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العدوان األمريكي يقصف وسط أحياء سكنية مكتظة بالعاصمة
عشرات القتلى والجرحى بينهم سودانيون وبريطاني في قصٍف صاروخي للَجيش واللجان الشعبية في محافظة تعز

�سليم املغل�س ع�سو الوفد الوطني عن اأن�سار اهلل واأحد اأبناء حمافظة تعز  ل�سدى امل�سرية:

أخربنا ولد الشيخ أن السعودية ال تريد وقف العدوان
اإلعالم الغربي: الجيش األمريكي والبريطاني 

في غرفة قيادة العدوان على اليمن

صواريخ الصرخة 3 تدخل املعركة وأبطاُل اليمن مجددًا يف أطالل مرَكز حرس الحـــــــــــــــدود بعسري
مقتل 12 جنديًا سعوديًا وتدمير 3 آليات عسكرية بينها دبابة ابرامز في مواقَع عسكريٍة بنجــــــــــــــــــــــــــــــران وجيزان
أبطال الجيش واللجان الشعبية يحّولون موقَع نشمة بآلياته ودباباته ومخازن األسلحة إلى َأَثر بـــــــــــــــــــــــــــــــــــعد عين

 مصرُع 46 مرتزقًا و 11 ضابطًا إماراتيًا و 9 ضباط سعوديين و11 قائدًا أجنبيًا من خبراء حرب الجبال التابعين لبالك ووتر
 تدمير كتيبة توجيه طائرات بدون طيار كاملة بجميع أفرادها وفيها خبراء أمريكان وبريطانيون 
 تدمير 6 طائرات أباتشي وطائرتين بالك هوك و 4 طائرات درونز »بدون طيار« مذخرة بصواريخها

 تدمير تام لُغرفة السيطرة واالتصال بأقمار التجسس والطيران الحربي

للمّرة الثالثة مباأرب

توشكا يحيلهم إلـى الجحيم
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رئيس التحرير:
صربي الدروانل

مدير التحرير:
أحمد عاووع

رئيس قسم التصحيح:
محمد عيل الباشا

الدالقات الدامة والتوزي1:
تلفون:01314024 – 736891529

الدنوان: صنعاء – شارع المطار- جوار محالت الجوبي
 عمارة منازل السعداء- تلفون: 01314024
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  - خاص:
األمريكال  الدادوان  كنّاف طارياُن 
عاى  الهساترييَة  غاراِتاه  السادوعي 
الداصماة  بأماناة  الساكنية  األحيااء 
بالتزامن م1 قصف مكنّف عى عدع من 

محاإظات الجمهورية.
وقصف طرياُن الددوان، مساء أمس 
األحد، بقنابل شاديدة االنفجاار مبنى 
إعارة أمن الداصمة، ما أّعى إىل ساقوط 
عدع من الشاهداء والجرحاى وإحداث 

أرضاٍر كبرية باملبنى.
وتسابب القصاُف يف حالاة خاوف 
وللا1 لادى املواطنال األبريااء؛ كون 
القصف اساتهدف منشأًة أمنية تق1 يف 
حل مكتظ بالساكان يف ميدان التحرير 
بصندااء وبجاواره مناازل مواطنال 
شادبية، حياث سام1 عوي االنفجاار 

مدظم ساكان الداصمة، إيما تهشام 
نواإاذ مبانال الكناري مان السااكنل 

بالحل.
الدساكرية  املستشافى  وأطلال 
للمواطنال  اساتغاثة  ناداَء  بصندااء 
للتربُّع بالد8 ومسااعدة الضحايا جراء 

لذه القصف الدنيف.
ويضام املبنى املساتهدف إعارة أمن 
أمانة الداصماة وإعارة البحث الجنائل 
والرشطاة الراجلاة، واساتئناِف أمانة 
الداصماة، وبالُقرب مناه وزارة الددل 

واملرَكز النقايف.
إىل  انساداف  ساياراُت  ولرعات 
رّجحات  ماا  يف  املساتهدإة،  املنطقاة 
وإصاباة  استشاهاَع  طبياة  مصااعر 
الدارشات مان املواطنل األبريااء ومن 
الجناوع والضباط التابدال نعارة أمن 

الداصمة وكذلك من السجناء لناك.

وجاءت لاذه الغااراُت الدنيفة بدد 
سااعات من لقاء جم1 املبدوث األممل 
إىل اليمن إساماعيل ولد الشايخ بوزير 
الدإاع السادوعي محمد بن سالمان يف 

الرياض.
وَحلَّاَل طاريان الدادوان األمريكال 
السادوعية بكناإة يف ساماء الداصمة 
خالل يوَمل األحد والسابت، مساتهدإاً 
عادعاً مان املنشاآت الداماة والخاصة 
بسلسالة مان الغاارات، بالتزامان م1 
قصف متواصل عى صدادة ومديريات 

صنداء ومحاإظة تدز وحجة.
وشان طاريان الدادوان األمريكال 
5ل  السادوعي ياو8 أماس أكناَر مان 
غاارة عى مناطال الغيل وأيرب وسادبأ 
بمحاإظاة الجاوف مساتهدإا مناازل 

مواطنل.
وعمر طاريان الدادو منزل الشايخ 

محماد أحماد قدشام ومنازل املواطن 
يحيى الجمايل، وأحدث أرضاراً كبرية يف 

عدع من املنازل املجاورة.
واستشاهد مراسال وكالاة صاوت 
أمرياكا املقاداع مجيل يف غاارة لطريان 
الددوان األمريكل السادوعي يو8 أمس 
أثنااء تغطيته ألثار الدادوان والجريمة 
املروعة التال ارتكبها يف منطقة جارف 

بمحاإظة صنداء.
وأكد مصدر أمنل باملحاإظة لوكالة 
األنباء اليمنية )سبأ( استشهاَع املراسل 
وإصابة اثنل آخرين يف غارتل لطريان 
الدادوان عى حما8 جارف ببالع الروس 
أثنااء قيامهام بتصوير آثاار الجريمة 
املروعة التل ارتكبها الددوان األسابوع 
ضحيتهاا  وراح  املنطقاة  يف  املاايض 
عرشات الشهداء والجرحى بينهم نساء 

وأطفال .

  - متابعات:
ُقتال وُجارح 17 شاخصاً يف لجو8 نّفاذه انتحاري بسايارة 
مفخخة اساتهدإت منزَل مديار أمن عدن املدّل مان قبَل لاعي 

شالل عيل شائ1.
وذكارت مصااعر إعالمياة أن مدظام القتاى والجرحاى لم 
من املدنيل، مشارية إَلااى أن االنفجار أحدث رعباً لائالً وساط 

املنطقة.
ويأتل لذا االساتهداف يف إطار أعماِل الفاوىض الخاّلقة التل 
تشهدلا مدينة عدن وارتفاع وترية االغتياالت، حيث اغتيل أربدٌة 
مان أإراع الرشطاة يف عدن، اثنان منهم عن طريل ُعبوة ناسافة 
استهدإت سيارتهما يف عدن الخميس املايض واثنان تم اغتيالهما 

عن طريل مسلحل مجهولل كانوا عى متن عراجات نارية.
وتدرض أنباوب نفط يربُط بل مينااء ومصايف عدن النفجار 

عنيف صباَح الجمدة املاضية، ما أَعَّى إَلاى أرضاٍر بالغة.
 وقالت املصاعر: إن مجهولل قاموا بزراعة ُعبوة ناسفة تحت 
خاط األنابيب عى بُدد 500 مرت من امليناء وثالثة كيلو مرتات من 

املصايف.

  - خاص:
نرشت صحيفُة »صدى املسارية« يف عدِعلا الصاعِر، يو8َ 

الخمياس املايَض، خارباً تفصيليااً، حول 
قضيِة الفسااِع يف مكتب الربياد بمديرية 
ضاوران آنس بمحاإظة ذماار، واملتمنلة 
بامتناِع مديار املكتب يحيى النهمل، عن 
تورياد مبلٍغ يفاوُق 700 ملياون ريال، 
وتطاور األمُر بقياماه باعتداء مساّلح 
اساتهدف اللجناَة التل كلفتهاا الهيئُة 
اُة للربياد بالنازول إَلااى الفارع  الدامَّ
املذكور؛ نجاراء عملية جرع للصندوق 
للتأكاد من موجوع املبلاغ، وقد أصيب 
أإاراع اللجناة بأعاريٍة نارياٍة، بينهم 

نائُب مدير عا8 الهيئة.
وحصلات »صادى املسارية« عى 
وثائاَل رساميٍة مان الهيئاة الدامة 
للربياد- إارع ذماار- تنبات صحة 
املبلاغ الاذي تم الكشاُف عنه، ولو 
ما أكده اعرتاُف يحيى النهمل مدير 

إرع بريد ضوران.

ويف الوثيقة األوىل ولل عبارة عن خالصة كشف صناعيل 
النقدية يف مكاتب الربيد التابدة لفرع الهيئة بذمار، وأظهرت 
الوثيقاة الرسامية أن الرصياَد الفدايل والدإارتي بمكتاب 
ضوران آنس لو مبلٌغ وقدُره »2ل777,320,5« سابُدمائٍة 
وسابدٌة وسابدون مليوناً وثالثُمائٍة 
وعرشون ألفااً وخمُسامائة واثنان 

وأربدون رياالً.
بتوقيا1  تظهار  الوثيقاة  لاذه 
اللجناة املكلفة بالجارع واملكونة من 
املديار املاايل بفرع ذماار ونائب مدير 
الفارع ولاو لااعي عبداللاه النهمل 
ولو شاقيل مدير مكتب ضوران آنس 
املتهم بالتالعب، بانضاإاة إَلاى مدير 

عا8 إرع ذمار.
وعى خلفيِة االعتاداِء الذي تدرضت 
لاه اللجنة من قبل مديار مكتب ضوران 
آناس، حصلات »صادى املسارية« عاى 
بيان صاعر عان موظفل وقياعات الهيئة 
الداماة للربياد وإروعهاا والصااعر يو8 
الجمداة املاضياة وإياه إعانة شاديدة ملا 
تدرضت له اللجنة يف محاإظة ذمار، وععا 

الجهاات األمنية املختصاة والجهاات ذات الدالقة بانرساع 
يف اتخاذ خطاوات عملية لضباط الجناة واتخااذ انجراءات 

القانونية بحّقهم.
وعلمت »صدى املسارية« مان مصاعرلا أنه تام االتفاُق 
مبدأيااً عاى أن يقاو8َ املدعو يحياى النهمل بتساليم املبلغ 
املتبقل لديه أكنر من 500 مليون ريال يمنل وأن يتم تشكيل 
لجنة مان الربيد؛ ملراجدة حسااب الفرع وتساليم ما تبقى 
لدياه، كما تم االتفاق بخصوص باألحداث الجنائية وما نتج 
عنها من جنايات بحيث يتم تشاكيل لجنة لتقيص الحقائل 

والبت إيها.
ومجادعاً تؤكاد صحيفة »صادى املسارية« لقرائها أنها 
ساتواصُل كشاَف تفاصيل القضية والخطوات التل تتخذ يف 

لذا انطار.
وكانات اللجنُة املكلفاة من قبل الهيئاة الدامة للربيد قد 
تفاجاأت بمجامي1 يقوُعلا مديَر مكتاب بريد ضوران آنس 
تطاّوق املاكان الاذي تواجدت باه اللجنة عند مكتاب الربيد 
وتطلل أعرية نارياة، مما أَعَّى إَلاى إصابة نائب مدير الهيئة 
الداماة للربيد ومندوب اللجناة الرقابية الدلياا وإرعين من 
أعضاء اللجان الشدبية بل وتم االعتداُء بأعقاب البناعق عى 
بقية أعضاء الفريل وإطالق النار عى أحدلم بدد احتجازه.

واحد يوم  يف  اجلوف  حمافظة  على  غارًة   45
َط األحياء السكنية بصنعاء العدواُن األمريكي السعودي يقصُف مبنى إدارة أمن أمانة العاصمة وسََ

إغتياالت وسيارات مفخخة.. عدن تلتهب!

يف قضية فساد مكتب بريد ضوران آنس:
 وثائق تثبت وجود تالعب بالمستندات، وهيئة البريد تدعو الجهات األمنية لضبط المعتدين على اللجنة

 إتفاق مبدئي مع النهمي على تسلميه المبلَغ المتبقَي لديه أكثر من 500 مليون ريال يمني

طائرات أمريكية بدون طيار تشن 
سلسلَة غاراٍت جوية على تعز والجوف

  - خاص:
شنّت طائراٌت بدون طيار تابدٌة لسالح الجو األمريكل، يو8 السبت، 
سلسلَة غاراٍت جويٍة استهدإت منطقة غرب مدراس الدمري بمديرية 
ذو بااب، وخمَس غااراٍت جوية عى منطقة الحريار بمديرية التدزية 
بمحاإظاة تدز، كما شانت طائرات أمريكية بادون طيار غارتل عى 

مديرية الغيل بمحاإظة الجوف.
 وأإاعت املصاعر أن الغارات خّلفت أرضاراً ماعية كبرية.

واساتهدف الطارياُن األمريكال يف الفرتة الساابقة مواقا1َ للجيش 
واللجان الشدبية بطائراٍت بدون طيار، وذلك يف مساندته لقوات الغزو 

ومرتزقتهم يف جبهتل مأرب وتدز.
 وتأتال غاراتاه األخرية يف ساياق املشااركة األمريكياة املبارشة يف 
الددوان عى اليمن، إذ لم تقترص املشااركة األمريكية عى تقديم الدعم 
اللوجساتل والتقنال يف الدملياات الدساكرية التل يقاو8ُ بها تحالف 
الددوان، كما تزُعُم الواليات املتحدة، بل أصبحت تشاارك بشكل مبارش 
يف تلاك الدملياات، بدد عْجاز أعواتهاا ومرتزقتها يف تحقيال أَيِّ منجز 
َة املدركة كاشافًة عان عورلا  عساكري عاى امليدان لتتاوىل بذلاك عإَّ

املركزي واألسايس يف لذا الددوان. 

منظمة أطباء بال حدود تؤكد وصول 
كميات من املساعدات الطبية األساسية 

إَلـى مدينة تعز
  - متابعات:

أّكدت منظمُة أطباء بال حدوع، وصوَل كميات من املساعدات الطبية 
األساسية إَلاى مدينة تدز.

وقالات املنظماة يف بيان لهاا: »نحن ممتناون لتمكننا مان إيصال 
املسااعدات واملاواع الطبية إَلاى املستشافيات يف لاذه املنطقة، حيث 
تساتقبل لذه املستشافيات عدعاً كبرياً من املرىض الذيان يدانون من 

جروح الحرب«.
وأضااف البياان »إن انماداعات الطبياة األساساية التال تتضمن 
األنابياب الصدرياة وأعوية التخدير والساوائل الوريدية ومساتلزمات 
الخياطاة الجراحية واملضااعات الحيوية ساتدعم الدمليات الجراحية 

املنقذة للحياة يف املستشفيات«.
وطلبات مديارة الطاوارئ يف منظماة أطبااء باال حادوع يف اليمن 
كارلال كليجر من الجمي1 الدمل عى الحد من مداناة الشادب اليمنل 
واالساتمرار يف السماح للواز8 الطبية وغريلا من الرضوريات كالوقوع 

والطدا8 من الدخول إَلاى البالع وجمي1 املناطل املترضرة.

 أمن أمانة العاصمة يشتعل 
وسط األحياء السكنية المكتضة 
بعد قصفه العاشرة مساء أمس
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  - خاص:
أثبَتَت الُقاوَُّة الصاروخيُة للجيش واللجان 
اختيااِر  يف  اسارتاتيجيتها  نجااَح  الشادبية 
والتال  الباليساتية  الصوارياخ  أَْلااَداف 
اساتهدإت يف وقاٍت متأخر من مسااء األحد 
17 يناير 2016، ُغَرَف الدمليات التاب1 للغزاة 
واملرتزقة يف مدساكر بريق يف محاإظة مأرب 
بصاروخ من طراز توشاكا الباليستل والذي 
حقل لدإه وأوق1 عرشات القتى والجرحى.

»صادى  لاا  خاصاة  مصااعر  وكشافت 
املسارية« عن مرصع 11 ضاباط إماراتل وا 
ضباط سادوعيل وتدمري 6 طائرات أباتيش، 
إضاإاة إىل مرصع 2 من مرتزقاة بالك ووتر 
وتدماري غرإاة السايطرة واالتصاال بأقمار 
التجساس والطاريان الحربل وتدماري كتيبة 
توجياه الطائرات بال طياار، موضحة أن من 
بال القتى أيضااً أمريكيال وبريطانيل من 

بالك ووتر.
ولفتات املصاعر أن من بال القتى 11 من 
خرباء حرب الجبال مان بالك ووتر وتدمري ل 
طائرات بال طياار كانت مجهزة بصواريخها 
ومخفياة عاخل لنجار كبري مجااور لغرإة 
توجيهاات، موضحاة أن األثار التال أحدثها 
الصاروخ كبرية جاداً، وأن إجمايل عدع القتى 

من الغزاة واملرتزقة بلغ أكنر 120.

صاروخااً  أن  عساكريٌّ  مصادٌر  وأعلان 
باليساتياً من ناوع توتشاكا أطلقتاه القوُة 
الصاروخياة يف الجياش واللجاان الشادبية 
باتجاه مدساكر البريق يف مأرب الذي تتواَجُد 
به غرُف عمليات الغزاة، وأن ضباطاً أَمريكيل 

وبريطانيل لقوا ُحتُوَإهم يف الدملية.
وأوضاح املصادر أن الصاروخ اساتهدف 
غرإَة عمليات ومركز تحكُّم وسيطرة للقوات 
الغازياة بمدساكر الباريق، وحقال لدإاه، 

موقدااً قتاى وجرحاى يف صفاوف القاوات 
الغازية واملرتزقة، وشاولدت النرياُت تشتدل 

بكناإة من عاخل املدساكر الواق1 يف صحراء 
خالياة من الساكان وساط حالة اساتنفار 

وتكتم شديدين.
وتلقات قواُت الغازو واملرتزقاة لزيمتل 
برضباة توشاكا جديدة تمنلات يف عجز عول 
الددوان عن إيقاف ومنا1 إْطااَلق الصواريخ 
الباليساتية، وكذلاك رضب ألام مواقدهام 
والتال كان آخرلاا مركز القياعة بمدساكر 

بريق بمأرب.

كما اساتهدإت القوة الصاروخية التابدة 
دات املرتزقِة  للجيش واللجان الشادبية تجمُّ
بمدساكر املنطقاة النالناة بمحاإظة مأرب 
بصليات من صواريخ األوراغان والكاتيوشا.

وأوضاح مصادر عساكري أن الصواريخ 
حققات أَْلاَداَإهاا، موقدًة قتاى وجرحى يف 
صفاوف املرتزقة والقاوات الغازية، ُمشارياً 
إَلاى أن انفجاراٍت عنيفاًة لزت املنطقة بدَد 
القصف واشتدلت النريان يف مخازن لألسلحة 

ومحطة وقوع يف املنطقة.

  - خاص:
صحيفاُة  كشافته  َماا  يُكاْن  لام 
انيكونيميسات الربيطانياُة يف تقريرلاا 
من نجراَن إال جانباً من الحقيقِة والواق1ِ 
الاذي إَرَضاُه الجيُش واللجاُن الشادبية 
عى الددو، والذي تقول تلك الصحيفة: إن 
لذه الدملياات حّولت نجران إَلاى مدينة 
أشاباح بداد نازوح اآلالف منهاا. إيماا 
تشاري إَلااى أن الصواريخ التال يطلقها 
الجيش واللجان الشادبية تصيب أماكَن 
حساساة، وتقاول إن أحاد الصوارياخ 
ساقط عى بداد أمتار من مقار الجنرال 
سدد الدليان، قائد منطقة نجران، وعمر 
نواإاذ مكتبه، وأصاب الصااروخ ُجدران 

مكتبه بشظايا.
الجياش  أَبَْطااال  يواصال  ميدانيااً 
واللجاان الشادبية قصف مواقا1 الددو 
السادوعي واقتحامهاا، إيماا عملياات 
قنص الجنوع السدوعيل بشكل متواصل 
مان قبل إريال القناصاة التاب1 للجيش 
واللجاان الشادبية، وكان مان أبارز ما 
شاهدته الدملياات لو إْعَخاال منظومة 
الصنا1  محلياة   3 الرصخاة  صوارياخ 
يف الدملياات الدساكرية، كماا تواصال 
منظوماة صوارياخ زلازال2 عك مواقا1 

الددو باقتدار.
وبداياة بآخر الدملياات لقل 6 جنوع 
سدوعيل مصارَعهم بدمليات قنص من 
قبال إريل القناصاة بالجياش واللجان 
يف جيازان ونجاران، حيث لقال ل منهم 
مصارعهم بدملية اساتهدإتهم يف منفذ 
الطاوال، أمس األحد، إيما ساقط جندي 
آخار يف مركز جاالح الدساكري وتزاُمناً 
م1 ذلاك لقل جنادي سادوعي مرصعه 
برصاص القناصة أَيْضاً بدد استهداإه يف 

موق1 الدش الدسكري بنجران.
وقد شاهد أمس األول السبت، مرصع 
6 جنوع سادوعيل برصاص القناصة يف 

عمليتل منفصلتل ليكون مجموع قتى 
الجياش السادوعي برصااص القناصة 

خالل اليومل املاضيل لو 12 جندياً. 
وأوضاح مصدر عساكري من نجران 
أن إريل القناصة التاب1 للجيش واللجان 
5 جناوع  الشادبية تمكان مان قناص 
سادوعيل يف موق1 املخروق الدساكري 
ولقاوا مصارعهام عى الفاور، بالتزامن 
م1 عملية مماثلة اساتهدإت جندياً آخر 
بموق1 الدش الدسكري الذي أَيْضاً تلقى 
قصفاً مدإديااً مكنفاً من قبال مدإدية 

الجيش واللجان الشدبية.
كماا لقل جنوع سادوعيون وعدٌع من 
املرتزقاة مصارعهم، ولام تحدع املصاعر 
الزحاف  محاولتهام  خاالل  أعداَعلام، 
باتجاه موق1 الرمضة الدسكري بجيزان 
تؤكاد  إيماا  الطاوال،  منفاذ  وباتجااه 
املصااعر أن ُجنََث القتى ما تزاُل يف ميدان 

االشتباكات حتى ساعة كتابة الخرب.
ويف نجران أَيْضااً يف إطار تدمري آليات 
وعبابات تمّكن أَبَْطاااُل الجيش واللجان 

الشدبية من تدمري آلية عسكرية يف موق1 
املسايال الدساكري جارى اساتهداُإها 
اه، أماا جيزان إشاهدت  بصااروخ موجَّ
تدماريَ عبابة مان طراز ابراماز يف موق1 
الرمضاة الدساكري بواساطة صاروخ 
موجاه، كما تم تدمري جراإة كانت تقو8 
بأعمال تحصينات باتجاه ساحل ميدي، 
حياث تنطلل لجماات الدادو واملرتزقة 

باتجاه املديرية.
ويف الساياق عكت القاوة الصاروخية 
الشادبية  واملدإدياة للجياش واللجاان 
مرَكاَز قيااعة علياب ورقابتهاا ومواق1 
املدإدياة  ومراباض  واملسايال  الهجلاة 
يف خبااش والرملاة بنجاران، إيما عكت 
املدإدية مواق1 سدوعية يف قلل الشيبانل 

بدسري.
وكشاف قساُم التصنيا1 الدساكري 
التابا1ُ للجياش واللجاان الشادبية عن 
منظوماة صوارياخ الرصخاة 3 محلية 
الصنا1 وتام اساتخدامها ألول مرة عى 
مدسكر الدل الحارة السدوعي يف جيزان 

جنوبل السدوعية.
صوارياخ  منظوماة  ألمياة  وتأتال 
الرصخة » 3 » بكونها أكنر عقًة يف إصابة 
الهادف، بانضاإاة إَلاى الُقادرة الدالية 
عى اخرتاق التحصينات للددو وتدمريلا.

وزرَّع  النوعياة  الدملياات  وضمان 
انْعااَل8ُ الحربل مشالد مصورة لدملية 
اقتحا8 موق1 نشامة الدسكري بمنطقة 
عساري وتساببت الدملية بتكبياد الددوَّ 
خساائَر إاعحة طالات ُكلَّ مراإل املوق1 
الاذي إر منه جنوُع الددو السادوعي م1 
اقرتاب طالئ1 الجيش واللجان الشدبية.

وتظهر املشاالُد عادعاً مان الدبابات 
واآللياات والجراإاات الدساكرية التال 
جرى تدمريلا يف املوق1 بدد نساف أبراج 
الرقاباة، إيماا تظهار املشاالُد تدماريَ 
مخازن ذخرية تاب1 للموقا1، حيث تبدو 
بقاياا الذخرية يف موق1 املخازن الذي تم 

تدمريُه بالكامل.
ويقاد8 انْعاااَل8 الحربال عوراً كبرياً 
يف كشاف ضدف جيش الدادو يف مختلف 
جبهاات الحادوع، إهو يساالم بشاكل 
كباري يف إيصاال الواق1 للشادب اليمنل 
عان عملياات أَبَْطااال الجياش واللجان 
الشادبية، كماا يفناد اععااءات إْعاااَل8 

الددوان ومرتزقته.
ويف لذا انطار راَإاَل انْعااَل8ُ الحربل 
قاوات الجياش واللجاان الشادبية إَلاى 
يف  السادوعي  الحادوع  حارس  مرَكاز 
الربوعة بدساري والاذي جارى اقتحاُمه 
ونُسفه بالكامل وقوبلت الدملية بدملية 
تشاكيك رخيصة من قبل إْعااَل8 الددوان 
واملرتزقاة رغام أن الصاور التال نقلها 
انْعاااَل8 الحربل يف املرة الساابقة كانت 
عقيقاة ونقلات مشاالد اقتحاا8 املركز 
ونسفه لتدوع كامريا انْعااَل8 الحربل من 
جديد برإقاة أَبَْطاال اليمان الذين أكدوا 
سيطرتَهم عى املركز ووقفوا عى أطالله 

بدد تحوله إَلاى ُركا8.

تدمري واإعطاب 7 مدرعات واأطقم 
ع�سكرية باجتاه مديرية الغيل واحلزم 

َأْبَطـال الجيش واللجان الشعبية 
يحققون تقدمًا يف عاصمة الجوف

  - خاص:
تقدََّمات قاواُت الجيش واللجان الشادبية خطاواٍت لألما8 يف إطار 
تضييال الخنااق عى مرتزقاة الددوان الذيان تكبدوا خساائَر برشيًة 

وماعيًة يف حز8 الجوف ومديرية الغيل.
وضماَن الدملياات كشافت مصاعر عساكرية لصدى املسارية أن 
أَبَْطااال الجياش واللجان الشادبية تمّكناوا من التقاد8 باتجاه حْز8 
الجاوف من اتجااه الدقبة، وخاالل تقدمهم عماروا مدرعتل تابدتل 

ملرتزقة الددوان ومددل من عيار 23 وأعطبوا طقمل.
كما سايطر أَبَْطااُل اليمن عاى الجهة الرشقية من نقطة القرن يف 
إطاار تقدمهام باتجاه حز8 الجوف من عدة محاوَر يف عملية شاهدت 
مقتاَل وجرح الدرشات من مرتزقة الددوان األَمريكل السادوعي، وما 

يزال تقد8 الجيش واللجان الشدبية مستمراً.
8َ أَبَْطاال الجيش واللجان الشادبية من ايرب  ويف مديرياة الغيل تقدَّ
إَلااى الطالدياة وتم تدمري 3 مدرعاات تابدة ملرتزقاة الددوان ومقتل 

سبدة منهم ممن كانوا عى متن املدرعات.

عشرات القتلى والجرحى بينهم سودانيون 
وبريطاني يف قصٍف صاروخي للجيش 

واللجان الشعبية يف محافظة تعز
  - خاص:

لقاى ا1 مان مرتزقاة الدادوان مصااااااِرَعهم، بينهام ل جنوع 
ساوعانيل وضابط بريطانل تاب1 ملرتزقة بالك ووتر، كما أصيب أكنر 
من 70 مرتزقاً بينهم 17 جندياً ساوعانياً، مدظمهم يف حالٍة خطرة، يف 
قصف صاروخل ألَبَْطاال الجيش واللجان الشادبية عى تجم1 لهم يف 

منطقة الصنمة بمديرية الوازعية يو8 السبت.
وأكادت املصااعر امليدانية أن قاوة الرصد أصابت تجمداات الغزاة 

واملرتزقة إصاباٍت مبارشٍة.
كماا تمكنات قوات الجياش واللجان الشادبية من تدماري مدرعٍة 
إماراتياٍة يف منطقاة الدماري بمديرية ذوبااب، حيث أكادت املصاعر 
الدساكرية امليدانياة أن الجيش واللجان الشادبية اساتهدإوا مدرعًة 
إماراتياًة بصااروٍخ موّجٍه أسافر عان تدمري املدرعاة، ومرصع ثالثة 

أجانٍب وضابٍط إماراتل كانوا بداخلها.
 وأشاارت املصااعر إَلااى أن االساتهداف يأتال يف ساياق عمليات 
التصدي أليَّة محاولة تسالٍل أو تقد8ٍ لقاوات الغزو ومرتزقتهم باتجاه 

منطقة الدمري يف مديرية ذوباب.
ويف محاور )مدينة تدز- الجحملية( تمكنت قوات الجيش واللجان 
الشادبية من التصدي لهجو8ٍ مباغٍت شانه مرتزقة الددوان وعنارص 
تنظيام عاعش باتجاه أحياء الجحملياة الدليا املتاخمة ملنطقة الدمغة 

حيث يتمركز مرتزقة الددوان والدصابات انجرامية لناك.
 وأكادت املصاعُر مارصَع 12 مرتزقاً وإحراق آليٍة عساكريٍة تابدٍة 
لهم يف املواجهات، لكن املصاعَر أكدت أن يقظة أَبَْطاال الجيش واللجان 
الشادبية وثباتَهام يف خطوط املواجهة كانت حاارضًة، ولو ما يجدل 

8ٍ ميدانل يف أيِّ محور. املرتزقة عاجزين عن تحقيل أي تقدُّ

صواريخ الصرخة 3 تدخل املعركة وَأْبَطـال اليمن مجددًا يف أطالل مرَكز حرس الحدود بربوعة عسري
 مقتل 12 جنديًا سعوديًا بعمليات قنص ومقتل عدد آخر مع مرتزقة حاولوا الزحف في منفذ الطوال

 تدمير ثالث آليات عسكرية بينها دبابة ابرامز في مواقع عسكرية بنجران وجيزان
 َأْبَطـال الجيش واللجان الشعبية يحّولون موقع نشمة بآلياته ودباباته ومخازن األسلحة إلى َأَثر بعد عين

توشكا الباليستي يصَعُق الغزاة واملرتزقة يف بريق مأرب وصواريخ األوراغان تبعثر تجمعاتهم يف املنطقة الثالثة
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يف ظل خماوف اململكة من تخلي احللفاء عنها:

اإلعالم الغربي يطلق النار على السعودية
 بعد أن كانت السعودية محط إعجاب غالبية الصحف الغربية، إذا لم نقل الكل، ُترى، ما الذي 

استجد حتى تصبح المملكة في مرمى نيران الصحافة الغربية؟ ال سيما األمريكية والبريطانية

  - حسين الجنيد:
يف ُلُجو8ٍ غرِي مسابوق َشانَّت وساائُل انعال8 
هًة ضد نظا8ِ اململكة، للدرجة  الغربية حملًة موجَّ
التل جدلت بدض املراقبل واملحللل السياسايل 
يتوقداون أن البيات األبيض َمن يقاف خلف تلك 
الهجمة، إانعال8 الغربل لياس بالحرية املطلقة 
التال يظنها الكنريون، بل يرتبط ارتباطاً عضوياً 
بتوجهات السياساات األمريكياة للبيت األبيض، 
وقااعة الادول الغربياة وإال مفهاو8 »الدولاة 
الدميقاة« والتال ترسام اسارتاتيجيات مصالح 
لاذه الادول وتساخري ُكّل األعوات لتحقيال تلك 
االسارتاتيجيات وعاى رأساها انعاال8. يف حال 
يؤكاد بدض املحللل السياسايل أن السياساات 
الخاطئة التل تنتهجها القياعة السدوعية الحالية 
وعى رأسها محمد بن سالمان املرالل السيايس 
واملقامر، حساب ماا وصفته الكنري من وساائل 
انعال8 الغربية، لل السابب الرئيس يف استهجان 
انعال8 الغربل وشان لذه الهجماات ضد النظا8 

السدوعي.

