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  - خاص:

ُمِياَي الدادخُّ السادوعيُّ مساتديياً بمئاات 
املرتزقاة بهزيماٍة مدخياٍة يف مواجهة الجيش 
خاللجان الشادبية الاذي صّدخا لجومااً كبرياً 
لقوات الدادخ خاملرتزقة من محوَرين من جهة 
ميفذ الطاوال باتجاه جمرك حرض خمن جهة 
قرياة املوسام يف جيازان باتجاه الحادخع م  

مديرية ميدي.
اة لصحيفة  خقالت مصاعُر عسكرية َخاصَّ
»صادى املسارية«: إن قاواِت الدادخ حاخلات 
التقادَي مان جبهتني عاى امتداع الحادخع م  
مديريتَاي حرض خميدي خعى امتداِع مسااخة 
تقادر با 30 كيلومرياً. حياث كان الزحف عى 
مياذ حَرض من جهاة الطاوال خالزحف اآلخر 
باتجااه ميياء ميدي من جهة ميطقة املوسام 

السدوعية.
خأشاار املصااعُر إىَل أن الدادخان اممريكاي 
السدوعي بدأ الزحَف تحت غطاء جوي مكثف 
خبمشااركة مرتزقاة مان عادة عخل، غاري أن 
أبطال الجياش خاللجان الشادبية خبدون الله 
خقوتاه تمكياوا من التصادِّي لهام خكرسلم 

خحصل خيهم قتى خجرحى كثريخن.
خأكدت املصاعر أن أبطااَل الجيش خاللجان 
الشادبية تمكيوا من تدمري خإحاراق 5 آليات، 
مشارية إىَل أن الددخ حااخل الزحَف مخذ جثث 
قتاله، لكيه انكرس مرة أخارى، خاغتيم أبطاُل 

الجيش خاللجان عدعاً من اآلليات.
خحاخلت قاواُت الغزخ، يوي أمال امربداء، 
َي باتجاه ميفذ  بددة زحوخاات متتابدة التقادُّ
الطوال من رشقه خغربه خإىل الرمضة خميدي، 

لكن خبفضل الله انكرست زحوخاتهم.
خأكاد املصادر أن قتاى الدادخان خمرتزقته 
بالدرشات خأن جثثهم مألت الوعيان خصحاري 
الرمال، خقد نالهم من بأس الله عى يد أخليائه 

رضباٌت موجدٌة جدلتهم يلوذخن بالفرار.
خيف الساياق أكاد الياطُل الرسامي للقوات 
املسالحة الدميد الركان رشف غالاب لقمان، 
تحكُّام الجياش خاللجاان الشادبية يف مرسح 
الدمليات الدساكرية الدائرة يف جبهتَي حرض 

الطوال خميدي. 
خأخضاح الدمياُد لقمان يف ترصياح لوكالة 
امنباء الايَاَمايية »سابأ« أن محاخالت الزحف 
املتواصلاة لقوى الدادخان خمرتزقتاه باتجاه 
حرض الطوال خميدي خاملدعومة بغطاء جوي 
كبري. يتم التصدي له ببساالة ناعرة، خبتكتيك 

عساكري ُمحَكام من قبال الجياش خاللجان 
الشدبية املرابطة يف امليطقة. 

خأشاار إىَل أن قوى الغازخ خاملرتزقة تكبّدخا 
خساائر برشياة خماعياة كبارية جاراء تلاك 
املحاخالت اليائساة، خلم ييالاوا من زحوخاتهم 

تلك سوى ذل الهزيمة. 
خاشاار إىَل أن كثاخَة غارات تحالف الددخان 
خالل لاذه اللحظات عاى الداصماة صيداء 
خباقاي املحاخظاات، لو رعة خدال جيونية ملا 
تتدارض لاه قواتهم عاى امرض من رضبات 

موجدة. 
خحيّاا الدميد لقماان صموَع أبياء الشادب 
خخقوخهم إىَل جانب الجيش خاللجان الشادبية 
السادوعي  الدادخان  تحالاف  مواجهاة  يف 

اممريكي. 
الشادبية  الجياش خاللجاان  ُقادرة  خأّكاد 
خبمساندة الشدب عى مواَصلة مدارك الرشف 
خالبطولاة يف الدخااع عن الوطن خمكتساباته 

خإلحاق الهزيمة باملدتدين. 
من جهاة أخرى كثّفت القاوة الصارخخية 
خاملدخدية، أمل امربداء، قصَفها ملواق  الددخ 
السادوعي يف جيزان خنجاران لتطال ل مواق  
عسكرية بمئات الصواريخ خقذائف املدخدية.

القاوة  أن  عساكريٌّ  مصادٌر  خرّصح 
الصارخخية خاملدخدية عّكات مواق  الفريضة 
خجحفاان خأطراف اليوبة الشامالية خموق  
غارب الغاخية خكذلك موقا  الدطايا الرشقية 

خالواقدة جميدها يف جيزان.

خإىل نجران قال املصدر إن القوة الصارخخية 
خاملدخدية قصفت بشاكل مكثف مواق  رقابة 
عليب خمراباض املدخدية التابدة للددخ جيوب 

غرب صلة خنهوقة خمركز الشبكة.
خيف اليوبة رصدت قوة االساتطالع التابدة 
للجيش خاللجان الشادبية سايارات إساداف 
تهارع ملواقا  عساكرية خقامات بيقال قتى 
خجرحاى من جياوع الددخ إثار قصف مدخدي 
مكثّف من قبل قوة املدخدية اساتهداف مواق  

عسكرية لياك.
كما تمكن أبطال الجيش خاللجان الشدبية 
مان تدماري عباباة مان طاراز إبراماز يف تبة 
ه  الرمضة جارى اساتهداُخها بصاارخخ موجَّ
بالتزاُمن م  عملية مماثلة أسفرت عن تدمري 

عربة من طراز براعيل يف جبل الدخان بجيزان.
كماا شاهدت جبهااُت القتاال يف جيازان 
خنجاران، أمال امخل، عمليتاني نوعيتني من 
قبل الجيش خاللجان الشادبية الذين سيطرخا 
عى مواق  سادوعية يف ميفاذ الطوال خأخقدوا 
قتى خجرحى يف صفاوف الددخ بكمني محكم 

بميطقة الهجلة.
خخضا  أبطاُل الجياش خاللجان الشادبية 
حّداً للشاائدات التاي أطلقها إعاالُي الُداْدَخان 
خمرتزقتاه حاول تقدمهام باتجااه حارض، 
خأثبتوا أن الددخ الذي استدان بمرتزقة يمييني 
ييوضون املدركاَة يف خض  الدخاع عاخل ميفذ 

الطوال.
خأخضاح مصدٌر عساكري أن قوات الجيش 
مواقا   عاى  سايطرت  الشادبية  خاللجاان 
عساكرية سدوعية يف الطوال إثر لجوٍي شامٍل 
سقط خيه عدع كبري من جيوع الددخ خاملرتزقة 

بني قتيل خجريح.
خأضااف املصادُر أن الهجاوي تمثال بتقدي 
الشادبية باتجااه  الجياش خاللجاان  أبطاال 
ميطقاة البلبلة بميفذ حارض بجيزان ختددخا 
امليطقاة ليسايطرخا عاى مواقا  عساكرية 

استحدثها الددخ مستدييا باملرتزقة.
خلفت املصدر أن الدملية أسفرت عن تدمري 
ل آليات بييها عباباة من طراز إبرامز أمريكية 
الصيا  خمقتل خجرح طواقام تلك اآلليات من 
عسكريني سادوعيني خمرتزقة، مشارياً إىل أن 
أبطاَل الجيش خاللجان الشادبية لم ييساحبوا 

من املواق  التي سيطرخا عليها.
عساكريٌّ  مصادٌر  أخضاح  نجاران  خمان 
مارصع خجرح عساكريني سادوعيني بكمني 
محكام نفذه أبطال الجيش خاللجان الشادبية 
لدى مرخر آليات عساكرية سادوعية بميطقة 
الهجلة أسافر عان تدمري 3 آلياات يف ميطقة 

الهجلة.
خخاصلت القاوُة الصارخخية خقوَّة املدخدية 
عك مواقا  عساكرية تابداة للدادخ يف نجران 
خجيازان، حياث جارى اساتهداف مدساكر 

الرشخة بأكثر من 60 صارخخاً.
خضمن عمليات الجيش خاللجان الشادبية 
عّكات القاوة الصارخخياة خاملدخدياة موقا  
الساديل بيجران خمواق  سدوعية يف ميطقة 
بيت كب  خميطقة الدطايا الرشقية خاملصفل، 
خيما استهدخت املدخديُة مواقَ  جيوب الكربي 
باليوبة خقائم زبيد بجيزان بدرشات القذائف.

فيما العدو يف�سل يف �سحب جثث قتاله من اأر�ض املعركة

رمال حرض ميدي تبتلع زحوفاتهم
 مقتل عشرات من جنود العدو ومرتزقته، والسيطرة على »ِبْلِبلة« ومواقع أخرى وإحراق 5 آليات 

 مئاُت الصواريخ والقذائف تمطر 9 مواقع للعدو في نجران وجيزان وكمين دّمر 3 آليات وقتل وجرح جنود سعوديون على متنها
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  - خاص:
خاجاأت القوَُّة الصارخخياُة مرتزقَة الُدااْدَخان بقصف 
صارخخي استهدف مرَكزاً لهم يف السلسلة الجبلية الغربية 
للمدارس بالدماري بصليات من الصواريخ، خاساتهدخت 
تجمداات لقاوى الُدااْدَخان بمجما  ذخ بااب بدارشات 

الصواريخ أخقدت قتى خجرحى.
خأخضاح مصادٌر عساكريٌّ أن قوََّة االساتطالع رصدت 
سياراِت اإلسداف تهَرُع إىل ميطقة مدارس الدمري ختقوُي 
بدملية نقل للجرحى خالقتى الذين ُقّدَر عدُعلم بالدرشات.
ختمكَّان أبطاُل الجياش خاللجان الشادبية من تحقيل 
ٍي عى ميتلاف جبهات القتاال بمحاخظاة تدز التي  تقادُّ
شهدت مقتَل أحد أبرز قياعات مرتزقة الُداْدَخان خالسيطرة 
عى مواق  اسرتاتيجية بييها ُحصن مزعل بصرب املواعي.

خقاال مصادٌر عساكريٌّ إن أبطااَل الجياش خاللجاان 
الشادبية حققوا تقدمااً جديداً يف ميقطة الشاقب بصرب 
املواعي خاساتطاعوا خْرَض سايطرتهم عاى ُحصن مزعل 

ارت قاوات الجيش  االسارتاتيجي. خيف جبهاِة كارش طهَّ
خاللجان الشدبية مواق  خقرى من تواجد مرتزقة الُداْدَخان 
خعيارص القاعدة يف عملية خاسادة أسافرت عن استداعة 
كميات كبرية من امسالحة اليفيفة خاملتوسطة خالثقيلة 
بييهاا عباباات كان مرتزقاة الُدااْدَخان يساتيدمونها يف 
قصف املياطل السكيية خمواق  الجيش خاللجان الشدبية.
َع اإلعالُي الحربيُّ مشاالد مصورة لدملية الجيش  خخزَّ
خاللجاان الشادبية يف ميطقاة كارش ختُظهار تمركزلم 
يف املواقا  التي تمت السايطرة عليها، خيما بادت عبابات 
خآليات عساكرية محرتقة بدد تدرُّضهاا لليريان قبل خرار 

مرتزقة الُداْدَخان خعيارص القاعدة.
خساقط الدارشاُت مان مرتزقاة الُدااْدَخان باني قتيل 
خجرياح عيدماا َصادَّ أبطااُل الجياش خاللجان الشادبية 
محاخلاًة ملجاميا  املرتزقة بغطااٍء جويٍّ للتقادي باتجاه 

ميطقة الرعف غرب الوازعية.
كماا أعلن مصدٌر عساكريٌّ عان مرصع اثياني القاعة 
امليدانياني ملرتزقاة الُدااْدَخان خلام املدعو محماد عباس 

خاملدعاو حسان حماوع عقاالن بياريان الجياش خاللجان 
الشدبية يف ميطقة ثدبات خالدمغة بمديية تدز.

خعاَرت اشاتباكاٌت عييفاة باني مرتزقة الُدااْدَخان من 
مسالحي حزب اإلصاالح من جهاة خمسالحي جماعة » 
أباي الدبااس« التكفريياة يف ميطقة باب ماوىس بمديية 
تدز. خأخضحت املصاعر أن االشاتباكات أسافرت عن قتى 

خجرحى من الطرخني.
خضمان الدملياات الصارخخياة تمكن أبطاال الجيش 
خاللجان الشادبية من تدماري آليتني خقتْل َمان خيهما من 
مرتزقاة الُدااْدَخان بدمليتاني ميفصلتني يف ماأرب ختدز، 
خيوضاح مصادر عساكري أن أبطاال الجياش خاللجاان 
الشادبية عمرخا آلية خلقي مان خيها من مرتزقة الُداْدَخان 

مرصعهم باتجاه ميطقة امليدرة بمحاخظة مأرب.
خيف الدملية امخرى اساتهدخت قاوات الجيش خاللجان 
الشدبية بقذائف صارخخية مدرعة تابدة ملرتزقة الُداْدَخان 
يف مفارق امحيوق، ماا أعى إىل مقتل جميا  طاقمها من 

مرتزقة الُداْدَخان.

  - خاص:
قاع مرتزقاُة الددخان، خاالل امياي 
املاضية، حمالٍت تحريضيًة اساتهدخت 
جامدتَاي صيدااء خإب، مشاريين إىَل 
خجوع أسالحة يف مدارس آزال الحديثة 
خرعاة حادة التابداة للجامداة، كماا 
رّخجاوا باأن جامداَة إب تداد ماالذاً 

للجماعات املسلحة.
صيدااء  جامداة  خاساتيكرت 
املغرضاة  بالدعاياات  خصفتهاا  ماا 
برتخيجاات يف بدض خساائل التواصل 
االجتماعي تزعم خجوع أسالحة عاخل 

املدرسة.
خأكد الدكتوُر عبُدالحكيم الرشجبي 
امنبااء  لوكالاة  الجامداة  رئيال 
الايَاَمايياة /سابأ/ عادَي صحة تلك 
املزاعم. خقاال إن الجامداة خمراخقها 
ذات  ختربوياة  أكاعيمياة  مؤسساات 

رساالة نبيلاة ال عالقة لهاا بامحداث 
هات السياسية. خالتوجُّ

خععا اليونساكو خمراسايل خسائل 
اإلعاالي املحلياة خاليارجياة إىَل زيارة 

املدرسة لدحض تلك الشائدات.
من جانبه استيكر رئيُل جامدة إب 
الدكتور طارق امليصوب، إطالَق بدض 
خسائل اإلعالي لشاائدات مغرضة من 
خالل ترخيجاتهاا الكاذبة بأن جامدة 
املسالحة  للجماعاات  تداد ماالذاً  إب 
خغريلا من االتهامات املفربكة التي ال 

أساس لها من الصحة.
خأكاد رئياُل جامداة إب يف املؤتمر 
الصحفاي عقده ياوي الثالثااء املايض 
خحرضتاه ميتلُف الوساائل اإلعالمية 
أن  خاملقارخءة  خاملساموعة  املرئياة 
الساامية  رساالتَها  تاؤعي  الجامداَة 
املساتوحاة من قيَام الدين اإلساالمي 
الحيياف خالقيَام اإلنَْساانية خالوطيية 

بدياداً عان ُكّلِ الرصاعاات خاملهاترات 
السياسية خالحزبية خغريلا.

خأعارب عان أسافه الشاديد ملثال 
املغرضاة خاملضللاة  الشاائدات  لاذه 
التاي تحاخل مان خاللها عرقلَة ساري 
عاى  بالجامداة  التدليمياة  الدملياة 
الرغام أنهاا تاؤعي خاجبها بدياداً عن 
أياة سالوكيات خارجة عن رساالتها 
الدلمياة خامكاعيمياة التي تيادي ُكّل 

أبياء املجتم  بدخن تمييز.
من جهته، أكد نائُب رئيل الجامدة 
للشاؤخن امكاعيمية الدكتاور عبدالله 
الفالحاي أن الجامداة خالياة من أية 
مظالر خارجة عن رساالتها السامية 
التي تمثل أسامى الرسااالت التي كري 

الله بها اإلنَْسان.
إىَل  املجتما   أبيااء  كاخاة  عاعيااً 
الحفاظ عاى الدملياة التدليمية التي 
تمثل البوابة الحقيقية للمستقبل الذي 

تيشده االجيال.
إىل ذلاك، ععاا أمانُي عااي الجامدة 
خساائل  كاخاَة  الساقاف  عبدامللاك 
اإلعاالي لليزخل امليداناي خنقل الصورة 
الحقيقية من عاخل القاعات املزعحمة 
بالطاالب خالطالباات خجميا  مراخل 
الحقيقاة  ليقال  امخارى  الجامداة 
الكاذبة  خعحض االخارتاءات خاملزاعام 
خاملرخوضاة من قبال قيااعة الجامدة 

خميتسبيها خجمي  الطالب خيها.

قااي  الصحفاي  املؤتمار  خعقاَب 
اإلعاالي  خساائل  خميدخباو  مراسالو 
الدراساية  القاعات  امليتلفاة بزياارة 
خمراخال الجامداة املكتظاة بالطالب 
خاملراخال امخارى التابدة لهاا؛ بهدف 
نقال الصاورة الحقيقية التي تجساد 
خعحاض  مطلقاة  بشافاخية  الواقا  

الشائدات الكيدية الكاذبة.

  - خاص:
جمالاريَ  الُدلياا،  الثورياُة  اللجياُة  ععات 
الشادب؛ لليارخج يف مسارية ُكاربى عارص 
الُجُمدة للتيديد باساتهداف الددخان السدوعي 
اممريكاي للداصماة صيداء خاملادن بالقيابل 

الديقوعية. 
خأَْخَضاح بالٌغ صااعٌر عان اللجياة الثورية 
الدليا، تلقته خكالة امنباء الايَاَمايية )سابأ(، 
أن لذه املسرية تحت شدار »استهداف صيداء 
خاملدن بالديقوعياات جريمة إعداي جماعية«.. 
مؤكداً أن استيداي الددخان السدوعي اممريكي 
للقيابال الديقوعية خامسالحة املحّرماة عخلياً 
يف قصاف الداصمة صيدااء خامُلاُدن خاملياطل 
خالقارى يؤكاد حقاَده الدخاني عاى الشادب 

الايَاَمايي خمقدراته. 
خأشااع البالُغ بالصموع امسطوري للشدب 
السادوعي  الدادخان  مواَجهاة  يف  الايَاَماياي 
اممريكي.. ُمشارياً إىَل أنه سايتم تحديُد مكان 

املسرية الحقاً. 

  - خاص:
 نّظم أَبْيَاء قبائُل مساور، صباح أمل امربداء، خقفة احتجاجية 
حاشادة؛ رخضاً للددخان السادوعي ختيديداً بجرائمه الوحشاية عى 

أَبْيَاء الشدب اليميي.
خيف الوقفة التي حرضلا محاخظ محاخظة عمران الدكتور خيصل 
جدمان خاملجلل املحيل خاملشاايخ خالوجالات االجتماعية خالسلطة 
املحلياة باملديرية..  ألقى جدمان كلمة حيا خيها أَبْيَاء قبائل مساور 
عى حضورلم الحاشاد خلبتهم لرخض االستكبار خالهيمية خأرباب 
الفسااع من عمالء امعداء خظلم خليمية مشييات اليفط عى أَبْيَاء 

اممة الدربية خاإلسالمية.
خقاال إن تلك املشاييات خأماراء اليفط أصبحوا اليوي يديشاون 
آخر لحظات مملكاتهام خانهيارلا عى أيدي أبطال الجيش خاللجان 

الشدبية الذين يلقيونهم أرخع الدرخس.
خأضاف أن أبطال الجيش خاللجان الشدبية علمولم أن من يتجّرأ 

عى اليمن خشدبها سوف يدخن خيها. 
خألقيات يف الوقفة الدديد من الكلماات التي عربت يف مجملها عن 
قوة خشموخ خعزة أبياء قبائل اليمن الذين ترخضون الظلم خاالعتداء 

عى بلدلم، خأنهم لن ييضدوا أخ يركدوا اال لله الواحد القهار.
 خأشاارت الكلمات إىل اساتيكار أبياء مساور للجريمة الشايداء 
التي ارتكبها نظاي آل سالول بإعداي الشايخ الدالمة نمر باقر اليمر 
خعادع مان مواطيي نجاد خالحجاز، مساتغربني ممن يدعاي إعاعة 
الديمقراطياة خالحرياة لليمن خيما لو يقوُي بقطا  الرؤخس مبياء 

بلده بمجرع اإلعانة للحكم الدائيل.

  - خاص:
نّظام ألاايل مديياة حجاة، يوي 
أمال امربدااء، خقفاة احتجاجية 
حرضلاا قيااعاٌت قبلياة خمحلية؛ 
تيديداً باساتمرار الددخان اممريكي 
خلتأيياد  بالعناا  عاى  السادوعي 

الييارات االسرتاتيجية.
الختااٍت  املحتجاون  خرخا  
خشداراٍت عربت عن استيكار ألايل 
حجاة للجرائام البشادة خاملرخعاة 
الدادخان  طاريان  يرتكبهاا  التاي 
املدنيني،  اممريكي السادوعي بحل 
خيف مقدمة لؤالء اليساء خامطفال، 
مطالباني يف بياان لهام امليظماات 
خالحقوقياة  خاإلنَْساانية  الدخلياة 
القياي بواجبها اإلنَْساني خامخالقي 
تجااه مدانااة الشادب الايَاَمايي 
التي يتدرض لحارب إباعة جماعية 
اإلنَْسااني بشاكل  للوض   ختدلور 
مييف بسابب الحصار االقتصاعي 
املفرخض عاى البلد جواً خبراً خبحراً 

من قبل عخل الددخان خحلفائهم.
ععمهام  املحتجاون  خأكاد   
ختأييدلام للييارات االسارتاتيجية 
للجيش خاللجان الشادبية ملواجهة 

الُغزاة خاملدتدين خاستدداَعلم لدعم 
الجيش خاللجاان بالقواخل الغذائية 

خاملقاتلني يف ميتلف الجبهات لصد 
الغزاة خاملدتدين.

عشرات القتلى واألسرى من 
مرتزقة العدوان يف كمني 
للجيش واللجان بالجوف

  - خاص:
 خَقاَ  عارشاٌت من مرتزقاة الُداْدَخان السادوعي اممريكي 
بمحاخظاة الجوف يف قبضة الجيش خاللجان الشادبية بكمني 
محكم أسفر أَيْضاً عن مقتل الدرشات ميهم يوي أمل امربداء.
خأخضاح مصادٌر عساكريٌّ لا »صادى املسارية« أن أبطال 
الجياش خاللجاان الشادبية رصادخا تحاركات مجاميا  من 
مرتزقاة الُدااْدَخان يف مديرية خب الشادف بمحاخظة الجوف 
خنصباوا لهم كميياً محكماً أسافر عن ساقوط الدرشات من 
املرتزقاة باني قتيال خجريح خخقا  الدرشاُت ميهام أرسى يف 

قبضة قوات الجيش خاللجان الشدبية.

مصرع اثنني من أبرز قيادات املرتزقة يف ثعبات وسط تعز
 قصف صاروخي يطال تجمعات الغزاة والمرتزقة في مدارس العمري وسقوط قتلى وجرحى بالعشرات

 تدمير آلية ومدرعة ومصرع َمن فيهما من مرتزقة العدوان بعمليتين منفصلتين في تعز وَمأرب
 الجيش واللجان الشعبية يسيطرون على حصن مزعل بصبر الموادم ويطهرون قرى ومواقع بكرش

 الصريع محمد عباس - قائد ميداني 
لعمالء العدوان - ثعبات - تعز

جامعة صنعاء وجامعة إب تنفيان وجود أسلحة داخل كلياتهما

اللجنة الثورية العليا تدعو 
للخروج يف مسريات للتنديد 

باستهداف العدوان لصنعاء 
واملُدن بالقنابل العنقودية

أبناء مسور عمران يعلنون 
جاهزيتهم ملواجهة العدوان

وقفة احتجاجية ألبناء مدينة حجة تنديدًا باستمرار 
العدوان ولتأييد الخيارات االسرتاتيجية

إستشهاد 4 مواطنني وإصابة آخرين يف غارات 
لطريان العدوان على مساكن املواطنني بحجة

  - خاص:
استشاهد أربدُة مواطيني خُجرح اثيان آخران، إثر غارات شايها 
طاريان الدادخان السادوعي اممريكاي، خجار أمل امربدااء، عى 

مساكن املواطيني يف ميطقة املزرق الحدخعية بحجة.
خأَْخَضاح مراساُل »املسارية نت« أن طارياَن الددخان السادوعي 
اممريكي َشانَّ ثالث غارات بداد ميتصف الليل اساتهدخت امحياَء 
الساكيية يف ميطقاة املازرق الحدخعياة بمحاخظة حجاة، أعت إىَل 

استشهاع أربدة مواطيني خجرح اثيني.
خأضااف املراساُل أن الغاارات تساببت بأرضار ماعياة كبرية يف 
ميازل املواطيني خممتلكاتهم، كما تساببت بيفوق عرشات امبقار، 

خامغياي.
يشاار إىَل أن الدادخاَن السادوعي اممريكاي تدماد اساتهداَف 
املواطيني خممتلكاتهم يف ميتلف املحاخظات الايَاَمايية، ميذ بداية 

الددخان يف 26 مارس املايض.
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  - حسين الجنيد:
ساتُة أشاهٍر مارت عاى سايطرة تحالاف 
الُدااْدَخان خمرتزقتهم عى عدن، خاملدييُة تغَرُق 
يف الفاوىض شايئاً خشايئاً، خموجااُت الدياف 
ترضب أحياءلاا، خعِخيُّ انفجارات السايارات 
املفيية خالدبوات الياسفة يطغى عى صيب 
امساواق خضجيج زحامها، خأنبااء االغتياالت 

خصلت حدَّ امخبار اليومية.
خماَل  كانات  خقاط  اممال  خمحصلاة 
عادن،  شاوارع  شاهدتها  اغتيااٍل  عملياات 
اساتهدخت عضاَو املجلال املحايل باملحاخظة 
محماوع الساددي خالقيااعي الجيوباي محمد 
الذحل أماي مستشافى الصداقة خالدميد سالم 
عوض الزريطي يف شارع الحب بالشيخ عثمان 
خالدميد أحمد الجهوري الرعخاني مدير شادبة 
االتصاال خالقيااعي يف الحاراك ثابات لاواش 

خاللواء مان  ميي .
سابقت لاذه الدمليااِت محاخلاٌة خاشالٌة 
خعادن  لحاج  محاخَظاي  موكاب  اساتهدخت 
خمدير أميها. خلم تكن لذه سلسالة االغتياالت 
الوحيادة يف املحاخظة، بل سابقتها الدديد من 
عمليات االغتيااالت التي بلغت حصيلتها قرابة 
الاا 0ل عملية، ما بني إطاالق رصاٍص مبارش 
خساياراٍت مفيياٍة خعباواٍت ناسافة، ختداد 
لاذه اإلحصائياة غري عقيقاة، خهيااك الدديد 
من االغتيااالت تم التدتيم عليهاا خلم تتياخلها 
خساائل اإلعالي، قد يتسااءل البداض: أين لي 
القاوى امميياة؟ خأيان لام قاوات التحالاف 
خكوكتيل القوات الذين صارخا يزاحمون سكاَن 
مديية عدن لكثرتهم، الساوعانيني خالبحريييني 
خالكولومبياني خاملغاربة خالباالك خختر؟، كيف 
ييفلات اممان خامماان يف مديياة باتت أشابه 

بالثكية الدسكرية؟.
 خلكان لاذه التسااؤالت لن تجاَد اإلجاباِت 
الشااخيَة لهاا، يف ظال تيبُّط قيااعة املحاخظة 
املمثلة بييبة املرتزقة، من رشعوا أبواَب املديية 
للغازاة، خيف ظل »رشعية لاعي خبحاح« اللذين 
خعى ما يبدخ، قد خقَدا السيطرة عى املحاخظة 
حتى خصل اممر بأحدلماا، لدرجة االختباء يف 
جحٍر مجهول تحت حراساٍة مشادعة، خاآلخر 
إلصابتاه  للمديياة،  الداوعة  خشاية  لدرجاة 
»بفوبياا« الفيااعق بداد تفجري مقار إقامته، 
خاإلرلابياة  اإلجرامياة  التيظيماات  تاركاني 

يحكمون املحاخظة.
 خيرى بدض املحللني السياسايني أن تفيش 
خعملياات  االغتيااالت  الفاوىض خمسلساالت 
السالب خاليهاب التي تشاهدلا محاخظة عدن 
إنماا لو نتاٌج طبيدايٌّ ملديياة يحكمها خليٌط 
من الغازاة خاملرتزقة خالتيظيماات اإلجرامية، 
خهال كان اليااس يتوقداون املديياة الفاضلة 
خالفارعخس مان لكاذا خلياط؟!. بييماا يرى 
البداض أن عملياات االغتيااالت لاذه، ما لي 
إال عملياة تصفية حسااباٍت تجري بني قطبي 
التحالف »السدوعية خاإلمارات« خأعخاتهما عى 
امرض يف إشاارٍة إىل لاعي خبحاح، خكلٌّ ميهما 
له أجيدتُه الياصة، خطموحه يف السيطرة عرب 
الفصائال التاي تتبداه. لكن الحقيقاة الجلية 
ملاآرب تحالف الُدااْدَخان اممريكاي اإلرسائييل 
السادوعي مان لاذا االنفاالت اممياي خلاذه 
الفاوىض، انماا يأتاي يف ساياق تهياأة البيئة 
اليصباة النتشاار تلاك التيظيماات، لتأعياة 
عخرلا املرحيل خخل امليطاط املدد، خاملراع ميه 
تقديم اليموذج املشوه لإلسالي، ليصبح الوجوع 
اممريكاي خحتاى اإلرسائيايل مقبوالً شادبياً، 
طاملا خلو يحمل بني يديه اليالص. خاستهداف 
عدن خبقية محاخظات الجيوب إنما لو البداية 
خقاط، خسايأتي الدخر عاى بقياة املحاخظات 
حاني تيدرج ضمن جغراخياة التحرير املزعوي، 
ختيض  لسالطة الرشعياة املأجاورة، خاملراع 
لهذا امليطط خلذا املرشخع أن يشمل الايَاَمان 

بكلهاا لتساقط يف براثان الهيمياة اممريكية 
اإلرسائيلية.

صراع الفصائل وجغرافية النفوذ
خالتيظيماات  الفصائال  ليلياط  خنتيجاًة 
املساتوطية يف محاخظة عدن، ييَشاُب الرصاُع 
خيماا بييها باني الحني خاآلخر لتثبيات امقداي 
عاى جغراخيا اليفاوذ تاارًة، خلتوسايِ  رقدة 
السايطرة لَضامٍّ مياطاَل جديدٍة تاارًة أخرى، 
ختتاوزع خارطة اليفاوذ خالتواجد عى امرض 

كالتايل:
يف  تتواَجاُد  خالتاي  اإلماراتياة:  القيااعة   -

الربيقة ختمتدُّ ميطقاُة التواجد اإلماراتي حتى 
خيدق القرص الواق  يف ميطقة أبو حربة خالذي 
كان يداد مقراً لحكوماة بحاح إباان التفجري 
الذي استهدف الفيدق، خمدسكر الدخاع الجوي 
بميطقاة بار ناارص، إضاخاًة إىل االنتشاار يف 
بدض املياطال كاملدال خبدض امحياء املحيطة 

بالقرص الرئايس يف ميطقة التوالي.
- تيظيُم القاعدة: خالذي يُدترَبُ لو املسيطر 
الفدايل عاى مدظام مياطال عادن، ختشامل 
مكارس،  خاور  »املداال،  نفوذلام  جغراخياة 
التوالي، صرية، الربيقة، عار سادد، امليصورة، 

الشيخ عثمان«.

