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وفد اللجنة الثورية العليا يجري لقاءات مع امل�صوؤولني يف طهران

رئيس الوفد: مقاومة العدوان ستستمر ما دام هنالك يمني واحد قادر على حمل السالح
أمين المجلس األعلى لألمن القومي اإليراني: القصف السعودي للمناطق السكنية باليمن هدفه اإلبادة الجماعية

وجهاء واأعيان تعز ي�صتنكرون ا�صتهداف املنازل ويطالبون ب�صرعة حماكمة املرتزقة واخلونة

تأمين سوق السويداء بمدينة ماوية ومصرع 3 من قيادات داعش 

ماأرب يف  املعارك  من  يومني  ح�صيلة  ال�صدادي  جنل  بينهم  العدو  �صفوف  يف  جريح  و400  قتياًل   150
تطهير مناطق واسعة وحصار مجاميع المرتزقة في كوفل والتبة الحمراء 

  - خاص: 
أجرى وخاُد اللخنة الثورية الدلياا، عدة لقاءات 
لاماة يف الداصماة اإليرانياة طهران، بداد قدومه 
مان بريوت، يف إطار جولة عربياة وإقليمية وعولية 
يخريهاا الوخاد يف إطار جهوعه الياي تنصب ضمن 
جهاوع وقاف الدادوان عاى اليمن ورخاع المصار 

املفروض عليه.
الوخد املكون من األسايا  ناياف القانص رئيل 
الوخد واألسيا  مممد املقالح والدسيور عبدالرحمن 
مييار واألسايا ة ابيساأ الممد8 واألسيا ة علياء 
الشادبي أجاروا يوأ أمال عدَة لقااءات لامة مع 
مسؤولني إيرانيني ولقاءات إعالمية لوسائل عربية 

وأجنبية. 
وسانات أبرز اللقااءات  لك الذ8 جارى بني وخد 
اللخناة وأماني عاأ املخلال األعى لألمان القومي 
اإليراناي عيل شامياني وسذلك اليقاى الوخد مدير 

مكياب قائاد الثاورة اإلساالمية للشائون الدولية 
الشايخ القماي ورئيال لخناة الدخااع واألمان يف 
مخلل الشاورى اإلساالمي عالء الدين بورجورع8 
ومسيشاار مخلل الشاورى اإلساالمي للشاؤون 

اليارجية حسني شيخ اإلسالأ.
وقالات وسالة أنبااء خارس إن شامياني ولدى 
اسايقباله وخاد اللخنة أشاار إىل جرائم السادوعية 
اليي ال ساابل لهاا يف عدوانها عى اليمان. وقال إن 
اسيهداف املناطل الساكنية واملسيشفيات واملراسز 
اليدمية وقيل النسااء واألطفاال األبرياء إىل جانب 
المصار الالإنسااني املفروض عى الشادب اليمني 
مثاال باارز لخرائم المارب ويخاب أن يواجه  لك 

باحيخاج ُسّل الضمائر المية واملنظمات الدولية.
وانيقد شامياني بشدة وساائل اإلعالأ اليابدة 
لنظااأ الهيمنة اليي تخاللات ُسّل املباعئ والثوابت 
املهنية واألخالقية واإلنساانية يف اإلعالأ املمايد من 
خالل عدأ تساليط الضوء عى الخرائم السادوعية 
غري املسابوقة ضد الشادب اليمني املظلوأ، مؤسداً 

أن اسييداأ المكومة السدوعية لألسلمة الماوية 
للغازات الساامة واملساببة لألماراض يف الهخمات 
الخوياة والصاروخية عى املناطل الساكنية يهدف 
لإلباعة الخماعياة والقضاء عى املقاومة املرشوعة 

للشدب اليمني الباسل.

وبمساب الوسالة خقاد قدأ رئيل وخاد اللخنة 
خالل اللقااء عرضاً ألحادث اليطورات السياساية 
وامليدانياة يف اليمان، مشايداً بالدعم املسايمر من 
الخمهورياة اإلساالمية اإليرانية للشادب اليمني، 
ومنيقداً صمت املماخل الدولية تخاه جرائم النظاأ 
السدوع8 وقال: إن املقاومة أماأ الددوان سيسيمر 

ما عاأ لنالك يمني واحد قاعر عى حمل السالح.
وأشاار إىل إَراَعة قاعة ثورة اليمان إلنهاء األزمة 
عاربَ الموار اليمني اليمني، عاعياً الدول اليي تديزأ 
مساَعدة الشدب اليمني إىل توظيف طاقاتها إلنهاء 
نزياف الدأ واملخاازر بمل األبرياء وانيهاج السابل 

السياسية.

  - خاص: 
تمّك�ن أبط�اُل الجي�ش واللج�ان الش�عبية، 
ي�وم أمس األربعاء، من تأمين س�وق الس�ويداء 
بمدين�ة ماوي�ة بمحافظة تعز بع�د دحر عنارص 
القاع�دة ومرتزق�ة الع�دوان وتمكن�وا من أرس 
أح�د المرتزق�ة ويدعى عاطف الكرب�ي.  وقالت 
مص�ادر محلي�ة بالمحافظ�ة لصحيف�ة »صدى 
المس�يرة« إن ق�وات الجيش واللجان الش�عبية 
أحبطت محاولًة لقوات الغزو لدخول مدينة تعز 
من منطقة الُمسيمير بمحافظة لحج، مضيفًة أن 
ق�وات الجيش واللجان داهم�ت أوكار الدواعش 
وُمرتزق�ة الع�دوان يف منطقة الس�ويداء ماوية 
بعد قيامهم بعم�ل كمين لقوات الجيش واللجان 
الش�عبية الت�ي كان�ت متجه�ة نحو الس�ويداء، 
ويف عملي�ة الُمداهم�ة ت�م قتل ثالثة م�ن قيادات 

الدواعش وتحرير الجنود الُمختطفين يف الكمين.  
وش�هدت مدينة تعز تحليق�اً مكثفاً للطيران 
ي�وم أمس، كما ش�ن غارات عدي�دة عىل مناطق 
متفرقة من المدينة من بينها الجحملية، ومنطقة 
المخ�اء والوازعي�ة، حي�ث ت�م قص�ُف منطقة 
الوازعية بعرش غارات وسبع غارات عىل منطقة 

المخاء استهدفت الطريَق العام ومناطق نائية. 
وكان�ت ق�وات الجيش واللجان الش�عبية قد 
تمكن�ت األس�بوع الفائ�ت م�ن تطهي�ر منطقة 
الوازعي�ة ومنذ يومي�ن تم مط�اردة فلولهم إىل 
منطقة الرويس بالقرب من لحج بعد استكمالها 
الس�يطرة عىل جبه�ة الضب�اب، وبذل�ك تكون 
قد أحكم�ت الطوق عىل جي�وب الُمرتزقة داخل 
المدينة، وأّمنت المدينة من أية محاولة غزو من 

منطقة المخاء. 
من جانب آخ�ر صدت قواُت الجيش واللجان 

الش�عبية هذا األس�بوع أكثر من سبع محاوالت 
للس�يطرة عىل باب المن�دب، وكانت معظم هذه 
المح�اوالت قادم�ة من منطق�ة العريض ورأس 

الغارة التابعة لمحافظة لحج.
وبحس�ب المص�ادر ف�إن أبط�اَل الجي�ش 
واللج�ان الش�عبية متواج�دون يف منطق�ة باب 
المندب، وال صحَة لألنباء عن السيطرة عليه من 
قب�ل قوات الغ�زو، حيث ال تزال ق�واُت الجيش 
واللج�ان الش�عبية تس�يطر ع�ىل ُكّل الرشي�ط 
الجبيل المحيط لباب المن�دب من محافظة تعز، 
�قية  وُتس�يطر بالق�وة النارية ع�ىل منطقة الُسّ
التابع�ة لمحافظة لحج، وأقرب ُمعس�كر لقوات 
العدوان هو ُمعس�كر خور عميرة ويبُعد مسافة 

60 كيلو مرتاً عن باب المندب. 
وكان طي�راُن الع�دوان ق�د قصف ع�دداً من 
المنازل يف ح�ي الجحملية وهي: منازل الظفري، 

ود. رش�اد العليم�ي وعبِدالب�اري الُجني�د، ود. 
نجيب مهيوب طبيٌب يف مستشفى الثورة، ومحمد 
عبدالل��ه صال�ح، َوش�وقي اليوس�في رئي�س 

صحيفة )نبأ( َومنزل العميد مهدي مقولة.
ويف ش�أن ُمتص�ل اس�تنكر وجه�اء وأعيان 
تع�ز اس�تهداف الع�دوان ومرتزقته للمش�ايخ 
يف  المحافظ�ة،  يف  ومنازله�م  والوجاه�ات 
موق�ف تضاُمن�ي، معلني�ن أن مصيَرهم واحد 
واس�تهداف أحده�م ه�و اس�تهداف للجمي�ع، 
مطالبي�ن برسع�ة محاَكمة المرتزق�ة والخونة، 
جاء ذلك يف بيان ص�ادر عن المجلس التضاُمني 
للوجاهات االجتماعية ومشايخ وأعيان وُوجهاء 
محافظ�ة تع�ز، عق�َب إق�دام طي�ران العدوان 
بقصف واس�تهدف منزل الشخصية االجتماعية 
المعروف�ة باتزانه�ا وعقالنيتها الش�يخ العميد 

فيصل البحر رئيس اللجنة األمنية بالمحافظة.

  - خاص: 
واللخاان  الخياش  أبطااُل  تمكان 
الشادبية بمماخظاة مأرب مان عحر 
قوات االحياالل واملرتزقة اليابدني لهم 
من حازب اإلصالح وعناارص القاعدة 
مان أطراف مديرياة رصواح وتأمينها 
وتكبياد الددو خساائَر غري مسابوقة 
وقيل املئات من جنوعه بدد اإليقاع بهم 
يف مصيدة ُممكمة يف مديرية رصواح.

وتمكن املخالدون من تطهري ساخة 
اليباب املطلة بمدسكر سوخل واليمرسز 
خيهاا رغام ممااوالت الددو اليائساة 
صباح يوأ أمل الزحاَف باتخاه تباب 
سوخال إال أنه تام سرس الزحاف ولقي 
الدرشات من املرتزقة مصاِرَعهم يف تلك 

املماولة الفاشلة.
املخالادون حصااراً  سماا خارض 
مطبقاً عى مخاميع املرتزقة يف أطراف 
سوخال واليباة المماراء وساط قصف 
الددوان السادوع8  مكثاف لطائارات 
األمريكاي بلغت اليمساني غاارة عى 
املئاات مان  منطقاة رصواح إلنقاا  

املرتزقة الواقدني تمت المصار. 
ورصح مصدر مميل لصدى املسرية 

أن مخموَع قيى قوات الغزو واملرتزقة 
يف مأرب خالل اليومني املاضيني تخاوز 
الا150 قييالً و00ل جريح وتم نقل ما 
يزياد عن 200 جرياح منهم عرب منفذ 
الوعيداة إىل السادوعية ليلقاي الدالج 

بواسطة سيارات إسداف.
 وترجاح املصاعر أن مان تم نقلهم 
للداالج لم قاوات الغزو مان مييلف 
الخنسايات اليليخياة تارسني خلفهم 
جرحاى مرتزقاة اإلصاالح والقاعادة 

للموت البطيء.
وتمدثات مصااعر عان انساماب 
السادوع8  الدادو  لقاوات  ُجزئاي 
واإلماراتي بدَد القيل الذريع الذ8 لمل 
بهم وخشالهم يف تمقيل انخاز ميداني 
وساط رضباات مسادعة مان أبطاال 
اليمن، سما سشافت املصااعُر يف مأرب 
عن مرصع نخال القيااع8 يف صفوف 
الدمالء اللواء عبدالرب الشداع8 ضمن 
جماوع قياى املرتزقاة يف مداارك يوأ 

أمل.
واللخاان  اليمناي  الخياش  وسان 
الشادبية قد نصبوا عادعاً من الكمائن 
لدناارص الغزو واالحياالل ومرتزقيهم 
موقداني  ماأرب،  وأوعياة  شاداب  يف 
خيهام خساائر خاعحاة، بداد أن عمد 

أبطاُل اليمن إىل تغيري قواعد االشايباك 
وخرض اسارتاتيخية جديدة للمواجهة 
املكشاوخة  الصمراوياة  املناطال  يف 
باملماخظة ليمييد سالح الخو املداع8، 
حيث تم اسيدراُج املميلني واملرتزقة إىل 
قلب شداب وأوعية مأرب وإحكاأ عدع 
من الكمائن اليكييكياة ليلك املخاميع 
تلاك  وخلفات  عليهاا  واالنقضااض 
الكمائن املئات بني قييل وجريح وخار.
سماا تمدثات مصااعُر ميدانية عن 
أن انساماَب الخيش اليمناي واللخان 
الشادبية من الطلدة الممراء ومميط 
مان  بطلاب  جااء  واألرشاف  رصواح 
ساكان املنطقاة مان قبائال األرشاف 
األرواح  يف  اليساائر  ليخنيبهام 
واملميلاكات والقرى واملناازل واملزارع 
اليابدة لهم جاراء غارات طريان الددو 
اليي تقصُف البرش والمخر، واسيخاب 
بالفدال  الشادبية  واللخاان  الخياش 
ملطالب أبنااء املنطقة بدد تأسيدات من 
قبلهام باأن املرتزقة وقاوات االحيالل 
اليزموا بيمييد املناطل اآلللة باملدنيني 
املدارك إ ا انسامب الخيش منها وأنه 
قد تم االتفاق مدهم بهذا الشأن، ولكن 
رسعاان ماا انقلاب املرتزقاة بقيااعة 
سالطان الداراعة، سماا لاي عاعتهم، 

عى االتفاق وتقدمت مخاميع املرتزقة 
لنهب بيوت أبنااء األرشاف ومزارعهم 
ومماولة السيطرة عى تلك املناطل. 

عندلاا َلااابَّ الخياُش واللخاان 
الشادبية لنرُصة أبناء االرشاف وقاموا 
بدحار جماوع املرتزقاة مان رصواح 
وأغلاب املناطال الياي تقدماوا خيهاا 
وخارض حصار عاى من تبقاى منهم 
يف اليباة الممراء وسوخل، مبدعين بذلك 
أولاأ الددو الزائفة يف تمقيل أ8 تقدأ 
يف جبهة املواجهة حيى ولو عرب اليداع 

والنكث بالدهوع.
سما اقيمم املدعو سالطان الدراعة 
القيااع8 يف صفوف مرتزقاة الرياض 
عان حزب اإلصالح خارع رشسة النفط 
وقاأ بنهب مبلغ 30ل مليون ريال من 
مقدرات أبناء الشدب اليمني، يف صورة 
تكشاف واحدة من أقبح صور االرتزاق 
اليي وصل إليها عنارص حزب اإلصالح 

املؤيد للددوان عى اليمن.
اليمنياة  النفاط  رشساة  وأعانات 
االعياداء الاذ8 تدارض لاه خرعهاا يف 
مماخظة مأرب من قبل املدعو سلطان 
الداراعة واتهمات الرشساة الداراعة يف 
بيان تلقت صدى املسارية نسايًة منه 
باالعياداء عاى مبناى الفارع بمأرب 

ونهب 30ل مليون رياال، باإلضاخة إىل 
االساييالء عى املاواع البرتولية اليابدة 
للفرع ومنع توزيع املشيقات النفطية 
عى بقية املماخظات وحرمان الشدب 
اليمني من ثرواته وتسويقها يف السوق 

السوعاء. 
وحااول الددُو اصطنااَع انيصارات 
زائفاة عارب وساائل إعالماه يف األياأ 
القليلاة املاضياة لادرء الفشال الكبري 
مدنوياات  ورخاع  إلياه  الاذ8 وصال 
أنصاره إال أنه رسعان ما انكشفت تلك 
الكذبة واتضاح أن حقيقة االحيفاالت 
الياي زيّفها املرتزقة يف ماأرب لم تكن 
إال نساية مكاررة مان االنيصاارات 
املزعوماة الياي قااأ بهاا املرتزقاُة يف 
مماخظاة تداز وعاى رأساهم املدعو 
حماوع املياليف عندماا اخيلقاوا سذبَة 
تمريار تدز وقاموا بسامل وتشاويه 
األرسى يف الشوارع، يف واحدة من أقبح 
املظالار الداعشاية الياي لام تدرخها 
الباالع من قبال، واتضح بداد  لك أنها 
لام تكن إال زوبدة إعالمياة يريُد الددو 
بها تسويل انيصارات ولمية لشدوبه 
الياي باتات عالمات السايط واضمة 
عليها جراء سابدة أشاهر من الفشل 

يف اليمن.

اآل �صعود يوا�صلون ا�صتهداف 
امل�صاجد حتت عباءة داع�ش

إستشهاد وإصابة 10 
مواطنين في تفجير 

إجرامي استهدف 
جامع النور بصنعاء

  - خاص: 
 اسيشاهد سابدة مواطناني وأصياب ثالثاٌة 
آخرون، جاراء تفخري انيماار8 بخامع النور يف 
حي النهضاة بالداصمة صنداء، مسااء الثالثاء 

املايض.
وأوضح مصدٌر أمني بأمانة الداصمة، أن أحد 
الدناارص اإلجرامية خّخر نفساه يف الخامع وقت 
صاالة املغرب، َماا أَعَّى إىل اسيشاهاع 7 مواطنني 

وإصابة 3 آخرين.
وععاا املصادر األمناي، املواطناني لارورة 
توّخاي الميطاة والمذر وإبالغ األجهازة األمنية 
عن أية أجسااأ مشابولة أو عنارص يُشيبه بها 
حفاظااً عى ساالمة األرواح واملميلاكات الدامة 
والياصاة، مؤساداً أن األجهزَة األمنياَة واللخان 
الشدبية لن تألَو ُجهداً يف تنفيذ واجباتهم املناطة 
بهم يف حفظ األمن واالسيقرار والسكينة الدامة 

يف املخيمع.
وقالات مصااعُر إعالمية إن االنيماار8 الذ8 
اسيهدف املساخد بمزاأ ناساف سان يرتد8 زياً 
عساكرياً وأعلن تنظيُم »عاعش« مسؤولييَه عن 
تنفياذ الهخاوأ وأن االنيماار8 يُدعاى أبو بكر 

الدمراني. 
بشادة  واإلرشااع،  األوقااف  وزارة  وأعانات 
اليفخري االنيماار8 بخامع النور يف حي النهضة 
بالداصماة صنداء، مؤسدة يف بياان صاعر عنها 
أن لذه األعمال الوحشاية تيناىف مع تداليم وقيم 
الديان اإلساالمي المنيف، مشادعة عى رضورة 
اليمساك بوحادة الصاف والثقاة باللاه وأن ُسّل 
املؤامرات اليي تماك ضد الوطن خاشلة ال ممالة.
مكيب أوقاف مماخظة صنداء، أعان الخريمة 
اإلجرامية اليي اسيهدخت املصلني يف جامع النور 
بمي النهضة بأمانة الداصمة، مديرباً يف بيان له 
أن »لذه الخريمة عليل واضح وإضايف عى إرصار 
قوى اليطرف املدخوعة من الددوان السدوع8 عى 
اسيمرار إراقة الدماء اليمنية بدون وجه حل«.

صدادة  مماخظياي  قيااعات  أعانات  سماا 
و ماار اليفخاري االنيمار8 اإلجراماي، واعيربت 
أن اسايمراَر اسايهداف بياوت اللاه مان خاالل 
اليفخاريات االنيمارية والُدبوات الناسافة عليٌل 
عاى أن الفكر الداعيش الذ8 تممله تلك الدنارص 

املأجورة يلفظ أنفاسه يف اليمن.
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عملية نوعية لأبطال اجلي�ش واللجان ال�صعبية..

إصابة بارجة عسكرية تابعة للعدوان بشكل مباشر في مضيق باب المندب

أبطال الجيش واللجان الشعبية يمنعون جيش 
العدو من استحداث مواقع وتحصينات جديدة 

 جيزان: الجيش واللجان يباغتون تجمعًا آلليات وقوات العدو في موقع الرمضاء ومقتل وجرح عشرات الجنود
 جيش العدو يتكبد خسائر في األرواح والعتاد ويفشل في استعادة قريتي حامضة وقمر 

 عسير: اقتحام وتفجير رقابة نشمة واالستيالء على أطقم وذخائر تركها العدو قبل فرار جنوده

  - خاص: 
أصابات القوُة الصاروخياُة يف الخيش 
واللخاان الشادبية، ياوأ أمال، بارجًة 
مداعياًة يف مضيال بااب املندب بشاكل 
مباارش، يف عملية نوعياة جديدة حّققت 
لدَخهاا بدقاة مينالياة، ماا يخدال من 
جميع بارجات الدادوان يف مرمى أبطال 

الخيش واللخان الشدبية.
وسانات البارجات الدساكرية املداعية 
اليابداة للدادوان قد شاارست وتشاارك 
يف قصاف اليمان وحصارلا مناذ مطلع 
الدادوان يف 26 مان ماارس املاايض َوقد 
تقدمت بارجات مداعياة باتخاه مضيل 
بااب املنادب يف األيااأ القليلاة املاضياة 
ليغطية مماوالت تقدأ خاشلة قامت بها 
قوات الغزو بواسطة القصف الصاروخي 
ضمان مسااعي الددو اليائساة الحيالل 

اليمن.
واسايهداُف بارجاة مداعية يف مضيل 
باب املندب يدني نقَل املدرسة إىل مسيوى 
جديد وينبئ بدملياٍت اسرتاتيخية قاعمة 
للخياش اليمناي واللخان الشادبية أسثر 

إيالماً، سما أسد رئيُل املخلل السايايس 
ألنصار الله صالح الصماع يف بيان له.

اسارتاتيخيات  اليمنياون  ويديماد 

عسكرية أربكت الددو، تديمد عى الصرب 
االسارتاتيخي واليصديد وخال مدطيات 
املدرساة وعنارص املفاجاأة، األمار الذ8 

تسبب يف إرباك سبري وانهيار مدنو8 لدى 
قوى الددوان.

واللخاان  اليمناي  الخياُش  وسان   

الشادبية قاد سشافوا عان منظوماات 
صاروخياه مملياة الصناع ثام قاماوا 
باسايهداف مواقَع اسرتاتيخية عسكرية 
وحيوية يف الُدمل السادوع8 بالصواريخ 
البالسايية سكوع شديدة اليدمري، سما تم 
تنفيذ عملية نوعية بصاروخ توتشاكا يف 
صاخار بمماخظة مأرب أوقدت خساائَر 
خاعحاة يف جيوش االحياالل ومرتزقيهم 

عى املسيوى البرش8 واملاع8.
وتأتي عمليُة اسايهداف بارجة ضمن 
األساطول البمار8 املشاارك يف الددوان 
عاى اليمن سيقدُّأ نوعي يف َساري املدارك 
ونقلة سبارية يف عمليات الخيش واللخان 
الشادبية الياي أَْصابْامات الياوأ تطاُل 
الددو يف الارب والبمر والخاو، سما تُِميُط 
اللثاَأ عن مفاجآت قاعمة ما زال يميلُكها 
الخياُش اليمني واللخان الشادبية لكرس 
قارن الشايطان ورعع عدوانه رغم إعالِن 
الناطال باسام الدادوان السادوع8 عن 
تدمري ُقدرات اليمن الدساكرية َوتكشف 
األحاداُث مارة بداد أخرى حخاَم الكذب 
والزياف يف تداطاي نظاأ آل سادوع مع 

لزائمه امليكررة يف اليمن.

  - خاص: 
قاأ أبطاُل الخيش واللخان الشادبية بدملية 
دااً لقاوات وآلياات الددو  ناجماة باغيات تخمُّ
السادوع8 الدساكرية بخيزان وخّلفت عرشاِت 
القياى والخرحاى منهام وممرقاًة للدباباات 

واآلليات.
وقال مصدٌر عساكر8 إن قوَة الرصد اليابدة 
للخيش واللخان رصدت تخمداً للقوات واآلليات 
السادوعية يف موقاع الرمضاء الدساكر8 خلف 
مدساكر المثرية الواقع تمت سايطرة الخيش 

واللخان.
َوأضااف أن القاوة الصاروخياة واملدخدياة 
قصفت اليخمع بدارشات الصواريخ والقذائف، 
ما أسافر عن مقيال وجرح الدارشات واحرتاق 
عادع مان اآللياات، خيما رصاد اإلعاالأ المرب 

مشالد ليصاعد النريان واألعخنة من املوقع. 
ويف جيزان أيضاً عمرت قوات الخيش واللخان 
آلية عساكرية للددو سانت تيمرسز جنوب غرب 
قرية حامضة الواقدة أيضاً تمت سيطرة يمنية 
مطلقة وشاهدت أمل األول مماولة سادوعية 

السيداعتها وباءت بالفشل.
ولقي عدع من الخنوع السدوعيني مصارعهم 
للخياش  ممااوالت  عادة  يف  املاايض  الثالثااء 
السادوع8 السايداعة قرى واقدة تمت سيطرة 

الخيش واللخان الشدبية يف جيزان.
عباباات  إن عادة  وقاال مصادر عساكر8 
ومدرعاات سادوعية مدعوماة بغطااء جاو8 
تقدمت باتخاه قرى حامضة وقمر بخيزان وأن 
وحادات من الخياش واللخان الشادبية تصدت 
للمماولياني واسايهدخت آلياة عساكرية غرب 
قرياة قمار، ماا أعى الحرتاقهاا بمان خيها من 

جنوع.
ويف قرية حامضة قال املصدر إن اشايباسات 
عنيفاًة حصلت عى تيومهاا وتم تدمري مدرعة 
سادوعية بصاروخ من نقطة قريباة جداً منها 
أعى النفخارلاا وتطايرت أجسااع أربدة جنوع 

سدوعيني سانوا عى مينها ولقوا مصارعهم.
َوأضااف املصادر أن الدملياة أسافرت عان 
تدمري ل آليات سادوعية أخارى وإعطاب عبابة 

من طراز ابرامز.
مصاورة  مشاالَد  المرباي  اإلعاالأ  ووّزع 
ملدرساة قرياة حامضاة باني الخياش واللخان 

الشادبية والخيش السادوع8، ويظهر يف بداية 
املشاالد لمظاة وقاوف مدرعيني عساكرييني 
سادوعييني خيما يبدو بالُقرب من عبوة ناسفة 
شاديدة االنفخار تم تفخريُلا عان بُدد وحولت 

إحدالا إىل أثر بدد عني خيما احرتقت األخرى.
سما أظهرت املشاالد تخمداً آخر للمدرعات 
واآلليات السادوعية بالقرب مان قرية حامضة 
تم اسايهداخه بدادة صواريخ أحرقيهاا جميداً 
ويصال عدعلا إىل أربع، بينما سانت اشايباسات 
باألسالمة امليوساطة لليصاد8 ملماولاة تقدأ 

الخيش السدوع8.
ويف املشاالد أيضااً يدرك الخيش السادوع8 
عدأ قدرته عى اسايداعة القرياة وأن مماوليه 
لام تسافر إال عن مزيد من اليساائر يف األرواح 
والدياع ليلو  جنوع سدوعيون رصدتهم الددسة 
إىل عباباة مان طاراز ابراماز وينسامبون من 

مواقع تمرسزلم.
ويسييدأ الخيش السادوع8 موقَع ملممة 
الدساكر8 بالقرب من قرياة حامضة النطالق 
مماوالتاه السايداعة القرياة، ولاو ماا عخاع 
الخياش واللخاان الشادبية السايهداف املوقع 
بدرشات الصواريخ وقذائف املدخدية، ما أسافر 
عن تدمري عدة آليات وإصابة ميازن لألسالمة 

تصاعدت النريان واألعخنة منه لساعات.
ويف جيازان أيضااً قاال مصدر عساكر8 إن 
مدخدياة الخيش واللخان الشادبية اسايهدخت 
موقداً عسكرياً اسايمدثه الخيش السدوع8 يف 
منطقة واقدة خلف مدينة اليوبة لمظة تواُجد 

قوة عساكرية سدوعية باغييها قذائُف املدخدية 
اليي أصابت عدعاً من اآلليات، مشرياً إىل سقوط 

عدع من الخنوع السدوعيني. 
إىل عساري أسد مصادر عساكر8 أن مدخديَة 
ثكناات  الشادبية قصفات  واللخاان  الخياش 
عسكرية سدوعية غرب مدينة الربوعة الواقدة 
تمت سيطرة عساكرية يمنية، يف عملية وثّقها 

اإلعالأ المربي ووّزع مشالد لها.
سماا تقّدمت وحادات من الخياش واللخان 
الشادبية باتخااه موقاع رقاباة نشامة غربي 
الربوعة، خيما قامت الفرُق الهندسية بيفيييه 
وتفخاريه وسذلك تفخري جراخة سادوعية سانت 
تقاوُأ بأعمال تمصينات قبل أن ترتَسها اآلليات 

الدسكرية بفدل القصف املدخدي.
عساكرييني  سايارتني  املشاالد  وأظهارت 
ممرتقيني ُقارب رقابة نشامة وبخانبها وجبة 
غداء يُديَقُد أن القصَف املدخدي تزاَمَن مع تناول 

جنوع سدوعيني لوجبة الغداء.
ويف الدملياة اسايوىل أخراُع الخياش واللخان 
الشادبية عاى طقماني عساكريني لام يُصابا 
باأ ى وعى مينهما سمياٌت سبرية من األسالمة 
الخياش  جناوع  ترسهاا  والذخائار  امليوساطة 
السادوع8 الذ8 قاأ بإخالء املوقع واالنساماب 

منه.
سماا ظهرت عاى ميان األطقم الدساكرية 
بدُض الكياب الدينياة الخهاعية سانات بموزة 
الخناوع السادوعيني ويبدو أنها لم تكان ساخيًة 
لخدلهم يصمدون يف مواقدهم اليي خروا منها.

قال: العدوان وا�صتمرار احل�صار انتهاك ملواثيق الأمم املتحدة والقانون الدويل

عبد السالم: موقفنا أن الحوار السياسي هو المخرج 
الوحيد للوصول إلى الحلول العادلة لألزمة اليمنية

  - خاص: 
أنصاار  ناطال  أساد 
أن  الساالأ  اللاه ممماد 
موقَفهام سان مان قبال 
الدادوان ومن بداده بأن 
لاو  السايايس  الماوار 
للوصول  الوحياد  امليرج 
السياساية  الملاول  إىل 

الداعلة لألزمة اليمنية.
عبُدالساالأ  وقاال 
يف منشاور لاه يف موقاع 
االجيماعاي  اليواصال 
»خيل بوك« إنهم ويف لذا 
اإلطاار بذلاوا الكثريَ من 
الخهاوع َوجلساوا الدديد 
مان الخلساات الموارية 
مع مبداوث األمني الداأ 

لألَُماام امليمادة إىل اليمن واالتمااع األوروبي 
وبداض سافراء الادول عائماة الدضوياة يف 
مخلال األمان، إضاخة لألشاقاء يف سالطنة 
ُعماان وعول أخارى، وقاد ترساز النقاش عى 
سيفية الوصول إىل وقف الددوان وخك المصار 
عى الشدب اليمني واسيئناف الموار السيايس 

بدون رشوط مسبقة.
»سان  بقولاه:  اللاه  أنصاار  ناطال  وزاع 
تداطيناا إيخابياً ماع سل الملول واملقرتحات، 
منطلقني من عاخع املسئولية اليي يمليها علينا 
الواجب الوطناي واألخالقي واإلنسااني تخاه 
ماا ييدرض له شادبنا اليمني من حرب ظاملة 

وحصار غاشم ال مربر له«.
مطلاع  ويف  أناه  إىل  عبُدالساالأ  وأشاار 
سابيمرب املايض »تم اليواخل عى سابع نقاط 
)مباعئ مساقط( يف الداصماة الدمانية، مع 
مبداوث األماني الدااأ لألَُمااام امليمادة عى 
أسااس أن تكون مدخالً وإطاراً شاامالً للمل 
سمزماة واحدة ولكنا سالدااعة ورغم تداطينا 
اإليخاباي نيفاجأ برخض واضح لاكل الملول 
السياساية الداعلاة عون أ8 ماربر منطقاي 
حيى أماأ النقاط السابع اليي ناقشانالا مع 
مبداوث األمني الداأ لألَُمااام امليمدة ولو ما 
يدناي أن رغباة تلك األطراف لي يف اسايمرار 
المرب والقيل والمصار عى اليمن اقيصاعياً، 
وسياساياً، وإعالمياً، وعدأ إطالع الرأ8 الداأ 
عى املخاازر الوحشاية الياي يرتكبها طريان 
والمااالت  اليمان،  مناطال  سل  يف  الدادوان 
الوضاع  تدلاور  مان  امليفاقماة  اإلنساانية 

اإلنساني والغذائي واالقيصاع8.

ولفات عبُدالساالأ إىل أنهم عاى الرغم من 
 لاك النقاش »بناء عى ععاوة األَُماام امليمدة 
اليي طلبات منا توضيماً 
ملوقفنا يف رسالة رسمية 
إىل األماني الدااأ لألَُماام 
امليمادة عاى أسااس ما 
توصلناا إلياه يف النقااط 
تمثال  سونهاا  السابع 

مدخالً مناسباً للمل«.
وبنااًء عاى  لاك خقد 
سانت الرسالة اليي بدثها 
الداأ  اللاه لألمني  أنصار 
لألَُماام امليمدة يف تأريخ 
تأسياداً  2015/10/3أ 
لذات املوقاف من النقاط 
السابع والاذ8 وّضمناه 
جلسااتنا  يف  حينهاا 
املبداوث  ماع  املباارشة 

الياص لليمن.
واعيرب عبُدالساالأ أن الددوان الغاشم عى 
بالعنا واسيمرار المصار يثبت لمخية الددوان 
وانيهاساه ملواثيال األَُماام امليمادة والقانون 
اإلنسااني وقارارات مخلال األمان الصاعرة 
بمل اليمان واليي تؤسد عى احرتاأ الساياعة 
اليمنياة ووحدة وساالمة أراضياه، ورضورة 
الساماح للمساعدات اإلنساانية بالوصول إىل 
امليررين من الشادب اليمني وعدأ السماح 
للقاعدة وعاعش باالنيشاار واليمادع ملا يمثله 
َلاذان الينظيماان مان تهديد حقيقاي لألمن 
املمايل واإلقليماي والدويل والذ8 يسايفيد من 
الددوان خاصة يف بدض املماخظات الخنوبية، 
حيث تسيطر عى مناطل شاسدة من األرايض 
وتملك مييلَف أنواع األسالمة مسيفيدين من 

الدعم الدسكر8 والغطاء السيايس.
وأسد أن الشدَب اليمني عيصٌّ عى االنكسار 
مهما سانات اليضمياات واليمدياات وال زال 
يساطر أروع البطوالت يف مواجهة غزو أجنبي 

عى البالع..
وسان َقاد أّساَد السايُد عبدامللاك بدرالديان 
الموثي يف خطابه األخري أن الملوَل السياسية 
السلمية مياحٌة تخاه املشكلة الداخلية بالبلد، 
وأن الدادوان األمريكي السادوع8 الهمخي ال 
مربَر له، وأن املشاكلة بغطرسايه ووحشاييه 
ه، مخدعاً ترحيبَه بأية مسااعَي للملول  وتكربُّ
السالمية بالقادر الاذ8 ال يُمالُّ بالساياعة 
الوطنياة وال يرشعن الدادواَن وال ينيقص من 
ُحُقاوق الشادب اليمناي، واسايمقاق ثورته 

الشدبية ومطالبه املرشوعة.
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عدن بين مطرقة 
»المرتزقة« وسندان 

»االحتالل« 
  - خاص:

تدياُش مديناُة عادن، حالًة مان االنفاالت األمني غري املسابوق، 
واغييااالٍت لقيااعات أمنياة وسياساية وعساكرية شابه يومياة، 
واحيخاجات لددأ تواخر سايولة ليسليم مرتبات املوظفني، وانيشار 
ميساارع لدناارص تنظيام القاعادة »أنصاار الرشيداة« ومقاتايل 

»عاعش«.
وخاالل األياأ القليلاة املاضية ساقط ضباط ميابارات بارزون 
برصاص مسالمني، يف جرائم ميكررة تذلب وتلمل بسابقاتها عون 
أياة إخااعات أو نيائج مدلنة بيمقيقات أمنياة، ولو ما يضاعف من 
الشكوك والشكاوى حول اغيياالت موّجهة وتصفيات تديرلا مراسُز 

ومماور قوى مسيوطنة ومسينخدة بالغزاة عى السواء.
وال ياكاع يمار ياوٌأ عون أن تيمادث األخباار عان اغيياال جديد 
لدساكر8 أو أمني أو سايايس ويف أحيان سثرية وال مرئية وتغيب عن 
اإلعاالأ غالباً يكون مواطناون لم ضمايا القيال واليصفية وتُرمى 

جثثهم يف مقالب أو شوارع خرعية.
ونارسع لناا إحصائية غاريَ نهائية، بماواعث وجرائام اغيياالت 

شهدتها عدن خالل الفرتة األخرية:

- األحد 4 أكتوبر 2015، اغتال مس�لحون مجهولون، أحد المواطنين يف 
حي المعال وأردوه قتيال ثم الذوا بالفرار.

