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مائتا يوم في 
ثالثمائة كلمة!!

علي المحطوري

ما كان لك أن 
تقف مع العدوان!

أنس القاضي

اليمن »تحت الحصار« 
وتعز جزء منها!

محمد الوريث 41616

العدو السعودي يقتل جنوده في عسير وجيزان
خالفات اإلمارات والسعودية بمأرب تكشف أطماع الغزاة في اليمن
التنظيم الناصري يدعو إلى الوقوف صفًا واحدًا ضد العدوان والدفاع عن األرض 
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قبائل اليمن: العدوان وحدنا !
�ضواعد اأبناء اليمن تتزاحم على توقيع وثيقة ال�ضرق القبيلة .. داعش يحكم عدن

جامعة سعودية تشرعن 
»العمليات االنتحارية« 

واستهداف المدنيين
إحتالل إماراتي 

ناعم يحول 
حضرموت إلى 

إمارة ثامنة

»إغتيال الحمدي« 
العدوان السعودي 

األول على اليمن
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أبطال الجيش واللجان الشعبية يسقطون طائرة 
تجسسية أمريكية الصنع في مديرية كتاف بصعدة

  - خاص: 
تشاَهُد مثاإظاُة عادن جرائَم 
اغنياالت بصورة يبرية مإذ األشهر 
املاضياة، يان آخرلا اغنيال قاٍض 
وضاباط وطبياب يف ياو2 واحاد، 
مكار  خاور  مديرياة  وتشاهد 
اننشااراً يثيفاً ملسالثي »عاعش« 
والية عادن، الذين قاماوا باحنالل 
مقر القإصلية الروسية باملديرية.
مثلياة،  مصااعر  وأوضثات 
يقوماون  عاعاش  مسالثي  أن 
واحنإازلم  املواطإال  باخنطاف 
الروساية،  القإصلياة  بمقار 
تثات ماربرات عادة أبرزلاا أنهم 
الله«،  »أَنْاَصااار  جواسايس لدى 
الرشيداة  يخالفاون  أنهام  أو 
انساالمية. وشان النإظيام حملَة 
اعنقاالت واسادة طالات عدعاً من 
قياعات الثراك الإإوبي، والشباب 
لداعاش،  الراإضال واملإالضال 
واقناعت بدضهم إىل السإن النابع 
لهام يف مقار القإصلية الروساية 
والبدض اآلخر إىل أماين مإهولة.
يُذيار أن مديإاة عادن تشاهد 
اننشااراً يثيفااً ملسالثي القاعدة 
وعاعاش مإاذ مإنصف أغساطس 

املايض بصورة علإية.
بثااح  خالاد  1لاك، وصال  إىل 
وبداض وزارة الثكوماة املوالياة 
الرياض للنشااور مع  للسادوعية 
الفار لااع  حول الوضاع األمإي 

يف عدن.
مغااعرة  مراقباون  وأرجاع 
بثاح وحكومنه مان عدن، ننيإة 
للندلاور األمإاي وتوساع عإارص 
القاعادة وعاعاش، َوبداد أيا2 من 
اسانهداف مقر الثكوماة وقوات 
النثالاف بنفإاريات منزامإة راح 
ضثينهاا أيثر مان 15 قنيالً الذ  

تبإالا تإظيم »عاعش«.
بمثاإظاة  مصااعر  وقالات 
عدن: إن بثاح وحكومنه تدرضوا 
للنهدياد من قبل عإاارص القاعدة 
لام  ماا  ملغااعرة عادن،  وعاعاش 
إإنهم سيكونون عرضة لإريانهم، 
وسنشان عادة عملياات للقضااء 

عليهم.
مان جهاة ثانياة، نإاا عمياد 
الدساكرية،  االسانخبارات  يف 
أماس األحد، مان مثاولاة اغنيال 
بمثاإظاة عادن. وقالات مصاعر 
أمإية: إن األجهازة األمإية تمكإت 
مان تفكياك عباوة ناسافة يانت 
مزروعاة بسايارة الدمياد مثماد 

ثابت، أََحاد مإنسبي االسنخبارات 
الدسكرية، بمديإة الشدب بددن.
ويف ساياق آخر، 1يرت مصاعر 
اعالمياة، أن عامالً يف رشية أعوية 
اخنفاى قبال أساابيع ُعثار عليه 
مقناوالً يف أطاراف مديإاة عادن 

مساء الإمدة.
أن »يونس  املصااعر  وأوضثت 
أحمد قاسم الإإيد«، يدمل سائقاً 
يف رشياة أعوياة بددن ُعثار عليه 
مقنوالً يف برئ إضل بدد أَسابيع من 
اخنفائه من وساط حاي القالرة 
بدادن.. مشارية إىل أن »السايارة 
الني يان يسنقلها املإإي عليه قد 
تم الدثاور عليها يف مثاإظة لثج 
عقب قياا2 مإهولل بنشاليثها 

وبيدها«.
البإاك  إعارة  أعلإات  1لاك،  إىل 
املرياز  الايَاَماإاي يف مثاإظاة 
عادن، أن الدمال توقاف يف البإاك 
بداد تدرضاه لالقنثاا2 مان قبل 

مسلثل، السبت الفائت.
وأظهارت وثيقاة صااعرة عن 
البإك أن مسالثل اقنثموا البإك، 
مسانثقاتهم  بارف  وطالباوا 
ورواتبهام وقاماوا باالعناداء عىل 

مدير البإك يف مكنبه.
وأضاإت الوثيقة أن املسالثل 
أخرجوا املوظفال واملوظفات من 
مكاتبهام وإرضاوا إغاالق البإاك 

بالقوة.
ويان خالاد بثاح قاد أقر بأن 
الني اسنهدإنه وقوات  النفإريات 
لداعاش،  يانات  عادن  يف  الغازو 
غاري أناه وملثاولاة لباس الثال 
بالباطال عمد إىل مثاولاة إلصاق 

تلاك الدملياات بالإياش واللإان 
إثقيقاة  1لاك  وماع  الشادبية، 
عاعش يمرشوع اسندمار  لقوى 
الدادوان تظال لي الايء الثابت 

عىل األرض.
حاعثاُة السااعس مان أينوبار 
الني اسنهدإت خالد بثاح وقوات 
الغزو يف عدن، لم تكن لنإنهي حنى 
تباّدت الكثري من حقائال الددوان 
السادوع  األمريكي عىل الايَاَمان 
وماع  ومشااريده،  وألداإاه 
الدادوان نخفائها  مسااعي قوى 
يف الوقات الرالان، إالاَّ أن تبايإاات 
تلاك املشااريع أخرجت يثارياً من 

الخفايا إىل الدلن.
تإفياذَ  عاعاش  لنبإاي  يان 
الدملياات االننثارية يف عدن عاللة 
ياإياة عاىل مادى االنثادار الذ  
تذلب إليه املديإة بشاكل تدريإي 
الإماعاات  رقداة  توساع  نثاو 
النكفريية، لكن الساؤال املهم: من 
وإار لهاا النساهيالت ومَكإها من 
السايطرة عاىل مإاطل واسادة يف 

عدن؟.
عاعاش حقيقاة بارزة لام يدد 
بانماكان إخفاؤلاا، إالاَّ أن قاوى 
بالباطال  الثال  تلباس  الدادوان 
وتثااول إلصاق ماا حصل يف عدن 

بالإيش واللإان الشدبية. 
وصثياٌح أن عاعاش والقاعدة 
بياد  إْجااَرامياة  وساائل  مإارع 
الدولياة، لكان بثااح  املخابارات 
لإاا يبادو أنه ناي أَْو تإااىس أن 
إحدى النفإريات الني اسانهدإنه 
يماا  إماراتياة،  بمدرعاة  يانات 
الإماعاات  لاذه  تريثاات  أن 

بمشاارينها يف إحدى عرشة جبهة 
ضد الإيش واللإان الشادبية أمر 

بالغ الثرج لقوى الددوان.
عادة  ومان  عادن  مان  ُلإاا 
مثاإظاات تاربز عاعاش يهادف 
أراعتاه قوى الددوان لندم الفوىض 
يف الايَاَماان، يإازء من مرشوع 
غرباي يارب املإطقاة الدربياة 
لنقسايمها وتهيئنها لنكون لقمة 
سائغة يساهل ابنالعها من القوى 
الطامدة، وليست مساعي احنالل 
الايَاَماان إالاَّ الخطوات الني تصب 

يف صالح لذه املشاريع.
ويف مثاإظة حرموت، أعد2َ 
أشاخاص،  ل  القاعادة،  تإظيام 
السابت املاايض، بنهمة الشادو1ة 

والسثر.
عان  صااعر  بياان  وأوضاح 
النإظيم، أن األشخاص األربدة )لم 
يثدع ُلوياتهم وال جإسياتهم( تم 
إعدامهم يف سااحة عامة بمإطقة 
حرماوت،  بمثاإظاة  ميفداة 
الإنااً إىل أن سابب إعدامهام يدوع 
إعاننهم با»الشدو1ة وممارسة  إىل 

السثر«.
وسبل أن عّمر مسلثو النإظيم 
األرضحاة  مان  عادعاً  املنشادع 
واملازارات الديإية يف لذه املثاإظة 
النأريخياة  باملدالام  الناي تزخار 

واألثرية.
يماا سابل أن نارشت وساائُل 
إنهاا  قالات  ملاا  صاوراً  انعاال2، 
عملياات إعدا2 نّفذلاا النإظيم يف 
املإاطال، الناي يسايطر عليهاا يف 
الايَاَمان، بثل أشخاص منهمل 

  - خاص: بالنإسس.
تمّكان أبطاُل الإياش واللإان الشادبية، يو2 
الإمداة املاضية، من إساقاط طائرة تإسساية 
السادوع   الدادوان  لنثالاف  تابداة  أمريكياة 
ينااف  بمديرياة  الدشاة  مإطقاة  يف  األمريكاي 

بمثاإظة صددة.
 ورصدت قواُت الإيش طائرة تإسس من نوع 
ساكان ايغل أمريكياة الصإع يف ساماء مثاإظة 
صدادة بمديرياة ينااف، وتمكإت من إساقاطها 
يف مإطقة الدشاة، ولو ما يكشاف قدرات قواتإا 

الإاجدة ملواجهة ُيّل أشكال تدخالت الددو.
 وبثات قإاة املسارية تقريراً مفصالً يشاف أن 
الطائارة يانت ترصاد املواقع الدساكرية للإيش 
واللإاان الشادبية، إضاإاة إىل القارى وحرياة 

املواطإل.
 والطائارة الناي تام انعاالن عان إساقاطها 
لي مان نوع “ساكان ايغال”، أمريكياة الصإع، 
وتدمل بادون طيار، ومخصصاة لدمليات الرصد 

واالسنطالع واملراقبة.
 وتقذف الطائرة من مإصات ثابنة، وتثلل ملدة 
أربدة وعرشين سااعة منواصلة برعة 120 يلم 
يف الساعة، وتثلل بارتفاع يصل إىل 500ل1 قد2.
َوطائرة ساكان ايغل مازوعة بكاماريا مراقبة 
 )ELECTRO OPTICAL( اوبنياكال(  )الكارتو 
وياماريا أخارى تدمال باألشادة تثات الثمراء، 
ولهاا قدرة عاىل نقال املدلومات ملسااإة تصل إىل 
100 يم. ولذه لي الطائرة النإسساية الخامسة 
الناي ينمكن أبطال الإيش واللإان الشادبية من 
إسقاطها يف األجواء الايَاَماإية مإذ بداية الددوان 

الغاشم عىل بالعنا يف 26 مارس املايض.

تعيينات جديدة في إدارة مؤسسة الثورة 
للصحافة والطباعة والنشر

  - متابعات: 
أصادرت اللإإاُة الثورياة الدليا، مسااء أماس، القراَر رقم 51 لساإة 
22015 بنديل رئيس ملإلس إعارة مؤسساة الثاورة للصثاإة والطباعة 

والإرش ونائبَل له عىل الإثو النايل:
مثمد يثيى مثمد املإصور رئيساً ملإلس انعارة رئيساً للنثرير خَلفاً 

للزميل عبد الله عيل صرب .
نبيال مثسان عيل حيادر نائباً لرئياس مإلاس انعارة نائبااً لرئيس 

النثرير.
إيصال صالح مدلاش نائباً لرئياس مإلاس انعارة للشائون املالية 

واملوارع البرشية.

حملة وطنية ومهرجان طيني في أمانة 
العاصمة لتوثيق جرائم العدوان

  - متابعات: 
نّظمت مؤسساة ماوعة النإموياة الخريية 
خالل األياا2 املاضية، الثملاة الوطإية لنوثيل 
الدادوان ومواجهناه، و1لاك بإقاماة إداليات 
مدرض مفنوح ينضمن الرسم والشدر ورسو2 

األطفال وأنشطة مخنلفة.
وانطلقت الثملة تثت شدار »مداً من أجل 
الايَاَمان، مداً ضد الددوان، وسيسامع الدالم 

رصخنإا، والايَاَمان مإنر بإ1ن الله«. 
وتأتي لاذه الثملة يف إطاار حمالت أخرى 

ثقاإياة ومنإوعاة للنإدياد بإرائام الدادوان 
السادوع  األمريكاي عاىل بالعناا واسانإكاراً 

للصمت الدويل املطبل.
وياو2 أماس األحاد انطلاَل أيضااً بصإداء 
نّظمناه  الاذ   الرتإيهاي  الطيإاي  املهرجاان 
مإموعة من الفإانل والداملل يف مإايَل الفن 

النشكييل والإثت.
الفدالياات  مان  عادٌع  املهرجاان  وتخلال 
الثقاإياة واملساابقات املنإوعاة؛ و1لاك بهدف 
يار حالاة الدادوان والثصار الاذ  يفرضه 

الددوان السدوع  األمريكي عىل بالعنا.

العدوان ال�ضعودي الأمريكي ي�ضلم اجلنوب لداع�ش والقاعدة
إغتياالت تطال الحراك وقنصلية روسيا تتحول إلى معتقل

داعش يحكم عدن 

األجهزة األمنية تضبط عبوة 
ناسفة في الحديدة و30 كجم 

من الحشيش المخدر في حجة

  - خاص: 
ضبطات األجهازة األمإياة واللإان الشادبية 
يف مثاإظاة الثديادة، يو2 السابت املايض، عبوة 
ناسافة زرعها مرتزقة الددوان بالقرب من جولة 
الصدإاة املؤع  إىل شاارع جيازان، وإّككنها عىل 

الفور. 
َوأبطلت األجهازة األمإية مفداول الدبوة عىل 
الفور بدد الدثور عليها بالقرب من الرصيف الذ  
يُداجُّ بثرية ومرور السايارات، وأيد رجال األمن 
أنهم لن يسامثوا للمرتزقاة والنكفرييل بالدبث 

بأمن املثاإظة وأنهم سيقفون لهم باملرصاع.
ويف إطاار اليقظاة والثاس األمإاي تمّكإات 
األجهازة األمإية واللإاان الشادبية يف مثاإظة 
حإاة من ضباط 30 يإم مان ماعة الثشايش 

املخدر.
وأوضح مصدر أمإي باملثاإظة أن أإراع األمن 
واللإاان الشادبية تمّكإاوا من ضباط يمية من 
الثشايش بمديرية حارض يانات يف طريقها إىل 
السدوعية َوتقدر با30 يإم من ماعة الثشيش.
مشارياً أناه تمت إحالاة املنهمال إىل الإهات 
املخنصة التخا1 االجراءات القانونية تإالهم.
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بعد ف�ضل الحتالل يف حتقيق اأي �ضيء ُيذكر لأكرث من �ضهر ون�ضف

الخالفات اإلماراتية السعودية تطفو على السطح في مأرب

مقتل وإصابة العشرات من جنود العدو السعودي 
بقصف معسكراته في عسير وجيزان

 الجيش واللجان يقصفون بأكثر من 50 صاروخًا معسكر العين الحارة ومواقع أخرى
 مقتل عدد من جنود العدو قصفهم الطيران بالخطأ في عسير واتساع مناطق االشتباك يربك العدو 

 المغرد السعودي مجتهد: أمريكا تحذر السعودية من اقتحام جيزان إذا لم تقبل بالحل السياسي

قاموا بتجميع الع�ضرات من عدن ومناطق اأخرى لإر�ضالهم اإىل �ضنعاء

االحتالل اإلماراتي ينسق مع بحاح لتنفيذ مخطط 
إجرامي يستهدف العاصمة

  - خاص: 
لقاي الدقياُد رين أحماد الثرباي املثويني 
ومإموعة من املرتزقاة النابدل له مصاِرَعهم، 
يف رضبات نوعية سداَّعلا أبطاُل الإيش واللإان 
الشادبية لقوات االحنالل بمثاإظة مأرب خالل 
املدارك املثندمة يف جبهات القنال باملثاإظة.

 وأّياد مصدٌر عساكر  لصدى املسارية بأن 
املثويني لقاي مرعه ولو يقاتال يف صفوف 
الغزاة، يف خيانة لكل مباعئ الرشف الدساكر ، 
مضيفااً بأناه تام تدمريُ سات آليات عساكرية 
تابداة لقاوات االحنالل أثإااء مثاولاة تقدمها 
باتإاه جبل الربا من طريال منفرع من الطلدة 
الثمراء، ولكن أبطال الإيش واللإان الشادبية 
تمكإاوا من ير الزحف موقدل عرشات القنىل 
والإرحى يف صفوف الددو وإر من تبقى مإهم.
َوأََضاااف املصادر أن القاوات اليمإية عّمرت 
ل مدرعات وخمساة طقو2 أخرى تابدة لقوات 
االحناالل بال الطلده الثمارا والاربا، يما لقي 
عرشات املرتزقاة مصارعهم أثإاء مثاولة تقد2 

إاشلة قاموا بها.
مدلومات خاصة بصدى املسرية تؤيد نشوب 
خالإاات حاعة بال قاوات االحناالل انماراتية 
والسدوعية يف مثاإظة مأرب، وبرز لذا الخالف 
للساطح بدَد ما طالبت انمارات من السادوعية 
تدزيز قواتهاا يف مأرب بدد إشالها يف إحراز أ  
تقد2 يُذيار، ورإضات السادوعية تدزيز قوات 

االحنالل انماراتية بمأرب بأية قوات عساكرية، 
مدللاة 1لاك باملداارك الني تخوضهاا يف الثدوع 

اليمإية السدوعية .
ولاذا ما اضطار قاوات االحناالل انماراتية 
إىل االنساثاب مان ماأرب وبقاء ُوُجوع بسايط 
عرب بداض املرشإل واالسنشااريل، إضاإًة إىل 

اسنمرار الغارات املكثفة عىل مأرب.
وأيدت املدلومات أن انمارات ترى أنها إشلت 

يف تثقيال أ  تقاد2 يف املثاإظاات الشامالية، 
إرأت الداوعة إىل املثاإظاات الإإوبية لنثاإظ 
عىل ماا ترى أنهاا حققنه لإاك، سايما ولإاك 
اننشاار يبري لدإارص القاعدة وعاعش وإصائل 
املثاإظاات  يف  األمإاي  الوضاع  وأن  مندادعة، 
الإإوبية مضطرب وغري مسانقر، إسارعت إىل 
إنح مدسكرات لنإإيد بدض املرتزقة وتدريبهم 
يف حرماوت ويف بداض املإاطال الإإوبياة، 

ولذا ما جدل الخالف السادوع  انماراتي يزيد، 
حيث لدى السادوع  وانماراتي أطماٌع واضثة 
للسايطرة عىل حرماوت وعىل عادن وبدض 

مإاطل الإإوب.
إيما تشاري مدلومات مؤيادة إىل أن الدملية 
األخرية الني حدثت ملقار انمارات يف عدن يانت 
بإيداز سادوع ، ولو ما يمثل رساالة واضثة 
لإلماارات بأناه ال يمكان النفرع ببساط الإفو1 
والهيمإاة يف الإإاوب لإلماارات لوحدلاا، وأن 

لإااك رشياء آخرين من عول أخرى شااريت يف 
احنالل تلك املإاطل.

حيث يارى مثللون أن لإاك رصاعاً بل عول 
الدادوان عىل الإفاو1 والسايطرة يف املثاإظات 
الإإوبياة، وقاد بادأت مؤرشاته لاذه األيا2، يف 
اسانهداف واضاح للقاوات انماراتياة إقط يف 
الإإاوب، حياث تواجاه القاواُت انماراتياة يف 
الإإاوب مضايقاات واضثة من تلاك الدإارص 
والنإظيماات النابدة لداعش والقاعدة واملإنمل 

لثزب انصالح القريبل من السدوعية.
من جانب آخر يشاف عضاُو اللإإة الثورية 
الدليا صاعق أبو شاوارب أن الددوان السادوع  
األمريكي قد اسنخد2 أسالثة ييماوية مثّرمة 
عوليااً يف مثاإظة ماأرب، وقال أبو شاوارب يف 
مإشاوٍر عىل صفثنه يف الفياس بوك: من خالل 
النثقيقاات تفياُد املاؤرشات األولية باأن الددو 
السادوع  اسانخد2 يف مأرب أسالثة ييماوية 
مثرماة عولياً بدد أن إشال يف تثقيل أ  انإاز 
عساكر  يذيار أليثر من شاهر َونصاف يف تبة 
املصارية رغام إعالنه بأنه ساوف يصل صإداء 

خالل 72 ساعة.
وطالاب أبو شاوارب األمم املنثدة بنشاكيل 
لإإة تثقيل عولياة يف جريمة انبَاَعة الإماعية 
الني ارتكبنها السدوعية عرب اسنخدامها السالح 

الكيماو  املثر2 عولياً.
املإظماات  الدلياا  الثورياة  وطالاب عضاو 
الثقوقية َوالإهات القانونية القيا2 بواجبها يف 

لذا الشأن.

  - خاص: 
تنساُع مإاطُل االشانبايات بل الإياش واللإان 
الشادبية من جهة وجيش الددو السادوع  من جهة 
أخرى، يف جيزان وعسري ونإران، ولو ما أوقع طرياَن 
الدادوان يف عادة أخطاء أعت إىل قصاف مواقده وقنل 

عدع من جإوعه.
وقاد لقي عدع من الإإوع السادوعيل مصارعهم، 
أماس األحد، يف قصاف جاو  نّفذته طائارات الددو 
وأصابات موقدااً عساكرياً ياناوا منمريزيان إياه 
لثظاات اشانبايات ماع أبطاال الإياش واللإاان 

الشدبية يف ظهران الإإوب بدسري.
ورصادت عدسااُت انعاال2 الثربي، أماس األحد، 
مشالد تدمري مدرعنل سدوعينل وقنل الإإوع الذين 

يانوا عىل منإهما يف موقع نشمة بظهران عسري.
ويف عساري أيضااً ُقنل عدع من جإاوع الددو عإدما 
واللإاان  للإياش  الصاروخياة  القاوة  اسانهدإت 
الشادبية تإمدااً لهام عىل تخاو2 مإطقاة الربوعة 

وأسفر القصف عن تدمري عدع من اآلليات.
ويف الربوعاة عّمارت القاوة الصاروخياة للإياش 
واللإان الشادبية املإمع الثكومي، مسانهدإة إياه 
بأربدة صواريخ، حيث شاولدت الإريان تنصاعد من 

عاخله.
يما عّيت مدإدية الإيش واللإان الشدبية مواقع 
عسكرية يف تباب مإطقة الشيباني ومدسكر املثضار 
ومرياز ملطاة واملإفذ السادوع  يف علاب الواقدة يف 

مإطقة عسري.
رة  َع انعال2 الثربي مشاالَد مصواَّ َوإىل جيازان وزاَّ
نعطاب آلينل عسكرينل يف موقع املدزاب السدوع  
إثر قصفاه بقذائف مدإدية من قبال الإيش اليمإي 

واللإان الشدبية.
صاة يف الإياش واللإاان  ورصادت قاوة منخصاَّ
الشدبية تإمداً لآلليات والإإوع السدوعيل يف موقع 
املداين الدسكر  قبل أن ينم اسنهداإه بددة صواريخ 
أسافرت عن مقنال جإوع سادوعيل وتدمري عدع من 

آلياتهم.

وقامت القوة الصاروخية اليمإية بإطالق أيثر من 
50 صاروخاً مسنهدإة مدسكر الدل الثارة وتإمداً 

لقوات الددو عىل تخو2 قرية قمر والسوعانة.
عاىل صديد آخر يشاف املغّرع السادوع  الشاهري 
الإظاا2َ  نصثات  األمريكياة  انعارة  أن  »مإنهاد« 
السدوع  بالقبول بالثل السايايس يف اليمن بموجب 
الرساالة األخرية الناي قّدمها أَنْاَصااار الله واملؤتمر 
بالقباول بثال سايايس عىل أسااس الإقاط السابع 

املنواإل عليها يف الداصمة الُدمانية مسقط.
وبثسب مإنهد مارست انعارُة األمريكية ضغوطاً 
عاىل حليفنهاا السادوعية للقباول بالثل السايايس 
وعرّبت عان قلقها جاراء مدلومات تفياُد أن الإيَش 
واللإان الشادبية يددون لُهُإاو2 شامل عىل الثدوع 

السدوعية وخصوصاً جيزان.
الإظاا2  حاذرت  األمريكياة  انعارة  أن  وأضااف 
السادوع  من تأخري القبول بثل سيايس، مدنربًة أن 
1لاك قد ياؤع  القنثا2 جيزان، ولو ما سينسابب يف 

خلط يامل لألوراق وبالنايل إرباك املإطقة.

  - خاص: 
ما يثُدُث يف عدن يكشاُف للداَلِم حقيقَة 
وألاداف الدادوان السادوع  األمريكي عىل 
اليمان الاذ  مّكان عاعاش والقاعادة مان 
املديإاة نقامة إماارات إجرامياة عىل غرار 
الداراق وساوريا، وماا يإر  يف عادن من 
انفالت أمإي عّزز 1لك االينشاف والذ  عإع 
بقوى الددوان بالنداون مع عمالئها لوضع 
مخطاط إرلاباي لإقل الفاوىض األمإية إىل 

الداصمة صإداء.

األجهازة األمإية يف صإداء خالل الددوان 
تمّكإات مان تنبع ويشاف وضبط عرشات 
الخالياا انجرامياة لنثبات أنها قااعرة عىل 
يشاف املخططات الني تسانهدُف السكيإة 

الدامة.
ويف لذا الساياق تشاريُ مدلوماٌت أمإية 
الينشااف مخطاط تقاوُعه عولاة الددوان 
انمارات بالنداون ماع الفار لاع  ورئيس 
حكومناه وباارشت إياه؛ بغارض تإفياذ 
عملياات إْجااَرامية يف الداصمة. وبثساب 
املدلوماات إإن املخطط الاذ  يإر  الدمل 
إياه يدنماُد يف خطوتاه األوىل الناي بادأت 

بنإميع الدرشات من النكفرييل والدإارص 
انجرامية من عدن ومإاطل أخرى، ويإر  
الدمل عىل إرساالهم إىل الداصمة عىل شكل 

عإدات صغرية يي ال ينم اينشاإهم.
وإيما يإار  الدمل عاىل املخطط الذ  
يسانهدف الداصماة أطلل رئياُس حكومة 
االحناالل خالد بثاح تريثاٍت مشابولًة 
عاىل خلفية النفإريات الناي نفذتها عاعش 
يف عادن عإدما قال: إن عاعش ال تسانهدُف 
الإيش واللإان الشادبية. منإاساياً مئات 
الضثايا يف املساجد واألسواق الذين سقطوا 
بالنفإريات االننثارية واملفخخة والدبوات 

الإاسفة.
يما تإاىس بثاح بياناِت عاعش والقاعدة 
الناي أيادت أنهاا تقاتاُل الإياش واللإان 
الشادبية جإبااً إىل جإاب ماع عول الددوان 
واملرتزقة والنقارير الدولية الني أيدت 1لك.

ونرشت وساائُل إعالمياة أخباراً عن لذا 
املخطط ولاو ما ععا ناشاطل عىل مواقع 
النواصال االجنماعي لنثميال عول الددوان 
ومرتزقنه مساؤولية أ  عمل إجرامي تُْقِد2ُ 
عليه الدإاارص انجرامية تإفياذاً للمخطط 

الذ  يسنهدف ُسكاَن الداصمة.

يف عملية نوعية يف املياه الإقليمية اليمنية.. 

تدمير بارجة حربية 
ثانية في باب المندب

تقدم كبير يحرزه أبطال الجيش واللجان 
الشعبية في التربة والضباب ونجد قسيم

  - خاص: 
تنساَرُع األحداُث يف مثاإظة تدز يف ظل اننصارات يبرية يثرزلا 
أبطاال الإياش واللإاان الشادبية وتخبُّاط واضح لقاوى الددوان 

واملرتزقة يف املثاإظة.
وللمارة الثانية يُفاَجأُ الددوان بامنالك الإيش واللإان الشادبية 
أسالثة نوعية تسانطيع تدماري البارجات يف البثار وتغرقها، حيث 
أطلقت وحدة انساإاع الصاروخي، مسااء السابت املايض، صاروخاً 
تإااه بارجاة تابداة للدادوان يف مضيل بااب املإادب، َمااا أَعاَّى إىل 

احرتاقها وتدمريلا بالكامل، حسب مصاعر عسكرية.
 وتداد لاذه لي الدملياة الثانية يف أقل من أُْساابُْوع السانهداف 
بارجاة مداعية تابداة لنثالف الددوان عىل اليمان، يف تطور يبري يف 
سري املدارك لكر قرن الشيطان ورعع الددوان الهمإي عىل اليمن.
ويف الإاناب امليداناي تمكإات قاوات الإياش واللإان الشادبية 
مان قنال الدقيد رين ساالم الصوميل وعدع من مرتزقناه يف املدارك 
املشاندلة يف مثياط بااب املإدب الذ  يثااول الدادو احنالله ضمن 
املطاماع انرسائيلياة واألمريكية يف املمر املائي االسارتاتيإي الواقع 

تثت الهيمإة اليمإية.
الإديُر بالذير أن الصوميل لَو قياع  عساكر  يبري من مرتزقة 
الددوان ولو القائد الدسكر  النابع لديل ُمثسن الذ  سّلم مدسكر 

سيئون للقاعدة قبل عا2.
وتسانمر اننصارات أبطاال الإيش واللإان الشادبية يف عحر ُيّل 
مثااوالت الغازاة يف النقاد2 باتإاه مضيال باب املإادب، حيث لقي 
جإد  إماراتي مرعه لو الثاني خالل اليومل املاضيل، بانضاإة 

إىل اثإل من امُلرتزقة بمإاوشات مساء أمس يف 1باب.
إىل 1لك أيدت مصاعر عساكرية أن قوات الإياش واللإان عّمرت 
ُمدرعاة للًمرتزقاة يف املداارك الناي جارت بمإطقة بإي ُعمار. يما 
تقدمت قوات الإيش واللإان الشادبية من مإطقة الضباب وصوالً 
إىل مإطقاة نإد ُقسايم الني تبداد قرابة 15 ييلو مارتاً عن مإطقة 
الضبااب، ُمطّهارًة بذلاك لاذه املإاطل من إلاول ُمرتزقاة انصالح 

والقاعدة.
 ومان اتإااٍه آخر حققت القاوات اليمإياة تقدماً نوعيااً باتإاه 
مإطقاة الرتبة مديرية الشاماينل، والني يان الخاطُّ النابع لها بل 
الوازعية وبإي عمر يدد خرقاً يف ُعمل املإاطل الني ينثصن بها بقايا 
عصاباات القاعدة وانخوان، حيُث تم تأمال طريل الرُتبة ابنداًء ِمن 
مثلث الظريفاة وجبل رشيرة ومإطقة الدما2 إىل جبل راسان، ويدد 
لاذا النقد2 الكباري رضبة موجدة ملثااوالت الدادو تثقيل اخرتاق 

عسكر  يف الإبهات بدد انهيار شبه يامل يف صفوف مرتزقنه.

 اإلمارات تستمر في استقبال جنودها الذين يسقطون في اليمن
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يف مقابلة له مع �ضحيفة الندبندنت الربيطانية
رئيس اللجنة الثورية العليا محمد 

الحوثي: ال حلول إال بالحوار وأمريكا 
هي المسؤولة عن الحرب في اليمن 

  - متابعات:
أيد رئيس اللإإة الثورية الدليا 
مثمد عيل الثوثاي أن أمريكا لي 
املسؤولة عن الثرب يف اليمن وأنها 
من حّرضت اململكة السدوعية عىل 

الددوان.
وقاال الثوثاي يف مقابلة له مع 
الربيطانياة  االندبإدنات  صثيفاة 
إن أنصاار اللاه أبدوا لألمال الدا2 
لألمم املنثدة اساندداعلم للثوار. 
بالثاوار،  إاّل  ال حلاول  أن  مؤياداً 
يما أيد الثوثي أن الشادب اليمإي 
يؤمن بالديمقراطية ومن يثملون 
مان  لام  االسانبداع  أيديولوجياا 

يإرشون الفوىض يف ُيّل مكان.
 َوأًضااف أنهام يؤمإاون بأنهم 

أقوياء؛ يونهم يدنمدون عىل الشادب وال يدنمدون عاىل الخارج، مضيفاً أن 
الشدب اليمإي ال يؤمن باالسندمار وأنه سيإنر.

وأشار رئيس اللإإة الثورية الدليا إىل أن »أمريكا لي الني تثدع السياسة 
الخارجياة وتأمار مإلس الندااون الخليإاي بالنإفيذ«، وقاال إن ثورة 21 
سابنمرب أنقذت املليارات من أموال اليمن بقضائها عىل الفسااع، الذ  يانت 

ترعاه حكومة بثاح.

