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رئيس اللجنة الثورية يطالب بتشكيل لجان دولية للتحقيق يف جرائم العدوان

2
م�صرع 25 من 

املرتزقة يف حماولة 
فا�صلة للتقدم باجتاه 

مفرق اجلوف

مسلحون 
يختطفون ضابطًا 

إماراتيًا رفيعًا 
في مأرب

2
القوة الصاروخية 
للجيش واللجان 
الشعبية تدمر 

خمسة زوارق حربية 
قبالة سواحل 

المخاء بتعز

3
أسير سعودي 

مخاطبًا قيادة بالده: 
اليمن ليس عدونا

9
العدوان يستهدف 

المصانع مجددًا 
لتركيع الشعب 

اقتصاديًا

كنا و ُعدنا والبادئ أظلم

قصة السيطرة على أكرب املواقع السعودية االسرتاتيجية )الدود(
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العدو السعودي يفشل يف إستعادة الربوعة بعد قصفها 350 غارة

إنتصارات متوالية للجيش واللجان الشعبية في جيزان والعند ومأرب والجوف

توشكا 6 باملرصاد
 109 قتلى بينهم طيارون من جنسيات مختلفة ومصرع كبير مستشاري 

بالك ووتر وتدمير طائرات أباتشي وعربة اتصاالت من الطراز الحديث
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رئيس التحرير:
صني الدروانل

مدير التحرير:
أحمد عاووع

رئيس قسم التصحيح:
محمد عيل الباشا

الدالقات الدامة والتوزي1:
تلفون:01314024 – 736891529

الداوان: صنعاء – شارع المطار- جوار محالت الجوبي
 عمارة منازل السعداء- تلفون: 01314024
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  - خاص:
أحبََط صااروُخ توشاكا كداعته مخططاً جدياداً لتحالف 
الددوان األمريكل السادوعي واملرتزقاة يف الزحف عىل مدياة 
تداز من قاعادة الداد الجوية يف محااظة لحج، حيث ساقط 

الصاروُخ عىل تجمداتهم ليحولهم إىل أشالء ممزقة.
وقالات مصااعر خاصاة إن الدادواَن كان عاىل اساتدداع 
للزحاف إىل تدز عاىل رأس قاوة قوامهاا 000ل مقاتل، حيث 
أرسال ماها 500 إىل تدز يف وقت ساابل قبل أن يفشل توشكا 

لذا املخطط.
وأوضحت مصااعُر مّطلدٌة، أنَّ الجيَش واللجاَن الشادبية 
حصلاوا عاىل مدلومااٍت اساتخباراتيٍة عقيقٍة، تفياُد بوجوع 
حشاوٍع عساكريٍة تساتدد لالنقضااض عىل محااظاة تدز، 
اباغتهام أبطاُل القاوة الصاروخية التابداة للجيش واللجان 
الشدبية بصدقٍة صاروخيٍة، بدَّعت جمَدهم وناثرت أشالَءلم، 
ورصعات ألامَّ قاعاتهام وعّمرت أحادث مدداتهام وعتاعلم 
الحربل. واعتن مراقبون عساكريون، أن عمليَة توشاكا تَُددُّ 
انتصاراً اساتخباراتياً بالدرجة األوىل؛ كونهاا جاءت بااًء عىل 
مدلوماات عقيقة أجااعت قياعة الجيش اساتغاللها يف الوقت 

واللحظة املااسبة.
كما أوَضَح مصدٌر مساؤوٌل يف املاطقة الدساكرية الرابدة 
بمحااظة تداز: إن حصيلَة الرضبة الصاروخية ليل السابت 
عىل قاعدة الداد الجوية بمحااظة لحج، شملت مقتَل وجرح 
مئاات الغزاة وتدماري الدديد من اآلليات الدساكرية واملددات 

القتالية الحربية املتطورة كانت بحوزتهم يف القاعدة.
وذكر املصدر، أن عادَع القتىل بلغ ا10 بياهم طيارون من 

جاسايات مختلفة  وجاوع من بالك ووتر األَمريكية ومرتزقة 
سوعانيون ومن جاسيات أاريقية.

وأكد املصدُر أن الرئيَس التافيذي الجديد لرشكة بالك ووتر 
األماياة األَمريكياة الكولونيل »نيكونس بطارس« األمريكل 
الجاساية بل عرشات املرتزقة واملأجورين ممن جلبتهم بالك 
ووتر للمشااركة يف الددوان الني عىل اليمن- ُقتلوا بالرضبة 
الصاروخياة الاوعياة، مشارية إىل أن مان بال القتاىل كبري 
مستشاري بالك ووتر ولو رجل عين إيطايل عمل سابقاً بقوة 
الجباال اإليطالية األشاهر عاملياً ورجل عيان آخر حاصل عىل 
لقب كارعياال. مشارياً إىَل أن الصاروَخ انفجر بمواق1َ وغرف 
عملياات وسااحة تدريب خاصاة بالغزاة وصهارياج الوقوع 
الخاصة بهم يف قاعدة الداد وأسفر عن تدمري طائرات أباتيش 
وانتهااء مكتب بالك ووتر. ناتاً إىَل أن الدملية أسافرت أيضاً 
عن احرتاِق 1ل طقماً عساكرياً، وعربة اتصاانت من الطراز 
األحدث عاملياً جراء انفجار مخزن الصواريخ بالقاعدة، والتل 
اساتمرت الحرائال ايها مشاتدلًة لوقت طويل وساط حالة 

إرباك ساعت قوى الددوان.
ويف نفس الساياق، كشاف املصدُر أن الددواَن جّهَز كتيبًة 
مازوعًة باملدرعاات والدرباات ومختلاف اآلليات الدساكرية 
واملرتزقاة للتحرك، بدد اجر األحد إىَل تدز، ولكن توشاكا كان 

عىل املوعد تماماً، وأاشل مخططاتهم كلياً.
لاذا ويُذَكاُر أنَّ لاذه الدمليَة لل الساعساة مان نوعها 
تستهدُف قواِت الغزو عىل األرايض اليماية كانت آخرلا إطالق 
صاروخ توشكا عىل مدسكر البريق بمحااظة مأرب، أسفرت 
عن مقتل وجرح الدرشات من الُغزاة بياهم جاسيات سدوعية 
وإماراتياة، باإلضاااة إىَل مرتزقة رشكة باالك ووتر، وتدمري 
غراة عمليات الغزاة َوماظوماة مراقبة متطورة من ضماها 

طائرات تجسس وأنظمة رصد ومراقبة.

  - خاص:
أحَرَزت قواُت الجيش واللجان الشادبية 
خاالَل اليومل املاضيال تقدُّمااً يف ماطقة 
األقاروض باملرساخ بدد مداارَك ضاريٍة م1 
مرتزقة الددوان الذين قاموا بهجوٍ  ااشاٍل 

للسيطرة عىل مديرة املرساخ.
أبطااَل  إن  ميدانياة  مصااعر  وقالات 
الجيش واللجاان تمّكاوا من عحار املرتزقة 
من ماطقاة الرايد والسايطرة عىل ماطقة 
الساويدة، كما تم تدمريُ ثالث آليات للددو يف 

لذه املاطقة.
بالتزاُمان  اننتصااراُت  لاذه  َوتأتال 
القاوُة  تحرُزلاا  انتصااراٍت عظيماٍة  ما1 
انحياوق  مفارق  محياط  يف  الصاروخياة 
الوازعياة،  بمديرياة  الصاماات  وماطقاة 
وإحاراق عباباة للمرتزقاة عااد الرشطاة 
إعارة  انرشاف جاوار  بحاوض  الدساكرية 

األمن وسط املدياة. 

عاعاش  تاظيام  يف  القيااعي  ونقاى 
عبدالدزيز سايف السبئل مرصعه م1 اثال 
من مرااقيه وأصياب ثالثة آخرون يف تباعل 
إلطالق الاار نشاب إثر خالاات بل عاارص 
املرتزقة يف مدياة تدز، وذلك بدد مرصع األخ 
األكان لدبدالدزيز السابئل املدعاو عبدالله 
سايف السابئل القياعي يف عاعش قبل شهر 

يف جبهة املرساخ. 
أمايااً، عقادت قيااعُة األجهازة األماية 
والدساكرية يف تداز اجتماعاً اساتناائياً، يف 
سبيل إرساِء األمن يف محااظة تدز، وإعاعة 
تشكيل املؤسسات الدسكرية وتكامل مهمة 
األجهزة األماياة والدساكرية املختلفة بدد 
الفاراغ األمال الاذي عانت مااه امُلحااظة. 
وُعقد اللقاء برئاساة املحااظ األستاذ عبده 
محماد الجاادي، وبحضاور قائاد املاطقة 
الدساكرية الرابداة قائاد اللاواء 35 مدرع 
اللاواء عبدالله يحيى الحاكام املدروف بأبو 
عايل الحاكم، وقائاد محور تدز قائاد اللواء 

22 حرس اللاواء حموع علمش، ومدير أمن 
املحااظة الدميد أمال البحر، ووكيل وزارة 
الداخلياة لشائون األمن اللاواء عبدالحااظ 
الساقاف وعادع مان القااعة الدساكريل 

واألمايل وقياعات اللجان الشدبية.
َوشّدع املجتمدون عىل التحيل باملسئولية 
الوطاياة التأريخياة ورضورة إعااعة األمن 
وانستقرار إىل امُلحااظة والتصدي للددوان، 
والدساكرية  األماياة  املؤسساة  وعاوعة 
للقياا   الشادبية  اللجاان  ما1  بالتدااون 
بمهامهاا باروح عالياة ومسائولية أكان 

ملواجهة التحديات الكبرية التل تواجهها.
 وععا محااظ املحااظة قاعَة املؤسسات 
األماية والدساكرية إىل الدمل بروح الفريل 
الواحاد مان أجال الداااع عان املحااظاة 
واملرتزقاة  الدادوان  مشااري1  وإاشاال 
وتدزيز األمن وانساتقرار ايها، كما ععا إىل 
اليقظة ورا1 الجالزية األماية والدسكرية 
والتصاّدي لالختالنت األماية التل تهدع أمن 

واستقرار املحااظة. 

ويف ذات الساياق قاا  مرتزقاُة الددوان 

يف مديرياة الشامايتل بالُحجرية بتساليم 

الحجرياة لداعاش وتهيئة املجتما1 للقبول 

بالقاعدة ومن ثم تمكياها من السيطرة عىل 

لذِه املااطل.

 جاء ذلك يف اجتماع أول أمس الذي عقَده 

التكفاريي أباو الدبااس م1 املدعاو عدنان 

الحمااعي يف ماطقاة الدال مركاز مديرية 

املواساط، حيُاث التاز  الحماعي بتساليمه 

كاااة املااطل التال تخَض1ُ لقياعتاه ابتداًء 

مان مديريته املواساط، وكخطاوة أولية تم 

تطديُم ُكّل الاقاط الرئيسية والجبهات التل 

يُسايطر عليهاا مرتزقة الحمااعي بداارص 

مان القاعدة املرتبطة بأبو الدباس مبارشة، 

وتوّزعات لذه الداارص عاىل نقاط املرتزقة 

ومدسكرلم يف الدل مركز مديرية املواسط.

  - خاص:
تلّقت قاواُت الغزو واملرتزقة صفدًة جديدًة 
يف جبهاة الجوف، وارت تُجاارُّ أذياَل الهزيمة، 
مخّلفاًة وراَءلاا الكنريَ من القتاىل والجرحى، 
إَضاااًة إىل خساائَر ااعحاة يف الدتااع خاالل 

اليومل املاضيل. 
وأكد مصدر عسكري بمحااظة الجوف أن 
أبطااَل الجياش واللجان الشادبية تمكاوا من 
عحر املرتزقة من ماطقة الصنين باملحااظة، 
كاناوا تساللوا إىل عدع من املواقا1 يف الصنين 

بمديرية خب والشدف.
الجياش  وحاداِت  أن  إىل  املصادُر  وأشاار 
واللجان الشادبية نّفذت عمليًة مواقًة أعَّت إىل 
تطهري ُكّل تلك املواق1 التل كان قد تمركز ايها 

املرتزقة وكبّدولم خسائر كبرية.
وذكار املصدر أن مان بل الجرحاى الذين 

أصيباوا يف الدملية املدعو صالح الروساا قائد 
مليشايات املرتزقة يف الجوف، ايما ُقتل الدديد 

من مرااقيه. 
وساند طرياُن الددوان املرتزقة بحوايل مائة 
َ  باتجاه مفرق  غارة، ثم حاول املرتزقاُة التقدُّ
الجاوف، لكاهم واجهوا رضباِت أبطال الجيش 

واللجان الشدبية واروا مهزومل.
وقالت مصاعر عساكرية لصحيفة »صدى 
املسرية« إن 25 مرتزقاً لقوا مصارَعهم يف لذه 
املواجهات، كما تم تدمريُ مدرعتل وآلية تابدة 
ملرتزقاة الدادوان يف ماطقة كواال بمحااظة 

مأرب.
موضحاة أن الزحف كان كبارياً جداً وكان 
من شامال املنلاث وجاوب املنلاث، لكن أبطال 
الجيش واللجان الشادبية كانوا لهم باملرصاع 

وأحبطوا لذه املحاولة.
وحصلات الصحيفاة عىل عدٍع من أساماء 

املرتزقة القتىل يف منلث الجوف ولم:
1- الدقيد الدوحمل قائد كتيبة.

2- محمد مبخوت رسحان
3- نجل القياعي سالم أحمد طوحل.

ل - حسن ناجل عربان 
5- القياعي مبارك منوك الرقيب.
6- القياعي سديد صالح األقرع.

7- محمد يحيى طوحل
8- نجل القياعي نارص مبارك البخيتل.

ا- قياعي يدعى ابن ذيب عربان.
كما حصلات الصحيفة عىل بدض أساماء 

املصابل من القياعات امليدانية ولم:
1- حاتش يحيى سيف رقيب.

2- اريد زايد البخيتل.
3- مان1 علاان.

باإلضااة اىل عارشات القتىل والجرحى من 
املرتزقة.

إىل ذلك أااعت مصاعر مطلدة أن مسالحل 
من مرتزقة الدادان ياتمون إىل قبيلة الجدعان 
قاماوا باختطفوا ضابطااً إماراتيااً راي1 عىل 
األمريكال  الدادوان  طاريان  قصاف  خلفياة 
السدوعي لتجمدات مرتزقة من أبااء القبيلة.
وأضاف املصادر القبيل أن طاريان الددوان 
األمريكل السادوعي قصف يو  أمس السابت 
لقبيلاة  ياتماون  قبليال  ملسالحل  تجمدااً 
الجدعاان ما أعى اىل مقتل املدعو مبارك منوك 
رقياب وعدع من أباااء الجدعان بغاارة جوية 
ولو ما ععا بدض القبليل اىل اختطاف ضابط 

اماراتل .
وأشاار املصادر ان انماارات تُحارك بدض 
املشاائخ القبليل يف مأرب سدياً للتوسط لدى 
خاطفل الضابط انماراتل لإلاراج عاه مقابل 
عا1 »الدية« يف القتىل الذين ساقطوا اثر الغارة 

الجوية .

احلديث الطراز  من  ات�صاالت  وعربة  اأبات�صي  طائرات  وتدمري  ووتر  بالك  م�صت�صاري  كبري  وم�صرع  خمتلفة  جن�صيات  من  طيارون  بينهم  قتلى   109

توشكا يسحق الغزاة واملرتزقة يف قاعدة العند ويفشل خططهم

تدمري 3 اآليات للعدو يف منطقة ال�صويدة واجتماع للمحافظ وقيادات ع�صكرية ملناق�صة اإعادة االأمن للمحافظة

مرتزقة العدوان ُيسّلمون الُحجرية لداعش يف محافظة تعز

دحر مرتزقة العدوان من منطقة ال�صربين مبديرية خب وال�صعف واإ�صابة قائد ملي�صياتهم
مصرع 25 من املرتزقة يف محاولة فاشلة للتقدم باتجاه مفرق الجوف ومسلحون يختطفون ضابطًا اماراتيًا رفيع يف مأرب

يف لقائه باملشائخ والشاخصيات انجتماعية القاعمل من 
مديرياة ماباه لم يدن حدياث األخ محمد عايل الحوثل رئيس 
اللجااة النورية الدليا حل تطرق ملمارساات الفسااع الكبرية 
التال ارتكبهاا الحاكا  يف الساابل مان األحازاب السياساية 
والشاخصيات التل تقف اآلن م1 الددوان، وتأكيده عىل أن لدى 
اللجاة النورية تقارير موثقة تنبت اساعلم، لم يدن أن اساع 
اليو  سايكون بماأى عن محاربة النوار كما اهم البدض، بل 
منل رساالة واضحة للشادب باأن عجلة محاربة الفسااع قد 
عارت، وساتمر عىل نقاط الفسااع لتساتأصلها يف مهدلا، بما 

يحول عون تشويه ثورة 21 سبتمن..
وما لل إن أقل من 72 سااعة حتى أعلات اللجاة الرقابية 
الدلياا عان إحالة أحد مادوبيهاا إىل الجهاات املختصة بتهمة 
اختاالس املال الدا ، يف ترجمة واضحاة لتوجه اللجاة النورية 
الدليا الهاعف إىل اتاح ملف لطاملا حاول البدض جدله مطويا 
حتى إشادار آخر، ولو ماا منل تحديا إضااياا أمامها يف ظل 
تركيزلاا عاىل مواجهة الدادوان وإعارة الدولاة رغم الظروف 
الصدباة والحصار الخانال الذي يفرضه عىل الشادب اليمال 

طوال ما يزيد عن الدرشة أشهر..
الخطوة يف حد ذاتها لل ملمح من مالمح صموع اليمايل، 
وعزمهم األكيد عىل مدالجة انختالنت عون تسويف أو تأجيل، 
وتدان عن شاجاعة أعبياة تتحىل بهاا اللجاة الرقابياة الدليا 
كونهاا تحيل أحد مادوبيها للجهات املختصة بتهم اسااع، ما 
يداال أن يد القانون والددالة ساتطال الجمي1 عون اساتنااء، 
كما أنها خطوة مهمة قطدت السابيل أما  أبواق الددوان من 
املرتزقاة والدمالء الذين يساتميتون لتشاويه الناوار واللجاة 
النورية، وتدد بارقة أمل لتطبيل مبدأ »الشفااية« عىل الواق1، 
وسيأمل الشدب تتاليها بحل كل من تجرأ عىل نهب املال الدا ، 
ولل عانة يف املقا  ذاتاه لريعوي املفسادون والطامحون يف 

استغالل ظرف الددوان لرسقة الشدب..
الخطاوة التال أتت مدنة عان رغبة أبااء الشادب اليمال 
لان تمر مرور الكارا ، بل إنها ستشاجدهم عىل أن يمارساوا 
جهوعا جماعية يف محاربة الفسااع، من خالل رقابة مجتمدية 

يمارسها كل مواطن رشيف يف مختلف مواق1 الدمل..
ماا يدال حرباا أخارى يخوضها الشادب ضد املفسادين 
وعمالء الددوان ومرتزقته، سيكون الارص ايها حليف الشدب 
ن محالاة بفضال اللاه وبمطابقاة األقاوال لألاداال وصدق 

الرجال..

ومضة:
كما يوال الله تداىل أبطال الجيش واللجان الشدبية لتلقل 
املدتدين ومرتزقتهم رش الهزائم، سايوال مكااحل الفساع يف 
مدركتهم م1 املفسدين، الاكن جميدا عاد مستوى املسئولية.

ضبط حالة فساد والبقية تأتي..

 مسافات

هاشم شرف الدين 

رئيس اللجنة الثورية العليا يطالب 
بتشكيل لجان دولية محايدة للتحقيق 

يف جرائم العدوان على بالدنا
  - خاص:

اتهم رئي�ُس اللجنة الثورية العليا محمد عيل الحوثي تحاُلَف العدوان األمريكي الس�عودي 
بخ�ْرِق القوانين وانتهاك األعراف الدولية ومواثيق األمم المتحدة. وقال الحوثي يف بيان له رداً 
عىل البيان المنس�وِب لتحالف العدوان والذي أكد أنه ال يستهدف المدنيين يف غاراته عىل بالدنا: 

»إن البيان يؤكد أنه أتى للتضليل الكبير والمتعمد وَذّر الرماد يف العيون«.
وأضاف أن العدواَن اس�تهدف الُم�ُدن الكربى والرتاث العالمي وتعمد اس�تهداَف المدنيين 

هة تارة أخرى. بشكل علني وواضح وموَثّق باألسلحة المحَرّمة تارة وبالصواريخ الموَجّ
وأشار إىل أن األجدَر بهذا العدوان أن يملَك الشجاعَة يف قرار إيقاف عبثه ضد الشعب اليمني 
والقبول بلجان تحقيٍق مستقلة ال ترتبُط به وال بأدواِته يف المنطقة والسماح بنزول لجنة تقّص 
للحقائق وجْمع للمعلومات بش�فافية وبدون ضغوط عىل هذه اللجنة أو حجزها يف مطار بيش�ه 

أو عرقلة أعمالها.
ودعا األمم المتحدة والربلمان االوروبي والمنظمات المس�تقلة لتشكيل لجنة دولية محايدة 
لتقص الحقائق، وكش�ف الواقع عىل أن تضم ممثل الربلم�ان األوروبي “فريدريكا موغريني” 
والمف�وض الس�امي لألم�م المتح�دة زيد رعد بن الحس�ين وآخري�ن من الخ�رباء المعروفين 

باستقاللهم ونزاهتهم.
وحمل رئي�س اللجنة الثورية العليا أمريكا وحلفائها اس�تهداف المدنيين واألعيان المدنية 
وق�ال« نعترب أن ه�ذا البيان س�يضم إىل األدلة األخ�رى الموثقة الدالة ع�ىل تعمدها وترصدها 

وتضليلها للحقيقة«.

القوة الصاروخية للجيش واللجان 
الشعبية تدمر خمسة زوارق حربية 

قبالة سواحل املخاء بتعز
  - خاص:

تمّكات القوَُّة الصاروخيُة للجيش واللجان الشدبية مساَء 
أمس األحد، من استهداف خمسة زوارق حربية تابدة لتحالف 
الددوان األمريكل السادوعي قبالة ساواحل املخاء بمحااظة 

تدز. 
وأوضح مصدٌر عساكريٌّ لوكالة األنباء اليماية )سابأ( أن 
القوة الصاروخية للجيش واللجان الشدبية تمّكات من إحراق 
خمساة زوارق حربياة لتحالف الددوان السادوعي األمريكل، 
ثالثاة ماها تم اساتهدااها قبل املغرب واثااان بدد املغرب ون 

زالت تحرتُق يف عرض البحر حتى وقت متأخر.
ت بدد عملية رْصٍد ومتابدة  وأضااف املصدُر أن الدمليَة تمَّ
عقيقاة تم من خاللها تحدياُد أماكن الازوارق والتدامل مدها 

بالسالح املااسب.
لذا وكانت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشدبية قد 
عّمرت يف وقت ساابل 6 باوارج حربية تابدة لقوى الددوان، يف 

عمليات عسكرية ناجحة.
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  - خاص:
تدرََّضات قاواُت الدادو السادوعي ألقىس 
لزيماة لها عاىل اإلطاالق يف مديااة الربوعة 
يف عساري، بالتزامان ما1 اإلنجاز الدساكري 
للجيش واللجان الشدبية يف جيزان بالسيطرة 

عىل جبَل الدوع انسرتاتيجية.
ويكفل لإلشاارة إىل حجم الهزيمة املدوية 
للددو السادوعي بجيزان أنه اِشَل يف استداعة 
املديااة برغم أنه قصف املدياة بأكنر من 350 
غاارًة جويًة تزامات م1 محاولِة تقدُّ  لقواته 
عىل األرض وانتهات بمجزرة لقواته ومحرقة 

آللياته.
لزيمُة الدادو يف الربوعة لذه املرة نَاَزعت 
عاه آخَر أوراق التوت، وتكفل اإلعالُ  الحربل 
بهاذه الخطاوة التال تمنّلت يف نقل مشاالَد 
مصاورٍة ألكنار مان 30 عقيقة قامات ايها 
قوات الجيش واللجان الشدبية بجولة شاملة 
للمديااة التال لام يتبلَّ ايهاا شانٌ واحٌد لم 

يتدرض للغارات السدوعية التل عمرت املدياة 
وحّولتهاا إىل ُركا ، يف مشاهد يُدياُد لألذلان 

اإلْجااَراَ  السدوعي يف محااظة صددة.

وبادأت اصاوُل الهزيماة الكبارية لقوات 
الددو السادوعي عادما حاول جاوُعه التقد  
واألطقام  واملدرعاات  الدباباات  بواساطة 
الدساكرية باتجاه مدياة الربوعة، ايما كان 
أبطال الجيش واللجان الشادبية قاد توّزعوا 
إىل مجموعاات تمركازت يف عادة مااطَل من 
املدياة وانقضت بشاكل متزاِمان عىل القوات 
السادوعية اأحرقات عبابًة من طاراز ابرامز 
وُقتل َمان ايها يف باعئ األمر لتتاواىل الغاراُت 
الجوياة التال حاولات تحفياَز القاوات عىل 
التقاد  لكاهاا عااعت ولقيات نفاَس املصري 
وبّث اإلعاال  الحربل مشاالَد ماوعًة لتدمري 
مدرعات وأطقم عسكرية وكذلك جنث القتىل 

السدوعيل يف عدة مااطَل يف املدياة.
ويف املشاالد التال وّزعها اإلعاال  الحربل 
وعرض ايها جولة للجيش واللجان الشادبية 

يف أحيااء وأساواق املدياة عىل مادى أكنر من 
نصاف سااعة أظهارت الغضَب الاذي انتاب 
املدوياة  لزيمتاه  جاراء  السادوعي  الدادوَّ 
اقصاف املدياة بأكنر من 350 غارة اشالت 
يف عا1 الجيش واللجان الشادبية لالنسحاب 

من املدياة. 

الدادوُّ  لام يارتك  املشاالد  ومان خاالل 

السادوعي مدرساًة أَْو مجمدااً حكوميااً أَْو 
مراقاً أَْو ساوقاً تجارياً إن وقصفها وعّمرلا 
بشاكل شبه كامل، حيث طال القصُف املاازَل 
التابداة  والااقاالت  والطُُّرقاات  والارشكات 

للتجار وحتى املساجد.
حجاُم الدمار الاذي لحل بمديااة الربوعة 
يؤكاد أن الدادو انتهاَج يف القصاف سياساة 
األرض املحروقاة، لكاه بدا متخبّطااً وعاجزاً 

عان كشاف أماكن تمرُكاز الجياش واللجان 
املشاالد ولام  الذيان ظهاروا يف  الشادبية 
يتجولون وساَط الدمار الاذي لحل بكلِّ يشء 
يف املديااة ما عادا إراعة أبطاال اليََمان الذين 
ظهاروا ثابتل وبمداويااٍت عالية ومواصلل 
سايطرتَهم عاىل املديااة التال عجاز الدادوُّ 
السادوعي عان اساتداعتها ماذ شاهور عىل 

سقوطها.

  - خاص:
عَرَض اإلعاالُ  الحربلُّ تساجيالً مصاوراً ألحد 
أرسى الجياش السادوعي الذيان وقداوا يف قبضة 
الجيش واللجان الشادبية، يف مدركة السيطرة عىل 

جبل الدوع انسرتاتيجل بجيزان.
وظَهَر يف التساجيل الصوتال الجادي متدب بن 
عوض املالكل ورقمه الدساكري 508 ولو يتلقى 
الداالَج مان قبل أحاد األطبااء بالجياش واللجان 

الشدبية إثر تدرُّضه لجرح طفيف يف ذراعه.

ويف التساجيل املصور قال الُجادي األساري بأنه 
جرى اإلمسااُك باه يف جبل الدوع، مشايداً بالرعاية 
الطبية التل تلقالا عىل إثر إصابته وأشاع باملداملة 

التل ملسها من قبل الجيش واللجان الشدبية.
وروى الجادي األسريُ مالبساِت وقوعه يف األرس 
قائالً: »شالونل ويالم وجارحوا جرحل وأكرمونا 
يف املالباس وتاظيف جروحاا وباألكل، وكل شاوي 
يساألوا عاا، من يو  الخميس إىل اليو  يشاهد الله 

أناا يف أمان«.
وأضااف: »جهدكم ملماوس وطيبكم وكرمكم 
وجرحاناا الحمد لله متداويان مدالجياهم وما لم 
مقرصين مدهم، لذه ثالث مرة يجونل يجارحون 
يل جرحال والله ما قارّصوا، ويكفال تاظيفاا كل 

يو «.

ويواصال إشااعته باملداملاة التال تلقالا ماذ 
وقوعاه بااألرس اقاال: »يشاهد الله ماا قرّصتوا، 
وُجهدكام ملماوس وأخالقكم عالية، وماا توقداا 
إن أقال من كذا، لكن أكرتمونا والله الدظيم ولقياا 
ايكم يشء رصاحاة مبدع، الله يبياض وجولكم، 
يشاهد اللاه ما لاو علشاان كاماريا، ولكان لل 
الحقيقة عن شاان طيبكام وكرمكام، وأخالقكم 
الدالياة، وانكام اخوانااا مهماا كان، ونبقى عىل 
عقيادة واحادة، ونبقى باال عمومة إن شااء الله 

لألبد«.
وخاطب أرسته وأقارباه قائالً: »أوجه إلخوانل 
وأقاربال أنا طيب الحمد للاه، ولقيت قدامل رجال 
وماا قارّصوا، يشاهد اللاه ماا قارّصوا بجوعلم 

وأخالقهم وأخالق جداً عالية، والله يبيّض وجيههم 
وجهدلم وكرمهم كل يشء ملموس«.

الجياش  قبضاة  يف  األرسى  مان  وكساابقيه 
واللجاان الشادبية قال الجاادي املالكال مخاطباً 
قياعة بالعه: »رساالة للقياعة انهم يوقفوا الحرب، 
مهماا كان يبقاى اليََمن والسادوعية ياداً بيد ضد 
الددو الحقيقل، اليََمن لياس عدونا، يبقوا اخواناا 

وجرياناا وتبقى صلتاا وتقارباا لحد األبد«.
وأضااف: »نحن ندااا1 عن الحدوع ماا توقداا 
انحااا نجل ونلقى رجال بمنل لذا األسالوب بهذه 
الطريقاة، توقداا أَن نجاد قداماا )صهاياة( ولكن 
نبقى اخوان مهما كان، ونبقى اخوان وبال عمو  

إن شاء الله لألبد«.

  - خاص:
أكمال أبطاُل الجياش واللجان الشادبية منّلَث 
اننتصار، اإىل جانِب اإلنجازات الدسكرية الُكنى 
يف جيازان متمنلاًة بجبال الادوع وعساري بإلحاق 
لزيماة مدوياة بالدادو يف الربوعاة، نّفاذ أبطال 
الجياش واللجاان عملياة نوعية باقتحاا  موق1 

غرب الرشاة. 
وأوضاح مصادر عساكري أن قاوات الجياش 
واللجان الشادبية اساتولت عىل كميات كبرية من 
األسالحة املتاوعة لدى اقتحا  موق1 غرب الرشاة 

باجران وعمروا آلية عسكرية.
وأضاف أن الدملية أسافرت عن مقتل ل جاوع 

سدوعيل إىل جانب تدمري أبراج رقابة املوق1.
ويف قصف صاروخل ومدادل اساتهدف موق1 
املخروق الدساكري قال املصدر إن جادياً سدوعياً 
و3 جااوع قطريال لقاوا مصارَعهام يف املوقا1 
بالتزامان م1 تدمري جرااتل تابدتل لقوات الددو 

قرب سد نجران.
لم تتوقاف إنجازاُت الجيش واللجان الشادبية 
الادوع  جبال  إساقاط  عاىل  جيازان  ماطقاة  يف 
انسارتاتيجل واملواقا1 املحيطاة، بال تواصلات 

عمليات القاص وساقط ايها 7 مان جاوع الددو، 
ايما ساقط آخرون وُعمرت آلية تقلهم جراء ُعبوة 
هاة تدمري  ناسافة، ايماا توّلات الصوارياخ املوجَّ

عبابتل من طراز ابرامز أمريكية الصا1.
ويف التفاصيل أااع مصدر عساكري أن سابدة 
لقاوا مصارعهام يف عملياات  جااوع سادوعيل 
قااص نّفذتها وحدة القاَّاصاة يف الجيش واللجان 
الشادبية، حيث ساقط 5 من الجاوع السادوعيل 
يف عملياات متفرقاة يف مواقا1 الشابكة والغاوية 
وملحمة يف الخوبة، ايما ساقط ساعٌس رشق تبة 
الرمضة بماطقة الطوال وساب1ٌ يف رقابة ملحمة.
وأضااف املصادر أن قاواِت الجياش واللجاان 
الشادبية عّمرت عبابتل من طراز إبرامز بواسطة 
صوارياخ موّجهاة، األوىل خلف موق1 الشابكة يف 
الخوبة، والنانية جارى تدمريُلا يف موق1 الرمضة 

الدسكري.
ويف عملياة نوعياة لقال طاقُم آلية عساكرية 
سادوعية مصارعهام إثارة عباوة ناسافة جرى 
تفجريُلا عان بُدد لدى مرور اآللية اوقها شاماَل 
ميدي بالتزامن م1 قصف صاروخل مكنَّف شامل 
مدظَم املواق1 الدسكرية السدوعية بجيزان، وكان 
أبرزلاا اساتهداف موقا1 الغاوية بأكنار من 70 

صاروخاً.

