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  تصريحات البيت األبيض تعّبر عن مصلحة أمريكية باستمرار العدوان 
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تدمرُي 4 مدرعات بمن فيها من مرتزقة االحتالل يف معارك شرق صرواح

اَبة )حمافظ االحتالل( ومرافقيه بكمني غرب احلزم اإ�صَ
مقتلة جماعية ملرتزقة الُعـْدَوان 

وقياداتهم امليدانية بالجوف

منظمات املجتمع املدني بمحافظة 
الحديدة تقّدم قوافل غذائية للمتضررين 

والنازحني بمحافظة حجة

  - مأرب:
اسات رت املداارُك التل يخوُضهاا الجيُش 
يف  ماأرب  ب حااظاة  ااْدابية  الشَّ واللجااُن 
مواَمهة مرتزقة انحتالل املسااو2ين بطريان 
الُداْدَوان وشهدت تصاعداً يف وترية املوامهات 
باستخدا1 مختلف أنواع األسلحة خصوصاً يف 
بدض مااطل الحقيل ووا2ي مخدرة ب ديرية 
رصواح، وايهاا ت كن أبطال الجيش واللجان 
اْدابية من تدمري عدة مدرعات ب ن ايها  الشَّ

من مرتزقة.
: إن املدارَك رشقل  وقاال مصدٌر عساكريٌّ
طاريان  مان  غااراٍت  وساط  2ارت  رصواح 
الُداْدَوان، وت كن من خاللها الجيش واللجان 
ااْدابية من تدمري مدرعة تابدة لل رتزقة  الشَّ
بدد إصابتها بشاكل مبارش بصاروخ مومه، 

م ا أسفر عن مقتل وإَصابَة طاق ها.
وبحساب املصدر ذاته ا ع اشتدا2 املدارك 
ساقط عد2ٌ آخار من مرتزقاة الُدااْدَوان بل 
قتيال ومرياح عادما ت كان أبطااُل الجيش 
ااْدابية مارة أُْخااَرى من تدمري  واللجان الشَّ
مدرعتال، لرتتفاَع حصيلة خساائر املرتزقة 

مان الدتا2 إَلااى ثالث مدرعات، اي ا ساقط 
الدارات ماهم خاالل املدارك مان ض اهم 

طواقم املدرعات التل مرى تدمريُلا.
وخالل املدارك َشانَّ طارياُن الُداْدَوان نحو 
7 غاارات يف محاولة ماه ملسااندة املرتزقة إن 
أنها لام تفلح يف ذلك، حيث انساحب املرتزقة 
بآلياتهم من ماطقة انشتباكات بدد تكبُّدلم 

خسائَر يف الدديد والدتا2.
واسات ر مسلسُل اساتهداف املدرعات من 
اْدابية الذين ت كاوا  قبَل الجيش واللجان الشَّ
من تدمري مدرعة آلية حاولت الت رُكز أسافل 
مبال ليالن وقتل اثال مان طاق ها وأصيب 
البقياة. تلاك الد لياة نقال اإلعاال1 الحربل 
مشاالَد ماها وأظهارت لحظَة رصاد تحرك 
املدرعاة من قبل الجياش واللجان قبل أن يتم 
اساتهداُاها بصاروخ موّمه أصابها مبارشة، 

م ا أ2ى نشتدال الاريان ايها.
مان مانبهاا أمطارت القاوُة الصاروخيُة 
ااْدابية مدساكر ملداء  للجيش واللجان الشَّ
ب ديرياة الجوبة الذي يسايطُر عليه املرتزقُة 
دات لل رتزقة عىل  بداد مدلومات بومو2 تج ُّ
إثرلا مرى اساتهداف املدسكر بصواريخ من 

طراز كاتيوشا.

  - متابعات:
لقال الداراُت مان مرتزقاِة الُدااْدَوان 
السادو2ي مرصَعهام، أمس األحاد، وأصيب 
آخارون خاالل املوامهات ب ااطال متفرقة 

ب حااظة الجوف.
ويف ترصيحاات لوكالة سابأ أكاد مصدٌر 
الدجال  املدعاو حسال  إَصابَاة  عساكريٌّ 
الدوايض محااظ الجاوف املوايل للفار لا2ي 
ومارصع حفياده وأحاد مرااقياه، إَضااَاة 
إَلااى إَصابَة أربدة من مرااقياه بياهم قائد 
الحراساة يف ك ل نوعال للجياش واللجان 

اْدابية غربل مدياة الحز1. الشَّ
وأشاار املصادُر إَلااى مارصع القياا2ي 

يف املرتزقاة املدعاو سالطان أح د السااتيل 
واملدعاو عايل صالاح القاح، اي اا عراُت 
املرتزقاة من القتىل واملصابل لم يتم التدرف 

عليهم.
وقال املصدُر إنه تام التدرف عىل عد2 من 
أسا اء القتىل والجرحى يف صفوف املرتزقة 
كحصيلة أولية. مبيااً أن من بل القتىل نارص 
عيل حسل الدوايض حفيد املحااظ وحسل 
سديد الدوايض وسلطان أح د الستيل وعيل 

صالح القح.
ك ا بل أن من بال املصابل أيضاً، أح د 
إس اعيل الدجل الدوايض وذياب غاا1 نامل 
الداوايض قائاد حراساة املحاااظ وطالبان 
الداوايض وحسال مح اد  نامال  مهادي 

الدابيس الدوايض.

  - الحديدة / 
غمدان أبو علي:

 
املدنال  املجت اع  ماظ ااُت  أعلاات 
ب حااظة الحديادة، وقواها لتقديم الدعم 
واملاوا2 اإلغاثياة لل ترضريان والاازحال 
ماراء الُدااْدَوان األَمريكل السادو2ي عىل 
بال2نا، والتل كان آخرلاا الجري ة الاكراء 
يف ساوق الخ يس املركزي ب ديرية مستبأ 
ب حااظة حجاة وراح ضحيتها مئات من 
الشهداء والجرحى من املواطال األبرياء. 

وأكادت عاد2 مان ماظ اات املجت اع 
املدنل يف انمت اع الذي ُعقد السبت ب باى 
املحااظة برئاساة أمل عا1 املجلس املحيل 
مح د عيااش قحيام اساتددا2َلا لتقديم 

الدعم واملساعدة لألرس الاازحة واملترضرة 
يف حجة مراء لذا الُداْدَوان.