إحكام الحصار واستغالل الورقة اإلنسانية
  - خاص:

مائناا ياو2 مان الدادوان عاىل اليمان وإيما 
يشفت عن نظا2 سدوع  مإر2 ال ينوانى يف قنل 
املدنيل وتدماري يل مقومات الثياة إال انها بيإت 
أيضا مادى قبح لذا الإظا2 الاذ  يثكم الثصار 
عاىل الشادب اليمإي ويمإاع عإه املاواع الغذائية 
واملشانقات الإفطية يورقة من أوراقه الددوانية 

الرامية إىل اخضاع لذا الشدب وترييده.
رصاع مريار عاىل البقااء، عمار وخاراب يدم 
األرجااء وشاثة يف املااء واندادا2 شابه يامال 
عواء  ال غاذاء وال  والخاصاة  الداماة  للخدماات 
وال يهربااء إضاإاة إىل الإقاص الثااع يف الغااز 

واملشنقات الإفطية.
لذا لو حال اليمن مإذ مائني يو2 من الددوان 
الغاشام والهمإي السادوع  األمريكي الذ  نال 
إياه املواطن اليمإاي يل صإوف القنال والندمري 
والنهإاري إضال عان الثصاار الخانال والإائر 

املفروض عليه يف الرب والبثر والإو.
حصار مندماد زاع من مداناة الإاس وأوشاك 
عاىل إحاداث مإاعاة لطاملا حاذرت مإهاا االمم 
املنثدة الني تكنفي بإطالق مثل لذه النريثات 
الإوإااء إيماا تدطي الغطااء للإاالع بانجهاز 

وانتما2 عىل ضثينه.
مائنا يو2 اسانغلت إيها عول الغزو واالحنالل 
األوضاع اننساانية واالقنصاعية املرتعية يف اليمن 
أصال وعمدت عاىل مضاعفنها بإطبااق الثصار 
ومإع عخول املاواع الغذائية واملشانقات الإفطية 
يورقاة مان أوراق الدادوان الهاعإاة إىل تريياع 

الشادب اليمإي واخضاعه.
وأبدد مان 1لك وابشاع لو اسانغالل الإظا2 
السادوع  ومرتزقناه يف الداخال لهاذه الورقاة 
نحاداث إنإاة عاخلية، ولاو ما باات واضثا يف 
النداطاي الياو2 مع الوضاع اننسااني املنفاقم 
يف مثاإظاة تداز والاذ  ال يخنلاف عان مدظم 
املثاإظاات مان قبل األباواق واألقاال2 املأجورة 
الناي اخذت عاىل عاتقها لذه املهماة ولي 1اتها 
الناي تإاقلات قبل  اياا2 اقرار الدمياة لاع  بأن 
تثالف الددوان لو من يثكم الخإاق عىل الشدب 
اليمإي وينفإن يف قنلاه وحصاره و1لك من خالل 
ما اساموه توجيه لاع  اننسااني لكاإة املوانئ 
واملاواع  الإفطياة  املشانقات  بدخاول  للساماح 
انغاثياة للنخفيف من وطأة األوضاع اننساانية 

الكارثية يف البلد. 
ولإا ال يثنااج املواطن اليمإي ملدرإة حقيقة 
ماا يإر  إالددو الذ  يمارس بثل لذا الشادب 
حرب انباعة وجرائم حرب ضد اننسانية بمخنلف 
اناواع األسالثة لن ينواناى ويناورع يف قنله بأ  
وسايلة أخرى ال سايما يف ظل تإالال املإظمات 
الثقوقية واننساانية لكل الإرائم الني اقرتإنها 

اململكة يف اليمن.
واألغرب يف 1لك وعىل الرغم من سإل السدوعية 
األساوع والكارثي يف مإال حقوق اننساان إال ان 
األخارية وبنواطؤ مان قبل االمم املنثدة ترأسات 
قبل أيا2 لإإة الخرباء يف مإلس حقوق اننساان 
يف الوقات الذ  يان يفرتض ان تكون لذه اململكة 
يف موقع املدان وليس يف مإصب املداإع عن حقوق 

وحريات ال تثرت2 حنى ابسطها.

مائتا يوم في 
ثالثمائة كلمة!

علي شرف المحطوري
مائت�ا ي�وم .. ال اليمن 
الس�عودية  وال  اليم�ن، 
ه�ي تل�ك الش�قيقة، فإىل 
الوطني  التح�رر  معرك�ة 
الش�امل انتق�ل اليمن بعد 
ش�عبية  وطني�ة  ث�ورة 
عارم�ة أقض�ت مضاج�ع 
الصهاين�ة وأذنابهم، وإىل 
مربع الع�داوة والتموضع 
م�ع ع�دو األم�ة ظه�رت 
السعودية، ليتضح ما كان 
مس�تورا، ويتج�ى ما كان مخفي�ا، ويتأك�د أن يف المنطقة 
كياني�ن طارئي�ن  يفتق�دان عوامل البق�اء والديمومة لوال 

المظلة األمريكية..
الس�عودي مس�تمر يف ع�دوان  مائت�ا ي�وم والكي�ان 
س�ماه عاصفة حزم...فرسعان ما تكش�فت م�ن أول غارة 
أنه�ا عاصفة ه�دم للحجر والب�ر والحضارة واإلنس�ان 
واليمن...، وما تكش�ف من هدم..ص�ار فضيحة خصوصا 
مع تفجر الغضب الفلس�طيني ومسارعة الرياض إىل نجدة 
تل أبي�ب بدعوة الضحي�ة إىل التهدئة لضم�ان أمن الجالد 

اإلرسائييل،وهكذا الطيور عى أشكالها تقع. 
وأمام عالق�ة عضوية كهذه بين أخطر وأس�وأ  كيانين 
يف المنطق�ة، ومع تصاعد دور الش�عوب..، ج�اءت وثيقة 
ال�رف القبلي�ة يف اليمن لتعيد ترس�يخ القي�م والمبادئ 
الكفيلة بحماية أمن وس�المة المجتمع، وتؤكد أن س�نوات 

حرب مع الخارج..أهون من ساعاِت َتَقاُتٍل يف الداخل.
ولعل�ه واج�ب التذكير ب�أال يشء م�ن موبق�ات القرن 
العرين مثإلنشاء الغرب كيانين يف المنطقة هما السعودية 
وإرسائيل، لكن وبالنظر إىل أن المظلة األمريكية لم تعد كما 
كانت سابقا، حيث تشير الوقائع والتحوالت العالمية إىل أن 
الزمن األمريكي نحو انحس�ار؛ فإن أول من يدفع ثمن ذلك 
هما الكيانان المصنعان استخباراتيا السعودية وإرسائيل، 

ومصيرهما إىل زوال حتما.
وأبلغ مثال عى أن أمريكا تعيش أسوأ مراحلها التاريخية 
ليس فقط الدخول الرويس إىل منطقة النفوذ األمريكي، بل 
حت�ى هذا العدوان الس�عودي عى اليمن ل�م يكن إال نتيجة 
ي�أس الرياض من أي نجدة أمريكي�ة تقاتل نيابة عنها كما 

حدث إبان أزمة الكويت عام 1990م.
ويبقى األمل يف اهلل، ويف اس�تعادة األم�ة وعيها حتى ال 
تطول المحنة أكث�ر، وبتظافر العديد من العوامل الموجبة 
للتحوالت الكربى، فغير مس�تبعد أن يطي�ح القرن الواحد 
والعرين بما بني خطأ وعى حين غفلة يف القرن العرين. 
وإنها س�نة اهلل لن تتبدل: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما 

ما ينفع الناس فيمكث يف األرض.

  - إسماعيل المحاقري:
 لم يداد خاإياً أطماع عول الغازو واالحنالل يف مثاإظة 
حرموت القابدة مدنها تثت سيطرة القاعدة، إإىل جانب 
تبإي الإظا2 السادوع  ملا يسامى الإيش الرشعي يشافت 
مصااعر إعالمياة مثلية عان انشااء انمارات ملدساكرات 
خاصة بهاا يف ألم املإاطال الإفطية لننقاسام بذلك الإفو1 
الدسكر  مع السدوعية يف لذه املإاطل. إيما القاعدة تثكم 
سيطرتها عىل أجزاء واسدة من مدن وبلدات حرموت.

 ويف الوقات الاذ  تدماد إيه لاذه األعوات عاىل ارتكاب 
أبشاع وأإظع الإرائام تواصل عول الغازو واالحنالل الدمل 
عىل تأمل بقائهاا وتثقيل أطماعها يف لاذه املثاإظة عن 
طريل انشاء مدسكرات خاصة بها تضم اآلالف من املرتزقة 

والدمالء واملغرر بهم. 
ويف لاذا الساياق نقل موقاع »صدى املاكال« عن مصدر 
عسكر  قوله إن عويلة انمارات بسطت سيطرتها عسكرياً 
عاىل مسااحات واسادة مان واع  حرماوت وأصبثات 
تنقاسم الإفو1 الدسكر  مإاصفة مع ما يسمونه بالإيش 

الرشعي الذ  تبإنه وترشف عليه السدوعية.
 وأوضثات املصااعر أن انمارات انشاأت حنى اآلن ثالثة 
مدساكرات األول مإهاا يقع يف مإطقة عياوة بمديرية رماة 
يضام أإاراعاً من أبإااء حرموت إىل جانب ما تسامى قوة 
الندخال الريع للإإوع الغازاة، وينإاوز عدعلم سانمائة 
شخص، ويثنو  لذا املدسكر عىل أسلثة منوسطة وثقيلة 
بيإهاا عبابات ومدرعاات وحامالت جإد وأطقم عساكرية، 
إيما يقع املدساكر الثاني يف مإطقاة »الخايرة« بالقرب من 
مديرية ثموع ويفصل بيإه وبل املدساكر األول حواىل 60يم 

ولو مدساكر للندريب إقاط ومدظم أإاراعه من الفالحل 
والبسطاء من أبإاء املإطقة.

ويف مإطقاة ثوماة الواقدة بل واع  نثب وواع  رساب 
يقع املدساكر الثالث وتقدر مسااحنه خمسة يلم ويرشف 

عليه ضباط إماراتيون.
لذه املدساكرات، وبثساب أبإاء املإطقة الذين يشكون 
من انددا2 أبساط الخدمات ومقومات الثياة، تقع يف أماين 
مإاباع وحقاول الإفط يف واع  ولضباة حرموت وتفوق 
مساحنها نحدى انمارات السابع املإضوية يف لذه الدويلة، 
األمر الذ  عإع شاخصيات سياساية واجنماعية حرمية 
التهاا2 انماارات بالدمال عىل تمزيال الإسايج االجنماعي 

الثرماي، حياث يإار  توزيدهم يف مدساكرات حساب 
اننمائهم الطبقي، مسانغلل حاجة أبإااء حرموت الذين 
باات الكثري مإهام يصف لاذا الإشااط انماراتي املشابوه 

باالحنالل الإاعم.
 ولإا يإكشاف لدف آخر من ألداف غزو واحنالل اليمن 
ولو السايطرة عىل املخزون الإفطي يف صثراء الربع الخايل 
يف أيرب وأغإاى املثاإظات اليمإية، وسابل َوأإصح عن لذا 
املارشوع الإإرال السادوع  أنور عشاقي عإاد لقائه بأحد 
املساؤولل الصهايإة قبل عدة أشاهر، يما سبل وحذر مإه 
الفار عيل مثسن األحمر يف مثارضة عسكرية له قالها قبل 

أيثر من عقدين من الزمن.

  - خاص:
أشاارت صثيفاُة الثياة السادوعية، يف 
تقريار لهاا، أمس األحاد، إىل ُوُجاوع يناب 
لباحث سادوع  أجازته جامدة سادوعية 
مرموقة، يباع يف أساواق اململكاة بال قيد، 
ويثناو  إصوالً حاول تإفياذ الدمليات 
»الكفارة  ضاد  انجرامياة  االننثارياة 
واملرتدين«، وإصالً خاصااً بأحكا2 قيا2 

املرأة بنإفيذ تلك الدمليات.
ووإقااً للصثيفة إقد اسانإد مؤلف 
الكنااب »ساامي الثماوع«، إىل مئاات 
الفناوى واالجنهااعات واآلراء الفقهية، 
ن ينابه »مساوغات السانهداف  وضماَّ
إيهام  بمان  الثاروب«،  يف  املدنيال 

انعالميل وانعالميات.
الكناُب وعإوانه  ويقول مؤلف 
صورلاا  الفدائياة:  »األعماال 
بثثَاه  إن  الفقهياة«،  وأحكامهاا 
»يخص إقط الدمليات الرشعية يف 

الإهاع الرشعي املدنرب«. 
املسابار  »مرياز  مدياُر  وقاال 
مإصاور  والبثاوث«  للدراساات 
عإاد  الإهااع  إقاه  »إن  الإقيادان: 
املسالمل لم يندرض إىل أية مراجدة 
ينااب  أن  إىل  الإنااً  حقيقياة«، 
»الدمليات الفدائياة« جاء ضمن لذه 

الثالة.
َوأًضاف »أن الكناب مدالإة إقهية 
ال تخلو من خداع، سامح لاه بأن يإد 
طريقه إىل األساواق، ولو رؤية حريية 

تإدال مان الدمل املسالح لإماعاة انخوان املسالمل، ومن 
الدمليات املسلثة الشيشانية ضد املصالح 
علياه  بُإاي  رشعيااً  أساسااً  الروساية، 

الكناب«.
وبالنزامن مع نزول الكناب إىل األسواق 
واملكنبات السدوعية، أّيدت عراسة حديثة، 
أن اململكاة السادوعية، مإاذ تاويل امللاك 
سالمان بان عبدالدزياز مقالياد الثكم، 
تبإت سياسة إقليمية جديدة تدكس تأييد 

الفصائل الديإية املنشدعة.
حساساية  إىل  الدراساة،  وأشاارت 
املوقف السادوع  وتثديداً تإاه النطرُّف 
والإماعاات الإهاعيّة، ولو ماا اعنربته 
بمثابة تهديد السنقرار املإطقة املسنقبيلّ.
ويأتي يناب »األعمال الفدائية«، ليؤيد 

مإدعاً خطورة الفكر الولابي الذ  يثاول آل سدوع تدميمه، 

إرلابااً وتكفارياً وخياناًة لقضاياا األماة وإسااءة لإلساال2 
وتداليمه.

وبماا يؤياد أن »عاعاش« ماا لاي إاّل 
امناداٌع للفكار الولابي، ولاي الني تدلن 
تبإيها النفإريات االننثارية الني شهدتها 

مساجد اليمن.
عارشات  لإااك  أن  مراقباون  ويارى 
االننثاريل يف السادوعية، يدملون لصالح 
الإظاا2 الثاقاد. مشاريين إىل أن عصابة 
عاعش ولاي صيغاة أمريكياة إرسائيلية 
بريطانياة تمولهاا مملكاة آل سادوع، يف 
إطار مخطط تخريبي تدمري  يف السااحة 
الدربياة، وانسااءة لإلساال2 مان خاالل 
زج تداليماه السامثة يف ممارساات لذه 
الدصاباة الولابياة النكفريياة، ولو إكر 

ينبإاه آل سدوع، يف خروج واضح أييد عن انسال2 واألمة.

الإمارات تن�ضئ 3 مع�ضكرات لها يف اأهم منابع وحقول النفط باملحافظة

إحتالل إماراتي ناعم يحول حضرموت إلى إمارة ثامنة

جامعة سعودية تجيز بيع كتاب سعودي يشرعن »العمليات االنتحارية« واستهداف المدنيين واإلعالميين
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يف اجتماع اأمناء �ضر الفروع واأع�ضاء الأمانة العامة برئا�ضة الأمني العام امل�ضاعد

التنظيم الناصري يدعو إلى الوقوف صفًا واحدًا ضد العدوان 
والدفاع عن األرض والعرض والنفس بكل الوسائل الممكنة

اليمنيون على م�ضار ال�ضهيد احلمدي يف الذكرى 38 لغتياله

 »إغتيال إبراهيم الحمدي« العدوان السعودي األول على اليمن

اااَل الثازُب الإاارص  الايَاَماإاي  َساإاَّ
السادوع   الدادوان  ضاد  واضثااً  موقفااً 
األمريكاي عاىل الايَاَماان، رغام املثااوالت 
الكبارية لقاوى الدادوان يف تفكياك الثازب 
ضماَن  وتدجيإهاا  عإاارصه  بداض  ورشاء 
املرشوع األمريكي النفنيني يف املإطقة، إال أن 
الروح الإارصية يانت صاحَب يلمة الثسام 
يف عدوان تقوُعه أيارب عول الرجدية يف الدالم 
والخصام األيارب ملؤساس الفكار الإاارص  

الراحل جمال عبدالإارص. 
واجنمع أمإاء رس إروع النإظيم الوحدو  
الشادبي الإارص  يف املثاإظاات الايَاَماإية 
َوأعضااء األمانة الدامة ياو2 الإمدة املايض 
بمقار اللإإة املريزية للثزب برئاساة األمل 
الدا2 املساعد للنإظيم مثمد مسدد الرعاعي، 
الدادوان  مان  الرسامي  موقفهام  وأعلإاوا 
والثصار الغاشام عاىل الايَاَماان املمند مإذ 

سبدة أشهر يف بيان صدر عن االجنماع.
واعنرب النإظيم الإارص  يف البيان الصاعر 
عإاه أن تواجاد قاوات النثالاف الدادوان يف 
جازء مان أرض الوطن قاوات احناالل يإب 
مقاومنها وعحرلاا ولزيمنها، مؤيداً رإضه 
املطلال الندخل يف شاؤون الايَاَمان أو إرض 

الثلول من قبل عول خارجية.
وأعان الثازب الدادوان الاذ  أعى إىل قنال 
اآلالف مان أبإااء الايَاَماان وجارح عرشات 
اآلالف ُجلُّهام مان الإسااء واألطفاال وعمار 
البإاى النثنية املدنياة والدساكرية واألمإية 

والإامداات  واملدالاد  املادارس  وخاصاة 
والطرقات والإساور واملإمداات الثكومية 
ومإازل املواطإل وقصف القرى واملدن اآلللة 
بالساكان وارتكاب املإاازر البشادة يف حل 
الايَاَماإيال ومإهاا املإازر الناي ارتكبت يف 
املخااء وصددة ومأرب والإوف، ويان آخرلا 
مإزرة ساإبان مثاإظة 1مار مساء األربداء 

املايض.
وطالاب النإظيم أن تطال ياد الددالة قنََلة 
ُيّل الشاهداء الذين تم اغنيالهم من يواعره يف 
أينوبار 73ل1، 77ل1، 78ل1 مان قبل أياع  

الغدر والخيانة يف الايَاَمان )شاماالً وجإوباً( 
وترّحم عىل شاهداء الوطن ياإاة، عاعياً لهم 

بالرحمة واملغفرة والرضوان.
وععا النإظيم الوحدو  الشدبي الإارص  
يف البيان الذ  تلقت »صدى املسارية« نساخة 
مإه ياإة أبإااء الايَاَمان الرشإااء واألحرار 
إىل الوقاوف صفاً واحداً ضاد الددوان والدإاع 
عان األرض والدارض والإفس بكل الوساائل 

املمكإة.
يماا ععاا النإظيام املكوناات السياساية 
الداوعة للثاوار  إىل  واألحازاب والنإظيماات 

الإااع واملثمار وتقديام النإاازالت الناي من 
شأنها خدمة الوطن وتإفيذ مخرجات الثوار 
الوطإي واتفاق السالم والرشاية ووضع آلية 
مثكماة لنإفيذ 1لاك ونبذ الدإاف واالحرتاب 

مهما يانت الخالإات السياسية.
الخطار  الايَاَماان مان  وحاذر ناارص  
باروز  يف  واملنمثال  الوطان  املسانقبيل عاىل 
النإظيمات انرلابية مان القاعدة وعاعش يف 
الساحة الوطإية والني قامت بنإفيذ عمليات 
اننثارياة يف الددياد مان املسااجد واألماين 
الداماة، عاعيااً الإمياع إىل الوقاوف يف وجه 

لاذه النإظيماات انرلابياة الناي أصبثات 
تسايطُر عىل جزء مان مثاإظة عدن وبدض 
املثاإظاات االُْخااَرى بدعام من عول تثالف 

الددوان.
وأعان النإظيم الخطوات الني أقدمت عليها 
بدض القاوى الدميلة آلل سادوع وحلفائهم 
واملنمثلاة بالزج بددع مان أبإاء الوطن ضمن 
الإياش  ى  مساماَّ تثات  الدادوان  مرتزقاة 
الوطإاي والذيان ينم تدريبهام وتإهيزلم يف 
الَدارْب والوعيدة باإرشاف وتمويل آل سادوع 
وحلفائهم وإرساالهم للقنال يف أرض الوطن 

يمرتزقة. 
َوينصدر الثازب الإارص  طليدة األحزاب 
السياساة الراإضاة للدادوان امللنثماة ماع 
جموع الشدب الايَاَماإي يف النصد  ملرشوع 
االحنالل السادوع  األمريكاي، رغم مثاولة 
سالخ الثزب مان ُلوينه الوطإياة والقومية 
مان قبال أ1نااب آل سادوع بغارض إحاراق 
رصياده الوطإاي الإضاايل الكباري، وحااول 
بدض الدماالء واملرتزقة النابدل آلل سادوع 
من الرياض عكس تصاور غري حقيقي حول 
قإاعات الثزب الإارص  الايَاَماإي إال أن لذا 
البيان يأتي ليخارَس ُيّل تلك النقوالت ويؤيد 
أن الايَاَماإيال جميدهام صاف واحاد ضد 
الددوان السدوع  األمريكي باسنثإاء رش1مة 
ضئيلة باعت ضمريلاا الوطإي مقابل الريال 

السدوع .

يف 11 مان أينوبر عا2 77ل1، ارتكبت السادوعيُة واحدًة 
من أبشاع جرائمها يف َحّل اليمإيال ومرشوع إقامة الدولة 
يف اليمن بشاكل عا2، يف 11 من أينوبر عز2 نظا2ُ آل سادوع 
بالندااون مع عادع من عمالئه يف اليمن عاىل اغنيال الوطن 
باكل أحالمه وتصفية الرئيس إبراليم الثمد ، ولكن اليو2 
وبدد 38 ساإة من واقدة االغنيال لم تسانطع السدوعية أن 
تقيض عىل حضور الشاهيد الراحال يف قلب ُيّل يمإي، إكان 
الرجل وماا زال مإارًة لكل يمإي يثلم باالسانقالل وإقامة 
الدولة الداعلة الكريمة، وتثاول السدوعية اليو2 يف عدوانها 
الغاشام عىل اليمان القضاء عىل ثورة اليمإيال املإيدة 21 
سابنمرب وإعاعتهام إىل مرباع الوصاية يما إدلات يف عهد 
الراحال الثمد ، ولكن االخنالف اليو2 بأن الشادَب اليمإي 
يله أَْصابَاح »حمدياً« إكم سنقنل السدوعية يا ترى ؟!.

عإاد وصاول رئياس وطإاي إىل سادة الثكام يف اليمن، 
شادرت السدوعية بقلل بالغ من إكرة أن تكون لإاك عولة 
يف اليمان، وأن يكاون يف رأس لر2 السالطة اليمإية رجل ال 
تشارتيه األماوال السادوعية ليصبح إراشااً جدياداً ضمن 
قائماة أعوات آل سادوع لثكم اليمن، إكانت السامة األبرز 
لكل مراحل الدولة اليمإية مإذ قيا2 الإمهورية اليمإية لي 

الوصاية السدوعية.
ولهذا إإن وصول رجل بثإم الشهيد إبراليم الثمد  إىل 
السلطة يف مطلع سابديإيات القرن املايض يان خطاً أحمر 
سدوعياً، وما تسابب أيثر يف تفاقم لذه املخاوف السدوعية 
أن الثمد  يانت له مواقف صارمة من امَلَشاايخ يف صإداء 
-امَلَشاايخ يف تلك اآلونة يانوا األعاة السدوعية لفرض الثكم 
السادوع ، يماا أن مارشوَع الثمد  الوطإاي يان يطمح 
نقامة عولة مدنية مسانقرة وآمإة ال تريع للخارج وتكون 
1ات عالقات ندية مع باقي الدول يف مثيطها، يما أن الرئيس 
الراحال إبراليم الثمد  يان يدرف بأن اليمن ليسات حقاً 
سادوعياً أَْو حديقة خلفية ألمراء آل سدوع إكانت سياسنه 
الوطإية تإنهج الدالقات املنكاإئة وتثقيل املصالح الفضىل 
للبلد، ما جدله مثرراً من أية تبدية للإظا2 السادوع ، وبدأ 
باالتإااه إىل إقامة عالقات طيبة مع عول أُُخااَرى تسااعد 
الإهضة اليمإية املإشاوعة، ولو ما جدل السادوعية تشدر 
بخطورة لذا الرجل وتدمد إىل إزاحنه من السلطة ولو تطلب 

األمر أن يُقنل مغدوراً يف بيوت أحد أصدقائه.
الصثفياة وشاهاعات  النقاريار  الددياد مان  تثدثات 
األشخاص الذين يانوا يف مثيط الرئيس الثمد  رحمه الله 

من بيإهم أرسة الشهيد أن السدوعية يانت الالعب الرئيي 
يف اغنياال الرئياس إبراليم الثمد  نعااعة اليمن إىل مربع 
الوصاياة يما يثادث اليو2 بددوانها املباارش بدد ثورة 21 
سابنمرب ويان اسانهداف الثمد  لو إقط خطوة واحدة 
ضمان خطوات يثرية قامات وتقو2 بها الشاقيقة الكربى 
لضمان عد2 إقامة عولة يمإية قوية وإبقاء اليمن عإد أقدا2 

للسايطرة  سادوع  آل 
والدإاع  عليهاا 
الريااض  بأرجاوزات 
اليمان  يف  للثكام 
عبدربه  الفار  يأمثال 
مإصور لاع . ويان 
الدساكر   للملثال 
السدوعية  بالسافارة 
الهدياان  عبداللاه 
يف  يباري  عور  آناذاك 
الرئياس  تصفياة 
الثماد ،  إبراليام 
ويدنارب مراقباون أن 
الهدياان يان املرشف 
الرئياي عاىل عملية 
االغنيال بغرض إعاعة 
الوصاياة  إىل  اليمان 

السدوعية.
ساارة  تقاول 
يف  مثاارضة  إيلبس 
مريز عراساات األمن 
جامداة  يف  الادويل 
سايدني: إن الدالقات 
بل اليمن والسدوعية 
بال  عالقاة  ليسات 
بالارورة،  عولنال 

إالسادوعية لام تكن يومااً حليفااً للثكوماة اليمإية، بل 
ماع مراياز قاوى مديإة عاىل حسااب الساياعة ورشعية 
املؤسساات، بدإع األموال ملساعدة القبائل لإلبقاء عىل أيرب 
قدر ممكن من االسانقاللية، وإنشااء شابكات مثسوبية 
واسادة خاصاة بهم بديداً عان تأثري الثكوماة لدرقلة أ  

جهد مإها –أ  الثكومة- لكسب والءات أخرى«.

اننهإات السادوعية مإاذ تكويإهاا يف مطلاع القارن 
الدرشين آلية إضداف الدولة اليمإية وإشدالها بالراعات 
والثاروب وإعاقة قياا2 جمهورياة حقيقياة إىل جوارلا، 
واسانمرت املثاوالت السادوعية يف تقويض سالطة اليمن 
والساطو عىل حقوقها ومقدراتها عإواناً رئيساياً للدالقات 
اليمإياة السادوعية مهما تداقبات األنظماة والثكومات. 
الإاس وصية  وينداول 
إنهاا  يقاال  شاائدة 
عبدالدزياز  للملاك 
مؤساس  سادوع  آل 
السادوعية  اململكاة 
يويص إيها أبإاءه أن 
خرييام ورشيام من 
اليمن وأن عزة اليمن 
اليمان  1ل لكام و1ل 
عزة لكام، ولذا ربما 
طبيداة  يارشح  قاد 
الني  الندمري   الإهج 
تقاو2 به السادوعية 
يف اليمان مإاذ وقات 
تبادأ  إلام  بدياد، 
الإهج  لذا  السدوعية 
مإاذ إطاالق عدوانها 
املباارش عاىل اليمان 
ولكإهاا يانات تدمل 
ضاد مرشوع  عائمااً 
الدولاة اليمإياة بكل 

ما تسنطيع.
تثكاي الشاقيقة 
للشاهيد  الصغارى 
الثماد   إبراليام 
الواقداة  تفاصيال 
باللهإة اليمإياة الدارجة وقالت صفياة مثمد الثمد  يف 
مقابلاة صثفية نارشت يف صثيفة الوحادو  قبل خمس 
ساإوات »يان عإد  يف البالع »ثال« قبل اسنشاهاعه بأربدة 
أياا2 قضالاا مدي ثم عااع لصإداء، يو2 الإريمة نفساها 
عخلات أناا إىل صإداء ووصلات إىل البيات ويان لو يف مقر 
القيااعة، أتاى ظهاراً إىل البيات وطلب »بطاط وساثاوق« 

قبل الغاداء، يان جائداً ألنه لم ينإااول إطوره، طلدوا إليه 
البطاط، وما بل الواحدة والواحدة والإصف وما أسوألا من 
لثظة اتصل به أحمد الغشامي وطلب مإاه الذلاب لنإاول 
الغداء، قال له الشاهيد أنا مرلل والغاداء اآلن أمامي، أرص 
الغشمي نزل وأنا يإت يف املطبخ وجاء إيل وقال يل: أنِت لإا؟ 
قلات له أيوه، قاال يل »ال تروحي إال ملا أرجع« ولكإه لم يدد، 
قبلنه ويانت القبلة األخرية وخرج من باب املطبخ وشدرت 
يأن روحي خرجت مده، 1لب للغداء ولليو2 ولو ينغدى«.
وأضاإت صفية »ارتدى« زناة« ويوت وجإبية، اننظرته 
طويالً وجاء الدساكر قالوا الفإاد2 »الثمد « يريد »قاته« 
لام يكونوا يدلموا حل أرسالهم القنلاة إن إبراليم قد مات 
»الله يإاز  من يان السابب«، ساألنهم أيان إبراليم قالوا 
ساينأخر لن يأتي اآلن، إقلت خالص ساأعوع إىل القرية قد 
تأخارت، طلبت زوجنه مإاي االننظار لرؤيناه، قلت لها قد 
رأيناه بالظهر خاالص البيت وحده، وعادت إىل البالع، حوايل 
السااعة الناسدة ليالً ويكل الإاس سمدإا الخرب من النلفاز 
»اغنيل الثمد «، عإدما يانت حراسانه تذلب تساأل عإه 
يان القنلة يراوغاون مرة« روحوا لاتوا قاته« ومرة »خرج 

من الباب الخلفي الثقوا به« ونثن نإنظر.
إغنالت السادوعية بالندااون مع أعواتهاا الثلم اليمإي 
إبراليم الثمد  مدنقدًة أن اغنيال الثمد  سايإدل اليمن 
ضمن الوصاية السادوعية إىل األبد، لم تدرف السادوعية أن 
الشدب اليمإي اليو2 قد عالد الثمد  عىل اسنكمال طريل 
الإضاال والإهضة والنثرر من الوصاياة مهما يلف الثمن، 
وخرجت ثورة 21 سابنمرب مصداقاً ملباعئ الرجل الذ  يقيم 
يف قلاب ُيّل يمإي، ويذيرنا يف ُيّل يو2 بثإم القبح وانجرا2 

السدوع  وأعواتهم يف الداخل. 
يف الذيرى 38 الغنيال أرشف الرؤساء الذين حكموا اليمن 
يف الفرتة ل7ل1 حنى اغنالت يد الدمالة وانجرا2 السادوع  
يف-11 أينوبار 77ل1، إبراليام الاذ  عمل والاده قاضياً يف 
1مار، واننهج ُخَطى والده ليدمل لو أيضاً يف مإال القضاء 
قبل النثاقه باملدرسة النثضريية، ثم يلية الطريان الني لم 
2َ باسام القوات املسالثة مرشوع انصالح املايل  يكملها، َقداَّ
وانعار ، ثام قا2 بالثرية النصثيثياة الني أعاعت الثورة 

إىل مسارلا يف 13 يونيول7ل21.
اليو2 يخرج اليمإيون لنصثيح ما أإسادته السدوعية يف 
اليمن يف وجه أيرب عدوان غاشام شهدته البرشية، ويف قلبي 

ُيّل يمإي مرشوُع الثمد  رغماً عن األنف السدوع .
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القاهرة والريا�ش يف خالف معلن يو�ضلهما ملفرتق طرق
تحالف العدوان السعودي على اليمن يواصل االنهيار

مجلة الفورين بوليسي ومؤسسة الدفاع عن الديمقراطية في تقريرين:
 لقد حان الوقت لشعور أمريكا بالقلق من انهيار النظام السعودي

 العدوان على اليمن يقصم ظهر آل سعود عسكريًا وأمنيًا واقتصاديًا

  - إبراهيم السراجي:
يف األيا2 األوىل للددوان السدوع  عىل الايَاَمان يانت لإاك 
تكهإاٌت وقراءاٌت تسنشفُّ وجوع خالف بل الإظا2 السدوع  
واملار ، لكن لذا الخالف أصبح اليو2 حقيقًة ملموساًة ال 
داات، وتداظمت مظالر 1لك الخالف مإذ أعلإت  تثناُج للنوقُّ
مار موقفااً رصيثااً مان الندخل الارويس يف ساوريا ضد 
انرلااب، ولو ما اعنربه البداض مفرتقاً للطرق بل القالرة 

والرياض. 
اُل الارويس يف ساوريا بمثابة رضباة قاصمة  جااء الندخُّ
للمارشوع األمريكاي وبطبيداة الثاال املرشوع السادوع  
وأثار غَضباً لدى املدساكر الغربي، ولاو الغضب الذ  وقفت 
أماماه أمريكا والسادوعية عاجزة عن مواجهة روسايا، غري 
أن تأييد مر للدمليات الروساية يان رضبة قاصمة للإظا2 

السدوع  وأثار الخالف الكبري بل مر والسدوعية.

• تأييد مصر للتدخل الروسي يضعف تحالف 
العدوان على اليمن

يف األول من أينوبر بدأت روسيا غاراتها الإوية عىل مواقع 
عاعش يف ساوريا وبددلا جارى اتصال بال الرئيس الرويس 
إالعيمري بوتل ونظريه املر  عبدالفناح السيي الذ  أعلن 

لألول ترحيب مر بالدمليات الروسية ضد عاعش.
ت  وإ1ا يانات مار بموقفهاا يف ساوريا تكون قاد ضثاَّ
بدالقنها بالإظا2 السدوع  القائمة عىل أساس املال وسارعت 
نعاالن موقاف ينضمن رشارة لخالف يبري ماع الرياض إإن 
األخاري رعت عىل الخطوة املرية باُْخااَرى بدا عليها الغضب 

والدإز. 
حيث وجهت السافارة السادوعية قبل أيا2 ععوة رسامية 
مفاجئاة للقيااع  انخواناي يوساف القرضااو  يف الدوحة 
لثضور احنفالية رسامية، وقد حظي القرضاو  باسنقبال 
يباري من السافري السادوع  وتغطياة إعالمية أرسالت من 
خاللهاا الريااض رساالة تهدياد للقالارة عارب انشاارة إىل 
اساندداع الإظا2 السادوع  لدعم جماعة انخوان الني تمثل 

صداعاً للإظا2 املر  القائم. 
عإدماا أعلإات مر انضمامهاا للنثالف السادوع  ضد 
الايَاَماان وجادت الإخبة املرية نفساها يف موقف مثرج، 
إهاي الني ععمات السايي يف مواجهة انخاوان من مإطلل 
انعراك بخطاورة املارشوع انخواني عىل مر لنإد نفساها 
مضطرًة للساكوت عان انضما2 مار للنثالف السادوع  
الاذ  يهدف لنقوية إخاوان الايَاَمان والإماعاات انرلابية 
خصوصااً أن لادى الإخبة املرياة علم بأن حازب انصالح 

عإدماا امنلاك السالطة جدال الايَاَماان مإطلقااً للدإارص 
انرلابية الني تم تدريبها ومن ثم إرساالها إىل مر لنخوَض 

حرَب اسنإزاف ضد الإيش املر . 
غاري أن املنغاريات الني أعاَّت لإشاوب خالف بال القالرة 
والرياض حول سوريا اندكس بطبيدة الثال عىل تأييد مر 
ومشاارينها يف الددوان عىل الايَاَمان وأعطى إرصة مإاسبة 
للإخبة ولإلعال2 املر  للنثدث بإوع من الثرية عن الددوان 
السادوع  عىل الايَاَمان، ويذلاك أن القالرة اعناعت أن تدرب 
عن اخنالإها مع الدول االُْخاااَرى بإطالق يد انعال2 للهإو2 

بدالً عن القإوات الدبلوماسية والرسمية.
القاول بأن خالف القالرة والرياض حول ساوريا اندكس 
سالباً عىل النثالف السادوع  يف عدوانه عاىل الايَاَمان يأتي 
من طبيدة الإظا2 السدوع  الذ  ال ينرف يدولة وإنما من 
مإطلل مصالح األرسة الثايمة، وما عمره الإظا2 السادوع  
يف ليبياا إال صاورة لطبيداة سالوك آل سادوع، إخالإهم مع 
القاذايف عىل خلفية مالساإات أورث لديهم حقاداً عليه وعىل 
ليبيا الني تقسمت وتإهشها الثروب والإماعات انرلابية.

