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ملحمة جيزان

الناطق الرسمي ألنصار اهلل: واشنطن تريد استمرار العدوان على اليمن
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سقوط ثان ملواقع ودفاعات السعودية يف جيزان
تدمري ناقلة جنود وآليتني ودبابة ابرامز بمن فيها 
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  - خاص:
أّكد الياطُل الرسملُّ ألنصار الله محمد 
َعبدالساال  أنه لم يُدَرْض عىل وخد القوى 
الوطيياة املفاِوض أيَّ موِعاد للحوار، وال 
أية مقرتحات أخرى، مشرياً إىل أن األَُماام 
املتحادة أصبحت تدرك أن الحاواَر يف ظّل 
الددوان لن يفتَح املجال أليِّ حل سيايس.
ترصيحاات  يف  َعبُدالساال   وأوضاح 
لصحيفاة األخباار اللبيانياة، ياو  أمل 
األربداء، أن الواليااِت املتحدة لديها رغبٌة 

يف استمرار لذه الحرب؛ ألنها تتشابَُك م8 
مصالحهاا يف امليطقاة وتياد  ملفاتها، 
عول  مان  أًْو غريلاا  يف ساوريا،  ساواٌء 

امليطقة.
ويف تدليال عىل حديٍث صحاايف لوزير 
اليارجياة يف حكوماة لااعي، َعبدامللاك 
إىل  للداوعة  االساتدداع  حاول  امليااليف، 
خياِر الدولة االتحاعية يف الحل السايايس 
املقبل، قال َعبُدالسال  »إن قضية األقاليم 
والدساتور وشاكل الدولاة وغريلاا من 
القضايا املتدلقاة بالِحاوار الوطيل التل 
كانات من مساؤوليات الهيئاة الوطيية، 

لال قضايا لم تُحَسام وكانات محاوالت 
القفاز عليهاا وخرضها بالقوة سابباً من 

أسباب اليالف السيايس الداخيل«.
8 ما يسمى القاعدة  وباليسبة إىل توسُّ
يف محاخظات الجيوب، قال َعبدالسال  إن 
لذا التيظيم يتوسا8 ويسقط محاخظات 
يف الجيوب ويسايطر عىل موانئ ويحصل 
عاىل مليااراٍت مان عائادات الرضائاب 
والجمارك والبضائ8 يف املكال.. مشارياً إىل 
أن ذلك يؤكد أن املاروع الذي يَُددُّ لليمن 
لو تمكنُي القوى املتطرخة من السايطرة 

عىل ثروات البالع.

  - خاص:
تمّكيات قاواُت الجياش واللجاان الشادبية، ياو  أمٍل 
األول 26 ييايار، مان كرس زحٍف للمرتزقاة ومجامي8 تابدٍة 
للتيظيماات التكفريياة حاولات التقد  باتجااه ميطقة عار 

القبة بمديرية املرساخ.
 وأكدت مصاعُر عسكرية ميدانية، تمكُّن الجيش واللجان 
الشادبية مان كارس زحاف املرتزقاة والدياارص اإلجرامية 
التابدة لهام، مضيفة أن أبطاال الجيش واللجان الشادبية 
أوقداوا يف صفاوف املرتزقاة الدديَد مان القتاىل والجرحى، 
كماا غيموا ذخائاَر وأسالحًة متيوعًة خاالل املواجهات بدد 

أن الذ َمان بقل من تلك املجامي8 امليكارسة بالفرار، تاركني 
ساالَحهم وعتاَعلم يف ميدان املدركة. وأشارت املصاعر إىل أن 
األنبااَء التل تتحدث عن سايطرة املرتزقة عاىل ميطقة نجد 
قسايم ال أسااَس لها من الصحة، حيث قا  الجيش واللجان 
الشدبية باالنسحاب من ميطقة اليجد نتيجة كياخة الغارات 
الجوياة، والساتدراج املرتزقة إىل خخٍّ أعاده الجيش واللجان 
مسبقاً يف ذات امليطقة، وم8 االنسحاب َظنَّ مرتزقة الددوان 
بأنهاا بواعر اليرص خاندخدوا كُقطدااٍن من األغيا  إىل الفخ، 
ووقداوا يف حفرٍة من الجحيم، وال زالت املواجهات مساتمرٌة 

يف امليطقة.
ويف ساياٍق متصاٍل أكادت املصاعر الدساكرية سايطرة 
الجيش واللجان الشادبية عىل »تبة الرسيساة«، املطلة عىل 

مواقا8 وتجمداات املرتزقاة يف ميطقة قاع جباا باملرساخ، 

مضيفة أن السايطرة عىل لاذه التبة، تُمكِّاُن قوات الجيش 

واللجان الشادبية مان السايطرة اليارية عاىل ميطقة جبا 

وتسّهل عليهم استهداَف تجمدات املرتزقة بشكٍل مبارش.

ويف محاور ميلث األحيوق، اساتهدخت القوة الصاروخية 

التابداة للجياش واللجاان الشادبية مواقا8 للمرتزقة قل 

ميطقة ميلاث األحيوق بصليااٍت من صواريخ الكاتيوشاا، 

وأكدت املصاعر امليدانية أن الصواريخ أصابت ميازن أسلحٍة 

تابدة ملرتزقة الددوان وعمرتها تدمرياً كلياً، مضيفًة أن عدعاً 

كبرياً من املرتزقة ساقطوا إثر انفجاارات امليازن بني قتيٍل 

وجريح.

  - خاص:
جاّدع املمياُل املقياُم لألَُمااام املتحدة 
وميسال الشاؤون اإلنساانية يف بالعناا، 
لرئيال  شاكَره  ماكغولدرياك،  جيمال 
اللجياة اليورية الدليا عاىل الوخاِء بكل ما 
التزمات به اللجية يف ما ييصُّ التيسايَل 
والدعاَم لألعماال االغاثية واإلنساانية يف 

محاخظة تدز.
وقاال خاالل لقائاه برئيال اللجياة 
اليورياة الدلياا محمد عايل الحوثل يو  
اليالثااء بصيداء إنهم اكتشافوا أشاياء 
وأنهام  اإلعاال   يف  يقاال  كان  ماا  غاري 
عرخاوا ماا يحادث يف املياطال املغلقاة 
عاخال مديياة تداز ومحااوالت تسايل 
لاذه القضية، مؤكاداً بقولاه: »ولذا ما 
نسادى مساتقبالً ليفياه عارب شاحيات 
الكبرية واملساتمرة، والتدرُّف  املساعدات 

عىل األعاداع الحقيقياة للمحتجزين من 
املدنيني الواقدني تحات تهديد الجماعات 

املسيطرة عىل تلك املياطل«.
وأضااف« نحان ندَماُل ما8 رشكائيا 
مان أجال تساهيل الدمال اإلنساانل يف 
اليمن بدرجة أساساية ونلتقل بكم عوماً 
لتسهيل وتذليل أية عقبات قد تدرتضيا أًْو 
تحاول تشويه موقفيا الحساس وأتميى 

أن يتام تطوير آلياات التيسايل الفدالة 
اآلن وتحقيال اخارتاق يف املياطل املغلقة 
يف املياطل املستهدخة وزياعة نسبة األمن 
خيماا ييص خارق عمل األَُمااام املتحدة 
كل نستطي8 الوصول إىل ُكّل املياطل التل 
يجب أن تصل إليها املسااعدات واألعمال 
اإلنسانية، مما سيزيد من قدرات املانحني 

وقدرتيا عىل الدمل«.

الناطق الرسمي ألنصار اهلل: واشنطن تريد استمرار العدوان على اليمن

»تبة الرسيسة« االسرتاتيجية يف قبضة أبطال الجيش واللجان الشعبية 
وتدمري مخازن أسلحٍة للمرتزقة يف مثلث األحيوق بمحافظة تعز

الكاتيو�صا تباغت املرتزقة يف جممع حزم اجلوف وتوقع قتلى وجرحى يف �صفوفهم
هزيمة جديدة ملرتزقة العدوان والجيش واللجان يسيطرون على مواقع وتباب يف مفرق الجوف
الجيش واللجان الشعبية يكسرون زحفًا في الجدعان ويضعون أيديهم على عتاد عسكري

  - خاص:
ُمِياَل مرتزقاُة الدادوان األمريكال السادوعي بيساائَر 

جسايمٍة يف األرواح والدتاع، وخقدوا مواق8 عسكرية لصالح 

الجيش واللجان الشدبية يف محاخظتل مأرب والجوف. 

وأعليت قاواُت الجيش واللجان الشادبية اساتداعَة عدة 

مواق8 عساكرية وتطهري بدض التباب من مرتزقة الددوان 
رشقل مفارق الجوف يف عملية نفذتها وحادات من الجيش 
واللجان الشادبية أسافرت عن مقتل وجارح الدرات من 
املرتزقة الذين خقدوا مواق8َ لامة كانوا يسيطرون عليها.

كما ساقط عادٌع كبريٌ مان مرتزقاة الدادوان األمريكل 
السادوعي باني قتيال وجرياح بداد مباغتتهام بصوارياخ 
الكاتيوشاا التل أمطر بها أبطال الجيش واللجان الشادبية 

مدقل املرتزقة يف املجم8 الحكومل بحز  الجوف.

ويف محاخظاة ماأرب اساتوىل أبطاال الجياش واللجاان 

الشادبية عاىل عتاع عساكري ضيم لدى تصديهام ملحاولة 

زحاف قامت بهاا مجاميا8 املرتزقاة يف ميطقاة الجدعان، 

وشهدت قتىل وجرحى يف صفوف املرتزقة، الذين خروا تاركني 

عتاعلم الدسكري يف متياول الجيش واللجان الشدبية.

وزارة الصحة: انقذوا حياة 
1700 من مرضى زارعي الكلى

  - خاص:
وّجهت وزارة الصحة الدامة والسكان قطاع 
الطاب الدالجل نداَء اساتغاثة عاجل إلنقاذ ألف 
و700 مريض من مرىض زارعل الكىل، مهدعين 
بالوخاة يف عمو  املحاخظات نتيجة نفاع األعوية 

ااة بهم. الَياصَّ
وععاا بياان صاعر عان الوزارة، املؤسساات 
الحكومية وغاري الحكومية وامليظماات املحلية 
والدولياة وميظماات األَُمااام املتحادة رسعاة 
الاكىل  التدخال إلنقااذ حيااة مارىض زارعال 
املدتمديان عاىل أعوياة زراعاة الاكىل يف عمو  

املحاخظات.
وقاال البيااُن »إن توجيَه لذا الياداء الداجل 
جاء نتيجاة نفااع الكميات املتوخارة يف ميازن 
الاوزارة وصيدلياتها املركزية«.. مؤكداً أنه وميذ 

أسبوع وزارعل الكىل بدون أعوية.

منسق الشؤون اإلنسانية يف اليمن: اكتشفنا أشياء غري ما 
كان يقال يف اإلعالم عن حصار تعز

ما8 انطالق  حملاة ) أمريكا تقتل الشادب اليميل ( ظهر 

مان يتيدر ويساير مان عيوان الحملاة، عىل اعتباار إن خيها 

إحالة إىل عدو ولمل وتجالل للددو األصيل مميال بالسادوعية 

وعول تحالف الددوان التل شاكلت ما يسمى بداصفة الحز ، 

وارتكبت بحل شادبيا جرائم يشيب لها الولدان، وتير الجبال 

لدا.

والحقيقة وبديدا عان اإليديولوجيا والدواطف، أن الواليات 

املتحادة األمريكية ولل تقف عاىل رأس اليظا  الداملل، تدترب 

مسائولة بدرجة كبرية عن الرصاعات الدامية يف كيري من بقاع 

الدالم، ولل يف ميطقتيا الدربية مسائولة عن اساتمرار عورة 

الديف ونزيف الد  يف الدراق وساوريا وليبيا ولبيان، وقبل ذلك 

يف خلسطني املحتلة.

وليال اكتشااخاً إن قليا أن البيت األبيض وقارارات الفيتو 

التال اتيذتهاا أمرياكا بمجلل األمان كانت وما زالات وراء 

اساتمرار ارسائيال وجاوعاً وعوراً. وليال خاخياا ان املروع 

الصهيوأمريكل يدمل عىل تفكيك امليطقة الدربية واستضداف 

شدوبها، تحت لدخني رئيساني: تأمني تدخل اليفط إىل أمريكا 

والغرب، وضمان أمن إرسائيل. 

بذريداة الحارب عىل اإلرلااب ومحارباة القاعادة احتلت 

أمرياكا الداراق، وخلقات ختية طائفياة عائمة، واساتحوذت 

عاىل نفاط الداراق، وعخدات بالريااض إىل إغاراق األساواق 

الداملياة باليفط، واتجهت إىل انتااج اليفط الصيري، ما جدل 

الياروة اليفطياة للدارب اليو  خارج الحساابات السياساية 

واالقتصاعية.

وحتى الربي8 الدربل الذي شكل ناخذة أمل نحو التغيري، خإن 

األصاب8 االمريكية رسعاان ما عخدته باتجاه الفوىض الهدامة 

التل يسامونها باليالقة، وبات مروع الرق األوسط الكبري 

الذي برت به اإلعارة االمريكية أقرب إىل التحقل يف ظل ظهور 

) عاعاش (، اليساية الجديادة للقاعادة، التال لال يف األصل 

صياعة أمريكية، ميذ اشاتغلت امليابارات االمريكية املرصية 

السادوعية عىل تجييد املقاتلني الدرب,إرسالهم إىل إخغانستان 

ملحاربة املد الشيوعل السوخيتل آنذاك.

أماا إرسائيل، خإنهاا تديش حالة غري مسابوقة من األمان 

واالطمئياان إىل املساتقبل يف ظال التارذ  الدربال، الذي لم 

يدد مقترصا عبى اليظم السياساية، بال نراه متغلغال اليو  يف 

اليسيج االجتماعل لألمة الدربية الواحدة.

يميياا، خإن الحرب األخرية عىل اليمن أعليت من واشايطن 

وبضاوء أخرض أمريكل، ثام أن اإلعارة األمريكية لم تيكر أنها 

تساهم لوجساتيا يف ععم تحالف الدادوان، ويف تحديد األلداف 

للغارات الجوية. وخوق ذلك خإن السالح األمريكل لو الحارض 

بشكل رئييس يف عاصفة الددوان عىل بالعنا.

وقبال أياا  كان وزيار اليارجياة األمريكال جاون كريي 

رصيحا يف ععمه آلل سدوع وللحرب عىل اليمن، ومن قبله كان 

السافري االمريكل حارضا يف عرقلة مفاوضات ساويرسا عىل 

اليحو الذي كشفه السيد عبدامللك الحوثل.

أمرياكا لال خاوق ذلاك حلياف اسارتاتيجل للسادوعية، 

وتستطي8 بإشاارة ميها أن توقف قتل الشدب اليميل بإيقاف 

الدادوان، وبالضغاط عىل الرياض وآل سادوع الذيان يتياخل 

امراءلم عىل خدمة أمريكا، حتى بتوريط الشادب السادوعي 

نفسه يف لذه الحرب التل ترتد عليهم خرسانا مبييا يف ميتلف 

الصدد الدسكرية واالقتصاعية والسياسية. 

بكل القراءات، خإن أمريكا متورطة يف قتل الشادب اليميل 

عىل نحو مباارش وغري مبارش، ولن تتوقاف الحرب األمريكية 

التال تيوضها السادوعية بالوكالة، ما لم تسام8 واشايطن 

صوتاا مجلجاال يدين جرائمهاا البشادة يف اليمان. ولذا لو 

الهدف الحقيقل لحملة: #أمريكا_تقتل_الشدب_اليميل.

لمــاذا أمريكا؟

 تضاريس

عبداللـه علي صبري 
Abdullah.sabry@gmail.com
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  - خاص:
تياِوُب قواُت الجيش واللجان الشادبية عملياِتها الُكربى 
ضد جياش الددو السادوعي بني نجاران وجيزان وعساري، 
ووضدت قوات الددو يف وموض8 ال يُحَسُد عليه، خباتت قواُت 
آل سادوع ال تدري من أين تتلقى الرضباات القوية ولم يدد 
اساتدداعلا وجالزيتها تجدي نفداً أََماا  الدمليات املباغتة 

من قبل الجيش واللجان الشدبية. 
ووق8 اختياُر قوات الجيش واللجان الشادبية يف اليومني 
املاضياني عاىل ميطقة جيازان التال شاهدت عملية كربى 
إلسقاط مواق8 عساكرية ومواق8 عخاعات الددو السدوعي 
إىل جانب الكمني الذي استهدف أطقماً وسيارات عسكرية يف 
موق8 ملحمة والذي حصلت »َصَدى امَلِسارْيَة« عىل مدلومات 

حرصية حول نتائجها. 
وقد نصب أبطاُل الجيش واللجان الشادبية كميياً موخقاً 
اساتهدف طقمني عساكريني تابدني لقوات الددو يف طريل 
موق8 ملحمة الدساكري بجيزان عن طريل عبوات ناسافة 
طالت عدعاً آخر من جيوع الددو الذين قدموا ملكان استهداف 

الطقمني الدسكريني.
وحصلت »َصَدى امَلِسارْيَة« عاىل مدلومات خاصة ليتائج 
الكماني والتال أسافرت عن تدماري الطقمني بشاكل كامل 
ومقتل ل2 جيديااً وإَصاابَة 5 جيوع بييهم ل يف حالة خطرة 

نظراً إلصابتهم البالغة. 
مان جانبه وّزع اإلعال  الحربل مشاالد مصورة للكمني 
الاذي نصباه أَبَْطاال الجيش واللجان الشادبية واساتهدف 
طقمني عساكريني وسيارة عسكرية تابدة لجيش آل سدوع 

يف موق8 ملحمة الدسكري بجيزان.
وخيما تظهر املشاالد لحظات تدرُّض األطقم الدسكرية 
السادوعية للكمني وانفجاار الدبوات الياسافة خيها يظهر 
أَيْضااً خاوف الجيوع السادوعيني الذين كانوا عاىل متن أحد 
الطقمني املساتهدخني عيدما انفجرت عبوة ناسافة بالطقم 
األول، حياث حاولوا الهروب عون أن يقوماوا بتفقد قتاللم 
وجرحالام قبال أن تيفجر بهام أَيْضاً عبوة ناسافة بيفل 

الطريقة.
وخيماا حاولت سايارات الددو الوصول ملاكان الطقمني 
اللذيان تدرضاا للتدمري بالدبوات الياسافة انفجارت عبوة 
ثالية ميلفة قتىل وجرحاى إضاخيني من أولئك الذين قدموا 
عىل متن سايارات عساكرية، مما عخ8 بقية قوات آل سدوع 
للهاروب، حياث ظهر جيادي أصياب بالدباوة اليالية ولو 
يحاول اللحاق بالسيارات الدسكرية التل خر بها جيوُع الددو 
خشية تدرضهم لهجو ، مما اضطره إلطالق اليار لتيبيههم 

ألخذه مدهم عون جدوى. 
وشاهدت صفاوُف الجياش السادوعي انهياراً كبارياً يف 
مواجهاة عملياة عساكرية كاربى نفذتهاا قاوات الجيش 
واللجان الشادبية يف قطاع واسا8 من جيزان ساقطت خيها 
مواق8 عسكرية وعخاعية سدوعية وسط مقتل عدع كبري من 

الجيوع السدوعيني يف الدملية. 
ويف لذا الساياق أعليت قواُت الجيش واللجان الشادبية، 
السايطرة عىل مواق8 عساكرية سادوعية جديدة يف اليوبة 

ومرصع عدع كبري من الدسكريني السدوعيني. 
ووقدات الدملية خلف مواق8 ملحمة والشابكة واليوبة 
الشامالية والطرق املؤعية إىَل جبل الدوع، وعىل إثرلا سايطر 
أَبَْطال الجيش واللجان الشادبية عىل مواق8 الددو السدوعي 

الدخاعية يف تلك املياطل. 
ويف الدملياة ساقط عادع غاري مسابوق مان الجياوع 
السادوعيني بني قتيال وجريح جرَّاء املداارك التل عارت قبل 
السيطرة عىل املواق8 الدسكرية، خيما سقط عدع كبري ميهم 

إثر انفجار عبوات ناسافة مزروعاة يف الطريل بياقلة جيوع 
وآليتني عساكريتني، مما أعى إىَل تدمري جميدها بشكل كامل 

ومقتل وجرح من عىل متيها من قوات الددو. 
ويساتمر مسلساُل عمليات القيص والدبوات الياسافة 
مان قبل الجيش واللجان الشادبية، حيث ساقط 11 جيدياً 
سادوعياً، ثالثاة ميهم بدملياة قيص اساتهدختهم يف موق8 
الدوع الدساكري واثيان يف موق8 الشبكة وكذلك اثيان آخران 
بدملياة قياص أخرى جياوب رشق تبة الرمضاة، خيما ُقتل 
اثياان بتدماري مدرعتهم بدبوة ناسافة غرب موق8 الدشاة 
الحمراء، خيما ساقط جيدي آخر بدملية قيص شمال موق8 
الكارس وجيادي آخر بدملياة مماثلاة غرب ميفاذ الطوال 

بجيزان.
كماا حصلات »َصاَدى امَلِسارْيَة« عاىل مشاالد مصورة 
مان اإلعال  الحربل تظهر سايطرة أبطاال الجيش واللجان 
الشادبية عىل آلية براعيل تابدة لجيش الددو السدوعي خلف 

موق8 املمدوع الدسكري بجيزان. 
وتمكن الجيش واللجان الشدبية من السيطرة عىل اآللية 
ذات الصياعة األمريكياة بدد مواَجهات قصرية م8 قوات آل 
سادوع الذيان لم يصمدوا طوياالً وقاموا بالفارار من عاخل 

اآللية إىل سيارة عسكرية خرت بهم بديداً عن املوق8. 
كما رصدت قوات االساتطالع للجيش واللجان الشادبية 
مقتال وجرح عدع كبري من جيوع الددو السادوعي يف قصف 

مدخدل غرب ميفذ الطوال. 
ويف ميطقة عساري شاهدت مديية الربوعة أكرب انكساار 
لقوات الددو السادوعي التل تكبّدت خسائر كبرية يف األرواح 
والدتاع وخشلت يف استداعة مديية الربوعة من قبضة الجيش 
واللجان الشادبية وتضميت اعرتاخاً رسامياً مان قبل اعال  
الددوان السادوعي الذي زعم أن قواته اساتداعت السايطرة 
عاىل الربوعاة، ولاو ما نفااه مصدر عساكري، مؤكاداً أن 
اععاءات الددو تميل اعرتاخاً رساميا بتواجد الجيش واللجان 

الشدبية يف الربوعة رغم خشل قواته يف استداعته. 
وتدّرضت الربوعة لدرات الغارات من قبل طريان الددو 
السدوعي ولل أكير مرة من حيث عدع الغارات التل تتدرض 
لهاا األرايض السادوعية من قبال طريان الددو نفساه الذي 

خشل لو وقواته من استداعة املديية. 
وأعليت قواُت الجيش واللجان الشادبية إْحَراق عبابة من 
طاراز ابرامز وعدع مان األطقم واآلليات الدساكرية رشقل 
املديياة عيدما كرست قاوات الجيش واللجاان زحفاً لقوات 

الددو الستداعة املديية. 
كماا أعليات قاواُت الجياش واللجان الشادبية إْحاَراَق 
ميزن أسالحة سادوعي عير عليه يف أحد املواق8 الدسكرية 

السدوعية وسط مديية الربوعة. 
ويف إطاار القصاف الصاروخال واملدخدال عكات القاوة 
الصاروخياة واملدخدياة مواقا8 سادوعية بجيازان وذلك يف 
مدساكر قازع وأ  مشابح وأبو املاض ورشقاان وجحفان 
عشام  واملدخدال  الصاروخال  القصاف  وطاال  وأثبوتاة، 
وتحصيياات موقا8 ملحماة السادوعي بقذائاف املدخدياة 

واشتدال اليريان بشكل كبري يف املوق8. 
ويف نجران اساتهدخت القوة الصاروخياة مراكز انطالق 
الحدوع الدساكري السادوعي بصاروخاني تزامياً م8 قصف 
نهوقاة  موقا8  يف  لآللياات  دااً  تجمُّ اساتهدف  صاروخال 
الدساكري، كما طال القصف الصاروخال واملدخدل مواق8َ 

مستحدثة باتجاه موق8 اليورمة بدسري. 
وإضاخة إىل الدمليات الساابقة شاهد األسابوع الجاري 
مقتل 31 جيدياً سادوعياً، بييهم 27 بدمليات قيص متفرقة 
يف جيازان ونجران وخمساة بييهام ضاباط يف الكمني الذي 
اساتهدف أطقمااً عساكرية سادوعية قرب موقا8 الرخة 
الدساكري يف الدملية التل عرضها اإلعال  الحربل وأظهرت 

املشاالد لحظة رْصد تحركات األطقم السادوعية، وبدد ذلك 
تدرُّضها لدبوات ناسفة وإطالق نريان كييف من قبل الجيش 

واللجان الشدبية.
وضمن عمليات األسبوع الجاري اعرتََف الددو السدوعي 
بمقتل اليقيب سدد محمد السبيدل واملالز  أول خالد محمد 
املالكال، حيث تشاري مصااعُر مطلداة أن الددو السادوعي 
يدجاز عن التكتم حول مقتل الضباط السادوعيني عكل ما 
يفدله حاول مقتل الجيوع، ورأت املصاعر أن ذلك يأتل لكون 
الضباط السادوعيني ييتمون لدائالت قبلية مدروخة ال تقبَُل 
بإخفاء ساقوط أبيائها مان الضباط خيما الجياوع ييتمون 
لدائاالت خقرية وغاري مرموقاة وميهم مجيّساون يمارس 
اليظا  السادوعي عليهام إرلاباً ويميدهم مان اإلعالن عن 

قتاللم يف مواق8 التواصل االجتماعل إال يف حاالت ناعرة. 
ووَقا8َ اإلعال  السادوعي يف )لفوة( تتياىف م8 سياساة 
ل قوات الجيش  الجيش السدوعي الذي ييكُر بشكل عائم توغُّ
واللجان الشادبية يف نجران وجيزان وعساري، حيث اعرتخت 
قياة اإلخبارية السادوعية ولل قياٌة رسمية باملدارك الدائرة 
يف مديياة الربوعة بدد عأبها عىل اناكار ذلك، حيث زعمت أن 
قواِت آل سدوع تمّكيت من قتل الدرات من الجيش واللجان 
الشادبية يف الربوعاة. وخيماا عدا اعرتاف اإلعال  السادوعي 
باملداارك يف الربوعة تبقى املديية يف قبضاة الجيش واللجان 
الشادبية، ويدزز ذلك املشاالد املصورة التل يوزعها اإلعال  
الحربياة من عاخل مديية الربوعة بشاكل عائام، خيما يدجز 
اإلعال  السدوعي عن تقديم صورة ميدانية تيبت عكل ذلك.
واكتفت قياة اإلخبارية السادوعية بير خيديو لدمليات 
قصاٍف مدخدل ييطلُل من ميطقة بديدة عن الربوعة وقالت 

إنها تستهدُف قوات الجيش واللجان الشدبية يف الربوعة.

الإعالم ال�صعودي يعرتف: مقاتلو اليمن يف ع�صري

مصرع 35 جنديًا بعمليات قنص وكمني جديد استهدف أطقمًا عسكرية 
يف ملحمة جيزان والناجون يهربون ويرتكون جرحاهم 

 قصٌف جوي غيُر مسبوق على الربوعة بعسير وقوات آل سعود تفشل في استعادتها
 سقوط ثاٍن لمواقع ودفاعات العدو السعودي بعملية عسكرية كبرى بالخوبة الشمالية وجبل الدود

 تدمير ناقلة جنود وآليتين ودبابة ابرامز بَمن فيها من جنود سعوديين 
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الـَيـَمـن ومطامع االستعماريني 
  - أنس القاضي:

ُث َعن ُوُجوع استدماري  حنَي نتحدَّ
يُهدع لذا البلد، يقُف خلف لذا الُداْدَوان، 

وَعن وجوع قوات احتالل تسيطر عىل 
أجزاء من لذا البلد، خال يكوُن الحديُث 
ُليا ِمن باب امُلزايدة السياسية، وكأَن 
امليالضني للُداْدَوان خرحون بوجوع 
االستدمار ويستغلون القضية؛ لكل 

ييالوا من خصومهم السياسيني 
واملقاتلني م8 الُداْدَوان. الحديث َعن 

االستدمار ليل من باب الدعاية 
االنْتَيابية؛ ألن االستدمار إن أطبََل 

خرضُرُه سيَُدمُّ الجمي8َ بميتلف تياراتهم 
السياسية ومياطقهم وقياعاتهم 

الفكرية ومهما كانت مواقفهم ميه 
سواٌء مؤيدون أَْو راخضون، خهَو 

يستهدُف البلد، ويستدبد ُكّل الشدب؛ 
وال أحد حر يف بلد ُمستدمر وتاب8، مهما 
يكن لذا الطرف اليارجل أَمريكياً أَْو 

سدوعياً أَْو روسياً أَْو إيرانياً أَْو بريطانياً 
أَْو إرْسائيْلياً، ُكّل وجوع استدماري يهدع 

البلد مسئولية ُكّل الشدب مقاومته، 
وتحرير اإلنَْسااان قبل األرض ميه 

وتحرير الحارض وامُلستقبل من قبضته. 

االستعماُر ليس وهماً 
االساتدماُر َلام يكان خارتة عابارة يف التأريخ 
القارن  الوطيال مان  التحارر  انتهات بياورات 
امُليارص ، اإلمرباطوريات التل اساتدمرت الدالم 
واإليطالياة  والفرنساية  الربيطانياة  قديمااً، 
الهوليدياة، حني ُقهارت وُطرعت لام تتوقف عن 
سياستها االساتدمارية، خهدُف االستدمار عوماً 
لو املصالح االقتصاعية واستدباع الشدوب ولذه 
الدول الرأسمالية، مضاخاً إليها أَمريكا وإرْسائيْل 
يف لاذا الدارص، ترى أن مان حقها أن تساتدمَر 
الدول اليامية وامُلتيلفة وامُلستضدفة وتتدّخل يف 
شئونها سياسياً وعساكرياً؛ ألنها تمتلُك السالَح 
األقاوى واملصانا8 األكرب واملاال األَْكيَاار، ما زال 
جشا8 الرباح الرأسامايل يُسايطر عىل سياساِة 
لاذه الدول التل تريد امتصاَص ثروات الشادوب 
واساتدباعلا، وبالعنا من ضمن تلك الدول الغيية 
بيرواتهاا واملهماة بموقدها، ما تسايل لاه لُداُب 

االستدماريني.

جوهر االستعمار الجديد 
الركات االحتكارية متددعة الجيسيات 

الهيمياة  يتام عارب  كان االساتدماُر  قديمااً 
الدساكرية امُلباارشة ووجوع ميدوب مان الدولة 
االستدمارية يحكم الدول امُلستَدَمرة، االستدمار 
الياو  غرّي شاكله، ولام يغرّي مضمون توحشاه 
وجشاده، أَْصبَاح االساتدماُر الياو  يأتال عربَ 
ميظماات ععام الديمقراطياة، عارب القاروض 
البيكياة، عرب عكاكاني حقوق اإلنَْساااان، وعرب 
مجلال األمان الاذي يُاّرع التدخل الدساكري 
لتدماري لاذه الادول. تددعت أشاكال ووساائل 
االساتدمار ولكان غايتاُه واحادة، غايتاه الربح 
االقتصاعي الرأسمايل، يأتل لذا الربح بالسيطرة 
عىل قرارك السيايس، خيميدك أن تزرع وأن تصي8 
ويجدل من بالعك ساوقاً مفتوحاً تستهلك ِسَلَده 
وميتجاتاه، عرب نهب ثرواتاك الطبيدية، لذا لو 
جولاُر االساتدمار الجدياد، قديماً كانات الدول 
االساتدمارية متصارعاة، اساتدمار اليو  تقو  
باه الاركات االحتكارياة متددعة الجيسايات، 
وحاني يتطلب التدخال الدساكري لتأمني عملية 
نهب ثروات الشادوب، تدخل لاذه الدول الحرب 
متحدة خاتحاعلا الدساكري انداكاس التحاعلا 
االقتصااعي، والادول التال غزت الداراق وتيهب 
الياو  نفاط ليبيا لال من تشان الُدااْدَوان عىل 

الايَاَمان.
لاذه الاركات االحتكارية تيّقاب عن اليفط 
واملدااعن وتيهباه يف ُكّل عول الدالام، إماا عارب 
القاروض  بإيقااف  الادول وتهديدلاا  إخضااع 
عيها، القاروض التل تتضاَعُف ربوياً، وجدل لذا 
اليهاب مرصحاً لاه بالقاناون، أَْو عرب خرض لذا 
اليهاب بالقاوة الدساكرية. ولياك االحتاكاراُت 
التال تيهاب اليروة السامكية، وتجاِرُف والحياة 
البحرية وتدّلب األساماك يف مصاندها املتيقلة يف 
البحر لتبيدها لهذه الشدوب امُلضَطَهده، ومياليا 
اإلْقليْمية الايَاَمايية ُمساتدمرة ميذ سايني، وما 

جااءت قصُة القرصية البحرياة وقتل الصياعين 
واختطاخهام إال ألبداعلام عن امليااه، وإتاحتها 
لهاذه االحتاكارات التال تيهبُها يوميااً، وتيهب 
ثرواتياا الياو  بحماية األسااطيل البحرية لدول 
الُدااْدَوان األَمريكياة واإلرْسائيْلياة والفرنساية 

والربيطانية وغريلا. 