اإلعالم األمريكي
يف حوار أجرته شبكة »يس إن إن« تحت عنوان 
»ععم أمرياكا للمملكة الدربية السادوعية يدترب 
سايفاً ذا حدين« م1 املحلل السيايس إريد زكريا، 
الاذي لخص املشاكلة أن ععام الوالياات املتحدة 
األمريكياة للسادوعية والددياد مان األنظماة يف 
املنطقاة الدربية غذّى ظهور التدصب انساالمل 
وانرلاب، ولنا تنبغل انشاارة إىل أّن محطة الا 
يس إن إن ال تساتضيُف شاخصاً يوّجه تحليالته 
صوب الهدف الاذي تختاره املحطاة لالنتقاع، إال 
إذا كانت تسدى من وراء الربنامج تسليط الضوء 
هاة ملهاجمته  عى ذلاك الهدف وإال أجندة موجَّ
إعالميااً ورسام صاورٍة مشوشاٍة لاه يف ذلنية 

متابدل املحطة.
يف حل، صحيفاة »نيويورك تايماز«، األقرب 
إىل البيات األبيض، نارشت يف اإتتاحيتهاا وصفاً 
عنونت إيه إعدا8ُ السادوعية ملواطنيها با«الدمل 
الربباري«، ونارشت يف صفحاة مقااالت الارأي، 
)ولاذه الصفحة غالباً ما يتام تخصيصها للرأي 
اآلخار املخالاف لارأي الصحيفة(، مقالاًة أُخرى 
بدنوان: »لدبة السادوعية الطائفياة الخطرية«، 
إمن الناعر جداً أن تخالَُف الصحيفة سياستها يف 
النرش، حياث يتفل توجه اإتتاحيتها م1 مقاالت 
الارأي األخار، حياث اتفال كاللما عاى توجيه 

االنتقاع للنظا8 السدوعي.
أما صحيفة »واشانطن بوسات«، أإارع أكرَبُ 
الكتّااب إيهاا، ونائب رئياس تحريرلاا »عيفيد 
إغناتياوس« مقالتاه األُسابُوعية للهجاو8 عاى 
اململكاة، والتل نرشتهاا الصحيفة تحات عنوان 
»التخبّط املكلف لقياعة السادوعية التل يسايطر 
عليهاا القلل«، وقاد كان مقاالً الذعاً لسياساات 

التخبط التل تنتهجها اململكة يف اآلونة األخرية.

الصحافة الربيطانية
وعى ذات الطريل حذت الصحاإة الربيطانية 
حذَو رإيقاتها من الصحاف األمريكية، يف انتقاع 
ومهاجماة النظاا8 السادوعي، بل تددت ساقف 
الصحاإاة األمريكياة، حياث ألقات الصحاإاة 
الربيطانياة اللو8 عى النظا8 السادوعي بشاكٍل 
مباارش يف الدديد من امللفاات انقليمية املتأزمة، 
وعى رأساها الدادوان عى الايَاَماان، إذ انتقدت 
الصحاف الربيطانياة حكومة بالعلم الساتمرار 
تصديار األسالحة إىل السادوعية والتال تساهم 
بشاكٍل مبارش يف تدماري الايَاَمان وقتال الكنري 
من األبرياء. حياث عنونت صحيفة »الجارعيان« 
اإتتاحيتهاا »تصديار الساالح للسادوعية لدنة 
سياساات  إيهاا  انتقادت  كاماريون«،  تهادع 
عيفياد كامريون رئياس الاوزراء الربيطانل إزاء 
السادوعية، بمواَصلاة بي1 حكومته للسادوعية 
األسالحة والصوارياخ رغام مدرإتهام بتاورط 
السدوعية يف حربها عى الايَاَمان بارتكاب جرائم 
حارٍب واساتهداٍف مباارٍش للمدنيال. وأشاارت 
الصحيفة يف اإتتاحيتها بأن عد8 تدليل الحكومة 
الربيطانية لرتخيص تصدير الساالح للسدوعية، 

يجدلها متواطئًة يف ارتكاب جرائم حرب لناك.

كما عنونت صحيفة الا »إندبندنت اإتتاحيتها 
»الرضباات الجوية السادوعية التل اساتهدإت 
ل إىل ساال8ٍ يف  الايَاَمان، تقوض أي أمٍل يف التوصُّ
الرشق األوساط«، وتضمنات االإتتاحية ُلجوماً 
الذعااً طاال النظاا8 السادوعي بذاتاه وصفتاه 
حيث قالت: »إن السادوعية ليس لديها أيَُّة إكرٍة 
عان الديمقراطياة الليربالياة، كما أنهاا تميَّزت 
املادّون السادوعي  املتمنلاة يف جلاد  برببريتهاا 
اة  »رائاف بادوي«؛ بسابب نارشه آراَءه الَخاصَّ
عاى اننرتنات، وإعادا8 النمار لام يكن ساوى 
الوجه الحقيقال القبيح لهذا النظاا8 الرببري«، 
وأشاارت الصحيفُة يف ساياق اإتتاحيتها »إىل أن 
الرضباات الجوية السادوعية التال كانت تهدف 
لدعام الرئياس الايَاَمانال، أثبتات إاعليتهاا يف 
إزلااق أرواح املدنيال« مضيفاًة أن »الفاوىض 
الدارماة تُدمُّ أرجاَء الدديد من مناطل الايَاَمان، 
وضحاياا الغاارات الجوية وصل حاد القول إنها 
جرائم ابااعة«، واختتمت الصحيفاُة اإتتاحيتَها 
بالقول »إن السادوعية ال تستحلُّ أن تربََح يف أيَِّة 

مداعلة«.

الصحف الفرنسية
وبدَد تفجريات باريس يف أواخر الدا8 املايض، 
بدأت الصحاإة الفرنساية بشنِّ لجو8ٍ قويٍّ عى 
الولابية وعى النظاا8 الحاضن لهذا الفكر الذي 
وصفتاه بانرلابل وانجرامال، وأخذت الهجمة 
انعالمياة باالنحساار حتى جااء إعدا8ُ الشايخ 
النمار لريَإا1َ من مساتوى تلك الهجماات، إقد 
نرشت صحيفُة »لوبوان الفرنساية« يف ُعموعلا 
األلام مقااالً بدناوان »السادوعية حلياف غاري 
مساتقر«، حيث تناولت قلل الحكومة الفرنسية 
املتواإال م1 القلل األوروبال إزاء تداعيات إعدا8 
الشايخ النمار، وقالت الصحيفة »إن السادوعية 
أعدمت الشايخ الشيدل النمر بربوع، بينما طلبت 
مان الدالام أَن يتحالف مدها لقتاال عاعش عون 
أن تحاكم النمر بشفاإية«، ولاجمت الصحيفة 
أسالوب انعدامات الذي تنتهجه السادوعية ضد 
مدارضيها، مشبهًة ذلك األسلوب بطريقة عاعش 
يف التدامال ما1 ُكّل مان يدارضها حياث قالت: 
»كياف تريد السادوعية قتال عاعاش ولل تقو8 
بإعادا8 مدارضيها السياسايل ورجااالت الدين 
بطرق الدصور الوسطى، وبنفس طريقة عاعش 

الوحشية بقط1 الرؤوس«.
»ليزيكاو«  صحيفاة  انتقادت  جهتهاا  مان 
الفرنساية السياساية االقتصاعياة السادوعية، 
وقالات الصحيفة تحات عنوان »متى ساتفلس 
اململكاة الدربياة السادوعية؟«: إن االحتياطات 
املالياة للسادوعية ساتنفذ بحلول عاا8 2020؛ 
واننفااق  النفاط،  أسادار  انخفااض  بسابب 

الدساكري وااللتزاماات االجتماعياة، وأوضحت 
الصحيفة أن االنخفاض الرسي1 يف األسهم املالية 
السادوعية عإ1 الحكومة إىل رإ1 أسادار الوقوع 
بنسابة 50%، مرجحًة أن القاع8 لو توقف ععم 
املاء والكهرباء وتجميد مشااري1 البناء، وأرعإت 
الصحيفاة أن الريااض تادرس ألول مارة إرض 

رضيبة 5% عى القيمة املضاإة.
وأشارت الصحيفة إىل أن عجز املوازنة وصل إىل 
ا1% من الناتج انجمايل يف الدا8 الحايل، مضيفة 
أن مجمال مبيدات النفط ال تغطل ساوى نصف 
تكاليف مرصوإات اململكة، مما سيدإ1 الرياض 
إىل الديان أو اقارتاض املاال مان احتياطاتها، ما 
سيقيض عى احتياطات السادوعية املالية خالل 

األرب1 سنوات املقبلة عى حد قول الصحيفة.
ورأت الصحيفة أن انهيار أسادار النفط ليس 
السبب الوحيد، إاملواجهة م1 إيران للهيمنة عى 
املنطقاة أثّر عى االقتصااع السادوعي، والحرب 
التال تخضولا يف الايَاَماان لدبت الدور األبرز يف 
التأثري عى اقتصاعلا، حيث َوأن الدملية ال تسري 
عى ما يارا8 من الناحية الدساكرية؛ ألن القدرة 
التشغيلية ضديفٌة للجيش السدوعي، الذي يحوز 
عاى 11% من الناتج املحيل انجماايل، ولذا رقم 

قيايس عاملل.

الصحافة األملانية
الصحاف  مان  الددياُد  تناإسات  حال  يف 
األملانياة واملراكاز البحنية والقياعات السياساية 
واالساتخبارية عى مهاجمة السادوعية بشاكٍل 
ممنهاج حتاى بارز نائاب املستشاارة األملانية، 
ووزيار االقتصااع والطاقة »زيجماار جابرييل« 
الذي تصدر املشاهد بدبارتاه األقوى »مىض زمن 
التغايض عن ععم السدوعية للمساجد التل تنرش 
التطارف َواألإاكار الولابياة يِف أملانياا«، يف حل 
جاء لذا الترصيح بدد أيا8ٍ قليلٍة من شان جهاز 
االساتخبارات الخارجية األملانية لجومااً ناعماً 
عاى السادوعية، حينماا رسب تقرياراً لصحٍف 
أملانياٍة بدينهاا يصف إيه السياساة السادوعية 
بأنهاا مندإداًة خارجيااً، حياث كتاب »باتريك 
كوبارين« يف مقااٍل نرشتاه صحيفاة انندبندنت 
تحت عنوان »األمري السادوعي الساذج املتدجرف 
يلدب بالنار« اساتدرض إيه ُمذّكرًة استخباراتيًة 
تنتقد ويلَّ ويلِّ الدهد السدوعي، حيث يشري الكاتب 
إىل أن االساتخبارات األملانية نرشت ُمذّكرًة نهاية 
الداا8 املاايض توضاح الخطر مان وزيار الدإاع 
السدوعي األمري محمد بن سالمان، وأن الرياض 

تدتمد سياسًة متهورًة يف اآلونة األخرية.
ونقاالً عن كوبارين، إإن املذكارة وصفت ويل 
الدهاد السادوعي األماري محمد بن سالمان »أنه 
سايايس مقامر يدمل عى شل الدالم الدربل من 

خالل تورطه بحروٍب بالوكالة يف سوريا، وحروٍب 
مباارشٍة يف الايَاَمان، وقال كوبارين: إن وكاالت 
التجسس ال تقو8 بالداعة بالكشف عن منل لذه 
املدلومات والوثائل لوساائل انعال8 وتنتقد إيها 
حليفا قويّاً ومقرباً لها كالسادوعية، وأضاف أن 
تحذيرات وكالة االساتخبارات األملانية تدد إشارًة 
عاى زياعة املخااوف من »أن السادوعية أضحت 

ورقًة غري مضمونة«.
لاذا وقاد أعربات صحيفاة »عيار شابيجل« 
األملانياة عان مخاوإهاا مان مشااركة القاوات 
الساوعانية يف الددوان الدساكري عاى الايَاَمان 
اًة  والتل استقدمتها السدوعية مقابل املال، َخاصَّ
وأّن لذه القوات مسائولٌة عان ارتكاب املجازر يف 

إقليم عارإور.
وقالت الصحيفة األملانية: »إن السدوعية وبدد 
سبدِة أشهٍر من الحرب التل تقوعلا يف الايَاَمان، 
مازالت تواصل عإ1 املال للدول انإريقية الفقرية 
ااًة مان  لتشاارك مدهاا يف لاذه الحارب، َخاصَّ
الساوعان، والتل يُنْتََظُر وصول وحاداٍت منها إىل 
ميناء عدن لتلتحل بالقوات الساوعانية املوجوعة 

حالياً لناك«.

أسباب الهجمة اإلعالمية
ويرى بداض املراقبل أن األساباب الرئيساة 
يف شان تلاك الهجمات انعالمياة تتلخص يف عدة 
عواماَل لدال أبرزلا لجماات بارياس انرلابية 
التال أثاارت حفيظاة املجتمدات الغربياة تجاه 
التطرف انساالمل، والذي لدبات الولابية الدور 
هات السياسية  األبرز يف تذكيته وتصديده، والتوجُّ
املترسعاة واملغامرة التال تنتهجها قياعة اململكة 
الحالية خصوصاً عى مساتوى حرب النفط التل 
شانتها السادوعية تجاه الادول املنتجاة للنفط 
الصخري نْخَراجها من مداعلة التناإس، وحربها 
عاى الايَاَماان والتل اقرتإات إيهاا الدديد من 
جرائم الحرب، ولكن الدامل األبرز تمنل يف توقي1 
الادول الغربية االتفااق النووي ما1 إيران، حيث 
ترى الدول الغربية يف إيران بديالً َورشيكاً محتمالً 
أإضل مان السادوعية، ويمكن أْن يحال البرتول 
انيرانال محل السادوعي، ولذلك إهام يرون أنه 
ال عاعال لغض الطارف بدد اآلن، عن سياساات 
السادوعية املتدلقاة بدعمها للفاوىض يف الرشق 
األوسط. ويف تقريٍر نرشه موق1 الدرص انخباري 
تناول التنسايل بال إريل الرئيس بااراك أوباما 
وكتلاة الكونغارس الداعمة لالتفااق النووي م1 
إيران، تضمان ترسيباٍت حول أطروحاٍت للرئيس 
أوباما، أن مصلحة بالعه تكمن يف إعاعة صداقتها 
ما1 إيران، صاحبة الحضارة القديمة، وأن عالقة 
الوالياات املتحادة بالدول الدربية، بماا إيها عول 

الخليج، مرِلقة ومكّلفة لواشنطن.

إنهم يبيعونكم 
الوهم َوأنتم 

تبيعونهم 
الوطن!!

 بقلم/ الشيخ 
عبدالمنان السنبلي

ذهبوا َوقد عقدوا العزَم َوأجمعوا 
األمَر عىل أن ال يعودوا إال َوبمعيتهم 
م�ا ضيع�وه ذات ي�وم م�ن أيديهم 
بفعل ربيعهم الزائف َوهو بحس�ب 
دعواه�م: )الوط�ن َوالدول�ة(، نعم 
ذهب�وا َوه�م يعلمون قب�ل أن نعلم 
نحن أن�ه ال يمكن أن يأتيهم بالدولة 
م�ن ظ�ل ألكثر م�ن خمس�ة عقود 
َوالزال يتآم�ر عليه�ا َوع�ىل الوطن 
َويحي�ك له�ا الدس�ائس َوالمكائ�د 
بش�كٍل مب�ارٍش أو غير مب�ارش، لن 
يأتيه�م بها من ح�ارب يوماً ثورتي 
26 سبتمرب َو14 أكتوبر َوسخر كل 
إمكانيته الضخمة َوالهائلة للحيلولة 
دون تحقي�ق وحدة هذا الوطن ، بل 
أن أحدهم لم يرتدد َوقد ذهب باحثاً 
عن مرشوع جمال عبدالنارص هناك 
َوهو يعلم علم اليقين أنهم أنفس�هم 
م�ن تآم�ر علي�ه َوأس�هم إس�هاماً 
َوتفريخ�ه!!  إجهاض�ه  يف  مب�ارشاً 
َومنهم من ذه�ب باحثاً عن مرشوع 
التح�رري  َوالنعم�ان  الزبي�ري 
َوالتنوي�ري يف ب�الد ل�م تتقبل بعد 
أبس�ط مب�ادئ الديموقراطي�ة عىل 
اعتبار أن الديمقراطية بحد ذاتها يف 
نواميس�هم َوقواميسهم )رجٌس من 
عمل الشيطان(، فاجتنبوه!! َوهنالك 
أيض�اً من ذهب مفتش�اً عن مرشوع 
إبراهيم الحمدي!! َوأين…؟!!عند من 
دبر َوخطط َوم�ول َوأرشف إرشافاً 
مبارشاً ع�ىل تصفيت�ه واغتياله!! يا 
لس�خرية القدر!! ما هذا االستحمام 

واالستغفار؟!
أال إن للريال الس�عودي لس�حراً 
لو اس�تعاَن ب�ه فرع�ون َوجنوده، 
لم�ا آمن بم�وىس من بن�ي إرسائيل 
إال قلي�ل، كي�ف ال َوق�د جم�ع هذه 
المتناقض�ات َوصهره�ا يف بوتق�ة 
العمالة واالرتهان حت�ى غدت قالباً 
واح�داً تف�وح منها روائ�ح الهوان 
َوالع�ار َوالت�ي بلغ�ت عفونتها كل 
األنوف، فأزكمتها، لنبدأ معها رحلة 
البحث ع�ن لقاحاٍت يف الوطنية تقي 
الشعب من خطر عدوى تفيش هكذا 

وباء!! 
أيها الموهومون.. أفيقوا!!

ه�ل علمت�م ما ه�و الثم�ن الذي 
دفعتموه بفعل حماقاتكم الستعادة 
الوط�ن َوالدول�ة الت�ي ق�د طالم�ا 
ضياعه�ا  ع�ىل  َوأبكيت�م  تباكيت�م 

َوفقدانها؟!!
إن�ه الوط�ن أيه�ا الحمق�ى.. إنه 

الوطن أيها األغبياء!!
فهنيئ�اً لك�م ه�ذ البي�ع َوه�ذه 
لديك�م فق�ط،  المقدس�ة  الصفق�ة 
َولتنعم�وا بم�ا ربحتم�وه مقايضًة 
من غنائ�م الوهم الملفوف�ة بأوراق 
ع�زاء  وال  الس�عودي،  البنكن�وت 

للوطن.. ال عزاء للقيم!!
ومن يهن يسُهل الهواُن عليِه

ما لجرٍح بميٍت إيالُم
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الغارديان الربيطانية: اجلي�س الأمريكي والربيطاين يف غرفة قيادة العدوان على اليمن

التحالف »املخادع« لغزو العراق.. يعود من بوابة اليمن بعباءة سعودية!

مدينة جنران حتولت اإَلـى مدينة اأ�سباح بعد نزوح الآلف منها 
»ذي ايكونوميست« الربيطانية: هذا ما فعلته الصواريخ اليمنية باملدن السعودية

  - إبراهيم السراجي:
يداوُع التحالُااُف األمريكالُّ الربيطانلُّ يف 
غازو الدراق وقتل أكنر من 1.5 مليون عراقل 
إَلاى الواجهة ولكن لذه املرة من بوابة اليمن 
بداَد أن تالإات الدولتان بداض األخطاء التل 
شاابت مؤامرتهما عى الداراق وذلك بتغليف 
املؤامارة بالدبااءة الخليجية-الدربية، وحول 
ذلاك تنتازع صحيفاة الغارعياان الربيطانية 
بوجاوع  السادوعية  مان  جدياداً  اعرتاإااً 
الدسكريل األمريكيل والربيطانيل يف غرإة 
التحكم والقياعة للدمليات الدسكرية الجوية 

التل تقوعلا السدوعية يف اليمن.
وبدناوان »الجيش األمريكال والربيطانل 
يف غرإاة القيااعة للرضباات السادوعية عى 
اليمن« تنقل الصحيفاة الربيطانية عن وزير 
الخارجية السادوعي عااعل الجباري اعرتاإه 
بوجوع الدساكريل األمريكيل والربيطانيل 
يف غرإاة القيااعة رغم أنه اععاى أن مهمتهم 
ال تشامل تحديد األلاداف ولو اععااء زائف 
رعت عليه واشنطن يف أول يو8 للددوان، حيث 
أعلن البيت األبيض تقديَم الدعم اللوجيساتل 
للتحالاف السادوعي، ولاذا الدعام بطبيداة 
الحاال ال يكاون إال بتحدياد األلاداف التال 
أنكرلاا الوزيُر السادوعي واكتفى باالعرتاف 

بالتواجد األمريكل الربيطانل.
وتقاول الصحيفاة: إن منظماات حقوق 
اننَْساان والربملاان األوروبال وكذلاك األمام 
املتحدة كلها تشدر بالقلل جراء الغارات التل 
تشنها السدوعية عى اليمن بتأييد ما وصفته 
الصحيفاة با«الحكوماة الرشعياة« والتال 
تقاول الصحيفة بأنه وبحساب األمم املتحدة 
قد خلفت نحو 3000 قتيل وتساببت بتهجري 
ملياون شاخص وتدارض الشادب اليمنال 

للمجاعة.
وتابدت الصحيفة أن الحكومة الربيطانية 
وضدات يف اعتبارلاا أن تصديار الصوارياخ 
تكاون  قاد  والتال  للسادوعية  واألَسالحة 
استخدمت يف قتل املدنيل يمنل خرقاً للقانون 

الدويل.
وتشاري الصحيفاة إَلااى أن وزارة الدإاع 
الربيطانياة قاد أكادت أن تواجدلاا يف غرإة 
قيااعة عملياات التحالاف السادوعي يأتال 
االمتناال  ضماان  بهادف  املشاورة  لتقديام 

للقانون الدويل. 
إقاد  الربيطانياة  الغارعياان  وبحساب 
حاذرت منظمة الدفاو الدولية مماا وصفته 
با«االساتخفاف« املاروع بحيااة املدنيل من 
قبال قاوات السادوعي، إيماا أعربات األمم 
املتحدة عن قلقها بدد اساتهداف مستشافى 
ملنظمة أطبااء بال حدوع واألنبااء الوارعة عن 

استهداف محطات املياه والكهرباء.
 )CAAT( منظماة  يف  محاماون  وشان 
املنالضة لتجارة األَسلحة يف بريطانيا، حملة 
مكنفة بحساب تقريار الصحيفاة؛ من أجل 
اتخااذ إجاراءات قانونية ضاد وزارة األعمال 
واالبتكار واملهارات للربيطانية والتل تختص 
واتهمولاا  األَسالحة،  تراخياص  بإصادار 
بالفشال يف واجبها القانونل التخاذ خطوات 

ملن1 وقوع انتهاكات للقانون الدويل.
وإيما يقول وزير الخارجية السادوعي إن 
األمرياكان والربيطانيال يتأكادون من عد8 
انتهااك القانون الادويل بالرضبات الجوية يف 
اليمان.. مؤكداً رضالم عان تلك الرضبات يف 
الوقت التل تؤكاد ُكلُّ املنظمات بما إيها األ8 
املتحادة أن مدظم الضحاياا املدنيل يف اليمن 
لقاوا حتوإهم برضبات جوياة، مما يؤكد أن 
انعارتال األمريكية والربيطانية تساريان يف 
نفس االتجاه املشبوه الذي أعى لتدمري الدراق 
اة والياة حول أَسالحة  وقتال املاليال بُحجَّ
الدماار الشاامل التل عااع رئياُس الحكومة 

الربيطانال عند غازو الدراق لالعارتاف بددو 
وجوع تلك األَسلحة املزعومة لدى الدراق.

وبالداوع لتقرير صحيفاة الغارعيان التل 
تنقل عن »جنيفر جيبساون« ولل مسؤولة 
يف إْحاادى املنظماات الحقوقية والتل قالت: 
»لقد خلفات الرضبات الجوية السادوعية يف 
اليمان آالف القتى وطالات رضباتُها عياعات 
أطباء بال حدوع ومرَكازاً للمكفوإل وقاعات 
األعراس، لذلك إإنه من املؤساف أن نكتشاَف 

أن حكومتنا وجنوعنا متورطون يف ذلك«.
ووضدات الصحيفاة تسااؤالت يف ختاا8 
تقريرلاا مفاعلاا: لال القاوات الربيطانية 
املشااركة يف التحالاف السادوعي تدمل تحت 
الربيطانياة؟  القيااعة  أ8  السادوعية  قيااعة 
وتشاري إَلااى بياان وزارة الدإااع بوجوع لا 
جندياا بريطانياا يف غرإاة قيااعة الدمليات 
الدساكرية عى اليمن، متسائلة عن عورلم؟ 
وترى الصحيفة أن الرأي الدا8 الربيطانل من 

حقه أن يجد إجابات عن لذه األسئلة.

• الكذبة األمريكية الربيطانية تمتد 
من العراق إَلـى اليمن 

»أَسالحة الدمار الشاامل« عنوان مزعو8 
بامتاالك الدراق لها اتخذت أمريكا وبريطانيا 
منها ذريدًة لغزو الدراق وقتل الشدب الدراقل 
ولكنهما تكبَّدتا لناك خسائر ماعية وبرشية 
كبرية عإدهماا لتغيري االسارتاتيجية بالدإ1 
بدول خليجية وعربية يف مستنق1 اليمن نيابًة 

عن التحالف األمريكل الربيطانل.
ويجاُدُر التذكاريُ بماا قاله لاناز بليكس 
ولو كبري املفتشال الدوليل املكلف برئاسة 
اللجناة التل ذلبت للداراق للتأكد من صحة 
وجوع أَسالحة الدمار الشامل والذي أكد عد8َ 

وجوعلا َوأنها كانت ذريدًة الحتالل الدراق.
ا200 أي بداد ساتة أعاوا8  إفال عاا8 
عى غازو الداراق أجرت صحيفاة الغارعيان 
الربيطانية مجدعاً حاواراً م1 »لانز بليكس« 
والذي قال »أال يجب أن نساتخلَص بأن حجة 
أَسالحة الدمار الشاامل لم تكان إال الذريدة 

األنسب لتربير االحتالل؟«.

أماا رئياس الحكوماة الربيطانياة إباان 
غزو الداراق تونل بلاري إقاال يف مقابلة م1 
محطاة يس إن إن األمريكية يف كتوبر املايض: 
»املدلومات االساتخبارية التل تلقينالا حول 
امتاالك الداراق ألَسالحة عمار شاامل كانت 
خاطئًة، وما ظنناا أن الدراق يمتلكه منها لم 

يكن موجوعاً بالصورة التل توقدنالا«.
ويتضاح الياو8 أن السادوعية وتحالفهاا 
مجارع غطاء للدادوان األمريكل وممول لتلك 
الدملياات انجرامياة التال تسادى نخضاع 
اليمن، ولو غطااء اتخذته أمريكا وبريطانيا 
لتااليف الخساائر املباارشة التال تكبّدتهاا يف 
الدراق، ولل اليو8 تض1 عى عاتل السدوعية 
وتحالفها املساؤولية اننَْساانية عن الجرائم 
التال يتام ارتكابُهاا يف اليمان، كماا وضدت 
عاى عواتقهم انعالن عان الذريداة املتمنلة 
با«الرشعية« وشانها للددوان بناء عى طلب 
عااع الفاار لينفل علَماه بالدادوان، وذلك يف 

مقابلة تلفزيونية م1 قناة أبوظبل.
الياو8َ وإيماا ُكّل املنظماات الدولية تنبت 
باألعلاة أن الددواَن ارتكب جرائم واساتهدف 
املدنيل بقنابَل محرمٍة بشكل عشوائل تّدعل 
الحكوماة الربيطانياة واألمريكياة من عاخل 
غارف قياعة الدادوان بدد8 حادوث ذلك رغم 
تقارير وبياناات األمم املتحادة يف لذا انطار 
كلها تؤكد أنناا أما8 عدوان أمريكل بريطانل 
بامتيااز عى غرار ما حادث بالدراق ولكن تم 
وضا1ُ السادوعية وتحالفهاا يف مرمى املدإ1 
تالإيااً لألخطاء التل حدثت بالداراق وكبّدت 

أمريكا وبريطانيا خسائَر جسيمة.
الكاتاب الدربال عبُدالبااري عطاوان قال 
يف مقاال يف مايو املاايض عن رئياس الوزراء 
الربيطانل الساابل تونل بلري بأنه ماَرَس ُكلَّ 
أَنَْواع الخداع والكذب طوال السنوات املاضية، 
وأناه ارتباط يف »أذلاان الرشإاء مان الدرب 
واملسالمل بجرائام الحارب التال ارتكبها يف 
الداراق باعتباره أحَد املهندسال الرئيسايل 
لهاذه الحرب التال أعت إَلاى مقتال أكنر من 
ملياون إنَْساان عراقال، وتساببت يف تدماري 
الداراق، وبادء مخطاط اساتدماري لتدمري 
املراكز الحضارية الدربية الرئيساية، وتفتيت 
مدظام، إن لم يكان، جمي1 الادول الُقطرية 

الدربية«.
أخارياً كان غاْزُو الداراق خدعاًة أمريكية 
بريطانياة مدرتإاً بهاا علناً، ولاو ما يجدل 
من الصدب عى األمريكيال والربيطانيل أن 
يخدعوا الشدب اليمنل مجدعاً؛ كونه يدرُك أن 
ر  النظا8 السدوعي وتحالفه مجرَّع أعوات تدمِّ
البلاداَن الدربية مان ليبيا إَلاى ساوريا إَلاى 

الدراق واليو8 يف اليمن.

  - متابعات:
ايكونوميسات«  »ذي  صحيفاُة  نارشت 
االً عان واق1ِ ما  الربيطانياة، تقرياراً مفصَّ
يجاري خلاَف الحادوع، وتحدياداً يف مدينة 
نجاران، وأكدت الصحيفة، يف تقريرلا الذي 
أعادَّه مراسالُها مان عاخل مديناة نجران، 
الشادبية،  واللجاان  اليمنال  الجياش  أن 
عإدوا القواِت السادوعية مان بدض املراكز 
الحدوعياة، وأجربولاا عى إخاالء أكنر من 
7000 مان املدنيال مان القرى السادوعية 

بالقرب من الحدوع.
أحاد  »إن  الصحيفاة  مراسال  وقاال 
الصواريخ اليمنية ساقط عى بُدد أمتار من 
مقار الجنرال سادد الدليان، قائاد منطقة 

نجران، وأحدث إيه خسائَر إاعحة، إضاإًة 
إَلاى تارضر واجهة أحاد الفنااعق الكبرية 
التل تقا1ُ بالقرب من مقر قيااعة املنطقة 
األياا8  يف  اإتتاُحاه  واملزما1  الدساكرية 

القاعمة«.
وأشاار املراسال أناه »وعاى الرغام من 
القصاف املدإدال السادوعي املكنّاف عى 
الحدوع اليمنية ملن1 الجيش اليمنل واللجان 
الصوارياخ  أن  إال  التقاد8،  مان  الشادبية 
اليمنياة ال زالات تساقط بشاكٍل منتظام 
ويومل عى كاإة مناطل الرشيط الحدوعي، 
مسفرًة عن مرصع الدديد من أإراع الجيش 

السدوعي«.
املناطال  ساكان  مدظاَم  »أن  مضيفااً 
القريباة مان خطاوط املواجهاة قاد إروا 

ونزحاوا إَلاى مناطال أكنر أمنااً يف املدينة، 
وأن ريااض األطفاال واملناازل بالقرب من 
القاعدة الدسكرية يف حالة خراب، وشوارع 

نجران أصبحت كمدينة أشباح«.
وقالات الصحيفاة، »إن األماريَ الشااب 
اً أنه انترص  محمد بن سالمان، ال يزال ُمرِصّ
يف لذه الحرب، وسيطر عى 0ا يف املائة من 
األرايض اليمنية، وسايطر عاى مدينة عدن 
الجنوبية، إال أن أكربَ ثالث مدن ومحاإظات 
يمنياة، لال: صنداء وتداز وإب، ال تزال يف 
قبضة الحوثيل، ولو ما وصفته الصحيفة 

بمناقٍض للحقيقة«.
مؤكدًة أن السدوعية تواجه قوًة مزعوجًة 
»قاتلاًة«، مكوناًة من قاواٍت شادبيٍة تملك 
مقاتلال أشاداء، وجيشااً نظاميااً يمتلاك 

خاربة قتالياًة عالياًة يف الحاروب، ولاذه 
القاوة املزعوجاة تمتلك عبابااٍت وصواريخ 
باليستية. وكشفت الصحيفة، أن السدوعية 
غاري قاعرٍة عى صّد لجاو8 لاتل القوتل، 
ولاذا اساتدانت بقاواٍت خليجياٍة لحماياة 
حدوعلاا، ومنهاا أرسالت الكويات قاواٍت 
بريٍة إَلاى حدوع اململكة الدربية السادوعية 
م1 اليمان للتصدي للهجمات التل تشانها 
لاتان القوتان، كما عّعمت الواليات املتحدة 
الجزَء الخلفلَّ من مطار نجران، ببطاريات 
صوارياخ »باترياوت« للتصادي لصواريخ 
»ساكوع« والتال يطلقهاا الجياش اليمنل 
واللجاان الشادبية إَلااى املادن الجنوبياة 

للمملكة.
إَلااى ذلاك تقاوُل الصحيفاُة:  إضاإاًة 

»إن السادوعيَة تواجاُه مدضلاًة حقيقياًة، 
القوتال  مواجهاة  إَلااى  إبانضاإاة 
املزعوجتل، إإنها تواجاه إاتورَة التكاليف 
املاعية والسياساية والبرشية الهائلة والتل 
تشهد ارتفاعاً مساتمراً، وذلك نتيجة تدإل 
نصاف مليون يمنل عرب الُحُدوع السادوعية 
بحنااً عن الدمل واألمن، وتوّرط السادوعية 
يف تحمل مساؤولية 25 مليون يمنل آخر يف 
زمٍن انخفضت إيه أساداُر النفط، وتآكلت 

إيه امليزانيُة للمملكة النرية«.
واختتمت »ذي ايكونوميست«، تقريَرلا 
»أن الحملة الجوية يف اليمن قد كرست ليبَة 
اململكاة عى مساتوى انقليام. حيث بلغت 
أعاداُع الضحاياا مان اليمنيل نتيجاَة لذه 

الحملة الجوية ُقرابَة الا 6000 مواطن.
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  - رشيد الحداد:
لام يكن القطااع الخااص بديداً عان مرمى 
ناريان الدادو البغيظاة وان تظالار الكنري من 
رجال املال واألعماال بالحياع ، إال إن مصالحهم 
كانات يف مرصاع الددوان والحصاار منذ الوللة 
األوىل لددوانه عى اليمن وتدمريه املمنهج للكاإة 
القطاعاات االقتصاعياة الحيوياة ، وعاى مدى 
عرشة أشاهر من الددوان كانات مصالح الدديد 
من البيوت التجارية الشاهرية التل لها اساهاماً 
باارز يف تنمياة القطاعال اننتاجال والتجاري 
والخدمال عرضاة لغاارات الدادو االنتقامياة 

والتدمريية.  

