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العجري: اليمن حّطم الرقم 
القياسي للصمود والتصدي 

ألعتى همجية عسكرية
الأ�سرى ال�سعوديون ي�سيدون بُح�سن 

معاملة اجلي�ش واللجان ال�سعبية لهم
السعودية تأمر جنوَدها بتفجري 
أنفسهم كخياٍر بديٍل عن األسر!!

الغزاة يرتطمون بجبل صلب

دعم  اأجور  دولر  مليار   174
عا�سفة احلزم لوج�ستياً

بأموال خليجية.. 
أمريكا تقتل 

الشعب اليمني

وحدة الدفاع الجوي تسقط طائرة استطالع معادية في حرض

دك جممع حزم اجلوف جمدداً ب�سليات من ال�سورايخ

إنكسار زحف مرتزقة الغزاة يف 
الجدعان واملرازيق وتدمري مدرعة 
وطقم عسكري ومقتل َمن فيهما

تقدم للجيش واللجان يف منطقة الشقب، 
وقنص عددًا من املرتزقة جنوب مدارس 

العمري بمديرية ذو باب يف محافظة تعز

إجمالي كلفة الخدمات العسكرية 
األمريكية للجانب السعودي 

خالل 10 أشهر 

174،200،000،000
دوالر َأمريكي

قمران صناعيان تجسسيان

14،400،000،000
دوالر َأمريكي

استخراج بيانات األقمار

3،000،000،000
دوالر َأمريكي

طائرات األواكس

1،800،000،000
دوالر َأمريكي

صفقات السالح

65،000،000،000
دوالر َأمريكي

بارجتان تتبعها ست فرقاطات بحرية

90،000،000،000
دوالر َأمريكي

الجيش واللجان يسيطرون على موقع الخورمة بعسري ويدمرون 13 آلية 
بينها دبابات إبرامز ومدرعات برادلي وقنص 3 جنود يف جيزان ونجران

القوة الصاروخية للجيش واللجان تستهدُف 4 زوارق معادية يف سواحل املخاء

ال�سيطرة على مناطق كبرية �سرقي جبل �سلب مَباأرب

م��ن  ع��دد  وج��رح  ومقت��ل  ودبابت��ن،  مدرع��ات   7 تدم��ري 
ص��رواح بمح��اذاة  الربيع��ة  وادي  ش��رقي  الغ��زاة  مرتزق��ة 
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  - خاص:
َمَض ياوُف أمل بجرائاَم جديدٍة أضيفت 
األمريكال  للدادوان  اإلجرامال  الساجل  إىَل 
السادوعي بحل املدنيني يف بالعناا، وذلك بدَد 
رساائَل كشافها رئيُل اللجنة اليورية الدليا 
عن طلب أمريكل بتحييِد الشدب اليمنل عن 

حملة »أمريكا تقتلنا«.
األمريكال  الدادوان  طارياُن  وارتكاب 
مجازرًة  األربدااء،  أمال  ياوف  السادوعي، 
متوحشًة يف محاخظة عمران، حني استهدف 
مصناَ  اسامنت عماران، خجااءت الرضبة 
الصاروخياة عىل املارة بجوار املصن  ليصبح 
عدُع الشهداء 15 شهيداً وعرشات الجرحى.

وقال مصادر محيل بمحاخظة عمران: إن 
طرياَن الددوان َشانَّ سلسلًة من الغارات عىل 

املصن  وخّلفت عماراً لائالً خيه.
وسابل للددوان أن قصَف مصنَ  اسمنت 
عماران يف شاهر رمضاان املبارك مان الداف 
املاايض بددة غاارات أّعت إىَل حادوث أرضار 

كبرية خيه.
وأطلل مستشافى عمران يوف أمل نداء 
اساتغاثة للتيع بالدف إلنقااذ جرحى غارات 
الددوان، موضحاً يف بيان له أن مستشافياِت 
املحاخظة استقبل عرشات الشهداء والجرحى 

جراء الغارات عىل املصن  ومحيطه. 
وععاا املصادُر املواطنني إىَل التايُّع بالدف 
إلنقااذ َحيَااة املصاباني الذيان لام يف أمّل 
الحاجة لنقِل الدف، حيُث ما تزال مستشفيات 

املحاخظاة تساتقبُل املصاباني حتى سااعة 
متأخرة من مساء أمل.

من جهتها أعانات قياعُة محاخظة عمران 
وإعارة مصنا  اإلسامنت الجريمة البشادة 
والنكاراء التال ارتكبهاا الدادوان األمريكل 

السدوعي. 

وأكاد بيان صااعر عن قياعتَال املحاخظة 
واملصن  أن الددوان استفحل يف ارتكاب أكي 
الجرائم الإلنَْساانية والاال أخالقية يف الدرص 
الحاارض، ملاا يرتكباه مان جرائام تتميل يف 
قتال األبرياء من املواطناني وتدمري املقدرات 

الوطنية واملمتلكات الدامة والياصة. 
وأشاار البيان إىَل أن تماعي لاذا الددوان 
أََماااف مرأى ومسام  وصمت عويل وليئات 

ومنظمات عولية، ويف مقدمتها األَُمم املتحدة 
الحقوقياة  واملؤسساات  األمان  ومجلال 

واإلنَْسانية.
ويف ساياق جرائِم الدادوان املتواصلة عىل 
الجمهورياة  املدنياني يف مدظام محاخظاة 
ارتفدات حصيلاة شاهداء غاارات الدادوان 
األمريكل السادوعي التل اساتهدخت سيارة 
للنازحاني بمنطقة بران بنهم إىَل 13 شاهيداً 

مدظُمهم نساء وأطفال من أرسة واحدة.
وأوضاح مصدر محيل باملديرية أن طريان 
الددوان اساتهدف سايارة املواطن أحمد أبو 
علهاان بالطريال الداف بمنطقة باران بنهم 
خاالل نزوِحهم مان املنطقة، ما أسافر عن 
استشاهاع 13 مواطنااً بينهم خمل نسااء 

وثالثة أطفال

  - خاص:
يف إطار الفداليات االحتفالية بالُجندي اليمنل منََح رئيُل 
اللجناة اليورية الدليا محمد عيل الحوثال، يوَف أمٍل األربداء 
3 خياير، وسااَمل الشاجاعة والواجب ليالثاة عرش خرعاً من 
منتسابل اللاواء 101 رشطة جوياة، ووّجه بمنِحهام ترقيًة 
إضاخيًة؛ ملا قّدموه من عوٍر يف التصدي ملرتزقة الددوان والدخاع 
عان الوطن َوأراضيه يف قاعدة الدنَد الجوية ُقبيل محارصتهم 

ووقوع بدضهم يف األرس واستشهاع البدض اآلخر.
ووّجاه رئياُل اليورياة الدلياا، القاوات الجوياة والدخاع 
الجاوي، بمزياد مان الدملياات الراععاة للددوان السادوعي 
األمريكال، مشايداً يف ذات الوقات بدملياات القاوات الجوية 

السابقة يف سياق رعع الددوان.
وقال محمد عىل الحوثال: ال خيار لنا إال مواجهة الددوان 
حتاى النارص، وال أُُخاَل للددو سياساياً وال عساكرياً ساوى 

الهزيمة ذلك أن اليمَن يداخُ  عن أرضه وقراره ومقدراته.
 من جانبه أّكد قائُد القوات الجوية والدخاع الجوي الدميد 
الركان طياار إبراليم الشاامل يف حفال التكريام أن القوات 
الجوية استداعت عاخيتها رغم الرتكيز عىل استهداخها بشكل 

يومل من قبل قوى الددوان.
اً  ولفات الدميد الشاامل إىَل أن األياف املقبلة ستشاهد تغريُّ
الختاً بدد الُقدرة عىل اساتداعة الجالزياة القتالية يف عدٍع من 
َع قائد القوات الجوياة عىل ألمية  املنظوماات الجوية، وَشادَّ
التوجاه إلعاعة بنااء قوات جوية عىل أسال وطنياة علمية 

تحقل متطلبات الدخاع عن اليمن.
وجاء لاذا التكريم يف الياوف التايل لالجتمااع األول لقياعة 
وزارة الدخاع واملناطل الدسكرية، والذي ترأسه رئيُل اللجنة 
اليورية الدليا؛ ملناقشة املحاور الرئيسية لإلجراءات التنفيذية 

املزمنة لينامج إعالن الداف الحايل عاماً للجندي اليمنل.
َونقل رئيل اللجنة اليورية الدليا يف مستهل اللقاء تحياِت 
قائد اليورة السايد عبدامللك الحوثل وتقديره لقاعة ومنتسبل 
املؤسساة الدساكرية واألمنياة وتطلُّده أن تكاوَن الجالزية 

للقاوات املسالحة واألمان يف أعىل املساتويات، وقاال »إن ما 
تقوماون باه وُقمتم به من عمال وما وضدتماوه من خطٍط 
بناًء عىل التوجيهات تُدلُّ عىل ما تمتلكونه من قدراٍت وخياٍت 
عاليٍة لتطوير املؤسساة الدساكرية؛ إنطالقاً من ألمية لذه 

املؤسسة«.

وأشار إىَل املواقف املرشخة والبطولية واألسطورية للكواعر 
اليمنياة التل اساتجابت لناداء الواجب وتوجهات إىَل املدارك 
ملسااندة الجياش وحققت الكياري من االنجاازات والبطوالت 
التال أبهرت الدالم، مما أوجاب علينا أن ندلَن لذا الداف عاماً 
للجنادي اليمنال؛ ألناه يساتحل أن يكون عند لذا املساتوى 
مان االلتمااف بدَد أن رخا  رؤوَس اليمنيني وأثبت شاجاعتَه 
وبساالته يف امليدان ومواجهته لألعداء وترسانتهم الدسكرية 
املتطورة التل واجهتهاا اإلراعة الصلبة التل لم تنين أو تتأخر 

أو ترتاج  مبهرٍة الدالم.
خيما اساتدرض نائُب رئيال ليئاة األركان الدامة اللواء 

زكريا الشاامل، ميرجاات االجتماع الذي ُعقاد م  القائمني 
بأعمال الوزارات حول الينامج التنفيذي لداف الُجندي اليمنل 
وما ساتقدمه ُكّل جهة وخل منظوماة متكاملة تدّزز برنامج 

وزارة الدخاع وخططها يف لذا الجانب.
وأشاار إىَل ألميِة لذا الينامج كناواة إلعاعة بناء الجيش 
ومؤسسااته وبُناه التحتية التل استهدخها الددوان باالعتماع 
عىل القوة الرئيسية ولل الكاعُر البرشي الذي أثبت أنه وبحل 
رمز للصموع والدّزة يف الدخاع عن الوطن وحريته واساتقالله 

يف ُكلِّ الظروف وأصدبها.
وناقاش االجتماع اليطاة التنفيذية املزمناة للداف الحايل 
كدااف للجندي اليمنل واألعوار التال تق  عىل قياعات املناطل 

وعوائر وزارة الدخاع. 
لاذا وكان رئيال اللجناة اليورياة الدليا قد أصادر قراراً 
بتأريخ 1 خياير بجدل الداف الحايل، عاف الجندي اليمنل، وذلك 
مان خالل إعاداِع برنامٍج إلعاعة تأليل وبنااء الجيش اليمنل 

عىل أسٍل وطنيٍة، وبقدراٍت متطورٍة حديية. 

غارة اأمريكية �سعودية على م�سنع ا�سمنت عمران وا�ست�سهاد اأكرث من 15 مدنياً واإ�سابة الع�سرات

استشهاد 13 مواطنًا بينهم خمس نساء وثالثة أطفال 
من أسرة واحدة يف قصف سيارة مواطن بنهم

رئيس اللجنة الثورية العليا يكّرم أفراد اللواء 101 شرطة 
جوية، ضمن الفعاليات االحتفائية بعام الجندي اليمني

عضو املجلس السياسي ألنصار اهلل عبدامللك 
العجري: اليمن حّطم الرقم القياسي 

للصمود والتصدي ألعتى همجية عسكرية
  - خاص:

تتباَلى وسائُل إعالف الددوان بتحقيل انتصاراٍت ولميٍة يف امليدان يف مدظم 
جبهاات القتال يف املحاخظات الشامالية وتتغاىض عان لزائمها يف الحدوع وما 
ورائهاا. وتهاخت مؤيدو الددوان يف األيااف املاضية وراَء تلك األنباء التل تتحدث 
عن سايطرة الغازاة واملرتزقة عاىل مفرق الجاوف والوصاول إىَل خرضة نهم، 

مشريين إىَل أن مدركَة صنداء باتت مسألة وقت.
ويف إطاار التطميناات والرع عاىل ميل لذه الشاائدات قال عضاو املجلل 
السايايس ألنصار الله عبدامللك الدجري: إن الداَلَم كله أصبح عىل قناعٍة بفشل 
الهجمة الددوانية عىل بالعنا، وأن الحساَم الدسكريَّ يف ِعَداِع املستحيالت، وأنه 
لو كان ممكناً لكان عرشة أشاهر من الددوان الذي لم تشاهده املنطقة الدربية 

وأكير من 70 ألف غارة جوية كاخيًة للحسم.
وأشاار إىَل أن لاذه أصبحات قناعة لدى الدالام، خما بالك بقناعة الشادب 
اليمنال الدظيام الذي حّطم الرقم القيايس يف الصماوع والتصدي ألعتى لجمٍة 

عسكرية مزوعة بأحدث تقنيات الدوملة الدسكرية؟!.
وأّكاد الدجاري أنه إذا كان لنااك مقاِتٌل يساتحلُّ لقب املقاتل األساطورة 
يف التأرياخ القديم والحدياث واملدارص، خهاو مقاتل الجيش اليمنال واللجان 
اااَر األعاء يبدأ مرتفداً  الشادبية، مشارياً إىَل أنه يف ُكلِّ الحروب عاعًة خإن مؤشِّ
ثم يهبُط بالتدرج، إال أن أعاَء الجيش اليمنل واللجان الشدبية نالحظ أن مؤرش 
األعاء يكشف عن مفاجآت، خدىل سبيل امليال خإنَّ ما يزيد عن ثمانية أشهر من 
الددوان عخلت املنظومة الصاروخية بفدالية وأن أعاء الجيش واللجان الشدبية 

يف تصاعد مستمر.

صاروخ أرض-جو يسقط طائرة 
استطالع معادية يف حرض

  - خاص:
إستهدخت قواُت الجيش واللجان الشدبية، اليالثاء املايض، طائرة استطالع 
تابدة لدول الددوان األمريكل السدوعي وأسقطتها من سماء محاخظة حجة.
وأخااع مصدر عساكري أنه جرى إساقاط الطائرة لدى تحليقها يف ساماء 

مديرية حرضة بمحاخظة حجة بواسطة صاروخ أرض جو.
مان جانبه وّزع اإلعالف الحربل مشاالَد لحطاف الطائارة التل تحّطمت إىَل 

أجزاء صغرية جراء الصاروخ الذي أطلقه أَبَْطال الجيش واللجان.

إنفجار عنيف بسيارة مفخخة يستهدف منزل 
مدير أمن لحج بمديرية املنصورة بمحافظة عدن

  - متابعات:
لاّز انفجاٌر عنيٌف، مسااء أمال األربداء، مديناَة املنصاور بمدينة عدن، 
مساتهدخاً بسايارة مفيية منزل مدير أمن لحج الدقيد عااعل الحاملل املدنّي 

من قبل لاعي.
وقالات مصااعُر إعالمياة إن االنفجاار كان عنيفااً جاداً، َوُساِمَ  عويُّه يف 
املنصورة والشايخ عيمان والشدب وعار سادد، ولم تشري املصاعر عن إصابات 

يف االنفجار.
وتأتال لذه الدملية بدد إعالن قوات الددوان ومرتزقتها خطة أمنية جديدة 
يف املديناة، كما أنهاا تتزامن م  تواخد مزيٍد من قوات الغزو إىل عدن وسايطرة 

القاعدة وعاعش عىل مدظم أحيائها.

مشايخ الحيمة الخارجية يؤكدون وقوفهم 
مع الجيش واللجان يف مواجهة العدوان

  - متابعات:
نّفاذ املجلُل املحيل ومشاايُخ ووجهااء وأعيان مديرية الحيماة اليارجية 
بمحاخظاة صنداء، وقفاًة احتجاجيًة؛ للتنديد باساتمرار الددوان السادوعي 

األمريكل الساخر واستهداخه كاخة مقدرات البالع .
وأكدوا يف بيان لهم ععَمهم للجيش واللجان الشادبية ووقوخهم إىَل جانبهم 
ملواجهة الددوان الجبان الذي يتماعى يف اساتهداف املسااكن واألبرياء املدنيني 

وتدمري الطرق والجسور واملصان  ومؤسسات الدولة والبنية التحتية.
وععاا البياان كاخة أبنااء اليمن إىَل املزيد مان التالُحم والتضاُمن إلْخَشااال 
امليططاات التآمرياة التال ينفذُلا النظااف السادوعي يف اليمن عاي الدمالء 
املرتزقاة واليونة الذين يقايضون بدمااء األبرياء من أجل مصالحهم الدنيئة.. 
مؤكديان أَن الدادوان لن يساتمر كيارياً أََماااف الصموع األساطوري للشادب 

والجيش واللجان الشدبية.



3 تقاريرالددع )7ا(     اليميل ل خياير 2016ف  املواخل 25 ربي  اليانل 37ل1لا

  - خاص:

نزياٌف متواصاٌل لاو ماا يديُشاه الجياُش 
السدوعيُّ يف جيزان وعسري ونجران عىل مستوى 
والقصاف  بالكمائان  يُقتلاون  الذيان  جناوعه 
الصاروخال وعملياات القناص امللحوظة وعىل 
مساتوى عتاعه الدساكري التل ال يمر يوف عون 
تدماري عدع من عبابات اإلبراماز واملدرعات التل 

وصل عدعلا باملئات. 
ميدانياً ماا يازال الجيش واللجان الشادبية 

يسايطرون عاىل مديناة الربوعاة التال عمرلا 
الطريان السادوعي بمئات الغاارات، كما نّفذت 
قاوات الجيش واللجان عملية نوعية جديدة أّعت 
إىَل بساط سيطرتهم عىل موق  عسكري وعمروا 

ما خيه من ميازن أسلحة وآليات. 
وقال مصدر عساكري لا«صدى املسرية«: إن 
أبطال الجيش واللجان الشادبية اقتحموا موق  
اليورمة الدسكري بدساري وخرضوا سيطرتهم 

عليه.
وأشاار املصادر أن عادعاً مان جناوع الدادو 
السادوعي لقاوا مصارَعهام يف الدملياة، خيماا 

عمارت قوات الجياش واللجان ميزنَل أسالحة 
عاخل املوقا  وعدعاً من الدباباات واآلليات التل 
تركهاا جنوُع الدادو لدى انساحابهم من املوق  
بدد عجزلم عن اليبات يف مواجهة الهجوف الذي 

تدرضوا له. 
وشاهدت منطقاة عساري تدماري 10 آليات، 
ما باني عبابة ومدرعة عساكرية، جارى تدمري 
بدضهاا لادى محاولاة جياش الدادو التقدف يف 

مدينة الربوعة.
وبحساب املصادر الساابل تمّكنات القاوة 
الصاروخية واملدخدية للجيش واللجان الشدبية 

من إحراق آليتني عساكريتني سدوعيتني وعبابة 
إبراماز يف قرياة املجارة، كما تم تدماري ل آليات 
و3 مدرعات من طراز براعيل لدى تصدي الجيش 
واللجان لزحف سدوعي رشق مدينة الربوعة. 

ويف جيازان لقال ثاالث جناوع مصارعهام 
برصااص القناصاة التابا  للجياش واللجاان 
الشادبية، األول خلاف موق  الحيارية بجيزان، 
واليانال يف صحاراء ميادي، واليالاث بموقا  
ملحماة الذي شاهد مقتال أكير مان 20 جندياً 
بدملياات قناص يف األيااف املاضياة، خيَما عكت 
القوة الصاروخية للجيش واللجان الشدبية بُرج 

موق  الدخان بصليات من الصواريخ وانساحب 
جناوع الددو السادوعي بآلياتهام وعبابتهم من 
موق  الفريضة الدساكري جراء قصف مدخدل 
كييف استهدف املوق  وأحدث خيه أرضاراً بالغة. 
وضمان الدملياات التال تساتهدف آلياات 
ومدرعاات الددو تمكن أبطاال الجيش واللجان 
مان تدمري عبابة إبراماز ومدرعة براعيل بُدبوات 
ناسافة يف قرياة قمار بجيازان. خيما شاهدت 
نجران عملية مماثلة بدبوة ناسافة أعت لتدمري 
عباباة من طاراز ابراماز غربل موقا  الرشخة 

الدسكري.

  - خاص:
التال ينبغال عاىل ُكاالِّ  املقارناات  مان 
املهتمني بالشأن اليمنل من مراقبني ومحللني 
سياسيني وعساكريني، أْخذَلا بدني االعتبار، 
أخالقيات الجيش اليمنل واللجان الشادبية يف 
تداملهام م  أرسالم، باختالف جنساياتهم، 
أو  الدادوان  مرتزقاة  مان  يمنياني  أكاناوا 
سادوعيني تم أرسلم يف جبهات الحدوع، خدىل 
خالِف ماا يقوف باه مرتزقة الدادوان وقوات 
الغازو إذا ماا وق  بني أيديهم أساريٌ من أخراع 
الجياش أو اللجاان الشادبية ساقط جريحاً 
أثناء املواجهات ولم يتمكن زمالؤه من إخالئه 
من سااحة املدركة، ختتام مداملتُاه وكأنهم 
وحاوش الاياري تحياط بفريساتها، تنهال 
عليه وحشايتُهم الظاخرُة باه ويذيقونه ألواَن 
الدذاب ليتم تسليمه يف األخري أليدي عواعشهم 
ليتام ذبحه وعرض املشاهد بصورٍة يقشادر 
له البادن، بينماا أخالقيات الجياش واللجان 
الشدبية تحتّم عليهم التدامل م  األرسى من 
منطلل املسرية القرآنية واألخالقيات املحمدية 
التل تويص بمداملة األرسى مداملًة إنسانيًة، 
وإطدامهام  الجرحاى  مداَلجاة  حياث  مان 
ومداملتهم بالشاكل اإلنساانل الالئل وحفظ 
كرامتهم، وخري عليل عىل ذلك، ما تدرضه قناة 
املسارية من مشالَد لألرسى ولم يظهرون يف 
أحسان حال، ال آثاار للتدذيب، وليئااٍت تدلل 
عاىل الدناية الجيادة بأحوالهم عىل مساتوى 
امللبل واملاكان الذي يحتجازون خيه، وصلت 
لحد منحهم خرصَة االتصاال بأللهم وذويهم 
قنا يف تلك  لطمأنتهام عان أحوالهم، ولاو تدمَّ

اللقااءات ما  األرسى التل عرضتها شاشاُة 
املسارية، وما قاله األرسى سيتضح جلياً لكل 
متابٍ  مدى قبح الكيان السدوعي وإجرامه يف 
تداملاه ليل م  الشادب اليمنل بل حتى م  

أخراع جيشه. 
األسري »أَْحَمد حسن أَْحَمد عسريي« والذي 
يحمال الرقام الدساكري »5للل82« ورقام 
التسلسال »1ال«، يحكال قصاة وقوعاه يف 
قبضة أبطال الجيش واللجان الشدبية، يقول 
أَْحَمد: كنا يف موق  الدوع يوف اليميل وعدعنا 

عرشة يف الدشامة التل عىل يمني اليج، وعىل 
يساار اليج كان يتواجد خيها خمسة، وحوايل 
الساعة التاسدة حصل علينا لجوف من قوات 
الجياش اليمنال واللجان الشادبية، وزمالئل 
كلهم لربوا وأنا بقيت يف مكانل برخقة زمييل 
املصااب، والحماد لله، أطمنئ ألايل أنل بألف 

صحة وسالمة.
إخواننا يف الجيش اليمنل واللجان الشدبية 
تداملاوا مدناا تداماالً لام نتوقداه، والله لم 
يقرصوا مدنا، من ُكاّل النواحل، ولذه شهاعة 

حل يف حقهام، وينطبل عليهم قول الله تداىل 
)ويطدمون الطداف عىل حبه مسكيناً ويتيماً 

وأسريا(.
ويف سياق حديث األسري أَْحَمد عسريي قال: 
كانت القيااعة يف بالعنا تغرر بنا أن إيران التل 
تقصُف املستشفيات وإيران التل تقتل النساء 
واألطفاال، وإياران... إلخ، وعندماا وقدنا يف 
األرس ورأيناا املداملاة الحسانة التال عاملنا 
بها الجياش اليمنل واللجان الشادبية أعركنا 
أنه من ال يقتل األساريَ مساتحيٌل أن يقتل ابن 

بلاده أو يدمر بلده، ولم نجد إيرانيني بل وجدنا 
يمنيني، خدرخنا بأن لذه الحرب ظاملٌة للشدب 

اليمنل الدربل األصيل.
عايل  ساالم  »عايل  اليانال  األساري  أماا 
اليااص »3ا5«  الرقام  الصبيحال« يحمال 
الكتيباة الساابدة عارشة مدخدية، لاواء 22 
موقا  جبال الادوع خارع نفال التفاصيل 
التل رسعلا األسري عساريي، وأضاف األسري 
الدساكرية  القيااعة  تدبئاة  أن  الصبيحال 
السادوعية كانات تقول لهم خّجر نفَساك وال 
تسالم نفساك لهام، )أي للجياش واللجاان 
الشدبية(، سايتم تدذيبكم، ساوف يقومون 
باقتاالع أعينكم ويقّطداون أطراخكم، لؤالء 
إيرانيون مجاوس؛ لدرجة أن أَحَد الزمالء قاف 
بتفجري نفسه قبل أن يستسلَم لألرس، وعندما 
تام أرسنا عرخت بأن ُكاّل ما قالته لنا قياعتنا 
الدساكرية مجرع كاذب واخارتاء؛ ألن اإلخوة 
يف الجياش اليمنل واللجان الشادبية عاملونا 

أحسن مداملة، وكأننا ضيوف لديهم.
ومن خالل ماا رسعه األرسى، يتضح جلياً 
حقيقاة الفكار الداعاي الذي تقاوف القياعة 
لجنوعلاا،  بتدبئتاه  السادوعية  الدساكرية 
بتفجري أنفسهم، يف سلوٍك ال يشبه غري سلوك 
تنظيم عاعش وأحزمتهم الناسفة. كما يتضح 
خبث وإجراف لذا الكيان يف تدامله م  جنوعه 
يف سااحات املداارك، حياث يقاوف طريانهام 
برضب أخراعلام عىل األرض خشاية خرارلم 
مان املواجهاات، يف مفارقاٍة عجيباٍة، حياث 
املتداارف علياه أن الجياوش مان تنقلب عىل 
أوطانهاا، وخقاط لل السادوعية التل تنقلب 

عىل جيشها يف املدركة. 

 الجيش السعودي ينزف
تدمري 13 اآلية ع�سكرية بينها دبابات اإبرامز ومدرعات براديل وقن�ش 3 جنود يف جيزان وجنران

أبطال الجيش واللجان يسيطرون على الخورمة بعسري وتدمري 
مخزَني أسلحة والعدو يفشل مجددًا يف الربوعة

الأ�سرى ال�سعوديون ي�سيدون بُح�سن معاملة اجلي�ش واللجان ال�سعبية لهم

السعودية تأمر جنوَدها بتفجري أنفسهم كخياٍر بديٍل عن األسر!

اجلي�ش واللجان ي�سيطرون على مناطق كبرية �سرقي جبل �سلب مَباأرب
تدمري 7 مدرعات ودبابتن، ومقتل وجرح عدد من 

مرتزقة االحتالل شرقي وادي الربيعة بمحاذاة صرواح

�سواريخ اجلي�ش واللجان جمدداً تدك جممع حزم اجلوف 
إنكسار زحف مرتزقة االحتالل يف عنق الجدعان واملرازيق 

وتدمري مدرعة وطقم عسكري ومقتل َمن فيهما
  - مأرب:

تادوُر املداارُك عاىل أُشادِّلا يف ميتلف جبهاات َمأرب يف 
مواجهة مرتزقة االحتالل، مسانوعين بطاريان الددوان الذي 
لم يمن  الجيش واللجان الشدبية من تحقيل انجاز عسكري 

يف جبال صلب.
وقال مصدر عسكري: إن أبطال الجيش واللجان الشدبية 
تمّكنوا من عحر مرتزقة االحتالل وبساطوا سايطرتهم عىل 
مواقَ  واسادٍة رشقل جبل صلب، بدد مدركة كبرية شاارك 

خيها طريان الددوان األمريكل السدوعي.

وقبال ذلاك تلقاى مرتزقُة االحتاالل رضبًة موجداًة عند 
محاولتهام الزحاَف باتجااه واعي الربيداة املحااذي ملديرية 

رصواح.
وأخااع املصدُر أن الدملية أَْساَفاَرت عن تدمري7  مدرعات 
وعبابتاني تابدات للغازاة ومرتزقتهم، ُمشارياً إىَل وقوع قتىل 
وجرحى يف صفوف املرتزقة الذين خوجئوا باكتشااف الجيش 
واللجان الشدبية لزحفهم عند انطالقه وباغتولم بالقذائف 

الصاروخية التل حّولت أرتاَلهم إىَل رماع. 
ويف َماأرب أيضااً كر أبطااُل الجيش واللجان الشادبية 
محاولاًة أخارى ملرتزقاة االحتالل للتقادف باتجااه منطقة 

الجددر، موقدني يف صفوخهم قتىل وجرحى.

  - الجوف:
تَكيَّاَف أبطااُل الجياش واللجان الشادبية ما  ظروف 
القْصاف الجوي املكيف والذي يصُل يف عديد من املناسابات 
إىَل مئااِت الغاارات يف املداارك امليدانياة بمواَجهاة مرتزقة 
االحتاالل بمحاخظة الجوف، خواصلاوا تحقيَل االنتصارات 

وتكبيِد املرتزقة خسائَر متواصلًة باألرواح والدتاع. 
يف منطقة عنل الجدعان عارت مدركة بمشااركة كييفة 
لطائارات االباتي واإلف 16 التل ُشانَّت عارشات الغارات 
مسااندة ملرتزقة االحتالل، خيما يوضح مصدر عسكري أن 

أبطال الجيش واللجان الشادبية تمّكنوا من إحراق مدرعة 
وطقم عساكري، ما أعى ملقتل من خيهما واندحار املرتزقة 
من املنطقة. كما أخاع مصدر عسكري من الجوف أن أبطال 
الجياش واللجان الشادبية كروا زحفااً ملرتزقة االحتالل 
عاىل منطقاة املرازيل وأوقدوا يف صفوخهم عادعاً كبرياً من 

القتىل والجرحى.
وعّكات القاوة الصاروخية للجياش واللجان الشادبية 
مداقل مرتزقة االحتالل يف املجم  الحكومل بحزف الجوف، 
كما طاال القصاف الصاروخال اللاواء الدساكري التاب  

للمجم .
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وقفة تضامنية مللتقى الطالب الجامعي واتحاد اإلعالمين اليمنين مع 
قناة املسرية بصنعاء ضد سياَسة اإلغالق واملنع من النايل سات واليوتيوب

قبائل عمران تعلن النفري العام وتسرّي قافلًة 
غذائيًة دعماً ألبطال الجيش واللجان الشعبية

  - خاص:
نظَّم ُملتقى الطالب الجامدل، باالشارتاك 
م  اتحااع اإلعالمياني اليمنيني، ياوف اإلثنني 
املاايض، وقفًة احتجاجيًة، أمااف كلية اإلعالف 
بجامداة صندااء؛ تضامناً م  قناة املسارية 
التال تم حجبُها مان قبل الدادوان األَمريكل 
السدوعي عىل اليوتيوب ومندها من البث عىل 

قمر النايل السات.
اإلعاناة  شاديد  عان  املحتجاون  وعاّي   
واالساتنكار الساتهداف الدادوان السادوعي 
بالقصاف  اإلعالمياة  للمنشاآت  الغاشام 
الجاوي املباارش وكاذا االساتهداف املباارش 
لإلعالمياني وحجاب القناوات مان البث عىل 
األقمار االصطناعية، مساتنكرين بشدة لذه 
اإلجاراءات القمدياة امليالفاة لاكلِّ القوانني 
واملواثيال الدولية، ومدتيين أن قياَف الددوان 
بهذه اليطاوات عليٌل عىل خوخه من الحقيقة 

التل تدرضها قناة املسرية.
وأشااع األساتاذ عبدالله صيي يف كلمٍة له 
بالدور الذي تقوُف به قناة املسارية يف مواَجهة 
الدادوان، مساتهجناً ماا يقاوُف به الدادواُن 
األَمريكلُّ السادوعي من أعمال لدخها تغييب 

الحقيقة.
 واعتي صيي أن إقداف الددوان عىل إغالق 
لاذه القناة ما لو إال ليوخه الشاديد منها يف 

إظهار الحقيقة للرأي الداف. 

