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  - خاص:
أكََّدت مصا0ُر عساكريٌة ميدانيٌة، اساتهداَف 
القاوَّة الصاروخياة واملدخدية التابداة ألَبَْطاال 
الجيش واللجان الشدبية، يو  اليالثاء 8 مارل، 
تجمداٍت ملرتزقة الُدااْدَوان السدو0ي األمريكل 

بالكاتيوشا يف الوازعية بمحاخظة تدز.
وأضاخات املصاا0ُر، أّن الصوارياَخ أصابات 
ألداَخهاا بدقٍة عالياٍة، موقدًة قتاى وارحى يف 
صفاوف املرتزقة، كما تم تدمريُ عد0ٍ من اآلليات 

الدسكرية التابدة لهم.

وأشاارت املصا0ر إَلاى أّن القوة الصاروخية 
للجيش اليمنل واللجان الشدبية قصفت يف وقت 
ساابل بصلياٍت من الصواريخ تجّمداٍت ملرتزقة 
الُدااْدَوان يف مفرق األحيوق وانوب مديرية ذو 

باب.
الجدير بالذكر، أّن املرتزقة يتكبدون خساائَر 
الحربياة يف كاخاة  واملدادات  األرواح  كباريًة يف 
ابهاات القتاال يف املحاخظاة، األمُر الاذي ميّل 
مصادَر امتدااٍض لادى أَُس القتاى التل خقدت 
أبناَءلا؛ بسابب التضليل الذي يُمااَرل عليهم؛ 
لدخاع أبنائهام للقتاال ضاد الجياش واللجاان 

الشدبية واستغالل احتياااتهم املا0ية لذلك.

ويف إطاار اإلنجاازات امليدانية التال يحققها 
الجياش اليمنال واللجاان الشادبية يف ابهات 
الجياش  أن  عساكريٌّ  مصادٌر  أّكاد  املديناة، 
واللجان الشادبية أحرزوا تقدمااً كبرياً يف ابهة 
الجحملياة– ثدبات، حياُث تمّكناوا من تطهري 
أازاء واسادة من حل ثدبات الاذي يدترب بوابة 
الوصول إَلاى )منطقة صرب وحل الجمهوري(، 
اااء ذلك بدد مداارَك عنيفٍة يف شاوارع وأحياء 
املنطقاة اإلسارتاتيجية، والتال تكباد مرتزقاة 
الُدااْدَوان خاللها خساائَر برشيًة كبرية، وسط 
تأكيد أبناء املنطقة عى مالحقتهم و0حرلم من 

الحل بشكل كامل.

ونرش اإلعالُ  الحربلُّ التابُع للجيش واللجان 
والتال  التطهاري  لدملياة  مشاالَد  الشادبية، 
َ  الجيش واللجان، باملقابل ترااع  أوضحات تقدُّ
وانساحاب املرتزقاة إَلااى ثكناتهام يف املناطل 
الجبلياة املرتفداة، حيث تدماد كدا0تهاا إَلاى 
اساتهداف وقنص املواطنني منها 0ون تفريل أو 

تمييز.
الجدياُر بالذكر، أن سايطرَة الجيش واللجان 
وتطهاري لذه املنطقاة االسارتاتيجية، يمّكنهم 
من ختاح خطوط إمادا0ٍ اديدٍة وتأماني مواقع 
متقدمٍة، بما يسّهل من تركيز الدمليات امليدانية 
باتجاه األحيااء املتبقية من منطقاة الجحملية 

الياضدة تحت سيطرة عنارص القاعدة. 
ويف ساياٍق متصاٍل، واَصَل الجياُش واللجاُن 
الشادبيُة تأمني َحيَّْل »الزلاراء« و«كالبة« بدد 
أن تمكناوا من السايطرة عليهاا وتطهريلا من 

مرتزقة الُدااْدَوان األمريكل السدو0ي.
ويؤكد أَبَْطااُل الجيش واللجان الشادبية عى 
استمرار مضيهم لتطهري كاخة أحياء مدينة تدز 
من الدنارص اإلارامية ومرتزقة الُدااْدَوان، كل 
تدو0َ الحياة لهذه املدينة مجد0اً ويدو0ُ نازحولا 
إَلااى منازلهام وأحيائهام التال حّولهاا لؤالء 
الدمالء واملجرمون املساتأارون إَلاى مساارح 

لجرائمهم.

�لقوة �ل�ساروخية تدك معاقل �ملرتزقة يف �لو�زعية

تطهري منطقة ثعبات االسرتاتيجية كليًا، وَح���يَّ���ي الزهراء وكالبة من مرتزقة الُع��ْدَوان بمحافظة تعز

 رئيس اللجنة الثورية العليا يوّجه دعوًة لرئيسة بعثة االتحاد 
األوروبي لزيارة اليمن واالطالع على حقيقة ما يجري يف البالد

أهالي مدينة دمت بالضالع يعلنون النفري العام ملواجهة الغزاة واملرتزقة

جامعة الحديدة تحتفل بتخرج دفعة »صمودنا فن« من كلية الفنون الجميلة

  - صنعاء:
قال رئيُل اللجنة اليورياة الدليا محمد عيل الحوثل: 
َ  بُجُهو0 ومبا0َرات  إن االتحاا0َ األوروبل إذا أرا0 أن يتقادَّ
لوقاف الُداااْدَوان عى اليمان، خإنَّ علياه أن يبنيَها عى 
مدطياٍت أكيدة ومدلوماٍت حقيقية ُمساتقاٍة من الواقع 
مباارشة وليل عاى مدلومات مغلوطاة يقدمها اإلعالُ  
التاباُع للمدتدين؛ ألنها يف األخري تضلل االتحا0َ وال تمّكنه 
مان إ0راك مجرياات األماور عاى األرض ختصباح تلاك 

الجهو0 0ون ادوى«.
اااء ذلك خاالل اتصاٍل لاتفالٍّ تلقاه رئياُل اللجنة 
اليورياة الدلياا، ياو  اليالثااء 7 ماارل، مان رئيساة 
بدياة االتحا0 األوروبل لادى الجمهورياة اليمنية »بتينا 

موشايت«.
وخاالَل االتصاال وّاه رئياُل اللجنة اليورياة الدليا 
0عاوًة لرئيساة بدية االتحاا0 األوروبال؛ لزياارة اليمن 
والوصاول إَلاى أكيِر من محاخظاة؛ لالطالع عى حقيقة 
ماا يجاري، كماا اساتدرض التساهيالت الكبارية التل 
تمنحهاا اللجناة اليورية لألمام املتحدة؛ لتيساري عملها 
بشاكل عا ، واملتدلل بإيصال املساعدات اإلنسانية إَلاى 

ة. املناطل املحتااة بصورة خاصَّ
وأضااف أّن »الصمَت الادويل عن لذه الجرائام يَُدادُّ 
مشااركًة خيهاا، وال يادع مجاالً للشادب اليمنل ساوى 

مواصلة صمو0ه األسطوري ملوااهة الُدااْدَوان«.
كما قاال: »إنَّ عى املجتمع الدويل اساتيداب الوقائع 

والتدامال ماع السالطات املوااو0ة يف الواقع املمساكة 
بزماا  األمور، واملرحباة بأّي 0وٍر اا0 ومسائول يهدف 
إَلااى وقف الُدااْدَوان وخك الحصار، وبدون ذلك ساتظل 
ُكّل الجهو0 غري ذات ادوى ومصريلا الفشال، خال يمكُن 
للدماالء أن يكونوا خاعلني عى األرض؛ ألنهم ال يمتلكون 
أَيَّة إمكانية حقيقية للتداون مع أَي ُاهد 0ويل عى أرض 

الواقع«.
خيما أّكدت رئيساة بدية االتحاا0 األوروبل لدى اليمن 
خاالل االتصاال، »أن االتحاا0 ينشاد الساال  وأناه ضّد 
الُدااْدَوان عى اليمن، وأنه يجُب تغليب الدمل اإلنساانل 

والسيايس يف سبيل إيقاخه«.
وقالات: »إن االتحاا0 األوروبال يدمُل عى مسااعدة 
اهو0 األمم املتحدة يف اليمن«، مدتربًة أّن »بدَض املواقف 
الدولية قد تكون اساتندت إَلااى مدلوماٍت غري صحيحة 

تم تداولها عرب اإلعال «.
ولفتات »موشاايت« إَلااى أناه »ال باد مان مواَاهة 
اإلرلابيني لحماية املواطنني«، مؤكدًة رضورَة »استمرار 
تواصل االتحا0 األوروبل مع رئيل اللجنة اليورية الدليا؛ 
ملا من شاأنه اإلقداُ  عى خطوات مفيدة تديد اليمن إَلاى 

طريل السْلم والنقاش السيايس بدالً عن الدسكري«.

  - خاص:
أعلان أبنااُء ومشاايُخ وعقاال مديرية 0مات بمحاخظة 
الضالاع، النفريَ الداا  للتصّدي لقوات الغازو ومرتزقتهم يف 

ميتلف الجبهات. 
وأكادوا يف وقفاة احتجااياة نفذولاا، أمال األربداء، 
اساتددا0َلم لتطهري ُكّل شرب يف أرض الوطن من قوات الغزو 
ومرتزقتهام، ومواصلة رخاد ابهات القتال باملاال والراال 
واالساتمرار يف الصماو0 يف واه الُداااْدَوان وموااهته بكل 

السبل والوسائل حتى يتحقل النرص بإذن الله تداىل. 
كماا 0عا املشااركون كاخاة أبناء الشادب اليمنال إَلاى 
االساتمرار يف مسااندة الجياش واللجاان الشادبية الذيان 
يتصّدون ملشااريع االحتالل والتمزيل، خالدخاع عن البلد لل 

مسؤولية الجميع.
وتزامان لذا ماع وصول وخاد إعالمل لدد0ٍ من وساائل 
اإلعاال  لنقل الصاورة الحقيقاة لألوضااع يف مديرية 0مت 
و0حاض أكاذيب واخرتاءات الُداااْدَوان الزاعمة بأن مديريَة 

0مت أصبحت تحت سيطرته قوات الغزو واملرتزقة.

  - عبد الرحمن واصل:
احتفلت كليُة الفنون الجميلة بجامدة الحديدة، 
صبااح أمل األربدااء، بتيارج 0خداة اديدة من 
ُطاّلبهاا والتل أطلل عليها 0خدة »صمو0نا خن« من 
طالب قسام اإلذاعاة والتلفزياون، والبالغ عد0لم 
60 طالبااً وطالبة للدا  الادرايس ل201 2015-  

برعاية كريمة من املدمرّي لألرايض السكنية.
ويف الحفال أشاار أماني عاا  املجلال املحايل 
باملحاخظة محمد عياش قحيم إَلاى أّن لذه الدخدَة 
تميّزت كيرياً عن بقية األعوا  الساابقة؛ ملا لها من 
0ور يف تسامية اسم الدخدة باسام الصمو0، وملا له 
مان 0اللة عظيمة يف نفاول أبناء الشادب اليمنل 

الصامد.
مان اانباه عرّب راال األعماال ثابات املدمري 
راعال الحفل عن سادا0ته بتيرج 0خداة صمو0نا 
خن من طلبة قسام االذاعة والتلفزيون والذي يأتل 
كيمارة من ثمار اامدة الحديادة يف ظل الُدااْدَوان 
السادو0ي عاى املنشاآت التدليمياة.. مؤّكاداً عى 
ألمياة 0عم وتشاجيع ميل لاذه االنشاطة و0عم 
اليرااني من لذه الدخدة؛ كونهام باريل اليقاخة 

والفن واأل0ب.
وأشاار الشايخ ثابت إَلاى أن الفن واإلعال  لو 
رساالة الشادوب ونبضها الحال.. 0اعيااً الجهات 
الرسمية برضورة 0عم وتشجيع ميل لذه األنشطة 
والفدالياات التل تصقل موالب طالبناا وطالباتنا 

وتجدهم متميزيان ونااحني يف أعمالهم عى أرض 
الواقع.

وتيلال الحفال الذي حارَضه عد0ٌ مان أعضاء 
ليئاة التدريال بالكلياة وأعضااء نقاباة ليئاة 
التدريال وأولياء أمور الطالب والطالبات اليراني 
– عارض خلم وثائقل عن حيااة رال األعمال ثابت 
املدماري ورحلاة كفاحاه املساتمرة وصاوالً إَلاى 
مرحلة االز0لاِر والتنمية والبناء من خالل املدمري 
لاألرايض الساكنية.. كماا تيلال الحفَل عاد0ٌ من 
الفقارات الفنياة والربورتااات وعرض مشااريع 
التيارُّج للطالب اليريجاني وأنشاو0ة خاّصة عن 
0خداة صمو0ناا خان، كما تيلال الحفال رقصات 

وخقرات شدبية تهامية وغنائية.

مصرع أحد قيادات املرتزقة وخمسة من 
مرافقيه يف كمنٍي محكٍم بجبل ُجبار بني 

محافظتي إب والضالع
  - خاص:

لقل أحاُد القيا0ات من مرتزقاة الُدااْدَوان السادو0ي األمريكل، 
مرصَعاه عى أيدي الجيش واللجان الشادبية يف  أحد الجبال الواقدة 

بني محاخظتَل الضالع وإب.
َوأّكاد مصاٌدر عساكريٌّ مارصَع القياا0ي املرتازق »عبداللطيف 
ُقحيف« وخمساة من مراخقيه يف ابل ُابار الواقع بني الضالع وإب، 

بدملية نوعيٍة ألَبَْطاال للجيش واللجان الشدبية.
وأضاخات املصا0ُر أن عمليَة االساتهداِف ااءت وخال رصٍد 0قيل 
قا  به أخرا0ٌ من االساتطالع الحربل، للقيا0ي قحيف وتم عمل كمنٍي 

محكم وقع خيه مع مراخقيه.

 األجهزة األمنية واللجان يلقون القبَض 
على 150 من املرتزقة كانوا يف طريقهم 

لاللتحاق بمعسكرات الغزاة بمأرب
  - متابعات:

ضبطت األاهزُة األمنية واللجان الشادبية، يو  اليالثاء 8 مارل، 
مجموعًة من املرتزقة واملغّرر بهم بمدينة ر0اع بمحاخظة البيضاء.

واوضاح مصدٌر أمنلٌّ أن املغارَّر بهم كاناوا يف طريقهم لاللتحاق 
بمدسكرات الغزاة ومرتزقتهم يف محاخظة مأرب.

 وأضااف املصدر أن األاهازة األمنية َواللجان الشادبية، ضبطت 
خالل األيا  الساابقة، مجموعاٍت من املغرَّر بهام يف نفل املحاخظة 
ولم يحاولاون الذلااب إَلاى مدساكرات الغزاة واملرتزقاة بمأرب، 

وأشار أن عد0َلم الُكيل بلغ حوايل 150 من املرتزقة املغرَّر بهم.
الجديُر بالذكر أن 0وَل الُدااْدَوان تسدى االدًة لتجنيد الدديد من 
أبناء اليمن وإرساالهم لجبهات القتال، من خالل تضليلهم والتغرير 

بهم، مستغلني أوضاَعهم واحتياااتهم املا0ية.
 وتأتال لذه الجهو0 بدد اليساائر البرشية التال يتكبدلا الغزاة 

ومرتزقتهم بشكل متواصل يف كاخة محاور وابهات القتال.
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  - خاص:
نرشت عد0ٌ من وساائل اإلعال  االلكرتونل، يو  
اُد الحالة األمنية املرت0يّة  أمل، مقاطع خيديو تجسِّ
التال وصلت إليها مدينُة عادن انوب البال0، يف ظل 
تواُاِد قاوات الغزو وانتشاار الجماعات اإلارامية 

لناك.
وتُظِهاُر املقاطُع أربدة مواطنني مصلوبني إَلاى 
عارض ادار يف ساطح الادور اليانل ألحاد املنازل 
يف َوَضاِح النهار وأماا  أعني املواطناني وقد وثقت 
أيديهم إَلاى اليلف وتم ربُطهم إَلاى عرض األعمدة 
ولم يف حالة سايئة للغاية، وتظهار بدُض أصوات 
الجماعاات اإلارامية بأن لاؤالء ُوّاهت لهم تهمة 

الرسقة.
وتأتال لذه األعمال لدناارص تنظيم القاعدة يف 
ظل الوضِع األمنل الهشِّ وإحاكا  لذه الجماعات 

سيطرتَها عى عد0 من املدن يف الجنوب.
ويف ساياق لذه املمارساات اقتحمت مجموعٌة 
مسالحٌة تابدٌة لتنظيام القاعدة، مادارَل طالبات 
يف محاخظاة عدن، بداد أياٍ  من توزيع منشاورات 
خيها تهديٌد ووعيٌد باساتيدا  السايارات املفّيية 
واألحزماة الناسافة إذا لم تلتاز  الطالباُت باللبل 

اإلسال ، حسب وصفهم.

وقالات مصاا0ُر محلياٌة يف عدن: إن مسالحني 

تابدني لتنظيام ›0اعش‹ اقتحموا، اليالثاء املنرص ، 

مدارل البناات يف املحاخظة، وأقفلوا أبواَب املدال، 

وحبساوا الطالبات لرُبلة، ولد0ولاّن بتقطيدهّن 

إَلاى أشالء إذا لم يلتزْمَن با ›الزي 

الرشعل«.

وتدقيبااً عى لاذا املوضوع، 

قالت الناشاطة الحقوقية رزان 

الوشااح يف حدياث صحفل: إن 

0اعش قد تجاوز ُكلَّ املدايري والقيَم اإلنسانية وبلغ 
الذروة يف اإلارا «.

وتجاد0َّت االشاتباكاُت املسالحُة بمحيط قرص 
املدشاايل يف عدن - بني وحدات مان حماية لا0ي 
ووحادات أُْخااَرى تم تجنيُدلاا من القوات املوالية 

له.
وساائُل  وذكارت 
تابداة  إعاال  
أن  للُداااْدَوان 
الطرخاني اساتيدموا 
املتوساطَة  األسالحَة 
وأنهاا  واليفيفاة، 
قتاى  عان  أسافرت 

وارحى.
املصاا0ر  وأضاخات 
أن االشتباكات توّسدت 
لتشامل أحياًء يف كريرت 
حيث يتمركز مسلحون 
املديرياة  أحيااء  يف 
منطقة  تحتضان  التال 
يتواَاُد  التال  »حقاات« 
خيها القرص الاذي يقبُع 
خيه بحاح برخقة عد0 من 

أعضاء الحكومة والقيا0ات الدسكرية.
وعى صديد االنفالت األمنل الذي تشاهُده عدن 
ُقتل شاابٌّ يدَمُل يف أحد املطاعم برصاص مسّلح يف 
مديرية كريرت بمدينة عدن انوب البال0، ويأتل لذا 
ضمن سيناريو االنفالت األمنل التل تديُشه املدينة 

يف ظل االحتالل وانتشار الجماعات اإلارامية.
وذكارت وساائُل إعالمياٌة تابدٌة للُداااْدَوان أن 
مسلحاً أطَلَل الناَر يف وقت متأخر من مساء االثنني 
عى شااب يف الدقد اليانل من عمره يدمُل محاسباً 
يف مطدم امللكة بجانب مسجد الدجل وسط مديرية 

كريرت.
وأضاخت املصا0ُر أن امُلسلح استغل خرتة انقطاع 
التياار الكهرباء، وأطلال عدَة طلقاات عى املجنل 

عليه وأر0اه قتيالً عى الفور، والذ بالفرار.
إىل ذلاك نَجَح خارباُء املتفجرات، أمال األربداء 
يف تفكياك ثاالث عباوات ناسافة ُزرعات مان قبل 
مجهولاني عاى الطريل البحري باني مديرتل خور 

مكرس واملنصورة يف عدن انوب اليمن.
وقال مصادٌر أمنلٌّ إن مواطناني أبلغوا األاهزة 
األمنياة بُوُااااو0 الدباوات الناسافة التال كانت 
حاً أن  ًة للتفجري بمؤقت واهاز اتصاال. ُمَراِّ ُمَدادَّ
تكوَن الدبواُت مجهزًة الساتهداف موكب من خالل 
الدبوات التل زرعت بشكل متقارب عى الطريل.

تفكيُك 3 عبو�ت نا�سفة ُزرعت على �لطريق �لبحري بني خور مك�سر و�ملن�سورة

االشتباكات املسلحة تتجّدد يف محيط قصر املعاشيق وداعش تصلب 4 مواطنني يف عدن

عات مرتزقة �لحتالل يف ماأرب و�جلوف �ساروخا قاهر1 ي�سربان جتمُّ

مرتزقة االحتالل يضطرون لالنسحاب من 
أطراف معسكر الخنجر بفعل الصواريخ

معلوماٌت تفيد بمقتل 3000 جندي 
سعودي على يد الجيش واللجان منذ 

بداية الرد على الُع��ْدَوان

  - خاص:
الباليساتية  الصوارياخ  إطاالُق  أ0َّى 
بشاكل يومل إَلاى إْربَاك تحرُّكات مرتزقة 
االحتاالل يف محاخظتَال ماأرب والجوف، 
إضاخاة إَلاى ماا تيّلفاه تلاك الصواريخ 
مان خساائَر يف الدديد والدتاا0 يف صفوف 

املرتزقة. 
وتساتهدف القوة الصاروخية للجيش 
واللجان الشدبية مواقَع مرتزقة االحتالل 
األياا   بالياو  خاالل  بمدادل صااروخ 

اليمسة املاضية.
وقد أعلن مصدٌر عساكريٌّ يف سااعة 
متأخارة من ليل اليالثاء اآلناف، أن القوََّة 
الصاروخياة أطلقت صاروخااً من طراز 
داِت مرتزقِة  قالر1 الباليساتل عى تجمُّ
االحتالل يف مدساكر )تداوين( بمحاخظة 

مأرب.
وحاداُت  أّكادت  املصادر  وبحساب 
واللجاان  للجياش  التابداة  االساتطالع 
الشادبية أن الصاروَخ أصاب لدخه، وأن 
مرتزقاة االحتالل قاماوا بتطويل محيط 
املدساكر بالتزاُمان ماع قدو  سايارات 

اإلسداف إَلاى 0اخله.

كماا اساتهدخت القاوة الصاروخياة 
داات  للمارة اليانياة خاالل يوماني تجمُّ
أطاراف مدساكر  يف  االحتاالل  مرتزقاة 

الينجر بمحاخظة الجوف.
وأطلقت القاوُة الصاروخيُة صاروخاً 
من طراز قالر1 باتجااه مواقع املرتزقة 

يف ساعة متأخرة من ليل االثنني املايض.
وبحساب املصاا0ر قامات مجامياع 
مرتزقة االحتالل باالنسحاب من مواقدها 
يف أطاراف مدساكر الينجار إثار تكرار 
استهداخه بالصواريخ الباليستية من قبل 
الجيش واللجان الشدبية يف األيا  املايض.

  - متابعات:
وَضَع الكاتُب الدربلُّ عبُدالباري عطوان احتماَل خَشِل ما يسمى )عاصفة 
الحاز ( كأَحاِد االحتمااالت املطروحاة بدد مرور نحاو عا  عاى الُدااْدَوان 
ًة عن  األمريكال السادو0ي عى اليمن، وكشاف يف ذات الوقت مدلومااٍت لامَّ
أعدا0 قتى الجيش السادو0ي خالل املدارك التل 0ارت يف الحدو0 خالل الفرتة 

املاضية. 
وقاال عطاواُن يف مقال نرشته صحيفة رأي اليو  والتال يرأُل تحريرلا: 
إن ما يسامى )عاصفة الحز ( وغاراتها املكيفة عى مدى أكير من 12 شهراً 

خشلت يف خرض االستسال  عى ما وصفه بالتحالف »الحوثل الصالحل«. 
وأشاار إَلاى »تصاُعِد أعدا0 اليساائر يف صفوف القوات السدو0ية، سواء 

عى الحدو0 اليمنية، أو يف ميا0ين القتال 0اخل اليمن«.
وكشف عطوان عن مدلومات حصل عليها تفيد بمقتل نحو 3000 اندي 
سدو0ي عى يد الجيش واللجان الشدبية منذ بداية الر0 اليمنل عى الُدااْدَوان 

والذي ااء بدد 0ل يوماً من اندالعه. 
وبيصاوص ذلك قال عطوان: »ذكر يل أساتاذٌ اامدلٌّ مرصي يرُِشُف عى 
رسالة 0كتوراه لطالب سدو0ي أن عد0َ القتى السدو0يني يف لذه الحرب وصل 
إَلااى حوايل ثالثة آالف اندي وضابط، حساب ما ذكره له لاذا الطالُب الذي 
رخض ذكر اسامه ألَْسابَااب مدروخة، وعندما اا0لته، أَي األستاذ، بأن الرقم 
مباَلٌغ خيه، أّكد أنه أثار الشاكوك نفَساها لتلميذه؛ بسابب الفارق الهائل مع 
الدد0 الرسامل، خجاء الجاواُب بتأكيد صحة الدد0، وأناه، أَي التلميذ، ضابط 

عسكري سدو0ي متقاعد ويدنل ما يقول«.
وال يبادو أن الكاتب عبدالباري عطاوان قد حصل عى مدلومات عن أعدا0 

ارحى الجيش السدو0ي والذي يقدرون باآلالف.
يُذَكاُر أن املغر0َِّ السادو0ي املداروف )مجتهد( يف سابتمرب املايض كان قد 
كشاف أن أعادا0َ قتى الجيش السادو0ي إَلاى تلك الفارتة كان قد وصل إَلاى 

2000 قتيل من الجنو0 والضباط.

تدمري مدرعة ومقتل َمن فيها 
ب�ساروخ موّجه مبنطقة �مل�سجح

مصرع 10 من املرتزقة بينهم 
القيادي األقرع يف مواجهات بني 

نهم وجدعان مأرب
  - خاص:

تزاُمااانااً ماع الدمليااِت الصاروخياِة التل 
تنّفذُلا وحادُة الصواريخ يواصُل أَبَْطاال الجيش 
واللجاان الشادبية التصاّدي ملرتزقاة االحتاالل 
يف محاخظاة ماأرب، حياث شاهدت املدااِرُك يف 
السااعاِت األخريِة مقتَل وارح عد0 من املرتزقة 

بينهم قيا0ي ميدانل.
وأوضح مصدٌر عسكريٌّ أن عرشًة من مرتزقة 
االحتالل لقاوا مصارَعهم يف املوااهات الدائرة يف 

املناطل الواقدة بني نهم والجدعان بمأرب.
وأشاار املصدُر إَلاى أن من باني القتى قيا0ياً 
ميدانيااً تابدااً للمرتزقة ويدعاى صالح األقرع، 
خيماا أسافرت املوااهااُت عن ُساُقوط عرشات 

الجرحى يف صفوف مرتزقة االحتالل.
وشاهدت مديريُة رصواح بمأرب انتكاسااٍت 
ملرتزقة االحتاالل عندما تصاّدى أَبَْطاال الجيش 
واللجاان الشادبية لجمياِع محاولتهام للتقاّد  

باتجاِه املواقِع الدسكرية.
ويف رصواح أَيْاضااً تمّكان أَبَْطاااُل الجياش 
واللجان الشدبية من تدمري مدرعة تابدة ملرتزقة 
الُدااْدَوان، مما أ0َّى ملرصِع َمن خيها من مرتزقة 
اٍه يف  االحتاالل بداد اساتهداخها بصااروٍخ مواَّ

منطقة املشجح.

سقوط مواقَع هامة ملرتزقة االحتالل تمكن الجيش 
واللجان من مواصلة التقدم باتجاه حزم الجوف

فيما �أكد �أبناء ز�رجة مبديرية �حلد� وقوفهم �سفاً و�حد�ً مع �جلي�ش

قبائل بني مطر بمحافظة صنعاء يجّددون تأكيَدهم 
على مواَصلة رفد الجبهات باملزيد من الرجال  -  

عبداهلل الشريف:
شاهدت ابهااُت القتاال امليتلفة يف 
محاخظاة الجوف رشقل اليمان تصديداً 
الجااري  األسابوع  خاالل  ملحوظااً 
ومدارَك عنيفاة أ0َّت إَلاى عرشات القتى 
والجرحى، بينهم قيا0ات بارزة يف صفوف 

مرتزقة االحتالل.
ونقلات اريادُة األخبار عان مصا0َر 
واللجاان  الجياش  سايطرة  عساكرية 
الشادبية عى موقَدل السافينة والربشا 
املطلَّني عى املجمع الحكومل للمحاخظة 
لسايطرة  الياضاع   115 اللاواء  ومقار 
مرتزقة االحتاالل، بدد مداارَك عنيفة يف 

اليومني املاضيني. 
وأوضحت املصا0ر مقتَل قائد عمليات 
املسلحني، خميل املشايدل، وعرشة من 
مراخقياه يف موااهاات يف مديرياة خاب 

والشدف رشقل الجوف.

وتمّكن الجيُش واللجاُن الشادبية من 
َصدِّ محااوالت املرتزقة التقد  يف عد0ٍ من 
ابهات املحاخظة الشامالية، وال سيما يف 
مناطل سادبا يف الغارب، ومدينتل الحز  

وخب والشدف يف الرشق.
وعاى الرغم مان التدزيازات الكبرية 
لطاريان  الكيياف  الجاوي  والغطااء 
الُدااْدَوان السادو0ي املسااند للمرتزقة، 
تشاري املوااهاات األخارية إَلااى تقاّد  
الجياش واللجان الشادبية باتجاه الحز  
بداد  وخصوصااً  املحاخظاة،  عاصماة 
السايطرة عى مدظم السالسال الجبلية 

والتالل املطلة عى املدينة.
وترتّكاُز املوااهااُت يف مديرياة خاب 
والشادف يف مناطال الصربيان والينجر 
وساط عملياات كار وخار ماع احتفاظ 
الجياش واللجان بالسايطرة عى املواقع 

االسرتاتيجية يف املديرية الحدو0ية.
وكيّف طارياُن الُدااْدَوان السادو0ي 
خالل األيا  القليلاة املاضية غاراته عى 
مناطل متفرقاة يف املحاخظة وبالتحديد 

موقدااً  واملصلاوب،  وبارط  الغيال  يف 
عارشاِت الضحايا مان املدنياني و0ماراً 
كبرياً يف البُنية التحتياة ومنازل ومزارع 

املواطنني.
وباساتيناء مدينة الحاز  وأازاء من 
مديرياة خب والشادف، يفارُض الجيش 
واللجان السايطرة عى %80 من مناطل 

املحاخظة.
وكان ثالثاٌة مان مرتزقة الُداااْدَوان 
السادو0ي األمريكل قد لقوا مصارَعهم، 
االثنني املايض، وأصيب 12 آخرون، بينهم 
نجُل قائاد املرتزقة أماني الدكيمل خالل 
  َ تصاّدي الجيش واللجاان ملحاولاة تقدُّ

رشق الجوف.
يُذكار أن أمنَي الدكيمال قائد مرتزقة 
االحتالل بالجوف كان قد تدرََّض لإلصابة 
وُقتال 6 مان مراخقياه يف موااهات مع 
الجيش واللجان الشدبية باتجاه مدسكر 
الينجار بالجاوف التال شاهدت مؤخراً 
ساقوط عد0 كبري مان القاا0ة امليدانيني 

ملرتزقة االحتالل.