عياارَص  أن  املؤكادة  املصااعُر  ختفياُد    -
القاعادة ييترشخن يف مديرية عار سادد، خالتي 
تداد مدقلها الرئيل خعدٍع من الشاواطئ التي 
تربط مديريات عدن بدضها م  بدض، ختقيم 
حاجازاً كبرياً عاى امتداع شاواطئ عدن يمي  
اخرتاقاه، يف محاخلاة مليا  امرس خالدوائل من 
التياّزه، ختساهل مراقبتهم خحارص أعداعلم، 
لاذا خلام يكتاف التيظيام بالوجاوع الكثيف، 
خبشاكل عليي، يف عدن، بل تطوَّرت اممور حد 
التدخال يف تسايري شائون املياطال الياضدة 
تحت سايطرته خإنشااء ما يُدَرُف بهيئة اممر 
باملدارخف خاليهي عن امليكر التاي باتت تؤعي 

عخر الرقياب خاملداقاب، خذلاك بإحاللها محل 
امجهازة امليتصاة خالقضائياة، حياث عخا  
الكثري من سكان عدن حياتهم نتيجة ممارسة 

التيظيم لهذا الدخر.
- تيظيام عاعش: خيتمتا  تيظيم »عاعش« 
بتواجد كثياف يف عدن، لكيه يماارس مهماِته 
خنشااَطه بشاكل رسي خغاري مدَلان. ختداد 
مديرية الشيخ عثمان املدقل الرئيل للتيظيم. 
خترتكز أنشاطة التيظيام بأعماال التفجريات 
خاالغتيااالت التاي تساتهدف كباار الضبااط 
املدارضة  خالياشطني خالشيصيات  الجيوبيني 
لسياساية لااعي، كالقايض عبااس الدقربي 
خمحاخاظ عادن امسابل جدفر محمد سادد 
خغريه من القياعات التي اشاتهرت بمدارضتها 
لهااعي.  لذا ختؤكد بدض املصااعر املطلدة أن 
عاعش تدار ختدمل بإرشاف حكومي خمرتبطًة 
ارتباطااً مباارشاً بجالل لااعي، خالذي يوظف 

التيظيم لتصفية خصوي خمداريض خالده.
- خصائل الجيوبية الشدبية: خلذه الفصائل 
تشامل الدديد من امجيحة ميهم مقاتلو حزب 
اإلصاالح، الحراك الجيوبي املسالح، مسالحو 
القبائال، السالفيني. ختفيد بداض املصاعر أن 
عياارص اإلصالح يتواجدخن بكثرة يف مدساكر 
صاالح الديان، إضاخاًة إىل تواُجاد الددياد من 
مقاتليهام يف مقاار الحزب امليتارشة يف مدظم 
مديرياات املحاخظاة، خيارى بداض املراقبون 
أن املواجهة باتت خشايكًة باني مقاتيل تيظيم 
عاعش خمقاتايل اإلصالح خالذين ُقاّدر عدُعلم 
با 3500 مقاتل. أما الحراك الجيوبي املسالح، 
امليصاورة  ميطقاة  يف  مدساكراته  ختيتارش 
خصالح الدين خرأس عباس، خيقيم مدسكراته 
التدريبياة يف ميطقاة التوالاي. خيماا يتواجد 
مقاتيل السالفيني يف ميطقاة الفيوش، خبدض 
امجزاء مان مديرية عار سادد إىل جوار تيظيم 

القاعدة.
خحتى لذه اللحظة لم تحدع ساعة الصفر، 
لتبادأ املواَجهاة الشااملة باني لاذه الفصائل 
خالتيظيماات، خلكان بواعرلاا باتات تلوُح يف 
امخل، خذلك عقَب مدركة السايطرة عى ميياء 
املداال التاي عارت رحالا مطلَ  لذا امسابوع 
باني الفصائال املوالية لهااعي خمقاتيل تيظيم 
القاعادة خالتاي اساتمرت طوالاة ياوي أمل 
امربداء 5يياير 2016ي خحتى ساعاٍت متأخرٍة 
مان الليل، امتاألت عى إثرلا شاوارع ميطقة 
املداال بالجثث من الجانباني، إضاخًة إىل إصابة 
الدارشات من املواطياني امبرياء الذيان راحوا 

ضحية لذه املواجهات الضارية.

كارثية الوضع وجحيم العيش
خم  تفاقم امخضاع املرتعية خالفوىض التي 
تجتااح املديياة يف ظال غيااب اممن خانتشاار 
الدصاباات اإلجرامية خالرصاع عاى جغراخية 
اليفاوذ، تزعاع امخضااع اإلنساانية للمواطيني 
اليدماات  تدقياداً خمأسااخية، خمان تارعي 
الصحياة إىل نقص املاواع الغذائية خاملشاتقات 
اليفطياة التاي باتات مجااالً لكساب الثرخات 
من قبال متيفذي لاعي خاحتكارلم لألساواق 
الساوعاء التاي تباع خيهاا املشاتقات اليفطية 
خاملسااعدات اإلغاثياة التاي من املفارخض أن 
حتاى  خخصاوالً  للمواطياني،  مجانيااً  َي  تقادِّ
إغاالق جامداة عادن ختدليال الدراساة خيها 
نتيجًة إلرلااب عاعش لطالب الجامدة خخرض 
قوانييهم الهمجية التاي طالت الطالب بالجلد 
خالارضب خالساجن خحتاى اإلعاداي امليداني، 
القرتاخهام بداض املحظاورات التاي تيالاف 
قواناني التيظيام، خخصلات اممور للحاد الذي 
أصبحت خيه الدراسة يف جامدة عدن رضباً من 

الشجاعة أخ طريقاً إىل املوت.
خليا ييبغي علييا طرح السؤال امكثر ألميًة 
يف الوقت الرالن: لل سايقف الجمي  أماي لذا 
املرشخع موقف املتفرج؟ أي يستددخن ملواجهة 

االحتالل: من  اأ�سهٍر  �ستة  ح�سيلة  اغتيال  عملية   90

الفوضى تبتلع عدن وشبح االغتياالت يتجول يف شوارعها
بيَن الفوضى التي تضِرُب قلَب المدينة، وجرائم االغتياالت المستوطنة ألرصفة شوارعها، وبين صراع الفصائل 

والتنظيمات اإلجرامية واإلرهابية الذي يرسل أبناَءها إلى الموت برحالٍت جماعية، تتحوُل عدن إلى مالٍذ آمٍن للخوف، 
وأرٍض تحكمها شريعة الغاب. وبات سكانها يتساءلون: إلى أين يأخذنا الغزاة؟ وما الذي جنيناه منهم غيَر الخراب؟.

القاعدُة يف حضرموت.. ممارساٌت 
لإلجرام واإلرهاب بتمويل وإيعاٍز سعودي

ممارسااٌت  حرضماوت،  يف  القاعادُة 
لإلجراي خاإلرلاب بتمويل خايداٍز سدوعي

يف ظالِّ الوضِ  املأسااخي الذي تشاهُده 
محاخظاُة حرضموت مياذ بداياة الُداْدَخان 
اممريكاي السادوعي عاى الايَاَمان، حيث 
سيطر تيظيم القاعدة عى املحاخظة خباتت 
ترزح تحات قوانني لذا التيظيم الذي أصبح 
يماارس عخَر امجهازة القضائياة يف تقرير 
الدقوباات، كماا يماارُس عخر امليفاذ لهذه 

الدقوبات.

رجم امرأة حتى املوت 
  خيف سياق تلك املمارسات الدقابية، أقدي 
مسالحون ييتمون إىل تيظيم »القاعدة« عى 
رْجِم امارأة يف حرضموت حتى املوت بتهمة 
»الزنى« يوي أماٍل امخل، عخن أية محاكمٍة 
تثبات مان خاللهاا اقرتاف تلاك املارأة لهذا 
الُجاري. لاذا خنقلت خكالاة »خرانل برس« 
عان شاالد عياان أن املسالحني »خضداوا 
املرأة عاخال حفرٍة يف باحة مبيى املؤسساة 
برميهاا  الدساكرية، خقاماوا  االقتصاعياة 
بالحجاارة، بحضاور عارشات مان ألاايل 
املاكال«. خأكد صحاايف محايل كان موجوعاً 
يف املاكان حصاول عملية الرجم، مشارياً إىل 
أن املسالحني ميداوا أياً مان املوجوعين من 
التقاط الصور، مضيفاً أنها املرة امخىل الذي 

يرى خيها أمراً كهذا.
خيف ذات الساياق، نّفاذ عياارص تيظيام 
القاعدة يف خقٍت ساابل أحكامااً بالجلد عى 

10مواطيني مان الايل مديية املاكال بتهمة 
رشب اليمور. 

عياارص  أن  محلياة  مصااعر  خأشاارت 
عان  الصااعرة  امحاكاي  نفاذت  القاعادة 
»املحكمة الرشعياة« للتيظيم خالذين يطلل 
عليهم تسمية »ألل الحسابة« خذلك عشية 
رأس السية، يف سااحة املقر امميي للتيظيم 
)املؤسسة االقتصاعية( بحضور جم  غفري 

من املواطيني.
خأضاخات املصااعر أن عياارص التيظيم 
عدلات عان تيفياذ ُحكَماني باإلعاداي عى 
امرأتني، صدرا عن محكمة القاعدة نفساها 

بدد عفو أخلياء الدي عن الجياة. 
كما نفت املصااعر ذاتها أن يكوَن تيظيم 
القاعدة قد نفذ أحكاماً بالجلد عى مواطيني 
بتهماة مطالبتهام باالنفصاال، حيث نفى 
املسئول االعالمي لتيظيم القاعدة، عالقتهم 
بامللصقاات التاي علقات يف شاوارع مديية 
املاكال قبال أيااي تضميات تهديادات بجلد 
االنفصاليني ختم نسبها لديارص التيظيم.

حضرموت يف سجن القاعدة 
خيف مقابلاٍة لاه، أجرتهاا صحيفُة صدى 
املسرية يف خقٍت سابل، تحدث امستاذ نارص 
باقزقاوز عضاُو الوخاد الوطيي املشاارك يف 
مفاخضاات )جيياف2(، عن خاق  املأسااة 
التاي تديُشاها حرضموت، حيث قاال: »إن 
أبياء املحاخظاة يرزحون تحت جربخت لذه 
الدصاباات اإلجرامياة، خال يجارؤ أحٌد عى 

ميالفتهام أخ مدارضاتهام يف أي يشء، خال 
يساتطي  أيُّ أحٍد لياك انتقاَع السدوعية أخ 
أياة عخلٍة من عخل الُدااْدَخان، خكأن التيظيم 
قد أخكلت إليه مهاي الذخع عن سرية خسمدة 
لذه الدخل. املساموح به خقط انتقاع خشتم 
أنصاار اللاه خاملؤتمر الشادبي الدااي خغري 
ذلاك خهو حاراي خمميوع عقوبته الساجن 
أخ القتال. خخصال اممار بهام لدرجاٍة من 
اإلجراي خصلت ليبش قبور الصالحني خذبح 
املواطيني يف الساحات علياً القرتاخهم بدض 
امخطاء البسايطة. خالكل باات يدرُك يف ظل 
الكثاري من الشاوالد خاإلثباتاات القطدية، 
تمويل السادوعية لهذا التيظيام خاحتضانه 
يف  الياصاة  أجيدتهاا  لتيفياذ  خرعايتاه، 

الايَاَمان.
 باختصار لقد أصبحت حرضموُت عبارًة 
عان ساجٍن كباري، خكل مقادرات خعائدات 
املحاخظاة املالياة تذلاُب إىل صالاح تيظيم 
القاعدة، خلاوال التزاُي صيداء خاساتمرارلا 
بإرساال مرتباات املوظفني، لاكان الوض  
كارثياً، لهذا نشاكر القائمني يف صيداء عى 
رعايتهم مبياء حرضموت خاساتمرارلم يف 
القيااي بواجباات الدخلة، خلاذا لو مفهوي 
الرشعياة الحقيقي، يف حني يتشادق لاعي 
خبحاح بالرشعية التاي تيصلت ختيلت عن 

أبياء حرضموت يف لذه املحية. 
خكان لاذا التوصياف كاخياً لرسام خاق  
الحياة يف حرضموت ختصوير نموذج الحكم 
يف البلاد إذا ماا خقدت تحَت سايطرة خحكم 

لذه التيظيمات اإلجرامية.

  أحمد اإلدريسي  عبدالخالق شائع   محمود السعدي
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وهابية اآل �سعود واالإخوان.. مفاتيح تاأريخية لل�سراع الطائفي

أمريكا يف مهمة الحفاظ على النظام السعودي والقضاء على السعودية
  - إبراهيم السراجي:

أماَي ُكّل حدث يطرأ يف امليطقة 
أصبح ال بد من التفتيش عن امليطط 
اممريكي –الصهيوني؛ من من املسّلم 
به أن امنظمة الدربية سّلمت إراعتها 

للبيت امبيض، خلذا خإن أية خطوة تقدي 
عليها تلك امنظمة خما يرتتب عليها من 
نتائج عائماً ال تيدي امنظمة الدربية 
أخ الشدوب خيف ذات الوقت خإن مهمة 
البحاث عماا خراء امحاداث للوصال إىل 

املرشخع اممريكي-الصهيوني لن تكاون 
مهمة شاقة يف زمٍن أصبحت أمريكا 

تلدب يف امليطقة بأخراق مكشوخة تهدف 
من خراءلا لتحقيل 
االستحواذ اممريكي 
عى ثرخات امليطقاة 

خضمان تحريك 
امطماع التوسدية 

اإلرسائيلية ختحقيل 
نتائج يف لذا اإلطار 
ال يمكن أن تسري 
خخقاً للميططات 

املرسومة عخن إذكاء 
الرصاع الطائفي 
ختغذيته خأحيانا 
خلقه ليا خلياك 

كون لذا اليوع مان 
الرصاع لو أسهل 
خسيلة لتقسيم 

الدخل الدربية خخل 
ما بات يُدرف 

بسايكل بيكو2. 

• الشيخ النمر.. إْعَدام املعارض السياسي أم 
عالم الدين؟ 

تفاجاأ كثريخن بالقارار الذي اتياذه اليظاُي 
السادوعيُّ بإْعَداي الشايخ نمار اليمر ضمن 7ل 
تم إْعَدامهم يف ذات اليوي بحسب اإلعالن الصاعر 
عان الداخلية السادوعية، خكانت أجهازة اممن 
السادوعية قد اعتقلت اليمر يف خقت ساابل عى 
خلفية مدارضته الشجاعة لليظاي الذي يفرض 
قيوعاً كبريًة عى حرية الارأي خيجّري املداَرضة، 
غري أن أمريكا خعخل الغارب تياخلت إْعَداي اليمر 
باعتباره عاملاً شايدياً؛ خذلاك رغبة ميها يف رخ  
ختارية الرصاع الطائفي الذي خبال شاك ال ييدي 

السدوعية أخ امليطقة. 
تقاوُل اليظريااُت إن القرارات التاي تتيذلا 
الادخل إذا تم تحليلها خقراءتهاا قراءة صحيحة 
تيادي  ال  القارارات  تلاك  أن  اليتيجاة  خكانات 
الادخل التي تتيذ القارار اقتصاعياً أخ سياساياً 
أخ اجتماعيااً خاإن تلك القرارات قاد ُخرضت من 
اليارج ختيدي ألداَف َمن قاي بفرضها. خبقراءة 

الذي  السادوعي  القارار 
أعى إلْعاَداي اليمار خماا 
ترتاب خسايرتتب علياه 
الغضاب  تصاعاد  مان 
السادوعية  يف  الشادبي 
السادوعي  اليظاي  ضاد 
املساتويات  عاى 
السياساية خاالجتماعية 
خغريلاا  خاالقتصاعياة 
نجاد أن ذلاك القارار ال 
ييادي آل سادوعي بأي 
شاكٍل من امشكال خأي 
سايمثله  كان  خطاٍر 
اليمار عليهم لان يكون 
أكرب مان قارار إْعَدامه، 

خلذلك خكما تقول اليظريات خإن القرار يبدخ أنه 
قد جااء من البيت امبيض مصداقااً للقول الذي 
ييصاح بالتفتيش عن أمرياكا خراء ُكّل حدث يف 

امليطقة. 
ما  تيفيذ ُحكم اإلْعاَداي بحل الشايخ اليمر 

عخدت مؤسساات الدراساات خاملدالاد الغربية 
بتقاريرلا من جديد خاملبرّشة بتقسيم السدوعية 
عى أسااس طائفاي، خلذا لم يظهار خجأًة م  
إْعاَداي اليمار بال تم اساتغالُل املياسابة إلعاعة 
إظهار مشااري  التقسايم خقد سابل خكشفت 
الدراساات عن ميططات لتقسايم السادوعية 
عى ذلك امسااس خلم يتبقى سوى خلل الرصاع 

الطائفي لتيفيذ امليطط.
خأمريكا ال تريد أن تتياخل إْعَداي الشيخ اليمر 
باعتباره مدارضاً سياسياً لليظاي السدوعي، بل 
باعتباره عاملاً ييتمي للطائفة الشايدية لتشدل 
الارصاع الطائفي يف امليطقة؛ منه إذا تم التدامل 
م  إْعَداي اليمر سياساياً خإن اليتيجة الطبيدية 
ملا سايرتتب علياه اإلْعاَداي لاو اشاتدال ثورة 
تطياح باليظاي السادوعي خلكان أمريكا ترص 
خمدهاا عخل غربية عى تيااخل اإلْعَداي باعتباره 
استهدف عالم شيدي، م  أن اليظاي السدوعي 
حكم بأحكاي مماثلة ضد مدارضني ليسوا من 

الشيدة. 

• نشأة اإلخوان ومملكة آل سعود.. املذهبية يف 
مواجهة القومية

القومياة  كانات 
الدربياة تمثّال صيغة 
للدارب  جامداة 
بميتلاف توجهاتهام 
خقااعرة  خمذالبهام 
عاى توحياد صفهام 
 ، لام يا قضا خ
الصيغة  تلاك  خكانات 
للربيطانياني  تبادخ 
بيئاة  خاممريكياني 
الدارب مان  تحّصان 
كان  بييماا  االخارتاق 
الغرب يسادى لتثبيت 
خجاوع إرسائيل، خبدد 
ذلك تحريك نشااطها التوسادي، خكان ال بد من 
إيجاع صيغ متددعة خليل صيغة خاحدة تسمح 
بيلال بيئاة مياسابة ليلال الرصاعاات، خمن 
لياا كان الغرض من إنشااء اليظاي السادوعي 
متوشاحاً بالدبااءة الولابياة خصياعة جماعة 

اإلخوان 
املسالمني، خإذا كان ذلك يف البداية يدد استيتاجاً 
من قراءة لألحداث خقد أصبح اليوي مساّلماً به 
ختحدث عيه سياسيون غربيون من امليرضمني 

الذين أّلفوا كتباً يف لذا الجانب. 
خمياذ نشاوؤلما بارز آل سادوع خاإلخاوان 
كأعاداء للقومياة الدربية خمان خاللهما بدأت 
أمرياكا بتغذياة الارصاع الطائفاي الاذي أبدد 
الدرب عن قضيتهم املركزية املتمثلة بفلساطني 
خأشغلتهم بالرصاعات البييية التي خككت الدخل 
الدربياة إىل أن خصل الحال كما لو عليه يف ليبيا 
خالدراق خساوريا خما يزال قطار الفرز الطائفي 

آخذاً يف االتساع. 
يقول الكاتاب الربيطاني يف كتاباه »التأريخ 
الارّسي لتآمار بريطانياا ما  امصولياني«: إن 
بريطانيا تارى يف ععم حركة اإلخوان باعتبارلا 

قوَة رعع يف مواجهة القومية الدربية.
خيقاول الكاتاب إن قياعات اإلخاوان خجدت 
ماالذاً يف السادوعية يف عهاد الرئيال املارصي 
الراحل جمال عبداليارص، بدد أن ساعدت خكالة 
االستيبارات املركزية الربيطانية عى إجالئهم. 
خقد سامحت لهام مؤلالتهم بوصفهام جياحاً 

عيييااً رّحبت باه امرسة الحاكمة السادوعية 
ختمكياوا رسيدااً مان االندمااج يف املجتما  

السدوعي. 
كان  حاني  »خيف  أناه  الكاتاب  خيضياف 
السادوعيون يمّولون اإلخوان من قبُل خحسب، 
خقد أصبح لؤالء حييذاك لم القاعدة امساسية 
لتطويار نفوذلم الدخيل. خكانات امرسة املالكة 
بالسادوعية مداعيًة بارضاخة للقومية الدربية؛ 
منها تدترب القوى الشادبية يف أماكن أخرى من 
الرشق امخساط تحديااً الساتمرار حكمها خأن 

اإلخوان املسلمني قاعرخن عى مواجهتها«.
خيذكر »راي كلوز«، خلو رئيٌل سابٌل ملحطة 
االساتيبارات املركزية الربيطانياة يف الرياض، 
أن السادوعيني كاناوا متساامحني للغاياة م  
اإلخوان املسلمني خشجدولم يف مرص خالسوعان 
خأماكن أخرى، لكيهم كاناوا يدارضون بصورة 
حاسامة نشاطهم يف السادوعية خبحلول أخاخر 
اليمسايييات، كانات االساتيبارات املركزياة 
الربيطانية قد بادأت بتمويل اإلخوان، خيقال إن 
الوكالَة أيضاً رعت باالشارتاك م  رشكة أرامكو 
اممريكية لليفط خالسالطات السادوعية إنشاء 

عييياة صغارية  خالياا 
يف السادوعية تداارض 

القومية الدربية. 
ذلاك  جاناب  خإىل 
مان  الكثاريُ  ليااك 
املؤلفات التي اساتيدت 
اىل خثائل من امليابرات 
الربيطانياة خالاي أي 
أيه اممريكية التي تؤكد 
خاليظااي  اإلخاوان  أن 
خالولابياة  السادوعي 
بغرض  جميُدها  نشأت 
الدارب خإيجاع  اخرتاق 
بالرصاع  تسَمُح  صيغٍة 

الطائفي، خخدالً لم تدرف امليطقة لذا اليوع من 
الرصاع يف الدرص الحديث إال خكانت السادوعية 

خجماعة اإلخوان طرخاً خيه. 
خإذا كان الساساة خاملؤلفاون الغربياون قد 
تأّخارخا يف كشاف تلاك الحقائال حاول اليظاي 

السادوعي خجماعة اإلخوان خإنهام لم يتأخرخا 
يف الكشاف عان خقاوف الغارب خعاى رأساهم 
أمرياكا خراء صياعة عاعاش خزرعها يف امليطقة 
لتيترص الطرياَل؛ باعتبارلا جماعة إرلابية ال 
تمثال نظاماً ختقدي عى ارتكاب أبشا  الجرائم 
الشاييدة التي تدخ  عاى الكرالياة ختدعو لرع 
خدل مماثل عى أسااس طائفي لجرِّ امليطقة إىل 
رصاع عماوي شاامل عى أسااس طائفي ييتج 
خريطة سياساية للميطقة يقال عيها سايكل 

بيكو2 أخ الرشق امخسط الجديد.

• الصبغة الطائفية أداة أمريكية لتقسيم 
السعودية 

أن  أمرياكا  تارى 
املدارضاني  إصبااغ 
سادوع  آل  ليظااي 
الطائفياة  بالصبغاة 
إْعاَداي  كماا حادث يف 
الشايخ  املداارض 
نمار اليمار سايضمن 
ممرياكا اإلبقااء عاى 
السادوعي  اليظااي 
خيضمان  لهاا  التابا  
لها تقسايم السدوعية 
طائفي؛  أسااس  عاى 
من توحياد املدارضاة 
سادوع  آل  ليظااي 
التوجهاات  بميتلاف 
سايفيض  خاملذالاب 
اليظاي  عاى  للقضااء 
املدارخف  السادوعي 
لواشايطن  بدمالتاه 
خسايحاخظ عى خحدة 
اليظر  بغاض  أرضهاا 
املرتباط  اسامها  عان 

باليظاي القائم. 
ختأكياداً عاى ذلاك 
للكاتب  عراساة  خمان 
الدربي لشااي الهبيشاان بديوان »ماذا يحرّض 
للسدوعية ضمن ميطط حدخع الدي اممريكي؟« 
يقاول »إن لَدَف املارشخع اممريكي الصهيوني، 
مان خراء نرش الفاوىض يُصبُّ يف خانة تقسايم 
امليطقاة الدربياة خدماة ملارشخع قيااي عخلاة 
»إرسائيل« اليهوعية الكربى، بحساب عراساات 
غربياة تتضمن إعاعة رسام الحادخع يف امليطقة 
الدربياة خاإلساالمية، بماا يتفال ما  املصالح 

اممريكية خالصهيونية«..
 خنرشت »مجلة القوات املسالحة اممريكية« 
تحت عياوان »حدخع الادي – نحو نظارة أخضل 
للرشق امخساط«، خخضدهاا »رالف بيرتز« خلو 
الجياراُل املتقاعاُد خنائاُب رئيل ليئاة امركان 
الدخااع  خزارة  يف  الدساكرية  لالساتيبارات 
ساابقاً، ختتضمان خطة تأسايل عخل جديدة، 
مان بييها عخلاة عربية عى أسااس طائفي عى 
أرايَض سادوعية غيية باليفط، ستشامل جيوب 
الدراق خالجزء الرشقي من السادوعية خامجزاء 

الجيوبية الغربية ميها. 
خبحساب رالف بيرتز، لن يشافَ  للسدوعية 
تحالُُفها االسارتاتيجي م  الواليات املتحدة ميذ 
حفار أخل بر لليفط يف 
خالذي  33ل1،  اململكاة 
5لل1  عااي  اخ  ترسَّ
التأريياي  باللقااء 
ال  املؤسِّ امللاك  باني 
آل سادوع  عبدالدزياز 
اممريكاي  خالرئيال 
خرانكلاني رخزخلت عى 
ظهر السفيية الحربية 
خمان  »كويياي«، 
اليطاة  أبارز مالِماح 
تقسيم  رسامها،  التي 
ُعَخيالت  إىل  السادوعية 
ُكلَّ  تُضامُّ  إساالمية 

عخيلة طائفة مديية أخ قبائل مديية. 
خبإعااعة قاراءة اممار نجاُد أن الحفاَظ عى 
اليظاي السادوعي باليسبة ممريكا يمثل ضماناً 
ليجاح ذلك التقسيم بدد خرز املدارضة الراخضة 

آلل سدوع عى أساس طائفي. 

 أمريكا ال 
تريُد أن تتناَوَل 
إْعَدام الشيخ 
النمر باعتباره 

معارضًا 
سياسيًا للنظام 

السعودي بل 
باعتباره عالمًا 

ينتمي للطائفة 
الشيعية 

لتشعَل الصراُع 
الطائفي في 

المنطقة

 هناك الكثيُر من المؤلفات 
التي استندت الى وثائَق من 

المخابرات البريطانية والسي 
أي آيه األمريكية التي تؤكد 

أن اإلخواَن والنظاَم السعودي 
والوهابية نشأت جميُعها 

بغرض اختراق العرب

ق�������رار   
الشيخ  إعدام 
النمر ال يخدم 
س��ع��ودي  آل 
ب����أي ش��ك��ٍل 
األشكال  من 
خ��ط��ٍر  وأيُّ 
سيمثله  كان 
عليهم  النمر 
ل����ن ي���ك���وَن 
أك����ب����ر م��ن 
إْعَدامه قرار 

 منذ نشوئهما برز آل 
سعود واإلخوان كأعداء 

للقومية العربية ومن خاللهما 
بدأت أمريكا بتغذية الصراع 

الطائفي الذي أبعد العرَب عن 
قضيتهم المرَكزية المتمثلة 

بفلسطين
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  - رشيد الحداد:
التجارياة  للُغاَرف  الدااي  االتحااُع  َر  قادَّ
الصياعياة، امرضاَر املبارشَة خغاريَ املبارشة 
التي تكبدلاا القطاُع الصياعي جراء الددخان 
خالحصار الذي تفرضه عخل الددخان السدوعي 
اممريكي عى بالعنا با 15 مليار عخالر، خأشار 
االتحاع إىل أن اليشاط الصياعي توقف بيسبة 
75%، كماا خقد نحو 0ا% من الدمال خرص 
أعمالهام خلم يداد اإلنتاج الصياعاي يغطي 
ساوى 30% مماا كان عليه خالل السايوات 

املاضية.
يف محاخلاة الساتكمال حلقاات الحصاار 
ختحويال  املحايل  اإلنتااج  عجلاة  خإيقااف 
الايَاَمان إىل ساوق اساتهالكي مليتجات عخل 
تحالاف الددخان عّشان الدادخ الدااي الجديد 
بشان سلسالة من الغارات الهيساتريية عى 
عادع من املصانا  التابداة للقطااع الياص 
يف الداصماة صيدااء خعدع مان املحاخظات، 
خعقاب اساتهداف الدادخ مصي  كاوكا كوال 
بالداصماة بسلسالة غارات تساببت بتدمري 
املصي  تدمارياً كامل ليفقاَد قرابة الا 00ل1 
عامال يدملاون يف املصيا  خارص أعمالهم، 
كماا عمر االثيني يف الداصماة صيداء مصيداً 
خمحااالً تجارية خميشاآت خدمياة بميطقة 
عارص، خكان الدادخ قاد اساتهدف مصيا  
الساواري للصياعات الجلدية بالواق  مديرية 
بيي مطر عى مشارف الداصمة صيداء بددة 
غارات، كما أخاعت املصاعر أن طريان الددخان 
اساتهدف مصي  الشاقب للحدياد الواق  يف 
القرب مان ميطقة امزرقاني بالداصمة، خيف 
محاخظة الحديدة عمر الددخ بسلسلة غارات 
مصي  امكيااس البالساتيكية التاب  لرشكة 
تهاماة للصياعة خخساائل التدبئاة الواق  يف 
الحديدة خعمره بالكامل، باإلضاخة إىل مصي  
الكهالناي »الفازلني خالدلاناات« خألحل خيه 
عماراً خاساداً يف محتوياتاه يف نفل امليطقة، 
خيف ظال إخالس بيك ألداف الددخ يف الايَاَمان 
اساتهدف مصانا  املباان خمازارع امبقار 
التابدة له يف محاخظة الحديدة، كما استهدف 
مزارع للدخاجن خمصيا  للصياعات الغذائية 
اليفيفة يف ذمار، كما استهدف بثالث غارات 
السابت مصي  مياه يف بيي رسيح بمحاخظة 

عمران.

الصناعة تتهم العدو 
الايَاَمايياة  خالتجاارة  الصياعاة  خزارة 
أعانات يف بياان تلقت صدى املسارية نساية 
ميه اساتمرار اساتهداف الددخان السادوعي 
للميشاآت الحيوية يف الايَاَمان خيف مقدمتها 
اإلنتاجياة خالتموييية، خاساتيكر بيان صاعر 
عن الاوزارة اساتهداف الدادخان السادوعي 
مصيا   آخرلاا  كان  اإلنتاجياة  للمصانا  
بأماناة  )كوكاكاوال(  الغازياة  املرشخباات 
الداصماة، مدتارباً ذلاك اساتكماالً للحارب 
خالحصاار االقتصاعياة عاى الايَاَماان التي 
تساتهدف الوطان خكل أبيائاه خخلل خوىض 
خعادي اساتقرار تمويياي، خأشاار البيان إىل 
الدادخان خالحصار تسابب مئاات اآلالف من 

الداملني.

