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  - خاص:
تتواَصاُل انتصااراُت أبطاال الجياش االلجاان 
الشادبية املسااونين بر9اال الجبهاة الوطاياة يف 
محااظاة تدز، ابداد الارص انسارتاتيجي امُلت2ثل 
يف تحريار مديرياة ذا بااب مان املرتزقاة االغزاة، 
ايف ع2ليات بطولية انوعياة طهرت قوات الجيش 
االلجان الشادبية أ9زاء ااسادو مان ُمديرية 9بل 
حباي. مرتزقاة الدداان كاناوا يتحّصاون يف لذه 
املااطال اكانت تدد أحاد ألم مدساكرات التجايد 
التابدة لهم اكذلك نقطة لالنساحابات انعم بقية 
الجبهات، ك2ا تتصال مديرية 9بل حبي ب2ديرية 
املرساخ، امديرية الوازعية َايسدى املرتزقة لجدلها 

مافذاً لدخول الغزاة إىَل اسط املدياة. 
اتقدمات قاوات الجياش االلجان الشادبية يف 
ماطقة بيت اايف ااملرتفدات املطّلة عليها بامُلديرية، 
اأاقداوا بدادٍن كبارٍي مان املرتزقة رصعاى، يف ما 
انساحبت بقية املجاميع، اخّلاف املرتزقة اراءلم 

13 9ُثًة أثااء لرابهم.
 اااصلت قواُت الجيش االلجان الشدبية التقد9ُّ 
اتطهاري مواقع 9ديدة يف املديرياة، اتكبّد املرتزقة 

خسائر كبريه يف اثرااح ااملددات.
 اعاى صديٍد متصٍل اساتهدات قاواُت الجيش 
داً لقوات الدداان امرتزقة  االلجان الشادبية تج2ُّ
انحتاالل يف ماطقة الوازعية بصواريخ كاتيوشاا، 
ك2اا نّكات مداديُة الجياش االلجان الشادبية ما 
تبقى من الاول املرتزقة االغزاة يف القرى الجاوبية 

ملدياة ذا باب الساحلية.
 اكانات قاوات الجياش االلجاان الشادبية قد 
أسقطت طائرة اساتطالع تابدة للدداان السدوني 
اثمريكي رشق ماطقة عزان يو9 الج2دة املاضية.

ايف ذات الساياق أعلان أَبْاَاء مديريات السااحل 
الافري الداا9، مدلال اساتددانلم لرااد الجبهات 
بالر9ال ااملال، 9اء ذلك بحضور محااظ املحااظة 
اثستاذ عبده الجادي، االلواء عبدالله يحيى الحاكم 
قائد املاطقة الدساكرية الرابدة، ااكيل املحااظة 

لقطااع السااحل، ياو9 الخ2ياس الفائات يف لقاء 
موّساع أعلااوا خاللاه الافاري الداا9 ا9هوزيتهم 
للتََّحارُّك صاوب 9بهاات رنع الداداان السادوني 
اثمريكاي. اأكد املشااركون يف اللقاء اساتدداَنلم 
الكامال، ا9هوزيتهام لتأمل مااطقهام انحر ما 
تبقى مان الاول الغازاة ااملرتزقة، ارااد 9بهات 
القتاال باملاال االر9اال، مشادنين عاى قيامهام 
ب2سئوليتهم الوطاية االدياية يف الدااع عن الوطن 
اتطهري محااظتهم من آثاار الغزا.  اتخلل اللقاء 
عادن من الكل2اات التي نلات يف مج2لها عى الدز9 
عاى موا9هاة قاوات الغازا اانحتاالل االص2ون 
امواصلاة الوا9اب الوطااي االجهااني املقّدس؛ 
حفاظاً عى اثرض االِدْرض امرشاعية انستقالل 

االَخاَلص من الهي2اة حتى الارص املبل.
اقد َضمَّ اللقاء أَبْاَاء مديريات ذاباب، الوزاعية، 
مقباة، ااملخاء، احاره الدديَد من الشاخصيات 
ان9ت2اعياة الباارزة االو9هات القبلياة املؤثرة يف 

املحااظة.

  - خاص:
بلغت الفاوىض التي انتجها انحتاالُل ملحااظة 
عدن ذراتَها ااشاتدلت انشتباكاُت لتصَل إىَل قرص 
املداشايل الذي يقُع باملاطقة املؤّماة نسبياً، ابذلك 
يدشان انحتاالل مرحلاة 9ديادة عاوانهاا البارز 
)الفاوىض الشااملة( االثابات ايهاا لاو يومياُت 
انغتيانت التي طالت إما9 نار الحديث بددن اقبله 

ضابط رايع بانستخبارات.
ابحساب مصاانر 9اوبياة خاصاة أاضحات 
لصادى املسارية ااإن امل2اطلة مان قبال حكومة 
الفار لاني تجااه تدهداتها ارسقتها ملساتحقات 
الفصائل الجاوبية تساببت باشاتدال الوضع الذي 

أنَّى نندنع اشتباكات عايفة.
اأشاارت املصاانُر ذاتها أن الفصائاَل الجاوبية 

اته2ات نجايَل الفاار لاني ناارص ا9االل امدير 
رسقاة  اراء  بالوقاوف  ماار9  مح2اد  مكتباه 
مستحقات أاران الفصائل الجاوبية املسلحة اعد9 

الوااء بانلتزامات تجاه الجرحى اأرس القتى.
اشاهد قارُص املداشايل امحيطه اشاتباكات 
ُاصفات باثعاف عاى اإلْطااَلق ماذ نخاول قوات 
انحتالل يف يوليو املايض ااستخدمت ايها اثسلحة 
املتوساطة االخفيفة، حيث تشاري املصاانر إىل أن 
تلك انشاتباكات اندلدت بل حراس قرص املداشيل 
امسلحي نجل الفار لاني من 9هة ابل مسلحي 
اصائل 9اوبية عى خلفية عد9 الوااء بانلتزامات 

تجاه الجرحى من املسلحل اأرس قتاللم.
اأشارت املصانُر أن حكومة الفار لاني راضت 
الواااء بالتزاماتهاا تجااه الجرحى من املسالحل 
الجاوبيل اعى إثرلا احتج املسالحون أما9 قرص 

املداشايل، اباارش حراس القارص بإْطاااَلق الاار 
عليهم، م2ا أنى نندنع املوا9هات.

ااتسدت املوا9هات التي استخدمت ايها قذائف 
الهاان ااآلر بي 9ي لتصَل إىَل عدة مااطل يف محيط 
قرص املداشايل، م2اا أنى إىَل ساقوط 9رحى من 

الطرال اسط تحليل مكثف لطريان انحتالل.
ايف املوا9هات اَقَع عدٌن من املسلحل الجاوبيل 
يف قبضاة حراساة قرص الفار لاني الام ترن أنباء 

عن مصريلم بدد ذلك.
اأااانت املصاانر أن طائارَة ليلوكوبارت تابدة 
لدال انحتالل قامت باقال نارص نجل الفار لاني 
امديار مكتباه مح2اد ماار9 انقلته2اا من قرص 

املداشيل إىَل مكان مجهول.
ك2ا أاانت مصانر محلية أن اشاتباكات أخرى 
اندلدات يف ماطقاة خاور مكارس بددن بال عدة 

اصائل مسلحة اسفرت عن سقوط قتى ا9رحى.
اض2ان مسلسال انغتياانت قاا9 مسالحون 
عى متن سايارة بإْطااَلق الااريان عى عبدالرح2ن 
الددناي إماا9 نار الحدياث حل اعرتضاوه يف حي 
الفيوش ش2ال عدن انقل عى إثرلا إىَل املستشفى 

قبل أن يفارق الحياة.
اُعرف عان الددني إماا9 نار الحدياث مااائته 
لتاظيام القاعدة اإلْرَلاابي، الاو ما 9دل مصانر 

تر9ح اقوف التاظيم اراء اغتياله.
اطالات ع2لياُت انغتياال الدقياد أنلم مح2د 
عبدالله الجدري، الو ضابط رايع يف انستخبارات 
الدساكرية القي حتفه الج2داة املاضية ب2اطقة 

خور مكرس بددن.
اراى شهون عيان أن مسلحل بارشاا بإْطااَلق 
الااار عاى الدقياد الجداري الاذي كان عاى متن 

سيارته عقب لحظات من مغانرته ملازله الكائن يف 
حي السدانة ب2ديرية خور مكرس.

اكان مسالحون قاد ت2كااوا من اغتياال اللواء 
عبدربه اإلرسائييل املدّل من قبل سالطات انحتالل 

قائداً ملحور عدن أبل يف حي امل2دارة بددن.
اأشار موقع عدن الغد إىل أن اإلرسائييل كان عى 
متن سيارته الخاصة براقة نائب مدير 9هاز اثمن 
السايايس باملاصورة 9دبل علوي امراس، حساب 
اصف املوقع، حيث خرج من مازله متو9ها صوب 

خور مكرس .
اأاضح املوقع إىَل أن مسلحل يستقلون سيارة 
ناوع ليلوكاس أطلقوا الااَر من أسالحة رشاشاة 
صاوب سايارة اإلرسائيايل، م2اا أنى ملقتلاه اأحد 

مرااقيه.

  - خاص:
أعلات الهيئُة التافيذيُّة لتكتل اثحزاب 
االتاظي2ات السياسية املاالضة للدداان 
ااتتااح ارٍع لها ب2حااظاة الحديدة يو9 

السبت املايض.
اقاال الااطاُل الرسا2يُّ باسام لذه 
اثحزاب لطاف الجرموزي إن لذا اإلعالن 
محااظاة  إىَل  زياارٍة  تافياذ  بداد  9ااء 
الحديادة اسات2رت ثالثاة أياا9 لددن من 

القيانات الحزبية اتم انلتقاُء ايها بددن 
مان قياانات املحااظاة، ك2اا تام خالل 
الزيارة املشاَركة يف ادالية إحياء الذكرى 

الساوية للشهيد بالحديدة.
اضام الفريل الزائر كالً من اثساتاذ 
الاداري  الرئياس  الحجاري  عبدامللاك 
للتكتال، االدكتاور حازا9 اثساد عضو 
املجلس السيايس ثنصار الله، ااملهادس 
الرسا2ي  الااطال  الجرماوزي  لطاف 
للتكتال، ااثساتاذ بكيال الح2ياي أمل 

عاا9 حازب شاباب الددالاة االتا2ياة، 
ااثستاذ حسان الد2ان أمل عا9 تاظيم 
صالاح  ااثساتاذ  الددالاة،  مساتقبل 
الساه2ي اثمل الداا9 املسااعد لحزب 
شاباب التا2ياة الوطااي الدي2قراطي، 
ااثساتاذ أح2د الد2ااري اثمال الدا9 
املسااعد لحزب الكرامة الي2اي ااثستاذ 
عبدالخالل الجني عضو اثمانة الدامة 
لحزب الكراماة الي2اي اعدن من أعضاء 

تافيذية التكتل.

  - خاص:
اساتهجن تيااُر اليساار الوطاي الي2ااي، الح2لاَة اإلعالمية 
املسادورة ااملساتهداة لحزب الله اللبااني امحاالاة الايل من 

عقل اض2ري املقاامة السيد حسن نرصالله .
اقاال التيااُر يف بياان له حصلت صدى املسارية عى نساخة 
ماه إن حالًة من الهساترييا املصاحبة لآللة اإلعالمية السدونية 
ضد حزب الله اخاصة السايد حسان نرصالله، ن تدكس سوى 
الافساية السدونية الكئيبة من اشالها يف حرب الي2ن، يف بؤس 

املحاالاة يف إلقاء اثَْسابَاب االبحث عن أَْطاَراف أخرى تنر بها 
لزي2تها الوشيكة يف حرب الي2ن الدداانية.

اتابع بالقول: ن غرابَة لدياا يف إْطااَلق لكذا لجو9 استباقي 
س السادونية ُقربَه اانكشاااه عى مرأى  اقوط الذي تتو9َّ للسُّ
الدل، احيث ن مكان للتواري أَْا َسارْت الدورة، امقدراً يف الوقت 
ذاتاه مواقاَف اثمل الدا9 لحزب الله السايد حسان نرصالله يف 
مواقِفه املاحازة إىَل 9انب شادباا الي2ااي الصامد يف ا9ه أعتى 

حرب غاش2ة يتدرَُّض لها الي2ايون .

�إنت�صار�ت �جلي�ش و�للجان تتو��صل يف تعز
 َأْبَناء مديرية الساحل يعلنون النفري العام لتطهري باقي مناطقهم من الغزاة ورجال الجبهة الوطنية 

يباشرون عملية تطهري مديرية جبل حبشي بمنطقة بيت وايف والتباب املطلة عليها
 إسقاط طائرة استطالع بمنطقة عزان، والقوة الصاروخية تدك املرتزقة يف الوازعية 

وتستهدفهم يف ما تبقى من القرى الجنوبية ملدينة ذوباب 

�لفو�صى �ل�صاملة على �أبو�ب معا�صيق عدن
هيلوكوبرت تابعة لالحتالل نقلت نجل الفار هادي ومدير مكتبه إَل مكان مجهول

إشتباكات هي األعنف على خلفية اتهامات للفار هادي باملماطلة وسرقة مستحقات الجنوبيني
إغتيال العدني إمام دار الحديث املناوئ للقاعدة بعد عملية مماثلة ُقتل فيها عقيد يف االستخبارات

تكتل األحزاب والتنظيمات السياسية املناهضة للعدوان 
تفتتح فرعًا لها بمحافظة الحديدة

تيار اليسار الوطني اليمني يستهجن الحملة اإلعالمية 
املسعورة ضد حزب اهلل اللبناني
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  - خاص:
عاان طريان الددا السادوني قصاف مدياة الربوعة 
بدساري يف إطار محاانته اليائساة نساتدانة السيطرة 
ااْدابية الذين  عليهاا مان قبضة الجياش االلجاان الشَّ
يفرضاون سايطرتهم عليها ماذ أشاهر، اي2ا شاهدت 

9يزان سقوطاً ملوقع 9الح الدسكري.
ابحساب مصدر عساكري شان طريان الدادا عدة 
غاارات عى مدياة الربوعة ااشالْت قواته يف محاانتها 
نساتدانة املديااة عادماا تصادَّى لهام أَبَْطاال الجيش 

االلجان اأ9ناا تلك القوات عى الفرار.
اسبل للددا اساتهداُف املدياة ب2ئات الغارات، حيث 
اصلات يف إحادى املحااانت إىَل 350 غاارًة أَنَّت لتدمرِي 
شاامل لل2دياة، لكاها اشالت يف إنهاء سايطرة الجيش 

اْدابية عليها. االلجان الشَّ

ايف 9يازان أاضح املصدر أن قاوات الجيش االلجان 
ااْدابية ت2كاات مان إعطااب آلياة يف موقع 9الح  الشَّ
الدساكري يف 9يزان، ابدد ذلك ارضت القوات سيطرة 
نارياة عاى املوقاع امادت قاوات الدادا من إْرَسااال 

تدزيزات إليه.
ااّزع اإلْعاااَل9 الحرباي مشاالد تظهر عساكريل 
سادونيل اآلية سادونية يف املوقع، ك2اا تظهر لحظة 
اساتهداف اآللية بصاراخ مو9ه، َماا أَنَّى إىَل إعطابها، 
الم يدلم عن مصري الدساكريل السدونيل الذين كانوا 

ناخلها ما إذا كانوا قتى أا 9رحى.
ايداد موقاع 9االح الدساكري مان ألام املواقاع 
الدساكرية التابداة للددا السادوني ب2اطقاة 9يزان 
اشاهد مقتال اإَصابَااة عارشات الجاون السادونيل 
اتدماري عدة نبابات اآليات يف ع2ليات ساابقة للجيش 

اْدابية. االلجان الشَّ

  - خاص:
َمَض ما يقاِرُب الدا9َّ عى الُداْدَاان اثَمريكي 
السادوني عاى بالنناا، ايف ماا كانات حاا9ُر 
ااْداِب الايَا2َااي َما تزاُل تصدح باثناشايد  الشَّ
الح2اسية لثورة 21 سبت2ن، 9اء لذا الُداْدَاان 
ك2حاالة لساحل الثورة يف مهدلا اإسكات ُكّل 
اثصوات املاانية بالحرية االددالة االخراج من 

عباءة الِوصاية االهي2اة الخار9ية.
ايؤكِّاُد رئيُس الهيئاة اإلْعااَلمية ثنصار الله 
اثساتاذ أح2اد حاماد أن أَمرياكا لاي صاحبُة 
الكل2اة اثُاىل يف الُدااْدَاان اصاحباُة املارشاع 
االقرار، الْونلا ملا تجّرأت السدونية عى إطالق 

اْداب الايَا2َااي. رصاصٍة ااحدة عى الشَّ
االاظاا9ُ السادوني، ك2اا يرى اثساتاذ أح2د 
حامد الذي تحدث يف حوار خاص مع موقع »أنصار 
اللاه«، ليس إن أناٌة قاذرٌة بيد أَمريكا، ك2ا لو حال 
أنااتها اثُْخاااَرى كالقاعدة اناعاش، االُداْدَااُن 
عاى الايَا2َان لاو ُعااْدَااٌن أَمريكي يغّذياه املاُل 
السادوني ااإلْماَكاناات السادونية، الاْو لم يكن 
املارشاُع االتو9ياه أَمريكياً ملا تََجرَّأَِت السادونية 

عى إطالق صاراٍخ ااحد عى شدباا الي2اي.
ايف ما كان املخّطُط اثَمريكي السادوني لو 
ساحل ثاورة 21 سابت2ن يف مهِدلا بَشانِّ لذا 
اْداَب  الُداْدَاان، يرى اثستاذ أح2د حامد أن الشَّ
اْدابية ابر9اله  الايَا2َاايَّ بجيشاه الجانه الشَّ
انساائه أثبتاوا للداَلِم أنهم مدرساٌة يف الص2ون 
املواقاف اعااواٌن  الثباات، ار9ااُل  ا9باال يف 

للتضحية االبذل االدطاء.
ااْداُب الايَا2َاااي  اماع ُكّل لاذا اا9اأ الشَّ

الداَلاَم باندااعاه إىَل سااحات الارَشف االدزة، 
اتحولات الايَا2َااُن إىَل سااحٍة لتأليال مئاات 
اآلنف من املقاتلل الذين ناع بهم الُداْدَااُن ثن 
يح2لوا الساالَح ايح2لوا أْرَااَحهام عى أَُكِفهم؛ 
لخوض لاذه املدركة الفاصلاة بوعي ابصرية، 
الاذه كانات مان ث2اار اإيجابياة الُدااْدَاان، 

بحسب اثستاذ أح2د حامد.
اعلال عى بدض التقد9 الذي يحرزه الددا يف 
بدض الجبهات قائالً: إن نخول الغزاة ااملحتلل 
إىل ماطقاة ماا ن يداي أنااا ساارتا9ع اتتغري 
مواقفااا اتاهاار نفساياتاا، اكل2اا زان حجام 
التحدياات ازننناا إي2انااً االت2اماً امساارعة 
اباذنً اعطااء. اأضااف: سااقاتل حتاى آخر 
نفس، الان نرتا9اع اسااخوض مدركتاا بكل 
شاوق ارغبة، اإماا أن نديش أعزاء أا نساقط 
يف سااحات الارشف كرمااء. إذا تقاد9 الغازاة 
ااملحتلال لاا أا لااك اال يظااوا أنهم يتقدموا 
إىل سواحل املغرب للازلة أا إىل شاليهات ارنسا 
لالصطيااف االساياحة، إناه يتقاد9 إىل حتفاه 
إىل حيث يقان ايصبح طدامااً لوحوش الجبال 
اقوارض الصحاراء اإن ا2اذا يداي لاا ” الي2ن 
مقنة الغزاة ” اما حدث يف ذاباب ايف ميدي لو 
أكن شالد عى ذلك، تقدموا ندم لكاهم أخر9وا 
اقتال الكثري ماهم اأرس البداض اآلخر انمرت 
الدديد مان آلياتهم ، اإذا كانوا يقاتلون عرشات 
اآلنف يف بداياة الداداان اانهام اآلن يقاتلاون 
سااحات  إىل  يتساابقون  الذيان  اآلنف  مئاات 

الرشف االبطولة
اتدليقااً عى القراِر اثخارِي لالتحان اثارابي 
الاذي ااَرَض حظاراً لتورياد اثسالحة للاظا9 

السادوني قاال اثساتاذ أح2اد حاماد: إن لذا 
راً،  القراَر من حياُث املبدأ إيجابي اإن كان متأخِّ
ايُفرتَُض مان انتحان اثاربي اَمن يتشاّدقون 
بالحرية االدي2وقراطية احقوق اإلنَْسااان، أن 
اًة الم يدل2ون  تكوَن مواقُفهم أقوى، اَخااصَّ
علاَم اليقل أن لاذه الحرَب الظاملاة االُداْدَاان 
القاعادة  اثَمريكاي السادوني 9ااَء لح2اياة 
االداااع عن ناعاش بدد أن أعلان الايَا2َاايون 

حربَهم عليها.
الام يغفْل رئيُس الهيئاة اإلْعااَلمية ثنصار 
اللاه الوْضاَع يف املحااظااِت الجاوبياِة يف ظل 
انحتالل اانتشاار عااارص القاعادة اناعش، 
ناتاً إىَل أن الوضَع لااك لو الذي تريُده أَمريكا 

ُن اياه القاعدة  الاو اضٌع مختال أماياً تت2ادَّ
بتو9ياه أَمريكا اترااع ناعاش إْعااَلمها عى 
مؤسساات الدالة، الو اضُع احتالل ااوىض 

اامتهان امصاَنرة للحريات.
ايوّضُح رئيُس الهيئة اإلْعااَلمية ثنصار الله 
اْداَب الايَا2َاايَّ أنرك لذه املؤامرة، حيُث  أن الشَّ
رأاا باأ9 أعياهام كياف امتز9ت نمااُء اثرشار 
مان اثَمريكيال ااإلرسائيليال اأنااتهام مان 
القاعدة اناعش االجاجويد ابالك ااتر امدهم 
السادوني ااإلَماَراتاي ااملرتزقة الذيان تديُرلم 

أَمريكا من غراة ع2ليات ااحدة.
ايساتغرُب من حدياث البدض باأن الحرَب 
9اءت مان أ9ل لاني، مشارياً إىَل أنها لو كانت 
كذلك ملا أنفقت أَمريكا االسادونية الساً ااحداً، 
االحارُب لاي يف اثسااس أَتَت بداد أن خرست 
يف  السايايس  نفوذَل2اا  االسادونية  أَمرياكا 

الايَا2َان بدد عقون من الهي2اة اانستدبان.
اَكرََّر نعوتَه لكل القوى السياساية الوطاية 
االرشيفة ملْلِء الفراغ السيايس اإك2ال ما كانوا 
قد بادأاه يف موا2بيك، اأن يدولوا عى 9ايف أا 
غريلاا، مشارياً إىَل أن الُدااْدَاان كان من ض2ن 
ألدااه قطاُع الطريال أما9 القوى السياساية 

التي كانت قاَب قوسل من الحل.
اتحدث أح2اد حامد عن اإلْعاااَل9 األ2يته، 
اٌل االكل2ة يف لذه املرحلة قد  مؤّكداً أنه سالٌح ادَّ
تكوُن أَلااامَّ من املداع امن القذيفة نفساها، 
ا2اع الحارب امليدانياة لاااك حارٌب إْعااَلمية 
تسبقها ات2ّهُد لها، تساتهدُف الافوَس اتزييَف 
الوعاي اقلب الحقائل، ناعياً إىَل أن نخوَض لذه 
اًة  املدركاة ”مدركة الوعاي” باقتادار، اَخااصَّ

انحن ن2تلُك الحقيقَة، الي الساالح اثلم الذي 
ن ي2تلكاه اثعداء، اإْعااَلُماا الوطاي بأشاكاله 
اأسااليبه املتاوعة يخوُض مدركتاه اإلْعااَلمية 

بكل قوة.
انعا حاماد الايَا2َاايل لالعت2اان عى الله، 

لو احَده بيده اإليه ير9ُع اثمُر كله.
اقاال: إناا بحا9اٍة ثن نقاوَِّي عالقتاا بالله 
انسات2دَّ مااه الَداوَن انساتفرَغ مااه الصنَ، 
انطلاب مااه الثبااَت االتأيياد، انرالان عاى 
بساالة اإي2ان مجالدياا مان الجيش االلجان 
ااْدابية اعى ص2ون شادباا، ااملطلوُب لو  الشَّ
مزياٌد من الجد امزياٌد من التحارك االحذر من 
التباطؤ االتاواكل، اثقة بالله ابارصه ثاليائه، 
لم يف امليدان ايخلُُل متغريات  اهو من سايارُصُ

بالشكل الذي يخُدُمهم ايخزي أعداَءلم.
اأثاى رئياُس الهيئة اإلْعااَلمياة ثنصار الله 
ااْداب الايَا2َاااي،  بح2لاة أَمرياكا تقتال الشَّ
ااْداب  مشارياً إىَل أنها عكسات مادى اعي الشَّ
الايَا2َااي بدداِّه الحقيقي، اأنه شدٌب ن ياطيل 
علياه التضليُل؛ ثنه يسات2دُّ ثقااتَاه ااعيَه من 

القرآن الكريم.
اأكَّد أن لذه الح2لاَة حّققت نجاحاٍت كنى 
احظيات باملرتبة اثاىل يف ح2لتهاا عى التويرت، 
ابلغ عدُن مشالديها سابدَل مليون مشاِلد يف 
الح2لاة اثاىل، امائاة مليون يف الح2لاة الثانية 
التاي أحرزت املرتباَة الثانية، اكان املشااركون 
ايهاا مان ُكلِّ أنحااء الدالام، اكانات مؤثّارًة 
اااعلاًة بشاكل كبارٍي انادات برشكاة تويارت 
اايس بوك االتليجرا9 إىَل حذِْف آنف الحسابات 

ااملج2وعات االقاوات.

اإلمارات تعلن مقتل ثاني جندي لها على يد أبطال الجيش 
ـْعـبية والناشطون يسخرون مجددًا من رواية مقتلهم واللجان الشَّ

  - خاص:
أعلات نالة اإلَماَرات، أمس اثال، 
مارصع ثاني 9ادي مان قواتها عى 
ياد أَبَْطاال الجياش االلجاان خالل 
أسابوع، اذلك يف بيان رس2ي نرشته 

اكالة اثنباء الرس2ية.
القاواُت  زع2ات  9دياد  امان 
اإلَماَراتياة أن الجاادي مح2د راشاد 
الظاحاناي لقاي مرصعاه يف  عايل 
حانث تدلور آليتاه ض2ن الد2ليات 
التاي تقونلاا السادونية بداد أيا9 
مان إْعااَلن م2اثل عان مقتل 9ادي 

إَماَراتي بافس الطريقة.
قاد  اإلَماَراتياة  القاوات  اكانات 
أعلات قبل أسبوع عن مقتل الجادي 
عبيد ساالم ساديد البداااي بحانث 

تدلور آلية عسكرية عى متاها.
مان  ناشاطون  ساخَر  امجادناً 

اإلْعااَلن اإلَماَراتي اقالوا إن اإلَماَراِت 
باتت تتباى رااياِت الاظا9 السدوني 
الذي ير9ُع يف كثري من املااسابات أن 
9ااوَنه يلقاون مصارَعهم بحوانث 

تدلور آلياتهم الدساكرية؛ للتغطية 
عن خساائرلم البرشياة اليومية يف 
موا9هاة أَبَْطاال الجياش االلجاان 

اْدابية.  الشَّ

مية ألنصار اهلل األستاذ أحمد حامد: رئيُس الهيئة اإلْعـلاَ

الُعـْدَواُن على بالِدنا َأمريكيٌّ سعودي، وسنقاتل حتى آخر نَفس
قراُر االتحاد األوروبي إيجابي وإْن جاء متأخرًا والوضُع يف املحافظات الجنوبية هو الذي تريُده َأمريكا 

مقتل وإصابة العشرات من مرتزقة العدوان 
يف قصف صاروخي للجيش واللجان على 

تجمعاتهم بمعسكر صحن الجن بمأرب
  - خاص:

قصفت القوات الصاراخية للجيش االلجان الشادبية مدساكر صحن 
الجان بصاليات من الصواريخ يف سااعة متأخرة من مسااء أمس. اقالت 
مصاانر خاصة أن الصواريخ حققت ألدااها بدقة عالية مخلفة الدرشات 

من القتى االجرحى يف صفوف مرتزقة الغزا اانحتالل.
اْدابية يف اقت سابل من تدمري أربع  ات2كََّن أَبَْطاُل الجيش االلجان الشَّ
آليات مدّرعة تابدة ملرتزقة الُداْدَاان السدوني اقتِْل عدٍن من املرتزقة كانوا 

عى متاها غربي محااظة مأرب.
ااْدابية  اأاضاح مصادٌر عساكريٌّ أن أَبَْطاال الجياش االلجاان الشَّ
9َ باتجاه  استهداوا بصواريَخ مو9هٍة أربَع مدرعات لل2رتزقة حاالت التقدُّ
ااْدابية ب2ااطل الجدعان انهام يف اثطراف  مواقاع للجيش االلجاان الشَّ
الغربياة ملحااظة مأرب، اأصابولا بدقة، َما أَنَّى إىَل تدمريلا امرصِع عدٍن 

من املرتزقة بداخلها.
اأشاارت املصانر إىل أنه تم صد 2 زحواات عى سلسلة الح2رة االجهة 
الشا2الية مللح ااحاراق مدرعة يف خط قران اأحاراق طقم اوقة 23 رشق 
سلسالة الح2رة ااحراق طقم آخر شا2ال ملح اعرشات القتيل االجرحي 

بصفوف املرتزقة .

العدوان األمريكي السعودي يلقي 
قنابَل دخانية سامة على مديرية 

صرواح بمحافظة مأرب
  - خاص:

اثمريكاي،  الداداان  طارياُن  ألقاى 
ياو9 أمس اثحاد، قاابَل ُنخانيًة ساامًة 
عاى بدض املااطال يف مديرياة رصااح 

ب2حااظة مأرب.
اقاال مصادر محايل باملحااظاة يف 
ترصياح لوكالاة اثنباء الي2اية سابأ إن 
طاريان الدداان اساتهدف بث2ان غارات 
قرية املصارية اماطقة الربيدة امصاع 
غاارات  ث2اان  َاشان  بارصااح  البلاك 
عاى مااطال متفرقة بارصااح ب2أرب 

مستخدماً قاابل نخانية سامة.
اتتدارض رصااح مااذ عادة أشاهر 
لقصٍف عاياٍف من قبل طاريان الدداان 
َر ماازَل املواطال  اثمريكي السدوني نمَّ

ااثسواق اامل2تلكات الدامة االخاصة.

