ َس�ان الذي يعرف يزداد إيمانه ووعيه؛ سيجنب نفسه الكثري من املزالق،
س�يدرك كي�ف ينبغي أن يعمل؛ ألن�ه من خالل تأمالت�ه الكثرية يعرف أن
األشياء أشبه بسنن يف هذه الحياة[.ولن ترىض عنك اليهود وال النصارى
ص]3 :

فقلبه ملي ٌء باألمراض {فَ ِبأَ ِّي َحد ٍ
ِيث َب ْع َد ا ِللهَّ َوآ َيا ِت ِه ُي ْؤ ِم ُنو َن}
َمن لم يهت ِد بالقرآنُ ..
 -خاص:

ألقى الشهي ُد القائ ُد س ُ
لام اللهِ عليه من
 5/28إىل 2003/6/3م س�بع مح�ارضات
ــ مالزم ـ�ـ رائعات جدا-حُ َّق لها أن تُكتبَ
بم�اء الذهب-يشرح فيه�ا كت�اب (مديح
الق�رآن) لإلمام القاس�م ب�ن إبراهيم عليه
السلام ،هذه املحارضات كله�ا تحكي عن
الق�رآن ،وكيفية االهت�داء بالقرآن ،وكيفية
طرح القرآن للقضاي�ا ،ومنهجية القرآن يف
ُك ّل يشء ،قال عنه الشهيد القائد[ :كتاب هو
من إمام كبري من أئم�ة أهل البيت ،الزيدية
متفقني عليه ،هو مش�هور عندهم جميعاً،
وكتابته بالطريقة التي تكش�ف كيف رؤية
أهل البيت ،وتوجه أه�ل البيت األصيل ،قبل
تجي أشياء أخرى] ،ويقصد سالم الله عليه
بـ(أش�ياء أخرى) ،أي الثقاف�ات املغلوطة
التي هي تعترب معارضة للقرآن ،ومعاكسة
ملنهجية القرآن التي عليها األئمة األوائل من
آل البيت سالم الله عليهم أجمعني..
ونص�ح سلام الل�ه علي�ه بإخ�راج هذا
الكتاب بطريقة ممتازة والقيام بتدريس�ه
لطلبة العل�م وللثقافيني ،والعمل عىل نرشه
بني أَو َ
ْساط الناس ،حيث قال[ :وهذا الكتاب
مناس�ب أنه يصوّر،
ويخرج بأحسن مما
هو عليه ،يكبرَّ ؛ ألجل
ي�د ّرس يف املراك�ز،
وينترش للناس .فهو
مناسب جدا ً نرشه يف
الفرتة ه�ذه بالذات.
يعن�ي الن�اس اآلن
أحوج ما يكونون إىل
القرآن ،يف الزمن هذا
بالذات .نحن بحاجة
إلي�ه يف املس�اجد ,يف
املراك�ز ,ينتشر يف
أَو َ
ْساط الناس].
ويف تقري�ر ه�ذا
الع�دد ويف األع�داد
القادم�ة ب�إذن الله
ه�ذه
س�نتناول
املحارضات الس�بع،
املعروف�ة بــ(مديح
القرآن) ،لالس�تفادة
مما فيها من عل ٍم غزير ،ووعي كبري ،وطرح
قل نظريه ..فجزى الله الش�هيد القائد خري
الج�زاء ،وجعل�ه م�ع النبيين والصديقني
والشهداء.

الس�مَ او ِ
تعاىل{ :ال َّل� ُه نُ�و ُر َّ
َات َوالأْ َ ْر ِض مَ ث َ ُل
صبَ�احٌ ْال ِم ْ
ورهِ َك ِم ْش� َكا ٍة فِ يهَ ا ِم ْ
صبَاحُ فيِ
نُ ِ
ُزجَ اجَ �ةٍ ال ُّزجَ اجَ ُة َكأَنَّهَ ا َك ْو َك�بٌ ُد ِّريٌّ ي َ
ُوق ُد
ِمن َش�جَ َر ٍة مُّ بَا َركَ�ةٍ َزيْتُونِ�ةٍ لاَّ شرَ ْقِ يَّةٍ َولاَ
َغ ْر ِبيَّةٍ يَ� َكا ُد َزيْتُهَ ا يُ
ضيِء َو َل ْو َل ْم تَمْ َس ْس� ُه
ُ
ُ
َّ
ُ
ِ
ورهِ مَ ن ي ََشا ُء
ن
ل
ه
ل
ال
ِي
ور يَهْ د
ِ
نَا ٌر نُّو ٌر عَ لىَ ن ُ ٍ
اس وَال َّل ُه ِب ُك ِّل شيَ ْ ٍء
َويَضرْ ِ بُ ال َّل ُه الأْ َمْ ثَا َل لِلن َّ ِ
عَ لِيمٌ} يف عدة نقاط:ــ
النقطة األوىل:ـ:ــ مسألة الهداية:ـ
رشح لن�ا معن�ى ه�ذا الج�زء م�ن اآلية
ورهِ مَ ن ي ََش�اءُ) ،حيث قال:
(يَهْ دِي ال َّل� ُه ِلن ُ ِ
[مس�ألة الهداية ،تأت�ي (الهداي�ة العامة)
هذه التي تعني :اإلرش�اد ،إرس�ال الرس�ل،
إن�زال الكتب .هذه التي يس�مونها :الهداية
العامة ،اإلرش�اد .لكن يه�دي لنوره قضية
ثاني�ة ،مطل�وب أن اإلن ْ َس�ان نفس�ه ه�و
يتس�بب لهذه من جهة الله ،يهتم ،يصغي،
يتفهم ،يرجو الله ،يدعو الله أن يهديه].
النقطة الثانية:ـ نور عظيم يف محيط
مظلم ـ
وضح لنا هنا (املثل) الذي رضبه سبحانه
وتعاىل ع�ن ن�ور الهداية ،حيث ق�ال[ :هذا
مث�ل ،نور عىل أرق�ى درجة تتص�وره ،نور
عىل أرق�ى درجة يف محيط مظلم] ،وأضاف
أيض�اً[ :املش�كاة
معناها :الكوَّة ،ترى
النور فيها مجتمعاً،
قد ملئت نوراً .وهنا
تتصور الكوة تكون
مت�ى؟ يف الليل ،هذا
املث�ل يف الليل ،أليس
يف الليل؟ كيف تكون
الكوة لوحدها ،النور
فيها بهذا الشكل ،يف
محيط مظلم؟].
النقطة الثالثة:ــ
املقصود بالنور ،هو
(نور الهداية):ــ
ولف�ت إىل أن
املقص�ود بالن�ور
ليس ضوء الكواكب
والنج�وم وغريه�ا،
حيث قال[ :الله نور
الس�موات واألرض،
ُك ّل ن�ور فيه�ا ه�و
من�ه به�ذا املعن�ى :ن�ور الهداية .األش�ياء
األخرى ه�ي من خلقه :الش�مس ،والقمر،
والكواكب ،وسائر الدرر هذه ،لكن ما كأنها
ه�ي املقص�ودة أن يتحدث ع�ن املخلوقات
التي تيضء ،وتنري كالشمس والقمر .يتكرر
كثريا ً الحديث عن الهدى ،عن هدى الله بأنه
نور؛ ألن هنا تتصور معه بأنه تكون الحياة
ظلم�ات كلها ،تكون الحي�اة كلها ظلمات.
فاإلن ْ َس�ان بحاجة إىل هذا النور ،تمثل يف آية
أخرى{ :أ َ َو مَ ن َك َ
ان مَ يْت�ا ً َفأَحْ يَيْنَا ُه وَجَ عَ ْلنَا
اس َكمَ �ن مَّ ثَلُ ُه فيِ
َل� ُه نُ�ورا ً يَمْ شيِ ِب�هِ فيِ الن َّ ِ
ال ُّ
ظلُمَ ِ
�ار ٍج مِّ نْهَ ا}(األنعام)122
ات َلي َْس ِب َخ ِ
والتش�بيه له�ا بالظلمة ،أليس اإلن ْ َس�ان يف
الظلم�ة الحقيقية هذه يحتار ،ويتوقف فال
ي�دري أين يذهب ،هكذا أ َ ْو هكذا؟ هو نفس
اليشء يف األمور املعنوية ،يف ش�ؤون الحياة.
فاإلن ْ َس�ان إذا لم يرس عىل ه�دي الله يكون
متخبطا ً يف واقعه].
النقطة الرابعة:ــ املالئكة محتاجون
للهداية:ـ
تط�رق سلام الله علي�ه لنقطة ق� َّل أن
نس�معها م�ن قب�ل ،حي�ث ق�ال[ :اإلم�ام