تدمري املصانع الحكومية 
عى مدى قرابة الدرشة أشاهر من الددخان 
عمد الددخ عى اساتهداف املصانا  الحيوية 
الحكومياة ميهاا خالتابدة للقطااع الياص، 
خدى املساتوي الحكومي اساتهدف الددخ يف 
مطلا  يونيو املايض بسلسالة غارات مصي  
اساميت عمران الاذي ييتاج مليونَي طن من 
االساميت سايوياً لييرج املصي  عان كامل 
جالزيتاه اإلنتاجية، خبلغت امرضار املبارشة 
التاي طالات املصيا  نتيجاة القصاف 100 
مليون عخالر، كماا خقد 5 آالف عامل يدملون 
يف املصيا   خرص أعمالهم، ختحت مربر خاحد 
اساتهدف طريان الددخ مصي  اسميت الربح 
بمحاخظة تدز بسلسالة غارات خعمره بشكل 
كامال، كما اساتهدف الدادخ مصيا  الغزل 
خاليسايج خمصي  ملح الصلياف يف الحديدة 

خمصان  أخرى.

األضرار بحديث األرقام 
يف حاني أشاار املرَكاز القانوناي للتيمياة 
خالحقوق أن طريان الددخان استهدف بصورة 
مباارشة 155 مصيدااً انتاجيااً مياذ بداياة 
الدادخان حتى ميتصف الشاهر املايض قالت 

مصاعر أخرى أن 
تحالاف  عخلاة  تفرضاه  الاذي  الحصاار 
الددخان تسبب بتوقف 50 مصيداً للصياعات 
الغذائية اليفيفة توقفت عن اإلنتاج بسابب 
الحصار الذي يفرضه الددخان السدوعي عى 
الايَاَماان مياذ أكثر من تسادة أشاهر، كما 
أخاعت إحصائية صاعرة عن مؤسسة التمويل 
امصغار بأن 5ل ألف ميشاأة صغرية توقفت 

أَيْضاً عن الدمل نتيجة الددخان خالحصار. 
خيف الساياق ذاته أكد االتحاع الداي للغرف 
الصااعر  تقرياره  يف  خالتجارياة  الصياعياة 
امسابوع املاايض أن اليساائر الياتجاة عن 
اساتهداف طريان التحالف ملصي  لإلساميت 
تاب  للرشكاة الوطيية لإلساميت بمحاخظة 
لحج جيوب الباالع بلغت ال مليار ريال، كما 
تسابب بفقدان 50ل عامال لفرص أعمالهم، 
خأشاار إىل أن اليساائر امخلياة الياتجة عن 
اساتهداف التحالاف ملصيَداني  إلنتااج املياه 
خالدصائار خاملرشخباات الغازياة خالزيوت يف 

الحديادة بلغات 14،3 ملياار رياال 
ختسبب القصف بترسيح 563 عامال، 
كماا أكاد التقريار ارتفاع خساائر 
مصيا  املبان خامليتجاات الغذائية 
بالحديدة نتيجة االستهداف إىل الذي 
ل مليارات ريال باإلضاخة إىل خقدان 

30ال عامال خرص أعمالهم.

منتجات العدو تغرق األسواق 
خيف ظل سادي الددخ السدوعي 
اممريكاي إليقااف عجلاة اإلنتاج 
الوطيية من خالل تدمري املصان  
بصاورة  اإلنتاجياة  خاملدامال 
بإيقااف  خالتسابب  مباارشة 
اإلنتاجياة  املصانا   عارشات 
نتيجاة الحصار خارتفاع أسادار 
خارتفااع  اليفطياة  املشاتقات 
باني  امليتجاات  نقال  تكالياف 
املحاخظاات، عماد الدادخ عاى 
إغراق امساواق املحلية بالسل  
خامليتجات يف اآلخناة امخرية إىل 

مستويات غري مسبوقة.
امشاهر  خاالل  خلوحاظ 
القليلاة املاضية محاخلة الددخ 
تغطياة الدجاز الياجام عان 
الدساكرية  آلتاه  اساتهداف 
الغاشامة للمصان  اإلنتاجية 

الوطيياة يف الساوق املحيل من خاالل ارتفاع 
املدرخض من امليتجات اإلَماَراتية خالسدوعية 
يف الساوق املحيل من املبان خامغذية خالسل  
الكمالية خغريلا خالتاي تدخل ميفذ الوعيدة 
امليفذ الاربي الوحيد أَْخ يسامح لها بالدخول 
إىل املوانئ املحلية عخن اعرتاض قوات تحالف 
الدادخان، خنظاراً إلعراك الدديد مان املراقبني 
االقتصاعياني للمغازي السايئة للددخ إلغراق 
الساوق الايَاَمايي بميتجاتاه طالب البدض 
ميهام بإيجااع البدائل الرسيداة خالتييل عن 
ميتجاات الدادخ السادوعي خاإلَماَراتي كونه 
تلك اليطوة تدد حربااً اقتصاعية غري مدلية 
يمارساها الدادخ ضاد الشادب الايَاَماياي 

خاستقراره االقتصاعي.
املداف مان تلك امعماال اإلجرامية التي 
تطال املصان  خاملدامل اإلنتاجية كشف عيها 
الددياد من رجاال امعمال السادوعيني، كما 
أكدلاا الرئيال التيفياذي لرشكة »اساميت 
نجاران« الدكتور بدر بن أساامة جولر الذي 
أكد مطل  أكتوبر امليرصي أن اململكة ستدمل 
عى رخ  إنتاجها من االساميت ختصديره إىل 
الايَاَمان لساد احتياجات السوق الايَاَمايي 
مان ماعة االساميت، خأشاار الجولار إىل أن 
مجلل الغرف السادوعية قاي بدراساة قرار 
تصدير االساميت إىل الايَاَماان يف ظل توقف 

صياعات االسميت.

محاولة سحب االحتياطات النقدية
تدمال عخلاة الدادخ السادوعي عاى رخ  
خاتورة صاعراتها إىل بالعنا معى املساتويات، 
يف محاخلاة ميها لساحب االحتياطات املالية 
من الدمالت الصدباة، خيف ذات الوقت عزخت 
عان اساترياع أية صااعرات يميية باساتثياء 
بدض الفواكه املوسامية خامسماك، خلو ما 
قد يرخا  خاتورة التباعل التجااري لصالحها 
إىل عارشات امللياارات، خكان حجام التبااعل 
التجاري بني الايَاَمان خعخل مجلل التداخن 
اليليجي قاد ارتف  خخَل التقارير الرسامية 
الدااي 2013 إىل تريلياون خ326 ملياار ريال 
571 مليااراً خ371 ملياون  بزيااعة قدرلاا 
رياال عان الدااي 2012، خأخضحات بيانات 
الجهااز املرَكزي لإلحصاء أن »إجمايل خارعات 
الايَاَمان مان عخل مجلل التداخن اليليجي 
يف الدااي 2013 بلغات قيمتهاا تريليوناً خلا 
بليون ريال«، خشملت خاتورة االسترياع أسدار 
سل  خبضائ  خمصيوعات أساسية خمددنية 
خآالت خمداّدات خمالبال خأقمشاة خأحذياة 
خماواع غذائية خزياوت خأخعياة خمحرخقات 
خغريلا، أما صاعرات الايَاَمان إىل تلك الدخل، 
خبلغت قيمتها 2ل2 ملياراً خا17 بليون ريال 
ختشمل سل  زراعية كالفواكه خالبن خالدسل 

خالجلوع خأسماك خأحياء بحرية.
ختصادرت عخلة اإلَمااَرات الدربية املتحدة 
قائماة عخل مجلال التدااخن اليليجي من 
حياث صاعرتهاا خخارعاتها 
الايَاَمان، خبلغت  مان خإىل 
اساتورعته  ماا  قيماة 
الايَاَماان مان اإلَمااَرات يف 
الداي املايض ما يقارب 3ل6 
بليونااً خ520 ملياون ريال، 
خيما بلغات قيمة صااعرات 
الايَاَماان إىل اإلَمااَرات لل6 
مليون رياال، خجاءت اململكة 
الدربياة السادوعية يف املرتبة 
الثانية بدد اإلَماَرات من حيث 
التباعل التجاري م  الايَاَمان، 
خارعات  قيماة  بلغات  حياث 
الايَاَمان ميها يف الداي 2013، 
7ل2 ملياراً خل26 مليون ريال، 
يف حني خصلت قيماة صاعرات 
الايَاَمان من امليتجات الزراعية 
خالسامكية خامحيااء البحرياة 
إليهاا 56 مليااراً خ625 ملياون 
ريال خالل الداي نفساه، خخخل 
البياناات َخاإن امليازان التجاري 
بني الايَاَمان خعخل اليليج حقل 
يف الدااي 2013 خائضااً ملحوظاً 
لصالاح عخل املجلل بقيمة 1لا 

ملياراً خ2ل7 مليون ريال.

 الن�ساط ال�سناعي يتوقف بن�سبة 75 %، وقرابة 80 % من الُعّمال يفقدون اأعمالهم

العدو يستهدف املصانع الوطنية ويغرق األسواق املحلية بمنتجاته
 للعلم 

يمتل�ُك ال�يَ�َم�ُن أغىل الث�روات وأهمها عىل 

اإلط�الق، تلك الث�روة الهامة لم تك�ن ماليين 

األطنان من الذهب الكامن يف باطن األرض وال 

الثروة النفطية وال المعادن النفسية وال الموقع 

الجغرايف وال الس�مات والمقومات االستثمارية 

المتع�ددة والمتنوعة يف مختل�ف المجاالت، بل 

اإلنس�ان أس�اس التنمية ومحوره�ا الرئييس، 

فال�يَ�َم�ُن م�ن الدول الفتية التي يصل إجمايل 

ع�دد س�كانها الذي�ن هم يف س�ن العم�ل أكثر 

م�ن%50، باإلضافة إىل ُق�درات التكييف التي 

يتسم بها اإلنس�ان ال�يَ�َم�ني وقابليته للتغيير 

واالنسجام مع مختلف الظروف.

وع�ىل الرغم م�ن امت�الك ال�يَ�َم��ن ألهم 

عنارص التنمية االقتصادية يف المنطقة إال أنها ال 

تزال تحتل موقعاً متأخراً يف التقارير الس�نوية 

للتنمية البرشية عىل مس�توى البل�دان النامية، 

وهنا تكُمُن المش�كلة الرئيسية يف عدم توظيف 

الق�درات البرشية المؤهل�ة التوظيف األمثل يف 

القي�ام بدورها يف مختلف المجاالت من جانب، 

والجان�ب اآلخ�ر يف تأهي�ل العن�ر الب�رشي 

وإكسابه القدرات والمهارات المهنية والعملية 

الت�ي تتواءم مع متطلب�ات التنمية واحتياجات 

سوق العمل.

وإلدراك دول الع�دو ل�دور المحوري التي 

تلعب�ه المعاه�د المهني�ة والتقني�ة يف تأهي�ل 

الش�باب عمل�ت عىل م�دى الس�نوات الماضية 

عىل إعاق�ة تمويالت مالية إلنش�اء 100 معهد 

مهني وتقن�ي حديث يف مختل�ف المحافظات، 

كان الهدف من إنش�ائها إعادة تأهيل الش�باب 

الجامع�ات  خرّيج�ي  وتأهي�ل  ال�يَ�َم�ن�ي 

وإكس�ابهم المه�ارات والق�درات الت�ي تلب�ي 

متطلبات سوق العمل المحيل والخليجي.

 وتواُصالً لدور دولة العدو تجاه مؤسسات 

التعليم المهني والتقني أقدمت منذ تسعة أشهر 

عىل تحويل تلك المؤسسات إىل أهداف عسكرية 

ودمرت العرشات منه�ا يف مختلف المحافظات 

حت�ى تضم�ن بق�اء العمال�ة ال�يَ�َم�ني�ة غير 

موارده�ا  إدارة  ع�ىل  ق�ادرة  وغي�ر  مؤهل�ة 

المحلية، باإلضافة إىل استغالل أوضاع العمالة 

وابت�زاز  الخلي�ج  يف  المتواج�دة  ال�يَ�َم�ني�ة 

الحكوم�ات به�ا بين ف�رة وأخ�رى من خالل 

ترحي�ل اآلالف م�ن العم�ال بطريق�ة قرسي�ة 

والتنكر لدورهم يف بناء المملكة. 

وللعل�م أيض�اً.. أن حكومة الع�دو وضعت 

يف  ال�يَ�َم�ني�ة  للعمال�ة  المالي�ة  التحوي�الت 

المملكة بعد إصالح أوضاعهم منذ بدأ العدوان 

تحت الرقاب�ة إال أنها التقارير األولية الصادرة 

عن المالية الس�عودية كش�فت ع�ن تحويالت 

للمغربين ال�يَ�َم�نيين مطل�َع أكتوبر المايض 

كبيرة، وهو ما دفع أس�تاذ االقتصاد السعودي 

س�الم باعجاج�ة إىل التأكيد ع�ىل أن االقتصاد 

ال�يَ�َم�ني لن ينهاَر عىل المدى البسيط.

أسعار صرف العمالت 
مقابال  الدماالت  أسادار رصف 

الريال اليميي يف السوق املحيل 

رشاءبي الدملة   

  1ل.ل21   7ا.ل21عخالر 

لا.ل323ل.ل23 اليورخ

ل57.1 57.15 ريال سدوعي

1.ا2155.ا55 ريال ُعماني

ضبط زعيم عصابة سطو على شركة صرافة 

والقبض مرّوجني للُعملة املزيفة بالعاصمة 

لداخل بالتالعب بأسدار رصف الدملة الوطيية 
خشال أعخات الددخان يف ا

بدد 

ت خقائية حالت عخن أجهضت ُكّل تلك 
خالت التي بذلت بإجاراءا

خخشال ُكّل املحا

جهزة امميياة بأمانه الداصمة ما يزيد عن نصف مليون 
املحااخالت، ضبطت ام

ة مدظُمها من خئة الاا1000 ريال ميذ مطل  
ن الُدملة الوطيياة املزيف

رياال م

اب  لاوزارة الداخلية أن 
مرَكُز اإلعاالي امميي الت

عيسامرب الجاري، خأكد 
شاهر 

مرخجاي الدملة املزيفة 
صمة احتجزت عدعاً من 

أجهازة الرشطة يف أماناة الدا

جاز مرخج عملة خطيية 
ة كان أخرلا االسبوع املايض احت

خالل امسابي  املاضي

 خطيياة مزيفة من خئة 
مااً خبحوزة املتهم عملة

زيفاة يبلاغ من الدمر 0ل عا
م

كدت إحالة املتهم م  املضبوطات 
 رقماً تسلسلياً خاحداً، خأ

الا1000 ريال تحمل

تياذ اإلجراءات الراععة.
لة إلجراءات التحقيل خا

من الدم

إىل ذلاك تمكيات رشطة أماناة الداصمة صيدااء من ضبط زعيام عصابة 

خنهب مرتاعي البيوك خاملصاارف خرشكات الرصاخة تحت 
متيصصة يف سالب 

صيداء الدقيد مدمر لراش 
ل مدير مباحث أمن الداصماة 

تهديد الساالح، خقا

حري خمتابدة تحركات 
إن رجال اممن ضبطوا املتهم )ي.ع. ش( بدد الرصد خالت

جه من الحديادة من ثم ضبطه يف 
اخظات حتى تم اساتدرا

املتهام يف جمي  املح

داء، خأشاار الدقيد لاراش إىل أن املتهم تزعم عصابة متيصصة 
الداصمة صي

دوا يف تأريخ 7 سبتمرب 2015، 
و مكونة من أربدة أشياص كانوا تقط

يف الساط

يداء خنهبوا مبلغاً كبرياً 
ابدة ملحالت القاسمي للرصاخة يف الداصمة ص

لسيارة ت

عملية املتابدة خالتحري 
، خلفت إىل أنه من خالل 

ميهاا يقدر با ل7 ملياون ريال

ض عى ثالثة من أخراع الدصابة يف خقت 
ف خيوط الجريمة تم القب

الدقيل لكشا

ت مدهم تمت متابدة رأس خزعيم 
سابل من أخاخر الداي املايض خبدد التحقيقا

الدصابة ختم القبض عليه.
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فيما االأمم املتحدة تعترب ا�ستخدام ال�سعودية للقنابل العنقودية املحّرمة يف حجة و�سعدة اأمراً مرّوعاً 

العدوان األمريكي السعودي يقصف أحياًء سكنيًة يف العاصمة بقنابل عنقودية

األحزاب السياسية اليمنية تستهجن إلقاء قنابَل عنقوديٍة على صنعاء
 حسن زيد: إلقاء القنابل العنقودية جرائُم غير مسبوقة تستهدف قتَل أكبر عدد ممكن من األطفال والنساء

 حميد عاصم: العدوان فشل في إخضاع الشعب اليمني فلجأ إلى إلقاء هذه القنابل لكن الـيمـنيين لن يستسلموا
 آمال الثور: إلقاء هذه القنابل المحّرمة دوليًا إفالٌس حقيقي تجاه االنتصارات التي يحققها أبطال الجيش واللجان الشعبية في الحدود 

  - أحمد داود:
خقد الددخاُن اممريكي السدوعي أعصابَه، خعاخع 
القصاَف املتوّحَش عى امحياء الساكيية بالداصمة 
صيدااء، بالتزاُمن ما  قصف متدمد لكل امليشاآت 

خاملراخل االقتصاعية يف الحديدة ختدز خصيداء.
خما  الغارات الدييفة عى أحيااء الداصمة، ععا 
مجلال اممن الدخيل إىَل خقف إطاالق اليار خيف ذلك يف 

جلسة مغلقة يوي الثالثاء املايض.
خقال سافري امخرخغاواي يف اممم املتحادة إيلبيو 
رخساييل الاذي تارأس باالعه املجلال لذا الشاهر: 
إن الادخل الاا15 امعضااء »طلبت مان امطراف أن 
تديد عاى الفور الدمال لتحقيل خقف إلطاالق اليار 
بشاكل عائم خخدايل، خإىل املشااركة يف جولة جديدة 
للمفاخضاات يف ميتصف كانون الثاناي/ يياير عخن 

رشخط مسبقة خبيية حسية«.
خألقى طاريان الددخان، يوي أمل امربداء، قيابَل 

عيقوعياة عاى امحياء الساكيية بأماناة الداصمة 
مخل مرة َخيف تطور لساتريي ميالاف لكل الداعات 

خالتقاليد خاملواثيل الدخلية.
استشاهاع  إىَل  القصاف  خأّعى 

مواطن خإصابة آخرين بجرخح.
خقاال شاهوع عيان لاا »صدى 
إنهام سامدوا أصاوات  املسارية« 
انفجاارات عييفة بداد صالة خجر 
خاليااس  املاايض،  امربدااء  ياوي 
ماا زالوا يف املسااجد بداد الصالة، 
الدادخان  أن طاريان  إىَل  مشاريين 
قصاف بقيابل عيقوعية يف شاارع 
القالارة يف الدائري الشامايل، خإن 
إحادى القيابل ساقطت يف ساوق 
امليزان، ماا أعى إىَل تارضر امحياء 
السكيية خامليازل املجاخرة للسوق، 
كماا ساقطت إحدى لاذه القيابل 
بالقرب من مدرسة عائشة للبيات. 
خأضاخوا أن الغارات تساببت يف 
تهشام الكثاري من نواخذ مسااكن 

املواطياني، ختارضر بداض السايارات التاي كانت 
خاقفة بالقرب من أماكن االنفجارات، خميها سايارة 
مرساديل خبااص، كماا تارضرت خزاناات امليااه 

خاملواح الشمسية.
 خسابل للدادخان اممريكي السادوعي أن قَصَف 
محاخظاات صددة خحجاة ختدز بقيابال عيقوعية، 
كماا قصاف الداصماة صيدااء بقيابل خسافورية 

خنيرتخنية خّلفت عرشات الشهداء خالجرحى.
ختتهرب السدوعية ختحالفها من إجراء تحقيقات 
حول التهم امليسوبة إليها بإلقاء قيابل عيقوعية عى 
صددة خحّجة خصيداء، ختواصل االستمرار يف جرائم 

قتل الايَاَماييني أماي مرأى خمسم  الدالم.
خكثَّف طرياُن الددخان امَمريكي السدوعي، خالل 
امياي املاضية، غاراِته عى امحياء السكيية خامليشآت 

اة بأمانة الداصمة. الدامة خالَياصَّ
 خاساتهدف طرياُن الددخ الغرخاة التجارية بحي 
الحَصبة بددة غارات، َما أَعَّى إىَل تدمري أجزاء خاسدة 
ميهاا، كماا قصاف مطااُر صيدااء الادخيل خقاعدة 
الديلمي خميطقة خاعي أحماد خبيت مدياع خمديرية 

السبدني خعرص.

خشان طاريان الددخان خجار يوي أمال امربداء 
غاراٍت عييفًة عى ميطقة اليهدين خالرئاساة بأكثر 
مان 15 صارخخاً خقيابل شاديدة االنفجاار، َما أَعَّى 

إىَل تارضر عدع مان مياازل املواطيني 
الساكيية  املباناي  نواخاذ  ختهشام 
الرئاساة  مان  القريباة  خامحيااء 

ختكرسلا.
خمسااَء الثالثااء املاايض قصف 
الددخان امَمريكي السادوعي  طريان 
ميطقة اليهدين خميطقة خاعي أحمد 
خاملطار بمديرية بيي الحارث، َما أَعَّى 
ر عدع من مياازل املواطيني  إىَل تارضُّ
الساكيية  املباناي  نواخاذ  ختهشام 

املجاخرة.
خقصاف طارياُن الدادخان ظهار 
الثالثااء املاايض عادعاً مان املياطل 
اساتهدف  كماا  الثاورة،  بمديرياة 
التلفزياون خحاي اليهضة  ميطقاَة 

بصواريخ عييفة.
الدادخان  طارياُن  شان  كماا   

مديااع  بيات  عاى  غااراٍت  السادوعي  امَمريكاي 
للمكفوخاني  الياور  اساتهدخت مرَكاز  خالصاخياة، 
خصالة بيت مديااع، خأحدثت أرضاراً كبرية يف ميازل 

املواطيني.
خعاى صديد اإلعانات الدخلية قال متحدث باسام 
اممم املتحدة  )املفوضية الساامية لحقوق اإلنسان( 
إن الجانباني السادوعي خاممريكي لام يتجاخبا م  
امليظماة التاي تواصلات بشاأن الحاعثاة امخارية 
خاملتدلقاة بقصاف املدنياني يف صيداء خعى رأساها 

مركز اليور للمكفوخني. 
خاكاد رخبرت كولفيال، املتحدث باسام مفوضة 
اممم املتحدة الساامية لحقوق اإلنساان أن الغارات 
الجوياة يف اليمان رضبات مركاز الياور، خضال عن 

غريلا من املواق  املبلغ عيها.
 خقال إنيا لم نتلل تجاخبا من السفارة السدوعية 
يف خاشيطن، خالقياعة املركزية االمريكية التي ترشف 
عاى الدملياات يف امليطقة، عاى اي تدليال عن تلك 

الرضبات.

  - خاص:
عارّب عدٌع مان أمياء عماوي امحزاب السياساية 
الايَاَمايية، عن استيكارلم الشديد لتماعي الددخان 
اممريكي السدوعي خإلقائه قيابَل عيقوعية عى عدع 

من أحياء الداصمة صيداء.
خاعتربخا إقداَي الددخان عى لذه الحماقة، مؤرشاً 
عى اإلخالس الحقيقي خعجزلم الكبري يف تحقيل أي 

تقدي يف مياعين املواجهة يف جبهات القتال.
خقال حسان زيد اممنُي الداايُّ لحزب الحل إنه لم 
يتوق  أن تصل السادوعية إىَل لاذا الحد من اإلجراي 
السااخر الذي يتطابل سالوكاً خغايًة ما  الدمليات 
اإلجرامياة االنتحارياة التاي تساتهدُف املواطيني يف 

املساجد خامسواق خاملدارس من قبل عاعش.
 خقاال زياد يف ترصياح خاص لصحيفاة »صدى 
عماداٌ  ارتُكبات  التاي  الجرائام  »رغاَم  املسارية«: 
بحال املدنياني، خاساتهدخت املراخاَل الحيوياَة مان 
خمحطاات  امليااه  خآباار  خمادارس  مستشافيات 
الطاقاة خاملصان  خمياازن الطداي خالوقاوع إاّل أن 
إلقااَء القيابل الديقوعية صورٌة غري مسابوقة خغري 
متوقدة، خالواضح أنها تدمدت ارتكاب مجازر بقتل 
أَْكرَب عدع ممكن من امطفال خاليساء يف ميازلهم خيف 

الشوارع عقب خرخجهم من صالة الفجر«.
خأضاف زيد قائالً: »إنيا إذ ندين لذا اإلجراي ندين 
كذلك ساكوت املجتم  الدخيل عى إرلاب الدخلة الذي 

تمارسه عخل تحالف الددخان عى الايَاَمان«، مطالباً 
امحازاب السياساية الايَاَمايية خالدربياة خالدخلية 
إعاناة عمليات القصف اإلرلابياة خالدمل عى تقديم 

املسؤخلني عيها للددالة الدخلية.
مان جهتاه أعان القيااعيُّ يف التيظيام الوحدخي 
الياارصي حمياد عاصام، التصدياَد اليطاريَ عاى 

الداصمة صيداء.
خقال عاصم يف ترصيح خااص لصحيفة »صدى 
املسارية«: إن الكثري مان قياعات التيظيام تقُف م  
الوطن خضد الددخان ختديُن بشدة إلقاء الددخان لهذه 

القيابل املحرمة عخلياً خكذلك ُكّل جرائم الددخان.
 خأَْخَضح عاصم أن الددخان السادوعي خشال ميذ 
عارشة أشاهر يف إخضاع الشادب الايَاَماياي خقاَي 
بإلقااء القيابال الديقوعياة إلرلااب لذا الشادب، 
غاري أنه سايكوُن مصريُ لاذه القيابل مصاريَ ما تم 
اساتيداُمه من عرشة أشاهر حيث لن تزيَد الشادب 

الايَاَمايي إاّل صموعاً.
أماا القيااعي خرئيال الدائرة السياساية لحزب 
اتحااع القوى الشادبية محمد صالاح اليديمي خقد 
اعترب أن لذه الجرائام تدل بوضوح عى مدى الحقد 

الذي خصل إليه الددخان.
خععاا اليديماي يف ترصياح لصحيفاة »صادى 
املسرية«، امليظمات الدخلية إىَل اتياِذ مواقف حاسمة 
لوقاف لذه الجرائم التي تدتارب محرمة عخلياً يف غري 
املدن الساكيية، ناليك عن إلقائها عى مدن مكتظة 

بالسكان.
بادخره أعان القيااعيُّ يف الحاراك الجيوبي رئيُل 
ملتقاى أباني للتصالاح خالتساامح حساني زيد بن 
يحيى باسم الحراك الجيوبي امليالض للددخان، لذه 

الجرائم.
 خرأى بن يحيى يف ترصيح لا »صدى املسرية« أن 
الددخان بدد أن خشل يف تحقيل ألداخه بدأ بترصخات 
لساتريية عاخلياً خخارجياً، خقاد تمثلت الترصخات 
ختمثلات  اليمار  نمار  للشايخ  بإعداماه  الداخلياة 
اليارجياة يف التصديد عاى الايَاَمان بإلقاء القيابل 

الديقوعية.
 خقاال بن يحيى: إنياا يف الحاراك الجيوبي مهما 
كانت إشكاليتيا م  السلطات يف صيداء إاّل أنيا نديُن 
الددخان بشكل عاي خإلقاء القيابل الديقوعية بشكل 

خاص.
من جانبهاا اعتربت رئيُل حازب الربي  الدربي 
آمااُل الثاور إلقااء القيابال الديقوعية عاى صيداء 
إخالسااً حقيقيااً تجااه االنتصاارات التاي يحققها 

أبطاُل الجيش خاللجان الشدبية يف الحدخع.
الدرباي  البداث  حازُب  أعان  متصال  ساياق  يف 
االشارتاكي ُقطر الايَاَمان إلقااَء القيابل الديقوعية 

عى الداصمة صيداء.
 خأكاد امماني القطاري املسااعد للحازب محمد 
الزباريي أن ماا يقاوي باه الدادخان مان اساتيداي 
امسالحة املحرمة عخليا لن يثيَي شادبيا الايَاَمايي 

مان مواصلاة مقاخماة الدادخان خانتازاع حقوقاه 
خحريته، خأن لذه الجرائم لن تساقط بالتقاعي حتى 
خإن كان الدالام يتغاىض خيض  رأَساه يف الرتاب من 
أجال َحفياة عخالرات يف توريطاه لليظاي السادوعي 
املتهالك خإن الضمري الحي سايصحو عى خْقِ  أقداي 

الجيش خاللجان عيدما تطألم يف مداقلهم.
 خععا الزبريي امليظماات الحقوقية لرخ  صوتها 
عاليااً خعمل يشء يبيّاُض خجولها قبل أن تساُقَط 
يف خحال الجرائم خاملذابح يف الايَاَمان، عاعياً شادبيا 
الصامد الصابر إىل شد املآزر، خاليرص ما لو إاّل صرب 

ساعة.
كماا أَْخَضح الزبريي أن من ضمن امساباب التي 
عخدت السادوعية ملدااخعة قصفهاا للايَاَمان بُديف 
خبالقيابل املحرماة عخلياً خخصوصااً عى الداصمة 
صيدااء، االنتصارات التي يحققهاا الجيش خاللجان 
خلرخ  مديوياات جيوعلا امليهاارة، خكذلك محاخلة 
الضغط عى الايَاَماييني للقبول باممر الواق  يف أية 
محاعثاات قاعماة، كما أن من ضمن لذه امساباب 
اليأس الذي أصاب الددخان من الفشال يف تحقيل أية 

انتصارات خالل الدرشة امشهر امليرصمة. 
كماا أعان حازُب الددالاة خالبيااء إلقااء القيابل 

الديقوعية عى الداصمة صيداء.
 خقالات القياعية يف الحزب حسايبة شاييف: إن 
إلقااء لاذه القيابل يأتي الساتهداف أَْكرَب مسااحة 
ممكياة خإصابة الدديد من املدنياني اآلميني. خقالت 

شاييف: إنيا إذ ندين بشادة لاذه امعمال نساتيكر 
الصمت الدخيل الذي شّج  الدخل املدتدية عى ارتكاب 
املزياد من الجرائام بحل املدنيني خخصوصاً اليسااء 

خامطفال.