  -  خاص:
اّد0 أبناء ومشاايخ وواهاء مديرية 
بنال مطار بمحاخظاة صندااء االثناني 
املايض اساتددا0لم رخاد الجبهات بمزيد 
مان الرااال للدخااع عان عزة وسايا0ة 
الوطن. وأكد أبناء ومشايخ وواهاء بنل 
مطار يف لقاء قبايل صمو0لم يف موااهة 
الددوان األمريكل السدو0ي واستددا0لم 
الكامل لبذل الغايل والنفيل يف الدخاع عن 

الوطن والتصدي للددوان.
وأشاا0 أبناء ومشاايخ وواهااء بنل 
البطاويل  األساطوري  بالصماو0  مطار 
يف  الشادبية  واللجاان  الجياش  ألبطاال 
ميا0يان الكراماة، باإلضاخاة إىل املوقاف 
الدربل اإلساالمل الدظيم للسايد حسان 

نرص الله مع قضية اليمن.
مان اهاة أخارى سارّي أبنااء مدينة 
زراااة بمديرياة الحادا محاخظاة ذمار 

قاخلة غذائية وأموال نقدية اليالثاء املايض 
0عما ومسااندة للجيش واللجان الشدبية 
الذيان يداخدون عان الشادب والوطن يف 

ميتلف ابهات البطولة والفداء.
وأكد أبنااء زرااة خالل لقاء موساع 

اليالثااء املاايض قبيال تسايري القاخلاة 
الغذائية وقوخهام صفاً واحداً يف موااهة 
الدادوان  األمريكال السادو0ي إىل اانب 
الجياش واللجاان الشادبية للدخااع عن 

الوطن و0حر الغزاة.
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بعد �ن�سحاب »بالك ووتر« من �جلحيم �لـَيـَمـني

اإلَمارَات تستجلُب توأَمها األقذَر يف َأمريكا؛ لتحقيق النصر املستحيل

  - حسين الجنيد:
»نيويورك  نارشت صحيفاُة 
خاربَ  اختتاحيتهاا  يف  تايماز« 
تداُقد اإلَماَرات مع رشكة »0اين 
صة  املتيصَّ األَمريكياة،  كورب« 
يف مقااوالت الحاروب بالوكالة، 
للقتال  وذلك الساتقدا  مرتزقة 
يف الايَاَماان، ضد َمن أسامتهم 
االنقالبياني«،  »بالحوثياني  باا 
الاذي  التحالاف  إطاار  ضمان 
وتشاارك  السادو0ية  تقاو0ه 
خياه 0ولاة اإلَمااَرات وعاد0ٌ من 
انية« حسب  الدول الدربية »السُّ
الصحيفاة  وأكادت  تدبريلاا، 

عان طريل مصا0ر وصفتهاا باملطّلدة، عن وصول 
أوىل 0خاع مقاتايل الرشكاة والبالاغ عد0لام 20ل 
مرتزق إىل أحاد املوانئ القريبة من عدن، وأوضحت 
الصحيفاة »أنَّ لذه الرشكة تداد ثانل رشكٍة أمنية 
تتداقاد مدها اإلَماَرات، بداد أن قرَّرت رشكة »بالك 
ووتار« ساحب مقاتليها مان الايَاَماان بدد مقتل 
الدارشات مان عنارصلاا، يف ظل تكتٍم شاديد من 
قبل القائمني عليها، عى عد0 الذين القوا حتفهم يف 
الحرب الايَاَمانية، التل ظن عنارصلا، بأن املهمة 
ساتكون بالنسابة لهام حماياة منشائاٍت حيوية 
ولاماة يف عادن، وإرشاف عاى تأسايل وتدريب 
اختتاحيتهاا،  الصحيفاة  واختتمات  مليشايات«، 
بنصيحاٍة لدنارص رشكاة »0اين كاورب«، بقراءة 
مذكارات الدائدين من الايَاَمان، من عنارص« بالك 
ووتر«، حيث اقتبسات بدضاً مماا كتبه »خورخل 
0ا سايلفا« أحد الدناارص الدائدين مان الايَاَمان، 
عاى حائط مدونتاه »تباً لكم، ملاذا لام تيربونا أننا 
سانذلب للقتال يف الجحيام، وأن خرصة املوت أكرب 

من الفرار«.

خفايا وجرائُم »داين كورب« السّرية
ومن خالِل البحث يف تأريخ لذه الرشكة، تجمع 
املصا0ر أنها أحُد أساوأ الرشكات األَمريكية الداملة 
يف مجاال تجنياد املرتزقة، وتفيد املصاا0ُر أن »0ين 
كاورب« لل رشكة عساكرية خاصة، تأسسات يف 
عاا  6ل19  ، يقاع مقرُّلاا يف خراينياا، الواليات 

املتحدة.
 بادأت كرشكاة طريان، تقاوُ  بتوخاري عمليات 
التشاغيل والدعام والتدرياب والتواياه وبراماج 
وصياناة  الطاريان،  مجاال  يف  الدولياة  التطويار 
املركبات الربية، وتقول املصاا0ر إنَّ الرشكة َماّرت 
بمراحَل توّسادية يف أنشاطتها، ُوُصاااوالً لتجنيد 

املرتزقة، وإبرا  عقو0 الحروب بالوكالة.
ويف تقرياٍر ملنظماة »غلوباال بولياي خاور « 
األَمريكياة عان لذه الرشكاة، أن مدظم عنارصلا 
ومجنديهاا يحملون الجنساية الكولومبياة، وذلك 
ليربتهام الكبرية والواسادة يف حاروب الدصابات 
واملادن، حياث كان لها نصيب األساد مان الدقو0 
ُعاِرَف  األَمريكياة، خيماا  الحكوماة  املربماة ماع 
»بحارب الكوكايني«، يف موااهة كاربى الدصابات 
الكولومبية الناشاطة يف تصنيع وتهريب امليدرات 

إىل الواليات املتحدة.
وأضاف التقرير« أن لذه الرشكة، وصمُة عاٍر يف 

التَّأريخ األَمريكل ألنشطتها القذرة وأساليب الدنف 
التال ينتهجها الدناارص الداملني خيهاا، وأعمالها 
اإلْاااَرامية امليالفة لنصوص القوانني والضوابط 
واإلااراءات القياساية لدمال 
الياصاة«،  األمان  رشكات 
عان  نمااذَج  التقرياُر  وذكار 
لذه األعماال اإلْاااَرامية من 
ضمنها »ارائم اإلتجار بالبرش 
والدعاارة املنظمة بالبوسانة، 
يف تسادينيات الَقاْرن املاايض 
والتال نُِسابَت لقاوات حفاظ 
السال  التابدة لألَُماام املتحدة 
آنذاك حتى أثبتت األ0لة اقرتاف 
لاذه الرشكاة لتلاك الجرائام، 
وعملياات النهب واالساتيراج 
غري الرشعل لليروات واملوار0 الطبيدية يف امهورية 
الكونغو الديمقراطية، وارائم إبا0ة اماعية لقرى 

بأكملها يف أخغانستان، أواخر عا  2003 «.
كما نارشت صحيفاة »وال سارتيت اورنال«، 
يف شاهر 0يسامرب عا  2009  ، مقااالً عن ارائم 
رشكاة »0ايان كاورب«، تضمان عملياات تهريب 
عناارص الرشكة للميدرات واألسالحة عى الحدو0 
األَمريكياة، بداد أن وّقدت الرشكة عقاو0 أمنية يف 

مجال »محاربة امليدرات« يف كولومبيا!
الددياد مان  بأقاوال  الصحيفاة  واستشاهدت 
عنارص الرشكة، حيث قال أحدلم ويدعى »روبريت 
كاول«: »أناه تام غسايل أ0مغتهام وبرمجتهام؛ 
ليتحّولاوا إىل َقتَلة محرتخني«، وأضاف كول »أنَّ ألمَّ 
الادرول التل تم تدريساها لهام يف الدراق لل “أن 
الدراقياني ال يفهمون إال القاوة”، وقد قيل له أثناء 

التدريب »أطلل النار أوالً ثم خكر الحقاً«.
وَضّجت الصحُف األَمريكية عا  2009 بفضيحة 
أخارى للرشكاة، ُعِرَخت باا »خضيحة السافارة يف 
كابول«، حيث قاا  مجموعُة من الدنارص التابدني 
لها واملكلفني بحماية السافارة األَمريكية يف كابول 
بأخغانساتان، بالرقاص والقياا  بطقاول غريبة 
ومهينة ولم ُعراة تماماً، وانترشت صورلم بشكل 
كبري يف املواقع اإللكرتونية، خيما خلت السفارة من 
الحرال، وأعلنات وزارة الياراياة األَمريكية بدد 

ذلك طر0 ثمانية حرال باإلضاخة لرؤسائهم.
وانفجرت بدد لاذا الحا0ث سلسالٌة أخرى من 
الفضائح التل تام التكتم عليها آناذاك، ومنها بيع 
األسلحة يف السوق السو0اء للجماعات التل تقاتلها 

أَمريكا، ومنهاا طالبان واالتجار بالبرش وخصوصاً 
الفتياات يف ساوق الدعاارة، حيث كشاف الرئيل 
السابل للرشكة »ايمل قور0ن« يف حديث لشبكة 
»يس بل إل نيوز«، أن أحد الداملني يف الرشكة أرا0 
رشاء ختااة بمبلغ 20 ألَف 0والر وزعم أنه قا0ٌر عى 

اسرتااع املبلغ بفوائد بدد شهر واحد خقط.
كما كشاف غور0ن يف اللقااء أّن الرشكة رغبت 
بقاوة يف الفاوز بالصفقاة خقدمت أقل سادر ولو 
00ل  189 ملياون 0والر واساتأارت نظاريَ ذلاك 
مرتزق غاري مؤللاني، ومشاكوك يف ماضيهم مما 

تسبب يف سيل الفضائح املتوالية من كابول. 

بالك ووتر واالنسحاُب املثقُل بالنعوش
َوخيما يتدلل بالتداقد اإلَماَراتل مع رشكة »0اين 
كورب«، يرى مراقبون محليون أن لذا التداقد ااء 
بداد الصفداة املذّلة التال تلقتها اإلَمااَرات بإعالن 
مرتزقة »باالك ووتر« الرشكة التال تداقدت مدها 
سابقاً واساتجلبتهم للقتاِل نيابًة عنها، االنسحاُب 
الايَاَماان، وذلاك الرتفااع نسابة  مان  املفااائُ 
ضحايالاا يف املداارك التال خاضولا أماا  أبطال 
الجياش واللجان الشادبية يف باب املنادب وذو باب 
والوازعية؛ ولرَضاوة ورشاساة املقاتال الايَاَمانل 
التل لم تكن يف ُحسابانهم وال يف حسااباتهم، حني 
اعتقدوا وصّدقوا األسااطري التل نسجتها السينما 
األَمريكياة واإلعاال  الغربال عنهم، أنهام مقاتلو 
املاء األساو0 الذيان يغارّيون مجرياات أي مدركٍة 

يقتحمون غمارلا.
ويف تقرياٍر للزميل »أحماد 0اوو0« والذي نرشته 
صدى املسارية يف عد0ٍ ساابٍل لها بدناوان »مرتزقة 
باالك ووتر.. عصاٌف مأكوٌل يف الايَاَماان!«، تناول 
تفاصياالً عان مائاة ياوٍ  مان مشااركة مرتزقة 
»باالك ووتر« يف الدادوان األَمريكل السادو0ي عى 
الايَاَماان، ومدلوماٍت عن بداض مقاتليها، الذين 
لقاوا مصارَعهم عى أيدي أبطاال الجيش واللجان 
الشادبية، والندوش التال كانت تحملهاا طائرات 
الهليكوبرت لُجيَِيهم امُلنتََشالة من سااحات املدارك، 
حيث أّكد التقريُر »أّن يف اليالث من يناير املايض لقل 
عاد0ٌ من مرتزقاة »بالك ووتار« مصارَعهم، بينهم 
نقيب أَمريكال وإصابة خرني يف قصٍف صاروخل 
للجيش واللجان الشادبية، لتجماٍع لهم يف منقطة 
ذو بااب بمحاخظة تدز، ويف اليالاث والدرشين من 
شاهر 0يسامرب من عا  2015  ، لقل أحُد مرتزقة 
»الييانادرو توريناول«  »باالك ووتار« ويُدعاى 

مرصَعه خاالل قصٍف صاروخلٍّ اساتهدف تجمداً 
للغازاة يف منطقاة ذو باب بتدز، كماا لقل عد0ٌ من 
لاؤالء املرتزقاة مصارَعهم يف 18 0يسامرب 2015 

 ، يف محاولاة للتقادُّ  يف تداز 
ومن بينهم عرياف أَمريكل من 
أصول باكستانية يدعى »ااويد 
ألطااف خاان« ومرتازق آخار 
يدعاى »صموئيال بريبوتاتاناا 
راونادي«، وكان مان بني القتى 
»أبيتال  يُدعاى  إيطاايل  أيضااً 
أخريقال  َواناوب  كاربونال«، 
يدعاى »مازولاو كنياتال«، ويف 
لقال   ،  2015 0يسامرب  ل1 
أعماال  يف  املتاورِّط  األَمريكال 
»ااورج  بالداراق  إْاااَرامياٍة 

إ0غار مالونال« مرصعه وذلك يف رضبة التوشاكا 
التل اساتهدخت بااَب املندب، كما لقال قائد كتيبة 
مرتزقة »بالك ووتر« الكولومبل »كارل« مرصعه يف 
لذه الرضبة، وقبلها بيومني يف 12 0يسمرب 2015، 
لقال مرتزٌق تاباٌع لرشكة »بالك ووتار« األَمريكية 
مرصعه يف قصاٍف مدخدلٍّ اساتهدف نقطة تجمٍع 
لهؤالء املرتزقة يف منطقة كرش بمحاخظة لحج«.

وأشاار التقرياُر إىل ووصاول طائارة بوينج إىل 
مطاار عادن يف 11 0يسامرب 2015  ، كانات تقل 
0خدًة اديدًة من لؤالء املرتزقة وعد0لم ما يقارب 

200عنرص.
كماا أكاد التقريار مارصع مساؤوُل عملياات 
مرتزقة »بالك ووتر« األَمريكية، يُدعى »ماسايايس 
باكنبااه« مكسايكل الجنساية يف ابهاة الدمري 

بمحاخظة تدز.
املحللاني  بداُض  يدتقاد  أخارى،  ومان اهاٍة 
التداُقاَد  »أّن  املحّلياني  واملراقباني  السياسايني 
اإلَماَراتل اليانل الستجالب مرتزقة أاانب للقتال يف 
الايَاَمان، واختيارلم لرشكة »0اين كورب »األسوأ 
إْاااَراماً وسامدًة من رشكة »باالك ووتر« يندرج 
تحات عناوان الرغباة اإلَماَراتياة الحييياة الحكا  
قبضتها وسايطرتها األمنية عاى عدن مهما كانت 
النتيجة والجرائم التل سيقرتخها عنارص ومرتزقة 
لذه الرشكة، وذلك بدد االنفالت األمنل الذي تشهده 
املدينة، والذي وصل لذروته يف اآلونة األخرية، بسبب 
سادل السدو0ية إلخشاال النفوذ اإلَماَراتل يف عدن، 
عاى خلفية رصاع النفوذ الناشاب بينهما عى لذه 

املدينة االسرتاتيجية والحيوية«. 

جيوُش الظل، أدواٌت للهروب من العدالة 
الدولية

ماا  أّن  بالذكار،  الجدياُر 
األمنية  الارشكات  يميَّااَز لذه 
الراغباني  التماا   ويياري 
بيدماتها يف الحاروب، تأ0يتها 
لنفل املهاا  الدساكرية التل 
تؤ0يهاا الجياوش، بدياداً عان 
عياون الرقيب، وعاد  اكرتاثها 
تتام  خاال  الدولياة،  باألعاراف 
مالحقتهاا وال تدتارب أخدالهاا 
مهماا بلغات بشااعتها ضمن 
املساتدينة  الدولاة  مساؤولية 

بيدمات تلك الرشكات.
ووصفات الدكتاورة »أنجياال سانيل« الباحية 
القاناون،  كلياة  إليناوي-  اامداة  يف  األَمريكياة 
التداقاد مع لاذه الارشكات أنه »طريقاة مريحة 
لحكومة الوالياات املتحدة وغريلا مان الحكومات 
األخارى؛ للتهرب مان التزاماتهاا القانونية، بما يف 
ذلك مساؤولية حماية حقوق اإلنَْساان واملدنيني يف 
الحرب والسلم، من خالل السماح لألخرا0 والرشكات 
الياصاة، بادالً من الجهاات الرسامية الحكومية، 

أل0اء املها  الحربية نيابة عن ايوشها«.
والرئيال  املؤسال  برينال«،  »إرياك  يقاول 
التنفياذي لرشكاة »باالك ووتار«: »إنَّ خصيصة 
الحارب تضمان كفاءة عساكرية أكارب وتقلل من 
اإلساف يف اإلنفااق«. ويضياف برينل »ما نحاول 
القياا  باه لجهاز األمان الوطنل، ياوازي ما تقو  
به رشكاة خيديكل لليدماات الربيدية الحكومية، 
خنحن نقد  اليدمات نفساها بشكل أخضل وأسع 

وأرخص«.
لذا وتفيُد املرااُع واملصا0ر، أّن أول رشكٍة أمنية 
تأسسات يف الدالم لل »ووتش قار0 إنرتناشونال« 
الربيطانياة، قاا  بتأسيساها »0يفيد سارتلينغ«، 
»واون وو0لاول«، عا  1956 ، ومن املصا0خات 
الرشكاة كانات يف  أوىل مهاا  لاذه  أنَّ  الغريباة، 
الايَاَماان ملسااندة قاوات االحتاالِل الربيطانل يف 

عدن، ثم توّسدت لدول أخرى أخريقية وآسيوية.
ويدتقاُد البدُض أنَّ »االرتازاَق« ظالرٌة مرتبطٌة 
بالادول الفقارية أو النامية، حيث يقتاات البدض 
اْدث الُغرْب املنقطدة بهم  عى آال  اآلخرين أو أن الشُّ
بُل لم األقرب لهذه األعمال القذرة، لكن ذلك غري  السُّ
صحياح، خفل الواليات املتحادة مرتزقٌة مهندمون 
بشدٍر أشاقَر وعيون ملونة، وتحت مسمياٍت براقٍة 
لرشكاٍت تتناخل خيما بينها، واأل0لى أنّهم برعاية 
الحكوماة األَمريكية، التل تحتضاُن لذه الرشكات 
وتتداقاُد مدها بال وتحميها من املالَحَقاة الدولية، 
ابتاداًء برخض الواليات املتحادة وبريطانيا التوقيع 
عى االتفاقياة الدولية التل تجاّر  أعمال املرتزقة، 
التل أقّرتها األَُماام املتحدة يف، الرابع من 0يسامرب 
1989  ، واملدروخاة با »االتفاقية الدولية ملنالضة 
تجنيد املرتزقة واستيدامهم وتمويلهم وتدريبهم«، 
واّرمات ُكّل مرتازق وكل مان يقاو  بتجنياد أو 
استيدا  أو تمويل املرتزقة، كما حظرت عى الدول 
تجنيدلم واساتيدامهم، إذ ال يتمتع املرتزق بوضع 

املقاتل أو أسري الحرب.

مرتزقٌة متوحشون ُجـــُدد، ُيَعّدون األسوَأ واألقذَر في الواليات المتحدة، تتعاقد معهم 
اإلَماَرات للقتال بالنيابة عنها في الـَيـَمـن، بعد هروب مرتزقة »بالك ووتر« وهزيمتهم 
أمام شراسة وصالبة المقاتل الـَيـَمـني، ومراقبون يعتقدون أن االعتماَد اإلَماَراتي على 

جيوش الظل، َأْسَبـابه الرغبة في تثبيت نفوذها بعدن، والتهرب من العدالة الدولية.

 »روبريت كول«: »يتم غسيل أدمغتنا وبرمجتها؛ لنتحول إىل َقَتلة محرتفني، نعمل 
بطريقة: »أطلق النار أوالً ثم فكر الحقًا«.

 مراقبون: رغبة اإلَمارَات السيطرة األمنية على عدن مهما كانت النتيجة والجرائم التي 
سيقرتفها عناصر ومرتزقة هذه الشركة!

 مصادر: من املصادفات الغريبة، أنَّ أوىل مهام أول شركة مرتزقة عاملية كانت يف 
ال�َي�َم�ن ملساندة قوات االحتالِل الربيطاني يف عدن

 »خورخي دا سيلفا«: 
»تباً لكم، ملاذا لم 

تخربونا أننا سنذهب 
للقتال يف الجحيم، وأن 

فرصة املوت أكرب من 
الفرار«.

 »غلوبال بوليسي 
فورم«: داين كورب، وصمُة 

عاٍر يف التَّأريخ اأَلمريكي 
ألنشطتها القذرة وأساليب 

العنف التي ينتهجها 
العناصر العاملني فيها.
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داعش.. هكذا َأْصَب��ح لدى العرب قضية أخرى ليست فلسطني 
  - إبراهيم السراجي:
إقارتن نشااُط تنظيام القاعادة يف الادول 
الت الياراية سياساياً  الدربية بذرائِع التدخُّ
وعساكرياً، وذلك منذ ما بدد تأسيسه عى يد 
الواليات املتحدة ملوااهة االتحا0 السوخيتل يف 
أخغانساتان، ومع مواة الربيع الدربل ظهر 
تنظياُم 0اعاش بشاكل مفااائ بإمكانيات 
عساكرية ومالياة ضيماة وتواُخاد سالل 
للمقاتلاني امللتحقاني بصفوخه مان ُكّل 0ول 
الدالام إىل ساوريا والدراق وليبياا وبددلا إىل 
مارص والايَاَمان وغريلما وماع ظهور لذا 
التنظيام الاذي تتضاح عالقتاه بامليابارات 
الغربية ظهرت 0عاوى تقسيم الدول الدربية؛ 
باعتبارلا املرحلة التالية للوضع الذي أحدثته 

القاعدة. 
وإىل ما قبل تلك املرحلتني كان الغرُب وعى 
رأساه أَمرياكا وبريطانيا يجادون صدوبًة يف 
الفلساطينية وإْخااَرااها  القضياة  تدويام 
مان الوعال الدربال واإلْساااَلمل باعتبارلا 
قضياة مرَكزياة ووحيدة والشاغل الشااغل 
للشادوب الدربية واإلْساااَلمية، وقد استيمر 
الغارُب وإسائيال وااو0 القاعادة و0اعاش 
بشاتى األشكال، خميالً يقد  0اعش والقاعدة 
أنموذَاني لإلْاااَرا  وأسااليب بشادة للقتل 
باسام اإلْساااَل  تجدل اإلْااااَرا  اإلسائييل 
يرتااُع يف الوعل الدربل واإلْسااَلمل؛ باعتبار 
الكياان الصهيونال رائَد اإلْااااَرا  إىل اانب 
الادور األََساااايس لهذين التنظيماني اللذين 
ارى توظيفهما إلضداف الدول الدربية سوى 
بيلل ماربرات وإن كانت والية للتقسايم أَْو 
إل0َْخااال الجيوش الدربل )الجيش الساوري 
مياالً( يف حروب اساتنزاف تاؤ0ي إلضداخها، 

ولو لدف إسائييل مدلن.

• داعش.. النشأة املشبوهة من 
دهاليز املخابرات اأَلمريكية

ال يمكاُن توصياُف وتحدياُد املهماة التال 
اضطلاع بهاا تنظيم 0اعش إال بالكشاف عن 
عالقته املشابولة منذ النشاأة مع امليابرات 
األَمريكية، ولال مهمة التقسايم تزاُمناً مع 
التلميحاات ومن ثام الترصيحاات األَمريكية 
الداراق،  لتقسايم  هااٍت  تواُّ التال كشافت 
وانتقلت لذه الترصيحاُت األَمريكية لتشامل 
ُكلَّ الادول التال نشاطت خيها 0اعاش، حيث 
َح وزياُر الياراية األَمريكل قبل أيا  عن  رصَّ
خيار تقسايم ساوريا إذا خشال اتفااُق وقف 
إطاالق النار وقبلها كان الحديث عن تقسايم 
ليبياا، ولو مارشوع قائام، وأماا الايَاَمان 

خيظهر لذا املرشوع يف مرشوع األقاليم. 
يف منتصف أكتوبر مان الدا  ل201 أارت 
مجلة »انفورميش كلرييخ لاول« األَمريكية 

حاواراً مع اليباري األَمريكل الشاهري )وليا  
أنجادال( ويقاول خياه: »إن عصاباة 0اعش 
اإلْرَلااابياة التل يرمز إليها يف الغرب باسام 
ISIS مكوناة من إْرَلااابياني 0ربتهم أَمريكا 
ااة يف الجياش  عان طريال القاوات الَياصَّ
األَمريكل واساتدملتهم كوسيلة ليلل خوىض 
تمكان مان إنَْشاااء 0ولاة 0ينياة مبنية عى 
الرشيدة اإلْساااَلمية عى غرار 0ولة اليالخة 
مصلحاة  لحسااب  الساالفة  اإلْساااَلمية 
الدساكرية األَمريكياة التال اندمجت يف لذه 

الدملية ملدة حقبة كاملة«.
ما قاله اليبري األَمريكل ليل ساوى ازء 
مان سلسالة طويلاة مان الحقائال التل تم 
الكشاُف عنها عن الدالقة بني أَمريكا و0اعش 
وعالقة النظا  السادو0ي والقطري والرتكل 
بتمويال و0عم التنظيم سياساياً وعساكرياً 
وتجارياً أيضاً، ولكن ما يهمنا لنا لو تحديُد 
الحالة التل أوادلا 0اعش يف املنطقة الدربل، 
ولل حالاة الرصاع الطائفال، ولو ما يؤ0ّي 
إىل خارز عى لاذا األََساااال خيماا الجرائم 
البشادة من قبال التنظيم والتطهاري الدرقل 
الذي يمارسه يفرتض أن يواَد ر0 خدل مماثل 
ينتاج يف نهاية املطاف رصاع 0موياً كبرياً عى 
أََساااال طائفال يفاي إىل باروز 0عاوي 
التقسايم الطائفية، ولاو ميطط قديم كان 

يحتااج إلرلاصاات لطرحاه عاى الطاوالت، 
ولو ما حدث خدالً وأَْصبَااح موضوعاً قائماً. 

• صناعة اإلْرَه��اب وتغييب القضية 
الفلسطينية 

بظهوِر 0اعش امليّطط له مسبقاً أَْصبَااح 
لدى الشادوب الدربية لموٌ  تالمسها بشكل 
مباارش وأخطااٌر محدقاة، وبدضهاا أخطار 
والداراق  ساوريا  يف  حادث  كماا  محققاة، 
مان ارائام ذباح وتطهاري عرقال وتهجاري 
راح ضحيتهاا مئاات اآلالف ِمان الدراقياني 
والسوريني، وامتد لذا الهمُّ ليصل إىل الايَاَمان 
وليبياا، ومان لاذا املنطلال ينجاح امليطط 
األَمريكل اإلسائييل بأيٍد عربية )السادو0ية- 
قطر( وإْساااَلمية )تركيا( يف تغييب القضية 
الفلساطينية، إذ لام يُداد بإماكان الشادب 
الساوري )ميالً( أن يضع خلساطني عى رأل 
أولوياته، ولو يوااه خطراً أكربَ يهد0 واو0ه 
وحضارتاه ومجتمداتاه )انتهات مجتمدات 
بكاملهاا عى ياد 0اعش يف ساوريا(، ولو ما 

ينطبل عى الدرق وغريه. 
وإذا كان ذلاك لاو تأثري الوااو0 الداعيش 
غاري املبارش عاى القضية الفلساطينية خإن 
التنظياَم كان له إساهاٌ  مبارش يف ذلك عندما 

اساتهدف الفلساطينيني يف مييام الريماوك 
بسوريا وارتكب ارائَم خظيدة لناك.

الفلساطينل عصاا   الدكتاوُر  ويكشاف 
مهااماة  مان  0اعاش  عان لادف  شااور 
املييمات الفلسطينية بالقول: »إنه يسدى إىل 
إنهاء الواو0 الفلسطينل يف املييمات حتى ال 
تظل شالدة عى الجريمة اإلسائيلية، واو0 
املييمات الفلساطينية يدترب ركناً أََساااسياً 
للحفااظ عى القضياة الفلساطينية حية يف 
وادان الدرب واملسالمني والدالم الحر، ولكن 
»0اعاش« وبداض األنظمة الدربياة يريدون 
التيلاص مان املييماات؛ مان أاال رضب 
القضية الفلساطينية وإساقاط حال عو0ة 

الالائني إىل خلسطني«. 
ويقد  0اعش خدمًة إلسائيل إلْخااَرااها 
باإلْااااَرا   وربطهاا  الدربال  الوعال  مان 
والتطهاري الدرقال عندماا يتفنان التنظيام 
يف ابتاكار ُصاَور أَْكيَاار خظاعاة يف ارتاكاب 
الجرائام وخلل صورة مييفة عن املسالمني 
وعقائدلام، وحول ذلك يقاول مفتل القدل 
الشايخ محمد أحمد حساني: »أناا عى يقني 
من أن 0اعش لل أ0اٌة صهيونيٌة وأن املوساا0 
يقاُف خلَفاه وال شاك أن أحاَد األلاداف من 
تأسايل 0اعش لو تشاويه صورة اإلْسااَل  
ونرش )اإلْساااَل  خوبيا( عى مساتوى الدالم 

خضال عن حارف البوصلة عن 0عام املقاومة 
الفلساطينية والتساويل للحروب األللية بني 

املسلمني بهدف استنزاف طاقاتهم«.

• إسرائيل: داعش باقية حتى 
تنفيذ الشروط 

باني الحاني واآلخر يياُرُج املساؤولون يف 
الكيان الصهيونل ولام عى 0راة عالية من 
اليقاني أن لزيمَة 0اعش لان تُصبَح واقداً إال 

بحل القضية الفلسطينية. 
َحاااّل  خاإن  اإلسائيايل  املنظاور  ومان 
القضية الفلسطينية يأتل بالقبول باإلمالءات 
اإلسائيلية والحدو0 التال تدلن عنها للقبول 
بالحال، إَضاَخاة إىل أن لاذا الاَحاااّل يف نظر 
إسائيال يجاب أن يفارز 0ولاة خلساطينية 
منزوعة الساالح وبادون حل الداو0ة ملاليني 

الفلسطينيني يف الشتات. 
وتأكيداً لذلك تقوُل رئيسُة حزب »لتنوعا« 
تسايبل ليفنال، التل شاغلت منصاَب وزير 
خاراياة الكيان الصهيونل يف حكومة أوملرت 
إناه ال يمكان التغلب عاى تنظيام »0اعش«، 
الذي يحاربه التحالف الدويل برئاساة الواليات 
املتحدة، من 0ون َحااّل القضية الفلسطينية، 
وأنه ال يمكان أن تطبع »إسائيال« عالقاتها 
مع الدول الدربية من 0ون اساتئناف الدملية 

السياسية بني »إسائيل« والفلسطينيني.
ولناا ال يحتااج األمار للتوقف َكيارياً عند 
الساؤال الاذي يقول: ملااذا ال يمكان أن يهزَ  
الداَلُم تنظيم 0اعش ما لم يتم َحاالُّ القضية 
الفلساطينية عى الطريقة اإلسائيلية؟ حيث 
يمكان االساتنتاج بساهولة أن الترصيحاات 
ترصياح  وبينهاا  واألَمريكياة،  اإلسائيلياة 
)ليفنل(، لل عبارة عن تهديدات واشرتاطات 
تقاول إن 0اعاش ساتظل تمارل نشااطها 
التدمريي واإلْاااَرامل يف الدول الدربية حتى 

يتم القبول بالرشوط اإلسائيلية. 
ماا يقّدُماه تنظيام 0اعاش مان خدمات 
متداد0ة للكيان الصهيونل ساواء يف إضداف 
الدرب وخلل رصاع طائفل تيطو به إسائيل 
التوسادل  مرشوعهاا  يف  لألماا   خطاواٍت 
مقارناًة  اإلْاااَرامياة  صورتهاا  وترتاَااُع 
بإْاااَرا  تنظيم 0اعاش اإلارامل، وكل ذلك 
يف مجموعاه يغيّاب القضياة الفلساطينية، 
0اعاش  عملياات  إن  القاول  يكفال  وربماا 
التال امتادت ملدظم الادول الدربياة وتداظم 
نشااطها يف 0ول ما تساميه إسائيال )الدول 
الدربياة غري املدتدلاة( والتل تكانُّ إلسائيل 
الداداء، ولام يحدث أن اساتهدف 0اعاش أيَّة 
مصلحاة إسائيلياة 0اخال األََرايض املحتلاة 
أَْو خاراهاا، خيما لم يرتك 0ولاة عربية )غري 
مدتدلاة( باملفهو  اإلسائييل وبدض املدتدلة 
منها بنفال املفهو  إال وارتكب خيها أبشاع 

الجرائم.