• النخبة واإلعالم المصري مدافع موجهة ضد 
آل سعود

بالداوعة لأليا2 األوىل للددوان عىل الايَاَمان نإد أن الإظا2 

السادوع  اسانطاع بساهولة إيقااف عادع مان انعالميال 
املريال وإيقااف برامج تلفزيونياة عىل خلفياة اننقاعات 

هت للسدوعية عىل خلفية عدوانها عىل الايَاَمان. ُوجِّ
لكن الرياض اليو2 تقف عاجزة عن وقف الربامج املرية 
وانعالميال والإخاب ومإدهام مان الهإاو2 برشاساة عىل 
الددوان السادوع  ولو ننيإة طبيدية للخالف الذ  ننثدث 

عإه ومفرتق الطرق بل القالرة والرياض.
ظهار الكاتب املر  املخر2 واملدروف مثمد حساإل 
ليكل يف الثوار األسابوعي الذ  تإريه مده قإاة يس بي يس 
املرياة واملقربة مان الإظا2 املار  يف برنامج »مر أين 
وإىل أيان؟« وتثادث بإرأة يبرية عن الددوان السادوع  وما 

خّلفه من عمار يف الايَاَمان.
ولادى إجابناه عن ساؤال حاول الثارب السادوعية عىل 
الايَاَمان قال ليكل: إن الددوان عّمر ما اسنطاعت الايَاَمان 

أن تبإيه خالل مائة عا2.
وقال لياكل »يف الايَاَماان لم تبل مدرساة واحدة قائمة 
وال مسنشافى«، مضيفااً أن النثالف السادوع  »يرب يف 
الايَاَمان رضباً عشوائياً وعّمر ما اسنطاع الشدب الايَاَماإي 

أن يإإزه خالل مئة عا2«.
وأضاف أن »الايَاَمان يندرض ملذبثة ال أحد ينكلم حولها 
ويل ياو2 الطائرات تقصف يف الايَاَمان ولإاك أناس يثريون 

يموتون والدالم الدربي يلاه يبدو ويأنه غري مهنم والواليات 
املنثدة مشارية يف 1لك«. واسندرك ليكل قائالً: إن السياسية 
األمريكياة الإديادة أويلات للدارب الارب يف الايَاَماان 

ملصلثنها لي.
وبالدوعة مارة اُْخااَرى لبداية الددوان السادوع  نإد أن 
الإظا2 السدوع  اسنطاع بإفو1ه أن يوقف برنامإاً لإلعالمي 
املر  املدروف إبراليم عيىس عإدما وّجه اننقاعات للددوان 

عىل الايَاَمان.
يداوع انعالماي املر  إبراليام عيىس ويداوع برنامإه 
موجهااً اننقاعات أيثر رشاساة من ساابقنها وال تسانطيع 
الرياض الني تداني من مشايل اقنصاعية أن توقَفه أَْو توقف 

برنامإه.
يف حلقناه األخري خاطب إبراليم عياىس ولو ينثدث عن 
لإاو2 عاعش يف عادن النثالف السادوع  انماراتاي قائالً: 
“إنكام تسالمون الايَاَماان لداعاش« ثم خاطب مشاالد  
برنامإاه بالقاول: إن عىل أحد أال يقاول: إن عدن تثررت بل 
أصبثات واقدة تثت سايطرة القاعدة وعاعاش والإماعات 

املسلثة.
وواصال حديثاه للمشاالدين حاول وقاوع عادن تثات 
سايطرة القاعادة وعاعش قائالً: »إنكم ال تسامدون ألصوات 
الايَاَماإيل، أننم تسانمدون لصوت انعاال2 الثربي الدربي 
إنما الثقيقة مفإدة وال يراع للايَاَمان أن تكون مثل سوريا 

بل أن تكون أسوأ من ليبيا«.
وقاال انعالماي املار  بأناه يإار  تساليم الايَاَمان 
لداعاش نكاياة بالثوثيل، مضيفاً أن الثوثيل شادب يمإي 
أصيال وعريال لم يأتاوا مان أإغانسانان أو عول اُْخااَرى يف 
إشاارة لإلخوان، وأناه يقول 1لك لكي تكاون األمور واضثة، 
عاىل حد تدباريه، ولم يارع أن تإنهي حلقة برنامإاه قبل أن 
يوضاح موقفه من الددوان عىل الايَاَماان قائالً إنه ضد 1لك 
رغم مشارية مر إيه، مدنرباً أن موقفه لو موقف الشارع 

املر .
يماا أشااع بقرار مار بدد2 إرساال جإاوع مريل إىل 
الايَاَماان قائالً: لاو يان املريل الياو2 ينكلمون اليو2 عن 
ضثاياا مريل يف الايَاَمان ما يان يمكن للشادب املر  

أن يثنمل أو ينثمل 1لك.
ماا قاله الكاتب املر  لياكل أو انعالمي إبراليم عيىس 
لام يكن إال عإوان بارز ملرحلة جديدة لسالوك الإخبة وانعال2 
املر  والثديث رصاحة عىل خطر ععم انرلاب يف الايَاَمان 
واندكاساه عاىل مار الناي تداني مان لإمات مسانمرة 
وإرلابياة تقنل بل الثل واآلخر عارشات الإإوع املريل، 
وبالنايل اندكاس لصورة اُْخااَرى لنفكك النثالف السادوع  

يف عدوانه عىل الايَاَمان.

  - خاص:
لام يَُدْر يف َخلد الإظا2 السادوع  والدول 
املنثالفاة مداه يف عدوانهم عاىل الايَاَمان 
أنه وبدد أيثر من سانة أشاهر من الندمري 
الناي  األصاوات  أن  الايَاَماان  يف  والقنال 
سرتتفع ساننثدث عن مخاوف من انهيار 
الإظا2 السدوع  وليس انهيار الايَاَمان.

لاذا ما حادث بالفدال إ1 ظهرت مالمح 
القلال من انهياار الإظاا2 السادوع  عىل 
أيرب املؤسساات املوجهة لإلعارة األمريكية 
وسياسانها، ولام تكن مصاعإاة أن يخرج 
تقريران أمريكيان منشاابهان أحدلما عن 
مإلة الفوريان بوليي واآلخار صاعر عن 

مؤسسة الدإاع عن الديموقراطيات.
حيث نارشت املإلاة األمريكياة تقريراً 
بدإوان: »حان وقات قلل أمرييا من انهيار 
الإظا2 السادوع « اعنربت إياه النثديات 
الني تواجهها السادوعية عاخليااً وخارجياً 
ياإية لنكاون انعارة األمريكياة قلقة عىل 
حليفهاا السادوع  مان انهياار نظاماه. 
وسارت مؤسسة الدإاع عن الديموقراطيات 
عاىل نهج املإلة لكإها 1لبت إىل ما لو أبدد 
بقولهاا إن انعارة األمريكياة تشادر إداالً 

بالقلل من انهيار الإظا2 السادوع  لإفس 
األساباب الناي أورعتهاا مإلاة الفوريان 

بوليي.

• الحرب على اليمن تتحول إلى 
كابوس سعودي

عإدماا حدع النقرياران النثدياات الني 
تواجهها السادوعية والني قد تؤع  النهيار 
الإظا2 إيها يان من أول تلك النثديات لي 
تداعياات »الثرب عىل الايَاَمان« الني إيما 
يبادو أنها تثولات إىل يابوس يهادع وجوع 

الإظا2 السدوع .
وتنهام الفوريان بولياي وزيار الدإاع 
السادوع  نإال امللاك بالنارع يف خوض 
حارب الايَاَمان مان عون اسارتاتيإية أو 
خطة واضثة للخروج، مما أعى إىل تصاعد 
النكاليف يف الدماء واألموال، واتساع األزمة 

اننسانية وتزايد االننقاعات الدولية.
وحاول 1لك ترى املؤسساة األمريكية أن 
الثرب عىل الايَاَمان »تسنمر من عون أإل 
للثال، وتإاذر بنثولها إىل مصدر انقساا2 
عاخيل” والخروج عن سالطة امللك سالمان 
ونإلاه اللذيان “يقاوعان الباالع يف مساار 
نثو خراب سايايس واقنصاع  وعساكر  

خطري«.

• صراع آل سعود يقودهم إلى 
الهاوية 

ترى مؤسساة الدإااع األمريكية أن من 
بال النثديات الني تهدع الإظا2 السادوع  
وأن الريااض لم تإاد حلوالً لها ماا ينمثل 
يف الإزاعاات القائماة بل عائلة آل سادوع 
الثايمة وأن 1لك يضع البالع عىل الهاوية.
واعناربت الفورين بولياي أن »النثد  
األول الاذ  تواجهاه السادوعية ينمثال يف 
النصادع الذ  بادا يظهر يف الدائلاة املالكة، 
مسنشهداً لذلك بالرسالنل اللنل نرشتهما 
صثيفاة »الغارعياان« ألماري سادوع  تم 
توجيههما إىل يبار األعضاء يف الدائلة املالكًة 
عاعياً إيالام للقيا2 بانقالب قر ضد امللك 
»سلمان«. وترى الرسالنان أن امللك سلمان 
ونإله الثالثيإي نائاب ويل الدهد قد اننهإا 
سياساة خطرية تقاوع البالع نثاو الخراب 
السيايس واالقنصاع  والدساكر ، مإولاً 
إىل أن ععوتاه لنغياري القيااعة تلقاى ععماً 
منزايداً، ليس إقط عاخال الدائلة الثايمة 
ولكن بل صفوف الشدب السدوع  أيضاً.

• االنهيار االقتصادي يهدد آل سعود 
واليمن حاضرة أيضًا

وإ1ا يان قاد أمكن القوُل إن السادوعية 
لم تنخيل أن عدوانها سيرتتب عليه مخاوُف 
من انهيار الإظا2 إيهاا وليس يف الايَاَمان 
إاإن 1لك يإطبال عىل الوضاع االقنصاع ، 
إ1 أصباح الرتاجع يف عائدات الإفط وتكلفة 
الثارب تهادعان بانهيار الإظا2 السادوع  

اقنصاعياً وليس الايَاَمان.
عان  الدإااع  مؤسساُة  تارى  حياث 
يف  الدإاز  أن  األمريكياة  الديموقراطياات 
املوازناة السادوعية ننيإاة الثارب عاىل 
الايَاَمان »وانخفاض اسدار الإفط وارتفاع 
مددالت البطالة وتراجاع احنياطيات الإقد 
االجإبي يثري قلل األساواق الداملية، ويسهم 
يف لروب رؤوس األموال” من البالع. مشرية 
إىل النثد  غري املسابوق لرشعينه »أ  ملك 
سادوع « ننيإة أحداث مإى، مما يقوض 
ععائم »الرشعية السياسية والديإية للإظا2 

امللكي برمنه«.
أما مإلاة الفوريان بوليي إنوسادت 
يف تفصيال األزماة االقنصاعية السادوعية 
الني تهدع بانهيار الإظا2 السادوع ، حيث 
وبثساب النقرير »انخفضت أسدار الإفط 

بإسابة %50 خاالل الداا2 املاايض بفدال 
السياساة السدوعية، لكن لذه السياسة لم 
تإإح تماماً، أو عىل األقل لم تدمل بالرعة 
الني توقدها السادوعيون بثساب النقرير. 
ويضياف أناه ويف حال اسانإدت ميزانياة 
السادوعية لدا2 2015 عىل أن الإفط سينم 
بيداه عإد سادر 0ل عوالراً للربميال. اليو2، 
تبدو األسادار أقارب إىل نصف لاذا الرقم. 
ولو ما أعى إىل تكبد السدوعيل سلسلة من 
الإفقات لم يخططوا السنيدابها، بما يف 1لك 
تلاك الني ترتبط مع صدوع امللك »سالمان« 
عىل الدرش )تأمل الوالء للملك الإديد عمل 

مكلف ماعياً( والثرب يف الايَاَمان.

والإنيإاة يماا تقول املإلاة »لي عإز 
يف امليزانياة يقارتب مان %20، أو بما يزيد 
عان مائاة ملياار عوالر، مماا ينطلاب من 
السادوعيل اسانإزاإاً ضخماً الحنياطيات 
الإفاط األجإباي بمددل قياايس )حوايل 12 
ملياار عوالر شاهرياً(، بيإماا تنساارع أ  
مبيدات الساإدات«. وبثساب ما ورع، إقد 
قا2 السادوعيون بنبديد أيثار من 70 مليار 
عوالر مان أصولهام الداملية خالل األشاهر 

السنة املاضية.

تقارير
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اأ�ضادوا بدور اجلي�ش واللجان ال�ضعبية يف مواجهة العدوان ومرتزقته

لقاءات شعبية ورسمية ألبناء تعز رفضًا للنعرات المناطقية والمذهبية ومخططات تمزيق المحافظة

اإ�ضتهداف متوا�ضل لل�ضجون اليمنية

العدوان السعودي يقصف السجون إلطالق المجرمين!

  - خاص:
يف سابيل البثث عن مدالإاات وحلوٍل عملية 
ملا تديُشاه البالُع عموماً ومثاإظة تدز خصوصاً، 
يف ظل الدادوان السادوع  األمريكي، عقاد أبإاُء 
مثاإظة تدز يف الداصمة اليمإية صإداء لقاءات 
الإمداة  يوَماي  خاالل،  موّسادة  واجنماعاات 
والسابت ل 10- ترشيان األول أينوبار، حرلا 
سياسايون وأياعيميون ويواعر يف الإهاز انعار  
للدولاة، ومثقفاون ونشاطاء إعالمياون وُينّاب 
النصاد   لبثاث سابل  اجنماعياون؛  ووجهااء 
للدادوان ومخنلاف القضاياا الوطإياة املندلقاة 
بمثاإظة تدز. واتسام اللقاء بثضور اجنماعي 

يبري مثّل غالبية مديريات املثاإظة.
وعارّب املإنمداون عان اسانإكارلم الشاديد 
والقاعادة  انصاالح  عصاباات  باه  تقاو2  ملاا 
انْجااااَرامياة يف مثاإظة تدز، وما يمارساونه 
مان تضليال إعالماي وخطاب تثريايض طائفي 
ومإاطقاي يسانهدف اللُّثمة الوطإية والإسايج 
االجنماعاي، والاذ  اشانغلت وتشانغل عليه آلة 
إعالمية ضخمة مإذ إرتات طويلة، يف سابيل إرز 
ُلوياات ما قبال وطإياة ورصاعاات ال منإالية 
وال مإطقية، تسانهدف الإَساَد اليمإي وتمزُّقه؛ 
ليساهل ملشاريع املساندمر أن تمر بسالسة عون 

مقاومة تُذير. 
وقد رإض املإنمدون أن يكون مؤيدو الددوان 
املرتماون يف حضان االساندمار يف تداز والذيان 
يمثلاون أقلياة صغارية، لام املنثكمال بقارار 
املثاإظاة ومصريلاا، مؤيدين ساديهم الثثيث 
لنداوع تدز إىل الُثضان الوطإي آمإة ومسانقرة، 
وأيد الثضور إقداَمهم عىل خطوات تصديدية من 

شأنها قلب املداعلة يف املثاإظة.
وتثادث األسانا1 عباده الإإاد  الاذ  رأس 
اللإإة النثضريية لالجنماع، عن حالة االنقساا2 
الني يديُشها املإنمع، بل مؤيد وراإض ومثايد، 
باحثااً ُسابُل اسانإهاض ياإاة أإاراع املإنماع 
ملواجهاة الدادوان السادوع  األمريكاي وتوحيد 
الصفاوف واملواقاف، بما يثقل إيقااف أ  نزيف 
عاخيل وسد أية ثغرات يثاول الددوان الإفا1 مإها، 

الإناً إىل مسانوى بشااعة الإرائم الناي يرتكبها 
الددوان السادوع  االمريكي بثل الشدب اليمإي 
عامة ومن بيإهم أبإااء مثاإظة تدز، مؤيداً عىل 
صوابية موقف النثارك ملواجهة عإارص القاعدة 
الناي يإفذلاا أبطااُل الإيش واللإان الشادبية، 
والذ  سااعد يف إعخالهاا، أ  القاعادة، من أبإاء 
املثاإظة نفساها ولم قلة تادور يف إلك الددوان 
والقاوى األجإبية، َوأََضااف الإإد  أن تدَز لطاملا 
يانات وأبإاؤلاا حارضيان يف مثطاات وطإياة 
وثورياة لامة، واليو2 من الارور  أن تكوَن يف 

1ات السياق الوطإي.
ويف توضياح للقائاد امليداني للإان الشادبية 
أبو عايل الثايم حول األوضااع يف املثاإظة، قال 
الثايام إن لاذا اللقاء يان لو األمال مإذ البداية 
وقبال وقاوع اآلال2 والإراحاات، وأن تدز لي أ2 
اليمان وحاضإة النإاوع اليمإي بفكاره وعراقنه 
وتكويإه وإئاته وثقاإنه ولاي الصورة املصغرة 
لليمان، و«يان يإاب عاىل الإمياع الندامل مع 
املثاإظاة بمدرإاة واقدية ملا يراع لليمن بشاكل 
عا2 وملا يراع لندز بشاكل خااص، والكل يإُب أن 
يدياش يف ساال2 واسانقرار، ماع انعراك للفارق 
الكبري بل السال2 واالسنسال2، إ1 يقو2ُ االسنسال2 

عىل مبادأ االخضاع والرتييع لطرف لصالح طرف 
آخر، بيإما يقو2 السال2 عىل النكاإؤ بل األطراف 
وجادارة أصثااب القضياة الداعلاة يف امليادان«، 
مضيفاً، بأناه »ال يإبغي أن يإثارف املفهو2 بأن 
حضاور الإياش واللإان الشادبية يف تداز، يما 
ياروج له عمالء الددوان، بأنه احنالل وغزو ملديإة 
تداز، وال يقبال الواقاع باععاء االحناالل لبدضإا 
البداض أَْو أن الايء الواحد يثنال بدضه اآلخر 
أَْو يغازو بدضه اآلخار، لكن لاي قضية إربيات 
ومغالطة للإميع لدف من يمارساونها االرتزاق 
عاىل حسااب الكل«، مبيإااً عىل أن تداز جزء من 
الإساد اليمإي وال يمكن إصلها عإه، وأن تثرك 
ياإاة أبإاء اليمان يف إطار الإياش واللإان يأتي 
من يونهم يدون مساؤولية املرحلة، وأن املساس 
بإازء مان لاذا الوطن لو مسااس بالاكل، وأن 
مشاكلة تدز أنهاا إقدت صوَت رّواعلاا ونخبها، 
يف حالة مثرية للدلشاة عن لاذا الصمت املخيف 

وأما2 يل ما يثدث يف الوطن.
ويف مداخلة لألسانا1 مثموع الإإيد مدير عا2 
مكنب الرئاساة، أوضح أن االجنمااع يأتي بهدف 
»إعااعة االعنباار لندز املخنطفة؛ يون املسانقبل 
لن يرحم أبداً، ولإاك من ينرف بطريقة سلبية 

ليوصام أبإاء تدز يلها، حيث أنه وبسابب %3 أَْو 
%5 مان أبإائها تقع الوصمة بأن أبإاء تدز خونة 
وباعوا تداز وأنهام مرتزقة، ولذا ماا يإب مإع 

حدوثه«.
و1ير الإإيد، أن اسانهداَف تدز جاء يف سابيل 
وتفكياك  واملذلبياة  املإاطقياة  الإدارات  إثاارة 
املإنمع، وجدل مإها خإإراً يف قلب اليمن، مؤيداً 
»أن تداَز باكل قوالا وأبإائهاا ونَُخِبهاا يإب أن 
تنثمَل مسائولية اننشاال تدز مان واقدها املرير 

اليو2«.
األسانا1 عبده الإإد ، الذ  وصاَف االجنماع 
با »بالنأريخي«، اعنربه خطوه لامة نثو ملنقى 
ألبإااء املثاإظة، أبرز أولوياته لاو إيإاع ييفية 
السانداعة أولئك املرتمال يف ُحضن الدادوان من 

أبإاء املثاإظة والوطن عامًة.
من جانٍب آخر، أشااع املإنمدون بدور الَإيش 
واللإاان الشادبية يف مثاإظاة تداز، ويف عمو2 
الإمهورية، وماا ينثملونه من أعباء وتضثيات 
يف سابيل أن ينثرر الوطن من الهيمإة السدوعية 
األمريكياة ويل عوائر االسانكبار الداملية، مدلإل 
وقوإهام بإاناب الإياش واللإاان يف املدرياة 

النثررية الني يخوضها الوطن اليو2.

وقاد حارت االجنماَع شاخصياٌت باارزة يف 
املثاإظاة عاىل الصدياد االجنماعي والسايايس، 
ومإهم الشايخ مثمد مإصور الشوايف، والدينور 
عبداللاه الثامد ، والشايخ مثماد عبدالرحمن 
عثمان، والشايخ مإصور أحمد صدا2، واألسانا1 
عبدالإباار سادد، والشايخ عبدالارزاق الخليد  
واألسانا1 عبده الإإد  واألسانا1 مثموع الإإيد 
والدينور عبدالفناح الإإيد واألسنا1 عيل الصانع 
واألسانا1 إعرياس الرشجباي والشايخ عبدالاويل 
الإابار ، ويثاري مان الشاخصيات االجنماعية 
والسياساية، والني مثّال حضورلا نقلاًة نوعيًة 
نثو تخليص املثاإظة من الدصابات املسانإلبة 
أجإبيااً ومن املرتزقاة والذين تقوعلام جماعات 

انخوان )حزب االصالح( والقاعدة.
ويف 1ات السياق، أقيم يف اليو2 النايل السبت 10 
ترشيان األول/ أينوبر، لقاًء ألبإااء تدز الداملل 
يف الإهااز انعار  للدولة، ناقشاوا إيه ما تدانيه 
املثاإظة من أزمات إنساانية إثر ما تشاهده من 
عدوان سادوع  أمريكي بأعوات خارجية وأخرى 
مثلياة من أمثال امُلرتزقة مان عصابات انصالح 

والقاعدة.
حار اللقااء، األسانا1 طاالل عقاالن عضو 
اللإإاة الثورياة، والشايخ مثماد عبدالرحمان 
عثماان، والديناور عبدالله الثاماد  نائب وزير 
الرتبياة، واألسانا1 أحمد الدشاار  وييال وزارة 
الشباب والرياضة، واألسنا1 مثموع الُإإيد مدير 
عا2 مكنب رئاساة الإمهورية، وقد تمخض عن 
اللقاء لإااُن عمل عاجلة للبادء بخطوات عملية 
نثو مدالإة األزمة الكارثية الني تُدانيها املديإة.
وتأتاي لذه اللقااءات واالجنماعاات، يف إطار 
تثضريات سابقة، وسنكون لإاك لقاءات قاعمة 
مع القطااع الخاص وأصثااب املثالت ومخنلف 
الرشائح والفئات االجنماعية يف املثاإظة، حسب 
ماا 1يره مصادر حار االجنمااع، والاذ  1ير 
بادوره، أن لإااك مسااعي جاعة ويثارية لندارك 
األماور مان االنإاراِف أيثار، ياشافاً أن أطراإاً 
يثرية يف تدز تورطت يف اللدبة االسندمارية، وبأن 
املسنقبل جدير بكشاف يل يشء للإاس، وحيإها 
سانكون الدواقب الني يفرضهاا املإنمع وخيمًة 

وقاسيًة.

  - خاص:
إسانهداُف الساإون اليمإياة مان قبل 
الدادوان السادوع  األمريكي لياس جديداً 
وليس غريبااً أَيْااضاً، والهدف من 1لك نرش 
الفوىض الإاتإة من إرار الساإإاء وتإإيد 
الددع األيرب من املإرمل لصالح الدواعش.
إفاي آخار اسانهداف للساإون رَضَب 
طارياُن الدادو مبإاى الساإن املرياز  يف 
البيضااء، ياو2 أماس، بدادة غاارات أعت 
السنشاهاع خمساة عارش شاخصاً، إيما 

تمكإت قوى األمن من القبض عىل خمسل 
آخريان إاروا خاالل الغاارات.  أماا بقياة 
املثاإظات إلم يسنثإها الددوان مإذ بداينه، 
إبداد يومال إقاط من إعاالن السادوعية 
الثرب عىل اليمن اسنهدإت الغارات ساحة 

سإَن قثزة يف مثاإظة صددة.  
لنكاون مثاإظة عمران لي املسانهدف 
الناايل، حيث رضب طاريان الدادوان اللواء 
الناساع الواقع بإوار األمن الدا2، َماا أَعاَّى 

لهروب حوايل املائة وسبدل سإيإاً. 
ويف تدز شان الددو عدعاً من الغارات عىل 

السإن املريز  يف املديإة بنأريخ 23 أبريل. 
لساإإها  يان  الضالاع  مثاإظاة 
ونُزالئاه أَيْااضاً نصيٌب مان الغارات، حيث 
اسانهدإهم الطريان املدااع  بنأريخ 5-11 
2015-. وبداد ياو2 واحاد مان اسانهداف 
ساإن الضالاع شاإت الطائرات عادعاً من 
الغارات عىل ساإن مثاإظة حإة املريز  
واألحياء املإاورة له، َماا أَعاَّى إىل اسنشاهاع 
خمساة  وجارح  شاخصاً  عارش  خمساة 

وعرشين آخرين.
لينضاح الهادُف مان قصاف الساإون 

خالل لذه الفرتة بشاكل أيرب بدد اسنهداف 
مإاميع حزب انصالح الساإن املريز  يف 
تداز، حيث قاموا بنهريب نثاو ألٍف ومئني 
ساإل، بيإهم عإارص خطرية من القاعدة، 

و1لك بنأريخ 2015-7-1.
ويف الشاهر نفسه شإت طائرات الددوان 
12 غارة عىل مثاإظة لثج اسنهدإت إيها 
الساإن املرياز  واملدهد النقإاي ومإطقة 

صرب يف مديرية الثوطة. 
ليكاوَن ساإُن مثاإظة ريماة املريز  
أَيْااضااً يف عائرة االسانهداف، حيث شاإت 

طائارات الدادو عادعاً مان الغاارات علياه 
بنأريخ -30 ل 2015-.

وألن النأرياَخ انْجااااَرامي لثالثي الرش 
يف املإطقاة حاإٌل بإارش الفاوىض الخاّلقة 
واسنهداف األمن يف الدالم يان من الرور  
بالإسابة إليهم بداد إشالهم يف املواجهات 
املبارشة وغري املبارشة عىل الشادب اليمإي 
أن يثاولاوا إطالق املإرمل مان زنازيإهم 
ونرشلام يف الشاوارع والسااحات لكإهام 
يإصدمون بالثس األمإي الدايل لدى الإيش 

واللإان الشدبية.

تقارير

 عبده الجندي: لطالما كانت تعز وأبناؤها حاضرين في محطات وطنية 
وثورية هامة واليوم من الضروري أن تكون في ذات السياق الوطني

 محمود الجنيد: استهداف تعز جاء في سبيل إثارة النعرات المناطقية 
والمذهبية وتفكيك المجتمع، وجعل منها خنجرًا في قلب اليمن

 أبو علي الحاكم: تعز هي أم اليمن وحاضنة التنوع اليمني بفكره 
وعراقته وتكوينه وفئاته وثقافته وهي الصورة المصغرة لليمن
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العدوان يلجاأ ل�ضتخدام اأ�ضلحة حمرمة دولياً لتعوي�ش هزائمه يف امليدان
قنابل فسفورية تتساقط على محافظات مأرب وتعز 

وحجة وقصف هستيري لسوق االثنين المركزي بالجوف

  - خاص:
لإأ الدادوان السادوع  األمريكي خالل 
األشهر املاضية إىل اسنخدا2 أسلثة مثّرمة 
عوليااً ضاد املدنيال يف مثاإظناي صدادة 
وحإاة، حيث ألقى أيثر مان مرة صواريخ 

وقإابل عإقوعية.
وأيثر من مرة يسانخد2 الددوان أسلثة 
شديدة االنفإار نخاإة املدنيل الايَاَماإيل 
ومثاولاة ترييدهام و1لك مثلما اسانخد2 
قإابال إراغياة ونيرتونية عاىل مإطقة إج 
عطان وجبل نقم يف صإداء يف األشاهر األوىل 

للددوان.
وخاالل األيا2 املاضية اسانخد2 الددوان 
السدوع  األمريكي قإابل إسفورية شديدة 
االنفإاار يف املواجهاات امليدانية الثاسامة 
يف مثاإظاة مأرب. وشان طاريان الددوان 
السادوع ، يو2 أمس األحد، 15 غارة جوية 
عىل مإاطال منفرقة مان مثاإظة مأرب، 
مسانخدماً قإابل عإقوعية مثرماة عولياً، 
حياث اسانهدف مإطقاة حبااب بخماس 
غارات جوية، يما جدع الطريان اسانهداإه 

لسوق رصواح وواع  ضور باملديرية.
وشن طريان الددوان السدوع  األمريكي 
يو2 أمس سلسلة غارات عىل مثاإظة تدز، 
مسنهدإاً مإازل املواطإل بمديرية صالة.

وقالت مصاعر مثلية: إن طريان الددوان 

اسنهدف مبإًى سكإياً ملوظفل أجانب جوار 
الإثملياة،  بثاي  الدساكر   املسنشافى 
بانضاإاة إىل مإزلل ملواطإال آخرين بثي 
الكمب بإاوار املبإى الإدياد للبإك املريز  
الايَاَماإاي، وأسافرت لاذه الغاارات عان 
أرضار ماعياة يبارية يف املإاازل واملمنلكات 

الدامة والخاصة.
ومن جرائام الدادوان باملثاإظة قيامه 
باسنهداف شاحإة مثملة بالوقوع يانت يف 
الخط الدا2 بمإطقة الإدعات يو2 السابت 
إن  باملثاإظاة:  مصااعر  وقالات  املاايض. 
الغارتل أعت إىل احرتاق الشاحإة الني يانت 
يف طريقها إىل مثاإظة الإوف واسنشاهاع 

سائقها.
وشان طاريان الدادوان السادوع ، يو2 
الإمداة املاضياة، أيثار مان عارش غارات 
جوية اسانهدإت مإاطل منفرقاة بمأرب، 
حياث قصف مإاطل يوإل وساوق رصواح 
بمديرياة رصواح، يماا شان ثاالث غارات 
جوية عىل مإطقة ماس بالإدعان وغارتل 

عىل مإطقة الإقيع بمديرية مإزر.
ويف مثاإظاة تدز شان طاريان الددوان 
السادوع  األمريكاي غاارات جوياة عاىل 
مإاطال منفرقاة بمديرياة املخااء خاالل 

اليومل املاضيل.
وقالات مصااعر مثلياة باملثاإظة: إن 
طاريان الددوان اسانهدف املخااء بالقإابل 

الفسافورية، يما واصل غاراته الهسنريية 
عىل املإشاآت واألحيااء الساكإية بالنزامن 
الثرباي  للطاريان  مكثاف  تثليال  ماع 

واالسنطالعي.
وأشاارت املصاعر إىل أن طارياَن الددوان 
اسانهدف مرَيزاً لصيانة السيارات ومثطة 
لندبئاة الغاز يف مفرق عصيفرة مع شاارع 
السنل بندز، َماا أَعاَّى إىل اسنشهاع مواطإل 

وإصابة آخرين.
ومع اسانمرار عرشات الغاارات الإوية 
الناي اسانهدإت مثاإظاة تدز اسنشاهد 
ل1 شاخصاً بيإهم نسااء وأطفال من أرسة 
واحادة جاراء قصاف طاريان الدادو ياو2 
الخمياس املاايض ملإطقاة الثإيشاة عإل 
بمديرية 1باب، يما تساببت الغارة يف تدمري 

عدع من مإازل املواطإل.
وشن طريان الددوان السدوع  األمريكي 
أيثر من 60 غارة جوية عىل مديريني املخاء 
و1باب والرشيط السااحيل لباب املإدب بندز 

يف يو2 واحد الإمدة املاضية.
الغاراُت  لاذه  وتأتي 
الهسانريية يف ظل إشل 
قاوى  مثااوالت  ُيّل 
ومرتزقناه  الدادوان 
مان النقد2 صاوب باب 

املإدب.
مان  أنبااء  وورعت 

مثاإظة الثديادة تفيد بأن طريان الددوان 
السادوع  األمريكاي ألقاى، ياو2 السابت 
املاايض، قإابال إسافورية مضيئاة عاىل 
مإطقة املزرق بمديرية حرض وغارتل عىل 

مديرية بكيل املري.
والقإابال الفسافورية أناواعٌ مإهاا ماا 
يإشاطر بداد إطالقهاا وتنثاول إىل مئاات 

القإابل الصغرية عىل مساحة واسدة.
القناال  يف  القإابال  لاذه  واساندملت 
يف أإغانسانان ويف الداراق مان قبال قاوى 
النثالاف بقياعة الواليات املنثدة، وأعى 1لك 
إىل ساقوط أيثر من ألف قنيل مَدني عراقي 

اسنإاعاً إىل مإظمة حقوق اننسان.
ويف إطاار جرائماه املروعة أقاد2 طريان 
الددوان السادوع  األمريكي مسااء السبت 
املاايض عاىل قصف ساوق االثإال املريز  
بمديرية املناون بمثاإظة الإوف بددع من 
الصواريخ، َمااا أَعاَّى إىل تدمري واحرتاق عدع 
مان املثاالت النإارية الخاصاة باملواطإل 

وإحداث خسائر ماعية يبرية

استشهاد 30 مواطنًا وإصابة أكثر من 
50 آخرين في قصف لطيران العدوان 
على السجن المركزي بمدينة البيضاء

  - خاص:
اسنشاهد 20 مواطإاً وأصيب أيثر مان 50 آخرين يف قصف طائرات 
الدادوان السادوع  األمريكي ياو2 أمس األحاد، عىل الساإن املريز  

بمديإة البيضاء.
وأوضاح مصدر مثايل بالبيضااء أن قصف طريان الددو اسانهدف 
عإابر الساإإاء والبوابة، َماا أَعاَّى إىل اسنشاهاع 30 وإصابة 0ل آخرين 

جراح بدضهم خطرية.
وأشاار املصدر إىل أن نزالء الساإن نثو 160 ساإيإاً مإهم نثو 70 

عىل 1مة قضايا قنل ونثو 0ل عىل 1مة قضايا أُْخاااَرى.
إىل 1لك اسنهدف طريان الددو السدوع  األمريكي، ظهر أمس، مفرق 
الناو2 ومإطقة عويان مديرية الصومدة، حيث اسانهدف طريان الددو 

مإزَل أحد املواطإل بمإطقة الولبية مديرية السواعية.

