
تطهري شامل ألطراف مأرب الغربية من املرتزقة وتدمري آليات واالستيالء على أخرى

الصماد: ال مانع من استغالل أي مبادرات تفضي لوقف العدوان بمشاورة القوى الوطنية

مقتل 23 مرتزقًا بينهم قائد لواء وإصابة نحو 50 بقصف صاروخي جنوب ذوباب.. واستعادة اللواء 35 ومطار تعز القديم 
وتطهير النقاط والمواقع المحيطة ببير باشا.. وانكسار للمرتزقة في الضباب ومقتل 27 منهم وتدمير دبابة و3 أطقم

كمني الجحملية يوقع 35 قتياًل من املرتزقة وُينهي محاولة للتقدم يف الجبهة الشرقية

طيران الُعــْدَوان يقصف عدن بعد اشتباكات طاحنة بين فصائل المرتزقة أسفرت عن 17 قتيل

األحزاب السياسية والشخصيات االجتماعية تستهجن المذابح
حمزة الحوثي: جرائُم القتل والسْحـل تؤكُد حقيقة املشروع التدمريي للغزاة

16 صفحة

60 رياالً
لالشرتاك بأخبار املسرية موبايل:
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جرائم داعش تفضح مشاريع الغزاة

القنع: الجنوبيون سينفجرون يف وجه االستعمار، وهادي وبحاح ال يمكنهما االستقرار يف عدن

القاعدة تعلن عن قتالها يف معارك تعز وت�ضيطر على مديرية الريدة ال�ضرقية بح�ضرموت

أكد أن ما يتم تداوله عن تفاهمات مع السعودية هي محاولة للتغطية على فشل العدوان



انثإل ل1 مارل 42016  املواإل 5 م ا1 النانل 37ل1لا     الدد1 )ع10(2 متابعات

رئيس التحرير:
صربي الدروانل

مدير التحرير:
أح د 1اوو1

رئيس قسم التصحيح:
مح د عيل الباشا

الدالقات الدامة والتوزيع:
تلفون:01314024 – 736891529

الدإوان: صنعاء – شارع املطار- جوار محالت الجوبي
 عمارة منازل السعداء- تلفون: 01314024

s a d a a l m a s i r a h @ g m a i l . c o m 771126033

  - محمد الباشا:
أ1َاَن عضاُو املكتاِب السايايس ألنصاار اللاه، املهإدل 
ح ازة الحوثل، بأََشااااادِّ الدباارات، الجرائَم الشاإيدَة 
التل شاهدتها وما تزال تشاهدلا املحاإظاُت الي إية التل 
غدت ترَزُح تحت االحتاالل والتل تراإقت مع 1خول قوى 
الددوان، ومإها مرائَم الساحل والقتال والذبح التل مرت 
يف محاإظاة تدز يو4 الج دة الفائات، وأحدثت صدمًة يف 

الشارع الي إل وكلِّ َمن تابدها يف أرماء الدالم.
وقاال املهإادُل الحوثال يف ترصيح خااص لا »صدى 
املسارية«: »إنَّ لاذه الجرائام تؤّكاُد، ب اا ال يادَُع مجااالً 
للشاك، حقيقة املرشوع التدمريي الذي يسدى إليه الغزاة 
واملحتلون يف الايَاَ ان املت نل يف مرشوع الفوىض وت كل 

املحاإظاات  مان  و1اعاش  القاعادة 
الساْحل  ثقاإاة  ونارش  الايَاَ اإياة 
والقتل والحرق«، مؤكداً أنها تستهدف 
وتهيئتاه  وإضداإاه  البلاد  ت زياَل 
للسايطرة املباارشة مان قبال أعاداء 

األمة. 
وإي ا أكََّد الحوثل أن »لذه الجرائم 
ُكلَّ  بديادٌة  والالإنساانية  الوحشاية 
البُدد عان مبا1ئ وقيام وأخالق 1يإإا 
انساالمل الحإيف وأعاراف مجت دإا 
الايَاَ اإل بشكل عا4ّ وأبإاء محاإظة 
تداز الحاملاة بشاكل خااصٍّ وتتإاىف 
ت اماً مع الفطرة اننسانية«، مااَز4َ 
بجيشاه  الايَاَ اإال  »الشادَب  باأن 

ولجانه الشدبية لن يتهاَوَن مع لؤالء 
القتلاة واملجرمال ولان يهدأ لاه بال 
حتى يإالاوا مزائهم الداا1ل وتطهري 

الايَاَ ان من رشلم«.
وحاوَل ماا ترّوماه 1وُل الددوان 
التل أطلقت الدإااَن لجرائِ ها يف الا 
26 ماارل 42015، بأنهاا تسادى 
إىل إعاا1ة ماا تسا يها »الرشعياة« 
أوضاح عضاُو املكتب السايايس أن 
تلك الجرائَم »تكِشُف زيَف اال1عاءات 
َق  والشائدات املضّللة التل طاملا تشدَّ
بهاا االحتالُل ومرتزقتُاه والد الُء«، 
مجاّد1اً تأكياَده بأن الدالام بأرسه 
بات يادرُك حقيقة لاؤالء الذين »ال 

ي كان أن يكونوا مازءاً من أبإاء الشادب الايَاَ اإل أو 
أبإاء محاإظة تدز«.

وَسااَق الحوثل ُحَججااً 1امغًة يدرُإها الشادُب الي إل 
وُكلُّ املتابدل للفظاعات التال يرتكبُها الددواُن األمريكل 
السادو1ي، حياث قاال إنَّ َمان يرتكباون لاذه األع اال 
الشإيدة يسّوق لهم املحتُل تحَت عإاويَن براقٍة ويقّد4ُ لهم 
كامَل الدعم والرعاية ويساتخدمهم مده مإباً إىل مإب يف 

امليدان لغزو البلد وقتل أبإاء الشدب الايَاَ اإل.
وإذ 1عاا ُكّل أحرار الدالم واملإظ ات الدولية وانقلي ية 
ِل مسؤوليِتهم  واملحلية والقوى واألحزاب السياسية لتح ُّ
تجاه الددوان والحصار وارتكاب لذه الجرائم، أ1اَن ص َت 
املجت اع الدويل واألمم املتحدة تجاه الددوان عىل الايَاَ ان 
الذي يشاارف اكت ال الدا4 والحصاار وارتكاب منل لذه 

الجرائم.

 ع�ضو املكتب ال�ضيا�ضي لأن�ضار اهلل املهند�س حمزة احلوثي: 

جرائُم القتل والسْحـل بتعز تؤكُد حقيقة املشروع التدمريي الذي يسعى إليه الغزاة يف اليمن

يف اإطار معركة حترير املحافظة

تطهري شامل ألطراف مأرب الغربية بعملية شهدت وقوَع قتلى وجرحى من املرتزقة وتدمري آليات واالستيالء على أخرى
  - مأرب:

أظَهاَر أبطااُل الجياش واللجان الشادبية 
مديًة عاليًة يف الساري ُقااُدمااً باتجاه تحرير 
ماأرب التال انطلقات بإْعااااَلن صاا1ر عن 
اللقااء التشااوري الطاارئ ملشاايخ وأعيان 
مأرب و1عم شادبل واساع ت نّل يف مسارية 
كاربى خرمات يف الداص اة صإدااء تأيياداً 
ملدركاة تحرير مأرب ب سااندة مان أبإائها، 
ومإذُ ذلاك انْعااااَلن تقّدمت قاواُت الجيش 
واللجاان الشادبية وسايطرت عاىل مواقاَع 
ومبااٍل اسارتاتيجية، آخُرلاا السايطرة عىل 

مإاطَل واسدٍة غربل مأرب.
، أماس األحد، أن  وأعلان مصدٌر عساكريٌّ
أبطاال الجيش واللجان الشادبية ت ّكإوا من 
تطهاري مإاطاَل واسادة باألطاراف الغربية 
ملحاإظاة ماأرب، موقدال قتاىل ومرحى يف 

صفوف املرتزقة. 
وأوضح املصدر أن وحداِت الجيش واللجان 
وأَبْإَااااء ماأرب أنهوا تطهريَ سلسالة مبال 
رشاء بالكامل واملطلة عىل مإطقة قرو1 وكذا 
قاع الح ادة ومرب ثديل، وصاوالً إَلاى نجد 

مإيف ب إاطل نهم والجدعان. 
ووّزع انعاال4ُ الحربال املراإاُل للجياش 

واللجان الشادبية مشاالَد مصّورة لسيطرة 
الجياش واللجاان الشادبية عىل تلاك املواقع 
والجباال وع لياة مطاار1ة إلاول مرتزقاة 

االحتالل الذين تإاثرت ُمنََث قتاللم يف املواقع 
التل إروا مإها. 

ك اا أظَهاااَرت مشاالُد انعاال4 الحربل 

لحظااِت إصابة عد1 مان الدباباات واآلليات 
بالقذائاف  الُداااْدَوان  ملرتزقاة  التابداة 
الصاروخياة وتدمريلاا، إي اا تظهاُر آليات 

أخارى وأسالحة خفيفاة ومتوساطة ت كن 
أبطال الجيش واللجان الشدبية من االستيالء 

عليها.

مديرية الريدة الشرقية 
يف محافظة حضرموت 

تسقط بيد القاعدة
  - متابعات:

ساقطت مديريُة الريدة الرشقياة يف محاإظة 
حرضماوت، ياو4 أماٍس األحاد 13 ماارل، بياد 
مساّلحل تإظيم “القاعدة”، حيث شولد انتشاٌر 
ملسلحل التإظيم يف مإاطَل مختلفة من املديرية.

وذكار مصادٌر محايلٌّ ب حاإظاة حرضموت، 
ى تإظيم القاعدة سايطر عىل املكاتب  أّن ما يَُسا َّ
واملراإال الحكومية، واألمإياة يف املديرية، وقاموا 
باساتحداث نقااط تفتياش تابداة لهام باتجاه 

محاإظة املهرة رشق البال1.
الجدياُر بالذكر أنَّ لاذه التإظي اِت انمرامية، 
تسايطر عىل مسااحاٍت شاسادٍة مان محاإظة 
حرضموت ُكربى محاإظات الايَاَ ان، من بيإها 
مرَكاُز املحاإظاة مديإاة املاكال بغطااٍء وت ويل 
من تحالاف الُداااْدَوان الذي يؤمن انتشاار لذه 

التإظي ات وسيطرتها عىل مإاطل املحاإظة.

مقتل مواطَنني برصاص مسّلحي 
القاعدة يف نقطة تفتيش يف 

مديرية أحور بمحافظة أبني
  - متابعات:

ُقاِتااَل شاخصان، يو4 السبت 12 مارل، برصاص 
مسالحل خلَف حامز تفتيٍش ب ديرية أحور محاإظة 

أبل.
وذكرت مصاا1ٌر إخبارية مقّربة مان الُدااْدَوان، أن 
الشخَصل كانا عىل متن حاإلٍة لإقل الركاب يف طريقها 
مان مديإاة املاكال ب حاإظة حرضماوت إَلااى مديإة 
عدن عإدما أطلل مسالحون يف حامز تفتيش الإار عىل 

الحاإلة.
وأوضح املصدر أن املسلحل أطلقوا الإار بدد تجاوز 
الحاإلاة لإقطة التفتيش، ما تسابب ب قتل شاخَصل 

ل ا صالح الصومايل وع ار عبدالحاإظ.
وكان تكفرييون يإت ون ملا يس ى القاعدة سيطروا 
بتساهيالٍت من تحالاف الُدااْدَوان السادو1ي األَمريكل 
يو4 20 من إرباير املايض عىل مديرية أحور يف محاإظة 

أبل.
الجدير بالذكار أن لذا الد ال انمرامل يأتل ض ن 
الفاوىض األمإياة الدارماة التال تشاهدلا املحاإظات 
الجإوبية يف ظل االحتالل وانتشار الج اعات التكفريية.

إنفجاُر عبوٍة ناسفٍة أمام منزل 
الشيخ املهاجري وتفكيك أخرى يف 

منطقة الحقب بالضالع
  - متابعات:

انفجرت عبوٌة ناسافُة، يو4 أماٍس األحد 13 مارل، 
زَرعتهاا عإاارُص تإت ال لتإظيام القاعادة ومرتزقاة 
الُدااْدَوان السدو1ي األَمريكل، أما4 مإزل الشيخ مح د 
صالح املهامري يف مإطقة »الحقب« ب ديرية مريس يف 

محاإظة الضالع.
وذكار مصدٌر أمإالٌّ باملحاإظة، أّن االنفجاَر تسابََّب 
بُحُدوث أرضاٍر ما1يٍة يف مإزل الشيخ املهامر، ك ا ألحَل 

أرضاٌر بسيارته.
إىل ذلاك، إّككت األمهازة األمإية واللجان الشادبية 
عبوًة ناسافًة أخارى ُزِرَعت يف أحد األحياء الساكإية يف 

املإطقة ذاتها.
الجدياُر بالذكار أن حوا1َث زراعة الدبوات الإاسافة 
التال يقو4 بهاا عإاارص “القاعادة” واملرتزقاة تهدُف 
نحداث إوىض أمإية يف املإطقة بدد 1حرلم مإها، إال أنَّ 
األلايل يؤكدون عزَمهم عاىل الص و1 يف ومه الُدااْدَوان 

وأ1واته.

رئيس اللجنة الثورية العليا لقبائل الجوف: النصر 
خياُرنا األول واألخري، والـَيـَمـني الُحــّر لن يسلم رقبَته 

ألعدائه كي يتمكنوا منه ومن حريته واستقالله
  - صنعاء:

إة  أشا1 رئيُس اللجإة النورية الدليا مح د عيل الحوثل، باملواقف املرشَّ
والبطولياة واألخالقية والوطإية لدى أَبْإَااااء القبائل الايَاَ اإية األصيلة 

التل عّززت من انتصاِر انرا1ة الايَاَ اإية يف مواَمهة الغزاة واملرتزقة.
وأوضاح الحوثال خالل اساتقباله يو4 أماس األحد، قبائاَل بإل نوف 
بالجاوف، طبيدَة املؤامرة عىل الايَاَ ان واساتهداإها للاذات الايَاَ اإية 
ومقوماات الايَاَ ان، التال ت نّل خطراً عىل مشااريع الهي إة وانرلاب 
يف املإطقاة، ولياس ألن الايَاَ اان ي نّل خطاراً عىل أحاد، وأن أبإاَءه لم 
أصحاُب مشااريع الِقاايَِم املؤمإة بالحقاوق والتدايش ورشف املوامهة 
يف الحاروب واملدارك 1ون غْدر أَْو إرلاب أَْو ت نيل بالُجنَث وانتهاك حقوق 
اننَْسااان، ك ا أصبح شاائداً يف الدبث بأمن املإطقاة ويف الُدااْدَوان عىل 
الايَاَ اان الإابع من النقاإِة األَمريكية انْساااَرائيْلية والصورة الإ طية 
لإلساال4ِ بالصيغة األَمريكية القائ ة عىل الُدإف وانرلاب ونرش الكرالية 

والرعب.
وأّكاد الحوثل أن الإرَص قرياٌب، َوأن الايَاَ ان مقبلة عىل أن تحقل ما 
يط ح إليه ُكلُّ أبإائها األحرار والرشإاء ، وأن الايَاَ اإل الحرَّ لن يَُسلِّااَم 
رقبتاه ألعدائه كال يت كإوا مإه ومن حريته واساتقالله، وأن الإرص لو 

خياُره األول واألخري.
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  - خاص:
أساقط أَبْااَطاااُل الجياش واللجان الشادبية 
اننجاَز البسايَط الذي حّققاه مرتزقاُة الُدااْدَوان 
األمريكل السادو1ي يف مديرياة املظفر غرب مديإة 
تدز، واساتدا1وا ألام املواقع الدساكرية والإقاط 
واألحياء املجاورة لبري باشاا، إي ا لم يبَل لل رتزقة 
مان ذلك اننجااز إال مرائم الساحل والقتل والإهب 
التل مارساولا بحل املواطإال وتفاخروا بتصوير 
تلاك الجرائم ونرش الصور عىل مواقدهم ويف مواقع 

التواصل االمت اعل.
وارتكب مسالحو انصالح والقاعدة من مرتزقة 
الُداااْدَوان مرائام ساحل وقتال وت نيال بالجنث 
واقتحاماات متداد1ة ملإاازل املواطإال ونهبها يف 
مإطقة بري باشاا الواقداة يف مديرية املظفر والقت 
تلك الجرائم رإضاً واساداً من قبل الايَاَ اإيل عىل 

املستويل الشدبل واألحزاب واملإظ ات وغريلا.
وبالغت وساائُل انعال4 التابداة للُدااْدَوان يف 
تضخيم اننجاز الذي حّققاه مرتزقة الُدااْدَوان 
وعإارص القاعدة و1اعش الذين ظهروا ب البسهم 
الساو1اء يف التقاريار التال نقلتهاا إضائياات 
الُداااْدَوان بيإها الجزيرة والدربياة، وت نَّل ذلك 
اننجاز البسيط بالسيطرة عىل مديرية واحدة يف 

مديإة تدز )مديرياة املظفر( من بل 23 مديرية 
يف املديإاة، تقاع 19 مديرية مإها تحت سايطرة 
كاملة للجيش واللجان الشادبية وتشاهد لدوًء 
متواصاالً، إي اا يتبقاى ثاالث مديريات تشاهد 
اشاتباكات متواصلاة مإذ انادالع الُداااْدَوان يف 

مارل 2015.
عاىل وقاع تلاك الجرائام رتّبات قاوات الجيش 
واللجاان الشادبية صفوإهاا من مدياد ويف وقت 
قياايس اساتطاعت اساتدا1ة املواقع الدساكرية، 
بيإها اللواء 35 الواقع بالقرب من مطار تدز القديم 
وعاد1 من التبااب واملإاطال يف موامهات شاهدت 
مقتال عرشات املسالحل مان انصاالح والقاعدة 

ووقوع أعدا1 مإهم يف األرس.
وأوضاح مصادر عساكري أن قاواِت الجياش 
بداياة مان تطويال  الشادبية ت ّكإات  واللجاان 
األمازاء الغربية ملديإة تداز، وأوقفت تقد4ُّ مرتزقة 
الُداااْدَوان من مسالحل انصالح والقاعادة، وبدأ 
ذلاك بإيقااف تقدمهام يف مإطقاة الضبااب غرب 
املديإة، حيث وّقدت اشاتباكات أسافرت عن مقتل 
27 مسالحاً وتدماري إحدى 1باباتهام وثالثة أطقم 

عسكرية.
بداد ذلاك وبحساب املصادر اساتدا1ت قاوات 
الجياش واللجان الشادبية زماا4 املبا1رة إشاإت 
لجومااً واساداً ت ّكإات ب ومباه مان اساتدا1ة 

مدساكر اللواء 35 الذي شاهد اشاتباكاٍت مبارشًة 
بداخله سقط إيها عرشات القتىل وعد1ٌ من األرسى 

يف قبضة الجيش واللجان الشدبية.
ووّزع انعاال4ُ الحربل املراإال للجيش واللجان 
الشادبية مشاالد لجاناب مان مدركة اساتدا1ة 
املدساكر وعرضات مانبااً مان قتاىل املرتزقة من 
انصالحيال والقاعادة ومانباً من الذيان وقدوا يف 

األرس.
الشادبية  واللجاان  الجياش  وواصلات قاوات 
تقدمها انطالقاً من مدسكر اللواء 35 وت كإت من 
استدا1ة مطار تدز القديم الذي لم يشهد اشتباكاٍت 
طويلًة؛ نظراً النهيار املسالحل بدد ساقوط اللواء 
35 املجااور والاذي ي نال ساقوطه مان أيديهام 

سقوطاً طبيدياً لل طار.
وبحساب املصادر اسات ر تقد4 قاوات الجيش 
واللجان الشدبية، حيث إرضت سيطرتَها عىل عد1 
مان الإقاط التل نصبها املسالحون حاول مإطقة 
بري باشاا، وأوقدوا قتىل ومرحى يف صفوإهم. إي ا 
نقلات كامريا انعال4 الحربل مجد1اً مشاالَد لفرار 
مسالحل انصالح والقاعدة ومنناا لقتاللم يف ذات 

املإطقة. 
يف الساياق ذاته ومن الإاحية الدساكرية يكون 
الجياش واللجان الشادبية قاد اساتدا1وا املإاطل 
التل ساقطت بيد مرتزقة الُدااْدَوان يف مديرية بري 

باشا بسايطرتهم عىل املواقع الدساكري والإقاط 
وتطهاري بدض األحياء املجاورة ملإطقة بري باشاا، 
والتال بحساب مصاا1َر عساكريٍة تخَضاُع حالياً 
لخطاة عساكرية ت هياداً القتحامها، حياث تأخذ 
خصوصيتهاا مان انتشاار املسالحل يف األحيااء 
الساكإية ويتوقع ساقوطها يف السااعات القا1مة 
بدد أن وصل املرتزقة لحالة انهيار بدد تبّد1 الجانب 

األكرب من انجازلم البسيط.
وأعلان تإظياُم القاعادة عربَ وساائل التواصل 
االمت اعل مقتل 7 من مسلحيه يف ع لية تقدمهم 
إَلااى ماناب املرتزقاة من حازب انصاالح، وعا1 
وأعلن عن مقتل ل آخرين بيإهم »مصور ومراسل 
شابكة املالحم« التابع للتإظيم ويدعى أبو إساال4 

التدزي.
قبال ذلك وتزامإااً مع تقد4 املرتزقاة يف الجبهة 
الغربية لل ديإة ويف لحظة الإشوة حاولت مجاميع 
أخارى من املسالحل التقاد4 يف الجبهاة الرشقية 
ملديإاة تدز، ويف طريقهم لذلك مروا بحل الجح لية 
من اتجاه الت وين الدسكري ب ديإة تدز ووقدوا يف 
ك اٍل محكم من صإع الجيش واللجان الشادبية، 
حياث أكدت املصا1ر الدساكرية مقتل أكنر من 35 
مرتزقااً وإَصابَة الدرشات وتدماري عد1 من اآلليات 
واألطقام الدساكرية، لتإتهال تلاك املحاولاة ولم 

تدقبها أية محاولة أخرى.

وتدارََّض مرتزقاة الُداااْدَوان ملذبحاة الج دة 
املاضية بقصف صاروخال أ1ى ملقتل وإَصابَة أكنر 

من 70 مرتزقاً وبل القتىل أحد قا1ة األلوية.
وحاول ذلاك قاال مصادر عساكري إن القاوة 
الصاروخياة للجياش واللجاان الشادبية قصفت 
بكناإة باستخدا4 »الكاتيوشا« تج دات لل رتزقة 
مإوبال مإطقاة ذو بااب السااحلية القريباة من 
بااب املإدب، مشارياً إَلااى أن وحادَة املدلومات يف 
الجياش واللجان أكدت أن القصاف خلف 23 قتيالً 
من املرتزقة وأكنر مان 50 مريحاً، حيث لقل قائد 
اللاواء »ل حز4« مرصَعاه يف الد لية ولاو الدقيد 

سالم مبارك.
وإي ا كانت وساائُل انعال4 التابداة للُدااْدَوان 
واملسااندة لاه تّدعال أن »قاوات الرشعياة« لال 
مان تتقد4 يف تدز ظهر مسالحو القاعادة و1اعش 
ب البساهم الساو1اء واألزياء األإغانية التل يُدرف 
بها مسلحو القاعدة عىل شاشات الدربية والجزيرة 

يف تقاريرلا عن سري املدارك األخرية يف تدز.
ك اا بنّات شابكة البال بال يس الربيطانياة 
تقرياراً ميدانياً زع ت إيه أن ماا وصفته »القوات 
الحكومية« سيطرت عىل مإطقة بري باشا يف تدز إال 
أن التقريَر ذاته أظهر حديناً ألحد املسلحل امللتحل 
والذي قال إن القواِت التل تقدمت لل من السلفيل 

وعإارص حزب انصالح.

م�ضلحو القاعدة وداع�س يعلنون عن قتالهم وتذيعهم ف�ضائيات العدوان 

تفاصيل املواجهات يف الجهة الغربية من تعز
مقتُل 23 مرتزقًا بينهم قائد لواء وإصابة نحو 50 بقصف صاروخي جنوب ذوباب.. واستعادة اللواء 35 ومطار تعز القديم 

وتطهير النقاط والمواقع المحيطة ببير باشا.. وانكسار للمرتزقة في الضباب ومقتل 27 منهم وتدمير دبابة و3 أطقم
 كمين الجحملية يوقع 35 قتياًل من المرتزقة وينهي محاولة للتقدم في الجبهة الشرقية

مقتل 17 م�ضلحاً يف معارك املن�ضورة

طريان الُعــْدَوان يقصف مدينة عدن بعد 
اشتباكات طاحنة بني فصائل املرتزقة 

اأكد اأن ما يجري يف عدن �ضراع بني القوى ال�ضتعمارية 
واأن الو�ضع الأمني متوتر يف املن�ضورة

القيادي يف الحراك الجنوبي أحمد القنع لـ »صدى 
املسرية«: الجنوبيون سينفجرون يف وجه االستعمار، 

وهادي وبحاح ال يمكنهما االستقرار يف عدن

  -  متابعات:
واصال طرياُن الُدااْدَوان األمريكل السادو1ي، 
للياو4 النانل عاىل التوايل، قْصاَف مديإة املإصورة 
ب حاإظة عدن بدد أع ال إوىض واشاتباكاٍت بل 

إصائل املرتزقة اليومل املاضيل.
وذكارت وساائل إعاال4 تابداة للُداااْدَوان أن 
األمهزة األمإية املوالية للفاّر لا1ي وّمهت تحذيراً 
لل واطإال يف املدنية بإخالئها بالتزامن مع قصف 

الطريان.
ويف ظل الفوىض واالنفالت األمإل الذي تشهده 
مديإاة عادن وساائُر محاإظاات الجإاوب مإاذ 
سايطرة تحالف الغازاة ومرتزقتهام عليها، وصل 
الرصاُع بل الفصائل والتإظي ات انْمااَرامية عىل 
الإفوذ ذروتَُه، حياث أإا1ت األنباء من مديإة عدن 
عن مقتل سابدة عرش مسالحاً يف مدارَك طاحإٍة 
اندلدت مسااء السابت 12 مارل، وأكدت مصا1ُر 
إعالمياٌة، أن املدارك اندلدت بال عإارص تكفريية 
تإت ال للقاعادة وعإاارَص أمإية تابداٍة للغزاة يف 

محيط مربع املإصورة السكإل.

وأضاإت املصاا1ر أن بدض املسالحل احت وا 
بداد1ٍ مان مإازل املواطإال وقاموا بإطاالق الإار 
من 1اخلها، إي ا املروحياُت كانت تحّلل يف سا اء 

املإطقة.
ويف سياٍق متصل، أكدت مصا1ُر ميدانية تابدٌة 
لوساائل إعال4ٍ مقربٍة من مرتزقاة الُدااْدَوان، أن 
طريان الُدااْدَوان شّن غارًة مويًة استهدإت مبإى 
املجلس املحيل يف املإطقة عىل خلفية تلك املوامهات 
والتال سايطر إيهاا املسالحون التكفرييون عىل 
مدظم أحيااء مإطقة املإصاورة وت ركزوا ب بإى 

املجلس املحيل.
وأضاإات تلك املصاا1ر أن الغارة أسافرت عن 
تدمري أمزاء كبرية من مبإى املجلس املحيل، والتل 
أعقبتها سلسالة انفجاراٍت شديدٍة تدتقُد املصا1ر 
أنها ألسلحٍة وذخائَر كانت مخزنًة بداخل املبإى.

الجدير بالذكر أن لذه االشاتباكات ماءت بدد 
موامهااٍت 1اميٍة باألسالحة النقيلة واملتوساطة 
بل حراساات بوابات قرص املداشيل ليل الخ يس 
الفائات عاىل خلفية نزاٍع ماايلٍّ بل أإرا1 حراساة 

املداشيل.

  -  خاص:
قال القيا1يُّ والإاطُل الرسا لُّ باسام الحراك 
الجإوبل أح د القإع: إن ما يحُدُث يف الجإوب اليو4 
لو ض َن الرصاع املدروف بل القوى االستد ارية 

التل تتإاَإُس عىل ثروات الايَاَ ان.
لا«صادى  القإاع يف ترصياح خااص  وأكَّاَد   
املسارية« أن الوضع متوتر مداً يف عدن، وأن القتال 
يف املإصورة مسات ر مإذ النالثاء، مشارياً إَلاى أن 
الضحاياا لم من املدنيال األبرياء، الإتااً إَلاى أن 
ُكاالَّ م اعاة يف لذا الارصاع تداإاُع عن مرشوع 
خارمل، ووحَدلم أبإاء عدن والجإوب من يدانون 

م ا يجري.
وأضاف القإع: يجب أن يدرف الج يع أن لإاك 
م اعاٍت اساتخدمها ما يسا ى با«الرشعية« يف 
بداياة الحرب ملقاتلاة الجيش واللجان الشادبية، 
ولاذه الج اعاات كانات مدعوماًة مان لاا1ي 
والسادو1ية وانمارات، وبدد أن انساحب الجيش 
واللجاان الشادبية ظلت لذه الج اعاات وعإدلا 

الكنريُ من الساالح وأرا1 البداض أن يتخلَص مإها 
بدد انتهاء 1ورلا وقد خرمت عن ص تها اآلن. 

وأوضح أن لإااك َمن يريد أن يظهار انجازاٍت 
وواقدااً أمإيااً ولاو ال يساتطيع؛ ألنهام قاماوا 

بتسليح م اعات ليست لهم. 
وأّكاد الإاطاُل الرسا ل للحاراك الجإوبال أن 
الجإوبال لن يرضاوا ب ا يحصاُل يف أرضهم، ولن 
ين مان قبال م اعاات  يرضاوا أن يبقاوا مساريَّ
خارمياة تحك هم، ولان يرضاوا أن يكونواَ تحت 
إمارة االساتد ار الجدياد السادو1ي وانماراتال 

والتشا1ي والكوملبل.
وأشار إَلاى أنه ومن خالل تواصلهم وعالقاتهم 
بأبإااء الجإوب إإن الإااَل بدأت تضاجُّ وتدانل، 
واملدانااة تولاد االنفجار، وسايإفجر أبإاء عدن يف 
ومه االساتد ار، مؤكاداً أن أبإاَء عادن ال ينقون 
ب ا يسا ى با«الرشعياة«، وأن لاا1ي وبحاح ال 
يستطيدان أن يستقّرا يف عدن، وأن الج يَع يدرف 
أنه اا يف رصاع، وكل طارف له 1ولٌة اساتد ارية 

لت ويله. 

الناطق باسم القوات 
املسلحة ينفي صحة 

تصريحات ُنسبت إليه

  -  متابعات:
نفاى الإاطاُل الرسا لُّ باسام الجيش 
الايَاَ اإال، الد ياد رشف لق اان، صحَة 
بخصاوص  إلياه  املإساوبة  الترصيحاات 
انسحاِب الجيش واللجان الشدبية من تدز.
ونقلت وكالُة األنباء الرس ية عن الد يد 
لق اان تأكيَده أناه لم يدل خاالل اليومل 
املاضيل بأيَّة ترصيحات وأن ما نُساب إليه 

حول االنسحاب غري صحيح.
و1عا لق ان وساائل انعال4 إَلاى توّخل 
وعاد4  واملوضوعياة  والحياا1  املصداقياة 
التدامل مع أية ترصيحات تإرش باس ه ما 
لم تكن صا1رًة عن وكالة األنباء الايَاَ اإية 

سبأ.
نسابت  إعالمياة  وساائُل  وكانات 
ترصيحااٍت للإاطال باسام الجياش تفيُد 
بانسحاب الجيش واللجان من تدز ب ومب 
مبا1رة قّدمها محاإظ املحاإظة املدّل من 
قبال اللجإة النورياة الدلياا، وقامت بإقل 
تلاك الترصيحات مان صفحٍة عاىل موقع 

»إيسبوك« تح ل اسم الد يد لق ان.
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موّظفو قناة املسرية وصحيفة صدى املسرية يرسلون 
قافلًة غذائيًة ضخمًة للجيش واللجان الشعبية

طريان الُعــْدَوان يوا�ضل ق�ضف مديريتي نهم واأرحب وحمافظة ماأرب

إستشهاد 5 مواطنني بينهم 3 أطفال وامرأة يف قصف 
على سيارة تابعة لهم يف مديرية خوالن الطيال بصنعاء

طريان الُعــْدَوان يق�ضف عزلة عبيدة مبنطقة يرمي اإب

سلسلة غارات لطريان الُعــْدَوان على تبة سوفتيل بتعز 
وأضرار يف مستشفى الحوبان والفنادق املجاورة

  - خاص:
الفضائياة  املسارية  قإااُة  َقدَّمات 
م نلتَال  املسارية  صادى  وصحيفاُة 
إىل  بالداملال ب كاتبه اا، بانضاإاِة 
إذاعاة املسارية وموقدهاا انلكرتونل، 
قاإلاًة َحَوت الدديَد من املاوا1 الغذائية 
ورإاداً  1ع ااً  واملاوايش،  بأنواعهاا 
الجياش واللجاان  ومسااندة ألبطاال 
الشادبية يف مواطان الدازة والكرامة، 
مؤكديان عىل باذل املزيد مان القواإل 
حتى يتحقَل للوطن األمُن واالساتقالُل 

مه ا كان الن ُن والدطاء. 
وأّكاد املدياُر التإفياذي ملكتاب قإاة 
املسرية بصإداء نورالدين الرشيف عىل 
واحدياة الجبهة قائاالً: املدركة واحدة 
والجبهة واحادة وإن اختلفات األ1وار 
وتدد1ت املسا يات، ومن لاذا املإطلل 
قارر املجالادون الداملاون يف مبهاة 
قإاة املسارية ب كاتبها النالثة – مكتب 
بريوت، مكتب صددة، مكتب صإداء – 
وبقية الداملال يف مختلف املحاإظات 
تقديم لذه القاإلاة نخوانهم املقاتلل 

من الجيش واللجان الشدبية. 
القاإلاَة  أن  إىل  الرشياف  وأر1ف 
َمٌة مان مبهة إىل مبهة وذلك يشء  مقدَّ

ميد خصوصاً يف لذه املرحلة.
مان مهته قاال مح د عيل الباشاا – 
رئيس قسم التصحيح وصحفل يف صدى 
املسارية: بهذه القاإلة تإاغام القلم مع 
البإدقية، وأزرار الكيبور1 مع الرصاص، 

وعدسة الكامريا مع إولة املدإدية.
وأضااف رئياس قسام التصحياح، 

أن لاذه القاإلاة تأتل رإاداً من مبهٍة 
لجبهاة، ملاا ي نلاه انعال4 مان مبهة 
متكاملاة، وقد نّوه قائُد النورة السايد 
عبدامللاك بادر الدين الحوثال بالجبهة 
انعالمية يف غري خطاب ومرَّة، موضحاً 
أن موظفل الصحيفة والقإاة أساه وا 
يف لاذه القاإلة باأن اساتقطدوا مزًء 
مان رواتبهم وقاوت أطفالهام؛ ألنهم 
الذيان  الكارا4  إكارا4َ  أن  يستشادروا 
يجو1ون بأنفسهم وراحتهم يف مبهات 

الرشف، أقلُّ وامٍب عليهم.

