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حزب الحق يدعو لتعزيز جبهة 
الصمود وقبائل اليمن تشمر للكفاح 

وترفد الجبهات بالمال والرجال

 إسرائيل: 
 الجامعة العربية تفّككت 

وال اهتمام لديهم بفلسطين

سوريا تسخر من إعالن السعودية التدخل وتذّكرها 
باالنتكاسات يف اليمن والجيش املصري يف مرمى املؤامرة

مصرع 7 من بالك ووتر وجرح 39 آخرين في معارك بالعمري في تعز

مقتل 14 جنديًا سعوديًا وتدمري عربة برادلي ومصرع طاقمها وإحراق مخزن أسلحة بجيزان، وتدمري 3 عربات وطقم عسكري بعسري
طرد مرتزقة الغزاة من قرى تسللوا إليها أسفل نهم

إعالن الجبهة الوطنية ألبناء املحافظات الجنوبية ملقاومة الغزو واالحتالل

ع له بعلماء وم�شايخ ومثقفي حمافظة احلديدة يف اجتماع مو�شّ

رئيس الثورية العليا: أمريكا تتزعم العدوان والشعب اليمني يقُف جنبًا إىل جنب مع املؤسسة العسكرية للدفاع عن الوطن

املنطقة تحت السيطرة النارية

ُتعّد هذه السلسلة 
الجبلية أول مرتفٍع فوق 

سطح البحر األحمر في 
مديرية ذو باب، وُتطل 

على ُمديرية المخاء 
من جبهة الشمال، 

ومن الجنوب على خليج 
عدن، كما ُتشرف من 

الشرق على مديريتي 
موزع والوازعية، ومن 

الغرب على البحر األحمر 
ومضيق باب المندب، 

وهي تمّثل بذلك حصنًا 
بحريًا منيعًا، ُيتيح للقوة 

الصاروخية للجيش 
واللجان استهداف 

أي هدٍف ُيقترب من 
السواحل اليمنية.

 الجيش واللجان الشعبية يباغتون العدو في 
ذو باب ويطّهرون السلسلة الجبلية في العمري

ف�شل رابع حماولة زحف باجتاه ميدي و�شقوط ع�شرات القتلى من الغزاة واإ�شابة قيادات
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  - خاص:
حّقل أبطااُل جيشااا املسااوع باللجان 
الشادبية أروَع مالحم اننتصاارات يف كااة 
جبهات محااظة تدز، يف الوقت الذي عصف 
الخالاااُت بمرتزقاة الدادوان ليصاَل بهام 
األماُر لالقتتال ايما بياهم أثااَء اقتساا  ما 
أساقطته طائراُت الددوان من أموال ملوثٍة 
بدمااء إخوتهام اليمايال وأسالحٍة باعاوا 
ألجلهاا وطاهم، ابئس النمن البخس وبئس 

البي8.
وقالات مصاعُر خاّصاة لصحيفة صدى 
يف  واملرتزقاة  الغازاة  لزيماَة  إن  املسارية: 
الدماري جاءت بدد مقتال 7 من بالك ووتر 
وإصاباة ل3 آخرين يف مدارك الدمري، ولل 
التل سببت بتدجيل اننسحاب، مشريين إىل 
أن أبطااَل الجيش واللجان الشادبية عنروا 
عاى 3 جنث لقتاى من جاسايات كلومبية 

واازولية وأسرتالية.
وأكدت مصااعُر ميدانيٌة مرصَع القياعي 
اإلصالحال »طالر أحماد مهيوب« مسااَء 
أمٍس األحد 7 اناير يف اشاتباكاٍت مسالحٍة 

بال مرتزقاة حازب اإلصاالح ومجاميا8َ 
مسالحٍة سالفيٍة بماطقة قراضة بمديرية 
أن  املصااعُر  أاااعت  املاواع ، حياث  صان 
خالااٍت نشابت بال اصائال املرتزقة أثااء 
اقتساا  األماوال واألسالحة القاعماة مان 
عاعاش الُكانى السادوعية، تطاورت إَلاى 
الخفيفاة  اساتباكاٍت مسالحٍة باألسالحة 

واملتوسطة.
 وأضاات املصاعر أن القياعي اإلصالحل 
لقال مرصَعه بطلقٍة نارياٍة يف الرأس، ومن 
املدعاو  لقال  السالفية،  الفصائال  جاناب 
»عبدالفتاح إساماعيل مقبل« أحد مرااقل 
قائد جبهة الشاقب مرصعه، وسقط خالل 
كال  مان  الجرحاى  عارات  انشاتباكات 

الجانبل.
ويف الجهاة املقابلة حقال أبطال الجيش 
واللجان تقدماً كبرياً بخطًى متساارعٍة عى 

كااة جبهات القتال.
ٍ  نوعالٍّ ونارٍص اسارتاتيجل،   ويف تقادُّ
تمكان أبطااُل الجياش واللجاان الشادبية 
من تطهاري كامل سلسالة جباال الدمري، 
حياث أكادت مصااعُر عساكريٌة ميدانياٌة، 
عن تمكان قوات الجيش واللجان الشادبية 

عرص ياو  أماٍس األحد مان عحار مرتزقة 
الغزاة وعمالئهم من كااة مااطل السلسلة 
الجبلية ملاطقاة الدمري بدد مدارَك عايفٍة، 

تكللت باننتصار املبل.
 وأضااات املصااعُر أن السايطرَة عاى 
انتصااراً  تَُدادُّ  الدماري  جباال  سلسالة 
اسرتاتيجياً ونوعيا،ً حيث تُدّد لذه السلسلة 
الجبلية أول مرتف8ٍ اوق سطح البحر األحمر 
يف مديرية ذو بااب، وتُطل عى ُمديرية املخا 
من جبهة الشامال، ومن الجاوب عى خليج 
عادن، كما تُرف من الارق عى مديريتل 
ماوزع والوازعياة، ومن الغرب عاى البحر 
األحمر ومضيل باب املادب، ولل تمنل بذلك 
حصااً بحرياً مايداً، يُتيح للقوة الصاروخية 
للجيش واللجان اساتهداف أي لدٍف يُقرتب 

من السواحل اليماية.
 وتدتان موقدااً مهماً بالاسابة ملااطل 
الوازعياة ومفرق األحيوق الذي يُدساكر به 
املرتزقة، كماا أن وعورَة الِجباال تجدُل من 
مدساكر الدماري محّصاااً من اساتهداف 

الطريان.
القاوة  اساتهدات  الساياق  ذات  ويف 
واللجاان  للجياش  التابداة  الصاروخياة 

الشادبية آليتال مدرعتال لقاوات الغازو 
ومرتزقتهام يف ماطقاة مفارق األحياوق، 
وأكدت مصاعر ميدانية أن القوة الصاروخية 
تمّكات من تدمري اآلليتل بصواريخ موجهٍة 

ومقتل ُكلِّ من ايها من عاارص املرتزقة.
كما اساتهدات مداديُة الجيش واللجان 
الشدبية، يو  أمٍس األحد تجمداٍت للمرتزقة 
يف مديرياة الوازعياة، وأكادت املصااعر عن 
تحقيل إصابات مباارشٍة يف مواق8 املرتزقة 

وسقوط عدٍع ماهم ما بل قتيٍل وجريح.
كماا عّكات القاوة الصاروخياة للجيش 
داٍت ومواق8َ ملرتزقة  واللجان الشادبية تجمُّ
الددوان يف ماطقة الاشامة بدادة صواريخ 
كاتيوشاا، وأااعت مصاعُر عن تدمري آليتل 
مدرعتل تابدتال للمرتزقة وساقوط عدٍع 

ماهم ما بل قتيٍل وجريح.
القاوة  اساتهدات  كارش،  جبهاة  ويف 
الصاروخية للجيش واللجان الشادبية، يو  
أمٍس األحاد، تجمدااٍت للغازاة ومرتزقتهم 
بماطقة قميح، وأكدت املصاعر امليدانية عن 
وقوع اصاباٍت مبارشٍة يف املواق8 املستهداة 
أسافرت عن ساقوط عدٍع مان الجرحى يف 

صفوف مرتزقة الددوان.

  - خاص:
باركات األمانة الدامة لحزب الحل 
امللتقاى األول للجبهاة  اإلعاالن عان 
الوطاياة ألَبْاَاء املحااظاات الجاوبية 

ملقاومة الغزو وانحتالل.
وععات أماناة الحزب يف بياان لها 
ُكّل أَبْاَااء الوطان الراااء ومختلف 
القوى الوطاية لتدزيز جبهة الصموع 
والتحارك الجاع عاى ُكّل املساتويات 
أمريكال  السادو  الدادوان  ملواجهاة 
الغاشام عاى اليمان وطارع املحتلل 
الغازاة مان ُكّل شان يماال لاجادع 
للتأريخ أن اليمن مقانة الغزاة مهما 
التال  والتكاولوجياا  القاوة  كانات 

يمتلكونها.
 ووقفت األمانة الدامة لحزب الحل يف اجتماعها الدوري 

املادقد يو  السبت املايض برئاسة األمل الدا  حسن محمد 
زياد أما  املساتجدات عاى السااحة الوطاية والسياساية 
ا8ُ يف  ومساتجدات الجرائام التال تتوسَّ
ارتكابها قوى الددوان والغزو وانحتالل 
ُكلَّ ياو  يف ظال صمات وتواطاؤ عويل 
مشل تجاوز يف مساتواه صمتَهم تجاه 
املجازر الصهيونية بحل الفلسطيايل.

الصماوع  الداماة  األماناة  وحيّات 
اليماال  الشادب  ألَبْاَااء  األساطوري 
والبطاونت الدظيماة التال يساطرلا 
يف  الشادبية  واللجاان  الجياش  رجاال 
مختلاف الجبهاات عااعااً عان الوطن 

وذوعاً عن األرض والدرض.
وأكدت األمانة الدامة عى أن التدمري 
املماهاج للمؤسساات والبُااى التحتية 
التال طالت مؤخاراً أَْكنَر مان 15 مصاداً 
كان آخرلاا تدمري مصا8 انسامات بدمران من قبل طريان 

الددوان للمارة النانية، وقتل املدنيل، واساتهداف الحقيقة 
باغتياال القضاة عان الدمليات اإلرلابياة اننتحارية وعن 
طائارات الدادوان بالصوارياخ، ولاو ماا تدرََّض لاه مازُل 
القاايض الشاهيد يحياى ربياد وأرسته التال تام تصفيتُها 
بالكامل تجّساد وحشية الددوان وتكشاف بجالء أنه يهدُف 

إَلاى إباعة املجتم8 اليمال نستهدااه مقومات الحياة.
وأشار البياُن إَلاى الفوىض األَماية التل تشهُدلا املااطل 
املحتلاة كدادن ولحج َوماا لو حاصال من تساليم لبدض 
مااطال الجاوب للقاعدة وتمكياهاا ماها، مؤكداً أن ُكّل ذلك 
يكشف بجالء بأن الددوان استخد  ما سّماه إَعاَعة الرعية 
للقضاء عاى اليمن وأنه يدااعي ُكّل أَبْاَااء اليمن وجميدهم 
مساتهدف ن ارق بل الراااء الصامديان املقاومل وبل 

املرتزقة.
وععات األماناة الدامة ُكلَّ القاوى السياساية والوطاية 
لابذ القياعات السياساية أَْو الدسكرية التل ارتمت بأحضان 
الدادوان واملاي مدا قدماا لرعع الدادوان وتحريار الوطن 

وإَعاَعة بااء مؤسساته بمسئولية وطاية مشرتكة.

  - خاص:
عقاد أَبْاَااُء املحااظات الجاوبية، ياوَ  الخميس 
املاايض بأماناة الداصماة، امللتقاى األول للجبهاة 
الوطاياة ألَبْاَاء املحااظاات الجاوبية ملقاومة الغزو 
وانحتالل بكّل الوسائل املتاحة كأوىل املراحل الدملية 

لتحرير الجاوب من الغزو الخارجل.
وتمياز امللتقاى األول ألَبْاَااء الجااوب بالحضور 
املتاّوع أللم قياعات التيارات السياسية وانجتماعية 
يف امُلاُدن واملحااظاات الجاوبياة التال شاّدعت عى 
ألمية التحرك لطرع املساتدمر وعاارصه الداعشية 
والقاعدياة وعاوعة األمن وانساتقرار والرخاء إَلاى 

املحااظات الجاوبية.
ويف اناتتاح، رّحب رئيُس لجاة التاسيل للُملتقى 
األول للجبهاة الوطاياة ألَبْاَاء املحااظاات الجاوبية 
ملقاوماة الغزو وانحتاالل الااطل الرسامل للحراك 

الجاوبل أحمد القا8 بالحارضين يف امللتقى.
وخاطاب أَبْاَااَء املحااظاات الجاوبياة بالقول: 
»مااذا يحصال يف الجاوب؟، لال لاذه األرض التل 
أرعتام أن تساتديدولا؟، أخرجتم أَبْاَااء املحااظات 
الشامالية وقلتم أنهام محتلل، واليو  تساتقبلون 

والساوعانل  والكولومبال  والسادوعي  اإلماراتال 
ليحتلوا أرَض الجااوب من جديد!!«.. مؤكداً أنه منل 
ما بزغت الحركة الوطاية يف السبديايات من صاداء 
ساتاطلُل حركة جاوبية أخرى مان صاداء لتحرير 

الجاوب.

وأشاار القا8 إَلااى أن الجبهة مفتوحاة بحيُث 
يكاوُن ملتقى ثاٍن وثالاث وخامس من كاااة أَبْاَاء 
الجااوب للدااع عان قضيتااا األوىل القضية اليماية 
وثانيااً عن قضيتااا الجاوبية للحل السايايس الذي 
يتفال عليه يف الداخال وليس يف الخاارج.. مؤكداً أن 
امللتقى لن يسامَح لشالة من املرتزقة وبائدل الذمم 

أن يدمروا الوطن.
كما أكد أن الخزي والدار ملن يأتل بأجابل ليدمر 
بالعه.. وقال »لن ندَع السادوعيل يتمتدون بشجرة 
ع  األخوين أَْو يحتفلون يف قرص سيئون أَْو يذلبون 

لحصن الغويزي«.

من جانبه، أشاار محااظ لحاج أحمد جريب يف 
كلمة السالطة املحلياة باملحااظاات الجاوبية إَلاى 
ألمية عقد لذا امللتقى الذي يتزاَمُن م8 اننتصارات 
التال يحققهاا أبطااُل الجيش واللجان الشادبية يف 

مختلف املياعين والجبهات.

وقاال »ن نااى يف لذا امللتقاى أن نوّجاَه تحية 
إجاالل واعتازاز للرجاال الراااء خاصاة الجيش 
واللجان الشادبية وكل املخلصال يف مواق8 الرف 
واإلباء الذين يسّجلون أروع مالحم التضحية والفداء 
يف التصادي للددوان السادوعي األمريكال اإلجرامل 
الاذي اساتباح عمااء األطفال والاسااء والشايوخ 
واساتهدف باية اليمن التحتية وكل مقومات الحياة 
بأسلحة محّرمة عولياً عى مرأى ومسم8 من شدوب 
الدالم وحكامه الذين تخلوا عن مسؤولياتهم الدياية 

واألخالقية والقانونية«.
يُشااُر إَلاى أن حالًة من الغضب تساوُع الشاارَع 
اف حقيقاة مطاما8 انحتالل  الجاوبالَّ بداد تكشُّ
وكشاف زيف اععائاه بتحويال الجااوب إَلاى جاة 
نديام بداد أن حّولهاا إَلااى سادري تاأكل أَبْاَاَءلم 
بالقتل وانغتيانت، بدد تمكل الجماعات التكفريية 
اإلجرامياة مان مدظام أراضيهم التل بادأت عملية 

تحريرلا بإشهار لذا امللتقى.

ا�شتباكات طاحنة بني ف�شائل املرتزقة من اأجل الأموال ال�شعودية يف قرا�شة ومقتل قيادي اإ�شالحي

أبطال الجيش واللجان يطّهرون مثلث وسلسلة جبال العمري االسرتاتيجية بمحافظة تعز

بارك الإعالن عن امللتقى الأول للجبهة الوطنية لأَْبَناء املحافظات اجلنوبية

حزب الحق يدعو لتعزيز جبهة الصمود والتحرك الجاد 
ملواجهة العدوان األمريكي السعودي على بالدنا

إنعقاد امللتقى األوىل للجبهة الوطنية ألبناء املحافظات الجنوبية ملقاومة الغزو واالحتالل

ع له بعلماء وم�شايخ  يف اجتماع مو�شّ
ومثقفي حمافظة احلديدة

رئيس اللجنة الثورية العليا محمد الحوثي: 
أمريكا تتزعم العدوان والشعب مع 

املؤسسة العسكرية للدفاع عن الوطن
  - خاص:

 أّكاد رئيُس اللجااة النورياة الدليا محمد عايل الحوثال أن الددواَن 
األمريكال السادوعي عى بالعنا لام يتمّكن من كرس إبااء وعزة ورشف 

وشجاعة وشموخ وكرامة أبااء تهامة.
وقاال الحوثل خالل انجتماع املوّسا8 له يو  أماس األحد، بالوجهاء 
والدلمااء واألعضاء ومنقفل محااظة الحديادة مخاطباً الجمي8 :«أنتم 
تدرااون أن لذا الدادو لم يأِت بالوروع ولم يساتهدف امليااء ألنه يحوي 
مفاعاالً نووياً، أو مصاا8 الزباعي؛ ألنه يحوي أسالحًة محّرماة عولياً، 
ولم يقصف ساوق زبيد الدلم والحضارة والتقد ، زبيد اإلسال  والدلماء 
الذين لم يساتورعوا ثقااتهم ولم يكن بياهام عخالء، الذين باوا مجتمداً 
متدايشااً يؤمان باآلخر ويؤمن بالوساطية التل تباال التدايش والقيم 
امُلنى يف إشااعة الحياة وترسايخ مدالم الدين اإلساالمل الحايف الذي ن 
يدرف اإلرلاَب والذبح والحرق والسالخ، اإلساال  الابوي كما عّلماا إياه 

محمد عليه الصالة والسال «.
 وأوضاح أن مواجهة الصلف والددوان وكارسه ناب8ٌ من إيماناا بكل 
ذلك، وبهويتاا التل ن يمكن أن نضحل بها.. مؤكداً أن الددوان يستهدُف 
الحيااة باكل جوانبها من أجل كرس إراعة اليماال إن أن اليمن واليمايل 
لم يدتدوا عى أحد بل واجهوا الصلَف األمريكل الذي تبجح يف اساتهداف 

اليمايل.
وأشار إىل أن كّل الدااوين التل أتى بها الددواُن ن يمكن تنيَرلا، كما 
أن األمريكان قد عّطلوا الحواَر من موامبيك وحتى جايف، ووقفوا حجر 
عنرة أماَ  الحوار والحلول السياساية م8 الفرقاء السياسايل يف اليمن، 
وتواصلاوا مدهم ليالً ونهاراً كل ن يكون لااك حلٌّ سايايس يمال تتميز 

ايه الِحكمة اليماية وليس الحكمة الخليجية أو الفارسية.
 ولفت رئيُس اللجااة النورية الدليا إىل تددُّع صور الددوان عى اليمن 
مان القصف الجاوي والتدمري إىل ععام الجماعات اإلرلابياة وصونً إىل 
اساتقطاب املرتزقة والجياوش الخاصة كا)بالك ووتار( )والجاجويد( 
ووحدة إعارتها من اإلعارة األمريكية التل تساتهدُف الحياة وتدمرلا كما 
يحصال يف الجااوب. وأوضح أن الشادَب اليمال يقف جابااً إىل جاب إىل 
جوار إخوانه يف املؤسساة الدسكرية بكل شجاعة ويتسابقون يف الدااع 
عن الوطن وانساتقالل، ون يمكان أن ياطيلَ عى أي ُحار جرُ  الددوان 
ومروعه القاتل ووعل الااس بالفرق بل مروع الخري ومروع الر 
الذي يدّمر ويقتل من الجو واألرض، ولذلك يزيد الصموع والنبات ويتدمل 

حب الوطن.
 وأَضااف »إن أمرياكا تتّزعُم لاذا الددوان عى اليمان ولل ن تؤمُن 
بالحقوق والحريات الداملية، وما نُر مؤخراً من إضااات عن انتهاكات 
أبو غريب وغريه من الساجون يف الدراق يمنّاُل صورًة حيًة ملروع لذه 
الدولاة يف الدالم وصفرية ثقااتها يف جانب حقوِق اإلنساان وسايااريو 

انحتالل الذي تاتهجه عوماً«.
 وأشااع الحوثل بموقف أبااء محااظة الحديادة ووعيهم وثقااتهم 

وصموعلم يف وجه الددوان وتحولهم إىل صما  أمان يف وجه الددوان.
 ووّجاه رئياُس اللجاة النورياة الدليا خالَل انجتماع بتشاكيل لجاٍة 
مان قبَل السالطة املحلياة، تضم شاخصياٍت مان أباااء املحااظة من 
املشاهوع لهم بالتجرُّع والازالة لحل مشاكالت ومظالام أرايض الحديدة 
التال تدرَّضت ننتهاكاٍت خالل الفرتة املاضياة، وكّلف الجهات املختصة 
بتداُرس إشاكالية الكهرباَء باملحااظة الااتجة عن الحصار واساتهداف 

البُاية التحتية للكهرباء.
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  - خاص:
يقاُف جياُش الدادو السادوعي عاجزاً بشاكل 
غري مسابوق عن مجااراة أبطاِل الجياش واللجان 
الشادبية يف جيزان ونجران وعسري، إذ لم يرتك لهم 
الجيش واللجان موقداً نسارتعاع أنفاساهم، حيث 
تباغتهم الدبوات الااسافة والقصاف الصاروخل 
واملدادال، ايما تشاكل عملياات القااصاة اارقاً 

كبرياً يف موازين املدركة.
وبدايًة بدمليات القاص يجُد الجادي السدوعي 
نفَساه تائهاً عون مالٍذ آمن، ن يدري من أين تأتيه 
رصاصة القااصة خصوصاً يف جيزان التل شاهدت 
خاالل األياا  النالثاة املاضياة مارصَع ل1 جادياً 
سادوعياً بدمليات قااص متاوعة اساتهداتهم يف 

عدة مواق8.
جادياان  لقال  عساكري  مصادر  وبحساب 
سادوعيان مرصعهماا، أماس األحاد، برصااص 
اريال القااصة التابا8 للجيش واللجان الشادبية 
اساتهداهما يف موقَدل مندن واملدال الدساكريَّل 

بماطقة جيزان.
ويضيف املصادر أن عمليات وحادات القااصة 
اساتمرت بشاكل ااعال، حيث شاهد أماس األول 
مرصع جاديل آخرين من جاوع الددو السادوعي 
بدملياات قااص، األول يف ماطقاة تقا8 شامايل 
مافذ الطوال، والنانل لقل مرصعه خلف مدرساة 

الخوبة.
وشاهدت الجمدة املاضية مارصع الددع األكن 

مان جااوع الدادو السادوعي بدملياات القااص 
الاشطة، حيث لقل 10 جاوع سدوعيل مصارعهم 
باتجاه صحراء وساحل ميدي وغرب مافذ الطوال.
ولم تقتارص حصيلاُة قتى الجيش السادوعي 

بجيزان عى عمليات القاص، حيث لقل عدٌع ماهم 
مصارعهام بقصاف مدادل عاى موقا8 املدزاب 
الدساكري، كما لقل طاقم عربة مان طراز براعيل 
مصارعهم إثَر قصف صاروخل ومدادل استهدف 

دااً آللياات وقاوات الدادو يف بيات املشاقف  تجمُّ
بجيزان. 

واساتمرت عملياُت الجيش واللجان الشادبية 
يف جبهاات القتاال بجيازان، حياث عكَّات القاوَُّة 

يف  سادوعيل  موقدال  واملدادياة  الصاروخياُة 
الفريضاة ومندان، مما عاا8 قوات الدادو للفرار 
باآلليات، كما أعى القصف الصاروخل واملدادل إىل 

إْحاَراق مخزن أسلحة يف الخوبة.
تدماري مخازن األسالحة التابا8 لقاوات الددو 
بالخوبة رصدته كامريا اإلعاال  الحربل الذي وزع 
مشاالد تُظهار احارتاق املخازن وتصاعد ألسااة 
الااريان وأعمدة الدخان من عاخلاه، ايما تواصلت 
اننفجارات الااجمة عن احرتاق األسلحة والذخائر 

لساعات طويل.
الدادو  آلياات  تدرضات  عساري  ماطقاة  ويف 
السدوعي ملحرقة من صا8 أبطال الجيش واللجان 

الشدبية باستهداف مواق8 عسكرية.
وبحساب مصدر عسكري تمكن أبطال الجيش 
واللجان الشادبية من إْحاَراق 3 آليات خلف رقابة 
نشامة، وإعطااب طقام خلاف موقا8 الخورماة 

الدسكري.
وذكار املصادر أن طاريان الدادوان السادوعي 
األمريكل شان 11 غارة عى مدياة الربوعة وحول 
الباحة، باإلضااة إىل ثالث طلدات لطريان األباتيش 

عى املدياة وقرية الخورمة.
يُذَكُر أن الددوَّ السدوعي كان قد تدرض ألحدى 
أكان الهزائام عى ياد الجياش واللجان الشادبية 
عادماا حاول الددو اساتداعة مديااة الربوعة من 
قبضاة الجياش واللجاان، ماا عا8 طاريان الددو 
لقصاف املديااة بأكنر مان 350 غارًة لام تفلح يف 

إنهاء سيطرة الجيش واللجان الشدبية عليها.

  - مأرب:
عاى الرغاِم من مارور أربداة أيااٍ  عى رضبة 
توشاكا التل استهدات مدسكَر ماس مأرب، حيُث 
يتمرّكاُز مرتزقة انحتاالل إن أن أرساَر الرضبة لم 
تكشف كلها بدُد؛ نظراً للتكتم الشديد الذي ارضته 

قواُت انحتالل عى الحاعثة.
وتمّكات وحداُت انستطالع واملدلومات التابدُة 
للجيش واللجان الشادبية من كشاف بدِض نتائج 
رضبة توشكا والتل أشارت ملقتل ما يزيد عن 100 
وإَصابَاة 150 ومن بال القتى ضبااط إَماَراتيون 

وسدوعيون.
وعاى مساتوى خساائر مرتزقاة انحتاالل يف 
الدتاع الدساكري أشارت املدلوماُت لتدمري عرات 
املدرعاات واملداا8 املتحركاة، باإلضااة إىل احرتاق 
شااحاات محملاة بالذخارية والتال كان مرتزقة 
انحتالل يددونها لهجاو  كبري عى مواق8 الجيش 

واللجان الشدبية.

وعقاب اإلعاالن عان إطاالق الصااروخ أكدت 
األنباء أن سايارات انساداف لرعت بأعداع كبرية 
باتجااه املدساكر الذي يداد أكنَ مدساكر لتجم8 
الغازاة واملرتزقة يف الفرتة األخرية، ايما اساتمرت 

اننفجارات بداخله لوقت طويل.
ونقل القيااعيُّ بأنصاار الله أبو مالاك الفييش 
عن شاالد عيان أن 16 طقماً ول سيارات إسداف 
خرجت من مدساكر ماس بدد انفجاار الصاروخ 
مبارشة، محملًة بالقتى والجرحى بياهم ا1 قتيالً 
سادوعياً وإَماَراتياً، مشرياً إىل وجوع أنباء أن لاشم 
األحمار قد أصيب يف الرضبة وربماا يكون قد لقل 

حتفه.
وعى غرِي عاعة اإلعال  الدويل كشفت وكالة أنباء 
أجابياة عن بداِض نتائج رضبة توشاكا األخرية، 
وأكدت صحة مدلومات الجيش واللجان الشدبية.
حيث أكدت وكالة )سابوتايك( الروساية مقتل 
37 جادياً وضابطاً بياهم ل سدوعيل و ل إَماَراتيل 
وأصياب أكنر مان 50 آخرين يف اننفجاارات التل 

خلفها صاروخ “توشاكا” الذي استهدف مدسكر 
»ماس« التدريبل يف محااظة مأرب.

ونقلات الوكالة عن مصااعر يف محااظة مأرب 
أن الصاروخ أسافر عن انفجار مخزنل لألسالحة 
وتدمري 7 عربات عساكرية للتحالف كانت وصلت 
قبال سااعات إىل املدساكر، تدزيازات مان مافاذ 

الوعيدة الحدوعي.
وأوضح املصادر أن ل2 مجاداً يمايااً من قوات 
لااعي ُقتلاوا َول إَماَراتيل ول سادوعيل يدملون 
مراال ماذ أشاهر، يف حل أصيب أكنار من 50 

آخرين.
وأشاار املصدر إىل أن قائدين عسكريل كبريين 
مواليال لهاعي كاناا متواجَدين يف املدساكر إن أن 
مصريلماا ما يازال مجهونً بياهماا قائد املاطقة 
الدساكرية النالناة اللواء الشاداعي املدل من قبل 
الفاار لااعي، مضيفااً أن طائرة عساكرية تابدة 
للتحالاف السادوعي قامت بإخالء عادع من القتى 
واملصابل واتجهت بهم نحو األرايض السدوعية.

وحدات القنا�شة تربك قوات العدو و�شقوط 14 جندياً �شعودياً بعمليات قن�ص يف جيزان

تدمري عربة برادلي ومصرع طاقمها وكامريا اإلعالم الحربي تنقل مشاهد إحراق مخزن أسلحة بالخوبة
طريان العدو يواصل قصَف الربوعة وأبطال اليمن يدمرون 3 عربات وطقمًا عسكريًا بعسري

اأ�شرار جديدة عن �شربة تو�شكا مباأرب
وكالة أنباء دولية تؤكد مصرع ضباط إماراتيني وسعوديني 

ومصري مجهول ألكرب القيادات العسكرية التابعة للفار هادي
مقتل وإصابة ما يزيد عن 250 من مرتزقة االحتالل وضربة 

توشكا أحبطت مخططًا جديدًا لقوات االحتالل ومرتزقتها

اإنك�شار زحف قوات الحتالل ومرتزقتهم يف ميدي
أبطال الجيش واللجان الشعبية يظهرون صمودًا 

أسطوريًا توثقه جثث قتلى املرتزقة وآلياتهم املحرتقة

القب�ص على 34 �شخ�شاً حاولوا الن�شمام ملرتزقة الحتالل
مقتل 30 من مرتزقة االحتالل وتدمري 4 مدرعات بينها برادلي إَماَراتية يف مأرب والجوف

أبطال الجيش واللجان الشعبية يطهرون قرية ملح وآل عامر وآل سعيد أسفل نهم من الغزاة

  - خاص:
اَء  تواجه قوات الغ�زو والمرتزقة مصاعَب كبيرًة جَرّ

محاوالِت السيطرة عىل منطقة ميدي يف محافظة حجة.
وقال�ت مصادُر عس�كرية خاص�ة لصحيفة »صدى 
المس�يرة« إن أبطال الجيش واللجان الش�عبية يقومون 
بواجبه�م الوطن�ي والم�ّرف يف التص�دي ل�كل ه�ذه 
المحاوالت رغم محاوالت العدو المتكررة التي يصاحبها 
غط�اء ج�وي كثي�ف وقص�ف م�ن ال�زوارق والبوارج 

البحري.
وأكد المص�در أن وبفضل ال�له تمّكن أبطال الجيش 
واللجان الش�عبية م�ن كرس تل�ك المح�اوالت، مكبدين 
العدو خس�ائَر كبي�رًة يف العت�اد واألرواح ومنها تدمير 
ثالث مدرعات ومرصع العرات يف صفوف قوات الغزو 

والمرتزقة.
وأش�اد المصدر بالمؤسس�ة العس�كرية وباللجان، 
مؤكداً أنهم يمثلون الس�د المنيع والصخرة الصماء التي 

تتحطم عليها آمال الغزاة.
وُمنِ�َي الجيُش الس�عودُيّ ومرتزقُته للم�رة الرابعة 
بخس�ائَر كربى خ�الل مح�اوالت التقدم باتج�اه مدينة 

ميدي الساحلية أقىص الشمال الغربي لمحافظة حجة.
ونقل�ت قن�اُة المس�يرة ع�ن مص�در عس�كري أن 
المواجهاِت أس�فرت ع�ن مرصع وإَصاَب�ة العرات من 
الجي�ش الس�عودي ومرتزقت�ه رغم اإلس�ناد م�ن قبل 
الطي�ران الحرب�ي واالبات�ي واالس�تطالعي وقص�ف 

السفن الحربية من البحر.
وأفاد المص�دُر أن الجيَش واللجاَن الش�عبيَة دّمروا 
ث�الَث آليات س�عودية خ�الَل عملي�ة التص�ّدي للزحف 

باتجاه ميدي.
وكما َجَرت الع�ادُة ما أن يس�تفيَق مرتزقة العدوان 
من صفعة حتى ُيفاَجأوا بواقع أش�د صعوبة، حيث تلقى 
مرتزقة العدوان صفعة قوي�ة أطاحت بالعديد من منهم 

بين رصيع وجريح.
محاول�ٌة ج�رت كس�ابقاتها يف مي�دي، حي�ث تمكن 
أبط�ال الجي�ش واللج�ان الش�عبية من إفش�ال محاولة 
تقدم للمرتزقة باتجاه ميدي والفشل ذاته رافق مرتزقة 

العدوان يف محاوالت سابقة.
ويف محاول�ِة مرتزق�ة الع�دوان األخيرة ب�دا طيران 
العدوان عاج�زاً كلياً عن تغيير معادل�ة األرض، فيما لم 
تفلح الزوارق البحرية س�وى يف تدمير منازل وممتلكات 
المواطنين عدا عن مشاركة األباتي وطيران االستطالع.