اأ�صاد بالرعاية الطبية واملعاملة الالئقة

أسري سعودي مخاطبًا الجيش واللجان: ما قّصرتوا.. ولقيادة بالده: 
اليمن ليس عدونا

م�صرع 15 من جنود العدو بينهم 3 قطريني يف 
جيزان وجنران بعمليات قن�ص وق�صف �صاروخي

تدمري دبابتي إبرامز بصواريخ موّجهة يف 
موقعي الشبكة والرمضة العسكريني بجيزان

 إنتصار تأريخي يف عسري
�صيا�صة االأر�ص املحروقة تدّمر املدينة باأكرث من 350 غارة

 العدو السعودي يتلقى أقسى الهزائم يف الربوعة 
وفشل ذريع لهجومه الجوي والربي الستعادتها



انثال 1 اناير 2016   املواال 22 ربي1 النانل 37ل1لا     الددع )6ا(4 تقرير

ق�صة ال�صيطرة على اأكرب املواقع ال�صعودية اال�صرتاتيجية جبل )الدود(

كنا و ُعدنا والبادئ أظلم

إجتياز املستحيالت
  - خاص:

املواقا1  ألاّم  الادوع  جبال  عاىل  بسايطرتهم 
الدساكرية بجيزان يكوُن أبطااُل الجيش واللجان 
الشدبية قد سّطروا ملحمًة عسكريًة إذا ما ُعرات 
أرسارلا ايجاب أن تدرس يف أكن املدارس الحربية 
والدساكرية، حيث ن يجب أن تقرأ املدركُة قياسااً 
عاىل املدركة التال حدثات يف عاا  2008 وانتهت 
بالسايطرة عاىل الجبال؛ ألن لااك 8 سااوات قا  
ايها الجيُش السادوعي باإرشاف وتافيذ أمريكل 
بدمل تحصياات وتجهيزات عسكرية وتكاولوجية 
ملا1ِ تكرار السيطرة عىل الجبل، لكن أبطال الجيش 
واللجان الشادبية سايطروا عليه ويف زمن قيايس 
كانت كامريا اإلعال  الحربل شاالداً عىل خساائر 
الجيش السادوعي يف عديده وعتاعه، وكانت عدسة 
الكاماريا حاارضًة ماذ أول طلقة أسافل الجبل إىَل 

را1 الدَلم اليمال يف أعىل قمته.
وقلبات قاواُت الجياش واللجاان الشادبية ُكلَّ 
املوازين الدساكرية يف مواجهة الجيش السادوعي 
بجيزان وأساقطت جبَل الدوع انسارتاتيجل، ايما 

تقو  بتمشيط سلسلة جبَل الدخان.

وأعلان مصادٌر عساكريٌّ أن أبطااَل الجياش 
واللجان الشادبية تمّكاوا من السايطرة عىل جبل 
الادوع بالكامال، وتام تأميااه وتجااوزه إىَل جبل 
الدخاان الاذي يجري تمشايُطه إلعالن السايطرة 

الكاملة عليه.
الدساكرية  الدملياات  أن  املصادُر  وأوضاح 
األخرية للجيش واللجان الشادبية نَجحت يف قط1 
طرق اإلماداع عىل الجيش السادوعي باتجاه الدوع 
والدخان؛ تمهيداً للسيطرة عليهما ولو ما تم يو  

الخميس املايض.
ويدتان موقَداا الادوع والدخاان أكانَ املواق1 
تمنال  والتال  الحادوع  يف  السادوعية  الدساكرية 
السايطرة عليهماا مرَكازاً اسارتاتيجياً ننطاالق 
الدمليات الدساكرية للسايطرة عاىل باقل املواق1 

الدسكرية يف قطاع جيزان.
وبالسايطرة عىل جباال الدخان والادوع تصبح 
عادة محااظاات تابداة ملاطقاة جيازان تحات 
السايطرة الاارية للجيش واللجان الشدبية والتل، 
بحسب مصدر عساكري، تجدل الجيش السدوعي 
يصاُب بالشالل يف الرشيط الحدوعي وسيُصبح أي 
تحرك لهم يف محيط الدوع وعخان بمنابة اننتحار.
وتطالُّ جباال الدوع عاىل مدياة الخوباة، وعىل 

مديااة الظالار، وقرى ومادن ثانوياة يف جيزان، 
باإلضاااة إىَل إرشاااه عىل مواق1 عساكرية كانت 
تقصاف بالصوارياخ واملدادية القارى الحدوعيِة 
يف القارى اليماياة، وساقط الددياُد من الشاهداء 
مان املواطاال اليمايل، ولذلاك حّققات الدملية 
لدال عساكريل األول لدف عااعل ملا1 القصف 
عاىل القارى الحدوعياة اليماياة، والهادف النانل 
من إساقاط الجبال واملواق1 الدساكرية يتمنل يف 
أناه يمنال نقطَة انطاالق للسايطرة عاىل مواق1 
ومدساكرات لم يسابل للجيش واللجان الشدبية 

السيطرة عليها أَْو اقتحامها. 
ووّزع اإلعالُ  الحربل مشاالَد كاملًة للسيطرة 
ات بغطاء صاروخل من  عاىل جبال الدوع والتل تمَّ
قبل القاوة الصاروخية، تزامااً ما1 اقتحا  الجبل 
من عدة محاوَر جرى ايها تقسيُم وحدات الجيش 
واللجان الشادبية الذين تقدُّ  جميدهم بنبات ويف 
طريقهم براقة كامريا اإلعال  الحربل عّمروا عدعاً 

كبرياً من اآلليات واألطقم الدسكرية.
وايما وصل أبطال الجيش واللجان الشدبية إىل 
قماة الجبل رادوا الَدَلَم اليماال، ايما تظَهُر جنُث 
الدارشات مان القتىل السادوعيل، وأعلاات قواُت 
الجيش واللجان الشادبية أرس جاوع سادوعيل يف 
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االحتالل يقود الجنوب إىل الهاوية.. تفـــــــــــــجريان واغتياالن يف عدن خالل 72 ساعة
صدى املسرية- خاص: 

إغتاال مسالحون مجهولاون، يوَ  
31 ياايار، قياعيااً مان  أماس األحاد 
مرتزقة الغازو، يُدعاى راوي الدريقل 

بمديرية النيقة يف عدن.
 وقالت مصااعُر مقربٌة من الددوان 
األمريكل السادوعي، بأنهم عنروا عىل 
جناة الدريقال يف جولاة ساوزوكل يف 
الشايخ عنمان بدادن، وعليها عالمات 

تدذيب. 
 ويداد الدريقال، مان أبارز قااعة 
املرتزقاة بددن، ويشاغل ماصب عضو 
وخطيبااً  بالنيقاة،  املحايل  املجلاس 
ملساجدلا، وموظٌف يف املدهد السمكل، 
الولابال  السالفل  الفكار  ويحمال 

التكفريي.
ويف ساياٍق متصل، اغتال مسلحون 
ياايار،   31 األحاد  أماس  مجهولاون، 
املحامل عبدالرحمان الدموعي بمدياة 

عدن، عقب سااعاٍت مان اغتيال راوي 
الدريقل، يف ماطقة النيقة.

إن  حياث قالات مصااعُر محلياُة، 
اغتيال يف شاارع  الدماوعي  املحامال 
التسادل بمديرياة املاصاورة، بياماا 
كان متجهااً بسايارته راقة زوجته إىل 

صاداء.
ويف وضا1ٍ لم يدد بالجديد، تديُشاه 
عدن من حيث اننفالت األمال وانتشار 
الفوىض التل تجتاح شاوارعها، أصبح 

املديااة  ساكان  عاوا   بال  املتاداوُل 
أن الوضا1َ لام يداد يطااق ويُْحتََمال، 
للمحااظاات  يجلاب  لام  اانحتاالل 
الجاوبية غري الويل والخراب، اال يكاع 
يمر ياوٌ  إن ولاااك حاعث تفجارٍي أَْو 

جريمة اغتيال.
وعارَص ياو  الخمياس 28 ياايار، 
استهدات سايارة مفخخة بوابة قرص 
املداشايل الرئاايس بماطقاة التوالل 
بدادن، وأكادت مصااعُر محلياة نقالً 
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الدملياة وظهر أحُدلام متحدثاً عىل شاشاة قااة 
املسارية بداد تدرضاه لألرس وقاد أصياب بُجرح 

بسيط يف ذراعه. 
وقبل إساقاط الجبل بالكامال اقتضت الدملية 
واملواقا1  الدساكرية  الجبال  حامياة  إساقاط 
الدساكرية املحيطاة به التل جرى إساقاطها بدد 
عملياات صاروخياة مكنفاة أجنت جااوع الددو 
السادوعي عاىل الهرب بدد تدماري البُاَاى التحتية 
للمواق1 والتل أعى سقوطها وبياها موقدل اإلريل 
واملدبا1 الدساكريل للتقاد  إىَل أعىل قماة جبال 

الدوع. 
واملواقا1  الادوع  جبال  إساقاط  يمنال  كماا 
الدساكرية املحيطاة باه َقْطدااً لخطاوط اإلمداع 
للجيش السدوعي إىَل جانب أن الدملية جدلت كنرياً 
مان املواق1 الدساكرية األخرى يف مرماى الجيش 

واللجان الشدبية املتمركزين يف الجبل. 
  َ ومن أوىل نتائج السايطرة عىل جبل الدوع تقدَّ
الجيُش واللجان الشادبية باتجاه مدسكر ملحمة 
ت السيطرُة عىل  بجيزان، ايما وراء جبل الدوع وتمَّ
أجازاء كبرية مااه ايما يتوق1 ساقوطه بالكامل، 
علمااً أنها املرَّة األوىل التل يتم ايها الوصوُل إىَل لذا 

املدسكر. 

وتأتال قيماُة اإلنجااز الدساكري بالسايطرة 
عاىل جبل الادوع واملواق1 الدساكرية املحيطة من 
قادرة الجيش واللجان الشادبية عىل اخرتاق كااة 
التحصياات الدسكرية والتكاولوجية التل استدان 
بها الجيُش السادوعية ماذ حارب 2008 ونّفذتها 

رشكات عسكرية أمريكية. 
وبتافيذ أمريكل وَض1َ الجيش السدوعي نظاماً 
يماا1ُ انقارتاَب من الحادوع بدمال 20 كيلومرتاً، 
وقامات السادوعية باساتئجار أقماار صااعياة 
بتكلفاة مالية ضخماة لرصد أية تحاركات مهما 
كانت صغرية عىل حادوع إىَل جانب نرش املئات من 
الكامريات الحرارية القاعرة عىل كشاف األجساا  

املتحركة ليالً واكتشااها عىل مسااات بديدة.
كما شامل مارشوُع تأمال الحدوع السادوعية 
عان الارشكات األمريكية إقامة ساياجات حديدة 
مكهرباة عاىل طاول الحادوع يُفارتَُض أن تتمياز 
بالصالباة والفدالياة ملاا1 تجاوزلاا لدرجاة أن 
السادوعيل كانوا يتفاخرون باأن محاولة اجتياز 
واألقماار  الحرارياة  والكاماريات  الساياجات 
الصااعية للتسالل إىَل األرايض السادوعية سيكون 

انتحاراً. 
ولذلاك ادملية اقتحا  جبل الدوع والذي شامله 

مارشوع تطويار املواقا1 الدساكرية الحدوعياة 
وباألخص انسارتاتيجية ماها يجدال من الدملية 
رضبااً مان رضوب اإلعجاز الدساكري الذي جدل 
الجيش السادوعي يرى بأ  عيايه أن املليارات التل 
رصاها لتأمل حدوعه ومواق1 الدسكرية ماذ عا  
2008 إىَل الياو  تتبدع وتفقد قيمتهاا، ويرى أَيْضاً 
كياف لد  أبطاال الجياش واللجان الشادبية ُكّل 
ما باااه السادوعيون واألمريكيون عاىل مدى تلك 

الساوات. 
السادوعي  الدادو  لقاوات  محاولاٍة  أول  ويف 
نساتداعة جبل الادوع واملواق1 املحيطاة به يكوُن 
الاظا  السادوعي قد شادر بحجام الهزيمة التل 
تكبَّدلاا بفدل خساارة جبل الادوع، حيث حاولت 
القاوات السادوعية مازوَّعة باآللياات والدباباات 
وغطااء جوي شان أكنار مان 70 غاارة لتغطية 
محاولة استداعة الجبل إن أن الاتيجَة أسفرت عن 
محرقاٍة لآلليات والدبابات السادوعية ومقتل عدع 
كبري من الجاوع السادوعيل، حيث أظهرت كامريا 
اإلعال  الحربال ُجنََث القتىل السادوعيل واآلليات 
والدبابات املدمرة التل تم التاكيُل بها يف عملية صّد 

الزحف عىل جبل الدوع.
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االحتالل يقود الجنوب إىل الهاوية.. تفـــــــــــــجريان واغتياالن يف عدن خالل 72 ساعة
كان  انتحاريااً  أن  عان شاهوع عياان 
يقوع سايارًة مفخخاًة اّجرلا يف بوابة 
القرص وسط جاوع الحراسة، وأسفرت 
الدملية ُعن سقوط ل قتىل من حراسة 
القارص وعارشات الجرحاى. وأضاات 
املصااعُر أن الدملياة كانت تساتهدف 
محااَظ عادن أثااء عخولاه إىل القرص 

عن البوابة املستهداة.
عاعاش  تاظيام  أصادره  بيااٍن  ويف 
اإلجرامال التكفريي، تباى اياه تافيذَ 

الدملية، مؤكداً مقتال وإصابة 20 من 
أااراع حراساة قرص املداشايل وجرح 

آخرين. 
ويف سياٍق متصل كشف التاظيُم عن 
مافذ الدملية “أباو حايفة الهولادي”، 
اد “عاعاش” جمي1َ املسائولل يف  وتوعَّ
عادن، بأيااٍ  ساوعاَء، حساب قوله يف 

البيان.
ويُذَْكر أن الهولادي لو أحد املرتزقة 
الذين جلء بهم إىل َعدن؛ لقتال الجيش 

اليماال واللجان الشادبية وأبااء عدن 
بتاسايل سادوعي  األحارار  الرشاااء 
أمريكال، األمار الذي اعتانه مراقبون 
كارثاًة؛ كاون اساتقدا  آنف املرتزقة 
وباانً كبارياً عاىل الجااوب خصوصاً، 
واليمان عمومااً؛ كون لاؤنء املرتزقة 
لداهام األول واألخري لاو تدمري البالع 

وقتل أللها.
ويف مسااء الجمداة ا2 يااير، اّجر 
خاَة يف حاجٍز  انتحااريٌّ سايارتَه املفخَّ

لاقطٍة أماياٍة تابدٍة ملليشايات لاعي، 
وأكادت مصااعُر إعالمياٌة مقرباٌة من 
لاَجاَم  انتحاريااً  أن  الدادوان،  قاوى 
حاجازاً أماياً يف عقبة عادن، ولم تذكر 
املصاعُر أيََّة مدلوماٍت عن سقوط قتىل 
أَْو جرحى، ايما أكد شهوع عيان نرشوا 
تفاصيَل الحااعث يف صفحاتهم بموق1 
الفياس باوك أن اننفجاَر كان شاديداً 
لدرجاٍة تطايرت عىل إثره أشاالُء جنث 

جاوع الحاجز إىل مساااٍت بديدة. 
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  - رشيد الحداد:
إساتهَدَف الُداْدَواُن الساُدوعيُّ البُاياَة التحتيَة 
واإلنتاجياَة والخدمية لالقتصاع الوطاّل برشاساة 
الددوِّ الحاقد املاتقم، وم1 ُكّل استهداف لتلك البُاية 
يساتهدُف الددوُّ مصدَر رزق اآلنف من الداملل يف 

تلك القطاعات 
الذيان يفقادون ُااَرَص أعمالهام التال تمنال 
مصااعَر الدخال الرئياي إلعالة أرسلام وذويهم، 
اَل املوُت بغاارات الددو يجدون  وإن لام يادرك الُدمَّ
أنفسهم يف رصيف البطالة يكابدون شَطَف الديش 

وغالَء املديشة.
وعاىل الرغم من قياِ  الجهااز املرَكزي إلحصاء 
بالتداُون م1 ماظمة الدمل الدولية بإجراء مساح 
ميدانال لقياس إثر الُدااْدَوان والحصار وتداعياته 
عىل رشيحاة الدمال الداملال يف القطاَعل املاّظم 
َوغاري املاظَّام إنَّ أن التقديارات األولياة تشاري إىَل 
أَْكنَااار مان ملياون عامال يدملاون يف مختلاف 
القطاعاات اإلنتاجية والخدمية واننشاائية اقدوا 
أعماَلهم؛ ِبَسابَِب الحصار والُداْدَوان الذي يفرضه 
اْداب الايَاَماال  الددو السُدوعّي األمريكل عىل الشَّ
ماذ عرشة أشهر عون توقف يف ظل صمت الدالم.

البطالة تتصّيد الصيادين 
وخالل األشاهر املاضية من الُداْدَوان تداظمت 
خساائُر قطااع الدمالة يف بالعنا التال تدد من أَلّم 
القطاعاات الفاعلاة يف عملياة اإلنتااج واملحارك 
امااذُ  القطاعاات،  مختلاف  للاشااط  الرئياي 
اللحظات األوىل للُداْدَوان الساُدوعّي عىل الايَاَمان 
أعلاات قاواُت تحالاف الُدااْدَوان البحرياة الحرَب 
عاىل الصياعيان التقليديل بإعالنها حارْضَ الصيد 
التقليادي يف الشاواطئ الايَاَمااية، ماروراً بتدمري 
تجمداات  باساتهداف  وانتهااء  البحرياة  البيئاة 
الصياعين ومراكز اننزال وقوارب الصيد عىل امتداع 

شاطئ البحر األحمر. 
وتدّمدت اساتهداَف الصياعيان لتقتل الدرشات 
بكل بشاعة، ولو ما عا1 عرشات اآلنف إىَل التوقف 
عن ممارسة نشااط الصيد، ووال املصاعر مؤكدة 
َاإن نصاف الداملال يف مجاِل الصياد التقليدي يف 
شاواطئ البحار األحمار اقادوا اارص أعمالهم؛ 
َجارَّاء انستهداف املبارش من قبل بوارج الُداْدَوان، 
كما توقف اآلنف من الصياعين عن ممارسة مهاه 
الصيد؛ نتيجة انددا  املشتقات الافطية الااتج عن 
الحصاار الذي تفرضاه عول الُدااْدَوان عىل بالعنا، 
ويبلاغ إجمايل الداملال يف مجال الصياد التقليدي 
أَْكنَااار من نصاف مليون مواطان، يتوزعون عىل 

مهاة الصيد والتسويل والتغليف..
 وزارة حقاوق اننساان يف تقريرلاا السااوي 

النانل الذي أطلقته األسابوع املاايض حول جرائم 
وانتهاكات الُداْدَوان الساُدوعّي انمريكل يف بالعنا، 
أكادت بفقدان 12 ألف صيااع يف محااظة الحديدة 

لفرص أعمالهم وتوقف 6ل1 جمدية عن الدمل.

80 % من عمال املصنع بدون عمل 
يف أحادث بيان لالتحااع الدا  للغارف التجارية 
الصااعية أشااَر ايه إىَل أن نحو %80 من الداملل 
يف املصانا1 البالاغ إجمايل عدعلام 100 ألف عامل 
وعاملة اقادوا أعمالهام؛ ِبَسابَِب الُدااْدَوان الذي 
اساتهدف املصانا1 وأوقاف عملية اإلنتااج املحيل 
ايها، باإلَضاَااة إىَل توقف املصان1؛ ِبَسابَِب انددا  
املشاتقات الافطياة نتيجة الحصار الاذي يفرضه 
الدادو مااذ أواخر ماارس املايض، وأشاار التقرير 
إىَل أن الُداْدَوان تسابب بفقادان 50ا َعاِمالً لفرص 
أعمالهم؛ َجارَّاء اساتهداف مصا1 اإلسمات التاب1 
للرشكة الوطاية لإلسمات بمحااظة لحج، واقدان 
563 عاماالً؛ ِبَسابَِب اساتهداف مصاَدال إلنتااج 
امليااه والدصائار واملرشوبات الغازياة والزيوت يف 
الحديدة، كما أكد تقرير انتحاع إىَل أن اقدان 830ل 
َعاِمالً ارص أعمالهم؛ ِبَسابَِب اساتهداف الُداْدَوان 
الساُدوعّي يف أبريل املايض ملصا1 األلبان واملاتجات 
الغذائياة بالحديادة، باإلَضاَاااة إىَل اقادان 6000 
عامال من مصان1 إخاوان ثابت لفارص أعمالهم؛ 
َجارَّاء اساتهداف املصا1 واملزرعة التابدل لرشكة 
اخاوان ثابت، كما اقد 1500 عامل وعاملة لفرص 
الُدااْدَوان  طاريان  اساتهداف  َجاارَّاء  أعمالهام؛ 
الساُدوعّي ملصا1 كوكا كاون يف الداصمة، اقرابة 
1000 عامال اقادو أعمالهام؛ َجاارَّاء اساتهداف 
مصا1 السواري يف بال مطرن باإلَضاَااة إىَل اآلنف 
من الدمال الذين اقدوا أعمالهم؛ َجارَّاء اساتهداف 
مؤخاراً  صادااء  محااظاة  يف  األعوياة  مصانا1 
واملجمداات الغذائياة ومصا1 الداقال للصااعات 
الخفيفاة وغريلاا مان املصانا1 األخارى حّولهاا 
الُداْدَوان إىَل أَْلَداف عساكرية لدملياته الُداْدَوانية 
ااْداب الايَاَماال وتسبب بتوقف عجلها  بحل الشَّ
إنتاجهاا واقدان اآلنف مان الداملل ايها لفرص 
أعمالهام وتحويلهم مان ماتجال إىَل عاطلل عن 

الدمل.

عمال املصانع واألجر اليومي 
الداملاون يف املصانا1 الحكومياة ويف القطااع 
املشرتك لم يكونوا يف مأمن من الُداْدَوان والحصار، 
َجاارَّاء  ُااَرَص عملهام؛  5000 عامال  اقاد  بال 
اساتهداف الُدااْدَوان الساُدوعّي ملصاا1 اسامات 
000ل عامال لفارص أعمالهام؛  عماران، واقاد 
َجاارَّاء اساتهداف الدادو ملصا1 اسامات النح يف 
تداز مطل1َ الاصاف النانل من الداا  املايض، كما 

تسبب استهداف الددو ملصان1 انسمات الحكومية 
بفقادان املئاات من الداملال يف الاقِل والتساويل 
لفارص أعمالهم، باإلضااياة إىَل عمال مصا1 ملح 
الصلياف الذين يتجااوز عدعلم اإلجماايل الا 00ل 
عامل، وجميدهم اقدوا أعمالهم؛ ِبَسبَِب استهداف 
املصاا1، ويف ذات انتجاه اقد املئاُت من الداملل يف 
املاااذ النياة لفرض أعمالهم؛ َجارَّاء اساتهدااها 
من قبال طريان الدادو، واقد املئاُت مان الداملل 
يف مجال السافر والطريان لُفَرِص أعمالهم؛ َجارَّاَء 
اساتهداف املطاارات واملاااذ البحرياة وغريلا من 
املاشاأة الحكومية الخدمياة وُخُصاْوصاً الداملل 
باألجر اليومل يف تلك الجهات التل تسبب الُداْدَوان 

والحصار بتوقف خدماتها.

ربع مليون عامل 
عان  الصااعرة  الرسامية  انحصائياات  وااَل 
وزارة الساياحة َااإن ُرب1َ مليون عامال يف القطاع 
الساياحل خرسوا اَرَص أعمالهم، وأشاار التقرير 
إىَل أن الداملل يف مختلف مجانت الدمل الساياحل 
وغالبيتهام الداملاون يف مجاال الاقال الساياحل 
وماشاآت الطدا  والرشاب واإلياواء باتوا عاطلل 
عن الدمل ماذ بادء الُداْدَوان يف مارس املايض الذي 
تسابب بفقادان أرسلم ملصااعر عخلهاا الرئيي، 
وأشاار التقريار إىَل أن ُكلَّ عامل يداول نحو أربدة 
أشاخاص كأقل تقدير بمتوساط عخل نحو ١٠٠-

١٥٠ عونراً شهرياً.
َوأكاد تقريار صااعر عان مكتاب الساياحة يف 
محااظاة حجة أن الُداْدَواَن الساُدوعّي تسابب يف 
حرمان ألاف و782 عامالً من الدمالة غري املبارشة 
بمختلاف  وظائفهام  مان  الساياحل  القطااع  يف 

مديريات املحااظة.
ويف ذات الساياق اقد ُقراباة %50 من الداملل 
يف مجاال تقديام خدمات األَيَااِعي الداملاة والحج 
والدمارة يف الداصمة واملحااظاات ارص أعمالهم 
واجان الركوع الااتاج عن الحصار والُدااْدَوان تلك 
املكاتاب عاىل ترسياح املئات مان الداملال ايها؛ 

ِبَسبَِب تراج1 الطلب عىل خدماتها.

العاملون يف القطاع النفطي
وعىل الرغم من تركُّاز انلتمامات خالل مارس 
ااا أبريال املاايض حاول إجاالء الدمالاة األجابية 
التال كانت تدمال يف الرشكات الافطياة الدولية يف 
الايَاَماان، إنَّ أن اآلنَف مان الدماال الايَاَماايال 
الداملال يف تلك الرشكات وجدوا أنفساهم ضحايا 
لدد  التزا  تلك الرشكات أكانت الداملة يف تشاغيل 
الافطال  انستكشااف  يف  أَْو  نفطياة  قطاعاات 
بحقوقهم، وأعلاات أَْكنَاار مان 0ل رشكًة نفطيًة 
ماهاا كادياان نكسان وتوتاال الفرنساية إيقاف 

كاااة أْعَماالها يف الايَاَماان ورحلت عون أن تلتز  
بحقوق الدماال الايَاَماايل الذيان اقدوا مصاعر 
عيشاهم، وكان متوساط عخلهم الشاهري يتباين 
ما بل الا 700 إىَل 2000 عونر يف الشاهر، وم1 ذلك 
وجدوا أنفساهم يف قارعة الرصياف بدد أن أوقفت 
تلاك الارشكات أْعَماالها ألساباٍب أماياة وغاعرت 

البالع.

طرد العمالة من الجنوب 
عاىل مادى األشاهر املاضياة وعقب انساحاب 
ااْدابيَّة مان محااظات عدن  الجيش واللجان الشَّ
ولحج والضال1 يف أغساطس املايض تدّرض اآلنف 
مان الداملل يف القطاعاات الحرة والدشاوائية يف 
محااظات عدن ولحاج والضال1 والذين ياحدرون 
من املحااظات الشمالية إىَل انتهاكات جسيمة من 
قبل املليشايات املوالية لهاعي واملسااوعة سُدوعيّاً 
ومان قبل عاعاش والقاعادة أَيْاضاً، ولاو ما عا1 
بااآلنف ماهام إىَل الفرار مان عدن؛ خواااً من أن 
تطالهام تلك اننتهاكات التل مورسات بحل املئات 
من الدمال بشاكل جماعل أَْو اارعي، وتبايات تلك 
اننتهااكات ما بال اقتحا  املحالت التال يدملون 
ايهاا تحات مانر البحاث عان أسالحة واننتماء 
لجماعاة أَنْاَصااار اللاه َوالتدااون ما1 الجياش 

اْدابيَّة. واللجان الشَّ
وبلغت تلك اننتهاكات التل اساتهدات رشيحة 
الدماال من أباااء املحااظاات الشامالية من قبل 
املليشايات أعىل مساتويات الشاهر املايض، حياما 
أقدمات تلاك املليشايات املتطرَّااة التال تفارض 
وجوعلاا يف عادن باعتقاال جماعال طالات 00ل 
مواطان يدملاون يف ماشاآت صغرية ياتماون إىَل 
الشامال ووجهات لهام اتهاماات متبايااة ماهاا 
أن عادعاً كبارياً ماهم مجارع خاليا نائماة لصالح 
والحوثيال، كماا طالبات تلاك املليشايات باقال 
مدساكرات  يف  للتدرياب  أثيوبياا  إىَل  املحتجزيان 
تمّولهاا اإلمارات وإعاعتهام إىَل جبهاات القتال يف 
تدز ومأرب، ولو ما قوبل باساتياء شادبل واس1 
الاطااق، وتكرر نفُس السايااريو يف لحج والضال1 
التل تحوَّلت من مااطَل جاذبٍة لألَيَاِعي الداملة من 

املحااظات الشمالية إىَل محااظات طارعة لها.
اُل الجونت أاضل حانً، بل تسابب  ولم يكن ُعمَّ
الركوع وتراج1 انستنمارات املحلية وتراج1 حركة 
البااء واإلنشااءات إىَل تراُج1 اارص الدمل أََمااا  
الدمالة الغري ماظمة إىَل أعنى املساتويات، ولو ما 
اندكس سالباً عىل الحياة املديشية لدرشات اآلنف 
مان األرس يف الرياف والَحارَض التل يدتماد ويدمل 

عائلها يف سوق الدمالة الحر.

ف املئات من املشاري1 انستنمارية  تسبََّب الُداْدَواُن والحصاُر بتوقُّ
املساجلة مان قبَل مساتنمرين محليل الدا  املاارص ، وما ضاَعَف 
ذلك تدرُُّض الدديد من تلك انساتنمارات لالستهداف املبارش من قبل 
طاريان الُداْدَوان يف تداز ويف محااظة صاداء، كما تسابب الحصار 
ف الدرشات من املشااري1 انستنمارية؛ ِبَسابَِب أزمة املشتقات  بتوقُّ
فه  الافطياة وانددا  الكهرباء، ويف ظل اساتمرار الُداْدَوان وعد  توقُّ
عىل مدى الدرشة أشاهر املاضية عاع بدض املساتنمرين نساتكمال 
إنشااء مشااريدهم انساتنمارية ُخُصاْوصاً يف القطاعات الدقارية 
والخدمية والتجارية، إنَّ أن البدَض أحجموا عن استكمال انشاء تلك 
املشاري1؛ ِبَسبَِب التهويل اإلعالمل لقدو  القوات الغازية واملليشيات 
إىَل املحااظات، أما البدص اقد منّل األمن وانساتقرار التل تشاهده 
عدٌع من املحااظات الشامالية عااداً نساتئااف نشااطهم التجاري 

وانستنماري.
وبشاأن انساتنمارات األجابياة اقد انساحبت بشاكل مماهج 
وُخُصاْوصاً الساُدوعيّة، حيث ساحب املستنمرون الساُدوعيّون من 
أشخاص ورشكات اساتنماراتهم قبل الُداْدَوان السُدوعّي بشهرين، 
ولاو ماا أعاده مراقباون ترتيبااً مسابقاً للدملياة، وبلغات قيمة 
انساتنمارات التل ُساحبت بتوجيهات من حكومة مملكة الُداْدَوان 
ل مليارات عونر، إنَّ أن بدَض املساتنمرين أعلاوا بي1 اساتنماراتهم 
بصاورة مفاجئة، متااسال بأن األرض التل أنشائت تلك املشااري1 
عليهاا ُماحات ألولئك املساتنمرين مان قبال الحكوماة الايَاَمااية 
بموجاب قانون انساتنمارات وأن أيَّ اتجاه لبي1 لتلك املشااري1 من 
قبل املساتنمر األجابل يقابل باعرتاض السالطات املحلية كما حدث 
ملاتجا1 بان نعن يف محااظة إب الذي اساتكمل إنشااؤه وكان عىل 
وشاك اناتتاح إنَّ أن الرشكة ااجأت السلطات املحلية بدرضه للبي1 
قبال ااتتاحه عون أي منر، ولو ما قوبل براض السالطات املحلية 

مطالب الرشكة السُدوعيّة.
ويف ذات انتجااه منّلات انساتنمارات املحلية املحاّرك الرئيَس يف 
قطاع نستنمار وأَْكنَاار تافيذاً للمشاري1 من انستنمارات األجابية، 
وعىل الرغام من تأثرلا بفدل الُداْدَوان والحصاار إنَّ أن لااك بواعَر 

إيجابيًة بَدوعة نشاط انستنمارات املحلية بصورة تدريجية.

