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هل يحارب اإلرهاب من 
يصنع اإلرهاب؟!

11عبد العزيز البغدادي

يـحرم قتل اإلنسان فضاًل 
عن المسلم الموحد!

عدنان الجنيد

يسلونك عن السوق السوداء 
قل هي من آثار العدوان !

12عزان الشهراني 11

تعز: مقتل 8 إماراتيين و20 مرتزقًا في الشريجة وتدمير 5 دبابات و2 مدرعات إماراتية في الشريجة والسيطرة 
على معسكر في نجد قسيم، وتدمير بارجة حربية خامسة تابعة للعدو وثالثة زوارق حربية قبالة سواحل المخاء

مصرع ثمانية جنود سعوديين وتدمير أكثر من 20 آلية في جيزان ونجران وعسير

بالمكشوف.. العدوان أمريكي
معلومات قدمتها وزارة الدفاع األمريكية:

471 طلعة جوية لناقالت الوقود
3926 ساعة مجموع ساعات تحليق الطيران 

17 مليون باوند من الوقود 
1.29 $ مليار قيمة سالح وعتاد عسكري 

22 ألف قنبلة، و 1000 قنبلة محسنة موجهة بالليزر

قائد القيادة المركزية للقوات الجوية األمريكية:
جيشنا ساند السعودية في شن الهجمات الجوية على اليمن 

اإلماراتيون لإلصالح:  أنتم خونة ومتخاذلون |             األمم المتحدة: الحصار يدمر اليمن
مركز أبحاث إسرائيلي: على صناع قرارنا استيعاب التغييرات التي تعصف بالمملكة السعودية

رسالة  في 
ــــة ــــاص خ
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رئيس التحرير:
ملي الدرواني

مدير التحرير:
أحخد عاووع

رئيس قسم التصحيح:
محخد عيل الباشا
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الدنوان: صنعاء – شارع المطار- جوار محالت الجوبي
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  - خاص: 
قاّدَ  قبائاُل مديريات أرحاب ومدخان 
ومناخاة بخحاخظاة مندااء ياو  الثالثاء 
املاايض قاخلة غذائية كبارية مقدمة ألبطال 

الجيش واللجان الشدبية.
وقاال مصادر محايل: إن لاذه القواخل 
ساتتبدها قواخل أخرى من أبنااء املديريات 
لتدزياز مخاوع وثباات الجياش واللجاان 
الشادبية يف املداارك التاي ييوضونها ضد 
الدنارص املرتزقة وتحالف الرش السدوعي.

وثّخان املصادُر تخاعال أبنااء مديريات 
أرحب ومناخة ومدخان وععخهم السايي 
وجهاوع مجالساها املحلية واستشادارلم 
املسائولية بحجام املياطار التاي يخار بها 
الوطن والذي يحتااج إىل تظاخر الجهوع من 
أبنائاه ملواجهاة قوى الرش التي اساتباحت 
ُكّل يشء واخرتقات ُكّل القوانني واألنظخة يف 
حربها الدبثية غري امللرة ضد أحخاع سبأ.

الدلياا  الثورياة  اللجناة  رئيال  وكان 

محخد عايل الحوثي، التقاى االثنني املايض، 
بقياعة السالطة املحلية واملكاتب التنخيذية 
والشايصيات  والوجهااء  واملشاايخ 

االجتخاعية بخحاخظة منداء.
ويف اللقااء قاال الحوثاي: »إن مشاايَخ 
ووجهااء وقبائل محاخظة منداء يرخضون 
ويُدرخاون  والغازاة،  والطغااة  الدادوان 

بخباعئهم وقيخهم األميلة«.
وأشاار إىل أن اللقااء بخشاايخ ووجهاء 
بهادف  يأتاي  محاخظاة مندااء  وقبائال 
املشااكل  آرائهام ومناقشاة  إىل  االساتخاع 
والهخاو  التي تدارتض ميتلف املشااريع 
اليدمية واالطالع عىل ما يجري يف السااحة 

من أحداث جراء الددوان الغاشم.
وأضااف »جئتم إىل لناا من أجل وطنكم 
خأبنااء  واساتقراركم،  وأمنكام  وشادبكم 
بخواقخهام  محاخظاة مندااء مدروخاون 
الوطنياة املرشخاة وععام جبهاات الرشف 

والبطولة بالرجال األوخياء«.
وتاباع »إن الحرب ُخرضات علينا خرضاً، 

ولم يريدون أن تبقى اليخن يف رصاع وحرب 
عائخة؛ من أجال تحقيل ميططات وألداف 
الدادوان«.. مبينااً أن الددوان عخل شاهره 
التاساع أماا  مارأى ومساخع الدالام بدد 
أن عمار كاخة مقوماات الحياة واساتهدف 
األطخال والنساء والشيوخ يف عدوان لخجي 

وساخر وغري ملر.
املازارع  اساتهدف  الدادوان  أن  وذكار 
املواطناني  ومناازل  واألساواق  واملصاناع 
بتداون من قبل اليالاء اإلرسائيليني الذين 
بالقنابال  واملحاخظاات  املادن  يقصخاون 
املحرماة عوليااً والتي تساقط عاىل رؤوس 
األبرياء، كخا ساقطت تلك القنابل عىل أبناء 
الشادب الخلساطيني يف غزة وكذا يف جنوب 
لبنان ولي نخل القنابل التي يقصخون بها 

اليو  الشدب اليخني.
وععاا رئيل اللجنة الثورياة الدليا كاخة 
أبنااء اليخان والقبائل واملشاايخ والوجهاء 
إىل تحخل املساؤولية واالضطالع بدورلم يف 
توحيد الصخوف والتالحام الوطني ملواجهة 

الددوان والتصدي للغزاة.
خيخاا أكاد مشاايخ ووجهااء محاخظة 
مندااء اساتدداعلم الوقاوف مخااً واحداً 
للدخااع عان الوطان والحخااظ عاىل أمناه 
الدادوان  وجاه  يف  والوقاوف  واساتقراره 
الغاشام.. مدليان عان ثقتهام الكبرية يف 
استشادار الجخياع للخساؤولية التأرييية 
التاي يخر بها الوطن جاراء الددوان والدخل 
عىل ساد الخاراغ الدساتوري خاالل املرحلة 

القاعمة.
كخا أكادوا إعراكهم للخياطر التي تحاك 
ضاد الوطن من قبال عول تحالاف الددوان 
تظاخار  رضورة  إىل  الختاني  ومرتزقتاه.. 
الجهوع؛ لتجااوز لذه التحدياات واملياطر 

التي تواجهها البالع.
وأشار املتحدثون إىل أن محاخظة منداء 
تدتال مخا  أمان للدامخاة منداء، وعىل 
الجهاات ذات الدالقة االلتخاا  بها وتدزيز 
جوانب التنسايل بني القياعات واملؤسسات 

لرخدلا باملشاريع اليدمية والتنخوية.

  - خاص: 
قال املنسال املقيم لألمم املتحدة يف بالعنا باولو ليخبو: 
إن األمام املتحادة ماا تازال متخساكة بأناه ال يوجد حل 
عساكري لحل األزماة يف بالعنا، عاعياً جخياع األطراف إىل 

الدخاول يف مخاوضاات مان شاأنها أن تاؤعي إىل تحقيل 
السال  الدائم.

وأضاف أن املبدوث الياص لليخن إسخاعيل ولد الشيخ 
ساوف يؤعي مهامه مع قياعات جخياع األطراف يف اليخن 
من أجل انتقال سايايس سالخي ومنظم عىل أساس حوار 

سيايس شامل.

وأبادى باولاو اساتياءه مان القياوع املخروضاة عىل 
الاوارعات التجارية عىل بالعنا والحصار، مشارياً إىل أن لها 
تأثارياً مدمرا عاىل حياة املواطناني اليخنيني، الختااً إىل أن 
لناك نقصاً شاديداً للغاية يف ميزونات السالع األساسية 
للبقااء عاىل قياد الحيااة، مثال املاواع الغذائياة والوقوع 

واإلمداعات الطبية

دعا جميع الأطراف للدخول يف مفاو�سات لتحقيق ال�سالم الدائم

المنسق المقيم لألمم المتحدة: الحصار والقيود على الواردات التجارية مدمر لحياة المواطنين اليمنيين

  - خاص: 
القبلياة بخديرية  اللقااءات  تتوامال 
السالخية بخحاخظاة ريخاة للتوقيع عىل 
وثيقة الارشف القبلية لرتسايخ الثوابت 

الوطنية.
ويف اللقاءات التي نظخها أبناء وقبائل 
بناي الجاراعي وبناي الدبادي وجدارية 
والدومار، ألقيت كلخات مان قبل وجهاء 
تلك القبائل أكدت عىل ألخية عور القبيلة 
الظالام  الدادوان  مواجهاة  يف  اليخنياة 
وحصاره الجائر من خالل تكاتف الجهوع 
للوقاوف مخاً واحاداً إىل جاناب الجيش 

واللجان الشدبية.
مان جانبهم أكاد أبناء وقبائال ريخة 
اساتدداعلم ععم رجال الجيش واللجان 
الشادبية بخيتلاف الوساائل وبالدتااع 
والرجال ملسااندتهم يف املداارك القتالية 
ضد الددوان وحخاية سياعة اليخن وأمنه 

واستقراره.
مان جانباه، أشااع مسائول التالحم 
القبيل الشادبي بخحاخظة ريخة الشايخ 

مالح الضبيباي بتخاعل ميتلاف قبائل 
مديرياات املحاخظاة مع حخلاة التوقيع 

عىل وثيقة الرّشف القبلية.
وأوضاح الضبيباي أن نجااَح املرحلة 
األوىل مان حخلة التوقيع عىل الوثيقة تدد 
رساالًة عىل إجخاع القبائال اليخنية عىل 
مواجهاة الددوان الغاشام وأن الشادب 
اليخناي لان ييَضَع ألية قاوى عاخلية أو 
خارجياة تسادى لتجزئة الوطان مهخا 

كانت الظروف.
وَحيَّا مسائوُل التالُحُم الَقبيَل الشدبي 
بخحاخظاة ريخة، الاروح الوطنياة التي 
يتحىل بها أبنااُء مديريات الجبني ومزلر 
الطداا   وباالع  والجدخرياة  وكساخة 
والسلخية والذي تجّسد مستوى تخاعلهم 
وإقبالهام الكباري للتوقيع عاىل الوثيقة 
الهاعخاة لتخديال عور القبيلة يف مواَجهة 
الدادوان السادوعي الغاشام واإلساها  

الخاعل يف عخلية البناء والتنخية.
مؤكداً أن أبناَء وقبائل ريخة سايظلون 
يف مقدماة الصخاوف للدخاع عن ساياعة 

الوطن وأمنه واستقراره.

اأكدوا اأن القوافل �ستتواىل لتعزيز ال�سمود �سد العدوان واملرتزقة
قبائل محافظة صنعاء يقدمون قوافل غذائية دعمًا 

ألبطال الجيش واللجان الشعبية المرابطين في ميادين الشرف

لقاءات موسعة بمحافظة ريمة للتوقيع 
على وثيقة الشرف القبلية وللتنديد 

باستمرار العدوان والحصار على بالدنا 

مقتل 15 مرتزقًا وإصابة 30 آخرين في 
محاولة فاشلة للمرتزقة للتسلل إلى منطقة 

بني شبيب بمحافظة إب
  - خاص: 

 تخكن أبطاُل الجيش واللجان الشدبية، ومدهم أبناء محاخظة إب 
الرشخاء، يو  أمل األربداء، من إخشال محاولة ملجاميع من مرتزقة 
الددوان السادوعي األمريكي التسلل إىل منطقة بني شبيب والتخركز 

يف جبل ظهرة عدن. 
وأوضاح مصادر عساكري أن مجامياَع مان مرتزقاة الدادوان 
السادوعي األمريكي حاولوا التسالل إىل منطقة بني شبيب والتخركز 
يف جبال »ظهرة عدن«، إال أن أبنااء املنطقة بالتداون مع وحدات من 
الجياش واللجان الشادبية تصّدوا لهم وعحرولام وأوقدوا خيهم 15 

قتيالً وأكثر من 30 جريحاً، خيخا الذ البقية بالخرار.
وأشاار املصادُر إىل أن منطقة بني شابيب الجبلياة بخحاخظة إب 
تدرضات عاىل مدى أسابوع لسلسالة من الغاارات من قبال طريان 
الددوان السادوعي األمريكي واستهدخت املشااريع اليدمية ومنازل 
املواطناني، يف محاولة لتهيئة األجواء أما  مرتزقاة الددوان للدخول 
خاء الذين يقخون  إىل املنطقة. وأشااع املصدر بأبناء محاخظة إب الرشرُّ
جنبااً إىل جنب مع إخوانهم أبطال الجيش واللجان الشادبية لحخاية 

مناطقهم ومنع مرتزقة الددوان السدوعي األمريكي من عخولها.

نجاة مدير عام فرع مصلحة الجوازات 
بمحافظة إب من محاولة اغتيال

  - متابعات: 
نجاا مديُر عا  خرع مصلحة الهجرة والجاوازات بإب الدقيد أنور 

املتوكل، من محاولة اغتيال بدبوة ناسخة. 
وأوضح مصدٌر أمنيٌّ بخحاخظة إب لوكالة األنباء اليخنية )سبأ( أن 
عبوة ناسخة ُزرعت يف سيارة خرعة أما  مبنى خرع املصلحة انخجرت 
أثناء مرور الدقيد املتوكل خالل عوعته من عخله باملصلحة.. الختاً إىل 

أن االنخجار أعى إىل إمابة أحد مراخقيه بإمابات خخيخة.
وأشار املصدر إىل أن األجهزة األمنية بارشت التحقيقات ملدرخة َمن 
يقخاون وراء لذه الحاعثة اإلجرامياة لتدقبهم وضبطهم وتقديخهم 

للددالة لينالوا جزاءلم الراعع.

وقفة احتجاجية لطالبات مدرسة الخنساء 
بذمار للمطالبة بإيقاف العدوان وفك الحصار

  - خاص: 
نّخاذت طالبااُت مدرساة الينسااء بخديناة ذمار، مبااح أمل 
األربدااء، وقخاة احتجاجياة للخطالبة بإيقااف الددوان السادوعي 

األمريكي الغاشم والحصار اليانل عىل الشدب اليخني.
وطالبت الوقخة بوضع َحااادٍّ لجرائم الددوان السدوعي األمريكي 
وتدمريه الشامل والكامل للبنى التحتية واملنشآت الحيوية يف ميتلف 

املحاخظات اليخنية.. 
عاعية املجتخع الدويل إىل تحخل مساؤولياته يف إيقاف الددوان وخك 

الحصار؛ كونه يتناىف كلياً مع جخيع املباعئ والقيم اإلنسانية.
وتيللات الوقخة كلخاات ومشااركات تدبوية وتوعوية كشاخت 
جانبااً من الحقد السادوعي األمريكي عىل اليخن ومن بشااعة لذه 
األنظخة اإلجرامية التي تساتيد  أختك األسالحة بخاا خيها املحرمة 

عولياً لقصف منازل املواطنني وقرالم ومختلكاتهم.

قبائل الحدا بذمار: مستعدون 
لرفد الجبهات بالمقاتلين للدفاع 

عن الوطن ومواجهة المرتزقة

  - خاص: 
نّظام أبناُء قبيلة الحاداء، يو  أمل الثالثااء، بخحاخظة ذمار لقاًء 

قبلياً بخدينة زراجة تحت شدار »مامدون أقوياء أما  الددوان«.
وأكد املشااركون يف اللقاء مخوع وثبات قبيلاة الحدا مع ُكّل قبائل 

اليخن وأبنائها الرشخاء يف وجه الددوان السدوعي عىل اليخن.
وأشااع املشااركون بكل أبناء اليخن الذين يواجهون الددوان يف ُكّل 
الجبهات، كخا أشاعوا بكل القبل اليخنية التي وّقدت عىل وثيقة الرشف 
القبلية.. مؤكدين جهوزيتهم املساتخرة لرخاد الجبهات باملقاتلني من 
أبنائها، وشارك يف الوقخة عدع من وجهاء ومشايخ وأبناء قبيلة الحدا.
وحيّاا املشااركون انتصاارات أبطاال اليخان يف الجياش واللجاان 

الشدبية التي يحّققونها عىل عول الددوان واملرتزقة والدخالء.
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م�سرع ثمانية من جنود العدو على الأقل بتدمري دبابة واآليتني

تدمير أكثر من 20 آلية تابعة للعدو في جيزان ونجران وعسير

القب�ض على 20 مرتزقاً من اأتباع ها�سم الأحمر يحملون اأ�سلحة �سعودية

إشتباكات عنيفة بين المرتزقة من مراد وعبيدة على 
خلفية قرارات إخوانية ومطالب مالية بمحافظة مأرب

�سبط خمازن اأ�سلحة يف اأرحب واحلديدة وتفكيك عبوة نا�سفة يف ع�سر واإف�سال عمليات ت�سلل 
ملرتزقة العدوان يف اإب وبني �سبيان و�سبط 240 كيلو من احل�سي�ض يف باقم

إنجازات أمنية نوعية في مختلف محافظات 
الجمهورية تكسر ظهر العدوان ومرتزقته

  - خاص:
لقي طاقُم مدرعة تابدة للددو مرصعهم، 
جاراء تدمريلا بقصاف ماروخاي من قبل 
الجياش واللجان الشادبية، أمال األربداء، 
بخدينة الربوعة يف عسري، بالتزامن مع قصف 
مخاثل اساتهدف تجخدااٍت لآللياات التابدة 
للددو بخحااذاة املجخع الحكوماي بالربوعة 

بددع من الصواريخ.
ويف جيزان عكت القوة الصاروخية للجيش 
واللجاان الشادبية بُرج مراقباة بالقرب من 
موقاع ملحخاة باتجااه اليوباة، خيخا طال 
القصاف موقع البحطيط يف اليوبة نخساها 
بالتزامن اشتدال النريان من موقع الخريضة 
الدساكري إثار اساتهداخه بددع مان قذائف 
املدخدية، حيث شاولدت سايارات اإلسداف 
تهارع إىل املوقع لنقل قتاىل أو مصابني جراء 

القصف.
ويف نجاران عكات القاوة املدخدية موقدي 
عليب والدش الدساكريني بددٍع من القذائف 
املدخدياة بالتزامان ماع قصاف ماروخاي 
اساتهدف موقع الساديل وجبل حخر، مخا 
أعَّى إىل لروب للجنوع السدوعيني باآلليات.

وامال الجياُش واللجان الشادبية تدمري 
وإحاراق عباباات ومدرعاات الدادو بشاكل 

وومال عدعلا إىل ثخان خاالل يومني خقط، 
وأكثار مان 20 خالل األياا  املاضياة، وذلك 
يف ميتلاف جبهات الحادوع خيخا لقي طاقم 

احدى الدبابات مرصعهم بنجران.
خخي نجران عّمر أبطاال الجيش واللجان 
الشدبية عبابة تابدة للددو من طراز »ابرامز« 
رشق موقع الرشخة الدسكري بنجران ولقي 
طاقخها من جنوع الدد مصارعهم، وبحسب 

مصدر عسكري، استهدخت الدبابة بصاروخ 
موّجاه لادى محاولتهاا االقرتاب مان موقع 
الرشخاة ولقي طاقهخاا مصارعهام ويصل 

عدُعلم بني اثنني إىل أربدة جنوع. 
وضخن عخليات الجيش واللجان الشدبية 
يف نجران أمطرت قوة املدخدية موقدي الدش 
ونهوقة الدساكريني بدرشات القذائف، خيخا 
تولات القاوة الصاروخياة عك مركاز قياعة 

الحاجاز الدساكري بصلياات مان مواريخ 
غراع.

كخا تخكن أبطال الجيش واللجان الشدبية 
من تدمري مصخحة عساكرية وإحراق أربدة 
أطقام بقصاف مدخداي اساتهدف تجخدااً 
لقوات الددو غرب مدينة الربوعة بدسري بدد 
أربع وعرشين سااعة عىل تدماري أربع آليات 
ومدرعة وطقخاني يف ذات املوقع. خيخا عكت 

القاوة الصاروخياة واملدخدية تجخدااً للددو 
بخحاذاة موقع اليورمة الدسكري.

ويف جيازان تصاعدت أعخادة الدخان من 
نقطاة تجخاع لقاوات وآليات الدادو جنوب 
لقصاف  تدرضهام  جاراء  الشابكة  موقاع 
ماروخاي ومدخداي أّعى إىل تدماري آليتاني، 
خيخا يؤكد مصدر عساكري وقاوع إمابات 
إىل أن سايارات  يف مخاوف الدادو، مشارياً 
اإلساداف التابداة للددو لرعات إىل النقطة 

التي تم استهداخها.
واساتخراراً الساتهداف تجخداات الدادو 
عّكت القاوة الصاروخياة واملدخدية بالجيش 
واللجان الشادبية قاوة تابدة للدادو جنوب 
مدينة اليوباة بالتزامن ماع قصف مدخدي 
وماروخي استهدف مواقع الخريضة وعثلة 
الواقاع خلف منطقة الساوعة باليوبة، كخا 
طاال القصاف الصاروخاي موقداني )خلف 
املدنال( واملساتحدث الدساكريني بددع من 

مواريخ غراع املطورة.
وبحساب املدلوماات الدساكرية يكاون 
أبطاال الجيش واللجان الشادبية قد تخكنوا 
خاالل الاا8ل سااعة املاضياة مان تدماري 
وإحاراق 16 آلية بينها مصخحاات وعبابات 
وأطقام عساكرية يف مواقاع الدادو بنجران 

وجيزان وعسري.

  - خاص:
لقاي خخساُة عنارص مان املرتزقة مصارعهام وأميب 
ساتة آخارون بخديناة ماأرب، يف اشاتباكات عاىل خلخية 
احتجاجاات للخطالبة بخساتحقات مالية من الغازاة ثخناً 
لييانتهام وجاّراء خالخات عاىل تديينات إخوانياة قا  بها 
املدعو الدراعة انتهت بسايطرة مرتزقاة من مراع عىل حخة 
املصارية، وأخاعت املصااعر أن مجاميع من املرتزقة طالبت 
يف وقت سابل برصف رواتبها ومستحقاتها املالية، وُوجهت 
بالقخع من قبل مليشايا اإلخوان، كخا أكد مصدر محيل من 
محاخظاة مأرب أن التديينات األخارية التي أجرالا القياعي 
اإلمالحي سالطان الداراعة والتي أقىص منهاا أبناء قبيلة 
ماراع تخامااً، باإلضاخة إىل تجالال عولة اإلمارات ملشاايخ 

قبيلاة مراع وعد  إرشاكهم يف املشااورات التي تجرى حالياً 
يف اإلماارات بتومية مان الدراعة كانت سابباً لزياعة التوتر 

واندالع االشتباكات.
مان جانب آخار تجادعت املواجهاات الليلية بخدساكر 
الحخاة بخنطقة الخلاج التابدة ملدينة مأرب بني املليشايات 
وأسخرت عن سقوط أربدة قتىل وعدٍع من الجرحى، وال يزال 

التوتر يسوع املنطقة.
وشان طاريان الدادوان السادوعي األمريكي غاارة عىل 
موقاع يتبع املرتزقة يف كوخل بخديرية رصواح أساخرت عن 
ساقوط قتىل وجرحاى يف مخاوف املرتزقة وتدماري آليات 
عساكرية تابدة لهم، ويأتي االساتهداف املتكارر للخرتزقة 
يف ظال تصاعاد اليالخات الداخلياة بني قياعات املليشايات 

املسلحة عىل توزيع املستحقات املالية.
من جانب آخار أعلنت اإلماراُت عن مرصع أحد جنوعلا 

متأثراً بإمابته يف عخلية ماخر النوعية التي استهدف خيها 
الجيش اليخني واللجان الشادبية مدساكراً للغزاة يف ماخر 

أسخر عن مرصع ما يزيد عن 60 جندياً إماراتياً.
لذا وقد شن طريان الددوان السدوعي الغاشم يو  أمل 
أكثار من 20 غارًة عاىل مديرية رصواح بخأرب اساتهدخت 
مناازَل املواطناني بخنطقة الدطخاني برصواح، ماا أعَّى إىل 

تدمري منزلني وترضر عدع من املنازل.
كخاا اساتهدف الطريان املدااعي مناطال الحقيل وجبل 

ليالن واليط الدا  برصواح.
لذا وقد تخّكن أبطاُل الجيش واللجان الشدبية من إلقاء 
القبض عىل 20 من املرتزقة التابدني لليائن لاشام األحخر 
ولام يف طريقهم من ماأرب إىل الجوف وبحوزتهم أسالحة 

سدوعية.

  - خاص:
واللجاان  األمنياة  األجهازُة  تخّكنات   
الشادبية، ياو  أمل األربدااء، من ضبط 
ميزن أسلحة خخيخة ومتوسطة يف منزل 
أحاد املواطناني يف قرياة رشاع بخديرياة 

أرحب.
وعالخت الوحدات امليتصة لذا امليزن 
بداد عخلية رمد وتَحااارٍّ عقيقة من قبل 
األجهزة بالتداون مع املواطنني الرشخاء.. 
والاذي بادوره يؤكاُد يقظة رجاال األمن 
واللجان الشادبية وإخشالهم املستخر لكّل 

امليططات التي يحيكها أعداء الوطن.
كخا نَجحات األجهزُة األمنياُة واللجان 
الشدبية، الثالثاء املايض، من تخكيك عبوة 
ناساخة زرعها مجهولون بدراجة نارية يف 

منطقة عرص بالدامخة منداء.
األجهازة  أن  أمناي  مصادر  وأوضاح 
األمنية واللجان الشادبية اكتشاخوا عبوة 
ناساخة ُزرعت يف عراجاة نارية يف منطقة 
عارص.. الختاً إىل اناه تم اساتدعاُء خلاء 
حاليااً  ويجاري  لتخكيكهاا  املتخجارات 
التحقيال يف القضياة ملدرخاة مان يقاف 
وراء الدخلية لضبطهم وتقديخهم للددالة 

لينالوا جزاءلم الراعع.
يف الحديادة تخكنات األجهازة األمنياة 
واللجان الشدبية من ضبط ميزن أسلحة 

متنوعة تابع ملرتزقة الددوان.
وأوضح مصدر أمني أن عخليَة الضبط 
جاءت بدد التحقيقات ماع إحدى الياليا 
اإلرلابياة املرتبطاة بالدادوان يف الحديدة 
والتاي قااعت األجهازة األمنياة واللجان 
الشادبية إىل امليازن الاذي يحتاوي عاىل 

كخيات من األسلحة الرشاشة وقذائف اآلر 
بي جاي ومخائح ذخارية ومداخع لاون 
وقنابال يدوية وألغاا  أرضياة ومواعل 

وغريلا.
وأشاار املصادر إىل أن نتائاج التحقيل 
بيّنات أن اليلية كانت تقوُ  باالعتداء عىل 
الدوريات واملقارات األمنية والحكومية يف 
الحديادة، بهدف إقالق األمن واالساتقرار 

والسكينة الدامة يف املجتخع.
وتخكنات وحادات أمنياة متيصصاة 
من ضبط عناارص تابدة ملرتزقة التحالف 
السادوعي يف منطقاة بناي ضبياان بداد 
محاولتها إثارة األوضاع وإقالق الساكنية 

الدامة يف املنطقة.
وأكدت املصاعر أن عنارَص من مرتزقة 
الددوان السدوعي استحدثت نقطة تقّطع 
عاىل الطريل الدا  يف جبل مالوي بخنطقة 

بني ضبيان.
وأشاارت املصااعر األمنياة أن وحدات 
متيصصاة أمنياة تحركات عاىل الخاور 

وقامت باتياذ االجراءات الالزمة.
ويف بخحاخظاة إب حاولات ياو  أمل 
مجاميُع مان مرتزقة الددوان السادوعي 
األمريكي التسالل إىل منطقة بني شابيب 
والتخركاز يف جبال »ظهارة عادن«، إال أن 
أبنااء املنطقة بخضل اللاه وبالتداون مع 
وحادات مان الجياش واللجان الشادبية 
اشاتبكوا مدهام ومندولام مان عخاول 
املنطقة وأوقدوا خيهم 15 قتيالً وأكثر من 

30 جريحاً والذ البقية بالخرار. 
كخاا تخكنت األجهازة األمنية واللجان 
الشادبية من ضباط ٢٤٠ كيلو حشايش 
بخديرية باقام الحدوعية كانت يف طريقها 

إىل السدوعية.

يف عملية ا�ستباقية للجي�ض واللجان ال�سعبية بالبي�ساء
إستعادة وتأمين عدد من مواقع 

مرتزقة العدوان في ذي ناعم
  - خاص:

تخكن أبطاُل الجيش واللجان الشادبية مان تأمني عدع من املواقع التي 
كان يتخركز خيها مرتزقة الددوان يف منطقة ذي ناعم بالبيضاء.

وأوضح مصدر عساكري بخحاخظة البيضاء لصدى املسارية أن الجيَش 
واللجان الشادبية نخذوا عخلية عسكرية لتطهري عدع من املواقع التي كان 
يتخركاز خيها مرتزقة الددوان السادوعي يف منطقة ذي ناعم، وتخكنوا من 
تأمني تلك املواقع وعحر املرتزقة منها وكبّدولم خساائَ يف األرواح والدتاع، 
واساتداعوا عتاعاً وأسالحة كان املرتزقة اساتولوا عليها من املدسكرات يف 

خرتات سابقة.
وأشاار املصدر إىل أن طرياَن الددوان السدوعي شن سلسلة من الغارات 
عاىل املواقاع التي تم تأمينها بهادف إنقاذ املرتزقة لكان عون جدوى، كخا 
شن الطريان املداعي غاراٍت عىل منطقة آل عبش يف مديرية ناطع بالبيضاء 

أسخرت عن سقوط ضحايا.
وثّخان املصدر تداون أبناء املنطقة الرشخااء مع أبطال الجيش واللجان 
الشدبية يف عحر املرتزقة وتأمني مناطقهم وتطهريلا من مرتزقة الددوان.

اجلرحى يتهمون مرتزقة الإ�سالح بالعن�سرية واخليانة
مصرع 18 مرتزقًا وجرح العشرات بغارة 

جوية استهدفت موقعًا لهم بشبوة
  - خاص:

لقاي 18 جنوبياً مصارَعهم، وأميب الدرشات مخان كان يتم إعداُعلم 
كخرتزقة للقتال يف مخوف قوات الغزو يف تدز، وذلك بغارة جوية استهدخت 

موقداً لهم بخحاخظة شبوة.
وتضاربت األنباء حول الحاعثة، حيث تقول وساائل إعالمية جنوبية إن 
الغارة نخذتها طائرة تابدة لدول الددوان وأخرى تقول إنها جاءت بواسطة 
طائارة أمريكية بدون طيار، غاري أن جخيَع األطراف املدنية لم يصدر عنها 
أي توضياح، أما قياعات املسالحني الذين تم اساتهداُخهم خالتزمت الصخت 
واكتخت الوسائل اإلعالمية التابدة ملرتزقة الددوان بالكشف عن الحاعثة.