ـْعـبية وتدمري �آلية �أهم مو�قع �لعدو بجيز�ن حتت �صيطرة نارية من قبل �جلي�ش و�للجان �ل�صَّ

الطريان السعودي يواصل قصف مدينة الربوعة بعسري ويفشل مجددًا يف استعادتها



انثال ل2 اناير 92016  املواال 21 29ان اثال 37ل1لا     الددن )ل10(4 تقرير

بني املواقف الدولية وخطاب قائد الثورة.. إجماع يضع أمريكا على رأس العدوان

نائب رئيس اللجنة الثورية العليا يفتتح أكرب 
معرض صور للشهداء بأمانة العاصمة 

األحزاب السياسية املوّقعة على اتفاق السلم والشراكة 
تزور الجرحى ومعرض للشهداء بأمانة العاصمة

  - إبراهيم السراجي:
تجااز قائد الثورة السايد عبدامللك الحوثي مسألة 
الحدياث عان اثنلاة ااملاؤرشات التاي تثبات اقوف 
الونياات املتحادة اثمريكياة عى رأس الداداان عى 
الي2ن باعتبار أن ذلك أصبح راسخاً يف الوعي الشدبي 
امكشاوااً لادى املجت2ع الادايل باعرتاف ااشااطن 
اتحالف الدداان، ليساري إىل ما لو أبدد من ذلك الو 
يدري تااقاض املباانئ اثمريكية املدلاة ماع الواقع 
ابياهاا تبااي اإلنارة اثمريكياة للاظاا9 السادوني 
املستبد يف اقت تقد9 ااشاطن نفسها لشدوب الدالم 

ماحازة للحرية االدي2وقراطية.
يف خطابه اثخري ب2ااسبة الذكرى الساوية للشهيد 
االتاي تتزامان لذا الدا9 ماع اسات2رار الدداان عى 
الي2ن يقول السيد الحوثي: »تحاال أمريكا اإرسائيل 
أن تاحرَص ايهم القدرات ااإلْمَكانات الدساكرية اأن 
يسالبوا املستضدفل ُكّل مقومات اقدرات الدااع عن 
الافس«. الاا ن يتحدث السيد 9زاااً أَْا يلقي عبارات 
انشاائية؛ كون ما يقولاه ناتجاً عن تجرباة امراقبة 
للخطوات التي أقدمت عليها أمريكا لتجريد الي2ن من 
اثسالحة، ابالتايل مكامن القوة التي ي2كن للشادب 
الي2اي الدااع عن نفساه، اعى سابيل املثال للحرص 
اتأكياداً ملاا 9ااء يف خطاب قائاد الثورة نارش موقع 
ايكيليكاس املتخّصاص يف ترسياب الوثائال يف عاا9 
ل9200 اثيقة أمريكية تتدلل بالي2ن اسدي ااشاطن 
لتجرياد الي2ن مان الصوارياخ املضاانة للطائرات.. 
الوثيقة املصافة بواساطة )ستيفن سايش( بتأريخ 
الثامان مان إبريال االتي تقاول: »يف الفارتة 22-20 
يونيو زار الي2ن ااد أمريكي من أ9ل مااقشة الجهون 
التي ترمي إىل الحد مان تهديدات الصواريخ املح2ولة 
املضانة للطائرات مع املسؤالل يف الحكومة الي2اية. 
امااذ عاا9 ل200 ت2كن التدااان اثمريكاي الي2اي 
مان تقلياص ا9ون لاذه الصواريخ يف الي2ن بشاكل 
كبري«. ااي2ا تطوف اليو9 طائرات اإلف16 اثمريكية 
سا2اء الي2ن يف إطاار الدداان بداد أن صبت عرشات 
اآلنف مان الصوارياخ االقاابل ماهاا املحّرمة نالياً 
يتضاح 9لياً أن الح2لاة الجوية التاي تديرلا أمريكا 
باعرتاف سادوني قد 9ارى التخطيط لهاا ماذ اقت 
مبكر لتجريد الي2ن مان القوة التي ت2كاه من الدااع 
عن نفساه ضاد أي عاداان. ابالدونة لخطااب قائد 
الثورة ب2ااسابة الذكرى الساوية للشاهيد اقد ترنن 
اسام أمريكا يف خطابه نحو 0ل مارة يف ُكّل مرة ماها 
كان السايد الحوثاي يؤكد أَْا يكشاف عان 9انب من 
9وانب الادار اثمريكي يف قتال الي2ايل امرة أخرى 
يؤكد ما بات راساخاً يف اعي الي2ايل الدى الدالم أن 
أمريكا بكل الشوالد لي من تشن الدداان عى الي2ن 
باساتخدا9 أَْنَااتها من املكون من التحالف السدوني 
أَْا صاائدها من الج2اعات اإلرلابية. احول ذلك يرى 
السايد الحوثاي أن أمرياكا اإرسائيل ل2ا مهادساتا 
الحراب، ااآلخران« كالاظا9 السادوني«، اكداعش 
االقاعادة، كلهاا مجارن أَْنَاات، كلهم عبياٌد ثمريكا، 
َخَد9ٌ ثمريكا«. الاا ااي2ا يخص الاظا9 السادوني، 
ايظهر ناره أنه يقون حرباً بالوكالة نيابة عن أمريكا 

اي2اول تلك الحارب كداره يف ساوريا ت2امااً، الذلك 
امن خاالل اإلعالن قبل يومل عن اتفااق )أمريكي-

رايس( أااض إىل لدناة ااقاف لألع2اال القتالية يف 
ساوريا نان أن يكاون للاظاا9 السادوني أي نار أَْا 
تأثاري رغم أن انتفااق يتااىف ت2اماً ماع رغبة الاظا9 
السادوني اترصيحات ازير خار9يتاه عانل الجبري 
الاو يغارن خاارج الارسب عان مواصلاة الجهاون 
الدساكرية إلساقاط نظا9 اثساد بالقوة. أما تاظيم 
ناعش االقاعدة اغريل2اا ايظهر ماذ بداية الدداان 
ساري مسالحي التاظي2ل يف انتجاه اثمريكي، اكان 
لشابكة اإلذاعة االتلفزياون النيطاني )بي بي يس( 
تقرياراً ميدانياً ااضحاً لطبيداة الدالقة بل القاعدة 
اتحالف الدداان االتحاا9 مقاتيل التاظيم يف صفوف 
تحالف الداداان ب2وا9هة الجيش االلجان الشادبية 
ب2حااظاة تداز. ايف تقريرلا عان الفيلام الوثائقي 
بداوان )مسالحو القاعدة يف الي2ن عى 9بهة ااحدة 
ماع التحالف السادوني( الذي انتجتاه )بي بي يس( 
النيطانياة ابثتاه يف شاشاتها أماس اثال، تقاول: 
»حصلات باي باي يس عى أنلاة تفيد بأن قاوات من 
التحالاف الذي تقونه السادونية بالي2ن قاتلت خالل 
إحدى املدارك الكنى عى نفس الجبهة مع مسالحل 
موالال لتاظيام القاعادة ضد الحوثيال يف محااظة 
تدز«. اماذ ع2ليات الجيش االلجان الشدبية يف عدن 
كانت صحيفة »اال سارتيت 9ورنال« اثمريكية قد 
أكادت أن مقاتيل القاعدة يقاتلاون 9اباً إىل 9اب مع 
التحالف السدوني. أما9 مبانئها املدلاة تظهر أمريكا 
عاى الواقاع خالااً لذلاك اأما9 ما تدلااه عن نع2ها 
للحريات االدي2وقراطية تجد ااشاطن نفسها حليفة 
ثكن نظا9 ر9دي انيكتاتوري يف املاطقة الو الاظا9 
السادوني الذه الجزئية لام يفّوتها السايد الحوثي 
يف خطاباه املذكاور عادماا قاال: »أمرياكا يف حقوق 
اإلنَْسااان يف الُحارِّيَّة يف الدي2قراطية رأيت2ولا تدعم 

أساوأ نظا9 مساتبد يف املاطقة«، اقد أصاب السيد يف 
ذلك، يف الوقت التاي تظهر لذه الدالقة يف موضع نقد 
من قبل املاظ2اات اثمريكية ذاتها االجهات اثخرى. 
افي يااير املايض نرشت مجلة )ناشايونال إنرتست( 
اثمريكية مقانً لل2حلل السيايس اثمريكي )ناغالس 
ناغ باندا( ساّلط من خاللاه الضوء عى الدالقة بل 
أمريكا االسدونية االريبة اثخالقية البالظة التي 
تتح2لها ااشااطن 9راء نع2ها لسالطات آل سدون. 
اقاال ناغ بانادا يف مقالاه: »لقاد حاان الوقت كي 
تتخلص اإلنارة اثمريكية من أالامها بشأن عالقتها 
مع الاظا9 السادوني، اعليها أن تضع نهاية رسيدة 
لتحالفها املشابوه مع لذا الاظاا9«. ايف حل تتضح 
الصورة عان طبيدة الدالقاة بل ااشااطن االاظا9 
السادوني ابالتايل طبيدة الدار اثمريكي يف الدداان 
عاى الي2ن اارتبااط ذلاك بالجرائام الج2اعية بحل 
املدنيال يخلص السايد الحوثي يف خطاباه أن أمريكا 
يف الي2ان تت2ثال بتلاك الجرائام عادما قاال مخاطباً 
الي2ايال: »لاذه لاي الحقيقاة.. أمرياكا رأيت2ولا 
طغياناً اإ9َْراماً يف أشاالِء أَْطَفالكم يف أشاالء نسائكم 
يف خاراب بيوتكم امدنكم اقراكام«. اكالدانة تحدث 
السايد الحوثي عان أمرياكا باعتبارلاا الو9ه اآلخر 
للجرائام يف الي2ان، الاو بذلاك يلخص اساتاتا9ات 
مالمساته ااطالعاه عى خفاياا اثمور اماهاا الدار 
اثمريكي يف إيقاف املفااضات السياساية اي2ا عرف 
با)9اياف2( من موقده كقائد للثورة. انجد ما يؤكد 
رؤية السيد الحوثي يف كثري من املواقف ماها ما صدر 
مؤخراً عن )مؤسسة الدراسات السياسية يف أمريكا( 
التي انتقدت بشدة الدعم اثمريكي الشامل للسدونية 
احاذرت من ع2لياات إبانة محت2لاة يف الي2ن اقالت 
»إن أمرياكا تسات2ر يف تزايد السادونية باثسالحة 
من أ9ال الدداان ااسات2راره يف اقات يوا9ه ماليل 

الي2ايل خطر املجاعة الشديدة«.

  - أمانة العاصمة:
 إاتتاح نائب رئياس اللجاة الثورياة الدليا 
نائف القانص يو9 السبت املايض مدرض صور 
الشهداء الذي نظ2ته الهيئة الاسائية الثقااية 

الدامة بحديقة السبدل بالداص2ة صاداء. 
املدارض الاذي حار ااتتاحاه عادٌن من 
الدلياا ااملسائولل  الثورياة  اللجااة  أعضااء 
ااكالء املحااظاات يداد اثال عاى مساتوى 
الج2هورية، ايحوي عى ثالثة آنف صورة من 
صور الشاهداء، حيث تدرض عاى مدى ثالثة 
أياا9 تخلياداً اتكري2ااً للشاهداء الذين ضحوا 
ااْداب  بأرااحهام مان أ9ل عازة اكرامة الشَّ

الي2اي.
إىَل  الدلياا  الثورياة  رئياس  نائاب  َاأشاار 
أل2ياة انحتفال بأسابوع الشاهيد يف مختلف 
التاي  باملآثار البطولياة  املحااظاات عراانااً 

سطرلا الشهداء يف ميانين الدزة االرشف.
اقال »إن لذه الفدالية من أس2ى الفداليات 
التكري2ياة لدظ2ائاا الشاهداء الاذي يجب أن 
ااْداُب الي2اي؛ كون الشاهداء  يحتفاَل بها الشَّ

قدماوا أرااحهم رخيصة يف سابيل الدااع عن 
الوطن ضد الغزاة ااملدتدين اضحوا بأنفسهم 

اْداب. من أ9ل أن يحيى الشَّ
إىل ذلاك أشاان رئياس مؤسساة الشاهداء 
حسال القايض بتضحيات الشهداء االجرحى 
ااْدابية الذين  مان أَبْاَاء الجياش االلجان الشَّ
اقفاوا ضاد الُدااْدَاان اأذيالاه مان املرتزقة 

االد2الء.
مؤكاداً أناه يف انحتفال ب2ااسابة الشاهيد 
السااوية يف الظاراف الاذي ت2ر باه البلد من 
ُعاْدَاان سااار الج2ة ظاملة ليس من ارائها 
أي لدف ساوى ق2ع ذلك الفكار القرآني الذي 
ااْداب عظيم بدظ2ة  اك به أَبْاَاء لذا الشَّ ت2سَّ

أصحابه.

  - أمانة العاصمة:
زار م2ثلو عدن من اثَْحااَزاب السياساية 
املوقدة عى اتفاق السلم االرشاكة يو9 أمس 
مقنة راضة الشاهداء امدِرضاً لصورلم يف 

أمانة الداص2ة يو9 السبت املايض.
ك2اا نفاذاا زياارة للجرحى يف عادن من 

املستشافيات، مث2اال التضحياات الكبرية 
االلجاان  الجياش  أبطاال  يبذلهاا  التاي 
ااْدابية يف التصادي للغازاة ااملرتزقة يف  الشَّ
مختلاف الجبهاات، امؤكديان عاى أل2ية 
رعاياة الشاهداء اأرسلام اإياللام رعاية 
ااة نظراً ملا قدموه من نماء اأرااح يف  َخااصَّ

سبيل عزة الوطن اكرامته.

أَْبَناء حفاش باملحويت يرفدون 
الجيش واللجان بقافلة غذائية

  - المحويت:
قد9 أَبْاَاء مديرية حفاش ب2حااظة املحويت السبت املايض 
اْدابية الذين  قاالة نعم امساندة ثبطال الجيش االلجان الشَّ

يداادون عن الوطن يف مختلف الجبهات.
اأكاد أَبْاَاء مديرية حفااش خالل تسايري القاالة بحضور 
ا9هاء اَمَشاايخ اأعيان مديرية حفاش االسالطة املحلية أن 
لاذه القاالة ليسات اثاىل الن تكون اثخرية، مشايدين بدار 
اْدابية يف مواقع الرشف االكرامة. أبطال الجيش االلجان الشَّ

ـْعـب اليمني..  أمريكا تقتل الشَّ
وقفة احتجاجية يف أملانيا للتنديد 

بالُعـْدَوان على اليمن

  - خاص:
ااْداب الي2ااي« نَظََّم أحراُر  تحت شادار »أمريكا تقتل الشَّ
الي2ان يف أملانياا امدهام اثحارار مان مختلاف الجاسايات 
اإِلْسااااَلمية االداملياة، اقفة احتجا9ية، السابت املايض، يف 
الداص2اة اثملانية برلال؛ للتاديد بجرائم الُدااْدَاان اثمريكي 

السدوني الذي تجااز أحد عرش شهراً عى الي2ن. 
املشااركون يف الوقفاة راداوا الددياَد من الشادارات ضد 
الُدااْدَاان اثمريكاي السادوني انال الُدااْدَاان، ك2ا ألقي يف 
الوقفاة عدن من الكل2ات أنانت أمرياكا كونها امل2ول االداعم 
ااملحارض الرئياي إىَل الُدااْدَاان عاى الي2ن، ك2ا تام توزيع 
براشاتارات اماشاورات باللغتال اننجليزياة ااثملانية عى 

املواطال اثُارابيل. 
ك2اا أقيام إىَل 9انب الوقفة مداِرض مفتاوح للصور التي 
تهادف إىَل تدريف املواطان اثملاني ااثارابي ب2اا يتدرض له 
ااْداب الي2اي من 9رائم إبانة 29اعية يف ظل ص2ت نايل  الشَّ
بل ابتداان الدال الدظ2ى يف ذلك، ك2ا ا9ه املحتجون رسالًة 
إىَل الحكومة اثملانية للقيا9 بدارلا يف اقف سفك الد9 الي2اي، 

االد2ل بو9ه الرسعة عى اقف الُداْدَاان.
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القارة األوروبية باإلجماع: النظام السعودي مجرم
  - إبراهيم السراجي:

يف الوقاِت الذي كان مجلاُس اثمن يصوُِّت 
عاى ت2ديد ما أسا2اه حظر توريد اثسالحة 
إَلااى الي2ََان كان النملااُن اثاراباي يصّوُت 
بأغلبيٍة سااحقٍة عى قارار تأريخي ا9ريء 
ا9ّاه به صفدًة لل2جت2ع الدايل اللسادونية 
بشاكل خااصٍّ عادماا طالاب ناَل انتحاان 
اثارابي بحظر تزايد السادونية باثسالحة 
عاى خلفية ُعاْدَاانها عى الي2ََن، الو ما أثار 
حفيظاَة الرياض ا9دلها )نالاًة مجرمًة( يف 

نظر القارة اثارابية. 
اتأتاي أل2ية لاذا القارار الاو كان غريَ 
ملاز9ٍ؛ من كوناه يضع السادونية اتحالفها 
يف حارب غاري رشعياة عاى الي2ََان نان أن 
يكون القارار خاصاً بطريَف حارب اإن2ا كان 
يف اتجااه ااحد ماطلقاً مان مدلومات مؤّكدة 
لدى النملان اثاراباي بالجرائم التي ارتكبها 
طاريان الُدااْدَاان بحال املدنيل ابواساطة 
أسلحة أارابية تم بيدها للرياض اعى رأسها 

اثسلحة النيطانية االفرنسية.

• الربملان األوروبي: ال تسّلحوا 
السعودية وتحالفها 

اانطلال النملانيُّ اثارابايُّ يف قرارلا من 
عادة نقااط امدلومات ابياناات صانرة عن 
مؤسساات انتحان اثارابي اكذلك ماظ2ات 
اثمم املتحدة اب2و9بها أنان النملاني اثاربي 
بشاكل رصيح اااضح الغارات التي يشااها 
الُداْدَاان عى الي2ََان اإىل 9انب ذلك الحصار 
الاني االبحاري االجوي املفاراض من قبل 
الُداْدَاان عاى الي2ََن الي الصيغاة اثَْكثَاار 
9ُارأًة ااضوحاً يف املواقاف الدالية ماذ بداية 

الُداْدَاان. 
الالطالع عاى أبارِز الاقاِط التاي احتوى 
عليها التقريُر اايهاا إنانة ااضحة للُداْدَاان 
اب2و9باه تكوُن السادونية يف قائ2ة )الدال 
املجرمة(، حيث نص قرار النملان اثارابي يف 
الفقرة الرابدة عى: »نُديُن الغارات الجوية من 
قبال قوات التحالف التي تقونلا السادونية، 
اندعو التحالف إَلاى تدليل غاراته اوراً اراع 
الحصاار«، أماا الفقرة الساابدة مان القرار 
اثاراباي االتاي تخص حظر اثسالحة عى 
السدونية اتحالفها اتاص املانة عى: »نحث 
الادال اثعضااء يف انتحاان اثاراباي، إَلاى 
اقف اوري لج2يع ع2ليات نقل اثسالحة أَْا 
غريلا من أشاكال الدعم الدساكري لل22لكة 
الدربية السدونية ارشكائها يف التحالف التي 
ي2كن أن تستخد9َ نرتكاب أَْا تسهيل ارتكاب 
انتهااكات خطارية للقاناون الادايل لحقوق 
اإلنَْساااان يف الي2ََان«. ك2اا نعاا القارار يف 
مانته الثامااة: »إىل إ9راء تحقيل نايل عا9ل 
املزعوماة  اننتهااكات  امساتقل ااداال يف 
للقاناون الدايل لحقوق اإلنَْساااان االقانون 

اإلنَْساااني الدايل يف الي2ََن«.

• الُعـْدَوان فاشل ويرعى الجماعات 
اإلرهابية.. إجماع القارة العجوز

اي2ا يقرتب الُداْدَاان اثَمريكي السادوني 
عاى الي2ََن من إك2اال عاماه اثال أَْصابَاح 
لدى القاارة اثارابية أَْا ك2ا تسا2ى )القارة 
الدجوز( قااعٌة بفشل الُداْدَاان اتحوله إَلاى 
مارشاع يهادن انساتقرار اإلقلي2اي االدايل 
ااتح الباب أما9 توسع الج2اعات اإلرلابية.

اقد 9اء يف نص املاطلقات التي باي عليها 
قارار انتحاان اثارابي: »إن قاوات التحالف 
التي تقونلا السادونية قد اشالت يف تحقيل 
انساتقرار يف الي2ََن، اعدن اثشاخاص الذين 
ُقتلوا يف الحرب يتجااز 6000 شاخصاً«، ك2ا 
بااى النملاان اثارابي قاراَره م2اا اصفه: 
»مواصلاة قاوات متطراة مرتبطاة بداعش 
االقاعادة يف 9زيرة الدارب، القتال يف 9اوب 
الي2ََان اعاى ا9اه الخصاوص يف ضواحاي 
عادن« مضيفاً أن السادونية لام تقد9 الدعم 
لل2ليشايات التي توا9ه ناعش االقاعدة م2ا 

س2ح له2ا بالت2دن أَْكثَاار يف 9اوب الي2ََن.

• الربملان األوروبي: َأمريكا ودوٌل أوروبية 
ساهمت يف الُعـْدَوان

رأى النملاان اثاراباي أن نانً يف انتحاان 
اثاربي ايقصد )بريطانيا اارنساا( نان أن 
يسا2ّيه2ا ساال2ت يف انتهاك القانون الدايل 
ابشاكل أكن الونيات املتحادة حيث أنه امن 
بل ما باى عليه النملان اثارابي قراَره كان 
ما 9اء بالاص: »الدديد مان الدال اثارابية 
صّدرت ابغري »قانونية« الكثريَ من اثسالحة 
االذخائر إَلاى امل2لكة الدربية السدونية، ايف 
حل أن لذه الصانراِت تشكل انتهاكاً ملدالدة 
تجارة اثسلحة ااملوقف املشرتك 2008/للل 
اثسالحة،  تصديار  مراقباة  عاى   CFSP  /
املتحادة قاوات  الونياات  ايف حال نع2ات 
التحالاف التي تقونلا السادونية لو9ساتياً 
ااساتخباراتياً، ب2اا يف ذلاك التازان بالوقون 
الجوي اتو9يه املساعدة، اضالً عن مليارات 

الدانرات من مبيدات اثسلحة«. 
يف الاقطة السابقة تطرق النملان اثارابي 
بصاورة 9ريئاة إَلااى الخطاأ الاذي اقدات 
اياه أارابا االُجار9 الذي ارتكبتاه ب2خالفة 
القانون الدايل اتزايد السادونية بالساالح، 

ك2اا أكد نقطاة أَْكثَااار أل2ية ت2اشات مع 
الح2لة التي ياظ2ها الي2ََايون بشدار )أَمريكا 
تقتل الشادب الي2ََاي(، حياث توضح الاقطة 
اثارابية الساابقة أن الرؤياة القانونية التي 
تضاع أَمرياكا عاى رأس الُدااْدَاان سالي2ة 

ت2اماً.

• الرياض أغلقت األبواب وأوروبا تعرّب 
عن غضبها 

عاى الرغم من ُاُضوح القارار الصانر عن 
اَل يف القارار  النملاناي اثاراباي إن أن التد2ُّ
أَْكثَاار يفتح آااقاً أخرى، ماها أن القرار بُِاَي 
عى شوالد سابقة اكذلك عى اشل أَْا إْاَشال 
التحاركات الساابقة إليَْقااف الجرائام التي 
يرتكبهاا الُدااْدَاان بالي2ََن ماهاا ماع إ9راء 
تحقيل نايل بشاأن الجرائم ضد اإلنَْسااانية 
اتطرق القارار إَلاى مرشاع القرار الهولادي 
إل9راِء تحقيل نايل مستقل ا9هضته الرياض 
اتقاعسات الادال اثارابياة عن مسااندته 

اتأييده. 
ايقاول النملااُن اثارابي أنه »تم ساحب 
مرشاع القرار املقاد9 من لولادا، االذي نعا 
إَلاى إْرَسااال بدثة من اثمام املتحدة لتوثيل 
اننتهااكات التاي ترتكبهاا 29ياع اثَْطَراف 

أماا9 مجلاس حقاوق  الي2ََان ااضدهاا  يف 
اإلنَْساااان يف اثمام املتحدة، يف 30 سابت2ن 
2015 بدد ضغوٍط مكثفة من امل2لكة الدربية 
السدونية؛ انظراً لدد9 كفاية الدعم من بدض 
البلدان الرئيسية، ب2ا يف ذلك الدال اثعضاء يف 
انتحاان اثارابي. يف حل ت2ات املوااقة عى 
قرار مخفف يفتقر إَلاى أي إشارة إَلاى إ9راء 
تحقيل مساتقل لألمام املتحادة«، الاا يرى 
النملاان اثارابي أن السادونية االدال التي 
تساندلا قد أغلقت اثبواَب التي حاالت بدُض 
اثَْطاَراف اتَْحهاا للوصاول إَلااى الَحادِّ من 
ارتكاب انتهااكات ضد اإلنَْساااانية بالي2ََن، 
الذلك يقول القرار »لاذا نُحثُّ الدال اثعضاء 
يف انتحاان اثارابي، إَلاى اقٍف اوري لج2يع 
ع2لياات نقل اثسالحة أَْا غريلا من أشاكال 
الدعم الدساكري لل22لكة الدربية السدونية 
ارشكائها يف التحالف التي ي2كن أن تستخد9 
نرتكاب أَْا تساهيل ارتكاب انتهاكات خطرية 

للقانون الدايل لحقوق اإلنَْسااان يف الي2ََن«.

• أوروبا باألغلبية تنسف مربرات 
الُعـْدَوان وتجّرم السعودية 

كان من أَْكثَاار اثمور لفتاً للاظر يف القرار 
الصانر عن النملان اثارابي أن عدَن املصّوتل 

عاى قارار حظار تساليح السادونية مثّلوا 
أغلبيًة ساحقًة ب2ا ن يدع مجانً شك باكت2ال 
الصورة لدى أارابا بإ9را9 السادونية اعد9 
رشعية ُعاْدَاانها عى الي2ََن إضااة إَلاى 9ر9 

الدال اثاربية ذاتها بتسليحها للرياض. 
االتلفزياون  اإلذاعاة  ليئاة  ابحساب 
النملاان  ناواب  »صاّوت   :BBC النيطاناي 
اثاراباي بأغلبية للل صوتااً لصالح ارض 
حظار أاراباي عاى تصديار الساالح إَلااى 
السدونية. اصوت ضد القرار ل3 نائباً اغاب 

عن 9لسة التصويت 76 نائباً آخر«. 

بإظهاار  السادوني  اإلااالس  اظهار 
انمتدااض من القارار اثاراباي من اصفه 
للقارار بأناه صادر ع2اا اصفه باا »الي2ل 
املتطارف« يف أارابا، رغم أن التصويَت للقرار 
9رى بأغلبية سااحقة اصلت نسابتها إَلاى 
80% مع القرار َا7% صوتوا ضد القرار اي2ا 
غاب ما نسابته 13% من الاواب عن الجلسة 

التي 9رى ايها التصويت.
ااي2اا يبادا أن حجاَم التصويات الكبري 
لصالاح القرار من قبل ناواب أارابا قد ألقى 
بِظاللاه عاى انتحاان اثاراباي ا9دال من 
الصدب تجالله اقد ساارع انتحان اثارابي 
عقاب قرار النملاان ايف رن ادل أعرب انتحان 
عان أسافه إزاء 29اون محانثات الساال9 يف 
الي2ََان، ناعياً إَلااى اساتئاااها برعاية اثمم 

املتحدة يف أقرب اقت م2كن. 
اقالات املتحدثة باسام انتحاان انارابي 
للشاؤان الخار9ياة كاثريان راي، يف مؤت2ر 
صحفي، »نرى أن َحالَّ الرصاع يف الي2ََن يجب 
أن يكون سياساياً انأساف لحالة الج2ون يف 

املفااضات«.
الجديُر بالذكر أنه ارغم الدعم الذي تتلقاه 
الريااُض مان قبال الونياات املتحادة انال 
أارابية مثل بريطانيا اارنسا اسخائها املايل 
تجااه املؤسساة اثم2ية إن أن ذلاك لم ي2ّكن 
الرياض من ماع اثمام املتحدة من تصايفها 
يف قائ2اة الدال املجرماة عادما عان أمياها 
الدا9 بان كي مون يف اقت سابل أن املدلوماِت 
املؤّكدَة عن اساتخدا9 اثسلحة املحرمة نالياً 
ضد املدنيال بالي2ََان ي2ثل انتهااكاً للقانون 

الدايل ايرقى إَلاى 9رائم الحرب.

ضد القرار
٧%

غياب
١٣%

مع القرار 
٨٠%٨%

ً للل صوتا مع القرار  
ل3 صوتاً ضد القرار 
76 صوتاً غياب  

 صّوت أعضاء الربملان 
األوروبي بأغلبية ساحقة 

لصالح حظر تزويد السعودية 
باألسلحة على خلفية العدوان 

على اليمن.
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  - رشيد الحداد:
يف الوقت الذي يحاال بدُض املغالل يف اثَْساَدار 
اتجار املواقف يف الداخل راع أَْساَدار مانة السكر، 
بيا2ا أَْساَدار السالدة ذاتها حّققت انخفاضاً حاناً 
يف اثَْسَواق الداملية ااال ما تؤكدُه ماظ2ة الزراعة 
ااثغذياة الفاا َاإن ارتفااع اإلنتااج الداملي للدا9 
املاايض اترا9اع الطلب بسابب تباطاؤ انقتصان 
الداملي، اما بل ارتفاعات الداخل امحاالة زعزعة 
انساتقرار املديي من قبل ضدفااء الافوس ابل 
اننخفاضاات الداملياة ثَْساَدار الساكر االق2اح 
االحباوب ااثلبان لاوة كنى كفيلة بإْاَشاال أَي 
محاانت لل2غانة يف أَْسَدار املوان اثََساااسية التي 

ن ي2كن الديش بدانها.

مغاالة غري مربرة 
ارتفدت أَْساَدار مانة السكر يف اثَْسَواق املحلية 
ااال تجار موان غذائية من 7000 ريال إَلاى 000ل 
رياال بزياانة 2000 ريال تحت مانر امتااع الباك 
املركازي الي2ََااي عان تغطياة اارنات الساكر من 
الد2لاة الصدبة الادانر، الو ما نفااه الباك نفياً 
قاطداً انفتاه كااة الباوك التجارية ااإلْساااَلمية 
اانستث2ارية ااملصارف الداملة يف القطاع املرصيف 
الي2ََااي، ايف مقابال ذلاك انرتفااع الاذي تديشاُه 
اثَْسَواق املحلية من مانة السكر انخفضت أَْسَداره 
يف اثَْساَواق الداملياة مان 207,8 نانر للطن نهاية 
نيسا2ن املاايض إَلااى ل,لل1 نانر للطان نهاية 
ياايار من الدا9 الجاري اباسابة انخفاض 4.1 % 
يف يااير املايض مقارنة ب2ساتواه يف شاهر نيس2ن 

.2015
اقالات املاظ2اة الدالية: لبوط ماؤرش »ااا« 
الفرعاي ثَْساَدار الساكر يداد أال انخفااض لاه 
ماذ أربدة أشاهر، اعازت ذلك إَلاى تحسان أحوال 
املحاصيال يف النازيال التاي تداد من أكان الدال 

اإلنتا9ية لسلدة السكر عى الصديد الداملي.

إبتزاز املستهلك
ا2ان كانوا يدتنان أنفساهم ملوك الساكر يف 
الي2ََان ايرتادان 9البياب املالئكة كانوا يشارتان 
تؤكاد ماؤرشات ماظ2ة الفااا 207,8 نانر للطن 
يف اثَْساَواق الداملية الذي يساااي 20 كيسااً سدة 
50 كيلاو إّن أن أُالئاك الذيان يقفاون الياو9 اراء 
محاالاة 9ديادة إلثَااَرة الهلع االخوف املساتهلك 
الي2اي يبيدون الطن من الساكر يف الساوق املحيل 
بقراباة 650 نانراً بضدف قي2ته الرشائية يف حال 
احتسااب تكاليف الاقل االتوزياع الامش الربح، 
إّن أن غياب الرقابة املشدنة من قبل الجهات املداية 
خالل السااوات املاضية أتاح لامشاً ااسداً لتجار 
الساكر يف التالعاب بأَْساَداره ااملغاانة يف الساوق 

املحيل. 

إستقراٌر تمويني 
مع اندادا9ِ ُكلِّ عوامل انحتاكاِر الطبيديِة التي 
يتكائُ عليهاا يف الغالاِب التجااُر املغالاون يصبُح 
رْااااَع أَْسَدار أَيَّاِة سلدٍة من السلدِة اثََساااسيِة 

التي َحرََّرت أَْساَداُرلا من قبل الحكومات السابقة 
قبل عقد زماي أمراً مستحيالً يف ظل عد9 ا9ون أَية 
ارتفاعات يف اثَْساَدار الداملية للسلدة ذاتها، ااارة 
السالدة يف اثَْسَواق التي تديُش اساتقراراً ت2وياياً؛ 
الذلك ينُّر املحتكران ااملساتغلون الجاُدُن َرْاااَع 
اثَْسَدار بارتفاع أَْسَدار الدانر يف السوِق، محاالل 
تحوياَل الشاائدات اإلعالمياة التاي يقاُف اراءلا 
الُدااْدَاان اأََنَااته يف الداخل إَلااى حقيقٍة يف أرض 
الواقاع لحصِد املزياِد من املال عى حسااِب الحياِة 

املديشية للفقراء ااملددمَل.
الصااعاة  ازارُة  أّكادت  متصال  ساياق  ايف 
االتجاارة يف آخاِر تقرياٍر مطلاع الشاهر الجاري 
اساتقرار أَْساَدار املوان الغذائية يف اثَْسَواق املحلية 
اأااانت أن الك2ياات الواِصلاَة مان الق2اح إَلاى 
موانئ عدن االحديدة االصليف الدا9 املايض بلغت 
2 ملياون َالل7 ألفااً َا500 طن، اأكاد التقرير أن 
تلك الك2ياات الواصلة من الق2ح توزعت عى ل7ل 
ألفااً َا67ل طان ق2ح اسارتايل ا2ل7 ألفااً َا586 
طااً راساياً، َا326 ألفااً َا815 طن ق2ح أَمريكي، 

باإلَضاَااة 31ل ألفاً ا250 طن ق2اح أملاني َا225 
ألفاً َا770 طن ق2ح ارني َا62 ألفاً َا2ل طن.

 اأشاار التقرير إَلاى أن ك2يات الدقيل الواصلة 
خالل نفس الفارتة بلغت 168 ألفااً َال20 أطاان، 
اي2اا بلغات ك2ياة الساكر ل10 آنف َا15ل طااً، 
ا201 ألفاً َا353 طااً من اثرز، اكذا 51 ألفاً َا6ل8 

طااً من الحليب.

َأْكَثــر من محاولة 
عى َمَدى الا 11 شاهراً من الُداْدَاان االحصاِر 
ارتفاع الطلُب عاى الق2ح يف اثَْساَواق املحلية عدة 
مارات بدااع نفي أَْا بداااع املخااف الااتجة عن 
الشاائدات ابدد أيا9 من تدشال تحالف الُداْدَاان 
بقيانة السادونية ُعاْدَاانه اإْعاَلن حصاره الظالم 
تدااع املواطال لرشاء الق2اح االدقيل نكتاازه يف 
املااازل خوااً من شاحة املانتل يف الساوق نتيجة 
إيَْقااف قوات تحالف الُداْدَاان امادانات الغذاء، إّن 
أن املخزان كان حياذاك يكفي لساتة أشاهر، الو 

ما ناع عادناً من كبار تجار الق2اح الوطال إَلاى 
تواري ك2يات كبرية من الق2ح يف السوق اانسها9 
يف امتصاص الصدماة التي خلفها الُدااْدَاان الذي 
استهدف بدد اشله يف إحداث أَيَّة اضطرابات ناخلية 
املئات مان مخازن الغذاء يف محاالاة ماه لتضييِل 
الخاااِق عى املواطان الي2ََااي اتحقيال أَْلااَداف 
حرب البطون التي يسادى الدادا من خاللها لراع 
حالة انحتقان الداخيل اتفكياك الجبهة الداخلية؛ 
كون الي2ََن تساتورُن 0ل من احتيا9اتهاا الغذائيِة 
اثََساااسايِة من مصاانر خار9ية لساد الدجر يف 
اإلنتاج املحيل، الاو ما يَُددُّ من أكن نقاِط الضدف 
َل عليه الددا مااذ اللحظات اثْاىَل  للباالن االذي َعوَّ
لُداْدَاان يف حسم كفة الارص اتغيري كااة املداننت 
لصالحة ارقة التجويع اشالت ك2ا اشالت أَْاَراق 
أُْخاااَرى كان يارى ايهاا الدادا اأََنَااتاه أََنَاات 

حاس2ة للدبور. 
ابداَد ذلاك عانت حالاُة الهلع مارة أُْخااَرى يف 
يونياو املاايض؛ بسابب احتاكار الدقيل مان قبل 
بدض التجاار، إّن أن مو9َة املغاانة انتهت قبل أن 
تبادأ يف ظل ارتفااع الدرض من الق2اح االدقيل يف 
الساوق، ك2ا حاَاَل ضدااَف الافوس راع أَْساَدار 
الق2ح االدقيل يف اغسطس املايض عقب استهداف 
طاريان الُداْدَاان السادوني مياااء الحديدة، الو 
انساتهداف الذي أثار اساتياًء عاملياً إّن أن عدناً من 
تجاِر الق2ح استغلوا انستهداف لل2غانة يف أَْسَدار 
املانتل اثََساااسيتل يف الساوق اتسبَّبوا بارتفاٍع 
طفياٍف يف اثَْساَدار اارتفع الكياس الدقيل حياها 
مان 5700 ريال إَلااى 7100 ريال إّن أن املساتوى 
الدا9َّ ثَْساَدار الدقيل عانت إَلااى اننخفاض مرة 

أُْخااَرى.

