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 َأمريكا رأيتموها طغيانًا وإْجَرامًا في أشالِء َأْطَفالكم في أشالء 
نسائكم في خراب بيوتكم ومدنكم وقراكم

 توحش الوهابية ال يُمّت لإلسالم بصلة وأمريكا وإسرائيل وراَء هندسة واقع المنطقة
 الحضارة الغربية بال مضمون إنساني

 رعاية ُأَسر الشهداء مسؤوليُة الدولة والمجتمع، وعلينا جميعًا معاملتهم كُأَسِرنا

تدمير البارجة الثامنة للقوات الغازية في سواحل الخوخة
قاهر1 يدفن 50 مرتزقاً للغزاة يف صحراء املرازيق بالجوف بينهم قيادات

اإعطاب 5 اآليات بينها دبابة ابرامز ومدرعة براديل يف جيزان وع�سري
مصرع 8 جنود سعوديين بعمليات قنص بجيزان ومصرع طاقَمي مدرعة وطقم عسكري

تدمري اآلية وجّرافة وم�سرع وجرح عدد من املرتزقة يف طريق نهم-ماأرب
مقتل وجرح 80 مرتزقًا للغزاة بينهم القيادي الشدادي باتجاه معسكر كوفل بمأرب

محذرًا من أي تواٍن أو تقصير أماَم اإلجرام السعودي والتوحش األمريكي
السيد/ عبدالملك في خطاب الذكرى السنوية للشهيد:

 النزعة الشريرة ال تقابل إال باملواجهة وذلك خيار شعبنا
4

قناة البي بي سي 
تكشف: القاعدة تحارب 

في صفوف تحالف 
العدوان

6
بعد انح�سار الأزمة عاود 

ا�ستهدافه لعدد من 
اخلزانات الرئي�سية 
العدو يلجأ إَلى حرب 

الِمَيـاه مجددًا وفاتورة 
االستهداف في تصاعد

11
طريان العدوان يتبّنى 

َة الأر�ض املحروقة  �سيا�سَ
لإرعاب املواطنني

صعدة وصرواح.. مأساة 
واحدة وجراٌح غائرة 

والمدنيون ضحايا اإلجرام 
اأَلمريكي السعودي

13-12

ملف
فعاليات الذكرى السنوية 

للشهيد توحد الوطن
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  - تعز:
أّكدت امنباُء القا مة من محاخظة تدز، أّن قواِت 
الجيش خاللجان الشادبية حّققت انتصاراٍت كبريًة 

عىل كاخة  بهات القتال باملحاخظة.
خأخضحت املصا ُر الدساكرية، أن قواِت الجيش 
خاللجاان الشادبية ت5ّكنت، يو  أماٍل امربداء ل2 
خياير، مان تطهري قرية امليدف خعادٍ  من التباب 
االسارتاتيجيِة الهامة يف منطقة امقرخض ب5ديرية 

املاراخ، خلقاي الدارات مان مرتزقاة خع5االء 
االْحِتااالل مصارَعهام أثناء املوا هاات، خخرار من 

تبقى منهم.
خيف نفال الساياق، أكادت املصا ر الدساكرية 
أن أبطاال الجياش خاللجاان الشادبية ت5كنوا بدد 
موا هااٍت عنيفٍة خاضولا ماع مرتزقة االْحِتاالل 
خع5الئاه، مان تطهري منطقاة الكرباة يف املراخ 
ختأمينهاا بالكامال، أعقبهاا تطهري كاخاة املواقع 
التي كانت تحت سايطرة املرتزقة يف منطقة امك5ة 
يف نفال املنطقة، خأضاخت املصاا ر أن املوا هات 

أسافرت عن مارع الدرات مان املرتزقة خخرار 
بقيتهم حاملان  رحالم تحت غطاٍء  ويٍّ كثيف 

لطريان الددخان اممريكي السدو ي.
خيف  بهاة  بال حباي، خقاد أكادت املصا ر 
امليدانية، أن قوات الجيش خاللجان الشادبية شنّت 
ياو  اممال، لجوماً مباغتااً عىل مواقاع مرتزقة 
خع5االء االْحِتااالل يف منطقاة  بال رشف الُدنَْن، 
خأسفر الهجو  عن السايطرة الكاملة عىل املنطقة 
ختأمينها، بدد خراٍر  5اعايٍّ ملجاميع املرتزقة التي 

كانت تت5ركز يف لذه املنطقة.

 خيف  بهاة حيفان، أخا ت مصاا ر ميدانية من 
لناك عان ت5كُِّن أبطال الجيش خاللجان الشادبية، 
ياو  أماٍل امربدااء، مان تطهاري منطقاة ظبي 
بالكامال خطر  مرتزقاة الددخان مان املواقع التي 
كاناوا يت5ركازخن خيها  اخال املنطقاة، خأضاخت 
املصاا ر أن قاوات الجياش خاللجان غن5ات عتا اً 
خأسالحًة خذخائر متنوعة خّلفها املرتزقة يف املواقع 

التي ت5ت السيطرة عليها. 
خيف  بهة كرش- لحج، أكَّدت مصا ر عسكرية، 
ان الجيش خاللجان الشادبية أحارزخا تقدماً كبرياً، 

خت5ّكناوا من السايطرة التاماة عىل كاخاة املواقع 
خالتبااب املطلة عىل قرية الجريباة، ختطهريلا من 
 نل قوى الغزخ خمرتزقتهام خع5الئهم، خأضاخت 
املصاا ر أن عاد اً كبارياً مان مرتزقاة االْحِتااالل 

سقطوا يف املوا هات ما بن قتيٍل خ ريح.
خيف نفل الساياق أخا ت مصا ر عساكريٍة من 
ت5كُّن القاوة الصارخخية التابداة للجيش خاللجان 
الشادبية من تدمري  باباٍة تابدٍة لقاوى االْحِتاالل 
خمرتزقتهام يف منطقة الحوي5اي بصارخٍخ مو ه، 

خأسفرت الد5لية عن مرع كاخة طاق5ها.

 اإنت�ساراٌت كبريٌة يف جبهات تعز.. 
الجيش واللجان يحّررون قرًى ومناطَق يف حيفان واملسراخ وجبل حبشي وكرش

قالت اإن املدن الأثرية حتولت اإىل حقول 
جتارب لآلة حتالف العدوان و�سواريخه

وزارة السياحة تدعو مجلس األمن 
لعقد جلسة طارئة إلنقاذ مدن اليمن 

التأريخية من قصف العدوان

  - خاص:
 عت خزارُة السياحة خمجلل الرتخيج السيايس مجلل اممن الدخيل لدقد 
 لساة طارئة إلنقاذ مدن الي5ن امثرية خالتأرييية خمواقع تراثه الداملي من 
اساتهداف قوى الدادخان اممريكي السادو ي بالصوارياخ خالقنابل املحّرمة 

 خلياً.
خناشادت الوزارة يف بيان لها منظ5ة الرتبية خالثقاخة خالدلو  اليونساكو 
خمنظ5ة الساياحة الداملية خمنظ5ات حقوق اإلنَْساان بتشكيل لجان  خلية 
ل  مساتقلة للتحقيل يف  رائم الدادخان بحل الي5ن خأرضاه ختأرييه خالتدخُّ
الدا ل إليقاف اساتهداف ُماُدن الي5ن ختراثه الداملي التاي تحولت إىل حقول 

تجارب آللة تحالف الددخان خصوارييه خقنابله املحّرمة  خلياً.
خند  البيان بالتدتيم خالتضليل اإلعالمي الدخيل الذي ت5ارسه قوى الددخان 
عاىل شادوبها خاملجت5ع الادخيل يف سابيل التغطية عاىل الجرائم اإلنَْسااانية 
البشادة التي تقرتخها عناوًة يف حل أبناء الشادب الي5ني ختراثاه الحضاري 
خاإلنَْسااني خالتأرييي، خذلك عىل عكل ما تّدعيه خترخده من شداراٍت زائفة 
باتجاه رشعنة خرض لي5نتها عىل الشادوب ختيير نهبها لثرخاتها خخرياتها 

خاستد5ارلا ختقسي5ها ختجزئتها.

البنك املركزي يحّذر الصرافني املتالعبني 
بأسعار الصرف بإجراءات رادعة

  - صنعاء:
َحاذََّر البناُك املرَكازي الي5ناي، ياو  الثالثااء، الّراخان امليالفان 
خاملتالعبن بأسادار الرف، بإ راءات را عة يف حال املضاربة بأسادار 
الرف.أخضاح خكيل محاخظ البنك املركزي الي5ناي لقطاع الرقابة عىل 
البنوك “نبيل املنتر” أن البنك سيقو  باتياذ كاخة اإل راءات القانونية 

ضد الراخن املضاربن خامليالفن خاملتالعبن بأسدار الرف.
خأشاار محاخظة البنك املركازي مح5د عوض بن ل5ا  يف ا ت5اع له، 
اخن يف  الثالثااء، َضمَّ  5دياة الراخن الي5نيان، إىل أل5ياة  خر الرَّ

تهدئة السوق خعد  االنجرار نحو املضاربة بسدر الرف.
خاتياذ اال ت5اع عد اً من القارارات، أل5ها تو يه البناوك التجارية 
خالراخن بتغطياة احتيا ات القطاع التجاري مان الُد5الت ام نبية، 
ختوظيف الحواالت الوار ة من اليارج بالشاكل السليم، ب5ا يحاخظ عىل 

استقرار سدر الرف خالحد من املضاربة.
خأكد عاد  صحة ما تناقلته بدض خساائل اإلعاال  خمواقع التواصل 
اال ت5اعاي بأن البناك املركزي أصدر قاراراً بإيقاف تغطياة احتيا ات 

استريا  املوا  امساسية من الق5ح خامرز من النقد ام نبي.

اليونيسف تحذر من كارثة إْنَسـانية مقبلة على اليمن

  - صنعاء:
حّذر م5ثاُل منظ5ة اليونيسايف التابدة لألمم 
املتحدة املقيم يف الي5ان  وليان لانل، من كارثة 
إنَْساانية مقبلة عىل الي5ن، ُمشرياً إىل تدرُّض أكثر 
مان 10 آالف طفل  خن اليامساة لل5وت؛ نتيجة 

إصابتهم بأمراض ميتلفة..
خأخضاح لانال أن لنااك “نحاو 1.3 مليون 

طفٍل مدرضون ليطر اإلصابة باممراض املدوية، 
ُعرضاة ملارض  آخريان  ملياون   1.8 إىل  إضاخاة 
الحصباة، خ320 ألفااً لساوء التغذياة الحاا  لذا 

الدا «.
خقاال إن “يونيسايف تد5ال يف ُكّل محاخظات 
الي5ن البالغ عد لاا 22، خيف املناطل التي ال يو د 
لديناا خيهاا موظفاون، يتام تنفيذ مشااريع عي 

رشكاء منفذين.

قبائل مديريتي املخادر وذي السفاب بإب يعلنون النفرَي العام ملواجهة الغزاة
  - إب:

نّظم أبناُء مديريتي امليا ر خذي 
السافال ب5حاخظاة إب، يو  أمل 
احتجا يتان؛  خقفتان  امربدااء، 
اممريكي  الددخان  باست5رار  تنديداً 
السدو ي عىل بال نا خالجرائم التي 

يرتكبها ضد املدنين.
خأعلان املحتجون النفاري الدا  
ملوا هة الغازاة خاملرتزقة، مؤكدين 
استددا لم لتقديم الغايل خالنفيل 
التقسايم  مشااريع  موا هاة  يف 
عليهاا  يحاِرُص  التاي  خالتجزئاة 
املتحالفاون ضد الي5ان، خمطالبن 
الجاا   للتحارُّك  الادخيلَّ  املجت5اَع 
خالوقاوف إىل  اناب الي5نيان ضد 

الغزخ خاالْحِتاالل.

تظاهرة كبرية يف إندونيسيا تضامنًا مع الشعب اليمني يف حملة أمريكا 
تقتل الشعب اليمني

  - خاص:
شهدت الداص5ُة اإلندخنيسيُة  اكرتا، 
صباح أمال امربداء، مظالرة حاشادة 
تحت شدار أمريكا تقتل الشدب الي5ني.
الدربية  الادخَل  ختطالاب املتظالرخن 
خاإلساالمية التيااٍذ موقاف موّحاد م5ا 
يدخر يف الي5ن، خالوقوف إىل  انب الشدب 
الي5ني يف محنته، مشريين إىل أن الي5نين 
يداناون اممّرين  اراء القصف املتواصل 
اممريكاي  الدادخان  طاريان  قبال  مان 
السادو ي خالذي خّلاف أكثر من عرين 

ألفاً ما بن شهيد خ ريح.

خ عا املتظالرخن مجلَل اممن الدخيل 
التياذ مواقف شاجاعة مع أبناء الشدب 

الي5ناي خعاد  االنحيااز إىل الجاال  ضد 
الضحياة، مؤكدين أن التأرياَخ لن يرحم 
أحداً خسايدّري ُكّل الذين تساببوا يف إيذاء 

الي5نين.

أهالي مديرية السبعني بأمانة العاصمة يعلنون تأييَدهم املطلَق لدعوات 
تحرير مدينة مأرب

  - خاص:
َ  ألاايل مديرياة السابدن، يو   شادَّ
أمال امربدااء، عاىل أل5يَّاة التحشايد 
خرخد الجبهاات باملقاتلن، مدلنن النفريَ 
الداا  ختأييَدلام املطلال للدعاوات التي 
تطالاب بتحريار مدينة ماأرب من قوات 
الغازخ خاملرتزقة. خا ت5ع ألاايل مديرية 
السادبن من حارات )الدصي5ي، النر، 
السيي5ي، خحارة  رن يف بيت سبطان(، 
مؤّكديان  هوزيتَهام الكاملاَة للتصّدي 
مشاكال الدادخان اممريكاي السادو ي 

خمرتزقتاه، َخاسات5راَرلم يف حاله النفري 
الدا . خأّكادخا اساتددا لم مية خيارات 

حتاى تحريار مدينة مأرب خطار  الغزاة 
خاملحتلن منها.
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  - خاص:
تسات5رُّ ع5لياُت القنص التي تُوِقاُع َقتىَْل 
يف صفوف الددخ السادو ي بشاكل يومي من 
قبَل خريال القنَّاصة التابع للجياش خاللجان 
الشادبية الذين أخقدوا يف السااعات امخرية 8 
قتىل من الجنو  السدو ين يف مواقَع متفرقة 

مان  يزان، يف خقات كان خياُء يف مؤسساة 
ARES االستيباراتية الدخلية، عي قناة »يس 
باي يس نيوز »اإلخبارياة الكندية يؤكدخن أن 
مقاتيل الجيش خاللجان الشادبية استطاعوا 
مَْكثَاار من مرة االستيالء عىل بنا ق رشاشة 
خبنا ق قنص متطورة من القوات السدو ية، 
ب5اا يؤكاد أن املقاتال الايَا5َاناي نجاح يف 

قتال الجناو  السادو ين بواساطة أسالحة 
السدو ين أنفسهم.

ميدانياً يواصال خريل القناصة إْساَقااط 
الجنو  السدو ين، خبحسب مصدر عسكري 
السادو ي  الدادخ  مان  ناو   اثناان  لقاي 
مرعه5ا بد5ليتي قنص طالته5ا يف موقَدي 

الفريضة خغرب ملح5ة بجيزان.

خاسات5رت ع5ليااُت القنص يف السااعات 
عساكرية  مواِقاَع  يف  خانحارت  امخارية 
بجيزان، حيث يؤكد املصدر أن خريل القناصة 
للجياش خاللجاان ت5ّكان من قتال ثالثة من 
قناصة الجيش السدو ي يف موقدي الفريضة 
خقائم زبياد خغرب موقع ملح5ة الدساكري 
ليثبت القناص الايَا5َاني تفوقه عىل القناص 

السدو ي. ك5ا شهد موقُع ملح5ة الدسكري 
بجيزان ع5لية قنص أخرى، حيث ت5كن خريل 
القناصة مان قتل  ندي سادو ي، بالتزاُمن 
ماع ع5لية م5اثلة ُقتل خيهاا اثنان من  نو  
الدادخ السادو ي يف موقع املدنل الدساكري 
لتُصِباَح حصيلاة قتاىل الجناو  السادو ين 
بد5ليات القنص يف الساعات امخرية 8  نو .

مصرع 8 جنود سعوديني بعمليات قنص يف مواقع عسكرية بجيزان

م�سرع طاقَمي مدرعة وطقم ع�سكري من جنود العدو
تدمري وإْعَطـاب 5 آليات بينها دبابة ابرامز ومدرعة برادلي يف جيزان وعسري

خرباء كنديون يؤكدون أن الجيش واللجان الشعبية استولوا على 
أسلحة متطّورة من الجيش السعودي بينها قناصات بعيدة املدى  

  - خاص:
َب أَبَْطااُل الجيش خاللجان الشادبية تحرُّكاِت  تدقَّ
الدادخ السادو ي يف  بهاات الحادخ ، خت5ّكناوا من 
إْعَطاااب ختدماري  باباات خمدرعات تابداة للجيش 
السادو ي بدضها  رى تدمريُلا ب5َن خيها من  نو  
السادو ين، خخي5ا شاهدت  يزان أَْربَع ع5ليات من 
لذا النوع خإن منطقة عساري شاهدت ع5لية خاحدة 

من لذا النوع.
الجياش  أَبَْطاااَل  أن  خأخضاح مصادٌر عساكريٌّ 
خاللجاان الشادبية  ّمرخا  باباة من طاراز )إبرامز( 

تابداة للجيش السادو ي بقصاف صارخخي مكثف 
اساتهدف موقع الرمضة غرب منفذ الطوال، ُمشارياً 
إىَل أن خحدات االساتطالع أكدت أن الجنو  السدو ين 
خرخا بشكل  5اعي من املوقع  راء القصف، مر حاً 

خقوع قتىل خ رحى يف صفوخهم.
ك5اا لقاي طاقاُم مدرعة من طاراز )بارا يل( من 
الجنو  السادو ين مصارَعهم بدد تدرُّض مدرعتهم 
لدباوة ناسافة خإْعَطاابهاا يف خط موقاع الفريضة 
بجيازان، حيث خبحساب املصدر، خقاد خثّقت كامريا 

اإلعال  الحربي الد5لية.
خخي5اا كان موقاع الرمضة قد شاهد مقتَل  نو  

سادو ين بد5ليات قنص خإنه خإىل  انب ذلك شاهد 
إْعَطااب إحدى اآلليات التابدة للجيش السادو ي بدد 
اساتهداِخها بصارخخ موّ ه من قبل الجيش خاللجان 
الشادبية، بحساب املصادر ذاته. خأضااف املصدُر أن 
أَبَْطااَل الجيش خاللجان الشادبية خيف إَطار الد5ليات 
الدسكرية بجيزان ت5ّكنوا من إحراق طقم سدو ي يف 

قصف مدخدي عىل خط الدخان.
خيف عسري أّكد مصدر عساكري أن أَبَْطاال الجيش 
خاللجان الشادبية ت5ّكنوا من إْعَطااب آلية سادو ية 
 وار رقابة املسنى بواساطة صارخخ مو ه، ما أَ َّى 

ملقتل سائقه خ ندي سدو ي آخر إىَل  انبه.

  - متابعات:
كشافت شابكُة »يس بي يس« نيوز 
اإلخبارياة الكندياة، أنَّ امسالحة التي 
اساتولت عليها قواُت الجيش خاللجان 
الايَا5َانياة  الحادخ   يف  الشادبية 
السادو ية من الجيش السدو ي، لي 
رشاشااٌت كندياة الصناع، حياث رأت 
أن الجيش السادو ي خشل يف الحفاظ 

عليها.  
إناه  اإلخبارياة،  الشابكة  خقالات 
عاىل امر ح تم االساتيالء عاىل بنا ق 
رشاشاة خبناا ق قنص متطاورة من 
القوات السادو ية، خيبدخ أنه قد حدث 
أَْكثَاار من مرة، خخقاً ملؤسسة البحوث 
للتساليح، خلي مؤسساة استشاارية 

استيباراتية  خلية تتبع امسلحة. 

الحديثة«، مخل  خظهرت »امسالحة 
مارة يف الصاور خالفيدياو عاىل قنااة 
تلفزيونياة، مرتبطة بج5اعة أَنَْصااار 
الله خخساائل اإلعال  اال ت5اعية، التي 
اساتولوا عليها يف مدركاة مع »حرس 

الحدخ  السدو ي«.
 ARES خاكتشاف خياء يف مؤسسة
تتبّاع  التاي  الدخلياة  االساتيباراتية 

امسالحة، بدد التحقيال يف الصور، أن 
بندقياة قناص LRT-3 خبندقية قنص 
PGW تي5ي خخلف التي استولت عليها 

القاوات الايَا5َانياة، ُصندت يف رشكة 
خينبييغ الكندية لتكنولو يا الدخاع.

 ARES رشكاة  مدياُر  خقاال 
تتبّاع  التاي  الدخلياة  االساتيباراتية 
امسالحة نياك  وناز إن بندقيَة قنص 
LRT-3 التاي اساتولت عليهاا القواُت 
الايَا5َانياة ال تو اُد منهاا إاِلَّ ك5يات 
قليلة خلي بندقياة قنص من عيار 50 

خمدالا يصل إىَل نحو 2 كيلومرت.
خلقطاات  أخارى  صاورة  ختُظِهاُر 
LRT- خيدياو قصرية، أيضااً، لساالح
3 بجاناب ماا يُدتَقُد أن يكاوَن بندقيَة 
قنص PGW تي5اي خخلف، خغريلا من 
امسالحة، ملقااة عند أقادا  ثالثة من 
مقاتايل القاوات الايَا5َانياة يف مدارك 

الحدخ  الايَا5َانية - السدو ية. 
 ARES رشكاة  مدياُر  خقاال 
تتبّاع  التاي  الدخلياة  االساتيباراتية 
امسالحة نياك  ونز يف لقااء مع »يس 
باي يس« إنه بدد تتبّع مساار الساالح 
تبن أنه بالفدل تم االساتيالُء عليه من 

القوات اليية السدو ية.

تدمري اآلية وجّرافة وم�سرع وجرح عدد من املرتزقة يف طريق نهم- َماأرب
م باتجاه معسكر كوفل بَمأرب مقتل وجرح 80 مرتزقًا وبني القتلى قيادي بارز بتقدُّ

  - خاص:

ات مجامياُع مرتزقة االحتالل رضباًة قاص5ًة  تلقَّ
عىل ياد أَبَْطاال الجياش خاللجان الشادبية يف محيط 

كوخل خأسفل  بال ليالن ب5حاخظة َمأرب.
خأخَضَح مصدٌر عسكري أن قواِت الجيش خاللجان 
الشادبية حّققت تقدُّماً باتجاه مدسكر كوخل، حيث 
 ارت موا هاٌت أسفرت عن عرات القتىل خالجرحى 

مان مرتزقاة االحتالل ب5َاأرب، ُمشارياً إىَل أن من بن 
القتىل صالح  رلم الشادا ي أحد القا ة امليدانين خ8 

من مراخقيه.
ك5ا صّدت قواُت الجيش خاللجان الشدبية محاخلَة 
زحف قامت بها مجاميُع من مرتزقة االحتالل باتجاه 
 بال ليالن، حيث يوضح املصدر أن أَبَْطاال الايَا5َان 
كرخا املحاخلة أسفل ليالن، خخقع قتىل خ رحى من 

املرتزقة خي5ا خر من تبقى منهم.
خبحسب املصدر اساتقبلت مستشفياُت محاخظة 

َمأرب يف مناطل سايطرة مرتزقة االحتالل اساتقبلت 
80 مان مرتزقة االحتاالل، بينهم ل5 قتياالً، خالباقي 

مصابون بإصابات ميتلفة.
خيف ع5لياة أخرى ُقتال عدٌ  من مرتزقاة االحتالل 
خأصيب آخرخن عندما ت5كَّن أَبَْطاال الجيش خاللجان 
الشادبية من تدماري  ّراخة خآلية تابداة لل5رتزقة يف 
طريال نهم-َمأرب بواساطة قذائاف صارخخية أ َّت 

الحرتاق الجراخة خاآللية مداً.

يف العملية الثامنة من نوعها:
صواريخ الكاتيوشا تدمر بارجة 

لدول العدوان يف سواحل الخوخة 
ووحدات االستطالع تؤكد احرتاقها

  - خاص:
أعلن مصدٌر عساكري يف خقت متأخر من مسااء الثالثاء أن القوة 
الصارخخياة التابدة للجيش خاللجان الشادبية  مارت بار ة تابدة 
لدخل الددخان يف ساواحل اليوخة ب5حاخظة الحديدة، بين5ا كانت يف 
طريقها لتنفيذ أع5ال عدائية عىل مواقع الجيش خاللجان الشدبية.

خبحساب املصادر أطلقت القاوة الصارخخياة للجياش خاللجان 
الشادبية صواريخ مان نوع كاتيوشاا خأصابت بار اة تابدة لدخل 
الدادخان، خي5اا كانت تحاخل التقاد  باتجاه سااحل منطقة الفازة 

التابدة ملديرية اليوخة ب5حاخظة الحديدة. 
خأشاار املصدر أن خحداِت االساتطالع أكدت أن النريان اشتدلت يف 
البار اة بدد تدرضها إلصابات مبارشة بالقصف الصارخخي، خخي5ا 
كانات االنفجاارات تدخي مان البار ة املساتهدخة حّلقات طائرات 
امباتي التابدة لدخل الددخان بأعدا  كبرية خوق املنطقة املائية التي 

تدرضت خيها البار ة للقصف. 
ختدد لي الد5لية الثامنة من نوعها التي يجري اساتهداُف بوارج 
تابداة لدخل الددخان يف امليااه اإلقلي5ية الايَا5َانياة ختركز مدظ5ها 
عىل ساواحل امليااء ب5حاخظة تدز عاىل خالف امخارية التي  رى 

استهداخها يف سواحل اليوخة بالحديدة.
 

مذبحة جلنود الحتالل ومرتزقتهم ب�ساروخ بالي�ستي
مصدر عسكري: مصرع 50 
من الغزاة واملرتزقة حصيلة 

استهدافهم بـ »قاهر 1« بالجوف

  - خاص:
أطلقات القاوُة الصارخخياُة للجياش خاللجاان الشادبية، خجار 
أمال امَْربَدااء، صارخخاً باليساتياً من طراز قالار1 املطور محلياً 
دات لقاوات االحتاالل خمرتزقتهم يف منطقة بار املرازيل  عاىل تج5ُّ

ب5حاخظة الجوف ش5ال رشق البال .
خنقلات قنااة املسارية عان مصادر عساكري أن ع5لياَة إطالق 
ت بدد ع5لياة رصد خ 5ع مدلومات  قيقة  الصارخخ الباليساتي ت5َّ

حول تحركات قوى الغزخ ختج5داتهم باملنطقة.
خأكد املصدر أن الصارخَخ أصاب لدَخه بدقة عالية، موِقداً عراِت 
القتىل خالجرحى، ك5ا  ّمر آلياٍت خعتا اً عسكرياً ضي5اً تابع للغزاة.
أخضح مصدر عسكري مسؤخل أن الغزاة خاملرتزقة منيوا بيسارة 
برياة خما ية كبرية  داً إثر اساتهداف تج5داتهام يف بري املزاريل 

ب5حاخظة الجوف بصارخخ قالر1- .
خأشاار املصدر إىل أن 50 من الغزاة خاملرتزقاة قتلوا  راء الرضبة 
الختاً إىل أن  من بن القتىل قيا ات كبرية باإلضاخة إىل خساائر ما ية 

كبرية  داً يف اآلليات خالدتا  الدسكري .
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إغتيال اللواء اإلسرائيلي بعدن، والقاعدة تفّجر مبنى األمن السياسي بالحوطة
  - عدن:

يف ظالِّ الفاوىض الدارماة التاي تغاَرُق خيها 
املحاخظااُت الجنوبياُة، منذ خضوعهاا لالْحتاَلل 
خصال  التحالاف،  خ خل  السادو ي  اممريكاي 
الوضاُع اممناي إىل أ ناى مساتوياته، خصوصاً 
بدد قيا   خل الغزخ بتساليم زماا  اممر يف لذه 
املحاخظاات للدصاباات اإل رامياة خالتكفريياة 
» اعاش، خالقاعادة«، خالتاي باتت تدياُث خيها 
خساا اً خإ راماً مساتهدخًة ُكلَّ َمن يدارضها أخ 

يقف يف طريقها.
حيُث قا  مسالحون، يدتقاد أنهم ينت5ون إىل 
تنظيم »القاعادة«، يو  أمٍل امربداء ل2 خياير، 
بتفجاري مبناًى تابداً لجهااز »اممن السايايس« 

ب5دينة الحوطة يف محاخظة لحج. 
خأخاا ت املصاا ُر اإلعالمية نقالً عن شاهو  

عيان، أن مج5وعًة من املسالحن زرعوا ألغاماً يف 
املبنى، خقاموا بتفجريه، ما أ ى إىل تدمريه بشكل 

كامل، خلم يسفر التفجري عن سقوط ضحايا.
املصاا ُر عان خقاوِع أرضاٍر  أضاخات  ك5اا 
 ساي5ٍة يف املباناي القريبة من موقاع التفجري، 
خي5ا لام تدلُن أيَّة  هاٍة تبنّيها للد5لية، شاهو  
عياان أكدخا لل5صا ر، أن املسالحن الذين قاموا 
بتنفياذ الد5لية، كانوا يرخدون شادارات تنظيم 

»القاعدة«.
لذا خيف خقٍت سابل، كان مسلحون قد خّجرخا 
مبناى إ ارة أمان محاخظاة لحاج، القرياب من 
مبنى اممن السايايس، خذلك بدَد سايطرة تنظيم 
»القاعادة« عاىل مديناة الحوطة، بشاكل شابه 
كامل، منذ أغساطل املايض. خيف محاخظة عدن 
قا  مسلحون مجهولون يو  الثالثاء 23 خياير، 
باغتيااِل اللواء عبدرباه حسان اإلرسائييل قائد 
محور أبن املدّن من قبل الفار لا ي، خأخضحت 

املصا ر أن املسالحن أطلقوا الناَر عىل اإلرسائييل 
أثنااء مغا رته ملنزله الواقع يف حي امل5دارة بددن 
برخقة حراساته، ما أسافر عان مقتِلاه خمقتِل 

سائقه خإصابة بقية أخرا  حراسته بجرخح.
خيف ساياٍق متصاٍل، أّكادت مصاا ُر محليٌة 
ب5حاخظاة عادن أن سالطاِت الغازخ خاالْحتاَلل 
أغلقات، ياو  االثنان 22 خيايار، مطااَر عدن 
الدخيل، خذلك عقب ع5لية اغتياٍل مز خ ٍة طالت 
قياا اٍت أمنيًة خعساكريًة مواليان للفار لا ي 
بدادن خالل اميا  املاضية. خذكارت املصا ر أن 
قرار إغالق املطار صدر من قيا ة قوات التحالف 
خذلاك لدخاعاَي أمنيٍة، حساب تييراتهاا لقرار 

اإلغالق.
خأشاارت تلاك املصاا ر إىل أن حركاة املالحة 
ب5طار عادن تدرضت للتوقف عادة مرات خالل 
الفارتة املاضية بسابب تدلور امخضااع اممنية 
خخقوعه ض5ن  ائرة اشتباكاٍت شهدتها املدينة.

اللجنة الثورية العليا تحّيي التفاعل 
اإلنساني واألخالقي للشعب 

اإلندونيسي مع الشعب الَيَمني
  - متابعات:

حيّات اللجنُة الثورية الدليا التفاُعَل اإلنسااني خامخالقي خالتضاُمَن الذي 
أباداه الشادُب اإلندخنييس مع الشادب الي5ََني ضد ما يتدارُض له من عدخان 
خحاي بقيا ة الوالياات املتحدة اممريكية خأ خاتهاا يف املنطقة خيف مقدمتها 

السدو ية. 
خأعربات اللجناة الثورياة الدليا يف بيان صاا ر عنها تلقتاه خكالة امنباء 
الي5ََنية )سابأ( عن تقديرلا ختقدير الشادب الي5ََني خكل الشادوب املقاخمة 
للظلم خانتهاك حقوق االنساان خسايا ة الدخل لل5شااعر خاملواقف املتقدمة 

التي يتبنالا الشدب اإلندخنييس الُحر بتضامنه مع الشدب الي5ََني. 
خقالت »إن ذلك يأتي من إ راك الشادب اإلندخنييس لحجم املأساة خاملداناة 
د اساتهداف املدنيان خالبُنية التحتية  خالددخان الاذي يتدرض له الي5ََن ختد5ُّ
خمقادرات الحيااة خاملصالح امساساية خخساائل الحياة الداماة خالياصة؛ 
بهادف تركياع الي5ََن خاسات5رار تبديتاه للهي5ناة اممريكية خإلحااق قراره 
خخاقده خمستقبله بالسدو ية خمنظومات الظلم خاإلرلاب يف اليليج الدربي 
التي تنتهك ُكلَّ القيم اإلنساانية خحقوق اإلنساان ختد5ل عىل استدبا  الدخل 

خالشدوب بالوكالة ممريكا«.
خ عات اللجناة الثورياة الدليا شادوَب الدالم الحار خاملؤمن باإلنساانية 
خالتدايش خحقوق االساتقالل ختقرير املصري إىل التضاُمن مع الشدب الي5ََني 
خمظلوميتاه خمقاخمته للُدادخان خالغزخ خاالْحتاَلل الاذي ييالُف ُكلَّ امعراف 
الدخلياة خاملواثيال خالقوانن اإلنساانية املتداارف عليهاا خالضامنة لحقوق 

الشدوب خالدخل يف الديش بحرية خكرامة.

طريان العدوان يدمر املرَكز الصحي 
بمديرية بدبدة بمأرب ويستهدف 

تجمعاً للمرتزقة شرق صرواح
  - متابعات:

إساتهَدَف طرياُن الدادخان اممريكاي السادو ي، يو  أمال امربداء ل2 
خيايار، بثالث غارات املركز الصحاي ب5ديرية بدبدة ب5حاخظة مأرب، ما أّ ى 

إىل تدمري املركز بالكامل مع مراخقه خام هزة الطبية.
ختسابََّب القصُف يف إصابة مواطنَن اثنن كانا بالُقرب من املرَكز الصحي. 
داً  إىل ذلك اساتهدف طاريان الددخان السادو ي اممريكي، أمل، بغاارة تج5ُّ

ملرتزقته رشق رصخاح ب5حاخظة مأرب. 
خأخاا  مصدٌر محيلٌّ باملحاخظاة لوكالة امنباء الي5ََنية )سابأ( أن الطريان 
املدا ي اساتهدف موقداً لل5رتزقة ب5نطقة الزخر رشق رصخاح، ما أسفر عن 

مرع خإصابة عد  من املرتزقة. 