وعاىل وقع الهجاو  اإلماراتي عاىل حزب اإلماالح واتهاماه بالتياذُل 
وخياناة قاوات االحتاالل بتداز نقلات وساائل إعالمياة عان جرحاى يف 
مستشاخيات عادن مان املرتزقاة الذين جيء بهام من الجناوب للقتال يف 
جبهاات تداز، حيث وجهوا اتهاماات لنظرائهم يف تدز حول ماا عار يف تلك 

املدارك التي أعَّت ملقتل وجرح املئات منهم.
ومن باني تلك االتهامات التي وّجهها أولئك الجرحى بقولهم إن مرتزقَة 
الددوان من حزب اإلمالح أشااروا لهم عىل طريل ترابي وأكدوا لهم خلوَّه 
من األلغا  ولكن الحقيقَة كانت عكل ذلك، بحسب قولهم، حيث لقي عدع 

منهم مصارعهم وجرح عدع كبري جراء لغم أريض، حسب زعخهم.
كخاا وّجاه أولئك الجرحاى اتهامااٍت متدادعة ملرتزقة حازب اإلمالح 
كالييانة واالستهتار بأرواحهم واالمتناع عن إسداف جرحالم، باإلضاخة 

إىل تلقيهم مداملًة عنرصيًة، حسب تدبريلم.
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  - خاص:
حّقال أبطااُل الجبهاة الوطنياة ملقاوماة 
الدادوان ومرتزقته، بخسااندة قاوات الجيش 
واللجاان الشادبية يف محاخظاة تداز، خاالل 
اليومني املاضيني، انتصاراٍت عظيخًة يف ميتلف 

جبهات املحاخظة.
 يف الجبهاة الداخلياة للخديناة خخت موُت 
املرتازق حخاوع امليااليف والرشاجاي ومااعق 
رسحان، ولم مجرع الختاات للددوان يقتتلون 
خيخا بينهم، وبزغ اسام أبو الدباس وجخاعاته 
لتكخريية؛ بسابب تحويل اإلمارات والسدوعية 
إليهام خشاية\ً مان تقوياة حازب  ععخهاا 

اإلمالح.
َويف لذه الجبهة التي تنحرص وساط املدينة 
يف حواري مدادوعة، تديش عصاباات املرتزقة 
امليتلخة حالة ضدف وولان مع تصاعد لقوة 
الجياش واللجاان الذيان أمبحاوا امُلباعرين يف 
الهجاو  وخاماة يف منطقاة الشاخايس التي 
تطال عاىل مستشاخى الثاورة الداا  بخوقده 
االسارتاتيجي الذي يُطل عىل جازء من املدينة، 
أو يف تباة الوكيل وعصيخرة وكالبة القريبة من 
أحد مداقل امُلرتزقة الذي يتحصن به املياليف يف 

منطقة الروضة.
وخاالل اليوماني األخريين ساقط عدع من 
مرتزقاة الدادوان يف قصاف للجياش واللجان 
الشادبية عىل تجخع لهام يف تباة الوكيل وتبة 

الشخايس وسط املدينة.
ولقي عدٌع مان قياعات املرتزقاة والدنارص 
التكخريياة يف مناطل ميتلخة مان مدينة تدز 
مصارعهام برمااص أبطاال قاوات الجياش 
واللجاان الشادبية، ومن بني لاؤالء القياعات 
املرتزقاة مراع سايف املليكي القيااعي إخواني 
واملادرب يف جامدة اإليخان من أكثار القياعات 
اساتقطاباً للشباب، حيث ُقتل يف جبهة ثدبات، 
كخا قتل نبيل الشيباني شقيل نارص الشيباني 
القيااعي يف كتائاب أباو الدباس الداعشاية يف 
الحصاب. وأتبدهخا مقتل ُكّل مان أنور محخد 
رشف الرشعبي نجل القياعي اإلمالحي محخد 
رشف وإبراليام اإلعريل ومحخاد خؤاع يف تبة 
الشاخايس، كخاا لقاي تكخريياان مرصعيهخا 
خاالل محاولتهخا تخجري منازل أحد املواطنني 
بقرياة بالار بخديرياة ماوياة، عاىل خلخياة 
رخضاه للددوان، وأعى االنخجاار إىل وقوع عدع 
من اإلمابات بني ساكان املنازل، باإلضاخة إىل 

أرضار ماعية يف املنزل جراء االنخجار.
ويف جبهاة املرِساخ والتي تقاع غرب مدينة 
تدز، وتدتل أحد املدسكرات املختوحة للخرتزقة 
مرشعاة  يف  ملدساكراتهم  إمداعلام  وطريال 
وحدناان ومال، أو حتاى لوماول الساالح 
واآلليات إىل املدينة، ومنها علت اآلليات الثخان 
إىل وساط مدينة تداز عل االلتخااف عىل جبل 
مال ووملات إىل القيااعي التكخاريي الددو 
أباو الدبااس، وبتطهاري جبهة املارساخ ونجد 
ُقسايم يكون أبطاال الجبهة الوطنياة وقوات 
الجياش واللجاان الشادبية قد قطداوا طريل 
إمداع املرتزقة يف مل وحدنان ووساط املدينة، 
واساتخراراً لهذه االنتصاارات يف جبهة املرساخ 
نجد ُقسيم حقل أبطال الجبهة الوطنية وقوات 
الجياش واللجاان انتصاراً آخر مسااء الثالثاء 
بالسايطرة عىل مدساكر املرتزقة يف رأس نجد 

قسيم، والسيطرة عىل موقع الكسارة.
 وأخااع مصدر عساكري أن أبطاال الجيش 

واللجان الشادبية اساتهدخوا ميازن أسالحة 
تابدة للخرتزقة خلف موقع الكسارة باملدخدية، 

وأن النريان اشتدلت خيها.
يجة، كارش والتي تقع  أماا يف جبهاة الرشرُّ
جناوب مديناة تداز وتُدد مان ألام الجبهات 
التاي يُحاول منهاا املرتزقاة والُغازاة الدخول 
إىل املحاخظاة، يف لاذه الجبهاة أُوقدت محارق 
لدباباات وآلياات الدادو عىل مدى أسابوعني، 
حياث ييرس الددو خيها ما بني عبابتني وآليتني 
ُكّل ياو ، محااوالً الدخول عاىل امُلحاخظة عون 
جادوى، بصخوع أبطاال الجبهاة الوطنية من 
ألاايل الرالادة ماع قاوات الجياش واللجاان 
الشادبية التاي تُسايطر حاليااً عاىل التبااب 

االسرتاتيجية املحيطة بالطريل الدا .

 ويف ساياٍق متصال تخكان أبطاال الجيش 
واللجاان الشادبية ظهر أمال -األربداء- من 
اساتدراج مجامياع مان مرتزقة الدادوان إىل 
ساوق الرشيجاة ونصبوا لهم كخينااً محكخاً، 
عماروا خياه 3 مدرعات، وال تازال أكثر من 20 
جثاًة ملقااة يف الساوق حتاى لحظاة ومول 

اليل.
 ويف اليوماني املاضياني قا  رجااُل الجبهة 
الوطنياة وقاوات الجياش واللجان الشادبية، 
بتطهاري عدع مان املواقاع والتبااب التي كان 
املرتزقاة يتخركازون خيهاا، كخا أخااع مصدر 
باأن  اإلعالمياة«  تداز  لاا«جبهاة  عساكري 
اإلماارات قامات بساحب جنوعلا مان جبهة 
الرشيجاة بدد مارصع 8 منهم، وتقاد  كبري 

لرجال الجبهة الوطنية وقوات الجيش واللجان 
الشدبية.

اإلعالمياني  اتهاماات  وساط  ذلاك  جااء   
الجنوبياني أللاايل تداز بيذالنهام واتهامات 
اإلماالح  حازب  لدناارص  إماراتياة  أخارى 
بالتوررُّط يف قتلهم من اليلف، حيث أن املرتزقة 
السالخيني من أبنااء الجنوب كاناوا يف املقدمة 
حساب امليطاط يليهام جناوُع اإلماارات ويف 

اليلف عنارص حزب اإلمالح.
 لاذا وأكاد مصادر عساكري لجبهاة تدز 
اإلعالمياة أن حصيلة ما تم تدمريه يف الرشيجة 
كرش يو  الثالثاء من أسالحة الغزاة واملرتزقة 
7 آلياات منهاا 5 عباباات أبراماز َو2 مدرعاة 
إماراتياة. كخاا أكاد وماول 5 جثاث لجناوع 

إماراتيني وقياعي ميداني من املرتزقة إىل قاعدة 
الدند.

ويف جبهاة الوازعياة والتي تقاُع يف الجنوب 
الغرباي للخحاخظة ولي مثال جبهة الرُشيجة 
ُمتصلاة مع حدوع لحج، وِمن شادابها يُحاول 
امُلرتزقاة الدخاول إىل محاخظة تداز، ويالقون 
ضداَف ماا يتلقونه مان محارق كارش، خخي 
لذه الجبهة حتى ياو  أمل األربداء، احرتقت 
أكثر من 20 آلية للدادو ما بني عبابة ومدرعه، 
كخاا أن الدادع األكل مان قتىل امُلرتزقاة الذين 
تضج ِبهم مشايف عدن ولحج قاعمون من لذه 
الجبهة التي يُسّطر أبطال الجبهة الوطنية من 
ألايل األحيوق مع قوات الجيش واللجان أعظم 

مور الصخوع واملقاومة.
األمال  يف  تام  الجبهاة  لاذه  جدياد  ويف   
إعطااُب مدرعتاني ول أطقم تابداة للخرتزقة، 
يف اساتهداف القوة الصاروخياة تجخداً آلليات 
الغازاة واملرتزقة، حاولاوا التقاد ، األمر الذي 

جدل املرتزقة يرتاجدون ويهربون.
اا يف الجبهاة السااحلية امليااء وذوباب  أمَّ
وبااب املندب من الجبهات التاي يُرّكز الددوان 
عليهاا منذ بدايات عخلياتاه اإلجرامية بقصف 
األعاراس واملديناة الساكنية لدخاال امليااء، 
ومؤخاراً يساتهدف ُكّل يشء حاي يف السااحل 
حتاى يَخارغ مان الوجاوع اإلنسااني ويكون 
السااحل منطقاًة مختوحًة للطاريان والبوارج 

تخهيداً إلنزال بحري.
 ومؤخراً شنّت بوارج الددوان قصخاً مكثخاً 
ملناازل الصياعين وموانائ االنازال يف اليوخة 

ولقواربهم يف البحر. 
الجياش  لقاوات  االنتصاارات  جدياد  ويف 
واللجان يف لاذه الجبهة قامت وحدة اإلساناع 
الصاروخاي باساتهداف بارجة حربياة تابدة 
للدادو بصااروخ موجاه وتدمريلاا بالكامل، 
ُقبالة سواحل املياء، باإلضاخة إىل ثالثة زوارق 

حربية مراخقة لها.
 وتدتال لاذه البارجاة اليامساة لتحالف 
الددوان السدوعي األمريكي التي تُحرقها قوات 

الجيش واللجان الشدبية.
 لذا وقا  أبطاُل الجيش واللجان الشادبية 
يو  أمال _األربداء_ بتدماري مدرعات وآليتني 
عسكريتني، وسقط عرشات امُلرتزقة أثناء مّد 
زحاف ملرتزقة الدادوان يف منطقة ذو باب عىل 

ُمدسكر الدخري.
 كخاا تم اساتهداف تجخاع للخرتزقة يف تبة 
اليازان بالدخاري، أعى إىل إحاراق آلية مدرعة 

وسقط عدع من املرتزقة بني قتيل وجريح.
 وأخااع مصادر عساكري لا«جبهاة تداز 
اإلعالمياة »أن مان باني املرتزقاة الذيان لقوا 
مرصعهم يو  أمل األربداء يف محيط مدسكر 
الدخاري بخديرياة ذو بااب القيااعي الداعيش 
املدعو عز الدين الصبيحي أمري إمارة عار سادد 
بوالية عدن حساب التصنياف الياص لتنظيم 

عاعش. 
وعىل مدياد متصل أخاعت مصااعُر محلية 
أن الجرحى من أبناء محاخظة تدز يُدانون من 
اإللخال يف مستشاخيات عادن، وأن الجنوبيني 
اشرتطوا أن أولويَة الدالج يف مستشخيات عدن 
والرتحيل لليارج تكوُن ألبناء )الجنوب( يليهم 
امُلرتزقة من أبناء تداز، مخا عخع بأبناء تدز إىل 
تنخيذ وقخاة احتجاجية أما  قرص املداشايل 

ومطالبة لاعي بحل امُلشكلة. 

أبطال الجيش واللجان يواصلون التنكيل بالمرتزقة في جبهات القتال بتعز
 تدمير 5 دبابات أبرامز و2 مدرعات إماراتية ومصرع 20 مرتزقًا و8 إماراتيين في الشريجة 

والسيطرة على معسكر للمرتزقة في رأس نجد قسيم وموقع في الكسارة
 استهداف بارجة حربية خامسة تابعة للعدو وتدميرها بالكامل قبالة سواحل المخاء مع 

ثالثة زوارق حربية مرافقة لها
 مقتل الكثير من قيادات المرتزقة وسط المدينة وأثناء تصدي الجيش واللجان لزحف المرتزقة 

في منطقة ذوباب على معسكر العمري
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 اإلماراتيون يواصلون توبيخ اإلصالح: أنتم خونة ومتخاذلون وهمكم الوحيد هو السلطة وحكم اليمن
 صمت مطبق لإلصالحيين واليدومي يبتهل إلى اهلل على »الفيس بوك«

هل انتهى شهر عسل عمالء حزب اإلصالح؟
  - خاص

شاهُر عسال الدخالة يوشاُك عىل النهاية، 
لكذا لسااُن حاال اإلمارات يف لاذه األيا ، يف 
خضم لجخة شادواء تشانها وساائل إعال  
إماراتية ومسئولون عىل حزب اإلمالح املؤيّد 

للددوان.
 وعىل الرغم من أن حزَب اإلمالح عخل ُكلَّ 
ما يف وساده؛ خدمًة للدادوان وقوى اإلحتالل 
وخياناة لوطناه وشادبه، إال أن اإلمااراِت ما 
زالت غريَ راضية، وتطالاب اإلمالُح بانبطاح 
أكل والذلاب إىل محرقة تدز بكل ما يخلك من 

إمكانات وإال خإن لذه الهجخة لن تتوقف.
وشاّن وزيار الدولاة للشائون اليارجياة 
اإلماراتاي أناور قرقااش لجومااً عنيخاً عىل 
حازب اإلماالح يف مخحتاه عىل تويارت، يو  
االثنني املايض، مؤكاداً عىل تياذل اإلمالح يف 
الدخالة وتقصريه يف خدمة املحتل، متهخاً لذا 
الحزَب بييانة حتى املحتل بدد خيانة الوطن، 
ولاو ما يدتل أشادَّ إلانة يخكان أن يتلقالا 

حزٌب يف التأريخ.
ويأتي لجوُ  قرقاش عىل خلخية الهزيخة 
املذلة التي تلقتهاا عنارُص الغزو واإلحتالل يف 
محاخظاة تدز، ماا عخع باإلمارات إىل ساحب 
قواتهاا بالكامل من جبهات كرش والرشيجة 
بدد مقتل ثخانية من مرتزقة بالك ووتر الذين 
يرتادون الزي الدساكري اإلماراتي ويقاتلون 
بالنياباة عان الجياش اإلماراتاي الغاازي يف 

اليخن.
 واتهخات وساائُل إعاال  إماراتياة حازب 
اإلمالح بقتلهم من اليلف يف خيانة أمبحت 

مدهوعة من لذا الحزب.
وتتقهقار كاخُة جبهات الغازاة بخحاخظة 
تداز يف ظل مخوع أساطوري للجيش اليخني 
واللجاان الشادبية، ماا عخع مكوناات الغزو 
واملرتزقاة لتبااُعل االتهاماات بينهام الباني 

بالييانة والتياذل.
يف  شااركت  جنوبياٌة  مكونااٌت  وكانات   
املدارك مع الغزاة قد انسحبت يف وقت سابل، 
متهخة عول الغزو وعنارص اإلمالح بالييانة 

والدخع بهم إىل وجه املدخع.
وأكد قرقااش يف إحدى تغريداته عىل تويرت 
»لاوال تياذل اإلماالح/ اإلخوان املسالخون، 
لاكان التحريار اكتخال، واألعلاة َوالشاوالد 
عديدة.وامخااً موقاَف االماالح با”التياذل 
امليازي”، واتهام اإلماالح، باأن لخهم لو 
السالطة َوالحكم يف اليخن.مدتلاً تياذلهم يف 
تحرير تدز ساخًة لتيار ومخة با”االنتهازي” 
َوتدّوع عىل املؤامرات.مؤكداً أن موقف اإلمالح 

يف تدز “موثّل«.
واألكثاُر إلاناًة يف املوضاوع باأن الهجخة 
تأتاي من طرف واحد يف ظال مخت إمالحي 
مطبال، حياث لام يجارأ الحازب بتوجيه رع 
واحد عاىل اإلمارات التي تتدخاد إذالَل الحزب 
يف وساائلها اإلعالمياة امليتلخاة ويف أكثر من 
مناسابة، حياث سابل ملساؤولني إماراتيني 
اتها  اإلمالح برسقة املسااعدات اإلنساانية 
يف عادن، كخا عخلات اإلمارات عاىل اإلطاحة 
بالقياعي اإلخواني ناياف البكري من منصب 

محاخظ عدن الواقدة تحت االحتالل.
كخا نارشت محيخة اليلياج اإلماراتية يف 
اختتاحيتهاا يو  ل2 من نوخخل مقاالً بدنوان 
»اليخن..وتيااذل اإلمالح«، وقالت الصحيخة 
»لكان لاذه الجخاعاة – املقصاوع اإلخاوان 
- وكخاا لاي عاعتها، وكخاا يؤكاد تأرييها 
تخارُس االنتهازية يف سلوكها ويف عالقاتها مع 
اآلخريان، وتتحنّي الخارص لتحقيل أطخاعها 
وألداخهاا السياساية باأي ثخان حتاى ولو 
اقتىض األمُر الغدَر بخن وثقوا بها ومدقولا..
وعندما تواجه الصد أو الخشال تلجأ إىل التآمر 
والدناف واإلرلاب..لذا لاو تأريُيها القريب 
والبديد الذي يشاهد عليهاا يف ُكلِّ عيار الدرب 

التي توجد خيها«.

كخاا اتهخات الصحيخاة اإلماراتياة حزب 
اإلماالح باإلرلاب حاني قالات »وكانت لهم 
عالقات مشبولة بالجخاعات اإلجرامية التي 
وضدت يدلا عىل بداض املناطل يف محاخظة 
حرضموت، وأراعوا خرَض رشوطهم يف املدارك 

وخطوط ساريلا، بال أراعوا أن يحصلوا عىل 
الثخن مسبقاً قبل إنجاز النرص الكامل«.

ويف الارع الوحياد الاذي مادر عان حزب 
اإلمالح، نرش الخااررُّ يف خناعق الرياض محخد 
اليدوماي رئيل الهيئة الدلياا لحزب اإلمالح 

عىل مخحته يف الخيل بوك منشاوراً عرخانياً 
يقاول خياه »سابحان الله مان بياده مقاليد 
الساخاوات واألرض..إن ربااااً كخاك باألمِل 
ماا كااَن..َسايكْخيَك يف غااٍد ما يَُكاوُن إذاً ال 

قلل«.

 ويبادو أن يف لذا املنشاور رساالًة مبطنًة 
يرياد اليدوماي إيصالها ولي تهدياده لدولة 
اإلماارات بالدوعة إىل »الله« بداد أن جّرب ُكّل 
طرق الدخالاة واليياناة الوطنياة واالرتزاق 

ورغم ُكّل لذا ترتد عليه وباالً يف النهاية.
وأيّاد حازب اإلماالح يف بيان مااعر عنه 
الدادوان والحصار الغاشام عاىل اليخن إال أن 
كثارياً مان خروع الحازب وأحاراره ورشخائه 
رخضوا لاذا املوقف امليزي، مؤكدين رخَضهم 
املطلل للددوان، وخاّرت بدُض قياعات الحزب 
إىل عامخاة الدادو الريااض ليخارساوا عوَر 
األجري لدى قاوى الددوان وسااعدوا الددواَن 
يف كاخاة مراحله عىل إراقاة الد  اليخني وقتل 
أطخالاه ونساائه بالطائرات ومحاارَصة ُكّل 
مكونات الشادب من الدواء والغاذاء والنخط 

عىل مدى ما يقرتب من تسدة أشهر.
ليكوناوا  أنصااره  اإلماالح  حشاد  كخاا 
مرتزقًة بيد الددو لقتال أبناء الشادب اليخني 
ومسااعدة الغزاة عىل احتالل اليخن، عىل أمل 
أن يدوع بهم املحتل إىل السالطة ولو عىل ظهر 

عبابة أجنبية.
مان  مداعيااً  اإلمااراُت موقخااً  وتنتهاُج 
جخاعاة اإلخاوان املسالخني والتاي تصنّاُف 
جخاعة إرلابية يف اللوائح اإلماراتية إال أن لذا 
لم يخنع حزب اإلمالح من التزلف واالسرتزاق 
من اإلمارات، حيث بدث حزُب اإلمالح تدازي 
يف مقتال جناوع الغزو اإلماراتاي يف ماخر، يف 
حاني يتجالل الحزب مئاات وآالف القتىل من 
األبريااء املدنيني الذين يساقطون ُكّل يو  إثر 
غارات تحالاف الددوان األمريكي السادوعي 

عىل اليخن.
وتدخد اإلمارات إىل ععم الجخاعات السلخية 
الجهاعياة املتطرخاة يف الجنوب وتداز للقتال 
يف ظال تهخياش واضاح لادور مرتزقة حزب 
اإلمالح وحرمانهم من »املدرعات اإلماراتية« 
التاي توزع لكل من لّب وعّب، وتقول مصاعر 
باأن إيقاف الدعام اإلماراتي لإلخاوان يف تدز 
جاء عاىل خليخة تقاريار اساتيباراتية رخع 
بهاا القيااعي يف التنظيام الناارصي املدعاو 
عبداللاه ندخاان إىل اإلماارات يشاكك خيهاا 
بخوقف اإلخاوان ويخضح مشااريع اإلخوان 
ضاد اإلمارات واليليج يف خرتة ما بدد الددوان 
ويدارُض التنظيم ليدمتهام ميلصاً، ويذكر 
خيهاا أساباَب رخاض اإلماالح تخدياَل ماا 
يساخيه مقاومًة يف إقليم آزال وقتالهم يف تدز 
ملصالحهم اليامة بدياداً عن ألداف تحالف 
الددوان امُلتخل عليها، وعن تيزينهم للساالح 
الاذي أرسالتُه السادوعية وقتالهم بالساالح 
الداعي املتوخر يف أساواق اليخن، لذا ويشاهُد 
اإلمالحياون والنارصيون مناخساًة شاديدًة 
عىل اقتساا  مال االرتازاق واملنامب يف تدز، 
وتخّجارت اليالخاات بينهم ألول مارة قبل ل 
شاهور حاني طلاب اإلمالحيون مان لاعي 
تديني حخوع ساديد محاخظاً لتدز خلم يتخالك 
النارصيون أنخساهم وشانوا لجخة إعالمية 

وسياسية ضد اإلمالح.
 ويُذكر أن اإلخوان كانوا قد أعاقوا مرشوع 
شل طريل إىل مل لتخركز اآلليات كان يدخل 
عليه القياعي النارصي رشااع الحكيخي الذي 
عنّي نخساه قائخااً بأعخاال مدير أمان لتدز 
والذي يلقاى ععخاً كبارياً ِمان التكخريي أبي 
الدبااس الاذي بدوره يلقاى رعاياًة خليجية 
يف لذيان الشاهرين األخرييان، خيخاا تشاهد 
ميليشاياُت اإلمالح ضدخاً ملحوظااً وإبداع 
عنارصلا من الجبهات الساخنة، واستثنائها 
من اآللياات اإلماراتياة التي وملات مؤخراً، 
امُلراخال الختخااء رموزلاا كاملرتازق حخوع 
امليااليف الذي لم يدد أحد يساخع باه لصالح 
ظهور أبي الدباس الطاغي عىل املشهد والذي 
يقوُع جخاعًة تكخريية عىل غرار عاعش سابل 
أن أعلنات والياًة إساالمية يف املناطال التاي 

تسيطر عليها يف تدز

نيويورك تايمز: اإلمارات أرسلت مئات المرتزقة 
الكولومبيين للقتال في بالدنا بداًل عن قواتها

  - خاص
»نيويورك  كش�فت صحيف�ُة 
تايمز« األمريكية، عن قيام دولة 
اإلم�ارات، رساً بإرس�ال مئ�ات 
المرتزق�ة الكولومبيين للقتال يف 

اليمن بدالً عن قواتها.
وقال�ت الصحيف�ة، يف تقرير 
األربع�اء،  أم�س  ي�وم  نرشت�ه 
إن ه�ذه أوُل عملي�ة ن�رش له�ذا 
الجي�ش األجنب�ي م�ن المرتزقة 
وال�ذي قام�ت اإلم�ارات ببنائه 
يف الصح�راء عىل مدى الس�نوات 
ال� 5 الماضية، وفقاً ألش�خاص 

شاركوا سابقاً يف هذا المرشوع.
وأضاف�ت الصحيف�ة أن ذلك 

اإلمارات  إدارته  تولّ�ت  الربنامج 
من قبَ�ل رشكة خاص�ة مرتبطة 
برينس، مؤس�س رشكة  بإيريك 
لك�ن  العالمي�ة،  ووت�ر  ب�الك 
األش�خاص الذين شاركوا يف هذا 
المرشوع قالوا إن دوَرهم انتهى 
من�ذ ع�دة س�نوات، وأن الجيَش 
اإلماراتي يديُره منذ ذلك الحين.

ورأت الصحيف�ة أن وص�وَل 
450 جندي�اً من أمريكا الالتينية 
- م�ن بينهم أيضاً جنود من بنما 
والسلفادور وتشييل – يساهم يف 

زيادة الفوىض يف اليمن.
ونقل�ت الصحيفة عن ش�ون 
مكفي�ت، زمي�ل ب�ارز يف مجلس 
األطليس، قول�ه: »المرتزقة خيار 
جذاب للدول الغني�ة التي ترغب 

يف شن حرب ال يرغب مواطنوها 
القتال فيها«.

وقال�ت الصحيف�ة إن القوات 
يف  اآلن  الموج�ودة  الكولومبي�ة 
اليم�ن، ت�م انتقاؤه�ا م�ن لواء 
مك�ون م�ن نح�و 1800 جندي 
أميركي التيني يتدربون يف قاعدة 
عس�كرية إماراتية، وتم إيقاُظهم 
يف  لنرشه�م  اللي�ل  منتص�ف  يف 
اليم�ن الش�هر المايض، مش�يرة 
إىل أن م�ن ترك�وا يف القاعدة يتم 
تدريبه�م عىل اس�تخدام قاذفات 

القنابل والمدرعات.
أن  الصحيف�ة  وأوضح�ت 
حرص�وا  إماراتيي�ن  مس�ئولين 
ع�ىل تجني�د ق�وات كولومبي�ة، 
بش�كل خ�اص؛ ألنه�م يعتربون 

الكولومبيي�ن أصحاَب خربة أكرب 
يف حرب العصابات.

ذك�ر  ذل�ك،  إىل  وباإلضاف�ة 
تقريٌر لألم�م المتحدة مؤخراً أن 
نحو 400 جندي إريرتي ربما تم 
دمجهم مع الجنود اإلماراتيين يف 
اليم�ن، مما يعترب انته�اكاً لقرار 
األم�م المتحدة بتقييد األنش�طة 

العسكرية اإلريرتية.
ولفتت الصحيفة إىل أن وجود 
مرتزقة من أمري�كا الالتينية هو 
رٌسّ رس�مي يف دول�ة اإلم�ارات، 
وأن حكومته�ا ل�م ت�ّرح علناً 
اليم�ن، مؤك�دًة أن  بنرشه�م يف 
يوسف العتيبة السفير اإلماراتي 
يف واش�نطن رف�ض التعليق عىل 

هذا األمر.



اليخيل 26 نوخخل 2015   املواخل ل1 مخر 37ل1لا     الددع )77(6 متابعات

اإعتربوا ا�ستهداف طريان العدوان لل�سيادين 
ميثل ا�ستهدافاً حلياة املواطن اليمني

االتحاد السمكي والجمعيات السمكية 
وهيئة المصائد يدينون استهداف 

الصيادين بجزيرتي حنيش وزقر
  - خاص:

أدانت الهيئُة العامُة للمصائد السمكية في البحر األحمر اجلرائم املتكررة 
باستهدافه  األمريك���ي  السعودي  العدوان  طيران  ارتكابه���ا  عل���ى  داوم  التي 
الصيادين واملدنيني ف���ي اجل���زر اليمني���ة والت���ي كان آخره���ا جرمية صيادي 

جزيرة زقر وحنيش.
وقال���ت الهيئة في بيان له���ا إن استهداَف طيران العدوان للصيادين الذين 
يجوبون مياه البحار بحثاً عن رزقهم، ميثل استهداف���اً حلياة املواطن اليمن���ي 
الذي يس���عى إلى الكس���ب احلالل من خالل بحثه عن لقمة العيش في البحار 

واجلبال والوديان.
وأشار البيان إلى أن القطاع السمكي أضح���ى ف���ي اآلون���ة األخي���رة هدفاً 
رئيسياً لطيران التحالف، ملا لهذا القطاع من دور وركيزة أساسية يعتمد عليها 

معظم السكان في مختلف مناطق اجلمهورية اليمنية.
ولفت البيان إلى أن جرائ���م االعت���داء على الصيادين في اجل���زر اليمني���ة 
ومراكز االنزال الس���مكي وغيرها من اجلرائم واجملازر الشنيعة التي يرتكبها 
العدوان، تتنافى مع كل القيم واملبادئ اإل نسانية والقوانني واأل عراف الدولية، 

وهي مجازر تستهدف البنية التحتية للقطاع السمكي في البحر األحمر.
من جهته أدان االحتاد التعاوني الس���مكي واجلمعيات السمكية مبحافظة 
احلدي���دة، اجلرائَم الهمجية الت���ي يتعرض لها الصياُدون ف���ي احملافظة، من 
قبل طيران التحالف بقيادة الس���عودية، كان آخرها جرمية استهداف عدٍد من 

الصيادين في جزيرتي حنيش وزقر. 
وق���ال بيان صادر عن االحت���اد واجلمعيات إن الصي���اد اليمني هو أمنوذٌج 
لإلنس���ان اليمني الذي يتحدى اخملاطر واألهوال بحث���اً عن لقمة العيش، وأن 
طائ���رات الع���دوان لن تثنَي هذا الصياد عن االس���تمرار ف���ي البحث عن لقمة 

عيشة.
وأك���د البيان أن أبناء الشعب اليمني من ُكّل الفئات يقفون صفاً واحداً ضد 
ه���ذا العدوان الذي طال عدوانُه الهمجي في اس���تهداف أبن���اء الوطن من ُكّل 

الفئات ولم يراِع اإلنسانيَة في حربه الشعواء ضد أبناء هذا الوطن.