َأْسَعاُر الغذاء يف تراجع 
ااَل كااة املدطيات َاإنَّ أَْساَداَر الغذاء الداملية 

يف ترا9ٍُع مست2رٍّ ماذ ماتصف الدا9 ل9200.
قالات ماظ2ة اثغذياة االزراعة لألمام املتحدة 
»ااا« اثُْسابُوع املايض: إن أَْساَدار اثغذية الداملية 
ترا9دت الشاهر املااىض متأثارة بُهبُاوِط أَْساَدار 
ساي2ا  ن  اثََساااساية  الغذائياة  السالع  29ياع 
ااثلباان،  الساكر  أَْساَدار  يف  الحاانِّ  اننخفااِض 
ابحساب رايارتز، اقد بلغ متوساط ماؤرش ااا 
ثَْسَدار الغذاء الذي يقيُس التغرياُت الشهرية لسلٍة 
مان الحباوب االزياوت الاباتية اماتجاات اثلبان 
االلحاو9 االساكر 150.4 نقطاة يف ياايار مقابل 
153.4 نقطاة بدد التدديل يف أشاهر نيسا2ن من 
الدا9 املايض، ا9اء ترا9ُُع اثَْساَدار باسبة 1.9 % 
عن نيسا2ن عقب انخفاض قارب ل1 % يف 2015 
الو رابع لبوط سااوي عى التوايل، اذكرت »ااا« 
أن أَْساَداَر اثغذية يف اثَْساَواق الداملية ترا9دت 16 

%عن مستوالا قبل عا9.
اأكادت املاظ2ة اثم2ية ارتفااَع اإلنتاج الداملي 
من الحبوب الدا9 املايض إَلاى 2.531 مليار طن ب2ا 
يزيد 3.9 مليون طن اساجل مؤرش »ااا« ثَْسَدار 
الحباوب ترا9ُداً قي2تاه 1.7 %)إىل 149.1 نقطة( 
اساط إمدانات عاملية ااارة ازياانة التاااس عى 
اااة يف سالدتَي الق2ح  أَْساَواق التصديار، ابخاصَّ

االذرة.

َعار و�ل�صكر ينخف�ش عاملياً  �لفاو تف�صح �ملغالني بالأَ�صْ

حرب البطون تفشل يف زعزعة االستقرار املعيشي والوضع التمويني مستقر

أسعار صرف العمالت 
مقابال  الد2االت  رصف  أسادار 

الريال الي2اي يف السوق املحيل 

رشاءبيعالد2لة   

  214.91   214.87نانر 

234.93234.89 اليورا

57.14 57.15 ريال سدوني

558.21558.1 ريال ُع2اني

 للعلم 
ُيَعــُدّ القطاُع السياح إحدى القطاعات الهامة 
يف العديـد مـن دول العالـم المتالكـه الُقدرة عىل 
إحداث العديـد من اآلثار اإليجابيـة عىل االقتصاد 
الوطني باعتبـاره واحداً من أهـم مصادر الدخل 
بالنقـد األَجنبي وتحسـين ِميـزاِن المدفوعات، إذ 
أنه يمثـل إحدى أهـِمّ الصادرات غيـر المنظورة، 
باإلَضاَفـة إلَــى ُقدرتـه الفائقِة عىل خلـِق ُفَرٍص 
للعمـل وتنشـيط اإلنتاج يف العديد مـن القطاعات 

اإلنتاجية والخدمية.
وعـىل الرغم مـن االسـهام الضعيـِف للقطاع 
السـياحي اليََمنـي إاّل أن الخصوصيـَة السـياحية 
اليََمنية تؤّهُل هذا القطاع ألن يكون من أبرز وأهم 
القطاعات االقتصادية المدرة للدخل، فالسياحة يف 
اليََمن مورد هام فهـي صناعة بال دخان وثروة ال 
تنصـب وال تتهالك بتقادم العمر بـل تزيد قيمتها 
اإلْنَســانية والحضارية، ويعترب اليََمن أحد أفضل 
المقاصد السـياحية عىل خريطة السياحة الدولية، 
وتعترُبُه منظمة السياحة العالمية مقصداً سياحياً 
مضيافـاً وجذابـاً ومتفـرداً يف ثقافتـه وحضارته 
وتنّوع تضاريسـه، باإلَضاَفة إلَــى امتالك اليََمن 
مقومـات سـياحة قلما توجـُد يف العالم، وتسـهم 
السـياحة يف دعم ميـزان المدفوعـات وتعمل عىل 
دعـم التنميـة المسـتدامة والحفـاظ عـىل الرتاث 
الوطني، ومّد جْس الحوار بين مختلف الشـعوب 
والحضـارات لتسـهم السـياحة بدورهـا يف إبراز 
الصـورة الحضاريـة لليََمـن، وتتواَجـُد يف اليََمن 
السـياحة التأريخيـة واألثرية والسـياحة الدينية 
وسـياحة التسـوق وسـياحة الطيـران الرشاعي 
والسـياحة الجبلية وسـياحة المحميات الطبيعية 
والسياحة البيئية والسياحة الصحراوية والسياحة 

العالجية وسياحة الشواطئ والجزر.
وعىل الرغم من أن السياحَة اليََمنية تواجه عدة 
معوقات بسـبب تردي األوضاع األمنية وانتشـار 
القاعـدة خالل العقد المايض، مما تسـبب بضعف 
نموا هذا القطاع الهام الذي يعد رافداً هاماً للدخل 
القومـي سـيما وإن تعـدد وتناُغـــم المقومات 
السـياحية يف اليََمن تؤهله ألن يكوَن المورد الثاني 
للدخل القومي بعد النفط، كما أن تؤكد الدراسات 
أن تنميـة القطاع السـياحي كفيـل بإخراجه من 

دائرة البلدان األقل نماء.
 أسهمت السـياحة يف اليََمن يف زيادة اإليرادات 
السـياحية من النقـد األَجنبي، حيث رفعت نسـبة 
إسـهام قطـاع السـياحة يف الناتج الوطنـي، كما 
خلقت فرص عمل، وسـاهمت يف الحد من البطالة. 
كما كان لها الدور الكبير يف خلق فرص استثمارية 
وتنميـة مناطـق الجـذب السـياحي )التأريخيـة 
والطبيعيـة( التـي تزخر بهـا اليََمن. حيث تشـير 
اإلحصاءات إلَـى أن إسـهام القطاع السـياحي يف 
الناتج المحيل وصـل إلَـى 425 مليون دوالر عام 
2007م، كمـا بلغت فيه عائدات السـياحة الدولية 
خـالل العام 2014م )937 مليون دوالر( برتاجع 
ضئيـل بلغ )3- مالييـن دوالر( عن عام 2013م، 
وبنسبة انخفاض)%0,3-(. ويف محاولة لتنشيط 
القطاع السـياحي وتعزيز دوره التنموي كان من 
المخطـط أن يتـم تعزيـز دور القطاع السـياحي 
يف النمـو االقتصـادي والحـد من معـدالت الفقر 
والبطالـة، وتحسـين المؤرشات السـياحية نهاية 
العام المايض ووفق الخطة التي ستؤدي إلَـى رفع 
بإجمايل الواصلين للسـياحة سنوياً )1487( ألَف 
سائح سنوياً، والعمل عىل رفع العائدات السياحية 
)1056( مليـون دوالر، بمـا يعـادل نسـبة )60 
% من الصـادرات غير النفطيـة( ورفع العائدات 
السـياحية كنسـبة مـن الناتـج المحـيل اإلجمايل 
)%2(. تنشـيط نسبة السـياحة المحلية )12%( 
من عدد السكان، بل توقَف النشاط االستثماري يف 
المجال السـياحي وتعرضت عدٌد من االستثمارات 
السـياحية لعمليات تدمير ممنهجة من قبل طيران 

الُعـْدَوان.

رف�صت دفع 20 مليون دولر كحقوق للدولة 

)سبأفون َوMTN( تعمالن خارج نطاق القانون 
منذ عدة أشهر وتتجاهل مطالب االتصاالت

  - متابعات
أن  مؤّكادٌة  مصااِنُر  أكَّاَدت 
لالتصاانت   )MTNَا رشكتَي)سابأاون 
ازارة  خطااب  الياو9  حتاى  تتجاَلاُل 
انتصانت اتقاية املدلومات بشأن تجديد 
تراخياص الرشكتال التي انتهات أااخر 
شاهر يولياو 92015، اأاضاح املصادر 
مذياالً  خطابااً  اساتل2تا  الرشكتال  أن 
بتوقياع القائم بأع2اال ازارة انتصانت 
ااملدلومات قبل قرابة الشهر الم ترن عى 
الخطاب الام تفّوض م2ثلال مفّوضل 
عاها ملااقشاة إمكانية التجديد عى ضوء 
ما تض2اته اثيقة سياساات اآليات ماح 
اتجديد تراخيص الهاتف الاقال االاطاق 
الدريض الالسالكي املتاقل التاي أعدتها 
الاوزارة خاالل الفارتة الساابقة االتاي 
تض2اات عادناً مان اثساس االارشاط 
ااثحكا9 اان9راءات التي تح2ي مصالَح 
مازان الخدمة ااملساتهلك االتي ساّل2ت 

للرشكات املخاطبة.
طالبات  الاوزارة  أن  املصادر  اأااان 
عاهاا  م2ثلال  رشكاة  ُكّل  تفوياَض 
ان9اراءات  حاول  الاقااِش  نساتك2اِل 
الرتاحياض االضوابط  الجديادة لتجديد 
الالزمة، إن أنها لام تتجاَاْب مع ذلك الم 
تاِف ب2ا تقّرُر عليها من التزا9ِ تم انتفاق 
علياه قبل انتهاِء ُمادَّة انتفاقية ااملت2ثل 
يف ساداِن مبلِغ عرشة ماليل نانر من ُكلِّ 
رشكاة كقي2اة أاليٍة عن ارتة الخ2ساة 

اثشاهر التالية ننتهاِء اتفاقية الرتخيص 
اعاى أن يتامَّ خالل لاذه الفرتة حساُم 

مسألة التجديد ااملاح.
اقال املصادر إن الرشكتال ترا9ََدت 
عن ناع ماا عليها اامتادت عن تفويض 
أن  يدااي  ماا  الاو  عاه2اا،  م2ثلال 
الرشكتال تد2الن خاارج القاناون ماذ 
أااخار يولياو نان ترخيٍص مان الوزارة 

صاحبة انختصاص.
ااختتام املصادُر تأكياَده أن الاوزارَة 
التاي سابل أن ماحت الرشكتال أَْكثَاار 
من ارصاٍة للتجديد اإنها ساتتخذُ كااَة 
اإل9اراءات القانونية تجااَه الرشكتل ملا 
مارساته من م2اطلاٍة اتساويٍف اعد9 
الدالاة  تجاااب اب2اا يحفاظ حقاوق 
ايكفال م2ارساتها لكامال صالحياتها، 
اأناه ن ت2ديُد ثية رشكة ما لم تِف بكااة 
اباثحاكا9  عليهاا  املقاررة  انلتزاماات 
االارشاط التاي تحدنلاا الاوزارة عان 

نيوانها الدا9 يف الداص2ة صاداء.

موانئ البحر األحمر تنفي احتجاز 
بحارة مصريني بميناء الحديدة 

نفات إنارة مؤسساة موانئ البحار اثح2ر ما تااقله اإلعاال9ُ املرصي عن 
احتجااز عدٍن مان البحارة املرصيل يف مياااء الحديدة، اقاال رئيس مجلس 
إنارة مؤسسة موانئ البحر اثح2ر الكابتن 29ال عايش، إن ما تااقله اإلعال9 
حول اإلاراج عن 13 بحاراً كانوا محتجزين ب2يااء الحديدة ليس له أََساااس 
مان الصحة ان ي2ُاتُّ للحقيقة بصلة، اأاضح أن 13 بحااراً مرصياً، إَضاَاًة 
إَلاى 7 بحارين ساوريل ُلام طاقم الباخرة التي اصطدمات برصيِف امليااء 
يف اقت ساابل من لذا الشاهر االتي ي2لكها أحُد الساوريل تم استضااتهم 
بدد أن ساءت حالتهم الصحية االافسية الم عى ظهر السفياة مُلدة طويلة 
نان مستحقات أَْا رعاية من قبل املالك أَْا رشكة التأمل اللذين راضا إعطاء 
الض2اناات الالزمة لسالطات امليااء ع2اا لحل بالرصيف مان أرضار نتيجة 

اصطدا9 السفياة.
الفات الكابتان عاياش إَلاى أن انساتضااَة 9ااءت بااًء عاى طلب من 
البحارة اكجانب إنَْساااني من ُسلُطات امليااء ابالتاسيل مع الوكيل املالحي 
ٍة باساتحالة  للباخرة ااملسائول عاها ابدد أخذ إقرارات من ُكّل بحار عى حدَّ
بقائهم عى ظهر السافياة، إَضاَاًة إَلاى انتهاِء عقون ع2لهم مع املالك اعد9 
رصف رااتبهم، اأشاار إَلاى أن سالطاِت امليااء اضطارت إَلاى تكليِف طاقم 
بحارة ي2اي بالتداان مع خفِر السواحل للحفاظ عى السفياة اض2ان عد9 

تدرضها ثيِة مخاطر.
َ رئيُس مجلس إنارة مؤسساة موانئ البحر اثح2ر أن سلطاِت امليااء  ابلَّ
ابدد راض مالك السافياة السوري االرشكة النيطانية املؤمن عليها إعطاء 
الض2اناات الالزمة اضطرت إَلاى راِع املوضاوِع إَلاى املحك2ة املختصة التي 
َقَضات بإلزا9 املالك االرشكة بداع مبلاغ مليون نانر كتدويض عن اثرضار 

التي لحقت بالرصيف.

2 مليار ريال لكهرباء الحديدة 
اااَه رئياُس اللجاة الثورية الدلياا مح2د عيل الحوثي خالَل لقائه بصادااَء بالقائم بأع2ال  ا9َّ
محاااظ الحديدة عيل القوزي االقائام بأع2ال أمل عا9 املجلس املحايل لل2حااظة مح2د عياش 
قحيام ااكيال أال املحااظاة عبدالرح2ن الج2اعاي ازارة املالية برُسعة تواري اثاال مليار ريال 
لكهربااء الحديدة ارُسعة تزايد محطاة الكثيب باحتيا9اتها من مانة املازات لتسات2رَّ يف تزايد 
املحااظاة بالكهربااء، اتطرق اللقاء إَلاى ما تم إنجاُزه يف إطار مدالجة املشااكل الرئيساية التي 
تداني ماها محااظة الحديدة اكذا املصالح التي تررت 9راء الُداْدَاان السدوني اثَمريكي اعى 

رأسها الكهرباء االخدمات اثََساااسية.
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�أ�صباب �لغ�صب �ل�صعودي على لبنان

خروجها من عباءة اململكة أم تمهيٌد للمشروع اأَلمريكي؟! 

  - حسين الجنيد:
امن ااقاِع متابداة مساتجدات التصديد 
السادوني ضاد لبااان، االذي رادت ساقَفه 
مراقباون  اصفاه  التاي  للدر9اة  امل2لكاة، 
قارار  ابداد  املسابوق«،  غاري  »بالتصدياد 
السدونية املفا9ئ بتدليل الهبات التي أعلات 
عاهاا يف اقات ساابل، ااملت2ثلاة يف ت2ويال 
صفقات تسليٍح للجيش اللبااني اقوى اثمن 
الداخايل، أصدرت ازارة خار9ية امل2لكة بياناً 
نعت اياه مواطايهاا لرسعة مغاانرة لباان 
اعاد9 السافر إليهاا؛ حرصاً عى ساالمتهم، 
اللباانياة  باملواقاف  التصدياد  لاذا  مانرًة 
املاالضاة للسادونية عاى املاابار الدربياة 

ااإلْقلي2ْية االدالية.
اما زان يف تأزيم الوضع، مسااندة اإلمارات 
االبحرين للسدونية يف لذا التصديد اقيامهم 
بافاس اإل9راءات ضاد لبااان، اكأن امل2لكة 
تسادى لفرض عزلٍة إْقلي2ْياٍة عليها االتأثري 
عاى انقتصان اللبااني، حياث يدت2د اقتصان 
اثخرية عى الساياحة االازاار الواادين إليها 
مان لاذه الادال، إضاااة إىل اساتث2اراتهم 
الكبارية يف لاذا القطااع، إىل 9اناب الهباات 
ااملساعدات التي تقدمها لذه الدال للحكومة 
اللباانياة االتاي تلدب ناراً يف تسايري اثمور 

انقتصانية ايها.
من 9هاٍة أُْخااَرى، أثارت لذه اثزمة التي 
أشدلتها السدونية بهذه القرارات، الدديَد من 
التسااؤنت، االتي تبايات اتدادنت اإل9ابات 
عليها من قبل املراقبل ااملحللل السياسيل، 
توّزعت غالبيتهاا يف اتجاَلل، امن خالل لذا 
التقرير سايتم رصد قراءة ُكّل اتجاٍه لل2شهد 
اتداعياتاه مان الزاايا التاي بااوا عليها تلك 

القراءات.

الخسارة السعودية يف امللف اللبناني 
وخلط األوراق

لاذه  أن  امراقباون،  محللاون  ايارى 
القرارات 9اءت نتاج تراك2اٍت مرحليٍّة نادت 
السادونية باتجاه خياراٍت تصديديٍة؛ إلعانة 
الت2وضع يف الخارطة اللباانية السياسية، بدد 
الخيباات التي حصدتها مؤخاراً يف الدديد من 
امللفات، كان أبرزلا ملف رئاساة الج2هورية 
االذي تلقت ايه السادونية صفدة انسحاب 
سا2ري 9دجع من الرتشاح الرئاايس لصالح 
املرشاح املاراني ميشاال عون، مرشح قوى 
الثامان من آذار بزعامة حزب الله، الجأت إىل 
حيلاة مبانرة قوى الرابع عارش من آذار التي 
تااص عاى »ن عاون ان 9دجاع« اانتخاب 
زعيم تياار املرنة سالي2ان ارنجياة كرئيس 
توااقاي، اتفا9أ الاظا9 السادوني بترصيح 
ارنجياة الذي أكاد ايه عد9 حضوره 9لساة 
النملاان ننتخااب الرئيس بدان حازب الله، 
لتاحرَس بهاذه الوقائع نائارة الافوذ االتأثري 

السدوني عى امللف الرئايس اللبااني.
اكشاف املغاّرن السادوني »مجتهاد«، أّن 
سبب لذا التصديد السادوني، يدون إىل اشل 
مفااضات إطالق اثمري السدوني َعبداملحسن 
بان اليد بان َعبدالدزياز آل سادون، املوقوف 
يف الساجون اللباانياة مااذ 26 أكتوبار الدا9 
املاايض؛ بته2اة تهريب طاَّل مان املخّدرات، 

االذي بات يدرف با »أمري الكبتاغون«.
اأاضح يف سلسلة تغريدات عى حسابه يف 
موقع التواصل ان9ت2اعاي »تويرت«، أّن قراَر 
إيقااِف املسااعدات الّسادونية للبااان، ليس 
له عالقة بسايطرة »حزب اللاه« عى الجيش 
اللبااناي، ان سياساات الحكوماة اللباانية، 
مشارياً إىل أنّاه »مرتباط بانهياار مفااضات 

إطاالق رساح اثماري املدتقال بته2اة تهريب 
مخادرات ااشال الحكومة اللباانياة يف ماع 

الحزب من الضغط عى السدونية باثمري«.
الفت »مجتهاد« اننتباه، إىل أّن »الحكومة 
السادونية ترماي مان إعالنهاا القارار بهذا 
الصوت الدايل ساتضطر ُكّل اثطراف اللباانية 
للضغط عى حازب الله إلطالق اثمري ثم تديد 

املساعدات”.
ثام 9ااء املوقاف اللبااناي بامتااعها عن 
التصويت عاى قارار ازراء الخار9ية الدرب 
املتدلال بأزمة مها29ة املتظالرين اإليرانيل 
إياران  يف  السادونية  الدبلوماساية  للبدثاة 
احتجا9ااً عاى إعادا9 امل2لكة للشايخ الا2ر 
مطلع لاذا الدا9، حياث طالب القارار إيران 
بوقاف نعم اثحازاب املسالحة ناخال الدال 
الدربياة، ااعتباار ذلك تهدياًدا لألمن القومي 
الدربي، يف إشاارٍة إىل حزب اللاه اللبااني أحد 
املكونات السياساية يف قاوى الثامن من آذار 

اللباانية.
ابهذا الخصاوص رّصح ازيار الخار9ية 
اللبااناي »9انان باسايل«، »أناه امتاع عن 
التصويت عاى بيان الجامداة الدربية بإنانة 
الهجو9 عى امل2ثليتل السدونيتل؛ ثن البيان 
9اء عى ذكر حزب الله، ااته2ه باإلْرَلااب«. 
اعاى ضوء لاذه الرتاك2ات يارى البدض 
أنها تشاري ابشكٍل قطدي عى شدور امل2لكة 
بفقدانهاا الافوذ الاذي كانات ت2تلكه ناخل 
لبااان، م2اا نادهاا نتخااذ لذه القارارات، 
اإعالنها عن حزماة إ9راءاٍت عقابية مقبلة، 
ت2ارس مان خاللها الضغوطات عاى لباان، 
بداض  ب2سااعدة  ناخليااً  الوضاع  بتأزيام 
اثطراف املحساوبة عليها كقوى الرابع عرش 
مان آذار، لتخلاط اثاراق اتدياد ت2وضدهاا 
سياساياً، مان خاالل تساويٍة تتوصال ايها 
مج2وعاة الضغاط التابداة لهاا يف الداخال 
اللبااني مع بقية القوى السياساية؛ لحلحلة 
ُكّل امللفاات الدالقة، بشاكٍل توااقاي ُمْرٍض 
لج2يع اثطراف، اتت2كن خاللها السادونية 
مان اساتدانة نفوذلا الساابل عاى مدظم 
امللفاات التاي خرستهاا، يف مقابال إيقااِف 
امل2لكاة تصديدلا تجاه لبااان اإنَْهاء تدليل 
املسااعدات اعاونة الدالقات لساابل عهدلا 

بل البلدين.

خروُج لبنان من العباءة السعودية 
ايف رنَّة ادلاه اثاىل عاى التصدياد ضاد 

بالنلام، خر9ات املقااماة اإِلْسااااَلمية يف 
لباان عن ص2تها، افي حديٍث للشايخ نديم 
قاسام نائب اثمل الدا9 لحازب الله، االذي 
أكاد ايه أّن »ماا حصل اثسابوَع املايَض من 
السادونية يتطلاب أن تدتذَر السادونية من 
لبااان؛ ثنها أسااءت إىل اللباانيل، أسااءت 
إىل أالئك الذين ع2لاوا طوياًل من أ9ل تحرير 
أرضهم ااستقاللهم امحاالة إنارة شؤانهم 
بتفالم اتداان اثطياف املختلفة. السدونية 
لي التي اعتدت، أماا9 نحن الم ندتِد عليها، 
الام نتارصف خاالف املاطل اخاالف حرية 
فااا أع2ال  الارأي، ُكّل ماا يف اثمار أنااا اصَّ

السدونية«.
املقااماة  رااض  »مساألة  أن  اأّكاد 
اإِلْسااااَلمية يف لباان للُداْدَاان عى الايَا2َان 
لي مان باب انلتازا9ِ اثخالقي تجاه شادٍب 
عرباي مقااا9 مظلاو9، أكادت ُكّل التقارير 
الصاانرة عن املاظ2اات الدالياة مظلوميته 
اإنانتهاا لهاذا الُداْدَاان بحقاه«. مضيفاً أن 
»لباان سايظل نائ2اً اأبداً بلاد الحريات، الن 

تكون إمارًة سدونيًة، أا غري سدونية«.
ايف تااغاٍم ماع لاذه الترصيحاات لاائب 
اثمال الداا9 لحازب اللاه، رّصح مصادٌر يف 
قوى الثامن من آذار لا »اثخبار« اللباانية أن 
»لباان تحّرر، ثال مرة، من املظلة السدونية 
التاي أنركت ذلك، الي متو9هة نحو ساحب 
البسااط تدريجياً من تحت أقدا9 آل الحريري 
الذين يتجهاون نحو الدجز املاني، بدد راض 
امللاك سال2ان نعام مج2وعاة رشكاتهام يف 
الريااض، حياث تركاز امل2لكة نع2هاا املايل 
لزع2اء املحاار يف الشا2ال امااطل أُْخااَرى 
الفصال  الكل2اة  أّن  إلنراكهاا  صياداً؛  مثال 
لل2يانين يف لذه الظاراف اعى كااة محاار 
املاطقاة، من لبااان إىل ساورية االايَا2َان، 

لتباي عى اليء ُمقتضاه«.

تمهيُد املشروع اأَلمريكي للميدان 
اللبناني

امن زااياٍة مختلفٍة، يقارأ بدض املحللل 
ااملراقبل املشاهد من خالل مارشاع أَمريكا 
الكبري الاذي يساتهدف املاطقاة، ا2ؤرشات 
اقائع السااوات اثخرية، اتسلسال اثحداث 
ايهاا، توحي بو9ون ترابٍط يف تراتبها الزماي، 
ماع ما يشاهده الوضاع الرالن مان تصديٍد 
سدوني، يؤكد أن ث2ة مخططاً يجري اإلعدان 

له، اتفوح الرائحة اثَمريكية ماه.
ابداد إنراج الونياات املتحادة لل2قااماة 
اإِلْسااااَلمية يف لباان ض2ن قائ2ة اإلْرَلااب، 
مارسات ضغوطااٍت عاى انتحااِن اثارابي 
نتخااذ اإل9راء ذاته ضد حازب الله، اقوبلت 
الضغوطاات بالرااض؛ لداد9 ا9اون اثنلاة 
الكااياة إلناناة الحازب باإلْرَلاااب، اظال 
لاذا الراض قراباة الدا9، حتاى اقع تفجري 
مديااة بورغااس البلغارية يف صياف 2013، 
امساارعة الحكومة البلغارياة باتها9 حزب 
الله يف تافيذه، عاى خلفية مدلوماٍت قدمتها 
املخابرات اثَمريكية التي تؤكد صلة مواطاَل 
اتورطهام  اللاه  لحازب  يات2اون  لباانيال 
يف حاانث التفجاري الاذي اساتهدف ساياح 

ارسائيليل. 
حياهاا أقارَّ انتحااُن اثاراباي يف ا9ت2اٍع 
لوزراء خار9ية أعضائه يف براكسايل، إنراج 

حزب الله عى نئحة التاظي2ات اإلْرَلاابية.
 ايصاف الدكتاور مح2ون رمضان الخبري 
القانوناي اللبااناي، قاراَر انتحااِن اثارابي 
بوضاع الجاااح الدساكري لحازب الله عى 
نئحة اإلْرَلااب أنه »ذا طابع سايايس اليس 
ذا طابع قانوناي، اانتحان اثارابي لم يدقل 
يف حيثيات امالبساات التفجاري ااثنلة التي 
سااقتها الحكومة البلغارية يف اتهامها لحزب 
اللاه؛ ثن القرار اتخذ باااًء عى رغبٍة أمريكيٍة 

اخدمٍة إلرسائيل« .
اأضاف الدكتور رمضان أن »القراَر يشكُِّل 
خطراً عى املقاامة اإِلْسااااَلمية ايستهداها 
اساتهداااً مباارشاً، حيث أصبحات يف مرمى 

انستهداِف الداملي بحجة اإلْرَلااب«.
ايف ذاِت الساياق اانتجااه، أصدر مجلس 
التدااان الخليجاي قاراراً م2اثاالً أنرج ايه 
حزَب الله عى قائ2اة التاظي2ات اإلْرَلاابية، 
م2ا ناع بدض املحللل السياسايل إىل القول 
»إن لذا الزخم من القرارات املتخذَة ضد حزب 
اللاه، تؤكاد الاواياا املبيّتة لادى متخذي لذه 
القرارات اعى رأساهم الونيات املتحدة، لشن 
لجاو9ٍ عى املقااماة اإِلْسااااَلمية االقضاء 
اإلْرَلاااب،  مكااحاة  مظلاة  تحات  عليهاا 

ابغطاٍء قانوني انايل.

التحالُف اإِلْســاَلمي والنموذج الـَيـَمـني 
ايف تسلساٍل لألحاداث أعلاات السادونية 
عان تحالٍف إِْسااااَلمي؛ الغاياة ماه محاربة 
مان  ااملاطقاة  اثماة  اِح2اياة  اإلْرَلاااب 

مخاطره، اتض2ن لذا اإلعالن ا9ون لباان يف 
لذا التحالف، الخن الذي كان ب2ثابة املفا9أة 
الصانماة للكثاري من القيانات السياساية يف 
لبااان اعى رأساهم ازيار خار9يتها 9نان 
َ عد9ُ نرايتهم املطلقة بهذا  باسايل، حيث تبلَّ
التحالاف امشااَركة لباان ايه، ساوى ت2ا9 
ساال9 رئيس الوزراء اسادد الحرياري الذي 

ساَرَع ب2باركة لذا التحالف.
لذا الخنُ أثار مو9ًة من الَجَدل يف اثاساط 
السياساية اللباانية، االكثري من التسااؤنت 
عان التدتيم الذي غّلاف إرشاك لبااان يف لذا 
التحالاف، بدان طارح املساألة للاقاش عى 
9دال أع2ال أعضاء الحكومة للبت باملوااقة 

عليه باإل29اع أا راضه.
َاكياف يشاارك لبااان يف تحالاف تقاونه 
الريااض، من نان حسام تدرياف اإلْرَلااب 
الاذي ياطاوي يف القاماوس السادوني عاى 
تفسري ملتبس امطاط، نسي2ا أن »التحالُف 
اإِلْسااااَلمي سايتوىل محاربة ُكّل الج2اعات 
كان مذلبهاا  أيااً  اإلْرَلاابياة  االتاظي2اات 

اتس2يتها؟«.
محللاون سياسايون امراقباون اارّساا 
مساألة ضام لبااان لهاذا التحالاف، ابهذه 
الطريقاة الرسياة، حتاى يكاون لهام غطاء 
قانوني يف مها29ة حازب الله؛ كونه تاظي2اً 
إْرَلاابياً اال التصاياف اثَمريكي ااثارابي 
االخليجي، الذا يفارّس الصيغة التي أعدتها 
التحالاف  لتأسايس  إعالنهاا  يف  السادونية 
بقولها« محارباة ُكّل الج2اعات االتاظي2ات 
اإلْرَلاابياة أيّااً كان مذلبهاا اتسا2يتها« يف 

إشارٍة ماها بشكٍل ااضح لحزب الله. 
من 9هتهام أّكاد البدُض مان املحللل أن 
مساألة إلحااق لبااان يف لاذا التحالاف مع 
الاياة املدلااة نساتهداف حزب الله شابيهٌة 
بالا2وذج الايَا2َااي، االذي تم شن الُداْدَاان 
عليها تحت مظلاة الطلب الحكومي للتحالف 
الدربي بالتدخل من أ9ال القضاء عى حركة 
أنصاار الله »اننقالبياة«، اإن اختلفت بدض 
الحيثياات لكن الساياق االتسلسال لألحداث 
اياه تقاارب كبري اتشاابه من حياث الاوايا 

االغايات.
اأضاااوا »أن ماا تقاو9ُ باه امل2لكاة من 
اتصانٍت نبلوماسايٍة بددن من الدال الدربية؛ 
نستكشاف إمكان عقد 9لسة طارئة ملجلس 
ازراء الخار9ياة الدرب؛ بهادف إصدار قرار 
الحارب  يف  ناره  اللاه بسابب  يديان حازب 
الساورية ااعتباره تاظي2ااً إْرَلاابيااً، اهي 
تسادى بذلك إليجاان مظلاٍة إْقلي2ْياة عربية 
كغطااٍء لشان لجومها عى حازب الله، عى 
عاى  الُدااْدَاان  لتحالاف  تحشايدلا  غارار 
الايَا2َان، اما تبثه اساائل إْعااَلمها مؤخراً، 
من ارتباط اتورط مقاتيل حزب الله يف الحرب 
الدائارة يف الايَا2َاان إىل 9اناب أنصااِر الله، 
ليس ساوى اانكاٍت إليجاان الذرائاع املنرة 

نستهدااه.
اي2اا ر9ّاح املحلال السايايس الايَا2َااي 
السادوني  »الفشاَل  أن  َعبداللاه«،  »لق2اان 
الدساكري يف الايَا2َاان اعجازه عن تحقيل 
أي ماجاٍز له يف امليادان ناع بامل2لكاة لهكذا 
تصديد يف لباان إلثبات ا9ونلا عى الخارطة 
رباط  محاالاة  »أن  مضيفااً  اإلْقلي2ْياة«، 
الُداْدَاان عاى الايَا2َان باملقااماة اللباانية 
ابالضغاط عاى لبااان، نلياٌل عى نفااِن ُكّل 
الخيارات أما9 السادونية التي باتت تستخد9ُ 
الهوامَش الضيِّقة التي لي عبارة عن مساحة 
ترتكهاا الادال الكانى ملراعااة خصوصيات 

أصدقائها«.

مع الرفِع السعودي لوتيرة التصعيد ضد لبنان، تختلُف اآلراُء والتحليالُت حول هذا التصعيد غير 
المسبوق ضد الدولة اللبنانية، البعُض يقوُل إنها أزمٌة مفتعلٌة إلعادة خلط األوراق في لبنان؛ 
بسبب انحسار النفوذ السعودي فيها، وآخرون يقرأون المشهَد من زاويِة التحضيِر الستهداف 

لبنان؛ لتحريك مياه المشروع اأَلمريكي الكبير التي ركدت في الـَيـَمـن. 
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صعدة وحرب اإلبادة
  - أنس القاضي

ُقَرى صدادة حقوُل ألغاا9ٍ خّططتها القااباُل الداقونية.. 
ماازلُها الريفية البسايطة تحت نريان أسالحة الدمار الشامل 
املحرمة، اُمدنها، مساارح ليختن طياارا الُداْدَاان اثَمريكي 
السادوني نقتهم يف إبانة حيااة ماطقتان بغارٍة ااحدة، اعى 
اإل9ْااَرا9 يتساابقون، عاى التفان يف تافياذ ع2ليات اثرض 
املحراقة، قصف الجساور اعبّارات املياه، ااساتهداف حركة 
الساري، اال لدَف عساكرياً لاالاك لل2دتدين يظهاران مدُه 
مهاراتهم الدسكرية، َلذِه لي َصددُة اثرض الايَا2َااية اثاىل 
يف ت2اساها مع الددا تح2اُل عبَء موقدها الُجغارايف، اتداع 
ث2ن ت2سكها بالقضية الوطاية، شهداء من اثَبْاريَاء احصار 

اتجويع لألحياء. 