بقية من الصفحة األخرية
السيد الحوثي: ُأنُظروا للحضارِة الغربيِة يف أشالء أطفالكم

عبدالملك العجري 
يَّة خالددالة، بل مجت5ٌع يض5ن ام اء الجيد من قبل ُكّل خر  م خاره  مجت5داً يض5ن الُحارِّ
املحد ة له سلفاً، املجت5ع الذي يسري بدقة خكفاءة اآللة. خلم تكن م5ارسة السياسة خيه 
عىل أسااس ن5وذج الِدقد اال ت5اعي، بل عىل أساس الضغوِط خاملساخمات خاإلكرالات، 
خلم يكن مجت5َع الحقوق بل مجت5ُع الوا بات خااللزامات خالتدلي5ات، ال مجت5ع اإلَراَ ة 

الدامة بل مجت5ع الطواعية اآللية.. 
خخي5اا كان الفالسافة خالقانونيون يبحثاون يف نظرية الدقد عن أن5اوذج أخيل؛ من 
أ ل إعا ة بناء الجسام اال ت5اعي، كان الدساكريون خمدهم التقنيون املتيّصصون يف 

االنضباط يددخن اإل راءات من أ ل اإلكراه الفر ي خالج5اعي لأل سا .
اُل عىل الفر ية الغرائزية خاملنفدة الشيصية ختاليه السوق   اللييالية الغربية تتأسَّ
ختساليع اإلنَْسااان الثقاخة خالدقل خالجسام الفر  الواحد، اليطاُب السايايس اللييايل 
لاو صوٌت انتيابي خاحاد، خالُحارِّيَّة يف نظار االقتصا ي اللييايل ال عالقاة لها بتحريِر 

اإلنَْساان بل بتحرير الرأس5ال االقتصا ي.
تفصل املساألة االقتصا ية عن امخاالق خالددالة اال ت5اعياة برتكيزلا املفِرط عىل 
الربحياة، عاىل أيَِّة اعتبارات أخالقية أَْخ ا ت5اعية، حيث اإلنَْسااان يف ظلِّ نظا  اقتصا  
الساوق، ك5اا يقول ماكل خيي، مساكون يف أع5اقاه بأخالق تدظيم الربح ختحسان 
النجاعاة، متنكباً عان ُكلِّ ما لو مقدَّس خ ليل باعتباره شااغالً عان النجاح يف الدالم 

الدنيوي.
لاذا الفراغ الذي لحظه الفيلساوُف يف بُنية الحضارة الغربية منذ قرن عىل مساتوى 
الفار  خمساتوى املجت5ع خالدخلة خنهب ثرخات الشادوب خبساط لي5نتهم عىل الضفة 

الرقية.
مشاالد القتل خاملوت خالدماء خامشالء امل5زقة خاملبدثرة لم تحّرك الض5ري اإلنَْسااني 

خلم توقظ الها ع الحضاري لدخل الغرب.
اُر عىل حادخِ  الضفة الرقياة للبحر  إنَْسااانيُة الغارب إنَْسااانيٌة  غراخياٌة تتبيَّ

املتوسط. 
الغرُب الرأس5ايل ال عالقَة له بامخالق خال باملفاليم اإلنَْساانية التي أَْصبَاحت ب5ثابة 
ُ عابة َسا5َِجٍة عىل لساان  خل املرَكز الرأسا5ايل، خإال لكنا رأينا لها أثراً عىل ما تقرتُخه 
طائاراُت ميبول الرياض يف الايَا5َان من أع5ال خحشاية خل5جية تيلو من أيِّ غرض 

عسكري أَْخ سيايس سوى الدقاب خاإلذالل.
التناقُض الصارُخ يف التدامل مع القضايا اإلنَْسااانية خاز خا ية املدايري امخالقية له 
عالقة بنظرة الثقاخة االمييالية الغريبة الفوقية لآلخر غري الغربي كشادوب ُ خنية أقل 

قدراً خذات حقوق خمطالب أقل.
 

ُسلطة الهيمنة املعرفية 
النََّساُل املدريف عن اإلنَْسااان خالحياة خاملجت5اع للغرب الليايايل أَْصبَاحت لو الذي 

ُه الداَلَم، خعىل أساَسِه تَُددُّ خطٌط سلطوية خإ راءات عقابية. يو ِّ
خاملدرخاة يف اللييالياة تت5فصُل، خالسالطة بحساب خوكاو »ذلك منها تقد  شاكالً 
ااُد يف نظرياات تداقدية  مدرخيااً خاصااً عان اإلنَْسااان خاملجت5اع خالسياساة، يتجسَّ

خحقوقية، ختقد  يف نفل الوقت آليات انضباطية سلطوية.
املدرخاة اللييالياة أصبحات لي التاي تص5ّم املجاال الذي عاىل امخرا  خالشادوب 
خاملجت5دات خالدخل التحرك ختضع القواعَد التي يساريخن عليها خالحدخ  املسا5وح لهم 

بالحركة يف إَطارلا ك5ا سن نسقاً عقابياً يقُع تحت طائلته ُكلُّ من يت5ر  عليه. 
من ذلك عىل سبيل املثال سن الغرب قوانن حقوقية باسم  خل الدالم ُكّل الدخل  خن 
أن يستشاريَلا أَْخ يكون لها  خر يف صياغتها، خخرضها من خالل اممم املتحدة، ثم سان 
إ اراءات عقابية من خالل مجلال اممن خمن ييرج عليها مان  خل الدالم يقع تحت 

طائلة الدقوبة.
 لقاد تم تكييُف الوثائل الحاك5ة لألمام املتحدة خالهيئات التابدة للتوائم مع مصالح 
الادخل الكيى خلذلاك تحّولتاا إىَل مؤسساتَن إل ارة تناقضاات مصالح الادخل الكيى 
ختقاسام النفوذ بن الدخل الي5ال أَْكثَاار م5ا لي ليئاات حقوقية خعدلية، خمجلل 
اممان أَْصبَاح الاذراَع اممنية لح5اياة مصالح الدخل الرأسا5الية، حتاى خإن كان عىل 
اًة  خل الدالم الثالث، خذراعاً عسكرية  حساِب مصالح بقية  خل خشدوب الدالم، َخااصَّ
ى الرعية الدخلية التي لي يف  ولرلا رشعيُة املصالح. ملداقبة اليار ن عىل ما يس5َّ
ُم اليا يغم  اُم الداَلَم إىَل خسطاطن عىل أساس الُهوية خيقسِّ إذا امصويلُّ البائُل يقسِّ
الرأسا5ايل الداَلاَم إىَل مدتدلن/ غري مدتدلان، طيبن/ أرشار، ليال باملدنى الظالري 
لل5فهومان إذَاً يدخال يف الصناف الثاني أي مج5وعاة ترخض تكييف نفساها لرخط 
الرأسا5الية اللييالية، عل5اً أن نشاوء الج5اعاات املتطرخة كالقاعادة خ اعش لم يكن 
محّصلة لقراءة شااذة للنص الديني بقدر ما لم ضحايا لجشاِع الدوملة امَمريكية التي 

رت اإلنَْساان بداخلهم. شوَّلت آ ميتهم خ مَّ
الن5اوذُج الثالث مزعوُ  الرعية خالدي5قراطية التي تيتزلُها يف أشاكال مؤسساية 

خنظم خصنا يل االنتيابات ختقايض املجت5ع إذَا ت5ر  عليها.
الرعية اللييالية رشعية شاكلية مفصولة عن الرعياة اال ت5اعية خاالقتصا ية 
خاإلَراَ ة الشادبية. رشعياة تحاباي امغنيااء ختنحااز ملصالحهام عاىل حسااب الكتلة 

السكانية املفقرة. 
خال تدري أي الت5ا  للسايط اال ت5اعي، خكلُّ صنيع من لاذا القبيل لرطقٌة تتناىف 
خحقائَل اإلي5ان باللوت الساوق املطلقة خاملقدساة، خمن يفدلونها إن5ا لم  5وع من 
املارىض الدصابين أخ  5ع من املجرمن يحالون إما للديا ات االكلينكية لتلّقي حقنات 
إْصااَلحية يباركها أسااطُن الساوق لتهدئتهام ختيديرلم أَْخ يتام التداُمُل مدهم خخقاً 
لوصاياا »عْلام اإل را « املقّدساة عن ظالرة الج5الاري املجرمة ك5ا يسا5يهم الرتاث 

الاللوت للسوق اللييالية. 
خالصاُة الكال  الدي5قراطياة خحقوق اإلنَْسااان َخالتحديث أصحبات يف ظل الدوملة 

اللييالية مفاليم عقابية تدمريية أَْكثَاار م5ا لي مقوالت إنَْساانية خحقوقية.

وثائقي لقناة بي بي سي: القاعدة 
واملرتزقة يقاتلون جنباً إىل جنب مع 

القوات الغازية يف بالدنا

  - خاص:
كشافت قناة الباي باي يس الييطانية 
مخل مرة مناذ بدء الددخان عاىل بال نا عن 
حقائاَل  امغاٍة حول مشااركة القاعدة يف 
القتال إىل  انب القاوات الغازية اإلماراتية 
خالسدو ية خالساو انية خغريلا، يف خطوٍة 
من شأنها إحراُج النظا  السدو ي خخضح 
املارخع اممريكي الراماي إىل ت5كن لذه 

ام خات من املدن الي5ََنية.
َخبالصاوت خالصورة خمان قلب الحدث 
بثات البي بي يس الييطانياة تقريراً للرأي 
الدا  بيَّنات خيه طبيداَة املوا هات يف تدز 
ى باملقاخمة الشادبية،  خحقيقة ماا يسا5َّ
موضحاة أنهاا تقاتال  نبااً إىل  ناب مع 

تحالف الددخان السدو ي اممريكي.
َخمنذ أكثر من عرة أشهر كان التدتيم 
اإلعالمي خيها لو الساائد رغم أن القاعدة 
أخ الدخاعش، يف مقدمة الصفوف يف  بهات 
تداز ملقاتلة الجيش خاللجان الشادبية مع 
الساو اني خاإلماراتاي خغريلم من شاذاذ 
اآلخاق لذه لي الحقيقة التي ال لبل خيها.
خكلُّ لاؤالء خإن اختلفات  نساياتهم 
خ خاخدهام للقتال تربطهام غرخة ع5ليات 
خاحدة خمع ذلك لام يت5كنوا مجت5دن من 
إحاراز أي تقد  يُذكر رغم اإلسانا  الجوي 

لهم بآالف الطلدات.
خأظَهاَر الفيلاُم ضباطااً إماراتين خلم 

يوبياون مرتزقتهم حن طالبوا ب5درعتن 
لإلنقااذ مج5وعاة لهام حاورصت أثنااء 
محاخلتهاا التقاد  باتجاه مواقاع الجيش 

خاللجان الشدبية.
خلام يذلاب الفيلُم بدياداً عندما خصف 
الواقع الدسكري خإن بدا اممُر مستغرباً يف 
كشفه مشاركة القاعدة مع الغزاة، لكنه يف 
املقابل عي عن سياسة الددخان خي5ا ييص 
التداطاي مع الوضاع اإلنسااني ختجالله 
ملظالار املقاتلن خلبساهم امخغاناي، ب5ا 
يؤّكاُد أن ُ لَّهم من لذه التنظي5ات إضاخة 
إىل تحويل املرتزقة امحياء السكنية خمنازل 
املواطنان إىل ثكناات عساكرية خمراباض 

للدبابات.
خيف حان تجالال الفيلام اإلشاارة إىل 
الغاارات الجوياة خماا تيّلُفاه مان  مار 
قائاد  اساتضاخِة  عاىل  حارص  خخاراب 
املجامياع التكفريياة خالاذي بادا منكِراً 
ليُظِهاَره عاىل أناه اآلماُر النالاي يف لذه 
املحاخظة التي تد5د الرتكيز عليها ختجالل 
حصاار الحديث عان الي5ََن الاذي يتدرض 

مبشع عدخان يف تأريخ املنطقة.
خأياً كانت رساائُل الفيلم إال أننا أََماااَ  
النظاا   تحارَج  أن  حقيقاة مان شاأنها 
اممريكاي  املارخع  السادو ي ختفضاح 
الرامي إىل ت5كن القاعدة من املدن الي5ََنية، 
خلي شاها ة من خسايلة إعالمياة ناطقة 
باسم بريطانيا النظا  الذي يد5َُل من خلف 

امضواء لتدزيز الراع يف بال نا.

  - صنعاء:
با رت أرسُة ناياف  هالن الوصابي ب5ديرية 
الثورة بصنداء، أمال امربداء، بالدفو خالتنازل 
عان أرسة الجاني خالد الدقااري يف قضية قتل، 
خأكادت القبيلة للج5يع أنهاا يف  بهة الوطن يف 
موا هاة الدادخان خأن مبا رتهاا اليو  تجساد 
صاورة من صور خعي اإلنساان الي5ني خحرصه 
عاىل توحياد الصاف خااللتفااف حاول قضيته 
الكيى خلي الدخاع عن الوطن خموا هة الغزاة.
خأضاخات أن مبا رة الدفو التي قّدمها أخلياء 
الاد  من آل الوصابي بالصفح عن أخلياء الجاني 
من آل الدقاري يقدمها املجت5ع الي5ني ليتأملها 
الدالم  ياداً، خليثبت املجت5اُع الي5ني من  ديد 

أنه أقاوى بكثري ب5ا يح5ل من قيم خمبا ئ، خما 
 ا  لدياه قضية، خالتنازل خالدفاو خالتوحد ضد 

الددخ اليار ي ينهي ُكّل قضية  اخلية.
خاستجابت القبائل الي5نية لدعوات املصالحة 
الداماة خرأب الصادع يف إطاار توحياد الصف يف 
موا هة الددخان، ك5ا أسه5ت القبيلة خاملجت5ع 
الي5ناي يف حل الكثاري من القضاياا اال ت5اعية 
امليتلفة ختجاخز املجت5ُع الي5ني عي املصالحات 
اال ت5اعية الدامة خالياصة الدديَد من املشاكل 
خالقضايا التي نشبت من قبل خقدمت يف السابل 
عاىل أنهاا قضياة عصياة عان الحلاول لدقو  
مثال قضايا الثاأر خغريلا من القضاياا القبلية 
خاال ت5اعياة التاي طاملاا اساتُيدمت لت5زيال 

النسيج اال ت5اعي يف الي5ن.

عفو قبلي عن قضية قتل بمديرية الثورة بصنعاء
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ومراقبون يعتربون أمريكا القاتَل األساسي  صفقاُت األسلحة األمريكية- السعودية تؤّكد التوّرَط األمريكي يف الدم الـَيـَمـني

اإ�ستجالء ما وراء العدوان على اليمن.. نذير خمطط مر�سوم للوطن العربي

 َأمريكا.. سعٌي حثيٌث لتفكيك املنطقة »مشروع الشرق األَْوَسط الكبري أنموذجًا«

  - حسين الجنيد:
خاملتابُع للشأن اممريكي خي5ا ييتصُّ بصفقات 
الساالح املصّدرة لدخل الدالام، يدي ت5امااً امتناَع 
الوالياات املتحدة بيَع امسالحِة النوعيِة املوساومِة 
بنوعيتهاا خُقدرتهاا التدمريية، ميَّة  خلاٍة من  خل 
منطقة الرق امخساط باساتثناِء إرْسائيْل؛ كونها 
الحليَف االسارتاتيجيَّ املمَّ لهاا يف املنطقة، ِحْرصاً 
منها عىل محاخظة إرْسائيْل عىل تقدمها التسليحي 
باملقارناة مع الادخل املحيطة بها مان  هة، خمن 
 هاٍة أخارى ك5اا تزعام الوالياات املتحادة أماا  
املجت5ع الدخيل، أنها ال تبيُع لذه امسالحة مية  خلٍة 
تنتهاُك حقوَق اإلنساان أخ مياة  خلٍة يُْداَرُف عنها 
امُليُاول الددائية خالرغبات التوسادية، اتسااقاً مع 
ُكّل املواثيال الدخلياة خاملدالادات الدخلية امليتصة 
بتنظيم تجارة امسالحة بن الادخل، خذلك من باب 
تقديم نفساها أما  املجت5ع الدخيل خشادوب الدالم 
أنهاا الدخلاة امخىل يف الدالام التي يدنيها اإلنساان 

خحقوقه.
خإذا ما ُق5نا بد5ِل إسقاط عىل الوضع السدو ي 
خخل ما تّدعيه أمريكا يف منهجية سياسااتها، نجُد 
تبايناً خاضحاً بن ما تّدعيه من  خاِعها عن حقوق 
اإلنسان خرعايتها للسالم امم5ي خاحرتامها لكاخة 

املواثيال خاملدالادات الدخلياة، خباَن ما تقاوُ  به 
 ع5اً للسادو ية يف ُعاْدَخانها عىل الايَا5َان، خكيَف 
تتجاَلُل الوالياُت املتحدة  رائَم اإلبا ة التي تقرتُخها 
السادو يُة يف الايَا5َان بامسلحة التقليدية، ختقو  
بتزخيدلاا بأسالحة تصال ب5ساتوالا الفتااك حد 

املحرمة  خلياً.

أسلحة نوعية ومحّرمة يف خدمة 
الُعـْدَوان

نارت منظ5اة أيدكال اممريكياة تقرياراً يف 
أخاخار عاا  2015 موضحًة خيه حجام الصفقات 
التي أ رتها الواليات املتحدة مع السدو ية خنوعها، 
حيث خصل إ 5ايل الصفقات ب5ا قي5ته 117 مليار 
 خالر، كاشافًة بدَض الصفقات التي ت5ت بشاكل 
رسي خلام يتم اإلعالُن عنها؛ نظاراً ملا تحتويه لذه 
الصفقات من أسلحة غري تقليدية ترتقي لتصنيف 
امسالحة املحّرماة  خليااً كصفقاة بياع صواريخ 
تازن  التاي   )JSOW C BLOCK III( أرض   او- 
حاوايل 1000 رطل ختنفجر كنظائرلاا من القنابل 
النيرتخنية خخل السلسلة االنشطارية، عل5ا بأن لذا 
النوع من الصوارياخ خالقنابل قد تم إ را ه ض5ن 
قائ5اة امسالحة املحرمة  خليااً النت5ائهاا لدائلة 

قنابل الدمار الشامل.

»لوكهياد  رشكاُة  أعلنات  الفارتة  نفال  خيف 
اممريكية« عن تورياد أكثر من 22 ألَف قنبلٍة ذكيٍة 
متفاختاة املساتويات التدمريية للسادو ية بقي5ة 
11 ملياار  خالر، مراقباون أبادخا اساتغرابَهم من 
عقاد لكاذا صفقات؛ كونهاا تندِرُج ض5ان قائ5ة 
امسالحة التاي رخضت أمرياكا بيدها يف السانوات 
امخارية املاضياة للدديد مان الادخل الصديقة لها 
باساتثناء إرْسائيْل، خ5ا الذي  خع بالواليات املتحدة 
بيدها لل55لكة خخصوصاً يف مثل لذا التوقيت إال إذا 
كانت املدركة تدنيها بالدر ة امخىل خبشكٍل خاص، 
حساب ما قاله »أنجوس رخبرتساون« رئيل كتلة 

الحزب الوطني يف مجلل الد5و  الييطاني.
خيف ياو  الدرين من شاهر أبريل عاا  2015 
ألقى طرياُن الُداْدَخان قنبلًة عىل  بِل عطان أحدثت 
 ماراً شاامالً خخلفت املئات من الضحايا، تضاربت 
آراُء الياياء حينها حوَل نوعية لاذه القنبلة حتى 
تأّكاد خي5ا بداُد أنهاا قنبلٌة خراغياٌة، خلاذا إثباٌت 
قطدايٌّ ال يقبُل الشاك، لبيع الوالياات املتحدة مثل 
لاذه القنابال املحّرماة  خليااً للنظا  السادو ي؛ 
الساتيدامها يف الُدااْدَخان عاىل الايَا5َان، خيشاري 
»خيكتوريناو ماتوماس«، رئيُل التحرير املسااعد 
 THE WEEKLY( » ملجلاة »ذي خياكيل ساتاندار
STANDARD( يف مقالاه الاذي نرتاه الصحيفُة 
يف امسابوع التايل من  ري5ة عطَّان، إىل اساتيدا  

 )BLU – 118( الوالياات املتحدة القنبلة الفراغياة
خوق كهٍف يقع عىل بُداد 90 ميالً  نوبي كابول يف 
ترين امخل من الدا  2001 خالل ع5ليٍة سا5يت 
»أناكوندا« )ANACONDA(، حيث كانت امَلرَّة امخىل 
التاي تم اساتيدا  نوعية لاذه القنابال يف مدركٍة 
حقيقياٍة، خلم تتكارر؛ نظراً ملاا أحدثته مان  ماٍر 
مييف، اضطر قياا ة الجيش اممريكي للتكتُّم عن 
لذه الد5لية، خخا أني استيداُمها لل5رة الثانية يف 
ع5لياِت عاصفة الحز  بالايَا5َان، خاصفاً تساليَم 
مثِل لاذا النوِع مان القنابل للسادو ية »بالكارثة 

ُل تبداِتها الواليات املتحدة«. التي تتح5َّ

املعاهدُة الدولية لتجارة األسلحة 
تدين أمريكا

لتجاارة  الدخلياة  املدالادة  لنصاوِص  خخخقااً 
امسلحة املدلنة يف الج5دية الد5ومية لألمم املتحدة 
خاملوقاع عليهاا مان قبال ل15  خلاٍة مان ض5نها 
الوالياات املتحادة اممريكياة، يف الثاني مان أبريل 
عا  2013، خالتي تنصُّ خبشكٍل خاضح عىل تجريم 
أياة  خلاٍة تصّدر امسالحة بكاخاة أنواعهاا للدخل 
التاي تنتهك حقوق اإلنساان، ختحظر بيع ختصدير 
امسالحة مية  خلٍة تيرق اتفاقيااِت  نيف الثالث 
أثناء الحرخب باستهداف املدنين أخ املنشآت املدنية 

خالبنى التحتياة، ختدتيلا رشيكًة أساسايًة يف أية 
 ري5ة حرب تقرتخها الدخل املستور ة مسلحتها.

خاإن أمرياكا تدتاي مسائولٌة بشاكٍل مبارٍش، 
خرشيكاٌة يف ُكّل ماا تقرتخاه قاوى الُدااْدَخان عىل 
الايَا5َاان مان  رائام، أخالً، باعتباار السادو ية 
عاىل رأس قائ5ة الادخل املنتهكة لحقوق اإلنساان 
خخال التقاريار الصاا رة عان منظ5اة »خريادخ  
الدالام  الدخلاة امخىل يف  التاي صنفتهاا  لااخس« 
املنتهكاة لحقوق اإلنساان، خثانياً، لبيدها أسالحًة 
محرماًة خختاكاًة للنظاا  السادو ي رغام إ اناة 
الددياد من املنظ5ات الدخلية، خعىل رأساها منظ5ة 
الدفاو الدخلية، لجرائام اإلبا ة التاي تقرتخها  خل 
الُدااْدَخان بحل املدنيان الايَا5َانين، يف حن اعتي 
بداض املراقبان خاملحللان السياساين أن أمريكا 
ليست خقط رشيكًة خمسائولٌة عن ما تقرتخه  خل 
الُدااْدَخان مان  رائم، بال لي التي تقتل الشادب 
د، ختدتيُ رأَس  الايَا5َاني مع سبٍل لإلرصار خالتد5ُّ
حرباة لذا الُدااْدَخان خامليططة لاه خخقاً ملدطيات 
خمجريات الد5ليات الدساكرية التاي تتم بإرشاٍف 
مبارٍش، خ عٍم، خإسناٍ ، خمشااركٍة أمريكيٍة خدليٍة 
خيها، خأن مساألة بيع ختصدير امسلحة للسدو ية 
تداّد تفصيالً صغارياً مقارنًة بالادخر الذي تلدبه يف 

الُداْدَخان عىل الايَا5َان. 

  - محمد الباشا:
خَضَع بُن غوريون، أخُل رئيل خزراء لحكومة الددخ 
ائييْل، عا  1953 بالتدااُخن مع أَمريكا خبريطانيا  اإلرْسَ
مرخَع تفتيت الوطن الدربي يف عا  1972، خقد تر م 
الباحاُث الدراقي عبُدالولااب مح5د الجباوري خثيقًة 
عيياًة، لي  ازٌء من ذلك املرخع، خالتاي تتحدَُّث عن 
تقسايم الداراق إىل ثاالث  خياالت ضديفاة يف الدراق: 
كر ية يف الش5ال َخُسنية يف الوسط خشيدية يف الجنوب. 
خامحداث الالحقة التي تشهدلا املنطقة الدربية الحرخب 
يف الي5ن خسوريا خعدال5ا من املناطل املضطربة، تلدب 
اإل ارة امَمريكياة،  خراً رئيسااً يف صناعتها ختطويدها 
ائيْال، َخالضبابية التي  لصالحهاا خلصالح حليفتها إرْسَ
تلاف السااحات َخامليا يان الدربياة َخاإلْقلي5ْياة، َخعد  
الضحاياا الذي يتزايد يف الي5ن َخساوريا خخلساطن، ال 
ي5كان أن تُحَجَب مج5وعة حقائاَل كبرية خالصتها أن 
املنطقاة  خلت خداالً، بدد حربَي الدراق َخأخغانساتان، 
مرحلاة )الفاوىض اليالقاة( التي أعد لهاا املحاخظون 
ائيْلين،  الُجُد  بالتداخن مع اليياء االسرتاتيجين اإلرْسَ
ت5هياداً لتفتيات املنطقة إىل  خياالت إثنياة َخطائفية، 
ائيْل الكيى(  خر املرَكاز، خي5ا تلدب  تلداب خيهاا )إرْسَ
الطوائاف خامعاراق خالقبائل  خَر الضواحاي، خمرحلة 
الفوىض اليالقة لي التطبيل امليداني ملشااريع تفتيت 
ائييْل خامَمريكي: )الرق  الوطن الدربي بشاقيها اإلرْسَ
امَْخَسط الكبري( َخ)مرخع رالف بيرتز الرق أَْخَسطي( 

َخ)مارخع برناار  لويال(.

الشرق األَْوَسط الكبري.. جاري التنفيذ
 بدد احتاالِل الدراق ختدمريه عا  2003، أعيد طرُح 
خكارة الارق امَْخَساط لكنه سا5ّي )الرق امَْخَساط 
الكباري( من قبل الرئيال بوش امب، ليشاري لذه املرة 
إىل الوطن الدربي، باإلضاخة إىل باكساتان خأخغانساتان 
ائيْل، ظنااً مان اإل ارة امَمريكية  خإياران ختركياا خإرْسَ
أن ماا تم تحقيُقه بالقاوة يف الدراق مان امل5كن قطُف 
ث5ااره رسيدااً سياساياً خاقتصا ياً، خرغام محاخالت 
تساويل لذه الفكارة عربياً إال أنها َخبَات لدد  قدرتها 
عىل ض5ان ما تم إنجازه عساكرياً يف الدراق، ثم بّرت 
)كونداليزا رايل( خزيرة اليار ية امَمريكية الساابقة 
بوال ة )رشق أَْخَساط  ديد(، ساين5و ليحقَل – حسب 
تدبريلاا - حالً ساحرياً لدالج أزماات املنطقة املزمنة. 
خمان قراءة متأنياة ملرخع الرق امَْخَساط امَمريكي 
نجاد أنه ال يشارتط حال القضية الفلساطينية، أي أنه 
ي5كاُن أن تبادأَ الادخل الدربية تطبيل املارخع قبل أن 

يو د حل للقضية الفلسطينية. 
 ديٌر بالذكار أن بنوَ  لذا املرخع نوقشات – بدد 
طرحهاا من قبال باوش - يف ا ت5ااع الادخل الث5انية 
الصناعية الكيى يف يوليو ل200 يف  زيرة آيالند، َخأبرز 

ما  اء يف املرخع آنذاك لاو الدعوة إىل الدي5وقراطية، 
خالتغيري الثقايف، خحقوق اإلنسان، خالتأكيد عىل حقوق 

املرأة، خإنهاء امُّمية... الخ.
َخقد ُخضدات برامج تفصيلية تحّقال تلك املداف، 
ك5ا ُرصادت ميزانيات مالية من أ ال اإلنفاق عىل تلك 
الياماج بان الادخل الث5انياة. لكّن شايئاً مان ذلك لم 
يتحّقال، بل تحّقال ما أسا5ولا )الفاوىض اليالقة(، 
ختجّلت لذه الفوىض يف أبهى صورة يف الدراق خساوريا 
خالي5ن، خالدمار يدّم كل يشء: البناء خالطرق خالجسور 

خالبنى التحتية... إلخ.

أهداف مشروع الشرق األَْوَسط
 ترّكاز لذه املداُف بالدر ة امسااس عىل القضاء 
عاىل اإلْسااَل  خالحضاارة الدربياة اإلْسااَلمية خالدخل 
خالحاركات املنالضة للتغاول امَمريكاي الصهيوني يف 

املنطقة.
 خألامُّ خطاوة يف مرخع الارق امَْخَساط الجديد 
الكبري لو زعزعة أمن َخاساتقرار  خل املنطقة لتسهيل 

تقسي5ها. 
ائيْال آناذاك )شا5دون  خكان خزياُر خار ياة إرْسَ
بريياز(، بداد توقيع اتفاقية أخسالو عاا  1993 أصدر 
كتابَاه )الرق امَْخَساط الجديد(، خكان تصاوره قائ5اً 
عىل أّن خحدة اقتصا ية ساتتحّقل بن املنطقة الدربية 
ائيْال، خساتج5ع لاذه الوحادة االقتصا ياة بن  خإرْسَ
الدربياة  خاميادي  القياا ة،  يف  ائيْلياة  اإلرْسَ الدبقرياة 
الرخيصاة املساتيدمة يف التصنياع، خالثارخة الدربياة 
املتكّدساة من بيع البارتخل... إلخ، خاعتاي برييز أن ما 
طرَحاه لو أسالوٌب  دياٌد يف التفكري للوصاول لألمن 
خاالساتقرار الاذي يتطلاب مان الج5ياع نظاماا أمنياً 
َخترتيبات إْقلي5ْية مشارتكة خاسادة النطاق ختحالفات 

سياسية لدخل املنطقة كلها.
ختحولات خكرُة الارق امَْخَساط الجدياد ع5لياً إىل 
املؤت5ر االقتصا ي للرق امَْخَسط َخش5ال أخريقيا بغية 
تطوير الفكارة َخضم أطراف أُْخااَرى إليها غري البلدان 
ائيْل تت5ثل بأن  الدربية الرق أَْخَسطية. َخرؤى قا ة إرْسَ
كيانهام أصبح بحكم اممر الواقع  خلة مو و ة َخقوية 
َخمتفوقاة، خعليهام اإلرساع يف إيجا  الصيغة املناسابة 
الست5رار خ و لم خت5َّكِنهم، خالتغلغل يف أر اء الوطن 
الدرباي َختحويلاه إىل أ زاء م5زقاة، مقطدة امخصال، 

خيكون الدخر القائد خاملهي5ن خيه لألقوى.
 خاعتاي بريياز أن خالصَة ما نّظر له: رشق أَْخَساط 
 ديد تقاوُ ه تل أبيب، رشق أَْخَساط مدّ اج بالتن5ية 
خالرخااه- لاذا يف الظالار-، أماا يف الباطان خهو رشق 
أَْخَساط مفاكَّك عىل أسال عرقية خطائفياة خمذلبية 
يشاتبك الج5ياع خيه ماع بدضاه، بين5اا يتصالحون 
ائيْال، خلو   5يدااً خرب5اا يتحالفاون أيضااً ماع إرْسَ
الحاصال رالناً مان إقحا  أمريكا للسادو ية خَمن َلفَّ 

َلفَّ خضوِعها لل5ارخع اممريكي بالددخان عىل الي5ن 
خساوريا، خما باات يظهر عَلنااً مع السادو ية خعديٍد 
من الادخل الدربية التاي ارت5ت يف الُحضان اإلرسائييل، 
ائيْلياة  ديدة  خكل لاذا يأتاي خخال اسارتاتيجية إرْسَ
لض5اان اسات5رارية لي5نتهاا ختفوقهاا يف املنطقاة، 
خإن اختلفات الوسايلة َختغارّيت من  باباة َخقذيفة إىل 
بضاعة خسلدة لالساتهالك. خيدرتف برييل مكرلاً أن 
االنتفاضاة كانت الذخارية الحية خالنضاال الحا  الذي 
أكد خشال اممر الواقع الذي ُص5م لغرض خرض نظرية 
ائيْلياة. خاممر امخر امللفات للنظر يف كتاب  اممان اإلرْسَ
ائييْل ض5ن  بريياز لو  عوتاه إل خاال االقتصاا  اإلرْسَ
اقتصا يات الساوق الدربية املشارتكة، خلاذا يدني أن 
برييز يلهث إليجا  سوق رشق أَْخَسطية، مستدجالً ذلك 
بشاتى الطرق َخالوساائل، قبل أن تتبدل امحوال ختتغري 

موازين الراع لصالح الدرب َخاملسل5ن.
 إن املطلع عىل كتاِب برييز رب5ا ينيدع للوللة امْخىَل 
ب5وضوعيتاه َخمنطقاه، غري أناه رَسعاَن ما يكتشاُف 
ائييْل امليرض   القاارئُ الواعُي أن لاذا السايايس اإلرْسَ
إن5ا يدس السام بالدسال خأن  عوته الظالرية للسال  
ال تيفي اإلسارتاتيجية التوسادية التي التز  بها قا ة 
ائيْل خالحركة الصهيونية حتى من قبل قيا   خلتهم  إرْسَ

عىل أرض خلسطن. 
خماع ذلاك خالكتااُب ال ييلاو يف الوقات ذاتاه من 
اعرتاخاات أ اي برييل عاىل تدخينهاا ليال أقلها أن 
ائيْل لم تساتطع أن تض5ن  الحارخَب التي خاضتها إرْسَ

لها النر النهائي أخ حتى تحقيل اممن لها.
خلنا نقرأ أن برييز يطالُب الدرب بنسايان تأرييهم 
خالتيلاص مان لغتهم، خلاو بهذا يرياُد  خاَن ذاكرتنا 
َخخعينا َخيصاا ر خعينا َخيدتاي )أرض امليدا ( حقيقة 
ائيْال حصلت عىل تنازالت  ثابتاة، َخيدرتف برييز أن إرْسَ
ماا كانت تحلم بها. خيقفز من أ ل ذلك عىل مساّل5ات 
كثارية ليصاَل إىل رضخرة التداخن اإلْقلي5ْاي الذي يذيب 
الديان خاللغاة خالرخابط املشارتكة من  هاة، خيدطي 
الحال بالتايل ملجت5ده اليهو ي أن يأُخذَ مكانة بن لذه 
ائيْل، إياران، تركياا، َخالبال   التشاكيلة املفرتضاة: إرْسَ
الدربية، ليفتت من ثم أية موا هة أخ خطر قا   ي5كن 
ائيْل، خبالتايل يجهاض أي مرخع  أن تتدارََّض لاه إرْسَ
اقتصا ي ي5كن أن يقو  مساتقبالً سواء اتسم باتحا  
ائيْال )الرق  عرباي أخ إْسااَلمي. خلكاي يتحقال إلرْسَ
امَْخَساط الجدياد( خمَمرياكا )الرق امَْخَساط الكبري( 
ال بد مان مواصلة سياساة تفتيات الدرب َخاملسال5ن 
َخإحاداث تغاريات رضخرياة يف املنطقة، تحقال اممن 
ائيْل ختض5ن مصالاح الواليات املتحدة يف املنطقة،  إلرْسَ
ختدياد رسام خريطاة املنطقة بساايل بيكاو  ديدة 
َخاستيدا  اسرتاتيجية الطرق عىل الُجدران من أسفلها 
التي تبنالا مستشااُر اممن القومي امَمريكي امسابل 
)بريجنساكي(، خلو ما يطلال عليه تجزئاة التجزئة، 
ملاا يحقل املداف بأرسع الطارق، خاملم من ذلك كان 

ال بد من تقسايم املنطقة عىل أسااس طوائَف خأ ناس 
خأصاول قومياة خمذالاب، خإعاا ة صياغاة املنطقة 
باعتبارلا خسيفسااء مان أقليات إثنياة َخ ينية - ك5ا 
الحاال يف الداراق اآلن - عىل أن يسات5رَّ بينهاا قدٌر من 
الاراع املدقول الذي ي5كن التحكم خيه من قبل القوى 
املهي5نة يف املنطقة، خمع ذلك ال تقبل الفوىض الشاملة، 
إذ ال بد أن يسات5ر البيع َخالراء َخاإلنتاج َخاالساتهالك 