مان جهته عان املؤتمر الشادبي الداي خاساتيكر 
بشادة إقداي طاريان الدادخان اممريكي السادوعي 
عى قصف امحياء الساكيية بصيدااء خمركز اليور 

للمكفوخني، مؤكداً أنها تمثل جريمة حرب.
خأشار املؤتمر الشدبي الداي اىل ان جريمة قصف 
مركز املكفوخني تأتي ضمن عملية تصديد لستريية 
يمارساها الددخان السادوعي يف االياي االخرية باتت 
تساتهدف بشاكل شابه يوماي مياازل خمسااكن 
املواطيني،خ مراكز تابدة لذخي االحتياجات الياصة، 
خمصان  خصاالت اخراح خمستشافيات ،خشااحيات 
يف  ساواء  اليفطياة  خاملشاتقات  بالوقاوع  محملاة 
الداصمة صيدااء اخ غريلا من املحاخظات، خلو ما 
يؤكد ان الددخان السدوعي يمارس االرلاب خالتهديد 
مان جهة خيرضب االقتصاع الوطيي من جهة اخرى 
يف محاخلة لرتكي  ابياء الشادب اليميي خالتأثري عى 
صموعلم االسطوري الذي اذلل الدالم خالل عرشة 
اشهر من الددخان اليومي ،مؤكدا ان كل لذه الجرائم 
التي ترتكب خبصورة خحشاية من قبال الددخان لن 
تفات يف عضاد الشادب اليمياي خيف صماوعه الاذي 

سيتواصل مهما بلغت التحديات خالظرخف.
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أسبوٌع من االنتقام املتعّمد القتَصاد الوطن!
طيران العدوان اأَلمريكي السعودي يقصُف المصانَع والمنشآِت التجاريَة والغرفَة التجارية بصنعاء

طريان العدو يواصل استهداَف شبكة االتصاالت ومنازل املواطنني بصعدة

  -  خاص
السادوعي،  امَمريكاي  الدادخاُن  اَد  تدمَّ
امسابوع املايض، اساتهداف املصان  خكل ما 
لاه عالقاة باْقتَصاع الوطان، يف خطوة تهدف 

للقضاء عى ُكّل مقومات الحياة يف بالعنا.
خاساتهدف طريان الددخان مسااء االثيني 
املايض مبياى الغرخاة التجارياة خالصياعية 
بحاي الحصبة بأماناة الداصمة، َماا أَعَّى إىل 

تدمري أجزاء خاسدة ميه.
خأعانات خزارة الصياعاة خالتجارة بشادة 
االعتاداءات املتواصلاة خاملساتمرة للدادخان 
امَمريكاي السادوعي خامليشاآت التجارية يف 
بالعنا، مشارية إىل أن اساتهداف لذه امليشآت 
التجارياة خيف مقدمتهاا الصياعياة خحركاة 
اليقل التجاري خالتموييي خاملوانئ خاملطارات 
يدارب عان حقاد الدادخان لاكل كاخاة أخجه 
اليشااط االجتماعي خاالْقتَصاعي خالسايايس 

يف الايَاَمان.
خحّملات الاوزارُة املجتماَ  الادخيل خامَُمَم 
املتحادة، االعتاداءات املتكاررة عاى مقدرات 
الصياعياة  خاصاة  الايَاَماياي،  الشادب 
خالتجارية.. مياشاداً كاخاة امليظمات الدخلية 
خالحقوقية خجمي  االتحاعات الداملية الدخلية 
بوقف الددخان الغاشام غري املربر عى مصدر 
أرزاق اآلالف مان امرس املرتبطاة مديشاتها 

بيشاط تلك املصان  خامليشآت التجارية.
خيهدف الدادخان امَمريكي السادوعي من 
تدماري مصانا  الوطان إىل تركيا  الشادب 
خأن  سايما  خإخقااره،  خإذْاَللاه  الايَاَماياي 

الكثري مان املصان  حني يتام قصفها يجري 
االساتغياُء عان موظفيها خالذيان يتحولون 
بالتايل إىل رصيف البطاَلة. خاساتهدف طريان 
الدادخان اممريكي السادوعي مصانا  املياه 
بأربداة  الحديادة  بمحاخظاة  خاملرشخباات 
صواريخ، ماا أعى إىل تدماري املصي  خترشيد 

أكثر من 2500 عامل.
خقصف طريان الددخ مؤخراً مصي  »كوكا 

كاوال« خالاذي كان يضام مئاات املوظفاني، 
خيقارب عدعلام 6 آالف موظف، باتوا اآلن يف 

خانة البطالة ال أعمال لهم.
خيوي امحد املاايض تدمد طاريان الددخان 
قصف مراعاي امغياي يف محاخظاة الحديدة؛ 
بهدف القضااء عى الثارخة الحيوانية، خكأن 
الدادخان يرياد إيصاال رساالة للايَاَمايياني 
مفاعلاا: »لان نبقي لكام شايئاً يف أرضكم، 

عليكم االستسالي ليا أخ املوت جوعاً«.
كماا قصاف طاريان الدادخ، املصانا  يف 
ميطقة عارص بأماناة الداصمة خعادعاً من 

املصان  يف محاخظة الحديدة.
خمماا يدمل مأسااة الايَاَمايياني، لو أن 
قصاَف لاذه امليشاآت التجارية يأتاي يف ظل 
حصاار خانل مفارخض عى بالعنا جاواً خبراً 
خبحاراً، خانداداي املشاتقات اليفطية، سابََّب 

مداناة كبرية للمواطيني خالل الدرشة امشهر 
املاضية، لكان صماوع الايَاَمايياني خثباتهم 
جدال الدادخ يفقاد عقَلاه خيلجاأ مان جديد 
الستهداف املصان  خكل ما له عالقة بالتجارة.
خسابل للدادخان انتهااُج سياَساة تدمري 
اْقتَصاع الوطن من خالل االساتهداف املتدمد 
للمصانا  خامليشاآت التجارياة، حيث قصف 
يف أسابوع خاحد 3 مصان  لإلسميت خعّمرلا 
بالكامال، خلاي مصيا  اساميت عماران، 
خمصي  الربح بتدز خمصي  الوطيية بلحج.

كماا كثاف الطاريان قصَفه خاالل الفرتة 
ميتلاف  يف  االتصااالت  لشابكات  املاضياة 
القاول  خيمكان  الجمهورياة،  محاخظاات 
إن محاخظاة صدادة تام تدمري ُكّل شابكات 

االتصال خيها بالكامل.
خعاخع الددخان امَمريكي السادوعي قصف 
املطارات، حياث قصف مطار صيدااء الدخيل 
خاالل اميااي املاضية، كما سابل لاه قصف 
مطاار الحديادة ختداز خعادن خغريلاا مان 

املطارات يف الفرتة املاضية.
خبلغ عدع امليشآت الحكومية املترضرة ميذ 
بدء الدادخان امَمريكي السادوعي عى بالعنا 
يف 26 ماارس 2015 يف القطاعاات االنتاجية 
22ل ميشاأة، باإلضاخة إىل ل51 ميزناً غذائياً 
خلا3 ناقلاة للماواع الغذائياة خلل3 ساوقاً 

خ226 محطة خقوع خ156 ناقلة خقوع.
كما اساتهدف الددخان ا16 مصيداً خ115 
مزرعة عجاج خ51 موقداً أثرياً خ101 ميشأة 
ساياحية خ31 ملدبااً رياضيااً خ7 صواما  

غالل.

الطريان اأَلمريكي 
السعودي يقصف املكتبة 

املركزية بحجة ويتلف 15 
ألف عنوان والخسائر: 50 

مليون ريال
  -  متابعات

قاال مديار عااي مكتاب الهيئاة الداماة 
للكتااب بمحاخظاة حجاة خضال عيارت: إن 
الددخان السادوعي امَمريكي تسابب يف اتالف 
خمساة عرش ألف عياوان من ألام املؤلفات 
الداملية خالتي كانت تحتويها املكتبة املركزية 

باملحاخظة.
خأخضاح عيارت يف ترصياح لوكالاة امنباء 
الايَاَمايية )سابأ( أن املكتبة املركزية خقدت 
اآلالف من الكتب القيماة خالهامة يف ميتلف 
خالثقاخياة  خالسياساية  الدلمياة  املجااالت 
الغارتاني  جاراء  خامعبياة  خاالقتصاعياة 
اإلْجَراميتاني اللتني قاي بهماا طريان الددخان 
السادوعي امَمريكاي يف نوخمارب املايض عى 

مبيى املكتبة.
خأشاار إىل أن تكلفاة امرضار التي لحقت 
بتجهيزات خأثااث املكتب تتجاخز اليمساني 
مليون رياال.. مدرباً عن اساتيكاره ملا يقوي 
باه الدادخان اإلْجَرامي من قصف للميشاآت 

التيويرية خالثقاخية يف الايَاَمان.
خاعتارب مديار عاي مكتاب الهيئاة الدامة 
املباارش  االساتهداف  لاذا  بحجاة  للكتااب 
للميشاآت الثقاخية خالتيويرية جريمة يف حل 
الفكار خالثقاخة اإلنساانية ليال الايَاَمايي 

خحسب بل خالدالم أجم .

  -  خاص
وتعرض�ت محافظ�ة صع�دة خ�الل الثالثة 
األيام الماضية لقصف متواصل من قبل طائرات 

العدوان األَمريكي السعودي.
وش�ن طيران العدوان خمس غ�ارات جوية 
ع�ىل منطق�ة م�رع بمديري�ة باق�م الحدودي�ة، 

مستهدفاً أنحاء متفرقة من المديرية.
كما شن طيران العدو أربع غارات عىل منطقة 
هج�رة َفلَّ�ة بمديرية مج�ز، َم�ا أََدّى إىل إحداث 

أرضار كبيرة يف منازل المواطنين وممتلكاتهم 
الس�عودي  الع�دوان  طي�ران  واس�تهدف 
األَمريكي الغاش�م يوم الثالثاء المايض بغارتين 
ش�بكتي اتص�االت بمديريت�ي مج�ز وس�حار 
بمحافظ�ة صعدة، َما أََدّى إىل تدمير أجزاء كبيرة 

منهما.
ويتعمد العدوان األَمريكي الس�عودي تدمير 
ش�بكات االتصاالت بالمحافظ�ة، حيث دمر أكثر 
م�ن أربعين محطة اتص�ال يف مختلف مديريات 
ومناط�ق المحافظة بما فيها الس�نرال الرئييس 

بمدينة صعدة.
كما ش�ن طي�ران العدو غارتي�ن عىل منطقة 
آل س�اري بمديري�ة س�حار، وسلس�لة غ�ارات 
وممتلكاته�م  المواطني�ن  من�ازل  اس�تهدفت 

والطرق العامة بالمحافظة.
وش�ن طي�ران الع�دوان خمس غ�ارات عىل 
الطري�ق العام بي�ن مديرية قطاب�ر ومنطقة آل 
ثاب�ت أدت إىل قطع الطري�ق وتدمير أجزاء منه، 
كما ش�ن طي�ران الع�دوان غارتين ع�ىل منطقة 
الطل�ح بمديري�ة س�حار، َم�ا أََدّى إىل ح�دوث 
أرضار كبي�رة بمن�ازل المواطني�ن وممتلكاتهم 

ومزارعهم.
واستش�هد طفالن وام�رأة جراء اس�تهداف 
طي�ران العدوان الس�عودي األَمريكي اإلجرامي 
لمنزل مواطن بمديرية مجز يوم االثنين المايض.

  -  خاص
خاَصَل طرياُن الدادخان امَمريكي السادوعي، غاراِته املكثفَة 
عاى محاخظاة تداز، مساتهدخاً امحيااء الساكيية خاملراخال 

الحكومية.
خاساتهدف طريان الدادخان بغاراته يوي أمال امربداء حي 
الجحملية خحسيات بمديرية صالة جيوب رشق مديية تدز، َما 
أَعَّى إىل تيريب خترضر عرشات امليازل خإصابة عدع غري محدخع 

من املدنيني خترضر عرشات السيارات خاملركبات.
خاساتهدف الطارياُن أيضاً مدهد الساديد بمديرياة حيفان، 
َماا أَعَّى إىل ترضره بشاكل كبري، كما اساتهدخت بغارات أخرى 

امليطقة اليرضاء.
خيف مديرية املياء الساحلية أكد مسؤخلون يف املجلل املحيل 
أن طائارات مان عخن طيار تابداة لتحالف الددخان السادوعي 
اممريكي الغاشام اساتهدخت بددة غارات ميياء املياء، َما أَعَّى 

إىل ترضر الدديد من ميشآت امليياء.
َع طارياُن الدادخان امَمريكي السادوعي ياوَي الثالثاء   خجادَّ
املايض غاراِته الدشاوائيَة عى محاخظة تدز، مساتهدخاً ميازل 

خمراخل عامة خممتلكات يف مياطل متفرقة من املحاخظة.
خاستهدف طريان الددخان ميزالً يف مديرية صالة خميزالً آخر 
يف مديرية حيفان، َما أَعَّى إىل تدمريلما بالكامل، كما اساتهدَف 

ممتلكات خاصة ملواطيني من أبياء مديرية حيفان.
خقصاف طاريان الددخان بغارتاني مدارس ميطقاة الدمري 
بمديرية ذخ باب، كما استهدف ميطقة رخن الحويمي بمديرية 

القبيطة، َما أَعَّى إىل ترضر ميازل خمزارع.
خيوي االثياني املايض قصف طريان الدادخان مديرية حيفان 

الواقدة ما بني محاخظتي لحج ختدز، مساتهدخاً املدهد التقيي 
يف ميطقة اليطوة يف ثاني غارة تساتهدف لذا املدهد الذي يدد 

من ألم مدالد التدريب التقيي يف املديرية.
خأعَّى القصاُف إىل تدماري طابقاه الدلاوي ختدماري ُجزء من 
خاجهاتاه يف الادخر السافيل، كماا أتلفات الغاارات الكثري من 
تجهيازات خأثااث املدهد، كماا أتلفت مياازن الكتاب التابدة 

للمدهد.
ختساببت الغارات يف ترضر املدرسة املجاخرة للمدهد خالدديد 

من امليازل.
خاساتهدخت غارتاان لطريان الدادخان السادوعي امَمريكي 
مدرساة محماد طه ناجاي يف ميطقاة الحازة يف مديرية صرب 

املواعي، َما أَعَّى إىل تدمريلا بالكامل.
خاعترب املواطيون اساتهداَف الددخان للمادارس خلكل البُيية 
التدليمياة خالرتبوية يف الايَاَمان يأتي يف إطار مسادى الددخان 

لتجهيل أبياء الشدب الايَاَمايي.
مؤكدين أن الشدب الايَاَمايي جيالً بدد جيل لن يسكت عى 
ما ارتكبه اليظاي السدوعي خمرتزقته يف حل أبيائه من جرائم.
َع طارياُن الددخان السادوعي امَمريكي  خيف محاخظاة إب جدَّ
ياوي الثالثااء املاايض َشانَّ غاراِتاه عاى ميطقة قااع الجام  

بمديرية السربة محاخظة إب.
خكان طارياُن الدادخ قاد قصاف قااع الجام  ياوي الجمدة 
املاضياة بيمل غارات، َماا أَعَّى إىل استشاهاع مواطيني اثيني 

خإصابة 12 آخرين.
خخاصل طريان الددخان امَمريكي السادوعي قصفه لددع من 
مياطال محاخظاة مأرب، حيث شان يوي الثالثااء املايض عدة 
غارات عى جبل ليالن االسرتاتيجي خغارات عى مفرق الجوف 

خمياطل الجدعان.

طائراٌت بدون طيار تقصُف بعدة غارات ميناَء املخاء بتعز، 
والعدواُن اأَلمريكي السعودي يقصُف منطقة قاع الجامع بإب



9 تقاريرالددع )لا(     اليميل 7 يياير 2016ي  املواخل 27 ربي  امخل 37ل1لا

 المكفوفون ناموا في العراء وبعضهم في المساجد وأبطال الصافية ساهموا في إجالئهم من المركز 
 قناة العربية ومرتزقة العدوان: الطيران قصف منصة صواريخ بالستية في حي الصافية بصنعاء

الطريان يقصف مرَكـزَ املكفوفني بصنعاء.. عدواٌن بال عينني!

  -  زكريا الشرعبي
اممريكاي  الُدااْدَخان  طارياُن  قَصاَف 
السادوعي، ليال الثالثاء املايض، مرَكاَز اليور 
للمكفوخني بحاي الصاخية بصيدااء.. ذلوٌل 
كبريٌ لدى املواطيني خساكيي الحي.. التساؤل 
الداي لدى الايَاَماييني: لذا سَكٌن للمكفوخني، 

ملاذا يقصفونه؟.
كان 0ل طالبااً مان املكفوخاني نائماني يف 
املرَكز أثياء اساتهداخهم، لكن لم يَُصْب سوى 
طالباني جراحهما متوساطة، خيف تلك امثياء 
عااش لاؤالء الطاالب ليلاة رعاب حقيقية، 
خمان بييهام 17 طفاالً أعمارلم تحت سان 
اليامسة عرشة خلم من ميتلف محاخظات 

الجمهورية.
 خيارسع محمد حجار مرشف الساكن لا 
»صدى املسرية« ما حدث يف تلك الليلة، خيقول: 
»كيات مساتيقظاً إىل السااعة الثانية عرشة 
مسااًء، لكييي قبال أن أنااَي خكداعتي، بدأت 
أتفقاُد ُكلَّ َمان يف الساكن.. كان املكفوخاون 
نائماني، خما لي ساوى لحظاات حتى بدأت 
أشاُدُر بزلزلة يف املبياى، خباالنفجارات، كانت 
السااعة تقريباً الواحدة بداد ميتصف الليل، 
خخجأًة سمدُت رصاَخ الكثري من الطالب خلم 
يف حالاة َخاوف خللا ، كان الدخاان كثيفاً، 
خالغااز يتصاَعاُد إىل أعاى، خكأنياي يف ياوي 

القيامة.
خيزيد حجر بقوله: »كان الطالُب يحاخلون 
يارخن  ال  يساتطيدون..  ال  لكيهام  الهارب، 
أمامهام شايئاً، إنهام مكفوخاون، خحاخلت 
حييها مسااعدتَهم خيف باايل لواجل كثرية، 

ختيوُّف من القصف مرة أخرى..
كان ساقُف الطابل الثالث الاذي تقُ  خيه 
غرخاة املرشف حجر قد ساقط خبارز الحديُد 
ميه ليمثل حاجزاً شائكاً بييه خبني امطفال.
خيواصل املرشف حجر قائالً: »يف املرة التي 
اساتقويت خيها عاى الغاازات اليانقة كان 
الركاي خالحديد حائالً بييي خبني امطفال خقد 
اصطادي رأيس بالحديد الظالر من الساطح 
خلام يكن لادي أي ضوء خكيت أمار يف الظالي 
خكان رصاُخ امطفاال يشاتد، خحاني تمّكيت 
من اليرخج خجدت 7 مان التالميذ املكفوخني 
أماماي ال أعري كياف خرجاوا مان غرخهم.. 
خكانوا يف حالة خوف خلل  ال يمكن خصُفها.. 
خحييهاا سااعدتهم عى اليرخج مان املبيى، 
ختواصلات م  املرشخني إلجاالء باقي الطالب 

حتى ال يستهدَخهم الُداْدَخان مرة أخرى.
إثار  املكفوخاون  ثاالث عاشاها  ظلمااٌت 
اساتهداخهم يف املركاز: ظلماة الدمى خظلمة 
الليل خظلمة الدخان اليانل بفدل القصف.

كان ميهام سابدَة عارش طفاالً يقيمون 

يف الطابال الثالاث الذي اساتهدخه الُداْدَخان، 
خكان ملرشيف املركز خسكان الحي الدخر امبرز 
خالكبري يف إجالئهم.. حيث خرجوا إىل املساجد 
املجاخرة للمركز. َخاستهدف طرياُن الُداْدَخان 
امعماى املرَكاز بصارخخني، انفجار أحدلما 

خلم ييفجر اآلخر.
خبدَد القصاف، عاع بدض لاؤالء الطالب 
املكفوخاني إىل قرالم، خالبداض ما يزال يحن 
إىل املركز، لم يبل يف املركز سوى غرف مدمرة 
خصاالت محرتقة خبقايا أمل للدوعة من جديد 

إىل لذا الرصح الدلمي.

إفالس إعالمي
خكداعتها تصادَّت قياُة الدربياة خالدربية 
الحادث للتضليل ختزيياف الحقيقة، خذكرت 
أن طائراِت الُداْدَخان قصفت ميزناً لألسلحة 
الباليستية يف حي الصاخية، كما ذكر مرتزقُة 
ميزنااً  اساتهدف  الطاريان  أن  الُدااْدَخان 

لألسلحة.
ُن مبياى مرَكز اليور مان مبييني،  خيتكاوَّ
خيحاوي عادعاً مان املراخال، ميهاا مساجد 
للصاالة، خلم يداد أيٌّ ميهما صالحااً للدمل، 
بدد أن كان يشاَمُل بيدماتاه 230 طالباً من 
ميتلف املحاخظاات، كما قال مدير الساكن 

جميل الحمريي. 
خاعتارب الحماريي يف ترصياح لاا »صدى 
املسارية« أن اساتهداَف املركز »يادل عى أن 

الُداْدَخان يستهدف الجمي  عخن أن يفرق بني 
صغري أخ كبري«.

سخط عام وإدانات واسعة
لرعاياة  الايَاَمايياُة  الجمدياُة  خنّظمات 
ختأليل املكفوخاني خمرَكز الياور خميظمات 
خحقوقياون  خناشاطون  املدناي  املجتما  
خإعالميون، ياوي أمل امربدااء، خقفًة أماي 

املركز، مستيكرين لذا االعتداء الغاشم.
خندع بيااٌن صاعٌر عان الوقفة اساتهداَف 
طاريان الُدااْدَخان اممريكي السادوعي ملركز 

الياور للمكفوخاني.. مدتارباً لاذه الجريماة 
تضاف إىل السجل اإلجرامي لتحالف الُداْدَخان 

التي ارتكبها يف ميتلف املحاخظات.
خععاا البياان امماَم املتحادة خامليظماات 
الدخلياة الداملة يف مجال حقوق اإلنساان إىل 
إعانة لاذه الجريمة خالتحقيال خيها خالدمل 

عى إيقاف الُداْدَخان الغاشم.
خيف نفل الساياق خقد نّظم املجلُل املحيل 
بمديرياة الصاخياة بأمانة الداصماة، أمل 
امربداء، خقفًة احتجاجية للتيديد باستهداف 
طريان الُدااْدَخان السادوعي اممريكي مركز 

اليور للمكفوخني باممانة.
خاساتيكر املشااركون يف الوقفة بُحُضور 
أعضاء السالطة املحلية خاملكاتاب التيفيذية 
خالشيصيات االجتماعية، الصمَت الدخيل إزاء 

جرائم الُداْدَخان.
خطالباوا امليظماِت اإلنساانية خالحقوقية 
بالدمل عى محاَسابة مرتكباي لذه الجرائم 
خإعانة اساتهداف امليشاآت املدنياة خمقرات 

ذخي اإلعاقة.
خععاا املحتجاون املجتماَ  الادخيلَّ القياَي 
ماا  إزاء  خاإلنساانية  امخالقياة  بواجباتاه 
يتدارض لاه الشادب الايَاَمايي مان جرائم 
حرب اساتهدخت ُكّل مقومات الحياة خالدمل 
عاى إيقاف الُداْدَخان الغاشام خرخ  الحصار 

الجائر.
خأعان االتحااُع الوطياي لجمديات املداقني 

الُدااْدَخان  طاريان  اساتهداَف  الايَاَمايياني 
السدوعي اممريكي مركز اليور للمكفوخني يف 

الداصمة صيداء.
خأخضح االتحااع يف بيان له أن ماا يرتكبُه 
الُدااْدَخان الغاشام مان جرائام يف الايَاَمان 
ييدى لها جبني التاريخ ختوصم بها اإلنسانية 

بالدار خاليزي.
خقاال البياان: »إن قصف الُدااْدَخان ملركز 
الياور للمكفوخني الاذي لم خلن يكاون ثكية 
عساكرية، بال كان خباكل خيار نبدااً للدلم 
خخيضااً خضيااًء مبياء اإلعاقاة البرصية ميذ 
تأسيساه يف ساتيييات القرن املاايض خحتى 
الياوي إال أن إخاالس املدتادي، قااعه إىل لاذه 
الجريمة التي ما سبل إليها أحد من الداملني«.
خطالب االتحاُع الوطيي لجمديات املداقني 
املحلياة  امليظماات  خكاخاة  املتحادة  اممام 
خالداملية بالسادي الجاع لفرض عقوبات عى 
مرتكباي لذه الجرائم خإيقااف أية اعتداءات 
مستقبلية تساتهدف ذخي اإلعاقة خمقراتهم 
خالياأي بكاخاة مقارات ذخي اإلعاقاة عان 
اليزاعاات املسالحة. مان جانبه اعتارب نائب 
املدير التيفيذ لصيدخق رعاية ختأليل املداقني 
محمد الديلمي لذا القصف عليل إخالس لدخل 
الُداْدَخان بقياعة السدوعية التي بات نظامها 
يدياش حالة تيباط خخقدان لاكل أخالقيات 

الحرب خأعراخها.
ختساءل الديلمي: ما الذي خدله املكفوخون 
حتى يتام قصُفهم ختدمري ميشاآتهم؟، خأين 
امليظماات الدخلية خاملحلية خالحقوقية خاممم 
املتحدة خكل الجهات املديية من لذا الُداْدَخان 
الهمجي؟!.. مؤكداً أن اليظاَي السادوعيَّ بهذا 
الترصف الهَمجي يُدقُّ آخر مسمار يف ندشه.
لألشاياص  الايَاَماياي  امليتادى  خأعان 
ذخي اإلعاقة اساتهداف الُداْدَخان السادوعي 
ختأليال  لرعاياة  الياور  ملرَكاز  اممريكاي 
املكفوخاني ختدماري ُكّل تجهيزاته خمحتوياته 

بالكامل.
خعرّب امليتادى يف بيان له عن اساتيكاره ملا 
تدارض لاه املرَكز مان أرضار كبارية خإثارة 
حالة مان الهلا  َخالذعار بني ميتسابيه من 
ان خقادخا ندمَة البارص، اممر  املكفوخاني ممَّ
الاذي يَُددُّ جريمة تضااُف إىل جرائم الُداْدَخان 

بحل لذه الرشيحة من أبياء الايَاَمان.
خأشاار البيااُن إىل أن اساتهداَف الُداْدَخان 
للمرَكاز َخملحقاته من الساكن الداخيل الذي 
يُضامُّ 0ل طالباً يف مرحلتَي التدليم امساايس 
مان  القاعماني  مان  مدظُمهام  خالثاناوي، 
املحاخظات البديدة عن الداصمة صيداَء َخمن 
أرس خقرية خمددمة تسابِّب يف تدطيل الدملية 
الدراساية، اممر الذي يؤعي إىل تدنِّي املستوى 
التدليماي للطاالب َخيؤثار عاى مساتقبلهم 

الدلمي َخاالجتماعي.

 االتحاد الوطني لجمعيات المعاقين اليمـنيين: مرَكُز النور للمكفوفين 
لم يكن ثكنًة عسكريًة بل كان نبعًا للعلم وضياًء ألبناء اإلعاقة البصرية

 صندوق رعاية وتأهيل المعاقين: القصُف دليُل إفالس لدول العدوان 
التي باتت تتخبُط وفاقدًة لكل أخالقيات الحرب وأعرافها
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ُشكرًا جزار!

فيض الخاطر 

َمن يحاصر تعز؟!!

د أشرف الكبسي
أيُّ عقٍل لذا الذي ال يدرُك أن التحالف اللدني يستهدُف، خجوعياً، 
خطيَاه خأرَضاه خشادبَه، خيف مقدماة الجم  خالجمي ، شايصه 

املتدقلن بال حدخع موجوعة.!
ما جدخى حدقاات ال ترى طائرات بغيضة يف الساماء، تقصف 
البرش خالشاجر خالحجار، عخن أن تساأل: امخ حوثي أي عاصفي، 

عسكري أي تلميذ مدريس، عبابة رخسية أي سيدة خمسييية؟
مي يشء عساالا ُخلقات طبلة أذن، ال تهتز لادخي االنفجارات 
خصدى امنّات خحرشجة الرصخات، تحت الطبلة خخوق الطلبة.!

ُق مرارَة اإلذالل الوطيي يف قدِر الكؤخس  خما خائدُة لسان ال يتذخَّ
الكولومبية خميقوع املم اإلنساني يف خاجهات الشوارع خاملصان ، 

خاملتارس خاملدارس، خيف بيشه!.
أيُّ جلاٍد لذا الذي ال يشاُدُر بلفحات أنفاس القااعي املحتل، خال 

ُل خخزاِت القهر خالغواية عى جسده الفقري املدتل!. يتحسَّ
 لل تدّطلت الحواس اليمل لدى البدض، خبييما كان يحاخُل امتالك الساعسة 

خقد الذاكرة!.
ال يتطلب اممر قراءة الكثاري من الكتب خميطوطات الحكمة، 
َخال اساتحضار كونفوشايوس خعيكارت خكاخكا خحسايني ليكل 
لتادرك أنك عاى حاخاة الهاخية، تدانال صارخخ غريب ختبتسام 

للسقوط خالهذيان تحت أنقاض الحواس اليمل.!
ياا لذا، لو أنك مجيون لكيت عاقالً بماا يكفي لترصخ يف خجه 

امللك الجزار: كفى.. لسُت ندجة!
ال ال، عفواً ندجة..  

لال رأيتم يوماً نداجاً ممتدضة، تساتلقي طواعية نحو القبلة 
الرشعياة، ختهتام لتموض  الساكني عاى عيقها الطاري عخنما 

حواس، قائلة، بدد إصالح عويياتها: شكراً جزار!

