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قائد الثورة الشعبية يوجه باإلفراج عن 37 سجينًا معسرًا بالسجن الحربي

13 مكونًا سياسيًا يدينون صمت األمم المتحدة ويطالبون بوقف العدوان وفك الحصار
مصرع 10 مرتزقة وإصابة 20 آخرين وتدمير 3 عربات في العمري والسيطرة على 3 مواقع هامة بمسراخ تعز

قصف صاروخي يوقع عشرات القتلى والجرحى من المرتزقة بالقصر الجمهوري بمأرب وغرب مفرق الجوف

مصدر عسكري: سلسلة جبال هيالن تحت سيطرة الجيش واللجان الشعبية بشكل كامل
يف لقائه باأبناء تعز.. رئي�س اللجنة الثورية يك�سف طلباً لولد ال�سيخ بوقف ا�ستهداف ال�سعودية ويرد عليه:

لن نوقف إطالق الصواريخ حتى يتوقف العدوان
تعز جبهة متقدمة في وجه الغزاة وأبناؤها مثال الصمود
لدينا تواصل مع أبناء الجنوب لتوحيد الجهود الوطنية ضد المحتلين

فاجعة كربى يف بالد الرو�س.. الطريان ال�سعودي اأمريكي يق�سف حمام جارف
دماء وأشالء املدنيني تلتصق بالجدار الساخن!
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  - خاص:
تقاُف الجهااُت املساؤولُة يف الباالع أماَ  
اختبار كباري يف إَطار محاَربة الفسااع، عىل 
خلفيِة االشتباِه بقضية قوامها 700 مليون 
رياال والتل لم يجِر توريُدلا من خرع الهيئة 
الداماة للربياد يف مديرياة ضاوران آنال، 
وقوبل ذلك بتديُّت يحيى اليهمل مدير الفرع 
والاذي واَصَل يف تديته لحدِّ االعتداء املساّلح 
عىل الفريل الذي تم تكليُفه من إعارة الهيئة 

واللجية الرقابية الدليا.
صحيفة »صادى املسارية« حصلت عىل 
بالغ صحفل من الهيئاة الدامة للربيد يؤّكد 
وجاوَع تالُعاب بالحساابات يف مكتاب بريد 
ضوران آنل بمحاخظة ذمار بلغت أكير من 
نصف مليار ريال حتى 31 عيسامرب املايض 

ولو موعد الجرع السيوي.
الربياد  إعارَة  أن  الهيئاة  باالغ  َوأَكَّاااَد 
بمحاخظة ذماار لم تتجاَوْب ما4 مطاَلبات 
الهيئاة بالتحقيل يف ذلك التالُعب، وبياًء عىل 
ذلاك تم تكليُف لجية من إعارة الهيئة الدامة 
لليازول، وتدرضات اللجية لقطااع ولجو  
مساّلح يف رحلتهاا إَلاى الفرع املساتهدف، 
وأصيب أربدٌة من أَْخَراع اللجية املكلفة بييهم 

نائُب مدير عا  الهيئة.
وبحساب ماا كشاف عياه عايل الدماع 
رئياُل اللجية الرقابية خإن قضيَة الفسااع 

َث أن  لاذه لهاا خصاوٌل أخارى؛ كونه تحادَّ
عملياة املماطلاة يف تورياد املبالاغ تشامل 
بداض الفاروع يف صيداء والبيضااء وذمار 
واملحاخظاات الجيوبياة، ما يؤكاد أن لياك 
َمان لم يُراِع وْض4َ البالع التال تُدانل عدواناً 
شاامالً ميذ عرشة أشاهر ليضاعَف مداناة 

الشدب اليميل بالسطو عىل املال الدا .
ويقاوُل رئيل اللجية الرقابياة إن مديَر 
الهيئاة الداماة للربياد ُطلب مياه الحضور 
»ملياقشاة سابل التدامل م4 بداض قضايا 
الفسااع وميها قضية تلكؤ بدض مسائويل 
الربيد يف عادع من الفروع واملياطل يف توريد 
املبالغ إَلاى املركز تحت مربراٍت والية ومن 
لاذه الفاروع خاروع قريبة مان الداصمة 
جيوبياة  ومحاخظاات  والبيضااء  صيدااء 
وذماار ميها خرع الربياد يف مديرية ضوران 
آنال محاخظاة ذماار، حياث وصال املبلُغ 
لت كحالة  إىل حاوايل 700 ملياون ريال ُساجِّ

اشتباه«.
ويوضح الدمااع أنه جارى التواصُل م4 
مسؤويل الربيد بمحاخظة ذمار وتم إبالُغهم 
برضورة توريد املبالغ وقوبلت تلك املطالبات 
باملماطلة من قبل مدير خرع الربيد بمديرية 
ضاوران آنل، ما عخ4 الهيئاة الدامة للربيد 
لليزول؛ بغَرِض إجراء عملية جرع للتأكد من 

وجوع املبلغ.
وحصلات صادى املسارية عاىل تقريار 
خاص مان اللجية الرقابية يؤكد أن من ألم 

األساباب التال راكمات الفسااع يف الفروع 
التحرك بتيسايل مسابل مياذ 2011 وحتى 
اآلن يقوعه ثالثة أشياص من نفل امليطقة 
ولم عبدالحميد الصيح رئيل الهيئة الدامة 
للربيد ساابقاً الاذي تمت إقالتاه قبل حوايل 
شاهر واساتبداله بالدكتاور محماد مرغم، 
وأيضااً لاعي اليهمل نائاب مدير خرع بريد 
محاخظاة ذماار، ولو شاقيل مدير مكتب 
ضاوران آنل، ويحياى اليهمال مدير خرع 

بريد ضوران أنل.
وأشاار التقرير إىل أن حجام الدجز كان 
5ل ملياون رياال عاا  2011، وتضاعف إىل 
أن وصال إىل أكير من 750 مليون ريال الدا  

امليرص  2015 .

• مدير فرع الربيد يقوُد قطاعاً 
مسلحاً ضد لجنة مكلفة من 

الهيئة العامة
ر األماُر وكشاف عن جاناب جديد  تطاوَّ
لتديُّات مديار خارع الربياد بضاوران آنل 
ُر يكِشاُف  ولو يحياى اليهمل، ذلاك التطوُّ
عياه رئياُل اللجياة الرقابية بالقاول: »ما 
أن وصال الفرياُل إَلااى نقيل يسالح حتى 
تفاجأوا بقطاع يتزَُّعماه مديُر الفرع يحيى 
اليهمال، مطالبان الفريَل بالرجاوع إَلاى 
صيداء بالتهديد والوعيد لهم، ولكن الفريَل 
أرصَّ واساتمرَّ وعّزز بطقم أميال للمراخقة 

والحماياة مان صيدااء حتى إنجااز مهمة 
الفريال املكّون من نائب مديار ليئة الربيد 
وميدوبن عن اللجية الرقابية الدليا واللجان 

األميية«.
حاعثاُة التقط4 املسالح لم تُيْاِن اللجيَة 
املكّلفة عن مواَصلة طريقها، بحسب رواية 
رئيال اللجياة الرقابية، والذي يشاريُ إَلاى 
أن اللجياَة املكلفَة وصلت إَلااى خرع الربيد 
بضاوران آنل، ولياك بادأت خصوٌل جديدٌة 
للقضية بدأت باساتفزاز حارِس الفرع الذي 

كان متواجداً لوحده يف ذلك الحن.
ويواصل رئيال اللجية الرقابية كْشاَف 
مالبساِت القضية بدَد وصول اللجية املكّلفة 
بالجارع إَلاى خارع الربيد ويقاول: »تفاَجأ 
الفرياُل بمجاميا4َ يقوُعلاا مدياُر الفارع 
ُق املكاَن وتطلل أعارية نارية، مما أَعَّى  تطوِّ
إَلااى إَصابَِة نائب مدير الهيئة الدامة للربيد 
وميدوب اللجياة الرقابية الدليا وخرَعين من 
أَْعَضااء اللجان الشادبية، بل وتام االعتداُء 
بأعقاب البيااعق عىل بقية أَْعَضااء الفريل 

وإْطاَلق اليار عىل أحدلم بدد احتجازه«.
ولام تيتِه القضيُة املتميلة بالساطو عىل 
األموال الدامة، حياث أن تلك الجهوَع انتهت 
يف تلاك الواقدة باحتواء الوضا4 األميل بدد 
حاعثاة إْطااَلق الياار عاىل اللجياة املكّلفة 
بالجارع، لكان القضية الرئيسايَة ماا تزاُل 
تيتظُر خصوالً جديدًة ساتواِكاابُها صحيفة 

صدى املسرية وتيقلها للرأي الدا .

  - خاص:
 التقى إسماعيُل ولد الشيخ مبدوث 
األمام املتحادة خاالل زيارتِاه الحالية 
لليمن أمل األربدااء يف صيداء بجمي4 
يف  املشااِركة  السياساية،  املكوناات 
مؤتمار الحاوار الوطيال واملوّقدة عىل 
اتفاق السالم والرشاكاة الوطيية والتل 
شاركت أَيْاضاً يف حوار موخيبيك والبالغ 
عدعلا حوايل 13مكوناً، باستيياء حزب 

اإلصالح.
 وحارض اللقااَء سابدٌة مان ممييل 
مكونات سياساية ولم محمد مسادد 
الرعاعال األمن الدا  املسااعد للتيظيم 
وعبداملجياد  الياارصي،  الوحادوي 
ياسان عضاو األمانة الداماة للتيظيم 
الدائارة  رئيال  الياارصي  الوحادوي 
القانونياة، َومحمد الزبريي األمن الدا  

املسااعد لحازب البدث الدربل االشارتاكل، 
ونبيال الوزيار نائاب األمان الداا  التّحاع 
القاوى الشادبية، وغالاب مطلال عضاو 
الهيئاة السياساية ملكون الحاراك الجيوبل 
املشارك يف مؤتمر الحوار الوطيل، وحسيبة 

الشاييف األمن الدا  املساعد لحزب الددالة 
والبياء، وحسان زيد ويارس الحوري األمن 
الداا  واألمن الدا  املسااعد لحازب الحل، 
باإلضاخاة إَلاى مميلن عان مكون األحزاب 
الياشائة املتحالفاة ما4 أنصار اللاه، ولم 
الجرماوزي  َولطاف  الحجاري  عبدامللاك 

َوعبدالوارث صالح َوأحمد الدليل.
 ويف اللقاء أعان مميلاو أَْطاَراف الدملية 
السياساية صمات وتقاعل األمام املتحدة 
الذي بلغ َحدَّ التواُطِؤ م4 الددوان السدوعي 
األمريكال عاىل اليمان، والحصاار اليانل 
الذي يفتك بالشادب، مطالبن األمم املتحدة 

بتحمل مساؤوليتها تجاه لاذا الددوان 
الغاشم وغري املربر والدمل الفوري عىل 
وقف الددوان ورخ4 الحصار بشكل كيل، 
كماا طلبوا مان مبدوث األمام املتحدة 
لليمان إساماعيل ولاد الشايخ رسعاة 
الدمل عىل اساتئياف الحوار السايايس 
بن جمي4 املكونات السياساية املكونة 
للدملياة السياساية االنتقالياة يف البلد 
والتل شاركت يف مؤتمر الحوار الوطيل 
داة عاىل اتفاق السالم والرشاكة  واملوقَّ
الوطيية واملشااركة يف حاوار موخيبيك، 
الاذي كان ميدقاداً يف صيدااء بإرشاف 
األمام املتحادة قبل أن يوقَفاه الددوان، 
وذلاك من اليقطاة التل توقاف عيدلا، 
حيُث أشاروا إَلاى أّن قراَر مجلل األمن 
َن يف أحد بيوعه الدمل  رقم )2216( تضمَّ

عىل استئياف لذا الحوار.
 الجدياُر بالذكار أن مبداوَث األمام 
املتحدة لليمن إساماعيل ولد الشيخ كان 
قد التقاى خالَل اليومن املاضين يف صيداء 
بمميلن عن أنصاار الله وعن حزب املؤتمر 
الشادبل الداا ، يف لقااٍء جمدهام بشاكٍل 
مساتقٍل، ناقشاوا خياه آخار مساتجدات 

الوض4 الرالن. 

  - خاص:
أكد مشاايُخ ووجهاء وأبياء قبائل مديرية السوع 
احتجاجياة رضورة  وقفاة  يف  عماران  بمحاخظاة 
اليميال  الشادب  أبيااء  اصطفااف وتالُحام كاخاة 
ووقوخهم ما4 الجيش واللجان الشادبية يف التصدي 

لتحالف الرش الباغل.
وأشار املشااركون يف الوقفة التل حرضلا عضُو 
مجلل اليواب الشيخ أحمد الدقاري وعضو املجلل 
املحايل باملحاخظة الشايخ محمد طالار ومدير عا  

املديرياة الشايخ حاماد راجاح وأمن عاا  املجلل 
املحيل باملديرية محمد نارص حميد وأعضاء السالطة 
املحلياة ومادراء األجهازة التيفيذية إىل أن اساتمراَر 
الددوان السدوعي يف غطرسته وعيجهيته وممارسته 
ألبشا4 الجرائم بحل الشدب اليميل وتدمري ميشآته 
التدليماة واملدارس والجامدات واملصان4 ومشااري4 

الطرق والجسور واآلثار وكّل مقومات الحياة.
وطالاب املحتجون املجتم4َ الادويل َواألمم املتحدة 
ال مساؤوليتها القانونياة َواألخالقياة يف وقف  بتحمُّ

الددوان.

مدير فرع بريد ضوران آنس يرُفُض التحقيَق يف 700 مليون 
ريال ومسلحوه يطلقون النار على لجنة الهيئة العامة

13 مكوناً سياسياً يدينون صمت األمم املتحدة ويطالبون ولد الشيخ 
بتسريع الحل السياسي يف اليمن

أبناء مديرية السود يؤكدون ضرورة االصطفاف الوطني والتصدي لتحالف الشر الباغي

قائد الثورة الشعبية السيد عبدامللك 
الحوثي يوجه باإلفراج عن 37 َسجيناً 

معسرًا بالسجن الحربي
  - خاص:

اَه قائُد اليورة الشادبية  وجَّ
الديان  بادر  عبدامللاك  السايُّد 
الحوثال، ياوَ  أمال األربداء، 
باإلخراج عن 37 َسجيياً مدرساً 
الحربال  الساجن  نُاَزالء  مان 
ورْصف 5ا مليون ريال لتسديد 

ما عليهم من حقوق.
وأوضاح نائُب رئيال ليئة 
زكرياا  اللاواء  الداماة  األركان 
ياو   زيارتاه  خاالَل  الشاامل 
أمل للساجن الحربل بصيداء 
أن التوجيهااِت تضميت إطالق 
37 َساجيياً مدرساً وكذا رصف 
مسااعدات مالية ليزالء السجن 
الحربال، إضاخًة إىَل مسااعدات 
اللواء الشاامل  عييياة. واطل4 
خالَل الزيارة عىل أوضاع الساجياء بالساجن الحربل.. الختاً إىَل أنه تم تديُن 
محااٍ  ملتابََداة قضايالم التال بحاجة إىَل متابداة، إضاخاة إىَل توجيه قاعة 

الوحدات واأللوية بمتابدة قضايا السجياء الذين ييتمون إىَل وحداتهم.
وأكَّاَد نائُب رئيال ليئة األركان التمااَ  قياعة اليورة بقضايا الساجياء 

ومساعدتهم والدمل عىل حل قضايالم.
يُذكار أناه تم خالَل شاهر رمضان املايض إطاالُق 128 َساجيياً من نزالء 
السجن الحربل بتوجيهات من قائد اليورة الشدبية السيد عبدامللك بدر الدين 

الحوثل.

وقفة احتجاجية بصنعاء تنديدًا بقصف 
مبنى الغرفة التجارية 

  - عبدالرحمن واصل:
 نّفذ موظف�و وعمال الغرفة التجارية بأمانة العاصمة صباح أمس، وقفًة 
احتجاجي�ًة أمام المبنى الذي ت�م قصُفه من قبل طيران الع�دوان األمريكي 

السعودي، مستنكرين هذا االستهداف المتوحش.
وق�ال المحتج�ون إن اس�تهداَف مبن�ى الغرف�ة التجاري�ة بصنع�اء هو 
استهداٌف لالقتصاد الوطني. مس�تنكرين يف الوقت ذات االستهداف المتعمد 

والمتكرر للمنشآت الصناعية والتجارية يف عدد من محافظات الجمهورية.
وقصف طي�راُن العدوان األمريكي الس�عودي خالَل األس�ابيع الماضية 
بش�كل منّظم عدداً من المصانع والمنش�ئات التجارية والصناعية والزراعية 
والمحالت التجارية يف عدٍد من محافظات الجمهورية، ُوُصوالً إلَ�ى استهداف 
مق�ر الغرفة التجارية بأمان�ة العاصمة صنعاء، َم��ا أَدَّى إلَ�ى تهدم المبنى 

بالكامل وترضر المنازل المجاورة.
ورف�ع المحتج�ون يف الوقف�ة ش�عاراٍت والفت�اٍت منددة به�ذا القصف، 
مؤكدين أن عمَل القطاع التجاري هو توفير االحتياجات االنس�انية للش�عب 
اليمن�ي الذي يتع�رض للقصف المتواص�ل دون مراعاًة لمعيش�ة المواطن 

اليمني واقتصاده الوطني.
ودعا المش�اركون يف الوقفة إلَ�ى وقف العدوان ع�ى بالدنا والذي يؤثر 
ع�ى االقتصاد الخاص ومعيش�ة المواط�ن اليمني، مناش�دين اّتحاد الغرف 
التجارية والدول العربية واإلس�المية وكافة دول العالم للعمل من أجل الحل 
الرسيع والس�لمي للمشكلة السياسية يف اليمن والحد من االستهداف المتعمد 

للمدنيين ومؤسسات القطاع الصناعي والتجاري.
من جانبه أوضح القائ�م بأعمال المدير العام خالد العلفي أن الغرفة هي 
الصوت الذي يدافع عن حقوق القطاع الخاّص.. مشيراً إلَ�ى أَن الغرفة عملت 
جاهدة عى توفير السلع الغذائية واالستهالكية واإلغاثات اإلنسانية واألدوية 

للمواطن اليمني.
واس�تعرض العلف�ي م�ا تقوُم ب�ه الغرف�ة التجاري�ة يف س�بيل تحقيق 
االس�تقرار الخدمي الصح�ي والغذائي وكل ما تحتاجه الظروف المعيش�ية 
من تنظيم حمالت االغاثية االنس�انية وتقديم المواد االغاثية العاجلة لجميع 
المناطق المنكوبة.. مشيراً إلَ�ى أن القطاَع الخاَصّ يعمُل بحيادية تامة دون 
التدخل يف أَيّة أعمال تس�تدعي اس�تهداَف مقِرّ الغرفة التجارية بهذا الش�كل 

غير األخالقي.
وقال إن هذا االس�تهداُف يأتي يف ظل تدمير المنشآت التجارية الصناعية 
واس�تهداف واض�ح وجيل للبنية التحتي�ة االقتصادية يف البل�د.. داعياً قواِت 
التحال�ف بقي�ادة المملك�ة العربية الس�عودية إلَ��ى تحُمّ��ل مس�ئولياتها 
القانوني�ة واألخالقي�ة جراء ذلك وأن تبادر فوراً إلَ�ى تقديم اعتذار رس�مي 
عن ه�ذه الجريمة، كما دعا كاف�ة المنظمات والهيئ�ات الدولية واإلعالميين 
والصحفيين إلَ�ى تكثيف تحركاِتهم لوقِف اس�تهداف المدنيين والمنش�آت 

المدنية بأِيّ شكل من أشكال االستهداف.
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  - خاص:

كشاف رئيُل اللجية اليورية الدليا محمد عيل 
الحوثال أن املبدوَث الياصَّ لليمن إساماعيل ولد 
الشايخ طلب خالل لقائه األخري به إيقاَف إطالق 
الصواريخ البالستية باتجاه السدوعية خكان رعُّه 
علياه بأن عىل املدتدي السادوعي إيقااَف عدوانه 

عىل اليمن واستهداف املدنين. 
واستقبل األخ محمد عيل الحوثل رئيُل اللجية 
اليورية الدليا بصيدااء، يو  أمل األربداء، نيبًة 
من أَبْيَااء محاخظة تدز من األكاعيمين وامَلَشايخ 
االجتماعياة  والقيااعات  والتجاار  وامليقفان 

وامليظمات األللية واليسوية.
 ويف اللقاء الذي حرضه أعضاُء اللجية اليورية 
ومحاخاظ تداز عبده الجيادي وعدٌع مان قياعات 
املحاخظاة رّحاب رئياُل اللجياة اليورياة الدليا 
بالحارضيان.. مدرباً عن االعتزاز الاذي يكيه ُكلُّ 
يميل ملحاخظة تداز املدروخة بتقبلها لآلخر وأنها 
مدييٌة مفتوحٌة عىل اليقاخات والرتاث االجتماعل 
اليميال وماا تقدماه عومااً مان لاماات يميية 
شاامية يف كاّخاة املجااالت املدرخياة واليقاخية 
واالقتصاعياة واليضالية والفيية وساماتها التل 

جولرلا املحبة والسال  والدمل.

وحوَل الوضا4 يف الجيوب أَكَّااد رئيُل اللجية 
اليورية عن تحرُّكات كبرية من أَبْيَااء املحاخظات 
الجيوبية تجري ملواَجهة القوات الغازية بميتلف 
واملرتزقاة  واإلماراتياة  السادوعية  جيساياتها 
الجيجوياد وباالك ووتار وأن قيااعات رشيفاة 
ووطيياة جيوبياة ال تقبَُل ببقاء القاوات الغازية 
ولان تقبَاَل بهاا عاىل أرض الجياوب، عاعيااً ُكلَّ 
د يف مواَجهة  أَبْيَااء املحاخظات الجيوبية إىَل التوحُّ

التدخل اليارجل والقوات الغازية. 
وأكاد أن الادوَر اليضاايل الاذي يقدُماه أَبْيَااء 
تداز يف ُكّل الجبهاات مان تدز إىَل حجاة وصددة 
ويف ما وراء خطوط الحادوع خريُ عليل عن الروح 

والشيصية املميزة التل يميلها أَبْيَااء تدز.
وقال رئياُل اللجياة اليورياة الدلياا »أَبْيَااء 
تداز لام رأسُ الحربة يف التصدي للدادوان يف ُكّل 
الجبهات يستلهمون تأريخ تدز الحاخل بالتصدي 
للغزاة عارب التأريخ، ويجاب أَن تيطلَل الكفاءات 
والياربات مان أَبْيَاااء تداز للتصادي للدادوان 
ومحاوالت الغزو كسافراء للتيبياه بمياطر لذا 

الددوان وميططاته.
من جهته أَكَّااد محاخاُظ محاخظة تدز عبده 
الجيدي أَن املقاومَة ال تكوُن إال يف مواجهة القوات 
الغازياة، مؤكاداً أَن أَبْيَااَء تدز أثبتاوا خالَل لذه 
املرحلة الرالياة وقوَخهم الوطيال ضد محاوالت 

تمزيل اللُّحمة الوطيية وتشويه أَبْيَااء املحاخظة، 
مشادعاً عىل الجمي4 الوقوف ضد الددوان وأعواته 

أياً كانت شداراته.
مان جانباه اساتيكر عضاو اللجياة اليورية 
الدلياا محمد املقالح إحراَق املرتزقة يف تدز ملكتبة 
الساديد اليقاخياة، واصفااً ذلك بمارشوع الُغزاة 

الذي يريدونه لتدز ولليمن.
يف  املرتزقاة  بداَض  ليسات  »تداز  وقاال 
الفضائياات، إنهاا املجالادون يف الجبهاات من 
أَبْيَااء تدز والراخضون للدادوان يف ُكّل مديرياتها 

.«
من جانبه قال الدكتاور عبدالله الحامدي »إن 

اإلغاثة واملساعدات وصلت إىَل تدز وعيدما وصلت 
إىَل ميطقتل املظفر وبوابة القالرة أطلل املرتزقة 

عليها اليار«.
وأضاف »إن اليمييان لو كانوا يتقاتلون خيما 
بييهم ملا وَصَل املرتزقة والجيجويد وبالك ووتر إىَل 
اليمان«. مؤكداً أن املرتزقة من أَبْيَااء املحاخظة ال 

يميّلون أَبْيَااء تدز وال تميّلهم تدز.
وأكد رضورة التحرك وتكاتف الجهوع وتفديل 
السالطة املحلياة يف تداز التال تؤمان باليظاا  

وتسدى إىَل تحقيقه والدمل من خالله.
مفتال تداز الدالمة ساهل بان عقيال بدوره 
أشاار إىَل أن ثاورة اليمن صارت قبلاة ليل خقط 
الياورات  لاكل  وإنماا  األرض  للمساتضدفن يف 
اإلنسانية.. وقال »إن القوى التل تريد قتليا اليو  
وحرمان اليمن واليميين مان الحياة والدزة لل 

ذات القوى التل تقتل الدالم كله«.
ِمن جهته أَكَّااد أحمد سايف حاشاد رضورَة 
تجييِب املياطال اآلمية الرصاَع وتقليل ُكلفته عىل 
الذين لم يقدوا خيه.. خيما أَكَّااد عدٌع من امَلَشايخ 
4َ اليميل لإلصاالح لدب عوٍر محوريٍّ يف  أن التجمُّ
إيصال تدز إىَل لذا الوض4 بدد رخضه لكل الُجُهوع 
والتيااُزالت التال قدمهاا أنصااُر اللاه والجياش 
واللجاان الشادبية لتجيياب تدز وياالت الرصاع 

والددوان. 

  - خاص:
يلتزُ  اليظاُ  السادوعي الصمَت بشاكل 
غري مسابوق بالتزاُمن م4 تسااقط جيوعه 
بالقصاف الصاروخال ورصااص القياصة 
بشاكل الخت أَيْاضاً يف جيزان حيث تساتمر 
املحاارق التل تتدارض لها آلياات وعبابات 
الدادو يف مواقا4 متفرقة ترصدلاا كامريا 
اإلعال  الحربل وساط تجالل تاا  من قبل 

إعال  الددوان.
وتأكياداً عىل ذلك شاهدت الا8ل سااعًة 
املاضياة مقتال ا مان جياوع الدادو بييهم 
5 برصااص القياصاة ممان تمكيات قاوة 
االستطالع للجيش واللجان الشدبية تحديد 
أعداِعلم خيما سقط قتىل وجرحى لم يتسنَّ 
تحديُدلام بدد تدرضهام لقصف صاروخل 
الساديل  باألمال يف موقا4  كماا حادث 

بجيزان.
الدساكري  الرمضاة  موقا4  وأصباح 
بجيازان مصيادًة يق4 خيها قتاىل من قوات 
الدادو السادوعي بياريان الجياش واللجان 

الشدبية.
قصفااً  أن  عساكري  مصادر  وأخااع 

صاروخياً من قبل الجيش واللجان الشدبية 
استهدف تجمدا لقوات وآليات الددو بموق4 
الرمضة الدساكرية بجيزان امال األربداء 

أسفر عن مقتل ل جيوع سدوعين.
ويشهد املوق4 بشاكل شبه يومل وقوع 
قتاىل وجرحى من قوات الددو، حيث شاهد 
أمل األول مارصع اثين مان قواته بيريان 
خريال القياصاة التابا4 للجياش واللجاان 

الشدبية.
كماا ساقط عدٌع مان القتاىل والجرحى 
يف صفاوف الدادو السادوعي جاراء قصف 
صاروخال ومدخدل اساتهدف مواقَدهم يف 
ميفاذ الطاوال وموق4 املوسام الدساكري 
بجيزان، خيما خرت حامية موق4 الساديل 
من قوات الددو بداد ترضه لقصف مدخدل 
من قبل الجيش واللجان الشادبية بالتزامن 
م4 قصف صاروخل استهدف كربي اليوبة 
وموق4 امليتازه ومراباض املدخدية يف موق4 

املصفل بدرشات الصواريخ والقذائف.
ويف إَطاار الدملياات التال ييفذلا خريل 
القياصاة التاب4 للجيش واللجان الشادبية 
لقال 5 من جياوع الدادو مصارَعهم عيدما 
عساكرية  مواقا4  يف  اساتهداُخهم  جارى 

بجيزان.

ويف تفاصيل ذلك ساقط اثيان من جيوع 
خريال  برصااص  قتاىل  السادوعي  الدادو 
القياصة التاب4 للجيش واللجان الشدبية يف 

موق4 الرمضة الدسكري بجيزان.
كماا تمكان أبطااُل الجياش واللجاان 
الشدبية من تدمرِي آليتل براعيل سدوعيتن يف 
موق4 املوسام وجبل الدوع الذي شهد أَيْاضاً 

تدمري جراخة سدوعية.
وكان خريال القياصاة التابا4 للجياش 
واللجاان الشادبية قاد تمكن مان قيص 3 
من جياوع الددو السادوعي، وذلك بحساب 
مصدر عسكري أكد اساتهداف جيوع الددو 
السادوعي عيد تمركزلام يف موق4 الحيرية 

الدسكري.
واللجاان  الجياش  عمليااُت  وشاهدت 
الشادبية محرقًة لآلليات والدبابات التابدة 
للدادو يف عملياات ميفصلة بجيازان، حيث 
تام تدمريُ عبابة مان طراز ابراماز أمريكية 
الصيا4 بصاروخ موّجه بييما كانت تتمركُز 
غارب موق4 ميدن الدساكري، كماا تمكن 
صاروٌخ موجاه آخر أطلقه أبطاال الجيش 
واللجاان مان تدماري عربة باراعيل يف موق4 

الكرس الدسكري
واللجاان  الجياش  أبطاال  واساتيد  

آليتان  وعماروا   B-10 قذائاف  الشادبية 
عساكريتن يف موقا4 الرمضاة الدساكري 

وميطقة الطوال.
الدساكريِة  الدمليااِت  مساتوى  عاىل 
والحارب اإلعالمياة تلقى الددو السادوعي 
رضباة مزعوجة، حياث بيَّت قياة املسارية 
تقرياراً ميدانيااً مصاوراً من ميفاذ الطوال 
الحادوعي بجيازان وأظهر التقرير انتشاار 
قاوات الجياش واللجاان الشادبية يف امليفذ 
وغيااب أي تواجاد لقوات الددو السادوعي 
ومرتزقتاه يف املياطال التل يسايطر عليها 
الجياش واللجاان الشادبية بامليفاذ، خيما 
تتدرض قاوات الددو يف املواق4 التل تتمركز 
بهاا يف ميفاذ الطوال ما4 املرتزقاة لقصف 
صاروخال ومدخدال متواصال يوقا4 بان 

الحن واألخر قتىل وجرحى يف صفوخهم.
جاء ذلك التقريُر امليدانل بدد ل2 سااعة 
مان تقرير ميدانال مماثل بيتاه القياة من 
ة  مديرياة ميادي وسااحلها بمحاخظة حجَّ
والتال اععى إعال  الددوان السايطرة عليها 
لتؤكد بالصاوات والصورة أن أبطال الجيش 
واللجاان الشادبية لام َمان يسايطر عىل 
ميدي-حجاة اليميية وميفذ الطوال-جيزان 

يف األرايض السدوعية.

اجلي�س واللجان ال�سعبية ي�سيطرون على 3 مواقَع هامٍة بامل�سراخ
مصرع وإصابة 30 من مرتزقة 

العدوان وتدمري 3 عربات يف 
مواجهات العمري بتعز

  - خاص:
أكد مصدر عساكري بمحاخظة تدز مرصع 10 من املرتزقة 
وإصابة 20 آخرين يف مواجهات يف الدمري بمديرية ذو باب.