صحافة العدو الصهيوني: إسرائيل تعرض مساعدَة السعودية يف حربها على ال�َي�َم�ن
  - متابعات:

تسااِعَد  أن  ائيْاَل  إلْسَ يمكاُن  كياف 
اُداْو0يَّة يف حربها عى الايَاَمان بالتزامن  السُّ

مع إخفاقات الرياض؟
ائيْال، مع   ساؤاٌل ال يياريُ الدلشاَة يف إْسَ
تنامال الدالقاات باني الجانباني، وخقااً ملاا 
كشافته التقاريُر الدربية املنشورة أخرياً، ويف 
ظال الدعاوة الصا0رة عان رئيال الحكومة 
ائيْلياة، بنياماني نتنيالاو، إىل رضورة  اإلْسَ
إخاراج الدالقات مع 0ول »االعتادال الدربل« 

من الُغَرف املغلقة إىل الَدااَلن.
باألمال القريب، كشافت وساائُل اإلعال  
الدربية عان التطاور املتنامال للدالقات مع 
ائييْل رخيع  ااُداْو0يَّة وعن زيارة وخاد إْسَ السُّ
املساتوى إىل الرياض.. الكشف الذي ااء بدد 
مصا0قاة الرقابة الدساكرية علياه من 0ون 

نرش التفاصيل، ليل مساتبدداً أنه استكمال 
لزيارات سابقة، بحسب ما أشارت إليه القناة 
الداارشة الدربية، لدخاع الدالقاات قدماً بني 
الجانباني، والبحاث يف »املصالاح املشارتكة« 

والدمل البينّل ضد »األعداء املشرتكني«.
عاى  ااُداْو0يَّة  السُّ والحارب  الايَاَماان 
الايَاَمانياني، لماا إحدى القضايا املشارتكة 
اُداْو0يَّة  ائيْل أن تسااعد السُّ التل يمكن إلْسَ
خيهاا، خصوصااً يف ظال إخفاقاتهاا وتداذر 
تحقيقهاا نتائاج يف امليادان الايَاَمانل. لذه 
لل خالصاة املقارباة الصا0رة عان الباحث 
ائيْايل يف مدهد واشانطن، ناداف بوليك،  اإلْسَ
صحيفاة  يف  األول(  )أمال  ور0ت  كماا 
»يديداوت أحروناوت«. بولياك أكَّاَد أن مجاَل 
املساعدة »قائٌم بالفدل«، »عى خلفية اليربة 
ائيْلية الواسادة يف حربها ضد حزب الله  اإلْسَ
وحركة حمال«. وبحسب بوليك، ترمل لذه 
ااُداْو0يَّة من الدخاع  املساعدة إىل »تمكني السُّ

عان حدو0لا يف وااه الحوثياني، وبإمكانها 
ائيْل«. االستدانة بإْسَ

َل الدساكري  ويشاري الباحاث إىل أن التدخُّ
السادو0ي يف الايَاَماان الاذي أُنفقات علياه 
أماوال طائلة، »تسابب بيساائر خا0حة اداً 
يف صفوف السادو0يني، رغم أن لذه اليسائر 
ال تحظاى بتغطية إعالمية باارزة«. وقال إن 
»مدظام لذه اليساائر لحقت بالسادو0يني 
عاى الحدو0 مع الايَاَمان، ولل تحّديات غري 
ائيْل  مسابوقة عاى لاذه الجبهاة، إال أن إْسَ
تحديداً، الرشيكة غري التقليدية، يمكن لها أن 

تمد يد الدون يف موااهة لذه التحديات«.
الباحاث  بحساب  ائيْال،  إْسَ بإماكان 
بيرباتهاا  الجياش  تازّو0  أن  ائيْايل،  اإلْسَ
املرتاكمة عرب السانني يف حربها املتواصلة مع 
حركة حمال وحزب الله: تكتيكات التصدي 
موااهاة  الحادو0؛  عارب  التسالل  لدملياات 
الكمائن املضا0ة للدروع؛ وساائل تكنولواية 

وخاربات موااهاة التهدياد الصاروخل عى 
أنواعه، ولل خربات يمكن أن تتشااركها مع 

السدو0يني.
ائيْلياة  ويارى الباحاث أن املسااعدة اإلْسَ
الايَاَماان مان  للسادو0ية يف حربهاا عاى 
ائيْل،  شاأنها أن تداو0 بفائدة كبرية عاى إْسَ
ااُداْو0يَّة يف  ائيْال والسُّ خا»التداون باني إْسَ
مجاال القتال الاربي، والحماياة الفدالة ضد 
الهجماات، سايدززان مساتوى التداون بني 
الجانبني، ويشاكالن منصة لتداون مستقبيل 
يف مجااالت أخارى، أحدلاا الدمال املشارتك 
عاى إحباط عملياات تهريب أسالحة إيرانية 
عرب البحار األحمر إىل حزب اللاه، أو التداون 
االستيباري ملوااهة نشااطات خيلل القدل 

وحزب الله يف املنطقة عموماً«.
أما يف املجال االسارتاتيجل، خيؤكد الباحث 
أن للتدااون الدساكري يف الايَاَماان خائادة 
ائيْلية  أخرى ترتاد إيجاباً عى املصلحاة اإلْسَ

يف السااحة الساورية، خصوصااً ماع تزاياد 
التدخل السادو0ي يف سوريا، مشاد0اً عى أن 
ائيْل التل تملك تأثرياً محدو0اً عى طاولة  »إْسَ
املفاوضات إزاء سوريا الجديدة، بإمكانها أن 
اُداْو0يَّة، كل  تساتغلَّ عالقاٍت أخضل مع السُّ
تكون رشيكة يف صوغ املستقبل السوري«.

إال أن الباحاَث يضُع يف مقابال ذلك رشطاً 
ائيْلية. ويشري إىل  الزماً لتحقيل املصلحة اإلْسَ
ائيْل يف الحرب  أن مان األخضل أال تتدخاَل إْسَ
ااُداْو0يَّة، بشاكل  الايَاَمانياة إىل اانب السُّ
عَلنال، ذلك أنَّ »االنتقا0 الادويل للرياض حول 
الحارب يف الايَاَمان آخاذٌ يف االز0يا0، ويفّضل 
اُداْو0يَّة  ائيْل نفسها يف ركب السُّ أال تضع إْسَ

يف لذا املجال«. 

* نقاًل عن جريدة األخبار
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  - رشيد الحداد:
نجحات األاهزُة األمنيُة واللجاُن الشادبيُة عى 
مدى األشاهر املاضية مان عمر الُداااْدَوان بوقف 
نشااط تهرياب امليادرات واالتجار بهاا عى طول 
الرشياط الحدو0ي مع 0ولة الُداااْدَوان يف املنطقة 
الشامالية والغربية والتل اتيذتها ماخيا امليدرات 
الداملياة خاالل السانوات املاضية َمْدارَباً لتجارتها 
املحّرمة 0ولياً إىَل أْساَواق مملكة الددو والتل تلقل 

رواااً كبرياً خيها.. إىل التفاصيل:ا 
بكل ثقاة تتحادث األَْرَقااااا  عان انتصارات 
أُْخاااااَرى حققتها الجهات األمنياة يف املديريات 
الحدو0ياة ملحاخظتال صندااء وحجة عاى تجارة 
والحشايش«،  »ميادرات  أَْو  األخارض  الذلاب 
خالدرشاُت من عمليات التهريب احبطت يف مناطل 
باقام ومجزر وكتاف والصفاراء َوغمر ويف مناطل 
عالام وحرض وعبل خالل الفارتة املاضية ووخل 
التقديرات خاإن القيمة التقديرياة للميدرات التل 
ضبطت واتلف ازء كبري منها تقدر بأَْكيَار من 50 

مليون 0والر.

ضبط 8.1  طن 
ضبطات األاهزة األمنياة واللجان الشادبية 8 
أطنان و183 كيلو من امليدرات والحشيش و0ل15 
قرصاً وكرسااً مان امليدرات يف املناطال الحدو0ية 
الكمياات  وبلغات  واحاة،  صدادة  بمحاخظتال 
املضبوطة مان قبل راال األمن واللجان الشادبية 
يف عاد0 من مديرياات محاخظة صدادة لوحدلا 5 
أطناان و592 كيلاو، كما تم ضباط 2 طن و5930 
كيلاو يف املديرياات الحدو0ياة الواقداة يف نطااق 
محاخظة حجة باإلَضاَخاة إىَل ضبط ل2 كيلواراماً 
من الحشيش اليارال يف مديرية عبل بمحاخظة 

حجة.

إْحَب�اط تهريب طن 
بداد عادة أيا  مان إقادا  طاريان الُداااْدَوان 
السادو0ي األَمريكال باساتهداف سايارتني كانتا 
تحمال 500 كيلاو مان امليادرات والحشايش يف 
نفل املنطقاة بدد 0قائل مان إْحبَااطها وأ0ت إىَل 
تدمري السايارتني وإْحَراق الكمية، ضبطت األاهزة 
األمنية واللجان الشادبية األُْسبُْوع املايض طناً من 
ما0ة الحشايش بمديرية باقم الحدو0ية بمحاخظة 

صددة.
 وأوضح مصدر أمنل بصددة أن األاهزة األمنية 
واللجان الشدبية ضبطت أَْكيَار من 1000 كيلو من 
ما0ة الحشايش أثناء تواهها إىَل اململكة السدو0ية 
عرب مديرية باقام الحدو0ية، وأشاار إىَل أن الكمية 
كانت محملة عى ثالث سيارات إالَّ أن لمَة ويقظة 
األاهازة األمنياة واللجان الشادبية كشافت لذه 

الكمية وتم ضبطها. 

َأْكَث�ر من عملية 
وخالل النصف األول مان يوليو املايض ضبطت 
األاهازة األمنياة بالتداون ماع اللجان الشادبية 
62ل كجام من ما0ة الحشايش امليدرة يف عمليتني 
منفصلتاني يف نقطة عاني الواقدة يف نطاق مديرية 

كتاف الحدو0ية بمحاخظة صدده.
 وقالت األاهزة األمنية بأنها ضبطت شيصني 
كاناا يقوماان بدملياة تهرياب لاا 99 كيلاو من 
الحشايش امليدرة يف نقطة عني أَثْنَااء محاولتهما 
نقل الكميات إىَل األََرايض السادو0ية، كما تم ضبط 
شايصني آخريان كاناا يساتقالن سايارة يف ذات 
النقطة وبحوزتهما 363 كيلو من ما0ة الحشايش 
امليدرة، ولما عى متن سايارة ناوع ايب مو0يل 
ل8  يف نفال النقطاة، وبدد عدة أَيّاا  وتحديداً يف 
اليامن من يوليو املايض احبطت األاهزة األمنية يف 
محاخظاة صدده عملية تهرياب 75 كيلو من ما0ة 

الحشيش امليدرة يف نقطة عني.
 وقالات األاهزة األمنية يف صدادة: إن املتهم يف 
الدملياة كان يف طريقاه لتهريب كمية الحشايش 

املضبوطة إىَل السدو0ية.
وكانت قد ضبطات يف يونيو املايض 251 قرص 
حشايش يف أَْربَاااع عملياات ضباط منفصلاة يف 
مديريتال باقم ومجزر بمحاخظة صددة، وضبطت 
األاهازة األمنياة بالتداون ماع اللجان الشادبية 
أواخار أغساطل املاايض 50 كيلاو ارامااً مان 

الحشيش امليدر بمديرية مجز محاخظة صددة.
وبماا أن اليََمن تحولت إىَل منفاذ عبور لتهريب 
امليدرات إىَل السادو0ية خاإن أَنْاَواعااً متدد0ة من 
امليدرات والحشيش ألقل القبض عليها يف املناطل 
الحدو0ية الشامالية الغربياة بني اليََمان واململكة 
السادو0ية، ويف الا 12 مان حزيران ضبط الجهات 
األمنياة )610( كرسااً مان الحشايش الياراال 

املياّدر عى متن سايارة من نوع 0يناا زيزو كانت 
تحمل موا0اً غذائية.

تنامي نشاط التهريب 
من خاالل النجاحاات التل حققت عاى ماخيا 
امليادرات تباني تصاعد نشااط عملياات التهريب 
التال تقاو  بها عصاباات عرب الرشياط الحدو0ي 
لليََمان مع السادو0ية أواخر الداا  املنرص ، حيث 
احبطت الجهات األمنية واللجان الشادبية تهريب 
كمياات كبارية مان امليادرات والحشايش، منها 
إْحبَاااط عملياة تهرياب وتام ضباط 750 كيلاو 
حشايش عى متن سايارة خاالل عملياة تفتيش 
يف النقطاة األمنياة بمنطقاة الدطفاني بمديرياة 
كتاف كانات يف طريقها إىَل السادو0ية، كما ضبط 
يف نفال الشاهر 55 كيلوارامااً مان الحشايش 
كانت 0اخال منزل بمديرياة باقام باإلَضاَخة 509 
أقراص حشايش يف نقاط أمنياة متفرقة يف ُكلٍّ من 
مديرياة مجز والصفراء وَغمر وصددة املدينة، وتم 
احتجاز 6 متهمني من املتورطني بتجارة امليدرات، 
وضبطت الجهاات األمنية واللجان الشادبية يف آل 
11 مان نوخمارب املايض سايارتني كانتاا يف مهمة 
تهرياب حشايش بنقطة عاني بمحاخظاة صدده، 
وتمت إحالتها مع املتهماني إىَل الجهات املدنية مع 

امليدرات التل تم إلقاء القبض عليها.

حّجة: تأمني الشريط الحدودي 
ويف مقابال النجاحاات التال تحققات يف عاد0 
مان مديرياات صددة تمكنات األاهازة األمنية يف 
محاخظة حجة الشهر املايض من ضبط 100 كيلو 
حشايش كانت يف طريقهاا إىَل السادو0ية، وكانت 
األاهازة األمنياة واللجان الشادبية قاد نجحت يف 
الحاد من عملية تهرياب امليدرات ومناع تهريبها 
إىَل السادو0ية، حياث أْعلنت عن إْحبَاااط عد0 من 

الدملياات الدا  املايض، وأخا0ت أَن األاهزة األمنية 
واللجاان الشادبية ضبطات يف 0يسامرب املايض يف 
مديرياة عالم التابداة ملحاخظة حجاه 200 كيلو 
ارا  مان الحشايش اليارال، َوأخاا0ت األاهزة 
األمنياة أَن عملياة الضباط تمات بجاوار الشابك 
الحدو0ي مع السدو0ية وإنه كان مدداً للتهريب إىَل 

0اخل األََرايض السدو0ية.
ويف ذات الشهر تمكنت األاهزة األمنية واللجان 
الشادبية بمحاخظاة حجة مان إْحبَاااط محاولة 
لتهريب 150 كيلو ارا  من ما0ة الحشايش كانت 
يف طريقها إىَل السدو0ية، وضبطت األاهزة األمنية 
يف ذات الشاهر ويف نفل املحاخظاة 60 كيلواراماً 
من الحشيش اليارال كانت مدخونًة بداخل إحدى 
املازارع يف مديرية حرض الحدو0ياة، وأخا0 مصدر 
أمنال أَن الرشياط الحادو0ي يف محاخظاة حجاة 
تام تأميناه تََماماً من أياة محااوالت تهريب ملاخيا 

امليدرات.

إتالف 5، 3 طن 
يف أَْربَاادة أشهر خقط من الدا  2015 ضبطت 
الجهاات األمنياة بالتداون مع اللجان الشادبية يف 
عاد0 مان مديريات محاخظاة صدادة 3200 كيلو 
مان امليادرات وبداد التحزياز واتياذ االااراءات 
القانونياة أتلفات الجهاات األمنياة والقضائية يف 
محاخظاة صدادة يف نيساان املاايض 3، 2 طن من 
امليادرات، باإلَضاَخاة إىَل كيلو واحد مان امليدرات 
مان ناوع )الهريويان(، ويف أواخر نوخمارب املايض 
أتلفات الجهاات األمنياة والقضائياة يف محاخظة 
حجة 2 طن من ما0ة الحشايش، وأكد مصدر أمنل 
يف املحاخظاة أَن الكمية املتلفاة ضبطت يف عمليات 
متفرقة يف املناطل الحدو0ياة باملحاخظة بالتداون 
ماع اللجان الشادبية وكانت يف طريقهاا للمملكة 

السدو0ية.
أارب أحد أمراء آل سدو0 قبل يوَمني إىَل املغامرة 
ااة يف مطار بريوت الدويل  بشاحن طائرته الَيااصَّ
بكمياات كبرية مان امليادرات إالَّ أن رشطة املطار 
أوقفت األمري قبل إقالع الطائرة متلبسا بالجريمة.

أمراء البانجو 
النجاحاات التل حققها أَبَْطااال األمن واللجان 
الشادبية والجيش عى شابكات تجاارة امليدرات 
األْسااَواق  يف  خانقاة  ميادرات  بأزماة  تساببت 
السادو0ية وأااربت أماراء البانجاو والكبتااون 
عاى ختاح نشااط التهريب عارب الحادو0 األر0نية 
واساتيدا  الطريان امللكال يف تهرياب امليدرات.. 
ولدال خضيحاة محاولاة تهرياب خمساة أطنان 
اااة لألمري  مان امليادرات عارب الطائارة الَيااصَّ
عبداملحسان بن عبدالدزياز والتل أحبطت يف مطار 
باريوت قبل إقالعهاا واحتجاز السالطات اللبنانية 

للطائرة وامليدرات واألمري السدو0ي ليري 0ليل.

�سبط كميات كربى من �ملخدر�ت و�حل�سي�ش يف �ل�سريط �حلدودي لدولة �لعدو 
 أمراء الكبتاجون يف أزمة بعد إْحَب�اط تهريب َأْكَث�ر 
من 8 أطنان من الذهب األخضر يف صعدة وحجة 

أسعار صرف العمالت 
مقابال  الدماالت  أسادار رصف 

الريال اليمنل يف السوق املحيل 
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 للعلم 
طريان اليمن 

مكسور الجناحات!!
يف مختل�ف دول العالم تحّول�ت رشكاُت الطيران 
من رشكات محلية إَل دولية وارتفعت رؤوُس أَْمَوالها 
من الماليين إَل المليارات، ولكن رشكة طيران اليََمنية 
المس�يطر عليها م�ن قبَل الس�عودية بموجب رشاكة 
يكتنفها الغموض حت�ى اآلن ترتاجع جودة خدماتها 
وأس�طولها الج�وي، فاليََمني�ة الرشك�ة الوحي�دة يف 
المنطق�ة الت�ي تعتم�د ع�ى اس�تئجار طائ�رات من 
رشكات دولي�ة، فمثالً يف عام 1956م كانت الخطوط 
الجوية اليََمنية تقوم برحالت يومية إَل تعز وصنعاء 
والحدي�دة، ومحطات إقليمية مثل جيبوتي وأس�مرا. 
وبعد رشاء أَْرَب��ع طائرات من نوع داكوتا، وأضافت 
رح�الت داخلية إضافي�ة إَل ُكلٍّ من البيضاء، وعبس، 

والجوف، ومأرب، وكمران.
كما عّززت اسطولها عام 196 بطائرتين أُخريين 
من ن�وع دي يس 6 مع ودّش�نت رحل�ة مبارشة بين 
صنع�اء والقاه�رة، ويف الع�ام 1973 ب�دأت مرحلة 
جدي�ة م�ن التط�ور، تمث�ل يف اس�تئجار الرشكة من 
الخطوط الجوية الربيطانية طائرتي من طراز بوينج 
727. وبع�د انته�اء عقد اإليجار لهاتي�ن الطائرتين، 
اس�تأجرت الرشك�ة ث�الث طائرات بوين�ج 727 من 
الخط�وط الجوي�ة العالمية لتس�يير خط�وط دولية 
حيث تم دعم شبكة العمل بمحطتين هما أثينا وروما. 
وبحل�ول نهاي�ة الع�ام 1976 اس�تطاعت الخطوط 
الجوي�ة اليََمنية أن تعزز أس�طولها بطائرة من طراز 

بوينج 200-737 .
ومع نمو نشاط الرشكة دخلت السعودية يف يوليو 
من العام 1978، كرشيك رسمي يف الرشكة وتم تغيير 
اس�م الرشكة إَل اليََمنية )الخط�وط الجوية اليََمنية(، 
وذلك خالل قيام رشاكة تساهمية بين اليََمن وحكومة 
المملك�ة العربي�ة الس�عودية؛ بحيث يك�ون نصيب 
اليََم�ن فيها %51 مقابل %49 للس�عودية، ويرشف 
عى أنش�طة الرشك�ة مجلس إدارة يمني – س�عودي 
مش�رتك، وع�ى الرغ�م من نش�اط رح�الت الرشكة 
خارجي�ة وتعزي�ز اس�طولها أواخ�ر الع�ام 1979 
بأَْرَب���ع طائ�رات جدي�دة من ط�راز بوينج 727-

200، كم�ا تس�لمت يف عام 1980 تس�لمت طائرتان 
من ط�راز داش 7. ولذلك غطت رح�الت اليََمنية منذ 
تل�ك اآلونة ما يقرب من 23 محطة تش�مل 3 قارات: 
آس�يا، وافريقيا، وأوروبا، إلاَّ أنها حالياً مدمرة َتَماماً 
ول تمتل�ك س�وى عدة طائ�رات متهالك�ة وطائرات 

مستأجرة.
 والغري�ب يف األمر أنه ويف عام 1990 بعد تحقيق 
الوح�دة تم دمج رشك�ة دي واي )الخط�وط اليََمنية 
الجنوبية سابقاً( مع الخطوط اليََمنية )اليََمن الشمايل 
س�ابقاً( يف 15 ماي�و 1996 وال�ذي أثم�ر يف تعزيز 
أس�طول رشكة اليََمنية الجدي�دة بطائرتي من طراز 
بوين�ج 737 –100 واثنت�ان من ط�راز داش7، وقد 
امت�دت خدماته�ا داخلي�اً ودولياً ولكن ظلت نس�بة 

السعودية يف الرشكة ثابته رغم الندماج. 
والغري�ب يف األم�ر أَن رشاك�ة آل س�عودي التي 
احتكرت ُكّل يشء حتى اجواء اليََمن باتت محتكرة فال 
يمك�ن ألي طيران جديد أَن يدخ�ل إلاَّ بعد موافقتها، 
ولذل�ك تجاوزت الرشاك�ة التي مدد له�ا عام 2002 
���ة تقدمت  الس�يادة، ف�� 11 رشكة طي�ران َخ�اصاَّ
بطل�ب الحص�ول عى تراخي�ص فوقفت الس�عودية 
حجرة عثرة أمام الس�تثمار المحيل يف النقل الجوي، 
وع�الوة ع�ى ذلك عم�دت إَل تدمي�ر رشك�ة اليََمنية 
تدمي�راً ممنهج�اً، فالرشك�ة األول العامل�ة يف النقل 
الج�وي مديونة حت�ى اآلن وجناحاتها مكرسة بفعل 
الرشاك�ة مع عدو أرعن يعمل عى تدمير اليََمن والنيل 

من مصالحه بشتى الطرق.
 وما يثير التس�اؤل أَن رشكة الخدم�ات األَْرضية 
يف المطارات تابعة لليََمنية وبالرشاكة مع الس�عودية 
كما س�مح قبل عدة سنوات بإْنَش��اء رشكة السعيدة 
للنقل الداخ�يل، وكانت النتيجة أَن الس�عودية رشيٌك 
أََس���ايس فيها والقرار يعود له�ا يف مجلس إدارتها، 
وقب�ل أَن تقلع الرشكة التي عملت لس�نوات بطائرات 
قديم�ة تم اس�تئجارها م�ن رشكات فرنس�ية بمبالغ 
زهي�دة وأضيفت مبالغ مالي�ة كبيرة فوق ذلك ألناس 

محدودين يف الرشكة حتى ل يقوم لها قائمة. 

إستمرار املحاوالت البائسة الستهدف 
استقرار َأْس��َعار صرف العملة الوطنية 

  - خاص:
تزامناً مع خشال تحالاف الُدااْدَوان 
عساكرية  نجاحاات  أيَّاة  تحقيال  يف 
يواصل الُداااْدَوان وأ0َََواتاه محاوالِتهم 
زعزعَة اساتقرار أَْسااَدار رصف الدملة 
الوطنياة أماا  الدماالت الوطنياة بدد 
أُْسابُْوع خقط باعرتاخهم بفشل خامل 
حملاة تساتهدف الدملاة الوطنياة منذ 
بادأ الُدااْدَوان، خاأ0َََوات الدادوات التل 
اقتصا0ياة  بحارب  للقياا   اساتددت 
بالوكالة قبيل أشهر من بدء الُدااْدَوان، 
وتميّال ذلك بساحب كمياات كبرية من 
الدملاة املحلياة مان البناوك واملصارف 
املو0عة بهدف التالعب بأَْسااَدار رصف 
اليََمنال واملضاربة بأَْساااَداره  الرياال 
بالتزامان مع بدأ الُدااْدَوان واساتهداف 
0وليااً  محّرماة  بأسالحة  الداصماة 
مان أاال تحقيال انتصاار اقتصاا0ي 
والحاد من وقاوف املجتماع اليََمنل ضد 
بشادارات  ذلاك  مربريان  الُداااْدَوان، 

ثاورة آل 21 مان سابتمرب، ولذلك عملوا 
عاى إحاداث اختناق حاا0 يف األْسااَواق 
املحلية باملشاتقات النفطياة وال يزالون 
يقفاون إىَل ااناب الددو يف مناع تدخل 
املشاتقات النفطية إىَل األْساَواق والقيا  
بإ0َْخااال كمياات كبرية من النفط عرب 
منفاذ الو0يداة الربي أَْو الساواحل التل 
تقاع تحات سايطرة 0اعاش والقاعدة 
يف املحاخظاات الجنوبية بغارض تزويد 
األْساَواق السو0اء ويف ذات االتجاه تشن 
حملة شاائدات يف محاولاه منها إلقناع 
الشادب اليََمنل بأن ُكّل ما يحدث نتيجة 

ليورة 21 سبتمرب.
ماكناة  عاا0ت  متصال  ساياق  ويف 
نارش  يف  الياو   الُداااْدَوان  إْعااااَل  
أَْساااَدار رصف  الشاائدات بيصوص 
الريال اليََمنل مرة أُْخااااَرى يف أُْسابُْوع 
محاولاة 0خاع التجار ضدفااء النفول 
املوالني لهاا إىَل رخع أَْساااَدار املنتجات 
والسلع يف الساوق املحيل، ولو ما يدعو 
إىَل تفديال الدور الرقابل عى األْسااَواق 
وعى األَْسااَدار واتياذ أقىس االاراءات 

أقاوات  يف  واملغالاني  امليالفاني  عاى 
املواطنني.

 وتأتال تلك املحاولة بدد أَن وقع عد0 
كبري مان املضارباني بالُدملاة الوطنية 
الُداااْدَوان  خاخ  يف  املحايل  الساوق  يف 
وشاائدات أ0َََواتاه، خال يوااد أّي طرق 
لنقال أية عماالت صدبة مان الداخل إىَل 
الياارج إالَّ عرب البنوك واملصاارف التل 
تمتلاك حسااباٍت يف البناوك واملصاارف 
الدولياة وامياع تلاك البناوك نظامية 
املرَكازي  البناك  تدميام  وخال  وتدمال 
اليََمنل، ولذلك تشرتي أية عملة بالسدر 
أَْساااَدار  أياة  كاون  رسامياً؛  املحاد0 
أُْخااااَرى غري رسامية وتندرج يف إطار 

املضاربة غري املرشوعة. 
إىل ذلاك زعمات عاد0ٌ مان وساائل 
اإلْعااااَل  املمولاة مان الدادو وأ0َََواتاه 
ارتفااع أَْساااَدار الرياال السادو0ي يف 
األْسااَواق اليََمنية إىَل قراباة آل 70 رياالً 
يمنيااً للرياال السادو0ي 0ون أَن تدرك 
أَن األْسااَواق اليََمنياة تدانل من ارتفاع 
الدرض النقدي من الدمالت السدو0ية.

القطاُع الخاصُّ يطالُب بتجنيب 
االقتصاد هجمات الُع��ْدَوان 

  - خاص:
أطلل القطااُع الياصُّ مميالً باالتحاا0 الدا  للُغاَرف التجارية الصناعية 
والغرخاة التجارية الصناعية بأماناة الداصمة صندااء واملرصد االقتصا0ي 
للدراساات واالستشاارات، مبا0رة وطنية لتحييد االقتصا0 الوطنل وتجنبيه 
ويالت الُدااْدَوان السادو0ي؛ بهدف الحفاظ عى مديشاة املواطن واستمراراً 

للنشاط االقتصا0ي يف اليََمن.
 وأكادت املبا0رة التال حملت عنوان »تحييد االقتصاا0 اليََمنل عن الحرب 
والرصاعاات«، وأطلقات يف الندوة التل نظمها مؤخراً بصندااء االتحا0 الدا  
للغارف التجارياة الصناعية بالتدااون الغرخاة التجارية الصناعياة بأمانة 
الداصمة واملرصد االقتصا0ي للدراسات واالستشارات -أكدت ألمية استمرار 
عمل البنك املركزي اليََمنل وتدميم تجربته الرائدة التل أثبتت نجاحها وتقديم 
خدماتاه للمجتمع ولكاخاة األطراف املحلية، بحيث تمتاد التجربة لقطاعات 

النفط والغاز والكهرباء واملياه وخدمات االتصاالت وغريلا.
كماا تتضمُن املبا0رة اساتمرار تحيياد التجارة الياراياة وقيا  القطاع 
الياص بنشااطه بحرياة ومهنية يف ُكلِّ املحاخظات اليََمنل واساتمرار تدخل 

السلع الياراية مع رخع الحصار االقتصا0ي الجائر عن الشدب اليََمنل.
 و0عات املباا0رة إىَل توقيع وثيقة إقرار بحيا0ياة االقتصا0 الوطنل بحيث 
تنتفال املرشوعيَة التال تتذرع بها 0ول تحالف الُدااْدَوان بقيا0ة السادو0ية 
والتل تستهدف بشكل مبارش البنى التحتية واملنشآت االقتصا0ية والصناعية 
اليََمنية بديداً عن مبا0ئ وأخالقيات الحروب و0ون مراعاة للمواثيل واألعراف 

ااة بحقوق اإلنْاَسااان. الدولية الَيااصَّ
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�يِّ�د نصر اهلل وتضامنه مع ال�َي�َم�ن طالُب وطالبات جامعة صنعاء يشيدون بمواقف السَّ

  - أحمد داوود
نظََّمات الهيئُة اإلعالميُة ألَنَْصاار الله، يو  
االثنني املايض، مهراانااً خنياً وخطابياً حَمَل 
رساالَة ُشاكٍر وعرخان ووخاٍء لسايد املقاومة 
اايِّاد  األمني الداا  لِحااْزب الله اللبنانل السَّ

حسن نرص الله.
وااء لاذا املهرااُن بدد أيااٍ  من خطاٍب 
اايِّاد حسان نارص اللاه يف بريوت،  ألقاه السَّ
ااْداِب الايَاَمانال الصامد،  وأشاا0َ خيه بالشَّ
واعتارب أن أعظاَم وأرَشَف موقاف لاه خالل 
مساريته الجها0ية لاو اليطاب الاذي ألقاه 
عان الايَاَمان يف الياو  اليانل مان الُداْدَوان 

عى بال0نا.
اايِّاِد حسان عان الايَاَمان،  خطااُب السَّ
بالشادب  واملشايدة  املتميازة  ومواقفهام 
الُدااْدَوان  الصاماد يف مواَاهاة  الايَاَمانال 
األَمريكل السادو0ي والحصاار، 0َخَع بالهيئة 
اإلعالمية ألَنَْصاار الله لتنظيِم لذا املهراان، 
وإيصااِل رساالة ُشاكر للسايد حسان عاى 
مواقفاه املتميازة، حياث حارض املهرااان 
قياا0اٌت مان أَنَْصااار اللاه، باإلضاخاة إَلاى 
قيا0ات كبرية من األَْحااَزاب الوطنية يف البال0.
وبادأ املهرااان بآي مان الذكار الحكيم، 
ثم النشايد الجمهوري، وبددلاا ألقى رئيُل 

الهيئاة اإلعالمية ألَنَْصاار الله األساتاذ أحمد 
ااْداب الايَاَمانل  حامد، كلمة الوخاء من الشَّ

ُكلَّ الوخاء لسيد الوخاء حسن نرص الله.
وقاال أحمد حامد: »نحان يف خندق واحد، 
نياوُض مدركًة واحدًة، ونواااُه عدواً واحداً 
مشااريُده  وتداد0َّت  لُغتاه  اختلفات  وان 

وتوّسدت اغراخية إْاااَرامه«.
اايِّاد نرص الله  ُمشارياً إَلاى أن موقف السَّ
كشاف صهاينة الدرب عى حقيقتهم وأظهر 

سوءتهم َوأظهر عمالتهم.
وأضااف حامد ”وماا القراُر الاذي باركته 
إسائياُل وأيّدتاه أَمرياكا ورخضته الشادوب 
الُحارَُّة إال 0لياٌل عاى أنهام صهايناة الهَوى 
واملوقاف، أَمريكال الاوالء والهادف، وأنهام 

ييوضون مدركًة واحدًة ضد اإلسال «.
طغيانهام  يزيَدناا  »لان  قائاالً:  وتاباع 
وُعاْدَوانهام إال إيْاَمانااً باللاه وتاوكالً علياه 
وسانكون  الدا0لاة،  بقضيتناا  اااكاً  وتمسُّ

أَْكيَاار إقداماً وَعاْزماً ومساَرعًة وإقداماً.
ويف الفدالياة التال حرضلاا نائاُب وزير 
اإلعاال  لاشام أحماد رشف الديان ونائاب 
وزير األوقاف واإلرشاا0 الشايخ خاؤا0 ناال، 
أشاا0 رئيُل تكتال األَْحاااَزاب والتنظيمات 
أماني  للُدااْدَوان-  املنالضاة  السياساية 
عاا  ِحاااْزب الكراماة الايَاَمانال عبدامللك 
الحجري، بمواقف ِحاااْزب الله وأمينه الدا  

اايِّاد حسان نرص الله، الدروبية املرّشخة  السَّ
التل ااءت يف لحظاة تأرييية صدبة، صمت 
خيها الدالم أامع تجاه املجازر والجرائم التل 

يرتكبها تحالف الُداْدَوان يف الايَاَمان.
وقاال ”يكفيناا خياراً واعتازازاً ماا عارّب 
ااْداب  عنه سايد املقاومة عن مظلومية الشَّ
الايَاَمانل وما يتدرض له من ُعاْدَوان غاشم، 
اساتهدف الايَاَماان أرضااً وإنَْساااناً وقتل 
األطفال والنساء و0مر البنية التحتية للشدب 
اْداب الايَاَمانل  الايَاَمانل”، ُمؤّكداً أن “الشَّ
سايظل اازء ال يتجازأ يف خنادق الشادوب 
الدربية املقاومة ملرشوع الهيمنة الصهيونية 

األَمريكية وأذياله يف املنطقة«.
مان اانبه حيّا أماني عا  ِحاااْزب الحل 
حسن محمد زيد، املواقَف الشجاعَة لِحااْزب 
اايِّاد حسان نرص الله،  الله وأمينه الدا  السَّ
ااْداُب الايَاَمانل من  إزاء ماا يتدرَُّض له الشَّ
ُعاْدَوان لَمجل. مدتارباً مواقف ِحااْزب الله 
تجااه الايَاَمان واألماة الدربية واإلساالمية 
تجّساد روَح الضمري اإلنَْسااانل الحل يف ظل 