من مانبه أكد أمال عا1 املجلس املحيل 
مح د عياش قحيم وقاوَف أَبْاَااء الحديدة 
إَلاى مانب أباائهم يف حجة مراء الجري ة 
البشادة التال تدرض لهاا أَبْاَاااء مديرية 
مساتبأ يف ساوق خ يس املرَكزي من قبل 
الُداْدَوان السادو2ي األَمريكال، مدرباً عن 
أمله يف أن تساهَم املسااعدات اإلنَْسااانية 
التال ساتقدمها ماظ ات املجت اع املدنل 
يف املحااظاة يف تخفياف مدانااة الاازحل 
واملترضرين الذين يديشون حالة إنَْساانية 
مأسااوية صدباة.. 2اعيااً إَلااى تشاكيِل 
لجاة مشاّكلة من ماظ ات املجت ع املدنل 
لتجهياز قاالاه غذائياة تليال ب اظ اات 
املجت اع املدنل والج دياات الخريية لراع 

املداناة عن أَبْاَااء محااظة حجة..

وقفة احتجاجية ألفراد الجاليات العربية يف السويد تنديدًا بوحشية الُعـْدَوان اأَلمريكي السعودي
  - خاص:

نّظم الدراُت من أَبْاَااء الجاليات الدربية البحرياية والدراقية والسورية 
واللباانياة، وقفاة احتجامياة ومدارض صاور يف الداص اة الدن اركياة 
)كوباهاغن(؛ تاديداً باسات رار مرائام الُداْدَوان األَمريكل السادو2ي عىل 

بال2نا.
وحاوى املدرض عاىل صور بارزت مدى حجام الكارثة ووحشاية قوى 

الُداْدَوان السدو2ي األَمريكل يف حربها الفتاكه عىل بال2نا.
ويف املدرض تم توزيع بروشورات عىل الحارضين واملارة كرح تفصييل 
عان ما يدور يف الرق األَْوَساط من حروب مدمرة توّمهها أرسة آل سادو2 
وبُداْدَوانهم السااار عىل الايَاَ ان وكذا الدالقة الوطيدة التل تربط 2اعش 

بالاظا1 السدو2ي الذي يتباى الفكر الولابل اإلرلابل املتشد2.
 وحظال املدارُض بإقباال كباري حرضتاه شاخصيات أكا2ي ياة ومن 
األَْحااَزاب اليساارية الدن اركية وم نايل الجاليات الدربية واإلْسااااَلمية 
وكذلاك م ع مان الصحفيال األَْحاَرار، واملواطاال الدن اركيال، وأعلاوا 
تاديدلام واساتاكاَرلم ملاا يحادث يف ماطقة الرق األَْوَساط مان مرائَم 
بشادة يف املاطقة ككل، مدلال استددا2َلم للتضامن مع أَبْاَااء املاطقة ويف 
اْداب الايَاَ اال ضد اإلْمااَرا1 السدو2ي األَمريكل غري املربر.  املقدمة الشَّ

اَبة 37 مرتزقاً بينهم قيادات  مقتل واإ�صَ
ميدانية وقاعدية وتدمري 7 مدرعات

إنتكاسة مبكرة ملجاميع 
مرتزقة الُعـْدَوان 

يف بيحان وعسيالن 
بمحافظة شبوة
  - خاص:

الُدااْدَوان  مرتزقاة  ح االت  أوىل  اشالت 
السادو2ي األَمريكال للتقاّد1 باتجااه مااطل 
عسايالن وبيحاان ب حااظة شابوة الجاوبية 
والتال مااءت اي اا أبطاال الجياش واللجان 
ااْدابية عاىل 2رماة عالياة مان اليقظاة  الشَّ
والجالزياة، ولاو ما مدل من تلاك املحاونت 
مااسابة لإليقاع بالدرات من املرتزقة بياهم 

قيا2ات يف تاظيم القاعدة.
وأوضاح مصدر عساكري أن أبطال الجيش 
ااْدابية ت كاوا من كرس محاولة  واللجان الشَّ
باتجااه ماطقاة عسايالن  للتقاد1  املرتزقاة 
وألحقوا باملرتزقة خسائَر اا2حة، حيث سقط 
عارات القتىل والجرحى بياهام قيا2ات اي ا 

مرى تدمري عد2 من اآلليات التابدة لهم.
وبحساب املصادر لقال 15 مان مرتزقاة 
الُداْدَوان، بياهم مسالحون من القاعدة بياهم 
املدعو عيل ناارص عيل الفقاري واملرتزق يحيى 
أح اد التاو1 وكذلاك املدعاو مسافر الحارثل 

شقيل أحد قا2ة املرتزقة امليدانيل.
ك ا أصيب نحو 32 مان املرتزقة يف الد لية 
ومرى تدماري 3 عربات مدرعة كان عىل متاها 
مدظام القتاىل والجرحاى الذيان ساقطوا يف 
املوامهاات التال انتهات بانساحاب مجاميع 
املرتزقة عىل متن مدرعات تابدة لقوات الغزو.
ويف شابوة أيضااً ماال مرتزقاة الُدااْدَوان 
ومسالحو تاظيم القاعدة اإلْمااَرامل بهزي ة 
أُْخاااَرى لادى محاولتهام التقاد1 مان وا2ي 
الصفراء باتجاه مديرياة بيحان، حيث تصدى 
ااْدابية الذين  لهام أبطال الجيش واللجان الشَّ
ت كاوا من تدماري ل مدرعات 2ادة واحدة، ما 
أ2ى ملقتال ومرح عاد2 من املرتزقاة وعاارص 
القاعدة وساط غارات شااها طريان الُداْدَوان 
وصلات إَلاى 20 غارة ولام تفلح يف تحقيل أي 

تقد1 عىل األرض لل رتزقة.



3 تقاريرالدد2 )110(     انثال 21 مارل 12016  املواال 12 م ا2 النانل 37ل1لا

  -  خاص:
كَشاَف الااطاُل الرسا لُّ ألَنَْصااار اللاه 
مح د عبدالساال1، ُمزءاً من الُغُ وض بشأن 
التفاُل اات بال أَنَْصاار الله والسادو2ية يف 

األيا1 املاضية.
خااصٍّ  ترصياٍح  يف  عبُدالساال1  وقاال 
لصحيفاة »صادى املسارية«: إن الهاَدَف من 
لاذه التفاُل اات لاو الوصاوُل إَلااى وقٍف 
شاامٍل للحرب، وإن عىل مراحل، بحيث تكوُن 
موضحاًة ومحاد2ًة، ك ا أن الهادَف من لذه 
التفال ات لو البدُء ببدض متطلباِت الوضع 
اإلنَْساانل كبحث ِمَلاافِّ األرسى واملفقو2ين 

والجنامل.
وأشاار إَلاى أن ما تم حتاى اآلن لو تبا2ُُل 
أسرٍي بسابدة آخرين من الطرف اآلخر وبحث 
ملاف األرسى ومطابقتاه ملا لادى ُكّل طرف، 
إَضااَاًة إَلاى انتشااِل الجنامل من الخطوط 
األمامياة لل وامهات والذي ما زال مسات راً 