قصف وحشي متواصل على أمانة العاصمة 
وغارات عنيفة على نقم والنهدين ودار الرئاسة

  - متابعات:
َع طارياُن الدادوان السادوع  األمريكاي قصَفه عاىل الداصمة  جاداَّ
صإداء واسنهدف بسلسلة من الغارات املكثفة عدعاً من املإشآت الدامة 

والخاصة.
ويف أقل من ل2 ساعة رّيز طريان الددوان السدوع  األمريكي قصفه 
عىل مإطقة نقم اآلللة بالسكان بصواريخ وقإابل شديدة االنفإار، بدد 

أن يان قصف نفَس املإطقة مرتل يو2 السبت املايض.
وأعى القصاف عاىل مإطقة نقم إىل ترر عدع مان مإازل املواطإل 

وتهشم نواإذ املباني السكإية املإاورة.
مصادٌر أمإي بأماناة الداصمة جدع مطالبنه املإنماع الدويل واألمم 
املنثادة ومإلاس األمن واملإظماات الدولياة لثقوق اننساان بنثمل 
الدادوان  اسانمرار جرائام  إزاء  واألخالقياة  القانونياة  مساؤولياتها 
السادوع  بثل الشادب الايَاَماإي وقنل أبإائه وتدمري مقدراته وبُإينه 
النثنية بشكل لمإي وبربر  عىل مدى سبدة أشهر بالداصمة صإداء 
واملدن الايَاَماإية، غري مفّرق بل مإشاأة خاصة أو مدنية أو عسكرية، 
يف اننهااك واضاح ومخالف لاكل املواثيال والقوانل الدولية اننساانية 

واألعراف والقيم الديإية.
مثاإظاة صإداء لي األخرى شاهدت خالل األياا2 املاضية تثليقاً 

مكثفاً للطريان السدوع  األمريكي.
وقصاف الطارياُن الثربي للددو بسات غاارات عاىل مديرية خوالن 
الطيال بمثاإظة صإداء، مسنهدإاً قرية الوتدة بمإطقة األعروش، َماا 

أَعاَّى إىل تدمري إحدى املددات وإحداث أرضار يف األرض الزراعية.

اأكادمييو واأ�ضاتذة جامعة احلديدة ي�ضتنكرون اجلرائم املتوا�ضلة بحق املدنيني

سلسلة غارات عدوانية على المطار ومخازن المؤسسة العامة للكهرباء بمحافظة الحديدة
  - متابعات:

شان طرياُن الددوان السادوع  األمريكي، أمس األحد، عدة 
غارات عىل مخازن املؤسسة الدامة للكهرباء بمديإة الثديدة.
واسنهدف طريان الددو املخازن الواقدة بشارع جريان بست 
غاارات عإيفة أعت إىل حدوث حريل لائال يف املخازن، ولرعت 
سايارات انطفااء إىل ماكان القصف الننشاال الإثاث من بل 
األنقاض وإخماع الإريان، يف مثاولة لدد2 تمدعلا إىل املسااين 
املإااورة لهاا، إيماا عاش ساكان املإطقاة حالة مان الرعب 
والخوف عاىل حياتهم وممنلكاتهم جراء لاذا الدمل انجرامي 

الإبان من قبل طريان الددوان السدوع  األمريكي.
وواصل طريان الددوان السادوع  األمريكي قصَفه الوحي 
عاىل مثاإظاة الثديدة حيث اسنشاهد طفٌل وأصيب خمساة 
آخارون جراء قصف طريان الددوان السادوع  اليو2 بسلسالة 

من الغارات عىل مديإة الثديدة يو2 الإمدة املاضية.
وشان طريان الددوان السادوع  األمريكي سلسالة غارات 
عىل بوابة مطار الثديدة، يما اسانهدف مإزَل الرئيس الساابل 
عايل عبدالله صالاح بمديإة الثديدة بددع مان الغارات الإوية 
أعت إىل ترر عدع من مراإل مسنشافى الثورة الدا2 بالثديدة 
ومن بيإها قسم إسداف األطفال الذ  ترر يلياً، بانضاإة إىل 

سكن األطباء املإاور.
وأوضاح رئياس ليئة مسنشافى الثاورة الداا2 بالثديدة 
الدينور خالد ساهيل أنه تم إخراج املرىض من املسنشفى جراء 
الغارات الددوانية الني شاإها الطريان السادوع  و1لك حفاظاً 
عىل ساالمنهم وأرواحهم، الإناً إىل أن غارات الددوان تسببت يف 

إحداث أرضار يف املسنشفى وملثقاته. 
وأعان الدينور سهيل لمإية الددوان السدوع  يف اسنهداف 
املسنشفيات واملإشآت واملراإل الصثية غري آبه بأرواح املرىض 

الذين ينلقون الدالج يف لذه املإشآت.
وأعان أياعيمياو ومدلمو جامدة الثديدة اسانمرار الددوان 
السدوع  الغاشم باسنهداف املدنيل واألطفال واملإاطل اآلللة 

بالساكانن ولو ما يأتي ضمن الإرائم املنواصلة الني يرتكبها 
الددوان بثل الايَاَماإيل.

واعنارب البيان اسانهداف طريان الددوان السادوع  ملإاطل 
مألولاة بالساكان وقريبة من مسنشافيات يرقد إيها املرىض 

يالقصف الذ  حادث بالُقرب من مسنشافى الثورة بالثديدة 
أإازع املارىض وأخااف األطفال يف جريماة تضاف إىل سلسالة 
الشادب  السادوع  بثال  الدادوان  يرتكبهاا  الناي  الإرائام 

الايَاَماإي.

جرائم العدوان تتواىل على منازل املدنيني يف �ضعدة
استشهاد 12 الجئًا صوماليًا في قصف وحشي لطيران 

العدوان استهدف جسرًا في مديرية باقم
  - خاص:

تنواَصاُل جرائاُم الدادوان السادوع  
األمريكاي من يو2 إىل آخار عىل مثاإظة 
صدادة يف ظل صمت عرباي وعويل مطبل 

ملا يثدث.
الدادوان  اعنربلاا  الناي  املثاإظاة 
مإطقة عسكرية مإذ عدة أشهر تدرضت 
ألبشاع أناواع القصف وتدرض ساكانها 
لإلبااعة الإماعية، يماا تدرضت املصانُع 
واملسنشافيات واملدارس ويل ما له عالقة 

بالثياة للخراب والندمري.
ومان مديرية إىل أخرى يرتكُب الددوان 
للاد2  املندطشاة  الوحشاية  جرائَماه 
الايَاَماإي، إمن جريمة مإبّه إ1 اسنهدف 

الطريان سوقاً شادبياً وراح ضثينه أيثر 
مان 0ل شاهيداً، إىل لاذه الإريماة الني 
طالات لاذه املارة الالجئال الصوماليل 
الذيان يانوا مسااإرين يف أحد الإساور 

بمديرية باقم الثدوعية.

واسنشاهد ل مدنيل وأصيب آخرين يف 
قصف وحي لطريان الددوان السادوع  
األمريكاي عىل ساوق حيادان بمثاإظة 
صدادة، يماا تاررت عدع مان املثالت 
جاراء  املواطإال  وسايارات  النإارياة 

القصف. 
يماا اسنشاهد حاوايل 15 مواطإااً يف 
قصف وحاي لطاريان الددو ياو2 أمس 
األحد اسانهدف عدعاً من مإازل املواطإل 

يف مديرية يناف وحيدان بصددة.

جاراً  الدادوان  طاريان  واسانهدف 
بالقارب مان مديرية باقام أثإااء تواجد 
مإموعة من الالجئل الصوماليل عليه.

وقال مصدر أمإي بصددة: إن 12 الجئاً 
صوماليااً ُقنلوا يف الغارة الني اسانهدإت 
الإاَر وجارح عادع آخريان، مضيفااً 
أن طارياَن الدادوان السادوع  الغاشام 
اسانهدف يذلك مإطقة مإدباة باملديرية 
1اتهاا، مثدثااً أرضاراً يبارية يف مإاازل 

املواطإل وممنلكاتهم.
ولالطاالع عاىل َلاول ويارثاة مإزرة 
ساوق آل مقإع بمإباه زار إريٌل حقوقي 
وإعالمي مكان الثاعثة، مشالدين حإم 

الدمار والخراب جراء القصف.
وأشارت شخصيات إعالمية وحقوقية 

مشاارية يف الفريل إىل أن لاول الإريمة 
وبشاعنها تدلو عىل الوصف، الإنل إىل أن 
لثو2 املواطإل تإاثرت بل حطا2 املثالت 
النإارية واخنلطات بدمارلا، وأن الدماء 
ورائثنهاا ال تزاُل تفاوح مع رائثة باروع 
صواريخ الددوان من مرح الإريمة.

وأيد املشااريون أنهم سيوصلون لذه 
الإريماة إىل جمياِع املإظماات الدولياة 
1ات الصلاة؛ يونها تفاوق جرائم الثرب 

املدناعة لوالً وبشاعة. 
السادوع   الدادوان  طاريان  ويان 
األمريكاي قاد ارتكاب املإزرَة قبال أيا2، 
حيث اسانهدف ساوَق آل مقإع بمديرية 
مإبه ولو مكنظ باملنسوقل، َماا أَعاَّى إىل 
اسنشاهاع أيثر من تسدل مواطإاً بيإهم 

أطفال وجرح الدرشات.
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أربعاء أسود على سنبان.. حفل الزفاف الذي تحول إلى مأتم!

  - أحمد داود:
وعّع ألاايل مإطقاة ميفدة عإاس بمثاإظة 
1مار يو2 الإمدة املاضية بأىًس يبري 58 شاهيداً 
ووريات جثاميإهام الطالرة الثارى ولم الذين 
قضوا إثَر قصف طريان الددوان السادوع  حفل 
زإاف بمإطقة سإبان مساء األَْربَدااء املايض.

وحمل ألاايل القرياة جثامل الشاهداء عىل 
األينااف، بقلاوٍب مكلوماة عاىل إاراق األحبة، 
ومملاوءة بالثازن واألىس عاىل لاذا املصااب 
وبالدعاوات املنسااقطة عاىل نظاا2 آل سادوع 
وتثالف الددوان الذ  لم يميز بل صغري أو يبري 

أو عرس ومدسكر.
قاال املواطإاون باأىس مسانإكرين قصاف 
الدادوان ملخيم الدرس: لاذا مخيم عرس وليس 
مدساكراً، إنه حفال زإاف ليس إياه تإمدات 
للثوثيل وال مخازن أسلثة واملكان ليس موقع 
اشنبايات أو مكان مواجهة.. إلم القصف إ1اً؟
اسانإكارلم  عاربوا عان  أيضااً  املشايدون 
للمإازرة البشادة وبالصمات الادويل الرليب، 
مطالبل املإظماات الدولية بفناح تثقيل عويل 
يف جرائم الددوان السدوع  األمريكي عىل بالعنا 

وتدمده اسنهداف املدنيل.
ويف مسنشفيات 1مار ورعاع وصإداء ما يزال 
الدارشات من الذين تدرضاوا لإلصابة جراء لذا 
القصف الرببر ، يرقدون إيها وجراحهم غائرة 
وغالبينهم من األطفال والإساء غري مسنوعبل 

ما حدث لهم من قصف مندمد ووحي.
ومرت لذه املذبثة يسابقاتها عون أن يلنفت 
إليها الضمري الداملي ساوى بإعانات خإولة من 
قبل البداض، إاألمام املنثدة أويلات املهمة إىل 
وييلها للشؤون اننسانية سنيفن أوبراين والذ  
ععا إىل إجراء تثقيل رسيع وشفاف ونزيه حول 

لذه الثاعثة.
الدعاوات إىل إجاراء تثقيقاات حاول جرائم 
الددوان مإرع رساائل إقط، لكن من سيثقل؟ 
وأيان سايثقل؟ ومناى؟، إالإرائام تنواىل عىل 
املدنيل واألمم املنثدة تكنفي بهذه الدعوات.

يإزعج املساؤول األممي مماا حدث، إاألنباء 
الناي وصلات إليه يماا يقول من ساإبان تدعو 
للقلل، إطائارات النثالف بالفدل قصفت حفل 
زإاف بمثاإظاة 1مار، مؤيداً أن من بل القنىل 

نساء وأطفال.
ويقطع أوبراين أ  عذر بوجوع خطأ من لذا 
القبيل، إالرجل يؤيد أن األسالثة الثديثة ناعراً 
ماا تخطأ ألداإها لكن أيثار من نصف رضبات 
الدادوان السادوع  األمريكي قصفات مإاطل 
مكنظة بالساكان وأعت إىل ساقوط أعداع يبرية 

جداً من الضثايا املدنيل.
يثادع  املنثادة  لألمام  اننسااني  القاناون 
بوضوح مساؤوليات األطراف املنثاربة لثماية 
املدنيل غري أن السادوعية وحلفاءلاا تإاوزوا 
ُيّل الخطوط الثمراء واألعراف واملواثيل الدولية 
ويل الإرائم الني تثادث يف اليمن تغض مدظم 
مإظماات الثقاوق اننساانية يف الدالم الطرف 

عإها.
ومان بل لاذه املإظمات مثكماة الإإايات 
الدولياة والني بادأت عملها مإاذ 11 عاماً ولي 
مخنصاة حاراً بالإرائم ضد اننساانية، لكن 
الثصيلاة لزيلاة جاداً حناى اآلن، بالرغام من 

اععااءات مدعيهاا: »نثن نغاري الدالام« إال أن 
عورلاا تإااه ما يثادث مان جرائم لإلنساان 

اليمإي منواضع جداً.
 وقبل ارتكاب لاذه املإزرة بيو2 واحد يانت 
مإظمة الدفو الدولية تسانإكر وبشادة الصمت 
الدويل تإاه جرائم الددوان السادوع  األمريكي 
عاىل بالعناا، مؤيادة أن الدالم ال يباايل بمداناة 

اليمإيل ولو أمر مروع.
وقالات املإظمة يف بيان لها إن إشال مإلس 
األسابوع  املنثادة  األمام  يف  اننساان  حقاوق 
املاايض باتخا1 قرار حول إجاراء تثقيل عويل يف 
االننهاايات يف اليمن يدد إخفاقاً يف سلسالة من 
انخفاقاات الني يبذلها املإنماع الدويل ملدالإة 
انإاالت النا2 من الدقااب ملرتكباي االننهايات 

الخطرية يف اليمن.
وأيادت مإظماة الدفاو الدولية أنهاا تمنلك 
األعلاة الدامغة والناي تؤيد اسانخفاف تثالف 
الدادوان السادوع  األمريكاي بثيااة املدنيال 
يف بالعناا والذ  أعلان عن مدن بأيملهاا ألداإاً 

عسكرية.

ردع المجرم باللغة التي يفهمها
وألنها جريمة مروعاة يهذه ال يمكن أن تمر 
عون أن تسنوقف ُيّل اليمإيل، إالضمري الثي ال 
بد أن يديإها ويسنإكرلا بأشد وأبشع انعانات.
املإلاس السايايس ألنصاار اللاه أعان لاذه 
الإريماة الوحشاية وقال يف بيان لاه »إن اليمن 
عولة وثورة وشادباً وجيشااً ولإاناً شادبية لن 
ينوانى عن االسانمرار يف خاوض مدرية النثرر 
والكراماة، والدإع نثاو تدزيز جبهاات القنال 
بالدناع والدديد، إطاملا أعراساإا وأليثر من مرة 
قد باتت مسانباحة إىل لذا الثد، إال مإال لرعع 

املإر2 إال بمواجهنه باللغة الني يفهمها«.
وععاا املإلس أبإااء الشادب اليمإاي الثائر 
الدظيم إىل حشد ياإة إمكانياته لندزيز الإيش 
واللإان الشادبية يف عإاعهم املقدس عن اليمن، 
وبالسري عىل خط الشهداء وتضثيات الإرحى.. 

مؤيداً أن الإر حليف اليمن ال مثالة.
الدادوان السادوع   أن  إىل  وأشاار املإلاس 

األمريكاي »يواصل ارتاكاب الإرائم الوحشاية 
بثل أبإاء الشادب اليمإي الدزيز مسانفيداً من 
تواطاؤ املإنمع الدويل، وماوت الضمري الداملي، 
ومإزرة ساإبان الني ارتكبها مسااء األَْربَدااء 
يف مثاإظة 1ماار بثل حفل زإاف تؤيد مإدعاً 
تدطش قوى لذا الددوان الغاشام ويف مقدمنها 
الإظا2 السادوع  إىل سفك عماء الشدب اليمإي، 
أيثر مإها أل  حل سايايس، ظإاً مإها أنها بمثل 
لذه الإرائم سنثقل رغبنها يف إخضاع الشدب 
اليمإي والدوس عىل يرامنه واسانداعة ليمإنها 
ووصاينهاا عاىل البلاد، ومطمئإاة إىل الصمات 
والدعام الادويل وانقليماي يف ارتاكاب جرائام 

انباعة، وجرائم حرب بثل الشدب اليمإي«.
وأيد املإلس السايايس يف بياناه أنه »لو يان 
لإاك عدالاة عولية لاكان األوىل أن يقد2 الإظا2 
السادوع  إىل املثايماة يمإار2 حارب، وينم 
تدليال عضويناه يف األمام املنثادة حناى يدوع 
إىل رشاده، وينخىل عان تهديد جرياناه، وإرض 
إراعتاه بقوة الساالح بدالً عن مكاإاأة الدالم له 
بأن سلمه رئاسة لإإة خرباء حقوق اننسان يف 

األمم املنثدة«.
وقال إن شادبإا اليو2 بثقناه بالله وصموعه 
وتضثياته وقوة إراعته أقوى من أ  وقت مىض، 
إاال مإاال للضداف والرتاجاع، وال مإاص من 
تثرير األرايض اليمإية الطالرة من عنس الغزاة 
واملثنلل، وال مساومة يف سياعة البلد واسنقالله 
وتثارره مان الهيمإاة والوصاياة الخارجياة، 
ساائلل الله الرحمة واملغفرة للشاهداء األبرار، 
والشافاء الداجل للإرحاى واملصابل، والإر 

والظفر للشدب اليمإي الدزيز.

أمر مروع وجريمة ال يمكن 
السكوت عليها

علماء اليمن من جهنهم يان صوتهم حارضاً 
وقويااً، إاسانهداف حفال زإااف أمار ماروع 

وجريمة ال يمكن السكوت عإها.
وبالثزن الدميل واألىس تابدت رابطة علماء 
اليمان ما حدث يف ساإبان وما سابقه بأيا2 من 

اسانهداف طائرات الددوان لدرس آخر يف مديإة 
املخاء بمثاإظة تدز وراح ضثينه الدرشات بل 

شهيد وجريح.
وقالات الرابطاة يف بيان لها: إنإاا يف الرابطة 
نديان لذا االسانهداف اآلثام والدمال انجرامي 
الإباان الاذ  تمارساه عول الدادوان بقيااعة 
اململكاة السادوعية وبدعم صهيوناي وأمريكي 
مباارش ومدلن، ونسانإكر أن تقبال عوٌل تّدعي 
رعاينهاا للبيات الثارا2 وترإاع يف علمها يلمة 
النوحياد بشان عادوان ظالام عاىل جريانهاا 
اليمإيل تسانهدف من خالله اننساان والبإيان 
تثقيقاً أللداف ومصالح اساندمارية »أمريكية 

وارسائيلية«.
وأضاإت الرابطة يف بيانها قائلة »إن بشااعة 
الإرائام الناي يرتكبهاا الددوان بثال اليمإيل 
يَوماً عن يو2 وتصاعد وترية االسانهداف املبارش 
واملندمد لنإمدات املدنيل يف البيوت واألساواق 
وقاعات األعاراس والإساور والطرقات وحنى 
املدارس واملسنشافيات لنؤيد بماا ال يدع مإاالً 
للشاك بأن ألداف الدادوان تنإاوز ما لو مدلن 
مان إرجاع مزعاو2 الرشعية للسالطة والثكم، 
لنكشاف عن وجه بائس قبيح ونفسية إجرامية 
خبيثة ال تمثال القيم واملباعئ انساالمية وإنما 
تفضح قارن الشايطان وعبادة الطاغاوت من 
سفايي الد2 ونالبي األموال والثروات ومإنهكي 

القيم واملباعئ والثقوق والثرمات«.
وتوالت انعانات من قبل األحزاب السياساية 
عاخال الوطان جاراء لاذه الإريماة املروعاة، 
إاملؤتمار الشادبي الداا2 أياد أن لاذه املإزرة 
الناي  سانضاف إىل قائماة املإاازر والإرائام 
يرتكبها الددوان السادوع  بثل الشدب اليمإي 
مإاذ أيثار مان نصف عاا2 ماىض، مسانهدإاً 
األحياء الساكإية ومإاازل املواطإال واملدارس 
لاذه  أن  إىل  مشارياً  وغريلاا،  واملسنشافيات 
املإازرة الإديدة تأتاي بالنزامن ماع مطالبات 
مإظماات حقوقياة عولية مإها مإظماة الدفو 
الدولياة بوقف عمليات نقل األسالثة والذخائر 
الناي اسانخدمت يف ارتكاب اننهاايات للقانون 
اننسااني الادويل ألعضااء النثالاف الددواني، 

عويل  تثقيال  إجاراء  عاىل رضورة  وتأييدلاا 
مسنقل إدال يف االننهايات الني ارتكبها تثالف 

الددوان الدسكر  السدوع  يف اليمن.
واعنرب املؤتمر تكرار الددوان السدوع  قصف 
احنفاالت األعراس بما إيها من يثاإة ساكانية 
يؤيد ليس إقط اننهاك القانون اننساني الدويل 
وإنما إتباع الددوان ألنماط مزرية من الدمليات 
انجرامية غري املسبوقة والني تؤيد االسنخفاَف 
بثيااة املدنيال يف الدديد من املإاطل الساكإية 
وقاعاات املإاسابات االجنماعياة الناي تكاون 

مكنظة بالإساء واألطفال.
يما أعان حزب اتثاع القوى الشدبية يف 1مار 
وعدع من األحزاب ما حدث، مدنربين أن الددوان 
تماعى يثرياً يف سافك عماء اليمإيل األبرياء وأن 

الرع يإب أن يكون أقىس وأإظع.

العدوان والمرتزقة هم السبب
ولم يقنر األمر إىل لإا، بل سارعت قياعات 
املثاإظاات نعاناة واسانإكار ماا حادث، ويف 
املقدماة قياعة مثاإظة 1مار والسالطة املثلية 

واملكاتب النإفيذية إيها.
وحّملت بياناتها الإظا2 السدوع  ومرتزقنه 
املسئولية الكاملة عن لذه الإريمة ويل الإرائم 
الني سبقنها مإذ سبدة أشهر باعنبارلا جرائم 
حرب وجرائم ضد اننسانية ال تسقط بالنقاع2.
وععت املإنمع الدويل واألمم املنثدة ومإلس 
األمان إىل تثمل املساؤولية الكاملاة إزاء جرائم 
الإظا2 السادوع  واسانمرار الدادوان مطالبة 

برإع الثصار الإائر املفروض عىل اليمن.
وعاربت البيانات عان الندااز  الثارة ألرس 
الشاهداء، ساائلة املاوىل عاز وجال أن ينغماد 
مغفرتاه  وعظيام  رحمناه  بواساع  الشاهداء 
ويساكإهم إسايح جإاته ويلهم أللهم و1ويهم 
الصرب والسلوان وأن يمن عىل املصابل بالشفاء 

الداجل.
يما أعانت السالطة املثلية وليئنها انعارية 
واملكاتاب النإفيذياة بأماناة الداصماة بشادة 
املإزرة الوحشاية والبشدة الني ارتكبها طريان 
الدادوان السادوع  مسااء األَْربَداااء املاايض 
باسانهداإه مدنيل يف حفل زواج بقرية سإبان 

بمديرية ميفدة عإس بمثاإظة 1مار.
وأيد بيان صااعر عن املإلاس املثيل بأمانة 
الداصماة أن لاذه املإازرة البشادة تضاف إىل 
ساإل جرائم حرب انباعة الني يرتكبها الإظا2 
السدوع  ضد الشدب اليمإي مإذ نثو 7 أشهر.
وقاال البيان إن السالطة املثلياة بالداصمة 
صإدااء وليئنها انعارياة ومكاتبهاا النإفيذية 
ومواطإيهاا الرشإااء تدين وبشاده وتسانإكر 
لذه الإرائم البشادة للددوان السدوع  الغاشم 
الني »حّولت أجسااع األبرياء من املواطإل يانوا 
يرغباون يف إتماا2 زواجهم ورسام مسانقبلهم 
الثياتي واملديي الإديد وتكوين أرس إىل أشاال 

منإاثرة تدج بها صالة الدرس«.
وحّمل مثايل أمانة الداصمة قاوات تثالف 
الددوان بقياعة السدوعية ومرتزقنهم املسئولية 
الكاملة عن جريمة حفال زواج الذ  أقامه أحد 
اآلبااء ألبإائه الثالثة يف قرية ساإبان بذمار ويل 
الإرائام الني سابقنها باعنبارلاا جرائم حرب 

وجرائم ضد اننسانية ال تسقط بالنقاع2.

 المجلس السياسي ألنصار اهلل: مجزرة سنبان التي ارتكبها العدوان في 
محافظة ذمار بحق حفل زفاف تؤكد مجددًا تعطش هذه القوى وفي مقدمتها 

النظام السعودي إلى سفك دماء الشعب اليمني، أكثر منها ألي حل سياسي

 رابطة علماء اليمن: وتيرة االستهداف المباشر لتجمعات المدنيين في البيوت 
واألسواق وقاعات األعراس تؤكد بما ال يدع مجااًل للشك أن أهداف العدوان تتجاوز 

ما هو معلن وتكشف عن وجه بائس قبيح ونفسية إجرامية خبيثة للعدوان

 وكيل األمم المتحدة: األسلحة الحديثة نادرًا ما تخطئ أهدافها لكن أكثر من 
نصف ضربات العدوان السعودي األمريكي قصفت مناطق مكتظة بالسكان وأدت 

إلى سقوط أعداد كبيرة جدًا من الضحايا المدنيين
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  عبده عطاء- صنعاء

مجاهد شالف - عمران:
تقاُف قبائاُل الايَاَمان قاطباًة، أََمااا2 
الوضاع الخطري الذ  تمر باه الايَاَمان من 
حارب وقنل وعماار وتدماري من قبال عول 
النثالاف بقياعة السادوعية، ولطاملا أعلإت 
القبائال جهوزينهاا الكاملاة واساندداعلا 
وعمالئاه  الغاشام  الدادوان  ملواجهاة 
ومرتزقنه، ساواٌء يف الداخل أَْو الخارج، عون 

أ  تهاون أَْو تراجع مهما يلفها األمر.
هت  ااَرف القبلياة، وجاَّ ولدال وثيقة الشاَّ
رساالة اسانثإائية لكل عميال ومرتزق بأن 
يراجع حسااباته ويدوع لُرشاده قبل إوات 
األوان، وعليه أن يدرَف مصريه يف املسنقبل، 
ومن ال زال يفكر ويساند ويدعم الددوان أن 
يثادع مصريه من لذه الوثيقاة الني وّقدت 

عليها ُيّل القبائل الايَاَماإية.
ومع انطاالق الثملة الوطإياة املليونية 
اَرف القبلية، يف عدع  للنوقيع عىل وثيقة الشاَّ
من مثاإظاات الإمهورية، والني تسانمر 
أليثر مان عرشين يوماً، النقاى األخ مثمد 
عيل الثوثاي رئياس اللإإة الثورياة الدليا 
يو2 السابت، بصإداء، عدع من الشخصيات 
االجنماعياة وامَلَشاايخ القبلياة. وقاال »إن 
ااَرف القبلياة تدنارب تإسايداً  وثيقاة الشاَّ
وترسايخاً للمباعئ والثوابت الوطإية؛ نظراً 
ملاا للقبيلاة من عور باارز يف ُصإاع الناَّأريخ 
وعإع الطامدل والغزاة عن البلد، وأنها أيثر 
تأثرياً يف تسيري شؤون املإنمع الايَاَماإي يف 

مخنلف نواحي الثياة«.
رؤياًة  تدناربُ  الوثيقاة  لاذه  أناَّ  وأياد 
نابداًة من أوسااط النإمع القبايل للقبيلة 
يف الايَاَماان وحرصااً عىل مكانة وسامدة 
القبائال الايَاَماإياة وماا لها مان موروث 
حضار  وتَأريخي نضايل طويل وتثصيإها 
مان النفاكك واالخارتاق وساالمة الإسايج 
االجنماعاي يف السااحة الايَاَماإية والإمع 

بل املسئولية الرسمية والشدبية. 
وانطلقت الثملاُة املليونية للنوقيع عىل 
ااَرف القبلياة لرتسايخ املباعئ  وثيقاة الشاَّ
والثوابات الوطإية، والني تسادى من خالل 
ااَرف اىل إحياء عور  النوقياع عىل وثيقة الشاَّ
القبيلاة وتفديل مشاارينها عىل مسانوى 
القضايا الوطإية الكاربى باعنبارلا صما2َ 
األمان والادرع الثصل للوطان، ملا لها من 
عور بارز عىل مدى الناَّأريخ الطويل يف تدزيز 
روابط الإسيج االجنماعي والوحدة الوطإية 
والثفاظ عاىل األمان واالسانقرار والدإاع 
عان ساياعة الوطان واسانقالله وحماياة 
مكنساباته ومإإزاتاه انطالقا مان مباعئ 

وقيم وأعراف أصيلة ووطإية.
ااَرف القبلية تسدَة  ُن وثيقُة الشاَّ وتنضماَّ
املبااعئ  إعااعة تقديام  إىل  مبااعئ تهادُف 
والثوابات القبلية األصيلاة وتذيري املإنمع 
بالقيَم الدظيمة املنوارثة عن اآلباء واألجداع 
والإابدة مان الدين والثقاإاة املنإذرة مإذ 

قديم الزمان.
يف مثاإظة عمران، أيد مصدٌر يف اللإإة 
املإظماة، أن الثملَة تهادُف إىل النوقيع عىل 
لاذه الوثيقة من قبَل مخنلف الشاخصيات 
والواجهاات القبَلية وأصثااب الرأ  وقاعة 
واملدناي  والسايايس  االجنماعاي  الفكار 

بمخنلف مإاطل مديريات املثاإظة.
ويان مثاإاظ عماران، الدينور إيصل 
جدماان، أيد أن توقيَع أبإااء املثاإظة عىل 
الوثيقاة يدطيهام الثلاَّ والرشعياة الديإية 
والقانونياة يف الدإااع عان أمان وساالمة 
واسانقرار الباالع وحماينهاا مان املدندين 

والغزاة والددوان السدوع  الهمإي.
ويف مثاإظاة صإداء، انطلقات املرحلة 
األوىل مان الثملاة املليونياة للنوقياع عاىل 

اَرف القبلية. وثيقة الشاَّ
النثضريياة  اللإإاة  يف  مصادٌر  وأياد 
للثملة باملثاإظاة، أن الوثيقَة تهدُف أيضاً 
إىل تقوياة رواباط الإسايج االجنماعي، بما 
يإدل القبيلاة وحدة مرتابطة، مقاومًة ألية 
اخرتاقاات وقااعرة عىل انساها2 الفاعل يف 

تدزيز األمن والدإاع عن سياعة الوطن.
ُمشرياً إىل أن لذه الوثيقة الناَّأريخية الني 
تُدياد للقبيلاة الايَاَماإية عوَرلاا الطبيدي 
يف ترسايخ املبااعئ والقيَم واألخالق سايما 
والايَاَمان يمر بمإدطف خطري يثاول إيه 
الغزاة واملثنلاون وعمالؤلم خلخلة الصف 

الداخيل.
مان جانبه، ععا مثاإاظ صإداء، حإل 
قطيإاة، ياإة وجالاات وَمَشاايخ وأعيان 
وعقاال املثاإظاة إىل املشاارية الفاعلة يف 
املرحلاة األوىل من الثملاة املليونية للنوقيع 

اَرف القبلية.  عىل ميثاق الشاَّ
ااَرف  وقال »إن النوقيَع عىل اتفاقية الشاَّ
القبلياة املسانمّدة من الرشيدة انساالمية 

لي الخطاوة األوىل لدوعة القبائل للنمساك 
بنَأرياخ آبائهام وأجداعلام الذيان رضبوا 
أروع األمثلة يف البطولة والشإاعة والإخوة 
والكار2 والذوع عن أرضهام مإذ بزوغ إإر 

انسال2«.
إيما عارّبت قبائال وأعياان ووجالات 
وَمَشاايخ مديرية بإاي مطر عان تفاُعلها 
لياس  القبلياة،  ااَرف  الشاَّ وثيقاة  ماع 
بالنوقيع عليها إثساب، بل بدمائهم أيضاً 
واساندداعلم وجالزينهم للذوع عن الوطن 

وحرينه واسنقالله.
ويف أماناة الداصمة، عّشان وييُل أمانة 
الداصماة لقطااع الوحادات انعارياة عيل 
صالاح القفر ، السابت، الثملاة املليونية 

اَرف القبلية. للنوقيع عىل وثيقة الشاَّ
وقاال: »إن أبإااء القبائال يف الايَاَماان 
مدروإاون بدزتهم وشاهامنهم ويرامنهم 
عارب الناَّأرياخ وال يمكن أن يكاون أحد من 
أبإااء القبيلاة عمياالً أَْو مرتزقااً أَْو خائإاً 

لوطإه وشدبه ألطراف خارجية«.
مان جانباه ععاا رئياُس رابطاة علماء 
الايَاَمان شامس الديان رشف الدين ياإة 
أبإاء القبائل إىل توحيد الصف وجمع الكلمة 
واسنشادار املساؤولية الوطإية امللقاة عىل 
عواتقهام خاالل املرحلة الرالإاة الني تمر 
بها البالع جراء الددوان السادوع  الغاشام 

والثصار الإائر.
وقاال: »من حال أبإااء الايَاَمان رشعاً 
وقانوناً وُعرإاً الدإاع عن أنفسهم وبالعلم 
وأعراضهام وحماياة أراضيهم مان الُغزاة 
واملثنلل، ومواجهة ألال الباطل ومن عىل 

شايلنهم من الدمالء والخونة«.