صمت عربل و0ويل ميجل ومديب.
وقاال ”لم نساتغرب بموقف ِحاااْزب الله 
اْداب  وأمنيه الدا  املتضامن مع مظلومية الشَّ

الايَاَمانال؛ ألناه كماا قاال واااب رشعال، 
خالدرُب واملسالمون واإلنَْسااانية تدين للسيد 
نارص اللاه؛ ألنه خضاح الدصاباة الصهيونية 
واألنظماة الدميلاة، وأساهم بشاكل خاعٍل يف 

إحياء روح املقاومة والجها0 يف قلوبنا«.
ألن  ليسات  املواقاف  لاذه  ”إن  وأضااف 
اايِّاد نارص اللاه تحادَّث عان مظلومية  السَّ
ااْداب الايَاَمانل ولكن ألنه قد  النموذج  الشَّ

اآلخر لإلسال  املقاو  للظلم والطغيان«.
وألقيات كلمااٌت لألماني الداا  املسااعد 
لِحاااْزب البدث الدربل محمد الزبريي ومدير 
ااْدابية  الدائرة السياساية التحا0 القوى الشَّ
محماد النديمال وعضاو اللجنة التنسايقية 
للجبهة الوطنية ألبناء الجنوب ملقاومة الغزو 
واالْحتاَلل أحمد القنع ومساؤولة 0ائرة املرأة 
يف أَنَْصااار اللاه الدكتاورة حليماة احااف، 
عرّبت عن اليناء للسايد نرص اللاه عى القيَم 
واملدانل التل حملها موقُفاه تجاه الايَاَمان 
يف الوقات الاذي تنّكر له أبنااؤه طَمداً يف املال 
املدنل وباعوا أرَضهم وتأرييهم وكانوا سبباً 

يف سفك 0ماء املدنيني.
وأوضحت أن مواقَف سيد املقاومة شملت 
مضامانَي ومداناَل ما لإلنَْسااانية مان قيٍم 

ومباا0ئَ وما للراال مان مواقف صا0قة مع 
الضماري، حينما اختفات وتراادت تلك القيم 
واملواقف للدول واملنظماات والهيئات الدولية 

واإلقليمية.
ااْداب الايَاَمانل سايظل  وأكادت أن الشَّ
عاى عهد وخطى املقاومة التال أثبتت للدالم 
أن الشادوب الدربية ال يزال بها راال رشخاء 
ال تشارتى مواقفها النبيلة بكناوز الدنيا وأن 
كلمة الحل ساتبقى قوية يف واه املستكربين 

والطغاة.
وأ0ان املتحدثون قاراَر اعتبار ِحااْزب الله 
منظماة إرلابياة؛ كاون مربرات لاذا القرار 
والياة وعارّبت عن مطلاب صهيونال تجاه 
مقاوماة وطنياة عظيماة تقااو  االْحتااَلل 
واربوتاه بحال أبنااء الشادوب الدربية ويف 

اْداب الفلسطينل. مقدمتها الشَّ
تيلال الفدالياة قصيادة للشااعر مدااذ 
الجنيد بدناوان »ما 0مَت بداد الله تنرصنا«، 
وأنشاو0ة بدناوان »ذاك القائاد نارص الله«، 
وخقارة خنياة بدنوان »يا طري يف او الساماء 
سااخر« ومشااركتني للمنشاد عياىس الليث 
مصحوبتني برقصة خنية وَعْرٍض عن مواقِف 

ايِّاد حسن نرص الله تجاه الايَاَمان. السَّ

  - صنعاء
أَشاا0َ طاالُب وطالبااُت اامداة 
صندااء باملواقاف الوطنياة املرّشخة 
لسايد املقاومة األمني الدا  لِحااْزب 
اللاه اللبنانل حسان نارص الله تجاه 

اْداب الايَاَمانل. مظلومية الشَّ
ونّظم طالُب الجامدة، يو  اليالثاء 
الفائات، وقفاًة أما  بواباة الجامدة 
تحت شادار »ال يمكان إال أن ينترص 
ااْداب الايَاَمانل ومبا0لة الوخاء  الشَّ
ايِّاد حسن  بالوخاء لسيد املقاومة السَّ

نرص الله«.
ورخع املشااركون الختات وصوراً، 
ور00وا الهتاخاات املدارّبة عان بالاغ 
اايِّاد  الشاكر واالمتنااِن ملواقاف السَّ

حسان نارص اللاه إزاء ماا يتدارض 
الايَاَمانال من ُعااْدَوان  ااْداب  الشَّ
لمجل، وند0ت بقراِر اعتبار ِحااْزب 
املقاومة والتحريار بجماعة إرلابية 
ومصادره  القاراَر  أن  يؤكاد  والاذي 

إسائيل.
بداد ذلاك نّظام طاالب وطالبات 
اامداة صندااء مسارية مان أماا  
البواباة الرشقية للجامداة إَلاى أما  
رئاساة الجامدة؛ للتدبري عن املواقف 
اللاه  نارص  حسان  للسايد  النبيلاة 
ااْداب الايَاَمانل  وتضامناه مع الشَّ
ومظلوميتاه إزاء ما يتدارض له من 

ُعاْدَوان.
وأشاا0 بياان صاا0ر عان الوقفة 
اايِّاد حسان  واملسارية بمواقاف السَّ
ااْداب الايَاَمانل  نرص الله تجاه الشَّ

وماا يتدرَُّض له من مجازر وحشاية 
وتدمري للمنشآت التدليمية واليدمية 
قبال  مان  واالقتصا0ياة  والصحياة 
تحالف الُداْدَوان السدو0ي األَمريكل.
ايِّاد نرص الله  وأكد البيان »أن السَّ
وقاف وال زال كالصيرة الصماء التل 
تكارست عليهاا املشااريع اإلرلابية 
املنطقاة  يف  األَمريكياة  التدمريياة 
والتال مّرغت أنَف االساتكبار الداملل 
يف الارتاب ووقف شاجاعاً صا0قاً مع 
ااْداب الايَاَمانل قائالً بالكلمات  الشَّ
»إذا  والتأرييياة  اآلبياة  الصا0قاة 
ااْداب الايَاَماان مان  لام يكان الشَّ
الدارب خمنهم الدارب، وإن لم أتكلم 
ااْداب الايَاَمانال املظلاو   ماع الشَّ
خلسُت مسلماً ولسات مؤمناً برسالة 

ااد التل نرصت املظلو «. ُمَحمَّ

مهرجان »وفاء« بصنعاَء للمواقف املشّرفة لِح��ْزب اهلل 
 رئيُس الهيئة اإلعالمية ألَْنَصـار اهلل: ِحــْزب اهلل اللبناني كشف صهاينَة العرب على حقيقتهم وأظهر سوءَتهم َوعمالتهم 

 رئيُس تكتل اأَلْحــَزاب والتنظيمات السياسية المناهضة للُعـْدَوان: مواقُف ِحــْزب اهلل جاءت في لحظة 
تأريخية صعبة َصَمَت فيها العاَلــُم تجاه جرائم الُعـْدَوان اأَلمريكي السعودي على بالدنا

 أمين عام ِحــْزب الحق: السيد حسن نصر اهلل قّدم النموذَج اآلخر لإلسالم المقاوم للظلم والطغيان 
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�ملر�أة �لـَيـَمـنية حتتفُل بيومها �لعاملي يف ظل عاٍم من �حلرب

بيان نساء ال�َي�َم�ن: ُكلُّ شعارات حقوق املرأة وحقوق اإلْنَس�ان بوجه 
عام انتهكت يف ال�َي�َم�ن دون أن ُيبالَي العاَل�ُم وُأَم��ُمه املتحدة 

هدى أبالن: االحتفاُل بيوم المرأة إرادٌة للحياة وإعالٌن من نساء الـَيـَمـن للتشبث باألمل وغريزة البقاء
زعفران المهنا: المرأة الـَيـَمـنية أثبتت للعالم أنها رقم صعب 

الجنيد: فرص المشاركة مفتوحة أمام النساء الـَيـَمـنيات َأْكَثر من أي وقت مضى
  - زكريا الشرعبي:

يف الياِماِن من آذار ُكّل عا  تحتفُل نسااُء الداَلم 
بيو  املرأة الداملال ويكتبن طموحاِتهن وآماَلهن يف 
مساتقبل أامل، غريَ أنَّ املرأَة الايَاَمانية تساتقبل 
لاذا الياو  تحات ِظلِّ املاوِت اآلتال مان صواريِخ 
ُعاااْدَواٍن يحلاُل منذ عا  خوَقها عى مارأى الدالم 

ومسمده!!.
ورغام لاذه الظاروف تيبات املارأة الايَاَمانية 
صمو0لا وتشارك نساء الدالم االحتفال بهذا اليو  
باعية رساالتها إَلااى الدالم ومنظماتاه املترسبلة 
بالحقاوق والحريات الصامتني عاى ما تتدرض له 
مان انتهاكات وارائم من قبل الُدااْدَوان األَمريكل 

السدو0ي الغاشم.

ُصُموٌد رغم الوجع
يف لاذا الساياق نّظمات املارأة الايَاَمانية عد0اً 
مان الفداليات االحتفالية بمناسابة الياو  الداملل 
للمرأة طالبت خيها املجتمع الدويل واألَُماام املتحدة 
برسعاة إيقاف الُدااْدَوان عاى الايَاَمان وإنصاف 
املارأة الايَاَمانياة التل يأتال عليها الياو  الداملل 
للمرأة ولل تتدرض ألبشاع االنتهااكات والجرائم 

من قبل لذا الُدااْدَوان.
حياُث نظماُت مؤسساة بيات الحرياة صبااح 
اليالثااء املاايض خدالياة احتفالياة تحات شادار 
حملت شدار )نسااء الايَاَمان يوااهن الُدااْدَوان 
والحصاار(، ونَظَّااَم تكتُل إعالمياات لدعم قضايا 
النسااء اليالثاء املايض احتفااالً امالريياً وإطالق 
حملاة ألاف ور0ة للساال  تحات شادار )النسااء 
يصندان الساال (، بالرشاكاة مع مؤسساة واوه 
املتحادة  األَُمااام  ومفوضياة  والتنمياة  لإلعاال  
الساامية لحقاوق اإلنَْسااان وكل مان مؤسساة 
السجني الوطنية ومؤسسة ريجني للتنمية وحقوق 
اإلنَْسااان ومؤسسة سال  لالساتجابة اإلنَْساانية 
والتنمياة كما احتفل ُكلٌّ مان قطاع املجتمع املدنل 
للهيئاة الوطنياة الدلياا ملكاخحاة الفساا0 وخارع 
اتحا0 نسااء الايَاَمان بمحاخظاة الحديدة اليالثاء 
املاايض بالتدااون مع امدياة االز0لاار التنموية 
االاتماعياة ورشكاء النجااح يف الربنامج التدريبل 
األول للمتطوعاني واملسااحات الصديقاة لألَْطَفال 

بهذه املناسبة.
كما كانت الجبهة اليقاخياة ملوااهة الُدااْدَوان 
قد احتفلت بالتداون مع مجلل الرتويج السياحل، 
صبااح االثنني املاايض، خدالية احتفالية بمناسابة 
اليو  الداملل للمرأة تحت شدار »الطائرات ال تجلب 

السال  والداصفة ال تنبت حياة. 
املارأة  0ور  ألمياة  عاى  أكادت  الفدالياات 

ووحادة  أمان  تدزياز  يف  اإليجابياة  ومشااركتها 
واساتقاللية الوطن من الهيمنة الدولية والوصاية 
اإلقليمياة وقد عارّب عد0ٌ مان نسااء الايَاَمان عن 
سادا0تهن باالحتفااء يف لاذا اليو  رغام الظروف 
الصدباة التل يديش خيها الايَاَمان وتديُشاه املرأة 
الايَاَمانية، خفل لذا الشاأن قالت األساتاذة لدى 
أباالن: نحتفل بالياو  الداملل للمارأة ونحن نديش 
لذه الظروف الصدبة القاساية ونحان نديش لذا 
املاوت اليومال ولاذا املوت املاالز  للحيااة يف ظل 
ُعااْدَوان غاشام ااء عى البرش، ُعااْدَوان منذ عا  
كامل قااٍل وصدب وقالت أباالن إن لذا االحتفال 
بيو  املرأة إرا0ة للحياة وإعالن من نسااء الايَاَمان 

للتشبث باألمل وغريزة البقاء.
وأكادت أباالن أن املارأة الايَاَمانياة لاذا الدا  
لل امارأة ميتلفة حيث أثبتت أنهاا امرأة املواقف 

والتحديات. 
املارأة الايَاَمانياة تفاخارت بصمو0لاا ولال 
تحتفال بهذا الياو  تحت عاٍ  مان القصف واملوت 
وعان الصماو0 الايَاَمانال، ويف لذا الشاأن قالت 

األستاذة زعفران املهنأ رئيساة مركز إنماء الرشق 
اإلنَْسااانل التنماوي إن املارأة الايَاَمانياة أثبتات 
للدالام أنها رقم صدب وأنها َسانٌَد وَعااْوٌن ألخيها 
الراال يف امليادان؛ ولذلاك ماا تازال تارى أن البيَت 
الايَاَمانالَّ متماساٌك، ولام يدلن إَلااى اآلن الهلع 
رغام ما يحدث له، ولذا بسابب 0ور املرأة يف تدزيز 

املدنويات والصمو0.

رسالٌة إَل�ى العالم
 إَلااى ذلاك قالات الدكتاورة ابتساا  املتاوكل 
رئيال الجبهة اليقاخياة ملواَاهة الُداااْدَوان املرأة 
الايَاَمانياة تحتفل بهذا اليو  لتقاول للدالم بأنها 
محبة للحياة ومحبة للساال ، الساال  الذي ال يفره 
الصاروخ والقنبلة، وأن املرأة الايَاَمانية متمساكة 
بحقوقهاا شاأنها شاأن نسااء الدالام وأن لاذه 
الحقاوق انتهكات وتنتهك منذ عاا  كامل من قبل 

الُدااْدَوان اإلْاااَرامل الغاشم. 
ويف ذات الساياق ذلاك قالت األ0يبة والناشاطة 
االاتماعية نا0ية مرعل: إن الرسالة التل تو0 املرأة 
الايَاَمانية إيصاَلها إَلاى الدالم أن الايَاَمان صامد 
وأن تجاللهم لنا وتغاضيهم ملا يحدث من ارائم يف 
حل املرأة والطفل، ويف اليو  الداملل لالحتفال باملرة 
ويقتل الدالام الذي يدعو إَلاى لاذا االحتفال املرأة 

الايَاَمانية واألَْطَفال يف بُُطون أمهاتهم.
وكانات نسااء الايَاَماان قد ناشادن من خالل 
بيان أصدرته الجبهة اليقاخياة ملوااهة الُدااْدَوان 
املجتمع الدويل بتحمل مسؤولياته تجاه ما تتدرض 
له املارأة الايَاَمانية ومنح املارأة الايَاَمانية حقها 
يف الحياة والساال  يف ظل رشاكة ماع الرال للبناء 
والنمااء وقال البياان: ونسااء الايَاَمان بدض من 
لذا الدالم يتقاسامن مده أمانل اليري وانتظارات 
الساال ، لكنهن منذ ماارل الدا  املاايض من غري 
رشاكة مع نساء الايَاَمان يأخذن – حصة تيصهن 
وحدلن من املوت والدمار والرعب والترشيد والقتل 

والحصار. 
وأضااف البيان: ُكلُّ لاذا وأَْكيَار والدالم ال يرى 
اساتهداخهن يف األعرال أَْو قتلهان ولن نائمات يف 
بيوتهن، ولو سامع ال يسمع نحيب نساء الايَاَمان 
وال يسامع وقاع خطالن ولن ييراان مرش0ات 
من منازلهن ولو تكلم ال يتكلم عن استهداف نساء 
الايَاَماان والفظاعاات التل ارتكبات بحقهن عى 

مدار عا  كامل.

وأشاار البيان إَلاى أن ُكّل شدارات حقوق املرأة 
وحقوق اإلنَْسااان بواه عا  انتهكت يف الايَاَمان 
0ون أن يباايل الدالم وأَُمااماه املتحدة التل تحتفل 
لذا الدا  بموضوع: اإلعدا0 للمساواة بني الجنسني 

لتناصف الكوكب بحلول 2030 . 
وقاال البياان: منذ أول غاارة حصادت الوابة 
البرشياة األوىل مان نسااء وطفالت يف بنال حوات 
انباً إَلااى انب مع الراال، رأينا تناصفاً مواداً، 

خكأن املساواة طبّقت عى الطريقة السدو0ية!!.
الايَاَماان يف بيانهان الداَلام  لات نسااء  وَحمَّ
مساؤولية النهوِض من تجالل استمر وتورط 0ا  

عاماً يف سفك الد  الايَاَمانل إليقاع لذا النزف.

إهتماٌم رسمي 
الفداليااُت التل أقيمت بمناسابة اليو  الداملل 
للمارأة حظيت بالتما  رسامل ورعاياة من قبل 
السالطات السياساية الوطنية، حياث حرض لذه 
الفدالياات عد0 من املساؤولني منهام مدير مكتب 
رئيل الجمهورية األستاذ محمو0 الجنيد وعد0 من 

قيا0ات األحزاب ومنظمات املجتمع املدنل.
وقاد أّكاد مديار مكتاب رئاساة الجمهورية يف 
كلمته التل ألقالا يف االحتفال بهذه املناسبة يف بيت 
الحرياة أن خرَص املشااركة مفتوحة أما  النسااء 
الايَاَمانياات أَْكيَر من أي وقت مىض عى السااحة 
الوطنياة للمساالمة يف شاّد أزر الرااال وتقوية 
عزائمهام يف موااهاة الُداااْدَوان الربباري الاذي 

يستهدف ُكّل الايَاَمان وطناً وإنَْسااناً«. 
وقال الجنيد: إننا نؤّكد يف لذه املناسبة اعتزازنا 
واختيارنا بالدور الاذي قدمته وتقدمه املرأة والتل 
يرااع الفضال لهاا يف ماا نحان عليه مان صمو0 
وانتصاارات شاهد لهاا الدالم ضاد ُعاااْدَوان لو 
األول من نوعه، حيث سايرت لاه أَْماااَواالً طائلة 
و0عماً عساكرياً يؤلل لحارب عاملية ولكن ُكّل ذلك 
تهااوى أماا  صمو0 وإبااء وعظماة الايَاَمانيات 

والايَاَمانيني«.
كما أشاا0 بالادَّور الدظيام للمارأة الايَاَمانية 
يف الوضاع االساتينائل الذي تمر به بالباال0 حالياً، 
وتجاى يف صمو0لاا األساطوري، ساواء يف الصرب 
وتحمال الظروف النفساية الصدباة واالقتصا0ية 
القاساية التل سابّبها الُدااْدَوان، أَْو يف اليبات عى 
املباا0ئ الدظيماة مان كرامة وعزة واستبساال يف 
ابهاات اإلبااء والبطولاة والاذي تميال يف 0خدها 
باألبطال إَلاى ميا0ين البطولة والرشف واملسالمة 

يف تقديم الدعم املا0ي.
إىل ذلاك أشاا0ت سادا0 الدايض برعاياة مكتب 
رئاساة الجمهورية للمارأة الداملاة وحرصه عى 
تشاجيع امياع الكاوا0ر النساائية لالنياراط يف 
كاخة املهاا  اإل0ارية وتمكينها من أ0اء عملها إَلاى 
اة يف ظل لذه الظروف  ااناب أخيها الرال، َخااصَّ
الدصيباة التال يوااههاا الايَاَمان مان ُعااْدَوان 

سدو0ي غاشم وحصار بحري وبري واوي. 
كما أشا0 األمنُي الدا  املساعد للمؤتمر الشدبل 
الداا  خائقة السايد باعلوي بصمو0 أبناء الشادب 
خااص  بشاكل  الايَاَمانياة  واملارأة  الايَاَمانال 
وتحديهم للُدااْدَوان السادو0ي األَمريكل الغاشام 
ومناخحتهم عن وطنهام من أال الكرامة والحرية 
والديمقراطية والددالة والسالم االاتماعل يف إطار 
املجتمع الدويل القائم عى التبا0ل َواملداملة بامليل.

الجديُر بالذكر أن الُدااْدَواَن األَمريكلَّ السدو0يَّ 
مناذ أن بادأ يف الساا0ل والدرشين مان آذار الدا  
املاايض قد ارتكاب الدديد من الجرائام يف حل املرأة 
الايَاَمانياة وبحساب احصائية صادرت يف مطلع 
ينايار املاايض عن االئتاالف املدنال لرصاد ارائم 
الُدااْدَوان خإن الُدااْدَواَن السادو0ي قد ُقتل 1752 
امرأًة، منها أَْكيَُر من سبدني امرأًة يف مجزرة واحدة 
ارتكبها الُدااْدَواُن باستهداف حفل زخاف يف املياء 

بمحاخظة تدز.
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منازل مهّدمة وطرقات مدّمرة ونزوٌح ق�سري متو��سل للمدنيني

مديرية رازح بصعدة.. مدينٌة لم يرأف بها الُع�ْدَوان وحّولها »قرن الشيطان« إَل�ى أشباح 

إستشهاد 6 مواطنني وإصابة 2 آخرين يف قصف لطريان 
الُع�ْدَوان لسيارات مسافرين يف محافظتي الجوف وشبوة

�أكدت �أن ��ستمر�ر حتالف �لُعـْدَو�ن با�ستهد�ف �مليناء يعد ��ستهد�فاً مبا�سر�ً للمو�طن �لـَيـَمـني

وزارة النقل تدعو املنظمات الحقوقية الدولية لزيارة ميناء 
الحديدة لكشف التضليل اإلْع��اَلمي لتحالف العدوان

سلسلُة غارات متواِصلة على مديرية 
أرحب ونهم بصنعاء وقصف هستريي 

على الوازعية واملخاء بمحافظة تعز

  - خاص:
ليال مان الساهل أن تتحارََّك يف مديرياة رازح 
بمحاخظاة صدادة، خطارياُن الُدااْدَوان األَمريكل 
السادو0ي يحّلُل باستمرار يف سامائها وصوارييه 
املتنوعة ال تتوقف عن الساقوط يف األرايض واملزارع 

واملنازل واألسواق ويف ُكّل مكان.
ال يشء محرَّمااً عاى الُداْدَوان يف لاذه املديرية، 
ال رحمة وال إنَْسااانية، القذائف تتسااقط بشاكل 
لساتريي وكأنها تلقاى عى كائنات غاري برشية، 

حتى وصل الواع باملدنيني إَلاى أبدد مداه.
الطُرُق مليئة باملركبات املحرتقة بأنواعها، خكل 
من يمار يف الطريل الداا  بسايارته خإنه يتدرض 
السادو0يني  رساالة  وكأن  املتوحاش،  للقصاف 
أللايل رازح: لن ندعوكم تديشاون، وساوف نحّول 

مساكنكم إَلاى خراب.
املديناة  لاذه  يف  للقصاف  تداّرَض  يشء  كل 
املكلوماة، حتاى املستشافيات لم تصال من صلف 
الُداْدَوان، وتدرض مستشفًى تابٌع ألطباء بال حدو0 
للقصف عدة مرات، حتى اضّطرت املنظمة لإلعالن 

عن سحب عملها من رازح.
ال تكا0 تمر من مكان 0ون أن تشالد آثار الدمار 
واليراب، ولوال أن املواطننَي يف لذه املنطقة اتيذوا 
لهام ُطُرقاً آخر للساكن لكانوا اميدااً موتى تحت 

األنقاض.
وبدبااراِت األىس والتذمر يساتهجن املواطنون 
صمات الدالم أامع تجاه ماا يحدث لهم من حرب 
إباا0ة من طاريان الُدااْدَوان األَمريكل السادو0ي، 

مشاريين إَلاى أنهم ال يساتحقون ُكّل لذا اليراب 
والدماار، ومؤكديان أن 0مااء أبنائهام وإخوانهم 

ونسائهم التل ُسفكت ال يمكن أن تذلب لدراً.
لقاد أصبحات مديرياة رازح مان ضمن أساوأ 

القصاف  ااراء  املنكوباة  الايَاَمانياة  املناطال 
الهساتريي للُدااْدَوان، ومصيباة أللها تفاوُق ُكّل 
املصائب ولمجية الُدااْدَوان وصلت إَلاى حد إلقاء 
القنابال الدنقو0ية واالنشاطارية، حتى باتت لذه 

تشاكل خطاورة عى املزارعاني واملواطنني بشاكل 
عا .

ويؤكد ألايل املديرية أنهم أَْكيَاار املترضرين من 
الُدااْدَوان يف الايَاَمان ككل، وأن طرياَن الُداْدَوان ال 
يتوقف عن التحليل إطالقاً، وأن اليوَف والفزع 0ب 
يف نفول املواطنني، ومدظمهم يساكنون يف الجبال 
وليل يف منازلهم ويديشاون أوضاعاً إنَْسااانية يف 

غاية الصدوبة.
ومن لم يذلاْب إَلاى الجبال ليتيذ منها ساكناً 
لاه، خضال النزوح بدياداً عان ُكّل لاذا اإلْاااَرا ، 
وارتفاع عد0 النازحني من رازح إَلاى صنداء وبقية 
املحاخظات بشاكل كبري، وارتسمت يف لذه املديرية 
لوحات متدد0ة اميدها تدرب عن وحشية الُداْدَوان 
وقساوته وصلفاه وأن اإلنَْسااانية قاد ماتت، ولو 
كان ثماة ضمري لنظر الدالم برأخاة إَلاى ما يحدث 

يف رازح.
وإذا كان يف رازح مدارل من قبل، خإن الُداْدَوان 
قاد 0مرلاا، وإذا كان خيهاا شابكة اتصااالت خقد 
تحولات إَلااى أعمدة متفرقاة، ومساااد املديرية 
لدمات قبابها وصوامدهاا، وللتأريخ أن يكتب وله 
أن يساجل، خفال مديرياة رازح بصدادة ُكّل يشء 
تحاول إَلاى خاراب، ولم يدد ساوى بدض أصوات 
أللهاا املكلوماني الذيان لان ينساوا عارب األايال 

املتداقبة ما حل بهذه املدينة. 

  - خاص:
استشاهد ل مواطناني، وأصياب اثناان آخران، 
يف قصاٍف لطارياِن الُدااْدَوان األَمريكل السادو0ي 
لسيارات مواطنني مساخرين يف محاخظتل الجوف 

وشبوة، أمل األربداء.
وقالات مصاا0ُر محلياٌة: إن ثالثاَة مواطناني 
استشاهدوا وأصياب اثنان آخران يف غاارة لطريان 
منطقاة  عاى  السادو0ي  األَمريكال  الُدااْدَوان 

الحميدات بمحاخظة الجوف.
ويف محاخظاة شابوة، قصف طاريان الُداْدَوان 
األَمريكل السادو0ي بغارة اوية سيارة مساخرين 
بدقباة بيحاان، ماا أسافر عان ساقوط شاهداء 

وارحى.
وقالات مصاا0ر محلياة إن طارياَن الُدااْدَوان 
اساتهدف سايارة املواطان محمد محسان خرال 
بالطريال الداا  بدقباة بيحاان، َمااا أ0ََّى إَلااى 
استشاها0 املواطان يحيى الزعبايل وإصابة محمد 

محسن خرال بجروح بليغة.
وياو  االثناني املايض استشاهد مدنياان اثنان 

لطائارات  غاارات  يف  بجاروٍح  آخارون  وأصياب 
الُداْدَوان السادو0ي األمريكل اساتهدخت سيارتني 
ملواطناني يف منطقاة شادبو بمديرياة الوازعياة 

بمحاخظة تدز التل شاهدت كذلك غارات أُْخااَرى 
شانتها طائاراُت الُدااْدَوان السادو0ي األمريكال 

استهدخت منطقة الفاقع.

  - متابعات:
إستنكرْت وزارُة النقل ما تقو  به قوات تحالف 
الُداْدَوان مان ااراءات لَمجية ال إنَْسااانية وغري 
أَْخاااَلقية بني الحني واآلخر تجاه السفن املتواادة 

يف غاطل ميناء الحديدة. 
واعتاربت الاوزارة يف بياان لها اساتمرار قوات 
التحالف بهذه األعمال الال أَْخاااَلقية يميل انتهاكاً 
صارخاً ألبساط حقوق املواطان الايَاَمانل وتزيد 
من تدقيد الوضع اإلنَْسااانل املارت0ي أصالً واّره 
إَلااى حاخاة االنهياار، مما يناذر بحادوث كارثة 

إنَْساانية يف القريب الداال. 
اْداب  وناشاد البياُن الدالم للوقوف بجانب الشَّ
الايَاَمانال اراء ما يتدارض له من إبا0ة اماعية 
مان قبال الُدااْدَوان الغاشام الذي يماارل ضده 
أبشاع ارائم الحرب واالنتهاكات الساخرة لحقوق 
اإلنَْسااان وكل القوانني واألعاراف الدولية، مطالباً 
األَُماااَم املتحادة مميلة بمجلل األمان بالحيا0ية 

ااْداب  الشَّ لحقاوق  لالنتصاار  قارارات  واتيااذ 
الايَاَمانل.

كماا 0عت الاوزارة اميَع الهيئاات واملنظمات 
الحقوقية الدولية وكذا وساائل اإلْعااااَل  الدولية 
امليتلفة لزيارة ميناء الحديادة وتوضيح الحقائل 
للدالم وكشف التضليل والزيف اإلْعاااَلمل لتحالف 

الُداْدَوان بقيا0ة السدو0ية.
وأكدت أن اساتمراَر قوات التحالف باساتهداف 
ميناء الحديدة وما يقاو  به من أعمال إْاااَرامية 
ضاد السافن يداد اساتهداخاً مباارشاً للمواطان 
الايَاَمانال يف أ0ق تفاصيل حياته املديشاية وذلك 
كونه يدد الرشياَن الرئيَل الذي يمده بكل مقومات 
الحياة الرئيسية للديش من غذاء و0واء ومشتقات 

نفطية.
ولفات البيان إَلااى أن قوات ُعااْدَوان التحالف 
سابل َواساتهدخت مينااء الحديادة يف أغساطل 
2015  بدادة غاارات نتاج عنهاا تدماري محطاة 
الحاويات والراخدات الجرسية والكرينات املواو0ة 

خيهاا تدمارياً كاماالً، إضاخاة ايل قصاف منشاأه 
رأل عياىس النفطياة وأحدثت خيهاا أرضار ما0ية 

وبرشية.
وأشاار بياُن وزارة النقل إَلااى أنه نتج عن تلك 
االعتاداءات تحاركات واسادة ومطالباات قامات 
بهاا الاوزارة أ0ّت إَلاى اساتنكار وشاجب وحملة 
انتقاا0ات واسادة ازاء تلاك األعماال اإلْاااَرامية 
وتام عاى ضوئها اعتماا0ُ ميناء الحديادة من قبل 
األَُمااام املتحادة ألّم منفاذ إليَْصاال املسااعدات 
االغاثية للشادب الايَاَمانل نظراً ملوقده املتوساط 
للمحاخظاات الشامالية والوساطى ذات الكياخاة 
الساكانية الدالياة ويغاذّي أَْكيَاار مان %70 من 
ااْداب الايَاَمانل من  احتياااات ومتطلباات الشَّ

الغذاء والدواء.
ويدترب ميناء الحديدة عضواً أساسياً يف املنظمة 
البحرياة الدولية )I.M.O( واتحاا0 املوانئ البحرية 
الدربية وملتز  يف تدامالته بكاخة القوانني الدولية 

البحرية وكاخة املواثيل الدولية ذات الصلة.

  - خاص:
واَصَل طارياُن الُدااْدَوان األَمريكل السادو0ي 
قصَفه لداد0 من مديريات محاخظاة صنداء، ويف 
مقدمتها مديرية نهم، مساتهدخاً منازَل املواطنني 

والجسور والطرقات واملساخرين.
وَشانَّ طارياُن الُدااْدَوان ياو  أمال األربداء، 
سلسالة غارات عى مناطل باران وملح والفرضة 
أ0ََّى  َمااا  صندااء،  بمحاخظاة  نهام  بمديرياة 
إَلااى ُحاُدوث أرضار بالغاة يف مناازل املواطناني 

وممتلكاتهم واألرايض الزراعية.
ويف مديرية أرحب اساتهدف طارياُن الُداْدَوان 
بيالث غارات عى منطقاة الفريجة، َماا أ0ََّى إَلاى 
حدوِث أرضار يف األرايض الزراعية، كما شن طريان 
الُدااْدَوان يو  أمال األربداء، غارة عى مدساكر 

الدرقوب بيوالن الطيال.
وعااَو0َ طارياُن الُداْدَوان األَمريكل السادو0ي، 
ياو  أمال، شان غاراتاه عاى محاخظاة تداز، 
املديناة  أطاراف  يف  متفرقاة  مواقاَع  مساتهدخاً 

وضواحيها.
وشانَّ طريان تحالف الُداْدَوان سلسالة غارات 
عاى منطقة ظمران وابل الحاج يف القبيطة، كما 
شان غارات أُْخاااَرى عى منطقاة مفرق رشعب 

ومنطقة املطار القديم غرب املدينة.
وااءت لذا القصُف بدد سلسالة غارات شنها 
طاريان الُدااْدَوان يف وقات ساابٍل عاى منطقتل 
الر0َف والزويم، يف مسادى إلسانا0 مرتزقته الذين 

تكبدوا خساائَر كبرية يف الدديد من املواقع يف لذه 
املنطقة.