وقاال الباشاا: لقاد توّحاد صادُق 
الكل ة ماع صدق النباات لل جالدين 
يف الجبهاات. ك اا 1عاا الباشاا بقياة 
الجبهات إىل 1عام مبهة امليدان، مبهة 
األرض واملدركاة مبهة الدزة والرشف، 
مؤكاداً أناه من املهام يف لاذه املرحلة 
عىل بقياة الجبهات التفكري يف خطوات 
ع لياة لرإاد الجبهاة امليدانياة باملال 
والرماال والساالح، إضاإة إىل رضورة 
إبراز الدور الدظيم لل قاتل الي إل بكل 

الوسائل املتدد1ة.  

الداملون بالقإااة والصحيفة أّكدوا 
مواَصلاَة الباذل والدطااء؛ ألن املدركة 
مدركاة الكراماة والسايا1ة الوطإية، 
إالاكلُّ مياٌش والاكل لجاٌن شادبية، 
مشاريين إىل أن تلاك القاإلاة ال تفال 
ب ا يحّققاه املؤمإون يف مبهات الدزة، 
املداإداون عان األرض والِدااْرض من 
الغازاة واملحتلل ومرتزقتهام الد الء، 
مشد1ين عىل رضورة الوقوف مدهم يف 
خإدق الوطن مه اا كان الن ُن وبلغت 

التضحيات.

  - خاص:
استشاهد خ ساُة مواطإل، بيإهم ثالثاة أطفال 
وامارأة، يف غارة شاإها طارياُن الُداااْدَوان األَمريكل 
السادو1ي عىل سايارة تابداة لهام يف مديرية خوالن 

الطيال محاإظة صإداء.
واستهدف الطرياُن السيارَة ولل يف الطريل الدا4، 
َماا أ1ََّى إَلاى استشاها1 زومة املواطن عيل عيل ساإَد 

وأطفاله النالثة وأحد أقاربه.
وشان طارياُن الُداااْدَوان األَمريكال السادو1ي، 
الج داة املاضياة، غارتال عاىل مإطقاة الدرقاوب 
ب ديرياة خوالن الطيال، َمااا أ1ََّى إَلاى إحداث أرضار 

بالغة بالطريل.

وواصل طريان الُدااْدَوان األَمريكل السدو1ي شن 
غاراته عىل مديرية نهم ب حاإظة صإداء، مستهدإاً 

بسلسلة غارات مإاطل مسورة والفرضة وبران.
وقالات مصا1ر محلياة إن طريان الُداااْدَوان 1ّمر 
مإزيَل الشاهيد أح اد أبو علهان والشايخ أح د أح د 

ربيد، وأن القصَف تسبب يف ترضر عد1 من املإازل.
ويف مديرية أرحب شن طريان الُدااْدَوان األَمريكل 
السدو1ي، يو4 السبت املايض، ثالث غارات، مستهدإاً 
مبال الص ع، َمااا أ1ََّى إَلاى إحاداث أرضار ب راعل 

األغإا4.
وعاَو1َ طرياُن الُدااْدَوان األَمريكل السادو1ي شن 
غاراته عاىل مديرية ضاوران آنس ب حاإظاة ذمار، 
مساتهدإاً بنالث غارات إجر السبت مزارع املواطإل 

يف مإطقاة قااع الحقال باملديرياة، وخلفات أرضاراً 
ب إازل املواطإل.

الُداااْدَوان  طارياُن  َشانَّ  ماأرب  محاإظاة  ويف 
األَمريكال السادو1ي، ياو4 السابت الفائات، خ س 

غارات عىل مديرية رصواح ب حاإظة مأرب.
واساتهدف طرياُن الُدااْدَوان مبال ليالن والخط 
الداا4 ومإطقاة الحقيال ب ديرياة رصواح، َماا أ1ََّى 
إَلااى أرضاٍر بالغٍة يف الطريل الداا4 واملصالح الدامة 

والخاصة.
ويف محاإظة الجوف اساتهدف الطرياُن بسلسالة 
غاارات مديرياة املتاون َواساتهدف مإطقاة سادبا 
ب ديرية الزالر، ك ا شان غارة عىل شبكة االتصاالت 

يف مديرية الولط ب حاإظة لحج .

  - خاص:
 عااَو1َ طرياُن الُدااْدَوان السادو1ي 
األَمريكال، ياو4 أماس األحد، َشااانَّ 
غاراِته عىل املإاطل الرشقية ملديإة تدز، 

ر عد1 من املإازل. ما أسفر عن ترضُّ
وأوضاح مصادر محايل أن طاريان 

الُدااْدَوان استهدف بغارة تبة سوإتيل 
املجااورة ملستشافى الايَاَ اان الدويل 
بشاارع الحوبان أسفرت عن أرضاٍر يف 
املستشافى والفإادق املجااور وترضر 
عد1 من املإازل املجاورة وتهشم الإواإذ 

وتكرسلا.
طاريان  أن  إَلااى  املصادُر  وأشاار 

الُدااْدَوان استهدف يف وقت سابل بددة 
غاارات مإطقاَة الَجإَد التال يقُع إيها 
مامع الجإد التأريخل، ك ا اساتهدإت 
مإاطال متفرقة ب ديرياة املرساخ، ما 
أسافر عان تارضر مإاازل وم تلكات 

خاصة وعامة.
وشان طريان الُدااْدَوان السادو1ي 

األَمريكال اليو4 غارتل عاىل قرية تلة 
عزلاة عبيادة ب ديرية يريام محاإظة 

إب.
وأوضاح مصادر أمإال باملحاإظة 
أن طريان تحالف الُدااْدَوان اساتهدف 
بغارتال قرية تلة، ما تسابب يف ترضر 

مإازل املواطإل.

أبناء مديرية السبعني بصنعاء يؤكدون 
ضرورة التصدي لجرائم الجماعات 

اإلْرَهــابية يف محافظة تعز
  - خاص:

نّظ ات عد1ٌ من املإاطال يف مديرية السابدل بالداص ة صإداء يو4 
أمس األحد لقاءاٍت موسدة أعلإت إيها الإفري الدا4 ومالزيتها القتالية 

واملشاركة يف ح لة تطهري الايَاَ ان من الغزاة والد الء.
واساتإكر أَبْإَااااء مديرية السابدل الجرائم الوحشاية التل أقدمت 
عليهاا األ1وات الرخيصاة للغزاة يف محاإظة تدز من قتل وساحل وذبح 

م إهج عىل غرار ما يقو4 به “1اعش” يف الدراق وسوريا.
وأكد اللقاء عاىل رضورة التصدي لهذه الجرائام وموامهة مرتكبيها 

بكل الوسائل امل كإة.
ورإاع املشااركون يف القااءات الالإتاات املإاّد1ة والراإضاة لجرائم 
الُداااْدَوان ومرتزقتاه يف الايَاَ اان، ك ا تم رإع صور عاد1 من ضحايا 

مرائم الُدااْدَوان السدو1ي األَمريكل يف حل الشدب الايَاَ اإل.
وأكاد بيان اللقاء املوّساع ألَبْإَااااء مإطقتل حجريان والقرية الدليا 
ب إطقة ساإاع حدة عىل رضورة َرّص الصفوف وتوحيد الكل ة للوقوف 
بحاز4ٍ أما4 ُكلِّ مان يتهد1 البلد مان الداخل والخاارج، وموامهة أ1وات 

الرياض وواشإطن القذرة بكل قوة.
وشاد1 البيان عىل بذل الغايل والإفيس لتخليص وتطهري الايَاَ ان من 

مؤامرات األعداء الذين باعوا الشدب والوطن بحنالة من املال املدنس.

إتحاد اإلعالميني الـَيـَمـنيني يدين 
إغالَق فضائية »فلسطني اليوم«

  - خاص:
أ1ان اتحاا1ُ انعالميال الايَاَ اإيل واساتإكر إغالَق قاوات االحتالل 
الصهيونل مكتَب إضائية »إلساطل اليو4« بدد مداَل ة مقّر الفضائية 

يف مديإة البرية يف را4 الله بالضفة الغربية.
واعترب االتحا1 يف بيان له إغالَق قإاة »إلساطل اليو4« مري ًة مديدًة 

تُضاُف إَلاى مرائم االحتالل الصهيونل عىل الشدب الفلسطيإل.
وقاال البياُن »إن اتحا1َ انعالميل الايَاَ اإيل يتابُع بقلل ما تتدرَُّض 
له وساائُل انعال4 املإالضة لالحتالل من انتهااكات يف محاولة لالحتالل 
الصهيونل لحجِب الحقيَقة عن الداَلم ملا يوامُهه الشدُب الفلسطيإل من 

انتهاكات واضطها1 وقتل«.
وعارّب االتحاا1 عن تضاُمإاه الكامل ماع طاقم الفضائياة والداملل 
إيهاا؛ كونها من أبرز املإابر انعالمياة التل تد ل 1وماً عىل 1عم األرسى 
وتدطيهم مساحات واسدة من عىل شاشاتها. ُمشرياً إَلاى أن امل ارسات 
الصهيونية تأتل يف إطار تصديد قوات االحتالل ضد الصحفيل ووساائل 
انعال4 الفلساطيإية بداد اندالع االنتفاضاة بداية أكتوبر املاايض، الإتاً 
إَلااى أن إغالق مكتب القإاة يدرّب عن مادى إإالل وعجز قوات االحتالل 

الصهيونل أما4 املقاومة الفلسطيإية املتصاعدة.

أَْبَنــاء املحابشة بمحافظة حجة 
يؤكدون تضامنهم مع حزب اهلل 

وينددون بجرائم الُعــْدَوان
  - خاص:

نّظم أَبْإَاااُء مديرية املحابشة عرص السبت املايض وقفة احتجامية، 
استهجاناً لجرائم الُدااْدَوان األَمريكل السدو1ي بحل الايَاَ اإيل ووإاًء 
وعرإانا لسا احة السايد حسان نرص الله واملواقف الشاجاعة والحرة 

لحزب الله وقيا1ته ضد الُدااْدَوان عىل الايَاَ ان.
وأ1ان أبإاُء املحابشاة قراَر تصإيف حزب اللاه م اعة إْرَلااابية من 
قبَل 1ول الُدااْدَوان األَمريكل السادو1ي، مدرّبين عن اعتزازلم باملواقف 
الدروبياة لحازب اللاه يف الدإااع عان األُّماة ومظلوميتهاا يف ومه قوى 

االستكبار الداملل.
ك ا ناد1 أَبْإَااااء املديرياة باسات رار مرائام الُداااْدَوان األَمريكل 
السادو1ي الغاشام بحال أَبْإَااااء الايَاَ اان والص ت الادويل إزاء لذه 

الجرائم. 

نساء بني مطر ينظمن وقفًة 
تضامنيًة مع حزب اهلل

  - صنعاء:
اساتإكرت نساُء مإطقة الظفري ب ديرية بإل مطر، َضاامَّ حزب الله 

اللبإانل لقائ ة انْرَلاااب،
وعارّبت الإسااُء يف وقفاة احتجامياة نُظِّ ات الخ ياس املايض عن 
استيائهن اتجاه القرار الذي تم اتخاذُه، واصفات إياه بأنه تك يم وق ع 
لألصاوات الحرة من الشادوب وكل من يداإع عن أرضه وعرضه بشاكل 

يتإاىف مع مصالح املدتدين.
ووّمهت نسااء بإل مطر رسالة شكر وامتإان لس احة السيد حسن 
نارص الله وملواقفه الصارمة والدا1لة تجااه الُدااْدَوان الكبري اآلثم الذي 
تدرض له الشادب الايَاَ اإال، مؤكدات عزَمهن عاىل مواَصلة الص و1 

والنبات ومواَمهة قوى الُدااْدَوان بكل الوسائل املتاحة.
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َف اآل �ضعود بالأ�ضدقاء ويتهمهم بت�ضدير الإرهاب  اأوباما يرف�س و�ضْ

َأمريكا يف طريقها للتخلي عن آل سعود والنُظم الخليجية وتركهم للمجهول
  - إبراهيم السراجي:
كان وماا يازاُل ثابتاً يف الوعال أن املخطََّط 
األَمريكلَّ لتقسايِم املإطقاة يف إطار )الرشق 
األوساط الجدياد( الذي يسادى إَلااى إعا1ة 
تشاكيل املإطقة عىل أُُساس طائفية وعرقية 
يشاَ ُل السادو1ية، وكان ذلاك مدروإااً لدى 
الكناري، إي ا يبادو أن الإظا4 السادو1ي لو 
الوحياد الاذي لام يدرك ذلاك رغم أناه مدإلٌّ 
باألمار إال أناه َظانَّ أن تحالفاه املصريي مع 

الواليات املتحدة سيجدُل مإه استنإاء.
 ولم يضِع الإظا4ُ السدو1ي يف ُحسبانه أن 
ارتباطه بواشاإطن محكو4ٌ ب صالح أَمريكا 
يف املإطقاة وإذا انتهات تلك املصلحاة تإتهل 
الحامة إَلاى السادو1ية، ولاو ما ظهر ملياً 
يف إماباات الرئيس األَمريكل بااراك أوباما يف 
اللقاء الاذي أمرته مده مجلاة »ذي اتالنتك« 
األَمريكياة الخ يس املاايض، وض ن ما قاله 
إن أَمرياكا يجُب أن ترّكاُز يف املرحلة القا1مة 
عاىل القاارة اآلسايوية؛ باعتبارلاا الومهَة 
األنسَب لواشاإطن، ولكن أبرز ما قاله يتدلل 
َهها للإظا4 السادو1ي،  باالتهامات التال ومَّ
وأعطت إشاارة إَلاى أن واشاإطن يف طريقها 

للتخيل عن آل سدو1. 
وقبال تإاول ماا قالاه الرئياس األَمريكل 
يف املقابلاة قد يساأل البداُض: ملاذا تت ساك 
واشاإطن ب رشوع الرشق األوسط الجديد إذا 
كانت ستغرّي ومهتها وتدير ظهرلا املإطقة؟ 
ولإاا يجاُب التإوياُه إَلااى أناه وإذا انتهات 
مصالح أَمرياكا االقتصا1ية يف املإطقة يبقى 
لديها الكيان انرسائييل وض ان مساتقبله يف 
املإطقة والذي ال يتحقل إال بتقساي ها ض ن 

الرشق األوسط الجديد. 
وبالداو1ة لل قابلاة التال أمرالا تومال 

إريدماان ماع أوباما ونارشت يف 3ع صفحة 
امل لكاَة  األَمريكال  الرئياُس  إيهاا  اتهام 
السادو1ية بإارش التطرف، وحاد1 ذلك بإرش 
الولابية عإدما رشح كيف تحّولت أندونيسيا 
مان 1ولاة مسال ة متساامحة إَلااى 1ولاة 
أكنر تطرُّإاً، ورشح سابب ذلاك بالقول: »ألن 
السادو1ية وغريلا من الدول الخليجية ترسل 
األماوال وعاد1اً كبرياً مان األئ ة واملدّرسال 
)انْساااَلميل( إَلاى البلد«. وأضاف: »يف عا4 
1990، مّولات السادو1ية املادارل الولابية 
بشاكل كبري، وأقامت 1ورات لتدريس الرؤية 
املتطرإاة لإلْساااَل4، واملفّضلاة لادى الدائلة 

املالكة«. 
ويبادو أن أوباماا الاذي يقاي شاهوَره 
 1َ أن يحادِّ يرياُد  األبياض  البيات  األخارية يف 
لإل1ارة القا1مة بدَض الإقااط للتدامل مدها 
وخاصاة إ1ارة الظهار للارشق األوساط مع 
التأكيد عىل تطرف الإظا4 السادو1ي، ويبدو 
أن ماا 1إده لذلك لاو تزايُُد الضغوط من قبل 
املإظ اات التل قالت أكنر مان مرة إن عالقة 
واشاإطن مع السدو1ية ت نل نوعاً من الدار؛ 
نظراً للق ع الذي ي ارساه الإظا4 السادو1ي 
و1كتاتوريته وما يتدلل بحقوق اننسان التل 
تتإاىف مع )املباا1ئ األَمريكية( وقد تضاعفت 
تلك الضغوط مع الدعم الذي تقدمه واشإطن 
ولوميسايتاً  َعْساكرياً  السادو1ي  للإظاا4 

وسياسياً يف ُعاْدَوانه عىل الايَاَ ان. 
وما ينريُ االنتباُه أنه وإي ا تدد السادو1ية 
ذلاك  يتغاري  ولام  ألَمرياكا  رئيساياً  حليفااً 
مطلقااً بتداقب الرؤسااء يف البيات األبيض، 
ولكان أوباما يف لاذه املقابلة يرإاض اعتبار 
السادو1ية 1ولة صديقة بشكل واضح عإدما 
أماب عىل ساؤال يقول: »أليس السادو1يون 
أصدقاَءكم؟« إيجيب بالقول: »األمر مدّقد«. 

لكذا أصبحت ان1ارة األَمريكية ال ت لك إمابة 
محد1ة عن عالقتها بالإظا4 السدو1ي. 

ويف املقابلاة ذاتهاا أإرغ أوباماا كنرياً من 
ح والتاه تجاه الإظا4 السادو1ي عإدما قال 
»باأن السادو1ية ال ي كن أن تتقاد4 مطلقاً 
باضطها1لا لإصف تددا1 سكانها وملح إَلاى 
مرص عإدما قال إن عىل مرص والسدو1ية أن 
تتوقفا عن التساامح مع الفساا1 واضطها1 
شادوبه ا، وق ع مدارضيه اا إذا أرا1تا أن 

تحققا الرخاء واالستقرار لشدوبها«. 
مان  السادو1ي  السافريُ  أعلان  عإدماا 
واشاإطن عن شان الُداْدَوان عاىل الايَاَ ان 
ساارع البيت األبيض نْصااَدار بيان يؤكد أن 
أوباماا اعطى الضوء األخارض لتقديم الدعم 
اللوميساتل للتحالف السادو1ي مؤكد تأييد 
بال1ه للُدااْدَوان، لكن كنري من املراقبل أكدوا 
أن ان1ارة األَمريكية تدإع بالإظا4 السادو1ي 
نحو الغرق املبارش يف مستإقع الايَاَ ان إَلاى 
ماناب غرقها يف ساوريا ب ا ياؤ1ي يف نهاية 
املطااف إَلاى تفكيك السادو1ية وإل ما يريد 
األَمريكياون وواإال الكنري عىل لاذا الطرح 
وأيدوه إال الإظا4 السادو1ي يف عهد سال ان 

الذي يصفاه انعال4 الغربل )بالرمل الخرف( 
ونجلاه املوصاوف )بالطائاش واملتدجارف( 
والذين بدهدلم شهدت امل لكة نظاما مإدإداً 
مختلفااً عن سياساة امللوك الذين سابقولم 

إَلاى الدرش. 
ويقلاب الرئياُس األَمريكال الطاولاة عىل 
السادو1يل وعكاس ماا يقاال باأن أَمريكا 
1إدات السادو1ية للغرق يف ملفاات املإطقة 
املباارشة  بالحارب  خصوصااً  والايَاَ اان 
يقاول أوباما إن السادو1ية و1ول أخرى لل 
التال تدإع واشاإطن إَلااى الحاروب عإدما 
قال: »لإااك 1ول مانحة من حلفااء أَمريكا 
ب حاولاة مار باال1ه إَلااى حاروب طائفية 
طاحإة ال مصلحة لها إيها، واكد أن بال1ه لن 

تإجر إَلاى لذه الحروب«.
وتأكياداً الرتبااط واشاإطن باملإطقاة ملا 
ت لكاه مان ثاروات وانتهااء الحاماة إليها 
سايجدل البيات األبياض يتخىل عان حامته 
لحلفائه وبيإهم الإظا4 السادو1ي ولن يبقى 
ألَمريكا ما تفدله باملإطقة ساوى التقسايم 
ب اا يخاد4 إرسائيال عإدماا قاال يف املقابلة 
ذاتها، موّضحاً السابب الذي لان يجدل بال1ه 

تدخل يف حروب باملإطقاة ك ا يريد )الحلفاء 
الجانحاون( عإدماا يقول متحدثااً عن بال1ه 
إنها: »ولن تتدخل َعْسكرياً يف املإطقة التل لم 
تداد تصدر الإفط إقط، وان ا االرلاب أيضا« 
وأضااف أن باال1ه ستإساحب مإهاا وتركاز 
عىل آسايا وأإريقياا وأَمرياكا الالتيإية حيث 

املستقبل. 
أوباماا أإصاح يف املقابلاة عان كنري من 
األماور التال تربط باال1ه باملإطقاة والدول 
الحليفاة، واسرتسال يف ذلاك وقد تكارر ذلك 
يف الشاهور األخرية يف أكنر مان مقابلة حتى 
أناه أرا1 أن يؤّكاد عىل تفر1 السادو1ية بإرش 
انرلااب وقاال ذلك رصاحاة لرئياس وزراء 
اسارتاليا: إن َمن نّفذوا لج ات 11 سابت رب 

ليسوا إيرانيل. 
تأتل أل ياة ما قاله الرئيس األَمريكل من 
إإصاحاه بتخيل البيات األبيض عان حلفائه 
الخليجيال وعىل رأساهم الإظا4 السادو1ي 
الذي رإاض أن يصَفه با«الصديال« وتخليه 
َر انرلاب إَلاى  عن املإطقاة التل باتت تصادِّ
ماناب الإفط الذي لم يداد مه ا ألَمريكا بدد 
ظهاور الإفط الصخاري الذي يجدال أَمريكا 

أكربَ مصدر للإفط.
أن  املراقبال  مان  الكناريُ  يارى  إم ااالً 
أَمرياكا يف طريقهاا لارتك الإظا4 السادو1ي 
واألنظ اة الخليجية وحيديان يف املإطقة بدد 
أن كان البيات األبيض مصّدر الح اية والدعم 
لتلاك األنظ اة ك ا ياَرون أن أَمريكا ساترتك 
السادو1ية والخلياج أما4 تطاورات املإطقة 
والتل ستؤ1ي حت اً الشتدال األوضاع ووقتها 
ساتدو1 أَمريكا لتوقع عىل مرشوع التقسايم 
ووقتهاا سايدرف الإظا4 السادو1ي أنه وقع 
يف إاّخ تحادث عإاه الج يع ولكان يف الوقت 

الضائع.

  - خاص:
أكاد رئياس املجلاس السايايس ألنصارالله 
صالاح الص اا1 أن ماا يتام تداولاه يف بداض 
وسائل إعال4 الددوان عن تفال ات وحوار مع 
السادو1ية تأتل يف ساياق التغطية عىل إشال 
الدادوان يف تركيع الشادب الي إال ويهدف إىل 
تهيئة الرأي الدا4 لديهم لتقبل أي تفال ات قد 
تفي إىل وقف الدادوان 1ون أن يحقل ألداإه 
ك اا تهادف إىل تخديار الارأي الداا4 وتخدير 
الشادب الي إل لتصديد خطري يف مكان ما ك ا 

عهدنا يف حاالت سابقة.
وقاال الص اا1 يف توضيحاات نرشلاا عىل 
صفحتاه يف الفياس باوك : نيضااح الصاورة 
لشدبإا الي إل حتى ال يتم تزييف الحقائل إ ا 
حصل يف األياا4 املاضية يف الحدو1 لو لقاء أويل 
تم إيه تساليم أحد األرسى السادو1يل كحالة 
إنساانية نظراً لوضده الصحل مقابل تساليم 
عد1 من األرسى من الجيش واللجان الشادبية 
ولقااء كهاذا يحصال يف الحاروب ولان يتأتى 
التساليم إال بلقااء ماع الطرف اآلخار وتهدئة 
الوضع يف الحدو1 لتهيئة أرضية مإاسبة للقاء.
وأضااف: ال ماناع أن تساتغل منال لاذه 
املباا1رات نيجاا1 قإااة تواصال ماع الطارف 
اآلخار لالسات اع لومهاات الإظار والتفالام 
نيجاا1 آليات قد تفي إىل حاوار بدزة وكرامة 
يتم نقلها للقاوى الوطإية للتشااور حولها ملا 
إياه مصلحة البال1 كون وقاف الددوان مطلب 

للج يع.
وأشاار رئيس املجلس السايايس ألنصارالله 
إىل تفال ات أولية مبدئياة تم خاللها التفالم 
عاىل خطاوات تدريجياة قاد تفاي إىل وقف 
الدادوان يف حال كانت لإااك نوايا صا1قة لدى 

1ول الددوان.

مااء ذلك يف توضيحات نرشلا عىل صفحته 
بالفيسبوك ولذا نصها بالكامل:

أيا4 قالئال تفصلإا عن اكت اال الدا4 األول 
عىل الددوان السادو1ي األمريكل الغاشم الذي 
إتاك باكل يشء يف لاذا الشادب وارتكب بحل 
أبإائاه أبشاع الجرائام وإرض حصااراً بحرياً 
وبرياً وموياً ملإع أبساط مقوماات الحياة من 
الوصاول إىل الشادب الي إل مدتقاداً أنه بذلك 
سايصل بالشادب الي إل إىل الركوع والخإوع 

واالستسال4 وإرض لي إته عليه.
ويف مقابال لاذا الددوان والتآمار والتواطؤ 
الادويل املخزي وامه الي إياون كل لذا بص و1 
وصارب قل نظاريه عىل مار الدصور، وتساابل 
أبإااء الشادب لباذل أغاىل ماا لديهام إبذلاوا 
أموالهام وأرواحهام وإلاذات أكبا1لام رماالً 
ونسااءاً يف سابيل الدإاع عن كرامتهم وعزتهم 

واستقاللهم.
صارب أبإااء الشادب الي إال عاىل ارتفااع 
األسادار نتيجاة الحصاار وانددا4 املشاتقات 
الإفطية والكسااء والدواء والكهرباء, والكسا1 

التجاري تإقصهم أبسط مقومات الحياة.
بهذا الص او1 ولذا الصرب والباذل والدطاء 
والتضحية استطاع شادبإا أن يقهر املتآمرين 
الذين حاولوا أن يجدلوه ساحة للفوىض والقتل 
والذباح ك ا إدلوا ذلك يف مازء غايل من وطإإا 
يف املحاإظاات الجإوبية وامازاء من محاإظة 
تدز إجدلولا سااحة للقتال والذبح والفوىض 
واالمتهاان وأرا1وا أن يد  اوا ذلاك الإ اوذج 
الايء عىل بقية تاراب الوطن إال أنهم إشالوا 
رغام وقاوف الدالم باأرسه مدهام وامتالكهم 
أإتاك األسالحة وأحدثهاا التال ال تقاارن مع 
إمكانيات شادبإا إال أنها تهاوت وتالشت أما4 

عظ ة وص و1 شدبإا وقوته وصربه.
ألمل لذا الشادب الدظيم الذي ندرف حجم 

املدانااة التال يكت هاا املاليل مان أبإائه أنفة 
وشا وخاً طرقإاا كل األباواب وبذلإاا مإتهى 
التفال ات وأساقطإا كل الذرائع الوالية التل 
اختلقها الددوان لرشعإة االسات رار يف عدوانه 
وأرسالإا الوإاو1 تلاو الوإو1 إىل كناري من 1ول 
الدالم لرشح مظلومية الشدب الي إل وبشاعة 
الددوان ورضاوته ولم نرتك عذراً أو ذريدة رغم 
عد4 أحقيتها إال بد1نالا, كل لذا ألمل شادبإا 

الذي نإحإل إمالالً لص و1ه ونتألام ملداناتاه.
لكن كل ذلك الجهد لم ين ر إاملال السدو1ي 
قاد إدل إدلته واملصالاح الدولية قد غلبت عىل 
القيم واننساانية وحتى تلك القاوى انقلي ية 
والدولياة التل كان يؤمل أن تدإع عن الشادب 
الي إل رغم إيجابياة مواقفها إال أنها لم ترقى 
إىل مساتوى وقف الدادوان ورإاع املداناة عن 
الشدب الي إل وكأن كل طرف لديه مصلحة يف 

است رار الددوان عىل الي ن.
كل ما ملساإاه لو إرصار عىل مسح الشدب 
الي إل من الخارطة واساتبداله بشدب مرتزق 

ع يل.
وأماا4 لذا التكالب الداملال والتخاذل الدويل 
وتكالاب أساوأ وأرش ألل األرض عىل الشادب 
الي إال از1ا1 شادبإا ثقة بالله ويقيإااً بددالة 
قضيتاه ورضورة تدزياز الص او1 وموامهاة 
التحادي حتى االنتصاار و1إع الارش عن بلدنا 

والحفاظ عىل سيا1ته وكرامة أبإائه.
وماع ذلك لن نديار ظهورناا ألي تفال ات 
أو مباا1رات قد تفي إىل وقاف الددوان ورإع 
املداناة عن الشادب الي إل مان أي طرف كان 
ونحن عىل يقل أن الددوان قد وصل إىل مرحلة 
من اليأل والفشل والهزي ة, وإذا كان سريمل 
بتلك األكاذيب والذرائع واملربرات التل حاول أن 
يرشعن بها لددوانه إال مانع من التفالم مده 
لوقاف الددوان ورإع الحصاار إلدل وعىس أن 

تفي أي تفال ات لوقف الددوان ولذا مطلب 
م يع أبإاء الشدب الي إل وكل القوى الوطإية 
أن نباذل أقاى  الي إال يساتحل  إالشادب 
الجهاو1 لرإاع املداناة عن املاليل من الشادب 
الذيان يفرتشاون األرض ويقتاتاون ماا تيرس 
مان الطداا4 والكنري مإهم إقادوا من يدولهم 
ولؤالء الدظ اء لم غالبية الشدب الذين يجب 
أن نسادى لرإع املداناة عإهم التال ال يدركها 
الكنري م ن يقفون بكروشهم خلف الشاشات 
إ أكلهم يف مأمن ومساكإهم لم ي ساه ساوء 
ولم يفقدوا أياً من أحبابهم حرص الددوان عىل 
بقائهام لتإفياذ مخططه القاذر تحت عإاوين 
متداد1ة إإسا دهم يتحدثاون عان الوطإياة 
والحرص عاىل السايا1ة وكأن عامااً كامالً لم 
يكان كاإيااً لتساقط كل الشادارات الزائفاة 
وتساقط إيهاا الكناري مان األقإدة وقاد رأيإا 
من كاناوا يدعون الوطإياة ويحاربون التدخل 
الخارمال املزعو4 قاد ماءوا يتلحفاون أعال4 
الددوان م تطال ظهور آليات الددوان يقفون 

مإباً إىل مإب مع املدتدي ضد أبإاء شدبه.
لذلك نؤكد أن ما يتم تداوله يف بدض وساائل 
الدادوان ويروج لاه الكنري من ناشاطيهم عن 
تفال ات وحوار مع السادو1ية تأتل يف سياق 
التغطياة عىل إشال الددوان يف تركيع الشادب 
الي إال ويهادف إىل تهيئاة الرأي الداا4 لديهم 
لتقبال أي تفال ات قد تفي إىل وقف الددوان 
1ون أن يحقال ألداإاه ك ا تهادف إىل تخدير 
الارأي الدا4 وتخدير الشادب الي إال لتصديد 
خطري يف مكان ما ك ا عهدنا يف حاالت سابقة.
ونيضاح الصورة لشدبإا الي إل حتى ال يتم 
تزييف الحقائل إ اا حصل يف االيا4 املاضية يف 
الحدو1 لو لقاء أويل تم إيه تسليم أحد األرسى 
السادو1يل كحالاة إنساانية نظاراً لوضداه 
الصحال مقابال تساليم عد1 مان األرسى من 

الجيش واللجان الشادبية ولقااء كهذا يحصل 
يف الحاروب ولان يتأتاى التساليم إال بلقاء مع 
الطرف اآلخار وتهدئة الوضع يف الحدو1 لتهيئة 

أرضية مإاسابة للقاء.
وألن وقف الددوان مطلب للج يع إال مانع 
أن تساتغل منال لاذه املباا1رات نيجاا1 قإاة 
تواصال مع الطارف اآلخر لالسات اع لومهات 
الإظار والتفالام نيجاا1 آليات قاد تفي إىل 
حاوار بدزة وكرامة يتم نقلهاا للقوى الوطإية 
للتشااور حولها ملا إياه مصلحة البال1. وكانت 
لاذه التفال اات أولياة مبدأياة تام خاللهاا 
التفالام عاىل خطاوات تدريجياة قاد تفي 
إىل وقاف الدادوان يف حاال كانات لإااك نوايا 
صا1قاة لادى 1ول الدادوان ما لام إلن نخرس 
شيئا وشدبإا لو شادبإا وثقته بقيا1ته وثقة 
قيا1ته باه لن تتبدل ولن يبايل بضجيج من لإا 

أو لإاك. 
ومن يحاول أن يزياف الحقائل إهو يديش 
حالاة من حالتل إما أنه يهيئ نفساه لصفقة 
ماع الددوان مساتغالً تضليال الدادوان أو أنه 
يأتل يف سياق مخطط الددوان نفسه ليإال من 
القوى الوطإياة ويف مقدمتهم الجيش واللجان 
الشادبية والقاوى الوطإية التال تقف يف صف 

الوطن ضد الددوان ولز ثقة الشادب بهم.
لذلك مان األل ية ب اكان أن يدرك شادبإا 
الي إل الدظيم أن املرحلة مرحلة وعل وبصرية 
وص او1 وتدزياز الوحادة الداخلياة وليحاذر 
مان التوانل واالسارتخاء إالدادوان يدد عدته 
ويدإاع ب رتزقته لتحقيل خارق يف مكان ماء 
وعاىل شادبإا أن ال يصغل ملنل لاذه األصوات 
وأن ينال أن مان وقف يف ومه الدالام من أمل 
عزة وكرامة شدبإا لن يساو4 عليها مه ا كان 
حجم التضحيات وسيفتقدنا شدبإا حيث يكره 

ويجدنا حيث يحب ويرىض.