َخسلب املوار .
للسياساات  االسارتاتيجي  املرَكاز  مدياُر  خكشاف 
الفلساطينية اللاواء الدكتاور كامال أبو عياى أرساَر 
خخفايا املرخع امَمريكي الصهيوني لتقسايم املنطقة 
يف إطار منظومة الرق امَْخَسط الجديد، خرصاع القوى 
اإلْقلي5ْية عىل مناطل النفوذ يف املنطقة الدربية، بالقول 
»الحارب الداملياة الثالثاة بحساب الرؤياة امَمريكياة 
خالصهيونياة عىل الصديد االسارتاتيجي بادأت بانهيار 
االتحا  الساوخيتيي خساتنتهي بانهيار اممتن الدربية 
خاإلْساَلمية، نتائج الحرب الداملية امْخىَل خالحرب الداملية 
الثانياة يجاب أن تنتهاي خيجاب أن تصبح  ازءاً من 
االرشايف الدخيل الياص بنشاوء خانهياار خزخال اممم، 
خعلياه خإن أَمريكا ال تدرتف خاقديااً خحالياً باتفاقيات 
)سايكل بيكو( خما ت5يض عنها خلم تدد تقر بنتائج 
الحارب الداملياة الثانياة أيضااً خما ت5ياض عنها من 

تفال5ات اسرتاتيجية يف مؤت5ر يالطا الشهري«.
 الدكتور أبو عيى يرى أن خارطة  ديدة ختقسايم 
 ديد للجغراخيا السياساية  خلياً خإْقلي5ْياً خعىل صديد 
منطقاة الارق امَْخَساط خاملنطقاة الدربياة بو اه 
اليصاوص خعىل أسااِس أن من يسايطر عاىل منطقة 
املارق الدرباي خباعتبارلاا قلاَب الدالم ساتكون له 
الغلباة خالسايطرة الدخلية خي5ا بدُد، خلهاذا خلذلك خإن 
تدماري خشاطب الكيانات القومياة لألماة الدربية بدءاً 
بالداراق خمارخراً بساوريا خالي5ان، يدتاي التحضاري 
الت5هيدي لتوسيع رقدة الراع خالهجو  باتجاه مر 
خالسدو ية خع5و  منطقة اليليج خسائر بلدان املغرب 
الدرباي، خبحساب امليطاط خاإن امل5لكة  السادو ية 
يجاُب أن تزخَل عان اليارطة خستنشاأ عاىل انقاضها 
عدة إَماَرات مساتقلة ك5ا سايتم زخال امل5لكة امر نية 
الهاشا5ية خاعتباار االر ن صحراء خلساطن الرقية 

حتى منطقة تبوك يف السدو ية.
 خيضياف أبو عيى »منذ قديام الزمان خأثناء حكم 
القياارصة خاإن لدى الارخس مقولاة عظي5اة الداللة 
عاىل ال5ية املنطقة الدربية اسارتاتيجياً بالنسابة لهم 
خهم يدتيخن: )ان  مشال مفتاح موساكو( خأيَّة قوة 
امياطورية تساتويل عىل  مشال سيساهل عليها ختح 
موساكو بدد ذلك، خلهذا خلذلك خإن  خاَعهم عن سوريا 
خطواَل سانوات املحنة خحتى اآلن ساالم خإىل حد كبري 
يف عرقلاة املرخع امَمريكي الصهيوني خلو اممر الذي 
ائيْل خحلف النيتو إىل نقل املدركة نحَو   َخَع أمريكا خإرْسَ
الد5ل الرخيس أي يف )أخكرانيا( لفرض نوع من الرتا ع 

الارخيس اسارتاتيجياً يف ساوريا«، إال أن أمريكا خرت 
الرلاَن بداد أن أخ5ََد الدبُّ الارخيس امنفاَس اممريكية 

عىل حدخ ه. 
خلهذا خإن منطقَة الرق امَْخَسط خاملنطقة الدربية 
ساتكوُن امللدَب املباارَش الحتدا  الراع بان الواليات 
املتحدة خ خل حلف الناتو من  هة خبن رخسيا خالدديد 
مان الدخلة املترضرة من  هة أُْخاَرى خسايكون لرتكيا 
ائيْل الدخر امبرز يف إشدال ختيِل النزاعات املنتظرة  خإرْسَ
يف املرحلاة القا ماة، السادو ية ختركياا عاي امزماة 
السورية ستواِصُل خيف مسدًى منها إىل استدا ة نفوذلا 
الضائاع بداد الحرب الداملياة امْخىَل ضغطها إلساقاط 
نظاا  الرئيل بشاار امساد، خسايلحل الارضر البالغ 
باممان الو و ي خالكياناي لل55لكة السادو ية خ خل 
اليليج امُْخااَرى خلي الكيانات التي ترمي نفساها يف 
ائيْال بقصد تأمان الح5اية  تحالاف مع أمرياكا خإرْسَ
مان خطر خل5اي إال أنها ح5اياة مؤقتاة خباعتبار أن 
املرخع االسارتاتيجي امَمريكي الصهيوني يستهدُخها 

يف خ و لا الكياني الحقاً. 
خَمان يظنون أن ماا تصنُده أَمرياكا يف ما يجري يف 
ع5و  املنطقة الدربية من أحداث مأساخية خخوىض، أمٌر 
مفا ائٌ  اء خليَد امحداث التي أنتجته، خلكن الحقيقة 
الكايى لاي أن ماا يحادث اآلن لاو تحقيال ختنفيذ 
لل5يطط االساتد5اري الذي خططته خصاغته خأعلنته 
الصهيونياة خالصليبية الداملياة، لتفتيِت الوطن الدربي 
َخالدالم اإلْسااَلمي، من خالل سياساات خاسرتاتيجيات 

خمشاريع باتت مكشوخة للدالم َخأبرزلا:
مارخع تفتيات الوطان الدرباي الاذي أعاده بان 
غورياون خخياء اممن القومي امَمريكان خالييطانين 
عا  1953 خالذي تطور بدد ذلك تبداً محداث َخمتغريات 
مرت بهاا املنطقة، ختم نره تباعاً خالل السابدينيات 
خالث5انينيات من القرن املاايض ثم تجد  نره أيضاً يف 
الدقد امخل من لذا القرن بصيغ خعناخين أكثر تفصيالً 
خمن قبل صحفين عاملين خسياساين غربين، خكذلك 
مارخع الفاوىض اليالقاة )كتاباات الياوت كولن( 
َخ)صياغة مايكل ليدن( َخطرخحات )الرئيل بوش االبن 
خكونداليزا رايل(، خمشااريع الرق امَْخَساط الجديد 
)شا5دون بريياز( َخالارق امَْخَساط الكباري )الرئيل 
بوش االبن( خالرق امَْخَساط الجديد )كونداليزا رايل( 
خمرخع خريطة الد  )رالف بيرتز( خ)مرخع لويل( 
خغريلا، كل لذه املشااريع تداو  إىل أصل خاحد خمنبت 
ائيْايل مشارتك َخبدعام مان الصهيونياة  أَمريكاي إرْسَ
الداملياة، خإن تغارّيت بنو لا ختوقيتاات طرحها، خهي 
تساتهدُف القضاَء عىل اإلْسااَل  ختجزئة الوطن الدربي 
خاالستحواذ عىل ثرخاته َخمقدراته خالتحكم خيه حارضاً 
خمستقبالً ختحويله إىل )خسيفسااء خرقية( يكون خيه 

الكياُن الغاصُب السيَد املطاع.

عندما تقوُم أمريكا بتزويِد السعودية بأخْطِر األسلحِة الفتاكة وهي تخوُض ُعـْدَوانها على الـَيـَمـن، متجاهلًة 
نصوَص المعاهدة الدولية لتجارة األسلحة، فهذا يثيُر تساُؤَل الكثيريَن عن إصرار الواليات المتحدة لتوريط نفِسها 

بجرائم حرب من أجل أحد أدواتها التي ال ترتقي حتى لمستوى الحليِف االستراتيجيِّ كدولة الكيان الصهيوني، إال إذا 
كاَن الُعـْدَوان على الـَيـَمـن شأنًا يعنيها بالدرجة األولى وتحِرُص على حسم المعركة فيها لصالحها.
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  - رشيد الحداد:
اساتهدف الدادخ السادو ي عاىل مادى الا 11 
شاهراً املاضية من الدادخان خالحصار ُكّل مقومات 
الحيااة يف الي5ن  خن اساتثناء، ابتاداًء ب5نع تدخل 
الغذاء خالدخاء خالوقو ، خصوالً ايل اساتهداف منابع 
خخزاناات املِيَااه الصالحة للارب بهدف اإلرضار 
باملدنيان، خدرات اليزانات الرئيساية خالفرعية 
خعرات املشااريع الياصاة ب5ِيَااه الرب حولت 
الددخ إىَل أَْلااَداف مرخعة يف محاخلة منه لرتكيع 

الي5نين.. إىَل التفاصيل: 
مو ُة اساتهداٍف  ديادٍة يقد  عليهاا الددخان 
يف اساتهداف مشااريع خخزانات املِيَاااه الصالحة 
للرب يف الداص5ة خاملحاخظات كشافت عن مدى 

الفشل خالتيبط الذي خصل إليه الددخ.

العدوان يفاقم املعاناة 
منذ امَيَّا  امْخىَل للددخان خالحصار  ّشان الددخ 
السادو ي امَمريكاي اساتهداف خزاناات املِيَاااه 
إاّل أن ع5لياات االساتهداف  يف محاخظاة صدادة 
اتساع يف ظل ص5ات  خيل ميٍز، عاىل الرغم من أن 
اساتهداف خزاناات املِيَاااه تدد من  رائام اإلبَاَ ة 
الج5اعياة خخل اإلْعااَلن الداملي لحقوق اإلنَْساان، 
ك5ا أن ُكلَّ القوانن تحظر استهداَف ُكّل ما يدرض 
حياة املدنين لليطر باساتثناء الي5ن التي استباح 
خياه الددخ ُكّل أَْسااسايات الحياة ب5اا خيها ِميَااه 
الرب، ميلفاً أَْزَمة إنَْسانية خاسدة النطاق خصلت 
إىَل أعىل مستوياتها خالل امشهر امْخىَل من الددخان 
بسابب انددا  املشاتقات النفطية خانقطاع التيار 
الكهربائي خالذي تسبب بتوّقف خدمات املؤسسات 
املحلياة لل5ِيَااه يف الداص5ة صنداء خيف محاخظات 
الحديادة ختداز خعادن بسابب الدجاز الناتج عن 
ارتفااع أَْساَدار الوقو  املساتيدمة ملضيات اآلبار 
الرئيساية التي تغاذّي اليزاناات الرئيساية باملاء 
خانيفاض االيرا ات الدامة بسبب عزخف املواطنن 
عن سادا  خواتري املِيَااه بسابب انقطاع اليدمات، 
م5اا  خاع باملؤسساات الحكومية إىَل إْطااَلق نداء 
اساتغاثة لل5نظ5ات الدخلية للتدخال الدا ل للحد 
مان أَْزَماة املِيَااه اليانقاة ختوخري الوقاو  الالزمة 

الستئناف خدماتها.
إال أن أَْزَماة املِيَاااه التاي حّولت حيااة املواطن 
الي5ناي إىَل  حيم خالل امشاهر امْخىَل من الددخان 
انحارت تدريجيااً بدد تدخال السالطات املحلية 
ختلبية عاد  من املنظ5ات الدخلياة، خمنها منظ5ة 
خت5ويال  الادخيل  امح5ار  خالصلياب  اليونيسايف 
النفقات التشاغيلية ملحطات املِيَاااه يف محاخظات 
الحديدة خالداص5ة صنداء لددة أشهر، ك5ا سالم 
انحساار أَْزَماة املشاتقات النفطية ختوخار الديزل 
املساتيد  يف تشاغيل مضيات املِيَاااه خصهاريج 
النقال الياصة يف إَعاَ ة االساتقرار أَْساَدار املِيَااه 
التي ترا دت إىَل املساتويات السابقة بدد أن قفزت 

إىَل أعىل مستوياتها يف ابريل ا مايو املايض.

استهداف 164 مشروع.
ل16 خازاَن خشابكة  اساتهدف  الاذي  الدادخ 
ِميَااه خاالل الا 300 يو  امْخىَل مان الددخان عاخ  
خزانات املِيَااه الرئيسية الشهر الجاري يف عد  من 
املحاخظات، حيث شاّن سلسالة غاارات عىل خزان 
ِميَاااه النهديان يف أماناة الداص5ة خخازان املِيَااه 
الرئيايس يف منطقاة الكادرة التي تقاع يف مديرية 
ساامع محاخظة تدز باإلضاخاة إىَل خزانات ِميَااه 

محاخظة تدز.
خخي5ا سبل للددخ خاستهدف يف الا 22 من مايو 
املايض مرخع خخزانات املياه التابدة لل5ؤسساة 
الداماة يف منطقاة حدة ختسابب باأرضار خا حة 
لليازان الرئيايس الذي سادته 5000 مارت مكدب 
خمحطاة الضاخ خ 5ياع مراخقه، خخخال مصدر 
محيل خإن التكلفة اإلْ 5َالية لل5رخع الذي شايّد 
قبال 6 سانوات بكلفة نصاف مليار، عااخ  مطلع 
الشاهر الجااري اساتهداف خازان ميااه النهدين 
ب5ديرية السابدن بأماناة الداص5اة، خخخل بيان 
صاا ر عان املنطقاة الثالثاة باملؤسساة املحلياة 
لل5يااه بأماناة الداص5اة اليزان املساتهدف تبلغ 
سادته خ5ساة آالف لارت مكداب خيساتفيد مناه 
ثالثاون ألف نسا5ة، خ اء اساتهداف اليزان الذي 
تم إنشااؤه بأَْكثَر من ل مالين  خالر، بالتزامن مع 
محاخلة املؤسساة املحلية لل5ياه إَعاَ ة تأليله ب5ا 
يكفل اساتئناف تزخيد املساتفيدين بامليااه خالحد 
من مدانااة املواطنن، خكان الددخان قد اساتهدف 
خزاناات املِيَااه يف  بل نقام يف ابريل املايض خالتي 
تغذي عرات اآلالف من سكان الداص5ة باملياه.

ِمَيـاه صعدة 
خعىل الرغام من اساتهداف الدادخان الدرات 
من شابكات خخزانات امليااه الياصاة خالدامة يف 
محاخظاة صددة مناذ ابريل املاايض إاّل اناه عاخ  
اساتهداخه منتصف الشاهر الجاري ليزانات املياه 
بجبل تل5اص التابع ملحطة مارخع املياه ب5دينة 
صدادة خشابكة امنابياب التاي ترباط اليزاناات 
باملدينة خمطار صدادة خمحطتي الغاز خالكهرباء، 
خكان طريان الددخان يف التاساع مان ابريل املايض 
قد شن غارتن عىل خزان املياه يف منطقة »تل5ص« 
الواقاع عاىل راس  بل تل5اص املطل عاىل مدينة 

صددة.

خيف محاخظاة حجة اساتهدف طاريان الددخان 
امسابوع قبل املايض خزان ميااه ب5نطقة  امغ يف 
مديرياة عبال بثالث غاارات، م5ا تسابب بتدمري 
اليازان بالكامال، خيأتي اساتهداف خزانات املياه 
يف حجاة بدد مو ه اعتاداءات اساتهدخت يف مايو 
املاايض باراً ارتوازياة يف منطقة املجاي ب5ديرية 
حرض الحدخ ية بغاارة ا ت إىَل تدمري البري خخزان 
امليااه التابع لهاا، باإلضاخة إىَل قيا  طاريان الددخ 
باساتهداِف خزان امليااه يف مديرية عبال بغارتن 

أ َّت إىَل تدمريه.

إتساع خارطة استهداف املياه 
خزارة املياه خالبيئة أكدت أن خارطة اساتهداف 
البنية التحتية لل5ياه اتسدت إىَل 11 محاخظة ي5نية 
ت5ثلات بالداص5اة صندااء خمحاخظاات صددة، 
عدن، تدز، ع5ران، ذمار، البيضاء، شابوة، صنداء 
ماأرب، لحج خالتي تام اساتهداُخها ختدمري مدظم 
بنالاا التحتياة لل5ياه بشاكل كيل، خنتجات عنها 
أرضار بالغة أ ت إىَل ترا ع خدمات توصيل املياه.

خاعتايت ما يتدرض لاه قطاع امليااه يدل عىل 
الساقوط امخالقي للددخ خعد  التزامه بأخالقيات 
الحرخب يف تجنيب القطاعاات الحيوية التي تيد  
املدنين من القصف خمنها قطاع املياه، خأشارت إىَل 
أن القصف املبارش لشابكات خخزانات خمنظومات 
خمحطاات الضخ لل5يااه يف أمانة الداص5ة صنداء 
خالدديد من املحاخظاات أ َّت مرضار كبرية أثّرت يف 
خصول اليدمة لل5واطنن بشاكل متفاخت، خأكدت 
أن مدظام خارخع املؤسساة باملحاخظاات توقفت 
عن نشااطها خترا دات يف تقديام اليدمات  راء 
االساتهداف خالقصاف املتواصل مان  خل الددخان 

السدو ي.
خقالت الوزارة إن قصَف  خل الددخان السدو ي 
للبناى التحية لقطااع امليااه يف الج5هورية الي5نية 

بوحشاية ينم عن حقد  خن ختسبب بانددا  املياه 
الصالحة للرب عن رشيحة كبرية من املواطنن يف 

ع5و  املحاخظات.
خلفتات إىَل أن اساتهداف الدادخان السادو ي 
لشابكات املياه خخطوط الضخ خاإلرسال خاملولدات 
خاملحاوالت خمباني املؤسساات املحلياة خالهنا ر 
يهادف إىَل إيقااف الد5ل خخلال أَْزَماة خانقة لدى 

املواطنن لدد  حصولهم عىل املياه«.

خسائر فادحة
يف ظال تواصال الدادخان اساتهداف مشااريع 
خشابكات خخزانات امليااه يف ميتلاف املحاخظات 
قدرت خزارة املياه خالبيئة اليسائر املبارشة امخلية 
لقطاع امليااه بأربدة ملياارات خ300 مليون ريال، 
منها خساائر مباارشة يف الداص5اة صنداء بلغت 
ثالثاة مليارات َخ300 مليون رياال خب5ا يدا ل 16 
مليون  خالر، باإلضاخة إىَل أن اليسائر غري املبارشة 
ملؤسساة مياه الداص5ة بلغت شهرياً 200 مليون 
ريال، ك5ا تسابب الددخان بيساائر أُْخَرى لقطاع 
املياه يف الداص5اة ت5ثلت يف  خع مرتبات املوظفن 
يف ظال توقف خدماتهاا، خلو ما تسابب بإحجا  
املواطنن عىل تساديد ما عليهم من التزامات مالية 
لل5ؤسسة خلو ما تسبِب بانيفاض حا  لإليرا ات 
املحّصلاة مان املشارتكن خالتاي تدت5اد عليهاا 
املؤسساة بشكل كامل، لرتتفع املديونية املستحقة 
ملؤسساة امليااه بالداص5ة عىل  5يع املشارتكن 

كبار املستهلكن إىَل 8 مليارات ريال.
يشاار إىَل أن اساتهداف الددخان لحيااة الناس 
خاملسااس بحياتهم تزاَمَن أَيْضاً مع خشل متصاعد 
لقواتاه خمرتزقته يف إحاراز أي تقاد  يف الجبهات 
الرسا5ية  الجهاات  بان  ام خار  تكامال  أن  إىَل 
خاال ت5اعياة حالت  خن تحقيال الددخ مي لدف 

من أَْلاَداف استهداف قطاع املياه.

بعد انح�سار الأزمة عاود ا�ستهدافه لعدد من اخلزانات الرئي�سية 

العدو يلجأ إىَل حرب املَِيـاه مجددًا وفاتورة االستهداف يف تصاعد

أسعار صرف العمالت 
مقابال  الد5االت  أسادار رصف 

الريال الي5ني يف السوق املحيل 

رشاءبيعالد5لة   

  91.ل21   87.ل21 خالر 

89.ل9323.ل23 اليورخ

ل57.1 57.15 ريال سدو ي

558.21558.1 ريال ُع5اني

 للعلم 
اليم�ُن من أغنى الدول العربية يف مجال الثروة 
الس�مكية إلاّ أنه من أفقره�ا والثروة التي يمتلكها 
مصدراً رئيس�ياً للغذاء ومصدراً رئيسياً للربوتين 
ألَْكثَر من بليون ونصف إْنَسان، إلاّ ماليين اليمنيين 
يعان�ون من س�وء التغذية، فاليم�ن الفقير والذي 
يعاني من س�ْوء الغذاء يمتلك رشيطاً ساحلياً يقدر 
بحوايل 2400 ك�م، باإلضافة إَل وج�ود أَْكثَر من 
مائة وس�تين جزيرة، كما أن اليم�ن تتمتع بتوفر 
أَْكثَر من 350 نوعاً من األس�ماك واألحياء البحرية 

والمستَغل منها حتى اآلن 50 صنفاً.
وتتمت�ع الج�زر اليمنية بتنوع بين�ي وحيوي 
وتوفر مخزون س�مكي عىل مدار الع�ام، وبالتايل 
ف�إن القط�اع الس�مكي يعت�رب أه�م القطاع�ات 
الرئيس�ية والمهم�ة لالقتصاد اليمن�ي، وترتاوح 
نس�بة مس�اهمة قطاع األس�ماك يف الناتج المحيل 

بحوال 1٪.
ويعت�رب القطاع الس�مكي أحد أه�م القطاعات 
القتصادي�ة الواعدة وذلك بس�بب أنه يوفر األمن 
الغذائ�ي والكتف�اء الذات�ي لليمن، كم�ا أنه يوفر 
ُعمل�ة صعبة للبلد من عائدات التصدير الذي ُيعترب 
الثان�ي بعد النفط، كما أن�ه يوفر أَْكثَر من 70 ألَف 
فرص�ة عمل يف مج�ال الصيد و30 ألف�اً يف مجال 
الصناعات السمكية واألنش�طة األُْخَرى المرتبطة 
بالقطاع الس�مكي كالنقل والخدمات العامة، وعىل 
الرغم من أن المخزون الس�مكي يسمح باصطياد 
أَْكثَر من 350-400 ألف طن سنوياً دون أن يتأثَر 
ه�ذا المخزون إلاّ أن حجَم ما يتم اصطياده ما زال 
محدوداً ومس�اهمة هذا القط�اع يف الناتج المحيل 
اإلْجَم�ايل هي األُْخَرى ما زال�ت محدودة وضئيلة، 
وذل�ك لنخف�اض حجم النت�اج الس�مكي الناتج 
عن انعدام اس�تخدام الوس�ائل الحديث�ة لعمليات 
الصطياِد ووجود بعض المعوقات التي تعمل عىل 

عدم استغالل هذه الثروة الستغالل األمثل. 
وتبلغ عدد الجمعيات التعاونية الس�مكية أَْكثَر 
م�ن 128 جمعي�ة وبلغ ع�دد الصيادين 77.581 
صي�اداً وع�دد الق�وارب 17.632 قارب�اً ويمثل 
نش�اط الصطياد مص�دراً رئيس�ياً للعمل ولخلق 

دخل لبعض المناطق الريفية األَْكثَر فقر.
وبالت�ايل ف�إن القطاع الس�مكي يعترب من أهم 
القطاع�ات الرئيس�ية والمهمة لالقتص�اد اليمني 
وترتاوح نس�بة مس�اهمة قطاع األسماك يف الناتج 
المحيل م�ا بين )1-2(% وتق�در القيمة المضافة 
المتول�دة في�ه بحوايل 36486 ملي�ون ريال وفقاً 
آلخ�ر اإلحص�اءات، وبالرغ�م م�ن أن المخ�زون 
الس�مكي يس�مح باصطياد أَْكثَر م�ن 350 400- 
ألف طن س�نوياً دون أن يتأثر هذا المخزون إلاّ أن 
حجم ما يتم اصطياده ما زال محدوداً ومس�اهمة 
ه�ذا القطاع يف الناتج المحيل اإلْجَمايل هي األُْخَرى 
ل زال�ت محدودة وضئيلة وذل�ك لنخفاض حجم 
اإلنت�اج الس�مكي النات�ج ع�ن انعدام اس�تخدام 
الوس�ائل الحديث�ة لعملي�ات الصطي�اد ووجود 
بعض المعوقات التي تعمل عىل عدم استغالل هذه 

الثروة الستغالل األمثل.
ويتكواّن النش�اُط اإلنتاجُياّ لالصطياد الساحيل 
التقلي�دي من التعاوني�ات والجمعيات الس�مكية 
والصيادين األفراد ويبلغ عدد التعاونيات السمكية 
)114( تعاونية وجمعية سمكية عىل طول الرشيط 
الس�احيل للجمهورية وتمتلك حوايل17632 قارباً 
خش�بياً وفيربج�الس وع�ربي حتى ع�ام 2006 
م، أم�ا الصطي�اد الصناعي/ التج�اري فيمارس 
نش�اطه يف أعماق وأعايل البح�ار وتمثله الرشكات 
المختلف�ة يف القطاعين: األجنب�ي والخاص والذي 
يصطاد يف المناطق البعيدة من الس�احل، ويمتلك 
الق�وارَب الكبيرة المخصصة لصطياد األس�ماك 

القاعية والحبَّار والرشوخ.

الف�سل يالحق العدوان واأَْدَواته اقت�سادياً 

البنوك اليمنية تكّذب إعالم العدو وتؤكد استمراَر البنك املركزي يف تغطية الواردات 
  - متابعات

يالِحاُل الفشاُل الدادخ خأَْ َخاتاه يف ميتلف 
الجبهاات خبالتاوازي ماع االنتصاارات التاي 
يحققهاا ابطاال الجيش خاللجان الشادبية يف 
ميتلف  بهات الرف خالبطولة، خشلت أكي 
ح5لاة اعالمية يف إحداث أيَّة تغريات يف أَْساَدار 
رصف الد5لاة الوطنياة الرياال الاذي ال يزال 
صامداً كص5و  الشادب الي5ناي، بدد عدة أقل 
من شهر من نر شاائدة عجز البنك املركزي 
عان رصف مرتباات موظفاي الدخلاة عااخ  
املرتزقة محاخالتهم البتزاز البنك املركزي خلكن 
خلاف شاائدة مفضوحاة حيث اته5اوا البنك 
برخاع الدعم عان سالدتي الساكر خامرز عىل 
الرغام من أن رخاع الدعم ال يقاره البنك خان5ا 

يدخل يف نطااق اختصاص الحكوماة، ك5ا أن 
ميرلام الضديف الذي انجرخا خلفه لم يت5تع 
باأي غطااء مان املصداقياة، خامرز خالساكر 
سالدتان محررتاان مناذ سانوات خاملا تاان 
متوخرتاان بالساوق املحايل بوخرة خبأَْساَدار 
ميفضة خخصوصاً الساكر، إاّل أنهم است5رخا 
يف غيهام يد5هاون، إال أن البناوك الحكومياة 
خالياصاة نفات ُكّل ماا تام تداخلاه، خأكادت 
اسات5رار البنك املركزي الي5ني يف تقديم الدعم 
ختوخري الد5لة ام نبية لتغطية استريا  الق5ح 

خامرز  خن تغيري.
ك5ا أكد أن باقي السالع ما زالت تغطى من 
موار  الساوق مان تحويالت املغرتبن بشاكل 
رئييس خباقي املوار  امُْخَرى ما زالت مسات5رة 

رغم الظرخف الصدبة القائ5ة.
خأكد املدير التنفياذي لج5دية البنوك أح5د 

خاارع أن البناوك مسات5رة يف أ اء  خرلا بكل 
خدالياة ختغطية متطلبات التجاارة اليار ية 
للساوق املحيل، مدتياً أن ما نر من شائدات 
يف بدض املواقع اإلخبارية بان البنك املركزي قد 
أخقاف خطوَط الدعم لبدض املوا  امَْسااساية 
ليل لها أَْساااس مان الصحاة، خإن5ا تهدف 
يف  خ خره  البناك  سياساات  عاىل  التأثاري  إىَل 
اساتقرار سادر رصف الُد5لاة املحلياة، ك5اا 
أخضاح نائب املديار الدا  يف بناك الي5ن الدخيل 
مح5د عبدالص5د أن الحركة مسات5رة يف  خع 
الحاواالت اليار ياة خاالعت5ا ات املساتندية 
عىل ضوء اسات5رار  عم البناك املركزي لل5وا  

امَْسااسية )الق5ح خامزر خغريل5ا(.
خأشاار مسااعد مدير عاا  بناك التضامن 
اإلساالمي الادخيل عاارف عبدالغني اسات5رار 
الجهاو  الحثيثاة خالرتتيباات لرتحيال النقاد 

الفائض يف الساوق خالبناوك بالد5لة ام نبية 
لتدزيز أرصادة البنوك لدى البنوك املراسالة يف 

اليارج لتغطية احتيا ات االستريا .
ك5اا أكاد القائام بأع5اال املديار الداا  يف 
مرف الكري5اي للت5ويل امصغر اإلساالمي 
عيل الكري5ي اسات5رار التدخقاات الوار ة من 
تحوياالت املغرتبان خبصورة منتظ5اة خقيا  
البنوك بتو يه لاذه املوار  لتغطية احتيا ات 
اساتريا  السالع للساوق املحايل، خأكاد نائب 
الرئيال التنفياذي يف بنك التساليف التداخني 
خالزراعاي عبدالجباار ساالمة التازاَ  البناوك 
بالتد5يام الصا ر عن البناك املركزي خالياص 
بتغطية احتيا ات الحاالت اإلنَْساانية ختوخري 
الد5لاة ام نبياة للسافر بغارض الداالج يف 
اليارج خبالسادر الرسا5ي الصا ر من البنك 

املركزي الي5ني.

 العدوان يستهدف خزانات مياه النهدين بمديرية السبعين بأمانة العاصمة
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ِهْيـد:  ال�سيد َعبدامللك بدر الدين احلوثي يف خطاب مبنا�سبة الذكرى ال�سنوية لل�سَّ

خياُرنا الصموُد والثبات والتحرك لمواجهة الُعـْدَوان

أعوذُ باللِه من الشيطاِن الر يِم 
بسِم اللِه الرح5ِن الرحيِم

الح5اُد للاِه َربِّ الداملن، خأشاهُد أْن ال إلاَه إال اللُه امللُك 
ااداً عبُده خرساولُه خاتُم  الَحالُّ امُلباُن، خأشاَهُد أن ُمَح5َّ

النبين.
ااد خباِرْك عىل  ااداً خعىل آل ُمَح5َّ  اللَُّهامَّ صلِّ عىل ُمَح5َّ
اد، ك5ا صليَت خباركَت عىل إبَْراِليْم  اد خعىل آل ُمَح5َّ ُمَح5َّ
خعاىل آل إبَْراِليْم إنك ح5يٌد مجياٌد.. خارَض اللَُّهمَّ برضاك 
عن َصْحِبِه املنتجبن خعن سائر عباِ ك الصالحن، خارَض 
اَهااَ ة يف  ااَهَداء الذيان منحتَهم رَشَف الشِّ اللَُّهامَّ عن الشُّ
سبيلك ابتغاَء مرضاتك خنُرًة لل5ستضدفن من عبا ك، 
خمنحتهام مان خضِلك خكرماك خمجِدك ماا أعل5تنا به يف 
كتابك الكريم، حيُث قلت خقولك الحلُّ »َخالَ تَْحَسابَنَّ الَِّذيَن 
ُقِتلُواْ يِف َساِبيِل الّلاِه أَْمَواتاً بَاْل أَْحيَاٌء ِعنَد َربِِّهاْم يُْرَزُقوَن 
خَن ِبالَِّذيَن َلْم  َخِرِحاَن ِب5َا آتَاُلُم الّلُه ِمن َخْضِلِه َخيَْساتَبِْرُ
ْن َخْلِفِهْم أاَلَّ َخاْوٌف َعَليِْهْم َخالَ ُلْم يَْحَزنُوَن  يَْلَحُقاواْ ِبِهم مِّ
َن الّلِه َخَخْضٍل َخأَنَّ الّلَه الَ يُِضيُع أَْ َر  خَن ِبِنْد5ٍَة مِّ يَْساتَبِْرُ

اْل5ُْؤِمِنَن«. 
 أيها اإلْخَوُة خامخواُت شادبَنا الايَا5َاني املسلم الدزيز 
ااَلُ  َعَليُْكاْم َخَرْح5َاُة اللاِه َخبََرَكاتُُه، خالساالُ  مع ُكّل  السَّ

اَهَداء خذخيهم. اإلعزاز خالتقديِر لكلِّ أرس الشُّ
 تَأتي لذه املناسبُة السنويُة الدزيزة الذِّْكاَرى السنويُة 
اة خحّساساة  اِهيْاد يف لذا الدا  يف ِظالِّ مرحلٍة ُمِه5َّ للشَّ
عاىل مساتوى املنطقاة خعاىل مساتوى خاقاع شادبنا 
ُ  ُكّل يوٍ  قواخاَل  ديدًة  الايَا5َاناي الدزياز الذي يُاَقاادِّ
ااَهَداء من الر ال خالنسااء، من الكبار خالصغار،  من الشُّ
ااَهَداَء  ُ  الشُّ من امَْطَفاال خالنسااء خمن الشاباب، يُاَقادِّ
يف ميا يِن القتال، يف ميا يان الرف، يف ميا ين البطولة، 
خلاو يوا ُه الُداْدَخان اإلْ ااَرامي يواِ ُه الُغاَزاة املدتدين 
ااَهَداَء من  ُ  الشُّ خاملجرمن الظاملن املساتكيين، خيُاَقادِّ
امَْطَفاال خالنسااِء خساائِر الناس يف امُلُدِن خالُقرى، الذين 
يقتلهام املدتدخن البُغاة الجائرخن املساتكيخن عبثاً بغري 

اً خاستكباراً يف امَْرض. َحلٍّ ظل5اً خُعاْدَخاناً ختجيُّ

محطة مهمة الستذكار مآثر الشهداء
اة  ِهيْاد لذه املحطة امُلِه5َّ إننا يف الذِّْكاَرى السانويِة للشَّ
اَهَداَء خنَْستَذِْكر مآثَرلم، خنَْستَذِْكُر  التي نَْستَذِْكُر خيها الشُّ
منهام ما يزيُدنا يف عزمنا خيف ثباتناا خيف ُص5ُاْو نا لنكوَن 
أقدَر عاىل مواَ هة التحديات خامخطار التي ال تنفكُّ عاماً 
تنا خيف بلدنا عىل خ ه  إثار عاٍ  يف ِظالِّ الواقع املؤساف مُمَّ
اِهيْاد لذه الذِّْكاَرى  اليصوص يف الذِّْكاَرى السانوية للشَّ
ااَهَداء الذي لو أرقى  ااة التي لي ت5جيٌد لدطاء الشُّ امُلِه5َّ
اِة للدز  عطاًء خأسا5ى ما يجوُ  به اإلنَْسااان خث5رته ِلألُمَّ
يَّة، لذه الذِّْكاَرى لي أَيْضاً إحياٌء للرخحية  خالنر خالُحارِّ
ااة لي أَيْضاً  ااَهَداء يف خ دان امُمَّ املدطاءة الصامدة للشُّ
يَّة  اَهَداء طريِل الُحارِّ تَأكيٌد عىل مواَصلة السري يف  ْرِب الشُّ
خالكرامة خالدزة خاالساتقالل، لي أَيْضااً احتفاٌء ختقديٌر 

اِة ب5سئوليتها تجاَلهم. اَهَداء ختذكريٌ ِلألُمَّ مرس الشُّ
 خلهاذا املناسابة ُكلُّ لذه امََل5يَّاة ُخُصْوصاً يف الظرف 
اَهَداء  اَهااَ ُة لها  الالٌت خاسادٌة، الشُّ الذي نديشاه، خالشِّ
ُ بَجالٍء ما ي5كن  اًة تَُديِّ بشاها تهم يُاَقادِّمون  اللًة ُمِه5َّ
أن يداّيَ به عان املظلومية عن مظلومياة املظلومية، عن 

اَهَداُء يف ميدان القتال  مظلومية لؤالء املستضدفن، خالشُّ
خلم يوا هاون املدتدين خُشااَهَداُء املظلومية يف املناطل 
خالُقاَرى مان امَْطَفاال خالنسااء خساائر املساتضدفن، 
الج5ياع يُقتلاون بغارِي حال خينالهام لاذا الظلاُم الذي 
يصاُل إَِلاى حادِّ االساتهداِف لحياتهم، لذا لو من أشاد 
اُر  أَنْاَواع الظلم من أقى أَنْاَواع الظلم حين5ا يد5اُد امرَْشَ
خالطُّاَغاااة خاملجرمون خاملساتكيخن من بني اإلنَْسااان 
عاىل إْزَلاااق أَْرَخاح اآلخرين خسافك  مائهم خاساتباحة 
حياِتهام خالد5ل عاىل إبا تهم، لاذا يَُدّيُ عان مظلوميٍة 
كباريٍة يف املساتضدفن املساتهدخن املظلومان املبغاي 
عليهم، خلو يف نفل الوقت يدلُِّل عىل مدى اإلْ ااَرا  مدى 
السوء مدى الطغيان مدى اإلخالس امَْخااَلقي خاإلنَْسااني 
لدى قاوى الر خاإلْ ااَرا  التي تصل يف خحشايتها إَِلاى 
لذا املساتوى من الُداْدَخانية خالطغيان، ختساتبيح حياَة 
بني اإلنَْسااان التي  دلها اللُه غاليًة، لذا اإلنَْساان الذي 
كّرماه اللاُه خأرا  اللُه له أن يدياَش كري5اً عزيازاً يف لذه 
الحياة خأن يسا5َو يف لذه الحياة، يظلم إَِلاى لذا املستوى 
ااَهَداُء خلم يُقتلون  من الظلم خيساتهدف يف حياته، خالشُّ
ب5ظلوميتهم التي نشالدلا حين5ا تدرض شاشة التلفاز 
ااَهَداء لي لدنة عىل  تلك املشاالَد املأساخية خاملي5َة للشُّ
الظاملن عاىل املجرمن الذين ساّو خا خ اَه الحياة الذين 
مألخا الحياة بؤساً خحّولوا خاقَع البرية إَِلاى خاقٍع بئيٍل 

ملؤه املداناة ملؤه االحساس بالظلم.
اَهااَ ُة بقادر ما تدّيُ عان املظلومية لاي أَيْضاً   خالشِّ
أ ىل تدبارٍي عن القيام خعن امَْخاااَلق، خشاهداُء املوقف 
الَحّل الذين يقفون يف خ ه الطغيان يف خ ه الظلم يف خ ه 
املجرمان الذين يسادون إلَقااَمة الَحااّل خإلقامة الددل 
ااَهَداُء إن5ا  الذيان يداخدون عن املساتضدفن، لؤالء الشُّ
قّدماوا حياتَهم خلم منَشادُّخن نحَو الله ُسابَْحانَُه َختََداىَل 
أخالً، خلم يُدِركون مسائوليتَهم تجاَه اآلخرين، خثانياً إن5ا 
انطلقوا بقيم عظي5ٍة خعزيزة إنَْسااانية عالية لديهم من 
املشااعر اإلنَْساانية خامحاسيل اإلنَْسااانية ما  دلتهم 
يتأملون حين5ا يَرخن الظلَم حين5ا يشالدخن الطغياَن خال 
يقفاون مكتويف اميدي يتفرَّ ون عاىل الواقع من حولهم 
خيشاالدخن الظلاَم خيشاالدخن الجري5اة خيشاالدخن 
االستباحة لحياة الناس خيشالدخن الطُّاَغااَة خاملجرمن 
خالظاملن خاملفسادين يرتكبون أبشاَع الجرائام، ال، خلم 
ذخخ عاز، ذخخ إبااء، ذخخ شاهامة، خلم يف نفال الوقت 
لديهم حل املسائولية الدينية ما بينهام خبن الله بحكم 
انت5ائهم إَِلاى لذا الدين اإلْساااَلمي الدظيم الذي يفِرُض 
عىل منتسابيه خاملنت5ن إليه أن يكونوا قّوامن بالقساط، 
أن يكونوا عوناً لل5ظلومان، خأن يقفوا خصوماً للظاملن 

خاملستكيين.
5ُاْو  خالشجاعة   رخُح الدطاء خاإليثار خالتضحية خالصُّ
ااَهَداُء  خالثباات، ُكّل لاذه املداناي خالقيام اختزنهاا الشُّ

ختَاَحاّركاوا خلام يح5لونهاا خعاّيخا عنهاا مان خاالل 
مواقفهام خثباتهام خُص5ُاْو لم خيف النهاية شاها تهم، 
عّيخا بذلك كله عن لذه القيم خ ّسادخلا يف أرض الواقع 
موقفااً خع5الً ختضحيًة خعطاًء ال يسااخيه عطاٌء يف خاقع 

اإلنَْساان.