اأكرث من 20 غارة على مديرية �سرواح مباأرب
إستشهاد 10 مواطنين في قصف 

طائرة بدون طيار لمنطقة شرق جبل 
اللوذ بمحافظة الجوف

  - خاص:
واَماَل طارياُن الدادوان السادوعي األمريكاي وطائراتاه بادون طيار، 

استهداَف املواطنني يف محاخظتَي مأرب والجوف.
واستشاهد 10 مواطنني مان أرسة واحدة، يو  االثناني املايض، إثر غارة 
لطائرة بدون طيار أمريكية اساتهدخت مواطنني رشق جبل اللوذ بخحاخظة 

الجوف.
ويف ساياق االساتهداف املتوامل ملحاخظة مأرب، قصف طريان الددوان 
السادوعي األمريكاي خالل اليوماني املاضيني عدعاً من املناطال واملديريات 

باملحاخظة.
 وشان طريان الددوان السادوعي األمريكي الغاشم، يو  الثالثاء املايض، 
أكثر من 20 غارة عىل مديرية رصواح بخأرب، مساتهدخاً املواطنني بخنطقة 

الدطخني، َماا أَعَّى إىل تدمري منزلني وترضر عدع من املنازل.
كخا اساتهدف طريان الددوان مناطل الحقيل وجبل ليالن واليط الدا  

باملديرية.
ونخاذ طريان الددوان السادوعي األمريكي، يو  االثنني املايض، سلسالة 

غارات عىل مناطل متخرقة باملحاخظة.
واساتهدخت إحدى الغارات مساجداً بخخرق الجوف بخديرية مجزر، َماا 

أَعَّى إىل ترضره وترضر املحال التجارية املجاورة له.
كخا شان طاريان الددوان خخل غاارات عىل مناطل املشاجح والحقيل 

بخديرية رصواح.

  - خاص:
السادوعي  الدادوان  طارياُن  واَماَل 
األمريكاي تحليقاه املكثّاف خوق ساخاء 
محاخظاة حجة، وشانَّ عدة غاارات عىل 
منازل املواطنني األبرياء واملنشآت الدامة 

واليامة باملحاخظة.
ويف لجاو  إجرامي وحيش عنيف أقد  
طريان الددوان عىل ارتكاب جريخة جديدة 
تضاف إىل رمياده اإلجرامي، حني قصف 
منازل املواطن نارص منارص الحاج بددة 
غارات أّعت إىل استشهاع وإمابة أكثر من 

20 مواطناً من أرسة واحدة.
ومن باني األنقاض تم انتشااُل أطخال 
ونسااء وبصدوبة بالغة، وكان املواطنون 
يارععون عباارات )ال إلاه إال اللاه محخد 
رساول الله( ولم يف ذلول ومدمة لهول 

ما حدث.
ألايل املنطقاة أكدوا أن طريان الددوان 
شان أرباع غاارات متتالياة عاىل املنزل، 
مشاريين إىل أن عخلية انتشال الجثث من 
بني األنقاض اساتخرت لسااعات طويلة، 
يف ماا تام نقال املصاباني إىل املستشاخى 

وجراحهم بليغة.
وعّل املواطنون عن سايطهم الشديد 
تجااه ما جارى، مشاريين إىل أن ما حدث 
ال ياريض اللاه وال رساوله، ولاو عدوان 
يتنااىف ماع ُكّل القيم والدااعات والتقاليد 

اإلنسانية.
وتسااءل لؤالء عن الذنب الذي ارتكبه 
لاؤالء املدنيون، حتى يتام قصخهم بهذه 
الوحشاية الدنيئة.. حتى املوايش واألغنا  

لم تسلم من لذه الهخجية.
أكاد  الكباري،  السايط  لاذا  وأمااَ  
مخوعلام  املنطقاة  وألاايل  املواطناون 
واستبساالهم أماا  آلاة الحقاد الظاملة، 
متوعدين آل سادوع وكل من تداون مدهم 
ُكّل  أن  إىل  ومشاريين  واالنتقاا ،  بالثاأر 
مرتازق وخائن وعخيل يؤياد لذه املجازر 

والجرائم ال يخكن اإلخالت من الدقاب.
ويف إطاار االساتهداف املخنهاج لاكل 
مقوماات الحيااة يف محاخظاة حجة بخا 
خيها املنشاآت الدامة ومؤسساة الدولة، 
أميب ثالثة مواطنني بإمابات بالغة يو  
الثالثاء املايض جاراء قصف طريان الددو 
السدوعي األمريكي إذاعة حجة َواملركزي 

الثقايف واملكتبة املركزية للخحاخظة.
وأعى القصاف إىل تدمري مبنى اإلذاعية 

كلياً وبكل محتوياته.
إعالمياون اعتلوا مثل لاذه الدخليات 
الوحشاية تجساد مادى الحقاد الدخاني 
الذيان يكناه نظا  آل سادوع عاىل اليخن 
باساتهداف  يكتاِف  لام  والاذي  وشادبه 
التجخدات الساكانية بل ويدخد إىل تدمري 
البنى التحتية واساتهدف وساائل اإلعال  
الحرة التي تخضح وحشاية لذا النظا .. 
موضحاني أن تلك األعخال اإلجرامية تؤكد 
مدى اختقار لذا النظا  ومن تحالف مده 

ألبسط القيم اإلنسانية واألخالقية.
املركاز الثقايف باملحاخظاة واملكون من 
طابقاني تحاول إىل أطالل بخدال الغارات 
التاي اساتهدخته، كخاا عمر مبناى إذاعة 
حجاة املحلياة، ومكتاب الثقاخاة واآلثار 
واملتاحاف والهيئة الداماة للكتاب تحول 

إىل ركا .
ألاايل املحاخظاة اعتالوا ماا حادث 
لدخه الحقيقي إرعاب الناس وتيويخهم 
وإساكات الصوت الثائر عان تأعية الدور 
الوطني والبطويل املسااند ألبطال الجيش 
واللجان الشدبية يف مدركتهم األسطورية 

ضد نظا  آل سدوع وتحالف الددوان.
الغاارة األوىل بدأت باساتهداف اإلذاعة 
والداملاني خيهاا بصاروخاني، وبحساب 
املواطنني خإن االذاعة ليل خيها مدساكر 
أو تواجاد للخسالحني وإنخا لي منشاأة 
مدنياة، متساائلني ماا السابب وراء لذا 

الهجو  الجنوني والقصف الدنيف.
وأكدوا أنهم وبهذه الوحشاية يريدون 
إساكات ماوت الحال، لكن ليهاات أن 
مابار  الشادب  طاملاا  مراعلام  ينالاوا 

ومتداون ومتكاتف.
إعالمياو ومثقخاو محاخظاة  ونظام 
وقخاة  األربدااء،  أمال  ياو   حجاة، 
احتجاجياة؛ تندياداً بخاا قا  باه طريان 
الددوان السادوعي الغاشم من استهداف 
للخنشاآت اإلعالمية والثقاخية واألثرية يف 
املحاخظاة. واعتل املشااركون يف الوقخة 
تدمري طريان الددو السادوعي ملبنى اذاعة 
حجاة ومكتاب الثقاخاة واملكتباة الدامة 
ومكتب اآلثار، اعتداًء عىل الثقاخة والرتاث 
للكلخة  التأرييي واإلنساني، واساتهداخاً 
لتكخيام  ومحاولاة  والصاعقاة،  الحارة 
األخواه، والحد من حل التدبري التي كخلتها 
ُكّل الرشائاع الدينية والقوانني اإلنساانية 

والدولية.
وطالبت الوقخة التي شارك خيها رئيل 

اللجناة الثورية باملحاخظاة لالل الصويف 
وعدع مان قيااعات املحاخظاة، املنظخات 
الدولياة املدنياة، بالتضامان ماع أبنااء 
الشادب اليخني الذي يتدرض لحرب إباعة 
ويتدرض تأرييه وحضارته للتدمري، عىل 
اعتباار أن ما يختلكه الشادب اليخني من 
حضاارة تأرييية وأثرية لاي ملك للدالم 
بأرسه وليست للخجتخع اليخني خحسب.

وععات الوقخة األمام املتحدة ومجلل 
األمان الادويل الدخل عاىل وقاف الددوان 

ومحاسبة مرتكبيه.
كخاا أعان اتحااُع اإلعالمياني اليخنيني، 
اساتهداف الددوان إلذاعة حجاة، مدتلاً 
الدادوان  تخااعي  عناه  مااعر  بياان  يف 
واساتخراره يف التنكيال بالشادب اليخني 
وتدمري بُنيتاه التحتية يهدف إىل إساكات 

األموات الحرة املنالضة لجرائخه.
وقال االتحااع إن لذه الجرائم لن تثنَي 
اإلعالمياني الوطنياني عان ععام مخاوع 
الشدب اليخني والجيش واللجان الشدبية 
يف مدركاة الحرية والكرامة واالساتقالل، 
مؤكاداً أن الحارَب اإلعالمياة التضليلياة 
املتواملة من قبل تحالف الددوان املسنوع 
أمريكيااً وإرسائيليااً لم تنجاح يف الحظر 
والتدتيم عاىل حقائَل ما يحادث باليخن، 
ويف ميتلاف الجبهاات، وبالاذات جبهاة 

الحدوع مع الددو السدوعي.
وأشااع البيااُن بالادور الوطناي الذي 
لدبتاه إذاعة حّجاة والداملاون خيها من 
للدادوان  التصاّدي  إعالمياني وخنياني يف 
وكشاف جرائخه الالإنساانية، والتي كان 

ملحاخظة حجة النصيُب األكل منها.

  - خاص:
السادوعي  الدادوان  طارياُن  وامال 
الجاوي  قصَخاه  الغاشام  األمريكاي 
والصاروخاي املكثّف عىل عدع من مديريات 

محاخظات منداء ومددة وتدز.
واساتهدف الددوان، يو  أمل، مناطَل 
القخاع واملياروق واملليال بخديرياة كتاف 
يف  كبارياً  عمااراً  محدثااً  غاارات،  بثخاان 

مختلكات املواطنني الدامة واليامة.
كخاا قصاف طاريان الدادوان منطقة 
الغاور بخديرية غخر بثاالث غارات، إضاخة 
إىل غارتاني عاىل منطقتَي الصاوح والخرع 
بخديرياة كتااف وغارتاني عاىل منطقاة 

محديدة بخديرية باقم.
واستشهد خخسة مواطنني بينهم طخل 
جراء اساتهداف طريان الددوان السادوعي 

محل مواع غذائية بخنطقاة مران بخديرية 
االثناني  ياو   بخحاخظاة مدادة  حيادان 
املحال  تدماري  إىل  القصاف  املاايض. وأعى 
بالكامال وإتاالف محتوياتاه، إضاخاة إىل 

ترضر عدٍع من املنازل املجاورة.
كخاا عّمر طريان الدادوان منزل مواطن 
بخنطقة أرشاف بخاران، َماا أَعَّى إىل إمابة 

مواطن وتدمري املنزل بالكامل.
السادوعي  الدادوان  طارياُن  وعااوع   
األمريكي الغاشام يو  االثنني املايض شان 
غاراته الوحشاية عاىل الدديد مان املواقع 
واألحيااء املدنية يف محاخظة تدز أساخرت 
عن ضحايا مدنياني وتدمري منازل ومراخل 

حكومية.
واستهدف طريان الددوان جرس الهاميل 
الراباط باني محاخظتاي تداز والحديادة، 
بطريقاة لخجياة عدوانية أثارت اساتياَء 

الكثري من املواطنني.

واستهدف طريان الددوان بغارتني مبنى 
جامداة تدز يف منطقة حبيل سالخان، َماا 
التابداة  املراخال  إىل أرضار يف بداض  أَعَّى 
للجامداة، كخا اساتهدخت بغارتاني مدينة 
الناور يف منطقاة الحصاب وغارتاني عاىل 

منطقة الرشف بخديرية مالة.
وشانَّ طرياُن الددوان غارًة عىل مديرية 
املرساخ، مساتهدخاً منزَل املواطن عبد الويل 
الجابري، َماا أَعَّى إىل تدمريه، كخا استهدف 
بسلسالة غارات مناطل الجناد والرشيجة 
والرالادة، خضاالً عان اساتهداف مناطل 
متخرقاة يف منطقاة ذبااب بدارش غارات 

جوية.
طاريان  شان  مندااء  محاخظاة  ويف   
الددوان السادوعي الغاشام، ياو  الثالثاء 
املاايض، غاارة جوياة عاىل منطقاة عخد 
بخديرية سانحان بخحاخظه مندااء، َماا 
األرايض  يف  كبارية  أرضار  حادوث  اىل  أَعَّى 

الزراعية.
السادوعي  الدادوان  طاريان  وجاّدع 
األمريكاي غاراتاه، ياو  االثناني املاايض، 
عاىل مديرياة لخادان بخحاخظاه منداء، 
مساتهدخاً منطقه الغوش بضاالع لخدان 
بغارة، َمااا أَعَّى إىل أرضار كبرية يف األرايض 

الزراعية واملنازل. 
ويف مديرياة خاوالن الطياال بخحاخظة 
مندااء وامل طاريان الددوان السادوعي 
املناطال،  مان  لدادع  قصَخاه  األمريكاي 
واملازارع  الساكنية  األحيااَء  مساتهدخاً 

واملدسكرات.
أحاد  منازل  الدادو  طارياُن  وقصاف 
املواطناني يف منطقاة النااع بخديرياة بني 
ضبيان، نتاج عنها تدمريُ املنازل بالكامل، 
كخا اساتهدخت إحدى الغارات أحد الوعيان 
يف املنطقاة بغارتاني، َمااا أَعَّى إىل إحاداث 

أرضار بخراعي األغنا .

وقفة احتجاجية لإعالميي حجة للتنديد با�ستهداف العدوان للمن�ساآت الإعالمية والثقافية باملحافظة 

إستشهاد وإصابة أكثر من عشرين مدنيًا من أسرة واحدة في 
قصف وحشي لطيران العدوان على منطقة عاهم بمحافظة حجة

�سل�سلة غارات متوا�سلة على مديريات حمافظتي �سنعاء وتعز

إستشهاد 5 مواطنين في قصف محل مواد 
غذائية في منطقة مران بمحافظة صعدة
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  - ترجمة خاصة:
نارشت مجلاة الخوريان بولياي األمريكية يف 
ياو  23 نوخخال من الداا  الجاري مقااالً للكاتب 
باول مكلريي يكشاف تخاميال جديدة عان الدور 
األمريكي يف الددوان عاىل اليخن وان لوال امريكا ما 
كان باستطاعة السدوعية شن لذا الددوان مخصالً 
باألرقا  والتقارير الدسكرية واليكم نص املقال :

»أمباح مشاهد القنابال الدنقوعياة التاي لام 
تنخجار شاائداً عاىل نحو واساع يف مازارع اليخن 
والقرى الصغرية، ومارت تذكريا برصيا الساتخرار 
الحرب الجوية السادوعية لناك، ولدور واشانطن 
الكبري واملبهم يف تساليح وتخوين طائرات الرياض 

الحربية.
عندماا بادأ »التحالاف الدرباي« الاذي تقاوعه 
»حركاة  ضاد  الدساكرية  حخلتاه  السادوعية 
الحوثي«حساب ومف الصحيخة يف مارس املايض، 
وعد الحلخاء حينها بحرب جوية خاطخة وحاسخة 
إلخراج »الحوثيني« من الدامخة منداء. ولكن بدد 

ثخانية أشهر اشتدت خقط رضاوة القتال.
 يف البداياة اقتحخات القاوات اللية السادوعية 
واإلماراتية البالع بآليات عساكرية أمريكية الصنع 
كجزء من حخلة لتقليص النخوذ اإليراني يف املنطقة، 
وإعاعة الرئيال امليلوع عبد ربه منصور لاعي إىل 
السالطة. وانضم املئات من الجنوع من مرص وقطر 

والسوعان الحقاً لهذه القوات.
ويف حاني كان القتال عاىل األرض شاديداً، خإن 
الغاارات الجوية لي التي تساببت يف إحداث مدظم 
الدمار، تحلال الطائرات الحربية يف ساخاء منداء 
والقارى الصغرية يف جخياع أنحاء الباالع بحثا عن 
ألداف عساكرية ولكنهاا يف الغالاب تقو  بقصف 
املدنيني بدال من ذلك. وتقدر األمم املتحدة أن الحرب 
قد أساخرت عن مقتل أكثر مان 2500 من املدنيني، 

بينهم املئات من النساء واألطخال.
امللكياة  الجوياة  للقاوات  األعاىل  القائاد  أرص 
السادوعية مؤخارا أن باالعه »متخساكة بالقواعد 
والقوانني الدولية واتخاقياة جنيف، يف املقا  األول، 
وكذلاك قاناون النزاعات«. وعىل الرغام من ارتخاع 
عدع القتاىل املدنيني خقاد قال: »نحن ال نساتهدف 

املدنيني«.
تتدرض الرياض النتقاعات عنيخة من جخاعات 
حقوق اإلنساان يف اليارج الذيان يتهخون القوات 
الجوية السادوعية بقصف ألاداف مدنية مع عد  
إجرائها تحقيقات حول ذلك أو إقرارلا باملسؤولية. 
وخيخاا يياص االتهامات بقتال املدنياني، قال جو 
ساتورك نائب مدير الرشق األوسط وشخال أخريقيا 
يف ليومنرايتساووتش: »مان االلتزاماات الواجبة 

عاىل أي طرف مان األطاراف املتحاربة لاو إجراء 
تحقيل جدي«. وأضاف »السادوعيون بكل بساطة 

لم يخدلوا ذلك.«
ولكان بداض ذلاك اللاو  يجاب أن يلقاى عىل 
واشانطن نظراً ألن حخلة القصاف اليومي لم تكن 
لتتم لوال الحضور املستخر لطائرات النقل األمريكية 
التي تزوع طائارات التحالف بالوقاوع باإلضاخة إىل 
قياا  مقااويل وزارة الدخااع ببيع أسالحة موجهة 

بدقة للرياض وحلخائها بقيخة مليارات الدوالرات.
بادأ إقاالع الطائارات األمريكياة لدعام الحخلة 
الدسكرية يف 5 أبريل، أي بدد أقل من أسبوعني منذ 
بداية سقوط القنابل يف اليخن أواخر مارس املايض. 
ووخقاا لألرقاا  التاي قدمتهاا وزارة الدخااع خإن 
ناقاالت الوقاوع األمريكية الجوية قاد نخذت، حتى 
13 نوخخال،  71ل طلدة جوية زوعت خيها طائرات 
التحالاف بالوقاوع 3لل2 مارة. وقد بلاغ مجخوع 

سااعات الطاريان للرحاالت الجوياة األمريكية ما 
يقرب من 3926 سااعة أخرغت خاللها مايزيد عن 

17 مليون باوند من الوقوع.
أغلب الطائارات املقاتلة التي يقوعلا الطيارون 
الدرب يف التحالف أمريكية الصنع تساتيد  ذخائر 
أمريكياة الصنع يف املقاا  األول، وقد تام تدزيزلا 
مؤخاراً بساالح وعتاع بقيخاة $1.29 ملياار عوالر 
واخقات واشانطن عاىل بيدهاا للخخلكاة الدربياة 

السادوعية. وتشاخل مخقة البيع 22 ألاف قنبلة، 
و 1000 قنبلاة محسانة موجهاة بالليازر، وأكثر 
مان 5000 طقم مان املددات التاي يخكنها تحويل 
القنابل القديخة إىل قنابل موجهة عن بدد بواسطة 

.GPS الا
وعاىل الرغم مان عادع القتاىل املدنياني نتيجة 
الغاارات الجوية إال أن كبار ضباط الواليات املتحدة 
ال يشادرون باليجال من الحديث عان تورطهم يف 
التيطياط للحارب. قال الجنارال تشاارلز براون، 
قائد القياعة املركزية للقاوات الجوية األمريكية، يف 
حديثاه للجخهور خالل مدارض عبي للطريان الذي 
ُعقاد يف وقت مبكار من لاذا الشاهر: إن الداملني 
يف الجياش األمريكاي يدخلون حالياً يف مدساكرات 
السادوعيني  خاارج األرايض األمريكياة ملسااعدة 
يف التيطياط للهجخاات الجوياة اليومياة وتقديم 
املساعدة االستيباراتيه لتنسيل الطلدات الجوية.

ويف الوقات نخساه، تقاف إعارة أوباماا بقاوة 
وراء حلخائهاا اليليجيني. ويف وقت ساابل من لذا 
الشهر، رّصح املتحدث باسم وزارة اليارجية مارك 
تونرسايد قائال: السبب وراء الرضبات الجوية التي 
يقاو  بها السادوعيون لنااك لو الدناف الجاري 
الذي يساببه »املتخرعون الحوثياون«. واعرتف بأن 
الرضبات أعت إىل ساقوط ضحايا من املدنيني لكنه 
لام يتطرق إىل تحخيل أي طرف املساؤولية عن ذلك 
قائال: إن مناع السياسة االمريكية يدعون عائخاً إىل 
»ضباط النخل« يف تنخيذ لذا الناوع من الرضبات 

الجوية عندما تكون بالقرب من املناطل املدنية.
ماع ذلاك، تخثال الحخلاة الدساكرية الجوياة 
وتداعياتهاا عاىل املدنياني كدماة ساوعاء يف عاني 
واشانطن. خبداد أساابيع خقط مان قياا  طائرة 
أمريكياة طراز AC-130 بقصف مستشاخى أطباء 
بال حادوع يف قندوز بأخغانساتان أساخر عن مقتل 
ل1 من الداملني يف املنظخة، قامت طائرة سادوعية 
مشابولة برضب مستشخى آخر ملنظخة أطباء بال 
حدوع يف اليخن. ويف حني تقول املنظخة: إنه لم يقتل 
أحد يف الحاعث الذي وقع يف 26 أكتوبر، إال أن تدمري 
املستشاخى من املرجاح أنه ترك ما يزياد عن 200 
ألف يخني عون رعاية محية. وبينخا نخت الرياض 
مساؤوليتها عن الرضبة الجوية، خقد كان رع خدل 
األمني الداا  لألمم املتحادة بان كي ماون رسيداً، 
مرصحا بأناه »يدين الغارات الجوياة التي تنخذلا 

قوات التحالف بقياعة السدوعية«.

HTTP://FOREIGNPOLICY.
COM/201523/11//IN-YEMEN-A-
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في اليمن: السعودية تخوض حربًا بمساعدة الواليات المتحدة

قائد القيادة املركزية للقوات اجلوية الأمريكية:
العاملون في الجيش األميركي يعملون 

خارج األراضي األمريكية لمساعدة 
السعوديين في التخطيط للهجمات الجوية 

اليومية على اليمن وتقديم المساعدة 
االستخباراتية لتنسيق الطلعات الجوية.

معلومات قدمتها وزارة الدفاع األمريكية:
 471 طلعة جوية لناقالت الوقود األمريكية في العدوان على اليمن

 مجموع ساعات الطيران للرحالت الجوية األمريكية في العدوان ما يقرب من 3926 ساعة أفرغت 
خاللها ما يزيد عن 17 مليون باوند من الوقود

 عززت أمريكا السعودية بسالح وعتاد بقيمة 1.29 $ مليار دوالر تشمل 22 ألف قنبلة، و 1000 
قنبلة محسنة موجهة بالليزر وأكثر من 5000 طقم من المعدات التي يمكنها تحويل القنابل 

.GPS القديمة إلى قنابل موجهة عن بُـــعد بواسطة الـ
 الغارات الجوية تسببت في إحداث معظم الدمار وفي الغالب تقوم بقصف المدنيين بداًل عن 

األهداف العسكرية.
 لوال طائرات النقل األمريكية التي تزود طائرات التحالف بالوقود وبيع مقاولي وزارة الدفاع 

األمريكية أسلحة بقيمة مليارات الدوالرات لما كان القصف اليومي لليمن.

 محمد بن سلمان يزور 
حاملة الطائرات األمريكية 

ثيودور روزفلت التي تبحر في 
الخليج العربي ويتجول فيها 

بمعية قائدها اندرو لويس
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  - أحمد داود:
الجرياح  الشااب  أساتطيُع نساياَن رصاخ  ال 
إساخاعيل محخد الاذي يرُقُد يف مستشاخى الثورة 
الداا  بصندااء، ولدياه نصف جسام خقاط، أما 

الجسم اآلخر خالكسوُر تخأله.
يرُصُخ إسخاعيل من شادة األلم، جراء إمابته 
بشاظايا ماروخ ساقط عاىل منزلاه يف محاخظة 
حجة قبل أشاهر من قبل طريان الددوان السدوعي 
األمريكاي، ونُقال عىل الخور إىل مستشاخى الثورة 
بصنداء، ولديه كسور متددعة يف ساقيه وأمابده 

وركبتيه.
خُخه مختاوٌح من أقصااه، أقىص اتسااع يالئم 
أقىص ألم.. ألٌم شاديد مخجوع مرعوب، وكم تخنى 
إساخاعيل لو خرج خخه من رأساه.. إنه يبحث عن 
أقىص اتساٍع إلطالق اآللات والرصخات املوجدة.

يف املستشاخى أيضاً ألُف قصاة وقصة للوجع.. 
الكثاريُ من املارىض والجرحى يرقادون عىل أرّسة 
املاوت ويداناون األمّريان، جاراء اندادا  األعوية؛ 
بسابب الحصاار الجائار لتحالاف عول الدادوان 
السادوعي األمريكاي عاىل بالعنا مناذ 26 مارس 

.2015
الوضع كارثي بالخدل.. قسام الطوارئ مختلئ 
باملارىض وبالحااالت الحرجاة، يقاول األطباء إن 
املستشاخى يدخل خاوق طاقته منذ بادء الددوان، 
يتدرضاون  الذيان  واملصاباني  املارىض  ومدظام 
لقصاف الطريان يتم نقلهام إىل منداء ومن ثم إىل 

مستشخى الثورة.
لم يسابل للخستشاخى أن اساتقبل لاذا الكم 
الهائل من املرىض إال لذه األشاهر، ومع ذلك خثخة 
إشاكاليات ومدوباات كبارية يواجههاا األطباء 

واملخرضون لتقديم أخضل الرعاية الصحية.
يقاول الدكتاور عيل املختاي أخصائاي باطنية 
ومدر إنهم يف املستشخى يستقبلون حاالت كثرية 
جداً، يف املقابل لنااك نقص يف اإلمكانيات وانددا  
لدادع كبري مان األعوية؛ بسابب حصاار الددوان 

السدوعي األمريكي عىل بالعنا.
ويضياف املختاي متحدثااً لصحيخاة »مادى 
املسرية« قائالً: »نختقد يف الدناية املركزة لخحوص 
مداعل الد  البسيطة حتى الكالسيو  والصوعيو ، 
كخا نختقد األعوية األساساية التي تُساتيد  لكل 
مريض وجريح، ونختقد أيضاً للخضاعات الحيوية 
والتي لي يف الساوق تقريباً شبه مخقوعة، وبدض 
األعوية التي يتم االعتخااُع عليها يف غرف الدنايات 

املركزة غري موجوعة«.
وبالنسابة لألعوياة التشايصية املتيصصاة 
خقد انتهت تخاماً – كخاا يقول املختي-، وال يخكن 
الحديث عنها اآلن اطالقاً، ساواء عاخل املستشخى 
أو خارجه، حتى ومل األمر إىل مذيب الجلطة غري 

متوخر.

آهات وآالم
يف مدظم أقساا  املستشاخى يرقاد اآلالف من 
املارىض بأنواع أمراضهام امليتلخة، الاكل يداني، 
والكل يشاكو.. حني تساأل أحدلم عان وضدهم، 
يرخاع يديه إىل الساخاء ويقاول لك: عىل اللاه، ُكّل 

يشء تدبان.
لم نطرق ُكّل األقسا ، واكتخينا بقسم الجراحة 
بخستشاخى الثورة، لننقل مداناة بدض الجرحى 
واملصاباني جراء الغارات الجوياة لطريان الددوان 

السدوعي األمريكي.
وقبل عخولك إىل غرخاة الجرحى يلخت انتبالك 
رصاخ البدض وبأعىل موته.. إنه األلم الذي يجدل 
مان املرياض يختح خخاه ويصيح بدون شادور.. 
والبدض يغوص يف أنّاته وآالمه، أما املراخقون خهم 
موّزعون عىل أروقة املستشاخى، ولديهم حكايات 

مريرة عن القصف وبشاعته.
عبُدالساال  مهيوب جريح مان أبناء محاخظة 
تدز، جاءته قذيخة من مليشيا املياليف أثناء مروره 

يف اليط الدا  يف منطقة املرساخ باملحاخظة.
لاو اآلن يرقاُد يف املستشاخى، غري قااعر عىل 

الحركاة، حيث أميب بطلل نااري يف رجله اليُخنى 
األطبااَء  إن  ويقاول  الخاراش..  طرياح  أقددتاه 
باملستشاخى أجاروا لاه الددياد مان الخحومات 
واألشادة ويبذلاون جهاوعاً كبارية إلخراجاه من 
محنته لذه، لكن الشظايا التي اخرتقت جسخه لم 
يتم اساتيراجها حتى اآلن، وأنه بحاجة إىل طبيب 
ميتص يف املخ واألعصاب للنظر يف حالته ألنه غري 

قاعر عىل الحركة.
أما بالنسبة لألعوية، خيقول عبُدالسال  مهيوب 
إن إعارة املستشخى تدخل ُكّل جهدلا لتوخري الدالج 

وأنه ال يشدر بخشكلة يف لذا الجانب.
أماا املواطان مااعق عايل الحبييش مان أبناء 
محاخظاة إب، خيتحادث باأىًس عان مدانااة ابنه 
إىل  نقلُاه حينهاا  برماماة أساخل بطناه وتام 
مستشخى الثورة الدا  بخحاخظة إب لكن لم يحَظ 
برعاياة طبية متكاملة لنااك، واضطر للتوجه إىل 
مستشخى الثورة الدا  بصنداء والذي تم االلتخا  

به ورعايته بشكل جيد، كخا يقول الحبييش.
ويقاول إن بدَض الدالجاات املهخة ال يجُدلا يف 
الصيدلية، وأنه حاَوَل البحث عن بدضها كثرياً لكن 
عون جدوى، الختاً إىل أن الحصار تسابب يف مداناة 

املرىض وكل اليخنيني.
ويتحادث املواطان خيصال الحخزي ولاو والد 
الجريح أحخد املصاب بشظية يف قدميه عن إمابة 

ابنه.
ويقول الحخزي ولو من أبناء محاخظة مددة 
»لصدى املسارية«: الحخد لله عىل ُكّل حال. الختاً إىل 
ن مساتخر، لكنه يداني من خقدان  أن ابنه يف تحسرُّ
الشهية يف األكل، ويؤكد أن بدض األعوية ال يحصل 

عليها.