ال تتصور أن الباري يأتي
إلى عند واحد وهو ما
زال نظيفاً ،وقام يضله.
هذه ال تحصل نهائياً.
ومن يتحدث عنهم
بأنه هو يضلهم هي
النوعية التي يقدم
إليهم الهدى إلى بين
أيديهم ثم ال يقبلونه.

إن لم تفت ْح قل َبك لهدى القرآن..
فالضالل هو البديل:ــ
أكد سلام الله عليه يف بداية الدرس األول
م�ن (مديح القرآن) عىل قاعدة مهمة يجب
أن يتبعها اإلن ْ َس�ان لكي يمكن�ه أن يهتدي
به�دى القرآن ،أال وهي أن يفت�ح قلبه لهذا
اله�دى ،حي�ث قال[ :اإلن ْ َس�ان ه�و الزم أن
يك�ون عن�ده اهتم�ام ب�أن يفتح ص�دره،
يصغ�ي ،يس�تمع باهتمام حتى يس�تفيد.
وإال ستنتهي القضية يف األخري إىل أنه ال يعد
ينفع يف واحد يشء عىل اإلطالق .ليس هناك
يشء أعظ�م من كتاب الل�ه ،القرآن الكريم.
إذا واح�د ال يتفه�م ،ال يعد ينف�ع فيه يشء
نهائياً ،أيّ يشء كان].
ض:ــ
ات َوالأْ َرْ ِ
او ِ
اللهَّ نُورُ َّ
الس َم َ
ُوتناول سلام الله عليه بالشرح لقوله

 الذي ال ينزعج للباطل،ال يؤلمه الباطل ،ال
يعتبر الباطل فضيعاً،
والضالل فضيعاً ،قبيحاً،
سيئاً ،فتأكد أنه لن
يكون للهدى قيمة
عنده ،وال للحق قيمة.
القاس�م يتحدث كثريا ً ع�ن موضوع هداية
املالئك�ة .املالئكة ال تتصوره�م خلقا ً هكذا
يخلق�ون (تماتيك) ،مهديين جاهزين .إن
ُك ّل ه�دى مصدره من الل�ه ،وكل كائنُ ،ك ّل
مخل�وق يحتاج إىل هدى الل�ه ،وهداية الله؛
املالئك�ة ،األنبياء ،البشر .البعض يقولون:
(أم�ا أوىل عن�دك إنه�م مالئك�ة)! كأن الله
خلقه�م جاهزين!.هن�ا يؤك�د يف أ َ ْكثَ�ر من
موض�وع ب�أن املالئك�ة هم محتاج�ون إىل
هداية الله].
النقط�ة الخامس�ة:ـ الله اس�تخدم ُك ّل
طريقة لهداية عباده:ـ
وأك�د سلام الل�ه عليه ب�أن الش�يطان
عندما توعَّ د البرش أن يضلهم من ُك ّل جهة،
الله س�بحانه وتعاىل عمل عىل هدايتنا بكل
طريقة ممكنة ،أ َ ْكثَر بكثري من الش�يطان،
حي�ث قال[ :الله س�بحانه وتع�اىل قدم ُك ّل
الوس�ائل الت�ي ت�ؤدي إىل] مللم�ة الناس أن
يسيروا يف رصاطه املس�تقيم ،وأن يسريوا
عىل هداه بكل الوس�ائل .مثلما قلنا باألمس
أن�ه أ َ ْكثَ�ر مما ق�ال الش�يطان ،عندما قال
ِيه ْم
الش�يطان{ :ثُ� َّم آل ِتيَنَّهُ �م مِّ�ن بَْي�نْ ِ أَيْد ِ
و َِم ْن َ
خ ْلفِ ِه ْم وَعَ ْن أَيْمَ ان ِِه ْم وَعَ ن َش�مَ آ ِئل ِِهمْ}
(األع�راف )17أل�م يقل هكذا وه�و يريد أن
يض�ل؟ الباري جاء لإلن ْ َس�ان م�ن محيطه
كله ملحاولة هدايته ،ما زال هناك من فوق،
ومن تحت ،وم�ن داخل ،ومن ُك ّل جهة ،من
ُك ّل جهة ،وبكل وسيلة].
مسأل ُة (تأجيل الهداية) من أخطر
القضايا:ـ
وح�ذر سلام الل�ه علي�ه الن�اس الذين
يُع�رض عليهم هدى الله ،ث�م يؤجلون هذا
املوض�وع إىل وقت الحق ،أنهم س�يقعون يف
الضلال ،حيث ق�ال[ :القضي�ة ال تعتربها
قضية عىل مزاجك (أستمع ،ومتى ما أردت
أهت�دي أهتدي ،والبادي مني أفتَّح ،والبادي
من�ي أصح�ا) ال ،يع�رض عليك اله�دى ،ما
تصغي ،ما تهتم ،س�تقع يف ضالل .القضية
خطرية جداً ،يقس�و قلبك ،فرتى آخرين من
الذين ما قد س�معوا ش�يئاً ،وإنما ألول مرة
يسمع ،قد يكون أ َ ْكثَر منك استفادة ،عندما
يحضر وه�و مهتم .ألس�ت تج�د أن هناك
نوعي�ة تأتي ِت ْدبَ�غ فيهِ ،ت ْدبَ�غ ال يعد ينفع
يشء معه؟ من النوعية هذه :س�وف يسمع
وعن�ده فيما بعد ،لي�س اآلن ،وممكن يفتح
متى ما أراد ،وممكن يهتدي متى ما أراد! ال،
املوضوع مقدم على أنك ُك ّل قضية هي من
الهدى تكون مهتما ً بها بوقتها ،كلما تسمع
تهتم .ال تقل ما قد هو اآلن].
[ف َلمَّ �ا َز ُ
اغ�وا أ َ َز َ
وأض�اف أيض�اَ :
اغ ال َّل� ُه
ُقلُوبَهُ �مْ} ه�ذه حقيق�ة ،حقيق�ة تزي�غ،