 حياة ليست كالحياة 
انحُن لم نحلُْم بأكثر من حياٍة كالحياة، لكذا يُخلص الشااعر 
الفلسطياي مح2ون نرايش نزعة اإلنَْساان إىَل حياة حرة كري2ة، 
احولاه نال للُدااْدَاان اأحاالٌف لالساتد2ار. تَصال َصدادة اال 
يتساول ماك أبااؤلا شفقة، ليس السؤال كيف رأيت مأساتاا؟ ن 
يصفون ماا ترى الكامريا من 9راحهم، بل يساألون كيف مأرب 
اصاداء اتدز اعدن اغريلا.. مراٌر رسيٌع عى سايارة يف الطريل 
الدا9، تُخِرُج رأساك من الاااذة لتدخل لرياشي2ا املدياة اليابانية 
التاي ألقت أَمريكا عليها قابلة نواياة، الدمار عى 9انبي الطرق 
الدامة يف املدياة، مشايف عيانات صيدليات مدارس مساكن محال 
تجارياة امحطات ميااه ااقاون اكهرباء اأساواق، عربات نقل 
طدا9، اسايارات مواطال، أبراج اتصانت، اكل مقومات الحياة، 
املاشائات املدنية، التي تّدعي ماظ2ات الغرب اإلنَْسااانية ُحرمة 
اساتهدااها، لكاهم يفدلاون اعى مرأى أنظ2اة الدالم التي ترى 
بُديُاون أَمريكية، اي2ا الشادوب يران الحقيقة، اأالهم شادباا 

الايَا2َااي. 

على تماس العدو، ووحشيته  
مديريااُت ك2ران ارازح اباقم اشادا، اغريلا مان امُلديريات 
الحدانياة، َرغم أنُه ليس بها أيَّة مواقع امراكز عساكرية لقوات 
ااْدابية، ان تُساتخد9 أراضيهاا ك2اطلل  الجياش االلجاان الشَّ
للد2ليات الدساكرية أَْا مواقع إسااان مداداي اصاراخي، ك2ا 
انعاى املدتدان، حيث أن املدركة تداُر ما اراء حدان لذه املااطل 
الايَا2َااياة ن اساطها، إن أن الدادا يتدامال مدهاا ك2ااطال 
عساكرية مفتوحاة اك2قدماة الجبهاات، مااذ بداية الُدااْدَاان 
ااساتهدات طاواَل اثربدل ياو9 اثاىل للُداْدَاان التاي لم ترن بها 
القاوات الايَا2َااياة عى الددا بطلقاة ااحادة، اإذا كان طرياُن 
الُدااْدَاان يساتهدف ُكلَّ املااطال املدنياة الايَا2َااياة ااثحيااء 
الساكاية يف ع2او9 الج2هورية، إن أن نصيَب صدادة امديرياتها 
الحدانية يصاُل عى 0ل% م2ا تُدانيه بقياة امُلحااظات. اي2ُكن 
تقرياُب الصورة بغارة عى الجبهة الدساكرية اغارة عى الُقرى، 
اغارات انتقامية عى القرى كالتي تشهدلا صاداء يف حالة تقد9 
ااْدابية، ابهذا الساياق اإن لتقدُّمات  قوات الجيش االلجان الشَّ
الدساكرية يف موقاع الادان اغريلا مان الجبال القريباة كتوالل 
االجباال القريباة من رازح، خففات إىَل حدٍّ ما مان قصف الددا 
اًة انستهداف باملدادية االهاان، حيث كانت لذه  للقرى، اَخااصَّ

املواقع الحدانية مدادية تجاه الُقرى االطرقات ااآلمال. 
 

الحياة تحت نريان الُعـْدَوان 
الزراعاُة لي الد2ل الرئيي الاذي تقو9 عليه الحياة يف صددة، 

ان ي2لاك اثلاايل غري لاذه اثرايض يديشاون مان خرياتها، ان 
مصادر نخال آخر غاريه لو اكاراا يف الاازاح، اغاري مدقول أن 
تاازح مديرياات بكاملها أَْا ساكان محااظة كاملاة، ص2داا يف 
أراضيهام، يف ماازلهم البسايطة التاي تتلقى أطااان امُلتفجرات، 
ايف ظاال9 نامس، اومضاة ضوء ااحادة من مازٍل ماا كفيلة أن 
تلتقطهاا طائرات الدادا اأق2ااره الصااعية اتقانتهاا الحديثة 
لارتن بصاراخ أَْا قذيفة لاان إن لم تكن قابلة تبيد قرية صغريه 
ااة املديريات الحدانية لو  بكاملهاا، ُكّل مازل يف صددة اَخااصَّ
لدف اعتياني للددا الذي يف سجل أَْلاَدااه مازل مواطن ُكّل يو9، 
اة التي تلتقط  أكان آِلالً بالساكان أ9 ن، اي2ا الطائارات الَخااصَّ
اث9ساا9 الحرارية اتطلال الصواريخ ذاتياً، تبحاث عن ُكّل كائن 
حاي، محارصين يف ماازلهام ن يَران الاهار ثيا9 ماا نا9 تحليل 
الطائرات مست2راً ك2ا يف اثيا9 اثاىل للُداْدَاان، ليخر9وا إىَل الضوء 
دات أسواق ارنية ن تزيد عن  قليالً إىَل املزارع إىَل برك املياه إىَل تج2ُّ
10 أااران، ايختفاي الج2يع من عى اثرض حل سا2اع الطريان 
سواء الطريان الحربي، أَْا املراحي، أَْا الحراري ذاتي القصف الذي 

يُس2ونه با«الزنانة«. 

الطرقات واملواصالت 
لاة لصياد طاريان الُدااْدَاان  ُطُرقاات صدادة اثماكان امُلفضَّ
ااساتهدااه للحيااة، اارضه حصااراً خاّصاً مضااااً إىَل حصار 
الايَا2َاان الداا9، طريال صدادة ع2اران عاى 9انبياه ناقالُت 
الطدا9 اناقالت الوقون االق2ح، تساتطيُع من قرب بقايا الااقلة 
املحرتقاة أن تارى الااقلة اثُْخاااَرى يف نفس الطريال، يف حصار 
عاا9 ااساتهداف متد2اد للحيااة يف املحااظة، اما اساتطاع من 
الطداا9 الافاذ انخول صدادة اأالت من الطريان، اهااك يف مران 
ارازح، 9ولاة أُْخاااَرى ماع الطاريان اثكثر نقًة احساسايًة يف 
استشادار الحياة إلبانتها، حيث يقصف الطاريان ُكّل ما يراه من 
أنواع املركبات، ساواء ناقالت طدا9 ااقون، أَْا سايارات مواطال 
اسايارات إساداف، بل إن يف مران ااملالحيط، يصاُل الُداْدَاان إىَل 
مساتوى اساتهداف )امُلرتات(، م2اا يفاقام اثَْزَماة اإلنَْسااانية 
أزمة املااء االطدا9 االادااء، حيث يطبل الطاريان عى الطرقات 

االشاوارع حصااراً خاصاً لم يحادث من بل يف التأرياخ، ايجدل 
من الشاوارع اخاً مفتوحاً لقتل املواطاال، املحرامل من حرية 
التاقل، ساواء من الطريل الجبيل أَْا طريل حرض السااحيل الذي 
توقفت ايه الحركة ت2اماً، اي2ا أبراج انتصانت مقصواة، الذه 
الخدماة مقطوعاة ت2اماً عن بدض املديرياات، ايضطر من يريد 
إ9راء مكاملة لاتفية السفر إىَل مديرية أُْخااَرى تبقى بها برج لم 
يقصف أَْا الصدون إىَل أعى ق2م الجبال الشالقة، ليجد نر9ه من 
تغطياة الهاتف، اكل لذه التََحاّركات مخاطرة كبرية عى حياته، 

قد يذلب ليجري اتصال ان يدون!.

الخدمات الصحية 
الخدماُت الصحياُة الايَا2َااية ككل تداني من أزمة اصلت إىَل 
حاد توقفها عان أناء خدماتها الصحية انعتيانياة، اأعلن ازارة 
الصحاة عن ذلاك، اذلك ما شاهدت باه املاظ2ات مان أطباء بال 
حادان االدفو الدالية اغريلا من املاظ2اات املحلية، اناخل لذه 
اثَْزَماة الصحية يف الوطن، مفراض عى صددة اضع خاص أكثر 
مأساااية، استهدف الطريان ُكّل املستشفيات االوحدات الصحية 
يف مراكز مختلف املديريات، ب2ا ايها مستشفيات أطباء بال حدان، 
يُضااف إىَل اساتهداف املراكاز الطبية الاذي يُفارتَُض أن يقصَده 
املارىض، اساتهداف الُداْدَاان للطريل الدا9 لسايارات اإلساداف 
اسايارات املواطال التي تحاال إخراج اثَْمَراض ااملصابل خارج 
املديارات أَْا خارج املدياة، ااساتهداف السايارات التاي ي2ُكن أن 
ااة إىَل املديرياات الحدانية، التي لم  تح2ل ماواناً ناائية اَخااصَّ
يباَل ماها مان الخدماات الصحياة إن طبيب عى موتاور يتاقل 
لارارة القصوى لل2دالجة يف املاازل اتحت الشاجر مَلن يدانون 
اًة من اثطفال، حيث ياترش  من حانت خطرية تفتك بهم اَخااصَّ
املالريا ااإلسهال يف أَْاَسااطهم، الذي توىف عى إثره خ2سة أطفال 
ادال  يف مديرياة ماران احدلا، اظهور لحاانت مصابة بداء السُّ
الديكاي، ك2ا أاان املواطاون، اي2ا أغلب الحوامل تتوىف من انددا9 

الخدمات الصحية أَْا تُسقط الجال من رعب ناي اننفجار. 

أزمة املياه واألغذية، والحياة االجتماعية 
تشاهد القارى أزمااِت ميااه موسا2ية يف ُكلِّ اصال شاتاء، 
اًة القارى الجبلية االتي تحصل عى  ااة أااخره، اَخااصَّ اَخااصَّ
املياه من الخزانات االِنك، أزمة لذا الدا9 لل2ياه الصالحة للرشب 
يفاق2هاا الُدااْدَاان ااسات2رت، مان حياث اساتهدااه لخزانات 
احوا9از امليااه، امااع الاااس مان تاظيفهاا اتهيئة املسااقي 
إليهاا ككل عا9، اي2اا تتضاعف أزمة اثغذية، ماع الحصار الذي 
يُفرضاُه الطريان باساتهدااه للطرقات. توقاف بدض اثرس عن 
الد2ل الزراعي مصادر نخلهم الوحيد مع تحليل الطريان اقصف 
الُدااْدَاان ملدر9اتهم الزراعية احقولهم بقاابل عاقونية محّرمة 
ناليااً اقاابال حارقه تدمر الرتباة، الذا ما يفاقام اثَْزَماة التي 
تازنان مع امتدان زمن الُدااْدَاان االحصار من حيث قّلة املاتجات 
الزراعياة، اضداف املارنان املايل املرااال نرتفع اثسادار نتيجة 
الحصار املفاراض عى الباالن، توقف الد2ال يف املحاال التجارية 
ااثَْع2َاال الزراعية أاج أزمة اقتصانية يف ضدف القدرة الرشائية 
لرشيحة كبارية من اثلايل، اي2ا الحصاار الخاص املفراض عى 
قرالام اصدوبة نخول املاوان الغذائية أا9د أزماة حتى عاد من 
ي2لك القادرة الرشائية، الياس انددا9 الوقون مان الغاز االبرتال 
آخار لذه الدوامل التي أا9دلا الُداْدَاان لتبقي عى الحياة الااس 
يف موت بطيء، امه2ا كانت الدالقات ان9ت2اعية للااس يف تراُحم 
اتكاال تسااعدلم عاى الص2ون االحياة يف لاذه الظراف، إن أن 
لاذه الدالقاات الطيبة ملجت2اع صددة تقف مافارنة يف موا9هة 
حصاار اتجويع احرب تحالف نايل، اليس باإلي2َْان احده يحيى 

اإلنَْساان!.

ككل يوم هنالك 
بريء تجتثُّه 

املقاولة من وسط 
أحبابه وحارته

  - رند األديمي
كُكلِّ قصة غادر كانت قصة )عصا9 
َعبداللاه مهيوب( صاحاب حلويات بور 
ساديد، تلك الحلويات التاي كانت مزاراً 
يوميااً ثااران ماطقاة شاارع 29اال 
ااملظفار اباب ماوىس، لم نجاد يف ذلك 
ان  ساديد  باور  حلوياات  ن  الشاارع 
صاحباه، لقاد ا9دنا بادنً عااه أَْا9َاع 

مداونة اقلوب غائ2ة. 
أ9 لاناي: )عصا9 ر9ال كان يراض 
املقااماة اياااني برحيلهاا كان ا9هاً 

اّضاء الساناً ذكوراً(.
عبدالله :لم يبَل بيت يف شاارع ٢٦ إن 
ابكاى عى لذا الفقيد، كلااا كاا نحبه، 

كلاا كاا نستشريه لحك2ته ار9احته.
اانياة: بداد تهديادات متواصلة من 
السلف قتلوا خايل أََماا9 بيته بدد الدرص 

الو الذي كان يدين ح2ل السالح.
القاديس  مهياوب  عبداللاه  إلهاا9   
أخته اأقرب إنساانة إليه، تداالاا مدها 
عان تفاصيل تلاك القضية املأساااية، 
بدأنا بساؤالاا: ملاذا املقاالاة أارغت ُكّل 
رصاصاتها لجساده؟، الال كان م2ن 

يح2لون السالح؟
 اأ9ابتااا بداد تاهيادة تجتثهاا من 
صدرلا املتدب قائلاة: عصا9 امن مثل 
عصاا9 كان ن يكذب ان يتج2ل أا حتّى 
يسااير، اماذ نشاوء لذه املقاامة الو 
ياااني بدد9 9ر تداز ملربع الرصاع، كاا 
ناهره اناصحاه بأن يص2ت ايسااير، 
الكااه كان أبيااً شاجاعاً، ان يخي يف 

الحل لومة نئم.
الاي ترسن حكاية أخيها كان الدمع 
يتسااقط زخاٍت زخاٍت اكنياء نفسها 
يشاد مان أزرلاا لت2ساحها بدافاوان 
اتتاباع قائلاة: إىل أن 9اء ياو9 اتحاار 
حاواراً انياً ماع اثال من السالف كان 
حوارل2ا حول عد9 9ر تدز ملربع الداف 
اأن أنصاار اللاه اصيل سايايس ا9ب 
علياه أن يحيا يف أي ماكان، اكان نابذاً 
لل2ااطقياة االتكفاري إىَل أن كان 9واب 
أحدلام: أسا2ع ياا عصاا9 أنات مرتد 
َاحوثي اساتقتل. لام يادرك حياها أن 
الداد التاازيل بدأ اأن ما لي إنَّ أيا9 الو 
سيتحول إىَل 9اازة اساتصدع عائلة آل 
مهياوب لخن مقتلاه.. ايف يو9 الج2دة 
صحا عصا9 عبداللاه مهيوب من نومه 
ليقدد يف حارتاه اأما9 بااب بيته بيا2ا 
9ااء لاه مسالحون سالفيون مسادلو 
اللحى امقرصا الق2صان.. اياانانه يا 
متحّوث ااملسادس مصوب نحوه !ابدنً 
عان أن يهارب اا9ههام ااضاع كفيه 
عاى عيايه لالحت2ااء مان الرصاصات 
الغاشا2ة الكاهم أبوا إنَّ أن يطلقوا ُكّل 

الرصاصات عى صدره.
 لقاد اا9ههام الام يهارب؛ ثن ُكّل 

الرصاصات كانت أمامية.
اصل لاا خن مقتله ارصخاا 29َيداً 
بصوت ااحاد، بيا2ا زا9تاه كانت تدد 
له ا9بة الغاداء اتاتظره اصل لها خنُ 
موتاه اظاات أنها اشااية اذلبات إىَل 
البااب لتتأكَد اعادما رأته رصخت حتى 
التازت لجلل الخن شاارع 29ال ا26، 

قائلة »حبيبييييي«.
كان ختاا9ُ أخات الشاهيد بكل2ة: يا 
حبيباي. اكام لاذه الكل2اة رننت عى 
مادار اثَيَّااا9 اماع ُكّل قصاف ترصخ 

زا9ة أا أ9ٌ أا أٌب بلفظ يا حبيبي.
 بدض الحكايا ن تحتاُج لسطر اقلم، 
بل تحتااُج للغات من ناوٍر لتبقيها عى 

قيد الحياة.

 أثار القصف بالقنابل الفراغية أحد قرى صعدة

 طفالت يحملن الماء والطعام على ظهورهن، ويجرين 
خوفًا من الطيران .في إحدى المديريات الحدودية
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ـانية.. حرب �إبادة على نهم  �لتجرد من �لإْن�صَ

إستشهاد 37 مدنياً يف قصف وحشي على سوق خلقة وأكثر من 50 غارة على املديرية خالل يومني

�صل�صلة غار�ت �أَمريكية �صعودية على �أمانة �لعا�صمة ومديريات �صنعاء

طريان الُعـْدَوان يدمر محطة غاز بالكامل يف مديرية حوث 
ويقصف املعهد التقني وعددًا من مزارع الدواجن بمحافظة عمران

طائرات بدون طيار تقصف مناطَق 
متفرقة بمدينة املخاء بمحافظة تعز 

وطريان الُعـْدَوان يدمر مزرعة دواجن يف إب

  - خاص
َركَّااااَز َطرياُن تحالُِف الُداْدَاان اثَمريكي 
املاضياة، عاى  السادوني خاالَل اثساابيِع 
قصاف ُكلِّ مقوماات الحيااة يف مديرية نهم 
ب2حااظة صاداء، ُكلُّ اثسواق طالها الخراُب 
االدمااُر، اآخرلاا القصاُف الوحي لساوق 
خلقة الشادبي يو9 السابت املايض، َماا أَنَّى 
إىَل استشاهان 37 مواطاااً اإَصابَاة الدرشات 
بياهم نساء اأطفال امدظ2هم من الاازحل.

اقالت مصاانر محلية إن طريان الددا بدأ 
يف التحليل بدد ظهر السبت املايض، ابارش يف 
القصاف الوحي عى سايارات نازحل كانوا 
متجهال إىَل صادااَء أثاااء تج2اع املواطال 
يف ساوق خلقاة، الاَو َماا أَنَّى إىَل مضاعفة 
املواطاال  أشاالء  تااثارت  حياث  املأسااة، 

اتقّطدات أ9ساانلم إىَل أاصاال، اتفّح2ت 
عدٌن من الجثث، يف مشاهد موحش تساتاكره 

ُكلُّ التداليم االقيم اإلنَْساانية.
اعّن املواطاون عن سخطهم الشديد لهذه 
املجزرة، مشاريين إىَل أن ما حدث يشٌء مرعٌب 
للغاياة، اأن طاريان الُداْدَاان عااان القصف 
مرًة أخرى عى الساوق، اتسابب يف قتل عدٍن 

من املواطال اآلخرين.
اأشااراا إىَل أن لذه الجري2اة كغريلا من 
9رائم الُداْدَاان تساتهدف اإلنَْسااان الي2اي 
اكل ماا له عالقة بالحيااة، اأن لذه الغارات 
تأتي يف ظل الهزائام املتوالية للغزاة ااملرتزقة 
يف مختلف 9بهات القتاال، اآخرلا ما حصل 

يف ارضة نهم.
ايأتي القصف لذا بدد يو9 ااحد من تقرير 
صدر عن ماظ2ة الدفو الدالية أكد أن طريان 

تحالاف الُدااْدَاان اثَمريكاي السادوني قتل 
اآلنف مان املدنيال يف بالننا، ناعياًة إىَل اقف 
اوري عن بيع اثسالحة الفتاكة للسادونية؛ 
ملا ترتكبه من 9رائم حرب ضد اإلنَْسااانية يف 
الي2ان، مؤكدًة أن نحو 35 ألف شاخص ُقتلوا 
أا أصيباوا يف أقال مان سااة، اأن أكثر من 2 
مليون انصف مليون شخص اقداا ماازلهم.

اأنان املجلاس املحيل ااملكاتاب التافيذية 
اماظ2ات املجت2ع املدني ب2حااظة صاداء، 
طاريان  ارتكبهاا  التاي  املراعاة،  الجري2اة 
الُداْدَاان السادوني اثَمريكي يف سوق خلقه، 
مدتاناً يف بيان له لذه املذبحاة بأنها تضاف 
إىَل سلسالة الجرائام التاي يرتكبهاا تحالاف 

الُداْدَاان بحل أَبْاَااء الشدب الي2اي.
اأشاار البياان إىَل أن اساتهداف الُداْدَاان 
لألساواق الداماة ااثحياء الساكاية ماذ 11 

شاهراً نليٌل عى انحطااِط تحالاف الُداْدَاان 
اثخالقي اتجرُّنلم عن اإلنَْسااانية.. ناتاً إىَل 
أن لذه الجري2ة تأتي عقاب الهزائم املتتالية 
التي يتكبدلاا تحالف الرش عى أيادي أَبَْطال 
الجيش االلجان الشادبية يف ميانين الكرامة 

االرشف.
الفات البيان إىَل أن ص2ات املجت2ع الدايل 
ااملاظ2اات الحقوقياة عاى الجرائام التاي 
يرتكبهاا تحالاف الُدااْدَاان ب2ثاباة املوااقة 
عى مجاازر الُداْدَاان اله2جي بحل الشادب 

الي2اي. 
اتدرضات مدظام أساواق نهام للقصف 
الوحي من قبل طريان الُداْدَاان، يف ما يحلل 
الطاريان بشاكل مكثاف يف سا2اء املاطقاة، 
متدقباً سيارات املواطال االاازحل، امدّمراً 

ُكّل الجسور يف املاطقة.

اعقب لذه الجري2اة املراعة عاان طريان 
الُداْدَاان اساتهداَاه لقارى اماازل املواطال 
املجااعاة  ماطقاة  قصاف  حياث  نهام،  يف 
بأربع غاارات خّلفت أرضاراً بالغاًة يف ماازل 

ام2تلكات املواطال. 
ايو9 الج2دة املاضية شن طريان الُداْدَاان 
أكثر من 0ل غارة عى مديرية نهم، مستهدااً 
االفرضاة،  شاكوان  ابااي  ملاح  مااطاَل 
بالغاة يف  الغاارات يف أرضار  تلاك  اتساببت 

اثرايض الزراعية اماازل املواطال.
ااستشاهد مواطاان يو9 الج2دة املاضية 
يف قصف استهدف سايارة مواطن يف ماطقة 
الحقاة، يف الوقات الاذي شان اياه طاريان 
الُدااْدَاان غارات عى مااطال بران االفرضة 
املح امسورة، أّنت إىَل أرضار بالغة يف ماازل 

املواطال.

  - خاص
ااصال طارياُن الُدااْدَاان اثَمريكاي السادوني خالَل 
اليومال املاضيال، قصاف اثحيااء الساكاية يف أماناة 
الداص2اة امديرياات محااظاة صادااء، باإلضاااة إىَل 

غارات عى محااظة ع2ران.
اشن طريان الُداْدَاان اثَمريكي السدوني اجر السبت 
عدة غارات عاى الداص2ة صاداء، مساتهدااً مااطل يف 

مديرية السبدل.
اأاضح مصادر أماي بأمانة الداص2اة لوكالة اثنباء 
الي2اياة )سابأ( أن طريان الُداْدَاان اساتهدف بسلسالة 
غاارات عايفاة اقاابل شاديدة اننفجاار مااطل عطان 
االاهدين االسبدل، مشرياً إىَل أن الُداْدَاان استهدف الحي 
السيايس بحدة اآلللة بالسكان، انجم عاها إَصابَاة ر9ل 
اأمرأه إصابات بالغة تم عى إثرلا نقلهم إىَل املستشفى.

اذكر املصادر أن قصَف الُداْدَاان لهاذه املااطل ألحل 
التجارياة  ااملحاالت  املواطاال  ب2ااازل  بالغاة  أرضاراً 

اامل2تلكات الدامة االخاصة.
 ايف محااظة صاداء شان طاريان الُداْدَاان اثَمريكي 
السادوني يو9 السبت املايض غارتل عى مديرية الحي2ة 
ر  الخار9ية، مستهدااً بغارتل 9بل املاار، َما أَنَّى إىَل ترُّ

ماازل املواطال امراعي اثغاا9.
ايف محااظة ع2ران شان طريان الُدااْدَاان اثَمريكي 
السادوني خاالل اليومل املاضيل سلسالة غاارات عى 
مديرية حوث، مساتهدااً محطة غاز، َما أَنَّى إىَل تدمريلا 
بالكامال، ك2اا اساتهَدف عادناً مان مازارع الداا9ان 
ب2اطقتَاي ذا مطياع اذا كاراع أنى إىَل تدمريلا انفوق 

الداا9ن.
اأغار طرياُن الُداْدَاان باا ل1 غارة عى املدهد التقاي 
ب2ديااة ع2ران بدد اساتهدااه السابت املاايض َاأنت إىَل 
إلحاق أرضار كبارية باملدهد امبانيه اماشاآته االورش 

التابدة له.
ااساتهدف طرياُن الُداْدَاان اثَمريكي السادوني يو9 

السبت املايض املدهد التقاي ب2دياة ع2ران ملحقاً أرضاراً 
بالغة ب2باني املدهد امرااقه. 

اأاضاح مصادر ب2كتاب التدليام الفااي االتدرياب 
املهاي باملحااظة أن إمداَن الُداْدَاان السادوني الغاشام 
يف اساتهداف مقدرات الي2ن ابخاصة املاشآت التدلي2ية 
يأتاي يف ساياق اساتهدااهم الحاقاد لاكل ما لاه عالقة 
ب2قدرات الشدب الي2اي خصوصاً اأن املاشآت التدلي2ية 
تُساتخَد9ُ مجارنًة للد2لياة التدلي2ياة، الو ما يكشاُف 

بجالء نوايالم الحاقدة تجاه الي2ن امقدراته.

  - خاص
عاان طريان الُدااْدَاان اثَمريكي 
املاايض  السابت  ياو9  السادوني 
شان غاراته عاى مااطاَل متفرقة 
ب2حااظة تدز، ما أسافر عن ترر 

الدديد من املاازل ااملاشآت.
تساع  الُدااْدَاان  طاريان  اشان 

غارات عاى أنحاء متفرقاة ب2دياة 
املخاء السااحلية أسفرت عن ترر 
عرشات املااازل ااملرااال، بالتزامن 
ماع شان طائارات مان نان طيار 
تابدة لتحالاف الُداْدَاان عدة غارات 
عاى مااطال متفرقة ب2ديااة املخا 

امحيطها. 
انفاذ طاريان الُداْدَاان سلسالة 

غاارات عى مديااة ذُا باب ب2ديرية 
تارر  إىَل  أَنَّى  َماا  املاادب،  بااب 
ماازل امرااال حكومية ام2تلكات 
خاصة، ك2ا شان طاريان الُداْدَاان 
غاارات عاى مديرياة 9بال حبي، 
يف محاالاة إلسااان مرتزقتاه بداد 
سااعات من تقد9 الجياش االلجان 
الشادبية انحرلام لل2رتزقاة مان 
الدديد من املواقاع يف قرية بيت اايف 

االتباب االجبال املحيطة بها.
الُدااْدَاان  طاريان  ااساتهدف 
بددة غارات مسااء الج2دة مديرية 
حيفان ااثحياء الشا2الية لل2دياة 
إىَل  أَنَّى  َماا  يف ماطقاة عصيفارة، 
ر الدديد من املااازل االطرق،  تارُّ
الُدااْدَاان  طاريان  اساتهدف  ك2اا 
بسلسالة غاارات أطاراف ماطقاة 
الشاقب ب2ديرياة صن املاوان9، يف 
مسادًى إلسااان مرتزقة الُدااْدَاان 
السادوني اعرقلاة تقاد9 الجياش 
االلجان الشادبية يف لذه املاطقة.. 
ك2ا اساتهدات غاارة أسافل أك2ة 

الحون.
طاريان  شان  إب  محااظاة  ايف 
الُداْدَاان السدوني اثَمريكي السبت 
املايض غارات عاى ماطقة الدذارب 
ب2ديرياة بدادان، ك2اا اساتهدات 
إحدى الغاارات مزرعة ناا9ن اأنى 
القصاف إىَل تدماري املزرعاة انفوق 

الداا9ن ايها.

  - خاص
اثَمريكاي  الُدااْدَاان  طارياُن  ااَصاَل 
السدوني، سايااريو قصف مديريِة رصااح 
ب2حااظة مأرب، مستهِدااً ماازَل املواطال 

امزارَعهم ام2تلكاِتهم الدامة االخاصة.
اثَمريكاي  الُدااْدَاان  طارياُن  اَشانَّ 
السادوني، السابت املايض، أربع غارات عى 
ساوق رصااَح، اثاالث غارات عاى ماطقة 
املطاار، اأرباع غاارات عاى الخاط الداا9 

امزرعة مواطن.
اااااَر طارياُن الدادا، ياو9 الج2دة  اَنمَّ
املاضياة، أربدة ماازل، تابدة للشايخ أح2د 

مح2د بن ساديد طدي2اان اأاننه ب2اطقة 
رشارة بارصااح، َماا أَنَّى إىَل تدماري مازلل 
رت املازلال اآلخَرين  تدمرياً كليااً، اي2اا َنمَّ

بشكل 9زئي.
ايف محااظة الجوف شنَّ طرياُن الُداْدَاان 
ِة  اثَمريكي السادوني، خ2س غارات عى عدَّ
مااطاَل، حيث اساتهدف ماطقَة السااقل 
ب2ديرياة املصلاوب بثالث غارات، ك2ا شان 

ثالث غارات عى مديرية الغيل.
اااَصَل الدداُّ اثَمريكي السدوني قصَفه 
الصاراخاي ااملدادي عى عدن من مديريات 
محااظة صددة، مساتهدااً مااطَل متفرقًة 
ب2ديريتاي رازح اغ2ار بالصواريخ اقذائف 

املدادياة، حياث اساتهدف القصاف ماازل 
املواطال امزارعهام االطرق الدامة مخّلفاً 

خسائَر كبرية.
اأصيبات امرأتاان، يو9 الج2داة املايض، 
إثر شن طريان الُداْدَاان اثَمريكي السدوني 
ماطقة شدبان ب2ديرية رازح بددة غارات. 

ك2ا شان طاريان الُدااْدَاان عادة غارات 
عى ماطقة غ2ار، َماا أَنَّى إىَل إَصابَاة امرأة 

بجراح بليغة.
ايف محااظة حجة شان طريان الُداْدَاان 
اثَمريكاي السادوني السابت املاايض عادة 
غارات عى مديرية عبس، مستهِدااً ماطقة 

بحراء بددة غارات.

�إ�صابة �مر�أتني يف ق�صف على مديرية ر�زح ب�صعدة

طريان العدوان يواصل التنكيل بصرواح ويواصل غاراته 
على مديريات محافظة الجوف
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ـُمـْود العظماء إل شباَب الصُّ

ـِهْيـد  مناجاة.. لروح الشَّ

َوْيَهاُت الضائعة الغازي.. والشُّ

يا آل سعود 

عدنان الجنيد
 

  
 أَيَُّهاا الجياُش الي2ََااي الدظيام االلجاان 
الشادبية املساندة له يف 29يع 9بهات القتال 
اميانين الرَشف االبطولة، سال9ُ الله عليكم، 
اتحاياا الشادب الصامد تارتى إليكام، أنتم 
االلِه الرشااُء االثائران اثااياء ااملااضلون 

الاجباء.. 
نقبّال اثرَض التي تساريان عليها، اأنتم 
ثورة الحسل ماها اإليها، إنكم اليو9 تددان 
بقياة الساابقل اقداة الالحقال، اال يو9د 
يف لاذا الكاون من لو أثبت ماكم 9أشااً ان 
أعظم ماكم للجهان االشاهانة ُحباً ان أقوى 
ماكام إي2انااً، ادزي2تكام أحدُّ من السايف 
ال2تكم أرسُع من الطيف اأحكامكم مجانبة 
الَحيف، ا9اانكام أخصب من الصيف، اأنتم 
ا2ُاْون، اأنتم َمن أنلشاتم الدالم  شاباب الصُّ
براضكام الخااوع االج2اون، الزمتم بقوة 
بأساكم انستكبار الداملي اأتباعه من الذئاب 

القران. 
اايكم أقول: 

ا2ُاْون يا َمن صادتُْم يا شاباَب الصُّ
أبدياة ثاورًة  الَحالِّ  ُخطاى  يف 

نارٍص آيااُت  الثبااِت  يف  أنت2او 
علوياة نفحاٌة  اثصاِل  يف  لاي 

ااإلماا9ُ الُحَساُل قاد ساار ايُكْم
الرسياة لتلاك  قائاٌد  إنَّاُه 

املداايل زياُد  الِكتااب  احلياُف 
باات يرعاى تلاك الدمااَء الزكياة

ذلياالً عااَش  الحيااَة  أَحابَّ  مان 
مطياة للحيااة  املاوَت  اا9دلاوا 

ُمقامااً تأباى  الكريام  نفاَس  إن 
أبيَّاة نفسااً  يهاُل  ذٌل  اياه 

ا2ُااْون أنتام أُبااة ياا شاباَب الصُّ
النياة ُكلِّ  بال  الفخاُر  لكام 

ً شادوبا تايُء  ُشادلٌة  أنتام 
َهاا الظلاُم الاي اياه شاقية َع2َّ

الاي باركاُن ُكّل ماا 9ااء عااٍت
ساوف يُساقى بهاا كاؤاَس املاية

ااصادوا املجَد االزموا الظلَم حتى
نعيَّاة ُحكاٍم  أصااا9ُ  تتهاااى 

ً أرضاا ااثماَن  الرخااَء  ليُدامَّ 
اعشايًة بكارًة  تت2اااه 

ساال9ٌ اإللاه  مان  ادليكام 
مزياة مان  لكام  اكام  مسات2رٌّ 

ا2ُاْون الدظ2ااء لقد رادتم  يا شاباَب الصُّ

بص2ونكام رؤاسااا إَلااى السا2اء ا9دلتم 
شادبَكم يدتز بكام ب2ا له مان انت2اء؛ ثنكم 

أَْصابَاحتم أسطورة الداملل 
)ان تهااوا ان تحزناوا اأنتام اثعلون إن 

كاتم مؤمال(.
اأنتام ب2اا حّققت2اوه االلاه ماترصان 
انحن بكم مفتخران، ااسات2راا يف اسرتنان 
أََراِضيكام احققاوا أمانيكام اسارياا إَلااى 
املاا9 ازيداا من شاحذ ل22كم الدلوية حتى 
تحققاوا أَْلاااَداف شادبكم الدالياة اغايته 
الغالياة الاِو ا9ت2اع عليكام اثَْعاااَداء من 
هام اقضيضهام اعتانلام  ُكّل 9اناب بقضِّ
اأسالحتهم الخفيفاة االثقيلاة- ك2اا لاو 
الحاال اآلن - الان يساتطيدوا أن يجهضاوا 
انتصاراتكام ان أن يثااوا مان عزي2تكام أَْا 

يحط2وا أمايتكم.