وأفاد مص�در عس�كري لقناة المس�يرة عن مرصع 
الس�عودي  الجي�ش  صف�وف  يف  الع�رات  وإَصاَب�ة 
ومرتزقت�ه خ�الل التص�دي لمحاول�ة التق�دم، فيما تم 
تدميُر ثالث آليات سعودية خالل عملية التصدي للزحف 

باتجاه ميدي.
وليست المرة األوىل التي ُيمنى فيها مرتزقة العدوان 
بخس�ائَر فادحٍة يف العدي�د والعتاد، لكنها دون�اً عن ُكّل 
المحاوالت الس�ابقة تمثل صفعًة مدويًة تذّوق فيها كبار 
قي�ادات الع�دوان ومرتزقته�م طعم الفش�ل ال�ذي بات 

يالقيهم كلما فكروا يف التقدم باتجاه مقربة الغزاة.

  - خاص:
تواصاُل قاواُت الجياش واللجاان الشادبية توجيَه 
الرضبات املوجداة ملرتزقة انحتالل والتصّدي ملحاونت 
الزحاف التال يقوماون بهاا بغطااء جاوي مكنّف يف 

محااظتل الجوف ومأرب.
وأاااع مصدٌر عساكريٌّ عان مرَصع عادع كبري من 
قوات الغازو ومرتزقة انحتالل خالَل التصدي ملحاونت 
تقادُّ  لهم يف ماطقتال الدقبة والخاجار بمديرية خب 

والشدف بمحااظة الجوف.
وتمكان أبطال الجياش واللجان الشادبية من طرع 

مرتزقاة الغازو وانحتالل مان األماكن التال كانوا قد 
تساللوا إليهاا يف قرياة ملاح وآل عامر وأل ساديد كما  
تمكااوا مان طارع الغزاة مان لاذه األماكان وواصلوا 
مطارعتهام ايفل الشاداب والجباال املطلة عى مفرق 

الجوف.
وأكاد املصادر أن أبطااَل الجيش واللجان الشادبية 
تمّكااوا من تدماري عربة باراعيل إَماَراتية بال ماطقة 
السادراء والخليفال التابداة ملديرياة خاب والشادف 

الحدوعية رشق املحااظة.
ويف محااظاة ماأرب وبداد رضباة توشاكا التال 
تدرَّضات لها قاواُت انحتاالل ومرتزقتهم يف مدساكر 
مااس تمكان أبطااُل الجياش واللجاان الشادبية من 

تدمري 3 مدرعات، حيث أحبطوا محاولة تسالل ملرتزقة 
الددوان باتجاه واعي الربيدة املحاذي لرصواح.

ويف الساياق نقلت قااة املياعين عان مصاعَر قولها 
إن 30 عاارصاً من مرتزقاة انحتالل لقاوا مصارعهم 
عادماا تمكان أبطاال الجياش واللجان الشادبية من 
تطهري مااطال املداون وملح يف مديرياة نهم الواقدة 
بال صادااء وماأرب بالتزامان ما8 غاارات عايفاة 
لطائارات التحالاف السادوعي عاى ماطقاة الفرضة 

شمال الداصمة. 
وكانات قوات الجياش واللجان الشادبية قد أعلات 
سايطرتها عى مواقا8 لامة بجبال صلاب املطلة عى 

ماطقة الجدعان بمأرب.

وقاال مصادر عساكري إن وحاداٍت مان الجياش 
واللجاان الشادبية نَجَحت يف تافيذ التفااف نوعل عى 
مجاميا8 املرتزقاة بجباال صلاب بماطقاة الجدعاان 

وتمكات من السيطرة عى قرية الحراملة.
وأشاار املصادُر إىل أن مجاميا8َ املرتزقاة والقاوات 
الغازياة أُجنت عاى الرتاج8 من ماطقاة ملح وبدض 
الجباال املجااورة لها باهم، ناتااً إىل أن الداراِت من 
املرتزقة لقوا مصارَعهم خالل الدمليات الدسكرية وتم 

أرس آخرين.
ويف سياق مرتبط بالوض8 الدسكري يف مأرب أعلات 
األجهازة األماية بالتداون م8 اللجان الشادبية القبض 
عاى ل3 مرتزقااً يف البيضااء وعمران مدظمهام كانوا 

متوجهال للقتال يف صفوف املرتزقاة بمأرب وبدضهم 
جرى القبض عليهم لدى عوعتهم من القتال يف صفوف 

مرتزقة انحتالل.
وأوضح مصدر أن األجهزة األماية واللجان الشدبية 
ألقات القبض عاى 30 من مرتزقة انحتاالل يف مديرية 
املالجم بمحااظة البيضاء كانوا متوجهل إىل محااظة 

مأرب.
كماا أوضح املصدر أناه ويف عملياة مماثلة تمكات 
األجهزة األماية بمسااندة اللجان الشادبية من القبض 
عى ل من املرتزقة ممن كانوا يقاتلون يف صفوف الغزاة 

بمحااظة مأرب وبحوزتهم أسلحة سدوعية.
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الجيش املصري يف مرمى االستهداف الصهيو- أمريكي
  - حسين الجنيد:

باات مان الواضاح أن اساتهداَف الُجيُاوِش 
األمريكال  املاروع  ضماَن  يأتال  الدربياة، 
الاذي يسادى إلعخااِل  اإلرسائيايل يف املاطقاة 
املاطقاة الدربياة يف اوىًض عارماٍة، ويدمُل عى 
إثارتهاا طائفيااً ومااطقيااً لتاشاأ عاى إثرلا 
حاروٌب ورصاعاٌت عاخلياٌة تدّمار ُكّل مقومات 
األماة الدربياة وتاهكهاا، ليساتطي8َ املاروُع 
الصهيوأمريكل تقسايَم املاطقة وتجزئتَها وال 
مخططاته املرسومة والذي من خاللها تستحكُم 
قبضتُاه عاى ماطقة الارق األوساط كاملة، 
ويستحوذ عى خرياتها، ويجدل من شدوب لذه 

املاطقة عبيداً يدملون عى خدمته.
أمايااً لادف  املاطقاة  إااراَغ عول  أن  كماا 
أمريكال يفساح املجاال ألعوات انساتخبارات 
األمريكية املسماة »القاعدة- عاعش« باننتشار 
ايها وتافياذ خطوات املروع األمريكل الكبري، 
وما8 إتما  مهمة القضاء عاى الجيش الدراقل 
والجياش الليبال واساتازاف وإنهااك الجياش 
الساوري واليمال، يدتقد بدض املراقبل أن عوَر 
الجيش املرصي قد حان؛ كونه املتبقَل الوحيد يف 

قائمة انستهداف.
ومن خالل قاراءة الظروف املحيطة بالجيش 
املراحال  مااذ  واملحطاات  واألحاداث  املارصي 
التأريخية الساابقة؛ ثمُة مؤرشاٍت تؤكد إعراجه 
ادلياً ضمن مرحلة التهيئة لالساتهداف املبارش 
مااذ مدة، وحتى ن ندخال يف متالات التفاصيل 
التأريخياة، يكفياا مدراة أن املخطط األمريكل 
الصهيونل يف استهدااه للجيوش كان يسري وال 
خطل: إما تغيري الدقيدة القتالية لتلك الجيوش، 
وربط القرار السايايس الحاكام للجيش بالقرار 
الصهياو- أمريكل، وإما تقلياص الجيش عدعاً 

ًة.  وُعدَّ
تحقال الخاط األول يف مرص بفدال مدالدة 
كامب عيفيد وسياساات الساعات املرتبطة بها، 
واضطر الغارب إىل تأجيل الخط النانل؛ بسابب 
الحارب الدراقياة – اإليرانية التال كانت تصب 
كلهاا يف خدمته وخدمة إرسائيال، ولذلك اما أن 
انتهات تلك الحرب حتى طلاب الغرب من صدا  
حسال خفض عدع الجيش الدراقل إىل خمسل 
ألفااً ووقف التصايا8 الدساكري وتغيري نوعية 

التسلح. 
ولاذكار آخاَر مؤتمار قماة يف بغاداع عاا  
لال1وتمحاوره حول لذه القضياة –، وعادما 
راض الدراق لذا املطلب يف واق8 راض الساال  
ما8 إرسائيال، تذكار الغارب أن صدا  حسال 
عيكتاتور وأن املدارضة الدراقية تستحل الدعم. 
إذن اقاد كانات اتفاقياة كامب عيفياد محطًة 
تأريخياًة لاماًة تدارض ايها الجياش املرصي 
لدملياة إلجااٍ ، إن جاز لاا التدباري، وترتب عى 
لذه انتفاقية إاراغ ماطقة سايااء من الوجوع 
الفديل للجياش املرصي وانكتفاء بتواجٍد رمزي 
يف ماطقاة املدابار الحدوعية املحاذياة لألرايض 
الفلساطياية املحتلاة، وباعتقااع الددياد مان 
املحللال واملهتمل أن إاراَغ سايااء من التواُجد 
الفدايل للجياش املرصي لام يكن ساوى وض8 
اللبااة األوىل ملخطاط سايتم إعداُعه مساتقبالً 

نستهداف الجيش املرصي.

اإلخوان َوضرب الجيوش من الداخل
ومااذُ اتفاقياة كاماب عيفياد أخاذ الجيش 
املارصي يشال طريقاه نحاو البااء املؤساي، 
وإن كانت خطاواِت البااء محكوماٌة باإلرشاف 
األمريكال للحد من نوعياة لذا الباااء والقدرة 
التسليحية، حتى يظلَّ الجيُش انرسائييل صاحُب 
اليد الدليا من حيث الكّم والاوع التساليحل، إن 
أن الجياَش املرصي حااظ عاى قوامه الددعي، 
ومن حيُث الرتابط وانرتباط بالقاعدة الشادبية 
تميّز الجيش املرصي بدالقته الوطيدة بجمالري 
الشادب، ولذا ما اسرتعى انتباَه الدولة الدميقة 
اننتلجاسايا  ونخباة  واألمريكياة  الصهيونياة 
املنقفة، مما عاَدهم نبتكار اسارتاتيجيٍة لاسف 
الدالقاة بل الجيش والشادب، حتى تساتطي8 
بقية أعوات انستهداف الدمل بالشكل الفاعل يف 
سياق مروع ومخطط التدمري الفديل، وتمنلت 
انسارتاتيجية يف توظيف عور اإلخوان املسلمل، 
رأس حربة »الربي8 الدربل« لتويل لذي املهمة.

وبداَد قياا  ثاورة 25 يااير يف مارص تصّدر 
الجيش املرصي املشاهد السايايس بدعمه لهذه 

الناورة التال أساقطت نظاا  مبارك، وتسالم 
املجلاس الدساكري مهماة إعارة شائون البالع 
للفارتة اننتقالية، يف حركٍة لفتات انتباه الكنري 
من املراقبل، إذ كان الحري أن يتسالم السالطة 
مجلٌس انتقايل؛ كون ثاورة يااير مدنيًة بامتياز 
ن انقالباً عساكرياً، واتضح ايما بدد أن تساليَم 
السالطة للمجلس الدسكري كان بإيداٍز موّجه، 
وتجّلات ألاداُف اإليدااز حال خرجات قواعاُد 
اإلخاوان الشادبية للشاوارع واندادات خلفها 
جماوُع الشادب بشاكٍل تلقائال، يف املطالباة 
بتساليم السلطة لهيئٍة مدنيٍة أو اإلرساع بإجراء 
انتخابااٍت رئاساية، متهمال املجلاس بفرض 
عيكتاتورياٍة حاكمٍة قائمٍة عى ماهجية القم8، 
وتحت شادار »يسقط، يساقط حكم الدسكر« 
الشادب  عالقاة  يف  األول  الارخ  إحاداث  بادأ 
املرصي بجيشاه، وحل استشادرت املؤسساة 
الدساكرية خطاورة الوضا8 وخشايت تفاقام 
حالة انساتهجان الشادبل والتل قد تصل لحد 
املواجهة، رضخت ملطالب الشارع وأعلات إجراء 

اننتخابات الرئاسية لتسليم السلطة.
ثام جااءت نتائاُج اننتخاباات مدلااًة اوَز 
مرشاح اإلخوان، وتسالم ماريس السالطة من 
املؤسساة  ااَجاأ  والاذي  الدساكري،  املجلاس 
بقارارات الدزل لددع من قياعاتها وعى رأساهم 
املشاري طاطااوي رئياس املجلاس الدساكري، 
اكانات لذه القارارات بمنابة البادء يف خطوات 

انستهداف للجيش املرصي.

االستهداف املباشر للجيش ومستنقع سيناء 
ويف حاعثاٍة غرِي مسابوقٍة، لاجمت مجامي8 
مسالحٍة أطلقات عاى نفساها »أنصاار بيات 
املقادس« الحراساة الحدوعية التابداة للجيش 
املرصي يف شامال سايااء، أسافرت عان مقتل 
الدارات من أااراع الجيش، اأعلان عى إثرلا 
ماريس حالاة انساتافار ووّجاه الجياش نحو 
سايااء ملحاربة لاذا التاظيم، ومان خالل رْصِد 
مجرياات الدمليات الدساكرية يف سايااء والتل 
ادت رقدتَهاا لتشامَل مدظاَم مااطقها يف  توسَّ
الجياش  ماهكاًة  التاظيام  لدااارص  مطاارعٍة 
املرصي ليصال األمُر بقيااعة الجيش لتخفيض 
مساتوى الدملياات لداد  جدوالاا يف القضااء 
عاى تاظيٍم اساتطاع الذوبان يف تلك املسااحات 
الحاعثاة،  لاذه  يف  الالااَت  ولكان  الشاسادة. 
ترميُمهاا للرخ بل الشادب والجيش وأعاعت 
زَخَم الدالقاة الحميمية بياهم؛ كون حاعثة قتل 
الدسكريل اساتفزت مشااعر الشدب املرصي 
وتااىس جفاءه الذي اارزته مرحلة تويل املجلس 
الدساكري قياعة املرحلة اننتقالية، ولب لدعم 
الجياش شادبياً ومداويااً ألخاذ النأر مان تلك 
الجماعاات اإلجرامياة، مدلاااً أن الجياش خط 

أحمر.
وحال وجادت اإلعارات الصهياو- أمريكياة 
أن مخطَط اساتدراج الجيش املرصي ملساتاق8 

سايااء لم يكن كااياً، وكان له اندكاسااً سلبياً 
يف تدعيماه للدالقاة التال كاناوا قاد نجحوا يف 
اساتهدااها مسابقاً، عمدت ملخطط استدراجه 
ملساتاق8ٍ آخار، ااكان خطااب مريس الشاهري 
يف امللداب الرياايض والذي أعلن اياه ععم مرص 
للناورة الساورية شادبياً وعساكرياً، يف مؤرٍش 
يوحل باعتزا  ماريس إقحا  الجيش املرصي يف 
الحرب الدائرة يف ساوريا، والتل قرألا املراقبون 
وقاعة الرأي يف مرص عى انها مكيدٌة غربيٌة بأياٍع 
اخوانيٍة، تحرك الشاارع املارصي راضاً إلقحا  
الجياش املارصي والشادب املارصي يف األزماة 
السورية، اكانت الرارة األوىل للتحول النانل يف 
مرص والذي تم عى إثره إسقاط حكم اإلخوان.

ساقط اإلخوان شادبياً وبدعٍم من املؤسسة 
الدساكرية أيضاً، اما كان من اإلعارة األمريكية 
الصهيونياة إن أن يأجلاوا مخطاط اساتهداف 
الجيش املرصي وذلك وال مبدأ »ضده يف النالجة 
حتاى يحال التهاماه«، وإىل أن تتبلاور خطاٌة 

محكمٌة يق8 يف براثاها الجيش املرصي.

خطة األمن القومي املصري يف خطر
وعادما أعركت القوى الشيطانية أن استهداَف 
الجيش املرصي عن استاسااخ الخطط املافذة يف 
ليبيا واليمن وسوريا برضب الجيش من الداخل، 
قاررت مهاجمتاه مان الخاارج نساتدراجه يف 
حروٍب خارج الحادوع املرصية عى غرار مخطط 
اساتدراجه ملستاق8 ساوريا ولكن بداا8 حماية 
األمان القومال املارصي، اأوعازت إىل أعواتهاا 
اإلجرامياة الداعشاية يف ليبياا إىل إعادا  عرين 
مسايحياً مرصياً عى األرايض الليبية؛ ليستشدر 
الشادب والقياعة املرصية السياسية والدسكرية 
أن ثماة خطراً يرتصاد أماها القومال عى حدوع 
البالع مان الجهة الليبية ايقارر الجيش املرصي 
الذلااب ملحاربة لاذه التاظيمات لاااك حتى ن 
تمتدَّ إىل األرايض املرصية، ولكن اساتقراء الخناء 
يف املؤسساة الدساكرية املرصية للوضا8 القائم 
ووعيه التا  بمقتضيات املرحلة الرالاة التل تمر 
بها املاطقة يف الحفاظ عى املؤسساة الدسكرية 

كصما  أماٍن وسياٍج للدولة جدلهم يتخطون لذا 
املأزق من خالل وض8 خطة رعٍع لتاظيم عاعش يف 
ليبياا تمنلت يف توجيه رضباٍت جويٍة نوعية وترك 
املواجهات عى األَْرض لفصائل عسكريٍة نظاميٍة 
تتبا8 السالطة الليبياة يدعمها الجياش املرصي 
لوجساتياً، اتهارب مارص مجادعاً مان مصيدة 

اإليقاع بجيشها.
ولكن القوى الشيطانية الصهيو- أمريكية لم 
تيأس، وقاررت صااعة ازاعٍة جديدٍة نساتدراج 
الجياش املرصي، اكانات ازاعة القاوى النورية 
يف اليمان، وذلك من خالل الرتوياج أن أنصار الله 
يف اليمن وال توجيهاٍت إيرانية تسادى للسيطرة 
عى بااب املادب وإغالقه، مما يخلل مخاوااً لدى 
القياعة املرصية من لكذا عمل، قد تهدع تداعياته 
مصالاح مارص انقتصاعياة يف قاااة الساويس، 
ونجحت الخطة نسابياً، حيث اساتجابت القياعة 
املرصياة ملخاواهاا وقررت املشااركة يف عاصفة 
الحز  تحت عاوان الدااع عن أمن قااة الساويس 
واملصالاح املرصية التل يساتهداها خطر أنصار 
اللاه حساب املزاعام الصهياو- أمريكياة، وكان 
عامل املسااعدات املالية التل ضختها الحكومات 
الخليجياة ملارص حااازاً إضاايااً لهكاذا تحارك 
واساتدراج، وم8 ذلاك تابه الخناء يف املؤسساة 
الدسكرية ملخاطر املشااركة الواسدة يف الددوان 
عى اليمن لدلمهم بطبيدة املدركة عى الجغراايا 
يف  الساابقة  تجربتهام  مساتحرضين  اليماياة 
ساتيايات القرن املاايض حل أرسال عبُدالاارص 
جياَش مرص لدعم ثورة سابتمن والتل أسافرت 
عان مقتال اآلنف من أاراع الجياش املرصي عى 
األَْرض اليماية، اقررت القياعة الدساكرية حرص 
مشااركتها يف الددوان عى اليمن من خالل قط8ٍ 
بحريٍة تشارك يف ارض الحصار عى اليمن بحرياً، 
إضااًة إىل بدض الخناء الدساكريل امليدانيل يف 

غرف الدمليات لقياعة الددوان.
اداى ما يبادو أن عملياَة اساتهداف الجيش 
املارصي لن تكاوَن باملهمة الساهلة عاى القوى 
لوعال  أمريكياة، نظاراً  الصهياو-  الشايطانية 
القيااعة الدساكرية يف الجياش املارصي أن ثمة 
مروعااً يساتهدف تدمري لاذه املؤسساة، كما 
حصال لجيوش عول املاطقة التل شاملها الربي8 
الدربل، ولكن الوعل وحده ن يكفل، ايابغل عى 
الشدب املرصي والقياعة الدسكرية تحصل لذه 
املؤسساة ومحاولاة إبداعلا عن أتاون رصاعات 
املاطقاة التل أشادلتها أعوات املروع األمريكل 
الصهيونال، وتشاكيل عقيدتهاا وال مبادأ »أن 
عدو األماة األول لال إرسائيل« حياها سايكون 
الجياش املرصي عيصٌّ عى مخططات تلك القوى 

الشيطانية.

اليــــمـن وريح االستــــــــعباد الغربية!
  - أنس القاضي 

8 كأَمريكا  عوُل انستدمار والتوسُّ
ائيْل ومملكة بال سدوع، التل قامت  وإرْسَ
عى أساس انحتالل وانستيطان وإباعة 

الُسكان األصليل، وإاقار الشدوب ونهب 
النروات، ذات التأريخ اإلْجاَرامل الذي ما 

زاَل ملموساً وماظوراً يف السطل والدراق 
وأاغانستان وليبيا، وأاريقيا، ن يُمكن بأي 

حال ِمن انحوال أن تحمل قضية عاعلة 
ومروعاً إنسانياً، أَْو أَن يكون لتدخلها 
الدسكري يف الايَاَمان أي مداى إيجابل 
بجانب أي طرف، اهل رش استدماري 
محض، ومجرع موقف مساند ماها ألي 

طرف تجدله غري وطال ون عيمقراطل ون 
ثوري ون إنسانل حتى، اما ِمن مكان مرَّ 
ِماُه األَمريكان والصهاياة وباو سدوع إن 
خّلفوا ايه الدمار وانرلاب ونزَّ ماُه عماً، 

واستدبد اإلنسان ايه.

االستعباد هَو مشروع االستعماريني 
املاروع  يرياده  »ماا  الناورة:  قائاد  يقاول 

اساتدباُعلا  لاو  بأمتااا  ائيْايل  اإلرْسَ األَمريكال 
والتحكُُّم يف ُكّل يشء بنرواتها وقرارلا السياساية 
وآرائها وتوجيهاتها وماالجها، ُكلُّ لذه األشاياء 
يحرص األَمريكل أن تسري واقاً ملا يقرره لو لوتد 

سيطرته عى البلدان الدربية واإلْساَلمية«.
 لذا انساتدباع انساتدماري الذي تحدََّث عاُه 
قائد الناورة لَو سابُب الواق8 البائاس املفروض 
عاى األمه الدربية واإلْسااَلمية، وعاى بقية األمم 
امُلضطهادة يف آسايا وأاريقيا وأَمرياكا الالتياية، 

الياس الديب باإلْسااَل  ون الدارب، وليس ببقية 
الشادوب التل تدانل الفقر والحاروب واإلرلاب، 
بال الدياب يف ماشاأ لذا الباؤس والاذي يكمن يف 
املشااري8 انساتدمارية لدول انساتكبار الداملية 
الرأسامالية امُلتجانة، التل تتحكام بمصائر لذِه 
األمام، التال تأبّد الفقار والجوع باهاب النروات، 
تأباد التخلاف انقتصااعي والتقال عن سايطرة 
الحديناة  الصادياة  التقاناة  عاى  انحتاكارات 
وِحرمان الشادوب ماهاا، وعن احتاكار مصاعر 
املدراة وتهجري األعمغاة واغتيال ُمفكري ونوابغ 
لاذه األمم، وتغذياة انقتتال بإشااعة الرصاعات 
عاخال لاذه الشادوب وتغذيتهاا، وععام عاعش 
والقاعادة، أَْو بالتدخال الدساكري املبارش كما يف 
أاغانساتان والداراق وليبيا والايَاَمان وساوريا. 
لاذه لاو انساتدباع. ملااذا انساتدباع؟ لتأبياد 
الهيماة والسيطرة عى الدول، لتأبيد تدال األموال 
لباوك الرأساماليل بزعامة اللوبال الصهيونل أَْو 
ساموه املحفل املاسونل أَْو ساموه الطغمة املالية 
اإلمنيالية ن ارق، ِمن جوعاا يُتخمون، وبأموالاا 
يصادون الحروب، وليس علياا أن تداتب أنفسااا 
ونبحاث عان الدياوب يف عرقااا الدربال وعياااا 
اإلْسااَلمل ولويتااا الايَاَمااياة، الباؤس ليس يف 
جيااتااا ولام يولد مداا بل يف عدو شادباا يف عدو 
الشادب الايَاَماال واألمة الدربية وعدو شادوب 

وأمم الدالم.. وغد األممية يوحد البر.

 الديمقراطية 
اأَلمريكية مجرد لعبة 

انتخابية ترتكز على 
التفرقة والصراعات 

بين األحزاب وتمزيق 
المجتمعات
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هكذا اأرادها الغزاة الأمريكيون وال�شعوديون:

استكمال تسليم املحافظات الجنوبية للقاعدة
  - إبراهيم السراجي:

أن تقاوَ  الطائراُت األَمريكياُة بدون طيار 
القاعادة جاالل  تاظيام  باساتهداف زعيام 
بلديادي وتتمّكاَن مان قتلاه يف أبال ون تمر 
إن سااعات قليلاة ويدلن التاظيم السايطرة 
عاى كامال محااظاة أبال ويدلاهاا )إمارة 
إساالمية( ويكناف من نقاطه الدساكرية يف 
مادن املحااظاة ويراا8 إْعاَلمه ااوق املقار 
الحكومية اكل ذلك بحساب مراقبل يكشف 
عن اصال جديد من مؤامرة تساليم الجاوب 
للقاعدة حيث جرى ذلك بصورة تتااىف م8 أي 
تاظيم يتدرض لهجمات جوية وتوعي بحياة 
قائاده وبدنً عن أن يتحرك برسية يقو  برا8 

عرجة ظهوره الدلال يف أبل. 
وأعلن تاظياُم القاعدة عن سايطرته عى 
محااظة أبل بدد أيا  قليلة من سيطرته عى 
مدياة الحوطاة عاصمة محااظة لحج وأيا  
أقل من سايطرته عى مدياة عزان بمحااظة 
شابوة. وايما تق8 لحاج وأبل عاى بُدد 27 
كيلو و55 كيلو عى التوايل من محااظة عدن، 
حيث تتواجد قوات انحتالل تظهر الغطرساة 
السادوعية بإعالن املتحدث باسم الددوان عن 
استدداع الاظا  السدوعي إلرسال قوات برية 
إىل سوريا للمشاركة يف التحالف الدويل بقياعة 

أَمريكا بغرض )محاربة عاعش(. 
وقبال تاااول الخطاوة السادوعية باتجاه 
ساوريا يبقاى مان األلمياة بمكان كشاف 
)األَمريكية-السادوعية(  املرسحياة  خياوط 
ما8 القاعادة وانطالقااً مان إعاالن القاعدة 
ملحااظاة أبل كإمارة قاعدة تزاُمااً م8 مقتل 
جالل بلديدي يظهر يف تغطية بدض الوسائل 
اإلْعاَلمية الجاوبية واملوالية للرياض قولها إن 
مسالحل القاعدة طرعوا مساّلحل )املقاومة 
الجاوبياة(، كماا جااء يف خان ناره موق8 

صحيفة عدن الغد. 
لذه التغطيُة اإلْعاَلميُة التل تّرُع للددوان 
الجاوبياة  املحااظاات  تساليَم  السادوعي 
للقاعادة لال جازٌء مان ماروع انخرطت 
اياه بداُض الفصائال الجاوبياة وغرقات يف 
أتاون الددوان رغم مدراتها وما تلمُساه من 
نتائج اقصاء وتصفية ولذلك كانت املرسحية 
مليئاة بالتااقضاات حيث يجُب عاى املتاب8 
أن يقتاا8 ويتوقاف عان البحاث عااد جملة 

)مسالحو القاعدة طرعوا مسالحل املقاومة 
الجاوبياة من أبال( وعى املتابا8 أن يتوقف 
عن الساؤال عن انتهاء عور تلك املقاومة عاد 
ظهاور طالئ8 القاعادة وأن يساأل أيضاً عن 
موقف طريان الددوان والطائارات األَمريكية 
بدون طيار من انتشاار القاعدة يف الشاوارع 
الرئيسية باقاط التفتيش وإْعاَلمها املراوعة 
اوق املقاار الحكومية وكذلك عاى املتاب8 أن 
يسأل عن موقف )املقاومة الجاوبية( القاع  
من سايطرة القاعدة عى ابل ولحج وشابوة 
وقبال ذلاك حرضماوت؛ ألناه وببسااطة أن 
الدادوان األَمريكل السادوعي يرياُد ذلك ولم 
يبذل مجهوعاً إلخراج مرسحية أاضل من تلك 

الهزيلة بكنري.

• فصٌل مسرحيٌّ باهٌت من الـَيـَمـن إىل 
سوريا  

أعلان املتحاّدُث باسام عول الدادوان عى 

الايَاَمان أن السادوعية عى استدداع إلرسال 
قاوات برياة ضمان التحالاف الادويل بقياعة 
أَمرياكا ملحارباة عاعاش وعى غارار اإلعالن 
املرسحال مان واشااطن عان الدادوان عى 
الايَاَماان وماا أن انتهى املتحدث السادوعي 
من إعالنه حتاى جاء الارعُّ األَمريكل رسيداً، 
حيث أعلن البيت األبيض أن الرئيس األمريكل 
بااراك أوباما يرحب بإعالن السادوعية تدزيز 

مشاركتها يف القتال ضد تاظيم »عاعش«. 
وبتجاوز الدعم املكشاوف من قبل الاظا  
السادوعي للقاعادة وعاعاش يف ساوريا اإن 
اععاَءلا انستدداع ملقاتلة اإلرلابيل يف سوريا 
يجدال من أي متاب8 يحكام أن األوىل أن تبدي 
السادوعية اساتدداعلا ملواجهاة اإلرلابيال 
الذين يسايطرون عى املحااظات الايَاَمااية 
عى بداد امتاار من مقارات قواتهاا يف عدن 
وتحت أعل طائراتهاا التل تقصف الايَاَمان 
باساتنااء  وجاوباا  وشامان  وغرباا  رشقاا 
مواض8 سايطرة القاعدة مان حرضموت إىل 

لحاج التل تق8 ايها قاعادة الداد حيث مقر 
قوات انحتالل السدوعي انماراتل... إلخ.

مرسحيتاه  يف  سادوع  آل  نظااُ   يماي 
وجريمتاه برعايته وععمه لسايطرة القاعدة 
عاى املحااظاات الجاوبياة ظااً مااه أن ما 
يقدمه من تنيرات ساتاطيل عى الدالم لكاه 
–أي الاظاا  السادوعي- يبدو مدازون أَْو أن 
لااك من يدزلاه ويجدله خارج عائرة اإلعراك 
التل تفيد بوعل عويل لدور السادوعية يف ععم 

القاعدة بالايَاَمان. 
يف وقات مبكار اكتشاف اإلْعااَل  الغربال 
ومراكز الدراسات حقيقة الدالقة بل القاعدة 
وعاعش م8 السدوعية التل ن تدرك أَْو ن تريد 
أن تادرك أن مرسحيتها مكشاواة ماذ بداية 
اصولها الصغارية. افل يوليو املايض نرت 
صحيفاة وول سارتيت جورناال األَمريكياة 
تقريراً أكدت ايه أن عاارص القاعدة يقاتلون 
جاباً إىل جاب م8 التحالف السادوعي يف عدن 
قبل أن يصادر بيان عن زعيام القاعدة يؤكد 

تواجد مسالحل التاظيم يف مجمال الجبهات 
التل اتحها تحالف الددوان بالايَاَمان. 