مخزون دوائي مشلول
مالكاو الصيدليات يشاكون بتذمار من انددا  
الكثري مان األعوية جاراء الحصار.. لام يؤكدون 
أن الكثري مان األعوية لم تدد موجوعة يف الساوق؛ 
نتيجة حصاار الدادوان السادوعي األمريكي عىل 

بالعنا.
ويقاول الدكتاور الصيدالناي وحياد الصالحي 
لصحيخاة »مادى املسارية« إن مدظام األعوياة 
الياماة باألمراض املساتديخة كالقلب والخشال 
الكلوي والساكر والقلب واألمراض النخساية غري 
متوخارة، كخاا أن حليبات األطخال أيضااً مددومة 

يف السوق.
يف الصيدلياة كان املواطان محباوب القباطاي 
يبحث عن عالج لشاقيقه املريض نخسياً، لكنه لم 
يجد، ويقاول القباطي إنه بحث عن الدالج يف أكثر 

من 10 ميدليات لكن لم يجد شيئاً.

وباأىًس وحازن كبريَيان يقاول القباطاي بأن 
شاقيقه املصاب بالارصع إذا لم يحصال عىل لذا 
الداالج خإنه ساوف يتأثار ويتدّرض لنكساات قد 
ترلقهم جخيداً، ثم يرخع يديه إىل الساخاء ويقول: 
الله ساوف يخرجها عىل الجخياع. ويغاعر واألىس 

يتخلكه.
ويف ترصياح محخاي للناطال باسام اتحااع 
املستشاخيات اليامة الدكتور نبيل ضبدان يف 13 
أكتوبر 2015 أكد أن كثرياً من األعوية واملستلزمات 
الدوائياة والدالجية نخادت من امليازون الدوائي، 
ُمشرياً إىل أن القطاع الياص يقد  ما نسبته 70% 
مان اليدماات الصحية يف البالع، الختااً إىل أن عدعاً 
من املستشخيات اليامة تأثرت بشكل كبري جراء 

الددوان السدوعي.
ومان يو  إىل آخار تنخُد عارشاُت األمناف من 
األعوياة الحيوية من األساواق ويتناقص امليزون 
الدوائي يف املستشخيات الدامة واليامة، ما يتهدع 
حياة مئاات اآلالف من املصاباني بأمراض مزمنة 

وينذر بكارثة إنسانية.
وأزمُة الدواء التي تداني منها األساواق اليخنية 
ناتجٌة من االعتخاع شابه الكيل عىل االساترياع من 
مصااعر خارجياة، حيث بلغت نسابة االساترياع 
%70، بينخاا كانات الصناعاات الدوائياة املحلية 

تغطي 30%.
كذلاك كانت للحصاار والدادوان تداعياتُه عىل 
الصناعاات املحلياة؛ خدادع مان املصاناع التابدة 
للقطاعاني الداا  واليااص أغلل أبواباه، وأوقف 
خطوط إنتاجه بسابب الددوان وانددا  املشتقات 

النخطية.
خخاي منطقة مذبح، شاخال الدامخة منداء، 
يوجد مصنع »يدكاو« الحكومي، الذي كان يغطي 
احتياجات عدع من املستشاخيات املركزية بأعوية 

ميتلخة، إال أنه توقف عن اإلنتاج كلياً.
وعاىل الرغام مان اساتخرار عدع مان املصانع 
التابداة للقطاع اليااص يف اإلنتاج، توقف البدض 
منهاا إجباريااً؛ بسابب ارتخااع املياطار وترضر 
أُْخاااَرى مان الغاارات، وخصومااً الواقدة عىل 

مشارف منداء.

مستشخيات تدرضت للقصف
وإَضااَخًة إىل الحصار ومنع عخول األعوية خقد 
تدرضت مستشخيات الجخهورية للقصف املتدخد، 
خخي منداء تدرض مستشاخى السبدني الذي يدد 
املستشاخى التيصاي األول يف اليخان باألموماة 
والطخولاة ألرضار جسايخة، باإلَضااَخة إىل أرضار 
محدوعة بهيئة املستشاخى الجخهاوري التدليخي 
جاراء القصاف الدنيف للدادوان السادوعي لخج 
عطاان واألمن املركزي، حتى أن املستشاخى عينه 

أمابه ماروخ.
الطباي ألرضار  وتدارض مستشاخى ضباوة 
جسيخة جراء القصف، َماا أَعَّى إىل إغالقه وسحب 
كاخة األجهازة الطبياة واملساتلزمات اليامة به 

وتوزيدها عىل مستشخيات أُْخااَرى.
كخاا أن القصاَف الدشاوائي لكاخاة مناطال 
الدامخاة منداء والتي منهاا منطقتا خج عطان 
ونقام أعى إىل تدرض عادع من املجخداات الطبية 
باأرضار جسايخة، والتي منها مجخاع خج عطان 
الطبي ومجخع 26 سبتخل الطبي.. وأعى القصف 
أيضااً لتوقاف مجخَداي آزال وبن حياان الطبيَّني، 
ف مجخع الحخاء الطبي ومجخدات  خضاالً عن توقرُّ
طبياة أُْخاااَرى يف مديرية بني الحاارث ومديرية 

مدني.
وتدرض مصنع األكساجني لقصف مبارش من 
قبال الددوان السادوعي وأثّر ذلك سالباً عىل توخر 
لاذه املااعة الهاماة يف املستشاخيات واملجخداات 

الطبية.
وقصف املستشاخيات واملراخل الصحية لم يكن 
عن طريل اليطأ، بل كان سلوكاً مخنهجاً من قبل 

الددوان السدوعي األمريكي.
واحتلت محاخظتا مددة وتدز املرتبة األوىل من 
باني املحاخظات التي تم تدمري منظومتها الصحية 
مبارشة وغاري مبارش، خقد اساتهدف القصُف ُكّل 
البنية الصحية يف محاخظة مددة ولم يدد خيها أي 

مرخل محي يدخل. 
وأعى تدماري البنياة التحتياة يف املحاخظاة إىل 
حرماان ضحاياا القصف السادوعي مان خدمات 
اإلساداف وإنقااذ الحيااة تزايادت مداه الوخيات 
بخدادالت عالياة يف أوسااط املصاباني، كخاا أعَّى 
القصاف إىل حرمان األطخال من خدمات التحصني 
التي توقخت يف املحاخظة بشاكل كامال نتج عنها 
ظهاور حااالت إماباة بالحصباة بخدادالت غري 

مسبوقة.
ويف محاخظاة تدز تام تدمري مدظام املنظومة 
الرئيساية وتام قصف خخساة مشاايف ومرَكزيني 
محياني وامليتل املركازي والهيئاة الدليا لألعوية 
وميازن التخوين الطبي وميازن الرعاية الصحية 
األولية واملستشاخى امليداني خيها وسابع سيارات 
إساداف، باإلَضااَخة إىل تدماري املدهد الدايل للدلو  
الصحية.وتوقخت مراكز الغسيل الكلوي يف املدينة، 
مخاا أعى إىل وخااة حاالت كثرية مان مرىض الكىل، 
ولم يدد يدخل ساوى %20 تقريبااً من منظومتها 
الصحية التي عجزت عن استيداب حاالت اإلمابة 
الناتجاة عن القصف واملواجهات املسالحة وتدخن 
جثث القتاىل، ما سابّب بكارثة محياة حقيقية، 
باإلَضااَخاة توقاف خدماات التحصاني يف بداض 

مديريات املدينة.
وقصف الطاريان مرَكز املالريا يف مديرية حيل 
بالحديادة، ونتج عان القصف استشاهاع حارس 
الوحادة الصحية و3 أطباء. ولذه الوحدة الصحية 
تقاّد  خدماتهاا ملديريات حيال واليوخة وجبل 
رأس واملنطقة الجنوبية ملحاخظة الحديدة بشاكل 

كامل.

منظمة العفو الدولية.. الصوت 
األقوى

وعاىل الرغم من الكارثة املهولاة جراء القصف 
واساتخرار الحصاار عاىل بالعناا من قبال تحالف 
املنظخاات  أن  إال  األمريكاي  السادوعي  الدادوان 
والدولياة خخات موتُهاا يف  الدربياة  اإلنساانية 
لاذا الشاأن، وظهرت إعاناات خجولاة من بدض 

املنظخات تدين بدض الحواعث خقط.
منظخاة الدخاو الدولية كانت الصاوت األقوى 
مان بني لذه املنظخات والتي أعانت، أكثر من مرة، 
جرائام الدادوان يف بالعناا، وكانت أكثار حّدة عىل 
الددوان حني قصف مستشاخى حيدان يف مددة يف 

أواخر شهر أكتوبر من الدا  الجاري 2015.
وقالات املنظخاة يف بياان لهاا إن الهجو  عىل 
مستشاخى حيدان كان لجوماً غري مرشوع، وأعى 
إىل إماباة مدنياني وألاداف مدنية وقاد يرقى إىل 

جريخة حرب.
وأكادت املنظخاة أن الغاارات الجوياة املتتالية 
تُظهار االساتهداَف املتدخاد للخستشاخى، قائلاة 
»تظهر الغارات الجوية املتتالية االستهداف املتدخد 
للخنشاأة الطبية، ولذا يو  حزين آخر للخدنيني«، 
الختاة إىل أن تدمري لذا املستشاخى يدني خساارة 
تقديم املدالجة اإلنسانية الحيوية للخدنيني يف أربع 

مديريات بصددة.
ويف لذه الحاعثة أكد مدير املستشاخى الدكتور 
عايل املغيل أن املستشاخى ُعّمر بالكامل باساتثناء 
غارف التيزيان.. الختااً إىل حادوث تأخاري يف نقل 

ل حد لالأمل.. معظم م�ست�سفيات اجلمهورية مهددة بالإيقاف ب�سبب انعدام الدواء

8 أشهر من القصف والحصار المميت.. المرضى والجرحى في مواجهة الموت!

 أحد مراكز الغسيل الكلوي - مهدد باإلغالق نتيجة شحة األدوية إحدى الوقفات االحتجاجية في صنعاء المطالبة بفك الحصار عن األدوية

 مستشفى مناخة - صنعاء يطلق نداء استغاثة جراء انعدام األدوية

 ناطق وزارة الصحة: قصف العدوان لمصنع األكسجين بصنعاء 
تسبب في انعدام شبه تام لألكسجين في المحافظات وفي 
صنعاء العاصمة، وبالتالي توقفت أعمال أغلب غرف العنايات 

المركزة بالمستشفيات 
 وزارة الصحة: حياة جميع مرضى األمراض المزمنة معرضة 
للخطر حيث يشمل ذلك حوالي ستة آالف مريض غسيل كلوي 
و25 ألفًا من الذين يتلقون عالج السرطان نتيجة منع دخول 

األدوية من قبل تحالف العدوان السعودي األمريكي على بالدنا

 أخصائي باطني-
 د. علي المفتي
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الجرحى للخستشاخى الجخهوري يف املدينة بسبب 
الرضبات الجوية.

ولذه الغارة التي اساتهدخت مستشخى حيدان 
ليسات الغارة األوىل عىل مستشاخى يف مددة منذ 
بدء الدادوان عىل اليخن يف مارس املايض.. ُمشارياً 
إىل أن قصاَف التحالاف ملستشاخى مديرياة رازح 
بخحاخظاة مددة مطلع سابتخل املاايض أعى إىل 

مقتل ستة من املرىض وإمابة ستة آخرين.
ويف إطار البياناات الدولياة املنالضة للحصار 
والدادوان ذكرت منظخة اليونيساف يف 28 أكتوبر 
2015 أن احتخال وخاة املزيد من األطخال يف اليخن؛ 
بسابب نقص األعوية والرعاياة الصحية، أكثر من 
أولئاك الذيان يقتلون بالقصاف، وأن عدع األطخال 
املدرضني ليطر سوء التغذية املخيت تضاعف ثالث 
مرات ليصل إىل أكثر من نصف مليون طخل، كخا أن 
10 ماليني طخل يخني بحاجة إىل مدونات إنسانية 

عاجلة.
وحاذرت األمام املتحدة مان انهياار اليدمات 
األساساية يف اليخان، مشارية إىل أن أكثار من ل1 
مليون شايص محرومون مان الرعاية الصحية، 
خيخاا يحتااج 3 ماليني طخال إىل الدالج من ساوء 

التغذية واليدمات الوقائية.

نداءات استغاثة
وأطلقت وزارة الصحة وعدع من املستشاخيات 
وكل ماا له عالقة بالقطاع الصحي يف بالعنا الكثريَ 
من املناشدات ونداءات االستغاثة للخجتخع الدويل؛ 
للتدخل لحّث عول الددوان لخك الحصار والساخاح 

لألعوية للدخول إىل بالعنا.
يف رسالة سّلختها وزارة الصحة لرئيل عخليات 
التنسيل واالستجابة جون غنغ يف 15--11 2015 
بينت الرسالة أن 109 مستشخيات ومراخل محية 
وأكثاَر مان 222 وحادة محياة ترضرت بشاكل 
مبارش أو غاري مبارش من غارات طاريان الددوان 

السدوعي األمريكي عىل بالعنا.
وأشاارت الاوزارة إىل أن الددوان اساتهدف 56 
سايارة إساداف وتدارَّض 75 عامالً مان مقّدمي 
اليدماات الصحية للقتل، بجاناب الدمار يف البنية 
التحتية للصحة وخقدان الداملني يف مجال الصحة.
وقالات الاوزارة إن الساوق املحايل ينخاد مان 
األعوية التي تحخظ الحياة ومن الكواشف امليلية 
واإلمداعات الطبية األساساية. كخا حذر النداء من 
أن الوضاع الصحي يناذر بكارثة كبارية يف اليخن، 
وأن حياة جخيع مارىض األمراض املزمنة مدرضة 
لليطر، حيث يشاخل ذلك حواىل ستة آالف مريض 
غسايل كلاوي و25 ألخاً مان الذيان يتلقون عالج 

الرسطان.
ويؤكد مدير مكتب الصحاة بخحاخظة منداء 
الدكتاور خالاد املنتارص أن »امليزون مان األعوية 
واملحاليال الطبياة باملحاخظة نخد جراء اساتخرار 
الحصاار الغاشام ومنع ومول األعوياة للخرىض، 
وأن املئاات من مرىض الخشال الكلوي يف محاخظة 
منداء مهدعون باملوت؛ بسبب نخاع األعوية وعد  
قادرة املستشاخيات عاىل توخريلا يف ظال حصار 

ظالم لم يحدث عىل مر التأريخ«.
وحذر املنترص من كارثاة موت جخاعي ملرىض 
الخشال الكلوي واملرىض املصابني بأمراض مزمنة 
كزارعاي الكىل ومارىض القلب واألوعياة الدموية 
اليومياة  االحتياجاات  والساكري، وغريلاا مان 

الطارئة للقطاع الصحي يف املحاخظة.
ويختقار مستشاخى الثالياا بريخاة إىل األعوية 
واملستلزمات الطبية واملحاليل امليلية وعد  توخر 
االحتياجات واالمكانيات اليامة بتشغيل األقسا  
املشاتقات  االحتياجاات  تلاك  ومان  الرضورياة، 
النخطياة لتشاغيل ثالجاات األعوياة واللقاحات، 

باإلَضااَخة إىل األكساجني املندد  بشاكل متوامل 
مناذ بادء الددوان. وتؤكاد مديرة املستشاخى ليزا 
عوض يف ترصيح محخاي يف 10 أكتوبر 2015 أن 
حصار الددوان الغاشام عىل اليخن تسبب يف شحة 
لذه املواع وانددا  مواع أُْخااَرى، َماا أَعَّى إىل شالل 
شابه تا  يف املستشاخى وعد  قدرته عاىل تقديم 
أبساط اليدمات الدالجية التي تسااعد عىل إنقاذ 

حياة األطخال واملرىض.
بخحاخظاة  الداماة  الصحاة  مكتاب  وأطلال 
أن  مؤكاداً  اساتغاثة،  ناداءات  عادة  املحويات 
املستشاخيات واملراخل الصحية باملحاخظة مهدعة 
بتوقف خدماتها؛ بسابب نقاص األعوية واملحاليل 
الطبياة نتيجاة الحصاار الجائار لادول تحالاف 

الددوان السدوعي األمريكي عىل اليخن.
وقال املكتب يف بيان له إن جخيع املستشاخيات 
واملراخل الصحية باملحاخظة تداني أوضاعاً مدبة 
منذ بداية الددوان نتيجة انقطاع الكهرباء وانددا  
املشاتقات النخطية لتشاغيل املولدات الكهربائية، 
ما ضاعف مداناة الناس وسابّب يف توقف خدمات 
التطديام يف الددياد مان املراخل، إَضااَخاة إىل تلف 
مدظم األعوياة الرضورية والطارئاة التي يحتاج 

تيزينها لتليد.
أما املدير الدا  املسااعد ملكتاب الصحة الدامة 
الدكتاور مقبال  البيضااء  والساكان بخحاخظاة 
الطالري خقال يف ترصيح لصحيخة الثورة بتاريخ 
-21 -11 2015 إن القطااع الصحاي باملحاخظاة 
الطبياة  يداناي مان نقاص كباري يف اليدماات 
واالمكانات الدالجية؛ بسابب الحصاار القائم من 
قبال الددوان السادوعي عاىل اليخن، والاذي منع 
عخاول األعوياة واملساتلزمات الطبياة والدالجية 
التي تدتخاد عليها ميتلف املستشاخيات واملراخل 
الصحياة يف تقديام خدماتهاا الطبياة والدالجية 

للخواطنني باملحاخظة.
بالطاوارئ  الياماة  األعوياة  أن  إىل  وأشاار 
منددمة تخامااً يف مستشاخيات واملراكز الصحية 

بخديريات محاخظة البيضاء.
بخناخاة  الوحادة  مديار مستشاخى  وأطلال 
منداء الدكتاور عبُدالختاح املهدي نداء اساتغاثة 
يف 7 أكتوبر 2015، ُمشارياً إىل أن استخرار الحصار 
الجائار عىل اليخن يتسابب يف وخااة آالف اليخنيني 
جراء شاحة األعوية واملحاليال الطبية وعد  توخر 

مستلزمات اإلسداخات األولية.

النقابات الصحية والمرضى 
يستغيثون

وباإلَضااَخة إىل بيانات االستغاثة التي أطلقتها 
املستشخياُت يف عخو  محاخظات الجخهورية حول 
نقص األعوية واساتخرار تحالف الدادوان يف منع 
عخاول املساتلزمات الطبية إىل بالعناا نظخت عدع 
من النقابات واملنظخات الداملة يف املجال الصحي 
عادة مؤتخرات محخية ععت خيها الضخري الداملي 

إلنقاذ املرىض اليخنيني من املوت.
وأشاار بيان اتحاع النقاباات الداملة يف املجال 
الصحاي إىل أن الحصاار الجوي والالي والبحري 
الظالم وغري االنسااني عىل الشدب اليخني بجخيع 
خئاته يشكل السبب الرئيي وراء الصدوبات التي 
يواجهها ساوق الدواء اليخناي يف القطاعني الدا  
والياص، السترياع األعوية واملحاليل واملستلزمات 
الطبياة التاي تضخان البقاء عاىل حيااة املواطن 

اليخني املحتاج لها.
وقاال البياان إن االندادا  الحاايل يف املحاليال 
امليلياة الالزماة لخحص الد  من خاريوس اإليدز 
القاتال وخريوساات الكباد قبل أن تصال للحاالت 
الحرجاة واملتزايدة يوميا نتيجاة الددوان والحرب 
الدائارة يسابب كارثاة، الختاً إىل أن ماا ال يقل عن 

%50 من املستشاخيات املقدمة ليدمات الدخليات 
والطوارئ مهدعة باإليقاف نتيجة انددا  الدواء. 

ويف ترصيح ملوقع 26 سبتخل يف سبتخل املايض 
أكد رئيل نقابة الصياعلاة واملهن الطبية الدكتور 
خضال حاراب أن لناك أعاداعاً مهولاة من املرىض 
بأماراض خطارة وقاتلاة كالرسطان والساكري 
والخشال الكلوي والارصع مهادعون بيطر املوت 
مالام يحصلوا عاىل الدالج بداد نخااع األعوية من 
الساوق بسابب الحصاار ومناع اساترياعلا مان 
اليارج من قبل تحالف الددوان بقياعة السدوعية.
وأشاار حاراب إىل أن عادع املصاباني بخارض 
الرسطاان واملساجلني لادى وزارة الصحاة خقط 
يخاوق الاا20 ألف شايص ومرىض الساكري 3ل 
ألف شايص ومرىض الكىل 8050 شايصاً وكلهم 
بحاجة ماسة للدالج والدواء ملكاخحة تلك االمراض 

وبقائهم احياء خالل األيا  القاعمة.
وعقادت منظخات واتحاعات ونقابات عاملة يف 
املجال الصحي يف 13 أكتوبر 2015 مؤتخراً محخياً 
بصندااء أكدت خياه أن حاوايل 6 آالف حالة مرض 
غسايل كىل وماا يقرب مان 20 ألاف حالة مرض 
رسطاان يتلقون الدالج بشاكل يوماي مدرضون 

للوخاة بسبب انددا  الدواء.
وأضاخاوا أن %50 مان املستشاخيات اليخنياة 
حكومياة وخامة التاي تقد  خدماات الدخليات 
والطوارئ باتت اليو  مهدعة بالتوقف التا  نتيجة 
انددا  الدواء وغريه من املساتلزمات واملواع الطبية 

األساسية.
ولام يتوقاف األمار عناد ناداءات االساتغاثة 
والنقاباات  واألللياة  الحكومياة  للخستشاخيات 
الداملاة يف املجاال الصحاي، بال نظام عادع مان 
املارىض عدة وقخات احتجاجياة يف منداء وبدض 
املحاخظات اساتنكاراً للحصار املتوامل عىل بالعنا 

ومنع عخول األعوية.
ويف حاوار لاه ماع محيخاة امليثااق بتأريخ ل 
نوخخال 2015 أكد ناطال وزارة الصحاة الدكتور 
تخيم الشاامي أن مرىض السكري والخشل الكلوي 
والرسطاان أكثاُر املترضرين ويف وضاع تراجيدي 
يتهدعلم خطر املوت، ُمشرياً إىل أن لناك منظخاٍت 
عولياة حقوقياة ومحياة مرموقاة تواطاأت مع 

الددوان ضد مرىض وجرحى اليخن.
وأوضاح الشاامي أن الدادوان عّمار أكثار من 
)100( مرخال محي ماا بني مساتومف ومركز 
محاي ومستشاخى إىل جانب تدماري أكثر )220( 
وحدة محية ميتلخة، ولذا وجاء الحصار املطبل 
واليانال ليزيد الطني بلاة، جاعالً الوضاع كارثياً 
وانهيار شبه تا  للخنظومة الصحية بشكل عا .

وزاع بقولاه: »نواجاُه عجازاً كبارياً يف توخاري 
األعوياة واملساتلزمات الطبية واإلساداخية، حيث 

كانت البداياة بقصف الددوان مصنع األكساجني 
بصنداء، ما تسابب يف انددا  شابه تا  لألكسجني 
يف املحاخظات ويف منداء الدامخة، وبالتايل توقف 
أعخال أغلب غرف الدنايات املركزة باملستشخيات، 
ولاك أن تتييل اآلثاار واألرضار التاي تنتج عندما 
تخقد املنظومة الصحية عناياتها وغرف عخلياتها، 
لداد  وجوع األكساجني، ما يدناي أن الوضع كان 

كارثياً، حيث كان عدع الوخيات كبرياً جداً.
وأوضاح أناه ال يوجد لدياك املكان الساتقبال 
إمابات الددوان »نزيف عماء، رؤوس تشل، أرجل 
تتكرس وتبارت، بطون تُختاح«، خاملحاليال الطبية 
سواٌء ملرىض الغسايل الكلوي أو مرىض الرسطان، 
لناك مشاكل كثرية جداً نداني منها حتى اللحظة، 
خاال توجد لدينا لذه املحاليل إال بكخيات شاحيحة 
جاداً، حياث أنه َمان تواخر لاه املحلول أن يغسال 
بدالً أن كان يغسال عىل نوعية مديناة أو من أجل 
نوعياة حياتية ال بأس بها يغسال ثالث مرات عىل 
سابيل املثاال لم يدد لدياه االمكانية إال أن يغسال 
مارة واحدة خقط، من كان يغسال مارة واحدة يف 
االسابوع ال يساتطيع أن يغسال إال مرة واحدة يف 
الشاهر نتيجة الندادا  املشاتقات النخطياة التي 

تلدب عوراً مهخاً جداً يف لذا األمر.

ولخت إىل أن عواء االنساولني ولاو من األعوية 
املهخاة جاداً، ولاو خرضنا أناك نزلت إىل االساواق 
للبحاث عن االنساولني ساتجد أنه غاري متواخر يف 
املياازن أو الصيدليات.. يف لاذه الحالة نضطر إىل 
اساتيدا  بدائال غري خدالة باعتباار أنها عالجات 
وأعوية غري ناجداة وذلك بإعطااء املريض حبوباً 
تدتخاد عىل االنساولني نخساه مع أنهاا ال تقلص 
نسبة السكر لديه أمالً إال بكخيات قليلة جداً قد ال 
تُذكر بنسابة )%1 أو %2 أو 3 أو %ل( بتيخيض 
نسبة الساكر لدى املريض الذي يستيد  الحبوب 
كحاد أقىص، إذاً خاإن مريض الساكري بالخدل يف 

وضع تراجيدي مأساوي.
وأكاد أن )%70( من املشاايف الحكومية كانت 
تدتخاد عىل التخريض الهندي، ولك أن تتييل حجم 
املشكلة، لكذا وبكل بساطة حدث األمر خجأة، ويف 
أيا  مددوعة وعون إخاعات مسابقة أن يساخر لذا 
الكم املهول مع وجاوع الحصار والددوان والتدمري 
إىل جاناب خارار الكثاري مان الكاواعر اليخنية من 
أماكان القصف يف مراكز ومشااٍف حكومية وغري 
حكومياة وبطبيدة البرش يخار الناس واملوظخون 
خوخااً مان املاوت أو اإلماباة مهخا كانات عرجة 

خطورتها.

ل حد لالأمل.. معظم م�ست�سفيات اجلمهورية مهددة بالإيقاف ب�سبب انعدام الدواء

8 أشهر من القصف والحصار المميت.. المرضى والجرحى في مواجهة الموت!

 الجريح عبد السالم مهيوب يعاني من إصابة بطلق ناري من مليسشات المخالفي  مستشفى حيدان بصعدة شاهد على استهداف العدوان المباشر للمستشفيات والمراكز الصحية في حربه الوحشية على اليمن!
ويحتاج إلى أدوية معدومة في السوق

 قسم جراحة الكسور بمستشفى الثورة - معاناة كبيرة ومريرة جراء انعدام المحاليل

 منظمة اليونيسف: األطفال في اليمن الذين يموتون بسبب نقص 
األدوية والرعاية الصحية أكثر من أولئك الذين يـُقتلون بالقصف

 نقابات صحية: الحصار تسبب في انعدام المحاليل المخبرية الالزمة 
لفحص الدم من فيروس نقص المناعة اإليدز وفيروسات الكبد 

 نقابة الصيادلة والمهن الطبية: 50 % من المستشفيات اليمنية 
الحكومية والخاصة التي تقدم خدمات العمليات والطوارئ باتت 

اليوم مهددة بالتوقف التام نتيجة انعدام الدواء وغيره من 
المستلزمات والمواد الطبية األساسية.

 ناطق وزارة الصحة -
 د. تميم الشامي
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  - إبراهيم السراجي:
قباَل أياا  كشاف الجياُش واللجاان الشادبية عان 
املنظوماة اليامساة مان الصوارياخ محلياة الصناع، 
خأعلان عن عخاول الجيل الثاني مان منظومة مواريخ 
)الزلزال2( يف خط املواجهة مع الددو، وبدأ اساتيداُمها 

بقصف مواقع عسكرية سدوعية يف جيزان.
وتأتي لاذه اليطوة بدد أيا  قليلاة من إعالن وزارة 
اليارجياة األمريكياة عن مخقة ساالح بخوجبها تبيع 
واشانطن ذخائر )ذكية( يصال عدعلا إىل 0ل ألَف قذيف 
للطائرات األمريكية الصنع التي تساتيدمها السدوعية 
يف عدوانهاا الغاعر عاىل اليخن واليخنياني، حيث وملت 

قيخة تلك الصخقة إىل 1.29 مليار عوالر.
بني مواريخ الزلزال2 محلية الصنع ومخقة األسلحة 
األمريكية للرياض تتضح الصاورة أكثر يف املواجهة مع 
الددوان السادوعي باني من يقاتل بجياش ولجان بالعه 
ويتغلاب عىل الظروف خيقذف عادوه بصواريخ مندتها 
يده، وبني عدو يساتيد  الطائارات االمريكية والقذائف 
األمريكياة والدعام اللوجيساتي األمريكاي ومسااندة 
الطائرات بدون طريان، وليل آخرلا اساتقدا  مرتزقة 
أمرياكا الالتينياة مان الكولومبياني عل رشكاة )بالك 

ووتر( األمريكية.
اتضاح للخراقباني أن اليخناي اساتطاع أن يساقط 
أسطورة السالح األمريكي ولم يكن غريباً أن تخرع إحدى 
الوكاالت الدسكرية الروساية قسخاً لتوثيل ما استطاع 
اليخني أن يدمره من عبابات »االبرامز« وآليات »اللاعيل« 
والتي ومال عدُعلا باملئات يف جيزان ونجران وعساري، 
إذ وبحساب املراقبني استطاع اليخني أن يحول الدبابات 
األمريكية املتطورة إىل أطالل اللتقاط الصور التذكارية.
بالداوعة إىل املنظوماة الصاروخياة محلياة الصناع 
)الزلازال2( والتاي أعخلها الجيُش واللجان الشادبية يف 
خاط املواجهة مؤخراً نجُد أن الجيَش واللجان الشادبية 
اساتطاعوا مناعة منظوماات مواريخ بأكثر من مدى 
وقوى تدمريية ميتلخة تناسُب احتياجات املدركة خكان 
الزلزال2 بخداه الذي يصل إىل 15 كيلومرتاً قد سد الحاجة 

يف املدركة عن البحث عن سالح آخر مناسب.

 الزلزال2 قوة تدميرية كبيرة ودقة في 
اإلصابة )الصورة أعلى اليمين(

أعلن قسم التصنيع الدسكري التابع للجيش واللجان 
الشادبية عخاول الزلزال 2 خاط املواجهة وتام إطالقه 
عاىل موقاع عساكري سادوعي، االثنني املاايض، حيث 
يؤكد مصدر عساكري لصدى املسارية أنه جرى اختبار 
الصااروخ الذي أثبات قدرته عاىل مناخساة الصواريخ 
األخارى بنخل املادى ويساتطيع إحداث عمااٍر كبرٍي يف 

األلداف التي يتم توجيُهه إليها.
بحساب املدلوماات املتوخارة عان الجيال الثاني من 
منظومة مواريخ الزلزال يصُل وزن الصاروخ الواحد إىل 

)350 كيلوغراماً( ويصل طول الرأس الحربي له إىل )90 
سانتيخرتاً(، أما وزن الرأس خهو )0ل1 كيلوغراماً(، وقد 
تام تجربته يف املدركة ألول مارة يف الثالث والدرشين من 
الشاهر الجاري، وكان موقع القرن الدسكري السدوعي 

بجيزان لو الهدف األول لهذا النوع من الصواريخ.
وبحساب املصادر الدساكري اساتطاعت موارياخ 
زلازال2 أن تدمر آليات ومدرعات تابداة للددو يف موقع 
القرن السادوعي بجيزان، مشارياً إىل قدرتاه عىل تدمري 
البنياة التحتية لأللداف الدساكرية، مخا يصّدب مهخة 
الدادو يف إعااعة تأليلاه يف الوقات الاذي تساتخر خياه 

املواجهات.