الـَيـَمـن ومطامع الُغزاة عرب التأريخ 
لدخااً  التأرياخ  عاربَ  الايَاَمااُن  كانات 
ملوقِدهاا  االساتدمارية  لإلمرباطورياات 

االسارتاتيجل املطلِّ عىل ُطُرق التجارة، وليرواتها 
والُفارس  األحبااُش  خاساتدمرلا  الجوخياة، 
والديمانياون والهوليدياون والربيطانياون، ُكلُّ 
لذه االمرباطوريات لم تكان تتيّزه يف الايَاَمان، 
بال عرخت قيمتها خاساتدمرتها واحتلات أجزاًء 
ميهاا، وماا زال الايَاَماان حتى الياو  بموقدها 
الها  محط أطماع لالساتدماريني. لذا الُداْدَواُن 
والفرنساية  األَمريكياة  بالبارجاة  جااء  الاذي 
والربيطانياة واإلرْسائيْلياة وحاماالت الطائرات 
السايغال  ومرتزقاة  ووتار  الباالك  ومرتزقاة 
والجيجوياد ومرتزقاة مان اسارتاليا وبريطانيا 
لام ياأِت لساواع عياون الايَاَمايياني ليوخر لهم 
الحرياة والديمقراطياة وكل الدياويان الكاذباة 
التل يّدعونها، لم ييفقوا ُكّل لذه املليارات يف لذا 
الُداْدَوان لوجِه اإلنَْسااانية وال من باب الصداقة 
بني الشادوب، وجرائمهام يف خلساطني والدراق 
وأخغانستان وخيتيا  وليبيا وسوريا مدروخة، لم 
يأتوا بهذا اليَقل الدساكري إال لكل يساتدمرونا، 
ييهبوا ثرواتيا، يستدبدونا، وامُلغفل َمن يُحاول أن 
يتجالال ُكّل لذا أَْو لم يفهم ملاذا ُكلُّ لذا التكالب 
عىل الايَاَماان، لل جاء خرحاً بهااعي أ  بأرض 
طيبة مسااحتها خمسة آالف وخمسة وخمسني 
كيلو مرتاً مربداً، ولها ساواِحُل تمتدُّ بطول ألفني 

وخمل مئة كيلو مرت بحري.

ماذا خلف الُعـْدَوان اأَلمريكي السعوي؟
 لذا الُداْدَواُن السادوعي األَمريكل ال يُريد إال 
إعاعتياا لحظريتهم االساتدمارية، لل الحل لَو 
أن ندخَن رؤوَسايا بالرمل ونسالم بهاذه الهيمية 
ونتداياش ما8 الهيمياة األَمريكياة السادوعية 
الربيطانياة، خقد عشايا طويالً تحات ليميتهم 
وكان حالياا سايئاً عاىل كاخة األصدادة، وجدنا 
الجوَع والفقاَر؛ ألن احتكاراتهم تيهاب ثرواتيا؛ 
ألن قراراتهم تفِرُض علييا أن ال نبيَل مصيداً، أن 
ال نصلح أرضاً ليزرع؛ لكل نظلَّ نشارتي سلدهم 
ونتساول صدقاتهام التال ال تسااوي %1 مان 
خرياتيا التال ييهبونها، وعرخياا الفكر اإلرلابل 
والتفجاري، وعرخياا تسالُّط الشايوخ الياخذيان 
التابدني لها، وعرخيا السالطات االستبداعية التل 
يرعونها التل تحارب الشدب ُكّل الشدب وتيجح 
باالنْتَياباات؛ ألن أَمريكا ترياد ذلك، لذا ماضييا 
م8 االساتدمار القاع  من السافارات األَمريكية 
الربيطانياة السادوعي، ولهاذا جااءت انتفاضة 
2011 وثورة 21 من سبتمرب جاءت لتسقط لذا 
الواق8 االساتدماري لذه الياورات توّجهت نحو 
وكالء االستدمار نحو صالح ومحسن والزندانل، 
ولاذِه املرة جاء االساتدماريون بأنفساهم لكل 
يُديدوناا إىَل الذلاة والدبوعياة، ونحان أولو بأٍس 

شديد. 

جنوب الوطن وبريطانيا 
كانات الايَاَماُن تحَت االساتدمار الربيطانل 
مقساماً  الجياوُب  كان  الحاال؟،  كان  خمااذا 
لساب8ٍ وعرين سالطية وإمارة ومشايية، ُكّل 
إماارة وسالطية ومشايية تساتلم ُختااَت املال 
والساالح، وتحاارب بدضهاا البداض، حساب 
قانون االساتدمار )خّرق تُسد(، عاشوا يف الجوع 
ال صياعاة وال زراعاة وال عدالاة اجتماعياة وال 
إنَْساااان،  حرياة وال عيمقراطياة وال حقاوق 
وصور إرشايفهم االساتدماري ولم يستدبدون 
الايَاَماييني يف الشاطر الجيوبل ما زال موجوعاً، 
لاو كان االساتدمار جميالً ماا قامت ثاورة ل1 
أكتوبار، وطارعت آخار جيادي بريطانال يف 30 

نوخمرب. 

الوطن َأْو املوت 
لام يُدد أماا  الايَاَماييني إال خاوُض مدركة 
التحرر الوطيال لذِه حتى االنتصاار، ال امُلدتدي 
ساريخل بيا إذا استسالميا، وال الرخااء والحرية 
ساتأتل إذا اساتدمرنا، ليال أمامياا إال تحرير 
أرضياا عساكرياً، وتحريار ثرواتيا مان اليهب، 
ليميَاة  مان  االقتصاعياة  سياساتيا  وتحريار 
صياعيل اإلقاراض والبيك الادويل أرباب رشكات 
االحتاكارات، ال تملُك الايَاَمااُن ُكلَّ لذه اليروات 
الجوخية وخقط، بل وتملك اإلنَْسااان، تملك اليروة 
البرياة التل بمقدورلاا إعاعة الجيتاني، لدييا 
ماا يكفل من املاوروث الحضاري واإلنَْساااانل 
ليكوَن أحراراً عىل لذه األرض ونُديُدلا ساديدًة، 
خلسايا شادوباً طارئًة وال شدوباً مساتورعًة وال 
شادوباً مهاجريان، جذوُرناا ضارباة يف التأريخ 
ونحن أبياء من بيوا الساّد وعمروا مديية صيداء 
وشاقوا صهاريج عدن، وبيييا ُكّل لذا املجد حني 
ُكيا عوالً ُمساتقلة حمريية وسابئية، ال حني ُكيا 

مُستدمرين من الفرس واألحباش.

 زينب 
العصر املرأة 

الـَيـَمـنية 
سمية الطائفي

أثبت�ت الم�رأُة ال�يَ�َم�ني�ة أنه�ا 
نم�وذٌج لل�والء والعق�ل والتضحية 
والف�داء له�ذا الوطن، وأنها ليس�ت 
نصف المجتمع كم�ا يقال بل أثبتت 
أن المرأة هي ُكّل المجتمع وأََس�اس 
الثقاف�ة  ذي  الواع�ي  المجتم�ع 
القرآني�ة، الم�رأة ال�يَ�َم�ني�ة ه�ي 
كان�ت وس�تظل ردع�اً كام�اًل أمام 
مخاطر الُع�ْدَوان م�ن كافة جوانبه 
السياس�ية واالجتماعية والعسكرية 
وق�د  واإلْع�اَلمي�ة،  واالقتصادي�ة 
ُع��ْدَوان  واق�ع  م�ن  ذل�ك  أثبت�ت 
ثالث�ي ال�ر الس�عودية وأَمري�كا 
وإْسائيْ�ل وكل م�ن تحال�ف معهم 
ع�ى ال�يَ�َم��ن، فه�ي م�ن تق�وم 
ب�رّص الصفوف وتوحي�د المجتمع 
التواص�ل  وتكاتفه�م وه�ي صل�ة 
بي�ن ُكّل أسة وأُْخ��َرى م�ن خالل 
دوره�ا يف تثقي�ف وتوعية المجتمع 
والن�دوات  الجلس�ات  خ�الل  م�ن 
والفعالي�ات الت�ى تقام ع�ن وضع 
ال�يَ�َم�ن وحال ال�يَ�َم�ن وأس�باب 
الُع��ْدَوان عى ال�يَ�َم��ن ودعوتها 
المس�تمرة ايل توّحد الصف جنباً إَل 
جنب ض�د الُع��ْدَوان واالبتعاد عن 
والعنرصي�ة،  والمذهبي�ة  الحزبي�ة 
وه�ي دلي�ل كيفي�ة الحص�ول عى 
االنتص�ار بالتوكل ع�ى اهلل والصرب 
والصم�ود والثب�ات، َوه�ي الداعمة 
م�ن خالل رفده�ا للجبه�ات بالمال 
والغ�ذاء وفلذات األكباد م�ن األبناء 
وم�ن الرج�ال، وه�ي المعلم�ة من 
خالل تنش�ئة أَْطَفالها نشأًة مسلحًة 
أصيل�ة،  محمدي�ة  قرآني�ة  بثقاف�ة 
ول�ن ُينىس دورها الكبي�ر الفعال يف 
الجانب اإلْع�اَلم�ي من خالل وعيها 
المسلح بالعقل واإلدراك  اإلْع�اَلمي 
لخفاي�ا األم�ور وتس�لُّحها باألفكار 
والمعلومات والتحليالت السياس�ية 
والحلق�ات  المؤتم�رات  وإقام�ة 
الجبه�ة  يف  وإس�هامها  النقاش�ية 

اإلْع�اَلمية إسهاماً كبيراً.
توعي�ِة  يف  تس�اهم  م�ن  وه�ي 
البس�طاء من الن�اس يف دعِمها لنبذ 
متابعة قنوات الزيف والضالل حتى 
ال يكون المجتمع من الذين قال فيهم 
اهلل سّماعون للكذب، وكل ذلك يعترب 
عامالً مس�اعداً يف مواجه�ة مخاطر 
والش�ائعات  اإلْع�اَلم�ي  التضلي�ل 
الكاذبة واالنتص�ارات الوهمية التى 
أََساس�ها هو ش�ّن حرب نفسية عى 
الشعب ال�يَ�َم�ني وزعزعة األمن يف 
أوس�اط المجتمع َوالتى تبث إما عرب 
قن�وات الُع�ْدَوان يف الخ�ارج أَْو عرب 
مرتزق�ة الُع��ْدَوان يف الداخل وذلك 
عوض�اً ع�ن خس�ارتهم يف حربه�م 

العسكرية.. 
المرأُة ال�يَ�َم�نية هي َمن كرست 
االقتص�ادي  الُع��ْدَوان  حص�ار 
بتدبيرها للمعيش�ة بأبس�ط األشياء 
وأق�ل التكاليف ومن ج�ود األرض 
الطيبة، لذا فالمرأة ال�يَ�َم�نية كانت 
أق�وى م�ن ُكّل األوراق الت�ى لعبها 
الُع��ْدَوان، وكانت وس�تظل س�بب 

خرسانه المبين.. 
الم�رأة  الع�رص  لزين�ب  فتحي�ة 

ال�يَ�َم�نية.

 لدينا ما يكفي من الثروة البشرية الموروث الحضاري لنعيد 
الـَيـَمـن خضراَء سعيدة، ونحن أحفاد من بنوا سدَّ َمأرب وعمروا مدينة 

صنعاء وشقوا صهاريج عدن، وبنينا ُكّل هذا المجد حين ُكنا دوالً 
ُمستقلة موّحدة حميرية وسبئية، ال حين ُكنا مُستعمرين من الفرس 

واألحباش. 
 قديمًا كانت الدول االستعمارية متصارعة، استعمار اليوم تقوم به 
الشركات االحتكارية متعددة الجنسيات، وحين يتطلب التدخل العسكري 

لتأمين عملية نهب ثروات الشعوب، تدخل هذه الدول الحرب متحدًة، 
فاتحاُدها العسكري انعكاٌس التحادها االقتصادي، والدول التي َغزت 
العراق وتنهب اليوم نفط ليبيا، هي من تشن الُعـْدَوان على الـَيـَمـن 
 لو لم تكن الـَيـَمـن مهمًة بموقعها الجغرافي وثرواتها، لما 

اسُتعمرت من قبل األحباش والفرس والعثمانيين والبريطانيين. 
والُعـْدَوان الذي جاء بالبارجة اأَلمريكية والفرنسية والبريطانية 

واإلْسرائْيلية ومرتزقة البالك ووتر والسنغال والجنجويد ومرتزقة 
استراليا وبريطانيا لم يأِت لسواد عيون الـَيـَمـنيين ولم يخسر ُكّل هذه 

المليارات لتحريرنا، بل الستعبادانا. 
 لماذا توجد البطالة والجوع؟، لماذا ُيوجد فقراء في الريف، 

وُمعدمون في الُمدن؟؛ ألن الُمستعمر ال يريد لك االكتفاء الذاتي، 
يمنعك من زراعة أرضك ومن بناء المصانع والتنقيب عن اآلثار والثروات 

وبناء المسارح والجامعات، لتظل تستهلك ِسَلَعه المادية والثقافية، 
وعلى الدوام محتاجًا إليه وُمرتبطًا بمصيره 

 تتعدد وسائل االستعمار عبر الحرب َأْو صناديق اإلقراض َأْو ِمَنِح 
السفارات، لكن غايُتُه االقتصادية واحدة الربح الرأسمالي، عبر إفقار 

الشعوب وتدمير اقتصاداتهم، ونهب ثرواتهم 
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نبوءٌة اأمام قراءٍة �صهلٍة لواقع باأوراق مك�صوفة!!

القاعدة يف لحج.. الجماعات اإلجرامية تلتهم خريطة الجنــوب برعاية العدوان 
  - إبراهيم السراجي:

وَضَدات السادوعيُّة واحدًة من ملسااتها 
األخرية يف إطار تسليم املحاخظات الجيوبية 
للقاعادة وعاعاش، وذلاك بسايطرة األُْوىَل 
وانتشاارلا يف الحوطاة عاصماة محاخظة 
لحاج بشاكل )سالمل(، يف عملية تساليم 
مكشاوخة عاىل غارار ماا حادث يف أبني يف 
مطل8 شاهر عيسامرب املايض، وقبل ذلك يف 
حرضماوت، ما8 تواُجد مسالحل القاعدة 
يف شابوة والضالا8.. ُكلُّ ذلاك عىل حسااب 
خصائل الحراك الجيوبل، بما خيها الفصائل 

التل مضت يف مروع الُداْدَوان. 
وبادأت خصاوُل تساليم محاخظاة لحج 
للجماعات اإلجرامية عيدما اقتحم مسلحو 
القاعدة مبياى إعارة األمن بمديية الحوطة، 
وقاماوا بتفجاريه بالكامال األحاد املايض، 
وبدد أقل من يو  سايطر مسالحو القاعدة 
عاىل مديياة الحوطاة بالكامال، وانتروا 
نقااَط  وأقاماوا  ومداخلهاا،  يف شاوارعها 
تفتياش.. وكانات السامُة الظالارُة عاىل 
سايطرتهم عاىل املديية لو عاد  وجوع أي 
ناوع من املقاومة لهاذا االجتياح اإلْرَلاابل 
الذي بادا ميططاً من قبَل السادوعيّة التل 
ورغم املساخة البسيطة بني لحج وعدن، إال 
أن طريانَها وطريان عول تحالف الُداْدَوان لم 
يحرك ساكياً وكذلك لم تفدل خصائل الحراك 
الجيوبال امليضوياة تحت راية السادوعيّة، 
ولاو ماا أثاار تسااؤالٍت حملات إجاباتها 
يف ذاتهاا تفياد أن ما حادث يف الحوطة كان 
عملية تساليم وليسات سايطرة، يف صورة 
التيظيام  ما8 سايطرة  تمامااً  متطابقاة 

اإلْرَلاابل عىل زنجبار عاصمة أبني. 
ونقلات وساائُل إعالمياة عان مصااعَر 
محلية أن مسلحل التيظيم سيطروا بشكل 
كامل عاىل املديية وبدأوا باالنتشاار الكامل 
يف مداخال املديية ونصبوا عادعاً من اليقاط 

الدسكرية يف أرجائها.
َوأََضاَخت املصاعر أن املسالحني يجوبون 
الدساكرية  األطقام  مان  بدادع  املديياة 

وسيطروا عىل املراخل الحكومية.
وتأتل سايطرة القاعدة عاىل املديية بدد 
ياو  واحد مان تفجريلاا ملقر األمان خيها 
بدبوات ناسافة أعت إىَل انهيار املبيى بشكل 

كامل.

• خطابات قائد الثورة قبل وبعد 
الُعـْدَوان: سيمّكنون القاعدة من الجنوب
خطابااُت السايد عبدامللاك الحوثل قبل 

وبداد الُدااْدَوان عان ميططاات أَمريكية 
سادوعيّة لتساليم الجياوب للقاعادة لام 
تكان نباوءات، وإنما نتاج قاراءة ميطقية 
وواقدياة لألحاداث يف الادول الدربية، عىل 
رأساها ليبيا وساوريا والتل تدد السدوعيّة 
وأَمرياكا ضليدتني بشاكل مبارش ورئييس 
ليبياا  مان  وعاعاش  القاعادة  تمكاني  يف 
أَيْضااً  وكانات  وساوريا،  كباري  بشاكل 
خطاباُت السايد عبدامللاك ناتجًة عن قراءٍة 
للتحاركات األَمريكياة والسادوعيّة يف لذا 
اإلطار وتحريكهماا للقاعدة وعاعش ونقل 
مسالحيهم عارب طائارات إىَل مطاار عدن 

وغريه. 
قبال نحو شاهر مان انادالع الُدااْدَوان 
األَمريكل السادوعي عىل اليمن قال السايد 
أناه: »خيماا  عبدامللاك يف خطااب متلفاز 
يتدلال بالوضا8 يف الجيوب ليااك مؤامرة 
عىل الجيوب لتساليم مياطقاه إىَل القاعدة، 
ولياك محاولٌة ألن ييقلوا مشااكَل الشمال 
إىَل الجياوب، لام يكتفاوا بماا قاد ظلماوا 
إخوتياا الجيوبيني يف املاايض، اليو  طبيدُة 
رات يف الجياوب لل تؤثاُر ليل ميا  التطاوُّ
أباداً، مان اآلخرين عىل القضياة الجيوبية، 
رت يف  القضياة الجيوبياة بقادر ماا تارضَّ
املايض من الساساة أصحاِب الشأن يف البلد 

ومان الياارج لل الياو  مترضرٌة بشاكل 
كبري ومؤكد«.

وأضاف: »نحان م8 إخوتياا الجيوبيني، 
نحان ال نرياد للجياوب أن يساقَط تحات 
سايطرة القاعدة، وال نريد أن تيقل مشاكَل 
الشامال إىَل الجيوب، وال نريد أن يجدلوا من 
الجياوب أرضياًة جديادًة للقاوى اليارسة 
يف الشامال التل ظلمت الجياوب، والجيوب 
يدرف ماذا صي8 حازُب اإلصالح بالجيوب، 
وماذا خدل غريه، ونؤكد أنيا لن نألَو ُجهداً يف 
التواصال م8 ُكّل الرخااء يف الجيوب؛ بُغية 
خدماة لذه القضية التل لل مظلمة كبرية 

يف لذا البلد«.
تلك الجزئية كانت ما أخرعه السيد عبدامللك 
الحوثل يف ذلاك اليطاب بيصوص املؤامرة 
التل تحااُك ضد الجيوب، وخيها ذكر كلمتل 
»الجياوب والجيوبياني« أرب8َ عارة مرًة، 
ما يظهر ثقتَاه بالقاراءة للواق8 وامليطط 
وحرصه عىل الجيوب والجيوبيني، وقد كرر 
تحذيراتاه يف عادة خطاباات، وكان حدييه 
عن الجيوب يستشاهد خيه باألحداث، سواٌء 
املتدلقاة باليطاوات السادوعيّة األَمريكية 
نحو تمكني اإلْرَلااب من الجيوب أَْو عرضه 
لليموذج الليبل وتطابل امليططني واألعوات 
واألَْلاَداف م8 اليموذج الذي يراع للجيوب.  

بداد مارور أقل مان شاهٍر، أي يف أبريل 
مان الدا  املاايض، ويف خطاب آخر للسايد 
عبدامللك الحوثل لفت خيه إىَل أن »السدوعيني 
يريدون إذالَل اليميياني، وإرسائيل وأمريكا 
أَْكبَاار املستفيدين«، مشرياً إىَل أن »القصف 
السادوعي يدمل عىل تيبيات مواق8 تيظيم 
القاعدة يف الجيوب وُخُصاْوصاً يف املكال«. 

أماا يف خطاباه األخاري بمياسابة املولد 
اليباوي الرياف ويف تقييماه للواقا8 قال 
السايد عبدامللك الحوثال إن »اليموذج الذي 
يف الجياوب بحضاور عاعاش َوالقاعدة يدل 
أن الادور الذي تؤعيه لو تشاويُه اإلساال  
َويمّكان للسايطرة املباارشة املقبولاة من 

األَمريكيني«.

• من حضرموت إَل لحج.. تسليم 
واستالم بني القاعدة والُعـْدَوان 

وبالَدوعة لسايطرة القاعدة عىل عاصمة 
لحج وانتشاارَلاا بشكل سالل يف شوارع 
املديياة واتياذلاا مان املبانال الحكومية 
مقااراً لها عاىل مرأى من طاريان الُداْدَوان 
خهل تديد لألذلان سايطرة القاعدة بشكل 

مماثل عىل زنجبار عاصمة أبني. 
خفل أول يو  من شاهر عيسمرب املايض 
اقتحم مسالحو القاعادة املجم8 الحكومل 

بمديية زنجبار عاصماة أبني ثم انطلقوا يف 
اليو  التايل للسايطرة عىل املديياة بالكامل 

ومديية جدار املجاورة.
ونقلت وكالة رويرتز عن سكان محليني 
يف ذلاك الوقات قولهم إن مسالحل القاعدة 
أقاموا نقااط تفتيش عيد مداخال مدييتل 
وأعلياوا عاربَ مكاربات  زنجباار وجداار، 
الصاوت بدد صاالة الفجر سايطرتهم عىل 
املدييتني .ولل صورٌة تتطابل بشكل كامل 
ما8 الدملية التل جرت خيها السايطرُة عىل 

الحوطة عاصمة لحج االثيني املايض. 
وتبداد لحاج وأباني بيحاو 27 و50 كم 
عىل التوايل مان محاخظة عدن، حيث يرتكز 
تواُجاُد قوات االحتاالل ومرتزقة الساوعان 
وباالك ووتار، ويتواجاد خيهاا ألام مراكز 
قيااعة الغزة إىَل جانب أن عدن ذاتها ال تملك 
مياخاذ برية إىَل اليمن ساوى من أبني ولحج 
التال تسايطر القاعادة عليهما، بماا يؤكد 
االتهامات التل وّجههاا جيوبيون للتحالف 
السادوعي بإساقاط محاخظاات الجياوب 
واحدًة تلو أُْخاَرى يف يد مسلحل اإلْرَلاابيني 
مان القاعادة وعاعاش، إىل جاناب نشااط 
مسالحل التيظيماني يف تصفياة القياعات 
الجيوبية بشاكل يومل عرب االغتياالت التل 

تحدث يف شوارع عدن. 
يف اليالث مان أبريل من الدا  املايض بدد 
أسابوع خقط من الُداْدَوان سيطر مسلحو 
القاعدة عاىل املاكال وأقاموا خيهاا عولتهم 
التل تداملت السدوعيّة مدها بشكل رسمل 
عاىل الجاناب الدساكري والتجااري، وبدد 
ذلك سايطر مسالحو القاعدة عىل أبني بدد 
مرور تسدة أشهر عىل الُداْدَوان وبدد شهر 
الُداْدَوان الدارش يسايطر تيظيام القاعدة 

عىل محاخظة لحج.
كما سيطر التيظيم عىل مساحات كبرية 
من شابوة والضال8 املحاخظتني الجيوبيتني 
واساتطاع التيظيام أماا  أعانُي طائارات 
الُداْدَوان نْهَب مدسكرات الجيش التل تمت 
السايطرة عليها بتواطؤ الفاّر لاعي وعول 
الُدااْدَوان، وقا  بيهِب األسالحة والدبابات 
ميها الساتيدامها يف إقامة إمارات القاعدة 
وعون  وبذلاك  الجياوب،  محاخظاات  يف 
محاخظة املهرة يكاوُن تيظيم القاعدة وْخَل 
امليطط السادوعي قد انجز مهمتَه بتسليم 
الجياوب للقاعادة وتساليم رقااب قياعات 
الحراك الجيوبل لسكاكني مسلحل القاعدة 
وعاعاش؛ ملي8 أي تحارك جيوبل لالنتفاض 
عىل لذا الواق8 الذي لم يشهده الجيوب ميذ 
ثورة ل1 أكتوبر ضد االستدمار الربيطانل.

يسيطر مسلحو القاعدة بشكل كامل على 
حضرموت ولحج وأبين ويتواجدون بشكل جزئي 
في شبوة والضالع فيما يسيطرون على مناطق 

كبيرة في عدن مع مسلحي داعش

مسلحون مجهولون يغتالون مدير أمن املنطقة الحرة بعدن ورجل أعمال يف املنصورة
  - خاص:

اغتال مسالحون مجهولون، يو  أمل األربداء، مديار أمن امليطقة الحرة بمديية 
عدن أثياء مروره يف جولة كالتكل يف طريل مصي8 كيدا عراي بامليصورة.

وذكر موق8 »ليا عدن« أن جية مدير األمن َعبداليارص ساالم سادد ظلت مرميًة 
يف األسفلت لددة ساعات.

ويف ساياق خوىض االنفالت األميل وتزايد مسلسل االغتياالت بمحاخظة عدن اغتال 
مسلحون مجهولون يو  اليالثاء املايض رجل أعمال بمديرية امليصورة.

وقال مصاعر إعالمية إن املسالحني أطلقوا اليارص عىل رجل األعمال محمد عوض 
التميمال لحظة خروجه مان ميزله بمديرياة امليصورة بددن ماا أعى إىل مقتله عىل 

الفور.
ويف سياق متصل نجا الدقيد صالح الحجييل مدير البحث الجيائل برطة مديرية 
امليصورة من محاولة اغتيال إثر عبوة ناسافة ُزرعت بسيارته بدد ذلابه ألعاء صالة 

الظهر بالحل الذي يسكن خيه.
ااة،  وانفجارت الدباوة الياسافة بدد لحظاات من خروجه مان سايارته الَياصَّ

وأُصيب باالنفجار طفل بإصابة طفيفة.
يُذكار أن لذه الحاعثة جاءت بدد ل2 سااعة تقريباً من اغتيال ضابط أميل رخي8 

يُدعى طه حسني الصبيحل قائد االنتشار األميل بالداصمة عدن.
وتشاَهُد محاخظاة عادن وُخُصوصااً مديرية امليصورة عادَة اغتياالت تساتهدُف 
الكواعر األميية والدسكرية والقضائية يف ظلِّ االنفالت األميل الذي تُدانل ميه مديرية 

امليصورة خصوصاً ومديية عدن عموماً.

االغتياالت مقدمة إلسقاط 
عدن رسميًا بيد القاعدة وداعش

أحمد سيف حاشد
االغتيااالُت واالرلااُب يف عدن لل مقدمة إلساقاطها رسامياً بيد 
القاعادة وعاعاش يف ظل خاراغ أميل ووض8 سايايس واجتماعل لشٍّ 

وسيطرة متزايدة لداعش والقاعدة عىل أرض الواق8..
كما أن سقوَط مياطَل يف لحج وأبني بيد القاعدة وعاعش خيه تهيئة 
إلساقاط عدن بساهولة أَْكيَار وتأمني ظهر القاعادة وعاعش وضمان 

نجاح إلسقاط عدن بيرُس..
ُل ساقوط املياطل بساهولة  ممارساُة االغتيااالت واإلرلاب تساهِّ
وبكلفة أقل، كما أن تلك املمارساات اإلرلابية تهلء األجهزَة واملجتم8 
لالستساال  بساهولة؛ بسابب اليوف الاذي تيتجاه تلك املمارساات 

اإلرلابية التل تقو  به عاعش والقاعدة يف عدن وغريلا.
قريباً ساتصبحون عىل وض8 ميتلٍف ورسامل ومدَلان، ولن يفيد 
وقتَهاا االعارتاُف أن القاعدة وعاعش لال من تحكم عادن خدلياً.. بل 
سايجد اإلعالَ  الداملل مساّلط عىل عادن تمهيداً لتدخال عويل جديد يف 

الايَاَمان.
أوبهوا بدده تقولوا بما قلياش لكم..



اليميل ل2 يياير 2016   املواخل ل1 ربي8 اليانل 37ل1لا     الددع )5ا(6 اقتصاد

  - رشيد الحداد:
لام يكتِف الددوُّ السادوعيُّ بقرض عقاب جماعل عاىل أَْكيَار من 
25 ملياوَن مواطن يميل، يدانل ميهم %50 من غياب األمن الغذائل، 
وترتفا8ُ خياه مدادالُت ساوء التغذياة الحااع إىَل %12.7، بال صّدد 
استهداخه مليازن الغذاء الرئيسية يف املحاخظات واملديريات واستهدف 
إمداعات الغذاء، محاوالً خْرَض سياَساة تجوي8 شاملة، من استهداف 
املواطن الايَاَمايل يف لقمة عيشه، َعلَّ ذلك السقوط األَْخاااَلقل يميح 

أثرياء الرياض رياح اليرص.. إىَل التفاصيل: 
احتلات ميازُن الغذاء املرتباة األوىل يف قائمة اساتهداف الُداْدَوان 
السادوعي األَمريكال للقطاعاات اإلنتاجياة يف ميتلاف محاخظاات 
الجمهورياة، وبلاغ إجماايل مياازن الغاذاء الرئيساية واليانوية يف 
املحاخظات واملديريات 6ل5 ميزناً، وجاءت ناقالت الغذاء املساتهدخة 
باملرتباة اليانياة وخل آخار إحصائيات صااعرة عن املرَكاز القانونل 
للتيمياة والحقوق بالداصمة صيداء، خقد بلاغ إجمايل ناقالت الغذاء 
التال اساتهدخت عىل مدى الاا 300 يو  مان الُدااْدَوان ا0ل ناقالت 
غذاء، يضاف إىَل ميازن وناقالت الغذاء اساتهدف الددو سب8 صوام8 
للغاالل يف عدع من املحاخظاات، وُخُصْوصاً صوام8 الغالل الرئيساية 
التل تدد ميازَن اسارتاتيجية تغذّي املحاخظات الشامالية والجيوبية 
مدااً بالقمح عىل مدى الدا ؛ نظراً الرتفاع طاقتها االساتيدابية التل 

تستوعب ماليني األكياس من القمح.

 العدو ينفذ سياسة تجويع 
الُداْدَوان السادوعي مياذ الوللاة األوىل لُداْدَواناه وإلعالنه حظر 
وصاول إمداعات الغذاء إىَل الايَاَمان سادى إىَل شان حارٍب اقتصاعية 
شاملة عىل الايَاَمان والايَاَماييني، وم8 استمرار صموع الايَاَماييني 
يف وجاه الُداْدَوان وخشاله يف تحقيال أَي لدف من ألاداف الُداْدَوان 
والحصاار لجأ الُدااْدَوان إىَل تيفيذ سياساة تجويا8 مميهجة تميلت 
يف تشاديد الحصار ومي8 عخاول إمداعات الغذاء واساتهداف امليازن 
الرئيسية واإلسارتاتيجية للغذاء واستهداف إمداعات الغذاء، من خالل 
قصف املئات من ناقالت الغذاء يف الطرق الدامة يف عدع من املحاخظات 
ُوصوالً إىَل اساتهداف ناقالت غذاء تابدة مليظمة الغذاء الداملل التابدة 
لألمم املتحدة يف صددة ومأرب واساتهداف ميازن غذاء تابدة مليظمة 

صة لا 11  اليونيسيف يف محاخظة ذمار وإتالف تغذية مدرسية ميصَّ
أَلف طالب كانت يف إحدى املدارس التابدة لوزارة الرتبية والتدليم. 