- الس�بت 3 أكتوب�ر 2015، اغت�ال مس�لحون مجهول�ون، فهمي منير 
الحس�ني ضابط برتبة مقدم يف جهاز األمن السيايس بمديرية الشيخ 

عثمان.
- الس�بت 3 أكتوبر 2015، العثور عىل جثة مواطن مصلوبة يعتقد أنها 
ألحد أبناء المحافظات الش�مالية يف نف�ق بمديرية التواهي، يف جريمة 

تعد األبشع يف تأريخ المدينة.
- الجمع�ة 2 أكتوب�ر 2015، اغتال مس�لحون مجهول�ون، أحد ضباط 
البح�ث الجنائ�ي بمدينة ع�دن نبيل الطوس�يل أمام منزل�ه بمديرية 

المنصورة.
- األربعاء 30 س�بتمرب 2015، اغتال مسلحون مجهولون، العقيد أحمد 
مثنى محس�ن الحري�ري أحد منتس�بي جهاز المخاب�رات يف منطقة 

جعولة وأقدموا عىل نهب سيارته.
- الثالثاء 22 س�بتمرب 2015، العثور عىل جث�ة مواطن مجهولة الهوية 

مرمية يف منطقة جعولة بالمدينة.
- الثالث�اء 22 س�بتمرب 2015، العث�ور ع�ىل جث�ة متحللة لش�خص يف 

الثالثينيات من عمره بالقرب من جولة كالتكس بعدن.
- االثني�ن 14 س�بتمرب 2015، اغت�ال مس�لحون مجهول�ون، ش�اب يف 
العرشين من عمره أََمام منزله بحي الخس�اف بالمدينة القديمة بعدن 

ثم الذوا بالفرار.
- االثنين 14 س�بتمرب 2015، اغتال مس�لحون مجهول�ون، إبراهيم عيل 
هيثم مدير فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاس�بة يف عدن س�ابقاً 
ش�قيق رئيس الوزراء الس�ابق يف ح�ي إنماء بمديري�ة المنصورة ثم 

الذوا بالفرار.
- الس�بت 12 سبتمرب 2015، العثور عىل جثة ش�اب يف العرشينيات من 

عمره مقتوالً بالقرب من محمية الحسوة بعدن.
- األربعاء 9 سبتمرب 2015، العثور عىل جثة شاب مجهول الهوية مقتوالً 

بمنطقة جعولة بمدينة عدن.
- السبت 5 س�بتمرب 2015، اغتال مسلحون مجهولون، عمد عيل هادي، 
أحد عنارص ما تسمى بالمقاومة الشعبية التابعة لهادي بمديرية خور 

مكرس والذا بالفرار.
- الس�بت 5 س�بتمرب 2015، اغتال مس�لحون مجهولون، رجالً مسناً يف 
مدينة إنماء مطلقين علي�ه أكثر من عرش رصاصات وأردوه قتيالً ثم 

الذوا بالفرار.
- السبت 5 س�بتمرب 2015، اغتال مسلحون مجهولون، المواطن طارق 

الوليدي يف مديرية التواهي وأردوه قتيالً عىل الفور.
- األحد 30 أغس�طس 2015، مس�لحون مجهولي�ون يطلقون النار عىل 
أحم�د عمر مدير مكتب وكيل محافظ عدن أحمد س�المين أمام مبنى 

المحافظة ما أدى إىل إصابته ثم الذوا بالفرار.
- االثنين 3 أغسطس 2015، اغتال مسلحون مجهولون، مواطناً يف العقد 
الراب�ع م�ن عمره بحي عم�ر المختار بمدينة ع�دن وأردوه قتيالً ثم 

الذوا بالفرار.
- الخمي�س 13 أغس�طس 2015، اغت�ال مس�لحون مجهولون الش�اب 
باس�م فقير الذي يعمل ضمن طاقم مستشفى الصليب األحمر الدويل 

بمديرية المنصورة بعدن.
- األحد 30 أغسطس 2015، اغتال مسلحون مجهولون، مدير العمليات 
بمحافظ�ة عدن العقي�د عبدالحكيم الس�نيدي أمام منزل�ه بالمدينة، 

وأردوه عىل الفور.
- األحد 30 أغس�طس 2015، اغتال مس�لح مجهول، ش�خصاً وجرح 3 

آخرين بكورنيش المحافظ بحي ريمي بمدينة عدن ثم الذ بالفرار.
- األح�د 30 أغس�طس 2015، اغت�ال مس�لحون مجهول�ون، حم�دي 
الش�طيري اليافعي، أحد عنارص ما ُتسمى بالمقاومة الشعبية التابعة 

لهادي يف أحد أحياء مدينة عدن.

  - عبده عطاء:
تبنَّاى تنظيُم عاعاش اإلجرامي اليفخارياِت اليي حصلت 
أمال األول الثالثااء، يف مدينة عادن واليي اسايهدخت مقرَّ 
إقاماة حكومة بمااح املسايقيلة، ومخمداً آللياات تمالف 

الغزاة.
وأسافرت تلك اليفخريات عن مارصع الدديد من الطاقم 
املراخال لبمااح وعدع مان الخناوع اإلماراتيني، سماا عمرت 
الددياد مان اآللياات واملبناى الاذ8 يقياُم خيه خالاد بماح 
وحكوميه، ولم ترش املصااعر إىل مدلومات بيصوص بماح 

وأعضاء حكوميه.
وقاال بياان الينظيام إن السايارات املفيياة إحدالاا 
مدرعة واألخرى لمر، يف إشاارة إىل أنهم اسييدموا سيارات 
حلفائهام الغازاة؛ سونهام رشساء يف قياال الخياش اليمني 

واللخان الشدبية.
وسانت ثالثة انفخارات قد لزت مدينة عدن، أسافرت يف 
حصيلاة غري نهائية عان مقيل 23 ضابطاً وجنديااً إماراتياً 
إىل جانب خمساة من الداملني يف »الهالل االحمر اإلماراتي«، 

وخقاً ملصاعر ممّلية.
 االنفخاار األول أصااب خنادق القرص مقار إقامة بماح 
وبداض خريل حكوميه املسايقيلة، خيما أصاب الثاني منزل 
صالاح بن خرياد الدولقاي، ولو مقر ساكن قااعة القوات 
اإلماراتياة، الاذ8 يقع يف منطقاة الربيقة غارب املدينة، أما 
االنفخاار األخاري خقد اسايهدف غرخاة الدملياات الياصة 

بالقوات اإلماراتية يف مدينة الشدب.
واعيارب مراقباون أن ماا حدث يف عادن، يؤساد بوضوح 
صماة ما  لبوا إليه يف املايض حاول حقيقة تنظيم القاعدة 
يف املناطال الخنوبياة والاذ8 أسادوا حينهاا أناه سان جزءاً 
أساساياً ضمن تمالف الددوان يف عدن، وأنهم اليوأ يقيلون 
حلفاءلم الغزاة اليليخيني بنفل الساالح الذ8 زّوعولم به 

لقيل اليمنيني.
ر  ويديقاد مراقباون أن ما حادث يف عدن، الثالثااء، تطوُّ
يدكُل  روة الرصاع بني أطراف الددوان وخصائله املساّلمة. 
هت أصابع االتهاأ إىل السادوعية، وإىل عبدربه منصور  إ  ُوجِّ

لاع8، املسايفيد األول مان تصفية بماح.. مشاريين إىل أن 
اسايهداف مقار قوات الغزو اإلماراتي ومقار حكومة خالد 
بماح املوالية لإلمارات سشاف لشاشاة الواقاع يف الخنوب 
َوخضاح الرصاعاات باني »الملفااء« املنضوين تمات راية 

الددوان.
اململل السيايس »منري املاور8« املقيم يف الواليات امليمدة 
االمريكياة، اتهم عبَدرباه منصور لاع8 بالوقاوف وراء ما 
حادث يف عادن، وقال يف منشاور له عاى صفماة اليواصل 
االجيماعاي »خيل باوك« إن لاع8 لو َمن قااأ بالييطيط 
الغيياال رئيال الاوزراء ونائب رئيال الخمهورياة »خالد 
بماح«.. مشارياً إىل أنه عندما أعلن لاع8 بأن الشدب سوف 

يفرح، سان يقصُد بأن الفرحة سيكون باغييال بماح.
يأتاي  لاك يف حاني تخاللات وسالاة »سابأ« اليابداة 
لا«لااع8« الهخاوَأ عى مقار المكوماة يف عادن، وسانت 
الوسالة  اتها، شهدت تناقضاٍت يف تناول خرب قطع الدالقات 

الدبلوماساية مع إيران، إ  نرشت نفَي لذا اليرب، عى لسان 
مصادر يف المكومة، وعقَب  لك بسااعات، نرشت خرباً عى 
لساان مصدر يف الرئاساة يؤسُد قطع الدالقات الدبلوماسية 

مع إيران.
ويقاول مراقباون إن لاذه اليناقضاات، اليي تشاهدلا 
الوسالة، تأتي اندكاساً للرصاع املسيفمل بني لاع8 ونائبه.
وسانت املخموعاُت املسالمة املمسوبة عى لاع8، واليي 
تدمال تمَت إرشاف ابنه جالل، منمت يف وقت ساابل بماح 
ال سااعة لارصف رواتبها، وإال »خإنها ساييرّصف وخقاً ملا 

تراه مناسباً لها«.
يف املقابال، أخااعت مصاعُر يف غرخة عملياات عدن أن َمن 
يقاف وراء لخماات الثالثااء، لاو خصائُل مسالمة سانت 
تماارُب تنظيم »أنصاار الرشيدة« عااأ 2012، ولي تابدٌة 
لهاع8 وابناه، وغالبية أخراعلا من أبنَي بقيااعة عبِداللطيف 

السيد.

  - خاص:
يف خضام تطاّورات الثالثااء، واسايهداف مقار إقاماة 
المكومة املسايقيلة يف عدن، وباليزامان مع خقدان حكومة 
بماح زماأ األمور يف عدن، حيث تصاعدت جرائم االغيياالت 
بمديناة عدن ولم تشاهد المالة األمنية تمساناً يذسر عقب 
عاوعة بماح وبدض الاوزراء إىل املدينة. ولي الدوعة اليي لم 
يسيساغها المراك الخنوباي والذ8 ييهم لااع8 سما بماح 

با«خيانة« القضية و«االرتهان« للمرشوع السدوع8. 
وبادأ »الماراك الخنوبي« الدمل عى اسايداعة املباعرة يف 
املديناة مع إعالنه بادء اليمرك للزحف إىل عادن يوأ االثنني 
القاعأ يف 12 أسيوبر، يف موسب لو األضيم من نوعه، إلحياء 

مليونية »ل1 أسيوبر«.
وععاا »الماراك الخنوبي« يف واع8 حرماوت املواطنني 
الخنوبياني إىل »الزحف مع إخوانهم« إىل عادن، مدلناً توخريَ 
جمياع املواصاالت للراغباني يف  لاك، عى أن يدلان الحقاً يف 
املساجد مكان وتوقيت اليمرك إىل عاصمة حرموت املكال، 

ومن بددلا اليمرك إىل عدن يف موسب لو األسرب من نوعه.
يأتي  لاك، يف وقت تدياش حكومة الفار »لااع8« أزمة 

حقيقية يف عدن، خباإلضاخة إىل الرخض الشادبي الذ8 تالقيه 
تلك المكومة اليي شاّكليها السدوعية، تدرض مقر إقاميها 
الكائن يف خندق القرص غربي مدينة عدن لسلسلة تفخريات.
مصااعر مملية ترجاح أن تكاون لهخوأ الثالثااء صلة 
بالرصاع يف عدن ورخاض الخنوبيني ليواجد بماح ولاع8 يف 
املدينة؛ سونهما يسديان إلعطاء رشعية للددوان واالحيالل.

ولكان يبدو أن عوعة لااع8 وبماح اليي ترمي إىل إضفاء 
الرشعياة عى الددوان السادوع8 الغاشام، لام تكن تمظى 
بقباول الخنوبياني، حياث أعلان املخلال الوطناي ليمرير 
واسايداعة عولاة الخناوب يف الياوأ الياايل رخضاه لمكومة 
االحيالل برئاساة بمااح، مديارباً وصولها لددن اسايفزازاً 
ألبنااء الخناوب، سما ععت قاوى يف الماراك الخنوبي لممل 
الساالح ضد حكوماة بماح؛ سونهاا عميلاة وميواطئة مع 

الددوان.
وأسد حساني زيد بن يميى، قياع8 يف المراك الخنوبي، يف 
ترصيمات إعالمياة، أن »الخنوبيني يرخضون عوعة الرئيل 
املسايقيل لااع8 ورئيال حكومياه بمااح ومرتزقيهام«، 

َوأضاف قائالً: »سنسيديد الخنوب الُمر من أيديهم«.
من جهة ثانية، أّسد عضُو املخلل السيايس لمرسة أنصار 
اللاه يف صندااء عيل القموأ، أن »الهخاوَأ إنما يأتي يف إطار 

اسايهداف القضية الخنوبية وتهيئة األرضياة ليكوَن مرتداً 
خصباً للدنارص اإلجرامية الذين ععميهم عول الددوان واليي 
ساعدت عى انيشارلم بشكل سبري يف مناطل الخنوب طيلة 
المارب، حيث حشادت تلك الدنارُص مان ُسّل أصقاع األرض 
من أجل اسيهداف المراك الخنوبي وجرِّلم إىل مربع الرصاع 
الاذ8 تغذيه الوالياات امليمدة والكياان اإلرسائييل ونظاأ آل 

سدوع وعمالؤلم«.
وقاال القموأ: مان الواضح أن الذ8 يمصال يف الخنوب 
لو أن قوى الدادوان تمرست السايهداف القضية الخنوبية 
والماراك الخنوبي، عاربَ مماوليهم تخنيد عناارص القاعدة 

و«عاعش« ملواجهة القوى الوطنية يف تلك املناطل.
وحاّذر القماوأ الخنوبيني من املؤامرة اليي تسايهدخهم 
بالدرجة االوىل وتسايهدف اليمَن سله، عاعياً إيالم إىل اليمرك 
بوعاي ويقظاة لليصد8 ليلاك املؤامرة وأن يليفاوا مع بقية 
أبناء الشدب اليمني ملواجهة قوى الددوان وعنارص اإلجراأ، 
سما ععالم إىل اليمارك الخد8 لطرع املميلني من مناطقهم، 
سايما وأنهم ييمرسون بُمرية يف لاذه األياأ ويثريون الفين 
بني أوسااط الشادب اليمني من أجل اليفارع بأبناء الخنوب 

تمت عناويَن مناطقية ومذلبية ضيقة.

  - خاص:
أصدر تنظيُم »داع�ش« اإلجرامي يف 
اليم�ن، تس�جيالً مصوراً جدي�داً يظهر 
تواجده العلني يف عموم محافظتَي أبين 

وعدن.
وبث التنظيم تس�جيالً مرئياً بعنوان 
»أب�اة الضيم« ع�ن »والية ع�دن أبين«، 
يع�رض في�ه التواجد الالف�ت للعنارص 
المس�لحة الملثمة باألزياء والش�عارات 

الخاصة بالتنظيم، باإلضافة إىل تصوير 
مش�اهد لهجمات لمجامي�ع مقاتليه عىل 
مواق�ع الجي�ش واللجان الش�عبية إبان 

المعارك خالل األشهر الماضية.
وتظه�ر مش�اهد هجم�ات وعمليات 
اقتحامات لمنازل وإعدامات بالرصاص، 
المواطني�ن،  م�ن  لع�دد  واعتق�االت 
عليه�م، ومعاملته�م بصورة  واالعتداء 
مهينة، كم�ا يحتوي اإلص�داُر عىل قيام 
عن�ارص التنظي�م بإلباس أح�د األرسى 

لباَس اإلعدام الربتقايل، قبل أن يتوجهوا 
ب�ه إىل س�احة عام�ة مكتظ�ة بالن�اس 
والدهس  بالع�ي  بال�رب  وبارشوه 
قب�ل أن يت�م إعدامه بالرص�اص الحي 
عىل مرأى ومسمع جمع من المواطنين، 
مستنسخين النموذج العراقي والسوري 

إىل اليمن.
ويف نهاي�ة الفيدي�و، وّث�ق التنظي�ُم 
لحظات إقدام عنارصه عىل تفجير مبنى 
س�جن األمن القومي الواقع عىل ساحل 

مدينة عدن ومساواته باألرض.
س�ابق  وق�ت  يف  أص�در  كان  كم�ا 
يف  لمش�اركته  مص�ّورة  تس�جيالت 
جبه�ات القت�ال يف محافظة ش�بوة عىل 
س�احل البحر العربي إىل جانب مجاميع 
»لج�ان  له�ادي  الموالي�ن  المس�لحين 
ه�ادي« ومرتزق�ة العدوان الس�عودي 
األمريك�ي ومقاتلين قبليي�ن يف مواَجهة 
الجي�ش واللجان الش�عبية خالل الفرتة 

الماضية.

ا�صتخدموا �صيارات همر تابعة لقوات الحتالل الإماراتية 

السعودية تضرب بحاح واإلمارات بداعش

نيران عدن تلتهم الغزاة

 دعوات لإحياء مليونية يف عدن

الحراك الجنوبي في مواجهة إجرام »داعش« ومكر الغزاة 

امل�صاهد تظهر اقتحامات ملنازل واإعدامات بالر�صا�ش ملواطنني

»داعش« في تسجيل مصور يؤكد السيطرة على »والية عدن - أبين«



5 تقريرالددع )63(     اليميل ا أسيوبر 2015أ  املواخل 25  8 المخة 36ل1لا

»اليوم المظلم« للنظام السعودي في تقرير لمنظمة العفو الدولية:
  السعودية اعتمدت قرارًا للتحقيق في جرائم الحرب واستثنت »جرائم العدوان«

  أكثر من 2300 شهيدًا بينهم 400 طفل معظمهم من ضحايا هجمات السعودية المدعومة أمريكيًا
  دول العدوان استخدمت الذخائر العنقودية األمريكية المحظورة والعشوائية

وف�صفورية نيرتونية  قنابل  منها  دولياً  حمرمة  اأ�صلحة  فيها  ا�صتخدمت  جوية  غارة  األف   50

200 يوم من الصمود.. اليمنيون يتحدون تكالب العالم!

  - إبراهيم السراجي:
جّدعت منظمُة الدفو الدولية اتهاماِتها املدّعمَة باألعلة 
واملوجهة لدول الددوان عى اليمن ويف مقدميها السدوعية 
بارتكاب جرائام حرب وجرائم إباعة جماعية واساييداأ 
األسلمة املمرمة عولياً بشكل عشوائي اسيهدف املدنيني.
ومناذ بداياة الددوان أصادرت املنظمة تقاريار أعدتها 
خارق ميدانياة يف صدادة وحخاة وغريلماا أثبيات خيها 
اسييداأ الددوان السدوع8 للصواريخ والقنابل الدنقوعية 
املمرمة وأسدت أنه جرى اساييدامها بشكل عشوائي عى 
مناطل ساكنية يف قرى ومديريات حخاة وصددة وأجرت 

عدة لقاءات مع الضمايا و ويهم.
مؤّخراً جنى النظاأ السادوع8 أوىل ثمار رشائه لرئاسة 
مخلال حقاوق اإلنساان اليابع لألمام امليمدة وسامب 
مرشوع القارار الهولناد8 لليمقيل بخرائام المرب اليي 

ارتكبت باليمن.
ولم يكيِف النظاأ السادوع8 بسامب القرار الهولند8 
بل وضع قراراً أعدته السادوعية بموجباه ييخنب النظاأ 

السدوع8 أ8 تمقيل بخرائمه يف اليمن.
تلاك اليطوة وصفيها منظمة الدفاو الدولية با«اليوأ 
املظلام« يف تقريرلاا األخري مطلع الشاهر المايل، مديربة 
أن األمام امليمادة عرب مخلل حقوق اإلنساان خشالت يف 
خيح تمقيال عويل يف انيهاسات القانون الدويل واإلنسااني 

واألخالقي اليي ارتكبت يف اليمن.

النظام السعودي في اليوم المظلم.. القاضي 
والجالد

أن تقوأ السادوعية بسمب قرار عويل لليمقيل بخرائم 
المارب يف اليمان، مساييدمة رئاسايها ملخلال حقوق 
اإلنسان، ووضدها لقرار آخر ولي طرف يف المرب بل من 
يقوعلاا، ويسايثني  لك اليقرير جرائمهاا يف اليم،ن خهي 
بذلك تكون الخالع الذ8 نّصب نفسه ليكون قاضياً يماسم 

ضماياه.
سان  لاك ماا أراعت منظماة الدفو الدولياة أن تقوله، 

وإن بصياغة أخرى قالت خيها: إن مخلل حقوق اإلنسان 
اعيماد »قراراً تقدمت به اململكة الدربية السادوعية نيابًة 
عان الادول الدربية املدنياة بالارصاع وحكوماة عبدربه 
منصاور لااع8 اليمنية، وتغااىض عن إنشااء آلية عولية 
لليمقيال يف لذه االنيهاسات واليروقاات من قبل أطراف 

النزاع.
مان جانبه قاال نائب مدير برنامج الرشق األوساط يف 
املنظماة جيمل لينيش إن القرار »يدكل الفشال املروع 
ملخلل حقوق اإلنسان يف الوخاء باليزاماته لضمان الددالة 
واملساءلة، ويبدث برساالة مفاعلا أن املخيمع الدويل غري 
جااع يف إنهاء مدانااة املدنياني يف اليمان؛ ألن القرار تمت 
صياغياه من قبل اململكاة الدربية السادوعية، اليي تقوع 
اليمالف الدساكر8 الذ8 قاأ بنفساه بارتكاب انيهاسات 
خطارية للقاناون الادويل يف اليمان، بوجوع أعلة تشاري إىل 

جرائم حرب«.

النظام السعودي يريد تحقيقًا في جرائم حرب 
أخرى لم تحدث

القراُر الدويل الذ8 تمّكن اللوبي السادوع8 من سامبه 
سان يقاي باليمقيال يف جرائام المرب الياي ارتكبت يف 
اليمن من جميع األطراف، لكن النظاأ السادوع8 سامب 
القرار ووضع قراراً آخر يسايثني الددوان الذ8 لو أساُس 
الارصاع يف اليمن، ولو بذلك سمن يريد أن يمقل يف جرائم 
حارب مفرتضاة لام تمادث، يف خطاوة توضاح الصورة 
المالية للمخيمع الدويل واملنظمة األممية اليي خرجت عن 
سياق منارَصة األمم والشادوب إىل منارصة األنظمة اليي 

تمنمها األموال.
تقاول منظماة الدفاو يف اليقريار نفساه إن القارار 
الاذ8 اعيمدتاه السادوعية عارب مخلل حقوق اإلنساان 
ال ييضمان »أية إشاارة إىل قاوات اليمالف الياي تقوعلا 
اململكة الدربية السادوعية، سما لام يذسر رصاحًة المملة 
الدسكرية الخارية لليمالف ضد اليمن. ويطلب من مكيب 
مفوض األمم امليمدة الساامي لمقوق اإلنساان مساعدَة 
لخنة وطنية ليقيص المقائل أنشائت مان قبل المكومة 
اليمنية املدرتَف بها عوليااً، واملدعومة من اململكة الدربية 

السدوعية«.
وسانات اليطاوة اليي أقدمات عليها األمام امليمدة قد 
أثاارت انيقاعاٍت حاعًة بإساناعلا رئاساة لخناة اليرباء 
بمخلال حقاوق اإلنساان إىل السادوعية وتديني سافري 

الرياض خيصل طراع رئيساً لها.
»مراسالون بال حادوع« سانت أول امليقديان، ووصفت 
اليطوة باألممية بالدمل البشع، خيما قالت زوجة الناشط 
السادوع8 واملديقل رائاف بدو8 إن تساليم لخنة اليرباء 

للسدوعية يدد عمالً مشيناً.
خيماا اعيربت منظماة يو أن ووتش الدولية أن تساليم 
رئاساة لخنة اليرباء بمخلل حقوق اإلنساان للسدوعية 
يدطيها عوراً سبرياً يف اخييار اليرباء الذين ييقدمون للدمل 

سيرباء يف املخلل.
ولم تيوقف رعوع األخدال من قبل املنظمات والنشاطاء 
اليي اساينكرت لاذه اليطوة ورخضيها، غاري أن مصاعر 
عبلوماساية سشافت أن السادوعية عخدت أماواالً طائلة 
يف سابيل المصول عاى املنصب؛ ملواجهة املمااوالت اليي 
تسدى إلجراء تمقيقات يف جرائم حرب سدوعية باليمن.

وأضاخت املصاعر أن السادوعية عخدت رشاوى بماليني 
الدوالرات ملسؤولني يف األمم امليمدة للمصول عى املنصب، 
مع تزايد األصوات املطالباة بإجراء تمقيقات عولية حول 

جرائم المرب والمصار عى اليمن.

حكومة هادي ال تملك سيطرة فعلية وفشلت 
في إطالق تحقيقات جادة

ليسات أروقة السياساة خقط من يميلك قناعًة بيبدية 
حكوماة لاع8 للنظاأ السادوع8 أو مدرخاة أنها ال تملك 
أ8 تواجاد خديل عى األرض، ناليك عى قدرتها عى خرض 
سيطرتها عى مساحة ولو صغرية يف اليمن، تلك القناعات 
انيقلات إىل األروقاة المقوقية اليي اسيشافت أن عمَلها ال 

يمكن أن يسيفيَد من تواجد تلك المكومة.
وبالداوعة لنائاب رئيال برناماج الرشق األوساط يف 
منظمة الدفو خيقول »لقد خشالت المكومة اليمنية حيى 
اآلن يف إطاالق تمقيقات  ات مصداقية يف مزاعم الفظائع 
اليي ارتكبها جميُع أطراف النزاع، بما خيها لذه المكومة 

نفساها، اليي ال تملُك السايطرة الفدلية عى أجزاء سبرية 
من البالع«.

ويضيف أنه و »لساوء المظ، خإن إخفاقات السلطات 
اليمنياة الساابقة ال تبارش بالياري خيما ييدلال بقدرتها 
عى مسااءلة الُخناة، وتقديم تدويضاات ساخية للضمايا 
وأرسلام، وضماان تقيُّد قاوات األمان اليمنياة باملدايري 
الدولياة لمقوق اإلنساان، خمناذ بدء النزاع سااع جو من 
اإلخاالت مان الدقاب عاى انيهااسات القانون اإلنسااني 
الدويل واالنيهاسات الخسايمة لمقوق اإلنسان خاسيمرت 
عون راعع، وإحالل املسااءلة ممل اإلخالت من الدقاب أمر 
حاسام ملنع مثل لذه الخرائم من أن تصبح أسثر انيشااراً 

ورسوخاً«.

آالف الضحايا قتل العدوان معظمهم بدعم 
أمريكي

لم تكن منظمة الدفو ميماملة عى النظاأ السادوع8، 
خقاد ترسازت مطالباتها عاى خيح تمقيال عويل يف جرائم 
المرب اليي ارتكبت يف اليمن من قبل جميع األطراف، لكن 
مدرخة النظاأ السادوع8 بمخام جرائمه لي اليي عخديه 

لدخع األموال وحشد الدول ملنع  لك. 
وقالات املنظمة يف تقريرلا إن أسثار من 2,300 مدني، 
بينهام 00ل طفل عى األقل، لقوا حيفهم يف الرصاع. وأنها 
قامات بيوثيال االنيهاسات الياي ارتكبيهاا جميع أطراف 

النزاع اليي قد ترقى إىل مسيوى جرائم المرب.
وتابدت املنظمة تقريرلا بالقول »إن الغالبية الدظمى 
من الضماياا املدنيني قد سانت ضمياة لخمات اليمالف 
الذ8 تقاوعه السادوعية، املدعوماة من الوالياات امليمدة 

األمريكية واململكة امليمدة«.
وخيمات املنظمة تقريرلا بإشاارة رأت أناه من الالزأ 
قاد  )الدادوان(  اليمالاف  »أن قاوات  توضيُمهاا ولاي 
اسييدمت أيضاً الذخائَر الدنقوعية املمظورة والدشوائية 
بطبيديهاا، واليي تبني أنها من ُصناع أو تصميم الواليات 
امليمادة األمريكية«. واخييمت أنه »وعربَ اليمن، ثمة أزمة 
إنساانية حاعة تيصاعاد، نخم عنها ترشياُد ما يقرب من 

1.5 مليون شيص من منازلهم«.

  - خاص:
يف حالاٍة نااعرٍة من الصماوع البرش8 عرب 
األزمان، يقارع الشادُب اليمني تمالفاً عاملياً 
تشاارك خياه عارشات الدول، ساواء بشاكل 
مباارش أو من وراء حخاب يف ظل صمت عويل 

مشبوه.
مناذُ انطاالق عملياة احياالل اليمان من 
واشانطن يف 26 مان شاهر ماارس املاايض، 
وخرض حالة حصاار مطبل عى ساخة املناخذ 
الربياة والبمرياة والخوية اليمنياة من عول 
الغازو لام يرخاع الشادب اليمناي أباداً راية 
االسيساالأ، ورغم الفارق الكباري يف موازين 
القاوى إال أن شاموخ وآبااء الشادب اليمني 
جدال الصموع واملواجهة لاو خيار اليمانيني 

الوحيد.
قاد  الدادو  طائارات  أن  مان  وبالرغام 
شانت عى اليمن ماا يزيد عان 50 ألف غارة 
املماّرأ  الساالح  خيهاا  اساييدمت  جوياة 
عوليااً، مناه قنابال نيرتونياة وخسافورية، 
واسايهدخت املدارس واملسيشافيات واملدالد 
املهنياة واملواقاع األثرية واملطاارات واملوانئ 
واملدساكرات ومقارات المكومة والخساور 
والطرقاات ومنازل املدنيني وصااالت األخراح 
وممطاات البرتول وممطاات الغاز وميازن 
املاواع الغذائية وناقالت النفاط والغاز واملواع 
الغذائياة ومازارع الدواجان واملصاناع، وسل 
ماا ييمرك خاوق األرض اليمنياة يديرب لدخاً 

مميماالً لددو تخارع من ُسّل أشاكال األخالق 
والقيم اإلنسانية واإلسالمية.

ورغم حشاد قوات االحياالل للمرتزقة من 
مييلاف عول الدالام، نالياك عن اساييداأ 
عناارص حازب اإلصاالح وتنظيام القاعادة، 
وتزويد املرتزقاة بأحدث الساالح الداملي من 
عبابات ومدرعات، وبالرغم من توزيع األموال 
ورشاء  الخياوش  السايئخار  وغربااً  رشقااً 
الصمات الداملاي وإغاالق القناوات اليمنياة 
واسايقطاب املواقاف السياساية، إضاخًة إىل 
حصاار الشادب اليمناي؛ بغارض ترسيداه، 
مان ُسّل املاواع األساساية الطبياة والغذائية 
الكهربااء  ممطاات  وقصاف  والنفطياة، 

واملنشآت اليدمية.
وسان ييطط الددو بأن عملياته الدسكرية 
الحياالل اليمان سيسايغرق منه عاى أقىص 
حاّد 15 يومااً، سماا سشاف وزيار اليارجية 
األمريكاي الساابل »سولن بااول« إال أنه بدد 
200 يوأ من المارب والمصار مازال اليمني 
يساطر واحادة مان أنصاع مالحام الصموع 
عاى مسايوى اليأرياخ البارش8 وبااءت ُسّل 
ميططات الددو السدوع8 ومن ورائه أمريكا 
وإرسائيل بالفشل وبدأت تيالىش أحالُأ الغزاة 
باسيساالأ يمني مهما سلف الثمن، خالشدب 
أصباح يادرك أن باالعه مسايهَدخٌة لثرواتها 
وموقدها االسارتاتيخي ويدرف أن الدوعة إىل 
الوصاية أسثُر ُسلفًة وتضميًة من سالك عروب 
الصموع واملواجهة حيى سرس قرن الشيطان.