وقصف طاريان الُداْدَوان، ياو  االثنني املايض، 
األحياء الرشقياة يف مدينة تدز، ميّلفااً أرضاراً يف 

الدديد من املنازل واملنشآت.
واساتهدخت طائراُت الُدااْدَوان بغارتني أحياء 
يف مديرياة صالاة رشقال مديناة تداز، َمااا أ0ََّى 
إَلااى ترضر عارشات املناازل واملمتلاكات الدامة 

اة. والَيااصَّ
كماا َحلَّقات طائارات الُدااْدَوان بكياخة خوق 
املحاخظة بدد سااعات من 0حار الجيش واللجان 
اْدابية مرتزقة الُداْدَوان السدو0ي من األحياء  الشَّ
الرشقياة للمدينة، وأسافرت عن مارصع وارح 

الدرشات منهم.
وكيّف طريان الُداْدَوان من غاراته عى منطقة 
الوازعية يف تدز خالل اليومني املاضيني، مستهدخاً 
منطقة اللساان وارتفدت حصيلة شاهداء غارات 
الُدااْدَوان عاى منطقة الر0ف إَلاى أربدة شاهداء 

وعد0 من الجرحى.
وتزامنات الغااراُت عاى امليااء والوازعية مع 
غارات شانها طريان الُدااْدَوان اساتهدخت أحياًء 
يف مديرياة صالاة رشق مديناة تدز وكاذا منطقة 
املطاار القديم غارب املدينة، ما أسافر عن ترضر 
اة وعامة، وتحليل كييف  منازل وممتلكات َخااصَّ

لطريان الُداْدَوان عى سماء املحاخظة.
وحلَّاَل طارياُن الُدااْدَوان بشاكل متواصال يف 
ساماء مناطل الجحملية والدساكري والدسكري 

والجمهوري وثدبات ومنطقة الدمغ.

صورة أرشيفية

صورة أرشيفية
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إىل َمن باعوا وطَنهم بثمن بخس!!

قصة الُع��ْدَوان.. عاٌم من حرب إَباَدة شامله وصمت عاملي مخٍز 

أحمد ناصر الشريف
 

نذّكُر أولئاك الذين رضوا عى أنفساهم ان 
يكوناوا أ0َََواٍت يِف أيادي اليارج الساتيدامها 
وأتبداوا خطاوات  وشادبهم  وطنهام  ضاد 
الشايطان بماا قالاه الزعيام الناازي أ0ولف 
لتلار: )أن أحقار النال لديه لام من طلبوا 
منه احتاالل أوطانهام(.. كما نقاوُل لهؤالء 
ولم لألساف من أَبْنَاء الدتناا الذين ارتبطوا 
الُداااْدَوان ضاد  بالياارج واصطفاوا ماع 
بلدلام: ان الوطنية تتجّساد يِف مدى الحرص 
عاى حماياة الوطان والدخااع عن سايا0ته 
واساتقالل قراره وخدماة قضاياه.. وليل يِف 
التبااري عى الد الذات وتدمري القدرات َوقتل 
األنفال يِف وقت يتفاّرج خيه اآلخارون علينا 
َويضحكون.. ال سايما ان الايَاَمانيني لديهم 
تجارُب عديدٌة لالساتدانة باليارج منذ قيا  
ثورة 26 سابتمرب عا  1962  وحتى اليو .. 
ولكنها لم تز0لم إالَّ وْلناً عى وْلن وتنتقص 
من قدراتهم وسايا0تهم، وماع ذلك لم نتدظ 
ونستفيد من 0رول لذه التجارب وعربلا.. 
إساتدنا بقواٍت خارايًة لنُارصة قضايانا 
الوطنياة ولام يتحقال النارص إالَّ عاى أيدي 
مؤتمراتناا  نقلناا  أنفساهم..  الايَاَمانياني 
البلادان  مان  الددياد  إىَل  وااتماعاتناا 
األُْخاااااَرى وخرانا منهاا باتفاقات كيرية 
ولكنهاا بقيت حرباً عى ورق ولام ينفذ منها 
عاى أرض الواقاع حارف واحاد.. وماا كان 
ينفذ نسابياً لو تلك االتفاقاات التل كان يتم 

التواخل عليها 0اخل الايَاَمان. 
ولكل نكون رصيحني وواضحني خساوف 
نسّمل األشياء بمسمياتها.. عى سبيل امليال: 
اساتدنا بالجياش الدربال املارصي لنُارصة 
اليورة والجمهورية الاذي ظل يقاتل يِف ابال 
الايَاَماان وولا0لا 0خاعاً عنهماا أَْكيَار من 
خمل سانوات، ولكن الشادب الايَاَمانل لم 
ينتارص ليورتاه ونظامه الجمهاوري إالَّ عى 

سواعد أبنائه يِف ملحمة السبدني يوماً. 
ويف املقابل اساتدان الطرف املناوئ لليورة 
والجمهورياة باليارج كما لاو حال الصف 
الجمهاوري وخشال يِف تحقيل لدخاة املتميل 
يِف القضاء عى اليورة.. وحني شادر الطرخان 

قاد  الايَاَمانياة  السااحة  أن  املتصارعاان 
تحولت إىَل سااحة رصاع لتصفية حساابات 

يدخاع  و0ولياة  إقليمياة 
غاليااً  ثمنهاا  الايَاَمانياون 
وأن اليطار أَْصبَااح محدقاً 
بوطنهم وسيكونون لم أكرب 
الياسين سارعوا إىَل االلتقاء 
ببدضهم يِف أَْكيَار من منطقة 
يمنياة واتفال عقالؤلم عى 
مصالحاة  تحقيال  ألمياة 
وطنياة تقطع الطريال أما  
تدخالت اليارج يِف شاؤونهم 
الداخلياة وتتيح لكل األطراف 
املتصارعة املشاركة يِف الحكم 
تغليب املصلحة الوطنية الدليا 

عى ما عدالا من مصالح ذاتية وأنانية.. 
وال نناىس لناا أن نشايَد بالُجُهااو0 التل 
بذلها القاايض عبدالرحمان اإلريانل، رئيل 
املجلل الجمهوري األسبل رحمه الله، حيث 
كان يبدث رسائل إىَل أطراف مهمة يِف الجانب 
امللكال يدعولم خيها إىَل التصالح والدمل من 
أاال خدمة وطنهم وشادبهم، وقد أتت لذه 
الرساائل ثمارلا األوىل بدد خك حصار صنداء 
من الجهة الغربياة بدا ، حيث انضم الفريل 
قاسام منرص إىَل الصاف الجمهاوري ولدب 
0وراً محوريااً يِف خاك الحصاار عان صندااء 
من اهة نقيل يسالح انوبااً ولو ما يذكرنا 
بدعوة قائد اليورة الشادبية السايد عبدامللك 
الحوثل يِف أحد خطاباته املغّرر بهم للدو0ة إىَل 
وطنهم واملشاركة يِف بناء الدولة الحديية بدل 

التآمر عى وطنهم.
وكذلاك الجهاو0 التل بذلها اإلماا  محمد 
البدر، رحمه الله عندما اكتشف أن السدو0ية 
التال اساتدان بها الساتدا0ة عرشاه أرا0ت 
أن تجدال مناه ورقاة ضغط خقاط لتحقيل 
اتفاقياات  ألداخهاا وإابااره عاى توقياع 
تمل السايا0ة الايَاَمانية كماا يحدث اليو  
عى ياد الفأر الهارب عبدرباه منصور لا0ي 
وشالته، خأوعز إىَل من حوله من املتشاد0ين 
يِف الجاناب امللكال أناه ال يمكان أن يسامح 
لنفساه بمواصلاة الحرب الساتدا0ة حكمه 
عى حسااب 0ماء الايَاَمانياني وأقندهم بأن 

يتحاوروا مع إخوانهام يِف الصف الجمهوري 
وصاوالً إىَل اتفااق وإنهااء الحارب.. ولاذه 
مدلومة مؤكدة قد ال يدرخها 
الكياريون وإن علام البدض 
يتجاللونهاا  خإنهام  بهاا 
لغرض يِف أنفسهم ميل أولئك 
الذيان يدرخون الحل ولكنهم 
ال يجارؤون عاى الجهر به.. 
يِف  أَْكيَاار ميال لاؤالء  وماا 
وقتناا الرالان.. وكذلك خدل 
األماري محماد بان الحساني 
الاذي قاا0 عملياة الحصاار 
عاى الداصمة صندااء؛ ألنه 
وااه نفَل الضغوط ورخض 
التوقياع عاى أي اتفاق يمل 
السايا0ة الايَاَمانية وينتقص منها يِف مقابل 
اساتمرار الدعم الدساكري واملاا0ي ملواصلة 
حصار صنداء، خاضطر أن يبَدَث برساائَل إىَل 
شايصيات مهمة بما خيها قا0ة امهوريون 
يشادرلم خيهاا أناه سينساحَب وعليهم أن 
يواصلاوا املقاوماة والصماو0؛ حفاظااً عى 
النظاا  الجمهاوري رغام تشاد0 بدض من 
كانوا حوله وإرصارلام عى مواصلة الحرب 
وعاى رأساهم الشايخ ناال بن عايل الغا0ر 
رحماه اللاه؛ ألن لاؤالء لام يكان يهمهم ال 
نظاا  امهاوري وال ملكال بقادر ماا كان 
يهمهام تنمياة مصالحهام وتكباري حجمها 
كما يحادث يِف املرحلاة الرالناة حيث بدض 
األطراف السياساية ال تفكار إالَّ يِف مصالحها 
ومصالح أَْحااَزابها والوصول إىَل السلطة من 
أال التقاسام واملحاصصة وتوظيف األقارب 
واألتبااع ونهب ثروة الشادب الايَاَمانل عى 
حسااب خدمة قضايا الوطن والشدب وبناء 
0ولتاه القوياة والدا0لاة وإبقااء الايَاَمان 

ضديفاً يمد أبناؤه أيديهم لليارج. 
لقد وقع الايَاَمانيون مميّلني يف من كانت 
تيتارلم قيا0اتهم املتداقباة اتفاقات كيرية 
خاالل اليمساني عامااً املاضياة يِف ُكّل مان 
اركويت يِف الساو0ان ويف القالارة وطرابلل 
الغارب بليبياا وباريوت واادة والداصماة 
األر0نية عمان وغريلا مان الدواصم الدربية 
األُْخاااااَرى، ولكان ماا الاذي تنفاذ منهاا 

عاى أرض الواقع حتاى نساتطيع القول إن 
نقل الحاوار من صندااء إىَل اليارج سايأتل 
بنتائاج مفيادة.. بال إن أعظم اتفااق مميالً 
يِف وثيقاة الدهاد واالتفاق التال وقدت عليها 
يِف عماان بااألر0ن ميتلف القوى السياساية 
الايَاَمانية برعاياة عربية وتدهدات بالتنفيذ 
لم يمض عليها ساوى سااعات حتى خوائ 
الايَاَمانياون أن بداَض األطاراف الرئيساية 
املوقداة عى لذه االتفاقياة قد غا0رت عمان 
إىَل عواصام عربية قبل عو0تهاا إىَل الايَاَمان 
لتتلقى منها التوايهات لحبك املؤامرة يومها 
عاى الوحدة الايَاَمانياة ويف الطليدة الطرف 
املهام عيل ساالم البياض الذي ذلاب يوَمها 
من األر0ن إىَل السادو0ية ولم تكد تمي خرتة 
شاهرين بدد التوقياع حتى تفجارت الحرب 
باني الايَاَمانيني وحارب التوقيع عاى وثيقة 
الدهد واالتفاق لم يجاف بدد.. ومع ذلك نريد 
أن نكارر اليو  نفل التجرباة حينما طالبت 
بدض األطاراف بنقل الحوار إىَل اليارج تحت 
ذرائع وحجج والية مع انها تدرف أنه سيتم 
إذكاء اليالخات باني الايَاَمانيني ثم يدو0ون 
إىَل الايَاَماان بداد التوقياع عاى أي اتفااق 
ليفجروا الحرب كما حدث عا  ل199 .. وإن 
كان الياارج لاذه املرة لو مان خّجر الحرب 
نياباًة عمن أرا0وا لهاا ان تندلع وادل منهم 
ة لتدخله وعليه ال يجب أبداً أن نرالن عى  ُحجَّ
اليارج مهما اخرتضنا سالمة نية لذا اليارج 
وإن كناا ندتقاد اازمني أن ال أحاد يحب لنا 
الياري كماا نحباه ألنفسانا وإن ُكّل طارف 
خاراال يريد تمريار مصالحاه يِف الايَاَمان 
حتى لو أ0َّى ذلك إىَل تطاحن الايَاَمانيني خيما 

بينهم بل وإىل تدمري وطنهم نهائياً.
لكان من يُقناع لنا تلاك األطاراف التل ال 
تازال متمساكة بالياارج وتجدال مناه ُكّل 
يشء وتدتقاد أن الايَاَمانيني بادون اليارج 
إىَل  بال وينظارون  الجاوع  سايموتون مان 
أَبْنَااء الشادب الايَاَمانل وكأنهم لام يبلغوا 
رشادلم بدُد، ولم يصبحوا راااالً يدتمدون 
عى أنفساهم ليحلوا مشااكلهم 0اخل بلدلم 
بأنفساهم بديداً عن وصاياة اآلخرين مع ان 

ألل مكة أ0رى بشدابها.

نجم الدين الرفاعي
 

إنه السقوُط اإلنْاَساااانل وموُت الضمري 
األَُماامال وعارُص املا0ية التال كّممت أخواه 
املنظمات األَُماامية وأساقطت أقندة الحرية 
وحقاوق اإلنْاَساااان وادلت مان اإلْعاااَل  
آلة موت لائلة حني ااناب الحقيقة وتحول 
إىَل مازور بامتياز للواقاع الذي يندى له ابني 

البرشية.. 
بقنااع  األَُماامال  الُداااْدَوان  عااٌ  مان 

شياطني نجد عى الشدب الايَاَمانل.
حارُب إبَا0َة شااملة لم ينُج منهاا الحجر 
نالياك  الحيواناات،  حتاى  وال  الشاجر  وال 
عان املجاازر البشادة التال ارتكبهاا طريان 
أخرُق بحال املدنيني يِف منازلهام ومصاندهم 
ومزارعهام وطرقاتهام ومدارساهم، حتاى 
مراعال حيواناتهم وأْسااَواقهم لام تنُج من 

القصف.. 
حصااٌر شاامٌل ألَْكيَاار مان 25 ملياون 
إنْاَساااان وادوا أنفساهم وتحات مربرات 
كاذبة وشادارات خا0عة مذلبية أَْو سياسية 
أَْو إنْاَساااانية لدخااً آلالت املوت التل صبّت 
حقاد ممالك النفط وإماراتهاا ومن يحركهم 
حممااً ال تفارق بني شايخ أَْو امارأة أَْو طفل 
وساط صمات عاملل لام يشاهد لاه التأريخ 
ميياالً وكأن الدالام قاد أصادر حكماه عى 
شدب بأكمله وأباح 0مه وأرضه مناقضاً لكل 
شادارات الحرياة وحقوق اإلنْاَساااان التل 
اتضح أنها مجر0 أقندة بيد الجال0 يستيدمها 

كلما احتااها لتحقيل مصالحه. 
مئاات امللياارات مان الادوالرات ينفقهاا 
شاياطني نجد وحكا  طفرات النفط بسافه 
لم يشاهد له التأرياخ مييالً؛ لارشاء الضمري 

اإلنْاَساااانل للحكا  واملنظماات األَُماامية 
وإبارا   اإلْعااااَل   ووساائل  والحقوقياة 

صفقات املاوت وامع أحدث 
املدادات  وأختاك  األسالحة 
الحربية لقتل شادبنا وتدمري 
واساتهداف  التحتياة  بنيتاه 
ُكّل مقومات البقاء وأَْسابَاب 

الحياة ورغم ذلك.. 
يهلكاون  سادو0  آل 
الحارث والنسال ويجّففاون 
أَْسابَاب الحيااة يِف وطان لو 
اول  وموطان  الحيااة  مهاد 
إنْاَساااان عمار األَْرض وكل 
ماكان طالتاه أيادي غدرلم 
اآلثماة.. وتأباى الايَاَمان إالَّ 

ان تظالَّ نبداً للحياة عصية عاى الفناء.. ُكّل 
يشء طاله القصف.. بهمجية وبربرية خاقت 
ُكّل الجرائم التل عجز الشايطان نفساه عن 

تييل بشاعتها.. 
رغام ان املاوت عاى بُداد صااروخ تلقيه 
طائارة تيتارص الدربدة والنراساية والكرب 
السادو0ي.. أو شاظية متدصاب كان الفكر 
الولابال لاو البارو0 الاذي يفياخ الدقول 
خيحيلها إىَل سايارات مداجة بأَْسبَاب الفناء 
أَْو أحزمة ناسافه تقطف األَْرَواح باسام الله 
واللاه منهم باريء.. إال ان النفال لم تدش 
لحظة ما قبل النهاية.. خالشادور بالالمباالة 
وعاد  الياوف مان لحظاة تنطفائ خاللها 
شادلة الحياة لاو املسايطر عليناا إليماننا 
املطلال بددالاة نضالنا وحقناا يِف الدخاع عن 
أنفسانا ووطننا من املدتدي الاذي أعد الُددة 
وألب األَْحااَزاب بغية ااتياث لذا الوطن من 
ااذوره أرضاً وإنْاَسااااناً.. إىل اانب عوزنا 

للحياة الذي أوصلنا إليه آل سادو0 عرب عقو0 
من الحارب اليفياة عى لذا الشادب والتل 
واّففات  سادا0ته  سقات 
ابتساامته وأحالت حياتَه إىَل 
ركاض ال يتوقاف وال يقي 
إىَل  يوصلاك  وال  حاااة  لاك 
واهاه.. لهذا زلدناا باملوت 
ولم تدد تدنل لنا الحياة شيئاً 
طاملا ولذا الشاقيل املرتبص 
أَْسابَابها  باقل يقوض علينا 
ويجمع مرتزقة الدالم للدبث 

بأرضنا وسالمنا. 
 عااٌ  عى أبشاع وأسافه 
ُكّل  اساتيد   ُعاااْدَوان 
والذكياة  املحرماة  األسالحة 
وكل االت املاوت ولام يحقل لهاذا الُدااْدَوان 
ساوى الييبات والهزائام.. وعجز ادله غري 
قا0ر عى تحقيل أي مكاسب عى األَْرض غري 
قتال األَبْريَااء والدزل يِف منازلهم وأعراساهم 
وتجمداتهام تيباط يتضاح ُكّل ياو  أَْكيَار 
كاشفا عن حجم املأزق الذي يديشه آل سدو0 

وحلفهم الظالم
البارش يقاومون غاري آبهني باآالت املوت 
التال ترصد كلما عاى األَْرض لتيتار اريمة 
اديادة ولادف آخار يِف الغالب ليل ساوى 

ملواطن بريئ.. 
املنازل املدمرة واألْساَواق ومحطات النفط 
وناقالت البضائع والجساور واملدارل تشهد 
عى لمجية لذا املدتادي وحقد الحاكمني يِف 
الريااض وعمالئه عاى لذا الوطان الضارب 
ااذوره يِف عمال التأريخ وال يفلح السااحر 

حيث اتى 
بشاائر النارص تلاوح يِف األخال ولزيماة 

املدتادي قااب قوساني تلك سانة اللاه مهما 
0مروا ومها حاولوا تسويل انتصارات ولمية 

يِف وسائل إْعاااَلمهم 
بررر0 وقلوبنا 0اخئة.

قصاٌف لساتريي لاكل مقوماات الحياة 
وأَْرَواحنا مطمئنة.

حصاٌر خانٌل وعجلة الحياة مستمرة.
الدالام  ُكّل 0ول  للمرتزقاة مان  تحشايٌد 

وثقتنا بالنرص تز0ا0 قوًة.
مليئااً  زال  ال  ومساتقبل  ار  مدمَّ حاارض 
بالتحديات لكننا مؤمنون ان الغد سيكون لنا.
املوت ال يفزع من ينتظره يِف ُكّل لحظة. 
والحرب ال تييُف من كان الحل مده.

ال يشء يمكناه كارس املكساور وال خنال 
املينوق وال تضييل الحياة عى من ضاقت به 

0روب الحياة.

همسة لحلف آل سعود 
أنتام تقاتلاون طواحني الهاواء وتتحدون 
إَرا0َة الساماء.. لقد اخرتتم املغامرة يِف الوقت 
الياطئ والدبث مع الشادب الاذي لم يقهره 
غاٍز من قبُل.. خاختااروا نهايًة تليل بظلمكم 

وعبيكم وتدصبكم ومكركم وسوئكم..
يِف  التال تصناع  خالساالُ  عاى أحالمناا 

ساحات الوغى صمو0اً وانتصاراٍت. 
الساالُ  عاى املرابطاني يِف ميا0ين الرشف 

للذو0 عن األَْرض وعن الدرض. 
الساالُ  عاى الدياون الساالرة يِف اآلكا  
والشاوارع واألزقة لتهنئ عيونناا بلذة املنا  

وطيب املقا .. 
نقبّال أقدامكام ياا َمان نذرتام أَْرَواَحكم 
الغالياة رخيصًة ألال الوطان وال نامت أعني 

اليونة والغزاة واملفسدين يِف األَْرض.

 تحالف 
الفساد العاملي!

 

حمود أحمد مثنى
 

لياَل األماُر طبيديااً ماا يحاُدُث 
يف الايَاَماان، خالحارُب التل يشانها 
باْدُو اليلياج وبدعام غربال تقنال 
وإعالمال  وعساكري  واساتيباري 
تحالاف  وأخارياً  عربياة  ومباركاة 
املاا0ي  الحشاد  لاذا  وكل  إساالمل 
والتحشايد الدينل واإلعالمل ملوااهة 
تكاوَن  أن  يمكاُن  ال  ال..  الايَاَماان 
خمان  طبيدياًة؟  األماور  مجريااُت 
املدلو  أن البناوَك الغربية مو0ٌع خيها 
ثاروات 0ويالت اليليج والتل تتجاوز 
ألفل مليار 0والر ومع السنني ترتاكم 
الفائدة عاى تلك الياروة االقتصا0ية 
يدخاع لألاياال  أن  والغارب ملتاز  
يتحاول  بمدناى  املالياة  حقوقاه 
اااال لادى اليليجيني  الغارب إىل ُعمَّ
املتيلفني الغارقني يف الرذيلة واملتدة، 
والسايايس الغربل املولو  بنظريات 
التفاوق الدنرصي ال يمكان أن يقبَل 
السادو0ي  الولام  إطاار  وىف  بذلاك 
املحتقان بالشادور أن اليطر القا0  
عى اململكة لو مان الايَاَمان وليل 
مان إسائيال تفتال الذلان الغربل 
بفكرة التيلاص أو )نهب( ثروة بدو 
اليلياج الهائلاة بمدالجة الولم عرب 
0خع آل سادو0 إىل شان حرب شاملة 
عاى الايَاَمان املنهاك والفقري والذى 
االنهااك  يف  رئيايٌّ  0وٌر  لهام  كان 
والتفقاري ومن ُلنا بادأت أعدا0 أكرب 
واعظام رشاوة يف الدالم خقد رشاوا 
أغلب قناوات الدالم وصحاف الدالم 
وإذاعاات الدالام ومنظماات الدالم 
والرماوز الدينياة اإلساالمية وُكتّاب 
وصحفيال الداَلم واألحازاب الدربية 
واليساارية  القومياة  والايَاَمانياة 
ومنظماات املجتمع املدنال، ُكّل ذلك 
مان أال حارب عاى الايَاَماان قّدر 
لها أن تساتمرَّ عدَة أساابيع أو بضع 
أشهر ويتم االنتصار عى الايَاَمانيني 
ومن خاالل لاذا االنتصار ساتحقل 
السدو0ية القيا0ة الدربية واإلسالمية 
حساب ما تم تيطيطه مسبقاً كانت 
صمادوا  الايَاَمانياني  أن  املفاااأة 
وامتصوا الرضبة الدساكرية ألحدث 
الباوارج  وأحادث  الداملال  الطاريان 
الحربياة يف البحار وأحادث الادروع 
والدبابات يف الرب، أسقطت طائراتهم 
و0مرت بواراهم وأحرقت 0باباتهم، 
حذرلم بدض الرشخاء والصا0قني ىف 
الدالم، بدض الدول وبدض حكومات 
وشايصيات وكان أسابقهم للنصح 
سايد الرشخاء حسان نارص الله خلم 
كان  التماا ،  أيَّ  يداريوا نصائحاه 
ذلاك قبل بدايات الدادوان ومع مرور 
ما يقرب الدا  مان اليبات والصمو0 
واالنتصاارات  والكراماة  والدازة 
بادوي  تحالاف  عاى  الايَاَمانياة 
وتحالاف عربال وتحالاف إساالمل 
وصهيونال وغربال ماع خلياط من 
السافلة واألوغاا0 والصدالياك ممن 
شاملتهم الرشوة واملتكسابني بدماء 
شادبهم بمربرات مناطقية ومذلبية 
وطائفياة واهوياة ال تنتمل إىل قيم 
الايَاَمانياني وال تنتمال إىل ثقاختهم 
وال تنتمال إىل نبلهام وال تنتمال إىل 
حكمتهام، ماع ُكّل ذلك الظلام وتلك 
الغرباة والساكوت يبادع الايَاَمانل 
بمواباه  ونارصاً  وثباتااً  صماو0اً 

ستتغري خارطة الجزيرة الدربية.
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 الشيخ عبدالمنان السنبلي 
عقَب نكساة حزيران يِف 1967 
الكياان  أماا   الدارب  َولزيماة 
الصهيونال ُعقادت يِف الداصماة 
لقااء  اليرطاو    - الساو0انية 
َوتحدياداً  الدارب  للقاا0ة  قماة 
حياث   1967 أغساطل   29 يِف 
خارج املؤتمرون بإقارار مرشوع 
ثالثة قارارات َولل: ال ساال  مع 
ماع  مفاوضاات  َوال  إسائيال، 
إسائيل، َوال تطبياع مع إسائيل 
َولال ما ُعرخات يِف حينهاا بقمة 

الالءات اليالث.. 
أَْصبَاااح بدَدلاا مان املحرمات 
عى املساتوى الرسامل َوالشادبل أّي شاكل من أشاكال االتصاِل أَْو 
التفااوض أَْو االعرتاف بإسائيل لدرااة أن الدَرَب قاطدوا مرص بدد 
توقيع اتفاقية كامب 0يفيد يِف 1979 َوظلوا عى لذا الحال حتى أزمة 

اليليج يِف 1990..  
ماا زلُت أتذّكُر َوأنا طالٌب يِف الصف الساا0ل عندما أْعلنت اامدة 
إكسافور0 تقديام منحاٍة لاكّل طالاٍب يمنل عباارة عان )قامول 
إكسفور0 إنجليزي - عربل( َوبدد أن وصلت الكميات امليصصة لكّل 
مدرساة بحسب عد0 الطالب َوقبل التوزيع تفااأنا بدو0ة الشاحنات 
التال ااءت بها َوتم إعاا0ة أخذلن َوساحبهن َوإعا0تهن إىَل اامدة 
إكسفور0 بمواب أوامر عليا، كما أخربنا مدير املدرسة يِف اليو  التايل، 
َومّلا ساألناه عن السبب، قال: أن القيا0ة اكتشفت أن ذلك اإلصدار من 
القواميال يتضمن بداخله تدريفاً لدولة إسائيل، َولو ما يَُددُّ يِف حد 

ذاته اريمٌة َوأمٌر غري مقبول تََماماً َومرخوض املًة َوتفصيالً.
يف الحقيقاة تذكرت لذا املوقف القومل بايشٍء من الحرسة اليو  
َوأنا أساتمع لذلك الدبد اليليجال البحرينل َولو يقول مواهاً كالمه 
للوخاد الصهيونل الذي التقاه يِف املنامة، َوألقراناه من الدبيد طبداً يِف 

املنطقة: أن إسائيل تستطيع أن تداخع عنّا !!
َوتذكارت أَيْضااً قمة الاالءات اليالث َوكياف أن اللَه ابتالناا اليو  
بحاكاٍ  منبطحاني لم يجادوا حرااً يِف بياع املبا0ئ َوالقيَام من أال 

البقاء يِف عروشهم الكرتونية الطاخية عى بحار النفط.. 
لام نكن نتصاور َونحن نقارأ التأرياخ أن الءات الدارب يمكن أن 
تكاون يِف يوٍ  من األياا  )نََدم(، إالَّ بدد أن رأيناا مرص َوقطر َواألر0ن 
َوالسادو0ية َواإلماارات َواملغارب و... و... )َولال اميدهاا الادول 
املشااركة يِف الُداااْدَوان عى الايَاَمان َوساوريا َومن قبال الدراق(، 
رأينالام اميداً يتساابقون َويتناخساون عى مد اساور الدالقات 
ماع لذا الكياان الصهيونل الغاصب حتى لم يتبَل ساوى املقاومون 
َواملمانداون يِف الايَاَمان َوساوريا َولبنان َوالجزائار ليتم إلصاق تَُهم 
اإلْرَلاااب بهم َوما قرار إ0راج اسام حازب الله املقاو  إلسائيل عى 

قائمة اإلْرَلاااب اليليجل مؤخراً إالَّ 0ليٌل عى ذلك !!
خهنيئااً لكام يا أصحااب الاالءات اليالث لاذا االنفتااح عى بنل 
عمومتكام الصهايناة َولذه االتصااالت َوالدالقات التال باتت علنيًة 

وَعى املكشوف، َوال عزاء للمقاومني من الدرب األحرار.

العرب من قمة الالءات 
الثالث إىَل التطبيع 

العَلني مع إسرائيل !!

شكرًا نصر اهلل
العالمة / محمد المطاع

 
سيّد املقاومة َوقائدلا السيد حسن 
نارص اللاه حفظاه اللاه َوأماده بدمر 

طويل. 
سايّدي تحيٌة مان الايَاَماان الذين 
طّوقتُه برصختك املدويِة ابتغاًء إلرضاء 
الله، َوقد سبحوا يف بحر الدربيِة َوالبيان 
والبالغة عاىس أن يجدوا كلمااٍت تليُل 
بَرُاٍل تميضات األَْرض خأولدته يف لذا 
الزمان وحيداً خلم يجادوا خدمدوا إَلاى 
الله خهو وحَده خّكاك الشادائد َوسألوه 
َوإن زا0 خذلاك مان  أن يمنحاك ثالثااً 

خضله..
األوىل أن تساتمرَّ عنايتُه َوال تفارقك 
قياَد أنملاة باأن ينارصك يف اهاا0ك 
املستمر عى ابهات الطغيان َوالفجور 
َوالتكارب حتاى ال يبل ظالاٌم عى واه 

األَْرض الدربية َواإلْساااَلمية. 
ثانيااً أن يمادك بدمار طويال َوقاد 
مان راال  الدربياه  األَْرض  طهارت 
حكامها املناخقني ثم يكتب لك الشها0ة 
لتكون تاج عمارك ولل ضالتك التل ال 
تفارق اهاا0ك َونضالك مناذ أن بلغت 

الرشد 
ثالياً أن تحتضنَك املالئكة قبل أن يمد 
القرب ذراعاه ليحتضنك ختكوُن املالئكة 
قاد سابقته َوتنقلك خاوراً إَلااى اوار 
أنبيائه َورساله َوالشاهداء َوالصالحني 
يف أعاى علياني يف الجناة، َويكاون الله 
قاد خلل َوليّاأ راالً يواصل مساريتك 
َونضالك َواها0َك َوحكمك َوشاجاعتك 
الرسطاان  مان  تبقاى  َمان  َويقتلاع 
اإلْسائيْايل الاذي أنات أ0ّبتاه َوأرلبته 
َوادلتاه يتوارى تحَت حفار يف األَْرض 
خشيًة من غضب صوارييك املدّمرة.