النص الكامل 
وثيقة الشرف القبلية لترسيخ 

المبادئ والثوابت الوطنية
بسِم اللِه الرحمِن الرحيم

ااَرف القبلية لرتسيخ املباعئ  وثيقة الشاَّ
والثوابت الوطإية:

ٌة  يقاول اللاه تدااىل: )َوْلنَُكاْن ِمإُْكاْم أُماَّ
ِباْلَمْداُرْوِف  َويَأُْماُرْوَن  اْلَخارْيِ  إىَِل  يَْدُعاْوَن 
َويَإَْهْوَن َعِن اْلُمإَْكِر َوأُْوَلِئَك ُلُم اْلُمْفِلُثْوَن(.
نظاراً ملاا للقبيلاة الايَاَماإية مان عوٍر 
باارز يف ُصإاع الناَّأرياخ وعإاع الطامدال 
والغازاة وملاا لها من تأثارٍي بالٍغ يف تسايري 
مخنلاف  يف  الايَاَماإاي  املإنماع  شاؤون 
اح  نواحاي الثيااة ومكاننها وصينهاا الإاَّفاَّ
عىل املسانوى انقليمي والدويل مما يقنيض 
الدمل عاىل تفديل عورلا انيإابي يف مإال 
الدإااع واألمن وتإظيام شائونها لنهيئنها 
للمشاارية الفاعلة يف الارأ  وُصإع القرار، 
وللثفاظ عىل ثوابت املإنمع وتثسل أعاء 
املإظوماة االجنماعية يف مواَجهة النثديات 
واملؤامرات الني تسنهدف الوطن واألمة.

وحيث أن البلَد يُماارُّ بُظُرْوٍف اسنثإائية 
يف ظل الددوان السادوع  الغاشم واملنإاغم 
ماع رغباات وألاداف الصهيوأمرييياة يف 
تدماري أ  مإنمٍع يثمُل نْهإااً وطإياً ُحّراً 
مقاوماً ملارشوع االساندمار والهيمإة عىل 

شدوب املإطقة وقرارلا ومقدراتها.
وملاا للدمالة والخيانة مان عوٍر تخريبٍي 
تسابّب يف تشاإيع األعداء والدإاع بهم إىل 
شانِّ الدادوان عاىل الايَاَمان لداد2 وجوع 
املنالعبال  توقاف  قائماة  ورواعع  حادوع 
بالثوابات واملبااعئ الوطإية وساياعة البلد 
وأمإاه واسانقراره، وبماا أن الدادوان عىل 
الايَاَماان قاد بَلاَغ جرائم الثارب وانباعة 
الإماعية ضد اننسانية وطال ُيّل مقومات 

الثياة يف املدن واألرياف.

وحْرصااً عاىل مكاناة وُسامدة القبائل 
الايَاَماإياة وماا لها من ماوروٍث حضار  
مان  وتثصيإهاا  طويال  نضاايل  وتَأرياخ 
الإسايج  ولساالمة  واالخارتاق  النفاكك 
االجنماعاي يف ُعُماو2 السااحة الايَاَماإية 
والإْمع بل املسائولية الرسمية والشدبية، 
وماا تقنضيه املصلثاة الدامة إاإناَّ قبائل 
الايَاَمان قاد أقراَّت وْضَع لذه الوثيقة لرعع 
املنالعبل بأمان واسانقرار الوطن ومباعئ 
وقيام املإنمع الايَاَماإاي املثىل وتقو2ُ عىل 

املرتكزات النالية:

أواًل: مبدأ التكافل االجتماعي 
نثان أبإااء الايَاَمان األحارار ندلن أنإا 
عاىل الإْهاج الرباناي املثمد  أماة واحدة 
قائماون وثابناون عىل مبدأ انياواء وانيثار 
واننفااق والإهااع يف سابيل إعاالء يلماة 
اللاه ونُرة الثال وعإع الظلام والطغيان 
وإغاثاة امللهاوف واملإكوبال واملنرريان 
مان الددوان ليسامع الدالم مإاا ويرى من 
تكاُإلإاا وتراحمإاا ماا يؤياد اننساابَإا إىل 
أساالإإا الدرب األقثاح قااعات الفنوحات 
املؤسسل لهذه املباعئ ووإقاَ للنرشيع الذ  
أصدره سايُد الخلال مثمد صاىل الله عليه 
وآلاه وصثبه بقوله يف صثيفة املديإة )لذا 
يناٌب من مثمد الإبي بل املسلمل املؤمإل 
مان قريش وألال يثرب ومان تبدهم ولثل 
بهم وجالد مدهم أنهم أمًة واحدةُّ من عون 
الإااس وأن أيد  املؤمإل املنقل واحدٌة عىل 
ُيلِّ ظالم مإهم يبغي أَْو يبنغي عسايدًة ظلٍم 
أَْو إثاٍم أَْو عدواٍن أَْو إسااٍع بل املؤمإل ولو 

يان أبا أحدلم أَْو ابإه أَْو أخاه(.

ثانيًا: إعالن البراءة 
تدلن قبائل الايَاَمان املإنمية اىل قثطان 
ع يلٌّ  وعدناان ممثلاًة يف َمان حار أَْو وقُّ
عن نفساه وعاىل من يلياه وإقااً لألعراف 
املنبداة أن الثاارض يَشاِمُل الغائاب باأن 
1مَم الإمياع بريئة ووجولهام بيضاء من 
مرتكباي الددوان عاىل الايَاَمان والداعمل 
لاه،  واملؤيديان  واملثّرضال  واملشااريل 
ومنمساكل بثّقهام يف الارع عاىل املدندين 
واملؤيّديان لهم بالقدرات املناحة يف أ  زماٍن 
ومكان، وحيثما يصل َمإُدُهم وإروعهم إليه 
يف الزمان القريب أَْو البدياد وأن ال قبوَل وال 
صماَت عان أ  نوع مان أناواع الوصاية أَْو 
الندخل األجإبي مهما يلف 1لك من خساائر 

وتضثيات.

ثالثًا: العقوبات القانونية
تطالاُب القبائاُل الايَاَماإية السالطات 
القاناون  بنطبيال  والقضائياة  الرسامية 
وإنازال الدقوباات الراععة ضد املشااريل 
والداعمال  الايَاَماان  عاىل  الدادوان  يف 
واملثرضال واملؤيّديان لاه وإل ماا نصت 
علياااه أحاكا2 الرشيداااة انساالميااة 
مان   ،129،128،127،126،125 واملااواع 
قانون الدقوباات رقم )12( لساإة1لل21 
يف حال املشاار إليهام أعااله، وغريلاا من 
املواع الدقابية وماا ورع يف قوانل الصثاإة 
واملطبوعاات واألحزاب ومإظماات املإنمع 
املدناي، ويذا ساّن أَْو تثدياث قانون يإص 
والدماالء  الخوناة  تإريام  بوضاوح عاىل 
وتإريدلام من الثقوق املالياة والوظيفية 
املثاإال  مان  أ ٍّ  يف  الايَاَماإال  وتمثيال 
أياة  يف  واملشاارية  الشادبية  أَْو  الرسامية 
أَْو  شادبي  مكاون  تشاكيل  أَْو  إدالياات 
اقنصاع  بطريقة مباارشة أَْو غري مبارشة 

وبأ  شكل من األشكال.

رابعًا: العزل االجتماعي
أجمدات قبائاُل الايَاَماان أن الخوناة 
وملبساون  بالدياب  مدراَّعاون  والدماالء 
بالُإار2 والدار حنى وإن تمت أية تساوية 
سياساية وتلثال بهم الدقوباات املندارف 
عليهاا يف الوساط الَقبايل ومان 1لاك عد2 
إياواء الدائب وال يقبال الدائب يف أ  تدامل 
إال عائاٌب مثله وأنهم مإارعون من حقوق 
َثب والثمى واملغار2 واملإورة  األخّوة والصاَّ
واملثاد واملواطإاة وأياة مكاناة يف املإنمع 
البناة، وأن إدلهام مسااٍو لفدال القائمل 
بالددوان ومشاريون يف ُيلِّ جريمة اُرتُِكبَت 
ضد الايَاَماان والايَاَماإيون ويُدد ُجرمهم 
املرتَكاب بغياً عىل األمة يما لو يف املصطلح 
الرشعي وأعراف القبائال وناموس الدقالء 
ويل مإهام »جاار الطلال« أ  مإفاي مان 

األرض ما لم يؤخذ بإاصينه.

خامسًا: أمن ساحة القبيلة 
يلُّ قبيلاة مسائولة عان حفاظ أمان 
واسانقرار سااحنها وحادوع الوطان يلاه 
يسااحة عامة لكل قبائال الايَاَمان، وعىل 
القبيلاة أَْو الإهة الني يإنماي إليها الدائب 
اتخاا1  املخارب(  أَْو  الدميال  أَْو  )الخائان 
ُيّل انجاراءات الالزماة ضده ماع الإهات 

الرسمية أَْو الشدبية.

سادسًا: مبدئ الغرم القبلي
يلنز2ُ الإمياُع بإحياء مبدأ الُغر2 القبيل 
والشادبي باملاال والرجاال، ويل ما تثناج 
إلياه قوات الدإااع لارعْع الغازاة واملدندين 
واسنئصال مإاشئ الرش والخطر الذ  يهدع 

الوطن واألمة.

سابعًا: الصلح العام
تُقار القبائال الايَاَماإياة ُصلثااً عاماً 
بنأجيال ُيّل الخالإات والإزاعات بل جميع 
أبإاء الايَاَمان باسانثإاء من أشارت إليهم 
الوثيقاة بالدقوبات آنفاً، مع لزو2 تشاكيل 
القانونياة  الإهاات  مخنلاف  مان  لإإاة 
والقضائية والقبلياة لفرز القضايا الدالقة 
وتصإيفهاا ووضاع الثلاول املإاسابة لها 
بالطارق املإصفة والداعلة وبالنإسايل مع 

الإهات الرسمية.

ثامنًا: تفعيل دور القبيلة
شاؤون  وتإظيام  ترتياب  رضورة 
القبيلاة لنكاون قااعرة عىل أمن سااحنها 
وحال مشاايلها ومنابدة أمورلاا والقيا2 
بدورلاا يف ُيّل املإااالت الدإاعياة واألمإية 
وياذا رضورة تمثيل القبائال يف النكويإات 
النرشيدية والنإفيذية لنشاارك من خاللها 

يف الرأ  وصإع القرار.

تاسعًا: الوثيقة ميثاق شرف دائم 
بداد النوقيع تدنرب لاذه الوثيقة ميثاق 
ُيّل  يف  والثارب وساارية  السالم  يف  ٍف  رَشَ
ظارٍف وزماان تإسايداً للمبااعئ والقيام 
والثوابت القبلية وعىل أن ينم تشاكيل لإإة 
مشارتية لوضاع قائمة الدار الني يسامى 
إيها األشخاص املسنثقون للدقوبات وإل 

أسس صثيثة ومدروسة.
قال تدااىل:)أ1َُِن ِللاَِّذيْاَن يَُقاتَلُاْوَن ِبأَناَُّهْم 
ِلْم َلَقِديٍْر( صدق  ُظِلُمْوا َوإِناَّ اللَه َعاىَل نَْرِ

الله الدظيم.

احلملة الوطنية املليونية للتوقيع على وثيقة ال�ضرف القبلية

قبائل اليمن تصنع التأريخ وتؤكد وقوفها في وجه العدوان ومرتزقته 
أبناء ومشايخ وأعيان ومثقفو 

محافظة تعز يؤكدون وقوفهم مع 
الوطن في إحباط مخططات العدوان

  - خاص:

��َرفاء س�يتمكنون  أّك�د أبناُء محافظة تعز أن محافظتهم وأبناَءها الشَّ
بوعيهم الوطني من إحباط قوى العدوان ومخططاتهم.

وأش�ار المش�اركون يف اللقاء التش�اوري للقي�ادات يف الجهاز اإلداري 
للدولة من أبناء محافظة تعز الذي ُعقد الس�بت بصنعاء إىل أنهم س�يقفون 
س�داً منيعاً يف مواجهة ُكِلّ محاوالت تش�ويه َتأري�خ المحافظة والنَّيل من 
نضاالته�ا.. ُمش�يرين إىل أن تعَز جزٌء م�ن ال�يَ�َم�ن وأنه�ا ضد العدوان 

السعودي عى ال�يَ�َم�ن.
كما أكدوا أن من يؤيد العدوان من محافظتهم ليس�وا سوى نسبة قليلة 
ال يمثلون أبناء تعز وأن أبناَءها مشهوٌد لهم بنضالهم الوطني، مستنكرين 
الحمل�ة اإلعالمي�ة ض�د أبن�اء المحافظ�ة واتهامه�م بالخيان�ة والعمالة 

والتواطؤ مع العدوان.
ولفت المش�اركون إىل أن أهايل محافظة تعز معروفون بحبهم العميق 
لل�يَ�َم�ن الواح�د والوطن الموحد وللدولة التي ناضلوا طويالً مع القوى 
الوطنية من أجل إقامة وتكريس قيَم المدنية والعدل والمس�اواة وس�لطة 

القانون.
وأش�اروا إىل أهمي�ة وْقف االقتت�ال يف المحافظة وإيصال المس�اعدات 
الغذائي�ة والدوائية إىل المواطنين وتوحيد جهود الجميع من اجل مواجهة 

العدوان السعودي عى ال�يَ�َم�ن.
وألقيت يف اللقاء التشاوري عدٌد من الكلمات التي أشارت إىل أن العدوان 
ومرتزقته أرادوا من خالل وس�ائل إعالمهم تش�ويه ال�دور النضال ألبناء 

محافظة تعز وتصوير أنهم خارج الصف الوطني.
 وأكد المش�اركون أن اللقاء التشاوري هدف إىل إظهار الوجه الحقيقي 
لتع�ز وأبنائها الرافضين للعدوان الس�عودي؛ ألنهم حريصون عى الدفاع 

عن الوطن وليس تعز فقط.
وتطّرقوا إىل المؤامرات التي ُتحاُك ضد الوطن ورضورة تحّمل الجميع 
مس�ؤولية الحفاظ عى الوط�ن وممتلكاته ومواَجهة الع�دوان يف مختلف 
المحافظ�ات، مش�يرين إىل أن ال�يَ�َم��َن يعي�ش اليوم مرحل�ًة ومنعطفاً 
خطي�راً ينظر له�ا العالم وأن ثورته لها قوة ستش�كل حال�َة تغيير يذهل 

العالم.
ودعوا الجميَع إىل توحيد المواقف وحَشد الهمم وخلق رأي عام لرفض 

العدوان يسمعه العالم.

قافلة غذائية من بني حشيش
  - خاص:

تق�ّدم أَبناُء منطقة »ذو مرمر« التابعة لمديرية »بني حش�يش«، بقافلة 
غذائي�ة، باإلضافة إىل المجوهرات والمال؛ دعماً وإس�ناداً للجيش واللجان 

الشعبية.
ه إىل  وأكد أَبن�اُء المنطقة ُجهوزيتهم لكل الخي�ارات، يف مقدمتها التوُجّ
جبهات القتال لمواجهة الُغزاة والمحتلين والدفاع عن الوطن ضد العدوان 

السعودي األمريكي عى ال�يَ�َم�ن. 

مشايخ وأعيان سنحان يوقعون على 
وثيقة الشرف القبلية

  - خاص:

��َرف القبلية، ودعا َم�َش��ايخ  وّقع�ت قبائُل س�نحان ع�ى وثيقة الشَّ
وأعيان مديرية س�نحان يف اجتماعهم الذي عقدوه جنوَب العاصمة صباح 
أمس، مختلَف القبائل إىل رضورة المش�اركة يف التوقيع عى الوثيقة، وذلك 
لما له من أهمية يف تعزيز التالحم القبيل ويف إعادة تقديم الثوابت والمبادئ 

القبَلية والوطنية ألبناء المجتمع. 
��َرف القبلي�ة تهدُف إىل ترس�يخ المبادئ  مش�يرين إىل أن وثيق�ة الشَّ
والثوابت الوطنية وإرس�اء دعائم الع�ادات والتقاليد المتعارف عليها بين 

األسالف ال�يَ�َم�نية.

السلطة المحلية بمحافظة الجوف 
تعزز صمودها في مواجهة العدوان

  - خاص:

عقدت قيادُة الس�لطة المحلية يف محافظة الجوف اجتماعاً َض�َمّ مدراَء 
المكات�ب التنفيذي�ة وأعض�اء المجلس المح�يل، تن�اول الوضعين األمني 
والخدمات�ي ع�ى صعيد المحافظ�ة، َوجه�ود تعزيز عوام�ل الصمود يف 

مواجهة العدوان السعودي األمريكي عى ال�يَ�َم�ن.
االجتماع الذي رأس�ه محافظ المحافظ�ة، تطرق إىل ما ارتكبه العدوان 
الس�عودي األمريك�ي م�ن جرائ�م مرّوع�ة بحق أَبن�اء محاف�ظ الجوف 

واستهداف الُبنية التحتية والخدماتية للمحافظة.
وأكد المجتمعون أن استهداَف العدوان للمكاتب الحكومية يف المحافظة 
والمجم�ع الحكوم�ي لن يثني الدولَة ع�ن القيام بواجباته�ا من أي مكان 
وتوفي�ر األم�ن والخدمات الممكنة ألبن�اء المحافظ�ة، ومخاطبة الجهات 

العليا يف الدولة بالحاجيات الرضورية لتعزيز صمود أَبناء المحافظة.
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معًا للتوقيع على وثيقة الشرف القبلية

200 يوم  بين عنفٍ وصمود

وأضحى كارل ماركس ناطقًا باسم آل سعود

حسن أحمد شرف الدين
لدبات القبيلُة عوراً لاماً يف ثورة 21 سابنمرب ل2201، وقدمت صورة حضارية مبهرة يف 
الدمل الثور  السلمي الذ  اننهى باننصار الثورة، وتخلصت الايَاَمان من أيرب قوى الإفو1 
القبلية الني يانت تشاوه ا مع الإظا2 الثايم لدقاوع ا صورة القبيلة لدى املإنمع ويانت 
تدمال عىل عد2 اعماجها يف الثياة الدامة وعد2 اسانيداب أبإااء القبائل الرشإاء يف الدولة، 
بانضاإاة إىل مإع إيصاال النإمية إىل مإاطال نفو1لا بغية الثفاظ عىل مصالح الشايوخ 

املنإفذين املفاخرين بدمالنهم للخارج..

لذه الصورة الثضارية الني قدمنها القبيلة ما لي إال عوعة للنمسك بقيمها وأخالقياتها 
الناي ُغيبت، وإحياء لدورلا الذ  يانت تقو2 به يف مإال حال الإزاعات يلما غابت الدولة، 
والنصاد  أل  عدوان أو احناالل للايَاَمان، من خالل مإموعة القيام واألعراف املنمثلة يف 

الثرية والإخوة والشاإاعة والصموع، وينإىل 1لك حالياً يف عورلا الفدال واملرشف والبارز 
بنصديها للددوان السادوع  األمريكي عىل بلدنا وشدبإا، وإشهارلا لوثيقة الرشف القبلية 
لرتسايخ املباعئ والثوابات الوطإية الني تضمإات ععوة الدولة إىل تطبيال القوانل الإاإذة 
اتإاه الدمالء واملرتزقة والخونة الذين أيدوا الددوان وساندوه، ما يؤيد أن القبيلة اآلن يمكن 
أن تكون راإداً لاماً لبإاء عولة مدنية ال أن تشاكل عائقاً أمامها، يما يدنقد البدض، سايما 
وقاد تخلصت من أيرب قاوى الإفو1 الفاسادة والدميلة عاخلها والني يانات تقف ضد بإاء 

الدولة املدنية.

إنإاي أععم النوقيع عىل لذه الوثيقة، وأععو الإمياع إىل توقيدها باعنبارلا تثرياً جاعاً 
ومساؤوالً لثماية وطإإا الثبيب وشادبإا الصامد املضثي يف وجاه عدوان الخارج وعمالء 

الداخل..
والله املوإل..

عُال الحوثي
مائنا يو2 مإذ بداية الثرب عىل الايَاَمان األبي، 
مإاذ بداية الددوان واسانكبار املسانكربين من آل 
سادوع وتثالفهم، مائنا يو2 شهد إيها الايَاَمان 
أظلم حرب وأبشاع إجرا2 يف تَأريخ الشدوب حيث 
ال تَأريخ يذير أن أية عولة عربية تم االعنداء عليها 
وتدمريلا وقنل شادبها واسانباحة عمائها يالذ  
حصل لباالع الثكماة الايَاَماان الدظيام وترابه 

الطالر.
مائنا يو2 حصد إيها األعراب املنثالفون أرواح 
األبريااء مان األطفال والإسااء واملدنيال اآلمإل 
بوحشية ال مثيل لها يف تَأريخ األمم، إأثبنوا للدالم 
أن ألداإهام تكمان يف انبااعة الإماعية للشادب 
الايَاَماإي باسنهداف األسواق املكنظة باملواطإل، 
والنإمداات يف املؤسساات الرتبوياة والخدمياة، 
واألعاراس وحصد أيرب عادع ممكن مان األرواح، 
وتكمن يف األطماع الني يسادون إليها من سيطرة 
عىل املواقع املهمة واالسرتاتيإية يف بالعنا، وتكمن 
يف ساديهم الثثياث إىل إبراز قوتهام بما يمنلكون 
من عنااع وعادة، وتدمري البإاى النثنياة للدولة، 
بل وساثل ُيّل سابل الثياة للشادب الايَاَماإي، 
أثبنوا للدالام عموينهم وانثطاط مباعئهم وعناءة 

مآربهم.
مائنا يو2 والشدب ُيّل الشدب ينلقى الربات 

الإوية والثصار الإو  والرب  والبثر  وينإرع 
وياالت لذه الثارب من نازوح وترشياد وحاجة 
بصارب وتإلاد، والدالام يرمقه بال مبااالة وال من 
مسمع وال من مإيب، بل تكالب عإيب مريب من 
عول تبيع ضمائرلا، قيمها، مباعئها، عيإها؛ لنثيا 
حياة الذل والهوان تثت ُسلطة من يشرتيها بثمن 

بخس.
مائناا ياو2 والدالم لم يثارك ساايإاً، والزيف 
يإداح من الدارب املنأسالمل، واالنثطاط ينإىل 
من الزعمااء املإاإقل، والساقوط يفنك بالدمالء 
البائدال للوطان، والخز  يسانفثل بالصامنل، 

واألحقاع والضغائن تإضح من املنمذلبل.
مائناا يو2 والظلام يسانرش  يف ُيّل ناحية من 
أنثااء الايَاَماان، وال زال مان أبإااء الشادب ملاا 
يدرإون عدولم الثقيقي بدُد، وال زال املنصإدون 
واملإاإقاون واملنشادقون واملنمذلباون يسادون 
جالديان للنإاازع وباث روح الداداء بال أبإااء 
الشادب، وال زالت الضاللية تدنم عىل عقولهم وما 

آن لها أن تإإيل!!.
أمائناا ياو2 من الدادوان لام تكن ياإياة أيها 
لنإباذوا  واملنمذلباون  واملنشادقون  املنصإداون 

األحقاع والضغائن املرتسبة عىل قلوبكم؟؟!!.
ألام تكان ياإياة لنوحادوا صفوإكم وتسادوا 
ُيّل الثغارات وتإروا الله ليإريام عىل عدويم 

السلويل؟!!.
االإارتاءات  تلاك  تمارق  يياف  لكام  وعإبااً 

والنربيارات واأليا1ياب املبثوثة يف وساائل انعال2 
السالويل عىل مان يالمس الواقع ويادرك الثقيقة 

أيثر من غريه؟!!!.
ييف تؤيادون تلك النربيارات الوالية عقب ُيّل 
جريمة ترتكبها طائراتهام بثل األبرياء من أبإاء 

جلدتكم؟؟.
بال ييف لنلاك املإازر لام تؤثر إيكام، إنطلل 
الدإاان أللساإنهم وألقالمهم لنصادح عن غضب 

ويَمد بما حل بإخوانكم من جر2 إاضح؟؟!!.
ألانت عليكم الدماء َواألرواح ورصتم تلنمسون 

لهم األعذار من تربيرات وأخطاء؟؟!!.
عإباً لكم ولقبح صإيدكم!!.

مان  الايَاَماان  شاباب  وخارية  ياو2  مائناا 
املإالدين األطهار الذين لبّوا نداء الإهاع مرابطل 
يف عز2 وإباء، يصدرون أعظام االننصارات ليإالوا 
رَشَف املكانة إننسامى أرواحهم للشهاعة، وال زال 
إياض املإالدين مندإقااً يف ُيّل الإبهات وال زال 
الشادب الصامد ثابناً، وسيسانمر يف الثبات إىل ما 

بدد املائني يو2ً.
وسايظل تَأرياخ الايَاَماان شاامخا يف ساماء 
الدرب عاىل الرغم من أنوف املسانكربين والطغاة 
املنإربيان والخوناة الثاقديان حناى وإن طاال 
تإربلم إىل ما بدد املائني يو2، وسايإنر الشدب 
ماا عا2 إيه الرجال الرجاال، ما عا2 وقد صدقوا ما 
عالدوا الله عليه، إلياس إال الإر والفنح املبل، 

وليس إال ير قرن الشيطان الرجيم.

زكريا الشرعبي 
- االشرتايي عىل قإاعنه بأن الثل الدسكر  لن يفلح يف إنهاء األزمة.
- مإظماة الثزب يف تداز تؤيد انثيازلا املطلال للمقاومة.. رضبة 

مزعوجة تدحر املليشيات من باب املإدب ومأرب.
- اغنيال الفإان ناعر الإراع .. اسرتخاص يرامة اننسان.

لذه عإاوين رئيساية يف الصفثاة األوىل واألخرية من جريدة الثور  
النابدة للثزب االشرتايي الايَاَماإي.

االشارتايي عىل قإاعة بأن الثل الدسكر  لن يفلح يف إنهاء األزمة، 
لكن مإظمنه يف تدز تدلن انثيازلا.. ليس انثيازلا إقط بل انثيازلا 
املطلال لاا )ينائب أباو الدبااس وينائب املاوت وينائب أحفااع يزيد 
ومليشايات حموع املخااليف( لذه الإماعاات انرلابية الني يساميها 

الثزب باملقاومة ويرإها الددوان السدوع  ييف يشاء!!.
االشارتايي عىل قإاعة بأن الثل الدسكر  لن يفلح يف إنهاء األزمة، 
لكن غاارات الا f16 وقذائف جإاوع الغزو ومرتزقنه عاىل مأرب وباب 

املإدب )نر( تثنفي به الإريدة الإاطقة باسم الثزب.
بدياداً عن لاذا النإاقض املدناع يف قبح ) )الرإاق( تندرى ساوءتهم 
أيثار بنوظيفهم املقيات لإريمة قنال الفإان ناعر الإاراع  بوصفها 
باملصطلح البثت سايايس )اغنيال( رغم وضوح يامل تفاصيلها لشل 
صف الرأ  الدا2 املقاو2 للددوان وبالنايل شال لثمة الصف إالنشظي، 
مإطلقل من وْلٍم يدشادش يف رؤوساهم باأن أوراق جريدتهم الني ال 
ترقى إىل مسانوى ُسافٍر لفنات األيل سانثقل ما عإزت عن تثقيقه 
إضائياات الدالام الدابارة للقارات بديان الإفط وبأنهام يرإدون من 
شاأن الضثياة ال يضيدون عَمه يماا ضاع ع2 َمن اغنيلاوا مإذ ما قبل 
الإمهورياة إىل لل إىل زعيمهم )جار الله عمر( إىل من سايُغنالون بدد 

لذه اللثظة.
ُعهر إعالمي وبغاء سايايس عون خإل أو حيااء وتإاقضات ال يملك 

املرء مدها إال أن يرإع يده إىل الله )الثمُد لله الذ  عاإاني مما أبنىل به 
يثريٌ من الإاس(.

ولال لإااك بالء أيرب من أن تنثاول مقرات االشارتايية األممية إىل 
أوياٍر لإلرلاب أو أن تنثول صثفها املاريسية إىل مإابر ألعداء الثرية 

واننسانية؟.
***

لقاد زايد عليإاا لذا الثازب يوماً بالثورياة واألممية وأساقانا من 
اخ إيإا قيم الثرية  خطاباات ماريس وليإل وماو تي تاونغ، ما رساَّ

واالسنبسال من أجلها.
حدثإا عن مخاطر انسال2 السيايس ونذالة من يقف مع الغريب ضد 

ألله.
روى عان جيفارا أن الاذ  خان أرضه وباع باالعه يالذ  يرق من 

بيت أبيه ليطدم اللصوَص، إال اللص يكاإئه وال أبوه يسامثه.
وأن الثائار الثقيقاي لو من يساهر ياي ال يإا2 الدالام بثقله عىل 

أجساع الفقراء. 
وأن االشرتايية لي صوت الشدب يف وجه السلطة.

ولا لو بقاعاته ووسائل إعالمه املدعية زيفاً قيم اليسارية واالنثياز 
إىل أصاوات الكاعحل يمارس عور قواَّاع يارّوج ملومس انخوان ويدالن 
بأرضه وبالعه بدماء الكاعحل وأشاالئهم من أجل مقددين يف حكومة 
الفإاعق يإلس عليهما من يإلس رايداً ساامداً مطيداً )للثايم بأمر 
اللاه(. لاذا الثزب الذ  يزعام النقدمية يهلُل اليو2 لطائارات الددوان 

الهمإي املنخلف.
 لذا الثزب الذ  رّصح مؤّسساه بخمساة أريان للديان الايَاَماإي 

لي نإران وجيزان وعسري والوعيدة ورشورة.
يسالُم مَلن يثنل لاذه املإاطل عادن وحرموت وماأرب ويغريهم 

بصإداء.
لاذا الثزب الذ  ياروج للدلمانية يقاد2 أبإاءه إاداًء ألعال2 عاعش 

مسنإدياً بساطور البغداع  الوصول إىل نإمة ليإل الثمراء!!.

كتابات

مؤمنون بعدالة 
السماء

أميرة  العراسي*

لكذا أَْصاابْثت 
أيامإا.. نصثو  ُيلُّ 
عىل أصاوات قراءة 
الكريام  القارآن 
تإبدُث من ُيّل حارة 
يوماي..  بشاكل 
جريانهاا  وتخارب 
شاهيداً  لإااك  أن 
جدياداً اإنقده لذا 
الوطن.. أَْصاابْثإا 
بأصاوات  نإاا2 
انفإارات وتدمري لكل ما يُدجُّ بالثياة ونسنيقظ 
عىل جإازات توعع أإضلها شاهيداً وأسوألا أرسٌة 
بأيملهاا.. تذلاب ُيّل تلاك األرواح بكل بسااطة 
وال تدإي للمدند  شايئاً يف حسااباتهم الدنيوية، 
إإثن بالإسابة لهم مإرع أرقا2 ال تساو  شيئاً 
أما2 األرقاا2 الناي ينقاضونها مقابال طلداتهم 
الإوياة، وأماا2 ُيّل ماا يرتكبوناه مان مإاازر 
يقوماون بهاا بشاكل يومي وعاىل ُيّل شارب من 
الوطان الثر تخّلاف ُيّل تلك الطلداات الكثري من 
الشاهداء والإرحى والينامى واألرامل والإازحل 
مان مادن إىل أُْخااااَرى، وما يإهلوناه لو أنهم 
الياو2 يف مواَجهاة مبارشة مع شادٍب لان يريع 
أما2 عدوانهم الهمإي ولن يكون ألدوبًة ينباعلها 
تإار الثروب ويسااومون عىل أرضه وحياته وما 
زالوا ال يفقهون أن شادبإا وعىل مر الدصور يان 
املإنار.. لام يإرؤوا حناى عىل قاراءة تأريخه؛ 
ألن تَأريخإا سايدلمهم أنهم أوقدوا أنفسهم بفخ 
نصبنه لهم عولنهم الدظمى لينسااقطوا يأوراق 
الناوت أماا2 الدالم.. وإن لام يإصفإاا اليو2 لذا 
الداَلُم مرة يف لذا الددوان سيإصفإا غداً وسينثرر 
مان ساكوته ومان عبوعيناه للريال السادوع ، 
ولكان ليس أيضاً حبااً يف شادب الايَاَمان وألله 
الذيان يُقنلون عىل مدار السااعة ولكان من أجل 
مصالثهم الداماة الني تقنضيها اليو2َ مع الدول 
الدظماى الني تخلت عن جلباب حقوق اننساان 
والثريات ورلإنهاا ملصلثنها، ولي الدليا إقط، 
ونإدلام الياو2 يدرإاون تمامااً من لاو الإالع 
ومان لي الضثياة عون أن ينثرك لهم سااين.. 
لذه سياساة األرض الني يؤمإون بها، وتإاساوا 
مطلقاً بأن ُيّل جرائمهم وحرب انباعة بثل أبإاء 
الوطان وَغري املاربرة عىل الايَاَماان تإدلإا اليو2 
أيثر إيماناً بأن لإاك َمن لو قاعٌر عىل أن يإصفإا 

مإهم أال ولي عدالة السماء.