وألن الُدااْدَوان يادرك أن الفجاوَة الغذائياة بني اإلنتااج املحيل من 
القماح وباني االحتياج الفديل الاذي يتم تغطيته من خالل االساترياع 
مان مصاعر خارجية يصل 2ا %، أقد  عىل اساتهداف ميازن الغذاء 
يف 12 محاخظاة يميية؛ بهدف إحداث كارثة إنساانية وإيصال املاليني 
من اليااس إىَل حاخة الجوع الحقيقية، حيث اساتهدف الددو ميازن 
الغاذاء يف 11 محاخظة يميية، واساتهدف تلك املياازن التل مدظمها 
تتب8 تجااراً يف املحاخظات واملديريات بشاكل مميهاج ومتدمد وعون 
أَية تربيرات لتلك الجرائام التل أتلفت كمياٍت كبريًة من القمح، ووخل 
املصاعر خإن خمسة ماليني كيل من القمح كانت يف طريقها لألسواق 
أتلفات يف يونيو املايض أثياء اساتهداف طريان الُداْدَوان صوام8 غالل 
عدن، باإلضاخة إىَل إتالف كميات كبرية من القمح يف ميازن املؤسسة 
االقتصاعية الايَاَمايية يف الداصمة ومحاخظة صيداء ومحاخظة تدز 

ومحاخظات أُْخاَرى. 

استقرار تمويني يف السوق 
عىل الرغم من تكييف الُداْدَوان القصف عىل ميازن الغذاء وتشديد 
الحصار عاىل واِرعات الايَاَمان من القمح والدقيل واملواع األََساساية 
التال ال يمكن الديش بدونهاا، خقد تمكن الايَاَمان من اساترياع ميذ 
مطلا8 الدا  الحاايل مليون و600 أَلاف طن من مااعة القمح، ووخل 
تقريار حديث صاعر عان وزارة الصياعة والتجارة َخإن كميات القمح 
الواصلاة إىَل املوانائ الايَاَمايية خالل الرب8 اليالث مان الدا  الجاري 
بلغت 70ل أَلفا و00ل طن، كما اساتقبل ميياء الحديدة يف ذات الفرتة 
41,845 طيااً مان الدقيال و43,734 طيااً مان األرز، وأكاد التقرير 
الحكومال أواخر الدا  املايض أن إجمايل ميزون الايَاَمان من القمح 

يتجاوز 650 أَلَف طن ويكفل ليمسة أشهر.
ويف الوقت الذي ال يزال الحصاُر املفروُض من عولة الددو السدوعي 
مساتمراً وخشال كاخاة الجهاوع الدولياة لوقاف الحصاار الجماعل 
املفاروض عىل الشادب الايَاَمايل، قادرت وزارة الصياعاة والتجارة 
مؤخاراً احتياجات بالعنا مان ماعة القمح للدا  الحاايل 2016  با 3 
ماليني و25 أَلاف طن، وأكدت أن الايَاَمايياني يحتاجون لا 15ل أَلَف 
طان مان األرز و673 أَلف طن من الساكر َولا أَلف طان من الحليب 

ومشاتقاته و176 أَلف طن من زيت الطدا ، وأكاد املصدر أن الوزارة 
تداد خطاة تموييياة بالتيسايل ما8 القطااع اليااص لتوخاري تلك 
االحتياجات بسالساة، بما يضمن اساتقرار الوض8 التموييل للسال8 

الغذائية واالستهالكية األََساسية للمواطيني.
وأشاارت إىَل أن الوض8َ التموييل يف الساوق مستقر ولم يتغري عىل 
الرغم من اساتمرار الحصار والُداْدَوان، كما اعترب مراقبون استقرار 
الوضا8 التموييل يف الساوق يدوع إىَل تراج8 حالاة الهل8 لدى املواطن 
الايَاَمايل واستقرار مستوى االستهالك واستقرار الدْرض من السل8 
وامليتجاات يف األساواق مقابال الطلب وعاد  تراجده عاىل الرغم من 

الحصار.

انخفاض عاملي 
حتى األسواق الداملية لم تشهد الدا  امليرص  أَيَّة تقلبات يف أسدار 
املواع الغذائية األََساساية بل الدكل من ذلك خقد شهدت أسدار الغذاء 
انيفاضات متبايية ألول مرة بفدل ارتفاع اإلنتاج السيوي من القمح 
وعد  حدوث أَية كوارث طبيدية يف الدول التل تغذّي األساواق الداملية 

بالقمح واألزر والسكر وغريلا من املواع االستهالكية األََساسية.
 ويف ذات االتجااه أظهار تقريار مليظماة األغذياة والزراعاة لألمم 
املتحادة )خاو( انيفاض أسادار الغاذاء الداملية أواخار الدا  املايض 
بيسابة %1.6 بفدل ارتفاع اإلنتاج ووخرة اإلمداعات، وذكرت امليظمُة 
يف تقريار لها أن متوساط مؤرش أسادار الغذاء ساجل 156.7 نقطة 
يف نوخمارب مقابال 3.ا15 نقطاة مددلة يف الشاهر الساابل، وأشاار 
التقريار إىَل تراجا8 أسادار الغذاء يف األساواق الداملية خاالل نوخمرب 
املاايض بيحاو %ل1 مقارنة بيفل الفارتة من الدا  املاايض، وتتأثر 
األساواق الايَاَمايية التل تساتورع القمح من ل2 عولة سلباً أَْو ايجاباً 

بارتفاعات أسدار الغذاء الداملية أَْو انيفاضها.

العالم يحذر ويصمت 
م8 اساتمراِر الُداْدَوان والحصار عىل الايَاَمان الذي عخل شاهره 
الا11، وم8 تزايد الحرب الداخلية، تصاعد أعداع اليازحني من بيوتهم 
مان 1,4مليون نازح يف شاهر يوليو املايض إىَل نحاو 2,5 مليون نازح 
بمددل زياعة بلغت ا %، وتوق8 مكتُب األمم املتحدة لتيسيل الشؤون 
اإلنساانية يف صيداء ارتفااَع أعداع اليازحني عاخل الباالع إىَل 3 ماليني 
نسامة، يف ظل تأكيد تقاريار عولية عخوَل 25 أَلف يميال يومياً عائرة 

الجوع ميذ بداية الُداْدَوان. 
وأكدت ميظمة »أوكسفا « يف آخر تقرير لها أن 13مليون شيص 
بالكاع يحصلون عىل القوت الرضوري وأن 7،6 ماليني يف حاجة ماسة 
إىَل املسااعدات الغذائية، كما أشار برنامج األغذية الداملل التاب8 لألمم 
املتحادة إىَل أن 10 مان أصال 22 محاخظة يميية تواجاه انددا  األمن 

الغذائل عىل مستوى الطوارئ، ولل خطوة واحدة تسبل املجاعة.
ويف ظال تصاعاد التحذيارات الدولية من تفاقم األوضاع إنساانية 
يف الايَاَماان، وإقارار األمام املتحادة أن الحصااَر الاربي والبحاري 
والجاوي املفروض من قبال تحالف الُداْدَوان يرقاى إىَل جريمة حرب 
ضد اإلنساانية، محذرًة يف الوقت نفساه من كارثة إنساانية ُكربى قد 
ال يساتطي8 الدالام تجاوزلاا، إال أنها لم تقم بأي عور من شاأنه خك 

الحصار عىل الشدب الايَاَمايل.
وعىل مدى األشهر املاضية من الُداْدَوان اكتفت الدديد من امليظمات 
الدولياة بإصدار البياناات، خيما عااوعت البدض نشااطها كربنامج 
الغذاء الداملل التاب8 لألمم املتحدة وبالتيسيل م8 »التحالف« وميظمة 

اليونيسيف وأطباء بال حدوع والصليب األحمر الدويل. 

رغاَم حياعية البياك املركازي الايَاَمايل وعد  
إعالناه الوالَء ألي طرف من أطاراف الرصاع، إال أن 
األيااعي الساوعاَء املوالية للرياض التل اساتهدخت 
أماا   الوطيياة  الُدملاة  أسادار رصف  اساتقرار 
الُدماالت الصدبة عىل مدى الدرة أشاهر املاضية 
عاربَ آلياات ساحب الوعائا8 واساتبدالها بالُدملة 
الصدباة، أَْو الحماالت اإلْعااَلمياة امليظماة التال 
تجااوزت اساتهداَف االساتقرار اليقدي للباالع، أَْو 
أثاارت ميااوَف املساتيمرين واملوععاني يف البيوك 
الحكومية أَْو البيوك التجارية واإلْسااَلمية إىَل إثارة 
ميااوِف موظفال الدولة مان انقطااع مرتباتهم؛ 
بسبب الشاائدات التل تستيدمها أعوات الُداْدَوان 
مان خارتة إىَل أُْخااَرى وصاوالً إىَل اساتهداف البيك 

املركزي باعتباره بيك البيوك الايَاَمايية.
أَْكيَاار من محاولة وأَْكيَار من اساتهداف تبيته 
تلاك أعوات الهد  والتدمري، خشالت حتى اليو  بدد 
أَْكيَاار مان 300 يو  مان الُدااْدَوان والحصار من 
تحقيل أَية ألداف عىل أرض الواق8، بل زاع املواطُن 
الايَاَمايل تمساكاً بُدملته الوطيياة وثقًة بالبيوك 
املحلياة، وماا عازز تلك اليقاة التل تجسادت عىل 
أرض الواقا8 طيلة األشاهر املاضية حفااظ البيك 
املركزي عىل القيمة الرائية للريال الايَاَمايل من 
جاناب، وتوخر السايولة املالياة يف القطاع املرصيف 
املحيل بالرياال الايَاَمايل والدملاة الصدبة وبقاء 
االحتياطل اليقدي يف مساتويات آمية، واساتمرار 
البياك املركازي يف الوخاء بالتزاماتاه تجاه موظفل 
والبياوك ورشكات  الحكومياة  واألجهازة  الدولاة 
الرصاخاة، باإلضاخاة إىَل عاد  لجوء البياك إلصدار 

نقدي جديد أَْو االستدانة اليارجية.
كلُّ تلاك اليجاحاات يف الجاناب املاايل ضاعفت 
املركازي  البياك  تجااه  الريااض  عدائياة حلفااء 
الايَاَمايال الذي اساتمر يف القيا  بادوره الوطيل 
واملارصيف عون توقف، ورغم تراج8 اإليراعات املالية 
للحكوماة من إياراعات مبيدات اليفاط أَْو إيراعات 
الرضائاب والجماارك نتيجة الحصاار ومي8 تدخل 
املواع الغذائية والكمالية، إال أن تراج8 تلك اإليراعات 
لام تيدكل سالباً عاىل أعاء البيك وقياماه بواجبه 
الوطيل يف رصف مرتبات موظفل الدولة يف الجيوب 
والشامال مداً كاملدتاع، ولو ما أثار ارتياحاً شدبياً 
واساداً؛ كاون موظفال الدولة يميلاون 22 % من 
إجماايل القاوى الداملة يف البالع، واساتمرار رصف 
مرتبات املوظفني سالم يف تماُسك مئات اآلالف من 

األرس وعد  انزالقها نحو الفقر املدق8.
وم8 ذلك حاولت تلاك األعوات الهدامة واألياعي 
الساوعاء التالُعَب بأسدار الرصف وسحب الدمالت 
الصدبة من السوق، ورغم خشالها املتكرر، إال أنها 
عاوعت استهداف البيك املركزي واالستقرار اليقدي 
عرب بث الشائدات والحمالت اإلْعااَلمية الهاعخة إىَل 
إثاارة القلل اليفيس بني موظفال الدولة من خالل 
نرلا أخباراً مزعومة قالت ِخيها إن البيك املركزي 
يواجاه أزمة مالية حااعة، ووصَل حّد تلاك املزاعم 
املفضوحاة إىَل رخاض إعارة البياك رصف مرتباات 
شاهر يياير الجاري ملوظفل الدولة، وتياسات تلك 
الجهاات أنها سابل أن وقفت وراء نفل الشاائدة 
ويف نفال التأرياخ يف ييايار مان الداا  2015 ، 
وزعمات أن البياك املركازي يواجاه عجازاً ماليااً 

كبارياً وأنه لن يساتطي8 رصف مرتباات املوظفني 
وموازناات الاوزارات التشاغيلية، إال أن البيك أثبت 
عكال تلك الشاائدات خاساتمر يف رصف املرتبات 
وتدزيز البيوك املحلية بالدمالت الصدبة عون توقف 
طيلة الدا  ومّول خاتورة املشتقات اليفطية واملواع 
الغذائية والكمالية املستورعة من اليارج بالدمالت 

الصدبة. 
وتزاُميااً ما8 الحملاة اإلْعااَلمياة امليّظمة التل 
تشايها مواقا8 حازب اإلصاالح ومواقا8 موالياة 
للُدااْدَوان وتساتهدف البياك املركازي الايَاَمايل 
تحادث كلٌّ مان رئيل الحكوماة املساتقيلة خالد 
بحااح باأن البياك املركازي كان مكتظااً باألموال 
مطل8 الداا  2015 ، إال أن بحاح لم يبني أساباَب 
خشله وحكومته يف إقرار موازنة عامة للدولة الدا  
املايض، باإلضاخة إىَل أن رئيَل الحكومة املساتقيلة 
تياىس بأن البيك املركزي مساتقلٌّ اساتقالالً كامالً 
ويدمال باكل اساتقاللية وعون أَي تدخل مان أَية 
جهاات سياساية أَْو حزبية أَْو أَية تياارات أُْخاَرى، 
وأن البياك لم يدلن مياذ مطل8 الدا  املايض عن أَية 
صدوبات أَْو يشاكو أَية تدخاالت من أَي طرف كان 
ويماارس عوره يف قياعة الدملية املرصخية بشاكل 

طبيدل.
املركازي  البياك  اساتهداف  محااوالت  وتأتال 
الايَاَمايال لددة أساباب: ميهاا نجااح البيك ميذ 
الوللاة األوىل للُدااْدَوان والحصاار بإغاالق كاخاة 
أباواب املضاَرباة بالدوالر يف ساوق الرصاخة املحيل 
من خالل توجيه البيوك واملصارف املحلية بالتدامل 
بالريال الايَاَمايل، ووقف عملية بي8 الدوالر.. وتلك 

الضواباط واإلجراءات التال اتيذلاا البيك أغلقت 
باب املضاربة بالدملة وأجربت أعوات الُداْدَوان عىل 
إعااعة مئات امللياارات من الرياالت التل ساحبولا 
قبيال الُدااْدَوان والحصاار بأساابي8 بتوجيهاات 
مسابقة من قبال بدض األحازاب والتياارات التل 

خقدت مصالحها إىَل البيوك.
املوالياة  الداخلياة  األعوات  تلاك  خشالت  كماا 
للُدااْدَوان يف تحقيال خطاط الدادو الددائية التل 
اساتهدخت استقرار أسادار رْصف الُدملة الوطيية 
أمااَ  الُدماالت األجيبياة يف الساوق املحايل بداد 
إصدار اللجية اليورية الدليا قراَر تدويم املشاتقات 
اليفطياة، ولاو القرار الذي اساتغل مان قبَل تلك 
األعوات التال بذلات ُكّل الجهاوع للطدان بيارصة 
الوطان، خساارعت إىَل ختاح ساوق ساوعاء لراء 
الدماالت الصدبة إال أنهاا اصطدمت بوجوع عرض 
نقدي كبري من الدملة السادوعية يف الساوق، خظل 
سادر الريال السادوعي قريباً من السدر الرسمل، 
باإلضاخة إىَل خشلها بالتالعب بأسدار رصف الدوالر 
ولام تساتط8 إحاداث أَي التازاز يف سادر رَصف 

الدملة الوطيية أما  الدوالر يف السوق.
وما أثاار حقد تلك األيااعي الساوعاء عىل البيك 
املركازي الايَاَمايال إعالناه تحدياَد سادر الدوالر 
بيفل السدر السابل عون أَي تغيري، ولو ما كبدلا 
خسائَر خاعحة َوأخشل كاخَة خططها، باإلضاخة إىَل 
إعالن البيك حزماًة من اإلجاراءات املصريية والتل 
عازَّزت مكاناَة الُدملاة الوطيياة كدملة ساياعية 
يف الساوق املحايل وميدات التدامل بالادوالر يف أَية 

تدامالت عاخلية باستيياء التدامل اليارجل.

حرُب ال�صتهداف عرب ابتزاز لقمة العي�ش تزيد متا�صك اليمنيني 
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 للعلم 
عى مدى السنوات الماضية كان الحديث عن 
ث�روة ال�يَ�َم��ن من الذهب يرُبُز موس�مياً عى 
صفحات وسائل اإلْع�اَلم، ويتوارى بعد انتهاء 
الدعاي�ة االْنتَخابي�ة بأي�ام، وكأن االحتياطات 
الهائلة من الذهب التي تمتلكها ال�يَ�َم�ن مجرد 
خيال وليس�ت حقيق�ة، وكما تؤكده�ا األرقام 
والدراسات فهي حقيقة دامغة وهناك عدد كبير 
من الركات الدولية العاملة يف إنتاج وتس�ويق 
الذه�ب قدم�ت إَل صنعاء وأبرمت ع�دة عقود 
م�ع الجان�ب الحكوم�ي والبعض منه�ا أجرت 
مس�وحات يف عدد من المناطق الغنية بالمعدن 
النفيس، وأُْخ�َرى بدأت عملية استخراج الذهب 
يف منطق�ة المحرق يف محافظة حجة، أما بعض 
ال�ركات الدولي�ة فواجهته�ا تحدي�ات أمنية 

وغادرت البالد.
وبالع�ودة إَل حدي�ث األرقام عنم�ا تكتنزُه 
ه�ذه األرض الطيبة من خيرات نتطرق إَل أهم 
مواق�ع الذه�ب الواقع ضمن صخور األََس�اس 
والت�ي تتواج�د يف وادي م�دن )حرضم�وت(، 
حيث تؤكد الدراس�ات الحديث�ة أن االحتياطي 
الذهب يف ال�وادي يقدر بنح�و 6,7 مليون طن 
بدرج�ة تركي�ز 1.34 ج�رام ذه�ب يف ُكّل طن 
صخور حاوية عى الذهب، كما تشير إَل وجود 
احتياطي ي�راوح بين 20 إَل 60 مليون طن يف 
منطقة الحارقة )حج�ة(، بمحتوى يراوح بين 
1 حت�ى 1.65 جم ذهب ج�رام ذهب يف ُكّل طن 

صخور حاوية عى الذهب.
كما تؤكد الدراس�ات وجود مواقع الذهب يف 
صخور األََساس، يف مناطق أُْخ�َرى عاهم، وادي 
ح�رض، بع�الن، وادي رشس، وادي الحريرة 
)حجة(. الفيض، وادي مروان، وادي العرض، 
المحف�ر )صع�دة(.  النش�ور،  وادي  حي�دان، 
صربي�ن، الل�وذ، وادي الكحيل، فلح�ان، وادي 
عطف رب�اق، وادي النماصة، والمطمة، الريان 
)الجوف(. نج�د المالجي، ش�طبه، معجب، إم 
رصه )أبين(. بحره، يام، نقيل غيالن )صنعاء(.

إال أن نس�بة تواجد الذهب يف تلك المناطق ال 
تزال بحاجة إَل دراس�ات تفصيلية، حيث تشير 
الم�ؤرشات الجيوكيميائي�ة إَل وج�ود الذه�ب 
بنس�ب جيدة ت�راوح بي�ن 1 إَل 18 جراماً من 
الذه�ب يف الط�ن الواحد من الصخ�ور الحاوية 
للذهب، وترتفع هذه النس�ب يف بعض المناطق 

بشكل محدود جداً. 
كم�ا تتواج�د تمعدنات الذه�ب يف الصخور 
الربكاني�ة يف العديد م�ن المناط�ق ال�يَ�َم�نية، 
ووف�ق الدراس�ات االستكش�افية الحديثة التي 
نفذت يف الصخ�ور الربكانية فإنها أكدت تواجد 
تمعدن�ات للذه�ب يف مناط�ق ش�هارة، مناخة 
وعاثي�ن، وتمعدن�ات أُْخ��َرى للذه�ب ضم�ن 
الصخور الربكانية المتأث�رة بتغيرات حرمائية 
نتيج�ة تأثرها بالمي�اه واألبخرة الح�ارة مثل 
مناطق ورق�ة، عتمة والوازعي�ة، باإلضافة إَل 
تواج�د الذهب ضمن الصخ�ور الربكانية يف كٍلّ 
من مديرية عتمة، ورقة، عاثين )ذمار( بنس�بة 
0.12 ج�رام إَل 3.2 جرام ذهب يف ُكّل طن من 
الصخ�ور الحاوية للذهب. ويف مديرية الوازعية 
)تع�ز( بنس�بة 0.6 جرام ذه�ب يف ُكّل طن من 
الصخور الحاوية للذهب، ويف ش�هارة )عمران( 
بنس�بة 0.5 جرام ذهب يف ُكّل طن من الصخور 
الحاوي�ة للذه�ب ويف منطقة خ�والن � مناخة 
)صنعاء( بنس�بة 0.3جرام إَل 0.5 جرام ذهب 
يف ُكّل ط�ن م�ن الصخور الحاوي�ة للذهب، ويف 
مديري�ة القفر )إب( بنس�بة 0.5 جرام ذهب يف 

ُكّل طن من الصخور الحاوية للذهب.

جلاأت اإَل ال�صائعات ل�صتهداف البنك املركزي الـَيـَمـني
 األيادي السوداء تفشل يف العبث باستقرار أسعار صرف العملة الوطنية 
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رئي�ش اللجنة الثورية العليا يد�صن احلملة ال�صعبية الوطنية �صد العدوان الأمريكي على بالدنا

اليمنيون بهشتاق واحد: أمريكا تقتلنا

  - خاص:
عّشان رئياُل اللجية اليورياة الدليا محمد 
عايل الحوثال، ياوَ  اليالثااء املاايض، بميدان 
التحريار بصيدااء الحملة الشادبية مليالضة 

الددوان األمريكل عىل بالعنا.
يف  الدلياا  اليورياة  اللجياة  رئياُل  وقاال 
انطاالق الحملاة: ”نرخا8ُ اليو  اللوحاَة األوىل 
يف خدالياة حملة شادبية يميية ضاد الددوان 
األمريكال عاىل بالعناا، مان ميطلل الشادور 
باملسائولية واستشاداِر اليطر األمريكل عىل 

الشادب اليميل ووقوف أمريكا بشكل مبارش 
وغاري مباارش يف عمليات قتل الشادب اليميل 
ومسااندة أعواتهاا يف اإلقليام والدالام لقتال 
الشادب اليميال وتدمري مقدراته واساتقراره 

ووحدته ونسيجه االجتماعل ومستقبله«.
وأكاد أن الحملاَة ساتدمل عاىل توضياح 
السيط الشدبل الحقيقل من الدور األمريكل 
املباارش يف الدادوان عاىل اليمان واساتهداف 
واألساواق  واملسادفني  والصياعيان  املدنياني 
واإلعاال   الساكيية  واألحيااء  واملسااجد 
اليدمياة والصحية  واإلعالمياني والقطاعات 
واملستشافيات وماوارع املياه وحتاى مياطل 

الرعال ومازارع املواطياني ومصااعر عياش 
الطبقات األكير خقراً.

الدلياا  اليورياة  اللجياة  رئيال  وأضااف 
”أمريكا تدتمد يف نهجها وسياستها عوماً عىل 
قتل املدنيني لرتجيح كفتها يف الدمل الدسكري 

وتركي8 الشدوب والدول«.
وأطلل ناشاطون يمييون وعارٌب وأجانُب 
عاىل مواقا8 التواصل االجتماعل »خيسابوك« 
َو“تويارت” حملاًة تفضاح الوالياات املتحادة 
األمريكية وتورُّطها بجرائم الحرب عىل بالعنا.

وعشيت الحملة بهاشتاق:
 #امريكا_تقتل_الشدب_اليميل  

#USAKILLSYEMENIPEOPLE
ويشارك يف الحملة ناشطون عرب وأجانب 
من ميتلف الجيسايات؛ تضامياً م8 الشادب 
اليميال الاذي يتدارض لحارب إباعة شااملة 
تشاارك خيهاا أكير مان 20 عولة عىل رأساها 

الواليات املتحدة األمريكية.
كما تهدُف الحملة إىَل خضح الدور األمريكل 
السادوعي وما تقو  به يف امليطقة من اشدال 
للحروب والرصاعات تحت مسميات وشدارات 
ميتلفة اضاخاة إىَل نر صور جرائم التحالف 
األمريكل السادوعي الذي تُرتكاب بحل اليمن 

واليمييني ميذ أكير من 300 يو .

وتأتال لاذه الحملُة بدد ترصيحاات وزير 
اليارجياة األمريكال »جاون كاريي« خاالل 
مؤتمر صحفل ُعقد السبت 23 يياير الحايل يف 
الريااض م8 وزير خارجية اليظا  السادوعي 
عااعل الجباري والذي أَقارَّ خيه بدعام التحالف 

الذي تقوعه السدوعية عىل اليمن.
وكان وزيُر خارجية اليظا  السادوعي أعىل 
بترصيحات يف وقت سابل عقب لقائه نظرييه 
األمريكال والربيطانال يف ليدن أقار خيها بأن 
لدى نظاماه ضباطاً أمريكياني وبريطانيني يف 

مركز القياعة والتحكم للددوان عىل اليمن.

الوقفات االحتجاجية تتواصل َأَمام مبنى اأُلَمــم املتحدة 
بصنعاء للتنديد بالصمت املطبق إزاء جرائم العدوان

مشايخ وأعيان ووجهاء مديرية 
القفر بإب يؤكدون على رص 

الصفوف لدحر الغزاة واملرتزقة

أبناء محافظة حجة: أمريكا رأس الحربة يف العدوان على بالدنا 

قبائل سنحان وبني حشيش يواصلون تقديم القوافل الغذائية دعماً ألبطال الجيش واللجان الشعبية

  - صنعاء
نُّظمت بساحة الال إنسانية أََماَ  مقر 
األَُماام املتحدة بالداصمة صيداء االثيني 
املايض، الوقفة االحتجاجية الشدبية الا 
16 للتيديد باساتمرار الددوان السدوعي 
األمريكال والحصار الجائر ضد الشادب 

اليميل.
أن  الوقفاة  يف  املشااركون  وأكَّاد 
اساتمراَر الصمات الادويل عان جرائام 
اإلبااعة الجماعية التال يرتكبها تحالف 
الدادوان ُكّل يو  بحل املدنياني يف اليمن 
واستيدامه للقيابل الديقوعية واألسلحة 
املحرمة عولياً، سابقة خطرية وانتكاسة 
كبرية للقانون الادويل الذي ميح الددوان 
املجاازر  مان  مزياد  الرتاكاب  ُخرصاًة 

والجرائم.
وأشااروا إىل أن لاذا الصمات الادويل 
والتواطؤ يدتارب رشعية لجرائام اإلباعة 
وميح القتلة غطاًء ملمارساة وحشيتهم 
ضاد اإلنساانية يف اليمان.. مؤكديان أن 
األَُماام املتحادة أصبحت رشيكاً حقيقياً 
يف جرائام اإلباعة الجماعية بحل اليمييني 

بدعمها اليظا  السدوعي.
وععا املحتجون الدَوَل عائمة الدضوية 
حقاوق  وميظماات  األمان  مجلال  يف 
اإلنساان إىل املساارعة يف اتيااذ موقاف 
عاجل وعاعل والياروج عن صمتها عما 

يدور يف اليمن والقيا  بواجبها اإلنساانل 
ورخا8  الدادوان  إيقااف  يف  واألخالقال 
الحصاار عىل الشادب اليميال املتواصل 
ميذ أكير مان 300 يو  ومحاكمة اليظا  

السدوعي كمجر  حرب.
وضدااً  خّلاف  الدادوان  أن  وأكادوا 
إنساانياً سايئاً وكارثاة مأسااوية جراء 

القصاف والحصاار واساتهداف البيياة 
السكيية  دات  التحتية واألساواق والتجمُّ
ورضب املستشفيات واملدارس واملساجد 
الغاذاء  ومياازن  املدنياة  وامليشاآت 
وشااحيات نقل املواع الغذائية ومحطات 
الوقاوع والكهرباء وكل ماا يتدلل بحياة 

املواطن اليميل.

  - إب
اساتهجن أبياُء ومشايخُ وأعياُن ووجهاء مديرية القفر 
بمحاخظاة إب اساتمراَر الدادوان األمريكال السادوعي يف 
ارتاكاب جرائمه بحل املدنيني وتدماري ُكّل مقومات الحياة 

يف بالعنا.
وأكادوا يف وقفاة احتجاجياة لهم ياو  اليالثاء رضورة 
مواَصلاة الصماوع ورّص الصفاوف وتوحياد الجهاوع من 
أجال عْحِر الُغازاة واملرتزقة وُكّل َمن يحاول املسااَس بأمن 

واستقرار وسياعة الوطن.
وَحيَّاا املشااركون الادوَر البطاويلَّ للجياش واللجاان 
الشادبية وعورلام الباارز يف التصدي لكل لاذه املؤامرات 
وإحباطها وإخشال كل املحاوالت الرامية إىل احتالل البلد. 

  - حجة
ة ياو  اليالثاء  نّظام أبيااُء مديية حجَّ
وقفة احتجاجية، مساتيكرين اساتمراَر 
جرائام الدادوان عاىل بالعناا، ومحّملني 

أمريكا مسؤوليَة قتل الشدب اليميل.
ورخا8 املحتجون الختاٍت كياريًة ُكتب 
عليهاا عباارة )أمرياكا تقتال الشادب 
اليميال(، وذلاك يف إطار الهبة الشادبية 

لفضاح جرائام الدادوان وكشاف الدور 
املحايل  الداا   للارأي  خيهاا  األمريكال 

واإلقليمل والدويل.
لال  أمرياكا  أن  املحتجاون  وأّكاد 
بالعناا،  عاىل  الدادوان  يف  الحرباة  رأُس 
وأن السادوعيَة ماا لال إال أعاٌة تحركها 
ترصيحاات  أن  موّضحاني  واشايطن، 
املساؤولني األمريكياني أوضحات الادوَر 

الرئيَل لهم يف الحرب عىل اليمن.

الوقفاة  يف  املشااركون  وأكاد 
االحتجاجياة ععَمهم وإساياعلم ألبطال 
الجياش واللجاان الشادبية املرابطني يف 
ميتلاف الجبهاات حتى يتحقال اليرص 
األكيد والكبري لكاخة أبياء الشدب اليميل 
بإذن اللاه، مؤكدين عىل الصموع واليبات 

يف وجه الددوان مهما طال به الزمان.
وشاهدت مديية حجة حراكاً شادبياً 
ميالضااً للدادوان عىل اليمان ميذ بداية 
الوقفاات  إقاماة  يف  تميال  الدادوان، 
االحتجاجياة وتقديام القواخال الغذائية 
ورخد الجبهات بالرجال املقاتلني ملواجهة 

الددوان يف ُكّل جبهات القتال.
ة  إىل ذلاك نّفذ إعالمياو محاخظة حجَّ
ياو  أمال األربدااء، وقفاة احتجاجية 
أََما  املجم8 الحكومل، تيديداً باستهداف 
اإلعالمياني من قبال الدادوان األمريكل 

السدوعي عىل بالعنا.
واساتيكر املشااركون يف الوقفاة ُكلَّ 
جرائام الدادوان البشادة يف اساتهداخه 
للمدنياني واالعالميني والتال كان آخرلا 
استشاهاع مصّور قياة املسارية لاشام 

محمد الحمران.
اإلعاال   أن  إىل  املشااركون  وأشاار 
الصااعق وكاواعره الريفاة واحاٌد من 
اساتهداف  يف  الدادوان  أَْلاَداف  ألام 
الحقيقة وإسكات صوت الحل.. مدليني 
الدادوان  آلاة  اساتمراَرلم يف مواجهاة 
بصادق الكلمة وثبات وصماوع اليمييني 

بكل خئاتهم ويف ُكّل الجبهات.