حتى اللحظة.
واعتارب ناطُل أَنَْصاار الله أن لذه القضايا 
إنَْسااانية وأخالقياة وتحصال يف الداا2ة بل 
ُكّل أطاراف القتاال، مدتقاداً أن اتَح خطوط 
التواُصااال بال األطراف املداياة وأَْصَحااب 
القرار لو الخطاوة الصحيحة أليّة تفاُل ات 
م كااة وقابلة للتطبيل تاؤ2ي بالوضع إَلاى 

مرحلة الحل الشامل.
وزا2 عبدالسال1 قائالً: »لقد ُخضاا حواراٍت 
ولقااءاٍت كناريًة ملسااا ايها ضداَف املوقف 
الدويل وكذلك موقف األَُمام املتحدة يف الضغط 
عىل األَْطااَراف املدتدية لوقاف ُعاْدَوانها عىل 
بال2ناا والكّف عن ذلك، ماولااً إَلاى أن بدَض 
الادول تتدامُل ماع الايَاَ ان ك لاف ارتزاق، 
والبدض اآلخر ترى يف است رار الحرب ارصًة 
لهاا وتحقل لها ألداااً اسارتاتيجية يف أماكَن 

أُْخااَرى باستهداف الج يع.
وأكد عبدالسال1 بالقول: »نحن ندرف ماذا 
ند ل، ونتحارَُّك بُخَطًى ثابتٍة، ونط نئ أَبْاَااء 
شادباا الايَاَ ااال أناا إن ا نتحارُك من أمل 
وقف الحرب بشاكل شاامل َوكامال وإحياء 
الد ليّة السياساية بل األَْحااَزاب واملكونات 
السياساية«، مشارياً إَلااى أن الطريال ليس 
مدبّداً أََماا1 ذلاك، اقد تقف أمامهم الدوائل، 
ااار الحروب واملرتزقة الذين  اَة من تُجَّ َخااصَّ
يََرْون يف است رار الُداْدَوان عىل بلدنا است راراً 
لل اال واملااصب واملكاساب التال يحصلون 

عليها.
وواصال عبدالساال1 قائاالً: »ااإن تحقل 
الساال1ُ مان وراء لاذه الخطاواِت ك اا لو 
املفارتُض اهاذا لو ماا نريُد وإن لام يتحقل 
ولجانُاه  وميُشاه  الايَاَ ااال  اشادباا 
ااْدابية يُدلم عىل الزنا2، ولن نسااو1َ يف  الشَّ
كرامة أَبْاَااء شدباا الايَاَ اال لحظًة واحدة، 

بل أثبتاا بكلِّ صدق أناا قا2رون أن نتجَه نحو 
الساال1 الداا2ل واملاّرف، ك ا نتوماه إَلاى 
ساحات البطولة والَرف للدااع املقدَّل عن 

اْداب وسيا2ته واستقالله. كرامة الشَّ
ويرى ناطُل أَنَْصاار الله أن لااك أَْطاَراااً 
2وليًة تساتفيُد من الُداْدَوان عاىل الايَاَ ان، 

ساواء باملاال أَْو ببياع املوقاف والساالح أَْو 
الطارف  ايهام  ب اا  املاطقاة،  باساتهداف 
السادو2ي، بحارب يف مساتاقع ن أُُااَل لاه، 
ااْداب الايَاَ اال  مؤكداً أن الُداْدَوان عىل الشَّ
وحصااره ن ي كان أن يؤ2َّي إَلااى أيَّة نتيجة 
لل دتديان ومن يقاف خلفهام وأن الحرَب ن 
ي كن أن تاتج حالً سياسياً ون توااقاً 2اخلياً.
ورضب عبدالسال1 أمنلًة عىل ذلك »ا دياة 
عادن خرمات عن سايطرة تلاك األَْطااَراف؛ 
ألن الحارب ن ترتك اساتقراراً، اإذا كان ليس 
ب قدورلام تأمال قارص املداشايل يف عدن 
اهال ب قدورلم أن يفدلوا شايئاً يف ُكّل ربوع 
الوطان«، مشارياً إَلااى أن الُدااْدَوان يخلُاُل 
اوىًض واغتيانٍت يكتوي باارلا من وقف مع 

الُداْدَوان وسانده بالدرمة األْوىَل.
ااْداب  وأكَّاااَد ناطاُل أَنَْصاار الله أن الشَّ
الايَاَ ااال ن ي لاُك أيَّ خيااٍر غاري مواَمهة 
الُدااْدَوان مه اا بلاغ مان اظاعة وبشااعة 
وإْمااَرا1، والُدااْدَواُن عاىل الايَاَ ان ن أال 
لاه، ولا نحُن عىل مشاارف عا1ٍ مان املاازلة 
التأريخية وانساتناائية يف الدرص الحديث يف 
مواَمهة غطرساة وكربياء وأََماَوال وأسلحة 

2ول الدالم املستكرب.
وبشاأن زياارِة املبداوث األَُما ال إَلااى 
الايَاَ ان إسا اعيل ولد الشايخ إَلاى صاداء 
قال ناطال أَنَْصاار الله: إن لاذه الزيارَة لل 
ملااقشاة املسار السايايس، باعتبار أن األَُمام 

املتحادة يُفرتَُض ماهاا أن تد َل شايئاً تجاه 
الُدااْدَوان والحصار عىل الايَاَ ان. ناتاً إَلاى 
أن أَنَْصااَر اللاه قد أكدوا عىل موقفهم النابت 
أن أيَّ حوار يف ظل مساارات الحرب وتحشيد 
الُدااْدَوان ن ث ارة مااه، وقاد ُكاّاا يف حاوار 
ساويرسا ن لُك رؤياًة وطايًة مامداًة، ولكن 
الطارف اآلخر لم يكن ي لك قراراً للتومه نحو 

الحل.
وواصل عبدالساال1 قائالً: ندتقد أن مساَر 
األَُماام املتحادة سايظلُّ باذاِت الوتارية التل 
تاتظار 2وَل انساتكبار ماا ساتقّرر بشاأن 
الحرب والسلم، وإذا لم يكن لااك قراٌر واضٌح 
لوقاف الحرب الن تساتطيع األَُماام املتحدة 

ادَل يشء.
وحوَل الترصيحاات األخرية للبيت األبيض 
والتل قال ايها: إن الحل السيايس يف الايَاَ ان 
ما زال بديَد املاال. أوضاح ناطُل أَنَْصاار الله 
أنَّ لذا الترصيَح إشارٌة واضحٌة بدد1 رغبتهم 
يف الحل وبداد1 ارتياحهم للتفاُل ات األخرية 
التل حصلات والتل كانت مباارشًة بدون أّي 

وسيط وإن ا بل األَْطاَراف املدايّة.
وأضاف عبدالساال1: »ندتقُد أن األَمريكاَن 
لهام مصلحاٌة مباارشٌة وغاريُ مباارشة من 
اسات رار الحارب، اهم يَاَرْون األشاياَء وال 
مصالحهم ن وال مصالح اآلخرين، والج يُع 
يف الواقاع مساتهَدٌف ماهم، وعاى أن يدرك 

الج يع ذلك«.