تح�اول تتملص ،ما تهتم ،يزي�غ الله قلبك،
ثم يقس�و ،فال يعد ينفع في�ك يشء ،إال إذا
حاولت تقحم نفس�ك ،وترج�ع إىل الله هو،
ترج�ع إليه ه�و ،وتت�وب إليه ،وتس�تغفر،
وتح�اول تطلب من�ه أن يهدي�ك ،وإال فهي
حالة خطرية هذه].

َما
الخطأ الذي وقعوا فيه عند تفسري( :فَل َّ
زَاغُوا أَزَا َغ اللهَّ ُقلُو َب ُه ْم)
وأش�ار ُ
سلام الله عليه إىل أن املفرسون
َ
للق�رآن الكريم وكذلك أ ْ
صحَ �اب علم الكالم
وكثري من العلم�اء قد وقعوا يف خطأ عندما
(ف َلمَّ �ا َز ُ
اغ�وا أ َ َز َ
فرسوا قول�ه تعاىلَ :
اغ ال َّل ُه
ُقلُوبَهُ �مْ) وكذل�ك اآلي�ات املش�ابهة له�ذه
اآلية ،مثل قوله تعاىل( :بَ� ْل َ
طبَ َع ال َّل ُه عَ َليْهَ ا
ِب ُك ْف ِرهِ �مْ) عندما انصب اهتمامهم بكله إىل
التأوي�ل ،لتربئ�ة الله من الظل�م ،ومن فعل
القبيح!! ألن الله منزه أصال ــ بديهيا ـ من
أن يفع�ل القبيح ،وليس محت�اج لنا لنربئه
تعاىل..
وانتقد سلام الل�ه عليه حتى األس�لوب
الذي استخدموه ،حيث قال[ :ال يوجد تنزيه
لله ،وال حتى األس�لوب الذي كانوا يسريون
عليه الذي يسمونه :التأويل ،ما هو أسلوب
تنزيه�ي نهائي�اً ،وال
يكف�ي لتنزي�ه الل�ه؛
[أي :خذلهم ،فزاغوا؛
فوقع�وا يف ك�ذا،
فكأن�ه هو ،فنس�ب
الفع�ل إلي�ه نس�بة
مجازي�ة!] أليس�وا
يقول�ون هكذا؟ أينما
لقيناها [طبَعََ ،
أض َّل،
َ
أزاغ ..ال�خ] .يعن�ي:
يك�ون معناها عبارة
س�يئة ،أزاغ مشكلة,
ض� َّل مش�كلة ،طبع
مش�كلة! وإذا الباري
ه�و ال يبايل بنفس�ه،
إنم�ا فق�ط نح�ن
نح�اول نستر عليه
هو!].

عندم�ا ج�اءت استش�كاالت ه�و يتص�ور
وكأن الباري يأتي إىل عند واحد وهو ما زال
نظيفاً ،وما عنده أي خلل ،وطبع عىل قلبه،
ال ،ال تحصل هذه ،أ َ ْو يقيض له شيطاناً ،أ َ ْو
يضله ،أ َ ْو يجعل قلبه قاسياً! هذه ال تحصل
م�ن جان�ب الله أب�دا ً إال ملن كان م�ن عنده
أسبابا ً لهذه].
وأض�اف موضح�اً[ :ي�ا أخ�ي :الب�اري
س�بحانه وتعاىل هو خارج ع�ن إطار عليه
أث�ام أ َ ْو ما عليه أثام ،نحن نقول من بحني:
القضية هذه ليس�ت مقياس إثم أ َ ْو ما إثم،
الل�ه مت�ى ما ق�ال أنه س�يفعل ش�يئا ً هو
س�يفعله ،وهو حكيم ،ومنزه يف فعله ،ولن
يفع�ل معصي�ة ،ول�ن يفعل فاحش�ة ،ولن
يفع�ل قبيحا ً عىل اإلطالق ،ل�ن يفعل قبيحا ً
عىل اإلطالق].
مثال توضيحي:ــ
ورضب سلام الله عليه مثاال توضيحيا
لهذه املسألة حيث قال[ :يعني كمثال ـ ولله
املثل األعىل ـ تقول :قد عملت له ،عملت كذا
و ..و ..ويف األخير يصفع�ه ،ويط�رده وال
يعد يبايل به .ق�ال[ :ما ريض يفهم ،ختنت،
زوج�ت ،عملت ك�ذا ،صلحت ك�ذا ] ..أليس
الن�اس يقولون هك�ذا؟ أيّ واحد س�يقول:
[أمانه أشهد لله ما
ع�اد عن�دك حجة،
ذا عندك ك�ذا ،كذا..
وال يصلح ليشء] ..
أليست هذه فطرة؟
ه�ل أح�د يعي�ب
علي�ك بع�د؟ يقول:
ي�ا أخ�ي ابن�ك ملاذا
قمت بطرده؟ قلت:
[ي�ا خبير عمل�ت
ل�ه ك�ذا ،أكل ُك ّل ما
مع�ي ،م�ا عم�ل يل
يشء ،وال ،وال ،وال..
] ،وتع�رض ُك ّل م�ا
ق�د قدمته ل�ه أنت،
وبقناعة س�يقول:
[أشهد لله ما عندك
تقصري ] َ { .ف َلمَّ �ا
َز ُ
اغوا} ي�ا أخي من
يزيغ بعد هدى الله،
بعد الق�رآن الكريم
[أش�هد إنم�ا ما هن�اك تقصير ،أن الباري
يزي�غ قلبه أينم�ا وصل يوص�ل] ينتهي إىل
جهنم ،فاسق ،خرج].