  - صنعاء
قاّد  أبيااُء وأعيااُن ومشاايخ مديرياة سايحان 
بمحاخظاة صيدااء، يو  االثياني املاايض، قاخلَة ععم 
غذائياة جديدًة ألبطاال للجيش واللجاان املرابطني يف 

جبهات البطولة والقتال.
 وأخااع مصدر محيل أن لاذه القاخلة لل الدارشُة، 

وقد قدمها أبياء سيحان تحت اسم قاخلة التحدي.
 مان جهته أوضح وكيل محاخظة صيداء املسااعد 
للقطااع الرقال الجيوبال عبدالقااعر الشااوش أن 
لة باملواع  القاخلَة تضم مركبات ميتلفة األحجا  محمَّ
الغذائياة والُفاُرش والبطانياات واملالبال واملاوايش 

واألموال وغريلا من مواع اإلغاثة.. 
مشايداً بتفاعال أبياء سايحان وبجهاوع ميتلف 
رشائح املجتم8 وحرصهم عىل ععم الجيش واللجان يف 
جبهات القتال، وتقديم ما يملكون من أجل الدخاع عن 
الوطن وساياعة أراضيه وعحر الغازاة ومرتزقة الددو 

السدوعي.
كما أشااع بدور الجانب اليسوي يف مديرية سيحان 
مان خاالل تقديمهان الددياد مان القواخل الشادبية 
َوالُحيل؛ ععماً ألبطال الجيش واللجان الشدبية والذين 
يسطرون مالحم الوخاء والدزة ضد التحالف األمريكل 
السادوعي يف نجاران وجيازان وعساري ويف الجبهاات 

الداخلية باملحاخظات.
مان جانبهم، اعترب أبياء سايحان أن لاذه القاخلة 
لال أقل ما يمكان تقديماه ألبطال الجياش واللجان 
الشادبية؛ كونهم يقدمون أرواحهام وعماءلم الزكية 
من أجال أن ييترص الوطن ويُكرس أناف الددو الغازي 

ومرتزقته.
كماا قّدَ  أبياُء ُعزلة الرس األوساط ببيل حشايش 
محاخظاة صيدااء، صباح أمال األربدااء، قاخلة من 
املاواع الغذائياة والتموييياة؛ ععمااً وإساياعاً للجيش 
واللجاان الشادبية يف جبهاات القتاال، مؤكدين أنهم 
يََد والَدْوَن باملال والرجال ألبطال الجيش  سيظلون السَّ

واللجان الشدبية. 
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ان يف تقريرها الثاين حول جرائم العدوان: وزارة حقوق الإْن�صَ

استشهاد وإَصـاَبة أكثر من 21 ألف مدني يف قصف طريان العدوان األمريكي السعودي على اليمن
عدد النازحني جراء العدوان وصل إل 2 مليون ونصف املليون نازح

�صل�صلة غارات متوا�صلة على العا�صمة �صنعاء

إصـابة 7 مواطنني يف قصف لطريان العدوان األمريكي السعودي 
على منطقة بالد الروس بسنحان

اإ�صـابة 3 مواطنني يف ق�صف على ريدة بعمران 

طريان العدوان األمريكي السعودي يدمر املجمع الحكومي بمحافظة 
ذمار ويلحق أضرارًا كبرية بمنازل املواطنني

  -  خاص
طالبت وزارُة حقاوق اإلنَْساان األَُمااَم املتحدة 
ومجلَل األمن الدويل، بتشكيل لجية عولية مستقلة 
ومحايدة للتحقيل يف الجرائم التل يرتكبها الددوان 
األمريكل السدوعي يف بالعنا ميذ 26 مارس 2015.
كماا طالبت الاوزارة يف مؤتمار صحفل عقدته 
يو  أمل األربداء بصيدااء، األَُماام املتحدة القيا  
بدورلا اإلنَْساانل يف تقديم املسااعدات اإلنَْساانية 
واإلغاثية للشدب اليميل جراء الجرائم واالنتهاكات 

الجسيمة التل يرتكبها تحالف الددوان.
وأطلقت الاوزارة يف املؤتمر الصحفال، التقريَر 
اليانل حول الجرائم واالنتهاكات الجسيمة للقانون 
الدويل اإلنَْساانل والقانون الدويل لحقوق اإلنَْسانل، 
حيث نارت يف التقريار إحصائية أولياة لألرضار 

الياجمة من تحالف الددوان.
وأكدت الوزارة يف تقريرلا أن الددوان اساتهدف 
عدع 37ا تجمداً ساكيياً، وتسابب يف مقتل 6,677 
مدنيااً بييهم ل3ا طفالً و3لل امارأة، إضاخة إَلاى 
إَصاابَة 15176 مدنياً بييهام ا172 طفالً وا0ل1 

امرأة.
وأشاار التقريار إَلااى أن الدادوان عّمار ل33 

ميشاأة صحية َول1لل ميشاأة وثروة زراعية، ل2 
ميشاأة رياضية و62 طرق وجسور و36 جامدات 
حكومياة وخاصة و52 مدالد مهيية وخيية وللا 

مدرسة.
كما عّمر الددوان بحساب تقريار وزارة حقوق 
اإلنَْسان 0ل موقداً أثرياً واا مسجداً و0ل1 ميشأة 
نفطياة وغازياة و150 مصيداً حكوميااً وخاّصة، 
إضاخاة إَلااى 1,372 تجمدات ساكيية و6 موانئ 

بحرية وبرية و13 مطاراً.
ولفات التقرير إَلاى أن عادَع اليازحني جراء لذا 

الددوان بلغ 2 مليون ونصف املليون نازح.
وأشار التقرير إَلاى أن 5.ل مليون طفل أصبحوا 
الطفولاة  بأماراض  اإلَصاابَاة  ليطار  مدرضاني 
امليتلفة واإلَصاابَة بساوء التغذية وارتفاع مددالت 
اإلَصاابَاة باملالرياا إَلااى 20 أَلف حالاة وإَصاابَة 
سابدة آالف و70ل بحماى الضياك وإَصاابَاة أَلف 

َو7ا2 بمرض الحصبة.
الصياعياة  امليشاآت  توقاف  التقريار  وأظهار 
أَلاف صيااع   126 بفقادان  واملتميال  واإلنتاجياة 
أعمالهام وتوقاف 6ل1 جمدياة عان الدمال وكذا 
احصائية رسمية حول ارتفاع نسبة األطفال خارج 
املادارس إَلااى %7ل أَي ا.2 ملياون طفل وإغالق 

ثالثة آالف َولل5 مدرساة وحرمان ماا يقارب من 
ا.1 ملياون طالب مان مواَصلة واساتكمال الدا  

الدرايس. 
وبنّي التقريُر تدلور أَْوَضااااع حقوق اإلنَْساان 
نتيجاة الددوان وتضمان املاؤرشات الكمية لحجم 
األرضار واليساائر التال تدرضت لهاا اليمن ومن 
ضمن تلك االنتهااكات التل وثقهاا التقرير انتهاك 
الحال يف الحيااة والحرياة واألمان من خاالل قتل 
واساتهداف املدنيني واساتهداف املراكز وامليشئات 
األميية؛ بهدف نر الفوىض وزعزعه األمن وإعاقة 

الددالة.
واساتدرض التقريار اآلثاار السالبية واملدمرة 
للددوان عىل اليمن وشدبه من خالل استهداخه لكل 

مقومات الحياة يف اليمن.
وخاالَل حفال إْطاااَلق التقرير أوضاح القائم 
بأعمال وزير حقوق اإلنَْساان عيل صالح تيسري أن 
تلك األرقا  التل تضميها التقرير لل أولية.. مؤكداً 
أن الهدف من إْطااَلق التقرير كشف حقائل وأبداع 
املؤامارة التل يتدرض لها اليمن وتوضيح بشااعة 
االنتهااكات وحجام الدماار الاذي خّلفاه الددوان 
السادوعي األمريكال املتواصل يف اساتهداف اليمن 

وشدبه.

  -  خاص
األمريكال  الدادوان  طارياُن  واَصاَل 
السدوعي َشنَّ غاراته املكيفة عىل الداصمة 
محاخظاة  مديرياات  مان  وعادع  صيدااء 

صيداء.
وشن طريان الددو يو  أمل األربداء 27 
ييايار، سلسالة غارات عىل مبيى الهيدساة 
الدساكرية وغاارات أخارى بالقارب مان 
ميطقة اليهدين، كما شان طاريان الددوان 
غارتني عاىل مبيى إعارة البحاث الجيائل يف 
ميطقة ذلبان شامال الداصمة، و7 غارات 

عىل مدسكر الصباحة.
وأصيب سابدة أشاياص جاراء غارات 
لطاريان الدادوان األمريكل السادوعي عىل 

مديرياة بالع الاروس بمحاخظة صيداء يو  
اليالثاء املايض.

وشان طريان الدادوان أرب8 غاارات عىل 
مبياى إعارة األمن، مماا أعى إَلااى إَصاابَة 
سابدة أشاياص خمساة ميهام يحملون 
الجيسية األثيوبية َوشن غارتني عىل املجم8 

الحكومل باملديرية.
كما اساتهدف طريان الددوان السدوعي 
مطار  بيال  مديرياة  يف  األشاغال  مبياى 

باملحاخظة.
وأوضح مصادٌر محايلٌّ باملديرية لوكالة 
األنبااء اليميية سابأ أن الطاريان األمريكل 
السادوعي الغاشام شان أرب8 غاارات عىل 
مبياى مكتاب األشاغال يف ميطقاة بوعان 
يف بيال مطر، َماااا أَعَّى إَلااى تدمري املبيى 

بالكامل.

َع املجلاُل املحايل بمحاخظة صيداء  وندَّ
السادوعي  االمريكال  الدادوان  باساتمرار 
الرببري واستهداف البيية التحتية ومقدرات 
الوطان واخرلا املجما8 الحكومال وإَعاَرة 
األمن بمديرية بالع الروس ومكتب االشاغال 

يف بيل مطر.
وأكاد محيل صيدااء يف بيان لاه أن لذه 
الجريماة شاالٌد آخر عاىل بشااعة وحقد 
ولمجية مملكاة اليفط َوالذي بلغ ذروته يف 
استهداف امليشآت الحكومية والياصة ميذ 

أَْكيَاار من 300 يو ..
اليظاا   تيبُّاط  أن  إىل  البياان  وأشاار 
السادوعي وحالة اليأس يف عدوانهم الدبيل 
عاىل اليمن، وعد  تحقيال أَيِّ انتصار يذكر 
ميذ بادء عدوانهام، يؤكد قرب انكساارلم 

اما  صموع وبسالة الشدب اليميل.

كما استيكرت املحاخظة استمرار صمت 
وخياوع املجتما8 الادويل الذي باات حليفاً 
رئيسااً م8 نظاا  آل سادوع يف ُكّل جرائمه 

بحل اليمن واليمييني.
األمريكال  الدادوان  طارياُن  وعااَوَع 
السادوعي اليالثاء املايض شانَّ غاراته عىل 

مديرية بيل مطر بمحاخظة صيداء.
واساتهدف طاريان الددو بياالث غارات 
ميطقاة الصباحاة، َماااا أَعَّى إَلاى أرضار 
وممتلاكات  الساكيية  األحيااء  يف  بالغاة 

املواطيني.
ويف مديرياة نهام َشانَّ طارياُن الددوان 
األمريكال السادوعي ياو  اليالثااء املايض 
خمال غارات عىل ميطقة بران، كما قصف 
بيالث غارات أخرى عىل ميطقة الفرضة. 

  -  خاص
أغار طرياُن الددوان األمريكل السدوعي، 
8 الحكومل  خْجاَر أمل األربداء، عاىل املجمَّ
بمحاخظاة ذماار وذلاك بصاروخاني، َمااا 
ر عدع من  أَعَّى إَلااى تدمريه بالكامال وترضُّ

املكاتب الحكومية يف إطار املجم8.
إَلااى تارضر عادع  املصااعر  وأشاارت 
من مياازل املواطياني يف الحاارات املجاورة 
للمجم8 وإَصاابَة عدع من الساكان بحاالت 
اختيااق جراء الغاازات واألتربة امليبدية من 

الصواريخ وُحطا  املبيى.
وأكدت املصاعُر عد  سقوط أَية ضحايا.. 
الختاة إَلااى أناه تام إخاالُء جميا8 املبانل 

وإغالق مجم8 املحاخظة قبل عدة أشهر.
وشن طريان الددوان األمريكل السدوعي 
الغاشام خجر اليالثااء املاايض غارتني عىل 
مديية ذمار، َمااا أَعَّى إَلاى إَصاابَة مواطن 

بجروح.

واستهدف طرياُن الددوان مصيداً للمواع 
الغذائية اليفيفاة جوار جامدة ذمار للمرة 
اليانياة، َماااا أَعَّى إَلااى تارضر قاطارات 
نقل كانات مركونًة عىل مسااخة قريبة من 

املصي8.

وشن طريان الددوان األمريكل السدوعي 
يو  اليالثااء املايض عدة غارات عىل مديرية 
جبال الارق بمحاخظاة ذمار، مساتهدخاً 
ميطقة محني يف عزلة بيل أسدد بغارتني.

ثالثاة  أصياب  عماران  محاخظاة  ويف 

مواطيني يف سلسالة غاارات شايها طريان 
الدادوان األمريكل السادوعي ياو  اليالثاء 
املايض عىل مديرية ريدة محاخظة عمران.

واساتهدف طريان الدادوان ميطقة عكم 
ريادة وبيات القحاو  يف رأس نقيال غولاة 
عجيب، حيث ألحال أرضاراً بالغة يف األرواح 
واملمتلكات الدامة والياصة يف املحاخظة.

وشن طريان الددوان األمريكل السدوعي 
يو  أمل سلسالًة من الغاارات عىل مياطَل 
بمديريتال الساربة وبدادان بمحاخظة إب، 
حياث شان طاريان الدادوان غارتاني عىل 
ميطقة الدذارب بمديرية بدادان، َمااا أَعَّى 
إَلاى استشاهاع أحد الطالب ولو يف طريقه 
إَلاى املدرسة، كما تسببت الغارتان يف إتالف 

املحاصيل الزراعية بامليطقة.
كماا َشانَّ طريان الدادوان أربا8َ غارات 
عييفاة عىل ميطقاة املحوى بالع الشاديبل 
بمديرياة الساربة، وغارتاني عاىل ميطقاة 

صونان بني مديريتل بددان والسربة.

إصـابة 3 مواطنني بانفجار قنابل عنقودية 
يف مديرية رازح بمحافظة صعدة

  -  صعدة
واصل طرياُن الددوان األمريكل السادوعية شان غاراته الدييفة عىل عدع 
من مديريات محاخظة صددة، مساتهدخاً األحياَء الساكيية وامليشآت الدامة 

والياصة.
وأصيبات امرأة يف قصف صاروخل عىل مديرياة رازح يو  أمل األربداء، 

كما خّلف الددوان أرضاراً كبرية يف املمتلكات الدامة ومزارع املواطيني.
ويف ساياق متصل أصيب 3 مواطياني من أَبْيَااء مديرياة رازح بمحاخظة 
صددة بجروح متفاوتة جراء انفجار عدع من القيابل الديقوعية من ميلفات 

الددوان األمريكل السدوعي الغاشم.
وتدرضت مديرية رازح لقصف عييف أَْكيَاار من مرة بالقيابل الديقوعية، 

وما تزال لذه القيابل تشكل خطراً كبرياً عىل حياة املواطيني.

إستشهاد 11 مواطناً من أسرة واحدة بينهم 
نساء وأطفال يف قصف أمريكي سعودي 
على منزل الشيخ صالح ردمان بالجوف

  -  الجوف
كيّف طرياُن الددوان األمريكل السدوعي خالل اليومني املاضني غاراته عىل 

ميازل املواطيني يف محاخظة الجوف.
وقصاف طاريان الدادو، يو  أمال األربدااء، ميازل املواطان محمد زيد 

الريف، َمااا أَعَّى إَلاى تدمريه كلياً وترضر عدع من امليازل املجاورة.
وَشانَّ طرياُن الددوان ثالث غارات عىل ميطقاة الدوران، وغارة عىل واعي 

أيرب بميطقة الغيل.
ويف إطار اساتهداف ميازل املواطيني والشيصيات االعتبارية يف محاخظة 
الجوف، استشاهد 11 مواطياً بييهم نسااٌء وأطفاٌل من أرسة واحدة يف غارة 
لطريان الددوان األمريكل السادوعي الغاشام عىل ميزل الشيخ صالح رعمان 
يف وقت متأخر من مساء االثيني املايض بميطقة املطمة بمحاخظة الجوف.
وقالت مصاعُر محليٌة إن ثالث نساء وطفلني لم من ضمن الشهداء.

ولقيت الجريمة البشادة إعانة واساتيكار شدبل واس8 بمحاخظة الجوف 
الساتهداف الدادوان أرسة شايصية وطيياة ُعرخات بالتساامح والتدااون 

واإلصالح بني الياس.
ولذه أسماء بدض الشهداء الذين استشهدوا يف الغارة.

الشهيدة ندمة صالح عرمان
الشهيدة حلسة الدجان زوجة الشيخ

الشهيدة نورة محسن الحاج مييف زوجة ظاخر صالح عرمان
الشهيد الطفل خيصل عبدالله حسن لاعي

الشهيد خالد حميد عرمان 
الشهيد صالح لاعي عرمان 

الشهيد حموع مبيوت عرمان 
الشهيد أحمد ابجم 

الشهيد عبدالواحد عرلم حميد عرمان.
ويف محاخظة مأرب واصل طريان الددوان األمريكل السادوعي غاراته عىل 
مياطل متفرقة باملحاخظة، حيث شان طريان الددو تس8 غارات عىل مياطل 
متفرقاة بمديرياة مجزر بمأرب، مساتهدخاً بسلسالة من الغاارات مياطل 
الدطف والصفراء واليمانية، كما شن طريان الددو غارتني عىل مفَرق الجوف.
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عدوان َأمريكي بنكهة داعشية: طريان العدو يغتال 
القاضي يحيى ربيد و7 من أفراد أسرته بأمانة العاصمة

  -  أحمد داوود – 
زكريا الشرعبي

ُخِجا8َ الايَاَمايياون والسالُك القضائل، يو  
االثيني املايض، بيبأ استشهاع القايض يحيى ربيد 
رئيل الشادبة الجزائية املتيصصة باساتئياف 
أمانة الداصمة وسبدة من أخراع أرسته يف قصف 
عييف لطريان الُداْدَوان األَمريكل السدوعي عىل 
ميزلاه يف حال اليهضاة بصيدااء خجاَر االثيني 

املايض.
وَشنَّ طرياُن الددو غاراِته عىل ميزل القايض 
ربيد ولو نائٌم م8 أخراع أرسته اليمانية، َماا أَعَّى 
إىل استشهاعلم جميداً، وبييهم طفٌل وطفلٌة يف 
سان الرضاعة، وزوجاة القاايض وزوجتا ابييه 

إحدالن حامل وأوالعه اليالثة.
وقال شهوع عيان إن القصَف مزَّق أجساَعلم 
اليائماة وحوَّلهاا إىل أشاالء ووصال بدضها إىل 
مسااخات بديدة من امليزل، ولم يبال ميهم أحد 
عاىل قيد الحياة ساوى صاعق يحياى ربيد نجل 
الشاهيد الذي ما زال يرقد يف الدياياة املركَّزة ما 

بني الحياة واملوت. 
وَشاي8ََّ آالُف املواطياني ياو  اليالثااء املايض 
جيماان الشاهيد القاايض يحيى محماد صالح 
ربياد وعدع من أخاراع أرسته يف موِكاب جيائزي 
مهياب تقدماه رئياُل اللجياة اليورياة الدلياا 
محماد عايل الحوثل َوعادٌع من كواعر السالطة 
القضائياة والسالطة املحلية بأماناة الداصمة 
وُجُماوع غفرية ملواطيني قدماوا من محاخظات 

الجمهورية.
 واعتارب املشايِّدون أن »اساتهداَف الُداْدَوان 
ربياد  يحياى  للقاايض  السادوعي  األَمريكال 
وأرستاه ساابقة لام يدهدلاا الداَلاُم وانتهاكاً 
والقواناني  واألعاراف  املواثيال  لاكل  صارخااً 
الدولية واإلنَْساااانية، وتكشُف زيَف الشدارات 
األَمريكية والسادوعية الزائفاة برعاية الحقوق 
والقضااء الدااعل«، مساتيكرين يف الوقت ذاته 
االساتمراَر اآلثاَم ملجاازر الُدااْدَوان األَمريكال 
السادوعي وصمَت الدالم املزاياد بحماية الحياة 
املدنية وتجريم االعتداء عىل حقوق اإلنَْسااان.

وعرّب املشااركون يف التشايي8 عن استيائهم 
ساات وكواعر السلطة  الشديد الساتهداف مؤسَّ
القضائية يف الايَاَمان والذي يدد انتهاكاً سااخراً 
لكاخاة املواثيل واملدالدات الدولية؛ باعتبار لذه 
املؤسساات ليئات مساتقلة مهمتهاا الحفاظ 
عاىل ساياعة القاناون وإرسااء الددالاة واألمن 
واالساتقرار، موّضحاني أن لمجياة الُدااْدَوان 
التال طالت حتاى رجاال القضاء والدادل عليل 
واضح عىل أن ما يقو  به لذا الُداْدَوان لو عمل 
املجرماني، واإلرلابني، ويقصاد تغييب القضاء 

ليرُصة اليونة واإلرلاب. 
الُدااْدَوان  تحالاف  عَوَل  املشايدون  وحّمال 
اإلنَْساااانية  املساؤوليَة  السادوعي  األَمريكال 
ل  والجيائية والقانونياة.. مؤكدين رضورَة تحمُّ
مجلل األمان الدويل واألمم املتحادة وامليظمات 
الدولياة وعاىل رأساها االتحااع الادويل للقضاة 
وأندياة قضااة الدالام الوقاوَف بمساؤولية يف 
مواجهة لذه األخدال املتياخية م8 كاخة األعراف 

والقيم اإلنَْسااانية.

إسرتاتيجية دموية معتمدة
ولاّزت لذه الجريماة وجادان الايَاَماييني، 
يف  ياو   ُكّل  يتمااعى  الُدااْدَوان  أن  مدتربيان 
جرائمه، وأن األَمريكيني وآل سادوع تجاوزوا ُكّل 

القيم الدييية واإلنَْسااانية.
وقاال الياطاُل الرساملُّ ألنصار اللاه محمد 
الُدااْدَوان  طاريان  اساتهداَف  إنَّ  عبدالساال  
الشادبة  رئيال  مليازل  السادوعي  األَمريكال 
الجزائية املتيصصة القايض يحيى ربيد جريمٌة 
تفَضاُح مزاعاَم قاوى الُدااْدَوان أنهاا تقصُف 

ميازَن أسلحة.
وأوضح عبُدالساال  يف بيان له أن تلك القوى 
انتهجت قصاَف املدنيني األبرياء كاسارتاتيجية 
عموياة مدتمدة مياذ بداياة الُدااْدَوان عون أن 
يحارك املجتما8 الادويل أي سااكن، األمار الذي 
شاّج8 املجرُ  عىل مواَصلة إْجاَرامه مطمئياً إىل 

أن »رشيدة الغاب« لل من تحكم الدالم.
وأكد عبدالسال  أن اساتهداف ميزل القايض 
يحياى ُربيد، وإبااعة أرسته بالكامل اساتهداف 

لسالك القضاء الايَاَمايل، يف أول جريمة اغتيال 
تيّفذُلا قاوى الُداْدَوان بالطاريان بَحّل الكواعر 
الوطيية الايَاَمايياة، يف تكامل واضح بني قوى 
الُدااْدَوان وأعوات االغتياال التقليدية املتميلة يف 

القاعدة وعاعش، واملرتزقة.
وأشاار إىل أن لاذه الجريماة وصماُة عاار 
يف جباني َمان يّدعال الدمال يف جاناب حقاوق 
اإلنَْساااان مان ميتلاف امليظماات اإلقليمياة 
والدولياة، وتدرياٌة أللاداف قاوى الُدااْدَوان، 
الختاً إىل أن الشادب الايَاَمايال كان محقاً حني 
رأى مياذ أول وللة أن تلاك القوى ويف مقدمتها 
الواليات املتحدة ليسات إال خطراً يتهدع حارضه 
ومساتقبله ووجوعه الحضاري، وأن مواجهتها 
بكاخة الطرق املروعة لو اليياُر األسلم؛ كون 
التضحيات يف ذلك أقل كلفة من تداعيات تسليم 

البالع إىل الجالع.
وعرّب رئيل اللجياة اليورية الدليا عن عميل 
الحازن وبالاغ األىس بهاذا املصااب الَجَلل الذي 
لحل باملؤسساة القضائية، إثار خقدان القايض 
يحياى ربياد يف جريماة إبااعة نكاراء ارتكبهاا 
الُداْدَوان الغاشام باساتهداِف القايض الشهيد 
وأخراع أرسته يف محاولة ملمارساة اإلرلاب بكل 

صوره عىل املجتم8 وكواعره.
وأكاد الحوثال ماا حصال لاو »اساتهداف 
إْجاَرامال ميظَّام من قبال الهيمياة األَمريكية 
وأعواتهاا يف امليطقة لكلِّ الشايصيات الوطيية 
ل عليها إحداث التغيري امليشاوع  والقضائية املدوَّ
بالوطان  والرقال  والقضااء  الدادل  يف ساجلِّ 
واملجتما8 الايَاَمايال وقيااعة مرحلاة التحرر 
واالستقالل والحرية التل يستحقها لذا الشدب 

الدظيم.
وابتهل رئيال اللجية اليورياة الدليا إىل الله 
الدايل القدير أن يتغمد الشاهيد بواسا8 رحمته 
وأن يساكيه خسايح جياته ويلهام ألله وذويه 

ومحبيه الصرب والسلوان.
أن  الدلياا  اليورياة  اللجياة  رئيال  وأكاد 
اساتهداف تحالف الُداْدَوان مليازل القايض ربيد 
يدد اساتهداخاً ملؤسساات القضاء ومبدأ الددالة 
وكواعر السلطة القضائية يف الايَاَمان، وانتهاكاً 
سااخراً لكاخاة املواثيال واملدالادات الدولياة؛ 
باعتبار لذه املؤسسات ليئاٍت مستقلًة مهمتُها 
الحفاظ عاىل ساياعة القانون وإرسااء مباعئ 

الددالة وتحقيل األمن واالستقرار يف البالع.

إنتهاك سافر للمواثيق واملعاهدات 
الدولية

ويف بياان ندال للشاهيد ربياد أعان مجلاُل 
القضاء األعىل لذا االعتداء الغاشام، مشارياً إىل 
أنه »تجرََّع عن تداليم الرائ8 السماوية وتيىلَّ 
عن األخاالق اإلنَْساااانية وأعَرَض عان املباعئ 

القانونياة بشان غاراتاه البشادة عوَن رحماة 
أَْو مراعااة لُحرماة اليفال الربيئاة، يف ساياق 
استيفاف الُداْدَوان بأرواح الياس وممتلكاتهم 
واساتهداف مؤسساات الدولة وكواعرلا وميها 

السلطة القضائية وميتسبيها«.
وتاب8 البيان “وإنيا نياشاد ميتسبل القضاء 
واملؤسساات القضائية وامليظمات الحقوقية يف 
الدول الدربية واإلساالمية وعول الدالم الوقوف 
ملواجهة اساتهداف قضااة الايَاَماان وأرسلم 
الاذي يأتال  وممتلكاتهام ومقارات أعمالهام 
انتهااكاً سااخراً للمواثيال واملدالادات الدولية 
بما خيها مييااق األمم املتحادة واإلعالن الداملل 

لحقوق اإلنَْسااان«.
وحمال البياان عول تحالف الر املساؤولية 
القانونياة واألخالقياة عان اساتهداف الفقياد 

وأخراع أرسته غري املربر رشعاً«.
وَعمَّ الُحاْزُن السالك القضائل، وعارّب زمالُء 

القايض الشاهيد عن خيبة أملهم للتواطؤ الدويل 
تجاه ما يحُدُث يف بالعنا، مشريين إىل أن الُداْدَواَن 

تجاَوَز ُكلَّ الِقيَم اإلنَْسااانية.
وقال عضاو الييابة الدامة القاايض عبدالله 
زالر لا »صدى املسارية« إن اساتهداف القايض 

ربيد إخالس جديد للُداْدَوان.
وأضااف قائاالً: »الُدااْدَوان صاار يقصاف 
املدنياة، نحان ندارف أن  املدنياني، وامليشاآت 
القضاء سلطة مساتقلة وال عالقة لها با س أَْو 
ص من السياسيني، خلماذا تم استهداُف القايض 
ربياد؟«، مضيفاً بقوله: »نرخا8 بالغاً إىل املّدعل 
الداا  يف األمم املتحدة وحقوق اإلنَْساااان بهذه 
الجرائم السااخرة يف حل اإلنَْساااانية ونحملهم 
مسؤولية لذه البشاعة التل يرتكبها الُداْدَوان«.
وزاع القايض زالر بالقول: »إن لذه الجريمة 
تكشاف أن ُكلَّ مواطن يميل مستهَدف وأن عىل 
الشادب الايَاَمايل أن يزعاع يقظة ملواجهة لذا 
الُدااْدَوان، كماا تدل أن لاذه الجريمة تهدف إىل 
زرع الفوىض يف البلد، لكييا نقول لهم إن السالك 
القضائل سايظل يواصل أعاء رساالته يف طريل 

الددالة مهما كانت بشاعة ُعاْدَوانهم«.
يف ذات الساياق أعان نااعي قضااة الايَاَمان 
الُداْدَوان اآلثم الذي اساتهدف استهداخاً مبارشاً 
ميزل القايض الدالمة يحياى محمد ربيد وأخراع 

أرسته.
وقاال بيان صاعر عن ناعي قضااة الايَاَمان 
ل لو  »بهاذا السالوك اآلثام تقا8 بالعنا يف تحاوُّ
األخطر يتميل يف امليزلال اليطري الذي يمهد من 
خاللاه إىل القضاء عىل مقو  التماساك، وملجئ 
الكاخاة ويداد ماؤرشاً ملقصد خبيث يساتهدف 
اإلنَْساااان، وإساقاط ميظومة الددالاة ونذيَر 

شؤ  ملا يراع لوطييا الحبيب بلوغه«.
وأعانات نقاباة املحاماني الايَاَمايياني لذه 
الجريمة البشادة، مساتيكرًة يف بيان لها صمَت 
املجتم8 الدويل وعىل رأساها ليئاة األمم املتحدة 
ومجلال األمن والجامداة الدربياة ومباركتها 
األطفاال  قتال  وجرائام  السادوعي  للُدااْدَوان 
واليسااء واملدنياني وحصاار َوتجوي8 الشادب 

الايَاَمايل.
كما أشااعت اليقابة بصموع واستبسال أبياء 
الايَاَمان عىل أرض اإليمان والحكمة يف مواجهة 

الُداْدَوان وجرائمه الرببرية. 

الُعـْدَوان وداعش.. تطابق يف 
الجرائم

قانونيااً خإن قصَف ميزل القايض يحيى ربيد 
بالصوارياخ جاواً، واغتيالاه ولاو رجال مدنل 
ولاد  بيته عىل رأساه وجمي8 أرستاه ليالً يدد 
جريماة متدمدة تدُخاُل يف عائارة جرائم الحرب 
التال ال تيتهل بالتقاُع  ويحاكم ُكّل من ارتكبها 
شايصياً وكل َمان له عالقاة بارتكابهاا أََمر أَْو 

حّرض أَْو ساعد.
 ويحاكام بحساب القاناون الادويل الجيائل 
الذي يشاكل خرعاً متكامالً  للقانون الدويل، ولل 
مجموعاة القواعد التل »تيظم التداون يف مجال 
التيصص والقبض عىل األ شاياص الطبيديني 
مياصبهام  عان  اليظار  بغاض  ومداقبتهام 
باعتبارلم الشايصيات املسائولة عان ارتكاب 

الجرائم الدولية«.
وكتاب الزميال محماد عايش ميشاوراً عىل 
صفحته يف الفيل بوك تدليقاً عىل لذه الجريمة 
قائاالً: قتلت السادوعية، ليل أمال بطائراتها، 
القاايض يحياى ربيد، رئياَل الشادبة الجزائية 
املتيصصاة بقضاياا اإلرلااب، وزوجته وثالثة 
مان أوالعه وزوجاة أحاد أوالعه، ولام نياا  يف 

ميزلهم بصيداء«.
ويف 5 عيسامرب املاايض اغتالات القاعادة أَْو 
عاعش القايض محسان علاوان، رئيل املحكمة 
الجزائياة املتيصصة بقضايا اإلرلاب، ساابقاً، 

لو وخمسة من مراخقيه يف عدن..
لل لال صدخة أن يُساتهدف قضااة أخطر 
قضية يف امللاف األميل/ السايايس، الايَاَمايل، 
بالتصفياة عىل ياد القاعدة والسادوعية، وبهذا 

التطابل والتزامن؟!!
يمكان املحاججاة أن القاعادة والسادوعية 
شايئان ميتلفاان يف أي مكان يف الدالام، أما يف 
الايَاَماان خليال بإمكان أي ميطل، واساتياعاً 
إىل ملياون واقداة وواقدة، إال أن يجاد الطرخني 

وجَهني للُدملة القذرة نفسها«.