 لذا لو 0عاُء الايَاَمان الذي حبيتُه 
َورخدت مظلوميتَه عى الداَلم الصامت 

َواملناخال إال من أرا0 أن 
بيشء  لنفساه  يحتفَظ 
من الكراماة خهو ليل 
الدالام  مان  بمناخال 
لام  األقال  عاى  الاذي 
يؤيد قتال الايَاَمانيني، 
الايَاَماان  لاو  َولاذا 
َوختاح  أَحبَّاك  الاذي 
قلبَاه َوخاؤا0ه َومنحاك 
ُلويتَاه، َوإذا ُوِااد من 
بني أظهاره شاذاذ أقل 
الرالاني  أصاباع  مان 
خهام ميتطفاون، َوقد 

اختطفه املاُل السادو0ي َوريض لنفسه 
أن يكاوَن يف صاف اليالثل الشايطانل 
أَمريكا َوإْسائيْل َوالسدو0ية ضد ألله 
َوعائلته َوأبوته وأمومته َو0ينه َووطنه، 
اه إليك  خاال يضاريك أن يكاون أحد واَّ
نبالاه، خقد وّااه نبالاه َورماحه إَلاى 
أللاه َووطنه أما ما سامدته من طغاة 
الدالم مان لنا َولنااك خالدالم يدرف 
من الذي أرسال االرلابيني إَلاى انوب 
الايَاَمان َوختح لاه خزائنَه َوكما يُقاُل 
»رمتنال بدائهاا خانسالَّت«، َوانات قد 
أوادت زلازاالً لز عروشاهم، إذ صدع 
صاوت الحل يف وااه الطغيان يف زمان 
القاوة َواملاال تادع الارؤول مطأطئة 
َواألعناق خاشادة َوخانداة خال تبايل - 
َوأنت ال تبايل - قبال أن يقوَل الايَاَماُن 
خيك كلمته.. إن رصختَك عى الايَاَمان 
حمياة َوأخالقاً، ساتكون أَْكيَار رصيداً 
لاك عند اللاه، إذ قد تحالاف املجرمون 
الطغااة َواألعاراب املناخقاون َوختحوا 
لهم خضائيات للتضليل َواليداع َوصار 

الدالام كله كأنه ال سامع لاه َوال برص 
َولم يكلف نفَساه ليطل عاى الايَاَمان 
لريى قرابة عا  يسحل 
بارشاً َوحجراً َوشاجراً 
يكا0ون  شهداءه  ووأن 
مسااحًة  يغطاون 
كمسااحة  الجناة  يف 
يقاتال  َوأناه  أَراضياه 
َويصاد احاخال الغزاة 
َوينقلهام إَلااى بطون 
الساباع مباارشًة ولاو 
يف  شاجاعتهم  رأيات 
لؤالء  لقلات  الجبهات 
الحقيقال  امَلاَد0  لام 

لحزب الله.
أماا أنات يا سايدي خاكأن اللاَه َمدَّ 
البرشياة  ثاقبااً شاالدت  بارصاً  لاك 
الايَاَمانياة املسالمة املوحادة املؤمنة 
تُدخان ماع أَْطَفالهاا َوأمهاتهاا تحات 
األنقااض َوشاالدَت املارىض تُدَخُن يف 
مستشافياتها َوشاالدت ما لم ييطر 
عاى البال َوكأنك تتسااءل أيحدث ميل 
لذا عاى يد ااارة زعامتهاا يزعمون 
أنهام سادنة الحرمني َوعى أياٍد عربية 
َوتحت قيا0ة أكرب 0ولة يف الدالم أَمريكا 
َوإْسائيْال الوقحاة التل شاّمرت لقتل 
الايَاَمانيني أَْكيَر من شّمارتها عى قتل 

الفلسطينيني. 
شاكراً لك من الايَاَمان ُعُموماً َومن 
رابطة علماء الايَاَمان َومن املجالدين 
َومنال شايصياً، َوقد حادث يل نصيب 
من األراذل َوكان ذلك اعتزازاً يل َوأين أنا 
منك يا أشاجع من عرخته لذه البرشية 
َوأصدق من نطل بالضا0 يف لذا الدرص 
َوأرشف مجالد عى واه األَْرض يف لذا 

الزمان. 

وأقال ماا يجاب عاى الايَاَمانياني 
َوأن  ساواعدلم  يمنحاوك  أن  نحاوك 
إلْسائيْال  املوااهاة  ابهتاك  تشاهد 
شاجاعتهم َوإقدامهم َوأن يدلم الدالم 
أن الايَاَماان ال يقيام عى ضيام َوأنه 
يدلم أن عادوه األول َواألخري لو املحتل 
لألقاى َوأن تحرياره لاو مان أواب 
وااباات املسالمني، وكان عى األعراب 
املناخقاني أن يتجهاوا إَلاى لنااك بدالً 
عن الايَاَمان الذي لو مصدر عروبتهم 
َوعراقتهام َووطنهام األول َولكان أنّى 
لهام أن يفهماوا اإلْسااااَل  الصحيح 
َوقاد 0خل املاال الحرا  إَلااى بطونهم 
َواختااروا أن يكاون رضب الايَاَماان 
لاو املدخال الوحياد لبوابة تال أبيب، 
َح أحاُد األعراب باأن إْسائيْل  َوقاد رصَّ
ساتحمل 0ول اليليج يا للفضيحة َويا 
للداار خماذا تتوّقُع يا نرَص الله َوأنت يا 

يمن من لؤالء؟ 
إذن خأنت ياا يَماَن الضحية َوحزب 
اللاه لارتىض إْسائيْل عان اليليج َوآل 
سادو0 َوما بقل عليكماا إال الدخاع عن 
واو0كما، َواللاه الذي خلقكم من خري 
أماة قا0ر أن يجدل مان كل بطل منكم 
باركان يحارُق املدتديان َوقاد أوعد يف 

قرآنه َوقال: 
}أُِذَن ِللَِّذياَن يَُقاتَلُوَن ِبأَنَُّهاْم ُظِلُموا 

ِلْم َلَقِديٌر{.  َوإِنَّ اللََّه َعَى نرَْصِ
أخرياً.. ساالُ  الله عليك ياو  ُولدت 
َوساالٌ  عليك ياوَ  ارتضدات من ثدي 
أمك املجالدة، َوساالٌ  عليك يو  بلغت 
الرشد، َوساالٌ  عليك يو  علمت النال 
الراولاة، َوساالُ  علياك ياو  تحملك 
املالئكاة إَلاى انة اليلد، َوساالُ  عليك 
يو  رصَخَت حميًة عى الايَاَمان َوقبل 

رصختك َوبدد رصختك. 

 أحالم حسن 

بانَي أاياج الناريان املضطرمة يِف أرِض الساديدة، 
وباني عواصِف القصف البرشي لهاا، خدماٌر لبنيانها، 
وإْحاَراق ملزارعها، وإبَا0َة لسااكنيها، خحرٍب بقصف 

اوي لو األعنف يِف عهد البرشية. 
صوارياخ ال تتوقاف ختضيائُ 0َُاى الليال الحالك 
وتُحيلُه إىَل نهار، وصواريخ أُْخااااَرى تشتدل النريان 

خيها يِف وضح النهار.   
قتل و0مار، خوف ورعب ينترشان، ترويع لألطفال 
إن بقال لنالك أطفال، تيويف وقتل لنسااء حوامل، 

ونساء أرامل، ونساء قد نسوا أنهن نساء!!! 
ُعااْدَواٌن أحال ساكون الليال الها0ئ إىَل ضجيج ال 
يهدأ ومزج شداع الشمل بشالالت 0ماء خسالت عى 
أرض لم تنجاب غري الدظماء، وحصاار للبال0 خانل، 

الصغري والكبري منه ضائل، خال غذاء وال 0واء. 
ولنالاك آالف الشاهداء، وارحاى بفدال القصف 
املستمر يِف از0يا0، واملرىض بسبب تأز  األوضاع تز0ا0. 
وبني لاذا وذاك يقُف الشادب الايَاَمانال يتحدَّى 
الدماار بصارب، وعى اللاه ادال االعتماا0، ويتحدى 

الحصار بتوكل عى الدزيز الجبار. 
ولساان الحال يقول: لل نسيتم أن الله لو الرزاق 

ذو القوة املتني؟

أ  نسيتم أنه وإذا مرضت خهو يشفني؟

إن نسيتم!!!!؟

خنحن لم ننل..  

شادُب الايَاَماان عيصٌّ عاى االنكساار؛ ألن زا0ه 

تقاوى الله، واعتما0ه عى الله، وتوكله عى الله، والله 

لو القوي الدزيز الجبار..  

خأنَّى لكم كرس شدب يدتمد عى الله.. 

وأنى لكم تركيع شدب قد عرف الله..

وأنى لكم نيُل مرا0كم من شدب ال يياف إالَّ الله. 

خإن عاش عاش لله يِف اها0.

وإن قتلتموه خرحيٌل إىَل 0ار القرار.

 أبو بكر عبداهلل 
 أيااً كانت األُطُر التل َااَرت خيها املفاوضاُت املبارشُة 
ماع الُداْدَوان السادو0ي وأياً كانت الذرائاع التل أعلنها 
خاإن النتائاج التل َخَلُصات إليهاا ميّلت انتصااراً كبرياً 
لاإلرا0ة الايَاَمانية وعززت لدى شادبنا الصامد اليقة يف 
قدرتاه عاى الدخاع وصد أعتى ُعاْدَوان عساكري يشان 

عليه يف التاريخ.
الداماُل االيجابلُّ يف لذا االنتصاار يتميل يف أنه حطم 
حوااز اآللة الدعائياة التل تحارص الايَاَمان منذ حوايل 
سانة وأخفات عن الدالام حقيقاة الُدااْدَوان ومجازره 
ونتائجاه الكارثية، وعامل آخر يمكن يف أنه أرغم النظا  
السادو0ي االساتجابة للمفاوضاات مباارشة وحتمية 
طاملا أنكرلا، خضالً عن اخقاا0ه تحالف الُداْدَوان أ0َََواته 
السياساية التل تحصان خلفها ألَْكيَاار من سانه وا0ار 
مان خاللها مفاوضاات بال اادوى ارا0 منهاا خقط ذر 
الرماا0 عاى الدياو0 وتضليال الدالام بأن ماا يجري يف 
الايَاَماان رصاع 0اخيل وليال ُعاْدَوانااً لَمجياً برعاية 

أمريكية مبارشة.
الديبلوماساية الدولياة التال ظلات تندال باملساار 
السيايس استغرقت وقتا طويالً لتدرك حتمية املفاوضات 

املبارشة مع النظا  السادو0ي حال لألزمة خصوصا بدد 
إقرار الطارف املتاذرع بالرشعية الدولية عاد  امتالكه 

صالحيات ا0ارة مفاوضات يف بندي وقف 
النار ورخع الحصار.

النظا  السادو0ي كدا0ته يف التضليل 
التحالاف  بتوقياع  ذُيَال  بياان  يف  أقار 
باملفاوضاات املبارشة وأعلان عن تبا0ل 
أسى، كماا رّحاب باساتمرار التهدئاة 
يف املناطال الحدو0ية ولم يداد  الذرائع 
بمزاعم الساماح بدخول املاوا0 الدالاية 
الحدو0ياة  القارى  إَلااى  واالغاثياة 

الايَاَمانية. 
لكن ما بدا سياساياً بإقارار الرياض 
بان لاذه اليطورة اااءت » عى طريل 

الوصول إَلاى حل سيايس برعاية األمم املتحدة وخل قرار 
مجلل األمان رقام 2216، وما بدا عاى األَْرض بتوقف 
الدمليات الدسكرية يف املناطل الحدو0ية وتبا0ل االسى 
كان اعالنا رصيحاً بفشال الحرب الُداْدَوانية التل قا0لا 
النظا  السادو0ي بالوكالة عن امريكا والصهيونية كما 
قاد  للايَاَمانيني والدالم شاها0 وخاة ألحاال  الُداْدَوان 
والقاوى الدولية بداو0ة الايَاَمان إَلااى مربع الوصاية 

الياراية.
يصداب القاول إن لاذه اليطاوة قاد تقاو0 يف املدى 
القرياب إَلاى وقف شاامل إلطاالق النار 
خالنظا  السدو0ي أرا0 بهذا االتفاق وقف 
0وامة اليساائر واخفااء التدلور املريع 
ليطوطاه الدخاعياة بددماا اخفقت ُكّل 
سياسااته محاوالته بما يف ذلك سياساة 
املادن  اساتدا0ة  يف  املحروقاة  األَْرض 
واملواقع يف الدمل السادو0ي والياضدة 
حتاى اآلن لسايطرة الجياش واللجاان 

الشدبية. 
النظاا   أرغام  آخار  ااناب  ويف 
السادو0ي املي بهاذه اليطاوة إلنهاء 
حال االضطاراب والفاوىض املتفاقمة يف 
محاخظاتاه الجنوبياة التل ضّحى بساكانها يف ليل بدد 

تلقيه تحذيرات تداعيات خارج حدو0 السيطرة.
بدعم امريكل بريطانل خرني تفوق النظا  السدو0ي 
يف عملياته الحربية وبساالح الجو والقدرات امليابراتية 
الياراية والداخلية التل ساير لها املليارات واساتطاع 
بميزانيات مالية خراخياة تجنيد مرتزقة الداخل لحروب 
بالنيابة وتفاوق إعالمياً وسياساياً و0يبلوماساياً لكنه 

ويف غمارة لذه اإلْماَكانيات ولذا الدعم الدويل وااه قوًة 
ضاربة لال صمو0 وإرا0ة الايَاَمانياني بالحياة الحرية 

خدجز كلياً عن تجاوزلا والتأثري عليها.
لاذه االرا0ة وحدلا لل من ارغمت الددو عى اللجوء 
إَلاى املجازر الوحشاية بحل املدنياني ارتدت وباال عليه، 
ولال نفساها مان حيَادت ترساانة ساالحه املتطورة 
وارغمته عى خوض مدارك برشوط ميتلفة لم يتوقدها.
لال ايضاا مان حطمات اساطورة القوة بالساالح 
التقليادي ولل مان ارغمت الدالام االلتفاات بإعجاب 
لصمو0 لذا الشادب الدظيم وبساالته يف الحرب وقدرته 
التال ال تُقهار يف الدخااع عان حقاه بالحيااة والحرياة 

والكرامة والسيا0ة.
ندارف أنه ال يازال لدى تحالاف الُداْدَوان السادو0ي 
الكيري.. إذ ال يمكنه بساهولة اليروج من املستنقع الذي 
وضدتاه خياه القوى الكاربى، كما ال يمكناه النجاة من 
املاآالت اليطرية لهاذه الحرب الُداْدَوانية التل ساتكلفه 

الكيري 0اخلياً وخاراياً.
نادرك باملقابل أننا رغم الجراح انترصنا وندرك أن لذا 
الُداْدَوان الرببري منحنا قوة اضاخية. خاملؤكد أن الدوامل 
التل شجدت الددو وساعدته يف لد  بيتنا من الداخل قد 

زالت أو لل يف طريقها إَلاى الزوال. 

ال�َي�َم�ن تتحدى الدمار والحصار  

باملفاوضات املباشرة انتصرنا حتمًا
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عى الجميع أن يفهم بأن قول الله سابحانه وتداىل: }َوَلْن 

تَْرىَض َعنَْك اْليَُهو0ُ َوال النََّصااَرى َحتَّى تَتَِّبَع ِملَّتَُهْم{ )البقرة: 

مان اآلياة120( أنها حقيقاة، أنهاا حقيقة لان يرضوا عن 

الرئيل، لن يرضوا عن الحكومة، لن يرضوا عن أي مساؤول 

ينطلل اا0اً تحت عنوان مكاخحة اإلرلاب ضد أبناء شادبه؛ 

ألناه ليل الهدف - كماا قلنا أكير من مرة - لو اإلرلاب، إن 

اإلرلاب 0اخال أمريكا، وإن أمريكا لل نفساها الدولة التل 

تصادر اإلرلاب لال التل تيري الحاروب واملشااكل يف الدنيا 

كلهاا، يف 0اخل املادن األمريكية، أصحاب املحاالت التجارية 

الكاربى يحتااون إىل حرل مسالحني، ألن لنااك عصابات 

تساطو عى املحالت التجارية يف وضاح النهار، وأنت تتجول 

يف شوارع نيويورك أويف واشنطن أو يف غريلا من املدن - كما 

أخربناا من ذلبوا إىل لنااك - ال تساتطيع أن تأخذ يف ايبك 

مبلغاً مان املال من الدوالرات، سايأتل مان ينهبها ويقتلك، 

وإنما 0خاتر شايكات أو أشاياء أخرى، ال تستطيع وال تجرؤ 

أن تحمال ماالً، واملحاالت التجارية 0اخلها انو0 مسالحون 

برشاشااتهم، حرل برشاشااتهم!، أليل لاذا لو اإلرلاب 

0اخال أمرياكا نفساها؟ لم تدمال عاى أن تؤمن أساواقها 

التجارية والتجار يف أسواقها التجارية.
ليل الهادف لو محاربة اإلرلاب، الهدف لو االساتيالء 
عى مقدرات لذه األمم، لو إخضاع لذه األمة، لذا الشادب، 
لو السيطرة عليه، لو أن يملئوه بقواعدلم الدسكرية، لو 

أن يحكموا قبضتهم عليه كما أحكمولا عى 0ول أخرى.

الشهيد القائد

أمريكا الدولة التي تصّدر اإلرهاب وتثري الحروب يف العالم وهدفها االستيالء على مقدرات األمم

 ملزمة األسبوع : الثقافة القرآنية                   )الجزء األول(
يجب أن يكون هّمنا هو أن نتعلم القرآن الكريم، وأن تكون ثقافتنا قرآنية وعنوان 

حركتنا قرآنياً وأن تدور كل مجاالتنا حول ثقافة القرآن
  -  خاص

ركز السايد حساني الحوثل يف محارضته 
بدنوان )اليقاخة القرآنية( عى إيصال إشارات 
منتظمة للمدلمني والطالب يف مدرساة  ....... 
إىل أن ماا يجاب أن يكون لمنا لاو أن نتدلم 
القارآن الكريام، وأن تكاون ثقاختناا قرآنية، 
وعنوان حركتناا ونحن نتدلم وندلم ونرشاد 
ويف أي مجااالت اليقاخاة أن ندور حول ثقاخة 

القرآن الكريم.
ويف زيارتاه للطاالب واملدلمني يف مدرساة 
...... قاال السايد حساني الحوثال أن إتاحة 
الفرصاة للتدلام والتدليم لال ندمة عظيمة 
عى الجميع، والله سابحانه وتداىل يُددُّ ندمة 
الهداياة، ندمة الديان، ندمة اإلساال  يددلا 
أعظام الندم عاى البرشية، أعظام الندم عى 

النال اميداً.
ويشاري السايد حساني الحوثال إىل اللاه 
سابحانه وتدااىل ذكار يف أكيار من آياة - يف 
القارآن ربما تر00ت أربع مارات - ولو يذكر 
للنال أنه قد َماّن عليهم بندمة عظيمة }َلَقْد 
َمانَّ اللَُّه َعاَى اْلُمْؤِمِننَي إِذْ بََدَث ِخيِهْم َرُساوالً 
ِمْن أَنُْفِساِهْم{ )آل عمران:ل16( ويف لذه اآلية 
يِّنَي َرُساوالً ِمنُْهْم  يقول: }ُلَو الَِّذي بََدَث يِف اأْلُمِّ
يَتْلُو َعَليِْهْم آيَاِتِه َويَُزكِّيِهاْم َويَُدلُِّمُهُم اْلِكتَاَب 
َواْلِحْكَمَة َوإِْن َكانُوا ِمْن َقبُْل َلِفل َضالٍل ُمِبني{ 

)الجمدة:2(.
ويف املقابل يوضح السايد حساني الحوثل 
أن رش الضاالل واآلثار السايئة للضالل تدترب 
بالنسابة لإلنسان أشاد وأختك وأساوأ من أن 

تنقاص عليه ندام ما0ية 
أخرى، أساوأ من الجوع، 
أساوأ من الفقر، أسوأ من 
تلاك مصائب  املرض؛ ألن 
قاد  رشور  أو  أرضار  أو 
آثاار  عليهاا  يرتتاب  ال 
سايئة اداً، أماا الضالل، 
الضاالل،  مصيباة  أماا 
يف  اإلنساان  يدياش  أن 
ضاالل، أن يدياش النال 
يف ضالل خإن آثاره سايئة 
ااداً عليهام يف الدنيا ويف 
اآلخرة، ومن أسوأ عواقب 

الضاالل لو اليلاو0 يف اهنام - نداوذ بالله 
مان اهنام - يمكان أن تجوع ختُساد رمقك 
باأي يشء، حتى ولو من النباتاات، وال يؤ0ي 
بك الجوع إىل اهنام، يمكن أن تدانل يف خرتة 
من حياتك ظروف صدباة، تدانل من خقر أو 
مرض ال يؤ0ي بك لاذا إىل اهنم، أما الضالل 
خإناه ياؤ0ي بالناال إىل اليازي يف الدنيا، إىل 
الذلة، إىل القهر، إىل الدبو0ية ألولياء الشيطان، 
إىل اليضوع للفساا0 والباطل، وبالتايل ساوء 
املمات، ساوء البدث، ساوء الحساب واليلو0 

يف اهنم.
ويف إطار لذا الساياق يؤكد الشهيد القائد 
باأن الله عندماا يذّكر عبا0ه بأناه مّن عليهم 
برساوله )صلوات الله عليه وعاى آله(، ومّن 
عليهم بأن أنزل عليه القرآن، يتلوه عى النال 
يُدلمهام باه، يزكيهام باه، يَُدلُِّمُهاُم اْلِكتَاَب 
َواْلِحْكَماَة ويزكيهام َوإِْن َكانُوا ِماْن َقبُْل َلِفل 
َضاالٍل ُمِبنٍي، ولاذا خضٌل عظيم مان الله أن 

يبدث يف األميني.

وأوضح السايد حساني الحوثل أن : كلمة 
يني( تطلل عى الدرب؛ باعتبار أنهم كانوا  )أمِّ
خيما يتدلل بالقراءة والكتابة لم تكن منترشة 
خيهم، وقد يكون اساماً يطلل عى من ساوى 
ألال الكتاب مان األمام، وما تزال تساتيد  
إىل اآلن عناد ألال الكتااب أنفساهم كما قال 
يِّنَي  اللاه }ذَِلَك ِبأَنَُّهاْم َقالُوا َليَْل َعَليْنَاا يِف اأْلُمِّ
َساِبيٌل{. )آل عماران: مان اآلية75(، وأشاار 
الشاهيد القائد إىل أن الدرب يطلل عليهم أمة 
أّمياة،- أي أنهاا أمة - ليل لهاا ثقاخة، ليل 
يف أوسااطها أعادا0 كبارية مان امليقفني من 
الدلمااء، أمة تديش حالة بدائية، خأن تحصل 
عى لذه النقلاة الدظيمة من مرحلة البدائية 
مرحلة األمية إىل أن تُمنح لذا القرآن الدظيم، 
الاذي ادلاه اللاه مهيمنااً عاى كل الكتاب 

السماوية السابقة.
ويف ذات الساياق يحارص السايد حساني 
الحوثال إىل تدرياف الحارضيان وكاخة األمة 
الدربية واإلساالمية إىل عظمة القرآن الكريم، 
وكيف سايكون وضاع لذه األمة لاو تيقفت 
بيقاخاة القرآن، واصفااً القارآن الكريم بأنه 
: كتااب عظيم، كتاب واساع، ثقاختاه عالية 
ااداً، عالية اداً تجدل لذه األمة - لو تيقفت 
بيقاخته - أعظم ثقاخة، وأكير إنجازاً، وأعظم 
آثااراً يف الحيااة، وأسامى .. أسامى روحااً، 
وأسمى وضدية، وأزكى وأطهر نفوساً من أي 
أمم أخرى، من لنا يقاول: }يَتْلُو َعَليِْهْم آيَاِتِه 
َويَُزكِّيِهْم{ تكون نفوساهم زاكية، مجتمدهم 
زاكال، حياتهام زاكياة، نظرتهام صحيحة، 

رؤيتهم صحيحة، أعمالهم كلها زاكية.
اآلياة  إىل  وبالداو0ة 
}َويَُدلُِّمُهاُم  الكريماة 
اْلِكتَااَب َواْلِحْكَماَة{ يرى 
السايد حساني الحوثال 
أن : الكتااب لاو القرآن 
مرتاني  كارره  الكريام، 
يف لاذه اآلياة؛ ألناه لاو 
للرسول  الرئيسية  املهمة 
)صلوات اللاه عليه وعى 
آله( لاو أن يتلو الكتاب 
عى الناال، يدلم النال 
عملاه  الكتااب،  بهاذا 
كلاه يادور حاول القرآن 
الكريام، يتلاو عليهام الكتااب }يَتْلُاو َعَليِْهْم 

آيَاِتِه{ التل لل القرآن الكريم.
}َويَُزكِّيِهاْم َويَُدلُِّمُهاُم اْلِكتَااَب َواْلِحْكَمَة{ 
الحكماة لناا ما لال؟. عاا0ًة يقاول بدض 
املفرسين الُسانة. يسامونها السانة. الكتاب 
والحكماة قاال: الكتااب والسانة، لاذا غري 
صحياح، غاري صحياح، الحكماة: أن تكون 
مواقفهام  تكاون  أن  حكيماة،  ترصخاتهام 
حكيماة، أن تكون رؤيتهام حكيمة. الحكمة 
لال مااذا؟ لال تتجساد بشاكل مواقاف، 
بشكل رؤى، بشاكل أعمال، لل تدكل وعياً 
صحيحاً، وعيااً راقياً، تدكل زكاًء يف النفل، 
تدكال عظماة لادى اإلنساان, الحكماة يف 
األماور. }َويَُدلُِّمُهاُم اْلِكتَااَب َواْلِحْكَماَة{؛ ألن 
الله قال يف آية أخرى لنسااء النبال }َواذُْكْرَن 
َماا يُتَْى يِف بُيُوتُِكانَّ ِمْن آيَاِت اللَّاِه َواْلِحْكَمِة{ 
)األحازاب: من اآليةل3( لال مدنى ذلك أنهن 
يقارأن أحا0يث يف البياوت؟ ال، القرآن الكريم 
اسم عا  للقرآن الكريم: القرآن الكريم 0اخله 

آياات، كلماة )آياات القارآن( ال تدنال خقط 
الفقارة من الكال  ماا بني الرقام والرقم، ما 
باني الدائرة والدائارة، آياتاه حقائقه أعالمه 
خيماا يتدلال بالحيااة بصاورة عاماة، خيما 
يتدلل بالترشيدات بصورة عامة، خيما يتدلل 

بالهداية بشكل عا ، آياته.
وزا0 بقوله: القرآن الكريم خيه أشياء كيرية 
ا  تتجه نحو اإلنسان لتمنحه الحكمة }ذَِلَك ِممَّ
أَْوَحاى إَِليْاَك َربَُّك ِمَن اْلِحْكَماِة{ )االساء: من 
اآلية39( كما قال يف ساورة ]اإلساء[ بدد أن 
ذكار عدة وصاياا الوصايا الدارش يدد0لا ثم 
ا أَْوَحى إَِليَْك َربَُّك ِمَن اْلِحْكَمِة{،  قال: }ذَِلاَك ِممَّ
مدترباً أن : كلمة )حكمة( يف القرآن الكريم ال 
تدنل ُسنة إطالقاً. ال تدنل ُسنة إطالقاً رسول 
الله )صلوات اللاه عليه وعى آله( ُمهمتُه لو 
أن يدلام النال لذا القرآن بماا خيه من آيات 
ولال: أعال  وحقائال يف كل مجاال تتناوله، 
}َويَُزكِّيِهاْم{ تزكوا نفوساهم تسامو تطهر، 
وعيهام يرتقال يرتفع بما خيه مان الحكمة؛ 
ولهذا ااء يف أكير من آية يصف القرآن الكريم 
بأنه كتااب )حكيم(، وساّماه يف أكير من آية 
بأنه )حكيم(، وأن آياته )أُْحِكَمت(، وأن آياته 
)محكمة( إىل آخر ما يف القرآن الكريم من ثناء 
عاى نفل القارآن .. أنه يف األخاري يجدل كل 
من يساريون عى وخال توايهاته ويتيقفون 
بيقاختاه يُمنحون الحكماة. والدكل, الذين 
ال يساريون عاى ثقاخاة القارآن، ال يهتمون 
بالقرآن سايفقدون الحكمة، وسيظهر مدى 
حااة النال إىل الحكماة يف املواقف املطلوبة 

منهم يف القضايا التل توااههم.
ويف لاذه املحاارضة يضع السايد حساني 
الحوثال للطاالب واملدلماني أميلاة واقدياة 
كشاالد عى كالمه خيقول : مياالً اآلن يف لذا 
الوضاع الذي ندياش خيه وتدياش خيه األمة 
الدربياة, األماة اإلساالمية، ونحان نسامع 
تهديدات اليهو0 والنصاارى، تهديدات أمريكا 
وإسائيال وسايريتها مان اإلساال  ومان 
املسالمني ومان علماء اإلساال  ومان حكا  
املسالمني بشاكل رلياب ااداً، تجاد موقف 
الناال اآلن موقف النال باكل خئاتهم يتناىف 
مع الحكمة، أي لم خقدوا اآلن املوقف الحكيم 
مما يوااهون، الرؤية الحكيمة ملا يوااهون، 

النظرة الصحيحة للوضع الذي يديشون.
ومان لنا يرى السايد حساني الحوثل أن 
مواقف الدرب اليو  تربز وتجسد أنهم  خقدوا 
الحكماة خداا0وا إىل األُمياة، عدناا إىل األمية 
مان ادياد، بينما الله سابحانه وتدااىل كان 

قاد أنقذنا من تلاك األمية, كنا عارب بدائيني 
ال ندارف شايئاً: ال ثقاخة، ال تدليام، ال وعل، 
وعل يكون بمساتوى قضاياا عاملية، قضايا 
تَُهمَّ اإلنسان كإنسان بصورة عامة، عدنا من 
ادياد إىل األمية عى الرغم مان واو0 القرآن 
الكريام خيما بيننا، عاى الرغم مان أننا نقرأ 
ونكتاب، ومدارل متداد0ة وصحف ومجالت 
ومكتباات يف الشاوارع، ومكتباات عاماة يف 
الجامداات، ومراكز علم كيارية اداً، مدارل 
أساساية مدارل ثانوية واامداات ومراكز 
علمياة ومكتباات تمأل الشاوارع، وكتب عى 
األرصفاة أيضاً تُباع، ومجاالت كل يو  تصدر 
أو كل أسابوع، لكن ال يمكن أن يُيرج الدرب 
مان األمياة إال القارآن الكريام، ختصبح أمة 
ثقاختهاا أعى مان ثقاخة اآلخريان، مواقفها 

حكيمة، رؤيتها حكيمة.
وإىل وضع األمة الدربية يرى السيد حسني 
الحوثال أننا اآلن أصبح وضدناا وضداً رليباً 
اداً، ومؤسافاً اداً، اآلن ليال لناك رؤية يف 
الساحة، ليل لناك موقف يف الساحة للدرب، 
لالم مستسالمني اآلن، ونرى ماع األيا  كل 
مرة إنجااز ألمريكا وإسائيل يف سياساتهم، 
كل مارة إنجااز، كل مرة يساوقون الدرب إىل 
تناازالت، إىل تقديم استساال  أكير، وأشاياء 
مان لذه، وبقيت األمة كلها مستسالمة، لل 
لاذا موقف حكيم؟. ليل موقفااً حكيماً. بل 
الراال الدا0ي من النال يقاول: ]ملاذا الدرب 
لكذا؟! لاو أن الدرب ااتمدوا، لو أن الزعماء 
ااتمداوا الساتطاعوا أن يرضباوا إسائيل[. 
أبساط ُمحلل عاا0ي مان النال يشاهد بأن 

الوضدية لذه كلها للدرب 
يف  الحكماة  مان  ليسات 
يشء، ليسات من الحكمة 

يف يشء.
السايد  يؤكاد  ولناا 
حسني الحوثل إىل ما يجب 
أن يكاون لمنا، وما يجب 
أن تكون ثقاختنا وما يجب 
أن ندور حوله ولو القرآن 
الكريام خيقاول: يجب أن 
يكون لمنا لاو أن نتدلم 
القارآن الكريم، وأن تكون 
قرآنية،عناوان  ثقاختناا 

حركتناا ونحان نتدلام ونُدّلام ونحن نُْرِشاد 
ونحان يف أي مجال مان مجااالت اليقاخة أن 

ندور حول ثقاخة القرآن الكريم.
وعندما نقول: نحن نريد لهؤالء الطالب أن 
يتدلموا القرآن الكريم ربما قد ُشوِّلت صورة 
القارآن خيفهم الطالب أن مدناه ]أن يكون له 
ده خيما بدد ومدارش ثانل يو   َمْدارَش يَُسامِّ
يسامده حتى يكمال املصحاف ويضوي[ أي 
أن يقارأ القرآن ويضاوي، بالشاكل املدروف 
ساابقاً.. القرآن علو  واسدة، القرآن مدارف 
عظيماة، القرآن أوساع مان الحياة، أوساع 
مما يمكان أن يساتوعبه ذلناك، مما يمكن 
أن تساتوعبه أنت كإنسان يف مداركك، القرآن 
واسع اداً، وعظيم اداً، لو ))بحر - كما قال 

اإلما  عيل - ال يُدَرك قدره((.
وقال السايد حساني الحوثل: نحان إذا ما 
انطلقنا من األسال عنوان ثقاختنا: أن نتيقف 
بالقرآن الكريم. سانجد أن القرآن الكريم لو 
لكذا، عندماا نتدلمه ونتبده يزكينا، يسامو 

بناا، يمنحنا الحكمة، يمنحناا القوة، يمنحنا 
كل القيام، كل القيم التل ملاا ضاعت ضاعت 
األماة بضياعها، كما لو حاصل اآلن يف وضع 
املسالمني، ويف وضاع الدرب بالاذات. ورشف 
عظيم اداً لنا، ونتمنى أن نكون بمساتوى أن 
نيقف اآلخريان بالقرآن الكريام، وأن نتيقف 
بيقاخاة القرآن الكريم }ذَِلَك َخْضاُل اللَِّه يُْؤِتيِه 
َمْن يََشاُء َواللَُّه ذُو اْلَفْضِل اْلَدِظيِم{ يؤتيه من 
يشاء، خنحن نحاول أن نكون ممن يشاء الله 

أن يُؤتَوا لذا الفضل الدظيم.
ويياطب الطالب واملتدلمني قائالً: ال تفكر 
إطالقااً أن الدلم لو يف أن تنتهال من رّصات 
مان الكتاب، ربما رصات مان الكتب تواد يف 
نفساك اهاالً وضاالالً، ال تنفع. اساتدرض 
اآلن املكاتاب يف الشاوارع يف املدن تجد رصات 
مان الكتب، رّصاات من الكتاب يف الحديث يف 
التفساري يف الفقاه يف خناون أخارى، لكن كم 
تجاد 0اخلها من ضالل، كم تجد أنها تنساف 

اإلنسان أنه حتى ال يبقى عى خطرته.
كما أشار السيد حسني الحوثل إىل وضدية 
الدرب قبال الجاللية مدترباً أنهام لم يدو0وا 
- عاى خطرتهام األّولاة كدارب، ياو  كانوا 
عرب عى خطرتهم كاناوا يمتلكوا قيماً: يأبى 
الدربال أن يَُضاا ، يأباى أن يُظلام، يتمتدوا 
بقيم مهمة: النّجدة، الفروساية، الشاجاعة، 
الكر ، االستبسال، كانوا مدروخني بهذا، حتى 
يف عرص قبل اإلساال ، ما كان أحد يساتطيع 
أن يساتدمرلم، مدظم البال0 الدربية ما كان 
أحد يساتطيع أن يستدمرلم، وإن كان لناك 
بدض مناطل ميالً يف الشاا  كان تستدمرلا 
الرومانياة،  الدولاة 
وبدض مناطل يف الدراق 
األكاسة،  يساتدمرلا 
لكن ميالً شابه الجزيرة 
يف مدظام  كان  واليمان 
تيضاع  ال  مراحلهاا 
وكاناوا  لالساتدمار، 

يقاوموا، وكانوا يأبَوا.
مشارياً إىل أن : اليهو0 
عاشاوا خرتة طويلة اداً 
باني الدرب، ولام كانوا 
بأعدا0 كبارية، كان ألل 
حصاار  أثنااء   - خيارب 
رسول الله )صلوات الله عليه وعى آله( لييرب 
- كان يُقاال: أن عد0لام نحاو عرشيان ألف 
مقاتل، اليهو0 كانوا نحو عرشين ألف مقاتل، 
لنااك - مداك - بنال قريضاة، بنال قينقاع 
ويهو0 آخرون، لؤالء أنفساهم لم يستطيدوا 
يف تلاك الفارتة، ولام اليهاو0 مان يمتلكون 
املكار، ويمتلكاون الطماوح إىل إقاماة 0ولة، 
ويدرخون أن تارييهم كان خيه إمرباطوريات 
قامات لهم، وقامات لهم حضاارة؛ خكانوا - 
يدنال - ما يزالوا يَحنّاوا إىل تكرير ذلك اليشء 
الاذي خات عنهم، ولكن لم يساتطيدوا، كانوا 
يحتاااون لام إىل مااذا؟ يحتاااون إىل أن 
يديشاوا يف ظل حماية زعاماات عربية وُقبل 
عربياة، خكان اليهو0 كل اليهاو0 حول املدينة 
مدظمهام يدخلون يف أحالف ماع زعماء من 
القبائال .. من ٌقبٌال املدينة وماا ااورلا، أي 
لم يساتطع اليهو0 - خضالً من أن يسايطروا 
- لم يساتطيدوا أن يساتقلوا يف الحفاظ عى 

أنفسهم، وأن يحققوا ألنفسهم أمناً.