  -  خاص:
ااْدابية انتصاراِتهم عىل  واَصاَل أبطااُل الجيش واللجاان الشَّ
كاااة مبهات ومحاور القتال يف محااظاة تدز، مكبّدين مرتزقَة 

الُداْدَوان خسائَر كبريًة يف األرواح والدتا2.
 افال مبهاة الضباب حيث الحصاا2 األوار مان اننتصارات 
الكبرية التال حّققولا خالل النالثة أياا1 املاضية، أكدت املصا2ر 
الدساكرية أن أبطاال الجياش واللجاان ت كاوا مان تطهري قلة 
الخازان وساوق الضبااب، بداد أن كاناوا يف وقت ساابل طهروا 
ماطقة حدائال الصالح واملقهاية، باإلَضااَاة إَلاى تأمل 6 تباب 

اسرتاتيجية ترف عىل الطريل الرئييس ب اطقة الضباب.
التقاد1  ولاذا  اننتصاارات  لاذه  أن  املصاا2ر  وأوضحات   
انسارتاتيجل الكبري ماء بدد ع ليِة لجو1ٍ واسدٍة شاها الجيش 
واللجاان من محوَرين ض ن سلسالِة الد ليات الدساكرية التل 
يُشااااُّها الجيش واللجان لتطهري ماطقة الضباب، مشريًة إَلاى 
أل ية لذه السايطرة مان الااحية انسارتاتيجية؛ كونها قطدت 
طرياَل اإلمادا2ات القا2ماة من عادن بشاكٍل كيل عاىل مرتزقة 
ل عاارص ومسلحل تاظيم 2اعش القا2مل  الُداْدَوان وإيقاف تداُّ

من الجاوب.
 وأضااات املصاا2ر أن مرتزقاة الُداْدَوان ومسالحل القاعدة 
و2اعاش تسااقطوا يف املوامهات بأعادا2ٍ مهولٍة عىل املساتويل 
القيا2ي وامليدانل، حيث بلغ عد2ُ الذين لقوا مصارعهم ما يقارب 
102 مرتزق بياهم أربع قيا2يل »القيا2ي يف القاعدة مامد مح د 
عبدالله مرشاد«، أحاد مداونل قائد التاظيام يف املحااظة املدعو 
»أباو الدبال«، وأركان حرب اللواء 35 املدّل من قبل الفار لا2ي 
الد ياد »مح اد عبداللاه الدونال«، وتم نُر خارب مرصعه عىل 
مواقاَع إخبارية تابداة ملرتزقة الُدااْدَوان، والقيا2يان يف القاعدة 
املدعو »يحيى مهبياط«، واملدعو »أبو عبيدة الحدي«، وما يقارب 

نحو 200 مرتزق سقطوا مرحى، بدُضهم إصابته خطرية.
ويف مبهاة ذو باب، أكدت املصا2ُر الدساكرية امليدانية أن َقوََّة 
اْدابية رصدت تدزيزاٍت تابدٍة  الرصد التابدة للجيش واللجان الشَّ
للغازاة ومرتزقتهام قا2ماة إَلاى ذو بااب، اتدامال مدها أبطال 
الجيش واللجان بهجو1ٍ استباقلٍّ مباغت، حيث 2مروا خالله أربع 
ألياٍت عسكريٍة والدديد من األطقم املح لة بالرشاشات النقيلة.

 وأضااات املصاا2ر أن الدرات من املرتزقاة لقوا مصارَعهم 

خالل لذه الد لية الاوعية، من ض اهم قيا2ات عساكرية رايدة 
ُعاِرَف ماهم بحساب املدلوماات انساتخبارية، الدقياد امُلرتزق 
»مح د رباش«، وأربدٌة من األمانب التابدل ملرتزقة رشكة »2اين 
كاورب« التل تداقادت مدهم اإلماارات للقتاال يف الايَاَ ان بدنً 
عن مرتزقاة رشكة »بالك ووتر« مطلع الشاهر الجاري لم قائد 
إرسائييل الجاساية »إاارا1 بايامل حازيال«، والرصبل »بريانن 
تشوساكوف«، والكرواتل »الكساند مياوايتش« واملرتزق »باول 
رامبياسالر« من ماوب أاريقيا، وثالثة من خرباء انساتطالع لم 

تُدَرف لويتهم.
ويف ساياٍق متصاٍل، اساتهدات القاوة الصاروخياة التابداة 
ااْدابية آليتل مدرعتال للغزاة ومرتزقتهم  للجيش واللجان الشَّ
رشق ماطقة القرية بذو باب، حيث أكدت املصا2ر تدمري اآلليتل 

تدمرياً كلياً ومرصع طاق يها.
اي ا استهدات وحداُت املدادية والصاروخية التابدة للجيش 
واللجان تج داٍت للغزاة ومرتزقتهم رشق ذو باب، أكدت املصا2ر 
امليدانياة أن 23 مان املرتزقة لقاوا مصارَعهم خالل انساتهداف 

من ض اهم قائد اللواء ل حز1 الدقيد ساالم مبارك، وساقوط ما 
يقارب 50 مريحاً تتفاوت إصاباتهم ما بل الخطرية واملتوسطة. 
وعاَرَض اإلعاال1ُ الحربال بداَض املشاالد لتدماري عاد2 من 
املدرعاات واآلليات الدساكرية واألطقم، ملرتزقاة الُداْدَوان خالل 
ااْدابية يف مبهة ذو  الد ليات التال قا1 بها الجيش واللجان الشَّ

باب خالل اليومل املاضيل.
ويف مبهات املااطل الغربية ملدياة تدز، أاا2ت املصا2ُر امليدانية 
ااْدابية يواصلون لليو1 الرابع عىل  أن أبطاَل الجيش واللجان الشَّ
التوايل يف ص و2ٍ أساطوري وصالبٍة ماقطداة الاظري، كرس وصد 
زحوااات مرتزقة الُداْدَوان وعااارص التاظي ات اإلْماَرامية عىل 

مواقع الدااع الجوي والتباب املحيطة به.
 وأكدت املصا2ر أن الدرات من املرتزقة يتسااقطون بشاكٍل 
يومل ما بل قتيٍل ومريح يف ُكلِّ محاولة زحٍف لهم باتجاه الدااع 