 صواريخ الصرخة.. التحكم بالزمن 
يف أغساطل املايض أعلن قساُم التصنيع الدسكري 
التاباع للجيش واللجان الشادبية عن عخاول منظومة 
موارياخ الرصخاة يف خاط املواجهاة وباارشت القوة 
الصاروخياة عك مواقع الددو باساتيدامه وأثبت أيضاً 

عقة عالية ونجاعة موامخاته املتطورة.
يتخياز مااروخ الرصاخة بخاداه الذي يصال إىل 17 
كيلومارتاً ويزن رأساه الحرباي 15 كيلوغرامااً وطوله 
مرتان وأربدة سانتيخرتات، خيخاا يبلغ طول محركه 70 

سنتيخرتاً.
ويحخال الصاروخ الواحد من لاذا النوع ماعقني يف 
مقدمتاه وماعل خلخي مياٍف، كخا يتخياز بأنه قابل 

للتخجري بضبط توقيت ذلك بحسب الحاجة.
لاذا النوُع مان الصواريخ اساتطاع املناخساة خخنذ 
اإلعاالن عن تصنيده وإعخاله خط املواجهة مع الددو يف 
جيزان ونجران وعساري حاَز عىل الثقة ويتم استيدامه 
بشكل مستخر يف كاخة الجبهات إىل جانب مواريخ غراع 

بشقيه الداعي واملطور.

 الزلزال 1.. الصواريخ بتكنولوجيا 
إلكترونية متعددة وصفقات سعودية- 
أمريكية جديدة )الصورة أعلى اليسار(

أعلن الجيُش واللجان الشادبية عان إعخال منظومة 
موارياخ الزلازال1 يف خط املواجهاة يف 31 مايو املايض 
والذي يصال ماداه إىل 3 كيلومرتاً ويتخياز بوزنه الكبري 
الاذي يخكناه مان إحاداث عمار أكال من الاذي تحدثه 

الصواريخ ذات املدى الطويل.
وييتلف لاذا النوع مان الصواريخ عان الصناعات 
الصاروخية التقليدية، حيث تتخيز املنظومة بتكنولوجيا 
األنظخة اإللكرتونية املتددعة يف التوجيه وتحديد األلداف 
والتحارك يف مساارات واتجالاات متدادعة يف آن واحاد 
وقدراتهاا الرسيداة يف الوماول إىل األلاداف وتدمريلا 

بقوة لائلة.
وتختلك لذه املنظومة الصاروخية قوة تدمريية لائلة 
عاىل مساتوى األلداف قريباة املدى، ولديها حساساية 
عالية وتختاز برسعة االنخجار بخجرع مالمستها الهدف، 

وتطلال املنظومة مان منصة إخراعية ثالثياة الخولات، 
وتتحكم خياه قاعدة إطالق تدخل إلكرتونيااً، كخا تتخيز 
لذه املنظومة بقدرتها عاىل إمابة األلداف بدقة عالية 
عىل مدى طويل نسابياً، حيث تحخل رأسااً متخجراً زنته 
أكل من منظومات الصواريخ السابقة التي تم تصنيدها 

محلياً.
وتساتخر الصاورة املتبايناة يف املواجهاة بطرخيهاا 
املتخثلاة بالجيش واللجان الشادبية مان جانب والددو 
السادوعي ومن يقاف وراءه من جانب آخار، حيث جاء 
اإلعالن عن مواريخ الزلزال1 بدد عرشة أيا  من مخقة 

أسلحة أمريكية –سدوعية.
خخاي الدرشيان من ماياو املاايض أعلان البنتاغون 
أن البياَت األبيض واخل عىل بياع 10 مروحيات متددعة 
املهاا  مان طاراز )إ  اتاش60- آر( للسادوعية، حيث 
قالات وزارة الدخاع األمريكية يف بيان لها بذلك الحني: إن 
البيت األبيض أبلغ الكونغارس بخواخقته عىل إبرا  لذه 

الصخقة التي تبلغ قيختها 1.9 مليار عوالر.

 منظومة النجم الثاقب1و2.. سفير 
الصناعة المحلية بمداه الطويل 

مثّلات منظوماة الصوارياخ )النجام الثاقاب 1و2( 
باكورة إعالن قسام التصنيع الدساكري عن الصناعات 
املحلياة للصوارياخ، وتم اإلعاالن عنهخا عخداة واحدة، 

وكذلك عخال يف خط املواجهة.
وقاد تام اإلعالُن عان منظوماة النجم الثاقاب كأول 
منظومة محلياة الصنع، ويتخيز النجام الثاقب1 بخداه 
الاذي يصل إىل 5ل كيلومرتاً وطوله الذي يصل إىل 3 أمتار 

برأس متخجر يزن 50 كيلوغراماً.
أما النجم الثاقب2 ولو نساية أكثر تطوراً من األول 
بقدراته وموامخاته التي تم مضاعختها ليصل طوله إىل 
5 أمتاار ومدى يصل إىل 75 كيلومرتاً بزياعة 30 كيلومرتاً 

عن سابقه خيخا يزن رأسه املتخجر 75 كيلوغراماً.
وعاىل غرار موارياخ الزلازال2 كانت مواقاع الددو 
يف جيازان لي الوجهاة األوىل ملنظوماة مواريخ النجم 
الثاقاب، حيث عكات مواقع الددو وأثبتات جدارتها منذ 
إعخالها يف خط املواجهة ولنجاحها الكبري تم إعخالها يف 

خط املواجهة مع قوات الغزو ومرتزقته يف مأرب.
أخارياً يثبات اليخنياون يومااً بداد ياو ، الصاورة 
األساطورية والوطنياة يف مواجهتهم لدادو تحالف مع 
طغاة األرض ووّزع مئاات املليارات عليهم وذلك بالنظر 
ملا أعلن عنه قسم الصناعات الدسكرية للجيش واللجان 
الشادبية من منظوماات متنوعة للصوارياخ، وبالنظر 
السااعس  األمريكياة يف  اإلعارة  الصخقاات ماع  آلخار 
عرش من شاهر نوخخال الجاري، تخثلت بارشاء أربدني 
ألف قنبلة ذكياة بقيخة مليار ومائتني وتسادني مليوَن 
عوالر، ليكاون مجخاوع ماا تام رشاؤه مان واشانطن 
خاالل الشاهرين املاضيني وحتاى اآلن قراباة 21 ملياراً 

وخخسخائة مليون عوالر.

بني الإعالن منظومة �سواريخ النجم الثاقب والزلزال حملية ال�سنع ا�سرتى العدو ال�سعودي اأ�سلحة اأمريكية بع�سرات املليارات 

في ميدان المعركة.. الصواريخ اليمنية غالبة في مواجهة أسطورة األسلحة األمريكية 

 بقية من الصفحة األخيرة
العدوان ُيختتم والثورة م�ستمرة!

سباق الوالء بين بحاح وهادي
ضيف اهلل الشامي

يف )الحاراج(، وأجهازة الكخبيوتار بخا تحخل من وثائال ومدلومات 
بيدت َعَلاى األرمخة والشوارع..

كان ال باد للثاوار أن يحاخظاوا َعَلاى مؤسسااتهم التي لي ملك 
للشادب وليسات ملكاً لحزب أو خئة أو جخاعاة، ختحركوا لحخايتها 
وبذلوا الشهداء يف مواجهة عصابات النهب والتدمري، وتخكنوا بخضل 
الله ووعي أبناء الشادب مان الحخاظ عليها من التااليش واالنهيار، 
واستخرت املؤسسات يف مخارساة عورلا والقيا  بخهامها حتى من 

مباح الا 22 من سبتخل ل201  وكأن شيئاً لم يكن.
خشال مرشوع الخوىض واتجهات تلك الدصاباات لتتقخص ثوب 
الوطنياة والنزالة من جديد للدخل َعَلااى التغلغل يف نير الثورة من 
عاخلها وبشادار املصلحة وبناء البلد، خدخدت إىل املراوغة والتسويف 
والتنصال عان املساؤولية والتآمار َعَلااى البلاد ماع عول املرشوع 

الددواني َعَلاى اليخن..
يقظة الثاورة وقياعتها الحكيخة كانت ترقاب املؤامرة اليارجية 
بوعاي كامل وتدخال َعَلاى توضياح امليطط للرأي الداا  الذي كان 
يتلقاف تلك التوضيحات بقوة ووعي ليرتجخها عخالً يف امليدان، خكان 
تنامي الوعي الثوري لدى الشدب اليخني أرسع نخواً من تلك املؤامرات 
اليارجية بأعوات عاخلية، وكاعت الثورة تكون قاب قوساني أو أعنى 

من تتويج ثورتها بتحقيل الجزء األكل من ألداخها..
لاذا الوعي الرسياع جدل عول الدادوان ومرتزقتهام يدخلون يف 
تساارع كباري إلمابة البلد بالشالل التا ، خأبرقات لجنوعلا يف لر  
السالطة باالساتقالة، خبينخاا كانات حكوماة »بحااح« يف طريقها 
لتساليم اساتقالتها لرئاساة »لااعي« لتُثبات رسعاة اساتجابتها 
ألويل األمار والنهي يف عول الددوان، خخسااخة الطريال بني الحكومة 
والرئاسة كانت عائقاً عن تحقيل تلك االستجابة، حيث كان »لاعي« 
أرسع والًء واساتجابًة، حياث أعلن اساتقالته مباارشة ربخا قبل أن 
يغلل ساخاعة الهاتف للخكاملاة اليارجية ليخاجئ »بحااح« بالَخوز 
السااحل عليه حتاى أن لقاءلم كان استخسااراً خيخاا بينهم )ملاذا 
اساتقلت؟؟!!(..وباملثل )وأنات ملااذا اساتقلت؟!(.. خكانات اإلجابة 

موحدًة )أوامر عليا!!(.
لكذا كانت رمامة املوت َعَلاى جساد الوطن، لكنها لم تصبه يف 
مقتل؛ ألن أعضاء الجساد من أبناء الشدب وقياعة الثورة كانت أكثر 
حيوية ونشااطاً وثقًة وشادوراً باملساؤولية الوطنية، خأخشلت تلك 
املؤامارات وحخلت َعَلاى كاللها مساؤولية الحخااظ َعَلاى ما تبقى 
من مؤسساات الدولة من التاليش واالنهيار يف استخرار ملسار الثورة 

حتى تحقيل كاخة ألداخها..
وملاا رأى املجرماون ثباَت الشادب ومخوَعه يف وجاه مؤامراتهم 
بدأوا بدّق آخر مساخار يف ُجدبة مؤامراتهم ليساتيقَظ أبناء الشادب 
َعَلاى أشاالء وعمااء أطخالهم ونساائهم تتناثر َعَلاى تاراب الوطن 
وتحت ركا  املنازل، ال تطرق أسخاعهم سوى موت الطائرات وعوي 
االنخجاارات، ويرى بأ  عينيه تلك املؤسساات التاي تغنى املجرمون 
بالحخاظ عليها تقصف وتدمر، ويری املصانع الغذائية وُسابُل لقخة 
الديش تحارتق، ويرى املتغناون واملتزلخون بحبهم للشادب اليخني 

يطوقون البلد حصاراً وتجويداً وتدمرياً.
لكان ذلك الددوان واجهه أبناء الشادب بثبات ومخوع لم يُشاهد 
لاه مثيال يف تأريخ الشادوب ومواجهاة الحروب، خكيف وسالطات 
واملاطورياات الدالام تقف إما مباارشة للددوان أو مسااندًة له أو 
متواطئة مده أو مامتة تجاه ما يرتكبه من مجازر بحل اليخنيني.

تلك لي ثورتُنا املستخرة، وذلك الصل والصخوع لو عنواُن شدبنا 
اليخني الدظيم الذي ييوُض مدركة الرشف والدزة والكرامة، ويقف 
يف الداخال يف مواجهة أعوات القتل والدمار وأياعي الددوان، وييوُض 
مدركة الرصاع مع عصابات وماخيا الخسااع املرتبصني بثورة شدبنا 

ومحاولة استغالل الددوان إلعاعة إنتاج الخساع من جديد.
خالثورُة مساتخرٌة تيوض مدركة الحخاظ َعَلاى مكاسبها بإراعة 
وإعارة قوية مع من يحلخون بالدوعة إىل ما قبل 21 سابتخل ل201  

وَمن يريدون الدوعة إىل ما قبل 11 خلاير 2011 !!.
وسايبقى الشادُب ثائراً ضاد أية مؤامارة َعَلاى بلدناا عاخلية أو 
خارجياة، ولان يبلَّ ألي متآمر أو مرتبٍص إال الصالح أو الخشال؛ ألنَّ 
الثورَة اليو  لي عنُي الشادب التي يراقُب بها الخاسدين والدابثني يف 

ُكّل املراحل سواء يف املايض أو الحارض أو املستقبل.
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يسلونك عن السوق 
السوداء قل هي من آثار 

العدوان ونتائج الحصار 
عزان عزان الشهراني

إَنّ الذي�ن يتس�اءلون ع�ن الس�وق الس�وداء.. س�واٌء 
بإيجابيته�ا وس�لبيتها.. أق�وُل له�م باختص�ار: ما هي 
أس�باُب ظهور الس�وق الس�وداء.. إن أس�بابها واضحة 
وضوَح الش�مس، وإن حاول البع�ض أن يتغابى.. وهي 
نتيج�ة الحصار المفروض من قبل تحاُلف دول العدوان 
عىل الش�عب اليمني ال�ذي قام بثورة ضَدّ رموز الفس�اد 
والوصاي�ة الخارجي�ة واألجنبية، مما أث�ار الغضَب عند 
دول تحال�ف العدوان، وعىل رأس�هم الجارة والش�قيقة 
مملك�ة الرش الس�عودية، وبالتايل يجُب علين�ا َجميعاً أن 
نواجه العدوان بكل إمكانيتنا وكرسه ورفع الحصار عن 

الشعب اليمني.
وَمع وق�ف الُع��ْدوان وصده وكرسه ورفع الحصار 
ع�ن الش�عب اليمن�ي س�وف تنته�ي الس�وُق الس�وداء 
ومتاجروها وسلبيتها وإيجابيتها، وكلما ترتب عليها. أما 
الذين يتحدثون عن منِعها، أقول لهم: لقد تم منعها بداية 
الُع���ْدوان فوصلت الدبة البرتول 20 لرتاً إىل مئة دوالر، 
وس�عر منظم الغاز للسيارات إىل س�بعين ألف ريال؛ من 
أج�ل تحويل الس�يارات التي تعمل بالب�رتول لكي تعمل 
بالغاز... إلخ، واليوم أظن أن الش�عَب لن يقدر عىل تحمل 
َذل�ك مثل ما كان بداي�ة العدوان، وم�ن يطالبون بإنهاء 
السوق السوداء ومنعها هم من يريدون أن يخرَج الشعب 
ثائ�راً عىل س�لطة األمر الواقع، مس�تغلين البس�طاء من 
الناس، إىل جانب من هم مؤيدون للعدوان نتيجة األحقاد 

المذهبية والمناطقية... إلخ. 
أما الذي�ن يطالبون بتحديد أس�عارها فه�م يؤكدون 
كي�ف دخل أنصار الل�ه وقام الش�عب معه�م بثورة من 
أجل إسقاط الجرعة، وها هم يحولون البرتول إىل السوق 
السوداء بأسعار مدبولة من أجل المجهود الحربي، وهم 
يقولون ه�ذا اآلن وأنصار الل�ه منه ب�راء، وهم يعلمون 
عل�م اليقي�ن أنه�م المعت�دون والمس�تفيدون م�ن آثار 
الع�دوان، وخاصًة ونح�ن ال يوجد لدى الش�عب الوعي 
الكامل، وبالتايل انظروا إىل إعالم العدوان كيف يش�تغل 
يف مثل المس�ائل هذه، وهو يعلم أنه المتسبب، حيث يتهم 
قيادة الثورة وخاصًة مكون أنصار الل�ه بأنهم هم الذين 
يصادرون البرتول للس�وق الس�وداء من أج�ل المجهود 
الحربي ودفع المرتبات، وُه�م يعلمون أنهم محاِصون 
للشعب اليمني، براً وبحراً وجواً، وأنهم يمنعون حتى أن 
يدخل برميُل نف�ط إال بتريح منهم، لكن دائماً أعمالهم 

تضليل وخداع للرأي العام.
أم�ا الذين يقولون بأن يتم تحديد أس�عار المش�تقات 
النفطية يف الس�وق الس�وداء بسعرها الرس�مي، يا أخي 
كيف تستطيع أن تضبط صاحب برميل ألن يبيع بسعرها 
الرس�مي؟، كالم ف�اٍض؛ ألننا نحتاج جان�ب ُكّل صاحب 
برمي�ل عس�كري ونحتاج إىل فت�ح جبهة، وهذا س�وف 

يظهر سخطاً عىل قيادة الثورة وتشويهها.
باختص�ار أك�رر أنه يج�ب علين�ا َجميع�اً أن نتوجه 
لمواجهة الُع��ْدوان وإيقافِه ورفع الحصار عن ش�عبنا، 
وس�وف يتالىش ُكّل ما ترتب ع�ىل هذا العدوان من نتائج 
وظلم ع�ىل ش�عبنا اليمني العظي�م الصابر المحتس�ب، 
وبالت�ايل إذا أردت معالج�ة مريض من م�رض ما يجب 
عليك أوالً تشخيص المرض ومعرفة أسبابه، وباستئصال 
أسبابه س�وف ينتهي المرض ويش�فى المريض وإذا لم 
تستطيع تشخيص المرض فلن تستطيع معالجة المَرض 
وال يش�فى المريض، وإنما س�وف تعطيه عالجاً يصيبه 
بمرض أكرب من المرض الذي كان فيه والذي لم تس�تطع 

تشخيصه؛ بسبب جهلِك وتشخيصك الخاطئ.
 والعاقبة للمتقين.

 عبد العزيز البغدادي 
بدَد أن قخَز إىل الساطح تنظيُم ما يسخى بالدولة اإلسالمية الذي 
ييتارص يف )عاعش( ليظهاَر بصورة تبدو عند البداض مخاجأًة يف 
أجازاء مان أرايض الداراق، ثم امتد ليساتويل عىل أجزاء واسادة يف 
سوريا، وظهرت له إمكانيات كبرية يف املددات واألموال، بل وسيطر 
عاىل آبار نخاط مهخة وأخذ يهاّرب النخط الدراقي بأسادار زليدة 
إىل تركياا ويبيداه بيع الساارق كخا يقاال يف املثَل اليخناي، وتركيا 
بال شاك من خالل عخلها لذا رشيُك عاعاش يف رسقة نخط الدراق، 
وبالتايل خإنها بهذا الدخل وحده تدتل رشيَك عاعش يف ُكّل عخلياتها 

اإلرلابية. 
وكخحاولاة لقطاع الطريل عىل أيّة حرب جااعة ضد عاعش من 
قبَل الحكومة الدراقياة بدد أن عقدت الدز  عىل ذلك، مدعومة من 
إياران، خقد قامت اإلعارة األمريكية بتشاكيل ما أساخته بالتحالف 
ملحارباة عاعاش يضام يف تكويناه الادوَل الداعخة لداعاش، منها 
السادوعية وتركياا، ليكون لاذا التحالاف يف حقيقتاه تحالَف ععم 

عاعش ومساعدتها والدخاع عنها، أي التحالف ملساندة اإلرلاب.
 ولاذا التحالف ال ييتلاف يف لدخه عن التحالف الصهيوني األمريكي املساخى 
بالتحالف الدربي للددوان عىل اليخن باسم الدخاع عن الرشعية، وييتلف عنه، من 
حيث خساسة الحبكة وعخل اليبث الذي بدا واضحاً يف التحالف ضد اليخن بصورة 
لم يسابل لها مثيٌل يف مستوى اليسة واإلرلاب، القاسم املشرتك بينهخا أن املدَلن 

يشء واملضخر يشء آخر وكاللخا كشخا ملخحاً من مالمح النخاق.
 وال نبالاغ إذا قلناا بأن الحرب األمريكية باسام التحالف السادوعي عىل اليخن 
ة بدد 21 سابتخل قد عقدوا  جااءت نتيجة إعراك األمريكياني بأن اليخنيني وخامَّ
الدز  خدالً عىل الحرب ضد اإلرلاب وضد الخسااع، أو لذا بدا لألمريكيني، ما يدني 

بدايَة انكشاف املرشوع األمريكي يف منع اإلرلاب كخرشوع!!!!.
ويف سوريا كانت الرضبات الروسية الحقيقية ضد عاعش ضخن الدوامل املهخة 
التي كشاخت أكذوبة الحرب األمريكية األوربية ضد اإلرلاب ببسااطة ألن أمريكا 
وبداض عول أوروبا لي ماندة اإلرلاب وراعيته، ومن غري املنطقي أن يكون من 
يصناع اإلرلاب لو نخساه من يحاربه، ما لم يكن مساتثخراً للحرب عىل اإلرلاب 

مثلخا كان مستثخراً لصناعته!!. 
 ومان عالماات مصداقية لذا االساتنتاج الاذي ذلبنا إليه أن تركياا الدضو يف 
حلف الناتو والدضو شابه الكامل يف االتحاع األوربي تدد من أكل وأخطر الداعخني 
للجخاعات اإلجرامية واملسالحة التي تتيذ من تركيا منطلقاً لها إىل سوريا واليخن 
والداراق بداد تجخيدهم من ُكّل أنحااء الدالم وتدريبهم بدعم وتخويل السادوعية 
وقطار واإلماارات وعول خليجية أخارى، َوتركيا حليف ألمرياكا وألوروبا وترتبط 
بالكياان الصهيوني بدالقات قوية، ومن ثم خإن لذا الدعم والتدريب إنخا تقو  به 

ضخن عورلا يف الحلف!!. 
أماا حديث بدض املساؤولني األمريكياني واألوربيني عان أن لنااك تخايزاً بني 
مواقف بلدانهم ومواقف السادوعية وقطر حول ترتياب أولويات محاربة اإلرلاب 

وقناعتها بأن الحلول السياساية يف البلدان التاي يصدر إليها اإلرلاب ويغذى وخل 
خطاط أمريكية وغربية وتركية وتخويل السادوعية وغريلا مان عول اليليج لو 
الييار األخضل، خهذا ليل ساوى من بااب ذر الرماع يف الديون عن 
كون أمرياكا بتداون أوروبي لاي ماحبة القرار، أما السادوعية 
وغريلا من عربان اليليج خليست سوى كيانات تابدة للسياسات 
األمريكياة والصهيونياة، ولي مجارع مناعيل تخويل ملشااريده 
التدمريية القذرة يف املنطقة، وعىل سابيل املثال كثرياً ما نسخع من 
مسؤولنَي أو متحدثني رسخيني أمريكيني بأن الواليات املتحدة ترى 
أن الحال السايايس يف اليخن لو الييار املخكان التحقيل، وأنها أي 
لذه الدول التي تسري سياساتها اليارجية لغة النخاق واألكاذيب، 
خهي تارصح بأنها تقف ضاد االعتداء عىل اليخان وأن ما تقو  به 
السادوعية غري مرشوع ويف الوقت عينه تدقد اإلعاَرة األمريكية مع 
آل سادوع املدتدين عىل ُكّل القيم اإلنساانية مخقة ساالح لتوريد 
قنابال لقتل أطخاال اليخان تومف بالاذكاء خقط بخلياار ومئتي 
مليون عوالر أمريكي!!!، أما وزير خارجية بريطانيا حخامة السال  
يف الرشق األوساط خيرصح بداد مرور أكثر من ثخانية أشاهر بأن 
بالعه تطالب بالتحقيل حول ارتكاب جرائم ضد اإلنساانية من قبل السدوعية، ويف 
رعه لنخي وزير اليارجية السدوعي املسخ ارتكاب السدوعية جرائم ضد اإلنسانية 
يف اليخان، قاال الوزير الليطاناي: ال يكخي مجرع النخي بل ال باد من تحقيل عويل 
محاياد. ثم ينتهاي الحد عند الترصيح الذي يثري الدجاب!!، لذا ترصيح ورغم أنه 
جااء متأخر جاداً خإن حصوله ولو متأخاراً خريٌ من عد  حصولاه، ولكن ما لي 
اليطاوات الدخلية نحاو تحقيل عويل محاياد!!، ولل يدقال أن بريطانيا وأمريكا 
الداعختاني للكيان السادوعي منذ إنشاائه وخال رغبة ولندساة بريطانية ماكرة 
وخبيثة ولي ذات الرغبة والهندسة التي أنشأت الكيان الصهيوني يف خلسطني لل 
يُدقل أن لاتني الدولتني ال تدلخان بخا تقو  به السدوعية من عدوان قذر عىل اليخن 
طال ُكّل بنيته التحتية املدنية قبل الدساكرية، بل واساتهدف منذ لحظته األوىل ُكلَّ 
ما يخت للحياة اإلنسانية والحيوانية والنباتية بصلة؟، ولل تريد بريطانيا وأمريكا 
وخرنساا أن نصدق بأن لناك عولة اساخها السادوعية يخكنها أن تخدل باليخن ما 
خدلتاه لوال توجيه ورعاية وحخاية لذه الادول ولوال الحصار املرضوب عىل اليخن 

منذ بدء الددوان؟؟!!.
 إن لاذه الادول تدرف حقيقاة َمن لي اليخان وأن ما يتم ليل ساوى عدوان 
أمريكي أوروبي مهيوني يضاُف إليها عدع من الدول الدربية واإلساالمية الدخيلة 
لها، وليست السدوعية ساوى الدنوان األبرز يف الددوان، ولذا الوضع يدكل مدى 
بجاحة ووقاحة آل سادوع، ويف الوقت نخساه يدكل مدى احتقار أمريكا وأوروبا 
للسادوعية وعول اليليج؛ ألنهم يرون أن حرب بهذا املساتوى من القذارة ال تقو  
بها إال أنظخة بنخل املساتوى، ليل ألنهم أقل منها قذارة وإنخا ألن شادوبها لن 
تقبل شانَّ حرب من بلدانها أو باساخها مبارشًة عىل لذا املستوى من القذارة ضد 
بلد أعزل ومحارَص ومخنوع ليل خقط من استرياع السالح كي ال يداخع عن نخسه، 
بل ومخنوع عنه الطدا  والرشاب والدواء كي يقتل من يسالم من نريان أسلحتهم 
الذكياة والغبياة املتطورة، وحاني أقول إن الشادب اليخني أعزل أقصاد أعزل عن 

األسلحة الحديثة.

هل يحارب اإلرهاب من يصنع اإلرهاب؟!
نبض الريح

صراع المماليك.. والضحية تعز
 جميل أنعم 

بداد خشال جبهاة ماأرب واجتثااث اليالياا النائخة يف 
املحاخظاات الشاخالية، ومرصع قاعتها ولاروب اآلخرين، 
وماا إىل ذلك مان إنجازات نوعياة تحوّلت األنظاار إىل تدز، 
خحشد الددوان ما حشد جواً وبراً وبحراً الحتالل تدز مهخا 
كلاف األمر، إلحداث تغيري ميداني يسابل حاوار جنيف 27 
نوخخال، لخارض رشوط عاىل الطاولة السياساية، مدارك 
رشساة غري متكاخئة عدعاً وعتاعاً وباكل املقاييل لصالح 
الددو وأذنابه املخاليك الجدع »رقيل« املايض عبيد الحارض، 

حصانا طرواعة، اليائن لاعي، والدخيل بحاح.
وعاىل جغراخيا تداز الضحياة بامتياز، ختداز إما تكون 
خنجاراً يف مدر الشاخال والسااحل الغربي، وحارب أللية 
طويلة الزمان، وبولم ورساب عوعة اليائن لاعي رئيسااً 
رشعياً ولخياً ولساتة أقاليم، تنتهاي بذلاب إقليخي النخط 

)ماأرب وحرضموت( آلل سادوع، بخساخى اتحااع خيدرايل ماع اليليج 
الدربي.. والنتيجة منح حل اساتثخار النخط، لرشكات برأسخال يهوعي 

»أرامكو« وملدة خخسني سنة بياخطة »الرشعية الدولية«!!.
إقليام باب املنادب مهيوني بواجهة خرنساية أخريقياة لحخاية املخر 
الادويل بياخطة »الرشعية الدولية«، وتلك خطاة لاعي التي يرالن عليها 
وبقاوة، كحصاان خاارس، وخشاله يدني تقاد  الحصان اآلخار بحاح، 
والضحياة أيضااً تدز، ويراع لهاا أن تكون )...( حراساة، أو كبش خداء؛ 
بجدلها مشاتدلة ومستنخرة بتكريساها حزاماً جغراخياً وبرشياً، وخط 
عخاع أول إلعاعة التشطري وتنصيب البحاح رئيساً مقبوالً للجنوب الدربي 
املزعاو ، وعىل حسااب تخزيال وطنية أبنااء تدز لجيال أو ربخا ألجيال 

قاعمة.
إذا لناك ساباق بل رصاع املخاليك، وعىل جغراخيا تدز الضحية، رصاع 
عموي سايخرز خاارساً وخائزاً واحداً ليتوّجه حصان طارواعة الثالث ولد 
الشايخ ُغال  آل سادوع، وليديل اساَم الخائز وليثبته بالرشعياة الدولية 
سياساياً، كنهاية مخرتضة للددوان األمريكي الصهيوني السادوعي عىل 
اليخن، إذً مدركة تدز باب املندب لي آخر ورقة للددوان البائل اليائب، 

ومن تداعيات خشاله املرتقبة غياُب لاعي سياساياً أو للرخيل األعىل -إن 
اب بالجنوب  شااء الله تدااىل-، خامًة مع كون لاعي نخساه غري مرحَّ
ب به يف الشخال لييانته  ملاضيه اليياني والدموي، وغري مرحَّ
للشادب والوطن مداً، خرحيلُه أمبح تحصيَل حامل، بدد 

خشل جبهة مأرب، ومدركة تدز حرب أللية الشخال.
السااحُل الغرباي وانهيااُر اليالياا النائخة بشاكل غري 
متوقع وانساحاُب جيش مريم اإلماراتاي بدد وْلم تحرير 
ساد مأرب القديم!!.. ليتقد  املخلوك بحاح الدخيل املرالن 
عىل عوعة التشاطري عىل أكتاف تداز وعمارلا وبخؤرشات 
الحاّل الوطني الجريح برضبات آل سادوع وأساياعه منذ 

خخسني سنة مضت.
ومؤرش الكم إىل كيف يف عسري ونجران وجيزان، ومؤرش 
االرتاداع الدكي إىل عدن والضالع ولحج وشابوة، ومؤرش 
انهياار مدنوياات املرتزقة بدامال الزمن املشاتت لهم، بل 
وقللم يف باب املندب والوازعية والرالدة، خالحرب عندلم 
غنائام ال تضحيات، وماؤرش ارتخاِع الجرحى للخرتزقاة والذين تُركوا يف 
سااحة املدارك للخوت وعد  عالجهم، وتلاك مؤرشات عاخلية ذاتية تنبئ 

بانتحار أحصنة طرواعة وإىل األبد، إن شاء الله تداىل.
ويأتي ذلك بدد اساتنخاِذ ُكّل الوساائل القذرة للددو السدوعي وبشكل 
غري مسابوق يف تأرياخ الدالقاات الدربياة - الدربية، واملداارك الداملية 
- الداملياة، بادًء من مساخ الدولاة والحكومة عاىل ليئة ُعماى برشية 
بخوامخات القرعة والينازير، وبخدياة أحزاب الباروع والرماع والهباب، 
وماروراً باستنسااخ الخضائياة اليخنياة، الجياش اليخني، وكالة سابأ 
لألبناء، إذاعة منداء، ولم يتبَل لهم ساوى استنسااِخ 25 مليوَن يخني، 

واستنساخ جغراخية وتضاريل يخنية.
وألن امليطََّط ماساوني مهيوني بامتياز، وبدد تخجريات خرنسا خإن 
لدَف اإلساال  إجارا  أو »إرلاب«، سايتقد  عىل ملف تقسايم وتخزيل 
ل  اليخن، وما ظهوُر اتهاماٍت للنظا  السدوعي بأنه عاعم وحاضن ومخقِّ
للتنظيخات التكخريية، إاّل بدايٌة لرحيل آل سدوع ومخلكة الزلايخر ليأتَي 
البديُل األساوأُ األقرُب إلرسائيل آل عشاقي مثالً. وماع مطلع عا  2016 

سيكوُن اليخُن بيري إن شاء الله تداىل.
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يحُرم قتل اإلنسان فضاًل عن المسلم الموحد 

السعودية وتركيا، وطعنات الظهر!