إىل ذلك ألقاى الصحفل عابد املهذري كلمًة 
عاّي خيهاا عن امليااوف التال تزرعهاا قناة 
املسارية يف نفساية الددو، ُميّمناً الادوَر الذي 
تقاوُف باه القنااة يف تغطياة صموع الشادب 

اليمنال وتصّدياه للدادوان يف ُكّل الجبهاات 
الداخلياة واليارجياة. كماا ألقيات كلماات 
أخرى باسم ُكلٍّ من قناة املسرية وطالب كلية 

اإلعالف.

وقاد صدر عان الوقفة االحتجاجياة بياٌن 
أّكد أن استهداَف الددوان األَمريكل السدوعي 
لإلعاالف واإلعالمياني ضمن حملته الشادواء 
اليمان، يف  يف  الحيااة  ُكّل مقوماات  لتدماري 
سالوك واضح يَنُاامُّ عن بربرية ولمجية لذا 
الدادوان وضيل صدره حتى مان امليكروخون 
والكامريات والكلمة الصاعقة رغم ما يمتلكه 

من إمكانات لائلة ماعياً وإعالمياً.

وأََشااَع البياان بدور املؤسساات اإلعالمية 
الحارة واإلعالمياني الرشخااء يف منالضتهم 
الدائماة واملساتمرة لهاذا الدادوان وتدرياة 
جرائماه وخضاح أََسااليبه وإباراز مظلومية 

وصموع لذا الشدب الدظيم.
بجامداة  االعاالف  كلياة  طاالُب  وأكاد 
صندااء تضاُمنَهم م  املؤسساات اإلعالمية 
واإلعالميني تجاه ما يتدرضون له من أخطاٍر 
كبارية يف جبهتهام اإلعالمياة لواجهاة لاذا 

الددوان، ميّمنني عورلم عالياً.
وععا البيان ُكلَّ الشادوب الحرة والوسائل 
اإلعالمياة الصاعقاة للتضامان ما  اإلعاالف 
اليمنل والدمل مده عىل كشف جرائم أَمريكا 

َوأذيالها.

  - خاص:
نّظام أَبْنَاااُء قبائال عزلاة بنال منصاور مديرية 
الساوعة محاخظة عمران وقفًة احتجاجيًة حاشادًة؛ 
بالدادوان السادوعي األَمريكال  تندياداً واساتنكاراً 

الغاشم عىل أَبْنَااء الشدب اليمنل الحر.
 ويف الوقفاة التال حرضلاا املشاايُخ والوجالات 
االجتماعياة وجموٌع غفرية مان أَبْنَااء املنطقة الذين 
تواخدوا منذ الصباح الباكر حاملني أسلحتهم متوعدين 
بمواجهة قوات االحتالل ومرتزقتهم، رخ  املشاركون 

شادارات منالضة للددوان اليبري الغاشام من قبل 
التحالف األَمريكل السادوعي ومرتزقتهم من الدربان 

أذيال الكيان الصهيونل.
وقفتهام عان مسااندتهم  يف  املشااركون  وعاّي 
ووقوخهم صفاً واحداً إىَل جانب أبطال الجيش واللجان 
الشادبية يف خوضهم مدارك الدزة والرشف والبطولة 

ضد أعداء األمة.
وصاَدَر عن الوقفاة بياٌن عّي خيه مشاايخ وعقال 
ووجهااء وأعياان وميقفاون وتربوياون وإعالميون 
ومميلاو املجالال املحلية وأَبْنَااء عزلاة بنل منصور 

مديرية الساوعة عن تأكيدلم عىل ان الددو األَمريكل 
لو الذي يدتدي ويقتل أَبْنَااء الشدب اليمنل، ويدلنون 
ان عداءلام مَوّجاه إلرسائيال وأَمرياكا؛ باعتبارلم 
األعاداء الحقيقيني لألمة. مدلناني الُجُهوزية الكاملة 
للتصاّدي للددوان السادوعي األَمريكل الغاشام الذي 
يستهدُف األَْطَفال والنساء وجمي  مقدرات الشدب.

يف نهاياة الوقفة االحتجاجية سارّي أَبْنَاااء الدزلة 
قاخلاًة غذائياًة مكونًة مان األغنااف واألبقاار ومواع 
غذائياة متنوعاة ععمااً ومسااندًة ألبطاال الجياش 

واللجان الشدبية.

  - خاص:
عاّيَ عادٌع مان طاالب أماناة الداصماة 
ومديرياات محاخظاة صنداء، عن سايطهم 
الكباري، َجارَّاَء اساتمرار الدادوان األَمريكال 
السادوعي يف ارتاكاب جرائام بحال املدنيني، 
وذلك يف الدديد من الوقفات االحتجاجية خالل 

اليومني املاضيني.
ونّظام طاالب ومدرساو مدرساة املرحوف 
عبدااللاه عايل غباش بمديرياة نقام بأمانة 
وقفاًة  املاايض،  االثناني  صبااح  الداصماة، 
الدادوان  احتجاجياًة، نادعوا خيهاا بجرائام 

األَمريكل السدوعي عىل بالعنا.
وقفتهام  خاالل  مان  الطاالب  وعاّي 
االحتجاجية واإلذاعة املدرساية التل سبقتها، 
عان اليباات والصماوع يف مواَجهاة الدادوان 
مساتنكرين الصمت الادويل امليازي تجاه ما 
يرتكباه لذا الدادوان من جرائم بحال اليمن 

أرضاً وإنساناً. 
كما نّفذ طالب ومدلمو مدرساة اإلماف عيل 
بن أبال طالب يف منطقة قرماان مديرية بنل 
مطر، أمال األول اليالثاء، وقفاة احتجاجية 
للتنديد باساتمرار الددوان السادوعي الغاشم 

عىل اليمن أرضاً وإنساناً.

واساتهجن الطالب جرائام اإلباعة واملجازر 
الدادوان  التال يرتكبهاا تحالاف  الوحشاية 
واملصانا   للمادارس  واساتهداخه  اليمان  يف 
واعتايوا  الباالع.  ومصالاح  واملستشافيات 
ما يقاوف به الدادوان من اساتهداف الددوان 
للمادارس واملنشاآت الداماة جريماَة حارب 
لدخها تدطيل الحياة وإيقاف عجلة التدليم. 
امليتاار  ونّفاذ طاالُب ومدلماو مدرساة 
وقفاة  األربدااء،  أمال  بمديرياة سانحان، 
الدادوان  باساتمرار  للتندياد  احتجاجياة 
األَمريكل السادوعي عىل بالعنا. تحت شادار 

»أَمريكا تقتل الشدب اليمنل«.

التال  الوقفاة  يف  املشااركون  واساتهجن 
حرضلا محاخظ صندااء حنني قطينة ومدير 
عاف مكتاب الرتبية والتدليام باملحاخظة أمني 
الغذيفال ومدير عااف مديرية سانحان أحمد 
نهشل، استمرار الددوان األَمريكل السدوعي يف 
ارتكابه للجرائم البشدة بحل اليمن واليمنيني 

األبرياء والبنية التحتية للشدب اليمنل. 
وناّدع طاالب ومدلمو املدرساة مان خالل 
الدربياة  باللغتاني  رخدولاا  التال  الالختاات 
واالنجليزية باساتمرار الددوان عىل املنشاآت 
التدليمية واملدارس ومقدرات الشادب اليمنل 
يف ظال صمات املجتما  الادويل واملنظماات 

الوقفاات  اساتمراَر  مؤكديان  اإلنساانية.. 
االحتجاجياة وتوسايدها حتاى يتامَّ إيقااف 

الددوان ورخ  الحصار عىل اليمن.
إىل ذلاك ألقاى املحاخظ قطينة كلمة أشااع 
املادارس  وطالباات  طاالب  بُصُماوع  خيهاا 
واساتمرارلم عاىل التحصيال الدلمال يف ظل 
واساتهداخه  وغطرساته  الدادوان  لمجياة 
ميتلاف  يف  التدليمياة  والدملياة  للمادارس 
املحاخظاات ُمؤّكداً أن قياعة املحاخظة تسادى 
جالدًة لتوخاري احتياجاات ومتطلبات طالب 
وطالباات املادارس مان الكارايس واملنالاج 

والكتب املدرسية َوالوسائل البديلة.

طالب مدارس صنعاء: استهداف املدارس واملصانع واملستشفيات جرائم حرب ضد اليمنين

قوافُل الِك��َرام تتواصل يف 
محافظتي ذمار وحجة دعماً 

ألبطال الجيش واللجان 
الشعبية يف جبهات القتال

  - خاص:
قاّدف أَبْنَاااُء مديرياة جهاران بمحاخظة ذمار، ياوَف أمل 
األربدااء، قاخلتاني غذائيتاني؛ ععمااً ألبطال للجياش واللجان 

الشدبية يف جبهات القتال، مؤّكدين عىل بذل وتقديم املزيد.
وععا ألاايل جهران، جميَ  املواطناني الرشخاء لالنيراط يف 
جبهات القتال لصاد ُكّل محاوالت احتالل البالع من قبل الغزاة 

واملرتزقة.
وعاىل الصديد ذاته انطلقت قاخلتان غذائية ونقدية سايية 
مقدماًة مان أَبْنَاااء مديرية أخلاح اليمن ومنطقاة الرشخيني 
بمحاخظاة حجاة؛ ععمااً وإساناعاً ألبطاال الجياش واللجان 
الشادبية يف جبهات الارشف والبطولاة املداخدني عان الوطن 
وساياعته واساتقالله يف مواَجهة الددوان السدوعي األَمريكل 

ومرتزقته.
وأكاد الداعمون واملسارّيون للقواخال بأنهم عىل اساتدداع 
تااف لتقديام املزيد، وأن الدادوان األَمريكل السادوعي لن ينال 
من عزيمتهام ومواَصلة ععمهم ومسااندتهم لجبهات القتال 
باألماوال وباألنفال واألوالع، عاعني إىَل موصلاة رخد الجبهات 

باملقاتلني األشداء ملواجهة ُقوى الددوان ومرتزقته.
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ال�سفارة ال�سعودية تفاخر باإ�سراف اإ�سرائيل على ت�سكيله 

يف مواجهة خطر الزوال.. اللوبي السعودي )سابراك( ينطلق يف واشنطن!!

�سيف اهلل ال�سامي: اغتيال الدكتور �سرف الدين وغريه من ال�سهداء كان مقدمة للعدوان الأمريكي ال�سعودي على بالدنا

املجلس السياسي ألنصار اهلل يحيي الذكرى الثانيَة الغتيال الدكتور الشهيد أحمد شرف الدين

  - إبراهيم السراجي:
لل تداَظَم شدوُر النظاف السدوعي القائِم 
ُع بقاَءه  الياوَف باليطِر الُوجاوعي الذي يهادِّ
أَْكيَااَر مان أي زمن ماض؟ تجياُب عىل لذا 
الساؤال اليطوُة السادوعيُة املتميلُة بإْطاَلق 
»لوبل سادوعي« يف أمريكا بإرشاف إرسائييل 
يتفاخر به مساؤولون سادوعيون علناً، لذا 
اللوبل الذي يجري إنشااؤه باسام )سابراك( 
عىل غرار اللوبل الصهيونل )أيباك( وجميُدها 
ييتاصُّ بالوصاول إىل مراكز القارار الدليا يف 
الواليات املتحدة وتوجيه السياَساة األمريكية 
بماا يياُدُف مصالاَح الدولة التال يتبُدها ذلك 

ى بجماعات الضغط.  اللوبل أَْو ما يَُسمَّ
ال أَْكيَااَر يف رسع املدلوماات  وقبال التدمُّ
وتحليل األسباب من إنشاء اللوبل السدوعي، 
كما أَعلنت عنه شابكُة الاا CNN األمريكية، 
يجادر التدرياُف باللوبال الصهيونال والذي 
يحظاى بتواُجاٍد لو األقاوى يف عوائار القرار 
األمريكية بني ما يسامى جماعات الضغط أَْو 

اللوبيات أَْو املسميات الرسمية لها. 
يف عااف 53ا1 أنشاأ سياسايون ورجااُل 
أعمال وشيصياٌت صهيونية )َلجنة الشؤون 
الداماة األمريكية اإلرسائيلياة( ولل جماعُة 
اُه القاراَر األمريكال بماا ييُدُف  ضغاط توجِّ
اَده يف  بقااَء الكياان الصهيونل ويضمن توسُّ
املنطقاة، ويدرف اللوبال الصهيونال أَْو تلك 
اللجناة با«أيبااك« التل تؤثّر بشاكل كبري يف 
مساار االنتياباات الرئاساية األمريكياة إىل 
جانب سيطرتِها عىل القرار األمريكل وعوائره 
عان طريل الارشكات واملنظماات وارتباطها 

بأعضاء الكونجرس األمريكل. 
جاءت الحاجة إلنشااء ذلك اللوبل بسابب 
يهادع  بيطار  الصهيونال  الكياان  شادوِر 
وجوعه كمحتل لألرايض الدربية، ومن شادور 
الكياان أَيْضااً باألخطاار التال تحادُق به يف 
املنطقة، وساديه ألن يكون القوة الدساكرية 
واالقتصاعياة املتسايِّدة يف املنطقاة؛ ولذلاك 
كان منُْ  الدرب من تشاكيل أّي لوبل مراِعٍف 
يف أمرياكا يناِخاُل اللوبل الصهيونال واحداً 
مان ألداخاه للسايطرة املطلقاة عاىل القرار 

األمريكل.

• إسرائيل -النظام السعودي.. الشبه 
يف النشأة وتطابق األخطار واملصالح 

أن  األمريكياة   CNNالاا شابكة  أَعلنات 
السادوعية بادأت بالفدال الدمَل عىل إنشااء 
)لجنة شاؤون الدالقاات الدامة السادوعية 
األمريكية( أَْو ما يسامى اختصاراً )سابراك(، 
ولل محاولة سدوعية جاءت بفدل املتغريات 
يف املنطقاة لتشاكيل لوبال سادوعي يكاون 
قاعراً عىل الوصاول إىل عوائر القرار األمريكل 
الدلياا والتأثاري عاىل القارارات بماا يياُدُف 
النظاَف السادوعيَّ عىل غارار جماعة الضغط 

الصهيونية )أيباك(. 
يف تقرياٍر صااعٍر عن مكتب قنااة املياعين 
بواشانطن والاذي واكاب اإلعالف عان اللوبل 
السادوعي ويقاول إناه »ومن عون االساتناع 
إىل أيَّاة خرضياات أَْو اساتنتاجات مسابقة، 
تدل تسميُة »ساابراك« عىل تشابه شديد م  
»أيبااك«، اللوبال الصهيونال بالاغ التأثري يف 
الحياة السياساية األمريكياة. الفارق الوحيد 
لو يف إضاخة كلمة »شاؤون« لألوىل. ربما لن 
يكون لذا عليالً كاخياً الساتنتاج التمالل بني 
الفئتاني، بيد أنه ال يجوُز للمارء أن يغفل عن 
الظروف السياسية املواكبة إلنتاج »سابراك« 

وعىل رأساها اللقاءات الدلنياة الحرصية بني 
ضابط االستيبارات السادوعية السابل أنور 
عشقل م  عوري غولد، مستشار نتنيالو. 

كماا نقل مكتب قنااة املياعين عن مصاعَر 
خليجيٍة مقّربة من الوزير والسافري الساابل 
عاعل الجبري، يف واشنطن، توضح أن السفارة 
السادوعية يف واشانطن »ال تدانال من حَرِج 
االعالن باأن مستشاارين من منظماة أيباك 
اإلرسائيلية شااركوا يف اإلرشاف عىل تشاكيل 

اللوبل السدوعي، سابراك«.
مفاَخَرُة السافارة السادوعية بواشانطن 
بالتدااون ما  اللوبال اإلرسائيايل يف إنشااء 

اللوبل السدوعي يكشف عن نقاط لامة:
األوىل: أن النظاَف السادوعي يميض بُيَطًى 
متساارعٍة يف اتجااه التطبيا  ما  إرسائيال 
بشاكله املدَلان، وتأتل لذه اليطاوة لترتاكم 
م  خطاوات مماثلاة من قبال اإلرسائيليني، 
وكان آخرلا ترصيحاات رئيل وزراء الكيان 
الصهيونل بنيامني نتنيالو يف مؤتمر عاخوس 
االقتصاعي والذي قال بمقابلة تلفزيونية قبل 
أََساابي  إن السدوعية ال ترى يف إرسائيل عدواً 

بل حليف. 
اليانياة: أن إرسائيل التل أنشاأت جماعة 
الضغاط أَْو اللوبل الياص بها كانت تسادى 

للسايطرة عاىل القارار األمريكل بماا ييدف 
مصالحهاا؛ نتيجاًة ملياوخهاا مان الوطان 
الدربال وساديها إلبدااع الدارب عان عوائر 
القرار األمريكية، لكنها اليوف تسانُد وترُِشُف 
عىل إنشااء اللوبل السدوعي من منطلل زوال 
خطار »السادوعية« باعتبارلا عولاًة عربيًة 
وجازًء مان اليطار املفارتض عاىل إرسائيل 
لتتحاول –أي السادوعية- إىل حليف تتطابل 
مصالُحه ومياوُخاُه واألخطار التل تحدق به 
م  إرسائيل التل اندخدت ملساعدة السدوعية 

لتشكيل ذلك اللوبل.

• سابراك.. لوبي سعودي أم شعور 
باقرتاب الزوال؟

خَرَضت املتغرّياُت يف املنطقة عىل السدوعية 
واقدااً جدياداً وجادت نفَساها خياه متميلة 
بنظاف آل سادوع أناه مهدع بالازوال وخقدان 
الحلياف أَْو باألصح الراعل لهام ولو أمريكا 
ويميل االتفاق النووي م  إيران وغرق النظاف 
السادوعي يف حارب الايَاَمان وساوريا أبرَز 
تلاك األخطار التال عخدت النظاف السادوعي 
لالساتنجاع باإلرسائيلياني وتشاكيل اللوبال 

السدوعي. 

للدادوان  األمريكال  الدعام  غارار  عاىل 
السادوعي عىل الايَاَماان، خالدعُم اإلرسائييل 
السادوعي  اللوبال  تشاكيل  عاىل  واإلرشاف 
بواشانطن لام يكن لاو اآلخر مجانااً، حيث 
االعتيااع الادويل عىل ُساُهولة الحصاول عىل 
مليارات السادوعية بشاتى الطرق، وعن ذلك 
يكشاف الصحفل األمريكل الشاهري روبرت 
باري يف مقاال أثار ضجًة كبرية أخاع خيه نقالً 
عن مساؤول رخي  يف االستيبارات األمريكية 
نتنيالاو  لحكوماة  عخدات  السادوعية  أن 
نحاو »16 مليااَر عوالر، عىل األقال، عىل مدى 
عاماني ونصاف، إساهاماً منها يف مشااري  
للبُنياة التحتياة عاخال إرسائيل – ميال بناء 

مستوطنات يف الضفة الغربية«. 
ويأتال تطابُُل األخطار التال تواجُه نظاف 
آل سادوع والكيان الصهيونل من الدالقة بني 
نشاوء الكيان وتأسيل نظاف آل سدوع والتل 
جارت جميدهاا بتيطيط وتنفياذ بريطانل، 
وكان قيااف نظاف آل سادوع مرتبطاً أََساسااً 
بالادور الذي سايلدبه لاذا النظااف يف خدمة 
الكياان الصهيونل وضمان بقائه وتوساده، 
ولاو ما التزف به النظاُف السادوعي عىل مدى 

الدقوع السابقة. 
كما يندكُل تطابُُل األخطار عىل آل سدوع 
والكياان الصهيونل عىل خطواتهام الددائية 
باملنطقاة )احتاالل خلساطني وتدماري الدول 
الدربياة(، وأيضااً يندكال عاىل خطواتهام 
الرامياة ملواجهة تلك األخطار ولم يكن اللوبل 
السادوعي حديث الدهد وباإرشاف صهيونل 
مدَلن إالَّ مناسابة لتدميل الدالقة الصهيونية 
ما  آل سادوع والرشاكاة يف إعارة األخطاار 
لتكون )أيباك وسابراك( عنواناً ملرحلة جديدة 

من طريل املصري الواحد بينهما. 
غاري  السادوعية  املغامارة  وعوَن  أخارياً 
املحساوبة يف الايَاَماان واساتنزاخها ماليااً 
وعساكرياً وكذلاك ولاو بشاكل غاري مبارش 
التاورُّط يف ساوريا خإن النظاَف السادوعي لم 
يكن ليشادر بالحاجة ليلل لوبل سدوعي يف 
واشانطن يدّي عن شادور آل سادوع املتزايد 
برضورة الدمل عىل ضمان بقائه، ولو خصٌل 
جديٌد يشاارُك خيه الايَاَمانيون بشاكٍل بارٍز 
بَدقِّ مساماٍر جديٍد يف ندش لاذا النظاف، كما 
تفَدُل املقاَومُة الفلسطينية واللبنانية بالكيان 
الصهيونل الطارئ كنظريه نظاف آل سدوع.

  - خاص:
 أَْحيَاى املجلاُل السايايسُّ ألَنَْصااار اللاه، ياوَف أمل 
األربداء، يف بيت اليقاخة بصندااء، الذكرى اليانيَة الغتيال 
الدكتاور الشاهيد أَْحَمد رشف الدين عضاو مؤتمر الحوار 
الوطنل عان مكّون أَنَْصاار الله عضاو خريل بناء الدولة، 
وذلاك يف خدالياة بدناوان »الدكتاور رشف الدين إنسااٌن 

ومفكٌر«.
 وألقاى ضياُف اللاه الشاامل كلمة املجلل السايايس 
ألَنَْصااار الله أعرب خيها عن الشادور بالَفْقد واليساارة 
الوطنياة املتميلة باستشاهاع لذا الدلم الَفاّذ يف وقت كان 
الوطان وال يازال أحوج ما يكاون إلياه وإىل ِعْلمه وخكره 
القانونال  الترشيا   قضاياا  يف  وإساهاماته  وحضاوره 
والدستوري، ورسم مالمح املستقبل املنشوع من ُكاّل أبناء 

الوطن اليمنل الواحد.
 وأضاف الشاامل قائاالً: »لقد اساتهدخت أياعي الرش 
واإلجاراف والدمالاة يف شايص الدكتاور الشاهيد أَْحَماد 
َعبدالرحمان رشف الديان ُكاالَّ تلاك املدانال الوطنياة 
واإلنساانية التل مان أجلها ظل الشادب اليمنال يناضل 
ويقادف التضحياات الغالياة عي ُكااّل مراحلاه؛ من أجل 
تحقيال الدادل والكراماة واملسااواة والحرياة والتنمياة 
واساتقالل القارار الوطنال، ولال القيم التل نااعت بها 

ُكااّل القوى السياساية الوطنية طيلة عقاوع من الزمن، 
وعخ  مان أجلهاا أَنَْصااار الله 
منذ البداياة، اليَماَن الكبريَ من 
الشاهداء والتضحياات الغالية، 
وانيرطاوا بصادق وخاعلية يف 
ثورة الشباب الشدبية السلمية 
يف الدااف 2011 وما تاله ُوُصوالً 

إىَل ثورة 21 سبتمي.
 وأشار الشامل إىَل أن الشهيد 
ممان  واحاداً  كان  الدكتاور 
أسهموا يف بلورة الرؤية الوطنية 
خاالل مؤتمر الحاوار الوطنل، 
وّضحات  التال  الرؤياة  ولال 
الوطنال  املارشوع  طبيداة 
النهاج  وجسادت  لليمنياني 
ُكاّل  التصالحال األخاوي ما  
القوى السياساية واالجتماعية 
يف الوطان، واالساتدداع الدائام 
أجال  مان  التناازالت  لتقديام 

مصلحة الوطن الدليا.
 وأكاد أن اساتهداف الدكتاور 

أَْحَماد رشف الديان وغاريه من شاهداء املسارية القرآنية 

ومنهام الدكتاور الشاهيد َعبدالكريام جدباان واألساتاذ 
الشاهيد عبدالكريام الييوانل 
وغريلم من رماوز لذا الوطن 
الدكتور محمد  الشاهيد  أميال 
املتوكل، من مقدمات  عبدامللك 
السادوعي  الدادوان  لاذا 
األمريكل الهمجال عىل اليمن 
الذي تتاواىل جرائمه ومجازره 

منذ قرابة الداف.
 وقال ضيف الله الشاامل: 
إن ما تتدرض لاه اليمن اليوف 
مان عادوان وغازو وحصاار 
يأتل يف ساياق محاولة يائسة 
إلذالل  الدادوان  تحالاف  مان 
الشادب،  لاذا  واساتدباع 
للحيلولة عون اساتقالل قراره 
وبنااء  والوطنال  السايايس 
الديموقراطية  عولته الوطنياة 
الداعلة بتواخل ومشاركة ُكاّل 
أبنائاه وقاواه الحياة، ولذلاك 
سدى تحالف الددوان ومرتزقته 
يف الداخال إىَل إخشاال الحاوار السايايس، واالنقاالب عىل 

ميرجات مؤتمر الحوار الوطنل واتفاق السلم والرشاكة.
 وأشاار إىَل كيري من الدروس والدي التل تكشفت خالل 
الدادوان األمريكال السادوعي عىل اليمان، وألمها تدري 
الادور األمريكل التآمري، منولااً بالحقائل التل اتضحت 
أمااف شادبنا املجالاد الصابر، الذي يساطر الياوف أروع 

مالحم النرص. 
كماا ألقى الدكتاور أَْحَماد َعبدامللك حمياد الدين كلمة 
تناول خيها شايصية وعلم وإعارة الشاهيد الدكتور أَْحَمد 
رشف الديان، منولااً بماا تَميّزت به شايصية الشاهيد 

الدكتور وتجربته الدلمية واإلعارية.
 خيما ألقى الباحُث محمد طالر أندم كلمًة تناول خيها 
رؤيَة الشاهيد حول لوية الدولة، متطرقاً ألبرز ما اتسمت 
به رؤية الشاهيد الدكتور حول ُلوياة الدولة بصفته أحد 
أبرز القانونيني اليمنيني وعضو خريل بناء الدولة يف مؤتمر 

الحوار الوطنل.
 وتضّمنات الفدالياة عاْرَض خيلام وثائقل عان حياة 
الشاهيد الدكتور أَْحَمد عبدالرحمان رشف الدين ومواقفه 
مان  كياري  وشاهاعات  وإساهاماته  تجربتاه  ومراحال 
املدارصيان له حاول أعواره ومواقفه وخصوصية تجربته 

اإلنسانية واألكاعيمية والفكرية والقانونية والوطنية.
 حرض الفدالية عدٌع من القائمني بأعمال الوزراء وعدع 

من املسؤولني والسياسيني واملهتمني.
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  - رشيد الحداد:
يف الوقات الاذي تساتمرُّ آلاُة الددو السادوعي 
يف ارتاكاب املزياد مان الجرائام االقتصاعياة بحّل 
وتدماري  الايَاَمانال  لالقتصااع  التحتياة  البنياة 
املازارع واملصانا  والطرقات والجساور واملدارس 
والجامداات واملوانائ واملناخاذ اليياة ومنشاآت 
النفط االسارتاتيجية، يسادى الددو عاي مرتزقته 
للحصاول عاىل صاك الغفاران والتيؤ مان تحمل 
املسائولية املبارشة عي الرتويج لدقد مؤتمر إَعاَعة 
اإلْعَماار لحشد املوارع املالية من الدول املانحة.. إىل 

التفاصيل:

ترتيبات مشبوهة 
ترتيبات مشابولٌة لدقد مؤتمر إَعاَعة اإلْعَماار 
بني عول تحالف الددوان والحكومة املوالية للددوان 
بدأت مطل  الشاهر الجاري يف عدٍع من عواصم 
الادل اليليجياة وأسادل عنها الساتار أماني عاف 
مجلال التدااون اليليجال عبداللطياف الزيانل 
وعدٌع من وزراء حكوماة بحاح، املؤتمر الذي يَُرتَُّب 
له تزامناً م  تصديد عولة الددوان السادوعي التل 
تمار بأزماة مالية وصلت إىل إغاالق مالكل امليابز 
أَبَْوابها؛ بسبب مطالبهم برخ  أَْسَدار اليبز بنسبة 
00ل% أَْو تيفياض األوزان بسابب ارتفااع امليااه 
واملشتقات النفطية يف اململكة بدد رخ  الدعم عنها.
 إالَّ أن مملكاة الددوان التل تمدن يف اساتهداف 
البنية التحتية لالقتصااع الايَاَمانل تدرك ورطتها 
يف الايَاَماان وتادرك حجم التداعياات االقتصاعية 
لتدمريلاا املمنهاج واملتدماد بقصاد اإلرضار بكل 
مقوماات الحيااة، خسادت إىل البحث عان ميرج 
مبكار ألية مطالب قاد يرخدها الشادب الايَاَمانل 
يف قاعف األياف ومنها بند التدويضات الذي سايكلف 
مملكة الددوان وحلفاَءلا أَْكيَار من مليار عوالر.

ترويج سعودي 
الصحاخُة السادوعية واليليجية بدأت بالرتويج 
ملا يسّمى مؤتمر إَعاَعة اإلْعَماار منذ عدة أََسابي  إالَّ 
أن تلك الحملة بلغت أَعىل ذروتها األُسبوع الجاري، 
وزعمات أن عول اليليج مساتددة لدخ  70% من 
حجام املبالاغ النقدية امليصصاة إلَعااَعة إْعَمااِر 
الايَاَماان املقادرة بنحاو 100 ملياار عوالر خالل 
السنوات اليمل املقبلة، ووخقاً ملا نرشته صحيفة 
»االقتصاعياة« السادوعية خاإن عول اليليج تدَمُل 
َحالياً عىل وض  تصور مساتقبيل إلَعاَعة اإلْعَماار، 
وخقاً ملباعرة قاعة عول اليليج يف الدورة الا 36، من 
خالل مساح ميدانل لألرضار التل شاملت الطُرَق 
اة، لتحديد  واملنشاآت واملبانل الحكومياة والَياصَّ
حجم تكلفاة األرضار، والغريب يف األمر أن برنامج 
إَعاَعة اإلْعَماار الذي تحاول عولة الددوان السدوعي 
الهاروب إليه من أية التزامات مساتقبلية بفاتورة 
التدويضات يركز عىل املناطل املساتقرة التل تقُ  
تحت املليشيات املوالية لها، واشرتطت عول اليليج 
إَعاَعة اإلعمار يف قطاعات تشامل الصحة والتدليم 
والكهربااء وامليااه والارصف الصحل واإلساكان، 

والدَمال عاىل إَعاَعة تأليال املؤسساات التل تقدف 
تلاك اليدمات بما يضمان تقديَم خدماات عاجلة 

للمواطنني. 