الجوي وسلسلته الجبلية.
 ك اا أكادت املصا2ر الدساكرية، مرصع ساتٍة مان املرتزقة 
وعااارص تاظيام 2اعاش، وأرس خ ساة آخريان أثاااء قيامهم 
ب حاولة تسالل ااشالٍة إَلاى حال الجح لية، وأشاارت املصا2ر 
إَلااى أن املرتزقة والدااارص اإلْماَرامية يحاولون ماذ أربدة أيا1، 
 1ٍ اقتحاا1َ لذه املاطقة وماطقة الك ب املجاورة لها، وإحراز تقدُّ
ااْدابية بص و2لم لم  ايهاا، غريَ أن أبطااَل الجيش واللجان الشَّ
ي كاولم من تحقيل أي تقد1ٍ يُذكر، غريَ الرصاصات التل تحصد 

أرواحهم.
وأضااات املصاا2ر، أن الجياش واللجاان ت كاوا مان تدمري 
مدرعاٍة لل رتزقاة يف ماطقاة مبل مارة، وأكدت مارصع كااة 

طاق ها.
اا يف مبهة األحياوق- الوازعية، أّكدت املصا2ر الدساكرية  وأمَّ
مان لاااك، اساتهداَف وحادات املدادياة والصاروخياة التابدة 
داً آللياات مرتزقاة الغزاة يف  ااْدابية تج ُّ للجياش واللجاان الشَّ
منلث األحيوق، حيث حققوا إصاباٍت مبارشٍة أسافرت عن تدمري 
البدض ماها بشاكٍل كيل، وإعطاب البدض اآلخار، إَضااَاًة إَلاى 
ساقوط الدارات من طواق ها ماا بل رصيٍع ومريح بحساب 
املصاا2ر. وأكدت املصاا2ُر يف ذات الساياق أن الوحادات املدادية 
ااْدابية اساتهدات بقصٍف مكنٍّف تج داٍت  للجيش واللجان الشَّ
لل رتزقة يف ماطقة »املرف« بالوازعية، خالل اليومل املاضيل، 

أسفر عن سقوط الدرات من املرتزقة ما بل قتيل ومريح. 

الناطق الرسمي ألنصار اهلل محمد عبدالسالم لـ »صدى املسرية«:
  نهدف للوصول لوقف شامل للعدوان السعودي يبدأ بالجانب اإلْنَسـاني 
  نسير بُخَطًى ثابتٍة ونؤكد للشعب أن تحركنا يهدف لوقف الحرب عليه 

ـْعـبية يدهم على الزناد ـْعـب اليمني، والجيش واللجان الشَّ   لن نساوَم في كرامِة الشَّ
  موقف األمم المتحدة ضعيف وهناك دول تعتبر اليمن ملف ارتزاق

ـْعـب اليمني وحصاره لن يؤدي لنتيجة للمعتدين ومن يقف خلفهم   العدوان السعودي على الشَّ
  تصريحات البيت األبيض تعّبر عن رغبة َأمريكية في استمرار العدوان

تطهري قلة اخلزان وال�صوق وحدائق ال�صالح واملقهاية و�صل�صلتها اجلبلية بال�صباب 
 مصرع أركان حرب اللواء 35 ومئات القتلى من املرتزقة والقاعدة 

بينهم 4 أجانب تابعني لـ »داين كورب« أحدهم قائد إسرائيلي يف ذو باب
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 نقمة الجغرافيا الـَيـَمـنية.. 
بني حقيقة صراع األقطاب وأبعاد املطامع

  - حسين الجنيد:
تقاُع الايَاَ ااُن يف الجازء الجاوبال الغربل من شابه 
الجزيارة الدربياة، أي يف مااوب غرب آسايا، ومان خالِل 
مشاالدة الخريطة يتضاُح لاا مليّااً أن الايَاَ اان تُدترَبُ 
أحاَد ألم بوابات املاطقة، باعتبارلا املتسايِّدَة عىل البوابة 
الجاوبياة للرق األوساط، وما يضاعاُف أل يََّة موقدها، 
إطاللتها املبارشة التل ماحتها السلطة عىل ألم مضيٍل يف 
الدالم ولو مضيل باب املادب الذي يتحكم باملاطقة املائية 
البحرية التل تفصل قارة آسيا من ناحية الرق وإاريقيا 
مان ناحية الغارب، وتربط املحياط الهادي وبحار الدرب 
بالبحر األبيض املتوساط، ومن خاالل الت ّدن يف الخارطة، 
نالحظ انتشار مزرلا يف ميالها اإلقلي ية عىل امتدا2 بحر 
الدرب وخليج عدن والبحر األح ر، ولذا ما عزََّز سالطتها 

عىل لذا املضيل الحيوي.
واكتساب لذا املضيُل أل يتَه انسرتاتيجية ماذ ااتتاح 
ارت طبيداة الجغراايا  قاااة الساويس عاا1 11869 وواَّ
للايَاَ ان بامتالكه لذا املوقع سالطة التحكم به، 2ون أن 
تكون بالرضورة ت لك القوة لذلك، باعتباره املدخل الوحيد 
للبحار األح ر، إضااًة إىل التداخال الوثيل بل مضيل باب 
املاادب ومضيال لرماز، باعتبارل اا طريَقال للااقالت 
املح لة بافاط الخليج باتجاه أوروباا، ناليك عن اعتباره 
الحزا1َ األمال للجزيارة الدربية، ول زة وصٍل بل إاريقيا 

والجزيرة والخليج.
وواقااً لإلحصااءات، يُ ااارُّ يف مضيال بااب املاادب 
حاوايل 3،3 مليون برميل نفط يومياً، ولذا ببسااطٍة يؤّكُد 
مصلحَة الدول الكربى و2ول اإلقليم يف أل ية السيطرة عىل 
لذا الرياان الدويل الذي تتدال مااه الطاقة أللم وكربى 
الادول الصااعياة األوروبية، م اا 2ادها لل  ارساة 2وٍر 
سايايسٍّ وأماالٍّ وعساكريٍّ يف األرض الايَاَ ااية، بفرض 
تدخٍل واضٍح يف أزمات البال2 وتوميه مساراتها، تأميجاً أو 
تج يداً، باتسااٍق مضطر2ٍ مع مصالاح تلك الدول مافر2ًة 

أو متحالفة.
 ولو األمُر املادكُس يف الرصاع اإلقلي ل 2اخل الايَاَ ان 
واملتجايل يف الحضاور اإلقلي ل نيابًة عان الحضور الدويل، 
وبدنً عن أن تكون مغرااية الايَاَ ان امل يزة ندي اً أللله، 
تحّولات إىل نق ٍة عليهام، وصاروا ضحاياا لرصاعات تلك 