اإلن َْسا ُن هو الزم أن
يكون عنده اهتمام بأن
يفتح صدره ،يصغي،
َ
يستمع باهتمام حتى
يستفيد .وإال ستنتهي
القضية في األخير
إلى أنه ال يعد ينفع
في واحد شيء على
اإلطالق.

ال ُيضل اهلل ..إال من
استحق الضالل:ـ
وتحدث سالم الله عليه موضحا بطريقة
رائعة لإلشكال الذي وقع فيه البعض ،حيث
ق�ال[ :يعني :ال تتصور أن الب�اري يأتي إىل
عند واحد وهو م�ا زال نظيفاً ،وقام يضله.
ه�ذه ال تحصل نهائيا .وم�ن يتحدث عنهم
بأنه ه�و يضلهم ه�ي النوعي�ة التي يقدم
إليه�م الهدى إىل بني أيديهم ث�م ال يقبلونه.
هؤالء يضلهم .والشيطان أَيْضا ً يشتغل من
هن�اك ،يف جوانب من عنده ،الطرق األخرى،
جان�ب اإلضلال .لك�ن الش�يطان ينطل�ق
انطالق�ة من على ِش�ق .الباري م�ا معناه
تحسب ُك ّل ضالل يف الدنيا إليه هو ،الضالل
الذي يق�ول عنه أنه هو يض�ل ،يضل .يبني
ل�ك يف القرآن بأنه يضل نوعي�ة من الناس،
هم الذين يق�دم الهدى إىل بني أيديهم ،ثم ال
يس�تجيبون ،ال يقبلون .فه�ؤالء هم محط
أن يضلهم ،يجعل قلوبهم قاس�ية ،يلعنهم،
يقيض ش�يطانا ً لهم مثلما قال هنا{ :وَمَ ن
يَعْ ُ
�ش عَ ن ذِ ْك ِر ال َّرحْ مَ ِن}(الزخرف )36 :هو
انصرف هو ،وعيش برصه عن أن يرى ذكر
الرحم�ن الذي هو القرآن الكري�م؛ {ن ُ َق ْ
يِّض
َل ُه َش�يْ َ
طاناً} هي النوعية هذه .فاإلشكاالت

الطريقة الصحيحة للتوعية:
يف ذات السياق أشار بأن القول الصحيح،
والتوعي�ة الصحيح�ة ه�و ب�أن نتجه نحو
التحذير م�ن الضالل والزي�غ ألن نهايتهما
الن�ار ،ال أن يك�ون كالمن�ا كل�ه متجها إىل
محاول�ة تربئة الله م�ن أنه ال يُض�ل أحدا،
حيث قال سالم الله عليه[ :أن تذ ِّكر الناس:
يا جماعة اإلن ْ َس�ان إذا ل�م يتقبل هدي الله،
هذا الذي هو هدى ،نور ،كذا ،كذا ،س�يكون
عرض�ة ألن يزي�غ قلب�ه ،ال يع�د ينفع فيه
يشء ،س�يكون عرض�ة إىل أن يقس�و قلبه،
س�يكون عرضة إىل أن يقيض الله شيطانا ً
مع�ه ،س�يكون ،س�يكون{،وَمَ ا َك َ
ان ال ّل� ُه
ِلي ُِض َّل َقوْم�ا ً بَعْ َد إِذْ َهد ُ
َاه ْم حَ تَّ�ى يُبَينِّ َ َلهُ م
مَّ �ا يَتَّ ُق َ
ون}(التوب�ة )115ه�ذه املنهجية ال
ً
نسير عليها نهائيا؛ ألنه حصل مفهوم لها
غلط عند املجربة ،ومفهوم قارص جدا ً أَيْضا ً
عندنا نحن العدلية].

العدد
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استشهاد فلسطيني برصاص االحتالل اإلسرائيلي شرق الخليل
 :فلسطين المحتلّة
استشهد شابٌّ فلسطيني ،أمس الثالثاء،
برص�اص ق�وات االحتلال الصهيون�ي
رشق الخلي�ل بالضف�ة الغربي�ة ،فيم�ا قام
مس�توطنون صهاين�ة باقتح�ام املس�جد
األقىص ،يف حني اعتقل�ت قوات االحتالل 11
فلسطينيا ً يف اقتحامات لبلدات ومدن الضفة
الغربية.
وقالت وكالة وفا الفلسطينية لألنباء :إن
قوات االحتالل أطلقت الرصاص الحي تجاه
الش�اب يارس ف�وزي الش�ويكي  27عاما ً يف
منطقة واد الحصني رشق مدينة الخليل ،ما
أَدَّى إىل استشهاده.
يف س�ياق متصل ،اقتحمت قوات االحتالل
الصهيوني املس�جد األقىص املبارك واعتقلت
 4فلسطينيني.
ونقل�ت وكالة وفا عن مس�ؤول العالقات
العامة واإلعالم يف األوقاف اإلسلامية فراس
الدب�س قوله :إن ق�وات االحتلال اقتحمت
مس�جد قبة الصخ�رة واعتدت على رئيس
حراس املس�جد األقىص وعدد م�ن العاملني
فيه واعتقلت  4فلسطينيني بينهم سيدتان.
إىل ذلك ،اعتقلت قوات االحتالل الصهيوني
أحد عرش فلسطينيا ً خالل اقتحامات لبدات

 :متابعات

يف الضفة الغربية.
وذك�رت وكال�ة وف�ا ،أن ق�وات االحتالل
اقتحمت مدن الخلي�ل وجنني وبلدة الخرض
جن�وب بيت لح�م واعتقلت  11فلس�طينياً،
مبين�ة ان مس�توطنون صهاينة اعتدوا عىل
أرايض الفلس�طينيني يف قرية بورين جنوب
نابل�س بالضف�ة الغربية واقتلع�وا عرشات
أشجار الزيتون.
وذكرت وكالة وفا أن املستوطنني اقتحموا

حق�ول الزيتون جنوب القري�ة واقتلعوا 30
ش�جرة يصل عمر الواحدة منه�ا إىل أ َ ْكثَــر
من  70عاماً.
ويقتحم املس�توطنون الصهاينة البلدات
واملدن الفلسطينية بش�كل يومي ويعتدون
على الفلس�طينيني ويخرب�ون ممتلكاتهم
تح�ت حماي�ة ق�وات االحتلال الصهيوني
بهدف تهجريهم واالس�تيالء على أراضيهم
وتهويدها.