 عبدالفتاح علي البنوس
يتباكون عى تداز خعليها يذرخون عموَع 
بأنهام  أنفساهم  خيصاّورخن  التماسايح 
امحارُص عليها خامكثار حباً لهاا خلم من 
أشادل ختيَل الحارب خالفتية خيهاا خلم من 
سادى يف خرابهاا ختدمريلا خقتال خحصار 
أللهاا، خلام من سااي أللها ساوء الدذاب 
خخرضاوا عليهم الحصار خأمطارخا ميازلهم 
بالقذائاف خالرصااص، خلام من اساتدعوا 
طائارات الدادخان لتدماري تدز خقتال أللها 
تحت ياخطة املقاخمة خالتحرير من الكائيات 
الفضائية التاي صورخا للدالام بأنها قامت 

بغزخ تدز خاحتاللها. 
ال غراباة أن تصادر ميهام لاذه املواقف 
خقاد ألفوا عاى الكاذب خالتدليال خالغاية 
عيدلم تربر الوسايلة، كذبوا خعلساوا َكثرياً 
خلكيهام يف نهاياة املطاف لم خلان يحصدخا 
من خراء ُكّل ذلاك غري اإلخالس خاليرسان يف 
الدنيا خاآلخارة، خلو كانوا حريصني عى تدز 
كما يدعون ملا أشادلوا الحارب خيها خجلبوا 
مليشاياتهم اإلجرامياة مان ُكّل املحاخظات 
إليهاا بتوجيهات الفار عيل محسان ختحت 

قيااعة السافاح حماوع امليااليف خاليائان 
صااعق رسحان خمدهم بقياة أحذية غلمان 
آل سادوع خخداي الرياال السادوعي خعاثوا 
خيهاا الياراب خالدماار خالياوي يتظالرخن 
بأنهم ما  تدز خيتحدثون عان رضخرة خك 
الحصار عن تدز خلو حديث حول أسطوانة 
مرشخخاة تدوعنا عى ساماعها ميهم كلما 
حقل أبطاُل الجيش خاللجان الشدبية تقدماً 
يف جبهاات املواجهة خكلما أحكماوا اليياَق 
عاى مرتزقتهم خعخاعشاهم خكلماا تهاخت 
جبهاتهم ختمرغت يف الوحل جبالهم خجباه 
مرتزقتهام خذلك من أجل اساتدجال الغوث 
خاليجادة من أساياعلم آل سالول، عى أمل 
ميحهم خرصة الساتداعة أنفاسهم خترتيب 
صفوخهم ختأخري إعالن لزيمتهم التي باتت 

خشيكة بإذن الله. 
يتحدثون عن حصار تدز خالايَاَمان كلها 
محارَصة ختحت القصاف املتواصل من قبل 
أرباب ندمتهم خييسبون حصار تدز املزعوي 
للجياش خاللجان الشادبية؛ خذلاك من أجل 
استجالب املزيد من الدعم خاإلسياع اممريكو 
سادوعي، خلياا أتسااءل: عان أي حصاار 
يتحدث لؤالء الحمقى خاملدرعات اإلَماَراتية 
تصاول ختجاول يف أحيااء تداز الياضداة 

لسايطرتهم؟! خعان أي حصاار خمرتزقاة 
الرياض من جيسايات ميتلفاة يقاتلون إىل 
صفهم؟! من أيان عخلت املدرعات خاملرتزقة 
ماا عامات تداز محاارصة ؟! كياف عخلت 
املسااعدات اإلنساانية خكيف لارب املياليف 
مان تدز خلاي تحت الحصار؟! خلو سالميا 
جادالً بحصار تدز، خمان يحارصلا يا عيال 
الداصفاة لو مان يمي  عخول املسااعدات 
اإلنساانية خيطلل اليار عى الشاحيات اّلتي 
تحملهاا للحيلولاة عخن خصولهاا إىل أبيااء 
تداز، من يحارص تدز لو مان يمي  خايتات 
املااء من الوصاول إىل خاعي الضباب خمن ثم 
الدخول إىل امحياء السكيية، من يحارص تدز 
لو من حول شاوارعها إىل ساحات للقيص 
خالقتل خالساحل خلو من اساتباح حرمات 
امليازل خحولها إىل متارس خأخكار لدصاباته 
اإلجرامية، من يحارص تدز لو من يستقوي 
بالطائرات لتدمري مصاندها خآثارلا خبييتها 
التحتية ختدمري امليازل عى رؤخس ساكييها. 
من يحارص تدز لاو من خقف خما يزال ضد 
إحاالل اممان خاالساتقرار يف ربوعها خأرص 
عى امليض خلف امليطط اممريكو سادوعي 
طمدا يف املال خاملكاسب السياسية خالحزبية 
القذرة عى حسااب أمن خاساتقرار خأرخاح 

خممتلكات خمكاساب أبياء تدز خساكانها، 
من يحارص تدز لو مان تحالف م  الغازي 
املحتل خخض  يده يف يده ختحالف مده خبايده 
عى السام  خالطاعة خقدي له تدز خسكانها 
كقرابني إلثبات الاوالء خاإلخالص خالطاعة، 
من يحارص تدز لم من قالوا شاكراً سلمان 
خرخداوا القبداات تقدياراً خإجاالالً لقاوى 
الددخان خسارخا عى ُخَطى املياليف خرسحان 
خبقية عخاعش اإلخاوان. من يحارص تدز ال 
تحتاج تساميته خاإلخصاح عياه إىل حمالت 
تضليلية عرب شابكات التواصال االجتماعي 
خصحاف  اليليجاي  الدهار  خخضائياات 
اليطيئاة خالييانة خاالرتازاق خإنما يحتاج 
إىل زياارة خاطفة للحاملاة ليتدرف عن قرب 
عاى حقيقة ما يجاري خيقف عاى الطرف 
املتورط يف حصار تدز خسكانها خالذي حول 
حياة سكانها إىل جحيم. من السهل التدليل 
خالتهويال خقلاب الحقائل عاى الياس عرب 
الفضائيات خشابكات التواصال االجتماعي 
خلكن من الصدب حجب الحقيقة خالتغطية 
عاى حقيقة ما يجري يف تداز، زمان الدجل 
خالكاذب خىل خالجمي  بات عاى عراية تامة 
بحقيقة من رخدوا شادارات تحرير تدز من 
أبيائها، خمن جدل ميها مرسحاً للمواجهات 

املسالحة خمن رخض ُكّل الحلاول خاملباعرات 
خانقلاب عاى ُكّل االتّفاقاات خالتفالماات 
خأرص عاى تغلياب لغاة الدياف خالساالح 
عاى لغة الحكماة خالحوار خالتساامح. من 
يحاارص تداز يدرخوناه ساكانها خال عاعي 
للكاذب خالتدليل خالتلبيل عى الياس خمن 
رخض عخاول املسااعدات لو مان يحارص 
تداز، خمان يمارس أعماال القتل خالساحل 
خالتهجري خحرق امليازل لو من يحارص تدز، 
خمن يحاارص املواطيني يف ميازلهم خيفرض 
عليهم اإلقامة الجربية لو من يحارص تدز. 
الحقائل ستيكشاف خامقيدة ستسقط عما 
قريب بإذن الله خسرتتسام االبتساامة عى 
محياا الحاملة من جديد خسايدوع جبل صرب 
يوزع نسائمه الدليلة عى سكانها، خستدوع 
عاصماة للثقاخاة خقبلاة للطهار خالطيباة 
خالتساامح خساتيتفي خفاخياش الظاالي 
ختتاالىش خلول اإلجاراي خالدمالاة خالييانة 
خاالرتازاق ختازخل مدااخل الياراب خالدمار 

ختدوع تدز كما تحب خنحب أن تكون. 

لذا خعاشل اليبي يصيل عليه خآله.

 بلقيس يف 
مواجهة إبليس 

مصطفى منيغ* 
تََمارََّع املكتاوي، خانتهى لحارق »الحقائل / البياور« تيلصاً من 
اَل  الهموي، التي حلت بمكان حار خيه التأريخ كما لو مدلوي، ختوسَّ
أن تسادفه الدقاول الشاغوخة بفاك طالسام مملكة سابأ القديمة 
املرصداة بييال الالخياال خاملفدمة بألف ُحكاِم لحكماء تفرقوا عى 
امزمياة الالعاعياة لضمان اليجااة من امللغوي، الواصال اليوف ميه 
حاد البلدوي، الذي أحرض للواقا  الدليي ليا »يََماَن« اليوي، كما كان 
أصياال يف ُكّل يشء حتاى يف أسااطريه التاي ألهمت نوابغ اإلنساانية 
ليسابحوا يف بحر أرساره الدميل عمل رحلاة تكوين امُلكون من أجل 
ُه اليور لييطفائ ثم يفور  إنساان تربى عاى املدجزات يف خضااء َعمَّ
خيهادأ ثم يثور إىل اآلخنة التي خيهاا الرصاع عن الفراغ خالضياع يدخر 
خال يشء آخار لاو كان القوي يف ألبابهم أي سابب مفهاوي، تتمحور 
عى أساساه تجمداتهام التهييئية إلشادال املزيد مان الفتن خارج 
حدخعلم لدخ  عين لم يدد مكتوما بني أشاهر املصارف يف جييف خما 
شاابهها يف باريل أَْخ نيويورك أَْخ اساتكولم، لو كاناوا يقدرخن حل 
الشادوب يف الديش بساالي خمصري اختيار تدبري شأنهم الداخيل بني 
أيديهم محساوي، مملكة سابأ من املرشاح أن ترُضب بأختك خأخطر 
القيابال، ليااك »رعار« َعوََّض »الهدلد« خاساتبل بيارب القرار، كي 
يحظاى باملواخقة املسابقة ممن يقاف خلف ُكّل لاذه الزخبدة الذي 
اشاغل خسائل اإلعالي البارحة رعا عى إيران التي استطاعت استغالل 
الحااعث لصالحها لتيرج من »قم« بفتوى تُظهر عيايتها الشاديدة 

بحقوق اإلنسان.
مملكاة سابأ، الايَاَماان حاليااً، مسااحتها 70ل.527 كيلومرتاً 
مربداً، ألاليها 7.000ا26.6 نسامة خخل اإلحصاء الساكاني للسية 
الفارطاة، جاارة من ناحياة الشامال للمملكة السادوعية، ختحدلا 
رشقا سالطية عمان، تملاك ما يقارب 200 جزيارة يف البحر امحمر 
خبحر الدرب، أكربلا حجماً »ساقطرى«. ليل عرساً يف الجغراخية ما 
ألزميا الحديث عى لذا امليوال، خلكن لتذكري اإلَماَرات الدربية املتحدة 
خإماارة قطر خاململكة الدظماى البحرين. جمهورياة مرص الدربية 
أكثر من السادوعية مدرخة بالايَاَمان، خما تدييه الحرب مدها، خلها 
تجربة مريرة يف عهد الراحل جمال عبداليارص، خاليوي السيي نزخال 
ملا قدمت إليه الحكومة السادوعية من مسااعدات بغرض اساتقرار 
امخضاع عيده، أقدي عى املشااركة خلو يدلام أن اممر ال يتجه بتاتاً 
لصالحه، إذ عى مرص الشاقيقة الكربى لكل الدخل الدربية اسرتجاع 
حياعلا اإليجابي لتظل عى نفل اإلشاداع الحضاري خنفل الكلمة 
املساموعة عاى الصديد الدخيل، مرص ال يُساتهان بها خهي بشادبها 
املحارتي الدظيم أكرب من الدخول يف حرب خاارسة ال طائل ميها تدد 
مدخاال ملا لو ألدن، تجزئة الرشق الدربي، لتصبح بدض عخله تابدة 

التواب  بدل أن كانت تابدة خقط.
 الايَاَمان لن يُهزي أبداً، خهو مملكة سبأ من أخاخر املفية الثانية 

قبل امليالع، خباقي ما بقيت ألرامات الجيزة.
 الايَاَماان ال يُحاارب بانحياز أطراف لطرف كاي يذخب خيرك ، 
انضام لجامدة الدخل الدربية ساية 5لل1، خلهيئة اممم املتحدة عاي 
7لل1، إذن الايَاَمان عخلة بمديى الكلمة، خشادبه شدب قاعر خاعي 
خال يساتحل غري التقدير خاإلعجاب خمشااركته املشااركة االيجابية 
الفدالة يف اليارخج من أي أزمة بالحكمة خالحوار املتحرض خبكل ما 
يأمار به الدين اإلساالمي البديد عن أي تطاحن قائم عى السايطرة 
البديدة عن حل اممم يف الديش عاخل حدخعلا يف أمن خسالي )يتب (

 * كاتب ومحلل سياسي مغربي
رئيس تحرير جريدة العدالة االجتماعية 

عادل يحيى عبدالل�ه
ال�يَ�َم��ُن التأريُخ والعلُِم والحضارة والخير.. األرض 
ال�يَ�َم�ني�ة الطيب�ة تعان�ي وتواج�ه الع�دوان الهمجي 
والظالم من آل سعود وحربهم الصهيوأمريكية..ال�يَ�َم�ن 
تح�ول بفعل العدوان الغاش�م إىل اآلالم وج�راح وأحزان 
رغ�م الصمود والش�موخ والتح�دي إال أن الجراح والظلم 
والحصار والقتل والدمار والوحشية العدوانية آلل سعود 
ق�د فعلت ما فعل�ت يف ال�يَ�َم�ن أرضاً وإْنَس��اناً.. العالم 
الذي أصبح منافقاً ممثال باألمم المتحدة ومنظمات حقوق 
اإلْنَس��ان الغائبة الذي�ن يقفون مع العدوان ويتس�رون 
ع�يل جرائم�ه البش�عة يف ال�يَ�َم��ن بالصم�ت والمداهنة 
وغض الطرف عن ُكّل يشء ال يخدم أمريكا ومصالحها بل 
وصل األمر لرشاء آل س�عود والءات وذمم منظمات دولية 
وأعضاء فيها للس�كوت ع�ن تلك الجرائم التي هي أبش�ع 
جرائ�م ارتكبت ضد اإلْنَس��انية يف العالم وبصمت وتآمر 
دويل وعالم�ي من ال�دول والمنظمات وحقوق اإلْنَس��ان 
وغيره�ا أنه�ا السياس�ة الصهيوأمريكي�ة العالمي�ة التي 
وضعت تل�ك القوانين والمنضمات العالمية واإلْنَس��انية 
التي يزعمون رهن اشارتهم وتخدم مصالحهم فقط وَذلك 
عندم�ا يري�دون التدخل واالحت�الل أَْو رشعن�ة جرائمهم 
ض�د أي بلد يحرك�ون تلك المنظمات وتل�ك األقالم وتلك 
االب�واق وتل�ك ال�دول وتل�ك الت�ي صنعتها تح�ت غطاء 
حقوق اإلْنَس��ان وتقوم الدنيا ويتباكى العالم ويصنعون 
من الحبة قبة وبالك�ذب والتزييف يصنعون مرسحياتهم 
ومخّططاتهم تحت عباءة منظماتهم اإلْنَس��انية واألممية 
للتدخل واالحتالل وممارس�ة ضغوطهم الش�يطانية عيل 
أي بل�د أَْو دولة أَْو حكومة أَْو جماع�ة ألجل إخضاعهم أَْو 
النيل م�ن بلدهم.. وهكذا هم.. وعندما يقتل ش�عب ويباد 
بأكمله وترتكب أبش�ع الجراثيم ضد اإلْنَس��انية وهم من 
يمارس�ونها أَْو عمالئهم ومرتزقته�م كما يف ال�يَ�َم�ن من 
عدوان آل س�عود ال نس�مع صوتاً وال حقوق إْنَس��ان وال 

أم�م متحدة ومنظم�ات إْنَس��انية وال دوالً راعيًة لحقوق 
اإلْنَس��ان؛ ألن َذل�ك الع�دوان وتلك الجرائ�م هم رشكاء 
فيه�ا ب�ل هم م�ن يرتكبونه�ا وألن م�ن مصلحتهم غض 
الط�رف عنه�ا.. إن م�ا يحص�ل يف ال�يَ�َم��ن ويف صعدة 
من مجازَر وإَباَدة جماعية لإلْنَس��ان واألرض والش�جر 
والحي�وان ول�كل يشء يفضح زي�ف ال�دول والمنظمات 
الكاذب�ة والتي تدع�ي الحيادي�ة واإلْنَس��انية لهي بحق 
رشيكة بتل�ك الجرائم ضد الش�عب ال�يَ�َم�ن�ي الصامد.. 
إنه�ا بحٍقّ رشيعة الغاب وحكم الظال�م عىل المظلوم، إنها 
سياسة الش�يطان األكرب الصهيوأمريكية العالمية لتحقيق 
مخططاتها ومش�اريعها الرشيرة ضد ال�يَ�َم�ن وش�عبه 
العظي�م.. تحت�ل االوط�ان وتتدخل ت�ارة باس�م حقوق 
اإلْنَس�ان وتارة باسم منظمات دولية وتارة باسم القانون 
ال�دويل الذي ال يخ�دم اال مصالحهم وتارة باس�م التباكي 
والتنديد والمس�اعدات والتقارير الالإْنَس�انية لمنظماتهم 
وتارة باس�م اإلْرَهاب والقاعدة الت�ي صنعوها هم وهكذا 
هم األع�داء عندما يقتل صهيون�ي أَْو أمريكي واحد تقوم 
الدنيا وتنقلب األمْور.. وال�يَ�َم�نيون والعرب والمسلمين 
ُيقتلون باآلالف والماليين وتنتهك إْنَس��انيتهم وال نسمع 

لهم صوتاً؛ ألنهم األعداء أنفسهم هم من يقتلون ويدعمون 
ويصنع�ون ويخططون لتلك الجرائم والحروب العدوانية 
بل وهم من يقتل وينتهك ويرشعن ويدعم ويمّول ويغطي 
الرتكاب تلك الجرائم منهم ومن عمالئهم وأيديهم الخبيثة 
مثل آل س�عود وداع�ش وتركيا وقطر واإلَم�اَرات وبالك 
ووت�ر والمرتزقة والعم�الء من األع�راب وغيرهم.. متي 
يصح�و المس�لمون والعرب وأح�رار العالم م�ن نومهم، 
فاليوم ال�يَ�َم�ن وس�وريا وغداً الس�عودية ودول الخليج 
مية والعرب واألَْحَرار  وغيرهم الدور عليهم فاألمُة اإلْس�الَ
يف ُكّل م�كان ه�دف ال يس�تثني أحداً من أَْه��َداف الرشق 
األوسط الجديد المرشوع الصهيوأمريكي لرضب وتدمير 
العالم العربي واإلْساَلمي وإضعافه خدمًة لليهود ولتبقى 
الصهيونيُة ه�ي الدولة العظمى واألق�وى يف المنطقة بال 
منازع.. والل�ُه المستعان والنارص والقوي والمنصف لكل 
المظلومين وال�يَ�َم�ن س�يبقى صامداً قوياً عزيزاً عظيماً 
بالل��ه القاهر وبش�عبه العظي�م والواع�ي ويف ال�يَ�َم�ن 
س�تتحطم ُكّل تل�ك المخطط�ات الش�يطانية للصهيونية 
وأمري�كا وآل س�عود، وس�يكون ال�يَ�َم��ن مق�ربًة لهم 

والتأريخ يشهد.

الـَيـَمـُن الجرُح النازف
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حمود أحمد مثنى 
 يف حالاة الحارِب ال باد مان انشاغال الدقال بالبحث 
عان جواٍب لساؤاٍل عن الفرخقات باني املتحاربني ليل يف 
مجال القدرة الدساكرية خاالقتصاعية، بل يشمل السؤال 
الجوانب القيمية َخامخالقية خالحضارية. خلذا التسااؤل 
مارشخع خطبيدي ليل ميا كيميياني خكطَرف يف الحرب، 
بل جمي  الشدوب خاممم خالباحثني خالدارسني لهم الحل 
يف مدرخة جواب الساؤال من أجِل ميزان التقييم امخالقي 
خالحضاري لفريقي الحرب من خالل الفرخقات بني طريَف 
الرصاع خيحكام الباحث من خالل الجاواب، من يقف اىل 
جاناب الحل خمن لو املظلوي خألمياة أن ييترص املداخ  
عان خطياه خحريته خكرامتاه؛ من يف ذلك اليارص رصيداً 

ليضال الشدوب الحرة يف الدالم.

 لنبدأ باليمن
لام أصحااب حضارة مثلات عبقرياة اإلنساان اليميي خقد 
نرشخلا يف آسايا خأخريقيا خأخرخبا خلهم لغتهم حرخخها املسايد 
بلغت حد )الكمال اإلنسااني( يف تجاخزلاا اليطأ أخ التباين أخل 
من بيى السادخع الدمالقة خشايد ناطحات الساحاب خاستيرج 
خصيف املدااعن ختددعت خيونهم بثراء مدلاش خمازال مدييهم 

لم ييضب.
لام يدتدخا عى أحاٍد من شادوب امرض أخ يساتدبدخنهم أخ 
يستغلونهم كغريلم من اإلمرباطوريات القديمة، بل كان عخرلم 
متميازاً بيقال أبجدياات خمفاليم )الحضاارة اليميياة( لألمم 
امخرى املجاخرة ليا يف أخريقيا قبل اإلساالي خآسايا بدد اإلساالي 
بالحكمة خاملوعَظة الحساية، اساتجبيا لدعوة امنبياء خنارصنا 
خحمليا رسالة آخر امنبياء محمد صى الله عليه خآله خقال خييا: 
)أنا ميهم خلم ميي(، خدظميا شدائر الله التي عماعلا خبييانها 

اإلنسان.
خعياد خرض الحارب عليياا نقاتال قتاال الرجاال اليبالء ال 
نغدر خال نقتل امساري خال نمثل بالجثاث خال نفجر يف اليصومة 
خال نياون الدهد خال ندتادي عى املدنيني خامبريااء من امطفال 
خاليسااء يف الحارب ال نقتل إال القااعة خامماراء خالجيوع خندمر 
املدسكرات خالقواعد الدساكرية خمدداتهم الحربية ال نستهدف 
امليشاآت املدنية خال نرسف يف الدماء قيميا امليل للساالي خالصلح 
ال نقبال بالظلام خال نجبان أماي َمان يدتدى عليياا مهما كانت 

إمكانياتيا بسيطة خمتواضدة.
نحن أبياء ملاوك خقاعة خأئمة خاليمييون مان يفتير الدرب 
باالنتسااب إليهام نهاجر للدمل اإليجابي خاليالق نشايد مباني 
الرسامية  خاملؤسساات  خاملدامال  التصييا   الساكن خمباناي 
خخدمات الحياة اإلنسانية صدرنا إليهم خريات أرضيا بياَ خعسالً 

خرماناً خعيباً... إلخ.

- والفريق اآلخر يف الحرب.. آل سعود
بدخ أعاراب ال يطيقاون الحضاارة أعاة تيرياب ختدمري لها 
مبااعرخن يف الداداخة يقاتلاون غادراَ خال يفرقاون باني مدناي 
خعساكري، بني طفال خامرأة ال يحرتماون الدهاوع أخ يلتزمون 
بها خال يرتاجداون إال )عيد لزيمتهم( يقتلون امرسى خيمثّلون 
بالجثاث خيرشاون ُكّل مان لاه قدرة عاى خضحهام أخ نقدلم 
عملاوا عى تدماري املراكاز الحضارياة الدربية )القالارة بغداع 
عمشال باريخت صيداء(، َخأرسالت إليهام امطباء خاملهيدساني 
خاإلعارياني خالدلماء خختحت لهام جامداتها خمدالدلا مبيائهم 
لييهلاوا مان علومهاا خرعاً للجميل أرسال آل سادوع اإلرلابيني 
خالقتلاة خامليربني خاملرتزقة من ميتلف الدالم خلو أمر طبيدي 
خهام أبياُء قتَلاة خقطاع طرق عبيد الشاهوات خخاداي امجانب 
ييجال الدرب ميهام خمن االنتسااب إليهم مكرخلاون من ُكّل 
الدالم شاولوا اإلساالي خخرج اليااس ميه بفتاخيهام الكفرية 
خالتحريضياة خالفتيوية خّظفوا نصاوص الدين خدمًة ملداخهم 
السياسية خاالقتصاعية سايطرخا عى اإلعالي الدربي خاإلسالمي 
اشرتخا ذمم الحكاي خقاعة مدظم الدخل خخسائل اإلعالي امليتلفة 
خامليظماات الحقوقية خاإلنساانية رشاوا ُكلَّ من يؤثار بالكلمة 
خالارأي ييفقون ثرخات امجيال بسافه خما ذلاك إال تأكيٌد لقول 
اليبي خيهم: من ليا يظهر قرن الشايطان خأشار إىل نجد َخكاعخا 
لليبي خاستمرخا يف عداختهم حتى يوميا لذا بمحاربة من يحتفل 

باملولد اليبوي الرشيف.
لاذا نحان خلام أال يوجد مان خاالل الفرخقات تلاك مؤرش 

لرشخط االستبدال؟
اِلَحاِت َليَْساتَْيِلَفيَُّهْم  »َخَعَد اللَُّه الَِّذيَن آَميُوا ِميُْكْم َخَعِملُوا الصَّ
يِف اْمَْرِض َكَما اْساتَْيَلَف الَِّذيَن ِماْن َقبِْلِهْم َخَليَُمكِّيَانَّ َلُهْم ِعييَُهُم 

َليَُّهْم ِمْن بَْدِد َخْوِخِهْم أَْميًا«. الَِّذي اْرتََضٰ َلُهْم َخَليُبَدِّ

 نحن و ُهم.. 
فروقاٌت جوهرية

مفاوضات جنيف والهَرم املقلوب
حسن محمد زيد

أّكاد املبدوُث الساابُل لألماني الداي 
لألمم املتحدة السيد جمال بن عمر، أن 
حواَر موخمبيك بني القوى السياساية 
الاذي كان برعايته خشااركت خيه ُكلُّ 
املكونات خامَْحاَزاب املوّقدة عى اتفاق 
السالم خالرشاكاة، كاع ييجاز اتفاقااً 
يدالُج امزمة السياساية يف الايَاَمان، 
إاّل أن الددخان السدوعي أجهض ذلك. 
قراُر مجلل اممان ٢٢١٦ )قميص 
عثماان الذي يسافك الادي الايَاَمايي 
بدعاوى تيفيذه( ييص عى اساتكمال 
الحاوار السايايس الاذي ترعااه اممم 
خالبياناات  القارارات  خكل  املتحادة 
امممية خاإلْقليْمياة، بما يف ذلك بيانات 

مجلل التداخن اليليجي تؤكد عى أن الحل السايايس 
لو الوحيُد املمكن ملدالجة امزمة الايَاَمايية، كما تؤكد 
عاى أن الحوار خالحوار خحده لو املدخل الوحيد لوقف 
الحرب خالدوعة إىل الدملية السياساية الستكمال مهاي 
املرحلاة االنتقالية خصوالً للداوعة إىل الوض  الطبيدي 
الدساتوري بدد إجاراء االنتيابات بياًء عى الدساتور 
الاذي يجاب أن يقر أخالً بداد تدديل مساوعته الحالية 
إلَزاَلة ما ُخرض بدخن تواخل خبالتجاخز ملقررات مؤتمر 

الحوار الوطيي املتواخل عليها. 
املشاكلة كانت خال تزاُل سياسيًة، خجولُرلا إرصاُر 
امنظماة خالحكومات املتداقبة قبل ثورة ٢١ سابتمرب 
٢٠١٤عاى التفارع بالسالطة خالحكام خعادي القبول 
بالرشاكة الوطيياة، خكان آخرلا حكومة  خالد بحاح 
التي أقصت املؤتمر كحزب خإن اساتوعبت شيصيات 
مؤتمرياة خأقصت أَنَْصااار الله رغم أنهام القوة التي 

أخصلت الحكومة للسلطة.
خلقد حاخلت الوثائُل خاالتفاقات السياسية خآخرلا 
اتفااق السالم خالرشاكة خاملبااعرة اليليجياة خآليتها 
ظ عى بدض  التيفيذياة ثم خرقة الضمانات رغم التحفُّ
ما خرع خيها خمقررات مؤتمر الحوار خمن قبل ذلك ُكلُّ 
االتفاقاات بدًء من خثيقة الدهاد خاالتفاق عاي ١٩٩٤ي 
أن تضا  أسسااً خمحدعات لتوساي  قاعادة الرشاكة 
الوطيياة خالحاد مان التفارُّع خاالساتئثار خاالقصااء 
للارشكاء )الذين يتمتدون بوجوع سايايس خاجتماعي 
مؤثار(، إاّل أن لذه االتفاقاات كان يتم االلتفاف عليها 
ختدطيل مضامييها كما جرى التفاق السلم خالرشاكة 
خمان قبله املبااعرة خمقررات مؤتمر الحاوار خاليقاط 
الدرشيان خاإلحادى عارشة... إلاخ مَسابَاب ال مجال 
لذكرلاا خلكن ألمها من خجهة نظاري لو أن التيفيذَ 
ميوط برجل السلطة امخل )الرئيل كموق  خمؤسسة( 
الذي يتمت  بسالطة استثيائية تدززلا الثقاخة امبوية 
التاي تجدال من الرجال امخل مصدر السالطة خالجاه 
خاملال خالثرخة، خلهذا حااخل الايَاَماييون مدالجة ذلك 
باللجاوء إىل مجالل الرئاساة الجماعية )يف الشامال 
تجربة املجلل الجمهوري خالجيوب املكتب السايايس 
ختوزي  السلطة بني اممني الداي للحزب خرئيل الدخلة 

الوحادة  خعقاب  خالحكوماة، 
مجلل الرئاسة( ختزعاع امزمة 
تدقيداً عيدماا يمارس الرئيُل 
خانداداي  بمزاجياة  سالطته 
مارشخع خطياي خرؤياة كما 
حدث يف عهد الرئيال امليتهية 
خاليته خاملستقيل الفار عبدربه 

ميصور لاعي.
سياساية  إذاً  املشاكلة 
خالددخان عمل شيطاني طارئ 
أقادي علياه لتدماري الايَاَمان 
خملي  اتفاق الايَاَماييني خارج 
إطاار الوصاية التي مورسات 
الايَاَمايياة  الحكوماات  عاى 
مياذ املصالحاة الوطيية نهاية 
املاايض  القارن  ساتيييات 
خرّسايت أكثر يف خارتة رصاع 
املدساكَرين خاعتماع الايَاَمان 
)يف  اليارجاي  الدعام  عاى 
خرسامت  خالجيوب(  الشامال 
بفارض االتفاقياة اليليجياة 
اليلياج  عخَل  ميحات  التاي 
الوصاياة  الادخيل  خاملجتما  
بإخضااع  مداززًة  الرصيحاة 
تحت  خالايَاَماييني  الايَاَماان 

البيد الساب . 
عوعاً عى بدء، القرار 2216 
)قمياص عثماان( يياص عى 

اساتكمال الحوار السايايس بني املكونات السياساية 
املشااركة يف مؤتمر الحاوار الوطياي خامللتزمة بتيفيذ 
قرارته خميها امَْحَزاب خاملكونات املوّقدة عى االتفاقية 

اليليجية. 
خلكن املبدوث الدخيل السايد إساماعيل خلد الشايخ 
قلاب الهاَرَي ختجااخز القرار الادخيل خطبيدة املشاكلة 
خأَسابَابها خيرص عاى تجاُلاِل الحوار السايايس بني 
املكوناات السياساية خحارْص املفاخضاات يف محاخلة 
يائساة مساتحيلة لوقف الحارب الداخلياة التي رغم 
ألميتهاا إاّل أنها غاريُ قابلة للوقف خنارلاا غري قابلة 

لإلطفاء، خالوقف بالدملية التي يقوعلا اآلن خبالكيفية 
التاي يتام التدامال مدهاا خكأن املفاخضاات مجارع 
امتصااٍص للضغط الادخيل املتذمر من 
اساتمرار الدادخان الغاشام الهمجي 
عى الايَاَمان خاملدرك ملياطر اتسااع 
رقدة التطرف خاإلْرَلااب يف الايَاَمان 
كيتيجة للحرب ختحولات املفاخضات 
للوقات  خإضاعاة  ملهااة  مجارع  إىل 
ختدزياز لالنقسااي خالارشخ خخض  

عقبات أماي الحوار السيايس. 
ملااذا؟ من امطاراف التاي حدعلاا 
كأطاراف للتفااخض ال تساتطي  أن 
توقف الحرب الداخلية خليست ميولة 
بقارار خقف الددخان اليارجي؛ منه ال 
يكفي حضور طرف خاحد من أطراف 
االقتتاال )أَنَْصااار اللاه خاملؤتمار إن 
كان طرخااً يف املواجهاات( لوقف املواجهاات يف تدز أَْخ 
مأرب أَْخ الجوف أَْخ لحج خشابوة خحرضموت خجيزان 

خنجران خعساري ختهامة، بمديى 
أخضاح خخاد الريااض ال يمثال 
تداز  يف  املسالحة  الجماعاات 
خليست خاضدة إلمرته حتى م  
إعراكيا لوجوع شيصيات حزبية 
خالياارصي  لإلصاالح  تيتماي 
خالرشااع يف الوخاد خهام يمثلون 
)لااعي( خيتلقاون التوجيهاات 
ميه عرب أحمد عاوض بن مبارك 
أَْخ مان املساؤخلني السادوعيني، 
خال أعتقاد أن حماوع امليااليف أَْخ 
صااعق رسحاان خأباو الدبااس 
يف تداز يديياون بالاوالء محماد 
أَْخ يتلقاون  عاوض بان مباارك 
عخل  مان  مباارشًة  أخامرلام 
التحالف )لها تأثريٌ كبري خال شاك 
منها مان تدعام ختتدامل مدهم 
كما تتدامال م  املرتزقاة الذين 
تدخا  لهام خترسالهم لدعمهم( 
لهام  امليدانياني  القااعة  أن  إاّل 
أخلوياتهام خمرجدياتهام، خلهذا 
اتُّهماوا بالييانة من قبل قياعات 

إَماَراتية ختدرضوا للكثري من املذابح بالقصف الجوي، 
خقاد أعليها حموع امليااليف رصاحًة أن قارار لاعي أَْخ 
التحالاف بالُهدنة ال يلزماه خال يدييه، خامكثر خضوحاً 
أن لذه الجماعات خاملليشايات ساواٌء أكانت حزبية أَْخ 
تيتماي للقاعادة خعاعش خالحاراك تساتيدي الددخان 
خقدراتاه خالرشعية املدعاة لتحقيل أَْلاَداخها خغاياتها 
لي ربما أكثر مما تساتيدي قوى تحالف الددخان لذه 

الجماعات خاملليشيات خامليظمات اإلْرَلابية. 
خلم يَادَِّع خخُد الرياض يف مفاخضاتاه أنه يمثل لذه 
الجماعاات خلو خَدَل لكان كاذبااً، كما أنه غري مفّوض 
من السادوعية بالتفاُخض نيابة عيها، خلهذا اقترصت 
مطالاب خخاد الرياض عاى املطالبة بإطاالق ثالثة إىل 
خمساة مدتقلاني، خبإلحااح 
مدتقال خاحد، خرخا  الحصار 
إليصااِل الدعام إىل ثالثة أحياء 
يف مديياة تداز، خعيدما تجاخز 
الوخاد ذلاك خطالاب كتدجياز 
بتيفيذ بدض بيوع القرار ٢٢١٦ 
بقْصد االستفزاز خالُهرخب من 
الحرج الذي شادر باه لدجزه 
التمثيلياة  صفِتاه  خانداداي 
أساقط مان ياد خخاد الرياض 
التي أعليها  املواخقة الرصيحة 
الوخاد الوطيي خالذي طلب لو 
باالتفاق عى آلية لتيفيذ البيوع 
املؤسسات  )تسليم  التدجيزية 
مان  خاالنساحاب  خامَْساَلحة 
املادن( لام يملك خخاد الرياض 
إجابة عان كيفية ذلك خلن يتم 
ذلك منه لم يأت إاّل للمشااركة 
يف ملهااة تمديد خقاف الددخان 
الادخيل  الضغاط  خامتصااص 
الحرب مَسبَاب  املطالب بوقف 
خ...،  خسياساية  إنَْسااانية 
خاكان التأجيل للمفاخضات إىل 

ميتصف لذا الشهر. 