الدول اي ا بياها عىل الافوذ الداملل.
وبجاناب مضيل باب املاادب، َعاازَّز موقاع الايَاَ ان 
يف الخارطاة الجيوسياساية عاىل الصديد الداملل بشاكل 
عاا1 وعىل الصديد اإلقلي ل بشاكٍل خااص، ومو2 مزيرة 
ساقطرى وأرخبيلها الذي يقع يف املحياط الهادي عىل بُدد 
نحو 80 كيلومرتاً قبالة القرن األاريقل، و380 كيلومرتاً يف 
ماوب السااحل الايَاَ اال، حيث تطل الجزيرة وأرخبيلها 
عىل مفرتق طرق من امل رات املائية البحرية انسرتاتيجية 
للبحار األح ر وخليج عدن، ولو موقاع يقول الخرباء أنه 
ي نل قلب شبكة الطرق التجارية الدولية الرابطة بل ثالث 
قارات )آسايا، أاريقيا، أوروبا(، وي احها قدرة السايطرة 
عىل لذه الطرق يف حال توارت القدرات الدسكرية لذلك.

صراُع األقطاب وأبعاُد املطامع
رب اا ن يدرك البداض أن مدركة السايطرة عىل الدول 
التال ت تلاك موقدااً مغرااياً مه ااً كالايَاَ اان وارض 

الهي اة عليها، يأتل يف ساياق مد مغرااية الحضور للدول 
انستد ارية لتضييل الخااق عىل مصالح 2وٍل استد اريٍة 

أخرى تتصارع مدها.
ا ن ومهة نظر عساكرية، تدترب املسااحة البحرية يف 
املافاذ الرقل مان خليج عدن، ومن مزيارة عبد الكوري 
التابداة ألرخبيال ساقطرى، إىل الجزيرة الرئيساة يف لذا 
األرخبيال، لداااً اسارتاتيجياً حيويااً للددياد مان الدول 
الدظ ى ماها أمريكا وروسيا والصل؛ كون لذه املساحة 
البحرية تشّكل الاسبة الدظ ى من ماطقة الدبور الدولية، 
م ا 2اع الونيات املتحدة لتسادى حنيناً يف تحقيل السبل 
بالسايطرة عىل لذه املساحة؛ لتض ن بذلك أوراق الضغط 
عاىل تجارة الصل الذالبة إىل القارة األاريقية واألوروبية، 
وض اان قطع الطريل عىل خطوط نقل الطاقة الروساية 
التل تط ح روسايا إلنشائها من خالل انستن ار يف مجال 
الغااز والافاط يف الايَاَ اان وربطها بخط غاز املتوساط 
وتوصيلاه إىل أوروباا، أو تحويلاه إىل آسايا للادول التل ن 
يصلها خط »قوة سايبرييا«، ك ا تض ن بقاء 2ول أوروبا 
الدظ اى يف 2ائارة التبدية لهاا، لذا باإلضااة إىل حراساة 
مصالحها وتأكيد حضورلا الدسكري؛ كون لذه املساحة 
البحرية توّار ع قاً اسرتاتيجياً لقاعدتها البحرية “2ييغو 
غارسيا”، التل تبُدُد عن مزيرة سقطرى نحو 3000 كم.

يقاول خرباء عساكريون: إذا ماا اساتطاعت الونيات 
املتحادة السايطرة عىل مزيرة ساقطرى، وإنشااء قاعدة 
عساكرية بحرياة ايها، اساتت كن من 2مِجهاا وربطها 
بالباية الدساكرية القائ ة بقاعدة 2ييغو غارسيا يف مزر 
تشااغول، وبذلاك تكاون قد حّققت سايطرًة عساكريًة 
مطلقاًة عىل املحيط الهادي، الذي يدد املفتاح األلم للبحار 
السابدة يف القرن الحا2ي والدريان، وبذلك تكون أمريكا 
صاحباة اليد الدلياا يف التحكم باملصري الداملال أما1َ أقوى 

الخصو1 الدوليل.

رفُض الهيمنة وثمُن االستقالل
ونظاراً لغياِب ماروِع الدولاة املساتقلة يف الايَاَ ان، 
ساقطت لق ًة ساائغًة واريساًة ساهلًة يف براثن املطامع 
األمريكياة، وصاارت مياُلهاا اإلقلي ياة مرعاة للافوذ 
األمريكال، حتاى اندلدات ثاورة الحاا2ي والدريان من 
سابت رب املجيدة من عاا1 ل201، التل أعلاات ايها القوى 
النورياة يف الايَاَ ان تباّل مروع التحارُّر من أيَّة وصايٍة 
إقلي يٍة أو 2وليٍة، يف ساديها لبااء الدولٍة املستقلٍة الحدينة 
ٍوالقوية، وتطهري البال2 مان أ2وات الافوذ الخارمل، الذين 
رلاوا البال2َ للسايا2ة األمريكياة، حياها أ2ركت أمريكا بأن 
لذه النورة ولذا املروع يساتهدف ومو2لا ومصالحها، 
الجأت إىل ُكلِّ الحيل نست الة قيا2ة لذه النورة واحتوائها، 
ك ا ادلت يف الساابل مع قيا2ة ثورة ارباير الشابابية التل 
بااع ايها قا2تهاا ض ائرلم والنورة من أمال الوصول إىل 
السالطة املطلقة امل اوحة واملد دة أمريكيااً، ولكن قيا2ة 
لذه النورة راضت أن تبيع حلم الشادب يف الحرية والدولة 
القوية، مقابل أي ث ن، لذا ومدت أمريكا نفسها أما1 خيار 
إعاا2ة الايَاَ ان لبيت الطاعة بالقوة الدساكرية، اشاات 
عدوانهاا الربباري بواساطة أذنابهاا وأ2واتهاا يف املاطقة 
اأوعازت للاظاا1 السادو2ي ومشايخات الخلياج بإعالن 
الحرب عىل الايَاَ ان واحتاللها عساكرياً حتى وصل األمر 
ب شااركتها ادلياً يف الد ليات الدسكرية سواًء عىل األرض 
أو بالرضباات الجوياة؛ نساتدا2ة نفوذلاا الاذي لد2ته 
لاذه النورة بالضيااع. لهذا يابغل عاىل الج يع إ2راك لذه 
الحقيقة، أن الددوان عىل الايَاَ ان لم يكن من أمل رشعيٍة 
أو ك اا تّدعياه 2ول الدادوان يف تربيراتها له، بال من أمل 
إبقاء لي اتها عىل الايَاَ ان كل ت تصَّ ثرواِتها وتساتغلَّ 
موقَدها انسرتاتيجلَّ خدمًة ملصالحها التل سيقيض عليها 
مروُع الدولة الايَاَ ااية الحدينة املساتقلة والقوية التل 
سادت القيا2ة النورية لتحقيقيه؛ تلبياًة لط وحات وآمال 

الشدب يف بااء لذه الدولة املاشو2ة. 