وحصااراً  حربااً  البرشياة  تشاهد  ولام 
اسايمر لاا200 ياوأ ليمالاف عويل عرياض 
عى عولاة واحدة وأسثر من  لاك بأن الخيش 
واللخاان الشادبية وصلات إىل ُعمال مواقع 
الددو السادوع8 يف نخران وجيزان وعساري، 
وما زالات صاحبة القرار الفصال يف مييلف 
جبهات املواجهة عى مسايوى ماأرب وتدز، 
يف ظل تقهقر للغزاة وانهيار يف صفوخهم بدد 
أن طالت المارب أسثر ِمّما تصور ميرُج لذا 

الددوان.
لذا ولليمنيني الملُّ ُسّل المل أن ييفاخروا 

بهاذا اإلنخاز الاذ8 قَهَر آلة المارب الهوجاء 
اليابدة لنظاأ آل سدوع، خيبٌة واحدة يف مأرب 
قد صمادت أسثر من الداصمة الدراقية بغداع 
يف غزو اليمالف األمريكي للدراق عاأ 2003، 
يف حني تشاريُ ساخة املدلوماات واليقارير عى 
أن الهخمة اليي تيدرض لها اليمن لي لخمة 
وحشاية تسايهدف المرَث والنسال وإلماق 
أسارب رضر ممكان بالبُناى اليميياة للدولاة 
وإضدااف مؤسساة الخيش واألمان لصالح 
ليمكني الدنارص اليكفريية من االسييالء عى 
مناطل واسادة يف اليمن وإعالن ما يسمونها 

عولاة اليالخة عاى غرار ما يماُدُث يف الدراق 
وساوريا إال أن الشادب اليمناي حياى لاذه 
اللمظاة يظهر تماساكاً وصموعاً أساطورياً 

أعلش الدالم. 
خقواُت الخيش اليمني تيقدأ ُسّل يوأ أسثر 
يف عملياة تطهري األرايض اليمنية، والساكان 
اململياون ييرجاون ُسّل صبااح ملزاولة مهاأ 
حياتهم الطبيدية ميمسكني بمقهم يف المياة 
الكريمة واآلمنة، ميخاللني ُسّل أساباب املوت 
القاعأ من السماء من قبل جريان سوء خقدوا 
بوصلاة الدروباة واإلساالأ وترساوا إرسائيل 
تارسح وتمارح يف الخاوار ولام مشاغولون 
بقصاف الشادب اليمني المر الدزيز املسالم 

املسالم.
سما ييرج اليمنيون بشاكل شبه يومي يف 
مسريات ووقفات تدين وتسينكُر لذا الددواَن 
وترُخُض االنهزاَأ، ويقدأ اليمنيون يف ظل لذه 
الظاروف الصدبة عارشاِت القواخال الغذائية 
ويُسِهبون باليربُّع ألبناء الخيش واألمن الذين 
يساطرون أروح املالحام البطولياة يف جنوب 

اليمن.
لكذا لي املداَعلة يف اليمن إ ن، شدٌب قّرر 
الصماوع ومخابهاة الددوان حياى آخر رَمل 
مهماا سلف  لاك من ثمان من أجال حقوقه 
املرشوعة يف االسايقالل والكرامة والساياعة، 
وقاوات غازياة وحشاية تقيل املدنياني عوَن 
أعناى  رة خخاٍل وصمات عويل سامل خرضيه 

مدطياُت البرتوعوالر.
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تكلفة اإعادة ترميم هذه املدار�ش و�صيانتها ت�صل اإىل 400 مليون ريال

نصف مدارس صنعاء تعرضت للقصف.. 
العدوان يعيق العام الدراسي الجديد!

غازات الطريان ال�صامة تت�صبب يف انت�صار الأمرا�ش والأوبئة يف عدد كبري من مديريات �صعدة

مستشفيات الجمهورية تستغيث من جديد: الوضع الصحي حرج بسبب العدوان!

  - خاص:
أقرت وزارة الرتبية واليدليم تمديد خرتة تسخيل الطالب 
حياى نهاية الشاهر الخار8 عاى أن تبدأ الدراساة يف بداية 

نوخمرب القاعأ.
وقالات الاوزارة يف اجيمااع لهاا ياوأ أمال إن الوزارة 
أقرت اليأجيل ألساباب قالرة وخارجة عان إراعتها تمثلت 
يف: إعااعة ترميم بدض املادارس، واإلقبال الضديف للطالب 
املساخلني، وعادأ إجاراء اميماناات الشاهاعتني يف بدض 
املماخظاات، باإلضاخاة إىل عادأ طباعة الكيااب املدريس، 

بمسب مدير تربية األمانة. 
وعكفات وزارُة الرتبياة واليدليام خالل األيااأ املاضية 
عى مناقشاة االسايدداعات والرتتيبات امليصلاة ببدء الداأ 
الادرايس الخدياد والاذ8 من املقارر أن يبادأ يف الدارش من 

أسيوبر الخار8.
الدااأ الدرايس املايض مىض بمطباات وصدوبات سثرية 
جاراء الدادوان السادوع8 األمريكاي عى بالعناا، خمدظم 
املادارس أغلقت أبوابهاا جراء تصاعد القصاف يف عدع من 
مماخظات الخمهورية، واخيبارات الشاهاعتني األساساية 
والثانوياة مارت أيضااً بصدوباات سبارية جاراء الغارات 

امليواصلة والكثيفة عى بالعنا.
واآلن، ال جدياد، خالوضع سما لو عليه، قصف ميوحش 
ميواصل وحصار خانل للشادب اليمني من قبل السدوعية 
وأمرياكا وحلفائهاا، أضاف إىل  لك حخم الدماار واليراب 
الذ8 لمل بالكثري من مدارس أمانة الداصمة جراء القصف 

يف األشهر السبدة املاضية.
اليدليمياة  األرضار  حارص  لخناة  رئيال  وبمساب 
والرتبوياة مدير مكيب الرتبياة واليدليم بأماناة الداصمة 
ممماد عبدالله الفضيل خإن نمو 5ل1 مدرساة من مدارس 
الداصماة صندااء المكومياة تاررت بفدال الدادوان 

السدوع8 األمريكي الغاشم عى البالع.
وأوضاح الفضيل يف ترصياح صمفاي أن اللخنة الفنية 
املييصصة اليي ُشاّكلت لمارص األرضار واليساائر اليي 
لمقت باملنشاآت واملشااريع اليدليمية والرتبوية ومدارس 
الداصماة صنداء ساخلت تارر حوايل 5ل1 مدرساة من 
إجماايل مدارس صنداء المكومياة البالغ عدعلا نمو 300 
مدرساة جراء اسايمرار قصف الددوان السادوع8 الغاشم 

عى صنداء واليمن.
وأشاار الفضيل إىل أن أرضار قصف الددوان عى مدارس 
الداصماة جزئياة، حيث تيفاوت نساب حخام الرر من 
مدرسة إىل أخرى بمساب موقع املدرسة، وأن تكلفة إعاعة 

تأليال وترميام وصيانة املادارس امليررة يصال إىل 362 
مليوناً و500 ألف ريال.

وجدع الفضيل إعانيه قصف الددوان السدوع8 األمريكي 
الهمخي الذ8 يسايهدف ُسّل مقدرات الشدب اليمني وبنييه 
اليميياة بما خيها املدارس والخامدات واملدالد الفنية عون 

مراعااة لمرماة لاذه الارصوح اليدليمياة والدلمياة.
وأساد أن قصف وتدمري املادارس ورصوح الدلم يدل عى 
لمخياة وحقاد الدادوان السادوع8 األمريكي عاى اليمن 
وشادبه الصاماد. وحاول مشاكلة النازحاني يف مادارس 
الداصماة.. قاال مدير مكيب تربية الداصماة صنداء: ييم 
حاليااً تدارس إيخاع حلول بديلاة لألرس النازحة يف املدارس 
بماا يضمن تهيئاة املادارس للداأ الادرايس الخدياد َوبما 

يمفظ للنازحني سراميهم وحياتهم املديشية.
وتسايوعب عرش مدارس أساساية وثانوية يف الداصمة 
صندااء واليي تدد من املادارس الكبرية يف ساخاة مديريات 
أمانة الداصمة الدرش، النازحني الذ8 يقدر عدعلم با 00ل 

أرسة نازحاة أغلبهم من مماخظة صدادة وعمران وحخة، 
ويقدر عادع الطالب الدارساني بيلك املادارس نمو 0ل ألف 

طالب وطالبة.
َوتُقادر خساائر مادارس اليدليام األليل خاالل األربدة 
األشهر األوىل من الددوان بنمو 13 ملياراً َو00ل مليون ريال 
طبقااً ملا  سره عدع من قياعات الدملية اليدليمية والرتبوية 
بالقطااع الياص خالل املؤتمر الصمفي االول الذ8 عقدته 
الخمدياة الوطنية للمدارس األللية بأمانة الداصمة أواخر 
شاهر أغساطل باليداون مع مادراء املادارس المكومية 
واألللية وجمدية مؤسساات اليدليم األليل والياص تمت 

شدار »اليدليم األليل بني االنهيار ورصاع البقاء«.
ووصال عدع املادارس األللية بأماناة الداصمة إىل أسثر 
من 536 مدرساة، سما وصل عادُع طالبها بمييلف املراحل 
الدراساية إىل أسثر مان 170 ألف طالب وطالباة، و30 ألف 
مدلام ومدلمة، خضالً عن 12 ألفاً مان الداملني يف الطواقم 

اإلعارية واليدمية.

  - خاص:
السابدني لألمومة  ناشاد مسيشافى 
الخمهور8  املسيشافى  والطفولة وليئة 
اليدليمي الداأ بصنداء، املنظمات الدولية 
والمقوقياة ومنظمات حقوق اإلنساان، 
رسعة اليدخل الداجل إلنقا  وضع القطاع 
الصماي مماا لو علياه حاليااً والضغط 
عى تمالف عول الددوان السادوع8 لرخع 
المصاار الخائر عى الشادب اليمني منذ 

أسثر من سية أشهر.
املسيشافى  ليئاة  رئيال  وأوضاح 
بصندااء  الدااأ  اليدليماي  الخمهاور8 
املسيشافى  أن  القاديس  الدسياور نارص 
الخمهور8 اليدليماي بصنداء يداني من 
نقص حاع يف املماليل الياصة بفموصات 
الدأ والفريوساات والكيمياء والهرمونات 
والاذ8 ال تيوخار حياى يف الساوق و لاك 
بفدل المصار عى اليمن من قبل الددوان 
ولام يسامح للارشسات ووساالت األعوية 

باسيرياعلا.
وأساد أن مرساز الماروق الييصايص 
األول  املرساز  يداد  الاذ8  باملسيشافى 
والوحياد يف اليمان يداني من عادأ توخر 
عواء البيوماني اليااص بالماروق، حيث 
يسايقبل املرسز عرشات الماالت من ساخة 

مماخظات الخمهورية.
مان جانباه نفاى نائاب مديار عااأ 
السابدني لألمومة والطفولة  مسيشافى 
لاالل البمار8 أن يكاون املسيشافى قد 
تلقاى أياة مدونات طبياة أو أعوياة منذ 
بداياة المارب والمصاار عاى اليمان يف 

ماارس املاايض من أياة منظماة عولية.. 
مؤساداً أن املسيشافى يداناي من نقص 
الطبياة  واملسايلزمات  األعوياة  يف  حااع 
وأعوية الييدير وأعوية األطفال والنسااء 
عى حد ساواء.. الخيااً إىل أن املسيشافى 
تكباد خساائر ماعياة وصلات ألسثر من 
مائاة مليون رياال جراء غاارات الددوان 

السدوع8 عى مناطل جوار املسيشفى.
وليسات لاذه املارة األوىل الياي تطلل 
خيها عدع من املسيشافيات يف مماخظات 
الخمهورياة ناداء اسايغاثة، بال وجهت 
للضماري الداملاي الكثاري مان الناداءات، 
مماذرة من توقفها الكيل عن الدمل جراء 
المصاار والدادوان السادوع8 األمريكي 

الغاشم.
وخاالل األيااأ الثالثة املاضياة جّدعت 
عدٌع مان القطاعاات الصمياة تمذيرلا 
من تدلاور الوضاع الصماي، إضاخة إىل 
تمذيارات أخارى مان مماخظاة صددة 
نييخاة  واألوبئاة  األماراض  بانيشاار 
اساييداأ الدادوان السادوع8 األمريكي 
أسالمة ممّرماة عولياً نيج عنهاا انبداث 
األوبئاة  انيشاار  إىل  أعت  غاازات ساامة 
واألمراض يف عدع مان مديريات مماخظة 

صددة.
خقاد  وبمساب ترصيماات رسامية 
اسيشاهد أسثر من 1200 يف صددة جلهم 
من النسااء واألطفال، سماا أصيب 2500 
و لك جاراء القصف السادوع8 األمريكي 

امليوحش عى املدنيني.
إىل  الرسامية  االحصااءات  وتشاري 
بماا  مسيشافيات   5 عمار  الدادوان  أن 

تميوياه مان أعوياة ومسايلزمات طبية 
يف سلٍّ مان، رازح، والظالار، واملالحياط، 
وباقام، وسياف، إضاخة إىل تدمري ساية 6 
وحدات صمية بما خيهاا أيضاً من أعوية 
ومسايلزمات طبية وأجهازة سان يديمد 
عليها قطاع واساع مان املواطنني يف عدع 
مان املديرياات واملناطال، ولاي املراسز 
الصمية يف سلٍّ من، مران، املشااف، شدا، 

املشنل، نيد البارق، قطابر.
وقاال مدير مكياب الصماة عبداإلله 
الدز8: إن األعوية واملسيلزمات الطبية يف 
صدادة أرشخت عى النفااع خصوصاً مع 
تزايد الخرحى الذين يسايهدخهم الددوان 

السادوع8 يف بيوتهم ومنازلهم ومزارعهم 
وقرالم وأسواقهم.. الخياً إىل أن املديريات 
األوضااع  أصداب  تدياش  المدوعياة 
والصاروخاي  الخاو8  القصاف  نييخاة 
املكثاف وتدماري أغلاب املراساز الصمية 
واملسيشافيات بيلاك املديرياات، وتوقف 

األخرى عن اليدمة نييخة اندداأ.
وأوضح أن شهداَء ُساااثْاااراً سقطوا 
من الكاواعر الصمية الياي ال زالت تدمل 
يف املماخظاة، إضاخاة إىل الدارشات مان 
الذيان ُجرحاوا ولام ياؤعون  الخرحاى 
واجبهام الديناي واألَْخااااَلقي يف تطبيب 
املارىض وعالج الخرحى الذين يساقطون 

نييخاة القصف الهمخي وامليوحش للددو 
السدوع8 الغاشم وحلفائه.

باملمويت من  الخمهور8  املسيشافى 
جانباه حاذر من توقاف خدماته بسابب 
نفااع املماليل واألعوياة الطارئة، وحذرت 
إَعاَرة املسيشافى مان توقاف اليدماات 
الطبية والدالجية اليي يقدمها املسيشفى 
بسابب النقاص الماع يف املماليال الطبية 
واألعوياة  واملسايلزمات  الادأ  ومماليال 
الطارئاة نييخة المصاار الخائر من قبل 
الددوان السدوع8 الغاشم وحلفائه والذ8 
يمنع عخول مييلف األعوية واملسيلزمات 
الطبياة والدالجياة الياي تديماد عليهاا 

املسيشفيات واملراخل الصمية.
املسيشافى  عااأ  مديار  وناشاد 
نبيال  الدسياور  باملمويات  الخمهاور8 
الدولياة  املنظماات  مييلاف  السالمي، 
إلنقاا   الداجال  اليدخال  واإلنساانية، 
املسيشافى ومييلف املراخل الصمية من 
اليوقف وإنهاء مهازل لذا المصار الخائر 
وغري األَْخااااَلقي وإيقاف جرائم الددوان 
الياي ييدارض لها شادبنا اليمناي يف ُسّل 

املدن واملماخظات.
تدلاوراً  ماأرب  مماخظاة  وتشاهد 
سبارياً يف الوضاع الصمي نييخاة غارات 
الددوان السادوع8 عى املنشآت الصمية 
باملماخظة والمصار اليانل الذ8 تفرضه 
عول الددوان عى بالعنا، األمر الذ8 أصاب 
الصمياة واملسيشافيات بشالل  املراساز 
شابه سيل عان تقديم اليدماات الصمية 

للمواطنني.
وتشري اإلحصائيات الرسمية إىل أنه تم 

تدمري مسيشافى الخفرة بمديرية مخزر 
ومسيشافى رصواح، سماا عمار طاريان 

الددوان السدوع8 أربدة مراسز صمية.
وشاهد امليازون الدوائاي باملماخظة 
تناقصااً حااعاً، األمار الاذ8 اندكل عى 
تقديام اليدماات الصمية، حياث أغلقت 
أبوابهاا يف  الصمياة  واملراساز  الوحادات 
وجاه املارىض، واقيرص تقديام اليدمات 
عى حماالت اليمصاني باسايثناء بدض 
الديااعات الياصاة اليي تداناي تقديمها 
اليدماات الطبياة للمواطناني وإن سانت 

بأسدار مضاعفة.
ووّجهت ليئة املسيشافى الخمهور8 
بمخة نداء اسايغاثة عاجلة لألمم امليمدة 
لرسعاة  الداملياة  اإلغاثياة  واملنظماات 
توخاري األعوية بدد نفاع امليازون الدوائي 
الخائار  المصاار  بسابب  للمسيشافى؛ 
الذ8 يفرضاه تمالف الددوان السادوع8 

األمريكي عى بالعنا.
وقالت ليئاة املسيشافى يف بيان لها: 
إن جميع املراخل الصمية يف املماخظة بما 
خيها املسيشافى الخمهور8 باتت تديش 
وضدااً سارثياً، تزعاع حدتاه يوماً بدد آخر 
جراء المصار الظالم الذ8 ييسابب يف قيل 
اليمنياني من خاالل منع وصاول األعوية 

واملسيلزمات الطبية.
القطااع  ميازون  أن  اليقريار  وأساد 
الصماي من األعوية واملماليل الطبية نفد 
جراء اسيمرار المصار الخائر، وأن الكثري 
مان املراخال الصمياة الداماة والياصة 
أصبمات عاجازة عن تقديم أياة خدمات 

طبية للمرىض.

تقارير

عربت عن اأ�صفها لنتائج املجل�ش ب�صاأن اليمن
وزارة حقوق اإلنسان: مجلس 

حقوق اإلنسان باألمم المتحدة 
أهدر فرصة هامة لوقف 

العدوان على بالدنا
  - خاص:

عرّبت وزارة حقوق اإلنسااني عن أسفها من النيائج اليي توصل 
لها مخلال حقوق اإلنساان يف عورته الثالثني تخااه أوضاع حقوق 
اإلنساان يف بالعناا رغم أن قراراتها الساابقة منذ الدااأ 2011 حيى 
يومنا لذا سانت أسثر وضوحاً وأسثر إنساانية تممي المقوق وتخرأ 

االنيهاسات اإلنسانية بكل أشكالها.
وقالات الوزارة يف بياان لها إن مخلل حقوق اإلنساان لم يمرتأ 
قرارتاه وتوصياته، بل سامح لدولة مثل السادوعية املنيهكة لكاخة 
قواعاد ومباعئ حقوق اإلنساان والقاناون الدويل اإلنسااني أن تدد 
مرشوع قارار ألادر خرصة لامة ملخلال حقوق اإلنساان يف وقف 
عدوان السادوعية ولخماتها الدشاوائية عى اليمان ومنع حصول 
مزيد من االنيهاسات اإلنسانية اليي سببت مقيل اآلالف من املدنيني.
وأسدت الوزارة يف بيانها أن تديني ممثل السادوعية رئيسااً للخنة 
اليارباء يف مخلال حقاوق اإلنساان ييالاف املدايري الدولياة اليي 
تشرتط أن يكون ملف الدولة اليي ترتأس لذه الوظيفة خالياً من أية 
انيهاسات لمقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساني، ويف واقع المال 
تقوأ السادوعية بأبشع االنيهاسات يف قيل الشادب اليمني بمييلف 
األسلمة املمرمة، مسيهدخًة املدنيني وتخمداتهم يف األسواق وقاعات 
األعاراس وغريلا، ميالفًة بذلاك سل قواعد ومبااعئ القانون الدويل 

اإلنساني وحقوق اإلنسان.
وجدعت الوزارة إعانيها واساينكارلا لصمت سل املنظمات الدولية 
اليابدة لألمم امليمدة واالتماع األوروبي واملنظمات الداملية والدول يف 
لذه املدمورة وسل إنساان يميش يف األرض تخاه ما يخر8 من مآيس 

يف اليمن وما ييدرض له الشدب اليمني من عدوان وحصار.
وععت الضمري الداملي اإلنساني ألن يصمو من سباته الذ8 ما زال 
مسايمراً منذ أسثار من نصف عاأ وأن يقاوأ مخلل األمن ومخلل 
حقوق اإلنسان وسل عولة أو منظمة عولية أو جهة أو جماعة أو خرع 
بمسئولييهم اليأرييية واإلنسانية جراء ما يمصل يف أرض اليمن من 

إباعة جماعية ممنهخة ومنّظمة من عول الددوان.
سما ععا البيان األمم امليمدة للقياأ بواجبها اإلنسااني عى الوجه 
املأمول بيشكيل لخنة عولية لليمقيل يف سل االنيهاسات اليي يرتكبها 

الددوان السدوع8 األمريكي عى بالعنا.
وأسادت وزارة حقاوق اإلنساان أن الددوان السااخر الاذ8 تقوعه 
السادوعية وحلفاؤلا عى الشادب اليمني منذ أسثر من ساية أشهر 
اسيهدف سل مقومات المياة وال زال يرتكب أخظع املخازر اليي تيناىف 

مع سل القيم واألعراف اإلنسانية.

 مدرسة بن سيناء في منطقة فج عطان إحدى مدارس العاصمة التي 
تعرضت للقصف
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تحالف قرن الشيطان يواصل حصد أرواح المدنيين
 إستشهاد 7 نساء وطفلين بصعدة والعدوان يدمر مراكز اإلنزال السمكي ومزارع المواطنين بالحديدة

 أكثر من 70 غارة على صرواح في يوم واحد وقصف وحشي على سنحان بقنابل شديدة االنفجار

ا�صتهدف نادي �صباط القوات امل�صلحة و�صط الأحياء ال�صكنية بقلب العا�صمة

العدوان يقصف موتى مقبرة خزيمة للمرة الثانية

  - خاص:
واَصَل طرياُن الددوان السادوع8 األمريكي 
قصفاه لدادع مان مماخظاات الخمهورياة 
خاالل األيااأ الثالثة املاضياة، ميلفااً املزيد 
مان الشاهداء والخرحى يف صفاوف املدنيني، 

ومدمراً عدعاً من املنشآت الدامة والياصة.
اليخارياة  وممالتهام  املواطناني  مناازل 
واألساواق والقارى سانات سالدااعة ُعرضاًة 
للقصف يف صددة، حيث شان طريان الددوان 
صبااح أمال األربداء سلسالة مان الغارات 
الخوية اسايهدخت منطقة آل صالح بمديرية 
سامار ممدثاً عماراً سبرياً يف منازل املواطنني 

ومزارعهم.
واسيشاهدت أرباع نسااء وطفاالن سماا 
أصياب طفالن آخاران وأربع نسااء يف قصف 
لمخاي لطريان الددوان السادوع8 األمريكي 
عى منازل املواطنني يف منطقة طيية مديرية 

باقم بمماخظة صددة يوأ الثالثاء املايض.
سما اسايهدف طاريان الددوان السادوع8 
األمريكاي منطقاة بناي غرباان يف مديرياة 
ساقني بددة غارات أعت اىل اسيشهاع 3 نساء 

وإصابة ل أخريات.
وشان طريان الددوان السدوع8 األمريكي 
سلسلة من الغارات عى منطقة آل عمار، سما 
شان 10 غارات عى منطقاة رغاخة بمديرية 
مخاز، إضاخة اىل 5 غارات اسايهدخت مناطل 

ميفرقة بمديرية رازح.
ويوأ االثنني املايض شان طاريان الددوان 
السادوع8 األمريكي غاارات مكثفة عى عدة 
مناطال بمماخظة صددة، مسايهدخاً منازل 
املواطنني والطرقات الدامة واالساواق، حيث 
قصاف الطاريان بغارتاني عى جبل الشابكة 
بمنطقة بني مدا  مديرية سامار، سما شان 
طريان الددوان السادوع8 األمريكي 7 غارات 
عاى منطقاة القماع بمديرية سياف شامال 

رشق مماخظة صددة.
 ويف مديرية باقم اسايهدف طريان الددوان 

سيارة عى اليط الداأ يف منطقة الرقالة.

استهداف القطاع السمكي
وواصل طريان الددوان السادوع8 الغاشم 
اسايهداخه ملناطال مييلفاة بمماخظة تدز، 
مسايهدخاً بددع من الغارات منطقة بري باشا 
ومنطقاة  بااب وميناء املياء وبااب املندب، 
ماا أعى إىل ترر منازل املواطنني واملميلكات 
الدامة والياصاة. وسثف الطريان من قصفه 
عاى منطقة باب املنادب ومنطقاة  باب، يف 
مماولة إلساناع مرتزقة الددوان الذين خشلوا 

يف سل مماوالتهم لليقدأ إىل باب املندب.
ويف مماخظاة المديادة قصاف الطاريان 
السادوع8 األمريكاي ياوأ الثالثااء املاايض 

مزرعة منيف جوار مشاريع مياه المديدة.

سما قصف طاريان الددوان مبنى الخمارك 
بالقارب من جولاة الصدف يف شاارع جيزان 

بمدينة المديدة ميلفاً عماراً سبرياً.
وشان طريان الددوان السدوع8 األمريكي 
ياوأ االثنني املايض عادة غارات عاى اللمية 
شامال مماخظاة المديادة واملراوعاة رشق 

املماخظة.
وأوضح مصدر مميل باملماخظة أن طريان 
الدادوان اسايهدف يف قرياة الدلاو8، مرساز 
االنزال السمكي اليابع للهيئة الدامة للمصائد 
السامكية وعمار الهنخار اليااص باملرساز 

والسور وعدعاً من قوارب الصياعين.
وقاّدر املصدر حخم اليساائر اليي لمقت 
بالقطاع السامكي جاراء القصاف بنمو 60 

مليون ريال.
الدادوان  طاريان  أن  إىل  املصادر  وأشاار 
السدوع8 األمريكي اسيهدف مزرعة بمنطقة 

واقر بواع8 سهاأ مديرية املراوعة، ما أعى إىل 
تدمري تلك املزرعة واألعوات الزراعية.

الطاريان  عااوع  البيضااء  مماخظاة  ويف 
السادوع8 األمريكاي اسايهداخه للمنشاآت 

الدامة والياصة و لك يف منطقة مكرياس.
واسايهدف الطريان املداع8 خخار الثالثاء 
املاايض منطقة بارسان املما ياة لدقبة ثرة 
االسارتاتيخية وخّلف عماراً سبريا يف املنطقة، 
سما قصف الددوان ظهار الثالثاء رأس عقبة 

ثرة والغول.

جنون في مأرب وصنعاء
األمريساي  السادوع8  الدادوان  ويدياش 
الصهيوناي الغاشام وضدااً جنونيااً حياال 
الهزائم اليي ييلقالا يف مياعين الرشف بمأرب 
عى أيد8 الخيش واللخان الشدبية والرشخاء 
من قبائل مأرب األحرار، حيث عمد إىل قصف 

جنوني ولسايري8 عاى أماسان ميفرقة من 
املماخظة.

مصدر خاص بمأرب أسد أن طريان الددوان 
السادوع8 األمريكي الصهيوني الغاشام شن 
ياوأ أمل األربدااء أسثر من 70 غاارة جوية 
خاالل السااعات املاضية اسايهدخت مديرية 

رصواح واملناطل املما ية لها.
وأشاار املصدر إىل أن لاذا القصف املكثف 
عليل واضح عى مسيوى الهزيمة اليي تلقيها 
جياوش ومرتزقة االحياالل والغازو بمأرب، 
الخياً إىل أن الددو يماول اليغطية عى لزيميه 
بيكثياف قصفه ملناازل املواطناني ومقومات 

حياتهم.
السادوع8  الدادوان  طاريان  شان  سماا 
األمريكاي عدة غاارات عى مناطال مييلفة 
بمماخظاة الخاوف، مسايهدخاً ممطة وقوع 
بمديرية امليون، سما اسايهدف ساوقاً شدبياً 
سبارياً نيج عنه مقيل أعداع سبرية من املوايش، 

خضالً عن األرضار املاعية.
سماا تدرضات مديرياة المازأ ومديرياة 
الزالر باملماخظة إىل قصف ميواصل نيج عنه 

أرضار ماعية. 
ويف مديرية سنمان بمماخظة صنداء شن 
طريان الددوان السادوع8 األمريكي سلسالة 

غارات عى مناطل ميفرقة باملديرية.
وأوضح مصدر أمني بمماخظة صنداء أن 
الطريان السادوع8 اسايهدف بقنابل شديدة 
االنفخار منطقة عمد وجبال الخمايم بقرية 
الدرأ وريماة حميد والرشزة وقااع القيي، 
مماا أعى إىل حادوث أرضار ماعياة بالغاة يف 

إحدى املزارع بقاع القيي.
الدادوان  طاريان  أن  إىل  املصادر  وأشاار 
السادوع8 األمريكي اسايهدف بغاارة جوية 
مبناى إعارة أمن مديرية سانمان، ما أعى إىل 

تدمريه وإلماق أرضار بمنازل مخاورة.

  - طالب العزعزي:
مسااَء االثنني املايض سان طارياُن الددوان 
السادوع8 األمريكي يفيش عن مواقع جديدة 

السيهداخها، خلم يخد سوى مقابر املوتى.
لذه ليست املرة األوىل اليي ييم خيها قصُف 
األرضحة، خقد سابل للددوان  لك يف عدع من 
مماخظات الخمهورية، يف مشاالَد وحشاية 
تكشاف الوجاه الشايطاني القبياح للنظاأ 

السدوع8.
يف شارع سلية الرشطة بالداصمة صنداء، 
الظالُأ عامٌل، املواطنون يف منازلهم، ال صوت 
يدلو خاوق أصوات االنفخاارات، إنها جريمة 
جديدة للدادوان السادوع8 األمريكي، قصٌف 

عى املوتى يف مقربة خزيمة.
يف الصباح سان املشاهد مرّوعااً للكثري من 
ساكان المي، لنا سايدة عخوز تبكي بقلب 
مكلاوأ والدموع تيسااقط مان عينيها حني 

توّجهنا إىل املقربة ليوثيل ما حدث.

قبال سانوات ُعخن والدلاا ُلناا يف مقربة 
خزيماة، والياوأ لم يداد لناك رضياح، خقد 

تناثر بفدل القصف الدنيف عى املقربة.
ترخاع أأ أحماد يديهاا إىل الساماء وتدعو 
بمرقة وألم عى آل سادوع وتقول: »الله ينكل 
بالسادوعية وحلفائهاا.. لذا الاذ8 يقول إنه 
حاماي البيت المراأ، سذاب اباوه لذا الكذاب 

الدجال اليهوع8«.
وتزياد يف ععائهاا قائلة: أقول للسادوعية 
وأمرياكا الله ينيقم منكم ويشايت شاملكم 

اليلال  مان خلال  بمال  أطفالكام  ويييام 
وأحصالام وخلال الشامل والقمار.. والله 
ينرص جيشانا واللخاان الشادبية ويدطيهم 
الصماة والداخياة وينرصلام عاى الظَلمة 

اليهوع السدوع8 واألمريكي«.
مممد ساديد، أحد ألايل حي شاارع سلية 
الرشطة، لو اآلخر يقاول بأىس: أقول لياعأ 
الصنَمني الكريهاني أمريكا وإرسائيل إن لذه 
ليسات أعماال املسالمني وال تمل لإلساالأ 
بصلاة، ونمن صامدون حياى آخر قطرة من 
عمائنا ولن يثنينا أ8 يشء مهما عملوا ومهما 

عماروا ومهما خّربوا، صامدون صابرون ولن 
نرسع«.

مالطف الغارارة، أحد سااسني حي البلييل 
الاذ8 وبالاكاع تمكان مان اليدارُّف عى قرب 
جده الاذ8 عمر الددوان السادوع8 األمريكي 
جزءاً منه بصواريياه، قال: الددوان الصهيو 
أمريكي سادوع8 يرتكب أخظع وأبشع وأقذر 
الخرائم بمل الشادب اليمني، ولذه الخرائم، 
أماناة إنها تفاوق الخرائم الياي ترتكب بمل 
اإلنساانية.. لكان واللاه إن لاذه الخرائم لن 
تزيدناا إال قاوًة وعزيماة وإرصاراً وشاموخاً 

وحرية وسرامة ونمن صامدون صموع جبال 
عيبان.

ويواصال القول: لذه القباور اليي عمرلا 
ساوف نديدلاا أخضل وأحسان مماا سانت، 
ووالله إن الشادب اليمني أرعبهم حياً وميياً، 
أرعبهام يف المادوع وأرعبهام يف بااب املندب 
ويف عدن ويف ُسّل ماكان، ولهذا لم يدد أمامهم 

سوى املقابر.
وسان طريان الددوان السادوع8 األمريكي 
قد شان مسااء األحد املايض سلسالة غارات 
عى الداصمة صنداء مسايهدخاً ناع8 ضباط 

القوات املسلمة ألول مرة بشارع الزبري8.
وتسابب القصف يف ترر عدع من منازل 
املواطنني املخاورة للنااع8، سما أعى القصف 
إىل تدمري املسابح وإلماق أرضار خيه وتكرس 
نواخذ املسااسن املخاورة، سما تدرض مدرض 
الداملية للسايارات وسلية الهندسة الدسكرية 

يف جولة آية ألرضار سبرية يف قصف آخر.
السادوع8  الدادوان  طاريان  ويواصال 
األمريكي قصفه للمنشاآت الدامة والياصة 
واملدساكرات بصندااء بطريقاة لسايريية 

تخاوزت سل املما ير.

تقارير
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يف السااعس والدرشيان مان ماارس 2015 
شانت اململكة الدربية السادوعية ومدها تساُع 
الدرباي  اليمالاف  عول  يَت  ُسامِّ أُْخااَرى  عول 
الددوان الدساكر8 عى الايَاَمان. يدد ما قامت 
باه اململكاة الدربياة السادوعية عدوانااً وخال 
املااعة رقام )1( من القارار رقام )ل331( الذ8 
اعيمدته الخمدية الدامة لألمم امليمدة باإلجماع 
بيأرياخ ل1 عيسامرب ل197أ والاذ8 نصت عى 
أن »الدادوان لو اساييداأ القوة املسالمة من 
قبل عولة ما، ضد الساياعة والساالمة اإلقليمية 
واالسايقالل السايايس لدولاة أُْخااَرى. أو بأ8 

شكل آخر ييناىف مع ميثاق األمم امليمدة«.
تدد السادوعية عولة مديدية بنص املاعة رقم 
)2( مان قرار تدريف الدادوان، واليي تنص عى 
أن »الدولاة اليي تسايدمُل القوة املسالمة أوالً، 
بيالف امليثاق، سيشكل  لك البيئة األوىل الكاخية 
لفدال الدادوان«. وإ ا صميت الخمدياة الدامة 
لألمام امليمادة عان ارتاكاب خدل الدادوان من 
قبل السدوعية، خإن  لك سايرتك مناخذ قانونية 
ليساويغ الدادوان والييلاص مان املساؤولية 

الدولية. 
سماا ييأسد الددوان من خاالل املاعة رقم )3( 
من قارار تدريف الددوان والياي تنص عى » أن 
أ8 من األخدال اآلتية؛ تديرب من أعمال الددوان:

1- الغزو بواساطة القوة املسالمة لدولة ما، 
إلقليام عولة أُْخاَرى أو الهخوأ عليه.. بواساطة 

اسييداأ القوة. 
2- إلقااء القنابال بواساطة القوة املسالمة 
لدولاة ما، ضاد إقليم عولة أُْخاَرى أو اسايدمال 
أ8 نوع من األسالمة من قبل عولة ما ضد إقليم 

عولة أُْخاَرى. 
3- رضب حصار عى موانئ أو سواحل عولة 

ما، بواسطة القوات املسلمة لدولة أُْخاَرى. 
ل- إرساال عصابات مسالمة أو مخاميع أو 
قوات غاري نظامية، أو مرتزقة، مان قبل الدولة 
أو باسامها، واليي تقوأ بأعمال القوة املسالمة 
ضد عولة أُْخاَرى، من اليطورة عى نمو مماثل 
لألعماال املدونة أعاله، أو تاورط الدولة بصورة 

حقيقية يف  لك ». 