عدنان الجنيد
 إنَّ األسااس الذي قا  عليه املذلب الولاباي لو تكخريُه لدباع 
اللاه، ولم يكتاِف عند لذا الحد، بل اساتباح عماَء املسالخني، خخنذ 
االتخاق املشؤو  بني محخد بن عبدالولاب )مؤسل املنهج الولابي 
التكخاريي الداعايش( وبني محخد بن سادوع سانة 1160 لجرية 
والذي كان حاكم الدرعية )بالع مسايلخة الكاذاب(، آنذاك بدأوا من 
ذلك الوقت باساتباحة عماء املسلخني، خقاموا بغزو القرى والقبائل 
يف الحجاز واليخن والدراق، خقتلوا النسااء واألطخال وسبوا النساء؛ 
بحجاة أنهم كخار ومرشكون، وكل من لام يدخل يف عين محخد بن 
عبدالولااب يتم قتلاه ويُنهب ماله وتُسابى نسااؤه، ولكذا ظلوا 
يقرتخون الخواقَر الدظا  والجرائم الجسا  يف حل املسلخني عرشات 
السنني، واستيدموا يف قتلهم املسلخني شتى الوسائل الوحشية من 
قطع للرؤوس وساحل وإحراق للجثث، وما تخدله عواعشهم اليو  
إال مورة ملا خدله مشااييهم الولابية باألمل، ومن يقرأ تأريخ آل 
سادوع ال سايخا تأريخ نجد َلساوف يدرك مدق ما قلناه، خخن لذه 

الكتب كتاب )تأريخ نجد( ملحخوع شاكري األلويس َو)خالمة الكال  يف أمراء البلد 
الحرا ( ألحخد زيني عخالن مختي الشااخدية آنذاك َو)الصواعل اإللهية يف الرع عىل 
الولابية( لساليخان بن عبدالولاب شقيل محخد بن عبدالولاب وغريلا من كتب 
الرعوع التي كشاخت حقائل آل سادوع ومذلبهم الولابي.. وأنا اآلن لسات بصدع 
رسع تأريخ آل سادوع أو تأريخ جرائم الولابية، ولكن ما أريُد قوله لو أنهم قاموا 
بتكخري عباع الله واساتباحوا عماء املسلخني من ذلك الوقت إىل يومنا لذا ولم بهذا 
خالخوا كتاب الله وسانة رساول الله- مىل الله عليه وآله وسالم- وخالخوا علخاء 

األمة املحخدية السابقني والالحقني.
 قال تداىل: )وال تقتلوا النخَل التي حرََّ  الله إال بالحل( ]151 األندا [.

وقاال تداىل: )من قتل نخسااً بدري نخٍل أو خسااٍع يف األرض خكأنخا قتل الناس 
جخيداً ومن أحيالا خكأنخا أحيا الناس جخيداً(]32 املائدة[.

ولم يكتِف الحلرُّ تداىل عند لذا الحد بل حثَّنا عىل اإلحسان وامَلبَاارَّة إىل املرشكني 
الذيان لم يقاتلونا ولم يسادوا يف مؤاذاتنا، قال تدااىل: )ال ينهاكم اللُه عن الذين لم 
يقاتلوكام يف الدين ولم ييرجوكم من عياركم أن تلرُّولم وتُقساطوا إليهم إن الله 
يحب املقساطني( ]8 املختحنة[ ومدنى لذه اآلية: ال ينهاكم الله بقوله )ال تتيذوا 
عدوي وعدوكم أولياء( عن أن تحسنوا وتداملوا بالددل الذين لم يقاتلوكم يف الدين 

ولم ييرجوكم من عياركم؛ ألن ذلك منكم إقساط، والله يحب املقسطني.
وأماا مان قاال باأن لاذه اآلياة منساوخة بقولاه )خاقتلاوا املرشكاني حيث 
وجدتخولام..( خليال بصحيح؛ ألن لاذه اآلية التاي زعخوا بأنها ناساية تدني 
الحربيني الذين حاربوا سيَدنا رسول الله – مىل الله عليه وآله وسلم – ونصبوا له 
الدداَء طواَل عرش سانوات ولي من ساورة التوبة جاءت بدد أن بِرئ الله ورسوله 
من املرشكني الذين نقضوا الدهوع واملواثيل التي عقدلا مدهم رساوُل الله - مىل 
الله عليه وآله وسلم -، خأمهلهم الله تداىل أن يسيحوا يف األرض أربدة أشهر أحراراً 
آمنني علَّهم يدوعون إىل حظرية اإلسال  ويرتكون ما لم عليه من إبطان الرشك.. 
لذا ولم يتم قتل أحد من املرشكني؛ ألنه لم تخِض أربدُة األشاهر إال وقد أسالخوا 
وأقاموا الشادائر اإلساالمية، وإذا كان كذلك خكيف يقولون بأن لذه اآلية ناسية 
آلياة املختحناة؟ إذاً خهذه اآلياة جاءت يف ظرف مداني وانتهى، كذلاك األمر بقتال 
املرشكاني يف لذه اآلية مبني عىل كونهام لم الذين بدأوا املسالخني بالقتال ونكثوا 
وا ِبِإْخَراِج الرَُّساوِل  عهوعلام قال تدااىل: )أاََل تَُقاِتلُوَن َقْومااً نََكثُاوا أَيَْخانَُهْم َوَلخرُّ
َل َمرٍَّة( ]13: التوباة[، كذلك نجد يف كتاب الله بأناه تداىل أَمااَر  َوُلاْم بََدُءوُكاْم أَوَّ
املسلخني بقتال من قاتلهم يف أكثر من آية كقوله تداىل: )وقاتلوا يف سبيل الله الذين 
يقاتلونكم وال تدتدوا...(، خلم يأمر الله تداىل املسالخني بقتل من خالخهم من ألل 
الديانات أو من سااملهم من بني اإلنساان، كخا يظنه من ال خهام له يف كتاب الله، 
وأماا اآلية - الساابقة - والتي أورعنالا واستشاهدنا بها خهي تشاخل ألل الذمة 

واملدالدين واملساملني وليل الحربيني، خإذا خهخت ذلك خال نسخ.
مان لذا تدلم باأن الله تداىل أمر املسالخني أن يُحسانوا إىل املرشكاني الذين لم 
يقاتلولام ولام ييرجولم مان عيارلم، ومدلاوٌ  أن لخظ املرشكاني – كخا ذلب 
إلياه املخرسون – خاصٌّ بدبَّاع األوثاان واألمنا ؛ ألن لخظ املرشك يتناول َمن اتيذ 
مع الله إلهاً آخر، وإذا كان كذلك خكيف يقتل املسالم أخاه املسالم؟ مع أن املسالم 
اد من ألل الجنة حساب ما جااء يف الحديث، خقد أخرج البياري ومسالم يف  املوحِّ
محيَحيهخا عن عثخان بن عخان أن رسول الله ا مىل الله عليه وآله وسلم ا قال: 

)َمن مات ولو يدلم أن ال إله إال الله عخل الجنة(. 
قلات: ولاذا ظالٌر بأن مجارع الدلام بالوحدانية موجٌب لدخاول الجنة خكيف 
د ويُساتباح عمه؟! وجاء ا أيضاًا يف محيَحي البياري  ر املسالُم املوحِّ بدد لذا يُكخَّ
ومسالم باإلساناع إىل املقداع بن عخرو أنه قال: )يا رسول الله أرأيت إن لقيُت رجالً 

مان الكخاار، خاقتتلنا خرضب إحدى يَدّي بالسايف خقطدها، ثم الذ مني بشاجرة 
خقال: أسالخت لله، أأقتله يا رساول الله بدد أن قالها؟ خقال رسول الله ا مىل الله 
عليه وآله وسالم ا: )ال تقتله خإن قتلته خإنه بخنزلتك قبل أن تقتله 

وإنك بخنزلته قبل أن يقول كلخته التي قال(.
قلات: خانظر بربك أيهاا املنصف إىل لذا الحدياث وإىل أيِّ عرجة 
بلاغ يف احرتا  اإلساال  وألله.. لقد قىض بأن املقداع عىل ساوابقه 
وبالئه يف اإلساال  لو قتل ذلك الرجل لاكان بخنزلة الكاخرين وكان 
املقتاول بخنزلة واحد من أعاظم الساابقني يف اإلساال  خليتِل الله 
الذين يختون بتكخري ميالخيهم، ويستبيحون ع  ألل ال إله إال الله. 
وأرصح من لذا الحديث ما أخرجه البياري ومسالم عن أسامة 
بان زيد قال: )بدثنا رساول اللاه ا مىل الله عليه وآله وسالم ا إىل 
الحرقاة خصبّحنا القو  خهزمنالم ولحقات أنا ورجل من األنصار 
رجالً منهم، خلخا غشايناه قال: ال إله إال الله، خكف األنصاري عنه 
خطدنته برمحي حتى قتلتاه، خلخا قدمنا بلغ النبي مىل الله عليه 
وآلاه وسالم ذلك خقال: يا أساامة أقتلته بددما قاال ال إله إال الله؟ 
قلات: كان متدوذاً. قال: خخا زال يكررلا حتاى تخنيت أني لم أكن 

أسلخت قبل ذلك اليو (ا
قلت: ال ييخى ما يف كال  أساامة من الداللاة عىل أنه كان يياف أن ال يُغخر له، 
ولذلك تخنّى تأخر إساالمه عن لذه اليطيئاة ليكون عاخالً يف ُحكم قوله مىل الله 
عليه وآله وسالم: )اإلساال  يجبرُّ ما قبله(، وناليك بهذا عليالً عىل احرتا  ال إله إال 
اللاه وأللها، ... وإذا كانت لذه حال من يقولهاا متدوِّذاً خكيف بَخن قالها مدتقداً 
بها ومؤعياً الصالة املكتوبة ومتوّجهاً للقبلة املشاهوعة وميرجاً الزكاة املخروضة 

ومؤعياً لبقية أركان اإلسال ؟!.
روى البياري بسنده قال رسول الله ا مىل الله عليه وآله سلم ا: )َمن شهد أن 
ال إله إال الله واساتقبل قبلتنا ومىل مالتنا وأكل ذبيحتنا خذلك املسالم الذي له ما 
للخسلم وعليه ما عىل املسلم( وخيه ا أيضاًا باإلسناع إىل أنل قال قال رسول الله ا 
مىل الله عليه وآله وسالم ا من مىل مالتنا واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا، خذلك 

املسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، خال تيخروا الله يف ذمته(.
ومدلوٌ  بأن جخيَع املذالب اإلسالمية الشيدية والسنية كلها تؤعي شدائَر الدين 
وكلها متخقٌة عىل أمول الدين وإن اختلخت يف خروعه، وبهذا يحر  تكخريُ وقتل أي 
اَلَ  َلْسَت ُمْؤِمنًا  مسالم بأي مذلب كان قال تداىل: )َواَل تَُقولُوا ِلَخْن أَْلَقٰى إَِليُْكُم السَّ
روا وال تقتلوا  نْيَا َخِدنَد اللَِّه َمَغاِناُم َكِثريٌَة...(، أي خال تكخِّ تَبْتَُغاوَن َعَرَض اْلَحيَاِة الدرُّ
روه وال تقتلوه بذريدة أنه  أخاكم اإلنساان الذي ألقى عليكم تحية الساال  خال تُكخِّ
ليال مؤمناً من أجل حطاا  الدنيا الزائل أو من أجال أن تحصلوا عىل ما مده من 

مال، خإن الله يغنيكم عن قتله إن انتهيتم عن قتله وتكخريه.
خكيف بدد لذا يقو  الولابيون بتكخري املسلخني ويستبيحوا عماءلم؟! 

إن آل سادوع الولابيني مع عواعشهم يف الداخل يدتقدون بكخر الشدب اليخني 
قاطبًة؛ بسبب أن الشدب اليخني شدب محاخظ عىل إسالمه وإيخانه ومحاخظ عىل 
شادائره اإلساالمية، ولو شادٌب -أيضاً - متخاٍن يف محبة الرسول األعظم- مىل 
الله عليه وآله وسالم - ومدّظم له، ولهذا تراه يقيم االحتخاالت الدينية واملناسبات 

املحخدية ويدّظم أولياء الله ويزور أرضحتهم ويقيم حولياتهم السنوية و....
وكل لاذه األمور بنظار الولابيني أمور رشكية كخرية يحال ع  ماحبها ومن 

يؤمن بها خضالً عخن يخدلها..
ولهاذا قاا  آل سادوع بصّب َجااَ  غضبهم عىل قتل الشادب اليخناي بد  بارع 

مستدينني باالستكبار الداملي وبدول التحالف..
وإني من لذا املنل الخكري الحر أليب بكاخة الدلخاء والدعاة وخطباء املساجد 
أن يكثخاوا جهوعلام ويشاخروا عن ساواعدلم بالقياا  بواجبهم وذلاك بتوعية 
الناس عل جخيع الوساائل املرئية واملسخوعة واملقروءة.. بتوعيتهم بيطر املنهج 
التكخريي الداعايش الولابي، وما لذه الحرب السادوأمريكية إال ثخرة لذا املنهج 
الولابي الشايطاني، ومَدَق شايُخ الصوخية عندما ومخهم بقصيدة له أساخالا 

باملناخقني وذلك يف الثخانينيات قال -قدس الله رسه -: 

النارشيان ضالَلهااااام يف األماِة    :: يا سبُت حدِّْث عن يهوِع الجخدِة   
بشادِة الصالحااااني  الباغضاني   :: الداملني الجاللني باااااادينِهْم  
وعان الدقائاد ماا انتهاوا بدقيدِة  :: اليارجني عن املذالِب كاااالِّها 
رماَز الكتااِب ومظهاراً للسااانِة  :: الجاعلني من الكااااوايف واللحا 
القبااالاِة تلاك  إمااَ   ويكخارون   :: يبكون إذما ييطاااابون بخنٍل  
باملاااالاِة ويدبثاوا  باملسالخني   :: لم يسلخوا إال لكي يتهااااجخوا 
الكادباِة لوجاه  منهام وال ماىّل   :: لوال الرياُل ملا تنااااااسك واحٌد  
اإلبلياااسايِة النازواِت  وقرائاُن   :: لم عصبُة الشيطان بل لم قرنُهُ 
ذا جخداة خلدلاة لام يسااااابِت  :: والسبُت شيختُهم خإن وجد امرؤٌ 

علي المحطوري
 

ثخة تشاابه إىل حد التطابل بني ماا مندته تركيا 
بروسايا، وطائرتهاا التاي كانات تطاارع اإلرلااب 
التكخريي عىل الحدوع الساورية الرتكية، وما ارتكبته 
السادوعية من عدوان ال يزال قائخا ضد اليخن، والذي 
ُشانَّ يف لحظاة اندخاعاة الجياش واللجان الشادبية 
نحاو الجنوب ملطاارعة الدخالء، وتيلياص البالع من 
رشور التكخرييني، والذيان أميبوا بهزيخة ماحقة يف 
املحاخظات الشاخالية، وكان اليخن عىل وشك أن يُدلن 
البلاد الدرباي األول الذي يتيلص  من آخاة »اإلرلاب 
التكخاريي« – ولاو ماا  يداد مخداة يخنياة توجه 
ملارشوع أمرياكا ووكالئها بقطاع أياعيهام الطويلة  

املتخثلة يف التكخرييني.
لام تتحخل السادوعية أن يكون اليخن بلادا خاليا 
مان القاعدة، وعاعش، ولم تتقبال أمريكا واقدا أمنيا 
وعساكريا وسياسايا يخرُضاه غريُلاا، ملاا لذلك من 
خضيحة مدوياة للدعاياة األمريكياة املزعومة بأنها 
تحاارب »اإلرلااب« منذ سانوات، ولم تحقال يف ذلك 

شايئا، وأن ما عجزت عنه تخكن منه  الجيش اليخني 
واللجان الشدبية يف اليخن..!

ويف حاال من اندخاعاة الجيش واللجان الشادبية 
بخالحقاة التكخرييني والدخالء والجاساوس لاعي يف 
الجنوب جاء الددوان السدوعي األمريكي ليخرمل تلك 
االندخاعة، ويضطر اليخن إىل االنساحاب من الجنوب، 
مدطيا األولوية للتصدي للددوان ذاته، خداع »اإلرلاب 
التكخاريي« ليساتبيح الجناوب برعاياة السادوعية 

واإلمارات وواشنطن.
ومثاُل ذلاك أو قريٌب منه ماا حادث يف تركيا قبل 
ثالثة أياا ، خبينخاا كانات الطائرة الروساية تطارع 
»التكخرييني« عىل الحدوع الساورية الرتكية، غوعرت 
أربداة  مسااخة  عاىل  تساقطها  الرتكياة  بالناريان 
الرواياة  الرتكياة حساب  األرايض  مان  كيلومارتات 
الروساية، ومقتال أحاد الطيارين بنريان املسالحني، 
األمر الذي أسقط عىل نحو الرسعة اليطوط الحخراء 
املرسومة لألطراف املتصارعة يف وعىل سوريا. وذلبت 
التحلياالت للقاول بأنهاا أوىل الحاواعث مان نوعهاا 
تُساِقط خيها عولٌة عضاو يف الناتو طائرًة للروس منذ 

خخسينات القرن املايض.
 وإىل ماا أعلن حتى اليو  من مواقف روساية من 
قطع الدالقات الدسكرية مع أنقرة، وأنها حاعثة »لن 
تناى« – ما يؤرش عاىل أن بوتني لن ينا  عىل »طدنة 

الظهر الرتكية«.
وتبقاى اإلشاارة إىل أناه جديار لليخان ولطليداة 
الساساة اليخنيني امللتزمني خط الثاورة، واملناضلني 
الساتداعة الساياعة واالساتقالل أن يلتختوا إىل تذكري 
الروس بأن اليخن يواجه خطار »اإلرلاب التكخريي« 
ويتصادى لاه وأل  الدواعاش السادوعية، وأناه مان 
الدالقاات  يف مياغاة  التخكاري  يُدااع  أن  الطبيداي 
الروساية اليخنية، خصوماا وأن البلديان يتدرضان 
لنخال اليطار، ويواجهاان ذات التهدياد، وكاللخا 
أميب »بطدنة يف الظهر«. عىل أن الطدنة السادوعية 
لظهار اليخان خيها مان الوحشاية والدموياة بخا ال 
تُقارن بها الطدنة الرتكية لظهر روسيا، وخخُة الدقل 
الرتكية وطيش أرعوغان قريٌب منه طيش بن سلخان، 
وبأمثالهخا يرتبُع عىل سادة الحكم خال جدوى من أي 

حل سيايس ملشاكل املنطقة. »أقبْل يا ويلَ الله«
كلخااٌت رعَّعتها أُ ٌّ يخنياٌة خالل اساتقبالها جثخاَن 
ابنها الشهيد، عندما كان موكُب تشييده يتقد  نحولا، 
ولم تكتِف، بال ورشعت بإطالق بداِض األعرية النارية 

من بندقية يف يدلا إىل األعىل تكريخاً له.. 
ساتتخّلُكك الدلشاُة املقرونة باإلعجااب وأنت ترى 
مشاالَد الخيديو الدديدة التي تدرض خداليات تشاييع 
شهيد أو أكثر من أبناء الجيش اليخني واللجان الشدبية 
مخان ارتقاوا خاالل مواجهتهام للدادوان السادوعي 

األمريكي اإلرسائييل عخاعاً أو لجوماً.. 
سارتى أمهات يساتقبلن جثامني أبنائهن الشاهداء 
بالزغارياد والخال والاوروع، وترعيد الدهاوع بخواملة 
امُليض يف سبيل الله ملواجهة املدتدين وخاًء لله ولهم.. 

سرتى آباًء للشهداء يقسخون بالله إنهم سيستخرون 
يف إرساال بقية أبنائهام إىل الجبهات للاذوع عن الوطن 

وتحقيل االنتصار، أو نيل ندخة الشهاعة.. 
ساتدرُك أن ُكلَّ تشاييع يتحاول إىل خدالياة وطنياة 
ثقاخية بامتياز، يرخرف خاللهاا الَدَلُم الوطني، وتحخل 
الالختات املكتوب عليها بدض عبارات توعوية، وتخسك 
مور الشهداء، وتلقى الكلخات التدبوية، وتحرض بقوة 
رصخة »اللاه أكل - املوت ألمرياكا - املوت إلرسائيل - 
اللدنة عىل اليهوع - النرص لإلساال «، ليؤكد املشايدون 
من ذوي الشاهيد وأمدقائاه ومدارخه وكل املشايّدني 
أن حالة السايط الشادبي عاىل أمرياكا يف أوجها، وأن 

مواجهتهم للددوان مستخرة عون أعنى شك.. 
يف املقابال - ورغام املاكناة اإلعالمياة الهائلة - خال 
يكاع املرء يتحصل عىل مشاهد واحد لتشييع أحد القتىل 

اليخنيني من املرتزقة والدخالء؟
تجالل واضح ال يطال املغخورين منهم وحساب، بل 
والقيااعات الدساكرية الذين يُقتلاون يف الجبهات ثم ال 

نسخع شيئاً عن تشييدهم..
وإىل اآلن لام ينارش أي خيدياو - وإن لثوانَي مددوعة 
- يظهر لنا تشاييع أحاد أبرز موتى الدخاالء واملرتزقة 
لو الدكتور عبدالكريم اإلرياني رئيل الوزراء األسابل 
والذي كان أللُه قد حصلوا عىل إذن من السلطة الثورية 

يف منداء بدخنه يف اليخن. 
ُل  بخقارناة بسايطة باني التشاييدني يخكان التومرُّ

الستنتاجني وحقيقتني..
االستنتاجان لخا: 

تداُظاُم حالاة الرخاض الشادبي الداار  للخرتزقة 
والدخاالء مقاتلني أكانوا أ  سياسايني، والتي تتجىل يف 

عد  املشاركة يف تشييدهم أو الصالة عليهم.. 
تداُظاُم حالاة التأيياد الشادبي لشاهداء الجياش 
واللجان الشادبية املقرتنة باإلعازاز والتكريم والتقدير 

لتضحياتهم يف سبيل الله والوطن والشدب..

والحقيقتان لخا: 
إن أمًة تخي مع شاهدائها َلتؤكُد أنها تخي مع الوطن 

الذي بذلوا أرواَحهم من أجله.. 
وإن َمن لام يِف مع قتاله وتنكر لهام بخجرع قتلهم 

ليؤكد أنه ال تهخه سوى مصلحته خقط.. 

ومضة: 
الشاهداء قدموا أرواحهام خداء للوطان عون مقابل 
خنالاوا تكريام الشادب وتقدياره، خيخاا قاد  الدخالء 
أرواحهم من أجل مال االرتزاق خحصدوا تجالل قاعتهم 

واحتقارلم ومن قبلهم ازعراء الشدب..
لذا لو جولر املقارنة، ولنا مكخن املخارقة. 

اليمنيون.. 
بين تشييعين 

 مسافات

هاشم شرف الدين
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سؤال وجواب مع الشهيد القائد حسين بدرالدين الحوثي:

تكافؤ األسلحة ليس مقياسًا 
سؤال: لل مسألة التوازن الدسكري 

أو التكاخؤ يف الرصاع ال بد منه؟

ج:  يوجد خهم مغلوط ملساألة التكاخؤ, يدني 
يتصاور أن القضية لي قضياة مثالً حديد, عند 
الدارب قوة أخارى تدطل تلك القاوة, ما تحتاج 
لهاا ربخا خلات نهائياً؛ ألن لذه سانة إلهية, ال 
يساخح للددو أن يكال عون أن يكون خيه نقاط 
ضدف كبرية. أمريكا عندلا تكنولوجيا متقدمة 
جداً, عندلا ساالح متطاور, عندلا جيش كبري, 

عندلا عتاع عسكري كثري جداً.
لكان لاو أن الدارب قاطدولاا اقتصاعياا, 
وقطدوا النخط ا لذا الدخل لل خيه تكنولوجيا؟ 
أو خيه يشء؟ ا النهارت, لو ساحبوا أموالهم من 

بنوكها النهارت أمريكا.
أيضاً إذا لناك خهم ملا لو التكاخؤ, املسلخون 
ملزماون إىل أن يطاوروا أنخساهم عاىل أرقاى 
مساتوى, أن يددو كل القوة, لكان وقوة واحدة 
يجاب أن تكاون لديهم عائخااً, ومسايطرة عىل 

مشاعرلم.
مساالة التوازن, مساألة التوازن لذا نخسه, 
أن تخهم سانن أخرى, ال تأتي تقارن بني نخسك 
باأن ما عندك إال بندق, أو عندك حاجة بسايطة 

واآلخر عنده طائارة, وعنده كذا, ختقول متى ما 
قد عندي طائارات وعبابات, وعندي كذا, وعندي 
كذا ... الخ, خسأعخل كذا, ما لو قد يقول الناس 

لكذا؟.
ال, إخهام يف الواقاع بأناه لاذا الدادو الكبري 
يوجاد ثغرات لدياه, يوجد نقاط ضداف رليبة 
جاداً, يوجد وساائل يف متناولاك أن تدخلها تؤثر 
علياه, وأنات يف مواجهته أناك خدالً تؤثار عليه 
خداالً, خامة يف الزمن لذا, الحرب يف الزمن لذا 
وإن بدت أرلب لي أساهل لي أسهل, ووسائل 
مواجهاة الدادو كثارية, ومتنوعاة, يف متنااول 
الناس أن يدخلوا الكثري منها, خخي يديك وساائل 
تديقه عن اساتيدا  السالح الكبري ذلك. إذاً لذا 
تاوازن أليل توازن؟ لنا التدخال إلهي, التدخل 
اإللهاي لو يدخل عخالً كبارياً جداً, أو الدخل كله 

يأتي من خالل التدخل اإللهي.
لكان متى يكون التدخال اإللهي؟ ليل خقط 
تأتاي تقارأ ألف }ُقْل ُلاَو اللُه أََحاد{ , أن تتحرك 
خدالً, تتحارك خدالً, تخكر, تنظم, تدد كلخا لديك 
مان قوة, تغارق ذلنيتاك يف املوضاوع. التدخل 
اإللهاي قاد يجدل الايشء مان جانبك لاه تأثري 
بالنسابة للددو, يجدل وجوعك إشاكالية ترعب 
الدادو ولاو كيان مغاري, ترعب الدادو, يصبح 
الددو نخساه تكون قراراته بالشكل الذي ال يرى 

بأن مان مصلحته أن يرضبك, لاذا تدخل إلهي 
يأتاي يديقاه عان أشاياء؛ ألن الله لاو مهيخن 
عاىل الناس جخيداً, لاو رضب أمثلة عن لذا يف 

القرآن.
عندماا يقول عن ماوىس وخرعاون، خرعون 
يقاول: }ذَُرونِاي أَْقتُْل ُموىَس{ )غاخار26( أليل 
لاو لنا يقاول اتركوناي أقتله, وال أحاد منده, 
وال يشء, لناا يأتي عخاع إلهاي, يأتي متغريات, 
أو الددو نخساه يتبنى خطة يرى أنه الز  يسري 
عليها, وتكون لي بالشكل الذي تظهر لك نقاط 
ضدف كثارية خيه, وتتيح لك مجااالت كثرية أن 

تدخل ضده.
نقاول: أن الناس يساتطيدون أن يدخلوا ضد 
أمرياكا, يدخلوا ضد أمريكا بشاكل مكشاوف, 
سيكونون أسالم الناس عن أمريكا, أبدد الناس 
عن أن ترضبهم أمريكا. لذه قضية تبدو غريبة, 
أليسات غريباة؟ ملااذا؟ ألن األمريكياني يتبنون 
طريقاة لام يريادون أن ال يكشاخوا أنخساهم 
عدوانيني للشادوب كخدتديان, يحتاجوا يدخلوا 
ملرات من لذه, ما لم يحتاجوا يدخلوا أشياء؟ 
طياب أنت تساتطيع أن تكون بالشاكل الذي ال 
يستطيع يدخل ضدك شيئاً, أو يدخل ضدك شيئاً 
يكاون بالشاكل الذي , مثالً تهخاة مدينة تكون 
بالشاكل الذي لي غري مقبولة, لي غري مؤثرة, 

ال عاىل جخاعاتاك, وال عاىل محيطك, ماا تكون 
مقبولة.