 ناطُق أنصار اهلل: استهداُف منزل القاضي ربيد أول جريمة اغتيال تنفذها قوى 
العدوان بالطيران، في تكامل واضح بين قوى العدوان وأدواته القاعدة وداعش

 رئيس اللجنة الثورية العليا: ما حصل هو استهداف إجرامي من قبل َأمريكا 
وأدواتها لكل الشخصيات الوطنية والقضائية

 مجلس القضاء األعلى: االعتداء اآلثم تجرد عن تعاليم الشرائع السماوية وتخلى 
عن األخالق اإلْنَســانية وأعرض عن المبادئ القانونية
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أهي جريمة حرب؟!

غزو العراق وتدمري ليبيا.. نموذج وعربة للـَيـَمـنيني

شواهد وعالمات النحراف هذه الجماعات! 

  د أشرف الكبسي 
 

يبادو الداَلُم كأبله أضااع عقَله للتّو 
ولو يتسااءل بلغات شاتى: لل يرتكب 
يف  السادوعي جرائاَم حارب  التحالاُف 

الايَاَمان؟
عزيزي الدالم.. ال تتساءل وال تسأل، 
خقط إختاح عييياك وأِزْل براميل اليفط 
عان مجارى أذنيك، وسارتى وتسام8، 
أنفاك،  عاىل  ليااك  مدلقاة  خاإلجاباة 
ولدرة أشاهر عامياة، صباَح مسااَء، 
ترق حقيقُة الجريمة كالشامل عىل 
رأساك املظلم واملحشو بهلوسات إعمان 

زيف التساؤل.. 
خلتدلام أيهاا املتحاذق، وأنات تدلم، 
الياو   مياذ  السادوعي،  التحالُاَف  أن 

رك الوالن  السااب8 لُداْدَوانه، قد تجاوز بمرات سقَف تصوُّ
عن جرائام الحارب، وتلك التل تساميها أنات، جرائَم ضد 
اإلنساانية، حتاى أصباح الياو  جريماًة 
قائماًة بذاتها ولذاتها، ولال تدان الجريمة 

لُجرمها؟!
 آالُف األطفال ُقتلوا نياماً يف مسااكيهم، 
حتى تياثرت أشالؤلم عىل وجهك الصامت.. 
أليسات جريمة حارب! آالف اليسااء ُقتلن 
يف مطابيهان بييماا كن يحارضن القهوة 
لرجالهن، املدنيني املساملني، الذين ما عاعوا 
من املوت عىل أبواب املساجد واملستشفيات 
واملدالد.. أليسات جريمة حارب! عرات 
آالف  ومئاات  والجرحاى،  الشاهداء  آالف 
املرعيان، وماليني املحارصيان واليازحني 
واملقهورين.. أليسات جريمة حرب وحرب 

ضد اإلنسانية!

إن لام تكان جميدهاا ومتفرقاتهاا جرائم حارب.. خما 
الحرب وما الجريمة وما اإلنسانية..!

لكشاف لكذا جريماة، ال يتطلب األمر، محققااً جيائياً 
حصيفااً، كرلاوك لوملاز، خقاط كان آعميااً وساييربك 
البر والشاجر والحجر، عن جريماة بحجم أجرا  الكون، 
يرتكبهاا املجرمون يوماً بدد ياو ، بال خوف وعونما خجل، 
بييماا يلوحون بيفطهام وعضالت أساياعلم وعضويتهم 

)االستييائية( يف األمم املتحدة عىل اليذالن لإلنسان.. 
ليسات مديياة صددة إال شاالداً حيااً واحاداً عىل قبح 
املجار  وخضاعاة الجريماة، وكأنهاا لريوشايما يميياة، 
أُلقيات عليهاا آالف القيابال الغبية، بماا مجموعه ونتاجه 
أكير تدمرياً من نووية، والحقاً سايذرف الدالم مطوالً زيف 

عموعه عليها.. وكالداعة بدد خوات األوان.!
 إنهاا واللاه جريماة مكتملاة األركان.. ذاك التسااؤل 
املجر : لل ارتكب التحالف السدوعي ويرتكب جرائم حرب 

يف الايَاَمان!.

علي السراجي  
 

َمان يدتاربُ الياوَ  أن الُداْدَوان السادوعي يساتهدُف 
طرخاً مديياً خقاط عون آخر إنما ييلُُل املربراِت لتقاُعٍل 
، ولو ما ييالف األبداع االنساانية واألخالقية  مجتمدالٍّ
والرعياة والقانونياة كاون مقاومة االحتاالل والغزو 
قيمة تتميل بالوجوع اإلنساانل، كما أن من يحلم أَْو ييل 
يف وعوع الددو أنه بحياعه وتقاعساه عن املواجهة ستتم 
تصفية خصومه وتسليم البلد له عىل طبل من خضة خهو 
والٌم، وله عربة بالتأريخ والتجارب املماثلة التل حصلت 
يف الدراق َوليبيا ويف غريلا من الدول، كما أن من يستسلم 
لألبدااع املذلبياة والسياساية الحزبياة واملياطقياة أَْو 
للضغوط اليارجياة لتحقيل ألداف مديوية وانتصارات 
عاىل خصوماة ولمياة عارب تدمري وطياه يجاب عليه 

مراجدة نفسه. 
أقاوُل للجميا8 يف الايَاَماان عون اساتيياء إذَا تمكن 

الغازي من احتالل الايَاَمان سايكون مصرينا كالدراق، 
وسيستهدُف الجمي8َ َمن رخض ومن أيَّد الُداْدَوان، ولكم 
عربة بمن كاناوا محايدين أَْو متداوناني يف الدراق، كيف 
عخداوا ثمَن تفككهام َوتفريطهم بأرضهام غالياً، حيث 
باارش االحتاالل عملية التصفياة واالساتهداف املميهج 
للكل عون اساتيياء، بحيث تم اغتيااُل الكيري والدديد من 
املرجديات الدييية الشايدية والسايية، عىل الرغم أنها لم 
تقااو  الغزو واالحتالل األَمريكال للدراق، بل وقفت عىل 
الحيااع واعتربت الغازَو مجرع اساتهداف لليظا  وليل 
لألرض والشادب وخرياته، وكذلك تم اغتيااُل الكيري من 
القياعات الدساكرية واألمييني، وبالذات التل تداونت م8 
الجياش األَمريكل، وكذلك تام اغتيال وتصفياة الدقول 
مان الدلماء وامليقفني، ليكتشاف الكيريُ من علماء الدين 
والسياسايني ورجاال الدشاائر مؤخاراً حقيقاَة الغزو 
األَمريكال وأن املحتل ال يفرق بني مذالبهم وال طوائفهم 
أَْو انتمائهام السايايس، خهام َجميداً باليسابة له مجرع 
أعوات ووساائَل لتحقيال لادف احتالل وتدماري الدراق 

أرضاً وإنساناً وحضارة وتأريياً. 
وعلياه يجاب أن تالحظاوا َجميدااَ أن حصاار البلاد 
وقصف التحالاف السادوعي األَمريكل براً وجاواً وبحراً 
يساتهدُف البيية التحتية من مواق8 عساكرية وميشآت 
حيوياة كاملطاارات واملستشافيات ومحطاات الطاقاة 
واملصانا8 والارتاث التأرييل، ولل ملاٌك للجمي8 وليل 
لطرف مدني، كما أن الصواريخ التل يتم إطالقها ال تميّز 
باني حوثال وإصالحال أَْو مؤتمري ونارصي أَْو شامايل 
َوجيوبال، خهل تقتل وتيطاُف األرواح وتحُصُد اليفوُس 
أطفاالً وشاباباً ورجاالً ونسااًء، وتدمار املمتلكات عون 
رحمة أَْو شافقه أَْو مراعاة لطرف عىل حساب آخر، ومن 
يرالن عىل وعاوع إَعاَعة اإلعماار للايَاَمان بدد تدمريلا 
أَْو التدويضاات خدلياه أن يدرف أنه لم تتام إَعاَعة إعمار 
الدراق أَْو غزة أَْو أية عولة تم استهداُخها أَْو غزولا. أخرياً 
د الشادبل ملواَجهاة ومقاومة الُداْدَوان  ال َحلَّ غري التوحُّ

لحماية السياعة الوطيية واستقالل القرار الايَاَمايل.

نجيب القرن 
جماعااٌت إْسااَلميٌة عادٌة يقاِتُل بدُضها بدضااً، وُكلٌّ 
يَرَخ8ُ املصحف، وكلٌّ يملُك شداراٍت تُيَسُب لإلْساَل ، حتى 
اختلاط الحابُل باليابل، ولم يساتط8 الكياري من الياس 
تمييَز الحل من الباطل كما يقولون، خفضلوا الحياع!.

يف الايَاَماان أكرب حزب إْسااَلمل التجما8 الايَاَمايل 
)إخاوان( وعادع من الجماعاات التكفريياة والجهاعية، 
جميُدهم اليو  يصطفون يف جبهة واحدة تجمدوا سابقاً 
والحقااً برغام اختاالف األيديولوجية الفكرياة؛ ليقفوا 
ضد أنصار الله! ساواٌء يف املواجهات الداخلية التل جَرت 
يف بداض أماكان أَْو اصطفاخهام مؤخراً بجاناب الغزو 
اليارجل من قبل اململكة السدوعية وحلفائها، جمدتهم 
بداُض مصالح وغايات شايصية وحزبياة ُجِبلُوا عليها 
لدد  امتالكهم مروعاً حقيقياً تحررياً يلبل غاية أبياء 
الوطن، خمروعهام الغالب يصاب يف إصالحات جزئية 
وخرعياة مؤقتة تشابه املساّكيات، كمشااري8 التمويل 
األصغار وتوزيا8 لحو  األضاحال والهباات والصدقات 
والتل ال تؤّسال ليهضة يف البلد، بل عىل الدكل تسالم 
يف تفتيات واتكالياة املجتم8 لييتف8َ ميهاا يف األخري خئٌة 

مدييٌة لم أبياء الحزب أَْو الجماعة خقط.
القتاال بني مسالمني موحدين كيف يحادث؟، وكيف 
يمكُن ملسالم أن يقاتل مسالماً؟، يحتااج لبحث ميهجل 
التأرييياة،  للوقائا8  لشاوالد عادة ورجاوع  يساتيد 
ااًة تلاك التل حدثت بدد خاري الدصور كما يطلل  َخاصَّ
علياه بدض املؤرخني ولو عرص اليلفاء، خمن الطبيدل 
جداً أن يحصَل اختالٌف واقتتال وأن ترى طائفة مسالمة 
تبغل عىل أخرى، خقد أخرب الُقرآن بإمكانية حصول ذلك 
)وإن طائفتان من املؤميني اقتتلوا خأصلحوا بييهما خإن 
بغات إحدالما عىل األخرى...(، خالواجب عىل املسالمني 
)خقاتلاوا التل تبغل حتى تفالء إىل أمر الله(، إذن لياك 
قضية سامالا القرآن بالبغل، وقتال البغاة واجب وأمر 
قرآنال يف حالاة اساتمرارلم للبغال وعد  االساتجابة 
للصلاح )خقاتلاوا التال تبغال( ال كما حّرف تساميتها 
البدض ساابقاً من املحدثني لسابب أنها وقدت يف أزلى 
الدصور، خأسامولا حروب الفتية! وعاىل لذا امليوال ما 
زال الكياري يدبياون بالحقائال خيَحيدون عان مواجهة 
الباغال، والبداض ولام غالبياة امليتماون للجماعاات 
اإلْسااَلمية اليو  يقفاون مده مباارشة عون أن يجربوا 

حتى موضوع إمكانية الصلح.
قضياة اععاء ُكّل طرف من األطاراف املتصارعة أنهم 

عىل الحل من ثم يستيد  ُكلُّ طرف شوالد وعالئَل عييية 
تدعام وجهتاه وأحقيته يف القتاال قضيٌة لهاا جذورلا 

القديمة، وقد نبَّه الرسوُل صىل الله عليه 
وآله وسالم إليها يف الحديث املتفل عليه 
)عان أبل ساديد اليادري يقاول: »كيا 
جلوساً نيتظر رسول الله صىّل الله عليه 
وآله وساّلم خيرج علييا من بدض بيوت 
نساائه، قاال: خقمياا مداه خانقطدت 
ندلاه، ختيلاف عليهاا عايل ييصفهاا 
خمىض رسول الله ومضييا مده، ثم قا  
ييتظاُره وقمياا مداه، خقاال: إن ميكم 
من يقاتال عىل تأويال لذا القارآن كما 
قاتلات عىل تيزيلاه، خاساترخيا وخييا 
أبو بكار وعمر، خقال: ال، ولكيه خاصف 
اليدل، قاال: خجئيا نبره، قاال: وكأنه 
قاد سامده( صحيٌح عىل رشط مسالم. 

وأورعه األلبانال يف السلسالة الصحيحة. رقام الحديث: 
)7لل2(.

لاذا كان قتاُل اإلما  عيل يف عرصه قتااالً عىل التأويل 
وليال عاىل التيزيل، ما8 َمن يّدعاون اإلْسااَل  ولديهم 
أطماع عنيوية أَْو يدانون من خلل يف الفهم للميهج الحل 

كاليوارج.
موضوُع التأويل الييص للقرآن أَْو الحديث وإسقاطه 
لصالح خئة بدييها مسألٌة خطرية جداً حدثت سابقاً وما 
زالت تظهر وتتكرر عاخل الوسط اإلْساَلمل لسبب رئييس 
لو شاهوُة السالطة وإلمال تصحيح الرتاث اإلْسااَلمل 
وماا علال به من ألاواء وأخطاء نسابت لله وللرساول 
بهتاناا وإثماا، خشادار )الحاكمياة للاه( والاذي رخده 
اليوارج ولم جماعة مسالمة كيرية الدباعة حّد التيط8 
لكيهام خرجوا عن صف اإلماا  عيل وأطلقولا يف وجهه 
ليربروا موقَفهم حني قبل بالتحكيم قال اإلما  عيل عيها 
)كلماة حل ياراع بها باطال(، ويف عرصنا ليااك الكيري 
ممن يرخ8 لذا الشادار وغريه من الشادارات اإلْساَلمية 
املزليقة والجميلة والتل ظالُرلا حلٌّ وحقيقتها تأويل 
باطال، والغريب تصورلم واعتقاعلم أنها من اإلْسااَل  

خيستميتون ويبذلون مقابلها أمواَلهم وأرواحهم.
لياك ساؤاٌل يف غاية األلمية.. قاد يقول قائل وكيف 
نفرق باني الجماعة التال عىل الحل مان الجماعة التل 
تأول اليصوص بحساب لوالا وتستميُل عاطفة الكيري 

من الشباب املتحمل للقتال مدها؟
باختصار شاديد ستجد شاوالَد عدة وعالمات كيرية 
واضحاة وضوَح الشامل تبني تلك الطائفاة التل تلوي 

ُعيُال الحقيقة وعيل اليصاوص والرواياات لصالحها.. 
ُع من الركون  مان لذه الدالمات أن تلَك الطائفاَة ال تتورَّ
وطغيانهام،  ظلمهام  البانّي  للظلماة 
ُخُصاْوصااً الحكا  املّدعني لإلْسااَل  بل 
تجالار بحبهام واالساتدانة بقوتهام، 
كذلك لاذه الجماعة تماي عون قياعة 
حقيقياة موّحادة، إذ تتيازعهاا قياعاٌت 
تحركهاا وتتقاتل يف األخاري خيما بييها، 
وساتجد أن املحرك الحقيقال واملتحكم 
بهاا يف اليهاية لو الددو األكرب واألخطر 
للمسالمني َجميدااً، وقاد رأيياا مؤخراً 
كيَف خرج وزير خارجياة أَمريكا جون 
كريي بترصيحه الشهري املدرّب عن توجه 
اإلعارة األَمريكياة للوقاوف ما8 اململكة 
ضد الحوثيني كما جاَء عىل لساانه ومن 
املدلاو  واملؤّكاد أن اململكَة مياذ البداية 
ال يمكان لهاا اتياذ أيَّة خطاوة إال بداد إعطائها الضوء 
األخارض األَمريكل، أَيْضاً لذه الجماعات ال تويل مساألة 
الاوالء والرباء ألمياًة، ورغم خطورة لذا املبدأ سارتالم 
يؤّولوناه خقط بالرباءة من املسالم امليتلف مده ببدض 
وجهاات اليظر! أماا الددو األخطار الواضاح مؤامراته 
وخططاه ساتجُدلم أماماه عاىل الدكال يساارعون 
إلرضائه وعقِد اللقاءات مده وتمتني الدالقات ُخُصاْوصاً 
االقتصاعياة والسياساية ويفارسون ذلاك بالارضورة 
واملرحلياة، والحقيقاة أنهام عىل طول مراحال حياتهم 

ولم عىل لذا اليضوع والييوع. 
مبدأ الوالء والرباء خيه نصوٌص ثابتة ال تحتمُل التأويَل 
واملراوغاة وإيجااع املياارج، لكيهام تمامااً كما حكى 
القرآن عن طائفة املسلمني املياخقني )يا أيها الذين آميوا 
ال تتيذوا اليهوع واليصاارى أولياء بدُضهم أولياء بدض 
ومان يتولهم ميكم خإناه ميهم، خرتى الذيان يف قلوبهم 
مرٌض يسارعون خيهم يقولون نيىش أن تصيبيا عائرة( 
الذيان يف قلوبهم مرض اليوُف وعد  اليقة بالله يربرون 
موقفهام كال ال تصيبهم عائارة أية مصيبة أَْو شادة أَْو 

قتل، ولذا لو بالفدل ميطل لذه الجماعات.
لاذه الجماعات متيبطاة متلّونة ال تحدع مساارلا 
ووجهتها بوضاوح يتيازعها، ويحركهاا الطواغيت من 
وراء ستار م8 أن لذا الستار قد بدأ ييزاح حالياً ليتكشف 

الالعبون من األعداء الحقيقيون.
لكن كيَف وصل املسلمون لهذا االختالف واالقتتال لل 

عائٌد ذلك لصدوبة خهم اإلْساَل  أ  لياك خلٌل آخر؟!
القارآن كما أرشنا تحادث عن إمكانية وقاوع البغل 

عاخل املجتم8 املسالم، خكيري من الياس مسلمني لكيهم 
غري مؤميني حقاً )قالت األعراب آميا ُقل لم تؤميوا ولكن 
قولاوا أسالميا(، ومن املدلاو  أن الكيريَ مان الياس بدد 
الفتح يف صدر اإلْسااَل  عخلوا يف اإلْسااَل  ُخُصاْوصاً من 
الطلقاء وأبيااء الطلقاء؛ لغرض ولدف رضب الدين من 
الداخال، إما باملواجهة أَْو بالدبَث امليهجل كما حدث بدد 

تمّكيهم وحرف مسار الحكم ليصبح حكماً وراثياً. 
مان ليا كانات بداية حادوث اليلال الحقيقل أقُصد 
امليهجال بالذات، إذ ترسب لذا اليلال وَوجد من يتياقله 
جيالً بداد جيل حتى وصل إلييا، خالذين مارساوا القتاَل 
والبغال ساابقاً صحياٌح أنهام لام يساتطيدوا الَدبَاَث 
بيصوص القرآن لكيهم اتجهوا أكيَر آللة الحديث الخرتاع 
وناْر مئاات اآلالف من الرواياات واألحاعياث املكذوبة 
واملازّورة لتيبيات ععائام ُملكهم وإمارتهام وجدلوا من 
ية املكذوبة تريداً آخراً ُوُصوالً لجدلها شارحًة  لذه السُّ
للقارآن، والقاعادة الصحيحة لاو َعاْرُض الحديث عىل 
القارآن وليال الدكل، وال يديال لذا أنهم اساتطاعوا 
طماَل الساية بأكملهاا خهيااك الكياري مان الروايات 
الصحيحة محفوظة وتياقلتهاا األجيال، أقصد الروايات 
الصحيحاة والتل ال تتداَرُض ما8 الدقل والقرآن املجم8 

عليها.
ماا نشاالده الياو  لألساف يف الغالاب لو اإلْسااَل  
الوراثل الذي ورثه البدُض عن مدرساة مديية أَْو مذلب 
بدييه وليل إْسااَل  القرآن، ما نراه لو إْساَلُ  اليصوص 
والرواياات التال أخارزت عاىل مار الدصاور الكيري من 
حَملة الساالح ضاد املجتمداات ملجرع اختالف بسايط، 
إْسااَل  اليصوص التل أخرجت لياا أَيْضاً جماعات تّدعل 
الوساطية لكيها ال تتورع من مساملة الددو الواضح حد 

االنبطاح املذل واملهني.
نحاُن إذن أََماا  مواجهة خلل ميهجال لم يصحح إىل 
اآلن يظال يتاداوُل ليدباث بالكياري من أخاكار وقياعات 
املسالمني وما نشاوء الولابية التل أسااءت لإلْسااَل  يف 
الدارص الحارض وبروزلا وتساويقها ألكير من عولة إال 

نتاُج ذلكم الكم الهائل من الرتاث اإلْساَلمل املزور.
مقابال لذا األمر اليطري واملتميال باليلل امليهجل ال 
توجد خطواٌت جاعة وعملية يف الدالم اإلْساَلمل ملواجهته 
ووضا8 الحلاول، من قبال الباحياني والدلمااء ومراكز 
الدراساات اإلْسااَلمية والتأرييية، خقط قلة من الدقالء 
يف الدرص الحارض يرون أنه ال حلَّ لليروج من مستيق8 
اليلل الفكاري ولذا الترذ  والضياع واالقتتال ِساوى 

بالدوعة مليهجية إْساَل  القرآن وقرنائه.

 صعدة اإلنسان.. 
واإلنسان صعدة 

علي محسن الشتوي
الَدبْاارُة  تييُقيال  تاكاُع 
وأناا أكتُاُب عان ميال لاذه 

املديية وأللها. 
آه ٍ يا ُجرحل يا صددة.

من لام يدرف صداَدة لم 
يدرف مديى الدزة والكرامة، 
نالياك عان ضحياان وماا 
أعراك ما ضحياان؟ ضحيان 
عاصماة املسارية القرآنياة، 
ولقاد كان لصدادة نصيبها 
األوخار مان غاارات الحقاد 
مديرياتها  باكل  والُدااْدَوان 
وُعَزلهاا وُقرالا، بادًء بمران 
ومروراً برازح وسااقني وحيدان وضحيان. ياا الله كم ارتكب 
الُداااْدَواُن من مجاازَر يف لاذه املديية عىل وجاه اليصوص 
خأبياؤلاا الُكرمااء تدرضوا إلبااعة جماعية ومجاازر مروعة 
ارتكبها ُشّذاذَ اآلخاق قّل أن يوجد لها نظريٌ يف زمييا لذا وزمان 

من سبقيا حتى زمان اليازية والفاشية األملانية.
كان آخرلاا ماا حدث من مجازرة مروعة ييادى لها جبني 
الدلار وجباني اإلنساانية، أشاالء مبديارة مّزقتهاا طائراُت 
الحقاد والبغال والُداااْدَوان، ولام نجاد ألية ميظماة صوتاً 
للميااعاة بمظلومية لذه املديية أو املياشادة يف التحقيل حول 
لاذه الدقوباة الجماعية )مجازر إبااعة جماعية( حني يكون 
الشاهداُء يف لاذه الجريماة أكيار مان ٢٣ شاهيداً ُجلُّهم من 

األطفال واليساء.
أين أولئك املتباكون والياعقون باسام حقوق اإلنسان مما 

يحدث يف الايَاَمان عامة ومما يحدث يف صددة خاصة. 
خساالُ  الله عىل الايَاَمان عامة وصدادة خاصة من عّرت 

وكشفت األقيدة للميظمات الحقوقية وَمن يقف وراءلا.
وصرباً صرباً يا ألل الايَاَمان. 

وصرباً صرباً يا صددة الصموع ومهوى الروح. 
وصرباً عىل الجراح يا ضحيان. 
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العدوان على اليمن ومدى شرعية املبادرة من املنظورين الوطني والدولي*

خطواُت النظام السعودي نحو الهاوية

  عبدالعزيز البغدادي 
 

تيوياه: الحدياُث عن رشعياة املباعرة 
لياا مدَخاٌل للحدياث عان ماا يسامى 
بالرئيال الرعال والحكوماة الرعية 
تلاك الرعية التال اساتيدمت من قبل 
ومان  السادوعي  األَمريكال  الُدااْدَوان 
تحالف مدهماا ضد الايَاَمان واملساتمر 
حتاى كتابة لاذه الكلماات ومياذ أَْكيَار 
من عرة أشاهر مساتهدخاً كلما ييُطُر 
وال ييطار عىل بال إنَْساااان، ومن امليري 
للُحزن الشديد أن امليظمة الدولية املسّماة 
كأعاة  اساتيدمت  قاد  املتحادة  باألمام 
ملحاولاة تغطية ُكّل الجرائام املرتكبة من 
إبااعة جماعية وجرائم ضد اإلنَْساااانية 
وُعاْدَوان ساخر ليكوَن ذلك ماعة أََساسية 
للتضليال اإلْعااَلمل واإليها  باأن ُكلَّ لذا 

الُدااْدَوان وكل لذه الجرائم إنما لال ععٌم إلعاعة الرعية 
الهاربة إىَل حكم الايَاَمان.

1- مفهوم الشرعية الدستورية والثورية:
 يف معنى الشرعية واملشروعية:

يُقَصاُد بالرعياة السالطة التل تساتيُد يف وجوعلا إىَل 
إَراَعة الشادب ويحاّدع الدساتور املباعئ الداماة للرعية، 
مؤكاداً أن الشادب لو مصادر السالطات، أَي أن الرعية 
تساتيد إىَل املبدأ الدا  الذي يقول باأن إَراَعة املجتم8 لل ما 

يجب أن يحكم حياتهم 

-الشرعية الدستورية:
ويُقَصاُد بالرعياة الدساتورية باملجَمال بأنهاا إَراَعُة 
املجتما8 يف الظروف الداعية املتجهة ليظا  سايايس يحُكُم 
الحيااة الدامة قائمة عىل عدة مباعئ تدارب عن تلك اإلَراَعة 
متميلاة بشاكل أََسااس يف االحتاكا  ملبدأ ساياعة القانون 

وتحديد قواعد اللدبة السياسية.

- أما الشرعية الثورية فيتمثل جوهرها يف:
اإلقاراُر بحل املجتما8 يف إظهااِر رغبته بتغياري قواعِد 
اللدبة السياساية حييما يجُد أن السلطة السياسية خاسدة 
َوأن خسااَعلا يهدع كلياً أَْو جزئيااً مصلحة املجتم8، ييبغل 
الدمل بصاورة غري عاعية، أَي عن طريل غري االنْتَيابات يف 
تغيري قواعد اللدبة السياسية، ويبدأ غالباً بإعالن عستوري 
ثم يتبده خطوات أُْخاَرى مرتجمة له إىَل إجراءات تغيري. 

أما املروعية خهل ترجمة إَراَعة املجتم8 أَْو الشادب إىَل 
قواعاد عساتورية وقانونية تيظم قواعد اللدبة السياساية 
املدربة عان تلاك اإلَراَعة والتل يجُب أن تحال محل القواعد 
القائمة سواٌء جاء التغيري لتلك القواعد عن طريل الرعية 

الدستورية أَْو اليورية.

2- الشرعية واملبادرة:
حاني خارج الشادُب الايَاَمايال إىَل الشاارع مطالبااً 
بإساقاط اليظا  وتغياريه لبطت عليه املبااعرة األَمريكية 

السادوعية املساماة )باملبااعرة اليليجياة( بغارض إنقاذ 
اليظاا  َوالتحايال بواساطتها عاىل الرعياة اليورية كل 
تتحول اليورة إىَل تساوية سياسية مائدة 
بني القاوى واألحزاب السياساية املكونة 
مكوناات  ولال  واملدارضاة،  للسالطة 
ثبت مان خالل حرصها عاىل املحاصصة 
ولروبهاا مان الراكاة الوطيياة، ثبت 
أنها أقارب إىَل الدصابات ميها إىَل األحزاب 
والقوى السياسية التل يُفرتض أن تكون 
حريصاة عىل الييارات التال تيد  البُدد 
الوطيال الشاامل وليسات آلاًة تتمحور 
وتتمرتس حول مصالاَح حزبيٍة ضيّقة ال 
تميل ساوى مصالاح بدض قيااعات تلك 

األحزاب واملكونات )الشلل(!!
وم8 ذلك أَْي وما8 اخرتاض أن املباعرة 
تميل األحازاب السياساية املوّقدة عليها 
خإنهاا إنماا تميال جازًء مان املجتما8 
الايَاَمايال قاد يصال يف أقىص الحااالت إىَل عارة يف املئة 
%10 مان الشادب الايَاَمايل، مان ليا خإن لذه اليسابة 
لال نسابة رشعية املباعرة إيالاا، وقد رأيياا كيف عاَرَض 
شاباُب ثورة 11 خرباير 2011 من املساتقلني بل والحزبيني 
رأيياا كياف عارضوا املبااعرة؛ ألنهام أعركوا أنهاا مؤامرة 
سادوعية أَمريكية لرسقة ثورتهم وإعاعة إنتاج الفساع من 
خالل املحاَصصة والقسامة للسالطة بني خاسدي السلطة 

واملدارضة.

شرعية عبدربه هادي: 
1- شرعيته قبل املبادرة

مدروٌف أن عبدربه لاعي لرب إىَل الشمال يف يياير 6لا1 
أَْي بداد أحداث يياير الدموية يف جياوب الوطن )جمهورية 
الايَاَمان الديمقراطية( سابقاً وجرت محاكمتُه يف الجيوب 
وُحِكاَم عليه باإلعادا  بتهمة املشااركة ما8 آخرين بقتل 

الدديد من أبياء الجيوب.
َ نائباً  وبداد مشااركته يف حرب صيف عاا  لاا1 ُعانيِّ

للرئيل. 
وبذلاك يكون تديييُه نائباً للرئيال باطالً بُطالناً مطلقاً 
طبقااً للقاناون، إذ ال يجاوُز أن يتوىل املحكوُ  علياه يف أَيَِّة 
جريماة أَيََّة وظيفة، ما بالاك بيائب رئيل وإىل جانب كونه 
نائبااً غري رشعال خإن تديييَه يدد جريماًة يجب أن يداقَب 

َمن اقرتخها!
وإذا قيل بأنه قد صدر بحقه عفٌو خهذا قوٌل مرعوٌع؛ ألن 
الدفو إن صح خإنه يلغل الدقوبة وال يلغل ثبوَت الجريمة، 

أَي أنه يكون مجرماً مدفياً عيه 

2 شرعيُته بناًء على املبادرة: 
أ - وملاا كان تديييُاه نائبااً للرئيال باطالً خاإن تديييه 
رئيساً بموجب املباعرة يدد باطالً كذلك استياعاً لقاعدة: ما 

بيل عىل باطل خهو باطل!!!
ب - أماا إذا تجاوزناا السابَب األول للبُطاالن أَي بطالن 
تديييه رئيسااً لبُطالن تديييه نائباً خإن رشعيته يف املباعرة 

قائمة عىل االحتياِل والتضليل لددة أسباب ميها:
السابب األول أن اختيااَره رئيسااً أسامل انْتَياباً ولذا 

كاذٌب واخارتاء ماورس محليااً وعربيااً وعوليااً ذلاك؛ ألن 
االنْتَياب ال يكون إال إذا ُوجد أَْكيَار من مرشاح، وال يسمى 
اختياُر مرشح وحيد انْتَياباً، ولهذا خقد كانت الدملية محل 

تيدُّر عىل املستويات املحلية واإلْقليْمية والدولية.
السابب اليانال أن املحاخظات الجيوبية قاد قاطدت ما 
أسمل بانْتَياب لاعي، أَي امتيدت عن املشاركة يف االحتيال 

لددة أسباب ألمها مدرختها بشيصه!. 
ج - أن مدتاه بياء عىل املباعرة السادوعية غري الرعية 
َوغاري القانونياة املحدعة بدامني كانت قاد انتهت يف خرباير 

ل201.
من خالل ما سبل يتبني أن املباعرة السدوعية األَمريكية 
ال رشعياة لها من امليظوريان الوطيل والادويل، ومن ثم ال 
رشعية لهااعي ال كيائاب للرئيل وال كرئيال وال رشعية 
لحكوماة الوخاق، ساواء مان امليظاور الوطيال أَْو الدويل، 

ونوجز أََساس لذا االستيتاج خيما ييل:

أوالً: من املنظور الوطني:
ال وجاوَع إلَراَعة وطيية شادبية واضحاة الختيار لاعي 
رئيسااً للايَاَمان لألساباب التل سابل ذكرلا، ومن ثم خال 
رشعية للمباعرة؛ ألن الرعية إنما تُستمد من الشدب َكون 
الرعية سالطة والسلطة ال تستمدُّ رشعيتَها من السلطة، 

ولو ما ييطبل عىل الرعية الدستورية واليورية مداً.