وقاال املصدر  إن أبطاال الجيش واللجان الشادبية تمكيوا 
كذلك من تدمري 3 عربات للغزاة أثياء املواجهات.

وتتواَصاُل انتصااراُت أبطاال الجيش واللجان الشادبية يف 
محاخظاة تدز عىل أكيِر من محور وخاصاة يف )املرساخ واعي 
الضبااب(، حيث أكدت املصاعر الدساكرية امليدانية عن تمكن 
قوات الجيش واللجان الشدبية خجر األمل من تأمن 3 مواق4 
لاماٍة كان مرتزقة الددوان يتمركازون خيها بمفرق الدار بن 

ميطقة نجد ُقَسيم واملرساخ.
 وأشاارت املصاعُر إَلاى سقوط الدديد من القتىل والجرحى 
يف صفوف مرتزقة الددوان، مضيفًة أن قواِت الجيش واللجان 
الشادبية من خالل السايطرة عىل لذه املواق4 قد أّميت طريل 

املرساخ تأميياً كامالً. 
ويف )محور ذو باب – امليادب(، خقد أكدت املصاعُر امليدانية 
أن القاوة الصاروخياة للجيش واللجان الشادبية اساتهدخت 
تجمدااٍت للغازاة ومرتزقتهم خلف السلسالة الجبَلية الغربية 
ملدارس الدمري، وأشاارت املصاعُر أن قوة الرصد أكدت إَصابَة 
تلاك التجمداات إصاباٍت مباارشًة ُموِقداًة الدديَد مان القتىل 

والجرحى وتدمري الدديد من اآلليات الدسكرية.
يف حن اساتهدخت القوُة الصاروخية تجمداٍت للمرتزقة يف 
محيط مفرق األحيوق بصلياٍت من صواريخ الكاتيوشا أوقدت 

الدديد من القتىل والجرحى يف صفوف املرتزقة.
وأماا عىل صدياد )محور صارب املاواع  – الشاقب( حيث 
كان الحصاع مبرشاً بتلقال مرتزقة الددوان وعمالئه رضباٍت 
موجداٍة، َوأكادت املصااعر الدساكرية امليدانياة مان ليااك 
عان تمكُّن قاوات الجياش واللجان الشادبية من صادِّ زحٍف 
ملجموعاٍت من املرتزقة أسافرت عن مرصع الكيري من عيارص 
تلاك املجامي4، من ضميهام عبُدالله عد اإلله، إبراليم ساديد 
رعماان امللّقب باا »القياص«، لبيب عبدالله محسان، عبدالله 
عيماان الكحالنل، وأشاارت املصاعر إَلاى مارصِع القياعي يف 
تيظيم عاعش »عمر عبدالدزيز الحاج« امللّقب با »الساكران«، 
والاذي اشارتك بساْحل ونهاب وإحاراق بياوت آل الرُّميمة يف 

ميطقة حدنان يف وقٍت سابل.

يف لقائه باأبناء تعز.. رئي�س اللجنة الثورة يك�سف طلباً لولد ال�سيخ بوقف ا�ستهداف ال�سعودية ويرد عليه:

لن نوقف إطالق الصواريخ حتى يتوقف العدوان
تعز جبهة متقدمة في وجه الغزاة وأبناؤها مثال الصمود
لدينا تواصل مع أبناء الجنوب لتوحيد الجهود الوطنية ضد المحتلين

كامريا امل�سرية يف منفذ الطوال تك�سف ميدانياً زيف ادعاءات العدو

9 قتلى من جنود العدو بعمليات قنص وقصف مدفعي على مواقع بجيزان
هة تفتك بـ7 آليات تابعة للعدو السعودي بينها دبابات ابرامز وبرادلي الصواريخ املوجَّ
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  - حسين الجنيد:
جريمتاا اغتياال يف محاخظاة عادن خاالل 
الاا 8ل السااعة املاضياة، اساتهدخت الدقياد 
أمن الشاايف مسائول قسام التحريات بمطار 
عدن الادويل صباح اليالثااء 12 يياير يف مديرية 
امليصورة، والدقياد عيل صالح الياخبل الياخدل 
املدير الساابل لجهااز األمن السايايس بمديرية 
خاور مكرس ظهر األحد الفائات 10 يياير خلف 

مستشفى الوايل بمديرية امليصورة.
ومان خالل متابدة ورصاد جرائم االغتياالت 
يف محاخظاة عادن مياذ عخاول قاوات تحالف 
الددوان عىل اليمن واحتاللها لبدض املحاخظات 
الجيوبياة، نالحظ تصاعَد لذه الجرائم بشاكٍل 
شابه يومٍل يصل لذروته أحياناً بوقوع 7 جرائم 
اغتيااٍل يف ياوٍ  واحد، ويف حصاعلاا االعتياعي، 
جريماة اغتيااٍل واحادٍة كل يومان، ولياا قاد 
يتسااءل البدض كم لال إحصائية تلك الجرائم 

ميذ عخول قوات الغزو لددن؟ 
حتمياة االحصائية بتدديها ألكيار من مائة 
عملياة اغتياٍل لان تكون باألمر املبالاغ خيه، بل 
من خاالل تتاب4 تلك الدملياات وخل خطٍّ بيانل 
تصاعدي بيسبٍة متوساطٍة كل يومن، ستكون 
خرضياة تدادي االحصائية لهذا الرقام أقرب إىَل 
القطدياة، إضاخاًة إىَل ذلاك، ليااك الددياد من 
املصااِعر واملدلوماات تؤكاد وقاوع الددياد من 
جرائام االغتياالت التال يتم التغطياة والتدتيم 

عليها وال تتياولها وسائل اإلعال  إطالقاً.

من يقف خلف تلك الجرائم؟ 
والاذي  املارتعي  األميال  الوضا4  ظال  ويف 
تشاهده مديية عادن خاالل الفارتة الحالية لم 
يَُداْد أحٌد من املراقبن واملهتمن يف عدن يسالط 
الضوء بشاكٍل جااعٍّ عىل لذه الجرائام ومددلها 
املتفاقام واملتزاياد أو حتاى اليمط الذي تساري 
خيه سلسالة تلاك الدملياات من حياث طبيدة 
االستهداف واألشاياص املستهدخن وميفذيها، 
وربطها بساياٍق مميهج ومادروٍس للوصول إىَل 
اساتيتاجات أو حتاى حقائل تبان امليططات 
الرامية مان تيفيذ لذه الجرائام تحقيل ألداٍف 

مدييٍة ومن يقف خلفها.
 ولاذا التجالال يداوع ألساباٍب عادة، لدل 
ألمهاا ماا ذكرنااه يف بداياة لاذه الجزئية من 
التقريار ولل الوض4 األميل، خيشاية املراقبن 
واملهتمن أو حتى أصحاب الشأن وألل الضحايا 

واملساتهَدخن وخوخهم من التدارض للتصفية 
الجسادية لو ماا يدخدهم لهاذا التجالل وعد  
إثارة التسااؤالت حول تلاك الجرائم، خيكفل أن 
عاعاش لو املتبيل الرسامل لتيفياذ مدظم تلك 

الجرائم.
بداض  عاىل  اإلجاباة  التقريار  ويحااول 
التسااؤالت ضمييااً، حتاى يتام إعاداع تقرياٍر 
تفصييٍل عن لذا امللف يف األيا  القاعمة، خاليابت 
لدييا حتى اآلن أن تيظيم عاعش لو امليفذ ملدظم 
تلاك الجرائم، وذلك من خالل بياناته التل يتبيى 
خيها مسائوليته الكاملة عن التيفيذ، باإلضاخة 
إىَل تصيياف املساتهدخن، خاملالحاظ أن جرائام 
االغتياالت ال تساتهدف ساوى قياعاٍت يف مكون 
الحراك الجيوبل وشيصياٍت عسكريٍة، بدضهم 
ييتمون للحراك الجيوبل والبدض ميهم قياعات 
ل عليهام يف قيااعة  عساكرية أميياة كان يداوَّ
املحاخظاات مساتقبالً، ولاو طبقيا مبادأ طرح 
ساؤال من املساتفيد؟ لتقرياب الصاورة أكير، 

لوجدنا أن املساتفيد لو عبد ربه ميصور لاعي 
كاون غالبية املساتهدخن بدملياات االغتياالت 
لام من القيااعات املدارضة له، ولاذا ما أكدته 
القياعياة يف الحاراك الجيوبال لادى الدطاس 
يف ميشاوٍر لهاا عاىل صفحتهاا الشايصية يف 
الفيال باوك، تياولت خياه مساألة االغتياالت 
يف عادن، حياث كتبات »لاو تأمليا خاإن أغلبها 
اساتهدخت رجاالت الجيوب املدروخن واملميزين 
بالشاجاعة واليزالة والصدق يف حب الجيوب.. 
إنهاا اغتيااالت تهادف إىَل إخاراغ الجياوب مان 
رجاالته وقاعة مراحله القاعمة؛ ليتسيى للفاعل 
السايطرة علياه يف ظل أي وض4 سايايس كان، 
خدرلة، أو أقلمة، أو اساتقالل« يف إشاارٍة عاللية 
املقصاوع بهاا لااعي؛ كوناه صاحاب مرشوع 

الفيدرالية واألقاليم«.
ومن جاناٍب آخر، كون ميفاذي تلك الدمليات 
لام تيظيام عاعاش، أثبتات الوقائا4 ومجريات 
األحاداث أن عاعاش يحظاى برعاياٍة خاصٍة من 

قبل »حاكا  عدن الجدع« وخصوصااً نجل لاعي 
»جاالل« والذي كشافت بدض املصااعر املطلدة 
والتال رخضات الكشاف عان اسامها لصحيفة 
األخباار اللبيانياة، ارتبااط جالل لااعي الوثيل 
بالتيظيام وععمه لهام، وتكليفهم بمهاا  تيفيذ 
عملياات اغتيااٍل لبدض القياعات والشايصيات 

املدارضة لوالده.
من جانبه كشاف محاخظ عدن ومدير أميها 
يف مؤتماٍر صحفلٍّ لهما، نرشه موق4 حياة عدن 
بتأريخ 12 ييايار 2016 »أن عمليات االغتياالت 
اساتيبارات،  أجهازة  خلفهاا  تقاف  عادن  يف 
ُزوَِّعْت بكشاوخات وأُْعِطاَل لها ميزانياًة لتيفيذ 
لاذه الدملياات التل تساتهدف كاواعر األمن يف 

الجيوب«.
 ويف ذات املؤتمار حن ساأله أحد الصحفين 
مجادعاً عان االغتيااالت، رع عيادروس الزبيدي 
محاخاظ عادن »إن امليلاوع صالاح والحوثال 
يدملاون عارب خاليا نائماة لزعزعة أمان عدن، 
حياث يريدون تدطيال عملية تطبيا4 الحياة يف 
املحاخظاات املحررة، وال يريادون أبياء الجيوب 
يهيئاون بانتصاراتهام، أو نجاح عادن عاصمة 

سياسية«.
 ليا قد يتسااءل البدض: أال يدرك الزبيدي أن 
ميفاذَ االغتياالت لو تيظيم عاعاش؟! خما صلة 
عاعاش بتلاك األجهازة امليابراتية التال تحدث 
عيهاا يف بداياة مؤتماره الصحفال؟ وماا صلة 
عاعش بديل صالح وأنصار الله؟. ولذا التياقض 
يؤكاد تأكياداً قطديااً باأن املحاخاظ الزبيدي ال 
يدل ما يقول، ولذا السالوك التياقيض الدجيب 
ال ييتهجاه غاري الشايصية املسارّية، املوجهة 
من خلاف الكواليل، وتيبات أن من يقف خلف 
عملياات االغتيااالت لاو ذاته الاذي يقف خلف 
للمحاخاظ،  التوجيهاات  ويصادر  الكواليال 
لتضليل الرأي الدا  بهكاذا مدلومات متياقضة 

ساذجة ال يصدقها عاقل.
 وبن استيتاجاٍت عقالنية تدعمها الدديد من 
املصااعر واملدلومات وبن ترصيحاات محاخظ 
عادن ومدير أميها املضللة، يبادو أن قاع  األيا  
سايكون كفيالً بكشف تلك امليططات الساعية 
الوطيياة،  الجياوب  وقيااعات  أبيااء  لتصفياة 
مان  واإلرلااب  اإلجارا   عصاباات  وتمكان 
السايطرة عاىل املحاخظات الجيوبياة، وأن لذه 
الفاوىض التل تارضب لذه املحاخظات، ليسات 
إال جزًء من مرشوٍع حتماً ال ييد  سوى أمريكا 

وإرسائيل. 

جرائم االغتياالت يف مدينة عدن.. من يقف وراءها؟

رئيس اللجنة الثورية 
العليا: الشعب 

اليمني ال يمثل 
خطرًا على أحد

  - متابعات:
أكاد رئياُل اللجياة اليورياة الدليا 
محمد عيل الحوثل أن الشدَب اليميل ال 
يميل خطراً عىل أحد وأنه يؤمن بحسان 

الجوار.
وقاال خالل يف جلساة مباحيات م4 
املبدوث الياص لألمم املتحدة اسماعيل 
ولاد الشايخ ياو  اليالثااء املاايض إن 
الشادب اليميل ليال لديه عاداٌء تجاه 
أحد وال يحبّذ الدداء تجاه أحد، وكله أمل 
بأن تكلال جهوع األمم املتحدة باليجاح، 
مؤكاداً بالقاول: »وخياراتياا ال زالت يف 
أيديياا وحاارضون إلعانتكام يف كاخاة 

املجاالت«.
وأشار رئيل اللجية اليورية الدليا أن 
كل ماا حصل خالل الفارتة املاضية لو 
من أجال مواَجهة الددوان وأن الفاتورة 
البالغاة الكلفاة التال قدمهاا الشادب 
اليميال تؤكاد إيماناه املطلل بالساال  

وحرصه عليه.

  - خاص:
نّظام أَبْيَاااُء ميطقة مادو  بمديرية كحالن 
الرشف ياو  اليالثاء املاايض، وقفاًة احتجاجيًة 
تيدياداً واساتيكاراً الساتمرار جرائام الدادوان 

األمريكل السدوعي عىل اليمن.
لألحيااء  الدادوان  اساتهداَف  أن  واعتاربوا 
الساكيية بالقيابل املحّرمة عوليااً، جريمة حرب 
إبَااَعة، عاعان األمم املتحدة وامليظماات الداملية، 

للقيا  بواجبها تجاه لذه الجرائم.
وشاّدوا عاىل أيادي أبطاال الجياش واللجان 

الشادبية، يف مواصلة عخاعهام عن رشف الوطن 
وكرامته، أما  الددوان الصيهوأمريكل سدوعي.
اليياارات  تيفياِذ  يف  ُمِضيَّهام  وأكادوا 
االسارتاتيجية، ملواجهاة الددوان الغاشام، ورخد 
الجبهاات باليفل واملال والساالح حتى تحقيِل 

اليرص، وحفظ سياعة اليمن أرضاً وإنساناً.

  - خاص:
ة يوَ  أمل قاخلَة الصموع  قاّد  ألايل مديرية بيل الدوا  بمحاخظاة حجَّ
التل تحتوي عىل مواع غذائية ومالية وغريلا؛ ععماً ألبطال الجيش واللجان 

الشدبية يف جبهات القتال.
َوأَكَّاااَد أَبْيَاااُء مديرية بيل الداوا  أَنَّ لذه القاخلة تأتال ععماً ملا يقوُ  
به أبطااُل الجيش واللجان الشادبية وأنهام ييّميون التضحيااِت البطولية 
للمقاتلن يف جمي4 الجبهات.. مبدين استدداَعلم لدعمهم بالرجال واملال.

  - خاص:
نّفاذ قبائاُل بيل الحاارث بمشااركة الفريل 
الحقوقال والرتباوي، يو  أمل األربدااء، وقفًة 
احتجاجياًة أََمااَ  مقرِّ األمم املتحادة بالداصمة 

صيدااء، تيديداً بصْماِت امليظمة تجااه الجرائم 
التال يرتكبها الددوان األمريكل السادوعي بحل 

اليميين بميتلف خئاتهم.
أَن اساتهداَف الدادوان  واعتارب املشااركون 
األمريكل السادوعي لألحياء الساكيية بالقيابل 

الديقوعياة تدترب جريمة حرب وإبَااَعة جماعية 
اليميال.. مؤكديان أن الشادَب  بحال الشادب 
اليميالَّ لان يقَف مكتاوَف األيدي تجااه الجرائم 
التال يرتكبها الددوان األمريكل السادوعي بحل 

الشدب اليميل.

  - خاص:
عقاد أَبْيَاااُء وُوَجهاُء وأعيااُن مديرية الزالر 

بمحاخظة الجاوف، يو  اليالثاء املايض، اجتماعاً 

موساداً، أعليوا خيه مسااندتَهم للجيش واللجان 

الشدبية، يف مواَجهة ُقوى الددوان ومرتزقته.

وأكادوا عاىل رضورِة ععام وإساياع جبهات 

القتاال باملاال والرجال، وباذل الغاايل واليفيل، 

الختان إَلااى أن عوَر القبيلة اليميياة يف مواَجهة 

االستكبار مشهور ميذ القد .

متماِساٌك  اليميالَّ  الشادَب  أن  وأوضحاوا 

ومرتاِبٌط قبَل الددوان، واآلن زاع تماُساُك وتالُحُم 

اليمييان جاراء الدادوان السادوعي األمريكال 

الغاشم عىل اليمن.

وأعربوا عن شكِرلم وامتياِنهم لقياعة اليورة، 

لدورلاا يف وحادة الصف، وحرصها عىل ساالمة 

وكرامة اليمن ُكّل اليمن.

أَْبَنـاء كحالن الشرف: استهداف األحياء السكنية بالقنابل 
املحرمة جريمة حرب إَباَدة

أهالي مديرية بني العوام بحجة يقدمون قافلَة الصمود دعماً 
ألبطال الجيش واللجان الشعبية

وقفة لقبائل بني الحارث أمام مقر األمم املتحدة تنديدًا بجرائم العدوان

أهالي وأعيان مديرية 
الزاهر بمحافظة الجوف 

يؤكدون مساندَتهم 
املطلقة للجيش 
واللجان الشعبية

م�سدر ع�سكري: �سل�سلة 
جبال هيالن حتت �سيطرة 
اجلي�س واللجان ال�سعبية 

ب�سكل كامل

قصف صاروخي 
يوقع عشرات القتلى 
والجرحى من املرتزقة 

بالقصر الجمهوري 
بمأرب وغرب مفرق 

الجوف
  - خاص:

اساتهدخت القوَُّة الصاروخيُة للجيش 
واللجان الشدبية مجدعاً تجمداً للمرتزقة 
يف القارص الجمهاوري بماأرب، مما أَعَّى 
ملقتِل وجرح عدع ميهم. مصدٌر عساكريٌّ 
أكََّد أن القصاَف الصاروخلَّ حقل أَْلَداخه 
يف  والجرحاى  القتاىل  عارشات  موقدااً 
صفاوف املرتزقاة، إضاخًة إَلاى اشاتدال 

اليريان يف األماكن املستهدخة.
كماا نفى املصادُر صحاة األَنْبَاء التل 
تتحدث عان سايطرة املرتزقاة والقوات 
الغازياة عىل جبال ليالن االسارتاتيجل، 
الشادبية  واللجاان  الجياش  أن  ُمَؤّكاداً 
كامال  عاىل  تاماًة  سايطرًة  يفرضاون 
سلسالة جبال ليالن برصواح، وأخشالوا 
ُكلَّ محااوالت املرتزقة للتقاد  باتجاله 
وشاهدت إْحااَدى الدملياات مقتال 22 
مرتزقااً ووقوع 16 آخريان يف األرس لدى 
تصادي أبطال الجيش واللجان الشادبية 
املرتزقاة  مجاميا4  باه  قامات  لزحاف 

مدعومة بغطاء جوي.
املصادر  أخااع  أخارى  عملياة  ويف 
لا«صدى املسارية« عن مارصع عدع من 
املرتزقاة خاالل التصادي ملحاولاة تقد  
باتجاه مواق4 الجيش واللجان الشادبية 

جيوب غرب مفرق الجوف.
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ها م�سلحو القاعدة اإىل جهة جمهولة بح�سرموت يف و�سح النهار دبابات �سريرّ

عدوان »الشرعية« ينتج إمارات القاعدة وداعش من حضرموت إىل عدن!

�سواهد جديدة تقطع ال�سك باليقني من لقاء الناطق الر�سمي لأن�سار اهلل

ة َأمريكيًا النظاُم السعودي ليس إال »أداة أخرى« من أدوات العدوان املسريرّ

  - إبراهيم السراجي:
تتضاُح الصاورُة بشاكل أكارب الياو  أن 
عولاة  أقاا   األمريكال  السادوعي  الدادواَن 
اًة  التيظيماات اإلرلابياة يف الجياوب وَخاصَّ
يف حرضموت وكانت الرشعية ليسات ساوى 
مدخٍل توشاحت به عول الدادوان أما  الدالم 
وعملات يف الواق4 عىل تيبيات تواجد القاعدة 
يف حرضماوت وتدامل اليظا  السادوعي م4 
عيارصلاا بحرضماوت باعتبارلام سالطًة 
حقيقياة أكير مماا تداملت م4 نازالء خياعق 
الريااض مان الفار لااعي إىل أصغار نزيل يف 

غرف الفياعق. 
الصوُر التل توضح قياا  عيارص القاعدة 
االثين املايض بيقل عبابات عىل متن شاحيات 
عمالقاة يف وَضح اليهار بحرضماوت أعاعت 
مان جدياد إىل الواجهاة قضية لم تتاواَر عن 
الدادوان  قياا   بحقيقاة  اليمييان  أذلاان 
السادوعي األمريكل بتمكان تيظيم القاعدة 
وعاعش عىل األرض اليميية عىل غرار ما حدث 

ويحدث يف ليبيا وسوريا والدراق.
 وأظهرت الصور عبابات عىل متن شاحيات 
عمالقة استوىل عليها مسلحو تيظيم القاعدة 
من مدساكر اللواء 27 وميياء الضبة بساحل 
حرضموت وقاماوا بيقلها يف وضح اليهار إىل 
جهة غاري مدلومة بحرضموت، حيث يتحكم 
التيظيام اإلرلابال بمجرياات األماور خيهاا 
ويقيام قااعة التيظيم يف القارص الجمهوري 
باملكال يف صورة تكشاف بوضوح تلك الدالقة 

بن الددوان والتيظيمات اإلْرَلاابية.
وخقاً ملا أعليه تحالاف الددوان عن ألداخه 
من الحارب يصبح طبيدياً كماا لو يف الدالم 
أن تيبيت سلطة الدولة ال يمكن أن تتم يف ظل 
تمدع للجماعات اإلْرَلاابية عىل رأسها عاعش 
والقاعادة وماا رآه اليمييون لاو أن طائرات 
الدادوان شايت عارشات اآلالف مان الغارات 
واساتهدخت اليمان طاوالً وعرضااً وقصفت 
أيضااً كيارياً مان مواقا4 لدمالئهاا يف تداز 
ولحاج ومأرب وأوقدت ميهام عرشات القتىل 
والجرحاى ماا عادا حرضماوت حياث تقيُم 
القاعادة عولتها برعاية ملحوظة من الددوان 
وكذلك رعاية إقامة واليات عاعش يف الجيوب.
وعجاز اليظاا  السادوعي وتحالفاه عن 
تحقيال أي تقد  سايايس أو عساكري للفار 

لااعي واملرتزقاة ولكياه حقال يف مضماار 
الايء  اإلْرَلاابياة  الجماعاات  توسا4 
الكياري باساتيدا  نفال الذريداة املتميلاة 
با«الرشعياة« حتاى طائارات بادون طياار 
األمريكية التل يسادى األمريكان من ورائها 
إىل إبقااء ذريدة تدخلهاا بامليطقة »عجزت« 
عن رؤية قياعات القاعدة ولل تقيم بشاكل 
طبيدل يف القرص الجمهوري باملكال وتسيطر 

عىل املوانئ وتقيم تجارتها بشكل طبيدل.
وكانت خمساة أياا  من الدادوان كفيلة 
لفضح مدامله، حيث لاجم مسالحو القاعدة 
يف اليانل من إبريل املايض لجوماً شامالً عىل 
املكال عاصماة حرضموت وبادأوا بمهاجمة 
السجن املركزي ليحرروا 300 من عيارصلم 
أماا مرأى طائارات الددوان وطائارات بدون 

طياار األمريكل ليتجاَه القيااعي يف القاعدة 
خالاد باطريف إىل القرص الجمهاوري ويلتقط 
الدَلام  عاىل  يادوس  ولاو  صاوراً  ليفساه 
الجمهاوري يف وقات كانت طائارات الددوان 
تشان عارشات الغاارات عاىل صيدااء وتدز 
وصدادة وماأرب وعدن وشابوة وأبن وباقل 
محاخظاات اليمان، لكان خالاد باطاريف بدا 
مطمئيااً يف القرص الجمهاوري وعىل ثقة أن 
تلك الطائارات لن تيال ميه بل ولو يدرف أنه 

جزء من مرشوع الددوان.
يف يونياو املاايض أي بداد شاهرين عاىل 
سايطرة القاعادة عاىل املكال نارشت جريدة 
األخباار اللبيانياة تقريراً تيااول خيه الصمَت 
الادويل إزاء سايطرة القاعادة عاىل مياطال 

نفطية حّساسة يف حرضموت.

وقالت الصحيفة إن تلك التسااؤالت تحيل 
عىل خرضيات تم تداولها بهذا الشاأن، عن أن 
سايطرة التيظيم عىل املحاخظة بدد خمساة 
أياا  من بادء الدادوان، جااءت نتيجة خطة 
سادوعية أمريكياة تهادف إىل إبدااع ميابا4 
اليفط عن متياول الجياش اليمن، حيث بات 
التيظيام القاعادة يحصاُد عوائاد كبرية من 
إياراعات الرضائب التل تصال يف اليو  الواحد 
اىل 2 مليون ريال.  ويستغل التيظيم سيطرتَه 
عىل املديية ومراخقها، ليقو  بإرسال شحيات 
مواطياون،  يمتلكهاا  سافٍن  عارب  أسالحة 
وأباَن  عادن  إىل  بإيصالهاا  كرلااً  يلزمهام 
وشبوة. ويضغط القاعدة عىل مسؤويل خروع 
املؤسساات الحكومياة يف املحاخظاة لتوقي4 
صفقات ومياقصات تجارية بالقوة، مستغالً 

اسام السالطات الرسامية لتأتال عوائدلاا 
لحسابها، خيما تتواصل الحركة التجارية عرب 

امليياء والسواحل الواقدة تحت سيطرته.
عضو وخد القوى الوطيية اىل جييف نارص 
باقزقوز ويف حوار أجرته صدى املسارية مده 
ونرشته قبل أيا  كشاف أن اليظاَ  السدوعي 
يفارُض عاىل مرتزقتاه املفاوضان خطوطاً 
حماراَء تميدهم مان تياول سايطرة القاعدة 
عاىل حرضموت يف أي حوار يف صورة تؤكد أن 
الرياَض وواشيطن تسديان إىل إبقاء سيطرة 

القاعدة عىل حرضموت خارج اليقاشات.
وقاال باقزقاوز يف ذلاك الحاوار »القاعدة 
تسايطر كلياً عاىل حرضموت وماا يجري يف 
حرضماوت يصدب عىل أي شايص رشحه، 
ولاذا ماا طرحتاه عاىل طاولاة املفاوضات 
وأغضب وخد الرياض لدرجة حصول مشااعة 
كالمياة بييال وبان عبدالدزيز جبااري أحد 
أعضاء وخاد الرياض وكأنهم ال يريدون طرَح 
ملاف حرضماوت باملطلال عاىل الرغام أنها 
واقداة تحت سايطرة تيظيام إْرَلاابل يهدع 

سكانها باملوت والدمار«.
ووضا4 باقزقوز تسااؤالت قبال أن يدوع 
لإلجابة عليها بيفساه حياث يقول:« ملاذا كل 
موانئ اليمن خاضدة لحصار تحالف الددوان 
عادا موانئ حرضماوت؟ ملاذا لم يسام4 أحد 
أن طريان الددوان شان ولاو غاره واحده عىل 
تيظيام القاعدة يف حرضماوت عىل الرغم من 
أنها تتشدق وتّدعل بأنها تحارب اإلْرَلااب؟

إجاباة عضو وخد القاوى الوطيية عن تلك 
التسااؤالت لم تكن اساتيتاجات وإنما نتيجة 
لقاراءة الواقا4 واالحتاكاك بمميايل الرياض 
ولذلك لو يقول »األمر بات جلياً للدالم أجم4 
بأن التغايض عن القاعدة وعاعش يف اليمن يتم 
بغطاء سدوعي وامريكل واضح للديان ولذا 
ما ملساياه من خالل لقاءاتيا بسافراء الدول 

حيث أوضحوا ليا إعراكهم لهذه الحقائل.
األمريكال  السادوعي  الدادواُن  كان  وإذا 
لام يحقال إىل الياو  أي إنجاز باتجااه لدخه 
املدلان بتمكان الفاار لااعي وحكومته عىل 
األرض خإن الدادوان قد حّقل عولاة القاعدة 
يف حرضماوت ولو يوجد الياو  عولة عاعش 
والقاعادة مداً يف الجيوب ويدتمد عليهما مداً 
يف تصفياة القياعات الجيوبياة التل يتم الييل 

ميها يومياً يف شوارع عدن. 

  - محمد الوريث:
تأكياداٌت جديادٌة، تضااُف إَلااى قائمة 
ارات الدور الرئييس ألَمريكا  طويلة من مؤشِّ
يف الددوان الغاشم عىل اليمن وأن السدوعية 
لم تكن إال قفاز تم اساتيداُمه لهذه الحرب 
القاذرة بواساطة الدام ساا ، ولاذه املرة 
عىل لساان الياطل الرسامل ألنصاار الله، 
الذي كشاف مدلومااٍت ألول مارة يف لقائه 
األخاري م4 قيااة املسارية مطل4 األسابوع 
الجااري، وقال عبدالساال  بأن السادوعية 
غريُ قاعرة عىل شان الحارب أَْو إيَْقااخها إال 
بالضاوء األخرض األَمريكل، مؤكداً يف الوقت 
نفساه أَن السافري األَمريكل لو من أخشل 
املشااوراِت األخرية يف جيياف، رغم أن األَُمَم 
املتحادة كانات ترياد التمدياَد، مساتيدماً 
حججاً والية كأعياع املياالع، وجاء التدخل 
األَمريكل السااخر إلطالة أماد الددوان رغم 
قبول ساويرسي عىل تمدياد الجولة وقبول 
من الطرف اآلخر حسب ترصيحات الياطل.

كما أكد عبدالساال  أَن السفري األَمريكل 
لو َمان يُديُر الحرَب سياساياً وعساكرياً، 
وأن األَمريكل لو من يقتل الشدب اليميل، 
ولم موجوعون يف غرف الدمليات، والقيابل 
املساتيدمة يف الدادوان أَمريكية، وطائرات 
بادون طياار التال تجاوُب ساماء اليمان 
أَمريكية، والسادوعية غريُ قاعرة عىل حرب 
بدون الضوء األخرض مان أَمريكا، والحرب 
لن تتوقَف إال إذا اقتيدت أَمريكا بإيَْقااخها.
َوقاال عبدالساال  إن الحارب أُعليت من 
واشايطن ولن تتوقف إال من واشيطن كما 
يدارف الجمي4، وقد يكون ُكّل ما سابل قد 
تم كشاُفه من قبال أَْو االشاارة إليه، ولكن 
الجديد الذي كشَفه عبدالسال  يف لذا اللقاء 
أن تسليَم عدع من املدتقلن األَمريكان الذي 
كانوا يف اليمن لم يُكن من قبيل الصدخة، بل 
كان مقابَل رخ4 املداناة عن الشادب اليميل 
ومدالجاة الكياري مان الجرحاى اليميين، 
وقابال لذه اليطوة خطوات اساتفاع ميها 
الشادُب اليميل اقتصاعياً، حيث تم السماُح 

إلعخاال الكيري من السافن التجارياة إَلاى 
املوانئ اليميية، حسب عبدالسال .