الصماد: ال مانع من استغالل أي مبادرات تفضي لوقف العدوان بمشاورة القوى الوطنية
أكد أن ما يتم تداوله عن تفاهمات مع السعودية هي محاولة للتغطية على فشل العدوان
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  - رشيد الحداد:
عىل َماَدى الفرتة املاضياة من الُداْدَوان اتساع 
نطااُق الفقار وتصاعادت مداّدالت البطالاة إَلاى 
أَعىل املساتويات؛ بسابب إقدان مئاات اآلالف من 
الد اال ألَْعاَ االهام وتوقاف وتراماع نشااطات 
قطاعات اقتصا1ية واسادة وإن كانت من الإتائج 
الظالرة تر1ي األَْوَضاااع املديشاية واننْاَسااانية 
يف أَْوَسااااط رشائح واسادة مان املجت اع إاّل أَن 
التغيري الكبري الإاتج عان الُداْدَوان والحصار أنهك 
الطبقة الُوساطى اقتصا1ياً يف املجت ع إَلاى أ1َْنَاى 
املساتويات ولو ما يَُددُّ تحّدياً مستقبلياً للايَاَ ان 

وأمإه واستقراره وتإ يته. 
إي اا كان من املتوقع أَن تحقال الايَاَ ان ولو 
مزًء يسرياً من »األَْلااَداف االن ائية لأللفية« الدا4 
42015، أقاد4 الددو السادو1ي عىل تدماري البإية 
التحتياة الخدمياة واالقتصا1ياة ليقي عاىل ُكّل 
مقوماات البال1 التإ وية بشاكل شابه كيل إأإرغ 
حقَده األساو1 عىل التإ ية بكل مكوناتها، متسبباً 
برتاماع وانهياار الخدمات األََساااساية التل كان 
يحصال عليها املواطان كحل من حقاوق املواَطإة 
من ميااه وكهربااء وتدليم وصحاة وانهيار، ولو 
ماا تسابّب بارتفاع مدادالت االنفااق املدييش لدى 
املجت اع وتراماع الحركاة التجارياة والصإاعية 
واالساتن ارية يف البلاد وترامع الإ او االقتصا1ي 
إَلاى ل3 % بالسالب يف قطاعات الزراعة والصإاعة 

والكهرباء والإفط والغاز.

إرتفاُع االنفاق على الخدمات 
وبسابب الحصار والُدااْدَوان ارتفدات نفقاُت 
الخدماات  عاىل  للحصاول  الايَاَ اإياة  األرسة 
الرئيساية إَلاى أَعىل املساتويات إبسابب الحصار 
ارتفدات أَْسااَداار الدواء إَلااى أَْكانَار من 100% 
ُخُصااْوصااً األ1وياة التل تساتهلك بصورة يومية 
من قبال حاميل األَْمااَراض املساتدصية والذين ال 

ي كن الديش بدونها. 
ك ا ارتفع مساتوى االنفاق الدا4 عىل انضاءة 
إَلااى أَعاىل املساتويات؛ بسابب توقاف خدماات 
الكهربااء التال تدرضت لالعتاداء امل إهاج، وبلغ 
إْمَ اااايل االعتداءات التل طالت خطاوط وأَبْاَراج 
كهربااء مأرب الغازياة 265 اعتداء يف خطوط نقل 
الطاقاة الكهربائياة وتدمري 3 أَبْااَراج تدمرياً كلياً؛ 
وبسبب انددا4 الكهرباء أمرب املواطإل إَلاى البحث 
عن حلول بديلة مؤقتة اساتإزإت مئات املاليل من 
الدوالرات، ك اا ارتفدت مددالت االنفااق انم ايل 
يف املجااالت األُْخاااَرى لذات السابب، إاملشاتقاُت 
الإفطية ارتفدت إَلاى أَعىل املستويات لريتفع مدها 
أماور الإقل الداا4 إَلاى الضدف، ك اا أ1ََّى ارتفاع 
امور الإقل التجاري إَلاى ارتفاع أَْسااَداار السالع 
واملإتجاات التال لها عالقاة مبارشة باالساتهالك 
اليومل لل واطإال يف مختلف املحاإظاات، وإي ا 
ال تََزاُل مدظم السالع الغذائية األََساااسية للديش 
كالق ح والدقيل عإد الحدو1 املقبولة ولم يطرأ عىل 
أَْسااَداارلا تغيري سالبل كباري إاّل أَن مومة غالء 
ُرصدت يف األَْساااَواق شا لت املاوا1 الك الية التل 

غالباً ما يقبل عىل رشائها امليسورون، ووإل وزارة 
التخطيط والتإ ية، إإن الحصار والُداْدَوان تسبب 

بارتفاع أَْساَداار املوا1 الغذائية إَلاى 35 %.
 

مضاعفاُت الحصار والُعـْدَوان 
تلاك التداعيااُت الكارثياة للحصاار والُداْدَوان 
عىل كاإة املساتويات لم تتسابب بارتفاع مددالت 
الفقار إَلااى %60 ومضاعفاة مدانااة الفقاراء 
واملددمال وحرماان 5,7 مليون إقاري وُمدِد4 من 
الحصول عىل االعاناات املالية االمت اعية، بل نَجَم 
عإهاا انك اُش الطبقة الوساطى التل تُدد الركيزة 
األََساااسية للتإ ية يف أي بلد، حيث تآكلت الطبقة 
الوساطى بشاقيها املساتقرة أَْو التال تقاع إوق 
خط الفقر »امليساورين« وانض ات إَلاى الطبقات 
الفقارية والكا1حاة، ولاو ماا أ1ََّى إَلااى تراماع 
مدادالت االساتهالك الداا4 وُخُصااْوصااً لل اوا1 
الك الية نتيجة ترامع القوة الرشائية لتلك الفئات 
االمت اعية ماراء توقف أَْو إقادان أَْعاَ االها، ما 
أثّر بشاكل كبري عىل اال1اء االقتصاا1ي للقطاعات 
املختلفة التل غالباً ما تتأثر سلباً أَْو إيجاباً بارتفاع 
أَْو انخفااض الدخال الداا4 لل جت اع املتأثر أصالً 

بالوضع الدا4 التل تديشها البلد.
االقتصاا1ي  الباحاث  أعدلاا  1راساٌة حديناٌة 
إسا اعيل لاشام ملدرإة وضع الطبقة الوساطى 
يف الايَاَ اان أكادت أَن تراماع الطبقة املتوساطة 
يف الايَاَ اان مؤخاراً يداو1 لساببل، األول ارتفاع 
أَْسااَداار السالع والخدماات مإاذ الداا4 42011 
وتدنل قي اة أمور الد ل وإقدانه يف الدا4 42015 
والُدااْدَوان  والحاروب  السايايس  الوضاع  ماراء 

الخارمل والرصاع عىل السلطة.
وأشاارت إَلاى أَن التدلور الاذي طرأ عىل حجم 

الطبقة املتوساطة يف القطاعال الدا4 والخاص لم 
يكن نتيجَة السياساات االقتصا1ياة يف البلد، وإن ا 
ألساباب االرتفااع املتصاعاد يف أَْسااَداار الوقاو1 
وانداكال ذلك يف ارتفااع تكلفاة املواصالت خالل 
الداَمال املاضيال وأيضااً يف الرباط بال االرتفاع 
املتصاعاد وأَْسااَداار السالع والخدماات، ما نجم 
عن ذلك تدنل مساتويات الدخول التل يسرّيون بها 
متطلبات حياتهام اليومية املتحررة الن ن والقي ة 
أيضااً، ولذلك كانات الإتيجة الإهائية لال ارتفاع 
ملحوظ ومتصاعد يف تكاليف مستوى املديشة مإذ 

الدا4 42011 حتى نهاية الدا4 املايض.

إنحفاض معدل الدخل 
وإي ا تت يز الطبقة الوسطى يف ارتفاع مددالت 
1خلها نتيجة األَْعاَ اال التل تقو4 بها والإشاطات 
التل ت ارسها اكانت يف القطاعل الدا4 أَْو الخاص 
إان الدراساة ووإل مديار الدخال أإا1ت أَن حجم 
الطبقة املتوساطة يف الج هورياة الايَاَ اإية كان 
ي نّل حاوايل ل3.عل % من إْمَ اااايل عد1 األرس يف 
الج هورياة مإهاا ع.ع2 % يف الحرض وحوايل71.2 
% يف الرياف إي اا لم اآلن بال ع-%12 إقط بدد 
أَن تفاق ت مشاكل الدخل وأصبحوا يحصلون عىل 

أقل من %39 من 1خلهم سابقا.

إنخفاُض الطبقة الوسطى 
وحساب مديار اننفااق الذي اتخذته الدراساة 
إقد كشافت الإتائج عان انخفض حجام الطبقة 
املتوساطة من %61.7 عاا4 42001 إَلاى 54.7% 
عاا4 42010، إي ا قدرت يف 42015 با%12 إقط، 
وأظهارت مقارناة األََل يَّاة الإسابية لإلنفاق عىل 

مج وعة السالع والخدمات الغذائية وغري الغذائية 
انخفاض األََل يَّاة الإسابيّة للسالع غاري الغذائية 
َوارتفااع األََل يَّااة الإسابية للسالع الغذائية؛ ألن 
املجت اَع يخىش أن يحدق به الجاوع ولم يدد قا1راً 
عاىل رشاء السالع غري الغذائية باساتنإاء وساائل 

الوقو1 والطاقة الش سية إقط.

محددات الدخل 
ووإل نتائج الدراساة إقد تبل محد1ات الدخل 
بحساب مصا1ر الدخال املختلفة أن نسابة األمور 
واملرتبات ت نل أَْكاابَاار نسبة من إْمَ ااايل الدخل 
حياث يإترش أإرا1لا بل املجت اع ويحصلون عىل 
1خال مرتفع نتيجة أَْعاَ االهام والتل تبلغ 43%، 
ومااء املصادر النانال للدخال مان عائد أنشاطة 
اااة وإنتاج األرس %31 ليظهر  األَْعاَ اال الَخااصَّ
مدى مساال ة القطاع الخاص كأحاد القطاعات 
األَْكانَار أََل يَّاة يف 1خل األرس الايَاَ اإية وبحسب 
مدياار اننفااق االساتهالكل ومساتوى الرإالية 
حساب نتائج مساح ميزانية األرسة 42006 ولل 
الإتائاج التال كشافت أن نسابة األرس يف الطبقة 
املتوساطة ت نل حوايل 3.ل5 % مان إْمَ ااايل عد1 
األرس يف الج هورية وتبلغ نسبة إنفاقها 1.72ل % 

من إْمَ ااايل اننفاق.
 وأشاارت الدراساة إَلااى أَن ارتفااَع التوزياع 
الدد1ي والإسابل لألرس حسب اننفاق واالستهالك 
ماع نظريلا مان الدخال، ولو ماا يفرّس اتسااع 
الطبقة املتوسطة يف الايَاَ ان حسب إئات اننفاق 
نتيجاة االنحاراف بل اننفااق والدخال، ك ا يبل 
أََل يَّاة الطبقة املتوساطة نظرا لإ ط مديشاتهم 
وإنفاقهام الاذي يشاّكل طلبااً قويااً عىل السالع 

والخدمات يف االقتصا1. 

تراجٌع حادٌّ للمي�ضورين من 54.7% اإَلـى 12% العام املن�ضرم 
الُعـْدَوان والحصار ينهك الطبقة الوسطى اقتصادياً ويوّسع دائرة الفقراء واملعدمني 

أسعار صرف العمالت 
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 للعــلم 
إستهداف الرزاعة.. 

سبب كبري!!
تعرض القط�اع الزراعي خالل الفرتة املاضية 
م�ن ُعمر الُع��ْدَوان والحصار لهجم�ة ُع�ْدَوانية 
رشس�ة من قب�ل الُع��ْدَوان الس�عودي أمريكي، 
فم�زارُع قصفت وأَْس���َواق اس�تهدفت ومراكز 
���ة باملنتج�ات الزراعية دمرت،  تجمي�ع َخ�اصَّ
ولكن للُع�ْدَوان السعودي عىل مختلف القطاعات 
االنتاجي�ة يف بالدن�ا دالل�ة هام�ة وه�دف هام، 
فعالقة اإلنْ�َس��ان ال�يَ�َم�ن�ي باألرض والزراعة 
يف مختل�ف املحافظات عالق�ة وطيدة والزراعة يف 
ال�يَ�َم�ن ليس�ت قطاعاً اقتصادي�اً فقط ولكنها 
أس�لوب حياة لها وظائف اقتصادي�ة واجتماعيه 
وبيئي�ة، كم�ا أَن القط�اَع الزراع�ي يع�د القطاع 
اإلنتاجي األول بني مختلف القطاعات االقتصادية، 
حيث يساهم بحوايل %17.6 من إْجَم��ايل الناتج 
املح�ي كأَْك��بَ��ر قطاع�ات االقتص�اد القومي 
وإذا أضيف إليه مس�اهَمة القطاعات االقتصادية 
األُْخ���َرى من خالل األنش�طة املرتبطة بالقطاع 
الزراعي )نق�ل، تجاره، تصنيع... إلخ( س�تزداد 

أََهميَّ�ة هذا القطاع.
كما يرتبط ار 73.5 % من الس�كان بالقطاع 
الزراعي ملعيش�تهم يف الريف سواء أكانوا يعملون 
يف الزراعة بش�كل مبارش أَْو يعملون يف الخدمات 
والح�رف والصناعات التي تخُدُم س�كان الريف 
والحرض ع�ىل حد س�واء ويعد القط�اع الزراعي 
من أَْك��بَ��ر القطاعات التش�غيلية، حيث يعمل 
فيه أَْك�ثَ�ر من نص�ف قوة العمل يف البالد ووفق 
البيانات الرس�مية فإن %54 م�ن القوى العاملة 
تعَم�ُل يف القط�اع الزراع�ي؛ لذل�ك يعم�ل ع�ىل 
تخفيض نس�بة الفق�ر والعوز الريف�ي، يضاف 
إَل�ى أنه عامل اس�تقرار نس�بي للس�كان وعامل 
ُمِح�دٌّ للهج�رة الداخلية وعام�ل تقليص ملعدالت 
)جريم�ة،  واالقتصادي�ة  االجتماعي�ة  املش�اكل 
انحراف، استغالل قدرات وطاقات خالقة(، حيث 

يوفر لجزء كبري من احتياجات السكان الغذائية.
 وي�رى خ�راء البيئ�ة أَن القط�اع الزراع�ي 
املس�ئول عن املحافظة عىل البيئ�ة َوخلق التوازن 
الخ�رضاء وحماي�ة،  املس�احة  َوزي�ادة  البيئ�ي 
اس�تغالل وصيانة موارد طبيعي�ة التي يمكن أن 
تتدهور وتهدر وتزيد من رقعة مس�احة الجفاف 

والتصحر وفقدان عنارص الخصوبة يف الرتبة.
وله�ذا يدرُك العدو الس�عودي أَن اس�تهداف 
القطاع الزراعي بشكل مبارش أَْو غري مبارش جزء 
من ح�رب اقتصادية غ�ري أَْخ�اَلقي�ة ترمى إَل�ى 
رضب جزاء كبري وهام من الصادرات ال�يَ�َم�نية 
غ�ري النفطي�ة، افق�ار املجتمع�ات املعتم�دة عىل 
القطاع الزراعي يف س�بل عيشها والعمل عىل رفع 
معدالت الفق�ر يف املجتمعات الريفية، وعىل الرغم 
األَْض���َرار الفادح�ة الت�ي تكبدها ه�ذا القطاع 
التنم�وي اله�ام، إالاّ أَن األَْرَق��ام النهائي�ة لتل�ك 
األَْض���َرار التي لحقت بمختلف مكونات القطاع 
االنتاجية النباتية أَْو الحيوانية الستمرار الُع�ْدَوان 
والحصار من جانب والرتفاع األَْض��َرار وتوس�ع 
نطاقه�ا يف أَْك�ثَ��ر من محافظ�ة يمنية، فبعُض 
املحافظ�ات الت�ي ل�م يس�تهدف فيه�ا القط�اع 
الزراع�ي بص�ورة مبارشة، ب�ل تكباّ�د أَْض��َراراً 
غري مب�ارشة؛ نتيجة الحصار وانعدام املش�تقات 
النفطية ووقف عملي�ة تصدير املنتجات الزراعية 
التي كانت تس�وُق إَل�ى أَْس��َواق عدد من الدول 
العربية ومنها الس�عودية التي كان�ت تعتمُد عىل 
م�ا نس�بته 75 % م�ن احتياجات م�ن الخضار 

والفواكه عىل ال�يَ�َم�ن.

القاعدة تعاود السيطرة على إَداَرة 
عدن لتموين البواخر يف التواهي 

  - خاص:
إندكاسااً لغيااب الدولة ومؤسسااتها وحضور 
التيار املسالحة املتطرإاة يف محاإظة عادن مإوب 
الباال1 اقتحم مسالحون يدتقاد بانت ائهام لتإظيم 
القاعادة مبإى إ1َاَرة عدن لت وين البواخر يف مديرية 
التوالال، ب حاإظاة عادن التاباع لرشكاة مصايف 
عادن ويف أول ر1 إدال أ1انات رشكاة مصاايف عدن 
قيا4 مجاميع مسالحة باقتحاا4 إ1َاَرة عدن لت وين 
البواخار يف مديرياة التوالال التابداة لهاا، وكان 
مسالحون اقتح اوا األَْربَداااء املايض، مبإاى إ1َاَرة 
عادن لت وين البواخر يف مديرية التوالل، ب حاإظة 

عدن.
 وقالات الرشكاة يف بيانهاا إن املسالحل الذيان 
يإت ون للقاعادة إر اقتحامهم لل بإاى قاموا بطر1 
م ياع الداملال واملوظفال يف املبإى تحات تهديد 
الساالح، إَضاااَإة إَلاى وضع حراساات عىل املبإى 

ومإع أي شخص من الدخول أَْو االقرتاب.
 وأوضاح بياان مصاايف عادن، أناه يف السااعة 
النالنة مان ظهر األَْربَدااء قامت مجاميع مسالحة 
باقتحاا4 مبإاى ان1َاَرة بالقوة وطار1 الداملل مإه 
وإرض حراساات مسالحة بحجج والياة، وطالب 

البيان الجهات املختصة يف القيا4 بوامباتها لح اية 
املصالاح الداص ة من عبث الدإاارص الخارمة عن 

القانون.
وكانات القاعادة قاد سايطرت يف أكتوبر املايض 
عىل مإشأة ت وين البواخر يف مصايف عدن، ورإضت 
الخاروج مإهاا وسابل أَن طلاب مديار إ1َاَرة عادن 
لت ويان البواخر أََواِخاار الدا4 املاايض إعفاءه من 
مهامه يف إ1َاَرة املإشاة النددا4 األمن إيها واست رار 
القاعدة يف السايطرة عليهاا وتوقيف الداملل إيها، 

وقيامها بد لية نهب مإتظ ة.
ووإال املصاا1ر إاإن الج اعاة املسالحة تابدة 
للقاعادة ويرأساها ما يسا ى با«أنياس الدولقل« 
أمري القاعادة يف مإطقة التوالل لل من سايطرت 
عىل إ1َاَرة الت وين ورإدت شادار القاعدة عىل املبإى 
وتتحكم بت ويل البواخر والسافن القا1مة من عدن 

ومإها سفن وبواخر التحالف املدا1ي.
ويأتال عاو1ُة القاعادة للسايطرة عىل املإشاأة 
الإفطية بدد رإض م اعات مسلحة إخالء عد1 من 
املبانل الحكومياة التل احتلتها أََواِخار الدا4 املايض 
ومإهاا م ارك املإطقة الحرة ب ديإة عادن، الذي ال 
يزال تحت سايطرة م اعة مسلحة تطالب با بالغ 

مالية بالضة.

التاأمني البحري يتكّبد خ�ضائَر فادحة 
تعز.. املرتزقة يقتحمون منازَل رجال 

َأْعـَمـال وينهبون موادًا إغاثية 
  - خاص:

تصاَعَدت أَْعاَ ااُل الإهب والسالب ضد 
اااة يف مديإاة  املإشاآت الداماة والَخااصَّ
تدز من قبال مرتزقة الُدااْدَوان والتيارات 
املتطرإة امل ولة من الددو السادو1ي إبدد 
عادة أيا4 من قياا4 مجاميع مسالحة من 
املرتزقة باقتحا4 مإزَلل يتبدان عبدالجبار 
لائل ساديد، نائب رئيس املجلس انرشايف 
ملج وعاة لائال ساديد أندام، َواملحاإاظ 

السابل لا«تدز« شوقل أح د لائل.
 ووإال املصاا1ر إاإن املإازالن يف حال 
املجلية الواقع مإوب مديإة تدز، وت ركزوا 
بداخال املإزلال وأقدمات بإهاب املإزلال 
ومصاا1َرة ُكلِّ ماا بداخله ا من سايارات 
وأثااث، تدرضت خاالل اليومال املاضيل 
عاد1ٌ مان مإاازل املواطإال وم تلكاتهم 
لد لياات السالب والإهب بدد سايطرة يف 

عاد1 من أحياء تدز الواقدة تحت سايطرة 
املرتزقة.

وأّكادت مصاا1ر محلياة أَن مجامياع 
مسلحة تتبع املرتزقة يف مديإة تدز أقدمت 
خالل اليومل املاضيل عىل اقتحا4 عد1 من 
املواطإال يف املإاطل الواقداة بالقرب من 
مطار تدز القديام ومقر ونهب ما بداخلها 
من مقتإياٍت ث يإة تحت قوة السالح، ك ا 
تم نهُب موا1 إغاثية من مدرساة االحسان 
يف مديإاة الإاور بتداز ونقلهاا عاىل متان 

شاحإات إَلاى مهات مجهولة.
 ك اا أإاا1ت ذات املصاا1ر أَن مجاميع 
لحازب  تاباع  لفصيال  تابداة  مسالحة 
انْصااااَلح أقاد4 األُْسااابُْوع املايض عىل 
نهاب مخاازن اللجإاة الفرعياة لإلغاثاة 
والواقداة يف املدهاد الدايل لتأليال املدل ل 

بحل عصيفرة وسط املديإة.
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  - حسين الجنيد:
، يكتشُف أن اننْاَساااَن لو  إنَّ الذي يتاِبُع السلوَك البرشيَّ
أكنُر الكائإاِت وحشايًة عىل األرض، إالوحوُش تدإُدها غريزُة 
ُحبِّ البقااء للقتل، إما ذو1اً عن صغارلا أَْو إشاباعاً لجوعها، 
بيإ اا اننْاَسااااُن يقارتُف أبَشااَع َمااَراِئاام القتال لينبت 

لضحيته مدى قوته؛ إشباعاً لغروره ورغباته االنتقامية.
الوحاوُش ال تقتُاُل مان كان مان نْفاِس إصيلتهاا، بيإ ا 

اننْاَسااان ال يستهدُف سوى بإل مإسه.
لهاذا إإن ماا تدرََّض لاه أَبْاإَااااء مديإة تداز يف مإطقة 
»بري باشاا«، ومإطقاة »الحصب«، ومإطقاة »وا1ي الدحل«، 
مان َمااَراِئاام بربريٍة وحشاية عاىل أيا1ي مرتزقاة وع الء 
الُداااْدَوان األمريكال السادو1ي، لو إثباٌت ال يقبَُل الشاكَّ أن 
اننْاَساااان ي تلاُك من الوحشاية ماا يجدل أبشاَع وحوش 
الرباري كائإاً مسااملاً مقاَرنًة ب ا يقرتإه لذا اننْاَساااان من 

َمااَراِئاَم.
لم أقصْد ُلإا التد يَم والشا ولية، بإضاإتل »ال« التدريف 
اااُه كل اتل ألولئك  يف كل اة اننْاَساااان، بقدِر ماا كإُت أومِّ
الوحوِش املؤنسإة يف لذه املديإة املذبوحة، الذين ما انفّكوا عن 
ضجيِج ح التهم الطارقة لض ائر ُكاّل ُسّكان الكرة األرضية، 
واملطاَلباة بفك الحصار عن تدز، مساتخدمل يف تلك الح الت 
كل َة اننْاَسااان بكاإة مرا1إاتها وترصيفاتها واشتقاقاتها 
اللغوية، للدرمة التل اختزلوا إيها اللفَظ الشكيل لهذه الكل ة 
كُهويٍة لشاخوصهم؛ من أمل الرتويج لحصاٍر واقده اإرتايّض 
غاري مومو1 ساوى يف نرشات األخباار عىل شاشاات الدربية 

والحدث والجزيرة و1كاكيإهم الفضائية.
إهل يقرتُف اننْاَساااَن يف مدإاه الحقيقل املدروف يف ُكاّل 
ِمجت دات الدنيا، ما اقرتإه إنْاَساااانُهم يف تدز من َمااَراِئاَم 
وحشاية تحات عإاوان »مدركة كارس الحصاار املزعو4 عن 
تداز«؟!، بالتأكيد ال يقرتإها اننْاَساااان ب دإااه الحقيقل، 
ولكن يقرتإها اننْاَساااان ب دإاه الشكيل، واملخلوق بأحقا1 

لؤالء الرعاع، وبرابرة لذا الدرص.

قافلُة موٍت إغاثية 
 ويف م داٍة 1موياٍة، قاا4 ثالاوُث انْماااَرا4 »مليشايات 
انْصااااَلح«، َو«مساّلحو تإظيم القاعدة«، َو«عإارص تإظيم 
1اعش«، بشاّن لجو4ٍ عاىل األحياء الغربية ملديإة تدز؛ سادياً 
مإهم للسايطرة عىل البواباة الغربية لل ديإاة، وإتح الطريل 
أماا4 الغازاة القا1مال مان عادن، وأثإااء 1خولهام املدمج 
اش ألحيااء تلك املإطقة، راإدل رايات الإرص  باملوت والتَّاَوحُّ
والتحريار، كارسيان الحصاار عإها ك اا يزع اون، بارشوا 
بتوزياع املاوت والذبح عىل سااكإيها، وكأنها أكياال مدونٍة 
ما1ت بهاا قاإلتهم انغاثية الكارسة لهاذا الحصار، قابضل 

ث إها نهباً ملإازل وبيوت ومحالت سكان لذه األحياء.
َمان يتباكى عىل حصااٍر مزعو4 من نساج عقله املريض، 

تداطفاً مع ساكان مديإة تدز، خشية موتهم موعاً، َحريٌّ به 
إشاباع موعهم الذي يدعيه، ال إنهااء مداناتهم بالقتل، وكأن 
الحال وصل بساكان املديإة حد اليأل؛ ليكون قتلهم من باب 

انشفاق عليهم، ب إحهم رصاصات املوت الرحيم.
األبشاُع من ذلك، لو أنَّ لذا النالوث انْمااَرامل لم يتوقف 
ساقف عطائاه عإد لذا الحد مان الإبل، إلم يكِفاه القتل، بل 
أمدن وأوغل إيه ملستوياٍت لم يدد إيها إدل القتل بذاته يهّدئ 
اش التال تت لكهم، حتى عَ ادوا لتإويع طرقه  نوباة التَّاَوحُّ

وأساليبه لدرمٍة إاقت حدو1 خيال مخرمل أإال4 الرعب.

ـش الثاني ينهش تعز  التَّـَوحُّ
لم تكن لذه الج دة الدموية أوَل حا1ثٍة عىل لذا املساتوى 
اش النانل الذي  اش تحصل يف تدز، بل كان التَّاَوحُّ مان التَّاَوحُّ
يفرتل أَبْاإَاااَءلا، ولكن لذه املرة كان االستهداُف عىل نطاٍق 
اش األوىل التل حصدت أرواح  أش ل وأوسع، من حا1ثة التَّاَوحُّ
»21 شاهيداً«، و«20مختطفاً« لام يدرف مصريلم حتى اآلن، 

من آل الرمي ة يف ع لية التطهري الدرقل التل تدرضوا لها.

وتشري االحصائيات األولية لضحايا َمااَراِئام لذا النالوث 
الدماوي التل ارتكبولا يو4 الج دة يف توحشاهم النانل بحل 
أَبْاإَاااء األحياء الغربية ملديإة تدز، أن عد1 القتىل وصل قرابة 
»30 شاهيداً«، م يدهم مان أَبْاإَاااء حل »بري باشاا«، وحل 
»الحصب«، وحال »وا1ي الدحل«، تام اعتقالهم من مإازلهم 
واقتيا1لام إَلااى املج اع القضائل يف حل الج هاوري، املقر 
الرئياي لتإظيم القاعدة، حيث اعدموا لإااك ميدانياً وتدليل 
مننهم أماا4 مرأى الج ياع، وبلغ عد1 املدتقلال املختطفل 
الذين لم يحد1 مصريلم حتاى اآلن قرابة »70 مختطف«، من 
سكان وألايل األحياء الغربية أيضاً، وأكدت املصا1ر امليدانية أن 
لذه التإظي ات قامت بإْعااَدا4 ستة أشخاص وسحل مننهم 
بالدرامات الإارية يف شاوارع املديإة، ُعِرَف مإهم املواطن وليد 
لزاع الصربي والذي راح ضحية كل ة »اتقوا الله«، قالها حل 
شالد إْعااَدا4 عاقل حارة »بري باشا« عبدانله مح د املخاليف 
وولاده الصغري، واملواطن »إضال األلدل« الذي تام إْعااَدامه 
وساحله عىل خلفية انت ائه لألرس الهاشا ية، ك ا عرف من 
املواطإال الذين تم إْعااَدامهم ميدانيااً، املواطن »أح د ح يد 
الداوايض«، ومان املختطفال »عبدالواساع الربكانل« عضو 

اللجإاة الدائ اة باملؤت ار الشادبل الداا4، واملواطن »باسام 
الخليادي«، واملواطان »مح اد الذمااري«، واملواطان »مح د 
الوا1عال«، واملواطان »عايل عبدالولااب«، واملواطان »أح د 
عبدالباقال«، لاذا بانضاإاة إَلااى نهاب واقتحاا4 واحراق 

الدرشات من املإازل يف تلك األحياء.