ثانياً: من املنظور الدولي:
الرعياة الدولية تتأسال عاىل إَراَعة املجتما8 الدويل، 
ومقصاوع بإَراَعة املجتم8 الدويل ليا ُكّل إَراَعة الدول املوّقدة 
عىل ميياق األمم املتحدة، وميياق األمم املتحدة لو املرجدية 

اإلجرائية األََساسية املدرّبة عن إَراَعة املجتم8 الدويل.
وملاا كان لذا املييااق ييص يف عيباجته عاىل أن الغَرَض 
من إنشااء ليئة األمام املتحدة لو تحقيل األمن والساال  
الدوليني واعتبار جمي8 الدول األعضاء، أَي أعضاء املجتم8 
الدويل، يتمتدون بالسياعة الكاملة ومي8 تدخل أَي عضو أَية 
عولة يف شائون الدولاة األُْخاَرى وأن عاىل مجلل األمن أن 
يتياذَ اإلجراءات الالزمة ملي8 التدخال والُداْدَوان عىل الدول 
األُْخااَرى خإن ما قا  به مجلُل األمان يدد انتهاكاً صارخاً 
مليياق األمم املتحدة يوجب املسااءلة ويدطال الحلَّ للدولة 
املدتادى عليهاا إىَل جانب الحل يف مقاضاة الادول املدتدية، 
الحال يف مقاَضااة لاذه امليظمة التال تحايلات من خالل 
الوقاوف يف صافِّ سالطة مرخوضة شادبياً لارباة، وععم 
الُداْدَوان عىل الايَاَمان باسم رشعية ال وجوع لها، خالدولة 

تتكون من )الشدب، اإلْقليْم، السلطة(.
وميظماُة األمم املتحادة ومجلل األمان بالذات وقف يف 
صف السلطة ضدَّ الشادب وضد اإلْقليْم، وسالم من خالل 
قراراته الباطلة املتالِحقة يف إيها  الرأي الدا  املحيل والدويل 
بأن ماا يقوُ  به اليظا  السادوعي بدعام الواليات املتحدة 
وبريطانيا وخرنسا وعول أُْخاَرى من ُعاْدَوان ساخر ارتُكبت 
وال تزاُل تُرتكب خالله أبشا8ُ الجرائم، ابتاداًء بالحصار ثم 
قصف امليشاآت وتدمريلا وتدمري البُيَاى التحتية، وارتكبت 
ميتلاف الجرائم: جرائم ضاد اإلنَْساااانية، جرائم اإلباعة 
الجماعية، جرائام الُداْدَوان، وكل الجرائام التل تيُطُر وال 

تيُطُر عىل البال 

* ورقة ُقدمت في جامعة صنعاء - بتأريخ 25/ 1/ 2016

  عبدالغني العزي 
  

عيدما يريُد اللُه ُسابحانه وتََداىل تحقيل أمر )ما( يسلب 
ألل الدقول عقولهم حتى يحقل األَمر املراع.

ويف ماا لاو مأثور يف الرتاث الشادبل أن »اللاه تََداىل إذَا 
أراع لاالك نملاة ميحها ريشااً«، وامليَُل الشادبل يؤكد تلك 
الحقيقاة، حياث يقول امليال.)إذَا غضاب الله عاىل اليملة 
اريشات( أَي ظهر لها رياش يمّكيها من الطاريان ويجدل 
ميهاا طائراً يف الجو بادالً من حقيقتها املياسابة لتكوييها 
واملالئماة لطبيدة عيشاها عىل ساطح األرض يف اساتقرار 

وطمأنيية بني خصائلها واقرانها..
 الطريان الذي بال شاك ساتكون عواقباه عليها كارثية 
ومياطاره متددعة عاىل حياتهاا؛ كونه سيساّهل للطيور 
الساباحة يف األجواء والباحية عن خرائساها مان التهامها 
كغاذاء ورزق والقضاء عىل حياتها نهائياً بسابب طريانها 
الطائش َوغاري املحساوبة عواقبه ولل باكل تأكيد غاخلة 
وجاللة ملصريلاا بدد الطريان املفاجائ مدتقدة أنه نزلة 
لهاا وأناه اساتبدال لوضدها املدياي املألوف عاىل األرض 

بوض8 أخضل ميه..
قاد تيجح اليملة يف الطريان وتدوع إىَل األرض بالساالمة 
ملارة أَْو مرتاني ولكيها ما8 تكرار الطريان ساتفقد حياتها 

حتماً.
املتابا8 للوضا8 السايايس يف امليطقة الدربياة يدرك أن 
ما ذُكر يف امليل الشادبل لو ما يتطابال م8 الحالة الرالية 
لليظا  السادوعي تََماماً والذي يميل اليملة يف امليل السالف 

ذكره..
إَراَعة اللاه تََدااىل أقاوى باكل تأكيد مان ُكّل ماا يملكه 
اليظا  السدوعي من عوامل البقاء والديمومة والتل يدتمد 
عليها كركيزة أََساساية لبقائه َوطريانه َوتدخالته الساخرة 
َوغاري اإليَْجابية يف أَْكيَار البلدان الدربية واإلْسااَلمية ما عدا 

خلسطني املحتلة.. 
ألام تلك الركائز لو الرضا والتأييد األَمريكل اإلرْسائييْل 
لكل ما يرتكبه اليظا  السادوعي من خواحاش واألَْمااَوال 
اليفطياة تأتال يف املرتباة اليانية. وكاللما يمياالن الريش 
الذي من خالله يدتقد اليظا  أنه يسري يف االتجاه الصحيح، 
والحقيقاة أنه من خاللهما ييحدر إىَل الهاوية َوالهالك ولو 

ال يدري.
خاإىل جاناب أن ميح الله لاذا اليظا  الياروات اليفطية 
الهائلة التل تدد ندمة من ِنَدم الله عىل شدب نجد والحجاز 
ليمتحان القائماني عليهاا لال يشاكروا أ  يبطاروا ولل 
سايدملون عىل توظيف تلك اليدمة يف االتجاه الصحيح ويف 
اااة أ  الدكل.. وعيدما ظهار انحراف األرسة  صالاح األُمَّ
املتحكماة يف السالطة والياروة يف نجاد والحجااز وأَْصبَح 
انحراخها مشاهوراً ومشاهوعاً من خالل الجرائم يف الداملني 
الدربال واإلْسااَلمل َويف ميتلاف االتجالاات َحتَّى صارت 
بفدل االنحاراف عامالً من عوامل الهاد  واإلْجاَرا  يف حل 
اااة التل ييتمون اليها خالل القرن الزميل الذي تركهم  األُمَّ
الله خالله يتمتدون ويأكلاون كما تأكل االندا  ويرتكبون 
ابش8 الجرائم يف حل الدين واإلنَْسااانية والدعوة املحمدية، 
لاا لاو سابحانه ياأذن بزوالهم من خاالل سالبه عقوَل 
قاعتهم وكربائهام َحتَّى أَْصبَحوا مساياً برياً ال يدركون 
عواقب ممارسااتهم َوطيشاهم ونزواتهم الشايطانية عىل 
ملكهام أَوَّالً وعلااى َمان حولهم وَعىل ماا مّكيهم الله ميه 
من خري وثروة، ولهذا تارى تدبريلم غري عقالنل وأخدالهم 
إْجاَرامياة عاىل ُكّل األصددة ويف ُكّل االتجالاات.. وما ذلك 
إالَّ إيذان ميه بهالكهم َوقرب نهايتهم ولم يحسابون أنهم 

يحسيون ُصيداً..
ومماا يدلل عىل أن اليظا  السادوعي يساري إىَل الهاوية 
لو تبييه للفكر التكفريي املياقض ملباعئ الدين اإلْسااَلمل 
املحمادي الذي جااء إنقااذاً للبرياة والذي عمال اليظا  
السادوعي بكل طاقاته إىَل حْرف مساره الصحيح من خالل 
إْعَخال االخكار املياقضة ملباعئه واملشاولة ملقاصده لغرض 

تحويله إىَل أَعاة تدمري لالمة بدالً عن بيائها.
 أَيضااً سادى اليظا  السادوعي إىَل تفكيك ُعاَرى وحدة 
اااة مان خاالل تغذياة عوامال الفرقاة والتياحر بني  األُمَّ
مكوناتها األََساساية، والدراق خري شاالد عىل ذلك، ونسج 
بادالً عن ذلك خياوط الوالء والوع وتمتاني الدالقات الدليية 
والرسياة ما8 الوالياات املتحدة عدوة اإلْسااَل  والشادوب 
اإلْسااَلمية وم8 الكيان الصهيونل محتال وغاصب األرض 

الدربية الفلسطييية.
أما تدخالت اليظا  السادوعي املبارشة يف تدمري ساوريا 
والداراق وليبيا خلم تدد خاخية عاىل أحد ومن يتأمل يف ذلك 

يجد أن تدخل اليظا  السادوعي يف لاذه البلدان ليل له أَي 
اندكاس إيَْجابل عىل اليظا  السادوعي عاىل املدى القريب 
والبدياد بقدر ماا لل نازوات طائشاة لتوظياف اليروات 
اليليجياة الهائلاة يف االتجااه السالبل التدماريي بدالً عن 
االتجاه اإليَْجابل البيّاء وكساب غضب تلك الشدوب الدربية 

بدالً عن رضالا..
أماا تزعام اليظاا  السادوعي للُدااْدَوان عىل الشادب 
الايَاَمايال تحات املربرات الوالية والساييفة خسايكون 
القشاة التل ساتدجل بيهاية اليظا  السادوعي وسيكون 
الحلقة األخرية من حلقات االنهيار املتتالية التل يسري اليها 
وإن بشاكل تدريجال؛ كون لذا الُدااْدَوان القائم اليو  من 
اليظا  السدوعي عىل الشادب الايَاَمايل مقروناً باإلرصار 
يف تدماري وإباعة الشادب الايَاَمايل بكل باره ومقوماته 
الحياتياة وبمحاوالت عبيطة ومساتميتة إلخشاال أَي حل 
سيايس بني الايَاَماييني خإنما لو نتاج استالب عقول قاعة 
اليظا  السادوعي وانغراس بدالً عيها اليزوات الشايطانية 
التآمرية َورغبة من قاعتهم يف اساتمرارية السري يف االتجاه 
نحو الهاوية إىَل أَْصبَحوا قريبني ميها وقد أصارت باليسابة 

لليظا  السدوعي قدراً ال مفر ميه.
تدالاوا ليساأل أنفسايا مااذا كان يتوجب عاىل اليظا  
السادوعي أن يفدلاه تجااه األَْزَماة الايَاَمايياة أن كاناوا 

يدقلون ؟ كيموذج خقط.
ستكون إجابة ُكّل شايص يطرح عليه السؤال السابل 
أنه كان يتوجب عىل اليظا  السدوعي بحكم الجوار واألخَوة 
اإلْسااَلمية أن يساتدعل أَْطَراف األَْزَماة الايَاَمايية َجميداً 
للحوار ويدمل عىل التوخيل بييهام حفاظاً ورعاية ملصالح 
الشادب الايَاَمايل بل كان يتوجاب عليه أن ييصص جزًء 
من تكاليف ونفقاات الحرب التدمريياة القائمة اليو  عىل 
الشدب الايَاَمايل يف بياء الجوانب األََساسية للبيية التحتية 
واالقتصاعية للشدب الايَاَمايل. أليل لو كان قاعة اليظا  
السادوعي يدقلون لاكان امليحاى اإليَْجابل تجاه الشادب 
الايَاَمايل لو السائد؟.. أكيد ستكون اليتائج لو حصل ذلك 
إيَْجابياة لصالح اليظا  السادوعي اقلها حب وتقدير كاخة 

أخراع الشدب الايَاَمايل..
ولكيه أبى إالَّ الساري يف طريل التدماري والقتل وارتكاب 

أبش8 الجرائم.

 حسن حمود شرف الدين

ماون  كال  باان 
لألمام  الداا   األمانُي 
املتحادة كياريُ القلال 
لاه  يتدارَُّض  بماا 
الايَاَمايال  الشادُب 
ظالام  ُعااْدَوان  مان 
وغاشم من قبَل قوات 
الُدااْدَوان  تحالاف 
اململكاة  بقيااعة 
السادوعية واملدعومة 
أَمريكا  لوجساتياً من 
الداملياة  والصهيونياة 
اليهوعياة.. ومان خارتٍة إىَل أُْخاَرى يرِساُل ممياالً عيه 
لالطالع عاىل آخار االعتاداءات املتواصلة عىل الشادب 

الايَاَمايل من قبَل عول قوات تحالف الُداْدَوان.
أحُدلام يقلُل واآلخر يأَساُف وكأنها لُدبة الشادِّ بني 

األمم املتحدة ووجهها القبيح اآلخر.
ممياٌل وراَء مميل.. وآخاُر مبدوث أممال َخَلفاً عن 
الساابل وكأنه رشيحة بدل خاقد وجد اليظا  السدوعي 
ضالتَه خيه.. ييفاذ ما تطلبه قياعاُت تحالاف الُداْدَوان 
األَمريكل السادوعي تجاه القضية الايَاَمايية بتشويِه 
الحقائل وتدزيِز اليالف الايَاَمايل-الايَاَمايل وتأجيل 
اجتماعاتهم املتداقبة واملتالِحقة حتى يساتمرَّ الشدُب 
الايَاَمايال يدور يف حلقة مفرغة محوُر عورانها الحقُد 
والكرالية التل يحملها اليظاُ  السادوعي عىل الشادب 

الايَاَمايل.
ندم إن اليظاَ  السدوعي يحمل حقداً غريباً وكراليًة 
نتيًة تجاه الشادِب الايَاَمايل وليل اليظا  السابل أَْو 
اليورية القائمة.. خلو كان سالماُن الزلايمر يميُّل عولة 
ونظاماً وقانوناً لكان َساااند وساعد الايَاَماييني لبياِء 
املرحلة القاعماة.. لكن الحقد والكرالياة املرتعرعة يف 
كياف الدمالة ألَمريكا وإرْسائيْل لال من جدلتها رأس 
حربة ضاد مطالب وطموحاات الشادب الايَاَمايل يف 
البياء والتيمية.. خشيوا ما تسمى »عاصفة الحز « عىل 
شادب أعزل تمكيوا يف لحظة غفلة من تفكيك جيشاه 
بالهيكلاة املزعومة ورشاء الاوالءات والدمالء من أبياء 
الايَاَمان.. خلم يدد الشدُب الايَاَمايل يدلم َمن يطديه 
يف ظهِره ويدمل عىل ذبحه.. خقد َكيَُرت السكاكني وكير 

الجزارون.
عراُت الدول شاركت السدوعية يف ُعاْدَوانها الظالم 
والغاشام عىل الايَاَمان أرضاً وشدباً.. وال ندلم َمن لو 
ااة الذي أشار لليظا  السدوعي بإرشاك  إبليُل لذه األُمَّ
َق عُ   عول أُْخااَرى يف ُعاْدَوانها عىل الايَاَمان حتى يتفرَّ
الشادب الايَاَمايال بني األنظماة الدربية واإلْسااَلمية 
حقهام  أْخاذَ  الايَاَمايياون  يساتطي8  وال  والدولياة 
مستقبالً.. خإذا كان غريُمهم القايض من يشارعون!!.
ال شاك أن الشايطاَن األكارب أَمرياكا وإرْسائيْل لما 
وراء ميل لذه األخكار الشايطانية.. لكن يقظة الشدب 
الايَاَمايال وصموعه أماَ  خطط وُعااْدَوان وانتهاكات 
وجرائام الُداْدَوان األَمريكل السادوعي لاو َمن أحبط 
ميططاتهام.. وإذا ما اساتمرَّ الحصااُر والُداْدَوان لن 
تحبََط خططهام خقط؛ وإنما ساتيهاُر أنظمة وممالك 
وإماارات.. خالشادوُب الدربياة واإلْسااَلمية ال تقبال 
الظلم عاىل إخوانهم من قبل األنظماة الظاملة كاليظا  

السدوعي واألنظمة اليليجية. 
لقد عملات أَمريكا الشايطان األكارب وإرْسائيْل عىل 
تيبيات قرنها يف األمتاني الدربية واإلْسااَلمية من خالل 
زراعة نظا  قائم عىل إشااعة الكرالية وتشاويه الدين 
اإلْسااَلمل الحييف بأخكاٍر مدسوسٍة وبديدة عن تداليم 
اإلْسااَل  الحقيقية الداعية إىَل اإلخاء واملحبة واالعتصا  
بحبال الله ونباِذ الفرقاة والكرالية والوقاوف أماِ  أَيِّ 

ااة اإلْساَلمية. مروع يهدُف إىَل تفكيك األُمَّ
وأساوأ  أعتاى  يواِجاُه  اآلن  الايَاَمايال  خالشادُب 
األنظماة وخالصة إنتاج وأخاكار الصهيونية األَمريكية 
اإلرْسائيْلياة.. وقاد ساَقَط بُداْدَوانهام عاىل الايَاَمان 
القياُع الذي ييفل وراءه ميططاً تيريبياً طاملا تربََّص 
ة شدوِب امليطقة والدالم  بالايَاَماِن والايَاَماييني وكاخَّ

اإلْساَلمل.

َأمريكا.. األفكاُر 
الشيطانية!! 
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 ملزمة األسبوع : خطر دخول أمريكا اليمن
حتذير ملن اطماأنوا ب�صداقتهم لأَمريكا: الأَمريكيون لي�صوا اأوفياء نبذوا كتاَب اهلل وراء ظهورهم و�صينبذون ُكلَّ عهد وكل اتفاقية

على الجميع مواجهة اأَلمريكيني وأذنابهم قبل أن يدوسوهم بأقدامهم
  -  خاص

خطاورَة  القائاُد  الشاهيُد  استشاَداَر 
املؤامارة األَمريكياة اإلرسائيلياة عاىل تدمري 
اإلساال  وتشاويهه، وكاذا تقسايم البلادان 
الدربياة وتجزئتها، وجدلها سااحًة للفوىض 
والرصاعاات ليساهَل عليهام نْهاُب ثرواتها، 
حييها انطَلَل بمروعاه التوعوي اليهضوي 
الُقاْرآنال إلصاالح لاذه األماة، وتصحياح 
اليقاخات املغلوطة التل اساتطاع أعداء األمة 

اإلسالمية تدجني الشدوب الدربية بها.
الايَاَمااُن كانات إحدى الادول التل تحاُك 
املؤامرُة عليها، وقد كان الشاهيد القائد يدرُك 
ألميَة املوق8 االسرتاتيجل للايَاَمان، وألمية 
الصفاات التال يتمياز بهاا ألال الايَاَمان، 
خاكان يحاّذر أَبْيَاااء الشادب الايَاَمايل من 
خطاورة عخاول أَمرياكا الايَاَماان، وقال يف 
لاذه املحاارضة: )نقاول للجميا8: إذاً وَصَل 
األَمريكيون الايَاَمان لل سايبرص ونسم8؟ 

لل أبرصنا وسمديا 
وعيدماا  ال؟!.  أ  
األَمريكياون  يأتال 
لال  الايَاَماان 
جااءوا ليّطلدوا عىل 
األوضااع؟ لييظاروا 
املشااري8  لال  ماا 
التال  اليدماات  أَْو 
أَْو  إليهاا؟  نحتااج 
ليحرثاوا  جااءوا 
األرايض  ويزرعاوا 
البيضااء، أَْو جااءوا 
ليدملوا مزارع نَْحل؛ 
ألنهم عيدلم مزارع 
وعيدلام  نحال، 
مازارع قماح؟ لال 

جااءوا يشاتغلون مدياا، أَْو جااءوا من أجل 
ماذا؟(.

هكذا تكون بداية الخطر
وعيدماا سامحت الدولاة لدخاوِل بداض 
تسااءل  الايَاَماان  إىل  األَمريكياني  الجياوع 
الشهيد القائد: )ملاذا يسمحون لألَمريكيني أن 
يدخلاوا؟ وما الذي يحاوج الياس إىل أن يدخل 
األَمريكياون الايَاَماان؟ لال أن الايَاَماييني 
قليال؟ أَْو أن الايَاَماان يتدرض ليطورة من 
أيَّاة جهاٍة أخرى غاري أَمرياكا؟ خهام يأتون 

ليساعدوا الايَاَماييني!؟(.
ويدترب الشاهيد القائد أن األَمريكيني بدأوا 
من خاالل محاولتهم تحميَال الرئيل صالح 
مسؤوليَة الشباب الايَاَماييني الذي ذلبوا إىل 
أخغانساتان، حييها بدأ صالح يتيّصل ويقول 

إنهم كانوا يساخرون بطُرق غري رشعية.
ووّجه الشهيد القائد رسالًة إىل كاخة أَبْيَااء 
الشادب الايَاَمايل الذين يظيون أنه ال خطَر 
محدقااً بهم، الذيان ال يفهمون األشاياَء وال 
يفهمون اليطاَر إال بداد أن يدالَمهم، نقول 
للجمي8 سواٌء أكانوا كباراً أ  صغاراً: اآلن ماذا 

ستدملون؟

ما يجب علينا تجاه الخطر اأَلمريكي

ومياذُ وقات مبكار كان الشاهيُد القائاُد 
يُحاثُّ اليااَس جميداً عاىل رضورة أن يدملوا 
الايَاَماان،  األَمريكياني  شايئاً ضاد عخاول 
والستشاداره باملساؤولية قال: اآلن يجب أن 
تدملاوا ُكّل يشء، الدلمااء أنفُساهم يجب أن 
يتحركوا، واملواطيون كلهم يجب أن يتحركوا، 
بالرصخاة  صوتهام  جميدااً  يرخداوا  وأن 
ضاد أَمرياكا وضاد إرسائيال، وأن يدليوا عن 
سايطهم لتواُجاد األَمريكياني يف الايَاَمان، 
الدولة نفسها، الرئيل نفسه يجب أن يحذر، 
ما يجاري عىل عرخات، ما جارى عىل صدا ، 
ما جرى عاىل آخرين يُحتماُل أن يجرَي عليه 
لاو، إنَّ اليطَر عليهم لاو من أولئك، اليطر 
عليهام لو من األَمريكيني، اليطر عليهم لو 
من اليهوع، عاىل الحكومات وعىل الشادوب، 

عىل الزعماء.
وحاّذر مان يُظانُّ أناه صدياٌل ألَمرياكا 
قائاالً: )وحتاى َمن يظيون أنهم قاد اطمأنوا 
بصداقتهام ألَمرياكا عليهم أن يحاذروا؛ ألن 
أولئاك ليساوا أوخياء أباداً، الله ذكار عيهم يف 
أنهم  الكريم  الُقااْرآن 
نبذوا كتااَب الله وراء 
وَمان  ظهورلام، 
نبذوا كتااب الله وراء 
واشارتوا  ظهورلام، 
بآيات اللاه ثمياً قليالً 
عهاد  ُكلَّ  ساييبذون 
وكل  اتفاقياة،  وكل 
مواثيل م8 اآلخرين، 
املواثياَل  أن  أَْو 
ساتكون لديهم ألمَّ 
من كتااب الله الذي 
نبذوه؟ ساييبذونه، 
عيهم  حكاى  واللُه 
الصفاة:  لاذه 
}أََوُكلََّماا َعاَلُدوا َعْهداً نَبَاذَُه َخِريٌل ِميُْهْم{ 

)البقرة: من اآلية 100(.
ويؤكد السايُد حساني الحوثال أنه آن 
الوقُت ألن نرخا8َ صوتيا وأن يدد الجمي8 
أنفساهم، لكال ال يدوساهم األَمريكيون 
بأقدامهام، مشارياً أن عليياا جميدااً أن 
نذكَِّر أَبْيَااَء الشادب الايَاَمايل بشاكٍل 
متتابا8ٍ ومتكارر بيطاورة األَمريكيني 

وأطماعهم بهذا البلد.
َوأماِ  إنكار الدولة بتواُجد األَمريكيني 
يف الايَاَمان خالل تلك الفرتة قال السيد 
حسني الحوثل: )يف البداية تيكر الدولة 
أن ليااك وجاوعاً لألَمريكياني، ثم بدد 
خرتة يضدون مربراً لوجوع األَمريكيني، 
ثم يتحارك األَمريكيون واملرّبرات عائماً 
أمامهام، كماا عملاوا يف أخغانساتان 

كانت املربراُت عائماً أمامهم، ونحن بطبيدتيا 
الايَاَماييني نشاتغل باملجان إعالميااً خييُقُل 
التربيارات باملجاان وندّمُمهاا عاىل أوسااط 
اليااس، وكل واحاد ييقال اليارب إىل أن يرتك 

أثره(.
ومن شدوره باملساؤولية وإعراكه لليطر 
املحاِدق بالايَاَماان كان الشاهيُد القائُد ييذر 
أَبْيَاااء الشادب الايَاَمايال ويحّذرلام: )ال 
يجوُز لاك أن تيقَل أي تربير أبداً تسامده ولو 
من رئيل الجمهورياة يربر وجوَع أَمريكيني، 

أَْو يربر القيااَ  بدمل لو خدماة لألَمريكيني 
من أيَّة جهة كان، ال يتداول الياس التربيرات، 

لذه أول قضية يجب أن نحذر ميها(.
وعن تهديد األَمريكيني بالحصار عىل بدض 
الدول الدربية املياوئة لها قال السايد حسني 
الحوثل: نحن نقاول اآلن: قضية الحصار قد 
ُجاِرب الحصار للداراق، وجربوا الحصار ضد 
إيران ولم يدمل شيئاً، الدنيا مفتوحة من ُكّل 

الجهات، ويحصل حتى تهريب عويل.
وأضااف: ال تدتقاد أن أَمرياكا تساتطي8ُ 
إىل عرجاة أن تُقِفاَل عليك عاخاَل ُغرخة، ثم ال 
يدخل إلياك لقمة من الطداا  وال حبة عواء، 
وال أّي يشء. خاال عاعل أن ييااَف الياُس من 
حصاار أَْو ما حصاار أَْو يياخاوا أَْو يتحدثوا 
لام يقولوا ]الارُب با يغىل با يجال علييا كذا[ 
يساكتوا، لياك عوٌل أخرى ستتسابَُل لل إىل 
أن تحال ميتجاتها، أَْو يحل التدامل مدها م8 
الايَاَمايياني بدل التدامل من ِقبَل األَمريكيني 

أَْو الدول التل لها عالقة بهم.

املطلوب موقٌف واحٌد، ال تحليالت وتربيرات
املفاروُض أن اليااَس يكاون لهام موقاٌف 
واحٌد، لاو أن يغضبوا ملاذا عخال األَمريكيون 
الايَاَمان، وإىل ُلياا انتهى املوضوع. تحليالت 
تربيارات كلهاا، ال، املوقاُف الصحياح، والذي 
يحلُّ حتى ُكّل التسااؤالت األخرى التل تقلقك 
لو أناه: ملااذا عخال األَمريكياون الايَاَمان؟ 
ويجب عاىل الايَاَماييني أن ال يرضوا بهذا وأن 
يغضباوا، وأن ييرجولام، تحت أي مربر كان 

عخولهم. أليل يف لذا ما يكفل؟.
وأشاار السايد حساني الحوثل إىل رضورة 
أن يكاوَن كالمياا م8 بدضيا البداض أنه ملاذا 
عخلوا بالعنا؟ ومن الذي سامح لهم أن يدخلوا 
بالعناا؟ لال عخلاوا كتجاار؟ ليااك رشكات 
أَمريكية تدمل ولل التل تساتويل عىل نسابة 
كبارية من بارتول الايَاَماان، لكان أن يدخل 
جياوع أَمريكياون ويحتلاوا مواقا8،.. يصيُح 

اليااس جميدااً: أيان 
لل الدولاة؟ من الذي 
سامح لهم؟ أيان لو 
الجياش الاذي ييهاك 
اقتصااع لذا الشادب 

بيفقاته البالظة؟.
الساياق  ذات  ويف 
حساني  السايد  قاال 
يجاب  الحوثال: 
اليااس  يسامَح  أال 
أباداً  ألنفساهم 
لذه  يقولاوا  أن 
تياص  قضياة 
ألن  الدولاة؛ 
نفساها  الدولاة 
مربر  لهاا  ليال 

أن تسامح، وال الدساتور نفساه يدطل 
مساؤول أن يسمح بدخول األَمريكيني إىل 

الايَاَمان.

مثاٌل على دخول أمريكا البلدان
وأعطاى السايد حساني الحوثال مياَلً 
واقدياً للبلادان التل عخلتهاا أَمريكا تحت 
ماربرات والية ثام قامات باحتاللها ولل 
أخغانساتان خقال: )وإذا ما عخلوا.. الحظوا 
كيف كان عخولهم إىل أخغانستان، عخلوا إىل 
أخغانستان وأولموا األخغانيني أنهم يريدون 
أن يضداوا، أَْو أن يصيداوا حكوماًة حدييًة 
وعرصية، وتستقر يف ظلها أوضاع البالع(.

ولاو نظارَت أخال القاارئ إىل ماا حدث 
بداد عخولهام أخغانساتان لال أحدثاوا أيَّة 
تيمياة خيها، لل بيوا عوالً مؤسساية تَرُساو 
خيهاا الددالاة واملسااواة، ساتجُد اليتيجَة أن 
األَمريكياني لام يدعوا الباالع تساتقر، وبدأت 
اليالخاُت التل يدَمُل األَمريكيون عىل تغذيتها، 
وبدأت حرب الفصائل، ولم تساتط8 الحكومة 
أن تحكم أكير مان عاخل )كابول( وال يتجاوز 

نفوذلا خارج املديية.
أن  الحوثال  السايُد حساني  أشاار  ولياا 
األَمريكياني يدملون عائماً عاىل وجوع )قالقل 
عائمااً لتربَِّر لهم تواُجَدلم، بصورة مساتمرة، 
وإذا عخلاوا الايَاَماان وكماا قاال اللاه: }إِنَّ 

اْلُملُوَك إِذَا َعَخلُوا َقْريًَة أَْخَساُدوَلا َوَجَدلُوا أَِعزََّة 
أَْلِلَها أَِذلًَّة{ )اليمل: من اآلية ل3(.

مضيفاً )ال تدخل الاركات األَمريكية بلداً 
إال وتيهاب ثرواِته، إال وتساتذل ألَله، ال يدخل 
األَمريكياون بلاداً إال ويساتذلون أللاه. لكن 
بأيَّاة طريقة؟ عن طريل الياداع لحكوماتهم 
ولشادوبهم، تربيارات يصيدونهاا، ونصّدقها 
برسعاة، ونوصلها إىل بدضياا بدض، نوصلها 
بشاكل من يريد أن يقبَل مياه اآلخر ما يقول، 
أي نحاوُل أن نقي8 اآلخرين بهذا املربر، لذا ما 

يحصل، تتحرك أنت لتقي8 اآلخر بالتربير! 
ويؤكاد السايد حساني الحوثال أناه ليل 
ليااك أيُّ ماربر لوجوعلم، ولذا لاو األصل، 
خكل املاربرات لل خرٌع عىل أصل خاساد، وإذا 
كان يف الواق8 ليال لياك أّي مربر لوجوعلم، 
خأّي ماربر ألّي عمل يدملوناه، أَْو يصطيدونه 
لوجوعلم خهو خرع عىل أصل خاسد، نحن عىل 

يقني ميه.
ليساتذلوا  جااءوا  أنهام  والحقيقاة 
جااءوا  الايَاَمايياني، 
الايَاَماييني،  ليرضبوا 
ولياا يوّضاح السايد 
الحوثال  حساني 
املوقاف الاذي ييبغال 
عىل مواطان أن يقوَ  
به خيقاول: )إذاً يجُب 
أن يكاوَن للمواطياني 
باعتبارلام  موقاٌف 
وأولئاك  مسالمني، 
يهوع ونصاارى عخلوا 
يكاوَن  وأن  بالعلام، 
للدلمااء موقاف، وأن 
يكون للدولاة موقف، 
للجميا8  يكاون  وأن 
موقف، لو ماا يمليه 

عليهم عييهم ووطييتهم.

فهم الناس للخطر قليل
تحذياره  لتأثاري  متابدتاه  خاالل  ومان 
مان اليَطار القااع  عاىل الايَاَماان املتميال 
باألَمريكياني وبدد ُكّل اليشااط التل تحرك به 
ملواجهاة املاروع األَمريكال واإلرسائيايل يف 
امليطقة، وبدد تقييماه ملدى خْهم الياس خالل 
تلك الفرتة قال السايد حسني الحوثل: )والذي 
كيُت أملُساه أنا عيدما أتحادَُّث م8 الياس - م8 
أنكم خدالً من أكير اليااس وعياً، وأكير الياس 
خْهماً - لكن كيُت أملل أن الياس بدد لم ييظروا 
للقضياة بأنها خداالً قضية واقدياة وخطرية 
خداالً، وأناه يجاُب أن يكاون لهم موقاف، ما 
استطدت أن أملَل إىل الدرجة التل أطمنئ إليها 
خداالً، يبدو يل وكأن القضية لال تداُطُف من 
جهاة، وصداقة من جهة، واحارتا  من جهة، 
وتصديال أيضااً من جهاة، لكان يف الداخل ال 
أملُل بأنه خدالً أصبح مستقراً يف قرارة أنفسيا 
أنياا نواِجُه خطاراً، وأن مواَجهاَة اليطر لل 
أن تدمل ضده، ال أن تساكت، وتدس رأَساك يف 

الرتاب كاليدامة(.
إذاً نحاُن بدد لاذا اليرب، لل اساتطديا أن 
نفَهَم؟ لل خهميا اآلن؟ لل تيقيّا؟ لل تأكدنا؟ 
نَا َوَساِمْديَا{  إذاً لاذا لو املطلاوُب }َربَّيَا أَبرَْصْ

)السجدة: من اآلية 12(.