بدد ذلك بأقل من شاهر تساءلت صحيفة 
ملااذا  األَمريكياة:  انرتسات  ناشايونال  ذي 
السادوعية لام تهاجام املحااظاة الوحيادة 
الاذي يتحكام ايهاا تاظيام  »حرضماوت« 

القاعدة اإلجرامل؟
وأضاات: حرضموت لل املاطقة الوحيدة 
يف الايَاَماان التال تركات عون مضايقة من 
قبال السادوعيل؛ ألنها تساتخد  القاعدة يف 
حرضموت، كانطالقة للدمليات ومن خاللها 

يتم التخطيط لشن الهجمات.
وقالات الصحيفاُة يف حيااه: إن القصاَف 
السادوعي عاى الايَاَماان لام يحّقل ساوى 
تدزياز وتمكال الجماعاات املتطرااة وماا 
حادث من عملياة اقتحاا  عدن، ومشااركة 
التاظيمات اإلجرامية م8 السدوعية يشبه إىل 

حد مخيف ما حدث يف سوريا. 
ما تحاول السادوعية أن تخفيه لو واضح 
مان أي يشء آخار، ولدال غطرساتها وعد  
إتقانهاا للدور، لاو ما ععاا وزارَة الخارجية 
الروساية، الجمداة املاضياة، للساخرية من 

اإلعالن السدوعي باتجاه سوريا.
جااء ذلك مان قبَال املتحدثة باسام وزارة 
الخارجياة الروساية، مارياا زاخارواا والتل 
عّلقت بالقول: »السادوعية مستددة لدمليات 
برية يف ساوريا ضمن جهاوع التحالف الدويل 
الاذي تقاوعه أَمرياكا. جااء لاذا عاى قااة 
الدربياة عان مستشاار وزارة الداااع، أحمد 
الدسريي.. أخاف أن أسأل: لل غلبتم الجمي8 

يف الايَاَمان؟«. 
ويجاُدُر التذكري بأن السادوعيَة وكداعتها 
مؤخاراً باتخاذ القارارات الكبرية يف سااعات 
متأخرة من الليل، وكان نجل امللك السادوعي 
يف ل1 عيسامن املاايض قد أعلن عان تحالف 
إساالمل ملكااحة اإلرلااب مكاون ل3 عولة 
بقياعة باالعه، وبغاض الاظار أن عونً كنى 
بياها باكساتان وإندونيسايا وغريلما ممن 
أعلاوا عد  علمهم بتحالف بن سالمان إن أن 
التخبط السادوعي يظل سامة نظا  سلمان 
اإلرلااب  ملكااحاة  اساتدداَعه  أعلان  الاذي 
بقياَعة أَمريكا اأين ذلب التحالف اإلساالمل 

املذكور؟.

اليــــمـن وريح االستــــــــعباد الغربية!
الديمقراطية الغربية، صناديق اإلقراض، 

واستعباد الشعوب 
يقول قائد النورة: »انستدباع أن يفرَض عليكم 
ثقااتَاه وسياساتَه، وأن يتحكَم بك يف ُكّل شاأنك، 
ن تفدال إنَّ ماا يريد ون تتََحااّرك إنَّ بما يريد، وأن 
يحكام حياتك، أن يحكام واقداك، أن يتحكم بكل 

شأنك«.
ولاذا ماا تفدلاُه الادوُل انساتدمارية بقياعة 
ائيْل، أنها تحاِرُب  الونيات املتحادة األَمريكية وإرْسَ
ُكلَّ النقاااات القومية والشادبية ملختلاف البُلدان 
ولياس اقط للبلادان الدربية واإلْسااَلمية، وتُدمم 
عليهاا الاماط األَمريكال يف الحياة نماط املظالر 
والقشاور وانساتهالك، لتشادر لاذه الشادوب 
بأاضلياة أَمريكا وتظال تابدة لها، تُدمام أَمريكا 
عيمقراطيتهاا الغربياة عاى لاذه الشادوب عن 
صاادوق ععام الديمقراطياات، وملاذا عاى الدالم 
الديمقراطياة  تشابه  عيمقراطيتاُه  تكاون  أن 
األَمريكياة؟، ألياس مان الطبيدال أَن يكاون لكل 
شادب عيمقراطيتاه الخاصة التال تدكس واقده 
وتدكاس مساتوى تطاوره انقتصااعي والدلمل 

والنقايف وتطور الوعل انجتماعل ايه؟ 
تفارض أَمرياكا عيمقراطيتهاا؛ ألنهاا ليسات 
عيمقراطية شادبية ون عيمقراطية اجتماعية، بل 

عيمقراطياة سياساية مجارع لدباه انتخابية عى 
الصادوق، تجدل الرصاعاات بل األحزاب، اتمزق 
املجتما8 وتجدال املدركة بل اقراء الشادب ايما 
لطة امُلرتاة،  بياهم وليس بل الشادب الكاعح والسُّ
ولاذه الديمقراطياة الغربية التل ن تغاري الواق8 
انقتصااعي وتحّررناا مان التبدياة انقتصاعياة 
والسياساية ون توار لقمة الديش وارص الدمل، 
ن نريدلاا، ولاُكْن كفاراً يف عياون أَمريكا، وتكفر 
أَمرياكا ُكّل الديمقراطياات الشادبية، اال تدرتف 
بالديمقراطية يف كوريا الشدبية ون بالديمقراطية 
يف الصال ون بالديمقراطية يف كوباا ون يف اازون 
وتشاييل وبوليفار ون يف ساوريا ون يف روسايا ون 
يف أي الدول انشرتاكية، والدول الوطاية التل تشل 
لافساها طريَقها الخااصَّ يف التقاد ، وكل الدول 
املساتقلة اليو  والُحارَّة لل الدول التال ليس لها 
عالقاة بالديمقراطياة الغربية، الادول التل يقّرر 
الشادب بها حكاَمه ويدزلهام وياصبهم كما يُريد 
ويفارض برنامَجه السايايس وانقتصااعي، يزرُع 
ماا يريد ويصاا8 ما يرياد، وياقب عان ثرواته يف 
املاطقاة التل يرياد وبالكمياة التل يرياد ويبيده 
بالسادر الاذي يرياد، عون تحكم أَمرياكا وأوروبا 
والرأسمالية الداملية، امن يدطل الحلَّ ألَمريكا أن 
تفارض عيمقراطيتها وأن تماح لذا البلد شاهاعة 
الديمقراطياة أَْو تقاو  بغازوه وتغري حكاماه أَْو 
ارض حاكا  علياه، مان أعطالا لاذا الحل غري 

إاقارلاا لهذه الدول وتركيدهاا وتخويفها باملوت 
جوعااً بالقاروض واملااح املالية، تساليط عاعش 

عليها.

مظاهر االستعباد: الجامعة العربية، 
مجلس التعاون الخليجي، املؤتمر اإلْساَلمي
الجامداُة الدربياة ومجلس التدااون الخليجل 
وماظماة املؤتمار اإلْسااَلمل، ُكّل لاذه املاظمات 
تدكس حال انساتدباع األَمريكل الصهيونل الذي 
وصلات إليه األماه، لل تملاك حريتهاا يف التحرك 
كماا تريد وكماا تريد شادوبها وكما يمايل عليها 
املوقف القومل الدربل واملوقف النوري اإلْسااَلمل 
تجاه القضية الفلساطياية قضية تحرير انحتالل 
لألرايض الدربية واملقدساات اإلْسااَلمية والوقوف 
ما8 الشادب الدربال الفلساطيال ضاد اإلْجاَرا  
الصهيونال؟؛ ألنها تتحارك بما يُرياده األَمريكان 
والصهايااة؛ للتدماري واقاط، ولياس بماا تريده 
الشدوب الدربية واإلْسااَلمية التل ترى يف القضية 

الفلسطياية قضيتها األوىل.
لكان لاذه الادول واملاظماات تحركات باكل 
األساطيل والقوة الدسكرية للحْرب عى الايَاَمان، 
اهال كان تحركهاا لاذا حاراً ويُدان َعان موقف 
عربل وإراعة حارة، بقصف مهد الدروبة، وموقف 
إْسااَلمل بقصف املسالمل الايَاَماايال وموقف 

إنسانل بقصِف الاساء واألطفال واألبرياء، وبدعم 
أَمريكال مباارش ُمرّصح باه علاااً، أ  كان موقفاً 
ائيْليااً ضدَّ الدول التل تريُد التحرَُّر من  أَمريكيا إرْسَ
الفلك األَمريكل ضد الايَاَمان، كما يشاون عدواناً 
ضد ساوريا الحارة الدولاة الدربية الوحيادة التل 
تدَعُم املقاومة الفلساطياية، أ  صدق األغبياء، إن 
ما يف ساوريا ثورة وععم للشدب السوري وسوريا 
الدولاة الدربياة الوحيادة املكتفياة ذاتيااً، زراعياً 
وصااعيااً وتدليمياً وصحياً، والتل ليس لديها عين 

لدى باوك الرأسمالية الغربية.

الُحرية.. مقصد الدين وحاجة البشرية 
والهيمااة  وانحتاالل  الغازو  مقاَوماة 
يشء،  ُكّل  قبال  إنساانل  واجاب  انساتدمارية، 
تطورت البرياُة يف رصاع مرير م8 الطبيدة حتى 

روضتها، واإلنساان الذي اساتطاع أن يسيطَر عى 
كاوارث الطبيدة وعاى طاقتها الكبارية من النق 
والرياح والزنزل إىَل الطاقة الاووية، لَو قاعر أَيْضاً 
عى التحرر من األنظماة انجتماعل وانقتصاعية 
والسياساية الظاملة التل تُريد اساتدباعه وإعاعتُه 
إىَل الحيوانياة، التحارر مان القوى انساتدمارية 
حاجة برية لكل شادوب الدالام املضطهدة كما 
لال حاجاه لاا، ولال غاياة اإلنساانية ومقصد 
الدين والِفطرة والساليمة، ن يارىض بالدبوعية إن 
َمن شاولت اطرته اإلنساانية إن عبد، يقول قائد 
املسارية القرآنية: »لو عياُن الحرية الاذي تدلماا 
اياه ونتدلم ماه أن ن نقبل أبداً بأن نُساتدبد ألحد 
وأن ن نكاوَن عبيداً إنَّ لله ُسابَْحانَُه َوتََداَلاى اقال 
)ُقاْل يَاا أَْلَل اْلِكتَااِب تََداَلاْوا إىَِلٰ َكِلَمٍة َساَواٍء بَيْاَاَا 
َك ِبِه َشايْئًا َوَن  َوبَيْاَُكاْم أَنَّ نَْدبُاَد إِنَّ اللَّاَه َوَن نُاْرِ
ن ُعوِن اللَِّه(، واإلْسااَل   يَتَِّخذَ بَْدُضاَا بَْدًضا أَْربَابًا مِّ
يدّلماا كمسالمل أن ن نتجه نحن نساتدباع أحد 
وأن ن نساتدبد بدضاا البدض وأن ن نقبل من أحد 
من البرية أن يساتدبدنا، لم يارىض الله ألحد أن 
يتخاذ الدباَع أربابااً، أَْو أن يجدل مان الدباع عبيداً 
لاه، َوأن يجدل من نفساه رباً لهم، حتاى املالئكة 
لياس لها ذلاك، وحتى األنبياء ليس لهام ذلك، اما 
بالاك باملجرمل واملتوحشال والقاوى اننتهازية 

والطامدة واملتجرب«.

 مقاومة الغزو واالحتالل، 
واجب إنساني قبل ُكّل 

شيء، وديُن الحرية الذي 
تعلمنا فيه ونتعلم منه أن 

ال نقبل أبدًا بأن ُنستعبد ألحد 
وأن ال نكوَن عبيدًا إالَّ هلل 

ُسْبَحاَنُه
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  - رشيد الحداد:
رغَم نجاح الددو السدوعي يف تضليِل 
الدالم خالل األْشهر األْوىَل من الددوان 

والحصار بأن ما يقو  به يادرج يف إَطار 
مساعدة الشدب اليمال، إنَّ أَن تصاعد 
األَْصَوات الدولية املدارضة والرااضة ملا 

يتدرض له اليمن من عدوان وحصار ابتدأ 
بموقف النملان األُوُروبل، وموقف مجلس 

الدمو  النيطانل الذي وض8 رئيس 
الوزراء أََماا  املساءلة القانونية، وأخرياً 
موقف الباك الدويل الذي اتهم الددوان 
السدوعيص بالدمل عى تدمري الباية 
التحتية لالْقتَصاع اليمال ومضاعفة 
األَْوَضاع اإلنَْسااانية إىَل التفاصيل:-

رغم سالبية املواقاف الدولية تجااه ما يتدرض 
لاه اليمن مان عادوان وحصار مان قبال الددوان 
السادوعي وحلفائاه إنَّ أَن تلاك مواقاف عادع من 
عول الدالام بدأت تخرج عن عباءة املال السادوعي 
وتتصاعاد األَْصاَوات الدولياة الرااضاة للدادوان 
والحصار املفروض عى الشادب اليمال ماذ عرة 
أْشاهر، االددو الذي اشارتى مواقف َالدالم بمئات 
امللياارات اشال يف انبقاء عى تلاك األَْصَوات يف ظل 
ارتفاع الكلفة انْقتَصاعياة للددوان والحصار التل 
تساببت بانكماش ماؤرشات الاماو انْقتَصاعي إىَل 
)36 باملائاة( بالساالب مهادعة بارتفاعاات حاعة 
ملددنت البطالة وساوء التغذياة وتدلور الخدمات 
اضالً عن التدمري املماهج للباية التحتية لالْقتَصاع 

الوطال. 

البنك الدولي يتهم العدو 
أَخرياً اتهم الباك الدويل عولة الددوان السادوعي 
بتدماري الباياة التحتية ووقاف الحركاة التجارية 
د اإلرضار بالشادب اليمال طيلة  والصااعياة وتدمُّ
األْشاهر املاضية مان الدادوان، َوأَّكد البااك الدويل 
يف تقرياره التفصييل أَن الددوان والحصار تسابب 
رة وأرضاٍر طويلة األَمد عى  بمداناة إنَْسااانية ُمدمِّ
انْقتَصااع والباياة التحتية يف اليمان، واعتن ترعي 
األَْوَضاع انْقتَصاعية واإلنَْساااانية تبدات للددوان 
والحصار، وأشار الباك الدويل إىَل أن 1ر21 مليون يف 
اليمن يحتاجون إىَل مسااعدات إنَْسااانية عاجلة، 
مؤّكاداً ارتفاع مددنت الفقر إىَل 0ا% بزياعة %30 
مااذ بادأ الدادوان، وأشاار التقريار إىَل أن الددوان 
ع عاخلية  السادوعي عى اليمن تسابب بموجة ترُّ
واسادة الاطاق، وقال إن الددوان والحصار أَعَّى إىَل 
ارتفاع الخساائر املبارشة وغاري املبارشة لالْقتَصاع 
اليمال. ُمشارياً إىَل وقاوع أرضار ترتاوح بل أربدة 
مليارات وخمسة مليارات عونر بأرب8 مدن يماية، 
الداصماة صاداء ومحااظات الحديدة وعدن وتدز 
والحديادة، واتهم الباك الدويل عول الددوان، بالدمل 
عى ايجاع جيل ضائ8 من خالل اساتهداف املدارس 

واملدالاد والَجامداات والتسابب بتوقاف تدليام 
عرات اآلنف من الطالب اليمايل لذات السبب. 

الخاناء  رئياُس  عيفاراجاان  شاانتا  َوأشاار 
انْقتَصاعيل يف الباك الدويل بالرق األَْوَسط وشمال 
إاريقيا إىَل أَنَُّه وبدد انتهاء الددوان والحصار يمكن 
أَن يتداىف انْقتَصاع إنَّ أَنَُّه أََشااَر أَن التدايف سيكون 
بطيئااً، وأعاع السابب إىَل أَن الددوان عّمر رأس املال 
البري، حد قوله، باإلَضاَاة إىَل ارار رأس املال من 
الباالع، وقاال الباك الادويل إن اليمان عولة مصدرة 
للافاط إنَّ أَن أَْساَداار الافاط َحاليااً باإلَضاَاة إىَل 
ضْدف املسااعدات الدولية كابح للامو، وساتكون 
اساتنمارات القطااع الخااص يف الباالع رضورياة 

لخروجه من وضده الحايل.

من هنا يبدأ التعايف 
وأَْوَضاح التقرير إىَل أَن انتهاء الددوان سايؤعي 
إىَل تحسل مؤرشات انْقتَصاع الكيل، حيث ستوجه 
املوارع الداماة من اإلنفاق الدساكري إىَل قطاعات 
التدليام والرعاياة الصحية، مشارياً إىَل تارضر ُكّل 
مااحال حيااة الاااس من املااازل واملستشافيات 
واملادارس واألعمال والغذاء واملياه، نتيجة الددوان، 

ولو ما سيدزز املؤرشات انجتماعية. 
وأشاار إىَل أَن وترية التداايف انْقتَصاعي تختلف 
باختالف ما يمتلكه البلد من ثروات طبيدية، مشناً 
إىَل أَن انْقتَصااع اللباانل اساتغرق 20 عاماً ليتداىف 
مان آثاار الحارب يف املاايض، وانْقتَصااع الكويتل 
استغرقت سب8 ساوات احسب لتتداىف، وانْقتَصاع 

الدراقل استغرق َعاماً واحداً. 
وقالات ليى موتاغل الخبرية انْقتَصاعية بالباك 
الدويل للماطقاة التل أعدت التقريار: »إن التوصل 
لتسوية سلمية يف سوريا والدراق وليبيا واليمن، قد 
يؤعي إىَل انتداش رسي8ٍ يف إنتاج الافط، مما يسمح 
لهاذه الدول بزياعة انحتياط املايل وتحسال ميزان 
الحسااب الجاري وتدزيز الاماو انْقتَصاعي، األمر 

الذي سيرتك آثاراً إيجابية عى الدول املجاورة«.

فاتورُة العدوان تفاُقُم العجز 
التقرياُر الاذي شامل الحديث عان اْقتَصاعيات 
اليمن والدراق وساوريا وليبيا أََشاَر إىَل اْقتَصاعيات 
ااتاورة  ارتفااع  إىَل  أََشااَر  أَيْاضااً،  الخلياج  عول 
الددوان السادوعي يف ظل انخفاض أَْسَداار الافط 
إىَل نحاو 30 عونراً للنميال مقابال أكنار من 100 
عونر قبال عامل، ضاعاف مخاطار اْقتَصاع عول 
الخليج وتسابب بارتفاع عجز امليزانية، َوأَّكد الباك 
يَن الدا   يف تقرياره الصاعر الخميس املاايض أن الدَّ
للسدوعية سيصل إىَل 20% من إجمايل الااتج املحيل 
الداا  املقبال ولو يزياد 10 مرات عن مساتواه يف 

2013 الذي بلغ %2.2.
كما توق8 التقرير انتكاسات كنى نْقتَصاعيات 
عول تحالف الددوان الذي قال إن السادوعية وقطر 
والكويت وعولة اإلمارات الدربية ساتتكبد خساائَر 
ااعحة بسابب انخفاض أَْساَداار الافاط؛ وتوق8 
البااك نفااَع احتياطيات السادوعية بحلاول نهاية 
الدقاد الرالن، يف حال اساتقرار سادر الافط عاد 
0ل عونراً للنميال، وبقاء اإلنفاق عاد مساتوياته 

الحالية.

الفاو: الحصار فاقم املعاناة
ويف الساياق ذاتاه أوضحات ماظماة األغذياة 
والزراعاة التابدة لألَُماام املتحدة »الفاو« يف تقرير 
أصدرتاه املاظمة مؤّخراً أن أكنر من نصف ساكان 
اليمن والبالغ نحو لرل1 مليون شخص يواجهون 
تبداات اندادا  األمان الغذائل؛ بسابب القيوع عى 
انساترياع والاذي حاّد مان توااار املاواع الغذائية 
الرضورياة، ماا تسابب يف ارتفااع يف األَْساَداار، 
وأَْوَضااح التقريار أن عدع األشاخاص غري اآلمال 
غذائيااً ارتفا8 باسابة 12 باملائاة مقارناة بالدا  

املايض، وباسبة 36 باملائة ماذ أواخر عا  ل201 ، 
وواقاً للتقرير َااإن األزمة الحالية ونقص الوقوع، 
أَعَّى إىَل تراج8 يف تواار السال8 الغذائية األساساية، 
مسابباً ارتفاعاات بالغة الِحادَّة يف أَْساَداار الغذاء 
ًة  والوقوع ماذ بدء الددوان يف مارس 2015 ، َخاصَّ
وأن اليمايل يدتمدون عى انساترياع ألكنر من 0ل 

باملائة من املواع الغذائية األساسية.

ُأوُروبا تطالب بفك الحصار 
القاراُر األَخاري للنملاان األُوُروبال اتهام الددو 
السادوعي وحلفااَءه بالدمال عاى اارض عقاٍب 
جماعل عى الشادب اليمال، من خالل ارض قيوٍع 
غري منَّرة عى انساترياع مان الخارج الااجمة عن 
الحصار البحري املفاروض من قبل قوات التحالف 
دت ما8 وصول اماداعات الوقوع والغذاء  والتل تدمَّ
والادواء، وأشاار القاراَر األُوُروبال إىَل أَن الحصار 
ااقم الوض8َ اإلنَْساااانل بشاكل كباري، وقال من 
الرضوري إعخاال الوقوع التجارية لتشاغيل البُاى 
التحتية يف البالع، بما يف ذلك املستشفيات، مشرياً إىَل 
أَن الددو تسبب يف نقص الوارعات الغذائية من أجل 

إيصال لسكان إىَل حااة املجاعة.
 وطالاب بوقف إطاالق الاار الفوري والساماح 
بالوصول غاري املحدوع للاوكانت اإلنَْساااانية إىَل 
اليمان حتى تتمكان من تقديام املسااعدة واملواع 
الغذائياة واألعوياة والوقاوع إىَل مان لام يف أماسِّ 
الحاجاة إليهاا، وععاا انتحااع األُوُروبال والادول 
األعضاء ايهاا، والجهات املانحاة الدولية األخرى، 
للارّع عاى الااداء اإلنَْساااانل لألَُمااام املتحادة 
بخصاوص الدعام املايل لليمان، الاذي حصل حتى 
اآلن عاى تمويل جزئل اقط، كماا أعرب عن قلقه 
البالغ إزاء تدلور الوض8 اإلنَْسااانل وتدمري الباية 
التحتية، بما يف ذلك املدارس واملستشافيات، نتيجَة 
الغاارات الجوية والقصف املدادل من قبل الددوان 

السدوعي.

قالات الُغرااُة التجارياُة الصااعيُة بأماناة الداصماة صاداء إن 
القطااع الخاص ومشااريده الصااعياة والتجارياة يف اليمن تدرض 
ألرضار وخساائر ااعحاة بفدال اساتهدااه من قبل طاريان الددوان 
السادوعي الغاشام والتقديرات األولياة لتلك األرضار والخساائر ماذ 
بداياة الدادوان اإلجرامل حتى الوقات الرالن ما يزيد عان ل3 ملياَر 
عونر. وأكََّدت الغراة التجارية يف تقرير أنها رصدت خالل شاهر يااير 
صة يف  املايض اقط، اساتهداف )15( مصاداً وماشاأًة تجارية متخصَّ
الصااعاات الغذائية والبالساتيكية والورقية والدوائياة، باإلَضاَاة إىَل 
عدع من مزارع إنتاج الدواجن الالحم والبيض خارج محااظة صاداء.
وذكارت الغراة بأنه طبقاً لاتائج لجاة ااية متخّصصة شاّكلتها 
الغرااة يف أغساطس املاايض لرصاد وحارص األرضار التال لحقات 
باملاشآت واملشاري8 التجارية والصااعية ماذ بدء الددوان الظالم عى 
اليمان يف أواخر ماارس 2015، وحتى أواخر الشاهر املارص ، اقد تم 
اساتهداُف نحو 6ل1 مصاداً وماشاأة صااعيًة وتجاريًة تقدر تكلفة 
الخساارة األولية ايهاا بحوايل ل3 ملياار عونر و7 من صوام8 الغالل 
و6ل5 مخزنااً لألغذية و365 من األساواق التجارية الشادبية و123 
ماشاأة ساياحية واادقية و0ل2 محطة للوقوع والغاز، باإلَضاَاة إىَل 

ة بانتصانت تجارية. عدع من الشبكات الَخاصَّ
وقالت الغراُة التجارية الصااعية بالداصمة صاداء إن اساتهداف 
عادعاً مان املصانا8 ذات الدالقة بمتطلباات الحياة اليومياة وآخرلا 
مصاَداا حلياب األطفاال وإنتاج الشااي بالداصمة صادااء من قبل 
الددوان الغاشام لو اساتهداٌف لالحتياجات املديشية للشدب اليمال 
ُخُصوصاً أَن عمل القطااع التجاري والصااعل لو تواري انحتياجات 

اإلنَْسااانية للشدب.
وأكادت الغرااة التجارياة يف تقريرلاا أن انساتهداَف املباارِشَ 
للماشآت التجارية والصااعية لليمايل ليس له أية مروعية قانونية 
أو سااد رشعال، االقطاع التجااري والصااعل ِملاك الوطن بأصوله 
وماقونته وأمواله وأنشاطته واملستفيدين ماه، ون يخص طرااً عون 
آخر، واساتهدااه يلحل خساائَر ااعحاة بالوطن بأكملاه وبالتامية 

انْقتَصاعية وانجتماعية يف اليمن. 
وأشاارت إىَل أَن ضحايا القطااع الصااعل والتجاري املبارشين لم 
عمال وأرباب تلك املصان8 واملاشاآت ومن يدملون عى تساويقها من 
تجار الُجملة والتجزئة، وتدتن مصدر عخلهم األول، اضالً عن الرضر 

املبارش الذي يلحل باملواطن البسيط ويتأثر سلباً بكل ذلك.
وطالبات الغراة التجارية الصااعية بأماناة الداصمة يف تقريرلا 
األَُمااام املتحادة وكاااة الجهاات الدولياة بالتدخل الداجال إليقاف 
اساتهداف املاشاآت الصااعية والتجارية ألعضائهاا وتواري الحماية 
لتلك املاشآت الصااعية والتجارية واملدنية واقاً مليناق األَُماام املتحدة 
الصااعر بمديااة ساان ارانسيساكو يف 26 يونياو 5لل1  واإلعاالن 
الداملل لحقوق اإلنَْساااان املدتمد بقارار الجمدية الدمومية لألَُماام 
املتحادة بتأريخ 10 عيسامن الل1  وغريه مان املواثيل وانتفاقيات 
ذات الصلاة التال تضماات حماياة املاشاآت املدنياة وإبداعلاا عن 

الرصاعات املسلحة.
كماا ناشادت الغراة، األَُمااام املتحادة ورجال املاال وانتحاعات 
التجارية واملؤسساات انْقتَصاعية يف الدالام، رسعة التدخل والضغط 
إليقااف لذا الددوان وانساتهداف املباارش للغراة ذاتها وللماشاآت 

الصااعية والتجارياة اململوكة ألعضائها بالقصاف الجوي من قوات 
تحالاف الددوان بقياعة السادوعية والحرب الهمجياة ورا8 الحصار 

عن اليمن وحماية اْقتَصاعه الوطال.
وأضاات الغراة أَنَُّه رغم انساتهداف الظالم واملخزي ملباى الغراة 
التجارية الصااعية بأمانة الداصماة )صاداء( عون أي منر قانونل 
ورشعال، إنَّ أَن الغراة ظلات ون تزال تمارس أعمالها وأنشاطتها يف 
إَطار مان انحرتااية املهاية والحرص عى عد  اننجرار يف أية مواقف 
يمكن أن تأّول انحيازاً ملصلحة طرٍف ضد آخر، عى اعتبار أن أصحاَب 
رأس املاال ورجال األعماال يقدمون خدماِتهم ألباااء اليمن بديداً عن 

الجانب السيايس.
وجاّدعت الغرااة إعانتها اساتمراَر اساتهداف قوى الدادوان لكل 
مقوماات القطاع انْقتَصااعي الحكومل والخااص والتل كان آخرلا 
قصفاه األَْربَداء املايض ملصا8 أسامات عمران بسلسالة من الغارات 
راح ضحيتها عدع من الشهداء والجرحى، وإغالقه لكااة املاااذ النية 
والبحرياة والجوية وعزل اليمن عن الدالم، مما أَعَّى إىَل وقف التصدير 
وانساترياع وتدطيال حركة انساتنمار َومغاعرة كنري مان الركات 

األجابية الداملة يف اليمن ماذ بدء الددوان يف مارس الدا  املايض.
واعتنت رضب الددوان السادوعي واساتهدااه املاشاآت الحيوية 
يف الباالع ويف مقدمتها الصااعياة وحركة الاقل التجااري والتمويال 
واملوانائ واملطارات عنلًة خطريًة للمساتوى الذي وصال إليه الددوان 
يف اساتهدااه لحياة الااس؛ كون استهداف املصان8 الغذائية والدوائية 
يمس حياة املواطال بشاكل مبارش، االغذاء والدواء من ألم األشياء 

يف مقومات الحياة.
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1.ا2155.ا55 ريال ُعمانل

 للعلم 
تمتلُك اليمُن أَْي�ضاً كمياٍت ضحمًة من خام 
الحديد يف عدد من المحافظات، ووفق التقارير 
الرس�مية َفإن مع�دَن الحديد يتواج�ُد بكثافة 
يف أربع�ة نطاقات أساس�ية يف البيضاء، صعدة 
َوم�أرب، وتعت�رب ومنطق�ة الثني�ة بمحافظة 

مأرب.
وتوج�د تمعدنات الحدي�د يف منطقة الثنية 
الواقعة إىَل الش�مال الرقي من مدينة مأرب، 
حي�ث تق�ع ع�ىل ُبعد ح�وايل 150 كم ش�مال 
رشق مدينة م�أرب، ويبعد الموق�ع عن الخط 
اإلس�فلتي مأرب – ش�بوة بحوايل 30 كم. كما 
يوجُد تمعدن للحديد )الماجنيتيت والمارتيت( 
عىل هيئة جس�م يمت�د باتجاه ش�مال رشق – 
جنوب غرب ضمن صخور الشيس�ت األخرض 
الت�ي تنت�ر يف معظ�م المنطق�ة ويتغط�ى 
معظمها بالكثبان الرملية، ويمتد هذا الجس�م 
لمس�افة 188 مرتاً تقريباً، ويتأثر بالعديد من 

الصدوع ويميل باتجاه الغرب. 
وبيّن المس�ح المغناطييس الحقيل الذي تم 
تنفيُذه بواس�طة هيئة المس�احة الجيولوجية 
اليمنية أن الجسم يمتد إىَل حوايل 2.2 كم متأثراً 
بص�دوع ذات اتجاه�ات ش�مال غرب-جنوب 
رشق، وبع�رض يص�ل إىَل 600 م�رت باتج�اه 
الجن�وب الغرب�ي، كم�ا تبين وج�ود عدد من 
الصدوع السلمية التي س�ببت ازاحات جانبية 
للجس�م نحو الجنوب الرقي وكذلك الش�مال 
الغربي. تم حفر برئ استكشافية بإجمايل عمق 
105 أمتار، تبين من خاللها وجود العديد من 
طبق�ات الماجنيتيت/المارتي�ت حي�ث وصل 
أعىل س�مك لها حوايل 4.3 مرت عند عمق 19.7 
مرت. وأظهرت نتائج التحاليل نس�ب مش�جعة 
للحديد وصلت أعالها إىَل 96.20% يف العينات 
الس�طحية، َو90.90% يف عين�ات لباب الحفر 

)تحت سطحية(.
وتوجد تمعدنات الحديد والتيتانيوم ضمن 
متداخالت صخور الديورايت دقيقة الحبيبات 
عىل هيئة عدس�ات، باإلَضاَفة لتواجد رواس�ب 
الحدي�د ضمن صخ�ور المتداخ�الت القاعدية 
وف�وق القاعدي�ة، وتعت�رب منطق�ة مكيراس 
بمحافظ�ة البيض�اء من أهم مواق�ع الحديد يف 

اليمن.
تقع منطق�ة مكيراس )البيض�اء( عىل ُبعد 
20 ك�م، جن�وب رشق مدين�ة البيض�اء، ُقرب 
مدينة لودر، وتوجد فيه�ا خامات مبعثرة من 
األبتايت – اإللمنيت – تيتانوماجنتيت فناديوم 
مصاحبة لصخور الجابرو المتداخل يف صخور 
األس�اس )ما قب�ل الكامربي(. نف�ذت يف هذه 
المنطقة دراس�ات جيولوجي�ة، جيوكيميائية، 
خنادق استكشافية، وحفر 18 برئاً استكشافية 
بُعم�ق إجم�ايل 3400 مرت، مس�ح جيولوجي، 
دراس�ات معدني�ة وصخري�ة وأعم�ال حفر. 
ُقّدر االحتياط�ي لهذه التمعدنات بحوايل 860 
ملي�ون طن م�وزع كالت�ايل: 130 مليوَن طن 
خام الحديد، 46 مليوَن طن أكس�يد تيتانيوم، 
27 ملي�ون ط�ن فوس�فات، 0.15 مليون طن 
من أكس�يد الفناديوم، بمحتوى معدني 15.5 

% حديد، 5.3 % أكسيد تيتانيوم، 3.14 %.
وللحديث بقية..

العدوان ي�شتهدف مقومات احلياة 
39 مليار دوالر خسائر أولية للقطاع الخاص اليمني جراء العدوان 
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على اأ�شوات الطبول والزوامل تنتظم ال�شفوف

قبائل اليمن تشّمر للكفاح وترفد الجبهات باملال والرجال
طالب ونساء اليمن.. حضور يف املواجهة ووعي بالقضية

  - زكريا الشرعبي 
رغم ماي ما يقارُب سااًة كاملًة ماذ بدء 
الدادوان وصلفه املتزاياد يوماً إثار آخر يزعاع 
اليماياون صموعاً وشاموخاً وينبتاون للدالم 
أن الشادب اليماال وإن تكالب علياه الجمي8ُ 
شدٌب ن يُقهر، ولذا ما أكدته اللقاءات القبلية 
والوقفات انحتجاجية ملختلف أطياف الشدب 

اليمال.
وشاهدت الدديد من املااطل اليماية توسداً 
الطالبياة  والفدالياات  القبلياة  اللقااءات  يف 
والاساوية خاالل اليومال املاضيال، نادعت 
جميدها باستمرار الددوان األمريكل السدوعي 
عى بالعنا وبالحصار الني والبحري والجوي.