وعاىل الرغم من اننخفاض القيايس إلقبال املساتنمرين املحليل 
عىل انستنمار الدا  املارص  إنَّ أن 

الهيئاَة الدامة لالساتنمار بمحااظة الحديادة ماحت تراخيص 
لنمانية مشااري1 اساتنمارية بتكلفة ا2 ملياراً و66ل مليوناً و73ل 
ألف ريال خالل الدا  املايض، وأوضح مدير عا  ارع الهيئة بالحديدة 
عبدالله عبدالباقل أن إجمايل املوجوعات النابتة لتلك املشااري1 ثالثة 
مليارات و730 مليون و678 ألف ِريَانً، وأشاار إىَل أن أربدَة مشاري1 
ماهاا يف القطااع الصااعال َوثالثاة مشااري1 يف القطااع الخدمال 
ومارشوع يف القطااع الزراعل.. ناتاً إىَل أن تلك املشااري1 ساتحّقل 
75ل ارصة عمل للدمالة املحلية وتسدة من الدمالة األجابية، ولفت 
إىَل أن طلباِت التدديل واإلَضاَااة للمشااري1 انستنمارية خالل الدا  
املاايض بلغات 31 طلباً بقيمة أربداة ملياارات و31ل مليوناً و361 

ألفااً.. مبيااً أنه تم تجديُد شاهاعات التساجيل املاتهية الصالحية لا 
ا1مرشوعاً، ايما تم إصداُر شهاعات بدل ااقد ملرشوع واحد.

لت خالل عا  ل201  26 مرشوعاً استنمارياً  وذكر أن الهيئَة سجَّ
يف مجاانت الصااعاة والساياحة والخدماة والزراعاة بتكلفة 107 
ماليال و22 ألاف رياال، ايما بلغت تكلفاة املوجاوعات النابتة لتلك 
املشاري1 75 مليوناً و5ال ألف ريال، حيث وارت تلك املشاري1 ارص 

عمل أللفل و322 عامالً.
وباّل عبُدالباقل أن الهيئة جدعت شاهاعات اإلعفاء الرضيبل لا 
27 مرشوعاً، ايما بلغ عدع املشاري1 التل انتهت ارتة إعفائها تسدة 
مشااري1، يف حل بلغات اإلاراجاات الجمركية للموجاوعات النابتة 
للمشاري1 انساتنمارية 88 إاراجاً بقيمة إجمالية 30 مليوناً و1لل 

ألفاً و266 عونراً.
وأوضح أن إجمايل إيراعات ارع الهيئة الدامة لالستنمار بالحديدة 
الداا  املايض 100 ملياون و537 ألف ريال، باإلَضاَاااة إىَل مبلغ 11 

ألفاً و100 عونر.
لذا وكانت الهيئة الدامة لالساتنمار ساجلت خالل الدا  املايض 
ل201  عدَع ل10 مشااري1 اساتنمارية برأس مال قدُره 176 ملياراً 
و283 ملياون ريال، وبفارق عان الدا  املايض بلاغ 101مليار ريال 
وباسبة زياعة عن الدا  2013  بلغت %ل13 وتوزعت تلك املشاري1 
عىل 15محااظة تصدرلا محااظة الحديدة بددع 26 مرشوعاً وتلتها 
محااظة عدن با ل1 مرشوعاً واحتلت أمانة الداصمة املرتبة النالنة 
با 13مرشوعاً تلتهاا محااظة صاداء با13 مرشوعاً لتحل محااظ 

لحج يف املركز األخري با5 مشاري1.
وتصاّدرت املشااري1ُ الصااعياة عدع املشااري1 املرّخصاة بواق1 
76 مرشوعااً وباسابة %65 توزعت تلك املشااري1 عاىل الصااعات 
انساتخراجية كاإلسامات والصااعاات التحويلية كاملاواع الغذائية 

والتغليف واألعالف.
وجاء القطاع الخدمل يف املركز النانل بددع 18مرشوعاً وباسابة 
31،5 % من إجمايل املشااري1 املسجلة، وكانت مشاري1ُ لذا القطاع 
من نصيب املجمدات السكاية والتدليمية، أما القطاُع السياحل اقد 

استأثرت بكامل حصته املاتجدات السياحية بواق1 ا مشاري1.

داع�ص وامللي�صيات حّولت املحافظات اجلنوبية اإلىَ حمافظات طاردة للعمالة 

العدوان السعودي يستهدف األيادي العاملة وتسبب بفقدان املاليني لفرص أعمالهم 

أسعار صرف العمالت 
مقابال  الدماالت  أسادار رصف 

الريال اليمال يف السوق املحيل 

رشاءبي1الدملة   

  1ا.ل21   87.ل21عونر 

ا8.ل323ا.ل23 اليورو

ل57.1 57.15 ريال سدوعي

558.21558.1 ريال ُعمانل

 للعلم 
ع�ىل الرغ�ِم م�ن أَنّ الغم�وَض يكتن�ُف أس�باَب عدم 
اس�تثمار الثروة المعدنية يف بالدنا خالل العقود الماضية 
إالاَّ أن ثم�ة غموض�اً آخر يكتن�ُف أَيّة محاوالت الس�تثمار 
تلك الث�روة الهائلة والكفيل�ة بتحويل ال�يَ�َم��ن إىَل ِقبلٍة 

للرشكات العالمية العاملة يف االستثمار يف هذا المجال.
يف الع�ام 2008 أُعلِ�َن رس�مياً عن امت�الك ال�يَ�َم�ن 
ل�� 12 ملي�وَن طن م�ن احتياطي المع�ادن يف منجم نهم 
بصنعاء، ويف عام 2010 ذكرت تقارير دولية أن ال�يَ�َم�ن 
واح�ٌد من أغنى عرشين دولة يف العالم بمادة الزنك ويف ال� 
23 من فرباير عام 2009 افتتح رئيس الوزراء السابق عىل 
محمد مج�ور أول منجم تعديني يف ال�يَ�َم�ن الس�تخراج 
الزنك من قبل رشكة أطل�ق عليها جبل صلب “ال�يَ�َم�ن” 
المش�غلة للمنجم برأس�مال )120( مليون دوالر أمريكي 
برشاك�ة بي�ن رشك�ة زينك أوك�س التي تمل�ك %52 من 
حصص رشكة )جب�ل صلب( التي تمتل�ك بقية حصصها 
رشكة )انس�ان ويكفز( المحدودة لالس�تثمار ال�يَ�َم�نية 
والتي تمتلك %48 من المرشوع، وبينما أكدت الدراس�ات 
أن اإلنتاج السنوي من المنجم سيبلغ 400 ألف طن سنوياً 
قال�ت الرشكة المش�غلة للمنجم بأنها س�تنتج )56.000( 

طن من الزنك يف السنة من المنجم ولمدة )12( سنة.
ويق�ع الم�رشوع عىل مس�احة 699 كيلوم�رتاً مربعاً 
طبقاً لدارس�ة الجدوى التي نفذته�ا رشكة »زنك أوكس« 
الربيطاني�ة، تقدر عائدات الحكومة من الرضائب عىل مدى 
12 َعام�اً بح�وايل 58 ملي�ون دوالر، باإلَضاَف��ة إىَل 12 
مليوَن دوالر كرضائب ومس�اهمات ضم�ان اجتَماعي من 
دخل موظف�ي الرشكة يف حال ظل الس�عر العالمي للزنك 

1900 دوالر للطن الواحد.
ووف�َق تقرير برلماني صدر منتص�ف العام 2007م 
ف�إن احتياط�ي المع�ادن الخ�ام يف منطق�ة جب�ل صلب 
بمديرية نهم )محافظة صنعاء( تقدر بحوايل 12.6 مليون 
ط�ن، بدرج�ة تركي�ز8.86 % زن�ك و1.16% رصاص 
َو96.3 % ج�رام لكل طن فض�ة “الطن الواحد من الخام 

يحوي69.3 جرام من الفضة«.
وبيّن تقريٌر للجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية 
حول عقد اس�تغالل وتطوير الزن�ك والرصاص والفضة 
يف منطق�ة جبل صلب بين ُكلٍّ م�ن وزارة النفط والمعادن 
وتمثلها هيئة المس�احة الجيولوجية والث�روات المعدنية 
ورشك�ة جب�ل صل�ب )ال�يَ�َم��ن( المح�دودة – بيّن أن 
المرشوع المس�تهَدَف من هذا العقد قدر عمره بحوايل 12 
سنة، باإلَضاَف�ة إىَل سنتين مرحلة البناء واحتمالية وجود 
امت�داد لتمعدن�ات الجبل )منطق�ة العق�د( يف االمتدادات 
المجاورة لها، وقدر إجمايل التكاليف الرأسمالية المطلوبة 
دوالر  ملي�ون   75.4 بح�وايل  الم�رشوع  يف  لالس�تثمار 
أمريك�ي، وق�ال التقري�ر الربلماني إن المرشوع س�يوّفر 
فرص عمل لعدد 370 َعاِمالً يف سنواته األوىل وبعد حوايل 
أربع س�نوات سيش�كل ال�كادر الوطني نس�بة %95 من 

عمالة المرشوع.
وأف�اد التقرير أن م�رشوَع اس�تغالل وتطوير الزنك 
والرص�اص والفضة المس�تهدف من ه�ذا العقد يعد أول 
مرشوع تعديني يف ال�يَ�َم�ن، ويتوقع أن يكون له تأثيرات 
إيجابية هامة وواسعة النطاق عىل قطاع التعدين نظراً لما 
يمتلكه ه�ذا القطاع من ثروات معدنية لم تس�تثمر بعد.. 
ووفقاً لتقديرات دراس�ة الج�دوى االقتصادية للمرشوع 
س�وف يؤمن المرشوع بخالف عوائ�ده المالية المبارشة 
فوائ�َد وم�ردوداٍت اقتصادي�ة واجتَماعية هام�ة، ومنها 
تدري�ب وتأهي�ل الموظفي�ن ال�يَ�َم�نيي�ن يف الم�رشوع 
والدع�م والتدري�ب لموظفي هيئة المَس�احة الجيولوجية 
وتطوي�ر البنى التحتي�ة وتوفير الخدم�ات االجتَماعية يف 

منطقة المرشوع وما جاورها.
والغري�ُب يف األم�ر أن م�رشوع استكش�اف الزن�ك 
والرص�اص والفضة يف منطقة الجب�يل )نهم-صنعاء( بدأ 
العم�ل فيه من قب�ل رشك�ة الربيطانية يف الع�ام 1998م 
عندم�ا دخلت يف رشاكة ائتالفية مع ُكلٍّ من رشكة ميناركو 
)جزء من رشكة أنجلوأمريكان( ورشكة إنسان ال�يَ�َم�نية 

يف المرشوع.
خالصُة القول المرشوُع ذات جدوى اقتصادية كبيرة 
جّداً وال مجاَل فيه ألّية خس�ائَر بل مربح جّداً إالاَّ أنه أوقف 
عن العم�ل بعد عامين من االفتتاح ألس�باب غامضة حتى 
اآلن وتوّقف�ه بصورة مفاجئة مثّل صدم�ة لكل المتابعين 
والمهتمين وكشف عن وجوِد أََياِدَي خفية تحاول إجهاَض 
��ْع�ب ال�يَ�َم�ني  أَيّة محاوالت الس�تثمار هذا ثروات الَشّ
ومنه�ا الث�روة المعدنية وغيره�ا.. وللحدي�ث بقية عنما 
حدث ويح�دث وعن الكثير من الخفاي�ا التي وقفت عائقاً 

أََم��ام أي تطور ونما لهذا الوطن. 

االستثمارات املحلية تقاوم العدوان والحصار وتستعيد نشاطها تدريجيًا
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  - زكريا الشرعبي:
َع  .. لكاذا رعَّ أمرياكا تقتُاُل الشادَب اليماالَّ
اليماال يف  أباااء الشادب  عارشاُت اآلنف مان 
مظالراتهام الحاشادة عارَص الجمداة املاضية 
يف بااب اليمن تادياداً بالدور األمريكال يف قياعة 

الددوان عىل بالعنا.
وعنَّ املشااركون يف املظالارة بُحُضور رئيِس 
اللجااة النورياة الدلياا األخ محمد عايل الحوثل 
عن ساخطهم الدار ، إزاء لذا الدور الذي تقوعه 
الونيات املتحادة األمريكية ماذ 11 أشاهر تحت 
غطااء عويل وأَُممال مفضاوح، حياث يواصاُل 
الدادواُن قصفاه للباية التحتية وقتلاه للمدنيل 

من الاساء واألطفال.
َع املشااركون يف املظالرة شداراٍت عديدًة  ورعَّ
ماها “وين انرلاب وين عاعش.. يف البيت األبيض 
عايش”، َو”أطفالااا ضحية.. بقاابل عاقوعية”، 
َو“أمريكا تقتل شادبل.. بأموال الافط الدربل”، 

و”الددوان السدوعي.. لو أمريكل يهوعي”.
وألقيات يف املظالارة الددياُد مان الكلماات 

والقصائاد الشادرية، حياث ألقى عضاُو اللجاة 
النورياة الدلياا الدالماة محماد مفتااح وممنل 
مجلس التالحم القبيل بمحااظة صددة والدكتور 
عبدالرحيام حماران، كلمااٍت ععات كاااة أبااء 
اليمن إىل تدزيز جبهاات الرشف والبطولة بمزيد 
مان املاال والرجال وتفديال عور وثيقاة الرَشف 
القبلية؛ ملا تحويه من مباعئَ تحاِاُظ عىل تماُسِك 

لباات الجبهة الداخلية.
وأكدت أن الاظاَ  السدوعيَّ لو صايدة القوى 
انساتدمارية، ويدتن وصمة عاار يف جبل األمة 
اإلساالمية والدربية، نظري ما يقاو  به من أعوار 
تآمرياة وتدمريية عاىل املاطقة والدالام الدربل 
واإلساالمل وإعخالها يف حاروب ن تاتهل وتصب 

يف مصلحة الكيان الصهيونل.
واستغرب املتحدثون الدوَر السلبل للماظمات 
اإلنساانية والحقوقياة الدولياة التال لام تحرك 
سااكااً أما  املجازر املرّوعة والجرائم اإلنساانية 

التل يرتكبها الددوان يف اليمن.
 كما ألقى الشااعران عباع أباو حاتم ومحمد 
الادوَر  أن  أوضحات  قصيدتال،  الجرماوزي 

األمريكالَّ واضاٌح يف لذا الددوان، وكيف يساتلذُّ 

للدالام الصْماَت عىل جرائم لاذا الددوان، وكيف 

ستسقط رلانات الدالم وعظمة تحالف الددوان.

َوأكاد بيااُن املظالارة أنها جاءت ما1 تاامل 
الوعال الشادبل والجمالريي وإعراكاه لطبيدة 
الارصاع ما1 الدادو الصهيوأمريكال، والتفااف 
أباااء الوطن جميداً حوَل قياعة النورة الشادبية 
ممنلًة بالسايد القائد عبدامللك بدرالدين الحوثل، 
ووقواهام ما1 املرابطال مان أبطاال الجياش 
واللجاان الشادبية يف مواَجهاة قاوى الدادوان 
والغازو وانحتاالل، وتواصل واساتمرار ععمهم 

بقواال الكر  واإلسااع.
وأكاد البيااُن أن اإلعارة األمريكياة لال َمان 
تقوُع تحالُاَف الددوان الغاشام والحصار الظالم 
عاىل اليمان واليمايال، وأنها تتحّمل املسائولية 
املباارشة –إىل جانب رشكائهاا يف تحالف الددوان 
عىل اليمن- عان كل الضحاياا واألرضار الااتجة 
عن أعماال القصاف والقتال والحصاار، وتجب 
محاكمتُهاا بتهماة ارتكاب جرائم حارب وإباعة 

بحل الشدب اليمال.
وَعَعااا البياُن للمشااركة والتفاعل الشادبل 
والجمالاريي م1 حملاة )أمريكا تقتل الشادب 

اليمال( والتل ُعّشاات رسمياً وشادبياً قبل أيا ، 
وتساتمر ملادة شاهر؛ بغارض توعياة الجميا1 
الادور  واضاح  الدادو  ما1  الارصاع  بطبيداة 
األمريكل يف الددوان أماا  الرأي الدا  الخارجل؛ 
باعتبار اإلعارة األمريكياة الراعل األول لدملياته 
الدساكرية واللوجستية، وتشاكل الغطاء الدويل 
الذي يتسارت عاىل جرائمه الوحشاية وانتهاكاته 
لكل املباعئ والقيم والقوانل واملواثيل الدولية.

وكذلاك ععاوة الجالياات اليماياة يف الخارج 
للمشااركة الفاعلاة يف لاذه الحملاة مان خالل 
الفدالياات واألنشاطة املختلفاة لكشاف الادور 
األمريكال بارتاكاب جرائام حارب وإبااعة ضد 

اإلنسانية أما  الرأي الدا  الداملل.
وجاءت املظالرة تلبياة للدعوة التل وجهتها 
اللجاة النورياة الدليا للشادب اليمال بالخروج 
للتادياد بالحرب األمريكية السادوعية عىل اليمن 
املساتمرة ماذ عرشة أشاهر وذلك بداد الوضوح 
الدلاال للادور األمريكال يف لاذا الدادوان بداد 
ترصيحات وزير الخارجية األمريكل جون كريي 
باأن عولتاه لل التال تدير عملياات الحرب عىل 

بالعنا.

ـْعـب سيُف االنتصار الشَّ
أنس القاضي 

الثورة مستمرة.. 
الايَاَماال  ااْداِب  الشَّ خروُج 
األساطورية  الصاورة  بتلاك 
اُد املقولَة الشاهريَة للشهيد  يُجسِّ
النائار تايش جيفاارا: »ماا زال 
الناورَة  باأن  يظااون  األغبيااء 
الجمالاريُ  للهزيماة«.  قابلاٌة 
تلاك  َخّلقات  التال  ااْدابيَّة  الشَّ
امللحمة النورية يف باب الايَاَمان 
ويف وجه قوى انستدمار بزعامة 
ُمهادساِة  اإلمنيالياة  أمرياكا 
لال  وراعيِتاِه،  الُدااْدَوان  لاذا 
ااْدابيَّة،  الشَّ الناورة  جمالاريُ 
النورة التل تتغلغُل بل الجمالري 

ااْداب،  الشَّ أحارار  وتساتاهض 
الناورة التال تاتقال اليو  نقاالً طبيديااً بمهامها 
كماا يف ُكّل حاركات التحرر الوطاال يف الدالم، من 
إسقاط ركائِز انستدماِر يف الداخل )سلطة الفساع 
والجُرع بحالتااا الايَاَمااياة(، إىَل مواَجهِة القوى 
انساتدمارية املسائولة عان األوضااع الساابقة، 
التل َماا َزاَلت امتداعاُت عمارلاا وخرابها قائمًة يف 
الجمهورية، مما يدال بأن النورة ما زالت ُمستمرًة 
كاقياٍض موضوعالٍّ لها وكارع اديل شادبل واٍع، 
َل النوري  وساتظلُّ ُمساتمرًة حتاى تحّقاَل التحاوُّ
يف الداخال، وانساتقالل الوطاال َعان السايطرة 
انستدمارية الغربية وحلفها الصهيونل واألنظمة 

الدربية الرجدية الدميلة يف املاطقة. 

تحّوالت الوعي لدى الجماهري )أمريكا تقتل 
ـْعـب الـَيـَمـني(  الشَّ

كان واضحااً ِماذُ بداية الُدااْدَوان بأنُه أمريكل، 
ِمن حياُث الضاوِء السايايس وِمن حيُث التساليح 
والدعم اللوجساتل وغارف قياعة الدملياات، وِمن 
حيُث املصلحة امُلبارشة لهاذا الُداْدَوان ولَو تركي1ُ 
الايَاَماان وتأبيد السايطرة األمريكية يف حل كان 
ااْدابيَّة  لاذا الوعُل حاارضاً لدى قائاد النورة الشَّ

ح باِه يف أول ِخطااب بداد الُدااْدَوان يف  الاذي رصَّ
الداا  امُلارص  بأن الددوان أمريكال إرسائييل وأن 
الساُدوعيّة ايه ُمجارع أعاة قذرة، 
لذا الوعال كان موجاوعاً أَيْاضاً 
السياساية  الاُّخباة  أوسااط  يف 
والدااارص  املنقفاة  والرشيحاة 
الطليدية النورياة يف املجتم1، إنَّ 
أن وعَل املجتم1 ككل كان قارصاً 
عااُه، وكأن إاهاا  الجمالاري يف 
بداياة الُدااْدَوان باأن َمان يقف 
خلاف الُدااْدَوان بشاكل ُمبارش 
لو أمرياكا، سايجدلهم يَظاون 
بأن أَنْاَصاار اللاه يُريدون إثباَت 
شاداِرلم ومرشوعهام املدااعي 
للهيمااة األمريكياة اإلرسائيلية، 
ولكان اساتمراَر الُدااْدَوان بهذا 
اإلْجااَرا  وماا خرجت باِه البيت 
األبياض من ترصيحاات تنبت ايه 
عورلا يف تزعم لاذا الُداْدَوان وغريلا من الحقائل 
سواًء صفقات الساالح أَْو إعانة ُصحف وماظمات 
حقوقياة أمريكياة لاإلعارة األمريكياة بتورُِّطهاا 
بالُدااْدَوان عاىل الايَاَماان، ُكّل لاذه امُلدطياات 
أنضجات وعال الجمالاري الايَاَمااية التال تُدرك 
الياو  أن أمرياكا َمان تقف خلاف لذا الُدااْدَوان، 
ااْدابيَّة تحت  وجسادت وعيها لذا يف املسارية الشَّ
شادار أمريكا تقتل الايَاَماايل، جاء نضوج وعل 
الجمالاري يف لذا املرحلة تطاوراً موضوعياً لحركة 
الفكار املرااقاة للناورات وحركة املجتما1، وعىل 
ااْداب  لذا األسااس أسااس أن أمرياكا عدوة الشَّ
الايَاَمااال وعادوة ُكّل أحارار الدالام وَمان تقتل 
الايَاَماايال تحاّدع الجمالاري حركتهاا الاضالية 
سواٌء امُلسلحة كما لل حالياً يف مواجهة الُداْدَوان، 
الم، ولم يَدد  أَْو خياراتها السياساية يف مرحلة السِّ
بإماكان إرجاع الجمالري وقياعات الجيش َعن لذا 
الوعال، وكما قاال كارل ماركاس: »الوعل يتحول 
إىَل قاوٍة ماعية حَل يُصبح يف يد الجمالري«. وبهذه 
القاوة سااواجُه املشااري1َ انساتدمارية، ونقاُف 
بجاناب املقاوماة الدربياة، ونتضاَمُن ما1 أحرار 

الدالم والشدوب امُلستضدفة. 

معركة الشرعية 
 تحَت ناتة إعاعة الرشعية ُشانَّ َلاذا الُداْدَوان 
عاىل الايَاَمان، ِمن قبل أرُسة ُمغتصبة ومتسالطة 
ن تملاك رشعياَة بقائهاا عائلاة مالكاة وحاكمة، 
ولرئيس خائن انتهت رشعيتاه التوااقية الحزبية، 
والسياسية الزماية، وسقطت حصانتُه الدستورية 
واألخالقياة، ُكّل أباطيال الرشعياة التال ضجاوا 
ااْداب الايَاَماال  بها، تَساقط أما  جمالاري الشَّ
)ن اإليرانال ون الكولومبال( التال خرجت يف باب 
الايَاَماان بالداصماة صادااء، لتمنال الرشعياة 
النورية التل تحااظ عىل مؤسساات الدولة بقياعة 
ااْدابيَّة يف  اللجاان النورياة، وتمنل الرشعياة الشَّ
ااْداب التل تتجساد  مواجهة الُداْدَوان وأعداء الشَّ
ااْدابيَّة، كما  ماعيااً يف قوات الجياش واللجان الشَّ
تجساد لذه املسارية الرشعياة اإلنَْساانية يف الحل 
بالوجاوع والحيااة، بداد 11 شاهراً مان القصاف 
والحصاار عاىل امُلدن واألريااف الايَاَمااياة. بياما 
حفاة املؤيدين للُداْدَوان ن يملكون أن يخرجوا رب1 
لذه الجمالري، ن يف الداصمة صاداء ون يف غريلا. 

هادي وبحاح وطاقم االحتالل.. الشرعية يف 
صنعاء واالحتالل يف عدن 

ِمن بدد احتالل قوات الغزو امُلشارتكة ومرتزقة 
الدالام عىل مااطال يف الجاوب وعاىل مدياة عدن، 
لم يتجساد عاىل األرض التال زعمولاا ُمحررة أي 
شاكل ومظهر للرشعية التال أععولا، ولام نََر أي 
تجما1 شادبل وجمالاريي يُصباغ الرشعية عىل 
الُدماالء، وكل ظهور للمدعويان بحاح ولاعي كان 
يخلو ِمن الوجوع اليمال ويظهر الدميالن بطاونٍت 
الغازو،  لقاوات  الدساكرية  القيااعات  تحرضلاا 
ولجاوع الغازو، وضباط انحتالل ولم يساتقبلون 
ا يافل أي شاكل من  لااعي تارًة وبحاح تاارًة، ِممَّ
ااْدابيَّة أَْو السياسية؛ لتقَف  أشاكال الرشعية الشَّ
خلَف لؤنء وتقوي موقفهم يف لذا املااطل امُلحتلة 
ِاداالً، والذين يساتقوون ايهاا بقاوات انحتالل، 
والتال تدياُش حالة ااوىض أماياة، وتتسايّد ايِه 
عاعش وعصابات اإلخوان امُلجرمل، الذين يقومون 
بتصفياة القوى الوطاية وكل الكواعر غري امُلرتبطة 

بجماعاتهم، ما يهلُء لديمومة سايطرة الغزاة عىل 
ا يُضداف أيَّة قوى وطاياة يف طريقها  الباالع، وِممَّ

للقيا  بدورلا يف مقاومة انحتالل. 
وَلام يدد يخفاى عىل أحد أين تتجساد الرشعية 
ااْدابيَّة والسياساية للجمهورياة الايَاَمااية،  الشَّ
وأيان األماُن وانساتقرار الاذي يحتاُجاُه املواطن، 
وأيان تحرض الدولاة بمؤسسااتها وخدماتها ُرغم 
الُدااْدَوان والِحصاار، لاذه الرشعية التال نتحدث 
عاها، والتل نّظر لهاا ُكلُّ علماء انجتَماع بمختلف 
مدارساهم الفكرياة تتجساد يف صادااء عاصماة 
امُلحااظاات  ومختلاف  الايَاَمااياة،  الجمهورياة 
ااْدابيَّة  التال تأّماها قاوات الجياش واللجان الشَّ
الايَاَمااياة، ن يف مااطال الغزاة وقاوات انحتالل 
وعصاباات عاعش وامُلرتزقة من مختلف جاسايات 
وقارات الدالم، وأَْكنَااُر ِمان ذلك َما َزاَلت الرشعية 
النورياة والسياساية يف الجمهورياة الايَاَمااياة 
الدماال  أجاوَر  تُساّدع  النورياة  اللجااة  بقيااعة 
واملوظفال إىَل املااطل التل يُسايطُر عليهاا الُغزاة 
وامُلرتزقة، ايما ركائُز انساتدمار وعمالُء الُداْدَوان 
يُباركون الغارات األمريكية التل تهد  ُكّل قطاعات 
اإلنتاج وكل املؤسساات اإلنتاجية، التل توّار لقمة 
الدياش للمواطان الايَاَماال امُلحاارص ماذ عرشة 
أشهر من الُداْدَوان األمريكل الصهيونل السُدوعّي. 

حقيقُة موقف املجتمع يف تعز والجنوب 
ن يوجاُد حيااٌع يف األوضااع انساتناائية التال 
تديشاها املجتمداات وتمار بهاا الادول يف مراحل 
الناورات أَْو يف حاروب التحارر الوطاال ومقاومة 
انساتدمار، حتاى األااراع الذيان يدعاون الحيااع 
بألسااتهم حاجاتهام انجتَماعية تُفرز نفساها يف 
أحد امُلدساكرين الوطاال أَْو انساتدماري، اهااك 
نموذجاان سياسايان اجتَماعياان أماياان ماثالن 
يازع اإلنَْسان إىَل أحدلما حتى لو لم يُدن َعن ذلك.
ااْدابيَّة بجانب   إن عدَ  حضاور الجمالري الشَّ
عماالء الُداْدَوان من لاعي وبحااح، ن يدال انتفاَء 
لاذه الجمالري وتبخر موقفهاا، ن يدال بأيِّ حاٍل 
ااْداب يمنّلون الدد !  من األحاوال أن جزًء من الشَّ
اغيابُها عن سااحة الدمالء وقوات الغزو وانحتالل 
وامُلرتزقاة، يدال حضورلاا يف الطرف الاقيِض ويف 
املوقف الطبيدل ولَو بجانب قوات الجيش واللجان 

اْدابيَّة وبجانب الدولة الايَاَمااية.  الشَّ
الغازاة  املجتما1 يف مااطال سايطرة  موقاُف 
الوجاوع  لهاذا  الرااض  موقاُف  لاَو  واملرتزقاة 
انستدماري القائم ولحالة اننفالت األمال والوجوع 
اإلرلابال التل تُدانل ماُه لاذِه املااطل التل قتلت 
الااس يف الشوارع وعّمرت اآلثار الحضارية والدياية 
ملختلاف املكونات املذلبية والدياية، افل تدز يازح 
املواطااون من مااطل امُلرتزقاة إىَل مااطل الجيش 
ااْدابيَّة ن الدكاس، ويف َعادن يحان  واللجاان الشَّ
ااْدابيَّة  املواطااون إىَل قوات الجياش واللجان الشَّ
التل لم تدتِد عىل أحد طواَل وجوعلا يف لذه املااطل 
حتاى تقهقرلا والتل اتحت مخازَن الطدا  لتجار 
ااْداب الذي  انحتاكارات ووزعتاُه مجانااً عىل الشَّ
تاأزَّ  غذائيااً، ايما الدصاباات اإلْجاَرامياة تاهبُه 
الياو ، كما أن عوائَل شاخصيات القاوى الوطاية 
مان رجاال الجياش ومااضايل الحاراك الجاوبال 
الوطايال يف تشاهد حالاَة نازوح ومغااعرة لددن 
وخاصاة بدد إمدان املجرمل من عاعش وعصابات 
اإلخاوان بمدونة قاوات انحتالل عاىل اغتيال لذه 
القوى الوطاياة التل يتااقض مرشوَعها م1 وجوع 
عاعاش وم1 وجاوع قوات غازية، ولاذا لَو موقُف 
الحاراك الجاوبل الذي يلتف حولاه قطاع كبري من 
ااْداب، والاذي يااضل ألجل اساتداعة حقوقه  الشَّ
املاهوباة وإىل الحكام املحايل، ولام يكان يااضال 
ألجل قياا  إمارات عاعشاية ون ألجال حكم قوات 
انحتالل وتسايد املرتزقة والغازاة، ون ألجل الدميل 
لاعي الاذي خرج من الجااوب يف 86 خائااً بتهمة 
الخيانة الدظماى محكوماً علياه باإلعدا  من قبل 
ااْدابيَّة، ثم عخلها  ما كانت تُداَرُف بالايَاَمان الشَّ
بداد الَوحدة غازياً ونالباً ما1 عصابة 7/7، ولذه 
القاوى الجاوبياة الوطاياة ياضاُج وعيَهاا وتُدِرُك 
حقيقاَة املؤاَمرة عىل الوطن، وماا اغتياُل كواعرلا 
إنَّ ألن الُغزاَة وامُلحتلل أحّساوا بهذا املوقف الوطال 
وتخّواوا ماُه، ويقومون اليو  بدمليات اساتباقية، 
لاه لكان املجتما1 يف جااوب الوطان سايابذُلم 
ويطرعلم بمداونِة إخوته من مااطِل الشامال كما 
ُطرعت اإلمناطورية النيطانية واساتدمارلا الذي 

نالَز مئة عا . 