* عضو مؤتمر الحوار عن مكون الشباب
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فلنعم�ل دائماً عى أن نرس�خ يف أنفس�نا: ال إل�ه إال هو، 
كم كنا نق�رأ آيات، نحن نقرأها جميع�اً ونمر عليها مرور 
الك�رام، نأخذ عربة م�ن هذه إذا كنا يف هذه الجلس�ة يبدو 
وكأنن�ا نريد أن ننطلق يف حديث آخر ]هذا يشء معروف ال 
إله إال الل�ه، وال إله إال هو[! فخذ عربة من أن يخاطب الل�ه 
نبي�ه محمداً )صلوات الل��ه عليه وعى آله( وهو من هو يف 
معرفته بالل�ه فيقول له: }َفاْعلَْم أَنَُّه ال إِلََه إاِلَّ ُهَو{، لو علمنا 
ولو علم المس�لمون معشار ما علمه رسول الل�ه )صلوات 
الل��ه عليه وعى آله( م�ن أنه ال إله إال هو لحلت المش�كلة 
بكلها التي سببها أزمة الثقة بالل�ه؛ ألن الل�ه بدا لنا وكأنه 

ليس إلهاً، بل بدت آلهة أخرى نحن نأله إليها ونرفضه.
أصبحن�ا أس�وأ م�ن المركي�ن, أصبحن�ا يف واقعنا يف 
تعاملنا مع الل�ه س�بحانه وتعاىل أسوأ من المركين! كان 
المرك�ون يعب�دون آلهة متع�ددة ويعدون الل��ه واحداً 
منه�ا، فيرجوه ويرج�وا هذا, ويرجوا ه�ذا، وقد يكونون 
يرج�ون الل�ه أكثر أما نحن أصبحنا يف واقعنا - وهو الذي 
يدل عى عدم ثقتنا بالل�ه - أصبح عندما يقول الل�ه: }َوَما 
ٍء َفُهَو ُيْخلُِفُه{ )س�بأ: من اآلية39( ال نثق به  أَْنَفْقُتْم ِمْن يَشْ
كما نثق بواحد منا عندما يقول: يا خبير اعطني ألف ريال 
وان�ا َبرده لك غد .. أليس كذلك؟ أليس هذا يدل عى أننا لم 
نع�د نتعامل مع الل�ه - تقريباً - كإله إال فقط نذكر مجرد 

اسمه شهادة عى أنفسنا يعترب حجة علينا يوم القيامة.
يعدن�ا الوعود الصادقة فال نث�ق! لو يأتي عيل عبد الل�ه 
فيعدك يقول: تحرك وأنا وراءك ألست ستتحرك؟ لو يأتي 
فيق�ول لك: انطلق أنت وأنا وراءك ض�د أمريكا وإرسائيل 
ألس�تم س�تنطلقون برسعة لترصخوا؟ وتأخ�ذوا بنادقكم 

وتتحركوا؟. لكن يقول الل�ه .. والل�ه خائفين من عيل عبد 
الل��ه، خائفين من فالن, خائفين من ف�الن إذا ما تحركنا 
ض�د اليهود والنص�ارى، يعني هذا م�اذا؟ أن ثقتنا بالل�ه 
ضعيفة أي أننا لم نعد نتعامل مع الل�ه كما نتعامل مع عيل 
عبد الل��ه! أصبح عيل عبد الل�ه يف الواقع هو إله بالنس�بة 
لن�ا نخافه ونرج�وه أكثر مما نخاف ونرج�و الل�ه! أليس 
هذا ه�و الواقع؟ حتى يف مقام الرغبة وم�ا أكثر، وما أكثر 
ما ينحرف الناس بالرتغيب والرتهيب وس�ببه هو أنهم لم 

يرتسخ يف أنفسهم أنه ال إله إال هو.
إذا كان الل��ه ق�د قال لك أنه يمك�ن أن يكون هواك إله 
.. م�ا الذي س�يعمل هواك أليس رغبات يش�دك إىل رغبات 
معينة، هو نفس�ه ما يعمل اآلخرون من خارج نفس�ك أنت 
تجعلهم آلهة عندما تخاف وترغب يف مقابل ما خوفك الل�ه 
من�ه ورغبك به، ألي�س الل�ه هو الذي يمل�ك الجنة, ونحن 
نؤمن بهذا؟ أليس هذا صحيحا؟ هو من يملك الجنة ونحن 
نؤم�ن بها، لكن متى ما أتت رغب�ات من آخرين من تجار, 
أو مسئولين, أو من أشخاص آخرين ننطلق وراءها ونرتك 
الجن�ة ماذا يدل هذا علي�ه؟ يدل عى أن إيمانن�ا كله إيمان 
أجوف وس�طحيات كلها هكذا، إيمان ال يتجاوز تراقينا لم 

ينزل إىل أعماق نفوسنا.
النار ألسنا نؤمن بها؟ والقرآن يعرضها دائماً يصورها 
لنا يف تلك الصورة البشعة، يتحدث عن طعام أهلها: شجرة 
الزقوم، يتحدث عن ثمر هذه الشجرة: }َطلُْعَها َكأَنَُّه ُرُؤوُس 
�َياِطيِن َفإِنَُّهْم آَلِكلُوَن ِمنَْها َفَمالُِئوَن ِمنَْها الُْبُطوَن ُثمَّ إِنَّ  الشَّ

لَُهْم َعلَيَْها لََشْوباً ِمْن َحِميٍم{ )الصافات:65 - 67(.

بعض الناس وجبة واحدة دس�مة عى أيدي أحد الناس 
الذي ه�و يف طريق باط�ل تصده عن الح�ق وجبة واحدة 
دسمة يؤثرها وال يخاف تلك الوجبات المرة الشديدة التي 
تغ�يل يف البطون كغ�يل الحميم، يؤثر تلك الوجبة الدس�مة 
ع�ى تلك الوجب�ات العظيمة يف الجنة. عى م�اذا يدل هذا؟ 
أليس ه�ذا يدل عى ضعف إيمان، ضع�ف إيمان فيمن؟ يف 
الل��ه الذي يملك الجنة والنار، أي: أننا ننطلق مع اآلخرين 
فنتعام�ل معهم كآلهة، بل وأصبحنا ال نعد الل�ه يف تعاملنا 
معهم كإله. أليس الناس يخافون عندما يقول أحد: يجب أن 
يكون لن�ا موقف من إرسائيل من أمريكا، يجب أن نرصخ، 
يجب أن نحذر من أن يرتسخ الرعب منهم يف أوساط الناس، 
يج�ب أن نخاف من أن تس�ود كلمة: ]إرهاب[ فتصبح هي 
الكلمة التي تس�يطر عى أذهان الناس, فتصبح مربراً سيئاً 
جداً أم�ام كل ويل من أولياء الل�ه أن يرضب. يقول الناس: 

إرهابي ما عى أبوه.
عندم�ا نقول: يجب أن نتحرك ون�رصخ يف وجه أمريكا 
وإرسائيل ونلعن اليهود، ونرفع ذلك الش�عار يف كل مكان. 
يقولون: ]نح�ن نخاف من الدولة، الدولة س�تقوم ضدنا, 
نحن س�نكلف عى الناس, الدولة سترضب الناس[ إذاً أنت 
لم تعلم أنه ال إله إال هو .. خذ هذه قاعدة وهي القاعدة التي 
أعطاها محمداً )صلوات الل�ه عليه وعى آله( كصمام أمان 
يف كل موق�ف، متى ما برز الخ�وف أمامك فإنما يربز كإله 
آخر، متى ما برزت المرغبات األخرى لك لتتخى فإنما تربز 
كآله�ة أخرى فاعلم أنه ال إل�ه إال هو, وتحرك هنا، اعلم أنه 
ال إل�ه إال هو واترك هذا، اعلم أنه ال إله إال هو وانطلق منها 

.. هذه قاعدة مهمة.

معرفة اللـه 
الثقة باللـه

صنعاُء 
يا وجه 
الحضارة

ثابت القوطاري
 

صنع�اُء وج�ه الحضارة اليمني�ة، ونبع 
األصالة العربية، ومدينة السالم اإلنسانية، 
صحي�ُح أنَّه�ا ال تحتضن ناطحات س�حاب 
زجاجي�ة، وال يوج�د به�ا عمالة م�ن الهند 
والبنغ�ال، وال تمتلك مدن�اً للمالهي الليلة، 
ش�وارعها بس�يطة لكنَّه�ا، وأهله�ا رشفاء 
كرماء، تحمل دفئاً ال تمتلكه )دبي(، وتحمل 
كرامة تفتقر إليها )الرياض(، وكلُّ عواصم 
الع�دوان. ه�ي عصيٌة ع�ى الغ�زاة منذ أن 
أبدعها اإلنس�ان، إنَّها مدينة س�ام بن نوح، 
فكيف لمدينة األنبياء أن تكون كمدن قطاع 
الط�رق ولصوص األحالم، ها هو أس�تاذنا 

العمالق عباس الديلمي يردد:
الح�ال  ُكلَّ  َح�وْت  َصنع�اء  َق�ال  َم�ْن 

والَوسامْة   وكلَّ معنى َحَسْن
َق�ال الَحقيْق�ْة َو ه�ي ِم�ْن َقب�ل ه�ذا 

َعالِم���ْة   عى َجبِين الَزَمْن
كلِّ  إىل  وتس�تمع  وتحدث�ك  تناجي�ك 
أمنيات�ك، ليس�ت صم�اء كخرس�انة بنتها 
اإلنس�انية،  ب�دم  الملوث�ة  النف�ط  أم�وال 
صنعاُء صامدٌة رغم بس�اطتها تجاه أحقاد 
الصحراء، وماذا تنت�ج الصحراء غير رماٍل 

حارة جافة، بلون الكراهية وطعم الحقد.
هناك عى الحدود مع الغزاة والمحتلين، 
ص�درَّ أبط�اُل الجي�ش واللجان الش�عبية 
مالحمهم البطولية، فأذاقوا المعتدي كأس�اً 
زعافاً من ب�أس اليمانيين، فحين تجهز عى 
أفع�ى رقطاء فإنَّ�ك ال تحت�اج إىل أكثر من 
قدم�ك وحذائك لتدوس عى رأس�ها، لكنَّها 
بالمقابل حين تش�عر بحرارة الموت تخبط 
بذيله�ا يمين�اً وش�ماالً تحاول الف�كاك، ها 
ُه�م األوغ�اُد يرضبون صنعاء الس�الم كما 
ت�رضُب األفعى صخ�رًة بذيلها، هي ال تعلم 
أنَّ الصخ�رة غير عابئة به�ا، وأنَّ الصخرة 
بصمودها س�تكرس ذيلها وتهشمه، صنعاُء 
وجه�ة الحضارة ال تغىش م�ن أفعى تعاني 
س�كرات الموت، وتخبط خبط من يحترض، 
صنع�اُء مئذن�ة ترف�ض أن تبي�ع صوته�ا 
لالس�تكبار، صوُت الل�ه ال يباع يف صنعاء، 

كما ِبيع يف الَحرِم.
س�الٌم عليِك ي�ا صنعاء، س�الٌم عليِك يا 

وجه الحضارة.

داعش وعصابات المافيا

الجراح الخفية

عبدالرحمن محمد عبدالملك المروني
السابب األلم الذ  يإدل الشدب اليمإي بكاإة رشائثه 
واطياإه يبد  تخوإه من تثريات الدإارص الدميلة املشكلة 
من القاعدة والدواعش ومليشايات لااع  وانصالح والني 
تدلن بال الثل واآلخر تثريها لنثرير املادن اليمإية الني 
يدنربونها مثنلاة من قبل الثرس الإمهور  ومليشايات 
الثوثي حسب زعمهم لو ما ندلمه ويدلمه الإميع من أن 
لاذه القاوى الدميلة ال تثمال أ  لدف وطإاي وال أ  قيم 
إنساانية أو مبااعئ أخالقية يف تداملها ماع اآلخر يائإا من 

يان..
يماا أن تلك الدإاارص النكفريياة من القاعادة وعاعش 

عاىل اخنالف مسامياتها ال تهدف من خاالل تثريها إال إىل 
يشء واحد لو إثبات وجوعلا مان خالل األعمال انجرامية 
البشادة يف حال يل مان يخالفهاا الارأ  أو يخنلاف مدها 
مذلبيا أو سياسايا أو غريه ، واملالحظ انه ما ان تنمكن تلك 
الدإاارص من السايطرة الكاملاة عاىل األرض إال وتنفإن يف 
االننقا2 من خصومها ومن ليس مثسوبا عليها مسنخدمة 
أبشاع الوساائل من 1بح واحراق وتفإاري وقطع للرؤوس 

وتمثيل بالإثث وو.......الخ
 بانضاإة إىل أعمال السالب والإهب للبإوك واملؤسساات 
املالياة واملصالاح الثكومية واملؤسساات الخاصة والدامة 
وتإفيذ أعماال الندمري الكامل والإزئي للمإشاآت الثيوية 
الخدمياة وغري الخدمية.. ويل 1لك وغريه ال ليء إال نثبات 

وجوعلا وتاييد سيطرتها عىل األرض .

بمدإى أن القنل والندمري وانإساع يف األرض لو مرشوع 
تلك الدإاارص النكفريية االرلابية ولاو لدإها الرئيس وال 
يشء غاري 1لك ، ويأن تلك الدإارص قد تم تدريبها وإعداعلا 
إكرياا وبدنياا واخالقيا للقياا2 بنلك املمارساات واألعمال 
النخريبياة واالجرامية تماما يما لو حاال عصابات املاإيا 
وتإاار املخدرات مع اخنالف بسايط جدا لاو أن عصابات 
املاإياا وتإار املخدرات يمارساون أعمالهام يف رسية تامة 
بديدا عن الديون ويامريات املراقبة بيإما أولئك ال يثلو لهم 
إدل يشء إال أما2 األنظار وعىل مرأى ومسامع من الإاس ، 
بل ويثرصون أشد الثرص عىل أن تكون جرائمهم مسإلة 
بالصاوت والصاورة عون حيااء أو خإال ليصادق عليهام 

الثديث الرشيف : »ا1ا لم تسنح إاصإع ما شئت«.. 
ولله يف خلقه شئووووووون..

أمة الملك الخاشب
أيثار من نصف عا2 يامل بشاهورلا وأساابيدها 
وأيامها ولياليها وسااعاتها وحناى عقائقها .واليمن 
والزال  أشاالؤه،  وتنإاثار  جراحاه   تإازف  الثبياب 
تثات الإريان، ناريان تثارق يل يشء وتدمر يل يشء 
وطائارات تقصاف يل مقوماات الثياة مان مصانع 
ومطاارات وموانائ ومؤسساات  ومإاازل تهد2 عىل 

رؤوس سايإيها.
عارشات  اآلالف مان الضثايا الشاهداء وعرشات 

اآلالف من انعاقات الإسادية 
نسانمع جميدإا يف نارشات األخبار يومياا أنه ينم 
ساقوط عرشيان. خمسال. سانل. مائاة الاخ يما 
نسامع املذيع يقول عرشات الشهداء والإرحى! ! إال 
تهنم وساائل انعال2، ويذلك املسانمع عىل خرب أعداع 
الإرحاى؛  ألناه ينبااعر للذلن مباارشة أن الشاهيد 
الضثياة يدعو لاللنما2 بذيره أيثار. وأن الإريح قد 

ً يكون حظه أوإر ممن توىف أو ممن يموت حرقا
يف الثقيقة وملن يإزل املسنشافيات أو يزور أماين 
القصاف، أو يوثال سايإد حااالت مأسااوية تدماي 
القلاوب وتبكاي الديون. لإااك من إقادوا أبصارلم 

نهائياً ولم يف مقنبل الدمر.
 لإااك أطفال وشاباب تقطدت أطراإهام األربدة، 
وإن يانوا أيثر ساداعة يقطع عليهم طرإان، ويبقى 

الطرإان اآلخران،  
والتزال قلوبهم تإبض بالثياة.

لإااك مان تشاولوا وأحرقات أجسااعلم  رجاالً 
ونساًء، يباراً وأطفاال.

 لإاك من سانظل انعاقات تالحقهم مدى حياتهم 
بل وإىل األجيال الني تليهم ، إلو تطرقت بالثديث عن 
اآلثار وانعاقات الإسدية الني خلفها وال زال يخلفها 
لاذا الددوان الوحي بثال أبإاء بلدنا ملاا يفت لذلك 
مئات املقاالت أو النقارير أو النصاريح، وملا يفت لذلك 
مئات املإلدات الني تمنلئ صفثاتها باملئات من أنواع 
الإرائام الوحشاية يف الريف أو الثار بثل الثإر 

والبرش، وحنى الشإر.
 جرائم لهولها خساف حنى القمر. قد يخنلف مدي 
بدض القراء يف عبارة خساوف القمار. ولكإي مؤمإة 

به، أنه خساف أيضاً لسافك عمااء الثإاج ويف أقدس 
وأطهر مكان اخناره الله عىل وجه املدمورة ويف أإضل 

الشهور وأإضل األيا2 
ال أرياد االننقال ملوضوع آخر ألن املقال سينشانت 
ويطاول، وأعوع للثديث عن ماليال الصور من صور 
جرائم الددوان السدوع   عىل اليمن إفي عا2 22015 
أيضا سارتإل تلك املإلدات، ولن يكفي تدوين وتوثيل 

وحشينهم ال يف مإلدات وال يف ألبومات صور.
أماا عان انعاقاات  الإفساية الناي أثارت والتزال 
تؤثار يف نفاوس أطفالإاا ونفاوس شابابإا، إهاي ال 
تقل خطورة عن انعاقات الإسادية إن لم تكن أشاد 
خطورة إكم ويم من أطفال إقدوا القدرة عىل الكال2، 
ويام من أطفاال أصبثاوا ينبولون ال إراعيااً وأطفال 
شاالدوا أقرانهام وآبائهام وأمهاتهم أشاالء منإاثرة 
أما2 أعيإهم ؟؟ وأطفال تولدت يف نفوساهم الرغبة يف 
االننقا2، وأصبح يل ما يف نفوساهم لو ييف يإنقموا 
ممان حرمهم الساكيإة واألمان، وحرمهام من أحب 
الإااس إليهم وحرمهم من أبساط حقوقهم يف الثياة  
إهاذا لو الإيال القااع2 الذ  لام يدمل لاه املإنمع 
الدويل الصامت حسااب  واملنواطئ مع نظا2 آل سدوع 
ضاده، إآالف املرشعين وآالف الإازحل وآالف املدوقل 
وماليال املثارصين من يفنقدون لألمن الغذائي، إقد 
حدع آخر تقريار ملإظمة الغذاء الداملي أن أيثر من 21 
ملياون يمإي مهدعون بالإاوع، ومدرضون للثصار 

الذ  ال زال لآلن مفروض عىل شدبإا. 
ولام يكنفاوا بالثصاار  وحساب، بال اسانهدإوا 
مخاازن الغذاء والنموين يف أغلب املثاإظات  وناقالت 

القمح والغذاء 
يف مثاولة مإهم لرتييع وإ1الل لذا الشدب الدزيز.
ولكإهام ال يدرإون أن اليمإاي يربط عىل بطإه وال 
يريع ألحد، وال يخإغ ولم يكنفوا بهذا  ولكن أطماعهم 
اآلن يف غازو واحنالل أرضإاا الطالرة الني عرإت عرب 
النارياخ أنهاا ال تقبل الغرباء عىل أرضها وتسااقطت 
أقإدنهام يف مأرب وباب املإدب وتكشاف لاكل الدالم 
حقيقة ألداف الددوان الذ  يدعي أنه باسم الرشعية، 
ووراءه ألاداف أيارب وألام من مإرع عاوعة رشعية 
رئياس إار لارب حقري ال يسااو  قيمة طلدة جوية 

واحدة.

 زمن كشف الحقائق 
 يتضح فيه النفاق 

في أقبح صوره 
عبد اهلل حسن الرازحي 

إما نسامده مان مواقف لدول أو زعامات سياساية وحنى 
عيإياة تقاف إىل جانب الإاالع وتدين الضثية يماا اتضح من 
موقفهم حل أعانوا الشدب اليمإي والإيش اليمإي ألنه يداإع 
عن وطإه ويرامنه واسانقالله بيإما يقفاون اىل جانب الغزاة 
واملثنلال ويرتحماون عىل قناللام بيإما لم يهناز لهم ضمري 
ولم يشاالدون االف الضثاياا من الساكان املدنيل وأطفال 
اليمن الذين مزقت اجسااعلم صواريخ اولئاك الغزاة واالعلى 
مان 1لك وأمر ما تإاقلنه بدض وساائل انعال2 عن ما يسامى 
شايخ األزلر الاذ  ترحم عىل جإوع انمارات الغازاة واملدندين 
ووصفهام بانهام يداإداون عن انساال2 إيا للدإاب ضد من 
يداإداون عن انساال2 ويف مواجهة مان يف مواجهة الل اليمن 
ولم انصار االسال2 مإذ يومه األول ولم من شهد لهم الرسول 
صاىل الله عليه والاه بانهم الل االيماان والثكمة وان االيمان 

يمان ولم من نرشوا االسال2 رشقا وغربا
ثام لال أولئاك الدماالء للشايطان األيارب مان انماراتيل 
والسادوعيل جديارون بالدإاع عن انساال2 ولام من ترتكب 
طائراتهم وصواريخهم ابشاع الإرائم يف حل الشادب اليمإي 
عون أ  وجاه حل ولل أولئك السافهاء جديارون بالدإاع عن 
انساال2 ولم من اسانقد2 الراقصات إىل مدسكراتهم للنسلية 
عليهام واإننثوا يف بالعلم أياعيمية للراقصات ثم يأتي شايخ 
األزلار ليصفهام بانهام يداإدون عن انساال2 ولال رايإا او 
سامدإا مإهم موقفا مرشإا للدإاع عن انساال2 واملسلمل أو 
موقفا جاعا لنثرير املقدساات الني يدنسها اليهوع والصهايإة 

يل يو2!
إنها مواقف مخزية تإىل إيهاا الإفاق يف اقبح صوره وعىل 
أولئاك املإاإقال أن يراجداوا مواقفهام وأن يدنذروا للشادب 

اليمإي عن تلك املواقف املخزية
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يحيى قاسم أبو عواضه
قباح اللاه لاذا الدادو الداعاي ويل من 
ينثالف مده أو يؤيده أو يإارصه ،، لذا الددو 
البشاع املنوحش املإر2 الثاقاد الذ  تإاوز 
يل الثدوع ، ولم يرتك مثرما إال وارتكبه حنى 
األعاراس يأبى حقده األعمى وتوحشاه إال أن 
يثول إرحة الإسااء واألطفاال إيها إىل مأتم 

وأحزان ! 
يا إلهي أ  نوع من البرش لؤالء ! .

قباح الله يل من ينفارج عىل لذه الإرائم 
ويف مقدمنهام عاملإاا الدربي وانساالمي وال 
ينثرك ضمريه لهول لذه املشاالد وبشاعنها 
وأجز2 بأن الدالم الدربي وانساالمي سيذوق 
عاىل يد لذا الإظا2 املنوحش يف السادوعية ما 

يذوقه اليمإيون اليو2 عاجال أو آجالً  .
وأعنقاد باأن ماا جارى للثإااج يف مكة 
ومإى من اسانباحة لدمائهام عىل يد جالوزة 
لذا الإظا2 وبد2 باارع ويأنهم حرشات حيث 
لم يكلف لذا الإظا2 الداعي نفساه حنى أن 
يدناذر من أرس الضثايا مان الثإاج أن إيه 
الادروس الكثرية ملن يفقهون مان أبإاء أمنإا 
وأن لاذا الثادث ليس ببديد عماا يإر  من 
ظلم ألبإااء الشادب اليمإي بمرأى ومسامع 
مان عاملإاا الدربي وانساالمي الاذ  تنواطأ 
أغلب أنظمنه مع لذا الددوان الظالم الغاشم 

املنوحش . 
وأبارشوا أيها الصامناون واملنواطئون من 

أبإاء أمنإا أبرشوا بالويالت واملآيس عىل يد لذا 
الإظا2 الداعاي وأعواته يإنيإة لساكوتكم 

وصمنكم وتواطؤ من ينواطؤون مإكم. 
وأ1يار أبإاء أمنإا بالثديث املشاهور الذ  
1ير إيه الرساول صلوات الله عليه وعىل آله: 
)أن اللاه أوحى إىل نبي مان أنبيائه أني مدذب 
مان قوماك مائاة ألاف أربدل مان رشارلم 
وسنل من خيارلم إقال يا رب لؤالء األرشار 
إما بال األخيار قاال عالإوا ألل املدايص ولم 

يغضبوا لغضبي (
وعليإا أن ندلام أنإا يف مواجهة عدو ينوإر 

إيه يل أسباب الهزيمة والخران !
إهو منويل لليهوع والإصارى وخاع2 مطيع 
ألمرياكا وإرسائيال أئمة الارش يف الدالم ولو 
مدند  وباغي وظالم ومفساد ومإر2 وقاتل 
للإسااء واألطفال ولو مثارب لله ولرساوله 
وللقارآن ، ومثاارب للنارياخ والفطرة ولكل 
يشء جميال يف لاذه الثياة ، وتاوج جرائمه 

بقنل حإاج بيت الله الثرا2 .
يلهاا جرائام تإدلاه مثاط ساخط الله 
ومقناه وغضباه وعقاباه الداجال . ولياس 
املطلاوب مإا ساوى الثبات والذيار لله يثريا 
والنويل عليه والطاعة له وللقياعة الني تدعو 

الإاس إىل طاعنه وانخالص والصرب ،
والباقاي عىل اللاه مهما يانات إمكانيات 
الدادو وعدعه وعدتاه رلانإا عاىل الله ونثن 
نلمس إيهم مظالر سخط الله بشكل واضح 
بهزائمهام املنكاررة وخساائرلم املنالحقاة 

طوال ما يقرب من سبدة أشهر وييف يسلط 
الله حنى بدضهم عىل بدض ، ولن يؤثر عليإا 
إعالمهم املضلل الذ  يدكس الثقائل ويفرت  

األيا1يب .
نثن واثقون بإر الله ويل عوامل الإر 

منوإرة لديإا .
إإثن منولون للاه ومرالإون عليه ونثن 
مدنادى عليإاا ومظلومون ونثن نساري عىل 
أساس يناب الله وتثت قياعة قرآنية توجهإا 
بنوجيهات الله ولذلك نثن موعوعون بالإر 

والنمكال ولاو ياره الكاإارون .
يونوا عىل يقل من لذا وال تدريوا أبواقهم 
انعالمياة أ  قيماة أو ألمياة ومناى رأيات 
نفساك تنأثر إاعلم أنك بثاجاة إىل أن تطور 

إيمانك ووعيك إقط .
وأ1يرك بقول السايد حسال رضوان الله 

عليه يف عرس مكار2 األخالق  ..
»املإاإقاون لام مان يطاورون أسااليب 
نفاقهام، من يإّمون القادرات الإفاقية عاخل 
أنفساهم، إأنات يا من أنات جإاد  تريد أن 
تكاون مان أنصار اللاه، ومن أنصاار عيإه يف 
عار بلغ إيه الإفاق 1روته, بلغ إيه الضالل 
وانضاالل قمناه يإاب أن تطاور إيمانك، أن 
تدمال عىل الرإاع من مسانوى وعياك. إإ1ا 
لم يكن الإااس إىل مسانوى أن ينبخر الإفاق 
أمامهم، أن ينبخر النضليل أمامهم إإنهم لم 
قبل أعدائهم من سيإإون عىل أنفسهم وعىل 

الدين، وعىل األمة«.

فكر المجاهد وروحيته       )2(نظام داعش متهاٍو، وثقتنا باهلل كبيرة 
اإليمان باهلل والتحرك في ظالل العدل

حمود األهنومي
ثانيًا: يؤمن باهلل وينزّهه وال يتوهمه

حال ينثاراَُّك املؤمُن نثو الإهااع إهو بنأثري تفكاريه انيماني املبإي عاىل النأمل والإظر يف 
مخلوقاات الله وعاللنها عىل مإشائها وخالقهاا واالعنبار بما جاء يف القرآن مان الدرب واآليات، 
لقد أسالم املإالد نفساه لله بدد أن عرإه مدرإة يقيإية إآمن بوجوعه مده يف ُيّل لثظة وأنه 
املنرف يف شاؤون لاذا الكون واملدبر لكل ما إياه، وأنه الخالل لكل يشء إياه، بما إيه لؤالء 
َماَواِت َواألَْرِض  األعداء الذ  يإب جهاعلم، وأنه القاعر عىل النرف يف الإميع، )ُقْل َمن راَّبُّ الساَّ
اً ُقْل َلْل يَْسانَِو  األَْعَمى  ن ُعونِِه أَْوِليَاء الَ يَْمِلُكوَن أِلَنُفِساِهْم نَْفداً َوالَ رَضّ ُقِل الّلُه ُقْل أََإاتاََّخذْتُم مِّ
َياء َخَلُقواْ َيَخْلِقِه َإنََشابََه اْلَخْلُل َعَليِْهْم  َواْلبَِصريُ أ2َْ َلْل تَْسنَِو  الظُّلَُماُت َوالإُّوُر أ2َْ َجَدلُواْ ِلّلِه رُشَ

اُر( الرعد16.  ٍء َوُلَو اْلَواِحُد اْلَقهاَّ ُقِل الّلُه َخاِلُل ُيّل يَشْ
يما ينيقن املإالد أن بيده تداىل مقاليد السماوات واألرض، ولو القاعر عىل ُيّل يشء والدالم 
بكل يشء، إهو القاعر عىل نرة الفئة املسانضدفة إ1ا ما سالكت سابيل الإار انلهي، الذ  
وضداه عاِلم الساماوات واألرض، إمن خلل الخلال جميدا، ويدلام ُيّل يشء عإهم، إمن املؤيد 
اَهاَعِة  أنه القاعر عىل ترتيب األمور يف ما بيإهم عىل الإثو الذ  يرضاه ويريده، )َعاِلُم الَغيِْب َوالشاَّ
ٍء َعِليْم( الثديد: 3،  ُل َواآلِخُر َوالظاَّاِلُر َوالبَاِطُن َوُلاَو ِبُكلِّ يَشْ الَكِبارْيُ اْلُمنََدااِل( الرعدل، )ُلَو األَواَّ
ن َإْوِقُكْم أَْو ِمن تَْثِت أَْرُجِلُكْم أَْو يَْلِبَساُكْم ِشايَداً  )ُقاْل ُلاَو اْلَقاِعُر َعىَل أَن يَبَْداَث َعَليُْكْم َعذَاباً مِّ

ُف اآليَاِت َلَدلاَُّهْم يَْفَقُهوَن( األندا652. َويُِذيَل بَْدَضُكم بَأَْس بَْدٍض انُظْر َييَْف نَُرِّ
يسانمدُّ املإالاد ناره وعوناه من اللاه الذ  ال يشابه أحدا مان خلقه، وينقارب بنثريه 
الإهاع  إىل خالٍل قاعر قو  جبار بايَن خلَقه بأنه خالقهم، وبايإوه بأنهم مخلوقون له، )َإاِطُر 
ْن أَنُفِساُكْم أَْزَواجاً َوِمَن اأْلَنَْدا2ِ أَْزَواجاً يَذَْرُؤُيْم ِإيِه َليَْس َيِمثِْلِه  اَماَواِت َواأْلَْرِض َجَدَل َلُكم مِّ الساَّ
ِميُع البَِصريُ( الشورى11، الذ  )الاَّ تُْدِرُيُه األَبَْصاُر َوُلَو يُْدِرُك األَبَْصاَر َوُلَو اللاَِّطيُف  ٌء َوُلَو الساَّ يَشْ
اْلَخِبريُ( األندا1032، الذ  يرسال ألطاإه الخفية لرسام املشاهد األخري من مشاالد الراع بل 
الثال والباطال، ويدبر الإهاية املطلوبة يف مدرية الخري والرش بال حزب الله املإالدين وحزب 

الشيطان الخارسين.
إن انيمان بالله حل يكون إيمانا قويا تظهر إدالينه عىل السلوييات ويكون حاإزا لصاحبه 
نثاو اننإاز الذ  يريض الله تداىل، واملإالد حل يسالم نفساه لله ويؤمان بالله حل انيمان، 
ٍد َعْن آبَاِئِه )َعَليِْهُم  ر الله قلبه، ويُْثِسن خاتمنه، ويصطفيه إليه، روى انما2 َجْدَفُر بن ُمَثماَّ يإوِّ
بَْح َإإََظر إىل َشابٍّ يِف اْلَمْسِإِد  ال2َُ( أَناَّ َرُسوَل الله صىل الله عليه وآله وسلم َصىلاَّ ِبالإاَّاِس الصُّ الساَّ
َوُلَو يَْهِو  ِبَرأِسِه، ُمْصَفرًّا َلْونُُه َقْد نَُثَف ِجْسُمُه َوَغاَرْت َعيْإَاُه يِف َرأِْسِه، َإَقاَل َلُه َرُسوُل الله صىل 
اللاه عليه وآله وسالم: ) )َييَْف أَْصبَْثَت يَا ُإاالُن؟( ( َإَقاَل: أَْصبَْثُت ِيا َرُساوَل الله ُموِقإاً، َقاَل: 
َب َرُساوُل الله صىل الله عليه وآله وسالم ِمْن َقْوِلِه، َوَقاَل َلُه: ) )إناَّ ِلاُكلِّ يَِقٍل َحِقيَقٌة َإَما  َإنََدإاَّ
َحِقيَقُة يَِقيِإَك؟( ( َإَقاَل إناَّ يَِقيِإي يَا َرُساوَل الله أَحَزنَِإي، َوأَْساَهَر َلييِْل َوأَْظَمأَ َلَواِجِر ، َإَدَزَإْت 
نْيَا َوَما ِإيَها، َحناَّى َيأَنِّي أَنُْظُر إىل َعْرِش الراَّْحَمِن َربِّي َعزاَّ َوَجلاَّ َوَقْد نُِصَب ِلْلِثَساِب،  نَْفِي َعِن الدُّ
ُموَن ِإيَها، َويَنََداَرُإوَن َعىَل  َوَقاْد ُحرِشَ اْلَخالِئُل ِلذَِلَك، َوأَنَا ِإيِهْم، َوَيأَنِّي أَنُْظُر إىل أَْلِل اْلَإإاَّاِة يَنَإَداَّ
األََراِئاِك ُمناَِّكئُاوَن، َوَيأَنِّي أَنُْظُر إىل أَْلِل الإاَّااِر يَُدذاَّبُوَن ِإيَها يَْصَطِرُخوَن، َوَيأَنِّي أَْساَمُع اآلَن َزِإريَ 
َر الله  الإاَّاِر تَُدوُر يِف َمَساِمِدي، َإَقاَل َرُسوُل الله صىل الله عليه وآله وسلم ألَْصَثاِبِه: ) )َلذَا عبدنَواَّ
: اعُْع الله يِل يَا َرُساوَل الله  اابُّ َقْلبَُه ِبانِيَماِن( ( ، ثُماَّ َقاَل َلُه: ) )إْلَز2ْ َما أَنَْت َعَليِْه( ( ، َإَقاَل َلُه الشاَّ
اَهاَعَة َمَدَك، َقاَل: َإَدَعا َلُه َرُساوُل الله صىل الله عليه وآله وسالم ِبذَِلَك، َإَلْم يَْلبَْث  أَْن يَْرُزَقِإي الشاَّ
أَْن َخَرَج يِف بَْدِض َغَزَواِت الإاَِّبيِّ صىل الله عليه وآله وسالم َواْسنُْشاِهَد بَْدَد ِتْساَدِة نََفٍر َوَياَن ُلَو 