 

قبائل بني مطر تدعو للنفري العام
افل صاداء أعلات قبائل بال مطر، السبت 
املايض، الافريَ الدا َّ، وذلك يف لقاء قبيل حاشاد 

غري مسبوق تراال بالدتاع الحربل.
 وأكادت القبائال بلساان كباار وجالاتها 
التحارك الفاوري آلنف املقاتلال مان أباااء 
وسااحات  القتاال  جبهاات  ُكّل  إىل  القبيلاة 
الكرامة، كما ععت قبائل بال مطر ُكّل القبائل 
اليماية إلعالن الافري الدا  صوب مواق8 الددو 
حتى تطهاري البالع من املحتلال وعحر جمي8 

املرتزقة.

 قبائل األعماس: جاهزون للتصدي 
للعدوان 

بدورلاا أعلاات قبائال األعمااس بمديرية 
الحادا محااظاة ذماار يف لقااء قبيل السابت 
املايض، انساتدداع والجالزية ملواَجهة الغزاة 

واملرتزقة.
ععمهاا  عاى  التأكياَد  القبائال  وجادعت 
الشادبية  واللجاان  للجياش  ومسااندتها 
والبطولاة  الارف  مواقا8  يف  املجالديان 
وانساتدداع للتضحياة يف سابيل الداااع عان 

الوطن وراد الجبهات بالُددة والدديد.
كما أكادوا يف بيان صاعر عان اللقاء القبيل 
صموعلم يف وجه الددوان السدوعي األمريكل 
مهماا كانات التحدياات وتلقل الدادو أقى 

الدروس.

قبائل يريم تؤكد وقوفها يف وجه العدوان 
ومرتزقته 

ويف ذات السياق أكدت قبائل يريم بمحااظة 
إب يف اجتماع قبيل حاشد وقواها ضد الددوان 
ومرتزقته وجالزيتها الكاملة ملواجهة الددو، 
وعانت القبائال عان ساخطها تجااه جرائم 

الددوان األمريكل السدوعي عى بالعنا.

أبناء حجة: صامدون مهما تغطرس 
العدو 

ويف محااظاة حجاة نّظام أباااء مديريتل 
الشالل وكحالن الرف، اداليات واجتماعات 

السادوعي  الدادوان  بجرائام  ماادعة  قبلياة 
األمريكل وصمت املجتم8 الدويل.

كما نفذ مشاايخ وأعيان وأباااء عزلة بال 
الشاومل يف مديرية مبل، وقفاة احتجاجية، 
بحضور مساعدي املحااظة، تاديداً باستمراِر 
الدادوان السادوعي األمريكال، حياث تخلال 
الوقفاة كلماات وقصائاد شادرية عنت عن 
وحادة وتالحم أباااء املاطقاة ووقواهم صفاً 
واحداً للدااع عن الوطن، وصنلم وصموعلم 

مهما زاعت غطرسة املدتدي.
ويف حجاة أيضااً نّظام أباااء مديرياة بال 
قيس حملاة تنع بالاد  لتغطياة احتياجات 
واملصابال  الجرحاى  إلنقااذ  املستشافيات 
الذين يقو  الددوان السادوعي بقصف قرالم 
وماازلهام يف املااطال الحدوعياة بمحااظاة 

حجة.

أبناء املحويت يشيدون بدور الجيش 
واللجان 

املحلية  السلطة  نظمت  السياق  ذات  ويف   
وماااااظاامااات 
املدنل  املجتم8 
واملشايخ  واألحزاب 
والااشااخااصاايااات 
انجااتااماااعاايااة يف 
املحويت  محااظة 
الااسااباات املااايض 
احتجاجية  وقفة 
الددوان  نستهجان 
السدوعي  األمريكل 

عى اليمن.
التل  الوقفة   ويف 
حرضلا الوكيل أول 
الدكتور  للمحااظة 
الحمازي  عبداللاه 
الحاارضون  ععاا 

الداَلاَم إىل تحمل مساؤولياته إزاء ماا يرتكبه 
لذا الددوان من جرائم، مشايدين بدور أبطال 

الجيش واللجان يف الدااع عن الوطن.
 

أبناء الحديدة: صامدون حتى النصر 
إىل ذلك نُظِّمت يف محااظة الحديدة السابت 
قيااعات  ضّمات  احتجاجياة  وقفاة  املاايض 
السلطة املحلية واملكاتب التافيذية واملاظمات 
تادياداً  السياساية؛  واألحازاب  الجمالريياة 
بالجرائام التال يقو  بهاا الدادوان األمريكل 

السدوعي يف حل اليمن أرضاً وإنساناً.
 وأشااع الجميا8 بادور الجياش واللجاان 
الشادبية يف التصدي للدادوان يف ُكّل الجبهات 
الداخلياة والخارجية مؤكدين صموع الشادب 

اليمال حتى الارص.

طالب اليمن: لن ننثني عن الدفاع عن 
الوطن 

يف لاذا الساياق يأبى الطالاب اليمال إن أن 

يؤكد صموع الشادب اليماال يف وجه الددوان 
الغاشام، حيث نّظم ملتقاى الطالب الجامدل 
وقفاة احتجاجية، الخميس املايض، يف جامدة 
صادااء اساتهجن ايهاا اساتهداف الدادوان 
األمريكال السادوعي ملصا8 اسامات عمران 
وارتكابه جرائَم بشادة بحل املدنيل اليمايل، 
عاعياً الدالام إىل تحمل مساؤولياته تجاه لذا 

الصلف النبري.
 وأكاد الطاالب يف وقفتهام أنهم لان ياناوا 

لحظة واحدة يف الدااع عن الوطن.
ويف الحيمة الخارجية نّظم طالب ومدرساو 
ساوق السابت، وقفة احتجاجية تحت عاوان 
” أمرياكا تقتال الشادب اليمال” نساتاكار 
الصمات الداملل أماا  جرائم تحالاف أمريكا، 
شاارك ايها عدع من أولياء األمور الذين أكدوا 
بدورلم أنهم سيتصدون لكل آلة الددوان التل 
تقتال أبااء اليمان وتدمر حارضه ومساتقبل 
أجيالاه. كذلاك نّظمات طالبات مدرساة بدر 
الكنى بمديرياة مدل بأمانة الداصمة وقفًة 
احتجاجية أمس األحاد تاديداً بجرائم الددوان 
األمريكل السادوعي 
عى الشدب اليمال.
صموع  مؤكديان 
الشدب اليمال أما  
السادوعي  الددوان 
ماولل  انمريكل.. 
الددواَن لن  بأن لذا 
يناال الطاالب مان 
مواَصلاة تحصيلهم 
ُكّل  رغام  الدلمال 

الظروف. 
ويف ذات الساياق 
أقا  طالُب وطالبات 
مدرساة  ومدلماو 
بال  عزله  الحصاب 
مديرياة  غصال 
عتمة يف ذمار وقفة 

احتجاجياة تخللتهاا الددياد من املشااركات 
َوأكادت  والخطابياة  واإلنشااعية  الشادرية 
جميُدهاا عى الوقوف يف وجه الددوان، مدلال 
مواصلتَهام الدملية التدليمياة وبذل املزيد من 
الجهوع لالرتقاء باملساتوى التدليمل للاهوض 

باليمن.
ويف عماران نّظمت قيااعة وموظفو مكتب 
الرتبياة والتدليام وملتقاى الطالاب الجامدل 
أمس األحد وقفة احتجاجية؛ تاديداً باستمرار 
اليمان  عاى  األمريكال  السادوعي  الدادوان 
واساتهدااه للبُاى التحتية، وآخرلا استهداف 
مصا8 إسمات عمران الذي خّلف الدرات من 
الشهداء والجرحى، وتأكيداً عى ُصُموع وثبات 
الشدب حتى الارص، كما نظمت مدارس الرب8 
الرقال بمديرية جبل عياال يزيد أمس األحد 
مسارية طالبية حاشادة تادياداً واساتهجاناً 
لجرائام الدادوان األمريكل بحال اليمن أرضاً 

وإنساناً.

املرأة اليمنية ترفد الجيش بقافلة النصر
بدورلا تؤّكد املرأُة اليمايُة ثباتَها وعزيمتَها 
يف الوقوف م8 الوطن ومساندتها التامة ألبااء 

الجيش واللجان الشدبية. 
حشايش  باال  مديرياة  نسااُء  وقّدمات 
بمحااظاة صادااء، السابت املاايض، قاالاًة 
غذائيًة اشاتملت عاى مواع عياياة من الذلب 
واملال واملاوايش ومواع غذائياة متاوعة؛ ععماً 
ألبطال الجيش واللجان الشادبية املرابطل يف 
جبهاات الدااع عن الوطن، وأكدت نسااء بال 
حشايش اساتدداعلا لتقديم مزيد من الدعم، 
ما يساهم يف مواجهاة الددوان بكل الوساائل 
املمكاة والدااع عن الوطن وأماه واساتقراره، 
مشايدات بالادور البطاويل للجياش واللجاان 
يف  يحققونهاا  التال  واننتصاارات  الشادبية 
مختلف جبهات الرف والدزة والبطولة لدحر 

الغزاة ومرتزقة الددوان.
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  -  خاص
األمريكال  الُدااْدَوان  طارياُن  واَصاَل 
عاى  الدايفاَة  غاراتاه  َشانَّ  السادوعي 
محااظاات تدز وماأرب والجاوف، مخّلفاً 
عدعاً من الشهداء والجرحى وأرضاراً كبرية 

يف املمتلكات الدامة والخاصة.
واستشاهد ساتة مواطال بياهم نساء 
وأصيب آخارون يف سلسالة غارات شااها 
طريان الُدااْدَوان األمريكل السادوعي يو  
السابت املايض عاى مدياة ذُبااب بمديرية 
بااب املادب ومديرية ماوية رشق محااظة 

تدز.

طارياَن  إن  محلياة  مصااعُر  وقالات 
الُدااْدَوان اساتهدف بنالث غاارات ماطقة 
حبيل أساوع بمديرياة ماوية، َمااا أَعَّى إىَل 
استشهاع امرأة وثالث من بااتها، مشريا إىَل 
أنَّ مواطال أثال استشهدوا يف ثالث غارات 
شاها طريان الُداْدَوان عى ماطقة الجاليل 

يف ذُو باب.
وأضااف املصادر أن طاريان الُدااْدَوان 
شان سلسالة غارات عاى أنحااء متفرقة 
من ماطقة حاوزان أعت إىَل ترضر عدع من 
املاازل واملراال الدامة واملمتلكات الخاصة.
كما استشاهدت امرأتاان وأصيب ثالثة 
آخرون مان نفس األرسة بجاروح يف غارة 

األمريكال  السادوعي  الُدااْدَوان  لطاريان 
اساتهدات مازل املواطن حموع غالب قائد 
بماطقاة حبيال أساوع بمديرياة التدزياة 

بمحااظة تدز اجر يو  السبت.
مصاعر محلية قالت باأن الغارة خّلفت 
عمااراً كبارياً يف املاازل املساتهدف املكاون 
من طابقال، تااثارت محتوياته يف محيط 

املباى.
وعّمت حالة من الساخط ألاايل القرية 
سااار  ُعااْدَوان  مان  قريتهام  طاال  ملاا 
وجباان، ايماا وجاه املواطاون رساائلهم 
لقاوى الُداْدَوان أكادوا من خاللهاا بأنهم 
سيواصلون مسار الصموع والبذل والدطاء 

يف مواجهة الُدااْدَوان مهما أمدن املدتدون 
يف القتال والتدماري واساتهداف اآلماال يف 

ماازلهم.
طاريان  قصاف  ماأرب  محااظاة  ويف 
الُداْدَوان األمريكل السادوعي يوَ  الجمدة 
املاايض بدادَّة غاارات عاى ماازل املواطن 
صالاح مبخوت الزايادي بماطقاة امللتقى 
برصواح، َمااا أَعَّى إىَل تدمريه كلياً وإصابة 
امارأة بجاروح خطارية، كما َشانَّ طرياُن 
الدادو غاارًة عاى سايارة املواطن مسادد 
الحبااري أثاااَء قيامه بإساداف الجرحى، 

َماا أَعَّى إىَل احرتاقها.
وأصيبات امرأتاان بجاروح خطارية يف 

قصف مدادل ملرتزقة الُداْدَوان عى ماازل 
املواطاال بقرياة مالحا بمحااظاة مأرب 

يو  الجمدة املاضية.
وقالات مصااعر محلياة باملحااظة إن 
عاارص مان مرتزقاة الُدااْدَوان األمريكل 
السادوعي واصلت للياو  النالث عى التوايل 
اساتهداف مااازل املواطال بقرياة مالحا 
بمديرية مجزر، ما أسفر عن إصابة امرأتل 

بجروح خطرية وترضر عدع من املاازل.
األمريكال  الُدااْدَوان  طاريان  وشان   
السادوعي الغاشام ثالث غارات عى ماازل 
املواطاال بماطقاة الدريض بالغيال، كما 

َشنَّ غارًة عى واعي أين التابدة للغيل.

  -  خاص

استشاهد ل مواطاال وأصياب 

يف  األحاد،  أماس  ياو   آخارون،   3

غاارة لطاريان الُدااْدَوان األمريكل 

السدوعي اساتهدات الطريل الدا  

بماطقة القهر بمديرية باقم.

وذكر مصدٌر محايل أن مواطاَل 

اثاال أصيباا يف قصاف صاروخال 

سدوعي عى مديرية رازح.

وأغار طريان الُداْدَوان األمريكل 

السادوعي، ياو  السابت املاايض، 
عاى ماطقاة طاالن بمديرية كر 
شابكة  ار  وعمَّ حجاة،  بمحااظاة 

انتصانت باملديرية.
وقال مصادر محايل إن الطريان 
شان 3 غاارات، مساتهدااً شابكة 
وأبراج انتصاانت يف كر، َماا أَعَّى 
إىَل استشاهاع 3 مواطاال وتدماري 

الشبكة بصورة شبكة كلية.
ولفت املصادر أن الضحايا الذين 
ساقطوا إثر الغارات، أحُدلم يدمل 
حارساً لشبكة انتصانت واآلخرون 

من أقاربه.
ويدماد الُداْدَوان عى اساتهداف 
شابكات انتصااِل ورضب الطارق 
والجسور للتشديد يف الحصار الني 
والجوي والبحري الذي يفرضه عى 

اليمايل ماذ 11 شهراً.
الُدااْدَوان  طاريان  وواصال 
األمريكال السادوعي شان غاراته 
الهساتريية عاى محااظاة صددة 
املاضياة،  األياا   النالثاة  خاالل 
مساتهدااً األحياء الساكاية يف عدع 

من مديرياتها.
أرب8  الُداْدَوان  واستهدف طريان 
غاارات اساتهدات جارس ماطقاة 
يساام يف مديرية باقم الحدوعية، يف 
استهداف متواصل للباية التحتية.

قصاَف  أن  مواطااون  وأّكاد 
الجساور يُديال حركاَة الاااس يف 
التاّقل، وسيسبب أرضاراً اقتصاعية 

كبرية.
طائارات  أن  ذكاره  الجديار 
الُدااْدَوان السادوعي األمريكال قد 
عّمرت ما يقارب الدرة جساور يف 
الطريل الدا  ماا بل مدياة صددة 
ومافذ علب الحدوعي خالل األشهر 

الدرة املاضية.

  -  خاص
أقاَدَ  طارياُن الُدااْدَوان األمريكال السادوعي، يو  
الجمداة، عاى ارتاكاب جريماة جديادة يف محااظاة 
الحديدة تُضاُف إىَل ساجله األساوع الدامل، حيث قصف 
محطة وقوع يف شاارع الخميسان باملحااظة، َماا أَعَّى 
إىَل إصاباة مواطان وخساائَر ماعية كبارية، اضالً عن 
ترضر املحطة واشتدال الاريان ايها وكذا ترضر األحياء 

السكاية وماازل املواطال املجاورة.
وقاال مصدر يف رشكاة الافط بالحديادة بأن طريان 
تحالاف الُدااْدَوان السادوعي األمريكال شان الجمدة 
املاضياة عدة غاارات جوية اساتهدات خزاناات عيزل 
تابدة ملحطة رشكة الافط بشاارع الخمسال يف مدياة 
الحديادة، َماا أَعَّى إىَل نشاوب حريل ضخم يف الخزانات، 
كما تسابب القصاف بأرضار بالغاة يف املحطة وإصابة 
بداض أااراع الحراساة بجاروح طفيفة تام نقلهم إىَل 

مستشفيات املحااظة.
ونادعت رشكة الافاط اليماياة، باساتهداف طريان 
الخمسال  شاارع  يف  ملحطتهاا  السادوعي  الُدااْدَوان 
محااظاة الحديدة، صبااح الجمدة املاضياة.. وطالبت 
الركة بتدخل أممل حيال استهداف محطات وماشآت 

ومبانل التابدة لها عون منر.
وحملت رشكُة الافط اليماياة عول تحالف الُداْدَوان 
ومرتزقتاه يف الداخال كامَل املساؤولية عن اساتهداف 
املاشآت الحيوية لليمن وتدمري انقتصاع اليمال، مؤكدة 

أن لذه الجرائم لن تسقط بالتقاع .
عاعية األمام املتحادة، وجمي8 املاظماات الحقوقية 
واملدنياة التدخل إليقاف ما تقاو  به قوات التحالف من 
استهداف ملحطات وماشآت ومبانل الركة وتدمري ما 
تبقال من مصالاح حيوية تقد  خدماتهاا ألبااء اليمن 

وتدعم انقتصاع اليمال..
من جهته استاكر مدير عا  ارع الركة باملحااظة 
الدكتور حسال مقباويل خاالل تفقده السابت املايض 

األرضاَر التل لحقت بمحطة الوقوع التابدة لركة الافط 
بشاارع الخمسال بمدياة الحديادة، مطالبااً املجتم8 
الادويل واملاظمات اإلنساانية انضطالَع بمساؤولياتها 
والتدخال لوض8 حد لالنتهاكات السااارة التل يتدرض 
لها الشدب اليمال من قبل تحالف الُداْدَوان واستهدااه 
لكل مقادرات الوطن وبايته التحتية بما ايها املاشاآت 

الافطية والخدمية.

 إستشهاد 8 مواطنني معظمهم نساء يف قصف أمريكي سعودي 
متواصل على منازل املواطنني يف محافظات تعز ومأرب والجوف

الغارات األمريكية تستهدف أبراج االتصاالت 
بمديرية كشر بحجة ويدمر الطريق العام 

بمديرية باقم بصعدة

شركة النفط بالحديدة: قصف العدوان 
محطة الوقود بشارع الخمسني جريمٌة لن 

تسقط بالتقادم

التخبط األعمى للعدوان.. سلسلة غارات متواصلة على 
أمانة العاصمة وعدد من مديريات محافظة صنعاء

  -  خاص
واَصَل طرياُن الُداْدَوان األمريكل السادوعي الغاشام قصَفه اإلْجاَرامل عى الداصمة صاداء، عرص السبت املايض، مستهدااً 

ماطقَة الاهدين بنالث غارات عايفة وقاابل شديدة اننفجار. 
وشان طاريان الُداْدَوان غارات عى ماطقاة واعي أحمد بمديرية بال الحارث.. َوتساببت يف أرضار بماازل املواطال وتهشام 

الاوااذ وترضر املحالت التجارية واملمتلكات الدامة والخاصة.
وياو  الجمداة املاضية قصف طاريان الُداْدَوان األمريكل السادوعي بددة غارات ماطقة الاهدين والسابدل بقاابل شاديدة 
اننفجاار، حياث تسابب القصف يف أرضار بالغاة يف ماازل املواطاال املجاورة وتهشام الاوااذ وترضر بدض املحاالت التجارية 

واملمتلكات الدامة والخاصة.
وشن طريان الُداْدَوان األمريكل السدوعي يو  السبت املايض غارات عى مديريتل نهم وساحان بمحااظة صاداء، مستهدااً 

مااطَل محيل وبال شكوان وبران باهم وغارة عى ماطقة السواع بساحان عون إلحاق أية أرضار برية.
وأغار طرياُن تحالف الُداْدَوان يو  السابت املايض اساتهدف عى سايارة مواطن يف ماطقة الحاشات بمديرية نهم بمحااظة 

صاداء وغارة أُْخااَرى عى ماطقة الدجرين، َماا أَعَّى إىَل إحداث أرضار بالغة يف األرايض الزراعية.
وشنَّ طرياُن الُداْدَوان األمريكل السدوعي، مساء السبت املايض، سلسلة غارات عى مديرية نهم بمحااظة صاداء، مستهدااً 

بنمان غارات مااطل ملح والفرضة وجبال مدادون ومخلفاً خسائر كبرية يف ماازل املواطال واألرايض الزراعية.
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  -  عبدالرحمن واصل
مضات ااجداُة املدنيل يف ماشاأة رأس 
الدادوان  طاريان  قصفهاا  والتال  عياى 
األمريكل السادوعي يف 12 يااير 2015، لكن 
ذكريات األلم، األوجاع، األنل ما تزال عالقة 
يف أذلاان ُكّل مان حرضلا وشاالدلا، ون 

يمكن له نسيانُها.
تساتذكر  وحل 
أشاواق  الدكتاورة 
نائاُب مدير  محر  
عا  مكتب الصحة 
محااظاة  يف 
حدث  ماا  الحديدة 
األىس  ياتابهاا 
واأللم لهول ما رأَت 
من مشاالَد تدم8 
لهاا الديون وتبكل 

لها القلوُب وترأف لها األائدة.
وتحكل الدكتورة أشواق يف حديث خاص 
لصحيفة »صدى املسارية« عن تلك األشاالء 
والدمااء التل ماا تازال عالقاًة يف ذاكرتها، 
اتقول: »كات يف ذلك اليو  استقبل املصابل 
الطاوارئ يف  الحاعثاة يف مدخال  وضحاياا 
مستشافى النورة بالحديادة.. يف ذلك اليو  
ألاايل وأصدقااء  املستشافى  إعارة  مادات 
الضحايا مان الدخول كإجاراءات احرتازية 
ولداد  حادوث ااوىض تدياُل عمال أطباء 
الطاوارئ، وحتاى يتسااى لألطبااء إجاراء 

عملهم بأكمل وجه«.
وتضياف بقولهاا: »يف الطاوارئ كانات 
الحاانت مؤملاة للغاياة، وواحد مان لؤنء 
كان يدانال مان اإلصابة بشاظايا وتمزيل 
يف الجسام وعماء ونزيف وأجسااع محروقة 

بالكامل وأخرى محروقة بشكل نصفل«.
تتوقف الدكتورة أشواق بُرلًة عن الكال ، 
ثام تواصال بحرقاة قائلاة: »كاات أخارج 
اساتقبل سايارات اإلساداف التال طلبتها 
من مستشافى الناورة بمحااظاة الحديدة 
لكل ناقل املحروقل إىَل مستشافى الحروق 
وكات أرجا8 إىَل الطوارئ ألتفقاد الحانت.. 
كاات أخاف أن تموت وما بال خروجل من 
الطاواري وعوعتال إلياه كاات أرى وجولاً 
تبكال وياداً تلمس ياَدي أحدلام كان كبري 

السن يقول يل: ابال مات؟
 نظارت إليه وجاوبته وكاات أكذب حتى 
صوتاى كان يكذب وعيونل تكاذب وتدابري 
وجهل كاذباة.. أجبته: ن وأنه يتلقى الدالج 
وأنا كات قاد أبددت جهااز التافس والقلب 
بيدي عن اباه؛ ألنه ماات، وآخرون كانوا قد 

لقوا نفس املصري.
تتاب8 الدكتورة أشواق: »كات أرى الااس 
تبكال وأرى املصابال يتأملاون ويرصخون 
وأناا أبكال ويساألون: ملااذا تبكال لل لم 
أقارباك؟!«.. أزعجال الساؤال بقدر ما كان 

مؤملاً!
وتزيد قائلة: »سايارات اإلسداف تتوااد.. 
برسيار  نداا8ُ  التمرياض  وطاقام  كاات 
الطوارئ لاقل املريض إىَل سايارة اإلساداف 
وكان جسمه كله محروقاً، واملصاب لو أحد 
سائقل ناقالت الافط التل تدرضت للقصف 
بالغاارة النالنة.. وكات منال املجاونة أعا8 
بقوتال، وكل وجاه يساأل عان قرياب له.. 
أحدلام رصخ: لذا أبل.. وأنا رصخت أيضاً؛ 
ألن اليتيام يحس بوج8 اآلخر.. الكل حرض.. 
والكل كان يبكل.. املكان كله رجال وشباب.. 
املوقاف أبكانل كنرياً.. َمن لام يكن صديقه 
ضحياة اقد كان اباه أو أباوه لو الضحية، 

ولااك رأيت صورًة مصغرًة نحرتاق وطن.
ويف موقاف آخار ترسع الدكتورة أشاواق 
نائب مدير مكتاب الصحة بالحديدة: يا الله 
يا الله يا الله.. أنا عطشان. لكذا كان رصاخ 
أحاد املصابل.. طلبت أن يتم إعطاؤه حقاًة 
للتخفياف مان آنماه، وكان نصُف جساده 
محروقاً ونصفه اآلخر يازف عماًء، وجراحه 
عميقه يف ُكّل مكان من جسده وعماؤه تمأل 

املكان.. 

ليئاة  مان  إساداف  سايارات  طلبات 
مستشافى الناورة وتام إرساالها.. خرجت 
إىَل السااحة انتظر السايارات لكل أنقل أحد 
املصابل.. جسامه محاروق بأكمله وبدَدما 
وصلات اإلساداف ونقلاااه إىَل مستشافى 
الحاروق.. عادت ألبحاث عن الجرياح الذي 
كان عطشان علال أستطي8 أن أسقيه ماء.. 
اقرتبات ماه.. لام يدد يارصخ، كان صامتاً 
يتافس بصدوبة.. بواساطة تافس يدوي.. 

تسااءلت: ملاذا صمت لل نا  وأناا أعلم أنه 
مات؟!.. وطاقم التمريض يحاول أن يضغط 
واآلخر يديد الجهاز.. قلت لهم: مات، مات.. 
ورصخت بمرارة وبكاء.. مات أحد ساائقل 
القاطارات التل كانت تساكب مااعة الديزل 
مان املحطاة يف رأس عيى.. ساألونل: لل 
لو قريبك؟.. ملااذا لذا البكاء؟.. اقلت لهم: 
أناا أبكل وطااً، لو وطاال.. وبكاء األوطان 

موج8.!! 

  -  خاص
عخل الددواُن األمريكلُّ السادوعيُّ شاهَره 
الحااعي عَرَ وجرائُم الدادوان تتواصل، كما 
تتفاقام مداه مداناة الشادب اليماال جراء 
قصفاه لألحيااء الساكاية واملاشاآت املدنية 
بمختلاف أنواع األسالحة املحرماة، وإضااة 
إىَل لاذا يفرض الددوان حصااره الخانل عى 
اليمايال مان ُكّل أساباب الحيااة حتى عون 
اساتنااء ماه لحبات الدواء الرضورية التل ن 

يفصل بل املوت واملرىض سوالا. 

25 ألف حالة سرطان و6 آالف حالة 
فشل كلوي 

3ل ألف حالة من مرىض الساكري يقفون 
َجميدااً عاى عتبات املاوت، اقد تسابب لذا 
الدادوان بإجباار عدع من مصانا8 األعوية يف 
اليمن عى التوقف بالتزامن م8 غياب األعوية 
املساتورعة، األمر الذي يجدل اليمن عى شفا 

كارثة صحية.
ااإن  الصحاة  لاوزارة  أخاري  بياان  ويف   
الاكى  زارعال  مارىض  مان  1700مرياض 
مهادعون باملاوت خالل لاذا األسابوع إذا لم 
يتم انساتجابة لالستغاثة التل رادتها وزارة 
الصحاة برسعاة إنقاذلام بتوااري األعوياة 

املخصصة لهم.
وكانات الوزارة قد أعلاات عن انددا  200 
صافااً من أصااف األعوية من الساوق املحيل 
ماهاا أعوياة رضورياة خاصاة بالرسطاان 

والكى والسكري. 
وجاءت اساتغاثة الاوزارة بداد أن قدمت 

بالغاً إىَل »املاظمات الدولية، بأن املستشفيات 
الكنى ساتكون قريباً غري قااعرة تماماً عى 
تقديم الخدمات اإلنسانية والطوارئ أو تافيذ 
عملياات وتوااري الرعاياة املركازة للمرىض 

املحتاجل.
وقالت الاوزارة إن الناماج املاقذة للحياة 
والحماية الصحية قد تاهار تدريجياً؛ بسابب 

نقص األعوية لألمراض املزماة.
إىل ذلاك قالات الهيئاة الداماة لألعوية إن 
20 نوعاً من أناواع األعوية املاقذة للحياة من 
ضماهاا أعوية أمراض )الاكى، التهاب الكبد، 
أماراض القلب وأعوياة كيميائياة للمصابل 
بالرسطان، السكري، شالل األطفال، وأعوية 
األطفال الذيان يدانون من متالزمة التافس( 
بجاناب أعوية األطفال الذين يدانون نشااطاً 
زائاداً، لم تداد موجاوعة، إضاااة إىَل ندرة يف 

املحاليل الوريدية..
لألعوياة،  مصانا8   7 اليمان  يف  ويوجاد 
أبرزلاا رشكة سابأ اارما والركاة اليماية 
املرصياة لألعوية، وكذلاك مصاا8 بيواارما 
املصاا8 الوحياد للحقان األمباول والركاة 
الدوائياة الحديناة، ويقتارص إنتاجهاا عاى 
أعوية املساكاات اقط، وم8 لاذا اقد توقف 
مدظمها عن اننتاج؛ بسابب عد  القدرة عى 

استرياع املواع الخامة بسبب الحصار.
وبحَسب الهيئة الدامة لألعوية اقد كانت 
لذه املصان8 تغّطل 15 % من حاجة السوق 
املحيل، وقاد انخفضات يف بداية الدادوان إىَل 
%5 وم8 اساتهداف الددوان ملصا8 بيواار ، 
مطل8َ الشاهر املايض، اقاد انخفضت إىَل أقل 
من لذه الاسابة، ولذا القصف تسابب كذلك 
يف را8 سادر األعوياة املتبقية إىَل ماا يقارب 

300% بحسب عدع من مدراء الصيدليات.
وتدتمد بالعنا، بحساب مصااعر يف الهيئة 
الداماة لألعوية، عى %95 مان األعوية، وقد 
تراج8 حجُم اساترياع األعوياة خالل الاصف 
األول مان الداا  الجااري 2015 إىَل 25 مليار 
رياال )117 ملياون عونر( مقابال ل5 ملياَر 

ريال خالل الفرتة ذاتها من الدا  املايض.

إرتفاٌع لألدوية بشكل خيالي 
الزيااعي »صيدلياة رس  ياسال  ويقاول 
الساداعة«: إن توقف املصان8 املحلية، وكذلك 
وكالء الاركات األجابياة عان التااااس يف 
الساوق؛ بسابب الدادوان قاد أعى إىَل ارتفاع 
أسادار األعوية بشاكل خياايل وأن عادعاً من 
املارىض يأتون إىَل أبواب الصيدليات ويدوعون 

بال أعوية بدد أن يدجزوا عن عا8 قيمتها.
ويقاول أحمد عبداللاه املطاري »صيدلية 
الغفاران« صاداء إن أسادار األعوياة املاقذة 
للحياة كانت ترتاوح بل 50 ألف ريال إىَل 120 

ألف ريال، أما اآلن الم تدد موجوعة.
وكماا أن اندادا  األعوياة املاقاذة للحياة 
يتسابب يف ماوت الكناري من املصابال بهذه 
األمراض، ويهدع ارتفاع أسادار األعوية حياة 
ماليل اليمايل خصوصاً م8 ما يديشونه من 

ظروف قاسية. 
وتقول أ  لشاا  ولل مواطاة إن أسدار 
األعوياة أصبحت خيالياًة ولم يداد بإمكاناا 
حتاى رشاء املساكاات. وتتسااءل »إىل أيان 
سااصل؟! ماذا عملااا بأمريكا والسادوعية 
ليفدلوا باا ُكّل لاذا؟ أن يكفل أنهم يقتلوناا 
عااا  ليماداوا  وصواريخهام  بطائراتهام 

الدواء؟!.
وأكاد ناجال محماد اآلني، أحاد مرىض 
الاكى، أن الداالج الخاص بزراعاة الكى نفد 
تمامااً ون يتواار لدى وزارة الصحاة اليماية 
ناجال  وقاال  الحكومياة.  املستشافيات  أو 
مستغيناً: أين الدالُم عن شكوانا لقد أصبحاا 
عى وشاك املاوت، قالت لااا وزارة الصحة ب 
األعوية انتهت وأنها بانتظار إغاثة من الدالم 

لاا.
ورغام ُكّل لاذه انساتغاثات يظال الدالم 
راكدااً يف بالط البارتوعونر ويف أذُنَيه وقر عن 
األنال الذي يصادره املارىض املقدادون عى 
شفري املوت وبياه وبل ُكّل القوانل اإلنسانية 
والحقوقياة التل ياااعي بها إذا ماا تدرضت 
قطة لألذى عى شاواطئ الشانزليزيه حجاٌب 

كأنما اليمال ن ياتمل إىَل لذا الدالم. 