َهـاَدُة استعداٌد عاٍل للتضحية الشِّ
اَهااَ ُة لاي عبارة عن اساتددا  عااٍل للتضحية   خالشِّ
يُتاّوُج خداالً بتلاك التضحياة، لاذا الجاناُب لاه أل5يته 
القصاوى يف خاقاع املساتضدفن، ُخُصْوصااً خالطُّاَغااُة 
يف  خاملفسادخن  خالظاملاون  خاملساتكيخن  خالجائارخن 
امَْرض بنزعتهام الُداْدَخانية خالريارة بحقدلم بكيلم 
بطغيانهم بسالوكهم اإلْ ااَرامي ي5ارساون بحل الناس 
الساطوَة خالجايخت خالظلام؛ محاخلًة الساتدبا  الناس 
ختركياع النااس خإذْاَلل النااس خالتحكام بالنااس يف ما 
يحّقُل مصالحهم الجائرة خليل املصالح املرخعة، إن5ََّاا 
املصالاُح الجائرة خي5ا يلبي رغباِتهام الريرَة خنزعاتهم 
الطغيانياة خاالساتدالئية، خيحاخلون أن يكبّلاوا املجت5ع 
بقياو  خأغاالل اليوف خالرتلياب لريكَع لهم، ليستسالَم 
لهام، لييضع لهام، لينحنَي لهم خيحققون ما يشااؤخن 
خيريادخن لكن حين5ا يكوُن مجت5داً حراً، مجت5داً عزيزاً، 
مجت5داً ال يزال يتشابُّث بإنَْساانيته خكرامته التي أرا لا 
اللاُه له، مجت5داً يدياش اإلي5َْاان باللاه خاإلي5َْاان باليو  
اآلخار خاإلي5َْااان بالحال خاإلي5َْاان بالدادل ي5قت الظلم 
ي5قت الظاملن ي5قت الفساا  ال يقبال بالباطل، مجت5داً 
كهذا يديُش االستدداَ  الدايل للتضحية يف مقابل أن يديَش 
كري5اً حراً عزيزاً ال يساتدبُدُه أحٌد مان  خن الله خال يَُدبُِّد 
نفَساه إاّل لله ربِّ الداملن.. لذا املجت5اع الذي يديش لذا 
املساتوى الدايل من االساتددا  للتضحية لو الذي يت5كن 
بتوخيال الله تدااىل خبهذه الرخحياة الدالياة، يت5ّكُن من 
كار  ايخت الطُّاَغااة خالظاملان خاملفسادين، خيكون 
يَُّة خأْن  خداالً  ديراً باأن يديَش حراً خأن تتحقَل لاه الُحارِّ
ال يساتدبَده أحٌد من  خن الله ُسابَْحانَُه َختََداىَل، خإذن لذا 
املساتوى الدايل من االساتددا  للتضحية لاو الذي يؤلل 
اااَة للثباات يف مواَ هاة التحدياات خامخطاار مه5ا  امُمَّ
كانت، مه5ا عظ5ت، مه5اا تكالبت قوى الر خالطغيان 
بكل إْ ااَرامها خخحشايتها، خبكل ما ت5لكه من خساائل 
القتال خالتدمري ال تساتطيع أبداً أن تساتبدد ختقهر ختذل 
ختتغلب عاىل مجت5ع يح5ل لذا اإلي5َْااان خلذه الرخحية 

خلذا التو ه خلذا الوعي.
الً  إن ذلاك ي5ناح املجت5َع املؤماَن صالبًة خثباتااً ختح5ُّ
عاليااً يف مواَ هة التحديات، خيحظاى حينَئٍذ ب5دونٍة من 
الله ختوخياٍل من الله خنٍر من الله، خشادبُنا اليو  خلو 
يوا اه ما يوا ُهه مان طغيان خاساتكبار خإْ ااَرا  من 
ائيْل  قاوى الر املتكالبة عليه خعىل رأساها أَمرياكا خإرْسَ

 َأمريكا رأيتموها طغيانًا وإْجَرامًا في أشالِء َأْطَفالكم 
في أشالء نسائكم في خراب بيوتكم ومدنكم وقراكم 

  الديُن الوهابي 
الذي ال يُمتُّ 

لإلْسـاَلم بصلة، 
رأيناه وحشيًة 

ال تعرف معنًى 
لإلْنَسـانية وال 

شفقًة وال رحمة ال 
بكبير وال بصغير وال 

بطفل وال بامرأة

  علينا الحذر من 
التقصير والتفريط، 
والحذر من التواني 
في ُكّل الجبهات، 

ومسؤوليتنا 
جميعًا أن نسعى 
لزيادة مجهودنا 
في التصّدي لهذا 
الُعـْدَوان ما دام 
قائمًا ومستمرًا 

ألقى السيُد عبدامللك الحوثي خطاباً  5الريياً ب5ناسبة 
الذكرى السنوية للشهيد بثته قناة املسرية، تحدث خيه عن 
أل5ية إحياء لذه الذكرى باعتبارلا محطًة مه5ًة نستذكر 

خيها الشهداء خمآثرلم الدظي5ة خنتزخ  منها يف عزمنا 
خثباتنا خص5و نا يف موا هة التحديات خامخطار.

ك5ا حث السيد عبدامللك الحوثي الشدب الي5ني عىل التحرك 
الجا  ملوا هة الددخان، مشرياً إىل النزعة الريرة خالحقد 

خاإل را  خالتوحش ممريكا خإرسائيل خالنظا  السدو ي خع5الئهم ال ي5كن 
أبداً يف خاقع البر أن يواَ َه إال بلغة التصدي خاملوا هة بالجها  يف سبيل الله، 

ك5ا حذر من التواني خالتقصري يف كل الجبهات.
خخاطب النظاَ  السدو ي قائالً: خدماتكم ممريكا خإرسائيل املكشوخة 

ليل يف مصلحتكم، خالله إنكم ليارسخن خاملداناة التي ألحقت5ولا بشدوب 
املنطقة خالنكبات يف نهاية املطاف ستحل بكم عقاباً من الله خلن يكون أخلئك 

أخخياء مدكم.
خإىل املدجبن بأمريكا قال السيد عبدامللك الحوثي: أَمريكا رأيت5ولا طغياناً 

خإْ َراماً يف أشالِء أَْطَفالكم يف أشالء نسائكم يف خراب بيوتكم خمدنكم 
خقراكم.

صدى املسرية تنُرُ النص الكامل لليطاب:
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خمان يلف لفها خيدخر يف خلكها من امعراب خعىل رأساهم 
النظاُ  السدو ي الد5يل الجائر الذي  دل من نفسه أ اة 
بيد قوى الر الداملية ترضب به شادوَب املنطقة ختيّرُب 

به أمن خاستقرار املنطقة.
 شدبنا يحتاُج إَِلاى ترسيخ لذه الثقاخة، إَِلاى ترسيخ 
اَهااَ ة خاالساتددا  الدايل للتضحياة؛ منها يف  ثقاخاة الشِّ
نهاية املطاف لي ثقاخاة البقاء، لي الثقاخة التي تح5ي 
ااُة..  ااُة التي تص5ُاُد بها امُمَّ ااَة التاي تدتزُّ بها امُمَّ امُمَّ
ااة خالبرية يف لذا الدر بشاكل عا  لي  خمحناة امُمَّ
محناة كبرية خلي نتاُج لي5نة قوى الر خالطغيان خعىل 
رأساها أَمرياكا الشايطان امَْكَي، نتااُج الهي5ناة خالقوة 
خالت5كُّان لقوى الر إن5ََّاا نتااُج تقصري عىل مدى قرخن 
من الزمن انتج يف الواقع الداملي، انتج لذا الواقع املؤسف، 
انتاج قوى رش تتحكم يف خاقع البرية، تطغى ختساتكي 
ختظلم خت5ارس الجيخت بحل البر، ختفساد يف امَْرض، 

تديُث يف امَْرض خسا اً خالله ال يحب املفسدين.
 املؤِساُف يف خاقاع البرية أن حالَة الاراع بن اليري 
خالر لي حالٌة خاقديٌة يف خاقع البر است5رت منذ خقت 
مبكر، خليسات بحالة  ديدة خإن كانت تتداَظُم من حن 
آلخار نتيجَة لي5ناة قوى الار خاالساتكبار خالظاملن، 
خالاراع بن اليري خالر يتجساُد يف الاراع ما بن من 
ينت5اي لليري خما بن من ينت5ي للر، خلذه حالة مبكرة 
يف خاقع البر، الله ُسابَْحانَُه َختََدااىَل خثّقها لنا يف الُقاْرآن 
الكريام منذ املرحلاة املبكرة خامْخىَل للو او  البري عىل 
امَْرض، اللاُه ُسابَْحانَُه َختََدااىَل لياأ اإلنساان خمنحه من 
القابلياات خالدناارص خاإلْمَكانياات خالقادرات ما ي5كن 
أن يساتفيَد باه يف الَحاّل خاليري خيتَاَحااّرك به يف الَحاّل 
خاليري خما ي5كن أن يَحاّركه يف اتجاه الر خلديه القابلية 
من يتجه اتجاه اليري أَْخ يتجه اتجاه الر، خلذلك قال الله 
ُسابَْحانَُه َختََداىَل »َخنَْفٍل َخَما َساوَّاَلا َخأَْلَه5ََهاا ُخُجوَرَلا 
َختَْقَواَلاا«، لذا اإلنَْسااان ملهٌم للفجاور خملهم التقوى 
»َخَلَديْنَاُه النَّْجَديِْن«، أله5ه اللُه خعّرخه يف خ دانه خض5ريه 
الفجاور خالتقوى ي5يز خيادرك خلدياه القابلية من يتجه 
لاذا االتجااه أَْخ ذاك االتجاه ثم يف خاقع الحيااة ليَّأ له ما 
يف السا5اخات خامَْرض، ساّير له ما يف السا5وات خامَْرض 
له مسائوليًة كباريًة يف خاقع الحيااة، خقال ُسابَْحانَُه  َح5َّ

اَلا«. َختََداىَل »َقْد أَْخَلَح َمْن َزكَّاَلا َخَقْد َخاَب َمْن َ سَّ

الصراع أزلي بني قوى الخري وقوى الشر
 منذُ الو و  الباري امخل خالُقاْرآن الكريم يحكي لنا 
بداياَة لذا الاراع خبواعث لذا الاراع، خكيف أن نزعة 
الار خنزعة الطغيان خنزعاة الفجور كانت سابباً كبرياً 
لل5شااكل يف خاقاع الحياة، خقال ُسابَْحانَُه َختََدااىَل »َخاتُْل 
«، الحظوا مناذ بداية الو و   َعَليِْهاْم نَبَأَ ابْنَاْي آَ َ  ِباْلَحلِّ
البري بدأت لذه املشااكُل يف خاقع البار، »َخاتُْل َعَليِْهْم 
نَبَاأَ ابْنَْي آَ َ  ِباْلَحلِّ إِذْ َقرَّبَا ُقْربَانًا َختُُقبَِّل ِمْن أََحِدِل5َا َخَلْم 
يُتََقبَّاْل ِماَن اآْلَخِر«، قرَّبا قرباناً إَِلاى اللاه ُكلٌّ منه5ا قّرب 
قرباناً، خالله ُسابَْحانَُه َختََداىَل تقبّل من أحدل5ا خلكنه لم 
يتقبّل قربان اآلخر؛ لسبب من اآلخر نفسه قال: مقتلنك.. 
خاوراً اتجاه بددائياة خبنزعاة رش خبنزعة حقاد خبنزعة 
حساد إَِلاى من؟!، إَِلاى أخياه ليو ه له لذا التهديد خلذا 
الوعيد، قال: مقتلنك.. لو لم يفدل به شيئاً خلم يدتِد عليه 
خلام يظل5ْه خلم يساتفزه خلم يصدر مان  انبه أيُّ يشء 
ضاده، لكنه ح5ل تجاله خلو أخاوه ُكلَّ لذا الحقد، خكل 
لذه الحالة الددائية الشاديدة ختو ه إَليْه بالوعيد بالقتل 
قال: إن5ََّاا يتقبَُّل اللُه من املتقن. ليسات مشاكلتك عندي 
مشاكلتك عند نفسك، مشكلتك خلٌل يف التقوى، أنت لسَت 
متقيااً لله؛ خلذلك اللاُه لن يتقبل منك قربانَك، خلسات أنا 
مشكلتك حتى تسادى إَِلاى قتيل خإىل التيلص مني.. لذا 
اآلخُر الاذي تقبل الله قربانَه لو من املتقان يح5ل إَراَ َة 
اليري خيح5ل نفسيًة زكية سال5يًة ملؤلا املحبة خملؤلا 
َّ يََدَك ِلتَْقتَُلِني َما أَنَا ِببَاِسٍط يَِدَي إَِليَْك  اليري »َلِئ بََسطَت إيَِل
ِمَْقتَُلاَك«، أنا ال أح5اُل تجالك إَراَ َة الار خال إَراَ ة الدداء 
خال أرياد أن اعتدَي عليك خإني أخاُف اللَه رب الداملن، منه 
لكذا اإلي5َْااُن الحقيقي الصا ق، لو يجدُل عند اإلنَْساان 

حالًة من االنضبااط خالتقوى، خال يح5ُل الارخَح الددائية 
تجاه اآلخرين بغاري حل »إِنِّي أُِريُد أَن تَبُاوَء ِبِإث5ِْي َخإِث5َِْك 
َختَُكاوَن ِمْن أَْصَحاِب النَّاِر َخذَِٰلاَك َ َزاُء الظَّاِل5َِن«، الحظوا 
يف ُكّل ماا يح5له لذا من اليري مان إَراَ ة اليري خيف ُكّل ما 
يُاَقادِّمه من املوعظة الحسنة من التذكري مخيه بيطورة 
َ  عىل مثل لذا الفدل لو لم يستفز، خيوا ه كالَ   أن يُاَقادِّ
أخيه بكال  قاٍس خيقابله أَيْضاً بالتهديد خالوعيد، خيقول: 
كال ماا  مات خ هَت إيلّ لذا الاكال  تفّضل، خيباا ر إَِلاى 
مها 5ته خاالعتداء علياه، ال، لو قال أنا ال أح5ُل تجاَلك 
نزعاة الار خال الداداء، خال أريد أن اقتلك خأناا أخاف الله 
رب الداملن، خمشكلتك لي لديك أنت ليست عندي أنا حتى 
تتيلص مناي خإذا أقدمت عىل خدل كهذا خهو خطٌر عليك 
سايضيُف لك إث5ااً إَِلاى آثاماك املاضية التاي حالت بينك 
خبان أن يتقبََّل اللُه منك قربانَك إث5ااً إضاخية، آثا  القتل 
خاالعتاداء عيلّ كُجار  كبري خطري عاقبته النااُر.. الحظوا 
اة بليغٌة نبّهه عىل خطاورة لذا الفدل، إنه  موعظاٌة ُمِه5َّ
الظلام  زاؤه  هنم،  ازاؤه عقاُب الله ُسابَْحانَُه َختََداىَل، 
خ5اذا كانت النتيجة »َخَطوََّعْت َلُه نَْفُساُه َقتَْل أَِخيِه َخَقتََلُه 
يَن«، مع ُكّل ما يتسُم به أخوه خيتصف  َخأَْصبََح ِمَن اْلَيارِسِ
به أخوه من إَراَ ة اليري، من طيب الكال ، من نصح القول، 
من التدامال اإليَْجاابي، من لذه الرخحياة اإليَْجاابية، لم 
ينفع ذلاك خيه خما قدماه إَليْه من التذكاري خالتحذير من 
عاقباة ماا ي5كن أن يرتتب عىل  ري5تاه إْن لو قتله، مع 
ُكّل ذلك ساّهلت خيّرت خلّونت له نفُسه اإلقداَ  عىل لذه 
الجري5ِة خقتله خأصبح من اليارسين، خلكذا است5ر لذا 
املسااُر يف خاقع البر.. إن خاقاَع البر َمن يح5لون لكذا 
نزعاة عدائية، مان لديهام ُكّل لذا الر خكل لاذا الحقد 
خكل لذه امنانية خكل لذا االستهتار باإلقداِ  عىل  ري5ة 
كهاذه الجري5ة، عىل اساتهداف حياة الناس خاالساتهتار 
بحيااة الناس خالالمبااالة تجاه ما يفدلاون بالناس، خما 
يُاْقِدمون عليه، مه5ا كان بشاداً خإْ ااَرامياً خبدخن حل 
خبادخن مير؛ خلذلك قال الله ُسابَْحانَُه َختََدااىَل عقب ذلك 
اِئيَل أَنَُّه َمن َقتََل  مباارشة »ِمْن أَْ ِل ذَِٰلَك َكتَبْنَا َعىَلٰ بَِني إرِْسَ
نَْفًساا ِبَغرْيِ نَْفٍل أَْخ َخَسااٍ  يِف اْمَْرِض َخَكأَن5ََّاا َقتََل النَّاَس 
ائيْل كانوا  َ 5ِيًدا«، يدني ليسات مساألة ساهلة، بنو إرْسَ
أُن5وذ ااً من الن5اذج البرية الكثارية يف حالة اإلْ ااَرا  
االساتهتار بحياة الناس خاالستبساط لقتل الناس خسفك 
 مائهام خإْزَلااق أَْرَخاحهم، خوّ ه اللاه لهم لذا التحذيَر 
خغّلظ عليهام لذه الجري5ة، خجدلها بهذا املساتوى »َمن 
َقتََل نَْفًسا ِبَغرْيِ نَْفٍل أَْخ َخَساٍ  يِف اْمَْرِض َخَكأَن5ََّا َقتََل النَّاَس 
َ 5ِيًدا«، تصبح  ري5تُه بهذا املستوى خكأنه قتل البرية 
 5يداً، ختصّورخا، يدني عندماا ننُظُر إَِلاى قاتل إَِلاى أنه 
مثالً قتل ألَف شايص بغري حل أَْخ قتل ألَفي شيص بغري 
حال، أَْخ نقاوُل مثالً قتال عرة آالف امارأة خطفل، كيف 
ساتكون نظرتُناا إَليْاه، أَْخ عرين ألفااً أَْخ ملياون طفٍل 
مثالً، كيف ساتكون نظرتنا إَليْه، إنه غاية يف اإلْ ااَرا ، يف 
الحقد، يف التوحش، يف التجر  من اإلنَْساانية، لكن خكأن5ا 
قتال النااَس  5يداً، النااس بكلهم، مع التد5يام با«ال« 
الناس أضاف إَليْه عبارة  5يداً خكأن5ا قتل الناس  5يداً 
خمان أحيالا خكأن5اا أحيا النااَس  5يداً، خلهاذا نلحظ 
يف تو يهاات الله ُسابَْحانَُه َختََدااىَل، يف لديه، يف كتبه، مع 
رسله خمع أنبيائه، لناك سدٌي كبريٌ يف تذكري اإلنَْساان، يف 
ترشيد اإلنَْساان؛ ليُْدِرَك خطورًة  ري5ة القتل خاالستهتار 
بحيااة النااس خالتددي عىل الناس خساوء ذلك خما يرتتب 
عىل ذلك خآثار ذلك يف خاقع الحياة خمن أحيالا خكأن5ا أحيا 
النااس  5يداً، خدالً مسااعي الحفاظ عىل حيااِة الناس 
بشاكل صحياح بحلٍّ لهاا لذا الفضاُل، لهذا ام ار، لهذا 
القدر خاملساتوى من القي5ة، خكأن5اا أحيا الناَس  5يداً، 
نُْهم بَْدَد ذَِلَك  »َخَلَقْد َ اءتُْهْم ُرُسالُنَا ِبالبَيِّنَاِت ثُمَّ إِنَّ َكِثرياً مِّ

ائيْل. ُخوَن«، لم ينفع ذلك يف بني إرْسَ يِف امَْرِض َل5ُْرِ
 إذن خ5اع الُجهاد الكباري مان تغلياظ الجري5اة، من 
التنبياه عىل خطورتهاا، من الوعيد عليهاا بالنار خبدذاب 
اللاه خبسايط الله خب5قت الله، ذلك لام ينفع يف كثري من 
البار، يدني يف خاقع البر من ال ينفُع منهم أن تتداطى 
بإيَْجاابياة، ابان آَ   الذي خا ه خعيد أخياه ختهديد أخيه 
خقساوة أخياه خا هه بطياب الاكال  بإيَْجاابياه التامِة، 
باللطاف من القول بالنصاح خالتذكري خمن ال ينفع مدهم 
الوعيد اإللهي بجهنم حتى خبالنار خالدذاب الدظيم خمن ال 
ينفع مدهم تغليُظ الجري5ة ختقبيحها خكأن5ا قتل الناس 

 5يدااً من ال ينفاع مدهم ُكلُّ ذلك ال عظاة ال موعظة ال 
أن تتداطاى بإيَْجاابية ال أن تتاو َ  ال أن تكوَن عىل أرقى 
مستوى من االنصاف خالتفالم، من ال ينفع منهم ُكلُّ ذلك 
مه5ا كناَت إيَْجاابياً مه5ا كنَت منصفاً، مه5ا كنت خ ياً، 
مه5ا طيباً، مه5ا كنَت محسناً، مه5ا كنَت ناصحاً، مه5ا 
كنَت عا الً، إن5ََّاا يز ا خَن قسوًة خ رأة عىل استهداخك.

بدد ذلك مبارشًة ماذا يقول الله ُسابَْحانَُه َختََداىَل: »إِن5ََّا 
َ اَزاُء الَِّذياَن يَُحاِربُوَن اللََّه َخَرُساوَلُه َخيَْساَدْوَن يِف اْمَْرِض 
َخَسااً ا أَْن يَُقتَّلُوا أَْخ يَُصلَّبُوا أَْخ تَُقطََّع أَيِْديِهْم َخأَْرُ لُُهْم ِمْن 
ِخاَلٍف أَْخ يُنَفْوا ِمْن امَْرِض«، تقول له يا أخي أنا رشيُكك يف 
اإلنَْسااانية خأنا أخوك يف اإلْسااَل ، تدال لنتفالَم لنتحاَخَر 
لنحلَّ أي مشااكل بيننا بالحوار خالتفاُلم عىل أََسااس من 
الددل، عىل أََسااس من االنصاف، يُجيُب عليه بأختك أَنَْواع 
امسلحة، ليقتل قدر ما استطاع من أَْطَفاال خنساء خكبار 

خصغار.
 أي خحشاية لذه أي إْ ااَرا ؟!، لذه النزعة الريرة، 
ش ال ي5كن أبداً  لذا الحقُد الفظيع لاذا اإلْ ااَرا  خالتوحُّ
يف خاقع البار أن يواَ َه إاّل بهذه اللغة، لُغة التصّدي، لُغة 
املوا هاة لي التي ي5كن أن تُحادَّ منه، لي التي ي5كُن أن 
تقاَي البرياة منه قدَر اإلْماَكان إَِلاى حد كباري إَِلاى حد 
بدياد، خإال لناك َمن لو يتاح لاه أن يقتَُل بدخن أن يؤاخذ، 
بادخن أن ي5ُنَع، بدخن أن يحاال بينه خبن ذلك لقتَل يَومياً 
بادخن تار   خلقتل بدخن حادخ  طول حياته لبقاي يقتُُل 
النااَس بكل اساتهتار خال مباالت، لبقي يادخُس عىل حياة 

الناس خيرتكب بحقهم أبشع الجرائم  خن مباالت.

واقُع البشرية اليوم
 لاذا لاو الواقُع الاذي تديُشاه البرية، لاي الحالة 
الواقدية؛ خلذلك رشع الله سبحانه ختداىل الجهاَ  يف سبيله 
خلاو غني، الجها  يف سابيل الله ليل مدنااه حالة  خاع 
عن الله بأن لناك َمن يشكل خطورة عىل الله خيطلب اللُه 
من عبا ه أن يداخدوا عنه أَْخ أن لناك َمن يشاكل خطورة 
عىلُ ملك الله أَْخ عىل سالطانه، الله ليل مستضدفاً خليل 
بحا اة محاد أن يداخع عنه، لاو املحياي خامل5يت، خلو 
اليالال خلو املبِدئ خلو املديد، خلاو القالر خوق الدبا ، 
خحيااة البر بيده ختحت سالطانه خقهاره، حين5ا يقول 
لناا: »إن5ََّاا  ازاُء الذين يحارباون اللَه خرساوَله«، ماذا 
يدناي؟!، نارى يف لذا  اللاًة عجيبًة خعظي5اة عىل عظيم 
قداساة  ين الله، مادى الدناية الكبرية بالبار بالناس، 
يف الديان اإلْساااَلمي مكانتهام يف اإلْساااَل  أن الله يجدل 
الُدااْدَخاَن عىل عباا ه، الظلم لدبا ه، التدادي عىل عبا ه، 
التيريب لحياة عبا ه، يجدلاه حرباً مده؛ ليدي بذلك عن 
مكاناة عبا ه لدياه خعن خطاورة التيرياب يف حياتهم، 
التددي عىل حياتهم، التجاخز بالحل خيهم،  دل املساألة 
ب5ثابة حرب مده، لذا عندما يكون لديك مثالً لدي مكانة 
عزيازة خأقول من حاربك خهو يحاربناي من اعتداء عليك 
خهاو يد5ل ضدي بهاذه املكانة الكبرية للبار عند ربهم 

للناس لدى الله.
اُر   خحين5ا يأتي َمن لديهم نزعة الر حين5ا يأتي امرَْشَ
خالطُّاَغااة خاملجرمون ب5ا لديهم من رش خحقد خكي ختجي 
خاساتهتار بحياة الناس، يدتدخن خيتجااخزخن الحرمات 
خالحقوق، يفسادخن، يقتلون، يبطشون، يتجيخن، لذه 
الحالة يوّصفها اللُه ُسابَْحانَُه َختََدااىَل بأنها حرب مدهم، 
ااة ملوا هتها، خيداد من يتَاَحااّرك لذا  ثام يَحااّرك امُمَّ
التَاَحااّرك بالنر، خلذلك أتى عقاب ذلك مبارشًة »يَا أَيَُّها 
الَِّذيَن آَمنُاوا اتَُّقوا اللَّاَه َخابْتَُغوا إَِليِْه اْلَوِسايَلَة َخَ اِلُدخا يِف 
َساِبيلِِه َلَدلَُّكْم تُْفِلُحاوَن«،  اِلدخا َمان؟!،  الدخا أخلئك 
ار الذين إن تركت5ولم لم يرتكوكم، إن ساكتم عنهم  امرَْشَ
لم يساكتوا عنكام، الذين لم مدتادخن، مدتدخن حتى لو 
لم تتكل5وا مدهم، حتى لو لم تشاّكلوا عليهم أيََّة خطورة، 
حتاى لو لم يصدر منكام تجالهام أيُّ رش، أي خطر، أي 
رض لان يرتكوكام، لم خطار عىل الناس عاىل أمنهم عىل 
اساتقرارلم، لام يسادون َ ائ5ااً إَِلاى اساتدبا  الناس، 
إَِلااى التحكم يف النااس، ثم ليل لإلنَْسااان يف حياته خال 
يف م5تلكاتاه خال يف خ و ه أيَُّة قي5ة لديهم، بكل بسااطٍة 
يساتهدُف لك قرية آللة بالساكان، خيد5ل عاىل إبا ة ُكّل 
ساكانها خال يبايل!!، املساألة لديه طبيديٌة ك5ا ترب أنت 
رشبة مااء، أي حقد؟، أي إْ اااَرا ؟، أي طغيان؟؛ خلذلك 
تَأتاي لذه اللهجة القوية خالشاديدة يف الُقااْرآن للتصدي 

  مهندُس هذه 
المآسي كلها هو 

الشيطاُن اأَلْكَبُر 
َأمريكا وإْسَرائْيل 

واآلخرون أدوات قذرة 
رضوا ألنفسهم هذا 
الدور.. وال يشّرف أيًا 

كان أن يجعَل من 
نفسه خادمًا أَلمريكا 

ومشتغاًل لمصلحة 
إْسَرائْيل

  ليس على 
المستضعفين أيَُّة 

الئمة حينما يقاتلون 
اأَلْشَراَر والطغاة 

والمجرمين، بل لهم 
الشَرُف، َوالمجد، 

َوالعزة، هذه هي 
الكرامة لذاتها

  ُلغة التصّدي 
والمواجهة هي 

التي يمكن أن تقَي 
البشرية من النزعة 

الشريرة والِحقد 
واإلجرام والتوّحش

  أنصح النظام السعودي والقوى العميلة 
ألمريكا وإسرائيل: خدماتكم ألمريكا وإسرائيل 

المكشوفة ليس في مصلحتكم، واهلل إنكم 
َلخاسرون والمعاناة التي ألحقتموها بشعوب 

المنطقة والنكبات في نهاية المطاف ستحل بكم 
عقابًا من اهلل ولن يكون أولئك أوفياء معكم

خطاب السيد
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ار خالطُّاَغااة خالفاسادين خلاذه النزعة نزعة  لاكل امرَْشَ
الار الُدااْدَخان اإلْ اااَرا  لدى خريل مان البر عىل مر 
التأرياخ، خالحظوا عندما نجُد يف الُقااْرآن الكريم خنجد يف 
التأرياخ ما يحكياه اللُه عن مدانات امنبيااء، امنبياء لم 
أرقى الناس أَْخااَلقاً، أعظم الناس إي5َْااناً خكرامة خحرصاً 
عىل مصلحة البرية، لام أزكى الناس ألدى الناس، لم 
دخن الك5ال اإلنَْسااني، لم يجسدخن القيََم الفطرية  يَُجسِّ
خاإللهياة يف خاقاع الحيااة، امَنْبيَااء باكل عظ5تهام بكل 
كرامتهم بكل ما لم عليه خيتصفون به من اليري خالهدى 
خالزكاء خإرا ة اليري للنااس كان لهم أَْعَداء، خكان الكثريُ 
منهم يُقتَُل، خلذلك نجُد اللَه ُسبَْحانَُه َختََداىَل خي5ا عابه عىل 
ائيْل تجاه أنبيائهم قال عنهام، »ذَِلَك ِبأَنَُّهْم َكانُواْ  بناي إرْسَ
«، خيف آية  يَْكُفُرخَن ِبآيَاِت اللَّاِه َخيَْقتُلُوَن النَِّبيَِّن ِبَغرْيِ اْلَحلِّ
«، يدناي لناك كثريٌ  أُْخاَرى »َخيَْقتُلُاوَن امَنِبيَااَء ِبَغرْيِ َحلٍّ
مان امَنْبيَاء ُقتلوا، لناك َمن لام يتحاىش عن قتل نبي من 
أَنْبيَااء الله، خ5ا بالك أن يتحااىش عن قتل أي أحد أي آخر 
اٌد بن عبدالله  أي شيص أي إنَْسااان، اآلن لو نهض ُمَح5َّ
رساوُل اللاه خخاتاُم امَنْبيَاء صلاواُت الله خساالُمه عليه 
خعاىل آله إَِلاى الحيااة مجد اً خأتى إَِلااى خاقدنا يف الدالم 
اإلْساااَلمي خمن  اخل الدالم اإلْساااَلمي خاللاِه لتَاَحاّرَك 
الكثريُ م5ن ينت5ون لإلسال  لقتاله؛ خدمًة ملصالح أعدائهم 
خخي5ا يرخنه مصلحاة خل5يًة خزائفًة لهام؛ منه بالتَأكيد 
يف منهج الَحااّل يف الدعوة إَِلاى الددل يف السادي إلَقااَمة 
الَحااّل خاليري ساريخنه مدارضاً ملصالحهم خمسااعيهم 
الستدبا  الناس، يقول الله ُسبَْحانَُه َختََداىَل »َخَكذَِٰلَك َ َدْلنَا 
َن اْل5ُْجِرِمَن َخَكَفٰى ِبَربَِّك َلاِ يًا َخنَِصريًا«،  ِلاُكلِّ نَِبيٍّ َعُدخًّا مِّ
خيقول تداىل »َخَكذَِلَك َ َدْلنَا ِلُكلِّ نَِبيٍّ َعُدخًّا َشيَاِطَن اإِلنِْل 
«، خهكذا خاقع الحياة رصاٌع بن املنت5ن لليري خبن  َخاْلِجنِّ
املنت5ان للر، حتى امَنْبيَاء لم يسال5وا كانوا يف رصاع يف 
مشااكل، كان لهم أَْعَداء، خالكثري من امَنْبيَاء استشاهدخا 
ائيْل:  ااَهَداء يقول أَيْضااً عن بناي إرْسَ خلام يف ِعاداِ  الشُّ
نُْهْم يَُسااِرُعوَن يِف اإْلِثْاِم َخاْلُدْدَخاِن«، يقوُل  »َختَاَرٰى َكِثريًا مِّ
عان قوى الكفر خالرك خالنفااق خالطغيان م5ن تفرغوا 
مان القيام اإلنَْسااانية خالفطرية ال يرُقباون يف مؤمن إاّلً 
خال ذماًة، ال يراعاون ال عهو اً خال مواثياَل خال قراباٍت خال 
أي اعتباار أباداً َخأخَلئك لم املدتدخن، يدناي لديهم النزعة 
الُداْدَخانياة، إذا كنَت يف خاقع يساهل عليِه أن يدتدي عليك 
يارى أمامه خرصة أَْخ أمل يف قهرك خالتغلب عليك لن يرت   
سايبا ُر بالُداْدَخان عليك؛ خلذلك كان الحل لواقع املؤمنن 
خلواقع املساتضدفن لواقع امَْحاَرار أن يسدوا من يكونوا 

قوًة يف مواَ هة لذا التحدي.

