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مصرع 19 من مرتزقة السودان بينهم قائد كتيبة والسيطرة على جبل السدرة بتعز

تدمير دبابة وتمشيط لمواقع المرتزقة بـ«لحج« ومصرع عدد منهم في محافظة مأرب

وصول 146 جثة متفحمة إلى عدن حصيلة أولية
توشكا يدمر مقر القيادة العسكرية للغزاة بباب المندب

صاروخان »قاهر1« يدكان قاعدة خالد ومطار جيزان

حاضرون للحرب والسلم

تدمير 3 طائرات أباتشي وأكثر من 40 آلية عسكرية 
و7 عربات و 5 مصفحات مدرعة لشركة بالك ووتر
من بينها 23 �سعودياً و7 اإماراتيني و9 مغاربة منهم قيادات
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  - خاص: 
املتخصصاة  الجزائياة  املحكإاُة  بادأت 
أإىل  بدقاد  املاايض  السابت  ياو4  بصإدااء 
جلسااتها ملحاكإة »عبد ربه مإصور لايي« 
إ6 مان املرتزقاة غيابيااً بحضاور عادي من 

املجإي عليهم.
محامال  خإساة  املحكإاة  إنّصبات 
للدإااع عان املتهإال إالذيان لام إىل جانب 
لايي، سالطان الدتواني إ«رياض ياسال« 
الدتواني« إ«عبُدالدزيز جباري«  إ«سالطان 
إ«أحإاد عاوض بن مباارك« إ«عيل حسان 

االحإدي« إ«عبد الولاب اآلنيس«.
إاساتإدت املحكإاُة لدعااإي عادي مان 
الشاهداء  ي4  أإليااء  مان  عليهام  املجإاي 
إاملترضريان إاملصابل إالتاي حرضلا عدي 
مان املجإاي عليهم إأإليااء الد4 عىل سابيل 
الطارح إليس الحار إتم إيها اساتدراض 

عرض املظالم الشخصية إاملدنية.
لاذه  أن  إالحاارضإن  املحاماون  إأإااي 
املحاكإة تأتي يف إطار تإفيذ مطالب الوقفات 
االحتجاجياة إبإاوي إثيقاة الاَرف القبَلية 
التاي تإص عاىل مداقباة الدإاالء إالخونة، 
كإا تدكُس صورًة ثلإية اساتقالل السلطة 

القضائية.
إقال محامون حرضإا جلساة املحاكإة، 
إن تهإاة الخياناة الدظإاى توجاه إىل َمان 
يتصال بدإلة خارجية بهادف تقويض اثمن 
إاالساتقرار يف بااليه، أإ يقاتال مان طارف 
آخر ضاد بااليه، أإ يتخابار مان يإل أخرى 
إيرسب لها أرساَر الدإلاة التي يإتإي إليها.. 
مشاريين إىل أن لذه لي بضن أمثلة شاائدة 
ملاا يإكان اعتبااره خياناة عظإاى. إتكون 
الدقوبة الدايية عىل لذه الخيانة لي انعدا4 
ى الشاخُص املتهُم  أإ الساجن املؤبد. إيُساإَّ
بالخياناة الدظإاى يف الدااية خائإااً، إكيف 

لو الحال من الخائن لايي الذي قتل شادب 
إخاان اثماناة إتخىل عان املساؤإلية التي 
ألقيات عاىل كالله إاساتدعى الدادإان عىل 

شادبه إإطإه إأصبح عدإا مكرإلا من كل 
اليإإيل.

إقاررت املحكإاة الجزائياة تأجيَل قضية 

الخيانة الدظإى إىل جلساة السابت 22 ربين 
أإل 37ل1 لجرياة املواإال 2 يإايار 2016 4 
إقيا4 املجإي عليهام بتقديم يعاإى مفّصلة 
مبارشة أإ عل محامي َإقيا4 الإيابة بتإكل 
محامياي االيعااء إالدإااع مان تصويار ما 
يجب تصويُره مان أيلة انثبات إاالطالع عىل 
ماا يإكن إيإاا يخصُّ أرسار الدإلاة إتقديم 
الريإي عىل ما إري يف قرار االتها4 يف الجلساة 

املقبلة.
أإلياُء ي4 الشاهداء إاملترضرين إاملصابل 
حارضإا املحاكإة، مؤكدين أن يماء اليإإيل 
لن تذلب لدراً جراء ارتكاب الددإان للجرائم 
بحل الشدب اليإإي، إمشريين إىل أن الشدَب 

اليإإي سيقتص من لؤالء إلن يغفر لهم.
إُإّجهت لهايي الدديد من التهم من بيإهم 
ارتاكاب أإداال بقصاد املسااس باساتقالل 
الجإهورية إسالمة أراضيها، إارتكاب أإدال 

إجرامية بقصد إضداف القوات املسلحة.

  - خاص: 
أّكاد الإاطُل الرساإيُّ للقوات املسالحة الدإياد الركن/ 
رشف غالاب لقإاان، أن الصاارإَخ الاذي أطلقتاه الوحادُة 
الصارإخياُة للجيش إاللجان الشادبية، يو4 أمس اثحد 13 
ييساإل 42015، عاىل قاعادة خالاد الجوية السادويية يف 
خإيس مشيط من نوع قالر 1 يدخل الخدمة ثإل مرة إتم 
تطويره بكواير محلية ليضاف إىل سلسلة إنجازات التصإين 

الحربي اليإإي.
إأإضاح الدإيد لقإان يف تريح لوكالاة اثنباء اليإإية 
)سابأ( أن إيخال لذا الصاارإخ يف الخدمة يدد إنجازاً نوعياً 
مهإااً للجياش اليإإاي إمواَكبًة مان التصإيان الحربي، ملا 
يحققه أبطال الجيش إاللجان الشدبية من انتصارات كبرية 
يف ميايين الرف إالبطولة عىل الددإان السدويي إمرتزقته 

يف مختلف الجبهات.. 
مؤكداً أن قسام التصإيان الحربي يف الجيش مساتإر يف 

أياء مهاماه الدلإياة لتطوير مإظوماات صارإخية جديدة 
نيخالها يف الخدمة ضإن أيإات الريع لهذا الددإ الغاشم.

إلفات إىل أن صارإَخ قالر 1 بدد التدديل أصبح صارإخ 
أرض أرض، يصال ماداه إىل )250( كيلاو مارتاً، يدإال عىل 
مرحلتال بالوقوي الصلب إالساائل، إيبلغ طولاه 11 أمتار 
إإزناه 2 طان، إيزن رأساه التفجاريي 200 كجام، إيبلغ 
عدي الشاظايا املتإاثرة لحظة إصول الصارإخ لدإه 000ا 

شظية. 
إأشاار الدإيد لقإان إىل أن عإلية استهداف قاعدة خالد 
بن عبدالدزياز، لي الثالثة من نوعها، حيث سابقها إطالق 
القاوة الصارإخياة يف يونيو إأكتوبار، صارإخل من طراز 
ساكوي، بانضاإة إىل اساتهداف قاعدة الواجاب البحرية يف 
جيزان بصارإخ توشاكا، إمحطة كهربااء جيزان بصارإخ 

سكوي يف أغسطس املايض.
إيف ساياق آخر حاّذر الإاطل الرساإي للجياش اليإإي 
الدإيد الركن رشف لقإان، تحالف قوى الددإان من عواقب 

محاإلة غزإ جزيرة حإيش الكلى اليإإية.
إقال لقإان يف تريح نقلته إكالة اثنباء اليإإية )سبأ( 
إن قاوات الجياش إاللجان الشادبية سارتي بقاوة عىل تلك 

املحاإالت إلن تسإح بأن يُحتل شلٌ من اثرايض اليإإية.
إأضااف أن تَضليال أإلئاك الغازاة للارأي الداا4 الداملي 
إتليرلم ملحاإلة احتاالل الجزيرة من أجل تأمل املالحة يف 
مضيال باب املإدب، يدعو للساخرية، الإتاً إىل أن الجزيرة لم 
تكن إحتى لحظاة احتاللها كإا يزعم أإلئاك الغزاة محطة 

إنزال لألسلحة املهربة.
إأكاد الدإيد لقإاان أن تلاك املحاإالت جااءت بإاء عىل 
خطاة إيعم أمريكاي إرسائييل لبساط نفوذلإاا إالتحكم 

باملإطقة.
إقال: »إنَّ مان أإلويات املرحلة اثإىل من التصديد ضإن 
الخيارات االسارتاتيجية ملواجهة املحتلل القتَلة، يإن الددإ 
إىل مهالاك كبرية لان يإجَو مإها جاراء حإاقاتاه إجرائإه 

الوحشية التي ارتكبها يف اليإن«.

المحكمة الجزائية تبدأ بمحاكمة »هادي« و 6 من المرتزقة بتهمة الخيانة العظمى

اأكد اأن اجلي�ش واللجان �سرتد بقوة على حماوالت غزو »حني�ش الكربى« 

ناطق الجيش: صاروخ القاهر 1 إنجاز جديد للتصنيع الحربي اليمني

  - خاص: 
تارأّس اثُخ محإاد عيل الحوثاي رئيُس 
اللجإة الثورية الدلياا، أمس اثحد، بصإداء 

اجتإاَع القائإل بأعإال الوزراء.
إيف االجتإااع اساتدرض رئياُس اللجإة 
الثورياة اثإضااَع السياساية إالدساكرية 
الوطإياة..  السااحة  عاىل  إمساتجداتها 
مجادياً الحرَص عاىل حقن يمااء اليإإيل 
إقال »نحن من أية مباايرة حقيقية لحقن 

الدماء«.
القااي4  الحاوار  طبيداة  أن  إأإضاح 
للإكونات السياساية بجإياف إالذي يرتكز 
عىل محورين اثإل إيقااف الددإان إالثاني 
الحوار السيايس بل املكونات عىل الخطوات 
املرتبطاة باملرحلاة املقبلة باساتحقاقاتها 
املختلفاة.. مدربااً عان أملاه يف استشادار 
يقولوناه  إيإاا  الوطإاي  للبُداد  اآلخريان 

إيفدلونه.
إقال » لم نلإس خالل الفرتة املاضية أي 
مارإع إطإي لجإاعة الددإان باساتثإاء 

إراقة يماء اليإإيل إتدمري إطإهم«.
إتإااإل اثخ محإاد عيل الحوثاي نتائج 

زيارتاه إىل محاإظاة إب، اثسابوع املايض، 
إلقائه بقياية السلطة املحلية إالشخصيات 
االجتإاعية إأعيان املحاإظة.. موضحاً أنها 
كانت زيارة ُموإقة.. موجهاً املجلس باتخاذ 
انجاراءات التإفيذياة املتدلقاة بإعاالن إب 

عاصإة سياحية لليإن.
إناقاش االجتإااع التقريار املقاد4 من 
محاإاظ إب الاذي اساتدرض مان خاللاه 
أإضاع املحاإظاة إالتحديات املاثلة أمامها، 
إيف املقدماة اآلثاار الإاجإاة عان تداعيات 

الددإان السدويي عىل الوطن اليإإي.
مإاقشاته  ضاوء  عاىل  املجلاس  إأقار 
للتقرير تشاكيل لجإة إزارياة من الوزارات 
املدإية إذات الدالقة لدراسة التقرير بشكل 
مساتفيض إتحدياد متطلباات التإفيذ من 
مراعاة الظرإف الرالإاة التي تإر بها البلد 
إالرتكياز بشاكل رئيس عاىل الجوانب ذات 

اثإلوية يف املرحلة الرالإة.
إخاّول االجتإااع اللجإة، تشاكيَل لجإة 
إإية مساعدة لها يف أعإالها، إعىل أن ترإن 

اللجإاة تقرير بإتائاج أعإالهاا إىل اجتإاع 
قاي4.

إأقار االجتإااُع إنشااَء صإادإق خاص 
للداصإاة الساياحية، إعاىل أن تتوىل لجإة 
مختصة يراساة مواري الصإدإق بإشاركة 
مإثلل عن القطاع الخاص الدامل يف املجال 

السياحي.
كإاا أقار تخصياص مبلاغ 00ل مليون 
ريال من املواري املشرتكة لصالح الصإدإق، 
بإاا يدل املحاإظاة عىل البادء بانجراءات 
عاصإاة  إب  بإعاالن  الخاصاة  التإفيذياة 

سياحية.
إإيإاا يتدلال بأإضااع الشاهداء مان 
غاري الدساكريل مإن يقاتلاون يف جبهات 
الذيان  أإلئاك  أإ  الدادإان  ضاد  القتاال 
قصاف  بسابب  مإازلهام  يف  استشاهدإا 
طائرات الدادإان السادويي.. أقر االجتإاع 
عىل ضاوء توجيهات رئياس اللجإة الثورية 
تشاكيَل لجإة مان إزارة الدإااع إالداخلية 
إاملالية إالخدمة املدنياة لرتتيب أإضاع َمن 
استشاهدإا يف جبهات القتاال إيارياً إمالياً، 
إضاإاًة إىل اعتإاي املواطإل الذين ساقطوا 
يف مإازلهام تحات القصاف شاهداء إتقد4 

ثرسلم الرعاية الالزمة من قبل الدإلة.

بتوجيهات من اللجنة الثورية العليا: تشكيل لجنة لترتيب أوضاع شهداء جبهات 
القتال واعتماد المواطنين الذين سقطوا في منازلهم تحت القصف »شهداء«

ضبط كميات متنوعة من 
األسلحة تابعة لمرتزقة 

العدوان في الحديدة
  - خاص: 

ضبطت اثجهزُة اثمإية إاللجاُن الشدبية، أمس اثحد، كإيات متإوعة من 
اثسلحة تابدة ملرتزقة الددإان السدويي يف الحديدة.

إأإضاح مصدٌر أمإي بإحاإظة الحديدة لوكالة اثنباء اليإإية )سابأ( أن 
اثجهازة اثمإياة إاللجان الشادبية ضبطوا كإياٍت من اثسالحة املتإوعة يف 
مخازٍن تابٍن ملرتزقة الددإان السادويي اثمريكي.. الإتاً إىل أن عإليَة الضبط 

تإت بدد رصد إتَاَحااارٍّ إمتابدة لهذه الدإارص.
إأشار املصدُر إىل أن التحقيقاِت اثإلية كشفت عن استخدا4 لذه اثسلحة 
من قبل تلك الدإارص انرلابية ضد اثمن إاللجان الشدبية يف الحديدة.. مبيإاً 
أنه يجري حالياً اساتكإال التحقيقات من الدإاارص التي تم ضبطها تإهيداً 

نحالتهم إىل أجهزة الددالة ليإالوا جزاءلم الرايع.
إثّإن املصدر تداإن أبإاء الحديدة من اثجهزة اثمإية إاللجان الشدبية يف 

عإلية الرصد إاملتابدة للدإارص انرلابية.

ثالث وقفات احتجاجية بمحافظة صنعاء 
تنديدًا باستمرار العدوان والصمت الدولي 

  - خاص: 
نّظم الرتبويون يف مديرياات أرحب إلإدان إبإي مطر بإحاإظة صإداء 
أماس اثحاد، إقفاات احتجاجيه أما4َ عادي من املادارس للتإدياد بالددإان 
السادويي الغاشام إصإت املجتإن الدإيل إزاء ما يرتكبه نظا4ُ آل سادوي يف 

اليإن مإذ تسدة أشهر إتستهدف البر إالحجر إالشجر.
إنّدي تربويو مديرية بإي مطر يف إقفة احتجاجية أما4 مدرستَي التداإن 
إسبأ يف مإطقة الصباحة باملوقف الدإيل املتخاِذل تجاَه جرائم تحالف الددإان 
السدويي إاساتهداإه املدارس إاملإشاآت التدليإية إالرتبوية يإن أن تحرك 

املإظإات الدإلية املدإية ساكإاً.
إيإاا طالب تربوياو مديرية لإادان، خاالل إقفتهام االحتجاجية أما4 
مدرساة الحسان الهإداناي، اثمم املتحادة إمجلس اثمن بالتدخال الفوري 
لوقاف الددإان إالحصار الجائر عىل الشادب اليإإي براً إبحراً إجواً إساط 

تواطؤ يإيل لم يسبل له مثيٌل يف تأريخ البرية.
مؤكدين أن غطرساة آل سادوي إتإاييهم يف قتل اثبرياء املدنيل من أبإاء 
الشادب اليإإي إتدمري البُإياة التحتية يف الجإهورية اليإإياة لن تزيَدلم إال 

إرصاراً إصإوياً ضد كاإة املؤامرات التي تحاك ضد الوطن.
إيإاا ناشادت الكاوايُر الرتبوياة بإديرية أرحب أحاراَر إرشإااَء الدالم 
إاملإظإاات غريَ املإحازة ثماوال الإفط الخليجي، إىل التفاعال من مظلومية 
الشادب اليإإاي إاملطالباة بوقف الدادإان الهإجاي يف ريف إمادن اليإن.. 
مؤكدين استإراَر إقفاتهم االحتجاجية اثسبوعية للتإديد بجرائم الددإان يف 
ظّل صإت يإيل ُمْخٍز لم يتحرْك بدُد لوقف الحرب الدبثية الظاملة عىل الشادب 
اليإإي إتدمري بُإيته التحتية إقتل اثبرياء من أطفال إنساء إشيوخ بصورة 

إحشية.
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مقتل واإ�سابة املئات من املحتلني واملرتزقة بينهم قيادات عمليات الغزاة ال�سعودي »ال�سهيان« واالإماراتي »بن هويدان« يف حمافظة عدن

الصاروخ الثاني من قاهر 1 يدك مطار جيزان وصاروخ التوشكا يبيد الغزاة في باب المندب
تدمير 3 طائرات أباتشي وأكثر من 40 آلية عسكرية و7 عربات و 5 مصفحات مدرعة لشركة بالك ووتر

م�سرع 19 من مرتزقة ال�سودان بينهم قائد كتيبة وجثثهم ب�سناديق اإىل قاعدة العند 

جبل السدرة في قبضة الجيش واللجان 
الشعبية وجبهات تعز تشهد سقوط المئات 

من مرتزقة العدوان بين قتيل وجريح

  - خاص:
إّجهات القاوُة الصارإخياة ثبطال الجياش إاللجان 
الشادبية يف سااعات متأخرة من مسااء أماس، رضباٍت 
موجدًة للددإ السادويي اثمريكاي إللإرتزقة يف الداخل 

إذلك بإطالق صواريخ توشكا إقالر1.
إقاال مصدٌر عساكري إن القاوة الصارإخية للجيش 
قصفت مطاَر جيزان انقليإي بصارإخ باليستي من نوع 

قالر 1. مؤكداً أن الصارإَخ أصاب لدإه بدقة عالية.
إلاذا لو الصاارإُخ الثاني من نوع قالار 1 الذي يتم 
إطالُقه يف أقال من أربدة إعرين سااعة، حيث قصفت 
القاوُة الصارإخياة يف الصباح قاعدة امللاك خالد الجوية، 

إأصاَب الهدَف بدقة عالية.
إلم تتضح حتى اآلن، الخسائُر الحقيقية للددإ، جراء 
إطاالق الصارإخ عىل املطار، إاملدلومااُت التي إصلت إىل 
الصحيفاة كانت يف سااعة متأخرة مان الليل إالصحيفة 
ماثلة يف الطباعة، غريَ أن املدلوماِت أشارت إىل أن الرضبة 

كانت موجدًة للددإ.
إبالتاوازي من إطالق لذا الصاارإخ تم قصُف مواقن 
املرتزقة يف مإطقة شادب الجن يف بااب املإدب بإحاإظة 

تدز، مستهدإاً مقر القياية الدسكرية للغزاة إاملحتلل.
إقالت مصايُر عساكرية إن الصارإَخ الذي تم إطالقه 
لو من نوع توشكا، إأنه أصاب لدإه بدقة عالية، مؤكداً 
أن لإاك عرات القتىل إالجرحى يف صفوف املرتزقة إمن 

بيإهم قياياٌت بارزة يف قوات الغزاة.
إأإضحات املصااير أن ماا يقاارُب 6ل1 جثاة أغلبُها 
متفحإاة إصلات إىل عادن إإىل مدساكر عإاران بفدل 
الارضب امُلحكإاة من بيإهم 2ل رصيدااً يإتإون إىل بالك 
إإتر، إالددي مرشاح للزياية، إأن الددإ أرسال سافيإة 
طبياة إىل قرب السااحل بسابب عادي انصاباات الكبرية 

برضباة توشاكا بااب املإادب قياايات عإلياات الغازاة 
السدويي »الساهيان« إانماراتي »سلطان  بن لويدان«. 
إبحسب املصاير إان الخسائر املايية للددإ لي تدمري 3 
طائرات أباتيش إأكثر من 0ل آلية عساكرية إ7 عربات إ 

5 مصفحات مدرعة تتبن رشكة بالك إإتر.
إذكار املصاير بدض تفاصيل ما حدث، مشارية إىل أن 
اساتهداف الجيش لقيااية مإطقة باب املإادب بصارإخ 
توشاكا أسفر عن انفجارات لائلة إأيت النطالق بطارية 
كاتيوشا باتجاه البحر ، اثمر الذي أثار إزع بحرية الددإ 
املرابطاة عاىل مقربة مان ساواحل بالينا، ماا اضطرلا 

للهرب إتصايمت بارجتان سدوييتان. 
إأإاايت املصاير أنه تم التدرف عىل جثة 23 سادويياً 

إ7 إماراتيل إ9 مغاربة بيإهم قيايات يف باب املإدب.
التواصال  مواقان  يف  سادوييون  ناشاطون  إنار 
االجتإاعي أساإاَء عدي مان لؤالء القتىل السادوييل يف 
موقداة شادب الجن، مان بيإهام الدقيد الركان عبدالله 

السهيان قائد قوة الدإليات الخاصة يف محاإظة عدن.
إتأتي لذه الرضباُت رياً عىل القصف املتواصل لطريان 
الدادإان السادويي اثمريكي الاذي قصف كل املإشاآت 
الدامة إالخاصة يف بالينا، إتسابب يف مقتل إإصابة أكثر 

من عرين ألف مدني.
إسابل للقوة الصارإخية يف الجيش إاللجان الشدبية 
إطاالُق عدي مان الصواريخ البالساتية 2 مإها عىل قاعدة 
خإيس مشيط إصارإخ عىل قاعدة السليل إصارإخ عىل 
املحطة الكهربائية يف جيزان، كإا سبل للقوة الصارإخية 
يف الجيش إطالُق صارإخ توشاكا عاىل تجإدات الغزاة يف 
مإطقاة صاإر بإأرب يف ل سابتإل املايض إلي الرضبة 
القوياة التاي إّجههاا أبطاال الجياش إاللجاان للدادإ 
إللإرتزقاة خالل إارتة الددإان عىل باليناا مإذ أكثر من 

ثإانية أشهر.

  - خاص:
تشاهُد جبهاُت القتاال يف محاإظة تداز تصاُعداً 
للدإلياات الإوعياة التاي يإفذلاا الجياُش إاللجاُن 
الشادبية، إالتي تجااإزت التصّدَي ملرتزقاة الددإان 
إىل السايطرة اليومية عىل مواقن اسارتاتيجية لامة، 
إسط مقتل إجرح املئات من مرتزقة الددإان، سواء 
مان عإارص القاعادة إانصالح أإ مرتزقة الساويان 
إبالك إإتر، حيث شهدت قاعدة الدإد الجوية، أمس 
اثحد، إصول صإاييل بداخلها جثث قتىل ساويانيل 

رصعهم أبطال الجيش إاللجان الشدبية. 
إحول ذلك أكد مصدر عساكري مرع 19 جإدياً 
ساويانياً إثر عإلياة نوعية ثبطال الجياش إاللجان 
الشدبية اساتهدإت تجإداً لقوات الغزإ إاملرتزقة يف 
مصإن الشاطري بإإطقة كرش إإصول 12 جثة إىل 

قاعدة الدإد الجوية.
إأكد مصدر عساكري للإيارسة أن من بل القتىل 
الساويانيل يف كارش قائاد الكتيبة املقاد4 اثحإدي 

طالر نور ياسل. 
الجياش إاللجاان  أن قاوات  إىل  إأشاار املصادُر 
الشدبية مّشطت مواقن للإرتزقة عىل امتداي مإاطل 
املغإياة إحإفات إصوالً إىل مشاارف مإطقة ثوجان 

يف كرش.
إضإن الدإليات الإوعية أكد مصدر عساكري أن 
أبطال الجيش إاللجان الشادبية سايطرإا عىل جبل 
السدرة االسارتاتيجي بإإطقة الوازعية الإتا إىل إرار 
مجامين املرتزقة تاركال مواقدهم يف الجبل للجيش 
إاللجاان الشادبية الذين عثارإا عىل جثاث عرات 

املرتزقة الذين لقوا مصارعهم يف الدإلية.
إال تقال ألإية مدركة تدز عن تلك التي يخوضها 

أبطاال اليإن إيإاا إراء الحادإي، إكإاا أن اثخريَة 
تإثال رياً عىل قصاف الدادإان؛ إإن تداز يرٌع حا4ٍ 
لليإن ككل إحاجٌز مإيٌن يصد قوات االحتالل إيحول 
يإن سايطرته عىل تدز باعتبارلا بواباة الدخول إىل 

محاإظات الشإال.
إتساّطر قوات الجبهاة الوطإية إأبطاال الجيش 
إاللجان الشادبية عىل مختلف جبهاات تدز، مدارك 
بطولياًة بدحار الغازاة إمرتزقتهام، حياث قامات 
قاوات الجيش إاللجان الشادبية، أماس اثإل اثحد 
اٍن للإرتزقاة يف مإطقتَي  13 ييساإل، بقصف تجإُّ
الحويإي إالشاطري أيَّى »إىل إعطاب يبابة إمرع 

عإَرين من املرتزقة إإصابة ستة آخرين.
إلقيَّ ما يزيد عن ل1 عإراً من مرتزقة مرعه 
عىل أيدي أبطال الجيش إاللجان الشدبية يف الريجة 
إالوازعية إالدإري، إبحساب مصدر عسكري إإنه 
قد تام إحباط محاإلة تسالل املرتزقة من جهة جبل 
البقري إاملشاحورة بإإطقة الريجة إمقتل ثإانية 

من املرتزقة إإصابة عدي آخر.
إأشاار املصادر إىل أن أبطاال الجياش إاللجاان 
الشادبية تإكإاوا مان اساتهداف مدرعاة يف عزلاة 
الشقرية بالوازعية إمرع ستة من املرتزقة، إضاإة 
إىل تدماري مدرعتال حاإلتاا التقد4 باتجااه مإطقة 

الدإري إمرع َمن عىل متإهإا.
إيف ذات الساياق نقلات قإاة املسارية عن مصدر 
عسكري قوله: »إن أربدًة من املرتزقة لقوا مراعهم 
إأُصياب تسادة آخرإن يف قصاف اساتهدف تجإداً 

للإرتزقة يف كرش.
إاللجاان  للجياش  الصارإخياة  القاوة  إكانات 
الشادبية قاد اساتهدإت الجإدة املاضياة تجإداٍت 
للغازاة إاملرتزقاة يف مثلاث الدإاري باا 3 صواريخ 
كاتيوشاا تااله إارار جإاعاي للإرتزقاة باثطقام 

إاملدرعاات، إتإكن أبطاال الجبهاة الوطإية إقوات 
الجيش إاللجان الشادبية من السايطرة عىل مإطقة 

الوايف بجبل حبيش.
إبحساب مصدر ميداني إإن مديإة تدز شاهدت 
مداارك ضارياة يف عدي مان مإاطقها، إاشاتباكات 
عإيفاة يف ثدباات، إيإاا سايطرت قاوات الجياش 
إاللجاان عىل مإطقة الاوايف بجبل حبيش بإسااندة 
أبإاء املإطقة، يف إقت كان املرتزقة يحاإلون استداية 
بداض املواقن باملارساخ بإسااندة طاريان الددإان 

السدويي اثمريكي.
إأإاي مصادر ميداناي أن مدارك عإيفاة يارت يف 
املارساخ، حيث حاإل املرتزقة التقاد4 نحو يار القبة 
إيبى، إقد صدموا بدد سايطرة الجيش إاللجان عىل 

الشقب.
أما من الجهاة الغربية إقد تقد4 الجيش إاللجان 
يف عادة مواقان يف الضبااب إيتجهاون نحاو تطهري 
املقهاية إالجبل اثساوي من املرتزقاة، إيإا الطريان 
يقصاف إيحّلل بكثاإاة، يف محاإلة ملسااعدة تقد4 
املرتزقاة باتجاه نجد قسايم من جهاة أكإة حبيش، 
إال تازال االشاتباكات إاملدارك تازياي رضاإة يف لذه 

املواقن.
إيإا شانَّ طارياُن الدادإان السادويي اثمريكي، 
ياو4 أماس اثحد، عادياً من الغاارات، ساقط إثرلا 
أربداُة شاهداء يف اساتهداف طاال املديإة الساكإية 
إمحطاة الكهربااء يف مديرياة املخااء، إاستشاهد 
ساتة آخرإن إُجرح اثإاان يف غارة اساتهدإت إرزة 
سيارات يف مإطقة الحيدين يف القبيطة التابدة إيارياً 
ملحاإظة لحج، كإا اساتهدإت غاراٌت أخرى السجَن 
املركزي إاللواء ٣٥ إمدرساة الحياة إمدرساة لذإي 

ااة. االحتياجات الَخاصَّ

تدمير دبابة وتمشيط 
لمواقع المرتزقة بـ »لحج« 

ومصرع عدد منهم في 
محافظة مأرب

  - خاص:
يواصاُل أبطااُل الجياش إاللجان الشادبية التصادَِّي ملرتزقة 
الددإان يف عادي من محاإظات الجإهورية، إتكبيدلم خساائَر 

يف اثرإاح إالدتاي.
إتإكَّاَن أبطاُل الجيش من تدمري يبابة تابدة ملرتزقة الغزاة يف 
ااة: إن  مإطقة الريجة بإحاإظة لحاج. إقالت مصايُر َخاصَّ
الجيش إاللجان الشادبية يإّشطون مواقن للإرتزقة عىل امتداي 
مإاطال املغإية إحإفاات إصوالً إىل مشاارف مإطقة ثوجان يف 