. إنه شاب صدق الله إيمانا إإازاه الله إحسانا وإحسانا. الَدارِشُ

ثالثًا: يتحرك في ظالل العدل والحكمة

ينثرك املإالد إحقاقا للثل وإزلاقا للباطل، وتثبينا للددل يف حياة الإاس؛ 1لك ألنه يوقن أن 
الله عدل يثب الددل، ويكره الظلم، )إِناَّ الّله الَ يَْظِلُم الإاَّاَس َشيْئاً َوَلِكناَّ الإَاَس أَنُْفَسُهْم يَْظِلُمْوَن( 
]يوناس: لل[، حل يلفإاا الله بالإهاع إإنما يلفإاا به؛ ألنه حكمة وساداع، وألنه قيمة عالية 
راقية يإب أن تسوع حياة الإاس، وألنه خلُل راٍق يصلح السنقرار بإي البرش إيؤعون املها2 الني 
يلفوا بها، لقد شاهد الله لإفساه بالددل والوحدانية والثكمة والدزة، وشاهد يذلك له املالئكة 
والدلمااء، )َشاِهَد الّلُه أَناَّاُه الَ إَِلاَه إاِلاَّ ُلاَو َواْلَمالَِئَكُة َوأُْولُواْ اْلِدْلاِم َقآِئَماً ِباْلِقْساِط الَ إَِلاَه إاِلاَّ ُلَو 
اْلَدِزياُز اْلَثِكياُم( آل عمران18، ويأتي القارآن الكريم ليأمر بالقيم الفطرية اننساانية، ويإهى 
عن القيم املإثرإة، اتسااقا مع مفهو2 الددل انلهي وأسمائه الثسإى، وصفاته الدىل، )إِناَّ الّله 
يَأُمُر بالَدْدِل َوانِْحَسااِن َوإِيْنَاء 1ِْ  الُقْربَْى َويَإَْهى َعِن الَفْثَشااِء وامُلإَْكاِر َوالبَْغِي يَِدُظُكْم َلَدلاَُّكْم 

تَذَياَُّرْوَن( ]الإثل: 0ل[.
ويؤمن املإالد أنه مساؤول عن تثريه الإهاع  أيما مساؤولية، وأنه تثرٌك بمثض إراعته 
اسانإابة لدواعاي الفطارة وللنكليف انلهي، وحل يقايض عىل الددو إألنه يان مساؤوال عن 
انإسااع يف األرض، ماندا للمإهج انلهي أن يسوع يف لذا الدالم، )َمْن َعِمَل َصاِلَثاً َإِلإَْفِسِه َوَمْن 
أََسااَء َإَدَليَْها َوَما َربُّك ِبَظالا2ٍَّ ِللَدِبيِْد( ]إصلت: 6ل[، ويؤمن أن ُيّل إنساان سيُْإَزى عىل عمله إن 
ل والٌد مسؤولية أخطاء ولده، )َإَكيَْف  خريا إخري وإن رشا إرش، وال يثمل أٌخ وزر أخيه، وال ينثماَّ
يَْت ُيّل نَْفٍس َما َيَسابَْت َوُلاْم الَ يُْظَلُموَن( ]آل عمران: 25[،  إ1َِا َجَمْدإَاُلاْم ِليَو2ٍ الَ َريَْب ِإيِْه َوُوإِّ
)َوالَ تَاِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر اُْخاااَرى( ]األندا2: ل16[، ولذا الفكر يإدكس عىل أعاء املإالد نفساه إال 

يأخذ والدا بفساع ولد. 
ويؤمان املإالد أن الله عإدما يلفإا بالإهاع إنما يلفإا باه لنقويم نصاب الثياة املضطرب 
وتصثيح مسارلا حل تفسد؛ ألنه )َوَما اللاَُّه يُِريُْد ُظْلماً ِلْلِدبَاِع( ]غاإر: 31[، )َوالَ يَْرىَض ِلِدبَاِعِه 
الُكْفَر( ]الزمر: 7[، )َوالّلُه الَ يُِثبُّ الَفَساَع( ]البقرة: 205[، وأ  إساع وانثراف أعظم من إساع 
لذا الددوان السادوع  األمريكي عىل الايَاَمان وشدبه واملسلمل إيه، وأ  ظلم يإب مواجهنه 
مثال لذا الظلم الداملي لشادب عااعل ويريم ومدطاء، ال يرىض بالظلم ألحاد، وال يبيِّت الددوان 

عىل أحد.
وماا أجمال املإالد ضد لذا الددوان ولو ينثرك يف حقلاه الإهاع  الدظيم منويال عىل الله 
مؤمإا بقضائه وقدره، يوقن أن الله مده، وأنه يرزقه من حيث ال يثنساب، لم يشغله لمُّ الفقر 
عن واجبه، وال أقددته أمواله عن إريضنه، )َوَما ِمْن َعاباٍَّة يِفْ األْرِض إاِلاَّ َعىَل اللاَِّه ِرْزُقَها( ]لوع: 6[ 
)َوَيأَيِّْن ِمْن َعابٍِّة الَ تَْثِمُل ِرْزَقَها اللاَُّه يَْرُزُقَها َوإِياَّاُيْم( ]الدإكبوت: 60[، إنه ولو يف تثريه الدظيم 
واملقّدس لدإع الظاملل املدندين والباغل الفاساقل إنما يهيئ لألمة جمداء وليس لإفسه إقط 
أن تكون عىل حالة من الير والرإاه والساداعة، حيث سيساالم جهاُعه يف أن تسانقو  األمة 
ع ثرواتها عىل أإراعلا توزيدا عاعال، سيدوع عىل الإميع بالخري والإفع. وتسنخرج خرياتها وتوزاَّ
لقد باع املإالد نفسه من مالكها الثقيقي ولو الله، إصدق مع الله البيع، وصدق الله مده 
يف الرشاء والإزاء، وإ1ا أصابنه بلوى أو لثقت به جروح وآال2 اسنشدر الشدور انيماني الدظيم 
باأن ُيّل يشء يف سابيل الله مثفوٌظ ومرصوٌع، ومإاَزًى علياه بأإضل الإزاء، وأنه يلما صرب يف 
اِبُرْوَن  1ات اللاه يلما اقرتب من الله أيثر، ويا له من خري عميم وأجر يريم، حيث )إِناََّما يَُوىفاَّ الصاَّ
أَْجَرُلْم ِبَغرْيِ ِحَساٍب( ]الزمر: 10[، ورو  عن رسول الله صىل الله عليه وآله وسلم أنه قال: )من 

ر الّله عإه 1نوب سإة(  وُِعَك ليلة يفاَّ
ومان جاناب آخر يإب أن ال تأخذ املإالد يف عين الله بدادوه رأإة وال رحمة، ألنه يدلم أن ما 
أصاب لذا الددو حيث يضاع الله يف أرضه، ويقف يف مواجهة الثل والددل، إنما يان بنسليط الله 
له عليه، وأنه إنما يدإل له بدض الدقوبة الني يسانثقها أصال، )أََوالَ يََرْوَن أَناَُّهْم يُْفنَإَْوَن يِفْ ُيّل 
َعا2ٍ َمراًَّة أَْو َمراَّتَْلِ ثُماَّ الَ يَنُْوبُْوَن َوالَ ُلْم يَذاَّياَُّرْوَن( ]النوبة: 126[. )َقاِتلُوُلْم يَُدذِّبُْهُم الّلُه ِبأَيِْديُكْم 

ْؤِمِإَل( النوبة ل1. ُيْم َعَليِْهْم َويَْشِف ُصُدوَر َقْو2ٍ مُّ َويُْخِزِلْم َويَإُرْ

 لفتة طريق

أشتي أستضي طريقي
أمة الرزاق جحاف

ن�زل جميع الركاب من الباص ولم يبق س�واي، نظرت إىل س�اعتي كان 
موع�د االجتم�اع قد اقرتب ولم يكن ل�دي خيار أخر إال أن أطلب من س�ائق 
الباص أن يكمل بي المسافة المتبقية حتى اتفادى التأخير، لم يبدي ممانعة، 
واستأنف الطريق بعد أن ابلغته عنوان وجهتي، لكنه كان بين الحين واآلخر،  
يتلف�ت نح�وي كمن يريد أن يقول ش�يئاً ثم يرتدد يف قول�ه, األمر الذي اثار 
اس�تغرابي وجعلني أتأمل�ه بفضول، كان يف حوايل الثامن�ة عر من عمره، 
ذا وج�ه طفويل، ب�دأت يف عينيه نظرة حائرة تائهة ومرتددة، وفجأة حس�م 
ق�راره، وتوج�ه ايلّ بقوله: باي�ن عليك يا وال�دة فاهمة و متعلم�ة، وانا قد 
س�معت لك كثير من اللقاءات. وعندما لم أجب. استطرد يف كالمه: يا أستاذة 

أن�ا تعبت من  برصاح�ة 
قلقي،)  وم�ن  حيرت�ي، 
أس�تيض طريقي،  نفيس 
وادرى أي�ن بين أخطى. 
الح�ت عى وجهي ش�به 
أتذك�ر  وأن�ا  ابتس�امة، 
طريقة ولدي الصغير يف 
النقاش، والجدال بحدة، 
مس�تخدماً ن�ربة صوت 
عالية، تش�عرك بجديته، 
يس�ألني  أن  توقع�ت 
ومتى  الع�دوان،  ح�ول 
نح�ل  وكي�ف  ينته�ي، 
والبرتول،  الغاز،  مشكلة 
وغيرها من األسئلة التي 
الناس  الس�نة  تدور عى 
يف كل لحظ�ة، لكنه خيب 
وباغتني  توقعات�ي،  كل 
بس�ؤال ما توقعاته أبداً، 

خاصة يف مثل هذا الوقت المبكر من اليوم:
أنتي يا أس�تاذة ما رأيك يف الس�عودية ؟ ما رأيي يف الس�عودية؟! يا الل�ه 
رض�اك، تبلدت قلي�اًل ومئات الملف�ات التاريخية تتجم�ع وتختلط يف عقيل، 
لتخ�رج من فمي كلمة واح�دة، حاولت اختزال كل تاريخه�ا يف كلمة واحدة 
)عدو(، قال بعناد: يعني، قلت: يا ولدي السعودية، تاريخ من العداء والكره، 

والتسلط .
تجه�م وجهة، ورد بص�وت مكتئب، وأنا )مادران�ي( بالتاريخ ؟ بدوري 
س�ألته : أنت درس�ت ألي ص�ف؟ لمع بريق س�اخريف عيني�ه، وأجاب معي 
ش�هادة إني درس�ت للثانوي�ة، لكن والل��ه أقولك الصدق، )بي�ن أحس إني 
طس�يس(، وكأني ما دخلت مدرس�ة، وبعدين من قال لك إنهم يف المدرس�ة 
بيدرس�ونا يشء عن بالدنا، أو تاريخنا، والل�ه إني ال أعرف عن بالدي اليمن 
يشء، وما كنت داري إنها بالد حالية )إال ذلحين(، لوما قامت الحرب، حسيت 
إن�ي بي�ن أحبها كثير، لكن الذي مش قادر أصدقه، أن الس�عودية الذي فيها 
بي�ت الل�ه الحرام، وفيها العلماء الذي بيوزعوا لنا مجاناً الكاس�تات حقهم، 
وه�م بيقروا الق�رآن ويبكوا خوفاُ م�ن الل�ه، ويمكنوا الن�اس حرام، حرام 
ويف األخي�ر، يفعلوا بنا هكذا!، لي�ل ونهار بيقتلوا فينا، وكأننا )دممم(، حتى 

)الدم�ه( لو اح�د أذاها يدخل الن�ار، تصدقي إن به واحد م�ن حقهم العلماء 
س�معته يف س�يدي )بيوعظ( الناس،  قال: إن امرأة دخلت النار يف ذمة )دمه( 

حبستها، يعني )الدمم( عند السعودين اليهود أحسن مننا.
كان�ت الكلمات تتدفق من فمه كس�يل جارف، وه�و يقول أكيد به حاجة، 
تخليه�م يفعل�وا بناهكذا، بس ماه�ي؟ خايف الل�ه، اليوم س�تة أش�هر وهم 

بيجزرونا.
قلت: محاولة استدراجه ليفرغ ما يف نفسه من هواجس، يمكن زعالنهم يف 
بيشء، وارتفعت نربة صوته، مش ممكن، مس�تحيل، لو إحنا زعلناهم، كانوا 
عيعاتبونا، أو يهددوا بسحب السفير حقهم من عندنا ويعلنوا اغالق السفارة 
رسمياً، أو يستدعدوا سفيرنا عندهم، ويوجهوا له رسالة إنذار بالطرد مثلما 
بيفعل�وا يف كل الدول، مش هك�ذا، واحنا راقدين بأمان الل�ه، ماس�امعنا إال 
والقناب�ل،  الصواري�خ 
والبي�وت  بتتفج�ر، 
بتحرق  والدنيا  بتنه�ار، 
حريق، والل�ه إني شفت 
حارتن�ا )اقتلبت( جهنم، 
يف بن�ي حوات، وخرجت 
مفج�وع،  بيتن�ا  م�ن 
معتقد  كن�ت  ومصدوم، 
إن القيامة، قامت وإن قد 
زبانية جهنم )بيش�ووا( 
ي�ا  أمان�ة  المجرمي�ن، 
أس�تاذة إن الناس كانوا 
األجس�اد  بيس�تخرجوا 
بي�ن  م�ن  المحروق�ة، 
ركام البي�وت الذي وقع 
يف  فوقه�ا،  الص�اروخ 
وهم  الفقي�رة،  حارتن�ا 
أش�الء ممزق�ة، حتى إن 
بعض الناس اعتقدوا إن 
تقصفنا  )ج�ت(  إرسائيل 
بالصواري�خ والطائ�رات، عقابا لنا عى دعمنا للفلس�طينيين، وما أحد خطر 
يف بال�ه أنه�ا جارتنا، إحنا رقدنا، وما بش يشء بيننا وبينهم، صح أو مايش ؟ 
)ذلحين( فهميني يا اس�تاذة  للمه بتفعل بنا هكذا؟ وحملق يف وجهي بعناد، 
قلت بلهجة متس�ائلة: يمكن تشتي حرضموت الغنية بالخير، وبحيرة المياه. 
العذبة المختبئة يف جوفها، يمكن غاز المسيلة، أو مصايف البرتول يف مأرب أو 
ربما تعز و باب المندب، أو س�قطرى لؤل�ؤة العالم، أو يمكن عدن ومينائها 
االس�رتاتيجي، أو مينا المخا والحديدة، قاطعني محتجاً، قويل: يشتوا يحتلوا 
اليم�ن، ليش عادك بتقويل يمكن، أو, وربما، لكن والل�ه إن كل ذرة من تراب 
اليم�ن بعي�دة عنهم بعد الش�مس، قلت: لذل�ك يا ولدي ارج�ع لتاريخ وأنت 

ستفهم من هو وطنك، ومن هي السعودية، ولماذا تفعل بنا هكذا.
كنت قد وصلت إىل نهاية مش�واري، مددت يدي باألجرة س�بقني يمينه، 
والل�ه ما أش�ل ريال يا اس�تاذة، يكفي إنك تحملتي ازعاجي لك، تركته، وأنا 
أفكر يف أعماقي كلما زاد ضحايا هذا العدوان، وطالت مدته، تخرس السعودية 
المزيد من مؤيديها، ويكتش�ف الناس المزيد من عفونة نظامها، لتزيد الهوة 

بينها وبين محيطها، وهذا سيجعلها تتهاوى يف مزبلة التاريخ.
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 متابعات فلسطينية 
16 شهيدًا فلسطينيًا و2600 مصاب منذ بداية أكتوبر 

أإاعت وزارة الصثة الفلساطيإية أن 16 مواطإاً اسنشاهدوا مإذ بداية املواجهات مع 
الددو و2600 مصاباً، مإذ األول من أينوبر الإار . 

وسإلت وزارة الصثة اسنشهاع 7 مواطإل وإصابة 200 عىل األقل بالرصاص الثي 
واملطاطي و7 آخرين بالرضوض ننيإة االعنداء بالرب املربح يف املواجهات املإدلدة مع 
قاوات االحنالل بالضفة الغربية ورشق غزة ورشق خانيونس، حنى الثامإة والإصف من 
مسااء الإمدة.  وأشاارت وزارة الصثة يف بيانها إىل أن لذه انحصائية إقط للمصابل 
الذين عخلوا املسنشافيات الثكومية واألللية والخاصاة، مضيفًة أن لإاك مئات حاالت 

االخنإاق بالغاز والدديد من انصابات عولإت ميدانياً. 
وارتفع عدع شهداء غزة يف مواجهاِت يو2ٍ واحد إىل 7 شهداء َو5ل1 مصاباً. 

وأضاإات أن30 مواطإااً أصيبوا بالرصااص، بيإهم ثمانية بالرصااص الثي والبقية 
بالرصااص املطاطاي، ووصفت جراح أربدة مإهم بالخطارية، يف املواجهات الدائرة قرب 
مسنوطإة بيت إيل يف مديإة البرية، ونقلوا َجميداً ملإمع إلسطل الطبي لنلقي الدالج. 
وأيادت وزارة الصثاة أن ثالثة شابان أصيبوا بالرصااص الثي يف القاد2 والبطن يف 
مواجهات بكفر قدو2 إيما أصيب 6 آخرون جراء اعنداء االحنالل واملسنوطإل عليهم يف 

بيت إوريك بمثاإظة نابلس، أحدلم أصيب بكر يف الرأس. 

صاروخ من غزة والعدو ينشر قبابًا حديدية
أن  الصهيوناي  الدادو  جياش  أعلان 
صاروخااً أطلال مان قطااع غازة الليلة 
السابت املاايض باتإااه األرايض املثنلاة 

جإوب إلسطل. 
ونرش الإياش »انرسائيايل« بطاريات 
القباة الثديدياة عاىل مشاارف مديإناي 
بارئ السابع و«اوإكيم« املثنلنال، يف ظل 
مخاوف من إطالق الصواريخ من غزة بدد 
اسنشهاع 7 شبان بإريان »إرسائيلية« عىل 

حدوع غزة. 
وقاال املثلال الدساكر  يف صثيفاة 
»لآرتاس« الدربياة عاماوس لرئيل، إن 

»إارص تإادع املواجهة مع غازة تلوح يف 
األإل بدد اسانهداف الإياش للُدّزل قرب 

السياج رشقي القطاع«. 

وأشاار إىل »تإالل الإيش واملسانوى 
السيايس انرسائييل لهذا الخلل الذ  تسبب 

بمقنل ُيّل لذا الددع«. عىل حد قوله. 
وععا املثلل الدسكر  إىل »إنح تثقيل 
يف حيثيات قنال ُيّل لذا الددع وبالرصاص 
الثي عىل حادوع غزة، ولال يانت لإالك 
اساندداعات ملواجهاة ُيّل لاذا الدادع من 

املنظالرين أ2 ال«. 

إصابة مستوطنــَين بعملية طعن بالقدس 
واستشهاد المنفذ 

أصيب مسنوطإان صباح السبت بإراح طفيفة يف عملية طدن بشارع 
»األنبيااء« قرب باب الداموع بمديإة القدس املثنلة، إيما اسنشاهد مإفذ 
الدملية الشاهيد اساثاق بادران )16 عامااً( من قرية يفر عقب شامال 

القدس. 
و1يارت القإااة الدربياة الداارشة أن قوات األمان قنلت الفناى بدران 

بالرصاص وسط حالة اسنإفار شديدة يف املكان. 
وقال إ1اعة »صاوت إرسائيل« الإاطقة بالدربياة، إن الفنى طدن اثإل 
من املنديإل الثريديم يف السانيإيات من عمرلما، إأصيب أحدلما بإراح 

منوسطة واآلخر طفيفة.

»الجهاد«: المقاومة هي الخيار األنجع 
لمواجهة العدو 

أيد مساؤول ملاف القدس يف »حرياة الإهاع انساالمي يف 
إلساطل«، األساري املثرر إاؤاع الاراز2 أن »الخياار األنإع يف 
مواجهاة الدادو الصهيوناي والنصاد  العنداءاتاه لاو خيار 

املقاومة«. 
وشادع الراز2 خالل املسارية املهيبة الني نظمت يف غزة تثت 
عإاوان »القادس قبلة جهاعنا« بمإاسابة الذيرى النأسيساية 
واالنطالقة الإهاعياة لثرية »الإهاع«، عىل أن القدس وعملية 
تثريرلاا مان براثان الدادو »انرسائيايل« مساؤولية جميع 

املسلمل. 
ويف يلمناِه لاألرسى، قال: »نداد األرسى األبطاال برورة 

الدمل عىل تثريرلم من براثن عصابات الددو«. 
وتوجاه القياع  الراز2 بالنثياة إىل األبطال بالضفة املثنلة، 
»الذين يإنفضون مع القدس نرة للمسإد األقىص املبارك«.

تشييع جثمان مفجر االنتفاضة الثالثة 
ُشايّع جثماان الشاهيد املإالد 
مهإاد حلباي، يف موياب جإائاز  
مهياب، عقب صاالة الإمداة، من 
مسإد جمال عبد الإارص يف البرية.
الدادو  سالطاُت  سالمت  وقاد 
جثماان  الخمياس،  »انرسائيايل«، 
الشهيد حلبي، عإد حاجز بيت سريا 
غارب را2 اللاه، بدد احنإااز عا2 6 

أيا2. 
ويان الشاهيد حلبي ارتقى برصاص الددو، إثر تإفيذ 
عملياة طدن وإطالق نار يف البلادة القديمة يف القدس، ما 

أسفر عن مقنل مسنوطإل إثإل. 

السعودية تسلم جنوب 
اليمن للتكفيريين على 

طبق من ذهب
سامح مظهر *

م�ا كان�ت تحّذر من�ه حرك�ُة أنص�ار اهلل، من خط�ر القاع�دة والدواعش 
والتكفيريي�ن، ع�ى اليم�ن، وقع وب�أرسع مم�ا كان متوقعاً، بس�بب العدوان 
السعودي عى الشعب اليمني، بذريعة الدفاع عن رشعية رئيس استقال وهرب.

بعد س�تة أش�هر من العدوان السعودي الهس�تيري المتواصل عى الشعب 
اليمني، والذي أسفر لحد اآلن عن مقتل اآلالف من أطفال ونساء وشيوخ اليمن 
األبرياء، ودمر البنية التحتية لهذا البلد العربي األصيل، وجوع نحو 20 مليون 
إنس�ان، بشهادة المنظمات الدولية وعى راس�ها منظمة االمم المتحدة، فكانت 

النتيجة أن تفرض القاعدة وداعش هيمنتها عى الجنوب، وعى عدن.
فلم تمر أيام عى الضجة اإلعالمية الخليجية حول عودة الرئيس المس�تقيل 
والف�ار عبدرب�ه منصور ه�ادي ورئيس حكومت�ه خالد بح�اح، إىل عدن بعد 
“تحريره�ا”، حتى تم تفجير مق�ر إقامة هذه الحكوم�ة، باإلضافة إىل تفجير 
مراك�ز عس�كرية تابع�ة للس�عودية واإلم�ارات، يف ع�دن من قب�ل انتحاريي 
“داع�ش”، ف�اذا باألخب�ار تؤكد عدم صح�ة وجود عبدربه منص�ور هادي يف 
“عاصمته المؤقتة”، فتبين أنه ما زال هارباً يف الس�عودية، وأما رئيس وزرائه 

فالذ بالفرار إىل مكان مجهول.
ع�ى الفور اتهم�ت حكومة اله�ارب عبدربه منصور ه�ادي، حركة أنصار 
اهلل والجي�ش اليمني، بأنهما يقف�ان وراء الهجوم ب�“صواريخ الكاتيوش�ا”، 
فق�د حمل�ت يف بي�ان اصدرته حرك�ة “أنص�ار اهلل” “المس�ؤولية الكاملة يف 
تغذية ح�ركات التط�رف واإلرهاب والعن�ف المدمر، ضمن حربها الش�عواء 
ع�ى المواطنين اليمنيين الذين ل�م يقبلوا بانقالبها عى الرعية الدس�تورية، 
واتخاذه�ا من مثل هذه األعمال اإلجرامية واإلرهابية، أداة لرتويعهم ومحاولة 
رضب عزيمتهم بعدما انتفضوا وتوحدوا ضد ممارساتها وعدوانها وانتقامها 

الحاقد عى الوطن والمواطنين“.
أم�ا اإلم�ارات التي وقع لها قتى يف الهجمات، فأّي�دت ما ذهبت إليه حكومة 
عبدرب�ه منصور ه�ادي، فذكرت يف بيان لها أنَّ »عمليات الميليش�يات الحوثية 
وق�وات المخل�وع صال�ح اإلجرامية التي اس�تهدفت مق�ر الحكوم�ة اليمنية 
وعدداً من المقار العس�كرية، أّدت إىل استش�هاد 15 من قوات التحالف العربي 

والمقاومة اليمنية“.
الملفت أن الس�عودية وحلفاءها، حاولوا التعتيم ع�ى الهجمات االنتحارية 
ل�� “داعش”، ع�رب االرساع يف اتهام “أنصار اهلل” والجيش اليمني، رغم أن ُكّل 
القرائن كانت تشير إىل أن الهجمات شنت بعمليات انتحارية وليست بصواريخ، 
يف محاولة للتغطية عى امر ما، إال أن تبنى “داعش” للهجمات افش�ل مس�اعهم 

وكشف كذبهم.
يبدو أن “داعش” ومن خالل بيانها الذي تبنت فيه الهجمات، أرادت التأكيد 
ع�ى أنها موج�ودة يف الجنوب وخاص�ة يف عدن، بل وتتم�دد، حيث أعلنت عن 
أس�ماء االنتحاريين وهم من الجنوب، حيث ذكر البيان، أن التنظيم ش�ن أربع 
هجمات انتحارية، اس�تهدفت فندق القرص بس�يارتين مفخختين يقودهما أبو 
س�عد العدني وأبو محمد الس�هل، واس�تهدفت العملية الثالثة مق�ر العمليات 
المركزية للقوات السعودية واإلماراتية بمدرعة مفخخة يقودها أوس العدني، 
فيم�ا كانت العملي�ة الرابع�ة بمدرعة مفخخ�ة يقودها أبو حم�زة الصنعاني 

استهدفت مقر اإلدارة العسكرية اإلماراتية.
هنا قد يسأل س�ائل، لماذا حاولت السعودية وحلفاؤها تربئة “داعش” من 
هذه الهجمات، وإلصاقها فوراً ب�“أنصار اهلل” كما جاء يف البيانات التي أرشنا 
إىل جانب منها؟، الجواب يف غاية الوضوح، وهو أن التحالف الس�عودي يحاول 
جاهداً أن يتنصل من مس�ؤوليته يف تقوية شوكة القاعدة وانتشار “داعش” يف 
اليم�ن، وخاصة بعد العدوان ع�ى اليمن، فالمع�روُف أن “حركة أنصار اهلل” 
والجي�ش اليمني، ما كانا ليتجها جنوباً إال بعد اس�تفحال خطر القاعدة، الذي 
كان يهدد أمن واس�تقرار ووحدة اليمن، إال أن العدوان الس�عودي وعى مدى 
س�تة أش�هر لم يطلق رصاصة واحدة ضد القاعدة و“الدواعش” فحس�ب، بل 
مدهم باألس�لحة المتطورة واس�تخدامهم يف الحرب التي فرضوها عى الشعب 
اليمن�ي، يف الوقت ال�ذي كانت هناك محافظ�ات كاملة تحت س�يطرة القاعدة 

َو“داعش” مثل محافظة المكال.
هجمات “داعش” ع�ى حلفاء األمس يف عدن، جاء بعد فرتة، من إصدار هذا 
التنظيم التكفيري، تس�جيالً مصوراً جديداً لتواجده العلني وتنفذه وانتش�ار 

عنارصه يف عموم محافظتي أبين وعدن.
بث “داعش” هذا التس�جيل بعنوان “أباة الضيم” ع�ن “والية عدن أبين“، 
يع�رض فيه التواج�د الالفت للعنارص المس�لحة الملثمة باألزياء والش�عارات 
الخاص�ة ب�“داعش”، باإلضافة إىل تصوير مش�اهد لهجمات لمجاميع مقاتليه 
ع�ى مواقع الجيش واللجان الش�عبية التابعة ألنص�ار اهلل إبان المعارك خالل 

األشهر الماضية.
وتظهر مش�اهد هجمات وعمليات اقتحامات لمنازل وإعدامات بالرصاص، 
واعتق�االت لع�دد مما أس�ماهم “الحوثيي�ن“، واالعت�داء عليه�م، ومعاملتهم 
بص�ورة مهينة، كم�ا يحتوي اإلصدار ع�ى قيام عنارص التنظي�م بإلباس أحد 
األرسى لب�اس اإلع�دام الربتقايل، قب�ل أن يتوجهوا به إىل س�احة عامة مكتظة 
بالن�اس وبارشوه بالرضب بالع�ي والدهس قبل أن يت�م إعدامه بالرصاص 

الحي عى مرأى ومسمع جمع من المواطنين.
كما يظه�ر اإلصدار، عنارص داعش خ�الل توزيعهم مطوي�ات “تثقيفية” 
بأح�د أحياء عدن، ومجاميع أخرى من عن�ارص التنظيم وهم عى متن عدد من 
األطقم يس�يرون يف موكب استعرايض مسلح يف عدد من شوارع مدينة عدن يف 

مشهد مماثل لما جرى بمدن العراق.
إن مث�َل ه�ذه المظاه�ر العلني�ة الس�تعراض القوة م�ن قب�ل العصابات 
التكفيرية، التي كانت تعي�ش أيامها األخيرة، بعد الرضبات التي وّجهتها إليها 
حرك�ة أنص�ار اهلل والجيش اليمني، إال أن العدوان الس�عودي، أع�اد تأهيلها، 
وق�ّدم لها جنوب اليمن عى طبق من ذهب، دون أدنى إحس�اس بالمس�ؤولية، 
حتى بالنس�بة إىل الس�عودية ذاتها، التي س�يصلها نار “داعش” التي نفخ بها 

العدوان السعودي يف اليمن.
وص�دق عيل القحوم، أحد قي�ادي “أنصار اهلل” عندما عل�ق عى تفجيرات 
اها الغزاة يف  عدن، عرب حس�ابه عى »تويرت«، عندما ق�ال إن »الرضبات التي تلقَّ
عدن إش�ارة إىل عمق الرصاع ال�ذي يجري بين الفصائ�ل، ووكاالت مخابرات 

البلدان المعتدية“.

* شغفنا العربي

شاب سعودي ثان يواجه اإلعدام لمشاركته 
باحتجاجات وجائزة »الكاتب الشجاع« لرائف

  - متابعات: 
قالات مؤسساُة »ريربياف« الدولياة املدإياة 
بالدإااع عن حقوق اننساان إن »شااباً سادوعياً 
يبلغ من الدمر 17 عامااً اعنقل عا2 2012 يواجه 
عقوبَة انعدا2 يف السادوعية، ماع الدلم أنه اعنقل 

ولو عون السن القانونية )قارص(«. 
وأضاإت املؤسسة الني تنخذ من بريطانيا مقراً 
لهاا أن« مثكمًة سادوعيًة أيّدت األسابوع املايض 
إعاناة عاووع املرلاون باملشاارية يف احنإاجاات 
مإالضاة للثكومة قبل نثاو ثالثة أعوا2 وقضت 

بإعدامه بثد السيف«. 
يأتاي الُثكام بداد قضياة أخارى أيّادت إيها 

املثكماة نفساها حكمااً بانعادا2 بثد السايف 
والصلب صدر بثل عيل الإمر، ولو شاب سدوع  
آخار أعيان باملشاارية يف املظالارات قبال نثاو 
ثالثاة أعوا2 للمطالبة بالديمقراطية واملسااواة يف 

الثقوق يف املإطقة الرشقية بالسدوعية«. 
وأثاارت قضية الإمر قلقاً عولياً وععت إرنساا 
السادوعية إىل عد2 إعدامه قائلاة: إنه يان قارصاً 

عإد اعنقاله.
ويف 1ات الساياق اخنري املدوُن السادوع  رائف 
بدو ، املثكو2 عليه بألف جلدة وبالساإن لدرش 
سإوات، بنهمة »انساءة للمملكة«، للفوز بإائزة 
»بان بيإرت« وتقاسام جائازة »الكاتب الشاإاع« 

لثرية الندبري للدا2 2015.

 فتوى يهودية من “الحاخام 
األكبر” تجيز قتل العرب!!