اأكد اأن خ�صارَة الوطن فيه فادحة وعظيمة

إتحاد اإلعالميني الـَيـَمـنيني: 
السعودية وأدواتها اإلْجـَرامية 

دشنت باستهداف حياة 
الخيواني ُعـْدَوانها على اليمن

  - صنعاء:
ت باغتياِل   أكَّاَد اتِّاَحااا2ُ اإلْعااَلميل الايَاَ اايال أن الايَاَ ان َخارِسَ
الصحفال الكباري عبدالكريام الَخايْاَوانال لاماًة وطاياًة عظي اًة، وأن 
ااَت باساتهداف حيااِة الَخايْاَوانل،  السادو2يَة وأ2واِتهاا اإلرلابيَة قد 2َشِّ
ُعاْدَوانها عىل الايَاَ ان، ولال تدرُك مداى تغييِب الصوِت الوطالِّ الُحاارِّ 

الذي ُعِرَف به الراحُل يف مختلِف محطاِت حياِته الاضالية.
وقاال اتحاا2ُ اإلعالميل الايَاَ اايال يف بيان أصدره ب ااسابة الذكرى 
األوىل نستشاها2 املااضل عبدالكريم الخيوانال: إن الفقيد رح ه الله كان 
صوَت األحرار يف الايَاَ ان، وض ري الكا2حل واملساتضدفل، وكان عاواناً 
لإلبااء والِداازَّة والكرامة، والجهار بكل ة الَحّل عادما يكتاب أَْو يتحّدُث، 
وعادماا يصاا2ُِق أَْو يخاصم، غريَ آبه باإلكراه واإلغاراءات من حوله، ولقد 
كانات خساارُة الوطن اياه اا2حًة وعظي اًة، أّكدتهاا يوميااُت الُداْدَوان 
الغاشام والرببري الاذي يتواصُل عىل الايَاَ ان وَساَط ص ت وتواطٍؤ 2ويل 

مريب حتى من املاظ ات الحقوقية واإلنسانية الدربية والدولية.
ااة بتس يِة  وطالب انتحا2 الجهاِت املختصَة برُسعة اإلمراءات الَخااصَّ
شارع الستل الجاوبل بالداِص ة صاداء باسم الشهيد الَخايْاَوانل، وذلك 
أقالُّ ما ي كُن يف إطااِر تخليِد ذكرى الراحال، الذي نذََر حياتَاه ألمِل ُحريّة 

الَوَطِن وكرامِته واستقالِله.
ومد2 اتحا2 اإلعالميال الايَاَ اايل إ2انتَه لجرائاِم الُداْدَوان األمريكلِّ 
َرت البُاية  السادو2يِّ التل طالت الاسااَء واألطفاَل واملَدنيل األبريااَء، و2مَّ
التحتية وعصفت بالحياِة انقتصا2ية للايَاَ اايل مشايداً بص و2 الشدب 
الايَاَ ااال يف ومه صلاف ومرائم الُداْدَوان وبطاونت وتضحيات الجيش 

واللجان الشدبية يف مواقع الدااع عن الوطن وأماه واستقراره.

ملتقى الطالب الجامعي يحيي 
الذكرى األوىل الستشهاد العالمة 

املحطوري بجامعة صنعاء

  - أمانة العاصمة:
تحت شدار »شهيد املارب حياته مها2 وخات ته استشها2« أحيا ملتقى 
الطالاب الجامدل، بالتداُون مع ملتقى األكا2ي يل بجامدة صاداء، أمس 
األحد، الذكرى األوىل نستشاها2 الدالمة الدكتور املرتىض بن زيد املحطوري 

وشهداء مجزرتَل بدر والحشحوش.
ويف ادالياة الذكارى ألقيات الدديُد مان الكل ات التل أشاا2ت ب ااقب 

الشهيد املحطوري وما تحىل به خالل مسرية حياته الدل ية والدياية.
واعترب املتحدثون استشاها2َ الدالمة املحطوري، خساارًة بالغًة للوسط 
الدل ال والقضائل، باعتباره كان أحد أبرز الُدل اء ومرامع املذلب الزيدي 
وكان نائباً لرئيس املجلس األعىل للتقريب بل املذالب اإلسالمية، وعضواً يف 
انتحا2 الداملل لدل اء املسل ل وأستاذ الريدة والقانون بجامدة صاداء 

وعضواً يف م دية عل اء الايَاَ ان.
مشاريين إىل اإلرث الدل ال الذي خّلفاه الدكتور الدالماة املحطوري يف 
الفقه والدقيدة والسارية والتجويد واللغة وكانت له آثاٌر خريية قي ة، ك ا 
كان له 2وٌر كبري يف تأسايس مركز بدر الدل ل والنقايف، ك ؤسساة عل ية 

تقد1 خدمات مليلة من خالل أقسامه واروعه.
ك اا اساتدرض املتحدثون بشااعة الجري ة التال ارتكبتهاا الداارُص 
اإلمرامية يف مساجَدي بدر والحشاحوش وانتهاكهاا لحرمات بيوت الله يف 
تفجريلا وقتل املصلل اآلمال، يف انتهاك صارخ لكل القيم واملبا2ئ الدياية 

واألعراف واملواثيل اإلنسانية.
ناتل إىل أن استهداف بيوت الله واملصلل لداها إشاعة الفتاة املذلبية 

بل أبااء املجت ع الايَاَ اال. 
وأكد املشااركون يف الفدالية عىل قوة ت اسك أبااء الشدب الايَاَ اال يف 
إاشاال تلك املؤامرات واملخططات التل يحاوُل تحالُُف الُداْدَوان ومرتزقته 
تدكريَ صْفااِو املجت ع من خالل التفجريات وانغتيانت واستهداف اآلمال 

وغريلا.
حرَضَ الفداليَة ُكلٌّ من نائب وزير التدليم الدايل والبحث الدل ل الدكتور 
عبدالله الشاامل وعضو اللجااة النورية الدليا مح اد مفتاح وكوكبٌة من 

األكا2ي يل واملنقفل.