 وضع األمة العربية 
اليوم مؤسٌف، ليس 

هناك رؤية في الساحة، 
وال موقف ونرى أمريكا 

وإسرائيل يسوقون العرب 
إلى تنازالت وتقديم 

إستسالم حتى بقيت األمة 
كلها مستسلمة

 ال يمكن أن ُيخرج 
العرب من األمية إال 

القرآن الكريم، فتصبح 
أمة ثقافتها أعلى من 

ثقافة اآلخرين

 القرآن يمنح كل 
من يسيرون وفق 

توجيهاته ويتثقفون 
بثقافته، الحكمة



13 ثقافيةالدد0 )107(     اليميل 10 مارل 2016   املواخل 1 اما0 اليانل 37ل1لا

بل
تق

مس
 ال

اف
شر

ست
ا

سبابتك اإلرهابية ليس تخاف التهمة 
باإلرهاب

وتعرف كيف تذل عيون الذل
وتسحب كالعشق مسدسها

وتعد إلى القدس لياليها

يا متهما بالشعر العربي
أليس لهذي التهمة يا عبد الله 

مغازيها
إن سلمت سالحك سافل

ما يؤخذ بالقوة ال يسترجع إال بالقوة 
..

ما يؤخذ بالقوة ال 
يسترجع إال بالقوة

   مظفر النواب

برنامج رجال اهلل
املقرر ألسبوعني :
 من 19 اما0 االول 
اىل 3 اما0اليانل

- ملزماة مدرخاة اللاه اليقاة باللاه 
الدرل األول.

- ملزمة اليقاخة القرآنية.

ُبشرى االنتصارات
عبدالقوي محب الدين

ِم���ْن وع���ِد َم���ْن ش���اَد ك���وَن األم��ن��ي��اِت ِبنا
ِم����ْن ق��ب��ِل أن ي��خ��ل��َق األح������داَث وال��زم��ن��ا

ال��وج��وِد ،وِم��ْن ِم��ْن مسامات   ، ِم��ْن روح��ه 
ح���ب���ِل امل��ش��ي��ئ��ات ح���ن ت��ش��ّك��ل��ْت بَ���َدن���ا

أرخ���ى ب��ه ، ح��ن ه��ّب��ْت ن���اُر َم���ْن حشدوا
اليمنا ي��ح��رق��وا  كيما   ، الشياطن  أع��ت��ى 

****
ي��ا ن����اُر ك���ون���ي،، ف��ك��ان��ْت -وامل��ش��ي��ئ��ُة في

ص����فِّ ال��ي��م��ان��ن- ِدرع������اً واق���ي���اً وس��ن��ا
وال��ن��ف��ُط ي��ط��وي رق����اَب ال��ع��امل��ن، و »ال«

ي��غ��ري ص��وتُ��ه��ا الثمنا ت��غ��دو »ن��ع��م« ح��ن 
..وث���ب���ْت ت��ن��ح��ن��ي  ال  ال���ت���ي  »الَء«  ل��ك��ن 

وال���ل���ُه ي��خ��ل��ُق م���ن أص��دائ��ه��ا األذن������ا..!!
وِمْن اجلنوِب،  روِح  ِم��ْن   ، لبنان  »أرِز«  ِم��ْن 

ت��اري��ِخ ن��ص��ٍر.. ت��دّل��ى ش��ام��خ��اً .. ودن���ا..
ح��ب��اًل م���ن ال���ل���ِه ق����ال: وث��ب��ت��م��وا..ف��ث��ق��وا

أن األُل�����ى أش��ع��ل��وا ن����اَر ال���ِع���دا ..ُج��ب��ن��ا
****

ي���ا ك����لَّ َم����ْن »ط���ّب���ل���وا« ل��ل��راق��ص��ن على 
ال��َوَه��نَ��ا ي��ع��رف  ال  َع��زُم��ن��ا   ،، أش��الئ��ن��ا 

إن حت��ش��دوا ك��لَّ م��ا ف��ي ال��ك��وِن ِم���ْن أمٍُم
ل��ن��ا..!! ج���اَء  ال��ل��ه  نصر  ال��ن��ص��َر،،  تلمسوا  ل��ن 

****
ويا األُب�����اة،،  ُك�����������َلّ  ي��ا   ،، النصر  سيد  ي��ا 

ُمنى ك���لِّ  أب��ع��اد  ي��ا   ،، امل������روءاِت  ش��م��َس 
ب����ش����رى ال�����ن�����ب�����وءاِت آي��������اٌت م���زل���زل���ٌة

وأن����َت ب��ش��رى ان��ت��ص��اراِت ال��ش��ع��وِب ُهنا
غ��دْت  ، األك��ي��ِد  ل��ل��وع��ِد   ،، ب��ال��ل��ه  للنصر 

))َح�َس�نَ�ا(( أرواح��ن��ا  في  البشاراِت  ُك��ُلّ 

إذا لم تكن أنت مّنا فَمن ؟
عبدالوهاب المحبشي

وح�������ي�������دا وق������ف������ت ل����ن����ص����ر ال����ي����م����ن
وواج����������ه����������ت ك��������ل ن�������ف�������اق ال������زم������ن

ول�������س�������ت ت������ب������ال������ي وق������������د ق���ل���ت���ه���ا
س���ت���رخ���ص ف�����ي احل������ق غ����ال����ي ال��ث��م��ن

ألن����������ك أن������ق������ى ال������ن������ق������اء ال����ط����ه����ور
ت�������واج�������ه أس������������وأ م�������ا ف�������ي ال����ع����ف����ن

وت����ن����ش����د ف������ي ح������ب ه��������ذا ال����ص����م����ود
وح��������ب��������ك ف���������ي ك���������ل ش������ع������ر وف������ن

ت�����ط�����ي�����ر ال������ي������ن������ا ب�������ه�������ذا األث������ي������ر
ون�������ح�������ن ال�������ي�������ك ن�������خ�������وض احمل������ن

ع������رف������ن������اك ف�������ي ك�������ل س�����ط�����ر ه�����دى
وم�������ا ك����ن����ت ت���������دري ب����ن����ا ن����ح����ن م�����ن ؟

أن ي�����������وم  ت�����ع�����رف�����ن�����ا  أن�����������ت  وه�����������ا 
ت�����ن�����ك�����ر ل�����ل�����ح�����م أه������������ل ال����س����م����ن

وك��������ف��������ر ش�������ي�������ط�������ان جن����������د ع����ل����ي����ا
ي�����زن ذي  ب�������ن  ب�����ال�����ف�����رس  ل����ي����ل����ص����ق 

ن�����اص�����ر ال  ي�������������وم  ل�������ن�������ا  ف������ك������ن������ت 
س��������وى ال�����ل�����ه ت���ن���ط���ق���ه���ا ف������ي ال���ع���ل���ن

ف�����ي�����اب�����ن ال�����ن�����ب�����ي وس������ب������ط ال�����وص�����ي
وجن����������ل احل�������س�������ن س�����م�����ي احل����س����ن

ال�������رس�������ول ع������ل������م  وارث  ألن������������ك 
وأن����������������ت ع�������ل�������ى دي��������ن��������ه م�����ؤمت�����ن

وت�������������ع�������������رف ل���������ل���������ه أس����������������������راره
ال����ي����م����ن ف���������ي  ل���������ه  ول��������ي��������ا  وأن 

ون����ه����ج����ا ه����ن����ا م������ن ص���م���ي���م ال���ك���ت���اب
ي�������ه�������ز ق��������ل��������وب ع������ب������ي������د ال�������وث�������ن

وت��������ع��������رف ح������ب������ك ف��������ي ك��������ل ق���ل���ب
ن������ع������ب������ر ع�������ن�������ه ب������ل������ب������س ال�����ك�����ف�����ن

وب�����������ذل ال�����ن�����ف�����وس ب������س������وح ال�����وغ�����ى
ل���ت���ع���ش���ق���ك ال������������روح ي����ح����ي����ى ال����ب����دن

ع�����رف�����ن�����اك م������ذ ك����ن����ت ص����ن����و األم������ن
ول������ي������س ع����ل����ي����ك ب����������ذا احل����������ب م���ن

ع����ش����ق����ن����اك ح�������ن م���������أت ال����ع����ي����ون
وك�������ن�������ت ت�����ص�����ح�����ح زي�����������ف ال������زم������ن

ت������������داوي ب����ص����وت����ك ج��������رح ال����ق����ل����وب
ال����وه����ن داء  ح�����رب�����ك  ب  وت����ش����ف����ي 

س�����ق�����ان�����ا ح�����س�����ن ب�������ن ب���������در ه�������واك
ح���س���ن ذك�����������ر  ك��������ل  روى  وع�������ن�������ك 

ف����ك����ن����ت من������وذج������ن������ا ف��������ي اجل�����ه�����اد
وك������������ان ل�����ن�����ا ال�������ن�������ور ع�����ن�����د ال����ف����ن

س�������الم�������ا ع�����ل�����ي�����ك وف������ي������ن������ا ال����ي����ك
ق���������ل���������وب ب������ح������ب������ك ق�����������د ت����ف����ت����ن

ن�����ح�����ب�����ك ل������ل������ه ي���������ا ب���������ن ال����ن����ب����ي
ن�������ح�������ب�������ك ي�����������ا س����������ي����������دا س������ي������دا

وم����������ن أب������غ������ض������وك ف�����م�����ن ب����ؤس����ه����م
ك�����م�����ا ي����ب����غ����ض ال��������س��������ؤدد امل���م���ت���ه���ن

وه�������ل ي�����ع�����رف ال������ن������ور أه�������ل ال���ع���م���ى
ف���ي���س���ع���د ب����ال����ص����ح����و ع����ب����د ال����وس����ن

أي���������ا س�����ي�����د ال�����ن�����ص�����ر ك�����ن�����ت امل���������راد
وي��������ا ص����������ادق ال������وع������د ص�����رن�����ا م��ع��ا

ل����ن����ا ال�����ل�����ه م�����ول�����ى وأن����������ت ال���ن���ص���ي���ر
اذا ع��������������دوا  س����ن����خ����ش����ى  ف�����ك�����ي�����ف 

؟ ف�����م�����ن  م�����ن�����ا  أن���������ت  ت�����ك�����ن  ل�������م  اذا 
أي��������ا ب������ن ال����ن����ب����ي وي��������ا ب������ن ال���ي���م���ن

ليست مجرد فكرة
نبيل القانص 

لام يكان اغتياال امليارج الداملل الساوري 
مصطفى الدقا0 )ميرج ِخلم الرساالة( إال 0ليال 
عى أن أعماله السينمائية قامت بتوصيل الكيري 
مان الحقائل إىل الشادوب بشاكل خنال بديع و 
سالل اساتطاع باه أن يُْقِنَع كل مان تقززوا و 
نفروا من 0عاة الرصاخ املتنطع و اللحى البشدة 
، خاكان الدقا0 لو الداعية األعظم بدمله الجبار 
ِخلم )الرساالة( الاذي يحكل اوانبا من سارية 
اإلسال  و حياة الرسول األعظم صلوات الله عليه 
و آلاه ، لهذا قا  أعداء الحل و الساال  و الحرية 
بقتاِل الدّقا0 ، و كانت أغنية )حاميها حراميها( 
للمطربة التونسية ذكرى موادة للغاية للظالم 
و ساببا كاخياا الغتيالها و تلفيال الفضائح لها 
حتى بدد استشاها0لا ، و كانت رساو  الفنان 
الفلساطينل ناال الديل التل انتقد خيها املحتل 

الصهيونال و امريكا و النظا  السادو0ي ، لل 
السابب الذي حكم عى الدظيام ناال الديل بأن 
يرتقال شاهيدا و تيلاد روحه و رساوماته ، و 
لا لو امليرج الساوري إساماعيل نجدت أنزور 
يجدال آل سادو0 يدخداون مئاات املالياني مان 
الادوالرات لرشكة يوتيوب كال تَحذَف و ترخض 
تنزيال ِخلم أنازور الساينمائل )َمِلاُك الّرمال( و 
الذي يحكل سرية القتل و اإلارا  لدبد الدزيز آل 
سادو0 و ما ارتكب من ارائم بحل قبائل شدب 
الجزيارة الدربية و كيف تحالف مع الربيطانيني 
، ذلاك الدمال الفنل الاذي ما زال كابوساا قاتال 
يؤرق منامات أبناء و ذرية عبد الدزيز بن سدو0 
، و ماا لذه إال أميلاة حقيقية و تارييية ترتام 
اادوى و ألمية الفن و الساينما الذي لم يفكر 
بها أحد من أصحاب القرار يف بال0نا حتى يف لذه 
الفرتة التل نوااه خيها غطرسة أمريكا و بدران 

اليليج و صمت املجتمع الدويل .

للمارِة األلف ساأقولها : يجب علينا أن نيد  
قضيتنا بالفن الذي بدوره ساييدمها و يوصلها 
إىل كاخاة الشادوب ، يجاب عليناا أن نهتم با و 
نتجاه إىل الشادوب يف أوروبا و آساياااا بأعمال 

خنية بسيطة ادا و غري مكلفة يا اماعة.
ساندل ايدا إذا ماا تأملنا بأّن خن الساينما 
 ، الدالام  إىل  القضاياا  لاو األسع يف توصيال 
إىل الشادوب و إىل القلاوب ، بغاض النظار عان 
اإليدلواياات و األلداف و اختالخاتها ، يف األخري 

تصل الفكرة إىل أكرب عد0 من النال .
و أماا  قضيتناا و ماا يتدارض لاه شادبنا 
و وطنناا من عادوان سادو0ي أمريكال ، رأينا 
كياف كان للفان وااو0 ازئل أضااف صمو0ا 
إىل الصماو0 ، خالزامُل و النشايد و االشاتغاالت 
األوسع كاألوبريتات الغنائية شكلت ابهة خنية 
قوية يف واه الددوان و الغزو خاضحًة الكيري من 
ارائمهم و لزائمهم التل يحاول إعال  املدتدين 

و مالهم طمسها .
الصاورة و املقالاة و اإلنرتنات و التقاريار 
اإلخبارياة التلفزيونياة كلها تتحادث و تَفضُح 
و توثال و لكنهاا ال تصال إال يف محياط و إطار 
محاد0 ، و 0ورلاا رضوري للغاياة ، لكننا رأينا 
كيف أن حمالت التويرت و الهاشتااات امُلواِاهة 
للدادوان تلدب 0ورا أكرب من الوساائل االعالمية 
و الصحفية بالنسابة لتوصيل مأسااة الشادب 
اليمنال و إارا  حلف املدتدين إىل كاخة شادوب 
األرض . إذن ، مااذا لاو بدأناا بتفديال خياار 
اسارتاتيجل ادياد و لو اشاتغال و عمل أخال  
ساينمائية تمييلياة قصارية ، تحكال الواقع و 
تتبناى القضايا بكل نواحيهاا و اوانبها ، عمل 
بأبساط الوساائل املتاحة و املمكنة و بإستيفاء 
لارشوط املهراانات الساينمائية الداملية بحيث 
يتام املشااركة بها يف تلاك املهرااناات و مجر0 
املشااركة تكفل لدرضها بشكل مستمر يف عدة 

مادن . لن نحتااُج لناا إىل كامريات ساينمائية 

.. لنااك كاماريات احرتاخية تفال بالغرض ، و 

لناك براماج مونتاج تحول الصاورة إىل صورة 

سايناريولات  إىل  خقاط  نحتااج   ، ساينمائية 

0رامال  بقالاٍب  تدرضهاا  و  القضياة  تتبناى 

تمييايل و صورة ساينمائية تؤلال األعمال ألن 

تكاون ُمناِخساة ، نحتااُج أيضاا إىل وعال بدور 

الفان و خاعليتاه - باملناسابة .. الادول املنتجة 

للساينما توظفها ليدمة ما تشااء إما الشدوب 

أو الجياوش و الحاروب أو السياساات ، و ميال 

عاى ذلك 0عام البنتاااون األمريكال لهوليوو0 

التال بدورلا تقاو  بتزييف الحقائال ملصلحة 

مؤسساات اإلرلااب الصهيوأمريكياة - ، كماا 

نحتاُج إىل لجنة خنية من الكفاءات للبدء بالدمل 

املنظام و االساتفا0ة من خاربات و مهاارات و 

إبداعات الشباب الذي يتدطش ليدمة الوطن.
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 متابعات فلسطينية

 يف يوم املرأة العاملي.. 
استشهاد سيدة برصاص العدو يف القدس بزعم محاولتها طعن جنود 

صهاينة مستعربون يختطفون شاباً 
ويستولون على مركبة بالخليل 

مستوطنون يقتحمون األقصى وسط 
حماية أمنية من العدو 

إعتقال 13 فلسطينياً بالضفة وهدم 
أجزاء من منزل شهيد 

العدو يعتدي على 5 أسرى بالضرب خالل اعتقالهم 

السعودية والحقد على حزب اهلل 
عقيل الشيخ حسين* 

إتها  حزب الله بأنه »تنظيم إرلابل«، من 
قبل السدو0ية وساائر عرب الييانة، يدكل 
حقَدلم عى لاذا الحزب؛ ألنه حول واو0لم 
إىَل كوابياَل مرعباة عندماا حطم أساطورة 
لبقااء  بماا لاو رشط  التفاوق اإلسائيايل 

أنظمتهم وعروشهم. 
ال خائادة مان حشاد األ0لة عاى أن حزب 
اللاه ليال »تنظيمااً إرلابياَ« عى ماا يقوله 
مجلال التدااون اليليجال وبيان عاد0 من 
وزراء الداخلية الدرب الذين يبيدون مواقفهم 

للسدو0ية بيسيل املال. 
وال ادوى من الار0 بأن اإلرلاب الحقيقل 
لاو اختصااص اميع األطاراف التال تتهم 
حازب اللاه وغاريه مان حاركات املقاوماة 

والتحرر باإلرلاب. 
قاد  اإلرلااب  مفهاوَ   أن  خالحقيقاة 
أصباح مارذوالً بما يكفل لطر0ه من سااحة 
االساتيدا  واساتبداله بمفاليام أكير 0اللة 
عى ممارساات محور االساتكبار والهيمنة، 
ألن غموض مفهاو  اإلرلاب واساتيداماته 
التدسافية قد ادلت منه سالحاً يستفيد منه 
املحور اإلارامل يف طمل الطبيدية الحقيقية 

للموااهات التل تشهدلا املنطقة والدالم.

ضربات قاتلة 
خااألوىل واملفيُد لو التشاديد عى أن حكا  
اليلياج يكرلون حزب اللاه وال يرت00ون عن 
الكياد له بكل السابل املمكنة. ولاذا طبيدل 
تمامااً، ألن حازب الله، باألصالة عن نفساه، 
وبوصفاه طرخاً أساساياً يف محاور املقاومة 
والتحارر، يقف بشاكل خاعل يف واه مرشوع 
االساتكبار والهيمناة الاذي ييدماه حاكا  

اليليج بكل إمكانياتهم. 
وال يكتفال حازب الله بذلك، بال يتجاوزه 
إىَل تواياه رضباات قاتلاة لذلاك املارشوع. 
تكفل اإلشاارة إىَل أنه لز  الكيان الصهيونل 
وأاربه عى االنساحاب من لبنان عا  2000، 
ثم لزمه وحطم أساطورة ايشه مرة أخرى 
عا  2006، يف وقت كانت خيه مدظم األنظمة 
السادو0ية  أنظماة  طليدتهاا  ويف  الدربياة، 
واليلياج، قاد اصطفت علناً أَْو بشاكل سي 
أَْو شابه سي، يف الصاف اإلسائيايل، لتدمل 
بكل إمكانياتها يف خدمة مرشوع االساتيطان 

والتوسع الصهيونل. 
خالكياان الصهيونل لو، بالنسابة لحكا  
اليلياج وغريلم من عارب الييانة، الضامن 
لبقاء أنظمتهم وعروشاهم ومدايشهم بقدر 

ماا لام وكالء لذلك الكياان، يحياون بحياته 
ويتحاول واو0لم إىَل كوابيال مرعبة إذا ما 
برزت بني الدرب خئة، كحزب الله، توقفه عند 
حده وتضده قاب قوساني أَْو أ0نى من نهايته 

املحتومة. 
خالل خارتة االنهزا  الدربل، لم يكن يضري 
آل سادو0 وأرضابهم أن يتظالروا باحتضان 
قضية الدرب واملسلمني املركزية، أي القضية 
الفلسطينية. ولم يرت00وا يف تقديم 0عم سيل 
ال لليورة الفلسطينية، بل لفصائل تلك اليورة 
التل كان ساقف تطلداتها ال يتجاوز أوسالو 
وشابه الدويلة واالعرتاف بالكيان الصهيونل 
الاذي كانت السادو0ية قد أقامات مده أوثل 
الصاالت منذ ماا قبال نشاأته. خمكرمة عبد 
الدزياز آل سادو0 عاى »اليهاو0 املسااكني« 
عندماا أعلن أنه ال يمانع يف إعطاء خلساطني 

لهم مدروخة للجميع. 
أن السادو0ية  أَيْضااً  ومداروٌف للجمياع 
وغريلا من بلادان اليليج التال تصف حزب 
اللاه بأنه »منظمة إرلابياة«، لل التل كانت 
تمول بأشاكال مبارشة وغري مبارشة حروب 
الكيان الصهيونل عاى البلدان الدربية، وذلك 
يف اإلطار نفساه الذي مولت خيه حرب صدا  
حساني عى إياران، وبددلاا حارب الواليات 
املتحدة عى الدراق. ولل نفساها التل تمول 

اآلن، وتقاد  ُكّل أشاكال الدعام للتنظيماات 
اإلرلابياة يف ساوريا والدراق واليََمان وليبيا. 
باملشااركة مع قوى أخرى يف طليدتها الكيان 

الصهيونل.

جهد سعودي ضائع 
كما تباذل ُكّل اهدلا من أال تمكني لذه 
التنظيمات من إيجا0 موطئ قد  لها يف لبنان 
عى أمل أن يؤ0ي ذلك إىَل الفتنة الطائفية التل 
يأمل املدساكر اإلسائييل-السدو0ي أن تلحل 

الرضر بحزب الله. 
لكناه اهد ضائع رغم ما يرسال إىَل لبنان 
من سفن تحمل أسلحة الفتنة؛ ألن حزب الله، 
كما عو0نا طيلة الفرتة التل كانت السادو0ية 
وحلفاؤلاا يدخداون باتجااه إشادال الفتنة 
الطائفية، سيدرف اآلن، كما عرف يف السابل، 
كياف يوظف صاربه وحكمتاه وحرصه عى 
ساالمة لبناان واللبنانياني، يف وأ0 الفتنة قبل 

استفحالها. 
وإذا ماا حادث ونجح مرشوع السادو0ية 
الفتناة، خاإن األكياد  وحلفائهاا يف إشادال 
أن نريانهاا ساتلتهم، بشاكل حارصي، أتباع 
السادو0ية يف لبنان. واملؤساف أنها ساتلتهم 
أَيْضاً كيرياً من ألل السانة الذين ساتحولهم 

عصابات املرتزقة إىَل 0روع برشية. واألكيد أن 
السادو0يني يدلمون ذلك اياداً؛ ألن ميل لذه 
األماور ال تيفاى عاى أاهزة اساتيباراتهم 
أَْو أاهازة اساتيبارات حلفائهام األمريكيني 

واإلسائيليني وغريلم. 
 لكان علمهام ال ير0عهم عن املاي قدماً 
السانة  وبألال  بأتباعهام  املقامارة  نحاو 

وإلقائهم يف أتون الفتنة. 
لقاد خدلاوا ذلاك بأتباعهم وبألل السانة 
يف ساوريا والداراق وليبياا واليََمان 0ون أن 
ير0عهم عن ذلك كون ألل السانة الذين تزعم 
السادو0ية حمل قضيتهام والدخاع عنهم لم 

أول املترضرين من السياسات السدو0ية. 
أماا ألل السانة يف خلساطني، وماا يفدله 
خالواضاح  أخاعيال،  مان  الصهايناة  خيهام 
أن حاكا  السادو0ية يدتربونهام إرلابياني 
تماماً كحازب اللاه، ألنهم يقاوماون الكيان 
الصهيونال الذي يشاكل قارة عينهام وعني 
أرضابهام من عارب اليياناة. واألكياد أنهم 
يفرحون عندما يشاالدون، عى سبيل امليال 
ال الحرص، صبية خلسطينية تنزف حتى املوت 
تحت رصااص الجنو0 اإلسائيليني، حلفاء آل 

سدو0 االسرتاتيجيني.

* موقع العهد اإلخباري

يف ياو  املارأة الداملال، استشاهدت 
السايدة املقدساية خدوى أحماد محمد 
أباو طاري )50 عامااً(، مان قرية صور 
بالر اناوب القدل املحتلاة، اليالثاء، 
بداد إطالق النار عليها قرب باب الحديد 

غربل املسجد األقى. 
وأطلقات عنارص من رشطاة الددو 
الناار عى أباو طاري وأصابتها بشاكل 
بزعام  والصادر،  الارأل  يف  مباارش 
محاولتها تنفيذ عملية طدن يف املكان. 
ووصل الدرشات من قوات »اليسا « 
الجنائياة  وخارق  الحادو0«  و«حارل 
وامليابرات باب الحديد، ورشعوا بإغالق 
املنطقاة واالعتداء عى ُكّل مان يتوااد 

باملكان. 
وعمادت قوات الددو لرتك الشاهيدة 
لحقيبتهاا  تفتيشاهم  أثنااء  تنازف 
واسادلا، وخلدوا حجابهاا والبابها، 

قبل نقلها بسيارة إسداف. 
يذكر أن الشاهيدة لل زواة يوسف 
أباو طري شاقيل النائب عان »حمال« 

واملبدد عن القدل محمد أبو طري.

اختطفت قوات خاصة »إسائيلية« يف اليليل، اليالثاء، مواطناً واساتولت 
عى إحدى املركبات. 

وذكارت مصاا0ر أمنية وشاهو0 عياان، أن أخرا0اً مسالحني مان القوات 
الياصاة »اإلسائيلياة« يساتقلون مركبة مان نوع »ايمال« تحمل لوحة 
تسجيل »إسائيلية«، اعرتضوا مركبة »سكو0ا« سو0اء اللون، ال تحمل لوحة 
تساجيل يف منطقة رأل الجورة مدخل اليليل الشامايل، وأرغموا ركابها عى 
النازول منهاا وحققوا مدهم ميدانيااً لوقت قصري، ومن ثم صاا0روا املركبة 

واختطفوا أحد ركابها وخروا به صوب الشارع االلتفايف رقم 35.

إقتحمْت مجموعات من قطدان املساتوطنني، باحاِت املسجد األقى 
املباارك، صباح اليالثاء، بحمايٍة أمنية مان رشطة الددو »اإلسائييل«، يف 
استفزاٍز واضح ملشاعر املسلمني واملرابطني يف املسجِد األقى املبارك. 

وأخا0 شاهو0 عياان، أن عد0اً من املساتوطنني اقتحماوا األقى، وقد 
وااههم املرابطون بالهتاخات والتكبري. 

وبصاورٍة يومياة يقتحم املساتوطنون األقى، خيماا تواصل أاهزة 
الددو يف ممارسااتها الدنرصية واإلارامية بحل املقدسيني، من إعداماٍت 

ولدٍ  للمنازل ومنع من الصالِة يف األقى.

اعتقلات قوات الددو »اإلسائييل«، ليلة اليالثااء، أكير من 13 مواطناً 
خلسطينياً، خالل حملة 0لم وتفتيش يف عد0ٍ من مدن الضفة املحتلة. 

ويف مديناة اليليال، أن قاواِت الددو لدمات أازاًء من منزل الشاهيد 
إبراليم سكايف، وأمرت بإغالقه، ولو الذي نفذ عملية حلحول وأ0ت ملقتل 

اندي »إسائييل« وإصابة آخرين. 
ورّكزت قوات الددو اعتقاالتها يف مدن القدل وبيت لحم وانني. 

خفال القدل، اعتقلات قوات الددو أماري خالد افاال، وأحمد رايض 
عريقات، وحمو0 رايض عريقات، ولم من بلدة أبو 0يل. 

ومان مديناة را  اللاه، اعتقل الدادو املواطناة منال التميمال، ومن 
بيات لحم عرف مان املدتقلني، عونل أحمد طقاطقاة، ومحمو0 عبد الله 

طقاطقة، وكاللما من بيت خجار. 
ويف قلقيلية، اعتقل الددو يوساف ساويدان، ومن نابلال املحتلة، تم 

اعتقال ااس خاتح قا0ول، ومن اليليل، اها0 مقبل. 
ومان مدينة انني، اعتقلت قاوات الددو طارق باللو، َومحمد بساا  
حمارشاة، وخضل تركمان، وأمجد حمارشاة، وذلك بداد تفتيش منزلهم 

يف بلدة بدبد غرب املدينة.

أخاا0 »نا0ي األساري الفلساطينل«، اليالثاء، 
بأن خمسة أسى يف سجن »عتصيون« تدّرضوا 

للتنكيل بهم خالل عملية اعتقالهم. 
وأشارت محامية النا0ي، ااكلني خراراة إىَل 
أن انو0 الددو اعتدوا عى األسى طارق األعرج 
)20عاماً(، وخا0ي الشايخ )26عاماً(، ومحمو0 
نارص )19 عاماً(، بالرضب املربح بدد اعتقالهم 
مان منازلهم يف مييم قلنديا، واقتا0ولم إلحدى 
املساتوطنات مشياً عى األقدا  مساخة تزيد عن 

ثالثة كيلومرتات، واحتجزولم ليمل سااعات 
ولم مكبلو األيدي ومدصوبو األعني. 