املنح والوصاية 
السادوعية التل تدهدت بدخا  3,2 مليار عوالر 
يف مؤتمار الريااض للمانحاني يف منتصاف الدااف 
2012ف تنّصلات عن عخا  تلك التدهادات، وكل ما 
عخدتاه لم يتجاوز ملياَر عوالر وعيدًة للبنك املركزي 
الايَاَمانال ولم تَِف بتدهداتها املالية، بل سادت إىل 
تسالُّم ملف الايَاَمان السايايس، ونجحات يف ذلك 
منتصف الداف ل201ف حني تقاسمت م  بريطانيا 
القاراَر الايَاَمانل كلفات تسالمت بريطانيا امللف 
االقتصاعي خيما تسالمت السدوعية امللف السيايس 
لوض  القرار الساياعي للايَاَماان رلينه للرياض، 
ورخضات تسالمت امللاف االقتصااعي لتهربها من 
عخ  أياة التزامات مالية إضاخية أَْو التزامات مالية 
ساابقة سابل أن أَعلنتهاا يف مؤتمارات مانحاني 
كمؤتمار املانحني الذي عقد مطلا  الداف 2007 ف، 
والذي تدهدت بموجبة عول اليليج بدخ  3,6 مليار 
عوالر للايَاَمان عىل شاكل مناح مالية وقروض إالَّ 
أن تلاك املبالغ املالية لم يصل منها ساوى اليساري 
وظلت متأخرات السادوعية واإلَمااَرات وقطر تزيد 
عن 3 مليارات عوالر وتنصلت عن عخ  عقب اندالع 

ثورة الشباب السلمية يف صيف عاف 2011ف.

إجهاض مشاريع تنموية 
وعىل الرغم من مطالبة حكومة الوخاق السابقة 
السادوعية بالتزاماتهاا إالَّ أن السادوعية أغلقات 
ملفَّ تلك املسااعدات التل سابل أن تدهدت بها إىل 
األبد، وسادت إىل ايقاف االساتيمارات السدوعية يف 
الايَاَمان ولم يساجل أي مرشوع جديد بل اخشلت 
مارشوع جنات عادن الدقاري الاذي أَعلنت رشكة 
سادوعية االساتيمار خيه بقيماة 15 ملياار عوالر 
عاىل عدة مراحل وكان املرشوع الذي ساجل مطل  
الداف 2012ف يف ليئة االستيمار اول واكي مرشوع 
اساتيماري يف الايَاَماان وسايوخر 15 ألف خرصة 
عمال كماا وقفات السادوعية وراء إجهااض عدع 

من املشااري  الحيوية يف مجاال الكهرباء والطاقة 
ككهرباء الطاقاة الكهروحرارية التل كان يفرتض 
أن تكاون قد عخلت اليدمة قبل عامل وبسابب أن 
السادوعية تشاارك با 200 مليون عوالر من املنحة 
اإلجمالية إلنشااء املحطة واملحدعة با 500 مليون 
عوالر لم ينجز املرشوع حتى اآلن وبحكم املتدير.

أربعة مليارات دوالر 
يف ظال الرتتيباات للدادوان عاىل الايَاَمان من 
قبال الجارة السادوعية توقف 100 مارشوع تاب  
الستيمارات سدوعية بحجم استيمارات تصل إىل ل 

مليارات عوالر شهر سبتمي الداف ل201ف. 
وغاعر الايَاَمان نحو مائة مساتيمر سادوعي؛ 
بسابب التدلور األمنل الذي تشاهدلا البالع، وقال 
أحمد عروياش األمني الداف للجمدية رجال األعمال 
السادوعية يف بيان له »إن الجمدياَة وّجهت خطاباً 
رسامياً إىل أحد أعضااء اللجناة التنفيذية بمجلل 
األعماال السادوعي الايَاَمانل، لالطمئنان بشاكل 
أكاي عاىل حقيقة وض  املساتيمرين السادوعيني 
يف الايَاَماان والتنسايل مده لتوجيه املساتيمرين 
السدوعيني لالساتيمار يف مرص«، وأضاف يف البيان 
أن عدعاً كبرياً من املستيمرين السدوعيني قد تكبدوا 
خسائر واضحة نتيجة ملا شهدته الايَاَمان مؤخراً 

من تطورات.
وناّوه عرويش إىل أن املساتيمرين السادوعيني 
أمامهم خرص اساتيمارية واعدة يف السوق املرصي 
كبديٍل أميل لالساتيمار يف الايَاَمان، وكانت وسائل 
إعاالف تحدثت عان توقف أَْكيَار مان 100 مرشوع 
استيماري سدوعي يف الايَاَمان بحجم استيمارات 

يصل إىل ل مليارات عوالر.

مفاجئات صادمة 
ماا لم يكان يتوقُده الددوان السادوعي لم يكن 
موقاف االتحااع األوروبال وحساب وإنماا موقف 
املؤسساات املالياة الداملياة مميلاة بالبناك الدويل 
وصنادوق النقد الادويل التل لم تدارتف بدُد بهاعي 
وبحكوماة بحااح املساتقيلة، ورخضات التداطل 
ما  محااوالت عول الدادوان لدقد مؤتمار إلَعاَعة 

اإلْعَمااار، ولو ما ميال مفاجأًة صاعماًة للددوان 
وأعواتاه يف الداخال، ورغم مماندة تلاك الصناعيل 
الدولياة التداطل م  حكومة بحاح، يسادل الددو 
إىل إقناع املجتم  الدويل باملشااركة يف مؤتمر إَعاَعة 
اإلْعَمااار الذي ععات إليه عولة الددوان السادوعي 
وكلفات أماني عااف مجلال التدااون اليليجال 
بالرتتياب له ما  حكومة بحااح املساتقيلة إالَّ أن 
املؤسساات الدولية وحتى اآلن لم تارع عىل ععوات 

مجلل التداون.

مشاريع املانحن 
قبيال الددوان السادوعي أواخر ماارس أَعلنت 
البناك الدولية واملؤسساات الدولية املانحة بسابب 
تارعي األَْوَضااع األمنياة ولام تجال طواقمها من 
صندااء إالَّ بدد الددوان، ولو ماا يدنل أن الددوان 
قد تسابب بتوقف كاخاة املنح واملسااعدات نتيجة 
الحارب الرعنااء التال أَعلنهاا عون أي ماير عىل 
الشادب الايَاَمانل حتى اآلن، ولذات السبب توّقف 
أَْكيَاار مان 231 مرشوعاً مموالً مان املانحني كان 
منها 7ل1 مرشوعاً مماوالً بمنح مالية مقدمة من 
18 صندوقاً ومؤسساة وبنكاً وعولة استيدف منها 
ما نسابته الاا 35,13% حتى قبل الدادوان، بينما 
ل8 مرشوعااً مماوالً مان قبال 10 عول وصناعيل 
ومؤسسات بقروض اساتيداف منها ما نسبته الا 

.%23,3
كما تم تجمياد أَْكيَار مان 100 مرشوع ممول 
بمنح وقاروض تدوع إىل ما قبال مؤتمَري الرياض 
ونيوياورك الدااف 2012ف، والتل وصلات التزامات 
الادول املانحة تجاه الايَاَمان باا 8,2 مليار عوالر، 
تدخال يف مرحلاة اليطار بدد توقاف 3ا مرشوعاً 
منها؛ بسابب عادف االساتقرار األمنل والسايايس 
خاالل الدامني األخرييان، منهام 73 مرشوعاً ذات 

أولوية خدمية ال تتحمل التأخري. 
تلك املشاريُ  املمولة يضاُف إليها 160 مرشوعاً 
اساتيماريّاً تدوُع ملستيمرين سادوعيني وخليجيني 
متوقفاة نتيجاة االضطراباات السياساية، بقيمة 
ل ملياارات عوالر، باإلضاخاة إىل توقاف عارشات 
املشاري  االستيمارية التابدة لرجال أعمال محليني 

بسبب األَْوَضاع األمنية والسياسية يف البالع. 

إنيفضات االحتياطاُت النقديُة السادوعية عاف 
2015 إىل أَعنى مساتوياتها منذُ أرب  سانوات، م  
سادل الحكومة إىل تمويل عجز موازنتها؛ بسابب 
الرتاجا  الحااع يف أَْساَدار النفاط، وقالات رشكة 
النقدياة  االحتياطاات  إن  لالساتيمار«  »جادوى 
نهاياة  عناد  عوالر  ملياار  ا,611  إىل  انيفضات 
2015، ولاو أَعنى مساتوى لها مناذ 2011، بلغت 
االحتياطاات النقدياة 732 ملياار عوالر عند نهاية 
ل201. وتوقدات الرشكاة التل تتيذ مان الرياض 
مقاراً لها، انيفاضاً إضاخياً بنحو 500 مليار عوالر 
ما  نهاياة سانة 2016، ما  تواصال االنيفاض 
يف أَْساَدار النفط الاذي خقد ثالث اربااع قيمته منذ 

منتصف ل201.
وكانت اململكاة، ثانل أكي منتجل النفط الياف 
يف الدالم بدد روسايا، إالَّ أنها بسبب ارتفاع خاتورة 
عدوانها عىل الشادب الايَاَمانل وانيفاض أَْسَدار 
النفاط إىل أَعناى املساتويات أَعلنت تساجيَل عجز 
 ،2015 8ا ملياار عوالر يف موازناة  قياايس يبلاغ 
متوقدًة تساجيَل عجاز إضايف قيمتاه 87 ملياراً يف 
موازناة 2016، إالَّ أن »جدوى لالساتيمار« توّقدت 
أن يصال الدجز الفدايل يف 2016 إىل أَْكيَار من 107 

مليارات عوالر.
ولجاأت اململكاة إىل احتياطها النقادي لتمويل 
الدجاز يف املوازناة، كماا أصادرت ساندات خزينة 
محلياة بقيماة 30 ملياار عوالر للغارض نفساه، 

ولو ما تسابب بانهيار األساهم السادوعية وتكبُّد 
الرشكات املرتبطة بالبورصة مليارات الدوالرات.

عولاة الددو السادوعي اتال انفقات حتى اآلن 
75 مليااَر عوالر عاىل رشاء أسالحة آخرلا صفقة 
األسالحة ما  عولة كنادا بقيماة 15 ملياار عوالر 
لجأت يف عيسامي املايض إىل اتياذ اجراءات تقشف 
وخفاض الدعم عان مواع أََساساية بينهاا الوقوع 
وامليااه والكهربااء، للمساالمة يف توخاري ايراعات 

اضاخية ليزينة الدولاة إالَّ أن املبالغ التل يمكن أن 
توخرلا لن تتجاوز الا 17 مليار عوالر، ويف الساياق 
ذاتاه توقدات »جدوى لالساتيمار« أن ياؤعي رخ  
األَْسَدار إىل ارتفاع نسبة التضيم لتبلغ ا,3 يف املئة 

لذه السنة، مقابل 2,2 باملئة الداف املايض.
وكان صنادوُق النقاد الادويل رّجح يف عيسامي 
املاايض تراُجَ  نمو الناتج املحيل السادوعي إىل 1,2 
يف املئة خقط خالل السانة الجارية، ولو األَعنى منذ 

ا200، مقابل نمو بنسبة ل,2 يف املئة خالل 2015.
وارتفدت خاتورة الددوان السادوعية املالية عىل 
بالعنا إىل أَعىل املساتويات يف اآلونة وبات تتهدع أكي 
اقتصاعيات عول اليليج، خبدد أن ساحبت الرياض 
60 مليار عوالر من االحتياطات األجنبية و67 مليار 
عوالر مان االساتيمارات اليارجياة لتغطية الدجز 
املتفاقام يف املوازنة الدااف املايض والاذي بلغ 150 
مليار عوالر جراء انيفاض أَْساَدار النفط وارتفاع 
نفقات الددوان، ولو ما عخ  البنك وصندوق النقد 
الدولياني إىل إْطاَلق تحذيراتهماا من انهيار اقتصاع 
عولاة الدادوان خالل أقال من ثالث سانوات يف ظل 

استمرار انيفاض أَْسَدار النفط.
اململكاة التال حاولات التكتُّام عىل خساائرلا 
االقتصاعية خشالت خاالل الرب  األخري مان الداف 
املاايض يف الحصول عىل 50 ملياار عوالر من البنوك 
واملصارف املحلياة كَدين عاف عاخيل لتغطية الدجز 
املتفاقام يف املوازناة، وعاىل الرغام مان التدلاور 
املتساارع لالقتصاع السادوعي؛ بسابب انيفاض 
أَْساَدار النفاط وارتفااع اإلنفااق الدساكري عىل 

حملته الددوانية عىل بالعنا.
ولام تتوقاف حالاة االساتنزاف الحااعة التال 
الساالح،  السادوعي بارشاء  يواجُههاا االقتصااع 
بال أيضااً بتكالياف الدادوان اليومية والشاهرية 
ومدادل االنفاق املتصاعد عىل املليشايات يف الداخل 

الايَاَمانل ورشاء املواقف الدولية والذمم.

حكومة بحاح توهم العدو باإ�سقاط بند التعوي�سات والأخري ميعن يف تدمري القت�ساد اليمني 

البنك والصندوق الدوليان يصدمان العدو برفض املشاركة يف أية مؤتمرات إلَعاَدة اإلْعَم�ار يف اليمن 

أسعار صرف العمالت 
مقابال  الدماالت  أسادار رصف 

الريال اليمنل يف السوق املحيل 

رشاءبي الدملة   

  1ا.ل21   87.ل21عوالر 

ا8.ل323ا.ل23 اليورو

ل57.1 57.15 ريال سدوعي

558.21558.1 ريال ُعمانل

 للعلم 
تمثِّ�ُل عائ�داُت الرخ�ام يف إيطالي�ة 70 % 

من إي�رادات الب�الد المالية، ويع�د الرخام يف 

إيطاليا ث�روًة قوميًة ومحط افتخ�ار إيطاليا؛ 

ألنها تحمل اسم إيطاليا يف مختلف دول العالم، 

نحن يف ال�يَ�َم�ن نمتلك جباالً من الرخام الذي 

يف�وق الرخ�ام اإليطايل جودة وقيم�ة، إالاَّ اننا 

ل�م نوّظف هذه الث�روة التوظيف األْمثََل حتى 

اآلن رغم المحاوالت التي قام بها مس�تثمرون 

محلي�ون إالاَّ أن ال�يَ�َم��ن تس�تورُد بمئ�ات 

الماليي�ن من الرخام م�ن مختلف دول العالم، 

ومن تلك الدول اإلَماَرات العربية المتحدة التي 

أَْصبَحت من مصّدري الرخام يف المنطقة، فيما 

ال�يَ�َم�ن التي تمتلك مخزوناً اسرتاتيجياً كبيراً 

من هذا النوع من المعادن ال تزال مستوِردة.

ف�إن  الرس�مية  التقاري�ر  تأكي�د  ووف�ق 

ال�يَ�َم�ن يمتلك أفضل وأروع أنواع الرخام يف 

العالم واحتياطه أَْكثَ�ر من مليار مكعب، وأّكد 

خرباء يف مج�ال الموارد الطبيعي�ة أن الرخام 

ال�يَ�َم�ن�ي يتميز عن أي رخ�ام يف العالم بما 

اإليط�ايل بمواص�ف�ات فيزيوميكانيكية  فيها 

جيدة، وبش�كل ع�ام يكون الرخام ال�يَ�َم�ني 

ش�بَه ثقي�ل، قليل االمتص�اص للماء، َونس�بة 

التجان�س باألل�وان كبي�رة َومقاوم�ة ضغط 

عالية، وأشار الخرباء إىل أن احتياطي ص�خور 

الرخ�ام يف ال�يَ�َم��ن أَْكثَ��ر م�ن ملي�ار مرت 

مكع�ب، وأن االهتمام به س�يدر عىل ال�يَ�َم�ن 

مليارات الدوالرات.

ويف نف�س االتج�اه ق�ال خ�رباء يف مج�ال 

الث�روة المعدنية إن ال�يَ�َم��ن تمتلك مخزوناً 

هائ�اًل م�ن الصخ�ور االنش�ائية ذات ج�ودة 

وجمال قل أن تجد له نظيراً يف العالم، مؤكدين 

أن مي�زة الرخام ال�يَ�َم�ني متعددة ومتنوعة، 

فأنواعه تزيد ع�ن 80 نوعاً، كما يتميز الرخام 

والجرانيت ال�يَ�َم�ني ب�أن له أَْكثَ�ر من 10-

15 لوناً، وهي ميزة جيدة وفريدة ومغرية ألية 

اس�تثمارات، وبس�بب التعدد يف األلوان أُطلق 

عليه عدة أسماء لُيمياَّز كل نوع عن اآلخر، ومن 

تلك األس�ماء التي أطلق�ت عليه الرخام المحيل 

»رخام العلياء ورخام ال�يَ�َم�ن ورخام الملكة 

ورخام حمير«، كما يتس�م الرخام ال�يَ�َم�ني 

بالق�وة والصالبة، ووفق تقري�ر لتحليل عمر 

الرخام ال�يَ�َم�ني بل�غ العمر االفرتايض 300 

س�نة فيما لم يتج�اوز مثالً العم�ر االفرتايض 

للرخام األردني والفلس�طيني والس�وري ال� 

100 س�نة، وحتى اآلن ما اكتشف من الرخام 

كبي�ر، وتش�ير التقاري�ر الرس�مية إىل تواجد 

كميات كبيرة من الرخام مدفونة تحت األرض 

يف عدد من المحافظات.

إمرباطورية آل سعود املالية تنهار إىل َأدنى املستويات



7 تقريرالددع )7ا(     اليميل ل خياير 2016ف  املواخل 25 ربي  اليانل 37ل1لا

فر�سة نهم.. عندما تتجاوز عزميُة الرجال اأُُفــَق اأُمنيات العدو  

صموٌد أسطوريٌّ ألبطال الجيش واللجان يف مواجهة حرب الطائرات اأَلْك�َث�ر وحشية يف التأريخ  
أبطاُلنا يف الجبهة: اللواء 312 س��َيظل حارس��اً للبوابة الشرقية ولن تثنينا جرائُم األَرض املحروقة 

  - أبو بكر عبداهلل 
ABUBKR.A@GMAIL.COM

ُن الياوَف تفاصيَل  وحَدلاا خرضاة نهم مان تادوِّ
أَْكايَاار جرائام اإلبَااَعة الجماعية والدمار الشاامل 
التل تقرتُخها طائراُت الُداْدَوان السادوعي األَمريكل 
الغاشام.. خفل لذه املنطقِة الحصينِة، حيث يُسّطُر 
أبَْطاُل الَجايْاش وبواساُل اللجان الشادبية بطوالٍت 
يف التصاّدي وتفكياك أَْكايَار سايناريولات اليراب 
التال خّصص لها تحالُُف الُدااْدَوان املليارات؛ طمداً 
يف تساجيل انتصااراٍت تيّفُف عنه وطاأة الضغوط 
الدولية وتمنُح الطُّغمَة الحاكمَة يف الرياض الفرصَة 
للحفااظ عاىل مااء الوجه بداَد ماا تمّرغات آلياتُه 

وجحاخله الرتاَب يف أَْكايَار الجبهات.
»صدى املسرية« زارت منطقَة خرضة نهم، ضمن 
وخد صحفل َضامَّ مميلني عن وساائل إْعاَلف محلية 
ومراسلني لوساائل إْعاَلف عربية وعولية لالطالع عىل 
الواق  عن َكيٍَب وتقديم شاهاعة للتأريخ بما يدور يف 

الضواحل الرشقية للداصمة.. ولنا الحصيلة.

من داخل فرضة نهم 
يمكاُن مالَحظُة ماا حققته الغااراُت الكييفُة لتحالف 
الُداْدَوان السادوعي خالل األَيَّاف املاضية يف منطقة خرضة 
نهام يف ُركاف الياراب الاذي أحدثتاه يف املراِخاِل والطاُرق 
والجساور التل سادى الُداْدَوان من خاللها إىل بّث الرعب 
لادى قاوات الَجايْاش واللجاان الشادبية وإجبارلا عىل 
االنسحاِب بدد قط  خطوط اإلمداع عنها، لكنه تفاجأ كلياً 

بصموع أسطوري ألبَْطال الَجايْاش واللجان الشدبية. 
ه تحالُُف الُداْدَوان السدوعي  يف ركاف الزيف التل يضيُّ
واملرتزقة يف تسويل األكاذيب وصناعة انتصارات إْعاَلمية 

زائفة.
عندماا اتجاه الوخاُد الصحفال إىل خرضة نهام كانت 
أَْكايَااُر توقداتهام أنهام لان يساتطيدوا بلاوَغ املناطل 
التل تادوُر خيها مداارُك، غاري أن املفاجأة كانات كبريًة، 
خمن املدخال الرشقل لهاذه املنطقة يف منطقاة َصااِرف 
ُوُصااْوالً إىل أَْطَراف مديرية بنل حشايش وحتى نقيل بن 
غياالن، مروراً بمنطقاة بنل حجيل إىل نقطة الحنشاات، 
ثام مرَكز خرضة ِنْهااام القريب من مدساكر اللواء 312 
كانات األوضاع تبدو طبيديًة وتماِرُس النقاُط الدساكرية 
التفتياش بصاورة طبيدياة، خيماا كانات  مهماِتهاا يف 
الساياراُت تجتاُز الطريَل األسافلتل الذي يربط الداصمة 

بمحاخظتَل الجوف ومأرب، محملة بالبرش والبضائ .
رسيدااً ساقط تأثاريُ طوخان مان األخباار والتقارير 
التل ليمنت عىل وساائل اإلْعاَلف الدربية والدولية واألذرع 
اإلْعاَلمية التابدة لتحالف الُداْدَوان يف الداخل حوَل سيطرة 
تحالاف الُدااْدَوان واملرتزقاة عاىل منطقاة خرضاة نهم 

وإسقاط مدسكر اللواء 312 املتمركز خيها.
يف بوابة املدسكر احتشد الصحاخيون للتصوير وإجراء 
حاواراٍت م  الضبااط والُجنُوع ومقاتيل اللجان الشادبية 

املناوبني لنااك، إذ لم يكن بإْمَكان لاذه القوات أَن تبقى 
بداخل املدساكر؛ بسبب الكياخة الشاديدة يف الغارات التل 
تَشاانّها طائاراُت الُداْدَوان السادوعي األَمريكل عىل ُكالِّ 

شي يف لذا املدسكر ومحيطه.
لدى مرورناا يف الطريل إىل لذا املوق  شاالدنا الكيريَ 
مان قوات الَجايْااش واللجان الشادبية منترشًة يف نقاط 
تفتيش ومراكز تجمُّ  متفرقة؛ خشية تدرُِّضهم للغارات، 
حياث كانات طائارات الُدااْدَوان تحلل بكياخة يف ساماء 

املنطقة وتَشاّن غاراِتها بصورة عشوائية.
لادى تجوال الصحفياني يف بوابة مدساكر اللواء 312 
َشاانّت طائراُت الُداْدَوان السادوعي ويف أقل من ساعتني 
خمال غاارات عّمرت خيهاا جر الدارصات القريب من 
نقطة الحنشاات والذي يربُط الطريل الرئييس بني صنداء 

ومأرب والجوف.

سياسُة األَرض املحروقة
ُكلُّ ِشاْيٍ يف منطقاة خرضة نهام بمناطقهاا الجبلية 
املرتامياة املمتدة بني محاخظات صندااء والجوف ومأرب 
يقادُف اليوف علياالً عامغاً عىل وحشاية تحالاف الُداْدَوان 
السادوعي ومجاازره املريداة التال ال تفاّرُق باني املدنل 
والدساكري وتستهدُف بدشوائيٍة، اإلنَْسااَن واألَرَض وكلَّ 

مظالر الحياة.
منذ أسابي  كيّف تحالف الُداْدَوان السدوعي األَمريكل 
غاراِتاه الوحشايَة عىل قارى وجبال منطقاة خرضة نهم 
بدَدما صن  لنفساه ولماً كبرياً بإْمَكان احتالل الداصمة 

واقتحامها من بوابتها الرشقية.
تدّجل الُداْدَواُن السادوعي يف بثِّ الشائدات والتقارير 
الكاذباة وامللّفقة عن تقدُّف مرتزقتاه الذي أطلوا بقرونهم 
مؤخاراً يف أَْطَراف خرضة نهم القريباة من الجوف ومأرب 
وسايطرتهم عاىل مواقاَ  عساكريٍة ومناطاَل مرتامياٍة 
يف لاذه املنطقاة.. لكان وبداد أياف مان تساويل املاكنة 
اإلْعاَلمياة لتحالُاِف الُدااْدَوان واملرتزقاة بادا الواقُ  عىل 
األَرض ميتلفاً كلياً.. خقواُت الَجايْاش واللجان الشادبية 
ترابُط يف مواقدها وتيوض مدارَك غريَ متكاخئة م  الددو 
ومرتزقتاه بدد أن ساّلط أرساب طائراتاه لقصف وتدمري 
ُكااّل يشء متحرك يف لذه املنطقة؛ أماالً يف تدبيد الطريل 

للمرتزقة.
وخقااً لتأكيادات ساكان ووجهااء وقاعة عساكريني 
خقاد أمدان الُداْدَوان السادوعي خاالل األَيَّااف األخرية يف 
َشااّن غاراته الجوية عىل لذه املنطقة بصواريخ شاديدة 
االنفجار وتأثرياتها بَدت واضحة يف املراخل الدامة واملواق  
الدساكرية التال طالتهاا صوارياخ الُدااْدَوان يف أَْكايَار 
الغاارات الوحشاية من حياث الكياخاة ساّجلت منذ بدء 

الُداْدَوان السدوعي األَمريكل عىل اليمن.
يؤكاد القاعة الدساكريون يف اللاواء 312 مدرع وقاعة 

اللجان الشدبية املرابطة يف لذه املواق  أَن 
تحالف الُداْدَوان السادوعي اعتمد منذ أياف »سياساة 
األَرض املحروقة.. خكيّف غاراِته عىل لذه املنطقة بصورة 
لساتريية؛ أمالً يف اكتمال مداَعلة أكاذيباه التل بلغ خيها 
منتهاه بمزاعم السايطرة عىل %70 مان األََرايض اليمنية 

وبلوغ مرتزقته مشارف الداصمة«.
يشاري لؤالء باملقابل إىل خرضة نهم الصامدة بأبنائها 

وَجايْاشاها ولجانهاا الشادبية كبّادت الدادو خساائر 
بالِضاة، ليل أقلهاا التكالياف الكبرية للغاارات الجوية 
التل وصلت إىل نحو ل غارات جوية يف ُكاّل سااعة، ناليك 
بيساائر املرتزقاة الذين جرى حْشاُدلم يف أَْطاَراف لذه 
املنطقة قريباً من محاخظتل مأرب والجوف عىل مساتوى 
األَْرَواح أو الدتااع.. حتاى اآلن لام يحقال الدادوُّ أيااً من 
أَْلااَداخه، وما خدله لو لذا الدمار الذي استهدف املنشآت 

واألََرايض الزراعية واملراخل والطرق والجسور.

إسناٌد فاشٌل للمرتزقة
اِه الوخاد الصحفال إىل مرَكاز خرضاة نهم  لادى توجُّ
كانت إْحَدى غارات الُداْدَوان السادوعي تسابّبت يف انهياٍر 
جزئل لجر الدرصات وتساببت يف مقتال مدنل وإَصابَة 
أربدة، ويف طريل الدوعة كانت الغارات التالية قد تساببت 
يف انهياار كامال لهذا الجر، َمااا أَعَّى إىل قطا  الطريل 

اإلسفلتية كلياً.
بحلاول ليال اليالثاء كانت غاارات طائارات الُداْدَوان 
السادوعي قاد ارتفدت إىل ُزلااء 50 غارة خالل سااعات 
النهاار اساتهدخت أنحاء متفرقاة من منطقاة الفرضة، 
وتشاببت يف استشاهاِع ساتة مدنيني عىل األقال وإَصابَة 
آخرين، كما َعّمرت ِجْراً يف الطريل الرئيساية، خضالً عن 

تدمري سيارات ومنازل وترضر مراخل عامة.
ويقوُل الضبااُط ومقاتلو اللجان الشادبية املرابطون 
يف لاذا املوق : إن إجماايل الغارات التل َشاانّتها طائراُت 
الُداْدَوان يف ثالثة أياف خقط من األحد حتى اليالثاء املايض 

تجاوز الااا 300 غارة.
وطبقاً ملقاتيل اللجان الشادبية الذين يساندون قوات 
الَجايْااش املرابطة لناك، خقد حاولات طائرات الُداْدَوان 
السادوعي بهاذا القاْدر الهائل من الغاارات إساناَع خلول 
املرتزقة الذيان يحاولون منذ أياف التقدف والسايطرة عىل 
بداض األنحاء يف املنطقاة الياضدة لسايطرة الَجايْاش 
واللجان الشادبية وتسجيل انتصار بدَدما خر الُداْدَوان 
ُكااّل أوراقه وخشال كلياً يف تحقيال أَْلااَداخه عىل األَرض 

لجأ إىل سياسة األَرض املحروقة.

جولة عن ُقرب 
خرضة نهم التال يحاول مرتزقة الُداْدَوان السادوعي 
َف منهاا باتجااه محاخظاة عماران وخاَل أَْكايَاار  التقادُّ
التقديارات الواقدية تمتد يف سلسالة جبلية واوعية تتناثر 
خيهاا القرى وتبدأ مان مفرق الجوف صداوعاً إىل منطقة 
مساَورة وتضاريسها جبلية وعرة وعي أوعيتها املنبسطة 
تم شال طريال اسافلتل يربط باني محاخظاات صنداء 

ومأرب والجوف.
يف الفرضاة يتمرَكُز مدساكُر اللواء 312 مادرع الذي 
تدارض يف الفارتة املاضية لسلسالة مان أعناف الغارات 
الوحشاية التال عمارت مراخقاه بالكامل، غاري أن قوات 
الَجايْاش ظلت حارضة يف أنحاء املدسكر وتحت الصيور 
واألشجار مرتبصني بالددو ومجهضني محاوالت املرتزقة 
التقدف أو خرض السيطرة عىل أيٍّ من لذه املناطل الجبلية 

املرتامية.
يف زيارتنا للمنطقة تدرخنا عىل أساوٍع صامدين بتََحادٍّ 

غريَ مبالني بطائرات الُداْدَوان السادوعي التل ألقت مئاِت 
الصوارياخ والقنابل عاىل أنحاء متفرقاة يف املنطقة، كما 

دات الَجايْاش واللجان الشدبية. قصفت بكياخة تجمُّ
أَْكايَااُر القاوات املرابطة يف لذه املنطقاة من املنطقة 
واللجان الشادبية كانات اتجهت إىل مناطال الجبهات يف 
الشامال الرشقل لفرضة نهام، حياث كان َعِويُّ املدخدية 
والقذائف الصاروخية عىل أشاده وكانات الطائرات تحلل 

طوال ساعات النهار والليل.
وقَت الظهرية كان الجنوع ومقاتلو اللجان الشدبية قد 
خرغاوا من تناول طداف الغداء.. ُكالُّ مقاتل لنا كان يأُكُل 

بيد واليد األُْخااَرى عىل الزناع، خيما عينُه عىل الجبهة.
وقاَت الظهرية بادأ البدُض خارتَة قيلولاة وانترشوا يف 
األنحاء املحيطة بمدساكر اللاواء 312 عىل حوار الُجدران 
والكيباان الصيرياة وتحت األشاجار املتبقياة ويف بوابة 
املدساكر، وجميُدهم كانوا شاباباً وكباَر سان، يجمُدهم 
االمتالُء بالحماس وحب الوطن واالستدداع للتضحية حتى 

آخر قطر عف.
يف سااعات النهار تأتال طائراُت الُداْدَوان السادوعي 
لتُشاانَّ غاراتها الوحشية والدشوائية عىل مناطل تمركز 
قوات الَجايْاش واللجان الشادبية وعىل الطرق والجسور 
والسيارات والشااحنات وكل يشء متحرك.. لكن الطريَل 
الرئييس يبقاى عامراً بالحياة، خالساياراُت تماض ُقُدماً 
إىل وجهتهاا نحاَو مفرق الجاوف ا ماأرب أو نحو القرى 

املنترشة يف أرجاء املنطقة وضواحيها.
طائاراُت تحالاف الُداْدَوان السادوعي تَشااّن يف لذه 
املنطقاة غاراتهاا عىل مدار السااعة والكيري مان املدنيني 

والسيارات استهدخوا خالل األَيَّاف املاضية. 
جندي شااب يف بوابة مدساكر اللاواء 312 كان يلّوُح 
بيديه لرخاقه املقاتلني لالنتشار وعدف التجم ، سألناه عن 
الار، خأجاب »علينا أَن نغرّيَ أماكننا ُكاّل سااعة، خهناك 
الكيري مان الجواسايل الذيان يدملون لصالاح مرتزقة 
الُداْدَوان السادوعي يمدونهم باملدلوماات امليدانية لحظًة 
بلحظاة.. لاؤالء عمالء يدملاون باألجرة إلحاراق بلدلم 
وقتال إخوانهم لكنهم رغام كياخة الغاارات الجوية التل 
تحرق ُكاّل شاي من لذه املنطقة يدجزون عن التقدف وال 
يزالون لناك يف أَْطَراف خرضة نهم« يشري بيديه إىل االنحاء 
الشمالية الرشقية حيث تسم  أصوات القذائف بكياخة. 
اعتاع الجناوُع ومقاتلو اللجان الشادبية املرابطون يف 
خرضة نهام لذه الكياخة الشاديدة يف الغاارات.. وأَْكايَار 
ماا يفدلونه عنَدما تحلل طائرات الددو يف ساماء املنطقة 
بكياخاة لاو الارصاخ لرخاقهام املتجمداني »تحليال .. 