يف ضوء ما تقدأ قامت السدوعية باآلتي: 
1- الغزو بواساطة القوة املسالمة والهخوأ 

عى الايَاَمان.
والصوارياخ  القنابال  بإلقااء  قامات   -2
واسايدمال ساخة أنواع األسالمة ومنها املمرمة 

عولياً.
موانائ  عاى  املسالح  المصاار  خارض   -3
وشاواطئ الايَاَماان وخارض المصاار الارب8 

والخو8.
ل- الهخاوأ املسالح بأنواعاه املييلفاة عى 

الايَاَمان.
5- ساماح السادوعية باسايدمال أراضيهاا 

سقاعدة للددوان عى الايَاَمان.
6- إرساال السادوعية باسامها ولمساابها 
جماعات مسالمة )القاعدة وعاعش وجماعات 
مرتزقاة( ليقوأ باألعمال الدساكرية الددوانية 
ضد الايَاَمان. وسذا ععمها الدساكر8 بالسالح 
والديااع واليمويال لخماعات إرلابياة مرتزقة 
وغاري نظامية ليقاوأ بأعمال القوات املسالمة 

للددوان. 

ثانيًا: مبررات العدوان السعودي 
1- مخابهة اليهديد امليوقع 

ولاو ماربر مرخاوض؛ ألن املاعة رقام )51( 
ميثااق األمام امليمادة حارصت حالاة الدخااع 
الرشعي عند وقوع االعيداء املسلح، وليل ملخرع 

شكوك أو أولاأ. 
2- االسايخابة لطلاب رئيال الخمهورية يف 

اليدخل الدسكر8 
للدادوان  الرسامي  الناطال  بياان  يف  جااء 
)السادوعية وحلفائهاا( باأن تدخلهاا والادول 
املشاارسة مدهاا يف حربهاا عاى الايَاَمان سان 
اسايخابًة لطلاب رسامي لرئيال الخمهورية 
الرشعاي. عاى الرغام مان مدرخة السادوعية 
باأن عبَدرباه منصور لااع8 منيهياة رشعييه 
ومسيقيل بنفل الوقت. ومع  لك برصف النظر 
عن  لك، خإننا نشري إىل أن طلب اليدخل الولمي 
الاذ8 سادت وأرصت السادوعية عاى لااع8 

تقديمه سان بيأريخ ل2 مارس، وتم تنفيذُ البدء 
بالدادوان يف صباح 26 مارس. أ8 يف أقل من ال 
سااعة. والساؤال الاذ8 يطرح نفساه: لل من 
املدقول أن ييم الييطيط للددوان عى الايَاَمان 
والبادء يف تنفيذ عملياته الدساكرية خالل خرتة 
وجيزة ال تيخاوز ال سااعة من لذا اليأريخ؟!، 
األمار الذ8 يؤساد أن السادوعية سانت ميططًة 
للدادوان عاى الايَاَماان بال سانت مبيياة لها 
مسابقاً ولذا اليربير يدد مماولة والية لليهرب 
من آثاار الدادوان وتممال املساؤولية الدولية. 
وسذلاك رصح المبري بأننا ماع الواليات امليمدة 
األمريكية سنا نمر للمرب منذ عدة شهور. 

إَضاَخاة إىل ماا سابل خإناه ال يخاوز للدولة 
أن تطلاب تدخاالً عساكرياً مباارشاً إال يف حالة 
وقوع عدوان من عولاة خارجية عى الايَاَمان. 
ولاذا املديار لام ييمقال مطلقاً؛ ألناه لم يكن 
لنااك أ8 لخوأ عساكر8 مسالح خارجي قد 
وقاع عى الايَاَمان. وأن األزمة السياساية اليي 
تديشاها الايَاَماان لي من الشائون الداخلية، 
ولاي من تبداات الرئيل املسايقيل الاذ8 سان 
أعاة مان أعوات إشادال لاذه األزماة ليمقيال 
ألاداف من قااأ باليدخال يف الشائون الداخلية 
للايَاَماان والدادوان علياه. أما املدياار الثاني، 
أن يكاون اليدخال اليارجي، القائام عى طلب 
رئيال الدولة لصد الدادوان املسالح اليارجي 
حارصاً. ولذا املدياار ليل لاه أ8 وجوع واقدي 
وقانوني، وباليايل عدأ رشعية اليدخل السدوع8 
يف الشاؤون الداخلياة للايَاَماان. لاذا يدني أن 
الدادوان السادوع8 عاى الايَاَمان خياه اعيداء 
عاى اخيصاصات األمام امليمادة املدنية يف حل 
املنازعاات بالطرق السالمية. وخاالل ال يوماً 
شاّكل الددوان السادوع8 عاى الايَاَمان أخطر 
امليمادة  األمام  لنصاوص ميثااق  االنيهااسات 
وساخاة املواثيل واألعاراف الدولياة، اليي تمرأ 
اساييداأ القوة يف الدالقات الدولية. خقد أوجب 
ميثاق األمام امليمدة عى ساخة الدول وعى األمم 
امليمدة  اتهاا، االميناع عن اليدخل يف الشاؤون 
الداخلية ألياة عولة وأوجبت عى الدول بأن تمل 

منازعاتها بالطرق السلمية. 
إن مبدأ تمريم اساييداأ القاوة، ليل خقط 
مان املباعئ املهماة يف القاناون الادويل، بل يدد 
القاعادة األساساية لاكل نظااأ قانوناي عويل 
يسادى إىل تمقيال السالم واألمان يف الدالقات 
الدولياة، وبمثابة الدموع الفقر8 للنظاأ الدويل، 
بوصفه اليزاأ جولار8 يقع عى عاتل ُسّل عول 

الدالم. 
إن أخدال الددوان الدساكرية والمصار الياأ 
عى الايَاَمان اليي ارتكبيها عول الددوان يشكل 
غاياة يف اليطورة ليل عى الايَاَمان خمساب، 

بل عى السلم واألمن الدوليني. 
ولناا سان يخب عى مخلل األمن – يف حينه 
– تخريم لذا الدادوان وتدخله بوصفه صاحب 
االخيصااص األصيال يف رعع الدادوان وحفاظ 
السالم واألمن الدوليني، إعماالً للمواع )39، 0ل، 

1ل، 2ل( من ميثاق األمم امليمدة. 
ولنا نطالاب مخلل األمان أن يطلع بدوره 
األساايس حساب االخيصاصاات املوسلاة إلياه 
تأريياي يف  امليثااق، وإصادار قارار  بموجاب 
تطبيل قارار تدريف االعياداءات، عى ما قامت 
باه السادوعية وحلفاؤلا مان أخداال الددوان 
ضاد الايَاَمان وما يرتتب عى لاذا الددوان من 

مسؤولية عولية. 
إن ماا حادث ويمدث مان عدوان سادوع8 
وجرائم ضاد اإلنساانية يف الايَاَماان، وانيهاك 
لكاخاة املبااعئ واألعاراف الدولياة الياي تمرأ 
حادث  والدادوان،  املسالمة  القاوة  اساييداأ 
ويمادث تمت أنظار األمم امليمدة والدول عائمة 
الدضوية يف مخلل األمن. ومن ثم خإن اسيمرار 
مخلل األمن يف تقاعساه وخشاله، ابياداءاً من 
إيقاف الددوان السدوع8 ضد الايَاَمان، وثانياً، 
يف اتياا  قراراتاه بإعانة لاذا الدادوان واتيا  
اإلجاراءات القانونية يف مواجهاة مرتكبيه، خإن 
مخلل األمن يكون قد أخل باليزاماته وواجباته 
يف حفظ السالم واألمن الدوليني، سما لي وارعة 
يف ميثاق األمم امليمدة. ومن ثم ييممل مسؤولية 
لذه األخدال. ولنا نُذّسر بقرار )االتماع من أجل 
الساالأ( الذ8 أصدرتاه الخمدياة الدامة لألمم 
امليمادة بيأريخ 13 نوخمارب 1950 حول األزمة 

الكورية. وقد تضمن القرار: 
1- مناح الخمدياة الداماة لألمام امليمادة 

صالحيات وسالطات أوساع مما لو منصوص 
علياه يف امليثااق، السايما تلاك امليدلقاة بمفظ 
السالم واألمان الدولياني ومنع أعماال الددوان 

واليصد8 له وخرض جزاءات عسكرية. 
2- أساد لاذا القرار عاى رشعياة الخزاءات 
الدولية اليي تويص بها الخمدية الدامة يف مخال 

حفظ السلم واألمن وقمع الددوان.
3- األلام مان لاذا أن مضموَن القارار خيه 
إناذار إىل الدول عائمة الدضوية يف مخلل األمن، 
مفااعه أن الخمدية الدامة لألمام امليمدة تملك 
القدرة عى سامب اإلمييازات الياي تملكها تلك 
الدول يف مخلال األمن و لك من خالل توسايع 
سالطاتها وصالحييهاا يف مخاال حفظ السالم 

واألمن الدوليني ومنع الددوان. 
إن إخفااَق مخلال األمان لوضع حاد لدول 
الددوان الذ8 يرص عى تكريسه، يثريُ يف األ لان 

تساؤالت سثرية. ألمها: 
1- ما جدوى قواعد القانون الدويل؟ 
2- وما خائدة منظمة األمم امليمدة؟ 

3- وأيان عور مخلال األمان يف مثال لاذا 
الدادوان الذ8 يشاكل خطاورة وتهديد للسالم 

واألمن الدوليني؟ 
ل- وسياف للدول أن تمرتأ اليزاماتها الوارعة 

يف ميثاق األمم امليمدة؟ 
ولناا نطالاب مخلل األمان بيمميال عول 
املساؤولية  )السادوعية وحلفاؤلاا(  الدادوان 

الخنائية الدولية عن الخرائم اآلتية: 
1- جريمة الددوان.

2- جريمة اإلخالل بالسلم واألمن الدوليني.
3- جرائم حرب.

ل- جرائم ضد اإلنسانية.
لقد ساالم الدادوان يف خلل وضع إنسااني 
مؤلام، حياث تداذر عاى املواطناني المصاول 
عاى اليدمات الصمياة والغذاء واملااء والوقوع 
األنشاطة  ظلات  وقاد  واليدليام  والكهربااء 
االقيصاعياة مخمادة يف ُسّل القطاعاات وخقاد 

املاليني من الايَاَمانيني مصدر عخلهم. 
إن لذا الددوان انيقم من الشادب الايَاَماني 
وعقاد حياتاه اليومياة واملديشاية عاى ساخاة 
األصددة بما يشبه الدقوبة الخماعية عليه. وقد 
ترتب عى  لك عدع من النيائج واآلثار اليي نالت 
بصاورة مبارشة ألام حل من حقوق اإلنساان 

ولو المل يف المياة عى النمو اليايل: 
1- حرماان ساخاة الداملاني واملوظفاني من 
مصدر عخلهم وقد أجربوا عى إيقاف سياراتهم 

لدخزلم عن المصول عى املمروقات.
2- أعى المصار الخاو8 والرب8 والبمر8 إىل 
عدأ قادرة أسثر من 25000 يمني من الدوعة إىل 

الايَاَمان وظلوا عالقني يف املطارات الدولية.
3- تدرضات خئاة سبارية مان املواطناني إىل 
مداناة سبرية بسابب انقطاع الكهرباء وخاصة 
أماراض الفشال الكلاو8 وأطفاال المضاناات 
و و8 االحيياجاات الياصة وتدفن جثث املوتى 

يف الثالجات.
ل- أعى اخيفااء املمروقاات إىل زياعة تدقيد 
حيااة املزارعاني والذيان أصبماوا عاجزين عن 
توخاري امليااه الخوخية لار8 مزارعهام، مما أثّر 
سالباً عى الوضع املدييش وماا صاحب  لك من 

نقص املنيخات الزراعية بل وندرتها.
5- توقفات الكثاري مان الاورش واملدامال 
واملصاناع مما أعى إىل حرمان الداملني خيها من 
مصادر عخلهم الوحيد سماا أعى إىل زياعة أعداع 
البطالاة بسابب تقلاص حخام الماراأ املهني 

واليخار8.

ثالثًا: العدوان وتأثيره على األوضاع 
اإلنسانية 

لقد تسابب الدادوان يف خلل سارثاة حقيقة 
لكاخة الايَاَمانيني يف مييلف أنماء الخمهورية 
الايَاَمانياة. وبسابب الددوان وتوقاف الموار 
نياج الدناف والدناف املضااع من قبال الخيش 
واألمن ومدهم اللخان الشدبية من جهة وحزب 
اإلصالح ومده تنظيم القاعدة ومليشيات لاع8 
من جهاة أُْخاَرى ترتب علياه الدديد من القيى 
وتدماري واإلرضار باملميلكات الياصة والدامة، 
وسااعد الدادوان تنظيام القاعادة عى بساط 
نفو ه عى مماخظاة حرموت وبدض أجزاء 
مان مماخظة أبني وشابوة والبيضااء وَمأرب. 
ونييخًة للدادوان تدطلت الدملياة اليدليمية يف 

وإصابة  والخامداات  املدارس 
الدملية اليدليمية بالشلل الياأ 
وتدقيد المياة اليومية للطلبة 
وأوليااء أمورلم، باإلَضاَخة إىل 
اسايقطاب الدديد مان الطلبة 
والزج بهام يف املدارك الداخلية 
الياي سانات نييخاة للدادوان 
السادوع8 الذ8 أوقاف الموار 
السايايس الذ8 سان جارياً بني 
القوى السياساية الايَاَمانية، 
خاصاة وأن القوى السياساة 
سانات قااب قوساني أو أعنى 
مان إعالن اتفاق سايايس لوال 
الدادوان السادوع8 وخال ماا 
 سره املبدوث األممي الساابل 
إىل الايَاَماان جماال بن عمر، 
والاذ8 أساد أن الدادوان عاى 
الايَاَمان قد ساعد عى اتساع 
رقدة المرب اليي اسيفاع منها 
تنظيام القاعادة. ويف حديثاه 
للصمفياني وصاف بان عمر 
الوضع اإلنسااني يف الايَاَمان 
بالكارثي يف ظل ساقوط آالف 
القياى والخرحى مان املدنيني 
اآلالف مان  ونازوح عارشات 
األرس وماا ترتب عاى  لك من 
ومديشاية  اقيصاعياة  أرضار 
صدبة  ونفساية  واجيماعياة 
للغاية يصداب تقدير حخمها 
جدلت من المصاول عى املاء 
والغذاء والادواء مداناة يومية 
لاكل مواطان يمناي واتسااع 
رقدة األمان الغذائي الذ8 بات 
يهادع نصف ساكان الايَاَمان 
ملياون   25 عدعلام  البالاغ 

نسمة. 
لقاد أساد املبداوث األممي 
الساابل للايَاَمان أن الددوان 
لو من أوقف الموار السيايس 
القارار  وأن  الايَاَماان،  يف 
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مركز عمان الدويل حلقوق الإن�صان يف تقريره الأول حول العدوان ال�صعودي على اليمن: العدو ال�صعودي يتحمل م�صوؤولية العدوان والإخالل بالأمن وال�صلم الدوليني وجرائم احلرب

1040شهيدًا من األطفال و723 شهيدة و2720 شهيدًا من الرجال والمسنين

األمماي رقام )2216( لم يلل 
أ8 اسيخابة من ُسّل األطراف، 
وناوه يف تقرياره إىل أن المرب 
قاد اتسادت رقديهاا إقليمياً، 
وأن تنظيام القاعدة يسايفيد 
إ ا  من الفاوىض وساييداظم 
الوضاع سياساياً،  لام يمال 
مشدعاً عى أن الطريل الوحيد 
السايئناف الدملية السياسية 
لاو عارب الماوار الايَاَماني 

الايَاَماني. 
إن لذا اليقرير يليص حالة 
اإلنساان  حقاوق  انيهااسات 
والضماياا والخرحى ومداناة 
واملارىض  واألطفاال  النسااء 
واملسيشافيات  واملسانني 
والمالاة الصمياة والمصاار 
الخو8 والرب8 والبمر8 ومنع 
املواطنني من الينقل بني املدن 
اليخارياة  املنشاآت  ورضب 
واملشايقات  بالغذاء  امليدلقاة 
القصاف  وتأثاري  النفطياة 
الخو8 والمار القائم جراء 
الددوان عى المالة اإلنساانية 
الايَاَماناي  الشادب  ألبنااء 
املماخظاات  مييلاف  يف 

الايَاَمانية. 
يوثال  اليقريار  لاذا  إن 
أبشاع جرائم القيل الخماعي 
القاناون،  خاارج  والفارع8 
خالدادوان ارتكاب جرائم ضد 
اإلنساانية بإخضاع املواطنني 
املدنياني لمالة حصار شاامل 
الدواء والوقوع  وتخويع ومنع 
وخارجيااً  عاخليااً  والينقال 
ومنع وصل اإلغاثة واسييداأ 
أسالمة ممرمة عولياً وقصف 
صميااً  وتدذيبهام  املدنياني 
ونفساياً، سماا لاو مبانّي يف 

اإلحصائيات اليالية: 

التقرير األول لـ:
مركز عمان الدولي لحقوق اإلنسان

 حول العدوان السعودي على اليمن 
)3/26 إلى 2015/9/3(

 
إعداد 

وحدة الرصد والتوثق 
 أيلول/ سبتمبر 2015

تقرير حول العدوان 
السعودي على اليمن

المحتويات 
أواًل: مقدمة في مفهوم العدوان

ثانيًا: مبررات العدوان السعودي
ثالثًا: العدوان وتأثيره على األوضاع اإلنسانية

رابعًا: الخالصة
خامسًا: التوصيات

أواًل: ضحايا العدوان السعودي الهمجي من األطفال والنساء والمدنيين األبرياء 
املدنني واملسننيالنساءاألطفالاملماخظةأ

اإلصاباتالوخياتاإلصاباتالوخياتاإلصاباتالوخيات

20ا0309ل151ل60األمانة1

556ا70605119ل7عمران2

57032212710ل90صنداء3

903ل2100737225ل1تدزل

0ا515ل2201361091135صددة5

5360ل21لل15ل55إب6

26160209ا23253الضالع7

905ا321ا6ا110119حخةا

30192931112339المديدة9

2لا5ل92لا1501077عدن10

6115ل1012ل151البيضاء11

315لاا2ل51302 مار12

113129ل1121221َمأرب13

61071232150شبوةل1

1136102ل112أبني15

91150ا215زبيااااد16

5ا0ا057236252720ا0ل10اإلجمايل
*يقدر عدع النازحني بمليون وثالثمائة ألف نازح 

ثانيًا: اضرار العدوان السعودي على 
المباني السكنيه 

املباني املماخظةأ
املدمرة 
ً سليا

املباني 
املدمرة 
جزئيا

01900ل5األمانة1

0ا2259عمران2

190620صنداء3

0ل6012لتدزل

19205602صددة5

5ل3205إب6

0ا1257الضالع7

5ا3209حخةا

20ل5ل1المديدة9

50ل6701عدن10

0ل922البيضاء11

0ا602 مار12

110630َمأرب13

117360شبوةل1

20ل102ابني15

ا6511الخوف16

39115املمويت17

5ا5500166االجمايل

ثالثًا: التجمعات السكانية 
تسابب الُداْدَواُن الغاشام عارب 2100 طلدة 
جوياة باإلَضاَخاة إىل القصاف البمار8 والرب8 
لادول الُدااْدَوان بإحاداث أرضار وتدماري عدع 
36ل تخمدااً ساكانياً عى مييلاف مماخظات 

الخمهورية. عى النمو اآلتي:

تخمع سكنياملماخظةأ

ا7أمانة الداصمة1.

ل1عمران2.

ا1الضالع3.

ا7تدزل.

15لمج5.

19حخة6.

320صددة7.

19شبوةا.

36إب9.

19 مار10.

32َمأرب11.

112عدن12.

19أبني13.

ل2البيضاءل1.

2لالمديده15.

5لصنداء16.

7الخوف17.

رابعًا: األضرار التي أحدثها العدوان 
على المنشآت المدنية

الددعاملنشأةأ

9اممطة توليد الكهرباء 1.

15ممطة تمويل الكهرباء2.

12ممطه تدبئة غاز منزيل 3.

7ا3مدارس ل.

3750مدارس مغلقةل.

مدالد وسليات ومؤسسات 5.
تدليمية

112

530مساجد6.

107مسيشفيات7.

مسيوصفات ووحدات ا.
ومراخل صمية

32

موانئ بمرية تخارية 9.
حيوية

ا

لموانئ صيد10.

12مطارات11.

9ل1مصانع12.

ل3لميازن مواع غذائية13.

7صوامع غاللل1.

11مؤسسات إْعااَلمية15.

297جسور وساحات عامة16.

32مراسز عخاع مدني17.

110مراخل أمنيةا1.

9طائرات مدنية19.

ا9ممطات وأبراج سهرباء20.

93شبكة اتصاالت21.

ا1أندية رياضية ومالعب22.

37األماسن األثرية23.

22حدائل ومنيزلات ل2.

خامسًا: األضرار التي أحدثها العدوان 
على المنشئآت المدنية الخاصة

الددعاملنشأة املدنيةأ

119قاطرات نقل وقوع1.

قاطرات نقل قمح ومواع 2.
غذائية 

لل3

33قاطرات نقل ممملة بالمديد3.

9ل1مصانع خاصةل.

ميازن مواع غذائية 5.
خاصة

ل3ل

202أسواق شدبية6.

1امزارع عواجن 7.

ل51مراسز خدميةا.

21مصانع غذاء خاصة باالطفال9.

1025ممالت تخارية 10.

0ل25سيارات 11.

سادسًا: األضرار غير المباشرة التي 
سببها العدوان

يضاف اىل األرضار املبارشة الدديد من األرضار 
غاري املبارشة الاذ8 ساببها الددوان خالل شاهر 
من القصف الخاو8 والبمر8 والارب8 وألم لذه 

األرضار مبني عى النمو اآلتي:-
1- إغاالق الددياد مان املسيشافيات الداماة 
والياصة بسبب انقطاع الييار الكهربائي واندداأ 

املشيقات النفطية.
2- حرمان عادع 1200000 طالب من الذلاب 

اىل مدارسهم.
3- حرماان عدع 260000 طالاب جامدي من 

الذلاب اىل جامديهم.
ل- عادأ المصاول عى امليااه بسابب اندداأ 

املشيقات النفطية.
5- ألسثار من شاهر ونصف يدياش املواطنني 
يف ظالأ عامل عى مدار ل2 سااعة بسبب رضب 

أبراج الكهرباء واندداأ املشيقات النفطية.
6- وخااة الدديد من المااالت املرضية املصابة 

بالفشل الكلو8.
7- وصل عدع حااالت اإلجهاض اىل 116 حالة 

بسبب خوف األمهات.
ا- اصاباة ما يقارب 900 شايص باالخيناق 
جراء الغازات املصاحبة لصواريخ ممرمة عولياً.

9- ارتفاع حاالت البطالة بشاكل سبري بسابب 
المظر الخو8 والبمر8 والرب8.

10- تزاياد حااالت النازوح اليي قاد تصل اىل 
300000 نازح.

رابعًا: الخالصة 
إن جريمة الددوان والخرائم اإلنسانية وانيهاك 
خطاري لمقاوق اإلنساان تمات خاالل الشاهور 
الساية املاضية سانت بسابب الددوان السادوع8 
إلخشاال الدملية السياسية السالمية يف الايَاَمان 
واإلبقااء عى الهيمنة السادوعية عاى الايَاَمان، 
واسايمرار لذا الددوان سايؤع8 إىل حدوث سارثة 
إنسانية يصدب السيطرة، وسيؤثر سلباً عى أمن 
واسيقرارليل خقط الايَاَمان، بل وعول اليليج.

إن اسايمرار الدادوان واسايهداف املدنياني يف 
مناطل ومادن عديدة وتسادري المارب الداخلية 
ومدلاا بالساالح واملاال، واليمالف ماع القاعدة 
عان  نالياك  األُْخااَرى،  اإلرلابياة  واملنظماات 
اليمريض اإلْعااَلمي ضد أبناء الشدب الايَاَماني 
الواحد، قد أعى إىل اسايمرار االغيياالت والدمليات 
االنيمارياة اإلرلابياة الياي تسايهدف املسااجد 

واملدنيني.
إن تربيار الددوان السادوع8 والكيل بمكيالني 
والينكر لمقوق اإلنساان وحل الشدب الايَاَماني 
باخييار طريال تطوره االجيماعاي واالقيصاع8 
والسايايس عون تدخل أو إمالء مان أحد، خروجا 

عى ميثاق األمم امليمدة واملباعئ اإلنسانية. 

خامسًا: التوصيات 
1- حث املخيمع الدويل عى القياأ بيمقيقات 
مسايقلة وتمميال الدادوان اليساائر املاعياة 
باألسالمة  واليمقيال  واملدنوياة  والبرشياة 

املسييدمة.
2- الوقاف الفاور8 للدادوان الاذ8 تقاوعه 

السدوعية ضد الشدب الايَاَماني.
امليمادة  األمام  أجهازة  عور  تفديال   -3
واملنظمات الدولية بيقديم املساعدات اإلنسانية.
الشادب  عاى  الظالام  المصاار  وقاف  ل- 
الايَاَماني وإيصاال الدواء والغذاء واملشايقات 

النفطية بأرسع اآلجال.
5- تشاكيل لخناة تقيص عولياة لليمقيل يف 
جرائم الددوان والمارب واإلباعة الخماعية اليي 

تدرض لها الايَاَمان والايَاَمانيون.
6- اليزاأ عول الخوار اليي شارست يف الددوان 
عى الايَاَمان بددأ اخرتاق الساياعة الايَاَمانية 

واالعيداء عليها.
7- مطالبة السدوعية باليدويض عى خسائر 
الايَاَمان والايَاَمانيني الناتخة عن الددوان عرب 
صنادوق خااص برعاية األمم امليمادة واالتماع 

األوروبي وروسيا إلعاعة اإلعمار.
ا- عاوعة الماوار الايَاَماناي باني مييلاف 
األطاراف والفدالياات السياساية واالجيماعية 
لمال اليالخاات الداخلياة والدمل عى تشاكيل 
حكوماة وحادة وطنياة ماع احياكاأ جمياع 
األطراف للدسايور والقانون وميرجات الموار 
الوطناي الشاامل امليفال عليه واحارتاأ مباعئ 

حقوق اإلنسان والقانون الدويل.
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تُديرب الثاورة الفيينامية طليدة ثاورات البُلدان 
امُلسيدمرة وِشبه امُلسايدمرات ضد اإلمربيالية، ويف 
قاراءة رسيداة لألحاوال االقيصاعياة االجيماعية، 
نقرتُب عى نمو أعمل ملدرخاة طبيدة امُلخيمع وما 
سان يدانياه ونيدرف عى ُمسايوى تطوره. خييناأ 
سانات إحدى عول امُلسايدمرات، وتيباع االمربيالية 
الفرنساية اليي اسايدمرتها عااأ 53ا1، ولذا ما 
جدال سبار االقطاعيني واليُّخار يرتبطون باملصالح 
الفرنساية ويُصبمون وسالء تخاريني لفرنسا، ِمما 
أعى إلعاقاة اليطور الرأسامايل الصناعي والزراعي 
الطبيداي لفيينااأ، خيشاكلت طبقاة رأسامالية 
)برجوازياة( تَبَِدياة وُطفيلية ارتبطات مصالمها 
بفرنساا، وسذلك ِسبار امُلالك الدقارين واالقطاعيني 
الاذ8 مناَح لهام النظااأ االسايدمار8 اميياازات 
السيطرة لينهبوا ألساواقها األرز واملطاط، وباليايل 
ساَن موقفهام الطبيداي أن يقفوا مع االسايدمار 
الفرنيس والُدااْدَوان األمريكي ضاد بلدلم، ِمثلهم 
مثال وسالء الُدااْدَوان السادوع8 األمريكاي عاى 
الايَاَماان، الذيان ترتباط مصالمهم الرأسامالية 
الطفيلية بدول اليلياج وأمريكا والغرب األوروبي، 
الذيان لرباوا جميدااً إىل السادوعية يُقاتلاون مع 
مصلميهام يف بقاء الايَاَمان عولاة تَابدة ُمرتهنة. 
بينما امُلفقارون يف الايَاَمان مثلهام مثل امُلفقرين 
يف خيينااأ مان ُعماال وخالحاني وصغاار موظفني 
وعاطلني وسواع الشادب األعظم تخلت مصلميهم 
يف الثورة واليَّاَمااّرر الوطني. وبالرورة يخب أن 
تقاوع نضالهم حرسة ليال لها مصالح سياساية 
واقيصاعياة مان بقااء االسايدمار، خكانات تلاك 
المارة »خيات مينت« حرساة اليَّاَماّرر الشايوعية 
يف خيينااأ، ويف الايَاَماان تَاربُز حرسة أنصاار الله 
المرسة الوحيادة اليي ال تربطهاا رابطة باملصالح 
االسيدمارية، وباليايل خهي األسثر موضوعية ليقوع 
لاذا النضال إلنخااز لاذه املهااأ اليَّأرييية مهاأ 

اليَّاَماّرر الوطني. 
 وخييناأ من الدِّول الدريقة يف تَأريخ آسايَا، خقد 
ُعرخات خيهاا حضاارة »خونغنوينغ« الياي ظهرت 
يف نهاياة الدرص المخار8 المدياث وبداية الدرص 
الربونز8 أ8 2000سانة ق أ. وتُدرف رسمياً باسم 
جمهورية خييناأ االشارتاسية 331,690 سيلو مرت، 
ويبلغ ُسكانها 6ا مليون نسمة عاصميها لانو8، 
وأسرب ُمدنها مدينة الزعيم ُلاْو يِش منه اليي سانت 
تُدارف قديمااً بمديناة ساايغون وسانات عاصمة 
الخناوب الياضاع للهيمناة األمريكياة. يرخارف 
علمها األحمر يف ُمنيصفه نخمة صفراء، وشدارلا 

الوطني )اسيقالل- حرية- رخاء(.
والرأسامالية  امُليفساخ  االقيصااع8  الواقاع 
الُطفيلية يف خييناأ خرزت القوى السياسية سالفرز 
الذ8 نشاالده يف الايَاَمان، خاكل األحزاب القومية 
والربجوازياة واللربالياة الياي سانات موجاوعة يف 
خيينااأ والياي لاي صناعاة االسايدمار الفرنيس 
وجدت نفساها ومصالمهاا مع بقاء االسايدمار، 
وسان بالارورة يخاب أن يقاوع الثاورة حازب ال 
تربطاه أياة مصالاح اقيصاعياة باالسايدمار أو 
بالوضع الرأسامايل امُليفسخ الفاساد السائد، وِمن 
ُلنا وَجدت جموع الشادب الياي تكمن مصلميها 
يف الثاورة الماجاة إىل حازب يأتاي من أوسااطها 
خاكان  الُفقاراء،  باني  مان  والُدمالياة  الفالحياة 
لاذا المازب لاو »المازب الشايوعي الفيينامي« 
بِقيَاااَعة الزعيام )ُلااْو يِش مناه( والاذ8 ظهر يف 
عاأ 1ل19 تمت شادار حرسة اليَّاَماّرر الشيوعية 
وبالفيينامية »خيت مينت«. ولذا ُمقارب ملا يمدث 
يف الايَاَمان خمنذ ثورة 11 خرباير، ُسّل األحزاب اليي 
سنت موجاوعة وتماارس عملها السايايس وسانت 
مرتبطاة باليلياج وأمرياكا خوقفات عائقااً أماأ 
الثورة واليغيري ولي أحزاب املؤتمر واللقاء امُلشرتك 
الذيان وّقداوا »امُلبااعرة اليليخياة« اليي رسامت 
حالاَة االسايالب الايَاَمانياة لصالاح عول اليليج 
مان خلفها أمرياكا. وحني بدأ الُداْدَوان السادوع8 
األحازاب  ُسّل  وجدناا  الايَاَماان  عاى  األمريكاي 
السياساية الياي لاي مرتبطاة عضويااً بأمريكا 
وعول اليليج وجدنالاا بزعاماتها وقياعاتها الدليا 
وامليوساطة يف »مؤتمر الرياض« االسيدمار8، ولم 
يبال يف الايَاَمان حزب وطني ال تربطه أية مصالح 
بقوى االسايدمار والهيمناة اليليخياة األمريكية 
غاري حرسة أنصار اللاه، ولهذا خكان مان الطبيدي 

أن تيصادر لذه المرساة الثاورة الايَاَمانية وتربز 
يف مواجهاة مقاوماة الُداْدَوان، مثلهاا مثل المزب 
الشايوعي الفيينامي. ولكذا خمنذ عاأ 5ل19 حني 
عخل قوات الغزو األمريكية إىل خييناأ وجد الشادب 
نفساه يقاتال يف ظل المزب الشايوعي، مع خذالن 
بقية القوى الدميلة، لم يكن للشادب الفيينامي أ8 
ثُقل ليوجه أمريكا، لكن الشادب سان يملك تَْوَقه إىل 
الُمرياة، وسان يملك ِقيَااَعة طليدة ثورية نقية يثل 
بها، خمىض الشادب الفيينامي باكل اقيدار يف عرب 
اليَّاَماّرر الوطني، منيهخااً مبدأ الثورة الدائمة، يف 
مخابهة أقوى جيش إمربيايل يف اليَّأريخ ولَو جيش 

االمربيالية األمريكية.