َجــَراِئـم التَّـَوحُّـش دالالت وارتباطات 
ن يف مجريات لذه الَجااَراِئام الوحشاية  ومان خالَل الت دُّ
التل أثارت ساخَط وغضب الشارع الايَاَ اإل، سيدرك املتابع 
أنها لم تكن وليدة املصا1إة، وليسات ُمقرَتَإة بشاكٍل ارتجايل 
آنل، بقدر ما لل مددة سلفاً، وبدشوائيٍة مومهٍة ومدروسة.
والإزاعاات  بالرصاعاات  الحاإال  الايَاَ اان  تأرياَخ  ألن 
والحاروب الداخلياة مإاذ مئات الساإل، ينبت قطدااً أن لذا 
ااش ولذا املساتوى مان انْمااَرا4، غاري مومو1 عىل  التَّاَوحُّ
انطاالق يف ثقاإة الارصاع لدى الايَاَ اإيال، ولم تحصل منل 

لذه الَجااَراِئام يف أْي رصاٍع نشب أَْو اقتتاٍل حدث بيإهم.
ااش ولذا املساتوى من  ولاذا 1ليال عاىل أّن لاذا التَّاَوحُّ
انْماااَرا4 لو سالوك شااذ 1خيل عاىل املجت ع، ولام يدرإه 
الايَاَ اإياون إال مإذ أن ظهرت لاذه التإظي ات انْمااَرامية 

والتطرف الولابل املقيت.
ومن مهٍة أخرى، لو سّل إا مدالً أن لذا النالوث يداإع عن 
املديإاة إدلياً من مإطلل االنت ااء واملحبة، إهل من املإطل أن 
يقاو4 لؤالء ب نل لذه الَجااَراِئام الرببرية بحل أبإائها ملجر1 

الشكوك يف انت اءاتهم؟
ألن الغاريَة عىل األرض يف حاالت الدإااع عإها، يكفيها قتل 
الدادو أثإاء املدركاة واالنتصار، لكان انمداان يف القتل بهذه 
البشااعة والتإكيل بالجنث يتددى مسألة االنت اء والدإاع عن 

األرض مه ا كانت املربرات.
الن االنت ااء والدإاع عان األرض صفات ح يادة تدل عىل 
شهامة ونبل حاملها، وتدد مزء من مإظومة القيم واألخالق، 
بيإ ا الذبح والحرق والساحل والتإكيال بالجنث صفات قذرة 
ال يقرتإها ساوى األنذال، إكيف يإساجم لاذا التإاقض إي ا 

يقرتإه لؤالء الرعاع ب ديإة تدز وبسكانها؟
وب اا أّن لذا النالاوَث مدعومون مالياً وعساكرياً من قبل 
1ول تحالاف الُداااْدَوان األمريكل السادو1ي عاىل الايَاَ ان، 
ويأت ارون بأمرلم، إهذا يؤكد ب ا ال يدع مجاالً للشاك، أن ما 
يقرتإونه من َمااَراِئام يف تدز وغريلا من املإاطل الايَاَ اإية، 

ليس إال وإل املخطط املدّد لهم.
ولذا يدو1ُ بإا لخطاب السايد القائد يف ذكرى املولد الإبوي، 
حل نبّاه وحّذر من املخطاط األمريكل الذي يساتهدف األمة 
بأك لهاا من عرب أ1واتها يف املإطقة املت نلة يف لذه التإظي ات 
التال تلدُب 1وراً وظيفياً لصالاح لذا املخّطط، من خالل إثارة 
الحاروب الطائفياة واقارتاف الَجااَراِئام الوحشاية لرتعيب 
الشادوب، كل يإدإدوا نحو أمريكا ويساتإجدوا بها ننقاذلم 

من لذه التإظي ات انْمااَرامية ووحشيتهم.

تقرير

مثقفو ومشايخ محافظة تعز يدعون أَْبـَنــاء املحافظة لتوحيد الصف 
ملواجهة املرتزقة ويؤكدون: السحل والتمثيل بالجثث ليس من ثقافتنا

30 �ضهيداً و70 خمتطفاً و�ضحل جثث �ضتة مواطنني 

التوحش الثاني يجتاح أحياء تعز الغربية 

  - خاص:
 َعرّبَ عد1ٌ من مشاايخ وُوَمهااِء محاإظة 
لَجااَراِئااِم  البالاغ  اساتهجانهم  تداز عان 
القتل الساحل والتإكيل وما ترتكبه م اعاُت 
املرتزقاة انْرَلااابياة من َمااَراِئااَم ال تدرّب 
عن ثقاإة تداز وال ثقاإاة أَبْاإَااائها، 1اعل 
أبإاَء تدز إَلاى رُسعة االلتحا4 وتوحيد الصّف 
ملوامهاة املرتزقة الذين شاّولوا صاورة تدز 

وُس دتها النقاإية.
ويف لاذا الصاد1 قاال الشايخ عبدالواحاد 
عبدالله بن نائاف يف ترصيح خاص لا«صدى 
املسارية«: إن َمااَراِئااَم الساحل والتإكيال 
التل حدثات يف تدز ال ت نل تداز وال أَبْاإَاااء 
تداز، وإن اا تاُدلُّ عاىل أن تداز أَصبَْحات يف 
قبضاِة إْرَلااابيل أإغاان وأمانب، وإذا كان 
البدُض يقول إن قا1ات املرتزقة يإت ون لتدز 
وي نلونها. إهذا غريُ صحيح، إح و1 املخاليف 
وصاا1ق رسحاان ال ي ناالن تداز؛ ألن تداز 

للايَاَ ان ُكاّل الايَاَ ان.
ويضياُف نائف أن َمااَراِئام الساحل التل 
حدثت يف تدز لم تحدث ألشاخاص من صددة 
أَْو من أنصار اللاه، ك ا يروج املرتزقة، وإن ا 
حدثات يف بري باشاا التل ال يساكإها ساوى 
أَبْاإَاااء رشعب وأَبْاإَاااء صرب، ومن تدرض 
للساحل لم من لذه املإاطال وحتى لو كانوا 

مان صددة إإناه ال يومُد أي 1يان أَْو رشيدة 
يبيح لذه الَجااَراِئام.

بادوره عارّب الشايخ عبدالواحاد الجابري 
عان اساتهجانه الشاديد لهاذه الَجااَراِئاام 
قائاالً: إن ماا حَدَث ياو4َ الج داة املاضية يف 
تدز ليس مديداً، وقاد ارتكب منَله يف املرساخ 
ويف األقاروض، ولاذه َمااَراِئاُم لم ترتكب يف 
أيَّاِة مإطقاة يف الدالم ساوى يف تداز من قبل 

م اعات الد الة.
 وأكاد الشايخ الجاباري يف ترصيح خاص 
لا«صدى املسارية«: أن لاذه م اعات طغت 
عليهاا الد الة ويساتل ون األماوال من لبيع 

1مااء  وإَراَقاة  املحاإظاة  وتدماري  الوطان 
أَبْاإَااائها.

إىل ذلاك قاال أماُل عاا4 املجلاس املحايل 
ملديرية ماوية الشايخ م ال الشايخ: إن لذه 
هاة مان أَبْاإَااااء الخليج  الَجااَراِئاام مومَّ
ألَبْاإَاااء تداز، وأن محاإظة تدز تساتهَدُف 
من قبال م اعة انخوان املسال ل واملرتزقة 

من باقل الج اعات.
وأضااف الشايخ م اال يف ترصيح خاص 
لا«صدى املسارية«: إن لاذه الَجااَراِئام أتت 
عإاد سا اع الحديث عان وماو1 مفاَوضات 
سال4، حيث بدأ الخوف لدى م اعات املرتزقة 

مان انقطاع حليب الدعم السادو1ي واألموال 
السادو1ية، مر1إااً بأن: ما حادث يف تدز من 
َمااَراِئاَم بشدة تدمع الطفل الذي ال يفهم. 
َوَحاثَّ أَبْاإَاااَء تدز إَلااى رسعة االلتحا4 
وتوحياد الصاّف يف وماه املرتزقاة والد الء 
املزيفاة  الشادارات  وراَء  االنجارار  وعاد4 
كاملقاومة وغريلاا، مضيفاً بالقول: املقاومة 
لل مان يقاو4 الدادو واالحتاالل الخارمل. 
إي اا 1عا حزب انْصااااَلح إَلاى تح ل كاإة 
املساؤولية عن لاذه الَجااَراِئاام حيث يقو1 

لذه الج اعات ويتحكم بها.
تداز  وأَبْاإَااااء  منقفاو  أ1ان  لاذا  إىل 

لاذه الَجااَراِئاام، وأكادوا تربَُّؤلام من لذا 
الَجااَراِئاام وأن لاذه الَجااَراِئاام ال ت نال 

النقاإة عىل ومه انطالق. 
ويف لاذا االتجاه قاال األساتاذُ َعبدالإارص 
الك اايل إن ما حَدَث ياو4 الج دة املايض لو 
تجسيُد املرشوِع الحقيقل لتحالف الُدااْدَوان 
عاىل الايَاَ اان بقياا1ة السادو1ية وأ1واتاه 
بالداخال تحت مسا ياِت ِعدة مإهاا املقاولة 

الشدبية وإصائلها بتدز.
بدوره 1عا انعالمل أح اد عبدالرح ن َمن 
يربرون لذه الَجااَراِئام إَلاى الخَجل والحياء، 
مخاطبااً إيالام: أيهاا املربراتيّاون عليكم أن 
تخجلوا قليالً.. اخجلوا من إنْاَسااانيتكم.. من 
أطفالكم.. أو من أنفسكم، أيها الدار الإاطل.
ويف ذات السياق اساتغَرَب األ1يُب والكاتُب 
لاذه  القاايض  صاا1ق  الدكتاور  السايايسُّ 
الَجااَراِئااَم واعتربلا مإاإياً لإلنْاَساااانية، 
إضاالً عان النقاإاة، وقاال القايض: ساحٌل 
الضحاياا  بجناث  وت نياٌل  وصلاٌب  وسالٌخ 
وإعدامااٌت باال محاك اة.. وتَبَااٍه باُكلِّ لذا 
الدبث املجإون يف الشوارع ووسائل انعال4..!
باملإاسابة،  تحتفالُّ  الُداااْدَوان  قإاوات 
وأنصاُرلم يتبالاون بفك الحصار عن مديإة 
كان ُكالُّ لذا الرعب والجإون، محارَصاً إيها، 
اااايص الدمااء يف الق اقام  كاألغاوال ومصَّ

والكهوف الُخااراإية.!

عبُدالواحد نائف: ما حدث في تعز يدل على أن المدينة أصبحت في قبضة إْرَهــابيين 
أجانب وهذه ليست ثقافتنا

الجابري: ما حدث ليس جديدًا لكنه ال يمّثل تعز وهذه َجــَراِئـُم ال يرضاها دين وال ملة 
جمال الشيخ: الَجــَراِئـُم التي حدثت في تعز هي موّجهة من دول الخليج ألَْبـَنــاء 

تعز، واإلْصـــَلُح هو المسؤوُل األوُل عن تنفيذها
الكمالي: َجــَراِئـُم الجمعة الماضية تجسيٌد لمشروع الُعــْدَوان وأدواته في الداخل

 نجل عاقل حارة بير باشا 
»عبد اإلله المخالفي« الذي 
تم ذبحه على أيدي مرتزقة 

العدوان بعد إعدام أبيه 
أمام عينيه!
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 داع�س ومرتزقة الُعــْدَوان.. اإعداماٌت �ضبُه يومية وحمالُت نهب وا�ضعة لل�ضركات واملنازل 

الكابوس املرعب يف تعز
  - زكريا ناجي:

عا4ٌ من الدماِر والخاراِب والد4ِ الإازِف يوماً إثَر 
آخار، ومديإٌة تحوَّلت لضباتُهاا يف لحظٍة مفاِمئٍة 
من مإااراٍت للُحلم إىل أوكاٍر للكوابياِس تأتد4ُ إيها 

األرواُح الرشيرُة عىل لحو4ِ األبرياِء و1مائهم.
تدذيٌب وقتل وساحٌل واغتصاٌب ملواطإل ال ذنب 
لهم ساوى أنهم كانوا يساكإون يف مإاطل يسيطر 
عليهاا الجياش واللجاان الشادبية ال يقاتلون مع 

الددوان األمريكل السدو1ي ومرتزقته.
لاذا ماا كانات مديإاة تدز عاىل موعاٍد به من 
قبال مرتزقة الدادوان تحات شاداراِت »التحرير« 
واملقاومة إفل عرص الج دة املايض وبدد سايطرة 
لاذه الج اعاات انرلابية عىل أمازاء من املإاطل 
الغربية لل ديإة يف بري باشاا وناا1ي الصقر، قامت 
لاذه الج اعات بتإفياذ إعداماات م اعية بطرق 
قالت مصا1ر محلية إنها األبشاع مان نوعها بحل 

مواطإل أبرياء ُعّزل.
يقاول مصدٌر محيلٌّ يف بري باشاا: ماا إن 1خلت 
لذه الج اعات مإطقة بري باشاا ماءوا إىل حارتإا 
وأخاذوا عاقل الحارة وابإه. يضياف املصدر: كانت 
نساء البيت يرصخن بكل صوتهن »سيبوه سيبوه« 
1ون أن تقيَم لذه الج اعات أي اعتبار لرصاخهن، 
بل خرموا به ا إىل وساط الحارة وقاموا برضبه ا 
رضبااً شاديداً حتى ساالت الدماء من أمساا1لم 
أما4 الإال، وال أحد يساتطيع االعارتاَض، وعإدما 
ماء شاخص اسا ه وليد الصربي، وقال لهم اتقوا 
اللاه قفز إوَقه أحد أإرا1 الذين يسا ون أنفَساهم 
باملقاومة وامسكه من ق يصه وقال له: اآلن 1ورك 

وأعدمولم م يداً والإال يإظرون.
يف باري باشاا أَيْاضااً أإاا1ت مصاا1ر عان أخذ 
الج اعات انرلابية ألربدة أشاخاص من مإازلهم 
وتدذيبهم تدذيباً شديداً، خرمت عىل إثره عيونهم، 

ك ا قال مصدر محيل، ثم تم رميهم يف الشارع.
مري اٌة أخارى يف البااب الكباري ارتكبتها لذه 
الج اعاات أَيْاضاً بحلِّ شايخ مسان ال يساتطيع 
حتاى امليش برمله ويتخطى بالدكاز قامت عإارص 
املرتزقاة برضبه رضبااً شاديداً، وقبال أن يقتلوه 

ويسحلوه يف الشارع قاموا بالتبول عىل مسده.

جريمة اغتصاب جماعي
لم تقترص الجرائُم عىل التدذيب والقتل والسحل، 
إقاد أإا1ت مصاا1ر يف الجهة السافىل من مإطقة 
بري باشاا أن لذه الج اعات قاموا بأخذ إتاة شابة 

وارتكبوا بحقها مري ة اغتصاب م اعل. 
كذلاك قامات لاذه الج اعااُت بد لياات نهب 
واسادة طالت عد1اً من املؤسساات التجارية مإها 
مصانع الشايبانل ومخازن بيت لائل يف بري باشاا 

ومصإع نانا.
وكانات املديإُة قد شاهدت ح لَة نهب واسادة 
خالل األيا4 املاضية تدرضت لها املإازل والرشكات، 
حياث تم نهاُب رشكة سامساونج وكذلاك مصإع 

لزاع طه نامل ومحالت تجارية.
 وبحسِب عبدالرح ن مرشد الرشعبل إإنَّ لذه 
الج اعااِت قامت بد ليات نهب واسادة يف املديإة 
وأن املواطإل شالدوا السياراِت املحّ لة بالبضائع 
والتحريار  م اال  شاوارع  يف  املإهوباة  واأل1وات 

واملديإة القدي ة.

وشكا املواطُن مح د السافيانل رسقَة سيارته 
من قبال م اعاة ح و1 املخااليف، قائاالً إنه ذلب 
ليشاتكَل لح و1 املخاليف إطلب مإل ث ان ائة ألف 
ريال، وقال للشاباب الذين مده يبحنون عإها بيإ ا 

لل مدهم. 

على بوابة »إمارة حماة العقيدة 
اإلسالمية«

عاىل مدخِل حال الج هوري ب ديإاة تدز يقُف 
عد1ٌ من األشخاص كنيفل اللحى مغطاة رؤوسهم 
بالد ائم وإىل مانبهم سايارة طليت باللون األسو1 
عليها سالٌح من نوع رشاش وكذلك حامز اس إتل 

عليه عّلم 1اعش.
ليس لذا مدخاُل حل الج هوري املتداَرف عليه 

مان قبل أبإااء تدز، إقد أساقط عَلام الج هورية 
الايَاَ اإية من سااريات األعاال4 يف الحل ورإرإت 
مكانَه أعال4ُ 1اعش الساو1اء، إفل لذا الحل يقيم 
أبو الدبال »عا1ل عبده إارع« قائد م اعة »ُح اة 

الدقيدة »إمارتَه انسالمية.
ت تدُّ »انمارة انساالمية »من حال الج هوري 
إىل بااب ماوىس واملديإاة القدي اة، وإيهاا تتجول 
الج اعااُت انرلابية بالسايارات الساو1اء وتفتك 
باكل مان يخالفهاا، ك اا تقاول مصاا1ر محلية 
بأحكا4 مسبقة، إما التحوُّث أو الر1ّة عن الدين. 

يف ذاِت الساياق تسايطر م اعة ح و1 املخاليف 
وصاا1ق رسحان )انخوان املسال ل( عىل مإطقة 
الروضاة ووا1ي القاايض وحال الحصب وشاارع 

م ال ومإاطل أخرى وسط املديإة.

إعداماٌت جماعية
وتشاَهُد لاذه املإاطاُل حااالِت إعادا4 يومياة، 

تختلف يف طرق التإفيذ، وتتوّحُد يف البشاعة.
وعىل سابيل املناال ال الحرص أعدمات م اعاُت 
املرتزقاة يف لاذه املإاطال »عيىس مح اد مهيوب 
كباح« شاابٌّ يف الساابدة والدرشيان مان ع اره 
اقتا1وه من أماا4 مإزله الكائن بحل عصيفرة، ويف 
مإصاة سااحة الحرية باملديإاة أعلإوا علياه ُحكَم 
االعدا4 وصبّوا يف مساده عارشات الطلقات الإارية 

يف أنحاء متفرقة من مس ه.
ويقول شاقيُقه إبراليام بأىًس: أخاذوا أخل يف 
النانية بداد مإتصف الليل ويف السااحة التل كانت 
تَُساّ ى باسام سااحة الحرية والتل تدترب ب نابة 
سااحة للكل ة والتدبري عن الارأي نّفذوا إيه حكم 

انعدا4 1ون أيَّة مري ة يقرتإها.
 ويضيُف إبراليم قائاالً: لم ندنر عىل ُمنة أخل 
إال يف إجر اليو4 التاايل.. كانوا قد رَموا بها يف إحدى 
السااحات الخالياة يف حال الروضة مدقال ح و1 

املخاليف.
لم يكن بوساع ألل عيىس كبح أن يفدلوا شايئاً 
سوى االساتغاثة بالجال1 لدلهم يتوصلون إىل خيط 

يدلهم عن سبب قتل عيىس. 
يقول ابراليم: ذلبإا إىل ح و1 املخاليف وطرحإا 
علياه القضياة ووعدنا بالتحقيال يف القضية، لكن 
تبل أن عليإا أن نسكت حتى نإجَو، إقد عا1ت لذه 
الج اعات َمرًَّة أخرى إىل موار مإزلإا وأطلقت الإار 
بطريقة استفزازية تحذرنا من املطالبة بد4 أخيإا.
كباح  لدياىس  إعدامهام  مري اة  تكان  ولام 
مساتغَربة، إهاذه الدصابات ال تقيم اعتبااراً ألحٍد 

حتى لألطفال والإساء، ك ا يقول شهو1 الديان.
مروان عبدالكايف الجإياد طفٌل يف الرابدة عرشة 
من ع ره استشاهد والده بطلقاة قإاصة غا1رة يف 

مإطقة املرساخ.
كان مروان قد خرج إىل املديإة لرشاء احتيامات 
الدزاء ظإااً مإه أن طفولته الربيئة ساتدصُ ه من 
رصاصهام، غري أنه ما أن وَصَل إىل مشاارف املديإة 
حتى تلقفته عصاباات املرتزقة.. بحث ألل مروان 
عإه 1ون أن يجدوه، انتظروه كنرياً لكإه لم يدد. 

يقاوُل مصادٌر محايلٌّ يف مديإاة املارساخ: إاان 
عصاباات تابداة لداارف مامال تلقفات ماروان 
الجإيد وعرت مساده أما4َ م اوع الإال يف املديإة 
وأوسادته رضباً وتدذيبااً حتى إاضات روُحه من 
شادة التدذيب وبدد أن إاضت روُحاه أطلقوا عليه 

الدديَد من الرصاص. 
لم يساتطع األلاايل وْصاَف مإظار الجنة، غري 
أن شاهو1َ عيان م ان اطلدوا عليها قالاوا: إن آثار 
التدذيب ظلت مرساومًة عىل الجنة ولم يكن عيىس 
لهاذه  انْمااَرامياة  االعداماات  وماروان ضحياَة 
الج اعاات إرصاصاتهام لام تساتنن أحاداً حتى 

الإساء.
ووإقاً ملصدر محايل يف حل األميإات إقد قتلت 
لذه الج اعات امرأًة يف الساتل من ع رلا ماءت 

إىل املديإة القدي ة للبحث عن ولدلا املفقو1.
 َويقاول املصادُر: إن لاذه املارأة ساألت أحاَد 
األشاخاص عن ولدلا إقال لهاا أبرشي ابإك عإدنا 
وتساتطيدل غاداً أن تأتَل ألخذه يف ت اا4 الدارشة 
صباًحاا مقاربة األميإاات، وعإدماا ذلبات املرأة 
وقلبهاا يتطاير مان الفاَرح للقاء ابإهاا ووضدت 
طرف قدمها يف مقربة األميإات حتى انهالت عليها 
الرصاُص من م يع االتجالات وعإدما ومد األلايل 

منتها لم يدرإوا ُلويتها إال بدد أيا4.
وال تقتارص مرائام انعدا4 التال يإفذُلا لؤالء 
عاىل من يدارضونهم بالرأي أو يته ونهم باالنت اء 
إىل الصّف اآلخر، إك ا تشاري املصا1ر إىل أن رصاعاً 
كبرياً تساتدر ناره بل أطراف لذه الج اعات، وأن 
حااالٍت كنريًة من انعداماات تإفذُلا لذه الطوائف 

بحل بدضها البدض. 
ويف مإشاور عىل صفحة الفيسابوك مطلع لذا 
األسابوع ألحد عإاارص املرتزقة التابدال لج اعة 
ح و1 املخاليف ويُدعى لانال الجإيد قال لانل بأّن 
عإاارَص تابدًة ألبل الدبال تقاو4ُ ب الحقته، وأنه 

تلقى تهديداٍت من لذه الج اعات بالتصفية.

داعش.. البصمة األوضـح والوجـه األبــرز يف أحياء تعز
  - خاص:

أعلان تإظيُم القاعدة مقتَل مراساله يف تداز، الذي يد ل يف 
شابكه املالِحم التابداة للتإظيم ويُدعى أبو إْسااااَل4 التدزي، 
إي ا تإاقلت وساائُل انْعاااَل4 املسااندة للُدااْدَوان مشااِلاَد 
مان املإاطال التل سايطر عليهاا امُلرتزقاة مع االنهياار الذي 
حدث يف الجبهة الغربياة، ويبدو إيها عإارص القاعدة و1اعش 
بدصاباتهم السو1اء ُملنّ ل يتجولون يف الشوارع، ك ا تإاقلت 
صفحااُت املرتزقة مقاطع إيديو توثّل ساْحَل الدواعش لجنث 
شاهداء الجيش واللجاان والت نيل بهم يف األماكان الدامة، ما 
يُدياُد لألذلان صاوَر الجرائم التال ارتكبتهاا ذات الدصابات 
الداعشاية انْماااَرامية يف تدز أغساطس الداا4 املايض حل 

تقّد4 يف مإاطَل وسط املديإة، إلست لذِه املرة األوىل. 

جرائم داعش امتداٌد للُعــْدَوان، وأهالي تعز الضحية 
مرائاُم 1اعش يف تدز ال تُإَساُب إَلااى تداز وال ت نل ثقاإة 
مواطإيها، بل لل استهداٌف لتدز، يف تدز أَْو خارمها، وأَبْإَاااء 

تداز يف نهاية األمر ضحياة لهذه الدصاباات انْرَلااابية التل 
ع،  ستساحل ُكّل أَبْإَاااء الشدب لو أتيح لها التوسُّ

تلاك الجرائام تإُساب إَلااى 1اعاش ككل 
مختلاِف  يف  ترتكبُهاا  التال  الجرائام 

نْفاَل  أن  إال  والادول،  املحاإظاات 
كونهاا مرائاَم أَبْإَااااء تداز ال 
يدإال نفال وماو1 1اعاش يف 
تدز، بال يؤكد رضورة تطهري 
املديإاة مإهام، إ ان مهاٍة 
أُخرى تلك الجرائام تُدّري ما 
ساّوَق له امُلرتزقة يف تدز من 
1عاوى املقاوماة واملظلومية 
اتضاح  والاذي  والحصاار، 

ماع تلاك الجرائم، وب اا ال يدع 
مجاالً للشك، أن ُكّل تلك الدإاوين 

والح االت انْعاااَلمياة التال وقع 
إيهاا الكناريُ مان املغفلال، لام تكان 

عفوية، إن ا سايقت بشاكل مدرول ومإّظم؛ لكل تُغّطَل عىل 
الوماه الحقيقل لداعاش والقاعدة االمتادا1 لُدااْدَوان 
أمريكا وبإل سادو1، ولم الدادو الذي توامُهُه 

قوات الجيش واللجان الشدبية يف تدز. 

داعش الفصيل األقوى واملُسيطر 
يف تعز 

يُقاتال ماع املرتزقاة يف تداز 
ب ختلاف  كناريٌة  مجامياُع 
الدواإاع، مإهام امُلضلَّلاون ولم 
رشيحة صغارية، البقية مرتزقة 
ألمل املاال، أَْو مساتقبٍل حزبل، 
سابيل  يف  ُمجإادون  وآخارون 
مرشوع 1اعاش يف املإطقة، ومه ا 
تداد1 الفصائل امُلدا1ياة يف تدز، إهذا 
ال يإفال أن قتالها مجت دًة تحت قيا1ة 
وت ويل الُدااْدَوان، إن ا يخد4 يف نهاية األمر 

الفصيل الداعيش األقوى وامُلسايطر واألكنر إْماااَراماً، الذي ال 
يجرؤ أحد عىل مدارضتِه أَْو موامهتُه. 

»مَدنية« يقاتل عنها مسلحو داعش! 
يَزُعاُم نشاطاُء الُداااْدَوان أن مرتزقتهام »مياش وطإل 
ومقاوماة شادبية«، وياكا1وا يُصدقاون كذبتهام لفارط ما 
ر11ّولاا، يُخيَُّل لهام أن وعل الإاال َعن امُلقاتلل لاَو األلّم، 
ولياس طبيدتهم، إبقدر ماا يُحاولون تل يَع لاذه الدصاباِت 
امُلسالحة وإظهارلا ب ظهار املقاو4 واملداإع عان مظلومية، 
إال أن ُكلَّ لاذا التل ياع، لم يغرّي من حقيقاة كونهم عصاباٍت 
مسالحة غرِي مإضبطة مدإوعة األمر تساتلم ت ويالً خارمياً 
ل، وعصابات 1اعشاية ذات إكر ولابل  وتقاتل يف سابيل امل وِّ
تسَحُل الإاَل وتذبحهم وت نّل بالُجنث، وعصابات إْماااَرامية 
مان الهاربل من الساجون، ال قضية لهم ساوى الإهب، وأنها 
يف مج لهاا م اعااٌت إْماااَرامياة ال يُ كإها أن تكاون يوماً 
ميشاً وطإياً وال أن تكون حاميًة لوطن، ومداإدًة عن تطلدات 

شدب، أَْو عن أحال4 الحاملل باملديإة. 

 صور تداولها ناشطون على وسائل التواصل االجتماعي لبعض الجرائم التي حدثت في تعز خالل اليومين الماضيين
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األحزاُب السياسية تستهجن مذابح داعش يف تعز
  ناصر باقزقوز: دافع الجماعات اإلْجـَرامية من الذبح والسحل هو ترهيُب المواطنين، والقادُم أسوأ إذا لم يَتـَحـّرك الجميع

  محمد النعيمي: لو تمّكنت هذه الجماعات من السيطرة على الـَيـَمـن فسيكون مصير الـَيـَمـنيين مثل ما حدث في تعز
  حميد عاصم: المجتمع الـَيـَمـني له تقاليد وأعراف في الحروب، وما حدث في تعز هو من صنيعة داعش

  طه الهمداني: َأَهـالي تعز مثقفون وواعون ومنتشرون في ربوع الوطن، وعليهم رفض هذه األعمال المشينة
  أميرة العراسي: ما حدث في تعز يعتبر ُأنموذجًا مصّغرًا لما يحدث في عدن

  - خاص:
التازَّ الشاارُع الايَاَ اإال والسايايسُّ للجرائم 
املروعة التل ارتكبتها 1اعش والج اعات املسالحة 
املسااِندة لها من انصالحيل ومرتزقة الُداْدَوان يف 

املدخل الغربل ملديإة تدز يو4 الج دة املاضية.
وبسايطرة لاذه الج اعات عىل بداض األحياء 
غرب تدز حتى ساارعت الرتاكاب مذابَح إْماَرامية 
بحال األرسى واملواطإال املإاوئل لهام، والتإكيل 
بجنث الشاهداء، يف مشاهد 1موي أعا1 لألذلان ما 
حدث يف أغساطس مان الدا4 املايض حل سايطر 
لاؤالء عىل بداض أحياء تداز وع ادوا إىل تقطيع 
أوصاال األرسى بالساكاكل، ك اا قاماوا بساْحِل 
املواطإال خْلَف السايارات والدرَّاماات الإارية، ثم 
ت ّكن أبطاُل الجيش واللجان الشادبية بدد ذلك من 

طر1لم وإلحاق لزائَم كبريٍة يف صفوإهم.
اآلن، يتكرر املشاَهُد ذاتُه، ويف مإطقة بري باشا، 
يتقد4 لؤالء املسلحون الذين سيطروا عىل املإطقة، 
لي ارساوا أساوأَ الجرائم بَحلِّ املواطإل واألرسى، 
ونساائهم  أطفالهام  أماا4  مواطإال  ويقتلاون 
ويركلون الجنث امليتة، حيث يحدث لذا أما4 مرأى 

ومس ع الإال.
وقبل لذه الجرائم ع دت 1اعش والقاعدة ومن 
يساندلا بصلب ل مواطإل عىل ُمدران أحد املإازل 
يف مديإاة عادن أماا4 الإاال ووّمهت لهام ته ة 

الرسقة.

ترهيٌب للمواطنني
وال يساتغرُب األساتاذ ناارص با قزقاوز رئيُس 
إرع حازب التج اع يف حرضموت من إقادا4 لذه 
الج اعات عاىل ارتكاب منل لذه الجرائم، مشارياً 
يف ترصياح خااص لصحيفاة »صدى املسارية« أن 
1اعش والسالفيل وانصالحيل ومرتزقة الُداْدَوان 
قاد إضحتهم قإااة البل بل يس قبل أساابيع ولو 
يقاتلاون مإباً إىل مإب، مؤكاداً أن لدَف لؤالء من 
ارتاكاب الجرائم لو ترلياُب املواطإل يف مديريات 

تدز وبقية املحاإظات ملغا1رة ُقرالم.
ويتساءل األساتاذ باقزقوز عن 1اإع لؤالء من 
الذباح والساحل وتوثيال ذلك عرب وساائل انعال4، 
مؤكداً أنها رسالُة ترليب واضحة لل واطإل، الإتاً 
إىل أن القاا4َ1 سايكوُن أساوأ إذا لم يباا1ر املجت ع 

ويتَاَحارَّك نيقاإه.

و1عاا باقزقاوز إىل االلت ا4 بجبهاة تدز لطر1 
انْرَلااابيل مإها، حسب قوله، ك ا 1عا الإاشطل 
يف وساائل التواصال االمت اعال والذيان أظهاروا 
إرحتَهام ب اا حادث باأن يرامداوا ض ائرلام، 
وعليهم أن يشاكروا أنصاَر اللاه والجيَش واللجان 
الذيان يوإرون لهام األمن واالساتقرار 1اخل أمانة 

الداص ة ويف األماكن التل يتوامدون إيها.
الصفاوف  يتقّدماون  اللاه  أنصاار  إن  وقاال: 
ويضّحاون بأرواحهام وأموالهام يف سابيل مْداِل 
صإدااَء والايَاَ ااِن آمإاًة ومساتقرة وخالية من 
الدإارص انْماَرامية، وأن عىل الايَاَ اإيل الوقوف 

إىل مانبهم ومساندتهم.
وختام بقوله: ما حدث ييء لإا كي إيل، ولل 

رسالة مشّولة للايَاَ اإيل.
ويدارّب رئيُس الدائرة السياساية بحازب اتحا1 
القاوى الشادبية األساتاذ مح د صالاح الإدي ل 
عن اساتإكاِره الكبري ملا حدث يف تدز، مشرياً إىل أن 
ذلاك يدرّب عن مإهجية وثقاإة وم ارساة للتطرف 

وانْرَلاااب.
وقاال الإدي ال يف حدياث لصحيفاة »صادى 
املسارية«: إن لذه القوى لو ت ّكإت من السايطرة 
عىل الايَاَ اان والايَاَ اإيل إسايكون مصريُ َمن 
يخالفهاا لو الساحل ت اماً منل ماا حصل يف تدز. 
الإتاً إىل أن لذا املشاهد قد يحدث يف شارع التحرير 
َر لهذه  بصإدااء أو يف أيَّة محاإظة أخرى لو ُقاااادِّ

الج اعات السيطرة عىل بال1نا.
و1عا الإدي ل ُكّل القاوى الوطإية إىل محارَصة 
الايَاَ اان  عاىل  الدخيال  والفكار  النقاإاة  لاذه 
والايَاَ اإيال، وإىل تطهاري الايَاَ اان مان لاذه 
النقاإة وتح يل ُكّل القوى الداع ة لها مساؤوليَة 
ما يحدث، ساواء أكانوا أطراإاً محليًة أو خارمية، 

إهم رشكاء يف الجري ة.
 ك اا 1عاا الإدي ل املجت اع الادويل للتَاَحاّرك 

ملحاسبة لذه الدإارص انْماَرامية.