تحليل«.
حينهاا كان صاوُت الجنادي يشال عوي الطائارات 
الحربياة خيتفرق بداُض املتجمدني يف ماكان واحد، خيما 
الجمي  مساتددون لتلقال الغارة عون تجااوز مواقدهم 

املحدعة بشي واحد.
ق الددو  إنداداف التكاخاؤ يف املداارك الدائارة م  تفاوُّ
السادوعي بساالح الجو أنتج تكتيكاٍت كياريًة لدى قوات 
الَجايْااش واللجان الشادبية كانت كفيلًة باأن تقلِّّل من 

خطر الغارات إىل أعنى مستوى.
يقاوُل أََحُد الجناوع املرابطني يف بوابة اللاواء 312: إن 
غاارات الُدااْدَوان تقصف ُكااّل يوف بدشاوائية تجمدات 

الَجايْاش والنقاط يف الطريل الرئييس وتساتهدف االمداع 
وتدمار الطارق والجساور، ولادى الُدااْدَوان جواسايل 

ينقلون لهم األخبار واالحداثيات أوالً بأول.

مشروع قديم
خْرُض السايطرة عاىل خرضة نهم ومحااوالت مرتزقة 
تحالف الُداْدَوان السايطرة عىل مواق  الَجايْاش واللجان 
الشادبية املرتكزة يف لذه املنطقة لم يكن سايناريو جديداً 
بحساب بدض ضباط لذا املدساكر الذين يشريون إىل أَن 
تحالاف الُداْدَوان السادوعي األَمريكل كان له يف سانوات 
ساابقة أََعَوات سايطرة خفية، تميل أبرُزلاا يف الَجايْاش 
الاري لتنظيم اإلخوان )حازب التجم  اليمنل لإلصالح( 
الاذي كان له حضوٌر كبريٌ يف لاذه املنطقة، وخصوصاً يف 
مقر اللواء 312 مدرع وأُْخااَرى مسمياته التضليلية التل 

حفظتها الذاكرُة الشدبية لل »أنصار اليورة«.
يف عهاد الرئيال الساابل عايل عبدالله صالاح كانت 
تدسكُر يف لذا املوق  وحدات من قوات الحرس الجمهوري 
التل تميّل قوات النيبة يف الَجايْاش اليمنل والتل اختارت 
القياعُة الدساكرية اليمنية نرشلا يف لذا املوق  ألساباب 
جغراخياة وأمنية وعساكرية، غاري أن وحاداٍت من قوات 
النيباة يف لاذا املوق  الحياوي بالنسابة للداصمة أزعج 
كيرياً أعداء اليمن الذين وضدوا تالياً لذا املدساكر يف رأس 

قائمة قوات الَجايْاش املستهدخة.
بداد احتجاجاات الدااف 2011 التل أطاحات النظاف 
الساابل وبداد خاراغ قاوى الوصاياة مان تفكياك قوات 
الَجايْااش وإضدااف تشاكيالته وتمزيال أوصاله ضمن 
خطاط ليكلاة الَجايْاش التال قاعلا الرئيل املساتقيل 
عبدرباه منصاور لااعي ُخصاص لاذا املدساكر لقوات 
محدوعة كان إْعاَلف قوى الوصاية وعمالء الداخل يطلقون 
علياه اسام »أنصار الياورة« بزعامة القيااعي يف التنظيم 
الدويل اإلخوان والذراع الدسكرية للتنظيم يف اليمن الجنرال 
عيل محسن األحمر، ظل لذا الوض  سارياً إىل حني تاليش 

ليمنة مراكز قوى التنظيم عىل لذا اللواء الدسكري.
رغام ُكاّل ما حصل من تقطي  أوصال لهذا املدساكر 
ومحااوالت إضداخاه وتفكيكاه بقيات تشاكيالت مان 
الَجايْااش يف لاذا املوق  صامادة وبدد ثاورة الا 21 من 
سبتمي تيلت لذه القوة كغريلا من تشكيالت الَجايْاش 
النظامال الوطنل عان عصاباة التنظيم الادويل لإلخوان 
وقاوى الوصاية اليارجياة وانحازت إىل اليورة الشادبية 

ومطالب الناس وأحالمهم يف التغيري.
ما  انطاالق عملياات تحالاف الُدااْدَوان السادوعي 
املساماة »عاصفة الحزف« تدرض لذا املدساكر لدمليات 
قصاف جوي كييفة عمارت أَْكايَار منشاآته ومراخقه، يف 
صيغاة بدت جديادة للصيغاة الناعمة التال كان مرتزقة 
وعماالء تحالاف الُدااْدَوان السادوعي ينفذونها باأََعَواٍت 

سياسية ناعمة.
بداد أيااف قليلة مان انطاالق الدملياات الدساكرية 

للُداْدَوان كان مدسكر اللواء 312 أثراً بدَد عني
وكانت أسائلة كيارية ترتعع: ملااذا ُكاّل لاذا الدنف يف 
االستهداف؟، وملاذا لذا الحقد يف التدمري الذي ال تزال آثاُرُه 
رة وأشاجاره  واضحاًة عاىل صيور مبانل املدساكر املدمَّ

وأسواره؟!.
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املشروع أمريكي والفاتورة خليجية
ُذ َأمريكا مشروَعها الكبيَر في منطقة الشرق األوسط عبَر أدواِتها في المنطقة، تفَتُح دوُل الخليج  في الوقت الذي تنفِّ
أبواَب خزائنها على مصراَعيها لتمويِل هذا المشروع؛ لتكون المهمُة الثانيُة المكّلفُة بها إلى جوار مهمتها األساسية 

باعتبارها أدواِت التنفيذ للمشروع. فما الذي ستجنيه هذه الدوُل مقابَل تأديتها لهذه المهمة المزدوجة، غيَر تبديد 
ثرواتها؟؛ لتكتشَف بعد انهياراتها، أن التهديدات التي كانت تستهدُف أمَنها القومي لم تكن سوى خدعًة هوليودية!

  - حسين الجنيد:
ثْنا يف الددِع السابِل عن  ُكنا قد تحدِّ

تفاصيِل املرشوع األَمريكل واليطة التل 
أعّدتها اإلعارُة األَمريكية لتفتيِت املنطقة، 

كل تتمّكَن من إعاعة تشكيلِها وخل خارطٍة 
تجَدُل من أَمريكا الوصيَة الُكيى عليها 
لتمتصَّ ثرواِتها الضيمَة بصورٍة عمليٍة 
تتجىل خيها عنارُص النسية اليالية من 

االستدمار الحديث.
وذكرنا أن لذا املرشوَع يجري تنفيذُه 
من خالل أعوات أَمريكا يف املنطقة املتميلة 

يف بدِض عول اليليج وعىل رأسها السدوعيُة 
والتنظيمات اإلجرامية عاعش والقاعدة، 

وأساليبه املتددعة والدول التل تم استهداُخها، 
ويف لذا التقرير سنتحدَُّث عن بقيِة أجزاء 
لذا املرشوع استكماالً ملا بدأناه يف إعاعة 
ترتيِب الوعل الشدبل الذي لوَّثه الفكُر 
الولابل واإلخوانل خدمًة ألسياِعلم 

األَمريكان لتمريِر مشاريدهم االستدمارية 
واالستدباعية، ليدِرَك الناُس حجَم التضليل 

الذي وقدوا ضحيتَه طوال لذه السنني.
ولنا علينا أن نبدأ بطْرِح التساؤل 

الذي قد يدوُر يف عقول الكيريين، إذا كان 
املرشوُع األَمريكل يستهدُف ُكّل املنطقة 
خكيف يستينل عوَل اليليج؟ وإجابًة عىل 
لذا التساؤل، ينبغل علينا أوالً مدرخُة أن 

املرشوَع األَمريكل يسريُ باتجالني، االتجاه 
األول يتم خالَله استهداُف بدض الدول 

بشكل مبارش، واالتجاُه اليانل يستهدُف 
البدَض اآلخر بشكٍل غرِي مبارش، وتأتل عوُل 

اليليج يف خانِة االستهداف غري املبارش؛ 
ونظراً لكونها عوالً حليفًة ومحمياٍت 

أَمريكيًة، كان عىل أَمريكا وْضُ  اليطة 
بالشكل املتقن الذي يجدُل من لذه الدول 

تنيِرُط وتتمالى يف املرشوع باندخاٍع ذاتل، 
ل  ص اإلراعة األَمريكية يف التنفيذ وتحمُّ ختتقمَّ
ل  التبدات التل تقوُعلا للهالك، وبذلك تتحقَّ
الغاية األَمريكية بالتيلص من لذه الدول 

وبشكٍل غري مبارش.
 

الخدعة اأَلمريكية والغباء الخليجي
انت أَمريكا مرشوَعها وبدأت بتحريِك  وحني عشَّ
ُخيُاوط اللدباة، ابتادأت بمهاَجماة عقال الكياان 
السايايس اليليجال، بإثاارة مياوخاه الكامنة يف 
زواِل الدروش، مستغلًة شادوَر لذا الكيان بالدجز 
الدساكري يف ُقدرته عىل الدخاع عن نفسه أماف أيَِّة 
قوٍة طامدة، خدملت أَمريكا عىل تغذية لذا الشدور 
من خاالل اسارتاتيجيِة “َوْحاش البحارية«، وذلك 
بصناعاة أعداء ولميني، خكانات إيران ومرشوُعها 
النووي النموذج امليايل لهذا الوحش الذي ينبغل عىل 
الكياان اليليجل خشايتَه، خبدأت لساترييا رشاء 
األسالحة مان أَمريكا؛ لتدزياز قدرات لاذا الكيان 

الدخاعية استدداعاً ألي لجوٍف إيرانل.
ويف تقرياٍر نرشتاه منظماة أيدكال عن حجم 
صفقات األسالحة التال أبرمتهاا عول اليليج م  
الواليات املتحدة، يوضح التقرير الحجم املهول لتلك 
الصفقاات التال بلغات قيمتها الرشائياة إىل أرقاف 
خلكيٍة، حيث بلغ إجمايل ما تم اساترياعه من 2002  
إيل 2012  حاوايل  500  مليار عوالر أي بمتوساط  70 
ملياار عوالر سانوياً. ناليك عن تكالياف الصيانة 
وقط  الغياار واليامج التدريبية الدساكرية التل 

تصل خاتورتها إىل ما يزيد عن 12 مليار عوالر.
وحتى تتساارع وترية التقدف يف تنفيذ املرشوع، 
أوعازت أَمرياكا للسادوعية باالنتقاال مان مرب  
االساتدداع الدخاعل، إىل مرب  الهجوف االساتباقل، 
وخال منهجياة واسارتاتيجية الجيال الرابا  مان 
الحاروب املدتمدة عىل خاوض الحاروب بالوكالة، 
عاي تنظيمات تساتهدف املجتمداات الداخلية، يف 

اسارتاتيجيٍة خليجيٍة لرضب الدول التل تدتقد أنها 
تشاكل تهديداً ألمنها القومل، خدمدت بدض الدول 
اليليجية عىل رأسها السدوعية واإلمارات إىل تمويل 
وتوجياه تنظيام القاعادة وتنظيم عاعاش باتجاه 
الدول املساتهدخة أَمريكياً بشاكٍل مبارش كالدراق 
وساوريا وليبيا والايَاَمان. ولكذا تكون أَمريكا قد 
حققت املرحلة األوىل من تنفيذ مرشوعها بنجاح.

عاصفة الحزم والربح اأَلمريكي األكرب
لام تكتاِف أَمريكا بالوحاش اإليرانال، خدمدت 
إىل صناعاة وحاش بحاريٍة آخار لتدخ  خيهاا عول 
اليلياج لتنفيذ مرشوعها عان قناعٍة تامٍة بأن لذا 
الوحاش ينبغل عليها مواجهة خطره؛ حرصاً منها 
عىل أمنهاا االسارتاتيجل القومال، خاكان اختيار 
الواليات املتحدة للايَاَماان تحديداً؛ كونه األنموذج 
الاذي اساتدىص عليها تدماريه يف ميطاط الربي  
الدربال وشاب عان طاوق اإلراعة األَمريكياة عي 
ثاورة الحاعي والدرشين من سابتمي املباركة التل 
نفضات غبار االرتهاان لليارج عان كالل الوطن، 
خرسامت أَمريكا مالمح وحشاها االخرتايض يف لذه 
الياورة وقاعتها، وصّدرت لذا الولام لدول اليليج 
عىل أسااس ربطه بالتبدية إليران واستهداخه ألمن 
املنطقاة بكذباة ُميُول مارشوع الايَاَماان اليوري 
ادل باتجاه عول الجوار وخال أجندٍة إيرانية،  التوسُّ
خأعلنت عول اليليج حالة االساتنفار ولبّت للدخاع 
عان أمنهاا االسارتاتيجل القومل، والاذي توّلمت 
بأناه مساتهدٌف مان ِقبَال الايَاَمان، بشان حرٍب 
اساتباقيٍة عليها، وكانت الكارثة التل راحت تقيض 
عىل األخرض واليابال يف الايَاَمان مدمرًة ُكّل يشٍء 

خيهاا، ولنا تكون أَمريكا قد حققات انتقامها من 
الايَاَمان بأيادي الكيان اليليجال الغبل، وربحت 
الايَاَماان  تدماري  األول  اليالثاة،  االتجالاات  يف 
إلخضاعهاا، واليانال، األربااح التل ساتجنيها من 
لذه الحارب، واليالاث، إغراق الكياان اليليجل يف 
مساتنق  لاذه الحرب ليتام اساتنزاخها اقتصاعياً 

ومالياً ختتجه نحو االنهيار.

فاتورة الحزم الخليجي 
وبدد مرور عرشة أشاهٍر مان عمر الددوان عىل 
الايَاَماان، واألنظار ترتكز عىل حجام الدمار الذي 
تحدثاه آلة الحرب األَمريكياة بأعواتها اليليجية يف 

الايَاَمان، عون االلتفات إىل حجم اليساائر املهولة 
يف الجانب اآلخر، بدض املراقبني يرون أن الايَاَمان 
خارت خساائر خاعحة جاراء لذا الدادوان، عىل 
املستوى البرشي واملساتوى البنيوي واالقتصاعي، 
ولكان صموع الشادب الايَاَمانل طاوال لذه املدة 
أحدث صيباً عاملياً، ليل عىل مساتوى االنتصارات 
الجميا  باإلمكاناات  التال أعلشات  الدساكرية 
الدساكرية البسايطة خقط، بل عىل مستوى قصم 
الظهر االقتصاعي ألغناى عول الدالم، حيث نرشت 
صحيفاة الا »خاورن بوليايس« األَمريكياة تقريراً 
أوضحات خيه بداض تكالياف حارب اليليج عىل 
الايَاَماان، حياث كانات الصدماة لاكل املراقباني 

واملحللاني وعىل ضاوء التقرير الاذي ليص خاتورة 
الددوان خالل ساتة أشاهٍر خقط، وسنقوف بدملية 
توسدة لهذه الفاتورة لتشمل الدرشة أشهر وذلك يف 

الجدوٍل التوضيحل املرخل )أسفل الصفحة(.
•  لام يتام حسااُب تكالياِف الغاارات الجوية، 
خإحصائيُة الصحيفة األَمريكية خالل ساتة أشاهٍر 
من الدادوان تفيُد أن ما يقارُب 35 أَلف غارة قامت 
بهاا أَْكيَار من 150 طائرة، حیُث ألقت خاللها 0ل1 
أَلاَف صااروخ عىل أَْلاَداف مدظمها مدنياة وآللٌة 
بالسكان )بأشكالها وأَنَْواعها ومنها املحرف عولياً(، 
ومنها 0ل أَلف صاروخ )حجم صغري( و یبلغ تكلفه 
الواحاد منه 150 أَلف عوالر، حیُث يبلغ اإلجمايل لها 
6 مليارات عوالر، کما ألقى طرياُن التحالف 50 أَلَف 
صاروخ من الحجم املتوساط َوتبلاغ تكلفة الواحد 
مناه 300 أَلاف عوالر، مما جدل كلفتهاا اإلجمالية 
15 ملياَر عوالر، کما ألقت طائرات التحالف 50 أَلَف 
صاروخ من الحجم الكبري، حیث بلغ تكلفة الواحد 

منه 500 أَلف عوالر باجمايل 25 مليار عوالر. 
•  بلاغ تكلفُة التموين الجاوي ووقوع الطائرات 
والصيانة وقط  الغيار والكريوساني لكلِّ طائرة يف 
الغارة الواحدة 150 أَلَف عوالر، خإذا أساقطنا كلفة 
الغارة الواحدة عىل إجماايل الغارات يکون الناتج 5 
ملياارات عوالر، کماا وأن طائارات التموين الجوي 

تكلف يومياً 2 مليون عوالر. 
•  وخيماا يتدلُل بكلفة املرتزقاة التابدني للبالك 
ووتر، خقاد ذكرت مصاعُر صحفيٌة أن كلفة املقاتل 
الواحد ملرتزقة البالك ووتر 1,500 عوالر يف اليوف أي 

ما يداعل 5,000ل عوالر يف الشهر. 
•  ولناا ينبغال عليناا اإلشاارُة أن التكالياف 
املحساوبة يف لذا التقرير لل خقاط التكاليف التل 
ُق  تُصابُّ يف اليزينة األَمريكية خقاط ولم يتم التطرُّ
إىل التكالياف التال تتكبدلاا الادول اليليجياة يف 
عدوانهاا عاىل الايَاَمان عاىل بقية األصدادة ميل 
رشاء الذمام والاوالءات عاخل الايَاَماان ويف الدول 
التال اشارتتها عوُل اليليج مقابل إما مشااركتها 
الرمزية يف الددوان أو توخري الغطاء السيايس الدويل 
واإلقليمل لهذا الددوان، كما لم يتم حساُب تكاليف 
الحارب اليومياة عىل الصدياد اليي، خاإىل أيِّ رقٍم 

ستصل خاتورة تكاليف لذا الددوان؟.

حصاُد املشروع املزدوج
ان يف مجرياات ما تقاوُف به  ومان خاالِل التمدُّ
أَمرياكا تتضاح الرؤية بشاكٍل واضح، أنهاا تجنّل 
الحصاع األوخار يف ُكّل االتجالات، وكلِّ لذه األرقاف 
الفلكية مان األموال التل ألدرتهاا كيانات اليليج 
صبّات يف اليزينة األَمريكية، عوَن مقابٍل ساتجنيه 
لاذه الكيانات، خدماًة للمارشوع األَمريكل ونتاج 
َوْلاااٍم باعته لهم الحليفة الكيى. خهل تدرُك لذه 
الكياناُت أنها يف طريقها إىل االنهياراِت االقتصاعية؛ 
بسابب اساتنزاف أَمريكا ليرواتهاا؟ وبذلك تتحقل 
املرحلة اليانية من املرشوع األَمريكل يف تدمري عول 
لذا االتجاه املستهدف بالصورة غري املبارشة وعون 
أن تدري، عىل اعتباِر أن لذه الدوَل ليسات إال بنوكاً 
إن تم تصفريُ أرصدتها تدلن انهياُرلا تلقائياً، عوَن 
الحاجاة إىل تفجارِي األوضاِع خيها مان الداخل عىل 

غراِر الدوِل املستهدخة بالصورة املبارشة

الكلفة نوع الخدمة العسكرية
يف الساعة

الكلفة 
يف اليوم

الكلفة
 يف الشهر

إجمالي الكلفة 
خالل 10 أشهر

0ا مليار عوالرا مليارات عوالر300 مليون عوالربارجتان تتبعها ست فرقاطات بحرية

مليار ولل مليون عوالر8ل مليون عوالر2 مليون عوالرقمران صناعيان تجسسيان 
ل1ملياراً و00ل مليون 

عوالر

3 مليار عوالر300 مليون عوالر10 مليون عوالراستخراج بيانات األقمار

مليار و800 مليون عوالر180 مليون عوالر6 مليون عوالر 250 أَلف عوالرطائرات األواكس

65 مليار عوالرصفقات السالح 

174،200،000،000 عوالر أَمريكلإجمالي الكلفة خالل 10 أشهر 

إجمالي كلفة الخدمات العسكرية 
األمريكية للجانب السعودي 

خالل 10 أشهر 

174،200،000،000
دوالر َأمريكي

قمران صناعيان تجسسيان

14،400،000،000
دوالر َأمريكي

استخراج بيانات األقمار

3،000،000،000
دوالر َأمريكي

طائرات األواكس

1،800،000،000
دوالر َأمريكي

صفقات السالح

65،000،000،000
دوالر َأمريكي

بارجتان تتبعها ست فرقاطات بحرية

90،000،000،000
دوالر َأمريكي
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  -  خاص
م  مروِر أَْكيَاار من عرشة أشاهر 
من عمر الُداْدَوان األمريكل السدوعي 
عىل اليََمن، وصل وعُل الشدب اليََمنل 
أن  املطلال  اإلعراك  إىل  خئاتاه  باُكّل 
أمريكا لل الدادوُّ الرئييس ولل التل 
تقوُع لذا الُدااْدَوان وتديره، وأن بقية 
أعضاء لذا التحالف الشيطانل ليسوا 
سوى أعواٍت خقط، خهل كان لاشتاق 
عليالً  #أمريكا_تقتل_الشادب_اليََمنل 
ملموسااً عاىل وعالٍّ شادبلٍّ وصال 
بمستواه إىل حد إثارة القلل األمريكل؟
وزيار  ترصيحاات  وقا   عاىل 
اليارجية األمريكية جون كريي أثناء 
زيارته للريااض مؤخاراً، والتل أعلن 
خيهاا بشاكٍل رصيٍح، مشااركة بالعه 
يف الُدااْدَوان عاىل اليََمان، حياث قال: 
»ندعم التحالف الذي تقوعه السدوعية 
ملواجهة املتمرعين الحوثيني يف اليََمن«، 
جااء الارع اليََمنال بحملاٍة إلكرتونيٍة 
وميدانيٍة شادبيٍة عىل مستوى مدظم 
شادار  تحات  اليََمنياة  املحاخظاات 
»#أمريكا_تقتل_الشادب_اليََمنل«، 
عّشانها األساتاذ محمد عايل الحوثل 
رئيل اللجناة اليورياة الدليا، صباح 
ياوف اليالثاء املواخل 25 يناير 2016ف، 
وكانات الحملة رساالًة موجهًة ليل 
خقاط ألمريكا بال للدالام أجم ، بأن 
الشادب اليََمنال يدرك تمامااً من لو 
القاتال الحقيقال ومان لاو املجارف 
الفدايل ومان لاو رأس حرباة لاذا 

الُداْدَوان الغاشم عىل بالعلم.
ويف وتاريٍة متزايادٍة أخاذت الحملة 
الشادبية تشال طريقهاا يف مواقا  
التواصال االْجتَماعال باكل أنواعهاا، 
واسا   انتشااٍر  نجاحاات  محققاًة 
الطياف، وكماؤرٍش ملحاوٍظ ألصاداء 
الحملاة، التجااوب الاذي القتاه عىل 
مان  والادويل  الدربال  الصديديان 
نشاطاء عرب وأجانب شااركوا خيها؛ 
وألن إرصار اليمانياني ال يينياه يشٌء 
كداعتهام، أوصلوا عناوان الحملة إىل 
املرَكز اليالث يف أعىل ثالثة لاشاتاقاٍت 

عامليٍة.

الوعُي الَيَمني يقلق أمريكا
ويف إطاار النجاحات التال حّققتها 
الحالَّ  أوصلات  أن  الحملاة،  لاذه 
األمريكال املتابَ  عن َكيٍَب ملسااراتها، 
إىل مساتوى الذعر والقلل من مستوى 
الوعل الذي وَصَل إليه الشاارع اليََمنل 
بحقيقة وقوخهام وراء الُداْدَوان الذي 
ظنت أمرياكا أن غطااءه كان محكماً 
بتصادُّر السادوعية للمشاهد امليدانل؛ 

كونها قائادَة تحالف الُدااْدَوان، حيث 
كشاف رئيال اللجناة اليورياة الدليا 
األساتاذ محمد عيل الحوثل، أن رسائَل 
وصلت عن طريل األشاقاء الدمانيني، 
تحدثت عن قلٍل كبرٍي أبداه األمريكيون 
من الحملاة الشادبية اليََمنياة، وقال 
رئياُل اللجنة اليورياة »إن األمريكان 
طلباوا يف رساالتهم للُدمانياني تحييَد 
الشادب اليََمنال، حساب تدبريلام يف 
الرساالة، وأشااروا يف مضمونهاا، أنه 
لكانات  التحالاف  يف  وجوُعلام  لاوال 
الجرائاُم بحل اليََمان وشادبه أَْكيَااَر 
بكياري مماا لاو حاصاٌل«. وكقاراءٍة 
لهذه الرساائل املوجهة وما تحملُه من 
مضموٍن واضاٍح ومبّطن، يتضح جلياً 
أن الحملَة الشادبية كانت َرّعاً مناسباً 
للدرجاة التال أثارت حنَاَل األمريكيني 
وجدلتهم يهّدعون بشكٍل ضمنل برخ  
مستوى اإلجراف يف الغارات الجوية من 
حياُث نوعياة االساتهداف، ومزيٍد من 
املجازر بحل املدنيني، يف حال استمرت 
أصابُ  الشادب تتجُه نحَولم، متهمًة 
ومشاّولًة وجه أمريكا اإلنسانل الذي 

تّدعيه، يف نظر الشدوب األخرى.

األسباُب الحقيقيُة للقلق 
األمريكي

وَمان يتاب  النهاَج األمريكل طوال 
السانوات املاضية وععَمها املايل للدديد 
من منظمات املجتم  املدنل ومشاري  
الوعال املجتمدال التال تتبنالاا تلك 
املنظماات، يادرك أن لاذا الدعَم ولذه 
التموياالت السايية لم تكان من أجل 
الشدوب ومحبًة خيهم وحرصاً عليهم؛ 
بال من أجل الحرص عاىل عدف وصول 
لاذا الوعال ملدرخاة الوجاه الحقيقل 
لشايطانيتها وألداخهاا األساساية يف 

السيطرة عىل الدول والشدوب. 
ومن منطلل أن الشدوَب التل تمتلك 
وعياً كامالً بحقيقة أعدائها وألداخهم 
االستدمارية، أخطر من الشدوب التل 
تمتلُك أسالحًة متطورًة ونوعيًة تداخ  
به عن نفساها؛ كون األسلحة النوعية 
حاني يتم تدمريلاا تيضُ  الشادوب، 
لكان اإلراعة النابداة عن الوعال التاف 
لا وإخضاُعهاا، اتيذت  يصُداُب كْرُ
الوعال  اساتهداف  منهجياَة  أمرياكا 

املجتمدال بماا يكَفاُل ويضَماُن بقاء 
اإلراعة الشدبية خاضدًة لها. 

لألساباب  توضيحالٍّ  ساياٍق  ويف 
الحقيقياة التال جدلت أمرياكا تقلُل 
من لذه الحملة الشدبية، يقول بدُض 
املراقباون واملحللاون السياسايون إن 
تشبَُّ  الوعل الشدبل يف اليََمن بحقيقة 
»أمريكا تقتل الشادب اليََمنل«، يشكل 
خطاراً اسارتاتيجياً بدياد املادى عاىل 
الوجوع واملصالح األمريكية يف املنطقة، 
خفل حال استمر الُداْدَوان عىل اليََمن، 
ووصل الوض  بالدولة اليََمنية للفشال 
ُل األمُر يف نظر الشدب  الكامل، سيتحوَّ
اليََمنل إىل مساألِة ثأٍر شاييصٍّ بينهم 
وباني أمريكا؛ كونها املجارَف الحقيقل 
ار بيوتهم  الاذي سافك عماَءلام وعمَّ
وقاض عاىل عولتهام، وبذلاك تكاوُن 
25 ملياوَن  أمرياكا بصادع مواَجهاة 
يمنل ساينترشون يف أرجااء املنطقة، 
مساتهدِخني املصالاَح األمريكياة وكلَّ 
يشء وأيَّ يشء له عالقٌة أو ارتباٌط بها، 
وم  مرور الزمن، ساتتددَّى جغراخيُة 
اساتهداف املصالاح األمريكياة حدوَع 
املنطقة لتصَل إىل الجغراخية الداملية.

رئي�ش اللجنة الثورية العليا يك�سف: اأمريكا بعثت ر�سائَل عن طريق ُعمان تطلب حتييد ال�سعب اليمني

هاشتاق #أمريكا_تقتل_اليمنين يرعب واشنطن!
اليمن  على  العدوان  هذا  بأن  األول��ى  للوهلة  يظهر  ال  قد 
هي  السعودية  القفازات  بأن  الوعي  ناقص  يظن  وقد  أمريكي، 
تستهدف  التي  الوحشية  الحرب  هذه  في  والنهي  األمر  صاحبة 
ومؤشرات  عوامل  كل  ولكن  11 شهرًا،  منذ  وانسانًا  ارضًا  اليمن 
فيه  المستخدم  والسالح  عليه  واالشراف  العدوان وتخطيطه  بدء 

تثبت بما ال يدعي مجاالً للشك بأن أمريكا تقتل الشعب اليمني.

وتظهر االحداث والصور والوقائع اليوم بأن آل سعود قد حولوا 
اللوبي  إدارة  بها  تعبث  أمريكية  محمية  إلى  والحجاز  نجد  أرض 

الصهيوني كيفما تشاء ..