وليا نتوقاف ليقول: كيف يكون اإلخراج 
عن أَمريكل سابباً لرخا4ٍ ُجزئال أَْو مؤقٍت 
للحصار والسماح بدالج جرحى من أَبْيْاااء 
الشادب اليميال لاو لم يكان لاذا الددوان 
أَمريكيااً؟ وقارار وقفاه أَمريكال يف املقا  
األول؟، خلام تقاد  السادوعية ميال لكاذا 
تساهيالت مقابل اإلخراج عان أرسالا ولم 
ُكيٌْر وسابل أَن بيّات قياة املسارية مقاط4 
لددع ميهام، إال أَن األَمرياكان عيدما رغبوا 
يف إطاالق أساري أَمريكال تحركاوا عاجاالً 
وسامحوا بدخاول كمياات من املشاتقات 
اليفطية إَلاى اليمن مقابل حرية أساريلم، 
ولو ما يقط4 أي شاك يف مسؤولية أَمريكا 
املبارشة يف لذا الددوان باليقن وأن الحصار 
املفروض عاىل اليمن أَمريكل يف املقا  األول 
وقرار رخده ال تمتلكه السادوعية أَْو غريلا 

وإال لكانت استيدمه من أَجل أرسالا.
ويف ماؤرش آخر عاىل الدادوان األَمريكل 

السااخر عاىل اليمن أشاار عبدالساال  بأن 
أَمرياكا أبلغت وخَد املكوناات الوطيية خالل 
رحلة ساابقة باتجاه مساقط باأن الرحلة 
آمية؛ كاون األَمريكال يف ُغاَرف الدمليات، 
مؤكدين أنهم يتوّلون اإلرشاَف عىل الجو، يف 
تهميش واضح ألية سلطة حقيقية لليظا  
له أعباء ومساؤوليات  السادوعي رغم تحمُّ
لذا الدادوان وخواتري تكاليفاه التل تذلب 
إَلااى خزاناة الساالح األَمريكال، إال أنه ال 
يمتلك رب4َ لاذه الصالحيات يف تأمن رحلة 
أَْو إعخال شحية وقوع إَلاى اليمن، والغريُب 
أناه رغم ُكلِّ األموال التل ييفُقها آُل سادوع 
يف سبيل إنفاذ املرشوِع األَمريكل يف امليطقة 
إال أَن أَمرياكا ال تّدِخُر ُجهاداً لتربلن للدالم 
بأن آَل سادوع عورلم يقترص عاىل التيفيذ 
خقط وتلقل األوامار يف حن أَن أيَّ حوار قد 
يُفايض لوقف عدوان عىل اليمان يتحكُم به 
سفريُ أَمريكا، وأي قرار إلعخال شحية نفط 
أَْو الساماح لجرحى بالسافر للدالج لن يتمَّ 
إال بمواخقة األَمريكل وحده، عون أيِّ اعتبار 

مليظر اليظا  السادوعي الاذي بات اليو  يف 
َعِن الجمي4 ُعمياًة تَُحّرُك ُخيُوَطَهاا اإِلَعاَرُة 

األَمريكية.
أيَّاَة  باأن  يقاول  َمان  ليااك  كان  وإذا 
مفاوضاات ما4 مرتزقاة الدادوان وَخونة 
األوطاان لاو رضب مان تضييا4 الوقات؛ 
كونهام ال يمتلكاون قاراَر وقف الحارب أَْو 
انطالقها، خإن لذه املواصفات تيطبل بامليل 
عاىل اليظا  السادوعي الذي أثبتات وتيبت 
الوقائ4 مرة بدد األخارى أنه ليل أكير من 
مقاوٍل يدَماُل ضمن أوامر اإلَعاَرة األَمريكية 
التل تميل مصدَر الددوان األََساايس ومكان 
انطالقة وصاحبة قرار إيَْقااخه عون غريلا 
مهماا حاولوا لدَب أعوار أَْكبَار من حجمهم 
الطبيدل، ولكن وعل اليميل اليو  وصموعه 
طوال عرشة أَشهر يجُب أَن يكوَن قد أوَصَل 
رساالًة واضحاًة لألَمريكل باأن طريَقه يف 
اليمن مهماا زاعت وحشايتُه وعمويتُه غريَ 
سالك وعبور مرشوعه عىل أرضها غري وارع 

كما صَدَح بها قائُد اليورة اليميية!.
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  - رشيد الحداد:
إنتدشات تجارُة االرتزاق إىل أعىل مساتوياتها خالل األشهر 
املاضية من الُداْدَوان عىل بالعنا إىل أعىل املستويات، وألول مرة 
ميذ الحرب الداملية اليانية وخل الدراساات التل أجريت لبحث 
االمتداع التأرييل لظالارة االرتزاق يف الدالم والتل تدد تطوراً 
لظالرة االتجار بالبرش، إال أن نجاح عولة الددو السادوعي يف 
إندااش ساوق وتجارة االرتزاق خشال يف تحقيل أي لدف عىل 
األرض سايما وأن الداخ4 الرئييس للمرتزقة كسب املال وليل 

الدخاع عن وطن.

سوق االرتزاق 
عىل مدى التسادة األشاهر املاضية من الُداْدَوان عىل بالعنا 
أنفال تحالُف الُداْدَوان بقياعة السادوعية ملياارات الدوالرات 
يف ساوق االرتزاق واساتدعى اآلالَف من الجيجويد يف السوعان 
والسيغال ومن مرص وكولومبيا ليوض مدركة الدخ4 املسبل 
يف اليمان، ووخل اإلحصائياات األولية خاإن التكاليف املبارشة 
التل عخدتها السادوعية وجيالا ساوق االرتزاق من الُداْدَوان 
عىل اليمان تجاوزت حتى اآلن الا 20 مليار عوالر، خالسايغال 
التل تقاضت ملياَري عوالر مقابل إرساال 2000 جيدي للقتال 
يف اليمن بلغ متوساط خاتورة مشاركة ُكّل جيدي من جيوعلا 
مليون عوالر، أما السوعان التل أعليت عن تقديم 5000 جيدي 
يف البداية وقّلصت الددع إىل 2000 جيدي خقد جيت ملياَر عوالر 
بصورة مباارشة يف أكتوبر املاايض، وليصَل متوساط خاتورة 
رشاء ُكّل مرتزق من مرتزقتها 500 ألف عوالر، وم4 ذلك عملت 
عىل تدزيز مكاسِبها املالية من خالل الحصول عىل استيمارات 

سدوعية مبارشة بقيمة أربدة مليارات عوالر.
ويف املقابال كسابت جمهورياُة مارص من ساوق االرتزاق 
لقاء مشااركتها البحرية املحدوعة عرشة مليارات عوالر ميها 
6 ملياارات عوالرات بداد أشاهر من بادء الُدااْدَوان، وانتهت 
مفدولها بدد أن تصاَعدت األعمال اإلرلابية يف سايياء وإعالن 
الرئيال املارصي عبدالفتاح الساييس أن جياش مرص ملرص، 
ولو ما عخ4 عولة الددو السادوعي الشاهر املايض إىل التوجيه 
بتحويال أربدة مليااراِت عوالر كاساتيمارات يف مارص، وبدد 
ُوُصول املبلغ املايل الكبري أُعلن عن الُداْدَوان عىل جزيرة حييش 
الكاربى التل كانت خاليًة من أي وجوع عساكري بمشااركة 

القوات البحرية املرصية.

فاتورة شراء مرتزقة الداخل 
تلك الفاتورة لم تتوقف يف حدوع اساتدعاء مرتزقة اليارج 
الستدداء الشادب اليميل، بل انتقلت إىل إيجاع سوق ارتزاق يف 
عادع من املحاخظات اليميية اقرتب مان طاِب4 االتجار بالبرش 
ملاروره بددة مراحال، األوىل االساتقطاب واإلقيااع والتجمي4 

واليقل والتدريب ومن ثم املشااَركة يف القتاال، ويف ُكّل مرحلة 
من مراحل أنفقت عولة الددو مبالَغ مالية كبرية يف تدز ومأرب 
وعدن، وتكّفلت بتمويل مراِكز التدريب وتزويد املرتوقة الُجُدع 
باملال والساالح وتكاليف اإلعاشاة اليومية التل تجاوزت عىل 
ُكّل خارع 700 ريال سادوعي، باإلضاخة إىل اليفقاات اليومية، 
ووخَل التقديرات األولية خإن متوساَط اإلنفاق الشهري لدولة 
الُداْدَوان السدوعي عىل مرتزقة الداخل يبلُُغ 00ل مليون ريال 

سدوعي يف حده األعنى يف عدع من املحاخظات. 

تجار الحروب 
بماا أن الهادف الرئياَل لفاتاورة اإلنفااق عاىل االرتازاق 
وتكالياف الُداْدَوان التل تصال يومياً وخال مدلومات مؤكدة 
إىل 750 ملياون ريال سادوعي، قتل اليمييان، خإن الكيري من 
املرتزقاة يف ماأرب وعدن وتدز اقتتلوا عىل تلاك األموال قبَل أن 
ييوضاوا أية مدركة، كما تحّولوا إىل تيارات متيازعة؛ بسابب 
خالخاات تجار الحاروب الذيان خرقهم املال السادوعي، وعىل 
مدى الفرتة املاضية من الُداْدَوان ومن تجييد وتمويل مرتزقة 
الداخال لوحظ تصاعاد البياناات املوجهة لتحالاف الُداْدَوان 
واملطالبة بالدعام املايل حتى عىل مساتوى الجبهات املحدوعة 

التل تُفتح لبدض أيا  وتيتفل يف بدض املديريات.

ماُل اإلَمارَات من كولومبيا إىل ارترييا 
الرصاعاُت املاليُة بن تجار الحروب يف الداخل وتسايّد خريٌل 
عىل آخر أحدث عىل مدى األشاهر املاضية انشاقاقاً يف أوساط 
قياعات املليشايات، بالتزامن م4 رصاعات خفية بن الرياض 
وأباو ظبل حاوَل الُدااْدَوان عىل اليمان وحضاور اإلخوان يف 
املشاهد، ولو ختح لامش آخر لتجار الحاروب للحصول عىل 
مكاساَب من ابو ظبل مقابل الوالء لهاا، خدولة اإلَماَرات التل 
اساتدانت برشكاة باالك ووتر التال تحتوي عاىل أكرب تجم4 
للمرتزقاة يف الدالم مّولت مدساكرات تدريب يف قاعدة عصب 
الواقداة بدولاة اريرتياا والذي سابل أن اساتيدمته إرسائيل 
ميذ عاا  7اا1  لتدرياب الجيجويد الساوعانين امليالضن 

لحكومة البشري.

إنتكاسة بالك ووتر يف أول مواجهة 
لم تكن تدَلُم رشكُة بالك ووتر أن املال اليليجل قد يتسابب 
لها بيكساة تأرييياة يف اليمن، خالرشكُة األميية والدساكرية 
اة التال ترتب4 عرش قراباة الا 2ا5 رشكة عساكرية  الَياصَّ
اة يف الواليات املتحدة األمريكية تدمُل يف مجاِل اساتيمار  َخاصَّ
الحاروب وتصال مبيداتُهاا السايوية عارشات امللياارات من 
الدوالرات بات مستقبلها عىل املحك عسكرياً؛ بسبب خسارتها 
يف أول مواجهاة مبارشة لقساِمها الدساكري يف اليمن مقابل 

صفقة مالية كبرية أبرمتها م4 عولة اإلَماَرات مؤخراً. 

رشكاة بالك ووتر التل تصيف بأكارب جيش من املرتزقة يف 
الدالم، باإلضاخة إىل رشكاة لاليربتون ورشكات متداونة م4 
باالك ووتر أبرمت عقوعَ تقديم خدمات أميية م4 وزارة الدخاع 
األمريكياة يف الداراق خالل 2003ااا 2005  بأكير من 2.1ل 
ملياار عوالر، ووخل تقارير عولياة خإن الدقوع التل أبرمت بن 
رشكة بالك ووتر واإلَماَرات يف عا  2011 الساتئجار املئات من 
عيارصلا لألعمال يف مجال أميية، باإلضاخة إىل أعمال تدريبية 
للجيش اإلَماَراتل بمبلغ 0ا2 مليون عوالر سايوياً غري شاامل 
الدقاد اليفقات اليومية وبادل املياطر والتأمن عىل حياة تلك 
الديارص، ولو ماا تأّكد من خالل إعالن اإلَماَرات تجييَل أرس 

قتىل بالك ووتر يف اليمن.
لرشكة بالك ووتر قصٌة يف اليمن ميذ مطل4 األلفية الحالية، 
خقد شاّكل اساتهداُف تيظيم القاعدة للمدمرة األمريكية »يو 
اس اس كاول« يف محاخظة عدن عا  2000  تحوالً يف مساار 
رشكة باالك ووتار ونجحت حييهاا بتوقي4 عقاٍد ملدة خمل 
سايوات ما4 إعارة اليَدماات الداماة يف الحكوماة األمريكية 
وقيامها بمهمة مراَخقة السفن األمريكية التجارية، إال أنها لم 
تكتِف بذلك بل وّقدت عقداً آخر ليفل امُلدة، وبييما كانت قيمة 
الدقد األول 125 ألف عوالر ارتفدت يف الدقد اليانل إىل 6 مالين 
عوالر، وبداد ذلك وقدات الرشكة بالك ووتر عقادا ملدة خمل 
سايوات م4 إعارة اليدمات الدامة يف الحكومة األمريكية تبي4ُ 
من خالله للمؤسسات الفدرالية امليتلفة اليدمات والبضائ4 

ذات الطاب4 الدسكري. 
ولم يقتارص عوُرلا يف تقديام خدمات حماية السافن، بل 
حصلات عاىل عقاوع مالية كبارية مقابال قيامهاا بالتدريب 
املكيف حول أساليب الحماية بالتداون م4 البحرية األمريكية 
لريتف4 رصيدلا إىل مليارات الدوالرات عقب أحداث الا 11 من 
سابتمرب، وم4 تصاعد أعمال القرصية البحرية يف خليج عدن 
حصلت بالك ووتر عىل خرصة أُْخَرى م4 رشكات شاحن عولية 
التل اساتدانت بها يف مجاال الحماية، باإلضاخة إىل اساتدانة 
البحرياة األمريكياة بهاا لتدريب قراباة الاا 00ا جيدي من 

الصومال للتدامل م4 أحداث القرصية.
ولكاون القسام األميل يف الرشكة يشاّكُل الدماوع الفقري 
لصاعرات بالك ووتر إىل الدالم الرتفاع جدواه االقتصاعية وقلة 
املياطر خيه خإن رشكة بالك ووتر تسدى للحصول عىل عقوع 
عولياة طويلة املدى لتقديام خدمات الحماية األميية للسافن 
التجارياة يف خلياج عادن واملشااركة يف مها  أميياة لحماية 
خطوط التجارة الدولية التل تمر ميها %60 من املياه الدولية 
اليميياة، ووخل املصاعر خإن عولة اإلَمااَرات وعدت بالك ووتر 
بإبارا  عقوع طويلة املدى مدها، للقيا  بدور سالبل يف خليج 
عادن وتدطيل حركة ميياء عادن لصالح رأس الرجاء الصالح 

وموانئ عبل. 

والتدرياب  الفيال  التدليام  أعليات وزارُة 
املهيل، عن الحصيلة اليهائية لحجم األرضار، 
التال تدرضات لهاا أكير مان 2ل مؤسساة 
خيياة ومهيية وكلياة مجتم4 تابداة للوزارِة 
يف ميتلاف املحاخظات والتل تم اساتهداخها 
بصورة مبارشة من قبل الُداْدَوان السادوعي 

عىل بالعنا.
وأوضاح التقريار اليهائال الصااعر عان 
الاوزارة، أن اليمن خرست ما يقارب من 600 
مليون عوالر ما يزياد عن نصف بليون عوالر، 
جراء اساتهداخها بصورة مبارشة املؤسسات 
التدليمية والتدريبية والتل أعت إىل تدمري ُكيل 
ملكوناتهاا وتجهيزاتها، وأشاار التقرير إىل أن 
طائرات الُداْدَوان اساتهدخت بشاكل مبارش 
مياذ مارس وحتاى نهاية عيسامرب من الدا  
2015  مؤسساات التدليم الفيال والتدريب 
املهيل الداملة والجالزة والتل يف قيد اإلنشاء 
يف ميتلاف املحاخظاات، ولفات التقريار إىل 
أن اساتهداَف الُداْدَوان السادوعي للميشآت 
التدليمية يف اليمن يساتهدُف مساتقبل كاخة 
أبياء اليمان وحرمانهم من التدليم لسايوات 
ورخا4 حجام البطالاة يف أوسااط الشاباب 
وزياعة نسبة الفقر يف املجتم4، وتأخري عجلة 

التيمية يف البالع لسين طويلة قاعمة.
وأشاار التقرير إىل أن خاتورة إعاعة إعمار 
تلاك املدالد بالظاة اليمن الرتفااع التكلفة 

اإلنشاائية والتجهيازات للمؤسساة الواحدة 
15 ملياون   10-« بان  تارتاوح ماا  والتال 
عوالر، خيما بدضها تجاوزت عملية اإلنشااء 

والتجهياز أكير من 23 ملياون عوالر كاملدهد 
التقيل الدايل متددع األغراض البولتكييك«. 

وتوّزعات املدالاد املساتهَدخة مان قبال 
طريان الددو عىل خمساة مدالاد بمحاخظة 
صيداء، وخمساة مدالاد يف أمانة الداصمة، 
ويف يريام تام اساتهداف كلياة مجتما4، ويف 
البيضااء أربا4 ميشاآت، ويف صدادة أربا4 
ميشاآت ومكتاب التدليم الفيال، ويف تدز تم 
تدمري خمساة مدالد يف مياطل متفرقة، ويف 
محاخظاة ذمار كلية مجتما4 ومدهدين، ويف 
محاخظاة الحديدة اساتهدف الُدااْدَوان كلية 
املجتما4، وأربدة مدالد مهيياة يف مديريات 
ميتلفاة، ويف محاخظاة املحويت اساتهدف 
مدهد التقيل الزراعل بالرجم ومكتب التدليم 
الفيال بمحاخظة عماران، وباّن التقرير أن 
خمساة مدالد بمحاخظة مأرب اساتهدخت، 
ويف لحاج اساتهدف الدادو خمساة مدالد، 
إضاخاة إىل اساتهداف املدهاد التقيال بدتال 
بمحاخظة شابوة، ويف الضال4، تدرض املدهد 
التقيل التجااري وكلية املجتما4 باملحاخظة 
الساتهداف مبارش، كماا تدرَّضت كلية عبل 
بمحاخظة حجة ألرضار بالغة نتيجة قصفها 

بصورة مبارشة.
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 للعلم 
عى مدى األشهر الماضية من الُع�ْدَوان 

الس�عودي  الُع��ْدَوان  دول�ُة  تعَمّ�دت 

استهداَف مخازن الغذاء بصورة ممنهجة؛ 

�َر حت�ى الس�بت الم�ايض أكث�َر من  لُتدمِّ

520 مخ�زَن غذاء يف العاصم�ة وعدد من 

المحافظ�ات، آخُره�ا اس�تهداُف مخاِزن 

االقتصادي�ة  للمؤسس�ة  التابع�ة  الغ�ذاء 

اليمني�ة يف منطقة الم�داور مديرية ضالع 

هم�دان بمحافظة صنعاء، ومخازن أُْخَرى 

تابعة لع�دد من رجال األعمال يف محافظة 

الحديدة.

ذلك االس�تهداُف الممنه�ج الذي يؤكد 

السقوط األخالقي للعدو منذ اللحظة األوىل 

لُع�ْدَوان�ه الربب�ري ضد الش�عب اليمني 

يس�تهدف ما تبقى من اس�تقرار تمويني 

يف السوق اليمني، ويهدُف إىل إحداث أزمٍة 

ات  تموينية يف السوق وإىل مضاَعفة مؤِشّ

انعدام األمن الغذائ�ي الذي تصاَعد خالل 

األش�هر الماضي�ة م�ن الُع��ْدَوان يف ظل 

الحص�اِر الظال�م المفروض عى الش�عب 

اليمن�ي منذ تس�عة أش�هر ويف ظل صمت 

العالم الذي ظل يحذر عى مدى الس�نوات 

الماضي�ة م�ن تداعيات تف�ي المجاعة يف 

الب�الد ج�راء ارتف�اع فقر الغذاء وس�وء 

التغذية.

وع�ى الرغ�م م�ن تصاع�د التحذيرات 

الدولية م�ن تفاقم األوضاع اإلْنَس�انية يف 

اليم�ن، وإقرار األمم المتح�دة أن الحصاَر 

ال�ربي والبحري والج�وي المفروض من 

قب�ل تحالف الُع��ْدَوان يرق�ى إىل جريمة 

حرب ض�د اإلْنَس�انية، مح�ذرًة يف الوقت 

نفس�ه م�ن كارث�ة إْنَس�انية ك�ربى قد ال 

يس�تطيع العالم تجاوزه�ا، إال أنها لم تُقْم 

بأي دور ملموس من ش�أنه ف�ُكّ الحصار 

ع�ربت  م�ا  وكل  اليمن�ي،  الش�عب  ع�ى 

األم�م المتح�دة ع�ن قلقها م�ن الحصار 

وتداعيات�ه ضاع�ف العدو من اس�تهداف 

مخ�ازن الغ�ذاء الرئيس�ية والفرعي�ة يف 

المحافظ�ات والمديري�ات، فيتب�دد القلُق 

ال�دويل لتلك المنظم�ات العاملة يف المجال 

اإلْنَس�اني والحقوق�ي، وتت�وارى بيانات 

تلك المنظمات التي لم يتجاوز دوُر الكثير 

منه�ا تزوَي�د الع�دو بمس�تجدات الوضع 

اإلْنَس�اني والذي من خالله يشّدد حصارة 

عى حرك�ة التجارة من وإىل اليمن ويكثّف 

هجمات�ه ع�ى ُكّل مال�ه عالق�ة بالق�وت 

األس�ايس للمواطن اليمن�ي، ورغم فداحة 

الجريمة إال أنه ليس غريباً عى عدو فش�ل 

عى مدى تس�عة أشهر يف تحقيق أِيّ انجاز 

ع�ى األرض رغ�م تكري�س إمرباطوريته 

المالية المتهالكة أن يلجأ إىل فرض سياسة 

تجويع بحثاً عن إنجاز.
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اأكدوا عدم وجود ما يربر الرتزاق وبيع وخيانة الوطن

سياسيون وإعالميون ومهندسون وحقوقيون لـ »صدى املسرية«: 
مرتزقة العدوان ليسوا رجاالً واللعنات ستالحقهم إىَل قبورهم

  - محسن الجمال:
خَقاَد الحاجُّ محمد الشاامل خلاذَة كبدة يف 
قصٍف مشاؤوٍ  لطاريان الُدااْدَوان األمريكل 
السادوعي، وكياريون مان املدنيان األبريااء 
انتشالت جيامييُهم الطالرة مان بن الرُّكا  

واألنقاض.
وباأىًس كباري يقاول الحااج الشاامل لا 
»صادى املسارية« ولاو موجاوع عاىل ابيه: 
الُدااْدَوان لاذا ال مربر لاه.. مااذا عمليا آلل 
سادوع حتى يقصفونا بهذا الشكل املييف؟، 

ملاذا لذا االستكبار ولذه الديجهية؟
ويزياد الشاامل بقولاه: »يف عاخلياا حزٌن 
كباري، خكم من والاد خقد ابيه وكام من زوج 
خقاد زوجتاه، والبدض خقاد أغىل ماا يملك، 
األجسااع تقطدت إرباً إرباً، والبدض تفحمت 
جييهم، والبدض لم تدد تجد ميه سوى قط4 
صغارية متياثارة وال حاول وال قاوة إاّل بالله 

الديل الدظيم.
ويؤكاد أن ماا يحصال لاو مؤامارة عىل 
الشدب الايَاَمايل، ولم تكن رشعية لاعي إاّل 
شاماعة يتحجج بها اليظا  السدوعي، ومن 
تحالف مدهم، متحرساً عىل املرتزقة املؤيدين 
للُدااْدَوان، ومتساائالً: ألاؤالء لديهم كرامة، 
عزة، نياوة؟!، مؤكداً أن الشادب الايَاَمايل 
ال يمكن أن يغفر وال يساامح ُكّل من ساالم 
وساعد الُداْدَوان يف قتل الشدب الايَاَمايل.

شكرًا للجيش واللجان
ويوجاه الدكتور خاروق مطهار الروحانل 
عضاو تكتال األَْحااَزاب امليالضاة للُداْدَوان 
والقائام بأعمال األمن الداا  لحزب الحرية، 
التحياة والتقديار ألبطاال الجياش واللجان 
الشدبية، وكل األحرار الصامدين يف وجه لذه 

الحملة السدو أمريكية صهيونية.
ويقاول لاا »صادى املسارية«: »األَُمااام 
تتفاخر بأبطالها ببساطه؛ أِلَن لؤالء األبطال 
يصمادون ويقاوماون ويقاتلاون ويدملون 
لتحرير الوطن وحماية سياعته والحفاظ عىل 
حقوق أبيائه، بدكل املرتزقة واليونة الذين 

يقفون عائماً م4 مصالحهم خقط«. 
األساتاذة آمال اليور رئيساة حزب الربي4 
الدربل من جهتها توجه عدة رساائل لليونة 
واملرتزقة، مؤكدة أن عماء األبرياء ستالحقهم 
وساتكون لدياة عليهام وعىل ماا جلبوه من 

األَْمَوال.
قائلاة:  املسارية«  »صادى  لاا  وتضياف 
»نقاول للمرتزقاة الدنيا زائلاة والوطن باٍق.. 
ر سايُبيى واألجيال ستتداقب  الوطن الذي ُعمِّ
وسيسجل التأريخ بأحرف من مرارة وألم ُكّل 

ما اقرتختموه، خالتأريخ ال يرحم«.
وععات اليور ُكّل من باعوا الوطن بأرخص 
األثمان أن يداوعوا إىَل ضمائرلم َويحاسابوا 
الوطان  اقرتخاوه تجااه  أنفساهم عاىل ماا 
واملواطان، وأن يتقوا اللاه يف ُكّل ما يحصل يف 

البلد.
مان جانبه يؤكاد أمن عا  حزب الساال  
االجتماعال األخ محماد أحماد البشاريي أن 
الذين باعوا وطيهم وعييهم من املرتزقة عاخل 
الوطان وخارجه، خانوا أنفساهم وأعراضهم 
وعهدلم أما  الله َولاؤالء ملدونون يف الدنيا 
وأييماا كانوا يلديهم اللاه ويلديهم الالعيون، 
خهام كما قيال جارٌح يف قلب وطان، جرحوا 
أوطانهام وأنفساهم، ملدوناون أييماا كانوا 
عىل لساان أوطانهم ويلحقهم اليزي والدار 
إن لام يدوعوا إىَل طريل الصواب والوالء لله ثم 

ألوطانهم.

الوطن باق والخونة إىَل مزبلة التأريخ
ومان الريااض يدَماُل املرتزقاة يف إطاار 

واحاد ملسااندة الحملة الدساكرية األمريكية 
السادوعية عاىل بالعناا، وعن طريال اإلعال  
يدملون عىل بث الشاائدات واألخبار الكاذبة 

إلخاخة الياس وإرلابهم.
ويارى الكاتاب الصحفال لاالل جزيالن 
أن املرتزقاة ارتهياوا لليارج؛ ألنهم عشاقوا 
املاال وتربدت نفسايتهم عىل الراحاة، ولهذا 
لام يبحيون عيها بأية وسايلة إىَل عرجة بي4 
بلدانهام لليارج، كما لاو الحال يف الايَاَمان 
الذيان باعوا بلدلام لليارجال إىَل عرجة قتل 

شدبهم الصغري والكبري لألسف!
 ويواصال القاول: »لهاذا خاال غراباة من 
الحاصل ومن اليياناة ومن الدمالة التل لل 
ميهم، وعىل لذا خإنل أشاد عاىل أيدي الدامة 
أن يحفظوا بالعلم ويتصدوا ملشااري4 لؤالء 

التدمريية«.
أماا املحامل عاعل الحداع خريى أن املرتزقة 
وخونة الوطن قد ركدوا وتوسالوا آلل سالول 
وجدلاوا من لذا الوطن مائادَة طدا  يأكلون 
ماا طاب لهم حتى لاو كاَن لحوَ  وعماء أبياء 
شادبهم، مؤكداً أن الشادب الايَاَمايل بريء 
ميهم والتأريخ ساوف يفضحهام عىل مرور 
األجياال خهم لن يرتكوا ُسادى ولن يغفر لهم 

الشدب الايَاَمايل جرائمهم.
ويتفل الشااعر مهدي أحمد مفلح م4 ما 
ذكاره الحداع، ويزيد بقولاه: »نقول ملن باعوا 
بلدلم مقابل حفية مان املال أنتم بدتم غالياً 
بيمان بيال، كما خدال إخوة يوساف، لكن 
سايبقى الوطان وساتذلبون أنتام إىَل مزبلة 
التأرياخ والتأريخ ال يرحام ولم نَره عىل مداه 
خّلاد ذكار عمالء، بال الحقتهام اللدياات إىَل 

قبورلم.
ويوجه املحلل السايايس اسكيدر الحميدي 

نصيحًة للدمالء واملرتزقة الذين 
باعاوا ضمائرلام.. رشخهام.. كرامتهام 
وطيهم باأن الوطن أغىل وأجمال وأخضل من 

لذه الرياالت املزيَّفة التل تستلمونها.
ويقاول لاا »صادى املسارية«: »كل لاذه 
األَْمَوال الطائلة ستزول عما قريب، وستيتهل 
لاذه الحارب امللدوناة طاال الزمان أَْو قرص 
وسايبقى املرتزقة واملوالاون لهاذا الُداْدَوان 
الفاايش الهمجال املتيلاف خالديان يف لاذا 

التأريخ األسوع«.
 املهيدس ولياد الحيمل مان جهته يقول: 
»خيانة الوطن أعظم وأَْكبَاار مما تحتمله أي 
نفال، ويكاع يجم4 البرش عىل مقت اليائن، 
خاكل خدل مشان يمكن للمارء أن يجد مربراً 
لفاعله إاّل خيانة الوطن؛ خإنيا ال نستطي4 أبداً 

أن نجد لها مربراً«.
كان  »مهماا  بالقاول:  حديياه  ويواصال 
السابب الاذي يدخدك لهذا الفدل املشان خهو 
أبداً ال يشاف4ُ لك لتبي4َ وطيك َوتغدو يف ُعرخه 
خائيااً. مهماا اختلفيا يف أخكارناا أَْو عقائدنا 
أَْو مباعئياا، مهماا ظلَميَا بيو أبيياا، َوقوميا، 
َوألال وطييا الواحد خهذا أباداً )ال يمكيه( أن 
يربر ليا خياناة الوطن. ثالثُة صفات إحدالن 
ال يكاون إاّل باألخارى: )الغاادر، َواليياناة، 
َواليفااق(. خالغدر يتطلاب الييانة، َوالييانة 
تتطلَّاُب اليفااق، َوجمي4ُ لاذه الصفات لل 
مان أقباح َوأرذل الصفاات التل قاد تجتم4 
عيد إنَْسااان. حتى أقبح الياس صفاٍت يكره 
ويمقت اليائان َويزعرياه؛ أِلَن خيانة الوطن 
تديال بالارضورة عد  املاروءة، واإلنَْسااان 
الاذي )ال يملاك املاروءة( يمكياه أن )يبيا4 
ِعرَضُه ورشخه( كما يمكيه أن )يبي4 وطيه(؛ 
أِلَن الوطان لاو بميزلاة الِدارض والارشف 

لإلنَْسااان. وَمن لان عليه وطيه يهون عليه 
عرضه َورشخُه ببساطة.