استهداف مزدوج
بطارق مبارشة عن طريل الدادوان املبارشة  
وبطريقاة غاري مباارشة عان طريال الحصار 
التجارياة  الحركاة  عاى  الدادوان  وتداعياات 
واالساتنمارية وبيئاة األعمال اساتهدف الددو 

السدوعي 
القطااع الخااص اليمنال ، وعاى الرغم من 
التصديد التخريبل للددوان يف االونه األخرية عى 
املصانا1 وكل مقدرات القطاع الخااص ، إال إن 
القطاع الخاص اليمنل كان يف عائرة االستهداف 
منذ إعالن الددو عدوانه وإرض الحصار البحري 
والجوي والربي عى اليمن  أواخر مارس 82015 
، حال أقاد8 الدادو عى تقيياد حركة السافن 
التجارياة من وايل اليمن وإغاالق املوانئ وتدمري 
املطاارات وإغالق وتدمري عادع من املناإذ الربية 
، كماا عمل عى تقييد حركاة النقل الداخيل من 
خالل اساتهداف ناقالت الغذاء التل تجاوزت الا 
50ل ناقلاة وتدماري أكنر مان 00ل مخزن غذاء 
وقصاف أكنر من 200 ساوق تجاري وشادبل 
ومنا1 تدإل املشاتقات النفطية والتل تساببت 
بتوقاف املصانا1 واملدامال اننتاجياة وإتاالف 
املازارع وارتفااع تكالياف االنتاج املحايل جراء 
الحصار وارتفاع أسدار املشتقات النفطية التل 
كان لهاا تأثريا كبرياً عى حركاة النقل التجاري 
بال املحاإظاات وتساويل املنتجاات بمختلف 

أنواعها وأصناإها .
عارشات  باحتجااز  الحصاار  تسابب  كماا 
السافن التجارية لددة أشاهر يف ميناء جيبوتل 
واحتجازلا لشاهر حتى تدرضات البدض منها 
لإلتالف نتيجاة عوامل التدرية ، بانضاإة إىل إن 
استمرار احتجاز السافن التجارية  عإ1 مالكل 
السافن إىل إارض غرامات تأخري عاد8 إإراغها 
عى التجار مما تسبب بإإالس عرشات التجار .

وأكدت عراساة أعّدلا »برنامج األمم املتحدة 
اننمائل« بالرشاكة م1 »وكالة تنمية املنشاآت 
الصغارية«، ملدارف أثار الحصار والدادوان عى 
النشااط االقتصااعي ، أن نحاو 26 يف املئاة من 
الارشكات و35 يف املئاة من املشااري1 الصغرية 
واملتوّساطة الداملة يف قطااع الخدمات، أُغلقت 
منذ بدأ الددوان ، وأشاارت الدراساة إىل ان 77 يف 
املئة من الارشكات التل أغلقت تدرضت ألرضار 
كاملاة، ول.15 يف املئاة ألرضار جزئياة، بينماا 
أغلقت 7.6 يف املئة من األعمال التجارية ألسباب 

أخرى.

العدو يوحد التجار 
لام تتوقاف األرضار التال لحقات بالقطاع 
الخااص اليمنال الذي يقاوع التنمياة عى مدى 
سانوات عند أي حدوع إبدد اساتهداف مصالح 
ومقادرات القطااع الخااص وتقيياد نشااطه 
الداخيل من خاالل الددوان والحصار والخارجل 
مان خالل إارض قيوع عاى التحوياالت املالية 
املوانائ  إىل  التجارياة  السافن  وصاول  ومنا1 
اليمنية وكذلاك من1 تصدير املنتجاات الوطنية 
إىل األساواق الخارجية ، اساتهدف الددو الغرإة 
الصناعية والتجارية بأمانه الداصمة األسابوع 
املايض بسلسلة غارات وعمرلا تدمرياً كلياً عون 
إي ماربرات تذكر ، إال إن اساتهداف الددو لبيت 

التجار األول يف البالع
 أعدة مراقبون اساتكماالً الساتهداف الددو 
للقطااع الخااص ولارؤؤس األماوال الوطنياة 
برمتها ، وعامل رئييس من عوامل توحيد رؤوس 
األموال الوطنية التل انقسامت مابل منالضه 
للدادوان وأخرى مؤيدة له وإارت خارج الوطن 
كما التز8 تياار ثالث الصمات وتظالر بالحياع 
، وما1 ذلك اثبت الددوان باان جمي1 التيارات يف 

عائرة االستهداف.

الصناعية تحرج عن صمتها
الغرإاة الصناعياة والتجارية التال التزمت 
الصمات وناأت عان الخاوض يف الرصاعاات أو 
تأيياد آي طارف عى أخر ، وقالات إنها اختطت 
لنفساها منذ نشاأتها خطاً االعتدال والتوساط 
وان عالقاتها بكاإة األطياف عى مساتوى عاٍل 
مان االحرتاإياة ، ووقفات عى مسااإة واحدة 
مان الجميا1 حولهاا الدادو إىل لادف مرشوع 
لدملياته التدمريية ولو ما أجربلا عى الخروج 
عان صمتهاا ، حياث أعانات الغرإاة التجارية 
والصناعياة بأمانة الداصمة صنداء اساتهداف 
بقصاف  الغرإاة  مبناى  السادوعي  الدادوان 

صاروخال مبارش نتاج عنه عماار وتلف كامل 
للمبناى وتجهيزاته ومراإقاه الخدمية ، وأكدت 
الغرإاة يف بياان صحفل إن ذلاك التصديد يأتل 
ما1 ارتفاع وترية اساتهداف املنشاآت التجارية 
والصناعية يف اليمن بصورة غري مربرة  ، وطالب  
عول تحالف الددوان بالتحيل بالشجاعة وإطالع 
الجمي1 عاى التهمة أو الجريماة التل اقرتإتها 
الغرإاة التجارياة يف حقه أو حاٍل أي برش كان 
، وحملتاه نتائج اساتهداإها ، وأكدت أن قصف 
وتدماري املصان1 واملنشائات التجارياة يدل عى 
لمجياة وحقاد الددوان السادوعي عاى اليمن 

وشدبه الصامد .

توثيق الجرائم االقتصادية
ويف ذات الساياق أعان املجلاس األعى لرجال 
الدادوان  اساتهداف  اليمنال  واألعماال  املاال 
السدوعي للقطاع الصناعل و التجاري يف اليمن 
واستهداإه للغرإة التجارية و الصناعية بأمانة 

الداصمة .
املنشائات  اساتهداف  أن  املجلاس  وأوضاح 
االقتصاعياة الخدمياة يداد جرماً كبريا حساب 
القوانال الدولياة ومواثيال األمام املتحادة يف 
الحاروب وعليال واضاح عى حقاد الدادوان و 
لمجيتاه يف اساتهداإه لاكل مقوماات الحياة 
يف اليمان  ، وطالاب املجلاس املنظماات الدولية 
واملحلية بألمية النزول إىل املنشاآت املستهدإة 
وتوثيل تلك الجرائم لكشافها أماا8 الرأي الدا8 
املحيل والدويل ، مطالبا تلاك املنظمات إىل القيا8 
بدورلا القانونل و األخالقال يف إيقاف الددوان 

السدوعي األمريكل عى اليمن أرضا و انسانا .

دعوة لالصطفاف
أعانت الغرإاة التجارياة والصناعية ورجال 
املال واألعمال بمحاإظة عمران الدمل انجرامل 
الجبان الذي استهدف الغرإة التجارية الصناعية 
بأماناه صنداء ، كما ععات تجارة عمران رجال 

املال واألعماال اىل االصطفااف الوطنل وتوحيد 
الكلمة والوقوف صفا واحدآ يف مواجهه الددوان 

الرببري السدوعي .

الخسائر 50 مليار دوالر 
عان مجلاس سايدات األعماال اليمنياات ما 
تدرضت الغرإة التجارياة الصناعية بالداصمة 
صندااء مان عمار جاراء قصفاه مان طائرات 
تحالف الددوان ، وأكد املجلس يف بيان صاعرعنه 
الصناعياة  التجارياة  الغرإاة  اساتهداف  إن 
بالداصمة صنداء منل مندطفا أكنر خطورة يف 
لاذا الحرب الذي عركت برحيهاا حياة اليمنيل 
بدد أشاهر من تدرض القطاع الخااص اليمنل 
مان مصانا1 ورشكات وناقاالت ومؤسساات 
للحارب التال ألحقت بالقطاع الخاص خساائر 
اقتصاعياة كبارية تجااوزت قيمتهاا 50 مليار 
عوالر كأرضار مباارشة عوضا عن األرضار غري 
املباارشة التال أعت إىل تدطيل األعماال وتوقف 

املصان1 وترسيح الدمال.

جرائم حرب
اليمنياات  األعماال  سايدات  بياان  واعتارب 
كل االعتاداءات التال طالات قطاعاات األعمال 
انإنتاجياة والخدمية عى مدة األشاهر املاضية  
بمناباة جرائم حرب تساتهدف انرضار املبارش 
بما تبقى من أمل لادى اليمنيل بإمكانية تدايف 
اقتصاعلام ، وأوضح البيان أن مجلس سايدات 
األعمال جزء مان منظومة القطاع الخاص كان 
وما يزال عرضة للخسائر املبارشة وغري املبارشة 
جاراء لذه الحرب، وطالب البياان األمم املتحدة 
برسعة التحقيل يف الجرائم الددوانية التل طالت 
القطااع الخااص منذ بدء الدادوان وحتى اليو8 
والدمل عى تدويض القطاع الخاص اليمنل عن 

كل األرضار التل لحقت به .

  - خاص:
يف ظل االس�تنزاف الحاد الت�ي تواجهه دولة العدو الس�عودي 
ج�راء االنخفاض الحاد  ألس�عار النفط وارتفاع فات�ورة العدوان 
ع�ىل بالدنا أعىل المس�تويات أعلنت حكومة دولة العدو الس�عودي 
بي�ع عدد من القطاعات الحيوي�ة يف المملكة للقطاع الخاص مقابل 
الحص�ول عىل موارد مالي�ة لتغطية العج�ز الم�ايل المتفاقم الذي 
المس التس�عين مليار دوالر ، وتتضمن عملية الخصخصة الشاملة 
بيع مؤسس�ات االتصاالت التابعة للحكومة وخصخصة المطارات 
والمواني والس�كك الحدي�دة باإلضافة اىل ط�رح %15 من رشكة  
»أرامكو« لالكتتاب العام كما تشمل الخطة خصخصة مجموعة من 
القطاعات واألنشطة االقتصادية قالت وزارة المالية السعودية إنها 

ستعلن عنها خالل الربع األول من العام الجاري .
وجاء قرار بيع دول�ة العدو عدد من  قطاعاتها الحيوية للقطاع 
الخ�اص بع�د ان فقدت أس�عار النف�ط يف األس�واق العالمية التي 

تعتمد عليها الس�عودية لتغطية %90 م�ن موازنتها العامة 10% 
األس�بوع الم�ايض يف ظل ارتفاع المعروض من النفط يف األس�واق 
العالمي�ة جراء دخول عدد من الدول المصدرة للنفط س�وق النفط 
العالمي ومنها الواليات المتحدة األمريكية التي أعلنت فك الحصار 
المفروض عىل وارداته�ا النفطية منذ عام 1975م والبدء بتصدير 
كمي�ات كبي�رة تصل إىل ماليي�ن الرباميل من النف�ط الصخري إىل 
األس�واق العالمي�ة باإلضاف�ة إىل رفع الحرض عىل ص�ادرات إيران 
النفطية والذي س�يؤدي إىل تعزز المنافس�ة يف الس�وق وتبقي عىل 
تخمة المعروض النفطي وتفش�ل أي إج�راءات قد تتخذها منظمة 

الدول المصدرة للنفط »اوبك« يف التحكم بأسعار النفط مستقبالً .
 ويف حين افتتحت أسواق النفط بسعر 35 اىل 37 دوالر للربميل 
مطلع يناير الجاري انخفضت أس�عار النفط خالل عرشة أيام فقط 
اىل  32.43 دوالر للربمي�ل للنف�ط الخام األمريك�ي كما هبط خام 
برن�ت القي�ايس م�ن 37 دوالر للربمي�ل مطلع الش�هر الجاري إىل 
32.96 دوالر للربميل منتصف األس�بوع الجاري ، وعىل الرغم من 

االنهيارات المتس�ارعة ألس�عار النفط يف األس�واق العالمية ، إال إن 
بنك جولدمان س�اكش توقع إن يهبط سعر الربميل النفط يهبط إىل 

20 دوالرا  خالل الربع األول من العام الجاري.
وكانت دول�ة العدو قد اتخذت عدد من اإلجراءات التقش�فية يف 
محاولة منه�ا لوقف انهيار الموقف الم�ايل لموازنتها واإلبقاء عىل 
ثقله�ا االقتص�ادي يف المنطق�ة والعال�م ، إال ان  اإلج�راءات التي 
اتخذته�ا دولة الع�دو والمتمثلة برفع أس�عار الوق�ود ومضاعفة 
أس�عار تعرفه المي�اه والكهرباء والرضائب بنس�ب ال تقل عن  ال� 
50 % ، حيث تم رفع أسعار لرت البنزين العايل الجودة بنسبة 50% 
ليرتف�ع من 9 رياالت للدبة س�عة العرشين ل�رت إىل 15 ريال ، كما 
أق�رت رفع  البنزين األقل جودة من 12 ريال للدبة ذات الس�عة إىل 
18 ري�ال وبنس�بة ارتف�اع   76 % لتوفير نح�و 17 مليار دوالر 
س�نويا لن يك�ون لها أي اثر عىل اقتصاد دول�ة العدوان التي أقرت 
رب�ط موازنتها  يف بيع س�عر الربميل النفط ب��  40 دوالر للربميل 

الواحد.

همجية العدوان تغ�سب التجار وت�ستهدف م�ساحلهم

العدو السعودي يخرج القطاع الخاص عن صمته ويوّحد رؤوس األموال ألول مرة

العدو السعودي يتجه لبيع مؤسسات الدولة لسد فاتورة العدوان
أسعار صرف العمالت 

مقابال  الدماالت  رصف  أسادار 
الريال اليمنل يف السوق املحيل 

رشاءبي1الدملة   

  1ا.ل21   7ا.ل21عوالر 

اا.ل323ا.ل23 اليورو

ل57.1 57.15 ريال سدوعي

1.ا2155.ا55 ريال ُعمانل

 للعلم 
مات�زال اليم�ن حب�ىل بالخي�رات فم�ا 
تحتضنه أرضه�ا يف باطنها كفيل بإنعاش 
اليم�ن وتحويلها اىل درة الرشق األوس�ط 
ف�كل يوم تؤكد األرقام المؤكدة بان اليمن 
غني�ة بينما تش�ير ارقام الفق�ر والبطالة 
ب�ان اليم�ن م�ن افق�ر ال�دول يف العالم ، 
ورغم ذلك فاليمن غني�ة بثرواتها وتمتلك 
قدرات وعوام�ل تفتقر اليه�ا اكرب واغني 
دول العال�م ل�و وظفت موارده�ا األولية 

التوظيف األمثل .
س�نعرض هن�ا اح�د اب�رز الث�روات 
المنس�ية والتي لم توظ�ف توظيفاً كامالً 
عىل مدى الس�نوات الماضي�ة ، فالمعادن 
ثروة كفيل�ة بتحقيق الرخ�اء االقتصادي 
وقل�ب معادل�ة الفقر والتعاس�ة اىل القوة 
والثراء والرخاء االقتصادي، وتؤكد تقرير 
رس�مية وأجنبي�ة ان اليم�ن يمتل�ك أكرب 
مخزون احتياطي من الرخام عىل مستوى 
الرشق األوس�ط، وهو أجود أنواع الرخام 
عىل مستوى العالم، لميزتين اثنتين ينفرد 
بهم�ا ع�ىل الرخ�ام الموج�ود يف كل دول 
العالم وهما: القوة والصالبة، ووجوده يف 
اليمن بأل�وان مختلفة ومتنوعة ترتاوح ما 

بين )10 إىل 15لوناً( .
يمتل�ك  اليم�ن  ف�ان  التقري�ر  ووف�ق 
21 ملي�ار مرت مكع�ب حج�م االحتياطي 
المكتش�ف من المع�ادن الصناعي�ة التي 
يحتويه�ا )197( موقع�اً موزعة عىل عدد 

من المناطق يف اليمن.
و14ملي�ار م�رت مكع�ب ه�و الحج�م 
المكتش�ف م�ن احتياط�ي م�واد مهم�ة 
عالية النقاوة من مع�ادن اللفت والبازلت 
والدوالميت تم اكتشافها يف 130 موقعاً.- 
باالضاف�ة اىل وجود أكثر م�ن 40 موقعاً 
للذه�ب والفض�ة يف اليم�ن، وباحتياط�ي 
مش�جع ومغ�ٍر يف الوقت نفس�ه وبنس�ب 

مرتفعة يف كثير من المواقع المكتشفة.
ويف ذات االتجاه تنترش تمعدنات الزنك 
والرصاص بشكل واس�ع يف اليمن خاصة 
يف صنعاء وش�بوة وحرضموت وبدرجات 
تركي�ز عالية.�وقال يزخ�ر اليمن بتواجد 
الحدي�د والتيتانيوم والفناديون يف منطقة 
بمحافظ�ة م�أرب بنس�بة تركي�ز 94 % 
أكس�يد حديد، ويقدر احتياط�ي الخام يف 
منطق�ة مكيراس يف البيض�اء 860 مليون 
طن بدرج�ة تركيز 15.55 % حديد و46 
ملي�ون طن تيتانيوم بنس�بة 5.3 أكس�يد 
تيتانيون و150 ألف طن فناديوم بنس�بة 

0.02 % أكسيد فناديوم.
وح�ول الخامات الموج�ودة يف صعدة  
فان ألف ط�ن احتياطي الخ�ام يف منطقة 
صع�دة بنس�بة تركي�ز 34 % حديد، ويف 
منطق�ة صب�اح البيض�اء 800 أل�ف طن 
بنس�بة 74 % أكس�يد حدي�د، ويف منطقة 
م�ورا 53.8 مليون طن بنس�بة تركيز 12 
% حديد، و4.4 % أكس�يد تيتانيوم وهي 

مناطق مفتوحة.
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نددوا بال�سمت الدويل املطبق اإزاء جرائم الإبادة بحق اأَْبَنـاء ال�سعب اليمني 

لقاءاٌت قبلية موّسعة يف محافظة حجة تأكيدًا على االستمرار يف الدفاع عن الوطن ورفد الجبهات باملقاتلني

قبائل ميفعة عنس يقدمون قافلًة غذائيًة ُكربى ألَْبَطــال الجيش واللجان الشعبية

  - خاص:
نظََّم أَبْنَااء وَمَشايُخ وأَْعيَان محاإظة حجة، 
خاالل اليومل املاضيال، عدعاً مان الفداليات 
والوقفاات االحتجاجياة يف مختلاف مديرياات 
املحاإظاة؛ تَنْديداً باساتمرار الددوان األَمريكل 

السدوعي عى بالعنا.
واألماان  عواس  مناطال  ألاايل  واساتنكر 
والشاداثمة بمديرياة نجارة محاإظاة حجاة 
يو8 أماس األحد، اساتمراَر الدادوان األَمريكل 

السدوعي يف ممارسة جرائمه الوحشية وحرب 
انبااعة الجماعية بحال أَبْنَااء الشادب اليمنل 

بالقنابل الدنقوعية واألسلحة املحرمة عولياً.
وأشااعوا بصموع الجيش واللجان الشادبية 
يف مختلاف مواق1 الارشف والبطولة.. منولل 
باملالحام البطولية التل يساطرونها عإاعاً عن 

الوطن وأمنه واستقراره.
املشااركون  اساتنكر  ورضة  مديرياة  ويف 
املحاإظاة  وكياُل  حرضلاا  التال  الوقفاِة  يف 
املسااعد صااعق األعبدال، اساتهداَف الددوان 

أماناة الداصمة ومختلاف املحاإظات بالقنابل 
الدنقوعياة واألسالحة املحرماة عوليااً. وأكاد 
سابيل  يف  التضحياة  اساتدداَعلم  املحتجاون 
الوطان والدإاع عن مقدراته يف مختلف جبهات 
الدزة والرشف.. مندعين بالصمت الدويل إزاء ما 

يتدرض له الشدب اليمنل من حرب إباعة.
قبائال مديرية كديدناة أكدوا أيضااً يف لقاء 
ا1 لهام، ياو8 السابت املاايض، رضورَة  موسَّ
تدزيز االصطفاِف الوطنال يف مواجهة الددوان 

األَمريكل السدوعي الغاشم.

وأشاع أَبْنَااء وَمَشايخ وأَْعيَان ومنقفو ُعزلة 
النلث بمديرياة كديدنة، باملالحم البطولية التل 
يساّطرلا أَبَْطاااال الجيش واللجان الشادبية 
يف مختلاف الجبهاات.. مؤكديان وقوإهم إَلاى 

جانب الجيش واللجان الشدبية.
ويف اللقااء القبَايل أللاايل ُعزلة بنال عكاب 
مديرية مبال محاإظة حجة والذي ضم أَبْنَااء 
َوَمَشاايخ وأَْعيَان املديرية أكدوا جميداً رضورة 

مواجهة الددوان الغاشم والتصدي ملرتزقته.
وتناول اللقاُء اجراءاِت ععم أَبَْطااال الجيش 

واللجاان الشادبيِة ورإدلام باملقاتلال لكرس 
شاوكة الددوان وعحر مرتزقته الذين يحاولون 

تدنيس تراِب الوطن الطالر.
وأكادوا اساتدداَعلم الكامل لبذل أنفساهم 
وأموالهم يف سابيل التصدي للددوان السادوعي 
األَمريكال، منمنال جهاوَع الجياش واللجاان 
الشادبية وصموعلام البطويل أماا8 آلة الحرب 
للخياارات  تأييدلام  مؤكديان  انجرامياة، 
االسارتاتيجية التل أعلن عنها الجيش واللجان 

الشدبية لتحقيل النرص املؤزر.

  - متابعات:
8َ أَبْنَااُء قرية جرف اسابيل بمديرية  قدَّ
ميفداة عنس بمحاإظة ذماار، يو8 أمس 
األحد، قاإلًة غذائيًة ُكربى؛ ععماً ألَبَْطااال 

الجيش واللجان الشدبية.
وتضمنت القاإلة التل تأتل اساتمراراً 
لقواإل الكر8 والدطااء املقدمة من أَبْنَااء 
ذمار مواعاً غذائياة وأغناماً ومياه الرشب 

وعصائر وغريلا من املواع.
اسابيل  جارف  قرياة  أَبْنَاااء  وأكاد 
اساتدداَعلم بذل املزيد واملزيد ألجل الوطن 
وتقديام أرواحهام وأموالهام رخيصاة يف 
سبيل الدإاع عن اليمن األرض واننَْساان.. 
الإتال إَلاى أن لاذه القاإلاة الغذائية لن 

تكون األخرية كما أنها ليست األوىل.

إىل ذلاك نظام طاالب مدرساة جارف 
اسابيل بمديرية ميفدة عناس بذمار يو8 
أمس وقفاة احتجاجية تَنْديداً باساتمرار 
الدادوان األَمريكل السادوعي عاى بالعنا 

والذي اساتخد8 مختلف األسلحة الفتاكة، 
متسابباً يف قتل وجارح وترشيد اآلالف من 

أَبْنَااء الشدب اليمنل.
أعان  االحتجاجياة  الوقفاة  وخاالل 

الطاالب اساتمراَر الحصاار الجائار عى 
أَبْنَاااء الشادب اليمنال من قبال تحالف 
الدادوان والذي يمن1 عخول الغذاء والدواء 
واملشاتقات النفطياة، وانتهاكه السااإر 

لكل مقومات الحياة يف البالع.
بتحمال  الادويلَّ  املجتما1َ  وطالباوا 
مسئولياته يف إيقاف الددوان وإك الحصار 
وإعااعة إعماار ما خلفاه الدادوان، كما 
طالباوا عول الدالم بالوقاوف إَلاى جانب 
اليمن والضغط عاى عول تحالف الددوان 
والتدماري  اليمنال  الاد8  سافك  نيقااف 
املمنهاج ملقدراتاه ورإ1 الحصاار الجائر 

الذي يتناىف م1 ُكّل القيم اننَْساانية.
وباعر الطاالب بجم1 التربعاات ععماً 
الشادبية  واللجاان  الجياش  ألَبَْطاااال 

املرابطل يف جبهات الرشف والبطولة.

وقفة احتجاجية ألبنـاء مديرية 
صنعاء القديمة أمام مقر األمم 

املتحدة َتْنديدًا باستخدام العدوان 
القنابل العنقودية

  - متابعات:
 نّظم أَبْنَااُء مديرية صنداء القديمة بأمانة الداصمة، يو8 أمس األحد، 
وقفاًة احتجاجيًة أما8َ مقار األمم املتحادة بصنداء؛ تَنْديداً واساتنكاراً 
باستخدا8 تحالف الددوان األَمريكل السدوعي الغاشم القنابل الدنقوعية 

واألسلحة املحرمة عولياً ضد اليمنيل.
وطالاب أَبْنَاااء صنداء القديماة يف الوقفة االحتجاجياة األمل الدا8 
لألمام املتحادة والادول الدائمة الدضوياة يف مجلس األمان، إَلاى تحمل 
مسائولياتهم القانونياة واألخالقية واننَْسااانية تجاه ماا ترتكبه عول 
الددوان السادوعي من جرائَم بشادٍة يندى لها جبل اننَْسااانية يف حل 

املدنيل باليمن.
ورإ1 املحتجون الإتاٍت وشاداراٍت تدرب عن اساتنكارلم الشديد إزاء 
الصمت املخزي للمجتم1 الدويل والدول الدربية وانساالمية، سايما وقد 
أوشاكت الحرُب الظاملة والحصار الجائر عى الشادب اليمنل عى عخول 
شاهرلا الدارش الذي أعى إَلاى مقتل وجارح أكنر من 30 ألفاً من أَبْنَااء 

الشدب اليمنل من النساء واألطفال وكبار السن.
وصدر عان الوقفة االحتجاجية بيان حّمل إيه األمم املتحدة ومجلس 
األمان واملجتم1 الدويل، املسائولية الكاملة يف الدماء التل تساال ُكّل يو8 
جراء غارات التحالف السادوعي بقصِفها للمنشاآت املدنية والساياحية 
واملواقا1 األثرية والتأريخية َواملدارس واملدالاد وُعور املكفوإل وغريلا 

من املنشآت املدنية.
وطالاب البياان األمم املتحادة ومجلس األمان واملجتم1 الادويل وكل 

املنظمات اننَْساانية القيا8 بواجبها نحو وقِف الددوان الهمجل.
كماا طالاب البياُن بفاك الحصاار الجائر الاربي والبحاري والجوي 
الخانل عى الشادب اليمنل وإعخال كاإة املسااعدات الغذائية والدوائية 

واملشتقات النفطية لكاإة املحاإظات اليمنية عون استنناء.

وقفة احتجاجية ألهالي مديرية الشعر بإب 
َتْنديدًا بجرائم العدوان اأَلمريكي السعودي

  - خاص:
اِدر بمحاإظة إب، يو8َ السابت الفائت، وقفًة  اذَ أَبْنَااُء مديرية الشِّ نفَّ

احتجاجيًة؛ تَنْديداً بجرائم الددوان األَمريكل السدوعي عى بالعنا.
وأكَّاَد املشااركون يف الوقفة التل أقيمات يف منطقاة الرضائل مرَكز 
املديرياة عاى الوقوف صفااً واحداً يف وجاه الدادوان ومرتزقته، مدلنل 
تأييَدلام للخطاوة األوىل ضمان الخيارات االسارتاتيجية لارعع الددوان 

والتصدي له.
كماا أعلنوا يف الوقفة جهوزيتَهم الكاملَة للوقوف بوجه أية مشااري1 

قد تستهدف الدبث بأمن واستقرار املحاإظة.

قبائل وأعيان محافظة صنعاء 
يجددون مساندتهم ألَْبَطــال 

الجيش واللجان الشعبية والدفاع 
عن الوطن باملال والرجال والسالح

قبائل حرف سفيان بعمران يؤكدون كامل جهوزيتهم ملواجهة 
العدوان وتقديم كافة أنواع الدعم للجيش واللجان الشعبية

  - خاص:
َع مشاايُخ وُوجهاُء محاإظاة صندااء، اساتدداَعلم للدإاع عن  َجادَّ
الوطن باملال والرجال والساالح ضد الددوان السدوعي األَمريكل الرببري 

وتأييدلم للخيارات االسرتاتيجية.
جااء ذلك خالل اجتماع لحل نزاع قبيل بل أَبْنَااء مديرية بنل ضبيان، 
حياث ععا محاإظ صندااء حنل قطيناة خالل االجتمااع الذي حرضه 
مستشاارو ووكالء ومشاايخ وأَْعيَاان املحاإظاة، إَلااى تأجياِل كاإاة 
االختالإات والنزاعات الدالقة بال القبائل والوقوف صفاً واحداً ملوجهة 

الددوان األَمريكل السدوعي عى اليمن.
وشادع عاى رضورة تكاتاف جميا1 أَبْنَاااء املحاإظاة والرتكيز عى 
حشاد الجهوع ملواجهة الددوان، منولاً بألمية تجهيز املزيد من القواإل 
الغذائية ععماً ألَبَْطااال الجيش واللجان الشادبية الذين يسطرون أروع 

البطوالت واالنتصارات يف جبهات الدزة والكرامة والرشف.
من جانبهم أكد مشايخ وأَْعيَان ومحيل محاإظة صنداء ويف مقدمتهم 
أَبْنَااء بنل ضبيان استدداَعلم لتقديم املزيد من القواإل الغذائية والرجال 
ععماً ومسااندًة ألَبَْطااال الجيش واللجان الشادبية الذين يداإدون عن 

عزة وكرامة وسياعة وحرية اليمن واليمنيل.

  - خاص:
عَقَد أَبْنَااُء وَمَشاايُخ ووجهاُء مديرية حْرف 
سافيان بمحاإظاة عماران، السابت املاايض، 
اداً؛ تَنْديداً باساتمرار الددوان  لقااًء قبلياً موسَّ

األَمريكل عى بالعنا.
التال  االحتجاجياة  الوقفاة  عان  وصادر 
إيصال  الدكتاور  حرضلاا محاإاُظ عماران 
جدماان ومحايل املديرياة ومديُر أمان املديرية 
ومدراُء املكاتاب التنفيذية ومديُر مكتب الرتبية 
والاكاعر الرتباوي والتدليام باملديرية واملرشف 
ألنصار الله باملديرية، بياٌن عن املشااركل إيها 
عرّبوا عن اساتنكارلم الشاديد لكل ما يرتكبُه 
الددوان السادوعي وحلفاؤه من عدوان غاشام 
عّمر عى مدى عرشة أشاهر املؤسساات املدنية 
والدسكرية واملنشآت الخدمية والبُنية التحتية 

لليمن ومقدرات شدبه. 
السادوعي  التحالاف  بقتال  البياان  ونادع 
األبريااء مان األطفاال  األَمريكال يف عدواناه 
والنسااء والشايوخ، يف مجازَر مروعٍة ومذابَح 
جماعياٍة للمواطان اليمنل، باساتخدامهم ُكلَّ 
أنواع األسلحة املدمرة والفتاكة واملحرمة عولياً. 
وأكد البيان أن ما يُدانيه الشادب اليمنل األعزُل 
من وياالت لذا الددوان املسانوع بدعام وتأييد 
الوالياات املتحادة األَمريكية والادول الكربى يف 
الدالم يدد انتهاكاً لكاإة املواثيل الدولية املدنية 

بالحقوق والحريات ملواطنل الدالم. 
وكماا أكاد أن الحصاار الهمجل عاى البالع 
والاذي يمنا1 مان خاللاه عخاول كاإاة املؤن 
الدالجياة  واملساتلزمات  واألعوياة  الغذائياة 
ومتطلباات املواطان األساساية يهادف إَلااى 

تجوي1 وإركاع الشدب اليمنل الصامد. 
الحار  الدالام  عول  ُكّل  البياان  وطالاب 
واملنظمات اننَْسااانية الداملياة التدخل ننقاذ 
ماا بقل من حياة يف بالعناا وتوقيف آلة الحرب 
والددوان الظاملاة التل تهدُف لتدمرِي وإباعِة ُكّل 

مقدرات الحياة يف اليمن. 
وأعان البيان الصمت الداملل املخزي واملريب 
أماا8 املجازر واملذابح املروعة التل يتم ارتكابها 
يوميااً يف اليمان، مدتارباً لذا الصمات املخزي 
انتكاسة للحقوق والحريات اننَْساانية املناعية 
بحرية وحياة الشادوب يف الدالم. مؤكدين أنهم 
بكامال الجهوزياة لطحن مملكاة الرش عاعش 
الكربى، إالشادب اليمنل ألل حارب، والحرب 

تدرإهم تكل منهم وال يكلون منها.
 كما جرى يف الوقفِة تقديُم مساعدات مالية 
وعينية م1 بدٍض مان األغنا8 للجيش واللجان 
الشادبية إحساسااً باملساؤولية امللقااة عاى 

الجمي1.
 املشاركون أكدوا أنهم ينتظرون إشارَة البدء 
للدخول يف ُسلَِّم الخيارات التل ستقلُب الطاولة 

عى رؤوس املتآمرين.
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منظمة العفو الدولية توؤكد تورط العدوان يف اإلقاء قنابل عنقودية على �سنعاء
إستشهاد 30 مدنياً وإصابة 20 آخرين يف قصف بالقنابل العنقودية على محافظتي صعدة وحجة

إدانات محلية واسعة لقصف طريان العدوان 
األمريكي السعودي ملنتجع ومسجد جارف

جنون العدوان الأمريكي ال�سعودي
الطريان يقصف مبنى الربيد واالتصاالت بتعز ومصنعاً 

لألدوية بصنعاء وينتقم من مزارع الدواجن بمحافظة ذمار

  -  خاص
آخارون،   20 وأصياب  مواطنااً   30 استشاهد 
جاراء القصف الجنونل لطاريان الددوان األمريكل 
السادوعي بالقنابل الدنقوعية عى منازل املواطنل 
يف مديناة ضحياان بمحاإظاة صددة يو8 السابت 

املايض.
وذكار املرصاد الحقوقال النتهااكات وجرائام 
الدادوان األمريكل السادوعي أن القصف أعى إَلاى 
تدمري )6( منازل كلياً وترضر )35( منزالً يف مدينة 
ضحيان، مشرياً إَلاى القصف الصاروخل بالقنابل 
الدنقوعية استهدف أيضاً مناطل متفرقة بمديرية 
رازح، وأن غارتال جويتال اساتهدإتا بالقنابال 

الدنقوعية كذلك مناطل متفرقة بمديرية رازح.
واستشاهد 6 مواطنال وأصياب 15 آخارون، 

مدظمهم نسااء وأطفال إثر غارات شنتها طائرات 
الدادوان األمريكل السادوعي عاى مدينة ضحيان 
يف محاإظاة صددة ظهر السابت الاا 16 من يناير 

.82016
واساتهدإت الغاارات منازل مواطان يف مدينة 
ضحياان، َمااا أَعَّى إَلااى حادوث أرضار كبارية يف 

املنازل املجاورة.
وقصف طرياُن الددوان األمريكل السدوعي يو8 
الجمدة املاضية ساوق الخميس الشادبل بمديرية 
سااقل بصددة بدرش غارات جوية، كما استهدف 

كذلك املزارع املجاورة.
وذكر مصاعُر محلية أن الغارات استهدإت عدعاً 
مان املحاالت التجارية، إضاإاًة إَلااى تدمري مركز 
الحياة الطبل، َمااا أَعَّى إَلاى تدمري املركز بالكامل 

م1 عدع من املحالت التجارية يف السوق.