ندام لقد تكالب عى شادباا الي2ََاي الداَلُم 
كله، ا2اهم الساكتون االكثري ماهم املؤيدان 
عاى رضب شادبكم االبقياة اعى رأساهم 
أَمريكا اإرسائيل اآل سادون امن تبدهم من 
نداج الخليج ا9رذان الدرب امرتزقة الداخل 
مان الخوناة االد2االء، اقتلاوا أَبْاَاااءكام 
ااستباحوا نماءكم اذبحوا أَْطَفاالكم التكوا 

أعراضكم الدموا ماازلكم امسا9دكم.. الم 
يرُقبوا يف شدبكم الي2ََاي إنًّ ان ذمة، اكل لذا 
ب2س2ع امرأى من الدالم كله الم يحرك أحد 
لذلك سااكااً.. ُكّل لذا ذنب شدبكم أنه راض 
الوصاية السدونية االهي2اة اثَمريكية اأران 
أن يديش حياة ايها الكرامة خالية عن حياة 

الذلة ااملهانة.. 
الاا لو شادبكم ياترص اعاداه ياحرس 
ا2ُااْون  اذلاك بشاجاعتكم – ياا شاباب الصُّ
الحيدرياة  ابرباتكام  بأساكم  ابقاوة   -
ابصواريخكام  الحساياية  ابساانتكم 
اإلسكونية االتوشاكية َاالكاتيوشية.. لّقاتم 
الدداَّ نراسااً لن ياساالا، اماا زال زحفكم 
إَلااى ع2ال أََراِضيهام مسات2راً، اقذائفكم 
تاهاال عليهام كاملااء املاه2ار.. اللاه -أيها 
الجياش - أباوك، اتدس من يجفاوك، انحن 
اإن ُكااا يف الكهوف لكاااا بأرااحاا مدكم يف 
أال الصفاوف، ندعو لكم يف 29يع الليايل بأن 
الله يؤيّدكم بالتأييدات املح2دية ااننتصارات 
الدلوية حتى تحّرراا الجزيرة الدربية ن سي2ا 

الحَرمل، تحررالا من عابد الصا2ل.

االارُص آٍت آٍت )أليس الصبُح بقريب(.
اعليكم سال9 الله.

أحالم عبدالكافي
 

ااَهاَداُء أَيُّاَهاا اثاايااُء.. يا َمن  أيهاا الشُّ
ارتقيتم بأرااحكم اسا2وتم بها إَلاى الدليا، 
أَيُّاَهاا الخالدان يف ُع2ل التأريخ سال9ٌ سال9.. 
ساال9ٌ من الله عليكم اساال9ٌ ماا إليكم يا 
من راضتام الذل االهاوان ارصختم يف ا9ه 

الطغيان.
 ياا مان اا9هتام بأ9ساانكم 9ُاْر9َ لذا 
الُدااْدَاان، تلاك املداارك أنتم ر9الهاا اأنتم 
أبطالها اإن عدانا لو اثضدف الو اثقبح، 

لم الجبااء الم املدتدان. 
لام حلاف الشايطان احلاف اثَمريكان 
احلف أَْعااَداء اإلْسااَل9، لم الُغَزاة املحتلون 

الم القتَلة ااملجرمون.
ااَهاَداء مان  الشُّ قوااال  نقاد9  مازلااا   
اثَْطَفااال امن الاسااء.. لااا يف الي2ََن تجى 

الشيطان اثكن بحلفه اثرعن. 

 حكا9ٌ بثوٍب اعقال تكشافت لاا خيانتَهم 
امادى ع2ل مخططهم امدى تكالب أذيالهم 
مان عبَادة الديااار االدرلم، القاد تلطخت 
أيديهم بدمااء ألل اإلي2اان، تلطخت أيديهم 
اإلنَْساااانية اقتال  الطفولاة اقتال  بقتال 
الو9ون.. لكااا ساااترص ندم سااترص اقوة 
اللاه اعدالة السا2اء تأباى إن الِقصاَص من 

القتلة ااملجرمل. 
الشاهانة لاي اصطفاء من اللاه ثحبائه 
الذيان اشاتاقوا لاه، اقّربهم إلياه اهي لبُة 
الرح2َن لدبانه املخلصل الي اسا9ٌ يخّلُد يف 
9بل الدطاء ليسا2َو إَلاى أعى عليل ليكون 

يف مقدٍد صدٍق عاد مليك مقتدر. 
ياا لدظ2اة لذه الشاهانة عادماا يتحول 
اثلام إَلاى قوة اعادما يتحاول املوُت االقتل 
إَلاى حيااة اراداة، اعادما يتحاول الحزن 
إَلااى عارس اعادماا يتحاول الدماع إَلااى 
زعارياد اعادما تتحول رائحة الاد9 إَلاى الٍّ 
اِهيْاد إَلاى  ارياحل اعادما يتحول اراق الشَّ

اِهيْاد  اشتياق للشهانة اعادما تتحول أ9 الشَّ
إَلاى أسطورة التضحية. 

ندام لاي الي2ََن لاي احَدلا مان حّولت 
مان  الاي  نجااة  نرِب  إَلااى  مظلوميتهاا 
اأن  التأرياخ  َعَجَلاَة   َ تغاريِّ أن  اساتطاعت 
تقلب موازين ماظوماة الباطل إَلاى مدانلة 
موزاناة.. االي2ََان لي من اساتطاعْت بتلك 
الدمااء أن تدياد اثماور إَلااى نصابهاا اإىل 
ُعقار مابع أصالتها بددماا طغى عليها زمُن 
الجبابارة األبساولا ثوَب الزيف الذي تسارت 

خلفه ُكلُّ ضيٍم اكل زيف. 
لاا لاو الي2ََااي بكل اعياه اباكل قوته 
ابكل املقايياس يَدلُِّم الداَلَم أصالة لذا الدين 

ايكشف حقيقة الدين املزيف. 
ااة  لا لو باكل عافاوان يديد لهاذه اثُمَّ
عزَّتَها حال يداع ذَلك من نمااء أباائه امن 
ثاراه الطالار االذي اساتطاع بكل شا2وخ 
اعظ2ة أن يقهَر أرباَب انستكباِر اأن يكرَس 

أنَف الطُّغاة.

 أبوالحسن الهاللي 
 

مااذُ البداياة ظهارت مالمُح الُدااْدَاان يف 
مطامده الشيطانية يف ثراات اخريات بالننا، 
الو م2ا ن يدع للشك أن نخول نال الُداْدَاان 
يف الحرب تحت مسا2ى إر9اع رشعية َمن ن 
رشعية له يدتن أكذابة ابات ذلك مكشاوااً 
للدالام أ29اع، اذلك ب2ا كشاَفه املستشاار 
السدوني أنور عشاقي يف لقاءاته َامقابالته 
الصحفياة االتلفزيونياة يف بداض القااوات 
االصحف، ابات الي2ََايون يدركون غطرساة 
لاذا املحتال االغاازي الاذي تُغطَّاى بقفااز 
انخلاع عن 9لده يف أال أيا9 الُداْدَاان، ابانت 
كذبتاه اخداعه للدالم أ29اع إن أن املجت2ع 
الدايل ن يزال صامتاً عان ُكّل تلك اننتهاكات 
التاي تطال البرش االشاجر االحجر ا29دت 

القوانل الدالية يف الي2ََن.. 
إن أن ذلاك املحتال االغاازي كان يفكار 
بدقال راٍع اقاد شاويهاته بالصحاراء اظن 

أنهاا بالي2ََن َاتفا9أ بأناه قد تاه الطريل مع 
شاويهاته ااقد نفساه اآلياته امدرعاته يف 

رمال متحركِة احتبسته يف بطاها.. 
امان 9ديد يداون املحتل االغاازي بُرعاة 
9ادن لدله يجاد ضالتَُه بداد أن أخفل الرعاة 
الساابقون يف الدثاور عاى شاويهاته، اأتى 
بُرعاة من السونان اشارتالم بقليل من املال 
السادوني، اث2اهم لو التاباوت الذي يجهز 
لهام ليدوناا به إَلااى أاطانهم قد لف عليهم 
الدار االخزي ابااؤاا بغضب من الله؛ ثنهم 
البوا نفوساهم التي ائت2اهام الخالل عليها 
بقليال من املال اتحت اصاية الحاكم الظالم 
الاذي يدمار ُكّل يشء 29يل بالي2ََان، ايقتل 
الطفولاة النيئاة، االشايخ املسان، ايقتل 
الحيوان، ايساتحل ُكّل الحرمات، الم يرنعه 
عل2ااُء نيااه، ان القوانل الدالياة التي ظل 
الدالم يتغاى عاى اترلا طيلة عقون مضت، 
ال2ا 9اء زمن كشف الحقائل اتضح املستور 
اباات ُكّل اعاء ياضاح ب2ا اياه، اظهر ُكّل 

يشء عى حقيقته ااتضح الصديل من الددا، 
ااثيا9 القانمة كفيلاة بإظهار ُكّل يشء عى 
الساطح، ارعاة اإلبل قد صبوا 9ا9َ غضبهم 
عى لذا الشادب ارتكبوا اياه من الجرائم ما 

يادى لها 9بل اإلنَْسااانية. 
لكن شادباا الي2ََااي بثقته القوياة بالله 
ابص2ونه اثساطوري، ابتضحيته يف سبيل 
الله ايف سابيل أن يديش مستقالً، ابشجاعة 
ابساالة 9يشاه الجاناه الشادبية يلقاون 
املدتديان أعظام الادراس االبطولاة يف عقر 
نارلام الام يداادون عن تراب لاذا الوطن 
الغاايل ايثاأران لدمااء أَبْاَاااء لاذا الوطن 
التاي أزلقت اقتلت الاي آماة بأمان الله يف 

ماازلها.
 اارصكم الله اسادن اللاه رميكم اثبتكم 
اللاه بالقول الثابات ااحن خلفكام بالدعاء 

ا2ُاْون.  االصُّ
لكم ماا أزكى السال9 اأطيب اثمايات. 

االسال9 عليكم ارح2ة الله ابركاته. 

نجم الدين الرفاعي
 

ندم قتلت2ونا بأبشاِع الطرق، ندم نّمرتم 
آثاَرناا اماازَلااا امدراَسااا امستشافياِتاا 
اُمُدنَااا اُقراناا، اصببتم بحقاد اا9ر علياا 
9حي2َكام احارصت2وناا باراً ابحاراً ا9واً 

حصاَر َمن ن إنَْسااانية به ان ض2ري.
ندام اشارتت أَْماااَوال شادبكم املواقَف 
الداملياَة ليساون الص2ات االالمباانة عان 
9رائ2كام التي يادى لها 9بل اإلنَْساااانية 
شة  اتخجل ماها ُكّل الخالئل ب2ا ايها املتوحِّ

االتي ظهرت أَْكثَاار نبالً ماكم.
ندام قدتام ح2لاة تَضليال عاملياة لقلب 
الحقائال اتألياِب الدالام عليااا اتساويل 

انتصاراتكم الول2ية. 
لكاكم رغم ذلاك مهزاماون.. لم تت2كن 
ملياراتكم ان صواريخكم ان موتكم الذي لم 
يتوقف لحظة حتى يف شاهر الرح2ة يف كرس 
إَراَنة لذا الشادب الصامد.. لم تت2كاوا بكل 
ُقبحكم اكراليتكم انماركام الذي طال ُكّل 
يشٍء مان التقد9 شاناً ااحاداً يف أرضاا، بل 
عجزتم عن ح2اية ما رسقت2وه من أََراِضياا 
التاي باتات عونتهاا قاَب قارار مان قيانة 
الثورة.. عجزتم عن مواصلة تَضليلكم ناخلياً 
اخار9ياً بدد أن رأى ساكان خ2يس مشيط 
اأبهاا االساليل انجاران ا9يازان اعساري 
اظهاران االخوباة ا... اغريلاا مان املدن 
صواريخاا املسادنة بقوة الله اتوايقه الي 
تادك مواقدكم اتقتل قانتكام امرتزقتكم.. 
اتجساد بصورة لم يطالها تزيفكم أَْخاااَلق 
املقاتل املسالم الاذي ن يساتهدف مدنياً ان 
يدمار خدماة ان يفازع طفاالً.. أَْخاااَلقاا 
انتارصت عليكم أَيُّاَهاا الحثالاة.. أَْخاااَلقاا 
اشاجاعتاا اإي2َْانااا بالله الاذي ن يتزعزع 
انترص عى أاباماكام انتياايهوكم احلفكم 

اثعارج اأَْحازَابكام املهزاماة.. 
أَْخاااَلقاا االحل الاذي يقف إَلاى 9انباا 
سوف يساقط عراشاكم الكرتونيَة ايكرس 
غراركم اكنيائكم املزيف ايدري ع2التكم 

ايكشاف قبحكم للدالم.. 
ضللت2ولاا  التاي  شادوبكم  ساتلداكم 

ارسقت2ولا ااحتقرت2ولا.. 
سايلداكم الله االتأريخ االااس ا29دل 
ثام ن مفار لكام من تاذاق مارارة الهزي2ة 

االخرسان يف الدنيا ااآلخرة بإذن الله.

وإن أعلنت َأمريكا 
إدراج اإلْخَوان يف 
قائمة ما يسمى 

اإلْرَهـاب

محمد فايع
ُكلُّااا يدلاُم أن اإلنراَج اثَمريكي 
التوصياف  قائ2اة  يف  لإلْخاَوان 
ى اإلْرَلااب لو يف  اثَمريكي املسا2َّ
الحقيقاة توصيٌف لان يرتتَب عليه 
التكفاري  مساار  إليقااِف  موقاٌف 
الفتاوي املصاّاع اامل2ّول أصالً من 

قبل قوى التحالف اثَمريكي.. 
االواقُع يقول بأن اإلْخَوان كانوا 
اسيبقون الداواَن الذي استخدمته 
اساتخدا9  إطاار  يف  أَمرياكا 
الولابياة  التكفريياة  اثيدلو9ياة 
القاعدية الداعشاية االاذي 9اّدت 
لاه أَمريكا الام تزل أنظ2اًة لركب 
انتفاضاة مو9ة الشادوب الدربية 
92011 اصونً إَلاى احتوائها اال 
مساار أَمريكاي اتااوي تكفاريي 
ت2زيقي ساواًء عى مساتوى البلد 
الواحاد أَْا عاى مساتوى املاطقاة 
االدالم اإلْساااَلمية برمته. ت2ََااماً 
ك2اا ادلوا يف مرص، االي2ََن لرب 
 ،92011 الشادبيتل  الهبّتال 
أراناه  ماا  خالصاة  كانات  اقاد 
مكشاواة بشاكل أَْكثَااار حيا2اا 
ساوريا  إَلااى  ن2وذ9َهام  نقلاوا 
التي  اظهرت اثحاالُف ااثَْطاَراف 
صادت املؤامارة أَمريكا + إرسائيل 
امراكزلاا الت2ويلياة االتجايدياة 
آل سادون، انظا9 أرناغاان، قطر 
اإلَمااَرات، اظهار أَيْاضااً يف ليبياا 
حيا2ا لام يرتكاوا للشادب الليبي 
ثورتاه التغيريياة بال طّد2تها تلك 
اثحاالف ااثَْطاَراف ااثناات ب2اا 
انتهات إلياه اأث2رته من تقاسام 
ليّاأ السااحة الليبية لارصاع اتح 
الطريل لقوى الرش لتقاسم ثراات 
ليبياا اموقدهاا عى حسااب أمن 
ااستقرار اأَْلااَداف اعزة اكرامة 
الشادب الليبي الاو ماا يريدانه 
حت2ا يف ُكّل بلد ا9د لهم اثنااتهم 
الفتااوي  التكفاريي  املرشاعهام 

ايها موضع قد9. 
إنراج  أَمرياكا  أعلاات  اإن  إذاً 
يسا2ى  ماا  قائ2اة  يف  اإلْخاَوان 
تشايطاً  يأتاي  اإن2اا  اإلْرَلاااب 
ااستك2انً ملساار الفوىض االفتاة 
التكفريية يف املاطقة ايف أال أاسع 
أي أناه ترليب أَمريكاي يأتي عى 
قاعدة تفديل املساار اإلْخَواني من 
9ديد ااقااً لألَْلاااَداف اثَمريكية 
إطاار  يف  املرساومة  اإلرسائيلياة 
السادوني  الولاباي  التحالاف 
اثرنغاناي  اثَمريكاي  الصهيوناي 
ساوريا.  باه  اساتهداوا  الاذي 
َايريادان تكاراره يف أَْكثَااار مان 
بلاد مان بلادان املاطقاة االدالام 
اإلْساااَلمي ااقاً ملخطط ما يُدرف 
بصااعة الرشق اثاساط الجديد أَْا 
الكباري الذي يحلم الاظا9 اثَمريكي 
السايطرة عى  الصهيوني بإحكا9 
ُكّل مقوماتاه بداد تدماري ُلويتاه 
امقدسااته اإنَْسااانه عى قاعدة 

نّمراا اإلْسااَل9 أبيداا ألله.. 
اهذه لي الحقيقة ن غري.
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 الشيخ عبدالمنان السنبلي 
ثنهام اَعائالتهم لاالك، 
حيُث تتواار لهم ُكّل ُسابُل 
َااساائل الراحاة َاالدياش 
احتيا9ااٍت  مان  الكريام 
أََساااساية َاك2الياات غري 
رضارياة لام يداد لهاا يف 
ذلن املواطان الي2ََاي لاا يف 
الداخل من ا9ون ان حتى يف 
عالام خيانته ماذ أَمٍد بديد، 
اال يه2هم إن 9اع شادبهم 

أَْا نال ماه الحصار.. 
ثنهم لاالك َاإن تدرََّض 
أاننلم اقاط لصدمة  أحُد 
برن أَْا رضبة شا2س ا2ا عليهم إن أن يرادوا سا2اعة الهاتف 
لتتقاطَر إليهم ساياراُت اإلساداف من ُكّل حادٍب َاصوب، اال 
يدايهم أن تُغلَل املستشفيات لاا يف الداخل أبوابها أما9 شدبهم 
بفدال انددا9ِ اساائل التطبياب َاالدالج الالزمة لتشاغيلها، ن 
يه2هم أن يادد9 اإلنساولل أَْا اثلبومل أَْا اثنتي ني أَْا غريلا 
من اثناية املتدلقة باثمراض املزماة كالساكر َاأمراض الكبد 
َاعامل رايساس َاغريلا، أَْا أن يفُسَد املتواُر ماها بفدل انددا9ِ 
الكهرباء الالزمة لتشاغيل ثال9ات التنيد الخاصة بهكذا أناية 

)َاالتي يلز9 لحفظها من 2 إَلاى 8 نر9ات مئوية(.. 
ثنهام لاالاك يقبُضاون بالادانر ث2اَن بيدهام أنفساهم 
َااطاهم، اال ياغصُّ حياتَهم أن ن يستلم شدبهم يف الداخل لاا 
رااتبهم أَْا ن، أَْا أن يهوي سادر رصف الريال َاترتفع اثَْسَدار 

َاتادد9 املوان الغذائية.. 
ثنهام لاالك ياد2اون باثمن اانساتقرار، ااال يه2هم أن 
يُقَصَف شادبهم َاتُرتكَب بحقه 9رائم حرب َاإبانة شااملة لم 

يشهد لها التأريخ مثيالً. 
ثنهام لاالاك لام يتدارض أَْطَفاالهام اَعائالتهام لرتايع 
ماهاا  الفراغياة  املحرماة  َاالقاابال  َاالقذائاف  الصوارياخ 
َاالداقونية، اال يدرياا الدعاوات َااثصوات الداعية إَلاى اقف 
إطاالق الاار أنناى الت2ا9ٍ، بل أنهام يطالبون نامااً َابإلحاٍح 

شديد َاإرصاٍر عجيب باْست2َْرار الُداْدَاان َاإطالة أمده.
أيها اننتهازيون املتجرنان من أننى مشااعر اإلنَْساااانية 

َاالوطاية.. 
ثنكام لاالك تديشاون حياتكم يف أحسان حاال نان أننى 
ماغصااٍت أَْا مكادراٍت َاقد أاشاك الُداْدَاان عاى إك2ال عامه 
اثال؛ َاماع ذلاك، لم نسا2ع أحداً ماكام تجارأ َاطالب بوقف 
الُدااْدَاان َاإاسااح املجاال للحلول السياساية رأااًة َارح2ًة 
بشادبكم الصابار َاالصاماد يف ا9ه الدالام كله َاقاد تكالبت 

َاتداعت عليه اثمم، َاتط2دون بدد ذلك أن تدوناا لتحك2وه!!
تبّاً لكم.. ما أسخفكم!!  

نعكام الياو9 مان التاكار بالشادارات الوطاياة الزائفاة 
َاالتخفاي اراء أساتارلا، اقاد اتضحت لاا مدالام ا9ولكم 
القبيحة َامالمح نفوساكم املريضة، اوالله ثام االله إناا ندلم 
أنكم لم تدوناا ت2لكون حتى ثنفسكم قراراً َان مصرياً، َاأنكم 
لم تداوناا تبحثاون إن عن ما ترضاون به أاليااء ند2كم من 
أصحاب الكراش املتخ2ة بالافاط َاالدار يف الجزيرة َاالخليج، 
َالذا لو أال 9زاٍء حت2ٍي عانٍل يااله ُكّل من سدى للرقص عى 
راااة اثحياء من باي 9لدته َااطاه ملصلحة الغازي َااث9َابي، 

َان نامت أُعل الجبااء..
ارحم الله الشاعر الفضول حل قال: 

َلاااام يَااا2ُااات شااداابااي مااان املاااااوت اَقاااد
عاااااش يَااااغااااداُه نُاااداااوشااااً الاااحاااونا

الااتااي الااساا2اااحااات  أرَض  ياااا  أناااااِت 
أناافااقاات أناااُفاااَساااااااا باااااذنً ا9ُاااااونا

غاااراتاااااا يف  الااااساااااَح  ر9اافاااااا  إن 
سااجااونا املاااحاااارياااِب  يف  عااكاافاااااا  أا 

قبضتاا مااان  الااافاااجاااُر  يااضاايااَع  لااان 
ااااياااِك لاااان ناااار9ااااَع لااالاااياااِل َعاابااياادا 

الراقصون على ُرَفاة األحياء 
يف عالم الصمت اآلخر 

ـَهـَداء بجهادنا سننال َأْجَر الشُّ

إل املرتزقة ومرتزقة املرتزقة

ـِهْيـد  الذكرى السنوية الشَّ

لمياء هاشم أحمد شرف الدين 
  

 انحاُن نُحيي اليو9َ لاذِه املااسابَة الدظي2َة، الي 
الذكارى السااوية للشاهيد نادرُك أن شاهداًء يف لاذه 
اللحظاات يرتقاون إىل السا2اِء يف مختلاف الجبهاات، 
يذانان عن الدين ااملستضدفل ايداادون عن حياض 
الوطن، ايرس2ون بدمائهم الزكية لوحَة اننتصار حتى 
يرادولاا عالياًة مرارااًة يف ذرى املجاد، ايرادوا بها 
الهاماات، ايُدلوا الرايات، راياات الحل، الل أعظُم من 
راياة تقول: اللاه أكن-املوت ثمريكا-املاوت إلرسائيل-

اللداة عى اليهون-الارص لإلسال9. 
االتحياة لهم املان سابقهم إىل الشاهانة، االتحية 
أيضااً للذين لم يلحقوا بهم بداد، اما زالوا يف الجبهات، 
قبضاتهم عاى الزنان، اعيونهم عى اثعاداء، اقلوبهم 
ن تدارف الخاوف ان الو9ل، يك2لون املسارية، ايفون 

إلخوانهم نان2ا َمنٍّ أا انتظار شكٍر من أحد.. 

ااادت ايهم ببذل  ااإذا كانت قي2ُة الواااء قد تجسَّ
الدمااء ااثرااح اكيف ن تتجساد اياا نحان الو بأقل 
القليل عرااناً بدظيم التضحيات التي َساّطرت ما يرقى 

َن يف سجِل املدجزات؟  بحل ثن يُداَّ
لقد اسات2داا 29يداً لكل2ة السايد القائاد عبدامللك 
بدر الدين الحوثي ساال9 الله عليه ب2ااسابة الشاهيد، 
االتاي ارن ايها الكثري من املضامل التي نعت الج2يع 
نستشدار عظ2ِة الشهداء احجم تضحياتهم؛ لكونهم 
أَنَْصاااار الله، أَنَْصااار الحال يف موا9هة الباطل، ألُل 

الخري يف مقابل ألل الرش.. 
الاون تضحياتهام لساان الرش باكل ماا يح2له من 
مشاالد القتل االتدمري اإلالك الَحرِث االاسال انرش 

الفسان.. 
ك2ا تض2ات اإلشاارة إىل ِعظم املسئولية امللقاة عى 
عواتال الج2يع، اخطورِة التقصري االتفريط، اإن ذلك 
يداي أن ندرضَّ أنفساا امجت2داا للخطر، كيف ن اقد 

تكالبت علياا قوى الرش من مختلف أصقاع الدالم.. 

أماا إن تحركااا بجدياة، ااستشادرنا املسائولية، 
اانطلقت ُكلٌّ ماا للجهان يف سابيل الله بتشجيع الر9ال 
ااثبااء ااإلخوان عى انلتحاق بالجبهات، لكتََب اللُه لاا 
الارَص عى أيانيهام، كذلك إن كاّا ُمافقاٍت غريَ بخيالٍت 

باملال ابالجهون، اب2ا ي2كااا به أن نجون. 
اياا أيتهاا اثخاواُت الكري2ااُت تذكَّاْرَن أن اللاَه قد 
اعدناا بايِل أ9ر الشاهانة يف الجاة إذا ما كاا ماطلقات 
مجالدات يف سابيل الله كإخواناا الر9اال، االله تداىل 

يقول: 
يَّتُُهم ِبِإي2َاٍن أَْلَحْقاَا ِبِهْم  )َاالَِّذيَن آَماُوا َااتَّبََدتُْهاْم ذُرِّ
ٍء ُكلُّ اْمِرٍئ ِب2َا  ن يَشْ ْن َع2َِلِهم مِّ يَّتَُهْم َاَما أََلتْاَاُلام مِّ ذُرِّ

َكَسَب َرِلٌل( صدق الله الدظيم.. 
الااطلل لالحل بشاهدائاا الدظ2اء يف 9اٍة عرُضها 

كدرِض الس2اء ااثرض أُعدت لل2تقل.. 
كتَب اللاه أ9وَرُكن، اااقكن اأعانكان، اأعى ِبكن 

رايَة الدزة االكرامة ااننتصار.. 

كلمة قصرية 
آمنة البخيتي 

  
 »لو لم يكن لااك ُعاْدَااٌن لسقطت 
ُنلا  شادبية أنصاار الله«.. 29لاٌة يرنِّ

َمن يدتنان أنفَسهم محايدين.
التدليل:

صحياٌح الُدااْدَاان سااعد يف بقاء 
أنصار الله ازيانة شدبيتهم.

الُداْدَاان خاد9 أنصاَر الله بقدر ما 
قتل انمر يف الي2ََن.

كيف؟
الُدااْدَاان اضاح للشادب أشاياء 
كثريًة كان يجهلها ابها زانت شادبية 

أنصار الله الي: 
امرتزقاة  ع2االء  اإلْخاَواَن  أن   .1
لادال التحالف، بدليل تأيياد الُداْدَاان 

امساعدة الُداْدَاان ناخلياً اخار9ياً.
2. أن نال التحالاف ن ترياد إَعاَنة 
رشعياة ان تحريرلم مان الحوثيل، 
عى حد زع2هم، بل تريد تساليم الي2ََن 
لل2ج2وعاات اإلْرَلاابياة، بدليال ماا 
حادث ايحدث لل2حااظاات الجاوبية 
مان سايطرة القاعادة اناعاش لها، 
بداد أن كانت تحت سايطرة التحالف 
الاذي غزالا باسام تحريرلاا اإَعاَنة 

الرشعيه لها.
اعرف الشادب قادر املدانااة التي 
عانالاا أنصار الله يف الحراب السات؛ 
ثناه ن ارق بال ُعااْدَاان اليو9 ابل 
حاراب صداده السات، اقاد تدخلت 
السادونية اأَمرياكا بطائراتها بدان 

طيار اب2ساعدة الاظا9 السابل.
اعرف أَيْاضاً أن شاداَر أنصار الله 
لم يأِت من اراغ، بذات بدد ترصيحات 
اثَمريكياة  الحكوماة  يف  مسائولل 
ااإلرسائيلية بخصاوص الُداْدَاان عى 
الي2ََن، اأثبتت لذه الترصيحات تدخل 

أَمريكا اإرسائيل يف الُداْدَاان.
اما زان شادبية أنصاار الله أَْكثَاار 
لاو موا9هاة الُدااْدَاان االتضحياة 
يف سابيل الداااع عان الوطان يف ظال 
خاذنن كباري للوطان ااملواطان مان 
قبال من اياد الُدااْدَاان امان حايد يف 
راضه للُدااْدَاان، الذا ما أثبت صدق 

مسريتهم القرآنية.. 

أشواق دومان 
  
 

تتزاَحاُم الصَوُر يف ذاكرتي البرشية ثالئك املتهااتل عى 
إرضااء أصاامهام البرشية، يف الرياض عاص2ة املاساونية 
املساتدربة، حال تبادا ا9ولهم شااحبة، حال تلقيهم 
أخباَر انتصارات 9يشااا الجاناا الشادبية ايظهران أما9 
الكامريات بو9وه شاحبة، ن يساتطيدون إخفاء نظراتهم 
القلقة، عى مساتقبل امصرياثث2ان الاحساة، االاجسة، 
االبخسة، التي باعوا ث9لها اطاهم ارشاهم، اعبداا ايها 

املال عبانًة ماحراة، احباً يف حياة الو كانت ذليلة!!
 الم يشجع توا9دلم يف مكان ن قصف ايه من أن يرادوا 
رؤاساهم، بل كانت رؤاسااً ناكساة، ماكساة، ك2بانئهم 
التي باعولاا للرياض، اعواصم املاساونيات املتفرخة من 
أَمرياكا، اإرسائيل، ابريطانيا، ارأيتهم مرة بصورة غربان 
مشاؤامة تادل ب2ا ن تفقه، امارة لم تخرج صورتهم عن 

لوحة انستدراض كالطواايس الجوااء الفارغة.. 
بيا2ا تسات2ر ذاكرتاي يف رصد صور كثارية، كلها تؤكد 
مداى اننساالخ، ندم اننساالخ عن قيم اإلنسانية ااإلي2ان 
اي2انيتاه، االوطاياة، احياهاا كانات صاورة اثادى لي 
اثن2اوذج اثقارب لهام، اهام ع2اي البصارية، متغاالون 
عان الحقيقاة، كاثادى ل اتارى، اإن رأت ااظرلا أعىش، 
ضدياف، ن يخولها إن أن تتخى عن حاساة البرص اتدت2د 
كليااً عاى حاساة السا2ع، ابالتاايل تصلها صاور الحياة 
الحقيقية مشاولة، مشوشة، مغلوطة، عبارة عن إشارات 
عصبياة تصل إَلااى الدماغ مشوشاة؛ بسابب إقصاء ألم 
الحواس التاي خلقت لتباي الرؤية الواضحة، اتصل بافس 
الدر9ة من التشاوه االغلط إَلاى مكان امليزان )الدماغ(، أَْا 
الدقل الذي سا2اه اللاه يف الخطاب القرآناي: الفؤان، الهذا 
ااثادى غاري ملزمة بخطاب القرآن: ›‹إن السا2ع االبرص 

االفاؤان ُكّل أالئاك كان عاه مساؤان‹‹؛ ثنهاا غري 9ديرة 
بتكوياهاا الجسادي االفطاري أن تتح2ل مساؤالية نرش 

ثقااة الحب، االسال9 االتآخي، 
اثنهاا أادى اكل ما ت2لكه لو أن تصدر احيحاً تحاال 
باه إرعاب من حولها، اح2قها يقادهاا بأن ُكّل من حولها 

أَْعااَداء لها، ايريدان قطع رأسها!!
ابهذا إلحسااس املاحارف املت2ثل بددائيتهاا لآلخرين، 
ياتاج عاه اساتددانلا ثن تاهاش من حولها يف سابيل أن 
تبقى لي الحية، الهذا أسا2يت حية لحبها الشديد للحياة، 
اإن كانات ذليلة مختبئة يف 9حورلا القذرة، امثلها لؤنء 
الدابدان لباي سدون املتهااتون عى طاالة املاسونية، الم 
املرتزقاة، امرتزقة املرتزقة، امؤيدا الُدااْدَاان عى الي2ََن، 
اأذيالهام املتحركة، التي أبارز شاداراتها: )اثادى(، التي 
تسادى لرب قيم اإلسال9، ااإلي2ان، اأ29ل قي2ه املت2ثلة 
يف: ›‹إن2ا املؤمااون إخوة‹‹ايف: ›‹اتداانوا عى الن االتقوى 

ان تداانوا عى اإلثم االُداْدَاان«!.
اهؤنء ب2اسونيتهم قد انسالخوا عن 9لدتهم الي2انية، 
اإلي2انياة، الر9ولياة، البطولياة، التاي قال ايها رساولاا 
اثعظم مح2د )عليه اعى آله أاضل الصالة االسال9( أعظم 
ما قيل يف أماة: ›‹اإلي2ان ي2ان االحك2اة ي2انية‹‹، ليصبح 
إي2ااُن لؤنء إي2انااً أَمريكياً، احك2تهم ماساونية، ابهذا 
اهام أااع ن تديش إن عى انساالخها مان 9لدلا، اتبديله 
بجلد آخار، إضااة إَلااى تلون 9لدلا بحساب املكان الذي 
تتوا9د ايه، اقد انسلخوا إَلاى أااع احيات قطرية اأرننية 

اتركية امرصية اسدونية تكفريية ا... ا... إلخ.
الم بثقااة انبتالع لدى اثادى قد يبتلع بدضهم بدضا، 
اقد يبتلدون أنفساهم إن لز9 اثمر، اشدراا بالجوع، الاا 
نقاوُل لهذه الحياات: مهالً اقاد 9دل الله من أنصااِر الله 
االجياش االقبائال الي2انياة عصا موىس التي ساتلقفكم 

اسحرتكم اااموس الله يف الكون أنه:
›‹ن يفلح الساحُر حيث أتى‹‹.