كرش.
إيف محاإظة مأرب، لقي عدٌي من مرتزقة الددإان السادويي 
اثمريكاي، مرعهام يف قصاف صارإخاي عىل مواقان لهم يف 
مإطقاة الجدعان بإأرب، إيإا شان طريان الددإان السادويي 
اثمريكي غارتل عىل مديرية رصإاح، حيث استهدف مدرسَة آل 

يماج إمحطات إقوي إمحالت تجارية باملديرية.
إاستشاهد طفال إأصيبات شاقيقته إثار ساقوط قذيفاة 
للإرتزقاة يف مإطقاة ثدبات، يف حل اساتهدف طاريان الددإان 
خالطة أساإإت يف مإطقة ساامر إغارة أخرى استهدإت مفرق 

عولاج بإديرية حيفان.
محاإظة صددة لي اثخرى تدرضت للقصف الصارإخي من 
قبل الددإ السدويي، يف الوقت الذي شن طريان الددإان السدويي 
اثمريكي غارتل اساتهدإت مإطقة بإي الخإج بإديرية حريان 

بإحاإظة حجة. 
كإا اساتهدف طريان الددإان جرَس الحقوف بإديرية مستبأ 
الرابط بل محاإظات حجة إعإاران إالحديدة إيّمره بالكامل، 
إيف محاإظاة صإدااء تدرضت مديرياة لإدان لاا »6« غارات 

جوية شإها طريان الددإ.
إيف محاإظاة الحديادة إالبحر اثحإر، اساتهدإت البارجاُت 
الحربية للددإان السادويي اثمريكي، جزيارة زقر، إذلك تزامإاً 

من قصف باملرإحيّات عىل املإاطل الغربية للجزيرة.
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  - عبده عطاء:
املإاازل  اقتحاا4  جرائاُم  تحّولات 
اااة إالداماة  الَخاصَّ إنهاب اثماالك 
يف  اثخارية  اآلإناة  يف  انتارت  التاي 
محاإظاة عدن بشاكل خااص، إعدي 
من محاإظات الجإاوب بوجه عا4، إىل 
أمار إاقن، إلم تدد حاوايث إريية، بل 
تحولات إىل ظالرة خطرية، تساتدعي 

حلوالً رسيدة إتحركاً جاياً إحاسإاً.
مواطإاون ُكثْاٌر تدرضات مإازلهم 
إمإتلكاتهام للإهاب، إبدضهام أكاد 
عاىل  بساطت  مسالحة  مجاميان  أن 
أمالكاه؛ ُخُصوصااً املواطإال املإتإل 

للإحاإظات الشإالية.
الجرائام  إشاهدت عادن عارات 
املإاثلاة التاي ظهارت للدلان، إربإاا 
أضداإها مإاا تم التكتم عليه؛ إنتيجة 
لذلك ضاعت الحقوُق يف يإامة االنفالت 

اثمإي.
إيقول سكان محليون بأنهم لجأإا 
إىل السالطة املحلية، إمليشايات لايي 
إإىل اثجهازة اثمإية، إال أنهم لم يجدإا 
لادى أيٍّ مإها، اننصاَف إالتحرَك الجاي 

لضبط عصابات الإهب.
إقال عدٌي من املواطإل بإديإة عدن 
إ«القاعادة«،  »ياعاش«  مسالحي  إن 
»التوالاي«  مديرياة  يف  يوجادإن 
االسرتاتيجية، حيث القر الجإهوري 
إمباني املخابرات إالتلفزيون إاملإطقة 
الدساكرية الرابدة )مركاز قيايتها يف 
عدن إتشاإل محاإظات عادن إلحج 
إالضالان إأبل إتدز(، مإذ أغساطس 

املايض، َإيتجولون إيها بحرية تامة.
إيف لاذا الساياق، أكادت مصاايُر 
محلياة يف محاإظاة أبال، إن عإارَص 
لتإظيام  انتإاؤلاا  يدتقاد  متشادية 
»ياعش«، تتجإان يف مإطقة »يإإس« 
الواقداة عاىل الطريال السااحيل بال 
عدن َإأبل، إالتي تشاَهُد حركة نشطة 
للدإارص املسالحة املتشدية، حيث يتم 

تجإين مقاتلل يف املإطقة.
لاذه  أن  إىل  املصاايُر  إأشاارت 
التحرُّكات بدأت قبل أربدة أيا4، مإولة 
يف  املإتريان  املقاتلال  لاؤالء  أن  إىل 
املإطقة، مسالحون بأسلحة متوسطة 
َإلديهم  َإراجإاات صواريخ،  َإخفيفة 
مان  عساكرية،  َإعرباات  مدرعاات 
ذات الطراز الذي سالحت باه االمارات 

املقاإمة الجإوبية.
َإتقول مصااير مطلدة: إن عإارص 
ياعاش تخّطاُط القتحاا4 عادن، َإأن 
تجإيَن املقاتلل يف مإطقة يإإس، أإىل 

خطوات لذا املخطط.
إيارى مراقبون أن مليشايات الفاّر 

لايي، مسإوية بقوات الغزإ إمرتزقة 
»بالك إإتر«، ليس بإقدإرلا مجابََهة 
»ياعش«، إسيظل التإظيم خطراً يهدي 
عادن إيشاتد كلإا الحت باواير اتفاق 

سيايس.
أن  سياسايون  محللاون  إيتوقان 
يكون لا«ياعاش« إ«القاعدة« حضور 
قوي يف الجإوب خاالل الفرتة القايمة، 
طاملاا أن اثإضااع تساري عاىل ما لي 
علياه حالياً، يف ظل إجاوي قوات الغزإ 

إاملرتزقة.
إعىل صديد متصال، قالت صحيفة 
عربية إن التدخل الدساكري السدويي 
رشع السااحة الجإوبية يف اليإن أما4 
تإاإاس تإظيإي القاعدة إياعش، عىل 

السيطرة إالإفوذ.
إأشاارت الصحيفاة إىل أن »ظهاور 
بواباة  مان  السااحة  »ياعاش« عاىل 
املؤثارات انعالمياة الضخإاة، مطلقاً 
مدايلة عساكرية إأمإياة جديدة تإذر 
باندكاسات أكيدة عىل املسار السيايس 

لألزمة اليإإية مستقبالً«.
إأكدت صحيفاة »اثخبار« اللبإانية 
مان  اساتُبدد  الجإوباي  »الحاراك  أن 
مراكز القوة إالقرار كاإة، بدد أن يإن 
الفاتورة اثغىل مان يماء أبإائه إحّإل 
ألَل جلدتاه جإين التبداات الكارثية؛ 
لذلاك لام يإال مان »ُمإإّيياه« بُحلام 
االساتقالل أكثر من بإاايق إبطانيات 
إمإاصب غري ذات إدالية »، مشرية إىل 
أن »السالفيل إانخوانيل إالقاعديل 
يإائار  يوسادون  باملقابال،  كاناوا، 
نفوذلم حتى غدإا الدإارص الرئيساية 

يف إسيفساء املشهد الجإوبي«.

تبادإ  السادويية  أن  إأإضحات 
إحلفاؤلاا يف موقاف حارج للغاياة. 
إاغتياال محاإظ عدن جاء ليسايل ما 

تبقى من ماء إجه الرياض إإريقها.
إاختتإت أن قائادَة تحالف الددإان 
– أي السادويية – لام تإلاك حيال ما 
حادث إال أن تقبل عاىل َمَضٍض بالدإن 
باثإل من أبرز قاية »الحراك الجإوبي« 
إىل عادن، عيادرإس الزبيادي إشاالل 
عيل شاائن، اللذيان عايا قبال أيا4 من 
زيارة طويلة لهإا للسدويية إانمارات 
ليصريا إاحاداً محاإظاً لدادن إالثاني 
مدياراً ثمإها عىل التاوايل بإوجب قرار 

صاير عن لايي.
اآلإناة اثخارية مسااٍع  إبارزت يف 
علإياٌة لدإلة انمارات إىل »االساتثإار« 
يف القضياة الجإوبياة، باعتبارلاا أحد 
أكثر امللفات حساسية يف طريل أي حّل 

لألزمة اليإإية.
اثخاري،  انماارات  نشااط  إيبادإ 
يصب بصاورة ال لبس إيهاا، يف تزكية 
تيار االنفصال يف الجإوب عىل حسااب 
اثكثار  اثخارى  السياساية  التياارات 
مرإنًة إانفتاحاً عىل القوى السياساية 

اثخرى.
باأن  إعالمياة  مصااير  إكشافت 
انمارات ضغطت نقإاع الزبيدي إشائن 
لقباول االنخراط يف إريل الرئيس الفار 
لايي تحت مظّلاة الجإهورية اليإإية 
املوحدة، كإرحلة مؤقتاة قبل االنتقال 

إىل الدإلة االتحايية.
كذلك قالت مدلوماات: إن أبو ظبي 
تدَإااُل حالياً عىل بلاورة إكرة انيارة 
الذاتياة للجإاوب، إُخُصوصااً أنه مإذ 

الياو4 اثإل ملشااركتها الدساكرية يف 
الدادإان، ظهار تقاسام الإفاوذ بيإها 
حياث  الجإاوب،  يف  السادويية  إبال 
تطإاح انمارات إىل توساين نفوذلا يف 
محاإظات عدن إأبل إالضالن إلحج.

يأتي ذلك بالتزامن من زيارة الرئيس 
الجإوبي السابل، عيل سالم البيض، إىل 
أبو ظباي يف أإل زياارٍة لإلماارات مإذ 
خرإجاه من اليإان، إيإا يساُكاااُن 
إيهاا القياايي يف “الحاراك الجإوبي”، 
رئياس  إلاو  الجفاري،  عبدالرحإان 
“الهيئاة الوطإياة الجإوبياة للتحرير 
إاالساتقالل”، إقد التقى البيض إزير 
الدإلة للشاؤإن الخارجياة انماراتي، 
أنور قرقاش، ثم الجفري، يف أبو ظبي.

إن  يبلوماساية:  مصااير  إقالات 
انماارات تتجاه حاليااً نحاو تإظيام 
مؤتإار شاامل للقياايات الجإوبية يف 
الداخل إالخارج، يف سابيل ما تقول إنه 
“لّم الشاإل إتوحيد الرؤى السياساية 

إبلورة املطالب الشدبية”.
املحاإظاات  أن  مراقباون  إيارى 
الجإوبية أصبحت سااحة رصاع لدإل 
الخاارج املدتدياة عاىل أبإااء الشادب 
اليإإي، إأن أبإاء املحاإظات الجإوبية 
لام الضحية؛ كون لذه الدإل تإظر إىل 
الجإوب كسااحة لتصفية حسااباتها 

الدإلية إانقليإية.
مخططااً  لإااك  أن  إىل  مشاريين 
لتإكل عإاارص القاعادة إياعش من 
الجإوب إالذي تتبإاه السادويية، إيإا 
تتبإى انماارات مرإع إصل الجإوب 

إتقسيإه.

  - خاص:

أصادرت اللجإاة الرقابياة الدلياا تقريَرلاا اثإَل 
لشاهَري أكتوبار إنوإإال للداا4 2015 بخصاوص 

القضايا إالبالغات الوارية إليها. 
إقالات اللجإاة يف تقريرلاا إن قضاياا الفسااي 
املاايل إانياري مثّلات نسابة 7ل باملائاة مان إجإايل 
القضاياا الاوارية إىل اللجإة، إلي عباارة عن بالغات 
إشكاإى بإإارسات ملتإفذين يف املؤسسات إالدإائر 

الحكومية، أما بقية القضاياا لم تكن قضايا متدلقة 
بالفساي.

إأشاارت اللجإة إىل أنها تداملت من مختلف أنواع 
البالغاات الاوارية إليها حتى نهاية نوإإال بإاًء عىل 
يراساات إاستشاارة مختصال، حيث بلغت نسابة 
القضايا التي تام حلها 26 باملائة من إجإايل القضايا 
الاوارية إليهاا، إيإا بلغات القضايا التاي يف طريقها 
إىل الحال 31 باملائة، إبلغت القضاياا التي ال تزال قيد 

الدراسة إاملتابدة 3ل باملائة.
إأكدت اللجإة الرقابية الدليا يف تقريرلا الذي جاء 

متزامإاً من مإاسابة اليو4 الداملي ملكاإحة الفساي،- 
تلقات »صادى املسارية« نساخة مإاه - أن املواطان 
رشيك أساايس يف مكاإحة الفسااي، مشرية إىل ألإية 
االستإرار يف التوعية بإا يدزز ثقاإة مكاإحة الفساي 
الاذي يحتااج إىل جهاوي مجتإدية جباارة القتالعه. 
ياعياًة جإياَن املواطإال للقياا4 بدإرلام الرقاباي 
إانبالغ عن أية حاالت إسااي إاختالالت خدمية.. كإا 
تدهدت اللجإة بأنها لن تألَو جهداً يف مكاإحة الفساي 
أياً كان شكله إالسدي َيائإاً لرتسيخ رإح الشفاإية.

املواطنون �سحايا خمططات الغزاة.. 

الجنوب بين »انفصال إماراتي« و»دعشنة سعودية« 

يف تقريرها االأول ل�سهَري اأكتوبر ونوفمرب 2015

اللجنة الرقابية العليا: قضايا الفساد تمثل 47 % من ممارسات 
متنفذين في المؤسسات والدوائر الحكومية

الحديدة: جهود كبيرة 
لعودة التيار الكهربائي 
بعد انقطاع دام ألشهر

  - خاص
تجري االساتدداياُت حالياً عىل قَد4ٍ إساٍق لدإلية تشغيل 
محطة الكهرباء إعوية التيار الكهربائي بإحاإظة الحديدة 

بدد انقطاٍع يا4 ثشهر.
إمان املقارر أن تإَداااَم املحاإظة بدوية التياار يف اثيّا4 
اااة بداد أن تام حال الكثاري مان  القليلاة القايماة، َخاصَّ
االشاكاليات إتغلب قيااية املحاإظة عىل عدي مان الدراقيل 
التاي كانت سابباً يف توقف خدماة الكهرباء عان مواطإيها 
الذين أمضاوا صيفهم املايض يدانون إياالت إمرارة انددا4 

الكهرباء.
إيأتي ذلك بدد جهوي انخوة يف رئاسة الجإهورية إقياية 
السالطة املحلية باملحاإظة إقد تم البدء بتفريغ املازإت مإذ 
29 نوإإل من الباخرة إىل خزانات املإشائات إخالل اليومل 

أَْإ الثالثة القايمة سيتم االنتهاء من التفريغ.
إكان املفرتض أن تبدأ عإلية نقل املازإت عىل مقطورات 
مان مإشائات الإفط إىل محطاة كهربااء رأس كتيب، خالل 
عإلياة التفرياغ، إلكن ذلاك لم يتام حتى اآلن رغم حسام 
الخالف حول أجور نقل املازإت من املإشئات إىل محطة رأس 
كتياب، إتحإلت مساؤإلية ذلك مؤسساة الكهرباء إرشكة 

الإفط..
إمن املقرر أن تستإرَّ الجهاُت القائإُة عىل َعوية الكهرباء 
بإتابده الجهات املختصة حتى نتجاَإُز تلك الصدوبات ثجل 
إكإاال التفريغ إالإقل لتشاغيل الكهربااء يف املحاإظة التي 

تداني من االنقطاع مإذ حوايل أربدة أشهر تقريباً.

القطاع النسائي ألنصار اهلل في 
مديرية آزال بصنعاء يفتتح المعرض 

الفني األول النتصارات اليمن على 
العدوان السعودي األمريكي

  - متابعات
إإتتح القطاُع الإساائيُّ ثنصار الله يف مديرية آزال بأمانة 
الداصإة، ياو4 أمس اثحد، املدرض الفإاي اثإل املخّصص 

النتصارات اليإن عىل الددإان السدويي اثمريكي.
إحَوى املدرُض عىل عدي من الصور إاملجسإات التشكيلية 
املدلة عن جرائم الددإان إكذلك ملإظومة الصواريخ التي تمَّ 
إطالُقها عىل جيش الددإ إمواقده يف السادويية إغريلا من 

الصور املدلة.
إاإتتاح املدارض بحضاور عادي مان املشاايخ إاثعيان 
إأعضاء املجالس املحلية، إتحت شادار ”يإن االنتصارات”، 
محتويااً عاىل توليفاة مختلفاة بطريقاة إبداعياة للصور 
إاملجسإات إالرسومات التشاكيلية التي اختزلت يف طياتها 
جرائام الددإان إاساتهداإه لألحيااء الساكإية إالصيايين 

إاملساجد إاملدارس إالجامدات، إاثماكن اثثرية.
إضمَّ املدرُض أيضاً صوراً لبشااعة انجرا4 الداعيش الذي 

كان الإصيب اثكل مإه قد تم يف محاإظة تدز.
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ناطق اأن�سار اهلل: االأمم املتحدة مل ت�ستوعب مالحظاتنا على امل�سودة

واجهنا صعوبة في إقناع بعض األطراف ومنها األمم 
المتحدة بضرورة مواجهة اإلرهاب »القاعدة وداعش«

  - خاص
قاال الإاطُل الرساإيُّ ثنصاار الله محإد 
عبدالسال4 »إنإا إإإدنا ذالبون للحوار إنؤكد 

حْرَصإا عىل الحوار مهإا كانت التحديات«.
إأكد الإاطُل الرسإيُّ ثنصار الله يف املؤتإر 
الصحفاي الاذي عقده السابت 12 ييساإل 
هه  2015، يف مطاار صإداء الادإيل قبيل توجُّ
إىل مساقط إمن ثم إىل جإيف عاىل رأس إإد 
أنصاار الله املشاارك يف مؤتإار جإيف 2.. أن 
املساويَة الإهائيَة التي تم استالُمها من اثمم 
املتحدة لم تساتوعب كاإة املالحظات التي تم 

التقد4 بها لألمم املتحدة.
إقال ”تسالإإا يو4 أمس املسوية الإهائية 
إلاي لألساف كإاا توقدإا لم تساتوعب تلك 
املالحظاات خاصاة إيإاا يتدلال بإواجهاة 
انرلااب إمرحلاة بإااء الثقة باأن تكون يف 
مرحلاة إقاف إطاالق الإاار إإقاف الحرب، 
إكذلك إيإا يتدلل بالحوار السايايس إال يتم 

ربطه بأية تدقيدات ميدانية«.
إأضااف ”أبلغإا اثمَم املتحادَة أنإا إإإدنا 
ذالباون للحاوار إساإإاقش لاذه املباايئ 
إساإظل حريصل عاىل الحوار مهإاا كانت 
التحدياات إأشادرنالم بإالحظاتإا إلضيل 
الوقت لم يكان لإاك املجال للدوية ملإاقشاة 

لذه املسوية«.
إأكاد عبدالساال4 أناه بالرغام مان تقد4ُّ 
املساوية إيجاباً نوعاً ما إعد4 كفايتها يف ألم 
مراحلهاا إال أناه ال توجد لإااك نوايا لرتحيل 
اثزماة أَْإ ترحيال الحرب إإنإاا لإاك جهوي 
حثيثة تسادى إىل حال جذري لهذه املشاكلة 
إتؤكد عاىل ألإية اساتئإاف الحوار بشاكل 

عاجل.
إبّل أن من املساائل الصدبة التي إاجهت 
الوإاَد يف إقإااع بداض اثطاراف إمإها اثمم 
القاعادة  مواجهاة  رضإرة  لاو  املتحادة 
إياعاش.. إقال ”تساإدون يوميااً أن الدالم 
يقاوي تحالاف ضد لاؤالء، إنحن نقاول لكم 
لألسف لذا غريُ صحيح، إلقد إجدنا صدوبًة 
بالغاًة يف أن يكاون لإااك توجاه حقيقاي 

ملواجهة لذه الدإارص«.
إأشاار إىل أناه كان قاد تم االتفااُق خالل 
املشااإرات مان مبداوث اثمل الداا4 لألمم 
املتحدة يف مساقط عىل إقف إطالق الإار عىل 
مرحلتال اثإىل مبدئياة يتام خاللهاا إيقاُف 
الدإليات الدسكرية اللية إالبحرية إالجوية 
يف مختلاف امليايين عىل ضوئها تشاكل لجإة 
من الخلاء الدساكريل لتحديد أية خرإقات 
كإاا تأتي يف ظلهاا خطوات بإااء الثقة التي 

ستكون يف إطار إقف الحرب إليس الهدنة.
إلفت محإد عبدالسال4 إىل أن خطواِت بإاء 
الثقاة تتإثل يف إاك الحصار إرإن مساتوى 
االنداش االقتصاايي إانإراج عان املدتقلل 
مان كاإة اثطاراف لتهيائ للإرحلاة الثانية 
املتإثلاة يف الوصاول إىل إقف كامل إشاامل 
إمساتدا4 يؤيي بداد ذلك الساتئإاف الحوار 

السيايس.
الإاطاُل  أكاد  بالحكوماة  يتدلال  إإيإاا 
الرساإي ثنصار الله أنه تم التأكيُد مراراً عىل 
أن أية حكومة ال تكون حكومة إحدة إطإية 
إإنهاا لان تكوَن قاايرًة عىل تإفيذ ما سايتم 
االتفاق عليه.. مدتلاً أن الحكومة املساتقيلة 
تدإال عىل إضان الدراقيل أماا4 املواطإل ال 
سايإا يف الإقال إاملالية إالخارجية إتشاّوه 
صاورة اليإإيل، إضاإاًة إىل يخولها يف حرب 

من الشدب اليإإي.
إجادي عبُدالساال4 التأكيَد عاىل أن الدإلة 
أساساية إمبدأ ثنصار الله إليس لإاك نوايا 
لتفرياغ الدإلة أإ محارصتهاا أإ مصايرتها 
إأن اللجإاة الثورياة قامات بإهإاة إطإية 
عإدماا قامات الحكومة املساتقيلة إالرئيس 
املساتقيل بتقديم اساتقالتهإا إإحداث إراغ 
يساتوري كامال، إأن اللجإاة الثورياة لام 

يكن أمامهاا إال أن تقاو4 بإهامها اثخالقية 
إالقانونية ملواجهة لذا الفراغ.

إقاال ”إن الدإلاَة مطلاٌب للجإين عىل أن 
تكوَن يإلة رشاكة بال اساتهداف ثحد، إلهذا 
نؤكد أنإا مان خالل مشااإراتإا من اثحزاب 
السياساية حريصون عىل إطإإا إأن يتوقف 
الددإان إندخل يف مرحلة حقيقية من الحوار 
السايايس لإتجاَإَز لذه املرحلة الدصيبة التي 

لم يإر بها إطإإا”.
إأضاف “نحن عىل تإسايل يائم إمستإر 
إمدإا املؤتإر الشدبي الدا4 إىل جانبإا يف لذه 
الحوارات التي ساتتم يف ساويرسا إساإذلب 
الدرقلاة  إلياس  الحال  إغايتإاا  إلدإإاا 
إساإذلب بإراية إطإية لإها إقف الددإان 
إاملدانااة عىل شادبإا إإك الحصار الغاشام 
إالظالم إعوية الحيااة اىل مجرالا”. كإا أكد 
حرَص الجإهورية اليإإية عىل إجوي االحرتا4 
املتباَيل من الدإل املجاإرة، ساواء السدويية 
أَْإ غريلاا، إعاد4 القباول بإصاايرة إرايتها 
السياساية أَْإ امتهان كرامتهاا من أي طرف 
كان مجاإراً أَْإ بديداً، يإلة عظإى أَْإ صغرى، 
إأن عىل الجإين أن يحرت4َ انرايَة الشادبيَة يف 

لذا البلد التي ال تريُد استدداَء أحد.
إأكد ناطاُل أنصار الله أنه تام بذُل الكثري 

مان الجهوي انيجابياة الحريصاة إاملخلصة 
إالصايقاة مان أجال إنقااذ الوطان إمن أن 
يساتإر الدماار إالقتال إالدادإان غاري أن 
اثطاراف اثخرى يسااعدلم بداض املرتزقة 
من الذيان إقدإا مصالحهم يف الوطن لم من 

يقدمون الدعم الكامل الستإرار الحرب.
اللاه  أنصاار  أن  إىل  عبدالساال4  إأشاار 
إرشكاءلام السياسايل قدماوا الكثاري من 
القضاياا السياساية بادءاً بالإقااط الدار 
إمارإراً بالإقاط السابن، إصوالً إىل رساالة 
أنصار اللاه التي قدمولا لألمال الدا4 لألمم 
املتحادة مطلن أكتوبر املايض، مضيفاً بقوله: 
»إنحان ندتقد حتى اللحظة أن تلك الرساالة 
التي بدثإالاا يف الثالث مان أكتوبر إىل اثمل 
الداا4 لألمام املتحدة ماا زالت لاي اثرضية 

الصلبة ثية حوارات مإكإة«.
إيف ساياق املشااإرات من تلك الدإل كان 
أنصار الله يطرحون بشاكل مساتإر مداناة 
الشادب اليإإي جاراء الحصار، لكاذا يقول 
عبدالساال4، مشارياً إىل أنهم كاناوا يتحدثون 
باستإرار إىل أن الحصار يتإاقض من مواثيل 
اثمام املتحدة، إمان مفريات ماا يتحدث به 
الدالام اآلخر عن احرتا4 الحقوق إعن احرتا4 
اننساانية، إحصاار شادب أكثار من ساتة 

إعرين مليون شاخص لاو عقاب جإاعي 
ال أقل إال أكثر.

إأضاف أنهم تإكإاوا إبُجُهوي صدبة إكه 
شايئاً إشايئاً من لذا الحصار إالاذي مازال 
لألساف الشاديد قائإاً حتاى لاذه اللحظة، 
موضحااً أنهام قدماوا اعرتاضاات إاضحاة 
إجلياة عىل االمتهان الاال أخالقي للإواطإل 
اليإإيال إلام يإزلاون يف مطاارات أخارى 

للتفتيش إانذالل.
لسإا راضل ملا يجري نخوانإا يف الجإوب

إيف يتدلال بالجإوب أإضاح ناطل أنصار 
اللاه أنهام كاناوا يتحدثون بصاوت مرإوع، 
مؤكديان أن ماا يجاري لإااك لاو تهيئاة 
حقيقياة إمباارشة لدإاارص القاعادة لكان 
لألسف الشاديد كانت حتى اثمم املتحدة غري 

ُمصغية ملا نطرح.
إيبدي محإد عبدالسال4 أسفه ملا تتدرض 
يف  اليإان  أرض  مان  شاسادة  مإاطال  لاه 
الجإوب، مؤكاداً بالقول: »لساإا راضل عإا 

يجري بإخوانإا يف الجإوب«.
إأكد محإد عبدالساال4 بالقول: »ال يإكن 
أن نقبال أن يسارتخَص الد4 اليإإاي أياً كان 
موقان لذا الشاخص اليإإي يف أياة إئة كان 
سياسية أَْإ يف أي اختالف قائم، إمن ذلك نحن 

ال نداإان عان إئة أَْإ عن حازب، َإإنإا نداإن 
عان الوطان، إكإاا نتبايل الرساائل مان ُكّل 

اثطراف اليإإية لإذكرلم بهذا املبدأ«.

الدولة مطلبنا جميعًا
إشادي عبدالساال4 عىل ألإية الراكة يف 
املرحلاة القايماة، موضحااً أن الدإلة مطلب 
الجإيان إأنهام حريصاون عىل تجااإز لذه 
املرحلاة الدصيبة التي ربإا لم يإر بها إطإإا 

الغايل يف تاريخه املدارص.
إيف ريه عىل تساؤل ما الذي يضإن يف حال 
إقاف الددإان أن اثطراف الداخلية ال تإارس 
الخرإقات أكد ناطل أنصار الله أنه سايكون 
مان الوإد املتوجاه إىل جإيف خبري عساكري 
آخر غري الوإد إسيإاقش اثمم املتحدة يف لذا 
املوضوع إإما أن توضح سيطرة ُكّل اثطراف 
عاىل اثرض إتحإلهاا املسائولية الكاملة أإ 
أن تشاكل لجان أمإياة يف ُكّل املإاطل املتإازع 
إيهاا مثال ماأرب إتداز تكاوُن مسائولية 
املحاإظة عىل اثمان إمواجهة الخرإق نحُن 
نقاد4 املإطل الذي يؤيي إىل الحل إال يؤيي إىل 
التدقياد، إلكن الطرف اآلخر لاو الذي يدّقد 
لاذا حتاى يف موضاوع التحرياض انعالمي 
نحن طرحإا إيقاإه إلكن الطرف اآلخر رإض 

إيقاف التحريض.
إإذا إشال الحاوار -ال ساإح اللاه- إإن 
عاِماَل الثقة بيإإاا إاثمم املتحادة بأي حوار 

سيكون ضديفاً، لكذا يؤكد عبدالسال4.
إزاي بقوله: »سإذلب من مالحظاتإا حول 
املساوية عىل أسااس تجاإز لاذه الخالإات 

إسإطرحها عىل الحوار.
إبالإسابة لوقف إطالق الإار أشاار محإد 
عبدالساال4 إىل أنهم يتحدثون عن إقف إطالق 
الحارب يف ُكّل الجبهاات ساواء يف الحادإي أإ 
الجبهاات الداخلية الجوياة إالبحرية إاللية 
إإقاف الحصار إيتحدثون عان إقف الحرب 
باكل أشاكالها، إيف حاال حصال اخارتاق أإ 
قدمت صورة غري حقيقة للحوار القائم إإنإا 

سإتحدث إوراً لوسائل انعال4 املختلفة.
إأكاد أن لإاك إرصاً مهياأة لوقف الحرب 
لذه املرة أكثر من أية جولة من جوالت الحوار 
إالتفااإض حصلت يف املايض، إأن أنصاَر الله 
لان يتوقفاوا إال عإدماا يتوقف الدادإان عىل 

بالينا.
إأشاار إىل أن الحوار القائام اآلن ليس لو 
الحوار الكامل إالشاامل، إلاو حواٌر نيقاف 
الحارب إللدخول إىل تثبيت الوضن السايايس 
القائام إاثمإي ثام الدخول للحوار الشاامل 
الذي سايكون إيه نساب التإثيل أإسان لكل 

املكونات السياسية.
أماا يف ماا يتدلال بانإاراج عان اثرسى 
إاملدتقلال إأكاد ناطال أنصاار اللاه محإد 
عبدالساال4 أنه بتوقف الددإان سيتمُّ انإراُج 
عن ُكلِّ اثرسى إاملدتقلل بال اساتثإاء مقابَل 
انإراج عان ُكّل املدتقلال أإ املحتجزين لدى 

اثطراف اثخرى بال استثإاء.
إأكد عبُدالساال4 أن َمن اعتدى عىل أرسانا 
أَْإ أرسى الجيش إاثمن إاللجان الشدبية من 
سايتحإل املسؤإلية لو من شّن الددإان عىل 
بلدنا إلو الذي شان الددإان أيضاً يف الجإوب 
إلاو الاذي ليّاأ لهاذه الدإارص أن تسايطر 

إتهيإن.
إكان إإاُد أنصار الله قد غاَيَر صإداَء يو4 

السبت املايض متوجها ًإىل سويرسا.
إيضم الوإد كالً من:

 محإد عبدالساال4: الإاطل الرسإي باسم 
أنصاار اللاه رئيسااً للوإد – مهدي املشااط: 
عضاواً مفاإضااً – حإياد ريماان عاصام: 
عضواً مفاإضاً – سليم محإد املغلس: عضواً 
مفاإضااً – نارص ساالم محفاوظ باقزقوز: 
مستشااراً – عبداالله محإد حجر: مستشاراً 
- الدإياد عبداللاه يحياى قاسام مستشااراً 

عسكرياً.