وكنَّف طرياُن الددوان األمريكل السدوعي خالل 
اليومل املاضل غاراته عى محاإظة حجة، ملقياً 
عدعاً مان القنابال الدنقوعية عى مديرية مساتبأ 

باملحاإظة.
وقالات مصااعر محلياة باملديرياة إن طاريان 
الدادو ألقى حوايل 200 قنبلة عنقوعية عى مراعل 
ومزارع ومساكن املواطنل يف لذه املديرية، محدثاً 
حالاًة مان الرعاب والخاوف يف صفاوف األطفال 

والنساء والكنري من املدنيل األبرياء.
وقال عدٌع من ألايل املنطقة إن الغارات تواصلت 
بشكل مكنف، وأن طريان الددو رّكز عى استهداف 
مزارع املواطنل ومراعيهم، مشاريين إَلاى أن لذا 
الدمال ال يقاد8 عليه مسالم إطالقااً، وأن الددوان 
وصل إَلااى مرحلة انإاالس الحقيقل مان القيم 

واألخالق ويواصل سيناريو إباعة الشدب اليمنل.
الوحشاية  األعماال  لاذه  منال  أناه  وأكادوا 
لان تخيفهام، وأنهام صامادون صماوع الجبال، 
وسايواصلون مسارية النضال والتحدث ومقاومة 
األعاداء واملرتزقة مهما طالت الحرب ومهما كانت 

التطورات.
وعى صديد متصل أكدت منظمة الدفو الدولية 
امتالكهاا أعلة كاإياة تؤكد إلقاء تحالاف الددوان 
األمريكال السادوعي عى بالعناا قنابال عنقوعية 
عاى الداصماة صنداء.. مجادعة التذكاري بإلتزا8 
ُكّل الادول بموجب القانون اننَْساانل الدويل بدد8 
استخدا8 لذه القنابل التل تشكل تهديداً للمدنيل.

وقالات املنظمة يف بيان لها يو8 السابت املايض 
»جمدات أعلاة تؤكاد يف الظالار مدلوماات باأن 
قاوات التحالف الذي تقوعه السادوعية ألقت قنابل 
انشاطارية أمريكية الصن1 يف 6 يناير الجاري عى 

الداصمة صنداء«.
وأوضحت أن االعتداء أسفر عن استشهاع شاب 
وإصابة ساتة مدنيال عى األقال يف منطقة مدل 
بالداصمة بصنداء، إضاإة إَلاى »انتشاار القنابل 
االنشاطارية يف أربدة أحياء ساكنية« يف املنطقة.. 

مشارية إَلااى أنهاا جمدات شاهاعات ومدلومات 
مان الساكان وعائاالت الضحاياا وضاباط أمنال 

ومصورين.
ولفتت منظمة الدفاو الدولية يف بيانها إَلاى أن 
»التحالاف لو الطارف الوحيد يف النازاع الذي لديه 
القدرة عى إلقاء قنابل من الجو«.. مشدعة عى لذا 
التحالف الكف عن اساتخدا8 القنابل االنشاطارية 
التل تحرمها اتفاقية ا8200 الدولية املتدلقة بهذه 

األَسلحة.
وأكد البيان بالقول »حتى وإن لم توق1 الواليات 
املتحدة واليمن والسدوعية وغالبية أعضاء التحالف 
عى لذه االتفاقات« إإن لذه الدول ملزمة بموجب 
القاناون اننَْساانل الادويل بداد8 اساتخدا8 لاذه 

القنابل التل ال تزال تشكل تهديداً للمدنيل«.
ووتاش(  رايتاس  )ليومان  منظماة  وكانات 

الحقوقياة أكادت يف تقرير أصدرته يف السااب1 من 
يناير الجاري اساتخدا8 تحالف الددوان السادوعي 
قنابال عنقوعياة يف غاارات اساتهدإت صندااء يف 

الساعس من الشهر الجاري.
وغداة تقرير املنظمة أعلنت االمم املتحدة تلقيها 
»مدلومات منرية للقلل« عن استخدا8 لذه القنابل 
يف قصاف صنداء.. محذرة عى لساان أمينها الدا8 
باان كل ماون من أناه »يمكان أن يدتارب جريمة 

حرب«.
إيما أشاارت املفوضية الدليا لحقوق اننَْساان 
يف تقرير أصدرته مؤخراً إَلاى االشاتباه باساتخدا8 

الددوان قنابل عنقوعية يف محاإظة لحج.
وسابل ملنظمات حقوقية عولية أن أعربت مراراً 
عن قلقهاا من اساتهداف غارات الدادوان ملناطل 

مدنية.

  -  متابعات
َع املجلاُس املحيل بمديرياة بالع الروس  نَدَّ
محاإظة صنداء بجريمة اساتهداف طريان 
الددوان السدوعي األمريكل ملنتج1 ومسجد 
جاارف الاذي راح إيهاا أكنار مان عرشين 

شهيداً وعرشات الجرحى.
وأشاار املجلس املحيل يف بياان له إَلاى أن 
تمااعي الدادوان يف جرائمه ومجاازره بحل 
أبناء الشدب اليمنل يؤكد مستوى االنحطاط 
الذي وصل إليه والحقد الدإل الذي يكنه عى 

الشدب اليمنل.
وععا البياان كاإة أبناء الشادب للوقوف 
صفاً واحداً ملواجهة الددوان الذي يسدى إَلاى 
إخضاع أبناء اليمان.. مدترباً صمت املجتم1 
الدويل واملنظمات الحقوقية واننَْسانية تجاه 
الجرائام التل يرتكبها تحالاف الددوان بحل 
األبرياء والنسااء واألطفال بمنابة املشاركة 

واملواإقة عليها.
من جهتها أعانت وزارة األوقاف وانرشاع 
استهداف طريان الددوان األمريكل السدوعي 
لجام1 وحما8 جارف الطبيدل بمديرية بالع 

الروس بمحاإظة صنداء.
وأوضحت الوزارة يف بيان لها أن استهداف 
الدادوان لجام1 وحما8 جاارف يف ظل زيارة 
املبداوث األممال إَلااى اليمان يُجايل للدالم 
استخفاف تحالف الددوان بالقوانل الدولية 

واننَْسانية.
وععات الوزارة أحاراَر الدالام واملنظمات 
الدولية اتخاذ موقاف إزاء ما يرتكبه تحالف 
الدادوان مان جرائم بحال الشادب اليمنل 

وموروثه التأريخل والحضاري.
وانرشااع  األوقااف  مكتاب  أعان  كماا 
بمحاإظاة صندااء لاذه الجريماة، مؤكداً 

يف بياان لاه أن طريان الدادو يخاط ُكّل يو8 
ساطوراً ملطخاة بدمااء األبريااء والنسااء 

واألطفال بكل وحشية.
ولفت البياان إَلاى أن لذه الجريمة أكدت 
لمجية واساتكبار عول الدادوان انجرامية 
يف اساتهداإها للمسااجد وبياوت الله وعد8 

مراعاتها لحرمة لذه األماكن.
وعربت شابكة منظمات املجتما1 املدنل 
اساتنكارلا  عان  لهاا  بياان  يف  باملحويات 
الشاديد لهذه الجريمة البشادة التل تضاف 
إَلااى جرائام الحارب اليومية التال ارتكبها 
النظا8 السادوعي يف حل األبرياء والدزل من 
أبنااء الشادب اليمنل املساالم والتال تدترب 
مان أخطر جرائام الحرب التال تجرمها ُكّل 

القوانل واألعراف واملواثيل الدولية.
وطالاب البيااُن األمام املتحادة ومجلس 
حقوق اننَْساان ومنظمة الدفو الدولية وكل 
املنظمات اننَْساانية يف الدالم ومدها وسائل 
انعال8 املباعرة لتوثيل بشااعة لذه الجريمة 
وحجم الضحايا والخسائر الفاعحة الناجمة 
عنهاا وتحاّري الحقائال مان ارض الواقا1 
لدحض اإرتاءات الدادوان وأعواته انعالمية 

التل تربّر له جرائمه البشدة.
عماران  محاإظاة  قيااعة  أعانات  كماا 
الساياحة  ومكتاب  املحلياة  والسالطة 
األمريكال  الدادوان  باملحاإظاة اساتهداَف 
السادوعي منتج1 واعي جارف بمديرية بالع 

الروس محاإظة صنداء.
وقال بيان صاعر عنهاا إن الددوان انتهك 
جميا1 الحرماات ويف مقدمتهاا اساتباحة 
الدمااء وإزلااق األرواح وتدماري مقوماات 
الحيااة، بماا إيها املسااجد واملستشافيات 

واملنتجدات واملناطل السياحية.

  -  خاص
عاوع طرياُن الددوان األمريكل السدوعي السبت 
شان غاراته عى مناطل متفرقاة بمحاإظة تدز، 
مستهدإاً مناطل سكنية ومراإل عامة، ما تسبب 

يف ترضر عرشات املنازل واملراإل.
وشان طريان الددو أكنر من عارش غارات عى 
األحيااء الغربياة ملنطقة الربح مساتهدإاً بشاكل 
مبارش مبنيَل الربيد واالتصاالت ومواق1 قريبة من 

مصن1 الغنامل غرب املدينة.
كما شان طريان الددو سلسلة غارات عى قرية 
القب1 بمنطقة نجد قسايم جنوب غرب مدينة تدز 
وغاارات أُْخاااَرى عى منطقة واعي عرش شامال 

رشق املدينة.
وأغاار طريان الدادو ليَل الجمداة املاضية عى 
أحياء مدينة تدز، مستهدإاً حل صالة جنوب رشق 
املديناة ومنطقة حبيل سالمان، حيث تق1 جامدة 
تداز، إيماا اساتهدإت بغاارات أُْخاااَرى منطقة 
ر عرشات املنازل املجاورة  الربح، َماا أَعَّى إَلاى ترضُّ

ملواق1 الغارات.
وتزامنات لاذه الغارات ما1 قصاف لطائرات 
أمريكياة بدون طيار اساتهدإت منطقة حوزان يف 
مديرية ذو باب وقصف كنيف من البوارج الحربية 

للددو يف البحر األحمر وخليج عدن.
ويف محاإظة إب شان طريان الددوان األمريكل 
السادوعية من جدياد خمَس غاارات جوية عنيفة 
عاى منطقة قااع الجاما1 بمديرية الساربة، ولم 

تسفر تلك الغارات عن ضحايا.
وتتدرض لاذه املنطقة للقصاف املتواصل منذ 
أسابوَعل، خّلف عدعاً من الشاهداء وأرضار كبرية 
يف منازل املواطنل، كما تسبب القصف يف تدمري ما 
تبقى من منشاآت ومبانَل يف لاذه املنطقة؛ بهدف 
زعزعاة وإقاالق األمن والساكينة الداماة وتدمري 

مقدرات الوطن ومكتسباته.
وشان طاريان الدادوان األمريكال السادوعي 

غارة عى مديرية سانحان بمحاإظاة صنداء يو8 
السابت املاضال، مستهدإاً مصن1َ امليتمل لألعوية 
يف منطقة ضارب خرية بددة غارات، َمااا أَعَّى إَلاى 

ترضر املصن1.
وشان طريان الددوان األمريكل السادوعي يو8 
السبت املايض أرب1 غارات عى مديرية بالع الروس 

بمحاإظة صنداء.
واساتهدف طريان الددو نقيل الدبس باملديرية، 

َماا أَعَّى إَلاى إلحاق أرضار باألرايض الزراعية.
واساتهدف طريان الددوان األمريكل السدوعي 
بغارتل مديرية نهم بمحاإظة صنداء، مساتهدإاً 

أبراج االتصاالت يف إرضة نهم.
وشان طاريان الدادوان األمريكال السادوعي 
الهمجال غاارة جوية عاى مديرية بنل حشايش 
بمحاإظة صنداء، مساتهدإاً منطقاة زجان، َماا 

أَعَّى إَلاى إحداث أرضار بالغة باألرايض الزراعية.
وقا8 طريان الددوان األمريكل السدوعي السبت 
بغاارة عاى مديرية بنال مطر محاإظاة صنداء، 
مساتهدإاً جبال ظفاار باملديرياة، َمااا أَعَّى إَلاى 

ترضر مراعل األغنا8.
الدادوان  طاريان  شان  ذماار  محاإظاة  ويف 
األمريكل السدوعية عدة غارات عى مزرعة الفالح 

للدواجان خلفات أرضاراً ماعياة يف املزرعة وقتلت 
املئات من الدواجن.

واساتنكر ألايل املنطقة لذا انجارا8 األمريكل 
السادوعي، متساائلل: ملاذا لذا القصف؟، ما ذنب 
الدواجن؟ ومؤكديان أن الددوان يريد تدمري النروة 

الحيوانية يف بلدنا.
وخاطباوا آل سادوع قائلال: لاو كاناوا رجاالً 
لواجهاوا الرجال يف جبهاات القتال، بادالً عن قتل 

الدواجن يف مزارعها؟
َوصباح الجمدة، تجم1 ألايل املنطقة ملشاالدة 
ماا خلفته غارات الحقد عى لذه املزرعة، مؤكدين 
أن لاذه الجرائاَم ال يمكن نسايانيها وال يمكن أن 
تغتفار، وموّجهال ععواتهام للجميا1 بالتحارك 
والنباات يف مواجهاة لاذا الدادو الحاقاد حتاى 

االنتصار الكبري.
وَشانَّ طرياُن الددوان األمريكل السادوعي يو8 
السبت املايض سات غارات استهدإت مبنى املدهد 
التقنل بالقريشية ومزارع للمواطنل وآبار للمياه 

يف رعاع بالبيضاء.
وأعت تلاك الغاارات إَلااى تدمري مبنى ورشاة 
الصيانة وساكن الطاالب باملدهاد التقنل وترضر 

مزارع املواطنل وآبار املياه.

 قصف مصنع الميتمي

 قنابل عنقودية على مديرية مستبأ بحجة
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ع    قاال ولاد الشايخ بأناه جارى التارسُّ
يف جنياف2 وحدثات إياه أخطاء وأناه ال يجب 
الترسع مارة أُْخااَرى يف الجولاة القاعمة، ماذا 

يدنل ذلك؟
يف البداياة نشاُكُر صحيفتَكام املوقارة عاى 
االلتما8 بمجريات األحداث يف مختلف املجاالت، 
ساواء الجانب السيايس أَْو غريه، وحْرصكم عى 
كشاِف الحقائِل للشادب وتحارِّي املصداقية يف 

ذلك.
يأتال قادو8ُ إْساَماعيْل ولاد الشايخ إَلااى 
الايَاَماان بداد املحاعثاات األَخرية يف ساويرسا 
بداَد أن ظهار عجاُز وإاد الريااض وضدُفه يف 
لاذه املحاعثاات، حياث لم يساتِط1 اتخااذَ أَي 
موقاف أَْو قارار يف أَيٍّ مان املساائل املطروحاة 
عاى الطاولة، بل ظهار جلياً عجاُزه عن تنفيذ 
التزاماته السابقة، وما أعلنه عشية املفاوضات 
من قارار وقاف إطاالق الناار واتضاح أنهم ال 
يملكون القراَر، بل ال يوجُد لديهم ُلم وخبريلم 
الدساكري أَيُّ اتصال بامليدان وال حتى الحصول 
عاى املدلوماات، وأنهام مفصولاون كليااً عن 
الدملياات الدساكرية الُداْدَوانياة عى الشادب 
وإعارتها، وال يستطيدون إيَْقاف طلقة رصاص 
يف أَيَّاة جبهة، وكاذا الدور األمريكال ظهر جلياً 
أنه لو املقارر لكل يشء بهاذه املحاعثات، ولو 
من أوقفهاا، ولهم صله مباارشة وغري مبارشة 

بفصائل املرتزقة التل يف امليدان.
أماا بالنسابة ملوقاف القاوى الوطنياة إهو 
ٌد وثابات ولو وقُف الُداْدَوان ورإ1  موقٌف موحَّ
الحصاار ومن ثم الولوج إَلاى مشااورات جاعة 
يف كاإة القضايا بدون استنناء، حيث والُداْدَوان 
السابب الوحيد لوقف الحاوار ، ولو من أعاقه، 
إبوقاف الُدااْدَوان ورإ1 الحصاار تكون إرُص 
نجاح الحاوار أَْكرَب وباساتمرار الُداْدَوان إرص 

نجاح املفاوضات تكاع تكون منددمة.

  ما الاذي َحَمله املبداوُث األَُماامل إليكم 
يف زيارته األَخرية؟، وما الذي اساتم1 إَليه منكم 
ومن بقية املكونات؟ وما االنطباع الذي خرجتم 

به من اجتماعكم به؟
املبدوُث األَُمااملُّ جاء يبَحُث ُسبَُل عقد جولة 
جديدة من املفاوضات ومحاولة انتزاع مكاسَب 
يدوع بهاا إَلاى عول الُدااْدَوان ومرتزقتهم، وقد 
طالبناا بوقف الُداْدَوان ورإا1 الحصار ومن ثم 
الدخاول يف املفاوضاات، كماا وجهات األَْحَزاب 
واملكوناات السياساية األُْخااَرى املوقداة عاى 
اتفااق السالم والرشاكاة الوطنياة املنالضاة 
للدادوان يف لقائهاا باه اللاو8َ لألَُمااام املتحدة 
وعورلا السالبل َوغري الالئل الاذي يمنل غطاًء 
للُداْدَوان ومرتزقته، بل واملتواطئ م1 آل سدوع 

واألَمريكان، وتفاجأ ولد الشايخ باملوقف املوحد 
لكاإاة القوى الوطنياة، والدزيمة واالساتدداع 
لَخاوض مدركة الكراماة الراإض لالستساال8 
والخنوع مهما كانت التحديات ولو ما يجساد 

موقف الشدب الايَاَمانل األبل بأكمله.
ومان خالل ماا حمله إليناا ولد الشايخ من 
سياساات بدض الادول الكاربى وماا عار بينه 
وبال السادوعية ومرتزقتهاا يتضاح بشاكل 
واضح وجيل أن السدوعية ومن خلفها لم تتوإر 
لديهام انَراَعة لوقاف الددوان، ولو ما كشافه 
لنا ولد الشايخ نفساه يف زيارتاه األخرية، وذلك 
ألن تماساك القاوى الوطنية وسايطرة الجيش 
واللجان الشدبية عى مدظم أََرايض الجمهورية 
حاال عون تحقيل أَْلاَداإها ويبدو أنها تدترب أن 
إيَْقاف الددوان بالنسابة لها يمنل لزيمة نكراء 
ولها اندكاسااتها الخطرية عاى عاخل اململكة، 
ويف ظل عد8 توإر لذه انَراَعة يظل ما تم طرحه 
من قبل ولد الشايخ خالل زيارتاه من إجراءات 
لضمان وقف إطالق النار قبل املفاوضات بأيا8، 
من باب املراوغة النتزاع مكاسَب ضيقة وإعطاء 
إرصاة للُدااْدَوان ليحقال تقدمااً عاى األَْرض 

ويقلب املداعلة.

  ميدانياً لناك تحركات من قبل الُداْدَوان 
مختلاف  يف  الدساكري  الدمال  تصدياد  نحاو 
الجبهات بالتزامن م1 انعداع لجولة مفاوضات 
جديدة اشارتطتم إيها إيَْقااَف الُداْدَوان.. كيف 

تفرسون ذلك التصديد؟
 كما أرشنا َسابقاً أنه ال نية وال توجه صاعق 
نيَْقااف الُدااْدَوان وأن ماا يجاري مان حديث 
حاول وقاف إطاالق الناار إنماا لاو للمراوغة 
واساتغالل الرتاخل يف امليدان جاراء لذا انعالن 
واساتغالل االنضباط للجيش واللجان الشدبية 
ليقوماوا بهجو8 مباغت ملواق1 الجيش واللجان 
الشادبية يف عدة جبهات مستغلل كذلك صمت 
املجتما1 الدويل املتواطئ م1 الُدااْدَوان وموقف 
األَُماام املتحدة السالبل الذي يشكل غطاء ألية 
عمليات تقو8 بها عول الُداْدَوان، ولكن رلانهم 
خارس يف ظال يقظة الجيش واللجان الشادبية 
واستدداعلم الكبري للتصدي ملنل لذه الدمليات 
وطارع  املحتلاة  األَْرض  لتحريار  والتقاد8  بال 
املحتلل ومرتزقتهام الذين جلبولم من أصقاع 
األَْرض، قال تداىل )ويمكارون ويمكر الله والله 

خري املاكرين(.

  بحسب اطالعكم عى تفاصيل ما يحدث 
يف تداز.. كيف تفنادون الحملاة انْعاَلمية حول 

الحصار املزعو8؟ 
الدادوان عاى تداز يأتال يف ظال الدادوان 
األمريكل السادوعي عى الايَاَماان، إالحصار 

شادبنا  عاى  الُدااْدَوان  عول  إرضتاه  الاذي 
الايَاَمانال الدظيام يدانال مناه الايَاَمانيون 
َجميدااً باكل املحاإظاات ومنهاا تداز ، إهال 
تدانل من الناحية اننَْساانية بشكل كبري بفدل 
الُدااْدَوان ومرتزقتاه الذيان جدلولاا سااحة 
للقتاال، إأَبْنَااء تدز يف املناطل اآلمناة واملؤمنة 
من قبال الجياش واللجان الشادبية يديشاون 
كغريلام من أَبْنَاء الشادب وكل ماا لو متوإر 
يف البلاد متوإر يف تدز، والايشء الزائد عى بقية 
املحاإظات شدة وكنرة الغارات الجوية من قبل 

الُداْدَوان التل ال تغاعر سماء املحاإظة.
وبالنسابة ملناطال القتاال والتال ماا زالت 
تقبا1 تحت سايطرة مرتزقاة الدادوان ومنهم 
القاعادة عاخل املدينة والتل تتمنل يف عدة أحياء 
وشوارع والتل ما زال إيها من املدنيل الذين لم 
يتمكنوا من النازوح إرغم احتدا8 املدارك لناك 
وشادتها إالَّ أن متطلباات الحيااة متوإرة وإن 
كانت بأْساَدار مرتفدة قليالً، ولذا أمر طبيدل 
يف منل لاذه الظروف، حيث يحُجاُم التجاُر عن 
االتجار يف مناطل القتال إيقل املدروض ويزعاع 
السادُر ُخُصاْوصاً َوأن أغلب التجار نقل تجارته 
للمناطل اآلمنة بسابب ابتزاز املرتزقة والقاعدة 
وإرض الدديد من الجبايات وانتشار الدصابات، 
وأَْصبَح الساطو عاى املحاالت التجارية يف لذه 
املناطل شايئاً مدتاعاً يف ظل غياب كامل للدولة، 
عول  بهاا  تقاو8  التال  التضليلياة  والحماالت 
الُدااْدَوان ومرتزقتهم وماكنتهم انْعاَلمية حول 
حصاار تداز يدل عى إإاالس واندادا8 القضية 
والُحجاة، محاولل الدإ1 بالنااس للقتال تحت 
ذرائ1َ والية ال أََساس لها من الصحة، إإذا كان 
الحصار كما يزعمون مان املاء والغذاء حقيقياً 

إكيف يديش الناس منذ عرشة أشهر؟.
ماا يكشاف زياف مزاعمهام أنه تام توزي1ُ 
املسااعدات اننَْساانية إَلاى املواطنال وعخلت 
إَلااى كناري مان املناطل تحات خط الناار، وملا 
تواإاد الناس الساتال8 املواع األساساية بتداون 
الجياش واللجاان الشادبية وتأمينهام ووضح 
لاذا للرأي الدا8، قا8 املرتزقة بقنص الدديد من 
املواطنال، واستشاهد اثنل، مما منا1 إْعَخاال 
لاذه املسااعدات إَلااى املواطنال وأَْصبَحوا ال 
يستطيدون املرور خوإاً من االستهداف من قبل 
املرتزقة، ولذا ما أكده الفريل اننَْسانل لألَُماام 
املتحدة، حيث قال أن سبَب إيَْقاف إْعَخاال بقية 
املسااعدات إَلاى األحياء عاخال املدينة لو عد8 
التازا8 عدة إصائال عاخل املديناة بوقف إْطاَلق 
النار أثناء مرور املساعدات،وعد8 وجوع ممنلل 

لهذه الفصائل لتفالم مدهم.

  مان الواضح أن لناك اساتهداف متدمد 
مان قبال الدادوان السادوعي األمريكال لتدز 

وحرص من قبلاه عى جرلا 
إىل سااحته ، لل بانْمَكان أن 
توضحوا الصورَة للناس حول 
املبااعرات التل قدمت يف إطار 
ومرتزقتاه  الدادوان  رصف 
عان تدز وماا الدراقيال التل 

واجهتها؟
لنااك  كان  بالفدال 
الجياش  قبال  مان  حارص 
واللجان الشادبية عى رصف 
الددوان السادوعي األمريكل 
ومرتزقته عن تداز ، وعندما 
الجيش  تدزيزات مان  نزلات 
إَلااى  الشادبية  واللجاان 
محاإظة إب ننقاذ املحاإظة 
وعحار عناارص القاعادة من 
الدديان كان حماوع املخااليف 
ينسال م1 القاعدة يف الددين 
ويرإدلام  بهام  ويلتقال 
املخاليف عدة  باملسلحل، عقد 
اجتماعاات متواصلاة مدهم 
وكذلاك عالقاتاه التنظيمياة 
م1 قيااعات مان اللاواء 35، 
حيث كانت عناارص القاعدة 
تدخال إَلااى رشعاب وتدوع 
إَلاى الددين، وقاد كان ألَبْنَاء 
رشعاب الرشإااء عوٌر مهامٌّ 
بطرع لذه الدنارص والوقوف 
بوجههاا ومندها مان عخول 

املنطقة.
وبدد إارار لااعي إَلاى عدن أرسالت قياعة 
الجياش كتيبة كتدزياز لقوات األمان الخاصة 
نتيجاة للظروف الذي يمر باه البلد وكذا لتدزيز 
األمان وتأمل الطرق املؤعياة إَلاى عدن، حينها 
قاا8 حزب انْصاَلح وَمن مداه بالتجييش أََماا8 
مقر قوات األمان الخاصة واالعتداء عى الجنوع 
واساتفزازلم ألَْكنَر من مرة وكاذا االعتداء عى 
أَْإااَراع من قاوات األمن الخاصة يف الشامايتل 
واستقدا8 مجامي1 من الصبيحة ملحارصة إَعاَرة 
األمن يف الشامايتل، وقد كانت خطوة من حزب 
انْصاَلح ولاعي والصبيحال لنقل املدركة إَلاى 
الرتبة الشامايتل وتدز، وساقط جاراء أحداث 
الشامايتل شاهيدان من قوات األمان الخاصة 

ولم من أَبْنَاء الشمايتل.
 وتام تجااوز ُكّل ذلاك رغام اآلال8 والجاراح 
بتكاتاف ُکّل الرشإااء يف تداز وحصال التفاف، 
وكنا ندالج انشاكاليات أوالً بأول بهدف رصف 
الدادوان السادوعي األمريكال ومرتزقتاه عن 
تدز، ولكان ذلك لم يرق له وللفار عيل محسان 
وأَياعياه عاخال اللاواء 35 وأعلناوا التمارَُّع عى 
قائدلام وطارعه من مقار القيااعة، وكان لذا 
االنقالب بقيااعة عدنان الحمااعي بمنابة قرار 
من قبل الددوان السادوعي األمريكل ومرتزقته 
باساتهداف املحاإظة ، تبده قاراٌر من الرياض 
أصدره الفار لاعي بتديل عدنان الحماعي قائداً 
للاواء وتام رصف رواتبهام من الريااض، ومن 
ثم بدأت مليشايات انصالح ومرتزقاة الددوان 
بالتواإد إَلاى اللواء 35 وتسليحهم، وبدأت لذه 
املليشايات باالنتشاار يف املدينة بآليات وعبابات 
اللاواء 35 ونصاب النقااط والتمركاز يف بدض 
التبااب واساتهداف أية عوريات لقاوات األمن ، 
وكذا استهداف أي جندي سواء كان من الحرس 
أو غريه، وساقط شهداء وجرحى، وكانت لناك 
محاوالت قدر انْماَكان لرصف الددوان عن تدز 
، إالَّ أن األَْمَوال السادوعية كانات مغريًة ، ولنا 
يربز الحقد السادوعي الددوانل وحقد مرتزقته 

عى تدز كما لو عى بقية محاإظات اليمن. 
وبداد اندالع املدركاة حاولت قاواُت الجيش 
واألمان واللجاان الشادبية نقاَل املدركاة إَلاى 
خاارج املدينة، حياث تواجد اللاواء 35 وحرص 
املدركاة يف حادوع اللاواء بَدياداً عان األحيااء 
السكنية وحسمت املدركة وإرَّ عدنان الحماعي 
َومليشايات انْصاَلح وبقية مرتزقة الددوان من 

عاخل اللواء 35.
وبدد حسام املدركة لناك قا8 حموع ساديد 
املخااليف باساتغالل الفاراغ األمنال يف وساط 
املدينة وعاد8 تواجد الجيش واللجان الشادبية 
حرصاً منهم عد8 جر الارصاع لألحياء املكتظة 
بالساكان واساتغلوا ذلك وانترشوا وتمركزوا يف 

وساط املدينة وإدلاوا النقااط والتقطدات لكل 
َمان يختلف مدهام يف تأييد الددوان السادوعي 
األمريكال وقاموا باساتدعاء عناارص القاعدة 
والجماعاات التكفريياة والذين كاناوا يقاتلون 
يف أبال وغريلا مان أعوات الددوان واقتساموا 
املديناة، حياث والقاعادة تتاوىل السايطرة عى 
مناطل من بااب موىس واملدينة القديمة والباب 
الكباري وشاارع 26 وحاوض األرشاف ومن ثم 
إَلاى حارة الجمهوري جنوبااً ويفتحون جبهة 
ضد أَبْنَاء الجحملية لناك،  واملناطل الشامالية 
مان املديناة مان عصيفارة والروضاة وغريلا 
يتواللا املخاليف ومليشيات انْصاَلح وإتح جبهة 
ملواجهاة قوات الجيش واألمان يف جولة القرص، 
واحتدمات املداارك والتال بذلات ُکّل الجهاوع 
لتفاعيهاا، واضطار يف األخاري الجياش وقاوات 
األمان إىل جانب الرشإاء مان أَبْنَاء املحاإظة إىل 
التصادي والدإااع عن كرامتهم وعن أنفساهم، 
ولل مدركة ُإرضت إرضاً عى الشادب اليمنل 
بجيشاه ولجاناه الشادبية يف إطاار مواجهاة 
الددوان السادوعي األمريكال ومرتزقته ، وكان 
الجميا1 يدرك حجام مؤامرة لاذا الددوان عى 

الوطن وعى املحاإظة.
وعى املساار السايايس راإقت لذه األحداث 
الكناري من املسااعل واملبااعرات تبناى بدضها 

وجهاء يف املحاإظة.
وكان كلماا تام التواإال عاى حال ويأتال 
مرتزقاة  ممنلاوا  يرإاض  للتوقيا1  الجميا1 
الدادوان التوقيا1 وااللتازا8، وأذكر عى سابيل 
املنال عندما تم االجتمااع يف مقر الهالل األحمر 
بحضور األمل الداا8، حيث حرض عن انْصاَلح 
ورشكائاه القيااعي يف حازب انْصااَلح صااعق 
البددانل وحرضت القياعات الدسكرية واألمنية 
باملحاإظاة وكنات موجاوعا، وكانات الحلاول 
مقرتحاة من قبلهم باأن يقو8 األماُن والجيُش 
الدساكرية  املواقا1  كل  واساتال8  باالنتشاار 
وانساحاب كل املجاميا1 املسالحة مان جمي1 
األطراف، ويقاو8 األمل الدا8 والقياعات األمنية 

والدسكرية بإعداع خطة أمنية وتنفيذلا.
وبدد مواإقة الجمي1 رإض صاعق البددانل 
وقال بأنه ليس ممناالً للمقاولة واملرتزقة، ورع 
عليه األمال الدا8 قائالً: أنات ممنٌل عنهم ولم 
أرسالوك إلينا، ولاذا املقرتح جاء مان عندكم. 
وخارج صااعق البددانال راإضااً التوقيا1 أو 

التفالم.. ولكذا يف كل مرة.
ثم كانت لناك مساٍع من قبل اللجنة النورية 
الدليا ونزل األساتاذ طالل عقاالن عضو اللجنة 
النورياة وقاد سابل أن وّضاح ماا قاا8 به من 
مسااعَل، ولكان كان كلماا تمات املواإقة عى 
ُجزئية طلاب املخاليف ومرتزقة الدادوان جزئية 
أُْخااَرى، وباألخاري يأتال حماوع ساديد ويديد 
األمار إىل السادوعية وأن القرار خارج من يده، 
وقد أقر حموع ساديد املخاليف بنفسه يف مقابلة 

تلفزيونية بذلك.
كماا أنه كانت لناك مسااٍع حنيناة قا8 بها 
الشايخ عايل الصالحل مشاكوراً وباذل جهوعاً 
كبارية ولاو يربطه م1 حماوع ساديد املخاليف 
نساب وبدد ما توصل إىل بناوع اتفاق م1 حموع 
املخاليف، طل1 صنداء وعرض البنوع عى الجمي1 
ومنهام رئيس املجلس السايايس ألنصاار الله، 
وحرصاً عى رصف الددوان عن تدز واإل رئيُس 

املجلس السيايس عى االتفاق كما لو.
وبداد املواإقة مما اشارتطه حماوع املخاليف 
توقيا1َ اآلخريان مسابقا وتمات املواإقاة عى 
ذلاك ووّق1 عى االتفاق عن أنصار الله األساتاذ 
صالاح، وكان ذلك بدلم مشاايخ ووجهاء تدز، 
وبدد ذلك اشارتط حموع املخاليف مواإقة خطية 
سابقة عى ذلك وخاصة من أنصار الله كرشوط 
تدجيزياة، متوقداً أن ال يواإال أنصار الله عى 
ذلاك واشارتط صيغاة مديناة، وواإال رئيس 
املجلس السيايس وكتب مواإقًة خطيًة بصيغته 
املرشوطاة، وبإْمَكانكم الرجوع إىل الشايخ عيل 
الصالحل لريوَي لكم مزيداً من التفاصيل، حيث 
قدمناا كل ماا يمكان تقديُمه لارصف الددوان 
ومرتزقتاه عان تداَز، ولكان كان لنااك قاراٌر 
سادوأمريكل ال يرياد إال أن يجدل تدز سااحة 
لددواناه كماا لل بقياة اليمن وبهاذا اتضحت 
الصورة للجمي1، وقاد أقر حموع املخاليف وتكلم 
بنفسه أما8 شاشات التلفاز، وكفى بذلك ُحجًة 

وإيضاحاً.