وفي هذا التقرير المصور تعرض لكم صدى المسيرة بعض من 
مظاهر احكام األمريكي قبضته على السعودية ونظامها العميل 
لتستخدم ثروات هذه األرض الطيبة لتنفيذ أجنداتها في المنطقة 

بغطاء وممول من داخل األمة.
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طريان العدوان يلقي قنابَل عنقودية مجددًا على محافظتي صعدة 
وحجة ويدمر الجسر الرابط بن مديريتي الظاهر وحيدان 

يومني خالل  ماأرب  حمافظة  على  �سعودية  اأَمريكية  غارة   40
إستشهاد 5 مواطنن وطفل يف غارات مكثفة 

على مديرية نهم وطريان العدوان يواصل 
قصف أمانة العاصمة

ناطق وزارة الصحة: 1,460 معاقاً بسبب العدوان 
اأَلمريكي السعودي على بالدنا

  - خاص:
واَصاَل طارياُن الُدااْدَوان األَمريكل السادوعي 
َشاانَّ غاراته املكيفة عىل محاخظتَل صددة وحجة 
خالل اليومني املاضيني، مساتهدخاً منازَل املواطنني 
عاً قَصاَف بداَض املناطال بقنابَل  اآلمناني، ومجادَّ

عنقوعيٍة محّرمة عولياً.
وألقاى طاريان الُدااْدَوان قناباَل عنقوعيًة عىل 
مديرياة رازح بصددة وعاىل منطقة الر بمنطقة 
حارض بمحاخظة حّجاة يوف اليالثاء املاايض، َماا 
أَعَّى إَلااى حادوث عمار كباري يف مناازل املواطنني 

وممتلكاتهم.
وسابل لطريان الُداْدَوان إلقااَء قنابَل عنقوعيٍة 
عىل محاخظتَل صددة وحجة بشكل لستريي خّلَف 
املزياد من الشاهداء والجرحاى، وما تازاُل القنابل 
الدنقوعية خطراً كبرياً عاىل املدنيني، وقد تنفجُر يف 

أيَّة لحظة بمجرع ملسها.
وواصال طريان الُدااْدَوان األَمريكل السادوعي 
َشاانَّ غاراتاه عاىل الطريال الرابط باني مديريتل 
الظالر وحيادان، وغارة أخرى عىل منطقة كهالن، 
باإلضاخاة إَلااى غاارة أخارى عاىل عزلاة الرجاو 

بمنطقة مران.
واستشاهدت امارأة وطفلتها وأصيب خمساة 
للُدااْدَوان  وصاروخال  جاوي  بقصاف  آخارون 
األَمريكال السادوعي الصهيونال اساتهدف ُقاَرًى 
متفرقًة مان منطقة ماران بمديرية حيادان، كما 
أصيب خمساُة مواطنني بجراح متفاوتة إثر َشاانِّ 
طاريان الُدااْدَوان األَمريكل السادوعي الصهيونل 
سلسالًة مان الغاارات اساتهدخت منطقاَة رشواة 
بمديرياة باقام الحدوعياة، محدثاة أرضاراً كبريًة 

بمنازل املواطنني وممتلكاتهم ومزارعهم.

 وَشاانَّ طرياُن الُدااْدَوان األَمريكل السادوعي 
ثالث غاارات عىل منطقة القما  يف مديرية كتاف، 
وغارة عىل شابكة االتصاالت يف جبل الرشخة بمران 
بمديرية حيدان، كما قصف جيُش الددو السدوعي 
بصلياات من الصوارياخ عىل مناطاَل متفرقٍة من 
مديرية منبه، خيما طريان الُداْدَوان َشااّن 3 غارات 
عىل مدرسة الحرس والنهدين ومقية النجيمات.

وكيّاف طاريان الُدااْدَوان األَمريكل السادوعي 
مان غاراتاه عاىل محاخظاة صدادة ياوف اليالثاء 

املايض، حيث استشهدت امرأة م  طفلها يف قصف 
صاروخل سدوعي استهدف منطقة مران بمديرية 
حيادان بصددة، خيما أصياب 5 مواطنني يف غارات 
عاىل مناازل مواطناني يف منطقاة رشاوة بمديرية 

باقم.
واساتهدف طارياُن الُداْدَوان بغاارة، منزل أحد 
املواطناني يف منطقة الدند، وغارات أخرى عىل جبل 
الصم ، ومنطقة الصحان بمدينة صددة، منطقة 

الجدملة بمديرية مجز.
قصاف  جاراء  وطفلتهاا  امارأة  واستشاهدت 

صاروخل عىل عزلاة الذراع بمنطقة مران بمديرية 
حيدان أثناء تواجدلما عىل برئ مياه باملنطقة.

ونّفذ طريان الُداْدَوان األَمريكل السادوعي، يوف 
اليالثااء املاايض، منطقة الار يف حارض بقنابَل 
عنقوعية، َماا أَعَّى إَلاى استشاهاع مواطن وإصابة 

الدرشات من املدنيني.
واساتهدف طاريان الُداْدَوان مدرساة أبو عوار، 
وَشانَّ 3 غارات عىل منطقة املجبلة بمديرية مستبأ 
بمحاخظاة حّجاة، خيماا أصياب مواطاٌن يف غارة 
لطريان الُداْدَوان عىل مديرية بنل قيل، كما أصيب 

مواطاٌن بجروح بالغة جاراء غارة َشاانّها طريان 
الُداْدَوان السادوعي األمريكل الغاشام يوف االثنني 

عىل مديرية بنل قيل بمحاخظة حجة.
الدملياات  بغرخاة  مسائوٌل  مصادٌر  وأوضاح 
املشارتكة أن طارياَن الُداْدَوان اساتهدخت منطقًة 
قريباًة من إْحااَدى املادارس بمديرية بنال قيل، 

ميلفاً أرضاراً ماعيًة يف املمتلكات.
وأضااف أن طاريان الُدااْدَوان اإلجرامل َشااّن 
أَيْضااً غارة عىل مدرساة أبو عوار بمديرية مساتبأ 

َوعمرت كلياً جراء الغارة.

  - خاص:
َكيَّاااَف طرياُن الُداْدَوان األَمريكل السادوعي، 
األيااف املاضياة، من غاراِتاه عىل أماناة الداصمة 
ومديريات محاخظة صنداء ومرّكزاً بشاكل رئيٍل 

عىل مديرية نهم.
وتزاَمنات لذه الغااراُت م  اشاتباكات عنيفة 
يف مفارق الجوف وتصدِّي أبطاال الجيش واللجان 
الشادبية لكل محاوالت الغزو واملرتزقة السيطرة 

عىل املرتزقة.
وأَغاَر طارياُن الُداْدَوان بشاكل جنونل، يوَمل 
اليالثاء واألربداء، عىل عدع من مديريات محاخظة 
مأرب، حيث َشانَّ يوف أمل األربداء 20 غارة عىل 
مناطال متفرقاة باملحاخظة، كما َشااّن 15 غارًة 
يوف اليالثاء املايض عىل مناطل جبل ليالن وواعي 
امللح واألشاقري برصواح، وقصف بيمل غارات 
عاىل منطقة اليانال وجبل صلاب بالجدعان بدَد 
سايطرة الجيش واللجان الشدبية عليهما يف وقت 

سابل من صباح أمل.
وواصل طريان الُداْدَوان َشااّن غاراته عىل عدع 
من مديريات أمانة الداصمة، حيث قصف منطقة 
الحفاء بشاارع خوالن، َمااا أَعَّى إَلاى ترضر عدع 
كبري من املنشاآت واملمتلاكات الداماة والياصة 

بأرضار خاعحة.
وَشااّن طاريان الُدااْدَوان عادة غاارات عاىل 
مديرياات محاخظاة صندااء، مساتهدخاً مديرية 

أرحب بيمل غارات عىل جبل الصم .
واستشاهد خمساُة مواطنني جراء اساتهداف 
طاريان الُدااْدَوان األَمريكال السادوعي لسايارة 
مواطن يف بنل شاكوان جوار مدرسة الشهيد خالد 

الظفااري بمديرياة نهم يوف اليالثااء املايض، كما 
قصف طاريان الُداْدَوان منازَل الدلمي بمنطقة 
ملح واساتهدف أَيْضااً نقطة الحنشاات، َماا أَعَّى 

إَلاى إحداث أرضار بالغة يف الطريل الداف.
واستهدف طريان الُداْدَوان جر عني الشاة يف 
منطقة الحجيل باملديرية، مما أعى إَلاى استشهاع 
الطفل شهاب الحجيل وإصابة 6 آخرين بإصابات 
خطارية، وتدمري الجر والطريل الرتابل أسافله، 
َوترضر مناازل بنل رشيفة وبنل رسحان بأرضار 

كبرية.
وَشاانَّ طرياُن الُدااْدَوان األَمريكل السادوعي 
سلسلًة من الغارات عىل منطقة ملح، وعّمر عبّارًة 
يف بنال رشيفاة وأحادث أرضاراً بالغاة يف مناازل 

املواطنني.
وتدّرض نقيل بن غيالن لسلسلة غارات مكيّفة 
من قبل طريان الُداْدَوان األَمريكل السادوعي، َماا 
أَعَّى إَلاى أرضاٍر بالغة يف األرايض الزراعية ومراعل 

األغناف.
ويف مديرية سنحان قَصَف طرياُن الُداْدَوان يوف 
االثناني املايض بددة غاارات منطقة الساواع، َماا 
أَعَّى إَلاى إحداث أرضار بالغة يف األحياء الساكنية 

املجاورة.
وَشااّن طرياُن الُدااْدَوان األَمريكل السادوعي 
أربا  غاارات عاىل مديرية بنال مطار بمحاخظة 
صندااء، حياث اساتهدف بأربا  غاارات منطقة 
الصباحاة، َمااا أَعَّى إَلاى حادوث أرضار بالغة يف 

األحياء السكنية وممتلكات املواطنني.
ويف محاخظاة ذمار استشاهد مواطٌن وأصيب 
سابدة آخرون جاراء غاارات لطاريان الُدااْدَوان 
األَمريكال السادوعي الغاشام عاىل مديرية جبل 

الرشق بمحاخظة ذمار.

  - خاص:
كَشَف الناطُل الرسامل باسم وزارة الصحة 
الدكتور تميم الشامل عن إجمايل اإلعاقات التل 
وصلات إَلااى مستشافيات الجمهورياة جراء 
الُداْدَوان األَمريكل السادوعي عاىل بالعنا حيث 

بلغت 60ل,1 إعاقة.
وقاال الشاامل يف ترصياح لوكالاة األنبااء 
اليََمنية سابأ إن التقديرات األولية تؤكد أن نسبة 
اإلعاقاة يف اليََمن ترتاوح بني 10-%13 َولل من 
أعىل النسب يف الدالم، حيث يتجاوز عدع املداقني 

باليََمن أَْكيَاار من ثالثة ماليني مداق.
وأوضحات آخار إحصائيات صنادوق رعاية 
وتأليل املداقني أن الُداْدَوان األَمريكل السدوعي 
انتاَج أَْكيَااار مان خمساة آالف حالاة إعاقاة 

جديدة، أغلبها شملت برت األطراف.
ولفات الدكتاور تميام إَلاى أن إجماايل عدع 
األرس النازحة يف ميتلف محاخظات الجمهورية 

بلاَغ 383 ألفاً َو55ا أرسة، خيما بلغ إجمايل عدع 
األخراع مليونني َو353 ألفاً َو720 خرعاً.

وحساب الناطال الرسامل لاوزارة الصحة 
خقاد بلغ إجمايل املنشاآت الصحياة املتأثرة من 
الُداْدَوان 180 منشاأة، منها 2ل منشاأة بشكل 
كيل، خيماا تدمرت جزئياً 138 منشاأة، مشارياً 
إَلاى أن إجماايل تكلفة اليساائر للبناء بلغت 8 
ملياارات َو2ل3 مليونااً َول2ل ألف رياال، خيما 
بلغات خساائر التجهيازات الطبياة 0ا مليوناً 

َو865 ألف عوالر.
وخيما يتدلاُل بأصناف األعوية الطبية أكد أن 
عدَع األصنااف التل رصيدلا صفار من األعوية 
األساساية بلغات 200 صناف، خيماا بلاغ عدع 
األصناف التل ساتنفد يف أقل من ثالثة أشهر 50 

صنفاً.
وأكاد الناطال الرسامل لاوزارة الصحاة أن 
الُدااْدَوان السادوعي األَمريكل تسابّب يف نزوح 
الاكاعر الصحال األجنبال واملحيل، حيث تشاري 
آالف   3 مان  أَْكيَاااَر  لنااك  أن  اإلحصائياات 

أخصائال وخنل أجنبال يف جميا  التيصصات 
الطبية، ما نسابته )%70( من الكواعر املوجوعة 
محاخظاات  ميتلاف  يف  تدمال  كانات  والتال 
الجمهورياة، منها )ا65( يف أمانة الداصمة، قد 
غاعروا البالع بسبب الُداْدَوان الغاشم عىل اليََمن، 
خيماا اضطار )%40( من الاكاعر املحايل إَلاى 

النزوح من املناطل التل يدملون بها.
وأشاار إَلااى أن اليََمان تديش كارثاًة بيئية 
حقيقياة يف ظل الحصار والُدااْدَوان عىل اليََمن؛ 
بسابب عدف توخار الوقوع الاذي أعى إَلاى توقف 
الداعماة ومضياات الارصف  امليااه  أحاواض 
الصحال يف كيري من املحاخظات اليََمنية وتكدُّس 
امليلفات يف املدن الرئيساية؛ لدادف توخر الوقوع 
وقطا  غيار سايارات النظاخة، األمار الذي أعَّى 
ف  إَلااى تلاوُّث بيئال كارثال.. ناليك عان توقُّ
اًة تلاك التال تدَماُل يف  جميا  املولادات وخاصَّ
اف مدظِم  املستشافيات والتال أثّارت عاىل توقُّ

أقساف املستشفيات.
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أمريكا قاتلة الشعوب
ياسر محمد العزير 

 

لكذا لل السياسُة األمريكيُة التل تنتهُجها يف تدامالتها 
ما  عول الدالام وباألخاص الارشق األوساط )امليازون 
االسرتاتيجل الداملل(، ذلب ضحية لذه السياسة ما يقرب 
عان 8ل مليوناً من الهنوع الُحْمار، وذلب ويذلب ضحيتها 
املاليني واآلالف من الدرب واملسالمني يف أخغانستان والدراق 
وليبيا وساوريا واليمن ومارص و... و... و...، َوتتليص تلك 
السياساُة يف »اسارتاتيجية املصالح األمريكية« َووسايلتها 
األساساية يف ذلك لل القوه وقوة الساالح التل تتحول بحد 
ذاتهاا إىَل مصادر للمرشوعياة ويتحول خيهاا االغتصاب إىَل 
حياازة وتتحاول الحياازة إىَل ملكية. وقد جااء يف واحد من 
تقاريار رشكة )والياة( خرجينيا مكتوب سانة ل162ف »إن 
الياالص من الهنوع الحمر أرخُص بكياري من أية محاوالت 
لتمدينهم، خهم لمج، برابرة، ُعاراة، متفرقون جماعات يف 
مواطان ميتلفة، ولاذا يجدل تمدينهم صدبااً لكن النرص 
عليهم ساهل. وإن كانت محاولة تمدينهم سوف تأخذ وقتاً 
طويالً، خاإن إباعتهم تيترصُه، ووساائلنا إىَل النرص عليهم 
كيارية: بالقاوة، باملفاجاأة، بالتجوي ، بحارق املحاصيل، 
بتدمري القوارب والبيوت، بتمزيل شاباك الصيد، ويف املرحلة 
األخارية املطارعة بالجيااع الريداة والاكالب املدربة التل 

تييفهم؛ ألنها تنهش جسدلم الداري« 
لكذا تبنل أمريكا اسارتاتيجيتَها عىل الربح واليساارة 
عون اكارتاث لحياة البرشياة، وأمريكا اليوف لام تدد مجرع 
عولاة ولكنهاا باتات تحالفات تتشاكل وخل ماا تقتضيها 
املصالاح اآلنية للوالياات املتحدة وتماارس نهجها الدموي، 
املتالعاب، والدنياف الذي عايت عنه يف البداية ضاد الهنوع 
الحمار ثام ضاد خيتنااف، إن لاذه التحالفات تاكاع تكون 
ثابتاه مناذ عقوع باساتيناء بدض التغاريات الطفيفة التل 
قد تطارأ ومنهاا تحالفهاا ضد اليمن ويشامل السادوعية 
عموعلاا الفقاري يف الارشق األوساط ورأس حربتهاا يف 
حروبهاا االساتحواذية والتوسادية وكذلك بقياة امللكيات 
اليليجية التل تدتمد يف بقائها أَيْضاً عىل الهيمنة الدسكرية 
األمريكياة، وبريطانياا الدظماى بدقليتهاا االساتدمارية 
وتركياا  وإمياطوريتهاا،  ساطوتها  بداوعة  ومطامدهاا 
التل انهاارت ميططات وآماال أرعوغاان يف تحويل حركة 
اإلخاوان إىَل القوة الجديدة التل ساتحكم الدالم اإلْسااَلمل، 
َورشكتهاا الياصة بالك ووتر التل عاثت يف الدراق خسااعاً، 
وتنظيام اإلخوان املسالمني صاحب الدعم الغربل السايل 
والدالقات الدبلوماساية القوية واملتينة م  االنظمة امللكية 
اإلْساَلمية املؤيدة للغرب يف اليليج واألرعن، وتنظيم القاعدة 
الذي تسالم قيااعة الدمليات األمريكية يف الحارب األخغانية 
ووضدت تحت ترصخه ُكّل امكاناتها التكنولوجية، وتنظيم 
عاعش الجيل اليالث للقاعدة والذي أَْصبَح الجناح الدسكري 
القوي يف لذا التحالاف، وإرسائيل صاحبة املصلحة الكيى 

من رصاعاات الدالم الدربل، وبدض ساذج الدرب كاملغرب 
واألرعن ومرص والساوعان وخلسطني وحركة حماس... إلخ 
أي ُكّل الادول والتنظيمات والحاركات والهيئات والرشكات 
التل تشاارك يف الددوان عىل اليمن بما خيهاا األَُمام املتحدة 

باإلضاخة إىَل بياعقها من اليونة والدمالء يف الداخل. 
لذا التحالف »األمريكل« لو ذاته الذي حرر أخغانساتان 
من السالم االجتماعل، وأساقط الحريات يف ليبيا، وانهارت 
أماماه ساياعة الداراق ونهضته، ويحااول جالاداً تحرير 
ساوريا من االكتفاء الذاتل، ويسادى بقوة إلنهاء التدايش 
السالمل يف اليمان، من يتاب  خط سارية يجاده يف ُكّل مرة 
يساتهدف كيان الدولة ومؤسسااتها ويتدماد تدمري بنيتها 
التحتية ويركز عىل نساف مؤسسااتها الدسكرية والقضاء 
عىل السالم االجتماعل وإثارة الندرات واليالخات الُهوياتية 
ويرتكاب املجاازر بحال الشادوب يف ُكّل أرض يبحاث خيها 
عان موطئ قادف ليدازز وجوعة واساتحواذه عاىل مكامن 
اليروات مما يسااعده عىل االنفراع بحكم الدالم والسايطرة 
عليه، لقد بات يشاكل قبله وىّل املجرمون وجولهم شطرلا 

يتحسسون رضا حكامها وحمايتهم.
ويف حاني أن الدادو الحقيقال للدارب واملسالمني لاو 
االغتصااب اإلرسائيايل يف خلساطني خاإن الدمال الدربال 
واإلْسااَلمل يذلب عائمااً خلف الحاروب األمريكية اليفية 
بميططاتهاا املحكماة وباإرشاف عربل وإْسااَلمل حازف 
وتمويل خليجل سيل وحشد للساالح وتجنيد للمتطوعني 
شاديد الهمة والدزف، وكل الشاوالد تقول إن شاباباً عربياً 
وإْسااَلمياً يضي  نفساه وحياته ولدخه مقاتاالً يف مدارك 
ال ناقاة له خيهاا وال جمل، خيااض حرباً يف اخغانساتان ال 
مدناى لها ضد طرف لم ييبات عدوانه ال عىل الدرب وال عىل 
املسالمني، لكنه اتهم باإللحاع واختص بالدقاب رغم وجوع 
كيريين غرية يف عالم ضاع مناه الكيري من اليقني، واندخدوا 
نحاو الحرب الدراقياة اإليرانية التل سادت االسارتاتيجية 
األمريكياة إىَل رضب البلَديان مداً واساتهالك قاوة بلَدين ال 
يمكان االطمئناان إليهما مداً عاىل املدى الطويال وأخذا ما 
أطلال علياه خيما بداد »بسياساة االحتواء املازعوج«، وقد 
عي عنها لنري كسانجر بقوله »لاذه أول حرب يف التأريخ 
أتمناى أن ال ييارج بددلاا منترص، وإنما ييارج طرخالا 
وكاللماا مهازوف!« خكانوا يزيدون تأجيج الناار وتزويدلا 
بوقوع جدياد كلما لدأت. ثم انتقلت الحارُب األمريكية بدد 
أحداث 11 سابتمي إىَل احتالل أخغانستان وكرّشت الواليات 
املتحادة عن أنيابها وأبرزت ميالبهاا لتدمري القوة الدراقية 
والسايطرة عىل مقدراته وثروته الكامناة وحماية خليلتها 
إرسائيل وخلل مكان جديد لتواجدلا الدساكري يف املنطقة 
ولام يكتفاوا بذلاك بال إن أَْطَماااَعهام يف تيبيات أقدامهم 
وسيطرتهم عىل الرشق األوسط الذي تبلغ مساحته 12,76 
ملياون كيلو مرت مرب  ويقا  يف ألم مناطل الكرة األرضية 
إذ يصال بني قارات ثاالث، حيث يمتد مان املحيط االطليس 
إىَل اليلياج الدربال وبحر عماان واملحيط الهندي، باساطاً 

سالطانه عىل ُكلٍّ من الشاطئ الرشقل والجنوبل من البحر 
األبيض ومساتوعباً بداد ذلك أطراف البحار األَْحَمار، ثم إن 
مفاتياَح املحيطاات والبحاار تقاُ  تحت يده، خهاو يرُِشُف 
عىل مضيال جبل طارق حياث نقطة االتصاال بني املحيط 
األطلايس وحاوض البحار املتوساط وعاىل قناة الساويل 
حيث نقطاة الوصل ما بني البحر األبيض املتوساط َوالبحر 
األَْحَمار، وعاىل مضيل باب املندب حياث نقطة اتصال بني 
املحيط الهندي والبحر األَْحَمار ومن ورائه حوض املتوساط 
خاملحياط االطلايس، أي أن حركاَة الصااعر والاوارع يف لذه 
املناخذ كلها تقُ  تحت عينه وعاخل سلطانه. وإىل جانب ذلك 
تتمتاُ  املنطقة بذخر متنوٍع ال ينَضُب من اليروات الظالرة 
والباطناة تجّمدت خيه حيث لم تجتما  بهذا التكامل يف أية 
بقدة أُْخااَرى يف الدالم، ختحرك األمرياكان بتحالفهم نحو 
ليبياا ومارص وساوريا واليمان يف ميطاط لتغياري جذري 
للمنطقاة عىل أسااس طائفل واضاح املدالم تمامااً ميلما 
حصال يف الهند عاف 7لا1ف )انقسامت إىَل ثالث عول: الهند 
وباكساتان وبنغالعش( أو يوغساالخيا )رصبيا والبوسانة 

وكرواتيا وكوساوخو والجبل األساوع وسالوخينيا(. 
واليطاة األمريكياة للتدخال يف املنطقاة تدتماد عاىل 
النَفال الطويل ميلما تدتمد سياساة املراحل خبدد اإلنهاك 
بالرضباات الجوية تسادى لتشاكيل جيش جدياد يف الدول 
املستهدخة من خالل تدريب مجموعة من مرتزقة املدارضة 
عاىل أيدي خاياء أمرياكان يف قواعاد عساكرية يف اململكة 
السادوعية أَْو األرعن أَْو تركياا، ولكنهاا انهزمات يف الدراق 
وأخغانساتان وخشالت مشااريدها يف ليبيا وتديرت يف مرص 
وانصدمات يف ساوريا وانهاارت يف اليمن ومنيات يف حربها 
بنكساة كايى خالهدف مان لذه الحارب لام يتحقل رغم 
عارشات اآلالف مان الغاارات الجوياة وصوارياخ البوارج 
الحربية، ُكّل ذلك نتيجة بساالة وشاجاعة وصموع األبطال 
من قاوات الجياش واللجاان الشادبية وثباتهام يف مواق  
الارشف والكراماة وكذلك الساند الشادبل، بال إن املداعلة 
انقلبت واساتطاع الجيش واللجان نقال املدركة إىَل األرايض 
السادوعية، مماا ألجأ التحالف إىَل االساتمرار يف نظرية قتل 
الشادوب، خذلاب ضحيتهم عارشات اآلالف من الشاهداء 
والجرحاى اليمنياني أغلبهام مان املدنياني نسااًء واطفاالً 
وكهوالً، وُعمرت اآلالف املنازل واملنشاآت الدسكرية واملدنية 
التدليمياة والصحياة والصناعية والرياضياة وعور الدباعة 
والطارق والجساور، َوبذلاك تمدان أمريكا بقتال اليمنيني 
كما قتلت وتقتل شادوب املنطقة من أخغانستان إىَل الدراق 
خسوريا وليبيا بذات األسلوب والوسائل: بالقوة، باملفاجأة، 
بالتجويا ، بالحصاار، بالحارق، بتدمري القاوارب والبيوت 
واملصانا  وصوام  الغاالل وخزانات املياه، بتمزيل شاباك 
الصيد وأجساع الصياعين، واملطاَرعة بالطائرات والصواريخ 
والقنابال الدنقوعياة والكالب البرشية املدرباة من املرتزقة 

الذين تجلبهم من ُكّل بقاع الدالم.
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وقيَمياة  أَْخاَلقياٍة 

ومهنياٍة وَقاَ  اإلعالُف 

يف  والادويلُّ  الدربالُّ 

التلفياِل  مساتنقِ  

لألخباار  والرتوياِج 

واملدنَّساة  الكاذباة 

سابيِل  يف  والزائفاِة 

واساتجداء  إرضااِء 

مالكل الذلب األسوع.

كانت القلوُب تميُل 

ااع.. حتى تراَجَ   إىَل الذلب األصفار للونِه وبريِقه اللمَّ

جماُل الذلب األصفر أماَف الذلب الجديد الذي استحوذَ 

عىل صادارة أَْطَماااع ورغبات الدالم بدون اساتيناء.. 

لقد اساتطاع رغَم ساواع لونه وَقتَامِته من اساتنهاض 

رت  ُعَوياالت من الددف واساتجلِب األموال إليها.. خُسايِّ

ألَْطَمااااع ورغباات القائماني عليها بباللة َوساذاجة 

منقط  النضري.

مان أكاِي الادول املالكاة للذلاب األساوع اململكاة 

السدوعية؛ ويرجُ  ذلك لكي مساحتها وموقدها وسط 

الجزيارة الدربية التال تتميَّز بوجوع امليازون النفطل 

الكبري واملساتمر.. لاذا املوقُ  وامليازوُن كان وال يزاُل 

تحَت مجهر أَْطَماااع ورغبات قوى االساتكبار أمريكا 

وإرسائيال.. لكنهما ال زالتا تداعباان وتتلطفان النظاَف 

اَر أرصادَة السادوعية يف البنوك  السادوعي حتاى تصفِّ

الدولية ُخُصْوصاً البنوك األُوُروبية واألمريكية.

الرتاُجُ  االقتصاعي واملايل التل شهدتُه أمريكا خالل 

السانوات الساابقة من ُحكم الرئيال األمريكل باراك 

أوباما جارَّاء عخوِل أمرياكا يف حروٍب مباارشٍة يف عدع 

من املناطل كأخغانساتان والدراق أجهضات االقتصاَع 

األمريكل.. حتى جاء أوباما وأماَمه مشاكلٌة اقتصاعيٌة 

يجُب عليه َحلُّها خالَل خرتتِه الرئاسية األوىل.. خوضدها 

أماَف عينَيه وبدأ يف كيفية تحريك االقتصاع األمريكل م  

اساتمرار أمريكا يف سيطرتها عىل الشادوب، ُخُصْوصاً 

الشدوب املالكة للذلب األسوع النفط.

لقد اجتم  األساوعان سواُع الذلب السدوعي وسواع 

الرئيال أوباماا، خالَل خارتة من الفارتات مصالحهما 

واختلفات وساائلهما.. األوىل انتهجات نْهاَج تجمياِ  

األموال وتكديساها يف البناوك وتوجيهها ليدمة األرسة 

الحاكماة عون اساتيدامها يف تنمياة الباالع وتأليال 

الشادب الحجاازي.. خيما ذلاب النظااُف األمريكلُّ إىَل 

رشاء ماا يكفياه مان ميازوٍن نفطال.. ووَقاَف أماف 

مشكلة تحريك االقتصاع األمريكل.

ِخايُة النظااف األمريكل السياساية والدساكرية يف 

املنطقاة الدربية مّكنته مان إقحاِف النظاِف السادوعي 

يف كيارٍي من املساتنقدات التل جدلته يساتنزُف أمواَله 

املكدَّساَة يف بناوك أمرياكا وأُوُروباا، وليال اململكاة 

السادوعية خقاط مان َوَقاَ  يف لاذا الفاخ االقتصاعي 

األمريكال خقاط، بل جارت عوُل اليليج لال األُْخاَرى 

لنفِل املستنق  الذي أندش االقتصاَع األمريكل وتمكن 

من استداعة زماف االقتصاع املنهار.

الهاالك  نحاو  ومضيهاا  الهالكاة  اململكاة   ُ تَكايُّ

ومكابرتُهاا بددف وجاوع عالقاٍت مبارشٍة ما  أمريكا، 

َخَضَحَهااا وزيُر اليارجية األمريكال الذي أعلن مؤخراً 

أن أمرياكا رشيكٌة يف الحرِب التل تيوُضها السادوعيُة 

ضد اليمِن وقد تجاَوَز التداَوَن من الدعم اللوجساتل إىَل 

الرشاكاة واملصاري الواحد، يف محاولٍة إلخاراج رشيكها 

وأعاتهاا املتبقية يف املنطقة الدربية من عائرة املسااَءلة 

واملالَحقة القانونية.

لذا االعرتاُف كشاف عن كيرٍي من الحقائل والدالالت 

اً، وال  ٌ وليال ميريَّ أبرُزلا أن النظاَف السادوعيَّ مساريَّ

يمتلاك َحالَّ اتياذ القارار.. كما َعلَّ أن الدادوَّ الرئييسَّ 

للشدِب اليمنلِّ والقائد الحقيقل لقوات تحالف الددوان 

لاو الصهيوأمريكل، وماا النظاف السادوعي إالَّ مطيٌة 

يساتيدُمها النظاُف األمريكل لتحسنِي اقتصاِعه املنهاِر 

واستمرار سيطرته عىل الشدوب.

إجتماع األسودين.. 
واستدامة السيطرة!!

يد أمريكا والصهيونية ملوثة 
بالعدوان على اليمن

المقدم/ وليد المؤيد 
عرشة أشاهر بطولهاا وعرضها.. 
بآالِمهاا ومداناتهاا.. شاالدٌة عىل أن 
الُداْدَواَن خَقَد ُكلَّ ميراته، بل خَقَد ُكّل 
رشعياة أَْو اععااء بالرشعياة، بدد أن 
سالت عماُء األَبْريَاء وبدد أن تيتم آالف 
األَْطَفال وخقد مئات األرس- إن لم تكن 
آالف األرس- عائلهاا.. وثكلات أمهات 

وترملت نساء كيريات..
والسؤاُل األشدُّ مرارًة: ملاذا؟.. ومن 
أجال مااذا؟.. وما لال األجنادة التل 
تيدمهاا مملكاة الارش والطغياان.. 