هل آلية املفاوضات الحالية يمكن أن 
توقف االقتتال الداخلي والعدوان؟ 

اإلجاباة ال حتاى لاو اتفل 
الطرخان )الوخد الوطيي خخخد الرياض( عى ذلك خصدر 
بيااًء عى اتفاقهما قراٌر أممي ييص عى خقف الحرب؛ 
من امطاراف الفدلياة يف االقتتاال الداخايل غري ممثلة 
يف املفاخضاات خغاري مديياة بهاا خبدضهاا ال تدرتف 
بالرشعية الدخلياة ختدترب االعرتاف بها )الكفر بدييه( 
كالقاعدة خعاعش خال تدارتف برشعية لاعي أَْخ بحاح 
خال برشعية سلمان أَْخ أية رشعية عدا رشعية البغداعي 
خالظوالاري، خأُْخاَرى الحارب باليسابة لهاا ارتازاق 
خمصدر للتهريب خاليهب خالسلب خالتحكم خالسيطرة 
عاى مياطال توجدلا، لاذا مان ناحية خمان ناحية 

أُْخَرى السادوعية ال يمكن أن توقف الددخان إاّل باتفاق 
ما  قيااعة أَنَْصااار الله يفايض إىل انساحاب القوات 
الايَاَمايية من املياطل خاملواق  التي يسيطرخن عليها 
ختأمني الحدخع خكشاف مصري املفقوعيان من الجيوع 
خالضباط السدوعيني خغريلم الذين يدتقد أنهم أرسى 
أَْخ قتاى خُعخياوا يف مياطل سايطرة الجياش خاللجان 

الشدبية عاخل أرايض نجران خجيزان خعسري. 
خلاو خرضياا أن املفاخضاات انتجت خقفااً للحرب 
)سيُساتثيى ميه امليظمات اإلْرَلابية منها لن تتوقف(، 
ماا الذي سايحرك الواق  السايايس ليديد بيااء الدخلة 
الايَاَمايياة املوحادة )االتحاعية أَْخ البسايطة أَْخ حتى 
االتفاق عى َعوعة الدخلتني(؟ خما الذي سيديد السياعة 
للايَاَماان، بمديى لو تصورنا خقفاً عائماً للحرب كيف 
سايكون الوضا ؟ تثبيت الواقا  ختجمياده، مياطل 
تحت سيطرة الجيش خاللجان الشدبية ختُحكم بقياعة 
اللجية الثورية خمركزه صيداء خمياطل تحت سيطرة 
القاعدة )كاملكال خسايتمدع إىل بقية حرضموت خابني( 
خالحاراك خلاعي خعاعش خاملرتزقة بالك خختر خالقوات 
امَْجيَبياة بقياعة اإلَماَرات خالسادوعية خمادري َمن يف 
عادن(، خمأرب بدضها تحت 
سايطرة الداراعة خحلفائاه 
عاى  سايتقاتلون  الذيان 
السلطة خالسيطرة خبدضها 
تحت سالطة صيداء خكذلك 
الجوف، ما الذي سيحرك لذا 
الواقا  إذا توقفات الحرب؟ 
لال سايظل الوضا  لكاذا 
خلال لو قابال لالساتقرار 
ساتدوع  املواجهاات  أن  اي 
أَْخ تشاتدل باني الجماعاات 
)كاملياليف  نفساها  املسلحة 
خأبي الدبااس يف تدز( خ...؟، 
خكيف ستحل قضية الدالقة 
يف  السادوعية  الايَاَمايياة 

جيزان خنجران خعسري؟ 
لال اممام املتحادة تريد 
ختثبيت  الايَاَماان  تجازيء 
التوتر خالحرخب بني  عيارص 
أجزائه )محاخظات خمياطل 

خأَْحَزاب(؟ 
املؤكاد أن املفاخضات الحالية بجادخل موضوعاتها 
خبامطراف املدعاوة اليها جزء مكمال لدملية الددخان 
التاي لدخت ختسادى إىل مي  الحل السايايس الذي لن 
يكاون إاّل عارب حوار سايايس يساتكمل الحاوار الذي 
اساتكمل يف املوخمبياك برعاياة اممم املتحدة نفساها 
كاع يوصال التفااق عاى توساي  قاعادة الرشاكاة 
بإصالح مؤسساة الرئاسة )تشاكيل مجلل رئايس أَْخ 
حكام انتقاايل أَْخ قيااعة انتقالية تمثل خيهاا املكونات 
السياساية الرئيساة( خحكومة خحدة خطيياة خإَعاَعة 
تشكيل املؤسسات الساياعية )قياعة املؤسسة امميية 
خالدساكرية التاي ساتتوىل تيفياذ بيوع القارار ٢٢١٦ 
املتدلقاة بجما  امَْساَلحة خاإلرشاف عاى انساحاب 
الدساكرية  الدملياات  خقيااعة  املسالحة  املليشايات 
خامميية ضد امليظمات اإلْرَلابية( خايضاً إَعاَعة تشكيل 
الهيئة الوطيية للمتابداة خاإلرشاف الرقابة عى تيفيذ 
ميرجات الحوار الوطيي خالمها مساوعة الدساتور، 
خاللجية الدليا لالنتيابات خمكاخحة الفساع خاملجالل 
املحلية ختوساي  السالطة الترشيدية، خلفرتة محدعة 
تحدع خيها مهاي املرحلة بدقة شاديدة خبتزمني خاقدي 

عقيل. 
البادء باملفاخضاات امميياة خالدساكرية ختأخاريُ 
ختجالاُل املفاخضاات السياساية قلٌب للهاري خعكٌل 
لياط الساري ختدقياٌد لألزماة ختمدياد لزمان الحرب 
ختدقيد للمشاهد السايايس بصورة أكرب مما لو عليه 
خميح قوى اإلْرَلاب خالغلو املزيد من الوقت للتوس  يف 

امتالك القوة خاملوارع 
حتى لاو خقفت الحرب خلن تتوقاف من خالل لذه 
املفاخضاات )لن تتوقف إاّل بقرار أمماي( َخإن توقفها 
لن يكون إاّل صورياً خآنياً خلن يكون شامالً بل اسرتاحة 

محاربني. 
خاممم املتحدة تدرك ذلك، بدليل أن مدالجتها للحرب 
يف ساوريا خليبياا كمثاال بادأ باالتفاق السايايس عى 
تشاكيل حكومة رشاكة تيفذ لي خقف الحرب، خكذلك 
عمال املجتم  الدخيل عااي ٢٠١١ي يف الايَاَمان بفرض 
االتفاقية اليليجية التاي كان جولرلا التزاي التواخل 

يف تشكيل خممارسة السلطة.
ما سبل ال يديي أن الوخَد الوطيي اختار املشاركة يف 
لذه امللهاة خاالنزالق يف متالة امهال الددخان مزيد من 
الوقات لقتل املزيد من ابياء الشادب الايَاَمان ختدمري 
مقدراته، منه يدرك خال شاك عبثية املفاخضات خيدرك 
أناه لن يحقل ميهاا للشادب الايَاَمايي إاّل اساتمرار 

الكارثة.
الوخاد الوطياي يشاارك كي ال يقاال عياه مدرقل 
خلكي يثبت للشدب الصابر الصامد املجالد أنه يسدى 

للسالي خحريص عليه، 
خأعتقاد أن قيااعَة امَنَْصاار خاملؤتمر الشادبي كما 
تباني مان مواقفهما امخرية باتت عى قياعة راساية 
أن االساتمراَر يف لذه امللهاة رشعيٌة الستمرار الددخان 
خميح الدادخان غطاًء خخقتااً خأيضاً امخطار إضداُف 

الرخح املديوية عيد املجالدين.

 المبعوث الدولي 
السيد إسماعيل ولد 

الشيخ قلب الهَرَم 
وتجاوز القرار الدولي 

وطبيعة المشكلة 
وَأسَبابها ويصر على 

تجاُهِل الحوار السياسي 
بين المكونات السياسية 

وحْصر المفاوضات في 
محاولة يائسة لالنسحاب 

وتسليم مؤسسات الدولة 
لتمكين القاعدة وداعش

 البدء بالمفاوضات 
األمنية والعسكرية 

وتأخيُر وتجاهُل 
المفاوضات السياسية 
قلٌب للهرم وعكٌس 
لخط السير وتعقيٌد 

لألزمة وتمديد لزمن 
الحرب وتعقيد للمشهد 

السياسي
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باملاايض  التمساك  الغاد:   صحيفاة 
خاجتهاعات املايض خرجاالت املايض.. سواء يف 
الدين أخ الفكر اإلساالمي أخ اإلنساني بشكل 
عااي من قبال أي مذلب أخ خرقاة أخ حزب.. 
أال يُدتارَب  )إخالًساا( أخ تقوقًدا يتياقض م  
ساريخرة الحياة خعيياميكية الدين اإلسالمي  

تحديًدا؟  
السايد: نحان ندتقاد أناه يجاب غربلاة 
خخحاص خعراسااة ختقييم املاايض بكل ما 
يرتباااط باالنتماء ]خكاًرا خثقاخًة خرجاالً[ 
خالحاارض لاو امتاداع للماايض خنتااج له، 
خحارض املسالمني  مأسااخٌي خغري محموع، 
خاإلنساان يتحارك يف خاق  الحيااة من خاق  
قياعاتاه خأخاكاره خثقاخته، خاإذا كان لديه 
خلال يف قياعاتاه خثقاخته يظهر أثار اليلل 
لاذا يف خاقا  الحياة خالسالوك خاملمارساة، 
خيف اليتيجة خالتبدات. إن يف املايض باليسابة 
للمسالمني خكًرا صحيًحا، حييما تسري اممة 
عى ضوئه تصلح الحياة، خيبيي أمة عظيمة 
عزيزة قوية، يساوعلا الحل خالددل خاليري، 
خلألمة مان ماضيها رجال عظمااء يمثلون 
الرماوز التاي تَْساتَْلِهُم اممُة من سالوكهم 
خمواقفهام خعطاءاتهام يف الحيااة عرخًساا 
عظيماًة لحارضلاا خمساتقبلها، خيمثلون 

القدخة الحسية لألمة.
 خلكن املشاكلة لاي كما يقاال ] اختلط 
الحابال باليابال [  خلقاد رُضب الفكار اليري 
خالصحياح لهاذه امماة بماا شاابه  _ عاى 
أيادي املحرخاني خاملتدصباني _ مان أخاكار 
خرؤى ميحرخاة خمضللة خلداماة خمفرقة، 
كماا حصل خلل كباري يف الرتميز، خالتدصب 

خالضاالل حارش عادًعا كباريًا مان املضلاني 
غاري  أخ  الجهلاة  أخ  خاملجرماني،  خالطغااة 
الالئقاني، خصاار البداض يقدمهام كرموز 
لألماة، خيتدصب ملا لو ميهام حتى لو كان 
باطاالً، خأعتقاد أن لادى الجميا  أخطااًء 
باليسابة  للطوائف خاملذالب، خعلييا جميًدا 
أن نُصِلاح امخطاء عخن تدصاب لفكرة غري 
صحيحاة أخ لرجال ال يمثال الرماز خالقدخة 

الحسية، 
خعياد صالح الفكار خاساتقامته خصحة 
القياعاات خاليلفياات التاي يتحارك أبيااء 
امماة عاى ضوئهاا يف خاقا  الحيااة يَْصلُح 
الواق  خالحياة، ختحتل املشاكل الكبرية التي 
تداني ميها اممة، خيجاب أن يكون الرجوع 
إىل القارآن الكريام للتقييام خالتصحيح م  
االساتفاعة من خاق  الحياة، خبدض امخكار 
_ التاي لدبات عخًرا كباريًا يف تفريال امماة 
خانقساامها مثال ]القاول بوجاوب طاعاة 
الطغااة خاملجرماني عييًاا[ خما شاابه ذلك _  
ظهر أثرلا الضاار يف خاق  الحياة.  خامخكار 
خالرؤى التي يتجى مادى الرضر البالغ الذي 
ترتكاه يف خاقا  الحياة؛ يتضاح بالرجوع إىل 
القارآن الكريم براءُة اإلساالي ميهاا، خللدلم 
خقاد لداب حاكاي الجاور خعلمااء الساوء 
خالتدصاب املذلبي خرعخع امخدال املتباعلة يف 
كتب الرعخع خالجدل خاملياظرات عخًرا كبريًا يف 
اليلل الفكاري خالثقايف لدى امماة، خبالتايل 

اليلل يف خاق  الحياة.

* من مقابلة مع السيد عبدالملك الحوثي 
أجرتها صحيفة الغد بتاريخ 2008/3/10

 ُضرب الفكر النير والصحيح لهذه األمة بما شابه -على أيدي المحرفين 
والمتعصبين- من أفكار ورؤى منحرفة ومضللة وهدامة ومفرقة

 علينا جميًعا أن ُنصِلح األخطاء دون تعصب لفكرة غير صحيحة أو 
لرجل ال يمثل الرمز والقدوة الحسنة، وعند صالح الفكر واستقامته 
وصحة القناعات والخلفيات التي يتحرك أبناء األمة على ضوئها في 

واقع الحياة َيْصُلح الواقع والحياة، وتحتل المشاكل الكبيرة التي 
تعاني منها األمة

 لعب حكام الجور وعلماء السوء والتعصب المذهبي وردود األفعال 
المتبادلة في كتب الردود والجدل والمناظرات دوًرا كبيًرا في الخلل 

الفكري والثقافي لدى األمة

 ملزمة األسبوع : واشتروا بآيات اهلل ثمنًا قلياًل

اليهود يبيعون شيئاً يف الحــــــــــــياة حتى الدين مقابل املال
ركز السيد حسني الحوثي يف الجزء الثاني 
من محارضتاه بديوان )خاشارتا بآيات الله 
ثمياً قليالً( عى مسألة يف غاية املمية، خلي 

اليفساية اليهوع، خما 
يدتقده لاؤالء بأنهم 
يف  الحقيقيني  البارش 
لاذه الحيااة، خبقية 
اليااس لم مجرع عن 
أناس خلقاوا يف ليئة 
خقط،  ليدمتهم  برش 
كماا يشاري إىل أنهام 
يف  خسااع  كل  خراء 

امرض، يدمرخن امنفل بإخسااعلا، خيدمر 
اإلقتصااع، خيغاذخن الرصاعاات يف امليطقة 
خالدالام، خبرعايتهم خذرائدهم تشان حرب 
ليا أخ لياك، تدمري خاللها امليازل خاملساجد 
خاملستشفيات خيقتل خيها امبرياء بغري حل، 

خيرتكبون أبش  املجازر.
السايد حساني بدرالدين الحوثي يشري إىل 
أن كل ماا يحدث من إخسااع يف امرض خراءه 
اليهوع، خيكشف أحد خصائص اليهوع خلي 
بيا  كل يشء يف الحيااة حتى الديان مقابل 
املال قال تداىل }يَْشرَتُخَن ِبَدْهِد الّلِه َخأَيَْماِنِهْم 
ثََمياً َقِلياالً{ )آل عمران77( }اْشارَتَْخا ِبآياِت 

اللَِّه ثََمياً َقِليالً{ )التوبة: من اآليةل(.
خيف لذا السياق قال السيد حسني الحوثي 
: )لذه الرخحية اليهوعية لي اآلن التي تدمم 

يف أخساط املسلمني عخالً خشدوباً!(.
خلاي  اليهوعياة  الرخحياة  أن  خأخضاح 
)االشارتاء بآيات اللاه ثمياً قلياالً( قد أثرت 
عليياا نحان، بحياث أصبحياا عيدماا تأتي 
انتيابات نقيم الشايصية املرشحة عى ما 
تبذلاه أخ تقدمه من مشااري  أخ تدطي من  

أموال.
خأشار السيد حسني إىل أن اليهوع أصبحوا 
عاى قياعاة بأنهام اساتطاعوا أن يطبداوا 
مجتمداتياا بقياعاتهام، خأن الياس جميداً 
أصبحاوا يقبلاون باأن يقدماوا أي خدماة 
لألمريكياني أخ لليهاوع مقابال أن تدطيهام 
أمرياكا مبالغ مالية، أخ تدطيهم باكساتان 
مالياني، أخ يدفاون لذه الدخلاة عن قرخض 

مقابل ذلك.
ختسااءل السايد حساني قائاالً: )أليال 
لاذا لو من بيا  الدين؟ أليل لاذا لو من 
بيا  الوطان؟ أليل لاذا لو من بيا  أبياء 
الوطن؟ أليل لذا لو من بي  امنفل خبي  

املسلمني؟(. 
السايد  خاساتيكر 
الحوثي خجوع  حسني 
مثال لاذه الظالارة 
يف أخسااطيا، خصمت 
الديان، مدترباً  علماء 
بهاذه  القباول  أن 
امماوال أخ القارخض 
لاي بمثابة البي  من 
خأخليااء  الشايطان 

الشيطان.
السايد  خأشاار 
بداض  إىل  حساني 
الواقدياة  الشاوالد 
خقاال:  كالماه  عاى 

)عيدما نسام  أن أمريكا استددت أن تدمل 
لباكستان كذا كذا مقابل موقفه ميها، أخ أن 

ترخا  عيه الحصار الذي كان قد خرض عليه 
أثياء قيامه بتجارب نوخية، أخ أنها مستددة 
أن تدطاي اليمان مبلغااً من املالياني مقابل 
بمحارباة  تدهاده 
نسام   اإلرلااب، 
مثال لاذه الدبارات 
خال ندارف بأنها لي 

اليفل اليهوعية(.
خبهاذه الشاوالد 
الواقدية يؤكد السيد 
أن  الحوثاي  حساني 
)نفوذ اليهوع قد نفذ 
إىل عاخل نفوسايا نحن، خطبدونا بيفسيتهم 
التاي لاي بذل الديان يف مقابل املاال، خالتي 
تحادث عيهاا القارآن الكريام يف أكثار مان 
آية، خلاو يحكي عن نفسايتهم, خخاقدهم, 
خاساتيفاخهم بالديان إىل أن يبيدوه من كل 

يدرض لهم ثمياً(.
خطاباه  حساني  السايد  يوجاه  خلياا 
للحارضيان يف تلاك الجلساة خإىل أبياء اممة 
الدربية خاإلساالمية قائالً: )بي  الدين - أيها 
اإلخاوة - ليل ساهالً لاو مديااه: أن نبي  
أنفسايا، أن تبي  نفساك ممان؟ ممن يوق  

لاذه اليفال يف قدر 
جهيام، تبي  نفساك 
ممن يذلاك يف الدنيا, 
للاذل  خيدرضاك 
اآلخارة،  خاليازي يف 
تبيا  نفساك ممان 
الدنياا  يف  ييفداك  ال 
خإن نفداك بيشء ما، 
خلان ييفداك يف خقت 
إىل  املاساة  الحاجاة 

امليفدة يف اآلخرة(.
خيكشف السايد حساني الحوثي الجانب 
اآلخر يساتغله اليهوع لتمريار ميططاتهم، 
خبهذه االععااءات يدخلون إىل أخسااط أبياء 
امماة الدربية خاإلساالمية خلاي »التيمية« 
خيقولاوا لياا: )باأن التيمية لاي كل يشء، 
خيريدخن التيمية، خلتكن التيمية بأي خسيلة 

خبأي ثمن!(.
خيجياب بأن كل ما نسامده عن التيمية، 
أخ أن ليااك اتجااه إىل التيمياة بأنها خطط 
خاشلة، خأن التيمية التي يدعونها لي الفوائد 

الربوية التي يكسبونها من القرخض.

اإلنسان هو وسيلة 
التنمية وغايتها 

السايد  يؤكاد 
إن  الحوثاي  حساني 
التيمياة ال تقاوي إال 
أسااس لادي  عاى 
ختداىل،  الله سبحانه 
لم  يقولون  أليساوا 
اقتصاعية,  كقاعادة 
أخ مقولة اقتصاعية: 
لاو  اإلنساان  ]أن 
التيمياة  خسايلة 
اإلنساان  خغايتها[؟ 
لاو خسايلة التيمية 
باأس،  ال  خغايتهاا. 
لذه حقيقة، خإذا ما كان لذا اإلنسان يسري 
عى لدي الله سابحانه ختدااىل، إذا ما كانت 

نفساه زاكياة, إذا ما كانت رخحاه صالحة، 
ستيمو الحياة, ختدمر بشكل صحيح.

خيف املقابال يشاري السايد حساني إىل أن 
)اليهاوع( يارخن أن التيمية لاي تحويليا إىل 
أياٍد عاملة مليتجاتهام، خيف مصاندهم, يرخن 
تحويل اممة إىل ساوق مستهلكة مليتجاتهم، 
يرخن أن ال يرى أحد من الياس نفساه قاعراً 
عاى أن يساتغيي عيهام؛ قوتاه، مالبساه، 
حاجاتاه كلهاا من تحات أيديهام، لل لذه 

تيمية؟.
خبداد أن خضح لياا ما لاي التيمية التي 
يريدلاا اليهاوع خكياف يفارتض أن تكاون 
التيمياة خخل امليهج القرآني خخل ما أراع الله 
لإلنساان يقول السيد حساني الحوثي: نريد 
التيمية التاي تحفظ ليا كرامتياا، نريد نمو 
اإلنسان املسلم يف نفساه, خلو الذي سيبيي 
الحياة, لو الذي سايدرف كياف يدمل، لو 
الذي سايدرف كيف يبيي اقتصاعه بالشاكل 
الذي ياراه اقتصاعاً يمكن أن يهيئ له حريته 
االقتصااعي،  قاراره  خيملاك  خاساتقالله، 
يستطي  أن يقف املوقف الالئل به، يستطي  

أن يدمل الدمل املسئول أماي الله عيه.
خمن خاالل تقييمه للواق  الاذي خصلته 
إلياه امماة الدربياة 
يقاول  خاإلساالمية 
حساني  السايد 
)لقد خصليا  الحوثي: 
إىل خضدياة ال باد يف 
التيلص ميها  طريل 
نبادأ  خأن  نساري  أن 
نحان خلو تدبياا، إن 
ختداىل  الله سابحانه 
ال  اللَّاَه  }إِنَّ  يقاول: 
ُ َما ِبَقاْوٍي َحتَّى  يَُغاريِّ
ُخا َما ِبأَنُْفِساِهْم{ )الرعد: من اآلية11(،  يَُغاريِّ
خاال نتصور أناه - إذاً - إذا كان الله يريد ميا 
أن ندمال عمالً ما، إذاً خليبدأ لو، لييزل علييا 
اممطار، خيسابغ علييا اليدم، خيرى أنفسيا 
نملاك غذاءنا، خنرى باني أيديياا الحاجيات 
الرضخرياة مان عاخال بالعناا، ثام إذاً نحن 

مستددخن أن ندمل .. ال.!
خأرعف قائاالً: )أنتم من خرطتم, اممة من 
خرطت، خال يأتي خرج إال بدد شدة، خلو كانت 
الشادة لي عملية اليقلة لليطوة امخىل، خقد 
يكاون أبرز شادائد الدنيا يف لاذا الدرص لو 
ماا يتدلل بالجانب االقتصااعي، خيحن قليا: 
يجاب أن ندمال، خأن نتحادث، خأن نكشاف 
الحقائال, خأن ندلن عن خحادة كلمتيا، خأن 
ندلن أنه ال بد أن نحيي القرآن يف أنفسيا, خيف 
خاق  حياتيا قبل أن يتحول إىل كتاب إرلابي 
يغيب من بني أيدييا، خمن مساجدنا خبيوتيا 

.. أخ أن لذا غري محتمل؟.
خيوضح السايد حسني الحوثي أن القرآن 
الكريم غيب يف بلدان اإلتحاع الساوخيتي أياي 
كان يحكمها اليهوع باسام الحزب الشيوعي 
اللجياة املركزياة خياه  الاذي كان أعضااء 
مدظمهم مان اليهوع، اساتطاعوا أن يغيبوا 
القرآن يف بلدان خاسادة لي أخس  من البالع 

الدربية بكلها خغيبوه.
]إرلااب[  عياوان  )خاآلن  قائاالً:  خزاع 
سيتجهون إىل القرآن, خيتجهون إىل كل كلمة 
خيهاا حديث عن اليهاوع، أخ لدن للظاملني أخ 
للفاساقني، أخ للمجرماني، خحييهاا - خلان 

واقعنا اآلن هو واقع فعاًل أن نسخر من أنفسنا نحن، أن نسخر من أنفسنا ملاذا 
ال نوقن بآيات الله؟ ما بالنا ترتعد فرائصنا وترجف قلوبنا ممن ليس���وا بش���يء 
أم���ام الله س���بحانه وتعالى، أمام جبروت���ه وملكه وقدرته وعزت���ه وقوته، نخاف 
س���جونهم أكثر مما نخاف جهنم! نرغب في أش���ياء يعطون���ا من فتات ما لديهم 
أكثر مما نرغب في النعيم العظيم عند الله سبحانه وتعالى، نوقن باألشياء التي 

تأتي على أيديهم أكثر مما نوقن مبا بني أيدينا مما هو من عند الله.

ألي���س هذا موقف س���خرية؟ أن نس���خر من أنفس���نا؟ الحظوا فع���اًل لو تأمل 
اإلنس���ان الق���رآن الكرمي سيس���خر من نفس���ه، وسيس���خر من الناس، س���نقول 
ألنفس���نا: ما بالنا هكذا؟! أنت تس���خر من كل زعماء العرب عندما يقرأون هذه 
اآلية، أو يسمعونها ثم ال يلتفتون إليها وإمنا يبحثون عن السالم من أمريكا! الله 
ُم الُْمْؤِمُن الُْمَهيِْمُن  ���الَ وُس السَّ يقول لنا: }ُهَو اللَُّه الَِّذي اَل ِإلََه ِإالَّ ُهَو الَْمِلُك الُْقدُّ

الَْعِزيُز الَْجبَّاُر الُْمتََكبُِّر{ )احلشر23(.