 ذاهبون إلى جنيف 2 لوقف العدوان على بالدنا ووقف الحصار 
واستئناف العملية السياسية

 األمم المتحدة لم تستوعب مالحظاتنا الوطنية على المسودة 
األخيرة خاصة في ما يتعلق بمواجهة القاعدة وداعش

 نحن ال ندافع عن فئة أو عن حزب وإنما ندافع عن الوطن وال 
يمكن أن نقبل أن يُسترخص الدم اليمني

 وإذا فشل الحوار -ال سمح اهلل- فإن عامل الثقة بيننا واألمم 
المتحدة بأي حوار سواه سيكون ضعيفًا

 بتوقف العدوان سيتم اإلفراج عن كل األسرى والمعتقلين مقابل 
اإلفراج عن كل المعتقلين والمحتجزين لدى األطراف األخرى
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  - إبراهيم السراجي:
رأساها  إعاىل  الدادإان  يإُل  إعتقادت 
السدوييُة أنها ستكوُن يف نُزلة عإدما شإت 
عدإانها الغاير عىل الشادب اليإإي إأصاب 
الغارإر ملاوَك يإل الخلياج، لدرجاة أنهام 
إضداوا رشإطاً ذات ساقوف عالية نيقاف 
عدإانهم مإتظرين أن يدلن الشادب اليإإي 
التخريبي  اثمريكاي  للإرإع  استساالمه 
يف اليإان إالاذي كان لادف يإل الدادإان، 
غاري أنه إمإذ بدأ الجيش إاللجان الشادبية 
توجياه رضباتهم لرأس الدادإان يف جبهات 
الحدإي إأثبتوا قوة بأسهم يف مواجهة الغزاة 
إمرتزقة الدادإان يف مأرب إتدز إغريلإا.. 
كلها جدلت السادويية إحلَفهاا تبحث عن 
طرف يإكإه إنزالهم من إوق الشاجرة كإا 

يقال.
إقاد كان خطاُب يإل الدادإان يف البداية 
إاضحاً برإضه ثياة حل، مدتقداً أن غاراته 
إحصاره الشاامل سايُخضن اليإإيل لهم، 
إاليو4 إبيإإا يسلك إإد أنصار الله إالقوى 
الوطإياة طريقهم إىل جإياف إإن ذلك ليس 
إال ثإارة للإتائج الدساكرية التاي يحققها 
الجيش إاللجان الشادبية يف امليايين إسواء 
إشالت املفاإضات أإ نجحت إإنه ال يإكن 
إغفاال أن يإل الدادإان قاد أيركات أنهاا 
إشالت يف مرإعها إُلزمت إلقي مرتزقة 
البالك إإتر متدديإ الجإسايات مصارعهم 

باعتبارلم آخر أإراق الددإان.
رئيُس إإد أنصار الله إىل جإيف إالإاطل 
الرساإي قال يف مؤتإر صحفاي من مطار 
صإدااء السابت املاايض بأناه كان قاد تم 
االتفاُق خالل املشااإرات من مبدوث اثمل 
الداا4 لألمام املتحادة يف مساقط عىل إقف 
إطاالق الإار عىل مرحلتل، اثإىل مبدئية يتم 
خاللها إيقااف الدإليات الدساكرية اللية 
إالبحرياة إالجوية يف مختلاف امليايين عىل 
ضوئها تشكل لجإة من الخلاء الدسكريل 
لتحدياد أياة خرإقاات، كإا تأتاي يف ظلها 
خطاوات بإاء الثقاة التي ساتكون يف إطار 

إقف الحرب إليس الهدنة.
إلفت محإاد عبدالساال4 إىل أن خطوات 
بإااء الثقاة تتإثال يف إاك الحصاار إرإن 

مساتوى االنداش االقتصاايي إانإراج عن 
املدتقلال من كاإة اثطراف لتهيئ للإرحلة 
الثانياة املتإثلاة يف الوصاول إىل إقف كامل 
إشامل إمساتدا4 يؤيي بدد ذلك الستئإاف 

الحوار السيايس.
إأياً كانت نوايا يإل الددإان تجاه االتفاق 
إإن إضداه للإقااش لو يليل آخار لتخيل 
يإل الدادإان عان رشإطهام التي إشالوا 
يف إرضهاا، إمان جاناب آخار إإن املساار 
السايايس بالإسابة ثنصاار اللاه إالقاوى 
الوطإية ال يتدارض من الدإليات الدسكرية 
التي يقاو4 بها الجياش إاللجان الشادبية 
إالتاي تساري من املساار السايايس باتجاه 
إاحد نحو إقف الدادإان إتحقيل مصلحة 
الشادب اليإإي، بإا يضإن ساياية إإحدة 
اليإان، إلو ما عاّل عإه الإاطل الرساإي 
باسام أنصار الله يف املؤتإر الصحفي بقوله  
إن الدإلة مطلب للجإين عىل أن تكوَن يإلَة 
رشاكة بال اساتهداف ثحاد، إلهذا نؤكد أنإا 
من خالل مشاإراتإا من اثحزاب السياسية 
حريصون عاىل إطإإا إأن يتوقاف الددإان 

إندخال يف مرحلاة حقيقياة مان الحاوار 
السايايس لإتجاإز لاذه املرحلاة الدصيبة 

التي لم يإر بها إطإإا.
إلإاك جانب آخر ال تجرؤ إساائل إعال4 
الدادإان عاىل التطارق إليهاا إتتدلال بإا 
يطرحه الإظا4 السادويي بشاكل مبارش يف 
مساقط أإ عل إساطاء إتهادف إىل تقديم 
تإازالت سادويية مقابل انتصارات إعالمية 
من أجال إقاف عإلياات الجياش إاللجان 
الشدبية يف جيزان إنجران إعسري، إإصلت 
يف مرات إىل عارإض بوقف الددإان من أجل 

تحقيل لذا الهدف.
إبالإظار إىل حجام القلال الاذي أصااب 
الإظاا4 السادويي جاراء عإلياات الجيش 
يتام توثيقهاا يف نجاران  إاللجاان إالتاي 
إجيازان إعساري إاإن تقديإاه للتإاازالت 
لاو ثإارة الدإل الدساكري، إبالتاايل إإن 
إإاد أنصار الله إالقاوى الوطإية اثخرى يف 
جإيف ليست سوى حامل سيايس ننجازات 
الجيش إاللجان الشدبية عىل اثرض، إبذلك 
إاإن املقاتل اليإإي لاو املفاإض الحقيقي 

إلاو الجهاة التي تجال يإل الدادإان عىل 
التخايل عن غرإرلاا إالتدرف عاىل الواقن 

بديداً عن الولم الذي سيطر عىل آل سدوي.
الياو4 تقر يإل الددإان يف قرارة نفساها 
بالهزيإاة إلاي ترياد أن توقاف عدإانهاا 
صيغاة  نيجااي  تسادى  إلكإهاا  املباارش 
بإوجبهاا ترإن يدلاا من الدادإان إلكإها 
ترياد أن تبقي عىل أيإاتهاا انرلابية 9التي 
جاءت نتيجة لددإانها مثل ياعش إالقاعدة، 
إلذلك برز خالف تواطأت إيه اثمم املتحدة، 
إلو ما عّل عإه رئيس إإد أنصار الله الذي 
قاال إن املساوية الإهائياة للإفاإضات لم 
تساتوعب املالحظات الخاصاة إيإا يتدلل 
بإواجهاة انرلاب، الإتاً إىل أن من املساائل 
الصدبة التي إاجهت الوإد لي إقإاع بدض 
اثطاراف إمإهاا اثمام املتحادة بارضإرة 
مواجهة القاعدة إياعش.. إقال تساإدون 
يوميااً أن الدالام يقاوي تحالفاً ضاد لؤالء 
إنحن نقول لكم لألساف لاذا غري صحيح 
إلقد إجدنا صدوبة بالغة يف أن يكون لإاك 

توجه حقيقي ملواجهة لذه الدإارص.

إلإاا يتجاىل املارإع الادإيل برعاياة 
إلإدساة أمريكا إالذي يسدى نخراج يإل 
الددإان من مساتإقن اليإن إيضإن رعاية 
إحإاية لتحركات الدإارص انرلابية لتقو4 
بالادإر الذي عجازت عإه طائارات الددإان 

إمرتزقتها.
باملقابل إاإن الجيش إاللجان الشادبية 
لم املؤثارإن يف توجهاات القاوى الوطإية 
باملسار السيايس، بيإإا ال تلقي املفاإضات 
السياساية بظاللها عىل الدإل الدساكري، 
إذلك لان يحادث إال إذا أإضات املفاإضات 
إىل إقاف يائام للدادإان إالحصاار، إلاذه 
الدالقاة بال الجيش إاللجان الشادبية من 
املساار السايايس تبادإ إاضحاة، حيث أن 
التواإال املبدئي عاىل الحوار قاد كان قائإاً 
إمحدياً يف جإيف عإدما أعلن الجيش بشكل 
رساإي عن تدشل املرحلة التصديدية اثإىل 
من الخياارات االسارتاتيجية ملواجهة إريع 
الدادإان، إأكد جديتاه يف ذلاك يف الدإليات 
اليإإاي  الشادب  تابدهاا  التاي  املتزامإاة 
لساقوط عرات املواقن إالقرى السدويية 
إتدمري عرات اآلليات، بانضاإة لساقوط 
مديإاة الربوعاة، إماا تال ذلك مان عإليات 
نوعية كلهاا توحي بإا ال يدع مجاالً للشاك 
أن بإدقياة املقاتل اليإإي تساري بثبات نحو 
ألداإها غري متأثرة باملساار السيايس الذي 
لن تصغَي إليه إال بانتهاء الحاجة لذلك إلو 

إقف يائم إشامل للددإان إالحصار.
القاراءة الرسيدة للإساارين السايايس 
إالدساكري تدطي رؤياة عاماة إانطباعاً 
راسخاً لدى الشادب اليإإي عىل أن الددإان 
رغام إجراماه إال أن الدادإان رغام إجرامه 
إال أناه خلال حالاة مان التإاساك الوطإي 
عاىل كاإة اثصدادة، إلو ماا كان الددإان 
يرالن عاىل تصدعه لتإريار مرإعه، غري 
أن الشادب اليإإاي اليو4 يتطلان للإر إن 
كان ذلاك يف طاإلة املفاإضات إذا أقرت يإل 
الدادإان عىل حل الشادب اليإإاي يف تقرير 
مصاريه يإن تدخل أإ إارض ذلك االنتصار 
عاىل يإل الدادإان يف امليادان، حياث أبطال 
الجيش إاللجان الشادبية، إلذلك إاملساران 
يساريان نحاو لادف إاحاد يتطلان إلياه 

اليإإيون إلم عىل ثقة بالإر.

  - حسين الجنيد:
مان إتااإى مشاايخه يف إباحاة يمااء 
الجإوبيل أثإاَء حرب ل49، إمرإراً بفتاإى 
السات،  صدادة  حارإب  عاىل  التحرياض 
يختتاُم حزُب انصالح مساريتَه السياسايَة 
يف الايَاَإاان ببياناه املؤيّاد لدإلية عاصفة 
الحز4، إالتي يشاإت بها السدويية إالدإل 
املتحالفاة مدهاا، الدادإاَن عاىل الايَاَإان، 
إيارى بدض املراقباون أن لاذا البيان كان 
بإثابة رصاصة االنتحار السايايس للحزب، 
إاال يوجاُد حازٌب يف أي بلاٍد كان يقاول يف 
أيبياتاه، باأن مرإَعاه السايايس إطإي، 
ثام يصدر بيان يؤيد إياه عدإاناً عىل باليه، 
أيااً كان حجم إأبداي الخاالف من خصومه 
السياسايل. لاذا إقد أثاار البيان ساخطاً 
شادبياً إاسان الإطااق، إصل حادَّ مطالبة 
رشائاح كبارية مان املجتإان الايَاَإاإاي، 
إأحازاب إمكونات سياساية، بحاّل الحزب 
إمحاكإاة قياياته بتهإة الخيانة الدظإى، 
مستإدين يف تلك املطالبات عىل مواي الدستور 

الايَاَإاإي ذات الصلاة، ملن يقرتف مثل لذا 
الجر4. إأشاار بدُض الإقاي السياسيل، إىل 
أن حازب انصالح لم يكتاِف بالتأييد املطلل 
للدادإان، بل شاارك مشااركًة أساسايًة يف 
لاذا الدادإان، ابتداًء مان رصاد إحداثيات 
إتساليإها  إاملدنياة  الدساكرية  املواقان 
لقوات التحالف، ليتم اساتهداُإها بالقصف، 
إكذلك قاموا بتساهيل عإلياات التخريب يف 
املحاإظاات، يف تقديم املسااعدات املبارشة 
للجإاعات انجرامية إالتخريبية لتإفيِذ تلك 
الدإليات، إتجإيد املرتزقاة للقتال إىل جوار 
قاوات الغزإ، إارتاكاب الدديِد مان الجرائم 
اننساانية مان القتال إالساحل إالحرق يف 

محاإظة تدز.

خيار الحرب وإسقاط )جنيف2(
يف الوقت الذي يدقاُد الايَاَإاإيون اآلماَل 
عاىل مؤتإار )جإياف2( إاملزمان اندقاايه 
يف مإتصاف الشاهر الجااري، إالاذي تإبئ 
مؤرشاته، عن مدى جدية اثطراف املشاركة 
إياه لاذه املارة، للتوصال إىل حلاوٍل تإهي 

مداناة الايَاَإاإيل بإيقاف الحرب عىل كاإة 
الجبهات، إالتوصل إىل حلٍّ سايايس يتواإل 
علياه الجإين، نشاطت املاكيإاة انعالمية 
لحزب انصالح، إبدأت بشّن حإالٍت إعالميٍة 
موجهاٍة تساتهدف املؤتإار، إاصفاًة إيااه 
بالإكساة للرعية، إترتاإاُل لذه الحإالت 
من مإاشداٍت لقيايات الحزب، لدإل تحالف 
الدادإان بداد4 إيقااف الحارب، إقاد جاء 
عاىل لساان محإاد اليدإمي رئياس الهيئة 
الدلياا لحزب انصالح يف كلإتاه التي ألقالا 
بإإاسابة ذكرى تأسايس الحزب »إن عليإا 
إعليكام قطاَن رأس اثإدى ، إاإن لم نفدل 
إلم تفدلوا إإن الُكرَّة قد تدوي عليإا إعليكم 
، إلن نإىس لكم إقفتكم  بإا لو أيلى إأمارُّ
إلن نإىس لكم تضحياتكم ، إثقوا أنإا لساإا 
لؤمااء حتى نإىس يعَإكام، إنحن عىل ثقة 
أنكم لان ترتكوناا يف مإتصاف الطريل«، يف 
إشاارٍة مإاه إىل املطالبة باساتإرار الحرب 
حتى يحققوا ألداإهم كاملًة، محاإالً كسَب 
التأييد لهذه املإاشدة إذلك من خالل التهديد 
املبّطان بإخاطار إارتدايات إيقااف الحرب 

إالجإاوح إىل التفااإض. إيف بياٍن لها، يعت 
ماا تدارف »باملقاإمة الشادبية« يف الجوف 
إىل اساتإرار الحارب حتى يتام القضاء عىل 
االنقالبيل حساب إصفها، إتم نر البيان 
يف موقان »ماأرب بارس« التابان للإاكيإة 
انعالمية لحزب انصاالح، إالذي جاء إيه » 
تدلن املقاإمة الشادبية بإحاإظة الجوف، 
أنها غري مدإية بإا سيصُدُر عن املفاإضات 
املزمان عقدلا خاالل يوَمال يف جإيف بل 
الحكومة الايَاَإاإية إاملتإريين«. كإا أإري 
موقُن السالطة الرابدة خل إشاهار مجلس 
مقاإماة ذمار، لتحريار محاإظة ذمار مإا 
أساإتهم باالنقالبيال الحوثيال إتطهاري 
املحاإظة مإهام، إكأنهم يوّجهون رساالًة 
إىل يإل الدادإان بأن مجالس املقاإمة بدأت 
بالتحرك لتفجري الوضن يف كاإة املحاإظات، 
إما عليهم ساوى الرتيث إمواصلة املدركة. 
لاذا إيف مقالاه ياو4 أماس، أكاد اثساتاذ 
محإاد عايش رئيس تحريار صحيفة اثإىل 
بأن لاذه الحإاالت املحإوماة التاي يقو4ُ 
بها حازُب انصاالح، إنإا تسادى نإشاال 

مؤتإر)جإيف2( إالتشاويش عليه، لفرض 
خيار استإرارية الحرب، إحزب انصالح لم 
يقتإن بدد بأنهم لزموا إانتهوا سياساياً يف 

الايَاَإان.

استمرارية الحرب، ومكاسب 
اإلصالح

إمان جهاٍة أخارى، إقاد أكَّاااد بدُض 
املحللال السياسايل باأن حازَب انصاالح 
ليس من مصلحتاه إيقاف الحرب، إتوقفها 
إاللجوء إىل خيار الحّل السايايس املبإي عىل 
التواإال، إهاذا يدإاي باأن حازَب انصالح 
سايكوُن يف مواجهاٍة مبارشٍة من الشادب، 
إقاد خارس احرتاَماه حتاى أماا4 قواعاده 
الشادبية، إساقط قإاعة الوطإاي املزيف، 
الذي كان يّدعيه طواَل مساريته السياسية. 
إأضاإت تلك املصاير أن حزَب انصالح عقد 
ُكّل آمالاه عاىل الداصفة، إالتي َظانَّ بأنها 
ساتقتلُن ُكلَّ قاالع خصومهم السياسايل، 
إساتقوُيلم إىل كاريس الحكام عاىل ظهار 

يبابات قوى التحالف.

المسار السياسي.. رسول إنجازات الجيش واللجان الشعبية 
باتجاه النصر والبندقية تحرس الطاولة المستديرة

اإلصالح يستهدف )جنيف2( وأبواقه ترفض إيقاف الحرب
بعد أن باركوا العدوان على بالدهم، قيادات حزب اإلصالح تشن حملة سعار إعالمي، تناشد فيها قوى العدوان عدم إيقاف الحرب، حتى 

يتم القضاء كليًا على أنصار اهلل، فما هي أجندة حزب اإلصالح في هذا العدوان؟ وما هي المكاسب التي يجنيها من استمراره؟ 



7 متابعاتالددي )2ا(     انثإل ل1 ييسإل 42015  املواإل 3 ربين اثإل 37ل1لا

يعاا صحفياون امريكياون مدرإإاون 
اىل إارض عقوباات مالية عىل السادويية، 
باعتباار انهاا تدعام الحاركات االرلابياة 
مثال القاعدة إياعاش. إرأى لؤالء ان لذه 
الحركات املتطرإة تدإل ملصلحة السدويية 
إ«ارسائيل«، إضاإة إىل مدساكر املحاإظل 

الجدي يف الواليات املتحدة.
إيف السياق نفساه، رأى خبري امريكي يف 
مجال الحركات املتطرإة ان نر السدويية 
الفكار الولابي يف بلدان عدة ساالم يف نإو 
ظالارة التطارف إاالرلااب، إشادي عاىل 
رضإرة ان تتوقاف السادويية إيإل اخرى 

كقطر عن يعم املتطرإل.
موقان  »CONSORTIUM NEWS« نر 
 ROBERT« مقالة كتبها الصحفي االمريكي
PARRY« اعتل إيها االخري ان السادوييل 
أن  اىل  اضاإاة  إالكويتيال،  إالقطريال 
االتراك لم جازء كبري من املشاكلة املتإثلة 
إقاال  املتطرإاة.  االرلابياة  بالجإاعاات 
الكاتاب ان لذه الادإل اساتخدمت ثرإاتها 
من اجل تإويل إتساليح القاعدة إحلفائها 
إالجإاعاات التي انبثقت عإهاا، بإا يف ذلك 

ياعش.
كإاا رأى الكاتب ان قيا4 املتطرإل بقتل 
الشيدة عىل إجه الخصوص، جدلهم ليسوا 
إقاط »محببل لادى املتلعل السادوييل 
إالقطريال إالكويتيل«، إانإاا كذلك لدى 
إرسائيال التي تدتل »ايران الشايدية« بانها 
تشاكل التهدياد االسارتاتيجي االكال لها. 
إانطالقاا مان ذلاك اشاار اىل ان املحاإظل 
الجادي يف امريكا، الذين قاال انهم يتداإنون 
عان كثاب مان رئياس الاوزراء االرسائييل 
بإيامال نتإيالو، يإلكاون مواقف متبايإة 

تجاه املتطرإل ايضاً.
إلفات الكاتاب اىل ان تإظيإاي القاعدة 
إياعش ال يرإجان الجإدة املحاإظل الجدي 
إاالرسائيليل إالسدوييل عل شن لجإات 
ارلابياة يف ساوريا ضاد حكوماة الرئياس 
االساد يف ساوريا إضد حازب اللاه يف لبإان 
إحسب، إانإا يشاإون رضبات عىل الداف 
امريكية إاإرإبية من تلقاء انفساهم، حتى 
يف اإريقيا، حيث اعإلت القاعدة مسؤإليتها 
عن عإلية احتجاز الرلائن يف احدى الفإايق 

يف مايل.
الكاتاب حاذر مان ان لاذه الهجإاات 
السايايس  التإاساك  تهادي  االرلابياة 
إاالقتصاايي يف اإرإباا إتدازز الضغاوط 
النشاء يإلة مراقبة قوية بالداخل االمريكي، 

االمر الذي يضن الحريات الفريية بخطر.
إيعاا الكاتاب اىل إرض عقوباات مالية 
السادويية بسابب يعإهاا  صارماة عاىل 
املتواصال للقاعدة إياعش، حياث اعتل ان 
تجإياد اإ مصاايرة الحساابات املرإياة 
السادويية حاول الدالام قد يجدال االمراء 
الخليجيال يدركون ان لإاك ثإإااً حقيقياً 
يدإدونه جاراء التورط باالرلااب. إاضاف 
ان مثل لكذا اجراء ضد السدويية قد يوجه 
رساالة مشاابهة لدإل خليجية اخرى بانها 
قد تكون التالية، متحدثاً بالوقت نفسه عن 
اخاذ اجراءات ضاد تركيا، مثال طريلا من 

حلف الإاتو.
لذا إاعتل الكاتب ان الدقبة الكلى اما4 
اي اتفاق سيايس يبدإ انه االرصار االمريكي 
عىل مإن االساد مان املشااركة باالنتخابات 

عإدما تحقل سوريا بدض االستقرار.
كإا رأى ان التفساري الوحيد لهذا »الدإاي 
االمريكاي« لاو ان الصقور مان املحاإظل 
الجادي إالليلاليال قاد جدلوا مان »تغيري 
مان  اساساياً  جازءا  ساوريا«  يف  الإظاا4 
اجإدتهام بحيث سايفقدإن مااء الوجه يف 
حال عاد4 التفويض برحيل االساد. إاعتل 
ذلاك سالوكاً متهاوراً يف ظل املخاطار التي 

تواجهه الحضارة الغربية من املتطرإل.

الوهابية رأس االرهاب
بدإره، نار الباحث االمريكاي املدرإف 
»بارإس  املتطرإاة  بالجإاعاات  املختاص 
ريادل« مقالاة نارت عاىل موقان مدهاد 
برإكإغز تحت عإوان: »السادويية جزء من 
املشاكلة إجزء مان الحل للجهااي الداملي«. 
إ اشاار الكاتاب اىل ان بلجياكا لاي مكان 
مإاساب لفهام الادإر السادويي املدقد يف 

مجال الجهاي الداملي.
إاستشاهد الكاتاب بحايثة عاا4 1967، 
 »BAUDOIN« عإدماا قا4 امللاك البلجيكاي
بتقديام مبإاى املساجد الكبري يف برإكسال 

لدياة للإلاك إيصل بان عبدالدزياز، الذي 
كان يقاو4 بزياارة اىل اإرإبا. إأشاار اىل ان 
رجال الديان الولابيل لدباوا يإراً محورياً 
باساتيالء إيصل عاىل السالطة، بالتايل اراي 
االخري الحفاظ عىل يعم الولابيل من خالل 

اظهار اخالصه لإلسال4 الولابي.
إاضااف الكاتاب انه إخاالل الدقد الذي 
أعقاب لاذا الحادث، قاا4 امللاك إيصال إ 
خليفتاه امللاك خالاد بتوإاري التإويال من 
اجال اعااية اعإار مبإى املساجد إ تحويله 
اىل مركاز ييإاي كباري يف برإكسال، تحات 
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ان لاذا املركاز بات االكل إ االكثار تأثرياً يف 
عاصإة االتحاي االإرإبي، إالذي يبدد مئات 

االمتار إقط عن مقر االتحاي االإرإبي.
كإا تحدث الكاتب عن اعطاء امللك إيصل 
تفويضاً ببإاء املساجد الكبرية يف بلدان عدة، 
مان بلجيكا اىل باكساتان، بغياة نر الدين 
كإا يإارس يف السادويية.)الفكر الولابي( 
إ اضااف ان اربااح الإفاط يإدات تكلفاة 

تصدير لذا الفكار حول الدالم، إ ان إيصل 
السادويية  الدبلوماساية  مهإادس  يدتال 
املدارصة املبإية عىل »ارث القيم االساالمية 
القوياة الصارمة التي يتإساك بهاا احفاي 

االصالحيل الولابيل من عائلة آل شيخ«.
إبيإإاا اشاار الكاتاب اىل ان سياساات 
امللك إيصل قد غاذت الدإارص االكثر تطرإاً 
يف االماة. قاال ان لإااك مان اساتغل لاذا 
الفكار ثغاراض سياساية من اجال تلير 
»الجهاي الداملي« إ االرلاب، مدتلاً ان نر 
إيصال لهذا الفكر يتحإل بدض املساؤإلية 

للإشاكل التي تحيل بانسال4 اليو4.
عليه لفات الكاتب اىل ان بلجيكا اصبحت 
مرتدااً للتطارف إالتشادي، إقاد ازياي نإو 
املجتإان االساالمي يف بلجيكا بشاكل لائل 
مإاذ الداا4 1967 مان إصاول املهاجريان 
مان املغرب. إاشاار اىل ان نسابة املواطإل 
البلجيكيل الذين انضإاوا اىل جإاعات مثل 
القاعدة إياعش يفوق نسابة املواطإل من 

اي بلد آخر يف االتحاي االإرإبي.
إتطارق اىل تريحات لياالري كلإتون 

االخرية، التي يعت إيها كال من السادويية 
إقطار اىل القيا4 بدإال اإضل من اجل مإن 
مواطإيهام مان تإويال الجإاعاات مثال 
القاعادة إياعاش. إاعتال ان ذلك يشاكل 
تحذيارا علإياا غاري عاايي مان ان املإلكة 
تشاكل جزءا مان املشاكلة إالحال للجهاي 
الداملي. إأعرب عن تأييده لدعوة كلإتون من 
اجل حوار اكثر شافاإية مان الرياض حول 

لذا املوضوع.
كإاا اعتال ان كال4 كلإتاون يادل عاىل 
خليجياة  إيإل  السادويية  قياا4  رضإرة 
اخرى باملزيد يف محاربة التطرف، حيث لفت 
اىل ان مصاير سدويية تبقى من كبار مإويل 
جإاعات مثل حركة طالبان يف اإغانساتان 
إلشاكر طيبة يف باكستان، مشارياً بالوقت 
نفسه اىل بدض الرإايات التي تفيد بان املال 
السادويي قد إصل اىل ايدي جبهة الإرة، 

الجإاعة التابدة للقاعدة يف سوريا.