اليمانيون ب�صوت واحد يف مظاهرة حا�صدة بباب اليمن ب�صنعاء: 

أمريكا تقتل الشعب اليمني!
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إعرتاف أممي:
 119 غارة جوية قتلت المدنيين في اليمن وانتهكت القانون الدولي

 المدنيون يتعرضون للتجويع على مدى 10 أشهر باعتباره تكتيكًا حربيًا والهدنات اإلنسانية لم ُتحترم كليًا
 المدنيون الفارون من الغارات الجوية تجري مطاردتهم وإطالق الرصاص عليهم من طائرات األباتشي

عمران حمافظة  يف  نازحة  اأ�صرة  األف   34
قيادة محافظة عمران تدين استهداف العدوان لبيت الشباب ومكتب 

الواجبات بمديرية مسور

100 غارة جوية على مفرق الجوف وسلسلة غارات متواصلة على محافظات صعدة وتعز ومأرب

  -  أحمد داود
اليماياة واملتهماة  الشادبية  الحملاة  حركات 
ألمرياكا باإعارة الددوان املباارش عىل بالعناا املياه 
الراكادة، اخرجت بددلاا تقارير أممياة وقرارات 

أوروبية قاسية عىل السدوعية.
أراا1 لاذه التقاريار لو ماا خرجت باه لجاة 
الخاناء التابداة لألمم املتحادة والذي أثاار ضجة 
كبارية يف أوروباا وخاصاة بريطانياا، حياث اتهم 
التقريار تحالف الدادوان بارتاكاب جرائم حرب يف 

بالعنا واستهداف املدنيل.
وقاال التقريار إن املدنيل يتدرضاون للتجوي1 
أيضااً باعتبااره تكتيكاً حربيااً عىل مادار الدرشة 

األشهر املاضية.
ووثّال خاناء األمم املتحادة ا11 طلداة جوية 
للددوان، انتُهك بها القانون الدويل واساتهدف 136 
لداااً مدنيّاً، ُمضيفااً أن الطلدات الجوية شاملت 
غاارات عديادة اساتهدات سلسالة ألاداف، ماها 
مدارس ومسااجد ومخيمات للاازحل ومؤسسات 

طبية ومطارات.
 وأكد التقريار أن الهدنات اإلنساانية لم تحرت  
ل الخناء كذلاك إىل أن املدنيل الفارين  كليّااً، وتَوصَّ
مان الغاارات الجوية تجاري مطارعتهام وإطالق 
الرصااص عليهم من طائارات الهليكوبرت، ولو ما 
عاا1 خناء مان األمام املتحادة إىل توصية مجلس 
األمان الدويل بتشاكيل لجااة تحقيال عولية حول 

الفظاعات التل ترتكب يف اليمن.
وعىل الرغم من الدعوات املتكررة لتشكيل لجان 
تحقيال يف جرائم الددوان األمريكل السادوعي عىل 
بالعناا إن أن تلاك الدعاوات تواجاه بالتلكاؤ وعد  
الالمبانة من التحالف، وسابل تقرير األمم املتحدة 
تقاريار أخرى ملاظمات عولياة يف مقدمتها ماظمة 
الدفو الدولية وليومن رايتس ووتش طالبت كذلك 

بالتحقيال لكن تحالف الدادوان أعلن أكنر من مرة 
راضه لهذه الدعوات.

وأعقاب لاذا التقرير جادل كباري يف بريطانيا، 
حياث اتهمات الصحاااة النيطانياة حكومتهاا 
بالدعام املبارش واملشااركة يف الدادوان عىل بالعنا، 
وتصديار الساالح إىل السادوعية أثاااء الدادوان، 
تلك األسالحة التال تُساتخد  يف رضب التجمدات 

السكاية واملستشفيات والباية التحتية اليماية.
وتأتال بريطانيا عىل رأس القائماة، اقد بلغت 
مبيداات األسالحة النيطانية إىل السادوعية حوايل 
5ا.2 ملياار جاياه اسارتليال يف عاا  2015، كما 
أكادت صحيفاة الجارعياان مؤخاراً أن الحكوماة 

النيطانية ماحت اإلذن بتصدير شاحاات األسلحة 
إىل السادوعية 37 مرة ماذ بادء الددوان عىل بالعنا، 
لكاهاا امتادت عان إخبار مجلس الدماو  باوعية 
لذه األسالحة. وتهرباً من تحملهم املساؤولية قال 
وزيار الدولة لشاؤون الارشق األوساط النيطانل 
توبياان الووع أماا  مجلس الدمو  ياو  الخميس 
املاايض إن بريطانياا أخاذت تقريار األمام املتحدة 
عىل محمال الجد، لكاه عاع وقاال إن األمم املتحدة 
اعتمادت بشاكل أساايس عاىل الشاائدات وصور 

األقمار الصااعية.
وذلاب للقاول بطريقة أثاار ساخرية مجلس 
الدمو  قائالً »إن الحوثيل لهم علاء ويستخدمون 

املدادية الخاصة بهم عمداً، ويساتهداون املااطل 
الفرعية التل يتواجد ايها أشاخاص ليساوا موالل 
لهام؛ إلعطااء اننطباع أناه كانت لاااك لجمات 

جوية«.
كماا رصح بأن ذلك ن يدفل السادوعية من أي 
خطأ قامات به، ُمضيفااً أن ذلك مهم جاّداً لتكون 
لااك عملية شااملة للتحقيل تََمامااً يف ُكّل حاعث 

عىل حدة.
ورعاً عىل كال  الوزيار النيطانية قالت ماظمة 
ليومان رايتس ووتاش إن ترصيحات املساؤولل 
النيطانيال »كاذبة ومضللة«، مؤكادة أنها وثّقت 
36 مان الرضباات الجوية غاري املرشوعة وجمدت 

أسماء 500 مدنل ُقِتلوا يف تلك الرضبات.
وقالات املاظماة إن تحالاف الددوان اساتهدف 
املدنيل بماا يف ذلك مخيماات املرشعين والالجئل، 
والتجمداات املدنية، وحفالت الزااف، والسايارات 
املدنياة والحاااالت، واملرااال الطبياة، واملدارس، 
ومساتوععات  ومصانا1  واألساواق،  والجواما1، 
تخزيان املاواع الغذائياة، والباياة التحتياة املدنية 
األساساية األخارى، منال مطاار صادااء، وميااء 
الحديادة، وطارق الدباور املحلياة، مشارية إىل أن 
الحكوماة النيطانياة لان تساتطي1 إناكار األعلة 
السادوعية  اننتهااكات  عاىل  والكبارية  الدامغاة 

الخطرية التل ارتكبتها يف اليمن.

  -  متابعات
أعانت قياعة محااظة عمران والسالطة املحلية 
ومكتاب الشاباب والرياضاة، اساتهداَف الددوان 
األمريكل السدوعي لبيت الشباب ومكتب الواجبات 

بمديرية مسور)الصورة(.
واساتاكرت يف بياان لهاا اساتمراَر اساتهداف 
الدادوان للماشاآت الحيوياة والخدمياة والباياة 

التحتية للشدب اليمال ومقدرات البالع.
وأشاارت إىل ماا يرتكباه الدادوان مان جرائم 
وحارب إباعة جماعياة بحل أبااء الشادب اليمال 
يف مختلاف املحااظاات يف ظل صمات عويل مخزي 

ومديب.. 
الدولياة  واملاظماات  املتحادة  األمام  عاعيااً 
واإلنسانية إىل تحمل مساؤوليتها إزاء تلك الجرائم 

والدمل عىل إيقاف الددوان ورا1 الحصار.
إىل ذلاك أكد مديار الوحدة التافيذياة للاازحل 
بمحااظة عماران ِحْمرَي الصدر أن عادَع الاازحل 
للمحااظاة ومديرياتهاا جاراء اساتمرار الددوان 

األمريكل السادوعي الغاشم عىل بالعنا بلغ ل3 ألفاً 
و300 أرسة.

وأوضاح الصدر لوكالاة األنباء اليماية )سابأ( 
أن الوحادة تباذل جهوعاً مساتمرة بالتاسايل م1 
عادع مان املاظماات الدولياة الداملاة يف بالعنا يف 
توااري انحتياجات الغذائياة والدوائياة واإليوائية 

واملتطلبات الرضورية لألرس الاازحة.
وععاا املاظماات والهيئاات الداملاة يف مجاال 
اإلغاثة اإلنسانية إىل التاسيل م1 الوحدة والسلطة 
األرس  احتياجاات  لتلماس  باملحااظاة  املحلياة 
الاازحاة خاصاة يف ظل تارعي األوضاع املديشاية 

واملسالمة يف تخفيف مداناتها.

  -  خاص
واَصَل طارياُن الدادوان األمريكل السادوعي َشانَّ غاراته 
الدايفة عىل عدع من محااظات الجمهورية مساتهدااً ماازل 

املواطال واملاشآت الدامة والخاصة.
واساتهدف الدادوُّ السادوعي بقصاٍف صاروخال مااطَل 
متفرقاة بمديرياة رازح الحدوعياة، كماا اساتهدف محاالت 

تجارياة يف ساوق الدااد بمديرية ساحار، َمااا أَعَّى إىل إصابة 
مواطاَال اثال، ونّفاذ طريان الددوان قصف جوي اساتهدف 
ماطقة جبار بمديرية مابه باملحااظة الواقدة شمال البالع.

ويف محااظاة ماأرب واَصاَل طاريان الددوان شان غاراته 
عاىل عدع من مديرياتها، حيث شان يو  أماس األحد 12 غارة 

متفرقة بمديرية رصواح.
وشان طريان الددوان يو  أمس األحاد غارتل عىل ماطقة 
السااقية بمديرية املصلوب بمحااظة الجوف، كما شان 100 

غاارة عىل مفرق الجوف يف مسااندة لقوات الغازو واملرتزقة، 
وتسبب يف تدمري شبكة انتصانت.

وواصال طاريان الدادوان السادوعي األمريكل اليو  شان 
غاراته عىل محااظة تدز مساتهدااً مااطل ساكاية ومراال 

خدمية.
واساتهدف طريان الددوان بسلسلة غارات مااطَل متفرقًة 
من مديرية املرساخ، يف مسادًى إلساااع مرتزقة الددوان الذين 
تكبّادوا خساائَر كباريًة يف األرواح والدتااع بداد تمكان قوات 

الجيش واللجان الشادبية من اساتداعة السيطرة عىل ماطقة 
السويدة وتأمياها بالكامل.

وقصف طارياُن الددوان مبااى املحجر البيطاري بمديرية 
املخااء، َماا أَعَّى إىل إلحاق أرضاٍر كبارية يف املباى الذي كان قد 

تدرََّض يف وقت سابل لغارات مماثلة.
وأغار طارياُن الددوان اجر السابت عىل مااطال الحوزان 
واملدارس بمدياة ذُباب بمديرية باب املادب، َماا أَعَّى إىل ترضر 

عرشات املاازل.

ملتقى الطالب الجامعي: قصُف كلية املجتمع 
بالقنابل العنقودية حقٌد أعمى للعدوان على 

مستقبل األجيال اليمنية
  -  متابعات

استهَجَن امللتقى الدا  للطالب الجامدل استهداف الددوان األمريكل السدوعي لكلية املجتم1 بالقاابل 
الداقوعياة، مشارياً إىل أن لذا انساتهداف عليل عىل حقد الدادوان األعمى عىل مساتقبل األجيال اليماية 

والسدل لتجهيل أبااء اليمن وحرمانهم من حل التدليم املكفول يف ُكّل القوانل والرشائ1 الدولية.
واعتان امللتقى يف بيان له قصف الحَر  الجامدل جريمة عاار َوانتهاكاً صارخاً لكل املواثيل والقوانل 
والرشائا1 َوقوانال الحرب وحل األجيال يف التدليام املكفول لكل أجيال الدالم َوعلياالً واضحا عىل الازعة 
اإلجرامية الوحشاية والدقلياة الرجدية املتخلفة لهذا الددوان القبيح الذي يساتهدف ُكّل مقدرات الوطن 
وكل يشء يستفيد ماه املواطن اليمال ولم يسلم من ُجرمه وخبنه وحقده األعمى الطالب الجامدل األعزل 

الذي يحمل القلم والكتاب.
وأشاار البيان إىل أن استهداَف الددوان لكلية املجتم1 بصاداء ليست األوىل التل تستهدُف حل املجتم1 
اليمال يف التدليم بل تدد جريمًة جديدًة يسبقها اإلرصار والرتصد مضااة إىل جرائم الهد  والدمار املاظمة 
واملماهجة التل ارتكبها التحالف اإلرلابل الهمجل يف ُكلٍّ من جامدات عدن - الحديدة - تدز - إب - ذمار 

- صددة.
ل مساؤوليتها القانونية  وطالب بيااُن ملتقى الطالب الجامدل املاظمات الدولية واألمم املتحدة بتحمُّ
واألخالقية بالتحرك الفوري الداجل لحماية املاشئات التدليمية بشكل الخاص والبُاية التحتية بشكل عا  
وتحييدلا من انساتهداف الهمجل والدمل عىل إيقاف الددوان السادوعي الغاشم، مؤكداً أن طالَب اليمن 

ماضون يف مدركة التدليم ولن يرتاجدوا عن لذه املدركة التدليمية التل تدد مدركة بقاء لليمن.
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طريان العدو يوا�صل ق�صف مديريات �صنحان ونهم وبني مطر
غارات أمريكية سعودية مكثفة على صنعاء 

واستشهاد 10 مواطنني يف قصف على 
منازلهم يف منطقتي الرحبة وعطان

  -  خاص
عاشات أمانُة الداصمة وعدٌع من مديريات محااظة صاداء خالل اليومل املاضيل ساعاٍت من 

القصف الدايف من قبَل طريان الددوان األمريكل السدوعي.
وقصاف طرياُن الددو الدديَد من املااطل بقاابَل شاديدة اننفجار، مساتهدااً األحياء الساكاية 
اة، حيث استشاهد 6 مواطال وأصيب 7 آخارون يف قصف طال ماازل  واملاشاآت الداماة والَخاصَّ

املواطال يف ماطقة الرحبة شمال الداصمة.
وشان طريان الددوان غارات عايفة عىل حديقة اارح نند بماطقة عرص غرب الداصمة وألحل 
أرضاراً بالغاة عاىل عدع من ماازل املواطال املجاورة للحديقة، كما اساتهدف حديقة 21 سابتمن 
يف مديرياة مدال بددة غارات عايفة نتج عاها ترضر عدع كبري من ماازل املواطال وتهشام نوااذ 

املبانل السكاية املجاورة.
واستشاهد ل مواطال بياهم امرأتاان وطفل جراء غارات لطريان الددوان األمريكل السادوعي 

استهدات مازل املواطن محمد الديدروس يف واعي عطان بالداصمة.
ويف محااظاة صادااء شان طاريان الدادوان األمريكل السادوعي غاارة عىل مديرية سااحان 

بمحااظة صاداء، مستهدااً بغارة مباى املجم1 الحكومل للمديرية يف ماطقة ريمة ُحَميد.
وقصف طريان الددوان األمريكل السادوعي عدعاً من الغارات عىل مديرية نهم، مساتهدااً واعي 

غيالن، وارضة نهم، َماا أَعَّى إىل إحداث أرضار باألرايض الزراعية.
وشان طريان الددوان السادوعي األمريكال غارتل عاىل مديرية بال مطار بمحااظة صاداء، 
مستهدااً بغارتل ماطقة الصباحة، َماا أَعَّى إىل إحداث أرضار بالغة يف األحياء السكاية وممتلكات 

املواطال.

العدوان ا�صتهدف ب�صكل مبا�صر مقربة خزمية والنجيمات 
واخلرايف، ما اأدى اإل خروج رفات بع�ص املوتى وتناثرها

وزارة األوقاف واإلرشاد: 127 مسجدًا ومقربة بأمانة 
العاصمة تضررت بفعل العدوان األمريكي السعودي

  -  صنعاء
رّكز الددواُن األمريكل السدوعّي بشكل مبارش 
عىل قصف أماناة الداصمة ماذ بدء الددوان يف 26 

مارس من الدا  املايض ل201.
واساتهدف الدادوان ُكلَّ يشء يف الداصمة، بما 
ايهاا املصانا1 واملطاارات واملدساكرات وماازل 
املواطاال األبريااء، واساتخد  يف قصفاه أبشا1َ 
القاابل واألسالحة املحّرمة عولياً بما ايها القاابل 

الداقوعية والقاابل الايرتونية.
ولم يساتنِن الدادواُن املسااجَد واملقابر، حيث 
كان لها نصيب، وبحسب وزارة األوقاف واإلرشاع، 
اقاد بلغ عادع املسااجد واملقابر املتارضرة جراء 
الدادوان 127 مساجداً ومقنة يف كاااة مديريات 

الداصمة.
وأكاد مدياُر عاا  األوقااف واإلرشااع بأماناة 
الداصماة إبراليام الخطياب يف ترصياح لوكالة 
األنباء اليََماية سابأ أن لجاًة شكلها املكتُب لحرص 
األرضار والخسائر التل لحقت بماشآت ومشاري1 
األوقاف سجلت ترضر ل11 مسجداً بأرضار ماعية 
جسايمة ومتوساطة تمنلت يف تشاققات لبدض 
املبانال وخل1 الاواااذ واألبواب وتحطام قمريات 
رت 13 مقنًة تم  ونقوش البدض ماها، ايما ترضَّ

استهداُف البدض ماها بشكل مبارش.
وأشاار إىل أن مسااجَد مديرية السبدل جاوب 
الداصماة األكنار تارضراً، حياث بلاغ املسااجد 
املتارضرة ايهاا 31 مساجداً يليهاا مديرياة بال 

الحاارث شامال الداصماة بتارضر 25 مساجداً، 
ايماا ترضر 58 مساجداً يف بقية مديرياات أمانة 

الداصمة.
وأعان الخطيُب بشادة قصف الددوان األمريكل 
السادوعي الهمجل الاذي يساتهدُف ُكّل مقدرات 
الشادب اليََمال وبُايته التحتية بما ايها املسااجد 
واملقابار واملواق1 انثرياة والتاريخية عون مراعاة 
والحضارياة  الدياياة  الارصوح  لاذه  لُحرماة 

والدلمية.
مان جانبه أّكاد مديار إعارة املسااجد بمكتب 
األوقاف بأمانة الداصمة يحيى الكوكبانل لوكالة 
)سابأ( أن مقنَة خزيمة الواقدة وساط الداصمة 
صاداء أحد أكن وأقد  املقابر يف اليََمن تدرضت إىل 

قصف لمجل نهاية مايو املارص .
د قْصَف مقنة  وقال إن الددوان السادوعي تدمَّ
خزيماة ولم يخطئ كما يّدعل البدض، ُمشارياً إىل 
أنها تحوي قباوراً لاخب وعلماء وملوك ورؤسااء 
وأعال  وساساة وأعباء وشدراء وغريلم من ُراات 

األموات الدظماء من مختلف أنحاء اليََمن.
وأوضح الكوكبانل أن قْصَف الددوان األمريكل 
السادوعي للمقانة أّعى إىل خاروج ُرااات بدض 
ر عرشات القبور  املوتى وتااثرلاا، إضااًة إىل ترضُّ
وتهد  جزء من الساور الغربال للمقنة.. ُمضيفاً 
أن الددواَن اساتهداِف بشاكل مبارش أَيْضاً مقنة 
الاجيماات بمديرياة السابدل ومقانة الخارايف 
بمديرياة باال الحاارث وألحل قصفهماا أرضاراً 

كبرية.

  -  حسين الجنيد
يف ُكّل يوٍ  يُماارُّ من ُعُمِر لذا الددوان النبري، 
يتفاَّاُن مجرموه يف صااعة الدمار الذي أراعوه لهذا 
الوطن وأباائه، مدّمقال أخاعيَد الويالت يف صدور 
وذاكرة اإلنساان اليََمال، اضمان عااقيد حقدلم 
األساوع، إرصارلم عىل استهداف الشادب اليََمال 
بُكّل الوساائل التل تؤعي إىل املوت، ابتداًء من القتل 

الرسي1 واختتاماً باإلماتة ُجوْعاً وإذننً.
األمريكال  الدادوان  اساتهداِف  سلسالة  ويف 
السادوعي للبااى انقتصاعياة، صبّات طائراتهم 
اَر مصادااً تابداً  ليلة السابت ِحَماَم الحقاد؛ لتدمِّ
لرشكة الكباوس، ومصاداً تابداً ملجموعة رشكات 
شهاب، محدثًة أرضاراً يف كال املصادل، ولم يكتِف 
مجرمو الددوان بهاذا القدر، بل واصلوا اإلمداَن يف 
إْجااَرامهم، ليغريوا مّرًة أخرى عىل مصا1 شهاب 
اال املصا1  ظهَر الياو  التايل، واملاكان مكتٌظ بُدمَّ
الذيان كانوا يقومون بمحااونٍت آملٍة إلنقاِذ ونقل 
ماا تبقى من مددات املصا1 الذي يمنّل لهم مصدر 
ت  رزق أرسلام، وبنالثاة صواريخ متتابداٍة، َقضَّ
طائراُت الحقد األمريكل السادوعي عىل ذاك األمل، 
وأصبح مصريُ أكنر من مائتل عامٍل بدَد أن سلبهم 
الددوان ما كان يديُل عائالتهم، بيد الخالل الرازق.
مصا1ُ شهاب لم يُكن مخزناً للسالح، وساحاتُه 
الشاسادُة لام تكان مرسحااً إلطاالق الصواريخ 
الباليساتية، كماا يارّوج أذناُب ومرتزقاة وعمالء 
لذا الدادوان اإلْجااَرامل؛ لتنيِر لذا انساتهداف 
بمقولتهم الشهرية »أكيد ما يرضب الطريان إّن إذا 
اياه يشء«، يقول املواطن محماد صالح الحرازي 
والاذي يقُطاُن يف ماازٍل قرياٍب من املصاا1 ولو 

الجريماة:  عان  يحدثااا 
آماال  البيات  يف  »كااا 
بأماان الله، ولم نسام1 
الصااروخ  صاوَت  إّن 
شاديد  انفجاار  يتبداه 
القاوة م1 تحلياٍل قريب 
اتهشامت  للطاريان، 
زجاجاات نواااذ بيتااا، 
عرااا أن موق1 اننفجار 
قرياب وعادماا خرجااا 
وجدناا  الشاارع  إىل 
ألسااة اللهاب وعاصفٌة 
مان الدخاان يف مصاا1 
شهاب، ااساتغرباا ملاذا 
ليس  املصا1؟  يقصفون 
ون  عساكرياً  موقدااً 
مخازن للسالح ون يوجد 
اياه أي يشء يانر لهام 
نقاول  ون  انساتهداف، 
غاري حساباا اللاه وندم 
الوكيال، لل يظانُّ أبااُء 
واألمرياكان  الصهايااة 
أناا ساخاُف ونرك1 لهم، 

كال والله سااظل صامدين لو استهداوا بيوتاا بيتاً 
بيتاً، ولاو عمروا ُكّل يشء يف اليََمان، لن نرك1 لهم؛ 
ألن زمااَن الخضاوع قاد وىّل بال رجداة ونحن لهم 

باملرصاع«. 
إذن لم يكن لااك يشٌء، ساوى مصا1ٍ لصااعة 
الكليايكس ومخازن للمواع الغذائية وسيارات نقٍل 

تابدٍة للرشكة تاقل البضائ1.
لم يتوقف صَلُف الدادوان عاد لذا الحد، اأثااَء 
وجوعنا يف اليو  التايل من استهداف املصا1 يف ساحة 
املصا1 ملدايَااة األرضار الااجمة وتوثيقها، أغارت 
طائراُت الددوان للمرة النانية مساتهداًة ما تبقى 
من املصا1 ومخازن أغذياة تابدٍة للرشكة، اياض 
عمر شهاب أحد الرشكاء يف مجموعة شهاب، كان 
متواجداً بدد القصف، يجري لاا ولااك يبحث عن 
ضحاياا ولكن بحمد الله لم يُكان لااك أي ضحايا 
ساوى أَْربَدة جرحى من الداملل يف املصا1، حيث 
قال: »ما لذا اإلْجاااَرا !!، املصا1 ن يوجد ايه أي 
يشء يستحلُّ انستهداَف غري مصدر رزق أكنر من 
200 عامل، واآلن كيف سايتمكن لؤنء الدمال من 
إطدا  وإعالاة أرسلم وأطفالهم؟، ماا لو الذنُب 
الاذي اقرتاه لؤنء ليَُحاَربوا يف قوتهم ورزقهم؟!«، 
َع اياض  ويف لهجٍة يملؤلا الغضُب وانساتهجاُن ندَّ
بالدادوان وبالدمالء واملرتزقة الذين باعوا وطاَهم، 
ويقومون باارْش مدلوماٍت كاذبة حول املاشائات 
واملرااال، ساواء انقتصاعياة أو الحكومياة؛ ليتم 
استهداُاها من قبل طريان الددوان عىل أنها مخازُن 
سالح أو أماكن تُطلل ماها الصواريخ.. كما أضاف 
قائالً: »نحن ندلم كما أن ُكّل أبااء الشدب يدلمون، 
بأن لذا انساتهداف ليس بسابب أخبار كاذبة، بل 
ٌد؛ لتدماري اليََمن  لاو اساتهداٌف وإْجاااَراٌ  متدمَّ
بكلهاا، وقتل شادبها األبل، وسااظل نحان أبااَء 

الشدب بكل ائاتهم، صامدين يف وجه لذا الددوان 
األلوج، وبإذن الله ساااترص، وساداوع البااء من 

جديد، والحياة من جديد«.
وأثاااء تجولااا يف أرجاء املكان وأعخاة ألسااة 
اللهب املتصاعد من بقايا املصا1 واملخازن املحرتقة 
التل تأباى اننطفاء وكأنها تاّفس عن غضبها من 
صلف لذا الددوان، يحتشد املئاُت من املواطال من 
سكان الحل يشالدون الارياَن ولل تلتهم مصاداً 
لطاملاا ألفاوا رؤيتَاه عاماراً ومزعحمااً بالداملل 
ايه، وسايارات الشاحن يف حركتها املدتاعة عخونً 
وخروجاً، تُصِخاُب الحلَّ بالضجياج، عبدالله عيل 
الصلاوي، كان يراقاب من بديد ون زالات عالماُت 
الخاوف تدلاو وجَهه بداد أَْربَدة صوارياخ أرعبته 
كبقية ساكان املاطقاة، وحل ساألااه كيف ترى 
املشاهد؟، قال: »أرى أقبح جرائم البرشية يرتكبها 
لذا الددوان، وقلبل يتقط1 عىل عمال املصا1 الذين 
ألفااا وجوَعلم يف الحارة وكأنهم أصبحوا جزًء من 
سكانها، ما لو مصريلم اآلن؟ ندرف الكنري ماهم 
يدولاون أرس وعائاالت اكيف سايطدمونهم بدد 
أن احارتق املكان الاذي كان بالاسابة لهم املصدر 
الوحيد للرزق بالاسبة لهم؟!، لذا الددوان الهمجل 
الباغل يريد تجوي1 الااس وتجوي1 أطفالهم حتى 
يدمروا مداوياتهم ليخض1 لهم ايما بدد ويساهل 
عليهم إذنله كما يريدون، ولكن الله موجوع مّطل1 
عاىل لذا البغل ولذا الظلم، ولن يرتك لذا الشادب 

الصابر املستضدف وحيداً«. 
بهذه الكلماات ولذه املداوياات التل وجدنالا 
لدى مدظم سااكال املاطقة يشدر الواحد ماا بأن 
شدباً عظيماً كهذا الشدب، كيف لهؤنء الجبااء أن 
يهزماوه؟ وليهات أن يُهز  ولو عىل إيماٍن مطلٍل 

بربه وبإراعته الحرة األبية. 
ويأتال  لاذا 
مصاا1  اساتهداُف 
شاهاب ضمان سلسالة 
يف  اساتهداااٍت ملصانا1 
وعدة  صادااء  الداصمة 
محااظات؛ لتدمري البُاية 
التحتياة  انقتصاعياة 
لليََمان حتاى ن يتبقاى 
وشادبه  الوطان  لهاذا 
أيَّاُة مقومااٍت للصموع، 
املتكرُِّر  وما اساتهداُاهم 
للماشائات  مؤخاراً، 
واملصانا1  انقتصاعياة 
إّن عليال عاىل أن غايتَهم 
مان لكاذا اسارتاتيجية 
متدماد؛  اساتهداٌف 
لترسيا1 َماْوِت اليََمايل 
احصاُرلام  ُجْوعااً، 
الخاناُل لليََمن باراً وجواً 
وبحاراً لن تكتماَل عائرة 
بارضب  إّن  اياه  املاوت 
مقوماات الصموع عاخل 

لذا البلد.

اأكرث من مائتي عامل اأ�صبحوا بال عمل 

العدوان يستهدف املصانع مجددًا؛ لرتكيع الشعب اقتصاديًا
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العدوان وسقوط ورقة التوت

النازّية بثوبها الجديد - العباءة َوالعقال 

نبيلة الشيخ 
كل مان يساتخد  القاوة ابتاداء، عون 
اعتاداء امن الجيل أنه واقا1 يف أمور عدة  
ن محالاة ، أولهاا أنه ن ينل يف نفساه ون 
يف تفكريه ون  رؤية ساامية له  يف الحياة، 
وآخرلا  اناه ن ينل بالله ون برعايته، ون 
بأحكامه، وبل أولها وآخرلا أمور شتى.
لاا لو الاظاا  السادوعي ، قد غضب 
حزماه  وحاز   جمداه،   جما1  عليااا 
وجاءناا قاطدا لكل جواروعيان وعروبة، 
جااء متغطرساا يختاال بخطاط الغرب 
وأساحلتهم، يحاربااا مان خلاف جدران  
الطائارات ويساتدل بحبال مان الباالك 
ووتر وطغااة األرض ، متحديا أويل البأس 
الشديد، الذي يحبهم الله ويحبونه،لالو 
الاظا  السادوعي يحقل قول الله تداىل يف 
من تويل الاصارى واليهوع ايقول الله جل 

وعال:
الذين يف قلوبهم مرض يسارعون ايهم 
يقولون نخىش أن تصيباا عائرة ادىس الله 
أن يأتل بالفتح أو أمر من عاده ايصبحوا 

عىل ما أرسوا يف أنفسهم ناعمل.
اداىس الله أن يأتال بالفتح أو أمر من 
عااده. وعىس عاد اللاه لل غري عىس عاد 
الاااس، انها مان اادال املقارباة، ولكاها 
عااد الله تفياد التحقيل، ااال يُطم1 الله 
عبادا ثم يخلف وعده، ومن أصدق من الله 
قيال.ادىس أن يكون اتح الله وأمرا قريبا.
لالم يرونأعداء األمة ايغضون عاهم 
جاااح  كل  لهام   ويخفضاون  الطارف، 
مان الاذل والرعاب، الرعاب مان اليهوع 
والاصاارى، والرعب مان جريانهم الدرب 

املسلمل والرعب من كل يشء.
إذا ساء ادل املرء ساءت ظاونه

وصدق ما يدتاعه من تولِم  

وقاد علماا ماا علماا من لام الغرب، 
وكام كاعوا ويكيادون لااا ، اماا حقوق 
اإلنساان إن إلنسانهم، وما الددل والحرية 
والكراماة، إن لشادوبهم، وما1 ذلاك اال 
يذعار لاذا الاظاا  إن حال يارى أخااه 
اليمانل الذي لو أرق قلوب الداملل،اريا1 
عقرية الشاك ايه، ويستأساد استئسااع 
الناغياث علياه، ويكيد لاه كل كيد، اإن 
رأى  له بدض ساالح استوحش، وإن كان 

له جيش توجس.
اارضاوا، أو إساخطوا ، اوالله ما عاع 
رضاكام لااا رضاا، وماا عاع ساخطكم 
علياا سخطا،السااا تالميذا يف اصولكم، 
ون عماان يف رشكاتكم،حتاى تملوا علياا 
والحكماة  الارأي  ألال  ونحان  آرائكام، 
وتلزموناا موقفكام، ونحان ألال املروءة 
واملوقف،وتغريوندليااا كما لو عأب  البدو 
الرحل، ونحان ألل الحرض وأولاو الِبأس 
الشاديد،  امتاى اساتدبدتم الاااس وقد 
ولدتهام أمهاتهم أحارارا، امان الدار ان 
تمارسوا عىل اليمانل الحر،وعىل أي إنسان 
آخر  لو شبيه لكم يف الخلل ونظري لكم يف 

اإلنسانية، له كامل الكرامة والحقوق،من 
الداار أن تهيااوه  باظاا  الكفالة املهل،  

الاذي جااء بدعاا يف األمم، 
الجبل،ااماا  يف  ووصماة 
لاو إن تمساكا بهيلماان 
واخضااع  انساتدباع، 
الارق  اآلخريان، ورشيداة 
التل ليسات ماكام ببديد،  
اما زلتم ترون الااس عبيدا 
ولو  ايطيدون،  تأمرونهام 
بلقمة الدياش الذين لم يف 
أمس الحاجة إليها، ايدطل 
من ن يملك من ن يستحل، 
كما ادال أساياعكم،نظا  
عقاد  لاو  الاذي  الكفالاة 

ظالام مجحف،تظااون أن مجرع سااكم 
لاه، يجدلاه رشعياا، ويجدل ثمارة كدح 
املاهكل، حقا لكفالئكام املورسين الذين 
لم أغاى ما يكونون عن لذا الفتات، وم1 
ذلك نجدلم شاديدي التهااات عليه ولو 
حل كامل ألصحاب الجهد والكد والغربة، 
لكاه نظا  الظلم والبغل واإلمدان يف إذنل 
اآلخريان، ابئس الرأي لاو رأيكم وبئس 
الرشيدة لال رشعتكم،وأنتم ن تفكرون 
يف يو  يقول الله لكم ايه، _ وقفولم إنهم 

مسؤولون_.
 ثام لا أنتام الياو  ن ترقباون يف الله 
إن ون ذماة، تقتلونااا ليال ونهاارا، ورسا 
وجهارا، وقد علمتم من نحن، أما سمدتم 
وصايا  حبيبااا وقرة أعيااا رساول الله، 
علياه صاالة اللاه وساالمه  حال أوىص 

جيوشه الفاتحة اقال:
_ن تغدروا ون تغلوا ون تقتلوا وليداً ون 
امرأة ون كبارياً اانياً ون مادزنً بصومدة 
ون تقرباوا نخاالً ون تقطدوا شاجراً ون 

تهدموا بااًء_
أماا قاال لكام حبيبااا، لهاد  الكدبة 
حجرا حجرا أعظم عاد الله من قتل امرئ 
مسالم، أما  قال الله سابحانه وتداىل، أَنَُّه 
َمن َقتَاَل نَْفًساا ِبَغارْيِ نَْفٍس أَْو َاَسااٍع يِف 
اأْلَْرِض َاَكأَنََّماا َقتَاَل الاَّااَس َجِميًدا َوَمْن 

أَْحيَاَلا َاَكأَنََّما أَْحيَا الاَّاَس َجِميًدا.
اقاط  قتلاوا  قاد  لاؤنء  باال   اماا 
مان املدنيال الدازل بداد 300 ياو  من 
الرجاال  مان  628لشاهيد  عدوانهام، 
وطفلاة،  ا151امراة6اا1طفال 
اإجماليشهداء  املدنيل لو  3ل81 نفسا.
اماا بالهام قد  قتلاوا الاااس جميدا،  
3ل81 مارة، مان عون أن يقتال واحد من 
ضحايالم نفساا واحادة، ون أن يفساد 
يف األرض مارة واحادة، ولاا لام  وقاد 
ااساتحقوا غضب الله يف كل مرة  يقتلون 
ايهاا نفساا بريئاة ، ايقتلاون بهاا كل  

الااس ، ايزعاعون سخطا عىل سخط
أماا قاال لكام الحبياب املصطفاى ن 
تهدموا بيتا، اما بالكم، ، ترضبون عرض 
الحائط بكل وصية ، وتفدلون ما تفدلون  
وقد علمتم من نحن يف إيماناا ويف حكمتاا 
ويف اقهااا ، الام ترعاوا أي حرماة لدين 

ون لابال ون لحيااة، الام يبال شايئا إن 
روعتموه، روعتوا الحجر والبرش والشجر، 
ولاا أنتام تقصفاون، بدد  
الدادوان،  مان  ياو    300
موانائ  ,و10  ل1مطاار، 
،512جارس  ومرااائ 
محطاة  و125  وطريال 
ومولد كهربااء، ل16خزان 
167شبكة  مياة،  وشابكة 
 ، اتصاانت  ومحطاة 
و615مساجد ، و325137 
مراال   238 ماازل، 
وا56مدرساة  صحال، 
وا3ماشاأة  ومدهاد، 
16ماشاأة  جامدياة، 
حكومياة،  اعالمية،70اماشاأة 
6ل5مخازن غاذاء، 353ساوق ومجما1 
موقا1  ا5  وقاوع،  تجاري،238محطاة 
أثري، ا11 ماشأة سياحية ، 0ا1مصا1، 
2لملداب وماشاأة رياضياة ،7صواما1 
غذاء،125مزرعاة  ا0لقاالاة  غاالل، 
بسابب  توقفات  عجاج،3750مدرساة 
مان  أكنار  رشعتام  وقاد  الدادوان، 

1200000نازح.