طبيبة حتكي اأوجاعها اأثناء ا�شتقبال جرحى ا�شتهداف من�شاأة راأ�ص عي�شى

مشاهد األشالء والحروق للمصابني.. صورة مصغرة الحرتاق وطن!

العدوان الأمريكي ال�شعودي يقتل املر�شى

مصانع األدوية توقفت عن اإلنتاج ووزارة الصحة تحذر: األدوية املنقذة للحياة انتهت!
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من سوريا شكرًا أبطال اليمن

تمردنا على واشنطن

أمريكا الشيطان األكرب..!!

قاسم محمد حدرج*
 غاداً عادما تُفتَُح الصفحاُت املحفوظُة يف 
ساجالت املخابرات املرَكزية ويُكَشُف الاقاُب 
عن الوثائال املصافة رسي جّداً والتل تحوي 
أرساَر عاصفاة الحز  وألدااهاا الحقيقية، 
عادلا سايدرك الدالام بأجمده باأن أبطاَل 
الايَاَماان قاد غرّيوا وجاه التأرياخ وأنقذوا 
البرياة مان ُحكام الشاياطل، اماا كان 
مخططااً للايَاَماان لاو حلقٌة يف مسلسال 
ااة الدربية واإلسالمية، وسيااريو  تدمري األُمَّ
لاذا املسلسال كان يقي باعتمااع جامَدة 
الادول الدربياة كمرجا8 تظلُّمال ألصحاب 
امليليشايات  بفدال  املاقوصاة  الرعياات 
املسالحة التال تاالاض الحكم وتسادى إىَل 
تغياري األنظماة بالقاوة وعى لذا األسااس 
وواقااً للساياق املخطط له تقاو  الجامدة 
الدربية )السادوعية( بتصايف قوى املقاومة 
كماظمات إرلابية وتدتمد انئتالف السوري 
كممنال للشادب الساوري، بحياث تصباح 
القياعة الساورية لال الخارجة عن القانون 
ويتم إسااع عور الرطل الدويل إىَل السدوعية 
لكل تقوَع األحاالف لرضب لذه القوى تحت 
مسميات الرعية ومكااحة اإلرلاب بغطاء 
عويل أَُماامل يُضفل عى أعمالها الدساكرية 

غطااءاً قانونيااً عوليا ويف ذات الوقت تشان 
حملاة إعالمياة مكنّفاة ضاد الجمهورياة 

اإلساالمية اإليَْرانياة تتهُمهاا 
املاظماات اإلرلابياة  بدعام 
ل يف  )قوى املقاوماة( والتدخُّ
الشاؤون الدربية عى قاعدة 
مذلبية؛ وذلاك بهدف تكبيل 
يديها عن الوقوف يف وجه لذا 
املخطط تمهياداً لالنقضاض 
عليها نحقااً، اكانت البدايُة 
مان الايَاَماان التال واقااً 
لجهابذة قاعة عاصفة الحز  
إخضاعهاا  يساتغرق  لان 
ساوى أيا  مدادوعة اتاتقل 
باااًء  الدساكرية  عملياتهاا 
عاى طلب انئتالف الساوري 

إىَل قتاال الجياش الدربال الساوري بقصاد 
إساقاط نظاا  الرئيس بشاار األساد، ومن 
ثام يأتل الدور عى حازب الله املصاَّف عربياً 
بأنه ماظمة إرلابية َوالذي يشارك يف مدركة 
الدااع عن سوريا واملتهم بقم8 ألل الساة يف 
لباان، وبالتاايل يابغل القضاء عليه ويف حال 
التدخل اإليَْرانل اسوف يكوُن عاوان املدركة 

لو الرعية يف مواجهة التطرف. 
ُكّل لذا السيااريو والتدديالت التل أجريت 
علياه ماراراً وتكاراراً قد تم إساقاطه بفدل 

البطونت األساطورية التل سّطرلا الشدُب 
الايَاَماال بجيشاه وقاواه املقاومة، اكانت 
الايَاَماان بحل خاط الدااع 
األول عان عمشال وباريوت 
وطهران وجاّبت عول محور 
عولياة  مواجهاة  املقاوماة 
بقالب مذلبال ن أحد يمكن 
أن يتابأ باتيجتها، ولو األمر 
الذي عا8 بالاظا  السدوعي 
املحّرماات  ُكّل  كارس  إىَل 
وانستدانة  املجازر  وارتكاب 
بشاكل  اإلرلابية  بماظماته 
علاال منل القاعادة وعاعش 
علاه يحدث خرقاا ما يغطل 
به عى خسارته املدوية التل 
يدلام مسابقا أنها ساتكلفه 
غالياا ورغم ذلك كان الفشال حليفاه أََماا  
األعمغاة  ُكّل  الاذي عجازت  الصماوع  لاذا 
الدسكرية عن إيجاع تفسري له لكونه خارجاً 
عان األنظماة الكونياة املتداارف عليها ون 

يمكن أن ناسبه إنَّ إىَل القدرة اإللهية. 
إزاء لذا الفشال يف املرحلاة األْوىَل للددوان 
كان لزامااً أن ياساحب لذا األمار عى باقل 
املياعيان ن سايما الساوري ماهاا ااندكس 
تقهقراً سياساياً وَعساكرياً ملحاور اإلرلاب 
الاذي تتزعماه السادوعية، ولو األمار الذي 

عاا8 بمستشاارة وزيار الخارجياة الرويس 
لالستهزاء بأحمد الدساريي الذي رّصح بأن 
السادوعية مساتددة إلرساال قوات برية إىَل 
ساوريا، بقولها: ولل انتهيتم من الايَاَمان. 
من لاا يمكااا القول بأن اإلنجاز الايَاَماال 
يف التصادي لدادوان عويل لاو األعجاز بدياه 
وبأنهاا واجهات بمفرعلاا عال الداصفاة 
رضب  الاذي  الزلازال  وحيادة  واساتوعبت 
عمقهاا وامتصات قوتاه بحيث أتات تواب8 
لاذا الزلزال خفيفة عى باقال املاطقة، مما 
ساالم يف مواجهتهاا لهذا املاد الزلزايل بكنري 
من النبات وسالم إىَل حد كبري يف تدديل كفة 
املدركة ملصلحة محور املقاومة؛ وبذلك نحن 
مديااون لكل رجل وامرأة وطفل يف الايَاَمان 
ونحتسبهم شاهداء للمقاومة، ون يكفل أن 
نقول باسم كااة جمالري لذه املقاومة: ألف 
شاكر للايَاَمان، لشادبه لجيشاه ألبطاله.. 
يف  الرحاى  قطبَال  كاتماا  اأنتام وساوريا 
مواجهة الشيطان أصالة يف الايَاَمان ووكالة 

يف سوريا.
 ألاف تحية لكل الايَاَمان من ُكّل الرااء 

يف الدالم.

* باحث سياسي وقانوني- لبنان

معاذ الخميسي  
ظهارت جلياًة وبقاوٍَّة محااونٌت تآمريٌة 
والُهوياة  الاروح  وتدماري  لتجزئاة  بائساٌة 
الوطاية الايَاَمااياة.. كواحدٍة من املؤامرات 
الدنيئاة التال اساتهدات الايَاَمااَن أرضااً 
وإنسااناً وقيَمااً وثواباَت وطاياًة، وبالطب8 
املماّوُل والداعاُم واملخطاُط لتلاك املؤامرات 
أَمرياكا التال سادت وسياسااتها املنمجة 
مااذ اارتة إَلااى وضا8 ساياجات تخريبية 
متدادعة يف إطاار ما أسامته اإلعاداع لفْرض 
اكارة الارق األوساط الجديد عان عاعش 
الكنى واملتمنلة يف الاظا  السدوعي لتمزيل 
الشادب الايَاَمااال وتفتيتاه ورشذمته من 
خاالل التجزئاة والتقسايم عان ما اسامته 
األقاليام التل أجهضها قائُد النورة الشادبية 
ماذُ الوللة األْوىل يف الا21 من سبتمن املجيد 
ل201  لرااض وصاياة واشااطن بوعياه 

والتصدي لذلك الدمل التآمري التدمريي. 
اما8 ثورة الشاباب يف نوامن مان الدا  
2011 كانات أَمرياكا عى وشاك الرتب8 عى 
قمة عارش الوطن بدد أَن وجَدت لها موض8 
قاد  عاى وطاااا الايَاَمااال الحبياب عن 

نااذة رشاكتها يف مكااحة اإلْرَلااب ومن ثم 
حطت رحلتها األْوىل عى قاعدة الداد الجوية 
وتحويلهاا إَلاى ثكاة عساكرية تتبدها ومن 
ثام طمدت يف صاداء احصلت عى مسااحة 
خصبة متمنلة يف اادق موامايك بصاداء.

النورياة  املرحلاة  تواُصال  وبداد  لكان 
وتصحيح مساار ثاورة نوامان 2011 إَلاى 
قياا  الشادب بناورة عارمة يف عاا  ل201 
والتال أطاحات برماوز الفسااع والدمالاة 
وبّدعت ترتيبااِت اإلَعاَرة األَمريكية وأاشالت 
ُكلَّ مخططاتهاا.. خرجات أَمرياكا وخارج 
جاوعلا مان عى ترباة الايَاَماان الطالرة 
ذليلاًة ومهاناًة وحقاريًة ماكارسة، خروجاً 
لم يسابل لها يف تَأريخهاا أَن خرجت من أَي 
بلاد يف الدالام التل سايطرت عليه سياساياً 

وعسكرياً..
لاذا اننكساار للشايطان األَْكاَن كان له 
األثر الكباري يف نفاس اإلَعاَرة األَمريكية ولو 
يشاالد جاوَعه يحرقون وثائقهام بأيديهم 
ويدمارون أسالحتهم ويرمونهاا يف براميال 
القماماة، ويساارعون إَلااى الصداوع إَلاى 
تمأللاا  ووجولهام  الالعاوعة«  »طائارات 
الحارسُة والغيض غري قاعرين عاى ادل أَي 

يشء يدياد لهم بدض عمااء وجولهم، حيث 
لام تافا8 لوياتهام التل عااعًة لال تخرق 
القوانل الدولية، ون جوازاتهم التل تجدلهم 
ملاوكاً يمشاون عى رقااب الِدبااع اكان ن 
بد مان أَن تاهاار انمناطورية الشايطانية 
الكنى اللدياة وتاتهل الهيماة انستدمارية 

البغيضة.
لذا اناورة الا21 من سابتمن لال ثورة 
الداملياة،  الغطرساة  عاى  حقيقياة  تمارُّع 
احرصات اإلَعاَرة األَمريكياة عاى أَن يداا8 
الشادب الايَاَماال ثمااً غاليااً جداً؛ تخفيفاً 
لتلك املهزلة الداملية التال لحقت باألَمريكان 
وتواجاد جاوعلاا يف الايَاَماان وبمكانتهاا 

الدولية.
لكن الشادَب الايَاَماال الياو  يدل جيداً 
أَن لذا الددوان األَمريكل السادوعي الغاشم 
من قبال أَمرياكا وارسائيل وآل سادوع ومن 
يدور يف الكهم والذي قريباً سيُاهل عاماً من 
الظلم والددوان وقتل األَبَْرياء وتدمري األحياء 
الساكاية والوحادات انقتصاعياة، ومازالوا 
يوغلون يف سافك عمااء األَبَْرياء واساتهداف 
وقتل املواطال الدازل وتدمري للبُاية التحتية 
لو ثمن الحرياة والكرامة والدزة التل خرج 

الشادب ياشادلا ويدال جياداً أَن مساريَة 
جميا8  وتحقيال  الحقاوق  لايال  الكفااح 
األَْلاَداف املرجاوة لكااة الشادب الايَاَماال 
التال خرج لتحقيقها تتطلاُب ماه املزيَد من 
الصن والنبات والتضحية يف مواَجهة الصلف 
األَمريكال الصهيونل الطاغل الباغل ويؤمن 
شادباا أَيْضاً أَن الارَص آٍت ن محالة؛ باعتبار 
أَن الايَاَمان تصا8 رجانً قاعرين عى صااعة 
اننتصاارات يف مختلاف الجبهات، بال إنهم 
يصادون التَأريخ، ايتذكرون أساالَف أجداعه 
الدظمااء مهما بلاغ حجم وحشاد املتددون 
ولؤمهم وخبنهم ومكرلم يف ارتكاب الجرائم 
اننسانية التل يادى لها الجبل يف ظل صمت 
عاملال مخٍز ومفضاوح.. األنكاى أَن أَمريكا 
أعلاهاا باملفتاوح للدالام بأن لل َمان تقوُع 
الددوان يف الايَاَمان ولل من تسافك الدماء 
وتدمري مقومات الحياة للمواطن الايَاَماال.

إشارة: 
إتَضاَح أخارياً أَن حْزَب اإلْصااَلح )حَفظة 
القارآن( يقاتلون اليو  جابااً إَلاى جاٍب م8 
اليَُهوع والاصاارى ويف خادق واحد.. وأَصبح 
الجمي8ُ يدرُك أَن أَمريكا لل من تقتل الشدب 

الايَاَماال. 

عبدالرحمن محمد عبدالملك المروني  
كان اإلمااُ  الخمياال ولو الداِلاُم الفقيُه 
املجالاُد قاد أعرك ببصارية ثاقباة حقيقاَة 
الاظا  األمريكل الذي عمل ويدَمُل عى خدمة 
الصهيونياِة وتحقياِل مصلحاة إرسائيال يف 

املقا  األول عى ُكّل املستويات.. 
وكان لإلماا  الخميال السابُْل يف مواَجهة 
املاروع التآمري الاذي تقاوُعه ٲمريكا ضد 
الشادوب الدربية واإلساالمية، ولو صاحب 
الكلماة املشاهورة »ٲمرياكا لال الشايطان 
األَْكبَار« واملقولة املشاهورة: »لو رضيت عال 

ٲمريكا لشككت يف عيال«.. 
ومدلاوٌ  للقاايص والدانال ٲناه كان لهذا 
املوقف الشديد والرصيح ضد أمريكا وربيبتها 
ٲثاُره الكباري يف تدارض  املدّللاة »إرسائيال« 

اإلما  الخميال وثورته اإلساالمية للحرب اإلعالمية املضللة، 
باإلَضاَااة إىَل الحارب الدساكرية وانْقتَصاعياة الداملية ضد 
الجمهورياة اإلساالمية اإليَْرانية ماذ قيا  النورة اإلساالمية 

وحتى اليو .. 
كان اإلماا  الخمياال ساال  الله علياه ومن بداده اإلماُ  
القائد الخامائل والسايد حسان نرص الله والسايد الشاهيد 
القائاد حسال بادر الديان الحوثل والسايد القائاد عبدامللك 

الحوثل قد عملاوا ويدملون جالدين عى توصيل رساالتهم 
إىَل الدالام وتوجيه خطاباتهام ورساائلهم إىَل ملوك وزعماء 
الدارب وقااعة الدالام اإلساالمل وعول الدالم 
املساتضدفة للتحذير من ٲمريكا وسياساتها 
الددائياة والتدمريياة الخطرية عاى ُكّل عول 
املاطقاة وعول الدالام املساتضدفة، غاري أن 
األنظماة والحكوماات التال تحكام البلادان 
الدربياة واإلساالمية وعول الدالام النالث قد 
وّجهات قبلتها نحاو البيت األبياض ولم يدد 
لاااك يف لذا الدالم املغفل الحائر املساتدبد - 
إنَّ من رحم الله - من يسام8 أَْو يدقل أَْو يدري 

تلك الخطابات والرسائل ٲي التما .. 

اكان نتيجة ذلك أن حصل ما لم يدد يخفى 
عى أحد، ولاو أن الدول الدربية واإلساالمية 
وبدض عول الدالم املساتضدفة بفضل تبدية 
األنظمة والحكومات للونيات املتحدة والساري وراء سياستها 
الشايطانية املدّمرة صاارت اليو  تدياُش الرصاعات وتموج 
يف بحار لائج مان الحروب والدمااء والدمار ومان لم تغرق 
يف وحال الحاروب والرصاعات اهال غارقة يف وحال القالقل 
اإلعارياة  السياساية واملشااكل  والخالااات  وانضطراباات 

وانْقتَصاعية وغريلا.. 
وحتاى تلاك الدول التال كانات يف مأمن مان ُكّل ذلك كما 

لاو الحال يف عول الخليج منالً اقاد وّرطتها الونيات املتحدة 
األمريكياة يف الدخاول يف حاروب عبنية يف املاطقاة ضد عدع 
مان الادول الدربية بصورة مباارشة كما يف ساوريا والدراق 
والايَاَماان أَْو بصاورة غاري مباارشة كماا يف لبااان وليبياا 
والصومال وقد ٲّعت تلاك الحروب إىَل تدمري تلك البلدان تدمرياً 

كامالً.. 
والذي ن شاك ايه أَنَُّه سايكون لتلك الحاروب األثر الكبري 
واليء يف القريب الداجل عى حارض ومساتقبل عول الخليج 
نفساها باعتبارلا لل من ٲشادلت تلك الحاروب وكانت لل 
الطرف املبارش بجيوشاها وٲسلحتها وأموالها ون بد أن تدا8 
النمان ٳن عاجاالً أَْو آجالً اٲباااء الدراق والشاا  والايَاَمان 
وغريلم لان يفوتهم األخاذ بنٲرلم ممن عمار بلدانهم وقتل 
آباءلم وٲبااءلم وعّمر حارضلم ومستقبلهم طال الزمن ٲ  

قرص.. 
وحتماً ويف يوٍ  ما ساتتحول عوُل الخلياج الدامرة بالبااء 
الغاياة بالناروات إىَل ركا  وساتصبح »حصياداً كٲن لم تغن 

باٲلمس«.. 
لكن األلم من ذلك لو أن الجمي8 سيدرك حياها أن عدّولم 
الحقيقال ليس ٳيران ون الايَاَمان ون الدراق ون ساوريا ون 
غريلا وإنماا لل إرسائيل امللدونة والاظاا  الصهيونل الذي 
يحكم أَْكبَار وأقوى عول الدالم »ٲمريكا« التل قال عاها اإلما  

الخميال قبل عرات السال بٲنها الشيطان األَْكبَار..!!

املقاتل اليمني 
شجاعة وَأْخاَلق

محمد عقبات

عّلَماا اإلماُ  عايلٌّ أَن نقاِتَل عدّونا 
ون نِحقاد علياه وربّاناا عياُااا عى 
أَْخاَلق وقيَام ومباعئ نلتز  بها حتى 
م8 من يقاتلاا، االحارُب عاد أللها 
ورجالهاا أَْخاَلٌق وقيَاٌم قبل أن تكون 
مواجهة ولزيمة وانتصااراً، ولكذا 
جّسدلا املقاتل الايَاَماال، ابالرغم 
من وحشاية وخبث وحقد وُجر  من 
يحاارب إن أنه ذاك األصيل الشاجاع 
القوي عائمااً وأبداً، اهو نفُساه من 
وقاف لاه الدالام مادلشااً الصديل 
الصغاري  والبدياد  القرياب  والدادو 
والكبري ملاا يحمل من أَْخاَلق ومباعئ 
وقيام حتاى م8 عادوه، افياه اداًل 
تمنّل الدين اإلسالمل الحايف األصيل 
غري املزيف بقّوته وعّزته وشاجاعته 
وبرحمتاه ومرونتاه مان أول حرب 
شااّولا عليه إَلاى ُكّل الحروب إَلاى 
اليو ، اشجاعته وقّوته ن تظهر عى 
أساري أو مواطن أو ضديف كما ُلم، 
والاكل يدرف كياف يكاون التدامل 
م8 أرسالم الاذي يقدون يف قبضات 
مقاتلياا يصبحاون ضيوااً مدّززين 
مكّرمال لدياا، يُقدَّ  لهام أاضَل ما 
يوجد مان طدماا وزاعناا وندطيهم 
أجمل ثياباا، وإذا كان مصاباً أول ما 
نفدلاه لو ِعالجه وإسادااه، والكل 
شالد حل تم عرُض بدضهم األرسى 
يف قااه املسارية وشاالد ابتسامتهم 
وحّلتهام وصحتهم وكأنهم اداًل بل 
أللهام وإخوانهام ويادل عاى أنهم 
يقضاون أْوقاتااً ساديدة ويف أاضل 
حاال وكيف يتم التدامُل م8 أَي يشء 
ن يتدلال بالجاناب الدساكري مان 
مواطال وبيوت ومدن تم السايطرة 
حّراسااً  مقاتلوناا  يصباح  عليهاا 

أمايات عليها. 
أما لم ُكلُّ الدالم يدرُاهم ويدرُف 
أعمالهام َوجرائمهام وخبنهام التل 
يفتخرون ويتبالون بها ويارونها 
واملدنيال  واألرسى  املواطاال  ما8 
والضدااف بالقتال والذباح والحرق 
والصلاب، َويتفاااون بهاذه األعمال 
ولدمهاا  البياوت  ونهاب  القاذرة 
واستئصالها بأكملها. وحل تمّكاوا 
ساعاٍت يف محااظه تدز لم يحرتموا 
حتاى الدجاوز التال تبلغ مان عمر 
نالاز ٠ ٨ عامااً وماا يفدلونهاا يف 
الجاوب حتى يف لذه اللحظة، ناليك 
عان ما تحملوناه طائراتهم من قتل 
اآلنف مان األَْطَفاال والاسااء، أماا 
يف مياعيان القتاال واملواجهة اهااك 
الواقا8 مغاير تمامااً أُولئك أصحاب 
الحسان  الطيباة والتدامل  القلاوب 
وحاوش  واملواجهاة  القتاال  عااد 
مفرتساة رضبات ن ترحام وقوة ن 
تاهاز  عزيماة وإرصار ن يتهااون، 
بَدكساهم ُلم من يتظالرون بالقوة 
والشاجاعة عاى األَْطَفال والاسااء 
والضدااف،  واألرسى  واملواطاال 
وحال مواجهة الرجاال ويف مياعين 
وضدااف  لارباة  ندااج  القتاال 
لزيلاون ن يقادرون عى صاا8 أَي 
يشء. بالّرغام مان اإلمكانياات التل 
يمتلكونها من الدتاع. والكل شاالد 
تراُجَدهام بآلياتهم املدرعة وِاراَرلم 
ولام  الايَاَمااال،  املقاتال  أََماااَ  
يساتطيدوا تحقياَل أَي لادف يُذكر 
ساوى قتل األَْطَفال والاسااء بالغدر 

والجبن، َاهؤنء نحن وأُولئك لم.
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أهمية الوعي من َأجل اليمن

ال عذر 
للجميع

عبدالغني العزي 
 

عائمااً ما يشادع ويؤكد قائاد النورة 
السايد عبد امللاك بدر الديان الحوثل يف 
خطاباته َورساائله عى رضورة التحيل 
مجاال  يف  كلٌّ  الجميا8  مان  بالوعال 
عمله ن سايما يف لاذه املرحلة الخطرة 
والحساساة من تاريخ امتاا ألنه يدرك 
المية ذلك يف إاشاال خطط ومؤامرات 
الدادوان وألناه يادرك ايضاا ان ارتفاع 
نسابة الوعال لادي الفارع واملجتما8 
اليمال يمنل أحد ألام عوامل اننتصار 
يف مدركاة الوطان ضاد قاوي الددوان 

الهمجية.
والكامال  الشاامل  الراقال  الوعال 
لكل ما يحااك من مؤامرات وعساائس 
ضد الوطن كل الوطن شاماله وجاوبه 

وغربه ورشقه..
الوعال الصايف البديد الاظر الذي من 
خالله يفشل الددوان الهمجل ويتقهقر 

يف تحقيل مآربه وألدااه.
الوعال الفكري الااضاج الذي يجب 
ان بحملاه ويتحاى به كل اارع ياتمل 

إىَل لذه انرض الطيباة من أَجل حماية 
ترابهاا وصياناة ساياعته وقرارلا من 
الغازاة املحتلال واعوانهام الرعااع يف 
األَْعاداء  يمتطونهام  اللذيان  الداخال 
ويدادونهم إىَل تخريب بيوتهم بأيديهم 

وأيدي املؤمال.
لقد منل الوعل الشادبل واملجتمدل 
خالل الدرة انشاهر من عمر الددوان 
الهمجال عاى شادباا نقطاة لامة يف 
جبهات الصموع والرعع للغزاة واملحتلل 
وكان عامال مان ألام عوامال الهزائم 
والخيبات التل تالحل األَْعداء وتفقدلم 
انمال يف تحقيال الدااهام بال تجدل 
الياس يتمالكهم وانحباط يتمكن ماهم 
والخيبات تظهر يف التات ألساتهم وكله 
نتيجة للوعل الذي يتمت8 به شدباا بكل 
قواه السياسية وانجتماعية وانعالمية 
وانماياة والقتالياة رغام ماا يملكاوه 
األَْعداء من قوة تدمريية ولالة اعالمية 
مهولاة ان انهاا تتحطام عاى جبهات 
الوعل الحديدي للشدب اليمال الدظيم.
ورغام الوعل الكبري الاذي يتمت8 به 
شادباا الصامد املقااو  ان انه بحاجة 

إىَل املزياد من اكتسااب الوعل َوتدميقه 
يف مختلاف جبهاات الصماوع ليحصاد 
الدادوان مقابال ذلك املزيد من الفشال 
يف كل ماا يحيكاه ضاد شادباا وامتاا 
مان عساائس وتامار وبطاش وتاكيل 
بمساعدة الوجوه انستدمارية من عول 

الدالم..
انااا بحاجاة إىَل املزياد مان الوعال 
مان أَجال الوطان يف كل الجبهات وعى 
وجماعاات  أااراعاً  املساتويات  كل 
أحزابااً وماظمات عساكريل َومدنيل 
سياسايل واإلعالميال أمايال ولجان 
شادبية وحتى املاراءة والطفل ن بد لاا 
ان نرتقال بوعيهم إىَل مساتوي الحدث 

والخطب القائم...
الوعال يف القاول الوعال يف املاطال 
الوعال يف السالوك الوعال يف الاقااش 
الوعال يف الكتاباة الوعال يف التحليال 
الوعال يف الجبهاة الوعال يف الشاارع 
الوعال يف املقيل الوعال يف البيت الوعل 
يف كل مكان، الوعل بقول الحجة الوعل 
بتوضيح الدليل الوعل لكشف الحقائل 
الغازاة  لفضاح  الوعال  الداا   للارأي 

وجرائمهم الوعل لفضح املرتزقة ولواة 
املاال الوعل لتقوياة الجبهاة الداخلية 
ورص صفواهاا الوعال الاذي يجما8 
ون يفارق الوعل الذي يوحاد ون يمزق 
الوعل املدرك أللمياة وخطورة املرحلة 
الوعل الحريص عى لّم الشامل وتوحيد 
الكلماة الوعل الغري مذلبل ون طائفل 
الوعل غاري املااطقل ون جهوي الوعل 
املتسامح اللل وقت اللل الوعل الشديد 
وقات الشادة، الوعال الاذي يباال ون 
يهد .. ندم ان اندكاسات ارتفاع الوعل 
الدميال الفارعي وانرسي واملجتمدال 
عاى األَْعاداء وحلفائهام َومرتزقتهام 
سيكون أحد عوامل لزيمتهم وعحرلم 
واشال عدوانهم َومخططاتهم الحالية 
واملساتقبلية التل يسادون من خاللها 
الدباث باإراعة شادب ظال عاى مدى 
تأريخ وجوعه مقنة للغزاة والطامدل 
وسيظل كذلك مساتقبال متميزا وصاعاً 
لكل عميل عاخيل أو غااز خارجل، كما 
اثبت ذلك خاالل عمر الددوان الغاشام 
عى وطااا ندم للوعل من أَجل اليمن.

صالح القرشي 
 

عاصفة الحز  استهدات ُكّل يشء. 
ماذا بقل لم يقصف يف الوطن ولم يدمر؟. 

مان لام يتارضر مان عاصفاة الحاز  من 
اليمايال املتصارعال؟ أعتقد كلهام ترضروا 

ماها 
َمن خدمت عاصفه الحز ؟ 

كام مان األشاهر َوالساال ااوق الدارة 
األشاهر الذي مرت مطلوب لهاذه الداصفة أن 
تستمرَّ حتى تتوقف وكيف بيكون وض8 اليمن 

والشدب عادما تتوقف. 
للذيان أيّادوا واصطفوا ما8 عاصفة الحز  
يجب أن تساألوا أنفساكم.. لل لاذا ما كاتم 
تريدونه من لذا التدخل الدسكري الخارجل؟.
ولل كاتام تتوقدون لاذا النمان البالض 
من الدمار والخساائر من جراء لذه الداصفة 

ومدظمه ن عالقة له بأية صلة عسكرية؟.
لل ما شاالدتم مان تدمري مماهاج للباى 
التحتية واملاشاآت املدنية والصااعية واملزارع 
وكل ما شاالدتم وبدون حرص لاذا يوحل أن 
لذه الدول حرضت بجيوشها للمساعدة اليمن 

ومساعدتكم؟
تأيياد لاذا  ولال ن زلتام مرصيان عاى 
الدادوان؟؟ والداصفاة ولال يرضيكام ما قد 

عمرته لذه الداصفة؟ 
وَمن ِمن اليمايل استفاعوا ماها؟.

 ُكّل لذه األسائلة موّجهة للجمي8 اليمايل 
وخاصة الذين أيّدوا لاذه الداصفة اإلجرامية، 
أما املداادون اهم مجنون عى الوقوف وحتى 
الاهاياة ضد لاذه الداصفة ماا عا  بهم عرق 
يابض؛ ألنهم ومن البداية اختاروا الوقوف ضد 
التدخل الخارجل الدساكري والسايايس الذي 

يستهدف الوطن. 
يجُب عى ُكّل اليمايل بدون استنااء اننتقاُل 
مان التأييد للداصفاة إىَل كيفية التخلص ماها 
بكل شجاعة ووعل بديداً عن الخصومه بياكم 
ألنكم كلكم متارضرون والرضر طال الجمي8، 
وكل الذين غرر بهم أحزابهم أَْو مشاايخهم أَْو 
إعاال  القاوات السادوعية والدربياة ووعدلم 
باألكاذياب وساّوقوا لهام أن لاذه الداصفاة 
لصالحهام ووعدولام بقصاور )يف الرماال(، 
وبرغد الديش لكل يقبلوا بتأييد لذه الداصفة، 
أن يقولوا لهم توقفوا نحن لم ندد مدكم بدد ما 

َحّل من عمار وقتل باا جميداً يف الوطن. 
االطرياُل التال تجرُّكام وتساحبكم إلياه 
الداصفة مدّمر ومجهول وكارثل، ومساتحيٌل 
أن تقاوَ  لكم بدد ذلاك قائمه إن بدد عقوع من 

الزمن، والله يدلم كيف بيكون مصريكم.