عمٌل إْرَهــابي وجبان
يف  القياا1ي  األساتاذ ح ياد عاصام  ويصاف 
التإظيام الشادبل الوحادوي الإاارصي، ما حدث 
بالد ل الجبان وانْرَلااابال بكل ما تح ل الكل ة 
مان مدإى، موضحااً أن ذلك مخاِلاٌف لكل األعراف 

والدا1ات والتقاليد الدولية واملحلية.
وقاال عاصام يف ترصياح لصحيفاة »صادى 
املسارية«: إن املجت ع الايَاَ اإل له تقاليد وأعراٌف 
يف الحروب، وال ي كن عَ ُل منل لذه الجرائم والتل 
لل من صإيدة الدواعش. مشرياً إىل أنه ال يومد أي 
إنْاَساان عىل ومه األرض ال ي كن إ1انة ما حدث.
و1عاا عاصام ُكّل املإظ اات ووساائل انعاال4 
واملجت اع الادويل ن1انة لاذه الجرائم، قائاالً إنها 
ليست األوىل ولن تكون األخرية؛ ألن القاعدة و1اعش 
يرتكباون أإظاع الجرائام يف عادن وحرضماوت، 

وسبل لهم ارتكاُب مرائَم يف تدز.
وأشاار إىل أن أَبْاإَااَء محاإظاة تدز الرشإاء ال 
ي كن لهم أن يسا حوا للقاعدة و1اعش االست رار 
يف غيهاا، وعليهم التكاتف نخاراج لذه الج اعات 

من مديإتهم وتقدي هم لل حاكم الدا1لة.
مان مانباه اعتارَبَ القياا1ي يف حازب املؤت ار 
الشدبل الدا4 طه اله دانل، ما حدث مري ة يإدى 
لها الجبل، الإتاً إىل أن أي إنْاَساان سويٍّ لديه قيم 
وأخالق ساريإض ما حادث يف تدز بهاذه الطريقة 

البشدة الالإنْاَساانية.
وقاال اله دانل لاا »صدى املسارية«: ندين ما 
حادث يف تدز بال أَبْاإَاااء الوطن الواحاد. مدترباً 

أن القوانال الدولية لألَُماام املتحدة تجّر4 منل لذا 
الد ل، ومت إياً من ُكّل األحزاب السياسية يف البال1، 
الدَ َل عىل إطفاء الفتإة؛ ألن اشاتداَلها ستكون له 
آثاٌر كبرية عىل الوحدة والسالم االمت اعل، مشيداً 
بأََلااايل محاإظاة تدز بأنهام منقفاون وواعون 
ومإتارشون يف رباوع الوطن، وعليهام رإض منل 

لذه األع ال املشيإة.

ُأنموذٌج مصّغــٌر ملا يحدث يف عدن 
ِن الشباب املستقل، ترى  أمرية الدرايس من مكوِّ
أن ما حدث يف تداز يُدترب أُن وذماً مصغراً ملا حدث 

يف عدن.
املسارية«  »صادى  لاا  ترصياح  يف  وأضاإات 
بالقاول: »لألساف لام يتم االساتفا1ة مان تجربة 
عادن املأسااوية التل ما زالات تدإاع ث إها حتى 
اللحظة، وسايطرة 1اعاش عىل ُكّل مراإال الحياة 
لإاك، واحتاللها من قبل التحالف الدربل، وكالل ا 

خيارات 1مرت وستدمر الجإوب«.
وأشاارت إىل أن ماا حادث يف تدز ساببه قصور 
أمإال مان قبال الجياش واللجاان األمإياة، حيث 
اساتطاعت مجامياُع من الدواعش السايطرة عىل 
حاارات ملإطقة واحادة، وأظهرت أبشاع صور لها 
بالت نيال وساحل الجإاو1 الذيان كاناوا يحاولون 
املحاإظة عىل تدز وأََلاايل تدز من سكاكل 1اعش.
وأضاإت قائلة: »ليس بجديد عىل من يسا ون 
أنفساهم باملقاومة الشادبية التدامل ماع الجنث 
بيشء ال يقّره الدقل وال الدين، إ  ارساات 1اعش 
ال تختلُف َكنرياً عن 1اعش الشاا4 والدراق، ومصري 
أَبْاإَااء تدز إن لم يإتبهوا ويحاذروا عىل أمن وأمان 
تداز إلن يختلف َكنرياً عن ساابقاته من املدن التل 
ساقطت بأيا1َي 1اعشاية، ولاذا ماا ال نت إى أن 

يحدث.
وأ1انات مإظ اات املجت اع املدنال باملحويات 

مرائم القتل والسحل ب حاإظة تدز.
وأكادت يف بياان لهاا أن تلك الجرائام التل ت ت 
عىل مرأى ومسا ع الدالم، من قتل وتإكيل وسحل 
والت نيال بجناث املواطإال، يف مشاالَد مروعاٍة 
ومخيفة ت ُقتُها ُكلُّ القيام واألعراف وتجّرمها ُكلُّ 

األ1يان الس اوية.
وذكار البياُن أن تلك األإدااَل انْماَرامية تدِكُس 
حجَم الحقد والكرالية التل تح لُها لذه املليشياُت 
انْرَلااابياة الجباناة ضاد أَبْاإَااء الشادب عامة، 
ويظهار مادى ُمبإهاا وتدطشاها للدمااء وقتال 
األبرياء، وزعزعاة بأمن واساتقرار الوطن وتدمري 
السالم االمت اعل وإثارة نزعات الفوىض والفرقة 
واملذلبياة  والدقائدياة  املإاطقياة  واالنقساامات 

امل قوتة والتل يرإُضها شدبإا الدظيم.
وأعارب البيااُن عن اساتإكار واساتياء ورإض 
م يع مإتسابل الشابكة من م ديات ومإظ ات 
الجري اة  لهاذه  باملحويات،  مهإياة  واتحاا1ات 
انْرَلااابياة الجبانة التل تجاوزت ُكلَّ قيم وأعراف 
وأخالق شادبإا الايَاَ اإل الدظيام بكون منل تلك 
األع اال انْماَرامية تتإااىف مع ُكلِّ القيام واملبا1ئ 
ومواثيال األَُماام املتحدة وحقوق اننْاَسااان التل 

تجّر4 منل لذه الجرائم البشدة واملروعة.
وأ1انت القياا1ُة الُقطريُة لحازب البدث الدربل 
االشارتاكل – ُقطار الايَاَ اان، األع ااَل انرلابية 
وانمرامية التل تقو4ُ بها الدإارُص املسلحة التابدة 
للتإظي اات انرلابياة واملدعومة مان قبل تحالف 
الُداااْدَوان السادو1ي األَمريكل الغاشام ومرتزقة 
الداخال، واملت نلاة بقياا4 لذه الدإاارص بد ليات 
الساحل والت نيل بالُجناث واقتحا4 مإاازل بدض 
املواطإال األبريااء والإهب والسالب يف تداز. وقال 
الحزُب يف بيان له إن لذه امل ارسات تأتل نزوالً عإد 
رغبة الُدااْدَوان السدو1ي يف خّلل الرصاع الطائفل 
واملذلبال بل أَبْإَااااء الايَاَ ان الواحاد، موضحاً 
أن لاذه الجرائم التل تشاهدلا اليو4 محاإظة تدز 
لل يف إطار املسلسال انمرامال وانرلابل يف بقية 
املحاإظات وخصوصاً املحاإظات الجإوبية املحتلة 
مان قبَل قوات الغزو واالحتالل ومرتزقة الُدااْدَوان 
الذين يرتكبون ُكّل يو4ٍ أبشَع املجازر يف حل أَبْإَاااء 
شادبإا الايَاَ اإال الدظيم، إضاإاة إَلاى القصف 
الجوي لطائرات الُدااْدَوان الذي لم يجد شايئاً عىل 
األرض إال و1مّره وقتل لألطفال والإسااء والشيوخ 

واستهداف البإى التحتية.

وزارة األوقاف واإلرشاد تدين 
القتل والتمثيل وسحل جثث 

املواطنني بتعز
  - متابعات:

ة م�ا أقدمت عليه   أدان�ت وزارُة األوق�اف واإلرش�اد واس�تنكرت بش�داّ
مجاميُع مس�لحة من مرتزقة الُع��ْدَوان السعودي األمريكي، يوم الجمعة، 

من قتل وسحل وتمثيل بجثث املواطنني يف محافظة تعز.
ت ال�وزارُة يف بي�ان لها عن األس�ف ملوق�ف الخذالن م�ن الدول  وع�راّ
اإلس�المية املتفرجة وصمتها املخزي واملتشدقني باسم القوانني اإلنَْس�انية 
من منظمات املجتمع املدني وحقوق اإلنَْس��ان، عىل الجرائم التي ترتكبها 
مجاميُع مس�لحة من املرتزقة بالس�ْحل والقتل والتمثي�ل بجثث املواطنني 
يف تع�ز، وكذا اقتحام منازلهم ع�ىل خلفية مواقفهم الرافض�ة للُع��ْدَوان 

واختطاف الرموز الوطنية.
واعت�رت ال�وزارُة ه�ذه الجريم�ة تضاُف إَل���ى س�ابق جرائمهم يف 
محافظة تعز واملحافظات الجنوبية التي تقُع تحت وطأة الغزاة ومجاميع 

اإلْرَه��اب واالرتزاق وارتكابهم ألبشع املجازر بحق املجتمع املدني.
وأشادت وزارُة األوقاف واإلرشاد بدور أبطال الجيش واللجان الشعبية 
والرشف�اء من أبناء الوطن.. داعي�ة إَل��ى اتخاذ مزيد من التدابري الوقائية 
لحماي�ة املواط�ن والحفاظ ع�ىل إنَْس��انيته وكرامته ورسعة اس�تئصال 

جرثومة اإلْرَه��اب من ُكلاّ شر عىل تراب الوطن.

حزب الحق: سلوكياُت التوحش 
التي تمارسها القاعدة وداعش 

هدُفها محاربة أي مشروع نهضوي 
ينتزع استقالَل القرار الـَيـَمـني

  - صنعاء:
 أ1ان حزُب الحل واساتإكر بشدة ع لياِت السحل والت نيل بالجنث التل شهدتها 

محاإظة تدز الج دة املاضية.
وقاال األمُل الدا4 املسااعُد لحزب الحال الدكتور يارس الحوري: »إن سالوكيات 
ااِش التل ت ارسها القاعدة و1اعش املدعومة من تحالف الُدااْدَوان السدو1ي  التوحُّ
األمريكال التال بات مان الواضاح حتاى ملرتزقتها أنهاا تدير مارشوع الفوىض يف 
الايَاَ ان، لدُإها لو محاربة أي مرشوع نهضوي يإتزُع استقالَل القرار الايَاَ اإل 

ويح ل وحدته وأمإه واستقراره«.
ولفت إَلااى أن قيا1ات بدض القوى السياسية املرت ية يف أحضان الرياض والتل 
باركت ذلك تتح ل إَلااى مانب تحالف الُدااْدَوان وكل من يإساب نفَساه ملا يس ى 
باملقاومة، مسائولية لذه الجرائم البشدة الدخيلة عىل املجت ع الايَاَ اإل والها1إة 

إَلااى تفتيت نسيج املجت ع وخلل الرصاع الطائفل بل أبإائه.
و1عاا الدكتاور الحوري كاإاة األحزاب والقاوى الوطإية إَلاااى رإض منل لذه 
الجرائم وإ1انتها.. مطالباً الجيَش واللجاَن الشدبية بالقيا4 بوامبها لح اية املدنيل 
واساتئصال الج اعاات انْرَلااابياة وعد4 التهااون تجاه ما حدث ليإاال املدتدون 

مزاَءلم الرا1ع.
وأكد التفاَف الشادب وكل القوى السياساية الوطإية الراإضاة للُدااْدَوان إَلااى 
مانب أبطال الجيش واللجان الشادبية لح اية الوطن وأبإائه وضد ُكّل من يصطف 

إَلااى مانب الُدااْدَوان البغيض.

طالُب وطالبات جامعة صنعاء 
يدعون للنفري العام والتحرك 

الفوري ملواجهة الجماعات 
اإلْجـــَرامية يف تعز

  - صنعاء:
أعَل�َن طالُب وطالب�ات جامعة صنعاء رفَضهم القاط�َع لتحويل مدينة 
تع�ز إَل���ى أرض خصب�ة للجماع�ات اإلْرَه��ابي�ة التي تم�ارُس القتل 

والصلب والذبح والحرق، كما حصل يوم الجمعة املاضية.
�ه الطالب والطالبات يف بي�ان لهم، يوم أمس، ن�داًء عاجالً إَل��ى  ووجاّ
أبناء الش�عب ال�يَ�َم�ني يف ُكلِّ محافظات الجمهورية بإعالن النفري العام 
والتحرُّك الفوري العاجل ملس�اندة الجيش واللجان الش�عبية إلنقاذ مدينة 
تعز م�ن خطورة امل�رشوع الدم�وي اإلْرَه��ابي الذي يخطاّط الس�تباحة 

املدينة بشكل مشابهة الستباحة داعش ملدينة املوصل.
�َل ط�الُب الجامعة تحال�ف الُع���ْدَوان األمريكي الس�عودي وَمن  حمَّ
يق�ف وراَءه من األمريكان، املس�ؤوليَة الكاملَة عن جرائم الذبح والس�حل 
والقت�ل والتمثيل الت�ي ارتكبها مرتزقتُ�ُه يف بعض أحياء تع�ز، مجددين 
رس�التهم إَل���ى االتح�اد األوروب�ي واألم�م املتح�دة ومنظم�ات حقوق 
��ل مسؤوليتَها اإلنَْس��انية واألَْخ���اَلقية تجاَه املرشوع  اإلنَْس��ان بتحمُّ

اإلْج���َرامي التي تحتضنه السعودية فكراً وماالً وعسكرياً.
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من عند الرجال ومِن جبهات الكرامة

ـْعـب وتولد املدرسة العسكرية اليمنية حيُث ُيبنى جيُش الشَّ
  - أنس القاضي:

ما نغارق إيه حتاى النُ الة، 1لشاًة واعتزازاً، 
اا يدرضاُه انْعااااَل4 الَحربل للجياش واللجان  ِم َّ
اْدابية يف ما وراء الحدو1، ليس سوى قطرة من  الشَّ
بحر بطوالتهم، ورإة مفٍن من مشاالَد ال تُدركها 
الكاماريا، خطواتهام االعتيا1ياة يف تلاك الجبهات 
مالحم، إي اا مالحُ هم ُمدجازات، تَحركهم تحت 
عيون ومجّسات األق ار الصإاعية انتصاٌر ُمكت ٌل؛ 
إكيف باقتحامهام املواقع و1ك تحصيإات الددو؟! 
ساتإتهل الَحرب ليدرف الدالم باأن املقاتل الي إل 
ابتكر عل ه الدسكري من واقدُه مدركتِه وموروثه 
التأريخال، ومن مقاومتُه لتحالاف إمربيايل لجل 
غربل ورشقل يف تسليحه ورؤيته الدسكرية، إكان 
عىل املقاتل الي إل أن يكرَس السائَد ويُبدع مدرستَه 
ااْدابية الخاصة ويصإع أسالحته  الدساكرية الشَّ

املحلية واملطورة َغري املدروإة. 

املزاج الحربي لإلْنَسـان اليمني، والروح 
القتالية 

لساوء حاظ الدادو باأن اننَْسااان الي إل ذو 
مازاج حربل ونزعاٍة عساكرية، ويدياش ظروَف 
الَحارب يف الحيااة االعتيا1ياة، وموروثاه النقاايف 
االمت اعال حربل، يرقص بالساالح يف املإاسابات 
التال ال ترتبط بالحارب بصلة كالُدارل والإجاح 
يف املدرساة والتخرج من الجامدة، إكيَف سايكون 
يف املدركاٍة الحقيقياة. يخاوض حاروب َعرسه يف 

مانبها الايء كالنأر يف 
مجت داِه، إكياف حال 
يُصباح لاذا الناأر ثاأراً 
عان وطان مومهااً ضد 
إْماااَرا4 وقتل قا4ٍ1 من 
خلاف الحادو1، مزاماُه 
تظاإرت  لذِه  ومؤلالتُه 
مَع كون قضيتاُه عا1لة 
ُقرآنياة  عقيادة  وماَع 
الإارَص  باأن  راساخة 
اللاه يدطياه  ِمان عإاد 
امُلساتضدفل  لدباا1ِة 
امُلقاتلل َعن سبيله وعن 
تكامال  مظلوميتهام، 
الإفساية  الدوامل  لاذِه 
املزامياة ماع الدقائدية 
والخاربة  الروحياة 
والصالباة  امليدانياة 
مإه  َمدلت  الُجسا انية 
لذا امُلقاتل الذي ال يُقهر، 
األ1مغاة  َحاري  والاذي 

الدسكرية.  

إجرتاح املعجزات 
ـْعـبية، يف مواجهة  الجيش واللجان الشَّ

التقانة االمربيالية الغربية الحديثة 
أعاىل  إَلااى  يإظار  أن  الي إال  امُلقاتال  عاىل 
ويتجإب الطائارات واألق ار الصإاعية والكامريات 
واملَجّساات املختلفة، وعليه الإظر إَلاى أسفل مإِه 
ليتددى األلغا4 والفخاخ والقإابل الدإقو1ية، وعلية 
الإظر إَلااى مانبيه ليتقل القإاصات والرصاصات 
وعليه ان يشاغل ُكّل حواساه ليفلت مان القذائف 
املدإدية والصاروخية التل تُ طر عىل الطرقات، ُكّل 
لاذه الد ليات يقو4 بها يف لحظاة واحدٍة وخطوٍة 
واحدة يف محيط مواقع الددو كأإرا1، أَْو يف خطوط 

الت وين والدعم ك ركبات. 
ال يخاوُض أبطالإاا مدركًة كالسايكية وعا1ية 
حرب ميش ضد َميش، إهم يتحركون ك يليشيات 
َشادبية، ولكن ليس بالصيغة التقليدية ميلشايات 
شادبية ضاد مياش نظامال إتكاون األإضلياة 
لل ليشيات كحرب املدن، بل لل ميليشيات َشدبية 
يف موامهاة أحادث التقإيات الدساكرية يف الدالم، 
التل ت لكها االمربيالية األَمريكية واألوروبية، والتل 
ليس لقواتإا املسالحة القدرات التقإية امُلضا1ة لها 
أَْو امُلحيدة وامُلكتشافة لهاا، إذ تُحلل الطائرات عىل 
طول ل2 سااعة وليس لديإا حتاى املضا1ة الجوية 
الروسية القدي ة التل تد ل بالرا1ار لتحيد الطريان 

بشقيه الحربل واالستطالعل!.
 يتحرك امُلقاتل الي إل يف ظروف أشابه ما تكون 
بالخيالياة إدلياه أن يتجااوز طائرات االساتطالع 

واألق ار الصإاعية والطائرات الحربية، والطائرات 
ذات الكاماريات الحرارية، والطائارات التل ترصد 
الهدف وتطلل الصااروخ تلقائياً، واملروحيات التل 
تإنار الجبهة بالقإابل الدإقو1ية وباملساامري التل 
تُغطل بها مساحات واسده يف كبسة زر واحدة، ُكّل 
لاذه الصدوبات واملخاطر علياه تدديها لكل يَصل 
إَلاى املوقاع الدساكري امُلدل، ويقاو4 باملوامهة 
الدساكرية امُلبارشة مع حصون الدادو وحامياته 
الدساكرية التال ص  تهاا الارشكات األَمريكية، 
ومع املدإدية والقإاصة والغاارات الجوية، وتحت 
لذِه الظروف والضغوط، نراه يقتحم مواقع الددو 
ويُساقطها، وكياَف اساتطاعوا إدال ذلاك لذا ما 
يبحنه خبار الحرب و1كاترة الدلو4 الدساكرية وال 

يجدون الجواب، إنُه رس الي إل. 

الضرورة التأريخية، والظروف 
املوضوعية، لوالدة النظرية العسكرية 

اليمنية الجديدة 
الخياناُة واملؤامارة التال تدارض لهاا الجيش 
الي إال مان قبل لاا1ي وعايل محسان وقيا1ات 
عساكرية ع يلة أُْخااَرى، 1مرتُه يف 2011 و1مرته 
الدساكرية  األرسار  ُكّل  وكشافت  الهيكلاة،  يف 
وللخارباء  للسادو1ية  والهجومياة  الدإاعياة 
األَمريكان واألر1نيل الذين اخرتقوه تحت مسا ى 
مدعام الي ان ملحارباة انرلااب، لاذه املؤامرات 
َمكإت الددو ِمن أن يدمر إْماَكانياتإا كتدمري القوة 
الجوياة والدإااع الجاوي، ومدلتُه يجهاز امُلضا1 
لبقياة األسالحة الصاروخياة الجوياة واألَْرضياة 
والبحرياة املتوقداة، ويدلم ما لل االسااليب التل 
تادرب عليها الجيش الي إل ليواماه ب ا لَو أقوى 
مإهاا، نقااط الضداف لاذِه إرضت عاىل املقاتل 
الي إل أن يُغري من نظرياته الدساكرية وتكتيكاته 
القدي اة واملفضوحة ُكلها، ويتحرك وإل تكتيكات 
وخطط مديدة ترتاكم لتصبح مدرساة عساكرية 
ي إياة، وإرضات علياه أن يُصإع أسالحة محلية 
مديدة ال يدلم الددو عإها شايئاً وليس ملدسكراته 
وآلياتِه مضا1ات لهاا وخصائص تح يها، لذا من 

مهة التقإية والسالح ومدرإة األساليب، من مهٍة 
أُْخاااَرى كان لإاك ضغط أخر عىل الجيش الي إل 
ولَو ليغري نظريته الدسكرية، ولَو ضغط املدارل 
الدساكرية التل تكالبت عليه إالقوى الدساكرية 
التل يتشاكل مإتها التدارف مزء مإها مدربة عىل 
الطريقة الروساية ومزء عىل الطريقاة األَمريكية 
ومزء عىل الطريقة األطلسية، ولكل يتفوق الي إل 
عىل لذه املدارل الدسكرية النالث تقإية وتكتيكا، 
وماب عليه أن ال يدت د عاىل إحدالا، بل أن يتحرك 
خارج لذه املدارف الدساكرية املدروإة والسائدة، 
ويبإل عىل خرباته ومدارإه املحلية، التل أكتسابها 
أنصاار اللاه مان الحاروب السات، ويساتفيد من 
موروثاه النقاايف واالمت اعل الحربل، الاذي قّل ا 

تجد شدباً من الشدوب يتحىل به.  

الجيوش القوية ُتبنى يف الجبهات ال 
األكاديميات واملُعسكرات 

قواتنا املسلحة اليمنية وصيغة »جيش 
ـْعـبي«   التحرير الشَّ

قواتإاا املسالحة الي إياة مكوناة مان اللجان 
ااْدابية بشاكل كبري، ومن بدض ألوية الجيش  الشَّ
التل سال ت مان املؤامارة والتدماري، َوأيضااً من 
الجإو1 الذين 1خلوا املدركة كأإرا1 وطإيل وأحرار، 
لذا الخليط املتجانس مان حيث القضية، واملتإوع 
من حياث الخربة واملختلاف من حياث التكإيك، ال 
يجدال من قواتإاا مإفصلة كجياش نظامل يؤ1ي 
مه تاه الرتيباة، وكلجاان شادبية مؤقتاه تؤ1ي 
مهامها النورية لظرف مدل تإتهل بددلا الحامة 
إليها، لذا املزيج التأريخل يجدل من قوتإا امُلسلحة 
ااْدابل، الذي يتشاكل  بصيغاة ميش التحرير الشَّ
1إاعاً عن النورة يف مه ة التحرر، مكوناً من صغار 
الجإاو1 ومن الد اال والفالحال والطلباة وبقية 
اْداب، ولذِه رضورة تأريخية، حيث أنُه  إقراء الشَّ
بداد النورات، تإهار البُإاى االمت اعية والتإظي ية 
واملؤسساية القدي اة التال كانت تخد4 الُسالطة، 
ومن ض ن لذه املؤسساات املؤسساة الدساكرية 
التال تجتاحهاا الناورة، إتتقسام كباار الُضباط 
يذلبون مع السالطة ومصالحهاا، الجإو1 الفقراء 
الواعل يإض ون للناورة ويُداإدون عإها، والقليل 
من غاري الواعل يساتغلهم الددو، إقاراء الجيش 
مع إقاراء الد اال والفالحل والشاباب املتدل ل 
املوظفل  وصغاار  الداطلل 
التحارر  قضياه  تُصباح 
الوطإل والسايا1ة والتحرر 
االمت اعال والددالاة مان 
املها4 التل عليهم أنجازلا، 
صيغاه  يف  إيتوحادون 
عساكرية مدياده ليقوموا 
بهاا ولال صيغاه )ميش 
ااْدابل(، لذه  لتحريار الشَّ
الرضورة التأريخية ت ر بها 
ُكّل البلادان وأقاوى ميوش 
الدالام بُإيت بهاذِه الصيغة 
الرويس  األح ار  كالجياش 
البلشافية  الناورة  بداد 
الجياش  أباو  لاَو  الاذي 
الحدياث، وكجيش  الرويس 
ااْدابل  الشَّ التحريار 
الصيإال، ومياش التحرير 
يف  الدي قراطل  ااْدابل  الشَّ
التحرير  وكجياش  كورياا، 
يف  الجزائاري  ااْدابل  الشَّ
الدالام الدربال، وكذلاك يف 
إيتإاا4 وكوباا وغريلاا مان 
ااْدابل يف الي ن  الادول الُحرة، وميش التحرير الشَّ
الدي قراطية ساابقاً وغريلا الكناري من األمنلة يف 
الدالام. قواتإا املسالحة اليو4 تُبإى بهاذه الصيغة 
لتكاون من اقوى الجياوش يف الدالم؛ إ اا يُراك ه 
الياو4 من خاربات يف مومهته لتحالاف مكون من 
17 1ولًة عىل رأساها أَمرياكا وإرسائيل وبريطانيا، 
لياس قليل، بإضاإة إَلاى الخاربة التل يراك ها من 
الحرب يف الجبهاات الداخلية مع عصابات القاعدة 
و1اعاش ومرتزقاة الباالك ووتار واألإارقاة، ومع 
املرتزقة املحليل األشداء بطبيدتهم، حرب التحرير 
اْدابل الذي  ااْدابية لذِه ستخرج بجيشها الشَّ الشَّ
ال يغريُ من صيغته ما ساإطلل عليه من اسم أَْو ما 

سيقسم به إَلاى وحدات. 
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رسالة من حرائر تعز
رند األديمي

رساالٌة مإل أنا املوّقداة أ1ناه 
رند األ1ي ل، ومان ُكّل حرائر تدز 
ومن ُكّل بسطاء تدز إَلاى الجيش 

واللجان الشدبية. 
ندالدكام أنإا نحان ألايل تدز 
وأن  والارضاء،  بالارساء  مدكام 
قضيتكم لال قضيتإا، وأنإا نتربأُ 
ُكلَّ التاربؤ من ُكّل أإداال املقاولة 
والدواعش، وأنإا واللِه ندرف أنكم 
أنتم من سترس1ون لتدز مدنيتها.
وأنإاا لان نخذلكم وأنإاا والله 
آلخار رَمال ساإفديكم بأرواحإا 
األمار  عليإاا  كّلاف  وإن  ب الإاا 

سإرتدي البإدقية لإقاتل مدكم مإباً إَلاى مإب.
نإا1يكم نشدُّ عىل أيا1يكم ونقبّل األرض تحت ندالكم.

 وإن لاز4 األمر ساتجدونإا، نحن حرائَر تداز، نإاضُل مدكم مإباً 
إَلاى مإب.

نإاشادكم أن ال تساّل وا تداز لسايوِف الولابيال وال تساّل ولا 
ملرشوع التفجريات واالغتياالت ك ا عدن.

نإاشادكم بكل حرف وبد4 يناوُر بل عروقإا أنإاا ال ولن نقبل أن 
نساّلم تداز للرياض، وأن تدز ساتظلُّ مان الايَاَ اان وإىل الايَاَ ان 

وومه الايَاَ ان النقايف.
ندارف أنكم لان تخذلونا ولان تسال وا رؤوَل أطفالإا ونساائإا 

لا«الجها1يل الإكاحيل« َمن يتقربون إَلاى ربهم عرب ذبحإا!!.
وألنإاا ندرُف أن ليس مإكام الدموي وليس مإكام املفخخ إكرياً 
وليس مإكم من يفّجر اآلمإل وصوالً لسابدل حورية، إإحن نرالن 

عليكم حتى آخر رمل.
ونرالن عىل الايَاَ ان الكبري الساكن يف خلجات أنفسكم.

إنإا نسااَء تدز املدنيات من رأيإا كيف نهبت املقاولة بيوتَإا وكيف 
رّش1تإا ومدلتإا متارَل برشية نرُصُخ بكم اليو4 من قدر بيوتإا ك ا 

رصخت امرأة الد ورية باملدتصم.
قائالت:

واااميشإا.. وااالجانإا. 
أنتم رمالإا ورمال الله األَْحااَرار. 

املوّقدة أ1ناه رند األ1ي ل نقالً عن حرائر تدز وأَْحااَرارلا.

شعٌب تحت القصف 
ينعي شعوباً صامتة

أحلم حسن
الشادُب الايَاَ اإلُّ يقُف عىل أطالل بال1ه التل أنهكها التحالُف الدربل 

الغربل ويإظر إَلاى الوطن بدزة وكربياء، ُمرتديآ ش وَخ الدظ اء.
ندم شادب الايَاَ ان يُقصف ليلاه والإهار، ندم لو يغفو عىل أصوات 
الصواريخ ويصحو عىل شاالالت الدماء، ندم يشاالد الدماء والدمار عىل 
مدار السااعة مإذ ابتدأ الُداْدَوان، ندم يإا4 الليل إال يصحو يف الإهار ألنه 

قد امتزج مع ُركا4 مإزله.. 
ندم شادب الايَاَ ان صامد وص و1ه مصحاوب بالوعل لالتجاه نحو 
الجبهاات، ندم لو يدإع بأبإائه لسااحات الجها1، ندم شادب الايَاَ ان 
يتح ل الجوع، الدطش، ندم لو يبذل ُكّل ما لديه عىل ليئة قواإل للرمال 

يف الجبهات 1إاعاً عن الوطن، و1إاعاً عن الدين.. 
ندم شادب الايَاَ ان ال يأباه ملا يحدث له من القصاف والدمار، ومن 
القتال والظلم، من تكالب لقاوى الرش عليه، ال يأباه بالقإابل الدإقو1ية 
املحرمة 1ولياً التل يتلقالا من الُداْدَوان امُل ّول أمريكياً والذي ال يرحم.