حتاى )َمان تياون وطياك لصالحهام(، 
ييظرون إليك كشيص )حقري(، لم ال ييقون 
باك وال يحرتمونك بييهم وبن أنفساهم وإن 
أظهاروا لك االحارتا ، خإنهم يبطياون املقَت 
َواالزعراء لاك، خهم يدلمون أنه ال يمكن لداقل 
أن يأمن اليوان، َومن يبي4 وطيه يبي4 أوطان 
غريه بساهولة. ومن لاان عليه وطيه، تهون 

عليه أوطان اآلخرين«.

الخونة ال يستأهلون الذكر
وتييل األساتاذة عبري جاار الله مرشخٌة يف 
مدرساة الصفوة عىل أبطال الجيش واللجان 
الشادبية يف جبهات القتاال وحماية الوطن، 
مشارية إىَل أن لؤالء األبطال يبذلون أرواَحهم 
مقابال أن ندياَش يف أمان وأمان ولام الذين 
يتصادون للدادو، خكم لم رائداون، حتى أن 
الكياريَ من اللجاان الشادبية ذلباوا تطوُّعاً 

للقتال بدون مقابل.
أماا الذيان باعاوا وطيهم خرتى األساتاذة 
عباري أن مان بااع وطياه كأنماا باع نفساه 
وعرضه، واملرتزقة جدلوا من أنفساهم سلدًة 
تُباع وتشارتى وساوف يجدلهم أبياء الشدب 
الايَاَمايال يف مزبلاة التأرياخ خهام حتى ال 

يستأللون الذكر«.
وتواخقها الرأي األساتاذة يف جامدة الدلو  
ناعية الجاراعي، وتضيف قائلاة: »املرتزقة ال 
يساتحقون الديش يف لذا الوطن خرتابه أغىل 
ميهم ولذا الوطن ال يس4 إاّل للرشخاء الذين ال 
يساومون عىل بي4 أوطانهم مهما كان اليمن 
غاليااً، خما بالك بأولئك الذين شااركوا يف قتل 
أبيااء وطيهم ونساائهم وأطفالهام األبرياء، 

وباملئات يشاي4 ُكّل يو  الشاهداء يف ذمة من 
إراقة ُكّل لذه الدماء وبأي ذنب قتلت؟.

وأشارت إىل أن مرتزقة آل سلول الذين خروا 
ما لم إاّل من الدلماء وأبياء الليل والقراصية 
وعبَاَدة املاال الذين ال يشابدون وال يتورعون 

عن خدل القبيح من أجل مصالحهم.
ويتسااءل الطالاب عايل الراشادي: لال 
املبالغ التال تتلقونها مقابل خيانتكم لدييكم 
ووطيكم وشادبكم تسااوي ابتساامة طفل 
ملقى تحت عماار F16؟، ولل ما يدخُده لكم 
آل سالول يسااوي تضحية جيادي يف الحدوع 
مقابال أَن يدياَش بدزة وكراماة؟!.. خدن أيَّة 
وطيية تتشادقون بها؟.. وعان أي يمن جديد 
تتحدثون وأنتم لم تجدلوا ليا شايئاً للحلم؟.. 
خماا ذنب أُ  وّععات ابيها عىل أمال أَن يرج4 
وأخارى آمية ما4 أطفالها خضااع أمل األوىل 
ولام يدد اليوف عىل األخارى ختديش بدوامة 

األولا  خأنتم عاٌر عىل الشدب الايَاَمايل.
أماا الياشاط االجتماعل أساامة الدبايس 
خريى أن املرتزقة مجارع أحذية تُلبل وترمى 
ليسات لهام أية قيماة، باحياون عان املاعة 
وذلابهم إىَل الرياض عّرالم تماماً.. جميدهم 
كانوا يلديون نظا  آل سدوع واآلن لم مده.

ليسوا رجااًل
ويقول سايف بهر  ولو سائل تاكيس إن 
الوطن غاٍل وال يمكن ألي أحد أَن يبي4 ويشرتى 
خياه إاّل القلة الذين رضوا واسارتخصوا ببي4 
أرضهام ووطيهم التل ترباو عليها وأكلوا من 
خرياتهاا خهانت عليهم ألجل رياالت وعوالرات 
مددوعة وستيهيهم وسيحرقون بها، خييانة 
بلدك وميب4 أجداعك كبرية ال يساويها إجرا ، 
خهَو الدرض والدزة والكراماة واإلباء وامليََدة 

والحصن الحصن.
أماا املواطان عماار حمياد الديان خيقول 
إن املرتزقاة الذين خروا إىل السادوعية ليساوا 
بالرجاال وإنماا لام أشاباُه الرجاال الذيان 
اعتااعوا عاىل حياة الارتَف واتباع الشاهوات، 
ولقاد اقرتبت نهايتهم وساتكون مؤملًة، خمن 

باع وطيه خقد باع ِعرضه.
مان جانبه يقول املواطان عيىس الحميدي 
إن مان ذلاب إىَل السادوعية ليال مان أبياء 
الايَاَماان وال ييتمل اليهاا، خرجال الايَاَمان 
وبأنهام  والوطيياة  بالشاهامة  مدروخاون 
أولاو عز  وقوة، ومرتزقة السادوعية ليساوا 
بالرجال، خهؤالء ال يكرتثون ألي يشء حتى لو 
باعوا عرضهم ورشخهم.. املهم أنهم يقبضون 
املال اليساري. مشارياً إىَل أن نهاية لؤالء باتت 
وشايكة، خالحال ال باد له مان االنتصار عىل 

الباطل والجزاء من جيل الدمل.
األساتاذ سامري عيل يرى أن التأريخ شهد 
الكياري من اليونة الذين جمدوا ثروات طائلة 
وقضاوا حياتهام يف تارف وأكلاوا كماا تأكل 
األنداا  خهل يمكان أن يباع الوطن بارُبج أَْو 
بياطحة سحاب، خالذين باعوا أوطانهم بذَلك 
اليمن البيل سيأتل اليو  الذي ييدمون خيه.
وواصال القاول: »حان يحقال الجياش 
واللجان الشادبية اليرَص عاىل الُداْدَوان ولو 
يوٌ  حتماً سيأتل وإن كان اليمن عماء مالين 
الشاهداء األبطال.. يف ذلك اليو  ستكرُِّ  األمة 
أبطاَلهاا الرشخااء اّلذيان ضحاوا بأرواحهم 
وأنفساهم وأقالمهام رغم أنهام ال ييتظرون 
تكريمااً.. لذلاك ترتباط البطولاة باإليماان، 
خاألبطال طاوال التأريخ يجالادون لتحقيل 
خكارة آمياوا بها واألخاكار يموُت مان أجلها 
الرجااُل ولكيهاا ال تماوت بل إنها تادب خيها 
الحيااة عيدماا يضّحال مان أجلهاا األبطال 

باألرواح والدماء واألَْمَوال«.

• وليد الحيمي

• محمد البشيري

• هالل جزيالن

• امال الثور

• مهدي مفلح

• اسكندر الحميدي • سيف بهرم• فاروق الروحاني

• عيسى محمد

• عادل الحداد

• سمير  علي
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بان كي مون واالترّحاد األوروبي يدينان قصف طريان العدوان 
األمريكي السعودي ملستشفى أطباء بال حدود يف صعدة

غارات متوا�سلة على ق�سر ال�سعب واملناطق الريفية بتعز
الطريان األمريكي السعودي يعاود التوحش على الصيادين.. 
استشهاد 5 مواطنني يف قصف على ميناء الخوخة بالحديدة

اَبة 3 اأُخريات ق�سف عنيف على منطقة ال�سوارق برازح وا�ست�سهاد امراأة واإ�سَ
إستشهاد 5 مسافرين يف قصف على فرضة نهم بصنعاء 

وطريان العدو يواصل قصف املزارع وشبكات االتصال بمأرب

  -  متابعات
أعان األماُن الداا  لألمم املتحدة باان كل مون، 
السادوعي  األمريكال  الدادوان  تحالاف  قْصاَف 
للمستشافى التاب4 مليظماة )أطباء باال حدوع( يف 
مديرياة رازح بمحاخظة صددة ياو  األحد املايض، 
مطاِلبااً بإجاراء تحقيال مساتقل وحيااعي حول 

الجريمة.
وقال األمن الدا  يف بيان نرشته امليظمة الدولية 
يو  االثيان »إن لذا الهجو  يدتارب مقصوعاً ويُدد 
»انتهاكاً خطارياً« للقانون اإلنساانل الدويل والذي 

يحمل املستشفيات والداملن يف املجال الطبل«.
وأشار البيان إَلاى قلل األمن الدا  البالغ للغاية 
إزاء محدوعية الوصول بشاكل متزايد عىل خدمات 

الرعاية الصحية األساسية للايَاَمايين.
َوأَكَّاااَد ععوتَاه لوقف جمي4 األعماال الددائية 
خوراً وحل اليالخات من خالل املفاوضات السالمية 
إَلااى الايَاَماان  بتيساري مان مبدوثاه اليااص 

إسماعيل ولد الشيخ أحمد.
االتّحااُع األوروبال قصاَف تحالاف  أعان  كماا 
الددوان السدوعي للمستشفى التاب4 مليظمة أطباء 
بال حدوع بمديرياة رازح بمحاخظة صددة.. مدترباً 

ذلك أمراً غريَ مقبول.
وقال بياٌن مشارتٌك للمميلة الدلياا نائبة رئيل 
املفوضياة األوروبياة خيدرياكا موغرييل ومفوض 
املسااعدات اإلنساانية وإعارة األزمات كريساتوس 

ساتيليانديل، »ندارب عان تداطفياا ما4 عائالت 
وزمالء من أصيبوا لذه املرة«.

وأضااف البياان »إن لاذه الحاعثاة املأسااوية 
لال األخرية مان بن سلسالة لجماات رصدت يف 
الايَاَماان عاىل امليشاآت الطبياة والاكاعر الطبل 
مياذ بداياة اليزاع.. مؤكاداً أن لاذه الهجمات التل 
تستهدف الدمليات اإلنسانية واملدنين لل محّرمة 

بشكل واضح وخل القانون اإلنسانل الدويل«.
وععاا البيااُن إَلااى احارتا  املباعئ اإلنساانية 
للقانون اإلنساانل الدويل واالمتياع عن االستهداف 
املتدمد للبُياى التحتية املدنية.. ُمَؤّكاداً أن التجاُلَل 
املستمرَّ للقانون اإلنسانل الدويل واملباعئ األساسية 
لحقوق اإلنساان يديل بشاكل أكرب الجهوع الرامية 

إَلاى إيجاع حل سيايس لألزمة.

وأشاار البيان إَلاى أن الحل لهذا اليزاع يجب أن 
يكون َسياساياً.. وقال »إن االتّحااع األوروبل يحث 
كاخة األَْطاَراف عىل املشااركة عون رشوط مسبقة 
وبيوايا ُميِلصة يف جولة أخرى من املفاوضات التل 

تسهلها األمم املتحدة يف يياير 2016 «.
َوأَكَّااَد أن املفوضية األوروبية ساتواصل تقديَم 
الدعم اإلنساانل يف 2016  للساكان املترضرين يف 

أنحااء الايَاَماان الذيان يواجهون وضدا إنساانياً 
بحجم لم يسبل له مييل.

وكانات ميظمة )أطباء بال حادوع( أعليت األحد 
عان تدرض أحد املستشافيات التل تديرلا شامال 
الايَاَماان للقصاف والاذي أَعَّى إَلااى استشاهاع 
أشاياص وإَصابَاة 10 آخريان وانهياار عادع من 

مراخل املستشفى.

  -  خاص
استشهد 5 مدنين وأصيب عدٌع آخر يف 
قصف عييف اساتهدف قوارب الصياعين 
يف مييااء اليوخة بمحاخظة الحديدة يو  

اليالثاء املايض.
وأحدث قصاُف الطريان عماراً كبرياً يف 
املييااء، كما أَعَّى كذلاك إَلاى احرتاق عدع 
من قوارب الصياعين وأحدث رعباً وللداً 

يف صفوف املواطين.
واساتيكر ألاايل املديياة االساتهداَف 
األمريكال  الدادوان  لطاريان  املتكارَر 
السدوعي للصياعين يف محاخظة الحديدة، 
مؤكدين أن املديية ليل خيها مدساكرات 
وال مسالحون وال مواق4 حتاى تُقصف، 
بل ُكّل املتواجديان لم من خئة الصياعين 
املكاخحان والباحيان عان مصادر رزق 

للديش عن طريل لذه املهية.
َش األمريكل السدوعي  وقالوا إنَّ التوحُّ
مساتيكرين  التوقداات،  ُكّل  تجااَوَز 
الدولياة.  وامليظماات  الدالام  صْمااَت 
ومطالبان الدالام بالتحقيال يف الجرائم 
التال تُرتكاب ضاد املواطيان األبريااء، 
الجياش  ألبطااِل  مسااندتَهم  مؤكديان 
القتاال؛  واللجاان الشادبية يف جبهاات 
كونهم يداخدون عن الوطن وسياعته ضد 

ميططات التآمر عىل الايَاَمان ومحاولة 
احتالله. 

وبالتزاُمان ما4 قصف املييااء واصل 
طريان الددوان األمريكل السدوعي مساَء 
اليالثاء املايض غاراِته عىل مديرية امليرية، 
حياُث َشانَّ 6 غاارات إحدالاا عاىل قاع 
الحقل، واألخرى استهدخت قرية بُرلان، 
خيماا اساتهدخت بقياة الغاارات املجم4 
الحكومل ومكتب الرتبية وبيت الشباب.

األمريكال  الدادوان  طارياُن  وعااوع 
السدوعي، يو  أمل األربداء، شن غاراته 
عاىل محاخظاة تداز، مساتهدخاً األحياَء 
الساكييَة واملراخال الحكومية، ما أساَفَر 

عن ترضر ميازَل ومراخل عامة.
وقال مصدر مسؤول يف املجلل املحيل 
باملحاخظاة لوكالاة األَنْبَااء الايَاَمايياة 
)سابأ(: إنَّ طائارات الددوان اساتهدخت 
عرص أمل األحد حل صالة غربل مديية 
تداز، ماا أسافر عن تارضر الددياد من 
املياازل واملراخال الدامة، كما اساتهدف 
بغارات أخرى القارص الجمهوري )قرص 
الشدب( للمرة اليالية يف غضون ساعات.
َوأَكَّاااَد املصادُر أن طائاراِت الددوان 
السادوعي اساتهدخت صباح أمل مبيى 
املجما4 الحكومل يف مديرية حيفان، َماا 
أَعَّى إَلاى تدمريه، كما اساتهدخت بغارات 

أخرى مبيى املدهد التقيل يف اليطوة.
األمريكال  الدادوان  طاريان  وشان   
السادوعي الغاشام يو  اليالثااء املايض 
غاراِته عىل أحياء وقرى ريفيٍة بمحاخظة 
تداز تساببت يف تدماري الطارق الرتابية 
وإلحاق الرضر بدارشات امليازل واملراخل 

الدامة املجاورة.
وقال مصادٌر محايلٌّ باملحاخظاة: إن 
طائارات الدادوان السادوعي االمريكال 
استهدخت بغارتن قرص الشدب )القرص 
الجمهاوري(، َماا أَعَّى إَلاى ترضر الدديد 
من املياازل واملراخال الحكومية املجاورة 
كماا اساتهدخت بأربا4 غاارات أحياء يف 

شارع األربدن.
الدادوان  طائارات  اساتهدخت  كماا 
السادوعي بسلسلة من الغارات ميطقتَل 
الشاقب وُحدة بمديرية صرب املواع ، َماا 
أَعَّى إَلااى تدمري الطريال الرتابل الوحيد 
الراباط بان القارى القريباة مان جبل 

الدروس من عون وقوع ضحايا.
ويف مديريات املحاخظة شيت طائرات 
الدادوان سلسالة غاارات عاىل مياطال 
متفرقة يف مدييتال كرش والرشيجة بن 
محاخظتل تدز ولحج أسفرت عن ترضر 
ميازل وسايارات وممتلكات وساط أَنْبَاء 

تحدثت عن وقوع ضحايا مدنين.

  -  خاص
نالات مديريااُت محاخظاة صيدااء، 
األوخاَر  اليصياَب  األياا ،  الياالث  خاالَل 
مان غاارات تحالاف الدادوان األمريكل 
السادوعي، مرتكبًة جرائَم عديدة أبرزلا 
ا  جاارف يف مديرية بالع  ما حادث يف حمَّ

الروس.
وواَصاَل طارياُن الدادوان األمريكال 
السادوعي غاراِته عىل املصان4 وامليشآت 
الداصمة، مساتهدخاً  بأماناة  التجارياة 
مصيا4َ رشكة كماران، ومحدثااً أرضاراً 

كبرية خيه. 
واستشهد خمساة مواطين وأصيبت 
امارأة جارَّاَء اساتهداف طاريان الددوان 
األمريكال السادوعي بغارٍة عىل سايارة 
يف مديرياة نهام بمحاخظة صيدااء. يو  

االثين املايض.
وكانات السايارُة تقالُّ نازحان مان 
مأرب يف نقيل خرضاة نهم، َماا أَعَّى إَلاى 
وإَصابَاة  استشاهاع خمساة مواطيان 

امرأة.
السادوعي  الدادوان  طاريان  وعااوع 
األمريكل شان غاراته عىل مديريتل بيل 
حشيش وسيحان بمحاخظة صيداء يو  

اليالثاء املايض.
وشان طاريان الدادوان غارتان عىل 
ميطقاة زجاان ببيال حشايش وغاارة 
عاىل ميطقة جربان بسايحان، َمااا أَعَّى 
إَلااى إحاداث أرضار يف األرايض الزراعية 

واألحياء السكيية املجاورة.
وياو  االثيان املاايض عااَوَع طارياُن 
الددوان األمريكل السادوعي اساتهداَخه 
ملديرياة بيال حشايش بقيابال شاديدة 

االنفجار.
واستهدف طرياُن الددو ميطقة رجا  
بقيابال شاديده االنفجاار لازت أرجاء 

امليطقة.
ويف إَطاار اساتهداخه للبُياى التحتياة 
واَصَل طاريان الددوان قصَفاه ملحاخظة 
االتصااالت  شابكة  مساتهدخاً  ماأرب، 
ومازارع املواطيان، حياث عّمار طريان 
املحلياة  االتصااالت  شابكة  الدادو 

بميطقة الصفراء التابداة ملديرية مجزر 
باملحاخظة. 

كماا َشانَّ طارياُن الدادوان سلسالًة 
املواطيان  مازارع  عاىل  الغاارات  مان 
بمديرياة رصواح، َمااا أَعَّى إَلااى ترضر 
املازارع ومضيات امليااه، باإلضاخة إَلاى 
اساتهداخه الطريال الداا  الراباط بان 

صيداء ومأرب.
استشاهدت  صدادة  محاخظاة  ويف 
امارأة تُدعاى حياان ميصاور جاراع يف 
قصاف عييف لطريان الدادوان األمريكل 
السدوعي عىل ميطقة الشوارق بمديرية 

رازح يو  اليالثاء املاايض، كما أصيبت 3 
نسااء.َوعمر طاريان الددوان السادوعي 
األمريكال الغاشام ياو  اليالثااء املايض 
شابكَة االتصااالت بميطقاة بيل ساويد 
بمديرية مجز بمحاخظة صددة، َماا أَعَّى 

إَلاى تدمريلا.
كما واَصَل طرياُن الددو قصف ميازل 
ومازارع املواطيان يف مديرياة الظالار 
ومحطاة عبياش يف آل الصيفال بمديرية 
ساحار، واساتهدخت بقصاف صاروخل 
ميباه  مديرياة  يف  متفرقاة  مياطاَل 

الحدوعية.

 قصف مخازن مصنع شركة كمران بأمانة العاصمة

 قصف قوارب الصيادين بميناء الخوخة
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  -  زكريا الشرعبي
أطفااٌل ونسااء وشايوٌخ بدضهم مرىض 
وبدضهام مراخقاون للمارىض جااءوا مان 
امات جارف الطبيدية؛  أماكَن متددعٍة إىل حمَّ
أماالً يف التداايف مان أماراض أعاقتهام عن 
عون  الصحاة  بيديام  حياتهام  ممارساة 
استشدار ميهم أن عدو الحياة ال يرىض لهم 

أن يديشوا حتى بيصف حياة.
يف السااعة اليامياة مان صبااح اليالثاء 
املايض كان الدارشات من املرىض متواجدين 
يف حماا  جاارف الطبيدل.. نسااء يجهزن 
اإلخطاار، الباعاة املتجولاون متواجادون يف 
أساوار املاكان، الحركاة مساتمرة، الكياري 
مان لاؤالء قدماوا مان مدظام محاخظات 
ا4ُ أن تُحِدَث  الجمهورياة، لم يكان أحٌد يتوقَّ

الكارثة!
حلَّقات طائراُت الغزو يف ساماء امليطقة، 
وبادأت بكل وحشاية بالقصف عاىل املكان، 
ليتحاوَل إىل ركا ، وعمااء املدنيان تيازف، 
ورصاخ اليسااء واألطفاال يماأل أرجاء بالع 
الاروس.. امارأة تارصخ بأعىل صوتهاا.. يا 
رب، وطفال صغري، يرتمال يف حضن والدته 
ولو يقول من شدة الرعب والهل4.. الطريان 

الطريان يا أمل.
تتوقاف الغاارات للحظاات، ثام يدااوع 
الطريان القصف، مساتهدخاً املسدفن الذين 

لرعوا إلنقاذ الضحايا.
يقول املواطن صالح ناارص مظفر )5ل( 
سية: إن الغارات قتلت شيصاً يُدعى صالح 
محمد حسان أباو جابر، وأصياب يف الغارة 
جراُحهام خطارية،  بدُضهام  آخارون،   11
مضيفااً والحزن ياكاع يييقاة: »لذا مكان 
سياحل، ليل خيه مدساكرات وال تجمدات 
للمسالحن.. ال يشاكل خطاورة عاىل أحاد 

إطالقاً«.
ويزياد بقوله: »الدادوان تمااعى، ال أحد 
األمريكال  السادوعي  الطاريان  أن  يصادق 
ساريتكب ميال لاذه الحماقاات، ال باد من 

إيقاخه.. يجب إيقاخه«. 

دماء وأشالء ومصاحف ممزقة
لام يبالَّ يف املاكان يشء 
ساوى آثار الدماء واألشالء 
التال  املصاحاف  وأوراق 
تمزقات وجدنالاا يف قبلاة 
ألحاد  و)عربياة(  الجاما4 
خاضت  املتجولان،  الباعاة 
الساماء، يف ماا  إىل  روحاه 
بقال متاُعاه لياا يف لاذا 
املكان شاالداً عىل إجرا  آل 

سدوع!!.
ثاالث  أَيْاضااً  املاكان  يف 
إىل  تقاُف  كانات  سايارات 
جاناب الحماماات لام يبل 
ميها سوى الحديد املتالصل 

وبدض املالبل الرجالية واليساائية املوزعة 
لياا ولياك ورسيار انتزع ما4 جية طفلن 
كانا يياماان يف حضيه من تحات األنقاض، 
وكذلاك جياة قاط كان ياأكل من خشااش 
املاكان، إضاخاة إىل أنان خاخات مان تحت 
األنقاض سامده أبيااء امليطقة قبال عقائل 
من وصولياا )بدَد يومن مان الجريمة( وال 
يدرون َمن صاحبه وال كيف يصلون إليه م4 
رائحة ع  تحت أنقاض لم تساتط4 الجراخة 

إزاحتها عن جيث الضحايا.
املاكان عان  قصاة مأسااوية يحكيهاا 
الذين اساتهدخهم طريان الدادوان األمريكل 
السادوعي وتفضاح أخاالق املرتزقاة الذين 
بّرروا استهداَف املكان يف مواقدهم اإلخبارية 

بأنه تاب4ٌ مَلن أسموه با »امليلوع صالح«.
ليا استشاهد شيخ مسان يُدعى »صالح 
مقص4« قد  م4 ابياه وامرأة وثالثة أطفال 

مان ميطقاة سايحان إىل حماماات جارف 
ليواصال الدالج، حيث كانت صحته قد بدأت 
بالتحسن ميذ بدأ بزيارة لذه الحمامات وما 

عاع ميهم أحد عىل قيد الحياة.
كان مقص4 ييا  يف املساجد وتيا  أرسته 
يف غرخة مجاورة للمساجد– كما يقول ألايل 
امليطقة-وقتلتهم غاارات الددوان األمريكل 

السدوعي قبل أن ييرجوا لالستحما .

رجاٌل آخاُر مان بيات »عمااح« ميطقاة 
»توالاب« يف بالع الروس قد  م4 ابيه وزوجة 

ابيه وأحفاعه واستشهدوا جميداً.
ورجال آخر مان سايحان يُدعاى محمد 
الفقياه َقاِدَ  بسايارته وعااعوا باه أشاالًء 
متياثارًة عاىل سايارة اإلساداف خسايارتُه 

أَيْاضاً تدمرت.
أساماء مجهولة لم تتبن لوياتهم، حيث 
املاكان مفتاوح ملن يرياد الدالج خياه كانوا 

أَيْاضاً ضمن قائمة الشهداء.
أنل السيدي شاب يف الدرشين من عمره، 
يقول لا »صدى املسارية«: إن ما حصل كان 
كارثاة بكل ماا تحملاه الكلمة مان مديى. 
مؤكادة أن املاكان ليال خياه ما يساتدعل 
القصاف، وعاعيااً ميظماات الدالام لزيارة 

املكان وتوثيل جرائم الددوان.

مزار صحي طبيعي
ويُدتارب حما  خاارف من أبارز املزارات 
صيدااَء  محاخظاة  يف  الطبيدياة  الصحياة 
ويقصاده الكياري من املارىض مان ميتلف 

األماكن للدالج.
 ويقا4 يف ميطقة جارف بالع الروس التل 
تبُدُد عن الداصمة ما يقارب سبدن كيلومرتاً 
يف االتجااه الجيوبل، وكون لذه امليطقة من 
املياطل اليائية لم يساتط4 املسدفون توخريَ 
مدادات متيصصة برخ4 األنقااض إلخراج 
ُكلِّ الضحاياا، األماُر الاذي جدال مياوَخهم 
تازعاُع من البقااء طويالً خاصاًة م4 تحليل 

الطريان الكييف خوق رؤوسهم.
ولام تكان الحمامااُت وحَدلا لال التل 
األمريكال  الدادوان  قبَال  مان  اساتُهدخت 
السدوعي، خقد تدمر املسجد املجاور بشقيه 
امليصاص للرجاال وامليصص لليسااء عىل 
َمان كان خيهماا، حياث كان زوار الحماا  
الذين ال يجادون لهم مكاَن إقامة يف األماكن 
املجاورة ييامون خيهما ويدوعون إليهما بدد 
أن يستحّموا لقراءة القران وأعاء الدباعات.

التحليق مستمر
ُكيَّاا يف املاكان لتوثيل بداض تفاصيل ما 
حادث، لكن الطريان عااع وحلَّل من جديد يف 
ساماء امليطقة، كان الياوُف والهَل4ُ ظالراً 
لدى الجمي4، غاعرنا جميداً، خالكل متيوٌِّف 
من مدااوعة الطاريان للقصاف، والكيريون 
باساتمرار  ويارععون  اللاه  إىل  يترضعاون 

)حسبُيا الله وندم الوكيل(.
وتأتال لاذه الجريماة ضمَن لساترييا 
الدادوان السادوعي التال ارتفدات حّدتُهاا 
مؤخراً، حيث كان األسابوَع املاايَض قد قا  
بقصف األحياء السكيية يف الداصمة صيداء 
بالقيابل الديقوعية وكذلك اساتهداف مرَكز 
اليور للمكفوخن وقصفه ألحد املستشفيات 
التابدة مليظمة أطبااء بال حدوع يف محاخظة 

صددة.