قاسم الوجيه 
 

الشهانُة اصطفاٌء إٰلهي اند2ٌة ربانية اماحة ُقُدسية. 
قال تداىل )ايتخذَ ماكم ُشهداَء(.

ما أ29ل طريل الشهانة؟
ندام لاي 29يلة؛ ثنهاا تقاون إَلاى اوز أبادي انديم 

رسمدي. 
ااِهيْاد يُدطى من  ندم طريل الشاهانة 29يل؛ ثن الشَّ

الكرامات ما ن يخطر عى البال. 
ااِهيْاُد حيا2ا يتحرَُّك للجهان يف سابيل الله انرُصة  الشَّ
اِهيْاد اارَغ الد2ل. قد سئم  لدين الله لو ليس ثن لذا الشَّ

من اراغه اذلب إَلاى لذه الجبهة أا تلك.

ااِهيْاد يهاوى القااَص اح2ال البادقياَة يف  أا ثن الشَّ
املدارك اذلب لي2ارس رياضته املفضلة. 

ااِهيْاد من تحرك حيا2ا س2ع آيات الله اقرألا  بل الشَّ
اتدبّر آيات الله احقل الوصال بياها ابل قلبه. 

حيا2اا نعاه امللاُك الدظيام الجليل سابحانه يف كتابه 
اقاال تدااىل )انِْفُراا ِخَفاًااا َاِثَقاان َا9َاِلاُداا ِبأَْمَواِلُكْم 

َاأَنُْفِسُكْم يِف َسِبيِل اللَِّه ذَِلُكْم َخرْيٌ َلُكْم إِْن ُكاْتُْم تَْدَل2ُوَن(.
اتحركاوا حيا2ا نعالم الله إَلاى الوسايلة بقوله: )يَا 
أَيَُّهاا الَِّذيَن آَماُوا اتَُّقوا اللََّه َاابْتَُغوا إَِليِْه اْلَوِسايَلَة َا9َاِلُداا 

يِف َسِبيلِِه َلَدلَُّكْم تُْفِلُحوَن(.
اتحركاوا حيا2اا ارتقاوا بتفكريلام يف عالام الاراح 
املالئكي اعانقت أرااحهم الطالرة س2اء الدزة االكرامة 
اح2لاوا أكفانهام اانطلقاوا يجالادان يف سابيل الغاي 

سبحانه.9اعلل من أاىل أالوياتهم تحقيل الديش الكريم 
اماضال ث9ال الدازة االكرامة ااإلبااء الاذي أرانه الله 
ماهم الي لهم ك2ا قال سابحانه )الله الدزة الرساوله 

الل2ؤمال(.
اِهيْاد..  اا9باا نحو الشَّ

اِهيْاد لو من بذل نفسه اأغى ما لديه من ا9ل أن  الشَّ
يديش اآلخرين يف عزة اإباء 

اوا9بااا لو أن ندعاَو لهم بأن اللاه يجزيهم عاا خري 
الجزاء االتساليم عليهام االدعاء لهم. ك2اا يتحتم علياا 
ااَهاَداء اأن ن نقبل بأي حال من  أن ن نضياع حقوق الشُّ
اثحاوال أن تؤخاذ حقوقهام أَْا يُفّرط ايهاا. كذلك تفقد 
أرسلام اإشادارلم بأنهام مان ساال2وا يف بااء رصح 
اإلْساااَل9 الدظيام. اان تدياهام بقدر ما اساتطدت. لاا 

اِهيْاد.  تأتي ث2رة ما خرج إليه الشَّ
ااَهاَداء  اياتارص الحال األلاه. اتاتارص نمااء الشُّ
الطالارة عاى الباطال مه2اا كانات قوتاه الدساكرية 

االتكاولو9ية. 

السال9 عى اثااياء يف زمن الخيانة 
االصانقون يف زمن الزيف. 

من اختارلم الله نجوماً.
امن حبالم بهذا الفضل الدظيم. 

اَهاَداء  اللهم أرزقاا الشهانة يف سابيلك بحل نماء الشُّ
الداملال. اناارص  ياا رب  أغاى ماا عاادك  التاي لاي 

املستضدفل.
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 ملزمة األسبوع : وإذ صرفنا إليك نفرًا من الجن
من ي�صمتون وينتظرون هم من �صيكونون �أذلء �إذ� ما هجم عليهم �لعدو

املنهج يف تبليغ هدى اهلل هو إتباع األسلوب القرآني وهدى اهلل يهدي إل العمل، والقرآن الكريم كتاب عمل
  -  خاص

رّكز السيُد حسل الحوثي يف ُكّل محارضاته عى 
توعية املجت2اع من حوله، اإيصال لاذا الوعي إىل 
أكن نائرة من الاااس ي2كن أن يصل إليها، اقد بدأ 
محارضته بداوان )اإذ رصااا إليك نفر من الجن( 
بالحدياث حاول ما يابغي أن يكاون الااس عليه يف 
عقيدتهم، يف سالوكهم، يف مواقفهام، يف الت2امهم 

بأمر الدين، يف الت2امهم بأنفسهم إلصالحها.
ارضب السايد حسال الحوثي مثالً من القرآن 
الكريم لل2جت2ع املسالم لالستفانة ماه، حيث ذكر 
قصة الجان التي ارنت ساورة اثحقااف قائالً: ن 
يابغاي أن نكاون أقل اعيااً من الجان، الجن الذين 
نحان إذا ما غضاب أحد مااا عى ابااه، أا عى أي 

شخص نعا بالجن.
كان قوُل الله تداىل متحدثاً عن الجن لو الشالد 
الاذي اضده السايد حسال الحوثاي لااا لاجدَله 
ْااَا إَِليَْك  ماهجااً يف تََحرُّكاا اذكر قول الله: }َاإِذْ رَصَ
اُه َقالُوا  ا َحَرُ َن اْلِجنِّ يَْست2َُِدوَن اْلُقْرآَن َاَل2َّ نََفراً مِّ
اِذِريَن َقالُوا يَا  ا ُقِيَ َالَّاْوا إىَِل َقْوِمِهم مُّ أَنِصتُاوا َاَل2َّ
َقْوَماَا إِنَّا َسا2ِْداَا ِكتَاباً أُنِزَل ِمن بَْدِد ُموىَس ُمَصدِّقاً 
ْساتَِقيٍم  ل2َِّاا بَْلَ يََديِْه يَْهاِدي إىَِل اْلَحلِّ َاإىَِل َطِريٍل مُّ
يَاا َقْوَماَا أ9َِيبُوا َناِعاَي اللَِّه{ )اثحقاف: ل2 - 31(، 
مشرياً إىل أن موقَف الجن كان موقفاً 29يالً، موقفاً 
متكامالً من بدايته إىل نهايته عى مستوًى عاٍل من 
اثناء، ما 9دل ذلك املوقَف 9ديراً بأن يسّطره اللُه يف 

القرآن الكريم، اأن يجدله عنًة لإلنس.
اأشاار السايُِّد حسال الحوثاي إىل الددياِد من 
َل ايهاا ا9دلها  الاقااط التاي يابغاي عليااا التأمُّ
ماهجااً لتََحرُّكااا، ماها اإلنصاات االفهم االوعي، 
امان ثم التََحّرك االد2ل، حيث حكى القرآن الكريم 
عاهام كياف: )أنهم ملاا حاراه }َقالُاوا أَنِْصتُوا{ 
{ ذلاك الجزء  اا ُقِيَ اسات2اع بإقباال بتََو9ه }َاَل2َّ
من القارآن الكريم الذي اسات2دوه، اه2وا، ااعوا، 

اانطلقوا إىل قومهم عائدين، ماذرين لقومهم.
مدتاناً أناا 9لسااا مع القارآن الكريام الدديد 
من الجلساات لكااا لم ندع لذا القارآن الدظيم أن 
يرتك أثره يف نفوسااا، مشارياً إىل أن )9لسة ااحدة 
اكتفى بها أالئاك الافر من الجن؛ ثنهم ملا حراا 
أنصتوا ااست2دوا بكل مشاعرلم، كانوا كلهم آذاناً 

سامدة.
اأضااف: أن الجن اه2اوا أن القارآن لذا ليس 
مجرن كال9 يدجب به من يس2ده، ثم يدون إىل بيته، 
متساائالً: لل عااناا إىل بيوتهم اقالوا: ]سابحان 
اللاه ما أ29ال ذلك الكال9 اكل ااحد عان إىل شاغله 
اع2لاه[؟، ايجياب عى تسااؤله قائالً: عااناا إىل 

قومهم ماذرين، عى أرقى أسلوب.
انبَّاَه السيِّاُد حسل الحوثي إىل إحدى اثساليب 
التاي اصفها بالج2يلة يف كيفية إيصال املدلومة أا 
نقلهاا إىل املجت2اع الي أن الافر مان الجن عادما 
عاناا إىل قومهم قالوا: }َقالُوا يَا َقْوَماَا إِنَّا َسا2ِْدااَ{ 
)اثحقااف: من اآليَة 30(، يف لاذه اآليَة لم يتحدثوا 
الجان عان أنفساهم، الكان نقلاوا أنهم سا2دوا 
كاذا اكاذا أي أنهم اعت2اداا يف أسالوبهم أن 9دلوا 

أنفسهم ناقلل للخن.
اأشار إىل أن: بدض الااس قد يدون إىل أصحابه، 
ابدض الشاباب من طالب الدلم إذا ما سا2ع شيئاً 
عااَن إىل بلاده، اانطلل لو ليحكي باسا2ه، باسام 
نفساه، ثم يأتي بدد ليقول: ]يا أخي الااس ما عان 
رضيوا يسات2دوا، الااس ما عان بريضوا يقبلوا[..!! 
بالطبع لام لن يتقبلاوا ماك، أنت ما تازال صغرياً 
يف أعياهم، لكن ملاذا ن تساتخد9 أسالوَب الجن؟ أن 
تقول: ]يا 29اعة أنا سا2دُت كذا اكذا.. أنا س2دت 
االنااً[ ايف نفس الوقت تدت2د عاى القرآن الكريم، 
أن تقدماه لآلخريان؛ يف لذه الحالة ساتؤثر؛ ثنهم 
سايقبلونك كااقٍل، احيائٍذ ما تاقلاه إليهم أنت قد 
تاقلاه ع2ن له مكانتُه عادلام أعظم من مكانتك، 
اكالُمه لاو أراُع من كالماك، اكال9 اآلخرين؛ ثنه 
لاو كال9 الله سابحانه اتدااىل. لذا لو اثسالوب 

الصحيح، اإن كان بدض الشاباب قاد يكون لديه 
رغبة لو أن ياطلل باسم نفسه، ايجرب نفسه.

ايرى السايد حسال الحوثي أن اإلنسان يكون 
ل2ه لو: أن يؤثر يف الااس، اإذا رأى أنه يف قريته، يف 
بلده ليسات له املكانة باعتبار صغر ساه، ليست له 
املكاناة التي ي2كن أن يؤثَر بها عى اآلخرين، ادليه 
أن يستخد9 لذا اثسلوب: يحكي كتاَب الله، يحكي 
كال9َ اآلخرين م2ن قاد يكونون مقبولل أكثَر ماه، 
لذا لو اثسلوُب الصحيح، إذا كات تريد أن تؤثر يف 
اآلخرين، ليس أن يكون ل2ك أن تباي شاخصيتك - 
ثَهم أنا، ثؤثَِّر  ك2ا يقوُل البدُض - اأناا أريد أن أحدِّ

ايهم أنا، ليدراوا من أنا، ن حا9ة لهذا.
ااعتن السايد حسال أن املاهاج يف تبليغ لدى 
الله لو إتباع اثسالوب القرآني، انصح الحارضين 
قائاالً: لكن ليكن ل2ك لو الاصاح، لو أن تاصح، 
اإذا كان اثسالوب الصحياح ثن تاصاح لاو: أن 
ن الااُس سايقبلونه ااحكه، اليس عيباً  تحكي ع2َّ
ايك أن تقوَل: س2دت؛ ثنك ن ترغب أن تقوَل: قلت، 
ليكون التأثري لو لك شاخصياً؛ ليدراوا مقامك، أا 

ليدتناك شخصاً عظي2اً أا ثي يشٍء آخر.
لذه لي م2ا يحاول نان التأثري، قد يكون م2ا 
يفقد كالماك بركته - اإن كان كالماً إيجابياً - ثنه 
لام ياطلل خالصاً، ايه يشء، تحاال أن تبدا كبرياً، 

اتبدا عظي2اً عاد اآلخرين.
ايف ذات السياق قال: ملا كان أسلوب الجن أسلوباً 
29يالً ساطره الله يف القرآن الكريم، اساتطاعوا يف 
موقف ااحد - الم َمن لم نان اإلنسان يف ك2اله - 
يف موقف ااحد أن يفه2وا القرآَن الكريم أنه من عاد 
اللاه، اأن يتأثراا باه يف أنفساهم، اأن يدراوا ماذا 
يريد القارآن ماهم، اانطلقوا عاملال، لم ياطلقوا 
إىل بيوتهام عائديان اسااكتل، ثم عادماا تََحّركوا 
للد2ل عراوا أن اثسالوَب الصحيح لو: أناا عادما 
ندون إىل اآلخرين، انحن لم نفارَقهم إن ماذُ ساعة، 
أا سااعتل ماذا سايكون لكالماا من أثر عادلم؟ 
الاقال: }إِنَّاا َسا2ِْداَا ِكتَابااً أُنْاِزَل ِمْن بَْداِد ُموىَس 
{ )اثحقاف:  ُمَصدِّقااً ِل2َا بَاْلَ يََديِْه يَْهاِدي إىَِل اْلَحلِّ
من اآليَة 30( لم يقولوا مجرن ثااء عى ذلك الكتاب، 
كتااب لداياة، اه2اوا أن القارآَن لو كتااُب ع2ل 
اكتااب لداية، يهادي إىل الحل، لو يرشاد، الم - 

ادال - اه2وا أن قومهم بحا9ة إىل أن يهتداا.
اأاضح السايد حسال الحوثي أن: كثرياً م2ا يف 
ناخال لذه اآليَة م2ا اه2ه الجان لو ما يغيب عن 
أكثرنا اه2اه، اه2وا أن قومهم يف أمس الحا9ة إىل 
أن يهتداا اقالوا لقومهم: لااك مصدر للهداية لو 
لذا الكتاب، يهدي إىل الحل، الذه قضية مه2ة، أن 
يدثاراا عى يشء يهدي إىل الحال؛ ثن الحلَّ مطَلٌب 
مهمٌّ، لو نفُساه الايء الذي ن نكارتَث أمامه، أن 
ندرَف أن لااك شيئاً يهدي إىل الحل اتكوَن أنت من 
تبحث عاه، اأنت من يشاغل ذلااك أن تدثر عليه، 
}يَْهاِدي إىَِل اْلَحلِّ َاإىَِل َطِريٍل ُمْساتَِقيٍم{ )اثحقاف: 
من اآليَة 30( ثن املسرية لي مسرية ع2ل، االحياة 
لي كلها مسارية إىل الله سابحانه اتداىل، يهدي إىل 
الحل اتفه2اه، إىل الحل اتاطلل تد2َاُل من أ9له، 
اتداااع عاه، التساري عاى الطريل التي رسا2ها 
الحل، اإىل طريل مساتقيم، طريقة مساتقي2ة يف 
لذه الحياة، اطريل مساتقيم يهدي، أا يوصل من 

يسري عليه إىل رضوان الله سبحانه اتداىل ا9اته.
ايدوُن السايد حسال الحوثي إىل أسلوب القرآن 
الكريام قولاه تداىل: }يَاا َقْوَماَا أ9َِيبُاوا َناِعَي اللَّه{ 
)اثحقااف: من اآليَة 31(، ناعيااً الج2يع إىل التأمل 
اقال: نحظاوا كيف اثسالوب تكرر أَيْضااً }َناِعَي 
اللَّه{؟ لم يقولوا: يا قوماا: أع2لوا كذا اكذا... لكذا 
بادان أن يلحظاوا َمن لو الذي نعاا إىل لذا اليء 
الذي يريدان من أصحابهم، أا قومهم أن يد2لوا به 
}يَاا َقْوَماَا أ9َِيبُوا َناِعَي اللَّاِه َاآِماُوا ِبِه{ )اثحقاف: 

من اآليَة 31(.
ايحادث الحارضيان قائاالً: نحن ُلااا تكرَّرت 
9لساات كثرية مع َمان؟ مع القارآن الكريم، امع 
ما ناقله من ألل البيت )عليهم الساال9( اال يابغي 
أن نكوَن أقل اعياً مان الجن، يف أن نفهَم أل2يَة ما 

سا2دااه عى ضوء كتاب الله، امان نصوص آيات 
اللاه يف القرآن الكريم، من خالِل ما سا2داا لو: أن 
الديان نيُن ع2ال، أن لدى الله يهادي إىل الد2ل، أن 
القرآن الكريم كتاب ع2ل، لي القضية التي ترسخ 
لديااا، ايف مجت2دااا ضدلاا: الج2ون، الساكوت، 
اإلعراض، لاذه الحالة إذا لم ناتقل بأنفسااا إليها 
ايكون ما ي2أل مشااعرنا لو: أن الدين لو ع2ل يف 

ُكّل مجانته، يف ُكّل 9وانبه.
مشارياً إىل أنه حتاى ُكّل ما نسا2يه إي2انااً، أا 
اعتقااناً لاو أَيْضااً ع2ل، لياس لااك يف اإلساال9 
اعتقاناٌت ملجرَّن انعتقاان، ان إي2ان ملجرن اإلي2ان، 
ُكّل إي2اان يبداث عى ع2ل اكل اعتقاان يبدث عى 
ع2ال، اه2اا أَيْضاً أن لذا الظارف الذي نديش ايه 
االاذي تديش ايه لاذه اثمة بصاورة عامة اضع 
مأساااي، اضع مخاٍز، لج2ة شاديدة عى الدين، 
عى اإلسال9، اعى املسل2ل، أصبح الكبري االصغري 
يرى، ايل2س مشاالدلا يف ُكّل مكان، ايف الحقيقة 
أنه من الغريب أن نحتاج، انحن ك2سل2ل، مؤمال 
بالقرآن الكريم أن ناتظر إىل أن نرى املشالد السيئة 
ضد نيااا، اضد أمتااا احيائٍذ عىس أن نتََحّرك عى 

أقل اأننى مستوى.

القرآن الكريم ُيلِزُم املسلمني بإيصال اإلسالم إل 
ُكلِّ العالم

ُث السايُد حسال الحوثي عن  ايف املقاِباِل يتحدَّ
الواقاِع الذي يفِرُضاه القرآن الكريم: أن املسال2ل 
حتاى اإن لم يُغزاا إىل بالنلم، اإن لم يصل اساان 
اآلخريان إىل بالنلام لام مكلفاون، لام ملزمون 
من 9هة الله سابحانه اتدااىل أن يهت2وا عى أعى 
مساتوى من انلت2ا9 أن يكونوا لم من يتََحّركون 
إىل اآلخرين، لم من ياطلقون ليصلوا بإسالمهم إىل 
أع2اق أارابا، ليصلوا بإسالمهم إىل أمريكا، ليُهدُّاا 
ُكّل باااء للطواغيات يف أي ماكان من لاذه الدنيا. 
لَّ القرآن  لذا ما يفرضاه القرآن الكريم، الذا ما أَلَّ

الكريم لذه اثمة ثن تاهض به.
ايضع السيد حسل الدديَد من التساؤنت: ملاذا 
نحن اصال باا اثمر ك2سال2ل إىل لاذه الدر9ة؟ 
اصال بااا اثمر نحان كزيون اشايدة ثلال البيت 
)عليهم الساال9( إىل لذه الدر9اة، أن نرى ما يبَدُث 
عاى الخزي أن نارى ما لو مؤساف حقا من ع2ل 
ضاد اإلساال9، ااملسال2ل يف ُكّل ماطقاة؟، ثم بدد 
نحان لم نتجاه اتجالاً 9اناً؟، الام يخطر عى بال 

الكثري بدد أن يتََحّرك؟.
ايف ذات الوقات يجيُب عى ُكّل تلك التسااؤنت: 
لاذا يُدلُّ عاى انحطاط إىل أحط مساتوى يف اه2اا 
لدياااا، ايف ثقتااا بربااا، ايف اعتزازنا بهاذا الدين، 
اااتخارناا بهذا الديان الدظيام، أن ن نتََحّرك حتى 
عى الرغم م2ا نشاالده، م2ا ندل2ه حرباً شاديدة 
ضد نيااا، اضد أمتاا، اضد ُكّل ارن اياا، اكل أرسة 

يف مجت2داا.
ايف ذات الساياق يؤكد أن: القارآن الكريم 9دله 
الله نوراً لل2ؤمال، نوراً لل2سال2ل يهتدان به قبل 
أن تهجم عليهم الظُّْل2ة، يتََحّركون لم عى أساسه 
قبال أن يهجم عليهم الددا إىل ُعقِر نيارلم، ساواء 
بفساانه، أا أن يصال بقدمه ابافساه، ألم يتََحّرك 
الرساول )صلوات الله عليه اعاى آله( لو يف غزاة 
]تباوك[ ليها9م لو، اعى مساااة طويلة 9داً من 
املدياة نحو )750 كم( إىل تبوك ليوا9َه نالًة عظ2ى 

يف ذلك الزمن لي نالة الرامان.
اي2اا يداي أن الابيَّ صى الله عليه اآله اسالم 
أران أن يقاوَل ثمته: إن من ياتظاران، ايص2تون 
لم من سايكونون أذنء إذا ما لجام عليهم الددا، 
لم من سيكونون مدّرِضل؛ ثن يُفتاوا عن نياهم، 
اثن يتاازلوا ببساطة عن نياهم إذا ما لجم عليهم 
الدادا إىل ناخال نيارلام، الرساول )صلاوات الله 
علياه اعى آله( ربّى املسال2ل عاى انلت2ا9، ربّى 
املسال2ل عى املبانرة، ربى املسل2ل عى استشدار 
املسائولية، عاى أن تكون لديهام راح اثّابة ناخل 
ُكّل شاخص ماهام، راح 9هانياة راح تستشادر 

املسائولية اتاطلال، ن تاتظار اثعاداء اإن كانوا 
كباراً، اإن كانوا ي2تلكون مختلف اسائل القوة، ن 

ياتظرانهم حتى يهج2وا عليهم.

أمريكا تخطط لالستيالء على الَيَمن 
نخلاوا  اداالً  اثمريكيال  أن  نسا2ع  أَالام 
الي2ََن؟ اسا2داا يف لذا اثسابوع ماا يؤكد ادالً أن 
اثمريكيال شائاا أ9 أبياا سايصافون الي2ََن نالة 
إرلابية، اأنهم سايد2لون عى أن يكون لهم ا9ون 
لاا يف الي2ََن، اقواعد يف الي2ََن، أي أن يسيطراا عى 
الي2ََن سيطرًة مبارشًة، أما الهي2اُة اهي قائ2ة، ُكلُّ 
الدال الدربية تخضع ثمريكا يف مختلف شاؤانها، 
يف املجاال السايايس، ايف انقتصااني، ايف الثقاايف، 
ايف مختلاف املجانت، لكاهم ن يكتفاون بهذا، لم 
يريادان أن يدخلاوا مباارشة إىل أع2ااق ُكّل قطار 
إساالمي، اإذا ماا نخال اثمريكياون - انحن من 
عانيااا كثرياً من اساانلم كيهاون انصارى، الم 
مان ن يزالاون يف بالنلام، اصال اساانلم إىل ُكّل 
أرسة ناخال بالننا، اصل اساانلم ناخل ُكّل أرسة 
يف البالن الدربية، اكيف إذا ما نخلوا لم بأنفسهم؟ 
- سايذّلون الاااس، سايحاربون الدين مان ناخل 
الباالن، سايذلون ُكّل إنساان سايقهران الي2ََايل، 
سايذلونهم، سايجدلونهم عبيداً لهم، خريات بالننا 
سياتهبونها، سيتحك2ون يف ُكّل يشء يف لذه البالن، 
اال تتصوراا أن نخولهم سايكون نخونً عانياً، ان 
تاتظار أنت أن ترالام أمامك، لم سايباون قواعد 
عساكرية لهم لاا الاا الااك، ن يس2ح للي2ََايل 

بأن يدخلوا إليها.
انحان َماْن تفكريُناا ساطحي، نرياد أن نارى 
اثمريكاي أمامااا مد9جااً بساالحه حتاى نتأكد 
أناه لاا، لام إذا ما توا9داا يف قواعاد - الن تكون 
قواعدلام إن يف أماكان اسارتاتيجية مه2اة ناخل 
الي2ََان - اإنهام حيائٍذ يكوناون قد خاقاوا الي2ََن 

اأمسكوا بزما9 أمر الي2ََايل.
إذا  مااذا  لادارف  الكرياِم  القارآِن  إىل  الاُداْد 
سايد2لون إذا ما تحك2وا إىل لذه الدر9ة؟. أليسوا 
لام َمان قال اللاه عاهام: أنهام نائ2اً يساَدون يف 
اثرض اسااناً، اأنهم ن يونُّان لااا أيَّ خري، اأنهم 
ن يحبوناا، اأنهم يدّضون علياا اثنامَل من الغيظ، 
إنهم أعاداء، اإذا ما اساتحك2ت قبضة عداك ماك 
ا2اذا تتوقع ماه إن رضبات مخزية، رضبات مؤملة 

لافسك امل2تلكاتك، الكل يشء عزيز عادك.
لكذا أصبحاا إىل لذه الدر9ة؛ ثناا ابتددنا كثرياً 
كثارياً 9داً عان القرآن الكريم، أي نحان بحا9ة إىل 
كال9 كثاري اكثاري اكثري حتى نتََحاّرك أما9 الخطر 

الذي قد اصل إىل ناخل ُكّل بيت.
كأنااا نل2َُس بالاسابة لكم - الاو الذي نر9و 
إن شااء الله ثنفسااا 29يداً - أن نكون قد اه2اا 
مساؤاليتاا أن يكاون لااا موقاف اأن نكاون قاد 
حصلاا عى نسابة ن بأس بها من الوعي، الكن قد 
نكاون مقتادال نحن، اناىس أن يكاون لاا موقف 
م2ن ياطلقاون يف تثبيط الااس مان ناخلاا أا من 

أية بقدة كانوا.
أنت إذا ما انطلقت بجدٍّ يف ع2ل مدلن ع2ل للدين 
ااإن القارآن الكريم لاو من يف تو9يهاتاه الكثرية 
يدل2ااا: أنه إذا اتجهت أنت، اتظان أن بإمكانك أن 
تساري عى لاذا الخط، اتكاون مدرضاً عان أالئك 
الذيان يثبطاون اآلخريان عان أن يقفوا مداك، أا 
يثبطاون مان قد نخلاوا يف الد2ال الذي أنات ايه، 

اقددت عاهم حيائٍذ سرتى نفسك تسري ب2فرنك.
القارآُن الكرياُم يف )ساورة التوباة( - اساورة 
التوباة لاي مان أ29ال الساور يف القارآن الكريم 
يف مجاال التدبئاة الداماة لل2سال2ل يف موا9هاة 
أعدائهام - تااالات ُكّل مواضياع املوا9هاة، أالئك 
الذين ياطلقون للتثبيط لا29تهم مها29ة قوية، 
توبيخ عايف، سخرية ماهم استهزاء بهم، تحطيم 
ملشااعرلم، ااداالً اإلنساان الذي يتجاه إىل الحل، 
ايكاون موقفاه موقف حال ن تتوقاع أن بإمكان 
الباطال أن يقاف أماماك إن إذا حصال تقصري من 
9انبك، أا أنت لم تهيئ نفساك بالشكل املااسب يف 

أسالوبك، يف تقدي2ك للحل بأن يكون بالشكل الذي 
يزلل الباطل.

نحن بدد أن راداا لذا ]الشادار[ شادار: ]الله 
أكن/ املوت ثمرياكا / املوت إلرسائيل/ اللداة عى 

اليهون / الارص لإلسال9[.
اِع أن تسا2ََع من بدض الاااس لاا،  مان املتوقَّ
الاااك: يساخر من لاذا الشادار، أا يتهارب من 
املشااركة ايه، أا يخّوف اآلخرين مان أن يرادوه، 
ايتوقاع أناه قاد يحصل كاذا أا قاد يحصال كذا، 
أا رب2اا، أا احت2اانت...، الاذا لاو مان ضداف 
اإلي2اان؛ ثنااا نجد لذا الشاخص لو مان ياطلل 
عى أسااس انحت2انت، ايارتك اليقيايات، اليقل 
الذي يأمار بالد2ل يف القرآن الكريم، الخطر املتيقن 
الد2ال املتيقن 9داائيتاه، يرتك اليقال، اي2يل إىل 
انحت2اانت: ]رب2اا يكون لذا الشادار يثري الدالة 
ايحصال يشء، رب2اا لاذا يثاري أمرياكا ايحصل 

يشء![.
الااا يف القارآن الكريم يرتك اآلياات الرصيحة، 
يرتك اليقل، الو يشاالد أَيْضااً اليقل من الخطر 
عاى أمته اعاى نياه، الكان لكذا اإلنساان الذي 
يغلاط حتى ماع نفساه يتجه إىل نفساه اريسام 
لافساه طريقاً مدياة يظن أن ايها سالمته، احتى 
نتأكد أن لاذه الاوعية إن2ا يكونون م2ن ن يه2هم 
أمار نياهام ان يه2هم أمر أمتهم أناا نشاالد اآلن 
أن اثمريكيال ااإلرسائيليال اليهاون االاصاارى 
لم ليس اقط يرادون شادارات املاوت لاا ااملوت 
إلساالماا، لم مان ياطلقون ادالً لي2يتاوا الااس، 
ألم يربوا الااس يف أاغانساتان ايف الساطل ايف 
مختلف املااطال، لم من يد2لون عاى أن ي2يتونا 
اداالً، لم مان يد2لون عاى أن ي2ُيتاوا نيااا، اقد 
ع2لوا ادالً عى أن ي2ُيتوا نيااا يف نفوساا ايف ااقع 

حياتاا.
حاانٌث ااحاٌد حصال يف نيويورك حاانث ااحد 
تََحاّرك لاه املواطااون مان اليهاون االاصاارى يف 
مختلف بلدان أارابا ارضبوا املسال2ل يف الشوارع 
الا29ولام إىل مساا9دلم اإىل مراكزلام اُقتال 
كثري ماهم اساجن كثري اأاذي كثري من املسال2ل 
لاااك، انطلقوا لم عى أسااس حاانث ااحد عى 
مبااى ااحد، أماا نحن ا2ئاات الحاوانث عى أمم 
بأك2لهاا عى عرشات املباني عى عرشات املساا9د 
عى عرشات املستشافيات عى عارشات املدارس يف 
مختلاف املااطل اإلساالمية ان نتََحاّرك، أليس لذا 
يداي بأن أالئك أكثر الت2اماً بأمر أمتهم أكثر ماا؟ 
لم من انطلقوا حتى يف اسارتاليا، - اأين اسارتاليا 
من أمريكا؟ - ايف بريطانيا ايف ارنسا ايف أملانيا ايف 
مختلف املااطل، انطلقوا إليذاء املسال2ل ارضبهم 
بداد ذلك الحانث، حانث عى مباى ااحد اليس من 
املحت2ال أن يكاون ذلك بتخطيط أياة 9هة ن نالة 
إساالمية ان نالة عربية ان ماظ2ة من املاظ2ات 
ناخال لذه البلدان، اإن2ا لاو من ع2ل الصهيونية 
نفساها، اأنت عادما تشاالد أنهم ي2يتاون أمتك 
اي2يتاون نياك ادالً - بالفدال اليس بالقول اقط 
- ثام تجبان أن تقول قاون: املوت ثمرياكا - املوت 
إلرسائيل، أليس لذا يداي بأنك لم تصبح شايئاً الم 
تدد شايئاً؟ اأناك يف الواقع أصبحت صفاراً يف لذه 

الحياة.
أنا ن أ9ارؤ عى أن أقول قونً املوت لهم اأنا من 
أرالام يذبحاون أطفالاا يف الساطل ايف لباان ايف 
غريلاا، اأن ن أ9ارؤ أن أقول الارص لإلساال9 اأنا 
أرالام يهدماون قيم اإلساال9 امبانئه اأسساه يف 

نفوساا ايف حياتاا.
من يساكت من يجبن الو يشالد لذا؟ إنه من 
ليس يف نفساه ذرة من الت2اا9 بأمر أمته ان بأمر 
نيااه اليس يف قلباه اعي عى الرغم م2ا يشاالد، 
مااذا ناتظار بدد لاذا؟ أي أحداث ي2كان أن تخلَل 
لديااا اعياً؟ أي أحاداث ي2كن أن نقطاع يف حياها 
أن أالئك أعداء؟ إذا كااا بدد لم نثل بالقرآن الكريم 
الاذي قال بأنهم أعداء ثام لذه اثحداث التي تجري 
يف الدنياا ن تكفاي أن ندرف أن أالئاك أعداء، ابأي 

أحداث بدد لذه نؤمن اندي؟!.