ال�سيد عبدامللك احلوثي يف مقابلة مع �سحيفة »الغد«:

ماضي املسلمني فكر صحيح، حينما تسري األمة على 
ضوئه تصلح الحياة، ويسود الحق والعدل والخري

 اليهود يحذرون من أن 
يعطوك تنمية حقيقية تعطيك 

بنية اقتصادية حقيقية تقف 
على قدميك فوق بنيانها

 التنمية لدى اليهود ال 
تخرج عن استراتيجية أن تبقى 
الشعوب مستهلكة، ومتى ما 
نمت فلتتحول إلى أيد عاملة 
داخل مصانعهم في بلداننا، 

إلنتاج ماركاتهم داخل بلداننا, 
ونمنحها عناوين وطنية ]إنتاج 

محلي[ والمصنع أمريكي

 تعريف: اإلشتراء معناه: 
االستبدال، أن تقبل ذلك المال 
بأي شكل كان, وعلى أي صفة 
وعدت به، تقبله مقابل دينك, 

هذا هو بيع الدين.
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برنامج رجال اهلل
املقرر األسبوعي:

من 21 ربي  امخل إىل ل ربي  الثاني
- اشرتخا بآيات الله ثميا قليال

- املواالة خاملداعاة
- حفظ سورة الحجرات + مراجدة سورة الحديد

منزل العز 
معاذ الجنيد

ج����س����دي أح��������رق��������وا  أو  م�����ن�����زل�����ي  دم��������������روا  إن 
ب�����ل�����دي ي���������ا  ف������ي������ك  رم��������������ٍل  ذرة  خ�������ن�������ُت  م���������ا 

م��������ا ق������ل������ُت ش��������ك��������راً ألق���������������زام اخل�����ل�����ي�����ج وق�����د
غ����������������اروا ع�����ل�����ي�����ك ب�������ن�������ار احل�������ق�������د واحل�������س�������ِد

ُم���������������ري ع������ل������ى ك���������ل ب��������ي��������ٍت ي���������ا ق�����ذائ�����ف�����ه�����م
ف������غ������ي������ر ع�������������زم ال������ي������م������ان������ي������ني ل����������ن جت�������دي

م�����وط�����ن�����ُه احل�����������ر  ف�����س�����ق�����ف   ، ول����ت����ن����س����ف����ي����ه����ا 
وم���������ن���������زل ال�������ع�������ز م����������رف����������وُع ع������ل������ى ال�������وت�������ِد

ي������ا )ح����س����ب����ن����ا ال������ل������ه( م������ن ب������ني ال�������رك�������ام ِق�����ِف�����ْي
وي���������ا )ت�������وك�������ل�������ُت( م�������ن أن�����ق�����اض�����ن�����ا اح����ت����ش����دي

ه�����ن�����ا أُِه��������يْ��������نَ��������ت ص���������واري���������خ اخل�����ل�����ي�����ج ف���م���ا
وال���������َب���������َرِد  ، ال������ق������ص������ِف  ب�������ني  ن������ف������رق  ُع�������دن�������ا 

ن������ع������م أن������������ا راِف�������������ِض�������������ُي ل������ل������وص������اي������ة ُم���������ْذ
�������اث�������ِة ال�������ُع�������َق�������ِد حت�����������رر ال�������ش�������ع�������ُب م��������ن ن�������فَّ

ح������داث������تُ������ُك������ْم ش�������������اءت  إن  ال������������ب������������داوةُ  أن����������ا 
ب�������������أن أُم�������������������دَّ جل�������ي�������ش امل�������ع�������ت�������دي�������ن ي�������دي

مت������ُدنُ������ك������م أم��������س��������ى  إن  ال�����ق�����ب�����ي�����ل�����ة  أن������������ا 
وُم������ض������َط������ِه������ِدْي  ، ُم������ح������تَ������ِل������ْي  ن�����ع�����ل  م�����ق�����ِب�����اًل 

س��������واِع��������ُد اجل�����ي�����ش ِح������زب������ي ال���������وح���������دوُي وف����ي
ب����������أِس ال������ل������ج������اِن ان�����ت�����م�����اءات�����ي وُم������ع������تَ������َق������ِدْي

ف��������ج��������س��������دوا ي����������ا رج����������������ال ال��������ل��������ه ِع������زت������ن������ا
وي�����������ا ع��������م��������االت م��������ن ت������اري������خ������ن������ا ان�������ط�������ردي

ك������َذبَ������ت إن  ال�����ش�����ع�����ب  ح���������زب  ال����ق����ب����ي����ل����ة  إن 
أح�����������������زاُب جن����������ٍد وخ��������ان��������ت ل�����ون�����ه�����ا ال����ب����ل����دي

ف��ه��م )ال��������ري��������اض(  ع������اه������اُت  احل����������رَب  والَ����������ت  إن 
م������ا ي����ل����ُف����ظ ال�����ب�����ح�����ُر م������ن م�����ي�����ٍت وم��������ن َزبَ����������ِد

وال ال�����ع�����ظ�����ي�����م  ل�����ل�����ش�����ع�����ِب  اإلرادةُ  ه������ن������ا 
ص���������وٌت ع����ل����ى ال�����ش�����ع�����ِب ي���ع���ل���و ش����ب����ه ُم������نْ������َف������ِرِد

)َع��������������َدٌن( ي������ا  امل������ع������ل������وَم  م����ي����ع����ادن����ا  ِزلْ��������������ِت  ال 
ول������ت������ْرَق������ِب������ْي ال�����ن�����ص�����َر ي������ا ب�������واب�������َة )ال������َع������نَ������ِد(

ي������ا خ����ي����ب����َة ال�����ن�����ص�����ِف ع����������اٍم م������ن جَت������ُرِع������ِه������ْم
َه�����������َزاْئ�����������م�����������اً وان��������ت��������ك��������اس��������اٍت ب���������ال ع���������دِد

دوالً أص������ب������ح������ت  امل�������ق�������اه�������ي  ب������ع������ض  ألن 
ف������ق������د ت������ع������ال������ت ع������ل������ى ط������وف������ان������ه������ا األب�����������دي

م�����س�����خ�����رٍة أيُّ  إل������ي������ن������ا  ُغ��������������������زاًة  ج�����������������اؤوا 
األس�������ِد ع����ل����ى  ي���س���ط���و  أن  ال������ف������أِر  إل�������ى  أوح���������ت 

وي�������ط�������م�������ح�������وَن ب������ن������ص������ٍر ف���������ي م�������ع�������اِرِك�������ِه�������م
ي�������ا ل����ع����ن����ة ال�����ن�����ف�����ِط ك�������م ض�����ي�����ع�����ِت م�������ن َرَش�����������ِد

ف�����ن�����اِدَق�����ُك�����ْم َج�������َه�������ْزنَ�������اْ  األرَض  ب�������اِط�������ِن  ف������ي 
ت����ك����ف����ن����ي ي�������ا ِخ��������������راف ال��������غ��������زِو وال�������ت�������ِح�������ِدْي

ل������ق������د ت������ك������ف������َل ت������وش������ك������ا ف��������ي ض�����ي�����اف�����ِت�����ُك�����ْم
ف����اس����ت����ق����ب����ل����ي����ه����م ص�������ح�������وُن اجل�����������ِن وات��������ِق��������ِدي

ن�����زه�����ت�����ُك�����م احل���������������رب  أن  ت������ظ������ن������ون  ك�����ن�����ت�����م 
ف����اس����ت����ل����ق����ف����ت����ك����م وح��������������وُش امل��������������وِت واجل�������لَ�������ِد

ق�����ام�����ت ل����ك����م )م����������������أرُب( ال������ت������أري������خ ف���ان���ق���ل���َب���ت
وال������ن������َك������ِد  ، ل�����ل�����ح�����زن  ُع���������رض���������ًة  أي������ام������ك������م 

ه���ن���ا ن������ح������ُن   ، ال�����ع�����ص�����ر  ه���������ذا  ن��������ت��������وءات  ف�����ي�����ا 
وأن���������������ِت ف��������ي خ������اط������ر ال�������ص�������ح�������راء ل��������م ت����ل����ِد

ل�����ن�����ا )س������ل������ي������م������ان( ق�������د أوص������������ى ب�������ُه�������دُه�������دِه
ل�������و ك���������ان أرس�����������ل ج�����ي�����ش�����اً ك���������ان »ل���������م ي������ُع������ِد«

ك���������أنَّ ح������رب������َك ي������ا ج����ح����ش )ال���������ري���������اض( غ��������َدْت
إل����������ى خ��������الص��������َك ت�����س�����ع�����ى س�����ع�����ي ُم�����ج�����ت�����ُه�����ِد

حت����اص����رن����ا ل������م   ، ع������ف������واً   .. ال�����ش�����ر  ث�����ال�����ث  ي������ا 
)امل������س������ِد( و  )ال�����ف�����ي�����ل(  ب������ني  ن���ف���س���ك  ح������اص������رَت 

 ملزمة األسبوع : واشتروا بآيات اهلل ثمنًا قلياًل

اليهود يبيعون شيئاً يف الحــــــــــــياة حتى الدين مقابل املال
يصل اممار إىل لذه الحالاة إال بدد أن نكون 
قد خذلياا من قبل الله سابحانه ختداىل كما 
أعتقد - خحييها ال نستطي  أن ندمل شيئاً(.
نحن نريد أن نثقف أنفسيا بثقاخة القرآن 
الكريام، خأن تتسا  أعماليا يف الدنيا بسادة 
املجاالت التاي تياخلها القارآن الكريم، خمن 
يميديا ممن يحمل اسم إسالي خليل بمسلم، 
من يدمل ضدنا خنحن نتحرك ليثقف أنفسيا 
بثقاخة القرآن قبال أن يثقفيا اليهوع - أكثر 
مماا قد حصل - بثقاختهام، خإنه من أخلياء 
اليهوع, من يحاخل أن يحول بيييا خبني ذلك.
خيؤكد السايد حساني أن أكارب عليل عى 
أن اليهاوع ال يريادخن ليا الياري خال التيمية 
خال اليجاح ما قاله الله عان اليهوع: }َما يََوعُّ 
ِكنَي  الَِّذياَن َكَفُرخا ِمْن أَْلاِل اْلِكتَاِب َخال اْلُمرْشِ
َل َعَليُْكاْم ِمْن َخرْيٍ ِمْن َربُِّكْم{ )البقرة:  أَْن يُيَزَّ
مان اآلياة105(، مشارياً إىل أن التيمية لذه 
التي تسام  عيهاا )تيمية( لال تدتقد أنها 
تيمية حقيقية؟ لم يحذرخن من أن يدطوك 
تيمياة حقيقياة تدطياك بيياة اقتصاعياة 
حقيقية تقف عى قدميك خوق بييانها أبداً.

أن  الحوثاي  حساني  السايد  خأخضاح 
التيمياة لديهام ال تيارج عن اسارتاتيجية 

الشادوب  تبقاى  أن 
خمتاى  مساتهلكة، 
ماا نمات خلتتحاول 
إىل أياد عاملاة عاخل 
مصاندهم يف بلدانيا، 
ماركاتهام  إلنتااج 
بلدانياا,  عاخال 
عياخيان  خنميحهاا 
]إنتااج  خطيياة 
خاملصيا   محايل[ 
املصيا   أمريكاي، 

يهاوعي، خاملاواع امخلية مان عيدلم، خحتى 
امغلفة من عيدلم.

 خلاذا أكرب شاالد عاى أن التيمياة التي 
يدعونهاا ليا لي يف امصل لهم خليل ليا خقد 
أشاار السيد حساني الحوثي إىل أنهم )خخرخا 
عى أنفساهم كثارياً مان املبالاغ من اميدي 
الداملة ليا أرخص من اميدي الداملة لديهم 
يف بلدان أخرباا خأمريكا خغريلا مان البلدان 
الصياعياة، إذاً خليكن ]الدخاان[ ليا ميتجاً 
محلياً ]صي  يف اليمن[، ]سامن البيت صي  
يف اليمان، صابون كذا صيا  يف اليمن[، لكن 
برتخيص من رشكة مان؟ زر املصي  خانظر 
أين يصيَّ  حتى الغالف، خانظر من أين تأتي 
املاواع امخلياة، لارتى يف امخري مان الجمي  
يدملاون مداه؟ إنهام يدملاون ما  اليهوع 

خاليصارى. لل لذه تيمية؟!.
خيف لاذا الساياق ياورع السايد حساني 
الحوثي الدديد من الشوالد الواقدية املداشة 
يف بالعنا التي تؤكد عى أن اليهوع يسدون إىل 
تدماري املجتمدات املسالمة، ختدماري بييتها 
االقتصاعياة، خجدال كل لؤالء خدمااً لهم، 
خيقاول: )عد إىل خاقا  الحياة، أيان التيمية 
الزراعياة, أيان الزراعاة؟ أيان قاوت الياس 
الارضخري؟ ألام يكان قد غااب؟ ألام يغب 
نهائياً؟ لقد غاب خداالً، لل يملك اليمن اآلن 
ما يكفيه شاهراً خاحداً من إنتاج أرضه, من 
قوتاه مان الحباوب؟ ال يوجد. لام يدملون 
أشاياء أخرى خلكن لن تجد نفساك أكثر من 
متجول يف سوق كبرية تساتهلك ميتجاتهم، 

خلان تجاد نفساك تتجاول عاخال مصانا  
يميياه.. املصان  تتحارك، خاميادي الداملة 
تتحرك ختحركهاا, كلها تدمال مدهم، ليل 

لياك تيمية؟(.
السايد  خيحاذر 
الحوثاي من  حساني 
القرخض التي يدطونا 
إيالاا إلنهااك البلدان 
إىل  أخصلتهاا  خالتاي 
التقشاف،  حالاة 
مؤكداً إىل أنها ستصل 
بالشدوب عى مراحل 
أساوأ مماا نمار بها 
اآلن، خيف لذا الساياق 
)القارخض  يقاول: 
التي يدطونيا قرخضا 
مثقلاة،  ميهكاة، 
أن  تدتقادخن  خلال 
القرخض تساجل عى 
أخ  الفالنياة,  الدخلاة 

عاى الرئيل الفالناي، خعى رئيال الوزراء 
الفالني؟. تسجل عى الشدب، خلي يف امخري 
من ساتدخ  من أجسااع الشادب نفساه يف 
حالاة التقشاف التي 
مرت بها بلدان أخرى 
القارخض،  أنهكتهاا 
يفرضاون حالاة من 
ألسايا  التقشاف. 
متقشفني؟ ستفرض 
حاالت أسوأ مما نحن 
عياخين  تحات  خيهاا 
أخارى، ساتدخ  أنت 
ثمان تلاك القارخض 
مان شاحمك خلحمك 
أنات خأبيااؤك، تذبال أجسااميا مان ساوء 
التغذياة، خيدخا  تلاك الفوائاد الربوية، من 
أين؟ مان شاحميا خلحميا خعمائيا، ألساتم 
تسامدون بأن ليااك بلداناا كالربازيل خبلد 
كرتكياا أصبحات اآلن مرشخة عاى أن تدلن 
عن حالة التقشف؟ خاليمن ألستم تسمدون 
كل شاهر قرخض؟ قارخض بدد قرخض، كيا 
يف مجلال اليواب ال يكاع يمر أسابوع خاحد 
ليال خيه قارخض، خلم يصاعقاون عليها، 
قرخض باملاليني من الدخالرات، قرخض شهر 
بدد شهر، ساية بدد سية، قرخض ]للتيمية، 
للتيمياة[ نماوا لام، أماا نحان خماا نازال 

جائدني، أليل كذلك؟ 
املسائولون لام مان 
نموا, لام من غلظت 
خعلات  أجساامهم, 
خقصورلم,  بيوتهام 
لام من نماوا، خنمت 
رشكاتهام، مان نماا 
أخالعلام، مان نمات 
البيوك,  يف  أرصدتهام 
مان  لاو  خالشادب 

سيدخ  ثمن ذلك كله؛ منه كله من القرخض.
خيف امخاري يوجه السايد حساني الحوثي 
الدربياة  خلألماة  للحارضيان  نصحاه 
خاإلساالمية بأنه يجب علييا أيها امخوة )أن 
نفهم حقيقة }يَْشارَتُخَن ِبَدْهِد اللَِّه َخأَيَْماِنِهْم 
ثََمياً َقِليالً{ )آل عمران: من اآلية77( }اْشرَتَْخا 
ِبآيااِت اللَِّه ثََمياً َقِلياالً{ )التوبة: من اآليةل( 

أنها من الحقائل التي كشافت بشكل مرئي 
يف لذا الزمن، حقيقاة اليفل اليهوعية التي 
أصبحياا نرالا يف كبرينا خصغرينا، خأصبحيا 
ال نداوع إىل القارآن الكريام عيدماا يقاول 
اللاه خياه بأنهام ال 
ياوعخن لياا أي خري، 
خعدخناا  ماا  خمتاى 
صدقيالام،  بياري 
أليال كذلك؟ ألسايا 
أخ  نصدقهام؟ 
يصدقهام الكباار يف 
أخ ذلاك  البلاد,  لاذا 
الحكوماات  البلاد، 
إن  تصدقهام! 
تكذياب  تصديقهام 

للقرآن.
السايد  خيارى 
الحوثاي  حساني 
أنياا لاو نظرناا إىل 
أي بلاد عرباي لال 
لياك تيمية حقيقية يف عخله، لل أصبحت 
البلادان الدربية مكتفية ذاتيااً خيما يتدلل 
بقوتهاا خحاجياتهاا الرضخرية، خسايجد 
أنه ال توجاد تيمية يف أي مان بلدانيا، خأنيا 
أصبحياا اآلن ال نمتلاك أن ندياش كأخلئاك 
الذين عاشاوا قبل ألف ساية، لل تفهمون 
لاذا؟ أصبحياا اآلن غاري قاعريان عاى أن 
ندياش كأخلئك مان أجداعنا الذين عاشاوا 
قبال ألف عاي؟ إذا ما قطا  كلما يأتييا من 
عياد أعدائيا،  خهل لذه التيمية أي لذا خيل 

لألمة؟ خيل للشدوب؟.
خيرع السايد حساني الحوثي عاى اليهوع 
ختجيادخن  بالتيمياة؟  تيدعوناا  ال  قائاالً: 
أنفساكم ملكاخحاة اإلرلااب، ليال يف بلدنا 
إرلاب خال تيدعونا، نحن نيظر إىل كل كلمة 
تقولونهاا من خجهة نظر القارآن الذي نزله 
مان لو عليام بذات الصادخر }َخارَتَى الَِّذيَن 
يِف ُقلُوِبِهْم َمَرٌض يَُسااِرُعوَن ِخيِهاْم يَُقولُوَن 
نَْياَ� أَْن تُِصيبَيَا َعاِئَرٌة َخَداَ� اللَُّه أَْن يَأِْتَي 
ِباْلَفتْاِح أَْخ أَْمٍر ِمْن ِعيْاِدِه َخيُْصِبُحوا َعَى َما 
خا يِف أَنُْفِسِهْم نَاِعِمنَي َخيَُقوُل الَِّذيَن آَميُوا  أرََسُّ
أََلُؤالِء الَِّذيَن أَْقَسُموا ِباللَِّه َجْهَد أَيَْماِنِهْم إِنَُّهْم 
يَن{  َلَمَدُكْم َحِبَطْت أَْعَمالُُهْم َخأَْصبَُحوا َخارِسِ

)املائدة:53(.
خلياا يشاري السايد حساني الحوثاي إىل 
امليارج مماا نحن خيها خلو )أن يساتقر يف 
قارارة أنفسايا, خأن 
يدمال كل خاحاد ميا 
عاى أن يوصال لذا 
الوعاي إىل اآلخريان، 
لليهاوع  باأن نيظار 
مان  خاليصاارى 
ميظاار القرآن، خهم 
مان ماألت أخبارلم 
القارآن،  صفحاات 
خلام مان أخضحهم 
الله ليا أخضح بيان، خمتى ما خعدخك بتيمية، 
ال تصدق، إنها لن تكون تيمية حقيقية، متى 
ماا طلبوا ميك أن تيفاذ ميططا لهم مقابل 
تيمياة، خاعلام بأنك ممان يحمل اليفساية 
اليهوعياة التاي تبيا  الديان باملاال، ختبي  
الوطن باملال، ختبي  الياس باملال، لذا لو ما 
يجب أن نفهمه خيما يتدلل بهذه القضية.

 يجب أن نعمل، وأن نتحدث، 
وأن نكشف الحقائق, وأن 

نعلن عن وحدة كلمتنا، وأن 
نعلن أنه ال بد أن نحيي القرآن 
في أنفسنا، وفي واقع حياتنا 

 كنا في مجلس النواب ال 
يكاد يمر أسبوع واحد ليس 
فيه قروض، وهم يصادقون 
عليها، قروض بالماليين من 
الدوالرات، قروض شهر بعد 

شهر، سنة بعد سنة، قروض 
]للتنمية، للتنمية[ نموا هم، 

أما نحن فما نزال جائعين

 تعريف: اإلشتراء معناه: 
االستبدال، أن تقبل ذلك المال 
بأي شكل كان, وعلى أي صفة 
وعدت به، تقبله مقابل دينك, 

هذا هو بيع الدين.

ظ���ال أم�����������د  أرف  وك�����������ي  أخ�������������ف   ك��������ي  أن�������������زف  وال����������ي����������وم 
م��������ا خ����ل����ت����ه����ن ك�����������وارث�����������ي  أن�����ض�����ج�����ن�����ن�����ي ع��������رك��������اً وف����ت����ال
ال�������ش�������وط ج����ذل����ى أخ�����������وض  ت�����رت�����ئ�����ني  غ�����������داً  ال أرت�������ئ�������ي م�������ا 

***  ***  ***
ه����������ذا ال������غ������ب������ار ع�����ل�����ى ع������ي������ون������ي  ث������������ورة ح��������م��������راء ك���ح���ل���ى
ه�����������ذه اخل���������رائ���������ب زي��������ن��������ة  مب������ع������اص������م ال������ب������ط������الت أول��������ى
ه��������ذه ال�������رف�������ات س���ت���س���ت���ط���ي���ل  رب����������ى، وي������غ������دو ال����ق����ب����ر ح��ق��ال

الشاعر عبداهلل البردوني بل
تق

مس
 ال

اف
شر

ست
ا
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 متابعات فلسطينية 

270 طفاًل فلسطينياً بسجن »عوفر« الصهيوني

االحتالل منع رفع األذان 600 وقت باملسجد اإلبراهيمي يف 2015 

االحتاالل  سالطاُت  ميدات 
اإلرسائيايل، رخاَ  امذان يف املساجد 
اإلبراليمي يف اليليل نحو 600 مرَّة 

خالل الداي املايض 2015.
الفلساطييي  املرَكاز  خبحساب 
لإلعاالي، أكد مدياُر أخقااف اليليل 
إساماعيل أبو الحاالخة يف حديث لا 
»قدس بارس«، االثيني، أن االحتالل 
خاصل خالل الداي املايض انتهاكاته 
بحال املساجد اإلبراليماي، بميده 

رخ  امذان نحو 600 خقت.
خأشار أبو الحالخة إىل أن االحتالل 

يمي  رخ  امذان يوي السابت أربدة 
أخقاات من صاالة الفجار للمغرب، 
خيماا يميا  املسالمني رخا  امذان 
يف خقات صاالة املغرب طاوال الداي 

بحجة إزعاجه للمستوطيني.
خحاذر مديار أخقااف اليليل من 
املساجد  ضاد  االحتاالل  إجاراءات 
الحاايل،  الدااي  اإلبراليماي خاالل 
»خالتاي لادع خيهاا نتييالاو بماا 
خصفاه بوقاف الضجياج يف البلدة 
القديمة باليليل، يف إشارة إىل صوت 

امذان«، خخل تقدير أبو حالخة.

مان  االحتاالل  جياش  خشادع 
محياط  يف  الدساكرية  إجراءاتاه 
املسجد اإلبراليمي خالل »انتفاضة 
املواطيني  القادس« حياث أخضا  
خيماا  عقيقاة،  تفتياش  لدملياات 
استشاهد عادٌع كباري من الشابان 
الفلساطيييني برصااص االحتاالل 
مواطياني  محاخلاة  بدعاوى 
عملياات  تيفياذ  خلساطيييني 
أَْخ  طدان ضاد عياارص عساكرية 
مساتوطيني، عاى لاذه الحواجز، 
خمن أبرزلم الشاهيدة عانيا أرشايد 

االحتاالل  برصااص  قضات  التاي 
25 ترشيان أخل/ أكتوبار  بتأرياخ 
املاايض لادى محاخلتهاا الوصاول 

للمسجد اإلبراليمي.
االحتاالل  سالطاُت  خخرضات 
تقسايماً زمانياً خمكانياً يف املساجد 
عااي  مجازرة  بداد  اإلبراليماي، 
للل1، عرب تقسايم املسجد لليهوع 
خاملسالمني، خميا  املسالمني مان 
الصاالة يف أيااي امعيااع اليهوعياة، 
كامال  بشاكل  خاساتباحته 

للمستوطيني.

بزعم تنفيذ طعن.. 
العدو يعدم فلسطينياً 

جنوب بيت لحم 
أعدمات قاوات الدادخ الصهيوناي 
خلساطييياً  الثالثااء مواطيااً  صبااح 
بداد أن أطلقات علياه الياار بُحجااة 
محاخلتاه تيفياذ عملياة طدان ضاد 

»اإلرسائيليني«. 
خاإن  الدربياة  القيااة  خخخال 
الفلساطييي حااخل طدن مساتوطن 
»غاوش  مفارتق  قارب  »إرسائيايل« 
عتصيون« جياوب بيت لحم يف الضفة 

املحتلة. 
خاععات القيااة نقاالً عان مصاعر 
املساتوطن  أن  »إرسائيلياة«  أميياة 
إصابتاه طفيفة ختم توخاري الدالج له 

يف املكان.

إصابة مستوطن يف عملية بيت لحم واستشهاد املنفذ 
استشهد شابٌّ خلسطييي برصاص االحتالل اإلرسائييل، عى مفرتق طرق التجم  االستيطاني 

يف غوش عتصيون جيوب بيت لحم يف القدس املحتلة.
خأعليات مصااعر إرسائيلياة أن جيدياً إرسائيلياً أصيب بجراح متوساطة بدد أن أقدي شااب 
خلساطييي عاى طديه عى مفرتق طرق غاوش عصيون، مضيفة أن قاوات االحتالل املتواجدة 

لياك أطلقت اليار عى الشاب الفلسطييي ما أعى إىل استشهاعه.
خميدت سلطات االحتالل حركة السري باتجاه مديية بيت لحم شمال عتصيون خمديية اليليل 

جيوب الضفة، خيما حرضت سياراُت اإلسداف إىل املكان إلخالء الجيدي املصاب.
خيوي االثيني الفائت أصيب مستوطيان إرسائيليان جراء عملية طدن نفذلا شاب خلسطييي 

يف القدس املحتلة.
خأخااعت مصاعر االحتالل أن شااباً خلساطييياً طدن مساتوطيني يف حي املارصارة بالقدس 
املحتلة ما أسافر عن إصابتهما بجرخح طفيفة خيما أطلقت قوات االحتالل اإلرسائييل اليار عى 

الشاب، ما أعى إىل إصابته بجرخح خطرية.
كماا اعتقلت قوات االحتالل االساري املحرر خرض عدنان عى مدخل قرية سالواع، اضاخة إىل 
اعتقاال قارصين خلساطيييني قرب ميطقاة باب الزالارة بالقدس املحتلة بدعاوى حيازتهما 

سكاكني.

السعودية 
والفشل امُلزمن

توبي ماتثيسن * 

الس�عودية، التي س�يبقى يالحُقها الدُم الطاهُر للش�يخ الشهيد 
النم�ر، لم تجد حتى بي�ن العرب ودول مجاه�ل افريقيا، من يقف 
إىل جانبها يف الورطة الكربى التي وضعت نفسها فيها، إال المردية 
والنطيح�ة، وفش�لت يف مرسحيته�ا ه�ذه أَْيضاً كما فش�لت يف ُكّل 
مس�اعيها الس�ابقة إلثارة الفت�ن الطائفية واغ�راق منطقة الرشق 

االوسط يف رصاعات مذهبية كريهة.
المتتبع لألداء الس�يايس واإلعالمي السعودي َوجوقة “الجياع” 
و“األذن�اب” الالهثة وراء ال�دوالر النفطي الس�عودي القذر هذه 
األَيّام، يش�عر أن هناك خوفا قاتال تعيش�ه الس�لطات الس�عودية، 
بس�بب ارتكابها جريمة قتل الشيخ الجليل العالمة الشهيد اية الل�ه 

الشيخ نمر باقر النمر، ظلما وعدوانا.
الس�عودية ومن يقف وراءها، يعرفون أن الش�يخ الشهيد النمر 
لي�س معارضاً عادي�اً لنظ�ام القبيل�ة الجاهيل الحاك�م يف جزيرة 
الع�رب، فالش�هيد عال�م دي�ن ومجته�د ومفك�ر اس�المي كبير، 
ومعروف عىل الصعيدين العربي واالس�المي، وله ش�عبية عارمة 
يف رشق الجزيرة العربية وخارجها، ومعارض سيايس بارز للنظام 
االس�تبدادي الحاكم يف السعودية، لذلك فان قتل مثل هذا الشخص 
ال يمكن أن يمر الراي العام العربي واالسالمي والعالمي من امامه 
مرور الكرام، السيما أن الس�لطات السعودية رغم ُكّل الحقد الذي 
تكنه للشهيد ورغم انه معتقل لديها منذ سنوات، إاّل انها لم تتمكن، 
رغم ُكّل امكانياتها األمنية واإلعالمية والسياسية، من أن تثبت ولو 
بدليل واحد يتيم من أن الش�يخ النمر حمل هو أَْو انصاره الس�الح 
يف حراكهم الش�عبي الس�لمي منذ ع�ام 2011، ضد ق�وات االمن، 
كما تزعم الس�لطات السعودية، لذا تعرف الس�عودية أن عليها أن 
تدف�ع رضيبة باهظة ألنها أراقت دماء مثل هذه الش�خصية المهمة 
والمرموقة. جريمة قتل الش�يخ التي ارتكبتها السلطات السعودية، 
اث�ارت كما كان متوقع�ا، ردود فعل حكومية وش�عبية يف مختلف 
انح�اء العال�م، ألنها جريم�ة ظالمة بكل ما تحمل ه�ذه الكلمة من 
معنى، وقد اتس�مت بعض ردود الفعل هذه بعنف عفوي، مارس�ه 
بعض الش�باب ال�ذي صعق م�ن ه�ول الجريمة، كما ح�دث أمام 
الس�فارة الس�عودية يف طهران، عندما اقتحم بعض الشباب مبنى 
الس�فارة، إاّل أن قوات األمن اإليراني�ة تمكنت من اخراجهم والقت 
القب�ض عليه�م، دون أن يتم االعت�داء عىل أي من كوادر الس�فارة 
يف طه�ران أَْو القنصلية الس�عودية يف مش�هد، وتعه�دت الحكومة 
اإليرانية بمحاكمة المهاجمين ومعاقبتهم، إاّل أن السعودية اعتربت 
ه�ذا الح�ادث البس�يط كالهدي�ة التي س�قطت عليها من الس�ماء، 
فأخرجت مرسحية قطع العالقات الدبلوماسية مع إيران، واوعزت 
إىل امرباطوريته�ا اإلعالمية إلَثارة ضجة إعالمية بائس�ة، من أجل 
الهروب إىل الوراء للتغطية عىل جريمة قتل النمر، وكما كان متوقعا 
تح�رك “األذناب” و“الجياع” الالعقون لحذية آل س�عود، وأعلنوا 
قطع عالقاتهم مع إيران كما فعلت البحرين والس�ودان، وما زالت 
اآلل�ة اإلعالمية الس�عودية الخائب�ة تنفخ يف هذه القرب�ة المثقوبة 
دون توقف، عىس أن ينش�غل العالم بهذا الخرب، وينىس جريمة قتل 
الش�هيد النمر. الملفت انه يف نفس اليوم الذي أعلنت فيه السعودية 
قطع عالقاتها مع إيران، انهالت عىل الس�عودية التنديدات، بس�بب 
جريم�ة قتل النمر، حتى من قب�ل حلفائها يف الغرب، ومنهم امريكا 
وفرنس�ا وبريطاني�ا، كما دع�ت المانيا إىل حظر بيع االس�لحة إىل 
الس�عودية، بعد الجرائم التي ارتكبتها يف اليمن وس�وريا، بش�كل 
مب�ارش أَْو ع�رب عصاباتها من القاع�دة و“داع�ش” والمجموعات 

التكفيرية الوهابية األُْخَرى.
الس�عودية، التي س�يبقى يالحقها الدم الطاهر للش�يخ الشهيد 
النم�ر، لم تجد حتى بي�ن العرب ودول مجاه�ل افريقيا، من يقف 
إىل جانبها يف الورطة الكربى التي وضعت نفسها فيها، إاّل المردية 
والنطيح�ة، وفش�لت يف مرسحيته�ا ه�ذه أَْيضاً كما فش�لت يف ُكّل 
مس�اعيها الس�ابقة إلثارة الفت�ن الطائفية واغ�راق منطقة الرشق 
االوسط يف رصاعات مذهبية كريهة، والسبب االول واالخير لكل هذا 
الفشل الس�عودي المزمن، هو العقيدة الوهابية الهدامة والظالمية 
والمتخلفة التي تحاول تصديرها إىل شعوب العالم والتي تتعارض 
مع ابس�ط المبادئ االنس�انية، باإلضافة إىل ارتفاع منسوب الوعي 
لدى الشعوب العربية واالسالمية التي، انكشف لها خطر الوهابية 
ال�ذي ال يقل عن خط�ر الصهيونية، اللتان تعت�ربان معولين لهدم 

الدول والمجتمعات العربية واإلسالمية.

* شفقنا العربي

قال تقرير مفصل عن أخضاع امطفال يف سجن »عوخر« االحتاليل إن 
270 طفاًل خلسطيييًا يقبدون خيه. 

خذكار التقرير الذي أصادره مركز »حرياات« بالضفاة املحتلة، أن 
محامية املركز ابتساي عياتي زارت السجن، خالتقت امرسى أكري أمني 
حامد مان بلدة سالواع خاملحكوي 17 عامااً، خامساري عبدالفتاح عخلة 

املسؤخل عن امطفال يف سجن عوخر. 
خأخاع امساري أكري حماع أن سجن عوخر ال يشهد أية حالة استقرار 
خذلك بسابب التيقالت بني السجون، إال أن الوض  لو أخضل بكثري مما 
كان عليه يف بداية الهبة الجمالريية، حيث شهد السجن حاالت اعتقال 

كثرية خيومية، اممر الذي أعى إىل ضغط كبري يف السجن. 
كما قال امسري عبدالفتاح عخلة أن عدع امرسى امطفال حالياً خصل 
إىل 270 طفالً موزعني عى ثالثة أقساي يف السجن، )13،18،20 ( اثيان 

ميهما اختتحا مؤخراً م  نهاية ترشين الثاني خمطل  كانون امخل. 
خجاء اختتاح القسام بسابب تزايد حاالت اعتقال امطفال خازعحاي 
أقساي سجيي مجدخ خلشارخن، خإغالق قسم جفدون يف سجن الرملة 

لسوء أخضاعه املديشية. 
خأخضاح عخلاة أناه خميذ بداياة عااي 2015 تام اعتقاال ختوقيف 

خمحاكمة 605 أطفال. 
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صفحات سوداء من تأريخ آل سعود الحافل بالقتل واإلجرام باسم اإلسالم

رد حزب اهلل على اغتيال القنطار بداأ..
استهداف دورية إسرائيلية بشبعا املحتلة

  -  متابعات
يحفُل تأريُخ آل سادوع بدرشات املجاازر الدموية 
بالتواطاؤ ما   املدارضاني لحكمهام  التاي طالات 
املساتدمرين اإلنكليز الذين مهادخا الطريل لهم مخذ 

السلطة يف الحجاز من الرشيف حسني.
خقاد تميزت خارتة الدرشيييات مان القرن املايض 
بتحوُّالت عديدة كان للمال خالسالطة تأثري كبري خيها 
عى امخضاع يف شابه الجزيرة الدربية لجهة تسلم آل 

سدوع السلطة خالحكم إىل اآلن.
خكما يف امرايض الفلساطييية عااي 7ل من القرن 
املاايض حياث بادأت عصاباات الهاغاناا اإلرسائيلية 
بقتل الفلساطيييني من املدنيني الدزل كبداية ملرشخع 
االساتيطان خاالحتالل، خفاي الجزيارة الدربية خعى 
أرض الحجااز يف عرشييياات القارن املاايض أيضاا 
نرى تأريياً خمشاهداً خاحاداً، حيث قامت خالله عخل 

لجيية عى جماجم خعماء آالف السكان امصليني.