* نقال عن موقع العهد اللبناني 

اساتبدد موقن )ميدل ايسات مونيتور( 
الليطاني إحراز إرق املرتزقة الذين جلبهم 
تحالف الددإان الدساكري عاىل اليإن من 
أمرياكا الالتيإياة أي إنجااز عاىل اثرض 
اليإإياة، محاذراً مان ارتاكاب عإارصلا 
جرائام حارب كالتاي ارتكبتهاا يف الدراق 
تحت اسام رشكة )باالك إإتار( املدرإإة 

بفظائدها ضد املدنيل.
إقال املوقن االخباري الليطاني يف تقرير 
له حول تجإياد تحالف الدادإان للإرتزقة 
الكولومبيال للقتاال يف اليإان، »إن جيش 
املرتزقاة إالذين أكدت صحيفاة )نيويورك 
تايإاز( يف تقريار لها أنهم يقاتلاون حالياً 
يف اليإن سايكون من الصدب جاداً عليهم 

التكيف من القتال يف اثرض اليإإية«.
إأكاد أن القتاال يف اليإان عاىل اثرض 
مدقاد للغاية، مان انددا4 الخالة إالذكاء 
غيااب  إىل  بانضاإاة  الاكايف،  إالتدرياب 
التدليإات الواضحة، سايكون من الصدب 
جداً عاىل لاؤالء املرتزقة الذي اساتقدموا 
من كولومبيا إالسالفايإر إتشييل تكييف 

أنفسهم من القتال.
إأإضاح املوقان يف تقريره أن املشاكلة 
تازياي تدقيداً يف ظل االنقساامات بل يإل 
التحالاف بشاأن عد4 رغبة بداض يإله يف 

إرشاك لذه القوات السيئة السإدة بالقتال 
يف اليإن إلو ما قد يسإح بارتكاب أخطاء 

تكتيكية عىل يد املقاتلل اثجانب.
إحاذر التقرير من أن تديد إرق املرتزقة 

إالذيان تداقادت االماارات عىل تشاكيلها 
ملياون   529 قيإتاه  عقاد  بإوجاب  رساً 
يإالر، تكارار جرائإهاا البشادة يف اليإان 
كتلاك الجرائام التي ارتكبتها ضاد املدنيل 

يف الداراق.. إقاال » إن لإاك سابب للقلل 
مان أن تديد لاذه القوات تكارار جرائإها 
املدنيال  ضاد  ارتكبتهاا  التاي  البشادة 
الدراقيال يف اليإان، خاصاة إأن من قا4 

بتشاكيلها يف االمارات عا4 2010 لو إريك 
برناس احد مؤسايس )رشكة باالك إإتر( 

سيئة السإدة.
إأشاار املوقن إىل أن إرياك برنس إالذي 
إصفه بالشاخصية املثرية للجدل يف قطاع 
الصإاعاة الدساكرية، كان أحد مؤسايس 
رشكة )باالك إإتر( الدساكرية اثمريكية 
إالتاي كان البيات اثبيض قاد تداقد مدها 
نعداي املرتزقاة للقتال نيابة عان الواليات 

املتحدة خالل غزإ الدراق.
إلفات إىل أن لاذه الركاة كانات قاد 
اضطارت إىل إعااية تساإية نفساها بداد 
التاي كان  الحارب  الكشاف عان جرائام 
عإارصلاا املرتزقاة يرتكبونهاا يف الدراق، 
خاصاة تلك الجريإة التاي ارتكبولا يف 16 
نوإإل 2007 أثإاء مراإقتهم ثحد املواكب 
التابدة للسافارة اثمريكياة، عإدما إتحوا 
ناريان أسالحتهم يف سااحة الإساور عاىل 
املدنيل إقتلوا أكثر من 17 شاخصاً بيإهم 

طفل.
كإا أشار إىل أن لذا الحايث كان قد ايى 
اىل إجبار رشكة )بالك إإتر( عىل أن تختفي 
لإحو عامال الحقل لتدوي من جديد تحت 

اسم )إكيس للخدمات( اثمإية.

الصحف األجنبية: الوهابية رأس اإلرهاب 
ويجب فرض عقوبات اقتصادية على السعودية* 

تقرير بريطاني يستبعد أي إنجاز للمرتزقة األجانب في اليمن ويحذر من فظائعهم
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التصنيع العسكري يطور صاروخ سام 2 ليصبح صاروخ أرض- أرض بمدى 250 كيلومتر

قاهر1 الباليستي يدك قاعدة خالد بن عبدالعزيز الجوية بخميس مشيط واالستطالع العسكري يؤكد إصابة الهدف
الك�سف عن منظومة �سواريخ ال�سرخة 3 حملية ال�سنع واإدخالها يف خط املواجهة مع العدو

ثمان قرى ومواقع عسكرية بجيزان تخضع للجيش واللجان الشعبية في عملية خاطفة واستمرار احتراق دبابات االبرامز األمريكية
أول بالستي يمني.. قاهر آل سعود

 لثالث مرة الجيش اليمني يرضب قاعدة خميس 
امشيط السعودية، وألول مرة يستهدفها بصاروخ 

القاهر.. وهو صاروخ أرض جو..، تم تعديلُه بأيٍد يمنية 
ليصبح أرض أرض باليستي النوع، ويف إزاحة الستار 

عنه يف هذه المرحلة من المواجهة إثباٌت عميل بفشل 
قوى العدوان يف إفقاد اليمن قدراِته العسكرية الدفاعية.
اإلبداع اليمني يف زمن الحرب.. إرادة يمانية صلبة ال 

تقبل االنكسار..، صاروخ القاهر يرضب قاعدة الملك 
خالد الجوية يف خميس مشيط.

صاروخ قاهر واحد أرض أرض معدل محلياً 
استهدف القاعدة الجوية بشكل مبارش وأصاب هدَفه 

بدقة عالية كما أكد مصدر عسكري.
قاهر واحد، هو صاروخ أرض أرض باليستي تم 

تطويُره بقدرات يمنية زادت من مداه ودقته يف إصابة 
األهداف، وينُدُر أعداد الدول التي تطور مثل هذا النوع 

من الصواريخ الباليتسية.
يبلُغ طوُل الصاروخ 11 م، وقطره خمسون سم، 

بينما يصل وزنه إىل 2400 كجم، ووزن رأسه الحربي 
200 كجم.

يبلغ مدى الصاروخ 2500 كم، ويحتوي عىل ثمانية 
آالف شظية.

 قاعدة الملك خالد الجوية يف خميس مشيط، 
تعترب من أهم القواعد االسرتاتيجية السعودية، وتبعد 

عن أقرب نقطة يمنية مائة كلم، حيث تحوي أرساباً 
من الطائرات الحربية بأنواعها مع مركز لصيانتها 

وتحديثها، إضافة إىل مجمعات عسكرية مهمة، كمرَكز 
قيادة المنطقة الجنوبية، والكليات والثكنات العسكرية، 

ويتواجد فيها مقر لقيادة عمليات تحالف العدوان 
يديره خرباء أجانب.

إذن هي المرة الثالثة التي يستهدف فيها الجيش 
قاعدة الملك خالد الجوية، ففي السادس من شهر يونيو 

المايض تم قصفها بصاروخ باليستي من نوع سكود 
أصابها بدقة عالية وأحدث فيها خسائر كبيرة.

ويف الخامس عرش من أكتوبر المايض ُقصفت مرة 
أخرى وبصاروخ سكود وذلك بعد معلومات أكدت 

إقامة جرس جوي بينها وبين مطارات كيان العدو لنقل 
أسلحة وذخائر إرسائيلية.

 إذن ومع هذا اإلنجاز الكبير ال تزاُل المرحلة األوىل 
من الخيارات االسرتاتيجية يف بدايتها، وال يزال يف جعبة 

اليمنيين الكثير، والنَفُس طويٌل ولن ينقطع حتى نيل 
كامل الحرية واالستقالل.

  - إبراهيم السراجي:

اة يف جبهات الحدإي، أن  راُت امليدانية، َخاصَّ تثبت التطاوُّ
الجيش إاللجان الشادبية مإذ البداية مضوا يف اسارتاتيجية 
مإظإة يف مواجهة الددإان، إاضدل يف حساباتهم أنهم عىل 
أباواب حرب طويلة، الإر إيها مَلن لديه القدرة عىل خوض 
حرب طويلة الإَفس، لم يحساب الإظا4 السدويي حسابَها؛ 
ثن ترسانة اثسلحة التي يإتلُكها باعتباره رابَن أكل جيش 
مان حيث التساليح يف الدالم جدلته مضلاالً من تلك التخإة 
الدساكرية، إلم يإتبه لهشاشاته إعاد4 ُقدرته عىل خوض 

حرب من لذا الإوع.
االسارتاتيجيُة التي مىض إيها الجياُش اليإإي بدا عليها 
الحإكُة الدساكرية، رغم أن الددإاَن الذي جاء مفاجئاً جدل 
البدَض يدتقد أن ذلك سارُيبك الحساابات، غاري مإتبهل أن 
قياايَة الثاورة حل مضات يف تحقيقها كانت تدارف إتدي 
إتقادر حجم املؤامرة إأثار التغيري إالصدماة التي أحدثتها 
الثاورة للإظا4 السادويي إاملارإع اثمريكاي يف املإطقة، 
إلذلاك إالثورة كانات لي املفاجاأة التي أربكت حساابات 
الرياض، بيإإا املؤامرة التي تجّلت بالددإان لم تكن مفاجئة 

بشكل كامل.
إمن تحديد موعد املفاَإضات التي ساتجري يف ساويرسا 

إتحديد الرابن عر من الشاهر الجاري موعداً لوقف إطالق 
الإاار قبل يو4 مان انطالق تلاك املفاإضات، حااإل انعال4 
التابن لادإل الددإان أن يُلقي بالضغط عىل الجيش إاللجان 
الشادبية إكأن عليهاا أن تبدي ُحسان الإياة إتوقف إطالق 
الإار قبل موعدلا، إلذا يإطبل عىل اثطراف الضديفة، إلو 
ماا لم يقبل باه الجيش إاللجان الشادبية الذين أبادإا نديًة 
كباريًة رغم حجم الددإان إأحالإه ليوصل إليهم رساالة أنه 
إطاملاا االتفاق لم يحن موعده إإنه لياس لإاك اتفاق يلز4 
بإيقااف الدإليات أإ يحد مان حجإهاا، إكان ذلك إاضحاً 
مان خاالل الدإليات اثخارية التاي تكللت بالسايطرة عىل 
مواقان إقرى سادويية يف جيزان أإ بالكشاف عن صواريخ 

 ضربة مزدوجة للعدو بالكشف عن الصاروخ الباليستي قاهر1 واستهداف 
قاعدة خميس مشيط:

• الكشف عن منظومة 
صواريخ الصرخة 3 
وإدخالها في خط 

المواجهة 

أعلان الجيُش إاللجااُن الشادبية، إجر 
باليساتي  صاارإخ  إطاالق  عان  الياو4، 
مان طاراز قالار1 عاىل قاعادة خالاد بن 
عبدالدزياز الجوية بخإيس مشايط، حيث 
أكادت املدلومااُت الدساكريُة أن الصارإَخ 
أصاب لدَإاه بدقاة، إيإا أمطار املغريإن 
السادوييون موقاَن التواصال االجتإاعاي 
تويارت بالتغريادات التاي تؤكاد يّقاة تلاك 

املدلومات. 
مصادٌر عساكري كان قد أكاد أن القوة 
الصارإخية للجياش اليإإي قصفت قاعدة 
خالد بن عبد الدزيز بإإطقة خإيس مشيط 
السادويية بصارإخ من ناوع قالر 1 الذي 
يُستخد4 ثإل مرة إلو صارإخ أرض-أرض 
رإيس الصإان مطور محلياً، إأكد املصدُر أن 

الصارإخ أصاب الهدف بدقة عالية.
إيرجان أصال الصاارإخ إىل صوارياخ 
ساا24 إقاد جارى تدديلاه إتطوياره من 
قبال قسام الصإاعات الدساكرية بالجيش 
إاللجان الشادبية ليصبح صاارإخ أرض- 
أرض، إبإوجاب التطويار أصبح الصارإخ 
باليستياً يدإل عىل مرحلتل بالوقوي السائل 
إالصلب، حيث يبلاغ طوله 11 مرتاً إيزن 2 
طن، إيإاا يصل مداه بداد التدديل إىل 250 
كيلومارت، كإاا يازن رأس الصاارإخ 200 

كيلوجرا4 إيحإل نحو 000ا شظية.
إحازت خطوة الجيش إاللجان الشدبية 
بإطاالق صاارإخ قالار1 إالقادرات عاىل 
التطوير الدسكري عىل التإا4 إعالمي كبري 
لم يتإكن الإظا4 السادويي من السايطرة 
عليها كإا جرت الداية، إمإذ ساعة انعالن 
عن اساتهداف قاعادة خالد بن عباد الدزيز 
الجوية بخإيس مشايط امتاألت صفحات 
التواصل االجتإاعي باملإشورات التي كتبها 

مواطإاون سادوييون يف خإيس مشايط، 
حياث اشاتدل لاشاتاق )انفجاار خإيس 
مشايط( باملإشاورات التي أكدت صحة ما 
أعلان عإاه الجياش إاللجان الشادبية عن 

إصابة الهدف بدقة. 
إضإان التغطياة انعالمية قاال املوقن 
الدرباي )الوقات نات( يف تقرير ناره عن 
التطاورات اثخرية باليإن أنها تكشاف قبل 

سااعات عىل يخول إقف إطاالق الإار حيّز 
التإفياذ، أن الياد الدلياا للجياش إاللجاان 
الشادبية، إضاإة إىل جهوزية لاذه القوات 
ملرحلاة ما بداد املفاإضاات يف حاال أرايت 
السادويية املإاطلة إاالساتإرار بددإانها، 
بخالف ما ترّإج له إساائل انعاال4 التابدة 
لهاا عن القضاء عىل املإظوماة الصارإخية 

للجيش اليإإي.

إتداد املارة الثالثاة التاي يجاري إيهاا 
عبدالدزياز  بان  خالاد  قاعادة  اساتهداُف 
الجوية بخإيس مشايط بواسطة صواريخ 
باليساتية، حياث أكادت تقاريار غربية أن 
القاعدة السادويية تشهد نشااطاً عسكرياً 
للكياان الصهيوني إخلاء جرى إرساالهم 
مخططاات  إتإفياذ  إضان  يف  للإشااركة 

الددإان السدويي اثمريكي عىل اليإن.

يف إطار مواجهة الددإان كشاف الجيش إاللجان الشدبية أمس اثإل عن 
مإظومة صارإخية جديدة من انتاج قسم الصإاعات الدسكرية، حيث جرى 
إيخاال الجيل الثالث مان مإظومة الصوارياخ محلية الصإان )الرخة 3( 
يف خاط املواجهة من الددإ إجرى اساتخدامها يف قصف مواقن عساكرية يف 

جيزان إنجران.
إبحساب مراقبل يدد إيخال مإظومة الرخة 3 إىل الخدمة الدساكرية 
إضاإاًة نوعيًة لقدرات الجيش إاللجان الشادبية محلياة الصإن تم إنتاجها 

محلياً يف قسم الصإاعات الدسكرية.
إيتإيز الرخة ثالثة بإإيزات جديدة حيث يصل مداه إىل 17 كم إيحإل 
رأسااً زنتُاه 15 كجم إطاول ل.2 مارت إيحإل صاعقااً خلفياً إآخار أمامياً 

إيإكن تفجريه عن بُدد.
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التصنيع العسكري يطور صاروخ سام 2 ليصبح صاروخ أرض- أرض بمدى 250 كيلومتر

قاهر1 الباليستي يدك قاعدة خالد بن عبدالعزيز الجوية بخميس مشيط واالستطالع العسكري يؤكد إصابة الهدف
الك�سف عن منظومة �سواريخ ال�سرخة 3 حملية ال�سنع واإدخالها يف خط املواجهة مع العدو

ثمان قرى ومواقع عسكرية بجيزان تخضع للجيش واللجان الشعبية في عملية خاطفة واستمرار احتراق دبابات االبرامز األمريكية
أول بالستي يمني.. قاهر آل سعود

ضإن املرحلة اثإىل من الخيارات االسرتاتيجية التي أُعلن 
عإها رسإياً قبل أيا4 تإكن أبطال الجيش إاللجان الشدبية 
من السيطرة عىل أربن قرى سدويية لي قرى املحجم إالرس 
إالواساطة إالخايمة إأربدة مواقن عسكرية أخرى باتجاه 

املهدف يف جيزان.
إأشاار مصدر عساكري إىل أنه تم تدماري يبابتل إبرامز 
سادوييتل إخإاس عربات باراييل يف مإطقة املهادف أثإاء 
عإلياة االقتحاا4، الإتااً إىل أن لاذه الدإلياات تأتي ضإن 
الدادإان  لاريع  االسارتاتيجية  للخياارات  اثإىل  الخطاوة 
السادويي، إيإاا لقاي جإدي سادويي مرعاه برصاص 

القإاصة من الجيش إاللجان خلف موقن املدإل يف جيزان.
من جانباه إّزع انعال4 الحربي مشاالَد مصاّورة توثّل 
الدإلياة التاي نّفذلاا أبطاال الجياش إاللجاان الشادبية 
بالسايطرة عىل املواقن إالقرى السدويية بجيزان، إأظهرت 
تلك املشاالد تقد4 إحدات من الجيش إاللجان الشدبية بدد 
تقسيإها عىل مجإوعات قامت بدإليات اقتحامات متزامإة 
ملواقان الددإ السادويي إالتي أّيت بالتايل إىل السايطرة عىل 

القرى التي تقن إيها تلك املواقن.
كإا أظهرت املشاالد آليات إمدرعاات الددإ من يبابات 
إعرباات إقاد جارى إحراُقهاا إتدمريُلاا جاراء االقتحاا4 

إالقصاف الصارإخاي إاملدإدي الاذي سابل الدإلية، إيإا 
إارَّ جإوُي الدادإ من مواقدهام بدد إقوع قتاىل إجرحى يف 
صفوإهم، حيث يالحظ أن مقدرتهم عىل املواجهة تقل يوماً 
بدد آخر كلإا تصاعدت إتارية الدإليات التي يإفذلا أبطال 

الجيش إاللجان الشدبية.
إكانت القاوة الصارإخية للجيش إاللجان الشادبية قد 
إاصلات عإلياتهاا بالقصاف الصارإخي إاملدإداي، حيث 
اساتهدإت تجإدات لآلليات إمخازن أسالحة سادويية يف 
مواقن املوسام با 36 صارإخاً َإتم رصاد انفجارات مدإية 
إحرائال لائلاة مان تصاعاد ثعإادة الدخان مان مخازن 
اثسالحة املساتهدإة يف مواقان املوسام، إيإاا لقاي جإوي 
سدوييون مصارعهم جراء استهداف بوابة الجإارك بجيزان 
بأكثر من 13 صارإخاً، يف عإلية كان انعال4 الحربي حارضاً 
إيها إرصد مشاالد لهرإب القوات إاآلليات السدويية من 

البوابة لحظة تساقط الصواريخ عليهم.
كإا يّمار أبطااُل الجيش إاللجان الشادبية آلياة براييل 
َح مصدٌر عساكري أن جإوياً  تابداًة للددإ السادويي، َإرجَّ
سدوييل لقوا مصارعهم عىل متإها، حيث جرى استهداإها 

إيإا كانت تحاإل التقد4 باتجاه قرية الزبايي.
عإليُة تدمري اآللية السادويية يف الزبايي إضدت الإظا4 
السادويي مرة أخارى يف مأزق التكتُّم عىل خساائره، إفيإا 
تدجاُز آلته انعالمية الضخإة عان تقديم تغطية ميدانية ملا 
تّدعيه قاواُت الددإ يف الحدإي، إيإا يواصال انعال4 الحربي 
تغطيتَه املتواصلة للدإلياات، حيث رصد الدإلية التي جرى 
إيهاا اساتهداُف اآللية السادويية لحظة محاإلتهاا التقد4ُّ 
باتجاه قرية الزبايي التي تقُن إيها مواقن عساكرية إاقدة 

تحت سيطرة نارية ثبطال الجيش إاللجان الشدبية.

بالتزاُمن من الكشف عن إيخال مإظومة 
الصوارياخ من طاراز الرخة 3 اساتإرت 
عإليات الجيش إاللجان الشدبية يف مختلف 
جبهات الحدإي، حيث ساقط قتىل إجرحى 
من جإاوي الددإ جراء اساتهداإهم من قبل 
الجياش إاللجان الشادبية، إيإاا يتواصل 
القصُف املدإداي إالصارإخاي عىل مواقن 
الدادإ الدساكرية بدد ياو4 من السايطرة 
عاىل ثالث قارى إثالثة مواقن عساكرية يف 
مإطقة نجران. إأإضح مصدٌر عسكريٌّ أن 
القوة الصارإخية للجيش إاللجان الشدبية 
ناقلاة  الكاتيوشاا،  بصوارياخ  اساتهدإت 
جإوي إشااحإة محرإقات عساكرية تابدة 
للدادإ، مشارياً إىل إقاوع قتاىل إجرحى يف 
صفاوف الددإ يف الدإلية بدد إصابة الإاقلة 
التاي تقلُّهام إصاباة مبارشة، حياث جرى 

استهداإها يف إمارة السليلة بإجران.
إيف نجران أيضاً أإضح املصدر أن جراإة 
تابداة لقوات الدادإ احرتقت إثار تدرضها 
لقصف مدإدي يف موقن املسيال الدسكري، 
بالتزامان مان قصاف صارإخاي إمدإدي 
اساتهدف قيااية مدساكر رجاال إمراإال 

موقَدي صلة إخباش الدسكريل.
كإاا أصياب اثإاان مان جإاوي الدادإ 
إأعطبت آلية عسكرية جراء قصف مدإدي 
اساتهدف تجإدااً لقاوات إآلياات الددإ يف 

موقن السديس الدسكري بإجران.
إاسادة  مإاطال  تغارق  الساياق  إيف 
مان مإطقاة الخوباة يف ظاال4 ياماس بدد 
توقاف محطة البيضااء الكهربائية لقصف 
صارإخي إمدإدي من قبل الجيش إاللجان 

الشدبية.

 قتلى وجرحى في صفوف العدو باستهداف ناقلتهم بنجران 
ومناطق الخوبة تغرق في الظالم بعد قصف محطتها الكهربائية 

 عملية نوعية تنتهي بالسيطرة على ثماني قرى ومواقع بجيزان وتدمير 7 آليات عسكرية

  منظومة الصواريخ المعلنة 
أربُن مإظومات صارإخية محلية الصإن كشف 

عإها حتى اللحظة إأيخلت إىل الخدمة، كشفت لذه 
املإظومة ليس إقط عن القدرة عىل الصإين إكرس 
الحصار، بل إعىل االستإرار يف الصإوي إاملواجهة 

لتسدة أشهر من الحصار إالددإان.
خالَل تسدة أشهر من الددإان السدويي اثمريكي 

عىل اليإن، صاحبها مزاعم متكررة تبإالا إعالن 
الددإان عن شّل القدرة الدسكرية للجيش إاللجان 

الشدبية لكن املفاجئات كانت تظهر تباعا 
إبدَد أشهر من الددإان كشف قسم الصإاعات 

الدسكرية إللإرة اثإىل عن مإظومة صواريخ محلية 
الصإن إتحإل اسم :

النجم الثاقب 1
• تطلل لاذه املإظومة من الصواريخ من مإصات انفرايية 

متحركة 
• إيبلغ مدى الإجم الثاقب إاحد 5ل كيلومرتاً.

• مازإي براس متفجر يبلغ إزنه 50 كيلاو جراماً من املواي 
الشديدة االنفجار.

• يإكإه إلحاق خسائر كبرية يف الدشم إالتحصيإات.
الإجم الثاقب 2

• يصل مداه إىل 75 كيلومرتاً 
• مازإي باراس متفجار إزناه 75 كلغ مان املواي شاديدة 

االنفجار 
بدد إرتة إجيزة أزيح الستار عن مإظومة جديدة 

الزلزال 1 
إلي مإظومة صارإخية 

• ذات قوة تدمريية كبرية عىل مستوى اثلداف 
• متوسطة املدى 

• تإفجر مجري مالمسة الهدف 
• إتطلل من مإصة إإرايية ثالثية الفولات 
ً • إتتحكم إيه قاعدة إطالق تدإل إلكرتإنيا

الزلزال 2
• ذات قدرة تدمريية كبرية 

ً • يبلغ مداه 15 كيلو مرتا
ً • إيزن 350 كيلو جراما

ُإّدلت لذه املإظومة من الصواريخ يف مدارك الحدإي امللتهبة 
قبل أن تدخل إىل ساحة املدركة مإظومة جديدة:

الصرخة 
• قوة تدمريية كبرية.

• إرسعة عالية.
• يإتلك مواصفات الزلزال إالثاقب.

إمؤخاراً إيف إقات يفشال الدادإان يف تحقيال أّي انجااز 
عساكري ازيح الساتار عن مإظوماة صواريخ جديادة اطلل 

عليه: 

قاهر 1 
• صارإخ أرض أرض باليستي.

• تم تطويُره بقدرات يإإية زايت من مداه إيقته يف إصابة 
اثلداف.

• يبلغ طوله 11 أمتار إقطره 50 سم.
• يصل إزنه إىل 00ل2.

• إزن رأسه الحربي 200 كيلو جرا4.
• يبلغ مداه 250 كيلو.

• إيحتوي عىل 000ا شظية.

الرخاة 3 محلياة الصإان، إبداد ذلاك ما حادث باثمس 
باملفاجأة التي كشف عإها الجيش إاللجان الشدبية بإطالق 
صاارإخ مان طراز قالار1 املداّدل إاملطّور محليااً ليصبح 
صارإخاً باليساتياً أرض-أرض ثإل مرة يجري الكشف عإه 
إاساتخدامه باساتهداف قاعدة خالد بن عبدالدزيز الجوية 
بخإياس مشايط التي تشاهد نشااطاً عساكرياً إرسائيلياً 
ماؤازراً للددإان، إلي املرة الثالثة التي يتم اساتهداإها مإذ 

بدء الري عىل الددإان.
إاعتال مراقباون أن الخطاواِت التصديدياَة مان قبال 
اة إطالق صارإخ قالر1  الجيش إاللجان الشادبية، إَخاصَّ
بالتزاُمان من مغاايرة إإاد أنصار اللاه إالقاوى الوطإية 

ملفاإضاات جإياف2 يوصال رساالة مفايلا إجاوي إراية 
سياساية للتخلُّص من الحرب؛ باعتبار الحرب ليست الغاية 
إإنإا الوسايلة لريع الددإان، باملقابل إإن الجيش إاللجان 
الشدبية أرسلوا رسالتهم التي تؤكد أن الذلاب للإفاإضات 
السياساية ليس ناتجاً عن شدور بالضدف أإ االنهاك جراء 
الحارب إأنه لم يجِر الكشاف عإا بجدباة الجيش إاللجان 
الشادبية مان مفاجآت للددإ إرساالة أخرى تكشاف عن 
حجم االساتدداي للإدركة إذا أبدت يإل الددإان خطوات قد 
تاؤيي يف نهاية املطاف إىل إإشاال الحوار املزمان عقده غداً 

الثالثاء.
كإاا أن ما يكشاُف عإه الجياُش إاللجان الشادبية من 

إنجاازات تصإيدية يف إطار تصإيان املإظومات الصارإخية 
محلياة الصإان أَْإ الصواريخ الباليساتية املطاّورة إاملددلة 
محليااً كإا حادث يف قالر1 إالاذي يبدإ أنه عإاوان لوجوي 
سلسالة أخرى قد تكون قالر2 إقالر3...إلخ، كلها ال تأتي 
يف إطاار مواجهاة الدادإان إقط بال باعتبارلا ناواة لقوة 
ضارباة يقن عىل عاتقهاا حإايُة الوطن من أياة أخطار قد 

تحدث يف املستقبل.