بداية القصة: 
مقاوماة  أوالً  الفييناماي  املقاوماُة  سانات 
لالسايدمار الفرنايس، قاتلاوا باكل بساالة ضاد 
الفرنسايني من عاأ 6ل19 حيى عاأ ل195، خدخل 
الثاوار يف مفاوضاات ماع االسايدمار بمسااندة 
سياساية من الصني الشدبية واالتماع السوخياتي، 
انيهات باتفااق جنياف عاى إجاالء خيينااأ مان 
الفرنسايني عاى أن تكاون أمرياكا ضامناة عاى 
انسماب خرنسا. سان الثوار الفييناميون املسلمون 
)الشايوعيون( يسايطرون عى ثالثة أرباع الشمال 
وعى نصف الخنوب. وتم االتفاق عى تقسيم مؤقت 
لفيينااأ، وعاى أن تنسامب ُسّل القوات املسالمة 
الثورية الشايوعية إىل الشمال وأقامت لناك نظاماً 
وطنيااً شايوعياً، وأُقيمت حكوماة مملية )عميلة 
ألمرياكا( يف الخناوب، ولييام توحياد الباالع بداد 
انيياباات عامة يف 1956 عى األسثار. ويوأ توقيع 
لذا االتفاق أعلنت الواليات امليمدة أنها غري ملزمة 
باه، وبدأت تدمال عى تمويال الخناوب إىل قاعدة 
عساكرية لها، تمهيداً للقضاء عى النظاأ االنيقايل 
الذ8 يمي نمو االشارتاسية الذ8 أقيم يف الشامال 
بِقيَاااَعة )ُلااْو يِش منه(، وليشاكل تهديداً للصني 
الشادبية ولارب عول سموتشايا والوس، الياي 
انيزعت االسايقالل من خرنساا يف منذ وقٍت قريب، 
وسانت لاذه الدول عى عالقة بالثاوار الفييناميني 

وبالقائد ُلاْو يِش منه. 
يف جنوب خيينااأ قامت المكومة الدميلة بقمع 
شديد للشايوعني، واعيقالهم اسايباقاً لالنييابات 
امُلفرتضة اليي سيؤسال لمكوماة رشعية وتدمل 
اسايفياء شادبياً إلعاعة توحيد الباالع، طوال لذه 
الفارتة ازعاع القماع للثوار الساابقني الذين طرعوا 
االسايدمار الفرنايس، سماا قامت لاذه المكومة 
الدميلة »نظاأ عييم« يف سايغون عاصمة الخنوب، 
بالينازل عن األُسال اليي ُوضدات يف اتفاق جنيف 
وعاى أساساها تام إخاراج االسايدمار الفرنايس 
وتقسايم الباالع، خقامت لاذه المكوماة الدميلة 
االقطاعياني  إىل  واالقطاعياات  األرايض  بإعااعة 
وانيزاعهاا مان الفالحياني ِمماا أثار حالة سايط 
عارماة يف أريااف خيينااأ الخنوبياة، وماع القمع 
الوحايش اإلرلاباي لنظااأ عييام إال أن الفالحاني 
الفييناميني لم ييوقفوا عن النضال اسيمر سفاُحهم 
سالمياً ضاد الدناف من عااأ 56 إىل عااأ 1960أ 
الية يف  حينماا سانت الخمالري الريفية والقوى الُدمَّ
الخنوب قاد وصلت إىل نُضج ثاور8 وخهم أنُه ال بد 
من إساقاط لذا النظاأ الدميال ألمريكا، واتخهت 
الخمالري إىل الساالح للدخاع عن نفساها، وقد سان 
لهاا خاربة ساابقة يف قياال االسايدمار الفرنايس 
اسيسابيها مان حرساة اليَّاَمااّرر الشايوعية. ويف 
عيسامرب من لذا الداأ، أُعلَن قياأ جبهة اليَّاَماّرر 
القومية وسانت تيلقى ععماً من النظاأ الشايوعي 
الماسم يف لانو8 عاصمة خييناأ الشامالية برأسه 
قائد الثورة )ُلاْو يِش منه( والقائد الدسكر8 األول 
)جياب(، وسان نظاأ لانو8 ومده الشادب شماالً 
وجنوبااً مندخداني إىل إعااعة وحدة الوطان وطرع 
القوات األمريكية من الخنوب. يف بداية األمراسيفت 
أمرياكا بدعم النظاأ الخنوبي الدميل »نظاأ عييم« 
ضد شادبه، وترست المرب بني الفييناميني، ولكن 
مع انيصاارات الخبهاة الكبارية وتقدمها وضدف 
النظاأ الدميل وانكسااراته ووصاول قوات الثورة 
إىل مشارف ساايغون قامت أمريكا بقصف خييناأ 
الشامالية. وأعلنت الواليات امليمادة وقوخها الياأ 
خلف حكوماة عيم الدميلة يف )ساايغون( عاصمة 
الخناوب الفيينامي باعيبارلاا المكومة الرشعية 

ضاد الثورة الشادبية الريفية يف ثقلها وما اساميُه 
االنقالب الشايوعي، ويف عيسامرب من نفل السانة 
أ8 1961 أعلان سينياد8 عزَمه مسااعدة حكومة 
الرئيال الدميل عيم اقيصاعياً وعساكرياً، خوصلت 
طالئاع الخياش األمريساي الغازياة إىل ساايغون 
وسانات يف البداياة 00ل جناد8 ُعهد إليها تشاغيل 
املروحيات الدساكرية. ويف السانة اليالية، بلغ عدع 
الخناوع األمريسياني يف خيينااأ الخنوبياة 11 ألاف 
جناد8، سما أسسات ِقيَاااَعة أمريسية يف ساايغون 
مناذ يناير 1962. ويف عاأ 1963، أصبح لناك أسثر 
من 16,500 مسيشار عساكر8 أمريكي يف خييناأ 
الخنوبية. سما قاأ األمريسيون واملرتزقة الخنوبيون 
بقطاع جبهة اليمريار الوطني عان قواعدلا عرب 
إقاماة بداض القارى للمزارعني املوالاني لمكومة 
الرئيال الدميال عيم. ولم تنيِه سانة 1963أ حيى 
بلغ عدع تلك القرى سبدة آالف تضم ثمانية ماليني 
شايص، غري أن لذه الادروع البرشية أو المواجز 
السكانية لم تمنع ثوار جبهة اليمرير من السيطرة 

عى 50 % من تراب خييناأ الخنوبية.

تاي تشي تون فالحة فيتنامية:
»يف البداية سانات طائراُت الدادِو تَُصُب نريانها 
خاوق الُطرق ُوطدان املاشاية بشاكٍل خااص وقد 
ا ييوجُب  راقبُت غاراُت الددِو وخلصُت إىل نييخٍة ِممَّ
َعَملُُه وساَن ما َخَدليُُه عى الشاكِل اليايل: بدد املوجة 
األوىل مان الغاارة مباارشَة أرسُض برسعٍة وساَط 
الُدخان الكثيف وقبل أن تيسااقط ُعخدٌة أُخرى من 
القنابال، إقطع بساكني ِجازارة سبرية ُرباع ثور أو 
جاموسة قيليها شظايا القنابل ثم أعوُع بُكِل اللمم 
الذ8 اسايطدُت المصاوَل عليِه وسان لاذه املهمُة 
خطريًة جداً ولكن ساَن ييوجُب عيلَّ إطداُأ رخاقي«. 
وبدد سايطرة جبهة اليمرير عى نصف خييناأ 
الخنوبياة ويف عااأ ل196 أعلن الرئيال األمريكي 
لينادون جونساون أن مدمرتاني أمريكيياني قاد 
لوجميا يف خليج تونكن القريب من الشامال عون 
أن تدلنَ الثورة تبنيها لُه أو يُدلن النظاأ الشايوعي 
اسيهداخه ضمن ععمه للثورة يف جنوب البالع. ولذا 
الذريداة تُشابه عى حدٍّ ماا حاعثه تفخاري أمريكا 
ملدمرتها )ساول( يف خليج عدن واتهمات حينها ما 
اساميُه »القاعدة«، وتنبه لهذه السياَسة األمريكية 
الشاهيد السايد ُحساني الموثاي، وقاال باأن لذا 
امُليطط بداية السايدمار الايَاَمان، وما نُشاالده 
اليوأ مان َعور أمريكي رئييس يف لاذا الُداْدَوان إال 
مصداٌق ملا قاله السايد ُحساني ولسادة األُخل الذ8 
سان ينظار منه. وبدد اخيدال لاذه اليفخريات عى 
مدمراتهاا يف خليج تونكون الفيينامي بدأت أمريكا 
بشان الغاارات عاى خيينااأ الشامالية، يف الوقت 
الاذ8 تداني مناه المكومة الدميلة ضدفاً شاديداً 

وانقسامات وتمرعات.

السيدة تاي تي شون.. تروي:
»لقد شاالدُت وضع مواطنينا اليسء يف الضفة 
الخنوبياة مان نهار بان لاا8 )النهر الاذ8 يربط 
الشامال والخنوب الفيينامي(، وقد سقطوا ضمية 
الغاارات الساايغونية. خفاي عااأ 1967طاارعت 
الغاارات الخوياة والقصاف املدخداي اآلالف مان 
لاؤالء الناس اليُّدسااء حياى ضفة النهار، وسانوا 
يرصخون باتخالنا: إخوتنا يف الشامال، أنقذونا، يا 
عم ُلاْو يِش منه انقذنا. لطلت الدموع من عيوننا. 
وساارعت ميليشياتنا الشادبية إلنقا لم بواسطة 
قاوارب الصياد والقاوارب الرشاعياة، ونخماوا يف 
نقلهام عارب القاوارب إىل الضفاة الشامالية رغام 
تسااقط الصوارياخ والقنابال وما زال لاذا املنظر 
الباعاث عاى األىس ممفاوراً يف  اسرتاي حيث أنه 
من املداروف أن نصاف سمية القنابال والصواريخ 
الياي ألقيهاا الواليات امليمادة عى شامال خييناأ 
ساقطت بشاكل خاص عى خااق لناغ. ورغم  لك 
خإن الخميع لنا يقاتل بكل األسالمة والبناعق. إن 
ُسّل خارع رجالً أسان أو امارأة لو مقاتل- الفالحني، 
صياعو األسماك والكواعر السياسية، وأنا لنا أقوأ 

بمهميي مثل اآلخرين«.
ومناذ خربايار 1965، تاواىل القصاف األمريسي 
لفيينااأ الشامالية، ويف 6 ماارس، تام أول إنازال 
للبمرياة األمريسية يف جنوب عاناناغ. وظل الوجوع 
الدساكر8 األمريسي يازعاع يف خييناأ ليبلغ يف نهاية 
1965 ماا ينالز 200 ألف جند8، ثم وصل يف صيف 
ا196 إىل ماا يقارب مان 69,000 جناد8 أمريكي 
ومرتزقاة جنوبياني ومرتزقة أجانب من أسارتاليا 
ونيوزيلنادا، والفلباني، وسوريا الخنوبياة وتايالند. 
واسايمر القصف الُداْدَواناي األمريكي عى خييناأ 
الشمالية لييوقف عن ععم الثورة يف الخنوب، إال أن 
لاناو8 رخضت مطلقاً أ8 حاوار مع أمريكا يف ظل 
الُدااْدَوان الخو8 امليواصل. وعى الُرغم من اليفوق 
الدسكر8 ألمريكا وحلفائها اإلمربياليني إال أنه ظل 
يقصف شمال خييناأ بالطائرات امليطورة والقنابل 
امُلمرماة ولم يخرؤ عاى غزولا باراً )سما يقصف 
تمالاف الُدااْدَوان السادوع8 األمريكاي صندااء 
وصدادة عون الخرؤ عى عخولهاا براً(، وعى الرُّغم 
من شادة القصف عى الشامال لم تسيطع أمريكا 
أن تضغاط عى لانو8 لوقف ععمهاا للمقاومة يف 
الخنوب، خشانت الطائارات األمريكياة قصفاً عى 
كان يف قرى  ُقرى الفالحيني يف الخنوب وتخميع السُّ
مدزولة وتصفية ُسّل املقاومني الشيوعيني، وإحراق 
األرايض الزراعياة، وقاد حاولت بكل الوساائل ولم 
تسايطع أن توقاف املقاوماة والثاورة اليَّاَماّررية 

يف الخناوب وال أن تقطاع ععم لو يش مناه للثوار 
الخنوبيني.

يقول الصياع لاو زوا8 25 عاماً وعضو اإلعارة 
اململياة: »تدرضنا رغام  لك يف الغاارة األوىل  اتها 
لهخماة وحشاية بما ال يقال عى أربداة وعرشين 
طائرة قا خة مقاتلة واسايمرت أربع ساعات و لك 
يف صبااح اليامال مان نيساان 1956وبداد  لك 
أصبمت الغاارات أعنف يف األياأ اليالية واشارتست 
افن المربية اليابدة  مدها يف القصاف مدخدية السُّ
لألسطول السابع األمريكي حيى أن المياة أصبمت 
مسيميلة وخّكر الدديد من الناس بالرحيل إال عمل 
الباالع، حيث المياة أسثار أماناً إال أن لذا سايدني 
الهروب من موقع قيايل ولو يشء غري قابل لليفكري 
يف نطااق حرب الشادب، وييوجب عليناا االليصاق 
بااألرض والبمار مهماا سان الثمن، خقااأ املكيب 
المزباي الشايوعي بيوعياة الناس باتبااع نمو ج 
حارب الدصابات يف سوتشايا املقاطدة الواقدة عى 
مقربة من بوابة ساايغون، حيث اسايطاعوا حفر 
أنفاقهم تمت األرض وعاشوا خيها يقاومون الددو 
الغاز8، لقاد سان عملنا من أجل جلاب مواع البناء 
الرورية أن نهدأ بيوتنا ونقطع أشاخار حدائقنا 
وسارت المياة تمت األرض سريلا الطبيدي، خكان 
األطفال ينشادون بمارح ويقوأ النااس بأعمالهم 
عاى ساطح األرض بنشااط، وصماد الشاباب يف 
مواقدهام القيالية بثباات، أما يف الليال وخصوصاً 
يف وقت الغسال ييارج الناس لمراثاة حقول األرز 
وصياد السامك، وبذلَك لام نأسل مالء بطوناً خقط 

ولكننا أرسلنا امداعات الطداأ إىل الخبهة أيضاً«. 
طوال لذه الفارتة ترسزت املقاوماة الفيينامية 
)الخنوبياة( يف الخباال واألعغال الياي سانت تقاتل 
ماع أبنائها الذيان يدرخونهاا جيداً، خيماا يخهلها 
األمريكيون.. ويف ا196، أطلل الثوار الشيوعيون ما 
عارف بهخوأ »تيت« )عيد الييات ولي االحيفاالت 
الفيينامياة بالداأ الخديد( عاى مخموعة عمليات 
عساكرية شاديدة اسايهدخت أسثر من مائة لدف 
عساكر8 أمريكي يف وقت واحد. واسيطاعت قوات 
الثاوار اليغلغال يف الخناوب حياى بلغاوا الداصمة 
األمريكاي  اليواجاد  مدقال  الخنوبياة ساايغون، 
وشانوا عليهم لخوماً سثيفاً، رغام أن قوى الثورة 
الفيينامياة خقدت أسثار من 5ا ألف شاهيد، إال أن 
الندكاسات المرب يف الداخل األمريكي سان له تأثري 
قو8، سما أن أمريكا اُصيبت باليأس والدخز وسأنها 

تقاتل جناً.

في مواجهة العدوان األمريكي.. 
اإلنتاج والقتال:

الطائارات  حلقات   1965 حزياران  ا2  ياوأ 
األمريكياة خاوق ناأ عيناغ وأساقطت صوارييها 
عى أحد أحياء الُدمال، مما تسبب يف مخزرة ألرُسٍة 
بكاملهاا وجرح الدديد من الساكان ويف يومي 2 إىل 
ل تموز من نفل الداأ ساقطت القنابل عى مدخل 
مصناع المرير، ويف عاخل أقسااأ مدمل الصباغة، 
سانت المرب ثقيلة عى 95 ألفاً من ُسكان ناأ عينغ 

وسان جهاز اإلنذار من 5 إىل سبع مرات يومياً. 
رسضات النسااء يف صاف واحد نماو ضواحي 
املدينة وسان من امُلمكن تمييزلن عى أنهن عامالت 
يف املؤسساة من خالل مرايلهان وقبداتهن الكبرية 
املصنوعاة مان القمااش األزرق وحاملاا وصلنا إىل 
أرض خضاء قفزنا يف خندق ُميدرج ويف تلك اللمظة 
بالضبط ُسامع أزيز الطائارات النفاثة اليي غمرت 
املدينة بمشااعل اإلنارة وجدلات املدينة سأنها عى 
عيبة الصباح بلون برتقايل ُقرمز8 وسانت املدخدية 
املضااعة للطائارات تنساج شابكة حقيقياة مان 
االنفخارات يف السماء، مما جدل األرض ترتج بفدل 

الرماية امُلسيمرة.
 ))ال تيف !(( لمسات خياة تضع عى خو تها 
شاارة الدخااع الذاتاي )اللخاان الشادبية(، وتيدىل 
عاى ظهرلا حقيبة إساداف أويل تابدت لامساة: 
))نمن بديداِن عن املصنع ُلنا بديدان عن أ8 لدٍف 

للددو((. 
- سألُت الفياة: لل نمن بديدان عن املؤسسة؟ 

- قالت: )) حوايل سيلو مرت واحد((. 
- وسيف اسايطدت أن تبيدد8 لذه املساخة عن 

املصنع؟ 
- ))إن لدينا نظاماً من خناعق االتصال تؤع8 إىل 
خارج املصنع يف سبع اتخالات مييلفة وسل قسٍم 
يف املصناع يأخذ اتخالا ُممدعاً تقَر لُه ُمسابقاً وقد 
أجرينا عدة اخيبارات وتمارين يف لذا الشأن، ولذلَك 
خإنناا لن نُؤخذ عاى حني َغرٍة مهما سانت وساائل 

الددو((.
- حياث أنَاِك عضاوٌة يف الدخاع الذاتاي خلما ا ال 

تمملني بُندقية؟
- ))إنني ُمكلفٌة بالدمل يف خريل اإلسداف األويل 
وقد تدربُت عى اسيدمال البندقية والرشاش ولكن 
ال يممل عااعة خريل الدخاع الذاتي ساالحاً ويممل 
الساالح امُلقاتلاون ووحدات امُلماخظاة عى النظاِأ 

خقط، وال خرق اإلسداف األوىل ألوية اإلطفاء((.
- ولل تُشارسني الدامالت يف الوحدات امُلقاتلة أأ 

خقط يف خريل اإلسداف األوىل؟
- نُشاارك أغلبيينا يف خرق اإلسداف األويل ولكننا 
نُشاارك أيضاً يف الوحدات امُلقاتلاة حيى أن سثريات 
مناا قائادات يف امليدانياني الدساكر8 والسايايس، 
واليش باليشء يُذسر خإن نائبة املفوض السيايس يف 
سييباة الدخاع الذاتي يف مصنع النسايج لي عاملة 
نسايج )تاران تي تو( ساكرترية منظمة الشابيبة 

الدمل يف املصنع((.
ا196، أعلان جونساون وقاف  31 ماارس  يف 
القصف األمريسي لشامال خييناأ، ليكساب أصوات 
عاخلية أمريكية، خقد تقدأ لدورة انييابية جديدة. 
ويف منيصاف مايو من نفل الداأ بدأت املفاوضات 

بني الفييناميني واألمريكان يف باريل.
 

المقاومة اليومية:
ويُضيف الصياع لو زوا8 يف شهاعته: 

الخنارال  اآلن حدياث  إىل  اسرتاي  »وقاد عااع 
األمريكي امُليقاعد  لك الرشير امليدخرف حينما قال 
»سنقصف خييناأ الشمالية حيى نديدلا إىل الدرص 
المخار8«. ولكن عاى النقيض من عاوعة خييناأ 
الشامالية إىل الدرص المخر8، خقاد عخلت خنغلنغ 
عرص سبيكة أملنيوأ الطائرات )عورا ليومني(، ولي 
املنطقاة اليي تدرضت ألعنف قصف عى جمهورية 
خيينااأ الشامالية الديمقراطياة، خمان بني 200ل 
طائرة أساقطت خوق خييناأ الشامالية، أُساقطت 
00ل طائارة منهاا يف خنغلناغ لوحدلاا، واآلن خان 
حطامها املصنوع من أجوع وأخف املداعن يف الدالم 
يُقادأ عاى األقل بداض الغاياات الناخدة لساكان 
خنغلناغ. لقاد ثَبُاَت بشاكل قاطع باأن امُليططني 
االسارتاتيخيني يف البنياغاون حسابوا حسااباتهم 
بمدزل عن تقدير القوة الكامنة يف الرجل الفيينامي 
واالزلار اليي يزرعهاا يف مواقده القيالية واألغاني 
النابداة من صدره عرب نضاله الباسال الطويل ضد 

لغزاة األجانب«. 
الثانياة  الفارتة  يف  نيكساون  نخااح  وبداد 
لالنيياباات األمريكياة عااأ 1969، أعلان أن 25 
ألف جند8 أمريسي سايغاعرون خييناأ يف أغسطل 
1969، وأن 65 ألفااً آخرين سايخر8 عليهم نفل 
القارار يف نهاياة تلاك السانة. إنماا ال االنساماب 
األمريساي الخزئاي مان خيينااأ وال ماوت الزعيم 
الشامال ُلاْو يِش منه يوأ 3 سبيمرب 1969، أوقف 
عملياات امُلقاومة الفيينامياة. ويف لذه املفاوضات 
يف باريال لام ييناازل الفييناميون عان حقهم يف 
املقاوماة، واشارتطوا أن يوقفاوا إطاالق النار مع 

خروج آخر جند8 أمريكي من وطنهم.

االحتجاجات المناهضة للحرب:
الفييناماي  الاذ8 سان باه الشادب  الوقات  يف 
موحاداً صلباً يف مواجهة األمرياكان، سانت الخبهة 
الداخلياة األمريكياة تزعاع انقسااماً، )سماا تزعاع 
وحادة الايَاَمانيني وتفكك حلف الُدااْدَوان( زاعت 
االحيخاجاات املناوئاة للمارب يف أمرياكا، سما أن 
املواطناني األمريكياني ساناوا يارون أن حكوميهم 
تدعام حكومة غاري رشعية يف جناوب خييناأ. وما 
زاع لاذا الطاني بلاة أن أمرياكا عااأ 1970 غزت 
عولاة سمبوعيا املخااورة لفييناأ ليارب القواعد 
الدساكرية الثورياة الشايوعية اليي سانت تسااند 
ُلااْو  بالقائاد  الفيينامياة وعاى عالقاة  الثاورة 
يِش مناه، ولاذا اليوساع الدساكر األمريكاي زاع 
ضغاط الشاارع عاى اإلعارة األمريسياة أن يوقفوا 
المارب، وخاصاة مع اخيضااح أمرياكا وترسبات 
قصاص توحشاهم، ولاذه الوثائل سانات تنرشلا 
االسييبارات األمريكية تمهيداً لالنسماب. مع لذا 
الضداف الداخيل األمريكي أخذت المرب الشادبية 
الفيينامياة منماًى أسثر ثورية حاني قامت خييناأ 
الشامالية بهخوأ ساساح يف 30 مارس عاأ 1972 
وسان رع الفدل األمريكي مزيداً من القصف الخو8، 
وبداد يأس أمريكا مان عحر قوة الثورة الشامالية 
الياي عخلات الخنوب أو سارس املقاوماة الخنوبية 
أمار الرئيال نيكساون ياوأ 17 عيسامرب 1972، 
بقصف لانو8 ولايبونغ )امليناء الرئيل يف خييناأ 
الشامالية(، خصبات طائارات باي 52 نريانها عى 
املدينيني يف قصف لم تدرف المرب الفيينامية نظرياً 
له. وخقدت أمريسا 15 من لذه الطائرات سما خقدت 

93 ضابطاً من سالح الطريان األمريسي.
أعلان يف 23 يناير 1973، عان اليوصل إىل اتفاق 
وقاف إطالق الناار الذ8 عخل حياز الينفيذ يوأ ا2 
من نفل الشاهر. لم ينيِه مارس 1973 حيى غاعر 
آخار جناد8 أمريسي مان خيينااأ، وسانات أمريكا 
تدياش أزماات تخدلهاا غري قااعرة عاى مواصلة 
ععمها للمكومة الدميلة يف الخنوب بدد االنسماب، 
خاسايغل الثوار لذا الُضدف وشنوا لخوماً ساسماً 
عاى الخناوب مميلاني مدينة خياوك بناه يف يناير 
1975، وتابدوا لخومهم الكاسح الذ8 توج بدخول 
ساايغون ياوأ 30 إبريال من نفل السانة. حينها 
اسايقال رئيل وزراء المكوماة الخنوبية الدميلة 
واسايلمت الُسالطة المكوماة الشامالية، ويف 17 
ماياو قامت انييابات الخمدية الوطنية الدامة من 
الشامال والخنوب وأُعيد توحيُد خييناأ تمت سدولة 
اشارتاسية وماا زالات حيى الياوأ صامادًة، تُدرف 
باسام جمهورياة خيينااأ الديمقراطية الشادبية. 
وسان الخيااً يف نهاية لذِه المارب الثورية، سيف أن 
الطائارات األمريكياة لم تيساع لممال ُسّل الُدمالء 

حني انسمب مهزومة  ليلة. 
___________________

املراجع:
- كت�اب »المقاوم�ة اليومي�ة يف فيتنام الش�مالية«، 
للمؤلف فوكان، دار ابن خلدوان سلسلة تجارب حركات 

التَّ�َح�ّرر الوطني. 
- »دروس الث�ورة الفيتنامي�ة«. مجل�ة المناض�ل 

الشيوعية الثورية لبنان العدد العارش 1970.
- ويكبيديا الموسوعة الُحّرة.

 قراءة في تجربة التحرر الوطني الفيتنامي

اليمن وفيتنام.. مطارق شعبية في وجه اإلمبريالية األمريكية
أنس القاضي *

يف قراءِة تخارب حرسات اليَاَماّرر الوطنية 
الداملية ِعظاُأ الدروس اليي ينيهُخها ُسلُّ 

دٍب ثائٍر أثناَء ثورة تَاَمارُّره، ليضيَف إليها  شَّ
خصوصياِت نضاله الوطني، ومن مخمل لذه 
اليصوصيات تغيناي حرساُة الثاورة الداملياة، يف 

مواجهة اإلمربيالية والصهيونية الداملية، خقوى 
االسايدمار يف الدالم واحدة، وبالرورة قوى 

الثورة واحدة. وتُدد اليخربة الفيينامية من أعمل 
وأغنى اليخاارب الثورياة يف الدااأ، الياي أثبيات 

وتُبت بأن الشدوب مهما سانت ُمفقرة وإْماَكانياتها بسيطة، ُمضطهدة 
وُمسيضدفة بإْماَكانها قهر أعيى الُغزاة، وأطغى عول االسيدمار ونيل 

ُحرييها واسيقاللها، وأن األرَض ِلَمن يفلُمها.
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سلبية اإلعالم في ترجمة قضية باب المندب

بعد نصف عام من العدوان 
انتصر اليمن!

إنتبهوا للخطر الداهم
صالح القرشي

م�اذا يعني تفخيُخ وتفجيُر المس�اجد وهي ممتلئة بالمصلي�ن األبرياء الذين 
ح�روا لعبادة الل��ه؟؟!! يعني أن الفك�ر الوهابي التكفيري يعت�رب ُكّل َمن يف 

المسجد هم من الكفار وحالالً قتلُهم، وبالتايل فان ُكّل إخواننا )الزيود( كفار.
ال نغالط أنفس�نا ونهرب من الخطر وندفن رؤوس�نا يف الرمال، الرجل الذي 
يأتي لتفجير نفس�ه داخل المس�جد ليقتل المصلين، هو بفلس�فة الفكر الوهابي 
التكفيري أنه يتقرب إىل الل�ه وسوف يدخل الجنة بهذا العمل، حسب ما أفتوا له 

مشايخ هذا الفكر العفن المخرتق من االستخبارات الغربية.
 أيه�ا ال�يَ�َم�نيون اعرفوا من تواجهوا، أيها الس�نة الش�وافع اعرفوا الخطر 
الذي بين أيديكم ويف مدنكم ويف قراكم ينترش، ويّدعي ظلماً وزوراً أنه من الس�نة 
وينترص للسنة. أبعد أكثر من 1000 سنه أنتم وإخوانكم الزيود متعايشون وهم 
من أصل اإلسالم وال يوجد أي فرق بينكم وبين ما يعتقدونه تخل باإلسالم، أبعد 
هذا تس�محون إىل هذا الفكر الوهابي أن يتس�لل بينكم ليحكم عىل نصف الشعب 

ال�يَ�َم�ني بأنهم كفار؟!.
يجب عليكم أيها الش�وافع الس�نة يف ال�يَ�َم�ن طرد هؤالء من قراكم ومدنكم، 
ومحاربة ُكّل من ينرش هذا الفكر الوهابي التكفيري الذي يمزق نس�يج المجتمع 
العربي والمسلم، وحاشا لل�ه أن يكون من ينتمي إىل هذا الفكر ُسنياً أو ينتمي إىل 
الطائفة السنية، يف الحقيقة إنه العدو األول للسنة، بتحريف قيم اإلسالم السمحاء 
والزج باهل الس�نة يف حروب مع إخوانهم المس�لمين ظلماً وعدواناً، فقط خدمة 
للصهاين�ة وللغرب الظالم المس�تكرب الذي يرس�م الخطط لتمزيقن�ا وإضعافنا، 

وهؤالء التكفيريون الوهابيون ينفذون هذه الخطط.
أيها ال�يَ�َم�نيون، ش�وافَع وزيوداً، نناش�دكم برسع�ة التوحد ضد هذا الفكر 
الوهاب�ي العفن الذي دخ�ل حديث�اً إىل ال�يَ�َم�ن عىل غفلة منك�م بدعم من هذه 

األرسة السعودّية الصهيونية العميلة للغرب.
أرجوك�م.. إن ه�ذا الخط�ر داه�م ع�ىل الجمي�ع يف ال�يَ�َم�ن، يج�ب التوحد 
لمحاربت�ه، ابتعدوا اآلن عن خالفاتكم الجانبية حول تقاس�م الس�لطة أو الحكم 
أو المطالب�ة بالحقوق، هذه أجلوه�ا كلها إىل ما بعد االنتهاء من التخلص من هذا 
الخطر اإلجرامي الذي يمثله هؤالء التكفيريون الوهابيون ومش�ايخهم، س�وف 
يدخلونك�م بح�رب يف ما بينكم تأكل األخر واليابس ول�ن تقوم لكم قائمة بعد 

ذلك، ستستمر الحرب السنين الطويلة ولن توقف. 
أن�ا ال أبال�غ يف هذا، طالم�ا وأن ه�ؤالء التكفيريين الوهابيي�ن ومن يدعمهم، 
تقوم العقيدة التي يحاربون بها ويقتلون عىل أساس�ها عىل اعتبار نصف الشعب 

ال�يَ�َم�ني كفاراً، وهذا خطير خطير جداً ال مجال فيه للتهاون والتغايض.
ويجب عىل الجميع تحمل المسؤولية. 

الل�هم إني بلغت الل�هم فأشهد، وحسبنا الل�ه ونعم الوكيل، نعم الموىل ونعم 
النصير

 فهمي اليوسفي
قضياة بااب املنادب ومماولاة السايطرة عليه مان قبل آل سادوع 
وإرسائيال تديرب قضية ممورية وبالغة األلمية رالناً يف مخرى الرصاع 
بالايَاَمان مع السدوعية والدول الطامدة والرشيكة بالددوان عى بلدنا.
ومن املؤساف ييناولها الكثري من اإلعالميني بساطمية شديدة وعون 

إعراك؛ ربما الزعحاأ روتني الدمل اإلعالمي اليومي.
ماع أنني أعيرب باأن ترمومرت قيااس القدرات اإلعالمياة، أية قدرات 
اإلعالمياني عندماا ييناولون أية قضياة، تقاس تلك القادرات من خالل 
األسائلة الياي تُطارح حول القضياة، حيث تُاربز تلك األسائلة القضية 
املطروحاة للنقااش برميها ليكاون ممل اليمااأ الرأ8 الدااأ الداملي 
واإلقليمي والداخايل، ومن خالل ميابديي لوساائل اإلعالأ لذه اليومني 
أملل تساطيمها من قبل اإلعالأ واإلعالميني، األمر الذ8 يخدل الرساائل 
اليي تصل للمشالد ضديفة جداً وال تدطي ألميًة للمدث من قبل الرأ8 

الداأ:
باكل تأسيد لاذه الساطمية ال تيدأ القضياة اليي نمان بصدعلا، 

سماا أن الدمل االرتخايل  ات الطابع الدشاوائي غري املادروس عى الصديد 
اإلعالمي لو جزء من الكارثة.

خإ ا سانت األسئلة اليي يطرحها اإلعالميون سطمية، يدني أن اإلعالمي لو سطمي 
خكرياً وسياسياً و... إلخ وال يسيطيع الغوص بدمل وقراءة ما بني السطور مما يخدل 

النييخة سطمية. 
مناذ يومني وأنا بصادع امليابدة لهذه القضية )باب املندب(، لكنني أملل أن األسائلة 
الياي تام طرحها عن لذه القضية من قبل الكثري من وساائل اإلعالأ يف أعنى عرجة من 
الساطمية ولها طابع عشاوائي ولم ييم تناولُها بدمل اسارتاتيخي رغم أنها تسيدعي 

 لك.
وبمكم أن يل عالقة باليَّأريخ وبالنشااط السايايس ومدايشيي ملخرى األحداث اعيرب 
بان لذه القضية بالغة األلمية وتسايدعي تساليط األضواء عليهاا وتناولها بدمل من 

عدة زوايا ألجل حارض ومسيقبل الايَاَمان واملنطقة والدالم بأرسه.
ال شاك بأن إرسائيال لها عالقة وأطمااع مبارشة وغري مباارشة بمضيل املندب من 

املايض للمارض وبالذات من ٧٣ وحيى اليوأ.
خهناك أطماع قد تمققت لصالمها وتم تنفيذلا وأُْخااَرى قيد الينفيذ، ومشاارسيها 
الرالنة مع السدوعية لي آخر بروخة مبطنة لها ولدول الخوار بمرياً وبرياً ولها عالقة 

أيضاً بما جرى ويخر8 يف املندب وبكثاخة لذه األَيّْااأ.
مثل لذه األمور تمياج لقراءة منهخية بَديداً عن اليساطيح والدشوائية ألجل إنقا  

الايَاَمان، وصد الطامدني واملميلني.
يا مدرش اإلعالميني:

ألن اليساطيح يدد سارثة وال يساهم بالمل يسايدعي األمر إَعااَعة النظر حول لذه 
القضياة بكام ألمييها عاخليااً وإقليميااً وعولياً، لكوناي عندما أشاالد تناولها بهذه 
الطريقاة حيى من القناوات األجنبية اليي تسايقي املدلومات من قبل أبنااء الايَاَمان 
والذ8 ال يدرك الكثري منهم ألمية املندب وال يسايطيدون ترجميها بشاكل عقيل وليل 

لديهم إملاأ بمخرى األحداث حول لذا املضيل ُوُصوالً ألحداث اليوأ.
لذا يف مخمله جدلني أتالم؛ ألنني املل اليساطيح عون اإلَشااَرة ملا ينبغي بَديداً عن 

الوجبات السندوتشية إعالمياً.
مع أن الدوعة ألرشيف املايض بالنسبة لإلعالميني لو عماغ الدملية اإلعالمية.

خاإ ا سان اإلعالمياني ساطميني والضياوف اليي تسايضيفهم القنوات ساطميني 

ملناقشاة لاذا القضية خما ا تيوقداون النييخة وماع احرتامي لشايص لبناني خبري 
عساكر8 ملسات منه تقييماً اسارتاتيخياً عساكرياً ملخارى املدرسة الدساكرية وسان 

تشييصه أقرب للواقع من الناحية الدسكرية.
أما البقية عى حد املثل الشدبي »عمياء تقوع مخنونة«.