إستنكار واسع
كبارياً  اساتياًء  الجريماة  لاذه  والقات 
لادى املواطيان اليمييان يف صيدااء وباقل 

املحاخظات، حيث نّدع
املجلُل املحيل بمحاخظة صيداء بارتكاب 
طريان الددوان السادوعي األمريكل مجزرًة 
وحشايًة يف ميطقاة حما  جاارف بمديرية 
بالع الاروس، والتال راح ضحيتهاا عرشات 

الشهداء والجرحى بييهم نساء وأطفال.
وأكاد محايل صيدااء يف بيان لاه أن لذه 
الجريماة شاالٌد آخر علای بشااعة وحقد 
يف  ذروتَاه  بلاغ  الاذي  السادوعي  اليظاا  
اساتهداف األبرياء واملدنين يف حربه الظاملة 
عاىل اليمن ميذُ عرشة أشاهر خلات عون أن 
يفرَِّق بن مدرساة أو مسكن 

أوميشأة عامة.
أن  إىل  البيااُن  وأشاار 
السادوعي  اليظا   إخاالَس 
وحالاة الياأس يف عدوانهم 
جريانهام،  علای  الدبيال 
وعاد  تحقيال أي انتصار 
بادء عدوانهم  يُذكار مياذ 
ُكلَّ  يتمااعون  تجدلهام 
ياو  يف اساتهداف املدنين 
واملحاال  املياازل  وقصاف 
التجارياة واملصالح الدامة 

والياصة.
وزارُة  أعانات  كماا 
ومجلاُل  الساياحة 
الرتويج الساياحل استهداَف طريان الددوان 
السادوعي األمريكال ميتج4َ حماا  جارف 
الساياحل واملساجد يف مديرية باالع الروس 

محاخظة صيداء.
وأشاارت الاوزارُة واملجلاُل يف بيان لهما 
إىل أن اساتهداف امليشاآت الساياحية يدترب 
إمداناً يف الييل من املكّون الساياحل اليميل 
الاذي يداد جازًء مان امليظومة الساياحية 

والحضارية واليقاخية اليميية.
واساتيكر البياان صْمَت املجتما4 الدويل 
وامليظمات الدولياة املديية بالساياحة َوُكّل 
األحارار يف الدالام عاىل الجرائام الوحشاية 
التال يرتكبها الددوان السادوعي األمريكل، 
مساتهدخاً رصيَد اليمان الساياحل، وميها 
املجازرة املروعة بميطقة جاارف التل أوعت 

4 ومدنين. بحياة نساء وأطفال ُرضَّ

فاجعة كربى يف بالد الرو�س.. الطريان ال�سعودي اأمريكي يق�سف حمام جارف
دماء وأشالء املدنيني تلتصق بالجدار الساخن!
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الخطر الصهيوني حسن زيد
يف حملاٍة ميظماٍة مشابولٍة يتام تاداُوُل تساجيل 
ملحارضة ميساوبة للسايد حسان نرص الله قبال توليه 
األماناة الدامة لحزب الله يتحدُث خيه عن مرشوع حزب 
ل طبداً( لو  الله السيايس، وجاء خيه أَن مرشوَعه )املؤجَّ
املارشوع اإلْسااَلمل األَُماامل )كدقيادة( وأكد خيه عىل 
التزامه بوالية الفقيه )اليمييل رضوان الله عليه آنذاك؛ 

أِلَن املحاارضة خيما يبدو يف ثمانيييات القارن املاايض(.
 ونارْشُ وتاداول الرشيط الهادف ميه تدزياز الحملة 
الديماغوجياة حاول خطر املرشوع اإليْااَرانل الشايدل 
يل، ويأتل ذلك يف سياق التمهيد  عىل املرشوع الدربل السُّ
للحارب التال تادق األباواق الصهيونياة )وبدضها بات 
ناطقاً بالدربية( بن الساية والشايدة الستكمال حْرف 
بوصلة الدداء نحو إيْااَران ونحو الداخل الدربل نفساه 
ُخُصْوصاً بلدان املرشق الدربل الذي يميل الشايدة نسب 
متفاوتاة بن األَْكيَرية كالدراق والبحرين ونساب كبرية 
كلبياان واليمن والسادوعية واإلماارات والكويت وأقلية 

كبقياة الادول الدربياة. 
وبارصف اليظر عان كون الرشيط املساجل صحيحاً 
وغري مدبلاج من عد  ذلك يجب أَن نتصدَّى ملياقشاة ما 
جااء خياه من حياث عاللته عىل ماا تهدف إلياه الحملة 

املشبولة، 
لال لياك مياطار حقيقية من املارشوع اإليْااَرانل 
وعاىل من؟ ولال اعتقاع األَْحاَزاب اإلْسااَلمية الشايدية 
كحازب اللاه بااللتازا  بوالياة الفقياه )الاذي يميلهاا 
سيَاساياً اآلن السايد الياميئال( يميال أي خطار عاىل 
وحدة واساتقالل وساياعة لذه املجتمدات التل تُمارس 
خيهاا لاذه األَْحاَزاب نشااطها السايايس املؤثار؟ ولل 
لياك مرشوع عربل ُسايل أَْو صويف أَْو ليربايل وتتياقض 

مصالَحه م4 املرشوع اإليْااَرانل؟ 
وليسالم يف البداية مان وجهة نظر قومية أَن السايد 
نرَصاللاه لبيانال عربال والسايد الياميئال إيْااَرانال 
تركمانال مان أصل عربل، َوأَن تساليم أو التزا  السايد 
نارص اللاه بوالياة السايد الياميئل قاد يرتتاب عليها 
إن حادث تياقاض يف املصالاح اللبيانياة ما4 املصالاح 
اإليْااَرانياة رضراً عىل لبياان واملحيط الدربل بها، ولذه 
وجهاة نظر مقبولة من زاوياِة احتمال تضارب املصالح 
القومياة بان لبياان وإيْاااَران وألن حازب اللاه يغلب 
االنتمااء الدقيدي املذلبل عىل الوطيال والقومل واألمر 
صحياح إن حادث التضاارب يف املصالاح ولكياه عملياً 
لام يحدث بدد لييتارب ولن يحدث؛ ألنه ال توجد سااحة 
مشارتكة تتياقاض مصالاح إيْاااَران ولبياان خيها، بل 
الدكال لياك تكامل يف املصالح بان إيْااَران وأية عولة 
عربية وكلما تداززت أوارُص وُعَرى الوحدة والرتابط بن 
أي قطر عربل وإيْااَران كلما زاعت عوامل القوة والرخاة 
وخرص التيمية عىل مساتوى األخراع واملؤسساات وعىل 
مستوى الدول والدالم وزاعت عوامل االستقرار والسال  
واألمان يف امليطقة والدالم؛ ألنيا وإيْاااَران وتركيا وابدد 
من ذلك باكستان أمة واحدة متجانسة، ما يجمديا رغم 
حادة الرببقاندا الصهيونية أضدااف أضداف ما يفرقيا، 
َماا اّلِذي يرضنال كدربل أَْو يرض السادوعي أَْو اللبيانل 

يل واملسيحل من عالقة حزب الله بإيْااَران؟  السُّ
إيْاااَران  أَن عالقاة  أَن بدضهام يتولام  إاّل  ال يشء 
بحازب الله قد تماده بديرص قوة ييل بميزان تياخساه 
ما4 املساتقبل أَْو الكتائاب أَْو غاريه، ولاذا مساّلٌم باه 
ولكان التياخل بن املساتقبل وحزب الله ملااذا ال يكون 
كتياخل حزب الله وميشيل عون؟ واأللم أَن الدعم الذي 
يتلقاه املساتقبل من السادوعية ميالً أضدااف أضداف 
ماا يتلقااه حزب اللاه، ولذا واضاح، وكلاه يف مصلحة 
لبيان لو اساتددنا البوصلاة وتذكرنا اليطار اإلرسائيل 
الاذي ميله واَل يَاَزاُل عىل لبيان وساوريا واألرعن ومرص 
واحتالله االساتيطانل لفلساطن وتهجري أللها وشايه 
اره عاىل تفكياك املجتمداات  للحاروب املتتالياة وإرْصَ
الدربية وإشاغالها بالرصاعات، إيْااَران ال تياخل لبيان 
أو ساوريا أَْو االْرعن أَْو مارص أَْو السادوعية، بل الدكل 
وعىل الدكل من ذلك إرسائيل التل تسدى للسيطرة عىل 
امليطقة الدربية كلها اقتصاعياً وسيَاساياً بالتطبي4 بدد 

احتاللها لفلسطن وتهجري اَللها. 
باليسابة ليا يف مذلبياا الوالية مرتبطاة بالجغراخيا، 
خاإلماا  ليسات له سالطة عىل أتباعاه املؤميان ما لم 
يكونوا يف حدوع سلطته جغراخياً كما كان املؤميون الذين 
لم يهاجروا يف عهد الرسول صىل الله عليه وآله إىَل املديية 

وظلاوا إماا يف مكاة أَْو يف عيارلام. 
وحضااري  إْسااَلمل  مقَصاٌد  اإلْسااَلمية  الوحادة 
واقتصااعي وال تدااب، والُهوياة الوطيياة حديياة عهد 
)اتفااق ساايكل بيكاو(، قبلهاا كانات األماة موحدة 

خاملسلم الدربل وغري الدربل جزء من عولة اليالخة.
وإن يُكن الويل الفقيه عيد الشايدة الجدفرية اليو  يف 
إيْااَران وغداً سايكون من الدراق أَْو لبيان أَْو السادوعية 
أَْو البحريان، أي أَن رشوطاه املدرخياة والسالوكية قاد 
تجدلاه عربيااً أَْو ليديااً أَْو باكساتانياً أَْو غاريه، ملااذا 
يقلقياا أَن يتوحد الشايدة تحت قائد واحاد؟ وال يقلقيا 
أَن اللوبال الصهيونل يحُكاُم الدالم واملجتم4 والكيائل 
الكاثوليكية موحدة تحت قياعة البابا واالرثوذكيس تحت 

قياعة الكييسة؟. 
بالدكال لاو توّحدوا سايكون مدعاة لوحدة الساية 
تحت أمري أَْو إما  واحد، ليبارك وحدة الشيدة كل يتوحد 
السايُة أَيْااضاً.. املهم لو توحد الشيدة أَْو السية أَْو الجن 

والدفاريات ما لال األرضار التل ساتلحقيل كمواطن 
أَْو املجتما4 اليميال أَْو املارصي؟ ما لال الحقوق التل 
ساتيتقص من حقوقال كيميل كمواطن كإنَْسااان أَن 

توحد الشايدة أَْو الساية؟
أوروبا توحدت ولل قوميات شاتى وبدد حروب ُقتل 

خيها عرشات املالين.
والياتو موحد تحت قياعة عسكرية واحدة من أَمريكا 
إىَل تركيا والجمهوريات السوخيتية املستقلة عن االتحاع 
الساوخيتل إىَل اليابان وأسرتاليا، ونحن نياف من وحدة 

بَدُض أجزائيا؟ 
أال نفكار لياا )عيدماا نارعع املياوف مان املرشوع 
االساتدماري  ماضياه  رغام  الُديمانال  أَْو  اإليْااَرانال 

املتيلف( من موق4 أعداء األمة اإلْسااَلمية؟. 
اإلخوان املسالمون قياعتهم واحادة )التيظيم الدويل( 
ويحاربون لذلك ما4 أَن وحدتهم خريٌ لألمة برشط أن ال 
ااٌة بهم َوأَن امليالف لهم أَْو  يدتاربوا أَن الحقوق َخاااصَّ

الذي ال ييتمل للجماعة ال َحالَّ له. 
الشايدة الجدفرية سواء يف عستور جمهوريتهم أَْو يف 
خقههم وكذلك اإلسماعيلية يف تجربتهم التأرييية ونحن 
الزيدياة يف خقهيا وتجربتياا التأرييية لم نرتب الحقوَق 
عاىل االنتمااء املذلبال، قاد تكون بداُض املمارساات 
التأرييية واملدارِصة شاابها قصور يف االعتماع عىل ألل 
اليقاة يف الوظائاف لكن خقهياً املسالم بال املواطن ولو 
لم يكن مسالماً له نفل حقوق اإلماا  وليل عليه من 
الواجباات إاّل أقال القليال مقارنة بالواجباات التل عىل 
اإلماا  أَْو القايض أَْو خالخه، ويالحظ أَن الواجبات املالية 
والجهاعية عىل املسالم أَْكبَاار وأَْكيَار من الواجبات عىل 
ألل الذمة ميالً، م4 أنيا نؤمن اآلن باملواَطية القائمة عىل 
التساوي يف الحقوق والواجبات بن املواطين عون تمييز 
مهما اختلفت مذالبهام وأعيانهم وأَْحاَزابهم وأعراقهم 

ولغتهم وجيساهم.
املهام باليسابة ليا لل ضمااُن املسااواة يف الحقوق 
والواجبات، وإيْااَران عولة حديية تلتز  بالدساتور الذي 

يسااوي بان املواطين ساواٌء أكانوا ُخرسااً أَْو عربااً أَْو 
تركمان، وكل مواق4 القياعة يف املؤسساات يتم انتيابُها 
إما مبارشة من الشدب أَْو بطريقة غري مبارشة من نواب 
الشادب، وال يُاْوَجاااُد نص ييتقص من حل السايل أَْو 
الكرعي أَْو الدربل أو الرتكمانل أَْو اليهوعي أَْو الزراعتي، 
مقارنة بالشيدل أَْو الفاريس، واليص عىل مذلب الدولة 
يف الدستور كاليص عىل ُلوية اليظا  السيايس القانونل 
يف املجتمدات الغربية ما عامت نصوص املذلب نفسه ال 

تميز يف الحقوق.
عىل الدكل من ذلك إرسائيال الديرصية التل جرعت 
شادبيا من حقوقه وصااعرت ممتلكاته وأرضه ووطيه 
وتارص اآلن عىل إجبارناا كدرب عىل االعارتاف بيهوعية 
الدولاة لتهجر من تبقى من الدرب وتصاعر ما تبقى من 

أرض، الحقاوق والواجباات لال املدياار.
وليا يطرح سؤاالً: ملاذا نتقبل خكرة الوحدة اإلْساَلمية 
املميلة بالتجربة اإليْااَرانياة ونرخضها يف نموذج عاعش 
والولابية واإلخوان، واإلجابة تتميل يف أَن عاعش والدولة 
الولابية مشاكلتهم يف نظرتهم لآلخار وللذات، ويتضح 
ذلك يف اإلجابة عىل الساؤال: ما لل حقوق امليالف لدى 
عاعش كتجسايد مدارِص للفكر الولابل السالفل؟ لل 
للميالف حل حرية االعتقاع )امليالف للولابية(؟ لل له 
حل الحياة إن كان مسلماً سيياً كان أَْو شيدياً أَْو صوخياً 
أَْو زيديااً أَْو أباضيااً؟ لال كرامته مصانة؟ لال أَْمَواله 
محرتمة؟ واإلجابة ال تحتاج الساتفاضة خلمجرع كونه 
مبتدعااً بحلل اللحية أَْو إطالاة اليوب أَْو الجهر باليية يف 
الصاالة أَْو إقاماة املولد أَْو الجهر بالذكار بدد الصالة أَْو 
التزا  مذلب )سيل( يجب قتله إن لم يتب، وما يحدث يف 
سوريا والدراق أللل السية من عاعش خري عليل وشالد، 
وباليسابة لإلخوان املسالمن مشاكلتهم عاد  وضوح 
املرجدية الفكرية امليهجية التل سيلتزمون بها؛ ألنهم ال 
يتقيدون إاّل بقرارات املرشاد أَْو مجلل شورى الجماعة 
عون عاوعة للكتااب أَْو الساية وال يلتزماون بالرشعية 
الدستورية ويحرضون عليها وما لو حرا  اليو  يصبح 

غداً واجبااً، وقد يدوع محرماً، ولهذا لام يقدموا رؤيتهم 
وميهجهم يف اساتيباط األحكا  الرشعية، وحولوا )حكم 
الله( إىَل شادار وسالح يساتقوون به عىل اآلخرين، ولو 
اتضحات رؤيتهام ومرشوعهام وتحادع ميهَجهم ألمن 
الياس املتيوخون ميهم أَْو لياقشولم ووصلوا إىَل قواسم 

مشرتكة.
ونجد أن حركة أَنَْصااار الله مرجديتها وطيية يميية 
ولل بماا تميله كمسارية قرآنية ال تلتازُ  إاّل بمرجدية 
الكتااب واملتفال عليه من صحياح الساية، ولهذا خهل 
الجارُس الاذي يجاب أَن يرباَط بان مكوناات وأَْحاَزاب 

ومذالب وطوائف األمة ُكّل األمة.

ملاذا يخوفوننا من كالم السيد نصر اهلل؟ 
الجمالاري املتأثارة بالتحرياض الفتياوي الطايفال 
يقفاون ضاده؛ ألنهم يفكارون بدقلية إرسائيال ووخقاً 
ملصلحاة إرسائيال والغرب، بال والرشق الذي يارى انيا 
مجتمداات يجاب أَن تظال مفككاة مجازأة محكوماة 
مليتجاتاه  وساوٌق  موقا4  ألنياا  بالداداء  عالقاتهاا  يف 
ومصدر الحتياجاتاه وأيضاً؛ أِلَن ليا تأريياً اساتدمارياً 

)الفتوحات(. 
وكما نياف عاعش الياو  أَيْااضاً الدالم يياخيا ألنيا 
تأريييااً كما تجسادت قيميا يف سالوكيا التأرييل وأنا 
أتحدث عن صورة الدرب واملسلمن يف الذاكرة التأرييية 
لإلنَْسااانية )األموياة والدباساية والديمانية( محتلون 

جباة قساة.
لال يميل املرشوع الشايدل عىل خارص وجوعه ولو 

غري موجوع أصالً أي خطر عىل الدول الدربية؟ 
املارشوع الشايدل ال يميال أي خطار عاىل املرشوع 
الدربل السايل )غاري املوجوع أصالً( بال الدكل يحفزه 
والشايدة إن أراعوا الوجوع واملشااركة يف السلطة عليهم 
أَن يتساييوا يف املجتمدات السايية، ال يمكن أَن يشاكلوا 
أي خطر عىل الساية قط ألنهم سايضطرون إىَل مجاراة 
الواق4 الذي تشاكله األغلبية أَْو سايقترص نفوذلم عىل 
اتباعهم وساييريون لدى ألل السية االتجاه نحو االتحاع 

والوحدة.
اليطار عاىل الساية والشايدة و)اإلنَْسااانية كلها( 
من املرشوع الصهيونل الذي يريد اساتكمال السايطرة 
عىل امليطقاة الدربية واإلْسااَلمية باعتبارلا قلب الدالم 
بتفتيتها وبالتحكم بقرارتها كما لو حاعث اليو ، بدض 
األنظماة املجاورة لفلساطن املحتلاة )إرسائيل( تحمل 
الكيان الديرصي الغاصاب وال يُاْوَجااُد حاكم يف الدالم 
يجالر بالحديث عن اليطر الصهيونل خوخاً من سطوة 
االعال  ومن نفوذ اللوبل الصهيونل عىل القرار األَمريكل 

والغربل عموماً.
لال يميل مارشوع الدولة اإلْسااَلمية يف إيْاااَران أي 

خطر علييا ليقاومه؟
وملااذا يقاومون املارشوع القومال اإليْااَرانل ما لو 

اليطر الذي يميله علييا؟
كان اليطر القومال اإليْااَرانل أيا  الشااه لتحالفه 
ما4 أَمريكا والغرب وإرسائيل وكان بدض حكا  اليليج 
يومها كالدبيد عيده وكان لاو رشطل اليليج، إيْااَران 
الياو  ال تميال أي تهديد ليا، الهيد ميالً قاد تميل تهديداً 
)لو اتيحت الديموقراطية يف اإلماارات لحكمها الهيوع(، 
األتراك قومية اساتدمارية ولكيهم مان وجهة نظري ال 
يميلون خطراً علييا إن اساتداعوا عولة اليالخة وحكموا 
بالديموقراطياة وتكاخأت الفرص عىل أسااس املواطية 
ألنهم مسالمون، ميليا ال أمان4 من عاوعة عولة اليالخة 

الديمانية عىل أساس عيموقراطل واتحاع خيدرايل. 
ال يُاْوَجااُد تياقض بن مصالحيا كمجتمدات عربية 

والدول املحيطة ِبيَا بل والدالم باستيياء )إرسائيل(. 
ملااذا ندتارب ُحكاُم الدارِب للدالام اإلْسااَلمل إنجازاً 

تأرييياً ونرخض أَن نكون جزًء من عولة اإلْساَل ؟ 
ال يُاْوَجاااُد مارشوٌع قومالٌّ إيْااَرانال يف إيْاااَران 
)املرِجا4ُ أصلُاه عربال لاشامل( واللغاة الدربياة لغة 
رسامية إجبارية ومكانة الَدَربل يف الفقه الحاكم مكانة 

استييائية مميزة. 

نحن أعداء أنفسنا
الهاالل الشايدل واليطار  ولهاذا نارعع مساميات 
اإليْااَرانال والديمانل، نرعع ذلك كتدبري عن غباء مطلل 

نياف عىل مرشوع لم يوجد بدد.
بالدكل لو حاخظيا عىل املرشوع اإلْساَلمل يف إيْااَران 

قد يحييا عىل إيجاع املرشوع املوازي عربياً. 
أَجهزة االساتيبارات ترعع خطر املارشوع اإليْااَرانل 
الشيدل ونحن نرعع بددلا بدون وعل كالببغاوات، ليقرأ 
كتااب لبرييز كتبه عاا  ١٩٧٥ عن املارشوع اإلرسائييل 
للميطقاة )الارشق األوساط( إرسائيل تملاك مرشوعاً، 
جولر مرشوعها تحويليا إىَل خد  لها، وتحويل خلسطن 
كييوياورك يف الوالياات املتحدة ونحن أقلياات متياحرة، 
يُصدادون للحكم مان يباي4 اللوبل اليهاوعي أَْو جماعة 
الضغط اليهوعية ويزيحاون من يذّكر بجرائمهم ويذّكر 

بيطرلم. 
نحان أعوات )يف مدركة الساية والشايدة( وببغاوات 
نارعع مصطلحات إرسائيلية لتيساييا اليطر الصهيونل 
الذي يفرض علييا التطبيا4َ اآلن ويفرض علييا محاربة 
املقاوماة الفلساطييية والقضاء عليها ويفارض علييا 

ثقاختَه يف اللبل واألكل بل وحتى اإلجازة )السبت(. 
َما اّلِذي سايفرضه املرشوع الشايدل اإليْااَرانل غري 

املوجوع علييا؟ ال يشء!

 الخطر على السنة والشيعة و)اإلْنَسـانية كلها( من المشروع الصهيوني الذي يريد 
استكمال السيطرة على المنطقة العربية واإلْساَلمية باعتبارها قلب العالم بتفتيتها 

وبالتحكم بقرارتها 
 نحن أدوات )في معركة السنة والشيعة( وببغاوات نردد مصطلحات إسرائيلية 

لتنسينا الخطر الصهيوني الذي يفرض علينا التطبيَع ومحاربة المقاومة الفلسطينية 
والقضاء عليها

 إسرائيل تملك مشروعًا، جوهره تحويلنا إَلى خدم لها، وتحويل فلسطين كنيويورك 
في الواليات المتحدة ونحن أقليات متناحرة، ُيصَعدون للحكم من يبايع اللوبي 

اليهودي َأْو جماعة الضغط اليهودية ويزيحون من يذّكر بجرائمهم ويذّكر بخطرهم
 الوحدة اإلْساَلمية مقَصٌد إْساَلمي وحضاري واقتصادي وال تعاب، والُهوية الوطنية 

حديثة عهد )اتفاق سايكس بيكو(، قبلها كانت األمة موحدة فالمسلم العربي وغير 
العربي جزء من دولة الخالفة

 مشكلة داعش والدولة الوهابية في نظرتهم لآلخر وللذات
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عندما ُيختزل اإلسالُم يف كياٍن بدائي اسمه »السعودية«!!

 السعودية تغادر التأريخ معركة إسرائيل
من بوابة سنواتها العجاف

 الشيخ عبدالمنان السنبلي

اإلسالُ  ليل مجرع طقوس أو شدائر يومية تُمارس 
أو حادوع تُقا  أو تقاليد متوارثة يجُب مراعاتها وعد  
الياروج عليهاا »كوجوب طاعاة ويل األمار وإن جلد 
ظهارك أو أخذ مالاك« أو أي يشء من لاذا القبيل كما 
يحاول تأطريه وتصويره ليا نظا  بيل سادوع بشقيه 

الروحل والسيايس.
اإلساال  أكارب وأرقى مان ذلك كلاه، اإلساال  عيٌن 
وحيااة، عقيدٌة ورشيداة، علٌم وإيمان، قياٌم وأخالق، 
خداٌء وتضحيٌة وجهاع، اإلساال  عين عازٍة وإباٍء وعدٍل 
وإنصاٍف ورحمة، خأين مملكة بيل سدوع من ُكّل لذه 
اد  املباعئ الساامية حتى يُقاال عيها اليو  أنها امُلجسِّ
الحقيقل األول لإلساال  وأنها لال الوحيدة اليو  التل 
تحرص عىل االلتزا  بروح اإلسال  وتطبيل ميهاجه؟!!
لقد أعطالم الله مان اليروات واألموال ما لم يدطه 
أحاٌد مان قبال - ثالثاة ترليوناات عوالر خقاط حجم 
االحتياطال اليقدي واالساتيماري يف املوعع عول الغرب 
– خما الذي قدموه للبرشية باسام اإلسال  بهذه املوارع 
الضيماة غاري » آرب آيدل » و« آرب قاوت تاليت » و« 
روتاناا ساييما وأخواتهاا » و« أكارب صحن كبساة يف 
الدالم » وغري ذلك من اإلنجازات الدمالقة يف عالم البذخ 

والرتف؟!!
أول آياة نزلت يف القرآن » إقرأ »، خكم من الدلماء يف 

شاتى املجاالت الدلمية واإلنساانية قد قدمولم للدالم 
غاري علماء السالطان الذين اليزالاون يف القرن الواحد 
والدرشيان ييكارون » أحقية املارأة وألليتها يف قياعة 
السايارات » كما أنكروا يوماً » حقيقاة عوران األرض 
حول الشامل وكّفروا من يقول ذلك بفتاوٍى رصيحٍة 

واضحٍة وموثقة »... 
غزى الدالم الفضاء وبدأ يفكر يف إقامة املستدمرات 
واإلساتيطان خيه، أما لام خلم يغزوا شايئاً كما غزوا 
ميتجدات ومتيفساات آسايا وأوروبا وأمرياكا صيفاً 

وشتاًء!!
كورياا الشامالية..ذلك البلد الفقري يجارى تجربًة 
ناجحاة لقيبلاة ليدروجييية، خما الاذي أجريتموه يا 
حماة اإلسال  وحراس الدقيدة من تجارٍب غري تجارب 
استيالص الدسل من بول البدري والغوص يف محيطات 
اللهاو والغرا  وامليدرات، خاال ملهًى لييٍل أو مرقٍص يف 
بالع أوروباا أو أمرياكا إال ويدرخكم ويذكار تجاربكم 
الياجحة والفريدة يف اجتذاب الفاتيات والصبايا، وكأن 
اإلسال  قد ميدكم من السري يف األرض لتيظروا كيف بدأ 
اللاه اليلل، أو أن تيفذوا يف أقطار الساماوات واألرض 
أو حتاى أن تتفكاروا وتتدبروا يف ُكّل آياٍة من آيات الله 

حولكم!!
أي إساالٍ  لاذا الاذي تميلوناه؟! إن قتال او رسق 
املواطان الدااعي أقمتم علياه الحاد، وإن بريطانٌل أو 
ار وقتل يف الُيارَب أو يف الرياض أطلقتموه  أمريكاٌل َخجَّ
بدفٍو ملكاٍل كريم وإن ُوجَدت حباة ميدرات يف جيب 

أحاٍد من رعاياكم، خدقوبتاه اإلعدا ، أما إن أعخل أمريٌ 
مان الدائلة أطيانااً من امليدرات إىل الباالع، خال تيريب 
عليه، أما إن ُضبط متلبسااً يف إحادى املطارات الدولية 
ختُساير ُكّل إمكانيات اململكة الضاغطة من أجل عد  
املساس به ولو استدعى األمر إىل قط4 الدالقات وإلغاء 

ُكّل إشكال االتفاقيات واملدالدا. 
من يتجرأ من مواطييكم أن ييتقد بدض سياساتكم 
ولو حتى بشل كلمة، خسيساق إىل مقاصل اإلعدا  كما 

تُساق الشاة إىل مسالخ الذبح!! 
حال االنتياباات واختياار الشادب ملان يميلاه يف 
نواميسكم بدعٌة وكل بدعة ضاللة، خال مجال لليوض 
خيها ومن يفدل ذلك من الشدب خقد ارتد وأصبح كاخراً 

ووجب قتله!!. 
خهل ذلك لو ما جاء به اإلسال  أو ععا إليه؟!!

املسالمن  قتاال  لاو  ملفهومكام  وخقااً  الجهااع 
واساتدراض عضالتكام عليهم والتيكيال بهم وتدمري 
أوطانهام يف ساوريا والداراق وليبيا واليمان، أما عىل 
أعاداء اإلساال  مان الصهايياة وغريلام، خاال ِجهاٌع 

تدرخونه إال الدعاء وتَميّل الفرج..
لذه بداض من مالمح الصورة املشاولة لإلساال  
التل ترونه من خاللها وتجّسدونه ثقاخًة وسلوكاً، خهل 
لذا لو اإلساال  الذي جاء به محمد بن عبدالله )ص(، 
ولال أنتم بهذا خداالً تميلون حقيقة اإلساال  يف أبهى 

صوره وأسمى مدانيه؟!! 
اإلجابة مرتوكة للقارئ!!

 زيد احمد الغرسي   
  عارشاُت الزحوخات للدادوان السادوعي األَمريكل يف ميفذ 
الطوال واساتيفاٌر كامٌل لكل قواته ملحاولة السايطرة عىل لذا 
امليفذ وميياء ميدي ومحاخظة الحديدة، خلماذا ُكّل لذا الحشاد 
والزحوخاات واالمكانياات الكبارية وااللتماا  باحتاالل لذه 
امليطقة وما أَْلَداف الددوان يف احتالل السواحل الغربية لليمن؟ 
كماا لاو مدلاو  ان الدادو االرسائييل عارّب عان قلقه من 
سايطرة الجيش واللجان الشادبية عىل بااب امليدب ولم يمض 
عىل ترصيحه ساوى اقل من ثمانية واربدن سااعة حتى ختح 
الددوان السادوعي مدركة تدز يف محاولاة الحتاللها ملا لها من 
موق4 اسرتاتيجل مطل عىل باب امليدب مستيدماً ُكّل امكانياته 
الجوياة والربية والبحرية، وبدد خشال عادة زحوخات وإغراق 
اكير من ساتة بوارج حربية وعدع من الازوارق البحرية قررت 
ارسائيال الرمل بكل ثقلهاا خجمدت مرتزقتها مان بالك ووتر 
والجيجوياد واالماراتين والسادوعين والساوعانين والقاعدة 
وعاعش لتيفذ اكرب زحف بري وجوي وبحري للسيطرة عىل تدز 
خجاءت رضبة توشاكا لتفشال لذا املرشوع وليكشف حقيقة 
الدالقاة وامتزاج الاد  األَمريكل واالرسائيايل والداعي وبالك 
ووتار والسادوعين واالماراتين ووحدة مرشوعهام وأَْلَداخهم 

والييدق الواحد الذي يتحركون خيه لتدمري امليطقة برمتها.
 بدد ذلك قا  الددوان  باحتالل بدض الجزر اليميية  كجزيرة 
حييش وغريلا وكيف من غاراته عىل الصياعين وبدض املياطل 
السااحلية يف محاولة إلخاالء تلك املياطل من ساكانها تمهيداً 
لإلنازال الربي الذي ييطط له وقد حاول ان يصي4 نرصاً ولمياً 
بتصوير بدض جيوعه يف بدض الجزر اليالية اصال من السكان 
لكياه يدرف انه لم يصال اىل لدخه بدد ، خاساتمر يف محاوالته 
الحتالل الحديدة ولكن لذه املرة من الجهة الشمالية من جبهة 
الطاوال وحرض وميادي وكيّف من زحوخاتاه وغاراته الجوية 
ُكّل ذلاك ألجل تحقيال احد أَْلاَداف الددو االرسائيايل بالدرجة 
االوىل املتميال يف احتاالل ُكّل الرشياط السااحيل الغربل لليمن 
بدء مان ميياء ميادي اىل امليا وصوالً اىل بااب امليدب كون لذا 
املمر يدتربه عمقا اسرتاتيجيا ألميه القومل وضمان تواجده يف 
امليطقة ال سايما اقتصاعيا حيث تدارب أغلب تجارته من البحر 
االحمر اىل الدالم ويدترب امليفذ البحري االسارتاتيجل الوحيد له 
وبسيطرته من ميياء الدقبة يف االرايض الفلسطييية املحتلة اىل 
قياة الساويل ثم ميياء جدة ثم الحديدة واىل باب امليدب يكون 
قد سايطر عىل احد الم املمارات الداملية التل تمار ميه تجارة 
الدالام ونفطه، االمر الذي ترتتب عليه تداعيات كبرية وتحّكمه 
باكل امللفات االقليمية والدولية بييماا يبقى امن الدول الدربية 
واالخريقياة تحت رحمته.. املوق4 الجغرايف االسارتاتيجل الها  
لليمن جدله مغرياً للددو الصهيونل، وذلك ما اشاار اليه السيد 
القائاد عبدامللاك بادر الدين الحوثال يف خطابه باملولاد اليبوي 
الرشياف عيدما قاال إن لياك مطام4َ كبارية ألَمريكا يف اليمن 
واملوقا4 الجغارايف له يغاري الدادو االرسائييل وماا اليظامان 
السادوعي واالماراتال اال مجارع اعوات لتحقيل لاذه املطام4 
واألَْلَداف يف اليمن، وكان السيد القائد قد اشار يف خطاب سابل 
إىل ان املوقا4 الجغارايف لليمان وثرواته الكبرية اكارب من وعل 
بدض أبيائه الذي يحاول اعال  الددوان ومرتزقته رصَف انظار 
الشادب اليميل عن حقيقة ذلك باختالق ساياخات ومواضي4 
تاخهة كالرشعية واالنقالب وغريلا من الرتلات اإلعالمية التل 
اتضح بدد أكير من تسادة اشاهر وعىل لساان الددوان ساواء 
بترصيح عاعل الجبري سافري السادوعية ساابقاً يف أَمريكا ليلة 
الددوان عيدما قال إن الدملية الدساكرية كان محرّضاً لها قبل 
خمساة اشاهر وغريلا من الحقائل وصاوالً اىل اعرتاف لاعي 
األخاري يف مقابلة م4 قياة إماراتية بأناه لم يكن يدلم بداصفة 

الحز .