أابداد لاذا تَْجارأون وتدعاون أنكام  
تمنلون اإلساال ؟ اوالله لقد أساأتم إليه، 
وغريتم مدامله، وبشادتم مالمحه، اديااا 
اإلساالمل أعظام وأجال وأرشف مان أن 
يمنلاه ضيال أاقكام، وضحالاة رؤاكم، 

وتوحش ممشاكم.
امان يمنل األماة املسالمة، يجم1 ون 
يفارق، ويرمام ون يصادع، ويصادق ون 
يكاذب ، ويارش راياة الددل والساال ، ن 

مؤمرات التفجري والتكفريوالتدمري.
مان يمنل األماة، يفرح باكل قوة ألي 
قطر، اهل له قاوة، ويرىض عن كل مجد 
ألي قطر اهل له مجد ، ااحن أمة الجسد 
الواحد، ونحن أماة التكامل والتداضد، ن 
أمة التقاط1 والتدابر، والتحاسد والتآمر. 
املبطلال،  اللاه ن يصلاح عمال  وألن 
اساوف تدضون عىل أناملكام من الاد ، 
كيف ن وقد أسقطتم بأيديكم عاكم ورقة 
التوت أخريا، كيف ن وقد مااتم علياا عون 
أن تشادروا بمدراة عدونا، الذي ما خطر 
ببالااا يوماا أن يكون لو الدادو الخفل، 
كياف ن وقد أخذنا مان جانبكام الحذر، 
وأعدعنا لكام الددة،ورأيااا اجوركم رأي 

الدل.
كياف ن وقاد ُاضحتام بهاذه  الحرب 
طغيانكام  مساامري  لتكاون  املقيتاة 

ووجوعكم البغيض.
أماا نحان اسااواصل الحيااة لاخمد 
لاذا املاوت الاذي تخفياه ايهاا الاظا ، 
تحت ثوباك وعقالاك ،اقد صاارت عماء 
عروبتكم ماء ن يساقل إن املأساة، وجلد 
عروبتكام  غربان ن تافذ مااه إن الجراح 
واملؤامرات، وأنت أيها الغربل املتسيد زيفا 
وكذبا عىل الدالم، ما أنت إن سايد الدبيد، 

عبياد اننتصاار الجباان، واملجاد التااه، 
املقلد ألاال  لوليوعكم الساخيفة، اتحت 
قبدتك أيها  اإلمريكل،محيطات من الزيف 
وتحات كراتاتاك أيها األوربال، صحارى 
من القساوة والخساة ، اقاد اتضح زيف 
حريتكام،  تماثيال  وكارست  عدالتكام، 
وأحرقات مكتباتكم املكتظاة بالاظريات 
الباارعة، باروعة  موتانا الذيان عانوا من 
صقي1 النالجات قبل عااهم، وبالعنا تدمر 
بأيديكم ومباركتكام، وععم عاملكم الدويل 

الجديد.
إذن لاذه لال الدوملة،عوملاة الغياالن 
الاالشة للحو  األبرياء، املاصة لدمائهم، 
وألنساانيتهم  لحقوقهام،  املتجاللاة 
ولكرامتهم بما ساببته من تداساة أبدية 
ملان اجدتهم بالذيان ذلبوا ولان يدوعوا 
أبدا، ندم لن يدوعوا لتظل الجريمة وساما 
قذرا يف أعااقهم، ووصمة عار يف ساجلهم 
الدلاال والارسي الذي ن يخفاى عىل عل 

الله.
رغام كل يشء، اإنااا ننل باللاه الددل 
الن تفروا مان يدلبجرائمكم املقيتة، ون 
بخططكم الشيطانية، ون يحتاج ننرتبول 
ليتدقبكام، ون لجهازاساتخبارات لينبت 
تورطكام بالصاوت والصاورة والخطاة 
واآلعاة ،والتوقي1،وتحدياد لحظة الصفر، 

لشن الدمار الكبري.

إذن نقاول ، لهاؤنء الجبابارة الجدع؟ 
،الذين ن يحسابون ملداناة اإلنساان أعنى 
حسااب، ون يدرتيهم خاوف من جزاء،إن 
موعدكم الصبح، أليس الصبح بقريب ؟

ختاما لذه املقطوعة الشدرية، أوجهها 
للاظا  السدوعي، بدد كل لذا الدمار.

ما الحكاية؟
سأسأل يف البدء عن 

ما الذي ادلته الصحارى بقلبك؟
كيف عطشت إىل ذلك الحد؟

كيف ارتكبت الجااية؟
لو املاء.

ن بد أن لاالك اصال عن املاء
ن بد أن غياب السواقل الطويل

وأن غياب املطر
ساق الصخور إىل سفح قلبك

أعى إىل قالب كالحجر
وحل استبدت بقلبل املياة الغزيرة

أصبت برقة لذا الفؤاع 
وباللِل 

كاُت خالف الجزيرة
لذلك لسُت ألومك

ون ن ألو  الصحارى بقلبك 
ون الشوك

ألو  املياة التل خاصمتك صغريا
اجئت بشكل الجريرة

إذن خصمل املاء ن أنت 
ايا ماء ما ذا ادلت بقلبل ؟
وما ذا ادلت بقلب الكبرية؟

الشيخ عبدالمنان السنبلي  

قصفوا بوابَة انتصانِت الدساكرية بقابلة 
الداصماة صادااء..  أرجااء  لاّزت  اراغياة 
قصفولا َولام يدلمون أن أماَ  لاذه البوابة 
عاىل بُدد بضدة أمتار مان الجهة املقابلة يق1ُ 
مستشفى السبدل الخاصة بالاساء َوالونعة 

َواألطفال.. ُسحقاً!!
الكيلومارتات  بُداد عارشات  َونحان عاىل 
مان موقا1 اننفجاار كدناا نُصدل مان قوة 
َوحجام اننفجاار، اكيف بالرضا1 َوالُخدَّج - 
انة  َولام بالدارشات - املوجوعين عاخال حضَّ
املستشافى؟!! كيف بالاسااء اللواتال أتالن 
أَْو  الدملياات  ُغاَرف  يف  اللواتال  أَْو  املخااض 
ُغاَرف الرقاوع؟!! كياف باألطفاال الاازلل يف 
املستشافى َواملوبوئل بإمراٍض وبائية جاءت 

بها الداصفة؟!!
يف  الداملال  األصدقااء  أحاد  حدثااى 

املستشافل أن لاالاك حاانت 
وااة قاد حدثت بال األطفال 
حّضاناة  يف  املوجوعيان 
املستشفل بفدل قوة الصدقة 

التل خلفها ذلك اننفجار..
يا اللاه.. ما لذا اإلْجاَرا ؟! 
أي إساالٍ  َوأي عياٍن لذا الذي 
لهكاذا  َويدادهام  يحركهام 

إْجاَرا ؟!
التال  تلاك  رشيداٍة  أي 
أن  الاكارات  لهاؤنء  تُجياز 
َواألطفاال  الاسااء  يقتلاوا 
َواملكفوال يف مراكز تطبيبهم 

َوتأليلهم؟!!
إن كان لذا لو اإلسال  الذي 

جااء به محماد بان عبداللاه )ص(، اأنا أول 
الكااريان باه!! َولكن حاشاا أن يأتال بهكذا 
إساال  من قال: من اج1 لذه 
الحمامة بوليدلا.. رعوا إليها 
َوليدلاا.. َومن قال: أشاققت 
عن قلبه يا أسامة؟ اللهم أنل 

أبرأ إليك مما ادل أُسامة.
بهكاذا  يأتال  أن  ليهاات 
عيان مان قاال َولاو يتحدث 
عان غري املسالمل )اما بالك 
باملسالمل(: ن تقتلاوا امرأًة 
َون طفالً َون شايخاً َون رالباً 
يف عياره، َون تقطدوا شاجرًة 
يُباّدل  أن  أحاداً  تكرلاوا  َون 

عقيدته.. 
ليهاات أن يأتال برشيدة 
الغااب لاذه التال تُقتاُل ايها 

قصفااً َوإباعًة أحيااٌء َوأرَُسٌ بأكملها ليس لهم 
ذناٌب إنَّ أنهم نائمل َولاجدال يف مخاععهم 
مان قال: لنئ تُهدُ  الكدباُة حجراً حجراً ألون 
عاد الله من سافك ع  امرٍئ مسلم.. َوالقائل: 
إن عماءكام َوأموالكم َوأعراضكم حراٌ  عليكم 

كحرمة يومكم لذا. 
أيها الاازيون َوالفاشايون الجدع الالبسون 
رعاء اإلساال  زوراً َوبهتانااً.. لقاد قتلتام من 
الايَاَماايل املسلمل املوحدين ظلماً َوُعاْدَوانا 
مالم يقتل الصهاياة من الفلساطيايل خالل 
سابدة َوساتل سااة، اال تتحدثاوا اليو  عن 
اإلساال  َون تتكلماوا عان قيَماه َوتداليماه 
السامحاء ون تّدعوا تمنيله، ااإن البدد بياكم 

َوبياه قد تجاوز بدد املرشقل. 
يَْدَماُل  اا  َعمَّ َغاِاااًل  اللَّاَه  تَْحَسابَنَّ  )َوَن   
ُرُلْم ِليَْوٍ  تَْشاَخُص ِايِه  الظَّاِلُماوَن، إِنََّما يَُؤخِّ

اأْلَبَْصاُر(..

البوصلـة 
 عبدالحميد 

يحيى المحطوري
لم تُخطئ املسارية يف تحديد الددو 
الرئياي، ُمذ بدأت خطوتها األوىل قبل 
أكنر من ل1 عاًما يف مران؛ ولل تشري 
إىل أمريكا وإرسائيال بباانها، وتهتف 

باملوت لهما يف شدارلا.
كاذا لم يُخطائ الدادو يف تدّراها، 
وإعراكاه لخطورة ما تحمله املسارية 
مان ماهاٍج قرآنال، يدارف -كوناه 
ألل كتاب- بأنه يُشاكل خطاًرا بالًغا 
عىل وجاوعه، وعاىل خططاه الرامية 
إلخضاع شادوب املاطقاة، واحتاللها 
احتاالنً ناعًما تحات ذريدة مكااحة 
اإلرلااب.. ولهذا لم يُمهال الددو قائد 
املسرية األول، وذلب إىل مسقط رأسه 
بقرية مران، غري آبٍه بأن يُهلك الحرث 
والاسال -عن أعواته القذرة حياذاك- 
يف سابيل الظفر بذلاك الرجل وإخماع 

مرشوعه.
صحياح أن أمرياكا وإرسائيال لم 
تظهرا بجالٍء حياهاا وراء عملية قتل 
ومحاولاة  املسارية،  يف  األول  الرجال 
إجهااض مرشوعاه القرآنال املداعي 
لهماا والخطار عليهما، والاذي تكرر 
حتاى وصل إىل سات حاروٍب مدلاة، 
إن أن الزائار خاللهاا وبددلا لصددة 
كان يجاد عىل بقايا الجادران املهدمة 
عباارة تقاول: )لاذه جرائام أمريكا 
وإرسائيال(.. يف الوقات الاذي كانات 
اياه الدولتاان تتدمادا عاد  الظهور 
بقياة  تساتفز  ن  حتاى  الحارب،  يف 
الشادب وتُساخطه عليهاا، وتماحه 
علياًل مجانيًا عاىل مصداقية املرشوع 
القرآنل الذي أعلاه ذلك القائد، السايد 

حسل بدر الدين الحوثل.
ظال الكناريون يساخرون -كماا 
أسامولم  ممان  الياو -  البداض 
ومحسان  صالاح  باأن  بالحوثيال، 
ايماا  عليهام،  الحارب  يقاوعان 
»الحوثياون« يشاخصون بأبصارلم 
نحو أمريكا وإرسائيل، وكأن الرصخة 
التل تصدح بهاا حااجرلم ترُّص عىل 
البحاث عن أمرياكا وإرسائيل يف ثاايا 
كل عدوان يشاه الاظا  آنذاك عليهم..
يدركاوا  لام  السااخرين  أن  غاري 
حياهاا، ون بددلاا، أن أولئاك القو  
يحاولاون بأن تاحارف بوصلة الدداء 
نحو غاري الدادو الحقيقال؛ اتموت 
القضياة، وياجاو القاتال حتاى من 
أنامل تشاري إليه، بال ون تتدزز حتى 
لادى الضحية الساخط عليه، وياجح 
القاتال بددلاا يف إغاراق الضحياة يف 
رصاع الناأر مان أعواتاه القاذرة كل 

تاىس قضيته تماًما.
الياو ، وقبال الددوان عاىل اليمن 
بأساابي1، اضطر الدادو الحقيقل إىل 
كشاف القاااع رصاحاًة عان وجهه، 
اا بداد أن  إذ لام يداد التخفال مهمًّ
صاارت رشيحة واسادة من الشادب 
تؤياُد أنصاار اللاه، خاصاة بداد أن 
قاعوا النورة الشادبية، وبدد أن صار 
القبضاة عاىل  يُحكماون  األخاريون 
كل يشٍء كان األمرياكان والصهايااة 

ا لهم. يدتنونه حقًّ
)صار »الحوثيون« يشكلون خطًرا 

عىل أمن إرسائيل(
قالها »نتايالو« من عاخل أمريكا، 
بدد الناورة الشادبية باليمان، وقبل 

أسابي1 من الددوان عليه.
يف  السادوعية  ما1  نقاف  )نحان 

مواجهة املتمرعين »الحوثيل«(
قالهاا »جون كريي« قبال أيا  من 

عاخل السدوعية.
لم تُخطئ املسارية يوًماا يف تحديد 
الددو.. ولم يُخطائ الددو يوًما كذلك 
يف تحديِد املسرية واملاتمل إليها كددوٍّ 
بالغ الخطورة عليه؛ لذا راح األمريكل 
-كقائٍد للددوان- ياتقم من كل اليمن، 

بدد أن يأَس بأن تكون له يوًما.
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إنجازات عسكرية مهمة يف جيزان تؤسس إلنجازات أكرب منها 

الصواريخ البالستية ال تنام.. توشكا يغرد يف العند 

محمد المقالح 
 

 برصاحة أخباُر جبهات الحدوع وبقية 
الجبهاات تقاوُل اليو  وبرصياح الدبارة 
باأن الحارب لام تداد مان طارف واحد، 
كما كانات تبغيها السادوعية وحلفاؤلا 
وأن  واملحليال  األجاناب  املرتزقاة  مان 
الايَاَماايل اليو  وماذ أْشاهر يذلون بال 
سادوع بل ويهزمونهام يف أَكنر من جبهة 
وأَكنر من مدركة، وغداً بإذن الله يهزمون 
السادوعية وتحالفهاا يف الحارب ولياس 

اقط يف لذه املدركة أَْو يف تلك الجبهة. 
سقوط مواق1 يف جبال الدوع والدخان 
والرميح الحدوعية وانسارتاتيجية انجاٌز 
عسكري وسايايس كبري ليس اقط لذاته 
عاىل مساتوى جبهاات جيازان عموماً، 
ولكان أَيْضاً ملا سايأتل بداده ويباى عليه 

من انجازات عسكرية يف بقية جبهات جيزان وعسري أيضاً.
لدل البدَض ن يدرف بأن السدوعية كانت قد حّصات ُكّل 
املواق1 التل سايطر عليها أَنَْصاار الله يف الحرب الساعساة 
الجاباري- ملحماة  الادوع –  )الدخاان –  ا2010-200  
– وغريلاا ( باأللغاا  واألساالك الكهربائياة وبالحواجاز 
انساماتية وبقاوات الاخبة مان حرس الحادوع والحرس 
الوطاال والجياش والكتائب املدربة لددع مان عول مجلس 
التدااون، ولاذا ما يفرس ساقوط ثالثة جااوع َقَطريل يف 

مدارك نجران اليو .
ولدال البدض أَيْضااً ن يدرُف أن إْساَقاط لاذه الجبال 
املقاتلال  ياد  عاىل  الدساكرية  واملواقا1  انسارتاتيجية 
الايَاَماايال لام يتم من جهاة الحادوع الايَاَمااية بل من 

شامال وغرب لذه املواق1 عاخل “الحدوع السدوعية”، ولذا 
بحاد ذاته انجاز كبري آخر أي كرس خطوط الدااع املحصاة 
بشاكل كامل عان الدملياات انلتفااية 
وتدماري اإلمداع واملواقا1 الحامية لها من 

الخلف لذا أونً.
أُْخااَرى  انجاازات  لاااك  وثانيااً: 
عساكرية حققات ولها نتائُج عساكرية 
مباارشة وعننت سياساية كبارية ماها 
إَصابَاة وربما إْغَراق ثالثاة زوارق حربية 
تابدة للددو قبالة سواحل املخاء وإْسَقاط 
طائارة اساتطالع يف صدادة والتقاد  يف 
جبهاة املارساخ بتداز وجبهتال كواال 
والجدعان بمأرب وجبهة الحز  بالجوف 
عون أن أناىس أخباراً مهمة أُْخاَرى ممنلة 
بقتل وإَصابَة عرشات الجاوع السدوعيل 
والخليجيل بياهام 3 جاوع قطريل عون 
أن نشاري إَلاى مااذا كان لاالك أرسى يف 
مداارك جيزان اليو  أَ  ن ولكان األكيد لو قاص آخرين يف 

جبهات أُْخاَرى سواء يف نجران وجيزان وعسري.
يف مقابال لاذه اننجازات الدساكرية الهاماة والكبرية 
للجياش واللجاان الايَاَمااية لااك اشاٌل حقيقال للددو 
ومرتزقتاه ليس يف جبهات الحرب وحساب، بل ويف جبهات 
األمن والسياساة مداً، وأن يطال تاظيم عاعش اليو  قرص 
املداشايل ويقتل ويصيب يف عملياة انتحارية عاخل القرص 
أَْو عاىل بوابتاه انساساية الدرشات من حراساات القرص 
املدربال يف الخاارج بياهم إَماَراتياون، اهذا يداال تطوراً 
كبرياً يف طريل الفشل السادوعي اإلَماَراتل يف الايَاَمان ويف 

الايَاَمان والجاوب تحديداً.
وبرصاحاة شاديدة اإن ُكّل ماا كان يجااعل الددو عىل 

تحقيقاه ألللااا يف الجاوب والشامال قد ساقط اليو  عىل 
بواباة املداشايل وساقط عاىل رأس ذلاك غطااء الحارب 
”الرشعية” الداجزة التل يشاكل الحرف األول ماها عبدربه 
ماصاور لاعي وحكومة بحاح اإلَماَراتية السادوعية، وعىل 
لاتل الدولتل أن توار لهاعي وبحاح لذا املساء مكاناً آمااً 
عرض البحار ولو بإحدى بوارج جيش الفتح الدنمانل بدد 

أن ُطرعا مداً قبل أيا  من ُكلٍّ من الرياض وأبو ظبل!.
والخالصاة ااإن انجاازات جيشااا يف جيازان وبقياة 
الجبهات واشال مرشوعهام بإحضار عاعاش وبالك ووتر 
والجاجويد إَلاى عدن وبقية املحااظات املحتلة جمي1 ذلك 
يقول بأن عىل قاوات انحتالل أن ترحل من أرض الايَاَمان 
يف الجااوب؛ ألن وجوعلا ليس اقط حرامااً ويدنس أرضاا 
وعزة وكرامة شادباا بل وألن وجوعلاا خطري وخطري جداً 
عىل أمن وحياة الااس واساتقرار ووحدة بلدنا وألنها أَيْضاً 
لم تجلب ساوى عاعش وأخواتها من ُكّل شذاذ انرض، وإذا 
كان عاىل الدمالء واملرتزقاة يف عدن أَْو لحاج أَْو زنجبار أن 
يساتمروا يف الحدياث عن قاعدة عفاش وخالياا الحوثل يف 
عدن إنَّ أن عليهم أَيْضاً أن يبحنوا عن مكان آمن لدى قاعدة 
عفااش وخاليا الحوثل مان قتل محّقل تبيّتاه لهم عاعش 

الكنى وبقية أَعوات انحتالل السدوعي اإلَماَراتل.
يبقاى أن نوّجَه تحيًة كبرية وكبارية جداً لرجال الجيش 
واللجاان الشادبية وللقياعة الدساكرية والسياساية التل 
اتخذت القرار الدساكري اليو ، وحولت املدرك إَلاى مدركة 
كارس عظام بالاسابة للدادو وناتظر ماهاا ومان رجالاا 
البواسال يف األَيَّااا  القاعمة انجازات عساكرية أَْكَن وأَْكَن 
تباى عىل انجاازات اليو  وغداً، وتطويرلاا باتجاه لزيمة 
الدادو ن كف عدوانه، وحساب ولو ما سايجدل إلنجازات 
الياو  مدااًى حقيقياً يف طريل الارص واملجاد الذي ياتظره 

شدباا ولو مستحل له أيما استحقاق. 

عابد المهذري 
  

ليلٌة غناُء يبدو أنها ساتكون قاسايًة عىل األَْعاااَداء.. لن يبزغ صباح 
الغد كداعة نهارات الجاوب ُكّل يو .. اما عا  البالساتل توشاكا قد انطلل 
للمرة األْوىَل باتجاه تمركز الُدمالء َوالغزاة يف قاعدة الداد الدساكرية.. ابال 
شاك أن الحصاع سايكون انتصاراً جديداً للقاوات الايَاَمااية يدزز رصيد 
الجياش الايَاَماال َواللجان الشادبية يف ميدان املدركة.. إذ أن اساتيقاظ 
القاوة الصاروخياة يف لاذا الوقت من الليال يدال أن عياوَن أبطال وحدة 
الصوارياخ مفتوحة عىل جبهة الددو.. تراقاب َوترصد التحركات َوتجم1 
املدلوماات َوتختار التوقيت املااساب لتافيذ الدملية باتجااه الهدف الذي 
حدع لذه املرة قاعدة الداد.. بدَد ما كانت قواُت الددوان تدتقُدلا يف مأمن 
من رضبات املجالدين الايَاَماايل م1 تأخر الوقت نسابياً يف اساتهدااها 
املتوق1 بهكذا ساالح باليساتل ظل الكنريين يطالبون به ماذ ارتة، َوبقل 
املختصاون يضبطون أعصابهم عىل مجلء اللحظة املااسابة التل جاءت 
الليلة َوبالتأكيد أنها ساتكون مواقًة َوساديدًة باذات القدر الذي تحقل يف 
عملية توشاكا قبل أْشاهر يف ذباب باب املادب.. حل خّرت قياعات َوجاوع 
انحتالل بل رصي1 َوجريح عىل غرار الرضبة األشد اتكاً يف صاار مأرب.

الصواريخ الايَاَمااية ن تاا .. منلما مقاتلو الجيش َواللجان الشادبية ن يتوقفون عن 
عحار َومهاجمة َونزال الددو.. بال تداب َون إرلاق أَْو إنهاك.. يجدعون حيويتهم ميدانيا ُكّل 
يو  عىل مدار السااعة.. يتضاعف نشااطهم ما1 ُكّل انتصار يحرزوناه يف جبهات الرشف 
َوم1 ُكّل لزيمة نكراء يجرعون املرتزقة َوالدمالء َوالغزاة املحتلل مرارتها يف ُكّل مواجهة.

من مدارك الحدوع الشمالية إَلاى الحرب يف مااطل الجاوب َوالرشق.. الارص الايَاَماال 
لو املهيمن عىل املشاهد.. التقد  متواَصُل يف الدمل السدوعي بجيزان َونجران َوعسري.. َويف 
ماأرب َوتدز َوالجوف َوتدز َولحاج َوالبيضاء األَْعااَداء يتقهقرون باساتمرار.. ما يدل عىل 
تفوق يمال واضح قياسااً بدد  تكااؤ القوة بل جحاال تحالف الددوان بقياعة السدوعية 
َوإْمَكاانيات جيشاا البسيطة مقارنة بفارق التسليح َوالتمويل َوالغطاء اللوجيستل للددو 
األرعان.. َولو ما يؤكد عظمة املقاتل الايَاَماال َوقدرته عىل تغيري شاكل املاطقة َوخوض 
حرب التحدي إَلاى يو  القيامة جيالً بدد جيل عون يأس أَْو استسال  بشهاعة يتحدث عاها 
الواقا1 َويدل عليها تجاوز أَكنر مراحل الحرج الصدبة بصموع عرشة أْشاهر قلبت املداعلة 
َوحسامت القرار بخيار الارص مهما كلف من ثمن.. إذ كان للمراحل التمهيدية من خيارات 
الرعع انسارتاتيجية تأثريلا انيجابال الكبري يف اعتماع الصن َوالدقالنياة َوتغليب الحكمة 
َوالحوار َوالحل السايايس حتى أساقطت الحجة عن الددو َوكشافت زيف منراته وذرائده 
عونما تفريط بتقوية انصطفاف الداخيل َوتدعيم القومية الايَاَمااية بل رشائح املجتم1.
حتى اآلن.. املدلوماُت األوليُة تتحدث عن خسائر بالضة يف صفوف األَْعااَداء املتمركزين 

يف قاعدة الداد.. يكشاف حجم لذه الخساائر الددع الضخم من سيارات اإلسداف املتواادة 
عاىل القاعادة إلنقاذ ما تبقى من قاوات انحتالل َونريان توشاكا َوروائح أعخاته تسايطر 
عىل كامل مسااحة واحدة من أَْكاَن القواعد الدساكرية باملاطقة.. كان 
الدادو الغازي َواملحتل قد عأب عىل تساخريلا لبلورة مؤامراته عىل بالعنا 
عقب تداعيات انساحاب القوات الايَاَمااية مان الداد َوإبقائها يف مرمى 
انساتهداف الصاروخال َوالهجماات املباغتاة حساب الارضورات التل 

يفرضها مسار املدركة َوسياقات الحرب.
توشكا يسحل قاعدة الداد.. ليس مجرع حدث عابر للتحليالت َوتداول 
اإلعال .. إنه رساالة واضحة تدكس اإلَراَعة الايَاَمااية يف الدوعة إَلاى تلك 
الجهاة َوتطهاري أََراضياا من براثان املحتل الخليجال َواألَمريكل ترجمة 
اة  لتوجهاات َوتوجيهات القياعة َوالتزامات القائد بوض1 ملسااته الَخاصَّ

عىل مالمح الخارطة اإلْقليْمية.
خاالل األَيَّاا  األَخرية َويف أقل من أسابوع واحد.. تحققت حزمة ناتة 
من اننتصارات يف الن َوالبحر َوالجو.. ساقط جبل الدوع انسارتاتيجل يف 
جيزان َوأحكمت القبضة عىل الرشاة َونهوقة َوالربوعة َوالخوبة يف نجران 
وعساري َوما1 الددو من عخول ميدي َوحرض َوعحره يف الوازعية َوكرش 
َويف الجاوف َوماأرب َومكرياس َواملخااء.. باألمس َوقبل أمس.. أساقطت 
ثاالث طائرات بال طياار مداعية َوأحرقت ثالثاة زوارق بحرية للقوات الغازياة َوبلغ أعداع 
قتاىل األَْعاااَداء عدة مئات َوأرتال مان اآلليات َووقوع أرسى من جاوع آل سادوع َورصعى 
مان جيش قطر َواإلَماَرات َوالساوعان َوقطر َوانرعن َواختفاء البالك ووتر َوساحل قياعات 

املرتزقة َوأمراء عاعش يف عديد مااطل َوجبهات َوجهات.
وظيفة صواريخاا البالساتية تحادعت بتاكيس أعال  عول الدادوان َونرش عويل البكاء 
يف عاروش َوقصور حكامها َوساالطياها.. وظيفة ما كانت لتحدث لون ثقة الشادث الغن 
املستضدفل املقاتلل عااعاً عن الايَاَمان أرضاً َوشدباً بالله َوارتباطهم به عضوياً َوروحياً 
م1 كل خطوة َوكل خطة َوكل ملحمة يساطرونها عىل مياعين القتال.. اقتحاماً َولجوماً.. 
تصديااً للزحف َوقاصاً للمدتدين.. تكتياكاً وراء املتارس َوثباتاً عىل خطوط الاار األمامية.. 
امتصاصااً لقصف الطريان املداعي ورعاً مدادياً مسادع الرمية.. كلما رارف عَلم الايَاَمان 

َوخفل شدار الفخر يف قمم مواق1 األَْعااَداء َوحينما كانوا يتمرتسون.
إنه توشاكا.. الساالح الدتيل الخارج عان الخدمة َواملاي ماذ الحارب الداملية النانية.. 
أثبات اداليتاه بفضل اإلنساان الايَاَماال الذي رع إلياه اعتباره مذلالً صاندياه َومفاجئاً 
خناء اْلمدارس الدساكرية بهذا الاباوغ الالمتوق1 يف ظرف صدب َوتدقيدات أصدب.. لكاه 
الايَاَماان.. عولاًة َوقائاداً.. ثورة َوقضية.. مسارية عز َوبصمات شاموخ.. نجاح متداظم 
َوروح وثابة تأبى املوت َوتراض الذلة َون تدرتف باملساتحيل.. لذا ن غرابة حل تجد املكانة 

الايَاَمااية تفرض حضورلا بتضحيات الرشااء َوعماء الشهداء َومواقف الرجال.
توشكا يدك الداد َوالجديد ساصحو عليه صباح الغد!