�سليم املغل�س ع�سو الوفد الوطني عن اأن�سار اهلل يف �سوي�سرا واأحد اأبناء حمافظة تعز  يف حوار خا�س ل�سدى امل�سرية:

أخربنا ولد الشيخ أن السعودية ال تريد وقف العدوان

 المكونات السياسية الموّقعة على اتفاق السلم 
والشراكة المناهضة للعدوان المت األمم المتحدة 
على دورها السلبي واعتبرته يمثل غطاًء للُعـْدَوان 

ومرتزقته، ومتواطئًا مع آل سعود واأَلمريكان

 كان هناك قراٌر سعوأمريكي لجعل تعز 
ساحًة لعدوانهما على اليمن

  -  خاص

كشاف سليم املغلس عضو الوإد الوطنل املفاوض ألنصار الله زيف مزاعم مرتزقة 
الدادوان حول الحصار الكامل ملدينة تدز، مؤكداً أن املسااعدات اننساانية عخلت إىل 

كنري من املناطل تحت خط النار.
وقاال يف حاوار خااص م1 صحيفاة »صادى املسارية« إن املرتزقة ملاا رأوا الناس 
يتواإادون الساتال8 ما يخصهم من ماواع أساساية وبالتداون م1 الجياش واللجان 

الشدبية لم يرق لهم ذلك وقاموا بإطالق النار وقنص عدع من املواطنل.
وتطارق املغلس إىل تفاصيال ما حدث يف مفاوضات جنيف2 وزيارة اساماعيل ولد 

الشيخ األخرية إىل صنداء.. إىل التفاصيل
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مواطنون �ساخرون من اأكاذيب اإْعـَلم الُعْدَوان: 

قنوات الفتنة تصنع االنتصار الزائف للمرتزقة 
وصنعاء عصية على ُكّل محتل

  - محسن الجمال:
تكنُُر وساائُل إْعااَل8 الُدْدَوان األَمريكل السادوعي من 
الحدياث حول اقرتاب قواِت الغزو مان صنداء وأنهم عى 
أبوابهاا، ويصاحاُب ذلاك تحلياالت وترصيحاات ملرتزقة 
الُداْدَوان ومحللال عارب وأجاناب يؤكادون ذلاك، لكن 

الحقيَقة لل عكس ذلك تماماً.
ويارى خالد مجوع األمُل الدا8ُّ املسااعد لحزب الوإاق 
الوطنل أن األخباَر التل يتم نرُشلا وتداُولُها يف إْعااَل8 عول 
التحالاف بأنهم أَْصبَاحوا عى تخو8 صنداء، يأتل يف إطار 
املَرض النفيس املساتفحل لدى لاؤالء، ونقص يف تحقيل 

أَْلَداإهم، َواعتقاعلم بأن لذه األخبار ستقد8 االنتصار.
ويقاول مجوع: »لؤالء إاشالون يف امليادان، ويتلقون 
الرضبات تلو الرضبات والهزائم املتتالية، وبالتايل يريدون 
تدوياَض لذا الفشال بالكذب والرتويج املضلال«، منولاً 
إَلاى أن إْعااَل8َ الخليج واملسااند للُدْدَوان منبطٌح ومرتبٌك 

إَلاى عرجة كبرية وإقد مصداقيته تماماً.
مان جانباه يقاوُل املحلاُل السايايس حاشاد صالاح 
املرشاوي: إن لنااك الكناريَ من وساائل انْعاااَل8 والتل 
ترّوج لهكذا حااالٍت يف مراحل الحروب ولكنها ال تدلنُه إاّل 
يف حاالت االقتحاماات وبدايات الدخاول الفديل للمناطل 

املرّصح عنها واملراع تحريرلا أَْو احتاللها.. لذا أوالً.
وعن حاول مدى تأثري إْعاااَل8 الُدْدَوان عاى الجمهور 
يرى أن املنقفل والدارإل ال ينخدعون بمنل لكذا ترويج 
وحارب إْعااَلمية، لكنها قد تخدع الكنريين من الدامة من 

الناس.
وعان واق1 انْعاااَل8 الخليجال يواصُل حديناه َقاِئالً: 
»أَْصبَااح إْعااَلمااً لشااً وسااذجاً كدولهام الكرتونية.. 
ومدظاُم قنواتهام انْعااَلمياة لال قناواُت إتناة لباث 
املااعة الرتإيهياة والهّدامة كاألإاال8 غري الهاعإاة والتل 
تحتوي عى مناظر انغراء واملْساخ والتميي1 للشاخصية 
انْساااَلمية والدربياة، ولال قنواٌت تتبا1ُ وتخض1 وإل 
اة  منهااج أَمريكل إرسائييل أُوُروبل للنيال من حمية األُمَّ
وقوتها املتمنلة بغريتها وحميتها وعإاعها املساتميت عن 
عينهاا ورشإها وأرضهاا، وأن ما تبقى مان أبرز قنواتهم 
انخبارياة كالجزيارة والدربياة والحاَدث.. إإنها إقدت 
مصداقيتَها ككل وأَْصبَاحات أعاًة يرُضب بها املنَُل للكذب 
والتضليال بال للمهزلة إن صح التدباري.. وقد إقدت لذه 
القنواُت مصداقيتَها املحلية والدربية والدولية بشكل كيل 
وإديل.. ولا لل اليو8 قنوات ال تؤثر إاّل عى أنفِسهم وعى 

حكامهم الخاندل والتابدل الذليل ألَمريكا وإرسائيل«.
ويواصال حديناه َقاِئاالً: »لال كذلك تُساتخد8 لرإ1 
مدنوياات ُجندلام املذبوحال عاى مشاارف اليمن ويف 
جمي1 أرجاء حدوعه الدظيمة كدظمة صموعه وشموخه 
وتأريخه املصّدر بالنور والدز والفخر والفتح والشموخ«.

ويرى أنه وبدد إشال نظا8 آل سادوع يف إقناع الداخل 
والخارج بصدق كذباته املتكاّررة وبانتصاراته انْعااَلمية 
ويف من1 النشطاء من نرش الصور والفيديولات الفاضحة 
لخساائِره يف الداخال عاى شابكة االنرتنت.. لجاأ الددو 
السادوعي إَلاى ماله الوإري، حيث أنشاأ جيشاً إلكرتونياً 
مكونااً مان ثمانل ألف عنارٍص يقوماون بمهمة اخرتاق 
إضاء التواُصل االجتماعل عى شابكة املدلومات الداملية؛ 
بهدف تضليل الرأي الدا8 ومالَحقة النشاطاء الكاشافل 
لحقيقة ما يجري والفاضحل لغايات الُدْدَوان السادوعي 
عاى اليمن، موضحااً أن لاذا التجييَش السادوعي يؤّكد 
خشايتَه من وصاول الحقيقاة إَلاى الارأي الداا8 يف ُكّل 
ماكان.. لكنه سيفشال يف محاَربة الحقيقة كما إشال يف 

محاربة الحل يف اليمن.

شعب اليمن ال يتأثر باألكاذيب
ويؤكد الدالمة مجالد حموع الشابيبل أن الباطَل عى 

مّر األزمان يأتل بالشائدات ليصن1َ لزيمًة نفسيًة، لكننا 
كشدب إيَْماان وحكمة ال نتأثر بهذه الشائدات وال نخاف 
وال نقلال؛ ألن إيَْماانناا بالله قاوي وال يتأثار إال ضداُف 

انيَْماان.
ويقاول لا »صدى املسارية«: »عندماا يرّصحون منالً 
أنهام عى مداخل صنداء إكل الناس يدرإون لذه الكذبة 
البالساتية ويدرإاون كياف أنهام يولاون األعبااَر يف ُكّل 

الجبهات، يدنل صنداء أبدد من عل الشمس«.
وعناد تلقال وساماع منال لاذه الشاائدات.. يشاري 
الشابيبل أوالً إَلاى رُسعاة تبيينها للنااس واملجتم1 عرب 
املنابر واملجالس واالجتماعاات وحتى يف املدارس وندوات 
املسااجد، موضحاً أن لذا إرجااٌف، وعليهم مقاطدة لذا 
انْعاااَل8 املرجاف الكاذب وعاد8 ساماعه؛ ألن الله يقول 

))يبغونكم الفتنة وإيكم سّماعون لهم)).
وأوضاح أن الداقال املنصاف يدرُف أنها كاذب واضح 
وبّل، واملؤمن يصدق وعاَد الله للمؤمنل بالنرص ووعيده 

للمدتدين الظاملل بالهزيمة والخرسان.
وعن انْعااَل8 الخليجل يضيُف لا«صدى املسرية » بأنه 
إْعااَل8ٌ ساقط ولابط ومتخبط لم يتحرَّ الصدق يف حدينه 
لتنااول األحداث، إارسع قائاالً: أَْصبَاح النااس يتابدون 
انْعااَل8 الصاعَق، ولذا ما أمرنا به الله: »اتقوا اللَه وكونوا 

م1 الصاعقل«.
ه الدالمة الشابيبل رسالًة لإلْعااَل8 الخليجل »أما  ووجَّ
تساتحون؟ أما تخجلون مان أكاذيبكام وإرجاإكم التل 
يدرإها حتى األَْطَفاال، الشادب اليمنال لديه وعل كبري، 
يأخاذُ الخربَ من ميادان املواجهاة مبارشًة عارب إْعااَلمه 
الصااعق، وقاد اتضح للمؤمنال ُكلُّ مخططاتهام، وذَلك 
إضاٌل من الله، مهماا مكروا مهماا خاععوا إاإن اللَه ال 

يهدي كيَد الخائنل.
ويتفل األساتاذُ حسال املداىف عى حقيقاة ما طرحه 
الدالماة الشابيبل باأن االإارتاءاِت واألكاذياَب للتهريج 
انْعااَلمل لتحالف الُدْدَوان إهو عيدنُهم إإذا كانوا يفرَتون 
عى الله ورساوله ويساّوقون أَبَاطيْلهم يف قتل املسالمل 
ااة واليمن بُدْدَوانهام املبارش عليه،  اة والدرب َخاصَّ عامَّ
لذلاك أَْصبَاح عند اليمنيل وعاٌل، إُكالُّ ما اخرتعوا كذبًة 
ترى الناس يتناقلونها عى سابيل الساخرية واالساتهزاء 
بكنارة كذبهام؛ لذلك نقول لهام: أنتم بكنارة كذبكم وما 
تصّدرونه لشادبكم وعقولكم من انتصاارات ولمية عرب 
مرتزَقتكام الذين ال َلمَّ لهم إاّل النظر إَلاى أموالكم، حوايل 
مئة ملياار عوالر ما رسقه حلفاؤكم منكام، إأنتم عبارٌة 
عن بقارة حلوب تجّرعون شادبكم وتنفقاون عى أعداء 
ملتكام، إأنتم أضدف وأجبن مان أن تصلوا إَلاى صنداء، 
إكيدكام ضدياٌف، ونحن بالله أقوى، والله املساتدان لو 

حسبنا وندم الوكيل.

ثام نرالم بدد عرشة أشاهر من ُعْدَوانهم يساتدينون 
باملرتزقة اليمنيل لتحرير عسري وجيزان.

ويرى الصحفل والشاعر محمد لطف النقيب أن مجرََّع 
ساماعهم كصحفيل ألخبار قناوات التضليال الخليجل 
ومرتزقتاه يف الداخل يقول: نحن عى يقل أنها شاائدات 

كاذبة وال نتأثر بها إْطاَلقاً.. 
ويشاريُ لنظرتهم لإلْعااَل8 الخليجل بكلمات مخترصة 
مفاعلاا: إذا كان علمااُء الخلياج يفتاون بإباحاة عماء 
اليمنيل إما بالك بإْعااَلمهام؟!.. إْعااَلُمهم كاذٌب كوجه 

املدتوه الدسريي. 

إْعـاَلُمهم غري مؤثر
ويساخر املذي1ُ محمد الدالية من الشائدات والتضليل 
انْعااَلمال الاذي تبنه قناواُت الفتنة والتضليال عن ُقرب 

مدركة ما تسمى بتحرير صنداء.

ويضيف َقاِئالً: »كان لهذه الحماالت التضليلية وْقُدها 
الكبري يف البداية وحصل يشء من نزوح األرس من صنداء، 
ولكن بدد ذلك تدرَّى إْعااَلمهم وأَْصبَاح الناس يساخرون 

من لذه األخبار ومن إْعااَل8 الُدْدَوان بشكل عا8«.
 ويزياد الدالياة بقوله: »لام يدد مؤثراً ذلاك التضليُل، 
وأَْصبَاح مناراً للساخرية، إالضجياُج انْعااَلمل للُدْدَوان 
حرٌب نفساية ومحاولٌة نثاارة الفتنة األللية بال أَبْنَااء 
ر شدبل من السلطة  اليمن والسدل الحنيث إَلاى خْلل تذمُّ
القائماة عاى شاؤون البلد بماا سايؤعي إَلااى اختالف 
ونشوب إتنة أللية، إذلك لو لدإهم الرئيس بل أمنيتهم 

التل يسدون جالدين لتحقيقها«.
ويف الوقات الذي تزعاُع جرائاُم الُدْدَوان يوماً بدد آخر يف 
استهداإها للمواطنل األبْريَاء من األَْطَفاال والنساء ترى 
املهندساة سامر الكيال أن انْعااَل8َ الخليجل يدطل مربراً 
كال تنتارَش الجريمة بديداً عان وطنهم، لذا إهاو إْعااَل8 

مدّلس.
وتؤكد الكياال قائلة: »أَْصبَاح الشادُب اليمنل بفئاته 
ورجاله ونسائه وأَْطَفااله ال يصّدق لذا انْعااَل8، والهدُف 
من ُكّل ذلاك الضجيج لو خداُع أنفساهم بالنرص الزائف 
ج  باملدركاة غري املتكاإئاة وأن يضلاَل الرأي الداا8 ويروِّ
لألخباار التل ال تُمتُّ للحقيقة بصلاة، إيضخم أيَّ حدث، 

ولذه لدبة مكشوإة وانتصارات بالستيشن ال غري«.
وعان الضجياج انْعااَلمال الرلياب للُداْدَوان وكنرة 
تكراره عن ُقرب مدركة تحرير صنداء، حساب ما يّدعيه، 
يؤكد األساتاذ محماد الضالعال بالقول: »نقاول لهم إن 
صندااَء مديناة ساا8 عصياٌة عاى األعااعي ككل، ولم 
ن ستتحرر؟! لذا ما  يدلمون علَم اليقل أنها محررة، وممَّ
يدعو للتدجب واالساتغراب َكنرياً، لل لهم الحل بها أَْكنَر 

من أللها؟«.
ويسخر َقاِئالً: »نقوُل لهم ونْعااَلمهم املضلل إن أغلَب 
َمان يتابدوناه تحّجماوا جداً بسابب مبالغاته والشاطح 
َكنرياً.. وندلم ويدلام الكنريون أنه رغَم انمكانات الهائلة 
آلالتهام انْعااَلمياة إاّل أنها لام تقد8ْ للمتابا1 أيَّ جديد.. 
ويجب عاى إْعااَلمهام مراعااُة الجوانب اننساانية لكل 
املتصارعال لتجنياب الحارب والدماار املناطال اآلللاة 
للساكان.. وأن ال ينسوا رَشَف املهنة.. وأن ال يتبدوا ألواَء 

َمن يتوىل إْعااَلمهم.

تزييٌف للوعي العام
َويناِشاُد املواطُن/ عيل الحمدي جمي1َ وسائل انْعااَل8 
الوطنل الُحّر املنالض للُداْدَوان، برضورة التداُمل بوعل 
م1 وساائل إْعااَل8 الُدْدَوان وكشف زيفها ورإ1 مستوى 
الوعل لادى الارأي الدا8، كماا طالبها بكْشاف الحقائل 
للنااس للتدارُّف عى حجام التهويل والحارب انْعااَلمية 
وماا تصنده من وعل مزيف لألحداث التل تفتدل األزمات 

والنزاعات يف البلدان الدربية.
ويزياد َقاِئاالً: »َكنرياً ما نسام1ُ عى مدى أشاهر أنهم 
عى تخو8 صنداء منذ عدة أشاهر لكننا ندلم أن أخباَرلم 

كاذبة ومناإية للواق1 ولها مرعوع سلبل عليهم«.
مان جهته يقول إساماعيل الداربي إن انْعااَل8 مهنة 
مقدسة تستحل الوقوف يف خندقها إاّل أن انْعااَل8 الدربل 
اليو8 يدانل من التضليل الكنري واملزيف واملخاعع وتتحول 
كبوق لدإه التضليل والتدتيم وتمويه الحقائل واملراوغة.

وانْعاااَل8 املضلال ما لاو إاّل عملية ممنهجاة للتأثري 
عى الرأي الدا8 للتغطية عى كشاف الحقائل من الجرائم 
واملجازر التل تُرتكب بحل أَبْنَااء شادبنا اليمنل بطريقة 

مقلوبة ومؤعلجة. لرتويج املؤامرات بحسب اسماعيل.
ويارى الدربي أن لذا انْعااَل8َ أَْصبَاح صناعًة مدإوعَة 
األجر للسايطرة عاى الدقول واساتدمار البرش، إال ترى 

الحقيقة إاّل يف صفحة الوإيات.

محمد الضالعي خالد مجوداسماعيل العبريمجاهد الشبيبيمحمد لطف النقيبمحمد الداهية

االستخبارات األمريكية 
تستهدف األمَن يف صنعاء 

عن طريق االغتياالت
  - خاص:

شاهدت الداصماُة صندااُء خاالل األياا8 القليلة املاضياة ثالَث 
عملياات اغتياٍل اساتهدإت كالً مان الدقيد محمد رعماان الضلدل 
ة، يف شاارع النرص  مدير النظام واملدلومات بقيااعة القوات الخاصَّ
شامال الداصمة صنداء، واألساتاذ بشاار املؤيد املوظف بكاك بنك، 
يف شاارع الزبريي جوار حلويات أبو خالد، واألساتاذ إيصل األسدي 

عضو اللجنة القانونية بالنورة الشدبية، يف شارع الرقاص. 
وأكاد مراقبون محليون أن عملياِت االغتياِل لذه تأِتل يف ساياق 
محاولاة االساتخبارات األمريكية عاربَ أعواتها وعمالئهاا يف الداخل 
إثاارَة الفاوىض بالداصمة صندااء عى غرار ما يجاري يف محاإظة 

عدن من إوىض تفجريات وجرائم اغتياالت شبه يومية.
 وأشااروا إىل أن لذه الدملياِت اساتهدإت أشاخاصاً ال يتمتدون 
بالحماياة الشاخصية، ولاذا ال يدد اخرتاقااً أمنيااً بالدرجة األوىل، 
واملساألة إنما تُدترَبُ عمليَة ثغرٍة أمنياٍة نتجت عن تراٍخ أمنلٍّ ينبغل 
عى األجهازة األمنية تالإيه بباذل املزيد من الجهاوع واليقظة، كما 
أشااعوا بالدور الَجبَّار الذي قاموا به من خالل عمليات رصد وتدقب 
الددياد من الخاليا انجرامية وخاليا االغتياالت وإلقاء القبض عليها 
يف إارتاٍت ساابقة، وحنولم عى باذل املزيد من الجهاوع كل يفّوتوا 

الفرصة عى أعداء الوطن الساعل للنيل من أمنه.
وأكد مصادر أمنل بأمانة الداصمة أن األجهازة األمنية واللجان 
الشادبية تدمُل عى متابدة الدناارص انجرامية التل نفذت عمليات 

االغتياالت التل شهدتها الداصمة صنداء خالل اليومل املاضيل. 
ولفات املصدر إىل أن لذه الدنارص انجرامية تهدف من وراء لذه 
الدملياات إىل زعزعاِة األمن واالساتقرار خدمًة للددوان السادوعي 
األمريكال الذي إشال يف تحقيل ألداإه عى مدى األشاهر املاضية.. 
مؤكداً أن األجهزة األمنية لن تألَو ُجاااهداً يف القيا8 بدورلا يف تدزيز 
األمن واالساتقرار وضبط ُكّل من تساول له نفُساه املسااس بأمن 

واستقرار الوطن واملواطن. 
وألاب املصادُر بانخوة املواطنال التداُوَن ما1 األجهزة األمنية 
يف رصد أيَّة تحركاٍت مشابولٍة ألية عناارص إجراميٍة، وذلك برُسعة 
انبالغ عنها، حيث تدترب مساألُة أمان الداصمة وجمي1 املحاإظات 

مسئوليَة الجمي1.

اإلفراُج عن مجموعة من 
السجناء املعسرين يف 

السجن الحربي بصنعاء
  - محسن الجمال:

ااْجاِن الاَحاْرِبالِّ بأمانة الداصمة، يو8َ أمس  أإَرَجت إعارُة الاسِّ
اَجانَاء امُلدرِسين، بدد توجيهاٍت من السايد  األحاد، عن عدٍع من السَّ
َعبدامللاك بدر الدين الحوثال قائد النورة الشادبية، بانإراج عن 37 
ساجيناً مدارساً. وأشااع الدمياُد الركان عحاان قنااف عاووع مديُر 
ااْجان الاَحاْرِبّل بهذه اللفتة الكريمة ِمن قائد النورة، مشارياً  الاسِّ
إَلاى أن تمَّ انإراُج عن لؤالء املظلومل الذين ظّلوا سنواٍت طويلًة يف 
َجانَاء  السجن بدون أيَِّة محاكمة، مؤكداً خروَج الكنرِي من لؤالء السَّ

املدرسين ولم يتبلَّ منهم سوى القليل.
ااْجان  مان جانبه قاال املسااعُد لاشام الحميل مسااعُد الاسِّ
الاَحاْرِبّل من الرشطة الدساكرية: إنَّ لذه الخطوَة تُدلُّ عى التما8ٍ 
حقيقالٍّ بالساجناء ورإا1 مظلوميتهام ومداناتهم مان قبَل قائد 

النورة السيد َعبدامللك الحوثل.
َجانَاء الذين تم انإراُج عنهم صدا8 الحبييش  ومن بل لؤالء السَّ
من محاإظة إب، ويقوُل إنه ظلَّ ملدة 5 سانوات 5 سانوات محكوماً 
هاً شاكَره للسايد َعبدامللك بدر  ُر 250 ألف ريال، موجِّ عليه بدية تَُقدَّ

الدين الحوثل، ومؤكداً أن إرحتَه ال توصف.
وقال أبو طه الخطيب مندوُب أَنَْصاار الله يف القضاء الدساكري 
إنهم إتحوا ملفاِت السجون؛ ألنهم يدلمون أَن لناك مظالَم كنرية.. 
موا عى  مشارياً إَلاى أناه كان لناك نوٌع من االعارتاض، لكنهم صمَّ
طْرِق أبواِب َرعِّ املظلومية وإنصاف املظلومل عون القفز عى النظا8 

والقانون.
وأوضاح أنهام توّجهوا للساجن الحربل إوجدوا إيه ماا يقاِرُب 
50ل ساجيناً يقبدون يف الزنانل، البدُض منهم قد تجاَوَز ُمدتَه التل 
ُحكم عليه بها، مشارياً إَلاى أنه يف شاهر رمضاَن املايض وّجه السيد 
َعبدامللاك بدر الدين الحوثال بانإراج عن 130 ساجيناً وتم عإ1ُ ما 
ااْجان  عليهام من غراماٍت وعيات وأروشاات، واآلن لم يتبلَّ يف الاسِّ
الاَحاْرِبّل ساوى 100 ساجل ال غري، والقياعة الحكيمة تبذُُل ُكّل ما 

بوسدها نخراجهم من خلف لذه الجدران املظلمة.
ويف ساياٍق متصالٍّ قال القايض عاعل رسي1 الجاربي وكيُل نيابة 
اَجانَاء كان بدَد أن  املباحاث الدساكرية: إنَّ االإراَج عن لاؤالِء السَّ
اساتوإوا الرشوَط القانونيَة، وأمضوا مادة الحبس وكانوا مدرسين 

عن أعاِء ما عليهم من عيات وغرامات وأروش.
اَه بانإراج عن 37  8ُ ولياد املؤيد: إن قائاَد النورة َوجَّ وقاال املقدَّ
ُر باا5ا مليون ريال  ساجيناً مدارساً وعإ1 املبالغ عنهام والتل تقدَّ

مقابَل عإ1 عيات وأروشات وغرامات ألولياء الد8.

متابعات
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اسرتاتيجيات )الخاليجة( تلعب بالنار األمريكية

الوهابية مصدر اإلرهاب العاملي

 حمود عبداهلل األهنومي

مخطائٌ َمان يظن أن لاذا الدادوان السادوعي األمريكل عى 
الايَاَماان يأتل صدإة وحساب رغباة وطريقة ملك السادوعية 
الجدياد وابناه »املهفاوف«، بل ما تشاري إلياه الوقائا1 واملواقف 
الساابقة والحالياة أناه يدربِّ عن اسارتاتيجية جديادة انتهجتها 
السدوعية وتم التحضري لها وانعداع والتخطيط بإرشاف أمريكل 
مان قبل الددوان بأشاهر، ولاه ارتباط باالتفاق الناووي انيرانل 
ونتائجه، وما يجري اآلن لو التنفيذ وكان سيحدث ذلك حتى ولو 

كان يف ظل امللك الراحل عبدالله.
االسارتاتيجية  الدلاو8  كلياة  ناقشات  ل8201   /11  /25 يف 
بجامداة نايف للدلو8 األمنية رساالة ماجساتري بدنوان )تصور 
اسارتاتيجل ملواجهة النفوذ انيرانل واندكاساته عى أمن اململكة 
الدربياة السادوعية( مقدمة مان الطالب عبدالدزياز بن إرحان 
الرياس، خلُصات نتائجهاا إىَل ألمياة الايَاَمان الجيوسياساية 

للدول الخليجية والسادوعية تحديداً، وإىل رضورة إيجاع حكومة ونظا8 )مواليل 
للسادوعية( يف الايَاَماان ملواجهاة النفاوذ انيرانل، كما خلصت الدراساة إىَل أن 
لدول الخليج »قوة ناعمة لم يتم اكتشااإها وتفديلها حتى اآلن، ومن الرضوري 
مساالمة لذه القاوة إىَل جانب القوة الخشانة التال تحتااج إىَل تطوير وتنوي1 
مساتمر يف الجاوعة واملصدر«، ولذا يكفل نثبات توجٍه خِشاٍن يف سياساة لذه 
الدول ظهر من قبل أن يتقلد سالمان عإة الحكم يف 21يناير 82015، وأن مبتغى 
السادوعية لاو حكومة يمنية ليس نساداع الايَاَمانيل بل لتكاون خدا8 خدا8 

األمريكل يف مواجهة إيران.
كما أوصت لذه الدراسة أيضا بأن تدمل القوة الناعمة لذه م1 القوة الخشنة 
»لتخفياف االعتماع عى القوى الدولية من أَجل إارض األمن يف الخليج الدربل«. 
وتدنال القوة الناعمة التال ينبغل اكتشااإها وتفديلها تلك األحازاب والهيئات 
والشاخصيات التل طالها النفوذ السادوعي يف الايَاَمان، ولل القوة االقتصاعية 
واملالية التل اساتطاعت بها إساكات الضمري الداملل ألن ينبس ببنت شفة تجاه 
أإظ1 جرائم الدالم املدارص، ولل القوة انعالمية الهائلة التل زّورت ُكّل حقيقة، 
وشاولت ُكّل جميل، وزيفت ُكّل واق1، ولل أيضا تلك القوى املتمنلة يف الحركات 
السالفية الدنفية التل تحركها االساتخبارات مبارشة أو غاري مبارشة لتنفيذ ما 
يسامى يف الدلو8 االسارتاتيجية با)حروب الجيل الراب1( ضد املستهدإل، ومنه 
تجنيد عمالء يف البلد املساتهدف لتقديم خدمات عدوانياة، وزرع خاليا انتحارية 
وجماعاات تخريبياة ننهااك األنظماة وإحاداث الفاوىض وتنفياذ االغتيااالت 

والتفجريات االنتحارية والالاستقرار يف البلد املستهدف.
يف16 نوإمارب ل8201 أبدى امللك الراحل عبدالله قلقه من التغيري يف الايَاَمان، 
وشاكى لنظرائه الخاليجاة أن »الحوثيل أكلوا الايَاَمان«، وأن الرئيس الساابل 
صالاح رإاض أن يكاون رشياكا يف اصطفااف واسا1 يضام وكالء الريااض يف 
الايَاَماان ضاد أنصار الله؛ ولو األمار الذي أّكده صالاح يف مقابلته م1 املياعين 
بتأرياخ30 ماياو 82015، والتل كشاف إيها أن الرياض طلبات منه يف رمضان 
35ل1لا املواإل يوليو ل8201 االصطفاف م1 انخوان املسلمل ولاعي ملواجهة 
أنصاار اللاه، ويف لذا الساياق نتذكر قناة املسارية التل أعلنت بتأرياخ ا1 يناير 
82015 عنور اللجان الشادبية عى ما سامل با)االسارتاتيجية األمنية( م1 أحد 
رجال السادوعية وأمريكا يف الايَاَمان ولو أحمد عوض بن مبارك تضمنت إيما 