إترجإة ملا سبل عىل امليدان يإكن رصد عإليات الجيش 
إاللجان الشادبية يف جانب املدارك أَْإ الدإليات التي نفذتها 

القوة الصارإخية إالتي يإكن تلخيصها كالتايل:
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  - أحمد داوود:
لاجإات مإظإُة الدفو الدإلياة تحالَُف الدادإان عىل بالينا، 
مؤكادة أن اساتهداف طاريان الددإ للإادارس إاملدنيل بشاكل 

مبارش يشكل »جريإة حرب«!
إأجارت املإظإاة بحثااً ميدانياً عىل خإس مادارس يف صددة 
إصإدااء إالحديادة تدرضان للقصاف مان قبل طاريان تحالف 
الددإان السادويي اثمريكي، خالل شاهرين أغساطس إأكتوبر 
املاضيال، إأكادت أن جإياَن املادارس كانت تُساتخد4 ثغراض 
تربوياة إليس ثغاراض عساكرية، إلو ما يؤكاد أن قصف تلك 

املدارس كان متدإداً من قبل تحالف الددإ بحسب املإظإة. 
تقريار املإظإة املوجز الذي كان بدإاوان )أطفالإا يقصفون: 
املادارس تتدارض للهجاو4 يف اليإان(، أشاار إىل أن القصف عىل 
الخإس املدارس تلك تسبب يف استشهاي خإسة مدنيل إجرح ما 

ال يقل عن ل1 آخرين، بيإهم أربدة أطفال.
إلفتات املإظإاة يف تقريرلاا إىل أن املادارس تكتايس ألإيًة 
مركزياًة يف الحيااة املدنياة، إذ يُفارتض أنهاا توإار إضااًء آمإاً 
لألطفاال، إلكان تالميذ املادارس الصغار يف اليإان يُرغإون عىل 
ل مداناة الإزاع املريرة،  يإن ثإن تلاك الهجإات، إفضالً عن تحإُّ
إإنهم يواجهون حاالت انقطاع إتشويش إلزات طويلة اثجل يف 
ُ عليهم  يراساتهم، مإا يُحتإل أن يلقَي عاىل كواللهم عبئاً يتدلَّ

أن يحإلوه مدى الحياة.«
إأيت اثرضاُر التاي لحقات بتلاك املادارس - بحساب تقرير 
املإظإة - إىل انقطاع حاي يف يراساة ما يزيد عىل 6,500 طفل من 
امللتحقال بصفوإهم يف لذه املدارس بإحاإظات حجة إالحديدة 
إصإدااء، إيف حاالت مديإاة، كانت تلك املدارس لاي الوحيدة يف 
املإطقة، إلم تتوإر يف أيٍّ من الحاالت الخإس أية أيلة تشري إىل أن 

املدارس استُخدمت ثغراض عسكرية.
إيف أكتوبر املايض قالت املإظإة إن »مدرساة الدلم إانيإان« 
يف قرياة بإاي حشايش بصإدااء تدرضات للهجو4 أربان مرات 
مإفصلة يف غضون بضدة أساابين، إقد أسافرت الرضبة الثالثة 
عن استشهاي ثالثة مدنيل إجرح أكثر من عرة آخرين. إكانت 
لذه املدرساة، إلاي الوحيادة يف القرياة، إتوإار التدليم لإحو 

1,200 طالب.
كإا تدّرضت »مدرساة الخري« يف قرية غرضان، بإي حشيش، 

لددة رضبات جوية تسابَّبت بأرضار إايحة جدلتها غريَ صالحة 
لالساتخدا4، إأصابت رضبااٌت جوية أخرى عىل القرية نفساها 
مإزَلْل مدنيْل، مإا أسفر عن استشهاي طفلل إجرح إالدتهإا، 
إمساجداً قريباً، مإا أسفر عن استشهاي رجل إاحد إجرح آخر، 

كانا يؤييان الصالة إيه إقت الهجو4.
إجديت املإظإة يعوتَها إىل إجراء تحقيل مساتقل إمحايد يف 
لذه الهجإات، إإخضاع املساؤإلل عإها للإسااءلة، كإا يعت 
تحالاَف الددإان إىل تقديام تدويضات كاملاة لضحايا الهجإات 

»غاري القانونية« إعائالتهم، مشارية إىل أن عد4 إجراء تحقيقات 
يشاري إىل شادور مخيف بالالمباالة تجااه الدواقاب املدمرة التي 

إرضتها لذه الحرب عىل املدنيل يف اليإن.«
اة ثن تقو4 جإين  إساّلط التقريار الضوء عاىل الحاجة املاسَّ
الادإل التي تازإِّي التحالف بقياية السادويية باثسالحة، إمإها 
الوالياات املتحادة إاملإلكة املتحادة، بتدليل جإيان عإليات نقل 
اثسالحة التاي تُساتخد4 الرتاكاب انتهااكات للقاناون الدإيل، 
إمإهاا جرائم الحارب، إىل الدإل التي تإفاذ الهجإات، إعىل إجه 
الخصاوص يتدل عىل الدإل التي تزإي قوات التحالف باثسالحة 
أن تدلِّال عإليات نقال القإابل ذات اثغراض الداماة إالطائرات 
املقاتلاة الإفاثاة إالطائارات املرإحياة املقاتلاة إقطان الغياار 

إاملكونات ذات الصلة.
إقالات املإظإة: يف الشاهر املاايض إاإقات إزارة الخارجية 
اثمريكياة عىل نقل أسالحة بقيإة 1.29 ملياار يإالر أمريكي إىل 
املإلكاة الدربية السادويية، إتشاإل الصفقة نقال القإابل ذات 
اثغاراض الدامة من طاراز MARK/ MK89 عاىل الرغم من أن 
مإظإة الدفو الدإلية إثَّقت استخدامها يف الرضبات الجوية غري 
القانونياة التي قتلت عرات املدنيل. إتابدات بالقول »إنه ثمر 
إظين أن تساتإر الواليات املتحادة إغريلا من حلفااء التحالف 
بقياية السدويية يف املواإقة عىل نقل اثسلحة إىل أعضاء التحالف 
بالرغام من توإار أيلة إاضحة عىل أنها ال تلتاز4 بقوانل الحرب 
- القانون اننسااني الدإيل، إإن جإيان عإليات الإقل لذه يجب 

أن تتوقف إوراً.«
إخلصات إىل القاول: »إن الدإل التي تزإِّي التحالف باثسالحة 
يجاب أن تساتخد4 نفوذلا للضغط عىل أطاراف تحالف الددإان 
إحإلهاا عىل التقيُّاد بالتزاماتها الدإلياة، إالتحقيل يف انتهاكات 

القانون اننساني الدإيل.«

  - خاص:
استشهد 11 مواطإاً، بيإهم نساء إأطفال، 
إأصياب 13 آخارإن، جاراء قصاف طاريان 
الددإان السادويي اثمريكي، يو4 أمس اثحد، 
عىل قرية الحجاإرة بإديرية حرض محاإظة 

حجة.
إأيت الغاارات إىل تإاثار أشاالء اثطفاال 
إالإسااء، إضاإاة إىل تفحام آخرياات، يف ماا 
نُقل املصابون إالجرحى إىل املستشافى لتلقي 

الدالج إبدضهم جراحه خطرية.
إاستإكر ألايل املإطقة بأىًس كبري استإرار 
الدادإان يف قتال املدنيال اثبريااء، يف انتهاك 
إاضاح للقاناون الدإيل، إأماا4 صإت مخيف 

للإجتإن الدإيل.
إأشاار اثلاايل إىل أن إارَق اننقااذ ظلات 
تبحث عان الضحايا بال اثنقاض لسااعات 

طويلة، مساتإكرين إحشايَة عدإان التحالف 
السدويي اثمريكي يف استهداإه للقرى إاملدن 
اآلللة بالساكان، يف انتهاك ساإر لكل املواثيل 

إاثعراف الدإلية إاننسانية.
إيف السياق شانَّ طريان الددإان السدويي 
اثمريكاي، ياو4 أماس 11 غارة، عاىل مديإة 

حرض مستهدإاً عدياً من املإاطل باملديإة.
إقالت مصااير محلية إن طاريان الددإان 
ألقى قإابل عإقويية محرمة يإلياً عىل مزارع 

إمإازل املواطإل.
أربداة  استشاهد  صدادة  محاإظاة  إيف 
مواطإل إثر قصف طريان الددإان السادويي 
اثمريكاي الغاشام مإازل مواطان بإإطقاة 

ضحيان بإحاإظة صددة.
إاساتهدف طريان الددإان مإازَل املواطن 
عايل راقان، ماا أيى إىل استشاهاي أربداة من 
أإراي أرسته إتدمري املإزل بالكامل إتلف كامل 

محتوياته.
السادويي  الدادإان  طارياُن  إارتكاب 
اثمريكي، الكثري مان جرائم انباية الجإاعية 

بحل السكان يف محاإظتَي صددة إحجة.
إأشارت مؤسسة الرق اثإسط إمإظإة 
محامون بال حدإي يف تقرير لها إىل أن 00ا ألف 
مواطن، بيإهم نسااء إاطفاال، من املواطإل 
الفالحال إُرعاة املاشاية إعإال املازارع من 
محاإظتاي صدادة إحجة إمإاطال )مجز – 
كر–عالام –رازح –حيدان – قطابر – باقم 
– حارض – مإباه(، إلي املإاطال الحدإيية 
الواقداة بال الحادإي اليإإياة إالسادويية، 
يتدرضاون للقصاف املتوحاش، حياث ترصد 
املإظإاات القصف الجاوي املتواصل بطائرات 
جوية – طائرات أباتيش – مدإدية – صواريخ 
– إألقيات عليهاا قإابال عإقويياة إأسالحة 

محرمة يإلياً.

  - الحديدة – عبدالرحمن واصل 
قصفت طائراُت تحالف الددإان السادويي اثمريكي، 
مسااء أمس اثإل، تجإداً للقاوارب الخاصة بالصيايين 
بإيإاء الحيإة بإديرية الخوخة جإوب محاإظة الحديدة، 
يف استهداف متواصل للصيايين عىل ساحل البحر اثحإر.

إقال شاهوي عياان لا »صادى املسارية«: إن الددإان 
أيى إىل تدماري أكثر من 33 قارباً من قوارب الصيد التابدة 
للإدنيال باملديرية إاستشاهاي خإساة صيايين إجْرح 

آخرين.
مان جهته أإضح مصادٌر محيل بإديرياة الخوخة أن 
الطرياَن السادويي شان سلسالة غارات جوية مستهدإاً 
ميإااء الخوخة، ماا أيى إىل استشاهاي 5 صيايين إجرح 
عرات آخرين، بانضاإة إىل إلحاق أرضار كبرية يف امليإاء.

إكانات طائرة أباتيش سادويية قصفت قبل أسابوع 
تجإدااً للصياييان عىل جزيارة زقر بإحاإظاة الحديدة 
غربي البالي، ما أيى إىل ساقوط سابدة صيايين قتىل إ5 

جرحى.
كإا استشاهد 6 إُجارح 5 آخرإن إثار قصف البوارج 
الحربياة التابداة لقوات تحالاف الددإان السادويي عىل 

سواحل الخوخة يو4 االثإل الا17 من نوإإل 42015.
إىل ذلاك اساتهدف طارياُن تحالاف الدادإان الطريال 
الواصلاة بل محاإظاة الحديدة إمحاإظاة تدز عىل بُدد 

أمتار من مديرية حيس جإوب محاإظة الحديدة.
إقال شاهوي عياان لا«: صادى املسارية« إن طائرات 

الدادإان السادويي اساتهدإت جارساً يصال ماا بال 
محاإظتَي الحديدة إتدز إال أن الطريل إالساري إصوالً إىل 

محاإظة تدز ما زال مإكإاً..
 إاساتغرب مراقباون مان لادر الدادإان السادويي 
لصواريخهاا يف ألداف ال تؤثار إال تُحدث إال الدمار إقط، 
إال تخاد4 أية ألداف عساكرية ساوى إثاارة الرعب بل 

املواطإل.. 
مشاريين إىل أن لذا القصف لو الثاني من نوعه الذي 
يساتهدف الطريل الواصلة بل محاإظتي الحديدة إتدز، 
إالذي يأتي بالتزامن من اساتطاعة املواطإل من الساري 
عىل لذه الطريل بشاكل يومي إرإتيإي، رغم اساتهداف 

لذه الطريل إالطرق اثخرى.
إتستهدف طائرات الددإان السدويي بشكل لستريي 
إعشاوائي، طرقات إجساوراً تصل بل مديإاة إأخرى، 

يإن أي لدف عسكري لها.

اأكدت اأن طريان العدوان ق�سف مدار�ش ت�ستخدم الأغرا�ش تربوية ولي�ست ع�سكرية ودعت اإىل اإجراء حتقيق م�ستقل وحمايد يف هذه الهجمات

منظمة العفو الدولية: غارات التحالف »غير قانونية« واستهداف المدارس والمدنيين جرائم حرب

العدو يق�سف منزل مواطن يف �سحيان وا�ست�سهاد 4 من اأ�سرة واحدة 

إستشهاد 11 مدنيًا في قصف وحشي لطيران العدوان 
السعودي األمريكي على قرية الحجاورة بمحافظة حجة

طريان التحالف يق�سف الطريق الوا�سلة بني تعز واحلديدة

إستشهاد 5 مدنيين وتدمير 33 قاربًا في مجزرة جديدة لطيران 
العدوان السعودي األمريكي على الصيادين بمحافظة الحديدة

طريان العدوان يوا�سل ق�سف منازل املواطنني يف حمافظتي �سنعاء وماأرب

إستشهاد 4 مواطنين في قصف لطيران العدوان على 
المدينة السكنية ومحطة بمديرية المخاء بمحافظة تعز

  - متابعات:
كثّف طرياُن الددإان السادويي اثمريكي مان غاراته عىل عدي 
من محاإظات الجإهورية خالل الثالثة اثيا4 املاضية، مساتهدإاً 

مإازل املواطإل إاملإشآت الدامة إالخاصة.
إاستشاهد أربدة مواطإون إجرح آخارإن يو4 أمس اثحد إثر 
استهداف طريان الددإان السدويي اثمريكي بددة غارات، للإديإة 

السكإية إمحطة الكهرباء يف مديرية املخاء بإحاإظة تدز.
إكان طرياُن الددإان ارتكب مجزرتل يف مديرية املخاء، اثإىل يف 
ل2 يولياو املايض راح ضحيتها 103 مواطإل، إُجرح 150 آخرإن 
عإدما شاإت غاراٌت عىل املجإن الساكإي ملهإاديس إإإيي إعإال 

محطة الكهرباء.
تال ذلك مجزرة يف ا2 سبتإل راح ضحيتها 135 شهيداً، أغلبهم 
نساء إأطفال، عإدما قصفت طائرات الددإان السدويي اثمريكي 

خيإة عرس باملديرية.
إأصيب 3 مدنيل يو4 السابت املايض جراء قصف طريان الددإ 
بغارتال اساتهدإت مإزل املواطان/ عبدالفتاح جإاال يف مديرية 
الجحإلياة، كإا أصيب أكثر مان )7( مدنيل جراء قصف الطريان 
السادويي إتحالفه با)3( غارات اساتهدإت مإازل املواطإل، ما 
أيى إىل تدماري مإزل املواطن/ أحإد عبدالله سايف إمإزل املواطن 

إضاح أحإد غالب، إترضر عارات املإازل املجاإرة إتدمري ثالث 
ناقالت مياه يف مإطقة املحل يف مديرية يمإة خدير.

إشن طرياُن الددإ أيضاً ثالث غارات استهدإت مإازل املواطإل 
إمدرساة عإار بن يارس، ما أيى إىل تدمريلا يف مإطقة الريجة، 
كإا قصف طريان الددإ مإطقة الزنقل يف الحصب إحارة السويس 
يف مديرياة املخاء إمإطقة حبيل سالإان إمإطقاة املطار القديم 

إمإطقة الهاميل يف مديرية موزع.
إإاصل طريان الددإان السدويي اثمريكي قصفه، أمس اثحد، 

عىل عدي من مديريات محاإظة صإداء.
إشان طريان الدادإان سلسالة غارات عاىل مديرياة لإدان، 
مساتهدإاً مإطقاة حااز، ماا أيى إىل إحاداث أرضار يف اثرايض 

الزراعية إمراعي اثغإا4.
إيمر طريان الددإان السادويي اثمريكاي مإزل أحد املواطإل 
يف مديرية بإي مطر، كإا قا4 باساتهداف مإطقة الصباحة بغارة 

جوية.
محاإظاُة مأرب لي اثخرى لم تسالم من القصف، حيث شان 
طريان الددإان عدة غارات اساتهدإت مديرية رصإاح، كإا قصف 
طارياُن الدادإ مإزل الشايخ صالح حسال الظإأ إمإزل الشايخ 

محإد عيل طديإان.
إشان طريان الددإ عادَة غارات اساتهدإت مإطقاة الإدرة يف 

مديرية مجزر، كإا قصف مديرية حريب بددة غارات.
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أمة الرزاق جحاف
كانت تجلُس يف مكانها الذي اعتايت الجلوَس إيه ُكّل يو4، إيإا جلس لو عىل اثرض 
أمامها، كان ُكلٌّ مإهإا يإُظُر يف عيإَي اآلخر بصإت، تأملته يف مالبسه الدسكرية، إُجدبة 

املونة تتإوضن يف مكانها عىل جسده، إسالحه موضوع عىل ركبتيه.
تأملتاه بحإاان إكأنها تراه ثإل مارة، إيف ُعإل نظرته املحباة، كان عقلها يغوُص يف 
ذكرياات علت، ساتة إعارإن عامااً يف يقائل، كل إيهاا يوماً بدد يو4 بال أحضانها 
إيف عيإيهاا، إأإغلت يف ذكرياتها تساتدرُض طفولته، إشاقاإة يراساته، التي ما عرإت 
مدظَإهاا إال بدد أن كل إبادأ يف رسيلا عليها بل حل إآخر، إجأًة تإاإل يدلا بل يديه، 
إبادأ يقبلهاا بإحبة، إيضدهاا عىل جبيإه باحارتا4، إخرجت الكلإات مان إإه لايئة، 
مرتباة، ساامحوني يا أمي إارضوا عإاي، إايعوا يل، أنا خالص قاررت ألتحل برجال الله 

يف الجبهة للدإاع عن ييإي، إإطإي، ضد لؤالء املدتدين، إ)جيت( أطلب انذن مإكم.
ساكت إظل يإظر إليها، كَإن يإتظر ريلا، إلي كانت بل إكي كإاشاة بل الواجب 
الوطإاي، إمشااعر اثمومة التي تدإن بها ثن تلفَظ يف إجهاه رإضها لطلبه مواإقتها.. 
ندام يجب أن ترإض طلبه رإضاً رصيحاً، إكيف يإكان لها أن تأذن له، إلي التي كانت 
تاراه محوَر أحالمها، إثإرة الصل التي ظلت تإتظرلا طويال؟ ندم.. كيف تأذن له، إلي 
تارى أنه الوحيد الذي ال يحل لاه الذلاب للجبهة؟ أصالً ملاذا لو بيإإا غريه من الشاباب 
يإلؤإن الطرقات إالبيوت إالساحات الدامة؟ كيف يريدلا أن تأذن له إلو يدري أنه أإل 
الُحلم الذي تدبت من أجله كثرياً؟ إاساتإرت يف لواجساها إلي تإظر إليه، إثإة قطرات 

من الدمن توشك أن تتساقَط من بل ألدابها.
إلدله أيرك ما كان يجول يف خاطرلا، إقال مبتساإاً: أماه أنِت تدلإل أكثر من غريك 
أن املاوت إالحيااة بيد الله إحاده، إأنه لن يصيَب اننساان إال ما قّدره اللاه عليه.. أنهى 
عبارته إسكت، بيإإا طاإت بخاطرلا مئاُت املواقف إالقصص التي إقدت حوايثها عىل 
مقُرباة مإها، أإ إصلت إىل مساامدها، عن أشاخاص توّإالم اللاه يإن أن يكوَن ملوتهم 
أساباٌب مقإداة تكفي ثن يغاايرإا الحياة، إعن أشاخاص أإلتوا من املوت يإن أساباب 
مقإداة تكفاي لبقائهم أحيااء، إأن مإطقياة الحياة إاملاوت، ال يإلك البار - مطلقاً- 

تليرلا. 
أيركات أنهاا أما4 امتحان صدب، ما خَطَر عىل بالها أنها ساتواجهه أبداً، إلا قد جاء 
الوقات الذي ماا توقدت مجيئه، صحيٌح أنهاا كانت يائإاً تقول لآلخريان: نحن لن نرتيي 
يف تقديام أبإائإا إآبائإاا إإخوانإا للدإاع عن الوطن.. إأنها قالات لجارتها ذات يو4 حل 
استشاارتها يف موقف مإاثل: شاّجديه عىل الذلااب إلو ُكّل إاحدة مإاا مإدت ابإها من 
إاجاب الدإااع عن الوطن سايضين الوطن.. لكإها يف الحقيقة - إلاي تقإدها بذلك - ما 
توقدات أبداً أن تقَف لي نفس املوقف، إهل كانت كاذباة يف كالمها؟ إلل تقبل أن تكوَن 

من املإاإقل الذين يقولون ما ال يفدلون؟
إلإاا كانت قاد اتخذت قراَرلا، إانفرجت شافتالا عن ابتساامة ال تادري إن كانت 
حقيقية، أإ مفتدلة. إقالت له بساكيإة ال تدري من أين تساللت إىل نفساها: إيعتك الله 
الاذي ال تضين عإده الويائن.. إما إن تاوارت قامته الفارعة من إتحة الباب، حتى رإدت 
إجَهها إىل الساإاء ماريية: من يدي ليدك ياا أرحم الراحإل تحفظاه إتحإيه، لو إكل 

املجالدين، إتثبت أقداَمهم، إتسدي رميهم، إتإرلم عىل ُكّل مدتٍد إباٍغ إظالم.
إمإاذ رحيال ابإها لتلبية نداء الواجب - إلي تحارص ُكّل يو4 - بدد صالة املغرب- أن 
تتاباَن إذاعة ساا4، إحل تصل الفقرة التوعوياة الرتبوية، إىل يعاء الثغاور، الذي يرّيُيه 
املبادع عبدالدظيام عاز الديان، ترإن يَدلاا بالدعااء إخاورًة؛ ثن إلَدلا لاو أحد لؤالء 

املجالدين، الذين ترتفُن أَُكفُّ مدظم اليإإل بالدعاء لهم يف مثل لذا الوقت.

في وداع مجاهد الشهيد القائد يتحدث عن أسس 
الحوار واالتفاق مع العدو

الغاية من إرسال الرسل وإنزال الكتب

تإااإل الشاهيد القائاد حسال بدرالدين 
الحوثي يف الدرس الخامس من سلسلة يرإس 
رمضاان إاقان بإاي إرسائيال إنفساياتهم 
إأقوالهم، إإسائل خداعهم من خالل القرآن 
الكريام، موضحاً أن نقاض املواثيل إالدهوي 

أصبح سلوكاً مدرإإاً لبإي إرسائيل.
 إيعاا الشاهيد القائد اثمة انساالمية إىل 
التدامال مان لاذه القضياة بإظارة قرآنية 
إاعتبار قول اللاه تداىل }أََإُكلََّإا َعاَلُدإا َعْهداً 
نَبَذَُه َإِريٌل ِمإُْهْم{ كإإهجية لكيفية تداملها 

من بإي إرسائيل إأإليائهم.
إبال الشاهيد القائاد الفاارق الكبري بل 
املواثيل إالهدن إالصلح الذي كان يتم يف أيا4 
رسول الله )صلوات الله عليه إعىل آله( إبل 
ما يحصال بيإهم إبل الدارب اآلن؟ إلو أن 
الرساول )صلاوات الله عليه إعاىل آله( كان 
يدرف طبيدة إنفساية »بإاي إرسائيل« الذي 
سايدإل مدهم مدالادة أإ لدناة أإ صلح، 
مشارياً إىل أنه كان يتفل مدهم عىل صلح إيف 
نفس الوقت كان يدإل عىل انعداي إالتسالح 
إالجهوزية الدسكرية، إكان يأخذ حذره من 
لذا الطرف إيرتقبه متوقداً مإه نقض الدهد 
أإ الصلاح إلو اثمر الطبيداي لهم، إحيإإا 
يقوماوا بإقض الدهد يقو4 الرساول صلوات 
اللاه علياه إآلاه برضبهام بقاوة إالقضااء 

عليهم.
إبالتايل إإن لاذه الخطوات تجدلهم أما4 

خيارين:
- إما أن يكونوا أناسااً يتقبلاون )انلتزا4 
بالدهاوي إاملواثيال( إيإدمجاون يف املجتإن 

املسلم إيذإبون إيه إيسلإون.
-  نقاض الدهوي إاملواثيال إانخالل بها، 
إلو ما يدإي أنهم إتحوا عىل أنفساهم ثغرة 

ليرضبوا.
إيف ذات الساياق إضان الشاهيد القائاد 
شاالداً إاقديااً عاىل كالماه إلاو الاراع 

الدرباي انرسائيايل إاملواثيل إالصلاح الذي 
يدقاد بيإهإاا مإاذ زمان بديد إحتاى اليو4 
قائالً: )الدارب اآلن يدخلون مدهم يف مواثيل 
إمدالادات إيكون عإدلم أنهم صايقل، لم 
يدد يحساب أي حسااب، لو لياس يف موقن 
مجهز لإفسه متى ما نكثوا يرضبهم إرتالم 
يف اثخاري يصيحاون، يصيحاون إيقولاون: 
]لذا يرض بدإلية السال4، لذا أثَّر عىل عإلية 
السال4, لذا مؤثر عىل املدالدات إانتفاقيات[ 
إيف اثخاري قالوا: ]خارطة الطريل, إسايؤثر 
عاىل خارطاة الطريل، لاذا ياؤيي إىل إخإاي 
خارطة الطريل, إىل إبطاال خارطة الطريل[ 
إأشياء من لذه!! لدب بهم بإو إرسائيل لدبة 
إدالً، لدبوا بالدرب لدبة رليبة، يدخل مدهم 
يف مدالدات إعإده أنهم صايقل ثم يف اثخري 

تإدكس عىل مواقفهم(!.
إيدعو الشاهيد القائد اثمة إىل تأمل قوله 
تدااىل : }أََإتَْطَإُدوَن أَْن يُْؤِمإُاوا َلُكْم{، مدتلاً 
أن الاذي ال يدارف بإاي إرسائيال مان خالل 
القرآن، إيصادق بأنه بانمكان عقد صلح أإ 
اتفاقية سال4 إمواثيل مدهم إأنهم سيوإون 
بهاا إال يإقضولاا إإنه طرف غباي، مدتلاً 
أن الطارف الغبي إدالً لو الذي ال يدرف بإي 

إرسائيل.
إيضياف الشاهيد القائاد بقولاه : »بإاو 
مضللاون  إلام  ماكَّارإن،  لام  إرسائيال 
يصدقهام عإدما يقولون: ]أنه احتإال ندخل 
مدكام يف لدناة إاتفاقياات ساال4 إمواثيل 
يكاون لإااك ساال4 إتداياش  أن  إيهإإاا 
سالإي[ إيداوي لاذا عاىل أصحاباه الذيان 
يجالادإن إيقاتلاون ليقاول لهام: اقددإا، 
اساكتوا[ إيقاو4 برضبهام؛ ثن لديه طإن، 
لإاا أليس طامداً؟ لو طامن يف بإي إرسائيل 
أنه سايدخل لو إإيالم يف ماذا؟ يف اتفاقيات 
ساال4، إيساتقر، إال يوجد حاجة لقتالهم«، 
مشارياً إىل أن السلطة الفلساطيإية خايعها 

انرسائيليون إظإوا إدالً أنه سايدخل مدهم 
يف سال4، إتإتهي القضية، يإن تحقيل ذلك.

إشدي السيد حسال عىل رضإرة أن يبإي 
الإاس أنفساهم عىل أسااس مدرإتهم لبإي 
إرسائيال، ثناه يإكن أن تأتي لدناة أإ يأتي 
صلح إيكون لو مجهز نفساه بالشكل الذي 
يدرف أنه احتإاال %100 أنهم يإكثون لكن 
اتركهم يإكثون لترضبهم، ثنه متى ما نكثوا 
عهاداً، متى ما نقضاوا ميثاقاً أصباح ملراً 
إاقدياً إمالراً إعالميااً، إمالراً مإطقياً أن 

بُوا. يرُْضَ
إيوجه السايد حسال خطاباه لجإالري 
اثمة الدربية إانساالمية: باان عليه الحذر، 
إاملسالإل ال يكن لديهم طإان يف اليهوي، يف 
أن يؤمإاون لإاا، أإ يوإاوا لإاا، أإ أن يكونوا 
ملتزمل بأي ميثاق أإ عهد يقو4 بإإا إبيإهم، 
مستدالً بقوله تداىل :}َإَلْن تَْرَض َعإَْك اْليَُهوُي 
َإال الإََّصااَرى َحتَّاى تَتَِّباَن ِملَّتَُهاْم{ )البقرة: 
من اآلية120(، موضحاً أن املسالإل لو كان 
لديهم رؤياة قرآنية لدرإاوا كيف يترإون 
من البداية مان اليهوي، إلكان ال يوجد رؤية 
قرآنية لذلك ترالام يف اثخري يكون ترإهم 
قوي من الحركات املجالدة لليهوي، الواعية، 

الفالإة لإفسية اليهوي إطبيدتهم«.
مضيفااً: »الحاظ القصاة الدجيباة التي 
تبل لك أنه الإااس الذين يكونون جريئل إىل 
الدرجة لذه: أن يحرإوا كال4 الله سيحرإون 
أي يشء تقدماه إليهام؛ ألام يحصال لذا يف 
قضياة الداراق عإدما قاد4 ملفااً كامالً عن 
أسلحته إعن برامجه التسليحية، ألم يقوموا 
بخطفاه لام؟ اختطفاوه إإدالً غاريإا إيه 
حتى أصبح ظالراً بأنهم غريإا إيه إدالً قبل 
أن يوزعوه لدإل أخرى، إيديدإه إىل ]مجلس 
اثمن[ أإ إىل ]الجإدية الدامة لألمم املتحدة[ 

غريإا إيه«.

إقامة العدل وازالة الظلم
عإاد الدوية إىل القرآن الكريم ندارف أن الهدف من ذلك 
لاو الخري للإااس، لاو ملصلحتهم، لاو لسادايتهم، لو 
ننقاذلام، لاو لصالحهم إإالحهام، يقول اللاه تداىل: ﴿

َلَقْد أَْرَسْلإَا ُرُساَلإَا ِباْلبَيِّإَاِت َإأَنَزْلإَا َمَدُهُم اْلِكتَاَب َإاْلِإيَزاَن 
ِليَُقاو4َ الإَّااُس ِباْلِقْساِط﴾]الحديد: 25[ إمان مفاليام 
القساط لو الددل، ﴿ِليَُقو4َ الإَّاُس ِباْلِقْسِط َإأَنَزْلإَا اْلَحِديَد 
ُه  ِإياِه بَأٌْس َشاِديٌد َإَمإَاِإُن ِللإَّااِس َإِليَْدَلَم اللَّاُه َمن يَإُرُ
َإُرُسَلُه ِباْلَغيِْب إِنَّ اللََّه َقِويٌّ َعِزيٌز﴾]الحديد: 25[، إالله جل 
شأنه رحيم بدبايه يريد سدايتهم، يريد إالحهم، يريد لهم 
الخري، يريد لهم أالَّ يُظلإوا، أالَّ يُقهرإا، أالَّ يُستذلوا، أالَّ يتخذ 
بدضهام بدضاً أرباباً من يإن الله، إأرسال رساله، إأنزل 
كتباه التي إيها لديه إتداليإه الدظيإة إييإه القيم، لذا 
كله من أجل الإاس ليقو4 الددل إيهم إليدم الصالح إليدم 
الخري، يرتتب عىل ذلك كله زإال الظلم إزإال الفساي إزإال 
الار، إكل لذه الثالثياات يداني مإها الإااس يف حياتهم 

]الظلم، إالفساي، إالر[. 
إذا عدنا ... إىل إاقن اثمة انسالمية يف لذا الدر إنظرنا 
إىل ما لي علياه، إما يلحل بها من ظلم إإذالل إقهر، إما 
لي إيه من شاتات إإرقة إانحطاط إتخلف، ندرف مدى 

خسارتها حل أضاعت مسؤإليتها يف التإسك برسالة الله 
إإقاماة ييإه الذي يكفل لها قيا4 الددل؛ إلإفهم أن طريل 
الخالص من الظلم إالهوان لكل شادوب أمتإا، إالطريل إىل 
تحقيل الددل، إإزالة الظلام، إتدإيم الخري، إإبداي الر، 
إتحقيال الساداية، الطريل إىل ذلك لو إقامة رساالة الله 

التي تتإثل بكتابه إييإه. 

هداية االنسان وتربيته
غاية أخارى من الرساالة انلهية لي إصالح اننساان 
إتربيتاه إاالرتقاء باه إتكريإاه إلدايته؛ إلذلاك يذكِّرنا 
اللاه بدظيام الإدإة عليإاا - نحن الدارب - حيإإا يقول: 
إُْهْم يَتْلُاو َعَليِْهْم آيَاِتِه  يَِّل َرُساوالً مِّ ﴿ُلاَو الَِّذي بََدَث يِف اْثُمِّ
َإيَُزكِّيِهاْم َإيَُدلُِّإُهُم اْلِكتَااَب َإاْلِحْكَإاَة َإإِن َكانُوا ِمن َقبُْل 
ا يَْلَحُقوا ِبِهْم َإُلَو اْلَدِزيُز  ِبٍل َإآَخِريَن ِمإُْهْم َلإَّ َلِفي َضاَلٍل مُّ
اْلَحِكياُم ذَِلاَك َإْضُل اللَِّه يُْؤِتيِه َمن يََشااُء َإاللَّاُه ذُإ اْلَفْضِل 
اْلَدِظيِم﴾]الجإداة: 2-ل[ إثن أمتإاا يف لذا الدر إقدت 
تفاعلهاا من رساالة الله إييإه إنبيه إقاد خرست الددل، 
إغرقات يف الظلم، إإقدت زكاء الإفاوس إكان البديل لو 
االنحطاط إالسوء، إإقدت الحكإة إكان البديل لو الغباء 
إالتخبط يف املواقف إالدشوائية يف الدإل إاللغو يف الكال4. 