 علي السراجي
ُل والداعُم واملؤيُد  يف الجرائام الجاائية يُدتَنُ املحرُِّض واملموِّ
باملاال والساالح رشياكاً يف الجريمة ويحُكُم علياه ويداقب يف 
القاناون والارشع بتهمة التحرياض وتقديم الداون للقتل أَْو 
اة إذَا تم إثبات ذلاك باألعلة املاعية أَْو بانعرتاف  انعتاداء َخاصَّ
الرصياح بالتحريض والدعم واملسااندة وتقديم التساهيل من 
أسالحة ومدلومات من قبل الطرف املحّرض والداعم ملن يقو  
بانعتداء املبارش، طبدااً ُكّل القوانل والرشائ1 املختلفة تتفل 

يف لذه الجزئية وإن كانت تختلف يف الدقوبات.
اكياف يساتغرب البدض الياو  من اتهاا  أَمرياكا بقتل 
الايَاَماايال ما1 أن أَمريكا تدرتف رسامياً عىل لساان وزير 
خارجيتها كريي وعىل لسان رئيسها أوباما باملشاركة والدعم 
والتأيياد امليدانال للدمليات الدساكرية السادوعية وتحالفها 
يف الايَاَماان مان خاالل تقديم الدعم اللوجساتل واألسالحة 
للددوان السادوعي َوبالتغطية اإلعالمية والسياساية وتدطيل 
ُكّل اإلجراءات والقوانل الدولية إليقاف الددوان وإعانة املجازر 
وانساتهداف للمدنيال عاىل الرغام مان ساقوط اآلنف من 

الضحايا من الاساء واألَْطَفاال.
لقاد نارشت الكناريُ مان التصاريح الرسامية السياساية 
والدساكرية التل أكدت املشاركة املبارشة عن طريل الطيارين 
الذين يقومون بالقصف عىل الايَاَمان، باإلَضاَاة إَلاى الخناء 
الدسكريل الذي يقومون باملسالمة يف رسم الخطط واختيار 
أَنَْواع الصواريخ التل يتم القصف بها، وكذلك مشااركة الكنري 
مان الدساكريل األَمريكيال والنيطانيل، مباارشة كما تم 

الكشف عاها يف عمليات باب املادب مؤخراً.
كما نرشت مؤخاراً أحد الصحف األجابياة مدلومات تؤكد 
أن السادوعيّة غاري قاعرة عىل انساتمرار بالرضباات الجوية 
لاون الدعام اللوجساتل الذي يقاد  يف الجاو للطائارات التل 
تحلل يف ساماء الايَاَمان ُكّل يو ، باإلَضاَاة ملا نرش عن الدعم 
البحاري والقصف الصاروخل من البارجات البحرية عىل املدن 

الايَاَمااية وغريلا من املدلومات التل تم كشفها مؤخراً.
اهال مان املدقاول أن يرااض أحداً ماكام انعارتاف بأن 
#أَمريكا_تقتل_الشادب_الايَاَماال، بصاورة مباارشة أَْو غري 
مبارشة بدد ُكّل لذه املدطيات واألعلة الواضحة واملوثقة عولياً 

وإْقليْميا ومحلياً واملوكدة رشعاً وقانوناً. 

 عبداهلل الدومري
طواَل عرشة أْشاهر وطائرات قوى الددوان السادوأَمريكل 
تقصُف جبيَل نقم وعطان بالقاابال الداقوعية املحرَّمة عولياً، 
وم1 ذلك ن زال عطان شامخاً ون زال نقم شامخاً لم يستسلم 
ولم يخض1 يأبى اننتظار، ويف سااعات محدوعة سايطر أبااء 
الجياش واللجاان الشادبية سايطرة كاملاة عىل جبال الدوع 
انسارتاتيجل الذي تبلغ مساحته ل1 كم، ويبلغ ارتفاعه 500 

مرت عن سطح البحر ويرتف1 عما حوله 250 مرتاً.
اماذ الحروب السات عىل صددة والاظا  السادوعي يقو  
بدمل تحصياات وخااعق عساكرية خوااً من أي اخرتاق لهذا 

الجبل الذي يوجد ايه أحدث األسلحة. 
ابداد أن سايطر أبطال الجيش واللجان الشادبية عىل لذا 
الجبل انسارتاتيجل جن جاوُن آل سدوع، وتحطمت مداويات 
جاوع الكبساة الذي أصبحوا ماهارين تََماماً من لول الصدمة 
ومان لول الددع الكباري من القتىل والجرحاى واألرسى الذين 

لقوا مصارَعهم عىل أيدي أبطال الجيش واللجان الشدبية.
كااا نتوق1 رعة ادل قاوات الددوان السادوأَمريكل بدد أن 
اقادت ألمَّ جبل اسارتاتيجل، اكانت رعة ادلهم بشان أعاف 
الغاارات الجاونياة الهساتريية عىل املااازل واملصانا1، نحن 
ناداوي جرحالم ونكر  أرسالم ولم يرعون لاا الجميل، بقتل 

أَْطَفاالاا وتدمري بيوتاا.
وبداد ُكّل لاذه الهزائام املتالحقة التل تاال قاوى الددوان 
السادوأَمريكل عىل أيدي رجاال الرجال الم يداد يبقى لقوى 
الدادوان إنَّ أن تدارتف بهزيمتهاا واننساحاب مان أرضااا 

الطالرة لكل نطهر األرض من نجاستهم. 
وبهاذا اننجاز الدظيم تشاتتت وتالشات مخططات قوى 
الددوان اقد تحملاا أقوى وأشاد الجرائام التل ارتكبتها قوى 
الدادوان السادوأَمريكل وم1 ذلاك خاب الرلان الاذي رالاوا 
عليه بإخضاعاا وارتهاناا، الم يجدوا ماا إنَّ صموعاً، وشموخاً 

وشجاعة ونحن نواجُه لذا الددوان والحصار 
كام أنت عظيام يا يمن، اصماوع أباائك أذلال عول الدالم 
اكياف ن، ومطاراتاك تقصف وموانئك تقصف، ومؤسسااتك 
تقصف؟، كيف ن تريد ماهم أن ياذللوا وقوى الددوان تفرض 
عليك حصاراً برياً وبحرياً وجوياً وأنت ن زلت صامداً وتساطر 
أروع املالحم البطولية يف الدااع عن بلدك وتحريرلا من الغزاة.

حفظ الله الايَاَمان وألله.
والارص حليفاا بإذن الله.

من وجهة نظر قانونية وشرعية: 
#َأمريكا_تقتل_الشعب_اليمني 

دود آل سعود!!

الخونة ونهايتهم املخزية 
عامر شانع 

الخائاُن ُماَزاٌل ومهااٌن أين ماا كان أو يكون، 
وليسات له أيَُّة مكانة تُذَكُر إنَّ باللدن والسخرية 
أين ما عاش أَْو اساتقر، حتى بل َمن توعع إليهم 
وسااعدلم بخيانته عىل قتل شادبه، اهو بياهم 
مهاان وذليال وحقري ولياس له أي اعتباار اهو 
خائن وعميل يف نظرلم ويف رأيهم. ن تحساب له 

أية قيمة بياهم مهما سدى إلرضائهم..
االخائن والدميل مذماو  ومابوذ يف ُكّل زمان 
ومكان. اتأريخ الخونة أسوع ومظلم عن األجيال 

القاعمة.
االخونُة يظهرون يف ُكّل وقت وعرص يصادون 
انتصاراتهم عىل أشالء األَْطَفاال وجنث الاساء.. 

يديشاون عىل عماء الشاهداء، ويتقادون بقااع 
الوطاية ولم أبدد ماها كبُدد السماء عن األرض.
لقاد عاّول ونزال يداول عليهام الدادوان بل 
ووّظفهم أسوأ توظيف بما يتااسب م1 ثقااتهم 

وقوة عمالتهم للددوان.
اهداهم الوحيد لاو تدمري وطاهم والايل من 
كرامته واستقالِل ساياعته، االشدب الايَاَماال 
يدانال ون زال يدانل من تلك الخونة الذين باعوا 

وطاهم وشدبهم من أجل املال الدنل!!!
سواء املوجوعون يف الخارج أَْو الذين ن زالوا يف 
الداخل متلذذين بدماء األَْطَفاال وجنث الاسااء، 
ومتولمال بأنهام يحققاون انتصاارات بتلاك 

الدماء الزكية التل سفكت بدون ذنب..
غري مدركل باأن الشادَب الايَاَماال ن يقبل 

الذل والهوان له مهما كانت التضحيات الجسيمية 
التل يقدمها من أجل عزة وكرامة وطاه وشدبه، 
وأنه سوف يأخذ القصاص ملن أحل وسالم ونفذ 
يف قتل وتدمري الشدب الايَاَماال آجالً أَ  نحقاً.

وأن نهاياة الخوناِة قريباة وساتكون مخزية 
ومهياه لهم بإذن الخالل عز وجل..

االدادواُن مهماا طال الاه نهايٌة وساياتهل 
حتماً لن يطول كنرياً.

ماا عا  والشادُب الايَاَمااال واثاٌل ُكّل النقة 
ومؤمن ُكّل اإليمان بارص الله له..

نرَصَ الله شادباا الدظيم وأيّاده بفتٍح قريب.. 
إنه عىل ذلك قدير..

الخلوع والرحمة لشهدائاا الدظا ..
 والخزي والدار والويل للدمالء والخونة. 
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 ملزمة األسبوع :
ال�صهيد القائد يحذر مبكراً من خمطط التدخل االأمريكي يف اليمن والعامل العربي:

كيف تجعل الواليات املتحدة محاربَتها لإلرهاب أمرًا مقبوالً يوافق عليه رؤساء الدول أنفسهم؟!
  -  خاص

 »إن مان يفقاد الايَاَمااَن أماَه لام اليَُهوُع 
والاصاارى عادما يدخلاون، لام األمريكيون، 
لم أولئك الذين قال الله عاهم بأنهم يسدون يف 
األرض اسااعاً، بأنهم يريدون أن نضل السبيل، 
لم من سايفقدون ُكّل إنساان أماه حتى عاخل 

بيته«..
بهاذه الكلمات املساتمدة مان روح وتداليم 
القرآن الكريم ويف محاارَضة )عروس من وحل 
عاشاوراء( تحدث الشاهيد القائد السيد حسل 
بادر الديان الحوثال بشاكل حاسام أن أعاداء 
الايَاَماان والذيان يُضمارون الارش لهاذا البلد 
وشادبه لام »األمريكياون«، وإن كان حياهاا 
منال لذا الاكال  غريبااً، لكان الشاهيد القائد 
املتأمل لكال  من يدلام الرس وأخفى، يركز عىل 
تكرار لذه املساّلمة وتضمياها يف أغلب الدروس 
واملحاارضات التل كان يلقيهاا ليؤكد ملن لم ي1ِ 
خطاورة التدخال األمريكال يف الايَاَماان بدد، 
أناه آن األوان لادَل جميدااً خطورة املخططات 

الغربية وانستدداع للتصدي لها.
ومنل ما يديد الشهيد القائد سبب انختالنت 
األماية يف الايَاَمان إىل األمريكيل نجده -ساالُ  
الله عليه- يحذر من عخول األمريكيل وأعواتهم 
إىل السااحة الايَاَمااية، متوقداً وبشكل مسبل 
أن يحمل لاذا الدخول »املوَت« وعصاباته مده، 
ويدياث اسااعاً يف مدنه وشاوارعه، بال يجز  
بذلاك ويُنِلُن عىل وقاوف األمريكيل وراء لذه 
الجرائام، بقولاه يف نفاس املحاارضة: »إذا ماا 
تمكن األمريكيون ساتاترش األعماال اإلرلابية 
يف الايَاَماان؛ تفجريات لااا ولااك عىل أيديهم 
رون  لم، لم من اّجر النج يف نيويورك، سيفجِّ
أمنالاه لاا يف الايَاَمان، ويفجرون يف ُكّل مكان 

ة أنهم الايَاَماايون«. بُحجَّ
ويوضح الشهيد القائد لذا الخطر، ويؤكد أن 
املجتم1 بكله لو املستهَدف، وليس أولئك الذين 
لام بالتأكيد »أعوات أمرياكا«؛ ألنَّ لؤنء كانوا 
يف األصال، ون يزالون منراً وذريدًة نساتجالب 
التدخال الغربل يف بالعنا، حل قال يف محارضة: 

)وإذ رصااا إليك نفراً من الجن(:
»حتى تدرَف أن الشدَب نفَسه لو املستهَدف 
ولياس أولئاك، وأن الديان بكله لو املساتهدف 
ولياس أولئاك، أن أمريكا مان البداياة لل من 
تدطل ضوءاً أخرَض لدعم لؤنء وإاساح املجال 
أماا  لاؤنء، والتدااُون ما1 لؤنء، ولال َمن 
شاّغلتهم لام يف مااطَل أخرى يف مجاال تكوُن 
نتيجتُه مصلحًة لهاا وملصالحها يف املاطقة، ثم 

تأتل بدد ارتة لتقول بأن أولئك إرلابيون«. 
ون يااىس السايد حسال التذكاري بالدالقة 
السببية بل األمريكل واإلرلاب ماذ أيا  حروب 
أاغانساتان األوىل حيث يقول: »لل َمْن باتهم، 
أليسات لل التل بَاَت طالبان؟ أليست لل التل 
تدعم الولابيل وتوحال بدعمهم؟ ثم يف األخري 
ًة لها يف املساتقبل،  تبادو وكأنها إنما تهيئ ُحجَّ
تزرع أشخاصاً وتوحل لآلخرين بدعمهم، امتى 
ماا أصباح وجوعلم مدروااً ن شاك ايه يف لذا 
البلاد، قالاوا لاؤنء إرلابياون، إذاً بلدكام ايه 

إرلاب، ن شك«.
الجماعاات  نفساها،  املجموعاات  اهاذه 
التكفريياة، تساتخد  يف ُكّل بلاد أراع األمريكل 
وض1 ياَده ايه وعلياه، من خاللها يتام تواريُ 
األرضياة الصالحاة التال تؤّمان لاذا الدخول 
وتؤساس له، وصااعاة اإلرلااب واإلجرا  لل 

أاضل الطرق لذلك.

وعادما يحال وقت التدخل يأتال األمريكل 

بدباراتاه نفِساها، ونسام1 الياو  األمريكال 

يقولهاا أيضااً لذه األياا : الحرب عاىل عاعش 

ستساتمر سااوات، كما وّضح السايد حسال 

بقولاه: »وحيائاٍذ سايأتل الدمال الطويل كما 

قالاوا لم - عادماا تحركوا ضد أاغانساتان -: 

إن الفارتَة ساتكوُن طويلًة، ملاذا؟؛ ألن املساألة 

ليسات مساألة أن لاااك إرلابيااً يُارَضب، ثم 

يدوعون، سايقولون: إذاً لاذا إرلابل، صحيح. 

إذاً باقال جاذور إرلااب، باقل ماابا1 إرلاب، 

باقل وباقل ولكذا، ثم سيصادون إرلاباً لم - 

كما قلاا أكنر من مرة - ستسام1 تفجريات لاا 

وتفجريات لااك، ثم يقولون: إذاً من الرضوري 

- وسيكونون متجملل ومحسال كما يبدو لاا 

- أن تأتال التدزيزات مان مختلف البلدان تحت 

قيااعة األمريكيال إىل الايَاَماان كماا حصل يف 

أاغانستان، حيائٍذ سيفهم الااس - إذا لم نفهم 

مان اآلن - أن املساتهدف لو الشادب نفساه، 

الشدب بكله بدولته، حتى الدولة إذا ما جادولا 

ألن تدمال ضاد أباااء لاذا الشادب اإنها لل 

مستهداة؛ ألنهم لن يرضوا عاها مهما عملت«.
ويوضاح الشاهيد القائد يف محاارضة )ولن 
تارىض عااك اليهاوع ون الاصاارى حتاى تتب1 
ملتهم( كيف تجدال الونيات املتحدة محاربتها 
لإلرلااب أماراً مقباونً، يوااال عاىل ذلك حتى 
رؤسااء الدول أنفساهم، ايقول: »يواال الااس 
زعمائهام،  لحاركات  موااقتهام  خاالل  مان 
للتداون  ولترصيحات زعمائهم ونساتدداعلم 
ما1 أولئك، يدال ذلاك موااقاة ضماية عىل أن 
نرضب، اكل ترصيحاات عيل عبدالله التل كان 
يقاول ايها: نحن عانياا مان اإلرلاب، أصبحت 
ًة عاىل الايَاَمان، إذاً  اآلن لادى األمريكيال ُحجَّ
يجب أن يصاََّف كدولاة إرلابية وكبلد إرلابل، 
وأناه مان ماابا1 اإلرلااب. ااإذا ماا ساكت 
املواطاون أنفساهم لساكوت الدولة، لساكوت 
الرئياس امن الاذي يكون ضحية قبال الكبار؟ 

أليسوا لم الصغار؟ أليسوا لم الشدب؟«.
ويمكان ببسااطة املقارناة اآلن بال وض1 
الايَاَماان الحاايل ووضداه يف بداياة ما ساّمل 
الحملاة عاىل اإلرلااب يف أياا  عايل عبداللاه 
صالح، االتفجرياُت قاد عاعت لتتاقل بل املدن 
الايَاَمااية، وكذلاك انغتيانت، والرئيس الحايل 
كماا لو واضٌح للجمي1، ن يفدل شايئاً، وكأنه 
يدّول عىل ما يحصل نساتداعة عور كان يسدى 
إلياه، ولدله يدتقاد أن وصوَل الحاال إىل ما لو 
علياه اآلن، سايزيُد مان حظاوظ ععماه غربياً 
وأمريكيااً، ولاذه الحالة نفساها اساترشاها 
الشاهيد القائاد )رضاوان اللاه تدااىل علياه( 
يف )الادرس السااعس والدرشيان مان عروس 
رمضان( باستشاهاعه باآلية القرآنية الكريمة: 
ا نَُساوا َما ذُكُِّروا ِباِه َاتَْحاَا َعَليِْهاْم أَبَْواَب  }َاَلمَّ
ٍء َحتَّاى إِذَا َاِرُحاوا ِبَماا أُوتُاوا أََخذْنَاُلْم  ُكلِّ يَشْ
بَْغتًَة َاِإذَا ُلْم ُمبِْلُسوَن{ )األندا :لل(، ألم يقد  
لك لااا صورًة عان مظالر اآلخريان؟ حتى ن 
تاخدَع بها. }َوَشاِهُدوا َعىَل أَنُْفِساِهْم أَنَُّهْم َكانُوا 
َكاِاِريَن ذَِلَك أَْن َلْم يَُكاْن َربَُّك ُمْهِلَك اْلُقَرى ِبُظْلٍم 
َوأَْللَُهاا َغاِالُوَن{ )األنداا :131(، لذا التبيل، 
وما يقصه الرسل عىل البرش، ما يأتل من تبيل 
للاااس، أن الله سابحانه وتداىل ن يهلك أناسااً 

ولم غاالون، ن يهلكهم إن من بدد.. «. 
إذاً يتبال لااا مما تقاد ، أن الشاهيَد القائَد 
اساترشف الواق1َ ُجملًة وتفصياالً، من ماظور 
قرآنال وقد  لااا الوقائا1 وكيفياة مقاربتها، 
اإناه أيضاً أوجد الحلوَل، افل محارضة )خطر 
عخول أمريكا الايَاَمان( يقول السايد حسال: 
»الدمل لاو الضمانة الحقيقياة، لو الضمانة 
ألمان الااس، لاو الضماناة لساالمة الااس«، 
اياباه إىل رضورة الدمال الجااع يف موجهة لذا 
املارشوع الخبياث قبال أن يصال الايَاَماايون 
إىل حالاة انساتجداء والشادور بالخاذنن كما 
لاو حاال الفلساطيايل: »ن أن يارتَك الاااُس 
أنفساهم حتاى يصال الوضا1 إىل أن يصبحاوا 
كالفلسطيايل يستجدون السال  من لاا ولاا، 
ثم يتأسفون أن الدرب لم يدملوا شيئاً، وأمريكا 
تاكرت لهم، ألم يجدوا الدالم كله تاكر لهم؟ ألم 
اوا  يجدوا أنفسهم يف وض1 لم يستطيدوا أن يؤمِّ

أنفسهم«.
 اهل ساتحرك وندمل كشدب يمال يتدرَُّض 
لهاذه الجرائام البشادة واملؤامارات الخطارية 
ونلتفات إىل مواَجهاة ماا يحااك لااا جميدااً 
كيمايل، وندري اإلرلاب وعاعميه والسااكتل 

عاه، أ  نكون من الغاالل؟!.

أوصيكم بتقوى الله رباا، وامتنال أمره، واجتااب ما نهى 
عاه، والتمساك بطاعته يف كل أعمالاا؛ اإنا عن قليل راحلون 
مان لذه الدنياا، وماتقلون إىل اآلخرة حياث ن ياف1 مال ون 
بااون إن من أتى الله بقلب ساليم، ادلياا أن نتقل الله، وأن 
نُداد لذلاك اليو  الدظيم، الاذي وصفه الله وصفاً شاديداً يف 
القرآن كما قال: }إِنَّا نََخاُف ِمْن َربِّاَا يَْوماً َعبُوسااً َقْمَطِريرا{ 
َعالياة َعْلياء، يو  عظيم جداً، إنما تكون الساداعة ملن جاء 
يو  القيامة آمااً، يو  الفزع األكن، ادلياا أن ن نشتغل بهذه 

الدنيا ون نؤثرلا عىل طاعة الله يف يشء من األشياء، وألمها 
أن نتقل الله يف الصن عىل الجهاع، عىل نرص الحل، ومداادة 
الباطل، أن نجتهد ونُِجد يف عا1 الباطل، ونرصة اإلساال ؛ ألن 
ُكْم  وا اللََّه يَارُْصْ الله تداىل يقول: }يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَماُوا إِْن تَارُْصُ
نَّ اللَُّه َمْن  َويُنَبِّاْت أَْقَداَمُكْم{ )محمد:7( وقال تداىل: }َوَليَارُْصَ

ُه إِنَّ اللََّه َلَقِويٌّ َعِزيٌز{ )الحج: من اآلية0ل(. يَارُْصُ
اإذا نرصنا الله بارص عياه - أما الله سابحانه اهو غال 
ناا وأعزنا، وإذا خذلااه خذلاا  نا عين الله نرََصَ عااا - إذا نرََصْ

وأذلااا، لذا يف الداجل يف الدنيا: أن من نرص الله نرصه، ومن 
خاذل اللاه خذله. ويف لاذا الزمان زماان اساتقوى الكفار، 
وتسلطوا عىل املسالمل، وحاولوا إبطال اإلسال ، وإضاعته، 
وتمييداه، وأن ن يبقاى مااه إن جساد باال روح؛ ادلياا أن 
ندااا1 عاه بقدر ما نساتطي1؛ ليارصنا الله ويدزنا؛ ولاقو  
بالواجب عليااا قبل أن نرج1 إىل الله يو  القيامة، ويساألاا 
ونكاون قد ارطاا يف حماية الديان، وقرصنا يف الجهاع، ولو 
قاد أمرنا يف القرآن أمراً بأن نارص عياه ونداا1 عاه ونحميه، 

اإذا لم نارصه لام تقبل الطاعات ن صالة ون صيا  ون حج 
ون زكاة ون يشء، إذا لم نقم بالدين كله بصدق، إذا تساللاا 
يف عيان الله وتركااا الكفار يتمكاوا، ويضيدوا اإلساال ، ولم 
نارص اإلساال ، ولم نداِع أعداء الله االديان ن يقبل ماا؛ ألن 
الدين مرتابط ن يقبل بدضه إن بالبدض اآلخر؛ ألن الله تداىل 

قال: }إِنََّما يَتََقبَُّل اللَُّه ِمَن اْلُمتَِّقَل{ )املائدة: من اآلية27(.

العالمة/ بدرالدين أمير الدين الحوثي 

حاولوا إبطال اإلسالم وإضاعته وتمييعه وعلينا أن ندافع عنه لينصرنا اهلل ويعزنا

حل واحد ينجينا من الطغيان األمريكي واإلسرائيلي
ظ�ل الح�رب المعلَن�ة م�ن األمريكيين يف 

ح  واإلرسائيليي�ن ضد اإلس�الم كما رَصّ
بذل�ك الرئي�ُس الس�ابُق ب�وش بقول�ه: )َمن لم 
يك�ن معنا فهو ضَدّن�ا(، وقيام أمري�كا باحتالل 
العديد من البلدان العربية واإلس�المية، مستغلًة 
إمكانياته�ا الضخم�ة م�ن الس�الح يرى الس�يد 
حس�ين بدرالدي�ن الحوثي أن ال ح�ل ينجينا من 
الطغي�ان األمريك�ي واإلرسائي�يل إال بالعودة إىل 
القرآن الكريم بحيث نس�تخرج منه الحلول لكل 

اإلشكاليات التي تواجهنا.
ومن هذا المنطلق يرى السيد حسين بدرالدين 
الحوثي أن الل�َه س�بحانه وتع�اىل أمرنا يف كتابه 
العزي�ز بالتح�رك والجهاد يف س�بيل الل�ه لقتال 
أع�داء الل�ه وهم اليهود والنص�ارى فقال تعاىل: 
ِ َوال ِبالْيَْوِم اآْلِخِر{  }َقاِتلُوا الاَِّذيَن ال ُيْؤِمُن�وَن ِباللاَّ
)التوبة: من اآلية 29(، وتس�اءل الس�يد حس�ين 
لم�ن هو هذا الخط�اب، ُمجيباً يف نف�س اللحظة: 
أليس للعرب والمس�لمين؟ }قاتلوا{ ما هو القتال 
يف س�بيل الل�ه؟ أليس ه�و الجهاد؟، ها هو يقوُل 
للمس�لمين إن الجهاَد هو هك�ذا: }َقاِتلُوا الاَِّذيَن ال 
ُموَن َما  ِ َوال ِبالْيَْوِم اآْلِخ�ِر َوال ُيَحرِّ ُيْؤِمُن�وَن ِباللاَّ
ُ َوَرُس�وُلُه َوال َيِديُن�وَن ِدي�َن الَْحقِّ ِمَن  َم اللاَّ َح�راَّ
الاَِّذيَن أُوُت�وا الِْكتَاَب َحتاَّى ُيْعُط�وا الِْجْزَيَة َعْن َيٍد 
َوُهْم َصاِغ�ُروَن{ )التوبة: 29( ه�ذا هو الجهاد، 
مشيراً إىل أن علينا أن نتحدث عن كلمة ]الجهاد[؛ 

ألن كلمة ]الجهاد[ هي اآلن محاَربة بعينها.
وأوَض�َح الس�يُد حس�ين الحوث�ي أن العدو 
اإلرسائييل واألمريكي يريُد أن يضَع ويرّسخ بدالً 
عن كلمة جهاد كلمة )إره�اب(، مضيفاً: أن الل�ه 

سبحانه وتعاىل
وعندم�ا كان الع�رب قبل اإلس�الم متعودين 
ع�ىل الرصاع فيم�ا بينهم، عىل القت�ال والتناحر، 
أتى اإلس�الم ليس�موا بالعرب ولي�رّشَف العرَب 
ب�أن حّول ذلك الرصاع إىل جهاد مقدس، ويف هذا 
قال السيد حسين: )حتى الرصاع الذي كان يدور 
َل إىل رصاع مقدس،  بينه�م، َعِمَل ع�ىل أن يتح�َوّ
فأضاف إليه اس�ماً مقدساً فس�ماه ]جهاداً[، إذاً 
فب�دالً عن أن تتقاتلوا فيما بينكم وتتناحروا فيما 
بينك�م تعال�وا إىل حيث يك�ون رصاعكم ويكون 
قتالكم سمواً ورشفاً ورفعة، ونرشاً للحق، ونرشاً 
للنور إىل ُكّل أقطار الدنيا فس�ماه جهاداً يف سبيله 
سماه ]جهاداً[ وجعله سناَم دينه، وجعله مفتاَح 
جنته، وجعله ركناً من أركان دينه، بل جعله َعلَماً 
لِِقّمة الذوبان يف محبته سبحانه وتعاىل، أولم يقل 
الل�ه عن أوليائ�ه: }َيا أَيَُّها الاَِّذيَن آَمُن�وا َمْن َيْرَتداَّ 
ِمنُْكْم َعْن ِدينِِه َفَس�ْوَف َيأِْتي ال�لاَّ�ُه ِبَقْوٍم ُيِحبُُّهْم 
ٍة َعىَل الَْكاِفِريَن  َوُيِحبُّوَن�ُه أَِذلاٍَّة َعىَل الُْمْؤِمنِي�َن أَِعزاَّ
ُيَجاِهُدوَن يِف َس�ِبيِل اللاَّ��ِه َوال َيَخاُفوَن لَْوَمَة الِئٍم 

ِ ُيْؤِتيِه َمْن َيَشاُء َواللَّ�ُه َواِسٌع َعلِيٌم{  َذلَِك َفْضُل اللاَّ
)المائدة: 54(.

ويف هذا الس�ياق تحدث السيد حسين الحوثي 
أنه وبدالً عن أن يتناحر العرب فيما بينهم ويغزو 
بعضهم بعضاً ها هو اإلسالم يعطيهم رصاعاً من 
نوع آخر سماه ]جهاداً يف سبيله[، وجعله عالمة 
ع�ىل الذوبان يف محبت�ه }ُيِحبُُّه�ْم َوُيِحبُّوَنه{ هذا 
الجهاد المقدس، وبهذا المصطلح القرآني الهام، 
ه�ذا المبدأ الذي ترتبط به ع�زة األمة وكرامتها، 
وترتبط ب�ه حيوية القرآن واإلس�الم، يرتبط به 
وجود األم�ة كلها وهويتها، هاه�و يتعرض ألن 
ُيب�ّدل، وهاه�م يحولون الجه�اد إىل كلمة تصبح 
ُس�باَّة نحن نرددها، ونحن نجعلها كلمة أمريكية 
تضف�ي الرشعية ع�ىل أية رضب�ة أمريكي�ة ألية 
جهة، ُتبدل كلمة ]جهاد[ بكلمة ]إرهاب[ فمن هو 
مجاهد فهو إرهابي، ومعن�ى أنه إرهابي أنه من 
ق�د وقع من جانب�ه ما يعطي أمري�كا رشعية أن 
ترضبه، ما يعطي عميالً من عمالء أمريكا رشعية 
أن يرضب�ه، وبالت�ايل نق�وم نح�ن بمباركة تلك 
الرضبة، ونقول: ]هو إرهابي فليرضب، من الذي 
قال له أن يهتف بهذا الش�عار يف هذا الجامع؟ هو 
إرهابي فليرضب، من الذي قال له أن يتحدث عن 
الجه�اد؟ هو إرهابي فليرضب، م�ن الذي قال له 
أن يفتح مدرسة هنا يربي الشباب فيها عىل روح 
الق�رآن؟ والذي روحه هي الجهاد إذاً هو إرهابي 

فليرضب[.
وهنا يؤكد الس�يد حس�ين الحوثي أن الجهاَد 
ه�و )رشعية لن�ا نتح�رك عىل أساس�ه يف رضب 
أولئك المفس�دين، الذي�ن ال يؤمن�ون بالل�ه وال 
بالي�وم اآلخ�ر، وه�م يف واقعه�م ال يحّرمون ما 
حرم الل�ه ورس�وله، وه�م ال يدينون دين الحق، 
إن م�ن واجب األمة أن تحارَبه�م، أن تقاتلهم أي 
أن تجاهده�م - والجه�اد رشعية لهم هنا - حتى 
يعطي أولئك الجزية عن يٍد وهم صاغرون. أليس 

الواقع يتغير اآلن؟.
وأشار السيد حسين الحوثي: إىل أن علينا )أن 
نتح�دث دائماً عن الجهاد، حتى أولئك الذين ليس 
لديه�م أي روح جهادي�ة عليه�م أن يتحدثوا عن 
كلمة )جهاد(؛ ألن كلمة ]جهاد[ يف نفس�ها، كلمة 
]جهاد[ يف معناها ه�ي تتعرض لحرب، أصبحنا 
أرضن�ا  ُنح�ارب كأش�خاص، وُتح�ارب  نح�ن 
كأرض، وُتح�ارب أفكارنا كأف�كار، بل أصبحت 
الحرب تصل إىل مفرداتنا، أصبحت ألفاظنا حتى 
ه�ي ُتحارب، ُكّل يشء من ِقبَ�ل أعدائنا يتوجه إىل 
حربنا يف ُكّل يشء يف س�احتنا، إلينا ش�خصياً، إىل 
اقتصادن�ا، إىل ثقافتنا، إىل أخالقن�ا، إىل ِقيَِمنا، إىل 
لغتنا، إىل مصطلحاتن�ا القرآنية، إىل مصطلحاتنا 

العربية.