إنك أعلنت سبيالً من سبلك، فجعلت اللهم 
فيه رض�اك، وندبت إلي�ه أولياءك، 
وجعلته أرشف س�بلك عندك ثواباً، وأكرمها لديك 
مآب�اً، وأحبه�ا إليك مس�لكاً، ثم اش�ريت فيه من 
المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون 
يف س�بيلك فيقتل�ون ويقتل�ون وع�داً علي�ه حق�اً 

فاجعلني ممن اشرى فيه منك نفسه ثم وىف ببيعك 
ال�ذي بايعك عليه، غير ناكث، وال ناقض عهداً، وال 
مبدل تبديالً، إال اس�تنجازاً لموعودك، واس�تيجابا 
لمحبت�ك وتقرب�اً به إليك... فصل ع�ى محمد وآله 
واجعله )القتل يف س�بيلك( خاتمة عميل، وارزقني 
فيه لك وبك مش�هداً توجب يل ب�ه الرضاء، وتحط 

عن�ي به الخطاي�ا، اجعلني يف األحي�اء المرزوقين 
بأي�دي الع�داة العصاة، تح�ت لواء الح�ق وراية 
الهدى ماض عى نرصتهم قدماً، غير مّول دبراً وال 
محدث شكاً، وأعوذ بك عند ذلك من الذنب المحبط 

لألعمال.

من دعاء اإلمام علي

 المفروُض أن الناَس 
يكون لهم موقٌف 

واحٌد، هو أن يغضبوا 
لماذا دخل اأَلمريكيون 

الـَيـَمـن

 يكون كالُمنا مع 
بعضنا البعض أنه 

لماذا دخلوا بالدنا؟ 
ومن الذي سمح لهم 
أن يدخلوا بالدنا؟ هل 

دخلوا كتجار؟

 ُيْحِدُث اأَلمريكيون 
قالقَل دائمًا لتبرر 

لهم تواُجَدهم 
بصورة مستمرة

 على المواطنين 
أن يتحركوا، وعلى 

العلماء أن يتحركوا، 
ويرفعوا صرختهم 

ضد َأمريكا وإسرائيل
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برنامج رجال اهلل
املقرر األسبوعي:

من  ٥ - ١٩ ربي8 اليانل
- الدرس مديى التسبيح 
- عروس من غزوة أحد/ 

- حفظ سورة) ق (+ مراجدة سورة الذاريات
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ال للسكوت..
املوت ألمريكا تموت 

لل ميل بيت الديكبوت 

أمريكال  طاغاوت  واملدتادي 
حقريي..

قتل الطفولة يف البيوت

أسلوبها صورة وصوت

واململكاة ريماوت يف ياد جاون 
كريي..

ياشدب خرصة باتفوت 

جالد وقل ال للسكوت

خائان  ممقاوت  األمام  عور 
للضمريي..

كلمات /ضيف اهلل سلمان

ال لن تموت

الشاعر / معاذ الجنيد

أب���َق���ى ل����ن مت��������وَت.. ف���أن���ت  ال 
ي���ه���وي حت����الُ����ُف����ُه����م.. وت���رَق���ى

ِم�����ن ُك�������لِّ ُج���������ْرٍح ف���ي���ك ت��ه��زم
ب����������اط����������ًا، وت������ق������ي������م ح���ق���ا

ع���ل���م���اءُ دي����ن ال���ن���ف���ط.. خ��ان��وا
ربَّ����������ُه����������ْم، وب�����ق�����ي�����َت أت���ق���ى

من����وت ول�������ن  مت���������وت،  ل������ن  ال 
ُس��ح��ق��ا األرِض  ط����غ����اةَ  ف���ي���ا 

كُّ س����ت����ظ����ُلّ تُ����رِه����بُ����ه����م، تَ��������ُدّ
ع����روَش����ه����م غ������رب������اً، وش���رق���ا

دُم����������������َك ال�������������ذي س����ف����ك����وه
وان��ت��ه��ك��وه، ه��ا ُه���م ف��ي��ه َغ��رَق��ى

ج�������ب�������روُت أَم������ري������ك������ا ل���ك���لِّ
���ى ه��������زائ��������ِم ال������دن������ي������ا ت���ل���قَّ

واٍه.. ف�������س�������اُح�������ه�������م 
وزل������زل������ُة ال���ي���م���ان���ي���ن ُوث���ق���ى

وع����د ألنَّ  مت���������وَت  ل�����ن  ال.. 
ال�����ل�����ه ك��������ان ع����ل����ي����ه ح����ق����ا!!

صرواح أرض 
الصمود واإلباء

 يحيى صالح خميس الزايدي 
عدواٌن غاشاٌم تجرََّع من ُكّل األَْخااَلق الدييية 

واملباعئ والقيم وُحسن الجوار.
*ارتهان لليارج وسام8 وأطااع ُكلَّ األوامر 

اليهوعية.
*قصف وعمر ُكّل ما يساتيدمه اإلنَْساان يف 

حياته..
*قتال األَْطَفاااال واليسااء والرجاال باكل 

وحشية وبكل بشاعة وُجرأة عىل الله.
ومياازل  واملدالاد  املستشافيات  *عّمار 
املواطيني والطرقات واألسواق واملبانل الحكومية 

واملصان8 ومحطات الوقوع.
*قصف الحيوانات.

*قصف املزارع.
*اطبل حصاراً خانقاً من الجو والرب.

*ميا8 عخاول املاواع الغذائياة واملشاتقات 
اليفطية، ُكّل يشء مستهَدف.

*ال أعوياة وال ماواع غذائياة وكل مقوماات 
الحياة مددومة.

*غارات يومية وبشكل جيونل.
* أرعب األَْطَفااال وبث خيهم الذعَر واليوف.
وما8 ذَلك كلاه من املدانااة والشادة ال زالت 
املديرياُة وأبياؤلا الرخااء صامدين، ويتحدون 
ُكّل الصدااب، ولم يبالوا بديجهية الشايطان وال 

سطوة الظالم.
صموع وإباء وتفاٍن صيده أَبْيَاُء املديرية. 

وما8 كل ذَلاك الحصاار والغارات الغاشامة 
والحاقدة واندادا  ُكلِّ مقوماات الحياة واثقون 
باللاه ومدتمادون عاىل اللاه يف ُكّل حاجاتهام، 
وأعانهام الله، وإنما لذا الصماوُع يُدلُّ عىل أنهم 

واثقون بالله وبيرصه ولزيمة الددوان.
حيث بلغت غااراُت الددوان أَْكيَاَر من 6,590 
غارة، ولل ليسات إحصائية عقيقاة خهل أَْكيَار 

من لذا الرقم.
صامدون ومدتمدون عىل الله.
واثقون بالله بيرصه املبني..

متحّدون ُكّل املياطر بقوة الله.
ال تييييا عيجهيُة الظلماة واملرتهيني لليارج 
عن مواَصلة مشاوار الدخاع عان الوطن، ثابتون 
يف مياعين الدزة والرف، ذائدون عن األَرض من 

عنل الغزاة واملدتدين..
لال تدلمون من نحن، نحن أَبْيَااء الايَاَمان، 

ُسّم الدداء وكارسو أنوف املستكربين.
وَمن َجِهَليا واستبساطيا خْليدَلْم أنَّ الايَاَماَن 

مقربُة الُغزاة. 
الايَاَماان مقاربُة الُغازاة، وَماأرب مدارصة 

الغزاة.

العدوان السعودي على اليمن يف ميزان 
الفكر والقانون.. حلقة نقاشية للجبهة 

الثقافية ملواجهة العدوان

  - خاص

تحَت شدار »الددوان يف ميزان الفكر والقانون« نظمت 
الجبهاة اليقاخية ملواجهة الدادوان اليالثاء املايض حلقة 
نقاشية خكرية بمشاركة عدع من األكاعيميني والباحيني. 
وتياولت الحلقة عدعاً من أوراق الدمل ميها: »الددوان 
نتيجة ال سابب » للدكتور عرخاات الرميمية، تياول خيها 
عدعاً من املحاور تطرق خيها إىل أسباب الددوان وخيد خيها 
مربراتاه الوالية من الجانب الفكري، وقد  الدكتور أمني 
الغياش ورقة عمل جملت عياوان ) نظا  األمن الجماعل 
والددوان عىل اليمن » اساتدرض من خاللها قراءة للقرار 
األَُماامال 2216 وبدضاً من بياوع ميياق األَُماام املتحدة 
التل تدحض مربرات الددوان األمريكل السادوعي وتيفل 
رشعيته، كما وخيد الدكتور الغيش من خالل الورقة التل 
قدمهاا املزاعم التل يدعيها مرتزقاة الددوان بأن الددوان 

جااء نتيجة لطلب الرئيل الفاار عبدربه ميصور لاعي، 
من خالل قراءة بدضاً من مواع الدستور اليميل.

كما وقد  الدكتور طاارق املجالد، ورقة عمل بديوان 
»تحرير الطبيدة القانونية للددوان السدوعي عىل اليمن« 
تطارق خيها للتدرياف القانونل للددوان وأناواع الددوان 
يف القانون الدويل، مؤكداً مان خالل طرحه زيف إععاءات 
لذا الددوان وكيف ارتكاب ُكّل األنواع املجرمة يف القانون 
الدويل، وأوضح الدكتور املجالد من خالل طرحه الحاالت 
التل يسامح خيها القانون الدويل لرئيل الدولة باستدعاء 
عولاة أخرى للتدخل الدساكري يف بلده والتل تقترص عىل 
وجوع عادوان عىل بلد لذا الرئيل، ولاذا ما لم يحدث يف 

اليمن، كما قال الدكتور املجالد.
كماا تضميت الحلقة، التل حرضلا عدع من املهتمني، 
عدعاً من املداخالت لكلٍّ مان: عبدالرحيم حمران، عبدالله 
صاربي، أحماد الديلمال، يحيى نشاوان، عايل الجلدل، 

وخوزية الدماع.

البيان قبل األخري عن واقع الـحال مع الغزاة اّلذين ال يقرأون
سميح القاسم

ْه.. الَ. الَ تَُددُّوا اْلَدَرَ
يَْوُ  اْلِحَساِب َخاتَُكْم

َوبَْديََرْت أَْوَقاتَُكْم
أَْرَقاُمَها اْلُمبَْديََرْه

ْه... َخالَ تَُددُّوا اْلَدَرَ
ُقوا ِمْن َمْجَزَرْه تََدخَّ
َوانَْطِلُقوا يِف َمْجَزَره

َماِء َقيَْطَرْه أَْشالَُء َقتاْلَنَا َعىَل نَْهِر الدِّ
ْه.. َخالَ تَُددُّوا اْلَدَرَ

تََزوَُّجوا َعبَّابًَة
َوأَنِْجبُوا ُمَحيَْزَرْه

َوَحاِولُوا
َوَعلِّلُوا
َوَقاِتلُوا
َوَقتِّلُوا

ُكلُّ َشِهيٍد َغيَْمٌة
تَْصَدُد ِمْن تَُراِبيَا

تَْهِمل َعىَل ِحَراِبُكْم
َوَمرًَّة أُْخَرى َوَراَء َمرٍَّة أُْخَرى

يَُدوُع َغيَْمًة ِمْن بَاِبيَا
ُكلُّ َشِهيٍد َغيَْمٌة
ُكلُّ َوِليٍد َشَجَرْه

ْه.. َخالَ تَُددُّوا اْلَدَرَ
يَا أَيَُّها اآلتُوَن ِمْن َعذَاِبُكْم

ُعوُعوا َعىَل َعذَاِبيَا
ُعوُعوا إىَِل َصَواِبيَا
ْمُل يِف ِكتَاِبيَا أَلشَّ

ٍء َغرْيَ َلذَا اللَّيِْل يِف ِكتَابُُكْم َخأَيُّ يَشْ
يَا أَيَُّها اآلتُوَن ِمْن َعذَاِبُكْم

ْه ا اْلَدَرَ الَ. الَ تَُددُّ
َوَغاِزلُوا َقاِذَخًة

َرْه وا ُمَدمِّ َوَعارِشُ
َوأَتِْقيُوا اْلَمَكاِئَد اْلُمْحَكَمَة اْلُمَدبََّرْه

ُخذُوا َعِمل ِحرْبًا َلُكْم
َوَعبُِّجوا َقَصاِئَد اْلَمِديِح
َرْه يِف اْلَمذَاِبِح اْلُمَظفَّ

يَاِبْل ُموا السَّ َوَسمِّ
ُموا اْلَميَاِزْل َوَلدِّ

الَْ  َوأَْطِلُقوا اليَّاَر َعىَل َخَراَشِة السَّ
وا اْلِدَظاْ  ُ َوَكرسِّ

الَ بَأَْس َلْو تَِصريُ َمْزَلِريًَّة
ْه َ ِعَظاُميَا اْلُمَكرسَّ
ْه الَ. الَ تَُددُّوا اْلَدَرَ

ْحَر َعىَل ُقلُوِبُكْم؟ َمْن أَْوَصَد السِّ
َمْن َكدََّس األَْلَغاَز يِف ُعُروِبُكْم؟
َمْن أَْرَشَد اليَّْصَل إىَِل ِعَماِئيَا؟

َعاىَل  األََسااِطرِي  أَْشابَاَح  َعلَّ  َماْن 
أَْسَماِئيَا؟

َمْن أَْشَدَل اْلَفِتيل؟
َمْن الََطَم اْلَقِتيَل ِباْلَقِتيْل؟

الَ تَْسأَلُوا
الَ تَْقبَلُوا

ْمَدِة اْلُمَفكَِّرْه الَ تَْدبَأُوا ِبالدَّ
ْه.. َوالَ تَُددُّوا اْلَدَرَ

ِمْن َلُهيَا َكرَّْت ُجيُوٌش ِميَْلُكْم
َوَلُهيَا َخرَّْت ُجيُوٌش َقبَْلُكْم

َخاْقتَِحُموا
َواْلتَِحُموا
َوأَْخِطئُوا

َواتَِّهُموا
نْيَا َلُكْم َما َعاَ  يِف الدُّ

ا َوَعْدالً يَْحُكُم َقاٍض، ِبَما تََرْونَُه َحقًّ
َونَْحُن َلْسيَا َغرْيَ اُْسُطَوانٍَة ُمَكرََّرْه

َرْه أَْقَوالُيَا. يِف ُعْرِخُكْم. ُمَزوَّ
َرْه ُكوَشانُيَا، ُشُهوُعنَا، ُعُقوُعنَا ُمَزوَّ

ٌر نَا ُمَزوَّ َوَجدُّ
َرْه يَا ُمَزوَّ َوأُمُّ

َرْه يَا َشَهاَعٌة ُمَزوَّ َوَلْحُميَا َوَعمُّ
ْه... الَ.. الَ تَُددُّوا اْلَدَرَ

ِجئْتُْم
َواِرْع إِذَْن، َخْليَْيُرِج اْلَقتىَْل إىَِل الشَّ
َواِرْع َوْليَْيُرِج اآلبَاُء َواألَبْيَاُء.. ِللشَّ
َخاِتُر اْلبَيَْضاُء َوْلتَْيُرِج األَْقالَُ  َوالدَّ

َواألََصاِب8ْ َوْلتَْيُرِج اْلَمَكاِحْل
َوُخَصُل اليَّْديَاِع َواْلَجَداِئْل

َوْلتَْيُرِج األَْخَكاُر َواألَْشَداُر َواآلَراُء
َواْلَفَصاِئْل

ُ اْلُمَقاِتْل َوْليَْيُرِج اْلُميَظُِّر اْلُمبَرِّ
َوْلتَْيُرِج األَْحالَُ  ِمْن َكابُوِسَها
َوْلتَْيُرِج األَْلَفاُظ ِمْن َقاُموِسَها

َواْلَوْرَشااُت  اْلبُيُاوُت  َوْلتَْياُرِج 
واْلَمَزارْع

َواِرْع َوْلتَْيُرِج اْلِمْحيَُة َواللَّْديَُة ِللشَّ
َواِرْع َوْلتَْيُرِج اليَّْكبَُة َواليَّْكَسُة ِللشَّ
َواِرْع يَاُج ِللشَّ َجاُج َوالسِّ َوْليَْيُرِج الدَّ
َواألَْخَيااذُ  اْلبُُطاوُن  َوْلتَْياُرِج 

َواألَْحالَُف
َواألَْحَزاْب

اِئ8ْ َ َوْلتَْيُرِج األَْعيَاُن َوالرَّ
َواألَْساَماُء  األَْشايَاُء  َوْلتَْياُرِج 

َواألَْلَقاْب
ِغييَْه َوْليَْيُرِج اْلُحبُّ َعىَل أَْجِيَحِة الضَّ

ِة اْلُمَييَّْم أَبْيََض يِف أَِزقَّ
أَْسَوَع يِف ُكوِخيَِّة اْلُمَليَّْم

أَْخرَضَ يِف َحاَراِتيَا اْلَحِزييَْه
أَْحَمَر يِف انِْتَفاَضِة اْلَقْريَِة

َواْلَمِدييَْه
ْدِبيَّْه َوْلتَْيُرِج األُْلُزوَجُة الشَّ

َوْلتَْيُرِج اْلَقِضيَّْه...
ِحئْتُْم

َواِرْع اَحاُت َوالشَّ إِذَْن َخْلتَْيُرِج السَّ

َخيًْضا ِمَن اليُّوِر
َواِرْع اَحاِت َوالشَّ َعىَل اْلَدتَْمِة يِف السَّ

ا ِمَن اللَّْحِم َسدًّ
َعىَل َمدٍّ ِمَن اْلُفوالَِذ َواْلَمَطاِم8ْ
َواِرْع اَحاِت َوالشَّ .. ِللسَّ أَْلُكلُّ

َواِرْع اَحاِت َوالشَّ .. يِف السَّ َواْلُكلُّ
َوْلتُْدِرِك اْلَمَصاِرُع اْلَمَصاِرْع

ْه َوالَ تَُددُّوا اْلَدَرَ
ْه... الَ. الَ تَُددُّوا اْلَدَرَ

ِجئْتُْم
إِذَْن َخْليَأُْخِذ اْلُفوالَذُ َما يََشاْء

َوْلتَأُْخِذ اْلِهَراَوُة اْلَحْمَقاْء
َوْليَأُْخِذ اْلَمطَّاُط َوالرََّصاْص

َوْلتَأُْخِذ األَْسالَُك َواْلَغاَزاُت َما تََشاْء
أبَْرَقِت اْلَكآبَْه

اْء مَّ يِف أُُخِل اْلَكَواِرِث الصَّ
َوأَْرَعَدْت إَِراَعُة اْلَيالَْص

َحابَْه َخْلتَْيترَِصْ تَاِريَيَها السَّ
َماْء َوْلتُْمِطِر الدِّ
َماْء َوْلتُْمِطِر الدِّ

اُهوُل  َوالسُّ اُفوُح  السُّ َوْلتُْزِلاِر 

َواْلِوْعيَاْن

َقتىَْل َوَزيْتُونًا َوَزْعَفَراْن

اَرْه َ َوْلتَْقَدِح الرَّ

ِبِحْكَمِة اْلِحَجاَرْه

ْع إِنَْسانَُه اإِلنَْساْن َوْليَْيرَتِ

ْه ا اْلَدَرَ َخالَ تَُددُّ

ْه َوالَ نَُددُّ اْلَدَرَ

ْفِر ْفُر إىَِل الصِّ تََراَج8َ الصِّ

انَْطِلْل

ِمْن ُقْمُقِم اْلَمْوِت

إىَِل َسَماِئَك اْلُمَحرََّرْه

َوأَْرِضَك اْلُمَحرََّرْه

ِعْمالَُقيَا ِمْقالَُعيَا

ِمْقالَُعيَا ِعْمالَُقيَا

ْه َوالَ تَُددَّ اْلَدَرَ

الَ

ْه!! الَ تَُددَّ اْلَدَرَ
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 متابعات فلسطينية

شهيدان فلسطينيان برصاص االحتالل بعد طعنهما مستوطنني 

مقتل مستوطنة متأثرة بجراحها يف 
عملية طعن غرب رام اهلل 

العدو يعتقل ثمانية مواطنني 
بالضفة والقدس 

ما ال تدركه املعرفة يف 
صحافة آل سعود! 

ميساء مقدم *
أن يتمّكن أحُدلم، كائياً من كان، من صياغة نص من أَْكيَاار من 
2600 كلمة يتحّدث خيه عن »مدركات املدرخة يف تكوين امللك سلمان 

الفكري« خهو بال شك رجل خريٌد بفطتيه وقدراته اليارقة. 
كياف تمّكن عبدالرحمن الشابييل مان إلقاء محارضتاه لذه ثم 
صياغتهاا يف مقال عىل صفحات »الرق األَْوَساط«؟ بماذا تراه كان 
يفّكر ولو يقول إنه يسدى »الكتشاف السمات الفكرية يف شيصية 
امللك سالمان بان عبدالدزياز وتكويياه؛ باعتبارلا مؤّلاالٍت نوعيًّة 
ُمضاخاة يف القادرات القياعياة امُلميّزة التال ييفرع خيهاا القليل من 
الزعامات«! أتراه استذكر طالقة امللك يف خطاباته؟ أ  أنه استّدل عىل 
ذلك من كلمات سالمان االرتجالية التل حققت أعىل نسب مشالدة، 

ال سيّما خطاب »االستيراء«؟!.
ليبتدد عن السيرية. يبدو الرجل جاعاً خيما يقول ويكتب. يحاول 
البحث يف ماورائيات حيكة سالمان. يديدلا يف السبب البيولوجل إىَل 
الحالاة الوراثية. يوضح »ال بد من االشاارة إىَل تلاك القدرات الذليية 
التال ورثهاا عان والدياه«! ويضيف مان »أسال التكويان املدريف 
والفكاري« لدى سالمان، بحساب الكاتب، لو »االساتدداع الفطري 
للمدرخة«. إذاً، لدى امللك السادوعي الحايل اساتدداع خطري للمدرخة 

اختّصه به الله عّز وجّل، وميّزه به عن باقل ميلوقات البسيطة. 
يرح الشابييل عان عالقة سالمان باليقاخة وامليقفاني كإحدى 
املادركات الفكرياة لديه. كياف لل لاذه الدالقة؟ االجاباة يف لذه 
الكلماات »عالقة مبييّاة عىل املياقفاة، تبدأ باتصال ثام بمدرخة ثم 
بصداقة، وقد تتواصل إىَل زيارة يف مشافى أَْو مواساة يف ميزل، وكيت 
وكياريون غريي شاهوعاً عىل ماا كان يضماُره من احرتا  متسااٍو 
للميقفاني واألعبااء ورجاال الصحاخاة واإلعاال «. مكتبة سالمان 

امليزليّة، كذلك، يف مقّدمة ُمدركات املدرخة يف تكوييه الفكري! 
الرضباة القاضياة يف مقال الرجال الغارق يف بحار علو  سالمان 
كانات يف الفقارة األخارية. مان خاالل اساتدراضه لياالث سامات 

»إنَْساانية«!
 يقول »إن لذه القراءة ال تكتمل عون التأّمل يف األبداع اإلنَْساانية 
يف شيصيّته، ولل سمات يتياول الكتّاب تحليلها بني الحني واآلخر، 
وأكتفال ليا باساتدعاء ثالث عالماات ميها؛ »الكاريزماا« الرزيية، 

والدعابات املرحة، وملحات الوخاء«. 
يكفال ألي طفال يميل أن يساتم8 ملقط8 من خطابات سالمان 
ليكتشاف رّس الكاريزماا التل تجدال من رجل محاارض يف جامدة، 
يكتب ُكّل لذه املطّوالت يف مدح »املدركات الفكرية«. لدّلها »كاريزما« 
القتال واملجازر التل يرتكبها جيشاه بإيداز ميه يف اليمان. أَْو لدّلها 
»كاريزما« قط8 رؤوس أصحاب الفكر والكلمة من أبياء الشادب يف 

مملكة القم8. 
لو خياار واحٌد ال ثانل لاه. أعمت الدنانري والريااالت والدوالرات 
عيون الشابييل عان التمييز باني صاحاب الفكار والكاريزما، وبني 

املتلديم قاط8 الرؤوس، وقاتل األطفال.

 * العهد اإلخباري 

استشاهد شاابان خلساطيييان برصاص جيوع 
االحتالل بدد طديهما مساتوطيني إرسائيليني قرب 

مستوطية بيت حورون غربل مديية را  الله.
وأخااعت مصااعُر االحتالل أّن الشاابني عخال إىَل 
محل بقالة يف مستوطية بيت حورون وقاما بطدن 
مساتوطيني اثياني قبال أن تقاو  قاوات االحتالل 

بمالحقتهماا وإطاالق الياار عليهماا، َماا أَعَّى إىَل 
استشهاعلما عىل الفور.

َوأََضاَخات املصااعر أّن حالاة أحد املساتوطيني 
خطرة، خيما أرسال االحتالل تدزيازات إىَل امليطقة 
وقا  بإْغااَلق مكان الحاعث حيث قامت سايارات 

االسداف بيقل املستوطيني إىَل املستشفى.
الدملياات  عادع  أن  إىَل  إحصائياات  وتشاري 
واملحاوالت املتقدمة لتيفيذ الدمليات وصل إىَل 0ل2 
عملية ضد االحتاالل، قتل خيها ا2 صهيونياً، ميها 
20 عملية علل، لل عملية طدن، لل محاولة، لل 

عملية إطالق نار.

عاىل الرغم مان خداحاة وُخُطورة 
األنظماة  باني  الدَليياة  الدالقاات 
املحساوبة ُزوراً عاىل الدارب، إالَّ أن 
خفاياا الدالقاِت تي بما لو أساوأ، 
والياُد »الدربياة« املمادوعة للدمالاة 
وتقديم اليدمات املجانية لكيان بيل 
صهيون املزروع عىل أرض خلساطني 
الساليبة، ال يدريلاا الدادو التماماً 
التوسا8  نهااراً  جهااراً  ويواصال 
االساتيطانل عىل أرض عربية نسيها 
عماالُء كاناوا يوماً ما يصماون آذان 

الدالم با«عروبتهم«!!.

خقد أقرت وزارة الحرُب اإلرسائيلية 
خططااً لبيااء 153 وحادة ساكيية 
جديدة يف مستوطيات الضفة الغربية 
االثياني  أعلان  املحتلاة، حساب ماا 
متحادث باسام ميظمة الساال  اآلن 

اإلرسائيلية امليالضة لالستيطان.
وأوضحت لاغيت عفران املتحدثة 
باسم امليظمة غري الحكومية أن لذه 
اليطط التل تبيتها الوزارة األسابوع 
املايض تتدلل ببياء مسااكن بالقرب 
من مستوطية ارييل )شمال( ومجم8 

مستوطيات غوش عتصيون. 
َوأََضاَخات »كان ليااك ناوع مان 
تجميد البياء مياذ اليصف اليانل من 
الداا  ل201 وملدة ل1 شاهرا اكتفت 
يف  نااعرة  باساتيياءات  الحكوماة 
تري8 البياء يف مساتوطيات الضفة 

الغربية«. 
وقالت أَيْضاً »لكن يبدو أن حكومة 
)بييامني( نتانيالاو رضيت لضغط 
املساتوطيني أَْو أنهاا لم تداد خائفة 
من رعة خدل سالبية من قبل الواليات 

املتحدة«.

قضات محكمة عساكرية »إرسائيلية«، بحبل شااب ملدة ل1 شاهراً، 
بتهمة التحريض لصالح حركة »حماس«، عرب شبكة التواصل االجتماعل 

»خيسبوك«. 
وقاال عيواُن رئيل وزراء الددو، بيياماني نتييالو، يف ترصيح مكتوب: 
إن »املحكمة الدساكرية يف الضفة الغربية خرضت عقوبة الحبل ملدة ل1 
شهراً، بحل بهاء الدين تيسري ممدوح عبدالحل من مواليد 0اا1، وسكان 
نابلل )شامايل الضفة(، الذي أعين بتقديم خدمات لحماس، وبممارساة 

التحريض، والحث عىل تيفيذ الدمليات. 
وأضااف »قا  بهاء الدين عبدالحل بهاذه امليالفات من خالل صفحته 
عىل خيسابوك حيث روج خيها مواعاً ععائية لحماس، وميشورات تدعو إىَل 

تيفيذ عمليات ضد »إرسائيل«. 
ولفات أن عبدالحال اعتقل ساابقاً يف ساجون الدادو، يف الفرتة ما بني 
2007-ا200، بتهماة تقديم الدعم ألنشاطة اساتهدخت »إرسائيليني« يف 

نابلل. 
وتشاهد أرايض الضفاة الغربياة، وقطاع غازة، ميذ األول مان أكتوبر 
املاايض، مواجهات باني مواطيني وقاوات الدادو، اندلدت بسابب إرصار 
مستوطيني يهوع متشدعين عىل مواصلة اقتحا  ساحات املسجد األقىص، 

تحت حراسة قوات جيش والرطة »اإلرسائيلية«.

»العرب« يهرولون للتطبيع واالحتالل 
يوسع االستيطان

العدو يحكم على فلسطيني بالسجن 
بتهمة التحريض عرب »فيسبوك« 

أعليت مصااعر إعالمية عربية، اليالثاء، 
اللتاني  املساتوطيتني  إحادى  عان مقتال 
تدرضتا، االثيني، لدملية طدن يف مستوطية 

»حورون« غرب مديية را  الله. 

»شالوميت  أن  الدادو  إذاعاة  وذكارت 
كريجماان« البالغة من الدمار )ل2 عاماً( 
توخيات يف مستشافى »لداساا« بمديياة 
القدس املحتلة، متأثرة بجراحها اليطرية.  

ياً ملموساً طرأ عىل  وأشارت إىَل أن تحسُّ
حالة املساتوطية اليانية البالغة من الدمر 
)ل5 عاماً( والتل كانت قد وصفت جراحها 

ما بني متوسطة إىَل خطرية. 
يشاار إىَل أن الشاهيدين ميفاذا عملياة 
الطدن لما: إبراليم أساامة يوساف عالن 
)23 عامااً( من بيت عاور التحتا غرب را  
الله، وحساني محمد أبوغاوش )17 عاما( 

من مييم قليديا شمال القدس املحتلة.

شايت قوات الدادو »اإلرسائيايل«، اإلثياني، حملاة اعتقاالت 
ومدالمات طالت عدعاً من مدن الضفة والقدس املحتلتني. 

وقامات قاوات الدادو باقتحا  عدع مان املدن، ولال نابلل 
والقدس وجيني، واعتقلت ثمانية مواطيني خلسطيييني. 

واملدتقلاون من مديياة نابلل لام: رياض خاارس روجيب، 
وعالء عويص من مييم بالطة، وخاعي نضال أبو السدوع. 

أماا من مديياة جياني، خاعتقلت قاوات الدادو كالً من مجد 
اليغيغية، َوكر  أبوعيطة، َوعماع جمال أبوالهيجا. 

ومان مديياة القدس املحتلاة، اعتقلات قوات الدادو محموع 
عطية، َوحماع حريز، وكاللما من الديساوية.

اإلضرابات تعم فرنسا وحوادث يف باريس 
  -  متابعات

تشاهد خرنساا تدبئًة اجتماعيًة كبارية للمطالبة بزياعة األجور يشاارك خيها 
سائقو سايارات األجرة واملدرساون واملوظفون مرضبون، مما سبب خلالً حول 

باريل يف املالحة الجوية وحركة اليقل. 
واندلدات حواعث قبيل ظهر اليالثاء يف غرب الداصمة، حيث قطدت سايارات 
أجرة حركة السري يف االتجالني يف محيط باريل. وقا  السائقون بإحراق إطارات 

انبدث عيها عخان أسوع كييف. 
وتدخلات قاوات األمن التل تدرضت للرشال بالحجاارة إلزالة لاذه الحواجز 
وإعاعة حركة السري. وأوقف ا1 متظالراً ُخُصاْوصاً بسبب »اعمال عيف متدمدة 

وحيازة أسلحة وتدمد اشدال حرائل«. 
ويبدو إْضاَراب سائقل سايارات األجرة الحدث األَْكبَاار م8 توق8 اضطرابات 
يف حركاة اليقال يف باريل وحول مطاريهاا روايس واوريل حيث ساجلت حواعث 

صباحاً. 
وجارح متظالار يف اوريل بددما صدمته حاخلة صغرية حاولت شال طريقها. 