خأنات تجد أناه يف الوقت الذي تاراه كبرياً أنه 
عنده ثغرات كبرية تجدل تخكريه بالشاكل الذي 
ال يدد يساتيد  تلاك الحاجة الكبارية ضدك، ال 
يساتيدمها ضادك. وأنات يف الطريل تدادرُّ كلخا 
حصال عنادك إمكانياات، تصناع تحصال عىل 
أسالحة متطاورة، اعخال كل ما باساتطاعتك, 

اعخل كلخا بوسدك, لذا يشء ال بد منه.
لكن يقدد واحد, يقدادوا لنا, ويقولوا: نريد 
تاوازن, أي أن يكاون عندناا تكنولوجياا مثلخا 
يوجاد عناد أمرياكا نخساها, يكاون عندنا من 
األسالحة مثلخا عناد أمريكا نخساها! لذا ليل 
مقياسااً, ليال مقياسااً أساسااً, ال واقداً, وال 
ضخن السانة اإللهية, ليل مقياساً؛ ألنه مدلو  
عند الدرب اآلن, ولم يدرخون بأن لديهم ساالح 
النخاط, واملقاطداة االقتصاعياة بالشاكل الذي 

يوقف كل لذه القطع التي تحركها أمريكا.
ألن تكنولوجياا أمرياكا التاي نرالا متطورة 
يرتتاب عليها التزاماات مالية كبارية, يكون أي 
ضداف اقتصااعي يؤثر عليهاا, يقولاون حتى 
تحرياك لاذا الساالح الناووي أنه مكلاف جداً, 
تيزيناه, وإخراجاه مان عاخل ميازناه, يدني 
الحركاة حتى للتاي تكون جالاز, مثل رؤؤس, 

أو قطاع, يقولون: بأنه لو مكلف جداً, ليسات 
قضية ساهلة, ليسات مثل عندما تأتي تأخذ لك 
قذيخة مان لاذه القذاياف الداعياة, وتحخلها, 
يحتااج إىل أشاياء يقولاون مكلخة جداً مساألة 

التيزين, وتجهيزه مكلف جداً.
ثام يف األخاري تجاد أناه بحاجاة إىل املاال يف 
حركتاه لذه, واملاال مصدره من عندك كساوق 
اساتهالكية, والنخاط الاذي أنت مهيخان عليه. 
خالحاظ من باب التوازن لاذا, ما الدرب عندلم 
لاذا الساالح ساالح النخاط, وساالح املقاطدة 
االقتصاعية؟ سايوقف أمريكا عن قراراتها لذه 
كلهاا؟ لم يتحرك األمريكياون إال بدد ما حاولوا 
يف الدارب يدخلاوا اتخاقيات مدهام أن النخط ال 

يستيد  كسالح, أوالً يجخدوا سالحنا لم!.
وألن عندنا حكاماً مان النوعية لذه, قابلني, 
مخرقني, الكثري منهم قد يكونون متواطئني مع 
األمريكيني, ال يستيد  النخط كسالح! األمريكي 
لو يشاهد باأن النخاط مؤثار عليه لاو تحاول 
تستيدمه كسالح, أوالً يوقف سالحك. إذاً الحظ 
بأنه لاو كان ينظر إليك بأن عندك ساالح أرقى 
مخا عنده, ساالح يوقف ساالحه نهائياً, يقدده, 

بل قد يؤعي إىل انهياره لو كدولة, ككيان.
القارآن كل ماا خيهاا لكان يبددلاا, يبددلا 

نهائياً, وال يرتك للناس أي عذر.

 متى ما انطلق الناس في س���بيل الله هذه هي القضية الهامة، 
تعتبرها تس���تحق أن تضحي مبالك، وتضحي بنفس���ك من أجل 
الل���ه، وعلى طريق���ه في نفس الوق���ت، طريقه التي رس���مها في 
مج���ال الصراع مع اآلخر، وهي الطريقة الوحيدة التي يكون الله 
مع الناس إذا ما س���اروا عليها. واملقصد الوحيد الذي يكون الله 
مع الناس، إذا ما توجهوا إليه أن يكون من أجل الله ولله. فهؤالء 

سيكونون هم من س���يحررون األوطان، ومن يصونون األعراض، 
ويصون���ون املمتلك���ات هم، أما اآلخرون فيك���ون بعضهم وهو في 
املعس���كرات، وطني���ة.. وطنية.. وطني���ة، وقد ص���ار في موضع 
قي���ادة يأتي األمريكيون يشترونه شراء، وف���ي األخير يبيع األمة 

والوطن!، 
هذا يحصل.

كؤوس المنايا
عبدالقوي محب الدين

وس���ائ���ل���ي امل����ن����اي����ا  إال  ت����ك����ْن  ل����م  إذا 
سنابلي..!! ..لتنجو  حتفي  إلى  سأمضي 

أش����ق احمل������اَل ال���ص���ع���َب درب������اً م���وازي���ا
قاتلي..!! أك��ْن-ك��ان  لم  -ل��و  ال��ذي  وأردي 

دع�������وٍة أي  ب�����ال  ج����������اءوا  مل�����ن  أق��������ول 
»حاصلي«..!! باملوت  اجلّن«  »صحون  هلم�����وا، 

تخّيروا...  : قبورا  أرض��ي  لهم  أم����������د 
إلك��رام��ك��م ب���امل���وت ، ه���ّب���ْت ق��ب��ائ��ل��ي..!!

تهيأت ..ج��ب��ال��ي  ي��س��م��و  أن  ش���اء  ف��م��ن 
ومن شاء أن يرسو ... فلي ألف ساحِل...!!

*****
،، ليرتوي ي��ش��دو احل���بَّ غ���زوا  وم��ن ج��اء 

امل��وت في كلِّ »زام���ِل«...!! سكبنا »حل��ون« 
س��ت��س��ق��ي��ك��ُم حل������َن امل���ن���اي���ا ك���ؤوس���ن���ا

ل��واب��ِل..!! ج��ودي  بعد  من   .. تظمأوا  ول��ن 

اإلخوان بين نقمة اإلمارات...
وإستغالل آل سعود!!!

أحالم عبدالكافي
لقد بات موقف إخاوان اليخن موقخا ميزيا 
للغاياة وذلك بدد تجايل خيانتهام ومدى عخل 
عخالتهام ضاد الوطن وذلاك بتتاباع مواقخهم 
وتيباط أقوالهام وأخدالهام بني أيااعي الددو 
امليتلخاة التاي تتلقخهام لتقاذف بهام إىل كل 
رذيلاة وإىل كل انحطااط ولم بذلك يساقطون 
ساقوطا مدويا بنظر كل رشخااء وأحرار اليخن 
وباملقابل يساقطون أيضا بنظر أسياعلم الذي 
بادى واضحا عدائيتهام ألذنابهم مان اإلخوان 
أما  تخلل وتجالل األخاري وتيبطه بني أروقة 

الدابثني.
ال ييخاى عىل الجخيع مادى كره اإلماراتيني 
لإلخاوان وعد  تواخقهم عىل جخيع األمددة إال 
أن مصالحهم يف اليخن اساتوجبت عليهم اتخاق 
مع آل سادوع التي تشادر بيطر اإلخوان ايضا 
عاىل مخلكتهام  وما تقو  به لناا يف اليخن لو 
مجرع اساتغالل اإلخوان واستنزاخهم يف الحرب 
مان خالل اساتثخارلم يف املواجهة يف الدخليات 
القتالية املختوحة يف كل الجبهات  أما  تبلد من 
اإلخوان أنخسهم وانتحارلم ألجل ارضاء من لم 

ولن يرضون عنهم.
لقاد بادى واضحاا رصاع متدادع األطاراف 
بتدادع قاوى التحالاف األرعن ضاد اليخن وكل 
يخايض بتيباط واضاح وكل يظن نخساه لو 
األذكى واألعلى والرابح يف حربه والكل يخارس 
عاىل الاكل لدبة القاط والخأر بسادي كل عولة 
لتحقيل نوع من السيطرة عىل املناطل اليخنية 
واقتساامها بحساب ما تم التواخال عليه خيخا 
بني تحالخهم وبحساب األطخاع واملكاسب التي 
سارتتد عليهام والتي يغرقون ألجلهاا يف اليخن 
بينخا اليارس لنا لو اإلخوان الذي قد  نخساه 
كيائان لكل األطراف  ولو بذلاك يتأكد من أنه 
ال خط رجداة للوطن...ولو يدلم أيضا أنه غري 

مرغاوب به ال عند لذا وال ذلك وإنخا مجرع أعاة 
رلنت نخساها ألمريكا وإرسائيل وللسادوعية 

ولإلمارات بل للشيطان نخسه.
السادوعية تدلام علم اليقني برغباة أمريكا 
بالتيلص منها عن طريل اإلخوان ساواء أكان 
بتحريكهام لزعزعاة األمن الداخيل السادوعي 
الاذي يشاكلون رشيحاة واسادة  أو إلخاوان 
اليخان الذين يقاتلون ليحققاوا انتصارا ولخيا 
ولم بذلك يسادون للسايطرة ويساتخيتون بل 
ويحلخون بأن خرمة تخكينهم لي باالستخرار 
يف الييانة ظنا منهم بإمكانية عوعتهم للسلطة 
يف اليخان ليكوناوا امتاداعا لقطر و ليط ساري 
مرشوع الدولة اإلساالمية الجديادة التي تحلم 
بهاا تركياا لتكاون لاي الراعية الجديادة بدل 
التدريجاي  التاي بادأت باالنهياار  السادوعية 
بخدال سياساتها الهوجاء والدخيااء التي تنخذ 
بهاا األوامار الصهيو أمريكية التاي تقوعلا اىل 
االنازالق الحتخاي واملدبار لها والذي سايكون 
مساخاره لاي االنتهااكات وجرائام حربهم يف 
اليخن ويف املنطقة بدد حرب االستنزاف لقواتهم 
وأموالهم ومصالحهم ..لكنه االساتخرار بغيهم  
وبالتكل وبالغطرساة التي يتبالاون بها أما  

الدالم ولو عىل حساب زوال  مخلكتهم.
»أ  أبرماوا أمارا خإناا ملمون« مادق الله 
ويؤملاون  وييططاون  يتكالباون  الدظيام،، 
متناسني لزائخهم وتكبدلم لليسائر الخاعحة 
تلاو اليساائر ،لام يازعاعون لزيخاة ساواء 
بالدخاالء واملرتزقاة أو بجيوشاهم املساتأجرة 
التي تم اساتجالبهم لتكشاف حقيقة ضدخهم 
...كثارة جحاخلهم واسالحتهم لتساد النقص 
الذي يشادرون باه يف حقيقة أنخساهم ، لكننا 
أرشار  اجتخاع كل  ولاو  بالصخاوع  سنساتخر 
الدالام لدلخناا علام اليقاني بضداف موقاف 
األعاداء ولثقتنا بالله وبالنرص  ألنه ما كان كيد 

الشيطان إال ضديخا.

موعد أنت
زياد السالمي 

موعد أنت حني تكف الرمامة 
من عمنا والصواريخ ترتد خائبة

موب باعثها من بواطل 
أعني بواطن لذي الرمال ..

***
موعد أنت يولد من رحم الصل والدز  

من لوعة األبرياء إىل الديش 
من كل نبض بأورعة األوخياء 

ومن شجر تستظل بألخة أغصانها 
من تناسل تدويذة تتأوع 

يف نسل الحلم واالنخدال .. 
***
موعد رغم تلك الدراقيل 

خلتجتزئ منك بدض الحياة له 
ولرتتب كذلك أشياءه ثم لند  سؤالك 
والل رثاثة خكرك مندخدا بالشجون 

إليك كخن يستطيع تجاوز 
لدلدة الال مباالة باالنشغال ..

***
موعداً مستخدا حداثته 

كن خجاءة آتيك 
ال يشء يقوى عىل كل يشء 

كتكوين ذاتك إالك 
من قبل أن تتورع أزلارك املوسخية 

مكتخالً قبل موعده 
واحداً يف الحقيقة أو يف املحال ..  

***
موعدا يرشئب إىل أخقه كالجداول 

مبتسخاً يف الصدوع أقم 
ما تطيل ساللم مدخورة من عصارة نوئك 

منسجخا ومداك لنالك 
ولو يرتل رغبته ما 

تيرس من وطن يف املآل .. 
.....
.....

تجدني إذن بانتظارك 
نكخل عورة أحالمنا واقداً 

كالييال.
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علي الديري *
كيف يخكان أن نقرأ توحيد املخلكة الدربية السادوعية من خالل كتاب 

»التوحيد« ملحخد بن عبدالولاب؟
يبدو الساؤال غريباً، ختأسيل الدول ال يقرأ من خالل كتب الدقائد، بل 
يقرأ من خالل الجغراخياا والتأريخ والرصاعات االجتخاعية، خلخاذا نذلب 

إىل كتاب محخد عبدالولاب؟ 
الجواب ليل بسايطاً. خكتااب عبدالولاب أكل من كتاب وأوساع من 
)عقائاد(، ماع أن املحتاوى الاذي يتكون مناه خطاب الكتااب يف مجخله 

مجخوعة من النصوص: اآليات القرآنية واألحاعيث النبوية.
إذا ماا اساتددنا قاعدة ابن حز  الظالري الشاهرية »النّص يدطيك ما 
خيه«، خإننا لن ندثر يف نص كتاب »التوحيد« عىل الدولة التي نريد أن نخهم 
تكوينها لنا. ولذا يستدعي تدديل مقولة ابن حز  لتصري »النّص يدطيك 
ماا يف اساتيدامه«، بخدناى أن نّص محخاد عبدالولاب يدطينا بحساب 
ما نكشاف عان الساياقات التأرييياة والسياساية التي اساتيد  خيها. 
واالساتيدا  األلم كان يف »الدرعية« يف 5ل17 حني التقى محخد بن سدوع 

)رجل الدولة( ومحخد بن عبدالولاب )رجل املّلة(.
كان نّص االتخاق الشاخهي يقيض بأن يكون كتاب »التوحيد« عساتور 
الدولة أو كتاب الدعوة، وأن تكون قوة ابن سادوع الشاوكة الحامية لهذه 
الدعوة واملبرشة بها، والقالرة للناس من أجل اعتناقها. بهذا االتخاق خرج 
كتااب »التوحيد« مان الدقائد وعخل السياساة، أو لنقل خارج من الدين 
وعخال الدنياا. وبهذا االتخاق خرجت الدرعية مان أن تكون مدينة لتصري: 
»موطن الدعوة السالخية ومهد علخاء السالف وعامخاة الجزيرة الدربية 

وعرين الليوث السدوعيني«.
وبهذا االتخاق تحّدع مخهو  التوحيد السايايس للقبائل واملدن واملناطل 
التاي كانت تقضخها لذه الشاوكة. ومار جهاز الشاوكة حساب مبغة 
التوحياد الولاباي. القبول بآل سادوع ماار بيدة، والقتاال مدهم أمبح 
جهاعاً، واليروج مدهم لجرة، وأطلل عىل البدو الذين لجروا حياة الباعية 
واساتقروا الهجر )اإلخوان أو إخوان من طااع الله( وكانت مناطل الهجر 

مدسكرات وقد بلغ عدعلا يف مطلع القرن الدرشين 200.
لقاد جهد خالاد الدخيل يف كتابه »الولابية وتصادّع القبيلة« عىل مدى 
558 مخحاة ليصوغ تيريجاة علخية يثبت من خاللهاا أن توحيد الدولة 
السادوعية شاأنه شاأن بقية الادول كان مرشوعااً اجتخاعياً وسياساياً 
طبيدياا، ال مجرع مارشوع عيني، والولابية يف لذا املارشوع كانت تحخل 
أخل الدولة بخخهومها الحديث، ومحخد عبدالولاب مع محخد بن سدوع قد 
شّكال ثنائياً حضارياً لليروج من القبيلة املتصدعة إىل الدولة املتحرضة.

لقاد قلات أجهد نخساه، ألنه راجع عارشات املصااعر والوثائال وخنّد 
النظريات الدينية، كخا يتبنالا أتباع الولابية والحداثية املسكونة بنظرية 
ابان خلدون، كخا لو األمر مع عزيز الدظخة، وغساان وساالمة، خدل كل 
ذلك من عون أن يقد  لنا ما يديننا عىل خهم مدضلة لذه الدولة التي تشغل 

الدالم اليو .
لقد ذلب الباحث ليدطي الساياق االجتخاعي والسايايس ألخية، قبال 
التخساري الديني التبجييل، لكن خرضيته، ال تقد  لناا خهخاً ملدضلة الدولة 
اليو ، ملاذا تنتج لذه الدولة أكل عدع من اإلرلابيني؟ ملاذا تنتج لذه الدولة 
ععاة التشدع؟ ملاذا الدين الذي تتحدث باسخه لذه الدولة عىل لذه الدرجة 
من التشادع؟ كياف ععخت لذه الدولاة عل الجامدة اإلساالمية يف املدينة 
املنورة اإلساال  السالخي املنغلل واملتشدع يف الدالم اإلساالمي؟ ملاذا يرجع 

اإلرلابيون إىل تراث الدعوة نخسها التي قامت عليها لذه الدولة؟
تحاول »كتاب التوحيد« إىل نص مؤسال للدولة، ماار بخثابة قرآنها، 
ولذا ما تؤكده الرشوحات عاىل لذا الكتاب التي تجاوزت الدرشين كتاباً، 

وقد كتبت من قبل كبار علخاء الولابية.
بداد أن تحاول لذا الكتاب إىل عساتور للدولاة، مار مخهاو  التوحيد 
طاغوتااً يف اليطااب السالخي والجهااعي، يخاارس حضاوره امليياف 
واملساتبد عىل أشاكال التدين التي ال تتخل مده، وعىل مخارسات الطوائف 
والجخاعاات التاي تيتلف مده، وأعطاى للولابيني حال التدخل والتغيري 

والخرض والسياعة عىل الجخيع.
لقد حادع محخد بان عبدالولااب ثالثة أشاكال للتوحيد لاي، توحيد 
الربوبياة واأللولية واألساخاء الصخات »توحيد الربوبياة: لو توحيد الله 
بأخدالاه من اليلل والرزق واإلِحياء واإلِماتة ونحو ذلك، وتوحيد األلولية: 
لو إخراع الله بالدباعة من مالة ومو  وحج وزكاة ونذر وذبح ونحو ذلك. 
وتوحيد األسخاء والصخات أن تصف الله بخا ومف به نخسه، أو ومخه به 
رساوله، وتسخيه بخا سخى به نخسه، أو سخاه به رسوله، من غري تشبيه 

وال تخثيل ومن غري تحريف وال تدطيل«
لام يختاح محخد بان عبدالولااب طرق التوحياد بقدر ما ختاح أبواب 
التكخري، سايدغم من ييتلف مده بحكم الكخر عل أحد لذه األبواب، باب 
الربوبية أو باب األلولية، أو باب مخات الله وأساخائه، ال يتحخل التوحيد 
الولاباي أي عرجة من االختاالف يف لذه املخاليم، وعاىل ذلك قل توحيد 
الدولاة، ال تتحخل أي عرجة مان عرجات االختالف مدهاا، عىل الجخيع أن 

يتخاثل مع عقيدتها وسياستها.
يخثال التوحيد السايايس للدولاة أشاكال التوحيد الدقائادي، ختوحيد 
الربوبياة يخاثله اإليخان بأن امللك لو من يدطي ويخنع ويرخع من يشااء، 
وتوحيد اإللولية يتحقل بأن تخرع البيدة للخلك وعباعتك تخارسها بإظهار 
الوالء واليضوع له، وتوحيد الصخات واألسخاء يكون بأن تسخي امللك بخا 
ساخى به نخساه، ويل األمر، خااع  الحرمني. لكذا، يكخار من ييرج عىل 

أشكال لذا التوحيد ويخقد مواطنيته.
لقد ابتلدت الولابية الدولة، وحولتها لقخة ساائغة يف جهازلا، لذلك ال 
تجاد الدولة أي تأريخ اجتخاعي أو ثقايف لها خارج الرتاث الولابي، البحث 
عن لذا التأريخ يدتل رشكاً وخروجاً عىل نص التوحيد. سيكون ألطروحة 
خالد الدخيل مدنى لو أن الدولة ترى لنخسها تأريياً خارج كتاب التوحيد، 

خالدولة بخا تدرف بها نخسها ال بخا يريُدلا الباحث أن تكون.

* كاتب بحريني – المنار

عقيدة الدولة السعودية: 
الوهابية المتوحشة 

 متابعات فلسطينية 

ثالثة شهداء ومقتل مستوطن 
وجرح 2 بعمليتي طعن ودهس 

استشاهد ثالثة مواطنني بينهم 
ختاة بإطالق نار مهيوني يف كلٍّ من 
الغربية املحتلتني  القدس والضخاة 
يف حاواعث منخصلاة منذ سااعات 
مباح اإلثنني، خيخا قتل مساتوطن 
وأمياب اثناني آخرين بجاروح يف 

عخليتي طدن وعلل. 
ويف أحادث التطاورات امليدانية، 
أعلنت مصاعر مهيونية عن مقتل 
مساتوطنة  وإماباة  مساتوطن 
بجروح عرص اليو  يف عخلية طدن 
قرب را  الله استشاهد خالل املنخذ 

الخلسطيني. 
اإلرسائيلياة  »اإلذاعاة  وذكارت 
الداماة« أن عخلياة الطدان وقدت 
بالقرب من محطة وقوع عىل طريل 
»رقام 3لل« الوامال باني را  الله 

والقدس املحتلة. 
واععات اإلذاعة أن الخلساطيني 
لاجم مجخوعة من الجنوع باملكان 
مجنادة  وأمااب  أحدلام  خقتال 
بجروح متوسطة قبل أن يتم إطالق 

النار عليه واستشهاعه باملكان.

بدأت سالطات الددو الصهيوني، اإلثنني، بتنخيذ 
خطة لدخول الصهاينة إىل منطقة املسجد األقىص، 
وخال قوائام محادعة وعاىل خرتتاني يوميااً، حيث 
يدخال5ل يهوعياً يف الخرتة الصباحياة و15 ما بدد 

الظهر. 
وأبلغت سالطات الددو ميليشايات املستوطنني 
بإعاداع قائخاة بشاكل مسابل، ملن يناوي عخول 
الرشطاة  وساتقو   األقاىص،  املساجد  منطقاة 
الصهيونية بخراخقة الصهاينة الوارعة أسخاءلم يف 

لذه القوائم. 
يشاار إىل أن قطداان املساتوطنني يقتحخاون 
املساجد األقىص بشاكل يومي الساتخزاز مشااعر 

املسالخني تحت حخاية رشطاة الدادو، األمر الذي 
أعى النادالع انتخاضاة القدس التي اشاتدلت خيها 
املواجهة بني الخلساطينيني وعصابات الددو عخاعاً 
عان املقدساات، وأعت إىل استشاهاع أكثار من 95 

شهيداً حتى اليو . 
ورأى مديار املساجد األقاىص ورئيال قسام 
امليطوطاات والارتاث ع. ناجاح بكاريات، أن لاذا 
اإلجاراء خطاوة متقدمة مان عنرصياة عصابات 
الددو، خهي كلخاا انتهت من خطوة تبدها بأخرى، 
خبدد املنع من عخول املساجد، وإجراءاتها املتتالية 

يف القدس يتم إعخال الصهاينة عىل مراحل. 
وأضااف بكاريات، أن االحتاالل يحااول جدال 

املسجد مكاناً مقدساً لليهوع، ويقو  بهذه اليطوة 
من خالل، إبقاء االقتحامات اليومية للخساتوطنني 
وحخايتاه بجناوع االحتاالل »اإلرسائيايل« وععخه 
إعالميااً ولوجساتياً وبقاوات خاماة، ومن خالل 

ترشيدات الهيئة القانونية لسن القوانني. 
واعتال بكاريات، اليطاوة بخحااوالت لتثبيات 
الواقاع، والتقسايم الزماناي واملكاناي للخساجد 
املساتوطنني  لدخاول  توقيات  بتحدياد  األقاىص، 
للخساجد، ليلل واقاع جديد، خهام يقومون كذلك 
بإجاراء الطقاوس و«الصالة« أما  املساجد، ولي 
خطاوة تؤكد التدحارج الصهيوني تجاه التقسايم 

الزماني واملكاني للخسجد.

قال تقرياٌر ماعٌر عن »ليئة شاؤون 
األرسى واملحرريان« إن حخاالت االعتقال 
لألطخال الخلساطينيني مستخرة وبشكل 
األطخاال  عادع  ارتخاع  حياث  منهجاي 

املدتقلني إىل 20ل طخالً. 
حساب  موزعاون  األطخاال  ولاؤالء 
الهيئة، عىل الساجون التالية: عوخر لل1 
أسارياً، لشاارون 0ل أسارياً، مجدو 136 
أسارياً، جخداون 70 أسارياً، 9 يف ساجن 
لشاارون للنسااء، 21 أسارياً يف مراكاز 

التوقيف والتحقيل. 
وأوضح تقرير الهيئة أن الا 65 أسارياً 
قاارصاً عخلواً ساجن »عوخر« مناذ بداية 
الشهر الجاري، منها 11 حالة تم االعتداء 

عليهم بالارضب والتنكيل خالل االعتقال 
واالستجواب، و7 حاالت مصابة برماص 

جنوع الددو، و13 حالة مرضية. 
وأشاار إىل أن 16 حالاة مان األشابال 
15 سانة و3 حااالت  األرسى عون سان 

بأعخار 13 سنة. 
»ليئاة  رئيال  حاذر  جانباه،  مان 
األرسى«، عياى قراقاع، مان خطاورة 
مشااريع القواناني الصهيونية املطروحة 
يف الكنيست، والتي تتدلل بترشيع اعتقال 
ومحاكخاة أطخال يف عخر 12 سانة، كخا 
طرحت وزيرة القضااء الصهيوني، إيالت 
شااكيد، تحت شادار رخاع الحصانة عن 

األطخال األرسى. 

بكيرات: إدخال الصهاينة لـ »األقصى« على مرحلتين خطوة للسيطرة على المسجد 

نتنياهو: نعجز عن 
منع وصول منفذي 
العمليات لألماكن 

التي يريدونها 
قال رئيل حكومة الددو الصهيوني، 
بنياماني نتانيالاو: »إنه مان الصدب 
جداً مناع ومول منخاذي الدخليات إىل 

األماكن التي يريدونها«. 
جااءت ترصيحاات نتانيالو خالل 
مطلاع  حكومتاه،  جلساة  اختتاحياة 
األسابوع، يف القادس املحتلة، حيث أقر 
نتانيالو بدجز حكومته وأجهزتها عن 
مناع وماول املقاومني الخلساطينيني 
مان إىل مواقاع تواجاد قاوات الجيش 
واملساتوطنني، وتنخياذ عخليات خدائية 

يف أي مكان.
يدعام  أناه  نتنيالاو  أعلان  كخاا   
اإلجراءات الهاعخة إىل ساحب الجنسية 
األسابوع  اعتقلاوا  خلساطينيني  عان 
باملثلاث  جلجولياا  مديناة  يف  املاايض 

الجنوبي يف الداخل املحتل.

لهذه األسباب يعجر الجيش »اإلسرائيلي« عن االنتصار على »حزب اهلل« 
  - متابعات: 

ذكارت محيخاة »مدارياف« يف مقاال تحلييل 
»اإلرسائيايل«  االحتاالل  جياش  اساتدداع  حاول 
للخواجهاة املقبلاة ماع »حازب اللاه« أو أي قتال 
آخار عىل جبهتاني، أن الجيش لم يدد قااعراً وخقاً 
لرتكيبتاه عىل االنتصار يف مواجهات قتال حقيقية 
عىل الجبهاة، ألنه ينغخل يف املواجهات يف املناطل 

الخلسطينية املحتلة. 
وأشاارت الصحيخة إىل أن سلسالة التقليصات 
املالياة والجريئة التاي قرر رئيال أركان الجيش 
غااعي أيزنكاوت اعتخاعلاا إضاخاة إىل اليطاط 
الدخلياتياة ال تساتجيب للتحديات الباارزة أمامه 
واإلجاباة عاىل الساؤال األساايس: أي جيش بري 

تحتاج اليه »إرسائيل«؟.

وقالات الصحيخاة إن خطاة آيزنكاوت »ربخا 
تكاون خحصات كل األشاجار، لكنها لام تنظر إىل 
الغابة كلها«. وساألت الصحيخاة: »لل إن جيش 
ايزنكوت مؤلل ومناسب كي ينترص يف املواجهات 
املقبلاة؟ وأجابت الصحيخة بثقاة مطلقة: ال يبدو 

ذلك. 
وتاباع كاتب املقاال انه »يف الجياش اإلرسائييل 
يُّشايصون بصاورة محيحاة قدرات حازب الله 
الدساكرية باعتبااره التهدياد الدساكري األكثار 
خطاورة عاىل إرسائيال«. لكن لل لدى املؤسساة 
الدساكرية خرق االحتياط املدرعاة التي يحتاجها 

الجيش »اإلرسائييل« ملواجهة لذا التهديد؟ 
ولختات الصحيخاة إىل حقيقة ماعياة وواقدية 
خللا الجيش يف املايض ولي أنه كخا يف املواجهات 
السابقة، خان الحسم يف املساتقبل أيضا، سيكون 
عىل يد الوحدات الدسكرية النظامية. إال أن الواقع 

امليداناي اآلن يشاري إىل أن الوحادات النظامياة يف 
الجياش تتاآكل اآلن نتيجاة تولياه مهاا  خرض 
النظاا  ومها  األمان الجاري يف الضخاة الغربية، 
وأيضااً مها  حخاية أمن الحدوع بادل التدرب كي 

يكون قوة تدرف كيف تناور وتنترص برسعة. 
وتابدات »مدارياف« أن الجياش النظاماي، ال 
يكخي لوحده كي ينترص عىل حزب الله، وال سايخا 
يف حاال القتال عىل جبهتاني، لذلك يحتاج الجيش، 
اضاخاة اىل الخرقتاني النظاميتاني الحاليتاني، إىل 
خرقتاي احتياط أو ثالثة عىل األقل، تكون حسانة 
التدريب والتجهيز، بحيث تشكل مجتخدة القبضة 
الحديدياة لا«إرسائيال« التاي تدرف كياف تناور 
رسيداً وعخيقاً يف ساوريا، لبنان أو غزة، وتحقيل 
االنجاز املطلوب، واالنساحاب برسعة مع أقل عدع 

مخكن من اليسائر.

إصابة 4 جنود بينهم عقيد بعملية 
دهس جنوب نابلس 

أصيب ضابط كبير بالجي�ش الصهيوني، صباح الثالثاء، بجراح 
متوس�طة فيما أصي�ب ثالثة جنود آخرون بج�راح طفيفة، بعملية 
دهس بطولية وقعت عند حاجز زعرتة جنوبي مدينة نابلس ش�مال 

الضفة المحتلة، فيما أصيب المنفذ بجراح طفيفة. 
وأك�دت مصادر عربية ومصادر محلي�ة يف جنين، أن منفذ عملية 
زع�رتة هو عزمي س�هل النف�اع )21 عام�اً( من مدين�ة جنين وأن 

إصابته طفيفة. 
وقال�ت عائلة نفاع، إنهم تلقوا اتص�االً لمراجعة مخابرات العدو 
يف معسكر سالم غرب مدينة جنين، حيث أكد لهم ضابط المخابرات 

إصابة ابنهم يف العملية.
وأشارت المصادر إىل أن النفاع يدرس يف جامعة النجاح الوطنية 

يف نابلس، وعائلته تقطن جنين وليس له أي انتماء سيايس.