وأضاف: أنه يجب علينا أن ال نسمح أن تتغير 
األمور وأن تنعكس الحقائق إىل هذا الحد، فتغيب 
كلم�ة ]جه�اد[ القرآنية، وتغيب كلم�ة ]إرهاب[ 

القرآنية ليحل محلها كلمة ]إرهاب[ األمريكية.
واعترب الس�يد حس�ين الحوثي أن هذه الكلمة 
]إره�اب[ تعن�ي أن ُكّل م�ن يتحرك ب�ل ُكّل من 
يصي�ح تح�ت وط�أة أق�دام اليه�ود سيس�مى 
]إرهابي[، وأن ُكّل من يصيح غضباً لل�ه ولدينه، 
غضب�اً لكتابه، غضب�اً للمس�تضعفين من عباده 
الكل سيس�مون ]إرهابيي�ن[، ومتى ما قيل عنك: 
أن�ك إرهابي؛ فإن هناك م�ن يتحرك لينفذ ليعمل 
ضدك عىل أس�اس هذه الرشعية التي قد ُوِضَعت 

من جديد.
ويرى السيد حس�ين الحوثي أننا نختلف عن 
أولئك فق�ال: )نحن نمتلك رشعي�ة إلهية قرآنية، 
ونقعد عن التحرك يف س�بيل أداءها، ويف التحرك 
ع�ىل أساس�ها، معت�رباً أن اليه�ود والنصارى يف 
المقاب�ل: )نرى كيف أن أولئ�ك يحتاجون هم إىل 
ل�وا من جديد، وأن يعملوا عىل أن يخلقوا  أن يؤصِّ
رشعية من جديد، ثم متى ما ُوِجدت هذه الرشعية 
فإنه�م ال يقع�دون كما نقع�د إنه�م يتحركون، 
أَوليس هذا هو ما نش�اهد؟، لقد تب�دل ُكّل يشء، 
لق�د تغي�ر ُكّل يشء فنح�ن من نقع�د والرشعية 
اإللهي�ة موجودة، وه�م من يتحرك�ون عىل غير 
لُ�ون ثم  ُع�ون وُيؤصِّ أس�اٍس م�ن رشعي�ة فُيرَشِّ

يتحركون وال يقعدون(.
َخ  وحذاََّر الس�يُد حس�ين الحوثي من أن ترتَسّ
كلم�ُة )إره�اب( بمعناها األمريك�ي يف بالدنا أو 
أن تس�يطر عىل أذهان الن�اس يف بالدنا فقال: إن 
علين�ا - أيها اإلخ�وة - أن نتح�َدَّث دائماً حتى ال 
نرتك كلمة ]إرهاب[ بمعناها األمريكي أن ترتسَخ 
يف بالدنا، أن تس�يطر عىل أذهان الناس يف بالدنا، 
أن تس�بق إىل أذهان الناس، علين�ا أن نحارب أن 
ترتس�خ هذه الكلمة، ألن وراء ترس�خها تضحية 
بالدين، وتضحية بالكرامة وبالعزة وبكل يشء(.

وأضاف: )حينئٍذ سُيرضب أي عالم من علمائنا 
س�يقاُد علماؤنا بأقدامهم إىل أعماق السجون، ثم 
يعّذبون عىل أيدي خ�رباء اليهود، الذين يمتلكون 
أفت�َك وس�ائِل التعذيب عىل أس�اس م�اذا؟. ]أنه 
حاً أن الناَس عندما يس�لموا بأن  إرهاب�ي[، موِضّ
من أطلقت عليه كلم�ة )إرهابي( يصبح حقاً بأن 
ينفَذ بحق�ه األمريكيون أو عمالؤهم ما يريدون، 
وأن ُكلاَّ َم�ن يرصخ ليعيد الناس إىل العمل بكتاب 
الل�ه هو أيض�اً إرهابي، وكل م�ن يدّرس الناس 
يف مدرسة علوم القران هو أيضاً عندهم إرهابي، 
أُيّ كتاب يتحَدُّث عن أن األمَة هذه عليها أن تعوَد 
إىل واجبه�ا، أو تستش�عَر مس�ؤوليتها هو أيضاً 

إرهابي(.



13 ثقافيةالددع )6ا(     انثال 1 اناير 2016   املواال 22 ربي1 النانل 37ل1لا

بل
تق

مس
 ال

اف
شر

ست
ا

ِسالُح 
اإليَمان

ُلْم ِرجاٌل يِف اللِه يَمُضوَن َصّفا* 

ِبالُهدى الحقائَل َكشفا كشافوا 

صدقوا حل عالاُدوا اللَه ادالً*

أوىف بالدهاِد  املؤمااوَن  إنماا 

ْنِ َُحْساَن َمآٍب* َاَجزاُلاْم ِبالصَّ

ُزْلَفاى  َربِّاَك  َوِعاْاَد  َونِديماا 

ُلاْم أُولاو قاوٍة وبأٍس شاديٍد*

َعصُفاوا بالطغااِة يف النِّ عصفا

يف إبتغااِء الغازاِة لام يتوانَاوا*

نسافوا البارجاِت يف البحِر نَسفا

بساالِح اإليمااِن عاشاوا يقياا*

ًَخسُفوا األرَض بالطواغيِت َخسفا 

تحَت أقداِمهْم تهااوْت ُعروٌش* 

َزيفاا الاَّفاِط  َممالاُك  وتجلَّاْت 

يَْطاِن كاَن َضِديفاً(*  )إنَّ كيَد الشَّ

ايَْطاِن أكناُر َضدفا وُجااوُع الشَّ

ذكاًء* الساالِح  أاتاَك  ُداوا  َجمَّ

وعلياا قد َجيُّشاوا الكاوَن زْحفا

كلمات /ضيف اهلل سلمان

ثـــوروا..!!
من رسالة إىل شعب »نجد 

والحجاز« الشقيق

عبدالقوي محب الدين

ث������وروا ل��ي��رف��َع رأَس������ه اجمل�����روُر
وي���ش���ّع م���ن ك���ل اجل���ه���ات ال��ن��وُر

َم��ْن إاّل صمت  ال��ك��ون  ف��ي  ِع��لّ��ة  ال 
»ثوروا«! ُظلموا، وما استعموا لصرخة 

ث����وروا، ف��أع��ت��اب احل��ي��اة ت��ذّل��ل��ْت
»ال��س��وُر« للمضّي  ليُفتح  ث����وروا، 

املسا ط��ال  ال��ذي  الشعب  أيها  ي��ا 
ف��ي ع��م��ره، وجت����ّذر ال��دي��ج��وُر :

تقودكم األم��ن��ي��ات  ج���ذوع  ه����ّزوا 
ُ��ذوُر ل��ل��ق��ادم��ات، وتُ��س��ت��ث��ار ب���������

تقي ولن  الرماُل،،  حتما ستنتفض 
وقصوُر..!! مصارٌف  الطغاة،  ذّل 

توقدوا  .. الطغاة  نار  تطفئوا  كي 
كي تنضج األحالُم فيكم »فوروا«..!!

كي تصنعوا درباً،، عليه حتركوا...
والشمس كي تأتي ... إليها دوروا..!!

ال حلم إال الشعب،، ال وطٌن سوى..
ما تفتديه جماجٌم وص��������دوُر...!!

فإن ارتقى »من���ٌر« بدرب نضاله...
ومن���وُر...!! بعده،  أُْس����ٌد  ستثور 

يَ��ثُ��ْر... لم  شعبا  التاريخ  خلّد  ما 
س��طوُر..!! ب��اخل��ن��وِع  لتقطَر  إال 

التكفري كالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله

توشكا العـَـَنــد

حمود عبداهلل األهنومي
يف الليلاة املاضياة اساتيقظت عادن عىل مارأى جنة 
الشيخ رسحان الدريقل الهامدة، املدروف بالسم الشيخ 
راوي، ولو الخطيب السالفل املفاوه، وأحد أبرز قياعات 
عادن التكفريياة الذي تاوىل قياعة ماا سامل بمقاومة 
النيقاة، واساتخدمته القاوات الغازياة األجابياة عصا 
طيدة لتسايارلا، ومانا تكفريياا وتحريضيا لددوانها، 
لقاد وجدت لحيتاه الطويلة وقاد تخّضبت ربماا عىل يد 
أحد طالبه من أتباع املدعو نشوان الددنل وايل ونية عدن 
الداعشاية، من يدري لدل القاتل كان أحد الحريصل عىل 
حلقة الشايخ راوي القتيل، ولدله كان أحد رواع مسجده 
مساجد ابن القيم يتشوق لسماع خطبه التحريضية ضد 

املسلمل بمختلف انتماءاتهم.
لاذه الحاعثاة تختارص مشاكل الدالقاة الشاائكة 
واملدقادة بال أاارع السالفية التكفريية، بل السالفية 
الدافية )الجهاعياة( التل توظفهاا وتخرتقها األنظمة، 
والسلفية الرسورية التقليدية التل تتب1 األنظمة وتطبل 
لها، لقد اعرتف عاعل الكلبانل إما  الحر  املكل يف مقط1 
ايديو عىل اليوتيوب أن اكر عاعش وعقيدتها تتطابل م1 
عقيدة الولابية السادوعية، لذا يمنال وجه الدالقة بل 
الشايخ راوي القتيل الذي عّلام ذات علر لؤنء الدواعش 
ساحر التكفري، وقاتله املفرتض، الداعيش الولابل الذي 
طاور التكفاري إىل الغادر واننتحار والتفجاري، إنها لداة 
الولابياة حينماا حلت وأياماا عخلت، تكفر املسالمل، 
وتفخخهام، وتاتهك حقوقهم، ولكاها أيضا ألنها ممداة 
يف التشاوق للدماء واألشالء اإذا لم تجد من تقتله، اإنها 

تقتل بدضها، وتغدر بافسها.
لاذا لو املارشوع التكفريي الفوضوي الاذي أنتجته 
السدوعية ومالها املوبوء ونرشته كوباء مستطري يجتاح 
الدالم اإلساالمل، ولالل تدمر اليمن اليو  لكل تفرضه 
بالقاوة؛ وإن اما باال عدن التال يّدعاون تحريرلا من 
أللها، تغوص يف بحريات الدماء، وتخوض اتاة الولابية 
الدلمااء، وتغرق يف مساتاق1 التكفري الاذي صدحت به 
ماابار مسااجد عدن علرا مان الزمن، صباحا ومسااء، 
ثم يأتل أحد ماظري لذا الددوان )آل مرعل( ليساتمهل 
صنناا عرش سااوات يف البقااء تحت رحماة املفخخات 
واننتحاريل، تلك األموال الولابية الخليجية املدنّسة لل 
التل غيّبت عن عدن روح تساامحها الديال وسايماءلا 
التاريخية املتمنلة يف أولياء الصواية وأحباب الشاادية.
بمختلاف  التكفرييال  حساابات  تخنناا  عادن  يف 
توجهاتهم، أنه يوجد السلفيون املدعومون من اإلمارات، 
ولاااك من لاو مدعاو  من جهاات تجارياة خليجية، 
وسادوعية، ولااك مجموعة نشاوان الددنل الداعشاية 
التل تدلن مساؤوليتها عن عمليات التفجري وانغتيانت 
اليومياة، ولاااك مجموعاة أباو ساالم القاعدياة التل 
ترتبص بها ريب املاون، ولااك مجموعة اإلخوان، ولااك 
الحراك، بفصائله املااطقية والقبلية، باإلضااة إىل قوات 

الغزاة شذاذ اآلااق املجلوبل من كل حدب وصوب.
عاعش تحاول تنبيت قدمها املرتكسة يف اإلثم والددوان 
يف عادن بدمليات مان لذا الاوع، بياما تساتويل القاعدة 
عاىل عاصمة لحج يف األسابوع املارص ، ولل التل ثبتت 
يدلا يد بلديدي التل أمسكت يوما برقاب الجاوع اليمايل 
اذبحتهم يف حوطة حرضموت، وقذات بقابلتها اليدوية 
عاىل أطباء وطبيبات ومرىض مشافى مجم1 الدريض يف 
صادااء؛ ولاااك إىل الارشق يف املكال حيث خالاد باطريف 
يفرض سيطرته بالحديد والاار، ويتقاىض ولو املتدوت 
باإلرلااب يف الدوائار األماياة الداملية ماليال الدونرات، 
حياث تمر من تحات مدطفه واراعات وصااعرات الافط 
والبضائ1 املختلفة، وتتاااس عولته القاعدية م1 عاعش 
حرضموت عاىل القضاء عىل املدالام النقااية الصواية، 
من األرضحاة والزوايا، باعتبارلاا رشكا كما تاص عىل 
ذلك الدقيدة الولابية املتزمتة، كما تبرش بها ماشاورات 
وزارة األوقااف والحج السادوعية املجانياة، ويف كل من 
شابوة وأجزاء من حرضموت السااحل والاواعي تتحرك 
القاعادة مساابقة للزمان لحشاد التأييد لها والتبشاري 
بتمدعلاا رينما يصدر اإلذن من املخرج، لتكتمل الصورة 
الاهائية، من جانب آخر لااك مجامي1 عاعشاية تحاول 
ارض نفوذلا وسايطرتها يف عاخال حرضموت، وتتباى 

عمليات انتحارية، ضد أبااء حرضموت.
نار التكفري يف حرضموت تضطر  أيضا بل أتباع لذا 
الفكار التكفريي، اهاااك عاعش، ويف األسابوع املارص  
ععا التاظيام أتباعه إىل الهجرة إىل حرضموت، لشاد أزر 
أنصااره لااك، ما يشاري إىل تحرٍك ماا يدتزمون تافيذه، 
وم1 ذلك الشادة وقساوة املاهج الداعايش حديث الدهد 
باليمن، والذين لم يسبل لهم أن اكتسبوا مهارة املجاملة 
للقبائل اليماية كما لو الحال بالاسابة لتاظيم القاعدة، 
يبدو أن تمدع عاعش أصيب باكساة حيث اعتزل عرشات 
مان أنصاره عان اننتمااء لواليهم يف اليمن بسابب ذبح 
التاظيم لفرعين من أبااء قبيلة الدوالل، ثم انقسم لؤنء 
املدتزلاون اماهم من لحل بالقاعادة، وماهم من ن يزال 
ياتمل إىل عاعش وخالقة الدراق، م1 التحفظ عىل واليهم 
يف اليمن، وجرى عىل إثر ذلك عمليات تصفية من التاظيم 
لبدض لؤنء املدتزلل، باعتبارلم مرتدين ويجب تطبيل 
الحاد عليهام، وحملات لاا األخباار لجاو  عاارص من 
عاعش عىل بيت أحد من لاؤنء املدتزلل، ولون أن الحظ 
حالفاه بغياباه عان بيته تلاك اللحظة، لكانات قد مرت 
عىل حلقه ساكل ن تبقل ايه نفساا ون تاذر. ويبدو أن 
التوازن والرتبص والتأجيل للمدركة الفاصلة بل عاعش 
والقاعدة يف لذه املااطل لو ما يزال سيد املوقف، م1 أنه 
ن يكاع أبادا يمر يو  إن ويتم ايه قصف تكفريي متباعل 
بل )ضباع القاعدة( و )خوارج البغداعي( عىل حد وصف 

كليهما لآلخر ماهما.
وما1 ذلك اإن بيانا صدر عن املدتزلل من عاعش قبل 
أيا  يشاري غىل أن عصابة مكونة من عاارص من عاعش 
املدتزلاة وعاعش البغداعي وقاعادة الظوالري اختطفوا 

مواطال حرضميال اتهمولما بالصواياة والتل تدال 
لديهم الارشك بالله، وطلبوا من أللهماا ادية وصلت إىل 
خمسال مليون ريال، ثام خرج ثلة من لاؤنء ليتنؤوا 
من لذا الصاي1، ويتداادوا املسؤولية ايما بياهم منئل 
ذياك املواطاَل من التصوف؛ أي أن لؤنء املتوحشال قد 
يجتمداون ولكن عىل املواطن البسايط من ألل لذا البلد 
املاكاوب بهم، ولاذا لو ماا جمدهم تحت راياة واحدة 
للددوان عىل الشدب اليمال، ازارلم توشكا باب املادب، 

وخلط عماءلم املتااارة إن عىل كره شدباا.
وما1 أن مدهاد انرتابريز األمريكل املقاّرب من عوائر 
انساتخبارات األمريكية نرش يف ماتصف عيسمن املايض 
خارطة تشاري إىل أماكن وجوع القاعدة وعاعش يف الدالم، 
وماها املحااظاات الجاوبية، ومحااظاة مأرب، واععى 
ايها استهداف األمريكيل لهم، غري أن الواق1 يكذب ذلك، 
بل ما نراه لو أن التحالف األمريكل السدوعي اإلرسائييل 
يافذ عملية تدماري مماهجة للمحااظات اليماية التل ن 
يوجاد ايها عاعش ون القاعدة، إن بشاكل متسالل وغري 
طبيدال، لالال القاعادة تتحكم يف حرضماوت ولحج 
وشابوة باكل حرياة وأريحياة، وتشاارك يف ما يسامى 
باملقاوماة يف تداز وماأرب والجاوف، وتافاذ أجاادات 
التحالف يف تكدير صفو األمن يف صاداء والحديدة وذمار 
وإب، وم1 ذلك شااء لطف الله أن تتلقى لذه الجماعات 
رضبات قاتلة يف كل من أمانة الداصمة، والحديدة خالل 

األسبوعل املارصمل.
ن توجاد بيئاة حاضااة لهاذا الفكار التكفاريي يف 
املحااظاات التال يمساك زماا  األماور ايهاا الجياش 
واللجان الشادبية، ألن السدوعية اشلت يف التبشري ايها 
إىل حاد كبري ولوجوع رصيد ثقايف تاريخل واكري مااوئ 
ومتااقض م1 الحركة التكفريية الولابية، ولوجوع حراك 
ثقايف قرآنل اضح املؤامرات األمريكية والصهيونية التل 
تمنل السادوعية ولذه الحاركات التكفريية الدافية أحد 
أذرعهاا املافذة يف املاطقة، لاذا الرصيد النقايف والفكري 
والقرآنال والتاريخال املمانا1 لاو أحاد األساباب التل 
استنارت قوى الرش الداملية اليو  لتدلن لذا الددوان عىل 

اليمن.
إن ماا يدور يف عدن واملحااظاات الجاوبية من تكفري 
وتفخياخ وعملياات انتحارية عاخل خيمة من سامولم 
املقاوماة، وكذلاك اساتهداف األبريااء مان الاااس لو 
املارشوع الاذي يحمله الغازو الداملل ويرياد ارضه عىل 
اليمان، ومن الصداب أن نتصور لاذه املجامي1 الهدامة 
والتدمريياة وقاد أمساك كل ماهاا بشاارع يف صادااء، 
ولاذا الفصيال يقتحم لذا املساجد لتفجاريه ألن إمامه 
ياتمال للفصيال )ق(، بياماا يهاجم ذاك لذه املدرساة 
ألن مديرلاا ياتمل إىل )ع(. إنه ملن الحكمة أن نساتوعب 
مقادار الادمة التال تدم صاداء اليو  وقاد تطهرت من 
لاذه األقذار واألمراض القاتلة، ومن روائ1 الحكمة أن ن 
نكاون )املرىض( يف األثر القائل: )الصحة تاج عىل رؤوس 

األصحاء ن يدرف قدرلا إن املرىض(.

أ: أحمد بن زيد بن زيد المحطوري
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مقاطعة أكاديمية يف إيطاليا لـ »إسرائيل«: التخنيون يساعد االحتالل 

 تشييع مهيب لشهداء األنفاق الـ 7 يف غزة إقتحام صهيوني لبلدة صيدا يف طولكرم 
والسيد نصر اهلل يقدم التعازي 

مليون مستوطن لتقطيع أوصال 
الضفة املحتلة 

السعودية هي »إسرائيل« الكربى 
 اسكندر المريسي* 

أعاع الددواُن الهمجل الذي تشاه آل سدوع 
عاىل اليمان ماذ أواخار مارس الداا  املايض 
وحتاى اللحظاة الرالاة طاْرَح مجموعة من 
ة حول الدواا1 األََساسية  انستفساارات امُللحَّ
لذلاك الدادوان اإلْجاَرامال غري املانّر وكذلك 
استفساارات حول نشاأة كيان آل سدوع عىل 
خطل قارن الشايطان يف نجاد والحجاز وما 
نتج عن تلك الاشاأة اليهوعياة املحضة بدعم 
ورعاية من قبل بريطانيا التل أنشاأت الكيان 
الصهيونل يف الساطل املحتلاة واقاً لتزاوج 
واضح يف ظالر املدااى والدنلة لجهة تزييف 

الوعل الجمدل للمسلمل.
وكأن املدااى املاراع مان خااع  الحرمال 
سيكون شاامالً األقىص الذي ينئ تحت وطأة 
انحتالل الصهيونل وبغض الاظر عن نشاأة 
ذلاك الكيان يف نجد والحجاز إن أن حساسايَة 
املكان وطبيدة األَْرض املقدسة كانتا توجبان 
عىل القاوى الصهيونية إعاعة رسام خريطة 
اإلْسااَل  واقاً للمركز عىل أََسااس مان النأر 
التأريخال لليهاوع، ثاأر واضاح مان ععاوة 
الرساول محماد صىل اللاه عليه وآله وسالم 
ورساالته والذي حذرنا من قرن الشايطان يف 
حديث صحيح أشار ايه إىَل أن قرن الشيطان 

سيظهر من نجد والحجاز.
ولذا بالتأكيد علياٌل واضٌح عىل حقيقة أن 

اساَم )ابرالا ( مؤسس الكيان السدوعي لو 
اساٌم حقيقلٌّ يف حروف اسام اململكة الدربية 
السادوعية وكذلك الدنية لل األُْخَرى شاملة 
يف تلاك الحاروف م1 شامول اععاء الساامية 
املزيّفة التل ن أََسااَس لها من الصحة بحسب 
ماا كان يارّععه )مرعخااي بان ابرالاا  بن 
مويش( بأنكم لساتم مان آل بيت محمد صىل 
اللاه علياه وآله وسالم حتاى تحكماوا لذه 
األرايض املقدساة ولكاكم سااميون من أصِل 

نبل الله إبراليم عليه السال .
وعائمااً ماا كان يارعع بداض املفكريان 
اة عادماا حادث عادوان 5  املرصيال خاصَّ
حزيران 67ا1  عىل مرص بالحرف الواحد أن 
“إرسائيل الكانى” املتمنلة يف اململكة الدربية 
السادوعية لل التل رضبات مرص من خالل 
أعاتها التافيذية »إرسائيل« الصغرى، وعادما 
قال وزير الخارجية الساوري ااروق الرشع: 
إن عوَر اململكاة الدربياة مشالول رَسعاَن ما 
حركات الريااض وزارة الداااع اإلرسائيلياة 
وأرسالت ثاالث طائرات لرضب ساوريا كَمن 
يقول بأن عمشل عورلا مشلول وليس اململكة 
ولام يدخار الااطُل باسام الرئاساة حياذاك 
ُجهاداً كل يقول الحقيقة، مشارياً إىَل أن صن 
ساوريا قد نفاد وأن تحت الدقانت الساوعاء 
نجمة عاووع وأن األرايض الدربية واإلْسااَلمية 
قبلت بآل يهوع يف املساجد الحرا  وآل يهوع يف 
املساجد األقىص وتلك نكبة اإلْساَل  واملسلمل 

عادما جرى إنشااء ذلك الكياان للمرة النالنة 
عىل التوايل يف 23 سبتمن 32ا1  وبدد عاَمل 
مبارشًة شن آل سدوع حرب عا  ل3ا1  عىل 

اليمن واقتطدوا نجران وجيزان وعسري.
ا1  التوسُّ طريقاة  ذلاك  قباَل  اكانات 
وانغتصااب لألرايض لل نفس الطريقة التل 
مارساها الكياان الصهيونال عادماا بدأ عىل 
شاكل عصاباات مدعومة من قبال بريطانيا 
حياث كانت تلاك الدصابات تصااعر األرايض 
الفلساطياية وتتوسا1 تدريجيااً لتدلان عن 
وجوعلا التأريخل كدولة يف 15 مايو 8لا1  
بددلاا طاورت ايما بداد نظرية التوسا1 يف 
مرتفداات  لتأخاذ  انساتيطانل  مرشوعهاا 
الجونن من سوريا وأجزاء من لباان ولضبة 
سايااء من مرص وأجزاء مان األرعن قبل ذلك 
بحاوايل عقد ونصف كانت اململكة قد سابقت 
عملياة  يف  »إرسائيال«  الصغارى  شاقيقتها 
التوسا1 وبااء مرشوعها انستيطانل لتشمل 
أرايَض مان ُكّل الادول املجااورة لهاا ضمان 
مرشوع توسدل واسا1 الاطاق لم تسلم ماه 

ُكّل عول الخليج وكذلك اليمن.
خصوصااً وأن تلاك األرسة اليهوعياة التل 
جااءت من خاارج الجزيارة الدربياة إىَل نجد 
والحجاز كان الداا1 األََسااس التأريخ املادثر 
ليهاوع باال قريضاة وباال قياقااع كداا1 
أََساايس لقلب الاباوة واقاً ملدطياات اليهوع 
لتشاويه  واضحاة  محاولاة  يف  والاصاارى 

الدقيادة اإلْسااَلمية وتزويار حقائقهاا الام 
تسالم مرص مان حاروب اململكاة ومؤاذاتها 
وكذلك الدراق لل األُْخَرى لم تسالم من حرب 
السادوعية وليسات اليمن عن ذلك ببديد، بل 
كان جزاؤلا ماضيااً وحارضاً الاصيب األكن 
من الحروب التل تشااها ساواٌء مان الحرب 
القديمة األوىل عا  ل3ا1  والتل كان عاادها 
التوس1 انساتيطانل ناليك عن الحروب غري 
املدلااة التل تتدرض لها اليمان، إىَل عرجة أن 
لاذا الحقاد املقادس والدال تجاه الشادب 
اليمال والذي يدانال ظروااً اقتصاعية مؤملة 
ااال ياامون إن عىل أزيز الطائرات ون يصلون 
إن عىل سماع أصوات القذائف، اهل لذه ندمة 
اإلْسااَل  التال تقوعلا الجارة الشاقيقة التل 
أولمت الدلماَء من الااس بأنها حريصة عىل 

ععم اليمن وأنها م1 أماه واستقراره؟!.
صدادة  يف  تارضب  الطائارات  أن  حتاى 
وتساتخد  األسالحة املحّرماة عوليااً وكذلك 
يف بقياة املحااظات، إن لذا الحقاد اليهوعي 
الارصانال املتصهال لياس لاه ما يانره إن 
خرااة ساابقة كان يرّععلا مؤساس الكيان 
السادوعي م1 اننجليز واليهوع عبدالدزيز بن 
سدوع الذي بدأ كما بدأ مويش عيان يف السطل 
زعيماً لدصابة كان يتزعم عصابات مدعومة 
من قبل اننجليز يف نطاق نجد والحجاز، حيث 
قد  اليهوع له الدعَم واملؤازرة والجهد والجيش 
واألاراع ليتحول زعيم تلك الدصابات إىَل خاع  

الحرمل الرشيفل وإىل حامل عيار املسالمل 
اكان واقاً لاظرية اليهوع يف إنشااء الكيانات 
السياساية حاميها حراميهاا، خصوصاً وقد 
ترضر الدرب واملسالمون من قرن الشايطان 
اكان لاجس ذلك املؤسس أن نحس آل سدوع 
من اليمن وأن عبأ األحقاع والضغائن عن ذلك 
البلاد الذي تارّضر كنرياً من جار الساوء وما 
يقاو  به من أعمال عدوانية ماذ عا  ل3ا1  

وحتى اللحظة الرالاة.
ن سايما يف الوقات الحاايل ن يدان أزياز 
الطائارات وقاذااات القاابال عان قاوة لدى 
مملكة بن سادوع )ابرالاا ( الدني بقدر ما 
يؤكاد ذلاك حقيقَة ضداف لذا الكياان الذي 
جاء من خارج الجزيرة الدربية وكان بحسب 
وصياة عمادة اننجليز)امللاك املؤساس( إذا 
اشاتدت األزماات الداخلياة يف األرسة املالكة 
يجب ترحيل ذلك إىَل حروب ومؤاذاة ضد اليمن 
ألن بقاء األرسة املالكة واساتمرارلا مرلون 
بضدف اليمان وتمزيقها واساتمالة احزابها 
وزعمائهاا باألماوال وصااعاة األنظمة حتى 
يادكاس ضداف اليمان إىَل قوة لجار الساوء 
الاذي يرحال أزماتاه إىَل اليمن غري مادرك أن 
اعمار الشادوب وبقاءلاا ن يقاس باألرصدة 
يف البااوك ون بانرتباط بالدوائار الصهيونية 

املشبولة ون بالدمانت أَْو الخيانات.

* بانوراما الشرق األوسط 

وّق1 168 أكاعيميااً وباحناً إيطالياً عىل عريضة 
تطالب بتدليل كاااة انتفاقيات م1 »مدهد الدلو  
التطبيقية يف إرسائيل – التخايون« ومقره يف حيفا، 
وكاااة الجامداات »اإلرسائيلياة«، وذلاك بسابب 
»تداونهم عىل تطوير أسلحة تخد  جيش انحتالل 

لقم1 الشدب الفلسطيال«. 
وبداد أشاهر قليلاة مان إعاالن 3ل3 أكاعيميااً 
األكاعيمياة  للمقاطداة  ععمهام  عان  بريطانيااً 
لا«إرسائيل«؛ بسابب مشاركتها يف انتهاك القانون 
الدويل وععم اإلرلااب، اآلن ياضم أكاعيميو إيطاليا 
إىَل املركاب. ويأتل األكاعيميون من ساب1 جامدات 
باارزة يف نواحل إيطاليا ولام: املدهد »البوليتقايك 
وجامداة  توريااو«،  و«بوليتقاياك  ميالناو«، 
»كلياري«، وجامدة »الورنسة«، وجامدة »روما«، 

وجامدة »بريوجيا«، وجامدة »تورياو«. 
وكتاب الباحناون واألكاعيمياون يف الدريضاة: 
»نحن أكاعيميون وباحنون يف الجامدات اإليطالية، 

نشادر بقلال عميال مان اساتمرار التدااون م1 
يف  تشاارك  اإلرسائيلياة  الجامداات  التخاياون. 

أبحااث عساكرية وتطويار أسالحة يساتخدمها 
جيش انحتالل ضد الساكان الفلسطيايل وبالتايل 
تقاد  مسااعدات لجياش انحتاالل ونساتدمار 

الفلسطيايل«. 
وورع يف الدريضاة أيضااً: »التخاياون يشاارك 
أكنر مان الجامدات األُْخاَرى يف إرسائيل بماظومة 
الصااعات الدسكرية اإلرسائيلية، إذ يقو  بأبحاث 
يف سلسالة مان التكاولوجياات واألسالحة التال 

تستخد  لقم1 الفلسطيايل وانعتداء عليهم«. 
كما أضااف األكاعيمياون أن »التخاياون يملك 
براماج بحنياة مشارتكة ما1 الجياش اإلرسائييل 
ورشكات األسالحة الكانى وبياهاا »إلبيات« التل 
تاتاج طائرات بادون طياار اساتخدمت ملهاجمة 
مدنيال يف لبااان عاا  2006، وغازة يف 2008/ا 
ويف عملياة الجارف الصاماد األخارية - كماا تزّوع 
أجهازة تاصات وتدّقب لجادار الفصال الدارصي 

)األبارتهايد( اإلرسائييل«.

إقتحمات قاوات الدادو »اإلرسائيايل«، 
السابَت، بلدة صيدا قضاء مدياة طولكر ، 
وانتارشت يف شاوارعها وتدرضت للرشال 
بالحجارة، ايماا نصبت حاجزاً عساكرياً 

عىل مدخل البلدة. 

وقالات مصاعر محلية: إن عدة عوريات 
يف  وتمركازت  البلادة  عالمات  عساكرية 
وساطها، ثم رشعت وحدات مشاة باصب 

كمائان يف الشاوارع واألزقاة وبال كرو  
الزيتون. 

وأضااف مواطااون، أن جااوع الدادو 
أغلقاوا الطريال املاؤعي للبلادة، ونصباوا 
مركباات  وأوقفاوا  عساكرياً  حاجازاً 

ومواطال وعققوا يف لوياتهم. 
وأشار مواطاون إىَل تدرض قوات الددو 
للرشال بالحجاارة من قبل الشابان خالل 

عملية انقتحا .

تشايي1  مواكاُب  الجمداَة،  إنطلقات، 
جنامال الشاهداء السابدة مان »كتائاب 
القساا « الجاااح الدساكري لاا »حركاة 
حمااس« الذين قضوا يف نفل للمقاومة يو  
الخميس، انطالقاً من مستشفى »الشفاء« 
للمساجد الدمري بمدياة غازة، ألعاء صالة 
الجااازة عليهام، ومان ثم عااهام يف مقن 
الشاهداء رشق مديااة غزة، وساط حضور 

قاعة الفصائل الفلسطياية. 
وعقب صالة الجمدة، أعى املصلون صالة 
الجاازة، وانطلقوا ملواراة الشهداء النرى. 

مان جانباه، أكاد نائاب رئياس املكتب 
السايايس لاا »حركاة املقاومة اإلْسااَلمية 
حمااس«، إساماعيل لاياة، أن »الشاهداء 
السابدة الذين قضوا عاخل نفال للمقاومة 
رشق مديااة غازة، كاناوا يدملاون لياريوا 
مان  والخاالص  الحرياة  طريال  لشادباا 
انحتاالل، وطريال القدس واألقاىص وقبة 

الصخرة، ويرسمون لألمة مستقبلها«. 
وقاال لاياة:« ناوعع الياو  كوكبة من 
شاهداء املقاومة، من شهداء شدباا وأمتاا، 
الذيان قضاوا عاىل طريال تحريار القدس 
واألقاىص، وعوعة شادباا إىَل وطاه وأرضه، 
باكل الفخار وانعتازاز والشاموخ واإلبااء 

لدورلم الجهاعي وتضحياتهم«.
َوتقد  األمل الدا  لا«حزب الله«، السيد 
حسن نرص الله، بالتدازي إىَل قياعة وقواعد 
حركة »حماس« وذراعها الدسكري »كتائب 

الشاهيد عز الدين القساا « بالشهداء الا7 
الذين شيدوا الجمدة. 