 أمة الملك الخاشب
ماذُ يو  الواحد والدرين من سبتمن يف عا  ل201.. 
واألحداث تتساارع بشاكل لم نكن نتوقده أباداً. وعجلُة 
األحداث تتساابل. وقد تكون ظالر األحداث أنها عكَس 
مصلحاة الايَاَمان وضد الايَاَماان تماماً.. ولكن باطن 
األحاداث والتال قاد ن يدركها الكناري أن األحاداَث ربما 

تكون يف باطاها رحمًة.. ويف ظالرلا الدذاب. 
الاو ُعدنا بالزمان عامل أَْو ثالث منالً.. وساألاا أحد 
املحللل السياسايل: ما لل قراءتك لألحداث املستقبلية 
يف الايَاَماان خاالل عاا  أَْو عامل.. أكيد مساتحيل أن 
نجاد محلاالً أَْو خبرياً أَْو برواساوراً مهماا بلغت عرجة 
علماه وذكائه أنه كان يتوقا8 أن أَْكنََر من عرين عولة 
ستتحالف عى الايَاَمان وتقصفه وتدمره وتحرق أرضه 
تساتهدف ُكّل ما اياه من مصانا8 ومطاارات َوموانئ 
ومالعاب ومخاازن وأساواق ومستشافيات ومادارس 
وجامدات وماازل، حتى اآلثاار واألرضحة.. بالطائرات 
واألسالحة املحّرماة عولياً وتقتل شادبه ملادة ما يقارب 

الدا .. وأما  مرأى ومسم8 من الدالم.. 
أعتقد أن لذا كان كالحلم أَْو كالرواية التل ياساجها 
خيال املؤلفل. يف القصص التل قد يتحول بدضها ألاال  

رعب.. أَْو أاال  انكشن ونتمت للحقيقة بصلة.
الاو أتاى أحُدناا قبال عامال أَْو ثالثة مناالً ليحكل 
قصة أحداث الايَاَمان عن جراح الايَاَمان. عن شاهداء 
الايَاَماان عن عموع أطفاال الايَاَماان.. َو عن جرحى 
الايَاَمان وصموع الايَاَمان.. وشموخ الايَاَمان.. وعزة 
أللهاا وجبالها.. وصان نساائها ورجالها...عن صددة 
التل تحملت تقريبااً ثلنل أوجااع الايَاَمان.. لو حكيت 
عن عطااء ألل الايَاَمان وكر  نفوساهم رغم الظروف 
السيئة وعن عرات الشهداء الذين يتم تشييدهم يومياً 
ومان أااضل الشاباب وأنقالم وعن أمهات الشاهداء.. 
الالتال يفخارن بأونعلان. ويرادان رؤوساهن بهام 
وموارتهن لدموعهن كل يرسالن رساالة لألَْعاَداء أنهن 

مستددات لبذل املزيد.. 
ماذا لو حكياا عن آباء الشاهداء وكتمانهم ألحزانهم 
يف صدورلم كل يبدنوا رساائل مهماة.. وعن انتصارات 
املقاتل الايَاَماال وصموعه يف وجه أكن ترسانة أسلحة 

جوية وبرية وبحرية.. 
اقط لو حكياا أن بدض املحااظات ستتدرض لحوايل 
100 غاارة جوية يف الياو  الواحد.. وتصال إىَل ثالثمائة 
غاارة جوية يف يومل أَْو ثالث.. اقط وما يقارب 22 ألف 
)طلدة جوية( بحساب الصحاف األجابياة أي أَْكنَر من 

الحرب الداملية النانية 
ماذا لو حكياا أن جيوشا عربية لم أخوة لاا يف الدين 
والدروبة سايقاتلونا ويحتلاوا أرضاا ويحلاوا عماءنا.. 
ملجارع حفاة مان األموال اللديااة.. وماذا لاو حكياا أن 
مرتزقاة أجاناب من مختلاف الجاسايات سايأتون إىَل 
أرضاا الطالرة ليدنساوا ثرالا.. ولاو حكياا.. أن لااك 
من لم مان أباااء جلدتاا من أباااء الايَاَماان الدصاة 
سايبيدون وطاهام ويرخصاون أنفساهم ويفرحاون 
لتدمري وطاهم من لو بمنابة أمهم ويساارعون للتنير 
باكل امتهان وذل بدد ُكّل جريمة وحشاية. ترتكب بحل 
أباااء الايَاَماان.. ومااذا لو حكيااا أن الاد  األَمريكل 
م8 السادوعي ما8 انماراتل م8 الكوملبل م8 السااغايل 
ائييْل سايختلط يف أرضاا وتصبح  م8 انيطايل ما8 اإلرْسَ

الايَاَمان مقنتهم.
ماذا لو حكياا.. وماذا لو حكياا؟

أكيد لن يصدقاا أحد.. حياها وسيتهموناا بالتخريف 
واملبالغاة؛ ألن لاذه القصة املؤملاة املبكياة التل تحوي 
آن  وآماال وجراح ومآيس وصموع وشاموخ وانتصار.. 
واعتزاز.. ن توجد ساوى يف الخيال. اهل كان أحد يتوق8 
أن ُكلَّ لذا يحصل لبلدنا الحبيب الايَاَمان؟.. وملاذا.. وما 

السبب؟
21 سابتمن؟.. وأعركاوا أن  أألنهام أعركاوا مدااى 
الايَاَماان ساياهض بددلاا ويصباح عولاة مساتقلة 
بقرارلا وذات ساياعة؟ وتاتهل التبدياة والدبوعية أليٍّ 

كان سوى لله تداىل.. 
أألنهام أعركاوا أن الايَاَماان لو تُركت تبال نفساها 
ساتصبح أخطَر من إيْاَران، عى حسب تدبري أحد القاعة 
ائييْل.. وأنها ساتهدع مصالحهم؟.. الو  يف الكياان اإلرْسَ
كاناوا ساّلطوا عى النورة اإلساالمية يف إيْااَران.. صدا  
حسال يف حارب طاحاة ملدة ثمان سااوات نساتازاف 
وإْاَشاال النورة اإليْاَرانية لخطورتها عليهم.. ااحن بدد 
ثورة 21/ سابتمن ساّلطوا علياا ثلنل الدالم ليقاتلاا.. 
لخواهام مان استاسااخ عولاة إساالمية قوياة تحمل 
ائيْل..  ماروَع ماالضة عول انساتكبار أَمرياكا وإرْسَ
اهل ندرك من لذا الددوان الداملل أن ثورة 21/ سبتمن 

أخطر عليهم من النورة اإليْاَرانية؟ وأنها أقلقته.

ماذا لو حكينا؟! حسابات َأمريكا والسعودية 
الخاسرة يف العدوان على الـَيـَمـن!

أحمد ناصر الشريف 
 

الساؤاُل الكباريُ الذي يطَرُح نفَساه 
وبقاوة بداد ماا يقاارب الداا َّ عاى 
الدادوان النباري الاذي َشااَّه تحالُُف 
الر عاى الايَاَمان وشادبها الدظيم 
لو: ماذا حققات أَمريكا والسادوعية 
مان مكاساَب يف الايَاَماان غاري قتال 
الشايوخ والاسااء واألطفاال وتدماري 
الباية التحتية وقصف األحياء السكاية 
واملصان8 واملستشفيات واملدارس وكل 
ما لاه عالقة بحياة الاااس، اضالً عن 
اارض الحصاار القرسي عى الشادب 
الايَاَمااال جاواً وبحاراً وباراً؟ ولال 
اساتطاعت أَمريكا والسدوعية تحقيَل 
حتى لو لدااً واحداً من ألدااها املدلاة 

التل جدلتها منراً لددوانها الغاشم ويف مقدمتها إَعاَعة 
رشعياة عبدرباه ماصاور لااعي املزعومة املساتقيل 
واملاتهية ونيته حساب ما حدعته له املباعرة الخليجية 
واتفااق التمدياد له بال القاوى السياساية يف مؤتمر 
الحاوار الوطاال الاذي انتهاى يف اناير عاا  2015   
وكذلك حماياة األمن الخليجل وحماياة األمن القومل 
الدربل الاذي قالوا عاه بأن الايَاَمان أصبحت تشاكل 
خطاراً عليه؟ أسائلٌة كنريٌة قاد ن يساتطي8 أيُّ طرف 
اإلَجابَة عليها يف ظل تخبط الخطاب اإلْعاَلمل املصاِحب 
للددوان الذي يرا8 ُكّل يو  شادار جديد لتنير الحرب 

عى الايَاَمان وشدبها الدظيم.
لكان لو رج8 أيُّ متاب8 محايد ملا يجري يف الايَاَمان 
ماذ قيا  ثورة 21 سبتمن ل201 الشدبية والتل جاءت 
مصّححاة ملباعئ الناورة الايَاَمااية األ  )26 سابتمن 
ول1 اكتوبار( وتأمال جيداً يف األحداث املتساارعة التل 
شهدتها الساحُة الايَاَماايُة؛ بهدف تحويلها إىَل ساحة 
لتصفية الحساابات بل قوى إْقليْمياة وعولية عاخلها 
كماا حدث عقب قيا  ثورة 26 سابتمن يف الساتيايات 
مان القارن املاايض اإناه يساتطي8ُ اإلَجابََة عاى لذا 
اة إذا ما رَج8َ  الساؤال الكبري وبُساهولة مطلقة َخاصَّ
إىَل ترصياح السافري األَمريكل يف صادااَء ولو متوّجٌه 
إىَل عدن ليساتقر لاااك ايما أساماه الداصمة املؤقتة 
للايَاَمان.. اقد قال يوَمها السافريُ األَمريكل بالحرف 
الواحد حياما سئل: ملاذا تغاعر صاداء؟ لم يدد لدياا ما 
ندمله.. متااسياً أَنَُّه سفريٌ يف الايَاَمان لخدمة مصالح 
بلاده أَمرياكا وليس مادوباً ساامياً لدولة اساتدمارية 
يتحكم يف سياساة البلد املستدمرة ويتدخل يف شؤونها 
ويدل املسؤولل ويدزلهم ولو بالفدل ما كان يقوُ  به 
م8 ربيبه السافري السادوعي ن سيما يف الدهد املشؤو  
الذي توىّل ايه الرئاسة املاحوس عبدربه ماصور لاعي 
والاذي كاا نرجو ايه خرياً وعاادااا عاه إْعاَلمياً عاَدما 
كان يلتاف عليه من لم حوله اليو  حيث اتاح الفرصة 
للسافريَين األَمريكال والسادوعي ليحكماا الايَاَمان 
ويترصاان يف مقاليد أمرلا وكأنهما مادوبان ساميان 
ولياس سافريين.. وحياماا جااءت ثورة 21 سابتمن 
وطلبت ماهما قياعتها أن يحرتما األعراف الدبلوماسية 
ويقتارص عملهما عى خدماة مصالاح بلديهما وعد  
التدخل يف الشاؤون الداخلية للايَاَمان ثارت ثائرتهما؛ 

ألن لذا كالٌ  جديٌد يقاُل لهما ألول مرة ولم يسابل ألّي 
طارف حكم الايَاَمان يف الساابل أن قاال لهما: ن.. بل 
عى الدكس َاإنَّ السفريَ السدوعي حسب 
ماا يروى عااه أَنَُّه قاال: السادوعية لل 
التل تحادع طبيدة الاظا  الاذي تريده يف 

الايَاَمان وليس الايَاَماايل.
وقاد تكّرر منُل لاذا التهديد يف اجتماع 
تام بل واد من مكاون أَنَْصاار الله وواد 
سادوعي حااول أن يقاا8 أَنَْصااار اللاه 
بالخضوع لإلَراَعة األَمريكية والسادوعية 
كماا كان يحادث يف الساابل يف مقابال 
انعارتاف بهم كمكون سايايس من حقه 
أن يصاَل إىَل الُحكام وتقديام املسااعدات 
للايَاَمان إىَل عرجة أن املفاوض السدوعي 
اقرتح استبدال الاظا  الجمهوري باظا  
ملكال خواااً عاى حاد زعام املفااوض 
السادوعي من أن يتحوَل نظا  الجمهورية الايَاَمااية 
إىَل نظا  يشابه نظاا  الجمهورية اإلساالمية يف إيَْران 
ولذا قد يشكل تهديداً خطرياً عى الاظا  امللكل األرسي 
يف السادوعية.. وقد رع عليه مفااِوُض أَنَْصاار الله بأن 
الشادَب الايَاَماال لو الذي اختاار نظاَمه الجمهوري 
الذي يمنُّل إراعته ون يساتطي8 أي طرف تغيريه ساوى 
الشدب الايَاَماال.. وعادما وجدت أَمريكا والسدوعية 
نفسايهما أََماا  توجه يمال جديد وجدي يساري نحو 
بااء الدولة الوطاية الحدينة بديدا عن تدخالت اآلخرين 
وانسادت ُكّل الطرق أمامهما للتدخل يف شؤون الشدب 
الايَاَمااال الداخلياة لم يجاّداً للخروج مان مأزقهما 
ساوى تأسايس تحالف شايطانل ورشير لشن عدوان 
عى الايَاَمان وشادبها الدظيم بدد أن ضماتا مواَاقة 
اِة إَعاَعة  الدماالء واملرتزقة يف الداخال الايَاَماال بُحجَّ
رشعية لااعي املزعوماة وحماية أمان الخليج واألمن 
القومال الدربل الذي قيال أن الايَاَمان أصبح يشاّكُل 
تهدياداً لاه ون ندري مان أية ناحياة.. وقد اساتجلبوا 
لتحقياِل ذلاك الدماالء واملرتزقاة مان ُكلِّ باالع الدالم 
وزجوا بهم يف مداارك خارسة يف مختلف الجبهات التل 
تم اتحهاا يف الداخل الايَاَماال بدد احتالل املحااظات 
الجاوبية وتسليم عدن للقوى املتطراة ممنلة يف عاعش 

والقاعدة.
داتهام يف عدوانهم عاى الايَاَمان  وألنهام بااوا توقُّ
عى أسااس حساابات خاطئة، حيث كاناوا يدتقدون 
كما أولمهم الدمالء واملرتزقة بأنهم سيحققون نرصاً 
سااحقاً ورسيداً خالل أسابوعل ويقضاوا عى النورة 
الشادبية التال رادات شادار: ن للوصاياة الخارجية 
ثم تداوع األمور إىَل مجاريها الساابقة كانات املفاجأة 
بالاسابة لهام كبرية حال وجدوا شادباً جبااراً صن 
وصابر ورابط وقاو  واساتطاع بداد أَْكنَار من عرة 
أْشاهر ولو يتدارض لُددواٍن بربريٍّ عى مدار السااعة 
أن يقَلاَب املداعلة تماماً ويمساك بزمااِ  األمور يف يده، 
ولو َما سايجدُل ُكّل الدالم ياحال لهذا الشدب الدظيم 
املتاوكل عى اللاه إجالنً وإكبااراً، بل وسايجدُل الددو 
نفَساه يجاح للسلم بدد أن اساتافد ُكلَّ أَْوَراقه وأصبََح 
قاَب قوسال أَْو أعنى من انعرتاف بهزيمته وليس ذلك 
عاى الله بدزياز وَمن توكل عى الله اهو حسابه وندم 

الوكيل.
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  -  خاص

 سابل وأن ذكرنا يف الجزء األول األساباَب 
الدربياة  اااة  األُمَّ تصباح  أن  إىَل  أعَّت  التال 
واإلساالمية تحت أقادا  اليهاوع والاصارى، 
وكياف وجدناا أنفَسااا تحات أقادا  اليهوع 
اااة  والاصاارى، ولدال أبرزلاا لال أن األُمَّ
الدربية التل نزل عليهاا القرآن الكريم وبُدث 
من وساطها رساوٌل للداملال، نباذت القرآن 
الكريم وراء ظهرلا وتخلت عن مساؤوليتها 
ااة عن  ولم تتحرك، إَضاَاة إىَل ابتداع لذه األُمَّ

الله سبحانه وتداىل.
وتحدث السيد حسل الحوثل عن املميزات 
الكبارية والدظيام التال ماحهاا اللاُه لألمة 
الدربياة واملاطقة الدربياة، ولل أن اللَه أنزل 
أاضاَل كتباه وأعظام كتباه بلغتهام القرآن 
الكريام، وبداث ماهم رساونً عربيااً تكريماً 
لهام، وندمة عليهام وتريفاً لهام؛ ألنه أراع 
لهم أن يكونوا خريَ أمة، تتحرك تحت لواء لذه 
الرساالة، وتحمل لذه الرسالة اتصل باورلا 
إىَل ُكّل بقااع الدنياا، ايكونون لم سااعَة لذا 

الدالم، ويكونون لم 
املسايطرة  اااة  األُمَّ
عاى  واملهيمااة 
الدالام بكتابه  لاذا 
برساوله  املهيمان، 
بموقدهم  املهيمان، 
املهيمان،  الجغارايف 
حتى املوق8 الجغرايف 
لو  الدربياة  لألماة 
املوق8 املهم يف الدنيا 
والخاريات،  كلهاا، 
البارتول تواجاده يف 
الباالع الدربياة أكنر 
ماطقاة  أيَّاة  مان 

أخرى.
السايد  ويوضاح 

حسال الحوثال أن الدارَب ضيّداوا ُكّل تلاك 
املميازات، مدتاناً أن ُكّل ما يحصال يف الدنيا 
من اساع عى أيدي اليهوع والاصارى االدرُب 

مسؤولون عاه.
وطرح السيد حسل الدديَد من التساؤنت 
حول لاذا املوضوع، وأجاب عاهاا اقال: ألم 
يبداث يف مكة يف قرية عاخل الباالع الدربية؟. 
ولاو رساوٌل ملان؟. ألياس رساونً للداملال 
جميدااً للبرية كلهاا؟ إذاً امن لاو املكَّلف 
باأن يحمال رساالته لآلخريان؟ ألياس لام 
الدرب؟ لذا القارآن أين نزل؟ نزل يف مكة ويف 
املدياة عاخال البالع الدربية. ولاو يقول عاه 
أَنَّاُه للاااس جميداً، كتاب للاااس جميداً، إذاً 
االدرب لم مان كان يُراع ماهام أن يتحملوا 
مساؤوليتهم التل لال رشف عظيم لهم كما 
قاال الله يف القارآن الكريام: }َوإِنَّاُه َلِذْكٌر َلَك 
َوِلَقْوِماَك{ رشف عظيم لك َولقومك }َوَساْوَف 
تُْساأَلوَن{ )الزخرف: لل( سوف تُسألون عن 
لذا الرف الاذي قّلدناكم إياه ثم أضدتموه.. 
الدارب مساؤوليتهم تمكان  عادماا أضااع 

اليهوع. لل تفهمون لذا؟.
ويف ذات الساياق يتحادث السايد حسال 
الحوثال عان الدور الاذي كان ياراع لاا كأمة 
ل الرساالة املحمدياة اقال: )لو  عربياة، تحمُّ
اساتجباا وعرااا الارف الذي ماحااا إياه، 
والوساا  الدظيم الذي قلدنا باه: }ُكاْتُْم َخرْيَ 

ِباْلَمْداُروِف  ِللاَّااِس تَأُْماُروَن  أُْخِرَجاْت  اٍة  أُمَّ
َوتَاَْهاْوَن َعاِن اْلُماَْكاِر َوتُْؤِماُاوَن ِباللَّاِه{ )آل 
عماران: من اآلياة110( لو تحركااا عى لذا 
اااة املهيماة  األسااس، لكان الدارب لم األُمَّ
عى األَُماام كلها، ونستطاعوا أن يصلوا باور 
اإلساال  إىَل الدنيا كلها؛ ألنه أيان بُدث محمد 

)صلوات الله عليه وعى آله(؟.
ويشري السيد حسل الحوثل أن مسؤوليَة 
اااة الدربية كبرية جداً ولام من يتحمل  األُمَّ
املساؤولية إليقاف اليهاوع عاد حدوعلم لكل 
ن يماألوا األرض بالفسااع، وكان ياراع ماهم 
أنَّ يفساحوا املجاال أََمااا  اليهوع ليفسادوا 
البرية كلها، وأن يسابقوا لم باور اإلسال  
إىَل بقاع الدنيا قبل أن يسبل اليهوع بفساعلم 

يف الدنيا كلها.
وبما أن الدرب تخلوا عن مسؤوليتهم يرى 
السايد حسال الحوثال أن: )كّل اسااع جاء 
من ِقبَال اليهوع يف الدنيا كلهاا الدرب رشكاء 
مدهام ايه؛ ألنهم قرّصوا، ولم َمن أاساحوا 
املجال بتفريطهم يف مسؤوليتهم، وتقصريلم 
بالاهاوض بديان الله حتى تمّكان اليهوع من 
الدالم  أن يسيطروا يف 
ويفسادوا الدالام، ثم 
يهيماوا عى املسلمل، 
ثم يستذلون املسلمل 
الدرب.  يساتذلون  ثم 
ولكذا وجدنا أنفسااا 
اليهاوع  أقادا   تحات 

والاصارى.

أين موقعنا كأمة 
عربية مسلمة؟

اطالعه  ومن خالل 
اااة  األُمَّ واقا8  عاى 
واإلساالمية  الدربياة 
يرى  لاه  وتشاخيصه 
السايد حسال الحوثل أن الكناريَ ن يدراون 
أن موقَداا لو تحت موق8 اليهوع والاصارى؛ 

ألناا تخلياا عن مسؤوليتاا.
أنااا  الحوثال  حسال  السايد  ويشاري 
)أصبحااا اآلن ندياش يف حالة مان التّيه كما 
عاش بااو إرسائيل- عادماا راضوا الاهوض 

بمسؤوليتهم والتحرك بتوجيهات نبيهم-.
باو إرسائيل عاشاوا بدد أن قال لهم نبيهم 
موىس: }اْعُخلُاوا اأْلَْرَض اْلُمَقدََّساَة الَِّتل َكتََب 
اللَّاُه َلُكْم َون تَْرتَادُّوا َعاَى أَْعبَاِرُكاْم َاتَاَْقِلبُوا 
ياَن{ )املائادة: 21( اراضاوا، قالاوا يف  َخارِسِ
األخاري: }َااذَْلْب أَنَْت َوَربُّاَك َاَقاِتال إِنَّا َلاُلاَا 
َقاِعاُدوَن{ )املائدة: من اآلياة ل2( }َقاَل َاِإنََّها 
ُمَحرََّمٌة َعَليِْهْم أَْربَِدَل َساًَة يَِتيُهوَن يِف اأْلَْرِض{ 

)املائدة:26(.
ولااا يشاّخص السايد حسال الحوثال 
الحالاَة التل يديشاها ُكّل ارع عربل ومسالم 
ايقاول: )عادماا ترى نفساك أناك ن تتدقل 
ماا يقال لك، أناك ن تهتم بما يُطارح أمامك، 
أَنَّاُه ن تنريك األشاياء لذه التل تشاالدلا يف 
السااحة الداملية ااعلم بأناك تائه، أنت واحد 
مان التائهل، أنت واحد ممان رضبت عليهم 

الذلة واملسكاة.
ويوضاح السايد حسال الحوثال عقوبَة 
َمان يدايص ويفارط يف مساؤوليته ايقول: 
)اَمن عىص، َمن اعتدى ساترُضب عليه الذلة 
واملساكاة، امان اارط يف املساؤولية.. نحن 

عادماا اّرطاا يف مساؤوليتاا كدارب، ونحن 
عادماا اّرطاا يف مساؤوليتاا كزيوع أصبحت 
جريمتاا أكن من جريماة اليهوع والاصارى. 
ومن الدجياب أن الكنري ماا يظاون أناا نتجه 
إىَل الجااة وليس صحيحاً، لياس صحيحاً أناا 
نتجاه إىَل الجاة، يجب عى الاااس أن يلتفتوا 
بجدياة إىَل واقدهم، وأن ياظاروا إىَل ما حكاه 
الله عن بال إرسائيل، بااو إرسائيل اختارلم 
اللاه، واصطفالم، واّضلهام، ولكاهم عادما 
ارطوا يف املسائولية وعادما قارّصوا وتوانوا، 
وعادماا انطلال ماهام الدصياان وانعتاداء 
رضب عليهام الذلة واملساكاة، وعادما يقول 
اللاه لك يف القارآن الكريام: }ذَِلَك ِبَماا َعَصْوا 
َوَكانُوا يَْدتَُدوَن{ لو ليقول لك ولآلخرين بأنك 
وأنت إذا ما عصيت واعتديت، إذا ما قرّصت يف 
مسؤوليتك، ستَُدرض نفَسك ألن ترُضَب عليك 
الذلة واملسكاة، وأن تَِتيه كما تاه باو إرسائيل 

من قبلك.
وأضاف: )اليشء الواضح أماماا جميداً لو 
أن إرسائيال مهيماة عى الدرب، أليس كذلك؟ 
لو أن اليهوع والاصارى يساتذلون املسلمل، 
أليس كذلك؟. أليس واضحاً؟ نرج8 إىَل القرآن 
الكريام، ألم يقال اللُه عن اليهاوع والاصارى 
بَْت َعَليِْهاُم الذِّلَُّة أَيَْن َماا ثُِقُفوا إِنَّ  بأناه }رُضِ
ِبَحبٍْل ِمَن اللَِّه َوَحبٍْل ِمَن الاَّاِس َوبَاُءوا ِبَغَضٍب 
اْلَمْساَكاَُة{ )آل  بَاْت َعَليِْهاُم  ِماَن اللَّاِه َورُضِ
عمران: من اآلياة 112(؟ ألم يقل لكذا عاهم 
يف آيتال يف القارآن الكريم أَنَّاُه رضب عليهم 

الذلة واملسكاة، إذاً الماذا نحن أذنء تحت من 
رُضبات عليهم الذلاة، ونحن مسااكل تحت 
رحماِة َمن رُضبت عليهم املساكاة؟  !. ونحن 
أَيْاضاً يف غذائاا يف ُكّل شؤوناا تحت رحمة من 

قد باءوا بغضب من الله.
ما السابب يف ذلك؟ لو أناا اّرطاا تفريطاً 
جدلااا  كبارياً،  تقصارياً  وقرّصناا  خطارياً، 
جديريان بأن نكون كذلاك وإن ملا كان اليهوع 
يمتلكاون لذه الهيمااة، وملا كاناوا قد مألوا 
الدنيا اساعاً. ألم يمأل اليهوع الدنيا اساعاً؟ ألم 
يصل اسااعلم إىَل عاخل ُكّل البالع اإلسالمية، 
إىَل ُكّل قرياة، إىَل ُكّل بيات تقريباً؟ اسااعلم 
اسااعلم  األخالقال،  اسااعلم  النقاايف، 

السيايس، اساعلم انْقتَصاعي(.
ويوضح لاا السايد حسال الحوثل بدَض 
األعماال املفسادة للمجتما8 والتال اشاتهر 
بهاا اليهوع وماهاا الربا ايقاول: )الربا أليس 
مان املدروف أن باال إرسائيل لام كانوا من 
املشاهورين بالتدامل بالرباا؟ التدامل بالربا 
اآلن أصباح طبيدياً وأصباح تدامالً اْقتَصاعياً 
طبيدياً عاخل البلادان الدربية كلها، الباوك يف 

البلدان الدربية تتدامل 
باملكشاوف،  بالرباا 
تتدامال  والاركات 
بالربا باملكشاوف. ألم 
يُفِساد بااو إرسائيال 
حتى الدرَب أنفَسهم؟ 
الرباا  وحتاى جدلاوا 
الذي قال الله يف القرآن 
الكريم ولو يحذر من 
الربا: }َااِإْن َلْم تَْفَدلُوا 
َاأْذَنُاوا ِبَحْرٍب ِمَن اللَِّه 
)البقارة  َوَرُساولِِه{ 
ل27(   - ا27  اآلياة 
مان  بحارب  يتهادع 
جهتاه وبحارب مان 

جهة رساوله ملن يتداملاون بالربا، ثم يصبح 
الربا شيئاً طبيدياً(.

كما أََشااَر إىَل جانب آخر من اسااع اليهوع 
ولو سفور الاساء اقال: )السفور يف الاساء، 
تجد الاسااء يف القالارة ويف مدظم الدواصم 
الدربية، وبدأ يف صاداء بشاكل ُكّل ساة أسوأ 
من السااة املاضياة، أصبح شايئاً طبيدياً، ن 
تفرق بل املرأة املسالمة وبل املرأة اليهوعية، 
ن تفارق بياهان شاكلهن واحاد، ثقااتهان 
واحادة، زيهان واحاد، أليس لذا من إاسااع 

اليهوع؟.
ثم إذا وجدنا أنفسااا عى لاذا الاحو َاإن 
مداى ذلك بأن َمن لم يف الدنيا أذنء تحت من 
بااءوا بغضب مان الله أْي أَنَّاُه قد غضب عى 

لؤنء أكنر مما غضب عى أولئك(.
ويارى السايد حسال الحوثل أَنَّاُه يف لذا 
الزمن تجّى بشاكل كبري تجّى بشاكل واضح 
آثاار تقصريناا ما8 اللاه سابحانه وتدااىل، 
آثاار إلمالااا لديااا، آثاار عد  استشادارنا 
للمسائولية أََماا  الله، ظهرت آثاره عى لذا 
الشكل املؤسف الذي أصبحاا إىَل عرجة ن نكاع 

أن ندل ما يقال لاا.
ويقوُل السايد حسال: )ارجا8 إىَل القرآن 
الكريم ثم ارج8 إىَل األخبار اانظر أين موقُدك؟ 
من الاذي احتل موقَدك يف الدالام؟ لم األملان 
والنيطانياون  واألمريكياون  والفرنسايون 
والكادياون واألسابانيون وغريلام، لم من 

ماألوا البحار من حولاك، وماألوا الخليج من 
حولاك، لم من أخذوا مواق8 عاخل بالعك، لم 
من أخذوا قواعد عسكرية يف أرض الحجاز ويف 
غريلا!. لاذه لل مواقُدك أنات أيها الدربل، 
أيان؟ مواقدك لااك، كان أنات الذي يجب أن 
تماأل البحار قواعدك، وأن تماأل الن يف أُوُروبا 
وأمريكا قواعدك الدساكرية لو كات متمسكاً 
بديااك، لو كاات تدرف الارف الدظيم الذي 
ولبك اللاه إياه، الما ارطااا أصبحاا إىَل لذا 

الحال(.
وبدد ُكّل ما سابل يخاطُب السايد حسل 
الحوثال َمان يرون أَنَّاُه ليس لاااك أي يشء 
يدعاو للقلال أو الخطار ايقاول: )نحان يف 
وضدياة خطارية م8 اللاه، نحان يف وضدية 
خطرية جداً م8 الله، ونحن يف وضدية خطرية 
جاداً أََماا  أعدائاا، ونحان يف وضدية خطرية 
يف تفكريناا وثقااتاا، نحن تحات الصفر، ون 
أعّل عاى ذلك من أنااا نرى أنفسااا جميداً - 
بماا ايااا زعماؤنا - ن أحد ماهام يجرؤ عى 
أن يقول كلمة قوية يف مواجهة اليهوع! أليس 
يداال لذا أنااا تحت الصفار، وإذا لم نتدارك 
أنفسااا م8 الله أونً، 
أَنَّاُه غري صحياح أناا 
نسري يف طريل الجاة، 
يف  ترتّكا8  كاات  وإن 
ألاف  والليلاة  الياو  
ركدة، لذه الصالة إذا 
لم تكن صاالة تدادك 
باللاه  ترتباط  أن  إىَل 
أكنر وأكنر وأن تاطلَل 
لالساتجابة لاه يف ُكّل 
املواق8 التل أمرك بأن 
تتحرك ايهاا اإنها ن 

تاف8.

الديُن متكامل ومرتابط
ويرى السايد حسال الحوثال أن: )الدين 
عين متكامل، عيان مرتابط، الله ذكر عن بال 
إرسائيال لكذا أنهم كاناوا عى ما نحن عليه: 
يؤمااون ببدض ويكفرون ببداض، والتوراة 
بل أظُهرلام، والتوراة يقرؤونها ويطبدونها 
ويكتبونهاا، لال اليهاوعي كفار بايشء من 
التاوراة بأنه لياس من التاوراة؟ التوراة كلها 
لم مؤماون بأنها كتاُب الله، التوراة شاأنها 
عاَدلم كالقرآن عادنا. عادما يقول الله عاهم 
بأنهام يؤمااون ببدض ويكفارون ببدض ن 
يداال بأنهم لذا اإلصحااح أو لذه املقطوعة 
مان التوراة يكفرون بها أي يلغونها وليسات 
مان كتااب الله يصفارون عليها لياس لكذا 
إنما ألنهم يرتكون الدمل به ويراضون الدمل 
وانلتزا  بأشاياء يف التاوراة، األمر الذي نحن 

عليه، نرتك الدمل بل نراض.
واقا8 الراض ليس اقاط واق8 من يجهل 
ثم إذا ماا علم التز  وعمل، بال واق8 الراض 
الذي ن يريد أن يدمل.. لذا لو الكفر، لذا لو 
الكفار كما قاال الله تداىل: }َوِللَّاِه َعَى الاَّاِس 
ِحجُّ اْلبَيِْت َمِن اْساتََطاَع إَِليِْه َسِبيالً َوَمْن َكَفَر 
َااِإنَّ اللَّاَه َغِاالٌّ َعاِن اْلَداَلِماَل{ )آل عمران: 
مان اآلياة 7ل( أي من راض ولو مساتطي8ٌ 
الام يحج ورااض لم يهتام باملوضوع، ليس 

مستدداً أن يحج، كفر.

الش�هيد قل�ب التاري�خ ، فكما أن القل�ب يضخ يف 
الع�روق المتيبس�ة الميتة ال�دم والحيوي�ة ، فكذلك 
الش�هيد تماماً يضخ دمه يف جسد المجتمع المحترض 
. . . المجتمع المنحدر نحو الموت . . . المجتمع الذي 
فقد افراده الثقة بأنفس�هم واستسلموا للهزيمة . . . 

المجتمع الذي ابتىل بالم�وت البطئ ، المجتمع الذي 
مّكن العدو من نفس�ه باإلستس�الم له . . . المجتمع 
ال�ذي تناىس الش�عور بالمس�ئولية ، والذي عقم عن 

اإلنجاب وتقاعس عن الحياة والحركة 
الشهيد إنس�ان ينترص عىل العدو يف زمن الهزيمة 

والعج�ز، ينترص عليه بموته ويفضح العدو حينما ال 
يستطيع دحره و هزيمته.

إَنّ الش�هادة ه�ي ال�يء الذي يتغلغ�ل يف أعماق 
التاري�خ، لتكون ق�دوة لمن يأتي ويري�د أن يكون، 
وهي إدانة لهذا الع�رص الذي يميض بصمت. ثم إنها 

الطريق الوحيد، وش�كل المقاوم�ة الوحيد، وعالمة 
الحض�ور والدفاع عن الع�دل والصدق والحق الذي 
جّرده، بالخيانة والباط�ل والظلم، نظام هذا العرص 

بسالحه.

علي شريعتي

الشهيد قلب التأريخ ودمه الذي يضخ يف جسد املجتمع

 كل فساد جاء من ِقَبل 
اليهود في الدنيا كلها العرب 

شركاء معهم فيه؛ ألنهم 
قّصروا، وأفسحوا المجال 

بتفريطهم وتقصيرهم بالنهوض 
بدين اهلل حتى تمّكن اليهود من 

السيطرة على العالم.