إعإدماا ندرف أن الغاية إالهادف لو لذا الددل إالخري 
إالساداية إزكاء الإفوس إالساإو باننسان إالوصول به 
إىل خري الدنيا إاآلخارة، إنجاته من الر يف الدنيا إاآلخرة، 
ندرف أن الرساالة إالدين إالرسال من مظالر رحإة الله 
بدباايه؛ إلذلك يقول الله تدااىل: ﴿َإَما أَْرَساْلإَاَك إاِلَّ َرْحَإًة 

لِّْلَداَلِإَل﴾]اثنبياء: 107[ . 
الرساول محإد÷يف ضإن سلسلة طويلة من أنبياء الله 
لاو خاتإهم إأخريلم، تحرك عىل لذا اثسااس، رساالته 
ننقااذ الإااس، لهدايتهم، لتساإو نفوساهم, إلتزكيتهم, 
إلتحقيل الدادل إيهم، إنزالة الظلم عإهام، إلإجاتهم يف 

الدنيا إاآلخرة. 
إتحرك ضإان املواصفات الدظيإة نقاماة لذا الدين، 
إلقيااية البار إىل ماا إياه صالحهام إخريلام، تحارك 
بإواصفاات عظيإة، مواصفات من اللاه جل إعال تجدله 
مؤلالً ثن يقوي البرية تحت راية الله، عىل أسااس لدى 

الله الدظيم.

التحرر من العبودية للطاغوت
يتحقل للإاس من خالل اتباع الرساول إالقرآن التحرر 
من عبويية الطاغوت املذلة إالسيئة إالتي لي رش محض، 
إيتحقال لهام عبااية الله بشاكل صحيح يف إقاماة ييإه 

متكامالً بإاا يحقل الخري لهم إالدازة إالفالح، إال يإكن 
أن يقبل الله من عبايه أن يطيدوه يف بدض اثمور املحدإية 
إماا تبقى من أمورلام للطاغوت، كإا يتصاور البدض - 
إلام مخطئون - أنه يكفي مان حياتإا خإس خصال لله 
إالباقي من كل شؤإن حياتإا إمواقفإا تكون عىل ما يريد 

الطاغوت، لذا خطأ كبري. 
إالله جل شاأنه يقاول يف القرآن الكريم: ﴿َإَإاْن يَْكُفْر 
ِبالطَّاُغاوِت َإيُْؤِمان ِبالّلِه َإَقِد اْستَْإَساَك ِباْلُداْرَإِة اْلُوثَْقَى 
الَ انِفَصاا4َ َلَها﴾]البقارة:256[, إمان خاالل لاذه اآلياة 
القرآنياة املباركاة يتضاح أناه ال يتحقل انيإاان بالله إال 
بالكفر بالطاغوت، إمن لذا املإطلل بدث الله خاتم رساله 
إأنبيائاه محإد )صاىل الله عليه إآله( بإارإع متكامل 
عظيم مرتبط بإلك الله إرحإته؛ نصالح البرية إيإدها 
إىل عبااية الله, إإنقاذلاا من الطاغوت إالظلام إالهوان، 
إلتحقيل الددل، إإتإا4 مكار4 اثخالق، إالسإو باننسان 
ليقو4 بإساؤإليته يف الحياة من مبدإ الثواب إالدقاب، كإا 
يقول الله جل شاأنه: ﴿يَا أَيَُّها الإَِّبيُّ إِنَّا أَْرَساْلإَاَك َشااِلداً 
 ِ ِإرياًَإبَرِّ اجااً مُّ اً َإنَِذيراً َإَياِعيااً إىَِل اللَِّه ِبِإذِْنِه َإرِسَ َإُمبَارِّ
َن اللَِّه َإْضالً َكِبارياً َإاَل تُِطِن اْلَكاِإِريَن  اْلُإْؤِمِإاَل ِبأَنَّ َلُهم مِّ
َإاْلُإإَاِإِقاَل َإيَْع أَذَاُلاْم َإتَاَوكَّْل َعاىَل اللَّاِه َإَكَفاى ِباللَّاِه 

َإِكيالً﴾]اثحزاب: 5ل-ال[.

ه���و ال يأمر بش���يء إال وقد هيأ كثيرا من التش���ريعات التي تخ���دم األمة في أن تصل إلى 
تنفيذ هذا األمر، ولهذا عندما نتعلم القرآن الكرمي وكما أسلفنا أن يكون من أهم ما يتوجه 
ذهنك إليه وأنت تتعلم هو التعرف على الله س���بحانه وتعالى، ومعرفة الله هو بالشكل الذي 
يتناس���ب مع عظمته س���بحانه وتعالى وبالش���كل الذي نحن في أمّس احلاج���ة إليه في هذه 
املرحل���ة م���ن تاريخنا هو: أن نع���رف كيف نعزز ثقتن���ا بالله، كيف نعزز ثقتنا بالله س���بحانه 
وتعالى حتى نرى أن باإلمكان أن ننفذ كل ما أمرنا أن نقوم به، أن نكون قوامني بالقسط، أن 
نك���ون أنصارا له، أن نكون أمة تدعو إلى اخلي���ر وتأمر باملعروف وتنهى عن املنكر، أن نكون 

مجاهدين في س���بيله، أن نكون مؤمنني فيما بيننا بعضنا أولياء بعض نأمر باملعروف وننهى 
عن املنكر.

كل هذا سيصل الناس إليه إذا ما عملنا على تعزيز ثقتنا بالله، وعرفنا سنته في الهداية 
سنته في التشريع، وعرفنا أنه سبحانه وتعالى ملك يختلف عن بقية امللوك، وملك رحيم .. 
ه���و رحيم .. ولرحمته وبرحمته جعل تدبيره كله وهدايته كلها وتش���ريعه كله منوط برحمته 
ف���إذا م���ا أمرك فأعلم أن���ه أمرك من منطلق رحمت���ه بك وعندما أمرك هو س���يهيئ لك ما 

يجعلك تؤدي هذا األمر من منطلق رحمته بك وهكذا مع كل أوامره ومع كل نواهيه.
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عرض /  أنس القاضي 
يكوُن لاذا عإواُن كتاب للإؤلف اثمريكي )كريساتوإر 
ييفديساون(، يتإبَّأ بِه أإ بشكل أيق بالتحليل إباالستقراء 
يسترف ُمستقبل لذه املإالك الخليجية التي لي يف طريل 
االنهياار، كإا يارى الكاتُب حساب ماؤرشات إأطرإحات 
عديادة طرحها يف كتابه، لذا الذي ساإحاإل قادَر انمكان 

عرَضه إتلخيصه يإن االخالل بِه. 
يإقسام الكتاُب إىل ساتة إصول يف التإهيد يطرح بدض 
رشإحات تفرس بقاء لذه املإالك من نظرة مايية تأريخية 
)ماركساية( إعلاو4 اجتإاعياة أُخارى ليلالياة إبإيوية 
إقاراءات أخرى تقو4 عاىل االحصااء، إيف مجإلها تتحدث 
عان البإاء االقتصاايي الريداي إتداخلُه مان اثيديولوجيا 
الولابياة، إالحإاياة الليطانية، إأجهزة بوليساية تقإن 
املدارضل إعن رشعية الرعية القبلية إالدشاائرية التي 
تشاكل من االقتصايي إاثيديولوجي شاكل سيطرة لؤالء 
الشايوخ عىل لذه املإالك، إعن مساتقبل أشكال السيطرة 

التي تفقدلا لذه املإالك.
يف الفصل اثإل يتحدَُّث عن نشاأة لاذه الدإل، إالتإإية 
االقتصايياة متوغالً يف جذإر لذه املإالك إالدإر الليطاني 
يف إنشائها، إمسألة التإإية االقتصايية. إيف الفصل الثاني 
يتإااإل أساباَب بقاء لذه الادإل عىل املساتوى الداخيل، يف 
ذكار توزين الثارإة الريدياة الكبرية إعن الإخباة الوطإية 
أي ساكان لذه املإالك إامتيازاتهم الخاصة، إعن استإالة 
الدإالاة املغرتباة، إكيف يُقاد4 امللاوك للإجتإان إعباية 
الشاخصية، إعن الرتاث إالتأريخ إكيف يُستغل لبقاء لذه 
املإالاك، إعان الديان إيإره يف إضفاء الرعياة عىل امللك، 
إعن املؤلالت البيئية. يف الفصل الثالث يتحدث عن الظرإف 
الخارجية املساعدة لهذه الدإل، التي نستطيُن أن نخترلا 
بأنها »مإالك الخليج ترشاو الدالام«، إيتحدث الكاتب عن 
املسااعدات املالية إاملؤسسات الخريية الدإلية، إما يسإيه 
الكاتاُب بالحيايياة إحفظ الساال4 التي تحااإل أن تلدبه 
لاذه الدإل، إعن القوة الإاعإة يف الغرب من االساتثإارات 
االسارتاتيجية اقتصاييااً يف الغارب إاملسااعدات اننإائية 
لهاذه الدإل إعن القاوة الإاعإاة يف املؤسساات الثقاإية، 
إعان تإويل الجامدات إالتالعب باثبحاث، إعن التوجه إىل 
الصل إاليابان. إيف الفصل الرابن يتحدث املؤلف عن املواري 
إالكثاإة الساكانية إمدى قدرة لذه املإالك من التغلب عىل 
نقص املواري إاالساتإرار يف تقديام املدونات، إعن البطولة 
الطوعياة، إتبديد الثارإات، إالفقار إالبطالاة الحقيقية، 
إالتإيياز إاندادا4 الجإساية إالطائفية، إالرقاباة إتقييد 
حرياة التدباري. إيف الفصال الخامس الضغاوط الخارجية 
املتصاعدة كالرتحيب باثجانب إاندادا4 الرعية، القواعد 
الحربية إالساالح، إمداياة إياران إالدالقة بإرسائيل، إعن 
االنقساا4 إغياب الوحدة، إالتدخل إاالنقالبات. إيف الفصل 
الساايس إاثخاري الاذي يدإوناه املؤلاف باالنهياار امُلقبل 
يتحادث عان املدارضاة الإاشائة، تحديث القاوى، املإلكة 
الدربية السادويية إظهور التفككات، عان الكويت إربين 
الشدوب، إعن نشوء املدارضة يف انَمااَرات الدربية املتحدة 

إعان قطار. 
يقد4 املؤلف لكتابه بالقول:

 »إن يعائاَم ُحكام املإالك الخليجية عىل إشاك االنهيار 
رسيدااً إعاىل الرُّغام مان أن لدإاه مان الكتاب لام يكن 
يومااً التإباؤ بكرة بلورياة إال أني ُمادرك تإامااً أن الكثريَ 
مان الإقاشاات التي طرحتهاا يف بداية الداا4 2013 أثبتت 
صحتَهاا لألساف، إأيت املحااإالت التاي قامات بهاا لذه 
اثنظإاة الحتواء الإساخة الخليجية من الربيان الدربي إىل 
اعتإاي سياساات قإدية لائلة إغري مسبوقة، مده انتشار 
االعتقاالت السياسية يف املإلكة الدربية السدويية إالبحرين 
إالكويت إحتى انَماااَرات الدربية املتحدة التي كانت يف ما 
مىض عزيزة القوى الغربية )الللالية نسبياً(، إاليو4 يُإكن 
ثياة تغريدة ناقادة أن ترمَي مواطإااً خليجياً شااباً خلف 
الُقضبان، إقريباً سايكون لإشاوء )الدإلة البوليساية( يف 
الخلياج، يف إارتة التحديث الرسيان إتكإولوجيا االتصاالت 
القوية الجديدة نتائج خطرة عىل الدقوي االجتإاعية إصيغ 
الرعياة للُحكا4 املتدديين. إيُإكن أن تكون اسارتاتيجية 
)تشويه ُسإدة( املدارضة لي اثكثر خطورة إهي تتفاقم 
حتاى تكاي تخارج عن السايطرة، يف ظل تحرياض ُكّل من 
البحريان إاملإلكاة الدربياة السادويية بشاكل إاعل عىل 
الإازاع الطائفي، يف حل أن انَمااَرات الدربية املتحدة إقطر 
اليو4 يف مهب حرب بارية من بدضهإا بدضاً حول أسالوب 
التدامل من انساال4 السايايس، تدتقد أبو ظبي أن انخوان 
املسالإل مإظإة إرلابية، أما الدإحة إإاا زالت ترى أنها 

ثقل إازن رضإري قابل للسيطرة السدويية انقليإية«. 
 يضدإا ُلإا املؤلف أما4 عاملل لامل يف زعزعة املإالك 
الخليجياة إلإاا نزإع لاذه املإالك نحو القإان البولييس 
الذي يدكس عجزلا عن إيارة الدإلة كإا يف السابل، إيشري 
إىل الدامل الثاني إلَو استخدا4 لذه الدإل للطائفية يف قإن 
مدارضاتها كالسادويية إالبحرين التي ال تريُد أن تإُظُر إىل 
أن القضية لي قضية اجتإاعية إتتدامل من املدارضة لي 
كإدارضاة مذلبية شايدية ال كُجازء من حركة شادبية، 
إلذه اثسااليب تفاقام من االحتقان السايايس الذي يأخذ 

طابداً طائفياً، إال يحلُّ من القضية اثساساية إلو قضية 
حاجة الشدب إىل الددالة إالحرية إالديإقراطية. 

إيإتقل الكاتب إىل تإاإل قضية انخفاض أسدار الإفط، 
التاي ساتجدل لاذه املإالك أضداف من حيث القادرة عىل 
االنفااق عىل الشادب إتساإيإه، إلاذا الدامال مهم إمن 
عوامال أُخرى يُصبح أكثر إاعلية يف لد4 لذه املإالك إال أن 
املؤلف يُدطيه الدإر الحاسام إلذا أمر غري موضوعي إغري 

يقيل.

*ضغوطات داخلية وخارجية على الممالك الخليجية 
»لإاك ضغوطات ياخلية إخارجية شديدة كانت ترتاكم 
يف املإالاك الخليجياة، إبادأت يف بدض الحاالت قبال الدا4 
2011 بإادة طويلاة، إرغم أن لاذه الضغوطاات لم تؤثر 
يف يإل املإطقاة يف يإل املإطقاة بشاكل متسااٍإ، نظراً إىل 
التفاإت االقتصايي - االجتإاعي إالسيايس امللحوظ إال أنُه 
يوجد أنإاط إقواسام مشارتكة إيها تشاري إىل أنها ستؤثر 
قريباً يف الدإل السات بأكإلها.. إفي حال استسلإت إحدى 
املإالك الهشة لثورة شادبية أإ إقدت يف حالة من الفوض 
إتتسااقط كأحجاار الدإميإاو، إاحدة تلو اثخارى، حيث 
أن إلم الحصانة أإ االساتقرار الساابل الاذي ميز املإالك 
الخليجياة عان الجإهورياات الدربية املتخبطة - سايتبدي 

برسعة«. 

*الثورات التي لم تكتمل 
)التهديدات التأريخية للممالك الخارجية( 

يف الوقات الذي كانت إيه املإالك جإيدها يإالً مساتقلة 
يف بداية السبديإيات بدا أن تهديَد الثورة الشدبية إالوطإية 
الدربية املستوحاة من جإال عبدالإارص، إكان ذُّل الهزيإة 
الدساكرية عىل ياد إرسائيل يف الداا4 1967 قد إّجه رضبة 
كبارية لهيباة الجإهورياات الدربياة إقدراتهاا عاىل نر 
املشااعر القومية يف مإاطل أُخارى، إيف 1971 أصبحت ُكّل 
املإالك الخليجية ذات عضوية يائإة يف الجامدة يف الجامدة 

الدربية. 
 يقول املؤلف: »كان التهديد اثكثر حدًة ملإالك الخليجية 
يف أإائال الداا4 1970 يُدتال نوعاً من الثورات االشارتاكية 
إالشايوعية السااحقة إاملدعوماة عىل ما يبادإ من اتحاي 
الجإهوريات االشارتاكية إالساوإيتية أإ جإهورية الصل 

الشدبية. 
 إبحلاول لدا4 ا196 تبإات املوقف املاركايس الليإيإي، 
إرَسعااَن ما تلقات يعإاً مان االتحاي الساوإيتي إالصل 
تحدياداً رلان عىل انطاحة بسالطان مساقط املدعو4 من 
بريطانيا، عالإًة عىل ذلك يف الساإة الالحقة اساتوىل الجإاح 
املاركايس الليإيإي من الجبهاة القومية التي يقن مقرلا يف 
جإوب اليإن عىل السلطة إشاكل يف نهاية اثمر جإهورية 
اليإن الديإقراطية الشدبية املدعومة من االتحاي السوإيتي 
إالصل إكوبا إتحياط لذه املإطقة بالخاارصة الجإوبية 

للإإلكة الدربية السدويية.
إعىل نحو مفهو4 كانت مدظُم املإحات يف املإطقة يف ذلك 
الوقت تدكاس لذه الظرإف، إتطرح غالباً احتإال نشاوء 
حركات تإري ماركساية ليإيإية إانتشارلا يف جإين أنحاء 
شابه الجزيرة الدربية. إبداد ُكّل ذلك أعايت جبهة التحرير 
ظفار تساإية نفساها بالجبهة الشادبية لتحريار الخليج 
الدربي املحتل، إلم تتدرض للهزيإة إال يف الدا4 1975 إذلك 
بدد عدي من الهجإات املضاية التي نفذتها اثرسة الُدإانية 

الحاكإة املدعومة من قبل بريطانيا«. 
يتحادث املؤلف عن إرته نضاوج الحركات االشارتاكية 
إالشايوعية الثورياة التاي مثلات يف مرحلة الخإسايإيات 
حتاى الثإانيإيات خطاراً إجوييااً عىل الدإل الرأساإالية 
إالدإل الدإيلة لها مثل مإالك الخليج، إفي إقت استقالل 
جإوب اليإن إإعالنها يإلة اشارتاكية، كانت تإشط جبهة 
تحريار ظفار مإا يسابب ضغاط عىل مإالاك الخليج إإىل 
جانب جبهة ظفار، كان لإاك حزب شايوعي يف السدويية 
لم يتطرق الكاتاب لذكره، إانتهت لاتال التجربتل، إفي 
حالة الحزب الشيوعي يف السدويية الذي كان خاليا عإاليًة 
نفطية صغرية إنخبة ماركساية مثقفة أكثر مإها مقاتلة 
تم تصفية الحزب بحإلة بوليساية إاستخباراتية أمريكية 
تام بها اعتقال لاذه الخالياا إتصفية رماوز الحزب حتى 
أنتهاى تإاما، إيإا جبهة ظفاار يخلت يف حوار من اثرسة 
الحاكإة يف سالطإة عإان عىل ضوئها تم تقسيم الحكومة 
إاملإاصب بل اثرسة إالجبهة إاالتفاق عىل نظا4 اجتإاعي 
إيه بدض املكتسبات للإجتإن الُدإاني إيشء من الحريات، 
التي تجدل من سالطة عإاان اليو4 أكثر تداإيااً عن بقية 
مإالاك الخليج التاي تتفاقم إيها التإاقضات بشاكل حاي. 
إبدد خفوت إلج الحركات االشرتاكية إالشيوعية الثورية 
رأى بدَض امُلحللل االجتإاعيل بأن زإال لذه اثنظإة الذي 
ثبت أنه لم يساقط بثورة شيوعية بأنه سيزإل إدل الرتاكم 

التأريخي عىل املستويل االجتإاعي إالسيايس. 
يُتابان الكاتاب: »إيف حل بدض املتخصصل يف شائون 
املإطقة أن حركات التإري الشيوعية املشابهة لحركة ظفار 
تشاكل تهديادات حااية إال أنها قصارية اثمد عاىل املإالك 
الخليجياة، كان أإلئاك الذيان يركزإن عاىل مإاطل أخرى 
من الرق اثإساط يدعون بجرأة أن القوى التجديدية غري 

امللإوسة طويلة اثمد، قد تؤيي إىل تحوالت ملحوظة 
يف الإظا4 السيايس إاالجتإاعي إبذلك يؤيي إىل زإال 
اثنظإاة الحاكإة التقليدياة، إتزعم لذه الجدليات 
بشاكل أساايس أن تظاإر عادي من املإاطال اثكثر 
حداثاة إتحدياداً يف املادن مان جاناب التكإولوجيا 
باالتصااالت  املتدلقاة  تلاك  إباثخاص  الحديثاة، 
سايؤيي حتإااً إىل تشاكيل طبقة إساطى مثقفة 
نوعاً ما إإاعية، إستصبح بدإرلا غري راضية عىل 
نحو متزايد بأن تحكَإها ليكلية سياساية بدائية 

غري قائإة عىل املشاركة«. 

*شروح بقاء الممالك 
يقول املؤلف: »من مرإر الساإوات بدا إاضحاً 
أن كال التوقدال غاري صحيحال عاىل اثقال يف 
الجزء املتدلل بإإالك الخليجية، إعىل الرُّغم من 
أنُه يبادإ للوللة اثإىل أن االقتصايات الخليجية 
تبإت طرائل اننتاج الرأساإالية، إال أنها لم تقم 
أباداً بتوساين طبقة الُدإاال الكايحال أإ أية 
طبقات قد تسدى إىل انطاحة بالطبقات اثعىل 
مإهاا، إعىل حد ساواء إعىل الرغم من نشاوء 
رشيحة ساكانية متإدنة يف الخليج، إمتدلإة، 

إمإتلكاة لالتصال إالثقاإة إإنه مان الصدب مقارنتها 
بالطبقات الُوساطى إاملتإدنة يف الدإل الديإقراطية اثكثر 
راً، العتإاي لذه الادإل عىل االقتصاي الريدي، إحققت  تطوُّ
الحكومات من خاللها عائادات ضخإة من مبيدات الإفط 
إالغاز لدرجة أنهاا أصبحت غري مضطرة لفرض الرضائب 
عىل شادوبها بشاكل كباري، إكان كارل ماركاس أإل من 
ناقاش املفهو4 يف الدا4 1560 يف ساياق حديثه عن الفئات 
املإحلاة التاي تساتفيد مان الرباح، أإ الرباح الإاتاج عن 
استئجار امللكيات إبذلك ال تإتج أي جديد«. إعىل نحو آخر، 
إالدإُل الريدية تإكن الحكومات من تإويل مشارين رعاية 
مكثفة لتحسال ُساإدة الحكا4، مإا سايضاعف نداءات 
التإويل، إبالفدل يإكن مالحظة غياب املإظإات التقليدية 
للإجتإان املدني يف الادإل الفتية كاملإالاك الخليجية نظراً 
إىل غيابهاا )أي الدإلة( إأن الحكوماات تدتإد عىل الهبات 
السخية بدالً عن القإن ملإن نشوء رأسإال بري اجتإاعي 

قوي. 
إيف لاذه الإظرياة املاركساية التي أإريلاا املؤلف التي 
تبدإ اثقرَب لتوصياف حقيقة بقاء لذه اثرس حتى اليو4، 
لذه الإظرية املاركساية عن االقتصاي الريدي، تتحدث بأن 
الدإلة الريدية لي يإلة يتشارك إيها قلة من اثإراي لتوليد 
الثرإة، يف حل تشارك اثغلبية توزيدها إاستدإالها، إلكذا 
إإاا يا4 أن الدإلاة الريدية قاايرة عىل توزيان الثرإة عىل 
الشادب بإا يُتخإه إانُه سايجدله أقل اندإاعاً إىل التغيري، 
إحتى لو ارتقاى بالثقاإة إاالتصاالت إانُه لن يكون لإاك 
ياإن له إىل الثورة ما يا4 متخإاً، إعىل لذا اثسااس يصبح 
بقاء لاذا املإالك مرإطااً ببقاء الرين الاذي يُتخم بهش 
الشادب، إاملشاكلة التي تدانيها املإالاك الخليجية لي أن 
الريان الإفطي غاري أبدي إمدرض للإفاذ َإنقوص أسادار 
الإفاط، حل يشادر املجتإن بأن نفقاته نقصت إإساائل 
راحته التي كانات يتإتن بها بإال الدإلة إإنه بهذه الحالة 
ساوف تخرج ُكّل التإاقضات اثخرى إيُصبح عإد املجتإن 
نزإع للتإري، إسيتحدث الكاتب يف بقية إصول الكتاب عىل 
إارتات ما قبل الدادإان عىل اليإإي إلي إرته شاهدت بها 
لذه املإالك أزماات مالية، إكيف اليو4 من نفقات الددإان 
عىل اليإن، ال شاك أنها ستكون عامالً إضاإياً كبرياً سيؤثر 
عىل لذه املإالك مان الجانب االقتصايي، إمن غري الدلإية 
التدويال عاىل الجاناب االقتصايي إقاط، لكان االقتصاي 
حال يإهار لو من يتكفل بإخراج بقياة التإاقضات ياخل 

مجتإدات لذه املإالك إياخل اثرسة الحاكإة نفسها. 

*الشكل الحديث للدولة، والممارسة التقليدية 
يتحدث الكاتب يف لذا الجزء الذي يدتله من أعإدة بقاء 
سايطرة لذه املإالك، إهاذه املإالك رغم أنها أنشائت بإية 
تحتية حديثة إمؤسساات أشبه باملؤسسات الديإقراطية، 
يُفرتض أن تؤسَس لجيل متإدن راإض للسلطة التقليدية، 
إال أنها أنشائت لذه املإشئات الحديثة إأبقت عىل امُلإارسة 

التقليدية.
يقاول املؤلف: »كانات املإالاك الخليجية تتقن بشاكل 
خااص من ترقين ما يبدإ أنه مؤسساات سياساية حديثة 
بحساب قواعد الُسالطة التقليدياة السياساية إعىل مدى 
الدقاوي القليلة املاضية، تم انشااء عدي كباري من الوزارات 
إاالقساا4 الحكومية إغريلا من السالطات، إمن ذلك من 
ازييااي حجم الدإلة، إيف بدض الحاالت تم انشااء مجالس 
استشاارية إحتاى برملاناات، إلكإها بقيت محادإية جداً 
يف جزئهاا اثكل غالباً؛ ثنها كانت تخضن لسايطرة طاقم 
إأعضااء تام تدييإهام بشاكل أإتوقراطاي )أرسي ييإي( 
إضاإة إال أن املؤسساات التي يإثلونها كانت تإتلك سلطة 
محادإية مقارنة من املؤسساات التابدة لاألرس الحاكإة، 
إمان ذلك قدمت مظهاراً من املصداقياة إالحداثة لألنظإة 
ليس لتهدئة الإقد الدإيل إقط إلكن السارتضاء االستهالك 
املحايل ميولهم نحاو الديإقراطياة أيضااً، إحاإظت لذه 

تيجية  ا سارت ال ا
عاىل السالطة اثإرإبياة املفرإضاة إلكن 

بشكل حديث«.
إيتابن املؤلف باستإايه عىل مقاالت عديدة حول الإظرة 
إىل تطور لذه املإالك: »إن السياساات ساتإضج لتإقل من 
االعتإاي عىل السالطة الكاريزمية ذات اثب الواحد إأرسته 
أي أنظإة تساتإد إىل السلطة التقليدية التي غالباً ما تكون 
إقطاعية قبل أن تتطور أخرياً لتصبح يإالً تحكإها سالطة 
قانونية تكون السالطات إيها متاحاة يف املإاصب بدالً عن 

شاغليها«. 
إيإار املؤلف عىل بدض لاذه التجاارب إيف حديثه عن 
الكويات التي خضدات لتجربة اللملان املإتخب - نسابياً - 
عاىل عكاس جريانها »إبهاا مزيج مان التدديياة املوجهة 
إاالنتخابات، السالطة السياساية تتحدى إيها املؤسسات 
إالقوانل إاملإطل أي نإوذج خاطئ لتحقيل الديإقراطية«. 

*التخويف من الديإقراطية 
بجاناب محاإظة املإالاك الخليجية عىل شاكل حكإها 
االساتبدايي تإر إكرة أن املجتإن الخليجي له خصوصية 
إأناه ال يتالء4 مان الديإقراطية إال تإفن لاه، كإا أن لذه 
املإالاك اساتغلت الإإااذج الدربياة املحيطة التاي ال تأخذ 
مان الديإقراطياة غاري االنتخاباات لتقاول لشادوبها أن 
الديإقراطياة تدإي لذه الادإل الفقارية إامُلضطربة، كإا 
شاهد الجإيُن استغلت مإالك الخليج إضن الدإل املتدلور 
مان بدد الربين الدرباي التي كان لهاذه املإالك يإر رئييس 
يف إجهاض الثورات الشادبية التي تسادى إىل الديإقراطية 
الكاملة، لتدطي لشادوبها انطباعااً أن الديإقراطية تدإي 
الفاوض إالتدلاور إالفقار، إأن إاقدهام لاو اثنساب 

إاثإضل. 
يقاول املؤلف: »قبال 2011 كانت مإالاك الخليج اثكثر 
استبداياً تسارع إىل تإبيه ُسّكانها من مخاطر الديإقراطية 
إعد4 التواإل الرئييس بال ُمثل لذه اثنظإة الديإقراطية 
إالواقن اثنثرإبولوجي امُلفرتض لشبه الجزيرة الدربية )أي 
أن إاقدهام الديإي إاالجتإاعي ال يتالء4 من الديإقراطية( 
بدد إشل محاإالت انصالح السيايس إإجراء االنتخابات يف 
الدإل الديكتاتورية يف الرق اثإساط. إبسبب قرب إيران 
من املإطقة، شاكلت االنتخابات املديباة إضاإة عىل الدإف 
الإاتج عإهاا مثاالً جيداً إلكن تم اساتغالل تجربة الكويت 
املضطرباة من الديإقراطية، إاساتغالل ُكّل املشااكل التي 
تواجهها الادإل التي أجريت بها االنتخابات لتساويغ لذه 

الديكتاتوريات، إالتحذير من الحكومات التإثيلية.
إكانت لذه التحذيرات تظهر عايًة عىل شاكل تدليقات 
سياسية يف إسائل االعال4 املدعومة من الدإلة، أإ حتى من 
التريحاات إالخطابات الحكومية الرساإية. كإا رصح 
حاكم يبي إرئيس الوزراء غري املإتخب يف انَمااَرات الدربية 
املتحادة ))أن قيايتإا ال تساتوري نإاذج جالازة قد تكون 
صالحاة ملجتإدات أخارى إلكإهاا بالتأكيد غري مإاسابة 
ملجتإدإاا(( إيف مقابلاة له من قإااة »يس إن إن« يف كانون 
ييساإل من الداا4 2011 قاال: »إنإا نإتلاك ييإقراطيتإا 

الخاصة، ال يإكإكم أن تإقلوا ييإقراطيتكم إليإا«.
إحاّذرت املإالاك الخليجية مان أنه يف حال تم ترسايخ 
الالأخالقياة  املإطقاة إاإن املجإوعاات  الديإقراطياة يف 
ستساتويل عاىل الُسالطة إيتام عاايًة إتهاا4 املتطرإال 
انساالميل يف الساإوات املاضية إتحديداً مإذ 11 سابتإل 
إالتهديادات انرلابية، املتداقبة كان لذا التدليل لو اثكثر 
اقإاعاً للسالطة االساتبدايية لياس بالإسابة إىل املواطإل 
إقاط، بال إللإجتإن الادإيل أيضاً، إيف لذا الساياق كانت 
املإالاك الخليجية إىل حدٍّ كبري تتبن ذات الطريل الذي تبدتُه 
الجإهورياة الدربياة املتداعياة إالتاي تسادى لإر إكرة 
أن مهإاة الدإلاة لي الدإاع عان الطبيدة املوحادة للدإلة 

إللإجتإن انساالمي«. 