نزعة العدائية ووجوب مجابهتها
ار يف خاقع البر خ و  طغاة خ و  مفسدين   خ و  أرَْشَ
خ و  مساتكيين خ و  من لديهم نزعة عدائية خرشيرة 
يف استدبا  الناس بغري حل خقهرلم خإذْاَللهم خاالستهتار 
بحياتهم خ و  من ال ي5تلكون الرشد يف الحياة خُخُصْوصاً 
حين5اا ي5تلكاون القاوَة خاإلْمَكاناات بادخن ُرشاد ي5ثل 
خطاورة ي5ثل تحديااً يساتدعي أن يكاون يف مقابل لذا 
التحادي قوٌة تقاُف بو هه، خلذلك نجُد مان عجيب الحال 
أن قاوى الر خالطغيان من املساتوى الداملي، يدني نأتي 
ائيْال إَِلاى أذيالها الصغرية،  الياو  إَِلاى أَمريكا مثالً خإرْسَ
يحاخلون أن تنحَر خيهم القدرات خاإلْمَكانات الدسكرية 
خأن يسالبوا املستضدفن ُكلَّ مقومات خقدرات الدخاع عن 
يَّة، الدخاع عن  النفل، الدخاع عن الحياة، الدخاع عن الُحارِّ
الكراماة، الدخاع عن االساتقالل، خيسادون الضطها  ُكّل 
يَّة  الشادوب، خُخُصْوصاً حين5ا يشاالدخنها تنشاد الُحارِّ

خاالستقالل خالدزة خالكرامة.
 لذه مشاكلة لديهام ال ي5كن الساكوت عليها تريد أن 
تكاون حراً، لاذه عندلم كارثاة خأمر غري مقباول بتاتاً، 
تُدتَيُ حينئذ مت5ر اً خي5كن أن يسوقوا الكثري خالكثري من 

الصفات خالتييرات الستهداخك.
 يحاخلاون أن يكونوا لم خحدلم من ي5تلكون القدرات 
التي يت5كنون بها من الهي5نة خاالساتبدا  خالظلم خالقهر 
خالطغياان، خحينئٍذ يفدلون باملساتضدفن ما يشااؤخن 
 خَن أن يجدل املساتضدفون من أنفساهم قاوًة مقتدرة 
تداخع عن النفل عن الُحارِّيَّة عن االستقالل عن الكرامة.
 خاملشاكلة عجيباة  اداً منهام لام قاوة الار قوى 
الطغياان قوى اإلْ اااَرا  التي من اليطار أن ت5تلَك لي 
قدرات كبرية ترُضُّ بالناس تؤذي البرية، تُسابِّب يف خاقع 

البرية املشاكَل الكثرية يف أمنها خاستقرارلا.
 لاذا ما لو حاصال اليو ، لؤالء الذين ال رشاد لديهم 
خلديهام نزعاة الار خالُدااْدَخان خالطغياان بيدلم اآلن 
اإلْمَكاناات خاملقدرات نتيجة حكاياة طويلة من التقصري 
خالتفرياط عي التأريخ أخصل الواقاع إَِلاى ما أخصل إَليْه، 
خلكان لاؤالء الذين ال ُرشاد لديهم نارى كم  لباوا بتلك 
اإلْمَكانياات خالقادرات الار خالويالت يف خاقاع البرية، 
كم  لبوا للبرية مان مدانات كبرية، لل أَمريكا بكل ما 
لديها من إْمَكانات خلي5نة خنفوذ خَمن مدها عىل املستوى 
الادخيل خاإلقلي5ي خصوالً إَِلاى النظا  السادو ي بكل تلك 
اإلْمَكاناات خاملقادرات الهائلة؟!.. لال كان نتاُج نفوذلم 
إْمَكاناتهام لي5نتهام قدراتهم إْمَكاناتهم خارياً يف الحياة 
سالمًة للبرية استقراراً يف الواقع الداملي؟، أ  أنهم إن5ََّاا 
 لبوا الر خالويالت خاملصائب خالنكد خالنكبات إَِلاى خاقع 
البرية بشاكل كبري، حين5ا نشاالد مكتوبااً عىل الدخاء 
الحظاوا خلو  خاء تو ياه أَْخ تنبيه عاىل أن يوضع الدخاء 
بدياداً عن متنااخل امَْطَفااال،  خاء، عالج مان اممراض، 
مساكن من اآلال  يُكتَُب عليه أن يوضَع بديداً عن متناخل 
امَْطَفاال، ملاذا من امَْطَفاال ال يزالون ناقيص الرشاد، أما 
حين5اا تجد أخَلئك الذين ال رشاد لديهام خال حك5ة لديهم 
خال إنَْساانية خال ض5ري يصبحون لم من لديهم إْمَكانيات 
خقادرات كبارية، حين5اا توظَّاُف بالغلط بالار باليطأ 
بالساوء ت5ثال رشاً عىل البرياة نكبًة للبرياة مداناٍت 
لإلنَْسااانية، نجد لذه خدالً مشكلة كبرية، الله يقول »َخال 
اَفَهاَء أَْمَواَلُكُم الَِّتاي َ َدَل اللَُّه َلُكاْم ِقيَاًما«، ما  تُْؤتُاوا السُّ
مّكنهم الله خيه يف الحياة من إْمَكانات خأموال خثرخات لو 
ليريكم ملصلحتكم الحتيا اتكام لتبنوا بها حضارة تلبي 

حا ة اإلنَْساانية ختسدد بها اإلنَْساانية.
 خالسافهاُء لؤالء الذين ال ُرْشاَد لديهم حين5ا يكونون 
لم من يُاَقادِّمون أنفساهم عىل أنهم قاا ة الدالم خقا ة 
البرياة خاملتحك5اون يف الواقع البري مااذا ينتج ماذا 
يحدث ماذا يحصل؟!!، لو ُكّل الذين نراه خنشالده قد مأل 

الدالم ظل5اً خ وراً خطغياناً.

املستضعفون ملَزمون بالتحرك
 ُلنا ملواَ هة خاقع كهاذا يأتي التو يُه اإللهي بالجها  
يف سابيل الله خالله غني، الجها  يف سابيل الله ليل مدناه 
الدخاع عان اللاه، إن5ََّاا قتااٌل ختَاَحاّرٌك عاا  يف موا هة 
أخلئاك الذين ي5ثلون رشاً عىل الحيااة خعىل البرية خعىل 
ار الطُّاَغاااة؛ ملوا هة  النااس، املدتديان املفسادين امرَْشَ
رشلم ملوا هة طغيانهم خخخل الطريقة التي رس5ها الله 
ُسبَْحانَُه َختََداىَل: »َخَقاِتلُواْ يِف َسِبيِل الّلِه الَِّذيَن يَُقاِتلُونَُكْم َخالَ 
تَْدتَُدخاْ إِنَّ الّلَه الَ يُِحبِّ اْل5ُْدتَِديَن«، خهو ال يقبل بالُداْدَخان، 
الُدااْدَخان بغاري حل عاىل أحد مه5اا كان، »َخ5َاِن اْعتََدٰى 
َعَليُْكاْم َخاْعتَُدخا َعَليِْه ِب5ِثِْل َما اْعتَاَدٰى َعَليُْكْم«، »َقاِتلُوُلْم 
ُكْم َعَليِْهْم َخيَْشاِف  يَُدذِّبُْهُم الّلاُه ِبأَيِْديُكْم َخيُْيِزِلْم َخيَنُرْ
ْؤِمِنَن«، »َخَما َلُكْم اَل تَُقاِتلُوَن يِف َساِبيِل اللَِّه  ُصاُدخَر َقْوٍ  مُّ

َخاْل5ُْستَْضَدِفَن ِمَن الرَِّ اِل َخالنَِّساِء َخاْلِوْلَداِن«.
 لكذا يأتي اممر من الله ُسبَْحانَُه َختََداىَل لل5ستضدفن 
أن ا دلاوا من أنفساكم قاوًة توا ُه لذا التحادي توا ه 
الار توا اه الُدااْدَخان تتصادى للظاملان خالجائريان 
خاملساتكيين، ال تقوا مكتاويف اميدي ليقتلوكام ليذلوكم 
ليقهرخكام ليتكايخا عليكام ليساتبيحوكم خيساتبيحوا 
حياتكام، ال تستسال5وا لهام خال تِهنوا لهام خال تيضدوا 
لهام، خال تسا5حوا لهام باساتدبا كم؛ من اللاه أََراَ  لكم 
يَّة، أََراَ  لكم أن ال  الكراماة، أََراَ  لكم الدازة، أََراَ  لكم الُحارِّ
تكونوا عبيداً إاّل له؛ منه خالقكم، لو ربكم الحقيقي، خال 
تقبلاوا بأحد آخر أن يجدَل من نفساه رباً لكام خلو َعبد 
حقاري يسء رشير حتى لو اساتدبدكم إن5ََّاا يساتدبُدكم 

بالطغياِن خالقهِر خاإلذْاَلل خالظلم.
ليال عاىل  ثام  اإللهياة،  التو يهااُت  تَأتاي   لكاذا 
ار، حين5ا  املساتضدفن أيَُّة الئ5ة حين5اا يقاتلاون امرَْشَ
يتصادخن للطغااة خاملجرمان، حين5اا يقفاون يف خ اه 
املدتدين خالجائرين خاملساتكيين، ليل عليهم الالئ5ة، بل 
لهم يف ذلك الَرُف، لهم املجد، لهم الدزة، لذه لي الكرامة 
لذاتهاا؛ خلذلك يقول الله ُسابَْحانَُه َختََدااىَل: »َخَل5َِن انتََرَ 
بَْداَد ُظْل5ِاِه«، مظلاوٌ  ُظلم اعتادي عليه بغاري خ ه حل 
خظلم ختَاَحاّرك منتراً موا هاً يوا ه من ظل5ه خاعتدى 
علياه خبغى ختكي علياه ختجي عليه، »َخَل5َاِن انتََرَ بَْدَد 
ة  ن َساِبيٍل«، ما عليهم من ُحجَّ ُظْل5ِاِه َخأُخَلِٰئَك َما َعَليِْهم مِّ

خماا عليهم من الئ5ة خماا عليهم من ذناب، لم محقون 
يف موقفهام ذلك، ترخهم لو الصحيح، خلذلك قال يف آية 
أُْخَرى يف خصِف عبا ه املؤمنن: »َخالَِّذيَن إِذَا أََصابَُهُم اْلبَْغُي 
خَن«، ر ال أعزاء رشخااء ال يقبلون باإلذْاَلل،  ُلاْم يَنتَاِرُ
ار  ال يِهناون ال يجبُنون ال يركدون خال يستسال5ون لألرَْشَ
املستهرتين بالحياة خاملستيّفن باإلنَْساانية خالذين ليل 
لإلنَْسااانية لديهم كرامة خال لو او  البر عنهم مدنى، 
ة املساؤخلية الالئ5ة عىل الذين  اِبيُْل« الّلْو  الُحجَّ إن5ََّاا السَّ
يظل5ون النااس خيبغون يف امَْرض بغري الَحاّل عليهم لم 
كامل املساؤخلية؛ مناه ال رشعية للظلم خلاو صدر لناك 
أّي عناخيان لتيياره خرشعنتاه.. أي قارارات أي مواقف 
أي ليئاات، أن يأتي ما يسا5ى مجلل أمان، لو مجلل 
أمن أَمريكا، مجلل أمن الدخل املساتكية خالظاملة خليل 
مجلل أمن املساتضدفن، يأتي ليرعن ظل5اً خُعاْدَخاناً؛ 
ليرعن قتل امَْطَفال خالنسااء بااآلالف، يرعن ُعاْدَخاناً 
عىل شادوب خعىل  خل ال يبقى لها حل االستقالل، تضيع 
ُكّل الدناخين اإلنَْسااانية ختضياع ُكّل القوانن الدخلية، ما 
 امت املساألة مصالح مَمرياكا خمذيالها خميا يها تضيُع 
ُكّل الدناخيان خاالعتباارات، ال يبقاى حقوق إنَْسااان خال 
يبقى أَيْضاً حلُّ الُحارِّيَّة خاالساتقالل للشادوب، خال ت5ُنع 
مساألة التدخل يف شاؤخن الادخل امُْخاَرى، ُكّل الدناخين 

تضيع خكل الحوا ز تُنتهك طاملا خاملسألة عىل ذلك.
 الالئ5اُة الحقيقيُة خاملساؤخلية يف الدنياا خاآلخرة عىل 

الذين يظل5ون الناَس خيبغوَن يف امرض بغرِي حل.

الشهيد هو َمن يقُف موقَف الَحـّق
ار  امرَْشَ مواَ هاة  يف  اللاه  سابيل  يف  لل5قاتلان  ثام   
خالطُّاَغااة خالجائرين خاملدتدين خاملساتكيين خاملفسدين 
يف امرض املساتضدفن حين5اا يتَاَحاّركاون لكاذا ك5ا 
أََراَ  الله لهم أن يكونوا َمن يقتل منهم يف لذا السابيل لو 
اَهااَ ُة يف  شاهيٌد عند الله، أكرمه الله بهذه الكرامة، خالشِّ
سابيل الله ليسات ُمَجرََّ  لقٍب خياري، ُكلُّ َمن أصبح لهم 
قتاىل قالوا شاهداء، يُقتل بدُض منتسابي حزب اإلصالح 
خمنت5اون إَِلااى الدخاعش يُقتلاون  نباً إَِلااى  نب مع 
املقاتلن من بالك خختار امَمريكية عن ي5ينه أَمريكي عن 
ائيْايل، بجانبه اآلخر أَيْضاً شايص من لنا أَْخ  يسااره إرْسَ
لناك من شذاذ اآلخاق يف املوقف اليطأ خالباطل تحت راية 
ائيْل ثم يقولون عنه الشاهيد  أَمريكا يف موقف تدَع5ُه إرْسَ
خاالن بن خاالن، ذاك الذي ُقتل مع البالك خختار يُدتَيُ بهذا 
االسام الشاهيد خالن بن خالن، ال.. الشاهيد لو الذي يقُف 
موقاَف الَحاّل، له رشعية موقف، ساالمة املقصد خالنية، 
ليل يف موقع الظالم خاملتجي خاملدتدي، لذا لو الشاهيد، 
نيتاه نية سالي5ة، موقفه موقف مارخع خمحل خلكذا 
اَهااَ ة يف سبيل الله لي كرامة، لكن يف موقف  نجد أن الشِّ
الَحااّل أنات تكون شاهيداً حين5ا تلقى اللاَه خأنت يف لذا 
النهاج خلذا الطريل نهَج اليضوع لله خحَده خاستساال  
لله خحَده، أن ال يساتدبدك أحٌد مان  خن الله، أن تقَف يف 
خ اه من يريادخن اساتدباَ ك خقهرك خُظل5َاك خالطغيان 
عليك خالتجي عليك خاالساتكبار عليك، أنت خَمن مدك من 
َهااَ ة، لنا ترتقي شهيداً، لك مجد  املستضدفن، لنا الشِّ
خخلوٌ  خرشٌف  ائم، لك لاذه املكانة الدالية عند الله، خال 
يقاال عنك إنك يف عاداِ  امموات؛ من اللاَه أََراَ  لك الكرامَة 
بأناك اخرتت الكرامة لناا يف الدنيا، حين5اا تُقتَُل يف خط 
الكرامة يأبى الله لك إاّل الكرامَة ختنتقل إَِلاى  ار الكرامة.
 خلكاذا نجد أيها اإلخاوة امعزاء أن لاذا الطريل لذا 
النهج خالذي يح5ل أمًة لو الذي ي5ّكُن اممة من التصّدي 
لجيخت الطُّاَغااة خالجائرين خاملساتكيين خاملفسادين 
يف امرض، لام ال يبالون بالناس طاملاا أمكنهم أن يقتلوا 
الناَس، سايقتلون الناَس؛ خلذلك الييااُر امخضُل يف خاقع 
5ُااْو ، لو الثبات  كواقدناا لو الُحارِّيَّة لاو الدزة خالصُّ
حتاى لو حظاي اإلنَْسااان بهذا الرف، لال لناك يشء 
أَْكاَي من لذا الرف َخأسا5ى، َخأخطاُر أَْخ أَْكَيُ ما ي5كُن 
َهااَ ة رشف  اَهااَ ة، الشِّ أن يحُدَث يف لذا الطريل لو الشِّ
ليل شايئاً ي5كن أن تيشااه أَْخ تتهرََّب منه أَْخ يف مقابل 
ار تاخهن قد  الهرخب مناه تينع ختركع ختستسالم مرَْشَ

  ال تستطيُع قوى 
الشر والطغيان بكل 
إجرامها ووحشيتها 
أن تستعبَد مجتمعًا 

لديه الروحية العالية 
للتضحية ويحمُل هذا 

الوعي

  َأمريكا 
في حقوق 

اإلْنَسـان والُحـرِّيَّة 
والديمقراطية 

رأيتموها تدعم 
أسوَء نظام مستبد 

في المنطقة؛ ليكون 
هو وصيها ويَدها 

اإلْجَرامية واآلمر على 
الشعب اليمني

  جعل اهلل 
العدوان على عباده 

والتعدي عليهم 
وظلمهم وتخريب 
حياتهم حربًا ضده 

ليعبر بذلك عن مكانة 
عباده لديه وعن 

خطورة التخريب في 
حياتهم والتعدي 

عليها 

  مسؤوليتنا جميعًا كبيرٌة تجاَه ُأَسر الشهداء 
وحقهم علينا أن نتعاطى معهم مثل أسرنا 

تمامًا، أال يجوعوا ونشبع، وأْن ال تلحقهم 
المعاناة فال يجدون من يُمّد إليهم يَد المحبة 

واإلخاء والرحمة والكفالة والتعاون

خطاب السيد

ما يسمى مجلس أمن هو مجلس أمن الدول     
المستكبرة والظالمة أمريكا ومن تبعها يأتي ليشرعن 

قتَل اأَلْطَفال والنساء باآلالف، يشرعن ُعـْدَوانًا على 
شعوب وعلى دول ال يبقى لها حق االستقالل، وتضيع 

ُكّل العناوين اإلْنَسـانية والقوانين الدولية ما دامت 
المسألة مصالح أَلمريكا وألذيالها وألياديها تضيُع 

ُكّل العناوين وال يبقى حقوق إْنَسـان وال حقُّ الُحـرِّيَّة 
واالستقالل للشعوب، وال ُتمنع مسألة التدخل في شؤون 

الدول اأُلْخَرى، ُكّل العناوين تضيع وكل الحواجز ُتنتهك 
طالما والمسألة على ذلك
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يقتلونك يف نهاية املطاف ذليالً مستدبداً خمقهوراً خخانقاً.
 الواقاُع الاذي ندياُش خياه مايلٌء بالفتان خاملشااكل 
خامحاداث، املنطقاة كلهاا تغيل غلياان، خمهنادس لذه 
الفتان خلاذه الحرخب خلاذه املآيس خلاذه النكبات كلها 
ائيْل، اآلخرخن كالنظا   لو الشايطان امَْكَي أَمريكا خإرْسَ
السادو ي أ خاٌت أُْخَرى، خكداعش خالقاعدة، كلها أ خاٌت، 
كلهام عبياٌد مَمرياكا، َخَدٌ  مَمرياكا، أ خات قاذرة رضوا 
منفساهم لذا الدخر، اليُء الدجيُب أنهم يتبالون به، ما 
أساوء أن يكوَن اإلنَْساااُن يف مثل لذا الدخر، عبداً مَمريكا 
ائيْل خيرى نفساه خقد  خا ماً مَمريكا، ييد  مصالح إرْسَ
أعطاي لاذا الدخر أناه تفّضل لتكاوَن خداماً بياد أَمريكا 
تيدمها يف املنطقة، يرى نفَسه كبرياً مه5اً ذا  خٍر إقلي5ي 
خأناه خأناه...، ما أحقار اإلنَْسااان خما أساوأه أن يرىض 
لنفسه أن يكوَن بهذا املستوى؛ خم ل ذلك يفَدُل أي يشء، 
يتجر  مان ُكّل إنَْسااانيته، يرتكب أبشاع الجرائم، يقتل 
اآلالف املؤلفة من امَْطَفال خالنساء، يستهدف من ينتسب 
إَِلااى  ينهم، يساتهدف املسال5ن، يساتهدف الشادوب 
املجاخرة له، يلدب  خراً شايطانياً إْ َرامياً بشاداً قذراً ثم 
يرى نفساه ضي5اً عظي5اً مه5اً خأناه أصبح له  خر، ما 
لاو لذا الدخر؟!!،  خر تيريباي،  خر إْ َرامي،  خر يسء، 
 خر قاذر،  خر مفساد، ال يارف أيااً كان أن يجدال من 
ائيْل، ال خالله  نفساه خا ماً مَمريكا مشاتغالً ملصلحة إرْسَ

خال ذرة من الرف يف ذلك.
ائيْل خاقَع  يف ظال خاقٍع كهاذا، لندسات أَمرياكا خإرْسَ
املنطقة مساتفيدًة مان اإلخالس امَْخااَلقاي خالديني لدى 
البدض خطّوعتهم خ دلت منهام خداماً لها خأيا َي قذرًة 
خإْ َرامياة لها يف املنطقاة، خيصبح اإلنَْسااان بن إحدى 
ثالث: إما أن يدُخَل يف صف الدبيد مَمريكا خالَيَد  مَمريكا 
خأخلئاك الذيان يتَاَحاّركون ليدماة أَمريكا خقاد يُقتل يف 
لذا السابيل خقد يير يف لذا السبيل خقد يقد  ُكلَّ يشء 
يف لاذا السابيل، يير إنَْسااانيته، ييار  ينه، يير 

عرخبته خرشخه، يير ُكّل يشء قي5ه إنَْساانيته.

نتائُج خيار الذل
 يف نهاياة املطااف قاد ييار حتاى حياتاه، خالكثري 
ييرخن حياتَهم يف لاذا الطريل، يُقتلون يف لذا الطريل 
خالدياذ بالله ما أساوء ذلك أَْخ أن تحاخل أن تجدَل نفَساك 
ُر البداُض أنه بإْمَكاناه الحيا ،  مجار  محاياد ك5ا يتصوَّ
ُل مسؤخلية ال أقف يف صفِّ أي أحد،  يدني إنَْسااان ال أتح5َّ
خأ لل خاضداً خأنتظر من يسايطر عىل امخضاع مكون 
مده خلكذا، خلكن نجد الكثري م5ن يسالكون لذا املسلك 
ماع ُقبح ما لم خياه من تنصل عن املساؤخلية من تجرُّ  
مان القيم الدظي5ة التي تجدلك تحلُّ بإنَْسااانيتك تجاه 
نفساك ختجااه اآلخريان، لكن الكثاري من يسالكون لذا 
املسالك أَيْضاً يُقتلون ييارخن يداناون، املداناة ع5ت، 
ع5ت لم تساتثِن أحاداً، امخطاار ع5ت لم تساتثِن أحداً، 

املشاكل ع5ت لم تستثِن أحداً.
 لاو يحااخُل اإلنَْساااُن أن يحايد سايناله قساُطه من 
امتدااب خامخطار خاملشااكل خاملداناة، خالكثاري يقتلون 
أَيْضااً خلاو عاىل ذلاك أَْخ أن يكاون اإلنَْسااان يف موقف 
املساؤخلية، املوقف الذي تفرضه عليك إنَْساانيتك إن كنَت 
ال زالت إنَْسااناً تت5تع بأحاسيسك اإلنَْساانية خمشاعرك 
اإلنَْسااانية، يفرضاه علياك انت5ااؤك الديناي خالوطناي 
خامَْخااَلقاي إن كنات ال تازاُل خداالً تحل بهاذا االنت5اء 
ختديش لذا االنت5اء يف خ دانك خمبا ئك خسالوكك خقي5ك 
خأَْخااَلقاك خمواقفاك، خلذا لو اليياار الصحيح، الييار 
الذي لو مرضاة لله، الييار املرف، الييار املنساجم مع 
ُكّل تلك الُهوية اإلنَْساانية خاإلْسااَلمية خالوطنية، لذا لو 
اليياار الذي خيه الداز ُكّل الدز الارُف ُكّل الرف، خهو 
اِة النَر  اليياار الذي خداالً يف نهاية املطاف يصنَاُع ِلألُمَّ

خيصنع لل5ستضدفن اليالَص.
 أماا خيااُر الذيان يقبلون منفساهم بالاذل خبالهوان 
أنفساهم خيدبِّادخن  خباليناوع خاالساتكانة خيبيداون 
أنفَسهم للطاغوت خهو الييار اليارس عىل ُكّل االعتبارات 
خعىل ُكّل املساتويات؛ خلذلاك نقول إن شاهداَءنا خيٌر لنا 

بكل ما تدنيه الكل5ة؛ منهم  ّسادخا انت5اَءلم اإلنَْسااني 
خاإلْسااَلمي خالوطني، خموقف أرسلم موقف مرف لو 
محاط خيار خاعتزاز، نارى الكثري من املقاباالت مع أرَُس 
ااَهَداء خنرى ما ُلم عليه من الدظ5اة من الثبات من  الشُّ
الشا5وخ، خدالً مواقف يقشدر لها  سُد اإلنَْساان إ الالً 
ااَهَداء،  ختدظي5ااً، كم لام كبار خكم لم عظ5اء أرس الشُّ

بثباتهم بدظ5تهم بدطائهم بصيلم بش5وخهم.
 خمواقف لؤالء املساتضدفن الذين اختارخا منفساهم 
خط الُحارِّيَّة خمنهاج الكرامة لو الييار املّرف خالييار 
الصحيح خاالتجاه امُلنجي؛ خلذلك خا بنا خنحن نديُش لذه 
الذِّْكاَرى أن نسدى لتدزيِز رخح االستددا  الدايل للتضحية 
اَهااَ ة بكرامة الحياة  خاإلرصار عىل الحياة الكري5ة أَْخ الشِّ
اَهااَ ة بكراماة يف موا هة  يف لاذه الحياة بكرامة أَْخ الشِّ
االساتدبا ، خنحان يف لذه الساياق خنحن نارى يف خاقدنا 
ائييْل السادو ي،  خنحن نوا اُه الطغيااَن امَمريكي اإلرْسَ
نارى ُكلَّ امَْحاَرار خالرخاء يف بلدنا من ُكلِّ خئات الشادب 
مان الر ال خالنسااء من النيب الدل5ياة، كذلك يف امليدان 
الجيش خاللجان الشدبية امَْحاَرار خالرخاء لم بح5ِد الله 
كثريٌ مان ُكلِّ الفئات، الدل5ااُء خاإلعالميون خامكا ي5يون 
خُكّل امَْحااَرار نرالم خدالً خقاد تألقوا بهذا الَرف، ر ال 
أَْحاَرار رشخاء كرا ، خحرائر رشيفات عزيزات شااميات 

ثابتات صامدات مؤمنات.
 الاكلُّ يدياُش لاذه الرخحياة مان االساتددا  الداايل 
5ُاْو ، لذا ما يجب أن ندززه خلذا ما يرقى  للتضحية خالصُّ
ال ُكّل امخطار خموا هاة ُكّل التحديات..  بناا َ ائ5اً لتح5ُّ
5ُاْو  خالثبات خالتضحية لي النُر، لذا خعد  خعاقبُة الصُّ
الله لل5ساتضدفن الذين عبَّدخا أنفَساهم للاه خحَده خلم 
يقبلوا بأن يستدبدلم املساتكيخن خالظاملون خالطُّاَغااة 

ار. خامرَْشَ
 املساتضدفون الذين ساارخا يف خط اللاه خط الكرامة 
يَّة، املساتضدفون الذين اساتجابوا لله  خط الدازة الُحارِّ
تدااىل خوقفوا ضاد الظلم خالجور خالطغيان خاالساتكبار، 
املساتضدفون لؤالء قال اللُه عنهم: »يَا أَيَُّهاا الَِّذيَن آََمنُوا 

ُكْم َخيُثَبِّْت أَْقَداَمُكْم«. خا اللََّه يَنُْرْ إِْن تَنُْرُ
 ماا علينا إاّل مواَصلة لاذا الطريل خإال تدزيز لذا املبدأ 
5ُاْو  خالثبات خاالساتدانة  خلذه القناعة، ما علينا إاّل الصُّ
بالله خالتاوكل عليه خالحذَُر من التقصاري خالتفريط، لذا 
ما عليناا أن نحذره، أن نحذر من التقصري خالتفريط، خأن 

نسدى ملوا هة مؤامرات امَْعَداء.
 ما  ا  الُداْدَخان مسات5راً خيياُرنا اإلنَْسااني الفطري 
5ُاْو  لو  الديناي خالوطني املسائول لاو الثبات لاو الصُّ
املوا هة خما  ا  الُداْدَخان مسات5راً خنحن بإذن الله تداىل 
بتوكلناا عىل الله إن5ََّاا يزيُدناا طغيانهم عزماً خثباتاً، خقد 
ار  تجىلَّ بفضل لذه امحداث ما عليه أخلئك الطُّاَغااة امرَْشَ

أَمريكا من سوء.

الحذر من التقصــري
 أقاوُل لكل الفئاات يف بلدنا خعىل رأساها خيف مقدمتها 
امحزاب السياساية التاي تنُظاُر بإيَْجاابية إَِلااى الواقع 
خترى خيه أُن5وذ اً سياسياً م5تازاً للدخلة الحديثة خالدخلة 
املَدنياة خملنظ5اات املجت5اع املدناي التاي تنظار بدُضها 
بإعجاب إَِلاى الغرب خإىل أَمريكا، لذه لي أَمريكا، أَمريكا 
رأيت5ولاا يف ُكّل تلك القنابل خالصواريخ التي قتلت اآلالف 
املؤلفة من امَْطَفال خالنسااء، أَمرياكا رأيت5ولا يف قصف 
املادن خيف قصاف القارى، خرأيت5ولا يف اساتهداف اآلثار، 
خرأيت5ولا يف اساتهداف املساا د يف استهداف امسواق يف 
اساتهداف اإلنَْسااان خكل ما ي5ت بصلة لهذا اإلنَْسااان، 
أَمرياكا يف حقاوق اإلنَْسااان يف الُحارِّيَّاة يف الدي5قراطية 
رأيت5ولاا تدعم أساوَء نظا  مساتبد يف املنطقاة؛ ليكون 
لو خصيها خيَدلا اإلْ َرامية عليكم، أرا خا من السادو ية 
النظا  املساتبد الذي ال يدارُف مدناًى ال لدي5قراطية خال 
لُحارِّيَّاة خال لدخلاة مَدنياة خال ميٍّ من لذه املسا5يات أن 

يكوَن لو مأمورلا اآلمر عىل الشدب الي5ني.
 لذه لي الحقيقة أَمريكا رأيت5ولا طغياناً خإْ َراماً يف 
أشالِء أَْطَفالكم يف أشالء نسائكم يف خراب بيوتكم خمدنكم 

خقراكم.
ائيْل لذا لاو الديُن   يا شادبنا لاذه لي أَمرياكا خإرْسَ
الولاباي الذي ال ي5ُتُّ لإلْساااَل  بصلة، رأيناه خحشايًة ال 
تدرف مدنى لإلنَْسااانية خال شفقة خال رح5ة ال بكبري خال 

بصغري خال بطفل خال بامرأة.
 لاذه لي الوصاية السادو ية التي رأينالا تساتهدُف 
شادبنا لتجويداه خإخقااره عاىل ما لاو عليه مان خقر 

خمدانااة، لاذا الطغياان الاذي ناراه مت5ثاالً بأَمرياكا 
ائيْال خبالحضاارة الغربياة التاي ال تدارُف مدنًى  خبإرْسَ
لإلنَْسااانية خحقاوِق اإلنَْسااان، خيف ع5الئهاا يف املنطقة 
من القاوى التي تطبع نفَساها بطابع  يناي مثل  اعش 
خالقاعادة َخاإلْساااَلُ  خقي5َُاه خأَْخااَلقاه باريء منهاا.. 
خالنظاُ  السادو ي الذي يقد  نفَسه نظاماً متديناً ثم لو 
ُ  تحت عناخينه الدينية محتوًى خمض5وناً كله إْ َرا   يَُقادِّ
كلاه طغيان كله كي كله تسالط كله اضطهاا  لدبا  الله 
خاملساتضدفن، خيياُرنا يا شدبَنا الدزيز يف لذه الذِّْكاَرى 
5ُااْو  لو الثبات لاو التَاَحااّرك الجا   الدزيازة لاو الصُّ
خالحذر من التقصري، الحذر من التواني يف ُكّل الجبهات.

 يجاُب عاىل الج5ياع بداَد ُكّل لاذا املادى الطويل من 
الُداْدَخان خنحُن نقرتُب من ت5ا  الدا  أن يرا دوا أنفسهم 
ُ تقصريُه خطٌر  خأن يحاذرخا التقصاري، أي مقرِّ يقارِّ

عليه أما  الله.
 مساؤخليتنا  5يدااً أن نسادى لزياا ة مجهو ناا يف 
التصّدي لهذا الُداْدَخان ما  ا  قائ5اً خمست5راً، خمسؤخلية 
الج5يع،  خلة مؤسساات  خلة خماا تبقى منها خمجت5ع 
اَهَداء..  مسؤخليتنا  5يداً، مسؤخلية كبرية تجاه أرَُسِ الشُّ
حقهم عليناا أن نتداطى مدهم مثل أرسناا ت5ََااماً، أن ال 
يجوعاوا خنشابع، أن ال تلحقهام املداناة خاال يجدخن من 
ي5د إليهم ياَد املحبة خاإلخاء خالرح5ة َخالكفالة خالتداخن، 
مساؤخليتنا  5يداً، خلذه قي5َُنا كي5نين، قيم الكر  قيم 
الدطاء قيم اإلحساان قيم املرخءة قيم التداخن أن نحاخظ 
عليهاا، خأن نسادى كذلاك ملوا هاة االساتقطاِب القاذر 

خاليسء.