  - متابعات: 
أص�در رجل دين يهودي، فت�وى تدعو إىل قتل الع�رب دون محاكمات، ما 
اعتربه مراقبون تحريضاً عى “اإلرهاب” ضد الفلس�طينيين يف الضفة الغربية 

والقدس، وتورطاً يف إشعال األوضاع عى األرض.
وطال�ب ش�موئيل إلياهو، “الحاخ�ام األكرب” لمدينة صفد ش�مال األرايض 
المحتل�ة عام 1948، بمحاكمة الجنود وضب�اط الرطة اإلرسائيليين الذين ال 

يقتلون الفلسطينيين “المتورطين”.
وكت�ب إلياهو يف صفحته الش�خصية عى “فيس بوك”، يف معرض رده عى 
أس�ئلة تطالب بفتوى دينية بشأن “محاكمة الفلس�طينيين المشتبة بتورطهم 
يف عملي�ات إرهابية”، أن “هناك العديد من الضباط الذين ينبغي أن يتربأ منهم 

الجيش؛ ألنهم ال يقتلون اإلرهابيين”، عى حد تعبيره!!.
ورف�ض حاخ�ام صفد، وه�و أيض�اً أحد أعض�اء مجلس كب�ار حاخامات 
إرسائي�ل، إخض�اع الفلس�طينيين للمحاكم�ات، وق�ال “ال توج�د أي رضورة 
لخط�وة من هذا النوع، طالم�ا أن بمقدور قوات األمن قتلهم”، مضيفاً أن “من 
يستحق الخضوع للمحاكمة هم الضباط والجنود الذين ال يقتلون اإلرهابيين”، 
عى حد قوله. وأفتى بأنه “ال يجوز القبض عى العربي الذي ينفذ عملية اعتداء 
ض�د اليهودي، وإنما ينبغي قتله بمجرد امتالك القدرة عى ذلك، وعدم اقتياده 
للتحقي�ق أو المحاكمة”، مش�دداً عى أنه “يحظر ترك أي م�ن اإلرهابيين عى 
قي�د الحي�اة بعد تنفيذهم اعت�داء، ألنه لو ترك حياً فإنه قد يخرج من الس�جن 

ليكرر فعلته”.
وتابع “لو اقتضت الرضورة وكان األمر سيشكل أرضاراً، يسمح هنا برتكه 
ع�ى قي�د الحياة، والتحقيق معه، ثم إرس�اله إىل جهنم ب�أرسع ما يمكن”، عى 
ح�د تعبي�ره. وطالب إلياهو -الذي طالب يف وقت س�ابق بع�دم بيع أو تأجير 
الوح�دات الس�كنية للع�رب- “بمحاكمة العدي�د من الش�خصيات اإلرسائيلية 
خاصة يف النيابة العامة، ألنها تنفذ قوانين محددة، وال يس�محون بقتل العرب 

المتورطين يف اإلرهاب”.
م�ن جانبه، طال�ب ياعكوف آريئي�ل، “الحاخ�ام األكرب” لمدين�ة “رامات 
جان”، القريبة من تل أبيب، وأحد الحاخامات المحسوبين عى تيار الصهيونية 

الدينية، بأن “يحمل جميع اإلرسائيليين السالح، بما يف ذلك يف أيام السبت”.
وق�ال آريئيل -طبقاً لمواق�ع إخبارية إرسائيلية دينية- إن�ه “ينبغي اتباع 
الح�ذر، لكن هذا األمر ال يعني المك�وث يف المنازل واالنعزال”، زاعماً أن “هذا 
هو هدف الفلس�طينيين، الذين يسعون كما يدعي إىل فرض حالة من الهلع عى 

الشعب اليهودي”.
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الحتمال الرهيب ملاآلت »�ضراع الأقوياء« يف �ضوريا

أمريكا على الخط.. تعترف بتفوق سالح الجو الروسي، 
وال تحديد لـ »المعارضة المعتدلة«

  - محمد الباشا: 
أعلإت وزارُة الدإاع الروساية، السابت، أن 
طائراتها شاإت ل6 غارة يف سوريا يف غضون 
السااعات الال2 املاضية وعّمرت ل2 مدسكراً 
و23  املسالثة،  للإماعاات  تداوع  تدريبيااً 
موقداً، ونقطاة عإاعية مثصإة باألسالثة 

واملددات الدسكرية يف مثاإظة حماة.
وأياد رئيُس مإلس الشاورى انساالمي، 
عايل الريإاناي، أن مشااورات بال روسايا 
وإياران أجريات حاوَل مواجهاة الإماعات 
انجرامياة قبل بادء الغاارات الروساية عىل 

مواقدهم يف سوريا.
ويضاج الغربيون وحلفاؤلم انقليميون.. 
يف مشاهد يوحي بأن القصف يطال مإشآتهم 
وبرامإهم ووحداتهم الدسكرية وليس مقار 
النكفرييال وعإاارص »الفئاة الضالاة« يما 
تساميهم السادوعية يف إعالمها لالسانهالك 

الداخيل.
ولقد يشافت الربااُت الروساية بما ال 
يادع مإااالً للشاك.. أن انجارا2َ وجماعاته 
يف املإطقاة لاو صإيداة الغارب وحلفائه يف 
املإطقاة، وأنهام الذيان يوجهوناه لخدماة 
أغراضهام السياساية واالقنصاعية، حنى لو 
يان ثمإه ماليل البرش ومإازر وسالوييات 
تبقى وصمة عار يف جبل اننساانية إىل قيا2 

الساعة.

تهرب من ذكر ’المعارضة المعتدلة’
ُث باسم الخارجية األمريكية  وتهرب املنثدِّ
جون يريبي عن 1ير أعوات وعمالء واشإطن 
املدارضاة  »إصائال  املسامل  االرلابيال 
املدندلاة« يف ساوريا، والناي تزعام الواليات 

املنثدة تدرُّضهم لغارات روسية. 
ويف مؤتمار صثفاي يف واشاإطن، اععاى 
يريباي أن مدظَم الربات الإوية الروساية 
»ال تازال تسانهدف املإموعاات املدارضة«، 
بماا يف 1لك تلك الناي حظيت بدعام الواليات 
املنثدة عىل مدار الدامال األخريين، بدالً عن 

اسنهداإها مواقع لنإظيم »عاعش«. 
لكان املنثدَث باسام الخارجياة تدذاَّر عن 
انجاباة عاىل طلب 1ير ولاو عادعاً قليالً من 
املإموعاات »املدندلة« الني تدرضت للقصف 
الارويس، قائاال إناه ال يملاك »قائماة« بهذه 
املإموعات، مضيفاً أنه »حنى وإن يانت لدى 
انعارة األمريكياة مثل لذه القائمة إال عاعي 

لإرشلا يف أ  حال من األحوال«. 

تفوق سالح الجو الروسي 
وقبل أن تبادأ الرباُت الإوية الروساية 
ضاد تإظيام »عاعاش« وأخواتاه الاذ  تام 
تسليُثه بأحدث األسلثة األمرييية، وتمويله 
وتدريباه وتثدياد ألداإه وتثضاري املرح 
السايايس واالسارتاتيإي له، من قبل أمرييا 
و«إرسائيال« وتريياا وبدض الثاكا2 الدرب 
وتوابدهم املناجرين بالدروبة وانساال2، يان 
يباار الإإاراالت األمريييل قد بادأوا يدقون 
ناقوس الخطر حيال تإامي القوة الدساكرية 

لروسيا. 

ومان وجهة نظار القائاد األعاىل للقوات 
الإوية األمرييياة يف أوروبا إرانك غوريإنس 
إإن القاوات الإوية األمرييياة يإبغي عليها 
أن تثّسان اساندداعاتها يف الظروف الرالإة. 
ويدنقاد الإإرال أنه »من الواضاح تََماماً أنه 
يإبغي عليإا الرجوع إىل األسااليب الساابقة، 
الني يإاا نطبقهاا خاالل الثرب الباارعة«. 
مثادعة  خطاط  عان  ينثادث  لام  ولكإاه 

لالسندداعات الدسكرية. 
ويإمو1ج، 1يار الإإارال مإطقنل، لما 
شابه جزيارة القار2 وياليإيإغاراع، بأنهما 
مثمينان جيدا، وتسانطيع القوات املسالثة 
الروساية من خاللهماا السايطرة عىل املدى 
الإو  لددة بلدان أعضاء يف حلف الإاتو. 

ولياس ترياح لاذا الإإارال األمرييي 
أريان  رئياس  يان  إقبلاه  وحياداً،  الكباري 
مخابرات القاوات الإوياة األمرييية الفريل 
عايفياد عيبناوال قد أعلان أناه يف الوقت الذ  
يان إياه القااعة األمرييياون يرالإاون عىل 
عمال الوحادات الصغارية املوزعاة يف بلدان 
الدالام الثالث يف مإرى الإزاعاات انقليمية، 
إإنهم لم يدريوا االلنما2 الكايف لروسيا، الني 
يانت قدراتها تزعاع بشاكل ملثوظ. وقال يف 
 THE DAILY BEAST تريح لاه لإريادة
»يوجاد لدى الروس أإضل نظاا2 عإاع جو  
عاىل الكارة األرضياة. واليو2 يثاوز الروس 
تفوقاً ملثوظاً يف السالح الصاروخي من إئة 
»أرض ا جاو«؛ وإاوق األرايض الني تثميها 
أنظمنهام للدإااع الإو ، لم قااعرون عىل 
قطاع املإال الإاو  أما2 أ  جسام طائر«. 
ووصاف عيبنوال الطاريان الثرباي األمرييي 
بأناه »شاائخ«، و1يّاار باأن منوساط عمر 
الطائرات الثربية األمرييياة يف الخدمة يزيد 
عن 25 ساإة، وأعلان عن الثاجاة إىل تزويد 
ساالح الإو بقا1إات جديدة. وقال: »يإبغي 
رشاء »أيثار ما يمكن من القا1إات، وبأرسع 

ما يمكن«.

درع أمريكا الصاروخي يساوي صفرًا 
ويدنارب الخارباء أن موضداة القا1إاات 

TU- الصاروخياة االسارتاتيإية من طاراز
22M3 لاي ياإياة لنثقيل الرعع السااحل 
رومانياا  يف  للصوارياخ  املضااعة  للقاعادة 
»إهذه الطائرات قاعرة عاىل توجيه رضبنها 
لنلاك القاعادة عون الدخاول يف مادى الدإاع 
الإاو  للدادو. إالصوارياخ الناي تطلقهاا 
لذه الطائرات يبلاغ مدالا 600 يلم، يف حل 
أن القاعادة الرومانياة املسانهدإة تبدد عن 

الشاطئ حواىل 00ل يلم«. 
وبلدان الإاتو ال تملك وساائل عإاع أرضية 
تغطاي لاذا املادى. ويف لاذه الثالاة إهاذا 
يدإي ببسااطة أن نظا2 الادرع الصاروخية 
األمرييية ال يساو  أيثر من صفر. والوقوف 
بوجاه قا1إاات الصوارياخ الروساية يمكن 

إقط عرب اسنخدا2 الطائرات املطارعة. 

الناتو يتوسع وروسيا ترد على 
طريقتها

وقاد جرى أيضااً تدزيز مميازات مإطقة 
ياليإيإغراع، الني تدنرب يساإان رمح موجه 
إىل قلب شمال وغرب أوروبا. إثسب اتفاقية 
األسالثة النقليدياة يف أوروبا، يثل لروسايا 
أن تثنفاظ يف ياليإيإغاراع إقاط بفرقنال 
من املشااة. ولكن مع بداية النوساع الإاتو  
نثاو الارشق، إإن روسايا خرجات من لذا 
االتفاق. ومإذ سإة 2011 بدأت زياعة تإميع 
الإياوش يف ياليإيإغاراع. وجارى أوالً بإااء 
 »DM مثطة راعارية من طاراز »إورونيج ا
لإلنذار املبكر ضد الهإماات الصاروخية. ثم 
جرت موضدة مإظومات صواريخ »إسكإدر 

ا M« املرعبة. 

طائرة A-60: مصيبة على الطائرات 
واألقمار والصواريخ األميركية 

املوقاَع  نارش  املاايض  سابنمرب  ل1  ويف 
االلكرتوناي للمإمع الدلماي ا النكإولوجي 
للطاريان يف تاغانروغساكي املسامى غ. 2. 
بريييف )TANTK(، مدلومات رسامية حول 
اسانكمال النإارب لبإاء املكونات الهإدسية 

 .)A-60SE(والربنامإيات الخاصة بطائرة
 BMPD وتدليقااً عاىل 1لاك نارش بلاوغ
الاذ  يارشف علياه خارباء مرياز النثليال 
 SE االسرتاتيإي والنكإولوجي ما ييل: إن رمز
يف الئثة مإمع تاغاروغسكي يدإي النسمية 
 SOKOL –( املدارصة ملا يان يسامى برنامج

 .)ECHELON
ويشاري البلوغ أن لاذا الربناماج يان قد 
بُاِدئ به مإذ الدهد الساوإياتي، ثام أوقف يف 
3لل1 )أ  يف عهاد يلنسال(، ثام أعيد الدمل 
باه بداد ساإة 2003، ولاو ينمثاور حول 
صإاعية طائرة خاصة تسنخد2 سالح أشدة 
الليزر وقاعرة عىل إحاراق الطائرات واالقمار 
االصطإاعية والصواريخ الباليسانية يف الإو 

والفضاء حنى ارتفاع 30 ا 0ل يلم.

فشل أميركا في صناعة أسلحة الليزر 
الكونية 

وبالطباع أن أمرياكا يانات تدمال عاىل 
صإاعاة طائارة مماثلة، انطالقااً من طائرة 
بويإغ للشاثن، وقاد صإدت طائرة تسامى 
)ABL — AIR BORNE LASER(، املصممة 
املضااع  الدإااع  مإظوماة  يف  لالسانخدا2 
للصوارياخ. وحسابما أعلإت وساائل انعال2 
األمرييية، إإن لذه الطائرة نإثت يف شباط 
2010 يف تإربة إصابة صاروخل باليسانيل 
ولماا يف أقاىص رسعنهماا. ولكان النإارب 
 2012 الالحقاة إشالت جميدااً، ويف ساإة 
الدإااع األمرييياة نيقااف  اضطارت وزارة 
الدمال بهاذه الطائارة وارساالها إىل حظرية 
 ،)AMARG( الخدمات النكإولوجية املساماة

واملدروإة أيثر باسم »املقربة«. 
ويسندرض الخرباء الروس الإهوع الكربى 
الناي بذلنهاا أمرياكا لصإاعة ساالح الليزر 
نساقاط الصواريخ الباليسنية، والني إشلت 

َجميداً إىل اآلن.
ويدناربون أن الإإاح يف صإاعاة الطائرة 
الإديدة القاعرة عىل اسانخدا2 ساالح الليزر 
الفضااء  ويف  املإخفضاة  االرتفاعاات  عاىل 
الكوناي، يف مخنلف الظروف الطقساية، لو 
ننيإاة للإهوع الكربى، مإاذ 70ل1 إىل اليو2، 
الدلمااء الساوإيات والاروس  ألجياال مان 
)وأحدلام لاو عالام الفيزيااء الثائاز عىل 

جائزة نوبل نيكوال  باسوف(.

نهاية المعركة واالحتمال الرهيب
َر لروسيا الإإاُح يف لذه املدرية،  وإ1ا ما ُقدِّ
إهذا يفناح الباب يي تبدأ روسايا يف املرحلة 
القاعماة يف تفكياك تدريإاي السارتاتيإية 
الثاروب انقليمياة الناي اننهإنهاا أمارييا 
عاملياً، يبديل عان الثرب الداملية الثالثة الني 
تدرك أمرييا تََماماً أنها سانمثى من الوجوع 
يف اللثظاة األوىل لنلاك الثارب؛ ألن القيااعة 
السياساية والدساكرية لروسايا قاد اتخذت 
قرارلا الإهائي بأنه يف حال نشاوء أ  مؤرش 
عىل نشاوب املواجهة الشااملة، إإن الربة 
األوىل )وباألصح الربات القاضية األوىل من 
الرب والبثر والإو والفضاء( سنكون: روسية 

إقط... و... نووية إقط!. 

السيد نصراهلل: ما زلتُ 
واثقًا أن السعودية 
ستلحق بها هزيمة 

تأريخية نكراء في اليمن

  - خاص:
أيد األمل الدا2 لثزب الله السيد حسن 
نار اللاه أن اليماَن سايثقل الإر عىل 
الددوان السدوع  األمرييي، مشدعاً عىل أن 
الشادب اليمإي ُمّر عىل أن يكون شادباً 
مسانقالً وينخاذ القرار يف مقابال الهيمإة 

السدوعية.
وأوضاح نُر اللاه يف مقابلاة مع قإاة 
ألاواز الفضائية، الإمدة، أن »السادوعية 
ترياد أن تُلبس ثورة الشادب اليمإي لوية 
النبدياة للإمهورية انساالمية ولو يذب 
واإرتاء وظلم يبري«، مشدعاً عىل أنه ما زال 
واثقاً من أن السدوعية سنلثل بها لزيمة 

تأريخية ونكراء يف اليمن.
وشدع السايد نر الله »الشدب اليمإي 
يرإاض الدوعة اىل زمن الدبوعية ومساندد 
لكل النضثياات«، ومؤياداً ان »املدرية يف 
اليمن لي مدرية مصري بالإسابة للشدب 
اليمإاي والإار سايأتي ولكان بالكيفية 

والزمان الذ  يريده الله سبثانه«.
تإاارص  الناي  »القإاوات  أن  إىل  ولفات 
الثال وتإطال بالثقيقاة حنى لاو يانت 
إمكانياتهاا منواضداة لي أشاد تأثرياً من 
مئات الفضائيات الني يإفل عليها املليارات 

وتدنمد الكذب والنضليل«.  
وأيد ساماحنه أن »السادوعية تإظر إىل 
يل عول الخليج عىل أنها تابدة لها وحاولت 
عقاوع«،  خاالل  املدإاى  لاذا  تكارس  أن 
وأضاف أن »حكا2 السادوعية ال ينثملون 
يف جوارلم نمو1ج تداول سالطة أو سياعة 

شدبية«. 
وحاول ما يإر  يف ساوريا أياد أنه تم 
تإااوز مرحلة الخطر يف ساوريا، مشارياً 
إىل أن صماوع الشادب والإياش والقيااعة 
يف ساوريا لو سابب اننصارلا عىل الثرب 
الكونياة الناي تدرضات لهاا عاىل مدى 5 

سإوات.
وأإاع السايد حسان أن الشدب السور  
يان واعيااً للمؤامارة الناي تندارض لهاا 
ساوريا عىل ياد الإماعات املسالثة بدعم 

إقليمي وعويل.
وقال: »إن سوريا تشكل موقداً أساسياً 
ويبارياً يف مثاور املقاومة، ويانات عامالً 
يبرياً يف تدطيل املشااريع األمرييية إأراعوا 
رضبها وإسقاطها ولذه لي الثقيقة«.

أنفقت  الادوالرات  وأضااف: »ملياارات 
ومئاات  ساوريا  تدماري  عاىل  اآلن  حناى 
األطإان من السالح وعرشات آالف املقاتلل 
جيء بهام مان عول الدالم وحشادوا عول 
الدالام وانعال2 الداملاي والدربي وصوالً إىل 
النثرياض املذلباي ويان الهدف إساقاط 

سوريا والسيطرة عليها«.
وتابع السيد نُر الله: »تإاوزنا مرحلة 
الخطار يف ساوريا عاىل ضاوء النطاورات 
الداخلياة وانقليمياة والدولياة، والقضية 
الساورية ساوف تأخذ مسااراً جديداً وقد 
تكون لإااك احنمااالت أن توضع القضية 
عىل طريل الثل السيايس الإد  ألن الدالم 

بدأ يإظر بواقدية.«
من جهة أخرى، قال السايد نرالله إن 
»شادب البثرين يدإع ثمن عد2 الساماح 
لاه للوصول إىل ألداإه لكاي ال يفنح الباب 
بالثقاوق  للمطالباة  السادوعية  عاخال 

واملشارية الشدبية«.
وشدع السايد نُر الله عىل أن »مدرية 
الشادب البثريإي مدرية تأريخية وليست 
مثادوعة، ويف الدمال، من خالل مساارات 
األماور أناا باعنقااع  لي مدرياة وجوع 

)بالإسبة للشدب(«. 

العابرون حدودها يعودون اإليها.. 
30 قتياًل و126 جريحًا في تفجيري تركيا 

  - متابعات: 
قالت وزارة الداخلية الرتيية إن 30 شاخصاً 
عىل األقل ُقنلوا يما أصيب 126 شخصاً، صباح 
السابت، جاراء تفإرييان وقدا خاارج مثطة 

القطارات الرئيسية يف الداصمة أنقرة. 
و1ير شهوع أن النفإريين وقدا بفارق ثوان 
عان بدضهما، إيما تإمع املئات للمشاارية يف 
مسرية ساال2 لالحنإاج عىل الراع بل قوات 
األمن الرتيياة واملقاتلل األيراع يف جإوب رشق 

ترييا. 
واساندر الدإف بل الدولاة ومقاتيل »حزب 
الدمال الكرعساناني« مإذ يوليو املايض عإدما 

نفاذت تريياا رضباات جوية عىل مدساكرات 
للمقاتلل األياراع رعا عىل ما قالات إنه ارتفاع 
يف وترية الهإماات ضد القاوات األمإية. ولقي 

املئات حنفهم مإذ 1لك الثل. 
وأظهارت لقطاات إيدياو النقطنهاا ويالة 
ولام  املسارية،  يف  املشااريل  »عوجاان« 
يسااعدون الإرحاى عاىل األرض، بيإماا يان 
مئات األشاخاص املصدومل يإوبون الشوارع 

املثيطة. 
ووضدات الإثث يف عائرتل عىل بدد 20 مرتاً 

من بدضها يف مإطقة النفإريين. 
إياه  تنإاماى  النفإاريان يف وقات  ووقاع 
املخاوف األمإية يف ترييا قبل ثالثة أساابيع من 

االننخابات الربملانية.
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األخيرة
 سياسية- شاملة

تصدر يل اثإل وخميس

اليمن »تحت الحصار« 
وتعز جزء منها!

كلمــــــة أخـــــيرة 

أنس القاضي

يتوقون  الذين  السالح  من  الُمجرَّدون  الفلسطينيون 
لسماع ُمحرك طائرٍة عربية ُتنِجُدهم، ُيقاومون االحتالل 
المولوتوف  بقنابل  الُمستوطنين  وإْج��َرام  الصهيوني 
بالحداثة  أُعِجبوا  الذين  واألَع��َراُب  نع،  الُصّ اليدوية 
يقصفون  الغرب،  طائرات  بأحداث  الجمال  فاستبدلوا 
ال�يَ�َم�َن بالقنابل الُمحَرّمة دولياً، ويدعمون »الدواعش« 

والمُرتزقة بأطنان السالح وُيسمونهم »ُمقاومًة«!. 
التي  الدول  ُكَلّ  أن  معاً  والمؤلم  الُمخزي  لَِمْن  إنه 
ُتشن  الصهيوني،  االحتالل  كيان  مع  السالم  تمتهن 
اإلخالص  وهذا  العدائية  بهذه  ال�يَ�َم�ن  ضد  الحرب 
ِمن  َيُعد  ولم  حربها!،  الحرب  وكأن  وإرسائيل  ألمريكا 
الخليج  التحُدُّث عن دعوى دول  الُمفارقات  التقاط  ُقبيل 

لتحرير صنعاء ودمشق والبحرين من أبنائها، وتغاضيها عن االحتالل الصهيوني لفلسطين 
والجوالن وشبعا وللمقدسات اإلسالمية، بل َيجدر بنا الحديث عن حقيقة الفرز القائم بين 
دول ممانعة، وأنظمة عميلة، ويف َهذا الُمنعطف التأريخي، ال مجاَل لتقمص األدوار، تتضح 
ُكّل التوجهات، فعى المستوى اإلقليمي ُكّل األنظمة والقوى العميلة لإلمربيالية األمريكية 
والصهيونية َمنوٌط بها اليوم أن تقدم خدماتها ألسيادها االستعماريين، فُهم أُِعدُّوا ليصلوا 
بالشعوب ودول المنطقة لهذا اليوم ولهذا الخراب وكذلك عى المستوى الداخيل، فكل القوى 
الرجعية العميلة للخليج وأمريكا وبريطانيا َمنوٌط بها أن تؤدي اليوم خدماتها لهذِه القوى 
االستعمارية عى حساب الشعب والوطن، فلم ُينفق عليها بمال العمالة طوال تلك السنين 

لوجه اإلْنَس�انية. 
ُمثيراً  يبدو  ال  الخرُب  وهذا  الُقدس،  يف  شعبية  النتفاضات  تصاُع��ٌد  األيام  هذه  يجري 
وُمهماً يف الوعي العربي الذي استوطنته إرسائيل ثقافياً، ولو كان الَخرُب يتحدث عن انتفاضة 
المجتمع  يف  سواء   ، ودوٌيّ ضجيٌج  الخرب  لهذا  لكان  الُقدس،  يف  »الروافض«  عى  »ُسنية« 
إْنَس�انيتنا  س  تحُسّ بنا  َيجُدُر  اللحظة  وبهذه  اإلعالمية.  األجهزة  يف  أَْو  وعيه  الُمستَوطن 
أَْو  ال�يَ�َم�ن  عى  العدوان  فتأييد  َنِقف،  َجبهٍة  أية  يف  وَمعرفة  اإلسالمية  العربية  وُهويتنا 
ادعاء الحياد لم َيُعد شأناً داخلياً محضاً، بل ُيحدد هذا الموقف موقفك من القضايا الُكربى 
إن ُكنَت ُتحس بأن لَك قيمًة يف هذا الوجود. فإن كنُت قومياً ما كان لَك أن تصطف مع جبهٍة 
ُتشارك بها أمريكا ودولة االحتالل ضد بلٍد عربي، وإن ُكنَت يسارياً ما كان لَك أن تقف مع 
ما لك أن تقَف  دول الرأسمالية الغربية ضد بلٍد ينَزُع للتحرر الوطني، وإن ُكنَت إسالمياً 
مع كيان بني صهيوني الُمحتل لمقدساتك بتأييدك للعدوان عى ال�يَ�َم�ن. وإن كانت ُكلُّ 
هذه االنتماءات ال ُتهمك وتّدعي اإلْنَس�انية فليس من اإلْنَس�انية الوقوُف مع عدوان يسَحُق 
ُفرصٌة  فهَو  وإْج��َرامياً  ظالماً  ال�يَ�َم�ن  عى  العدوان  هذا  ما  بقدر  ال�يَ�َم�ن،  يف  اآلدمية 
إْنَس�انياً وطنياً  اإلْج��َرام واختار موقفاً  ى عن هذا  أفلح من تزَكّ الذات، وقد  للحديث مع 
عربياً، يرتاح لُه ضميُره ويؤّمن لُه أرضاً يعيُش عليها غداً، وتأريخاً ُيحّدُث بِه أوالَدُه حين 

يشيُخ فال يجُد العاَر والَحَرَج يف ما يقول.

قوميًا، يساريًا، إسالميًا..

ما كان لك أن تقف مع العدوان

 هيكل : 
السعودية 

دمرت ما أنجزه 
اليمنيون في 

100 عام
  - خاص: 

الدرباي  واملفكار  الكاتاب  قاال 
الكباري مثماد حساإل لياكل: إن 
غارات عدوان النثالاف الثالثي عىل 
الايَاَمان عّمرت ما اسنطاع الشدب 

الايَاَماإي إنإازه يف 100 عا2. 
َوأًضااف ليكل، خالل حاواره يف 
برناماج )مر أين؟ ومر إىل أين( 
امُلاذاع عاىل إضائياة )يس بي يس( 
مع انعالمية مليس الثديد  مسااء 

الإمدة: إن الايَاَمان أصبح سااحة 
تدريب، ورضبات الددوان لم تُبِل به 

مدرسًة أَْو مسنشفى. 
يف  األيارب  الخاراب  أن  وأوضاح 
الايَاَمان ساببه الرباات الإوية 
والناي عّمرت ما اسانطاع الشادب 

الايَاَماإي إنإازه يف 100 عا2. 
ولفات الكاتب املار  الكبري إىل 
أن الربات الإوية لنثالف الددوان 
تنام بشاكل عشاوائي وتساببت يف 
مقنال آالف املدنيال وعمارت البُإى 

النثنية. 

يندارض  أن  لياكل  وتوقاع 
الايَاَماان ملذبثاة، جاراء تواصال 
الغارات الني تشإها طائرات الددوان 
يف الايَاَماان ُيّل ياو2، إيماا الدالم 

الدربي غري مهنم. 
وقاال ليكل: إن الغرب اسانطاع 
أن يوّظف قاوى الدرب ضد بدضهم 
البدض إىل عرجة مهيإاة. مدنرباً أن 
ما يثادث يف الايَاَمان يان يإُب أن 
يَُثلاَّ سياساياً لوال أن أمريكا أويلت 
املهمة ألطراف عربية لنرب الدرب 

بدضهم ببدض.

الغاية من ضجيج 
»تعز تحت الحصار«!

يحيى المحطوري
يفندلاون ضإيإاً ولميااً ليغطوا 
عىل املاآيس الثقيقية.. وياي يصإدوا 
رشعياًة زائفاًة ملداريهام االننقامياة 
ويخنلقاون  البشادة..  وجرائمهام 
املربرات لها.. ويقدمونها يرعوع أإدال 
مإطقية، ويل ضإيإهم أصالً ععاوى 

ويذب وخداع وتضليل.. 
تمامااً يما قالوا يف الساابل »عماج 
يف  صدادة  ويانات  الثصاار«  تثات 
الثقيقة لي املثارَصة واملظلومة..

الثصاار«  تثات  »تداز  والياو2 
وضإياج لائل.. ليغطاوا عىل جريمة 
حصارلم للايَاَمان يامالً ملدة سابدة 

أشهر.. وما يزال الثصار قائماً. 
وليصإداوا رشعيًة زائفاة مخاععًة 

لثصار صإداء أَْو صددة..
ويل أبواق النضليل يإخرطون عمداً 
يف تإفياذ لاذه املؤامرة يإزء أساايس 

من مخططها اللدل.. 
ال تصدقاوا أنهام ُععااة حرياٍة أَْو 
باحثاون عان حقاوق.. إنهام أقاال2ٌ 

مأجورٌة ويالٌب مسادورة..

 محمد الوريث
اَن الرايداون عإد حذاء  َعشاَّ
سالمان آل سادوع، قبال أيا2، 
حملاًة تنثاّدُث عان »حصاار 
مفاروض عىل تدز«.. مشاكلُة 
مثقفي البارتوعوالر وصثفيي 
الدإع املسبل أنهم يدنربون أن 
تدز جزء مإفصل عن الايَاَمان 
تنبَُع مإاراَّة األندروميدا؛ ولهذا 
َإإن حصار تدز املنسابب إيه، 
مان وجهاة نظرلام، مقاتلو 
الإيش واللإان الشدبية، يما 
يزعماون أَْو يماا تمايل عليهم 

أموال ويل ندمنهم يف الرياض.
يف الثقيقاة إن ُيلاَّ وطإاي غياور سايدرُك باأن الايَاَماان 
بأيملها تخَضُع لثصار مطبل يندمد تإويَع الشدب وإ1الله، 
وقد اعرتف الدمية لاع  يف رساالة خطية نرُشت قبل أيا2 عرب 
قإااة الدربية الإاطقة باسام الدادوان بأن حصاار الايَاَمان 
مان املشانقات الإفطية تم بإاًء عاىل طلبه، ويدارف الإميع 
بأن طائارات الددوان الثالثاي عىل الايَاَماان ال تإفك تقصُف 
ُيّل شااحإات الإفاط بل خَطي مأرب وصإدااء، ويان آخرلا 
قبال يومل، إضاإة إىل شان مقاتالت الددوان غاارات مكثفة 
اسانهدإت مثطات الكهرباء واملياه والإفاط والغاز ومخازن 
الغاذاء ضمان مارشوع الثصاار القائم الاذ  يسانهدف ُيّل 

احنياجات اننَْساان.
ويإدكاس انددا2 املشانقات الإفطية باكل تأييد عىل املياه 
وحرياة الواينات، وتداناي الايَاَمان من شامالها إىل جإوبها 
من أزمة ميااه خانقة، وتمند طواباريُ املواطإل أما2 خزانات 
امليااه إىل صفوف طويلاة يف صإداء وعماران وحإة والإوف 
وتداز وإب وعادن يف يامل الإغراإياا الايَاَماإية، يف ظل أزمة 
ميااه عائماة يف البالع واعنمااع رئيي عىل امليااه الإوإية، وال 
تقناُر تأثريات الثصار السادوع  األمريكي عاىل الايَاَمان 
يف قطااع املياه واملشانقات الإفطية، إ1 تنسابب يف مضاعفات 
جسايمٍة وخطرية تإذر بشلل القطاع الصثي بالكامل وإغالق 
املسنشافيات ويذلاك توقاف شاامل يف الثرياة االقنصاعية 
والُدّمالياة مان مصاناَع وبإاوٍك ورشيات، ولاذه النداعيات 
الخطارية ترب ياماَل الإغراإيا الايَاَماإية الني ال يشاالد 
مإها الرايدون عإد حذاء سالمان آل سادوع إال حصاراً حوثياً 
عىل تدز تفوُح مإه رائثة مإاطقينهم الإنإة وتزييفهم البليد.
والثديُث عن حصار يفرضه الإيش عىل تدز لو أمٌر يدعو 
للضثاك، إَمان يثارص َمان؟ وإ1ا يان الإياُش يثارص تدز، 
حساب زعمهم، إمان أين سانأتي املياه واملشانقات الإفطية 
والغذائياة إىل تداز وبارجاات ويل ندمنهام سالمان تثاارص 
املوانئ الايَاَماإية وتثنإز سافَن رشية الإفط وباقي السفن 

النإارية يف جيبوتي؟
وإ1ا يان البدُض يثاول إصل تدز عن الَهّم الوطإي الإامع 
إهو والم، إندز ليسات إال قلب الايَاَماان الإابض، يؤملها ما 
يؤلم باقاي الايَاَماإيل، وتر  عليها حالة باقي املثاإظات 
الايَاَماإية عوَن اسانفزاز الدصبياات املإاطقية املريضة، وإن 
يانات املثاإظاة تداناي من ُشاثة يف امليااه واملاواع الغذائية 
إاكان األوىل بالرايدال عإَد حذاء سالمان أن يوّجهوا أقالمهم 
ضاد البارجات الناي تمإُع وصول الغذاء والادواء إىل الايَاَمان 
حناى تثصال تدز عىل حصنها املسانثقة وليثصال املواطن 

الايَاَماإي عىل احنياجاته األساسية.
إن 1روَة الإفااق واالنثطااط األخالقاي أن ينثادث أََحااد 
أععياء الثقاإة عن حصار يداني مإه ساكان مثاإظة مديإة، 
منإالالً وراء 1لك مداناة شادب يامل ينوزع يف 22 مثاإظة 
يمإياة، يف حال أن لذا الدعاي يرقُد يف واحد مان أإخر إإاعق 
الرياض، وصإداء اليو2 تداني من الثصار السادوع  ومثلها 
1مار وإب وتدز وصددة وعمران وحإة ولثج وعدن والضالع 
و...، ومثاولاة االصطياع يف املااء الدكر عرب حمالت ممولة لن 
تثصد أيثر من الفشال املاروع؛ ألن أشاقاَءنا يف تدز لم أيثر 
وعياً من أن تُمراََّر عليهم يذبة إإة مثل لذه، ويدرف اليو2 ُيّل 
مواطان يمإاي أن من يثارص املوانئ وأن مان يقصف ناقالت 
الإفاط ومثطاات الكهرباء لاو السابُب الرئياي يف مداناة 
الايَاَماإيال جميداً، وأن الَهماَّ الوطإي الإامع ينثشاد اليو2 
يف خإدق مقارعة الددوان والثصار الشاامل الذ  يقصم ظهر 
املواطان الايَاَماإاي يف مخنلاف أَْجااااَزاء الباالع عون تمييز 
طائفي أَْو مإاطقي قذر وعخيل عاىل الُهوية الايَاَماإية، زمن 
املزايدات انعالمية وىّل بثقاإة شادبية واعية تسنمد صموعلا 
من مباعئ ثورة ناصدة اسانإلبت سالمان ويل أعداء الثرية 
لقصاف وحصار الايَاَمان خوإاً من اسانقاللها وأن الشادب 
الذ  يثمل لذا الهم الوطإي الدايل يصُدااُب اسندراَر عواطفه 
بهاذه الثمالت الرخيصة لو يإنم تفهماون، واألقال2 املأجورة 
الني صمنت عن حصار سالمان اليو2 ال يثل لها أن تنثدَث يف 

أ  شأن يندلل بالايَاَمان مدى الدلر.