تضمنته مواجهة أمنية ناعمة وسااخنة ضد أنصار الله.
ويرى الدقيد األمريكل ومحلل الشؤون الدسكرية يف الا)CNN( ريك إرانكونا 
أن الحارب عاى الايَاَماان الايَاَمان كان مخططاا له منذ أشاهر، بداللة حجم 
القوات والدول املشااركة إياه، وتؤكد التقارير املختلفة مشااركة األمريكيل يف 
لاذا الددوان إىَل حاد تحميل املنظمات الحقوقية مساؤولية جرائام لذه الحرب 
عى أمريكا، ويف رضبة باب املندب اختلط الد8 انرسائييل واألمريكل والسادوعي 
وانماراتال والقاعدي والداعيش والجنجويدي والبالك وتاري، ولذا كله يؤكد أن 
األمار كان قد عبر بليال، وأن لذا الددوان عبارة عن غازوة كونية لم تكن تنتظر 
التربيرات الساخيفة والسطحية التل تُْرِج1 سببها إىَل مزعو8 إعاعة الرشعية، أو 
طلب انمدة لاعي للتدخل، إترصيحاته األخرية بدد8 علمه، وأن األمريكان أكدوا 
لاه عد8 التدخال، وكذلك ترصيحات األمري املهفوف بن سالمان بأن السابب لو 

وجوع قوة يمنية بيدلا صواريخ تشري إىَل ما سبل ذكره.
لهاذا يجب التنبه بأن لذا الدادوان كان أمراً مقضياً عند األمريكان وحلفائهم 
بنال سادوع، ساواء يف عهد عبدالله أو يف عهد سالمان، وساواء قاا8 أنصار الله 
بمنااورة عساكرية عى الحادوع أ8 لم يقوموا بها، وساواء خلل اللاه رش عوابه 

عبدربه منصور لاعي أ8 لم يخلقه.
ويتبل من خالل املتابدة ألعبيات املحللل الخاليجة والدرب واألجانب املقربل 
أنظماة الخليج الغنياة أن لذا الددوان يأتال ضمن اسارتاتيجية مواجهة إيران 
السااخنة، حياث يبادو أن األمريكيال بصدع صناعاة مخالب حديدياة جارحة 

لدمالئهم يف املنطقة، يساتدرضون بها رجولتهم، وينبتون إحولتهم، لتوريطهم 
أكنر، وتمرينهم عى االنغماس يف الفتنة بشكل أوضح، وليقددولم يف محل )نائب 
الفاعال( ولكن بدالمة )نصب وخفاض(، وألن األمريكل يريد أن 
يتخفاف من بداض االلتزامات األمنية تجالهام، بدد أن ارتفدت 
حظوظه يف النفط الصخري الذي سيكون بديال عن النفط الداعي 

الذي استوجب حضوره القوي واملتحكم قبُل.
يجاب أن ندرف أن لذه القائمة من املحللل الخاليجة بدءاً من 
عبداللاه النفيايس وتحريضاته املجنونة، إىَل الشاليمل وعنرتياته 
املساتفزة، إىَل خاشقجل وإخوانياته املبطنة، إىَل قرقاش وخلفان 
وآل مرعل والنديمال ولرائهم املساتمر، واإرتاءاتهم املضحكة، 
لل النساخة الظالرة والبارزة للمحللل الحقيقيل من واضدل 
االسرتاتيجيات التنفيذية، إمن يقرأ أطروحة )الريس( األكاعيمية 
واملشار إليها سلفا يف مواجهة إيران يف الايَاَمان، يجد أن النتيجة 
الطبيدية لهذه التحليالت والدراساات لو لاذه الحرب الددوانية 
القاذرة ضد الايَاَمان وشادبه، إنهم يدركون جيادا أن الايَاَمان 
ليست إيران، وأن يمن انيمان ال يوجد به مجويس واحد، وم1 ذلك 
يارصون عى ضاللهام القديم، وعدوانهم الدقيم، بأنه يجاب أن يحاربوا إيران يف 
الايَاَمان، إيدمرون ُكّل يشء، ويقتلون ُكّل حل يف الايَاَمان، باعتباره مجوساياً 

إيرانياً، يهدع األمن القومل الدربل.
وال يختلاف األمر كناريا وأنت تقرأ لدبدالرحمن الراشاد، او الدكتور الرميحل، 
أو حتى اللبنانل من تيار املساتقبل رضوان السايد، ولم يكتباون عن الايَاَمان 
مان وجهة نظر سادوعية أمريكية، أما إذا أطللت بنظرك عاى تغريدات أحد أبرز 
واضدل خطط االسارتاتيجية السادوعية ولو األمري تركل بن إيصل آل سادوع، 
واملقارب أمريكيا واملدجب باه إرسائيليا، إإنك ستكتشاف )مهاإيف( آخرين إىَل 
جانب بن سالمان تنيبهم أمريكا يف حربها عى إيران ولكن بتمزيل أشاالء أبنائنا 

وأطفالنا وتدمري جسورنا ومدارسنا وجامداتنا.
تهادف أمرياكا إىَل خلل وضا1 جديد تساتنمر إياه رشكات التصني1 الحربل 
لقضام تلك األماوال الخليجياة الهائلة املوععاة يف البنوك الغربياة، ونيجاع نزاع 
طائفل مذلبل يتسرت عى املشاري1 الجيوسياسية، ويطمنئ إرسائيل بأنها إدال 
قد أصبحت يف وضدية مريحة يف إلساطل وكتم أنفاس وأرواح شادبها املظلو8، 
ترياد أمريكا أن تطمنئ عاى إدالية مخالب الدمالء الضدفااء الذين يراع لهم أن 
)يستأِسد لرُّلم( َو)يستنرس بغاثهم( ولو لبسوا غري جلوعلم، لإلبقاء عى إتيل 
الفتنة بل املسالمل عى حسااب قضايالام املحقة واألساساية. إنها الحضارة 

املاعية يف أقبح صورلا املاعية القميئة والظاملة.
مان املؤساف أن يضدناا األمرياكان والخاليجاة حقال تجاارب لا)لررلام 
املستأسادة( وإحولتهام الغائبة، وأن يتام الددوان علينا كجزء من اسارتاتيجية 

مواجهة إيران، وأن ندإ1 ثمنا بالظا أللداف حمقاء.
إن املنااخ املنبدث عن لؤالء وخططهم االسارتاتيجية وعدوانهم املتوحش عى 
الايَاَماان بشاكل لم يسابل له منيل يشاري إىَل توق1 املزيد مان توتري األوضاع يف 
املنطقاة، واملزيد مان الرصاع والحروب وإشادال نريان الفتنة، ولكنه سايفيض 
بدون أعنى ريب إىَل إإالس لذه األنظمة سياسيا وحقوقيا واقتصاعيا واستددائها 
ملحيطها الدربل وانسالمل وإشادال جذوة التكفري الدنفل إيها وإىل استنزاإها 

وتغييب حالة االستقرار إيها، وأنها أنظمة مهيئة للسقوط.
ياورع املركز انقليمل للدراساات االسارتاتيجيات مساحاً نفاذه 500 خبري يف 
السياساة الخارجية األمريكية، وضدوا زعزعة االستقرار السيايس يف السدوعية 
ضمن التهديدات املتوسطة التل تتدرض لها مصالح أمريكا يف عا8 82016، وعزا 
التقريار ذلاك إىَل ثالثة عوامال: أوالً، تفيد بدض التقارير بحادوث خالإات عاخل 
اة حول وجوع صدوبات مالية  بنية السالطة الحاكمة، ثانياً، وروع تقاريار َخاصَّ
اة باملوازنة يف اململكة نتيجة تراج1 أسدار النفط  أو اقتصاعية أو مشكالت َخاصَّ
الذي سيرتتب عليه تراج1 انيراعات الحكومية، وثالناً التدخل السدوعي الدسكري 
يف الحارب األللية الدائارة يف الايَاَمان. وبرأي التقرير، إإن ثمة قلقاً حيال إنهاك 
اة، ال سايما يف ظل عد8 وضوح كيف ساينتهل لذا  السادوعية ملوارعلاا الَخاصَّ
التدخل، وال كم الدبء الذي ستتحمله السدوعية والتبدات الوخيمة املرتتبة عليه.

إذا عاى صان1 القارار الايَاَمانل أن يدرك أن حالة الارصاع الدبنل يف املنطقة 
املخطَّط له أمريكيا واملغذَّى ولابيا واملساتفاع منه صهيونياً وما آلت إليه أوجاع 
وآال8 لذا الددوان القذر يف الايَاَمان وارتباطه بالدنف والنشاط التكفريي املفّدل 
باعتباره قوة ناعمة يف مختلف بقاع الدالم - يبل أنه ال خيار لنا إال اسارتاتيجية 
املواجهة للددو بكل الوساائل املمكنة، وأنه من البديد حصول أي نوع من الدوعة 
إىَل الهادوء إال بدد ذلاب لذه األنظمة التل زرعها االساتدمار والتل ظلت عالمة 
ثابتة لتخلف املسالمل وتراجدهم، وأنه آن األوان لرحيلها، ال سايما بدد أن ثبت 
أن بقاءلا بات يشاكل خطراً عى أمن الوجوع اننساانل؛ ولو ما بدأت التقارير 
الداملية تشاري إليه يوماً بدد آخر، وآخرلا ما وصفات به صحيفة انندبندنت بن 

سلمان بكونه )متدجرإاً وساذجاً ويلدب بالنار(.

 عبدالرحمن محمد المروني

لذه الصاورة التل نرشتها إحدى الصحف الفرنساية 
تحكال عبارة مختارصة مفاعلاا : »السادوعية مصدر 
انرلااب يف الدالم«.. وال نساتبدد أن يكون الرساا8 عرب 
بهذه الصورة عن حقده عى انسال8 واعتبار عين انسال8 

كماا لاو يف نظار الغارب مصادر انرلااب!! 
ٲنا شاخصياً ال ألاو8 الغرب عى لاذه النظرة الحاقدة 
عاى انساال8 ألنهاا ناتجاة عان السالوكيات انجرامية 
والخاطئاة البديادة عان انساال8 وقيمه وأخالقاه التل 
تنهجها جماعات إرلابية تنتمل إىل انساال8 واملتمنلة يف 
عاعش والقاعدة بمسامياتها املختلفة التل ٲنتجها الفكر 
الولابل والتوجه السايايس آلل سادوع الداعمل لداعش 
وإصائال القاعدة ومادارس الفكر الولابال املنترشة يف 

كل باالع الدالم.. وما نقوله لم يدد مجرع 
ظان أو تخمل بل ٳنه أصباح اليو8 محل 
اتفااق بال كل عقالء الدالام باعتبار أن 
جرائم القاعدة وعاعش ترتكب اليو8 عى 
مرأى ومسام1 من الجمي1 عون استنناء 
يف الوقات الذي لام ير الدالم ولم يسام1 
عن جماعة تمتهن القتل والتدمري بأبش1 
الطرق وعونما سبب وال مربر سوى لذه 
الجماعات املنحرإاة الخارجة عن الدين 

واننسانية مداً؟؟!!

إهل رأينا أو سامدنا من قبل ومن بدد 
بجماعاة يهوعية كانت أو لندوساية أو 

مجوسية أو بوذية أو حتى من عبدة الشيطان أو من أي 
عيانة كانت يف الهند وأإريقيا وكل قارات الدالم املختلفة 

قامت أو تقاو8 بتنفيذ عمليات انتحارية 
وعملياات تفجاري بالسايارات املفخخة 
والدباوات املتفجارة واٲلحزمة الناسافة 
الجياش  أإاراع  أو  املدنيال  تساتهدف 
واألمن يف األساواق واملساجد والجامدات 
واملستشافيات  الدساكرية  والكلياات 
)عى نحو ماا وق1 يف مستشافى الدإاع 
بالداريض( وتساتهدف كذلاك خطاوط 
النقال وأباراج الكهرباء وأنابياب النفط 
بانضاإاة إىل اساتهداف وتدماري البنياة 
التحتية واملراكز النقاإية وحتى املساجد 
واملتاحاف واآلثار ويف وساائل ومحطات 
النقال والطائارات واملطاارات واألماكن 
الدامة ويف املدساكرات وأقسا8 الرشطة والنقاط اٲلمنية 

وغريلا ؟!!

بالطب1 إإننا وكل الدالم قديماً وحديناً لم نسام1 بٲي 
مسامى كان يرتكب منل تلك الجرائام ينتمل إىل أي عين 
غري عين انساال8؟!! وال إىل أي إكر أو مذلب ساوى إكر 

الولابية ومذلبها!!
إمن لو الذي ٲسااء إىل انسال8 وشّوه صورة انسال8 
أماا8 الدالام حتى أما8 املسالمل أنفساهم ساوى لذه 
الفرقة الضالة الخارجة عن انساال8 ومباعئه الساامية 
املتمنلاة يف لاذه الحنالاة مان البارش التال تحتضنهاا 

السدوعية وترعالا وتمولها؟!! 
ولاو األمر الذي ما كان ليدركاه الدالم لوال عدوان آل 
سادوع املبارش الظالم عى اليمن ولوال املسارية القرآنية 
وقاعتها وٳعالمها ورجالها األبطال الذين كشافوا ساوٲة 
قرن الشيطان املتمنل يف آل سدوع ونظامهم املتهالك ولو 
األمر الذي ينذر بسقوط لذا النظا8 املجر8 ويبرش بقرب 

زواله ٳن عاجالً أو آجالً »وما ربُك بغاإٍل عّما يدملُون«.

حامد البخيتي
من واقدناا القرآنل 
مواجهاة  إطاار  ويف 
املرشوع األَمريكل الذي 
جناد ُكّل طاقاتاه مان 
عول مداعية وحكومات 
عميلاة ومرتزقة وقتلة 
ومنقفاون وإْعااَلميل 
يتضُح لنا كشادب ُحّر 
وألال إيَْمااان وحكمة 
وأمة قرآنية بأن الهدَف 
من االغتياالت بالتزاُمن 
األمام  نشااط  ما1 
ومنظماتهاا  املتحادة 
والنشااط انْعااَلمال االساتفزازي املوّجهة ضدناا يهدُف 
إَلاى اساتدباِعنا وإقناع البدض منا بأن املرشوع األَمريكل 
واملجتم1 الدويل سيبقى مهيمناً ومستدبداً لنا ولن نفلح يف 

النهوض باملرشوع القرآنل الذي نؤمن به. 
لقد انتهاى املجتم1ُ الدويل واألمُم املتحدة ومؤسسااتها 
التل تّدعل اننساانية خالل الدرشة األشاهر مان الُدْدَوان 
والحصار، حيث ظهرت مشااركًة يف الُدْدَوان يهمها حقوق 
وحرياات األإاراع الدماالء وال يكرتثاون لشادب يتدرَُّض 
للُدْدَوان والتدمري والحصار ولم يحاولون إَعاَعة إنداشه يف 
نفوسكم كبديل لله والقرآن عن طريل ما ينرشه إْعااَلمهم 
واملنقفال وانْعااَلميال املؤمنل بأَمرياكا أَْكنَر من الله يف 
لذه االحداث بهدف اساتفزازكم وتشكيكم إيما انتم عليه 
وال تنسوا قوَل أحد املنقفل وانْعااَلميل الذين يستفزونكم 
من موقده كمداإ1 عن املرشوع األَمريكل »املجتم1 الدويل 
أقاوى مان الرصخاة« بجهله بشادب انيَْمااان والحكمة 
أنصار رساول الله املؤمنل بقوله تداىل »ولينرصن الله من 

ينرصه إن الله لقوي عزيز«.
وال تكرتثوا للبيانات التل ساتصدُرلا املنظمات الدولية 
التابداة لألمم املتحادة بالتزاُمن م1 إَعااَعة انتاج عمليات 
االغتيااالت، إما تلاك إاّل محاولة نَعااَعة تموض1 املرشوع 
األَمريكل الذي أساقطه وعيكم عرشة أشاهر من الُدْدَوان 
والحصاار والتدمري بتغطية وتجالال أممل يف الوقت الذي 
يصنا1 أبطالناا يف ُكّل الجبهاات نهاياة مخزياة ملارشوع 
أَمريكال التدماريي بُدْدَواناه انْجَرامل عى ألال انيَْماان 

والحكمة. 
َع السايُد عبدامللك يف خطاب املولد النبوي ثالثَة  ولذلك حدَّ
حلاول تنجيكم من الجاللية األُْخاَرى: ُصن1 الوعل، تدزيز 
القيام واألخاالق، والدإ1 باألماة ألن يكون لهاا مرشوع، 

اة. ركائز أساسية لبناء األُمَّ
ولاذا يؤكد باأن اللاَه ولديَه ساينترص عاى املرشوع 
األَمريكال بنا َجميداً أَْو بمن سايصدق م1 الله والقياعة أَْو 

بالجيل القاع8.
ملحوظاة لتدرإاوا أن أَمرياكا تدارُف كيف تساتهدف 
باختياار  االغتيااالت  يف  االنتقااء  خاالل  مان  نفساياتنا 
أشاخاص ينتقدون بدَض الترصإات الخاطئة التل تحدث 
من قاارصي الوعل كال ترتك إثراً يف نفوساكم وتساالم 
واملنقفال  انْعااَلميال  بدإا1  اساتهداف نفساياتكم  يف 
املساتفزين لكم بإكمال مارشوع تمزيل اعتصامكم بحبل 

الله َجميداً يف مواجهة ُعْدَوان الرش النالثل 
وإقروا قوله تداىل:

)يُِرياُدوَن أَن يُْطِفئُوا نُوَر اللَِّه ِبأَْإَواِلِهاْم َويَأْبَى اللَُّه إاّل 
أَن يُِتامَّ نُاوَرُه َوَلْو َكاِرَه اْلَكاِإاُروَن )32( ُلَو الَِّذي أَْرَساَل 
ياِن ُكلِِّه َوَلْو  َرُساوَلُه ِباْلُهاَدٰى َوِعيِن اْلَحالِّ ِليُْظِهَرُه َعَى الدِّ

ُكوَن(. َكِرَه اْلُمرْشِ

االغتياالت واألمم المتحدة 
جزٌء من العدوان
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 ملزمة األسبوع : معنى التسبيح                      )الجزء األول(

التسبيح يعني تنزيه اهلل وتقديــــــــــــــسه والثقة بنصره
 المؤمن هدفه أن يحصل على رضا اهلل، وأن يكــــــــــــــــــون في أعماله ما يحقق رضا اهلل، 

وأن ما يريده هو نصر القضية التي يتحرك من أجــــــــــــلها، ويبذل نفسه وماله
  -  خاص

التسبيُح يمنِّل قاعدًة مهمًة، ومقياساً 
مهمااً جداً؛ ولذلك كان من املهم أن يتكرَر 
يف الصاالة التال تتكارر يف الياو8 خمس 
مارات، وأمر الله سابحانه وتدااىل عباعه 
املؤمنل بتسابيحه: }يَا أَيَُّهاا الَِّذيَن آَمنُوا 
اذُْكاُروا اللَّاَه ِذْكراً َكِنارياً َوَسابُِّحوُه بُْكَرًة 
َوأَِصيالً{ )األحزاب:1ل - 2ل( }َإُسابَْحاَن 
اللَّاِه ِحاَل تُْمُساوَن َوِحاَل تُْصِبُحاوَن{ 

)الرو17:8(.
بدرالديان  حسال  السايد  وأجااب 
الحوثال عاى ساؤال ألحد الشاباب حول 
مدنى التسابيح يف الصالة: )سابحان الله 
الدظيام وبحماده.. سابحان اللاه األعى 
وبحمده(، قائالً بأن: التسابيح يف الصالة 
جااء يف القياا8، يف الركدتال األخريتال، 
ويف الركاوع، ويف الساجوع، ولاو ما يدل 
ذلك عى ألمية التسابيح، وعاى حاجتنا 
نحن، حاجتنا نحن البرش إىل تسابيح الله 

سبحانه وتداىل.

معنى التسبيح:
تسابيُح الله مدنااه: تنزيُهه وتقديُساه.. 
تنزيهاه عماا ال يليل باه، تنزيهه عن نسابة 
أي يشء إلياه يتناىف م1 عدله، وكماله املطلل 
سابحانه وتدااىل، يتنااىف ما1 حكمتاه، م1 

رحمته، م1 عظمته وجالله.
وورعت أخباار باأذكار مدينة: )سابحان 
الله، والحمد لله، وال إله إال الله، والله أكرب، وال 
حول وال قوة إال بالله الديل الدظيم( روي عن 
انما8 زيد )عليه الساال8( عان أمري املؤمنل 
عيل بن أبل طالب )صلوات الله عليه( أنه قال 

يف لذه التسابيحة: )أن من سبحها مائة مرة 
يف اليو8 عإ1 الله عنه سابدل نوعاً من البالء 
أعنالا أو ألونها القتل: سبحان الله، والحمد 
للاه، وال إلاه إال الله والله أكارب، وال حول وال 

قوة إال بالله الديل الدظيم(.
ويشاري السيد حسل الحوثل يف محارضة 
له بمدنى التسابيح والتل ألقالا بتاريخ ا/ 
82002/2 إىل أن: )التسابيح يدتارب قاعادة 
مهمة جداً، ولذلك: نكرر التسابيح يف صالتنا، 
ويف ُكّل أوقاتنا ليرتساخ، ولو ماا مدناه، أن 
تكون نظرتناا إىل الله سابحانه وتداىل نظرة 
تقو8 عى أساس تنزيهه، وتقديسه سبحانه 
وتداىل؛ ألننا ملاا كانت إعراكاتنا محدوعة، وما 
يمكان أن نتدقلاه من األشاياء أيضااً تكون 
إمكانية التدقل لديناا محدوعة أيضاً، وأإدال 
الله سابحانه وتدااىل قد يكون لنااك أإدال 
مان أإداال اللاه، يشء مان مخلوقاات الله 
سابحانه وتداىل ال نفهم نحان وجَه الحكمة 
إيهاا، ال ندرك نحن الغاياة من إدلها، أو من 
ترشيدها، أو من خلقها، إإذا ما كنا نستشدر 
عائماً تنزيه الله سابحانه وتدااىل يف ذاته ويف 
أإداله، ويف ترشيداته، إستكون لذه القاعدة 
لال التل تحاإظ عى ساالمة إيمانناا بالله، 
وحسن ظننا به، واساتمرار إيماننا بنزالته، 

وقدسيته سبحانه وتداىل.
وأوضح السايد حسل الحوثل أننا: نجهل 
وجَه الحكمة يف كنري من األشياء يف مخلوقات 
الله، ويف ترشيدات الله، أو إعراك الغاية منها، 
ولكننا نقط1 بأن اللَه سابحانه وتداىل ما عا8 
وقاد ثبت أن لاذا إدلُه إهو الحكيام الذي ال 
يفدال إال ما إياه حكمة، ونقطا1 إيما ثبت 
لناا من ترشيداه ولدايته مما ال نادرك وجَه 
ع إال ترشيداً إيه  الحكماة إيه: أن اللَه ال يرشِّ
حكماة، إلياس لناك عباٌث يف أإدالاه، ليس 
لناك تالعاب يف أإداله سابحانه وتداىل، لو 

الحكيم.
وأضاف السيد حسل الحوثل أن: التسبيح 
للاه سابحانه وتداىل يبطال ُكّل تلاك األقوال 
التال نسامدها من لناا أو لناك تنساب إىل 
الله سابحانه أو تلك الدقيدة ألنها تخالف ما 

نحكم به.

تسبيُح اهلل يف القرآن الكريم:
يتحدث السيد حسل الحوثل عن التسبيح 
يف القارآن الكريام إيقول: جاء التسابيُح لله 
سابحانه وتداىل واساداً جداً }يَُسابُِّح ِللَِّه َما 
اَماَواِت َوَماا يِف اأْلَْرِض{ )الجمداة: من  يِف السَّ
اَماَواِت َوَما يِف  اآلياة1( }َسابََّح ِللَِّه َماا يِف السَّ
اأْلَْرِض{ )الحارش1(، املالئكاة كما حكى الله 
عنهام }يَُسابُِّحوَن اللَّيَْل َوالنََّهااَر ال يَْفرُتُوَن{ 
)األنبيااء:20(، ذكاره القارآن الكريام بهاذا 
الشاكل من االساتنفار الدا8 لكل املخلوقات 
أن تنطلل يف تسابيح الله تداىل بلسان املقال، 

ولسان الحال.
مدتارباً أن لذا: يدل عاى ألمية أن نتدقل 
التسابيح، ويدل عى ألمية أن تمأل نفوسانا 
مشااعُر التنزيه لله سبحانه وتداىل، ويف ذات 
الساياق أشاار إىل: )أن َمان يغفال عان لذه 
القاعادة سايق1 يف الضالل، تفساد عقائده، 
يؤمان بالباطال؛ إينساب إىل اللاه القبائاح، 
ينساب إلياه الفواحش، ينساب إلياه الظلم! 
ولاذا ما حصل عند كنري من البرش، يجدلون 
للاه رشكاَء، يجدلون لله أنداعاً، يجدلون مده 
آلهة! لذا ما حصل عند كنري من البرش، ولو 

حاصل عند كنري من املسلمل!(.
وتطرق السيد حسال الحوثل إىل الدقائد 
الباطلاة التال انتارشت يف أوسااط املجتم1 
املسالم والتل تتناىف م1 جالل الله وقدسايته 
وحكمته وعظمته، مدترباً أن سابب انحراف 
لاؤالء أن قلوبهم اندقادت عى عقائد مدينة 
اساتوحولا مان أحاعياث )مكذوباة( ولام 
يداوعوا إىل القرآن الكريام باملطلوب؛ ألن من 
عاع إىل كتاب الله سابحانه وتداىل إلن تفسَد 

عقيدته ولن يضل.
ويحث السيد حسل الحوثل عى التسبيح 
إيقاول: )نحن نسابح اللاه يف الصاالة أثناء 
القيا8، نسابحه أثناء الركوع، نسابحه أثناء 
الساجوع، يدنال ذلاك: أناه يجاب عليناا أن 
نسابح اللاه سابحانه وتدااىل يف ُكّل أحوالنا، 
يف ُكّل األحاوال التال تمار بناا نحان، عندما 
يحصال لك مرض شاديد، عندماا يحصل لك 
شادة من املصائب، أو من الفقار، أو من أية 
نكبة تحصل عليك، أو أية مشاكلة تق1 إيها 
يضيال بهاا صادرك(، مدتارباً أن التسابيَح 
ويف  نفساه،  يف  طمأنيناة  اننساان  يدطال 
املقابل يشري إىل أن )بدض الناس ييسء الظن 
بالله، ولاذا حصل يف يو8 األحزاب عند بدض 
املسلمل: }َوتَُظنُّوَن ِباللَِّه الظُّنُونَا{ )األحزاب: 
مان اآلياة10( عندماا حارصلام املرشكون 
إحصال لديهم رعٌب كما حكاى الله عنهم يف 
]ساورة األحزاب[: }ُلنَاِلاَك ابْتُايِلَ اْلُمْؤِمنُوَن 
َوُزْلِزلُاوا ِزْلاَزاالً َشاِديداً{ )األحازاب:11( كما 
قاال: }َوبََلَغاِت اْلُقلُاوُب اْلَحنَاِجاَر َوتَُظنُّاوَن 
ِباللَِّه الظُّنُونَا{ )األحازاب: من اآلية10( بدأت 
الظنون السيئة، عندما يدخل الناس يف أعمال، 

ال�دوَر الذي يراد لداعش والقاعدة أن تؤدَيه هو دوٌر مرحيل يش�ّوه 
اإلْس���اَلم وييسء إىَل اإلْس��اَلم، ويمّكن للس�يطرة الفعلية المبارشة 

المقبولة من األَمريكيين واإلرسائيليين.
 إن أهم دور لداعش والقاعدة يف منطقتنا العربية هو أن تقوض ُكّل 
��ة، أن تضعف  ��ة، أن تس�تنزف األُمَّ الكيانات القائمة، أن ترضَب األُمَّ

��ة، ويف النهاية أن تهيَئ أرضية  ��ة، أن تكّره اإلْس���اَلم لدى األُمَّ األُمَّ
قابلة ألَمريكا وإرسائيل الحتاللهم المبارش وسيطرتهم التامة وغلبتهم 
المطلقة كمنقذين مقبولين، هذا هو دوُر داعش والقاعدة وهذا ما يراد 

لها، ولذلك رأينا ما يريده أولئك يف بلدنا.. 
ولننظر »الرشعية« التي أتى بها األَمريكي واإلرسائييل والس�عودي، 

وعبدهم الطائع والخانع هي داع�ش والقاعدة والفوىض العارمة التي 
نش�اهدها اليوم يف عدن، ولهذا نالحظ أن هذا النموذج الموجود اليوم 
يف الجن�وب بحض�ور داعش والقاع�دة وانع�َدام األمن واالس�تقرار، 
والف�وىض الس�ائدة والغالب�ة ع�ىل ُكّل يشء، ه�ذا هو النم�وذج الذي 

يريدونه يف بالدنا لمرحلة.

دور داعش والقاعدة تشويه اإلسالم وضرب مقومات األمة واستنزافها

 كم هو الفارق 
بين من يسيئون الظن 
عندما تحصل أحداث، 

وبين من يزدادون 
إيمانًا!!. وهي في 

نفس األحداث، أليس 
الفارق كبيرًا جدًا؟، 

 الشهادة في سبيل 
اهلل هي انتصاٌر أيضاً، 
وفي حاالت الشدائد 

يضطرب ضعفاء اإليمان 
ومن يفقدون نسبًة 
كبيرًة من استشعار 
تنزيه اهلل سبحانه.

نصيحة صادقة
قالها/ الشهيد البروفيسور أحمد شرف الدين *

لإلخوة الذي�ن لم يلتحقوا بالمس�يرة: طيب اآلن 
نق�ول لهم الحقوا بالمس�يرة؛ ألنكم ق�د تخلّفتم عن 
الس�بق، وهناك من سبقكم، والل�ه س�بحانه وتعاىل 

يثني عىل السابقين فيقول سبحانه وتعاىل:
ُب�وَن(،  الُْمَقَرّ أُولَئِ�َك  �اِبُقوَن  الَسّ �اِبُقوَن  )َوالَسّ
الس�ابقون إىل العمل الصالح، الس�ابقون إىل الجهاد، 
الس�ابقون إىل نرصة المظلوم وهك�ذا، ويقول الل�ه 

سبحانه وتعاىل:
)َس�اِبُقوا إىَِلٰ َمْغِف�َرٍة ِم�ْن َرِبُّك�ْم َوَجنَّ�ٍة َعْرُضَها 
�َماِء َواأْلَْرِض(، سباق ال تتخلف، ال تقعد  َكَعْرِض الَسّ
يف البي�ت، ال تتوانى ع�ن نرصة الح�ق، ال تتأخر عن 
اللحاق بمس�يرة الح�ق؛ ألنك س�تنطبق عليك اآليات 
الكريمة، وس�تكون بعد ذلك م�ن المتأخرين، والل�ه 

يعلم ما ستكون عليه بعد ذلك.
اآلن نطلب عربكم إىل ُكّل من لم يلتحق بهذه المسيرة الربانية، أن يبادر، فلن يكون بعد ذلك 

من المتأخرين؛ ألن الل�ه سبحانه وتعاىل يقول:
وا  )إِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا ِبأَْمَوالِِهْم َوأَْنُفِس�ِهْم يِف َسبِيِل اللَّ�ِه َوالَِّذيَن آَوْوا َوَنرَصُ
ٍء َحتَّٰى  أُولَٰئِ�َك َبْعُضُه�ْم أَْولِيَاُء َبْعٍض، َوالَِّذي�َن آَمُنوا َولَْم ُيَهاِجُروا َم�ا لَُكْم ِمْن َواَلَيتِِه�ْم ِمْن يَشْ
ُيَهاِجُروا(، والذكرى هنا أن تهجر ما أنت فيه من القعود، وأن تتحرك لكي تميش يف سبيل الخير، 
ولك�ي تدرك قافلة الحرية وقافلة الكرامة، لكي تدرك قافلة اإليمان وتس�ير معها، حتى تحقق 

الغاية التي خلقك الل�ه سبحانه وتعاىل لها.
ونح�ن نقول لهم إن األبواب ميّسة، واألبواب مفتوحة، والطرق ممهدة، الناس موجودون، 
اذهبوا وأنتم س�تجدون من يرحب بكم، ويفتح صدره لكم، ويتعاون معكم، ال تجعلوا المسألة 
عىل أن فيها صعوبًة، الناس موجودون هنا، وموجودون يف أماكن أخرى، عليك فقط أن تتحرك، 
وأن تع�زم وأن تت�وكل ع�ىل الل�ه س�بحانه وتعاىل، وتلتح�ق بعد ذلك وتتخ�ذ الخطوة األوىل، 
وس�تجد بعد ذلك أن الطريق مفتوحة أمامك بإذن الل�ه تعاىل، وبالتايل تتدارك ما وقع منك من 

تقصير، كما تدارك الكثير يف هذه األيام. 
أس�أل الل�ه س�بحانه وتع�اىل أن يجعلنا م�ن الس�ابقين، وأن يجعلنا م�ن المنابذين للظلم 
والظلَمة، وأن يجعلنا ممن يس�تمعون القول فيتبعون أحسنه، وأستغفر الل�ه يل ولكم، والحمُد 

لل�ه رب العالمين، وصىل الل�ه وسلم عىل سيدنا محمد وعىل آله الطيبين الطاهرين.