محاولة اخرتاِق الجبهة الداخلية
 النظاُ  السادو ي خأسياُ ه امَمريكيون يحرصون عىل 
اخرتاِق الجبهة الداخلية من خالل استقطاِب البدض م5ن 
يجت5ع لهم الفقار خالكفر، الفقر خاليزي خالدناءة، م5ن 
يف مقابال الحصاول عىل املال قاد يتآَمُر عاىل خطنه خعىل 
شادبه خعاىل  ينه خعىل أمتاه، خيحاخلون أن يساتقطبوا 
البداَض ليدطولم املااَل َخيدخدوا بهم إَِلاى قتال شادبهم 
خاملساال5ة يف الُداْدَخان عىل بلدلم، أن نسدى بكل ُ هدنا 
خ الاات ا ت5اعية مشاايخ ُكّل ذخي الدالقاات خالتأثري 
ملواَ هاة حالة االساتقطاب لذه خنُْصح َمان قد تورط أَْخ 
قد استقطب خَضُدَف خعيه خضدف ثباته خضدفت لويته 
خضدف انت5اؤه ختورط خانزلل إَِلاى صّف الُداْدَخان ليدوَ  
إَِلااى خطنه إَِلاى بلده إَِلاى شادبه، ليدو  إَِلاى الَحاّل خال 
يس5ح لنفسه بأن يسات5رَّ يف خدمة الغزاة املحتلن للبلد، 
أن ال يسات5ر يف خط الييانة، الوا ب لو النصح خالسدي 
لتذكاري َمان قد تاورط أَْخ اتجه ذلاك االتجااه خانزلل ذلك 

املنزلل اليطري خاليسء.
 خنصيحتنا للنظا  السادو ي خالقوى الد5يلة مَمريكا 
ائيْال أن يرا داوا أنفساهم، خالله إنهام خارسخن،  خإرْسَ
املكشاوخة  ائيْال  إلرْسَ خخدماتهام  مَمرياكا  خدماتهام 
خاملفضوحاة ليسات يف مصلحتهام يف نهاياة املطااف، يف 
نهاية املطاف أنتم ساتيرخن خاملداناة التي ألحقت5ولا 
بشادوب املنطقاة خالنكبات التي ساديتم إَِلااى إلحاقها 
بالنااس يف نهاياة املطااف ساتحل بكام عقاباً مان الله 
ُسابَْحانَُه َختََدااىَل، خلان يكاون أخلئاك أخخيااء مدكم، قد 
يكونون لم مان يتآمر عليكم، يف املقابال كل5ا قد قدمتم 
من خدمات يف مرحلة من املراحل قد يرخن من مصلحتهم 
أن يتآمارخا عليكم خأن يرضبوكام خأن يتيلصوا منكم، ال 
خخااَء لديهم من أحد، لنااك تجارب بغريكام ي5كنكم أن 
تستفيدخا منها خأن تتدظوا بها، لناك من قد خد  أَمريكا 
بقادر ما خدمت5ولام، قاتل يف سابيلها، خدل لهاا الكثري 
خالكثاري يَاْوماً من اميا  رأت أن مان مصلحتها رضبَه أَْخ 
اليالَص منه خلم ترت   يف ذلك، أنتم لساتم ببديد عن ذلك، 
را دوا أنفساهم، را دوا لويتكام إن كنتم ما زال لديكم 

ارتباٌط بهذه الُهوية.
5ُاْو    خأتو ه إَِلاى شادبنا الي5ني الدزيز بالثبات خالصُّ
خالتكاتاف خالتدااخن عاىل الاي خالتقاوى، خباالساتدانة 
خالتوكُِّل عىل الله ُسبَْحانَُه َختََداىَل، خباالست5رار يف موا هة 

لذا الُداْدَخان ما  ا  مست5راً خقائ5اً.
 أسأُل اللَه ُسبَْحانَُه َختََداىَل أن ينُرَ الشدَب املظلو  خأن 

يشفَي  رحانا خأن يرحم شهداَءنا امبراَر.
اَلُ  َعَليُْكْم َخَرْح5َُة اللِه َخبََرَكاتُه.  خالسَّ

  الذكرى السنوية 
للشهيد إحياٌء للروحية 

المعطاءة الصامدة 
ـَهَداء في وجدان  للشُّ

ــة وَتأكيٌد على  اأُلمَّ
مواَصلة السير في 

ـَهَداء طريِق  دْرِب الشُّ
الُحـرِّيَّة والكرامة 
والعزة واالستقالل

  محنة األمة 
والبشرية في هذا 
العصر بشكل عام 
هي هيمنة قوى 

الشر والطغيان 
وعلى رأسها أمريكا 

الشيطان األكبر، وأيضًا 
نتاج تقصير على مدى 
قرون من الزمن أنتج 
هذا الواقع المؤسف

  لمواَجهة واقٍع 
كهذا يأتي التوجيُه 
اإللهي بالجهاد في 

سبيل اهلل بالقتال 
والَتـَحـّرك العام في 
مواجهة َمن يمثلون 

شرًا على الحياة 
والبشرية

ـٌد بن عبداهلل رسوُل اهلل وخاتُم    لو نهض ُمَحمَّ
األَْنبَياء صلواُت اهلل عليه وآله ِإَلـى الحياة مجددًا 
وأتى ِإَلـى واقعنا في العالم اإلْسـاَلمي لَتـَحـّرَك 

الكثيُر ممن ينتمون لإلسالم لقتاله؛ خدمًة لمصالح 
أعدائهم وفيما يرونه مصلحة وهميًة وزائفًة لهم

خطاب السيد
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َة الأر�ض املحروقة لإرعاب املواطنني طريان العدوان يتبّنى �سيا�سَ

صعدة وصرواح.. مأساة واحدة وجراٌح غائرة واملدنيون ضحايا اإلجرام اأَلمريكي السعودي

إحصائية جديدة: 400 غارة نّفذتها طائرات العدو اأَلمريكي 
السعودي على مديرية املخاء بتعز منذ بدء العدوان

�سل�سلة غارات متوا�سلة على مديريات �سنعاء وعمران
إستشهاُد 3 مواطنني يف قصف لطريان 
العدوان اأَلمريكي السعودي على شاحنة 

بالطريق العام بمحافظة الجوف

  -  خاص
ال أحٌد يلتفُت إَلاى املأسااة التي تتدرَُّض 
لها مديرياُة رصخاح ب5حاخظة َمأرب  راء 
القصف الدنياف خاملتوحش من قبل طريان 

تحالف الددخان امَمريكي السدو ي.
ال أحاٌد يتحرَُّك يف املديرية إال خيساتهدخه 
طريان الدادخ، خاملواطناون خيهاا باتوا إما 
نازحان يف صندااء أخ يف الجبال البديدة من 

القصف أخ يف أماكن أُْخاَرى.
خيقاول الشايخ مح5اد طدي5اان بأىس 
خلو يتحدث عن لاذه املديرية املكلومة: إن 
الدالام ال يدي ما يحادث لنااك. مؤكداً أن 
رصخاح تأتاي يف الرتتياب الثاني بدد صددة 
من حياث املأسااة خاملداناة خاالساتهداف، 
ُش امَمريكي السدو ي بلغ ذرخته يف  خالتوحُّ

لذه املديرية. 
خيف امياا  امخرية كثّف طارياُن الددخان 
من غاراته عىل املديرية، يف محاخلٍة إلسانا  
مرتزقاة الدادخان للتقادُّ  خالسايطرة عىل 
عاد  مان املواقاع الدساكرية لنااك، لكن 

محاخالتهم تلك باءت بالفشل حتى اآلن.
يف رصخاح، الجساور مدرَّضاٌة للقصاف 
خاملنازل أيضاً مدرضة للقصف، خامساواق، 
خياو  الثالثااء املايض قصف طاريان الددخ 
 ر بيت حجالن خمنطقة أ خ  للنازحن، 
الداا   بالطريال  سايارًة  اساتهدف  ك5اا 
ب5نطقاة حصري الساال  بحباب، َمااا أَ َّى 
إَلااى استشاها  شايَصن، ل5اا املواطن 
أح5د نارص حنتش خنجله منصور حنتش.
ختقول مصا ر محلياة إن مدظَم منازل 
املواطنن بارخاح طالها الرضر خاليراب، 

آخرلاا تدماري 7 مناازل ملواطنان يف قرية 
الح5ا ارة رشقاي مديرياة رصخاح ياو  

الي5يل املايض.
خإضاخًة إَلاى اساتهداف الجسور، يأتي 
املقدماة،  يف  املواطنان  مناازل  اساتهداُف 
خيو  الج5دة املاضية قصف الطريان منزل 
الشايخ ح5د بان راكان الرياف ب5نطقة 
مغيفار ب5ديرياة مجازر، َمااا أَ َّى إَلااى 
تدماريه بالكامال، ك5اا اساتهدف الطرياُن 
منازيَل مح5اد أح5اد الزايدي خالشايخ عيل 
أح5د الزايادي، ميّلفاً  ماراً كبارياً خيه5ا، 
خلام ييلاِف القصاف أيَّاة ضحاياا مدنين 

بسبب نزخحهم من املنطقة.

شابكُة االتصاالت لم تسالم من اليراب 
خالتدماري، خيف اليومان املاضين اساتهدف 
طارياُن الدادخ أباراَج االتصااالت التابداة 
لركاة ي5ان موبايل بجبل لياالن، ميلفاً 

 ماراً كبرياً خيها.
ُل املأساُة يف رصخاح، خك5ا تقصُف  ختتد5َّ
مدخدياة  ياش الددخ السادو ي مديريات 
محاخظاة صددة، يقصاُف مرتزقة الددخان 
باملدخدية منازل املواطنن برخاح بصورة 

مكثفة.
مان  َماأرب  يف  املواطناون  خيساتغرُب 
الص5ات الادخيل املطبل تجاه ماا يحصل يف 
رصخاح، مدتييان أن ماا يحادث لهم لي 
 ري5اة بحال اإلنساانية خإباا ة  5اعية 
تتناقاض مع ُكلِّ القيم خالداا ات خالتقاليد 

اإلنسانية.
يواصال طاريان  خيف محاخظاة صدادة 
الددخان امَمريكي السدو ية تد5يَل مأساة 
املواطنان لناك بإلقاء الغاارات عىل منازل 
املواطنان خم5تلكاتهام الداماة، باإلضاخة 
خالطرقاات  الجساور  عاىل  غاارات  إَلااى 

خامسواق خشبكة االتصاالت خغريلا.
ث5انياة  خأصياب  امارأة  خاستشاهدت 
مواطنان آخرين بجرخح يو  أمل امربداء 
 اراء قصف أَمريكي سادو ي عاىل منازل 
املواطنن ب5نطقة غاخارة ب5ديرية الظالر 
الحدخ ية ب5حاخظة صددة، ك5ا استشاهد 
مواطان خأصياب عد  آخار مان املواطنن 
بجارخح متفاختاة إثار اساتهداف طاريان 
الددخان السدو ي امَمريكي ملنزل مواطن يف 

منطقة البقع ب5ديرية باقم الحدخ ية.
إَلااى  الدادخان  طاريان  قصاف  خأّ ى 
تدماري منزل املواطان بالكامل ختلف  5يع 

محتوياته.
خعاخ  طريان الددخان اإل رامي الغاشام 
اساتهداف املنزل بغية قتل املسادفن إال أن 

املكان كان خالياً من املسادفن بدد انتشال 
الضحايا.

خَشنَّ طرياُن الددخان السدو ي امَمريكي 
الغاشم، امَْربداء، غارة استهدخت منزل أحد 
املواطنان ب5ديرياة رازح محاخظة صددة 
تساببت يف إصاباة طفلاة بجارخح بليغة، 
ك5ا اساتهدف طريان الدادخان بغارة  وية 
منزل مواطن ب5ديرية رازح، باإلضاخة إَلاى 
قصاف صارخخي سادو ي طال عاد اً من 
املناطال يف املديرية خخلاف أرضارا بالغة يف 

املزارع خامل5تلكات.
السادو ي  الدادخان  طاريان  خقَصاَف 
امَمريكي الغاشام منطقة امزقول ب5ديرية 
ساحار بأرباغ غاارات أحدثت  مااراً كبرياً 

ب5نازل خم5تلكات املواطنن.

  -  خاص
أصدرت الهيئُة اإل ارياُة لل5جلل املحيل 
ب5ديرية املياء محاخظة تدز، بياناً خّضحت 
خياه إحصائية مُلْج5َاِل امرضار خاآلثار التي 
تدرضت لها املدينة  راء الددخان امَمريكي 
السادو ي عليها منذ بدء الددخان يف مارس 

الدا  املايض.
خقالت الهيئة إن طاريان الددخان قصف 
امليااء بحاوايل 00ل غاارة  وياة منذ بدء 
الدادخان امَمريكي السادو ي عىل بال نا يف 
2015 خحتاى ١٥-٢-٢٠١٦ ،  26 ماارس 
خأ َّت لذه الغارات إَلاى استشاهاِ  خإصابة 
٣٠٠ مدني، أغلبُهم من النسااء خامَْطَفاال، 
إضاخاة إَلااى تدماري أَْكثَر مان ٣٨٧ مرخل 

خمبنى خدمي عا  خخاص أل5ها:
1 - املحطاة البيارية )املدينة الساكنية 
ملوظفاي محطاة الكهرباء( شا5ل التدمري 
خكذلاك  شاقة   ٢٠٠ مان  أَْكثَار  خاالرضار 

البوابات الرئيسية. 
2 - املينااء خكل مكوناتاه خملحقاتاه، 
البحرياة  الارا ارت  مباناي  ذلاك  يف  ب5اا 
خخفار الساواحل خالج5اارك خالجاوازات 
خاالسارتاحات خالهنا ار خحضائر املوايش 
خالتفرياغ  لألنازال  املسااعدة  خالوساائل 

خالشحن خالنقل خاالتصال خالسالمة. 
3 - تدمري ٢١ ناقلة ماوا  غذائية خموا  
بناء خمفرخشات خمالبل حرا ية خعطور 
خميااه خأحذية خلداب أَْطَفاال خسايارتن 
» يّناات« مح5لتن ب5ا ة الديزل خسايارة 
أُْخاَرى مح5لاة بامعالف خأَْكثَر من سابع 

مضيات مياه زراعية.
ل - تدماري خأرضار يف  اري الهامايل 
خطناح خطريل املياء املفرق تدز - َخطريل 
املياء ذباب عادن -خطريل املياء اليوخة 

الداخلياة  الشاوارع  يف  خأرضار  الحديادة 
لل5دينة. 

5 - خساائر باملوار  الداماة تصل إَلاى 
٢ ملياار رياال كإيارا ات مان الج5اارك 
خاملينااء، حياث كانت يف شاهر ٣ -٢٠١٥  
٢٣١ مليونااً خانيفضات يف شاهر ٤ إَلااى 
١٢٠ مليوناً خيف شاهر ٥ إَلاى ١٠٠ مليون، 
خاست5ر االنيفاُض حتى خصل يف شهر ١٠ 
إَلااى صفر، باإلضاخِة إَلاى اليساائر التي 
مني بهاا املنتجون خاملصاّدرخن يف القطاع 
السا5كي خالزراعاي تصال إَلااى أَْكثَر من 

مليار ريال. 
6 - توقاف الد5ال يف مينااء امليااء من 
تأريخ ٩-١٠-٢٠١٥  خنتج خترتب عىل ذلك 

اآلتي: 
أ: انيفاض التدامالت التجارية.

ب: قلة السيولة النقدية. 
ج: عد  قادرة البنك املركازي خامُْخاَرى 
عىل توخري السايولة لتغطية املرتبات، حيث 
لم يت5كن الييد حتى تأريخ ١٤-٢-٢٠١٦  
من تغطية خرصف نسابة ٥٠٪ من مرتبات 
الرتبياة يف املياء خقط، بين5ا كان يف املايض 
يتام تغطية كامل مرتباات موظفي الدخلة 
مدنين خعسكرين لكل مديريات الساحل. 
7 - حرماان أَْكثَار مان ٥ ألاَف مهناي 
خعامل خصيا  خمزارع خمداخن )مساوقن 
خمحر ان( من مزاخلة مهنهام خأع5الهم 
خملان  خمَْطَفاالهام  لهام  الارزق  لكساب 

يدولون. 
8 - ظهاور أعاراض مَرضياة خنفساية 
اًة بن  خعصبية بن عدٍ  من الساكان َخاصَّ
امَْطَفاال خالنساء؛ نتيجة الرعب خالقصف 

املتواصل ليالً خنهاراً خلدد  االستقرار.

  -  خاص
امَمريكاي  الدادخان  طارياُن  اسات5رَّ 
السادو ي يف قصاِف عاد  مان املناطل يف 
مديريات محاخظاة صنداَء، مكثفاً غاراِته 
عاىل مديرياة أرحاب خنهم خاالل اليومن 
طاال  قصاف  ماع  بالتزامان  املاضيان، 

محاخظاِت الحديدة خع5ران خالجوف.
خأصياب  مواطنان  ثالثاة  خاستشاهد 
آخرخن، يو  أمل امربداء، بقصف طريان 
شااحنة  السادو ي  امَمريكاي  الدادخان 

بالطريل الدا  بالجوف.
طاريان  اساتهدخها  التاي  خالشااحنة 
الدادخان لاي تابدة لل5واطان عيل صالح 
الصالحاي، خكان عاىل متنهاا خرضخات، 
حيث تم قصفها بالطريال الدا  ب5ديرية 
املط5اة، ما أ ى إَلاى استشاها  ساائقها 

خمراخقيه خ ْرح عد  من املارة.
تدرض  خقد  صنداء  محاخظة  خإىل 

من  عاااد  
مديرياتها 
للقصف 

لداانيف  ا
خاااااالل 
ليااومن  ا
ضين،  ملا ا
شن  حيث 
طااااريان 
الااداادخان 
سلساالَة 
غارات عىل 
ياريتي  مد

بن  نقيل  الغاراُت  استهدخت  خأرحب،  نهم 
غيالن خمنطقة مسورة ب5ديرية نهم، َماا 
امرايض  يف  بالغة  أرضار  إحداث  إَلاى  أَ َّى 
استهدف  ك5ا  املواطنن،  خمنازل  الزراعية 
منطقة  غااارات  بثالث  الددخان  طاارياُن 

ا5َاع ب5ديرية أرحب. الصَّ
خلم تسلم محاخظة ع5ران من القصف، 
امَمريكاي  الدادخان  طاريان  شان  حياث 
السادو ي عدة غارات ياو  الثالثاء املايض 

عىل منطقة الباطنة.
خأخضاح مصادر محايل باملحاخظاة أن 
الغاارات تساببت يف تدماري مدادة زراعية 
ب5نطقة الباطنة باملديرية، ك5ا اساتهدف 
الغارة  ب5نطقاة  نقال  خسايلة  الدادخان 

باملديرية.
خأشاار املصدُر إَلاى أن طارياَن الددخان 
َشانَّ غااراٍت عىل  بال املرحاة املطل عىل 
مدينة ع5ران، تسبَّبَْت يف أرضار بامل5تلكات 

اة خمنازل املواطنن. الدامة خالَياصَّ

 قصف مدنيين في الجوف )أرشيف(
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مهرجاٌن جماهريي ومعِرٌض فني يف جامعة صنعاء احتفاًء بذكرى الشهيد

 ندوٌة ثقافيٌة عن كرامة الشهداء يف كلية الطب جامعة صنعاء

تدشني فعالية ُأْسُبــْوع الشهيد بمديرية الصافية يف أمانة العاصمة

التعليم العالي تدّشن فعاليات أسبوع الشهيد وتكّرم أسرهم

  - أمانة العاصمة
نّظ5ت الجبهُة اإلعالميُة ملوا هة الددخان بالتداخن 
خمدهاا ملتقاى الطالاب الجامداي، أمال امربداء، 
مهر انااً  5الرييااً طالبياً خمدرضاً خنياً يف سااحة 
كلياة اإلعال  بجامداة صنداء ض5ان خداليات ح5لة 
»أمريكا تقتل الشادب الي5ني« خبالتزامن مع »ذكرى 

الشهيد«.
ختيلال املهر ان الذي حرضه عدٌ  من املساؤخلن 
مان  كبارية  خ 5الاري  الثورياة  اللجناة  خأعضااء 
اإلعالمين خالطالب كل5ات أشاا ت بدخر الشهيد خما 
ت5ثله مكانته من أل5ية يف املجت5ع خ رخس يف الدخاع 

عن الوطن. 
حيث ألقى عضو اللجنة الثورية الدليا طالل عقالن، 
كل5اة أكد خيها أن إحياء الذكرى السانوية للشاهداء، 
محطة مه5ة الستذكار مآثرلم ختضحياتهم يف سبيل 
الدخاع عن حياض الوطن خعزة خكرامة أبناء الشادب 

الي5ني. 
خقال »إن شاهداَءنا سقطوا خلم يداخدون عن لذا 
الحل، خنشيع لؤالء الشهداء خندرض صورلم، بين5ا 
ُن يف الساهول خالو يان   ثاث املرتزقاة خالغازاة تتدفَّ
خقتاللم ساقطوا خلم يقاتلون يف سابيل الشايطان 

خلم خأرسلم يدرخون ذلك«.
ُمؤّكاداً أن شاهداء الوطان ساييّلدلم التأريخ يف 
أنصاع صفحاتاه؛ منهم استشاهدخا خلام يداخدون 

عن الوطن خسايا ته خأرا خا أن ينتزعوا قراَرلم، لكن 
أعداء الوطان من الداخل خقوى الدادخان من اليارج 
خقفاوا حجر عثارة أما  لذا املارخع الوطني خأما  
الحل امصيل لهذا الشدب الذي لن يستطيدوا خأ ه. 

 ك5اا أشاا  عقاالن بادخر الجبهتان اإلعالمياة 
خالثقاخية، مضيفاً أن اإل راءات املتيذة بحل القنوات 
اإلعالمياة  لياٌل عاىل نجااح تلك الوساائل يف كشاِف 
حقائل الددخان رغَم امتالك الددخ لوسائل خإمكانيات 
لائلة يف لذا املجال، خمع ذلك كانت الجبهة اإلعالمية 

أقوى، خقدمت الرسالة الالزمة للداخل خاليارج. 
مان  انبه حيّاا نائُب خزيار اإلعال  لاشام أح5د 
رشف الديان تضحيااِت الشاهداء يف ميتلاف مواقع 
البطولة يف سبيل عزة خكرامة الوطن.. ُمؤّكداً رضخرَة 
الوخااء لهاؤالء الشاهداء مان خاالل رعاياة أرسلم 

خااللت5ا  بأبنائهم خالدناية بذخيهم.
 ك5اا أشاار إىل أن الدادخان السادو ي اممريكاي 
اساتهدف كثرياً من املؤسساات خالوساائل اإلعالمية 
خارتكاب  رائام بحال الكاوا ر اإلعالمياة بطريقاة 
مباارشة.. مشايداً بدخر خساائل اإلعالمياة خالكوا ر 
النزيهاة التاي خقفات يف صاف الوطن ضاد الددخان 

الغاشم عىل البال . 
خح5ااس  بتفاعال  اإلعاال   خزيار  نائاُب  خناّوه 
اإلعالميان يف موا هة الددخان عي ميتلف الوساائل 
خمواقع التواصال اال ت5اعي ب5ا يف ذلك تفاعلهم مع 
ح5لة »أمريكا تقتل الشادب الي5ناي« خالتي كان لها 

صدًى كبريٌ عىل مستوى الدالم. 

إىل ذلاك أكاد خكيال خزارة التدليام الداايل خالبحث 
الدل5اي الدكتور يحيى الها ي، عىل أل5يَة رعاية أرس 
الشاهداء خالجرحى بشاكل خاص خااللت5اا  بأبناء 

منتسبي القوات املسلحة خاممن. 
خلفت إىل أن الوزارة ستقد  100 منحة  اخلية خ0ل 
منحة خار ية بت5ويل حكومي مبناء أرس الشهداء يف 
 5يع التيصصات من الطاقة االستيدابية للجامدات 
الحكومياة.. ك5ا أكد عىل أناه  رى اعت5ا  10 باملائة 
من مقاعاد الجامداات ض5ان الطاقة االساتيدابية 
مليتلاف التيصصاات مبناء القوات املسالحة خاممن 
خاللجان الشادبية اعرتاخاً بدخرلم خنضالهم يف الدخاع 

عن الوطن.
ك5ا تيلال املهر اان مقطوعة إنشاا يةه لفرقة 
اإلنشاا  بدناوان »عاز  الشاهيد قاذخاة« َخقصيادة 
للشاعر مداذ الجنيد بدنوان »خحشية الص5ت الداملي 
عن مجازر الددخان يف الي5ن«، خقصيدة للشااعر عبا  
أباو حاتام بدناوان »أمريكا تقتال الشادب الي5ني« 

خخقرة خنية لفرقة مركز مو ة اإلعالمي.
عقاب ذلاك اختتاح عضاو اللجناة الثورياة الدليا 
خنائاب خزير اإلعال  خرئيل  امداة صنداء الدكتور 
عبدالحكيام الر بي خعدٌ  مان خكالء خزارة اإلعال  
خرؤسااء املؤسساات اإلعالمياة، مدرض صاور خني 
لكوكباٍة من شاهداء الوطان الذين استُشاهدخا خلم 
ياؤ خن خا بَهم الوطناي يف  بهات الدازة خالص5و  
خكاذا صور مجاازر الدادخان بحل اإلعالميان خأبناء 

الشدب الي5ني.

  - أمانة العاصمة
نّظام ملتقاى الطالاب الجامداي، بقاعة الشايخ 
 ابر، بكلية الطب خالدلو  الصحية بصنداء، الثالثاء 
املايض، ندخة ثقاخية بدنوان »كرامة الشهداء عند الله 

» يف إطار االحتفال بأُْسبُااْوع الشهيد. 

خيف الندخة ألقيات كل5ات لكلٍّ من الجبهة الثقاخية 
ملنالضاة الدادخان ألقالا صالاح اليوالناي خالهيئة 
الدلياا لحازب الرشاا  ألقالاا مح5اد طالار أندم، 
خكل5ات أُْخاَرى عن أرس الشاهداء، حثت عىل رضخرِة 
إحيااء ذكارى أُْسابُااْوع الشاهيد خاساتلها  الِداَيِ 
خالدرخس منها يف الصي خالص5و  خالثبات خالت5اساك 

املجت5دي ملوا هة الددخان الغاشم.

 ك5ا استدرضت الكل5ات القيم الدظي5ة خالِيَصاَل 
الح5يادة للشاهداء َخاملناازل خالدَرَ اات الدالية التي 

يحظى بها الشهداُء عند املوىل عز خ ل.
ك5ا تيلل الندخَة قصائُد شادريٌة للشادراء مح5د 
الوزير َخلاشام الديل5ي خإي5ان الدبيس خصالح الدين 

الغني خأخبريت بدنوان »لبيك يا خطني«.

  - أمانة العاصمة
َن القطاُع  ُد الوطَن« َ شَّ تحَت ِشَدااِر »الشهيُد يوحِّ
النساوي ب5ديرية الصاخية بأمانة الداص5ة صنداء، 
الثالثاء املايض، خداليات أُْسابُااْوع الشاهيد بحديقة 

26 سبت5ي.
خأخضحات منساقُة الفدالياات باملديرية ابتساا  
الفدالياات  أن  الي5نياة  امنبااء  لوكالاة  املحطاوري 
النساوية يف أُْسابُااْوع الشاهيد تهدُف إَلااى التذكرِي 
بفضال الشاهداء خالجرحى الذيان ضّحاوا بدمائهم 
خأرخاحهام خبكل غااٍل خنفياٍل من أ ال الدخاع عن 

كرامة خعزة الوطن.
اُن الفدالياُت اليوَ  املفتاوَح من 6 صباحاً  ختتض5َّ
حتى 6 مسااًء يُدارض خاللها مهر اان ثقايف خخني 
عباارة عان مرحياات لا خاة خعارخض خأناشايد 
ح5اسية مدّية عن املناسبة، ك5ا تتض5ن زيارًة مرس 
الشاهداء خالجرحاى خامرسى خاملفقو يان، يتيللها 
تقديم لدايا رمزية تدّي عن تضامن خامتنان خاختيار 

الي5نين بأبنائهم الشهداء.
تكري5ياة  خاحتفالياة  غاداء  اساتضاخة  خكذلاك 
اة، يو  امَْربداء القا  ، بصالة اآلنيس يحرضلا  َخاصَّ

أمهاُت خزخ اُت الشهداء خذخخلم خأقاربهم.

  - أمانة العاصمة
 شنت خزارة التدليم الدايل خالبحث الدل5ي، 
االثنان املاايض، برناماَج خداليات أُْسابُااْوع 
الشاهيد التاي تسات5ر أُْسابُااْوعاً يف ميتلاف 
الجامداات، خذلاك ب5هر اان خناي خخطابي 
خَمْدااِرِض للصاور الفوتوغراخياة يف  امداة 

ع5ران تحت شدار »الشهيد يوحد الوطن«.
 الينامج يشا5ل خداليات خأنشطة متنوعة 
عىل مساتوى الجامدات تت5ثل يف إقامة ندخات 
خمدارض للصور الفوتوغراخية، خمحارضات، 
حول أُْسابُااْوع الشاهيد خأل5ية إحياء ذكرى 
بذخيهام  خااللت5اا   ختكري5هام  الشاهداء 
ختسا5ية قاعات  راساية بأسا5اء الشاهداء 
خترسايخ ثقاخة الفداء خالتضحية يف أخسااط 

الشباب خالطالب.

خبحساب نائب خزير التدليم الدايل الدكتور 
عبدالله الشاامي أن الاوزارة تر 5ت االلت5ا  
باأرس الشاهداء خالجرحاى خرعاياة أبنائهام 
بشكل خاص خااللت5ا  بأَبْنَاء منتسبي القوات 
املسالحة خاممن من خالل عاد  من اال راءات 
الد5لياة املت5ثلة يف اعت5ا  5 باملائة من إ 5ايل 
االساتيدابية(  )الطاقاة  الدراساية  املقاعاد 
سانوياً يف كاخة الجامداات الحكومية بج5يع 
صاتها مَبْنَاء الشهداء خاعت5ا  100 مقدد  تيصُّ
 رايس مجاناي سانوياً يف التيصصات الطبية 
خالهندساية خالتقنياة يف الجامداات خالكليات 
امللياة مَبْنَااء الشاهداء، خاعت5اا  0ل منحة 
 راسية خار ية )ت5ويل حكومي( لل5تفوقن 
مان أَبْنَااء الشاهداء، باإلضاخاة إَلااى اعت5ا  
50 منحة  راساية  اخلياة سانوياً للطالبات 

املتفوقات من بنات الشهداء خذخيهم.

ك5ا لفات إَلاى أن الاوزارَة أقرت تيصيص 
االساتيدابية  الطاقاة  مان  باملائاة   5 نسابة 
لل5سااكن الطالبية الجامدية مَبْنَاء الشاهداء، 
خرخاع مقرتح لل5جلال امعىل للتدليام الدايل 
ب5ناح تيفياض بنسابة 5 باملائاة من نساب 
القبول املحد ة للقبول يف الجامدات الحكومية 
مَبْنَااء  التيصصاات  ميتلاف  يف  خامللياة 

الشهداء.
خخي5اا يتدلال ب5نتسابي القوات املسالحة 
خاممان أخضاح الدكتاور الشاامي أن الوزارة 
أقرت رخع مقرتح لل5جلل امعىل للتدليم الدايل 
باعت5ا  نسبة 10 باملائة من مقاعد الجامدات 
)الطاقة االساتيدابية( يف ميتلف التيصصات 
مَبْنَاء منتسبي القوات املسلحة خاممن تكري5اً 

لدخرلم يف ح5اية الوطن خالدخاع عنه. 

 محافظة ذمار تدّشن 
فعاليات أسبوع الشهيد

  - ذمار
انت ب5حاخظة ذمار،  تحَت ِشاَداار »الشاهيد يوحد الوطان« ُ شِّ
الثالثاء املايض، خداليات أُْسبُااْوع الشهيد؛ خخاًء لتضحيات الشهداء 

التي قدمولا من أ ل الوطن خالدخاع عنه.
خخاالل الحفال الذي حارضه خكياال املحاخظة عبده عيل سايالن 
خمح5اد مح5د عبدالرزاق، أكد خكيل محاخظاة ذمار مح5و  الجبن 

أل5ية رعاية أرس الشهداء خخاًء لتضحياتهم.
خأشاا  خكيل املحاخظ بالتضحيات التي قدمها الشاهداء يف سبيل 
الدخااع عن تاراب الوطان الطالر ضاد املرتزقاة خالد5االء خالغزاة 

خالتنظي5ات اإل رامية.
خي5ا أشاار مديار عا  مكتاب التدليام الفناي باملحاخظة نجيب 
الحاشادي إَلااى رضخرة االلت5اا  باأرس الشاهداء ختقديام الدعم 

خالرعاية عرخانا بتضحياتهم.

الحديدة تدشن فعالياِت بانوراما الشهيد

  - الحديدة
 ّشان خكيُل محاخظة الحديدة عيل قر، الثالثاء املايض، خداليات 
بانوراماا أُْسابُااْوع الشاهيد، خالاذي يحتاوي عىل مدارٍض للصور 
الفوتوغراخياة التي رصدت  رائَم الددخان امَمريكي السادو ي عىل 

الي5ن.
خأشا  الوكيل بالجهو  املبذخلة يف توثيل  رائم الددخان السدو ي 

امَمريكي ختدرية النظا  السدو ي الحاقد.
خأكاد أن ص5َت املجت5ع الدخيل عىل ما يتدرض له الشادب الي5ني 
من عدخان سااخر خحصار منذ عا  يكشف حجَم املؤامرة عىل الي5ن 

خمدى الحقد عىل الوطن من النظا  السدو ي.
ا5ات َخل رساوماٍت تحكي  املدارض يضم 370 صاورًة َخ8 مجسَّ
قصصااً خاقدية للبطوالت ختضحيات الشاهداء يف سابيل الدخاع عن 

الوطن

تدشني فعالية أسبوع الشهيد بمدينة 
رداع يف البيضاء 

  - البيضاء
انت ب5دينة ر اع محاخظة  تحَت شدار »شاهداؤنا عظ5اؤنا« ُ شِّ
البيضااء، الثالثاء املايض، خدالية أُْسابُااْوع الشاهيد؛ خخاًء خعرخاناً 

لتضحيات الشهداء خبطوالتهم يف الدخاع عن الوطن.
 خشاهدت الفدالية اختتاح مدرض لصور الشاهداء من أَبْنَاء ر اع 
بحضور مرف املحاخظة الشيخ ح5و  شتان خأمن عا  محيل ر اع 
أح5د الدكا ، ك5ا شهدت الفدالية تكريم أَبْنَاء الشهداء بهدايا رمزية 
عرخاناً ختقديراً بام خار البطولية التي قدَّمها الشاهداء يف سبيل عزة 

خكرامة خنرة الشدب الي5ني.