420 طفاًل في سجون العدو والحملة مستمرة 
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اأكد اأن �سبب وقاحة الإرهابيني اأنهم حتت حماية دول

بوتين: ضربة في الظهر وجهها أعوان اإلرهابيين لن تمر دون عقاب
  - وكاالت: 

تحطخات املقاتلاة الروساية مان طاراز 
ساوخوي ل2، بل أسقطت يف ساوريا، أو كخا 
قاال مصادر رويس، تدرضات لكخاني جوي 
من مقاتلتاني »إف16-« تركيتني، مؤكداً أنها 
تم قصخهاا بصاروخ جو جاو، ووقدت قرب 

مرتخع »نبع املر« الحدوعي.
املثلث الرتكي السادوعي القطري استدرج 
ضلدياه الثاني والثالث اىل مساتنقع عموي يف 
اليخان، ولا لاو، الضلع الرتكاي الثالث، عىل 
حاخاة الغرق يف مساتنقع آخار أكثر خطورة 
يف تركياا، أن لام يكان غرق خداالً، مخا يدني 
واملزياد  خساائر برشياة ومالياة ضيخاة، 
مان االضطراب وعاد  االساتقرار يف املنطقة 
بأرسلاا، وتبيار كل عوائد النخاط الحالية، 
واالحتياطية، والقاعمة ايضاً، كخا قال الكاتب 

عبدالباري عطوان.
وأضااف عطاوان: حتاى لاو اخرتضناا أن 
روسايا لن تقد  عىل اعالن حارب، جزئية او 
شااملة، ضاد تركيا، وتحلت بضباط النخل، 
واستجابت للوسااطات املتوقدة يف الساعات 
وااليا  املقبلة، خإناه يكخيها االنتقا  بتقديم 
الدخاال  لحازب  واملاايل  الدساكري  الدعام 
الكرعساتاني الاذي يقاتال النظاا  الرتكاي، 
ويطالاب باساتقالل االقاليام الكرعية رشق 
البالع، ولذا كخيل باساتنزاف النظا  الرتكي، 

وتحويل تركيا اىل “سورية اخرى”.
وأكاد الرئيال الرويس خالعيخاري بوتني أن 
إساقاط املقاتلاة الروساية يف أجواء ساوريا 
لان يخار عون عقااب، وامخاً الحاعثاة بأنها 
»رضبة يف الظهر وجهها أعوان اإلرلابيني«. 
وخاالل لقائه بالدالل االرعناي الله الثاني 
يف ساوتيش الثالثاء ٢٤ نوخخال، أكد بوتني أن 

روسايا لن تتساامح مع جرائم مثل إساقاط 
طائراتها.

واعتل بوتني أن سابب وقاحاة اإلرلابيني 
أنهام تحت حخاية عول، قائالً: »إذا كانت لدى 
عاعاش مثل لاذه األموال الطائلاة، والحديث 
يادور عان عارشات ومئاات املالياني، وربخا 
مليارات الدوالرات الاوارعة من تجارة النخط، 
وباإلضاخاة إىل أن ثخاة عوالً تقد  لهم حخاية 
مسالحة، خيتضاح مان ذلاك سابب وقاحة 
ترصخاتهم »، مؤكداً يف الوقت ذاته أن روسايا 
ساجلت منذ وقت طويل ومول كخيات كبرية 
مان النخاط ومنتجاته إىل تركياا من األرايض 

املسايطر عليها مان قبل عاعاش، مضيخاً أن 
تركيا ظلات مصدرا لاما لتغذياة الدصابات 

اإلرلابية يف األموال.
وحاذر بوتني مان تداعياات إقادا  تركيا 
عاىل إساقاط املقاتلاة الروساية، مشارياً إىل 
أن املقاتلاة الروساية لام تكان تهادع تركياا 
يف أي حاال مان األحاوال، ألنها كانات تؤعي 
مهخاة قتالية ضد عاعش يف شاخال محاخظة 
الالذقياة حياث يتخركز مسالحون مدظخهم 
وملوا من روسايا، »ومن لذه الناحية خإنهم 
كانوا يؤعون مهختهام املبارشة، ولي توجيه 
رضبات اساتباقية ضد اإلرلابيني الجالزين 

للدوعة إىل روسايا يف كل لحظة، ولم بالتأكيد 
إرلابياني  اعتبارلام  يخكان  الذيان  لاؤالء 

عوليني«.

سفينة حربية روسية إلى تركيا 
واألخيرة تحتمي بالناتو 

وأكاد عميارتي بيساكوف املتحدث باسام 
الكرملني أن الطائرة الروساية التي ساقطت 
الياو  يف ساورية كانت عاخل املجاال الجوي 
الساوري، واعتال اساقاط تركياا للطائارة 
الروسية »حاعثاً خطرياً جداً«، خيخا كلف عاوع 
أوغلاو وزير خارجيته بإجراء مشااورات مع 

الناتو حول الحاعث.
الياو «، قاال بيساكوف  وبحساب »رأي 
للصحاخيني »اناه حاعث خطري جادا«، عاعيا 
اىل »التحيل بالصل«.. واضاف »سيكون االمر 

اوضح عندما يتوخر املزيد من املدلومات«. 
ومان جهته أعلن وزيار اليارجية الرويس 
سريغي الخروف إلغاء زيارته إىل تركيا املقررة 
األربدااء، وذلاك يف أعقااب إساقاط طائارة 

روسية عىل الحدوع الرتكية السورية.
ونقلت وسائل إعال  روسية عن بيسكوف 
القاول: إناه »مان اليطاأ الحدياث عان أية 
اخرتاضاات أو إعطااء أياة ترصيحاات حتى 

تكتخل الصورة«.
مان جهة اخارى تارععت انباء عان عبور 
ساخينة حربياة عائادة لألساطول البحاري 
الرويس، الثالثاء، مضيل جناق قلدة، شاخال 

غربي تركيا.
وكانات الساخينة ذات الرقام 156، والتي 
تحخل اسام »ياماال« )YAMAL(، قد جاءت 
مان البحار االساوع واجتاازت بحار مرمرة 
الرتكياة، لتتجاه اىل بحار إيجاة عال مضيل 
جناق قلداة، لذا ولم تتضح الوجهة النهائية 

للسخينة الروسية.
اىل ذلاك اعلان مساؤول يف حلاف شاخال 
االطلي أن الحلاف »يتابع الوضع عن كثب« 
و«عىل اتصاال وثيل مع السالطات الرتكية« 
بددما اساقطت تركيا طائرة حربية روساية 
انتهكات املجاال الجاوي الرتكاي كخاا تقول 

انقرة.
ويف اول موقاف علني اكاد الرئيل الرتكي 
رجب طيب أرعوغان الثالثاء أن من حل بالعه 
“حخاياة حدوعلا” وقاال أرعوغان يف خطاب 
القاه يف قرصه يف انقارة ويف اول موقف علني 
لاه من الحاعث “عىل الجخيع أن يحرتموا حل 

تركيا يف حخاية حدوعلا”.

  - متابعات: 
رأت دراس�ة جدي�دة ص�ادرة عن مركز أبح�اث األمن 
القوم�ّي اإلرسائي�يّل، التابع لجامعة تل أبي�ب، أّن المملكة 
الس�عودّية وعىل مدار س�نوات طويلة تمّكنت من ُمواجهة 
التحّدي�ات الخارجيّ�ة والداخليّ�ة ع�ن طري�ق التوّص�ل 
إىل إجم�اع بي�ن صنّاع الق�رار يف الري�اض، وأْن ُتخّفض 
من مس�توى التوّت�ر بالمملكة ع�ن طريق عوائ�د النفط، 
ولكن، ش�ّدّدت الدراس�ة، عىل أّن تزاي�د التحّديات يف فرتة 
تش�هد التقلبّ�ات اإلقليميّة عالوًة عىل التغيي�رات الداخليّة 
التاريخيّ�ة، م�ن ش�أنها أْن ت�ؤّدي إىل تعجيل المس�ارات 
الت�ي س�تنتهي حتماً بتغيي�ر وجه ووجه�ة المملكة، عىل 
حّد تعبيرها. وتابعت الدراس�ة قائل�ًة إّن صنّاع القرار يف 
إرسائيل يتحتّم عليهم اس�تيعاب التغيي�رات التي تعصف 
بالمملك�ة الس�عودّية، والتي من غير الُمس�تبعد أْن يكون 
لها تأثيرات كبيرة عىل النظام اإلقليمّي يف الرشق األوسط، 

وربّما أبعد من ذلك.
وبالتايل، لفتت الدراس�ة، إىل أّن�ه عىل أركان تل أبيب أْن 
يفحصوا بجدّيٍة بالغٍة تطبيق التمنيّات التي من ش�أنها أْن 
ت�ؤّدي يف نهاية المط�اف إىل عالقات ثنائية مش�رتكة بين 
إرسائيل والسعودّية. وأش�ارت الدراسة أيضاً إىل أّنه كلّما 
ازداد التوّتر الداخيلّ يف الس�عودّي، فإّن المملكة باتت أكثر 
ُمعرضًة للخطر من الداخل، وتحديداً، إذا اس�تمّر الجمود 
يف العملية السياسيّة بين اإلرسائيليين والفلسطينيين، فإّن 
النظام الحاكم يف الرياض، الذي يخىش من رّدة فعل الرأي 
العام يف المملكة، لن يجرؤ عىل إقامة عالقات دبلوماس�ّية 
وتعاوٍن وثيٍق مع الدولة العربّية، عىل حّد تعبير الدراسة.

وشّدّدت الدراسة عىل أّن السعودّية تمّر يف إحدى مفارق 
الزم�ن الحساّس�ة جداً، والتي ل�م تعرفها من�ذ عقوٍد من 
الزمن، ُمش�يرًة يف الوقت عينه إىل أّن الرتابط بين لتحواّلت 
التاريخيّة التي ُتغيّر وجه الرشق األوس�ط، وُتشّكل تحدياً 
للنظام الس�يايّس القائم وبين االنخفاض يف أس�عار النفط 
يف الس�نة األخيرة، ع�الوة عىل التغييرات يف الش�خصيات 

الحاكم�ة بالرياض، هذه العوامل، برأي الدراس�ة، أنتجت 
تحّديات غير مسبوقة الستقرار المملكة السعودّية.

وتطّرقت الدراس�ة إىل التحّديات الداخليّة، مش�يرًة إىل 
أّن الخالف�ات داخل العائلة المالك�ة باتت جليًّة وواضحًة، 
وتتمحور ح�ول زيادة قوة األمير محمد بن س�لمان )30 
عاماً(، االبن الُمفّضل للعاهل الس�عودّي والذي ال يملك أّي 
تجربة سياس�يّة. ورأت الدراس�ة أيضاً أّنه من أّن وسائل 
اإلعالم ُترّكز عىل الخالف السعودّي-اإليرانّي الذي يتعلّق 
بالسياس�ة الخارجيّ�ة، إاّل أّن صاع الق�وى داخل العائلة 
المالكة هو ال�ذي ُيعترب التهديد المرك�زّي والمفصيلّ عىل 

استقرار المملكة السعودّية، بحسب الدراسة.
ع�الوًة عىل ذل�ك، وفقاً للدراس�ة، فإّن الق�رارات التي 

اتخّذه�ا األمي�ر بن س�لمان، إْن كان عىل الصعي�د الداخيلّ 
أْو الخارج�ّي واجه�ت وُتواج�ه معارضًة ش�ديدًة داخل 
العائل�ة المالكة، الفتًة إىل أّن أحد أفراد العائلة نرش مؤخراً 
رس�الًة يف صحيف�ة )الغاردي�ان( الربيطانيّ�ة، دع�ا فيها 
األم�راء إىل التوّح�د من أج�ل اإلطاحة باألمي�ر محمد بن 
س�لمان. باإلضافة إىل ذلك، ش�ّدّدت الدراس�ة اإلرسائيليّة 
ع�ىل أّن نرش الرس�الة بدون توقيع، هو ح�دث غريب جداً 
ع�ن العائلة المالكة التي درجت عىل حّل النزاعات الداخليّة 
داخل البيت، وبعيداً عن األض�واء وبرسّيٍة تاّمٍة، وأّن هذه 
الرسالة هي تعبير عن حالة اإلحباط واالرتباك لدى العديد 
من األمراء الذين وجدوا أنفسهم خارج دوائر صنع القرار 

يف الرياض.

بموازاة ذلك، س�اقت الدراس�ة قائل�ًة إّن تنظيم الدولة 
اإلس�الميّة ُيواصل تنفيذ العمليات اإلرهابيّة ضّد الش�يعة 
داخ�ل المملكة، بهدف تش�جيع الش�باب الس�عودّي عىل 
االنضم�ام للتنظي�م م�ن ناحية، وم�ن الناحي�ة األخرى، 
توجيه رضبات للعائلة الحاكمة يف المملكة، وُمحاولة نزع 
الرشعيّ�ة عنه�ا، عىل حّد تعبيره�ا. وتوقّعت الدراس�ة أّن 
الشباب الس�عودّي الذي تّربى عىل العقيدة الوهابيّة ُسحر 
من تنظيم الدولة اإلسالميّة، وليس من الُمستبعد أْن يقوم 
هذا الش�باب عينه باالنتقام من الش�يعة الذين يعيشون يف 

المملكة.
وأق�ّرت الدراس�ة أّن الس�عودّية تمّكنت قب�ل عقد من 
الزم�ن من ُمواجهة تنظيم )القاعدة( وس�جلّت انتصارات 
عليه، ولكن التحّدي، الذي ُيشّكله تنظيم الدولة اإلسالميّة 
لصنّ�اع القرار يف الري�اض هو أكرب بكثي�ر وأّهم وأخطر 
بكثي�ر من التحّدي الذي ش�كلّه قبل عرش س�نوات تنظيم 
)القاع�دة(. ولفتت الدراس�ة أيض�اً إىل أّن العائلة الحاكمة 
يف المملكة تتحّمل قس�طاً من المسؤولية لهذا الوضع؛ ألّن 
الهيئ�ة الدينيّة الرس�ميّة بالمملكة تس�تخدم خطاباً معاٍد 
للشيعة، وذلك لزيادة التأييد للمملكة عىل وقع الخالف مع 
الجمهورّية اإلسالميّة اإليرانيّة. أّما فيما يتعلّق بانخفاض 
أس�عار النفط، فقالت الدراس�ة، إّن اس�تمرار هذا الوضع 
س�يؤجج االنتقادات الداخليّة للعائل�ة الحاكمة، ومن غير 
الُمس�تبعد بتات�اً أْن ي�ؤّدي ذلك إىل “انتفاضة س�عودّية” 
ض�ّد العائلة الحاكم�ة، األمر الذي يعني المّس باس�تقرار 
المملك�ة، وتحديداً ألّن نفقات األمن ارتفعت بوتيرٍة عاليٍة 
جداً، األمر الذي منع السلطات من تعويض الفئات الفقيرة 
بالمملكة. ولفتت الدراسة إىل أّن صندوق النقد الدويلّ حّذر 
أخيراً من أّن اس�تمرار الوضع الحايلّ، فإّن االحتياطي من 

العملة األجنبيّة للملكة سينتهي بحلول العام 2020.
أّما بالنس�بة للتهدي�دات الخارجيّة، فرأت الدراس�ة أّن 
استمرار الحرب يف اليمن هو التهديد األخطر عىل استقرار 

المملكة.

�سندوق النقد الدويل حذر اأخرياً من ا�ستمرار الو�سع احلايّل، فالحتياطي من العملة الأجنبية للمملكة �سينتهي بحلول العام 2020

مركز أبحاث األمن القومي اإلسرائيلي: يتحتم على صناع القرار في إسرائيل استيعاب التغييرات التي تعصف 
بالمملكة ومن غير المستبعد أن تكون لها تأثيرات كبيرة على النظام اإلقليمي في الشرق األوسط



العدوان ُيختتم والثورة م�ستمرة!

سباق الوالء بين بحاح وهادي

كلمــــــة أخـــــيرة 

ضيف اهلل الشامي
أن  الكثاريُ  يجَهاااُل 
الددواَن عىل اليخن عسكرياً 
امتاداٍع  ِساوى  يكان  لام 
للدادوان علياه من عرشات 
السانني بخيتلف الوساائل 
وعل أعواته السلطوية التي 
جدلت الخساَع واإلخساَع عيناً 
ومنهجااً وقانوناً يرسي به 
ُكّل املؤسساات؛  التداُمُل يف 
يف  النخاوذ  مراكاز  ليدماة 
البلد، والتي لي يف األسااس 
ويف مجخلهاا تخثال قنواٍت 
أمريكاي مهيوني  ملرشوع 
سادوعي، والدخل عاىل إبقاء 
سياساة الخسااع بغطاء املصلحة الدامة والتسلط والبطش 
بقاناون الحخااظ عاىل ليباة الدولاة، واليناوع والتدجني 
برشيدة َطاعة ويل األمر، والتسول املبتذل للُحكا  واملسؤولني 
وقاعة األحزاب بُحّجة إنقاذ الشدب اليخني الخقري، وتهديدات 
املجاعاة للتغطياة عىل كخياات النهاب الداخايل واليارجي 
لثروات ومقدرات لذا البلد، وتصوير الثروة القائخة واملدخرة 
أنها ال تكخاي لتغطية النخقات الرضورياة للخواطن اليخني 

البسيط.
»لااعي« يف مطلع الدا  ل201  أعلن أن الحكومَة عاجزٌة 
عن رصف مرتبات املوظخني إال لشاهرين قاعمني من إعالنه 
لذا؛ تخهيداً المتصاص ما تبقى يف عروق الشدب اليخني من 
حيااة بدد أن عاش الشادُب حياة البؤس والشاقاء لدرشات 
السانني بجساده النحيال ولقخة الدياش الذي تقياُم ملبه 

خقط..
يف خلايار 2011  انتخاض الشادُب أَمااا  املاطوريات 
الخسااع والنهاب والتسالط بشاَغف نحاو الحيااة الكريخة 
والتطلع ملستقبل واعد، وبدماء جديدة عاشت البؤس والدناء 
ماع أبناء الشادب َجخيداً لام تتلطخ باملال املدنال ولم تبح 
سياعة البلد وتتآمر َعَلاى أبنائه.. لكذا كان األمُل ولهذا خرج 

الشدُب ثائراً!!.
لكان منظومَة الخسااع تلك رَسعااَن ما انقساخت َعَلاى 
نخسها لتحرف مسااَر الثورة بخا ييد  مصالحهم، ويسدى 
للحخااظ َعَلااى وجوعلم وبقاء قناوات الدخالاة واالرتهان 
وخدمة الدخالء مختوحة باستخرار والدخل َعَلاى املحامصة 
وتدجني الشادب وخداعه وتم التقاسام برعاية نخل الدول 

التي تشن الددوان اليو  َعَلاى الشدب..!!
خدع الكثري من أبناء الشادب بتلاك املؤامرة اليبيثة، لكن 
األحارار والرشخااء من أبنااء الشادب اليخني لام يرتاجدوا 
عان ثورتهم قيد أنخلة، خاساتهدخوا يف حياتهم ومديشاتهم 
ومناطقهام، حياث كانات الحروب تشان َعَلااى مناطقهم 
ولم ييرجون ُكّل يو  جخدة يف مساريات حاشادة يف مددة 
ومنداء وغريلخا من املحاخظات اساتخراراً يف ثورتهم حتى 
أمبحات املساريات جزءاً مان الدباعات كخا لاو حال مالة 

الجخدة من ُكّل أسبوع..
لكن منظومة الخسااع كانت تصم آذانها عن سخاع موت 
الشدب وأنني جسده الدليل، بل سدت ملا لو أكثر من ذلك، إذ 
عخدت إىل اإلجهاز َعَلاى الجسد اليخني ليبقى مشلوالً طريَح 
الخراش ال يساتطيع الحراك، بل تريد منه أن يسبَّح بحخدلا 
ولاي من تتحكام يف ثروتاه وتبّدعلا لكي تخنحاه قليالً من 
ختات موائدلا وتتصدق عليه من ماله ومخا تتسّوله باسخه.
لكن تنامي الوعي الثاوري كان يختت تلك االملاطوريات 
شيئاً خشيئاً ويسقط أعخدتها الواحد تلو اآلخر، لتوامل زخم 
مساارلا الثوري يف الا 21 من سابتخرل201  لتسقط عدٌع 
من املاطوريات الخسااع املتجذرة وتبقاى أخريات يف طور 
الكخون، خصوماً بدد أن خرست بدض أجنحتها التي كانت 
تخثال لها عامل قوة َعَلاى أيادي أخواتها من االملاطوريات 

األُخرى!!.
كان بإماكان الثورة أن تتدامل بروحية االنتقا  واإلقصاء 
وكانت الخرمة ساانحة، لكان مباعئها الوطنياة وعقيدتها 
الوطنياة باأن البلد يتساع للجخيع تركات املجاال مختوحاً 
للخشااركة يف بنااء البلد وبنااء عولتاه املدنياة الداعلة التي 

ينشدلا.
لكان الُيبث املتجذر لادى تلك القاوى وارتهانها ووالءلا 
ألوليااء ندختهاا مان عول الدادوان املتغلب َعَلاى الاوالء لله 
وللوطن كان سايَد املوقاف لديها، خدخادت َعَلاى خلل حالة 
من الخراغ السايايس واملؤسي واالقتصاعي والدسكري خلم 
يتبل حتاى حراس البوابات يف املؤسساات وال رشطي املرور 
وال رجل األمن، بل تحولوا إىل عصابات تحاول الساطو ونهب 
املؤسسات كخا حصل يف رصاعهم البيني الذي أباحوا خيه ُكّل 
املؤسسات ونهبوا الدديد منها حتى بيع كريس وزير الداخلية 

 سياسية- شاملة
تصدر كل اثنني وخخيل

دينن����ا يفرض علينا أن نواج����ه هذا اإلجرام البش����ع وأن نتصدى له 
بكل ما نس����تطيع، أن نقاتل هذا الغ����ازي، أن نتحرك في مواجهته بكل 
ما نس����تطيع وبكل الوس����ائل واألس����اليب املشروعة، هذا على املستوى 

الديني يعتبر هذا جهاداً مقدساً.
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سليمان ناجي آغا
أَيرَُّهاا املرسالون مان مصاحاف النارص، ياا رواَع الحضاارة، وُمنَّااع 
الايَاَخان الساديد املساتقل، مان وحي البطولاة تنبتون وباإراعة الحل 
تكالون، وبرقة املطر املنهخر تساكبون جاللتكم، وبدزيخاة املاء املثابر 
تنحتون يف الصير عظختكم، خخن ثقاخة املسرية القرآنية ُقداس عطائكم 
وتضحياتكم، ومن ساور القارآن ندختكم وإيخانكم، من شاخوخ مأرب 
وتدز ومنداء ومددة وكل ربوع الايَاَخان ُحسن أعخالكم، ومن مشاتل 
البان والرمان نُبال راحتكم، ومن زلو الارتاب تُجبل بطوالتكام، وبالد  

والدرق تُكتب زغاريد نرصكم.
يا َمن تغرخون الرتاب ليُجبل مسك الشهاعة بيبز الدطاء، وتغخضون 
امُلقل عىل اموات الصواريخ يف غياب الراحة، وتسقون من عرقكم سنابل 
اليري ملوسام الحصاع، وتبساخلون اسام الوطن وتقرؤون له مدوذًة من 
ساورة النرص، وتدخدوناه بخهل القلب املتداب لتُغرس يف الاروح ثالوَث 

إيخانكم املقدس »الله _الوطن _ الثورة«. 
لم اللجان الشادبية الواقخة من رصح ساد مأرب بدنخوان التأريخ، 
ال ترلبهاا جحاخال ملوك وأماراء النخط والغاز.. وال تييخهم السايارات 
املخيية وجحاخال االنتحاريني، وال مواريخ طائراتهم الختاكة وقنابلهم 

وأسلحتهم املحرمة عولياً. 
لتيط مدالم الخير ومور البسالة بدتاعه وعدته البسيطة والقليلة. 

تقااو  املارشوع السادوعي الصهيوني األمريكاي ختواجاه تحالف عويل ماع مرتزقة 
وإجراميي الدالم. 

اللجان الشادبية حطخت أسطورة التحالف وجيوشاهم وطائراتهم النخاثة وأسلحتهم 
الختاكة واملدمرة.

الياو  اللجان الشادبية تيوض املدارك األساطورية التي تَساّير خيهاا الدخل الدؤوب 
والجوع بالنخل والجسد لتحقيل األمان، واالستقالل يف القرار واملصري.

لقد أمبح مخوع اللجان الشدبية األسطوري الشغل الشاغل لكل الدالم.
اللجاان الشادبية أذللت الدالم بثباتها وتخاساكها رغام الددوان املساتخر والتحالف 
الشايطاني ضدلا؛ ألنها وقخت مع الشادب والوطن الايَاَخان األرض واإلنسان، َورغم ُكّل 
املحاوالت لتشاويه ساخدتها والقضاء عليها، ورضب حاضنتها بأكثر من وسيلة إعالمية، 

وقد بقيت الراعي للسياعة واالستقالل، واملداخع عن الثوابت الوطنية.
خلم تبل بقدة من األرض إال وُساجلت خيها اللجان الشادبية ملحخًة بطولية من الخداء 
بحل الدماء، خكانت اللجان الشادبية مثاالً للخروءة والشاجاعة واألخالق، ُساحقت تحت 
أقدامهاا خطط عساكرية وأمنية وعول إقليخياة وعولية وتقف مدهاا تنظيخات إجرامية 
منتدباة، ويرعالا نخاط خليجي وتيطياط أمريكي وإرسائيايل وتنخيذ ولاباي إجرامي 
بخيتلف األسالحة براً وبحراً وجواً، وكان قوى الددوان يجر خلخه بدد ُكّل لزيخة سلسالة 
مان اليازي والداار، بدجزلا عن تحطيام قلوب تغارف بدقيدتها اإليخانياة ُحب الوجوع 

والهوية؛ لتدطي عروساً يف الوالء لحضن الوطن.

وال يسادنا أن نقاول يف ضوء التكتيكات النخطية القتالية املتغارية، التي جدلت القوى 
الغربياة ومراكاز قياعات الرصاع حائارة أما  قدراتاه امليدانية الجبارة ضاد تحالف عويل 

وحرب ختاكة ومدمرة مع مرتزقة وإجراميني يف الداخل. 
وتنخيذلا انتشااراً غري مسابوق يف مدظم األرايض الايَاَخانية، وعد  
االنجرار يف حرب اساتنزاف ال خائدة منهاا، إال أن ننتظر نضوج املناخات 
امليدانية ومتابدة القتال والصخوع حتى تديد إمساك ُكّل األرايض بقبضته 

يف زمن الحسم املناسب.
وقاد أثبتت اللجاان الشادبية أن التضحياات الجساا  ألخراعلا لي 
سبيل الدزة والكرامة، خلكي نندم باألمن واالستقرار والطخأنينة واملندة 
يجاب تقديم الغايل والرخيص يف عروس الوالء، خالجخيع يدرف أن النرص 
الحتخي يقتايض من الجخيع الوقوَف مخاً بصاف تحت ظلها، ولذا كان 
انضخاا  اآلالف مان شاباب الايَاَخاان، خاالنتصارات تساتوجب الغايل 
والرخياص لرع الدادوان وتحقيل غد أخضل. ولنا أععاو الجخيع إىل رخد 

الجبهات باملقاتلني والدعم املاعي والديني.
لاذه لاي اللجان الشادبية بأبطالهاا وشاهدائها قااعرٌة عىل منع 
املخاجاآت بدًء مان الصخوع األساطوري إىل املدارك البطولياة إىل مدركة 
الربوعاة والسايطرة الكاملاة عليها، مروراً بصواريخ ساكوع وتوشاكا 
وعخلياات ماخر وذبااب والوازعية وتدمري الساخن الحربياة يف البحر، خقاد أثبت املقاتل 
الايَاَخاناي خقط بصله وثقته ومقاومته وبساالته أنه أقوى مان أي مواريخ وطيارات 
وقاذخات وأجهزة راعار وشبكات اتصال عل األقخار الصناعية، خهو يختلك مخاء االنتخاء 
والنسال الصاايف لصوابية النهج ومحاة التوجه، وقضيتاه الداعلة، خصخاوع أخراعلا يف 
ميتلاف الجبهات مورة من مور االستبساال وعلياٌل عىل عظخة لذه املؤسساة الختية 

املؤسسة التي تنجب ُكّل يو  عريساً وتزخه قبٌة رشيخة ومنارة.
إن ُكّل الحلول لي بيد اللجان الشادبية، خاساخها ساورة من آياات التأريخ، ولن يخر 
خيها القدر إال برعايتها، خرجالها يهدون الرعى شجاعتهم ومقلهم وجراحهم، ووجولهم 
الساخراء األميلاة وريثة املجد ورمز الدازة وراية النور، وتحت أقدامهم ساتنهار جيوش 

الددوان وتسحل جحاخل الغزاة وتكرس تيجان امللوك. 
أبطاُل اللجان الشادبية، ندلم أي حخٍل ثقيٍل تحخلون، ولذا وضدنا أرواحنا بني أيديكم، 
وأورعتنا يف راحاتكم وحّخلنكام الوطن أمانة، خكنتم خريَ من يحخلها ويصونها ويرعالا، 

خسالُحكم نار ونور، ورماُمكم زئريُ املوت لجهنم اليطايا ورجل املقا  لألعداء.
كل عا  وأنتم بيري أساوع اللجان الشدبية، آمنتم أن الشهاعة مناعٌة يف سبيل اليلوع، 
خكنتام أقوى ما يف الوجوع، خالبطولاة حرخة يصندها الدظخاء والزمان زمن مدجزاتكم، 
حييتام من رجال يدتنقون ثقاخة تأبى الهزيخة واالنكساار، وعمتم إرساء مددة ومدراج 
منداء، وعىل ميناء املياء وعدن والحديدة وجزر البحر األحخر والدربي ستستوي أساطري 
مالتكم يف محراب القبضاِت املخساكة بالزناع، خاللجان الشادبية كانت وساتبقى مخا  

األمان ومشاعل اإللها  وقالرة اإلجرا . 

اللجان الشعبية.. مشاعل اإللهام وصمام األمان

يوم في صنعاء!
عبداهلل األحمدي* 

 
مؤخراً زرُت منداَء وجدتها لاعئًة آمنة 
ولم أجد شايئاً من ذلاك التضليل اإلعالمي 

الذي تضيه قنواُت الددوان السدوعي.
 الدامخاة تدياُش يف أمان واساتقرار، 
اليدمات متوخرة عىل الطرقات، اساطوانة 
الغاز بثخن 1800 ريال، وعبة البرتول بثخن 

2800 ريال.
أعخال البنااء والتشاييد منتظخة، زرت 
الشاخايل  االتجااه  يف  الساايلة  يف  الدخال 
للدامخاة، كخاا أكاد يل وكيال الدامخاة 

املهندس السالل أن كل أعخال االمانة تخيض بنخل الوترية السابقة. 
كخاا زرت مطاباع الكتااب املادريس وْجدتُهاا تدخال بنخال الوترية 
واالنتظا ، والسايارات تنقال الكتاب إىل املحاخظات املساتقرة، كخا زرُت 
مؤسساة الثاورة للصحاخة، وتناقشات ماع كثري مان الصحخيني حول 

أوضاع البالع والحرب والددوان.
 الدامخة آمنة واألمور تساري سارياً طبيدياً، ال خوف وال تيويف، وما 

كان يُيطط له من خراغ لم يحدث. 
لنااك أمان واطخئناان من قبال الساكان الذيان يخارساون حياتهم 
باعتياعية، حتى أن رجال األمن من كثرة ثقتهم ال يختشون السيارات. 

مان يشاالد اإلعال  املضلل يقاوُل: إن منداء قد انتهات لكنها عصية 
وباقية، ولله يف خلقه شؤون..

* رئيس الدائرة السياسية للحزب االشتراكي اليمني في تعز   
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