شدب الايَاَ ان يدلم بأنه مظلو4، وبأنه عىل الحل، وبأنه ي ي وإل 
نهاج قرآنل يدلام بأنه مع الله ومتاوكٌل عىل الله وواثل باللاه، ولم يز1ه 
الُداْدَوان إال ثقة بالله وتوكالً عىل الله واط ئإاناً بالقرب من الله، لذا إهو 

عىل ثقة بأن الله مده.. 
الشدب الايَاَ اإل يديش حياته ولو يف حالة من السكيإة والط أنيإة 
رغم ذلك الضجيج الذي تصدره طائرات آل سدو1 ورغم أصوات الصواريخ 

واالنفجارات؛ ألنه مع الله وبالقرب من الله.
لذا إهو يقف وقفة اعزاز واإتخار، يقف بشا وخ وثبات، يقف بإظرة 

ثاقبة، ونََفس طويل، وصرب م يل. 
وألنه يُقصف ليل نهار إهو يإدل موَت الشادوب الدربية، وألنه يتلقى 
صوارياَخ طائارات الُداْدَوان إهو يبكل موَت الشادوب الدربيِة، الشادب 
الايَاَ اإال يسا ع أصاواَت القصاف يف ُكّل شارب من أرضاه ووطإه إال 
يإا4 خوإاً عىل الشادوب الدربية، لو يستقبُل شابابه ورماله يف مواكب 
زإاف تشاييدهم إيبتسام لهام ويُهإئهم؛ ألناه يدلم بأن اللاه ومالئكته 
قاد اساتقبلولم، ولكن عيونه ت تلائ بالحزن واأللم عىل شاباب ورمال 
الشادوب الدربيه إيإديهام بدمده وآلات قلبه، الشادب الايَاَ اإل يدلم 
بأنه سايُدإن يف أرضه بدزة وكرامه ولكإه يُفكر ويتسااءل: أين ساتُدإن 

الشدوب الدربيه؟؟!!!! 
ومضة: 

حيإ ا تدوُر الدائرُة عىل الشدوب الدربيِة لل سيذو1 الشدُب الايَاَ اإل 
تلاك األلوال عإها؟؟ أ4 أن 1ماَء أَبْإَاااء الايَاَ ان سات إع وصول الدائرِة 

عليها؟؟
أ4 أنهاا ال باد أن تاذوق ماا ارتضتاه للشادب الايَاَ اإال بص تهاا 

وسكونها؟؟ 

صراُخ وعويُل قوى العمالة واالرتهان للخارج!
أحمد ناصر الشريف

 
حيإ اا التقط مكاّوُن أَنَْصااار الله 
اللحظاَة املإاسابَة نخاراج الايَاَ اان 
وشادبها من الزاوية الضيقاة التل تم 
حرُشل اا إيها خالل الدقاو1 املاضية 
إفقادت الايَاَ اان 1وَرلاا الطبيدال 
والريا1ي يف املإطقة وأَْصبَااح شادبُها 
الدظيم يشاّكُل عالة عىل الغري رغم ما 
تختزناه أرُضه الطيبة من ثروات ولبَُه 
اللاه إيالا، ولكان أعاداَءُه مإدوه من 
اساتخرامها واالساتفا1ة مإهاا ومإع 
حتاى من بإاء 1ولتاه الوطإية الحدينة 
الذي ظل يحلُاااُم بها ويرإدها كشدار 
مإاذ أَْكنَااار مان نصاف قارن قامت 
قياماُة الخاارج املساتفيد مان بقااء 
الشادب الايَاَ اإل متخلفاً عن الركب 
وعاد4 مواكبته ملاا يشاهده الدالم من 
تطورات، ال سي ا بدد أن ض ن الخارج 
التال  السياساية  القاوى  أن  املتدخال 
أنشاألا يف الداخال الايَاَ اإل وإّصلها 
عىل مقال تدخالته لتقو4 بلدب الدور 
نيابًة عإه لخدمة مصالحه عىل حساب 
مصلحاة الشادب الايَاَ اإال الدليااء 
وإشالت أََمااااا4َ إَرا1َة الايَاَ اإيل يف 
مواَصلة سريلا يف الطريل الخطأ، ولو 
األمار الذي مدل لاذا الخاارج يتدّخُل 
مبارشًة، إشان ُعاْدَواناً سااإراً وظاملاً 
عاىل الايَاَ ان؛ بهادف إنقااذ ع الئه 
ومرتزقته والحؤول 1ون انتصار انَرا1َة 
الوطإياة الها1إاة إَلاى تحريار القرار 
السايايس الايَاَ اإال مان االرتهاان، 
ولكإه إشال لو اآلخر يف تحقيل لدإه 

الخبياث رغام اساتدانته بحلف رشير 
تبّوأت عىل ق ته امرباطوريات الساالح 

واملال واالعال4 ليوامهه 
الايَاَ اإال  الشادُب 
م نالً يف ميشه ولجانه 
ويقاوماه  الشادبية 
بشاجاعة غري مدهو1ة 
التال  الحاروب  ُكّل  يف 
شهدلا الدالم قاطبة.

لاذا  أثبات  وقاد 
الظالام عىل  الُدااْدَوان 
الايَاَ اان الاذي تقو1ه 
يف  وربيبتيهاا  أَمرياكا 
السادو1ية  املإطقاة 
وإرْسائيْل أن لذه القوى 

السياسايَة - التال اعت اد عليهاا ب ا 
تح له مان شادارات رناناة ظالرلا 
إيها الرح اة ويف باطإهاا الدذاب ظل 
الشادب الايَاَ اإل يكتوي بإارلا وما 
يازال - قد ت كن االعومااج مإها إَلاى 
1رماة أَْصبَاااح من الصداب عىل أي 
ُمصِلٍح أن يد ل عىل إصالح اعومامها 
أَْصبَااحت  واساتقامته، ولذلاك إقاد 
تشاّكل عىل الشادب الايَاَ اإال عبئاً 
ثقيالً يكا1 يخإقه وي إده من التإفس 
لوال أن اللَه سابحانه وتدااىل نظر إليه 
بدال الرح اة إساخر لاه مان ع ل 
عىل كشاف حقيقتهاا وإْساااَقاطها 
وإال لكان لذا الشادب قاد ذلب أ1راج 
الريااح.. وألن املجارََّب ال يجارب مارًة 
أُْخاااَرى بداد أن أثبت إشاله يف مرات 
عديدة إإن الوقت بات مإاساباً لتج يد 
انعاال4  وترسياح  الحزبياة  الحيااة 
املوّماه التل تقف وراءه وتسارّيه لذه 

السياسية بهدف  األحزاب والتإظي ات 
إثاارة الفتان وخلاط األوراق وإيجاا1 
أوسااط  يف  البلبلاة 
الايَاَ اإال  الشادب 
الواحاد لتد يل الرشخ 
وال  ساّلفاً..  املتساع 
ندتقاد أن بقااء لاذه 
األحازاب والتإظي اات 
الساحة  يف  السياساية 
وإعالمهاا  الوطإياة 
املوّمه عىل لذه الحالة 
التال نشاهدلا الياو4 
ساتكون إيها مصلحة 
الايَاَ اإال  للشادب 
مه اا تغإيإاا بالحرية 
والدي قراطية التل لم نحسن توظيفها 
وإن اا  الوطإياة  القضاياا  لخدماة 
ااة  ساخرنالا لخدماة قضاياا َخااصَّ
إاندكس لذا االستغالل اليء للحرية 
والدي قراطياة واالعال4 املوّمه من قبل 
األحازاب السياساية سالباً لياس عىل 
ُسا دة الايَاَ اان يف الخارج إحساب 
وإن اا عىل وضدهاا يف الداخال وإثارة 
األحقاا1 والضغائان بال الايَاَ اإيل 
وتحويل االختاالف بيإهم يف الرأي إَلاى 
عاداوٍة وبغضااء ضاد بدضهام، حتى 
صاار ُكّل طارف سايايس يت ارتُل يف 
خإدقاه ويإظار إَلاى َمان ال يتفل مع 
تومهاه وكأنه عادوُّه األساايس الذي 
يجب أن يقاومه ويفرغ نفَسه ملحاربته 
ب ختلف الوسائل ك ا لو حا1ث حالياً 
عىل السااحة الوطإية حيث ال تحسان 

لذه القوى سوى الرصاخ والدويل.
وذلاك بخاالف تدامال اآلخرين مع 

بدضهم من حولإاا وتحديداً يف إضائإا 
األإريقال الذيان يجادون متَّساداً من 
الحك ة ومن الوقت السرت1ا1 أنفاسهم 
وعاإيتهام ويداو1وا إَلااى ساكيإتهم 
ووإاقهم بالرغام م ا يومد بيإهم من 
حاروب ورصاعاات إثإياة واإرتاقاات 
1يإياة وت ايُز قبايل.. ولكإهام أَْكنَاار 
حك ًة مإا وأقرُب إَلااى الدقالنية وإىل 
م ارساة السياسة املفيدة التل تحفظ 
وحدتهم وتبقل عىل حبل الو1 موصوالً 

إي ا بيإهم حتى ال يإقطع.. 
ولو توقفإاا قليالً أََماااا4 ما يجري 
يف الايَاَ اان اليو4 من أحاداث وصلت 
تُها إوق ما يتصاّوُره عقل، وكذلك  حدَّ
ما يشهده الايَاَ اإيون من وضع تز1ا1 
تدقيداتاه وتفرُّعاته ت اد1اً لومدنا أن 
الترصإاِت غريَ الوطإية والالمساؤولة 
السياساية  القاوى  بهاا  تقاو4ُ  التال 
ب ختلاف تومهاتها الفكرياة لل من 
تسابب يف إيجاا1 لذا الوضاع؛ ألنها لم 
تتح ل مساؤوليتها ك ا يجب ولم تِف 
بتدهداتهاا ووعو1لا التل قطدتها عىل 
نفساها يف برامجها السياسية للشدب 
الايَاَ اإل والتل 1َائ ااً ما تؤكُد عليها 
يف ُكّل بياناتهاا الصاا1رة عإهاا حياث 
تقوُل إيها كالماً م ياالً ورائداً ولكإه 
يتإاقض مع ما تقو4 به من أإدال غري 
مدركاة أن من املباا1ئَ الدظي ة للدين 
الإفس  الحإيف محاَسابَة  انْساااَلمل 
كواماب رشعال، والدليُل قولاه تداىل: 
)إن اللاه ال يغرّي ما بقاو4 حتى يغرّيوا 

ما بأنفسهم(

 سليمان عويدين الغولي 
أنا من ع ران عد1 ساكان محاإظتال أَْكنَااُر من 
ملياون نسا ة، أُإتخر باأن من محاإظتال عرشات 
اآلالف من املقاتلل الذين انطلقوا مع الجيش واللجان 
الشادبية للدإااع عان الوطان ومواَمهاة الُدااْدَوان 

السدو1ي األَمريكل ومرتزقته.
لكن لألساف لإالك أَيْاضااً مرتزقة من محاإظتل 

ولم ُكنْااار أيضاً.
لل تدلم أن عد1 املرتزقة الذين يقاتلون يف صفوف 
الُدااْدَوان مان محاإظتال ع اران أَْكنَااار مان أية 
محاإظة أُْخااَرى أَْكنَاار حتى من محاإظة تدز التل 

يبلغ عد1 سكانها أَْكنَاار من 5 ماليل..! 
باللجإاة  املرتبطال  أن عاد1َ  أَيْاضااً  تدلام  لال 
اااة السادو1ية لارشاء الد الء من مشاايخ  الَخااصَّ
محاإظتال ع ران أَْكنَاار من املرتبطل من مشاايخ 

ونخب تدز..! 

كإت 1َائ اً أشدر بانحراج؛ ألن أَبْااَرز ع الِء الإفط 
وأذناباه مان محاإظتل ع اران كإت أمقات ارتباَط 
ااة..  أَْغااَلاب املشايخ يف محاإظتل باللجإة الَخااصَّ
وكإات أرى يف تداز الإ اوذج الوطإال الاذي يجب أن 
يقتادى باه إفيهاا الكناري مان الوطإيال وحركات 

اليسار.. 
الياو4 يف محاإظتل ع ران تغارّيت بدض مواقف 
ااة والجيل النانل  مان كان مرتبطاً باللجإاة الَخااصَّ
مان املشاايخ الذيان كان آلبائهام ارتبااط باللجإاة 
اااة خرج مان ملباب الد الاة وانضم إَلاى  الَخااصَّ

صفوف املرشوع الوطإل.. 
والياو4 أَيْاضاً يف تدز خرج بداض أَبْإَااء الوطإيل 
الذيان كان آباؤلام مإالضال للرمدية السادو1ية 
خرماوا من مظلاة املرشوع الوطإل مارشوع آبائهم 
وتطوعاوا يف صفاوق الد الاة واالرتازاق للرمدياة 

السدو1ية.. 
لهاذا أت إاى أن نُادِرَك أنَّ يف ُكّل محاإظة وطإيل 

و1ون ذلاك وأن يف ُكلِّ محاإظة ع الء ومرتزقة وأَْكرَب 
من ذلك.

ال تدّ  وا عىل تدز وال تإجروا إَلاى مربع املإاطقية، 
إفل تداز أَْحااَرار ورشإاء إيهاا 21 مديرية مإها 3 
إقط من ساقطت يف مستإقع الد الة واالرتزاق وع1 
مديرية ال زالت يف خإدق الوطن وتشارك بقية املإاطل 

يف رإد الجبهات باملقاتلل.
والياو4 مَلن ال يدلام %70 من املقاتلال يف صفوق 
الجيش واللجان الشادبية يف مبهة تدز لم من أَبْإَااء 
تدز نفساها، وماا حصل باألماس لو تقد4 بسايط 
لل رتزقة يف شاارعل من شاوارع تداز، والحرب كر 
وإر، وستسا دون خاالل األَيّا4 القا1ماة أخباراً عن 

تقد4ُّ الجيش واللجان واندحار املرتزقة.. 
وأماا ما حصل من قتل وساْحاٍل لل دنيل من قبِل 
املرتزقاة إسايدو1 عليهم وسايذوقون وبااَل أمرلم 
ويإدكاس عليهام ب زياٍد من الساخط الشادبل بل 

أَبْإَااء تدز.

 أحلم عبدالكافي 
ما الذي يحدث يف تدز بحل الس اء.. 
ما لذا الذي نسا ع ونارى يا ألل تدز.. 
لل يدد لذا انتصااراً؟، ولل تدترب لذه 

حرباً. 
أين لل إنَْساااانية البارش؟، أ4 أين 
لل مدالم ومالمح الفطرة السلي ة؟. 

أال تدركاون ياا ألاَل تداز إَلااى أي 
مإزلل خطري ساتهوي تدز بفدل مرائم 

املقاومة؟ 
ياا مان تصّ اون آذانكام وتقهرون 
إنَْساااانيتكم برؤيتكام ألشاالء البرش 
مان  ياا  ملشااعركم.  تحارك  1ون اا 
تتصاورون بجاناب الجناث املرتامية يف 
شاوارعكم ويف حاراتكام بكل بسااطة 
وانحطااط، ياا مان ساقطتم يف وحال 
الوحشاية ووصلتام إَلااى أقى حدو1 

املسخ يف تكويإاتكم الفطرية. 

أال تدل اون كم أنتم تائهون يف بحور 
الضياع والتجهيل.. كم أنتم بائساون يف 

ألداإكم  ويف  مإطقكام 
ويف تومهاتكم.. لم يتبَل 
النقاإة ساوى  من تدز 
رائحاة الاد4 والخياناة 
ُكّل  ياا  والساقوط.. 
ُكّل مامد  صامات وياا 
وياا ُكّل ميات املشااعر 
ال أخاطبكام من ضدف 
مإل أو ذلة أو انكساار 
حاىش لله؟ بل أخاطبكم 
الص او1  بااب  مان 
مصااب  عاىل  والصارب 
الوطان، أخاطبكام من 

باب تكًشاف وإضح سواكإكم ومداخل 
نفسياتكم التل باعت نفَسها للشيطان 
وتر1ت إَلاى مستوى الطغيان و ارتهإت 

لطواغيت الجري ة والرذيلة. 
لاذا لاو أنتم ولاذه لال ألداإكم 

ولاذا لاو مإطقكام ولاذا لاو غاية 
مرا1كم.. إشااعة الفتان ونرش الخراب 
وإثارة الفوىض وتدمري 
تدز لو لدإكم وسحل 
والهادوء  الج اال 
وتلويث الهواء والومو1 
والإقاء  الطياب  ومحو 
أنتام  مطلبكام..  عاز 
تداز  باسام  تقاتلاون 
نرشتام  تداز  لفإااء 
و  والحصاار  الجاوع 
والدمار،  البؤل  زرعتم 
والياة  أعذاركام 
ومرائ كام واضحاة.. 
خطركم كباري وعاركم 
أَْكارَب أنتم اعاداء الوطن واننَْساااانية 
والومو1 أنتم تساتهدإون تدز وصإداء 
وعدن وإب وحرضموت بُقبح أسلوبكم 
وسوء نياتكم وخبث نفسياتكم و1ناءة 

أط اعكم. 

اآلمإال  تساتهدإون  َمان  ياا 
واملسااكن  الحاارات  وتقتح اون 
وتقتلاون الإسااء وتروعاون األطفال 
الرمال وتسحلون األشالء..  وتصلبون 
وخارس  مإطقكام،  وخااب  خبتام 
وساقط إَلُهكام و قائدكام وم ولكام 
إَلااى  أنتام  ومحرككام،  ومسارًيكم 
التأرياخ  أقارب وإىل مزبلاة  الهاوياة 
أرسع ألنكم بأإدالكم وأقوالكم أبشاع 
وبأسااليبكم أخدع وأوضع.. إلتدل وا 
أن اللاَه لان يارىض ياا َمان تحاربون 
أعدائاه،  ماع  وتتحالفاون  تداليَ اه 
إالددالاة واملظلومياة وآلاات النكاىل 
وأنال الجرحاى لال قضيتاه إكيف 
أنتم بقضيِة مبار السا اوات واألرض 
قالار الظل اة واملساتكربين وقاصم 
ظهاور الجبارين، حت اً سايدلُم الذين 
ظل وا أي مإقلب سيإقلبون، وحسبإا 
اللاه وندم الوكيال، وال ُعاْدَواَن إال عىل 

الظاملل، وال نامت أعل الجبإاء.

الصرخة ضد املناطقية 

ما الذي يحدث؟ هل تعز تنتحر؟! 
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إدالً اآلن تجلت األشاياء بشاكل عجيب، برز الدارب أما4 اليهو1 
مستسال ل عامزين، اساتطاع اليهاو1 أنه ليس إقاط أن يقهرونا 
عساكرياً بل أن يقهرونا اقتصا1ياً وثقاإياً وإعالمياً, ويف كل مختلف 
املجاالت، قهروا لذه األمة ولم مج وعة بسيطة، مج وعة بسيطة، 
استطاعوا أن يقهروا لذه األمة، استطاعوا حتى أن يصإدوا ثقاإتإا، 
أن يصإداوا حتى الارأي الدا4 1اخل لذه البلدان الدربية. اساتطاعوا 
أن يجدلونا نساكت عن كل ات لل مؤثرة عليهم، إتساكت عإها كل 

وسائلإا انعالمية، استطاعوا بأساليب رليبة مداً.
واليهاو1 يفه اون مداً أنهم قاد قضوا عىل لذه األماة, وحط وا 
لياكل لذه األمة، ترالم يرضبون ك ا يشااءون يف أي موقع يف البال1 
الدربياة، يرضباون 1اخل إلساطل ك ا يريادون، وحتاى وإن كان 
زع ااء الدرب مجت دال يف أي عاص ة من عواص هام، وعىل مرأى 
ومسا ع من مامدة الادول الدربية، وعىل مرأى مان مجلس األمن, 
وعىل مرأى ومسا ع من مإظ ة األمم املتحادة، خيلِّ عإك أولئك, عىل 

مرأى ومس ع من زع اء الدرب وشدوبها.
ال يخاإاون الدرب حتاى أثإاء امت اع زع ااء الدرب، ال يخاإون 
املسال ل م يدااً حتى أثإااء امت اع زع ااء املسال ل، ال يخاإون 
يرضبون ويشاتغلون، ال تس ع بأن إرسائيل أعلإت حالة الطوارئ أو 
أنهم رإدوا الرشاشاات املضا1ة للطائرات إوق أسطح املإازل أو .. أو 
.. تحساباً ألي يشء مان قبل الدرب عإد امت ااع زع ائهم يف الدوحة 
أو يف أي مإطقاة أخرى .. ملااذا؟ ألنهم قد عرإوا وإه وا أن لذه األمة 

قد قضوا عليها، وإدالً قضوا عليها، لكن بواسطة من؟ بواسطة من؟ 
بواسطة زع ائها 1ولها الغبية.

وأقول وأؤكاد إنها غبية إدال وعامزة إدالً عان أن توامه اليهو1 
حتاى يف املجاال انعالمال وحاده، كام ي لاك الدارب مان محطات 
التلفزياون والقإوات الفضائية؟ لل اساتطاعوا أن يخلقوا رأياً عاملياً 

مضا1اً نرسائيل؟ ال.

الشهيد القائد

دّمر اليهود العرب اقتصادياً وثقافياً وإعالمياً بواسطة زعمائهم

 ملزمة األسبوع : الثقافة القرآنية                   )الجزء الثاني(
القرآُن كله قوة وعزة وشرف ورؤى صحيحة تعطي َمن يسريون على نهجه أن يكونوا 

بمستوى أن يضربوا أعداَء اهلل كيفما كانوا وكيفما كانت قوتهم
  -  خاص

أوضحإاا يف الجازء األول من محارضة 
السايد حسال الحوثل بدإاوان )النقاإة 
القرآنياة( أنه يجاب أن يكون ل إا لو أن 
نتدلم القارآن الكريم، وأن تكاون ثقاإتإا 
قرآنياة، وعإوان حركتإا قرآنيااً وأن تدور 

ُكّل مجاالتإا حول ثقاإة القرآن.
ك ا أشاار إيها إىل وضاع األمة الدربية 
الياو4 مؤساف، وأنها ليس لديهاا رؤية يف 
السااحة وال يومد لها موقف تجاه أمريكا 
ائيْال والجرائام التال ترتكاب بحل  وإرْسَ
ائيْل يسوقون  الفلسطيإيل، مدترباً أن إرْسَ
الدرب إىل تإازالت وتقديم استساال4 حتى 

بقيت األمة كلها مستسل ة.
ويف لاذا الجازء مان نفاس املحارضة 
يتحادث الشاهيد القائاد عان الكناري من 
الصفات واملبا1ئ والقيم التل إطر الإال 

عليهاا، والتال نجاد أن 
اللاه سابحانه يخاطب 
عبا1ه املؤمإال يف كنري 
بااللتازا4  اآلياات  مان 
بها نجُدلاا مفقو1ًة يف 
القرآَن  وكأن  املجت اع، 
يتحدث عان نوعية من 
الإال ليست مومو1ة.

السيد حسل  ويشري 
الحالاة  إىل  الحوثال 
التال يديشاها الج يع 
مان الإال ولال حالة 
للإفاس، حيث  الخاداع 
اننْاَسااان  يخاطاب 
أن  يرياد  بأناه  نفساه 
يدرف ما لاه وما عليه، 
أن  ت امااً  ويتجالال 

م اا أومبه الله عليه ووماه له أن يت تع 
بتلك املواصفات التال ذكرلا الله ألوليائه 
واملؤمإل مان عبا1ه يف القرآن الكريم؛ ألن 
الجإاة أعدت ملن؟ أعادت لل ؤمإل، أعدت 
لل تقال، أعدت ألولياء الله، الدزة يف الدنيا 
أعادت لل ؤمإال }َوِللَِّه اْلِدازَُّة َوِلَرُساولِِه 
ع(  اآلياة  )املإاإقاون: مان  َوِلْلُ ْؤِمِإاَل{ 
الرإداة، الارشف، القاوة، الت كال لاو 
لل ؤمإل. ويف اآلخرة الحساب اليسري ملن؟ 
ألولياء الله، األمن ألولياء الله }أاَل إِنَّ أَْوِليَاَء 
اللَّاِه ال َخْوٌف َعَليِْهْم َوال ُلْم يَْحَزنُوَن الَِّذيَن 
آَمإُاوا{ ألم يقل لكذا؟ }الَِّذيَن آَمإُوا َوَكانُوا 

يَتَُّقوَن{ )يونس: 62(.
أن  الحوثال  حسال  السايد  ويارى 
اننْاَساان عإدما يقرأ القرآن يجد أن بيإه 
وبل تلك املواصفات التل عرضها الله عن 
أوليائاه عن املؤمإل عن املتقال، أن بيإه 
وبيإها مسااإات، إإناه ي يش عىل طريل 
لل غاري الطريل التل رسا ت لل ؤمإل، 
وتاؤ1ي باك إىل غاية لل غاري الغاية التل 
تؤ1ي إليها السبيل التل ُرس ت لل ؤمإل.
السايد  عليهاا  يجياب  وبتسااؤالت 
حسال الحوثل يوضح من خاللها طريل 

املؤمإال، وأيان اتجالهام، إيقاول: أين 
يسري املؤمإون؟ أليسوا يسريون إىل الجإة، 
يكون حساابهم يسارياً، يُبدناون إرحل 
يو4 القيامة آمإل، ويسااقون مكرمل إىل 

الجإة.
ويخاطب السايد حسال الحوثال ُكّل 
إنْاَساان: لل تإتظر أن تحرش كاملؤمإل؟ 
وأن تدخال الجإاة كاملؤمإال؟، وأنات ال 
تحااول أن تتحاىل بهاذه الصفاات التال 

ذكرلا القرآن الكريم لل ؤمإل ال.
وإي اا يتدلال باألَْعاَ اال التال يقو4 
بهاا البداض ولل تخاد4 الباطال تحدث 
الشاهيد القائاد محاذراً إقاال: القضياة 
أساوأ من لذه، مان مانب آخر أساوأ؛ إذا 
لم يكن اننْاَسااان الذي يإطلال للتدليم، 
الذي يح ل اسام )مسالم( إذا لام يإطلل 
وإل املواصفات القرآنياة التل أرا1لا الله 
لإلنْاَساان املسلم إإنه سيكون من يخد4 
يف حياته الباطل أَْكانَار 
م ا يخد4 الحل، يخد4 
الباطل حتى وإن ح ل 
عل ااً، خاصاة إذا كان 

باطل وراءه يهو1.
وتحذيراً من خطورة 
اليهاو1 وخبنهام يؤكد 
الحوثل  حسال  السيد 
اليهاو1 يساتطيدوا  أن 
عل ااء  وا  يَُساريِّ أن 
لخدمتهام، أن يساريوا 
عبّا1 لخدمتهام، إذا لم 
يدو1 إىل القرآن ونتنقف 
ب دإاى  بنقاإتاه 
صحيح وبشاكل ما1.. 
يُسرّيوا  أن  يساتطيدوا 
إنْاَساااناً يتدباد ليلاه 

يُسرّيوه يخدمهم، عاِلم يخدمهم.
وأضااف: قاد تتدلام وتتخارج وتخد4 
اليهاو1 مان حيث ال تشادر، مان حيث ال 
تشادر؛ ألنك حيإئٍذ ال تت تع بحك ة، ليس 
لديك رؤية حكي اة، ال تت تع باملواصفات 
اني انياة، املواصفاات التال ذكرلاا الله 
ألوليائاه يف القرآن الكريام، التل ت إحهم 
القوة، وت إحهم الحك ة، وت إحهم زكاء 
الإفس، إارتىض وأنت تح ل القرآن، ولذا 
من أساوأ األشاياء، ومان أعظم األشاياء 
إساءة إىل القرآن وإىل الله أن تح ل القرآن 
الكريام، أن تتدلام القارآن الكريام وتُدّلم 
القارآن الكريام ويف نفاس الوقات تبادو 
إنْاَساااناً لزياالً، ضديفااً يف مواقفك من 

أعداء الله.
ويف ذات الساياق يحرص السيد حسل 
الحوثال عىل إرشاا1 املجت ع وكاذا األمة 
الدربية وانْسااااَلمية بالداو1ة إىل القرآن 
الكريم مشارياً إىل أنه: كلاه قوة، كله عزة، 
كلاه رشف، كلاه رؤى صحيحاة وحلاول 
صحيحة تدطل ُكّل من يسريون عىل نهجه 
أن يكونوا ب ساتوى أن يرضبوا أعداء الله 

كيف ا كانوا وكيف ا كانت قوتهم.

وأضااف: الاذي يح ال القارآن الكريم 
وال يتنقف بنقاإتاه - وإن كان يتلوه ليله 
ونهااره - لو من سايكون يف الواقع م ن 
نبذوا كتاب الله وراء ظهورلم، وسرتى أن 
الشخص الذي يح ل القرآن وتراه ضديفاً 
يف مواقفه من أعداء الله، ضديفاً يف رؤيته 
للحل الذي يهدي إلياه القرآن إاعرف بأنه 
ب دازل عان القارآن الكريام، وبدياد عن 
القارآن الكريم، وأنه ييء إىل القرآن، وأنه 
يف نفاس الوقات سايدكس وضديته لذه 
املرت1ياة وضدفه عاىل اآلخريان، إيصبُح 
قادوة لآلخرين يف ضدفه بدالً من أن يكون 
قدوة لآلخرين - ولو يح ل القرآن الكريم 

- يف قوته.
ويف ذات املوضوع يدو1 السايد حسال 
الحوثال ليؤكاد أنه يجب عليإاا أن: نتدلم 
القرآن الكريم، وأن نتنقف بنقاإته، مشرياً 
إىل أن القارآن الكريم سايجدلإا ساإدرف 
كيف نقيّم اآلخرين، ندرف أن لذا مواقفه 
قرآنياة ومإساج ة مع القارآن، أن لذا - 
مه اا كان شاكله، مه ا كانات عبا1ته، 
مه ا كان ي تلك من كتب - يبدو وضديته 
غري مإسج ة مع القرآن الكريم، رؤاه غري 

مإسج ة مع القرآن الكريم.
ويوضح السيد حسل الحوثل سبب أن 
بدض املواقف غري مإساج ة ماع القرآن 
الكريم ألناه: يف الوقت الاذي يقول القرآن 
الكريام للإال يحنهم عىل الجها1، يحنهم 
عاىل الوحادة عىل األخاوة عاىل اننفاق يف 
سبيل الله، عىل أن يبيدوا أنفسهم من الله 
عىل أن يأمروا باملدروف ويإهوا عن املإكر، 
ويأمرلام باأن يقاتلوا أعاداء اللاه، تجد 
كالمه - واملسابحة يف ياده -]مالإا حامة 
وأإضل للإال يسكتوا، وقد يكلفوا الإال 
عاىل نفوساهم... [، كال4 من لاذا الإوع، 
لذا ال ي كن أن يكون مإسج اً مع القرآن 

الكريم.
ويحذر السيد حسل الحوثل من بدض 
املواقف التل قد يتخذلا البدض ولل غري 
مإسج ة مع القرآن الكريم بأنها ستؤ1ي 
باملجت اع إىل أن يصبح ضحية لكنري م ن 

يح لون عل اً.
وبالتاايل يارى السايد حسال أناه من 
الارضوري أن ي إاح الج ياع مقايياس 
قرآنية يساتطيع من خاللهاا أن ندرف ما 
لال املواقف الصحيحة، ومان الذي تدترب 
مواقفه صحيحة، وحركتاه قرآنية، يجب 
أن نرمع إىل القرآن الكريم إإساتفيد مإه 
كياف نكون حك اء يف رؤيتإاا، يف تقيي إا 
ألنفساإا أوالً، ويف تقيي إاا لآلخريان من 
حولإا، ويف مدرإتإا ملاا يدبره أعداؤنا، ويف 
مدرإتإا ملا لو الحل يف موامهة أعدائإا.