ألدوبة أَمريكا؟.
الحال  حصحاص  أن  وبداد  اآلن 
وظهر ما كان ميفيااً أَْو لكذا تراءى 
لبداض الساذج وكيري مان املغرضني 

أن أَْلَداخاً سادوعية وراء الحارب والُداْدَوان ضد اليمن 
وشادبها الصابار املرابط وإن ُكّل االععااءات التل ظل 
إعاالف الساوء واملضلل يرععلاا حتى اليوف ما يسامى 
حماياة )للرشعية(، إىَل آخر تلك االععاءات واألكاذيب.. 
وربماا غاب عان أولئك امليدوعاني أن أَْلاَداَف الحرب 
والُدااْدَوان ضد اليمن قاد تم وضُدها يف وقت ساابل، 
ولكان األَمريكيني والصهايناة تحيّناوا الفرصة خقط 
ووجادوا مطيتَهام يف أَبْنَااء جلدتناا مان عاخلناا من 
أشاياص وقيااعات بََدت مساتددًة ألن تبيا  ُكّل يشء 
حتاى القيم واملبااعئ الوطنية والدف واإلخااء والقرابة 
مدخوعة بالغل والحقاد- وضآلة الحكمة لذا إن كانت 
بالفدال تملُك ذرَة حكمة أَْو عقال- ولقد توّلت مطابخ 
امليابارات إعاداع خطوات املؤامارة الكونية عىل اليمن 
وعىل القاوى الجديادة النظيفة التل تصّدرت املشاهد 
وعخدهاا ُحسان ظنها بشادبها وصادق مقصدلا ألن 
تتحمل أشال املساؤوليات بداد أن كاعت البلد تصل إىَل 
كارثاة محّققاة وُلوٍَّة ساحيقة مان االرتهاان.. ومن 

التبدية املفرطة..
وعندما شادرت عوائُر االساتيبارات يف أَمريكا ويف 
الكياان الصهيونل أن خطأً وطنياً خاعاالً عَخَل مدرتَك 

الدمال املساؤول يف اليمن تأكد لهاا أن ُكلَّ ترتيباتها يف 
الهيمنة عاىل ألم مجرى مالحل عاملال »باب املندب« 
والبواباة الجنوبية للمنطقاة الدربية 
والجنوب ورشق إخريقيا بل ولوسط 
إخريقياا ساارعت إىَل شاّب الفتناة 
وإىل تأجياج رشاَرة الحرب ولألساف 
الطغياان  مملكاة  يف  »الزعاران« 
نظااف  »السادوعية«  واملؤامارات 
األزماات وتصديرلا ليدخال الحرب 
والُداْدَوان ضد اليمن بالوكالة ويهدر 
الكيري من موارع شدب نجد والحجاز 
وماوارع األماة اإلساالمية عىل حرب 
عبيية ويرصف بسافه عاىل ُعاْدَوان 
طااٍغ بااٍغ يف خدماة مجانياة للدام 
سالم ولا«يهوذا االخريويس« وعبَدة 

»التلموع«.. 
واليُء األكيُر ِزرايًة وسيريًة أن 
بنل سادوع ولم ييدمون أساياَعلم 
وحلفاَءلام من األَمريكان والصهاينة يديشاون ذروَة 
االذالل يف محاوالتهام الرخيصِة إلرضااِء َمن ال يرىض 
ولان يرىض عنهم بل أنهم يرون بنل سادوع ونظاَمهم 
نظاماً خاساداً واساتبداعياً وما يقوله مرّشح الرئاسة 
األَمريكل القااعف »ترامب« خيه الكيريُ من االذالل لهذه 
األرسة امللدونة الساعرة يف َضاللها وغيها وطغيانها..

خهو يقوُل وعىل مرأى ومشاهد مان الداَلم كله من 
عىل خضائياتهم األَمريكية بما مدناه: عىل السادوعيني 
أن يدخدوا مقابل القتال عنهم والدخاع عن نظامهم..

خهال بداد لاذا مان إذالٍل ومان ضياع ميااه وجه 
الفاسادين  النظااف وحكاماه  لهاذا  ب حيااء  وتارُّ

املفسدين.. الضالني املضلني..
ماا لنا وماا لألذالء املنصاعاني للرغباة األَمريكية.. 
والدعام  والتنفياذ  التيطياط  أَمريكال  خالُدااْدَواُن 
اللوجستل.. والدعم االساتيباراتل خطائرات األواكل 
التال ترُصاُد ُكلَّ يشء يف اليمان، خيما أكيار من عرشة 
ساية استشادارية تدَمُل لنفل  أقماار صناعية تجسُّ

الهدف..
أال يكفل لذا التوجيه لكشاِف البوصلة نحو الددوِّ 

الحقيقل لليمن- األرض واإلنسان.

بعد عشرة أشهر من 
القصف.. ال عذر للجميع

صالح القرشي 
عاصفة الحزف استهدخت ُكّل يشء. 

ماذا بقل لم يقصف يف الوطن ولم يدمر؟. 
مان لام يتارضر مان عاصفاة الحازف مان اليمنياني 

املتصارعني؟ أعتقد كلهم ترضروا منها 
َمن خدمت عاصفه الحزف؟ 

كم من األشاهر َوالسنني خوق الدرشة األشهر الذي مرت 
مطلاوب لهاذه الداصفاة أن تساتمرَّ حتى تتوقاف وكيف 

بيكون وض  اليمن والشدب عندما تتوقف. 
للذيان أيّادوا واصطفاوا ما  عاصفاة الحازف يجب أن 
تساألوا أنفسكم.. لل لذا ما كنتم تريدونه من لذا التدخل 

الدسكري اليارجل؟.
ولال كنتام تتوقدون لاذا اليمان البالض مان الدمار 
واليساائر من جراء لاذه الداصفة ومدظماه ال عالقة له 

بأية صلة عسكرية؟.
لال ماا شاالدتم مان تدماري ممنهاج للبناى التحتية 
واملنشاآت املدنياة والصناعياة واملازارع وكل ما شاالدتم 
وبادون حرص لذا يوحل أن لذه الدول حرضت بجيوشاها 

للمساعدة اليمن ومساعدتكم؟
ولل ال زلتم مرصين عىل تأييد لذا الددوان؟؟ والداصفة 

ولل يرضيكم ما قد عمرته لذه الداصفة؟ 
وَمن ِمن اليمنيني استفاعوا منها؟.

 ُكّل لذه األسئلة موّجهة للجمي  اليمنيني وخاصة الذين 
أيّدوا لاذه الداصفة اإلجرامية، أما املداخدون خهم مجيون 
عاىل الوقوف وحتى النهاية ضد لاذه الداصفة ما عاف بهم 
عرق ينبض؛ ألنهم ومن البداية اختاروا الوقوف ضد التدخل 

اليارجل الدسكري والسيايس الذي يستهدف الوطن. 
يجُب عىل ُكّل اليمنيني بدون استيناء االنتقاُل من التأييد 
للداصفة إىَل كيفية التيلص منها بكل شجاعة ووعل بديداً 
عن اليصومه بينكم ألنكام كلكم مترضرون والرضر طال 
الجمي ، وكل الذين غرر بهم أحزابهم أَْو مشاييهم أَْو إعالف 
القنوات السادوعية والدربية ووعدلم باألكاذيب وساّوقوا 
لهام أن لاذه الداصفة لصالحهام ووعدولام بقصور )يف 
الرمال(، وبرغد الديش لكل يقبلوا بتأييد لذه الداصفة، أن 
يقولوا لهم توقفاوا نحن لم ندد مدكم بدد ما َحّل من عمار 

وقتل بنا جميداً يف الوطن. 
خالطريُل التل تجرُّكم وتساحبكم إلياه الداصفة مدّمر 
ومجهول وكارثل، ومساتحيٌل أن تقوَف لكم بدد ذلك قائمه 
إال بدد عقوع من الزمن، والله يدلم كيف بيكون مصريكم.
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أصبحنا تحت أقدام اليهود والنصارى ألننا أضعنا مسؤولية كربى ونبذنا كتاب اهلل خلف ظهورنا
  -  خاص

ال تيلاو محاارَضٌة للسايد حساني بدرالدين 
ِة من  الحوثال إال ويؤّكُد خيهاا أن ال مياَرَج لألُمَّ
حالة التِّيه والضياع التل تديُشاها إال بالدوعة إىَل 
القرآن الكريم، بالدوعة إىَل اإلْسااااَلف كمنظومة 
متكاملاة، بالداوة إىَل لديه الدظيام، بالدوعة إىَل 

ُف لألمة البصرية والوعل. ثقاخته التل تقدِّ
الحوثال  السايُد حساني  أن شاّيص  وبداد 
الدربياة  ااة  األُمَّ تديُشاها  التال  اإلشاكاليات 
واإلسالمية تحدث يف محارضته )ال عذر للجمي  
أماف الله( خقاال: )الحقيقة أن اليَء الذي يجُب 
أن نهتدَي باه لو القرآن الكريام، القرآن الكريم 
الذي قال الله خيه }إِنَّ َلذَا اْلُقْرآَن يَْهِدي ِللَِّتل ِلَل 
أَْقاَوُف{ )اإلرساء: من اآلية ا( وساماه بأنه لدى 

للناس لدى للداملني(.
مدتياً أن )الداوعة للقرآن الكريم لاللتداء به 
لو الطريقة الصحيحة، لو األسالوُب الصحيح، 
ال أن نظالَّ عاىل ما نحان عليه، ونفهماه أنه ُكّل 
يشء وكل ماا يطلاب منا من جهة الله سابحانه 

وتداىل(.
واستغرب السيد حسني الحوثل أن طرح لذه 
املواضيا  كالدوعة إىَل القرآن قد أصبح غريباً عن 

أنظارناا، وغريبة لدى 
الكيري منا، ُمشارياً إىَل 
ما روي عن الرساول 
)صلاوات اللاه علياه 
أناه قال  آلاه(  وعاىل 
))كياف  حدياث:  يف 
بكام إذا رأيتام املنكر 
واملداروف  مدروخااً 

منكراً((.
ويف املقابال يشاري 
الحوثل  السيد حسني 
اآلخريان  نارى  أنناا 
والنصاارى  اليهاوع 
لم مان يتحركون يف 
ميتلاف  يف  البحاار، 
الدنياا، مقاتلني  بقاع 

وعباباتهام  وطائراتهام  أسالحتهم  يحملاون 
قواعدلام الدساكرية برياة وبحرياة، خرقاً من 
الجناوع مان أَمرياكا ومان أملانياا ومن خرنساا 

وأسبانيا وكندا وميتلف بلدان الدالم الغربل.
ويف لذا الساياق تحدث السيد حسني الحوثل 
باستغراب ممزوج بالتساؤل: )لم من ينطلقون 
خاتحني! لم من يتحركون يحملون أسالحتهم يف 
اة اإلسالمية  ميتلف بقاع الدنيا!، بينما لذه األُمَّ
أماة القارآن، القارآن الاذي أراع أن ترتباى عاىل 
أن تحمال روحااً جهاعياًة، أن تحمل مساؤوليًة 
كيى، لل مسؤولية أن تدمم عين الله يف األرض 
كلها، حتى يظهر لاذا الدين عىل الدين كله، عىل 
الديانات كلها حتى يصَل نوره إىَل ُكّل بقاِع الدنيا، 
اة التل قال الله عنها مذّكراً باملسؤولية:  لذه األُمَّ
اٍة أُْخِرَجاْت ِللنَّااِس{ للدالم كله  }ُكنْتُاْم َخارْيَ أُمَّ
اْلُمنَْكاِر  َعاِن  َوتَنَْهاْوَن  ِباْلَمْداُروِف  }تَأُْماُروَن 
َوتُْؤِمنُاوَن ِباللَّاِه{ )آل عماران: مان اآلية110(، 
أصباح اآلن الحدياث عان الجهااع، الحديث عن 
املواقاف القرآنية الدملياة يف مواجهة أعداء الله، 
الحديث عن نرص عين الله، الحديث عن بذل املال 
عن باذل النفل عن الدمل أصباح غريباً، أصبح 
منطقااً نااعراً ال نسامده من وساائل اإلعالف يف 
ميتلف البلدان الدربية إال يف الناعر، وال نسامده 
من املرشادين والدلماء واملدلمني إال يف الناعر، وال 
ذكار له يف منالجنا الدراساية، وال يف ما يكتب يف 
صحفنا، أصبح غريباً أن يتحدث اإلنسان عن أنه 

يجب أن نتيذ موقفاً من أعداء الله(.
وأضااف قائاالً: )لاو نظار ُكلُّ واحد مناا إىَل 
شاشاة التلفزيون، أَْو اساتم  إىَل األخبار لسم  

بأذنيه أن لنااك خرقاً من ميتلف الدول الغربية، 
خارق مان اليهوع والنصاارى مقاتلاني، يف البحر 
األحمار ويف البحر الدربال ويف اليليج ويف البحر 
األبيض املتوساط ويف ميتلف بقااع الدنيا يف الي 

والبحر(.
ويرى السايد حساني الحوثل أن مساؤوليتَنا 
التال أراع الله لنا لال أن نقاتَلهم حتاى يكونوا 
أذالء صاغريان، مان نصل بهام إىَل عرجاة أن ال 
يفكروا أن يدملوا شيئاً ضد اإلسالف واملسلمني.

واعتي السيد حساني الحوثل أن الواقَ  الذي 
ناراه الياوف وسايطرة اليهاوع والنصاارى تميل 
)خازي للمسالمني يف الحقيقة، خازي، وتقصري 
عظيم أماف الله سبحانه وتداىل، ونبذ لكتابه، نبذ 

للقرآن خلف ظهورنا(.
وقال إن علينا أال نساتغرب إذا سامدنا أنه تم 
إنزال مجامي  من الجنوع كنديني، أَْو أسابانيني، 
ال  أخغانساتان،  يف  خرنسايني  أَْو  أَمريكياني،  أَْو 
نساتغرب أن نسامَ  أن لنااك سافناً أَمريكياة 
ولنااك خرقاً لسافن أَمريكية وخرنساية وأملانية 
وغريلاا يف البحار األحمار، وأن لنااك جناوعاً 
يدخلون اليمن وجنوعاً يدخلون الجزيرة، وجنوعاً 
يف الدراق وجنوعاً يف ميتلف بقاع الدنيا عاخل بالع 

املسلمني.

إختالق التربيرات 
لعدم التحرك

السايد  ويارشح 
الواق   الحوثل  حساني 
الاذي نديُشاه عناَد ما 
نسام  لاذه األخباار، 
التييارات  ميتلقاني 
تاارة  تحركناا  لدادف 
باستغرابنا من الحديث 
املوضاوع،  لاذا  عان 
أُْخااَرى باختالق  وتارة 
التال  التييارات  أحاد 
يطرلاا الكياري ولال: 
أيضااً  ]ملااذا اآلخارون 
لنااك  يتحدثاوا،  لام 
علماء آخارون لم يتحدثاوا![. إذا لم يتحدث أحد 
مان الدلماء قالاوا: الدلمااء لم يتحدثاوا. ومتى 
ما تحادث البدض قالاوا: الباقون أيضااً الزف أن 
يتحدثوا. خإذا لم يتحدث الكل قالوا: إذاً خالقضية 

غري رضورية.
ولتشاييص املشاكلة يارى السايد حساني 
الحوثال أن الواق  لاو: )أن النااس خيما بينهم 
يتهاعنون - إن صّحت الدبارة - الدلماء لم يرون 
أنفَساهم مدذوريان؛ ألن النااَس ال يتجاوباون، 
والناس قد يرون أنفسهم ليل لناك ما يجب أن 

يدملوه؛ ألن الدلماء لم يقولوا شيئاً.
ولنا يحذر السايد حساني الحوثال من لذه 
الوضدياة قائالً: )ألسانا متهاعنني يف ماا بيننا؟ 
لكن ياوف القيامة قد يكشاف الواق  خال ندذر ال 
نحان وال علماؤنا، قد ال ندذر أماف الله سابحانه 

وتداىل(.

من ينتظر تحرك الجميع فهو ينتظر 
املستحيل

ويدعو السايد حساني الحوثال كاخاَة أَبْنَااء 
ااة الدربية  املجتما  للتحارك ملواجهة عادو األُمَّ
واإلساالمية الاذي حاّدعه القارآن الكريام ولم 
اليهوع والنصارى متميلني يف لذا الزمان بأَمريكا 
وإرسائيال، ُمشارياً إىَل أن انتظاَر تحارك الجمي  
يَُددُّ من املساتحيل خقاال: )الدلماء قاد يكونون 
كيرييان يف أّي عارص، ومان يتوقا  أن يتحارََّك 
الدلماُء جميداً خإنه ينتظُر املساتحيَل، والتأريخ 
يشاهد بهذا، والحارض يشاهد بهذا، كانت إيران 
بلداً مليئاة بالحوزات الدلمية ومليئاة بالدلماء، 

تحارك واحد منهم وتحرك مده مان تحرك أيضاً 
مان الدلماء، وقدد كبار مان الدلماء، وقدد كيري 

من الدلماء(.
وبنفسية الناصح الصاعق يحث السيد حسني 
ااة الدربية واإلساالمية بالدوعة إىَل  الحوثال األُمَّ
الارصاط املساتقيم قائاال: )لنرجا  إىَل القارآن 
الكريم، القرآن الكريم يتحدث عن قصة نبل الله 
موىس )عليه السالف( عندما قال لقومه: }اْعُخلُوا 
اأْلَْرَض اْلُمَقدََّساَة الَِّتال َكتََب اللَُّه َلُكاْم َوال تَْرتَدُّوا 
ياَن{ )املائدة: 21(،  َعاىَل أَْعبَاِرُكْم َختَنَْقِلبُوا َخارِسِ
عندماا رخض بناو إرسائيل أمر نبال الله موىس، 
ذكار الله سابحانه وتداىل أيضااً كالَف رجلني من 
بنل إرسائيال: }َقاَل َرُجاالِن ِمَن الَِّذياَن يََياُخوَن 
أَنَْداَم اللَّاُه َعَليِهَماا اْعُخلُاوا َعَليِْهاُم اْلبَااَب َخِإذَا 
َعَخْلتُُماوُه َخِإنَُّكاْم َغاِلبُوَن َوَعىَل اللَّاِه َختََوكَّلُوا إِْن 
ُكنْتُاْم ُمْؤِمِننَي{ )املائدة: 23( ألام يذكر الله كالف 
الرجلني ويَُسطِّره ككالف نبيه موىس؟ رجالن، تلك 
ااة التل كانت م  موىس ألم يكن خيها علماء  األُمَّ
وخيها عبّاع؟ لل تتصاور نبياً من األنبياء يديش 
خارتًة م  أمته ثم ال يكون خيها علماء وعبّاع؟ ثم 
ال يكون خيهاا ُوجهاء وخيها شايصيات كبرية، 
وخيها.. ميتلف خئات املجتما  تكون متواجدة، 
لكن موقاف أولئاك وإن كانوا علمااء وإن كانوا 
وجهاء وإن كان خيهم عبّاع يدتيه الله سابحانه 
موقفاً ال قيمة له، يدتيه عصياناً له ولنبيه، لكن 
رجلني منهم: }َقاَل َرُجالِن{ لم يقل قال عاملان أَْو 
قال عابدان أَْو قال شاييان أَْو قال رئيسان }َقاَل 

َرُجالِن{.

ما يجب علينا يف الوقت الحاضر
وأشاار السايُد حساني الحوثال إىَل أن اللاَه 
سابحانه وتداىل ينظار إىَل ما يقول اإلنساان إن 
كالمه لداية وتذكري بهداياة، مدتياً أن املطلوب 
َمن يذكر الناس بما يجب عليهم، وأن ال عذر لهم 
أماف الله أن يقولوا: اآلخرون لم يتحدثوا مدنا.

وتسااءل: )لل كان عذراً لبنل إرسائيل الذين 
قدادوا أن اآلخريان منهام أيضاً - مان علمائهم 
وعبّاعلم - لم يقولوا كما قال الرجالن؟ الله ذكر 
كالف الرجلاني: }َقاَل َرُجاالِن ِمَن الَِّذياَن يََياُخوَن 
أَنَْداَم اللَّاُه َعَليِهَماا اْعُخلُاوا َعَليِْهاُم اْلبَااَب َخِإذَا 
َعَخْلتُُماوُه َخِإنَُّكاْم َغاِلبُوَن َوَعىَل اللَّاِه َختََوكَّلُوا إِْن 
ُكنْتُاْم ُمْؤِمِننَي{ )املائدة: 23( ألم يرشادوا الناس 
إىَل خطاة عمليّة ينفذون بها األمَر اإللهل بدخول 

االساتجابَة  بهاا  خيحققاون  املقدساة،  األرض 
ه الرجالن  لنبيهم والطاعة لله ولرسوله، ألم يُوجِّ
إىَل خطاة عمليَّاة؟. لاذان الرجاالن ساّطر الله 

كالمهما م  نبيه(.
ويوضاح السايد حساني الحوثال أن لنااك 
أخطااء نرتكبهاا ولها عواقاب وخيماة، ومنها 
أنناا عائماً نبحث عن املياارج والتييرات عندما 
يحدثنا البداض أَْو يذكرنا بيطورة وضدية نحن 
نديشاها، مدتياً أنك عندما تدرض )ما سامدته 
مناا عاىل اآلخريان باعتبار لال ميل لاذا عمل 
يريض الله سبحانه وتداىل؟ وأعتقد ال أحد يمكن 
أن يقول لاك من الدلماء بأن لاذا عمل ال يريض 
الله: أن تهتف بشادار التكبري لله واملوت ألَمريكا 
واملاوت إلرسائيال واللدنة عاىل اليهاوع والنرص 
لإلسالف، وأن تجند نفساك ملواجهة أعداء الله، ال 
أحد من الدلماء يساتطي  أن يقاول لك أنه عمل 
ال يريض الله. واإلنساان املسلم الحقيقل لو َمن 
اه أن يدمل ماا يحقل له رىِض الله سابحانه  لمُّ

وتداىل(.
واعتي السايد حساني الحوثل أن )لناك من 
الدلمااء من ال يتاب  األحاداث، لناك من الدلماء 
من يتمسك بقواعد يدتي نَفسه مدذوراً أماف الله 

باعتباره غريَ متمكن أن 
يدمل شيئاً، ولناك من 
الدلمااء ولام كيري من 
إذا ماا انطلال الناس يف 
أيدولام وععوا  أعماال 
جربناا  ونحان  لهام. 
كان  املاايض  يف  لاذا.. 
كيريٌ مان علمائناا بما 
إبراليم  سايدي  خيهام 
الشاهاري )رحماة الله 
علياه( وسايدي محمد 
حساني رشيف وغريلم 
من الدلماء )رحمة الله 
عليهم( ممان قد ماتوا 
وممن ال زالوا موجوعين 
لناا،  يدعاون  كاناوا 
ويؤيدونناا، ويدعموننا 

بأماوال أياف كناا نتحارك يف عااف 3اا1ف وأياف 
أعماال لاا)حازب الحال(، ولم كاناوا يرون أن 
حركتنا تُدتَيُ حركة تريض الله سابحانه وتداىل، 
وأن تأييَدلام ألعمالناا يدتاي مما يرخا  عنهم 
الدهدة أماف الله، أي أنهم أصبحوا يدعمون عمالً 
لو أمر بمدروف ونهل عن منكر، لو عمٌل إلعالء 
كلماة الله، لو عمل يريض الله سابحانه وتداىل؛ 
ألن أيَّ عالام زيدي مرتباط بالقرآن وبألل البيت 
يجُد يف نفساه كيرياً مان اإلحراجات الداخلية أنه 
ال يأُمُر باملدروف ال ينهى عن املنكر ال يجالد(.

ويدتقاد السايد حساني الحوثال أن بداض 
الدلماء يرى أن عذره يف عدف التحرك لو يدوع إىَل 
)مساألة أن لناك عذر له أماف الله، لو أن الناس 
ال يساتجيبون، أن الناس ال يقبلون، أن الناس ال 
يتحركون، خماذا يدمل، إذاً سايبقى يف بيته، لكن 
متاى ما رأى من تحارك ارتاح لاو، وانطلل لو 
لدعم من يتحرك من أجل أن يشارك ولو بتأييده، 
أن يشاارك يف عمل ياريض الله سابحانه وتداىل. 
ويدتي من األعمال التل يرى يف نفساه حرجاً أنه 
ال يقاوف بها. عندما يقاوف بدمل كهاذا، أَْو يؤيد 
ناس يدملون أعماالً كهذه يدتي نفساه يؤعي ما 

يريد الله منه(.

سبب الواقع املظلم الذي نعيشه
ويرى السايد حسني الحوثل أن عىل الناس إذا 
أراعوا أن يدرخوا أن عملهم يريض الله أن يساألوا 
الدلمااء بطريقاة صحيحة ميل: )نحان نريد أن 
نحاارب أَمرياكا وإرسائيل، نحن نرياد أن نواجه 
أعداء اللاه، نحن نرالام يتحركون عاخال البالع 

اإلساالمية ووصلوا إىَل بالعنا وإىل سواحل بالعنا، 
نريد أن يكاون لنا موقف ضدلام، لل لذا عمل 
يريض الله؟. َمْن من الدلماء الذي يمكن أن يقول 
لك: ال؟. اساأل عىل لاذا النحو وساتجد اإلجابة 

الصحيحة.
أنناا  لاو:  املساألة  خالصاة  أن  وأضااف: 
كمسلمني، أن نقارن بني أنفسنا - ولذا كما قال 
اإلماف عيل )عليه السالف(: ))متى اعرتض الريب 
يفَّ حتى رِصت أُْقَرن بهاذه النظائر(( - نحن اآلن 
يجاب أن نقرن أنفسانا باليهوع، خاإذا ما وجدنا 
أن اليهاوع لام أَْكيَار التماماً بقضايالام، أَْكيَر 
التماماً بشاؤونهم، أَْكيَر التماماً بديانتهم خإن 

لذا سيكشف بأننا أسوأ من اليهوع.
وأكاد السايد حساني الحوثال أنناا يف واقا  
مظلم أساوأ من واق  اليهوع أنناا نرى أن اليهوع 
والنصارى لم من يستذلوننا، أليل كذلك؟ أليل 
املسالمون اآلن، أليال الدارب اآلن تحات أقداف 
اليهوع والنصاارى حكومات وشادوب؟ ألم يقل 
الله عان اليهوع والنصارى أنه قاد رضب عليهم 
الذلة واملسكنة وباءوا بغضب من الله؟ لل رخدت 
الذلة واملساكنة عنهم؟. ال لم تُرخا ، ما يزالون، 
لكناا نحن مان أصبحناا أذّل منهام، من رُضبت 
ومساكنة  ذلاة  عليناا 
أساوأ مماا رضبت عىل 
لال  إرسائيال.  بنال 
تفهماوا لاذا؟. ملااذا؟ 
مساؤولية  أضدنا  ألننا 
كيى؛ ألننا نبذنا كتاب 
الله خلف ظهورنا؛ ألننا 
لم نداد نهتم بيء من 
أمار عيننا عىل اإلطالق؛ 
ولم ندد نحمل ال غضباً 
للاه، وال إباًء وشاهامًة 
أن  عربية، خدندما ترى 
ااة الدربياة واألمة  األُمَّ
أصبحات  اإلساالمية 
اليهاوع  أقاداف  تحات 
والنصاارى، وأن اليهوع 
والنصاارى حكاى الله 
عنهام بأنه رضب عليهم الذلة واملساكنة، وأنهم 
قد باءوا بغضب منه، وترانا نحن املسلمني، نحن 
الدارب تحت رحماة اليهاوع والنصاارى، أليل 
كذلاك؟. ماذا يدنل لذا؟ يدنل لذا أننا يف واقدنا، 
يف تقصريٍ أماف الله أساوأ مما اليهوع والنصارى، 
أن تقصريناا أمااف الله أشاد مما يدملاه اليهوع 
والنصاارى. ملااذا؟ ألن اللاه بداث رساوالً عربياً 
مناا، وكان تكريماً عظيماً لنا، وِمنَّة عظيمًة عىل 
الدرب أن بدث منهم رساوالً جدله سايد الرسال 
وخاتم الرسل }َلَقْد َمنَّ اللَُّه َعىَل اْلُمْؤِمِننَي إِذْ بََدَث 
ِخيِهْم َرُسوالً ِمْن أَنُْفِسِهْم{ )آل عمران: اآلية ل16( 
يِّنَي{ )الجمداة: اآلية 2(  }ُلاَو الَّاِذي بََداَث يِف اأْلُمِّ
لاؤالء األميون الذين لم يكونوا شايئاً، لم يكونوا 
رقمااً - كما يقول البدض - لم يكونوا يشاكلون 
أي رقم يف الساحة الداملية، بدث الله منهم رسوالً 
عربياً تكريماً لهم، وندمًة عليهم، وترشيفاً لهم، 
أنازل أخضال كتبه وأعظام كتبه بلغتهام القرآن 
الكريام، كتاباً جدلاه أخضَل كتباه ومهيمناً عىل 
ُكّل كتبه الساماوية الساابقة، ألم يقل لكذا عن 
القارآن الكريام؟، بلغتهم نازل القارآن الكريم، 
أراع لهام أن يكوناوا خريَ أمة، تتحارك لل تحَت 
لواء لذه الرساالة، وتحمل لذه الرساالة ختصُل 
بنورلا إىَل ُكّل بقاع الدنيا، خيكونوا لم ساعة لذا 
اة املسايطرة واملهيمنة  الدالام، يكونوا لام األُمَّ
عىل لذا الدالم بكتابه املهيمن، برسوله املهيمن، 
بموقدهم الجغرايف املهيمن، حتى املوق  الجغرايف 
لألماة الدربية لاو املوقُ  املهامُّ يف الدنياا كلها، 
واليريات، البرتول تواجاده يف البالع الدربية أَْكيَر 

من أية منطقة أُْخااَرى.

اَْلَْرِض  ِفي  ِتْد  ُجْمُجَمتََك  اَللََّه  أَِع��ِر  نَاِجِذَك  َعلَى  َعضَّ  تَ��ُزْل  الَ  َو  اَلِْجَباُل  تَ��ُزوُل 
ِاْرِم ِبَبَصِرَك أَْقَصى اَلَْقْوِم َو ُغضَّ بََصَرَك َو ِاْعلَْم أَنَّ اَلنَّْصَر ِمْن ِعنِْد اَللَِّه َقَدَمَك 

من وصية اإلمام علي البنه محمد بن الحنفية 

 أخطاء نرتكبها 
لها عواقب وخيمة، 

ومنها أننا دائمًا نبحث 
عن المخارج والتبريرات 

لتقصيرنا

 الحديث عن الجهاد، 
عن المواقف القرآنية 
العملية في مواجهة 

أعداء اهلل، عن نصر 
دين اهلل، عن بذل 

المال والنفس أصبح 
غريبًا

 أصبح غريبًا أن 
يتحدث اإلنسان عن أنه 

يجب أن نتخذ موقفًا 
من أعداء اهلل

 العودة للقرآن الكريم 
لالهتداء به هو الطريقة 

الصحيحة، هو األسلوُب 
الصحيح، ال أن نظلَّ على ما 

نحن عليه، ونفهمه أنه ُكّل 
شيء وكل ما يطلب منا من 

جهة اهلل سبحانه وتعالى
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أمااريااكااا تَاااْقاااتُاااُل َشااْدااِباال

اإلِْجاااااااَراف يف  َوتُاااابَاااااِلااااُغ 

اااِمااُد يَااأْبَااى ااْدااُب الااصَّ والااشَّ

تَااااْوِقاااايااااَ  االْساااِتاااْساااالف

َقاااااْد َجااَدااَلااتْاانَااا أمااريااكااا

اإلِْعااااااااَداف َقاااااِئااااَمااااِة  يِف 

َلاااِكااانَّ الاانَّااْصاااااَر ِلااَشااْدااِباال

األَْزالف َعاااااِصااااَفااااَة  يَااااا 

لاااياااهااااَت الاااااذِّلَّاااااُة ِماانَّااا

ِلااااُحاااايَاااااالِت األَْقاااااااااَزاف

ألَمااارياااكاااا امَلاااااااااْوَت  إنَّ 

َوالاااااااِدااااااازَُّة لااإلساااااالف

كلمات: ضيف اهلل الدريب2� -2 2016م

ِباملِْرَصاد
كلمات /ضيف اهلل سلمان

لم يزل يَطَغى علَى الناِس السؤاُل!! 
؟!  العقاُلُ للبغِي  العقَل  ق��اد  كيف 

؟!  َربَّ��اً لألعراِب  النفُط  صار  كيف 
و)ِوص��اُل(؟!  قادتُهم)سجاٌح(  كيف 

ت��دري!!  وه��يَ  عقوالً  الزيُف  ظلََّل 
غ��اي��ُة ال���ع���دواِن غ����زٌو وأح��ت��اُل 

كيف خانوا موطَن الُعرِب ُجفاةٌ؟؟!!
َوُه����ُم ل��ل��غ��رِب ف��ي ال��ش��رِق ِب��غ��اُل 

غ��زاًة أمريكا  ِحضِن  من  أتَ��وا  قد 
ع���رٌب ...ل��ك��ن لم��ري��ك��ا ِن��ع��اُل ؟!