ما بعد الشيوخ..
االنهيار المقبل للممالك الخليجية
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 إبراهيم محمد زايد 
سيإتهز  لل  مجدياً.. 
الإظاا4ُ السادويي إَمن 
إرصاَة  إلكاه  يف  يادإر 
للخارإج   )2 )جإياف 
مان املاأزق الاذي إضن 
نفَسه إيه، إيحاإظ إلو 
عاىل البقياة الباقية من 
كياناه الذي بادأ يتهاإى 
إتتداعاى أركانه ُكّل يو4 
عىل يد إقبضات إسواعد 
أبطاال اللجان الشادبية 
الذين  البواسل،  إالجيش 
الهزائم  أقاىس  يلقإوناه 
يف ُكّل جبهاات القتاال؟! 
إبداد أن تبل له أن اليإَن ليس كإا كان يدتقد لقإة ساائغة، 
إمرتدااً خصباً له لتإفياذ أطإاعه إألداإاه الخبيثة يف اليإن 
إالجزيارة، إبدد أن انكشاف أما4 املجتإن الادإيل كراٍع إياعٍم 
لإلرلاب، إيتوقف عن االساتإرار يف عدإانه الظالم عىل اليإن 
أرضاً إإنسااناً.. إتدمري بُإيته التحتية، إقتال املدنيل اآلمإل 

إالتدخل يف شؤإنه الداخلية!!
أ4 أنه سايواصُل مغامرتاه اللديإة إيذلب بدياداً يف حربه 
الدبثياة التي قد تجار املإطقة بُرّمتها إىل أتاون رصاع يتجاإز 
البلدين الجارين )اليإن إالسادويية( ليشإل الجزيرة الدربية، 
بال إيتددالاا إىل رصاع إقليإاي أإسان بادأت تلاوح يف اثإل 

مؤرشات إعالمات حدإثه؟!
خصوصاً بدد أن بدأت أإراُقه التي يرالن عليها يف السقوط 
الواحدة تلو اثخرى يف سوريا إليبيا إمر إاإتضاح ما يسإى 
بالربيان الدربي.. إحتى يف قضية إلساطل التي ظهر إبإا ال 
يدع مجاالً للشك أن الإظا4 السدويي كان إال يزال الدائل أما4 
الوصول لتساوية عايلة لقضية الشادب الفلسطيإي املظلو4 
إإنهااء االحتالل انرسائيايل ثرضه.. طبدااً يإن إغفال الدإر 
اثمريكي الداعام للإظامل السادويي إانرسائييل إيإا يقو4 
باه لذان الإظامان، من تغذية لكل أشاكال الراع يف املإطقة 
إاللداب باأإراق املذلبياة إالطائفية، إخلال التإاقضات بل 

شدوب املإطقة، إبالذات يف لبإان إالبحرين إالدراق.
إقد أثبت الإظا4 السادويي إمن مده من يإل البرتإيإالر 
أنهام إالكياان انرسائييل إجهاان لدإلاة إاحدة إأنهام اليد 
الطوىل لدإل الهيإإة إاالساتكبار الداملاي، إأنهم اثيإات التي 
تقاو4 بتإفيذ ما يحادث يف املإطقة من خاراب إيمار إحرإب 
ال طائل مإها ساوى نهب ثرإات إمقدرات الشادوب إالتحكم 

يف مصائرلا.
إهل سايإتهز الإظا4 السادويي إمن يدإر يف إلكه إرصة 
)جإيف 2( ليإقذ نفسه للخرإج بإا تبقى من ماء إجهه - إن 
بقي يف إجهه ماء - من املأزق الذي إقن إيه، إالدوية إىل جاية 
الصواب إالحكإة، إاالنصيااع لصوت الدقل إقراءة ما يحدث 

يف الواقن إعىل اثرض بتأٍن إرإيٍة؟؟!! 
أ4 أنه سايواصل الساقوط إالوقوع يف رش أعإاله إمن ثم 

عض أصابن الإد4؟!
لذا ما سايظهر يف قاي4 اثيا4 إما ساتتإخض عإه إرصة 

)جإيف 2( التي قد ال تتكرر.

 جنيف 2.. 
فرصة قد ال تتكرر

اليمنيون أولو بأٍس شديد!

يمانيون وال غرو..!!

الخلل سابق! حبل الكذب 
طووووويل!

عبدالرحمن محمد حميد الدين
لقد أصبح أإلياُء الشايطان من آل سدوي إأذيالهم املرتزقة يف إضٍن ال يُحَسدإن 
عليه، عسكرياً إسياسياً إإعالمياً، إفي جبهة امليدان يتكبد تحالف الددإان، املزيَد 
من الخساائر البرية إالدسكرية، إقد أصبحت تدز إمأرب إالجوف شوكًة قاتلًة 
يف حلقو4 تحالف قرن الشيطان، إكلإا أإغلت مدرعاتهم إجحاإلهم لتتقد4 أمتاراً 
يف لاذه املادن..، كلإا جدلهام ذلك يرتاجدون عارات الكيلومارتات إىل الوراء من 
لول ما يواجهونه من رضباٍت إمفاجئاٍت عىل أيدي أإيل البأس الشاديد من رجال 
الجياش اليإإي إاللجان الشادبية، ناليك عان جثثهم املتإاثرة يف براري إشاداب 
ماأرب، إصحاارى الجوف، إجبال تدز، إساواحل املخاء.. إنهاا الجغراإيا اليإإية 
التاي لفظتهام أرُضها قبل قبائلها التي ال تقبل إال الطهر، يف مشاهٍد لم تساتوعبه 
حتى مدارسهم الدسكرية التي تفاجأت بإقتل عصاباتها الدإلية من ضباط )بالك 
إإتار( يف عإلياة نوعية، أما يف جبهة الحادإي إالحديث يطول عن حجم الإكساة 
التي يَشايُب لهاا مرالقو أمراء الكبساة إيَهر4ُ لها ملوكهم، إقد اساتطاع أبطال 
الجيش اليإإي إاللجان الشادبية أن يسيطرإا عىل مدظم املواقن الدسكرية املطّلة 
عىل عإل املدن السدويية يف جيزان إعسري إنجران، إما مديإة )الربوعة( إال طريل 

إىل ما بدد.. ما بدد الربوعة..
ي اللُه  إما تلك االنتصارات إالرضبات إال يشء يسري من بأِس املؤمإل، الذين سدَّ
رميَهم، ليكرس شاوكة الغازاة إيُإّرغ إجوه آل سادوي إمرتزقتهم يف إحل الخزي 

إالدار إالذّل الذي عليه عاشوا إبه تربدوا عىل عرش الدإالة إالإفاق، أما الخيارات 
االسارتاتيجية إال محالاَة قايمة، إلن تكون الإتيجة مجري تإكياس أَعال4ٍ أإ بيان 
ندٍي يُتىل عىل قإوات الفتإة، بل ساتكون نتيجة تلك الخيارات أنَّ الإظا4 السادويي 
سيدلم أنه ارتكب أكل حإاقٍة يف تاريخه بل إيف تاريخ البرية عإدما قرر الددإان 
عىل اليإن، إال يكاي يإّر اثسابوع إال َإيحقل إيه أبطال قواتإا املسلحة يف الجيش 
إبإسااندة اللجان الشدبية انتصارات ميدانية، إتقدماً َإزحفاً ملواقن جديدة، إفي 
الداخل يحقل ابطال الجيش إاللجان الشادبية تقدماً َإتطهرياً للإدن َإاثحياء من 
براثال القاعادة إأخواتها يف تدز إمأرب إغريلا، إيف الثغاور يتقد4 لؤالء اثبطال 
بالزحاف عىل مدساكرات الإظا4 السادويي يف جيزان إنجران، َإيساطرإن أرإع 
البطاوالت، إسايكتب لهم التأريخ ذلك لتقرألا أجيال اليإإيال جيالً بدد آخر، إلو 
لم يكن – بدد تأييد الله - إال صواريخ )ساكوي َإتوشاكا(، لكانت كاإياً كقوة ريٍع 
عسكرية شكلت توازن رعب، إحرإت مسار املدركة لصالح الجيش اليإإي إلجانه 

الشدبية.
إهاؤالء لم اليإإيون الذين ساّطر اللُه ذكرلم يف القارآن الكريم إىل يو4 يُبدثون 
بأنهم أإلو بأٍس شاديد، إالذين نارصإا الإباي )صلوات الله عليه إعىل آله( إكانوا 
لم اثنصاَر الذين لزموا طواغيت قريش باثمس، إلالم اليو4 يهزمون طواغيت 
نجاد إيإرغاون أنوإهم يف الارتاب، إلكن لل تدّلام الكياُن السادويي إمن إرائه 
الشايطان اثكل أن الحرَب يف اليإن ليسات نزلاة؟!! إالذي يبدإ أنهم اساتوعبوا 
الدرس جيداً إإاضح ذلك من خالل تخبّطهم عىل املستويل السيايس، إالدسكري.. 

إالداقبة للإتقل.. 

محمد الصفي الشامي
 يإانياون.. الحرية إالكرامة إالوطإية بالإسابة 
لهم كاالكساجل ال يساتطيدون الديش من يإنها ، 
رسإوا خارطة اليإن الساديد بدمائهم من الجإوب 
إىل أقىص الشاإال إعىل إمتداي الريط الساحيل ، ال 

يهإهم يف أي إاي إاي جبل إقفوا أإ سقطوا..
يإانيون.. يحإلون عىل اكتاإهم إطإا تكالب عليه 
الغزاة اثعاداء ظإاً مإهم بأنه عجاوز أصابه مرض 
عضال إانهكه الوجن إشاب شدره ، إلكإه بدى لهم 
رجال شاامخاً يف ريدان شابابه ال يقل بشإوخه عن 
جباال عطاان ، إنقم ، إعيبان ، إريإاان ، إظفار ، 
إصال ،  أقدامه ثابتة الترجف ،  كشاجرة جذإرلا 

مإغرساة يف أعإاق اثرض أبات ان تديش إال إاقفة يف 
إجه كل الجإون.

يإانيون.. رجاال أإإياء لم يهإوا إلم يضدفاوا إلم يخضدوا ، 
اشداء كدايتهم ، سلكوا يرإب الرجولة إالبطولة ، مضوا  يف سبيل 
اللاه إالوطن للذإي عن الدين إاثرض إالدرض ضد أعتى إ اطغى 

إاقبح عدإان يشن عىل بلد عل التاريخ..
إلكان إ بقوة الله إإيإان إشاهامة الشادب إأخاالق القبائل 

اليإإية ، أصبحت ترسانة إجحاإل الددإ الكبرية ضديفة صغرية 
أمامهام.. تتإاثار شاظايالا يف كل إاي إ مإدطاف إ يتسااقط 

مرتزقتها كالذباب املسإو4..
يإانيون.. قبضات بإايقهام يف ايديهم ، إالجدب 
برصاصهاا  يدزإاون   ، اكتاإهام  عاىل  كالقالئاد 
»سيإفونية املوت » لالعداء ، ليبقى لحن الحياة لو 

املسإوع عىل أرض اليإن السديد..
يإانيون.. صواريخ إ مدإدية موجهة نحو الددإ 
تطلب من ابطالهم مبارشة القصف بإفسها قبل ان 
يتخذإا القرار، إلي تشادإ لهام بأنغا4 أبو أصيل » 

املكال لك ، إلك صإداء ، إلك بإدر عدن«.
يإانياون.. يكتبون التاريخ من مشاالد ميايين 
الرف إالتضحية إالبطولة الباذخة..  ال قصائد إال 
أناشايد إال مقاالت تستطين أن تخاطب الوطن بتلك 
اللغاة الفريدة التاي يإحتها رجال الله بدمائِهام الزكية عىل تراب 

بالينا.

إنهاا أرض اليإان كانات إمازالت إساتظل تساخر من طيش 
إمرالقة آل سادوي ، لذه اليإن ايها الجاللون بالتاريخ لم يأتها 

أحد غازيا إنجى من عقابها الداجل.

جميل أنعم
قاال إن أنصاَر الله يائإاً يتهّربون من املساؤإلية إيحاإلون 
تساإية أشاخاص من غري جإاعتهام لدد4 امتالكهام كواير.. 
مدري عىل كيف قاموا بتسإية إإدلم ذي املرة.. له إلغريه إبكل 

تواضن أقول:
أإالً- أنصار الله أثبتوا أنهم ال يساَدون إىل سلطة إال مشكلة 

لديهم يف تسإية أي شخص عإهم.
ثانياً- عإَدما كانت اثإضاُع يف أحساإها إكانت مثاليًة للإهب 
إالسالب، َلَهَث الكثري إراَءلا عدا أنصار الله »لم يدتل السالطة 
مغإإاً« إلم يلهث إراءلا، بل سادى لتساإية آخرين؛ لسد باب 
الخالإات إإثبات قبوله باآلخرين.. أما اآلن يف الرضاء إيف أساوء 
الحاالت، إالكل لرب إالكل تخىل عن مسؤإليته عدا أنصار الله.. 

قبلوا أن يكونوا املسؤإلل حل جفت املواري إانهإرت القإابل. 
ثالثااً- يّلوني عىل يإلاة يف التأريخ الحديث أإ القديم تخوض 
حربااً من عرة جيوش إمن حصار مطبل إغلال مواري الخزيإة من الجإارك إالتجارة إالإفط... 
إلخ.. إمن ذلك ما زالت يف الشاهر التاسن تُحيي كاإة مراإل الدإلة إكأن شيئاً لم يحدث.. إتصون 
اثمان يف املدن التاي تواجدت إيها لدرجة لام ندهدلا يف أية حكومة حكإت البالي.. إتساّلم رإاتَب 
موظفل الدإلة يإن أي تأخري.. )إلألمانة عدا مصإن إسإإت باجل إلحسابات خارج إطار اللوائح 
القانونية للوزارات.. أي أنه حتى يف لذه الحالة ال يإكن لومهم.. ثنه يجُب اتخاذ قرارات استثإائية 
خاارج اللوائاح القانونية للوإاء ملصإن باجل.. من الدلم أن الحكومَة الساابقة أيضاً لم تَِف بكامِل 

التزاماتها للإصإن.. أي أن الخلَل موجوي مسبقاً يف لذه الجزئية(.
لياا مإو الايل بال كواير إباكل إنصاف إماذا إدل الكاواير حقك يف لذه الظارإف الصدبة غري 

الهربة إالتإصل؟؟! جا يقيّل كواير إبطيخ!!.

مالك المداني
طويٌل جداً إوق ما تتخيلون، إال صحة بتاتاً ملواعظ الجدات إأمثال 
الدرب إالحكإاء الذين ما برحوا يكتبون اثشدار إالإصائح جالدين 
لوصاف ِقر حبل الكاذب!! ال صحة البتة إيإا كانوا يقولونه، بل يف 
الحقيقاة لقد كذبوا يف لذا اثمر إاصطإدوا لذه الكذبة التي ما يزال 

حبلها )مدندل إبيتجحبل( إىل يومإا لذا..!!
ال صحة أبداً يف )حكإة اليو4( التي كان مدير املدرساة يلقيها عىل 
مساامدإا يف ُكّل طاباور إعإاد ُكّل إرصة، بُغيَة أن يكتشاف غريإه 

)الذي بيإّسم تواير سيارته ُكّل يو4(.
- عبدامللك أنت نّسإت السيارة اعرتف؟!!

- إالله ما لو انا يا مدير جدل لذا ُسّإي..!
- إلإت ياري مإهو..!؟

- إالله ما يل علم..!
- بسايطة مصريي اكتشاف مإهو إالتإسااش أن )حبال الكذب 

قصري(..!
عإقلهام!! كإلات الدراساة إانت بتضاوي عىل الطاإه ياا مدير، 

إغريإك )عيضه عيل( قضاك كإل الجامدة إاتزإج..!
ال صحاة بتاتااً يف كون حبل الكذب قصاري، يف الحقيقة لو أطول 

حبل موجوي عىل الدنيا بدد حبل الله الذي لم يدتصم به أحد!!
 لو طوإإإيل جداً طوإيل لدرجة أن بكرتُه امللفوف عليها بحجم 
اثإتي عرَة يإلة عربية، طرإه بيد السدويية إنهايته لم يدرف بدد 
بياد أي يإلة لاي!، لو طويل جاداً لدرجة أن ثالثل يإلاة أُْخااَرى 
تدثرت به إارتطإت بصخرة الحقيقة إكايت تتهشم جإاجإها قبل 

أن تدرك )حجم الشدبكه التي حصلت يف حبل الكذب السدويي(!!
لو طوييل كفاية، لصإن ›مدرلاه‹ لدإلة بحجم الواليات املتحدة 
تتأرجاح بهاا ذلابااً إإياباً تارًة يف الداراق إتارًة يف ساوريا إتارًة يف 
اليإن، لاو طويل لدرجة أن الُدقدة الواحادة إيه بحجم يإيلة قطر 

بكاملها، 
ال أيري كياف لحبل الكذب أن يكاون قصرياً إقد لُفوا مإه 25 ألَف 
مشإقة إصإدوا به سياجاً مانداً بطول 555 ألف كيلو مرت مربن إلم 
يَر الدالم نهايته بداُد، لو لإفاق إيهم حتإاً إقد يكون لطوله ربإا! 
طويل جداً لدرجة أن 29 مليوَن نساإة لهم ثإانية أشاهر بيخرإه 
إإشالوا يف إظهار نهايته للدالم، إذاً أين الِقار يف حبل الكذب الذي 
لطاملا سإدإا الحكايات إالقصص الخراإية التي تحكي عن قره!! 
يف الحقيقاة ال أيري، إمهإا أمدإت الإظار يف ُكّل ما يجري من حويل 
أجاد أن )القصري( الوحياد يف ُكّل ما يدإر لو ›نظر‹ لذا الدالم إقط، 
لاذا الدالام القبيح اثصم بحكوماتاه إمؤسسااته إمإظإاته التي 
ال تارى كذبااً بطدم املاوت يإن أن ترعإه إتباركه أيضااً، إلم أعد 
أعول عىل انتهاء حبل الكذب السدويي ليدرك الدالم حجم املظلومية 
التاي تحادث بحل مساتضدفي اثرض إمسااكيإها، إال نحتاج ثن 
يدرك أحد حجم البشااعة التي تحدث بحقإا، ُكّل ما يهم أن أسلحتإا 
مدركاة لذلك إيكفي أن إولات رشاشااتإا تاذرُف الرصاص ثجلإا، 
إكفاياة لو إيراكإاا بأن صلياتإاا لي إقط من سايفض تداخالت 
حباَلهم إتفك ُعقده املتشابكة إترخي رباطها إتحلها، إليدلإوا بأنه 
إن كانات لهم حبال كاذب طويلة، إإن لديإا باملقابال حباَل )إصل( 
متيإاة، إإن كانات قصرية، لكإهاا متيإة، متيإة جاداً لدرجة كاإية 

لربط نجران إجيزان إعسري بسارية اليإن إما الربوعة إال بداية.
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الوهابية 
تشعر بالخطر

جمال كامل *

بعدم�ا رأى العال�م أجم�ع، مس�لمین وغیر مس�لمین، الدروس 

التطبیقی�ة للوهابیة عىل ی�د “داعش” َو“جبه�ة النرصة” وجمیع 

العصاب�ات التکفیریة التی تحم�ل الوهابیة عقی�دة، یبدو أن کبار 

مش�ایخ الوهابیة فی موطنها االول، اخذوا یستشعرون الخطر، اال 

انهم اتخذوا الهجوم وسیلة للدفاع، حیث بدأوا بشن هجمات، ومن 

اعىل المس�تویات، عىل کل من ینتق�د الوهابیة، التی نزلت کالکارثة 

عىل رؤوس المسلمین.

آخ�ر الهجمات “العنیفة” لکبار مش�ایخ الوهابیة ومن موطنها 

األول الس�عودیة، جاءت عرب سعود الرشیم، “إمام” الحرم المکي، 

الذی اعت�رب کل من ینتقد الوهابیة بانهم مالح�دة؛ ألنهم ینتقدون 

الوهابی�ة کرهاً للکیان الس�عودي ال�ذي أقیم بالتحال�ف بین أبناء 

عبدالوهاب وأبناء عبد العزیز.

هجوم الرشیم جاء يف اطار سلس�لة م�ن التغریدات عىل صفحته 

الرس�میة عىل موقع التواصل االجتماع�ي، تویرت، حیث کتب یقول: 

“یتهم�ون دع�وة الش�یخ محمد ب�ن عبدالوه�اب ویعلم�ون أنهم 

مف�رتون، ولک�ن ألنها أص�ل يف قیام ب�الد الحرمین ف�إن اتهامهم 

لألصل سیشمل الفرع وهذا ما یریدونه”.

وتاب�ع الرشیم فی تغریدة منفصلة: “یغ�رت أهل اإللحاد بإمهال 

الل��ه لهم فی العمر والعقوبة فی�زدادون بذلك جرأة وإلحادا وهم 

إنما یستدرجون )إن الذین یلحدون فی آیاتنا ال یخفون علینا..(”.

من المؤکد أن الرشیم ما کان لیتنازل ویغرد بهذا الشکل البائس 

فی الدفاع عن الوهابیة ومؤسسها َوالکیان السعودی، لوال شعوره 

بالخطر الذی اخذ یحدق ب”الدعوة النجدیة” المتخلفة والمتناقضة 

للطبیع�ة البرشیة، حیث لم تعد بمق�دور أذرع االخطبوط الوهابی 

الممت�دة فی جمیع انح�اء العالم بربکة الدوالر الس�عودی، الدفاع 

ع�ن الوهابیة، بع�د أن انکش�فت حقیقتها للعال�م اجمع من خالل 

الممارس�ات الوحش�یة ل”داعش” َواخواتها فی العراق وس�وریا 

والیمن ولبنان ولیبیا وأوروبا وآس�یا وافریقیا، حیث اخذت تتعاىل 

االص�وات من مختلف انحاء العالم الداعیة إىل اقتالع هذا الرسطان 

الوهابی من جذوره واىل االبد. 

ف�ات الرشیم، أن االوىل به الدعوة إىل إس�الم محمد بن عبدالل�ه 

)ص�ىل الل��ه علي�ه وآل�ه(، لی�س الدع�وة إىل المدع�و محم�د بن 

عبدالوهاب النجدی، وعلیه أن یتبع س�ید الرس�ل )صىل الل�ه عليه 

وآل�ه(، والیتبع من کفر اتب�اع المصطفى )صىل الل��ه عليه وآله( 

اجمعی�ن إال من رىض عنهم ابن عبدالوه�اب، ترى هل الناس کانوا 

مرشکی�ن وملحدی�ن قب�ل ظهور الکارث�ة المعروفة باس�م محمد 

ب�ن عبدالوه�اب؟، إىل مت�ى یارشی�م تری�د أن تغطی ع�ىل الوجه 

القبی�ح للوهابیة؟ وکیف تغطی عىل االالف االف�الم والصور التی 

تظهر اتباع مذهبک وهم یفجرون انفس�هم ف�ی الناس ویذبحون 

ویغتصب�ون ویدم�رون ویهدمون ع�ىل صیحات الل��ه أکرب؟، أال 

تعتق�د أن الناس یکره�ون مذهبك وکیانك، ال بس�بب االلحاد واال 

التعصب وال أي ش�یء اخر یخطر ببالک وب�ال مثالک، انما الناس 

یکرهون مذهبک لتخلفه وتطرفه وتعارضه مع الفطرة اإلنسانیة، 

ومع العل�م والحضارة والتق�دم، کما یکرهون کیان�ک؛ ألنه کیان 

یعیش خ�ارج الزمن ال وجود فیه للکرامة اإلنس�انیة، وال للحقوق 

والحریات الدنیا التی تعترب من مقومات الحیاة اإلنسانیة، ویرفض 

االخت�الف، خالفا لقوله تعاىل:”لَْو َش�اَء َربَُّك َلَمَن َم�ن يف اأْلَْرِض 

ُکلُُّهْم َجِمیعاً أََفأَنَت ُتْکِرُه النَّاَس َحتَّٰى َیُکوُنوا ُمْؤِمنِیَن”.

اق�ول للرشیم وامثال�ه، أن نهایة الوهابیة وحت�ى نهایة کیانک، 

االصل مع الفرع، باتت قریبة، ومخطىء کل من یعتقد أن باالمکان 

إعادة تاهیل الوهابیة، أَْو اصالح النظام السیاس�ی فی الس�عودیة، 

فکالهم�ا، النظ�ام الدینی والنظام السیاس�ی، ینتمی�ان إىل ما قبل 

التأریخ، ویتعارضان مع اإلسالم والحیاة والطبیعة واإلنسان.

*شفقنا

 متابعات فلسطينية 

ثالثة شهداء وعشرات الجرحى بالضفة وغزة.. 
حصيلة شهداء انتفاضة األقصى ترتفع لـ 121

استشاهد ثالثُة مواطإل إلسطيإيل 
الجإداة برصااص  الدارات،  إأصياب 
االحتالل الصهيوناي يف حوايث مإفصلة، 
الغربياة  بالضفاة  ضارياة  إمواجهاات 

املحتلة إقطاع غزة.
إأإاي املركاز الفلساطيإي لإلعال4 أنه 
يف أحادث التطاورات استشاهد مواطان 
إلساطيإي إأصياب 35 آخارإن مسااء 
االحتاالل  قاوات  برصااص  الجإداة 

الصهيوني، رشقي قطاع غزة.
إقاال الإاطاُل باسام إزارة الصحاة 
بغازة، أرشف القدرة، إن املواطَن ساامي 
شاوقي ماايض ا3 عامااً، استشاهد إثر 
إصابته برصاص االحتاالل رشقي مخيم 
يف  آخارإن   10 أصياب  إيإاا  اللياج، 
املواجهات الدائرة عىل مقربة من الساياج 
اثمإي الصهيوني الفاصل، رشقي املخيم.

إأكد القادرة، أن 9 مواطإال مإهم 7 
إصابات أصيبوا بأعارية يف القد4، إضاإة 
إىل آخرين بحاالت اختإاق، أصيبوا شاإال 
القطااع، إيإا أصياب 11 مواطإاً بأعرية 
برصااص  السافلية  اثطاراف  يف  نارياة 

االحتالل رشقي غزة.
إقاال القدرة إن إجإاايل أحداث قطاع 
غازة لهذا اليو4: شاهيد إا6 إصابة مإها 
)ا5 رصااص حاي إ10 اختإااق( إ20 

إصابة اختإاق ُعولجت ميدانياً.
الفلساطيإي  »املركز  إأإااي مراسالو 
لإلعال4«، أن مواجهااٍت عإيفًة اندلدت يف 
نقااط التإاس محيط موقان ناحل حوز 
إىل الرق من حي الشجاعية رشقي غزة، 
إكذلاك الحال محيط مدال بيت حانون، 
إرشقي مخيم الليج، بيإإا سجل إصابة 
ثالثة مواطإال يف مواجهات أخرى رشق 

خان يونس.
إتشاهد اثطاراف الرقياة للقطااع 

تظالارات ُكّل جإداة، ضإان إدالياات 
نرة انتفاضاة القادس إاحتجاجا عىل 
اعتاداءات االحتاالل املتكاررة خاصاة يف 

القدس املحتلة.
إيف الخليل، استشاهد الجإدة مسان 
إشااب إلسطيإيان، يف حايثل مإفصلل 

شإال الخليل، جإوب الضفة املحتلة.
إأصياب 9 مواطإال برصااص قوات 
املحتدماة  املواجهاات  خاالل  االحتاالل 
الجإدة، يف مإطقة رأس الجورة بالخليل.

كإا استشاهد املسان عياىس إبراليم 

الحارإب )57 عامااً(، مان ييار ساامت 
قضاء يإرا، بداد أن أطلل جإوي االحتالل 
املتإركازإن عاىل مفرق حلحول شاإال 
الخليال، الإاار علياه، بذريداة محاإلته 

يلس مجإوعة من الجإوي.
إزعام موقن »إاال« الدلي أن املسان 
الجإاوي  مان  مجإوعاة  يلاس  حااإل 
الصهايإة، مشارياً إىل عد4 إجوي إصابات 

يف صفوف الجإوي.
إذكر شاهوي عيان أن قاوات االحتالل 
أطلقت عرات الرصاصات عىل السايارة 

يف املفارتق باتجاه بلدة سادري، مشاريين 
إىل أن مركبات إساداف إرسائيلية إقوات 
إشاولدت  املاكان،  إىل  حارضت  كبارية 
طواقم طبياة إرسائيلية تقاّد4 الدالجات 

لجإدي يف املكان.
يشار إىل أن مايض يدتل الشهيد الثالث 
مإاذ الصبااح بدد استشاهاي الشاهيدين 
عدي أرشيد إعيىس الحرإب، لريتفن عدي 
الشاهداء مإذ اندالع انتفاضاة القدس إىل 
121 شاهيداً، من بيإهم 25 طفالً إطفلة 

إ5 سيدات.