إفتتاح معِرض الشهيد للصور 
الفوتغرافية يف شبام كوكبان

  - المحويت
اختتاح خكياُل أخل محاخظاة املحويات الدكتاور عبداللاه عباس 
الح5ازي خخكيال املحاخظة املسااعد ح5او  حزا  شا5الن، الثالثاء 
املايض، ب5ديرية شبا  كوكبان، مدرَض الشهيد للصور الفوتوغراخية 

تحت شدار »الشهيد يوحد الوطن«.
ان املدرُض صوراً خثائقيًة للشاهداء الذيان قدموا أرخاحهم  ختض5َّ
خداًء للوطن، خذلك يف إطار خداليات أُْسابُااْوع الشهيد خالتي تشت5ل 
عاد اً مان الفدالياات خامنشاطة الها خة إَلااى  عام خرعاية أرس 

الشهداء خالجرحى خالتي تست5ر أُْسبُااْوعا.
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رئيُس اللجنة الثورية يضع إكليل الزهور على قبور الشهداء 
ويدشن فعاليات ُأْسُبــْوع الشهيد باملركز الثقايف بصنعاء

عضو اللجنة الثورية العليا عقالن يزور عائلة املناضل حجر

نائب رئيس هيئة األركان يضع إكلياًل من الزهور على أرواح الشهداء

 محافظُة صعدَة تدّشن فعالياِت أسبوع الشهيد 
ُد الوطن«  تحت شعار »الشهيُد يوحِّ

خَضَع امخ مح5د عيل الحوثي رئيُل اللجنة الثورية   - أمانة العاصمة
الدليا، اإلثنن اآلنف، إكليَل الزلور برخضة الشهداء يف 

منطقة الجراف بالداص5ة صنداء ب5ناسبة االحتفاء 
بذكرى الشهيد.

خقال رئيل اللجنة الثورية الدليا »إن  ماء الشهداء 
التي رَخت تاراَب الوطن ُقدَِّمت من أ ل مرخع خاحد 
لو مرخع االساتقالل خالحرية خالحفاظ عىل ُلوية 

الوطن«.
خأكاد يف تريحاه لوساائل اإلعاال  أن الشاهداء 
الذين خّلادخا ذكرالم بدمائهم خبانتصارلم خالكرامة 
اإللهية التاي حصلوا عليها خالتضحياة التي قدمولا 

خنبل ألداخها لي التي يجب أن تبقى خأن تست5ر.
ك5اا حيّا آبااء خأمهاات خأَبْنَاء الشاهداء خكل من 
قد  خضحاى من أ ل الوطن خح5ايته من مشااريع 
التفتيات خاإلرلااب خالذباح خالتدمري التاي ي5تلكها 
أعداء اممة خ عاة الفتنة خالغطرساة خالتكي خالتجي 

خمسخ الُهويات الوطنية.
ك5ا حرَضَ رئيُل اللجنة الثورية الدليا، بدَد خضده 
للزلور عىل قبور الشاهداء تدشاَن خداليات الذكرى 
السنوية للشهيد، تحت شدار »الشهيد يوحد الوطن« 

املركز الثقايف بصنداء.

  - أمانة العاصمة
قاا  عضاُو اللجنة الثورياة طالل عقاالن خمده خزيُر 
الدخلة لشائون تنفياذ مير اات الحاوار الوطني غالب 
مطلل، أمل امربداء، بزيارِة منزل عائلة املناضل عبدالله 
يحيى حجر، خالِد الشاهداء امبطال ح5زة خعيل خلاشام 
خإسا5اعيل خعبدالقاا ر؛ للتدباري عان تضامان الدخلاة 
خالحكومة خقيا ة الثورة خالشدب الي5ني مع امرسة خكل 

أرس شهداء الوطن.
خأكاد عقاالن يف زيارتاه التاي أتات ض5ان االحتفاِل 
بأُْسابُااْوع الشاهيد االعتزاز بالادخر النضاايل خالوطني 
خالتضحياة الجساي5ة لهاؤالء الشاهداء امشاقاء الذين 
سايّظلون رمازاً خالداً يجّساد املدناى الحقيقاي للفداء 

خالشجاعة خالتضحية من أ ل الوطن خعزة الشدب.

ك5اا عّي عن تضامن خالتفاف الشادب الي5ني خقيا ة 
الثورة حاول أرس الشاهداء، خمشااطرتها ملشااعرلم.. 
ُمؤّكاداً أنه لن يتم التواني عن تقديم كاخة أشاكال الدعم 
خالرعاية خااللت5ا  مرس الشهداء تقديراً خعرخاناً لدخرلم 

ختضحياتهم من أ ل الي5ن خشدبها. 
خقال عقالن »يحل لنا بقدر ما نحَزُن عىل رحيل لؤالء 
الكوكبة من الشاهداء، أن نفير خندتز َ 5يداً ببطوالتهم 
يف ميا ين الرف متسالحن بدقيدة حب الوطن خالدخاع 
عناه، خأن نساتلهم منهم الُقادرَة عىل مواَصلاة الص5و  
خالتحادي يف خ ه الددخان الذي ساينتهي عا الً أَْخ آ الً، 

خسينتر حت5اً الوطن بأبطاله امليامن الرخاء«. 
بادخره عّي خالد الشاهداء، عبدالله حجار، عن تقديره 
لهذه الزيارة خاللفتة اإلنَْساانية الكري5ة.. ُمؤّكداً االعتزاز 
بأبنائاه الشاهداء امبطاال الذين قّدماوا أَْرَخاحهام خداًء 

للوطن.

  - أمانة العاصمة
قاا  نائُب رئياِل ليئاة امركان الدامة اللاواء الركن 
زكرياا يحيى الشاامي، االثنن املايض، بوضاع أكليٍل من 
الزلاور خقراءة الفاتحة عىل أرخاح الشاهداء الذين قّدموا 
أرخاَحهام للدخاع عن الوطن خالتصاّدي للددخان امَمريكي 

السدو ي الغاشم. 

خأشاار نائب رئيال ليئة امركان، خاالل خضع أكليل 
الزلاور يف مقية الشاهداء بشاارع الي5سان، إَلاى أن 
إحياَء يو  الشهيد يأتي تقديراً خعرخاناً ب5ا قّدمه الشهداء 
من تضحيات من أ ل الدزة خالكرامة خيف موا هة تحالف 

الددخان.
مؤكاداً أن قياا َة خزارة الدخاع خرئاساة ليئة امركان 

الدامة ستويل أرَُسَ الشهداء ُ لَّ الرعاية خااللت5ا .

  - صعدة
يف  املحلياُة  السالطُة   ّشانت 
محاخظاة صدادة، االثناَن املاايَض، 
خداليااِت أُْسابُااْوع الشاهيد تحاَت 

ُد الوطن«. شدار »الشهيُد يوحِّ
خكياُل  أكاد  التدشان  خيف حفال 

املحاخظاة مح5اد الاذاري أن أَبْنَااء 
محاخظاة صددة كغريلم مان أَبْنَاء 
الوطن حريصون عىل إقامة الفدالية 
لقداساة  نََظاراً  بهاا؛  خاالحتفاال 
املشااعر  يف  تبَداُث  التاي  الشاها ة 
عظ5اَة قضياة الوطن الاذي ينت5ي 

إليه الج5يع.

خأشاار إَلااى أناه رغَم اسات5رار 
ل5َجية الددخان السدو ي امَمريكي 
بهاذه  االحتفااَل  أن  إال  الغاشام 
املناسابة لتوصيل رساالة لألعداء أن 
الي5نين عىل  ْرِب الشاهداء سائرخن 
خصامادخن حتاى االنتصاار لقضية 

الوطن الدا لة.

أبناء صنعاء القديمة ينّظمون وقفَتي 
وفاء للشهداء 

  - أمانة العاصمة
أقاا  أبناُء مديرياة صنداء القدي5ة، أمل امربدااء، خقفتَي خخاء 
للشاهداء خالنفري الدا  لتحرير مدينة ماأرب يف ُكلٍّ من حارة اليراز 
خحارة الطيي، ُكلٌّ عىل حدة، بحضور عد  من ألايل املديرية خأقارب 

خأرس الشهداء خعد  من الشيصيات اال ت5اعية خالرس5ية. 
عّي املشااركون خيها عن مادى ارتباطهم الوثيل بهذه املناسابة 
الدزيازة عاىل قلوبهام، خثقاخاة الشاها ة خاالستشاها  ت5ثل ألم 

أمنياتهم.
املشااركون يف الوقفتن أكدخا مواصلتَهم الساريَ يف  رب الص5و  
خالنضال خاالستبساال ضد الددخان الغاشام السادو ي االمريكي يف 

الدخاع عن ُكّل شي من أرض الوطن.
مؤكديان اسات5راَر ثباتهام عىل  رب الشاهداء امحارار، مدلنن 

النفريَ الدا َّ خالتحرك اىل  بهات القتال لتحرير مدينة مأرب. 

بالد الطعام ومزهر بمحافظة ريمة 
تدشنان فعالية أسبوع الشهيد

  - ريمة
نّظ5ت السالطة املحلية ب5ديريتي بال  الطدا  خمزلر ب5حاخظة 
ري5ة، أمل امربداء، خدالية ب5ناسبة أُْسبُااْوع الشهيد تحت ِشَداار 
»الشهيد يوحد الوطن«؛ تكري5اً للشهداء الذين ضّحوا بأَْرَخاحهم من 

أ ل الوطن.
الفدالية التي حرضتها السالطة املحلياة خالتنفيذية باملديريتن، 
ا ت5ثّلُه الشاها ة من قي5ة  تض5نت كل5ات خمشااركات، عاّيت ع5َّ

خما يقو  به الشهيد من  خر.
خأكدت الكل5ااُت عىل رضخرة االلت5ا  خالرعاية بأرس الشاهداء؛ 
تقدياراً ملا قدموه مان تضحيات يف الدخااع عن سايا ة الي5ن خأمنه 

خاستقراره. 
إىل ذلاك اختتحات املديريتاان مدريَض صور خاّص بالشاهداء من 
أبنائه5اا الذيان قدماوا أَْرَخاحهم خاداًء للوطن يف موا هاة الددخان 

اممريكي السدو ي.

إفتتاح معِرض للصور بمديرية ريدة 
محافظة عمران ضمن ُأْسُبــْوع الشهيد

  - عمران
اختتاح محاُخظ ع5ران الدكتور خيصل  د5ان خأمن عا  املجلل 
املحايل باملحاخظة صالح امليلوس، أمل امربدااء، املدِرض الياص 

بالشهداء الذي أقيم ب5درسة أبوالحسن اله5داني ب5ديرية ريدة.
خيحتاوي املداِرُض الاذي تنّظ5ُه قياا ة املحاخظاة بالتداخن مع 
القسم الثقايف خاال ت5اعي منصار الله ب5ديرية ريدة ض5َن خداليات 
أُْسابُااْوع الشهيد، عىل صور الشهداء، خكذلك صور اليراب خالدمار 

الذي خلفه الددخان اممريكي السدو ي.

محافظة ريمة تفتتح معرَض الصور 
التوثيقي للشهداء 

  - ريمة
اختتح محاخُظ ري5ة حسن عبدالله الد5ري خمده خكيل املحاخظة 
مح5د الوساد، االثنن املايض، املدرَض التوثيقيَّ لصور الشاهداء من 
أَبْنَااء املحاخظة الذين شااركوا مع ر ال الجيش خاللجان الشادبية 
يف الدخااع عن عازة خكرامة الوطن، خكذا صور الشاهداء من ضحايا 

الددخان امَمريكي السدو ي عىل الي5ن.
 امَلداِرُض الاذي تنّظ5ه السالطة املحلياة باملحاخظة خمؤسساة 
الشاهيد زيد عيل مصلح، يتض5ن صوَر الشهداء من أَبْنَاء املحاخظة، 
باإلضاخاة إَلاى صاور خبيانات تايُز حجم الدمار الذي طاال البُنية 
التحتية خاملنشاآت التدلي5ياة خاليدمية خالصحياة خاالقتصا ية يف 

ميتلف محاخظات الج5هورية.

إفتتاُح معِرض الصور 
التوثيقي للشهداء 

بمحافظة َمأرب 
  - مأرب

اختتحت مؤسسُة الشهداء يف محاخظة 
َمأرب، اإلثنان املايض، مدرضااً توثيقياً 
لصور الشهداء من أَبْنَاء محاخظة َمأرب، 
الذين شااركوا أبطااَل الجياش خاللجان 
الشادبية يف الدخااع عان الوطان خكاذا 
شاهداء الددخان امَمريكي السدو ي عىل 

الي5ن.
للشاهداء  املدارض صاوراً  ختض5ان 
بطاوالت  عان  تدريفياة  خبرخشاورات 
الشهداء يف ميا يِن البطولة خمحارضاٍت 
توعويًة عن عظ5ِة الشاها ة ختضحيَّات 

الشدِب الي5ني يف موا هة الددخان.
خعاّيت أرَُسُ الشاهداِء عان االعتازاز 
الدخااع  سابيل  يف  أبنائهام  بتضحياات 
عان الوطن، خكاذا امتنانهم ملاا تقوُ  به 
مؤسساة الشاهداء من  هاو  يف خدمة 

أرس خذخي الشهداء.

محافظ صنعاء يدّشن 
أسبوع الشهيد بافتتاح 

معِرَضني للصور يف 
َحـِمــل وحزيز

  - صنعاء
صندااء  محاخظاة  محاخاُظ  اَن  َ شَّ
حنان قطينة، االثنن املايض، أُْسابُااْوَع 
الشاهيد باختتااح مدِرَضاِن للصور عن 
 رائم الدادخان يف منطقتَي َح5ِل خِحْزيَز 

ب5ديرية سنحان.
خاعتي املحاخُظ أن تدشاَن أُْسبُااْوع 
الشهيد يأتي كأقلِّ ما ي5كُن خدلُه إكراماً 
لدماء الشاهداء الذين ضّحاوا بأرخاحهم 
 خاعاً عن عزة خكرامة الي5ََن خالي5نين.
خاعتي قطينة أن إحياء لذه املناسابة 
لل5جالديان خاملواطنن  الحاخاز  ب5ثابة 
اه إَلاى  بهاات القتال  خالشاباب للتو ُّ
للدخاع عن الوطن خالجها  يف سبيل الله.
اللجناة  رئياُل  التدشان  يف  شاارك 
الثورية ب5حاخظة صنداء يحيى السياني 
خمدير عا  مكتاب الصحة الدكتور خالد 

املنتر.



الي5يل 25 خياير 2016   املواخل 17  5ا  امخل 37ل1لا     الدد  )103(14 عربي ودولي

 متابعات فلسطينية

23 شهيدًا من طلبة ومعلمْي الضفة خالل 2015 

أكثر من 20 ألف قرار »إسرائيلي« بهدم منازل مقدسية 

رسالة سعودية إىَل اإلْرَهابيني: »اقتلوني ومالكًا«! 
عالء الرضائي*

یحدثنا التأری�خ أن عبدالل�ه بن الزبیر تقاتل مع 
الصحابي مالك بن الحارث النخعي الملقب باألش�رت 
يف حرب الجمل، ولما ش�عر بأن مالكاً قریب من قتله 
أخذ یصی�ح باتباعه »اقتلوني ومال�كا واقتلوا مالكا 
مع�ي!«.. فحمل أصحاب الجمل وخلصوا ابن الزبير 
من قبضة مالك.. بالمناس�بة كان الش�رت نخعیاً من 

الیمن ثم سكن العراق مع جیش الفتح!
یمكن قراءُة الرس�الة التي بعثت بها الس�عودیة 
لإلْرَهابیی�ن يف س�وریا ولبن�ان وش�فرتها »وق�ف 
الهبة التس�ليحية للجیش وقوى األمن اللبناني«، بأن 
هستیریا آل سعود ستغرق المنطقة بسیل جدید من 

الدماء...
فالس�عودیة تقول لإلْرَهابیین بشكل واضح، ان 
األموال التي كنا نرید ان »نبعثرها« عىل أمن حلفائنا 
يف لبنان، سنرسلها لكم لتحرقوا حلفاءنا ورشكاءهم 
يف الوط�ن � عىل قاعدة: إقتلون�ي ومالكاً... � ما دام 
الحلفاء ل یس�تطیعون فعل يشء امام تیار المقاومة 
وحلفائه.. وهنا یرتعد حزب المستقبل ومن معه من 
الس�لفیین ویصل الهلع إَل الحلیف الماروني سمیر 

جعجع!
هذه الهستیریا الس�عودیة لم تتوقف عند لبنان، 
ب�ل تع�داّت الح�دود اإلْقلیْمی�ة إَل روس�یا، عندم�ا 
ه�دد عادل الجبی�ر الطائ�رات الروس�یة العاملة يف 
س�وریا بصواریخ ارض � جو، ع�ىل غرار صواریخ 
»س�تينغر« الت�ي زودت به�ا المخاب�رات األميركیة 
»المجاهدین« الفغان يف مواجهة الغزو السوفیتي يف 

ثمانينيات القرن المايض..
والخطوة الس�عودية ته�دف إَل تعدیل موازین 
الق�وی يف س�وریا، لصال�ح م�ن؟!.. المجموع�ات 

اإلْرَهابیة.
أما األَْسبَاب التي دعت السعودیة لتخاذ مثل هذا 

الج�راء والذي س�یرض حلفاءها يف لبن�ان بالدرجة 
الولی ویدع�م موقف معارضیها، أي تیار المقاومة 
الوطنیة والس�المیة، ال�ذي طالما اش�ارت قیاداته 
إَل ان الس�عودیة ل تق�دم ش�یئا للبن�ان إلاّ وتأخ�ذ 
م�ا هو أهم وأكث�ر منه.. وان الس�عودیة ترید لبنان 
دول�ة تابعة لنظامها العرابي، تذهب به اینما تش�اء 
كما تفعل م�ع نظام آل خليف�ة يف البحرين و«إمارة 
قريط�م« يف لبنان، لنه�ا � مثالً � تس�مح للبنانیین 
الخلیجی�ات(  )وش�قیقاتها  اراضیه�ا  يف  بالعم�ل 
متناس�یة ان اللبنانیین والس�وریین والفلسطینیین 
والمرصیین والعراقيي�ن واليمنيين، هم من یدیرون 
شؤون وحیاة الدول الغارقة إَل اآلن يف »بول البعیر« 
اللبنانیی�ن  وان ه�ؤلء  والج�راد..  الضب�اب  وأكل 
واش�قاءهم الذی�ن ذكرن�ا، هماّ م�ن صنع�وا بلداناً 

لجرذان الصحراء...
ن�ي الخلیجی�ون ه�ذه المعادلة الت�ي يعرفها 
ُكلاّ الع�رب والعال�م، وه�ي: ان »خلیج�ي – برتول 
= صف�ر!«.. وان الع�رب والعال�م إنم�ا یتحملونهم 
ويجامل�ون تخلفهم ألموال النف�ط التي يف جيوبهم، 
ل حباً ل كرامة، وان الرشفاء ابناء الش�عوب العربیة 
ل یس�اومون بذرة م�ن كرامتهم، ُكلاّ أم�وال الدنيا، 
وليس فقط أموال الذين يرون »بعر األرآم كأنه حباّ 

فلفل«!
ه�م یس�تطیعون ان یش�رتوا بأمواله�م أمث�ال 
حس�ني مب�ارك وزی�ن العابدی�ن ب�ن عيل وحس�ن 
عمر البش�یر و«مل�ك جیبوت�ي!« و »إمرباطور جزر 
القم�ر!« وعبدالل��ه الثاني ومرتزقة م�ن كولومبیا 
والشیش�ان وبنغالديش... لكنهم عاجزون من امام 
ش�موخ حس�ن نرص الل�ه وأحم�د ياس�ين ويحيى 
عياش وعماد مغنية وس�مير قنطار وسليمان خاطر 
وخال�د الس�المبويل وعب�د الملك الحوث�ي ومحمد 
سعيد البوطي وسليم الحص وعمر كرامي وميشيل 
عون وس�ليمان فرنجية ووئام وهاب وماهر حمود 
ونم�ر باقر النمر وعيىس س�لمان... تذكروا َدائماً ان 

قائم�ة الرشفاء يف هذه المة طويلة، وان عال ضجيج 
»السفلة«!

أما األَْس�َباب التي قطعت لجلها السعودیة هبتها 
وه�ددت بس�حب اموالها وق�د ینتهي الم�ر بقطع 
العالقات الدبلوماسیة مع لبنان لحقاً.. وهو الفضل 
للبنانیی�ن، وق�د تتبعها يف ذلك الم�ارات والبحرین 

ایضا.. فانها كالتايل:
1. النتق�ام من لبنان، لنه خرج تقریباً من تأثیر 
وهیمنة السعودیة عىل قراره.. خاصة وان احتمالت 
انتخاب الجنرال میشیل عون للرئاسة بات اقرب من 

أي فرتة مضت.
2. افش�ال التق�ارب بی�ن التی�ار الوطن�ي الحر 
)العم�اد عون( وحزب الق�وات اللبنانی�ة )جعجع( 
والبق�اء عىل لبنان غارق�ا يف الفوض�ی، بعد بوادر 
تفاهم فرني - إيراني برتك اللبنانیین لیختاروا هم 

رئیسهم دون امالءات دولیة وإْقلیْمیة..
حت�ی ما ع�رف ب�«مب�ادرة س�عد الحریري« يف 
التقارب مع النائب س�لیمان فرنجیة، لم یكن هدفها 
رئاس�ة الس�ید فرنجیة يف الحقیقة، وهو المعروف 
بدفاعه وموقفه من الرئیس األس�د، عدو الس�عودية 
وتبعه�م آل الحري�ري، ب�ل كان الهدف هو افش�ال 

التقارب بین الحر والقوات.
فلو ان لبنان وزیر الخارجیة جربان باسل، أصبح 
شوكة »رس�میة« يف وجه السعودیة، فكیف سیكون 

الوضع مع رئاسة العماد میشیل عون؟!
3. تأزی�م الوض�ع األمني عىل الحدود الس�وریة 
- اللبنانی�ة، وهذا الم�ر یحت�اج إَل فوضی مربرة، 
اهمه�ا رفع الغط�اء األمني عن حلفاء الس�عودي يف 
لبنان، خاصة وان الوضع اإلْقلیْمي مرشح للتصعید 
وق�د وصلت الم�ور إَل مرحلة »ك�ر العظم« بين 

الفرقاء...
ومن المؤك�د ان هذا الجراء منس�ق مع الجانب 
الصهیوني.. وقد یكون خطاب الس�ید حس�ن نرص 
الل��ه الذي عرف�ه اإلرسائیلی�ون بخط�اب »القنبلة 

النووی�ة« قبل ایام، كان اس�تباقاً لالحداث وتحذیراً 
م�ن مغب�ة حماق�ة صهیونی�ة جدی�دة یحتم�ل ان 
مخططها أخذ بنط�ر العتبار الرشاكة المتطورة مع 

نظام آل سعود والعرب المنبطحين...
4. مطالب�ة قی�ادات 14 آذار بموقف يف مواجهة 
ح�زب الل�ه، بل وتهدیدهم بما یمك�ن ان ینالهم من 
عقاب س�عودي خالل الفوض�ی القادمة.. عىل غرار 
م�ا حصل للرئی�س رفی�ق الحریري، الذي ل اش�ك 
ش�خصیاً بان من یق�ف وراء اغتياله ه�و الصهاینة 
والسعودیین )وكالء الغرب يف المنطقة(.. والغریب 
ان التهدی�د والوعی�د الس�عودي ج�اء متقارب�ا مع 
الذكری ال��11 لغتیال الحریري يف منتصف فربایر 

.2005
5. تخفیف من حداّة األزمة التي یواجهها حلیفها 
السرتاتیجي )الرئیس الرتكي رجب طیب أردوغان( 
والذي یظهر انه سقط يف مستنقع الحرب الهلیة مع 

الكراد..
هنا لحظ�وا كی�ف ان العرب وأمي�ركا یبیعون 
حلفاءه�م وأن بعض األغبیاء من ح�كام المنطقة ل 
یعتربون بمن سبقهم، فقد سبق وان رصخ أردوغان 
ب�ان أميركا تغ�رق المنطقة بالدم�اء.. وهو حلیفها 
األَْس��اس يف المنطق�ة وصاح�ب أكرب ق�وة بریة يف 

الناتو بعد أميركا!
أردوغان الذي یری تبدد حلمه وفش�ل مرشوعه 
يف س�وريا رغ�م الدمار الذي تس�بب ب�ه، والذي لن 
تسمح له روس�يا بتطبیقه ابدا.. أصبح كثیر العداء 
يف الداخ�ل والخارج، من جماع�ة غولن إَل القومیین 
الت�راك، ثم األك�راد والحركات الیس�اریة، ولم یبق 
له س�وی ان یؤجج 20 ملیون عل�وي ضده، لیكون 

سقوطه مدویا..
الس�عودیة م�ن جانبها، تعیش ورط�ة حقیقیة، 
فهي م�ع انفصال األكراد واقام�ة »الدولة الكردیة« 
يف العراق، نكایة بالحكومة المركزیة يف العراق التي 
یس�یطر علیها الش�یعة ولتربیر اقامة »سني ستان« 

يف المناط�ق الغربیة، ضمن الم�رشوع الصهیوني � 
األميركي الذي تحدث عنه عالنیة انور عشقي خالل 
لقائ�ه ب��«دوري غولد«... لكنها � أي الس�عودیة � 
مضطرة إَل مس�ایرة تركیا يف حربها ضد األكراد يف 

تركیا وسوریا!
6. اعتقد ان بعض األَْسبَاب ل دخل لها بالسیاسة 
والجغرافیا، بل باألزمة النفسیة التي تعیشها القیادة 
الس�عودیة.. لقد فشلت يف وقف التفاق النووي بين 
اي�ران و5+1، والغری�ب انها ل ت�زال تأمل يف اعاقة 
تطبيق�ه!.. وفش�لت يف الیم�ن الذي أصبح كابوس�ا 
یستنزفها ویكلفها الكثیر سیاسیاً وأمنیاً واقتصادیاً، 
وزعزع س�معتها ومكانتها وكشف مستوى جيشها 
وقدراتها العسكرية.. ف�«النزهة السلمانیة« تحولت 
إَل خس�ائر فاقت 200 ملیار دولر خالل س�نة من 
الح�رب، والت�ي ل یعل�م الاّ الل��ه متی س�تتوقف، 
»فقد یك�ون الحوثی�ون مرتاح�ون لنتائجها وغیر 
مس�تعجلین بنهایتها ما دامت كابوس�اً للس�عودیة 
وورطة هي أوقعت نفسها فیها«.. ثم مؤامرة النفط 
التي لم تس�تطع ان تؤدي م�ا كان مؤمالً منها وهو 
الضغط عىل روسیا وإيران والعراق، بالعكس كانت 
أرضار النظ�م الخلیجی�ة ويف مقدمته�ا الس�عودية 
نفس�ها، أكرب.. حت�ى صارت هي من یدع�و إَل رفع 
اسعاره وتقلیل انتاجه.. فیما ترفض إيران وروسیا 

والعراق ذلك!!
رصاحة بهذا الوضع.. لماذا ل یجن »سلمان«؟!.. 
وه�و الذي یعاني من حال�ة قریبة منه منذ ان طالت 
ف�رتة »الخادمین« الذین س�بقاه، أي فهد وعبدالل�ه 
)1982�2015( وهو یعیش حلم »الخدمة« ويعاني 
كوابیس القص�اء.. لذلك انتقم خالل س�ویعات من 
عبدالل�ه وتركته وقلب المملكة رأساً عىل عقب، وهذا 

معنى »سلمان الحزم!!«.

* شفقنا العربي

شاهد عا  2015 املايض، تصاُعاداً يف حجم االنتهاكات 
التدلي5ياة  املسارية  بحال  امُل5ارساة  »اإلرسائيلياة« 

الفلسطينية. 
خساّجلت إحصائياٌت رسا5يٌة، تداّرض 53.998 طالباً 
خطالبة خلساطينية، خ0ل38 مدل5اً خمدل5ة خلسطينية، إىَل 
 انب عدٍ  مان موظفي الوزارة خمؤسسااتها، العتداءات 
مان قبل قاوات الددخ خاالل الدا  املاايض، تنوعت ما بن 
القتال خالجرح خاالعتقاال خاالحتجااز، إىَل  انب اإلقامات 
الجيياة خالتأخاري عىل الحوا از خالحرمان مان الوصول 

اآلمن لل5دارس. 
ختدّرضات 255 مدرساة خلساطينية العتاداءات الددخ 
خمساتوطنيه، ختنّوعات لاذه االعتاداءات بان ع5لياات 
االقتحاا  خإطالق الرصااص خالقنابل، خإلحاق اليساائر 
املا ية خيها، إىَل  انب تدطيل الد5لية الدراسية خيها بشكل 

كيل أخ  زئي. 
خخاالل الداا  املاايض، استشاهد 22 طالبااً خمدل5ااً 
خلساطينياً، إضاخًة إىَل أحد موظفي خزارة الرتبية خالتدليم، 
خي5اا بلغ عاد  املدتقلن مان الطلبة خاملدل5ان خموظفي 
الوزارة إىَل 265 من املحاخظات الشا5الية، إضاخًة الحتجاز 
75 طالبااً خ30 مدل5ااً خمدل5اة من قبل قاوات الددخ عىل 

الحوا ز. 
خبلغ عاد  الجرحى مان الطلباة خاملدل5ان خالداملن 
يف املادارس، 1019 خلساطينياً، تنوعت أَْسابَاب إصاباتهم 
بان التدّرض للرصاص الحي خاملطاطي خشاظايا القذائف 

خالصواريخ خالرضب امليح، خغريلا. 
خخي5ا يتدلل ب5ناع الطلبة خاملدل5ن من الوصول اآلمن 
لل5ادارس؛ بيّنات املدطياات الصاا رة عان خزارة الرتبية 
57 مدرساة تدّرضاوا  خالتدليام الفلساطينية، أن طلباة 
للتأخاري عىل الحوا از خالبوابات اإللكرتخنياة املنصوبة يف 

الطرق املؤ ية إليها. 

خخخقااً ملدطياات الاوزارة؛ خقاد خرضت قاوات الددخ 
اإلقاماة الجيية عىل 17 طالباً مان طلبة مدارس القدس، 
خ15 طالبااً خلساطينية يف املادارس اإلرسائيلياة باملديناة 

املحتلة، لفرتات زمنية ميتلفة. 
خقالات الاوزارة يف تقريرلا إن 35 مدرساة تدطل خيها 
الادخا   زئيااً خالل الدا  املاايض، بحيث تنوعت أَْسابَاب 
التدطيل، خأبرزلا إغالق الحوا ز الدساكرية أخ الشاوارع 
املؤ ية إىَل تلك املدارس، أخ إطالق القنابل الصوتية خالغازية 
بالقرب من تلك املدارس، خاقتحامات املستوطنن خغريلا. 

خبيصوص الهجاو  عىل املدارس بيّنت الاوزارة أن ل5 
مدرساة تدرضت العتداءات الددخ، تيّللهاا إطالق القنابل 
املسايلة للدماوع خالقنابال الصوتياة خالرصااص باتجاه 
سااحات املادارس خالغارف الصفياة، خضالً عان االعتداء 
بالارضب امليح عاىل املدل5ن خالطلبة، خاقتحا  سااحات 

املدرسة. 
ك5ا أسافرت إ راءات الددخ خخقااً لتقرير الوزارة؛ عن 
ضياع 9322 حصة تدلي5ية، إضاخًة لتسليم إخطارْي خقف 

عن الد5ل يف مدرستن.

املناازل«،  لادُ   للهوياات«،  »ساحٌب 
»مناع إعطااء املقدساين رخص بنااء أخ 
إصالح  اخال منازلهم«، »محاخالت لتدمري 
التدلي5ية«، خم5ارسات إرسائيلية  املنالج 
ق5دية خعنرياة أخرى، تتبدها الحكومة 
»اإلرسائيلياة« املتطرخاة، ضاد املواطنان 
الفلساطينين بهدف تغيري مدالام املدينة 
املقدساة، خإ باار ساكانها عاىل تركها، 

ض5ن ميططات التهويد املست5رة. 
خيقاول زياا  الح5اوري مديار مركاز 
القدس للحقوق اال ت5اعية خاالقتصا ية، 
إن: كاخاة اإل اراءات التاي  ارى ذكرلا 
يف مطلاع التقريار لاي إ اراءات قدي5اة 
 ديدة، خاصة يف ملف لد  البيوت، خوخقاً 
لل5دطياات »اإلرسائيلية«، لنااك أكثر من 
20 ألاف أمر لاد  بفدل تراكم السانوات، 

حديثااً  تفديلاه  خ ارى  الجدياد  خلكان 
خبشكل خاسع لو لد  بيوت ألايل شهداء 

انتفاضة القدس«. 
خذكر الح5اوري خالل اتصال صحفي، 

أن الهاد  بحجاة عاد  خ او  ترخياص 
قائام طوال الوقات، ب5ددل لاد  120 إىَل 
130 منزالً سانوياً«، متوقداً أن تأتي خرتة 
تساتيد  خيها سياساة الهاد  الج5اعي، 

تحت مس5ى لد  »غري القانوني«. 
»اإلرسائيايل«  االحتاالل  أن  إىَل  خأشاار 
يد5ل بجهد عىل تغيري طابع حياة املواطنن 
الفلساطينين يف القدس املحتلة، بالتزامن 
مع تغيري حقائال متدلقة بامماكن، مبيناً 
ان الت5ا ي »االرسائييل« يف االنتهاكات نابع 

من شدورلا بدد  املحاسبة  خلياً. 
ختوقاع أن يشاهد املساتقبل القرياب 
تغيرياً »إرسائيلياً« خاسداً خملحوظاً ب5دينة 
القدس إلنهاء الطابع الدربي الفلسطيني. 
خقاال: »أي متابع ملدينة القادس يرى تلك 
التغاريات عاىل امرض، خلدخهاا أن تصبح 
القدس عاص5ة للشدب اليهو ي«. مشد اً 
عىل أل5ية  عم ص5و  الو و  الفلسطيني 
 اخال املدينة املقدساة، ختفاا ي ميطط 

»إرسائيل« بتفريغ املدينة من سكانها.

»الشاباك«: أحبطنا 17 
عملية استشهادية 

ذكار  يش الددخ »اإلرسائيايل«، يو  الثالثاء املنر ، أن ما يسا5ى 
 هااز اممن الدا  »الشااباك« أحبط خاالل الدا  املنار  17 محاخلة 

لتنفيذ ع5ليات استشها ية كان ينوي خلسطينيون القيا  بها. 
ك5اا أخاا   يش الدادخ أنه أخشال كذلك لاا 12 محاخلاة الختطاف 

»إرسائيلين«، كان يقف خراءلا ر ال املقاخمة الفلسطينية

وحدة إستخبارية »إسرائيلية« 
تتخصص يف مواقع 
التواصل االجتماعي 

لاي إحدى خحادات شادبة االساتيبارات الدساكرية »االرسائيلية« 
»أماان« خلي املساؤخلة عن متابداة خمراقبة خساائل اإلعاال  خمواقع 

التواصل اال ت5اعي الياصة بالدرب خالفلسطينين. 
أنشئت “حتسف” منذ أكثر من 10 سنوات، حيث تقو  الوحدة بإمدا  
االستيبارات الدسكرية »أمان« باملدلومات الهامة التي ي5كن االستفا ة 

منها يف اتياذ القرارات خالد5ليات اممنية. 
تدت5د خحدة »حتساف« عىل مراقبة ُكّل ما ينر عي مواقع التواصل 
اال ت5اعي خالتجسال عىل املحا ثات التاي تتم عىل موقع »خيل بوك«، 
باإلضاخة إىَل تتبع الشايصيات التي تؤثر يف الرأي الدا  خالنشايطة عىل 

مواقع التواصل اال ت5اعي. 
ختهتام الوحدة بكل كل5ة تكتاب، أخ صورة ترخع عىل مواقع التواصل 
اال ت5اعي، ختويل لها الت5اماً كبرياً، ثم بدد ذلك تقوُ  بتحليلها خاستنتاج 

الصحيِح منها، خاستيالص املدلومات اليطرية. 
تتشكل “حتسف” من عراِت الجنو  خاملجندات الذين يجيدخن اللغة 
الدربية خالفارسية، خيد5لون عىل مدار الا ل2 ساعة لج5ع مدلومات.
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فيما حّددت موعد النتخاب الربملانية للدور الت�سريعي الثاين

سوريا تعلن قبولها بوقف األعمال القتالية وتمسكها بحق الرد على أي اعتداء

ديفنس وان: النظام السعودي مشروع فاسد يعمل كمنظمة إجرامية

دراسة ملعهد ستوكهولم: السعودية ثاني أكرب مستورد لألسلحة يف العالم 

  - وكاالت
أعلنات خزارة اليار ياة الساورية عن 
قبولها بوقف امع5ال القتالية خعىل أَْسااس 
ب5كاخحاة  الدساكرية  الجهاو   اسات5رار 
اإلْرَلااب ضاد » اعش« خ« بهاة النرة« 
خالتنظي5اات اإلْرَلابية امخرى املرتبطة بها 
خبتنظيام »القاعدة« خخقااً لإلعالن الرخيس 

اممريكي. 