 عندما ترى نفسك أنك 
ال تتعقل ما يقال لك، أنك 
ال تهتم بما ُيطرح أمامك، 

وال تثيرك األشياء هذه 
التي تشاهدها في الساحة 
العالمية فاعلم بأنك تائه، 

أنت واحد من التائهين، أنت 
واحد ممن ُضربت عليهم 

الذلة والمسكنة.

 نحن في وضعية خطيرة 
مع اهلل، نحن في وضعية 

خطيرة جدًا مع اهلل، ونحن 
في وضعية خطيرة جدًا َأَمـام 

أعدائنا، ونحن في وضعية 
خطيرة في تفكيرنا وثقافتنا

 أنت إذا ما عصيت 
واعتديت، إذا ما قّصرت 

في مسؤوليتك، سُتَعّرُض 
نفسك ألن ُتضَرَب عليك الذلة 

والمسكنة، وأن َتِتيه كما تاه 
بنو إسرائيل من قبلك
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نُاااااااااااااااوِرُع املاااااااااااااايااااااا  حاااااااااااااوِض  إىل  زحاااااااافاااااااااً 

أْحااااااااَمااااااااُد. امَلااااااااااادااااااااااااِرِك  َسااااااااااااااِح  يف  ااااااااااملااااااااوُت 

ِبااااااداااااازٍة نَاااااساااااتَاااااِقاااااياااااِه  أو  الاااااااادااااااااداء  نااااسااااقاااال 

اااااااساااااتاااااشاااااهااااادوا. اااااااارت  شاااااااامَّ املااااااااااااااااياااااااا  إن 

لاااايااااا اصااااااادااااااادوا ِقاااااامااااااَم الاااااشاااااماااااوِخ وقاااااااااِرُعااااااااوا

اااااااالااااااداااااازُّ قااااااالاااااااٌب صااااااااامااااااااٌد وُمااااااااَهاااااااااَّااااااااُد.

وَطاااااااااِطااااااااؤوا املااااااامااااااااِت  حااااتااااى  اااااااصاااااُماااااتاااااوا  أو 

يَاااااْساااااتَاااااْداااااِباااااُد. الاااافااااتااااى  َرِكاااااااااااااَب  إْن  ااااااااالاااااااذُُّل 
 الشاعر الشهيد /

محمد أحمد ملفي الرزامي

 لقد أخلصوا هلل، وحضر اهلل يف قلوبهم، 
وتحركوا قدماً ال يخشون سواه

حمود األهنومي

ثبتوا 

بادروا

ساعدوا اآلخرين

واقتحموا الوغى

وعجز الصرُب عن صربهم

ومادت الجباُل ولم يميدوا

ثبتوا كالراسيات

وأنفقوا بسخاء

مالئكة يمشون عىل األرض

يحبون إخوانهم

يؤثرونهم عىل أنفسهم

ويفتدونهم بأرواحهم

هج�روا نعي�م الدني�ا وحلق�وا يف 
رضوان الل�ه

أشجع الناس

وأكرم الناس

وأكثرهم عبودية لل�ه

وحرية من قيود الدنيا

وتمردا عىل شهواتها

منهم من قىض نحبه

ومنهم من ينتظر

أنت شاهدت من أحدهم قصة معربة

أو روى لك ثقة عنهم موقفا مؤثرا

أو تأك�دت أن موقف�اً عظيماً حصل 
ألحدهم مما ذكرنا أعىل

ال تبخ�ل علين�ا به�ذه القص�ة أو 
ذل�ك الموقف الذي يعرب عن أنفس�هم 

العظيمة

وروحيتهم الفذة

وتضحياتهم الفدائية

ش�اركنا يف توثيق ص�ورة مرقة 
تعرفها عن أحد المجاهدين يف اليمن

اكتبها هنا لنقوم بتوثيقها

لنروي لألجيال أي مس�يرة عاشها 
هؤالء األبطال

ولنعل�م العال�م أن هنا أم�ة حية ال 
تقبل الهزيمة والكرس

أمة عش�قت الفضيل�ة وتحركت يف 

دروبها

أمة أش�عل فيه�ا األعالم م�ن أهل 
البيت روح الثورة

واستثاروا فيهم أبجدية الدين

فحيي القرآن يف جوانحهم
وعاشوه ليالً ونهاراً

وص�ور  مواقفه�م  ه�ذه  فكان�ت 
حركتهم

الت�ي س�ينذهل العال�م المع�ارص 
واألجيال الالحقة حي�ن يقرؤونها أو 

يسمعونها

اكتب قصة وارو موقفا ألحدهم

اإليم�ان  أه�ل  كان�وا  ألم�ة  وث�ق 
والحكمة والفقه

شارك يف ذلك التوثيق

واعلم أننا لسنا بحاجة إىَل القصص 
المكذوبة

وأفضلها ما رأيته بعينيك

أو أخربك الثقة

اكتب�وا قص�ص األبط�ال لتك�ون 
نماذج األجيال

اكتب�وا تأريخنا كما ح�دث حتى ال 
يكتبه األعداء كما يشتهي شياطينهم

اكتب ال تبخل

وثِّق وال تكسل

اكتب عن أحدهم ش�هيداً أو مرابطاً 
يف جبهات الرف

المهم أن تتأكد من صحة القصة أو 
الموق�ف وليس بال�رضورة أن تكتب 

االسم إن كان هناك حرج

يمكنك اس�تخدام الرم�وز بدال من 
ذلك

وكل م�ا نكتبه هنا س�يرى النور يف 
شكل كتاب جليل أو عمل فني وثائقي

سيس�تفيد منها المؤرخ والخطيب 
والمحلل والمربي

ستكتبون تأريَخ أبطالكم كما كانوا 
وكما يحبون

وفقنا الل�ه وإياكم لما فيه الخير

كتب الل�ه أجركم

صلوا وسلموا عىل سيد المجاهدين 
وآله الطاهرين

برنامج رجال اهلل
املقرر ألسبوعني :

)من 20 ربي8 النانل 
اىل ل جماعى األوىل(

- خطر عخول أمريكا اليمن 
- ن عذر للجمي8 أما  الله

كن كالشهيد يف صفاته
 ]الحلقة األوَْلى[

شهداؤنا ُصّناع نصرنا

بشرى المحطوري
• الشهيُد: لو من الااس الذين لم )يتهاعنوا( 
ايماا بياهم للساكوت عان الباطل، بال انطلل 
يف سابيل الله، يف سابيل إحقاق الحال، وإبطال 
الباطل، لم ياتظر حتاى يتحرَك الااُس جميدهم 
ليتحارك، بل رأى البدَض تحارك، اتحرك مدهم، 
ة  وعارف أَنَُّه ن ُعاذَْر له أََماا  اللاه إذا قدد بُحجَّ
أن الااس لم يتحركوا.. وعرف أن الكنرة ليسات 
رشطاً للتحرك عاد انتشاار الباطل، حيث سّطر 
القرآن أن رجلل اقط تحّركا يف عهد موىس عليه 
الساال  }َقاَل َرُجالِن ِمَن الَِّذيَن يََخاُاوَن أَنَْدَم اللَُّه 
َعَليِهَما اْعُخلُوا َعَليِْهُم اْلبَاَب َاِإذَا َعَخْلتُُموُه َاِإنَُّكْم 
َغاِلبُاوَن َوَعاَى اللَِّه َاتََوكَّلُاوا إِْن ُكاْتُاْم ُمْؤِمِاَل{ 
)املائدة: 23(.. رجلل اثاال اقط، اخلد القرآن 

ذكرلما كذكر األنبياء إىَل يو  القيامة..
• الشــهيد: لو من انطلل مجالداً ولم يؤثر 
الساكوت، بدد أن عرف ووعى باأن أمتَه تديش 
واقداً أساوأ من واقا8 اليهوع أنفساهم، ااولذا 
واقا8.. اال تساتغربوااا ألن اليهاوَع والاصارى 
حكاى الله عاهم يف محكام كتابه بأنه قد رضب 
عليهم الذلة واملساكاة وباؤوا بغضاب من الله، 
ولام يحاك سابحانه بأناه قد راا8 لاذه الذلة 
واملساكاة عاهم، لؤنء اليهاوع والاصارى نحن 
اآلن حكوماتاا تديُش تحت أقدامهم!! إذن: نحن 
أساوأ حان ماهم؛ لذا انطلل شهداؤنا وقد تدّقلوا 
ما قاله لهم السايد حسال بن بدر الدين ساال  
الله علياه، والتماوا بما طارح، وأثارلم الظلم 
الذي يشاالدونه يف الساحة الداملية، ولم يكونوا 

من التائهل، لم يكونوا ممن رضبت عليهم الذلة 
واملسكاة..

• الشــهيد: لو مان عرف بأن عين اإلساال  
عيٌن متكامل ومرتابط، ون يصح أن يؤمن ويافذ 
بدض ماا جاء يف القارآن ويرتك البداض اآلخر، 
بمدااى أن يبحاث عان أمور اإلساال  الساهلة 
اليسارية ايدمل بهاا، وأية تداليام وأوامر ايها 
مشاقة يرتكها، وإن سايصبح منَل بال إرسائيل 
الذين حكاى الله عاهم بأنهام يؤماون بما جاء 
يف التوراة ويكُفرون ببدض.. االشاهيد آمَن بكل 
ماا جااء يف القرآن ومن ذلاك آمن بقولاه تداىل: 
}َوإِنَُّه َلِذْكاٌر َلَك َوِلَقْوِمَك{، وعرف أن القياَ  بأمر 
ة، وعازة ورادة  لاذا الدين رَشٌف للدارب َخاصَّ
لهم، وشاالد باأ  عيايه كيف أن الدارب تخلوا 
عن لذه املساؤولية، ولذا الارف، اأصبحوا ن 
يساوون شايئاً عاد اليهوع والاصارى، بدليل أَنَُّه 
اجتم8 يف إحدى املارات ] قمة الدوحة[ أكنر من 
خمسال زعيماً مسالماً، وإرسائيل مستمرة يف 
رضب الفلسطيايل يف نفس الوقت الذي قمتهم 
مادقادة، لم يرمش لها جفاٌن، والزعماء لم ولن 

يجرؤوا عى أن يحركوا ساكاا!!
• الشــهيد: لو من عرف عظماة لذا الدين، 
وقيماة لذا الدين، وعرف أَنَّاُه لو كان الدين عى 
ااة انسالمية اليو ، ملا  لذا الاحو الذي عليه األُمَّ
كان لاه قيمة؛ ألناه عين ن أثَر لاه يف الحياة، ون 
يحالُّ حقااً ون يبطل باطالً، ألنه إساالٌ  ن ياكر 
ماكاراً ون يدرف مدروااً ون يحل حقاً ون يبطل 
باطاالً ون يواجاه مبطالً، ون يواِجاه كااراً، ون 
يواجاه ماااقااً، ون يواجه، لذا لاو الدين الذي 
ااة اإلسالمية اليو ، ادرف الشهيد أَنَُّه  عليه األُمَّ

ن باد أن تدوع للدين قيمتاه الدظيمة، ون يكون 
ذلاك إنَّ بالدمال بمبدأ الجهاع يف سابيل الله بكل 
أشاكاله كما أمر الله رساوله }َوَلَقْد بََدنْاَا يِف ُكّل 
اٍة َرُساونً أَِن اْعبُُدوا اللََّه َواْجتَِابُاوا الطَّاُغوَت{  أُمَّ

)الاحل: من اآلية36(.
َح وضديتَُه م8 الله  • الشــهيد: لو من صحَّ
سبحانه وتداىل، والتفت التفاتًة واعيًة إىَل القرآن 
الكريام، وإىل الواق8، وانطلل مجالداً يف سابيل 
اللاه، ن يخاف يف الله لومة نئم، يريد أن يحَرُه 
اللُه يف زمارة محمد صى الله عليه وآله وسالم، 
وعارف أن الجاة مقامااً عالياً ورايدااً، ومقا  
اِء  َّ ْت ِلْلُمتَِّقَل الَِّذياَن يُاِْفُقوَن يِف الرسَّ تكريم }أُِعدَّ
اِء َواْلَكاِظِمَل اْلَغيَْظ َواْلَداِاَل َعِن الاَّاِس{  َّ َوالرضَّ
أعادت للمتقال املجالدين }إِنَّ اللََّه اْشارَتَى ِمَن 
اْلُمْؤِمِااَل أَنُْفَساُهْم َوأَْمَواَلُهاْم ِباأَنَّ َلُهاُم اْلَجاََّة 
يَُقاِتلُوَن يِف َسِبيِل اللَِّه{ اانطلل لم يماده يشء.

• الشــهيد: لو مان نظر إىَل البحار متأمالً، 
الام يجاد اياه غاريَ األمريكيال والنيطانيل 
والفرنسايل واألملاان، حولاه مان ُكّل ماكان، 
عاخلال إىَل بالعه وإىل البلادان الدربياة، ليميتوا 
رشاهم وكرامتهم وعزتهم وعياهم، ويفسادون 
بااِتهم وأبااءلم، اارَصَخ باملوت ألمريكا؛ ألنها 
الشايطان األكن، وقاتلها قتااَل األبطال، وقاتل 

أذنابها يف ُكّل مكان.
• الشــهيد: لاو مان جدال قلبَه يلال مما 
يسام8، يلاُل لذكار اللاه، يازعاع إيمانااً؛ ألناه 
يدارُف أن القلَب إذا قى، سايطرت عليه الغفلة 
والاسايان لله سبحانه وتداىل، وبالتايل سياساك 
الله يو  القيامة من والخري َوالاجاة }نَُساوا اللََّه 

َااَِسيَُهْم{. 

حنان غمضان
إّن سااَة الُداْدَواِن الغاشم تشاِرُف عى إغالق 
أبوابهاا املريرة امللّطخة بالدماء والدار األساوع، 
مساجلة بصمَة الخزي التأريخل الذي لن يُمحى 
عن جبل الددو، ولن يمحى من ذاكرتاا ماحيياا 

وسيورَّث ألجيالاا جيالً بدد جيل..
كيف ن؟!.. ولو ُعاْدَوان غاشام كان وما زال 
عى َمرِّ األشهر واأليا  والساعات ُعاْدَواناً بربرياً 
لمجياً يسادى بجرائمه لتحقيل إباعة جماعية 
لليََمان، اكل غاارة متغطرساة تخّلاف وراءلا 
املئاات مان الجرحاى والدارات من الشاهداء 
األبرياء والدرات مان الاازحل واملرعين وما 
تلحقه مان تدمري وتخريب لكل ماا لو موجوع 
عاى أرضااا اليََمن محاولاة جدلها ممساوحًة 

مساويًة للرتاب..
وما8 الطغيان والظلام حصار جائار خانل 
شاامل باراً وبحاراً وجاواً وغريلا مان األعمال 
اإلجرامياة لو تحدثااا عن ُكّل ماا عملوه لجفت 
األقاال  ورادات الصحف ولن تكفال لحرص ما 

حل باا وبوطااا الغايل..
وم8 لذا الُداْدَوان الغاشم الذي أكل األخرض 
واليابس إن أن يمااا تتزين وترتدي ُكّل يو  اللون 
األخرض وتتوج بوساا  الرف والدزة والكرامة 
والاارص بشاهدائاا عظمائااا صاااع األمجااع 
واننتصاارات، حياث أن أبااءلا لام يجدلوا من 
الُدااْدَوان نقطاة توقفهم عان الباذل والجهاع 
والتضحياة، بل ظهارت آيات الصماوع والنبات 
والتضحياة والدشال للجهاع اهبّوا إىَل سااحات 
الجهاع مان أول أيا  الُداْدَوان مساابقل الريح 
ومتحديان الصداب والُداْدَوان بائدل أنفساهم 

رخيصاة ألجل إعاالء كلمة اللاه امتناان لقوله 
تدااىل: )ومان الااس من ياري نفساه ابتغاء 

مرضات الله(..
بصموعلم حّولوا ساحات الجهاع إىَل ساحات 
عشل كبري لرىض الله وتحدوا ُكّل أشكال املداناة 
من وعورة األرض والجبال الشاالقة وبسااطة 
الدتاع وبروعة وحرارة الجاو اجدلوا ماها أرضاً 
خارضاء مبساوطة وجباانً مهيأة لهام وعتاعاً 
كرس وحطم ُكّل عتاع قد أعده الددو يفوق الدقل 
تصاوره، محققل انتصارات سااحقة ساتذكر 
وتسجل عى مر األزمان والدصور، وذلون عاملياً 
أما  بطونت وتضحيات وصموع وثبات املجالد 
اليََمال املستميت حتى قلب كفة امليزان لصالحاا 

وصار أعجوبة الزمان وأسطورة الدالم..
لكان كان لهاذه اننتصارات السااحقة ثَمااً 
غالياً بدماء شاهدائاا عظمائاا الذين اساتنمروا 
حياتهم وموتهم يف سبيل الله ارخصت من أجل 
إعالء كلماة الله الونلم بدد تأيياد الله ما كان 
لالنتصاارات مسالكاً ابدمائهم الزكياة حققوا 
األمجاع وصادوا اننتصارات السااحقة حقاً لم 
مؤمااون ناذروا حياتهم وموتهم يف سابيل الله، 
مماا تولد لديهم عد  الخاوف من الددو أو املوت 

ورجوا الغاية الكنى ااالولا
رجاوا الحيااة األبدياة احقال الله لهام ذلك 
واازوا بجااة الجلد كما وعدلم الله بقوله: )ون 
تحسبن الذين قتلوا يف سبيل الله أمواتاً بل أحياء 
عااد ربهام يرزقون ارحال بما آتالام الله من 
اضله ويساتبرون بالذين لام يلحقوا بهم من 

خلفهم أن خوف عليهم ونلم يحزنون(
اهايئاً لهم الشهاعة..

وما8 ُكّل لذه التضحية مازال محبو عشااق 

سااحات الجهااع يف تواااد مساتمر إىَل جبهات 
الدازة والباذل والدطااء والصموع لكارس الددو 

وإعالء كلمة الله..
وتتجى الدظمة والصن والتضحية لدى أرسة 
الشاهيد بقوة إيمانهم وعطائهم املساتمر حل 
يُاَزفُّ إليها نبأ استشاهاع أحد ذويهاا تحمد الله 
بفرحة غامرة أنه نال الشاهاعة وتزغرع وترصخ 
بالرصخة وتطلل األعرية الاارية وتقول سادطل 
الشهيد تلو الشاهيد إىَل أن يتحقل نرصنا الكبري 
وترضب املارأة اليََماية خري منال للسايدة زنيب 

بات الحسل - رضوان الله عليهما - 
لسريلا عى نهجها بالرىض وتقول: سأنشئ 

أونعي عى نهج الشهاعة..
ولن ناكار أن القلب عليهم يدما8 قبل الدل 
لكن ُكّل ذلك يهون ما عا  نالوا الشهاعة والحياة 

األبدية يف جاة الخلد..
ُع عى مسامداا َكنرياً  إّن الشاهاعَة كلمة ترتعَّ
ونتمااى أن ناالهاا ونباذل وناذر لها املساتحيل 
لكن ن ياالها إن رجال ولبوا أنفسهم وأرواحهم 
رخيصاة للاه، لقوله تدااىل: )رجاال صدقوا ما 
عالادوا الله علياه ( وم8 ألل الدطاء املساتمر 
تكاون مواقفااا ادالة ما8 أرسلام بالتماماا 
وإكراماا لهم حتى ولو بكلمة طيبة كما أوّصانا 
سايدي عبدامللك بدرالدين - رضاوان الله عليه - 
ولن يموت ذكرالم يف قلوباا لم أحياء بأرواحهم 
الطالارة الزكياة، تبدث لاا عظمة ماا قاموا به 
من بطونت متجلية بالجهاع والتضحية والارص 
وإن شاء الله نمي عى عرب الجهاع إىَل يتحقل 

لاا إحدى الحسايل إما الارص أو الشهاعة..
اساالُ  اللاه عاى أرواح شاهدائاا الدظماء 

الذين بهم يُصا8 الارص..
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 متابعات فلسطينية

االحتالل يعدم فتًى فلسطينياً ويعتقُل آخر بعد إصابته شمال الخليل

نتنياهو يتوعد ذوي منفذي العمليات وسكان قراهم بعقوبات  

 هل اُتِخَذ القراُر بكسر السعودية يف اليمن؟ 
 حمزة الخنسا * 

كانت ساخرية ماريا زاخاروااا من أحمد 
الدساريي كفيلاة بارح الصاورة الساائدة 
عى مارسح األحاداث يف اإلقليم. ماا إْن أعلن 
املستشاار يف مكتب وزيار الدااع السادوعي 
برتبة عميد ركن، عز  بالعه وحزمها املشاركة 
يف قوات بريّة يف سوريا، حتى خرجت الااطقة 
باسام الخارجياة الروساية لتذّكاره بحاال 
»الجياوش« السادوعية املتدّدعة الجاسايات 
يف اليمان. رّعت الحساااء الروساية عى كال  
»الهزبر« السدوعي بتدليل ساخر: »أخاف أن 

أسأل.. لل غلبتم الجمي8 يف اليمن؟«. 
تدارف القيااعة السادوعية تماا  املدراة 
أن اإليحااءات املتزايدة حاول التحضري لدمل 
عساكري بَاّري يف ساوريا يف إطاار التحالف 
الادويل، لن يُكتب له التحّول إىَل حقيقة إن بدد 
التاسيل م8 روسايا، والحصول عى موااقة 
الاا)ل+1(. الساقوف الدالياة التال بلغهاا 
الخطاب الرسمل السدوعي ن يرتبط بساحة 
بدياهاا من السااحات الكنرية التال تتدّرض 
ايهاا السادوعية وأذرعهاا لهزائام متتالية. 
يف اليمان، كما يف ساوريا، أصباح واضحاً أن 
ن قياماة قريباة ملرتزقة السادوعية. التلويح 

املتزايد بتدّخل مبارش يف سوريا، املتمايش م8 
إيحاءات تركية مماثلة، لو آخر ما يساتطي8 
يف  ادلاه  الوّلابال«   - »اإلخوانال  التحالاف 

سوريا، قبل الدوعة إىَل طاونت جايف. 
الخطط السدوعية للتدّخل الني يف سوريا 
التل أعلن عاها الدساريي، ووضدها يف خانة 
محارباة »عاعش« من ضمان التحالف الدويل 
بقيااعة الونياات املتحدة األمريكياة، ااجأت 
واشااطن. ن أحاد يف اإلعارة األمريكياة كان 
عاى علام بمخطاط جالاز للتحالاف الدويل 
يحارّض للدمل املبارش عى األرض يف ساوريا. 
يقاول األمريكياون إن التحاّدث عان الاواياا 
يشء، وإعالن الجهوزية وانساتدداع للدخول 
يف حارب يشء آخر مختلف تمامااً. لذا األمر 
عا8 املتحدث باسم الخارجية األمريكية جون 
كاريي، إىَل القاول يف تدليقه عاى ترصيحات 
الدساريي: »لن أعّلل عى لاذا األمر عى وجه 
الخصاوص إىَل أن تتااح يل ارصاة لالطاالع 
علياه«.. مارة جديدة اساتخد  السادوعيون 
مبادأ »املفاجاأة« يف اإلعاالن عان تحالفاتهم 

وغزواتهم وزّجوا حلفاء مفرتضل بها! 
يواصال السادوعيون الهاروب إىَل األماا . 
يُدرك جياداً َمن يُدطل األوامر يف السادوعية، 
أن أيامااً صدباة تاتظره يف اليمان خصوصاً، 

بدد الرضبات املوجدة التل يتلقالا يف سوريا 
تباعاً وبشاكل متساارع. تقول املدلومات إن 
إشارة وصلت للسدوعيل تُفيد بأن قراراً كبرياً 
قاد اتخاذ. يقتي لاذا القرار بكارس اإلراعة 
السادوعية يف اليمان تمهياداً إلنهااء الددوان 
املساتمر لااك. شكل الاهاية سايتحّدع واقاً 
ملجرياات امليادان، ولو عى األرجح سايكون 
عى شاكل مؤتمر عويل يشّكل امتداعاً ملسلسل 

جايف اليمال، لكن يف حلقاته األخرية. 
املدلومات تقول إن الجيش اليمال واللجان 
الشادبية يتحارّضون لخوض جولاة جديدة 
متقّدمة من مرحلة »الخيارات انسرتاتيجية« 
التال أطلقها السايّد عباد امللاك الحوثل قبل 
منمجاة  كانات  املرتقباة  املرحلاة  أشاهر. 
لتدخال حيّز التافياذ قبل شاهر تقريباً، لكن 
متطلبات امليدان من جهة، ومتطلبات الدملية 
السياساية من جهة أخارى، أّعت إىَل تأجيلها. 
أما الياو ، وم8 تداّت السادوعية واريقها يف 
مفاوضات ساويرسا، وم8 تماعي الددوان يف 
قتل املدنيل من جهة، وتسّلم تاظيم القاعدة 
تسايطر  ومحااظاات  مااطال  اإلرلابال 
عليها قاوى الدادوان من جهة أخارى، صار 
إعاعة تفديال املرحلة الجديدة مان الخيارات 

انسرتاتيجية أمراً مطلوباً. 

بطبيداة الحال، ساتكون لاذه الخيارات 
ماقسامة إىَل قسامل: سايايس وعساكري. 
سياسياً، تبدو مروحة الخيارات متدّدعة ترّكز 
يف شكل أسايس عى تلبية املتطلبات الشدبية، 
وإعااعة عجلاة الدمال السايايس الحكومل 
الداخايل إىَل الادوران، بأشاكال مختلفاة. أما 
عسكرياً، اتقول املدلومات إن الجيش اليمال 
واللجاان الشادبية يتحرّضون إلعخاال أنواع 
جديادة من الصواريخ الباليساتية إىَل امليدان، 
لتدمال جابااً إىَل جاب م8 الا«توشاكا« الذي 
أثبات اداليتاه يف تساديد رضباات موجداة 
لقاوى الدادوان. الصوارياخ الجديادة لال 
األخرى تاقسام إىَل قسامل: باليستية وذات 
مديات متفاوتة )موّجهة وقريبة ومتوساطة 
وبديدة( بحيث تكون قاعرة عى رضب ألداف 
خاارج الحادوع وأخارى يف ثابتاة ومتحركة 
تابدة لقوى الددوان يف اليمن. الصواريخ عى 
أنواعها جالزة لالساتخدا ، وبكميّات كااية 
بددما جرى تصايا8 بدضها وتطوير البدض 

اآلخر »محلياً«. 
انسارتاتيجية الجديادة التل مان املرتقب 
البدء بتطبيقها قريباً، مباية عى انعتماع عى 
الكمائان امُلحكماة يف مااطال املواجهات، ويف 
املااطل الواقدة خلف خطوط الددو. انعتماع 

عى الكمائن يهدف، من بل ما يهدف إليه، إىَل 
إيقااع أكن عدع ممكن من الخساائر البرية 
يف صفوف قوى الددوان ومرتزقتها. ستشاهد 
املرحلة املقبلة تركيزاً عالياً عى عمليات األرس، 
خالل املواجهات املبارشة أو من خالل عمليات 
نوعياة تاّفذلا وحدات خاصة. كما لو الحال 
اآلن، من املقّرر أن تكون كامريا اإلعال  الحربل 
مرااقة لجمي8 الدمليات الخاصة، من كمائن 

ومواجهات، إىَل عمليات أرس. 
تتحارض الجبهة اليماياة للدخول يف طور 
جدياد ومختلاف مان املواجهاة، لان يكاون 
الدمل السادوعي بمدناه وقراه بدياداً عاها. 
السادوعيون يُدركاون طبيداة املرحلاة. لم 
اشلوا سابقاً يف إقااع عول كنرية يف اننضما  
إىَل حلفهام يف مواجهاة بّرياة ما8 الجياش 
اليمال واللجان الشادبية. لم أَيْضاً ياظرون 
إىَل أذرعهام املساّلحة يف ساوريا تاهار وتفقد 
السايطرة عى األرض. تقف السادوعية اليو  
أما  خيارين: إّما أن تتدّخل مبارشة يف سوريا 
ولل ترى تجربتها يف اليمن. إّما أن تُسّلم ملبدأ 
التفااوض عى إيقاع نتائاج امليدان من اليمن 

إىَل سوريا.

* العهد اإلخباري

أعدمت قاوة صهيونية عرص الجمدة اتى الساطياياً، 
ايما اعتقلت آخر بدد إصابته يف ماطقة »واعي الشااار« يف 

بلدة حلحول شمال الخليل جاوب الضفة املحتلة.
بدورلاا، أكادت وزارة الصحاة الفلساطياية، يف بياان 
بحساب »املركز الفلساطيال لإلعال « استشاهاع طفل يف 
بلدة حلحول بالخليل، وأعلات عن لويته نحقاً ولو الفتى 

لينم إسماعيل البو )17 عاماً(.
وأاااعت مصاعر محلياة من البلادة أّن قّوة عساكرية 
أطلقات الرصاص صوب طفال الساطيال يف ماطقة واع 
الشااار القريباة من الشاارع انلتفاايف )شاارع القدس-
الخليل( يف املاطقة القريبة من ماطقة الابل يونس شامال 

البلدة. 
وأوضحات املصاعر أّن انحتالل أطلال الرصاص صوب 

شاب آخر، واعتقله، ونقله إىَل جهة مجهولة.
من جانبه زعم موق8 »ل0ل0« الدني، بأن السطيايل 
حاون إلقااء »قابلة حارقة« باتجاه مركبات املساتوطال 
عاى الشاارع انلتفايف )شاارع 60(، مشاريًا إىَل أن الجاوع 
أطلقاوا الرصااص عليهام، ماا أعى نستشاهاع أحدلام، 

واعتقال اآلخر بدد إصابته.
وأااعت جمدية الهالل األحمر الفلسطيال بأن انحتالل 
الصهيونل ما8 طواقم اإلسداف من الوصول إىَل الفتى البو 
الذي تلقى طلقة قاتلة يف رأساه، وساقط مان مكان عاٍل، 
وتارك يازف حتى اارق الحياة، يف حال اعتقلت اآلخر بدد 

إصابته.

توعاد رئياُس حكوماة الدادو، بايامل 
ضادَّ  الدقوباات،  مان  باملزياِد  نتايالاو، 
أقاارب وساكان بلادات مافاذي الهجمات 
وقفهاا  باأن  أقاّر  لكااه  الفلساطيايل، 

»سيستغرق وقتاً«. 
وقاال نتايالاو خالل زيارتاه الخميس، 
ملستشافى يف القادس الغربياة، تُدالج ايه 
رشطياة أصيبات يف عملياة نُفاذت، ياو  
األربدااء: »تام ارض طوق أماال عى بلدة 
قباطية، ويقاو  الجيش ايها بالتداون م8 
)جهاز األمن الدا  اإلرسائييل – الشااباك(، 

بحملة اعتقانت واسدة الاطاق. 
بلادة  إىَل  بذلاك  يشاري  نتايالاو  وكان 
قباطياة، يف قضااء جاال، شامايل الضفة 
شابان   3 ماهاا  انطلال  التال  املحتلاة، 
الساطيايل، لاجموا، ياو  أمس، عاارص 
القادس  يف  »اإلرسائيلياة«،  الرطاة  مان 
الرقية، ما أعى إىَل مقتل رشطية، وإصابة 
أخرى بجروح خطارية، وال ما أعلات عاه 

الرطة. 
وأضااف نتايالاو: »لقاد ساحباا عدعاً 
كبارياً جداً مان تصاريح الدمل«، يف إشاارة 
إىَل سحب تراخيص الدمل يف »إرسائيل« من 

عمال السطيايل يف البلدة املذكورة. 
وتاب8: »املستشاار القانونال للحكومة، 
أبلغاال بأنه صااعق عى إضاااة عدع آخر 

)لم يحدعه( من املااازل، إىَل القائمة املزم8 
لدمها وإغالقها«. 

وكان جياش الدادو قاد أعلن، أناه قا  

خاالل سااعات الليلاة املاضياة، بمدالمة 
ماازل الفلساطيايل النالثاة )يف قباطية(، 

ومسحها لادسياً، توطئة لهدمها.

إصابة 8 فلسطينيني يف مواجهات 
مع جيش االحتالل يف غزة 

انحتاالل  جياِش  برصااِص  الساطيايل  ثمانياُة  أصياب 
اإلرسائيايل يف مواَجهاات اندلدات بدد ظهر الجمداة يف مااطل 

حدوعية مختلفة بل قطاع غزة واألرايض املحتلة.
وقال أرشف القدرة الااطل باسم وزارة الصحة يف القطاع إن 
»اجماايل املواجهات امليدانية يف قطاع غازة ا إصابات برصاص 
انحتاالل مان بياها إصابة خطارية لطفل يُدعى أيمان اياع أبو 

حجري )13 عاماً( أصيب برصاصة يف البطن«. 
وأشاار إىَل إصابة الدديد من انشخاص با«انختااق« نتيجة 

لقاابل الغاز املسيل للدموع التل اطلقها جيش انحتالل. 
واندلدات املواجهاات بال املئاات مان الشابان والصبياة 
الفلساطيايل والجيش اإلرسائييل يف محياط موق8 ناحال عوز 
الدسكري اإلرسائييل رشق مدياة غزة وقرب حاجز بيت حانون 
)ايرياز( يف شامال قطااع غازة، ورشق مخيم النيج يف وساط 

القطاع. 
ومااذ بداياة تريان األول/ اكتوبار املايض تشاهد مااطل 
التمااس الحدوعية بل القطااع واألرايض املحتلة مواجهات م8 

الجيش اإلرسائييل وغالبا ما تادل8 ُكّل يو  جمدة.