 حمود عبداهلل األهنومي   
تياض  لام  ولاو  حتاى 
السادوعية حرباا عبيياة ضد 
الهائلة  أموالها  اليمن، وتبدير 
خيه، خإن سيواتها السمان قد 
أعبرت، وسايواتها الدجاف قد 
أقبلت، وال مياص لها عن لذه 
الساية اإللهية التل تستحقها 
أيضا ألنهاا أكيارت يف األرض 

الفساع.
واملؤسسات  اليرباء  يجم4 
االقتصاعية أن السدوعية تقف 
عىل أبواب السايوات الدجاف، 
وتطاول  ساتطول  وأنهاا 
انيفااض  بسابب  لسايوات، 

أسادار اليفط لضخ امليتجان كميات أغرقت 
الساوق الداملياة، يف الوقت الاذي ترتف4 خيه 
حظاوظ اليفط الصياري يف أمريكا، ولو ما 
جدل خباريا سادوعيا ميل برجال الربجل 
يضا4 أثار الصيري عىل الطبيدال يف مرحلة 

اليطورة.
لاذا اليبري لو الذي غّرع لذه الليلة قائال: 
يهباط سادر الربميال عون اليالثان، بييماا 
تكلفة االنتااج يف اململكة تتطلب 10 عوالرات، 
ورباط عليها مرتبات املوظفان با30 عوالراً، 
ونفقات التشغيل والصيانة با30عوالرا أيضا، 
أي أن السدوعية بحاجة لبقاء سدر اليفط 70 
عوالراً حتى تساتطي4 تسايري أمورلا بشكل 
طبيدال ال رباح خياه وال خساارة، وإال خهل 

الكارثة، ولذا بات من ساب4 املستحيالت.
خاإذا نظرناا إىل عوعة إيران لساوق اليفط 
املوشاكة بدد رخا4 الحظر عيهاا، وإعداعلا 
لضاخ حصتهاا كاملاة، وتدتارب ذلاك حقاا 
طبيديا، أما إذا اساتيدمته ساالحا أيضا ضد 
السادوعية خإن املصيبة ساتكون أكرب، ولو 
أمر مرجح ال سايما بدد التصديد السادوعي 
األخاري، وإذا عرخياا أن اقتصاع السادوعية ال 
يازال اقتصاعا ريدياا ويدتمد بصاورة كبرية 
جادا عىل اليفاط باإلضاخة إىل توغل الفسااع 
يف االقتصاع السدوعي بشاكل خظي4، وغياب 
الشافاخية ونهاب األرسة الحاكماة لليزيية 
يف  املتميلاة  األثاايف  ساعساة  إىل  الداماة، 
االستيزاف املري4 بسابب الددوان عىل اليمن، 
والذي تقاول املؤرشات الكيرية إنه يساتيزف 
أماواال لائلاة من امليازون االسارتاتيجل يف 
البياوك الغربياة، خاإن ذلاك كاف يف التيباؤ 
بانهيار الدولة السادوعية يف غضون السيوات 

القاعمة.
لذا الكيان الذي أنشأته بريطانيا ال يحقل 

مفهو  الدولة حتى اآلن، وأخضل وصف يمكن 
إطالقاه علياه لاو البقارة الحلاوب عىل حد 
وصف ترامب املرشح األمريكل 
للرئاساة، وحان يجف رضع 
لذا الكيان القذر خإنه ساوف 
ال يديل شايئا ال لشادبه، وال 
لشادوب الدالم اإلسالمل، وال 
ألساياعه األمرياكان والغرب، 
ويديل زواله باليسبة ليا نحن 
اليميين وغرينا من الشادوب 
املساتهدخة ميه الهادف األول 

واألخري.
إناه مجارع رضع يتكاثار 
علياه االنتهازياون، ولاا لو 
وبصاورة  عساكرياً  يتيطاط 
متوحشاة عىل شادوب الدالم 
اإلساالمل وال سايما اليمان، وبدد أن ساّوع 
الصاور  بأقاذر  املداارص  التارياخ  صفحاة 
الوحشية، ولطخ سمدته امللطية أصال بأقبح 
وأخظ4 أنواع اإلجرا  التل لم يسابل لها مييل 
يف التاريخ، خإن سقوطه سيكون قاب قوسن 
أو أعنى، ولدل الله آذن لهذا الشدب املظلو  أن 
يكرمه بأن يزيح عىل يده أشاد األنظمة قبحا 

وعمالة وإجراما وخسة وعناءة.
سايدقب االنهيار االقتصاعي انهيار أميل 
وسايايس وعساكري، وساييوء كالال لذه 
األرسة الفاجارة بفداحاة جرائمهاا يف اليمن 
والدالام اإلساالمل، وتتفاقام خالخاتها يف ما 
بييها، وسيساورلا القلل واليوف، وسرتون 
شادب الحجااز ونجاد ميتفضاا يف وجههم؛ 
خما أساكت الياس إال اليوف من زوال الرخاه 
واليديم، خاإذا انتفى املانا4 حصل املفرتض، 
وساتتمزق لاذه الباالع إىل قطا4 ميتلفاة، 
ساتذلب عاعش والقاعادة بالحصص األكرب 

ميها.
ليدلم اليمييون أنهم كلما صمدوا شاهرا يف 
وجه لاذا اليظا  املتغطرس والدميل واملجر  
إنماا يساالمون مساالمة خدالاة  خإنهام 
يف َساْوِقه إىل عار الباوار وساوء القارار، لقاد 
أصبحت مهمة اليميين يف إسقاط لذا اليظا  
وإزالاة صفحته من الوجاوع رضورة وطيية، 
وقصاصاا عااعال، ومهمة إساالمية، وقضية 

عاملية عاعلة.
اليقان  واستشادار  واليباات  بالصارب 
بيارص الله وبأحقية قضيتياا الداعلة يف وجه 
الغطرسة السدوعية األمريكية وبفهم أحوال 
الددو وأبارز عوامل قوته وضدفاه والتدامل 
بحساب ذلاك سايتحقل الياو  الاذي ال تجد 
البرشية خيه آلل سادوع حساً وال تسم4 لهم 

ركزا.

حسن حمود شرف الدين
الدادوُّ  زال  ال 
يرتبَّاُص  السادوعيُّ 
الشادب  بأبيااء 
ويدَماُل  الايَاَمايال 
عاىل محاولاة إعاعتاه 
الاذي  الطاعاة  لبيات 
الساكيون  الُدمالُء  كان 
وعبال  الريااض  يف 
نزالَء  والقالرة وغريلا 

خيه.
الدادوُّ  يادرِك  لام 
باأن  بداد  السادوعي 
وبات  ت  تغاريَّ املداَعلاة 
الايَاَماييون يدركون َمن لم أعداؤلم والدمالء املزروعون 
يف بالعلم.. لقد كشافت األياُ  عيهم وبدت ساوءاتُهم ولم 

يدد األمُر خاخياً عىل أحد.
ال زال الدادوُّ يرالُن عىل أوراقه التل أساقطها الشادُب 
الايَاَمايال جميَدها عون اساتيياء، بال ورمالم إىل مزبلة 
التأرياخ الذي ال يرَحُم أحاداً.. وكيف يرَحُم قوماً سااعدوا 
أعاداَء وطيهم عىل قتل نساائهم وأطفالهم، وعمروا ُكلَّ ما 
لو جميٌل يف الايَاَمان من مدارَس ومستشافياٍت وأقسا  
رشطة وطرق وجسور وكاخة البُيية التحتية.. حتى مقابُر 

املسلمن لم تسلم ميهم.
كيف يرَحُم التأريُخ قوماً ساالموا بل ععوا عدوَّ الوطن 
لفارض حصاٍر باريٍّ وبحريٍّ وجويٍّ عاىل إخوانهم؛ بهدف 
تجويِدهام وإذاللهم من خاالل مي4 إعخال املاواع الغذائية 

واالستهالك والدواء واملشتقات اليفطية.
إن ذاكرَة التأريخ كبريٌة وكاخيٌة لتسجيل جرائم ومجازر 
قاوات تحالف الدادوان األمريكل السادوعي.. قااعرٌة عىل 
تساجيل االنتهاكات التل يرتكبُها الددوان يف حل الشادب 

الايَاَمايل أطفاالً ونساًء وآمين يف ميازلهم.
يَُييَّاُل للدادو السادوعي أنه قااعٌر عىل كتاباة التأريخ 
ُل ما يرتكبُه مان جرائَم ومجازَر يف أطفال الايَاَمان  ويَُجمِّ

ونسائه وبُييته التحتية.
إن الشدَب الايَاَمايل من أخضل الشدوب الذين يكتبون 
تأرييهام.. ليال ملحاكماة األعاداء والُدماالء خقاط.. بل 
لالنتقاا  ميهام واألخاِذ بيأرلم من أيِّ شايص أو خئة أو 

عولة انتهكت أرَضهم وقتلت أطفالهم ونساَءلم.
لقاد اختضاح الدادوُّ السادوعي عارب وساائل اإلعال ، 
وماا محاوالتُاه رشاَء األقاال  وتوقيف القياوات امليالضة 
لتكربه وجرائمه إال انتصاٌر للشادب الايَاَمايل عىل قدرات 
وإمكانياات ما يمتلُكه الددو من وساائل إعال  وترساانة 
عساكرية لائلاة كان مصريُلاا كالدْهان امليفاوش أما  

صموع وثبات وإقدا  أبطال الجيش واللجان الشدبية. 
تتضح الرؤيُة يوماً بدد آخر وتزول الغشااوُة من عيون 
املغرر بهم بدد انكشااف ُكلِّ خضيحاة للددوان ومرتزقته.. 
ويزعاُع السيط الشدبل يف الايَاَمان وميتلف بلدان الدالم 

تجاَه سياسات اليظا  السدوعي يف امليطقة الدربية.
وآخاُر خضيحة للددو السادوعي انكشااُف كذبة إعاعة 
الرشعياة بيااًء عاىل طلب ماا تسامى بالقيااعة الرشعية 
واملتميلاة يف الفاارِّ لاعي.. حن اعرتف األخاريُ أنه لم يكن 
يدرُف بما تسمى عاصفة الحز  وأنه تفاجأ بها كغريه من 
الياس.. ولذا ما يؤكد أن الددوَّ السادوعي كان خائفاً عىل 
مصالحاه وعمالئاه يف الايَاَمان خصوصاً وقاد خرَّ رؤوُس 
الدماالء واملرتزقة إىل أحضان الدادو يف الرياض بدد اليورة 

الشدبية يف 21 سبتمرب.
اعارتاف الفاارُّ لااعي بدد  مدرختاه بالدادوان أو بما 
ى عاصفة الحز  عرب شاشاة إحدى قياوات اليليج،  يُسامَّ
بالتأكياد أنها ساتقلب املوازيان وتغري مسااَر املفاوضات 
اليميية-الايَاَمايياة املزَم4 اندقاعلا قريباً؛ إىل مفاوضات 
يميية-سادوعية، وذلك لدد  امتالك ما تسامى بالرشعية 
واملتميلاة يف الفار لااعي وحكومة بحااح التل جدلت من 
الريااض مقاراً لهاا، حلَّ اتيااذ القارار.. وإنما لال أعاٌة 
تيفيذية ملا يريده الددو السادوعي، الذي لو بدوره مرتهٌن 

للسياسة األمريكية واإلرسائيلية.
من لاذا كله يتضُح أن الشادَب الايَاَمايال كغريه من 
الشادوب الدربياة واإلساالمية التال كانت ضماَن ألداف 
وسياسات اليظا  األمريكل والصهيونية اإلرسائيلية.. التل 
تتيذُ من الددو السادوعي أعاًة لتيفيذ خططها وسياساتها 

التدمريية للميطقتن الدربية واإلسالمية.
وليكان واضحان أكياَر خاإن أوراَق اللدبة التال كيتم 
تلدباون بها يف الايَاَمان قاد ُرعَّت لكم.. ولال اآلن لديكم 
يف خيااعق الرياض.. لاذه األوراُق واملتميلاة يف الفارين من 
الُدماالء واملرتزقاة احتسابولم لديَة الشادب الايَاَمايل 
لكام.. خيحان ال نريُدلام.. خقاد الدييالم لكام كمكاخأِة 
نهاية اليدماة التدمريية يف الايَاَمان.. خاال مكاَن بدَد 26 
مارس يو  تدشن عدوانكم عىل الشدب اليميل، لتواجدكم 

ال بالصورة املبارشة وال عرب عمالئكم.

ُعَمالؤكم عندكم.. 
هديُة نهايِة الخدمة
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مصلحة الشعوب اإلسالمية بالنـــــــظر إىل اليهود على أنهم أعداء وإعداد القوة لجهادهم
  -  خاص

أرشناا يف الجازء األول مان محاارضة 
الشاهيد القائد »املواالة واملداعاة« إىل كيف 
تحادث القرآن الكريم عن لاذا املوضوع، 
وأن الله سابحانه وتداىل خاطب املؤميون 
بدد  تاويل اليهوع واليصارى بدد أن رشح 
نفساياتهم، وخطاورة ما يقاو  به ولو 

اإلخساع يف األرض.
ويف ذات الساياق واصل السايد حسن 
بدرالدين الحوثل حدييه عن لذا املوضوع 
مدترباً لذه املساألة ببالغة اليطورة، ألن 
القارآن الكريام يتحادث ووصاف اليهوع 

ومن يتواللم بيفل 
الصفة، وكذلك قال، 
أطدتمولام  وإن 
أي  إنكم ملرشكاون، 
أنه يقول لك أنت ميل 
لذا، أنت ميل الجهة 
التال أنات موقفها، 
الجبهاة  أنات ميال 
أي  تتواللاا،  التال 
لذه  حكماك حكام 

الجبهة التل تطيدها ولو يف مسالة واحدة 
مما لل مدصية لله سبحانه وتداىل.

وقال السايد حسان بدرالدين الحوثل 
أن يف لاذا الزمن القضايا املتدلقة باليهوع 
واليصاارى لم تقاف عيد حد، بال أصبح 
أي زعيام عربال عبارة عان مدير رشطة 
لادى اليهاوع، خطلباوا مياه خاالن، ولو 
ييفذ، ووصف الشاهيد القائد لذه الحالة 
بالرليبة جداً، واضداً شاالداً واقدياً عىل 
لذه الحالاة ولل الطريقاة التل يتدامل 
بها الدرب اليو  م4 من يدارض اليهوع أو 

يدمل ضدلم.
ويشري السيد حسان الحوثل أنيا اآلن 
»حانبن« يف قضية خلساطن، وقد يكون 
ليا ثالث مشااكل يف املستقبل لل القدس 
ومكة واملديية والكدبة ومساجد رساول 
الله صىل الله عليه وآله وسالم، مدترباً أن 
اليهاوع عيدما يساتطيدوا أن يمارروا أي 

يشء، يطمدوا إىل ما لو أكرب.
الشاالد الذي تحدث عيه السيد حسن 
الحوثل لاو رضب أمريكا ألخغانساتان، 
الادول  بتأيياد مان كل  وكياف حظيات 
اإلساالمية لذه واحدة، وكياف وصلوا إىل 
أكير مان أن يأتاوا بطائراتهام وأعواتهم 
وجيوعلام الحتاالل لاذا البلاد الفالنل، 
بل يقاو  اليهوع بتكلياف الزعيم الفالنل 
أو امللاك الفالنال أو الرئيال الفالنل بأن 
يتام إحضاار خالن وخاالن ويطاارع خالن 
وخالن، وخوراً سايقو  لذا الزعيم الفالنل 
ويتحارك بكامال قوتاه، ويارضب لاذه 
القرياة الضديفة ويحرض خالن ويساجن 

خالن من أجل أمريكا.
وتدبارياً عن السايط الكباري من لذه 
الحوثال  السايد حسان  يقاول  الحالاة 
)األرشف لياا أن يأتال األمريكياون لام, 
واألرشف لزعمائياا أن يأتال األمريكيون 

لم يرضباون, يرضبون لام؛ ألن رضب 
األمريكيان لم ألي ميطقة مان املياطل 
عاداوة  ييلال  ألمرياكا,  عاداوة  يولاد 
األمريكيان  أن  إىل  مشارياً  ألمرياكا(، 
يدرخوا أن قيامهم لرضب البلدان بشاكل 
مبارش سايؤعي لسيط وعداوة يف البلدان 
املساتهدخة، ولذلك خاألمرياكان يدرخون 
أن الدادواة مهماة، وأن عداوة الشادوب 
املسالمة عداوة حقيقية يكاون لها أثرلا 
الايسء وبالتاايل ساتكون أمرياكا غاري 
مساتقرة يف لاذه امليطقة، وال تساتطي4 
تحقيل ألداخها خيهاا إال بصدوبة بالغة، 
وألن األمريكين ليسوا أغبياء، وعقيقن يف 
يريدوا  ترصخاتهم، 
أن يحققوا ألداخهم 
تكلفاة،  بأقال 
وبرشياة،  ماعياة 
ألف  لها  ويحسبون 
وبالتاايل  حسااب، 
خهم يارون أنه بدل 
ماا تقاو  أمرياكا 
البلد  لاذا  بارضب 
خبإمكانهاا  ذاك  أو 
أن الزعيام الفالنل أو امللاك الفالنل يقو  
باملهم باسامه لو بحيث يطون السايط 
علياه وليال عىل أمرياكا، ويطلباوا ميه 
القبض عىل خالن، واحضار املطلوب خالن، 
ألنه إرلابل ومن لذأ، والزعماء ييفذوا ما 
تطلبه أمرياكا برضب البلدة التل يريدون 
والقاء القبض عىل املطلاوب الفالنل كما 

تريد.
يؤكد السيد حسن أن أمريكا وإرسائيل 
تحرص يف كل حروبها عىل أال تيرس رياالً 
واحداً مان خزييتها، وال تيارس مقاتلن 
مان رجالها، ألنهاا ال ترياد أن تبارش أي 
عمل يؤلاب نفوس اليااس عليهم، ولذلك 
الدارب  امللاوك  أو  الزعمااء  إىل  يوكلاون 
ليقوماوا بتحقيل لدخهام، بالقبض عىل 
خاالن، أو اعتقاال القيااعي الفالنال ألنه 
يواجاه السياساة األمريكياة اإلرسائيلية 
يف امليطقاة، أو بارضب امليطقاة الفالنية 
لتبييها عمالً ثقاخياً أو ميدانياً ضد أمريكا 

وإرسائيل.
ويف ذات الساياق 
السايد  أوضاح 
أن  الحوثل  حسان 
اليهاوع واليصاارى 
ألاف  )يحسابون 
للتأثاريات  حسااب 
ولاو  اليفساية( 
ماا يديال اليتائاج 
الفدال  رعات  أو 

من عاماة الياس عىل الجرائام األمريكية 
األرسائيلية بحل الشدوب، ألنها تولد حالة 
سيط عيد الياس عيدما يدلموا أن أمريكا 
من قامت بتلك املجرزة، أمريكا من تدتدي 
عىل اليمن، أمريكا من تساتهدف األحياء 
الساكيية، أمرياكا مان عمارت املصان4، 
أمريكا من قتلات األطفال يف اليمن، خهذه 

األعمال البشدة والشييدة تولد عيد الياس 
حالاة سايط كبارية األمريكال يحااول 
أن يتحاشااه ولاو عخ4 ماليان الدوالرات 

لتحسن صورته أما  الشدوب.
وأضاف السيد حسن الحوثل أن القرآن 
الكريام جدال لقضياة املاواالة واملداعاة 
األلمية الكبارية جداً، ألن املواالة واملداعاة 
يكاون لها آثاار كبارية جاداً، وليا يض4 
السايد حسان الحوثل الشاالد الواقدل 
عاىل كالمه بقولاه: )لهذا لام عملوا عىل 
أن تمسح استيدا  كلمة: عدو إرسائييل, 
وعداوة للغرب, وعداوة لليهوع واليصارى, 
عداوة إلرسائيل, أن تمسح( ولو ما يديل 
أن يصباح البديل عن كلماة الددو وأعداء 

صديل أو أصدقاء.
وقال: )لام يحاولاون بقادر اإلمكان 
أن ال ييلقاوا عاداء مان جدياد يف نفوس 
األجياال لاذه, لام يريادون أن يجدلاوا 
أنفساهم مقبولان؟(، ويتسااءل السايد 
حسان: لال من ميطلال الحاب والتوعع 
ليا؟ نصبح إخواناً؟، ويجيب عىل التساؤل 
باليفال املطلال: )ال.. يريدون من أجل أن 
تقال التكلفاة عليهم, من أجال أن يصلوا 
بالعك وترحب بهم, ماا ييرسوا يشء, ما 
يضحاوا بايء إال بأقل ما يمكان, ولذه 
من الياحية اإلقتصاعية توخر لهم أشاياء 
كيرية, مان الياحية السياساية توخر لهم 
أشياء كيرية, تييل املواقف لديهم سهلة(.
ويف نفل املوضوع يشري السيد حسن 
الحوثال إىل أن الله سابحانه وتداىل نبهيا 
اليهاوع  أن  مساألة  إىل  الكريام  القارآن 
واليصاارى ال يريدوا لياا خري، وال يحبون 
املسلمن إطالقاً خقال سابحانه: }َلاأَنتُْم 
أُْوالء تُِحبُّونَُهاْم َوالَ يُِحبُّونَُكاْم َوتُْؤِميُاوَن 
ِباْلِكتَااِب ُكلِِّه َوإِذَا َلُقوُكْم َقالُاواْ آَميَّا َوإِذَا 
واْ َعَليُْكاُم األَنَاِمَل ِماَن اْلَغيِْظ{  َخَلاْواْ َعضُّ
)آل عمارانا11(، ومن خالل اآلية الكريم 
يوضح السايد حسان الحوثل أن القرآن 
ييبهيا ويوضح ليا أن اليهوع ال يحبونكم, 
حاقدون عليكام حتى ولو أنتم تحبونهم، 
ويف آياة أخرى يصاف ليا القارآن الكريم 
الحالة التال وصل إليها اليهاوع يف الحقد 
والبغض للمسالمن، ألمة محمد خيقول: 
عليكم  )ويدضاون 
الغيظ(،  األنامل من 
ولدال لذا التشابيه 
صاورة  يدطال 
كاملاة وواخياة عن 
ما وصلاوا إليه عظ 
األنامل مان الغيط، 
قماة  مان  ولاذا 

الحقد.
ويضياف : يجاب عليياا أن ندارف أن 
اليهوع عيدما يحاولون أن يمساحوا إسم 
عاداوة يحاولون أن يقدموا كلمة ساال , 
وعالام مساالم, وأشاياء مان لاذه إنما 
ليجمادوا نفساياتيا, يموتوا كل مشااعر 
الداداوة التال ركاز القارآن عاىل خلقها 
باليسابة لهام؛ ألن لاذه حالاة نفساية 

��ة اليوم تتخلص يف ثالث إشكاالت، كلها  أن أبرز مشاكل األُمَّ
نتيجة انحراف عن أََس��اس�يات يف هذا الدين، يف هذه الرس�الة، 
يف نه�ج النب�ي ُمَحَمّ��د َصلَ�َواُت اهللِ َعلَيِْه َوَعلَ��ى آلِ��ِه، أولها 
االخت�الل الرهي�ب يف الوع�ي، فبعد أن ق�ّدم اإلْس���اَلم بقرآنه 
وتعاليم نبيه وإرش�اداته ما يكفل اإلْن�َس�ان أن يكون عى أرقى 

مس�توى من الوع�ي والبصيرة والنور ال يحم�ل يف فكره وال يف 
تصوراته ال س�ذاجات وال مفاهيم مغلوطة وال أفكاراً س�طحية 
ومغلوط�ة وال نظ�راٍت غي�َر واقعي�ة، وأن يكون عى مس�توًى 
عظي�ٍم، محصن�اً ال يتأثر بخ�داع اآلخرين وال تضلي�ل اآلخرين 
بأي ش�كل كان دعاية إْع��اَلمية، نشاط تثقيفي، فكري، أصبح 

داً من الوعي قابالً للتأثير،  المس�لم اليوم يف كثير من البلدان مجَرّ
ونجد مظاهَر االختالل الرهيب يف الوعى بأشياء كثيرة اليوم، أال 
��ة الكثير من الناس الذين  يجد التيار التكفيري من أوساط األُمَّ
ينخدع�ون له يتأثرون به، ويس�تغلهم لدرجة أن�ه يدفع بالكثير 

ليفّجروا أنفسهم ويقتلوا أنفَسهم؟!.

ثالث إشكاالت هي أبرز مشاكل األمة 

سقط القياُع عن القياِع عن القياِع,
سقط القياُع

ال إخوٌة لك يا أَخل، أَصدقاُء
يا صديقل، ال قالُع

ال املااُء عيدَك, ال الدواء و ال الساماء وال 
الدماُء وال الرشاُع

وال األماُ  وال الوراُء
حارِصْ حَصاَرَك... ال مفرُّ
سقطْت ذراعك خالتقطها

وارضب َعُدوَّك ... ال مفرُّ
وسقطُت قربك، خالتقطيل

وارضب عدوَك بل .. خأنت اآلن ُحرُّ
ُحرٌّ

... وُحرُّ
قتالَك، أو جرحاك خيك ذخريٌة

خارضْب بها . إرضْب عدوََّك...ال َمَفرُّ
أَشالؤنا أسماؤنا

حارْص حصاَرك بالجيوِن
وبالجيوْن

ذلَب الذين تحبُّهم، ذلبوا
ا أن تكوْن خإمَّ
أَو ال تكوْن,

سقط القياُع عن القياِع عن القياِع
سقط القياُع

وال أَحْد
لألعاداء  املفتاوح  املادى  لاذا  يف  إالَّك 

واليسياِن,
خاجدل ُكلَّ مرتاٍس بََلْد

ال .. ال أََحد
سقط القياُع

َعَرٌب أَطاعوا ُروَمهم
َعَرٌب وبارعوا ُرْوَحُهم

َعَرٌب.. وضاعوا
َسَقَط القياُع

إنهاء

 اليهود يحاولون أن 
يمسحوا اسم عداوة 
ويقدموا كلمة سالم 

ليجمدوا نفسياتنا

 اليهود يحاولون 
أن يميتوا كل مشاعر 

العداوة التي ركز 
القرآن عليها

املنافقون وتولرّي 
غري املسلمني

هذه هي القاعدة اإلس�الميّة الّتي تفرض الجانب الس�لبي يف الوالية بين المؤمنين 
وبين غيرهم من أهل الكتاب. ولكنَّ بعض المس�لمين ينحرفون عن هذه القاعدة، ألنَّ 
يف قلوبهم مرضاً ناش�ئاً من ضعف اإليمان وفقدان الثقة بالل�ه، فرتاهم يلهثون خلف 
هؤالء ويس�ارعون فيهم، فيندمجون يف داخل مجتمعاتهم حتّى يحس�بهم الناظر أنَّهم 
منهم، يف أسلوب العالقة والتعامل والموقف، ألنَّهم يخافون أن ينهزم المسلمون أمام 
اليه�ود والنصارى وتدور الدائرة عليهم، ما يعّرضهم للخطر ويؤّدي بهم إىل الهالك. 
ولذل�ك كانت الخطة أن يتنازلوا ويخضعوا ويقدم�وا لهم فروض الطاعة والعبودّية، 
ليحصلوا عى األمن والطمأنينة، وتلك هي حّجة المنافقين يف كل زماٍن ومكان، فهم ال 
يتحركون من مواقع العقيدة، وال ينطلقون من مواقع التضحية، بل يواجهون القضيّة 
بمنط�ق المنفع�ة والطمع والش�هوة، يف الوقت الَّذي يفرض عليه�م اإليمان بالل�ه أن 
َرٌض  يظل�وا عى خط األم�ل األخرض برعاية الل�ه للمؤمنين }َفرَتَى الَِّذي�َن يِف ُقلُوِبِهم مَّ
ُ أَن َيأِْتَي ِبالَْفتِْح{ للمسلمين  ُيَساِرُعوَن ِفيِهْم َيُقوُلوَن َنْخَش أَن ُتِصيبَنَا َدآِئَرٌة َفَعَس اهللَّ
ع�ى الكافري�ن }أو أْمٍر مْن عنده{ يف ما يدفع به عنهم م�ن رضٍّ أو يجلب لهم من نفع، 
وحينئٍذ تنكش�ف أوضاع هؤالء المنافقين أمام الحقيقة الواضحة، }َفُيْصبُِحواْ َعَى َمآ 
واْ يِف أَنُفِس�ِهْم َناِدِمي�َن{. ويقف المؤمنون ليس�جلوا هذا الموق�ف ضد المنافقين  أََسُّ

الَّذي�ن ق�د تفاجئه�م الهزيم�ة الّت�ي يق�ع فيه�ا 
الكافرون، فيظهر عليهم األلم والهلع، فينكش�ف 
أمره�م للمؤمنين }َوَيُقوُل الَِّذي�َن َءاَمُنواْ أَُه�ُؤالِء 
ِ َجْهَد أَْيَماِنِهْم إِنَُّه�ْم لََمَعُكْم{  الَِّذيَن أَْقَس�ُمواْ ِب�اهللَّ
فماذا ُيمثِّل هؤالء اآلن أمام الهزيمة الّتي كش�فت 
زيفهم ونفاقهم، وم�اذا ُتمثِّلون أنتم يف مواقفكم 
المهت�زة بفعل النتيجة المري�رة من خيبة األمل؟ 
إنَّ النهاية األليمة هي التي تنتظر الجميع}َحبَِطْت 
كل  وتحول�ت  ي�َن{  َخاِسِ َفأَْصبَُح�واْ  أَْعَماُلُه�ْم 
جهوده�م إىل جهود ضائعة، ف�ال مجال لديهم إالَّ 

للحيرة والقلق والضياع..

كتاب )من وحي القرآن( سورة المائدة للعالمة محمد حسين فضل اللـه.