إ اً وأسرر لذا السؤال: ما ا تيوقدون النييخة عندما يكون اإلعالمي 
سطمياً والضيف أسثر سطمية؟

خهل لذا سييدأ ما نمن بصدعه؟
أأ سايكون النييخة أسثر سارثية؟

ولال يدلام اإلعالميون باان اغييال المماد8 وأحاداث يناير ٨٦ أ 
واسايقالل ارترييا وقضية جزيرة حنيش وانهيار االتماع الساوخيييي 
لهاا عالقة بهاذا املضيل ُوُصوالً ملاا نمن خيه من عادوان خارجي عى 

الايَاَمان؟
إ اً أيان اإلعالمي المصيف واململل امُللم باألحاداث الذ8 ننيظر منه 
ترجمة منطقية وعميقة؛ ألن اليقييم الساليم والدقيل للمشاكلة جزء 

من المل لهذا المدث؟
لل يدرك اإلعالمي أَْو االرتخايل بان اتفاقية سيكل بيكو لها عالقة 

بهذا املضيل؟
لال يدرسون ِبأَن مرشوع رشق أوساط جديد له عالقة بمخارى األحداث اليوأ بهذا 

املضيل؟
لال يدرسون ِباأَن ما يشاهده املندب الياوأ له عالقاة بمرشوع أنور عشاقي رجل 

إرسائيل باملنطقة؟
لل يدرسون ِبأَن قضية القرصنة البمرية لها عالقة بما يخر8 اليوأ بهذا املندب؟

لال يدرسون ِبأَن لربيطانيا أطماعاً اقيصاعياة عمالقة بهذا املضيل مرتبطة برصاع 
وتناخل عاملي حوله؟

لال يدرسون ِبأَن بداض البياوت اليخارية تيناخال لصالح أطماع الياارج يف لذا 
املضيل؟

لل يدرسون ِبأَن مماولة السيطرة عى لذا املوقع له عالقة باملسيثمر أبو يارس الذ8 
عّطل ممخر ميناء املياء بدد أن صدد لاع8 رئيساً؟

لل يدرسون ِبأَن لاع8 قد وّقع لألمريكان ببناء قاعدة عسكرية يف جزيرتي سقطرى 
وبريم؟

لال يدرسون ِبأَن انزعاج الغرب من تدخل روسايا بساوريا ملكاخماة اإلْرَلاااب له 
عالقة بباب املندب؟

لل يدرسون ِبأَن زيارة يس يس مرص لروسايا أخرياً لها عالقة بمخر8 األحداث لذه 
األَيّْااأ باملندب؟

إ اً سيف نبمث عن حل وترجمة أقرب للواقع والكثري من أبناء البلد ال يدرسون ألمية 
املضيل عى املسيوى الداخيل واإلقليمي والدويل؟ 

أليل لذا سارثة ومؤملاً؟
أرجاو من اإلعالميني رسعاة إَعاَعة تنااول القضية بدمال من عدة زواياا، والدوعة 
ألرشايف  اسارة املايض السايمضار الماارض وترجمة ماا ينبغي ترجمياه عى ساخة 
األصدادة وربط ما جار8 ويخر8 بامليغاريات الدولياة واإلقليمية والداخلياة للمراحل 
الساابقة ُوُصاوالً لهاذه املرحلة ليكون الصاورة أوضح نظاراً ألن لاذه القضية بالغة 
اليطاورة واليدقيد عى حارض ومسايقبل الايَاَمان واملنطقة بشاكل عاأ وتسايدعي 
مناقشايها بدمل بَديداً عن اليسطيح، واملدذرة النيقاع8 رغم أن يف جدبيي الكثري عنها 
ومن الصدب سيابة ما يدور بمييليي نظراً لددأ وجوع سهرباء لشمن الهاتف ورغم أن 
الكهرباء لي جزء من اللغز بباب املندب وجزء من أطماع اليارج بهذا املضيل، تمياتي 

ورجائي عدأ االنزعاج من نقد8.

 زيد البعوه
الياوأ نسايطيع أن نقول: إن الشادب 

الايَاَماني انيرص عى الغزاة واملميلني.. 
خاالل أسثار مان ساية أشاهر شانت 
أسثار من عارش عول، من ضمنهاا أَمريكا 
وإرسائيال حرباً عساكرية واقيصاعية وال 

إنسانية وإعالمية ويف مييلف املخاالت..
 حرٌب نسيطيع أن نسميها األعنف منذ 
أن تقاتال ابناا آعأ إىل اليوأ، حارب جوية 
وبرية وبمرياة، حرب بمييلف األَسالمة 
امليطاورة واملمرماة عوليااً قابلهاا حرب 
صمت عاملي تخااه ما يمدث من جرائم يف 

الايَاَمان. 
لخماة جوياة وصفها بداض اليرباء 
السياسايني  اململلني  الدساكريني وبدض 
بأنها أقوى لخمهة جوية عى شادب عى 

مر اليَأريخ.. 
واليابال  األخار  أسلات  حارب 
وعمارت آالف املنازل واملصانع واملنشاآت 

واملؤسسات المكومية الايَاَمانية.. 
حرب قيلت األطفال والنسااء والشيوخ 

والشباب وحيى الميوانات.. 
الشادب  حاارصت  اقيصاعياة  حارب 
الايَاَماناي مان ُسّل مقوماات المياة من 
ماواع غذائية وماواع برتولياة وأعوية وسل 

يشء.. 
عول  أقدمات  حياث  إعالمياة،  حارب 
الدادوان عى حخاب القناوات الايَاَمانية 
يف مييلف األقمار مثل قناة املسارية وقناة 
وسابأ  الرسامية  والايَاَماان  السااحات 
والايَاَمان الياوأ وبقية القنوات ومييلف 
املواقاع اإللكرتونية، ومقابل  لك شاغلت 
عارشات القناوات املوجهاة ضد الشادب 

الايَاَماني واملساندة للددوان. 
وحارب ال إنساانية، حياث عمدت عول 
املنظماات  مواقاف  رشاء  عاى  الدادوان 
اإلنساانية باملال وعى رأسها األَُمم امليمدة 

اليي اسيفت بالينديد والقلل. 
الشادب  اسايطاع  ُسّل  لاك  ورغام 

الايَاَماناي أن يواجاه لاذه المارب وأن 
يصماد يف وجههاا بال اسايطاع الشادب 
الايَاَماناي مان خاالل الخياش واللخان 
الشدبية أن يهزأ قوى الددوان ومرتزقيهم 
يف أسثار من مدرساة وأن يمطروا أرايض آل 
سادوع ومواقدهام بمييلاف الصوارياخ 
ساكوع  خيهاا صوارياخ  بماا  والقذائاف 
وتوشاكا وصوارياخ مملياة الصناع مثل 
النخام الثاقب والزلازال وغريلا، بل  لبوا 
إىل أبداد من  لك حني قرروا اقيماأ املواقع 
جيازان  مان  سلٍّ  يف  السادوعيّة  واألرايض 
ونخاران وعساري وقيلوا عادعاً سبارياً من 
الخنوع والضباط السادوعيني وتدمري عدع 
سباري من الدبابات واملدرعاات وتقدأ سبري 
عاخال ُعمل األرايض السادوعيّة َوأرس عدع 

من الخنوع السدوعيني.. 
وماع ُسّل  لاك ماا يازال الايَاَمانياون 
عازمني عى امُلي يف املواجهة والبمث عن 
النرص وما يزالاون ييوعدون عول الددوان 

بمزيد من الهزائم.. 
وبدد مرور نصف عاأ ورغم إمكانيات 
الدادوان نسايطيع الياوأ أن نقاول: لقد 

انيرص الشدب الايَاَماني.. 
ندام انيارص الشادب الايَاَماناي ولو 
َوإىل  الدادوان إىل صندااء  وصلات قاواُت 

مران.. ولذ مسيميل. 
انيرص الشادب الايَاَماناي حني صمد 
وثبات.. انيارص الشادب الايَاَماني حني 
اسايطاع أن يواجه تمالفااً عاملياً.. انيرص 
الشادب الايَاَماني حني اسيطاع أن يقيل 
عادعاً سبارياً مان املميلاني وحاني تدّمال 
الشادب  انيارص  السادوعيّة..  األرايض  يف 
الايَاَماناي حني قرر أن يواجه وأن ينيرص 
وأن يصماد.. انيارص الشادب الايَاَماني 
حاني قرر أن ال يرتاجاع أو أن يرسع للغزاة 
واملميلني.. انيرص الشدب الايَاَماني حني 
لام يينازل عان مواقفه وقيماه ومباعئه.. 
انيرص الشادب الايَاَماني حني قدأ ُسّل ما 
يملك يف سابيل االنيصار حني قدأ الشهداء 
وحاني قادأ خارية رجالاه يف سابيل الله 

والوطن، وانيرص الشدب الايَاَماني.

كتابات

الحرب الناعمة 
والخشنة في 

نهايتهما! 
  حمود أحمد مثنى 

لددوان الداصفة من 
عرباان نخاد واليلياج 
ألداٌف وظِّاف لها الديَن 
واليأرياخ ويمياد زمنياً 
إىل بدايات إنشاء مملكة 
آل سادوع، خقاد سانات 
اليماُن عصياة وصدبة 
بالمارب  الهزيماة 
أجلت  آناذاك.  املباارشة 
خكرة المرب الدسكرية 
بمارب  واسايبدلت 
ناعمة تيمثال بإخضاع 
اليمناي  اإلنساان 
وإَعاَعة لندسايه  لنياً 
املفاليم  أعلخاة  )إَعااَعة 
الدينية واليأرييية( يف ساياقها المضار8 وخل االيدلوجية 
)الولابياة ا البدوياة النخدياة( بقطع الصلاة المضارية 
لإلنساان اليمناي لييم صياغاة األجيال الخديادة بديداً عن 
املوروث املذلبي الزيد8 ا الشااخدي ا الصويف ا االسماعييل 
باعيبارلاا )سفرية قبورية راخضية رشسية( وما اسيسابُه 
الفكر اليمني املدارص من تيارات سياسية مدارصة يسارية 
اا اشارتاسية ااا قومياة وليربالياة وعلمانياة باعيبارلا 
)إلماعية اا وجاللية اا سفرية اا وثنية( ورضورة إيقاف 
اخيياار وزلاو اليمنياني بأصولهم وجذورلام المضارية 
الياي ييدااىل بها الشادب اليمني عى بلادان اليليج بمخة 
االخييار بأزمنة الخاللية حسب توصيفهم، وعند الوصول 
إىل مرحلة تقبل اليمنيني بهذه الهندساة لنا ساوف يسهل 
السايطرة واليمكم بهم ومن ثم ييام توجيههم وتوظيفهم 
بمساب خطاط أرستاي آل سادوع وآل الشايخ ليمقيال 
األلداف اإلرلابية اليي تهدع وتدمر الدول مثل أخغانسايان 
والشيشاان وسشامري والداراق وساوريا وليبياا ولبناان 
والخزائر... إلخ، باالسايفاعة من الكثاخة السكانية الهائلة 
لليمان واليقارب الخغرايف ووجاوع المرمني الرشيفني مكة 
واملساخد النبو8 أحد ألم الدوامل يف تمقيل تلك املشااريع 
والغايات اليي تسدى ليمقيقها الولابية ووسائل املرشوع 
الناعام تمثل برشاء الذمم وبناء عرشات آالف من املسااجد 
واملراساز الدينياة الولابياة اليكفريياة وتقديام آالف املنح 
الدراسية الدينية للطالب من مييلف املناطل اليمنية ومنع 
اسايقرار وبنااء الدولة اليمنياة بدّدة وساائل سي ال يكون 
لإلنساان اليمنى عور ايخابي يف الارصاع الدربى الصهيوني 
سماا تقيضياه مصلمة وحاجاة األمة الدربياة من وجوب 
تمرير األرض الدربية واملقدساات من املغيصبني الصهاينة 
ورخض اليمن باملطلل وجوع قواعد عسكرية أجنبية يف الرب 
والبمار الدربية واليي وجدت بسابب السياسات اليليخية 

الياطئة.
ولاذه املواقف اميداع ملوروث تأرييي حضار8 لليمنيني 
مناذ آالف السانني مادرك حقيقاة وأبدااع الارصاع الدويل 
واسيغالل واحيالل الشدوب الضديفة والذ8 ال ينسخم مع 
مباعئ وقيام اليمنياني الدينية والقومية، وماا لو مقبول 
وميفل مدناا لو اقامة عالقاة اليدااون واليكامل وتباعل 
املنفداة واملصالاح عى أسال الددل بني الشادوب والدول 

والرشسات.
ومان لذا املنطلل سان المساد والمقد الواضح من عول 
الددوان أحد أسبابه تفرعنا بقيم إنسانية ميطابقة مع قيم 
االعياان الساماوية وخالصيها وضع قواعاد خقهية تدالج 
حاجات اإلنسان الروحية واليدبدية والمياتية خلم نمرخها 
عان غاياتهاا ومقاصدلاا االلهية سماا قدميهاا الولابية 
بيقديام نمو ج عمو8 سهنوتي مشاابه للطقاوس الوثنية 

)بيقديم قرابني برشية لإللهة(.
إن اعراك اليمنياني للادور الييريباي الاذى تقاوأ باه 
االساييبارات السادوعية عارب اعواتها املينوعاة من عمالء 
ووساائل اعالمية والدينية والسياسية وخاسدين وتأسيل 
قاوى تيريبياة يف شايى املخااالت... إلخ ليمزيل النسايج 
االجيماعاي اليمناي بنرش ثقاخاة الكرالياة وإ ساء الفين 
بني املذالاب امليقاربة وإثاارة النزاع والارصاع بني القبائل 
واملناطال بني الشامال والخناوب والخبل والساهل، ومنع 
اسايقرار اليمن بكل الوساائل، بميث نصباح بما عرب عنه 
أحاد األعاراب يف بلوغ اقىص عرجاات المقد عاى عدوه أن 
ينيقام منه بمياث يصبح )ال حي يُرجاى وال ميت خيُندى( 
ساي ال يرتتب عى االسايقرار قيااأ عولة قوياة مبنية عى 
أسال علمية حديثة تسايثمر ما ولبها الله من مواع خاأ 
ميدادعة وموقاع جغرايف عبقار8 خريد ومنااخ وتضاريل 
مينوعة، وعند خشل األسلوب الييريبي الناعم وخشل أعواته 
املباارشة انيقلوا إىل بكل ما قد اعدوه من تساليح بصفقات 
مالياة خلكية غري املربرة انيقدلاا مدظم أحرار الدالم خهي 
حلياف الغرب وليسات عادواً إلرسائيل، خال يوجاد ما يمثل 
خطراً عليها من الادول االقليمي، وسان االجدر توظيفها يف 
صالح الينمية والنهضة غري أنه لاجل وولم خطر اليمن 
عليهاا رغم انداداأ عوامل اليطر الدساكر8 واالقيصاع8 
من قبل اليمان، ومن ضمن ألداف عول الددوان منع اقامة 
املنطقاة المرة يف عدن ساواء أسانت لليمان املوحد أو ليمن 
انفصايل، خمن املسايميل  لك؛ ألنه ببسااطة سوف تيمول 
عبي إىل عسان لاميش عى الرصيف البمر8، وتكون صنداء 

مفياَح أبواب ومناخذ الخزيرة الدربية.
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يجب أن نصل نح�ن يف وعينا إىل أن نعرف كيف نتحدث مع 
اآلخرين عندما ينطلقون ليثبطونا عن أي عمل، وما زالت أعمال 
الناس بس�يطة، لنكون جنداً من جنود الل�ه ال يستطيع أحد أن 

يوقفنا أبداً ال بتضليله، وال بإرجافه، وال بأي أسلوب كان.
كالم الرجلي�ن � }َق�اَل َرُج�الِن{ � ي�دل ع�ىل أن المجاميع 
األخرى كانت متخاذلة أليس كذلك؟ أنها كانت متخاذلة. لم يقل 
هن�ا حتى قال عالم�ان أو قال كبيران، بل }َق�اَل َرُجالِن{ وأنت 
انظر كما قلت س�ابقا س�تجد إذ كنت تفرتض أن هناك مجاميع 
من العلماء والعباد داخل بني إرسائيل .. أين هم؟ أليسوا يف ذلك 
الجانب اآلخر المتخاذل؟ خذ عربة من هذا، خذ عربة من هذا أنه 
هكذا يف كل زمان، والتاريخ يش�هد أنه يف كل زمان ليس العلماء 
جميعا يتحركون، وال الوجهاء جميعا يتحركون، وال المؤمنون 
جميع�ا يتحرك�ون، وال كل م�ن يمتل�ك فما ينط�ق ويتحدث .. 
ه�ذا هو ال�يء المعروف من خالل الق�رآن الكريم ومن خالل 

التاريخ، تاريخ األمة.
يقول الل�ه سبحانه وتعاىل أيضا: }َيا أَيَُّها الرَُّسوُل ال َيْحُزْنَك 
الَِّذيَن ُيَس�اِرُعوَن يِف الُْكْفِر ِم�َن الَِّذيَن َقاُلوا آَمنَّ�ا ِبأَْفَواِهِهْم َولَْم 
اُعوَن لَِقْوٍم  اُعوَن لِلَْكِذِب َسمَّ ُتْؤِمْن ُقلُوُبُهْم َوِمَن الَِّذيَن َهاُدوا َسمَّ
ُفوَن الَْكلَِم ِمْن َبْع�ِد َمَواِضِعِه َيُقوُلوَن إِْن  آَخِري�َن لَْم َيأُْتوَك ُيَحرِّ
َُه  أُوِتيُت�ْم َهَذا َفُخ�ُذوُه َوإِْن لَْم ُتْؤَت�ْوُه َفاْحَذُروا َوَمْن ُي�ِرِد اللّ�
ِه َش�ْيئاً أُولَئِ�َك الَِّذيَن لَْم ُيِرِد اللَّ�ُه أَْن  ِفتْنَتَُه َفلَْن َتْملَِك لَُه ِمَن الل�َّ
ْنيَا ِخْزٌي َولَُهْم يِف اآْلِخَرِة َعَذاٌب َعِظيٌم{  �َر ُقلُوَبُهْم لَُهْم يِف الدُّ ُيَطهِّ
)المائ�دة:41( أليس هذا وعيدا يب�دأ من الدنيا وينتهي باآلخرة 

عىل نمط واحد؟ خزي يف الدنيا يكون وراءه عذاب عظيم.

}ُلِعَن الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َبنِي إرِْسائيَل َعىَل لَِس�اِن َداُوَد َوِعيَس 

اْب�ِن َمْرَيَم َذلَِك ِبَما َعَص�ْوا َوَكاُنوا َيْعتَُدوَن َكاُنوا ال َيتَنَاَهْوَن َعْن 
ُمنَْك�ٍر َفَعلُوُه لَبِئَْس َما َكاُنوا َيْفَعلُوَن َت�َرى َكثِيراً ِمنُْهْم َيتََولَّْوَن 
ُه َعلَيِْهْم  الَِّذيَن َكَفُروا لَبِئَْس َما َقدََّمْت لَُهْم أَْنُفُس�ُهْم أَْن َسِخَط الل�َّ
َويِف الَْع�َذاِب ُهْم َخالِ�ُدوَن{ )المائدة:80( ألم يس�خط عليهم يف 
الدني�ا؟ ألم يلعنهم يف الدنيا؟ اللعن�ة يف الدنيا ماذا تعني؟ طردا 
من رحمة الل�ه، ورحمة الل�ه عندما تأتي لتتلمس الكثير الكثير 
م�ن مظاهرها تجد كم هي خس�ارة كبيرة جدا عليك أو عىل أمة 
من األمم أن يلعنه�ا الل�ه، طرد من رحمة الل�ه، لم يعد يحظى 
برحمة من قب�ل الل�ه، تطرد من عالَ�م التوفيق واأللطاف، من 
عالم العناية والرعاية اإللهية؛ فتصبح فريسة للشيطان، فريسة 

للمضلين، تصبح إنسانا رشيراً تنطلق كما انطلق الشيطان.
أل�م يلعن الل�ه الش�يطان بعد تل�ك المعصية الت�ي اقرتفها 
عندما اس�تكرب عن الس�جود آلدم؟ بعد أن ُلِعن ماذا حصل؟ ألم 
يتع�زز لديه الضالل واإلض�الل والخبث حتى أصبح ش�يطاناً 
لعين�اً، رجيماً، أصبح رم�زاً للرش، أصبح رمزاً للس�وء، أصبح 
رم�زاً للض�الل، أصبح رم�زا للباطل؛ ألن الل�ه لعن�ه، وأمة إذا 

لعنها الل�ه تخذل، وتذل، وتقهر وتهان.
}ُلِعَن الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َبنِي إرِْسائيَل َعىَل لَِس�اِن َداُوَد َوِعيَس 
اْبِن َمْرَيَم{ وما تزال اللعنة قائمة عليهم .. لكن لماذا نراهم هكذا 
أقوى منا ونرى أنفس�نا نحن المس�لمين تحت أقدامهم؟ لماذا؟ 
ألنن�ا لو أتينا إىل دراس�ة واقعنا نح�ن، وإىل عظم الجريمة التي 
ارتكبناها نحن المس�لمين لوجدنا أنفس�نا أنن�ا قد طردنا أكثر 

منهم ولعنا أكثر منهم. حقيقة هذه.

ه�ل أن اللعنة رفعت عن بني إرسائيل؟ فلماذا رأينا أنفس�نا 
تح�ت أقدامه�م؟ إال ألن هذه األم�ة فيما اقرتفته م�ن جرائم يف 

إعراضها الكبير عن دين الل�ه، يف تخليها عن مس�ؤوليتها وهي 
آخ�ر األمم، والمس�ؤولة عن إصالح األمم األخ�رى جميعا، عن 
النه�وض به�ذا الدين، ع�ن أن تقطع أيدي اليه�ود والنصارى 
الذي�ن ق�د لعنوا. أصبح�ت وضعية هذه األمة أس�وأ بكثير من 
وضعية بني إرسائيل التي لعنوا بها فكأن األمة يف لعنة أشد من 

لعنة بني إرسائيل.
إذا م�ا غلبك ضعيف فماذا يعن�ي ذلك؟ أال يعني أنك أضعف 
من�ه، إذا ما أذل�ك ذليل ماذا يعن�ي ذلك؟ أليس ه�ذا يعني أنك 
أذل من�ه؟ هكذا .. أو نق�ول بأن هناك ربم�ا اللعنة قد ارتفعت 
ع�ن بني إرسائيل؟ هل أن بن�ي إرسائيل اتجهوا إىل األفضل؟ أم 
أنهم ازدادوا س�وءاً وازدادوا ضالالً وإضالالً، وحركة يف الدنيا 
باإلفساد؟ فأصبحوا مستحقين للعنة أكثر وأكثر، لكن وستلعن 
أم�ة؛ ألن الل�ه س�بحانه وتعاىل لم يلعن أش�خاصا أللوانهم، أو 
ألسمائهم، أو لمواقعهم يف هذه الدنيا، إنما ألعمالهم فكما لعنت 
بنو إرسائيل ألعمالهم س�تلعن أم�ة أي أمة كانت، إذا ما اقرتفت 
تلك األعمال أو أسوأ منها، وستكون اللعنة عليها أشد وأعظم إذا 

ما اقرتفت أعظم مما اقرتفه بنو إرسائيل.

تعالوا إىل ه�ذه اآلية: }ُلِعَن الَِّذيَن َكَفُروا ِم�ْن َبنِي إرِْسائيَل{ 
أين هم اليهود الذين هم كافرون بالتوراة بأنها ليست من الل�ه 
أو كاف�رون بالل�ه كإله؟ هل هن�اك أحد؟ هم ما يزالون إىل اآلن 
يطبع�ون التوراة ويهتمون بالتوراة، لك�ن الكفر ذلك الرفض، 
الرف�ض الذي هو موجود لدينا ولديه�م، لعنوا لماذا لعنوا عىل 
لسان داوود وعيس بن مريم؟ }َذلَِك{ وتجد كلمة: }َذلَِك{ أمامك 
يف كل مق�ام و }َذلَِك{ تعني تعليالً .. ألنهم كذا. والل�ه ال هوادة 

بينه وبين أحد من عباده.

)معرفة 
اهلل وعده 

ووعيده(

يا بعد نصف العام!
عبدالقوي محب الدين

 

قرعوا،، ولّما يسكت الّطبُْل...

ما زال يرقُص يف يدي »النَّْصُل«..!!

لن يسكت الطبُل »العقور« ، وإن....

تعبْت يُد الطبَّاِل ،، أو كلّوا..!!!

لن تربد الثاراُت يف كبدي....

حتى يعود لوضعه الرْمُل...!!

حتى يغيب الحلُف تحت ثرى...

أقدامنا،،، وُيغّسل النْعُل....!!

****

يا بعد نصف العام  قل لبني..

سلمان: كيف تساقط ال� »َقبُْل«..؟؟

كم ألف صاروٍخ رموه ،بال...

هدٍف؟؟،، وكم يف تيههم ضلّوا..؟؟!!

كم طلعة يف الجو أسقطها...

-حين ارتقى من قصفها- الطفُل..؟؟!!

كم نّكست أعالم من جزموا...

أن الطريق لرفعها سهُل..؟؟؟!!

كم ألّفوا للنرص من قصٍص...

شوهاُء،، ال حجٌم ، وال شْكُل..؟؟!!

أبطالها يف بدئها انتحروا...

ال أغمدوا سيفا وال سلّوا..!!

كم حّشدوا للحرب من أمٍم؟...

قل: كلما َحَشدوا لنا َقلّوا...!!

*****

يا بعد نصف العام مذ سقطوا....

يف الُجبِّ ،، ال ماٌء وال حبُْل...!!

كم نافذات للفنا فتحوا؟؟.....

وأنا لها المفتاُح والقْفُل...!!!

َكْمِكْم معي ما َمرَّ من فشل ال�

�غازين،، واكتب : »ههنا َذلّوا«...!!

العيد باٍق كما األقصى ينادينا
عباس السالمي 

محاجينا  في  حزينا  أضحى  العيد 
ي��ب��ك��ي ع��ل��ي��ن��ا وي���رث���ي���ن���ا م��آس��ي��ن��ا 

يسائل الصمت من ذا بدلوا فرحي  
تهانينا   ف��ي أس��م��ى  وأرس��ل��وا احل���زن 

ال��دم��ار امل��ر  في بلدي  ما كل ه��ذا 
ت��ش��ك��و ض��ي��ق��ه��ا فينا  ح��ت��ى امل��ق��اب��ر 

ف��ي ح��رق��ة ق��ال م��ن أب��ك��ى عوائلنا 
أغانينا   أدم����ى  وم���ن  ال��ت��ه��ان��ي  ص��د 

لعنتنا  م��ن س���وى س��ل��م��ان  ج��اوب��ت��ه 
الشياطينا  ف���ارت���اد  ال��ع��ق��ل  ت��زه��م��ر 

ق���د ج����اء ي��ن��ص��ره أت���ب���اع���ه ع��ل��ن��اً 
ك�����أن م���ل���ك اب���ن���ه ن���غ���دو ج��ث��ام��ي��ن��ا 

م��ن تالحمكم  ه��ذا  أي��ن  ل��ي:  فقال 
سالطينا   .. أق��ي��اال  ح��م��ي��ر   أح��ف��اد 

دنسهم  املال  وقلت  رأسي  طأطأت 
الدينا  دنسوا  حتى  واجلهل  واحلقد 

ضمائرهم  أيضاً   .. كرامتهم  باعوا 
مالعينا  يحيوا  كي  سلمان  صف  في 

إذن  املسلمني  باقي  أي��ن  ل��ي  فقال 
أينا  قل  بغداد  في  والشام  مصر  في 

خيبتهم  بعد  وعاشوا  العراق  باعوا 
مآسينا  ن��ت��ل��وا  ك��ي  ب��ص��دام  ض��ح��وا 

وب���ع���د ه����ذا ب���س���ورّي���ا م��ع��اول��ه��م 
ت��ه��دم ال��ع��ي��ش م���ن ذا ب��ع��د ي��ؤوي��ن��ا 

م��دوا لها امل��وت من أص��داء فتنتهم 
املاليينا  م��ن��ه��ا  ش����ردوا  ق��د  ع��ي��د  ي��ا 

يحزنها  لبنان  أت��ت  اأن  ت��رى  فيما 
لصهيونا   أه�����دوه  ال���ك���رام���ة  ق����دس 

عروبتها منها  حينها  اشتروا  مصر 
وه���ك���ذا أل���زم���وا ال����س����ودان ت��ؤذي��ن��ا 

حشدوا  قد  السنغال  من  علينا  كما 
تخمينا للحرب  مضوا  عبيدا  ق��وم��اً 

 ه��ا ه��م ي��زف��ون��ه��م ل��ل��م��وت أل��وي��ة 
يسعون في القصف حلفا طمس ماضينا

نزلوا  أرضنا  في  هنا  قالوا  الفرس 
دي��ن��ا  اق���ت���ادن���ا  اجمل�����وس  دي����ن  وأن 

يحشرهم الكأس  وداعي  الينا  أتوا 
أي��ادي��ن��ا   امل����وت الق��ت��ه��م   وال س����وى 

ف���������ي اجل������������و ف���������ي ال����ب����ح����ر 
ف�������ي ال������ب������ي������داء ق�������د ح�����ش�����دوا 

ال���ل���ه ح��ام��ي��ن��ا  أن  ال��ك��ب��ر  أن��س��اه��م 
في صرح بلقيس قد رصوا كتائبهم 

وامل������وت ي�����زأر ف��ي��ه��م م���ن رواب��ي��ن��ا 
تآمرهم  ف��ي ص��ب��ح  ال��ل��ه  ف��أح��ب��ط 

تلوينا  اجل���ن  بصحن  امل��ن��اي��ا  ذاق����وا 
 * * *

ال��ع��ي��د ال حت���زن مل��ا فعلوا  ي��ا أي��ه��ا 
ل��ه��م مينا  ن��ب��ق��ي  ل���ن  امل�����وج  ف��إن��ن��ا 

خلقت  أصالبنا  م��ن  الشجاعة  إن 
يحكينا  وال��ت��اري��خ  اخل���وف  ن��ع��رف  ال 

أم����ا ت���ران���ا وس��ي��ف ال��ل��ه ق��ائ��دن��ا 
ال���ق���رآن ه��ادي��ن��ا   ،، وال���ل���ه وج��ه��ت��ن��ا 

أم���ا رأي����ت ع��ل��ى ج���ي���زان أرج��ل��ن��ا 
وف������ي ع���س���ي���ر وجن��������ران أي���ادي���ن���ا 

بنادقنا  م��ن  ط���ارت  امل���وت  ش���رارة 
ف���ئ���ران س��ل��م��ان ال ت���رج���و ت��الق��ي��ن��ا 

ملحمة  العيد  ف��ه��ذا  ت��ي��أس  اأي���اك 
فلسطينا  حت��ي��ا  ك��ي  ص��ن��ع��اء  ون��ص��ر 

 * * *
موعدنا  ال��ن��ص��ر  إن  رب���ي  أن��ص��ار 

ينادينا  األق��ص��ى  ك��م��ا  ب���اق  وال��ع��ي��د 
ابقوا األي��ادي على األزن��اد حاضرة 

هادينا  ن���ور  ف��خ��راً  ال��ق��ل��ب  وح��م��ل��وا 
أنتم حمى الدين بل يا خير من ولدت 

ميامينا   أب���ط���االً  ال��س��ع��ي��دة  أرض 
طوائرهم  من  علينا  تباهوا  قد  هم 

ف��ع��رف��وه��م ث���م���ار احل�����رب ت��أب��ي��ن��ا 
بأيديكم  يبقى  كي  الله  مع  واب��ق��وا 

مرامينا  ال��ت��وش��ك��ا  ي��خ��ط��ئ  ال  ي��ظ��ل 
م��وع��دن��ا  ال��ع��ي��د  ف����إن  ت��ك��ل��وا  وال 

ي����وم اس��ت��ع��ادت��ن��ا ب���اق���ي أراض��ي��ن��ا
شرفا دائماً  يبقى  لألرض  فالنصر 

وامل�������وت ل���ل���ه م����ن أرق������ى أم��ان��ي��ن��ا
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وليد الحسام 
 ، آب  والواتال  باوك،  الفيال   يف عارص 
واليويرت تطغى عى المياة مظالر اجيماعية 
جديدة _ ربما غريبة _ تيلقها لذه الفضاءات 
أو  اإلشااعة  وتداد   ، املفزعاة  اإللكرتونياة 
الشاائدة من ألم ما أنيخياه مواقع اليواصل 
االجيماعي ، وليسات اإلشااعة حالة˝ غريبة 
عان املخيمع لكنهاا سانت قديماا˝ ممارصة 
بقلاة اإلمكانيات ولي اليوأ بفضل املسااحة 
اإللكرتونية واليواصيلاة املياحة صارت عاعة 
بل سالوسا˝ ومنهخا˝ ميبداا˝ ، وصارت أعاة 
قذرة تسيغلها سياسات عى مسيوى سلطات 
وأنظماة عولية عظمى ، لذلاك سان البد يل من 
قراءة لذه الظالرة ، والوقوف عى أبداعلاا.

أبعاد المصطلح )المعنى والداللة(:
لكاي أتنااول لاذه الظالارة بكثاري من 
اليفصيل املوضوعاي يف القراءة واليمليل البد 
أن أقف عاى املدنى املدخمي لهاذا املصطلح 
))اإلشااعة أو الشائدة(( ولنا أضع بني يد8 
القارئ مدناه سما ورع يف )املدخم الوسايط( 

سما يأتي:
اإلشاعة : بمدنى اليرب ينيرش غري ميثبت 

منه .
— الشاائدة : لي اليرب ينيارش والتثبت 

خيه ، وجمدها ›شوائع‹ . 
تأسيسا˝ عى ما سلف يمكنني القول بأن 
اإلشااعة لي خرب أو حدث أو واقدة منقولة 
إعالمياا˝ أو رواية تنيرش يف أوسااط املخيمع 
بشاكل رسياع وملفات مع عادأ وجاوع ما 
يؤسد صميها إنما يغلب عليها الظن والشاك 
، وتيساع رقديها باتساع انيشارلا ، واتساع 
تناقلهاا وتداولهاا باني الناس ، وتسايهدف 
الفئاات  خاصاة  النااس  عاماة  بطبيديهاا 
الداطلة والخاللاة باعيبارلا خصبة وقابلة 
لليفاعال واليداطي ماع مثل لاذه الظوالر 
ساألخبار الكا بة اليي يقوأ بيرسيبها اإلعالأ 
الفاشال من تمات الطاولة ؛ لييادأ بدورلا 
 لك السيايس املهزوأ وليييح له خرصة إعاعة 
ترتيب أوضاعه املنهارة لمظة انشغال الناس 

بيلك اإلشاعة. 

أهداف اإلشاعة وأغراضها : 
تييلاف ألداف اإلشااعة باخيالف طبيدة 
مضمونهاا، لكنهاا يف اآلوناة األخارية غالبا˝ 
ماا تأخذ بدادا˝ سياسايا˝ أسثر من ساواه ، 
وتأتي اإلشااعة مان جدبة الطرف الفاشال 
أماا الناجح خإناه ال يمياجها ماا عاأ الواقع 
والمقيقة يقدمان نخاحه ،، وأما ألم أغراض 
وألداف اإلشاعة خييمثل يف إشغال الناس بها 
عان حقيقة ال ياراع لهم مدرخيهاا وإعراسها 
، وسذلاك تسادى إىل خلل انهازاأ نفيس عى 
املسايويني الخمدي والفرع8 ؛ األمر الذ8 من 
شأنه أن يزعزع ثقة الفرع بنفسه وباآلخرين 
مما يؤع8 به إىل الرتاجع عن اليمسك بمباعئه 
الثابياة ، وسذلاك خإن لإلشااعة القادرة عى 
إيهااأ الخماعاات املسايهدخة أو الشايص 
خييلقاى  املسايهدف بوجاوع واقاع مزياف 
صدماة˝ بذلك الارساب  خينهار عاى إثرلا ، 

وتهادف سذلاك إىل تمزيل الصاف، وإضداف 
روح املدنوية ، واخرتاق النسايج االجيماعي 
، وسالب اإلراعة والصموع ، وزرع الرصاعات 
والفين عاخل الفريل الواحد امليماساك ، وبث 
الشادور بالياأس واإلحبااط واليناقض لدى 

الدواأ.