*من كلمة له في ذكرى مناسبة عاشوراء 2011م - مرَكز بدر العلمي - صنعاء

وصلت االمركة
ق������ل مل������ن ح�����ال�����ف ام�����ري�����ك�����ا وج�����ي�����ش االع����������ادي

رح�����اب�����ه ض������اق������ت  ب�����إس�����رائ�����ي�����ل  ت����ك����ل����م����ت  وان 
ش����ع����ب����ن����ا ق�������م حت���������رك ح���������ان وق���������ت اجل������ه������ادي

وص������ل������ت االم���������رك���������ة وال������ك������ف������ر ح����������رك ك����اب����ه
ط�����ي�����ر ح����������امي وط������������وف ف�������ي رب������������وع ال������ب������ادي

واع���������������رف احل����������ق ب�����ل�����غ ك��������ل ف�������اق�������د ص�����واب�����ه
ب�������ادي ال�����ش�����م�����س  م����ث����ل����م����ا  احل����ق����ي����ق����ة  ان  ق�����ل�����ه 

وال���������ب���������وارج ع����ل����ى ال�����س�����اح�����ل ي������راج������ع ح���س���اب���ه
ي���ع���ت���ب���ر واي����������ش ف��������وق ال����ب����ح����ر راي����������ح وغ��������ادي

ص���ح���اب���ه واال  إلس������رائ������ي������ل  ج������ن������ود  ه�������م  ه�������ل 
وان�����ص�����ح ال����ش����ع����ب ي���ص���ح���ى ب�����س ي���ك���ف���ي رق�������ادي

ال��������ي��������ه��������ودي غ���������زان���������ا ق�����ل�����ن�����ا وي������������ش ج�����اب�����ه
ه������ل أت�������ى ألج�������ل ي���ص���ل���ح وض����ع����ن����ا االق�����ت�����ص�����ادي

ب�������ال�������ص�������واري�������خ وال������ف������س������ف������ور ي��������ا ل����ل����غ����راب����ه
ت����ب����ادي ال������ع������واي������ل  ق��������ال  ذي  ال������دي������ن  ه������و  ه������ل 

اس����ق����ط ح���ج���اب���ه م�����ا  ب����ع����د  ال����ك����ف����ر ج����ان����ا  ه�����و  ام 
ل����ي����ش ي������ا ش����ع����ب ت���س���ك���ت حت����س����ب االم���������ر ع������ادي

م�������ن س�����ك�����ت ل�����ل�����ي�����ه�����ودي ب�������ا ي������اق������ي ع����ق����اب����ه
وادي ك�����ل  ف�����ي  ت�������اه  ح���ك���م���ه  ال����ص����م����ت  ي�������رى  م�����ن 

م�������ن ان�����ت�����ب�����ه غ�����ي�����ر ق�������د ق�����وات�����ه�����م ع�����ن�����د ب����اب����ه
*من أدب رواد المسيرة القرآنية
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برنامج رجال اهلل
املقرر األسبوعي:

من  ٥ - ١٩ ربي1 النانل
- الدرس مدنى التسبيح 
- عروس من غزوة أحد/ 

- حفظ سورة) ق (+ مراجدة سورة الذاريات

 ملزمة األسبوع : معنى التسبيح                      )الجزء األول(

التسبيح يعني تنزيه اهلل وتقديــــــــــــــسه والثقة بنصره
 المؤمن هدفه أن يحصل على رضا اهلل، وأن يكــــــــــــــــــون في أعماله ما يحقق رضا اهلل، 

وأن ما يريده هو نصر القضية التي يتحرك من أجــــــــــــلها، ويبذل نفسه وماله
نَّ  ونكون قاد قرأنا قول الله تدااىل: }َوَليَنرُْصَ
ُه{ )الحج: من اآلية0ل( إيمر  اللَُّه َمْن يَنْارُصُ
الناس بشادائد إذا لم تكن أنت قد رساخت يف 
قلبك عظمة الله سبحانه وتداىل، وتنزيه الله 
أنه ال يمكن أن يخلف وعده إابحث عن الخلل 
مان جانبك: ]أنه ربما نحن لام نوإر لدينا ما 
يجدلنا جديرين بأن يكاون الله مدنا، أو بأن 
ينرصنا َويؤيدناا[ أو أبحث عن وجه الحكمة 
إن كان باساتطاعتك أن تفهام، ربماا أن تلك 
الشادائد تدتارب مقدمات إتاح، تدترب مفيدة 

جداً يف آثارلا.
حسال  السايد  قاال  الساياق  ذات  ويف 
الحوثال: )إذا كان اننساان ضديف انيمان، 
ضديف النقة باللاه، ضديفاً يف إعراكه لتنزيه 
الله سبحانه وتداىل قد يهتزُّ عند الشدائد، إما 
أن ييسء الظان يف موقفه: ]ربما موقفنا غري 
صحياح وإال لكناا انترصنا، لكناا نجحنا..[ 
تحصل ربماا، ربما.. إىل آخره، أو ييسء الظن 
بالله تداىل وكأنه تخى عنا، وكأنه ما علم أننا 
ندمُل يف سبيله، وأننا نبذل أنفسنا وأموالنا يف 

سبيله: ]ملاذا لم ينرصنا؟. ملاذا لم.. ؟[.
يازعاع  املؤمان  )اننساان  أن:  إىل  مشارياً 
إيمانااً م1 الشادائد: }الَِّذيَن َقاَل َلُهاُم النَّاُس 
إِنَّ النَّاَس َقْد َجَمُدوا َلُكْم َإاْخَشاْوُلْم َإَزاَعُلْم 
إِيَماناً َوَقالُوا َحْسابُنَا اللَُّه َوِنْداَم اْلَوِكيُل{ )آل 
عمران:173(؛ ألن الحياة ُكّل أحداثها عروس، 
ُكّل أحداثهاا آياات تزيادك إيمانااً، كما تزعاع 
إيمانااً بآيات القرآن الكريم }إِنََّماا اْلُمْؤِمنُوَن 
الَِّذيَن إِذَا ذُِكاَر اللَُّه َوِجَلْت ُقلُوبُُهاْم َوإِذَا تُِليَْت 
َعَليِْهاْم آيَاتُاُه َزاَعتُْهاْم إِيَمانااً{ )األنفال: من 
اآلياة2( كذلاك املؤمان يازعاع إيماناً مان ُكّل 

األحداث يف الحياة، يزعاع بصريًة.
ومن خالل ما سابل يتساءل السيد حسل 
الحوثل كم لو الفارق بل من يسيئون الظن 
عندماا تحصال أحاداث، وبل من يازعاعون 
إيماناً؟. ولل يف نفس األحداث، أليس الفارق 
كبارياً جاداً؟، وملاذا لذا سااء ظناه، وضدف 
إيماناه، وتزلزل وترعع وشاك وارتااب؟ ولذا 
ازعاع يقينااً وازعاع بصرية وازعاع إيماناً؟! لذا 
عالقتاه بالله قوية، تصديقه بالله سابحانه 
وتدااىل، وثقته بالله قوياة، تنزيُهه لله تنزيه 
مرتساخ يف أعماق نفساه، يسيطر عى كامل 
مشااعره إاال يمكان أن يايسَء الظانَّ بالله 
مهما كانت األحوال، حتى ولو رأى نفَساه يف 
يو8 من األيا8 وقد جنم عى صدره ]شامر بن 
ذي الجوشان[ ليحتزَّ رأساه كانما8 الحسل 

)صلوات الله عليه(.
وقال السيد حسل الحوثل: )حاعثة كربالء 
ألام تكن حاعثاة مؤملة جاداً؟ كانات كلماُت 
انماا8 الحسال إيها تادل عى قاوة إيمانه، 
ه  كمال وعيه، كمال يقينه، بصريته، كان لمُّ
مان وراء ُكّل ذلك أن يكوَن للاه إيه رضا، ما 
عا8 وإيه رضا لك إال يهمنل ما حصل. ولذه 
لال نفساية املؤمن، نفساية املؤمان لو أن 
ينطلاَل يف أعماله يريد مان ورائها كلها رضا 
الله، رضا الله لو الغاية، وإن وض1 له ألداإاً 

مرحلية، وعاخلية، لل ليسات ُكّل يشء لديه، 
ليست ُكّل يشء لديه، إإذا لم يتحقل ذلك شك 
وارتااب، أن يجنّادوا أنفَساهم ملدركة ما م1 
أعاداء الله ثم ينهزماون، أو يرون أنفساهم 
مضطريان إىل أن يتصالحاوا ُصلحااً مؤقتااً، 
إريجداون بنفوس مرتابة ملاذا؟. ألم نسام1 
ُه  نَّ اللَُّه َمْن يَنرُْصُ أن الله تداىل قال: }َوَليَنرُْصَ

إِنَّ اللََّه َلَقِويٌّ َعِزيٌز{ )الحج: من اآلية0ل(.

املؤمُن هدُفه اهلل وإعالء كلمته وليس 
هدفاً شخصيًا

ويؤكد السايد حسال الحوثال أن املؤمن 
لدإه لو أن يحصل عى رضا الله، وأن يكسب 
رضا الله، وأن يكون يف أعماله ما يحقل رضا 
اللاه، وأن النارص الاذي يريده، النارص الذي 
ينشاده لاو نرص القضياة التال يتحرك من 
أجلهاا، لل تلك القضياة التل تتطلب منه أن 
يبذل نفساه وماله، إإذا كان مطلوباً منك أن 
تبذل نفسك ومالك إهل ذلك يدنل بالنسبة لك 
نرصاً ماعياً شخصياً؟ الذي يبذل ماله ونفسه 
إيقتل يف سبيل الله، لل حصل نرص ماعي له 
شخيص؟ لو انترص للقضية، لو حصل عى 
الغاية التل ينشادلا، حتاى وإن كان رصيداً 
إوق الرمضاء، ألم يصبح شهيداً؟ حظل بتلك 
الكرامة الدظيمة التل وعد الله بها الشهداء، 
عمه وع8 أمناله، روحه وروح أمناله، أليسات 
لل الوسيلة املهمة لتحقيل النرص للقضية؟.

وأوضح السيد حسال الحوثل أن )املؤمن 
ال ينظر إىل نفساه، النرص الشخيص، املقصد 
الشاخيص، قضيته الخاصاة، ِخطته املدينة، 
موقفه الخاص، املسرية لل املسرية الطويلة: 
الدمل عاى إعالء كلمة الله، النرص لدين الله، 
يف لاذه املارة أو يف املارة النانياة أو يف املارة 
النالناة، إن لم يكن عاى يديك أنت إقد يكون 
عى ياد آخرين ممان ليأتهم أنات، ولكذا.. 

حتى تنترص، وال بد أن يتحقل النرص.
ويدترب السيد حسال الحوثل أن الشهاعة 
يف سابيل الله لل انتصاٌر أيضاً إقال: )وأنت 
منترص أيضاً عندما تساقط شاهيداً يف سبيل 
اللاه، أنت منترص أيضاً، أنات عملت ما عليك 

أن تدمله إبذلت نفساك ومالك يف سبيل الله، 
إأن يرى املسلمون، أو يرى املؤمنون بدَضهم 
رصعى يف مياعيان الجهاع، كما حصل يف يو8 
أحد، ألم يتألم رساول الله )صلوات الله عليه 
وعى آله( عندماا رأى حمزة رصيداً؟ ورصع 
كنري من املجالدين، ولكن لل توقف بددلا؟ 
لام يتوقاف أبادأً، وإن كانت تلك خساارة أن 
يفقاَد أشاخاصاً مهّمل كحمازة لكنه نرص 
للمسرية، نرص لحركة الرسالة بكلها.. وال بد 
يف لذه املسارية أن يسقط شهداء، وإن كانوا 
عاى أرإ1 مساتوى، منل لذا الناوع كحمزة 

سيد الشهداء.

عوامُل النصر
حسال  السايد  يقاول  الساياق  ذات  ويف 
الحوثل: يف حاالت الشدائد ولل الحاالت التل 
يضطارب إيهاا ضدفااء انيماان، يضطرب 
إيها من يفقدون نسابة كبرية من استشدار 
تنزيه الله سبحانه وتداىل، الذي يدنل تنزيهه 
نَّ  عن أن يخلف وعده ولو القائال: }َوَليَنرُْصَ
ُه إِنَّ اللَّاَه َلَقِويٌّ َعِزيٌز{، وإدالً  اللَُّه َمْن يَنرُْصُ
لاو تتوإار عوامال النرص لادى إئاة، تكون 
عى املساتوى املطلاوب، ويوإارون أيضاً من 
األساباب املاعية ما يمكن أن يوإروه، ال شاك 
أن لؤالء سايحققون نرصاً كبارياً، وال يدنل 
النرص: لو أن ال يتدبوا، أن ال يستشهد منهم 
البداض أو الكناري، وال يدنال النارص لو أن 
ال يحصال لهم مان جانب الدادو مضايقات 
كنارية، وال يدنال النارص: لاو أن ال يحصل 
منهم سجناء، إنهم مجالدون، واملجالد لو 
مساتدد ملاذا؟ أن يتحمل ُكّل الشدائد يف سبيل 
االنتصاار للقضياة التال مان أجلهاا انطلل 

مجالداً، ولو عين الله.

 المجاهد مستعد أن 
يتحمل ُكّل الشدائد في 

سبيل القضية التي من 
أجلها انطلق مجاهدًا، 

وهي االنتصار لدين اهلل 

 لماذا هذا ساء 
ظنه، وضعف إيمانه، 
وتزلزل وتردد وشك 

وارتاب؟ وذاك 
ازداد يقينًا َوبصيرة 

َوإيمانًا؟! ألن عالقته 
باهلل قوية، تصديقه 

باهلل سبحانه وتعالى، 
وثقته باهلل قوية.
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م���������اذا ت����ش����م ت����ك����ه����ن����اً  وإش�������اع�������ة ت���ن���ب���ث خ��ج��ل��ى
ت��ف��ل��ى وال  ت������دل  ال  احمل����������ارق   ك���م���س���ح���وق  ق���ص���ص���اً 
ح��ل��ت م��ك��ان ال��ل��ح��ي��ة ال��ع��ل��ي��ا  - ب��وج��ه ال���ق���ول- سفلى
م���ن دق ط��ب��ل احل������رب؟  ج�����اءت ف���ج���أه، ري���ح���اً وط��ب��ا
أط������ا.. غ���اي���ت���ه���ا  أن������ف  ب���دئ���ه���ا  ال  ع����ن  أع���ل���ن���ت  الشاعر عبداهلل البردونيال 

ال�سعر والإن�ساد يف مواجهة العدوان 

الجبهة الثقافية تنظم صباحية 
شعرية وفنية يف جامعة صنعاء

تحت شادار »إن املخيفل أخوف« نّظمت الجبهاُة النقاإية يف قاعة جمال عبدالنارص جامدة 
صنداء، السابت املايض، صباحية شادرية وإنشاعية شاارك إيها كوكبة من الشدراء واملنشدين 
املنالضل للددوان األمريكل السادوعي، حيث قّد8 الشااعر مداذ الجنياد قصيدتل ألدى األوىل 
إىل الُجندي اليمنل الحايف عى جبل نهوقة أشااع إيها ببطولته وبطولة الجيش اليمنل يف مياعين 

الرشف وجبن وحقارة الددو:
حاف وغريك لإلبرامز ينتدل

وأنت وحدك رتل أيها البطل   
حاف لوت تحتك الهاماُت صاغرًة

وخر مصدعاً من بأسك الجبل   
وأشااع يف النانية بدور القصيدة يف مواجهة الددوان وكيف أوقد الددوان مشااعر الرإض لدى 

الشدب اليمنل:
كل القصاصات التل كانت قبيل القصف أشالء

بأوساط الركا8ِ تجمدت وغدت قصيدة    
أنا كاإٌر بالشدر إن لم يستفز 

عواصَف الدنيا ويستدعل الصواريَخ البديدة    
كما كذلك ألقى الشاعر عباع أبو حاتم األوىل بدنوان »رسالة إىل املجتم1 الدويل ومجلس األمن« 

استنكر إيها عور مجلس األمن: 
سالح إسفوري وعنقوعي يرضبنا به علن 

ومدعل األمن واننسانية جمدا شهوع   
نقتل عى مسم1 ومرأى الكل إاشهد يا زمن

   أن الدرب والغرب شارك مجازر بن سدوع

وشارك بقصيدة أخرى بدنوان »حرب الرشيف«
أشااع إيها بأخالق الشادب اليمنال يف املدارك والبطاوالت األخالقية التل يساطرلا الجيش 
واللجان الشادبية يف مواق1 الددو األمريكل السادوعي عى عكس لمجية ووحشاية الددة الذي 

يستخد8 األسلحة الفتاكة يف قتل النساء واألطفال:
قل للسدوعي حربنا حرب الرشف 

ما نرمل املكلف وال عار الكفيف   
ما نرمل إال يف وسط راسك والهدف 

واسأل علينا يف نهوقة والرعيف    

وبدنوان الله أكرب ألقت الشااعرة وإية الدمري قصيدة شادرية حيت إيهاا الجيَش واللجان 
الشدبية واإتخرت ببطوالتهم يف أرايض املدركة.

لبل شداب الجن لبل واطحنل كّمن كذوب 
وعانقل توشكا الذي أقسم وجاء يف موعده   

يف باب مندبنا تهاوت ُكّل أحقاع الغضوب
يف صحن مارب أحرقوا يف نار حمراء موقدة   

يف الجوف كم من مرتزق يلطم وكم شقوا الجيوب
وكل غازي جرعه شدبل من املوت أسوعه   

إىل ذلك توالت القصائد املندعة بالددوان األمريكل السدوعي واملؤكدة عى صموع وثبات الشدب 
اليمنل، كما وقدمت إرقة موعة الفنية أوبريتاً إنشااعياً أكدت من خالله تمساك الشادب اليمنل 

بمباعئ الدين الحنيف واملباعئ الوطنية املتجسدة يف الدإاع عن الوطن وكرامته.
لاذا وتأتل لذه الفدالية ضمان الفداليات التل تقو8 بها الجبهاة النقاإية ملواجهة الددوان 
لتأكياد الدور النقاايف واألعبل يف مدركة الوطن املصريية ولتأكيد عور األعباء واملنقفل يف مواجهة 
الددو، وقد تحدث الشادراء الشدراء املشااركون لصحيفة »صدى املسرية«، إذ قال الشاعر عباع 
أبو حاتم: »للقصيدة عور كبري جداً وبزوامل الشدراء وقصائده أبطالنا ترقص عى جنث الشهداء 
يف مواطان الارشف عاخل مواق1 الددوان األمريكل السادوعي«، وأضاف عباع »أناشاد الشادراء 
واملنقفال الذيان لهام صولة وجولاة يف امليدان وصمادوا منذ بداية الدادوان أن يطلقاوا الدنان 

لحروإهم وأن يتخندقوا يف خناعق الوطن«.
أما الشاعرة وإية الدمري أكدت لذا الدور بقولها: 

)نحان األعباء لنا عور كبري يف الدإاع عن وطننا وكرامته وقد قمنا بهذه الفدالية لننبت للدالم 
أناه إذا كان لناك بداض املرتزقة الذين باعوا أقالمهم وكرامتهم إهناك باملقابل شادراء كنري لم 
يتخلوا ولن يتخلوا أبداً عن مباعئهم وقيمهم وسيداإدون أبداً عن عزلم وكرامتهم ووطنهم، إإما 

الحياة بكرامة أَْو الشهاعة«.
إىل ذلاك قالت رئيُس الجبهة النقاإية الدكتورة ابتساا8 املتوكل: إن لذه الفدالية قد أقيمت يف 
جامداة صنداء للمزج بل أنشاطة الجبهاة النقاإية والوعل الطالبل الاذي يدترب راإدة التغيري 
الحقيقية. وأوضحت الدكتورة املتوكل »أقمنا لذه الفدالية يف جامدة صنداء ألن لناك الكنري من 
الطاالب الذين يوعون التدبري عن رإضهم الددوان ولم يجادوا منرباً لهذا التدبري، م1 أن الجامدة 
لال املنطلل الحقيقل لرتسايخ املباعئ الوطنياة والوقوف م1 الوطان يف قضاياه املصريية ومن 

ضمنها القضية املصريية املتمنلة بالوقوف ضد الددوان«.
وأضاإات الدكتاورة املتاوكل: لقد حرصنا عاى أن نقيام الفدالية تحت شادار »إن املخيفل 
أخاوف«، ولذه لل الرساالة التل وّجههاا الربعونل، نحن ال نخاإكام وإن حاولتم إخاإتنا نحن 
ندلم أنكم تخاإون من بأس اليمنل ورباطة جأشه وقوته وكربيائه، وأنه يهزمكم بمجرع وقوِإه 
عى األرض ال يحتمل بامللجأ وال يهرب من الطائرات وإنما يستمر يف الحياة باالستهزاء بكل لذا 

الصلف بكل األسلحة الفتاكة التل جدلتكم أنتم األخوف ونحُن املنترصون بإذن الله.
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 متابعات فلسطينية

شهيد برصاص العدو بعد طعنه ضابطاً بنابلس وآخر بحدود غزة 

تركيا وقطر.. أخونة »داعش« والقاعدة !!
رائد دباب*

ال زال الغماوُض يكتنُف عملياَة االإراج عن الرلائن 
األتاراك، الذين تام احتجازلم بدد ساقوط املوصل من 

قبل »عاعش« يف يونيو حزيران عا8 ل201.
ترصيحااُت الرئيس الرتكال رجب طياب أرعوغان، 
وبداد إطاالق رساحهام، وصفات إطاالق »عاعاش« 
لرساحهام عون أَن يصيبَهام خادش منلماا تفدل م1 
أرسالاا اآلخريان.. وصفاه باناه كان نتيجاة لدملية 

ناجحة!
كالمه )أرعوغان( لم يكن يتواإل م1 الواق1 املوجوع 
يف املوصال وال خربات »عاعاش« يف التداطل م1 رلائن 
وكان مان ضمنهم القنصل الرتكال وعائلته.. ألنه عى 
أقال تقديار تحدثات املصااعر االساتخبارية حينها أَن 
الرلائان تم توزيدهم عى ثماان مجموعات وضدت يف 

اماكن مختلفة من مدينة املوصل.
نالياك عان تضاارب الترصيحاات بل املساؤولل 
األتراك أَنفساهم.. إبينما أكد أرعوغان أَن عملية اطالق 
رساح »الرلائان« جارى التخطياط لهاا بشاكل جيد، 
ونفاذت برسية تاماة وانتهت بجاح كامال.. قال وزير 
خارجيتاه جاوياش اوغلاو: إن إطالقهام جااء نتيجة 
لجهوع طويلة، جرى تنفيذلا بصرب وإتقان وأنها جرت 
عرب وساطاء.. بينما أكدت مصاعر من عاخل تركيا أنه 
لام يجر عإا1 أية إدية، وأنهام عخلوا إَلااى تركيا عرب 
بلدة تل أبيض الخاضدة لسيطرة »عاعش« يف محاإظة 

الرقة السورية.
ليس مان املدقاول أَن تقاو8 تركيا بدباور ُكّل لذه 

املسااإة عون مسااعدة من »عاعش«.. ولاو كان حقاً 
ماا تناقله البدض أَن عائرة الدمليات الخارجية وضدت 
اسارتاتيجية تدتمد عاى كواعرلاا املحرتإل وعنارص 
محلية يف نينوى وطائرات عون طيار عى مدار 101 يو8 
مان احتجاز »الرلائن« كما يّدعون.. لكان االنقضاض 
عاى أبوبكار البغاداعي وقياعته، أساهل مان الرلائن 
األتراك الذين وكما أسالفنا قد تم تقسيمهم إَلاى ثمان 
مجموعات تحت حراساات مشدعة من قبل انتحاريل، 

حسب زعمهم!
لكن واق1 األمر لو ما رشح عن مصاعر موثوقة: أَن 
اتفاقاا تم ما بل حكومة أرعوغاان وقياعات »عاعش«، 
ومنها عد8 مشاركة تركيا يف أية عمليات عسكرية ضد 
التنظيام خالل لجماات التحالف التل تقاوعه أَمريكا 
والدكاس صحيح، إَلاى جانب مدالجة جرحى التنظيم 
يف املشاايف الرتكية، والساماح للمتطوعال من عنارص 

التنظيم القاعمل من الغرب إَلاى سوريا والدراق.
ولاذا األمر ينطبل ايضا عى »جبهاة النرصة« التل 
لال احدى اخوات »عاعش« املنسالختل عن القاعدة.. 
إال نجُد أحداً تم اختطاإه من لبنان أَْو سورية من قبل 
لذين التنظيمل، إالَّ وكانت الوساطة تركية أَْو قطرية، 

وال أحد ينكر أَن كاللما إخوانيان بامتياز.
ولنا ُكّل الحل إذَا ما شاككنا بكال االنفجارين اللذين 
نجم أحُدلما عن عبوة ناسفة كانت مزروعة يف محطة 
لتحويال الكهربااء بالقرب مان التجم1 الاذي أقيم يف 
مديناة عياار بكر مدقل األكاراع يف تركياا، ضمن إطار 
الحملة االنتخابية لحزب الشادوب الديمقرطية بقياعة 

عيمرطاش يف حزيران من الدا8 املنرص8.

واالخر الذي حصل يف منطقة السالطان أحمد وسط 
اساطنبول، صباح النالثاء املايض، وأعى إَلاى ساقوط 
11 قتياالً عى األقل جلهم من الساياح األملاان.. والذي 
قاال عنه »ندماان قورتوملاوش« نائب رئياس الوزراء 
الرتكال، أَن املنفذ من ساوريا ومن موالياد عا8 ااا1 
ويُدعاى نبيل إضيل، ولو من مواليد السادوعية، عخل 

قبل عدة أيا8 إَلاى تركيا.
الساؤال لو، ما عا8 االنتحاري سيفجر نفسه يف ُكّل 
األْحَوال وتتناثر اشاالئه، إلماذا لم يتم اساتخدا8 أَْإَراع 
اة ولم  مان الخاليا النائمة لا«عاعش« يف املدينة، َخاصَّ
اعلام بنقااط الضدف أَْكنَر مان غريلام؟!.. وملاذا يتم 
استهداف أوروبيل من أملانيا وبلجيكا.. إذَا كان عدولم 

حكومة أرعوغان »املنالضة« لهم وإْرَلااابهم؟!..
أال يدطال لاذا الدمال انْرَلااابل زخمااً ألرعوغان 
ويحّسان من صورته املتداعية أما8 الغرب واالتهامات 
التال تتحادث عان تاورط الحكوماة الرتكياة يف ععم 
انْرَلااابيال يف ساوريا والداراق، واملتاجارة بالنفط 
البلديان املنكوبال ما1 لاذه  املارسوق مان لذيان 

التنظيمات انْرَلااابية؟!.
وبالحدياث عان الدراق إاإن إْرَساال تركياا وحدة 
قوامهاا 150 جندياً تحت ذريدة حماية الخرباء األتراك 
الذين يدربون عراقيل لقتال تنظيم »عاعش«.. بحاجة 

إَلاى يشء من التوقف والتأمل.
إحساب املدلوماات املتوإرة إاان بدشايقة ناحية 
تابدة لقضاء املوصل، وتق1 عى بدد 12 كم منها، أغلب 
ساكانها من االيزيدين ويساكنها أيضاً نسبة من أتباع 
األعيان األُْخاَرى من مسالمل ومسايحيل إَلاى جانب 

قرية واحدة من الرتكمان.
إحل يخرج أرعوغان ليربر نرش قواته عاخل الدراق 
وعون اذن الحكوماة الدراقية ويقول »إن الهجو8 الذي 
شنه »عاعش« عى القاعدة الدسكرية الرتكية يربر قرار 
تركيا نرش قواتها لناك.. ثم يضيف »أن ا1 من عنارص 
»عاعاش« قتلوا عون أن يصاب أي من الجنوع األتراك يف 
الهجو8«.. ألم يكن من االجدى إْعااَلميا أَن يتم تصوير 

ذلك وعرضه عى املأل لنصدق الرواية األرعوغانية؟
ثام أَن »عاعش« وبدياداً عن مدقلاه يهاجم القوات 
الدراقياة باملدرعاات املصفحاة املفخخاة واملدإدياة 
النقيلاة وقذائاف الهااون.. إلماذا لم يساتخد8 نفس 
األُْسلُوب م1 مجموعة أَْإَراع ال يتجاوز عدعلم املئتل.. 
و«عاعاش« التل أساقطت املوصال واحتلات الرماعي 

مرتل.. لل يتدذر عليها إْسَقاط قاعدة بهذا الحجم؟!
لكن املتاب1 سوف يرى أَن التدرض للقطدات الرتكية 
يف محاإظة الرقة الساورية، ولل مدقل »عاعش« لل 
أنجا1 من التدرض إَلاى قاعدة بحجم بدشايقة.. لكن 
يبدو أَن االساتخبارات الرتكية واألَْمَوال القطرية سدت 
جالادة ألخونة »عاعش« واالساتفاعة مان مجهوعلا 
انْرَلااابل حفاظا عى املصالح املشارتكة إيما بينهم، 
ومنهاا تدماري الداراق إذَا تداذر تقسايمه، وإْساَقاط 
الحكوماة الساورية وتقطي1 أوصاال ساوريا.. ولذا 

تدايش اشبه بالبكترييا املوجوعة يف مددة اننَْسان.
قد يساتمر لذا األمار إَلاى حل.. لكان »الذي يقو8 

برتبية الندابل ال بد أَن تلسده يوماً«.

* موقع العالم اإلخباري

أعلنت وزارُة الصحاة يف قطاع غزة، الجمدة، عن 
استشهاع إلسطينل برصاص الجيش الصهيونل يف 
مواجهات رشق مخيم الربيج قرب الحدوع بل قطاع 

غزة وأَْرايض الاال. 
واستشهد شااب إلساطينل، الخميس، بالقرب 

من حاجز 17 يف بلدة عصرية بمدينة نابلس بالضفة 
املحتلة، بددما تمكن مان إصابة ضابط »إرسائييل« 

بجراح خطرية يف عملية طدن بطولية. 

وذكرت وساائل إْعااَل8 الددو، أن شاباً إلسطينياً 

قاا8 بطدان ضاباط يف نابلاس وصفات جراحاه 
بالخطرية، وقامت قوات االحتالل املتواجدة يف املكان 
بإمطار الشااب بنحو ل1 رصاصة ومندت سيارات 
انساداف من الوصاول إليه لتقديم الداالج، ما أعى 

الستشهاعه.

يُجاري ضبااط يف وحادات عساكرية ميدانياة 
أرسى  ما1  تحقيقااٍت  »انرسائيايل«  الجياش  يف 
إلسطينيل، ُساجنوا يف أعقاب تنفيذلم أَْو محاولة 
تنفياذ عمليات طدن، أَْو علاس يف القدس أَْو الضفة 

الغربية. 
ويحرض لاؤالء الضبااط إَلاى الساجون نجراء 

لذه التحقيقات، بدد انتهاء التحقيقات م1 األرسى 
لدى جهاز »الشاباك«، باععاء محاولة إهم األسباب 
التل عإدت شبانا، غري منظمل وغالبيتهم من عون 
خلفية نشااط تنظيمال أَْو أمنل، إَلااى انقدا8 عى 

تنفيذ لجمات إرعية. 
صحيفاة  يف  الدساكري  للمحلال  تقريار  وأكاد 

»لآرتاس«، عاموس لرئيل، الجمداة، أن املدطيات 
التل استنتجها الضباط من تحقيقاتهم م1 األرسى 
الفلساطينيل، تفيد باأن منفذي عملياات الطدن، 
التال وقدت مناذ ترشيان األول املايض، اساتهدإت 
رماوز الددو »انرسائييل«، أي الجنوع »انرسائيليل« 

واملستوطنل.

ضباط »إسرائيليون«: عمليات الطعن الفلسطينية استهدفت رموز الجيش 

فلسطينيو 48: تهديدات 
نتانياهو »إعالن حرب«   

نّدع املواطنون الفلسطينيون عاخل األرايض املحتلة عا8 الا1، 
بترصيحات رئيس الحكومة »انرسائيلية« بنيامل نتنيالو التل 
تضّمنات تهديداً باقتحا8 القرى والبلدات الفلساطينية وتصديد 
عملياات القم1 بحال ألاليها، يف أعقاب عملياة »تل أبيب« التل 
وقدت قبل أسابوعل وُقتل إيها مساتوطنان، واتهام بتنفيذلا 
الشاهيد الفلساطينل نشاأت ملحم من بلدة »عرعرة« يف املنلث 

الشمايل.

مشروع قانون »إسرائيلي« يجيز 
  إغالق مساجد 

بااعر النائب بتسالئيل ساموتريتش، من »البيات اليهوعي«، 
ومداه 12 نائباً من كتل االئتاالف واملدارضة اليمينية، الخميس، 
إَلاى املطالبة بسن قانون يف الكنيست يهدف إَلاى إغالق مساجد، 
يف حال تم توجيه تهمة »التحريض عى انْرَلاااب« إَلاى خطباء 
إيها، وإل ما يظهر يف تفسري القانون املرإل بمرشوع القانون. 
والالإات أن الكنريَ من الخرباء القانونيال اعرتإوا بأن مدنى 
القاناون واسا1 وإضفااض للغاياة، بداياًة من تارك مصطلح 

التحريض عى انْرَلاااب لكذا عون تحديده. 
وأشار عدٌع من لؤالء الخرباء يف حديث للتلفزيون »انرسائييل« 
باأن لاذا املصطلح من املمكن أن يتسابَّب يف اعتقاال الكنري من 
ااة م1 عد8 تحدياد قواعد مصطلاح التحريض  الخطبااء َخاصَّ

وتحديد أساسياته.
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رفع العقوبات عن اإيران

روحاني: لحظة تأريخية ويوم انتصار الشعب اإليراني
  -  وكاالت

أشااع الرئياس انيرانال حسان روحانل، 
أماس األحاد، باالتفااق الناووي ما1 القوى 
الداملياة قائالً إناه يمنل »صفحاة ذلبية« يف 
تأرياخ إيران، متطلداً إىل مساتقبل اقتصاعي 
أقال اعتماعاً عى النفط ما1 خروج البالع من 

سنوات طويلة من الدقوبات والدزلة.
لكنه أشاار يف كلمة ألقالا أما8 الربملان إىل 
مدارضة مريارة لقرار رإا1 الدقوبات أمس 
السابت من جاناب إرسائيل وبداض أعضاء 
الكونجارس األمريكال ومن وصفهام بدعاة 
الحارب يف املنطقاة يف إشاارة إيماا يبادو إىل 
بدض خصو8 إيران من عول الخليج الدربية.