ِة أَْوِلَياِئِه َو ُهَو ِلَباُس  الِْجَه���اَد بَاٌب ِمْن أَبَْواِب الَْجنَِّة َفتََحُه اللَُّه ِلَخاصَّ
التَّْق���َوى َو ِدْرُع اللَّ���ِه الَْحِصينَُة َو ُجنَّتُ���ُه الَْوِثيَقُة َفَمْن تََرَك���ُه َرْغَبًة َعنُْه 
َغ���اِر َو الَْقَماَءِة َو  لِّ َو َش���ِملَُه الْبَ���َ�ءُ َو ُديَِّث ِبالصَّ أَلَْبَس���ُه اللَّ���ُه ثَْوَب الذُّ
ْس���َهاِب َو أُِديَل الَْحقُّ ِمنُْه ِبتَْضِييِع الِْجَهاِد َو ِس���يَم  ُضِرَب َعلَى َقلِْبِه ِباْلِ

الَْخْسَف َو ُمِنَع النََّصَف.
أََل َو ِإنِّ���ي َق���ْد َدَعْوتُُكْم ِإلَى ِقتَاِل َهُؤَلِء الَْقْوِم لَيًْ� َو نََهاراً َو ِس���ّراً َو 
ِإْعَ�ن���اً َو ُقلُْت لَُكُم اْغُزوُهْم َقبَْل أَْن يَْغُزوُك���ْم َفَواللَِّه َما ُغِزَي َقْوٌم َقطُّ 

ِفي ُعْقِر َداِرِهْم ِإلَّ َذلُّوا.
< المام علي )ع(
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كانوا م�ئكًة وثاروا 

ومبنهِج الهادي إستناروا 

ملا استجار الشر 
ُّبالمريِك...

بالله إستجاروا.. 

كانوا سيوَف اللِه حيث... 

يدوُر داعي احلقِ  داروا

صبروا وماوهنوا وعقبى 

الصبِر في اللِه إنتصاُر.. 

ثبتوا فكان ثباتهم

لتحالِف البغي إنهياُر!! 

شهداؤنا عظماؤنا

َوُهُم لعزتنا املناُر.. 

الصادقون العهد 

واملوفون واجلبهاُت ناااُر!!

إْستَْعَصُموا باللهِ حني 

حتالََف الِبتُْرْوُدولر ُ.. 

كتبوا الوصيَة بالدماِء

دوها ثم ساروا.. وجسَّ

ومسارهم نحو العلى 

ياامتي نعَم املَسار ُ.. 

من بَعِدِهْم في األرِض لن 

يبقى ألمريكا قراُر.. 

للهِ أمٌر إن أتى.. 

لن يُجدَي الطاغي الفراُر

كونوا اعزاًء كراماً 

ِل عاااُر... إنَّ عيَشَ الذُّ

 كانوا 
مالئكة

ضيف اهلل سلمان

برنامج رجال اهلل
املقرر ألسبوعني :

 من 5 - 18 
29ان اثال

-ملزمة الرصخة يف ا9ه املستكنين.
- ملزمة محياي ام2اتي لله.

قدس اليمن
الشاعر اللبناني/ العاملي علي عبدالغني

أح����ي����ي����ت ي������ا مي������ن ال����س����ع����ي����د م����واس����م����ي
وت�����ف�����ت�����ح�����ْت ف�������ي راح������ت������ي������ك ب����راع����م����ي

ف����م����ض����ي����ت غ�������ري�������د ال������ص������ب������اح م����رمن����ا
ف������ك������أمن������ا ل������غ������ة ال������ب�������ب������ل ف��������ي ف���م���ي

ع������روب������ًة ال�������ب��������د  جت����م����ي����ع  ل�����ي�����س   ، ل 
ب�����ل م�����ا ي������رى ق���ل���ب���ي ، وي�����س�����ري ف�����ي دم���ي

ق�����ه�����وًة أرش������������ف  اآلن  أران���������������ي  وأن������������ا 
ك����ال����ب����ل����س����ِم وم�������ذاق�������ه�������ا   ،، مي������ن������ي������ُة 

وأن�������������ا ب�������أف�������ي�������اء اجل�������ل�������ي�������ِل وع�������ام�������ٍل
ل����غ����اش����ِم ي����������ذّل  ول   ، ال������ش������م������وِخ  ِظ��������ل 

م�������ذ ك������ان������ت األح��������������م ب������ك������را ك���������ان ل���ي
م�����ن�����ه�����ا ن�����ص�����ي�����ب ال���������ف���������ارس امل�����ت�����ق�����دِم

وأن�������������ا ب�������أف�������ي�������اء اجل�������ل�������ي�������ِل وع�������ام�������ٍل
ُم��������ْذ ك����ن����ُت ، ك������ان ه������وى ال����ي����م����ان م���ت���ّي���ِم

ط��غ��ى ب������ت������رول  رغ��������م  أخ�����ش�����ى  ل�����س�����ُت  ل 
ف������ي ع������ال������ٍم ت�����ش�����رى ال�������ذم�������ام ب�����دره�����ِم

ب���أن���ن���ي أق�����������ول  أن  أخ������ش������ى  ل������س������ُت  ل 
ح�����ت�����م�����ا إل�����������ى مي�����������ٍن س������ع������ي������ٍد أن����ت����م����ي

وال������ه������اً أدرك  األش��������ي��������اء  م������ال������ك  ي�������ا 
م������ا ي�����ج�����ري ف������ي مي��������ٍن أط�����������اَح مب��ن��ج��م��ي

خ�����ب�����أت�����ه�����ا ش������ع������ل������ة  إل  ت���������ب���������َق  ل����������م 
ل��������زم��������ان ق������ح������ٍط ف��������ي ه��������زي��������ٍع م����ب����ه����ِم

ي���ط���م���ئ���ّن أن  ط�����ال�����ب�����ا  خ�����ل�����ط  ك���������ان  إن 
ف��������� ت������ل������وم������ّن������ي ل����ق����ل����ب����ي ال����ب����رع����م����ي

ت��س��� ك����ي����ف  أف�����ه�����م  اآلن  ح����ت����ى  ك����ن����ت  ق������د 
������ب�����ى أرض�������ن�������ا م�������ن ك�������ل غ�����������اٍز م�����ج�����رِم

م��������رًة ن��������ش��������ّرد  أن  أف�������ه�������م  ك�����ن�����ت  ق��������د 
��������ِم خمل��������يَّ ت��������������������ارة  أو  مل�������ع�������س�������ك�������ٍر 

ش��ي��� ل����ي����س  ن����س����ّم����ل  أو  نُ������َق������ّت������َل  أن  أو 
������ئ�����ا ف�������ي اك������ت������م������ال امل�������ؤم�������ن امل���ت���ف���ه���م

خ�������ائ�������ٍن: أو  ل������ق������ات������ٍل  يُ��������ق��������ال  ل������ك������ن 
ي���ا خ�����ادم احل����رم����ني؟؟..ل����س����َت مُب���ف���ه���م���ي..!!

وي������������روح ب�����اس�����م ال������دي������ن ي����ق����ت����ل اخ����وت����ي
ويُ���������ِح���������ّل ب������اس������م ال�������دي�������ن ك�������ل م������ح������ّرِم

ل����س����ُت وح��������دي س����ي����دي ، أن������ا ن���اط���ٌق أن������ا 
م��������ع��������دِم..!! أو  ٍب  م�������ع�������ذَّ ك��������لِّ  ب����ل����س����ان 

أن���������ا ن�������اط�������ٌق ب������اس������م ال�������ذي�������ن أح���ب���ه���م
ف����������ق����������راِء ه�����������ذا ال�������ع�������ال�������م امل���������ت���������أزِم

أن��������ا ن������اط������ٌق ب�����اس�����م احل������ي������ارىوال������ع������ذا
م���ع���ت���ِم رص������ي������ٍف  ع����ل����ى  ال�����ب�����اك�����ي�����اِت  رى، 

أن��������ا ن������اط������ٌق ب�����اس�����م األي�������ام�������ى وال����ي����ت����ا
ب����اس����م م����ب����ّج����ٍل م���ت���ل���ع���ث���ِم..!! ل���ي���س   ، م�����ى 

ي�����ح�����ت�����اج ح�������ني ي������ق������ول خ������ط������اً واض������ح������اً
مل����ت����رج����ِم..!! أو   ،، ال���ك���ل���م���ات  ت����خ����رج  ك����ي 

م����ت����ح����دث ج������ن������اب������ه  أّن  وس�������م�������ع�������ُت 
م�����������أزِم..!! م����ن  ل����ه  ي����ا   .. ال����ع����روب����ة  ب����اس����م 

وال������ه������اً أدرك  األش��������ي��������اء  م������ال������ك  ي�������ا 
م�����ا ي����ج����ري ف�����ي مي������ٍن ع���ظ���ي���ُم امل�������أث�������ِم..!!

ب������اس������م ال������ع������روب������ة ت����س����ت����ب����اح دم������اؤن������ا
وع���ل���ى اس��م��ه��ا ي��س��ع��ى أخ����ي ف���ي م����أمت����ي..!!

ط���ي���ب���ا ف������رع������ا  ال�������ن�������اس  ك�������ل  ل�����ي�����س  أو 
وآلدِم..!! آدٍم  م������ن   .. أح����س����ن����وا  إن 

وداُع الشهداِء

.... لطف القحوم .....

الشهداء

 أبو داوود نصراهلل

واف����������ت����������راُق***نُ���������َف���������اِرُق���������ُه���������م ف�����ي�����ؤِل�����ُم�����ن�����ا ال���������ِف���������راُق  اج��������ت��������م��������اٌع  ن��������ي��������ا  ال��������دُّ ك�����������ذا   
تُ����������ط����������اُق ***وم�����������ا ِم�������������ْن ِح������ي������ل������ٍة ف�������ال�������ُف�������ْق�������ُد ُم��������رٌّ  ل  املَ������������������ذلَّ������������������َة  ول������������ك������������نَّ   
����ي  نُ����ض����حِّ أْن  ِل����������زام����������اً  أض������ح������ى  ُص���������������������َداُق***وق����������د  ول���������ه���������ا  ك������������رام������������ٍة  ف�����������ُك�����������لُّ   
رج���������اٌل  نَ�������ِش�������َب�������ْت  إْن  احل��������������رِب  ي������������راُق***وزاُد  َدٌم  احل��������������ادث��������������اِت  وُش���������������������رُب   
�������َب�������اُق***م�����ت�����ى َط�����������������َرَق ال��������������ردى أب�����������������واَب ش����ع����ٍب  ال�������سِّ وان�������ط�������ل�������َق  بَ�����������نُ�����������وهُ،  أف���������������اَق   
ي���ب���ق���ى  وذاك  اخل����������ل����������وَد،  ي�����ل�����ق�����ى  ال������لّ������ح������اُق***ف����������ذا  يَ������������ْح������������ُدوهُ  ال��������ّس��������يْ��������َر،  يُ�������ت�������مُّ   
ف����ج����ٍر  ك�����������لَّ  ي������ص������ن������ُع  ال��������ش��������ه��������داِء  ال������نِّ������ف������اُق***َدُم   ويَ��������لْ��������ق��������ُف ك�����������لَّ م��������ا َص���������نَ���������َع 
الل�������ت�������ح�������اُق***رف����������������اَق ال������������������درِب ه��������ا أن�������ت�������م س����َب����ق����ت����م  ي���������ك���������وُن  وم���������ت���������ى؟  ف��������ه��������ل؟   
ُك�����������رى ون����ت����لُ����و  ِوث�����������������اُق***س����ن����ح����ف����ُظ ُس����������������ورةَ ال�����������ذِّ ل�������ه�������ا  يُ������������َح������������لُّ  ل  ع������������ه������������وداً   
ل������ن������ا املَ����������َس����������اُق***ف�����ي�����ا ُس��������������وَق ال������رق������ي������ِق ان�������ظ�������ْر ِس������وان������ا   ف������ن������ح������َو اجمل�������������ِد ط�������������اَب 
أق����س����ى  ف���������ال���������ذلُّ  ���������وى  ال���������نَّ ق������س������َي  ال����������ِف����������راُق***وإن  ولْ������ي������ق������س������و  ي����������ام����������وُت  ف����������������ُزْر   
ف���ام���ض���ي  األن������������������واِر  ي��������ام��������ْوِك��������َب  ي�������ا  والش���������ت���������ي���������اُق***أل  ع�����������ا  ال�����������دُّ ُع����������������َك  ي����������������َودِّ  
ِل�������ق�������اءاً  ل�����ن�����ا  إّن  ِش��������ئْ��������َت  َم�����������ْن  ف����������اق***وُخ�������������ْذ  ال����������رِّ ي������ج������ت������م������ُع  ال����������ل����������ِه  وع����������ن����������َد   

عبدالقوي محب الدين

ص������دح������وا ب����ص����رخ����ة ع������ّزن������ا ،ف������أض������اءوا
ع���������م���������را،، ت�������������وزع ن�������������وره األص����������������داءُ

ال���ل���ي���ل - رغ������م ج���ف���اف���ه- زرع��������وا ض����ف����اف 
ص�����ب�����ح�����ا، ل����ت����ث����م����ر ب����ال����س����ن����ا األن�������ح�������اءُ

ص������رخ������وا ف������ك������ان������وا،، وال�����ش�����ع�����ار ه����وي����ٌة
ج����������اءوا إل�����ي�����ن�����ا  م����ن����ه����ا   ،، ون����������واف����������ٌذ 

ج������������اءوا وص����������وت امل����ش����ت����ه����ى ي����ح����دوه����م
ج����������������اءوا،، ل���ت���س���م���ع���ه امل�����ن�����ى ال����ص����م����اءُ

م���������ن ك���������ل س�����ن�����ب�����ل�����ة ت�����������دّل�����������وا ث���������ورة
ورؤوس��������������ن��������������ا ورؤوس��������������ه��������������ا ش�����م�����اء

ب��ه��م  ، ن����ح����ن ف�����ي أس�����م�����ى أم����ان����ي����ن����ا  ه�����م 
ف����ق����ن����ا ال�����������ذي ش����ئ����ن����ا وس�����������وف ن�����ش�����اءُ

ه������م ن����ح����ن ،وال�������ت�������اري�������خ ي���ك���ت���ب���ن���ا ب��ه��م
ض�����������وءا ،ويُ������ح������ن������ي رأس�����������ه الم�������ض�������اءُ

مب���ث���ل���ه ي����ج����ي����ئ  أن  س����ي����ع����ج����ز  ف������ج������را 
وراءُ يُ������ق������ص  أن  وي�����خ�����ج�����ل  آٍت،، 

ث������رن������ا ب�����ه�����م ،وال��������ل��������ه ن�����ب�����ض ع����روق����ن����ا
وال������ن������ص������ر وع�������������ٌد ص����������������ادٌق ووف�������������اءُ

****
»ال�������ل�������ه أك��������ب��������ر«، وال������ط������غ������اة ت���ف���ت���ت���وا

ث����غ����اءُ وال��������رص��������اص   ، ي���������زأر  وال�����ش�����ع�����ب 
 ل�������ن ن����ن����ث����ن����ي م����ه����م����ا أس�����������ال ج���ف���ون���ن���ا

دم���������اءُ ل����ل����م����ض����ّي  وس�������ال�������ت   ،، ق�����ص�����ف 
إّن����������ا ان����ت����ص����رن����ا ب���������اخل���������روج،، وزادن����������ا

ال����ش����ه����داءُ -ه�����ن�����ا-  وت�������ع�������دادا   ، ن�����ص�����را 
وإن م����ح����ت����ش����ّد،  ال����ش����ع����ب  ك������ل  ال����ش����ع����ب 

ص������ّف������ت ق�������ذاه�������ا اجل�������������ارة ال�����رق�����ط�����اءُ
ف�����غ�����دا س����ت����ل����دغ -ب����ال����ت����ح����ال����ف- ن��ف��س��ه��ا

وغ�����������������دا.. ت�����خ�����لّ�����د ف�������ج�������ره األن��������ب��������اءُ

االِزناِن  ، صوتَك  بل  ما 
الجهاِن بطونُت  قامت 

احاادَك كااأنااَك  ت2ي 
البالِن ِعزِّ  عن  املسئول 

اأنااَت  ، بجبهتِه  كاالٌّ 
ااني كاال  يف  ُمجالٌد 

لاا  ) القحو9   ( تُدعى 
ايف امليدان ُمقتِحم اثعاني

بغري الدنيا  اتصااُح 
زاِن بغري  تسريُ   ، يَااٍد 

تنُُز الحرُب  نعتَك  اإذا 
اثيااااني ماان  بالكثري 

إنا الجبهات  ُر  تتصدَّ
للدتاِن اً  اشاادَّ  ، شاااناً 

مرتل تاُفر  للحرب 
أُحاااني بتوقيٍت   ، مداً 

من اثلااحااان  تستلهُم 
االِجياِن  ، الصوار9ِ  صوت 

أمريكا طغيان  ُمتحدياً 
اِحاالااف باااااي زيااااِن

باإليكي اإلبرامز  اتوا9ُه 
اتااخااسااُف بااالااناِن

أرساب بل  عادك  ارق  ن 
االااجااراِن  ، اثباااتااي 

الدرص لاااذا  كااااّرار 
تدراك الحوارُض االبواني

أاىف املِااقاادا9ُ  ارايقك 
اااني مفتدياً  الخلل 

ً صواريخا مداً  تتقاس2ان 
مااؤمااركااة الااتاا2اااني

انرُّ  ، نركاا2ااا  لاالااه 
ِقياني شدٍب  من  أبيَك 

الجواز تأشريَ  أت22َت 
الدباِن رّب  ُمااقااابااالً 

ً حيَّا الله  عاد  اصددَت 
ااتااكااأَت عااى اااؤاني

الشضايا تطرزُه  9سداً 
اتِّقاِن عى  االااجااراُح 

ُقرب الحسل غداَت حيُث
) حسيااا ( ا ) البدُر ( باني

اتُدانُل ) الِا2ريَّ ( ُمبتس2اً
اتااهاا2ااُس باااناافااراِن

أصبحت بددَك  الحرب 
رشاِن بال  ت2وُج   ، ُكنى 

يف الِجنِّ  رسايااا  زَحَفت 
املهاِن بئس  إىل   ، أريض 

املشارِق من  9اَء  االغرُب 
الااسااواِن إىل  مااااَل  ثاام 

تقتلُه املدتوه  الداَلُم 
شااياااطاال الاادااااااِن

ُقابلٌة صاح  يا  رت  اتفجَّ
بااارأيس الاااَو غاااني

مااايف املااااالِز9ِ صااار يف
امليدان كالش2س اعِتياني

تُدد لم  شدبي  اعيوُن 
الرماِن ذرِّ  إىل  تُصغي 

ت2وُت أمااريااكااا  اآلن 
بااالني يف  شاااٍن  بااكاال 

اغداَت يا ) لطف القحو9 (
حاني الشهداء  ملوكب 

ً حضورا أكثرنا  ابقيَت 
االتفاني  ، البطولة  يف 

مااوراثااَك الااثااوريُّ ن
الكساِن من  عليه  خوٌف 

يُشدُل صوتك  زال  ن 
الج2اِن يف  حتى  الثورات 

الح2اس ُمشتدل  ِزلَت  ن 
تُااااااني مدركٍة  لكل 

الطباق السبع  يف  أنَت  لا 
الِشداِن السبع  ُمزلزُل 

ً ما كان ) لُطف ( ُمجالدا
الجهاِن مدرسة  كان  بل 

الشاعر معاذ الجنيد
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 متابعات فلسطينية

ر نايف ذبــحــاً داخل سفارة فلسطني ببلغاريا  املوساد يغتال األسري املحرَّ

 60 أسرية يعانني ظروفاً صعبًة يف سجون االحتالل بينهن 11 فتاة قاصرًا!!

جنون اململكة »يحرّي« املستقبل: ما هو املطلوب »حرفيًا«؟ 
ميسم رزق *

 
المسـتقبيل  السـيايس  االسـتعراض  ُكُلّ 
والتضامن اللفظي مع السـعودية ليسا كافيَّين يف 
مرحلة »الحرب المفتوحة« التي أعلنتها عىل حزب 
اللــه. تريد الرياض من حلفائهـا ما قد ال تكون 

لهم طاقة عىل القيام به. 
أخذ سعد الحريري »روحاً« يف طريق الجديدة 
نهايـة األسـبوع الفائـت. بـدا منتشـياً بهتافات 
األنصار يف معقل »الفهود«، بعد سنوات من الشّح 
المايل وانقطاع التواصل. استنسخ، بعناية فائقة، 
مـا كان يفعلـه والـده الرئيس رفيـق الحريري: 
اعتـىل ظهـر سـيارته، ورفـع قبضتيـه ملّوحـاً 
للجماهيـر التـي يحـاول لملمتها، مـن طرابلس 
إلَـى بيروت، َتَمـاماً كما يحاول اإلثبات للرياض 
قدراتـه القيادية وزعامته التي تؤهله لالندراج يف 
مرشوع المواجهة السـعودي. ولكن، هل تكتفي 

المملكة بذلك؟ 
مصـادر مسـتقبلية تؤكد أن »الشـيخ سـعد 
يشـعر بأنه محصـور يف الزاوية«، بعدمـا »تبلّغ 
مـن المعنييـن يف المملكـة أنهـا ال تريـد تعاطفاً 
وال بيانات شـاعرية«. فالعريضـة المليونية التي 
أطلقها من بيت الوسط، »لم تَر فيها السعودية إال 
اسـتعراضاً ال يرقى إلَـى مستوى العمل السيايس 
عىل األرض«. وتضيف: »الرياض ليسـت راضية 
عن أداء تيار المسـتقبل وزعيمـه بعدما أخفق يف 
الضغـط عىل رئيـس الحكومة تمام سـالم حتى 
يف إصـدار بيـان حكومـي مؤيد للمملكـة«. وهو 
قبل ذلك، وعىل مدار السـنوات الماضية، لم ُيقّدم 
سوى تغريدات وبيانات ضد الحزب وأمينه العام 
السـيد حسـن نرص اللـه، وعجز عـن انتزاع أي 
التـزام منه يف حـوار عين التينـة، كذلك عجز عن 
انتزاع موقف رسمي مؤيد للرياض يف اجتماعات 
وزراء الخارجيـة العـرب يف القاهـرة ومنظمـة 
المؤتمر اإلْسـاَلمي يف جّدة. المصادر المستقبلية 
المطلعـة، و»المقتنعة بأن السـعودية ذاهبة نحو 

مزيد مـن التصعيد، لن تتوانـى عن رصفه يف كل 
السـاحات، بما فيها لبنان«، تكشـف عن »استياء 
سـعودي كبير« لوجود »شـعور بـأن الحريري 
غـّرر بالمملكة حيـن اقرتح دعم النائب سـليمان 
فرنجية للرئاسـة، مستنداً إلَـى أن حزب اللـه لن 
يرفض عرضاً كهذا«. وزاد من هذا االسـتياء »أن 
السـعوديين، حين حاولوا التطرق مع اإليرانيين 
إلَـى الملف اللبناني، بوسـاطة روسـية، كان رد 
طهـران: ال يشء لنبحثـه. األسـماء المطروحـة 
للرئاسـة هي من فريـق الثامن مـن آذار، واألمر 
سيان بالنسبة إلينا أياً يُكن االسم الذي سيصل«. 

هـذا كلـه، معطوفـاً عـىل الرتاجـع الميداني 
لحلفائها يف سـوريا، جعل المملكـة »تفقد بعض 
عقالنيتهـا وحكمتهـا«، ولم تعد ترى سـوى أن 
أمنها القومي واالسرتاتيجي يحتّم عليها مواجهة 
إيران يف كل السـاحات، ومن بينهـا لبنان. وليس 
عابـراً، يف هذا السـياق، ترصيح مستشـار وزير 
الدفاع السعودي أحمد عسـيري، بـ »أننا نحرتم 
سـيادة لبنان، ولكن متى اقتضت الرضورة سيتم 

اسـتهداف أي تنظيمـات تشـّكل تهديـداً مبارشاً 
لألمن القومي العربي«. بحسـب المصادر، بدأت 
السـعودية تتعاطى مع المنطقة كسـاحة واحدة 
»مـن الـيَـَمـن والعـراق إلَـى سـوريا ولبنان«. 
وهي لم تعد تنظر إلَـى لبنان كساحة ربط نزاع، 
بل سـاحة رصاع، حتى ولو أدى ذلك إلَـى »فرط 
الحكومـة والحوار، والوقوف يف وجه حزب اللـه 
عسـكرياً«. لذلـك، إن عـّدة المواجهـة المطلوبة 
تتخطـى اللعب عىل الكالم والحج إلَـى السـفارة 
والبيانات والتغريدات. لكن، هل يف استطاعة تيار 

المستقبل مجاراة كل هذا الجنون؟ 
عالمات استفهام كثيرة ُتطرح داخل المستقبل 
عّما هو مطلوب من التيار فعله »حرفياً« يف مرحلة 
الحرب المفتوحة التي أعلنتها الرياض عىل حزب 
اللـه. وبسـبب هـذه الحيـرة »كان مـن الُمقّرر 
أن يغـادر الحريـري لبنان إلَــى الرياض أمس، 
السـتيضاح األمر«، قبل أن يقرر إرجـاء الزيارة 
يف انتظـار عـودة الرئيس نبيه بّري مـن بلجيكا، 

بحسب ما علمت »األخبار«. 

مصادر المسـتقبل تشـير إلَــى أن الحريري 
اللفظـي  التضامـن  سـوى  وسـيلة  يملـك  »ال 
واالسـتعراض السـيايس«، معتمـداً عـىل تقدير 
الريـاض »بأن خيار قلب الطاولـة والذهاب نحو 
خيـار المواجهـة يف الشـارع أمـر غيـر منطقي 
وغير ُممكن بسـبب موازين القوى عىل األرض«. 
هـذه الموازين التي كرسـتها »أحداث 7 أيار عام 
2008، مـع كل الدعـم المـايل الـذي كان يتلقاه 
الحريري. فكيـف اآلن، وهو العائد إلَـى سـاحة 
خاويـة إال من بعض العواطف التي لن يسـتطيع 

معها تحريك الشارع«. 
التصعيد السـعودي المتواصل يبدو أنه ليس 
إال »أول الغيـث«، أَْو بداية »اآلتـي األعظم« الذي 
برّش به وزير الداخلية نهاد المشـنوق، يف معركة 
لـم ُتعـد تنفع فيهـا »التبعيـة الشـكلية« و»خلع 
السـرتات فوق المنابر«، بل تتطلّب »تشـميراً عن 

الزنود«. فهل يجرؤ تيار المستقبل؟

* صحيفة »األخبار« البيروتية.

ذكرت مصانُر الساطيايٌة أن 9هاز َاملوسان الصهيوني 
اغتاال املااضَل الفلساطياي ااثساري املحارر »ع2ر نايف 

زايد« املقيم يف بلغاريا ماذ نحو عرشين عاماً. 
ابحسب »املاار«، يدتَنُ املااِضُل زايد من كوانر »الجبهة 
الشدبية لتحرير السطل« اكان أسرياً يف سجون انحتالل 

قبل تحريره يف الدا9 0لل1. 
اأعلات الجبهة الشادبية يف بيان أن »اغتيال ع2ر نايف 
تام عان ذبحاه بالساكاكل ااثََنَاات الحاانة ناخل مقر 

السفارة الفلسطياية يف بلغاريا«. 
الفلساطياية مح2اون  السالطة  ااي2اا قارر رئياس 
عبااس تشاكيل لجااة تحقيال امتابداة القضياة ماع 
السالطات البلغارياة، اته2ات الجبهاة الشادبية »طاقام 
السافارة بالتواطؤ يف ع2لية انغتيال«، اح2ّلت »السالطة 
الفلساطياية م2ثلاة بالرئياس عبااس اازيار الخار9ية 
االسافري الفلساطياي يف بلغارياا املساؤالية الكاملة عن 

الجري2ة«. 

اكان القیاني يف الجبهة الشادبیة ع2ار نایف زايد من 
بلدة الیامون غرب مدیاة 9این بالضفة الغربية قد تدرض 
قبل عدة أشهر لل2الحقة من مخابرات انحتالل اإلرسائييل 

التي طالبت السلطات البلغاریة بتسلی2ه، ما حدا به للجوء 
لسفارة السطین طلبا للح2ایة. 

اكانات سالطات انحتاالل تالحال ع2ار عاى خلفیة 

مشاارکته يف ع2لیة ادائیة بالقدس املحتلاة قبل 28 عاماً 
قتل ایها مساتوطن، ات2كن بدَدلا من الفرار من سجون 
الددا، امن ثم للخارج حيث كان محكوماً بالسجن املؤبد..

  - متابعات
أعلاات لجااة اننتخاباات يف إياران ظهر أمس 
اثحاد، أحادث نتائج ع2لياة ارز اثصاوات للدارة 
الخامساة ننتخابات مجلس خاناء القيانة لدائرة 

طهران اننتخابية.
ايف بيانهاا املرقم 73، أعلات اللجاة ارز أصوات 
5750 صااداق اقارتاع يف طهاران االتاي بلغت 3 

ماليل ال88 ألفاً ا877 صوتاً.
اااز اإلصالحيون ااال الاتائج اثالية، بج2يع 
مقاعاد طهاران الاا 30 يف النملاان، اي2اا حصال 
مرشاحو التياار املبدئاي يف املدن اثخارى، اثغلبية 
النملانياة اال الاتائج الرسا2ية املدلااة لحد اآلن، 
حياث تشاري التقاريار أن املبدئيال حصلاوا عاى 
نسابة %60 من مقاعد مجلس الشورى اإلسالمي 

الا0ل2، يف ع2و9 إيران.
ابحساب بياان رقام 63 للجااة اننتخابات يف 
الباالن، االاذي نرشته قااة »خان« اإليرانياة، اإن 

الاتائاج املدلاة لغاياة اللحظة )صبااح اثحد( بدد 
اارز أصاوات 6ل38 صاداق اقارتاع االتاي بلغت 

مليونل ا633 ألفاً ا05ل أصوات.
یُذکار أن لطهاران 16 مقداداً يف مجلس خناء 
القیاانة مان أصل 88 مقداداً، اتم لغایاة اآلن ارز 
أصاوات 5 آنف ا750 صااداَق اقارتاع من إ29ايل 
عادن صاانیال نائارة طهاران اننتخابياة البالغة 
عدنلاا 6 آنف ا138 صاداقااً، اأن املرشاحل يف 
نائرة طهران اننتخابية يتاااساون عى 30 مقدداً 

يف مجلس الشورى اإلسالمي.
اأعلان ازيار الداخلياة اإليراناي عباد الرضاا 
رح2اني اضيل، أن نسابة املشااركة يف اننتخابات 
تجاازت الساتل باملئة حتاى اآلن، متوقدا زيانتها 
بدد اننتهاء من ع2لية ارز اثصوات بشكل كامل. 

اكانات انتخابات مجلس الشاورى اإلساالمي 
لدارتاه الداارشة قد 9ارت ياو9 الج2داة املايض 
بالتزامان ماع انتخاباات الدارة لخامساة ملجلس 

خناء القيانة.

نقل مرَكُز »أرسى الساطل للدراسات« عن اثسريات 
الفلسطيايات يف سجون انحتالل »اإلرسائييل« مطالبتَهن 
بتساليط الضوء بشاكل أكن عاى مداناتهان املتفاق2ة 

نتيجة م2ارسات انحتالل الق2دية بحقهن. 
اأاضاح الااطال اإلعالمي لل2ركز رياض انشاقر أّن 
انحتالَل يدتقُل يف ساجونه 60 أساريًة السطياية بياهن 
11 اتااة قارصاً لام يتجااازن 17 عاماً مان أع2ارلن، 
ماهان مصاباات بالرصاص عااد انعتقاال، ا29يدهن 
يدانل من ظراف صدبة اقاساية يف ساجن »لشاران« 

االدامون. 
اأشاار اثشاقر إَلاى أّن اثساريات اشاتيكن بشاكل 
خااص من عد9 تواار الخصوصية يف ساجون انحتالل، 
نتيجة ا9ون كامريات مراقبة عى مدار الساعة اضدتها 
انارة الساجن يف م2رات السجن اسااحة الفورة، اضااة 
إَلاى ااتقار السجن لل2البس ااثغطية الشتوية اأغراض 

للكاتل، ااثََنَاات الكهربائية. 

شهيد بزعم محاولة تنفيذ عملية 
طعن شمال رام اهلل 

أعدمت قوات الددا الصهيوني شااباً السطياياً بزعم محاالته تافيذ 
ع2لية طدن عى مدخل مستوطاة »بيت إيل« ش2ال البرية املحتلة. 

اذكارت صحيفاة »مدارياف« الدنية أن الساطيايًا اصال لحا9ز 
»اوكس« القريب من مساتوطاة »بيت ايل« إَلاى الش2ال من مدياة را9 
الله احاال طدن 9اون، اتم استهدااه بالرصاص ااستشهانه باملكان. 

إصابة حارس مستوطنة بجراح 
بالغة بعملية طعن شرقي القدس 

أصيب مستوطن، اجر الج2دة اآلنفة، بجراح ُاصفت بالغة الخطورة 
9َرَّاَء تدرُّضه لد2لية طدن يف مساتوطاة »مداايل أناميم« رشقي مدياة 

القدس املحتلة. 
اذكرت مصانر إعالمية عنية، أن شااباً ذا مالماح عربية ت2ّكن من 
طدن حارس أماي لل2ساتوطاة بواسطة ساكل ابلطة، قبل أن يت2كن 

املافذ من اننسحاب من املكان. 
ااوَر اقوع الحانث، أطلقت قوات الددا قاابل إنارة بكثااة يف محيط 

املستوطاة، ارشعت بد2لية ت2شيط ااسدة بحثاً عن املافذ.

اإلصالحيون يحصدون مقاعد طهران بالربملان اإليراني
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�صبط �صو�ريخ م�صادة للطائر�ت ُتهّرب �إَلـى �صوريا 

الهدنة حّيز التنفيذ.. وَأمريكا تهّدد: حال انهيارها لدينا »الخطة البديلة«

�لتطبيع يتعدى �حلكام �لعرب وي�صل �إَلـى �لربملانات!!

موجة عارمة من االحتجاج الشعبي: لقاء عكاشة بالسفري »اإلسرائيلي« جريمة تستحق املحاسبة 

هل �صتكون وجهتها �لنهائية تل �أبيب وماذ� عن �لأخطار �لتي �صتتعر�ش لها �ملقاومة يف غزة؟
السودان يبيع معلومات عن »حزب اهلل« للسعودية!

  - محمد الباشا
نخلت الُهدنُة يف إطاار التافيذ يف 29يِع اثََرايِض 
الساورية باساتثااء املااطال التي تسايطر عليها 
»ناعاش« ا«9بهة الاارصة« ا29اعاات إرلابيٌة 
أخارى، بداد مصانقاة مجلاس اثمن الادايل عى 
انتفااق اثمريكاي الرايس القاايض بوقف اثع2ال 

الددائية يف سوريا، ابذلك.
اقبل بدء رسيان الهدنة، قال ما يسا2ى املرصد 
الساوري املداارض إن الغارات التي نفذلا ساالح 
الجاو الساوري عى مقاار الج2اعات املسالحة يف 
بلادة ناريا بريف نمشال أسافرت عان مقتل قائد 
ما يسا2ى انتحان اإلْساااَلمي ث9اان الشا9 املدعو 

»أبو مالك املقدان«، إضااًة إَلاى قائد ما يس2ى لواء 
شهداء اإلْسااَل9 املدعو »ع2ان أبو مح2د«.