أوه��ى ال��ي��وَم  العاصفات  أنَّ  غير 
ِجباُل!! شعبي  في  الناِس  َفِجباهُ 

ل��ل��خ��ل��ي��ج��ي��ن م���������اٌل، وس������اٌح
ول���ن���ا ف����ي ك�����لِّ م����ي����داٍن رج�����اُل

َعليِه ال��ل��َه  ع���اه���ُدوا  م��ا  ص��دق��وا 
ول���ه���ْم ف���ي���ِه إرت����ب����اٌط وأت���ص���اُل 

أمضى احل���قَّ  إن  ال��ب��اغ��َن  ��ِل  م��هِّ
زواُل.  ل��ل��ب��غ��ِي  ال��ش��ع��ِب  ف���دم���اءُ 

كيداً  النفِط  ي��اط��غ��اةَ  تكيدوا  إن 
ح��س��بُ��ن��ا ال���ل���ُه ع���لَ���ي���ِه اإلت���ك���اُل

وتُ��وْش��َك��ا  زل����زاٌل  ب��امل��رص��اِد  نحن 
تُ���ط���اُل ال  س���م���اءٌ  الرُض  ه����ذه 

��ِن ِإث���ٌم( الت���ظ���نُّ���وا)إن ب��ع��َض ال��ظَّ
ف��ب��ق��اءُ ال��غ��زِو ف��ي أرض���ي ُم��َح��اُل

َري����ٍب  دوَن  آٍت  ال���ل���ِه  ن��ص��َر  إن 
ِسجاُل واحل���رُب  ال��ل��ِه  وع��ُد  ذاَك 

إن����ن����ا ش����ع����ٌب مي�����ان�����ٌي ك�����رمٌي
القتاُل ح���اَن  وإن  ��ل��ُم  ال��سِّ أت��ى  إن 

ول����ن����ا ص����ب����ٌر وإمي���������اٌن وب�����أٌس 
وب���أيْ���ِدي���ن���ا س��ي��ن��ه��اُر ال���ض���اُل. 

ف��ي ال��وغ��ى إمي��انُ��ن��ا ب��ال��ل��ِه أق��وى 
الثقاُل ال��ص��واري��ُخ  َع��ن��ُه  ع��ج��زت 

ه��ام��ُة اإلب���رام���ِز دس��ن��اه��ا ُح��ف��اًة
وط���وت آم���اَل أم��ري��ك��ا )ال��ط��واُل(

ُس��ع��وٍد آَل  ب��أِس��ن��ا  م���ن  ���روا  ب���شِّ
ب����ع����ذاٍب ف���ي���ه خ������زٌي َووبَ���������اُل. 

ل���ْم ول����ْن ت���ق���دَر أَم���ِري���ك���ا ل��ش��يٍء
ِح����َن ي��أت��ي��ه��م ب��أي��ِدي��ن��ا ال��نَّ��ك��اُل

ا في)اإِلْسراِء(َحّقً اللِه  َوع��ُد  نَحُن 
َحاُل الرِّ يَمِضي  ِبنَا  القَصى  وِإلى 

2016/1/31

نحن اليمانيون.. فمن أنتم ؟؟

أحداث فظيعة وفاعل واحد!

أحالم عبدالكافي
نحن اليُمن واإليماان والحكمة،، نحن من لذه 
البلادة الطيباة ..أرض اليمن الساديد مهاد الدزة 

واإلباء.
نحن  خاري ألل األرض خنحان أرق قلوبا وألني 
أخئادة ونحان نَفاُل الرحماان ونحن نارص الله 

والفتح القريب.
نحان نسااء  اليمن ونحن رجاله من شاهد لنا 
الرساول بكماله...أناا من شااطئ  عادن بروعته 
وجماله، وأنا من  نسايم صندااء برونقه وعالله ، 
وأنا  من أصل  مأرب  من قارعتهم رماله ،،،، بل أنا 
مان روح تدز نبض القلوب وأناا من بحر الحديدة  

وقت الغروب.
 لناا يمن الرجولاة  واألصالاة  ، خنحن أنصار 

الدين والرسالة .
نحان نقام وعيباان ونحان التارياخ ونحان 
..نحان  وقتباان  ريادان  ذو  الحضارة...نحان 

حرضموت  وسبأ وحمري وأوسان.
سالو طائراٍت كم تماعت خلدنْة ،، سالو طفلًة 

ماذا جنت أي خدلْه ، 
لناا من صموٍع عال ذكُر صددْة ،، لنا من ثرانا 
ثااَر ثاواُر جبلْة،،أنا من جباٍل شاامياٍت بَحّجْة ،، 
أناا من رواٍب باساقات كنيلْة،،أنا من شاماٍل من 

جنوٍب خإخوْة، خكٌل تمالا مدلنا لَم شملْة ،
لنا من بسااتنٍي سامونا بُحّلاْة،، خصنداؤنا يا 
ثورًة رصِت قبلْة ،، أيا موطنا يسمو عزيزا بألله .
خساحقا ملن يقتات جرما بأرضه ، وتبا ليّواٍن 
قاد بااع أصلاه، خكوناوا رساباا ياا عبيادا وقّله ، 
سانمحو عخيال باع شمساا بظّلاه،، تداعى خليٌج 
مدلهمٌّ بفساقه، تحدى يمنّا.. مرجاٌف زال عقله،،  
غادا بالتداايل مرخاا زاع غفله ،،لناا موعٌد صار 
نارا وشادله،، خهبوا كطوخاٍن رجااال بهبّْة، تفانوا 
كإعصاٍر لجرذاِن شّلْة،، بدخن لغاٍز خقد جاز قتله.
خياا موطنا عشاقناك أرضا بساهلْه ،، لنا من 
روابينا سامونا برخده، سايحيا اليمانل شااميا 

خوق قلده، وييىس عدٌو ويفنى بجمده .

محمد السقاف
- من لل الدولة التل قتلت 100000 إنساان خالل 
ياوف واحاد يف الياباان يف واحادة من كيياات مذابح 

البرشية عي التاريخ بأكمله؟
- من التل تملك أبش  مدتقل يف كل الدصور )سجن 
غونتنامو( الذي يدج بآالف البرش والدرب واملسلمني؟
- مان التال خرزت املسالمني إىل حزبني سياسايني 
)سانة وشايدة( وجدلتهام أعاداء خيماا بينهم حتى 

يتقاتلوا ألسباب مذلبية وطائفية؟
- من التل جندت آالف الدرب واملسالمني يف حربها 
يف الشيشاان بدعوى جهاع الشايوعيني )الكفرة( كل 
تطياح بيصمهاا الساوخيتل اللادوع وتساتحوذ عىل 

الدالم بمفرعلا؟
- من التل قتلت آالف البرش يف حربها عىل خيتناف؟
- من التل عبرت/سهلت لحاعثة 11 سبتمي 2001 
لتكون ذريدة للهجوف عىل الدرب واملسالمني والتنكيل 

بهم باسم مكاخحة اإلرلاب؟
- من التل قتلت الشدب األخغانل وجدلته يتكبد كل 
تلاك الحروب واملداناة بتهماة مالحقة عنارص تنظيم 

طالبان؟
- مان التل عمرت الداراق وأعدمت صداف حساني 
سايرية من املسالمني الذين يحتفلون بشادائر عيد 

األضحى؟
- من التل ارتكب عساكرلا تلك الجرائم الحيوانية 

الدنيئة يف سجن أبو غريب؟
األساوع  الدربال  للربيا   التال خططات  مان   -
واساتيدمت أحذيتهاا يف اليلياج وعىل رأساهم أبناء 
سادوع لتقسايم الدول إىل عويالت وتفكياك الجيوش 

الدربية وليكلتها حتى ال تهدع أمن إرسائيل؟
- مان التال ترعاى الكياان الصهيونال املغتصب 

وتداعي كل من يداعيه؟
 - مان التل انتجات عاعاش والقاعدة وأرسالتهم 
للذباح والتفجاري يف الداراق وساوريا وليبياا واليمن 

وبقية الدول؟
- مان التل قتلات الدراقيني والساوريني والليبيني 

باملاليني منذ عخولها؟ 
- مان التال مان عاصمتهاا أعلان الدادوان عاىل 
بالعنا والتال رصح وزيار خارجيتهاا قبل أيااف بكل 
بجاحة بأنه لن يتيىل عن حليفته السدوعية يف حربها 

مهما كلف األمر؟
- من التل تبي  السالح للددوان الباغل الذي يقتلنا 
كل ياوف والتل تمده بالطائرات واليبياء الدساكريني 
وتدعماه باإلحداثيات واأللداف بل وترشف بنفساها 

عليها من غرخة الدمليات؟
من غريلا ؟! أمريكا .. أمريكا

واآلن تارى لال يساتحل اللوف من يارصخ باملوت 
ألمرياكا؟ أف يساتحل الصفا  بالحذاء اآلخار،، الذي 
مازال ينظر ألمرياكا حتى اليوف بالعا للحرية والددالة 

وأما للسالف والديمقراطية؟
#USAStrikeKillsYemeniPeople

برنامج رجال اهلل
املقرر ألسبوعن :

)من 20 ربي  اليانل 
اىل ل جماعى األوىل(

- خطر عخول أمريكا اليمن 
- ال عذر للجمي  أماف الله

ذات الدفع املسبق
أحالم شرف الدين

من املفرتض أننا انتهينا من الحديث عن رشعية لاعي وحقيقة الددوان السدوعي وخزاعة 
عاعش والقاعدة، خكلها خفايا صارت خوق الطاولة ولم يدد يناقشها من كان له قلب أو ألقى 

السم  ولو شهيد.
علينا االنتقال إىل مرحلة تساوية الدالقات الداخلية أوال وبرعة خليل الوقت سانحا عىل 
اإلطالق لتلك املهاترات واملناوشات اللفظية التل ال تستند إىل أعبيات الحوار أو يف مكاتب الدمل 
التال ال تفتقر إىل واحد يف املئة من أخالقيات املهنة، كياف يكون من البديهل انفدال صاحب 
تدز -بحساب تدبريلم- عىل صاحب صنداء وليل لألخري أن يداخ  عن نفساه ولو من باب 
رخا  الظلم عن نفساه، ال أعري كيف لددع مان أولئك الجزف برضورة انساحاب كل املنتمني 
إىل صنداء من تدز يف حني تكتظ مدينة صنداء بألل تدز وتستقبلهم عىل الرحب والسدة.

ملااذا تصّدقاون تلك املقاط  املفيكة عاىل القنوات الفضائية ذات الدخ  املسابل ونحن يف 
عارص التكنولوجياا الصاخبة التل تتحكم يف النساخ واللصل والتزويار والتمويه وخل لوى 
لؤالء أو أحقاع أولئك؛ إنها تصفية حسابات ليل أكير؛ كيف تنجرون وراء ذلك وال تصّدقون 
الواق  املاثل أماف أعينكم والركاف الظالر أماف الديان وتصمون آذانكم عن أصوات املستغييني 

من تحت األنقاض وقد وصل الحال املوحش إىل كل حل وجرح كل قلب.
من منا لم يفقد أخا أو صديقا؟ من منا لم يحرض عزاء أو يزور جريحا؟ من منا لم يدش 
ظروخا اساتينائية أو يسام  حكايات أرباب وربات البيوت ولم يشاتكون ضيل الحال ونكد 
الحياة؛ لم ال ندرتف بفضل الله علينا ألم تسادفنا املسارية القرآنية التل علمتنا مدنى اليقة 

بالله –سبحانه وتداىل- واإليمان بقضية الوطن والدخاع عنها.

يلومون أن لم أتخذ 
»نجد« قبلًة

صالح الدكاك
 

»فأصِعِد« »يُتَعِوزك«الزماُن  لم  إذا 
وى »للتسعُوِد« و »صنِعن«إذا ماَل السِّ

معشٍر تلقاَء  ال��ذات  جبن  ��م  ميِّ و 
��ِد لطه ت��واَص��وا ش��وك��ًة ل��م تُ��َخ��ضَّ

سيوّف متى الساري استجار بحّدها
يهتِد باللمع  يستهِد  من  و  أج��ارت 

م��ي لُ��وَّ الم  ج��ئ��ت��ه  ش���ٍن  أّي  ع��ل��ى 
دي ُحسَّ أف��واه  ِفيَّ  رفاقي  أغرى  و 

ي��ق��ول��ون ثَ��نَّ��ى م��ع��ش��راً غير َرب��ِع��ِه
ل���«َم��ّران«م��ح��ت��دي أن��ي  بَ��ٍخ  فقلُت 

أتخذ«جند«قبلًة ل��م  أن  ي��ل��وم��ون 
يدي على  البعير  ب��ول  ه��ن  أدَّ لم  و 

و أّن����َي ل��م أخ��ف��ض ج��ن��اح م��ذل��ٍة
ملعتدي ش��ك��راً  ه��ل��ل��ُت  ال  و  ل��غ��اٍز 

وأّن���َي م��ا ط��أط��أُت رض��وى مطيٍة
ِد ِإذ انبطحوا في روثها جيَش ُسجَّ

كرامتي بزلفى  أمريكا  أب��غ  ل��م  و 
ت��وددي فيَض  إس��رائ��ي��ل  بعُت  وال 

خليفٍة آَل  الم���س  رف���اُق  وال���ى  و 
محمِد آَل  ال���ذات  ح��ّر  وال��ي��ُت  و 

إل��ي��ك��م ف���إن���ي راف���ض���يٌّ و إن��ن��ي
لَ��َم��ول��ًى و«ح��وث��يُّ امل��غ��اور«س��ي��دي

م��ت��ى ت��ع��ُش ت��واق��اً إل���ى ن���ار ث���ورٍة
جتد »صعدةَ« اجُللّّى لها خيَر ُموِقِد
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 متابعات فلسطينية

قوات خاصة ومستوطنون يقتحمون املسجد األقصى 

نتنياهو يأمر بتسريع 
االجراءات لهدم منازل الشهداء 

حصاد االنتفاضة: 169 شهيًدا و30 قتياًل صهيونيًا

شركة أسرتالية تحذف »إسرائيل« من خرائطها 

الصراع الدموي بن والة العهد يف السعودية 
 حسين عبداهلل* 

لم يكن مساتغَرباً أن تالحَظ شابكة الا»إن 
بال يس« األمريكياة يف تقريار بيتاه السابت 
املايض )23 يناير/ كانون اليانل( أّن التناُخَل 
عىل السالطة باني وليّل عهد السادوعية وزير 
الداخلية محمد بان نايف ووزير الدخاع محمد 
بان سالمان، جدال ُكّل منهما يتب  سياساة 
عاخلياة وخارجياة شاديدة الددوانياة إلثبات 
كفاءته، ما أثر بشاكل بالغ عىل سجل حقوق 
اإلنساان عاخل البالع ويف عول اليليج األُْخاَرى 

التابدة لها.
مساؤولون أمريكيون قالوا للا»أن بل يس« 
إّن اتبااع األمرييان سياساة عدوانياة يأتل يف 
وقت يدانل خيه امللك سالمان من اليرف، خهو 
اضطار خالل لقائه وزيار اليارجية األمريكل 
جاون كاريي إىَل الرع عىل األسائلة مان خالل 
إجاباات كان يُرسالها له أحد مسااعديه الذي 
يجلل يف غرخة مجاورة، عي جهاز »آيباع«.

عاىل  أميلاة  األمريكياة  الشابكة  وتُقادف 
السياسة الددوانية امُلتبّدة، كوقوف محمد بن 

سالمان وراء قرار شّن الحرب عىل اليمن، وأّن 
محماد بن نايف لاو الذي عخا  باتجاه تنفيذ 
حكام إعداف الشايخ نمر النمار، يف اليانل من 

شهر يناير/ كانون اليانل الحايل.
وكان واضحاً، أّن تسّلم امللك سلمان للحكم 
يف الباالع قبال عااف كان بداياة تراجا  وض  
حقوق اإلنسان يف السدوعية وتوابدها من عول 
اليلياج )الفااريس( إىَل مرحلة بالغة الساوء. 
خسلمان، بدكل أسالخه، لم يبدأ عهده بإعالن 
الدفو عن النشاطاء واملدارضني السياسايني 
السلميني الذين تقّدر منظمات حقوقية، بينها 
جمدية الحقوق املدنية والسياساية »حسم«، 

عدعلم باآلالف.
ال يوجاد حديث يف السادوعية عن تحساني 
سجل حقوق اإلنسان وإطالق رساح املدتقلني 
إىَل  تفايض  سياساية  إصالحاات  إعخاال  أو 
مشاركة شدبية يف صناعة القرار. خطاب امللك 
السانوي أماف مجلل الشورى )يدنّي أعضاءه 
امللاك( خال مان أي كالف عن اإلصاالح واكتفى 
برتعيد »كليشايهات« من ناوع أن بالعه تُحكم 
بالرشيدة، خيما زعم ابنه ويل ويل الدهد محمد يف 

لقاء صحايف ناعر م  مجلة »اإليكونوميسات« 
الييطانياة أن حكومته تميل الشادب، ناعتاً 
الشايخ النمار با»اإلْرَلاابل«. كماا اعتي أن 
وض  املرأة يف البالع جيد، ميراً خشل حكومته 
يف توخري عمل للنسااء بأنهّن يرغبن بالجلوس 
يف املنازل لرعاياة األطفال، األمُر الذي تسابب 

بغضب الدديد من الحقوقيات يف اململكة.
ال شاك أن حديث ابان سالمان كان تزويراً 
للواق . يقول إّن املرأة يُسامح لها بالسفر من 
عون إذن ويل أمرلاا يف حال بلغت سانّاً مدينة! 
أما بالنسابة للحرب عىل اليمن، التل تساببت 
بكاوارث إنساانية كايى يف أخقار بلاد عربل 
ولاّدعت تقريباً نصف ساكانه باملجاعة وخقاً 
لألَُماام املتحدة، خقال إّن قارار الحرب لم يكن 
قراره بل صدر عن »مؤسساات الدولة«، ولو 

ال يدلم متى تنتهل.
الداخلياة  الدهاد ووزيار  إىَل ويل  بالنسابة 
محمد بن ناياف، خلم ينل أن ينتقم من أحمد 
الدبيد الذي اتهام الحكومة يف لقاء مبارش م  
األماري وثقته كاماريات التلفزيون يف نوخمي/ 
ترشيان اليانال املاايض، بأنها تشاارك يف قتل 

الشايدة، مان خاالل الصمت عاىل التحريض 
ضدلم وتكفريلم يف وساائل اإلعالف الرسمية. 
خوجئ الدبيد، ولو شاقيل ألحاد قتىل تفجري 
مساجد بلدة القديح اإلْرَلاابل، منذ أسبوعني 
برجاال ابان ناياف يقتحماون مدرساة ابان 
القيام يف سايهات التال يدمال خيها مدرسااً 
ويقتاعوناه إىَل مكان مجهاول، ولو حتى اآلن 
ال يُدرف مصريه. كذلك، أمر ابن نايف باعتقال 
الناشطة سامر بدوي، منتصف الشهر الحايل، 
قبال أن يُطلل رساحها بكفالاة، بدد رع الفدل 
الدولياة الغاضبة التل تسابب بهاا اعتقالها. 
وكأنه لام يكن كاخياً اعتقاال زوجها املحامل 
وليد أبو اليري وشاقيقها املادون رائف بدوي، 
اللاذان يقضياان مناذ أكير من ثالث سانوات 

عقوبة بالسجن ترتاوح بني 10 و15 عاماً.
يف البحريان املجااورة التال ورث إعاراتهاا 
»أمنيااً« محماد بان ناياف عان والاده وزير 
الداخلياة »الراحال« ناياف، قاررت حكوماة 
املناماة األسابوع املاايض توجيه تهام جديدة 
ألمني جمدياة الوخااق املدارضة الشايخ عيل 
سالمان، املدتقل مناذ عااف، كالتحريض عي 

موق  »تويرت«.
اختار النظاف البحرينل، بتحريض سدوعي 
واضاح، املواجهاة املفتوحاة ما  املطالباني 
باإلصاالح السايايس واملداخداني عان حقوق 
اإلنساان. حتى السجناء السياسيني يف مدتقل 
جو، خقاد أصدرت محكماة بحرينية منذ أياف 
ضاد 57 منهم، أحكاماً إضاخية بالساجن ملدة 
15 عاماً، بسابب اعتصاف نفذوه الداف املايض 
احتجاجاً عىل أوضاع املدتقل غري اإلنسانية.

يأتال لاذا كله يف ظاّل صمات، إن لم يكن 
تواطؤ أمريكل وبريطانل. خواشانطن واخقت 
مؤخراً عىل بي  أسالحة للسدوعية بنحو مليار 
عوالر، خيماا باعات بريطانيا للريااض قنابل 
بمليار جنيه إسارتلينل يُفرتض أن تُساتيدف 
يف حارب اليمان، وذلك بداد أقل من شاهرين 
من إعالن لندن تشاييد قاعدة عساكرية لها يف 
البحرين، لل األوىل يف املنطقة منذ 0ل عاماً.

 * المدير التنفيذي لمنظمة »أميركيون 
من أجل الديمقراطية وحقوق اإلنسان في 
البحرين« - األخبار البيروتية

إقتحم عدٌع من املستوطنني وقوات 
الددو الياصة، اليالثاَء اآلنَف، باحات 
املساجد األقىص، وذلك تحت حراساة 
مشادعة من قبل قاوات الدادو، خيما 

تصدى املصلون لهم بالتكبري. 
وقامت مجموعة مان قوات الددو 

الياصة بتصوير املسجد القبيل. 
املقدسايني  مان  الدارشات  وكات 
املحكماة  أمااف  صباحااً،  اعتصماوا 
القادس،  يف  »اإلرسائيلياة«  املركزياة 
تضامناً م  األسرية إرساء الجدابيص، 

مطالبني باإلخراج الفوري عنها.

قالت مصاعر »إرسائيلية«، إن رئيل الوزراء »اإلرسائييل« بنيامني نتنيالو أَمَر جهات »إرسائيلية« 
بتري  اإلجراءات لهدف منازل الشهداء، خاصًة منفذي الدمليات االستشهاعية. 

وأضاخات املصااعر، أن نتنيالاو أصدر لذه التدليماات بدد أن أعَرَب عن عادف رضاه من الوترية 
البطيئة لهدف منازل الشاهداء، خالل ترؤساه مصل  األسبوع، جلسة مشااورات، وتقييم لألوضاع 

بهذا الشأن بمشاركة جهات سياسية وأمنية رخيدة املستوى.

إحصائياة،  مدطياات  أظهارت 
 30 ومقتال  ا16 شاهيًدا  استشاهاع 
صهيونياً ما  عخول انتفاضة القدس 
شهرلا اليامل، وسط مؤرشات عىل 
اساتمرار زخمها امليدانال وعملياتها 
الفدائياة رغم تراج  نقااط املواجهة 

الشدبية.
وأخااع املركاز الفلساطينل لإلعالف 
أن مركاز القادس لدراساات الشاأن 
عارض  واإلرسائيايل،  الفلساطينل 
حصاع االنتفاضة، يف عراساة شااملة 
لكاخة سااحات املواجهة، يف خلسطني 
التارييياة مان األرايض املحتلاة عاف 
8لا1 ماروراً بالقدس والضفة وغزة، 
مدتاياً،  مقاومااً  حضاوراً  مساجالً 

وتواصالً يف األحداث.
ووخال الدراساة، بلغات حصيلاة 
أعمال املقاوماة عىل األرض، 30 قتيالً 
صهيونيااً وإصاباة 13ل آخار، يف 1ا 
عملية إطالق ناار، و0ا عملية طدن، 
و50 عملية تام إحباُطها، ول2 عملية 
7ا38  اعتقاال  علال، خيماا رصاد 

شيًصا يف األرايض الفلسطينية.   
عادَع  أن  اإلحصائياة  وأظهارت 
شاهداء انتفاضاة القادس بلاغ ا16 
شاهيًدا، أحدلم استشاهد يف املدتقل، 
وتباني أن محاخظاَة اليليال تصدرت 

قائماة املحاخظاات يف عدع الشاهداء 
بواق  50 شهيداً.

وبيّنات الدراساة أن عدَع الشاهداء 
من األطفال بلغ 33 شهيداً بنسبة ا1 

%، خيما سجل استشهاع 7 نساء.

وأشارت اإلحصائية إىَل أن االحتالل 
ال يازال يحتجز 10 جيامني لشاهداء، 
يرخاض تساليمهم لذويهام، يف حاني 
ارتقى ل2 شهيداً خقط منذ بداية الداف 

الجديد 2016.

  -  متابعات

حذخات رشكاة اسارتالية اسام الكيان 
املطبوعاة  خرائطهاا  عان  »اإلرسائيايل« 
واساتبدلتها بفلساطني، ما تسابب بأزمة 
حااعة باني أوسااط املداخدني عان الكيان 

»اإلرسائييل«. 

الديياة،  »الساابدة«  القنااة  وقالات 
تايباو املتيصصاة يف  إن »عماالء رشكاة 
القرطاساية الحظاوا يف الا 21 من الشاهر 
املاايض أن الرشكة نارشت عىل صفحتها يف 
»خيسبوك« خرائط جديدة وتحمل خلسطني 
بدالً من »إرسائيل«، األمر الذي أثار حفيظة 

املتابدني من املداخدني عن الكيان«. 
ونقلت القنااة انفداالت بدٍض من أولئك 

»الغاضباني« قولهام إنهام بديوا برساائل 
سايتوقفون  بأنهام  األسارتالية  للرشكاة 
عان رشاء منتجاات الرشكة، وسايدملون 
عاىل التحرياض ضدلا، إذا ملا تساحب تلك 
اليرائط وتصححها عي حذف »خلسطني« 

بدالً عن »إرسائيل«. 

كما كتاب أحدلم يف رساالة إىَل الرشكة 

قائاالً: »ملااذا محوتام إرسائيل عان كوكب 
األرض؟«. 

لكان الضغاوط التال مارساها لاؤالء 
بالرشكاة  عخا   لا«إرسائيال«  املؤيديان 
املقاطداة  خشاية  ملطالبهام  لالساتجابة 
التجارياة وإبداع تهمة »مداعاة الساامية« 
التل حاولوا إلصاقها بالرشكة، ولم تتوقف 
عناد ذلك خحساب، بل اتيذت قاراراً بوقف 

طباعاة اليرائاط بداد أن لادعت جماعة 
أُْخااَرى مؤيادة لفلساطني باملقاطدة لل 

األُْخاَرى. 
إنهاا  لهاا،  رٍع  يف  الرشكاة  قالات  كماا 
اساتدانت برساوف خرائاط وخال تصاميم 
»مريكاتور« التل تداوع إىَل نحو 156 عاماً، 
أي قبل قياف »إرسائيل« أصالً، ولم تكن تلك 

املنطقة تحمل سوى اسم خلسطني.

العدو يمنع رفع األذان يف املسجد 
اإلبراهيمي 55 وقتاً الشهر املنصرم 

مندات سالطاُت الدادو »اإلرسائيايل«، رْخاَ  األذان يف املساجد 
اإلبراليمل يف مدينة اليليل 55 وقتاً خالل شهر يناير املنرصف.

وقال وزير األوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف اععيل، يف 
بيان صحفل يوف اإلثنني: إن لذه املمارسات تأتل يف إطار مساعل 
االحتالل إلحالل الطاب  اليهوعي عىل املساجد بشتى الطرق، سواء 
من خالل من  رخ  األذان، أو من خالل إعاقة ومن  وصول املصلني 
للمساجد، إضاخاة إىَل منا  أعمال الرتميام والصيانة، والساماح 

للمستوطنني بزيارته. 
واعتي الشايخ اععيل لذه اإلجراءات تددياً صارخاً عىل حرية 
الدباعة التل كفلتها كاخة الرشائ  السماوية، والقوانني الدولية. 

وأشاار إىَل أن الددو يحاول جالداً إحكاف سيطرته عىل املسجد 
اإلبراليمل، كما حصل م  الدديد من مسااجد البلدة القديمة من 
اليليل، ما يتطلب من األمتني الدربية واإلْسااَلمية واملجتم  الدويل 

التدخل الداجل للجم لذه السياسة »اإلرسائيلية« ووقفها. 
يُذكار أن الددو من  رخ  األذان يف املساجد اإلبراليمل أكير من 

635 وقتاً خالل الداف املنرصف.