الجيش السوري يتص ّدى لهجومني إجراميني بريف
حماة ويقضي على عدد من اإلجراميني بريف إدلب
 :متابعات
ٌ
وحدات من الجيش الس�وري ،أمس
أحبطت
الثالثاء ،محاولة اعتداء مجموعتني إجراميتني
عىل نقاط عسكرية بريف حماة.
وقال�ت وكال�ة األنب�اء الس�ورية س�انا :إن
وح�دات من الجي�ش أحبطت محاول�ة اعتداء
مجموعة إجرامية عىل إحدى النقاط العسكرية
بري�ف مح�ردة بحم�اة وقض�ت عىل ع�دد من
اإلرهابيين بينه�م انتحاريان فجرا نفس�يهما
قرب النقطة ،مبين�ة أن الهجوم اإلجرامي أَدَّى

إىل ارتقاء ش�هيد وإصابة أربع�ة جنود آخرين
بجروح.
إىل ذلك ،ذكرت الوكالة ،أن وحد ًة من الجيش
ويف إط�ار رده�ا على خروق�ات التنظيم�ات
اإلرهابي�ة ملنطقة خف�ض التصعيد اش�تبكت
م�ع مجموعة من إجرامي�ي “جبهة النرصة”،
هاجمت إح�دى النقاط العس�كرية من محور
بلدة الجديدة بريف املحافظة الش�مايل وقضت
عىل عدد من اإلجراميين وأصابت آخرين فيما
فر الباق�ون باتج�اه عمق مناطق انتش�ارهم
إىل الش�مال الرشق�ي الفتة ،إىل استش�هاد أحد

مقاتلينا وإصابة آخرين خالل إحباط الهجوم.
وأضاف�ت الوكال�ة ،أن وحدات م�ن الجيش
قض�ت برضب�ات صاروخي�ة على مجموعات
إجرامي�ة م�ن “جبه�ة النصرة” يف منطق�ة
الهبيط بريف إدلب الجنوبي الرشقي.
وكان الجي�ش الس�وري ق�د دمّ �ر أوكارا ً
وتحصين�ات إلجرامي “جبه�ة النرصة” ،أمس
األول االثنين يف خان ش�يخون وتلمنس بريف
إدل�ب الجنوب�ي الرشق�ي ردا ً على اعتداءاتهم
بالقذائ�ف املتنوعة عىل املناط�ق اآلمنة ونقاط
الجيش يف املنطقة.

روحاني :الواليات املتحدة والغرب
لم يؤديا أي دور يف دحر اإلرهاب
 :متابعات
ُ
الرئيس اإليراني حس�ن روحاني ،أمس
أ ّك�د
الثالث�اء ،أن دول الغرب كانت تس�عى من وراء
تصني�ع تنظي�م “داع�ش” اإلجرام�ي وتقديم
مختل�ف أوج�ه الدع�م ل�ه إىل ح�رق املنطق�ة
وإشعال الفتن والحروب الدموية فيها.
ونقلت وكالة ارنا اإليرانية عن روحاني قوله،
خالل لقائه زعماء العش�ائر والقبائل العراقية
يف بغدادام�س الثالث�اء ،إن�ه ورغ�م الدعاي�ات
الت�ي تروج له�ا الواليات املتح�دة ودول الغرب

وزارة االقتصاد اللبنانية:
التقيد التام بقانون
مقاطعة الكيان اإلسرائيلي

بش�أن محاربة تنظيم داعش اإلجرامي فإنهما
يف الحقيق�ة لم يلعب�ا أي دور يف دحر اإلرهاب،
ب�ل إن ما قاموا به م�ن قصف بعض املواقع لم
يخرج عن إطار اإلجراءات االستعراضية”.
ولفت روحاني ،إىل أن شعوب املنطقة تمكنت
من خلال املقاومة والصمود م�ن إحباط هذه
املؤامرة وإلح�اق الهزيمة باإلرهاب ،معربا ً عن
اعتزاز إي�ران بوقوفها إىل جانب تلك الش�عوب
وداعي�ا ً إىل تعزيز الوحدة والتالحم بني ش�عوب
املنطقة بهدف مواجهة التهديدات.
وأوض�ح روحان�ي أنه ل�م يت�م القضاء عىل

اإلج�رام بش�كل كام�ل وأن أمري�كا ترس�م
مخ ّ
ططات جديدة للمنطقة وتعمل من خاللها
عىل نقل اإلرهابيني إىل باقي دول املنطقة وآسيا
الوسطى والقوقاز وأفغانستان.
وكان الرئي�س اإليراني الذي وصل إىل بغداد،
أم�س األول االثنين ،على رأس وف�د س�يايس
واقتص�ادي رفيع أك�د ونظيره العراقي برهم
صالح خالل مؤتمر صحفي مشترك استمرار
التعاون بني طهران وبغداد يف مكافحة اإلرهاب
وأهمي�ة تعزي�ز العالق�ات الثنائي�ة يف مختلف
املجاالت.

ج�دّدت وزار ُة االقتصاد والتجارة اللبنانية ،أمس
الثالث�اء ،دعوتَه�ا التج�ا َر واملس�توردين اللبنانيني
إىل التقي�د الت�ام بأح�كام قانون مقاطع�ة الكيان
اإلرسائييل.
وأصدر وزير االقتصاد والتجارة اللبناني منصور
بطي�ش ،تعميما ً يتعلق بمن�ع دخول بضائع تحمل
عالمات تجارية صهيونية إىل لبنان وقال :إنه وردت
معلوم�ات إىل ال�وزارة ح�ول وج�ود بضاعة تحمل
عالم�ات تجارية صهيونية داخ�ل األرايض اللبنانية
تم االس�تحصال عليها نتيجة عمليات اس�ترياد بني
رشكات لبناني�ة ورشكات أجنبي�ة دون التأك�د من
العالمات التجارية للبضاعة”.
وأوضح بطيش أن “قان�ون مقاطعة (إرسائيل)
يحظ�ر دخ�ول البضائ�ع والس�لع واملنتج�ات
الصهيوني�ة بأنواعه�ا كاف�ة إىل لبن�ان وتبادلها أَو
اإلتج�ار بها كم�ا يحظر أَيْضا ً عرضه�ا أَو بيعها أَو
رشاءه�ا أَو حيازته�ا وذل�ك تحت طائل�ة املالحقة
القانونية بحق الفاعلني”.