ايف ساياق التهديد السادوني لراسايا بإيصال 
كشافت مصاانر  للطائارات،  مضاانة  صوارياخ 
صحفياة عن ا9ون صواريخ »ساا9« ا«سارتيال« 
ارشاشاات بدضها تركياة الصاع ض2ان ك2يات 
متاوعاة مان اثسالحة االذخائار ضبتهاا القوات 
الدساكرية اثرننية مؤخرا خالل تصديها لد2ليات 

تهريب عن الحدان مع سوريا.
اأضااات: باأن لاااك ماتجاات متاوعاة من 
اثسلحة يتم ضبطها بصفة يومية من بياها ذخائر 
اقاابل يداية اأسالحة رشاشاة صياياة أَْا تركية 

الصاع.
ك2ا تو9د بل لذه املضبوطات أَيْاضاً مج2وعة 

من صواريخ سارتيال اساا9 املخصصة للح2ل عى 
اثكتاف االتي تتصدى لطائرات امراحيات مقاتلة 

عى إرتفاع ماخفض.
من ناحية أخرى كشفت قااة CNN التلفزيونية 
اثمريكياة أن إنارة الرئياس بااراك أاباما تجري يف 
اثيا9 اثخرية مااقشاات بشأن »الخطة البديلة« يف 

سوريا تحسبا ننهيار اقف إطالق الاار لااك.
ااااان موقع »راسايا الياو9« أن القاااة ذكرت 
الج2داة بأن الخطاة البديلاة املذكورة قد تشا2ل 
إْمَكاانياة إْرَسااال قوات خاصاة إضااية، إضااة 

إَلاى إنشاء مااطل حظر 9وي يف سوريا.
اأشاارت إَلااى إن القاوات الخاصاة اإلضااية 
ي2كن أن تساتخدمها ااشاطن لزيانة عدن ع2ليات 
مكااحاة اإلرلااب اكذلاك لتدريب مسالحل من 

املدارضة الساورية »املدتدلة« اتقديم انستشارات 
نع2ا لها.

اتقتاي »الخطة البديلة« تزاياد لؤنء ب2زيد 
من اثسالحة، إَلااى 9اناب نياة اإلنارة اثمريكية 
إرشاك »نال أحارى )الم تذكرلاا املحطة( لتوريد 

أسلحة امساعدات أخرى لل2دارضة املسلحة.
انقلات CNN عن مساؤال يف إنارة أاباما قوله 
إن ااشاطن ن تزال تدرس إْمَكاانية إنشاء »مااطل 
حظر 9اوي امااطل آماة لال9ئال االاازحل« يف 
ساوريا، اإن كان البيات اثبياض ماا زال يرى لذا 

املرشاع »مكلفاً 9داً«.
ابحساب املحطة َاإن »الخطاة البديلة« تدد يف 
الوقات الحايل »اكرة عاماة أَْكثَاار ماها تسلسال 

خطوات محدنة، اليس لااك يشء متفل عليه«.

يُذكر، أن ازيار الخار9ية اثمريكي 9ون كريي 
كان قد اكد أن بالنه تدرس خيارات تتض2ن »خطة 
بديلة« يف حال لم يص2د اقف إطالق الاار يف سوريا، 

اإذا لم تشهد البالن مرحلة انتقالية قريبا.
من 9انبه، أعلن ازير الخار9ية الرايس سريغي 
نااراف، الج2دة، أنه ن تو9اد أي خطة بديلة عن 
البيان الرايس اثمريكي املشارتك حول اقف إطالق 
الاار يف ساوريا، اأنه لن تظهر أي خطط أخرى من 

لذا القبيل مستقبال.
اي2اا أعارب ميخائيال بوغدانوف نائاب ازير 
الخار9ية الرايس عن قلل موساكو حيال ما يراج 
مان أنباء عن ا9اون »خطاة أمريكياة بديلة« عن 
اتفاق الهدنة يف سوريا، مشارياً إَلاى عد9 توار أيَّة 
تفاصيل لدى الجانب الرايس حول الخطة املذكورة.

  - متابعات
اا9اه اللقااء الاذي 29ع سافري كيان 
الدادا الصهيوناي يف القالارة باائاب مان 
النملان املرصي ايف مازله، مو9ة عارمة من 
انحتجاج يف اناسااط الشادبية االنملانية 

املرصية. 
اقال الاائب يف النملان املرصي مصطفي 
بكاري، تدليًقاا عاى لقااء الاائاب توايال 
عكاشاة بالسافري »اإلرسائيايل«: إن اللقاء 
ايه إلانة ملجلس الاواب املرصي ايساتحل 
محاسابته عاى لاذه الجري2اة، بحساب 

تدبريه. 
اأكد بكري ىف مداخلة لاتفية له بننامج 
»سااعة من مارص« املذاع عى قاااة »الغد« 
اإلخبارياة، أن توايل عكاشاة يزار ايرتنن 
كثاريًا عاى »إرسائيال« ابشاكل مسات2ر، 
ن اوض عكاشة بالحديث عن  متساائاًل ع2َّ

املصلحة الوطاية؟، اما عالقة »إرسائيل«. 
 اأاضح بكري أناه »ن يحل ثى برملاني 
أن يضع نفساه ماكان الدالاة ايجلس مع 
سفري الكيان »اإلرسائييل« الذي لو 9زء من 
)املوسان( انستخباراتي اإلرسائييل«،  9هاز 
مرنًااا: »ماا ادلاه عكاشاه إثام يجب أن 
يحاساب علياه.«، ك2اا أن الواقداة تفقاد 

عكاشة الثقة اانعتبار«. 
اكشف بكري أن عدناً من الاواب تقدموا 
الج2داة ب2ذكارة لرئياس النملاان تطالبه 
بتخصيص 9لساة عامه ملااقشاة تداعيات 
لاذا اللقاء الاذي اصفوه بأناه ي2س اثمن 
القومى، اتدجب قائااًل: »رب2ا يقو9 توايل 
إَلااى إرسائيال ايلتقاي  عكاشاة بزياارة 

نتايالو«. 

اشادن بكاري عاى أن النملاان املرصي 
للتطبياع اكذلاك كل  لاه موقاف راااض 
مؤسساات الدالاة، مدلااًل عاى ذلاك ي2اا 
حادث عادماا حاال عادن مان الصحفيل 
تجاااز موقاف رااض التطبياع محاالل 
ا9راء لقااءات صحفية مهاياة مع قيانت 
»إرسائيلية«، الاا اتخذت نقابة الصحفيل 
موقفهاا، مطالبًاا النملان املارصي باتخاذ 
موقف صار9 ضد لذه اثادال التي ن ت2ثل 

الشدب. 
اتاباع بكاري أن لقااء عكاشاة يفتاح 
للسافارة  الذلااب  لرشعااة  الطريال 
البااب  يفتاح  أناه  ك2اا  »اإلرسائيلياة«، 
للتجسس مع نالة مدانية لاا باثََساااس، 
مدلال عاى ذلاك أن املخابارات املرصية كل 
اارته تلقاي القبض عاى مرصيال بته2ة 

التجسس بحساب تدبريه، مرنًاا أنه عادما 
ي2اارس لاذا الفدال مان عضاو ب2جلس 
الاواب، ايتااقش مع السفري ملدة 3 ساعات 
يف أمور تخاص اثمن القومي املرصي، اهذا 

أمر يستحل املحاسبة.
اأثار لقاء عكاشة، بالسفري »اإلرسائييل« 
حاييام كورين، يف مازل عكاشاة بالقالرة، 
مو9اة مان الغضاب بال أعضااء النملان 

املرصي، الذين اته2وا عكاشة بالتطبيع. 
االتقاى السافري اإلرسائيايل اعكاشاة 
اثربداء الفائت، عقب نعوة عشااء ا9هها 

له عكاشة، اقبلها السفري. 
اقاال كوريان، إن »القاء عقاد يف مازل 
عضاو النملان املارصي اساتجابة لدعوته، 
اأنه 9رى يف أ9واء إيجابية، اتم انتفاق عى 
انْسات2َْرار يف الحوار بشأن عدن من امللفات 

خالل اللقاءات املقبلة«، بحساب ترصيحات 
السفري إلذاعة الددا »اإلرسائييل«. 

املارصي  النملاان  يف  أعضااء  اا9اه 
انتقاانات شاديدة لدكاشاة، اقاال الاائب 
مح2ون بدر، »نعوة عكاشة للسفري ن ت2ثل 
إن نفساه، ان تدن عن كل أعضاء النملان، 
الذيان يدتنان الكياان الصهيوني مغتصباً 

لألََرايِض الفلسطياية«. 
اأضااف بادر، ااًقاا ملاا أارنتاه اكالة 
»لاو اكار  لألنبااء:  الراساية  »سابتونك« 
السفري اإلرسائييل، مجرن التفكري، يف نخول 
النملاان املارصي ساأكرس قدماه، انعوته 

إَلاى الزيارة ن ت2ثلاي كاائب«. 
بيا2اا طالبت الاائبة آمااة نصري رئيس 
مجلاس النملان املرصي بأن يحيل عكاشاة 
إَلاى التحقيل اانستجواب؛ ثن ما ادله أمر 

غري مقبول.
ايف ترصيحاات أارنتهاا صحيفة أخبار 
الياو9 الحكومية، قال اكيال مجلس الاواب 
املرصي، سلي2ان الدان، الخ2يس: »الاائب 
توايل عكاشاة التقى السفري »اإلرسائييل«، 
حاييم كوريال، بصفته الشاخصية اليس 

م2ثالً للنملان املرصي«. 
اأاضح أن »املجلاس لم يتخذ أي موقف 
حتاى تأريخاه، إن إذا تقاد9 بداض الاواب 
ببيان لدراساة اثمر، ستشاكل لجاة لبحث 
املوضاوع، اإذا كان تحادث باسام املجلس 
اسيحاساب عاى ذلاك، اإذا لام يفدل ذلك 
ا2حاسابته  الشاخصية  بصفتاه  اقابلاه 

ستكون شدبية«. 
انتحاانات  مدظام  أن  إَلااى  يشاار 
االشادبية  اثللياة  االهيئاات  االاقاباات 
االشابابية يف مارص تحظار التطبياع ماع 

الكيان الصهيوني.

  - متابعات
انتقل الاظا9 الساوناني من ضفة محور املقاامة، إَلاى 
ضفة الاظا9 السادوني.. يتلقى اثَْمااَوال من السادونيل، 
اريسل أَبْاَاااء الساونان ليقاتلوا يف الايَا2َان، قبل أن يصل 
إَلاى حد إْعاَلن عاد9 م2اندة التطبيع مع الددا اإلرسائييل.. 
ا9ديد نظا9 الخرطو9 لو بيع مدلومات عن حزب الله إَلاى 

الاظا9 السدوني!
اقالات صحيفاة »اثخباار« اللباانياة يف تقرياٍر لها، أن 
املدلوماات التاي باعها الاظا9 الساوناني للخرطاو9 تتدّلل 
بطريقة ع2ل الحزب عادما كان يستخد9 اثََرايِض السونانية 

إليصال السالح إَلاى اصائل املقاامة يف غزة.
اأشاارت الصحيفاة إَلااى »أن لاذه املدلوماات يجري 
انستاان إليها ث9ل 29ع أكن قدر من املدطيات عن الحزب، 
ااساتث2ارلا يف شتى الطرق، ساواء لااحية ارض عقوبات 
عى شاخصيات لباانياة ارشكات يدتقد الاظا9 السادوني 

انهم تابدون للحزب«.
اتلفت املصاانر إَلاى أن حكا9 السادونية سايطرحون 
ملف حزب الله عى طاالاة الق2ة الدربية املرتقب اندقانلا 

يف نيسان املقبل، بهدف إنانته من 9انب الرؤساء الدرب.
االظالر لن توقف السادونية لجومها عى لباان.. اهي 
يف بدايته، بحساب ماا يؤكد مقربون من الاظا9 السادوني، 

لكن ما لو لدف لذا الهجو9؟!
حتاى اليو9، يبدا أن الاظا9 السادوني يرياد من القوى 
املوالياة له يف لباان أن تاّفاذ نئحة مطالبه، لكن من نان أن 
يبلغها نئحة املطالب لذه.. الداه لو محارصة نفوذ حزب 
اللاه يف اإلقليم، من خالل الضغط علياه يف لباان، اماده من 
م2ارسة حل الفيتو عى السياسة الخار9ية اللباانية، اماع 

الحزب من انتقان الحكا9 السدونيل علااً.
الخطاوات املاتظارة باتات مدراااة: زيانة اتارية طرن 

لباانيال مان نال الخليج من خالل عد9 تجدياد إقاماتهم؛ 
ااقاف رحالت الطاريان الخليجي إَلاى لباان اماه، ساحب 
الونائاع من مرصف لباان، عل2ااً بأن حاكم املرصف رياض 
ساالمة، قاال: إن اثرقاا9 املتداالاة بشاأن قي2اة الونائاع 

السادونية مبالاغ ايها، ااناه ن يتوقع أخطااراً عى اللرية 
اللباانية.

ايف لاذا اإلطار، يجاز9 ازراء بأن الونيدة السادونية يف 
مرصف لباان لم تدد تتجااز عتبة املئة مليون نانر!

روسيا ترد بقوة على تصريحات 
سعودية حول غاراتها يف سوريا 

  - وكاالت
قال رئيُس لجاة الدالقات الدالية ب2جلس انتحان الرايس، قساطاطل 
كوساتشاوف: إن السدونية تصف الغارات الراسية يف ساوريا بالُداْدَاان 

اتتجالل غارات تحالف ااشاطن عى لذا البلد.
ابحساب »امليانين نات« 9اء كال9 كوساتشاوف رناً عاى ترصيحات 
السافري السدوني يف موسكو عبد الرح2ن بن ابراليم الريس، الذي قال إن 

السياسة الراسية يف سوريا »ن تخد9 املصالح الراسية«.
اشادن كوساتشاوف عى أن عاماً انصف من القصاف انمريكي »أنى 

إَلاى ت2دن ناعش، أما غاراُت الطريان الرايس اأنَّت إَلاى تقلُّصه«.
اكان السافريُ السادوني قد رّصح أن املباحثات مع املسؤالل الراس 
»كشافت عان خالاات كبارية«، مضيفااً أن الرياض »تصااف الج2اعات 

املسلحة التي تحارب خارج أََراِضيها بانرلابية« عى حد تدبريه.
اتقون السادونية ُعاْدَااناً عاى الايَا2َان ماذ 11 شاهراً نمرت خالَله 
أغلاَب البُاياة التحتية لهذا البلد، اي2ا كشاف تقرياٌر لا«انئتالف من أ9ل 
مكااحاة اثسالحة«، الج2دة الفائتة، عن أنلة ن ي2كان نحصها تؤكد أن 
السادونية تساتخد9 أسالحتها التي تساتورنلا من الغرب يف اساتهداف 
املااطال الساكاية ااثعيان املدنياة يف الايَا2َان، ك2ا أنهاا ارتكبت 9رائم 
حرب يف لذا البلد حيث استشاهد اأُصيب نحو 35 ألف شاخص يف غضون 

أقل من عا9 ااحد من الُداْدَاان السدوني عى الايَا2َان.

»70« شهيدًا وأكثر من »100« جريح حصيلة 
تفجري انتحاري مزدوج يف بغداد و»داعش« يتبنى 

  - متابعات
ارتفاع عادُن ضحايا الهجو9 اننتحاري املزناج الذي اساتهدف ساوَق 
“مريدي” رشق الداص2ة الدراقية بغدان إىل أكثَر من 70 شاهيداً اأكثر من 

100 9ريح، حسب2ا أاان مصدر أماي عراقي لوسائل إعالمية.
اكان مصادٌر يف الرشطة الدراقية، قد أاان صباح أمس اثحد 28 اناير 
باأن حصيلاة التفجريَيان اننتحاريال ناخل ساوق مريادي رشق بغدان 

ارتفدت إىل 28 شهيداً ا62 9ريحاً.
اقال املصادر إن الحصيلاة الاهائية للتفجري الذي نفاذه انتحاري عى 
داً ُقْرَب محال لبيع الهواتف اساط ساوق  نرا9اة نارية، ااساتهدف تج2ُّ
“مريادي” يف مديااة الصادر رشق الداص2ة بغادان، بلغات 28 قتيالً ا62 

مصاباً، بياهم أطفال.
اأضاف املصدر أن قوة أماية قامت باقل املصابل إىل أقرب مستشافى 

لتلقي الدالج ا9ثث القتى إىل نائرة الطب الدديل.
من 9هتها ذكرت قااة راسايا اليو9، أماس اثحد، أن عرشات الضحايا 
سقطوا 9راء انفجار عبوة ناسفة يف سوق “مريدي” ب2دياة الصدر رشق 

الداص2ة بغدان.
ااستاكر رئيس مجلس الاواب سليم الجبوري، التفجري الذي استهدف 
مدياة الصدر رشقي بغدان، اي2ا نعا اث9هزة اثماية اىل الحد من الخراق.

اساتاكر رئيس مجلاس الاواب ساليم الجبوري، اثحاد، التفجري الذي 
اساتهدف مدياة الصدر رشقاي بغدان، اي2ا نعا اث9هازة اثماية إى الحد 

من الخراق.
اقاال الجبوري يف بيان له، “نساتاكر تفجريات مديااة الصدر”، ناعياً 
اث9هازة اثماية كاااة اىل “راع حالة التألب اأخاذ الحيطة االحذر للحد 

من لذه الخراق”.
لذا اأعلن تاظيم ناعش اإلرلابي مسؤاليته عن الهجو9.

خمسة قتلى يف إطالق نار 
بواشنطن 

  - متابعات
أكادت السالطات اثَمريكية يف مقاطدة ماساون بونية ااشااطن، أن 
خ2ساة أشاخاص ُقتلوا، الج2دة، بياهم مسلح مشاتبه به بدد إطالق نار 

اموا9هة مع الرشطة يف مازل بواشاطن. 
اقاال نائاب قائاد رشطة ماساون، رياان سابريلاغ: إن ر9االً اتصل 
ب2سؤايل الرشطة، اأبلغ عن إطالق الاار عى طفلل اامرأة اشخص آخر. 
 اأضااف سابريلاغ أن الرشطة طوقات املازل القريب مان بلدة بيلفري 
-الواقدة عاى بدد أربدل كيلومرتاً غربي ساياتل- الكاها لم تدخل املازل 

بشكل اوري ثن املشتبه به كان يح2ل مسدساً. 
اأكد مكتب قائد الرشطة مقتل أربدة أشخاص امشتبه به.

  - وكاالت
الدادا  ازراء  رئياس  اعتان 
نتايالاو،  بايامال  »اإلرسائيايل« 
مسااء الخ2ياس، ترصيحااِت نظريه 
النيطاني نيفيد كامريان حول البااء 
انستيطاني يف القدس الرشقية »بديدة 
»الحقائال  تالماس  ان  الواقاع  عان 

التأريخية« عى حد قوله.  
ترصيحاات  يف  نتايالاو  اقاال 
تااقلتهاا تقاريار عنية أن »السايانة 
اإلرسائيلياة عاى القدس لاي احدلا 
من تحاااظ عى سايانة القانون عى 
الج2يع، الو اثمار املددا9 يف الدراق، 
الايَا2َان، سوريا، ليبيا، اأ9زاء كبرية 
من الدالم الدربي، ب2ا يف ذلك السالطة 
الفلساطياية اقطااع غازة«. حساب 

قوله. 
َاأضاف »السايانة اإلرسائيلية لي 
الض2انة الوحيدة لألمن، امن املهم أن 
يتذكار 29يع أصدقائاا يف أارابا، لذه 

الحقيقة البسيطة«، ك2ا قال. 
رناً  نتايالاو  ترصيحاات  9ااءت 
عى ما قالاه رئيس الوزراء النيطاني 
أثاااء  ُصاِد9َ  إناه  كاماريان  نيفياد 
زيارته للقادس الرشقية، حيث اصف 
كاماريان خاالل 9لساة يف مجلاس 
الد2و9 النيطاني البااَء انساتيطاني 
الرشقياة  القادس  يف  اإلرسائيايل 
با«الصاان9 حقاً«، مع التأكيد عى أنه 

»صديٌل قويٌّ إلرسائيل«. 
اقال كاماريان »يُدرف عاي كوني 
صديقاً قويااً إلرسائيال، الكن يابغي 
القاول إن املارة اثاىل التاي ُزرت ايها 
القادس كانات لدي 9ولاة حقيقية يف 
أنحااء لاذه املديااة الرائداة رأيت ما 
حادث ماع التطويال الفداال للقدس 
الرشقية، القادس الرشقية املحتلة، إن 

ذلك صان9 حقاً«. 

نتنياهو: السيادة »اإلسرائيلية« على القدس الضمانة الوحيدة لألمن 



أين هو ُبركان 
الشر وجذوُره؟

كلمــــــة أخـــــيرة 

العالمة/ محمد محمد المطاع 
أَمرياكا  ترياُد  مااذا 
َاإرسائيال َاالسادونية من 
الي2ََان َاأذنااب مثّلث الرش 
َالذا الحشاد كله براً َابحراً 
الفضائياات  َالاذه  َا9اواً 
التي تبث الكاذب َااإلر9اف 

ليَل نهاَر؟
لال )أن( الي2ََان يصاع 
َاقاد  الذرياة  القابلاة 
اساتخدمها يف اليابان اَقتََل 
مئات اآلنف لاااك؟ أ9 أنه 
ن يازاُل يساتخد9ُ الساالَح 
املحّر9 االقااباَل الداقونية 
أ9 أناه يو9ّاه ساالَحه إىَل صادار املدنيال أَْا أناه يقصاُف 
املستشافيات ايقتال مرضالاا أَْا أناه يرسال اننتحاريل 
باثحزمة الااسافة إىَل بيوت الله املسا9د ليقتل املصلْل الم 
ماا بال راكع اساا9د اخطيب اساامع أ9 أناه تحالف مع 
املغاول االتتاار عى مائه َاسابدل طائرة تقصاف ُكّل يشء 
حتاى املوتى يف قبورلم؟ أ9 أن مصاناع الدالم ت2ُدُّه بأحدث 
اثسالحة التاي ن تبقي ان تاذر؟ أ9 أنه اتح خزانتَاه املاليَة 
الضخ2اة َاأرىش الذين كانوا يف شادوبهم أحراراً َاحّولهم إىَل 
عبيد امن ذلك الساقطل يف 9اره القريب »ليخربوا« شدبهم 
َايثريالاا اتااًة ساوناَء؟ أ9 أن له ساوابُل يف ا9اون ناعش 
َاالقاعدة َاالتكفرييل َاأنه قد أللك الحرث َاالاسل يف اثاغان 
َايف الدراق َايف سوريا ايف ليبيا َاأن الفتاة التي تطل بقرانها 
يف الدالام لي َمن صااع يده امن سادانة ماليته الضخ2ة؟ 
أ9 أناه ارت2اى إىَل أحضاِن قاوَّة عظ2ى ليط2نَئ عاى ُلويته 
الرشيارة َايقتال َايدّمر َايحارق اثخار َااليابس اظهره 
مارزاح إىَل ظهر أَمرياكا ابريطانيا َاإرسائيال التي حّركت 
طائراتها إىَل قاعدته الحربية بأسالحة شاديدة اننفجار؟ أ9 
أنه قا9 ب2حاارَصة 9اره القريب براً َابحراً َا9واً َاماع حتى 
نخول عاالج املرىض احتاى حليب اثطفال، الم يسا2ح إنَّ 
بساكاكل ناعاش َاالقاعادة َاالتكفرييل؛ ثن لاذا الثالثي 
لاو من صااعتاه َاقد اقرتب من مه2ته يف الدراق َاساوريا، 
َاقاد بادأت طالئده تصال إىَل 9ااره القريب َامداه ع2الء يف 
الفضائياات يتاقلاون مان قاااٍة إىَل أخرى َالم يشاتهران 
بصااعاة الكاذب َاتتد2د أن يكونوا مان اثراذل اِمن الذي ن 

ماَء يف ا9ولهم؟!.
إذَا كان لاذا كلاه صاانر من الي2ََان َاكثريٌ مااه لم يذكر 
اإنااا كي2ايل ماصفون نَضُع لذا كله أََماا9 الدالم الذي لم 
ياغ2س يف لذا اإل9ْاَرا9، اإن َحَكَم بإنصاف َاإن سوف نقوُل 

لذا كله لم يكن صااعة ي2اية.
 إبحثوا مان لي الدالة أَْا الدال التاي ت2تلك أضَخَم ثراة 
يف الدالام َاَمن لاي الدالة أَْا الادال التي ُحكَّامها سافهاء 
يحرمون شادوبهم َايوّظفوا لذه الثراات يف إشدال الحرائل 
يف الدالام َاالقتل الدنيء السااقط َاباّث التفرقة حتى يبقى 
الدالم يقتل بدُضاه بدضاً َالم ي2رحون َايدخاون َايلدبون 
لدبة الجاللية، ابحثاوا عن ُكّل كل2ة 9اءت يف لذه الصفحة 
َاُكّل حارف غرساه الِحاْن يف لاذه الوريقاة َانققوا ساوف 
تجادان الي2ََان بريئااً براءة الذئب من ن9 يوساف، َاساوف 
تجدان لذا الشادب الي2ََاي يزأر كزئري اثسد يف الجبهات رناً 
عى لذا الظلم، َاساوف تجدان شدَب الي2ََن أرشف شدب يف 
ا نااعه  الدالام ن يدتدي عى أحد َان يتآمر عى قتل أحد، َاأمَّ
عان الدرض َاالدين َاالوطن اال بد أن يسا2َده الدالم َاقد آىل 
عى نفسه أن ن خيار إنَّ الوقوف بحز9 َاقوة يف ا9ه أعدائه، 
اإذا رأيتم الطيور تغّطي اضاء الس2اء َارأيتم احوَش الدالم 
قد كارّشت أنيابها ااتحت شاهيتها اإنها تاتظر اريساتها 
اَعيونها مشدانة إىَل الجبهات َاالُغزاة َاعبيد املال يذلبون إىَل 
بُُطون السباع َاإىل تحت مخالب الطيور قبل أن يجهز عليهم 
أبطاال الجبهاات.. َامن شادة الرعب ن يت2الكاون ملوا9هة 
ر9اال الله ايذلباون إىَل مصريلم َاتكون الطيور َاالساباع 
لاي قبورلام َامرقدلام اثخري، َاماا عى زع2ائهام الذين 
تحولاوا إىَل عبيد إنَّ أن يدّزاا عوائلهام َايط2اوا لذه الدوائل 
بأن مقاتليهم يف بُُطوٍن محفوظة حتى يأتي اعُد الله، َاعاده 

سيسحبون عى ا9ولهم إىَل 9هام َابئس املصري.
 َالكاذا أنت يا ي2ن َالكذا 9بهاتك التي صدق عليها قوُل 

الشاعر:
َااخفت ألل الرشك حتى أنها

لتخااك الاطف التي لم تُخلل

اقاد خااك املرتزقاُة َاذلباوا إىَل بطون الساباع َاالطيور 
قبال أن تغارَس املوَت يف أ9ساانلم، مناٌك عليكم يا أُُساون 
الجبهاات، َاأت2اى أن يكوَن بياكام ُكلُّ ي2اي غيور عى نياه 

َااطاه.

 سياسية- شاملة
تصدر كل اثال اخ2يس

اجلهاد في س���بيل الله قتاٌل وتَ�َح�ّرٌك عام في مواجهة أولئك الذين ميثلون شراً 
�َغ�اة؛  عل���ى احلياة وعلى البش���رية وعلى الناس، املعتدين املفس���دين األَْش���َرار الُطّ
ملواجهة ش���رهم ملواجهة طغيانهم ووفق الطريقة التي رس���مها الل���ه: »َوَقاِتلُواْ ِفي 

َسِبيِل اللِّه الَِّذيَن يَُقاِتلُونَُكْم َولَ تَْعتَُدواْ ِإَنّ اللَّه لَ يُِحِبّ الُْمْعتَِديَن«.
السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي  الددن )ل10( انثال ل2 اناير 92016  املواال 21 29ان اثال 37ل1لا

يتحارَُّك مرتزقاُة حزب اإلْصاااَلح نساتقطاب اتج2يع الشاباب الذين سابل 
َاتربوا يف مدارِساهم اثقفولم بثقااة الولابية اأثراا ايهم. اذلك ليتم إْرَساالُهم 

إَلاى 9بهِة مأرَب أَْا غريلا.
ايغرانهام بالتجايد يف صفوف ما يسا2ونه 
بالجياش الوطااي }9ياش الخوناة ااملرتزقاة 

االد2الء{، ايددانهم باملرتبات املغرية.
ااوق ذلك يلقي عليهم َمَشايخ الولابية من 
أمثاال شابيبة اصدرت اغريل2ا مان املحّرضل 
ُخطبااً امحاارضاٍت؛ بقصاد التدبئاة القتالية 

املداوية الجهانية.. 
اِهيْاد؟ الاا نضع سؤانً: من لو الشَّ

الذيان يقاتلاون  الشاباِب  إَلااى  إذا نظرناا 
مان أ9ل رشعياة لااني الذين يتج2داون من 
محااظااٍت شاتى اساتجابًة للتحرياض الاذي 
ت2ارسه عاارُص حزب اإلْصاااَلح مستخدمًة ُكّل 
اسائل التواصل اإن من ُقتل ماهم ن ي2كن أبداً 
أن يكون شاهيداً بل قتيُل ع2اى اضاللة اقتيل 

باطل الوى لألسباب اآلتية:-
1 - ثناه يقاتل يف صفاوف املدتدين الظاملل؛ 
ثن الحارب عى الي2ََن لي ُعااْدَااٌن 9يل. اليس 
له أيُّ مساتاد رشعي ن من كتاب ان من ُسااة. ان تقرلا أَيَّة رشيدة سا2ااية ن 

يقرلا أَي ترشيع برشي.
اليس لااك نليل ااحد يجيز قتل اثَْطَفاال االاسااء ااملدنيل اآلمال يف بيوتهم 

أَْا مصاندهم أَْا مزارعهم أَْا مدارسهم.
2 - حتاى املقاتلل من الجيش االلجان الشادبية ن يجاوز قتلهم، امن قتلهم 
اهو متدد امدتد، سواٌء أكان أ9َابياً أَْا ي2اياً مرتزقاً؛ ثن الجيش االلجان الشدبية 
يف موقف نااع رشعي عن الدين اإلْسااَلمي اعن الوطن. ثن الخليجيل اأسيانلم 
اثَمريكيال يريدان أن يجدلوا ماه الدين شاكالً ارسا2اً مشاولاً. نيااً ليس ايه 
موا9َهٌة لل2اكرات ان مقارعة للظلم االظل2ة، بل ايسدون إَلاى الت2هيد االتهيئة 
لتساليم الباالن لتاظيم ناعاش االقاعدة الذيان ن صلة له2ا باإلْساااَل9 ان بددله 
ارح2تاه اأَْخاااَلقه. اما حصل ايحصُل يف الجاوب شاالٌد عى عبثية الخليجيل 
اُخبث أسايانلم اثَمريكان. ان يخفى عى أحد اثط2ااُع اثَمريكية االخليجية يف 

املوقع الجغرايف للي2ََن ايف ثراات امقدرات الي2ََن.
3 - امن اثسباب التي مدها ن يدتن قتى املرتزقة من حزب اإلْصاااَلح شهداء 
أنهام يف 9بهة ااحدة ماع املاااقل حلفاء أَمريكا اإرسائيل من آل سادون اعيال 

زايد.
بل يشااركون أَمرياكا يف قتال الجياش الي2ََاي االلجان الشادبية؛ ثن طائرات 
انساتطالع القتالية اثَمريكية )بادان طيار( تقو9 بت2شايط 9بهات القتال ضد 
املجالديان من الجيش االلجان الشادبية امان ثم تدطي البالغاات االتو9يهات 
ملرتزقاة حزب اإلْصاااَلح ليتحركاوا براً. اتقو9 تلك الطائارات بتقديم اإلحداثيات 

لطائرات f16 التي تتحرك ب2وااقة أَمريكية لتوار تغطية 9وية لل2رتزقة. 
ابدد لذا ا2ن اثماني الشايطانية أن يزُعَم مرتزقُة حزب اإلْصاااَلح أن قتاللم 
شاهداء اهام أبدد ما يكون عن الشاهانة اعان الجاة اليس لهام إن مصري ااحد 

الو 9هام.

 القاضي/ 
أحمد مفتاح

املرتزقة وأماني الشهادة 

الواليات الشيطانية املتحدة
إىل الوالياِت الشـيطانية المتحدة بعـد اللعنة عليك وعىل 
أمثالـك، لـك أن تعلمـي أنه ليـس غامضاً عىل شـعبنا أنك 
المسؤولُة المبارشُة ليس عن هذا الُعـْدَوان فقط، ولكن عن 
ُكلِّ مـا تُمــُرّ به المنطقة من نكبات، وما أوردته صحيفة 
أَمريكية من أقوال للمتحدث الرسـمي يف القيادة المركزية 
للقوات الجوية األَمريكية يكشـفُ فيها بالمعلومات بعضاً 
من حجـم المشـاركة يف الُعـْدَوان عـىل اليََمـن، إنما تفيُد 
ليـن واألغبياَء عـى أن يدركوا أن الحرَب ليسـت  المضلَـّ
طائفيـًة، وأن السـعودية بكل ما لديها مـن عقاالت بعير، 
وأحزمة تفجير، ليسـت سـوى حمـاٍر تركـُب عىل ظهره 
، ثم ترمي بـه للغربان  الواليـات المتحـدة إىَل أن ينكـِسَ

والنسور.
وما يجُب أن يعلَمه العالَُم وأن تدرَكه واشنطن أن شعبَنا 
اليََمني وإن كانت تنقُصه تفاصيُل حجم المشاركة، فهو ال 
تنقصه المعرفة الكاملة واليقين القاطع والبصيرة النافذة 
بـأن الُعــْدَواَن مـن أساسـه: أَمريكيُّ األمـر والتخطيط، 
أَمريكي اإلسـناد والتنفيذ، أَمريكـي اإلْجـَرام والتوحش، 
وأن السعودية كما هي إرسائيل أَْيضاً – عىل ُكّل ما هما فيه 
من دموية – فإنما هما خطيئٌة من خطايا أَمريكا، وجريمة 

من جرائم واشنطن.