وإي اا يتدلل ب ن يجدل من الساكوت 
املطلال ك وقاف حكيام يف موامهة أعداء 
الله تحدث السيد حسل الحوثل أن القرآن 
لم يقد4 الساكوت موقفااً حكي اً.. ال، قد 
يُوّمه ب رحلة مديإة: اعف واصفح، لفرتة 
مديإة، وأنت تشتغل يف نفس الوقت، تد ل 

ْلهم يف املوقف  ال تتوقاف إطالقاً، إقاط أمِّ
لذا، ولم ضداف، لم ال يشكلون خطورة 
بالغاة، ال تإشاغل بهام آناً، يف لاذا الحال 
ويف نفاس الوقت أنات تد ل، أنات تهيئ، 
ا وعلإاً مواقف  ا، رسًّ أنات تجهز علإااً ورسًّ
واضحة، ألنه يَاِر1 يف القرآن الكريم أحياناً 
عباارات مان لاذه: }َإاْعُفاوا َواْصَفُحاوا 
َحتَّاى يَأِْتاَل اللَّاُه ِبأَْماِرِه إِنَّ اللََّه َعاىَل ُكّل 
ٍء َقِدياٌر{ )البقرة: مان اآلية 109( ماذا  يَشْ
يدإل حتى يأتل الله بأمره؟. ولل الرسول 
سايدفو ويصفح ويوِقف ُكّل يشء، أ4 أنه 
كان يإطلل ويتَاَحاّرك باست رار؟ يإطلل 
ويتَاَحاّرك باست رار، إن ا رب ا لذا املوقف 
املإطلال مان مانب لاؤالء األعاداء يهو1 
مديإال ال زالاوا مساتضدفل، موقفهم 
قاد يكون غري خطري يف ذلاك الزمن، قبيلة 
مديإة خّليهم ال تإشاغل بهم، ال تؤاخذلم 
عاىل لذا إتغارق أنت يف االنشاغال بهؤالء 

لحالهم، يإطلل يف الد ل 
الداا4، ويف بإاء مجت ع 
قاوي، ويف بإااء 1ولاة، 
ويف بإاء أماة، لإاك أَمُر 
اللاه يف األخري يساتطيع 
أن يرضب لاؤالء إذا لم 
يقفوا عإد حدو1لم، إذا 
لام يهاَدءوا، إذا ما ظلوا 
يحيكاوا املؤامارات ضد 
الإبال وضد انْسااااَل4. 
القارآن  يف  ياأِت  لام 
بالساكوت  توميهاات 
يتبإاى  ومان  املطلال. 
ثقاإة غري ثقاإة القرآن 
لو نفسه من يجهل الله 

سبحانه وتداىل.
السايد  ويتحادث 

حسال الحوثل أن مان ألام املواضيع يف 
القارآن الكريام لاو تركيزه الكباري إي ا 
يتدلل ب درإة الله سبحانه وتداىل، مدرإة 
الله أإضل وألم وأعظم مصدر ملدرإة الله 
لو القرآن الكريام، القرآن الكريم ي إحك 
ثقاة بالله، وتدور مدارإه إي ا يقدمه من 
مدرإة عن الله سابحانه وتداىل بالشاكل 
الذي يرسخ لدى اننْاَساان شدوراً بدظ ة 
الله وحباً للاه، ويف نفس الوقت ثقة قوية 
بالله، لذه النقة ليسات كتلاك النقة التل 
تحصال عإد اننْاَسااان إذا ماا أَْصبَاح يف 
حامة إىل يشء.. مريض أَْو مده مريض أَْو 
اإتقر إىل حامة مديإة، ولو ال ي لك أموال 
إيصباح لديه حالاة من الرماوع إىل الله، 
َوقد يدعو الله بإخالص، لذه الحالة كانت 
تحصل تقريبااً لل رشكال يف البحر؛ إإذا 
ما خشاوا من الغرق }1ََعاُوا اللََّه ُمْخِلِصَل 
يَن َلاِ�ْ أَنَْجيْتَإَا ِمْن َلِذِه َلإَُكونَنَّ ِمَن  َلُه الدِّ

اِكِريَن{ )يونس: من اآلية 22(. الشَّ
ويإباه السايد حسال الحوثال إىل أن 
النقة بالله تإطلل ثقة واعية، ليسات ثقة 
ع ياء؛ ألن الله سابحانه وتداىل يف القرآن 
الكريام - ولو يتحدث عان أوليائه - ذكر 

أنهام كيف كانوا يإطلقون عىل أََساااال 
النقاة به، وذكار يف القرآن كياف أنه كان 
ي إحهام الرعاية ألنهم كاناوا ينقون به: 
}يَاا أَيَُّها الَِّذياَن آَمإُاوا اذُْكُروا ِنْدَ اَت اللَِّه 
َعَليُْكْم إِذْ َلمَّ َقْو4ٌ أَْن يَبُْسُطوا إَِليُْكْم أَيِْديَُهْم 
َإَكفَّ أَيِْديَُهْم َعإُْكْم{ )املائدة: من اآلية 11( 

إكف أيديهم عإكم.
وأضااف: كم ذكار يف القارآن الكريم.. 
كام ذكر مان أمنلاة كنارية ماداً توضح 
لإلنْاَسااان كيف أنه يرعاى أولياَءه الذين 
ينقاون به، كيف أناه يداإاع عإهم، كيف 
أناه يؤيدلم، كيف أنه يإرصلام، ألم يقل 
عان تلك املج وعة التل َخلُصت من اآلالف 
ائيْل - يف قضية طالوت  املؤلفة من بإل إرْسَ
ومالاوت - بداد أن رشب الكنري من الإهر 
إبقل مج وعة بسيطة، قال بدضهم: }ال 
َطاَقَة َلإَا اْليَْو4َ ِبَجالُوَت َوُمإُو1ِِه َقاَل الَِّذيَن 
يَُظإُّوَن أَنَُّهْم ُمالُقو اللَِّه{ )البقرة: من اآلية 
9ل2( مؤمإون واثقون 
باللاه، يديشاون حالة 
اللاه  سايطرة  مان 
عاىل مشااعرلم، الله 
مشااعرلم  يف  حال 
قالاوا  نفوساهم،  يف 
ِإئٍَة  ِماْن  مااذا؟ }َكاْم 
َقِليَلاٍة َغَلبَْت ِإئًَة َكِنريًَة 
َمَع  َواللَّاُه  اللَّاِه  ِباِإذِْن 
مااذا  اِبِرياَن{،  الصَّ
كياف  بداد؟  حصال 
ِبِإذِْن  }َإَهَزُموُلْم  قال؟ 
اللَِّه{ )البقرة: من اآلية 
251( َإَهَزُموُلاْم ِبِإذِْن 

اللَِّه.
قضية  عان  يتحدث 
عى ماوىس، الحظوا 
ي تلاك  ال  الاذي  الفقاري  الرمال  ماوىس 
األسالحة التال كانات لادى إرعاون، ال 
ي تلاك الجيش الذي كان لادى إرعون، يف 
يده عاى، ولو متجه إىل مارص بزومته 
وأغإاماه ومواشايه، قاال لاه: }َوَماا ِتْلَك 
ِبيَِ يِإاَك يَا ُماوىَس َقاَل ِلَل َعَصااَي أَتََوكَّأُ 
َعَليَْهاا َوأَُلشُّ ِبَها َعاىَل َغإَِ ل{ )طه: ع1( 
ليس لها 1ور أَْكانَار من لذا - إي ا أرى - 
الله أرا1 أن يجدل من تلك الدى قوة، قوة 

ترعب إرعون وقومه.
إ ان ينل بالله، من ينقاون بالله، إذا 
ماا بلغ الإاال إىل 1رمة الوثاوق القوي 
بالله سابحانه وتداىل إإنه من سايجدل 
ذاَت  إاعلياة،  ذات  البسايطة  األشاياء 
إاعلياة كبرية، عى موىس كانت ترعب 
إرعاون، كانت تتحاول إىل حيّاة، كانت 
تُرعاب آل إرعون م يداً، قضت عىل ُكّل 
ذلاك انإك، عاىل ُكّل ما ع له الساحرة، 
أوحاى الله إليه أَْن يْلاِل َعَصاه }َإِإذَا ِلَل 
تَْلَقُف َماا يَأِْإُكوَن{ )األعاراف: من اآلية 
117( تلته اه م يداً، وقضات عىل ُكّل 
تلك الحباال والِدِصّ التل كان يخيل إليه 

من سحرلم أنها تسدى.

 الذي يحمل القرآن 
وتراه ضعيفًا في 

مواقفه من أعداء 
اهلل، ضعيفًا في رؤيته 
فاعرف بأنه بمعزل عن 
القرآن وبعيٌد عنه وأنه 

يسيُء إلى القرآن

 أفضل وأهم 
وأعظم مصدر لمعرفة 
اهلل هو القرآن الكريم 

يقدم معرفَة اهلل 
بالشكل الذي يرّسخ 

لدى اإلْنـَسـان شعورًا 
بعظمِة اهلل وُحبًا هلل 

وثقة قوية باهلل
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ما زلُت حيَّاً - ألُف شكٍر للمصادفِة السعيدة
يبذل الرؤساء جهداً عند أمريكا لتُْفِرَج عن مياه الشرِب

كيف سنغسل املوتى؟
ويسأل صاحبي : وإذا استجابت للضغوِط فهل سيفر 

موتنا
عن :

دولٍة...

أَم خيمٍة؟
قلُت : انتظْر ! ال فرق بني الرايتنْي

قلت : انتظر حتى تصب الطائراُت جحيمها!
يا فجَر )بيروَت( الطويال

ْل قليال َعجِّ
ْل ألعرَف جيِّداً: َعجِّ

إن كنُت حيَّاً أم قتيال.

ما زلت
حيًا!

محمود درويش

برنامج رجال اهلل
املقرر ألسبوعني :
من ل م ا1النانل
إىل 19 م ا1 النانل

عارش  الخاماس  الادرل  ملزماة   -
مدرإة الله )وعده ووعيده(.

- ملزمة أقم الصالة لذكري.

إطاللة الحق    )أبيات مختارة(
 إلى سيد المقاومة ، ونصير المستضعفين: 

سماحة  السيد/ حسن نصراهلل

معاذ الجنيد
ت������دن������و ال������س������م������اءُ وأن��������������َت ت���خ���ت���ط���ُب

ال���ّس���ح���ب وت������رت������وي   ، إل�����ي�����َك  تُ����ص����غ����ي 
ع�������������زٌّ ح������س������ي������ن������يٌّ ُع����������رف����������ت ب�������ِه

م�������ن ج�������������ّدَك املُ������خ������ت������ار ُم�����ك�����تَ�����َس�����ُب
م�������ا دم������������َت ب�����ع�����د ال������ل������ه ت����ن����ُص����رن����ا

ف����ل����ت����ص����م����ِت ال������دن������ي������ا وحت�����ت�����ِج�����ُب
أس����ل����ح����ٍة دون  خ������ط������اب������َك  تُ�����ل�����ق�����ي 

وُم�������ث�������ل�������ُث ال�������ُط�������غ�������ي�������اِن ي�����رت�����ع�����ُب
تُ�����ل�����ق�����ي ح���������روف���������َك م��������ن م���ن���ص���ت���ه���ا

وال�������ُرتَ�������ُب  ، ال������ه������ام������اُت  ف������تُ������زل������َزُل 
ك���������لُّ ال��������وج��������وه ب����ح����رب����ن����ا ان���ك���ش���ف���ت

وب������ن������ور وج������ه������َك ت���ن���ج���ل���ي احُل������ُج������ُب
ب���������رزت  ، ع�������ل�������وي�������ٌة   ، إط����������الل����������ٌة 

وال�������ُه�������ُدُب  ، ال����س����م����ُع  إل����ي����ه����ا  ي���س���م���و 
ب�������احل�������ق ح�����������زب ال�������ل�������ه ُم�����ن�����ب�����ع�����ٌث

�����ه�����م ُص�����ل�����ب�����وا واألدع�������������ي�������������اءُ ب�����غ�����يِّ
ل����ن����ا إن  األح����������������������رار  س�������ي�������د  ي����������ا 

ع�����ش�����ق�����اً إل����������ى م������ع������ن������اَك ي����ن����ج����ذُب
ب�����خ�����ط�����اب�����َك اش��������ت��������دت س�����واع�����دن�����ا

وال����ت����ع����ُب  ، ال����ص����ب����ُر  ف����ي����ك  وارت��������������اَح 
ب����������َك أن�������������َت أوج���������زن���������ا م����الح����م����ن����ا

وص�������م�������ود م�������ن ب�����ال�����ل�����ه ق�������د وث�����ب�����وا
ه���ن���ا ال���������ن���������ازف���������ات  ال����������دم����������اء  إن 

ح�����م�����ل�����ت�����َك ح�������ب�������اً وه����������ي ت����ن����س����ك����ُب
ل������ب������ي������ك ن�������ص�������ر ال��������ل��������ه ي����ش����ع����ل����ه����ا

األدُب ويُ��������زه��������ُر   ، ال��������وف��������اءُ  ف����ي����ن����ا 
ِه��������ب��������ٌة م��������ن ال������رح������م������ن أن������������َت ل���ن���ا

م������������اذا ع�����س�����ى أق������الم������ن������ا ت�������ِه�������ُب ؟
ف��ق��د  ، ف����ي����ك  اإلره�������������اَب  ص����ن����ف����وا  إن 

ع�����تَ�����ُب ف�������ال   ، ده�������������راً  أره�����ب�����ت�����ُه�����م 
ه��ن��ا ون������ح������ُن   ، ل����ه����م  ال�����وع�����ي�����ُد  أن�������ت 

ُم��������رتَ��������َق��������ُب س�������ع�������ود  آلل  م��������������وٌت 
ال���������ش���������رُّ ف���������ي أخ��������������زى م������راح������ل������ِه

وت����ن����ت����ِح����ُب  ، ت������ه������وي   ، أع���������الُم���������ُه 
ف������ه������ن������اَك ن�����ص�����ر ال������ل������ه ُم����ح����ت����ش����ٌد

وه�����ن�����ا اب��������ن ب��������در ال������دي������ن ي���ن���ت���ص���ُب
ت�������ت�������آم�������ُر األق������������ط������������اُر ض����ده����م����ا

�����ُه�����ُب وال�����شُّ األق�������م�������اُر  ُه����م����ا   ، وُه�����م�����ا 
غ�������ض�������ُب ال�����ي�����م�����ان�����ي�����ني ُم������ن������دف������ٌع

غ���ض���ب���وا إن  األن�������ص�������اَر  يُ����م����س����ُك  م�����ن 
ش�����ع�����ٌب ي�����خ�����وض احل���������رب ف������ي ش���غ���ٍف

ف���������احل���������رُب ف��������ي م����������وروث����������ِه ط��������رُب
ح�����ت�����م�����ي�����ُة ال������ن������ص������ر املُ���������ب���������ني ل���ن���ا

ُغ�����ِص�����ب�����وا أو  ال������ل������ه  ب������أم������ر  ق�����ب�����ل�����وا 
يُ�����ق�����ص�����ى ال�����ت�����ح�����ال�����ُف ع�������ن م������آرب������ِه

وِع����������ن����������اُق ح����������زب ال�������ل�������ه ي�����ق�����ت�����رُب

صوت اإلمام »علي«
علي عبدالرحمن جحاف

ب��ط��ل م�����ن  ال�����ل�����ه«  »ن�����ص�����ر  درك  ل����ل����ه 
وج���ل وال  ه���ي���اب  غ���ي���ر  ال����وغ����ى  خ�����اض 

م��ج��ل��ج��ل��ة أح����ي����اه����ا  ل���ب���ن���ان  أرض  م����ن 
ص�����وت ال����ص����واري����خ ف��ي��ه��ا غ���ي���ر م��ف��ت��ع��ل

ح���ي���ي���ت م�����ن ب���ط���ل زاك�������ي ال����ف����ع����ال ل��ه 
ف���ي ك���ل م��ع��ت��رك ص����وت اإلم�����ام » ع��ل��ي » 

ك����م أط����ع����م امل����ع����ت����دون احل�������ول ح��ن��ظ��ل��ه 
وك�����م س���ق���اه���م ب���ك���أس امل������وت م����ن وح���ل 

ت��������ذّوق��������وه ف�������ع�������ادوا ع������ن م����راب����ع����ه 
ع��ل��ل وال  ش�������رط  ب�����ال  ال����ذل����ي����ل  ع�������ود 

*****
ي���دي  ه������اك  ال�����ل�����ه«  »ن����ص����ر  درك  ل���ل���ه 

مم����������دودة ل�����ك ف�����ي ع�����ز وف�������ي ش����رف
ب��اس��م ال��ي��م��ان��ي��ني ب��اس��م ال��ش��ع��ر ف��ي بلدي 

أاب��������وس رأس������ك ف����ي ح����ب وف�����ي ش��غ��ف 
ب��اس��م ال��ي��م��ان��ي��ني ف���ي ص��ن��ع��ا وف����ي ع��دن 

وف���ي ح��ج��ور وف���ي ع��ب��س وف���ي »ال��ش��رف« 
ش��اخ��ص��ة  احل������ب  ذراع  إل����ي����ك  م�������دوا 

إل����ي����ك أب����ص����اره����م م�����ن ك�����ل م��ن��ع��ط��ف 
ه�����ذا ه����و ال�����ف�����ارس امل�����وع�����ود، ق���ادم���ة 

راي������ات������ه ع���ب���ر زح������ف غ���ي���ر م���ن���زح���ِف

*****
فلتثقي  امل����غ����وار  اب���ن���ك  ه����ذا  »ب����ي����روت« 

ب�����ه ي�����ق�����ودك ن����ح����و ال����ن����ص����ر ف��ل��ت��ث��ق��ي 
ف���م���ا أت������ى م���ن���ذ ده������ر م������ّر م�����ن رج���ل 

ان��ط��ل��ق��ي  و  ب����ي����روت  ف���اف���خ���ري  م��ث��ي��ل��ه 
إل�������ى امل����ع����ال����ي ف�����ي ع�������زم وف�������ي ث��ق��ة 

ال���ره���ق  م����ن  ت���خ���ش���ي  وال  اأم��������ان  وف�����ي 
ف������������إن ح��������ول��������ك أب���������ن���������اء م���ث���ب���ت���ة 

أن����ظ����اره����م ن���ح���و م���ج���د غ���ي���ر م��س��ت��ب��ق 
ن��س��ب  وال  م�������ال  إل�������ى  ي���ط���م���ح���ون  ال 

ش���ق���ِق وال  ح����ك����م  وال  ق�����ص�����ور  وال 
*****

له  ق��ل��ت  ب����اإلره����اب  »ب������وش«  ي��رم��ه��م  إن 
االره�������اب أن����ت وم����ن ف���ي ص��ف��ك ال��ع��ف��ِن

م�����ن ال����ي����ه����ود وأش������ب������اه ال������رج������ال ف��ال 
ي���غ���ررك ص��م��ت أب�����اة ال��ض��ي��م ف���ي احمل��ن 

م���واك���ب���ه���ا  زال���������ت  م������ا  ال�����ع�����روب�����ة  إن 
ت���ل���ق���اك ش���ام���خ���ة ت���س���م���و ع���ل���ى ال��ف��ن 

ك���واه���ل���ه  ش����ع����ب  ف���ع���ل���ى  ت���ف���ت���خ���ر  إن 
م���ن���زوع���ة م����ن ع���ت���اد احل������رب م����ن زم����ِن

ل��س��ت منتصرا  واض�����رب  ك��م��ا ش��ئ��ت  دم���ر 
ب���ال���ك���ف���ِن مي�����ش  ش����ع����ب  إرادة  ع����ل����ى 

ملن يسأل »أين الحق«.. والطرفان يقاتالن باسم الحق!
محمد السقاف 

إن ساأل سائل إقال من أين زع تم 
أن الحل يف أيديكم 1ون غريكم وم يع 
مان خالفكم يدعل منل اا ا1عيتم قلإا 

له : 
عإد ماا اساتخلف اللاه الإال عىل 
األرض مدال إيهاا متالزمتال الإاور 
والظال4 والخاري والرش والحل والباطل 
وألناه تدااىل كان يخاىش عليهام مان 
الضاالل والزياغ ولبهام آلاة الدقال 
للت يياز بال األضادا1 وإارز الإاإاع 
والضاار ثام إناه مان إضلاه وكرمه 
ماّن عليهم باألنبيااء والرسال لتدزيز 
عقولهام يف أ1اء وامبهاا وإعانتهاا يف 
إناارة مذلبهام نحو الهادي وامتإاب 

االنحراف نحو الضالل.
لقاد كلف اللاه الإال بأن يسالكوا 
طريل الحل القويم وزمرلم عن اتباع 
الباطال والشاهوات وماا ت إيهام باه 
الشاياطل إلم يرتكهم يسريون عليها 
إال وقاد أخىل مساؤوليته مان ظل هم 
وتدذيبهام حتاى ال تكاون لهام عليه 
حجاة بدد كل لذه البيإات يو4 ال يإفع 

إيه مال وال بإون.
مان لإاا يتضاح أن مان سايأتل 

بدد لاذا ليحامج الله ياو4 القيامة أو 
يحامج عبا1ه أنه وقع إريساة للفتإة 
لن تقبال مإه ذريدتاه ألن الحالل بل، 
والحرا4 بل منلاه وبيإه ا إقط أمور 
متشاابهات ال تقاو1 للزياغ والضاالل 
ومفر1ة الفتإة ليسات إال عاذرا واليا 
أقباح مان الذناب وانثام.. وعاىل لذا 
يتغاباى  زال  ماا  مان  إاإن  الساياق 
ويتسااءل عان موضاع الحال يف لذا 
الزمان بحجة أن كل صف يقاتل باسم 
الله ويزعام ان الحل يف يديه 1ون غريه 
رغام كل الشاوالد والربالال البالرة 
كالشا س يف واضحة الس اء ورغم أن 
أعداء الخري وأعداء انساال4 واننسانية 
يف الصاف اآلخار إهاو شاخص ماحد 
ومكابار وليس غبيا بتاتاا ألن الغباء ال 
موضع لاه يف لاذه املدا1لة البسايطة 

والخالية من الغ وض والتدقيد.
وتدالاوا مدال لإطلاع عاىل تاريخ 
البرشية وساإجد أن الخالل سابحانه 
1ائ اا وأبادا كان يقاد4 الحال للإال 
ويقرباه إليهم كالسا ك يف حوض ماء 
كان  أكنرلام  ولكان  ومغلال  صغاري 
يإهون عإاه ويإئون ويركضاون وراء 
شاهواتهم ويختارون التيه والتخبط يف 
البحار واملحيطات إشبههم الله بأنهم 
كاألندا4 بل لم أضل .. وبالإسبة لهذه 

األماة إقاد رضب اللاه لها كناريا من 
األمنال لكإهم صدوا واستكربوا بسبب 
انحراإاتهم وتزيل الشيطان لهم الذي 
أإشالهم يف االمتحان ك ا أإشل قبلهم 
نفساه وأعرض عن السجو1 آل41 وك ا 
إدل بدده قو4 نوح التل كانت السفيإة 
اختبارلم وقو4 صالح الذين امتحإهم 
الله بإاقته ولكذا 1واليك وأنت تسااإر 
يف مراحال التارياخ ناار إبراليم ونهر 
مالاوت وعصا ماوىس ومدجزة عيىس 
وكتااب مح اد علياه وعليهام أزكاى 
إباملدجازات   .. والتساليم  الصلاوات 
والرسال كان اللاه تدااىل يفارز عبا1ه 
مإهام املخلصال ويطارح اللاه الحل 
لتلك األمام حتى يدطال الحجة عليهم 
أما بدد سايد األنبياء واملرسالل وقبله 
أيضاا إقاد كان مديار الحال ك ا ور1 
عن الصحابة األخيار وك ا ماء يف األثر 
بساإد صحيح عن أبل ساديد الخدري 
وور1 أيضاا عن ابن ع ار قولهم »كان 
ندرف املإاإقل بحبهم أو بغضهم لديل 

ابن أبل طالب«.
أما عن السائل عن الحل لذا الزمان 
الاذي نحان إياه إأقاول لاه إن الإبل 
صلوات الله عليه وآله كان رصيحا إيه 
بحديث السافيإة وغاريه من األحا1يث 
الصحيحة وملن مازال يف قلبه شاك عن 

موقاع الحال واشاتبه علياه إليذلب 
ببصريته ليتقاى أين يقع الباطل ويف 
أي صاف يلداب 1وره .. أي ببسااطة 
يبحاث عان أعاداء اللاه مان اليهاو1 
والإصارى ويإظر بإفسه أي طرف من 
املتقاتلل يؤيدون وأي طرف يقصفون 
ويبغضون وأظن أن لذا األمر ال يحتاج 
إىل كناري من الجهد والدإااء أو الحامة 
إىل رماحاة الدقل وتوقاد البصرية ألنه 
مساتوياتهم  بكاإاة  للج ياع  متااح 
الدل ياة والدقلياة وأنل عاىل يقل أن 
مديار الحل خصوصا بدد تكالب أولئك 
األعاداء م يدا عىل بلدناا أصبح بارزا 
للديان وصار مدياار الحل واضحا ملن 
يريد بصدق أن يرى الحل حقا والباطل 
باطال ويدرف أي صف يقاتل مع الحل 
بل ما صإفها »إتإة« وأي صف يقاتل 

الحل مده 
واملدياار يف زمانإا الاذي ما عا1 إيه 
شاك أو مادال لو عاداوة ذلاك الصف 
امل لكاة  ألمرياكا وإرسائيال وعاداوة 
السادو1ية لاه . لال أناا عىل حال؟ .. 
ساأقول برغم يقيإل أنل لسات سوى 
طالاب علم باحث عان الحقيقية : الله 
أعلام .. لكإال ساأقول بيقل شاالد 

الديان: ندم أنا عىل حل.
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 متابعات فلسطينية

إستشهاد طفل وإصابة شقيقيه 
بسلسلة غارات على قطاع غزة

مخّطط تهويدي لطرد 51 عائلة فلسطينية بسلوان

آل سعود: ال تضامن مع لبنان ضد الكيان اإلسرائيلي!!
 وفيق قانصوه* 

الحرب السدو1ية عىل لبإان واملقاومة متواصلة 
من 1ون لوا1ة وبكل األسلحة حتى »املحّر4« مإها. 
قررت الرياض مإاكفة لبإان: الإأي يف مقابل الإأي 

والتحّفظ يف ومه التحفظ.
إفال الدورة الا 5ل1 لل جلاس الوزاري الدربل 
الذي اندقد يف يومه النانل يف القالرة أمس الج دة، 
وصال الحإل السادو1ي عىل لبإاان ومقاومته حّد 
االعرتاض عىل عبارة »1عم لبإان يف ومه االعتداءات 
انرسائيلياة«، ورإض وصف حارب ت وز 2006 با 
»الدادوان«، بددماا حّ ل أحاد الاوزراء الخليجيل 

حزب الله مسؤولية التسبب بتلك الحرب.
ولام تكتاف السادو1ية، وخلفهاا 1ول مجلس 
تداون الخليج)الفاريس( باساتنإاء سلطإة ع ان، 

بتصإيف وزراء الخارمية الدرب حزب الله مإظ ة 
إرلابية. غضب الرياض، وحلفائها، وصل بها إَلاى 
االعرتاض عاىل إقرات م ا يُدرف با »بإد التضامن 
مع لبإان«. ولو بإد 1ائم يدرج مإذ ساإوات طويلة 
بالصياغة واملصطلحات نفساها مان 1ون تدديل، 
وتدارّب إيه الدول الدربية عن تضامإها مع لبإان يف 
شاؤون 1اخلية وخارمية. إجأة، طفت املالحظات 
واالعرتاضات الخليجية عىل لذا البإد: اعرتاض عىل 
1عم الجياش اللبإانال؛ وعىل عباارة »1عم ص و1 
لبإان يف ومه االعتداءات انرسائيلية«، اعرتاض عىل 
عباارة »من 1ون تساييس« يف إقارة 1عم املحك ة 
الدولياة الخاصة بلبإان؛ اعارتاض ومطالبة بإزالة 
الفقارة التال تطالب بالكشاف عن مصاري االما4 
موىس الصدر.. وغريلا من البإو1 التل تقع يف إطار 

التضامن اللفظل الذي ال يقد4 وال يؤّخر.
إي ا أبادى األر1ن تحّفظه عان عبارة »الصيغة 

اللبإانياة الفريدة« وعن طلب لبإاان الدعم يف ملف 
الإازحل السوريل.

والهج اة التال قا1تها السادو1ية 1إدت وزير 
الخارمية مربان باسايل إَلاى ساؤال نظرائه: »لل 
تريدونإال أن أبلاغ حكومتال أنكام ماع إرسائيل 
ضاد لبإاان؟ ومع تغيياب الصدر؟ وماع عد4 1عم 
الجياش؟«، مذّكراً إيالم بأن بإد التضامن »مومو1 
ك ا لو عىل مدول امت اعات املجلس مإذ ساإوات 
ومن 1ون اعرتاض أحد«، وُمشرياً إَلاى أن لذه بإو1 
وار1ة يف البيان الوزاري للحكومة اللبإانية وموضع 

ام اع وطإل يف لبإان.
إباداء لبإاان مروناة حاول صياغاات  ورغام 
بدض الفقارات لت رير القارار بإم ااع ُكّل الدول 
الحارضة، أرصت السادو1ية وانماارات والبحرين 
وقطار والكويت عىل الإأي بإفساها عن البإد الذي 
تضّ ن »تجديد التضامان الكامل مع لبإان وتوإري 

الدعام السايايس واالقتصاا1ي لاه ولحكومته ب ا 
يحفظ الوحدة الوطإية وأمإه واستقراره وسيا1ته 
عىل كامال أراضيه وتأكيد حل شادبه يف تحرير أَْو 
اسارتماع مزارع شبدا وتالل كفر شاوبا اللبإانية 
والجزء اللبإانل من بلدة الغجر، وحقهم يف مقاومة 

أي اعتداء بالوسائل املرشوعة«.
إن  لا»األخباار«  1بلوماساية  وقالات مصاا1ر 
»الح لة السادو1ية والخليجية عاىل لبإان خرمت 
مان عقالها وباتت تالماس املحّرمات، ولل لم تدد 
تقترص عاىل حزب الله، بل تطاال النوابت الوطإية 
التل لطاملا راعالا الدرب ولو لفظياً«. ونبّهت إَلاى 
أن الريااض »يبادو أنهاا ماضياة يف التصدياد عىل 
خلفياة موقفها من حازب الله بارصف الإظر عن 

اندكاسات ذلك عىل الوضع الداخيل اللبإانل«.
وقالات املصاا1ر إنه »لم يكان بإماكان الوزير 
باسايل القيا4 بأكنر م ا قا4 باه، خصوصاً بددما 

أحج ات الحكوماة وطاولاة الحاوار الوطإل عن 
البحث يف موضوع موقاف لبإان يف املحاإل الدربية 
وتركت األمر للتإسايل بل وزير الخارمية ورئيس 

الحكومة ت ا4 سال4«.
وأشاارت إَلاى أن موقف باسيل استإد إَلاى لذا 
التشااور، وإىل موقفاه يف مجلاس وزراء الخارمية 
الدرب يف القالرة الشاهر املاايض، واىل موقف وزير 
الدخلياة نها1 املشاإوق يف مجلاس وزراء الداخلية 
الدرب قبل أسبوعل. ولفتت إَلاى أن املشإوق »نأى 
بإفساه عن البإد الذي وسام حزب اللاه بانرلاب، 
إي اا تحّفظ باسايل عان البإديان اللذيان وصفا 

الحزب بانرلاب وسجل تحّفظه خطياً«.

* األخبار اللبنانية

وأصياب  استشاهد طفال 
شاقيقه وشاقيقته بجراح ما 
بل متوساطة وخطارية مداً، 
مراء سلسالة غارات شاإتها 
طائارات الدادو، إجار الياو4 
السبت، عىل ألداف مختلفة يف 

قطاع غزة. 
وذكارت املصاا1ُر الطبياة 
سالي ان  ياسال  الطفال  أن 
ساإوات(   10( خوصاة  أباو 
استشاهد عاىل الفاور، إي اا 
 13( أياوب  شاقيقه  أصياب 

يف  متوساطة  بجاراح  عامااً( 
إرساء  وشاقيقته ا  الوماه، 
)6 ساإوات( بجاراح خطارية 
ماداً يف الارأل، وذلاك أثإااء 
توامدلام يف مإزلهام القريب 
مان موقاع »عساقالن« الذي 
مارى اساتهداإه يف بلدة بيت 

الليا ش ال القطاع. 
باسام  الإاطاُل  وأشاار 
أرشف  بغازة،  الصحاة  وزارة 
القادرة، إَلاى أنه مرى تحويل 
الطفلة إرساء من املستشافى 

مج اع  إَلااى  »األندونياي« 
الشافاء الطبل ب ديإاة غزة، 
بشاكل عامل، نظراً لخطورة 

إصابتها. 
واساتهدإت طائرات الددو 
إَلااى  بانضاإاة  غاراتهاا  يف 
موقاع »عساقالن«، كالً مان 
شا ال  »إلساطل«  موقاع 
القطااع، وموقع »أباو مرا1« 
وساط القطاع، وأرضااً خالية 
الصورانال  مبال  مخياط  يف 

رشق غزة.

كشافت صحيفة »لآرتس« الدربية يف عد1لا 
الصاا1ر الج دة أن لإاك 12 1عاوى إخالء تقّد4 
بها مستوطإون من مإظ ة »عطرات لكولإيم« 
االساتيطانية ضد 51 عائلًة من ساكان سالوان 
ب ديإاة القادل زاع ال انهام )املساتوطإون( 
اشارتوا بيوت لاذه الدائالت التل تضام أكنر من 

300 إر1. 
وأشاارت الصحيفة إَلااى أن البياوت املهد1ة 
بالتهوياد تقع يف مإطقة بطن الهوى يف قلب بلدة 
سالوان املقدساية موضحاة أن حكوماة وبلدية 
االحتاالل تزع اان وتربران تقديم لاذه الدعاوى 
بحجاة أنهاا »1عااوي مدنياة عا1ياة وليسات 
سياساية«، وأن الحديث ال يدور عن ع لية تهويد 
للبلادة، عىل الرغم من أن املساتوطإل - حساب 
الصحيفاة - يحظون وعىل مدار عرشات الساإل 
بدعام حكومال مان أمال تهوياد البلادة، حيث 
حصلات م دياة »عطارات لكولإيام« حصلت 
عاىل قارار مان املحك اة املركزياة انرسائيلياة 
يف القادل مإاذ عاا4 2001 بالتارصف باأرايض 
سالوان الواقدة يف تلك املإطقة بذرائع »األغراض 
الديإية« )كأمإاء وقف عليهاا(، وعليه إقد بدأت 
الج دية االستيطانية عا4 ل200 تحت لذا املربر 

باالستيالء عىل البيوت يف املإطقة. 

ومإاذ ذلك التاريخ تإشاط م دياة »عطرات 
لكولإيام« االساتيطانية وتبذل مهاو1ا مكنفة 
لرتحيال الساكان الفلساطيإيل عان مإازلهام 

وم تلكاتهم واالستيالء عليها. 
ولفتات الصحيفاة إَلاى أن الساإوات األخرية 

شاهدت ضغوطاا مكنفة عاىل ألايل سالوان من 
خالل تقديام الدعااوي ضدلم وتقديام عروض 
مالية ساخية لهم من أمل »االخالء الها1ئ« لهذه 

البيوت وتهويدلا. 

وأشاارت »لآرتس« إَلاى أنه وبانضاإة إَلاى 
بيت يونتاان الذي تقيم إياه 10 عائالت يهو1ية، 
إإن 13 مإزالً آخر تام إخالؤلا يف الدا4 األخري إال 

أنها ما زالت غري مألولة.

مساتوطإون صهايإة،  أحارق 
مسااء الخ ياس، مإازال يف قرياة 
شوشاحلة ببلادة الخارض مإوب 
بيات لحم مإاوب الضفاة الغربية 

املحتلة. 
الجادار  »ليئاة  م نال  وأإاا1 
واالساتيطان« يف بيت لحم، حسان 
بريجياة، يف بيان لاه أن »مج وعة 
مان مساتوطإل 1انياال الجاث اة 
عإوة عىل أرايض املواطإل أشادلوا 
الإاار يف مإازل املواطن مهإد سادد 
صالح أثإاء وماو1ه وأرسته خارج 

البيت«. 
وذكار أن »املواطن صالح الحظ 
أثإااء عو1ته انادالع الإاريان 1اخل 
إطفااء  ملحاولاة  إاأرسع  مإزلاه 
الحريال، إال أن الإاريات أتات عاىل 
بداض محتوياات املإزل مان أثاث 

وأغطية«. 
أن  إَلااى  بريجياة  وأشاار 
»لاذا االعتاداء لاو النانال خاالل 

السااعات القليلاة املاضياة، حيث 
رشل مساتوطإون مسااء الج دة 

البيات نفساه بالحجاارة، إضاإاة 
إَلااى خطهام عباارات تحريضياة 

وعإرصياة عىل وامهاة املإزل مإها 
املوت للدرب، وارحلوا«.