وقال نرُص الله يف كلمة متلفزة عىل »قااة 
املااار«، الجمداة: »اليو  شاهدنا يف قطاع 
غازة تشايي1 املقاومل الاا7 مان إخواناا 
يف كتائاب عاز الدين القساا  والذين قضوا 
أثاااء قيامهام بواجبهم الجهااعي يف عمل 
األنفااق التل لل من ألم أسالحة املقاومة 
يف الساطل يف مواجهة الددوان الصهيونل 

السابل أَْو القاع  ومواجهة أَي تهديد«. 

وأضااف »أتقاد  مان اإلخاوة يف قيااعة 
حمااس وقواعد حمااس وإخواناا يف قياعة 
بأحار  أَيْضااً  القساا   ومقاومال كتائاب 
مشاعر التدازي والتداطف والتنيك بهؤنء 
الشاهداء الذيان حاازوا عاىل لذا الوساا  

الراي1«. 
كماا تقد  نرص الله بالتداازي إىَل عوائل 
ُكّل الشاهداء يف الساطل وخاص بالذكار 
شاهداء انتفاضاة القادس الذيان يقدمون 
أرواحهم وأنفساهم وعمائهم يف ُكّل يو  من 
أجل الدااع عن املقدسات وتحرير األَْرض.

قال مديُر عائرة الخرائط ببيت الرشق يف القدس، خليل التفكجل، 
إن »انحتاالَل اإلرسائيايل ن يَاظر إىَل عملية الساال  الخاصة بإقامة 
عولة الساطل، بل إنّه يَساتغل لذه الدملية للوصاول إىَل األَْلاَداف 

انسرتاتيجية التل وضدها يف الدا  ا7ا1«.
وأضاف التفكجل خالل لقاء له عىل قااة »الغد الدربل« اإلخبارية، 
أّن »انحتالل اإلرسائييل مساتمر يف عملية انستيطان، لوض1 املليون 

مستوطن إرسائييل يف األرايض الفلسطياية )املحتلة عا  67(.
وأوضاح التفكجال أّن »عدع املساتوطال اإلرسائيليال يف الدا  
1اا1 كان يَصال إىَل 105 آنف مساتوطن، واآلن وصل إىَل 10ل آنف 
مساتوطن يف الضفة الغربياة، اضالً عن املوجوعيان يف القدس )اي 

حوايل 750 ألف مستوطن(«. 
الوحادات  يُوسا1  اإلرسائيايل  »الجاناب  أّن  التفكجال  وأكاد 
انستيطانية عىل حساب األرايض الفلساطياية، ِلكونِه يُريد تقطي1 

أوصال الضفة الغربية من جمي1 الجهات«.

العام بداية  منذ  للهدم  تعر�ص  منزاًل   54
صربي: 30 ألف منزل مهدد بالهدم يف 

القدس املحتلة وال حراك رسمي 
كشاف خطيُب املساجد األقىص املباارك، الشايُخ عكرمة صني، ورئياس »الهيئة 
اإلْسااَلمية الدليا«، عن مخطط صهيونل لهد  30 ألف مازل يف مدياة القدس املحتلة، 

ناتاً إىَل »أّن انحتالل ماذ مطل1 الدا  يهد  بيتل إىَل ثالثة بيوت يوميًّا«. 
 وأكد صني يف ترصيٍح صحفل أّن »أبشا1َ ما تتدرض له مدياة القدس، لو حملة 
لد  املاازل بشكل يومل«، مشرياً إىَل أن »انحتالَل لد  خالل اليومل املاضيل خمسة 
ماازل، باإلضااة إىَل انعتقانت املساتمرة بحل شابان املدياة وما1 ذوي املحررين من 

استقبال أباائهم، كما حصل م1 املحرر رشيد الرشل«. 
 وأوضاح أّن »لاد  املاازل يف مدياة القدس يأتل يف إطاريان: األول: الهد  املماهج؛ 
بحجاة عد  الرتخيص، حيث إّن أكنر من 30 ألاف مازل مهدعة بالهد  حالياً، واإلطار 

النانل لو لد  ماازل عوائل الشهداء، يف إطار سياسة الدقاب الجماعل«. 
ويف إحصائية لددع البيوت املهدمة ماذ بداية عا  2016؛ بّل الشيخ صني بأّن »ل5 

مازنً تدرض للهد  ماذ بداية الدا ، ون تزال الحملة مستمرة«.
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دعا لعدم انتظار املعطى الدويل واالإْقلْيمي يف ملف الرئا�صة

السيد نصر اهلل: تحالفاتنا ال تقوم على مصالح اسرتاتيجية بل على الصدق والثقة واالحرتام املتبادل وملتزمون برتشيح عون
  -  محمد الباشا

ععا األمُل الدا ُّ لحزب الله سماحة السيد 
حسان نرص الله لدد  انتظاار املدطى الدويل 
واإلْقليْمل يف ملف الرئاساة، مؤكداً أن املشهَد 
السايايسَّ يظهر أن لااك ربحاً سياسياً كبرياً 
لفريقاه السايايس يف مقابال اريال ل1 آذار 
املاقسم عىل نفسه ثمرته أن ن رئيَس من ل1 
آذار وأن الرئيس املقبل سيكون من 8 آذار. 

ويف كلماة متلفازة بنّتهاا قاااة »املااار« 
صهاا للحديث عن موضاوع اننتخابات  خصَّ
الرئاساية يف لباان، جّدع التأكيَد عىل أن اتهاَ  
حزب الله بشاكل عائم أنه يريد املساومة عىل 
اننتخابات الرئاساية وأنه يرياد ثمااً مقابالً 
منل مؤتمر تأسايي كلاه كال  غري صحيح، 
ماتقداً ذلاب البداض إىَل القول إن حزَب الله 
ن يرياُد انتخاباٍت رئاسايًة وإن مرشاحه لو 

الفراغ. 
وشاّدع نارص اللاه عاىل أن »عالقتااا م1 
حلفائااا قائمة عىل النقة وانحارتا  املتباعل 
ولال أََساسايات مهمة وقوى 8 آذار ليسات 
حزبااً شامولياً، ولاذا الفريل يتحااور بكل 
محباة وصدق وحرص واحارتا ، ناتاً إىَل أناا 
يف بدض قراراتاا ن نزياد الحمَل عىل حلفائاا 

لكل نخفف عاهم ونحميهم منل قرار الدخول 
إىَل سوريا واملوقف من اليمن. 

ونبّه إىَل أنه »يف املرحلاة املاضية ماذ بداية 
انساتحقاق الرئاايس كان الفريال الخصاُم 
يدمُل عىل قاعدة إيقااع الخالف م1 حلفائاا: 
م1 السااة يدمال عىل الطابا1 املذلبل، وم1 

باقل الحلفاء يدمل يف ملفات أُْخَرى«. 
نفارض  ن  »نحان  السايد حسان  وقاال 
قرارناا عاىل أحد ون نجان أحداً، بال نتحاور 
ونحن حريصون عىل الوصاول إىَل أَْلاَداااا«، 
مضيفااً أن »تحالفاتاا ن تقاو  عىل مصالح 
اسرتاتيجية بل قائمة عىل النقة والوع واملحبة 
ولياس بيداً ورشاء، ونحن حريصون أن تقو  
عالقات بل القيااعات السياساية والطوائف 

عىل الصدق والوع«. 
ولفات إىَل أنااا ننل بكل حلفائااا ااحن ن 
نقلال ون نخااف ون نرتبك إذا أجارى حليف 
لاا حاواراً م1 أَياة جهة سياساية تكون من 

خصوماا.
وقال »ن نغرّي رأياا وموقفاا ُكّل يو  وطاملا 
لدياا موقف والتزا  الساا مجنين عىل تأكيد 
موقفااا ُكّل مرة، محاذراً من أن لااك نكداً يف 
البلد وحتى التطاور اإليجابل الذي حصل من 
خالل ترشايح القوات للدمااع عون تم الدمل 

علياه إلجاراء اتاة بياااا وبل الدمااع عون، 
إذ أراع البداض أن يقاول لااا أن الدماع عون 
من خالل ترشايح القاوات له باعااا يف أمور 
أََساساية ولكن لذا غري صحيح ون يدال لاا 

شيئاً«. 
وساأل السايُد نرُص الله: »لل املفرتَُض أن 
يحُصَل نَكٌد من خالل الرتشيحات الرئاسية أَْو 

أن يحصَل انتخابات ويصل رئيس للجمهورية 
ويشاكل حكوماة ويدازز السالم يف البلد؟«، 
مشادعاً عاىل »أناا ن نجان حلفاءناا عىل أَي 
موقف من املواقف ولام ن يقبلون ذلك أَيْضاً 

والحديث عن ذلك ايه إلانة لاا ولهم«. 
َع عاىل التزا  حازب الله ما1 الدماع  وشادَّ
عون طاملا أنه مساتمر برتشحه، اا »التزاماا 

قائم عاىل النقة املتباعلة بياااا وعىل التفالم 
وأناا أماا  التازا  بذلاك حتى لو تم ترشايح 
حليفال وصديقل ونور عياال وحتى لو قيل 
إن مصلحتاا لل برتشيح الوزير ارنجية«. 

وأعاع التأكيَد عىل أناا نفل بالتزاماتاا حتى 
لو خرسنا سياسياً وحتى عىل قط1 رقاباا إن 
يف حالة واحادة إذا أتى الدماع عاون وقال أنا 
تاازلُت عن ترشيحل، قائالً إنه لو كان اتفاقاا 
والتزاماا م1 الوزير ارنجية ماذ ساة ونصف 
وأتياا اليو  إىَل لذا املوقف نحن نقول إناا عىل 
التزامااا م1 الوزيار ارنجية واملخارج حالياً 
يكون من خاالل الحاوار والتواصل والاقاش 

وعد  انستدجال. 
وأضااف أناه إذا نازل الااواب إىَل املجلاس 
لرئاساة  عاون  الدمااع  ننتخااب  الايابال 
الجمهورياة ااحن سااازل وناتخب ون نريد 
مؤتمراً تأسيساياً ون تدديالً عساتورياً ونحن 

تحت الطائف ون نريد سلة. 
وتابا1 نرص اللاه أن »عليااا تدزيز الحوار 
والاقاش ونحن نريد اجراء اننتخابات البلدية 

وساراض التمديد للمجالس البلدية«. 
وتوّجاه األمل الدا  لحازب الله إىَل ضباط 
وجااوع الجياش واملجالديان بالتحياة عاىل 
صنلم وتحملهم يف الدااع عن حدوع لباان. 

أوباما يف سفارة 
»إسرائيل« بواشنطن 

يؤكد: »كلنا يهود« 
  -  متابعات

إساتدار الرئيُس األمريكل باراك أوباما، 
عبارًة شاهريًة قالها جاادي أمريكل خالل 
الحارب الداملياة النانياة، خالل مشااركة 

مجاملة له عالقة بإحياء ذكرى املحرقة.
وبحساب »رأي الياو «، خاطاب أوباما 
خالل حفل خاص لليهاوع املوجوعين قائال 

»كلاا يهوع«.
الدباارُة األخاريُة قالهاا الجاادي روعي 
أعموندز، خالل اساتجوابه من قبل الجيش 
األملانل عادما سائل عن اليهاوع بل رااقه 

الدسكريل.
وطالاب أوباما خالل الحفل الذي أقامته 
السفارة اإلرسائيلية يف واشاطن، بمكااحة 
»مدااعاة  أسامالا  ماا  موجاة  تصاعاد 

السامية« يف جمي1 أنحاء الدالم.

»معهد بحوث األمن 
القومي«: »إسرائيل« يف 

ضائقة اسرتاتيجية 
طالبات أوراق بحنياة نرشلاا »مدهد بحوث 
األمان القومال« التابا1 لجامدة تل أبياب عوائر 
صاا1 القارار بتجدياد تفكريلاا للدناور عاىل 
اتجالات سياسية جديدة إلخراج »إرسائيل« مما 
وصفتهاا بالضائقة انسارتاتيجية التال تدانل 

ماها. 
وععات لاذه األوراق إىَل وض1 صاورة كاملة 
للموقف السيايس تسااعد »إرسائيل« يف التدامل 
ما1 التحدياات املاثلاة أمامها رغم عاد  وجوع 
تواال عاخيل عىل طبيدة املشاكلة انسارتاتيجية 
التال تواجهها، يف ظال تزايد التهديادات وغياب 
الفارص، وما وصفتها بالفاوىض اإلْقليْمية التل 

تحيط با«إرسائيل«. 
ويارى الباحناون أن لذه الدوامال قد تجدل 
صاااع القارار »اإلرسائييل« يديشاون حالة من 
الفاوىض يف التفكري، وأن الصاورة املاثلة أمامهم 
تشاري إىَل أن املخاطار تزياد عاىل الفارص أما  

»إرسائيل«. 
وأوضح الدمياد يف الجيش »اإلرسائييل« أوعي 
عياكل يف ورقته البحنياة أن الحديث عن املخاطر 
والفارص املحيطاة با«إرسائيل« تتطلاب إلقاء 
نظارة ااحصاة عاىل انهياار الاظا  السايايس 
اإلْقليْمال القديم يف ماطقة الرشق األوساط من 

عون الدنور عىل تطور متوق1 أَْو مدروف.

5 شهداء و18 جريحاً بتفجري مسجد األحساء، 
والجزائر وحزب اهلل يدينان

  -  وكاالت
إرتف1 عدُع شهداء تفجري مسجد اإلما  الرضا )عليه السال ( 
عاخَل حل محاسان يف محااظة األحسااء أثااء صالة الجمدة إىَل 

5 واملصابل إىَل 18.
َوأوضح متحدث أمال باسم وزارة الداخلية السدوعية يف بيان 
صادر الجمدة ا2 يااير أن أحاَد اإلْجاَراميل اعتُقل وكان يرتدي 

حزاماً ناسفاً بدد تباعل إطالق الاار مده.
مان جهتاه، أااع موقا1 » صحيفاة الرياض« السادوعي أن 
الهجوَ  املسالح اساتهدف، عقب صالة الجمدة، مساجد اإلما  

الرضا يف حل محاسن أرامكو بمحااظة انحساء. 
وأعان حازب الله عىل لساان أمياه الدا  السايد حسان نرص 

الله، انعتداَء اآلثَم الذي قا  به التكفرييون عىل مسجد يف ماطقة 
انحساء بالسدوعية.

الجزائر مان جانبها أعانت، بشادة، انعتاداء اإلْجاَرامل عىل 
لساان الااطل باسام الخارجیاة الجزائریة عباد الدزیز بن عيل 
الرشیاف، يف ترصیاح نقلتاه وکالة األنبااء الجزائریاة، بالقول: 
»ندین بشادة الهجو  اإلرلابل الذي اساتهدف الجمدة مساجدا 

بمدیاة األحساء بالسدوعیة«، مدّزيًا أرس الضحایا األبریاء«. 
وأضاف عبُدالدزیز بن عيل الرشیف أن »آاة اإلرلاب الخطیرة 
التال باتات تارضب کل یاو  يف کل مکان وبأبشا1 األساالیب، 
تساتدعل للتصدي لها بفاعلیة تضااار وتکنیف جهوع املجتم1 
الادويل، وتاسایل الدمال عىل کاااة املساتویات وعاىل مختلف 
األصددة«، مجدًعا إعانة الجزائر وشاجبها لإلرلاب بکل أشاکاله 

وصوره«. 

االندبندنت: كامريون مطالب بوقف مبيعات السالح للسعودية 
  -  وكاالت

أكادت صحيفاُة »اإلندبادنات« النيطانياة أن رئياَس الوزراء 
النيطانال عيفياد كاماريون مطاَلاٌب بوقاف مبيداات الساالح 

للسدوعية؛ بسبب مخاوَف من استخدامه يف قتل مدنيل يف اليمن.
وأاااع موقا1 »ساوريا اآلن« الخميَس، أن الصحيفاة قالت يف 
مقاال نرشتاه: »إن لجاًة مشارتكًة مان أعضاء مجلاس الدمو  

النيطانال تجهز للتحقيال يف انتهامات التل 
أثريت مؤخراً بأن األسلحة النيطانية التل يتم 

بيدها للسادوعية تستخد  يف شان غارات عىل مواق1 للمدنيل يف 
اليمن، ما أعى لقتل مئات ماهم.

وأضااات: أن اللجااة طالبت رئياس الاوزراء َعيفيد كامريون 
بالوقف الفوري ملبيدات األسالحة للسادوعية 
بسابب لذه انتهامات التل تشاري إىَل غارات 
استهدات مدارس ومستشافيات وأسواقا يف 

اليمن حسب تقرير ملاظمة انمم املتحدة«.
وأشارت الصحيفة إىَل أن استهداف املدنيل 
يف اليمن يدتن أمراً »واسداً ومماهجاً وبشكل 

ياتهك قوانل وحقوق اإلنسان الدولية«.
وأوضحت: »إن بريطانيا لديها مستشارون 
عسكريون يدملون م1 القوات السدوعية عىل 
األَْرض رغام أن حكومة كاماريون ترص عىل 
أن مستشااريها ياساقون اقط ما1 القوات 
السادوعية ون عالقة لهم باختياار األَْلاَداف 

التل يتم قصفها«.
وتابدات: »أن زعيم حزب الدمال املدارض 
جرييمل كوربل قد كتب لكامريون يسأله إذا 
ما كان املستشاارون النيطانيون قد شاالدوا أَيّة أعلة عىل قيا  
القاوات السادوعية بانتهاك قوانال عولية أَْو حقوق اإلنساان يف 

اليمن«.
وأكادت الصحيفاة يف تقريرلاا أن كوربل طاَلاَب يف الخطاب 
بمراَجدة اورية لُرخصة تصدير األسالحة النيطانية للسدوعية، 
محاذراً من أن الحكومة قد تقو  بخرق القانون الدويل بهذا الاوع 

من الصاعرات بدد تقرير األمم املتحدة.

تطبيع اآل �صعود بوجوه مطاطية �صافرة
صحيفة سعودية تجري لقاًء مع وزير 

»إسرائيلي« يتحدث عن »عالقات« البلدين!!
  -  متابعات

أجارى وزياٌر »إرسائيايل« يف خطوة لال األوىل مان نوعها 
َق إىَل  مقابلاًة ما1 صحفية »إياالف« السادوعية، وايها تطارَّ
مختلاف القضايا التل تواجه ماطقة الرشق األوساط، وماها 
الدالقات واملصالح املشارتكة التل تربط »إرسائيل« بمملكة آل 

سدوع. 
وقال ما يسامى وزير انستيداب والهجرة وشؤون القدس 
زئياف إيلكل: »أعتقد أن لااك أرضياًة إيجابيًة للقاء مصالح 
ما1 لذه الدول، وبالتايل لذا شاأنها يف أن تقيام عالقات مداا 
علااً أَْو رسا، ااحن ن نرغم أحداً، ونرى أن التحالفات يف الرشق 

األوسط تتجه إىَل نواٍح جديدة ربما لم تكن وارعة سابقاً«.
وأكاد عىل ترحياب »إرسائيايل« بالتحالف ما1 عول عربية 

تخاصم إيران، وكذلك برشاكة تستاد إىَل مصالح. 
والتقاى مراسال »إيالف« باإيلكال، الذي يدتان من قاعة 
حازب الليكوع الحاكام يف »إرسائيل«، ومن أكنر الشاخصيات 

املقّربة لرئيس الوزراء »اإلرسائييل« بايامل نتايالو. 
وأعارب الوزيار »اإلرسائيايل« أناه »ضاد تقسايم القدس 
بموجاب أَي اتفاق مساتقبيل م1 الفلساطيايل«، مشارياً إىَل 
أنه »لن تكوَن محاعثاُت ساال  م1 الفلساطيايل طاملا استمر 

التحريُض الفلسطيال عىل اإلرسائيليل«، وال زعمه. 



إجـرام العدوان وصمود 
اليمنيني.. من يكسر اآلخر؟

كلمــــــة أخـــــيرة 

إبراهيم السراجي
ااْداِب  مّلاا كان ُصُماْوُع الشَّ
التل  األيقونة  الايَاَمااالِّ لاو 
واللجااَن  الجياَش  سااعدت 
ااْدابيَّة عىل امُلِض ُقُدماً يف  الشَّ
انسارتاتيجية  الخيارات  تافيذ 
ااْداُب بافسه  التل ماحها الشَّ
الاراعَع  لال  بكونهاا  النقاَة؛ 
للُدااْدَوان، اإناه –أْي الصموع 
ااْدابّل- لاو الاذي يداا1ُ  الشَّ
أَْو بأخرى  الُدااْدَوان بطريقاة 
إىَل ارتاكاب املزيِد مان الجرائم 
باساتهداف األحيااء الساكاية 
واملاشآت الصااعية والخدمية، 
ذلاك  مان  الُدااْدَوان  وجدال 
رضبااً مان رضوب حرباه عىل 
ااْداب الايَاَماال كله تحاّول إىَل جيش موّحد  الايَاَماان؛ كاون الشَّ

يواجه بكل األساليب لذا اإلْجاَرا . 
ون يداال أن الُدااْدَواَن األمريكل الساُدوعيَّ كان سايتوقُف عن 
 ، اساتهداف املدنيل واملصان1 وغريلا إذا لم يكن ُلااك صموٌع شدبلٌّ
بل إن ذلك كان سيساتمرُّ عن طريل الجماعات اإلرلابية من عاعش 
والقاعادة وغريلا كما حدث يف ساوريا والدراق، وماا جرائُم اإلعدا  
الجماعل للدراقيل والساوريل باآلنف وتهجريلم بمئات اآلنف إنَّ 
علياٌل عاىل أن الُداْدَوان الذي يقتلاا اليو  ولو يساتخد  ُكلَّ طاقاته 
الدساكرية واملالية ويخارس يف جبهات القتال، لكااه بدون الصموع 
ااْدابّل لام يكان ليكّلاف نفَساه ساوى القليل من الساكاكل  الشَّ
والرصااص لقتلاا بأيدي اإلرلابيل وبأعداٍع تفاوُق تلك التل يتمّكن 

ماها بالغارات. 
الياوَ  املدركاُة القائمُة لال بل اإلْجااَرا  األمريكل الساُدوعّي 
وبل الصموع الايَاَماال شادبياً وعسكرياً وأماياً، ااألول يدتقد أنه 
اْداب الايَاَماال يشدر  بإْجاَرامه وتاكيله باملدنيل سيجدل من الشَّ
باإلحبااط مان نجاعة الدمليات الدساكرية التل يقاو  بها الجيش 
ااْدابيَّة يف جبهات الحدوع وُخُصاْوصاً بدد إسقاط أَلّم  واللجان الشَّ
املواق1 الدساكرية الساُدوعيّة يف ماطقة جيزان واملتمنلة بالسيطرة 
عاىل جباال الدوع وتمشايط جباال الدخاان والتال عادات الاظا  
الساُدوعّي ومان ورائه لحجب قااة املسارية من عىل قمر نايلساات 

بالتزامن م1 ذلك الحدث. 
ااْداِب الايَاَماال رغم الجرائم الفظيدة  باملقابل اإنَّ ُصُموَع الشَّ
ااْداب  َل تلاك الجرائام إىَل مصادر إلحباِط الشَّ وبادنً عان أن تتحوَّ
الايَاَماال وجدله يشاُدُر باليأس من الدمليات الدسكرية يف الحدوع 
ُمااوَع يف وجاه ذلاك اإلْجااَرا  سايتحول إىَل مصادر يأس  ااإن الصُّ
للُدااْدَوان األمريكال الساُدوعّي؛ كونها لام تتمكن من كارس إراعة 
اْداب الايَاَماال، أي أنه باختصار يقول الُداْدَوان للايَاَماايل:  الشَّ
إنَّ عملياتكم الدسكرية لن تجلب لكم إنَّ املزيد من القتل. ايما يقول 
الايَاَمااياون للُداْدَوان: إن إْجاَرامكم لان يزيدنا إنَّ صموعاً وإيماناً 
باأن ماا يقدمه الجياُش واللجااُن يف مواجهة قواتكام املهزومة لو 
السابيل الوحيد لرععكم، وبالتايل يتحول سالح الُداْدَوان اإلْجاَرامل 

إىَل سالح ضده. 
تقريُر خناء األمم املتحدة األخري والذي أعان الُداْدَوان الساُدوعّي 
يؤكد صحة الكال  السابل، والذي أكد أن استهداف املدنيل يستخدمه 
طاريان الُداْدَوان باعتباره تكتيكاً حربياً، ولو ما يدزز قولاا إن عوَل 
ااْداب الايَاَماال جيشااً موّحداً يحول  الُدااْدَوان باتت تارى يف الشَّ

بياَها وبل تحقيل أيِّ انجاز عسكري يف امليدان. 
ويظهر ذلك بجالء يف تقريار ُخَناء لجاة األمم املتحدة الذي رصد 
أَْكنَاار من ا11 طلدة جوية استهدات املدنيل وقال أَيْاضاً بالحرف 
الواحد إن »املدنيل يتدرضون للتجوي1 أيضاً باعتباره تكتيكاً حربياً 
عىل مدار التسا1 أشاهر املاضياة«. ولو ما يتجاوز بشاكل رصيح 

الهدَف الدسكري املدَلَن يف الُداْدَوان. 
ل أَْكنَااَر يف تفساري الجرائم التال يرتكبها الُداْدَوان بحل  وللتدمُّ
املدنيال باعتبارلاا جازًء من الدملياات الدساكري أَْو كما وصفها 
التقريُر األُمملُّ با«التكتيك الحربل«، اتجدر اإلشارُة ملا جاء يف مقال 
الكاتاب لقمان عبدالله بدااوان »آليات الُدااْدَوان: عقيدة إرسائيلية 
وعقلياة الصحاراء« والاذي تاااول مصطلحااً ابتكرتاه املؤسساة 
الدساكرية اإلرسائيلية، ولاو مصطلُح »كل الوعال«، والذي يقوُل 
بأناه قائٌم عاىل توجيه رضباات قاساية إىَل املدنيل الفلساطيايل 
ويهادُف لتحدياث أعوات »الرعع« يف ُعمل شاخصية الفرع من جهة، 
وإنازال الهزيماة النقااياة والفكرية وترسايخ الشادور بالدْجِز يف 
الذلن الجمدل الفلساطيال من جهة أخرى، وبدد  َجْدَوى الاضال 
ااْدابّل، باإلَضاَااة إىَل ُعقم خيار »الكفاح املساّلح« يف استداعة  الشَّ

األرض وتحقيل حلم الدولة.
وحاول ذلاك وض1 الكاتاب مقارناة ماطقياة لتطابال األعوات 
واآللياات بال الُدااْدَوان اإلرسائييل عاىل الفلساطيايل والُداْدَوان 
األمريكل الساُدوعّي عىل الايَاَماايل والتل يتميُّز جميدها باإلمدان 
يف ارتكاب الجرائم الجماعية بحل املدنيل انطالقاً من مصطلح »كل 
الوعل« والذي يساتمدُّه اإلرسائيليون بحساب الكاتب يف نظرياتهم 
التوسادية مان املدارس الدساكرية الغربياة ايما يساتمده الاظاُ  
الساُدوعّي بشاكل مازعوج يمازُج بل نظرياات الغارب »الحليف« 
والدقلية القبلية الصحراوية املباية عىل النأر والتسلُّط وانستدالء. 
أخارياً كما اشالت اآللياُة اإلرسائيلية اإلْجاَرامياة يف وْقِف نضال 
الفلساطيايل عىل مادى عقوع أَْو كباح جماح املقاومة اإلساالمية 
يف لبااان يف حارب تماوز 2006 اإن الُدااْدَوان األمريكل الساُدوعّي 
ااْداب الايَاَماال الذي يتطل1  سايكون اشاله أكن وأعظم؛ ألن الشَّ
لارصة القضية الدربية الفلساطياية يدتن أن التخلص من الهيماة 

اإلقليمية والدولية ما لو إنَّ بداية ذلك الطريل.

 سياسية- شاملة
تصدر كل اثال وخميس

مخاط���ُر التقصير كبي���رة؛ أِلَن األَْع����َداء يتََح�ّرك���ون بأقصى ُجهده���م، يبذلون ُكّل 
ما يس���تطيعون في س���بيل حتقيق أَْه��َدافهم املش���ؤومة، ما يس���تدعي من ُكّل األحرار 
والشرفاء في ُكلِّ االجتاهات، في اجلبهة الثقافية، في اجلبهة اإلْع��اَلمية، في اجلبهة 
التعبوية، في اجلبهة العس���كرية، في اجلبهة األمنية، أن يتََح�ّركوا بجد وأن يضاعفوا 

من اجُلُهود..
السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي  الددع )6ا( انثال 1 اناير 2016   املواال 22 ربي1 النانل 37ل1لا

مغزى 
التسرت 

على داعش 

جمال عامر
لل يمكاُن لداقال أن يصدق أن 
لااك نيًة ملساندي الرشعية، وحتى 
لذه الرشعياة املزعومة يف محاربة 
الجماعات املتطراة يف األََرايض التل 

تسيطر عليها.
التحالاف وعاىل رأساهم  ايماا 
ابتداء  السدوعية ومختلف حلفائها 
من لاعي وحتى أتفه محلل سيايس 
يظهار عىل إعالمهم يؤكادون أن ن 
وجاوع لداعش أَْو القاعادة يف أرض 
الجااوب، عاىل الرغم مان بياناتها 
اننتحارياة  للدملياات  املتباّياة 
واملشاالد الحية التل تبنهاا تأكيداً 

لتواجدلا الفاعل واملسيطر.
لاؤنء يقدماون صكاوَك براءة 
رسامية لهذه الجماعات؛ اقط كل 
يلحقوا جرائمهاا بصالح والحوثل 
يف اساتخدا  أخارق وبلياد لن يدوع 
بالافا1 إنَّ عاىل لاذه التاظيماات 
اإلرلابياة التل يتام ماحها رشعية 
البقااء والتأثاري باعتبارلاا القاوة 
الفاعلة والحارضة عىل األرض وبل 

الااس املغلوبل عىل أمرلم.
هاات الحاضاة  منُل لاذه التوجُّ
والحامياة لهاذه الجماعاات تخلل 
أسائلة عن الغرض واملغزى يف حال 
كان التحالف مدها ساابقاً؛ لغرض 
مقاتلة الحوثيل بدقائدية وإرلاب 
عاعاش والقاعدة لتحريار الجاوب 
رغم باللاة منل لاذا التفكري الذي 
عاع وباانً عىل املخططال كما لو 

حاصل اليو .

 بيان االتحاد األوروبي 
وهدف تطييف الصراع

عبدالملك العجري
كان بيااُن برملاان انتحااع األوروبل قويااً عىل غري 
الدااعة، ويف اآلن ذاتاه ملغماً بدبوات ناسافة شاديدة 
التدمري والخطورة، يقول الباد السااعس »نحث قوات 
التحالف ضمان وقف الرصاع يف الايَاَمان عىل أن ياظر 

إليه باعتباره ساحَة مدركة بل الساة والشيدة«.
توصياُف املدركاة بإعخااِل الُداارص الطائفل يدد 
أخطاَر التوصيفات عىل اإلطالق، وألاوَن ماه بماليل 
الساايل الضوئياة أن يقولاوا رصاعااً بال رشعياة 
وانقالبيال أَْو ليقولوا متمرعين أَْو إمامة أَْو ما شااءوا 
مان الادوت إنَّ محاولاة تطييف الارصاع اهو الخطر 

املاحل. 
ماذا يدال اشرتاَط توصيف املدركة ومدالجتها أنها 

بل ساة وشيدة؟
إنها محاولٌة لاقل الرصاع من مستواه السيايس إَلاى املستوى انجتماعل والتأسيس 

لرصاعات مستديمة ن تاتهل إنَّ بتقسيم الايَاَمان طائفياً. 
إعخاال الُداارص الطائفال يف الارصاع يجدلُاه أَكناَر عموياة وأقالَّ ميالً للتساويات 
وانساتقرار؛ ألنه بغري أَْلَداف محدَّعة، تتحكم ايه األااكار الغيبية، بما يجدُل توظيفها 

السيايس أسهَل وأقلَّ كلفة من توظيف عاارص الرصاع السيايس.

وأمريكا على األسواِر 
تهدي كل طفل لعبًة 

للموِت عنقوديًَّة

يا هيروشيما العاشِق 
العربي أَمريكا هي 

الطاعون ، والطاعوُن 
أمريكا

نعسنا . أَيقظتنا 
الطائرات وصوُت 

أَمريكا

وأَمريكا ألمريكا

وهذا األفق اسمنٌت 
لوحِش اجلوِّ.

نفتُح علبَة السردين ، 
تقصفها املدافُع

نحتمي  يستارِة الشباك 
، تهتز البناية . تقفُز 

األبواُب . أُمريكا

وراء الباب أمريكا

وراء الباب أمريكا