خقاد قال مصادٌر مساؤخٌل يف اليار ية 
الساورية: »لض5اان نجااح تنفياذ خقاف 
امع5اال القتالياة يف املوعاد املحاد  يف يو  
الحكوماة  تؤكاد   ،2016-2-27 السابت 
الساورية استددا لا الست5رار التنسيل مع 
الجانب الرخيس لتحديد املناطل خاملج5وعات 
املسالحة التي سيشا5لها لذا الوقف طيلة 

مدة رسيانه«. 
خأشاار املصدُر إىَل أن »سوريا تشد  عىل 
أل5ياة ضباط الحادخ  خخقف الدعام الذي 

تقدمه بدض الدخل إىَل املج5وعات املسالحة 
خمناع لاذه التنظي5ات من تدزياز قدراتها 
أخ تغياري مواقدها خذلك تفا يااً ملا قد يؤ ي 

لتقويض لذا االتفاق«. 

خأكد املصدُر أن »الحكومة تت5ساك بحل 
قواتها املسالحة بالر  عىل أي خرق تقو  به 
لذه املج5وعات ضد املواطنن السورين أخ 

ضد قواتها املسلحة«. 
من  هٍة أخرى أصدر الرئيل الساوري 

بشار امساد املرساو  رقم 63 للدا  2016 
املتدلال بانتيااب أعضااء مجلل الشادب 

للدخر التريدي الثاني. 
َ  امساُد ياو  امربدااء املواخل  خقد َحادَّ
لاا 13-ل-2016 موعاداً النتيااب أعضااء 
مجلل الشادب للادخر التريداي الثاني، 
ُمصدراً الئحة تفصيلية لدد  أعضاء املجلل 
امليصص لكل مان قطاع الد5ال خالفالحن 
خقطاع باقي خئات الشدب يف ُكّل من الدخائر 

االنتيابية بحسب املحاخظات. 

  - متابعات
نرت صحيفُة  يفينال خان اممريكية 
تقريراً بدنوان اساتددخا لسقوط آل سدو ، 
اعتيت خيه أن السدو يَة ليست  خلًة، خإن5ا 
مرخع تجاري خاسد غري مستقر، مشبهة 

إيالا با5نظ5ة إ رامية.
انتفاضاة  سايناريو  التقريار  ختوقاع 
سل5ية أخ  ها ية سادو ية،  اعياً التقرير 
الواليات املتحدة إىَل االساتددا  لأليا  املقبلة 

خاختيار البدائل.
سال5ان،  امللاك  أن  إىَل  التقريار  خأشاار 
ي5ثل بحد ذاتاه »رئيل مجلل إ ارة أع5ال 
الدائلاة، التاي تحاول عائادات النفاط إىَل 

رشاخي تشرتي بها الوالء السيايس.
لوصاف  طريقتان  التقريار  خأخضاح 
ن5اوذج  لاي  أخالً  السادو ية،  السياساة 
ملرخع سايايس ذكاي، لكنه غري مساتدا  
يف نهاياة املطااف، خثانيااً مارخع خاساد 
يد5ال ك5نظ5اة إ رامية، مدتاياً أنه »خيف 
كلتاا الحالتان، خإن السادو ية ال ي5كن أن 

تست5ر«.
خ ااء يف التقريار أن »الوالياات املتحدة 
أحصات، منذ خرتة طويلة، خزائن ساحيقة 
الساتيدامها  الحاك5اة،  باامرسة  تتدلال 
الياصاة.  خاملصالاح  الاوالءات  رشاء  يف 
خحتى ماع انيفاض أسادار النفط يكثف 
املسؤخلون السادو يون من رشاء امسلحة 
الي5ان  يف  عساكرية  ب5غامارات  خالقياا  

خأماكن أخرى.
أن  إىَل  التقريار  أشاار  الداخال  خيف 
»االحتجا ات الشدبية يف السدو ية طالبت 
بإصالحاات سياساية خا ت5اعياة، الختااً 
االنتبااه إىَل خ و  أقلية يف البلد. لكنه أكد أنه 
من غري املر اح أن تبقى الغالبية السانية، 
املتدل5ة تدلي5اً عالياً، إىَل امبد راضية بالدد  

القليال مان إيجابياات الحكام السادو ي 
بالنسبة لهم.

ختحادث التقريار عان احتادا  »رصاع 
ام نحة«  اخل الدائلة الحاك5ة، مع ارتفاع 
»كلفاة الاوالء«، يف حن توا ه »السادو ية 
خص5اً قوياً يف سوريا خالي5ن، خخطراً  راء 
التصدياد مع إياران ك5ا تدرقل السادو ية 

الحلول للكثري من املشكالت اإلقلي5ية.
خاكادت الصحيفة االمريكياة، ان النيبة 
الحاك5ة يف السدو ية كانت عىل مدى نصف 
قرن يف صلب السياساة االمريكية يف الرق 

امخسط.
كاشافة ان خاشانطن اشارتت إمدا ات 
مض5وناة مان النفاط السادو ي مقابال 

إمادا ات مض5ونة من اممن متجاللة بذلك 
امل5ارساات االساتبدا ية، ختصدير التطرف 

الولابي.
خيف اشارة إىَل ان صناع القرار يف الواليات 
املتحادة، بدأخا منذ خقات، التيطيط النهيار 
السادو ية،  عاا التقرير لالساتددا  لأليا  

املقبلة خاختيار البدائل.

  - متابعات
الارق  يف  امسالحة  ساوق  انتدشات 
الساالح  خار ات  از ا ت  حياث  امخساط 
بنسبة %61 خالل سنوات الي5ل امخرية، 
املساتور ين  ثاناي  السادو ية  خأصبحات 

لألسلحة عامليا.
خخخقاً لدراسة أ رالا مدهد ستوكهولم 
الادخيل مبحااث الساال  نقاال عن »رخسايا 
الياو « تسايطر السادو ية عاىل 7 % من 
حصة املساتور ات الداملية لألسالحة، خي5ا 

بلغات حصة االماارات التاي تحتال املرتبة 
الرابدة عامليا %6.ل.

يذكار أن الهناد تحتل املرتباة امخىل )ل1 
%( يف مستور ات امسالحة، يف حن  اءت 
الصان يف املرتباة الثالثاة )%7.ل( يف لاذا 

التصنيف.
خارتفدت نفقات السادو ية الدساكرية 
2006 خ2010، خي5اا  %275 بان  بنسابة 
از ا ت نفقات اإلمارات عىل الساالح بنسبة 
%35، خقطر بنسابة 27 %، خمر بنسابة 

.37%
اتفاقياة  توقياع   2015 الداا   خشاهد 

رشاء ل2 مقاتلاة راخال خخرقاطاة متدد ة 
املها  بن مر خخرنساا، ختسل5ت مر 3 

مقاتالت راخال خالفرقاطة خريم.
خحساب الدراساة، خإن نفقات التسلح 
يف زيا ة مسات5رة منذ الدا  ل200 خاز ا ت 
%ل1  بنسابة  خ2015   2011 عاماي  بان 

مقارنة بالسنوات الي5ل السابقة.
خخخقاً للدراساة تبقى الوالياات املتحدة 
خرخسايا أكي مصدرين لألسالحة يف الدالم، 
حيث تسيطر الواليات املتحدة، حسب املدهد 
الساويدي، عىل %33 من ساوق امسلحة يف 
الدالم، تليها رخسايا بنسابة 25 %، ختأتي 

 ،5.9% الثالثاة بنسابة  املرتباة  الصان يف 
خخرنسا يف املركز الرابع بنسبة 5.6 % خالتي 
أبرمات الداا  املاايض صفقاات تأریيية، 
حياث خقدت عقو ا ب5بلاغ 16 مليار يورخ، 
ما ي5هد النتداش كبري يف صناعة امسالحة 

الفرنسية.
أماا الصان، خيالحاظ حساب5ا أخر ت 
»رخيرتز« لبوط خار اتها من السالح بنسبة 
%25 يف أعاوا  2011 إىَل 2015 مقارنة مع 
خرتة السنوات الي5ل السابقة، ما يشري إىَل 
تزاياد الثقة يف امسالحة املحلية، بين5ا ن5ت 

صا راتها يف الفرتة ذاتها بنسبة 88%.

شيخ األزهر يؤكد: الشيعة والسنة إخوة 
وجناحا اإلسالم، والخالفات بينهما فرعية

  - متابعات
حاذَّر شايخ امزلر أح5د الطياب، االثنن اآلنف، من االختاالف بن عل5اء 
ب لفكر مدن خالتشد  يف  اممة، خالذي قد يؤ ي إىَل اليالف بن الناس خالتدصُّ
املذالاب، خمن خرض مذلب مدن عىل أحد، م5ا يؤ ي إىَل رصاع  يني، مؤكداً 

س5احَة اإلسال  الذي يستوعب ُكّل املذالب اإلسالمية بال تدصب أخ تشد .
خخاالل لقائاه مجلال حك5اء املسال5ن بجاكرتاا، طالب شايخ امزلر 
بالدو ة إىَل رخح الرتاث اإلساالمي الداعي إىَل الرح5ة خالتسامح خنبذ أي تشد  

ختدريل ذلك للج5يع.
خقال الطيب: »الشايدة خالسانة  ناحا اإلساال  خمن الرضخري التقريب 
بينه5اا، خهام إخاوان«، مبيِّنااً أنَّ »اليالخاات بن السانة خالشايدة خرعية 

بغالبيتها«.
خحاذَّر الشايخ الطياب مان »الياالف بان السانة خالشايدة«، خطالاب 
»بالتصالح خالوحدة بن الدل5اء يف اممة اإلسالمية لتأكيد س5احة اإلسال  بال 
تدصب«، مبيِّناً أنَّ »الوحدة ليست بالتج5ع عىل خهم أخ خكر خاحد منَّ اليالف 

يشء طبيدي يقره اإلسال «.
خأشاار شايخ امزلر إىَل أنَّ »بدض نظم التدليم غري الصحيحة ساال5ت 
يف التطارف خغذت الطالب ب5ذلب مدان خاإليحاء بأنَّه املذلب الصحيح، م5ا 
أ َّى إىَل التدصب خالتشاد « مبيِّنااً »رضخرة تنقية بدض املذالب، خمنها التي 
تحر  تهنئة املسيحن، أنَّها ال ت5ثل  5هور املسل5ن خالذي حلل زخاج املسلم 

من املسيحية«.

نظام آل خليفة يشن حملة اعتقاالت 
واسعة ضد البحرينيني

  - متابعات
أخا  عضو املنظ5ة امخرخبية - البحرينية لحقوق اإلنسان، أح5د الصفار، 
إن عنارص املرتزقة خامليليشايات املدنية، اعتقلات خجر امحد، 11 مواطناً من 

بلدة بني  5رة، بينهم أطفال، إثر ح5لة مدال5ات غري قانونية ملنازلهم.
خبحسب »منامة بوست«، خإن الناشطة الحقوقيّة إيناس عون، قالت من 
 انبها، عي حساابها عىل موقع التواصل اال ت5اعي »تويرت«، إن السالطات 
اممنية اعتقلت شاابن بداد مدال5ة أحد املنازل، لرتتفاع حصيلة مدتقيل يف 

بني  5رة إىَل 13 مواطناً. 
ختواصل سالطات النظا  اليليفي م5ارسااتها الق5دياة بحل املواطنن 
البحرينيان، يف محاخلاة إلساكات امصوات الشادبية التي تطالاب بالحرية 

خالدي5قراطية خحقها املرخع يف تقرير املصري.

الجبري يف السودان يستجدي مقاتلني!! 

  - متابعات
خصال الداص5اة الساو انية اليرطاو  ظهار اإلثنان، خزيار اليار ية 
السادو ي عا ل الجبري، يف زيارة استغرقت سااعات، خخل مصدر  بلومايس 

سو اني.
خبحساب »رأي اليو « قال املصدر لألناضول، مفضالً عد  ذكر لويته، إن 
الجبري التقى نظريَه الساو اني، إبراليم غندخر، عالخة عىل رئيل البال ، ع5ر 

البشري،  خن أن يقد  مزيداً من التفاصيل حول أ ندة الزيارة.
ك5ا لم يصدر أي بيان رسا5ي عن السلطات السدو ية بشأن لذه الزيارة 
التي تأتي يف ظل تحسان الدالقات خمشاركة السو ان يف التحالف الذي تقو ه 
السادو ية يف الي5ان منذ مارس املاايض، خنرت بالفدل نحاو ألف  ندي يف 

امرايض الي5نية قالت إنهم  زء من 6 آالف  الزة إلرسالهم.
ختشاارك لاذه امياا ، قوات ساو انية يف منااخرات »رعد الشا5ال« التي 
تساتضيفها السدو ية يف منطقة حفر الباطن، ش5ايل امل5لكة، ض5ن 20 من 

بلدان املنطقتن الدربية خاإلسالمية.

شمعون برييز مهدد باالعتقال 
يف جنوب أفريقيا 

  - متابعات
ذكار تقرياٌر تلفزيونيٌّ عيي، بأن مؤسساَة 
املحامان يف  ناوب أخريقيا قدمت شاكوى ضد 
رئيال الكياان »اإلرسائييل« الساابل شا5دون 
برييز العتقاله لدى خصوله البال  اليو  الي5يل. 
خحساَب القناة الثانياة يف كيان الدادخ، خإن 
املؤسساَة قدمات الشاكوى لل5دعاى الداا  يف 
 ناوب أخريقيا إلصدار أمر باعتقاال برييز الذي 
يصال الياو  الي5يال؛ لل5شااركة يف مؤت5ار 
للجالياة اليهو ية، بسابب  ع5ه لحرب خرنساا 
ضاد الجزائر، خمساؤخليته عن ع5لياة »عناقيد 
الغضب« يف  نوب لبناان، خ ع5ه لنظا  الفصل 
الدنري يف البال  يف السبدينيات خالث5انينيات. 
اليار ياة  خزارة  أن  إىَل  القنااة  خأشاارت 
»اإلرسائيلية« تجري اتصاالتها مع السالطات يف 

 نوب أخريقيا من أ ل منع تنفيذ القرار.

إعتقال أمري بجماعة »داعش« يف النجف األشرف 
  - وكاالت

أعلنت الحكومة الدراقية مطلع امسابوع، عان اعتقال »أمري« يف  5اعة 
» اعش«  اخل املحاخظة، مشارية إىَل أن املدتقل اعارتف بقتل أربدة ترك5ان 

ختفجري حسينيات خمقا   يني يف محاخظة نينوى.
خقالات مديريُة االساتيبارات خمكاخحة إْرَلاب محاخظاة النجف يف بيان 
نقله موقع الساومرية نيوز، إن »ام هزة اممنية يف محاخظة النجف ت5كنت، 
امحد الفائت، من القاء القبض عىل أمري بتنظيم  اعش اإل رامي من ساكنة 
محاخظاة نينوى«، مبيناة أن »املدتقل أمري مج5وعة بتنظيم  اعش تسا5ى 

)شامل شفيل(«.
 خأضاخات املديرياة، أن »املدتقَل اعرتف خالل التحقيال باالنت5اء لتنظيم 
 اعاش يف ايلاول ل201، خكان يأخاذ البيداة للتنظيم يف  اماع حجي عيل«، 
مشارية إىَل أن »املجرَ  اعرتف بقتل أربدة من الدراقين الرتك5ان، خشاارك يف 
تهجري الدوائل الشايدية خاملسايحية، ك5ا خطط خنفذ خخجر أربع حسينيات 

خمقا  الدباس )ع( يف نينوى«.
يُذكار أن قائد ع5ليات ساامراء الساابل الفريال الركان املتقاعد صباح 
الفتالخي  عا، يف )9 كانون امخل 2015(، إىَل »اليشاية«  دياً عىل محاخظتي 
النجاف خكرباالء إذا لم ينتِه ما سا5ّاه »مسلسال  اعش« قريبااً، محذراً من 

محاخالت الج5اعة » ل النبض خخلل زخبدة«.

مجتهد: هذا ما تعهدت 
السعودية لروسيا سرًا؟ 

  - متابعات
كشف املغر  السادو ي املدرخف إعالمياً 
تدّهادت  السادو ية  أن  عان  با«مجتهاد« 
لرخسايا، رّساً، بدد  تزخياد الفصائل املؤيّدة 
لها يف ساوريا ب5ضاا ات الطائارات بدد أن 
لّد ت رخسايا بتزخيد الي5نين بها إن خدلت 

السدو ية.
لاذا خكانت مصاا ر اعالمياة نقلت عن 
خزير اليار ية السدو ي نية امل5لكة تزخيد 
خصائل مسالحة »مدتدلة »حسب توصيفه 
مضا ات طريان، للتصدي للطائرات الحربية 

السورية حسب زع5ه.
خي5اا اعتيت رخسايا أن لاذا التريح 
لو تهديد مبارش لهاا َخلطائراتها الداملة يف 

سوريا.



السيد الحوثي: ُأنُظروا للحضارِة 
الغربيِة يف أشالء أطفالكم

كلمــــــة أخـــــيرة 

 عبدالملك العجري 
aalejri@gmail.com

ب5ناسابِة  خطاِباِه  يف 
 - الشاهيد  أُْسابُااْوع 
االحتفائياة التاي ينظ5ُِّها 
سانوياً؛  اللاه  أَنَْصااااُر 
ااَهاَداء  الشُّ ذاكرة  لتيليِد 
يف الو دان الشادبي- قال 
السايد عبدامللاك الحوثاي 
ملنظ5ات  خطابَاه  موّ هاً 
املَدني خلل5ثقفن  املجت5ع 
امُلنبهريان  مان  املدنيان 
الغربياة:  بالحضاارة 
الحضاارة  إىَل  انظارخا 
الغربية يف أشاالِء أطفالكم 
يف أشاالء نساائكم يف القنابل خالصواريِخ التي يسُكبونها 
عىل رؤخساكم.. يف إشاارة منه إىَل التناُقاِض الصارِخ بن 
الر يات الُكيى يف خطاِب الحضاارة الغربية كالُحارِّيَّة 
خالددالة خحقوق اإلنَْسااان خاملَدنية.. َخم5ارسااتهم التي 
تكشاُف زيَف مض5وِن الِيَطاب اإلنَْسااني، خيركز بدر ة 

أساسية عىل الواليات املتحدة.
قد ال تكوُن لاذه الُجزئيُة لي املمَّ يف خطاب السايد، 
خقد يكاوُن تركيزي عليهاا نوعاً من االنجذاِب الشاييصِّ 

ملناقشة مقوالت الَحداثة الغربية. 
السايُد الحوثي يقُف عىل َعتَبَاِة أيديولو يٍة مياص5ٍة 
ُ تشاكيُكه  للوالياات املتحدة، خعىل لذا امسااس قد يُفرَّ
بصدِق اليطاب اإلنَْسااني خاملَدني للحضارة الغربية، ك5ا 
يبدخ غريباً يف ظل لي5نة النَسل املدريف النيولييايل الحاكم 
لل5درخاة الداملية الاذي يحاكاُم الحوثياة كنظرياتها من 
الحركات الدينية الدالم ثالثية أصوليات إْسااااَلموية تَُددُّ 
بااً من الفواِت التأرييي املناِلض لل5دنَية خالر يات  رَضْ
اإلنَْساانية للِيطاِب الحداثي الغربي خالدوملة اللييالية.

بارف النظار عان تشاكيك السايِِّد عبدامللاك بالقِيم 
اإلنَْسااانية للغارب،  عوناا نيتيْ صدَق لاذه الر يات 
مان خاالل مقاَرباة تفكيكياة لل5قوالتهاا اإلنَْسااانية 
يَّة، الددالة، املسااخاة، حقوق اإلنَْسااان..  خاملَدنية: الُحارِّ
ليال ك5فاليم نظرياٍة بل ك55ارساات  زئياة يومية، 
ليل ب5ناقشاة نظرياة الدقد اال ت5اعي لهوبز خرخساو 
خاليطااب اللييايل حاول الفر  خالُحريّاات الفر ية، بل يف 
امل5ارساات السالطوية، يف القرارات امم5ياة، يف املواثيل 
خاإل اراءات  املتحادة  خاممام  اممان  ملجلال  الحاك5اة 
الدقابياة له5ا، يف مواقف الحكوماات الغربية من التغيري 
خمطاِلاب الحاركات االحتجا ية، يف صفقات امسالحة، 
ك بالرعية الشاكلية ختجالل  خحرية الساوق، يف الت5سُّ
الرعياة االقتصا ياة خاال ت5اعياة يف از خا ية املواقف 
مان الرعية يف الايَا5َان خساوريا خمار، يف مواقفهم 
من املشاَهِد الدموي الذي يغّطي خ ه املنطقة، يف امشاالء 
امل5زقة خاملبدثرة خالحصار الشاامل للشادب الايَا5َاني، 
يف قسا5تهم الثنوية للدالم طيبن/ أرشار، مدتدلن/ غري 

مدتدلن. 

موُت اإلْنَسـاِن يف الَحَداَثة الغربية من التنوير 
إىَل العوملة 

يُنَساُب ليطااب الحداثاة نزخُعاه اإلنَْساااني َخإزاحُة 
»اإلله« مان موقده يف مرَكاز الكون يف القرخن الوساطى 
خإحالل اإلنَْسااان محله ك5رَكز؛ لكون اإلزاحة أَْخ التحول 
أسا5الا الفيلساوُف الفوضويُّ نيتشه »موت اإلله«، لكن 
رَسعاَن ما تبيرت تلك الوعوُ  التي بّرَ بها خطاُب التنوير 
خيساقط اإلنَْسااان عان عرشاه خينطحُن تحات ترخِس 
الحياة التقنية ختسُقُط مده الر ياُت اإلنَْساانية الكيى 
ُج لذا الساقوط باإلعالن رس5ياً عن  لليطاِب الحداثي، تُوَّ
»موت اإلنَْسااان« خقد ندااه مفكرخن كباار أمثال خوكو 
َخشارتاخش خالتوسري خليد ر، خاإلنَْسااُن الذي بّرت به 

النزعة اإلنَْساانية ما إاِلَّ خكرة عاطفية تاخهة.
 إن الو ه اإلنَْساااني للغرب قناٌع ظالري يُيفي تحته 
يَّة  قبحاً إنَْساانياً خضيداً لم يؤ ِّ الرتشيد الدقالني إىَل الُحارِّ

خالددالة خاملساخاة بل إىَل تشيئة اإلنَْساان ختسليده.
يقول خوكو لم يكن املجت5ُع التايل عىل الثورة الفرنسية 

البقية << ص4

 سياسية- شاملة
تصدر كل اثنن خخ5يل

يج���ُب على اجلميع بع���َد ُكّل هذا امل���دى الطويل من الُع����ْدَوان ونحُن 
نقت���رُب من متام العام أن يراجعوا أنفس���هم وأن يح���ذروا التقصير، أي 
ُر تقصيُره خطٌر عليه أمام الله،  مسؤوليتنا جميعاً أن نسعى  ر يقِصّ مقِصّ

لزيادة مجهودنا في التصّدي لهذا الُع�ْدَوان ما دام قائماً ومستمراً.
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أخطاُر ماا يف حرِب الح5االت الدعائية التاي ندياُش تفاصيَلها اليوَ  يف لاذا الددخان 
راٍت  اليبري أنها تساتغلُّ مناطَل ضدف يف الوعي الدا  خالذاكرة الشادبية لتكريِل تصوُّ
خصناعاِة رأي مغايار حياال قضايا تبادخ يف الواقع 
ميتلفة كلياً قياساً ب5ا تكرسه ماكينات الدعاية.

يف الايَا5َاان مثاالً ال يازال لناك مان يدتقد أن 
 خاماة الدنف خالياراب املريع الداصاف ب5حاخظة 
تداز ناتٌج عان مطالب رشعياة لج5اعات تسا5ى 
نفساها »مقاخماة«، خلو تصاور طبيداي انتجته 
خكرساته الح5الت الدعائية التي ينفل عليها الددخ 
املالين خيو ه لهاا طاقات كبرية يف َح5الت منظ5ة 
خائقاة التأثاري تشاوه الحقائال ختشايع امََكاِذيْب 
ختهيج املشاعر الددائية ختشاحن الدواطف ختو ه 
الارأي الداا  باتجالاات تلباي أَْلااَداخهاا يف إَطار 
برخبغاندا متداد ة امَْ َخات خالتأثري يسا5يها خياء 

الدعاية »صناعة الوعي الزائف«.
لذا بالضبط ما يدانيه الايَا5َان اليو  يف ظل لذا 
الددخان اليبري الذي يجد له من الداخل من يسانده 
خييره، بددما  نَّد تحالف الددخان السدو ي أَْكثَاار 
طاقاتاه خقدراته لشان حربَن عىل لاذا البلد امخىل 
َعسكرية خالثانية إعالمية ال تقل رضاخًة عن امخىل.
ما يدعو للحدياث عن لذا اممر لو ما يحُصُل يف 
تداز من تداعيااٍت بالغِة اليطورة  اراء ت5ا ي مقاخيل الحرخب يف توسايع رقدة الدنف 
الذي كان محصوراً يف أحياء املدينة إىَل ريفها امَْكثَاار كثاخة ساكانية خخصوصاً مديرية 
الشا5ايتن التي آخت عرات اآلالف من املدنين الذين نزحوا من مدينة تدز بدد سايطرة 
مرتزقة الددخان السدو ي من مليشيا اإلْصااَلح خالتنظي5ات املتطرخة خمدهم اآلالف من 

املغرر بهم عىل مديرياتها الثالث.
عناخيان الح5االت الدعائية التي عصفات بدقول الناس خالل الفارتة املاضية عا ت 
بالوتارية نفساها مع انتقال مقااخيل الحرخب خاملرتزقاة من مدينة تداز إىَل لذه املناطل 
بحديثها الواسع عن »املقاخمة« لكن الحقيقة التي ال يدرخها كثريخن تبدخ مغايرًة كلياً.
خمادى أساابيع شاالد ُكّل الايَا5َانين قائَد مليشايا حزب اإلْصاااَلح ح5و  املياليف 
ينتقل من مدقله ب5دينة تدز إىَل مركز مديرية الش5ايتن بذرائع الحصار ختكتيك »حرب 
تحرير تدز« ك5ا تابدوا خالتحركات التي رشع خيها املياليف متسلحاً ببدض قا ة التنظيم 
النارصي خاالشرتاكي يف السايطرة عىل املراخل الحكومية خاملدارس ختحويلها مدسكرات 
خيف تجنيد الشاباب خاساتجالب امسالحة من محاخظة عدن حيث مرَكز ع5ليات تحالف 
الدادخان خأَْكثَاار من ذلك ضغوطهم التي اخلحت يف تدين محاخظ لتدز اتيذ من مديرية 

الش5ايتن مقراً تاركاً خلفه مدينة تدز غارقة يف اليراب.
كثريخن تابدوا أَيْضاً التحركات التي رشع خيها اآلالف من الناشاطن الشباب يف حزب 
اإلْصااَلح املنيرطن يف مبا رات شابابية ثورية خمنظ5ات حقوقية خإغاثية خمؤسسات 
مجت5اع مدني يف ح5التهم بشاأن » رخع الحصاار« خالتي انتقلت خجأًة مان مدينة تدز 
إىَل ريفها بحشاد املدنين ملساريات را لة تحت مسا5ى »قاخلة الض5ري لكر الحصار« 
خمحاخالتهم الزّج باملدنين يف موا هات مبارشة مع الجيش خاللجان الشدبية، أمالً يف أن 

تقوَ  إىَل مجازَر بوسدها أن تفتح خزائن  خل تحالف الددخان.
يف مدينة تدز اساتهدف حازُب اإلْصااَلح الحفاَظ عىل بقائه سياساياً خض5ان انهيال 
الثارخات عليه بدَدما خقاد ُكلَّ يشء بدد االنهيار الكبري لدخلة االخوان يف الدا  ل201 خلي 
ذاتها التي برزت إىَل الدَلن خبشاكل مكشوف يف النسية الثانية لل5ؤامرة التي شهدنالا يف 

مديرية الش5ايتن بفارق التوقيت خقط.
يف النسية امخىل لل5ؤامرة ب5دينة تدز أ ار حزُب اإلْصااَلح أزمتَه عىل غفلٍة من الج5يع 
خلدبت أَْ َخاته املت5ثلة باملليشايا امليتبئة تحت مظلة »املقاخمة« خناشاطيه الذين شكلوا 
مئات املنظ5ات املدنية الدخر تحت مظلة اليخبغاندا لكن النساية الثانية من املؤامرة يف 

الش5ايتن كانت مكشوخًة خأ هضت يف املهد.
لدل النسية الثانية تكون كاخية من يدرف الج5يع الحقيقة.

أبو بكر عبداهلل

النسخة الثانية للمؤامرة كافية ألن نعرف 

 تعز.. أكثر املحافظات الـَيـَمـنية تعليماً.. أكثرها تغريرًا بأبنائها
إسماعيل المحاقري

»أَْكثَاااُر املحاخظاات الايَا5َانياة تدلي5ااً لاي أَْكثَااُرلاا تغرياراً 
بأبنائها«.. عبارٌة مقتضبٌة أخر لا الكاتُب الصحفي خاملحلل السايايس 
امساتاذ مح5د املقالح يف منشور له عىل صفحته يف الفيل بوك تدليقا 
عاىل انساياق اآلالف من أَبْنَااء تدز يف مارخع االحتالل، خلاو ما بدا 
خاضحااً من خالل عدياد قتاللم خأرسالام يف  بهات َماأرب خالجوف 
خكذا ميدي يف أقىص الش5ال الغربي للبلد خمدى إقبالهم عىل مدسكرات 
ب مع  تحالاف الدادخان خلي الدباارة التي ذيّلهاا املقالح بدالماة تدجُّ
يقيني أن الر َل أَْكثَااُر الناس مدرخًة خ رايًة بأبدا  خ الالت ما كتب. 
خالحقيقاة أن لذه الدباارة الختة خمه5ة بحكم امحاداث خالوقائع 
يف امليادان، خقد اساتوقفتني خأثارت لديَّ تسااؤالٍت عدة حول سياساة 
أخ اسارتاتيجية تحالاف الدادخان، إن  از التدبري، يف تداز القائ5ة عىل 
تأ يج الراع ختوسادة  ائرته ختشاديد اليناق عىل املواطنن خقتلهم 
ختريدلام، إضاخًة إىَل التدماري امل5نهج لكل مقوماات الحياة يف حن 
يجري اساتث5ار الورقة اإلنساانية يف خساائل إعالماه امليتلفة بصورٍة 

مغايرة إىَل حدٍّ كبري عن بقية املدن الايَا5َانية.
خم5ا ال شاك خيه ُلنا أن الج5يَع يدرك خصوصية تداز الداص5ة الثقاخية للايَا5َان 
خاملدرخخة ب5دنَيتها، ك5ا يدركون أل5يتَها إن من حيث موقدها الجغرايف االسارتاتيجي؛ 
كاون م5ر باب املندب يتبدهاا إ ارياً إىَل  انب ميناء املياء أحاد ألم املوانئ خأقدمها يف 

تأريخ الايَا5َان القديم خاملدارص أخ من حيث ميزخنها البري الكبري.
خم ل لذه املدطيات خامساباب خعىل ضوئها يجري تنفياِذ ميطط التآمر عىل أمن 
خاساتقرار تدز ك5ا يجري اساتث5ار ُكّل املقومات خيها ب5ا ييد  أ ندات خأط5اع قوى 

الغزخ خاالحتالل.
خبقادر تركياز لذه القوى عاىل رضب مدنية الحاملة عن طريال إغراقها يف الفوىض 
خالراعات إل بار ساكانها عىل ح5ل الساالح بقدر ما يجري الد5ل عىل إثارة الندرات 
الطائفية خاملناطقية بداخلها خيف محيطها الساتقطاب اآلالف من أبنائها إىَل مدسكرات 
 خل االحتالل ليكونوا رأس حربه يف موا هة الجيش خاللجان الشدبية للنيل من مقدرات 

البلاد خالسايطرة عىل ألم املواقع االسارتاتيجية خياه خلو اممر الذي أخصاح عنه أحد 
منّظري الددخان بقوله إنهم كانوا يتوقدون أن ييرج من تدز أَْكثَاار من خ5سان ألَف 

مقاتل، خلهذا نلحظ حجم الرتكيز عىل لذه املحاخظة. 
خباالعت5ااِ  عاىل سياساة الرتغيب خالرتلياب يجاري تطبيل لذا 
امليطط تارة بتدمري بيوت املنالضن للددخان ختد5د تجويع املواطنن 
خحصارلام ختاارة أخارى عان طريال رشاء الذمام خالاوالءات باملال 
السادو ي خاإلماراتي خالحديث عن ع5ليات عسكرية برية خاسدة لفك 
حصار املدينة خإْ َخاال املسااعدات اإلنسانية إليها خلي الذريدة ذاتها 
التي يحاخل النظا  السادو ي من خاللهاا رصف امنظار عن حصاره 

الجائر عىل الايَا5َان منذ ما يقارب الدا .
خعاىل ماا يبدخ أن لاذه اليطط نَجَحات إىَل حد ما بحياث التحقت 
مجاميع كبرية يف صفوف قوات االحتالل نتيجة تأثرلا بح5لة التضليل 
خالتغرير التي راخقت املراحل الدساكرية املدلن عنها ملا أسا5وه تحرير 

تدز.
خفي منتصف شاهر نوخ5ي من الدا  املايض خبدد ع5لية تحشايد 
ختجنيد أعلن تحالف الددخان عن بدء ح5لة عساكرية لتحرير تدز خبددلا بأسابيع خيف 
حن الزمهم الفشل أعلنوا عن بدء ما اس5ولا مرحلة ثانية لنفل الهدف، ختال ذلك عدة 
مراحال لم يحقال خيها الددخان أي انجاز ميداني يُذكر، لكناه ت5كن من تدريب خإعدا  
ختجهياز أَْكثَاار من خ5ساة ألوياة يتم توظيفها الياو  ب5ا ييُدُ  املارخع امَمريكي 
الرامي إىَل تقسايم البلدان بدد إغراقها يف أتاون الفوىض خالراعات بأبدا لا الطائفية 
جُّ  خاملناطقياة خت5كن القاعدة خ اعش من مدنهاا، ك5ا يحدث يف الجنوب، حيث يتم الزَّ
بأبنائاه لَيْوِض املدارك يف تدز عىل حسااب الوضع اممني املتفاقام يف مدنهم خبلداتهم 
خي5اا يجري الدخع بأَبْنَاء تدز إىَل َمأرب خالجوف خميادي خأبدد من ذلك لو توا دلم يف 

 بهات عسري خ يزان إىَل  انب الجيش السدو ي.
خأماا  لاذه الوقائع خالحقائال تتضحُّ أبداُ  خخفاياا الددخان عاىل الايَا5َان، خلو 
املرخع امَمريكي ليل بلدنا خحساب، بل يف املنطقة بكلها، خلكاذا أَْصبَاحت »أَْكثَاار 

املحاخظات تدلي5اً لي أَْكثَاارلا تغريراً بأبنائها«.

ميكرسكوب