مستوطنون يحرقون منزالً جنوب بيت لحم 

املهاجم اقرتب من اجلنود وباغتهم مب�ضد�س

إصابة جنديني بعملية إطالق نار غربي رام اهلل 

أصيب مإدياان »إرسائيليان« ليلاة الج دة 
بجاراح ما بال طفيفة ومتوساطة وذلاك بدد 
تدرض حامز عساكري إَلاى الغرب من را4 الله 

نطالق الإار من مسلح إلسطيإل. 
أن  الدربياة  وذكارت صحيفاة »مدارياف« 
مسالحاً لام ا حامزاً عساكرياً عىل الشاارع 
رقام »3لل« قرب مساتوطإة »بيات حورون«، 
ماا أ1ّى نصاباة مإديل يف الدرشيان من الد ر 
بجراح، ُوصفت مراح أحدلم باملتوسطة واآلخر 

بالطفيفة. 
ويف التفاصيال ذكرت القإاة الدربية الدارشة 
أن إلسطيإياً تومه ملج وعة من الجإو1 وتحدث 
إليهم وخالل الحديث استل مسدساً وأطلل الإار 
عليهام ما أ1ى نصابة مإدي بجراح متوساطة 
بإريان املسلح وآخر بجراح طفيفة بدد سقوطه 
أرضاً أثإاء إطالق الإار وإر املهامم من املكان. 
ولرعت قاوات مدززة مان الجيش ورشعت 

بت شيط املإطقة بحناً عن املهام ل.

إصابة مستوطن بعملية طعن 
بالقدس وانسحاب املنفذ 

أصيب مستوطن »إرسائييل«، الُجُ دة، 
يف ع لياة طدان بطولياة يف مإطقة باب 

الدامو1 والزالرة يف القدل املحتلة. 
وقالت مصاا1ر عربية: إن مساتوطإاً 
»إرسائيليااً« أصيب، إي ا انساحب مإفذ 

الد لية من املكان. 
وانتارشت عإاارُص كباريٌة مان مإو1 
ماكان  يف  انساداف  وسايارات  الدادو 
الد لياة، إي ا ال يازال البحُث عان املإفذ 

مارياً.

االحتالل يعتقل شاَبني اجتازا السياج 
الفاصل جنوب غزة 

ذكارت القإاة الدارشة الدربية، أن قوات االحتالل اعتقلت شاابل امتازا الساياج الفاصل 
أما4 مإطقة »أشكول« مإوب قطاع غزة. 

وحساب مصا1ر االحتالل إالشابان لم يكإا مسالَحل، ومرى اعتقاله ا ونقله ا لجهات 
مجهولة للتحقيل.
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مجلس التعاون يرفض التضامن مع 
لبنان ضد »إسرائيل«؟! 

ممثلة فرن�ضية ترف�س ت�ضلم الو�ضام لذات ال�ضبب 

حزب فرنسي: نطالب بسحب وسام 
»جوقة الشرف« من ولي العهد السعودي

رف�ٌس عراقي ولبناين وحتّفظ جزائري لقرار ذي ب�ضمة �ضعودية 

ترحيب إسرائيلي بقرار الجامعة »العربية« ضد حزب اهلل 

  - متابعات
رإضات السادو1ية وانماارات والبحريان وقطار والكويت، 
ياو4 الج دة، قارار مجلس مامدة الدول الدربية عىل املساتوى 
الاوزاري املقد4 مان الج هورية اللبإانية بشاأن “التضامن مع 

لبإان”.
وبحساب موقاع »راي الياو4« إاان القارار تضّ ان تجديد 
التضامن الكامل مع لبإان وتوإري الدعم السايايس واالقتصا1ي 
لاه ولحكومته ب ا يحفاظ الوحادة الوطإية وأمإه واساتقراره 
وسايا1ته عاىل كامال أراضياه وتأكيد حل شادبه يف تحريار أَْو 
اسارتماع مازارع شابدا وتاالل كفار شاوبا اللبإانياة والجزء 
اللبإانل من بلدة الغجر، وحقهم يف مقاومة أي اعتداء بالوساائل 

املرشوعة.
وتإصلت الدول الخ س عن مإاقشاة أَْو التدليل أَْو التصويت 

عىل القرار، إي ا صوتت باقل 1ول الجامدة عىل القرار متضامإة 
مع لبإان.

ومؤخاراً، أعلإات الرياض إيقاف الهبة السادو1ية لتساليح 
الجيش اللبإانل، إَلاى مانب إيقاف ما تبقى من مساعدة امل لكة 
املقررة ب ليار 1والر املخصصة لقوى األمن الداخيل اللبإانل، ك ا 
حذرت مواطإيها من السافر إَلاى لبإاان، واتبدها اذنابها الذين 

اتخذوا املوقف ذاته.
لاذا إضال عن القرار األخاري الذي اتخذتاه الجامدة الدربية 
بضغوط سادو1ية ضد حازب الله حيث اصادرت الجامدة قراراً 
يصاف الحزب باناه مإظ ة ارلابية. القرار واماه رإضاً لبإانياً 
وعراقيااً وتحفظااً مزائريااً، لكان الار1 الدراقال كان قاساياً 
إَلااى 1رمة وصف من يسا ون حزب الله بانرلااب بأنهم لم 

انرلابيون.
ويارى خرباء أن لذه الضغوط التل ت ارل ضد لبإان لدإها 

ارتهان القرار اللبإانل بالسياسات السدو1ية. 

  - وكاالت
طالب حازُب الجبهة الوطإية الي يإل 
الفرناي السابت باا »ساحب« وساا4 
الارشف امل إوح لاويل الدهد السادو1ي. 
ُمدتارباً أن لذا الوساا4 الاذي يدد االرإع 
الإظاا4«  ماع  يت ااىش  »ال  إرنساا.  يف 

السدو1ي. 
واعتارب املساؤول النانال يف الجبهاة 
الوطإياة إلوريان إيليبو أن مساألة لذا 
الوساا4 الاذي سال ه الرئياس إرنساوا 
لوالناد يف الراباع مان ماارل إَلااى ويل 
الدهد مح د بان نايف بديداً عن االنظار. 
»تتفاقم وصورة إرنسا لل التل تترضر 

مراء ذلك«. 
وأضاف إيليبو يف بيان أن لذا الوسا4 
السادو1ي«  الإظاا4  ماع  يت ااىش  »ال 
»الذي يتإاقض مع حقاوق الرمل واملرأة 

خصوصاً«. 
وأوضاح إيليباو أن كشاف وساائل 
االعال4 عن مراساالت 1بلوماسية تدطل 
االنطبااع باأن السالطات الفرنساية قد 
انصاعت للضغط السدو1ي »يزيد الدار«. 
وقاال نائاب رئياس الجبهاة إن لذه 
»القضياة ترخال بكل ثقلهاا عىل صورة 
وصيت بال1ناا«. وأضاف »ع االً ب با1ئ 
الكراماة والارشف. يتدال عاىل الرئيس 
ساحب وساا4 الرشف لذا من ويل الدهد 

السدو1ي«.

وبذات السياق قالت امل نلة الفرنسية 
صويف مارساو إنها رإضت تساّلم وسا4 
موقة الرشف الوطإل الذي يقدمه رئيس 
الج هورية الفرنساية إرانساوا لوالند، 
بسبب »تساليم الوسا4 نفسه لويل الدهد 
السدوي مح د بن نايف بن عبد الدزيز«.
وبحساب يس أن ان بالدربياة، كتبت 
امل نلة واملخرمة التل أ1ت أ1واراً بطولية 
يف أكنر من 0ل ع الً سايإ ائيا، وحصلت 
يف بداياة مساارلا عاىل مائزة سايزار، 
عىل حساابها بتويارت لذا األسابوع، أن 

السابب الوحيد لرإضها تساّلم الوساا4 
لو ما ور1 يف مقال قامت ب شااركته من 
مريادة »لوموند«، يح ل عإوان »الدربية 
السادو1ية: وساا4 موقة الرشف وقطع 

الرؤول«.
ومااء يف لذا املقاال الاذي يتحدث يف 
خربه األساال عن مإح األمري السدو1ي 
مح اد بان نايف وساا4 موقاة الرشف 
الوطإل من لدن الرئيس إرانساوا لوالند 
خالل األسابوع املاايض، أن الجدل يراإل 
1ائ اً مساألة احرتا4 حقوق اننساان يف 
السادو1ية، وأن السدو1ية »أعدمت إقط 
خالل ثالثة أشاهر 70 شخصاً، 7ل مإهم 

يف يو4 واحد«.
وتض ن املقال أن »السادو1ية أعدمت 
خاالل عاا4 2015 حوايل 153 شاخصاً« 
وأشاار إَلااى انتقاا1ات مإظ اة الدفاو 
الدولياة للسادو1ية يف ماا يتدّلال بتإفيذ 
لاذه األحاكا4 و«عاد4 ت كال الكناري 
مان الضحاياا مان محامل 1إااع«، ك ا 
لفت إَلااى محاك ة املادّون رائف بدوي، 
واألحكا4 الخاصة بحياة الإساء، وقضايا 

الد ال املهامرين يف امل لكة.
وخّلف موقاف امل نلة صويف مارساو 
موماة من الجادل عاىل تويارت، إذ ت ت 
مشااركته 100ل مارة عاىل األقال، ك ا 
تحدثت عإاه عدة قإوات ووساائل إعال4 
محلياة، وأشاا1 به عاد1ٌ مان زمالئها يف 
امليدان الفإال، إي ا لم يصادر أّي تدليل 

من الرئاسة الفرنسية.

  - وكاالت
رّحبت وزيرُة خارمية الكيان انرسائييل 
ساابقاً، تسايبل ليفإال بقارار الجامداة 
الدربية إعالَن حزب الله »مإظ ة إرلابية«، 
ووصفتاه بأنه »قرار صحياح وعا1ل«، عىل 

حد زع ها.
وبحَساب موقاع »املصدر«، إقاد كتبت 
تسايبل ليفإال، عاىل حساابها الشاخص 
عاىل »تويرت«، تدليقاً عىل القارار: »توصلت 
الجامدة الدربياة إَلاى قرار صحيح وعا1ل. 
حزب الله مإظ اة إرلابية ولن يخفل لذه 
الحقيقاة أي غطااء أَْو تحالاف. الخطاوة 
القا1مة لل مإدهم مان خوض االنتخابات 

يف لبإان« عىل حد قولها.

واسات راراً يف خدمة املرشوع الصهيونل 
وبدد قارار م اثل من مجلس التداون لدول 
الخلياج الفااريس، أعلان وزراء الخارمياة 
الدرب خالل ملساة مغلقة يف مقر الجامدة 
الدربياة بالقالرة، الج داة، تصإيف حزب 

الله اللبإانل »إرلابياً«.
وقوبال القرار برإاض عراقال ولبإانل 
وتحفاظ مزائري، حيث أكد وزير الخارمية 
الدراقال إبراليام الجدفاري، أن مان غاري 
املقاوماة الرشيفاة  أن توصاف  املسا وح 
بانرلااب، ُمدترباً أن الحشاد الشادبل )يف 
الداراق( وحزب الله حفظاوا كرامة الدرب، 

ومن يته هم بانرلاب لم انرلابيون.
وكان مجلاُس وزراء الخارمياة الدارب 

أصدر بإرصار من السدو1ية قراراً، الج دة، 
باعتبار حزب الله اللبإانل مإظ ة إرلابية. 

ولقل القارار رإضاً من قبال لبإان والدراق 
وتحفظ الجزائر. 

إخرتاق القناة 
اإلسرائيلية الثانية 

وبث مشاهد 
لالنتفاضة 

  - متابعات
اخرتق مجهولون مساء الج دة ولدّدة 
1قائال، بث القإاة انرسائيلية النانية التل 
ظهر عىل شاشتها بشاكل إامأ املتابدل 

مشالد ت جد »انتفاضة القدل«.
وبحَساب موقاع »املإاار« إقاد باث 
املخرتقاون موا1 إعالمية من »االنتفاضة« 
ماع أنشاو1ة ت جاد عاد1اً من الشاهداء 
الذين قضوا مإذ بداية األحداث الجارية يف 

األرايض الفلسطيإية.
وت كإات القإااة يف وقات الحال مان 
اساتدا1ة بنهاا بشاكل طبيدل، مشارية 
إَلااى أنهاا تدرضات الخرتاق مان مهات 

»إلسطيإية إرلابية« عىل حد تدبريلا.
األخاري  الدادوان  خاالل  أناه  يُذكار 
عاىل قطااع غازة ت كان مجهولاون من 
اخرتاق باث القإاتل النانياة والدارشة يف 
التلفزياون الصهيونل وبث ماوا1 تتإاول 
أنشطة عسكرية لكتائب القسا4، الجإاح 

الدسكري لحركة »ح ال«.
صحفال  قاال  الساياق،  ذات  ويف 
ي لكاون  ال  »الفلساطيإيون  صهيونال: 
شيئاً وإدلوا ُكّل يشء، وصإدوا الصواريخ 
يف غزة وقصفونا بها واساتخدموا ساالح 
الدلاس يف الضفاة وألحقولاا بالطدان 

وإطالق الإار«.
وأوضاح الصحفال الصهيونال، أنهم 
اليو4 يسايطرون عاىل الق ار انرسائييل 
تهدياد  مقاطاع  ويبناون  »عاماول«، 
ويرعباون ُكّل بيت يف »إرسائيل«، ُمشارياً 
إَلاى أن لذه »الدولة« إاشالة )بانشاارة 

إَلاى كيان االحتالل(.

وزيرُة خارجيتها األسبق: الكالب يف 
أمريكا تعاَمُل أفضل من الالجئني!! 

  - متابعات
الخارمياة  وزيارُة  اولربايات  ما1لال  قالات 
األمريكياة األسابل إن »الاكالب يف أمرياكا تداَمَل 

مداَملًة أإضل من الالمئل يف الوقت الحايل«.
املراسال  ماع  مقابلاة  يف  أولربايات  وتابدات 
لاذا  أن  »أعتقاد   :CNNلاا آمانباور  كريساتيان 
املوضاوع )ملف الالمئال( يدترب مأسااًة كربى يف 
وقتإاا الحاايل إي ا يتدلال بكون لاذه األزمة لل 
األسوأ مإذ الحرب الداملية النانية وأعتقد أن الإظا4 
يف الدديد من الطرق لم يكن مستدداً لذلك سواء لإا 
أَْو الإظاا4 الادويل عرب نظا4 األمام املتحدة لالمئل 

والإظا4 األوروبل«.
وتابدت قائلاة: »يف الحقيقة ما يدإدإل للجإون 

لو رؤية لؤالء الإال الذي عاربوا الصحراء حاملل أطفالهم وركبوا قوارب 
خائفل من الغرق ليتم مداملتهم الحقاً كالكالب، وعىل إكرة أنا قلت ساابقاً 

إن الكالب األمريكية تدامل بصورة أإضل«.
وأضاإات: »أعتقد أنه كان يإبغل الدديد من الطارق األإضل للتدامل مع 
الالمئل عوضاً عن تركهم واقفل يف تلك املإاطل وعرب انشااء مدن الخيا4 أَْو 

غريلا من األمور التل تظهر االستددا1، أعلم أن األعدا1َ كبرية«.

قوة أمنية عراقية تقتل أحد أبرز قادة 
»داعش« يف دياىل 
  - متابعات

أعلن قائد رشطة محاإظة 1ياىل الدراقية اللواء 
الركن ماسم السددي الج دة، عن مقتل أحد أبرز 
قا1ة م اعاة »1اعاش« انرلابية بد لياة نوعية 
شا ال رشق قضااء بدقوباة، إي ا أشاار مصدر 
أمإل إَلاى أن القتيل يلقب با»زرقاوي ح رين«.

وبحساب »الساومرية نيوز«، قال السددي إن 
»قاوة أمإية خاصة قتلت املدعو أبو ل ا4 أحد أبرز 
قا1ة تإظيام 1اعش بد لية نوعية مرت يف مإطقة 
اكباايش، )ع6 كام شا ال رشق بدقوباة(، أثإااء 
قيا1تاه خلياة إرلابياة ملحاولة تفجري أحاد أبراج 

الكهرباء«.
وأضااف الساددي أن »قتال أباو ل اا4 رضبة 
مومدة لتإظيم 1اعش الذي إقد أغلب قيا1اته امليدانية يف 1ياىل خالل األشاهر 

املاضية واملكلفة بإ1ارة ما يدرف بالخاليا الإائ ة«.
ويف الساياق ذاته، قال مصدر أمإل رإيع، إن »أبو ل ا4 وامللقب بزرقاوي 
ح ريان كان قيا1ياً بارزاً يف تإظيم القاعدة بل عامل 2006-2007 يف قضاء 
بلادروز )30 كام رشق بدقوباة( قبل اختفائاه وبروز اسا ه ض ن حوض 

ح رين بدد يونيو ل201 كقيا1ي يف تإظيم 1اعش«.
وتابع املصدر الذي طلب عد4 الكشاف عن اسا ه، أن »أبو ل ا4 مسؤول 
عان ثاالث مجاازر بشادة راح ضحيتها الدارشات مان املدنيال إضال عن 
مساؤوليته املبارشة عن ملف استهداف أبراج الكهرباء خالل األشهر املاضية 

يف حوض ح رين«.
يشاار إَلاى أن األمهازة األمإية يف 1يااىل رشقل الداراق، ت ّكإت من قتل 

الدديد من عإارص وقا1ة »1اعش« بد ليات نوعية خالل األشهر املاضية.

الزعبي: السياسة السعودية تحتضر وخرجت 
عن ُكّل ما يمكن اعتباره عربياً َأْو إْسـاَلميًا

  - متابعات
ساأل وزيُر االعال4 الساوري ع ران الزعبل عن كيفية توصيف حزب الله 

والحشد الشدبل بانرلاب ول ا يقاتالن الإرصة و1اعش انرلابيل.
 وقال لربنامج حديث السااعة عىل املإار إن السياساة السدو1ية تحترض 
وخرمت عن ُكّل ما ي كن اعتباره عربياً أَْو إْساااَلمياً ولل وتسجل نقاطاً يف 

مرمالا وليس يف مرمى املقاومة وحلف املقاومة يف املإطقة.

املرشحون الجمهوريون بأمريكا يتنازعون 
على حبهم لـ«إسرائيل« 

  - وكاالت
خطاف الارصاُع »انرسائيايل« – الفلساطيإل 
األضواء، خالل املإاظرة االنتخابية األخرية الخاصة 
بالحازب الج هوري، التل ُعقادت إجر الج دة يف 
والياة إلوريدا، حيث تإازع املتإاإساون عىل حبهم 

لا«إرسائيل«. 
واشاتد الإازاع بددما اتّهم املرشاح تياد كروز، 
خاالل املإاظارة، املرشاح الباارز، 1ونالاد ترامب، 
بأناه ال يتخاذ موقفاً حياال الارصاع انرسائييل – 
الفلساطيإل، إر1 األخري بأنه أكنر املرشحل 1ع ا 

لا«إرسائيل«. 
وقاال ترامب إن أمن »إرسائيل« يتصدر أولوياته 

السياسية، موضحا أنه يدعم مسار املفاوضات بل إرسائيل والفلسطيإيل. 
وأضااف »ال يومد أحد عىل لذه املإصة يدعم إرسائيل أكنر مإل«، ُمشارياً 

إَلاى أن »ابإتل وزومها يهو1«. 
أماا املرشاح ماركو روبيو، إقد قاال يف تطرقه إَلاى الارصاع، إن التوصل 
إَلاى اتفاق سال4 يف الوقت الرالن غري م كن، موضحا أنه يدتقد أنه ال يومد 

رشيك يف الجانب الفلسطيإل، تقدر »إرسائيل« أن تتفاوض مده. 
ويف ساياق متصال، اساتإكر مجلاس الدالقاات األمريكياة انْساااَلمية 
ترصيحات ترامب األخرية املتدلقة باملسال ل، وطالبت املرشح باالعتذار ع ا 

قال. 
وكان ترامب قد قال يف سؤال ع ا إذا كان انْسااَل4 يف حرب مع الغرب، إنه 
يدتقد أن »انْساااَل4 يكرلإا« وتابع »لإااك كرالية عظي ة اتجالإا«. إال أن 

ترامب لم يتأسف عن أقواله لذه خالل املإاظرة، ك ا ت إى املجلس.



خطيئة السحل! 
كلمــــــة أخـــــيرة 

 يحيى مقبل 
 يف الفكر اليونانل القديم 
إه ات الخطيئُة عاىل أنها 
إشاُل اننَْسااان يف التدبري 

عن ذاته.
ويف األ1يان ُعدت انتهاكاً 
مقصاو1اً نرا1ة اللاه، إهل 
اللاه، وتكنر  ضغيإة بحال 
الخطاياا يف الفكر اليهو1ي، 
مإهاا  التطهاري  ويتطلاب 
مراسم وتقاليد وتضحية. 

 أليس عليإاا أن نإدلَش 
لد ليات الساحل التل تبدو 
بالإسابة  وصدباًة  مديادًة 

لنقاإتإا الي إية؟. 
عّلال إولتري عىل حا1ثاة قتل األماريال 1ي كوليإل القائد 
التأريخال للربوتساتانت، الاذي 1خال علياه متدصبون من 
الكاثوليك وقتلوه ثم ألقوا بجنته من الشاباك حتى 1لساتها 
أقادا4ُ النائريان مان الكاثولياك، وعاىل حا1ثة مذبحاة ليلة 
القدياس ساانت بارتيلي ل يف بارياس »التدصب لاذا الداء 
اللذياذ حال يصياب الإفاس يصريلا قاوة ع ياء شااغلها 

الوحيد أن تؤكد نفَسها عىل حساب اآلخرين. 
أما إذَا مارى التالُعُب بها لخدمة غرض وتحقيل مصلحة 
إإنهاا ساتزرع الدماار مان حولهاا. يحسان إذاً تحصاُل 
الإفاس من منل لذا الداء تحصيإاً ال باد أن يضطلَع به إكٌر 
إلسافل ض ن مرشوع يُإقذ اننَْسااان من اننَْساان رلاناً 
عاىل اننَْسااان«، ويؤّكد إولتري عاىل أن ال القوانل وال الدين 
تكفال ملواَمهاة طاعون األنفس لاذا، إالديُن بدياٌد عىل أن 
يكاون عإرص خالص لألنفس إهو يإقلُب اىل ُساّم يف األنفس 
املتدفإاة، أما القواناُل إهل أكنار عجازاً يف موامهة مإاإذ 
الغياظ لاذه: إك ا لوكإت تقارأ قرار مجلس عاىل مجإون. 
إهؤالء االشاخاص عىل ثقاة أن الروح املقاّدل الإاإذ إيهم 
يدلاو عىل القوانل وأن ح اساهم لو القاناون الوحيد الذي 

عليهم اننصات إليه. 
مإذ بادء الخليقة والبارش يتإازعاون ويتصارعون، لكن 
يف الغالاب ض َن ضوابط ال تُيء للاروح الج اعية، حتى يف 
الحضاراِت املوغلة يف الِقَد4، لكن مونتانيو يربُط بل ضحالة 
الفكار اننَْسااانل ولَ جية األمم بقوله: تبادو يل لذه األمم 
ل جياة؛ ألنها لم تحصاْل من الفكر اننَْسااانل إال عىل قدٍر 

نزيٍر من اآل1اب ولكونها لصيقًة سذامتها األصلية.
الساْحُل كالذبح وَمن يساحل منة ساي ارل الذبح عىل 
مّساد إيه حيااة، وبالتايل إإنَّ عاىل الج يع اساتإكار لذه 
الشاإاعات، وليدلام الج ياع أن الارصاَع ماع الج اعاات 
انرلابية التل تتد د التشاإيع، ليس رصاعاً بل مد حضاري 
وماد ل جال، إنه رصاع بال أمل م اعال يف الإجااة وبل 
خطر ماوت م اعل، نحان أما4 حرب لائلة بال التضامن 

واله جية. 
وبداد عا4 مان الحرب أرماو أن تكوَن الغلباُة قد صارت 
ول ااً، وأن نصال للصاورة التل رسا ها الفيلساوف ا1غار 
ماوران بقوله: تحارصنا الحرب من ُكّل صوب لرتسام لوحة 
قات اة لومو1 إنَْسااانل تولم مصلحته يف غلباة اآلخر ال يف 
الساري مده، وحل تصري الغلباة ول ا تُغذيه مشااعر بَُطَل 
ِساحُرلا، يساتيقظ إيإا أمل ترعااه إرا1ة التوحاد ويوّمهه 

مطلب االندماج.

 سياسية- شاملة
تصدر كل اثإل وخ يس

أطمئ���ن ُكلَّ األح���رار واألوفياء والثابت���ني أن النتيجة احلتمي���ة التي وعد به���ا اللُه عباَده 
الصابرين والثابتني واملتقني هي النصُر وأن العاقبة للمتقني؛ ولذلك نحن بالله األقوى حتماًل 
واألعظُم ُقدرًة على االس���تمرار؛ أِلَن الصموَد والثباَت خياُرنا وَقَدُرنا، وألننا أصحاب قضية 

ولسنا في موقف البغي وال التعّدي وال الفضول، ونحن ال نلعب دوراً لصالح أحد.
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حميد رزق
لياس صدإاًة أن تتشاابَه مشاالُد الساحل والذباح 
واالغتصااب وانْعااَدامات التل تشاهُدلا بدُض مإاطل 
تداز مع ذات األَْعااَ اال التل حدثات وتحدث يف املوصل 
بالدراق والرقة أَْو حلب بسوريا ورست وبإغازي يف ليبيا.. 
صحيٌح لإاك مشكل ي إل وساوء إهم رّكبه الُدااْدَوان 
ليكون ذريدة لشان الحرب.. لكن 1اخال مبهة املؤيدين 
للسادو1ية إصائل َوأَْطاَراف عديدة بأمإادة وأَْلااَداف 

مختلفة باختالف أَْطَراف الت ويل. 
ث اة أَْطاَراٌف 1اخل مبهاات املرتزقة مإتقااة بدإاية 
وتتلقاى التدلي اات بال والادرول وترإاُد بانمكانيات 
واألَْمااَوال لدإها رسم حدو1 الد4 أي ارتكاب الفظاعات 
التال تكرل حالاة الكرالية بل الايَاَ اإيل وتؤساس 
لتد يال الجرح االمت اعال والدإرصي ليتم التأسايس 
ملراحال الحقة مان التإاحر والتقسايم املإاطقل والفدل 
ور1 الفدل الغرائزي، ب دإى آخر أنه وحتى الطرف اآلخر 
الذي يحتفل »بتحرير« بدض شاوارع تدز إن ا يحتفل يف 
الحقيقاة بصإاعة بيئة موبوءة غري قابلة لحياة ما 1ون 
الدواعش ومرائم التكفرييل التل سرتتد عىل أَْصَحااابها 
يف وقت الحل ك ا يحصل يف عدن ومحاإظات الجإوب. 

ال تإساوا أن َمان يرعى سايإاريو رسام حادو1 الد4 
مهاات 1ولية تد ل بدإاية إائقاة وإمكانات غري عا1ية 
بدأت يف الدراق ثم ساوريا وليبيا واآلن توساع نشااطها 
إَلااى الايَاَ ان وستساتفيد لذه الجهات كنارياً من أية 
ر1و1 إدال غرائزية أَْو تحريض محساوب عىل الراإضل 
للُداااْدَوان باذات الخلفياة واللغاة، لاذا إن لام يكان 
أَْصَحااااب لذا السايإاريو قد مإّدوا من األشاخاص أَْو 
أَْصَحااااب الحساابات الول ية من يتولاون التحريض 
املقابل لتكون الإتيجة ارتفاع الساإة نار االحرتاب األليل 
الاذي لدإه الوحيد تحويل الايَاَ ان ُكاّل الايَاَ ان إَلاى 
مسام م زق مإتهل تحك اه املاإيا وأماراء الج اعات 
األمريكياة  املخابارات  بأمهازة  املرتبطال  الظالمياة 

وانرسائيلية.
سايإاريو حدو1 الد4 يسقط بساالح الوعل ومدرإة 

أ1واته وأَْلااَداإه.

عبدالملك العجري
اااْحِل والت نيِل   من املفارقات أن مظالَر السَّ
بالُجنَِث واألع اَل االنتقامية بطبدتها الداعشاية 
تاكا1 تكاوُن َحْصاااراً عاىل أَْكنَااار مديإتال 
ي إيتل تدّرضتا للت دين- أعإل عدن وتدز- من 
بال ُكّل مإاطل الرصاع ك اأرب منالً التل يغلب 

عليها الطابع القبيل. 
إنها مفاَرقٌة غريباٌة، ولل بالتأكيد ال تدكُس 
أخالق املديإتل وال قيََ ها املدنية وال قيم وأخالق 

ألله ا، لكن كيف نفرّس لذه الظالرة؟ 
أعتقاُد – بايشء مان التبسايط - األمار لاه 
عالقاة بداملال: التدبئاة البغيضاة والغرائزية 
للفكار الصحاراوي )القا41 من صحاراء نجد(، 
والدامل النانل الت دين الهّش أَْو املدنية الهشاة، 

والهشاشة لل الس ة التل طبدت حركة الت دين 
يف مدظم املجت دات الدربية. 

وعالقتها ب وضوعإا أن املدنية الهشة تدمر أَْو تضدف قيََم التضامن التقليدية 
والقبلية، لكإها تفشال ترسايخ القيَم املدنية يف املجال الدا4 ولذلك يبقى إحاللها 
وبإاؤلا لشااً، ويف ظروف الهزات االمت اعية الفوىض والرصاع ال تساتطيع أن 
تص اَد أََماااا4 عإف الهزة االمت اعياة، ويف اآلن ذاته تكون عو1تها لتضاُمإاتها 
التقليدياة مساتبددًة؛ نظراً للتدمري الاذي لحل بها، وبالتايل حصاول إراغ قي ل 

يشكل إرصًة للج اعات املتطرإة انرلابية مللئه بقي ة التإكيل والتوحش. 
املَدنية الهشاة- يف ظالِّ لزي ة وتوقف مرشوع التحدياث –ت نل بيئًة خصبًة 
لإشااط الج اعات انرلابية أَْكنَاار من املجت دات التقليدية، ولدل لذا ما ح ل 
َص يف األصوليات انسالموية اوليفيه روا إَلاى القول  املساترشَق الفرني املتخصِّ

بأن انسال4َ الرا1يكايل نتاٌج للتحديث املشّوه وأنه ترعرع يف املدن ال األرياف.

 حدود الدم 
)يسقط بالوعي(

اإلرهاب ينتعُش يف قلب 
املَدنية.. ملاذا عدن وتعز؟!

مــن ذا يصدق أن مصــــر تهودت … فمقام ســـــــيدنا الحســـــــين يباب 

ما هــذه مصر … فإن صـــــــلتها … عبريـــــــة … و إمامهـا كـــــذاب 

ما هذه مصر … فان ســــــماءها … صغرت … وان نســــــاءها أســــلب 

إن جاء كافور … فكم من حاكـم … قهر الشــــعوب … وتاجـــه قبقاب

نزار قباني

ليفني وزيُر خارجية »إسرائيل« األسبق في لقاء مع  أحمد أبو 
الغيط أمين عام جامعة الدول العربية الحالي

الرداعي ينفي صدوَر بيان للتنظيم الناصري 
يؤيد األعمال اإلجرامية لداعش يف تعز

  - خاص
نفى األمال الدا4 املسااعد للتإظيام الوحدوي الإاارصي مح د 
مسادد الر1اعل، السابت املايض، صدوَر أي بيان عان األمانة الدامة 
للتإظيم، مؤكداً أن ما تإاولته بدض وسائل انعال4 يف لذا الشأن غري 

صحيح م لًة وتفصيالً.
وأكاد الر1اعل أنه لم يصدر عن األماناة الدامة للتإظيم الوحدوي 
الشدبل الإارصي أي بيان مإذ إرتة، الإتاً إىل أن الجرائَم البشدة التل 
ارتكبهاا مرتزقة الدادوان والقاعدة و1اعش من قتل وساحل وحرق 
بحال الدارشات من أبإااء محاإظة تداز يُديإها التإظياُم الوحدوي 
الإارصي بأَشدِّ الدبارات وال ي كن أن تحظى ب باركته؛ كونها تتإاىف 
ماع كل القيم اننساانية والفطرياة والرشائع السا اوية واألعراف 
القبلية، ولل ليسات من قيم وأخاالق املجت ع الي إل وال من أخالق 
أبإااء محاإظاة تداز، وال تخد4 الحفااظ عىل الإسايج االمت اعل، 
مدترباً أن لذه األع ال 1خيلة عىل املجت ع الي إل وعىل أبإاء تدز.