وأوضحات أن األساري خالد مااد بادر )23 
عامااً( من بلدة أبو 0يال رشق القدل، تدّرض 
للرضب املارّبح، بدد اعتقاله مان منزله وإعاثة 
الياراب يف محتوياتاه، عالوة عاى االعتداء عى 
األساري عالء ادار )20 عاماً( من بلدة بيت أمر 

يف اليليل بالرضب املربح والدخع أرضاً.
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�جلز�ئر متنع �لعريفي من دخول �أر��سيها

داعية سعودي: السيد نصر اهلل سيمرغ 
أنوف سلمان وآل سعود 

»منظمة �لتعاون �لإ�سالمي« يف موؤمترها بجاكرتا تدعو حلظر �ملنتجات �ل�سهيونية

امللك املغربي مهاجماً القادة: دعم القدس وفلسطني »لن يتأتى بالشعارات الجوفاء« 

�لكيان �ل�سهيوين �حلليف للمملكة يعرتف:

الجيش اليمني نجح بالتوغل يف العمق السعودي، ودّمر عشرات الدبابات األمريكية

  - متابعات
قال وزير الشؤون الدينية واألوقاف يف الجزائر 
محمد عيىس، إنه تم منع الشايخ السالفل محمد 
الدريفل من حضور ملتقاى 0ينل بإحدى واليات 

الرشق.
وبحسب صحيفة »املرصد« السدو0ية، أوضح 
عياىس يف املنتادى الاذي نظمتاه صحيفاة »منرب 
الغرب« االحد ونقلته صحيفة الرشوق الجزائرية، 
أن الدريفال، كان قاد قد  طلباً لحضاور ملتقى 
0ينل برشق الباال0، إال أن الجزائار رخضته رخضاً 

تاماً لدواع أمنية وسياسية.
من ناحية أخرى أّكد الداعية السادو0ي محمد 
الدنزي أن قرار مجلال التداون اعتبار حزب الله 
منظمة إرلابياة يدترب وصمة عار عى ابني امللك 

سلمان وآل سدو0 واميع الدول الدربية يف اليليج الفاريس.
ويف تغريادة له عى موقع التواصل االاتماعل »تويرت« شاد0 
الدنزي عى أنه ال أحد يقبل بميل لذه اإللانة إال من كان »صهيو 
عربال«، مضيفاً ان قرار ا0راج حزب اللاه كمنظمة إرلابية لو 

قرار صهيونل.
الدنزي الذي كان يشاغل منصب إما  مساجد أبو يوساف يف 
الداصمة الرياض وساجن ملدارضته نظا  آل سادو0، كتب عى 
صفحته عى »تويرت«: »ال يواد مسلم رشيف، بل ال يواد إنسان 
رشيف أيا كان 0ينه يقبل بميل لذه اإللانة، خالسادو0ية مصدر 

اإلرلاب الولابل بالدالم باتت تحد0 من لو اإلرلابل«.
وتاباع: »يا آل سادو0 الغضب الشادبل والدربل واإلساالمل 
خلساطني  لقضياة  الكاربى  خيانتكام  بسابب 
وتحالفكام ماع نتنيالاو لان ينساالا التارياخ 
السادو0ية باتت رش 0ولة.. إن اعتقدت يا سلمان 
بأن اميدنا نتبع مزرعة آل سدو0 التكفريية خأنت 
والم، خرااال الله لم الوعد الصاا0ق ونرص الله 
سايبقى شاوكة برقابكم إىَل يو  الدين.. اليسائر 
الفا0حة واملتتالية لداعش بالدراق وسوريا كرست 
شاوكة آل سادو0 أحفا0 مر0خاي اليهو0ي ولذلك 

ارموا حزب الله كنوع من االنتصار الولمل«.
وأشاار الدنزي إىَل أن »الحقائال بامليدان تؤكد 
ساحل الحشاد الشادبل لداعش بالداراق وكذلك 
ساحل روسيا والجيش الساوري لداعش بسوريا 
و0اعاش لل امتادا0 للفكار الولابل السادو0ي، 
وإن ظن سالمان وباقل الرعياة باليليج )الفاريس( 
بأننا مدهام بمدركتهم ضد حزب الله خهام والنون )والمون( 
بال مغيبون عان الواقع خنحان عشااق املقاومة ماع نرصالله 
حتاى الشاها0ة، وكماا مرغ السايد نرصاللاه أناوف الصهاينة 
سايمرغ أنف سلمان املأبون وآل سادو0 واأليا  بيننا ستهزمون 

وستسحقون«.
وختام الدنازي قائالً: »عندماا يقو  حزب بهاز اميع قا0ة 
الدرب وايوشاهم وشادوبهم، خاعلموا بأنه حازب ولد لينترص 

ويجلد طغاة األعراب وعى رأسهم سلمان«.

  - متابعات
0عات منظماة التداون اإلساالمل، 
اإلثنني، إىَل حظر منتجات املساتوطنات 
الفلساطينية،  األرايض  يف  الصهيونياة 
للحقاوق  الكامال  بالدعام  وتدهادت 

الفلسطينية اليابتة. 
وصدرت لاذه الدعاوة يف ختا  قمة 
للمنظماة يف إندونيسايا شاارك خيهاا 

مميلون من 57 0ولة. 
وواه امللك املغربل محمد الساا0ل 
انتقاا0ات شاديدة للدول اإلساالمية يف 
تداطيهاا ماع القضياة الفلساطينية، 
وقال: إن لذه الادول ومؤتمراتها كانت 
متفوقة يف عاد0 االاتماعات والقرارات 
والبيانات »لكن من حيُث الدمل، يف إطار 
ما لو ممكن، خإن النتيجة ال تحتاج إىَل 

توضيح«. 

واااء انتقاا0 الساا0ل يف خطااب 
واهه، االثناني، إىَل املؤتمر االساتينائل 
ِص  اليامل للقماة اإلساالمية، امُلَيصَّ
وخلساطني  القادل  لقضياة  حرصيااً 
الذي تحتضنه الداصمة االندونيساية / 
ااكرتا، بصفته »رئيساً للجنة القدل، 
التابدة ملنظمة التداون اإلسالمل، والتل 
أنشئت للدخاع عن لذه املدينة املقدسة، 

صلُب الرصاع ومفتاحُه.« 

وقاال إنه »أماا  تداظم مساؤولية 
ُكّل مكونات املنتظم الدويل، لكونه تأخر 
كيرياً يف إيجا0 التساوية الدا0لة للقضية 
الفلسطينية ويف رخع املآيس عن الشدب 
الفلساطينل، خإنه ينبغال أال ننفل عن 
أنفسانا نصيبناا مان لذه املساؤولية، 
إذ تيلفناا أحياناً عن املوعاد، واتيذنا، 
أحياناا أخرى النهج الفر0ي، وساقطنا 

يف اليالخات املفتدلة، وأساباب التفرقة 
واالنقسا «. 

»عاد0  حياُث  مان  أناه  وأضااف 
االاتماعات، وكم القارارات والبيانات، 
0، إن لم يكن  والَكاَر  يف التدهدات، وتددُّ
التل  تفرياخ املؤسساات والصنا0يال، 

تُدناى بالقضياة الفلساطينية، خيمكن 
القول إننا كنا متفوقني. لكن، من حيُث 
الدمال، يف إطاار ماا لاو ممكان، خإن 

النتيجة ال تحتاج إىَل توضيح«. 
وأكاد أن الدخاَع عن أرض خلساطني 
السليبة وحماية مدينة القدل الرشيف 

من ميططات التهويد، و0عم املرابطني 
بهاا، لان يتأتاى بالشادارات الجوخااء 
النبيلاة  القضياة  لاذه  باساتغالل  أَْو 
كوسايلة للمزايادات الدقيماة. ولكان 
األمر يتطلب رخع تحدي االشاتغال عى 
الفلساطينية، ولصالح اإلنسان  األرض 

الفلسطينل. 
الادول  إن  املغربال  الدالال  وقاال 
بالتاوازي  تساتطيع  االساالمية 
االنقساا   تجااوز  يف  املسااعدة  ماع 
الفلساطينل الداخايل »تقديام أشاياء 
الفلساطينيني،  ألشاقائنا  ملموساة 
تيفف من آالمهام ومداناتهم اليومية، 
وتزرع األمل يف نفوسهم، 0ون أي تمييز 
بني الفلساطينيني، ساواء يف غازة أَْو يف 
الضفاة الغربياة أَْو يف القدل الرشقية. 
خنحن أما  واااب التضامن، بمفهومه 

الدميل والفديل مع لؤالء األشقاء«. 

  - متابعات
إعترب الباحُث الصهيونل يف مدهد واشانطن لسياساة 
الرشق األ0نى نداف بولك يف مقالة له يف صحيفة »يديدوت 
أحروناوت« أن الياربة الكبارية التال راكمهاا الجياش 
اإلسائيايل من خالل املوااهات الكيارية التل خاضها مع 
حزب اللاه وحمال، عّلمتاه كيف يواااه عمليات عابرة 
للحادو0، وكيف يحّسان مان حماياة الحادو0 والتصدي 

للصواريخ املضا0ة للدروع والتهديد الصاروخل. 
وأضااف بولاك »بإماكان »إسائيال« أن تدّلام قا0ة يف 
الجياش السادو0ي تكتياكات خدالاة للتصادي لدمليات 
تتيطى الحدو0، وكشاف الكمائن املضا0ة للدروع، وربما 
أَيْضااً توخاري وساائل تكنولواياة لقوات حارل الحدو0 
السادو0ي التال تسااعدلم يف موااهاة لاذه التحديات. 
كذلاك أَيْضاً تمتلك »إسائيل« خربة عمرلا سانوات، غنية 
باملوااهاات ضد التهدياد الصاروخل، وتحدياداً صواريخ 
من نوع كاتيوشا وغرا0 أَْو صواريخ أخرى محلية الصنع، 
زلال خاربة يمكان تقاسامها ماع السادو0يني. ينبغل 
التشديد عى أنه يف حال حصل خدال ميل لذا التداون، يجب 
عاى »إسائيال« الرتكيز عى اليصائاص الدخاعية وليل 
الهجومياة؛ ألنه ممناوع أن تُدترب »إسائيل« كمسااعدة 
للسادو0ية يف القتال الهجومل الذي يجري يف اليََمن والذي 
ياؤ0ي إىَل ساقوط قتى كيار، بدضهم ااراء إطالق نريان 

بشكل عشوائل من قبل سالح الجو السدو0ي.
وقاال »بداد مارور سانة تقريبااً عاى بداياة التدّخل 
الدساكري للسادو0ية يف اليََمن، الذي أ0ى إىَل إنفاق أموال 
كيارية من امليزانية السادو0ية، وتكبد اليساائر الفا0حة 

وساط قواتهام، كيري من لذه اليساائر وقدات يف ابهة 
القتاال التل ال تحظى بالتماا  اعالمل كبري، عى الحدو0 
باني السادو0ية واليََمان، إذ وااهات السادو0ية يف لاذه 
الجبهاة، تحدياات عى صديد القتال لم تشاهدلا أبداً من 

قبل، وإسائيال تحديداً، الرشيكة غري التقليدية، يمكن أن 
تساعدلا يف موااهة لذه التحديات«. 

وبحسب بولك »يف األشهر األخرية، نجح الجيش اليمنل، 
يف تنفيذ لجمات 0اخل السادو0ية، انتهت بإيقاع خسائر 

خا0حاة يف قوات الحارل الحدو0ي السادو0ي. عالوة عى 
ذلك، ينصبون كمائن تسامح لهم بأس انو0 سادو0يني، 
ولل حقيقة ال تُنرش كيرياً يف اإلعال  السدو0ي. الحوثيون 
نجحوا يف رضب عرشات الدبابات السادو0ية، من صناعة 
أمريكياة، حياث يساتيدمون صوارياخ مضاا0ة للدروع 
متطاورة، نفل الصواريخ املضاا0ة للدروع التل كان عى 
الجيش اإلسائييل التصدي لها يف الجبهة الشمالية مقابل 
حازب الله ويف غزة مقابال حمال. ثمة تهدياد إضايف ما 
زال السادو0يون يوااهوناه أال ولاو الصوارياخ وقذائف 
الهاون التل يطلقها الحوثيون باتجاه األرايض السادو0ية 
التل تشال ازءا من روتني الحياة يف انوب الدولة. نجران 
عى سابيل امليال، مدينة مركزية يف انوب السدو0ية، لل 
لادف مركزي لصواريخ الكاتيوشاا والغارا0 التل أ0ت إىَل 
إغالق املطار يف املدينة. السادو0يون يبادون حائرين أما  
لذه التهديدات، وال سايما ألنهام ال يمتلكون خربة كبرية 
يف القتال الربي أَْو يف حماية خدالة أما  لكذا تهديدات«. 

ولفت بولك إىَل أنه »إذا أرا0 السدو0يون أن يتدّلموا كيف 
يوااهاون لاذه التهديادات خيجب أن يتواهاوا إىَل إحدى 
آخر الدول التل كانوا يو0ون طلب املسااعدة منها أال ولل 
»إسائيل«. اليربة الكبرية التل راكمها الجيش اإلسائييل 
مان املوااهات الكيرية مقابل حازب الله وحمال، عّلمته 
كياف يتصادى لدملياات عابرة للحادو0، وكيف يحّسان 
حماية الحدو0 وكيف يتصاّدى للصواريخ املضا0ة للدروع 
والتهديد الصاروخل. عالوة عى ذلك، تشاري تقارير عديدة 
إىَل أن الدادو املركازي للسادو0يني لم الحوثياون، املدرَّب 
من قبل اإليرانيني وحزب اللاه، التنظيم الذي تدّرخت عليه 

»إسائيل« بالدمل«. 

تون�ش.. مو�جهات بنقرد�ن 
�أ�سفرت عن 53 قتياًل 

الرئيس السبسي: 
الهجوم يسعى إلقامة 

والية تابعة ل� »داعش«
  - متابعات

بنقار0ان  يييّام لادوٌء حاِذٌر عاى مديناة 
بجناوب تونال عقاب موااهات 0امياة لقوات 
األمن والجيش التوني مع مسالحني يشاتبه يف 
انتمائهام لاا »0اعش«، االثنني، ساقط خيها 53 

قتيالً. 
اااء ذلك بداد تجد0 االشاتباكات باني األمن 
التوناي ومسالحني يف أطراف املديناة املتاخمة 
للحدو0 الليبية، بالتزامن مع 0خول حظر التجول 

اللييل الذي خرضته السلطات حيز التنفيذ. 
وقالات وكالة األنباء التونساية الرسامية إن 
االشاتباكات تجّد0ت مسااء االثنني إثر تحّصان 
مجموعاة »إرلابياة« 0اخل أحد املناازل وتدخل 

الوحدات األمنية للسيطرة عليها. 
وكان املسالحون قاد بادأوا لجومهام خجار 
االثناني، مساتهدخني مقريان للحارل الوطنل 
)الدرك( واألمن 0اخال املدينة وثكنة للجيش عى 
أطراخهاا، ولم يدرف ما إذا كاناوا »خاليا نائمة« 
أ  أنهم تساللوا من ليبيا املجاورة. وقال ساكان: 
إن مسلحني أوقفولم مع بدء الهجو  وأبلغولم 
أنهم مان 0اعش، وأنهام قدماوا »لالنتقا « من 

األمنيني والدسكريني. 
واستيد  املسلحون أسلحة رشاشة وقذائف 
املقابال  يف  الجياش  واساتدان  بال اال(،  )آر 
بطائرات حربياة لتدقب املهاامني. وقتل الدديد 
من املهاامني إثر تحصنهم 0اخل منازل، وعيرت 
قاوات األمان خاالل املوااهاات عاى ميزناني 
يضمان أسلحة رشاشة وقذائف صاروخية، وخل 

مصا0ر صحفية تونسية. 
وقالات وزارة الداخلياة يف بيان مشارتك مع 
وزارة الدخااع إن »الدملياة املسالحة يف بنقر0ان 
أسافرت حتى اآلن عن 36 قتياالً من اإلرلابيني، 
وإنه قبض عى سبدة آخرين، يف حني قتل عرشة 
من أخارا0 الجياش والرشطة وسابدة مدنيني«. 
ولذه الحصيلة لل األساوأ يف لجاو  واحد منذ 

التغيريات التونسية. 
وقاال الرئيل التوني الباال قايد السابي 
ورئيال الحكومة الحبيب الصياد إن املهاامني 
خططوا للسايطرة عى املدينة بهدف إقامة والية 
تابداة لتنظيام »0اعاش«، مشارياً إىَل أن حجام 

الهجو  كان خوق التوقدات. 

�لتطبيع ي�سل �إَل �لإعالم �لعربي
»معاريف« الصهيونية: صحفيون 

مصريون يف ضيافة السفري »اإلسرائيلي«
  - متابعات

كش�ف الصحفيُّ »اإلرسائييلُّ« يف القاهرة »جاكي حوجي«، النقاَب عن اس�تقبال 
الس�فير »اإلرسائي�يل« بالقاهرة مجموعة م�ن الصحفيين، بينهم من�دوب صحيفة 
»األهرام« الرس�مية، يف الوقت الذي مرت فيه س�نوات تمنى خاللها س�ابقو كورين 

دون جدوى زيارة صحفية مماثلة، حسب قول »جاكي«. 
 وأشار حوجى، يف مقاله بصحيفة »معاريف«، إَل أن »إرسائيل« تسعى للتصدي 
لل�ربودة التي تعاملت بها اإلدارة األمريكية مع نظام الس�ييس، لفتا إَل أن تل أبيب 
نجحت يف »دق ناقوس الخطر يف واش�نطن، والتذكير بأن الس�تقرار بالقاهرة أهم 

من حالة حقوق اإلنسان هناك«. 
واعت�رب »حوجى« أن نظام الرئيس عبدالفتاح الس�ييس درس مؤخراً كيف س�رتد 
الساحة السياسية يف مرص عى التخفيف من مقاطعة »إرسائيل«، مشيراً إَل أن التجربة 
انته�ت، وخرس أداته�ا، اإلعالمي والنائب المخلوع الذي وصف�ه ب�«البهلوان، توفيق 
عكاشة منربيه اإلعالمي بعد إغالق قناة الفراعين، والسيايس بعد طرده من الربلمان«. 
وكان العرشات من النشطاء السياسيين، نظموا األربعاء المايض، وقفة تضامنية 
عى س�اللم نقابة الصحفيين، للتضامن مع الشعب الفلسطيني ورفضاً للتطبيع مع 
الحتالل الصهيوني تعقيباً عى اس�تقبال النائب الربلماني الس�ابق توفيق عكاش�ة 
للسفير »اإلرسائييل« كورين بمنزله بالقاهرة ليأخذ الربلمان موقفا بإسقاط عضوية 

عكاشة. 
 كما أصدرت نقابة الصحفيين، األحد المايض تنديداً وإعالن رفضها عن التطبيع 
م�ع »إرسائيل« بأي ش�كل من األش�كال، أنها »تج�دد حظر جميع أش�كال التطبيع 

المهني، والشخيص، والنقابي مع العدو اإلرسائييل«، وفق بيان. 
يأت�ي ذلك عق�ب إع�الن الناطق باس�م الجي�ش »اإلرسائييل« أفيخ�اي أدرعي، 
األس�بوع المايض، ترحيبه بزيارة وفد صحف�ي مرصي إلرسائيل مؤخراً، ووصفها 

ب�«مبادرة رائعة«.



بني العالقة املشروعة 
وعبثية االرتهان

كلمــــــة أخـــــيرة 

عبُدالعزيز البغدادي 
إغاالُق صفحاة وختاح 
يف  اديادة  صفحاة 
الدالقاات بني الدول ميلُها 
مياُل الدالقاة باني 0ولاة 
وباني مواطنيهاا 0اخليااً 
الركاُن  ولاو  )الشادب( 
األلمُّ من أركان الدولة. 

غاري  عالقاة  أيَّاة  يف 
طبيدياة وغاري مقبولة ال 
يمكان أن تطوى الصفحة 
القديمة القائمة عى عد  
بصفحة  والقباول  الرىض 
قائمة عى االحرتا  املتبا0ل 
والصاْدق يف مراعااة مصلحة طاريَف الدالقة بادون تواخر 

املصداقية واالحرتا  املتبا0ل بينهما.
لو أن النظاَ  السدو0يَّ كياٌن طبيدلٌّ أل0رك بدد ُكلَّ لذه 
الجرائام التل ارتكبها ويرتكبها بحل الشادب الايَاَمانل 
الكريم أنه لو أرا0 بناء صفحة اديدة من الدالقات خليل 
أمامه ساوى االعرتَاف بالجرائم التل ارتكبها وأن يتحمَل 

نتائَج كلما خدله انائياً ومدنياً وأخالقياً!!!.
يجاُب أن تفهاَم لاذه الدولاة الجار أن أبساط حقوق 
الجوار لو اإل0َْراك بأن حجم الجرائم املرتكبة يف الايَاَمان 
طوال عا  ليل من الساهل التغايض عنها وعن مداناتها 
وأن الحالَّ يف التغاايض ال تملكاه سالطة أو نظااٌ  حتى 
مع االعارتَاف بها والتدويض عنها يف ظال الرغبة الجا0ة 
لالعارتَاف واالعتاذار والتدويض ما بالُنا يف ظل اساتمرار 
الغرور والِكرب والتدامل بمنطل )املال يفدل ُكّل يشء(. 

إنه حالٌّ مجتمدل شادبل والرىض الشادبل لو الذي 
يضمن ألية عالقة اديدة الديمومة والبقاء.

ال ينفدهاا البحُث عن حكا  خاسادين وعمالء لها لذه 
ليسات عالقات، ولام تدد لاذه املرحلة قابلة للتساويل، 
لذه اساُمها عمالة، والدميل مرتزق واالرتزاق ليل قائماً 
عى املساؤولية، الدميل عبٌء عى نفسه وعى َمن يتدامل 

مده!. 
أتكلام لناا بلُغة قاد ال يفهُمها حاكاُ  آل سادو0، بل 
بالفدل ال يفهمونها؛ ألن ُكّل املؤرشات تقول بأن عالقاتهم 
ماع الغري ال تزاُل حتاى اللحظة قائمة عاى الغرور وعى 
رشاء الذمام وعى محاولة تغطية الجرائام التل ترتكبها 
بالتظليل والرشااوي ساواء ضد الشادب الذي استدبدته 
وتمنحه تابديتهاا أو يف الايَاَمان وبقياة البلدان الدربية 

التل استيدمت مالها ليلل مشاكل خيها!!.
السادو0ية ليسات راغبة يف اليروج مان مآزقها الذي 
وضدت نفَسها خيه باألَْماااَوال التل أنفقتها عى املرتزقة 
خاتها،  من ُكّل األصناف واألانال، ولذا ما توحل به ترصُّ
قاد يتمكن من يصنع القبائح وييري املشاكالت باملال ضد 
اآلخرين من رشاء الذمم ومن التيريب وإعاقة النمو و0عم 
الفسا0 واإلرلاب، كما صندت السدو0ية يف الايَاَمان ويف 
غريلا خالل املرحلة السابقة، أي أن ماَل النفط قد حّولته 
لذه السادو0ية مان ندمة إَلاى وباال ونقمة عليها وعى 
اوارلا وإخوتها بسالوكياتها وترصخاتها قد تساتطيع 
ذلاك ندم، ولكن لذه عالقة مرخوضة من عامة الشادوب 

خالحكا  ليسوا بديالً للحكا !.
 كان بإْماَكانهاا بتكلفة أقل أن تيلال عالقات أخوية 

متينة تبقى عى مدى األايال!.
ندم الدالقاات مع الدمالء واملرتزقة والضدفاء ال تدو  
وليال لها رشعية الوااو0 ميل الدالقات ماع من باعها 
أرض وطناه، خهال عالقاة غاري رشعية؛ ألناه ال رشعية 
لحاكام يبياع وطنه وال رشعية لترصخاه حتى وإن ظنت 
السادو0ية أنه بمالها يمكنها أن تدمَل ُكّل يشٍء، كما قال 

أحد أغبيائها.
وصحيٌح أن بإْماَكانها أن تستيرَج من الكيان املسمى 
بالجامدة الدربية أو ما يسامى مجلل التداون اليليجل 
أو الهيئاة التال يطلال عليهاا مجلال األمان أو أيٍّ من 
منظماتها بإْماَكانها باملال أن تستيرَج من لذه الهيئات 
الال رشعية قراراٍت، وأن تساجل لديهاا ترصخات األغبياء 
وتستيدمها لبدِض الوقت، لكن ليل بإْماَكانها أن تيدع 
النال بذلاك ُكّل الوقت، إننا نفرتُض تفكرياً طبيدياً مبنياً 
عى املنطل لكيان غري طبيدل يحكمه تفكري غري منطقل 

حتى اآلن!!.

 سياسية- شاملة
تصدر كل اثنني وخميل

الي����وم كلما ح����اَوَل العدو أن يتقدم خط����وة أَْو يفتح جبه����ة أَْو يفتح مؤامرة 
جديدة، من مسؤوليتنا كش����عب ميني أن نتََح�ّرك إلَ�ى األََم�ام خطواٍت في ُكّل 
َك وأن نزي����َد باجُلهد جهداً وأن نوصل  االجتاه����ات، من مس����ؤوليتنا أن نتََح�رَّ

بالعزم عزماً على ُكّل املستويات متوكلن على الله.
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حميد رزق
بدُض النيب، ساواء سياسايني أَْو مشاايخ، ربماا تأُخااذُلم 
الظُّناوُن واألولاا ، بالتواُصال مع الدادو ولداب 0ور مدنّي تحت 
شادارات أن ماا لنا عالقة وان احنا مش طرف مع حد.. كوسايلة 
تناغم مع الُدااْدَوان وتساهيل أَْو تحييد املجتمع حتى يصل الغزاة 
إَلااى صندااء ويحققاوا أْلاَداخهام مقابال أثمان مالياة ووعو0 

بمناصب يتلقالا بدض لؤالء. 
وعلياه نقاول لهؤالء أَْو َمان يتطلع إَلااى القفز إَلاى سافينة 
الغزاة بأنهم لن تتمّكناوا من تجاوز النال؛ ألن الوعَل الحاصَل يف 
أَْوَسااط الشدب تجاوز أَْصَحااب الذمم الرخيصة، وبالتايل خمأزُق 
لؤالء إ0َْراكهم أن النال لن يكونوا تبدا لهم ولن يسامحوا بمرور 

مصالحهم الحرا  عى حساب النال وأمنهم واستقرارلم.
وماا يجاُب أن يدرَكه النال مجاد0اً أن أيَّ رلاان أَْو خديدة أَْو 
بداض ُختات يحصل عليه أَْميَاال لؤالء، ويوزعون القليل منه عى 
أتباعهم لنا أَْو لناك؛ من أال تحقيل أْلاَداف الُدااْدَوان سيكون 

عواقبهاا وآثارلاا كارثية عى الجميع، أن التواطؤ أَْو تساهيَل تحقيال الُدااْدَوان 
ألْلاَداخه يف أية منطقة أَْو محاخظة يمنية ال يندرج يف غري خانة الييانة الساقوط 
مع آل سادو0 واألَمريكيني لتساليم البلد لداعش والقاعدة والفاوىض والتصفيات 
والحاروب املتنقلاة والقتال عى الُهوياة واالنتماء وعاو0ة أَُماَراء الحارب النتهاك 
األعاراض ونهاب األَْمااااَوال.  ولذلك بقدر ماا نحن عى ثقة كبرية مان أن الوعل 
الكباري يميل أَبْاَرز عوامَل الحصانة بالنسابة للشادب الايَاَمانال، لكن يجب عى 
الجمياع ختح أعينهم والادور الفّدال يف نصح أي »قليل عقل« أَْو »مغّفل« أَْو القيا  
بدورلم يف قطع 0ابر ُكّل من تسّول له نفُسه تسهيل 0خول االحتالل األَمريكل إَلاى 

منطقته أَْو محاخظته تحت أي مربر أَْو ذريدة.
 صحيٌح لناك ساقٌف من الحرية وحل الناال يف التحرك والتدبري عن رخضهم 
للُداااْدَوان يتفقاون أَْو ال يتفقون مع أَنَْصاار الله أَْو املؤتمر الشادبل الدا ، لكن 
ليال من حال أي أحد أن يقَف عاى الضد من تحركات الجيش واللجان الشادبية 
يف موااهاة قوى الغزو واالحتالل واالرتزاق أَْو يتسارت عاى من يقو  بدور الييانة 

والتآمر يف الداخل أياً كان وتحت أية صفة أَْو ياخطة..
قاد ال يادرك بدض الغفلني خطورة ماا يُيطَّط للايَاَمان، ويظن أن املساالة ال 
تتددى اساتال  أَْماااَوال لقاء التحالف مع اإلْصاااَلح أَْو مواالة عيل محسن ولذه 
خدعة كبرية تحرض للايَاَمان، خأْلاَداف وااندة الُدااْدَوان أبدد بكيري، مما يتوقع 
لاؤالء خالسادو0ية واإلَماَرات وقطر لام تنفل ُكّل لذه امللياارات وتتكالب ايوش 
الدالم من أال الدو0ة بالايَاَمان إَلاى ما قبل 21 سبتمرب ليدو0َ لا0ي واإلْصاااَلح 

وعيل محسن حكاماً وتدو0 األُُمااْور كما كانت. 
0وُل الغزو والُدااْدَوان تتيذُ من اإلْصاااَلح وعيل محسن ولا0ي وبحاح وصدرت 
والزندانل وغريلم مجر0ََّ وااهات لدخها ميا0عة النال وتفكيك 
الجبهة الداخلية حتى يتسانى لهم السيطرة عى الايَاَمان بددلا 
ستبدأ مرحلة اديدة أَبْاَرز مداملها اغتيال من تداون مدهم أَْو عى 
األقل تحويلهم إَلاى عنارص عاازة مشلولة كما لو الحال ببدض 
قيا0ات الحراك الجنوبل أَبْاَرزلم عيدرول الزبيدي وشاالل شايع 
عندما سالمولما عدن من أال إْخَشاالهما والحقاً اغتيالهما، كما 
سيدمد الُدااْدَوان يف حال حقل أْلاَداخه إَلاى تحريك ملف الفوىض 
وتسليم املحاخظات للدواعش والتكفرييني؛ بغرض تمهيد الطريل 
وتدبيدلاا بإزالاة ُكّل القوى الوطنية والقضااء عليها باالغتياالت 

والتفجريات تجهيزا ملرحلة اديدة من الغزو والتقسيم.
عبدربه منصور لا0ي بنفسه كشف ازًء من األاندة واألْلاَداف 
اليطرية اداً لقوى الُدااْدَوان عندما قال إن لديه ستَة ماليني شاب 
بني اليامنة عرشة والسا0ساة والدرشين كلهام االزون يكونْون 
عساكَر، 0اعياً السادو0ية إَلاى اقتفاء إثر التجربة الربيطانية التل 

كانت تجند مليوناً ثم ترّسحهم لتنجَد مليوناً آخر من الشباب.
ما قاله لا0ي يكشاف امليطط القديم الجديد الذي كان مرسوماً منذُ اختطاف 
ثاورة الشاباب والاذي ارى التمهيد لاه من خالل توسايع رقدة الفقار والبطالة 
بسياساة الجارع والفساا0 وإتاحاة الفرصاة للجماعاات التكفريياة للنشااط 
واالستقطاب كون األَمريكيني يريدون االستفا0ة من الكياخة البرشية يف الايَاَمان 
لرخع نسابة االحباط باني الايَاَمانيني ليساهل للقاعدة اساتقطاب االف الفقراء 
وتصديرلام بداد ذلك إَلاى ساوريا والداراق وأيَّة منطقاة يف الدالم ترياد أَمريكا 

والسدو0ية استهداخها..
باليالصاة ُكلُّ من له ذرة عقل أَْو شادور بالحرص عى مصلحته الشايصية، 
خضاالً عان املصالح الدينياة والوطنياة أَْو القبلية خلان يفكر ولاو للحظة واحدة 
بالتواطاؤ أَْو حتى السالبية يف موااهاة ما يتدرض له الايَاَمان خالقضية ليسات 
عاو0ة رشعياة وإال ملااذا التدمري املمنهاج لكل مقوماات الحياة ماا عالقة تدمري 
املادارل والجساور والجامدات واملستشافيات وآباار املياه ومحطاات الكهرباء 

والوقو0 ومراكز االتصاالت واملوانئ واملطارات بدو0ة الرشعية.
َمان يريد أن يدياَدك إَلاى بيتك ال يقو  بتدمري املنازل، وإنما يدمل عى صيانته 
والحفااظ عليه، كما أنَّ مسااعدة الغازاة والقراصنة عى إْغاَراق مركب الايَاَمان 
يدنال بالارضورة أن ُكلَّ مان يساتقل املركاب سايغرق ولان يجد حتاى املرتزقة 

واللصوص أرضاً ووطناً يستمتدون خيه بما انوه من املال الحرا ..
واللُه غالٌب عى أمره ولكن أَْكيَاارلم ال يدلمون. 

لن يستطيعوا القفزَ على الشعب 