 مئات آالف من العرب واملسلمني قضوا من أجل كرسي 
السلطة 

يف تأرياخ الجزيرة الدربية أَْخ ما باات يُدَرُف الحقاً 
بدخلاة آل سادوع تأريخ أساوع ال يدرخاه الكثريخن.. 
تأرياخ ترك بصمته الصامتة عاى آالف املدنيني الذين 

قتلوا باسم اإلسالي خمن أجل السلطة.

خقاد شاهد الدااي 2ل13 لجرياة املواخال 23ل1 
ميالعية، مجزرة مرخَّعاة بحل آالف الحجيج اليمييني 
عى أيدي جيش آل سدوع، ُعرخت خيما بدُد با »مجزرة 
تيومة« يف عساري، حيث كان الحجاج اليمييون زلاء 
ثالثة آالف عّزل من الساالح، كانوا يف طريقهم للحج، 
خصادف أن التقتهم رسيُة جيوع من جيش آل سادوع 
بقياعة اممري خالد بن محمد »ابن أخ امللك عبدالدزيز« 
خأجهزت عليهم، خلن يسالم من تلك الجريمة ساوى 

أقل من 100 حاج يميي.
خيف كتااب للكاتاب السادوعي ناارص الساديد يف 
ساتيييات خسابديييات القرن املايض ا الذي اختطف 
من بريخت خقتل بتدبري امليابرات السادوعية ا الكثري 

الكثري، من تأريخ آل سدوع امسوع.
خبحجاة الهداياة إىل اإلساالي خالاذي ناراه الياوي 
بأسااليب عاعش، شاهد عاي 22ل1 مجازرة كبرية يف 
ليلة الساب  خالدرشين من شهر رمضان بحل مصلني 
يف مسااجد قرياة الشاديبة، خكان عادع القتى يف تلك 

الليلة 0ل37 شيصا.
لذا خلم تساتثِن سايوُف آل سادوع قبائل لم تكن 
تُِكانُّ لهام الاوع.. خمان خاالل تمدعلم املدعاوي من 
اإلنكلياز قاموا بمذبحاة تربة التاي راح ضحيتها 0ل 
ألف مسالم، من أتباع الرشيف حساني بان عيل الذي 
كان يحكام الحجاز حتى عااي 25ل1 حييما ضغطوا 

اإلنكليز عليه لتسليم عرشه آلل سدوع.
خيف حصارلم للطائف ذبح آل سدوع 00ا2 شيص 

من جيوع الرشيف عيل بن الحسني خمن ألل جدة.
خقتل آل سدوع 15 ألفاً يف مذبحة اشتهرت بمذبحة 
الطائاف خالحوياة خمدظمهام أطفاال خنسااء مكة 

املكرمة الذين كانوا يصطاخون يف الطائف.
كما قتل آل سدوع من مياطل القصيم ما يزيد عن 

27 ألفاً بطرق خبيثة.

 آل سعود يتفاخرون »بدولتهم« التي قامت بحد السيف 
خمن قبيلة شمر خألل حائل قتل أكثر من 10 آالف 
مسالم يف مدارك كثرية ميها مجزرة الييصية خالوقيد 

خالجثامية.
خيف تهامة خعساري قتل آل سادوع أكثر من 50 ألفاً 

يف مدارك ميتلفة.
خقتل آل سادوع عاي 53ل1 نحو 1520 مسلماً من 

قبائل الريث يف جبل القهر، جيوب الحجاز.
خكان آلل سادوع عخر كباري، خراء مدركة الجهراء 
يف الكويات حيث قتل من ألل الكويت خقبائل الجزيرة 

الدربية ما يقارب 1000 شيص.
خقتال آل سادوع، بداد ثورة ابان رخااعة، أكثر من 
7000 مان قبائال الحويطاات خبيي عطياة خجهيية 

خبيل، خرشعخا اآلالف ميهم.
خيف التأرياخ السادوعي اآلثام، الكثري مان املجازر 
التاي راح ضحيتها أكثار من مليوني عربي مسالم.. 
من الحارض خالباعية، خال يزالون لام يتفاخرخن بأن 

عخلتهم لذه جاءت بحد السيف.

  -  وكاالت
اساتهدخت املقاخمُة اللبيانية عخرية 
إرسائيلياة يف مزارع شابدا املحتلة رعاً 
عاى اغتيال الشاهيد سامري القيطار. 
خقصف جيُش االحتالل مياطل لبيانية 
حدخعياة يف ظل أنباء عن إصابة ضابط 
إرسائييل كبري يف الدملية، خيما يستيفر 

تحسباً ملزيد من الرع عى الحدخع. 
أسابوعان خقط مرا قباَل أن يصدق 
خعاد امماني الداي لحازب الله السايد 
حسن نرصالله عى ايدي املؤتميني عى 
عماء الشاهداء. عملية نوعياة نفذتها 
مجموعاة الشاهيد سامري القيطار يف 
ميطقاة مزارع شابدا املحتلاة جيوب 

لبيان.
املقاخمة أصادرت بيانااً أعليت خيه 
اناه عيد السااعة الثالثاة عرص االثيني 
القيطاار  الشاهيد  مجموعاة  قامات 
بتفجري عبوة ناسافة كبرية عى طريل 
زبديان - القفاوة بدخرياة إرسائيلياة 
مؤللاة، ما أّعى إىل تدماري آلية من نوع 

لامر خاصابة من بداخلها. 
املياطال  قصاف  االحتاالل  جياش 
الحدخعية م  خلسطني املحتلة بدرشات 
القذائاف خالقيابل الديقوعية ال سايما 
ميطقتاي الوزاني خالدباساية خمحور 
املجدية - الدباساية – املاري، ما أسفر 
عن ساقوط جرحى باني املدنيني. كما 
قااي بإخاالء املساتوطيات الحدخعياة 
بشاكل عاجل خاصة مستوطية كفار 
يوخاال، اضاخاة إىل اغاالق مدرساتني 
تزاميا م  ارساال تدزيزات إىل امليطقة 
تحت غطااء جوي تحسابا مية عملية 
تسالل مان قبال مجالادي املقاخماة 
إىل امرايض املحتلاة. خيماا ععات ليئة 
امركان اإلرسائيلياة إىل اجتمااع طارئ 

عى خلفية الحاعث. 
الدملياة تأتاي بداد تأكياد السايد 
نرصالله بأن الرع حتمي خان املقاخمة ال 
تستطي  ترك عماء شهدائها، خانه عى 
الكياان اإلرسائييل أن يقلل يف ُكّل مكان 

عى الحدخع خخارجها خعاخلها. 
مدطياات عديادة راخقات الدملياة 
ختحديادا حاول لدخهاا، خالاذي يؤكد 
تأرياخ املقاخماة أن اساتهداف الياات 
عساكرية ملجرع اساتهداخها غري خارع. 
ما يديي أن الهادف أكرب من ذلك، خلو 
ما اشاارت اليه مصاعر أميياة لبيانية 
بان إحادى االليات كانات تقل ضابطاً 
إرسائيليااً، خلاو ماا يتقاطا  م  ما 
اخرعته خساائل إعالي بان ضابطاً كبرياً 

اصيب بجرخح خطرة يف الدملية خسط 
تكتام تل ابيب عان حصيلتها خإعالنها 
يف صفاوف جيوعلاا.  إصاباات  ال  أن 

خاصاة خان اإلرسائيايل ماا زال يديش 
حالة انتظار الرع الذي لم ييته باعرتاف 
إعالمه الذي اشاار إىل اساتيفار توقدا 

النفجاار عبوات أُْخَرى قد تكون زرعت 
يف امليطقة الحدخعية.

 رسالة الشيخ النمر 
لوالده قبل إعدامه

  -  متابعات
ذكار أخراع من عائلة اليمر، يف مراسام الدزاء التي تقاي يف ميطقة 
الدوامية أن الشايخ اليمر بدد إبالغه بصدخر التصديل بُحكم اإلعداي 
ضده، كان أخل رع خدل له قول »الله يبرشكم باليري«، تال ذلك إرسال 
رساالة لوالدتاه، يحمد الله خيها عى ُكّل ما جرى خيؤكد استساالمه 

ملشيئة الله.
خأضاخات تلاك املصاعر التاي تيتماي إىل عائلة اليمار أن من آخر 
الكلمات التي قالها الشيخ اليمر قبل إعدامه: »عي الضديف سييترص 

عى قهر الحكاي خسييترص الدي عى السيف«
خخيما ييل نص الرسالة:

إىل أمي الصابرة أي جدفر، الحمد لله عى ُكّل حال، أمي، اشاكري 
الله عى ُكّل ما يكتب، تقدير الله خريٌ من تقديرنا، خاختياره خري من 
اختيارنا، نحن نيتار شايئاً خلكن اختيار الله لو امخضل ليا، خنحن 
نطلاب شايئاً خنقول للاه اخرت ليا ما خياه خري عيدك، الله سابحانه 
ختداىل له اممر خله اليلل، ال أحد يقدر أن يحرك ساكياً يف لذا الكون 
إال بمشايئة اللاه، ال يشء خارج عن عاني الله، عان إراعة الله، خلذا 
يكفاي يا أمي، ما عامت ُكّل اممور تحت عاني الله، تحت إراعته، لذا 
يكفاي، لذا يكفيياا، أمانة الله علياِك، الله يحمياِك، خالله يحفظِك، 

خيحفظ الجمي .

 ماذا طلبت الداخلية 
السعودية من الشيخ النمر 

وعائلته قبل إعدامه؟
  -  متابعات

كشافت مصاعُر عائلية للشيخ نمر اليمر عن مساعي سدوعية يف 
امياي امخرية ملساخمة الدائلة بشأن تغيري الحكم إاّل أن جواب الشيخ 

اليمر كان تكراراً ملا قاله يف السابل: »أخضل املوت عى الرتاج «.
خأخضحات املصااعر أن خزارة الداخلياة حاخلت يف اميَّااي امخرية 
مسااخمة الدائلة بشاأن تغيري الحكم عى الشايخ، حيث اتصل قبل 
أساابي  مسؤخل رخي  يف خزارة الداخلية بالرياض بدائلة اليمر خقال 
لهم إذا كيتم تريدخن خالص الشايخ من اإلعاداي خأمامكم طريقان 
:- امخل خيتمثل يف أن يدلن نفل الشايخ اليمر عرب رسالة إىل سلمان 
بن عبدالدزيز ندمه عى املواقف التي أعليها ساابقاً خيدد بان ال يدوع 
ليفال املواقف خالترصخات، خالثاني بااأن تذلب عائلة اليمر ممثلة 
بإخوتاه خأخواته خأبيائه إىل خزارة الداخلية ختقدي التماساها للوزير 

بإلغاء الحكم.
خقاال املتصل أن أحد لذين الطريقني كفيل بإلغاء الحكم ختبديله 
إىل حكم بالسجن خسايؤعي يف اليهاية إىل إطالق رساحه إاّل أن جواب 
عائلة اليمر الذي خاجأ املتصل كان قاطداً، حيث رعخا بانيا لن نذلب 
خان الشيخ غري مستدد لتبديل موقفه خانه يفضل املوت عى الرتاج  

كما أعلن غري مرة.
خكان الدالمة الشهيد الشايخ اليمر قد قال أثياء محاكمته السية 
يف ٢٠١٤ »إن ما آميت به خقلته ما زلت أقوله خمستدد لتكرار قياعتي 
لياا أمااي املحكمة خلو ما عّجال تيفيذ الحكم بحقاه بيالف باقي 
الذين أعدموا حيث مض عى الكثريين ميهم أكثر من عرش سايوات 

يف املدتقل«.

مصر: من »الطبيعي« أن يتقلد 
سفرينا مهام منصبه يف تل أبيب

  -  متابعات
أكد املتحدث الرسامي باسام خزارة اليارجية املرصية، املستشار 
أحماد أبو زيد، أن قرار إعاعة السافري املرصي لتل أبيب يأتي يف إطار 
ععم القضية الفلسطييية خالدخر الذي تضطل  به مرص خالل الفرتة 
املقبلة، حيث سايؤعي إىل تيسيل املواقف خنقل الرسائل بني امطراف 

امليتلفة.
خبحساب »شاشاة نياوز« تاب  أبو زياد: »نجد أنه مان الطبيدي 
أن يتقلاد السافري املرصي مهااي ميصباه للتواصل بشاأن القضية 
الفلسطييية إضاخة لدضوية مرص بمجلل اممن الدخيل يتيح خرصة 

أكرب لدوعة املفاخضات بني الجانبني اإلرسائييل خالفلسطييي«.
خقال أبو زيد، خالل لقائه بددع محدخع من املحّررين الدبلوماسيني 
مسااء الجمدة، إن السافري حازي خريت نفذ قارار نقله الصاعر ميذ 
شهور خرتة، مشاريا أنه ال توجد مقرتحات خمباعرات محدعة إلعاعة 
عملية »الساالي« ملساارلا الطبيدي يف الوقت الحايل خلكن االتصاالت 
مساتمرة من الجانب املارصي م  كاخة امطاراف للبحث عن نقطة 
ارتاكاز قوياة إلعااعة املفاخضاات خإطاالق عملية سياساية جاعة 
للتساوية الشااملة خالداعلة للقضياة الفلساطييية ختقدير ختقييم 
امخضااع حيث أن تباعل الرؤى خامخكار مطارخح عائماً عى الطاخلة 

خيرتبط باإلراعة السياسية لتحريك امللف.

حزب اهلل يقتل مسؤوالً كبريًا يف »املوساد« 
وسط تل أبيب 

  -  متابعات
كشف كياُن االحتالل اإلرسائييل عن إمكانية ارتباِط عملية 
إطاالق اليار التي حصلت الجمداة يف تل ابيب، بثأر حزب الله 

للشهيد القياعي سمري القيطار.
خذكرت جريادة »الديار« اللبيانية عن مصااعر إرسائيلية 
قولهاا إن »ميفاذ عملياة إطاالق الياار يف تال أبياب لو من 
خلساطيييي أرايض عااي الل1، مان ساكان خاعي عاارة يف 

ميطقة املثلث الشمايل يف الداخل الفلسطييي«. 
خأخاعت املصاعر، أن »أحَد قتى عملية تل أبيب لو مسؤخل 
جهاز الدمليات اليارجية يف املوسااع« خالبدض ربط ميصب 

أحد القتى ختهديدات حزب الله امخرية. 
عمار  الدكتاور  اإلرسائيلياة  الشاؤخن  يف  اليباري  خأكاد 
جداارة: »االحتالل أشاار بأصابا  االتهاي اتجاه حازب الله 
تحديدا، خالدملية نوعية يف ُكّل مقايساها«. خأشاار مدلقون 
إرسائيلياون إىل أن »حازب اللاه« تدهاد تيفياذ لجمات ضد 

إرسائيليني يف امياي امخرية. 
لاذا خلام يصدر عن حازب اللاه أي تدليل، لكان الدملية 

الحالية تديد إىل امذلان نشااط جماعة »أحرار الجليل« التي 
نفذت يف السيوات املاضية عمليات نوعية استهدخت صهايية، 

قيل يومها أن حزب الله عى عالقة بها.  
خخقا  إطاالق الياار مقابل حاناة يف شاارع »عيزنكوف« 
امشاهر يف تال أبيب حيث يقايض الياس خيه أخقاتااً طويلة، 
حيث ساقط قتيالن يف الحاعث.  خمان جهتها، قالت الرشطة 
»اإلرسائيلية« إن »خالاد ميفذ الدملية اتصل بالرشطة بدد أن 
شاالد صورة ابياه يف التلفزيون خابلغ عياه«.  خأخضح خزير 
االمن الداخيل »اإلرسائييل«، غلداع ارعان أن »خلفية عملية تل 

أبيب ليست خاضحة، رغم تحديد لوية امليفذ«. 
خماا تازال الرشطاة »اإلرسائيلياة« تحقال يف مالبساات 
حااعث إطالق اليار عاخل متجر يف تل ابيب، مما أّعى إىل مقتل 

»إرسائيليني« اثيني خاصابة 7 اخرين بجرخح. 
خماا تازال قاوات خاصاة خاعاداع كبارية مان الرشطاة 
»اإلرسائيلياة« تشان عملياات بحث خاسادة العتقاال ميفذ 
الهجوي الذي استطاع الفرار، خاستيدي ميفذ الدملية سالحا 
رشاشا من نوع »خالكون« خلو غري متوخر لدى الفلسطيييني 

بالضفة الغربية.



اليمن وسريورُة 
املتغريات الدولية

كلمــــــة أخـــــيرة 

ع��بداهلل ع�لي ص�بري
م  بداياِة 2016، تبدخ 
أخضاُع الايَاَمان خامليطقة 
من حولها قاتماًة إىل أبدد 
خأن  ااًة  َخاصَّ الحادخع، 
السايياريو اممريكي ييذُر 
بمزيد من االحرتابات ذات 
الصبغاة الطائفياة التاي 
تييُل الحارض خاملستقبل، 
خمجتمداتيا  عخلياا  ختجر 
إىل  خاإلساالمية  الدربياة 
رصاعات ماضوياة، علماً 
أن الحاارَض عيدماا يدجز 
عان التقادي، خإناه يرتادُّ إىل الاوراء، خيغدخ املاايض لو 

املستقبل!.
بالطبا  خإن ما يحاُدُث يف الوطن الدرباي تحديداً غريُ 
ميفصال عن مياض تيّلل نظااي عخيل جديد يض  نهاية 
لألحاعياة القطبياة التي ليميات عى الدالم مياذ انهيار 
االتحااع الساوخيتي مطلا  تساديييات القارن املاايض، 
خصبغات املشاهَد السايايس الادخيل خال تازال باممركاة، 

كديوان لهيمية خاشيطن عى الدالم.
خمياذ ل200 خيف ذرخة امزماة املالياة التاي شاهدتها 
الواليااُت املتحادة اممريكياة خالادخُل الرأسامالية، تبني 
لألمريكياني قباَل غريلام أن سياساَة املحاخظاني الُجُدِع 
القائماة عاى اساتيداي القاوة الدساكرية يف الارصاع 
الادخيل، ختحاَت عيوان ما يسامى بالحرب عاى اإلرلاب، 
كانت السابَب الرئيَل يف امزمة املالياة ختدلُور االقتصاع 
اممريكاي، خأن الطرياَل إىل االصالحاات املالياة يُمرُّ عرب 
تغياري السياساة اليارجياة للبيت امبيض، خاالنساحاب 
اممريكي التدريجي من بؤر الرصاع السااخية خبالذات يف 

الدراق خأخغانستان. 
أعركت رخسايا أن الفرصة متاحٌة لكي تستديَد أمجاَع 
خمكانة االتحاع الساوخيتي ساابقاً، خرمت بثقلها باتجاه 
مالء الفاراغ بامليطقة، التي رَسعاَن ما اشاتدلت بثورات 
الربي  الدربي يف 2011، التي يذلب البدض أن خاشايطن 
عملت عى تشاجيدها لقط  الطريل عى رخسيا خغريلا، 

خبما يضمن بقاَء امليطقة تحت الهيمية اممريكية.
تداخلات امللفااُت الدخلياة خاإلقليمية، خنالت ساوريا 
اليصياَب امكاربَ من رصاع الحساابات، خباتات الفوىض 
عيوانااً للحيااة اليومياة يف مدظم الادخل الدربياة، التي 
خاقام مان مأزقهاا غيااب املارشخع الدرخبي الاذي كان 
يمكان أن يحلَّ بدل املشااري  امخارى، خبالذات املرشخع 

الصهيوأمريكي.
خاليوَي خإن تفاصيَل املشاهد الدرباي يبَدُث عى ُجملة 
مان التسااؤالت التي قاد ال تتواخار لها إجابااٌت مقيدة، 
اة خأن امحداث ال تزال تغيل، ختدد بمفاجآت يصدب  َخاصَّ

التكهن بمحتوالا.
يميياً، خإن ثورة 11 خرباير 2011 كانت خرصًة تأرييية 
لليارخج من اليفال املظلام، خمدالجة ميتلاف امزمات 
الوطيياة، خصاوالً إىل بياء الدخلة املدنياة الحديثة، لوال أن 
الالعباني السياسايني أغرقاوا يف املكايادات خاللداب عى 
لاِمش املشاري  الصغرية. خركيوا إىل املشاري  اليارجية 
اليليجية خاممريكية، متجاللني تضحياِت شاباب الثورة 

ختطلدات شدبيا إىل الحرية خالكرامة خالتغيري.
خلقاد جاءت ثورُة 21 سابتمرب لتُدلاَن أن يف الايَاَمان 
شدباً يأبى السريَ عى عرب اليضوع للمشاري  اليارجية، 
خجاء الددخاُن السادوعي اممريكاي للحيلولة عخَن نهضة 
الشادب الايَاَمايي خاستقراره خاستقالله. خلذا يديي أن 
مآَل خمصريَ الايَاَمان غريُ ميفصل عن سريخرة املتغريات 

الدخلية خاإلقليمية ِمن حوليا.
خال أقصاد بهاذا – كماا يتبااعر إىل الذلان- أن نيتِظَر 
مآالِت الرصاع الدخيل خكأنه قَدٌر حتمي.. ذلك أن الشادوَب 
الحيَّاَة خاليالضة تؤثار ختتأثُر بما حولهاا.. خليل كبرياً 
عى شادبيا بصموعه االسطوري خبساالة جيشه خلجانه 
الشادبية، خبقياعتاه الثورياة أن يصياَ  االنتصااَر الذي 
ُ خجَه امليطقاة، خيجدُل الايَاَماَن العبااً إقليمياً ال  سايغريِّ

مجرع عخلة تابدة لهذه القوة أخ تلك!.

 سياسية- شاملة
تصدر كل اثيني خخميل

النم���وذُج الي���وَم القائُم واملوجوُد في ع���دن وفي أبني وفي حلج يتضُح م���ن خالله ماذا يريُد 
هؤالِء »الش���رعية« التي يأتي بها األَمريكي واإلس���رائيلي والسعودي، هي داعش والقاعدة التي 
أتوا بها إلَى عدن، هي الفوضى العارمة التي نشاهُدها اليوَم في اجلنوب، هذا النموذج املوجود 
الي���وَم في اجلنوب بُحُض���ور داعش والقاعدة وانعَداِم األمن واالس���تقرار، والفوضى الس���ائدة 

والغالبة على ُكّل شيء، هذا هو النموذُج الذي يُريدونه في بالدنا.
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للصمود والنصر قناة اسمها املسرية
 هاشم أحمد شرف الدين

 
  تحتفاُل قيااُة املسارية الفضائياة، الثالثاء القااعي، بإتماي 

عاَمني من بثها الرسمي.. 
خإن َجااَز ليا إطالُق مساميني عى عطاء املسارية يف ُكّل عاٍي 
ميهما، خسايقوُل إنها كانت »قياة الشادب َخالثورة« خالل عاي 
ل201ي، ثام »قيااة الوطان يف مواجهاة الُدااْدَخان« خالل عاي 

2015ي.. 
خكانت يف عاَميها غريَ الرسميني 2012-2013ي »قياة رخض 

الوصاية امجيبية«.. 
أرب  سايوات من عطاء املسرية اإلعالمي، أّللها لتتبوأَ مكانة 
مرموقة يف خضاء اإلعالي الدربي الهاعف خاملقاخي، إذ نالت - من 
خالل مهييتها ختحريها للمصداقية يف تياخالتها اإلخبارية - ثقة 
املشالد الايَاَمايي، خصارت تمثُّل للمشالد الدربي الباحث عن 
الحقيقاة - يف زمن الكاذب خالتضليل - املصادَر امخل خاملوثوق 

ائييْل عى الايَاَمان، حتى  ملتابدة مجريات الُداْدَخان السادوعي اممريكي اإلرْسَ
استحقت بجدارة نيل لقب »قياة صدق الكلمة«.. 

خمنهاا كذلاك خلم تُكان بميأى عان االساتهداف من قبال الُدااْدَخان، تارًة 
بالحْجب من القمر الصياعي، ختارة بالتشاويش، ختارة باالساتهداف املبارش، 
حيث قصف مكتب القياة بصددة مرتني، خحاخل الُداْدَخان اساتهداف كواعرلا 
عدة مرات، خكان أن ارتقى شاهيدان ميها لماا امخ عبدالله اممري خامخ بالل 
رشف الديان، خلذا امخري اساتهدف بغارة ثانية حاني كان قد بدأ تصوير حي 
ساكيي اساتهدف من قبل الُداْدَخان خكان املواطيون حييها يقومون بانتشال 
الضحايا من تحت امنقاض، خكان سابقهما خالد الوشيل مراسل القياة بذمار 
خلاو يصاور عملية تفكيك ُعبوة ناسافة خضدهاا املجرماون الدخاعش أماي 

مدرسة للبيات بمديية ذمار.. 
لقد رّشف الله تداىل قياة املسارية بأن كانت ألم جبهات مواجهة الُداْدَخان 
اإلعالمية، خبفضل الله ختوخيقه استطاعت أن تيقل للدالم جرائم املدتدين، خيف 
الوقت ذاته تلك البطوالت التي يسطرلا أبطال الجيش خاللجان الشدبية عاخل 

الايَاَمان، خيف عمل املواق  الدسكرية السدوعية خاملدن.. 
خبرغم املحاخالت الحثيثة إلغالق حسااب قياة املسرية عى موق  اليوتيوب، 
إاّل أنهاا تمكيت مان التواجد عاى املوق ، محققاة ارتفاعاً لائاالً يف مددالت 
مشاالدة الفيديولات التي تبثها عربه، إذ خاقت الدرشة ماليني مشاالدة ميذ 

بدء الُداْدَخان.
خكذلاك الحاال م  صفحات القياة عاى مواق  التواصال االجتماعي تويرت 

خالفيل بوك خغريلا.
خعجاز الُدااْدَخان عن إيقااف مساار تطوير عمل املسارية 
ختطويره، خقد عشايت قبل شاهر تقريباً موقَدهاا اإللكرتخني 
عى االنرتنت، َخأنشاأت قياتَها عى »التلجراي«، خكانت خدمتها 
اإلخبارية »املسارية موبايل« قد خدلت ميذ ما يقارب السايتني، 
كما أبدعات القياُة يف نقل خدالية املولاد اليبوي الرشيف 37ل1 
لجرياة باساتيداي الكاماريا الطائارة التاي لم تبادأ كثريٌ من 

القيوات عى مستوى الدالم استيدامها بدُد.. 
خاليوي ييترش مراسلولا يف كاخة الجبهات، ييقلون بالصوت 
خالصاورة حقيقَة ما يجاري عى امرض، خبهم تقاُف القياة يف 
خجاه طوخاٍن من اإلعالي املداعي، الذي خقد ُكلَّ أْخاَلقيات الدمل 
اإلعالماي، خيساّير ُكّل إْمَكاناتاه لتربيار الُدااْدَخان، خإخفاء 
ااة عاخل املواق   جرائماه، ختغييب لزائماه التي يتلقالا َخاصَّ
الدساكرية السادوعية، حيث يفر امعداء خرار الُجرذان أماي أبطال الايَاَمان، 
الذيان يحرزخن االنتصاراِت تلاو االنتصارات؛ إليمانهم املطلال بالله خخعوعه، 

خثقتهم بيرصه للمؤميني من عباعه خأخليائه.. 
خبرغم انشغالها املكثّف برسالتها اإلعالمية املواجهة للُداْدَخان لم تغفْل أبداً 

عن االلتماي بفلسطني القضية املركزية لألمة الدربية.. 

ومضة:
عرسايا يف أكاعيمياات اإلعالي أن اإلعاالَي لو »مرآة الواقا «، خبالفدل حني 
نرى املسرية خال نملك سوى رؤية خاق  شدبيا الايَاَمايي، حيث ييبُض بالدزة، 

خيحيا بالكرامة، خيتيفل حرية.. 
خلقياة املسارية ميا يف عيدلا الثاني تحيٌة عابقٌة بهذا الصموع امساطوري، 
مدطارٌة بالصرب االسارتاتيجي، مؤّرجة بانتصاارات أبياء جيشايا الايَاَمايي 
خلجانياا الشادبية يف كاخاة جبهات القتال الاذي كتب علييا؛ منياا طمحيا إىل 
تحقيل اساتقالل بلدنا، خاساتقراره، خالتيدم بثرخاته، خمنياا نمثل جزءاً قوياً 
خلامااً ملحاور املقاخمة الواقف بوجه االساتكبار الداملي الذي تقاوُعه أمريكا 
ائيْل بمشااركة عمالئها خمرتزقتها من امنظمة الحاكمة يف امليطقة، خيف  خإرْسَ

كثري من عخل الدالم.

»من يقرأ ِلِعَريج َخطَّها« 
باالنفدااالت خالتوتارات، خالييباات  يرتادُّ عاى أصحاباه  الدادخاُن 

خاليكساات، خفي نجران َرتٌْل سادوعي يُساَحُل، خيف جيزان عملية نوعية 

يف ميفاذ الطاوال حرض يُقتل خيهاا جيوع سادوعيون خمرتزقة، ختيتهي 

بالسايطرة عى موق  ِبلِبلة.. خما تيبئُه امياُي كفيٌل بوض  َحدٍّ إن شااء 

الله ملا يُثريُه اليظاُي السدوعيُّ املدتدي من بالبَل خزخابَ  بشأن الايَاَمان، 

خإذ لام ييلُاص املدتدي ميها، خلم يجد سابيالً إىل التيلاص ميها.. ذلب 

مكاباراً إىل إشااعة مياخ من الفوىض عى مساتوى امليطقاة، خالتحل به 

بداُض املوتورين خمياذ اممل خلام يف حالة من اليواح خالارصاخ الدايل 

مصطيداني أعاداء خلمياني، خييوضون مداارك خلمية، ثم يساجلون 

لحالهام انتصاراً خلمياً،.. خلكذا من خْلم إىل خْلم.. يساري بدُض الركب 

اليليجي خمن إليهم من امعراب.. خخيما يُراُع للميطقة الدربية أن تُصاَب 

بددخى التصحر، ختظل سااعرًة يف امخلااي، خفَّ حزُب الله بما كان يتهدع 

به الددخَّ الحقيقي إرسائيل، برضبة يف مياطَل لبيانية ال تزاُل محتلة، خلم 

يقل حزُب الله بأنها الرعُّ الكامل عى اغتيال القيطار، خلكيها رضبٌة لفتت 

امنظاَر مجدعاً إىل أن ثمة عدخاً يف امليطقة جبان يسامى إرسائيل يستحُل 

اَه ُكلُّ البياعق إىل نحره.. خليل إىل غريه..، خلكن من يقرأ مزامريَك  أن توجَّ

يا عاخخع، خباملثل الايَاَمايي »من يقرأ ِلِدَريج خطَّها«.