100 مليون $ من واشنطن 
ل�»إسرائيل« لكشف أنفاق غزة 

  -  متابعات
كشاف رئيال الدائارة السياساية –األمنياة باوزارة الجياش 
»اإلرسائييل«، عاموس جلداع النقاب، اليالثاء اآلنف، عن مسالمة 
الوالياات املتحادة بأكيار مان 100 ملياون عوالر، وذلاك يف إطار 
مرشوع تكنولوجل »إرسائييل« أمريكل لكشف األنفاق عىل حدوع 

قطاع غزة. 
وتطارق جلدااع خاالل مقابلاة أجرتهاا مداه إذاعاة الجيش 
صبااح اليالثاء، ملوضوع األنفاق م  القطااع قائالً إن »التقديرات 
االساتيبارية تشاري إىَل عدف وجوع أنفااق عابرة للحادوع يف لذه 

املرحلة«. 
وكان مميال وزارة جيش الددو، شاالوف غانتر، خنَد مياوف 
مساتوطنل غاالف غزة حاول ما سامدوه مؤخًرا ألصاوات حفر 
بحفاار »الكونغاو« تحت منازلهام قائالً إن »لاذه األصوات تدوع 

ملولد كهربائل«. 
وكانات القنااة الداارشة الديية نارشت السابت مقابالٍت م  
ساكان تجم  ملستوطنات قرب غزة وقد سجلوا بهواتفهم النقالة 
أصواتًا من تحت منازلهام قالوا إنها أصوات حفر ألنفاق من غزة 

ممتدة أسفل منازلهم. 
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إسرائيل تعترب وجود السيسي بالحكم أفضل صيغة لتحقيق مصالحها االسرتاتيجية
  -  متابعات

)لآرتال(  صحيفاة  يف  صهيونالٌّ  ُمحلاٌل  قاال 
اإلرسائيلياة: إّن الساييس لاو بطل »إرسائيال«، خال 
يحتااج املارء أْن يكون لديه عني ثاقبة بشاكل خاص 
حتاى يكتشاف حجام التشاجي  الدميال واإلعجاب 
اليفل الذي تّكنه النيبة اإلرسائيليّة تجاه قائد قوات 

الجارة الكيى من الجنوب.
 َوأََضااف امُلحلل يف صحيفة )لآرتل( اإلرسائيلية، 
أريياه شااخيط يف مقاٍل نارشه بالصحيفاة: كلنا م  
الساييس، كلناا ما  االنقاالب الدساكرّي، كلناا م  
الجناراالت حليقال اللحى، الذيان تّلقاوا تدليمهم يف 
الوالياات املتحدة، ونحان نؤيد حقهام يف إنهاء حكم 
زعيام منتياٍب وملتاٍح، م  أنّاه أيًضا تلّقاى تدليمه 

بأمريكا. 
ولفت شااخيط إىَل أّن محاخَل التقدير االسرتاتيجّل 
يف »إرسائيال« ترى يف توليفة الحكام القائمة حاليًا يف 
مرص، والتل تضم الدساكر والليياليني أخضل صيغة 
حكام يمكان أْن تُساهم وجوعلا يف تحقيال مصالح 
»إرسائيال« االسارتاتيجية، حيث يساوع اخارتاض أّن 
ميل لذا التحالف سايكون ذا خاعلة كبرية يف مواجهة 
الجهاات املتطّرخاة، حياث ال تمن  لاذا التحالف عن 

القياف بذلك قيوٍع أيديولوجيٍّة، عىل حّد قوله. 
وماا زال شاهر الدسال باني القالارة وتال أبيب 
مساتمًرا، وبحساب مصاعر رساميّة إرسائيليّة، خإّن 
الدالقاات باني الطرخني، وتحدياًدا يف املجاال األمنّل، 

وصلت إىَل ذروتها، وخصوًصا، بحسب املصاعر عينها، 
أّن مارص و«إرسائيال« تنظران إىَل حاركات املقاومة 
اإلْساَلميّة، عىل أنّها »عدو«، يجب »تأعيبه وتدجينه«، 
وما لدف األنفاق من قبال الجيش املرصّي، إالَّ مؤرش 

أضايفّ عىل التنسيل امليابراتل بني الدولتني.
وتقرتح عراسة جديدة صاعرة عن مدهد واشنطن، 
االساتفاعة مان اليلياج، الختاًة إىَل أّن واشانطن لم 

تحقل نجاًحا يُذكر يف تحفيز التحسينات يف الحكومة 
املرصياة أو التدديالت عىل التكتيكات الدساكرية من 
خاالل تكيياف مسااعداتها املالية م  ذلك. وشاّدّعت 
الدراسة عىل تشجي  املزيد من التداون بني »إرسائيل« 
ومارص، الختاًة إىَل أّن التداون الهااعئ بني »إرسائيل« 
ومرص يف سايناء لو مان النقاط املضيئاة القليلة يف 

املنطقة، ولكنها رغم ذلك ال تزال حساسة. 

هكذا ردت الكاتبة السعودية 
»املشيخص« على تغريدات 

القرني الطائفية! 
  -  متابعات

رعت الكاتبة ساكينة املشاييص عىل الداعية السدوعي أحمد بن 
سادد القرنل الذي كان اعتي أن ما يحاُدُث من تفجريات يف الرشقية 
لو »انتقاٌف ممن يسب الصحابة«، عىل حد زعمه، متهمة إياه بتأييد 

الدنف واإلْرَلااب.
وبحساب موقا  »عناويان«، قالات املشاييص، يف تغريادة عي 
حساابها يف »تويارت« اليالثااء: »شايدة السادوعية ال يسابون وال 
يتطاولاون.. وكالماه ترشيا  رصياح وتأيياد للدناف واإلْرَلاااب 

والفوىض يريد الحياة أن تتحول لغابة«!.

بشار الجعفري: محادثات جنيف شأن 
سوري ال دخل للسعودية فيها 

  -  متابعات
أّكاد رئيُل وخاد الحكوماة الساورية إىَل محاعثات جنيف بشاار 
الجدفري أن املحاعثات يف جنيف شاأن ساوري ال الرياض وال غريلا 

يقرران شيئاً خيها.
َوأََضاااف الجدفاري يف مؤتمار صحايف يف جنياف أن »لناك عدف 
جدية للطرف اآلخر وترصيحات باالنساحاب مان املحاعثات وكذلك 

ترصيحات ال مسؤولة من قبل السدوعيني«.
وأوضاح أن املحاعثات ال تزال يف مرحلة تحضريية وسانناقش ُكّل 
القضاياا عندما تبادأ املحاعثات غري املباارشة، ُمشارياً إىَل أننا طلبنا 
مان عي ميساتورا مدرخَة جادول أعماال محاعثات جنياف وقائمة 

املشاركني من املدارضة. 
َوأََضاااف »نلتازف بمضماون الدعاوة املوجهة إلينا مان املبدوث 
األَُمامال، أما الطرف اآلخار خيتدامل بطريقة الهاواة«، الختاً إىَل أننا 
أثرنا مساألة مشاركة »جيش اإلْساَلف« و«أحرار الشاف« يف محاعثات 

جنيف م  املبدوث األَُمامل ووعدنا باإلجابة.
وقال إن مجلَل األمن أعان تفجريات السيدة زينب وكذلك الحكومة 
الساورية والطرف اآلخر إذا كان حريصاً عىل عماء الساوريني نتوق  

أن يصدر بيانا يدين خيه لذا الدمل اإلْرَلاابل.

مقتل »املفتي الشرعي« ل� »داعش« و5 من 
معاونيه باألنبار و3 قادة بصالح الدين

القتل ذبحاً اأو حرقاً اأو جوعاً.. م�سري اأي منطقة يدخلونها
داعش تحاصر 105 آالف بالفلوجة يقتاتون على الحشائش 

منظمة الصحة العاملية تعلن فريوس زيكا حالة عاملية طارئة

  -  متابعات
ُقتال »املفتال الرشعل« لتنظيام »عاعاش« يف جزيرة 
اليالدية بمحاخظة األنبار الدراقية وخمسٌة من مداونيه 
بقصف رشقل الرماعي، بحساب ما أعلنت مصاعر أمنية 

عراقية اليالثاء.
ونقلات قنااة »الساومرية نياوز« عن رئياِل مجلل 
قضااء اليالدية يف محاخظاة األنبار بالداراق عيل عاووع 
قوله: إن »طرياَن التحالف الدويل قصف منزالً بالقرب من 
عية البو شاجل رشقل الرماعي، كان يتواَجُد خيه املفتل 

الرشعال لتنظيم »عاعش« يف جزيارة اليالدية املدعو أبو 
عجانة املرصي وعدع من مداونيه«. 

وأعلان القياعيُّ يف الحشاد الشادبل جباار املدموري، 
اليالثااء، مقتل ثالثة من أبرز قيااعات »عاعش« ضمن ما 
يسامى بواليتل صالح الديان وكركاوك يف إحباط لجوف 

التنظيم عىل حقول عالس.
وبحساب »الساومرية نيوز« قال املدموري: إن »ثالثة 
من أبارز قاعة عاعش خيما يسامى بواليتال صالح الدين 
وكركاوك قتلوا م  الدرشات من عناارص التنظيم، أمل، 
يف إحبااط لجومهم عاىل حقول عالس النفطية شامال 

محاخظة صالح الدين«.

  -  متابعات
أعلنات اللجنة الدلياا إلغاثة النازحني عن محاارصة جماعة »عاعش« 105 
آالف شايص يف قضااء الفلوجة ب محاخظة األنبار، وخيماا بينت أنهم يقتاتون 
عىل الحشاائش بسابب الظروف الحالياة، ععت القاوات األمنياة الدراقية إىَل 

السماح بدخول املواع الغذائية والطبية إىَل القضاء.
ونقال موق  »الساومرية نياوز« عن املتحدث الرسامل باسام اللجنة عبد 
القااعر الجمييل قولاه يف بيان إن »تنظيم عاعاش اإلْرَلاابل يحارص 105 االف 

شايص يف مركز الفلوجة«، ُمشارياً إىَل أنه »لم يدد لديهم شايئ يقتاتون عليه 
سوى الحشائش«.

وععاا الجمييل القوات األمنية إىَل »الساماح بدخول املاواع الغذائية والطبية 
وختح املمرات اآلمنة ليروج الدوائل باتجاه عامرية الفلوجة واملدينة السياحية 
يف الحبانية«، ُمؤّكداً أن »اللجنة الدليا إلغاثة النازحني والهالل األَْحَمار الدراقل 

تكفلتا بتهيئة مستلزمات استقبالهم من الييم واملواع الغذائية والطبية«.
وكانت قياعُة عمليات بغداع أعلنت يف وقت ساابل من يوف االثنني، عن ختح 
طارق آمنة ليروج الدوائل من قضااء الفلوجة، خيما نفت من  القوات األمنية 

الدراقية عخول املساعدات الغذائية والطبية إىَل القضاء.

  -  وكاالت
أعلنت منظمة الصحاة الداملية االثنني، خريوس 
زياكا حالاة صحية عاملياة طارئاة بداد أن باتت 
»الشاكوك قوية« بان الفريوس لو سابُب االرتفاع 
الكبري يف التشاوُّلات اليلقية لدى املواليد يف القارة 

األمريكية الجنوبية.
وقالت املنظمة إن لناك »شكوكاً قوية« بوجوع 
عالقة سببية بني خريوس زيكا الذي ينقله البدوض 
وارتفااع حاالت صغر الرأس عناد املواليد واعتيته 

»حالة صحية طارئة عىل املستوى الداملل«. 
وقالت املديرة الدامة للمنظمة مارغريت شاان 
لصحاخياني يف جنيف »عليناا أن نتحرك« موضحة 
أن اجتماع خياء الصحة الدوليني الذين يشاكلون 
لجناة الطاوارئ لادى املنظماة واخقاوا عاىل أن 
»الشكوك قوية )بوجوع( عالقة سببية بني االصابة 
بفريوس زيكا خالل الحمل وصغر الراس رغم أنها 
غاري ميبتة علميااً«. وأضاخت »اتفال الجمي  عىل 
الحاجة لتنسيل الجهوع الدولية للتقيص وخهم لذه 

الدالقة بصورة أخضل«. 

وقالات شاان إن »الياياء اعتايوا كذلاك أن 
أنماط التفي االخري واالنتشاار الجغرايف الواسا  
التال يمكنهاا نقال الفاريوس  البداوض  ألناواع 
وغياب اللقاحات واختبارات التشاييص الريدة 
واملوثوقة وعدف توخر املناعة لدى السكان يف البلدان 
املصابة حديياً، كلها تشكل أسباباً اضاخية للقلل«. 
وأضاخات أن »األعاداع الكبارية لحااالت صغار 
الرأس وغريلا من املضاعفات الدصبية تميل حدثا 
اساتينائياً وتهديداً للصحة الدامة يف أجزاء أُْخاَرى 

من الدالم«. 

قوى البحرين الثورية تعلن خطوات »العصيان املدنّي« 
  -  متابعات

أعلنت القاوى اليوريّة املدارضة يف البحرين 
خطاوات الدصياان املدناّل »عصياان النمر«، 

إحياًء لذكرى ثورة ل1 خياير 2011.
وأخااع موقا  مناماة بوسات، أن القاوى 
اليوريّاة املدارضاة ألابات بجمالري الشادب 
إلغاالق املحااّل التجاريّاة بدًءا من مسااء يوف 

الجمداة »12 خيايار 2016« يف تماف السااعة 
»8:00 مسااًء«، وحتى مسااء ياوف األحد »ل1 
خيايار 2016«. وقاال إن لاذه القوى ععت يف 
بيانهاا الصااعر إىَل إطفااء األناوار اليارجيّة 
للمناازل، ووقاف جمي  املداماالت الحكوميّة 
واملرصخيّة والتجاريّة، واالمتناع عن الذلاب إىَل 
األعمال واملهن واملدارس والجامدات، باستيناء 
الداملني يف القطاع الطبّل، خالل أيّاف الدصيان 

املدنال اليالثة، والتماّرع عىل القواناني الظاملة 
ورخاض االنصياع لها، ومن  قّوات املرتزقة من 
عخول الساحات واملياعين امليّصصة للتظالر.
وحيّات القاوى اليوريّاة »ائتاالف شاباب 
ثورة ل1 خياير، تيّار الوخاء اإلْسااَلمّل، حركة 
أحارار البحريان، حركة خاالص، تيّاار الدمل 
اإلْسااَلمّل، حركاة حّل«، املواطناني عىل وقف 
التزّوع بالبنزين ومشتقاته خالل أيّاف الدصيان 

املدنّل اليالثة، واالمتناع عن التنّقل بالسايّارات 
واملركباات، م  إخاالء كاّخة الشاوارع الدامة 
إالَّ يف الحااالت الطارئاة، والنازول إىَل ميتلاف 
ساحات البحرين ومياعينها، سيّما يف الداصمة 
املنامة ومحيط ميدان الشاهداء، واالمتناع عن 
التبّض  والارشاء وارتياع املجمداات التجاريّة 
والرتخيهيّة، أو السافر عي جر الشهيد النمر 

خالل األيّاف اليالثة.

الخارجية 
الصهيونية: 

ميزان املصالح 
يجمعنا مع دول 

عربية
  -  وكاالت

لاوزارة  الداافُّ  املدياُر  أعلان 
اليارجياة الصهيونياة عوري غولد، 
مطلا  األسابوع، يف مؤتمر سافراء 
»إرسائيال«، أن »إرسائيال لن تتيىل 
عن الجوالن يف أي اتفاق م  سوريا«، 

حسب تدبريه.
وزعم غولاد أن »إرسائيل ليسات 
يف  يحادث  ماا  يف  بالتدخال  مدنياة 
سوريا، وأنه رغم تأييد الدالم رسمياً 
إعاعة ساورية إىَل وضدها املوحد، إالَّ 

أن لناك كانتونات«.
»إرسائيال  صحيفاة  وبحساب 
ليوف«، خقد أعلن غولد أن »إرسائيل« 
لن تنساحب إىَل حادوع 67ا1. وقال 
»لذا لان يحادث. أبو ماازن يفضل 
اسارتاتيجية الجاناب الواحاد عاىل 
املفاوضات م  إرسائيال. لقد حاول 
جاون كريي تحقيل تقادف، بل تم يف 
ل201 عرض اتفااق إطار، إالَّ أن أبو 

مازن رخضه«.
يف  »الوضا   أن  غولاد  َوأََضاااف 
الرشق األوسط لم يدد يتأثر منذ زمن 
بميزان التهديد خقاط، وإنما بميزان 
املصالاح املشارتكة لددع مان الدول 
الدربياة املدتدلة. يمكان التوصل إىَل 
تفالماات ما  تلك الادول. يجب أن 
نقرر مان يتواجد عاخل الييمة ومن 

ال«.

الرياض تعرتف 
بجمع نظامها املالي 

املليارات للقاعدة 
  -  متابعات

اعرتف متحادٌث باسام وزارة الداخلية 
السادوعية باأن النظاف املايل السادوعي قد 
»اساتُِغل« لجم  املليارات لتنظيم القاعدة 
يف أخغانساتان. وقاال منصاور الرتكل، يف 
مقابلة ما  برناماج »لارع تاوك« يف »بل 
بال يس«، إن »أخراعا أقنداوا الناس بتقديم 

األموال تحت غطاء األعمال اليريية«.
كاناوا  األخاراع  »لاؤالء  أن  َوأََضاااف 
النااس باأن أموالهام تارصف  يولماون 
لألساف  ولكنهاا  واملحتاجاني،  للفقاراء 
كانات تذلاب لتمويال تنظيام القاعدة يف 

أخغانستان«.
وكان وزيار االقتصاع األملانال، زيغمار 
تمويال  مان  السادوعية  غابرييال، حاذر 
أملانياا، وععاا  املتطرخاة« يف  »الجماعاات 
السلطات يف بلده إىَل اتياذ إجراءات صارمة 
ما  »املسااجد املتطرخة«، والتال قال إنها 

ليست أقل خطورة من اليمني املتطرف.
كماا جااء يف تريباات وكيليكال أن 
الساابقة،  األمريكياة  اليارجياة  وزيارة 
لياالري كلينتون، قالات يف 2010 و2011 
إن السادوعية تمول جماعات متطرخة عي 

الدالم.
جديار بالذكار أن عوالً عديادة وخاياء 
يف  بتورطاه  السادوعي  النظااف  يتهماون 
ععم اإلْرَلااب مالياً وسياساياً ولوجستيا، 

وخاصة يف سوريا والدراق واليمن.
كماا أن مراقبني يرون أن السادوعية ال 
تتدرض لهجمات إْرَلاابية لكونها لل من 
ترعى اإلْرَلااب، وخكر اإلْرَلاابيني يتناسل 
ما  أخكار ومنالاج السادوعية ونظامها، 
وما حصل من لجمات وتفجريات إجرامية 

نُفذت ضد مساجد يف السدوعية.



 نهم.. الحفلة 
اإلعالمية انتهت!

كلمــــــة أخـــــيرة 

علي أحمد جاحز

مناذُ يوماني أَْو أَْكيَاَر 
الُدااْدَوان  وإْعاااَلُف 
َومرتزقته مشاغولون يف 
حفلاة إْعااَلمية كبرية ال 
ندري كم أنفقاوا عليها، 
َواثٌل أنهام أنفقوا مبالَغ 
طائلة، حفلاة االنجازات 
الولمية يف نهم، َوالزحف 
األسطوري عىل صنداء.

ويف الواقا  تدّوعنا أَن 
َج عاىل حفالت من لذا النوع باني الحني واآلخر،  نتفرَّ
خقاد خدلاوا حفلًة تحت شادار »تحرير تداز« وحفلة 
تحت شادار »تحريار الجوف« وأُْخااَرى تحت شادار 
»تحريار حارض وميادي« وأُْخاااَرى مضحكة تحت 
شادار »تحرير صدادة«، وتأخذ وقتَهاا الطبيدل لكن 
رَسعاَن ما تتالىش َوتتبير ليصحَو املصّفقون األغبياء 
الذيان ال يتدلمون من خيباتهم الساابقة، عىل حقيقة 
مجريااِت الواقا  وامليدان الذي ييتلاف تََمااماً عن ما 
تساّوُقه تلك الوساائل املحرتخاة يف التضليال لألغبياء 

املدمنني للوقوع ضحايا لذلك التضليل.
زعموا أنهم ختحوا جبهًة يف خرضة نهم، لكذا بقدرة 
قاعر وبدون أيَّة مقدمات قفزوا من الجدعان إىَل خرضة 
نهام، وكاناوا يف اليوف الساابل قاد احرتقاوا يف مفرق 

الجوف َوانكروا.
لكان لإلنصاف ولكال ال نكوَن بديدين عان الواق ، 
تصاّوروا يف خرضاة نهم صاورة قبال أَن يهربوا، طيب 

سيقوُل قائٌل: كيف عخلوا وتصوروا؟ 
بالطب  تساللوا من جبل صلب املحاذي ملديرية نهم 
مان الجناوب الرشقل، لكن لل يتسالل جياٌش ميالً؟ 
بالطب  ال.. الذين تساللوا لم مجموعٌة من املسالحني 
وصلاوا إىَل جبال قروع َوملح، َوخيها وجدوا خاليا نائمة 
سااعدولم يف التسالل أَيْضاً إىَل الطريل الداف يف خرضة 
نهم من الجهة الجنوبية، ولناك أطلقوا بدض القذائف 
عىل مواق  الجيش واللجان الواقدة أعىل نقيل الفرضة 

وأسفل النقيل أَيْضاً ويف مفرق الجوف.
كان الهادُف من تلاك املغامرة التل أساندت بغاراٍت 
كييفاة شانتها طائاراُت الُداْدَوان لاو صناعة ضجة 
إْعااَلمياة ال أَْكيَار، يدّوضاون بهاا لزائَمهام املتتالية 
َوكوخال  الجاوف  مفارق  يف  املوجداة  َوانكسااراتهم 
َوالجدعاان، َورَسعاَن ماا لربوا إىَل جبال صلب، حيث 

كان الجيش واللجان الشدبية ينتظرونهم.
اليطريُ يف املوضوع لو الياليا النائمة يف جبل قروع 
َوواعي ملح يف جنوب رشق نهم، أولئك ينتظرون موعداً 
أَْو خرصاًة ماا لكل يُشادلوا املوقف، َويف لاذه الدملية 
التساللية تحركاوا بالفدال، وأعتقاد أَن لاذه خرصاة 
لتطهري املنطقاة منهم َوحمايتها من أَن تكون منطلَل 

جبهة محتملة.
لكان باملجمل والحماُد لله عىل خضلاه، تبيرت تلك 
الحفلاة اإلْعااَلمية وَغداً سانصحو عىل بكاء وعويل يف 
إْعااَلف الغازو ومرتزقته.. َواآلن املداارُك يف جبل صلب 
َوالجيش واللجان الشدبية األَبَْطال تمّكنوا من السيطرة 
عىل مواق  اسرتاتيجية يف الجبل االسرتاتيجل يف َمأرب 
جبل صلب، َوأبرشكم أَن قمَة جبل صلب بيد أَبَْطالنا.

تحيٌة لكل األَبَْطاال يف جبهات القتال، وال تكفل تلك 
التحية رغم ألميتها، بل يجب أَن نرخَدلم بكل ما نملك 

من قوة، َوبالدعاء أَيْضاً .
حفظ الله اليمن من ُكّل مكروه.

 سياسية- شاملة
تصدر كل اثنني وخميل

الس���عودي حينما يُعطي بتوجيه من الَمريكي َواإلس���رائيلي لشخص هنا أَْو شخص هناك، 
عاً وال بفعل إَراَدة خير، إمنا ِلَنه  جلماع���ة هن���ا أَْو جماعة هناك قليًا من املال فهو ال يُعطي تبُرّ
يعتبُر كاس���باً بأكثر مما أعطى، إَذا اش���تراك وأعطاك املال فهو يعتبر أنه كس���ب الكثير الكثير 
وأعطاك القليل، إنه اش���ترى ثروتك التي هي أكثر بكثير مما أعطاك، اش���ترى نفس���ك وقَيَمك 
وأَْخَاقك، فصفقة اخلونة هي صفقة خاسرة، ما قدموه عظيٌم وما حصلوا عليه قليل ويسير.
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ال نرّبئ السعودية بقولنا: أمريكا تقتلنا 
عبداهلل النعمي

عندما نقول: #أَمريكا_
تقتل_الشدب_اليمنل

ال يدنل ذلاك أننا نيئ 
السادوعية مان ُعاْدَوانها 

املبارش أيها األذكياء..
وإنماا ألن أَمريكا لل 
واآلمار،  األوُل،  القاتال 

ه، وامُلرشف.. واملوجِّ
وما السادوعية ساوى 
أعاة تحركهاا أَمرياكا من 
خلف الستار بالريموت..

ولو ظللت تحّرض ضد 
ألف عااف، ما  السادوعية 
كان لتأثريك عرُش مدشاار 

ماا لو ركازت تحريضك ووّجهات بوصلة 
ه واآلمر.  اتهامك للقاتل الرئييس واملوجِّ

أما ملاذا؟؟ 
خلألسباب اآلتية: -

١- أن السدوعية تشن ُعاْدَوانها عينل 
عينك، وبشاكل مبارش وأمااف الدالم، ولم 
تدد بحاجة أَن تقوَل ألحد إنها تشن عليك 

ُعاْدَواناً.
خما تقاوف به لم يداد بحاجٍة إىَل رشح 

وال إيضاح. 
بدكال الوالياات املتحادة األَمريكية، 
املارشوع،  صاحباة  لال  أنهاا  خرغام 
واملساتفيدة من لذا الُداْدَوان، ورغم أنها 
لال املوّجهاة واآلمارة والضاغطاة عىل 
آل سادوع الرتاكاب ُكّل لاذه الحماقاات 

والجرائم بحل شدبنا.
ال  الشادوب  الدالام وال سايما  أَن  إال 
تدارف أَن أَمريكا لل مان وّجهت وأمرت 
بشن لذه الحرب الُداْدَوانية عىل بلدنا، وال 
يدلمون أنها لل َمن ترشف عىل الدمليات 
الدساكرية وبشاكل مبارش، وال يدرخون 
أنهاا لال من تقاّدف ُكّل الدعم السايايس 
واملدلوماتل،  واالستيباراتل  واللوجستل 
ولل َمن توخر الغطاء السيايس للمملكة. 
وبالتايل خإن الوالياِت املتحدة األَمريكية 
خلاف  تظالَّ  أَن  الحارص  ُكّل  حريصاٌة 
الساتار، حتى تجنب نفسها أية مسئولية 
جنائياة أَْو قانونية تجاه ُكّل الجرائم التل 

تُرتكب يف حل الشدب اليمنل.
وأيضااً حتاى تجنّب نفَساها سايط 
الدربياة  الشادوب 
التال  واإلساالمية 
الشادب  ساتتداطُف م  

اليمنل. 
وعات  إذا  سايما  ال 
وعرخات  الشادوُب 
َمان  لال  أَمرياكا  أَن 
وعرخات  الحارب،  تديار 
التال  واألبدااَع  األلاداَف 
تسادى الوالياات املتحدة 
لتحقيقهاا  األَمريكياة 
مان وراء لاذا الُدااْدَوان 
الاذي خااق يف إجرامه ُكلَّ 
الجرائام الوحشاية التال 
اساتيدمت يف حل الشادوب املستضدفة 

عي التأريخ.
وأية محاوالت لفضاح عوِرلا الرئييس 
يف لذه الحرب الُداْدَوانية عىل بلدنا مدناه 
إساقاط ورقة التاوت التل كانات أَمريكا 

تسرت بها عورتها أََماااف الدالم.
األَمريكياة  املتحادة  الوالياات  أَن   -٢
تسادى من خاالل الدخ  باململكاة لتبنل 
وشاّن لذه الحارب، تسادى لتوريطها يف 
ارتاكاب ُكّل املجاازر التال ارتكبتها بحل 
بهاا  وساتحتفظ  اليمان،  يف  اإلنَْساانية 
لتحريكهاا يف الوقات املناساب للضغاط 
عليها يف االستمرار يف تنفيذ ُكّل امليططات 

األَمريكية والصهيونية يف املنطقة..
ولل نفل السياساة التل تستيدمها 
أَمريكا حالياً م  الرئيل الساوعانل عمر 

البشري.
٣- أَن أَمرياكا لها مصالاُح اقتصاعية 
كيى يف الدالم الدربل واإلسالمل، وتياف 
عىل مصالحها من غصب الشادوب، وأيُّ 
تحريض ضدلا من شاأنه أَن يحارَك ُكّل 
الدواطاف الدينياة والقومية واإلنَْساانية 
واألخالقية م  مظلومية الشادب اليمنل، 
ولو ما سايتبلوَر إىَل سايط عارف يجرُف 

ُكّل املصالح األَمريكية يف املنطقة. 
ولذلك أَمريكا تيااف جداً جداً جداً من 
يقظة الشادوب ووعيها أَْكيَر من أَي يشء 

آخر.

الحالة اليمنية والعربية؟
 توصيف للمفكر 

زيد بن علي الوزير:  
».... ما يجري يف اليمن 
حالاٌة مأسااويٌة باكل ما 
تدنياه الكلمة مان مدنى، 
ال  شاجون  ذو  وحدياث 
يكفل خيه جواب ميترص، 
لكنل أريد أن أوضح نقطة 

مهمة ولل: 
أن ما يشااع ويذاع عن 
رصاع مذلبال لاو تييٌر 

لحرب سياسية غبية.
إننل أنظار إليها ضمن 
ما ييطاط لتفتيت املفتّت 
خداالً، وتحطيام أياة قوة 
تهادع الكياان الصهيونل، 
بداياة مان وعاد “بلفاور” 
ماروراً بكل ما كان يجري من أعمال تقوية الصهاينة وإضداف 
الجياوش الدربياة، وانتهااًء بتدماري الجياش املارصي القوي 
واليطاري عىل الدولة الصهيونية، وقد أّعى ذلك التدمري إىَل غايته 

باعرتاف مرص الدربية بالدولة الصهيونية.
ثم تدمري الجيش الدراقل، عن طريل مسااعدة أحمل مدتوه 
يف حروباه ضاد إياران والكويت، ووصلات الحالة يف الداراق إىَل 
مأسااة مروعة، ثام ما حدث ويحُدُث يف ساوريا من تحطيم أية 
مقاوماة للُدااْدَوان الصهيونال الغاصاب، ومن لاذا النمط ما 
يحاُدُث اآلن يف اليمن مان حرب عبيية تهديمياة للبرش والرتاث، 
جَّ بالسادوعية يف لذا األتاون امللتهب لو لتفكيك  ويقينل أن الزَّ

السدوعية واليمن.
وأخرياً ألفت النظر إىَل أن ما يجري عىل الساحة الدربية اليوف 
لو تكراٌر وعىل نحاو أرضَّ وأعنَف مما ارتكبه “ملوُك الطوائف” 
يف األندلال، وما خدله “ألفونساو األندلل” يحاول “ألفونساو 
الصهيونياة” أن يدمَلاه يف األرض الدربية، خمتاى يفيل الحكاف 
الدارب من ساكرتهم، وينتبهون ملا يحاك لهام. ولم يدد رساً أن 
لاذا ميططاً تمزيقياً جديداً، خهو يذاع ويكتب، ولكن الرؤسااء 
يف ساباتهم عن لاذا امليطط الرليب، ساالون، ولكن عيونهم 
عىل شادوبهم وأشاقائهم متفتحة، ورماحهم عليهم مرشعة، 

وسيوخهم خوق رقابهم مسلولة...«.

  -  خاص
يحاِرُز أبطاُل الجياش واللجان 
يف  انتصاارات  ياوف  ُكلَّ  الشادبية 
ميتلف الجبهات يف مواجهة قوات 

الغزو واملرتزقة.
وحاوَل الغازاة واملرتزقة، خالَل 
َف يف جبهات  اليومني املاضني، التقدُّ
اة يف مفرق الجوف  متددعة وَخاصَّ
ومديرياة نهم، تحاَت غطاء جوي 
كييف، لكان محاوالتهم تلك باءت 

بالفشل.
وإزاء لاذه املواجهاات حااول 
الغزاة التقدف يف الساواحل اليمنية 
لكن أبطاَل الجياش واللجان كانوا 

لهام باملرصااع، حيث اساتهدخت 
القاوُة الصاروخياة مسااء أمال 
األربدااء، ل زوارق مداعية حاولت 

التقدف باتجاه سواحل املياء.
ااة  َخاصَّ مصااعُر  وقالات 
إن  املسارية«:  »صادى  لصحيفاة 
مروحياات الغزاة شاولدت ولل 
تحّلُل خوق لذه الزواق، يف محاولة 

إلنقاذلا.
املواجهات  عاخلياً، وعىل صديد 
امليدانية أّكدت املصاعر أن الغزاَة لم 
يحققاوا أيَّ تقدُّف يف مفرق الجوف 
رغام الغاارات املكيفة، وماا يزاُل 
أبطااُل الجيش واللجان الشادبية 
ويكبّدون  بمواقدهام  يحتفظاون 

الغزاة واملرتزقة خساائَر خاعحًة يف 
األرواح والدتاع.

ويف انجااز آخار عخان أبطااُل 
الجياش واللجاان الشادبية أحالَف 
الغازاة يف منطقاة املدخاون رشق 
املحاذياة ملنطقاة  منطقاة ملاح 
الجدعان يف مأرب، وأجيولم عىل 

االنكسار والتقهقر.
أماا جبهاة سادبا بمحاخظاة 
القاوة  عّكات  خقاد  الجاوف 
مداقاَل  واملدخدياة  الصاروخياة 
اللاواء  يف  املرتزقاة  دااِت  وتجمُّ
ومجم  املحاخظة، وأجيولم عىل 
التل  املبانال الحكومياة  مغااعرة 

كانوا يحتمون بها.

حماولت يائ�سة للغزاة واملرتزقة للتقدم يف مفرق اجلوف
القوات الصاروخية للجيش واللجان الشعبية 
تستهدف 4 زوارق معادية يف سواحل املخاء
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