مجلس النواب األمريكي:
ترامب غري كفؤ لتولي
رئاسة الواليات املتحدة
 :متابعات
ُ
رئيس�ة مجل�س النواب األمريك�ي نانيس
أ ّك�دت
بيلويس ،أم�س الثالثاء ،أن الرئيس األمريكي دونالد
ترامب غري كفؤ لتويل هذا املنصب.
وقال�ت بيل�ويس يف حدي�ث لصحيفة واش�نطن
بوس�ت األمريكية ردا ً عىل سؤال حول أهلية ترامب
للرئاس�ة« :كال ،ال أعتقد أن�ه مؤهل لذلك ال أخالقيا ً
وال فكريا ً كما انه ال يتمتع بالحكمة لذلك» ،مشرية
إىل أن م�ا يجب أن يفعل�ه مجلس النواب هو إظهار
التناق�ض يف حك�م ترام�ب الذي يخاطب مش�اعر
األمريكيين ب�أن هناك انعدام�ا ً يف األم�ن ويحارب
يف الوق�ت ذات�ه ضد وجود ه�واء نظيف ليتنفس�ه
أطفالهم واملياه الصافية ليرشبوها.
وكانت بيلويس وزعي�م الديمقراطيني يف مجلس
الشيوخ تشاك شومر أكدا يف بيان الشهر املايض ،أن
ترامب تس�بب بأرضار لثمانية ماليني أمريكي حني
قرر بش�كل مته�ور اغالقا حكومي�ا للحصول عىل
تمويل لبناء جدار مكلف مع املكسيك.
وح�ول احتم�ال مس�اءلة ترام�ب يف الكونغرس
قال�ت بيلويس إنه�ا ال تميل إىل مثل ه�ذا الخيار ما
ل�م يكن هناك أمر قه�ري وملح ويؤي�ده الحزبان،
معتربة أن ذلك قد يؤدي إىل “انقس�ام يف واش�نطن”
وترامب ليس بهذه األهمية التي تستحق ذلك.

مظاهرات جزائرية رفضاً لتمديد بوتفليقة لحكمه وإرجاء االنتخابات
 :متابعات
ُ
بضع�ة آالف من الطلاب الجزائريني يف
تجمّ ع
س�احة الربي�د املركزي بوس�ط العاصم�ة ،أمس
َ
صيغة إعالن الرئيس عَ بدالعزيز
الثالثاء ،رافضني
بوتفليق�ة الع�دول ع�ن الرتش�ح معتربي�ن ذلك

تمديدا ً لحُ كمه .وردّد الطالبُ شعارا ً واحدا ً «طلبة
ً
الفتة
صام�دون للتمدي�د رافضون» ،كم�ا حملوا
كبيرة ُكت�ب عليها «يج�ب إنقاذ الش�عب وليس
النظ�ام» ،وحمل أغلب الطلاب األعالم الجزائرية
وَتوشحوا بها خالل التظاهرة ايل كانوا يرصخون
فيها بشعار «بركات بركات من نظام العصابات»

وبركات باللهجة الجزائرية تعني “كفى”.
وكان الرئيس الجزائ�ري عبدالعزيز بوتفليقة
أعل�ن غ�داة عودته م�ن رحلة عالج يف س�ويرسا
عدول�ه عن الرتش�ح لوالية خامس�ة ،ويف الوقت
نفس�ه إرجاء االنتخاب�ات الرئاس�ية التي كانت
مقررة يف  18أبريل إىل أجل غري محدد.

وعمَ �ت الجزائ�ر من�ذ  22فرباي�ر تظاه�رات
واس�عة وحاش�دة غري مس�بوقة يف ُكــ ّل أنحاء
البلاد رفض�ا ً لرتش�ح بوتفليقة لوالية رئاس�ية
خامس�ة .وع�اد بوتفليقة األح�د إىل الجزائر بعد
غي�اب مل�دة أس�بوعني يف جنيف أج�رى خاللهما
“فحوصا ً طبية” ،بحسب الرئاسة.
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كلمة أخيرة

الدورُ الطليعي
ألنصار اهلل
أنس القاضي
لق�د أدّى الس�ي ُد
عبدُامللك الحوثي وأنصا ُر
الله دو َر طليعة الش�عب
يف مواجهة العدوان طوال
ُ
والطليعة
أربع�ة أع�وام،
ُ
مهامَ ه�ا
تم�ارس
كطليع�ة
وأدوا َره�ا
فق�ط عندم�ا تتجنَّ�بُ
االعت�زا َل ع�ن الجماهري
وتجس�د طليعيته�ا بكل
جدي�ة كممارس�ة عملي�ة ،وه�ذا ما يق�و ُم ب�ه أنصا ُر
ً
َ
وخاصة
التعمق فيه وتطوي� َره،
الل�ه ،ويتط َّلبُ منه�م
االختلا ُ
ط مع الجماهير واالنفت�احُ مع ُكــ� ّل مَ ن له
مصلحه من الثورة االجتماعية الديمقراطية والس�يادة
الوطني�ة ،فليس هناك ح ٌّد نهائي للتغلغل بني أوس�اط
الجماهري واالنفتاح عليها.
ومن تجربة التأريخ ندر ُك بأن جزءا ً من أزمة الحركات
الثوري�ة َ
ِ
تنفص ُل هذه الح�ركات الثورية عن
كان حين
الجماهير أَو تدّعي التعبريَ عنها ب�دون التخالط معها
استيعاب أكم َل ألوضاعها وطموحاتها.
ودون
ٍ
ٌ
ٌ
هامة لقائد الثورة البلشفية فالديمري
مقولة
وهناك
َ
«نهاي�ة الش�يوعيني هي حني
لينين يقول فيه�ا ،بأن
يتحوّلون على بريوقراطيني» أي التح�وّل من حركيني
يف أوس�اط الش�عب إىل إداريين يف الدول�ة والح�زب،
واستقاللية الحزب الشيوعي يف االتّحاد السوفياتي عن
الطبقة العامل�ة وتحول قياداته إىل موظفني حكوميني
إداريين ال حركيين فاعلين ،كان لهذا الس�بب دو ٌر يف
انهيار التجربة السوفياتية.