َأشالؤنا َأسماؤنا..
ال .. ال َمَفرُّ
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برنامج رجال اهلل
املقرر األسبوعي:

من 21 ربي4 األول إىل ل ربي4 اليانل
- اشرتوا بآيات الله ثميا قليال

- املواالة واملداعاة
- حفظ سورة الحجرات + مراجدة سورة الحديد

 ملزمة األسبوع : المواالة والمعاداة          )الجزء الثاني(

مصلحة الشعوب اإلسالمية بالنـــــــظر إىل اليهود على أنهم أعداء وإعداد القوة لجهادهم
مهماة؛ ألنه إذا بارزت نفسايتك ال تحمل 
عداوة لن تبذل نفساك, لان تبذل مالك, لن 
تدد أي عدة, مديى لذا أنيا سدوع! , إطرح 
بيدقاك لياا, أو تبي4 بيدقك لام يدد لياك 
حاجة, سادييا! ولام لياك شاغالن ويف 
األخري ما تدري وقد أنت لياك أسفل, ولم 
لياك خوق, أنت مجارع من كل إمكانياتك 
وأسلحتك, لم تدّد شيئاً! ولم يظهرون لك 
يف وقات مدن أعداء رشسان يف وقت أنت 
ال تتمكان أن تدمال يشء؛ ألنهم قد قدموا 

لهم.
ومن خالل املتابدة الجاعة للسيد حسن 
ملا يحدث يف الواق4 يض4 بن أيدييا شالداً 
عاىل حقيقة ما يطرحه ولو ما قاله كويف 
أناان -أمن عا  األمم املتحدة ساابقاً – يف 
أحاد خطاباتاه، ال نريد أن يكاون الطفل 
اليهاوعي يتصاارع ما4 الطفال املسالم, 
ويبكل الطفال اليهوعي والطفل املسالم! 
إذاً يتدايشوا جميداً يف عالم ميل ما تقول: 
يف حالاة مان اإلخااء واإلحارتا  املتباعل, 

والسال  يسوع الجمي4!!.
ولياا يؤكد السايد حسان الحوثل أن 
كال  كاويف أنان كذب كلاه، ألنهم يريدون 
أن يقتلاوا خييا كل مشااعر الداداوة، إما 
بوسايلة )التيقياف( ثام باا )اإلرلاب(, 
}يَُقولُوَن نَْيَش أَن تُِصيبَيَا َعآِئَرٌة{ ال تتكلم 
أنت يف أمريكا سايقولون إرلابل, وتكلف 
عليياا, أساكت ما لام سيسالِّمك! ما لذه 

واحدة ميها؟.
ويضيف: أن اليهوع لام يكتفوا بالتأثري 
اإلعالمال لهام بتغييبهم لدياويان كيرية 
من السااحة، وتغييب مشااعر مديية من 
نفوس الياس ضدلم، بل اساتيدوا جانب 
الرتليب ملن ال ييفا4 خيه جانب التيقيف، 
الرتلياب,  جاناب  نفسايتك،  يمساحون 
ويكلفاوا الدولاة يف كل بلاد عربل ترضب 

املسلمن, تقو  لل بالدور بدالً عيهم!.
السايد  ويشاري 
إىل  الحوثل  حسان 
ما قاا  باه اليهوع 
ما4 ياارس عرخات 
)ألم يحاولوا  خقال: 
يف عرخاات بداد ما 
رضبات خلساطن, 
وبداد ماا رضبات 
والدبابات  طائرته, 
حول بيته؟ إنه ملاذا 
ال يمسك الياشطن 
يسامونهم  كماا   -
مان  الياشاطن   -
حمااس  حركاة 
ميظماة  ومان 
وغريلاا؟  الجهااع 

لم يريدون أن يصلاوا بالياس, بأي زعيم 
عربال إىل أن يصبح خداالً جيدي رصاحة, 
رصاحاة ييدمهم, يرضباون عوائر األمن 
الفلساطييية, يرضبون مراكز الدولة لذه 
الفلساطييية التل ما زالات عولة ولمية, 
يقولاون: ملاذا؟ ألن واجبك أنات إنك تمي4 

الياشاطن, ال أحد يزعاج إرسائيل!!. لكل 
تتحاول أنت إىل رشطال, إىل رشطل تيد  
إرسائيال, وتحاخظ عىل أمن إرسائيل, وإال 
سايرضبك. يقاول: حاارض! ويدلان بأن 
تتوقاف الدملياات, يتوقف إطاالق اليار, 
يتوقف اساتيدا  أسالحة ضاد إرسائيل. 
أعلان لكذا عرخات! ال يدد أحد يدمل يشء 
خالص!!.لذلاك قا  عرخات بدد ما حصلت 
الحاعثة لذه, حاعثة قتل حوايل 25 يهوعي 
وحصال رضب من جاناب إرسائيل عاخل 
خلساطن بأخاذ الشاباب الياشاطن من 
حمااس والجهااع وغريلاا إىل الساجون 

بأعداع كبرية.
وبدد لذه الشاوالد يؤكد السيد حسن 
أن اليهاوع ال يتوقفاون عياد حاد إطالقاً, 
بال سايصلون باليااس - ولال طريقاة 
شايطانية ذكار اللاه بأنهاا أسالوب من 
أسااليب الشايطان يف القرآن الكريم - أن 
أن يظلموناا  إىل عرجاة  باليااس  يصلاوا 
ويهييوناا ويساحقونا وم4 ذلاك نتواللم 
ونحبهام ونؤيدلم ونصفل لهام!.، يديل 
ما يريدون أنهم يظلمونك ويساحبونك ثم 
تدتارب نفساك مظلوماً؛ ألن لذه مشااعر 
خطارية عليهام, عيدماا تدتقاد نفساك 
مظلوماً تدتقد نفساك مساحوقاً, تدتقد 
نفساك مهاناً أن لذا حالة نفساية يف يو  
مان األيا  تتفجار يف ظرف مان الظروف 
يكون لتفجرلا أثار كبري ضدلم, ال, نريد 
أن نظلم الياس وليصلوا إىل أحط مساتوى 
ولم ال زالوا يشدرون بأن املوقف الذي لم 
علياه لو املوقاف اإليجابال للحفاظ عىل 

الوطن, أو تحت أي عيوان آخر.
وبالداوعة إىل املاواالة واملدااعاة يقاول 
السايد حسان أن اللاه حكى عمان يتوىل 
الفئاة مان  أي عان  اليهاوع واليصاارى 
املجتما4 املسالم التال تيطلال يف خدماة 
اليهاوع واليصاارى تحات شادار تادارك 
والحفاظ  اليطورة، 
عاىل مصلحة الوطن 
ولال  وكاذا  وكاذا 
كاذباة  شادارات 
وبديادة  ومزيفاة 
عان الحقيقاة.. قال 
تدااىل: )َخارَتَى الَِّذيَن 
َماَرٌض  ُقلُوِبِهاْم  يِف 
ِخيِهاْم  يَُسااِرُعوَن 
أَْن  نَْياَش  يَُقولُاوَن 
َعاِئاَرٌة(،  تُِصيبَيَاا 
ولهاذا لم ال يقولون 
لاك: أصدقاءنا والز  
إنما  مدهام,  نوقاف 
لليااس:  يقولاون 
نياش أن تصيبياا عائرة, نحان خقط من 
أجلكم, وحفاظاً عىل مصالحكم, والواق4 
ليل ذلاك, ال يمكن أن يكاون لذا املوقف 
صحيحاً إطالقاً، وأن يتحول زعماء الدرب 
إىل مادراء أقساا  رشطاة للحفااظ عاىل 
مصالح أمرياكا وإرسائيل وإساكات من 

يتكلم ضدلا.

ويتساءل السيد حسن الحوثل : لل يف 
لاذا مصلحة للشادوب؟ ويجب قائالً: )ال 
يمكان أن يكون خيها مصلحة للشادوب, 
املصلحة للشادوب اإلساالمية لو التوجه 
القرآنال يف اليظارة نحاو لاؤالء اليهاوع 
واليصاارى, نظارة الداداء, نظارة إعداع 
القوة, نظرة الجهاع, نظرة الشدور بأنهم 
يسدون يف األرض خساعاً, وأنهم ال يريدون 
ليا أي خري, وأنهم يوعون أن نكون كفاراً, 
يوعون لاو يضلونا, يوعون لو يساحقونا 

وييهونا من عىل األرض بكلها.
ولياا نالحظ كياف أن القارآن الكريم 
يحذرناا بأن ليااك خئة يف عاخال املجتم4 
املسالم أمراض اليفوس يسادون ليدمة 
اليهوع، قال تداىل : )َخرَتَى الَِّذيَن يِف ُقلُوِبِهْم 
َماَرٌض يَُسااِرُعوَن ِخيِهاْم(، يقول السايد 
حسان أن اآلياة تديال أنهم: يساتجيبوا 
برسعاة, قالاوا: أمرياكا تتزعام الحلاف 
الداملال ملااذا؟ ملحاربة اإلرلااب, برسعة 
واخقاوا عون قياد أو رشط!.، يساارعون 
خيهام، أي ميل: حب يف الله, بغض يف الله، 
مان ميطلال والء, يساارعون إىل ماا خيه 
خدمتهم, إىل ما خياه مصالحهم, ليحظى 
بالاوالء لديهام, ليحظى باملكاناة لديهم, 

يحظى بأي يشء.
أن  الحوثال  السايد حسان  ويوضاح 
:املساارعة خيهم كما يقول: يحب يف الله, 
يحباك يف اللاه, يحباك ال ألي يشء آخار, 
مصلحاة مديية, إنما من أجال الله, وأنت 
تحبه يف الله, ميل يسارعون خيهم, يقولون 
للياس, وكلمة يقولون: أي يشء يتفولون 
باه, ماا قاال يساارعون خيهم ييشاون 
ختكاون املساألة حقيقة مشااعر عاخلية 
لديهم أنهم ييشاون حقيقاة عىل الياس 
ومصالح الياس, يقولاون: يتفولون بما 
يغطل عىل تداملهام الحقيقل م4 لؤالء, 
نيش أن تصيبياا عائرة, )َخَداىَس الّلُه أَن 
ْن ِعياِدِه َخيُْصِبُحواْ  يَأِْتاَل ِباْلَفتِْح أَْو أَْمٍر مِّ
واْ يِف أَنُْفِسِهْم نَاِعِمَن(، ويقول  َعىَل َما أرََسُّ
السايد حسان الحوثال : )خهياا تتجاىل 
الحقائال }َويَُقاوُل الَِّذياَن آَميُاواْ أََلاُؤالء 
الَِّذيَن أَْقَساُمواْ ِبالّلاِه َجْهَد أَيَْماِنِهاْم إِنَُّهْم 
َلَمَدُكْم{ )املائدة53( من أجل الحفاظ عىل 
مصالحكام من أجلكم }َحِبَطاْت أَْعَمالُُهْم 
ياَن{ تتجاىل املواقف أن  َخأَْصبَُحاواْ َخارِسِ

األشاياء ماا كانات لهاذه, وخداالً الزمن 
واألحاداث مان يراقب األحاداث كل حدث 
يكشاف أحداثاً ساابقة, ولو أحاداث قبل 
عرش ساين أو نحولا .. ترى كيف يتجىل 
أشاياء تبن لاك نفساية لذا أو لاذا من 
خالل األحداث املتتابداة, ألنه كلما أضمر 
اإلنساان كلماا سايأتل بدد خارتة أحداث 

تبييه, أحداث تشهد عىل واقده(.
الفساع اليقايف واإلعالمل تهيئة نفوسيا 
الحوثال  حسان  السايد  يكشاف 
بهاا  يدمال  التال  الرليباة  امليططاات 
اليهاوع للسايطرة عاىل األمة اإلساالمية 
واألسباب التل تساعدلم عىل ذلك خيقول: 
)ميططاتهام رليباة وأصبحت األشاياء 
كلهاا تتهياأ لهام بشاكل عجياب؛ ألناه 
خسادت اليفوس, خساد زعماء وشادوب 
حقيقاة, أصبحيا كليا خاسادين, ال نحمل 
أي وعال, ال نحمال أي التماا  بالقضية 
لاذه, ال نفكار يف أي حل خيهاا, وأصبحيا 
كليا نتلقى يف نفوسايا, يف تهيئة نفسياتيا 
من الفسااع اليقاايف واإلعالمل واألخالقل 
ما يهيئ لليهاوع أن يحققوا ألداخاً أخرى 
أكير مما وصلوا إليه, أكير مما وصلوا إليه 

حقيقة(.
ويشري السايد حسان الحوثل إىل أبرز 
الوساائل التل يستيدمها اليهوع للوصول 
إىل ألداخاه بقوله )تجد أبارز يشء يف لذه 
املسألة واإلنسان يتاب4 التلفزيون, ويتاب4 
الاراعي, يتابا4 األحداث أن تفهام بأن أي 
موقف تتبياه أمريكا أو إرسائيل أو اليهوع 
أن تجدل نفسك من عاخل ضده وإن رأيتهم 
يرضباون شايصاً يدجباك تحات عيوان 
مفتاوح, اليطورة ليا: مقاومة اإلرلاب, 
قالوا: ما لو اإلرلاب يطلب ميهم الزعماء 
وا لياا اإلرلااب! أصبحات أمرياكا  َخارسِّ
تملك حتى تفساري املصطلحات! أليسات 

كلمة  إرلااب  كلمة 
يريادون  عربياة؟ 
باوش  أن يفرسلاا 
اإلنجليزي الذي لغته 
اإلرلاب  إنجليزياة! 
يف اللغاة كاذا, كاذا 
ماذا  يدرخاوا  ..)لم 
إرلااب, لم  يديال 
يديل  ماذا  خالمون 
أي  أناه  إرلااب: 
أمريكياة  مصالاح 
أي غارض أمريكال 
مداه  يتداارض 
يمال  نشااط  أي 
أمرياكا  بألاداف 
أمرياكا  ومصالاح 
إرلابااً.  يدتارب 
يف  بأناه  ومدلاو  

عقائدنا ما يتجه نحو أمريكا, نحو اليهوع 
واليصاارى لاو يسامى يف مصطلحياا يف 
غالبه, يسمى الجهاع, تحت عيوان جهاع، 
خالجهاع يف اإلسال  لو نفل اإلرلاب الذي 
أمرياكا تريد أن تقوع الدالم كله ملقاومته, 

الجهاع بالسايف, الجهاع بالكلمة, الجهاع 
باملوقاف, لذا كلاه, تجياد كل إمكانياتها 

تحت مسمى أن لذا لو إرلاب.
ويف مواجهة اليشاط األمريكل اليهوعي 
يف اساتهداف اإلساال  واألماة اإلساالمية 
يقول السايد حسان : )ال يمكان إذا كان 
الياس مسلمن أن يسكتوا عىل لذا اليء, 
أن يصال اليااس إىل عرجة أن ياروا اليهوع 
واليصارى يفسادون كل يشء, ويحاربون 
كل يشء مان عيييا, وقيمياا, ومصالحيا, 
وخرياتياا, ثام ال يجاوز أن نتكلام خيهم, 
الباري قد قال ليا نتكلم يف الشيطان, قال: 
إلدياوه, إتيذوه عادواً, عاىل األقل تيفل 
عن نفساك، وليل إىل عرجة أنهم يدملون 
كل يشء ثام ال تتكلام, ال تطل4 كلمة, من 
أين جااء لاذا؟ يأتل عن طريال الزعماء 
نفوسهم, ثم ييزل إىل الشيصيات نفسها! 
قد تسام4 أحياناً حتى من أقاربك, أو من 
ألل ميطقتك من يقول: ]والله صحيح أما 
لذا شافتوا إن لذا عمل عظيم, كان قد با 

يجل كذا لو ما عمل خالن كذا[!.
ويتحدث السايد حسان الحوثال بأن 
ماا يريد قولاه )أنياا جزء من املسالمن, 
واملسؤولية عىل املسلمن جميداً, ومدلو  
باأن أمرياكا ولل عاىل بدد تحساب ألف 
حسااب أن ميال لاذا الجما4 يكونون يف 
واقدهم بالشاكل الذي ييدمهام؛ ألن من 
ميال لاذا الجما4 يمكن أن تجياد مالين 
ألجل تفسادلم, لل ال تقول لذا املجلل 
عااعي, أو لاذه املجموعة البسايطة ماذا 
يمكان أن يميلاوا, .. ال, تحارص عىل ميل 

لذا الجم4 أن تفسدلم بأي ثمن.
وليا يوجه السايد حسان الحوثل بأن 
عليياا أن: )نحارص عاىل أن نحاخظ عىل 
وعييا, نحاخظ عىل ساالمة نفوسايا أما  
الله, مسائل خطرية 
جداً, مسائل خطرية 
تلمال  مان  جاداً, 
مياه رائحاة الاوالء 
واليصاارى  لليهاوع 
تحمال  أن  يجاب 
الداداء,  روح  لاه 
يجاب أن تحمال له 
كل  يف  الداداء,  روح 
وعاخال  مشااعرك, 
نفساك,  أعمااق 
اإليجابال,  الداداء 
الدداء السااخن, كل 
من تلمال أنه يوايل 
اليهاوع واليصاارى, 
كل مان تلمال بأن 
ميطقاه وإن كان ميطال تحات عياوين 
أخرى: مصلحة كاذا وكذا, يجب أن تحمل 
لاه روح الداداء, وأن تارع علياه أن لاذا 
غاري صحياح, خليرضبوناا أرشف ليا، أن 
يرضبوناا وال أن نأتال نحان نُارضب من 

عاخليا(.

 اليهود سيصلون 
بالناس إلى درجة أن 
يظلمونا ويهينونا 

ويسحقونا ومع ذلك 
نتوالهم ونحبهم 
ونؤيدهم ونصفق 

لهم

 ال يمكن أن يسكتوا 
الناس المسلمين وهم 
يروا اليهود والنصارى 

يفسدون كل شيء، 
ويحاربون كل شيء من 

ديننا، وقيمنا، ومصالحنا، 
وخيراتنا

 نظرة القرآن إلى 
اليهود بأنهم يسعون 

في األرض فسادًا وال 
يريدون لنا أي خير 

ويودون أن نكون كفارًا 
ويودون لو يضلونا، 

يودون لو يسحقوننا 
وينهوننا من على األرض 

بكلها

بل
تق

مس
 ال

اف
شر

ست
ا

أنا لست مذياع اخلليج  أرقع البالي بأيلى
أغبى الكالم، هو الذي  يبدي أوان اجلد هزال

من أين أخبر واللهيب  أمد من نخل «املكال«
من مهرجان النار تصعد  ثورة أبهى وأملى

الشاعر عبداهلل البردوني
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 متابعات فلسطينية

3 شهداء برصاص العدو جنوب الضفة املحتلة  شرطة العدو تعتقل 
صهيونياً يشتبه 

بعمله لصالح 
اأَلجهزة األمنية 

الفلسطينية 

مجازر الـَيـَمـن... والتخاذل العربي!!
رائد دباب *

يراوعناا االمل حن نقارأ يف مواق4 اجيبية 
ميل )اجورا خوكل( الفرنيس اعانة واستيكارا 
للحرب الوحشاية عاىل الايَاَماان، خهو عزاء 
لكل إنَْسااان يئل من اولئاك الذين يتحدثون 

بالقومية الدربية واألمن القومل الدربل.
وليل غريبا حن يقول ثيوعور كاراسايك 
إن  بدبال،:  مقاّره  مان  الدساكري  املحّلال 
السدوعية تزعاع نشاطاً يف سياستها اليارجية 
وتحاول بالتوازي م4 ذلك زياعة أسلحتها من 
أجل مجابهة التحديات املتزايدة املاثلة أمامها 
اليو «..؛ أِلَن السادوعية نالياك عن املليارات 
من االسالحة التل جربتهاا يف الايَاَمان، بدال 
من تجار السالح يف الغرب وأَمريكا لتؤكد لهم 

مقدار الدمار الذي تيلفه.
وباليظار لحرصهاا عاىل االمان القومال 
الدربال )لاو كان ليالك امن حقاا(..، تدتز  
زياعة مشارتياتها من األسالحة من الواليات 
املتحادة إىَل 0ا ملياار عوالر، مقابل 60 ملياراً 
أعلن عيها الدا  املايض ولل تسادى لتطوير 
ساالح البحرية )الن إيْااَران تتدخل يف شؤون 

األسماك الدربية(، ويف الدا  املايض.
كماا واكاد عبلوماايس غربل اناه »توجد 
خطاة تيفل بموجبهاا السادوعية 30 ملياراً 
إضاخياة لتحديث أساطولها البحاري.. ولذا 
املبلغ اإلضايف يشمل الصيانة وتدريب القوات. 
وال نادري اية قاوات يقصدون السادوعية ا  

السوعانية والباكستانية ا  )بالك واتر(..

عاىل  بالتحامال  يتهمياا  ملان  ونقاول 
السادوعية: يكفل أَن ندوع إىَل أنفسيا ونفكر 
يف امار واحاد، ولو كيف يمكن لهاذه الدائلة 
املالكاة أَن تداخ4 عان االمن القومال الدربل 
املمتد من املغرب الدربل إىَل الدراق والشاا .. 
ولال ال تيل وال تدتماد عىل أبياء شادبها يف 
الدخااع عن اراضيها.. وتدلم انهم لن يقاتلون 
ويقتلون نيابة عيها.. ختتجه لدول غري عربية 
ومرتزقاة اوغلوا يف قتل الدراقين خالل الغزو 
األَمريكال.. لتدخا4 لهام ربماا تحاخاظ عىل 
االرايض ضمن حدوعلا. ورغم ُكّل ذلك تفشل 
أَيْااضاً.. ومن يكذبياا خليتاب4 ما يجري عىل 

يد أبياء الايَاَمان يف نجران وجيزان.
ولو كان الشادب الدربل يف الحجاز مؤمن 
بهاذه الدائلاة لقاتال كماا قاتال اليااس يف 
غازة ضد اعتى قاوة يف الدالام.. والدجيب أَن 
الساساة السادوعيون ال يساألون أنفسهم: 
ما لو حجم قوتيا مقابل ما يمتلكه الشادب 
الايَاَمايل؟.. وملاذا يساتميت الايَاَماييون يف 
القتال ولم يبل لهم ساقف يستظلون به، وال 
مشافى يدالجون به مرضالم؟ بييما نطلب 
نحان الداون من باكساتان تاارة ومن مرص 
تارة أخرى، وحن نصاب بييبة االمل.. نطلب 
من الكويت لرتسال قاوات تداخ4 عن األرايض 
السدوعية.. رغم أَن الكويت وليل لذا بتهكم 
أللليا يف الكويت، سقطت خالل أرب4 ساعات 
مقابال الجيش الدراقال. وكان لذا االخري يف 

اوج تفككه وضدفه؟
خهاذه  املتحادة،  للوالياات  وباليسابة 

الصفقات الضيمة غري املسابوقة يف حجمها 
وتكلفتهاا تزيد من خرص الدمال لألمريكين 
الداملياة،  االقتصاعياة  األزماة  خارتة  بداد 
وليالاك  األمريكال.  االقتصااع  وانكمااش 
توقدات مان قبل خرباء تتحادث أن الصفقة 
ستزيد يف سوق التوظيف نحو 75000 خرصة 
عمال.. وال يييادع احدكام بهاذا الرقم خهل 
خارص عمل لألَمريكين وليل ألبياء الشادب 

الدربل.
صحيفاة  خحساب  بريطانياا  واماا 
»الغارعياان« بييماا تقاو  بتقديام املدونات 
الطبياة والغذائية بإحدى يديهاا للايَاَمايين 
تقاو  ببيا4 األسالحة واملدادات الدساكرية 
والتقيية للسادوعية لقصاف الايَاَمان، وميذ 
اشاتدال الحارب عاىل الايَاَماان يف مارس/
آذار املاايض أصادرت الحكوماة الربيطانياة 
37 ترخيصاا لتصدير الشاحيات الدساكرية 
االخصااح  ورخضات  للسادوعية  واألسالحة 

للربملان عن محتويات لذه الشحيات.
ويبادو أَن االمة الدربياة تجهل أَن ُكّل لذه 
االسالحة تصاب عاىل رؤوس أبيااء الشادب 
الايَاَمايل االبرياء، وال توجه إىَل إرسائيل التل 
تحتل ارضا عربية اسامها خلساطن، وتقتل 
الدرب )الساية(... وكل ذلاك بحجة »التدخل 
اإليْااَرانل« يف شؤون ما يسمونهم الدرب..

وعليياا أَن نذكار مان ال يتذكار.. أَن لذه 
الدعايات االعالمية لل مان أَْكبَاار االلانات 
للدقل الدربل، ألنها تستغبيهم بشكل مقزز.. 
وللتوضياح أَْكيَار نقاول صحياح أَن الياورة 

يف إيْاااَران اثرت عاىل الدالم الدربال، حالها 
حاال اليورة الشايوعية يف روسايا. لكن واق4 
الحاال أَن شادبا عربياا كالشادب التونايس 
مياال، قد ضاق ذرعااً بزيان الدابدين بن عيل 
الرئيال اليانال لتونال ميذ اساتقاللها عن 
خرنساا عاا  56ا1 بداد الحبياب بورقيباة 
الاذي حكم البالع مياذ 7 نوخمرب 87ا1 إىَل ل1 
ييايار 2011، ولاو الاذي صيفات ميظمات 
حقاوق اإلنَْسااان الدولياة وكذلاك الصحف 
اإليكونومسات  ميال  املحاخظاة  الغربياة 
نظامه باالساتبداعي وغري الديمقراطل. كما 
وانتقادت ميظمة الدفو الدولية وبيت الحرية 
والحماية الدولية املساؤولن التونسين بدد  
مراعااة املداياري الدولية للحقوق السياساية 
وتدخلهام يف عمل امليظماات املحلية لحقوق 
اإلنَْساان. وباعتبارلا من اليظم االستبداعية 
خقد صيفات تونال يف ماؤرش الديمقراطية 
لإليكونومسات لساية 2010 يف الرتتيب لل1 
مان بان 167 بلادا شاملتها الدراساة. ومن 
حياث حرية الصحاخاة خإن تونال كانت يف 
املرتباة 3ل1 من أصل 173 ساية 2008. وما 
كان احاراق البوعزيزي ليفساه ساوى حجة 
للشاباب التونايس يف التدباري عان رغبتاه يف 
التغيري واليورة.. )وليل؛ أِلَن إيْااَران تدخلت 

يف تونل(...
انفجر برميل الباروع خشاملت اليار مدظم 
الادول الدربياة ختلتها مرص. وملان الظلم أَن 
ندازل الشادب الايَاَمايل عن لاذه األحداث 
ولاو جزء من الشادوب الدربياة التل أراعت 

إْساَقاط األنظمة الدميلة وبياء الديمقراطية 
يف بلادان لم تدارف الديمقراطية إاّل من خالل 

شاشات التلفاز.
واالمر الذي يؤرق الغارب والديكتاتوريات 
املتبقياة يف امليطقاة لاو يشء واحاد.. أنهم 
تمكياوا أَن يلتفاوا عاىل ُكّل تلاك التحاركات 
والياورات التال ساميت بالربيا4 الدربال..  

خلماذا استمرت يف الايَاَمان.
خالسدوعية ال تتحمل الديمقراطية الدربية 
حتاى َوأَن ظهارت يف سايبرييا.. خكياف بمن 
يطالاب بحقوقاه ويهتاف بإْساَقاط اليظا  
ولو عاىل حادوع السادوعية.. متياسان أَن 
الرتكيبة االجتماعية يف الايَاَمان تيتلف عما 
عليه بقية البلدان الدربية، وتيتلف حتى عن 
السدوعية نفسها.. وليا »مربط الفرس« كما 

يقال.
والسادوعية راليات عاىل صالاح يف قم4 
التحركات الشادبية وسااعدته يف الحرب عىل 
أبياء شدبه.. لكيها خشلت. خاتت بهاعي لدله 
يلتف كما التف االخرون عىل الحراك الشادبل 
الايَاَمايل.. وخشلوا يف ذلك أَيْااضاً.. ولم تكن 
ليالك اياة حجة للدخول مباارشة واجهاض 
الحراك الشدبل، ساوى اتها  أبياء الايَاَمان 
انهم يطبقون »أجيدات صفوية«، واالستدالل 
خقاط أنهم زيديون من الشايدة.. حجة قذرة 
أوعت بحيااة االالف من االبريااء اما  ناظري 
الشدوب الدربية.. ولكن ال حياة ملن تياعي.

* موقع العالم اإلخباري

استشاهد ثالثة مواطين من بييهم ختى 
يف حاعثان ميفصلن اليالثااء يف محاخظتل 

اليليل وبيت لحم جيوب الضفة املحتلة. 
وذكر شهوع عيان أن قوات الددو أطلقت 
الرصاص عىل مواطين، لما ختى يف مفرتق 
)بيت عييون( ما أعى استشهاع عدنان عايد 
حاماد املشايل )17 عامااً( وآخار مجهول 

الهوية. 
وحساب الشاهوع خاإن الفتاى املشايل 
استشاهد برصااص االحتالل أثيااء مروره 
من مكان إطالق جياش االحتالل الرصاص 
صوب أحد الشبان اععى االحتالل أنه حاول 
تيفيذ عملية طدن أحد الجيوع عىل املفرتق. 

وسالمت قاوات الدادو جيماان الفتاى 
املشايل إىَل ذوياه، وتم نقله إىَل مستشافى 
امليازان بمديياة اليليال، خيما تام احتجاز 

جيمان الشهيد اليانل. 
الدربياة  القيااة  ذكارت  جهتهاا،  مان 
اليانياة أن خلساطيييا بساكن حاول طدن 
الجياوع املتواجدين عىل مدخال القرية عون 
وقاوع إصاباات خيماا رع الجياش بإطالق 
عادة رصاصات باتجاه الشااب خاستشاهد 

باملكان. 
ويف وقات ساابل اليو  استشاهد شااب 
وأصياب ثالثة آخارون برصااص االحتالل 
خاالل مواجهاات يف بلادة بيت جااال غرب 

مديية بيت لحم. 
وأخاعت وزارة الصحة باستشهاع الشاب 
رسور أحمد إبراليم أباو رسور )21 عاماً( 
مان مييم عايادة ببيات لحام بمواجهات 
ما4 االحتاالل، خيماا أصياب ثالثة شابان 

بالرصاص أحدلما بجراح خطرة. 
وذكارت وساائل إعالمياة أن مواجهات 
عييفاة اندلدت باملاكان، وأصياب عدع من 
املواطين من بييهم أبو رسور الذي استشهد 

برصاصة يف الصدر. 
وبذلك ارتفدت حصيلة شهداء »انتفاضة 
القدس« املستمرة ميذ مطل4 أكتوبر املايض 

إىَل 155 شهيدا إىَل جانب آالف الجرحى.

الدادو  رشطاة  اعتقلات 
»اإلرسائيلياة«، اإلثيان، صهيونياً 
ناشاطاً يف اليساار »اإلرسائيايل« 
يشاتبه بأنه أبلغ عن خلسطييين 

يبيدون عقارات للمستوطين. 
بيا4  الفلساطيييون  ويدتارب 
األرايض لإلرسائيلين خيانًة تحمل 
عقوبة السجن املؤبد، أَْو اإلعدا . 
إعاال   وساائل  وزعمات 
»إرسائيلياة« أن عزرا ناوي اعتقل 
بدد أن اعرتف يف مقابلة تلفزيونية 
أنه أبلغ أَجهزة األمن الفلسطييية 
عان خلساطييين يبيداون قطا4 
أراض يف الضفة إىَل »إرسائيلين«. 
للرشطاة  بياان  يف  وجااء 
اعتقلات  إنهاا  »اإلرسائيلياة« 
اليهوعي ولو ناشط يساري أثياء 
اساتدداعه ملغاعرة »إرسائيل« من 
مطاار تال أبيب، عون أن تكشاف 
عن لويتاه، مضيفااً أن الرشطة 

استجوبته يف الضفة. 
وترعع أن الياشاط لو عضو يف 
ميظمة »تدايش الدربية اليهوعية 

للسال «.

كشاف تقريار رسامل صااعر اإلثيان 
الفائت، أن ٪63 من حجم مضبوطات السل4 
الفاسادة يف الساوق الفلساطييية »الضفة 
املحتلة«، مصدرلا »إرسائيل« واملستوطيات 
املقامة عىل أرايض الضفة الغربية املحتلة. 

االقتصااع  وزارة  تقريار  وبحساب 
الفلسطييية، بلغ إجمايل مضبوطات السل4 
الفاسادة يف السوق الفلسطييية خالل الدا  
املايض 2015، 77ل طياً، ميها نحو 300 طن 

املقامة  ميتجات »إرسائيلية« واملستوطيات 
عاىل أرايض الضفة املحتلة. وبحساب أرقا  
الجهاز املركزي لإلحصاء الفلساطييل، خإن 
»إرسائيال« تدد املصادر األَْكبَااار للوارعات 
الفلسطييية، بمتوسط نسابة سيوية تبلغ 

٪55 من إجمايل الوارعات الفلسطييية. 
إال أن »الحكوماة الفلساطييية« تحارب 
مياذ الدا  2010، أية ميتجات »إرسائيلية«، 
أرايض  املقاماة عاىل  املساتوطيات  تكاون 

وتفارض  لهاا،  مصادراً  الغربياة  الضفاة 
عقوبات بالسجن ملن ييالف تدليماتها.  