مالمحها وطابعها المميز لها :
اإلشاعة تشبه سثريا˝ اليهمة زورا˝، حيث 
تبادو سفقاعة خارغة مؤقياة تنيهي برسعة 
ماع مرور الوقات ، ومن أبارز مالممها اليي 
تميزلا عان المقيقاة أنها تمظاى برتويج 
إعالماي سبري ، وانيشاار رسياع وملفت عن 
طريال الرواية الشافهية والمدياث امليناقل 
واملشااع باني النااس ، سماا أنهاا غالباا ما 
تكون  ات طابع أساطور8 حكائي وأسلوب 
قصيص يرسع األخبار بصورة مناقضة لواقع 
مدلاوأ، وتأتاي مؤقياة بظروف اسايثنائية 
مكيظة باألحداث ومشمونة باألخبار الهامة 
، سذلك أن اإلشاعة تممل يف مضامينها وقائع 
خيالياة مان شاأنها إرضااء رغباة خئة من 

املخيمع عى حساب خئة أخرى .

جذورها ومنابع طبخها : 
سثاري« مان النااس يخهل تماماا مصاعر 
ومطابخ اإلشااعات حياى ياكاع البدض أن 
ينسابها لنفساه عندماا يارتعع صدالاا يف 
اإلرجااء ؛ رغبة˝ منه يف أن يدعاي أنه قاعر« 
عاى أن يصناع بلبلاة واسادة لدلاه أن يخد 
مان يليفات إلياه باالليماأ ،، لكان ما يخب 
_خاصاة  اإلشااعة  أن  الخمياع  يدلماه  أن 
السياساية _ ال تيلال نفساها وال تنيارش 
اعيباطاا˝،  وميطائ مان يظن أنهاا تصدر 
من شايص بسيط وعاع„ ، بل لها مطابيها 
الياصاة ولهاا أجندتها وأعواتها ووساائلها 
.. لهاا خاعال« ممادع ييابع من بدياد أثرلا 
ويرتقاب رعة خدال املخيماع حيالهاا ليدرف 
نسابة تمقيقها للهادف خيسايغلها جيدا ..      
مصدرلا ومنبدهاا غالبا˝ ما يكون غامضا˝ 
؛ ربما ألغراض سياساية منهاا المذر من أن 
ينكشاف غرضهاا  وتظهر حقيقيهاا ، ولذا 
االخيباء يؤسد أنها تطبخ يف مطابخ سياسية، 

ولكن البد من وجاوع عالئل وعالمات ورموز 
يمكننا من خاللها أن ندرف جذرلا .

 آثارها ومخاطرها :     
نظرا˝ ملا تمظى به اإلشااعة من وساائل 
خإنهاا   _ أسالفت  _سماا  تيدمهاا  مياحاة 
تصل إىل خئاات وأخراع املخيمع حيى النسااء 
واألطفاال والدخزة ولذا ما يؤثر سالبا˝ عى 
بنياة املخيماع وتكويناه الداخايل خوصولها 
الرسيع املؤقت بالظروف المرجة من شاأنه 
أن يمطم آمال األخراع ويسبب أزمات نفسية 
وتبادو مالمح وأخبار تلك اإلشااعة أشاباحا 
مرعبة تطاارع الضدفاء والداماة من الناس 
، سماا أنها تسابب انفصامات عى املسايوى 
الخمداي أو الفرع8 ينيج عى إثرلا الشادور 
باليأس واإلحباط والشدور باالنهزاأ القاتل،  
وقاد يصال الماد بهاذه الظالارة إىل عرجة 
خلل رصاعاات وخين عاخل املخيماع الواحد 
..       بإماكان اإلشااعة أن تلمال الهزيماة 
بقاوة ال تقهار ، ومن يقرأ اليارياخ يخد أنها 
اساييدمت سثريا يف المروب سأعاة تسالم يف 
املدرساة من خالل قدرتها عاى اليثبيط وقيل 
روح املدنوياة عند الخيوش وقيل حماساها 
وترويدها خيصيبها اليذالن قبل بدء املدرسة .

بعض طرق محاربة اإلشاعة : 
يسايطيع الفارع أن يفارغ اإلشااعة من 
القيماة الياي تمملهاا ، ويمكناه أيضاا أن 
يفرغهاا مان األلاداف الياي وضدات مان 
بساالحها  تندكال  يخلدهاا  وأن   ، أجلهاا 
المااع عى صاحبها خيصدماه بما لم يكن يف 
حسابانه ، و لك مان خالل اعراساه ألبداعلا 
وخهام مضامينهاا ومن ثم سشاف حقيقيها 
وخضمهاا وتوعية الناس بمياطرلا وتدرية 
مصدرلا وألداخه الهدامة ، ويخب الرع عليها 
بارعوع منطقياة وعقالنياة ومقنداة لآلخر 
بما تممله من أسالوب يسايطيع أن يمللها 
ويفككهاا بيمكن عاال؛  خيبدو لادى املطلع 
عليهاا من صناف اليراخات اليي تسايهدف 
الدقل البرش8 ، وبهذا يكون املخيمع قد جنى 
خائدتني : — تخنب مياطر اإلشاعة وآثارلا 

. — انيقم من صاحبها

الشائعة وأبعادها .. 
من داللة المصطلح إلى الواقع واآلثار

فكر المجاهد 
وروحــيـــــتــه       )1(

القادمون
حسن شرف  المرتضى

جنرانا ط��اول��ن  األُل���ى  والثاقبات 
ل���نُ���رج���ع���نَّ وح������ِق ال����ل����ِه ج��ي��زان��ا

بيٍد وال���ث���رى  ال��ث��ري��ا  فتحنا  إّن����ا 
سلطانا ال��ل��ه  وج���ه  غ��ي��ر  تتخذ  ل��م 

نصرتنا ال��ل��ه  وش����اء  ُظ��ل��م��ن��ا  إن���ا 
وق������ّدَم ال��ش��ع��ب ل��ل��رح��م��ن ق��رب��ان��ا

من قبل ان نصنع الصاروخ كان بنا
قّوانا الصرخات  م��ن  ع��زم  ص���اروخ 

معجزة ال��ت��اري��خ  يشهد  ول���م  ك��ّن��ا 
م��ث��ل ال��ي��م��ان��ني ال وال���ل���ه م���ا ك��ان��ا

كالثاقبات افتتحنا األرض من ِقدٍم
وال����ي����وم أم���ج���ادن���ا الق�����ني رّب���ان���ا

عصر الطغاة انتهى من بعد ثورتنا
سلمانا ال���ي���وم  ه��زم��ن��ا  ق���د  وإن���ن���ا 

خامتة سلمان  انتهى  عصرامللوك 
م��ا ب��ع��ده م��ل��ٌك وال��ن��ص��ر ق��د حانا

رسموا ق��د  اليمانيون  ال��ق��ادم��ون 
ع��ن��وان��ا للفجر  أص��ب��ح��ت  خ��ري��ط��ة 

جيزانا ط��اول��ن  األل��ى  والثاقبات 
ل���نُ���رج���ع���ّن وح������ق ال����ل����ه جن���ران���ا

حمود األهنومي
والفكار  الدينياة  الدقائاد  مان  لنااك 
اإلساالمي النرّي والِقيَام الروحية واألخالقية 
ماا يخدال املخالاد أسثار انطالقاا إىل اللاه 
وأحسن أعاء يف طاعيه، وأخضل توثُّبا وقياما 
يف مرضاته، بل ال يقبال الله عملك الخهاع8 
إال إ ا سنات ترتبط به تداىل ارتباطا حقيقيا، 
تؤمان باه وتياوسل علياه، وتؤمن برساله 
وأنبيائاه ومالئكياه، وبالياوأ اآلخار إيمانا 
قوياا وخاعال يندكل عاى أعمالك سما ورع 
يف الكياب الدزيز والسنة النبوية الصميمة. 
ولذه بدض الدناوين اليي تشاري إىل املخالد 
النمو جي الفاعل والنشط، الذ8 انطلل مع 

الله بصدق ومدرخة.

أواًل: يستشعر معية اهلل دائمًا )ال 
تحزن إن اهلل معنا(

يشادر املخالد شدورا خياضا بوجوع الله 
مداه، وبيأيياده إيااه، ألنه عندماا انطلل يف 
مياعين الخهااع انكرس ولاو الضديف أماأ 
خالقاه القاو8 الخباار؛ ليسايمنمه القاوة 
اليي تمّكنه مان القياأ بما اخرتض عليه من 
اليمارك، إنه - حني ينيماي الناس إىل والءات 
قاارصة وغري قااعرة ينيمي املخالاد إىل الله 
وحاده ال رشيك له، باعيبااره أقوى األقوياء، 
وجبار الساماوات واألرضني وينكرس أمامه 
ويفارعه بالقوة والقادرة والخربوت، حني ال 
يقار املخالد بقاوة ألحد مان عون الله خإنه 
إنما يلخاأ إىل القو8 الخبار، ويساند حرسيه 
إىل الدزيز القهار، إنه يشادر بوجوعه مده يف 

سل تمرساته.
حارص سفاار قريش النباي مممدا صى 
اللاه علياه وآله وسالم ليفيكوا باه، خأنخاه 
اللاه حيث سان مده، ثم أعرساوه يف الغار مع 
صاحباه أباي بكر، وساناوا قاب قوساني أو 
أعنى مان رؤييهما والفيك بهماا، خمزن أبو 
بكار، وخااف أن قاد أصبموا لقمة ساائغة 
لهذه الذئاب املفرتساة، لكان النبي صى الله 
عليه وآله وسلم - ولو يديش أقوى الشدور 
بوقاوف الله مده - طمأنه أن الوضع مرتبط 
بيقديار الله وأنه بدني الله؛ لهاذا أسرمه الله 
بالساكينة وأيّده بخناوع لم يرولا، وأخشال 
حرساة الكفار يف آخار مطاخهاا، وقد ساعت 
أن تنخاح؛ و لك شاأن الله مع مان آمنوا به 
وأخبياوا إلياه، حاني تمارصلام املنايا من 
سل جاناب، وتمدق بهم أماواج البالء من سل 
ناحياة، حيث يدرسون ماع سل  لك أن مدية 
الله لهم سايفيح لهم آخاقا واسدة يف النخاة 

والنرصة.
ُه الّلاُه إِ ْ أَْخَرَجُه  وُه َخَقْد نرََصَ )إاِلَّ تَنارُصُ
الَِّذياَن َسَفُرواْ ثَاِناَي اثْننَْيِ إِ ْ ُلَماا يِف اْلَغاِر إِ ْ 
يَُقوُل ِلَصاِحِبِه الَ تَْماَزْن إِنَّ الّلَه َمَدنَا َخأَنَزَل 
الّلُه َساِكينَيَُه َعَليْاِه َوأَيََّدُه ِبُخنُاوٍع لَّْم تََرْوَلا 
ْفَى َوَسِلَمُة الّلِه  َوَجَدَل َسِلَمَة الَِّذيَن َسَفُرواْ السُّ
ِلَي اْلُدْليَا َوالّلُه َعِزياٌز َحِكيٌم( اليوبة0ل. إن 
اعيقاع الرساول الكريم بمدية الله له يف تلك 
اللمظات سان ساببا يف إنزال الساكينة عليه 
وتأييده بخناوع غري مرئيني، وسان ساببا يف 
انيصاار المل عى الباطل يف لذه الخولة من 

الرصاع الميمي بينهما.
إن املخالاد - ولاو يديش حيااة الخهاع 
الياي تدناي املغالباة واملقالرة ألعاداء الله 
- ال بد لاه أن يرتبط ارتباطاا حقيقيا بالله، 
ويشادر أنه بدني اللاه امللك القهاار، الذ8 ال 
يدخازه يشء، لقد أسد اللاه مدييه للمؤمنني 
املخالدين، وللمؤمنني الصابرين، وللمؤمنني 
امليقاني، وللمؤمنني املمسانني، )إِنَّ الّلَه َمَع 
اِبِريَن( البقرة153 )َواتَُّقاواْ الّلَه َواْعَلُمواْ  الصَّ
)قااَل  البقارةل19  اْلُميَِّقانَي(  َماَع  الّلاَه  أَنَّ 
ن ِخئٍَة  الَُقو الّلِه َسام مِّ الَِّذياَن يَُظنُّوَن أَنَُّهام مُّ
َقِليَلاٍة َغَلبَْت ِخئًَة َسِثاريًَة ِبِإ ِْن الّلاِه َوالّلُه َمَع 
اِبِريَن( البقرة9ل2، )إِن تَْسايَْفِيُمواْ َخَقْد  الصَّ
َجاءُساُم اْلَفيُْح َوإِن تَنيَُهواْ َخُهَو َخرْيٌ لَُّكْم َوإِن 
تَُدوُعواْ نَُدْد َوَلن تُْغِنَي َعنُكْم ِخئَيُُكْم َشيْئاً َوَلْو 
َسثَُرْت َوأَنَّ الّلَه َمَع اْلُمْؤِمِننَي( األنفال19، )إِنَّ 
ْمِسانُوَن(  الّلَه َماَع الَِّذيَن اتََّقواْ وَّالَِّذيَن ُلم مُّ

النملا12.
يؤمن املخالدون أن النرص من الله وحني 
ينرصلام خال غالب لهام، ولكنه حني يييى 
عنهم بساوء صنيدهام خال نارص لهام، )إِن 
ُسُم الّلُه َخالَ َغاِلَب َلُكْم َوإِن يَْيذُْلُكْم َخَمن  يَنرُصْ
ن بَْدِدِه َوَعَى الّلِه َخْليَيََوسِِّل  ُسم مِّ  َا الَِّذ8 يَنرُصُ
اْلُمْؤِمنُوَن( آل عمران160، إنهم يسيشدرون 
عظمة الله وقدرته املطلقة ويدرخونه مدرخة 
حقيقياة، بياده مقالياد سل يشء، ولاو من 
يدبِّر أمور لذا الدالم، ولو من يسبِّب أسباب 

النرص، ويرسام نهايات الغلبة، وما املخالد 
إال عباد ضديف من عبيد  لاك اإلله الدظيم، 
يؤع8 ماا أمره الله باه، ويقدأ ماا بيده من 
الوساائل والخهوع، ثم يطلب النرص من الله، 
)َوَما النَّرْصُ إاِلَّ ِماْن ِعنِد الّلِه اْلَدِزيِز اْلَمِكيِم( 

آل عمران 126.
عليك إ ًا أيها املخالد أن تسيشادر أن الله 
مداك أينما سنت، يراك حيثما سنت، ويسامع 
نخواك، ويدلم رسائر قلبك، وخطرات نفسك، 
علياك أن تيذسر أن الله أرسال ماوىس وأخاه 
لارون إىل عدولما الذ8 سان يف األصل يبمث 
عنهماا ليفيك بهماا ويقيلهماا، خطمأنهما 
الله عاز وجل بمديياه لهما، )َقااَل اَل تََياَخا 
إِنَِّناي َمَدُكَما أَْساَمُع َوأََرى( طاه6ل، إن من 
حااز مدية الله عز وجل خلان يقف يف وجهه 
يشء مماا عون اللاه سابمانه وتدااىل، لهذا 
رأيناا املخالديان سالدواصاف ينطلقاون يف 
مسريتهم الخهاعية بشاوق وتلهف، لدلمهم 
أنهم  البون يف منهاج الله الذ8 ارتضاه لهم.
من عالماات املخالاد المل أناه يثل سل 
الثقاة بالله سابمانه، وسيف ال يثال بيالل 
الساماوات واألرض وجبارلماا الدالام بكل 
َماَواِت  يشء والقاعر عى سل يشء، )بَِديُع السَّ
َواألَْرِض َوإِ َا َقاىَض أَْمراً َخِإنََّماا يَُقوُل َلُه ُسن 
َخيَُكاوُن( البقارة117، قاد ييطائ البداض 
إ  يضاع ثقياه يف نوعية الُدادة أو سثرتها أو 
الخياوش أو القياعات املبدعة، ميناسايا أنها 
مخرع أعوات مساعدة عى النرص، وأن النرص 
من الله وحده، وسياف ال يثل املؤمن املخالد 
يف اللاه المي القيوأ الذ8 بيده قلب املداعالت 
املاعياة وإبطاال تأثريلاا ولاو يف اللمظاات 

األخرية. 
إن الثقاة الدالياة يف الله الياي ييميع بها 
املخالاد )املدية للاه( لي اليي تُْكِسابُه لذا 
اليدخل اإللهاي الكريم، لذا نبي الله إبراليم 
علياه الساالأ جااءه جربيل عليه الساالأ يف 
أحلك موقاف ملا قذف به قومه يف النار، خقال 
لاه: ألك حاجة؟ قاال: أما إليك خاال، قال: إىل 
اللاه عز وجل، خقال: علماه بمايل يغنيه عن 
ساؤايل، إن لاذا يكشاف عن ثقاة مطلقة يف 
اللاه حلت قلب لاذا النبي الكريام صى الله 
علياه وعاى آلاه، ونييخاة لهاذه الثقة غري 
املدهاوعة يف بناي البرش غارّي اللاه نواميل 
الكاون واسايبدلها بناماوس غاري مدهوع، 
ألنه أصال لو مان أعطى لذه النواميل تلك 
الساببية، ولو الذ8 جدل السبب سببا، ولو 
القااعر عى سالبها  لك، خنرص عباده ونبيه 
إبراليم عليه السالأ الواثل خيه بما لم يدهده 
البارش أيضا، )ُقْلنَا يَا نَاُر ُسونِي بَْرعاً َوَسااَلماً 
َعاَى إِبَْراِلياَم( األنبيااء69، إنهاا مدية الله 
اليي يملِّال خيها أولياء اللاه الصالمون، وال 
يدرسهاا الياطئون.  وأعرك خرعوُن وجيُشاه 
الخرار النبي موىس عليه الساالأ وقوَمه بدد 
أن اعرتضهام البمار بمائه، خلماا انقطدت 
أسباب النخاة الظالرية أماأ أعني البسطاء 
مان قاوأ ماوىس وانغلقات اآلماال عليهم، 
قالوا: )إِنَّا َلُمْدَرُساوَن( لكن الويل الواثل بالله 
سان ينفياح له عرب مدرخياه لله تداىل ويقيه 
به ضوٌء واساع ييارق تلك الديماة املظلمة 
والكثيفاة الياي سانات تماأل نواظار أولئك 
البساطاء وتمندهم عن رؤية أ8 أمل ونخاة، 
الحظاوا سيف صاّور القارآن لاذه الروحية 
الدالياة الياي يخاب أن ييميع بهاا املخالد: 
)َقاَل َسالَّ إِنَّ َمِدَي َربِّي َسيَْهِديِن( الشدراء62، 
وعند لذه الثقة اليارقاة تأتي املدخزة اليي 
تيرق نواميل الكون، حيث خلل الله البمر، 
ليكاون خيه نخاة ماوىس الواثال بالله ومن 
مداه، ولالك الطاغية خرعاون الذ8 ظن أنه 

سيقيلهم ويسيطر عليهم.
يقول السايد الشاهيد حساني بدر الدين 
الموثاي رحماه اللاه: ارباط نفساك باللاه 
رأساا، تخااوز سل لاذه األصنااأ يف لاذه 
الدنياا، وارتباط بالله رأساا، وثل باه، ولو 
من سايخدلك قويا أقوى مماا يملكه لؤالء 
من وساائل القوة يف لاذه الدنيا، لو الله من 
يكون لك يف سل املواقاف بأسثر مما يمكن أن 
تدرك، سايمأل قلوب اآلخرين رعبا بالشاكل 
الاذ8 ال يمكان أن تصنداه وساائل إعالمك، 
وال يمكن أن تصنده أيضا آلييك الدساكرية، 
لو من نرص نبيه صى الله عليه وآله وسالم 
بالرعاب بمسااخة شاهر، رغم قلة جيشاه، 
نرصه الله بالرعب حيى أن بدض أعدائه من 
اليهوع خربوا بيوتهام، وقطدوا نييلهم قبل 
أن يخيِّاش الخيوش عليهم، وقبل إشادارلم 
بأناه يريد مهاجميهم .  لاك لو أثر الثقة يف 

الله عز وجل ومدرخيه حل املدرخة.
____________________________

)1( ملزمة معرف�ة اهلل، عظمة ال�له، الدرس 
السابع.
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 متابعات فلسطينية 
»الجهاد«: غدًا جمعة »القدس قبلة جهادنا«. 

و»القسام«: عملية القدس لن تكون األخيرة
ععت حرسة الخهاع اإلسالمي يف خلسطني إىل اعيبار يوأ غد الخمدة يوأ غضب وإسناع 

للمقدسيني والثائرين يف الضفة األبية، يف الداخل واليارج. 
وقالات المرسة يف بياان لها: »لييرج املساريات الغاضباة يف ُسّل ماكان، راخدة أعالأ 
خلسطني نرصة للمسخد األقىص واملرابطني يف ساحاته ولنرخع جميداً شدار القدس قبلة 
جهاعنا«، و لك »إسناعاً للمقدسيني والثائرين يف الضفة األبية ورعاً عى تهديدات نينيالو 

وعدوانه، الذ8 اسيهدف بيوت أللنا يف القدس والضفة«. 
وطالبات المرساة يف بيانهاا »علمااء األمة وقاعتهاا والهيئاات واللخاان واالتماعات 
اإلساالمية بيفديال جهوعلم لنارصة ألل خلساطني والقادس، يف لذه املدرساة األطهر 
واألرشف الياي يداخداون خيهاا عن مرسى رساول الله صاى الله عليه وسالم، والدعوة 
الجيماع طارئ ملنظمة اليداون اإلساالمي، إلقارار آليات لمماية القدس وأللها واألقىص 

واملرابطني خيه«. 
وقال الناطل باسم سيائب القساأ، أبو عبيدة، عرب صفميه يف تويرت، إن عملية القدس 

رٌع طبيدي عى جرائم االحيالل ومسيوطنيه، مديرباً أنها لن »تكون األخرية«. 
ونّفاذ الشااب مهند حلبي )19 عامااً(، من البرية، عملية طدن، وإطاالق نار يف البلدة 

القديمة بالقدس، وأسفرت عن مقيل مسيوطن، وإصابة ل آخرين.

عصابات صهيونية حاولت إحراق مسجد حسن بيك في يافا
أخااع عدع من ألايل مديناة ياخا أن أخراع عصابة صهيونياة عينية حاولوا إحراق 

مسخد حسن بيك الواقع شمال املدنية، خخراإلثنني. 
وقال شاهوع عيان إن أخراع الدصابة اعيدوا عى بوابة املساخد الرئيسية، وألقوا 

حخارة إىل عاخله، وعمدوا إىل تكسري النواخذ وألواح الزجاج. 
وتشاري الشاهاعات إىل أن وصول بداض األلايل حال عون تنفياذ سامل امليطط، 

حيث ال  أخراع الدصابة الدينية اإلرلابية بالفرار. 
وسان مساخد حسن بيك قد تدرض ساابقاً إىل اعيداء مماثل سابقاً تمكنت خيه 
عصابات املسيوطنني من إلقاء رأس خنزير عاخل املسخد، وسيابة اسم النبي مممد 

)صى الله عليهوآله وسلم( بألفاظ مسيئة، إضاخة إىل مماولة إحراقه.

شهيد و400 إصابة خالل مواجهات عنيفة في الضفة 
أعلنات مصااعر طبياة خلساطينية خخار اإلثنني اسيشاهاع الشااب حذيفاة عثمان 
عيل ساليمان )ا1 عاماا( ميأثراً بخراحه المرجاة اليي أصيب بها الليلاة املاضية خالل 
املواجهات اليي اندلدت مع الددو »اإلرسائييل« عى أطراف مدينة طولكرأ شامال الضفة 

الغربية املميلة. 
و سرت مصاعر طبية أن الشاب سليمان أصيب برصاصة يف البطن، حيث خشلت جهوع 
األطباء يف مسيشفى الشهيد »ثابت ثابت« بإنقا  حياته إىل أن تم اإلعالن عن اسيشهاعه. 
مان جهيها، أخاعت جمدية الهالل األحمر الفلساطيني يف إحصائياة بأن عدع جرحى 
املواجهاات اليي عارت يف الضفة الغربية والقدس املميلة حيى منيصف الليلة، بلغت 395 

إصابة، خالل الا ل2 ساعة املاضية. 
وأوضمات اإلحصائية أن عدع املصابني بالرصاص المي بلغ 32 إصابة، وا11 إصابة 

بالرصاص املطاطي، ول23 بالغاز، و11 إصابة بالرب املربح.
َوأسادت صميفاة »يديدوت أحرينوت« الدربياة إصابة أحد جنوع الدادو »اإلرسائييل« 

خالل املواجهات الدائرة عند حاجز قلنديا شمال القدس املميلة.

  متابعة أحداث القدس والضفة المحتلة
 إصابيان باملطاط يف مواجهات مع الددو يف باب الزاوية.

 مواجهاات بالقرب من مساخد بالل بن رباح شامال بيت 
لمم.

 جدع املواجهات بني الشبان وقوات الددو عند مدخل مييم 
عايدة شمال بيت لمم.

 القاوى الوطنياة واإلساالمية يف بيت لمام تدلن اإلرضاب 
الشاامل غداً باليزامن مع تشاييع الطفل الشاهيد عبدالرحمن 

شاع8.
 »والال«: إصاابة مسايوطنة بخروح جراء رشال المخارة 

عى مقر حكومة الددو يف القدس املميلة.
 اشيداع املواجهات مع قوات الددو يف مييم الدروب شمال 

اليليل.
 انطالق مسارية حاشادةمن أماأ مسيشافى »بيت جاال« 

حيث يوجد جثمان الطفل الشهيد عبد الرحمن شاع8.
واخيناقاات  باملطااط  و3  الماي  بالرصااص  إصاباة   

بمواجهات قرب »بيت إيل« واالحيالل يطلل النار بكثاخة.
 إصابات يف مواجهات مع الددو يف اليليل.

 أنبااء عن اسيشاهاع خيى برصاص االحياالل يف بلدة بيت 
جاال شمال غرب بيت لمم.

 الدادو يقيمام منازال يف اليليال العيقاال طفال عمره 3 
سنوات.

 الددو يواخل عى تسليم جثمان الشهيد خاع8 سمري علون 
لدخنه.

 مسيوطنون يديدون عى مرسبات املواطنني قرب حوارة.
 مواجهات بني شبان خلسطينيني وعنارص من قوات الددو 

عند حاجز مييم شدفاط يف القدس املميلة.
 وقاوع عدع مان اإلصابات خاالل مواجهاات اندلدت بني 
شابان خلساطينيني وعنارص من قوات الددو عند مدخل مييم 

الدروب شمال اليليل.
 قاوات الددو تنصب حواجز عساكرية عناد مداخل البلدة 

القديمة ملدينة القدس املميلة.
 قاوات الددو تديقل شااباً خاالل املواجهاات املندلدة بني 
شابان خلساطينيني وقوات الددو يف حي رأس الداموع بالقدس 

املميلة.
 مواجهات مع قوات الددو عى مدخل مييم الدروب شمال 

راأ الله.
 قوات الددو تغلل حاجز حوارة بمدينة نابلل.

 إغالق بااب الداموع ومنع املصلني من الوصول لسااحات 
املسخد األقىص.

 مواجهاات مع قوات الددو يف منطقاة املمدعة بمي رأس 
الداموع يف القدس املميلة.

الوهابية 
و »الجهاد المزيف«

نبيل لطيف *
نقل�ت وس�ائل إعالم عربي�ة تابع�ة لألنظمة العربي�ة الرجعية 
ويف مقدمتها الس�عودية، فتوى أطلقها 55 ش�يخاً وداعية وهابي، 
بعضهم أعضاء يف االتحاد العالمي لعلماء المس�لمين الذي يرأس�ه 
يوس�ف القرض�اوي، إىل “النفي�ر” و”الجه�اد” يف س�وريا لقتال 

القوات الروسية “الغازية”.
ودعت الفتوى، كما نقلها موقع “يس أن أن، ُكّل القادرين جميعاً 
إىل القت�ال يف س�وريا إىل جانب الفصائ�ل التكفيرية األخرى هناك، 
وطالبت ايضا قادة الفصائل يف سوريا ب�”الوحدة وجمع الكلمة”، 

يف وجه التدخل الرويس.
ويف ذات السياق، س�ياق الفتاوى المعلبة والجاهزة عند الطلب، 
والت�ي تعك�س إرادة بعض الق�وى اإلقليمي�ة المعروفة،أصدرت 
حركة اإلخوان المس�لمين يف س�وريا فتوى دعت فيها إىل “الجهاد 
ض�د الروس”، وأن “جهاد الدفع فرض عي�ن عىل ُكّل من هو قادر 

عىل حمل السالح”.
وق�ال رئيس المكت�ب اإلعالمي لحرك�ة اإلخوان المس�لمين يف 
س�وريا عمر مش�وح:”نحن كجماعة اإلخوان نؤكد أنن�ا اآلن أمام 
احتالل رويس رصيح وواضح، عرب دخول قوات عس�كرية روسية 

ورضب للمدنيين، ومبدأ مقاومة المحتل هو واجب رشعي”.
يبدو أن الدقة التي تس�تهدف بها الصواريخ الروس�ية تكفيري 
داع�ش والقاعدة من الوهابيين يف س�وريا، زادت من حمى س�وق 
الفتاوى الوهابية، حيث فتح دعاة ومش�ايخ الظالم دكاكينهم لبيع 
الفتاوى ع�ىل المغفلين والموتورين، عىل أم�ل إنقاذ “ثوار” الناتو 
والرجعي�ة العربية وتركي�ا وإرسائيل، الذين أخذوا يستش�عرون 
خط�راً حقيقي�اً بعد التدخ�ل ال�رويس يف الح�رب المفروضة عىل 

سوريا.
من حق ُكّل إنس�ان مسلم أن يس�أل، لماذا يخرس هؤالء الناس، 
الذي�ن يدعون العلم والفقاهة،إزاء ما تقرتفه أمريكا يف المنطقة من 
مجازر ضد الش�عوب العربية واإلس�المية؟، أين هؤالء “العلماء” 
من احتالل أمريكا للعراق والناتو لليبيا ؟، أين هؤالء “العلماء” من 
القواعد العس�كرية التي تحمي عروض األنظمة التي يسبحون ليل 
نهار بحمدها ؟، لماذا التدخل األمريكي السافر حالل، بينما التدخل 
ال�رويس الذي جاء بطلب من الحكومة الرشعية الس�ورية حرام ؟، 
هل رشعية الرئيس يش�ار األس�د اقل من رشعي�ة عبدربه منصور 
هادي المس�تقيل والهارب والمؤلب العالم كله ضد ش�عبه واهله؟، 
لماذا فتاوى ه�ؤالء تصب دوماً يف صالح األمري�كان والصهيونية 
العالمي�ة؟، لماذا لم تص�در أيةفتوى عن ه�ؤالء “العلماء” لصالح 
الش�عوب والمقاوم�ة ؟، لم�اذا ال نس�مع بفت�وى من ه�ؤالء ضد 
الصهيوني�ة، وحت�ى ل�و صدرت ع�ىل اس�تحياء بس�بب المجازر 

المروعة ضد غزة، ال نرى هناك من يمتثل لها؟.
إن الح�رب المفروض�ة عىل س�وريا، كانت بس�بب تحالف غير 
مق�دس بي�ن الوهابي�ة والصهيوني�ة والرجعية العربي�ة وتركيا 
وأمريكا، وقد تم اس�تخدام ُكّل األس�لحة المحرمة وكل ما يف جعبة 
الوهابية من فت�اوى، وتم تجنيد ُكّل العصابات التكفيرية يف العالم 
أجمع، وإرس�الها إىل س�وريا، فلم يبق أي خ�ط أحمر لم ينتهك من 
قبل هذا التحالف، ولكن بقي الفشل حليفهم، لسبب بسيط، وهو أن 
الشعب السوري، اكتشف المؤامرة التي ُدّبرت ضده بليل، ولم يعد 
بإمكان علماء الس�وء ووعاظ السالطين، أن يفعلوا أكثر مما فعلوا 

لحد اآلن، لذلك لن تجد هذه الفتاوى مكانا لها إال مزبلة التأريخ.
س�وريا ليس�ت افغانس�تان واليوم لي�س كاألم�س، فمثل هذه 
الفت�اوى تعكس حالة االحباط والفش�ل الذي أخ�ذ يدب يف محور 
الظ�الم والتبعية، فلم يعد هناك من يصغي لمثل هذا الهذيان الذي 
يس�مى فتاوى، ففتوى حركة اإلخوان المس�لمين يف س�وريا، يبدو 
أنه�ا ل�م تقنع حتى حلف�اء الحركة نفس�ها، من بي�ن “المعارضة 
السورية، فقد اعترب أحد قيادي هذه “المعارضة” من القاهرة، هذا 
التوجه للحركة س�وف يزيد من حجم انقسام المعارضة السورية 
ولن يوحده�ا ألن العديد من التيارات المعارضة تتصل بموس�كو 
من�ذ عامين لدعم الحل الس�يايس يف س�وريا، مش�دداً عىل أن توجه 
حركة اإلخوان المس�لمين جاء من الدول الت�ي تتبنى التنظيم مثل 
قطر وتركيا أو ربما من السعودية، لذلك سنكون أمام حرب طويلة 

ومستعرة يف سوريا وهذا سوف يؤخر الحل السيايس.
وم�ن أجل أن نك�ون أكثر موضوعية ودقة، نق�ول إن مثل هذه 
الفت�اوى س�تكون له�ا صدى داخ�ل المجتم�ع الس�عودي فقط، 
المنخ�ور بالوهابية، ومن الممكن أن يفرز مثل هذا المجتمع بعض 
المهووس�ين كالع�ادة، ويت�م تجنيدهم م�ن قبل ه�ؤالء “الدعاة” 
أصحاب الفتاوى األمريكية، وإرس�الهم إىل س�وريا، ليكونوا هدفا 
للصواري�خ الروس�ية،التي ل�ن تخطئهم كما تخطئه�م الصواريخ 
األمريكي�ة ع�ادة ومنذ أع�وام، ففي ثالث�ة أيام فقط م�ن الغارات 
الروس�ية تم قتل من الدواع�ش والقاعدة، بقدر م�ا قتلته الغارات 
األمريكي�ة عىل م�دى 400 يوم، ول�ن تعصم الدواع�ش والقاعدة 
والتكفيريي�ن بع�د اليوم، فت�اوى الوهابي�ة ورفاقه�م من وعاظ 

السالطين، من مصيرهم المحتوم وهو الموت المحقق.