الوهابية
ال يؤمنون باألصالة اإلميانية للشعب اليمني ويعتبرون أن املؤم َن فقط َمن ينتمي إلى الدعوة ّ
ينتم إلى هذه الدعوة فهو خار ٌج عن اإلس�ل�ام إما كافر أو مبتدع واألغلب عندهم يصفونهم
وأما من لم ِ
بالشرك والكفر.
السيد /عبد امللك بدر الدين احلوثي

ُّ
الحث الدولي لتنفيذ اتفاق ستوكهولم ..إىل التنفيذ أم إىل الر ّف؟
طالب الحسني
ُ
الخم�س الدائم�ة
ال�دو ُل
العضوي�ة بمجل�س األم�ن الدويل
تحُ ُّ
ث لتنفيذ اتّفاق س�توكهولم يف
الحدي�دة ،ه�ذا األم ُر لي�س جديدا ً
ُّ
َ
التوقف عنده مطلقاً،
يستحق
وال
ُ
ب�ل م�ا ينبغي نقاش�ه هو مصريُ
الترصيحات والقرارات والتقارير
الدولي�ة الس�ابقة بش�أن اليم�ن
بش�كل الع�ام والحدي�دة بش�كل
خاص ،ومن بني ذلك القرار الدويل
.2451
باإلضافةَ
َ
ً
حس�نا ،صوّتت أمريكا وبريطاني�ا
إىل روس�يا والصني وأملاني�ا لصالح الحَ ِّ
ث عىل ما
َ
ُ
خلفيات
األطراف لتنفيذ االتّفاق ،إنما أين
أسمته
الفشل؟ ،والتساؤالت املرشوعة حول مَ ن يعرقل
االتّفاق!؟ أليس املطلوب هو نقاش ذلك أيضاً؟!
ُ
بع�ض ه�ذه ال�دول ِ
نفس�ها الت�ي صوّتت يف
ُ
تمارس
مجل�س األم�ن لصالح تنفي�ذ االتّف�اق

ٌ
َ
عمليا ً
تناقض كبريٌ ولعبٌ
نقيض هذا التصويت،
واضح ،فما يقوله وزي� ُر الخارجية الربيطانية،
جريم�ي هان�ت ،ح�ول الحدي�دة
مختلف تماما ً
ٌ
واتّفاق ستوكهولم
ٌ
ومعاكس ملوقف دولته وتصويتها،
ينس�حِ بُ األم ُر إىل الواليات املتحدة
األمريكي�ة الت�ي ال ت�زا ُل تدع� ُم
ُ
القــ�و ِ
َّات الس�عوديّة واإلماراتية
وتس�ان ُد مرشو َع العدوان وال تزال
تض ُع للحرب أبوابا ً جديدة.
نتس�اءلْ :
إن كان يخف�ى على
األمم املتحدة ومجلس األمن الدويل
والدول الخم�س دائمة العضوية،
َ
ُ
واإلمارات
التحال�ف ال�ذي تقودُه الس�عوديّة
أن
َ
ُ
يف�ر ُ
ض حص�ارا ً خانقا ً
ِ
الربية
املم�رات
ويغل�ق
ِ
والبحري�ة والجوية بما يف ذلك املط�ارات املدنية
عن االتص�ال بالعالم ،هل يخف�ى هذا األمر عىل
هذه الدول مثالً؟!
أليس هذا الوضع هو ما خلق األزمة اإلنسانية
واالقتصادية يف اليمن وتس�بّب يف حصول إفقار
ح�اد ،ومجاع�ة وتده�ور اقتصادي وإنس�اني

السيد القائد واإلنسانية
والقضي ُة العادلة
مطهر يحيى شرف الدين
ُس�ـــ َّر مَ ن رأى املشه َد
َ
أعناقنا
والصور َة التي جعلت
ً
مرشئب ً
َ
عالي�ة
ونفوس�نا
َّ�ة
ً
لين�ة ونح�ن نرى
وقلوبَن�ا
السي َد القائ َد يوايس املكلومني
ويتلمَّ ُ
�س أح�وا َل الجرح�ى
ويزو ُره�م ويقبِّ� ُل أ َ ُك َّفه�م،
س�يدي القائ�د عبداملل�ك
ْ
يعرفك فقد
الحوث�ي مَ ن ل�م
َ
عرفك ومَ ن لم يدركِ
القضية
َ
العادل�ة الت�ي تقاتِ� ُل م�ن
أجله�ا فقد أدركه�ا من خالل
تحَ ـ� ّركك وخطاباتك ومواقف�ك وحضورك
ّ
وتفقدك
الحي يف امليادين وزيارتك للجرحى
للمستضعفني.
سيدي القائد امللهم أنت ُس ّلم االن ْ َ
تصارات
وجسر العبور م�ن موقع الدف�اع إىل موقع
ّ
س�يحقــق نصرا ً م�ؤزرا ً
الهج�وم ال�ذي
وتأييدا ً لعباده املؤمنين كتأييد الله ألنبيائه
وأوليائه الصالحني ،وأنت الشهاب امليضء يف
دياجري وظالم فس�ق وفجور أدوات وعمالء
االستكبار العاملي.
سيدي أيها الش�امخ الكريم يا مَ ن قهرت
ُ
عروش
الطغ�اة بقوتك وش�جاعتك واهتزت
الظاملين بنظرت�ك العاقلة ورؤيت�ك الثاقبة
َ
ترك�ت يف داخ�ل
وبعمل�ك الصال�ح ،لق�د
ً
صدورنا أثرا ً ال يُمحى شموخا ً
وأنفة وسقيت
ً
وكرامة ومألت قلوبَنا ُهــوي ًَّة
ضمائ َرنا عز ًة
ً
ً
ً
ديني�ة وانتم�ا ًء صادق�ا ً
إيْمَ
ونزع�ة
ـاني�ة