ووخال املااعة )ل1( مان قاناون حظار 
املساتوطيات  ميتجاات  ومكاخحاة 
ييالاف  ُكّل مان  يداقاب  »اإلرسائيلياة«،  
أحاكا  لاذا القانون، بالحبل مادة ال تقل 
عان سايتن وال تزيد عان خمل سايوات، 
وغرامة مالية ال تقال عن عرشة آالف عييار 
أرعنال )ل1 ألاف عوالر أمريكال(، ُكّل مان 

تداول ميتجات املستوطيات، وكل من شارك 
أَْو ساالم يف تداولها.  وكان الرئيل محموع 
عبااس، ورئيال الاوزراء الساابل ساال  
خياض، قد أقرا قانوناً يف الدا  2010، يحظر 
إعخاال أية ميتجات مصدرلا املساتوطيات 
»اإلرسائيلية« )التجمدات السكيية واملصان4 
والارشكات اإلرسائيلية املقاماة عىل ارايض 
الضفة الغربية(. ووخل التقرير، بلغت نسبة 
امليتجاات املضبوطة الفاسادة، ذات املصدر 

املحيل ٪6 من إجمايل السال4، بييما شاكلت 
السل4 األجيبية غري »اإلرسائيلية« ما نسبته 
٪31 مان إجماايل املضبوطاات.  وتيوعات 
املضبوطات بان األغذية والحيوانات الحية، 
والتبغ واملرشوباات، واليفط الياا  واملواع 
ذات الصلاة، والزياوت اليباتياة والحيوانية 
املاواع  وامليتجاات  والشام4،  والدلاون 
الكيميائياة، والسال4 املصيداة، واملدادات 

وأعوات اليقل. 

تقرير: ضبط 300 طن بضائع »إسرائيلية« فاسدة يف الضفة املحتلة عام 2015 

إطالق نار على حاجز 
لجيش االحتالل 
جنوب القدس  

تدرض حاجٌز لجياش االحتالل جيوب 
القادس املحتلاة إلطاالق ناار قبال ظهر 
اليالثااء مان عون وقاوع إصاباات، وخل 

وسائل إعال  عربية. 
وذكارت القيااة الدربياة الداارشة أن 
مسالحن أطلقاوا اليار مان مركبة مارة 
باتجاه حاجز »الكونتيير« القريب من أبو 
عيال جيوبل رشق القادس املحتلة عون 
وقوع إصاباات، خيما انساحب امليفذون 

من املكان. 
وأشاارت القياة إىَل أن قوات عساكرية 
إرسائيلياة تمشاط امليطقاة بحيااً عان 

امليفذين. 
وأخاع شهوع عيان بالقدس بأن سيارة 
مرسعاة اقرتبت من الحاجاز- املقا  عىل 
أرايض قرية السواحرة الرشقية- وأطلقت 
اليار عىل الجيوع، الذين رعوا بإطالق اليار 

تجاه السيارة، عون إصابة سائقها. 
وعقاب الدملياة، أجارت قاوات الددو 
امليطقاة  يف  واسادة  تمشايط  أعماال 
إضاخاة  مروحياة،  طائارة  باساتيدا  
القتحاا  مديياة بيات لحام مان املدخل 
الشامايل، حيث تدتقد أن امليفذ انساحب 

نحو تلك امليطقة. 
كماا أغلقت قوات الدادو الحاجز الذي 
يفصال بان مديياة بيات لحام ومياطل 
رشق القدس، وأطلقات قيابل الغاز تجاه 
املواطيان، مما تسابب بإصابة الدرشات 

ميهم باالختياق.
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25 قتياًل وجريحاً بانفجار يف موقع سياحي باسطنبول 
واالنتحاري سعودي املولد 

صحيفة فرنسية: اململكة 
السعودية ستفلس عام 2020

  -  وكاالت
لاز انفجار قلب ميطقة السالطان 
أحمد التأرييية يف اسطيبول مما أسفر 
عن ساقوط عرشة قتىل عىل األقل و15 
مصاباً وذكارت تقارير إعالمية محلية 
أن الهجاو  ربماا كان انتحاريا. وقال 
مساؤوالن أميياان كباريان لرويرتز إن 
لياك احتماالً قوياً؛ أِلَن يكون عاع وراء 

االنفجار.
يف  األرض  عاىل  الجياث  وتياثارت 
سااحة السالطان أحمد قرب املساجد 
األزرق وآياا صوخيا ولال نقطة جذب 
ساياحل رئيايس يف أَْكيَر املادن الرتكية 
ساكانا. وقال رشطل وشالد يف املكان 

إنهما شالدا أَيْااضاً جيياً وأشالء.

تارك(  إن  إن.  )يس.  قيااة  وقالات 
التلفزيونياة الرتكياة إن ساياحاً مان 
أملانياا واليروياج بن املصابان. وقال 
مساؤول من رشكة ساياحية لرويرتز 
إن خوجاً سياحياً أملانيا كان يف امليطقة 
عيدما وق4 االنفجار إاّل أنه ليست لياك 
مدلوماات عىل الفور حول ماا إذا كان 

أيٌّ من أخراع الفوج أصيب.
اليرويجية  اليارجياة  وقالت وزارة 
إن نرويجيااً أصيب يف االنفجار ويتلقى 
حاليااً الداالج يف مستشافى برتكياا. 
وذكرت املتحدثة باسم الوزارة لرويرتز 
أن إصابتاه »ال تهادع حياتاه«. وقالت 
وكالاة عوجاان لألنبااء إن ساتة أملان 
ونرويجياا ومواطياا من باريو من بن 

املصابن.

ويأتال الهجاو  الذي وقا4 يف قلب 
واحادة مان أَْكيَار مادن الدالام جذباً 
للساياحة يف وقات تقاتال خياه تركيا 
مسالحن أكراعاً يف جياوب رشق البالع 
ومقاتلن من تيظيم الدولة اإلْسااَلمية 
ساوريا  يف  الجيوبياة  حدوعلاا  عارب 

والدراق.
ولام تدلان أياة جهاة عاىل الفاور 
مساؤوليتها عن الهجاو  إاّل أن أكراعاً 
ويساارين وإْسااَلمين نفذوا من قبل 
لجماات يف تركيا. وقاال مكتب حاكم 
اسطيبول إن السالطات تحقل لتحديد 
ناوع املتفجارات املساتيدمة والجهة 

املسؤولة عن االنفجار. 
وأخااعت وساائل إعال  تركياة بأن 
ميفاذ الهجو  االنتحاري يف اساطيبول 

لاو نبيل الفضايل )28 عاماً( ساوري 
األصل سدوعي املولد.

حزب اهلل يدين 
أعان حزب الله لبيان بشادة األعمال 
اإلرلابياة املتواصلاة التال تساتهدف 
املدن الدربية واإلْسااَلمية والتل يذلب 
ضحيتها الدرشات مان األبرياء، والتل 
كان آخرلاا التفجاريات التال حصلت 
يف مدييتل اساطيبول وبغاداع، متقدما 
راجيااً  الضحاياا  أللاايل  بالتداازي 

للجرحى الشفاء الداجل.

وبحساب موقا4 »امليار« قاال بيان 
اصدره حازب الله، اليالثاء، إن اإلرلاب 
الاذي يارضب يف ُكّل ماكان باال حدوع 
وال ضواباط يتطلاب مان الجمي4 عىل 
مساتوى الادول وامليظماات والهيئات 
واألخاراع التكاتف يف مواجهته وبذل ُكّل 
الطاقات ملي4 استرشاساه، كونه يهدع 
ُكّل امليطقة والدالم، وال يقترص خطره 

عىل خئة عون أخرى.
ورأى حزب الله أن مواجهة اإلرلاب 
تتطلاب توجيه ُكّل االلتماا  إىَل املياب4 
الحقيقياة له، مان أجال تجفيف لذه 
املياب4 ومي4 مّدلا باملزيد من القوة، وال 
يمكان أن تكون بإثاارة أزمات جانبية 
تشاتت الجهوع وتوزع االلتمامات بما 

يسمح لإلرلاب بالتمدع واالنفالت.
واكاد البياان أن محارباة اإلرلااب 
ال يمكان أن تكون من خاالل إعانة َمن 
يحاارب اإلرلاب يف ساوريا، خيما الذي 
يساتحل اإلعاناة واالساتيكار لاو من 
يدعام اإلرلاب ويمّولاه ويغّذيه خكرياً 
وسيَاساياً ومالياً وعساكرياً، ويتحمل 
بالتاايل املساؤولية الكاملاة، املباارشة 
وغري املباارشة، عن اإلرلااب وأعماله 

القذرة. 

  -  متابعات
ذكرت صحيفة »ليزيكو« الفرنساية املديية بالشؤون االقتصاعية 
أنه بسابب انيفاض أسادار اليفط، واإلنفاق الدسكري وااللتزامات 
االجتماعياة خاإنَّ االحتياطيات املالية للرياض ساتيفد بحلول الدا  

 .2020
وجااء يف مقالاة نرشتهاا الصحيفاة، أن االنيفااض الرسيا4 يف 
األسهم املالية السدوعية عخ4 الحكومة مؤخراً إىَل رخ4 أسدار الوقوع 
بيسابة ٪50، عاىل خلفية االنيفااض الكبري يف أسادار اليفط. وقد 
يكون القاع  لاو التوقف عن ععم املاء والكهرباء، خضال عن تجميد 

مشاري4 البياء. 
باإلضاخاة إىَل ذلك، تدرس الريااض، وألول مرة، خرض رضيبة 5٪ 

عىل القيمة املضاخة. 
وتهدف ُكّل لذه اإلجراءات للسيطرة عىل عجز املوازنة، الذي وصل 

إىَل ٪19 من الياتج املحيل اإلجمايل يف الدا  الحايل. 
وأضاخات الصحيفاة أن مبيداات اليفاط ال تغطل ساوى نصف 
تكاليف اململكة الدربية السادوعية، ولو ما سايدخ4 الرياض إما إىَل 
الدين أَْو اقرتاض املال من احتياطياتها. وباملددل الحايل، وخقا ليرباء 
يف صيادوق اليقاد الدويل، خاإن االحتياطيات املالية للبالع ساتيتفل 

بحلول الدا  2020. 
وما4 ذلك، ال يداد انيفاض أسادار اليفاط لو التهدياد الوحيد 
للمملكاة، إذ تقول الصحيفة إن املشاكلة األخرى لال املواجهة م4 
إيْاااَران من أجال الهيمية عىل امليطقة. وكانات آخر املواجهات غري 

املبارشة لل الدملية الدسكرية ضد الحوثين يف الايَاَمان. 
وكتبات الصحيفاة أن الدملية ال تساري عىل ما يرا  مان الياحية 
الدساكرية، حياث تبان أن القادرة التشاغيلية ضديفاة للجياش 
السدوعي، الذي يحوز عىل ٪11 من الياتج املحيل اإلجمايل، ولذا رقم 

قيايس عاملل.

مدينة إسبانية تتبنى حملة عاملية ملقاطعة »إسرائيل«
  -  متابعات

تبيى حزب اليسار املوحد اإلسابانل، وبتأييد من الحزب 
الدماايل االشارتاكل اإلسابانل، حملاة املقاطداة الداملياة 

  .BDS »لا«إرسائيل
وصاّوت أعضاء مجلل مديية كاسارتيون اإلسابانية يف 
إقليم اساتورياس، لصالح لذه الحملة.  واستدرض امليسل 
الدا  لليساار املوحد خوسيه لويل غاريدو، أسباب تبييهم 
للمقاطدة، وطالب املدن اإلسابانية األخرى بأن تتيذ نفل 
اليطاوة وتقاطا4 »إرسائيل« عىل جمي4 املساتويات إىَل أن 
تيسحب من األرايض املحتلة وتحرت  القانون الدويل وحقوق 

الشدب الفلسطييل باالستقالل والحرية. 
وتطرق يف خطابة أما  أعضاء مجلل البلدية إىَل القانون 
الدويل وقرارات األَُماام املتحدة التل ال تيفذلا »إرسائيل«. 

وأكد عاىل عد  رشعياة املساتوطيات والجدار، مشارياً 
إىَل قضياة الالجئان والسياساة الديرصية التل تمارساها 

إرسائيل، كما تحدث عن مداناة األلايل يف قطاع غزة. 
وتأتل لذه اليطوة عىل غرار الكيري من قرارات املقاطدة 

التال اتيذتها مؤسساات إسابانية، وكان آخرلاا جامدة 
برشلونة املركزية. 

مرشح لرئاسة أمريكا: 
على السعودية »أن 

تدفع« لنا إذا أرادت أن 
نحميها

  -  متابعات
ععا عونالد ترامب، املرشاح لساباق االنتيابات 
اليانال،  كاناون   8 الجمداة   ،2016 األمريكياة 
السادوعية لا«عخ4« األَْمَوال مقابال حمايتها من 

إيْااَران. 
وقاال تراماب يف ترصيح لشابكة »يس إن إن«: 
»لادي الددياد من األصدقااء يف السادوعية، ولكن 
عىل اململكاة الدخ4، إذا كيا سايقو  بحمايتها من 

إيْااَران التل جدليا ميها قوة كبرية«. 
 وعقاب ترامب عاىل قيا  اململكاة بإعدا  رجل 
الدين السادوعي املداارض، نمر اليمار قائال: »لم 
يدجباِن ذلك، مان املفرتض كماا تدلام أن يكونوا 
حلفااء ليا، وأنا ال أحب رؤية ذلك، يقومون بإعدا  
ُكّل لؤالء األشاياص.. أعيل لياا يف بلدنا إذا قميا 
بإعدا  شيص واحد يف الدا ، خإن ذلك حدث كبري، 

ولم يقومون بذلك بشكل روتييل«.

العفو الدولية تندد باعتقال 
السعودية لشقيقة رائف بدوي

  -  متابعات
نادعت ميظمة الدفاو الدولية باعتقال الرياض لشاقيقة 
املدون السادوعي رائف بدوي الذي يقايض يف اململكة عقوبة 

السجن ملدة عرشة سيوات بتهم عديدة.
واعتربت امليظمة أن اعتقال بدوي لو تراج4 جديد وخطري 
لحقوق االنساان يف لذا البلد، وقالت إن سامر بدوي اعتقلت 
يف جدة ما4 ابيتها البالغة من الدمر عامن وقد اساتجوبتها 

الرشطة ملدة أرب4 ساعات ثم إحالتها اىل سجن الظهران.
وشااركت بادوي ولل زوجاة املدتقل السايايس وليد ابو 
الياري، يف أعمال الدورة الساابدة والدرشيان ملجلل حقوق 
اإلنساان التاب4 لألمام املتحدة، يف جييف وحاازت بدوي عىل 
الددياد من الجوائاز الدولية تقديرا لشاجاعتها وليشااطها 

الحقوقل.

اإلندبندنت: حرب سوريا أنست 
العالم شعب غزة املحاصر وهو 

نبأ سار لـ»إسرائيل« 
  -  متابعات

قالات صحيفة اإلندبيدنت الربيطانياة، يف اختتاحيتها لدادع اليو  اإلثين، إن 
الدالم نيس تقريبا 1.8 مليون شايص يف غزة بدد إندالع الحرب يف ساوريا، ولو 
ماا كان بمياباة نبأ ساار لا«إرسائيل« التال تواصل بمواخقاة رسية من مرص 

حصار القطاع اقتصاعياً. 
وبحساب الصحيفاة، خرغام أن حركاة حمااس تحكم غازة بأسالوب غري 
عيمقراطل، غري أن اتياذ »إرسائيل« أيديولوجية الحركة املتشادعة، سبباً لجدل 

القطاع بميابة سجن مفتوح لو أمر ميٍز.



أجيبوا داعي الجهاد!
كلمــــــة أخـــــيرة 

العالمة / محمد محمد المطاع
يا ألَل الايَاَمان يا ألَل 
اليياوة َوالِغارية َوالحميّة 
إساتمدوا  اإلساالمية، 
لياصاٍح مان أحاد آبائكم 
يريُد لكم اليريَ َوأن تكونوا 
َوأن يقاف  الدالام  سااعَة 
التأرياخ إجاالالً َوتدظيماً 
لكم.. وجهاوا أنظاركم إىَل 
يراعال خقد قفاز من بن 
أناميل ليقبل ِجباه أبيائكم 
إىَل  يف الجبهاات َويدعوكم 

اآلتل..
أوالً، اسجدوا لله وحده 
شاكراً َوتدظيماً أن أخرج من أصالبكم شاباباً لو واجهوا 
جحاخال يأجاوج َومأجاوج لقطداوا أوصالهام َوبقروا 
بطونهم، شباباً أساتطي4 أن أجز  أنهم لُم اليورة َوأنهم 
لم الدين، تصدوا للددوان الذي عالم الايَاَمان من خوقهم 
َومن تحتهم وَعن أيمانهم َوشمائلهم، َواسجدوا لله ثانيًة 
أن خَلَل من بن لؤالء الشاباب شااباً ساكب خياه الدلم 
َوالحلم َوالشاجاعة َوالحكماة َوالصرب َواإليماان َواملحبة 
أللال الايَاَمان َوالغارية عليهم لذا الشااب يميل اللحم 
َوالدظم قرآنل القلب َواللساان َوالفم، قاع اليورة من أَجل 
كرامتكم ياا أَبْيْااااء الايَاَمان َوتحمل مان لمومكم ما 

يتحمله الرجال الكبار الدظا ، خما أنتم صاندون؟
أقاول لكم َوإن كياُت غريَ طلي4 يف شائون الحرب غري 
أنيال طليا4ٌ يف تحرياك الدقال، أقول لكام َوقاد تكالبت 
عليكام الرجااُل َوأشاباُه الرجاال َوأنصااف الرجاال من 
الارب َوالبحر َوالجاو وجاءت إليكام املرتزقاة َواملجرمون 
َوقّطاع الطرق وكل شاذاذ األرض، جااءوا ليقتلدوكم من 
أرضكم بيياجرلم َوساكاكييهم َوطائراتهم َومدرعاتهم 
َوعباباتهام وما انتجتاه مصان4 الكفار َوالطغيان َوأخرياً 
أمطرتكام طائراتُهم بالقيابل املحرَّماة َوالديقوعية حتى 
عاىل عاصمتكم املحمياُة بالله.. يا لليزي َوياا للدار خما 

أنتم صاندون؟
ياا ألال الايَاَمان أقول لكام باختصار َوياكاع يََراعل 
ييفِجاُر مان بان أصابدل مان القهار أقول لكام ما لو 
واجبُكام الياو ، عاىل ُكّل محاخظاة عارشة آالف كدخدة 
أوىل يتوجهاون إىَل الجبهاات يف بحر أُسابُوع عاىل األكير 
وَعاىل التجار َوأصحاب املال أن ييرجاوا األمواَل َويدعموا 
الجبهاات قبل أن تأتل عاعش لتفرض عليهم حكم سادد 

بن عباعة.
األمار جاد.. يكفل إىَل لياا »نحن مساتددون أن نبذل 
الشاهداء بداد الشاهداء« ثام نداوع إىَل بيوتياا، األمر جد 
الجهااع يف الجبهات، الددو تدهد أن يجدال من الايَاَمان 
خلساطن َومداذ اللاه أَن تكون خلساطن وخيها حاشاٌد 
َوبكيال َومذحج َولمدان الذي قاال خيهم مطاير الهامات 
الاذي عّلم الياَس كياف تطيح الارؤوس يف الجبهات: ولو 

كيت بواباً عىل باب جية لقلُت لهمداَن اعُخلوا بسال .
ياا أَبْيْااااَء الايَاَمان لا أنا ذا أنهاض من مرقدي َوقد 
بلغاُت من الدمر عتياً َويكاع القربُ يدعونل إليه بن لحظة 
َوأخارى َووجادُت أناه ال مكان للشاباب َوال الشايوخ يف 
التيلف عن لذا الواجب بدد اليو ، وحسابكم أن التأريَخ 
ُث أن ألاَل الايَاَماان وضداوا الدالم تحت  ساوف يتحادَّ
أقدامهم، َوأقصد بالدالم الذين تحالفوا عىل قتل الايَاَمان 
َوالايَاَمايين َوالذين لرولاوا لقتالهم، أما الرشخاُء الذين 
أعانوا الدادوان َويف مقدمتهم عمالق لبيان الذي أرغم أنَف 
إرسائيال يف الرتاب نرصاللاه نرصه الله خلهم ُكّل الشاكر 

َواالمتيان.
يا ألاَل الايَاَمان تالله أنل ناصٌح لكام ال ترتكوا املجَد 
َوقاد أتى إىَل أحضانكم، الجهاُع لاو الرجولة ولو الييوة 
َولاو الحامل للدين َوللدرض َوللوطان َوللكرامة َولليورة 
َوالياروة َوللقبيلة َواملشايية َوالساياعة، الجهااُع بالدمل 
َوليل بالقول يكفل »بالروح بالد  نفديك يا وطن« َوندخا 
بالبطانيات َونرخض الكفن، الكفن يف جهاع املجرمن لو 
مفتااح عخول الجية ال تفوتكم الفرصة يا ألل الايَاَمان، 
َوإذا وجد بن أظهركم عراويش لاعي َوأمياله ميبطن خال 
تصدقولم خقد خلدوا رجولتهم َوخلدوا رتبة اإلساال  من 
أعياقهم َوحكموا عىل أنفسهم أنهم من أصحاب الجحيم، 
إذ كيف يواخقون عىل قتل إخوانهم َوأبيائهم َوبياتهم؟ إن 

لذا لو اليرسان املبن؟!.
سالٌ  عليكم يا ألَل الايَاَمان َوأنتم يف الجبهات، َوسالٌ  
عليكم يو  تدوعون ميترصين، َوساالٌ  عليكم يوَ  تلقون 
ربَّكام ولاو راٍض عليكام.. َوال ساالَ  َوال تحياَة عىل من 

استسلم للطغيان َوباع عييَُه َوإسالَمه لقرن الشيطان.

 سياسية- شاملة
تصدر كل اثين وخميل

ُم الكثي���َر من احلقائ���ق أنه في ب���اب املندب ف���ي ضربة  األح���داث تق���ِدّ
التوشكا في ضربة ذلك الصاروخ امتزج هناك الدُم األَمريكي َواإلسرائيلي 
والس���عودي وكذل���ك اإلَماَراتي والداعش���ي والقاعدي هناك كان���وا َجميْعاً 

مجتمعني في خندق واحد في مشروع واحد في اجتاه واحد.
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بَرَزت يف اآلونة األخرية كيريٌ من الترصيحات امليسوبة لوسائل 
إعال  غربية ترّكز جميُدها عىل اليالف السدوعي األَمريكل خيما 
يُياصُّ الرصاعات يف امليطقة الدربية، ومن خاللها يتم التصويُر 
باأن األَمريكين حريصون عىل إقفال لذه امللفات والبدء بدملية 

سال  شاملة يف امليطقة،.. والحقيقة لل كالتايل:
أوالً.. ييحارص اليالف بان اإلعارتن األَمريكية والسادوعية 
-إن ُوجاد -عاىل كيفية تحقيل الهدف امليشاوع من وراء تأجيج 
الرصاعات وحاول بدض اآلليات التل تساالُم يف تدميل الرشخ 

وتوسي4 الُهوة بن املجتمدات الدربية واإلسالمية. 
ثانيااً.. يساتطي4ُ األَمريكل إيقاَف الددوان عاىل اليمن وختح 
الباب أما  حل سيايس جاع يف سوريا - لو ُوجدت اإلراعة - وذلك 
من خالل الضغط عىل اليظا  السدوعي سواٌء عن طريل مجلل 
األمن أَْو ميظمات حقوق اإلنسان أَْو قط4 إمداعات السالح بديدا 

عن حسابات أن اليظا  السدوعي مجرع أعاة بيد األَمريكل.
ثاليااً.. نادرُك أن اليظاَ  السادوعي لم يتجارأ يف عدوانه عىل 
اليمان إال بدد الضوء األخرض األَمريكل والدعم الذي تراخل ولذا 
باعرتاف الطرخن، وال تزاُل صفقاُت السالح تتدخُل إَلاى الرياض 

بحسب متطلبات الحرب.
رابدااً.. تدتماُد اإلعارة األَمريكياة عىل إطالة أَماد الرصاعات 
يف اليمن وساوريا والداراق وليبياا وإىل أبدد من ذلاك، للوصول 
إَلااى مرشوع التقسايم الطائفال والدرقل بدد إنهاكهاا مالياً 
وعساكرياً، وليل من مصلحتها البتة إيقاَف نزيف الد  الدربل 

واإلسالمل.
خامسااً.. بماا أن الد  املسافوك عربل - 
إساالمل، واملال املهدور عربل - إساالمل، 
واألرض التال تحتضاُن الرصاعاات عربية 
الغاياة  وجميُدهاا ساتحقل  إساالمية،   -
األَمريكياة - إال أن تحول إراعة الله - خإنها 
رصاعاات مربحة بكل املقاييل، عالوًة عىل 
أنها تكسُب أمواالً طائلة من خالل صفقات 

التسليح واليرباء.
ساعساً.. تسدى وساائُل اإلعال  الغربية 
لحارف بوصلة الغضب الدربل واإلساالمل 
عان أَمرياكا وتوجيههاا نحاو عول عربية 
أبرزلا السدوعية، ملحاولة تفاعي التداعيات 
املستقبلية التل ستسببها لذه الرصاعات، 
ما4 الدلم أن السادوعيَة جازء ال يتجزأ من 

مرشوع رضب امليطقة وتجزئتها.
ساابداً.. مساعل تقديم أَمريكا عىل أنها 
حمامة سال  يأتل يف سياق ترويض شدوب 
امليطقة للقبول باألَمريكين كميقذ إذا ما استدعت الحاجة وبما 

يدزز قبضتهم الدسكرية عىل امليطقة »احتالل مقبول«.
لاذه األساباُب ليسات مان بااب الحارص، ولكيها إشااراٌت 
واضحاٌة عاىل أن اإلعارة األَمريكياة ومدهاا الكياان اإلرسائييل 
وكل رشكائهام، باتوا عىل قياعة تامة بأن الدخ4 نحو اساتمرار 
الرصاعات الداخلياة يف امليطقة – طائفية أَْو عيرصية أَْو عرقية 

– لل الوسيلة األنج4 لضمان الهيمية وعيمومتها.
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بندر الهتار

عبور املضيق.. مسؤولية عامة أم حق خاص؟!
عبد العزيز البغدادي

عباوُر املضيل يديل عباوَر نفل ما أَْو تجاوز عيال الزجاجة أَْو 
الياروج من مأزق مدّن وق4 خيه خارع أَْو جماعة برضاه أَْو أوق4 
خياه رغمااً عيه، ولاو تدبري مجاازي يديال يف الواق4 السايايس 
الوصول بالبالع إَلاى بر األمان بدد مداناتها إما من أزمة أَْو خسااع 
حكام أَْو حالة اضطراب سايايس أَْو أميل، وأي شادب أَْو مجتم4 
إنماا يقا4 يف ميل لذه الحااالت بفدال الييب التل بيدلا سالطة 
تسايري الشاأن الدا ، ولل سالطة تصال إَلاى من تصال اليه إما 
بفدل التسلل أَْو بفدل االختيار الفرعي أَْو الجماعل أحياناً أَْو بفدل 
حلول إراعة ييتلط خيها الشدور بالرسالة أَْو القضية أَْو استشدار 
املساؤولية من خارع أَْو جماعة، ويف ُكّل األحوال عاىل َمن يّدعل أنه 
قاد حمل مارشوَع الدباور بالوطن من املضيال أَْو اليفال أَْو عيل 
الزجاجاة أن ييبت ععاواه، وإثبات الدعوى ليا ييتلاُف تقيياً عن 
طُرق اإلثبات القضائية التل تتس4ُ لتشمَل وسائل اإلثبات امليتلفة 

املحادعة يف قاناون الدعوى واإلثباات املدنل أَْو قاناون اإلجاراءات الجيائية ولل 
وساائل إثبات ناطقةً وصامتة، حساب املصطلح القضائل الاذي يميز بن الدليل 

املاعي وبن الشهاعة واإلقرار.
أماا إثباُت ععاوى اإلخراج من اليفال أَْو عباور املضيل ممن اععاى أنه يمتلُك 
القدراِت اليارقة أَْو الدقل اإلسارتاتيجل غري القابلة لليقااش بحاجٍة إَلاى إثبات 
تحقُل الغاية عىل أرض الواق4؛ ألن املتصدر للمشاهد السايايس قد تحمل الرسالة 
يف شاأن عا  وليل خاصاً، ومن يتحمل مسؤولية الشأن الدا  عليه أن يكوَن عىل 
قدر املسؤولية وتحمل مسؤولية الشأن الدا  يتبدها حل ُكّل من له نصيب يف لذا 

الشاأن بأن يطالَب املتصدر بالتدويض عن أيِّ رضر لحقه أَْو مساءلة املقرص عن 
أي تقصري وق4 ميه، لذه لل خلسفة القانون بميطل الحل والواجب. 

وخيماا ندرُف لم نشاهد حتى اآلن بن من وصل إَلاى السالطة 
ل املساؤولية يف  َمن لو عىل لذا القدر من اإلحسااس بتبدات تحمُّ
الشاأن الدا ، ولذلك كانت عمليُة املشاركة يف ُصي4 القرار من ألم 
اليظرياات التل جاءت لتُحدَّ من ُسالطة الفرع وتوسا4 من عائرة 
سالطة الجماعة يف الرقابة الساابقة واملحاسبة الالحقة، ومن ثم 
خإن ذلك سبيٌل من سبل تضييل نسبة األخطاء يف القرار املتيذ،

عاىل الدكال رأييا ُجالَّ َمن وصال إَلااى موق4 القارار ييسء 
اساتيدا  السالطة وكأنها ملك خاصٌّ به من خالل اساتيدا  آية 
)قال الله مالك امللك تؤتل امللك من تشااء وتيزع امللك ممن تشااء 
وتدز من تشااء وتذل من تشااء( إَلاى آخر اآلياة بميطل االمتالك 
الياّص للسلطة الدامة وليل بميطل األمانة، خاألمانة يف السلطة 
الدامة غري األمانة خيما يهب الله اإلنساان من خري ورزق التسااع 
نطاق الحل يف املسااءلة الدنيوياة يف األوىل وضيقها يف اليانية، أما 

املساءلة األخروية خمستوالا من علم الله !. 
ولهذا رأييا أن لذا اليلَط بن الحلِّ الدا  يف السلطة الدامة وبن الحل الياص 
خيما لو للفرع كان سبباً رئيساً من أسباب الفساع واإلخساع، وما نتج عيهما من 
ويالت وما ترتب عىل ذلك من قبول سااذٍج لبدض املسؤولن ورؤساء األحزاب من 
تبدية لبدض السافارات ميل األَمريكية والفرنسية والربيطانية وغريلا من الدول 
ل ميل السادوعية التابدة أصالً  ُل يف شائون الدول األخرى أَْو تدخ4 للتدخُّ التل تتدخَّ
ألَمريكا وإرسائيل َوالشيصيات السياسية الحاكمة أَْو املدارضة سواٌء أكانت تدل 
أُُسَل التمييز بن الحل والواجب طبقاً لهذه اليظرية أو ال تدل خإنها تتحمل كامَل 

التبدات الدستورية والقانونية واألخالقية!!!!.