وأوقف سائقها الذي اوضح للرطة أنه أرسع تحت تأثري الهل8. 
وعااع الهدوء بدد الحاعث لكن املتظالرين يواصلاون تحركهم وأقاموا حاجزاً 

عيد مدخل مطار اوريل. 
وععل آالف من ساائقل سايارات االجرة إىَل املشااركة يف اإلْضااَراب يف جمي8 
انحاء خرنساا احتجاجا عىل »تجاوزات« مياخسايهم يف رشكة سيارات اليقل م8 

سائل )يف تل يس(. 
وقال الياطل باسام جمدية ساائقل األجرة إبراليما سيال »إنها مسألة تتدلل 

ببقائيا. سئميا من االجتماعات ومن التفاوض«. 
وقالت الرطة إن 1500 ساائل سايارة أجرة ععوا إىَل التظالر صباح اليالثاء 

يف مواق8 عدة من بييها اوريل. 
ويف باريال نفساها تجّمدت نحو 0ل1 سايارة مقابال وزارة االقتصاع ورخ8 

سائقولا الختات كتب عليها »إْرَلااب اقتصاعي« و«أوقفوا اليلل«.

29 شهيدًا جراء تفجريين يف مدينة حمص.. وداعش تعلن مسؤوليتها
  -  

وكاالت
إرتقى ا2 شاهيداً وأصيب 
آخريان  مئاة  مان  أَْكيَاااُر 
جاراء  اليالثااء  بجاروح 
استهدخا  انتحاريني  تفجريين 
للجياش  تفتياش  نقطاة 
الساوري يف مديياة حمص يف 

وسط البالع.
عاعاش  تيظيام  وتبياى 
مواقا8  تداولتاه  بياان  يف 
وحساابات قريباة ميه تيفيذ 
إن  وقاال  أميياة”  “عملياة 
“خارساً من خرسان الشهاعة” 

توىل تيفيذلا.

وجاء يف بيان تيظيم عاعش 
“يف عملياة أميياة يارس اللاه 
أَْسابَابها، انطلل صباح اليو  
الشاهاعة  خارس من خرساان 

بسايارة مفيية، مساتهدخا نقطاة تفتيش 
أميياة عياد اشاارة شاارع الساتني يف حال 
الزلراء اليصاريي يف مديية حمص، لييغمل 

ويفجرلا وسط تجمداتهم”. 
ويأتال لاذا التفجاريُ بداد أقل من شاهر 
عاىل تفجاريات متزامياة لزت حال الزلراء 
واسافرت عن استشاهاع ل1 شايصاً و132 

جريحاً.
كماا شاهد حال الزلاراء يف 12 عيسامرب 

الفائت تفجرياً بسايارة مفيية أَْساَفار عن 
استشهاع 16 شيصاً وإَصابَة ل5 آخرين.

وتدرضات احيااء عادة يف مديياة حمص 
لتفجريات يف وقت ساابل تبيت بدضها جبهة 
كان  ساوريا(،  يف  القاعادة  )ذراع  اليارصة 
اعيفهاا تفجاري اساتهدف مدرساة يف ماياو 
ل201 أَْساَفار عان مقتل نحو مئة شايص 

اغلبهم من الطالب.
ويسايطر اليظاا  الساوري عاىل مديياة 
حمص بشاكل شابه كامل مياذ مايو ل201، 

بدد خروج مقاتيل الجماعاات اإلجرامية من 
أحياء حمص القديمة إثر حصار خانل تسبب 
بمجاعة ووخيات. كما بدأ الشهر املايض تيفيذ 
اتفاق بني الفصائل املقاتلة واليظا  الساوري 
خرج بموجبه نحاو 300 مقاتل مدارض من 
حال الوعار، آخر مياطال سايطرة الفصائل 
يف املديياة املحارص أَيْضاً واعخلت مسااعدات 
أن  عاىل  الحال،  يف  املحارصيان  إىَل  غذائياة 
يساتكمل تيفياذ االتفااق عىل مراحال لجهة 
تسوية أَْوَضاع املقاتلني وخك الحصار نهائياً.
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�صفعة قوية للجماعات الإجرامية

الشيخ مسكني تعود للكنف السوري
  -  متابعات

تلقت املجموعاُت املسلحُة رضبًة ُمدويًة يف الجيوب 
الساوري م8 تحرير الجيش الساوري مديية الشايخ 
مساكني يف عملية عساكرية بدألا قبل شاهر تقريباً 
يف ل2015/12/2، بداد أن كانت الجماعات املسالحة 
قاد سايطرت عليها مياذ عاا  بالتحدياد أي بتأريخ 

 .2015/1/25
خقاد عااعت مديية الشايخ مساكني برياف عرعا 
الشمايل إىَل الكيف السوري، بدد تحريرلا بالكامل من 
قبل الجيش الساوري وحلفائه، بدد أن سايطروا عىل 
نحو %0ا من مسااحتها االثيني، مكبدين الجماعات 

املسلحة عرات القتىل والجرحى. 
خقد استكملت الدملية الدسكرية خصولها بيجاح، 
إذ لام تغااعر الطائارات الحربياة ساماء املديية، ولم 
تفساح قوات املدخدية املجال للمسالحني امليساحبني 
من وساطها أن يديدوا ترتيب عخاعاتهم أَْو أن يدززوا 
تحصيياتهام أماا  مجموعاات املشااة الذين رضبوا 
املسالحني بقاوة عاىل اليطاوط األمامية ومشاطوا 

امليازل والشوارع من الدبوات الياسفة واأللغا . 

وعاىل الرغم مان تدادع الفصائل املسالحة وكيرة 
أسامائها يف الشيخ مسكني كحركة »املييى«، و«ألوية 
الفرقاان«، و«الفيلال األول«، و«جبهاة اليرصة«، إالَّ 
أنها لم تساتط8 الصموع، ولم تتمكن »خزعاتها« التل 

أطلقتها وععواتها للمسااندة من قبل خصائل أُْخاَرى 
من وقف تقد  الجيش السوري. 

التيااذل واالتهاماات بالييانة كان سايد املوقف 
باني املسالحني، ومان تبقاى ميهام ساارع إلطاالق 
ناداءات االساتغاثة للفصائال والجماعاات، أناذرت 

بسقوط املديية وخساارة اإلْرَلاابيني مدقاًل أََساسيًا 
يف محاخظاة عرعا، يف وقت اعرتخت خيه »تيسايقيات 
املسالحني« بساقوط الدارات باني قتيال وجريح، 
وانساحابات بالجملة يف صفاوف الجماعات املقاتلة 

عاخل املديية.

فيما نظام اآل �صعود يبدد الأموال يف حروب و�صراء اأ�صلحة

ظاهرة التسول تتنامى 
يف السعودّية 

  -  متابعات
رغام أن األرقا  تصيف السادوعيّة باني أَْكيَاار الادول ثراء غري أن 
اة ما8 تيامال ظالرة التساول باململكة  الواقا8َ يدحض ذلاك، َخاصَّ
خالل السايوات األخرية، مما عخ8 »مجلل الشورى« السدوعي التياذ 

خطوات جدية ملكاخحتها.
السجن سايتان وغرامة 30 ألف ريال سادوعي لل عقوبة ُكّل من 
اة يف  يساتيد  طفالً أَْو امرأة أَْو شايصاً من ذوي االحتياجات الَياصَّ
ممارساة التسّول عاخل السادوعيّة، ويأتل ذلك ضمن مروع »نظا  
مكاخحاة التساول« الذي أنهات لجية الشاؤون االجتماعياة واألرسة 
والشاباب يف »مجلل الشاورى« السادوعي عراساته ليجري تطبيقه 

خالل األَيَّا  القليلة القاعمة، حسب ما ذكرته صحيفة »عكاظ«.
وأكدت لجياة الشاؤون االجتماعية واألرسة والشاباب يف »مجلل 
الشاورى« السادوعي وجوع عصابات ترف عىل ممارساة التساول، 
وتيطط للكسب غري املروع بطرق ميتلفة، ميها استغالل األطفال، 
اليداع، التمييل، االععاء بوجوع عالات وأمراض مزمية يف أجسااعلم، 

ليكسبوا تداطف أخراع املجتم8.
وحاول مياطال تواجد املتساولني أشاارت عراساة محلياة حديية 
ععمتهاا »مديياة امللاك عبدالدزيز للدلاو  والتقيية« بيحاو 350 ألف 
ريال، إىَل أن أَْكيَاار املتساولني تم القباض عليهم يف مديية جدة، تاللم 
املقباوض عليهام يف مكاة املكرمة، ثام مديياة الريااض، وأن مدظم 
املقبوض عليهم لم من غري السادوعيني الذين يتساولون يف األساواق 

واملساجد وعيد اإلشارات املرورية.

بوتفليقة يحل جهاز االستخبارات 
ويشكل جهازًا جديدًا تابعاً للرئاسة 

  -  متابعات
أصدر الرئيُل الجزائارُي عبُدالدزيز بوتفليقة االثيني اآلنف، قراراً 
بحل جهاز االساتيبارات، وتشكيل مديرية للمصالح األميية ألحقها 

برئاسة الجمهورية بدالً عن وزارة الدخاع.
وذكارت صحيفة املسااء الحكومياة أن بوتفليقة »وزيار الدخاع 
والقائاد األعاىل للقوات املسالحة وق8 مرساوماً حال بموجبه عائرة 

االستدال  واألمن وعوضه بمديرية املصالح األميية«. 
وبحساب الصحيفاة، خإن الجهااز الجديد يضام 3 مديريات لل 
األمان الداخيل واألمن اليارجال واملديرية التقيياة، »وال يتب8 وزارة 

الدخاع الوطيل إنما تم إلحاقه برئاسة الجمهورية«. 
مان جهاة أُْخاَرى، حاخظ مديار امليابرات الحايل اللاواء املتقاعد 
عيماان طرطاق عىل ميصبه يف الهيكلة الجديدة، بدد ترقيته إىَل وزير 

مستشار. 
وعنّي طرطااق عىل رأس امليابارات مكان الفريال محمد مدين، 
وكييته توخيل، يف لذا امليصب سابتمرب 2015 بدد أن قىض 25 َعاماً 

خيه. 
وبحسب صحيفة الوطن، خإن املرسو  الرئايس املوق8 يف 20 يياير 
ييص عاىل إلحاق ُكّل مصالح االساتيبارات مليتلف األجهزة األميية 
لسالطة اللواء طرطاق ليصبح »ميسقا لكل مصالح الرطة والدرك 

والجيش«. 
وبدأت حملة التغيريات يف جهاز امليابرات ميذ صيف 2013، والتل 
قاا  بهاا بوتفليقة من خالل تجرياد الجيرال توخيل مان الكيري من 
صالحياته التل استحوذ عليها خالل 25 َعاماً من قياعته للجهاز. 

وشاملت التغيريات إنهاء سيطرة امليابرات عىل اإلعال  الحكومل 
واألمن يف الوزارات واملؤسساات الحكومية لتصل يف األسابي8 األخرية 

إىَل خرق الييبة املسلحة املتيصصة يف مكاخحة اإلْرَلااب.

املرزوقي مهاجماً السيسي: درع األمة غّيبها طاغية الفساد 
واالستبداد، والدكتاتور يحاصر أهلنا يف غّزة

العثور على طائر نسر يحمل أجهزة 
تتبُّع »إسرائيلية« يف بنت جبيل 

الرئيس الصيني يتهم قوى عظمى 
بالسعي إلرساء قانون الغاب 

  -  متابعات
الساابل،  التونايس  الرئياُل  َشانَّ 
امليصاف املرزوقل، ُلُجوماً عاىل الرئيل 
املرصي عبدالفتاح الساييس بددما نصح 
التونسيني بالحفاظ عىل بلدلم، مستيكراً 

من أن تأتل اليصيحة ممن ضي8 بلده.
وبحساب موق8 »عربل 21« خقد قال 
املرزوقل متدجباً يف رساالة عرب صفحته 
عىل »خيسبوك«، االثيني، السييس يوصييا 
نحن التونسايني بالحفاظ عاىل بلدنا لو 

الذي ضي8ّ بلده !!!!«.
وأضااف املرزوقال أناه »ليال خقط 
الشادب املرصي الرائ8 بحاجاة للحفاظ 
عىل مرص، الدالم الدربل، الربي8 الدربل، 
الذيان  أللياا  الفلساطييية،  القضياة 

يحارصلم الدكتاتور يف غّزة«. 

وكان الساييس وّجه خالل كلمته التل 
23 ييايار، بأكاعيمياة  ألقالاا، السابت 

الرطاة بمياسابة االحتفاال بالديد الا 
ل6 للرطة املرصية، رساالة إىَل الشادب 

التونايس، عاعياا إيالام إىَل الحفاظ عىل 
بالعلم، قائال: »إن الظاروف االقتصاعية 
صدبة لكل الدالام، حاخظوا عىل بالعكم، 

وما تضيدوش بالعكم«.
وقاال املرزوقال إنياا »كلياا بحاجاة 
ملرص حرة من الفسااع واالساتبداع؛ ألنها 
كانت وساتبقى أَْكبَاار عرع لألمة يف لذه 
اللحظة مان تأرييها، والاكل يتطاولون 

عليها لغياب لذا الدرع«.
ووصاف الرئيال التونايس الساابل، 
الساييس بالطاغياة، وقال »خاذوا بالكم 
مان املحروساة ال تيجاّروا ملربا8 الديف 
الذي يرياد الطاغية لاو وزبانيته جّركم 
إليه، ال غدا يف الذكرى اليامساة ليورتكم 
الدظيماة، وال يف أي ياو . الطاغية يكّرر 
سايياريو بليداً وخشاله محتو « عىل حد 

تدبريه.

  -  متابعات
َعيَاَر مواطيون من ألايل مديية بيت جبيل جياوب لبيان، االثيني، 

عىل نرس يحمل أجهزة تتب8 »إرسائيلية«. 
ويف التفاصيال أن اليارْسَ يبلغ عرضه حاوايل املرتين، ومصدره تل 

أبيب، بحسب ما لو مذكور عىل السوار الذي رجله. 
وتّم إْغاَلق ميقاره، وتيبيت رجليه عيد التقاطه حرصاً عىل سالمة 
األلايل، وبدد التأكد من أنه ال يحمل أي جهاز خطر، أطلقوا رساحه. 
والجدير بالذكر أنها ليسات املرة األْوىَل التال يدير بها الجيوبيون 

عىل طيور »إرسائيلية« املصدر.

  -  وكاالت
أعلن الرئيُل الصييل يش جني 
بييغ يف أثياء لقائه املرشاد األعىل 
للياورة اإليَْرانياة عايل خاميئال 
يف طهاران مطلا8 األسابوع، أن 
»طريل الحرير« يمكن أن يتحول 

إىَل رمز للسال  والتقد . 
الواقداة  الادول  وتساتطي8 
عىل لذا الطريل الشاهري، حسب 
رئيال الصاني، تدزياز التدااون 
خيما بييهاا يف مواجهاة اليموذج 
األَمريكل الذي يسادى إىَل اإلخالل 
بالتاوازن االقتصااعي يف امليطقة 

من أجل مصالحه. 
وقال الرئيل الصييل إن بدض 

القوى الدظمى تسدى الحتكار ُكّل يشء وإرساء 
قانون الغاب »إما مدل أَْو ضدي«. 

وأشاار إىَل أن االقتصااعات الحديية ساحبت 
البسااط من تحت أقادا  االحتاكارات وأوجدت 
أجواء مياسابة لتوجهات الدول املساتقلة. وععا 
الرئيال الصييل إىَل تدزيز التدااون م8 إيَْران يف 

مواجهة اإلْرَلااب وعىل كاخة األصددة.
+++ل++ 

روسايا تؤكد: عول إْقليْمية وغربية تيلت عن 
رشط تيحل األسد 

أكد وزيُر اليارجية الرويس ساريغل الخروف 
أن الدملية الدساكرية الروسية ضد اإلْرَلااب يف 
سوريا اتسمت بالجدية عىل الدكل من التهاون 

الغربل، وأشاار إىَل تييل عول عربية وغربية عن 
رشط تيحل الرئيل السوري بشار األسد.

وقاال الخروف خاالل مؤتمره 
الصحفل السايوي الكبري املكرس 
الدبلوماساية  عمال  ليتائاج 
الروساية يف عاا  2015، إن عياع 
»املدارضة السورية« التل ترخض 
الجلوس إىَل طاولة املفاوضات أمر 

غري مقبول عىل اإلطالق.
عولياة  أن أطراخااً  إىَل  واشاار 
وإْقليْمية أعركات رضورة التييل 
عن رشط تيحل الرئيل السوري 
بشاار االساد لبدء الحاوار. الختاً 
وواشايطن  موساكو  رخاض  إىَل 
القتصاار تركيباة وخاد املدارضة 
عىل املشااركني يف لقااء الرياض، 
مؤكدا استحالة تسوية األَْزَمة بدون 

مشاركة لألكراع.
ساوريا  يف  الروساية  الدملياة  أن  وأضااف 
سااعدت أَيْضاً يف توضياح الوض8 حول القضية 
يحاارب  »مان  الجميا8  رأى  إذ  عاا ،  بشاكل 
اإلْرَلاابياني خدال، ومن يلدب عور أعوانهم، ومن 
يحااول اساتغاللهم لتحقيال أَْلااَداف أحاعية 

وأنانية«.
َوحاذََّر الوزيار الارويس مان اليطار املحدق 
بالدالم برمته بسابب خطط عياارص »عاعش« 
إلقاماة عولاة »خالخة« تمتاد من باكساتان إىَل 
الربتغاال، وأكاد: »إناه خطر واقدال يهدع ليل 

األمن اإلْقليْمل خحسب، بل واألمن الداملل«.

مسؤول صهيوني: املواجهة القادمة 
مع لبنان وغزة مسألة وقت 

  -  وكاالت
حاّذر زعياُم حازب »ليااك مساتقبل اإلرسائييل« يائاري لبيد، 
اإلثياني، مان تدلاور الوض8 مجادعاً عىل جبهاة غازة وتتويجه 

بمواجهة جديدة. 
وقاال لبيد خاالل مؤتمار صحفل عقاده بحضاور الصحاخة 
األجيبياة يف األرايض املحتلة، إن »الجولة القاعمة من املواجهة م8 
غزة مساألة وقت ليل أَْكيَاار«، مشرياً إىَل أن »حماس وحزب الله 

يستددان جيداً للمدركة القاعمة«. 
وأضاف: »الحرب القاعمة بالشمال أَْو الجيوب مسألة وقت، يف 
الوقت الذي نجلساه به ليا ليالك ألف شايص يحفرون األنفاق 

بغزة، وبدضهم اجتاز الحدوع تحت األرض وعخلوا إلرسائيل«. 
وتابا8: »يف لبيان ليالك أَْكيَااار من 100 ألف صاروخ موجهة 
ضدناا، والحرب مساألة وقت، وعيدماا تق8 ساييظر إلييا الدالم 
ويقول ملااذا؟، لذلك عليكم أن تتذكاروا أن حماس وحزب الله لم 

الطرف املدتدي وليل نحن«.



التشابه بني جيش لحد 
يف جنوب لبنان ومؤّيدي 

العدوان على اليمن

كلمــــــة أخـــــيرة 

محمد النعيمي*

بنَي الدادواِن ومؤيديه 
وبني جيش َلْحد يف جيوب 
لبياان وإرسائيال.. لال 
تتشابَُه املواقُف واملربراُت 
وعادوان  لمجياة  باني 
إرسائيل عىل غزة ولبيان 
وبني عدوان التحالف عىل 

الايَاَمان؟.
أي عقل وأي خهم وأي 
اإلنَْساان  يحملهاا  قيَام 
الاذي ال يميّاز بني ما يتدرض لاه الايَاَمان من عدوان 
بقصف جوي بحري وبري ُسّيرت له أحدث ما انتجته 
املصان8 الغربية الحربية، وسايرت له امليابُر واملواقف 
السياساية واإلعالمياة، وخضدت له القوانانُي الدولية 

واملحلية.
ُسايرت له البيوك واشارُتيت الذمُم بشايكاتها عىل 
حسااب البيية التحتية الايَاَمايياة واآلثار الحضارية 

التأرييية الايَاَمايية.
اساتهَدَف اإلنَْسااَن يف األخراح ويف األتراح، استهدف 
اإلنَْسااَن يف امليازل واملدرساة ويف املصيا8 ويف امللداب، 
اساتهدف اإلنَْساان يف الطريل ويف املزرعاة ويف البحر، 
واساتهدف الايَاَماييني بأحدث أَسلحة وميها املحرمة 

عولياً.
ندام صمات الدالام إرضااء اىل الهيمياة األمريكية 

وإرضاء الصهيونية واملال السدوعي. 
وكان الشادب الايَاَمايال يواجاه قاَدَره ومصريَه 
ميفرعاً، ولكن لياك قوة خوق لذه املسميات والقدرات، 

لياك رب الداملني القالر واليارص لدباعه.
 أيهاا الايَاَمايياون نقارأ يف القرآن قاول الله تداىل 
)َكاْم ِمْن ِخئٍَة َقِليَلٍة َغَلبَْت ِخئًَة َكِيريًَة ِبِإذِْن اللَِّه َواللَُّه َم8َ 

اِبِريَن(. الصَّ
نحان من لاذه املدرساة علييا أن نسرتشاَد بإيمان 
املؤمياني الصاعقاني امليلصاني املساّلمني للاه بيرص 
املجالديان اليابتاني يف ميدان القتال، مساتلهمني من 

الله اليرص..
ولهاذا علييا أن نقاوَل: أي جهاع أقدس من مواجهة 

الددوان القائم؟.
أيهاا اليمانياون لقد جما8 لكام الدادواُن مرتزقَة 
الدالام، خأثبتوا يف مواجهة الدادوان، واليرُص حليُفكم 

بإذن الله..
عليياا أن نتحارك وأن تتحارك مشااعر الرجولاة 

والييوة والقيم ووطيية األوطان. 
ألنياا إذا لام نداخ8 عان وطييا وشادبيا مان الغزو 
واالحتاالل خال نساتحل لذا الوطن، خالشادوُب الحرة 
األبياة كالبحار ال يقبال األجساا  امليتاة، يرميهاا اىل 
الشاواطئ، خغَضُب الشادب الايَاَمايل عليه أن يرمَل 
من بااع وطيه اىل خاارج الوطن الذي عزتاه وكرامته 
واستقالله وتحرره من الهيمية والتبدية واالحتالل لو 
أقدس املقدساات، خالشادب مطاَلاُب برخض االحتالل 
ومقاومتاه ومحاسابة ُكّل مان خاان وطياه وتدامل 
م8 قاوى الغزو واالحتاالل، واليرص قريب باإذن الله، 

واليرص حليف الشدب الايَاَمايل.

• رئيس الدائرة السياسية التحاد القوى الشعبية

 سياسية- شاملة
تصدر كل اثيني وخميل

ميكنُن���ا أن نصُم���َد ولو عب���َر األجيال وليس فقط على مس���توى هذا 
اجلي���ل، ونح���ن نرى حت���ى في األجي���ال الصاعدة م���ن الَع���ْزم والثبات 
ة والش���جاعة والفتوة والق���وة ما يبعُث على األمل العظيم  والوعي والهَمّ

وما يسعدنا ويطمئننا.
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علي شرف المحطوري
لاذا  خضام  يف 
الارصاع الكباري حيث 
السادوعي  القصاف 
األمريكل يصل اليهار 
باليهار  والليل  بالليل، 
بل  »إرلااب عولاة  يف 
عول«  -  خاال باد من 

التذكري باآلتل:
باه  تقاو   ماا   -
»الجاار  »السادوعية 
الجائار« مان جرائام 
ال تيفصال بتاتاا عن 
غزواتهاا الولابياة يف 

الدقوع املاضية.
- الطاارئ الواخاد إىل الوجاوع لو 
مان حمل مداه بذور الداداوة لكل ما 
لاو موجوع، وظلت »عقادة اليقص« 
السادوعية تجااه اليمان الحضااري 
تسيطر عىل ملوك آل سدوع، وجدلتهم 
يتداملون بفوقية وتداٍل وغطرسة.

- مان عجيب ما يحملاه اليمييون 
من شاهامة أنهم لام يُقاِبلوا »مملكة 
آل سدوع« بيفل ما تتدامل مدهم من 
عداوة وحقد وكرالية، وُجل ما ييشده 
اليمييون مان »مملكة الر« أن تكف 
لا عيهام، وتقبل بدالقات جوار ال  رشَّ
تهدياد خيها ألحاد عىل أحاد، ولذا ما 
لم تقبل به السادوعية مطلقا، وظلت 
»تحار أنفها« يف كل صغرية وكبرية، 
حتى حّولت اليمان إىل مجرع »حديقة 
خلفية«، وتلك لال خالصة ما انتهى 
إلياه اليمان يف صريورتاه التأرييية، 
ولذا أمار ضاق باه اليميياون ذرعا، 
تجااوزت  قاد  السادوعية  أن  ورأوا 
حادوع الدالقاات املفارتض أن تكون 
قائماة عىل »حسان الجاوار«، وظلت 
الرياض مصدر متاعب لصيداء سواء 
يف الحقباة »امللكياة املتوكلياة« أو ما 
تاللا يف »الدرص الجمهوري« الذي نا  
إلياه اليمييون طوال الدقاوع املاضية 
ليساتيقظوا عىل »جمهورية« لم يَُدد 
ميهاا إال »االسام ورخرخاة َعَلام« بال 
لوية وال مروع وال قضية، وتحولت 
غالبياة الييبة السياساية اليميية إىل 
مغارعة بحماد »امللك السادوعي« ليل 
مسااء، حتاى احتفاالت أعيااع اليمن 
الوطيياة ال تيلاو مان تقديام واجب 

الطاعة »لطويل الدمر«.
- لم يَُكن اليمن -ما قبل الددوان – 
بميأى عن عدوانية آل سدوع املتميلة يف 
الغزوات الفكرية واليقاخية، والهيمية 
خصوصاا  واالقتصاعياة  السياساية 
بدد »الطفارة اليفطية األوىل« )ل7ا1 
إىل 5لا1( وماا تاللاا، والتال حركت 
»حمالت تبشاريية« إىل كل قرية حتى 
كاعت أن تقي قضاء مربما - وبدون 
ع  -  عىل اليمن، ولألساف تأثر قطاع 
واسا8 مان اليمييني بتلاك »الحمالت 
الولابياة«، وعاع الكيري من الشاباب 
»اليطال  بإعااعة  آباءلام  يطالباون 
بالشهاعتني« ليُقبل إسالُمهم، وتجديد 

عقوع اليكاح!
- ظلت السادوعية تطغى، وتقضم 
اليمن شايئا خشايئا من »الحادوع إىل 
أصل الوجوع« حني بساطت السيطرة 
»باملبااعرة  اليميياة  الدولاة  عاىل 
الجاساوس  وتيصياب  اليليجياة«، 
القاوة  لتفكياك  رئيساا  »لااعي« 
الصاروخية اليميياة والجيش اليميل 
بشاكل عا ، وصاوال إىل تفكيك اليمن 
إىل أقاليام، وتوزيدهاا » قط8 حلوى« 
عىل الادول اليليجية  السات لتتمكن 
من لضمها، بداد أن أعركت أنها غري 

قاعرة عىل لضم البلد مرة واحدة.
ماا  خطاورة  اليميياون  أعرك   -
آلات إلياه بالعلم، وماا ييتظرلم من 
مساتقبل مظلام، خكانات ثاورة 21 
سابتمرب ل201 رصخاًة مدوية تيبئ 
للوصاياة  تقاول  إراعة شادبية  عان 

اليارجية: كفى!
- لام يساتط8 الياارج أن يفارق 
باني رصخاة »املاوت 
اليميياة،  ألمرياكا« 
ألمرياكا  واملاوت 
كال  وأن  اإليرانياة، 
يف  تحارك  الشادبني 
باالعه إلنقاذلاا مان 
األمريكياة،  الهيمياة 
بيلفيتاه  واليمان 
اليورية التحررية كان 
يف طريقه ألن ييتفض 
»االساتدمار  ضاد 
ساواء  األمريكال« 
اليمييل  كانت ثاورة 
أو لام تكان. وكل ماا 
يف األمار أن الشادب اليميل اليائر عىل 
مر التاريخ يف وجه ميتلف االحتالالت 
– حتى اساتحل لقب »مقاربة الغزاة 
-  تأخار يف لاذا الدارص إىل حاد ما يف 
»اليهوض باملساؤولية«، ولكيه حاليا 
يحاث اليطاى – ال عان تقلياد – بل 
عان وعل حضاري وبصارية وطيية - 
مقدما قواخل من الشهداء يف سبيل أن 
يستيقذ حارَضه ومستقبَله ووجوَعه 
من مشاري8 التبدية الدمياء لليارج.
- إغراقاا يف تحميل األشاياء ما لم 
تحتمال ذلبت السادوعية الساتذكار 
-  وعاىل نحو خاج وخاطئ - »التدخل 
امللكال  الارصاع  إباان  املارصي« 
الجمهاوري، وأساقطت تلاك الحالاة 
املاضية عىل حارٍض مغاير له حييياته 
وأعبياتُاه ومدطياتاه امليتلفاة تماما 
عن »زمن الرصاع امللكل الجمهوري«، 
وزعام مياخقوا آل سادوع أن »اليمن« 
»املرشاد  تأثاري  تحات  واقا8  اآلن 
واقداا  ساابقا  كان  كماا  اإليرانال« 
تحات تأثاري »الزعاماة اليارصياة«، 
وجدلاوا ألنفساهم وململكتهام الحل 
يف محارباة اليمان اإليرانل – حساب 
وصفهم – كماا حاربت مملكتُهم من 
قبال »اليمان الياارصي«، إال أن ما لم 
تأخذه السادوعية لذه املرة يف االعتبار 
أن »يمان القارن الواحاد والدرين« 
لو غاريه اليمان يف ساتيييات القرن 
الدريان، لياحياة بروز تياار ثوري 
شادبل تحارري أنجاز ثورة شادبية 
يف 21 سابتمرب ل201 ، ولدياه قياعة 
شادبية وطيياة تصاحبُاه يف ميتلف 
مراحل الارصاع،  وخاللهاا بُييت ثقة 
والقيااعة«  »الشادب  باني  متباعلاة 
قائماة عىل انساجا  كامال يف الرؤية 
الشااملة للرصاع، وتمييز عقيل للددو 
مان الصديال، ولاذا ماا لام تدركاه 
يف  نفساها  خأوقدات  »السادوعية« 

تياقضات جمة.
وعوضاا عان محاوالتها الفاشالة 
إقياع  الدالم بأنهاا تحارب »إيران« يف 
اليمان أن تساأل حالها: ملااذا حاربت 
»املرصيني« يف اليمن إبان الساتيييات 
من القارن املايض، واآلن تساتدعيهم 
وغريَلم مان مرتزقة الدالام ليقاتلوا 
إىل جانبها ضد اليمن؟ خما عدا مما بدا 
؟ أليسات كلمة الرس لال أن »الكيان 
اإلرسائيايل« يريد لكاذا؟ وأنه صديل 
مرص مياذ اتفاقية كاماب عيفيد عا  
ل7ا1، والصديال املياايل للرياض ميذ 
مباعرة الساال  2002، والحليف لهما 
مدا ضاد اليمن عاا  2015 - 2016، 
يف  يهمهاا  ال  املتحادة  الوالياات  وأن 
امليطقة أكير من أمن الكيان الغاصب؟
ال السادوعية خوق  وحتاى ال تُحمَّ
طاقتهاا وتُطاَلاُب بتحرير خلساطني 
كأعاىل قضية يف مجاال األمن القومل 
الدربال، أن تدمال عاىل األقال عاىل 
ميالهاا  يف  جزيرتيهاا  »تحريار« 
»تاريان  األحمار  بالبحار  اإلقليمياة 
وصياخاري« الواقدتني تحات االحتالل 
اإلرسائيايل مياذ 67ا1 ، أليال ذلاك 
لو األحارى بها من أن تُيااعع الدالم 

بأكذوبة تحرير اليمن من إيران.!

السعودية واليمن، 
وكلمة السر؟

سقطْت ذراعك فالتقطها
ك ... ال مفرُّ وارضب َعُدوَّ

وسقطُت قربك، فالتقطني
وارضب عدوَك بي .. فأنت اآلن ُحرُّ

ُحرٌّ
... وُحرُّ

قتالَك، أو جرحاك فيك ذخيرٌة
َك...ال َمَفرُّ فارضْب بها . إرضْب عدوَّ

محمود درويش