وانتهات يف إياران يو8 السابت أعاوا8ٌ من 
الدزلاة االقتصاعياة عندماا رإدات القاوى 
الداملياة عقوبااٍت أصابات طهاران بالشالل 

مقابل التزامها بكبح طموحاتها النووية.
وقال روحانل يف كلماة أما8 الربملان خالَل 
عرضه مرشوع موازنة السنة املالية انيرانية 
املقبلاة التل تبادأ يف ماارس آذار: إن االتفاَق 
النووي يمنُِّل »نقطاة تحول« القتصاع إيران، 
ولال منتٌج كبريٌ للنفط كانت أساواق الدالم 
مغلقاة أماماه إدلياا عاى مادى السانوات 

الخمس املاضية.
وقاال روحانل »املفاوضاات النووية التل 
نجحت بتوجيهات الزعيم األعى وععم عولتنا 

كانت بحل صفحة ذلبية يف تأريخ إيران«.
وأضااف »االتفاق الناووي إرصة يجب أن 
نستغلها لتنمية بالعنا وتحسل رإالية األمة 

وإرساء االستقرار واألمن يف املنطقة.«
رإا1  ما1  تزامنات  مؤثارة  خطاوة  ويف 

الدقوبات أعلنت طهران إطالق رساح خمسة 
أمريكيال منهم جيساون رضائيان مراسال 
صحيفاة واشانطن بوسات يف إطاار اتفااق 

لتباعل السجناء م1 الواليات املتحدة.
ويسااعد رإا1 الدقوباات واتفااق تباعل 
الساجناء عاى تخفياف الداداء بال طهران 
وواشنطن الذي خيَّم عى الرشق األوسط منذ 

قيا8 النورة انسالمية يف إيران عا8 ا7ا1.
وسيَُفكُّ اآلن تجميد أصول إيرانية بدرشات 
امللياارات من الدوالرات وساتتمكن الرشكات 
الداملية التل مندت يف السابل من التدامل م1 
إيران من اساتغالل سوق متدطشة لكل يشء 

من السيارات إىل قط1 غيار الطائرات.
وأصادرت وزارة النفاط انيَْرانياة تدميماً 

إَلااى كّل الارشكات بمضاعفة إنتااج النفط 
وإعاداع املحطاات النفطياة لتصديار النفط 
عربلا، ورإ1 مساتوى التصدير بمقدار 500 

ألف برميل يوميا بدءاً من أمس األحد.
وكانت لناك قيوع عى تصدير النفط خالل 
إارتة الحظر ولم يكن بوسا1 إيْاَران تصدير 
أكنار من مليون برميال يف اليو8 وكانت إيَْران 

مضطارة إَلااى تصديار نفطها إَلااى الصل 
والهناد وتركياا والياباان وكورياا الجنوبية، 
ولكن أزيلت كّل لاذه القيوع بانعالن عن بدء 
تنفيذ االتفااق النووي وقد أعلن املساؤولون 
انيَْرانياون أنهام يدتزمون اساتداعة مكانة 
إيَْران يف السوق النفطية ومنظمة أوبك ورإ1 
مساتوي التصدير من ملياون برميل يف اليو8 

إَلاى مليونل. 
ينظار الجمهورياون يف الوالياات املتحادة 
وحلفاء واشانطن يف الرشق األوسط -ومنهم 
إرسائيل والسادوعية- بتشاكك كبري للتقارب 
األمريكال انيرانال. وماا زالت لنااك جذور 

عميقة للتشكك بل البلدين.
وظهارت مدارضاة إرسائيال واضحاة يف 
بياان صاعر عن مكتب رئيس الوزراء بنيامل 

نتنيالو مساء السبت.
وقاال البياان »حتى بداد توقيا1 االتفاق 
الناووي لم تتخال إياران عان طموحاتها يف 
الحصول عى أسالحة نووياة وتواصل الدمل 
عاى زعزعاة االساتقرار يف الرشق األوساط 
ونارش انرلااب يف الدالم وانتهااك التزاماتها 

الدولية«.
وعّلال روحانال عاى أصاوات املنتقديان 
قائالً »الكل ساديد باستنناء الصهاينة وععاة 
الحرب الذين يشدلون الحرب الطائفية عاخل 
األماة انساالمية واملتشادعون يف الكونجرس 

األمريكل«.
وأعلنات الوكالاة الدولياة للطاقاة الذرية 
السابت أن إياران التزمت باتفاق أبار8 الدا8 
املايض م1 سات من القاوى الداملية لتحجيم 

برنامجها النووي، ما أعى إىل رإ1 الدقوبات.

معهد َأمريكي: سلمان يخطط للتنازل عن العرش 
البنه محمد وعزل بن نايف

رعب »إسرائيلي« من استخدام حزب اهلل طائرات هجومية وصواريخ »ياخونت«

  -  متابعات
نقال تقريٌر ملدهاد واشانطن لشاؤون الخليج 
عان “مصاعر عديادة رإيدة املساتوى” نياة امللك 
السدوعي سلمان بن عبدالدزيز التنازل عن الدرش 
لصالاح ابنه ويل ويل الدهاد ووزير الدإاع محمد بن 
سالمان، ضمن خطة تقيض أيضااً بدزل ويل الدهد 

ووزير الداخلية محمد بن نايف. 

ويقاول التقرير إنه وبحساب مصااعر مقّربة 
مان مجريات الخطة، أخرب امللك سالمان أشاقاءه 
بأن اساتقرار اململكة السدوعية يحتاج إَلاى تغيري 
الخالإة عى الدرش إَلاى عاموعية بل األبناء إيما 
لال اآلن أإقية بل األشاقاء، وبالتاايل نقل الحكم 

إَلاى ابنه محمد. 
مناذ تأسايس اململكة السادوعية عاا8 32ا1، 
انتقلات الخالإاة عاى الدارش من امللك املؤساس 
عبدالدزيز إَلاى ابنه سادوع إفيصل ثم خالد وإهد 
وعباد الله حتاى وصال الحكام إَلاى امللاك الحايل 
سالمان بن عبدالدزيز يف 23 كانون النانل / يناير 
2015. وبحساب انجراءات الحالية، إالخالإة عى 
الدرش تنتقال إَلاى ويل الدهد محمد بن نايف الذي 
وبحسب التقرير، تم تهميشه من قبل ابن عّمه ويل 

ويل الدهد محمد بن سلمان. 

وينقال التقرير أيضاً عن املصاعر قولها إن امللك 
سالمان اساتند يف خطته إَلاى التجربة األرعنية يف 
ترتياب انتقال الحكم مان الخالإة عى الدرش بل 
انخاوة إَلاى انتقال الخالإة عاى الدرش عاموعياً 
من امللك إَلاى أبنائه، واساتند أيضااً إَلاى أن األمري 
محماد بن ناياف ال أبناء ذكاور لدياه بينما األمري 

محمد بن سلمان لديه ولدين، سلمان ومشهور. 
ويقول تقرير مدد واشانطن لشؤون الخليج يف 

تقريره إن امللك سالمان ينوي التناازل عن الدرش 
البناه ولو ال يازال عى قياد الحيااة ليضمن عد8 
تهميش ذّريته وإخراجها من السالطة كما حصل 
ما1 أبنااء امللاوك السادوعيل الساابقل. ويلفت 
التقريار إَلاى أن املصاعر لام ترش إَلاى وقت محدع 
للدملياة التناازل ولكنهام قالوا إن ذلك قاد يتم يف 
غضون أسابي1، وأن امللك ينفل مئات املاليل حالياً 

لرشاء الدعم لقراره ضمن الدائلة الحاكمة.

  -  متابعات
البحرياة  ساالح  يف  كباريٌ  ضاباٌط  اعتارب 
»انرسائيلية«، أن روسايا زوعت ساوريا بصواريخ 
أرض – بحار مان طاراز »ياخونات«، وأن قساماً 
مان لاذه الصواريخ وصال إَلاى أيدي حازب الله، 
الذي قد يساتخدمه ضد بوارج حربية أَْو غواصات 

»إرسائيلية«. 
ونقلات صحيفاة »مدارياف«، الجمداة، عان 
الضابط »انرسائييل« قوله: »توجد بحوزة ساوريا 
صوارياخ ياخونت روساية، وتوجد تقديارات أنها 
انتقلت إَلااى أيدي حزب الله. وإرضية الدمل لدينا 
لال أن حازب اللاه سايطلل صواريخ كهاذه من 

سوريا«. 

ووإقااً للضاباط، إإناه »يتدال عاى إرسائيل 
أن تواجاه مجموعاة تهديدات محتملة واسادة يف 
جبهتهاا البحرية، بادءاً من حزب الله وساوريا يف 
الشامال وحتى تنظيم »الدولة انسالمية« وحركة 

حماس يف الجنوب«. 
وأكاد عاماوس يدلال، رئياس مدهاد أبحااث 
األمان القومال حاليااً والرئيس الساابل لشادبة 
االساتخبارات الدساكرية »انرسائيلية« أن »حزب 
الله يقف عى رأس تدريج التهديدات التل تواجهها 
إرسائيل يف الدا8 الحايل، ولياس النووي انيرانل أَْو 

حماس أَْو عاعش، وغريلا من التنظيمات«. 
ويف مقابلة م1 صحيفاة »يديدوت احرونوت«، 
قاال يدلل إن »املقاييس التل تحادع لذا األمر لل 
كمية املاواع املتفجارة التال يمكن للطارف اآلخر 
إنزالها عى إرسائيل وعمقه االسرتاتيجل«، مضيفاً 

أن »حازب الله لو الجهاة الوحيدة التل لم تضدف 
قوتهاا يف السانوات الخماس األخارية، وتواصال 
التسلح بصواريخ طويلة املدى. وإيران تقف خلفه، 

وبدد تدمري صواريخه ستجدع مخزونه«. 
وكتبات صحيفة »يديداوت أحروناوت« أنه يف 
الوقات الذي تساوع إيه تقديارات يف »إرسائيل« أن 
بحوزة حزب اللاه 150 ألف صاروخ، قال يدلل إن 
»الدادع ليس مهماً. املهم لو أن حزب الله يحسان 
طوال الوقات من نوعياة صواريخاه طويلة املدى 
وعّقتها وقدرتها عى حمل رؤوس حربية متفجرة. 
إهاذه صوارياخ يمكنها رضب تجمدات ساكانية 
ومواقا1 اسارتاتيجية نرسائيال. ويف ماوازاة ذلك 
يتازوع الحزب بطائرات مان عون طيار، بما يف ذلك 
طائرات لجومية، وبصواريخ بر - بحر وبطاريات 

متطورة للدإاعات الجوية«. 

السودان يلمح إلمكانية التطبيع 
مع )إسرائيل(!!

  -  متابعات
إتح وزير الخارجية السوعانل، »إبراليم غندور«، الباب 
واساداً أماا8 إمكانية تطبي1 باالعه م1 )إرسائيال(، األمُر 
الذي يشاكل تراجداً يف مواقف النظا8 الحاكم يف الخرطو8، 
والذي كان يدترب، يف وقت سابل، مجرع الحديث عن الكيان 
الصهيونال بصورة إيجابية »جريمة«، بحساب ما أإاع به 

تقرير نرشه موق1 صحيفة الدربل الجديد. 
ورأى مراقباون يف إعاالن وزيار الخارجياة الساوعانل 
االستدداَع لدراساة التطبي1 م1 )إرسائيل( تغليباً للحكومة 
ملصالحها عى حسااب أية محدعات إكرية وأخالقية، وأنه 

تجسيد لتقلبات تسجل يف السياسة الخارجية للبلد. 
كما اعتربوا أن استقبال الحكومة، خالل الفرتة املاضية، 
لرئيسة جمدية الصداقة م1 إرسائيل، »تراجل مصطفى«، 
وعقاد لقااءات مدهاا عاى مساتوى رئياس الجمهورية، 
»عمر البشاري«، إضال عن إرشاكها يف الحوار، رغم إْسَقاط 
الجنسية السوعانية عنها بوصفها »خائنة للبالع« لتأييدلا 
التطبيا1 م1 الكيان الصهيونل، وزيارتها لتل أبيب، بمنابة 
أوىل خطاوات التغياري يف مواقف الخرطو8 مان )إرسائيل(، 
بحيث تقدر السياساية للخرطو8 أن عداء )إرسائيل كّلفها 
إاتاورة بالظة ألناه يقف حجر عنارة أماا8 التطبي1 م1 

أَمريكا. 
وقاال املحلال السايايس »أحماد كامال«: إن »إرسائيل 
عموماً قضية حساساة للحكومة، ولكن ترصيحات غندور 
اة إذَا  تؤكاد أنه ال مانا1 لديها من إتاح ذاك البااب، َخاصَّ
نظرنا لدالقات الساوعان الخارجية، والتل يمكن أن نسجل 

عليها أنها متقلبة جدا، وإقاً ملصالح محدعة«. 
وأضااف أنه إذَا وقاف التطبي1 م1 إرسائيال عقبة أما8 
التطبي1 م1 واشنطن واستقرار الحكم يف البالع، »إال أعتقد 

أن الخرطو8 ستدرتض عى الذلاب يف لذا االتجاه«. 
ويف لقاء تشاوري بالخرطو8، الخميس، أثار متحدث قضية التطبي1 م1 )إرسائيل(، مشريا ملا يدور يف 
الغرف املغلقة بل الخرطو8 وواشنطن من نقاش حول حرج األخرية من مواقف السوعان الددائية من تل 
أبيب، واعتبارلا التطبي1 م1 )إرسائيل( مدخال لخلل عالقات طيبة مدها، ليدقب الوزير »غندور بأن لذا 
الرأي يمكن إخضاعه للدراسة، قبل أن يدوع ويؤكد أن البالع ال ترلن عالقاتها م1 عولة عى حساب عولة 
أُْخاَرى، ولو رع لم يكن يتوقده الحارضون بالنظر إَلاى مواقف الحكومة الساابقة، والتل كانت ترإض 

مجرع لفظ كلمة )إرسائيل( وتددلا خطا أحمر. 
وأخاذت قضية التطبي1 م1 إرسائيال حيزا عاخل اجتماعات لجنة الشاؤون الخارجية، التابدة ملؤتمر 
الحاوار الوطنل، الاذي انطلل يف الخرطو8 يف أكتوبر/ ترشين أول املاايض، حيث ظهرت مطالب برضورة 
التطبيا1، ما أعى إَلاى انقساا8 اللجنة بل مؤيد وراإض للفكرة، إَلاى أن قررت اللجنة األسابوع املايض 

إرجاء حسم تلك النقطة لوقت الحل. 
ويف ترصيح صحفل، قال عضو لجنة الشاؤون الخارجية، »أساامة النور، إن اللجنة انقسامت بشأن 
قضياة التطبيا1 م1 الكيان الصهيونل، حيث يارى الراإضون أن الخرطو8 تقف ضاد الكيان الصهيونل 
باعتبااره نظاماً عنرصياً يسادى إَلاى إقاماة عولة عينية باملنطقة ال تقف حدوعلا عند إلساطل، بينما 

ترى املجموعة املؤيدة للتطبي1 أن تبنل مواقف البالع الخارجية يجُب أن يتم وإل للمصالح واملتغريات. 
يُذكر أنه منذ وصول النظا8 الحايل إَلاى الحكم يف ااا1، ناصب )إرسائيل( الدداء وعمد إَلاى تقديم يد 

الدون للفصائل التل تقاتلها يف إلسطل، وجالر بتأييدلا وععمها، ال سيما حركة حماس.



تهزمها اإيران فتنتقم من اليمن:
السعودية يف مأزق!

كلمــــــة أخـــــيرة 

علي المحطوري
ماأزق  يف  السادوعية 
انزالقهانحوخياار  مناذ 
مباارشة،  الحاروب  شان 
وعدوانُهاا عاى اليمنراكم 
املنطقاة،  يف  خيباتهاا 
إقليميا  والتازت ليبتُهاا 
رإا1  وجااء  وعولياا، 
عان  الدولياة  الدقوباات 
الرياض حنقا  ليزيد  إيران 
إىل حنقها، ورغم مدتقدلا 
»قضااء  يشء  كل  باأن 
وقدر«  ويجب التسليم به 
- ولل الدقيدة التل تدجن 
بها شدبها، وأتباعها لالستسال8 لها -  لكنها بالنسبة لها 
عقيدة لم تستط1 أن تقبل بها لتسلم بدجزلا عن تحقيل 
أي انتصار يف اليمن، وأن تؤمن بفشل املواجهة م1 إيران، 
وترضخلارضورة الداوعة إىل املنطال والدقال، وتراجا1 
أخطاءلاا يف عماو8 املنطقة، وتتوقف عن سياساة البي1 
والرشاء يف النخب عى حسااب أمن واساتقرار الشدوب، 
وتدلام أنها مطالبة بتغيري شاامل يطاال كل يشء لديها، 
بادءا من التخيل عن »األإاكار الولابية« وصوال إىل كل ما 
يتدلل بالسياسة واالقتصاع، وإعارة الحكم، وتتخلص من 
التبدياة الدمياء ألمريكا، ولل إن اساتطاعت إدل ذلك..

تمكنت مان الحفاظ عى »الدولة السادوعية النالنة«، ما 
لم إإن األحداث والتطورات تؤرش إىل »أيا8 سوعاء« تنتظر 

نظا8 آل سدوع مهما بالغ يف الدناع واملكابرة.
وماا يمكن اساتخالصه من عروس جراء كساب إيران 

»مدركة النووي« ورإ1 الدقوبات عنها ما ييل: 
- إشال مساار التبدياة للغارب..وأن األسالم للادول 
الطامحاة للتحرر اعتمااع القاعدة الذلبياة القائمة عى 
»الشدب والقوة املسالحة، والسياسة، واالقتصاع املقاو8 
الغري مدتمد عى النفط« إذلك لو الطريل األسالم لبلوغ 

األلداف الوطنية الدليا.
- عقام الرلاان عى أي عالقة م1 أمرياكا أو غريلا ال 

تكون قائمة عى الندية.
- عد8 قادرة أمريكا عى خوض الحارب املبارشة أما8 

عولة مسلحة، وشدب مسلح مستدد للقتال والتضحية.
- واقدياة الرلان عاى »الصرب االسارتاتيجل«، وعد8 

االستدجال لقطف النمرة قبل أوانها.
وبشاأن ما يصيب املنطقة من تداعيات جراءما تحقل 
نيران مان رإ1 للدقوباات واحتفاظها بمارشوع نووي 

سلمل باعرتاف الدالم ما ييل:
- أوال الكيان انرسائييل، وما شادر به من لزيمة أما8 
اعارتاف الدالام بنووي إياران، ولذا يقلص من مسااحة 
الخيارات املتاحة أما8 تل أبيب ويجدلها تندإ1 نحو شان 
حارب يف املنطقة نثبات أنها موجوعة، وقبل أن تساتفيد 
إياران مان أموالهاا، حياث مخاوف تال أبيب مان تزويد 

طهران لحركات املقاومة باملال والسالح.
- وبالنسبة للسادوعية، إينطبل عليها ما ينطبل عى 
تال أبيب، بل لدال الرياض حاليا يف أشاد حااالت الحنل، 
والساخط، ولن تكتفل بما أقدمت عليه من اساتفزازات 
نيران وساوف تواصل التصديد وتمارس سياساة حاإة 

الهاوية.
- ما ينبغل لشادبنا اليمنل أن يرإ1 من وترية اليقظة 
واالساتدداع ألساوأ االحتماالت، حيث ال مكان لالسرتخاء 
أياا كانات االنتصاارات امليدانية، بال عليه االنتبااه إىل أن 
الرياض غري مقتندة باستقاللية القرار اليمنل عن إيران، 
األمر الذي يدإ1 الرياض نحو خيارات تصديد لتغطل عى 
لزائمهاا، وال أبالغ إذا قلت بأنه ال ياريض الرياض لرتع– 
حساب زعمها-  عى إيران إال بإسقاط »صنداء« والغارة 
عاى مبنى أمان الداصمة مؤرش تصديد يف ذلك الساياق؛ 
ولذا ما يحتم علينا جميدا يف مختلف الجبهات الدسكرية 
والسياسية وانعالمية املزيد من التالحم والتكاتف، وعد8 

الرلان عى تدب األعداء.
- ما يجب عى شادبنا اليمنل أن يدركه أنه غري مدنل 
بالنزاعات السدوعية انيرانية، وأنه ولو يتصدى للددوان 
السادوعي األمريكال إألناه يداإا1 عن نفساه لو وعن 
مصلحته لو، وأن السادوعية مخطئة يف حسااباتها، وأن 
إرصارلاا عى ربط الشاأن اليمنل بإياران مجرع ولم ال 

صلة له بالواق1 عى األرض إطالقا.

 سياسية- شاملة
تصدر كل اثنل وخميس

الس���عودي حينما يُعط���ي بتوجيه من األَمريكي َواإلس���رائيلي لش���خص هنا أَْو 
َنه يعتبُر كاسباً بأكثر مما  عاً، إمنا ألأِ جماعة هناك قليًا من املال فهو ال يُعطي تبُرّ
أعطى، إنه اشترى ثروتك التي هي أكثر بكثير مما أعطاك، اشترى نفسك وقَيَمك 
وأَْخَاقك، فصفقة اخلونة هي صفقة خاس���رة، ما قدموه عظيٌم وما حصلوا عليه 

قليل ويسير..
السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي  الددع )2ا( انثنل ا1 يناير 82016  املواإل ا ربي1 النانل 37ل1لا

اااْلِم االجتماعالِّ يف الايَاَمااِن  لياس رساً القاوُل إن مساتقبَل السِّ
مرلاوٌن بدور تداز يف املداَعلة السياساية التل يُراُع لها أن تتشاكََّل عى 
اخت ثنائية التجزئة عى أسااٍس جهوي بل  إيقااٍع طائفلٍّ بدد أن ترسَّ

أبناِء الشمال وأبناء الجنوب لألسف الشديد.
وبالتايل إإن احتدا8َ الُداْدَوان واملدارك يف وِمن حول تدز، غريُ منفصٍل 
عان املخّططات انجرامية التل تدإ1ُ نحَو رشذمة وتجزئة املجزَّأ، وَصّب 
الزيِت عى النار يف ما يتدلل بالحساسيات املناطقية واملذلبية بل أبناء 

البلد الواحد.
وقاد كان اللقااُء الذي جم1 مؤخاراً بل نخبٍة من أبنااء تدز برئيس 
اللجنة النورية الدليا شاّفاإاً إىل الحّد الذي سمح بمناقشة املخاوِف من 
مصاري تدز وأبنائهاا إذَا ظّل عقالؤلا مغيَّبل عان األعوار الوطنية التل 
اضطلا1 بهاا آباؤلم يف املاايض القريب من تَأرياخ الايَاَماان الحديِث 
واملداارص، عندماا كانت تدُز مشادالً للحركة الوطنياة يف ُعمو8 البالع، 

وحاضنًة ملختلف التيّارات السياسيّة عى تضاّعلا وتناقضاتها.
وقد كان خطاُب األساتاذ محماد عيل الحوثل أما8َ أبنااء تدز حاإالً 
بالرؤى الوطنية التال يمكُن البناُء عليها باتجاه مللمة الجبهة الداخلية، 
وتوحيد الصّف الايَاَمانل من جديد، عى أساس من التساُمح والتدايش 

والقبول باآلخر، بديداً عن َغَلبَِة الُقوَِّة من أَّي طرف كان.
ومما لفت انتبالل يف الخطاِب أن الحوثل أّكد بأن السالَح ليس حالً، 
وال يمكُن إلغاَء اآلخر بالُدنف وبالقوة، مستشاهداً بالحروب السّت التل 
ُشنَّت عى صددة، وأّعت إىل نقيِض ألداإها تماماً، حيُث أصبحت جماعُة 
الحوثل – أَنَْصاار الله- قوًَّة شادبيًة كاساحًة، برغام أنها كانت مجرع 
أقلية مساتضدفة، حل شن النظا8ُ الساابُل ُعاْدَوانَه عليها وعى أبناء 

صددَة يف ل200.
الحوثال أشااع يف خطاباه أَيْااضااً بمَكاناة تداز النقاإياة وبَدور 
نخبتهاا الُكفاؤة واملؤللاة، إضاإاًة إىل األعوار 
البطولية ألبنائها ومقاتليها يف جبهات التصّدي 
والصماوع، وقاد كان محقااً يف تقييماه الاذي 
قاد يغيب عان أذلاان البدض يف ظاّل الصخب 
انعالمال املتزاياد حاول حصاار تداز، إلاوال 
انخراط أبناء تداز والتحاقهم بالجيش واللجان 
الشادبية، َلكان الُغازاُة واملرتزقة قد تمّكنوا من 
احتالل تدز كما إدلوا يف عدن، وعليه إإنه مهما 
ظهار يف الواِجااَهاة من سياسايل وإعالميل 
تدزيل منخرطال يف الُداْدَوان عاى الايَاَمان، 
إهذا ال يُلغل حقيقاَة أن غالبيَة أبناء تدز كانت 

وستبقى إىل صفِّ الوطن.
النورياة محقااً  اللجناة  رئياُس  كان  وقاد 
وذكيااً عندما ربََط بل املنقاف والقبول باآلخر، 
اااُل لاو األقاَدُر عى  إاننسااُن املتدلاُم واملؤلَّ
استيداِب املختِلِف والتدايُِش مده، يف ظّل قواسَم 
مشارتكٍة، وإال تصبح النقاإاة لنا مجرع اععاٍء 
يدَحُضه الواق1. وإذا كانت للسياسيل حساباٌت 
تجَدُل أحَدلم يصبح مؤمناً ويُميس كاإراً بالوطن، إإنَّ املنقَف الحقيقل 
يظلُّ عى اتّسااٍق م1 املباعِئ والنوابِت التل تجَمُده حتى باملختلفل عنه 

يف املوق1 السيايس، ويغدو الوطُن يف ظلِّها أسمى املقدَّسات.
مان تدز الحاملة نتطل1ُ إىل انتصاٍر كبرٍي لشادبنا يدَحُر الُغزاَة والُغالَة 
والطغااَة، وبقدر ماا تكوُن تدز حاارضًة يف املداَعلة الوطنياة، بقدر ما 

تكوُن َوحدة واستقرار الوطن يف الشمال ويف الجنوب.
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عبداهلل علي صبري

ال تمنحوهم الفرصة لغسل أيديهم من دمائنا!
عباس السيد

بإعاالِن املؤتمِر الشادبلِّ وأَنَْصااار الله 
رإَضهماا ملواَصلاة الحوار يف ظّل اساتمَرار 
الُداْدَوان والحصاِر املفروض عى الايَاَمان، 
أقفل الساتار عن مرسحية الحاوار الدبَنية 

امُلِملَّة التل استمرَّ َعااْرُضها َطَواَل أشهر. 
عخال املخارُج املرسحل، باان كل مون، 
ومسااعُده، ولاد الشايخ، يف ورطاٍة مهنية 
وأخالقياة، إذ ال يمكان لهماا االساتمَرار يف 
عرض املرسحية بدد انساحاب أَنَْصااِر الله 

واملؤتمر من خشبة الَدْرض. 
ُحرشت األَُماام املتحدة يف زاوية حرجة، 
اا أن  وباتات مصداقيتُهاا عاى املحاك. إإمَّ
تستديَد عوَرلا كمنظمة أَُماامية، أَْو تستمر 
يف أعاء مهماتهاا املفضوحة كرشكة متددعة 
الجنسايات ننتااج وتنفيذ السايناريولات 
التل تتلقالا من كواليس األَْقويَاء واألغنياء. 
ًة يف َحّل  إذا كانات األَُماااُم املتحدة جااعَّ
املشكلة الايَاَمانية، إدليها أن تحرر نفسها 
أوالً من سايطرة » التحالف« وليمنة القوى 
الدولية وانقليمية نفساها التل اساتباحت 
عمااء الايَاَمانل، وتدمل حنيناً للسايطرة 

عى أرضهم ومقدراتهم. 
األشاياَء  تساّمَل  أن  أَيْااضااً  عليهاا 
بأسامائها. إماا يجاري يف الايَاَماان مناذ 
أكنر من عرشة أشاهر، ليس رصاعاً طائفياً 

أَْو مناطقيااً، وال نزاعاً بال أطراف يمنية ا 
كما يحلو لها وملساؤوليها تساميتَه ا. لذا 

لحقيقاِة  وقاٌح  توصياٌف 
املشكلة وأطراإها. 

 إالنازاُع املسالُح بال 
األطاراف الايَاَمانية ليس 
ساوى حلقٍة من مؤامرات 
الخارجال،  الُدااْدَوان 
مان  متطايارة  وشاظايا 
مداركاه التال يخوُضهاا 
ضاد الايَاَمانيال بطاُرٍق 

وأعوات مختلفة. 
ما يجاري يف الايَاَمان 
خارجال  ُعااْدَواٌن  لاو 
سااإٌر تقوُعُه السادوعية 

وتشاارك إيه عوٌل إقليمية 
وأجنبية ومنظماات إرلابية عابرة للحدوع، 
يف ظّل حصاٍر خانل وغري مسابوق يف تَأريخ 

الحروب بل الدول. 
 عور املنظماة الدولية لم يكن متقاعسااً 
أَْو متخاذالً إحساب، بل وصال َحدَّ التواطؤ 
واملشاَركة، ولواللا ملا تجّرأ التحالُُف ورَضَب 
حولناا ساياجاً محكمااً، تحاول عاى إثره 
الايَاَماان إىل ساجن كبري مسااحته نصف 
ملياون كيلومارت مربا1، ليجاد 25 ملياوَن 
يمنل أنفسهم محارصون.. ال غذاء، ال عواء، 
ال وقوع، ال ماء، ال كهرباء، وال.. وال.. وال... 

األَُماااُم املتحادة ومجلاُس األمان، لم 
َمان منحاوا »التحالاف« الضاوء األخارض 
الرتاكاب ُكلِّ تلاك املجازر 
والجرائام، إالقراُر 2216 
ا عى سابيل املنال ا أشبه 
باا«شايك عاى بيااض« 
وُخُصاااْوصاً إيما يتدلل 
بمنح من أسامالا القرار 
الَحلَّ  املجااورة«  »الادول 
ُكّل  ومراقباة  تفتياش  يف 
املناإاذ البحرياة والربياة 

والجوية. 
 تحياٌة لحازب املؤتمر 
أعلان  الاذي  الشادبل، 
رإضاه  عان  بشاجاعة 
الساتمَرار الحاوار يف ظاّل 
الحارب والحصاار، وما1 َمان ال يمتلكون 
القارار. تحياٌة ألَنَْصااار الله الذيان أعلنوا 
نفاَس املوقف أيضاً. التحية للسايد عبدامللك 
الحوثل، رمز الصموع والكرامة الايَاَمانية. 
ال يحتاج التحالاف انقليمل والدويل ضد 
الايَاَماان من لذه الحوارات ساوى صورة 
تجما1 مان يصُفهام زوراً بأنهام »أطراف 
األزماة«، ولم كماا ظهروا يف الصاور التل 
التقطت يف ُكّل الحوارات السابقة »يمنيون«. 
لذه لل الرساالة التل يرياد التحالف ا 
بمداوناة األَُماام املتحدة - أن يكرَِّساها من 

خالل جوالت الحوار املرسحال أما8 الداخل 
بال  »الحارب  التَّأرياخ:  وأماا8  والخاارج 
الايَاَمانيال، لم من يقتلاون بدضهم، وال 
عالقة للسادوعية والوالياات املتحدة وبقية 

عول التحالف بما يجري«. 
يريادون أن يقولاون أيضاً: أُنُظاروا، لا 
نحان نبذل جهوعاً متواَصلاًة لجمدهم حول 
طاولة الحوار، لكنهم لألساف يفشالون وال 
يصلون إىل تواإل إيماا بينهم.. نحن مجرع 
وساطاء، وحربناا تهادُف نرغامهام عاى 
الساال8. ولاذه مغالطاة واإارتاء وجريمة 
مان  وبشااعة  عموياة  أكنار  »عنقوعياة« 
مفدول القذائف املحرماة التل يلقونها عى 

الايَاَمانيل. 
عاى أَنَْصاار الله واملؤتمار عد8 الرتاج1 
عان موقفهماا الراإاض للحاوار الدبنل.. 
التمسك بهذا املوقف يفضحهم ويحارصلم 

أكنر مما يحارصوننا. 
ععولام يقتلونناا. لكن ال تسااعدونهم 
يف تساجيل جرائمهام ضاد بدضناا أَْو ضد 
مجهاول. ال تسااعدونهم يف غسال أيديهام 
مان عمائنا. ععاوا ِمَلافَّ القضياة مفتوحاً 

كجراحنا الغائرة التل لن تندمل. 
 ععاوا األيتا8 واألحفاع واألجيال يدرإون 
وأوليااء  الضحاياا  ذوي  ععاوا  الحقيقاة. 
الد8 يدرإاون قتَلة آبائهام وأجداعلم، إهم 

املدنيون وحَدلم بالقصاص أَْو الدفو. 