إعتقال فتاتني حاولتا طعن »إسرائيلي« 
بالرملة وإصابة جندي 

ذكرت مصاعر عنية، صباح الخميس، أن قوات الددو »اإلرسائييل« اعتقلت اتاتل بدد 
محاولتهما طدن حارس »إرسائييل« بمحطة الحااالت بالرملة. 

وذكارت صحيفاة »مداريف«، بأن الفتاتل لن من ساكان حال الجواريش يف الرملة، 
ويبلغ عمرلن )13 عاماً(. 

وواقااً لاا »مدارياف«، اقد أشاهرت انثاتاان ساكاكل محاولتا طدن حاارس أمن 
»إرسائيايل« يف املحطة، عادما طلب ماهن التدريف عن أنفساهن، ما أعى إلصابته بجراح 

طفيفة. 
ويدتن حل الجواريش حل الساطيال مهمش مان قبل الحكومة »اإلرسائيلية«، حيث 

تما8 »إرسائيل« سكانه البااء ايه.
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املعلم يت�شاءل: هل اأفلحت ال�شعودية يف اليمن لكي تاأتي اإَل �شوريا

حرب إقليمية كربى.. هل تجرؤ السعودية على إشعالها؟ ومن ستواجه قواُتها يف سوريا؟
  -  محمد الباشا

نارت صحيفاة »اإلندبادنات« موضوعاً 
لخباري الشاؤون الدااعية »كيم ساياغوبتا« 
تحت عاوان »تداعيات إْرَسال اململكة الدربية 
السادوعية قوات برية عى الحارب األللية يف 

سوريا«.
القوات التل سرتسلها اململكة تحت يااطة 
مكااحاة »عاعش« قاد تجد أنهاا يف مواجهة 
م8 حلفاء الاظا  الساوري منل مقاتيل حزب 
اللاه ولو موقف ملتهب، كما قال الخبري كيم 

سياغوبتا.
وأوضح ساياغوبتا أن القوات السادوعية 
ساتجد أنهاا يف مواجهة مشاتدلة م8 حلفاء 
الاظا  الساوري بادنً عن مواجهاة عاارص 

جماعة »عاعش«.
وأشاار الكاتُب إىَل أن إْرَساال لاذه القوات 
لان تقتارص تداعياته عى ما ساّمالا الحرب 
للماطقاة  بال ساتمتد  األللياة يف ساوريا، 
بأرسلاا، ويضياف أن لذه الخطاوة تأتل يف 
الوقت الذي تراجدت اياه اآلمال بالتوصل إىَل 
حل سلمل لألزمة بدد انهيار محاعثات جايف 
والتقد  الذي حققته قوات الاظا  يف حلب. 

تركيا بوابة حشد السعودية وحلفائها 
للتدخل

خطط اململكة للتدريبات الدسكرية كُجزء 
مان إعداعلا ملاا يسامى بمكااحاة جماعة 
»عاعش« يف ساوريا، كشاف عاهاا مصدران 
سادوعيان مطلداان، باأن عادع املتدربل قد 
يصال إىَل 150 ألف جاادي، وأن مدظم األاراع 
سادوعيون ما8 قاوات مرصياة وساوعانية 

وأرعنية عاخل اململكة حالياً.
وبحساب شابكة CNN، التزمات املغارب 
بإْرَساال قاوات إىَل جاناب تركياا والكويات 
الدربياة املتحادة وقطار، ومااذ  واإلماارات 
أسابوعل عاّل السادوعيون واألتاراك قياعة 
للقوات املشارتكة التل ساتدخل ساوريا من 

الشمال عن تركيا.

وتشامل قائمة الدول اآلسايوية املشاركة 
ماليزيا وإندونيسايا وبروناي والتل أسسات 
قيااعة مشارتكة لام تدلان عاها حتاى اآلن، 
ومن املتوق8 أن تكون ماليزيا أول من ترسال 

قواتها من لذا النالثل إىَل السدوعية.
ل11  يف  مشااركتها  السادوعية  وأعلاات 
طلداة جوية مااذ انضمامهاا إىَل التحالف يف 
الا23 من سابتمن ل201، وأن آخر طلب من 
التحالف للمشاركة يف إحدى الطلدات كان يف 
األول من يااير املايض، ما يدا8 املساؤولل يف 
اململكة لرؤياة أن الرضبات الجوياة لم تُافذ 

بكامل كنااتها واداليتها.

دخول قوات سعودية لسوريا سيشعل حرباً 
إقليمية كربى 

وحاذر أمال مجما8 تشاخيص مصلحة 
الاظا  محسن رضائل بان عخول السدوعية 
ُكّل  إىَل اشادال  الحارب يف ساوريا سايؤعي 

املاطقاة ومن بياها السادوعية، وربما وقوع 
حرب اقليمية كنى.

وبحسب وكالة »اارس« اقد كتب رضائل 
يف صفحته الشاخصية عى اننساتغرا ، انه 
وبداد لزيماة »عاعاش« والاارصة يف الدراق 
)الرمااعي( وساوريا )خاصة حلاب(، قررت 
السادوعية وامريكا إْرَسال الجاوع السدوعيل 
إىَل سوريا إلنقاذ البقية الباقية من التكفرييل 

ومواجهة الجيش السوري.
وأضااف، أناه مان املحتمال يف منال لذه 
الحالاة، حادوث مواجهة بل روسايا وتركيا 
والسادوعية ومن ثم عخول امريكا عى الخط 

ووقوع حرب اقليمية كنى.

السعودية ال تجرؤ على إْرَسال قوات برية 
إىَل سوريا 

وأكاد القائاُد الدا  لقاوات حارس النورة 
انساالمية اللاواء محماد عيل جدفاري بأن 

السدوعية ن تجرؤ عى إْرَسال قوات عسكرية 
إىَل ساوريا، ولاو ادلات اإنهاا ساتقد  عى 

اننتحار.
وقال جدفاري: إن اننتصاارات انخرية يف 
ساوريا لجبهاة املقاومة والهزائام املتالحقة 
للجبهاة املقابلاة قد قلبات ُكّل حسااباتهم. 
بدعمهام  انهام  تصاوروا  لقاد  وأضااف: 
اللوجيساتل واملاايل )للجماعاات املسالحة( 
يمكاهم الحصول عى امتياز يف ساوريا ان أن 
اننتصارات انخارية لجبهة املقاومة قد قلبت 

ُكّل حساباتهم.

املتآمرون يئسوا بعد انتصاراتنا فقرروا 
املشاركة بأنفسهم 

الاظاا   إعاالن  حاول  ساؤال  عاى  ورعاً 
السدوعي استدداعه إلْرَساال قوات إىَل سوريا 
قاال املدلام إن “الترصيحات السادوعية لها 
أسااس حياث كانت لاااك مراكاز أبحاث يف 

الونياات املتحادة وترصيحات لوزيار الدااع 
األمیركل تطالب بتشكيل قوات برية ملحاربة 
عاعش؛ ألن الونيات املتحدة ن تريد أن تتداون 
ما8 الجياش الدربل الساوري الاذي يكااح 
عاعش، ومن الطبيدل أن تستجيب السدوعية 
والساؤال لو: ماذا ادلت السادوعية يف اليمن 
ولل أالحت.. إنهاا عمرت ولم تبل حجراً عى 

حجر”.

أي معتد سيعود بصناديق خشبية إىَل بالده
وشادع املدلام عاى أن أي تدخال باري يف 
األرايض الساورية عون موااقة الحكومة لو 
عادوان.. والددوان يساتوجب مقاومته التل 
تصبح واجباً عى ُكّل مواطن ساوري و«نؤكد 
أن أي مدتاد سايدوع بصااعيال خشابية إىَل 

بالعه«.
وأضاف املدلام إن “السادوعية تافذ إراعة 
أمیركياة ولكن يبادو بدد انتصاارات الجيش 
الدربال الساوري يئس املتآمارون واملمولون 
مان أعواتهام يف امليادان وقارروا أن يدخلاوا 
أن يشااركوا بماا  أساتبدد  بأنفساهم وأناا 
يقولاون عاه بقوات برية ولكن يف ذات الوقت 
أراج8 قراراتهام املجاونة التال اتخذت ليس 
ضد اليمان اقط بل يف مااطل أخرى ولذلك ن 

يشء مستبدداً”.

املشرتك بني تصرفات »داعش« والسعودية 
نابٌع من الثقافة الوهابية

بال  مشارتكات  لاااك  أن  املدلام  وأكاد 
ترصاات تاظيم عاعش والسدوعية منل الجلد 
وقطا8 الارؤوس ولال ثقااة ولابياة وم8 
ذلك تارص الونيات املتحدة عاى تحالفها م8 

السدوعية.
وذكار نائاب رئياس مجلاس الاوزراء أنه 
لياس لااك تغياري يف املوقاف األرعنل وقواال 
اإلرلابيل ما زالت تدن من األرعن إىَل سورية 
ولكان باتجاه واحاد؛ ألن من يدان بالدكس 

يقتل.

السعودية تخفض قيمة ُعملتها وتستخدم احتياطي النقد األجنبي واضطرابات متوقعة
  -  وكاالت

توّقا8 خاناُء اقتصاعياون أن يتسابّب قيااُ  
السادوعية بخفض قيمة ُعملتهاا إىَل انعتماع عى 
احتياطل الاقاد األجابل لديها للواااء بالتزاماتها 

املالية. 
ورالان تجاار الدمالت عاى إلغاء رباط الريال 
للافاط يف  آخريان  السادوعي وعماالت ماتجال 
املاطقاة بالدونر يف أعقااب انهيار أسادار الخا . 
وقاال باك سوسايتيه جاارال، الخمياس، إنه يرى 
ارصة نسابتها 25 يف املئة عى األقل لخفض سادر 
الدملاة يف املادى القرياب أو 0ل يف املئاة، إذا ظلات 

أسدار الافط عاد املستويات الحالية يف 2016. 
لكان إلغاء نظاا  الربط يف انقتصاع السادوعي 
الذي يغلب عى تدامالته الدونر، سيؤعي عى الفور 
إىَل ارتفاع أسادار السل8 بما سيؤثر عى مستويات 

املديشة. 
املؤملاة  انقتصاعياة  اإلصالحاات  جاناب  وإىل 
األخرى الوشيكة، قد يؤعي لذا أَيْضاً إىَل اضطرابات 
يف بلاد يفرض اياه الدقد انجتماعال غري املكتوب 
طاعاة املواطاال وونءلم للملاك، مقابل خدمات 

حكومية جيدة ونصيب من النروة الافطية. 
يقول جون سفاكياناكيس ولو خبري اقتصاعي 
مقيام يف الرياض: »تخفيض قيماة الدملة أو إلغاء 
الربط سايصيب انقتصاع بآن  قاتلة. سيكون أمراً 

كارثياً«. 
ويقاول بداض الدبلوماسايل الذين يديشاون 
يف اململكاة الدربياة السادوعية يف أحاعيث خاصة، 
إن إلغااء نظاا  الربط لو الخطر السايايس األكن 
الذي يواجهه بلد ماخرط بالفدل يف حرب يف اليمن، 
ويدانل من لجمات عموية يشااها متشدعون بل 

الحل واآلخر. 
ولادى أكان اقتصااع عربال قاعادة صغرية يف 
قطاع الصااعاات التحويلية، وتأتل جمي8 السال8 
تقريباً من الخارج بالدونر، ومن ثم اإن انخفاض 
سادر الريال سايجدل املواطال الداعيل يشدرون 
بانخفااض قيماة الدخال، مان عون تقديام أياة 
مزاياا لالقتصااع األوسا8 من خالل خفاض قيمة 

الصاعرات. 

إسرائيل: الجامعة العربية تفككت وال اهتمام لديهم بفلسطني
  -  متابعات

تذلاب إرسائيل يف ظل التغريات الخارجية إىل القول إنه 
عى األوروبيل، والفرنسيل تحديدا، أن يدركوا أن القضية 
الفلسطياية قد تراجدت وباتت يف أعنى سلم اولويات الدول 
الدربياة، و»لال حقيقة واقداة« عى بارياس أن تدركها 
جيدا، قبل أن تطلل مواقفها عن التهديد بانعرتاف بالدولة 

الفلسطياية. 
»التحذيار« اإلرسائييل ورع عى لساان مصدر سايايس 
رايا8 يف تال أبيب، يف حدياث لصحيفة »مدارياف« أمس، 
وذلك لإلعراب عن راض إرسائيل للمباعرة الفرنسية، التل 

ورعت عى لسان وزير الخارجية الفرني، لوران اابيوس، 
ولل مباعرة تقي برضورة عقد مؤتمر عويل لحل الرصاع 
اإلرسائيايل اا الفلساطيال. ويف حال إخفاق لاذا املؤتمر، 
ااإن باريس ستساارع إىل انعرتاف بالدولة الفلساطياية، 

كما ورع.
املصادر اإلرسائييل الراي8 قال إن التقدير الساائد لدى 
تل أبيب، لو أن املباعرة الفرنساية تساري يف انتجاه نفسه 
للمبااعرات التال سابقتها وساتتالىش نحقاا، مدرباً عن 
اعتقااعه بأن الرئيس الفرني، ارانساوا لونند، لن يدعم 
مبااعرة وزير خارجيته، ولن يساري بها قدماا، ولن يدعو 
إىل عقد مؤتمر عويل إلطالق املفاوضات م8 الفلساطيايل، 
كما لفت املصدر نفسه إىل أن املوقف الفرني من شأنه أن 

يشج8 الفلساطيايل عى »عد  التداون والتمسك بالخط 
األحاعي الجانب«.

وواقاا لهذا املصدر، ااإن الفرنسايل »ن يفهمون أن 
السااحة اإلقليمية قد تغريت بالفدل، بل تغريت جذريا، بل 
ن اائدة من اتخاذ مواقف متشادعة ضاد إرسائيل مجاراة 
للدرب بهدف إرضائهم«. وأضاف: »يف املايض وضدت الدول 
الدربياة القضية الفلساطياية عى رأس سالم أولوياتها، 
وأوروباا التل كانت بحاجة إىل مصاعر الطاقة والافط لدى 
الدارب، وأيضا اموالهم، عمادت إىل اتخاذ مواقف ترضيهم 

حيال القضية الفلسطياية«. 
تفككات  الدربياة  الادول  »جامداة  يقاول:  وماى 
اآلن، والالجئاون الدارب يتداقاون إىل أوروباا، والقضياة 

الفلساطياية تراجدات إىل أعناى مرتبة يف جادول األعمال 
الدربال، كما أن أصال التدلل بمصاعر الطاقاة الدربية قد 
تراجا8 أيضا«، وباااء عى ذلاك، أضاف املصدر: »ارنساا 

تفكر بمفاليم تدوع إىل عرين عاما إىل الوراء«.
يف الساياق نفساه، قال املديار الداا  وزارة للخارجية 
اإلرسائيلياة، عوري غولد، املدروف بأنه عراب الدالقات م8 
»الدول الدربية املدتدلة«، إنه يجب عى إرسائيل أن تتحدث 
بصوت عال جادا وتوضح موقفها من أن املساتوطاات يف 
الضفاة رشعياة تماما، حتى لاو لم يقبل ذلاك كنريون يف 

املجتم8 الدويل.
وأضاف يف مقابلة م8 صحيفة »ماكور ريشون« أمس، 
أنه يدعم خطوة نائب وزير الخارجية اإلرسائييل، تسايبل 

حوتوبايل، التل أوعزت إىل السافارات اإلرسائيلية برضورة 
الدمال عولياا عاى انيضااح باأن املساتوطاات قانونية، 
وقاال غولد: »لذه املساتوطاات تخض8 نتفاقات أوسالو 
باعتبارلاا ماعة للتفااوض بل الجانبل، ولاو كانت غري 
رشعية، اكيف تكون موضوعاا للتفاوض؟«، كما لفت إىل 
أن »املساتوطاات رشعياة وال القانون الادويل، ومن يرى 
نقيض ذلك اانه يفرس بشاكل غري صحيح اتفاقية جايف 
الرابدة« بشأن حماية األشخاص املدنيل يف وقت الحرب.

يذكر أن الخارجية اإلرسائيلية عممت عن سفاراتها يف 
الخارج، وثيقة تخلص ايها إىل أن انساتيطان اليهوعي يف 

الضفة املحتلة »رشعل بااء عى القوانل الدولية«.
يحيى عبوق- األخبار اللباانية

تخبط بحريني بني نفي وتأكيد 
حول إْرَسال قوات إىَل سوريا 
  -  متابعات

ساارعت البحريان إىَل نفال خان نقل عى 
لسان سفريلا يف لادن حول استدداعلا إلْرَسال 

قوات برية للقتال يف سوريا.
ونارت وكالة األنباء البحرياية الرسامية، 
السابت، خناً يافل ما نُقل عن سفري البحرين 
يف لاادن بصدور قارار حول إْرَساال قوات برية 

إىَل سوريا.
وأّكد السافريُ البحريال نفُسه من البحرين 
الشيخ اواز بن محمد آل خليفة أن »ما نُقل عن 
لذه املساالمة غري صحيح« مضيفاً أن إْرَسال 
قاوات برية إىَل ساوريا من عدمه، سايُدلن من 
الجهات املختصة يف بالعه، إذا صدر قرار بذلك.

وكان اواز، أعلن الجمدة، أن بالعه مستددة 
إلْرَساال قوات برية إىَل سوريا يف إطار ما يسمى 
»التحالاف ضاد عاعش« الاذي تقاوعه الونيات 

املتحدة.
جديٌر بالذكر أن البحرين تشاارُك يف الددوان 
الذي تقوعه السدوعية ضد اليمن، وقد قتل اثاان 

من ضباطها يف نوامن املايض.
بقاوات  اساتدانت  قاد  البحريان  وكانات 
سدوعية إلخماع النورة الشدبية التل بدأت عا  

2011 وما زالت مستمرة حتى اآلن.

ألول مرة يف التأريخ: السعودية تقرتض لسد 
عجزها و«إسرائيل« تتوقع إفالس الرياض 

ذكارت صحيفة »ااياانشاال تايماز«، أن اململكة الدربية السادوعية تساتدد، لتغطية 
الدجز يف امليزانية الذي بلغ 7ا مليار عونر، تساتدد ألول مرة ألخذ عين يف الساوق الدولية، 

بسبب انخفاض أسدار الافط. 
وتدانال اململكة الدربية السادوعية، أكان ماتج للافط يف ماظمة أوباك، من صدوبات 
كبرية يف موازنة امليزانية بسابب اننخفاض يف أسادار الافط، حيث تحصل خزياة اململكة 

عى ٪73 من موارعلا من عائدات الافط. 
يف لاذه الظاروف، الريااض، التل كانت تماول إنفاقها من خالل اقارتاض يقترص عى 
اساتخدا  انحتياطيات املالية املرتاكمة، قررت ليس اقط إجاراء تخفيض حاع يف اإلنفاق 
الداا ، ولكان أعربت عن اساتدداعلا أَيْضااً ألول مارة يف التاريخ أن تأخذ عياا يف الساوق 

الدولية. 
ويقول املحللون إن مقدار عين الرياض يف املرحلة األوىل، قد يصل إىَل 5 مليارات عونر. 

ويضياف الخناء أن البااوك الدولية وقفت يف طابور من أَجال أن تصبح رشكات تأمل 
للصفقة، التل باتيجتها قد يظهر مديار جديد يف سوق الديون يف ماطقة الرق األوسط. 
مان جهته ذكارت مصاعر مالياة »إرسائيلية« لنناماج« حزا  امن« الاذي تبنه إذاعة 
الجيش أمس أن التقديرات الداملية تشاري إىَل أن اساتمرار الوض8 الحايل ننخفاض أسادار 
الافط سايؤعي إىَل انهيار بدض الدول وعى رأسها السدوعية وسيؤعي إىَل خلل اضطرابات 

تضدها املؤسسة األماية »اإلرسائيلية« والدولية يف الحسبان.



َأمريكا ومراقبة 
الوعي الَيَمني!

كلمــــــة أخـــــيرة 

حميد رزق

املؤامارُة عاى اليََمان 

املؤاماراُت  ذاتُهاا  لال 

أَمرياكا  نّفذتهاا  التال 

وتدماري  احتاالل  خاالَل 

وأاغانساتان  الداراق 

ى  بهدف تشكيل ما يُسمَّ

بالرق األوساط الجديد 

القائام عى تفتيت الدول 

أجزاء مذلبية  إىَل  الدربية 

وطائفية.. الساؤاُل: ملاذا تحاول أَمريكا التسارّت خلف 

السادوعية واإلَماَرات ومشايخات الخليج يف ُعاْدَوانها 

عى اليََمن الذي تحرص عى تصويره شأناً عربياً..

يف أاغانساتان واجهات أَمريكا تاظيمااٍت تكفرييًة 

ن عالقاة لها بهوياة وثقااة األماة وقياعاتها تخرجت 

مان أروقة املخابرات الدولية ولكن تم إلباساها النياب 

السالفية الولابياة؟؟ ويف الداراق كانات أَمرياكا يف 

مواجهاة نظاا  تمّكات من عزله عن شادبه، بسابب 

سياسة القم8 وانستبداع..

ويف مواجهاة تاظيماات وأنظماة بهاذه الصورة ن 

تمان8 أَمريكا من شان الحروب بشاكل مبارش لتصا8َ 

لافساها بطونٍت يتم اساتنماُرلا عى صديد التاااس 

الداخيل وعى صديد رصاع الهيماة والافوذ يف الدالم..

يف اليََمان يادرك األَمريكياون ولم املتابداون بدقة 

لحركة الوعال يف املجتمدات الدربياة أنهم يف مواجهة 

الشدب الذي استاهضه الشهيد القائد حسل بدر الدين 

الحوثل بالنقاااة اإليمانية املابنقة مان روح الُقاْرآن 

الكريام الاذي يصا8 الفرع الساليم يف وعياه وتفكريه 

الفارع املؤمن الذي تهتز الجبال ون يهتز ثباته ويقياه، 

الفارع الاذي ياظر إىَل كيد األعداء وحشاوع الشاياطل 

بدال الُقاْرآن الكريم الاذي يقول: لن يرضوكم إن أذى 

وإن يقاتلوكام يولوكم األعبار ثام ن يارصون.. وكلما 

تجلات مؤامارات األَمرياكان والصهايااة كان يقيااه 

وبشاارته أكان.. الذين قاال لهم الاااس إن الااس قد 

جمدوا لكم ااخشاولم ازاعلم إيماناً وقالوا حساباا 

الله وندم الوكيل..

مان لااا وإلعراك األَمريكيال أن املدركاة يف اليََمن 

ليسات كمداركها الساابقة اضلت الدا8 بالسدوعية 

لتكاون الهزيماة محساوبة عاى آل سادوع ومرتزقة 

الداخال، باإلضاااة إىَل حارص األَمريكيل عى نسابة 

جرائم الحرب والحصار إىَل السادوعيل وبقية األعوات 

املحسوبة زوراً عى الدروبة واإلسال ..

غري أن الشادب اليََمال يدرُك بوعياه الُقاْرآنل ُخبَْث 

األَمرياكان ومخططاتهام لتمزيال اليََماِن واننتقاا  

من شادبه عن مساميّات مخاععة كداعش والقاعدة 

وغريلا، وبهذه الخلفية والوعل الراسخ الذي يتمت8 به 

الشادب اليََمال كان الحضور الكبري والشجاع ملختلف 

الفداليات اليََماية ن سايما القبيلاة اليََماية يف مختلف 

سااحات الدزة والارف ملواجهة الُدااْدَوان األَمريكل 

الولابل الصهيونل.. 

 سياسية- شاملة
تصدر كل اثال وخميس

حينما يأتي األَمريكي بكل ضغائنه الواضُح بكل ش���ره الذي مأل الدنيا ليتحّدَث عن 
حقوق إنْ�َس����ان أَْو ليتحدث عن دميقراطية أَْو ليتحدث عن حرية ثم ينخدع البعُض به 
قه أَْو يصدق إس���رائيل أنها تريد الس���الم وتنش���د السالم أَْو غير  ويتأثر بكالمه ويصِدّ

��ة. ذلك، هذا من مظاهر االختالل الرهيب في الوعي في َواقع األُمَّ
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حليب السعودية!
ياهض من رسيره ليداتب جاَره يف الشقة الدليا عن الهاتف: حرا  
عليك يا شيخ، ساعتل وأنت تسحب املوكيت.! الااس يف ُجحر الحمار 

وأنت مشغول بالفرش.!
• ارش إيش وموكيت إيش يا سديد؟ لذا صوت انفجارات يف جهة 

نقم وعطان، كن اتغطى قبل ما ترقد. 
ا أووه، أنا آساف، ااتكرتك تغري الفرش. بس يف صوت ثانل وكأنه 

غسالة شغالة، صوتها عادك أَْو عاد الجريان؟ 
• نن مش عادي، أين الكهرباء أصالً من شاان نصبن، وأين املاء؟. 
أنات نايس أَنَُّه احاا ناديل من الخزان علو.. مالك اليو  يا ساديد، إيش 

خزنت أمانة عليك؟!
ا عياب عليك يا شايخ، رجدتاال مجاون ون 
محشش، صوت الغسالة... يقاطده الجار: لاااه 
الغسالة، لذا يمكن خاع  الحرمل يصبن كسوة 

الكدبة يف الصباحة.
ا مدقاول الاكال  لذا ياا عبده! لاذا ملك ون 
عوبل.! طيب تقول عاعه شجلس ياشف كمان؟ 

• الييه، عاعه شاشف وشكوي وشدلل. 
ا بالصباحة؟

• بالصباحاة، بصدادة، بدادن، بتداز.. البالع 
كلها يدتنلا حوش له.

ا ناص مليون كيلومرت مرب8 يشاتل يشالها 
حوش؟ مش قالوا شدمل ماها مزرعة!.

• املزرعة خاللا قريب الساد، قدلل مساورة 
جالازة، وقاد جمداوا ايهاا الجوامياس والبقر 

والتيوس واألطال واملديز من ُكّل مكان. 
ا يدال حليب السدوعية واملراعل شتحول كله 

من عادنا يا عبده؟.
• كلاه رشجا8 عادنا، عاعحاا شااغرق بال الحلياب والزباعي يا 

سديد. 
ا إن شاء الله، والزباعي كيف.! أحسن من حل إخوان ثابت؟

• إخاوان إيش وثابت إيش؟ إخوان ثابت عدعلم كلهم ما يزيدوش 
عان أربدة. لاذون إخوان زي الرز، إخوان متحرك، مش ثابت زي اليل 

بالحديدة. 
ا أيوه قيل كذه، بس ماه شكون يحلب لذه املوايش كلهن؟.

• سهل اليل شحلب، قول ماه شمشك بالقرون؟.
ا ماا يحتاجاش مساكه بالقرون، باملازارع الحديناة يركبوا لهن 
بيبات من تحت، تشفط عى طول. أنت عاعك تفكر بالبقري حل أمك. 
• وانات عااعك تفّكُر بدقل جدتك وتحساب إنهم قارون جواميس 

وبقر ساع اليل تشواهن بالتليفزيون. قرون شياطل يا اخجف.
ا شياطل، أعوذ بالله!

• آوه شاياطل، مقرنل. اشاتحلبهم يا ساديد؟. عاعك كذاك. ليا 
إرج8 ارقد قبل ما يشغلوا املكاسة والخالطة، خاطرك.

ا الله مدك، إرقد وانت مطمنئ يا عبدعه، الله يبارك با » توشاكا » 
شحلب، وشسلخ، وشدمل حايد. 

الجنوب والقاعدة 
ومخطط التحشيد الخارجي 

طالب الحسني:  
القاعدُة بل حل  تسايطُر 
وآخر عى مزيٍد من املحااظات 
الجاوبية عى مرأى ومسام8 
أَمريكال  مخطَّاط  إطاار  يف 
سادوعي لتساليم املحااظات 
الجاوبياة للقاعدة نساتقدا  
مزياٍد مان القاوات نحتاالل 
الجاوب تحت شادار حمايته 

ومحاربة القاعدة.
تاشاط القاعدة عى مرأى 
ومسام8، وتساتخد  أسلحة 
تسايطر  ومتوساطة  ثقيلاة 
عاى مراكاز حيوياة يف عادع 
الجاوبياة،  املحااظاات  مان 

تحكم السيطرة عى مدن وعواصم محااظات 
وترف عى الريط الساحيل.

يتباعر الساؤال األَْكنَار إلحاحاً من وراء لذا 
ل والتوسا8، ومن اوىض األحاداث التل  التغاوُّ
عصفت بالجاوب خالل األشهر املاضية تتضح 

الحقيقة التل ن ريب ايه. 
اسالُح القاعدة املتوساط والنقيل كان لو 
ذاتاه الذي يساقط لاا مان طائارات الددوان 
السدوعي أَْو يصُل تباعاً من البارجات الحربية، 
أما التحشيد للمرتزقة الذي استمر طوال أشهر 
تحات عااوياَن ومسامياٍت متددعة ااكان ن 
يخفل أَيْضاً ان القاعدة رشيك لذا التحيش. 

وساائله  عان  الدادوان  أاصاح  ومؤّخاراً 
اإلْعاَلمياة عن حوار ومفاوضاات م8 القاعدة 
إلَعااَعة بداض األسالحة التال سالمت إليهم 
وتلك حكاية القاعدة وتوسادها يف املحااظات 

الجاوبل. 

أماا السايااريو املتبا8 واملخطاط املماهج 
والاذي يداا8 باه الدادوان األَمريكال ايتجه 
نحو تساليم مزيد من األَْرض 
للقاعادة وعاعاش نساتقدا  
مزيد مان القوات الدساكرية 
األجابياة تحت ساتار حماية 

املحااظات من القاعدة 
مالمحاه  يضا8  توسا8 
ابال  األَْرض،  عاى  واقدااً 
عشاية وضحالاا تصبح أبل 
ونياًة  زنجباار  وعاصمتهاا 
من ونياات القاعادة وعاعش 
وتاضام إىَل املاكال التال ترَزُح 
تحت سايطرة لذه الجماعات 
الدموياة التال بادأت بإزالاة 
ُكّل ماا لاه عالقاة بالدولاة وتفجاري املبانال 
واملدساكرات الحكومية مان بياها مباى األمن 

املركزي يف زنجبار.
ا8ُ بالتزامن م8 اساتمرار  يأتال لذه التوسُّ
سلساة انغتيانت التل تشاهدلا املحااظات، 
حياث اغتاال مسالحون الضاباط الدطااس 
والاذي يدمال يف املاطقة الدساكرية النانية يف 
حرضماوت أثاااء تواجاده يف أحد األساواق يف 

ماطقة الغيل يف حرضموت. 
يف  وتوسادهما  وعاعاش  القاعادة  نشااُط 
املحااظاات الجاوبياة يحدث يف ظل اساتمرار 
الدادو األَمريكل بفرض التدخل وشان غارات 
بال الحال واآلخار وآخرلاا قتل القيااعي يف 

القاعدة جالل بلديد بغارة جوية.
تدخل يساتخد  القاعادة وعاعاش بواباٍت 

لتواجده الدسكري واألمال واملخابراتل. 

دعوة حضور

ه�م صنّاُع النرص وأهُل الكرامة، بدمائهم س�ّطروا أروَع 
مالحِم اإلباء ورس�موا بها أجمَل مالم�ح النرص والكرامة.. 
دماؤهم نوٌر للورى.. ش�عاٌع مّزق أس�تاَر الظالم والظالل 

والباطل والطغيان..
ألنه�م ُصنَّاُع النرص وأهُل اإلباِء والعطاء..

ألنه��م خيُر خي�رِة أهل األرِض مكانًة عند اهلل س�بحانه 
وتعاىل..

ألنهم خيُر من ضّحى وفدى وقدََّم وبذَل وأعطى..
وألنن�ا بفض�ِل دمائهم وعطائه�م نحي�ا ويف محرِضهم 

تتجىّل أعظُم آياِت الوالء..
وألجل ذلك كان حقاً له�م وواجباً علينا أن نقاِبَل العطاَء 
بالعطاء والوفاَء بالوفاء واإلحس�ان باإلحسان »وهل جزاُء 

اإلحسان إالّ اإلحسان«.. 
ُف الهيئُة النسائيُة ألنصار الل�ه بدعوِتكم  وعىل ذلك تترَّ
لحضور حفل تدش�ين حملة/ الشهداُء ُصنَّاُع النرص.. وذلك 

بمناسبة حلول ذكرى الشهيد للعام 1437.

الزمان: الثالثاء - 30 / ربيع ثاني / 1437 
الموافق 9 / 2 / 2016 تمام التاسعة صباحاً..

المكان: جامعة صنعاء أمام كلية التجارة..
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