ٌ
ترصيحات
تأت�ي
خطير للغاي�ة ،فما قيم�ة أن
َ
عال مع إغفال املسبِّب
وإحصاءات عىل مستوىً ٍ
َ
ُ
الع�دوان والحصا َر
تمارس
والدول املعني�ة التي
ُ
وترتكب مج�از َر حرب تعرتف بها األم ُم املتحدة،
َ
إطلاق ي�د الس�عوديّة
إال إن كان ذل�ك يعن�ي
واإلمارات الرتكاب ُكــ ّل هذه الجرائم من زاوية،
وغسل يدها من زاوية أ ُ ْ
خــ َرى بمحاولة تغييبها
كطرف يرتكبُ جرائ َم حرب؟!.
اتّ ُ
ف�اق الس�ويد يف الحدي�دة يف حال�ة تجمي�د
بع�د عمليات انقلاب عىل مس�اراته ومحاوالت
قلب مضامينه؛ بغرض التالعب بعملية السلام
برمته�ا ومحارصته�ا يف الحدي�دة ،بينما يجري
ع�دوا ٌن مفت�وحٌ يف ُكــ� ّل محافظ�ات اليم�ن،
ووضع مداميك طوق نجاة للسعوديّة واإلمارات
من تداعيات جرائمهم عىل مدى أربع سنوات.
والحَ ُّ
�ث ال�دويل عىل تنفي�ذ اتّفاق الس�ويد يف
ِّ
الرف نفس�ه املثقل
الحدي�دة مه� َّد ٌد بالذهاب إىل
بالترصيح�ات والق�رارات والتقاري�ر الدولي�ة
ف اليمن�ي دون تحريك يش ٍء عمليا ً
املتعلق�ة بامل ِ َل ِّ
عىل األرض لجهة تحقيق السالم.

حجور مأزق تحالف العدوان
عبداهلل هاشم السياني

لألرض والوطن ،وذلك كله إنما هو استلها ٌم
من بع�ض سيرتك الجهادي�ة وتحَ ـ� ُّركِك
القــ ْرآن�ي وفك�رك ّ
ُ
الوقاد
وأعمال�ك الصالح�ة بم�ا
تحوي�ه م�ن فضائ� َل وقيَ ٍم
إن ْ َســانية.
يف القل�وب والوج�دان
أز ْل�ت م�ن أمامنا الغش�اوة
ِ
خطط وَمكر
والحجاب ع�ن
أع�دا ٍء طاملا كان�وا هم أعداء
املايض والحارض واملستقبل،
هم ُ
أنفس�هم م�ن يبغون يف
األرض الفس�ا َد ويقتل�ون
ويذبح�ون ويثيرون الفتنة
ويتبرّأون م�ن اإلن ْ َس�ــانية ويتمس�كون
بالطاغ�وت ،هم آثروا ذل�ك ّ
وفضلوه حبا ً يف
املال والجاه والس�لطان وطمعا ً يف نيل رضا
أولياء الطاغوت والشيطان.
َ
َ
والدين
آث�رت القي� َم
وأن�ت ي�ا س�يدي
َ
َ
والقضية؛ سعيا ً لرضا الرحمن
ــانية
واإلن ْ َس
مالكِ امللك جبار السماوات واألرض.
وقد رأينا بفضل الله طريقا ً بيِّنا ً ورصاطا ً
مس�تقيما ّ
وحق�ا ً ليس�ت فيه أدنى ش�ائبة
وبركات كلها تس�امُحٌ ووفا ٌء وإيثا ٌر وشفقةٌ
ٍ
وتواص بالحق وباألعمال الصالحات.
ٍ
كي�ف ال وأنت فخ ُر األجي�ال ومج ُد هذه
األُمَّ ــ�ة وأما ُن أه�ل األرض؟ ،كيف ال وأنت
ٌ
ُ
وثقاف�ة قرآني�ة وقي ٌم
تأري�خ اإلن ْ َس�ــانية
ٌ
أخالقية وروحية؟ ،كيف ال وأنت مَ ن
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ُ
عالقة فت�ح جبهة حجور
ما
باتّفاق السويد «س�توكهولم»،
وهل كان تحالُ ُ
ف العدوان عندما
خ ّ
طط لها مع أمريكا وبريطانيا
َ
الجبه�ة
يعتق� ُد أنه�ا س�تكو ُن
التي س�تقيض عىل ق�وة أنصار
الل�ه وس�يطرتها عىل الش�مال
وس�تمكنه إذَا م�ا انتصر فيها
من إسقاط الحديدة والسيطرة
ُ
تهدف إىل
عليه�ا؛ كونها كان�ت
عزل صعد َة عن صنعاء ،وصعدة
عن الحديدة عرب خط عسكري يمت ُّد من الجوف مرورا ً بحرف
سفيان بمحافظة عمران ،وصوال ً إىل الساحل.
مرتزقته من اإلصالحيني والتكفرييني
وستسمحُ له بتوجيه
ِ
والعفاش�يني يف حج�ور للزح�ف والتق�دم من الش�مال نحو
مرتزقته يف جنوب الحديدة م�ن حُ ّراس طارق
الحدي�دة وأم�ر
ِ
وألوي�ة العمالق�ة التكفريي�ة بالتق�دم نحو مدين�ة الحديدة
ُ
تس�ق ُ
ط مدينة وميناء
ومينائه�ا والس�يطرة عليه�ا ،وبالتايل
ُ
َ
التحالف
يكون
الحدي�دة يف يد تحال�ف العدوان ،طبعا ً بع�د أن
قد أعلن فش� َل اتّفاق السويد وانس�حب منه وحمّ ل الحوثيني
أسبابَ الفشل.
ُ
الجيش واللجا ُن الشعبية
لكن الل َه خيّب آما َلهم واس�تطاع
مرتزقتها يف معركة
أن يُلحِ قوا بمجموع دول التحالف وجميع
ِ
ً
هزيمة نكرا َء لن ينس�وها أو يتعافوا منها بس�هولة يف
واحدة
املستقبل.
ُ
خي�ارات الس�عودية واإلمارات
فم�ا الذي س�تكون علي�ه
يف األس�ابيع القادم�ة؟ هل س�تعود لخي�ار معرك�ة الحديدة
والس�احل واالنس�حاب من اتّفاق الس�ويد؟ أم س�تبحث عن
تصعي�د يف جبهة أ ُ ْ
خــ َرى؛ ك�ون ترامب قد ال يغامر بتعريض
الس�يايس للتهديد من قبل الكونج�رس إذَا ما دعم
مس�تقبله
ّ
دو َل التحال�ف م�ن جدي ٍد يف معرك�ة الحديدة ،لك�ن املؤ ّك َد أن
َ
العدوان قد خلق لنفسه وأدواته مأزقا ً بفتح جبهة حجور.