* شفقنا العربي

هل الصدام العسكري الروسي األمريكي على أرض سورية وارد؟
المرب الداملية األوىل اشيدل خييلها بسبب اغييال 
أمري نمسااو8 من األرسة الماسمة، وحرب عاحل 
والغارباء اسايمرت عقوعاً بسابب ناقاة، واليأريخ 

حاخل باألمثلة يف لذا الصدع.
باألمال اعرتضت مقاتالت ترسية من طراز »اف 
16« طائارة حربية روساية، انيهكت املخال الخو8 
الرتساي قرب المادوع الرتسية الساورية، وأرغميها 
عاى الدوعة إىل الدمال الساور8، يف أول حاعثة من 
نوعهاا، منذ بادء الغاارات الخوياة الروساية عى 
خصائل سورية مسلمة مدارضة للنظاأ يف عمشل، 

وتدمل عى اسينزاخه تمهيداً إلسقاطه.
اليدخل الخو8 الرويس يف سورية بدأ قبل أسبوع 
خقاط، ولكنه يواجه مدارضة شاديدة من الواليات 
امليمادة األمريكياة وترسيا، عالوة عاى عول غربية 
أخارى، مثال خرنساا وبريطانيا، بمخاة أن قصف 
الطائارات الروساية يسايهدف خصائال مدارضاة 

سورية مديدلة، ويؤع8 إىل قيل مدنيني أبرياء.
ال نسايبدد الرواية األمريكية والغربية حول قيل 
مدنيني ساوريني عازل من جراء الغارات الروساية 
الياي قصفات مواقاع للمدارضاة يف اعلاب وجرس 
الشاغور وحلاب وحماة وحماص، ولكان لل قيل 
األبرياء يقيارص خقط عى الغارات الروساية، ولل 
الغارات األمريكية الربيطانية الفرنساية املسايمرة 
مناذ أسثر من 13 شاهرا، وزاعت عن 6000 غارة لم 

تقيل أبرياءأيضاً؟
املشكلة أننا رسعان ما ندرف عدع القيى املدنيني 
ضمايا الغارات الروساية، ولكننا لم نسمع مطلقاً، 
بال وممنوع علينا أن نسامع عن ضماياا طائرات 
اليمالف األمريكي يف ساورية والدراق، تََماماً مثلما 
لام نمصل حياى لذه اللمظاة عى أرقااأ ضمايا 
الغازو األمريكاي الغربي للداراق، أو ضمايا قصف 

طائرات حلف الناتو يف ليبيا، حيى لذه اللمظة.
قيل املدنيني الساوريني مدان بأشد الدبارات، أياً 
سانات الخهة اليي تقدأ عليه، ساواء أسانت براميل 

النظااأ، أو صواريخ الطائرات الروساية، أو غارات 
طائارات اليمالاف األمريكي، لكن املشاكلة تكمن 
لناا يف “االنيقائياة”، خالقيل بصوارياخ الطائرات 
الروساية “حراأ”، أما القيل بالصواريخ األمريكية 

خهو “حالل رشعاً”!!.
إنه رصاع قوى عظمى وإقليمية، يدخع الشادب 
الساور8 ثمناه مان عمااء أبنائاه، ولاذا الرصاع 
يمكن أن ييطور إىل حارب عظمى، واملثل األخريقي 
يقاول “عندما تيصاارع الفيلة يكون الدشاب لو 

الضمية”، والدشب لنا لو الشدب السور8.
اخارتاق الطائارة الروساية ألجواء ترسياا ربما 
يكون حاعثااً عرضياً، وربما يكاون من قبيل جل 
نباض رع الفدال الرتساي، وال نسايغرب أن يكاون 
اسيفزازياً، الهدف منه إيصال رسالة تمذير للقياعة 
الرتسية تقول بأنها ليست ممصنة، وعليها االميناع 
عن أ8 اعارتاض عاى اليدخل الدساكر8 الرويس، 
وتخنب تقديم أ8 ععم للمدارضة السورية املديدلة.
السافري  اسايدعت  الرتسياة  اليارجياة  وزارة 

الرويس يف انقرة، وقدمت له احيخاج شديد اللهخة، 
والسيد احمد عاووع اوغلو، لدع بأن بالعه سييصدى 
وخل قواعد االشايباك، أل8 اخرتاق رويس ألجوائها، 

حيى لو سان طريا.
اليدخل الدساكر8 الرويس بات مصدر قلل عول 
الخاوار الساور8، وترسياا وحلفائها السادوعيني، 
والقطرياني، واألمرياكان واألوروباني عاى وجاه 
اليمدياد، والياوف ُسّل الياوف، أن ييام اسايغالل 
حاعثاة لنا ولنااك، ميدمدة أو عان طريل اليطأ، 
إلشادال خييال حرب عاملياة عى األرض الساورية، 
الياوأ سالمت الخارة، مثلما يقاول املثال، ولكن ال 

ندرف ما ا سيمدث يف املرة املقبلة.
ومدظام النار من مسايصغر الارشر، أو لذا ما 
يمكن اساييالصه من أحد االمثال الدربية املأثورة، 

وما أسثر الرشر يف أجواء سورية أو عى أرضها.

إفتتاحية “رأي اليوم”
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حرب نفطية بني رو�صيا وال�صعودية بعد �صرب جماعات مدعومة خليجياً ومدربة من »�صي اآي اأيه«

روسيا لدول الخليج: ال تدعموا المتطرفين فالرد سيكون قاسيًا
ولتركيا: انتهى زمن التسليح عبر حدودكم

  - محمد الباشا: 
أعلن امليمدُث باسم الكرملني، الثالثاء، أنه 
ال يسايبدد إمكانية انضماأ ميطوعني روس 

للقيال إىل جانب قوات الخيش السور8.
بشاؤون  ميياص  رويس  سايايس  وسان 
الدخااع قد طرح يف وقت ساابل إمكانية قيال 
ميطوعاني روس إىل جاناب قاوات الخياش 
الساور8 يف ساورية و لك بما اسيسابوه من 

خربة قيالية يف رشق أوسرانيا.
ونقلات صميفة “وول سارتيت جورنال” 
عن مصااعر حكومية يف أمرياكا أن املقاتالت 
الروساية الياي تماارب اإلرلااب يف ساوريا 
تسايهدف مواقع خصائال مدارضة مدعومة 

من “يس آيأيه”.
و سارت املصااعر أن السالطات األمريكية 
أن  املاضياة  القليلاة  األيااأ  يف  اساينيخت 
اليوجه الرويس السايهداف املدارضة املسلمة 
املرتبطة بوسالة االساييبارات املرسزية “يدد 

حرسة ميدمدة”.
وقاال مساؤول أمريكاي للصمفياة: “يف 
إناه  نقاول  أن  بإمكانناا  سان  األول،  الياوأ 
مخرع خطاأ. ولكن يف اليومني الثالث والرابع، 
لام تدد لناك شاكوك حاول الطاباع امليدمد 
لهاذه الغاارات. إنهم )الاروس( يدلمون ما ا 

تسيهدف رضباتهم”.
وسابل للبنياغون أن رخض تسليم الخانب 
الارويس إحداثياات مواقاع املدارضاة الياي 
تديربلاا واشانطن “مديدلاة”، و لاك خوخا 
مان احيمال وقاوع لاذه املدطياات يف أيد8 
الدسكريني الساوريني الذين سيسييدمونها 
لزيااعة عقة رضباتهام الخوية ضاد خصوأ 

عمشل.

األطلسي: روسيا تنشر قوات برية 
بسوريا

وقال األماني الداأ لملف شامال األطليس 
ينال سايولينربغ: إن لناك تقاريار تيمدث 
عان حشاد عساكر8 رويس سبري يف ساوريا 
ييضمن نرش قوات برية وسفن يف رشق البمر 

امليوسط.
وقاال سايولينربغ “يمكنناي أن أؤسد أننا 
شاهدنا حشاداً سبارياً للقاوات الروساية يف 

ساوريا: قوات جوية وعخاعاات جوية وأيضاً 
قاوات برياة خيما ييصال بقاعدتهام الخوية 

وشهدنا أيضاً زياعة يف الوجوع البمر8“.

تحذير روسي شديد لدول الخليج
ونبّهات روسايا عول اليليخفاي خطااب 
رس8 من نيائج وخيمة يف حالة ما إ ا أقدمت 
عاى تزوياد املدارضاة الساورية بمضاعات 
للطريان، وحذرتها من مغبة تكرار سايناريو 

أخغانسيان من تخنيد امليطرخني.
ويدور يف األوسااط السياساية يف موسكو 
تمذياراً وجهياه وزارة الدخااع الروساية إىل 
الدول اليليخولي قطر والسدوعية والبمرين 
من مغبة تسليح املدارضة السورية بأسلمة 

حديثة ضد الطائرات الروسية.
وقد يكون اليوجيه قد حصل عرب خطابات 
وصلت إىل امللمقني الدساكريني يف سافارات 

الدول اليليخية يف موسكو.
ونبهت موساكو الدول الثالث من خطورة 
تفويت أسالمة ميطاورة إىل املدارضة، خالرع 

سيكون قاسياً.
وتييوف موسكو من اسيغالل عول غربية 
المملة الدسكرية اليي تشنها ضد اإلرلابيني 
عول  عارب  وتزوعلام  الساورية  األرايض  يف 

اليلياج الفاريس بأسالمة مضااعة للطريان 
الخيبار مادى اعرتاضهاا للطائارات املقاتلة 

الروسية.
وسانت الدول الغربية قد جربت لذا اليكييك 
يف حرب أخغانسايان ضد االتماع السوخياتي، 

وعانى منه الخيش األحمر حينئذ.
وتييذ روسايا إجراءات رععية واحيياطية 
يف آن واحاد، خقاد قررت خرض طاوق بمر8 
يف السواحل الساورية بدعم من سفن حربية 
صينياة ميواجادة يف املنطقاة ومنهاا حاملة 

للطائرات.
وسانات السادوعية تصادر بياناات ضاد 
الرئيل بشاار األساد وتطالب بإسقاطه ولو 
بقاوة الساالح، وبمخارع اليدخل الدساكر8 
الارويس خفات نربتها سثاريا ولم تداد تهدع 
بيمرياك الخامدة الدربية وتنظيمات إقليمية 

ضد عمشل.
وتشان الصماخة الروسية حملة ضد قرار 
ما يسمى »علماء« سدوعيني الذين وقدوا عى 
بياان يدعون خيه للقيال ضد روسايا بسابب 
تدخلها الدسكر8 يف سوريا، وتطالب أصوات 
الكرملني بممارساة ضغوطات عسكرية عى 

الرياض.
ونقلت جريدة “أخبار روسايا” ترصيمات 
ملفياي اإلساالأ يف روسايا أن “تدخل روسايا 

واضح ولو يسيدف اإلرلابيني وليل السنة، 
وعى علماء السادوعية خهم  لك واالبيداع عن 

اليطأ”.

تركيا أردوغان تجبن أمام الطائرات 
الخارقة أجواءها

ويأتاي تكثيف عوريات جوية روساية مع 
المادوع الساوريةالرتسية وييدادى إىل خارق 
املخاال الخو8 الرتسي رساالة واضمة ألنقرة 

باإلحخاأ عن تمرير أسلمة للمدارضة.
وليل مان باب الصدخاة قيااأ الطائرات 
الروساية بيارق األجاواء الرتسياة أسثار من 
مارة، وعندما ييكرر ما يبدو أنه خطأ، يصبح 

خطاباً سياسياً وعسكرياً واضماً.
وإ ا سان ساالح الخو الرتسي لم ييساامح 
السانة املاضياة مع طائارة ساورية خرقت 
أجواءه عان طريل اليطأ، خهاو يقف عاجزا 

أماأ طائرات روسيا.
وتدرك حكومة طيب رجب أرعوغان أن ُسّل 
مماولة خيح النار عى طائرة روسية سيكون 
الارع باملثال خاصاة يف ظال اليفاوق الخو8 

الرويس.

تدخل بوتين في سوريا قلب الطاولة 
على استراتيجية أمريكا 

وقالت صميفة الدييل تليغراف: إن اليدخل 
مواجهاة  ساوريايف  يف  الارويس  الدساكرى 
الخماعاات املسالمة املدعومة خليخيااً، أثار 
حرب أسدار النفط بني الكرملني والسدوعية.
وأشار أندرو سرييشلو يف تقرير بالصميفة 
الربيطانياة، االثناني، أن قارار موساكو بدء 
حملاة قصاف جاو8 تسايهدف الخماعاات 
املسلمة يف سوريا، واليي بدضها يلقي الدعم 
مان عول اليلياج وعاى رأساها السادوعية، 
سوف يمدث توترات يف أسدار النفط الياأ.

تدخال  أن  الربيطاناي،  الكاتاب  ويارى 
روسايا ال ييدلل خقط بدعام حليفها الرئيل 
الساور8 بشار األسد، لكنه مثلما سان قبالً يف 
الثمانينيات عندما تدخلت يف أخغانسيان، خإن 

النفط يلدب جزءاً سبرياً من قرار الكرملني.
ويضياف أن انهياار أسادار النفاط، اليي 
املنطقاة  يف  أمرياكا  حلفااء  خيهاا  تسابب 
ولمالسادوعية واإلماارات وقطار والكويت، 

تشال االقيصاع الرويس، وتداني روسيا حالياً 
حالاة رساوع اقيصااع8 ألول مارة مناذ عاأ 
2009، خكماا سان المال خالل المرب البارعة 
خاإن النفط يظال أسرب مصدر منفارع للدخل 

للبالع.
وإ ا ما اسايمرت أسدار النفط يف امليوسط 
أقال مان 50 عوالراً للربميال يف الدااأ املقبل، 
خمان املرجح أن الشادب الرويس ساوف يبدأ 
باليشاكيك يف قياعة الرئيال خالعيمري بوتني، 
اليي وضدات البالع عى مساار تصاعمي مع 

الواليات امليمدة.
وعاى الرغام مان أن أساواق النفاط تخد 
خائضااً يف املداروض النفطي حاويل 2 مليون 
برميل يومياً، خإن سالً من روسايا والسدوعية 
ترخضاان تيفياض اإلنيااج، لذا خاإن تدخل 
بوتني يف ساوريا لاو مماولة لقلاب الطاولة 
عى اسرتاتيخية أمريكا اليي تسيهدف إخالس 

موسكو.
وخلَُص أن تدخل روسايا املبارش يف سوريا 
سوف يؤعى بخميع األطراف املدنية بما خيها 
إيران، الياي تم رخاع الدقوباات االقيصاعية 
عنهاا مؤخاراً، إىل حرب أسادار نفاط عاملية 
تزعاع عمقاً واسايمراراً يف ظل أطراف تيسبب 
سياسيها يف خفض األسدار، وسيكون نييخة 
مدرسة االساينزاف لذه انهيار المكومات يف 

ُسّل من الرياض وموسكو.

»صدمة« سعودية لدعم مصر روسيا 
في سوريا 

وقالات قنااة »خرانال ل2« يف تقرير عى 
وزيار  إن ترصيماات  اإللكرتوناي  موقدهاا 
شاكر8«،  »ساامح  املارص8،  اليارجياة 
بيصاوص ععام باالعه لليدخال الدساكر8 
الرويس يف ساوريا، عرضت عالقاات القالرة 
بادول اليلياج، خاصاة السادوعية، لا»لزة 
عنيفاة«، ال يُدارف الياوأ مادى تداعياتها يف 

املسيقبل القريب. 
ورأت القنااة أن الغضاب السادوع8 مان 
املوقاف املارص8 يظهر مان خاالل انيقاعات 
حاعة نرشتها صمف مقربة من مراسز القرار 
يف الريااض، لكن لناك من يديارب أنها مخرع 
سامابة صيف عابرة، ال يمكنهاا أن تنال من 

قوة الدالقات بني الخانبني.

إستثمارات »كويتية« في شركة تقدم خدمات للسجون الصهيونية

إيران: قد يكون بعض حجاجنا المفقودين في السجون السعودية

  - متابعات: 
بينماا يواصال الدادو »اإلرسائييل« 
األقاىص،  عاى  املربماج  الهخاوأ 
ومصاعرة أرايض الفلسطينيني وإقامة 
املسايوطنات يف طاول الضفاة املميلة 
وعرضها، وشاّد قبضة الظلام والقهر 
عاى آالف األرسى الفلساطينيني ومن 
بينهم مئات األطفال والنسااء، تواصل 
بدض الدول الدربية مان غري تلك اليي 
تقيم عالقاات علنية مع سياان الددو، 

خطاوات اليطبيع اليي انيقال بدضها 
مان الرس إىل الدلن، سماا لو المال مع 
األماري السادوع8 ترساي الفيصل الذ8 
اسايمرأ اللقااءات الدلنياة ماع قااعة 
الددو.. يف حني تواصل بدض الرشسات 
الرسامية  الدربياة:  واملؤسساات 
والياصة اسايثمارلا يف رشسات تقدأ 
الدادو  لخياش  وتربعاتهاا  خدماتهاا 

الصهيوني ومؤسساته األمنية.
ولا لي »املؤسسة الكوييية الدامة 
لليأمينات االجيماعية« تسيثمر أموالها 

يف رشسة SلG اليي تخني أرباحاً طائلة 
من خالل توخري مددات وخدمات أمنية 
الددو الصهيوناي وحواجزه  لساخون 
األمنية املنيرشة سالفطريات يف شوارع 

وطرقات وأزقة الضفة املميلة.
مان الصااعأ أن تساثيمر الكويات 
يف رشساة تخناي أرباحها مان مداناة 
الشادب الفلساطيني، خهذا االسيثمار 
يار  الادوالرات  بمالياني  املقادر 
عامة،واألرسى  الفلسطينية،  بالقضية 
الفلسطينيني يف سخون الددو بياصة. 

إن ععوتناا ألشاقائنا أبنااء الكويت 
ملمارسة ُسّل أشكال الضغط واالحيخاج 
وتوجيه الرسائل إىل مدير االسيثمارات 
يف الرشساة الكوييياة السايد عبداللاه 
يف  املسايور  لكشاف  الصبااح  جابار 
لاذه الدالقة املشابولة واملشاينة بني 
املؤسساة الكوييية ورشساة »جي خور 
إس« الربيطانية الداعماة لكيان الددو 
الصهيوني..اسيثماراتها يف سيان الددو 
وخدمة مؤسساته األمنية باتت مكلفة 

للغاية، وال بد من إيقاخها. 

  - متابعات: 
توقع وزيُر الصمة والدالج الطبي اإليراني حسان 
قايض زاعة لاشمي أن يقبع عدع من حخاج بيت الله 
المراأ اإليرانيني املفقوعين يف سخون نظاأ آل سدوع، 
وأسد أن الددع الدقيل لشاهداء سارثة منى اليي وقدت 
يف يوأ عيد األضمى ساييم االعاالن عنه بدد عوعة ُسّل 

المخاج إىل الخمهورية اإلسالمية.
وأساد لاشاميأن عادع شاهداء خاجدة مناى سما 
جااء يف بيان الدالقات الدامة لبدثاة اإلماأ اليامنئي 

ومنظمة المج والزيارة بلغ حيى اآلن 65ل شهيدا.
وشادع وزير الصماة عى أن حكوماة الخمهورية 
اإلسالمية اإليرانية تطالب المكومة السدوعية بإعاعة 
إىل  أراضيهاا  يف  املوجوعيان  اإليرانياني  المخااج  ُسّل 
إيرانوخاصة أولئك الذين لم يُدرف عن مصريلم يشء.

حملة عالمية إلزالة السعودية 
من مجلس حقوق اإلنسان

  - متابعات: 
عشن ناشطون وحقوقيون أجانب حملة الكرتونية عاملية تيضمن 
توقياع عريضاة ميداولة إلزالة السادوعية مان أية مواقاع نفو  يف 
مخلال حقوق اإلنساان باألمم امليمدة و لك تخسايدا ملباعئ وروح 

حقوق اإلنسان األساسية. 
ويرصد ناشاطون يف المملة ومنظمات املخيماع املدني بما خيها 
»ليومنراييساووتش« ومنظماة »الدفو الدولياة« ملفات انيهاسات 
حقاوق اإلنساان يف السادوعية الياي وصفولا باملمنهخة وواسادة 

النطاق. 
واعيارب الناشاطون أن تواجد نفو  الددوان السادوع8 يف مخلل 
حقاوق اإلنساان باألمم امليمادة يثري الشاكوك يف رشعياة وخدالية 
املنظمة ويقلل من السادي ليمقيل المرية واليساامح والددالة عى 

الصديد الداملي. 
والخدير بالذسر أن انيهاسات السلطات السدوعية لمقوق اإلنسان 
ال تداّد وال تمَص، وييخّى  لك ال سايما يف اليمان ويف احداث اليداخع 

األخرية اليي وقدت عند مشدر منى بمكة املكّرمة.
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أميرة العراسي
 

�ُل الخارج�ي الممث�ُل اليوم بروس�يا يف س�وريا  التدُخّ
ج�اء بطلب من الرئيس بش�ار األس�د؛ وذل�ك للقضاء عىل 
اإلْرَه��ابيي�ن المتمثلي�ن ب�«داع�ش« و«جبه�ة النرصة« 
الذين أش�علوا ج�ذوة الحرب بس�وريا وعىل م�دار خمس 
س�نوات وقتلوا أبناءه�ا َورّشدوهم َودّم�روا ُكّل أرضهم، 
أْصبَح اليوم الحس�م يف هذه الحروب ملحاً.. وكانت مملكة 
العهر الس�عودّية الالعب األس�ايس فيها َوإىل جانبها تركيا 

الممولتان للحرب هناك وكلٌّ له مربره يف ذلك.
واليوَم س�يتُمّ القضاُء عىل تلك المناب�ع التي أحلت دماء 
الن�اس هن�اك وبإجم�اع دويل، كم�ا أجمعوا قبل س�نوات 
بتمويل ودعم المعارضة المس�لحة داعش، يقومون اليوم 

بإنهاء ُكّل ذلك العبث، وتقُف دول الخليج مس�تنكرة التدخل 
الرويس بس�وريا وتعتربه قتالً بحق الشعب، وتصُف الرئيس األسد بغير 
المؤتم�ن عىل ش�عبه وأنه ال يوجد مربٌر الس�تدعاء الخ�ارج وما يحصل 

بسوريا يعالُجه أبناؤها عىل طاولة حوار وطنية سورية رصفة!!

هذا ما يس�مى الي�وم الَكيل بمكيالين، كيف يرف�ض التدخل الخارجي 
يف س�وريا وقد أْصبَح التدخل هناك ملحاً إلنقاذ ش�عب سوريا وبالمقابل 
تس�تباح دم�اء الش�عب ال�يَ�َم�ن�ي برئيس تم اس�تقباله 
من قبل مملكة العهر الس�عودية وبجانب�ه مرتزقته أحلوا 
ال�دم ال�يَ�َم�ني من أجل ش�خص منته�ي المدة وبحجج 
واهي�ة وه�ي القض�اء عىل م�ا يس�مونه اليوم مليش�يات 
الحوثي وجماعه صالح وما هي إال فزاعات يس�تخدمونها 
للقضاء ع�ىل أبناء ال�يَ�َم�ن بتَأريخن�ا العريق وحضارتنا 
التي كاَن ش�اهداً عليها الكثير م�ن الرتاث الذي تم تدميره 
بطائ�رات تحالف الرش. ف�إذا كان التدخل ال�رويس اليوم 
يعت�رب مرفوضاً وقامت قائمة العالم عليه، ماذا عن التدخل 

السعودي الرببري يف اليمن؟!!
القناعة الت�ي توصلت لها أن ال مجل�س األمن بقراراته 
المتعكزة بعصاة مال س�عود منصف وال منظمات حقوق 
إنس�ان باعت ضميرها مقاب�ل حفنات من المال الس�عودي منصف، وال 
إع�الم العالم الذي تلثم بس�كوت مخٍز وم�زّور للحقيقة منصف، وأن ما 
نملك�ه نحن ه�ي إرادة اهلل وق�وة إيماننا بنرص محقق، وها هي بش�ائر 

النرص تأتينا من بعيد، الل�ه هو العدل.

التدخل الخارجي و َكيل البعير

 تقرير تركي: السعودية تدمر 95% من اآلثار اإلسالمية في مكة والمدينة
  - خاص: 

لم تُقنع السادوعية أحداً ولي تيربّأُ من أخدال املخموعات 
السالفية اليكفريية املخّرمة اليي زرعيها الولابية يف جساد 
األمة، واليي عاثت يف أرض الله خسااعاً عون أن يرعَعها وازٌع 
عيني أَْو إنسااني، لسابب بسايط ولو أن لاذه املخموعات 
لاي نَُساٌخ بالية مان الولابياة األأ اليي خّرخات ُسّل لذه 

املخموعات من عالقة طويلة مع الصهيونية الداملية.
ممااوالُت السادوعية الينصال مان خظائاع املخموعات 
اليكفريياة الولابياة، وخاصة إرصار لاذه املخموعات عى 
تدماري ومْماِو ُسلِّ رمز إساالمي، تماَت  ريداة الدخاع عن 
اليوحيد الولابي األخرق، ال يبدو أنها تقنع حيى السذج من 
الناس؛ ألن تدمري اآلثَااار االسالمية وممَولا من الوجوع لو 

صناعة سدوعية رصخة.
ونقلت وسالة األناضول الرتسية عن رئيل ليئة الشؤون 
الدينياة الرتسي، مممد غورماز، انيقاعاته لقياأ السادوعية 
بهاْدأ الخبال املميطة بمكة املكرمة، واليي قال إنها »تيميُع 
بقيماة تأرييية« حول مكة، وبناء ناطمات ساماب بخوار 
الكدباة، قائاالً، إنه سان مان املمكن بدالً عن  لاك بناء مدن 
صغرية يف ُساُهول جدة يمكنها اسييداُب ماليني األشياص، 
مشادعاً عى أن اإلساالأ »يأمار بالنقد الذاتاي«، وأن مدظم 

اآلثَاااار اليَّأرييية الباقية من الدهاد النبو8 يف مكة، سانت 
موجاوعًة حيى عااأ 1971، و«سان باإلماكان المفاظ عى 

المالة األصلية ملكة«.
وسان غورماز قد وّجه يف الساابل انيقااعات إىَِل الطريقة 
الياي تدار بها شادرية الماج يف مكة، مقرتحااً اليداون بني 
الدول اإلساالمية، يف ترصيمات تزامنت مع انيقاعات إيرانية 

للرياض.
وتخدر اإلَشااَرة إىَِل أن صميفاة »االندبندنت« الربيطانية 
نارشت يف تقريار لهاا يف أسيوبار 2012، تمقيقااً موساداً 
عاى صفميني بدناوان »السادوعية تدمار تأريخ اإلساالأ 

بالبلدوزر«.
واعياربت الصميفة يف  لاك اليقرير أن »خطط توسادة 
املساخد النباو8 الرشياف، جدلات املداخداني عان اآلثَااار 
وغريلم من النشاطاء منزعخني من أن اليوسدة اليي سييم 
إىَِل الغرب من املساخد النبو8 الماايل تدني تدمريَ الدديد من 
املواقاع األَثَرية اليأرييية«، وأضاخت: »ال توجد لناك خطط 
لصيانة تلك اآلثَاااار أَْو المفاظ عليها«. حيث أزيلت آثَاااٌر 
قيّمة عديدٌة لبناء الفناعق الفيمة واألبراج السكنية ومراسز 

اليسوق.
ويقدر مدهُد اليليج الفاريس يف واشنطن، أنه يف الدرشين 
سانة األخرية تم تدماريُ 95 يف املئة من آثَاااار مكة واملدينة 

اليي تدوُع إىَِل ألف عاأ.

أنصار الشعب 
قال عروة بن الشوك:

َصٍه يا يراعي و احذُ حذَو )الخرامِل(
و ُقيّص ُخطى أُسِد الرّشى يا أناميل

خما الشدُر ، لم يأَب الينى ، غريُ علكٍة
بفاٍه بَِغيٍّ تخيد8 سّل ساخِل

عدمُت القوايف ال يقضُّ لديُرلا
مضاجَع )نخٍد( أو مقاصريَ )حائِل(

ده طينٌة و تدساً لمرٍف لم تُدمِّ
ت سدَب حرٍّ مقاتِل با)جيزان( مسَّ

سفرُت برومانسية الفكر تدَّعي
ُسُمّواً و يرعى ربُّها يف املزابِل

يروُأ رخاقي عولًة مدنيًة
و لل ترَك الغاز8 لنا من منازِل

و لل أبَقِت الغاراُت يف سّل أرضنا
الٍح و مأوًى لدامِل مال اً لفَّ

خسمقاً لها من عولٍة تشمذونها
بيرشيع سيقان الممى و املداخِل

ِن جملًة سفرُت بأنصار اليمدُّ
دث الُمفاِة القبائِل و آمنُت بالشُّ

صُت أسياَف اليسار خلم أجد و ممَّ
سوى سيِف )بدر الدين( عند الغوائِل

حساٍأ خضيِب امليِن غمداً و شفرًة
بدخِل نخيِع البغِي حرِّ الممائِل

خللشدب أنصاٌر إ ا ما خذليمو
َر خداً حزبُكم غريَ حاخِل و صدَّ

و لألرض و الدرض اليمانيِّ خييٌة
رشايينهم عند الوغى ساملراجِل

رسيدون للُخىَّ ميى اسينخد الممى
نضا خشُن األسفان بضَّ امليامِل

سأّن الكالشينكوَف يف قبضاتهم
 راٌع نََمت موصولًة باملفاصِل

سأن زئريَ املوت خوَق رؤوسهم
بأسماعهم )خريوُز( تشدو لا)عامِل(

سأن املنايا َقينٌة خارسيٌة
ُع نشوى وابالً إثر وابِل تَُرجِّ

بهم تُنَخُد األوطاُن ال بدواجٍن
يدبّون عند الندِب َعبَّ الموامِل
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 عــبداهلل عـلي صبري
اليمنياُة  عادُن  تدياُش 
خنيازياا لدّلهاا غريُ مسابوقة 
عربيااً، حياث ينيارط عادٌع 
سبريٌ من شابابها يف تنظيمات 
ييساُل  ال  إرلابياة،  عينياة 
انيشااُرلا مع طبيداة املدينة 
وتأرييها القريِب  8 الصبغة 

االشرتاسية املارسسية.
ينماو األحفااُع إىَِل اليطّرف 
يمينااً، بداد أن سان أجداُعلم 
قاد تطرخاوا يسااراً باعينااق 
الشايوعية سمذَلٍب سايايس/ 
ل يف املمارساة الدملياة إىَِل أيديولوجية ناظمٍة  اقيصاع8 تموَّ
ملييلاِف شائون الدولة يف غالب األحيان وألحاوال املخيمع يف 

أحيان أخرى.
لساُت بصدع تقييم اليخربة سالباً أَْو إيخاباً، لكن السؤال 

يفرُض نفَسه: 
ماا الذ8 جدل عدَن املدينَة األُممية تضياُل اليوَأ خال يقبَُل 

أللُها إال بامليطّرخني من املنيمني للقاعدة وعاعش؟
وسياف لّلل ميطرخو المراك الخنوباي للغزاة اليليخيني، 
ولام َمان سان ينظار إىَِل النظااأ السايايس سقاوة احيالل، 

وينديون إخوانَهم الشماليني با »الدحابشة«؟!. 
ال شاكَّ أن ميالااً سثريًة قاد جرت يف النهر عاى مدى ُربع 
قارن، تدرضت خيه الَوحادُة اليمنية لصنوف مان اليمّديات 
واألزماات اليي أخضات إىَِل تيّلل الماراك الخنوبي يف 2007، 
سرعٍّ ميأخر عى حارب صيف ل199، اليي قَضت عى الَوحدة 

السلمية املدَلنة يف 22 مايو 1990. 
غاري أن القضياَة الخنوبياة تدادَّت الخانبَاني السايايس 
والمقوقي، وعرّبت يف تخلٍّ ثالٍث عن أزمة ُلوية جدلت بدَض 
ميطاريف الماراك ينكاُر ويينكر لُهويياه اليمنياة، باحثاً عن 
ُلوية جغراخية جهوية، ال تصلُح حيى سدنوان النيماٍء قومي 
عروبي، وإن سان يصلُح ليمويال الخنوب إىَِل عويلة خليخية 

ال أسثر!
مان ُلناا خاإن اليداطاَي اإليخاباي لألحازاب واملكونات 
السياساية اليمنياة مع الشال املطلبي والسايايس للقضية 
الخنوبياة لم يقابَاْل بمرونٍة من قبَل مدظام خصائل المراك 
الخنوباي اليي لام تيوّحد إال حاول اليطاب امليطاّرف، الذ8 
سان لاه األثَااُر املبارُش عى تداطي شاباب عدن مع األحداث 
األخرية، خخدلات الغالبيَة منهام يصّفُل للغااز8 اليليخي، 
ويقاتاُل إىَِل جانبه، أَخاه اليمني، الذ8 غدا »حوخايش« بدد أن 

سان »عحبايش«.
بالطبع ليل ُسلُّ الددنيني سواًء، ومن ثّوار عدن ومناضليها 
تدلَّمناا عروَس مقاومة االحيالل، ومنهام عرخنا سيف تكوُن 
املَدنيُة واليدايُش السلمي ليل بني اليمنيني خقط، وإنما مع 
الواخديان من خارج اليمن أيضاً. ولذا خاإنَّ لذا اليمّوَل الذ8 
ًة أن ُمُدناً  تديُشه املدينة اليوأ جديٌر باليأمل والدراسة، خاصَّ

عربية أخرى قد َغَزالا اليطرَُّف نفُسه يميناً أو يساراً.

اأكرث من 26 �صهيداً وع�صرات اجلرحى 

مجزرة جديدة بقصف العدو لحفل زفاف بـ »سنبان« ذمار 
إرتكاب طرياُن الددوان السادوع8 األمريكي، مسااء أمل األربداء، مخازرًة جديدًة بمل 
مواطنني سانوا يف حفل زخاف بمنطقة سانبان بمماخظة  مار، والذ8 راح ضمييه أسثر من 
26 شاهيداً، وعرشات الخرحى. ويأتي  لك، بدد أقل من 10 أياأ من ارتكاب مقاتالت تمالف 

الددوان السدوع8، ملخزرة بمل مميفلني بمفل زخاف مماثل باملياء.
وشانت طائراُت الدادوان غارة جوية عى منازل أحد املواطنني بمنطقة سانبان الواقدة 

بالقرب من اليط الذ8 يربط  مار رعاع اليابدة ملديرية ميفدة عنل.
وقالات مصاعر مملياة لا«صدى املسارية«: إن »الغارة وقدت عى منازل املواطن مممد 
صالاح غوباة، الذ8 سان يدد خيه حفل زخااف ألوالعه«. مضيفة أن »طريان الددو اسايهدف 

مييم الزخاف ومنزل ألل الدرس خور وصول موسب الدرائل اىل املنزل«.
وأشاارت املصااعر إىل أن الضمايا بالدرشات ما بني شاهيد وجريح من النسااء والرجال 
واألطفال، نييخَة اسايهداف طريان الددو املسادفني لضمايا الغارات اليي اسايهدخت مييم 

الزخاف. األمر الذ8 ضاعف من بشاعة الخريمة. 
وقالت مصاعُر سانت حارضة يف حفل الزخاف: إن مدظَم الشاهداء من النسااء واألطفال. 
مشارية إىل اسيشاهاع الثالثة الدرساان مع عرائساهم، وسذلاك الطباخاني وال زال سثريٌ من 

الضمايا تمت األنقاض من النساء واألطفال حيى ساعات ميأخرة من مساء أمل.
وتخُدُر اإلشاارُة إىل أن تمالَُف الددوان السدوع8، سان اسيهدف بقصف جو8 خيمَة حفل 

زخاف بمنطقة واحخة باملياء ميّلفاً 131 شهيداً غالبييهم نساء وأطفال.