التحق بشقيقته.. استشهاد فلسطيني خالل مواجهات بالخليل

»هآرتس«: منظمات أمريكية حولت مليار شيكل للمستوطنين 

استشهد الشااب عدي جهاي أرشيد 
الدادإ  قاوات  برصااص  )22عامااً(، 
الصهيوناي، الجإدة، خاالل مواجهات 

مديإة الخليل. 
إقالت مصااير طبية، إن »الشاهيد 
عادي تلقاى رصاصاة يف الصادر خالل 
مان  انطلقات  مسارية  يف  مشااركته 
مساجد الحارس يف الخليل مإاا أيى إىل 

استشهايه«. 
إكان الشاب ارشيد أصيب برصاصة 
يف القلاب أثإاء توغل قاوات االحتالل يف 
مإطقة رأس الجورة إمالحقة الشابان 
الفلساطيإيل ياخل الحاي، حيث أعلن 

استشهايه إور إصوله املستشفى.
إاستشهدت شاقيقة عدي )يانية ( 
17 عاماً عىل أعتااب الحر4 انبراليإي 
الرياف يف 10/25، بدد أن أطلل جإوي 
االحتاالل الإاار عليهاا أثإااء توجههاا 
للصاالة، بزعام أنها حاإلات طدن أحد 
الجإاوي.  إتشاهد مدن الضفاة الغربية 
املحتلة إقطااع غزة مواجهاات عإيفة 
مان قاوات الدادإ يف نقااط التإاس يف 

جإدة الغضب.

كشاف تقريار لصحيفاة »لآرتاس« عان أن »مإظإاات 
أمريكياة خريياة َحَولت حوايل مليار شايكل إىل املساتوطإات 

خالل السإوات الخإس اثخرية«.
إجاء يف لذا التقرير الشامل الذي نرته الصحيفة، صباح 
الثالثااء، أن لاذه املإظإاات التي يقادر عديلا بحاوايل 50 ال 
تدإن الرساو4 عىل مدخوالتها باعتبارلا خرييًة، إبالتايل إإن 

تلعاتها مدفاة من يإن الرسو4«.
إأشارت الصحيفة إىل أن مدإى ذلك لو أن الواليات املتحدة 
تإول بصورة غري مبارشة املرإع االستيطاني الذي عارضته 

ُكّل إيارة أمريكية خالل اثعوا4 الثإانية إاثربدل املاضية.
إذكرت أن »لذه اثموال اثمريكية الهائلة تسهم يف تطوير 
املساتوطإات إتساتخد4 لاراء عإاارات يف الضفاة الغربية 
إرشقاي القدس إملد ياد الدون لدائالت مواطإال يهوي أييإوا 

بإإارسة االرلاب«. 

عضو كنيست: 
سنصبح أقلية إذا 

لم ننفصل عن 
الفلسطينيين

قال عضو الكإيسات من حزب املدساكر 
الصهيوني ستاف شبري »إن لم ندإل رسيداً 
لالنفصال عن الفلساطيإيل سإجد أنفسإا 

أقلية ييإغراإية«. 
إأشار شبري خالل ندإة ثقاإية يف مديإة 
»ريشاون لتساوين« يف حديثه عن انتفاضة 
القادس إىل أن »الوضان الحاايل الاذي ير 
نتإيالو مإذ ساإوات أن يبقاَي عليه أصبح 
إضان قائام لدإلياات يومياة ضاد الجإوي 

إاملستوطإل اليهوي«. 
إأإضاح أن حكوماة االحتاالل يجب أن 
تصاارح الشادب »انرسائيايل« إأن تقاول 
لاه الحقيقاة أن »إرسائيل« لن تبقاى إذا لم 

تإفصل عن الفلسطيإيل رسيداً.
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موقع فرنسي: العدوان على اليمن كشف همجية نظام آل سعود
  - متابعات:

إصاف موقان أخباري إرنيس مشاهور 
الدادإان السادويي عاىل اليإان باللباري 

إالهإجي.
إأإضاح موقن )أجورا إوكس( الفرنيس 
انخبااري يف تقريار لاه تإاقلتاه عادٌي من 
الحارب  أن  الخإياس،  الداملياة  الاوكاالت 
عاىل اليإن تدكاس اثيديولوجياة الهإجية 
إاللبرية السادويية املتبداة يف الحرب عىل 
اليإان إاملتإثلاة بتدماري ُكّل يشء إىل يرجة 
الغاارات  باملزياد مان  الإازحال  مالحقاة 
إاساتخدا4 اثسالحة املحرمة يإلياً إإرض 
حصاار بري إجاوي إبحاري عىل ساكان 

البالي.
إلفات تقرير املوقان الفرنيس إىل أن ذلك 
يكشاف الهإجية إاللبرية التي يتسام بها 
نظا4 آل سادوي، إضالً عان عجزه إضدفه 
الدساكري إيإا يخص الحارب عىل اثرض 
يف اليإان، مضيفااً: لام تخلف الحارب التي 
بقيااية  الدرباي  التحالاف  قاوى  شاإتها 
السادويية إاملدعومة من الوالياات املتحدة 
عىل اليإن ساوى املزيد من الدمار إالخراب، 
حيث خلقت لذه الحرب أزمة إنساانية غري 
مسبوقة ما أيى إىل إعالن ليئة اثمم املتحدة 

حالة التألب القصوى.
إلفات يف تقرير الذي نار تحت عإوان 
)الحارب عىل اليإن تقرع طبول نهاية حكم 
آل سدوي( إىل ما تدرض له اليإن »خالل لذه 
الحرب من تدمري كامل للبإية التحتية للبالي، 
حيث طالات الهجإاات املإاطل الساكانية 
الحباوب  إمخاازن  الشادبية  إاثساواق 
إخزاناات امليااه إاملادارس إاملستشافيات 
إاملسااجد إاثماكن اثثرياة حتى أن املقابر 

لم تسلم من لذه الهجإات«.
إىل  تشاري  الحارب  لاذه  إن  إقاال: 
اثيديولوجية املتبداة يف تدمري ُكّل يشء إأن 

لاذه الهجإاات طالات حتى أماكان إجوي 
الإازحل الفاريان من إيالت لذه الهجإات 
إالسادويية لام تكتاف بهاذا إحساب بال 
إرضت حصاار بري إجاوي إبحري خانل 

عىل البالي.
إتطرق تقرير موقن )أجورا إوكس( إىل 
حالة الخوف التي أصبح يديش تحت إطأته 
أكثر من 21 مليون نساإة إالذي يقارب الا 
0ا % من إجإايل ساكان اليإان من انددا4 
أساسايات الحياة من طداا4 إمياه نظيفة 
إرعاية طبياة بانضاإة إىل اندادا4 الطاقة 

الكهربائية إشحة الوقوي.
إتحادث املوقان الفرنايس عان الدعام 
اثمريكاي لهاذا الدادإان قائاالً اناه »إإقاً 

للإإهاج الاذي يإتهجاه الرئياس اثمريكي 
بااراك اإباما يف سياساته املتبدة يف مإطقة 
الرق اثإساط إقد تبإات الواليات املتحدة 
الرعاي  غاري  الدساكري  التدخال  لاذا 
إالجإائاي عاىل اليإان حياث أنهاا إإارت 
ُكّل الدعام املطلاوب لهذه الحرب إساخرت 
ُكّل مواريلاا لخدماة يإل الخلياج، حياث 
اساتطاعت يإل الخلياج الحصول عىل أكثر 
اثسالحة تطوراً إالتي تصل قيإتها إىل 100 

مليار يإالر خالل الدا4 املايض«.
إرأى أن الوالياات املتحادة تإكإت بذلك 
مان زعزعاة أمان إاساتقرار املإطقة يإن 
الحاجة إىل إرساال أي من قواتها الدسكرية 

إىل لإاك.

إقال »لم تكن الواليات املتحدة اثمريكية 
الداعام الوحياد لقاوى التحالاف يف حربها 
ضاد اليإن إقد شااركت يإل حلف شاإال 
الدعام يف  أشاكال  ُكّل  تقديام  اثطلايس يف 
لاذه الحارب إعىل رأساها املإلكاة املتحدة 

إإرنسا«.
إأشاار إىل أن الجياش اليإإاي إاللجان 
الشدبية لاجإت القواعد الدسكرية ملحقة 
الددياد مان الخساائر الجسايإة يف الدتاي 
الدساكري كإاا أريت الددياد مان القوات 
السدويية بل قتيل إجريح إال أن السدويية 
تسادى جالادة إىل عاد4 ذكر أي مان لذه 
اثنباء عن الخسائر التي تكبدتها إهي تدتل 

ذلك رساً عسكرياً ال يجوز االطالُع عليه.

بوتين: سندمر ُكّل 
من يهدد قواتنا 

في سوريا 

  - متابعات:
بوتال،  إالييإاري  الارإيس،  الرئياُس  حاّذر 
السابت الفائت، ُكّل من سيحاإل استفزاز قوات 
بااليه املسالحة، مؤكداً أن موساكو اتخذت »كل 
االجاراءات التاي مان شاأنها حإاياة قواتإا يف 

سوريا«. 
إتوعاد بااا »تدماري« ُكّل من يهادي القوات 
الرإساية يف ساوريا، إقال: إن »أي لادف يهدي 

القوات الرإسية يف سوريا يجب تدمريه إوراً«. 
إشادي عىل أن »قواته ألحقت خساائر كبرية 
بالبإياة التحتياة لداعاش يف ساوريا«، إقال: إن 
»بالَيه ساتطور تحالفها من الركاء إالحلفاء 

انقليإيل«. 
بادإره قاال إزيار الخارجية الرتكاي مولوي 
تشااإإش أإغلو، يف مقابلة بثهاا تلفزيون )إن. 
تاي. يف( الجإدة: إن »تركيا يعت رإسايا للهدإء 
لكان لصللاا حادإياً«. إاعتل أن »نار قوات 
تركياة إضاإياة يف الداراق مؤخرا تم بداد زياية 

املخاطر اثمإية«.

صاروخ »المرعب« الروسي »إس 
500« يدخل الخدمة

  - وكاالت:
ذكارت إكالة أنباء “سابوتإيك” الرإساية الرساإية أن الجياش الرإيس 
يساتدد الساتال4 صواريخ الدإاع الجوي الرإسية الجديدة »إس – 500« التي 
إصفتهاا با”املرعبة”، مضيفة أنها أقوى من صواريخ “باتريوت” اثمريكية 
إقايرة عىل رضب الصواريخ الباليستية إالتدامل من 10 ألداف يف آن إاحد.

إقال عضاُو املجلس الدا4 لوزارة الدإاع الرإساية إيغور كورإتشايإكو: 
إن القوات الرإساية يإكن أن تساتلم يف القريب الداجل نإاذج تجريبية أإلية 
ثحادث مإظومات الدإاع الجوي »إس 500«. إأضاف يف ختا4 جلساة لوزارة 
الدإااع، الجإدة، أنه يوجد التإا4 كبري بتصإيان أنظإة الدإاع الجوي، إإل 

ما نقلته “سبوتإيك”.
إأإضحت الوكالة أنه كان قد أعلن يف إقت ساابل أن بدء اساتخدا4 الجيل 
الجديد مان مإظومة الدإاع الجوية الصارإخية »إس 500« سايكون يف عا4 
2017، إلذه املإظومة تدتل طرازا حديثا لصواريخ أرض — جو بديدة املدى 
إذات قادرة اعرتاضية عىل ارتفاعات عالية، إلي الجيل املتطور من صواريخ 

إس 00ل« التي نرتها رإسيا يف سوريا بدد إسقاط تركيا لطائرة رإسية.
إأضاإات الوكالاة أن لاذه املإظوماة الواعدة ليسات قاايرة عىل رضب 
الصوارياخ الباليساتية إحساب بل ألاداف جوية إمان ضإإهاا الطائرات 

إاملرإحيات إالصواريخ املجإحة عىل مساإة 600 كيلومرت”.
إتابدات: “لديها قادرة عىل التدامال يف آن إاحد من 10 ألداف بالساتية 
إائقة الرسعة تحلل برسعة 7 كيلومرتات يف الثانية، إستتجاإز يف الخصائص 
إىل حد كبري ساابقتها املإظومة إس 00ل إمإاإستها اثمريكية باتريوت ذات 

القدرة املتقدمة”.

زعيم كوريا الشمالية يلمح لتفجير 
»قنبلة هيدروجينية«

  - متابعات:
حإلت التريحاُت اثخرية لزعيم كوريا الشاإالية، إشارة إىل إعداي باليه 
قإبلاة ليدرإجيإياة، إلاو ما يدإاي تقدمااً يف برنامج بيونغ يانغ للتسالح 

الإوإي، يف حال كان اثمر صحيحاً.
كيام جونغ أإن قاال اثإاء جولة قاا4 بها مؤخراً لتفقد موقن عساكري، 
إن كوريا الشاإالية يإلة مقتدرة تإتلك السالح الإوإي، مبدياً استدداَي باليه 
لتفجاري قإبلة ذرية أإ قإبلة ليدرإجيإية ثجل الدإاع عن سايايتها بشاكل 

إدال، إإل ما نقلت »إرانس برس«.
إسابل لكورياا الشاإالية أن أجارت 3 تجاارب نوإياة يف 2006 إ2009 

إ2013، إلي تجارب يإدت املجتإن الدإيل إىل إرض عدة عقوبات عليها.
إتساتخد4 القإبلة الهيدرإجيإية، إلي ساالح نوإي، الطاقة من تفاعل 
انشاطار ناوإي، إتزياي بذلاك نتيجة االنفجاار إىل حد كبري مان حيث القوة 

التفجريية.
إتاديل كوريا الشاإالية بتريحات كثرية بشاأن قدراتهاا الإوإية، إيإا 

يقول متابدون إن من الصدب الجز4 بصحة ما تقوله بيونغ يانغ.

مؤسس ويكيليكس: داعش سيفقد قواه 
وسيضمحل ويتحول إلى عصابة سرية

  - وكاالت:
اعتال جولياان أساانج مؤساس 
ساوف  »ياعاش«  أن  »إيكيليكاس« 
يصبح أثاراً بدد عل يف غضون ساتة 
أشاهر، إأن الساؤال يكإان يف مصري 

الزمر انرلابية الإاشطة إىل جانبه.
إحسب رإسيا اليو4 أن أسانج إيف 
حدياث عل الفيديو خالل مؤتإر يإيل 
يف موساكو قال: »إنإاي عىل يقل تا4 
بأن الادإل التي تكاإح لاذا التإظيم 
ساتفلح يف القضاء عليه خالل نصف 
عا4، إبأن »ياعش« سوف يفقد قواه 

إسيضإحل ليتحول إىل عصابة رسية 
تإشط يف الخفاء«.

إأعرب عن قلقه حيال املرحلة التي 
ساتدقب زإال لاذا التإظيم، إأضاف 
أنه »ساوف يتم القضاء عىل »ياعش« 
كقاوة لهاا شاأنها، يف حال يتبااير 
الساؤال، إىل أيان سايتوجه عإاارص 
بشاكل  الإاشاطة  انرلابياة  الزمار 
مواز لهذا التإظيم، إاساتبدد أن يلقي 
لؤالء ساالحهم إيتوجوا إىل مإازلهم، 
حياث أن الدإل التاي تقاتل »ياعش« 
»لهاا مصالحهاا  الرالان  الوقات  يف 
القومية« إقد تساتخدمهم يف تحقيل 

غاياتها.

مصر تفرج عن الجاسوس »اإلسرائيلي« 
عودة ترابين

  - متابعات:
املرياة،  السالطاُت  أطلقات 
الجاساوس  رساح  الخإياس، 
»انرسائيايل«، عاوية ترابال، الاذي 
بتهإاة  قبل)15عامااً(  ساجن 
التجسس لا«إرسائيل«، مقابل إطالق 
»إرسائيال« رساح أساريين مريل 

كانا ساجيإل يف الداخل الفلساطيإي 
املحتل، بدد أن أنهيا محكوميتهإا، ضإن صفقة تبايل »إرسائيلية« مرية. 

إقاال التلفزيون املاري، إن »لإاك احتإاالً نطالق رساح مريل آخريان، إيإا نفى مكتب رئيس 
الحكوماة »انرسائيلياة« إجوي صفقة بل الطرإال حالياً، رغام تأكيدات التلفزيون املري إإساائل 
إعال4 قريبة من مؤسساة الرئاساة بوجوي الصفقة. إأضاف مكتب نتإيالو أن اثساريين املريل أنهيا 

محكوميتهإا. 
إكانت السالطات املرية قد اعتقلت السالطات املرية عوية ترابل يف مديإة الدريس شاإال شبه 
جزيرة سايإاء، بيإإا كان يزإر شاقيقته، إذ اتهإته السالطات املرية بالتسالل أكثر من مرة لسايإاء 
إالتجساس عليهاا لصالاح »إرسائيال«، إذ كان يإقل مدلومات عساكرية عن قواعد إتحاركات الجيش 

املري، إأإيع يف سجن طرة إلم يزره سوى القإصل إالسفري »انرسائييل« لإاك.

البرازيل ترفض اعتماد سفير 
»إسرائيل« لكونه مستوطنًا

  - متابعات:
ال يزاُل تديُل سفري الكيان »انرسائييل« الجديد لدى اللازيل يإتظر مصايقة الرئيسة اللازيلية 

ييلإا رإسيف. 
إبدد أشهر من تقديم رئيس مجلس املستوطإات اليهويية يف الضفة الغربية السابل ياني ييان 

مستإدات اعتإايه سفريا يف اللازيل، ال تزال الحكومة ترإض اعتإايه مطالبة باستبداله. 
إأإعازت رئيساة اللازيال ييلإاا رإسايف يف 21 سابتإل املإار4 إىل رئيس حكوماة الددإ 
»انرسائييل« بإيامل نتإيالو الذي يشاغل مإصب إزير الخارجية أيضاً باساتبدال السفري املرشح 
ياناي يياان بآخر كونه يقطن يف مساتوطإة، إالعتباره قياييا يف املساتوطإات القائإة عىل أرايض 

إلسطيإية يف الضفة الغربية إالقدس الرقية. 
إشاغل ييان )60 عاماً( رئيس مجلس »ييشان« املجلس الذي يرعى املساتوطإات اليهويية يف 

الضفة الغربية مإذ 2007 حتى 2013. 
إتدتل السلطات »انرسائيلية« اللازيل إحدى ألم الركاء االسرتاتيجيل إاالقتصاييل بسبب 

كونها أكل يإل أمريكا الجإوبية إإحدى أكل االقتصايات نإواً. 
إيتوقن خلاء إيبلوماسايون أن تقاو4 إزارة الخارجية »انرسائيلية« بتديل سافري آخر بدالً 

عن ييان بدد عيد امليالي.



بين بدرين..
كلمــــــة أخـــــيرة 

هاشم أحمد شرف الدين 
لم يدرت الشاك أحاداً من 
قرياش يف احتإاال تدرض 
أماا4  للهزيإاة  القبيلاة 
الرساول محإاد صاىل الله 
عليه إعىل آله إسلم يف بدر، 
إلذلك ساارعت إىل ما ظإته 
محساومة  ساهلة  حرباا 
إلاي  سالفا،  الإتيجاة 
الرساول  التا4 عىل  القضاء 
صاىل اللاه علياه إعاىل آله 
إسلم إجيشه إيين انسال4 
عإوما، مدتإدة عىل مديار 
القاوة املايياة، مرالإة عىل 
الفاارق الهائل بل الطرإل 

عديا إعتايا..
لكإها لزمت رش لزيإة إبااءت بالخرسان، إيإا انتر 
رساول الله صىل الله عليه إعىل آله إسالم إجيشاه، إمثلت 
غزإة بادر مإدطفا مهإا جدا يف التارياخ يف تلك الحقبة إما 

تبدها حتى اليو4 إإىل آخر الزمان يف لذه الدنيا..
إلكون »بدر« الغزإة اثإىل للرساول محإد صىل الله عليه 
إعىل آله إسالم إقد تضإإت الدديد من الدرإس الهامة التي 
أإي إقاط إساقاط أحدلا عىل إاقدإاا اليو4، إلاو إمكانية 

لزيإة اثقوياء أما4 من يرإنهم أضدف مإهم عدة إعتايا..
إها لاو الإظا4 السادويي قد تحرك للدادإان عىل اليإن 
موقإا من انتصاره، ظانا أن اليإإيل لقإة سائغة، مستقويا 
بطاقاات عار يإل، إمتحالفا من أمرياكا املصإفة كأقوى 

الدإل يف املجال الدسكري، إكذلك من ارسائيل..
إإااذا حصد الإظا4 السادويي حتى اليو4 غاري الهزيإة 
إالفشال، عاىل الرغام من مارإر ثإانية أشاهر إنصف عىل 

عدإانه؟..
يعوناا ندقاد مقارناات بسايطة ملفارقاات القاوة بال 

الطرإل..
يف لجإاات الجيش اليإإي إاللجان الشادبية عىل املواقن 
الدساكرية السادويية   تفوقات الرصاصاة الضديفاة بيد 

املقاتل اليإإي عىل طلقات املددالت إالرشاشات الثقيلة..
بإدقية الكالشإكوف تكفلت باستسال4  يبابات »االبرامز« 

اثمريكية..
املقاتال السادويي املرإاه بالدصائار إاملثلجاات إأجوي 
الطداا4، إاملرتادي يرع الوقاياة من الرصااص، إاملتحصن 

باآلليات املدرعة إر أما4 املقاتل اليإإي »حايف القدمل«..
طائارات اثباتايش تحولات إىل طياور مهاجارة يتفإان 

اليإإييون يف تصيدلا..
ذخائار الجياش السادويي املخزنة يف املواقن الدساكرية 
السدويية صارت غإائم للإقاتل اليإإي، إكأنها تقول »ليت 

لك« إال يليل بي إال أنت..
تحصيإاات تلك املواقان إقالعها إغارف عإلياتها إأبراج 
مراقبتهاا أصبحت لشايإا تاذرإه الرياح، بفدال ييإاميت 
بسيط يحإله املقاتل اليإإي عىل ظهره، لثقته بأنه مفجرلا 

ال محالة..
الصارإخ البالستي »ساكوي« تكفل إحده بتحطيم أقوى 
القواعد الحربية السدويية بإا إيها من عدة إعتاي ثقيل من 

الطائرات إىل الصواريخ..
أماا الجياش انمارتاي إلن يإاىس قايته إأإارايه مطلقا 
الصارإخ البالساتي اآلخر »توتشاكا« الاذي حصد الدرات 

مإهم يف محاإظة مأرب..
إلال يإاىس الدارب تصإيان املقاتال اليإإاي للصواريخ 
إتطويرلا بدءا ب«الإجم الثاقب إالرخة إالزلزال« إصوال 

إىل الصارإخ البالستي »قالر1«..؟
أما صواريخ »كاتيوشاا« إقد تفوقت عىل نفسها إيخلت 
التاريخ عاىل يد املقاتل اليإإي، إذ صارت تساتهدف البوارج 

البحرية يف عرض البحر إتدطبها إتغرقها..
كاماريا انعاال4 الحرباي اليإإي صاارت عال الدالم كله 
حيإإاا تصاول إتجول لتوثال البطاوالت اليإإياة إالهزائم 

املإكرة..
قإاة املسرية محدإية انمكانات تفوقت عىل مكإة انعال4 
السادويي إاثمريكي إاالرسائييل بإقلها لالنتصارت اليإإية 

إإضحها للجرائم السدويية..
كثرية لي املفارقات املدلشاة - ال يتسن املجال لذكرلا - 
بل الطرإل اليإإي إالسدويي إمن حالفه، إالتي تديدنا إىل 
تلاك املفارقات يف بدر، إتحثإا عاىل إيراك حقيقة أن املرالإة 
عىل القوة املايية مغامرة غري مضإونة الدواقب، خاصة حل 
يكون الخصم املساتهدف كاإلئك »البدريال« الذين جالدإا 

متوكلل عىل الله تداىل بثقة مطلقة يف كونه نارصلم..

إمضة:
لقاد تضإن القارآن الكريم قصصاا عديادة لتؤخذ مإها 

الدلة، إلكن قل املدتلإن إكثر الدابرإن..
إيف بدر اليو4 ما يجدلإا نقول:

ما أشبه الليلة بالبارحة..

 سياسية- شاملة
تصدر كل اثإل إخإيس
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ك به والوالء له. مكانته في النفوس، وقدره في القلوب؛ بُغية إبعاد الناس عن التمُسّ
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 علي شرف المحطوري 
حسب مؤرشات عسكرية إسياسية محلية إإقليإية 
إيإلية تبدإ حرب الخلياج الثالثة يف طريقها ثن تُطوى 
بدُض صفحاتها إيإا ساتظل اثخرى مفتوحة عىل كثري 

من االحتإاالت. 
إمن اقارتاب انطاالق جإياف2 اليإإي املزمان عقده 
خالل الفارتة القليلة القايمة، إقد جااء إطالق صارإخ 
القالار إاحد للقاول بأن اليإن حارٌض للحرب إللسالم، 
إلتأكياد أن القاوة الصارإخية اليإإياة الدإاعية بخري، 
إأن اليإان اساتطاع أن يحتفظ لإفساه بآخر الطلقة يف 
مواجهة عدإان رمت إيه السدويية بكل ثقلها الدسكري 
إاملايل إالإفطي، إانعالمي، إجيَشات إىل جانبها الخليج 
إاثعراب، إمرتزقة مان أإرإبا إأمريكا الالتيإية، إمألت 

الدنياا ضجيجاا بأكذإبة »خطار إيران يف اليإان«، إمإحتهاا أمريكا 
الفرصَة الكاإية لتؤيي مهإة تدمري اليإن، إانتهت املإازلة بدد تسادة 
أشاهر، )ل26يوما( إىل حقائل إإقائن مغايرة تإاما ملا كان تؤمل مإه 
السادويية إحلفاؤلا، اللهم إال ما نال البالي مان مجازر إباية إتدمري 
إخاراب، ساتبقى ندإبُهاا إآثاُرلا ماثلاة يف الذاكارة اليإإية لدرات 
الساإل، أماا الددإان نفساه إقد أساس ملرحلاة جديدة مان الراع 

الطويل.
إما يإكن تسجيله من انطباعات حول حرب الخليج الثالثة ما ييل: 
- أن السادويية خطار إجويي عاىل أمن إاساتقرار اليإن، إال ثقة 

إيها، إال بد من امتالك القوة الدسكرية لريعها.
- أن اللؤ4 السادويي تجاه اليإان يتجاإز حقد إرسائيل عىل الدرب، 
إأن ماا إقن من حرإب عربية إرسائيلياة متباعدة زمإيا مإذ نكبة ال 
إحتى حرإب غزة الثالثة اثخرية -  قد جإدتها السدويية يإدة إاحدة 

ضد اليإن.
- إمكانياة اعتبار »الددإان السادويي اثمريكي عىل اليإن »بحرب 

الخلياج الثالثة«، حيث اثإىل كانات يف الثإانيإات بل »الدراق إإيران« 
إالخليج إقتهاا كان محرضا إموقدا للحارب، إالثانية تإثلت يف غزإ 
الدراق للكويات مطلن الدقد اثخري من القرن الدرين، 
إالخلياج تورط إيها باساتدعائه القاوات اثمريكية إىل 

املإطقة.
ذلكام لو الخليج خالل خإساة إثالثل عاما مضت، 
إإن خلياج الثإانيإات من القارن الدرين إتحريضه 
الداراق ضد إيران إىل خليج التساديإات مان ذلك القرن 
إاساتقوائه بأمريكا ضد الدراق، إصوال إىل خليج 2015 
إتورطه لو بإفساه يف عدإان مبارش عىل اليإن بغطاء 

أمريكي، إغربي.
من أن حرب الخليج ضد اليإن إنإا انكشاف لسياسة 
ساإوات طويلاة مان »حارب غري مدلإاة« عاىل كرامة 
اننساان اليإإاي بالتدامل مداه باساتضداف إإإقاره 

إنهب خرياته نبقائه تحت رحإة »املدونات الدإلية« !
إما بدد مرحلة لذا الددإان السااإر، سايكون مان الغباء توقن أن 
ترتك السدويية اليإن لحاله، إذلك ما لو إاضح يف تهرب اثمم املتحدة 
عن الوإااء بالتزاماتها تجاه الطرف اليإإاي املإالض للددإان، إعد4 
تضإال مالحظاته يف مساوية حوار جإيف املرتقاب إذلك مؤرش عىل 
نياة مبيتة لوقاف إطالق نار يإن إك الحصار، ثام الدإل عىل التالعب 
بالوقات ثطول إرتة مإكإة، إلذا ما يؤكد أن نوايالم الددإانية تجاه 
اليإان لام تتوقف، إأنها لان تتوقف طاملا بقي للسادويية ظلٌّ يف لذه 

املإطقة.
إإساط لكذا محياط إجراماي عدإاني إتإساك الشادب اليإإي 
بالساال4 من موقن القوة لو السابيل نحو بقائه إييإومة شخصيته 
الدإلية يإن اضإحالل، إبإإاسابة حلول ذكرى املولد الإبوي الريف 
املإتظارة ساتكون الفرصة لليإن نظهاار تإيزه الحضااري محتفال 
باالنتصاار التاريخي عىل أخطر عادإان يتدرض له يف تأريخه الحديث 

إاملدارص.

قبل الوداع: الختام مولد! )4(

صواريخ المدى
الشاعر/ عبدالحفيظ الخزان

فاض���رْب وك���وِّن زلزل���ْهَحِم���َي الوطيُس وأنت لْه
( و)عبهله(اض���رب فج���دك حيدٌر ال) السامريُّ
املش���كلهص���وْب صواري���َخ املدى تُح������لُّ  فبه���ا 
هم���و... آف���اق  اُذ  مزبل���هُش���ذَّ القمائ���ِم  مث���ل 