الجبهة اإلعالمية تحيي الذكرى السنوية األوىل 
الغتيال املناضل الخيواني

  - صنعاء:
تحَت شادار ”ن بد من وطن ن وت عىل 
رماله« أحيات الجبهُة اإلعالمياُة ملواَمهة 
الُدااْدَوان باملرَكز النقاايف بصاداء، صباح 
أمس األحد، الذكرى الساوية األوىل نغتيال 

شهيد الكرامة عبدالكريم الخيوانل.
لا مديُر مكتب  ويف الفدالية التل حرَضَ
رئاساة الج هورية مح و2 الجايد وعضُو 
اللجااة النورياة الدلياا عليااء الشادبل، 
وعد2 من املساؤولل والصحفيل وتالمذة 
ورااق الشاهيد، ألقيت الدديُد من الكل ات 
والقصائد املدربة عن مسرية حياة املااضل 
الخيوانال ومبا2ئاه املداادة عان الكرامة 

والحرية.
أن  الفدالياة  يف  الحاارضون  واعتارب 
نغتياال  األوىل  الذكارى  مااسابة  إحيااَء 
الخيوانال يجّساد املباا2ئَ الدظي اة التل 
ظال مداادااً عاهاا يف الدعاوة إىل املدنياة 
التال غيبات ت امااً، مدتربين أن الشاهيد 

ظال يداااع عان الصحفيال وحقوقهام 
وقضاياا املضطهديان، و2ااع مقابل ذلك 
الن ن بالساجن ثاالث مارات وانختطاف 
والتدذياب.. ناتال إىل أناه عااش بطاالً 
ونزيهاً ورشيفاً وحراً ولم يسااو1 ب با2ئه 

رغام املغريات التال ُعرضت علياه مقابل 
تخليه عن كتاباته وكشفه للفسا2.

الفدالياة ايل ااً  إىل ذلاك اساتدرضت 
وثائقيااً عان حيااة الشاهيد عبدالكريام 
الخيوانال ومسارية نضالاه ضاد الظلام 

والطغياان ومكااحة الفساا2 وقول كل ة 
الحل والداااع عن املظلومال، وايلم آخر 

عن ذكرى استشها2ه.
ك اا صدر عان الفدالياة كتابان ح ل 
الضحاياا وأصاوات  »أنّاات  األول عااوان 
والجال2يان« ولاو عباارة عان مج وعة 
مان التقاريار التل كان قد أعّدلا الشاهيد 
الخيوانل عن مرائام التدذيب يف الايَاَ ان 
وتتض ن لاذه التقارير وثائل وشاها2ات 
عان مرائام التدذياب التال يتدارض لها 

املدتقلون يف السجون الايَاَ ااية.
عااوان  النانال  الكتااُب  ح ال  اي اا 
يف  األوىل  الرصاصاة  الخيوانال  »اغتياال 
الُداْدَوان عاىل الايَاَ اان«، ويتض ن ك اً 
كبرياً مان الكتاباات املتاوعة بال بيانات 
ندال ومقاانت وقصائاد ومقتطفات عن 
الشاهيد الخيوانال، وكان مان املقارَّر أن 
يصُدَر لذا الكتاُب يف أربدياية الشاهيد غري 
أنه تأّخر بسبب األوضاع التل عاشتها البلد 

يف ظل الُداْدَوان.

تقرير
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إلتزاماُت ممثلي اأُلَمــم املتحدة تجاه الشعب الـَيـَمـني.. وعوٌد تبخرت!!

يف �صوء متغرّيات امل�صهد ال�صيا�صّي العاملي 

ُعـْودّي وتتمّسـك بالُعــْدَوان  َأمريكا تتخّلى عن النظام السُّ

  - خاص:
ن  خاالَل زياراتهم املتداّد2ة وعد م نلاو األَُماام املتحادة، م َّ
قدماوا إَلااى الداص ة صادااَء والتقاوا باللجاة النورياة الدليا، 
بتافياذ التزاماات األَُمااام املتحدة تجااه الشادب الايَاَ اال يف 
الجانب اإلنَْساانل إّن أَن املخرماِت التل خرمت بها تلك اللقاءات 
التل مرت مع عد2 من كبار مسئويل األَُماام املتحدة، ماهم وكيل 
األَِميْاان الدا1 لألَُماام املتحدة ساتيفن اوبراين لام يتم تافيذُلا 
إَلااى أرض الواقاع، متجاللال أَن الايَاَ ااَن عىل أعتااب كارثة 
إنَْساانية يف ظل تشديد الُدااْدَوان الحصار واست رار الُدااْدَوان.
وتأكياداً عىل أَن الجانب اإلنَْسااانل لم يكان يف أمادة زيارات 
عاد2 مان م نايل األَُماام املتحادة إَلااى الايَاَ ان خاالل الفرتة 
املاضياة اإن الجانب السايايس قد طغاى عىل لقاءاتهام، وتبل 
مان خالل محارض امت اعاات أولئك املسائولل األَُماا يل التل 
حصلااا عىل نساخه ماها أَن الهادَف الرئيَس مان مجيئهم إَلاى 
الايَاَ ان إيَْصااال رساائَل سياسايٍة تخد1 الُداااْدَوان تقّ صوا 
ايها 2وَر »املقايضل األَُماا يل »ولو الدور الذي سبل أَن لدبته 
األَُمااام املتحدة يف الدراق تحت مسا ى »سياساة الافط مقابل 
الغاذاء«، والتال تدد من أبرز سياساات انبتازاز األَُماا ل، افل 
تأرياخ 27 مايو املايض التقى رئياُس اللجاة النورية الدليا مح د 
عايل الحوثل املدير اإلقلي ل ملكتب تاسايل الشائون اإلنَْسااانية 
بالايَاَ ان عامر 2او2ي، وتم خالل انمت اع يف القرص الج هوري 
بصاداء مااقشاة تاسايل الجهو2 اإلنَْسااانية ورسعة إيَْصااال 
املسااعدات اإلنَْسااانية إَلااى الايَاَ اان، وبداد عارض مفصل 
لألوضااع اإلنَْسااانية التل ت ار بها البال2 من قبال رئيس اللجاة 
النورياة الدلياء، أكاد 2او2ي أَن لدَاه الرئييس مان الزيارة الد ُل 
عىل تساهيل وإَزاَلة كااة املدوقات التل توامه الد ل اإلنَْسااانل 
ساواء عاىل املساتوى الداخايل أَْو الخارمال، والد ل عاىل إَعا2َة 
رسيان انستريا2 ورسيان الد ل التجاري إَلاى الايَاَ ان، وتنبيت 

الوضع األمال الذي يؤثر عىل الد ل اإلنَْساانل وخصوصاً مقدمل 
املساعدات واملاظ ات التل غا2رت الايَاَ ان 

والتز1 ب ضاعفة مهو2 األَُماام املتحدة يف الجانب اإلنَْساانل 
للحد من مداناة الايَاَ اايل التل تصاعدت والد ل عىل السا اح 

لل ساعدات والسافن التجارية بالدخول إَلاى املوانئ الايَاَ ااية 
2ون أي عراقيل، إّن أَن املسئول األَُماا ل لم يوِف بالتزاماته. 

ويف النالث من أغساطس التقى رئيُس اللجاة النورية بصاداء 
امل نال املقيام لألَُماام املتحدة بصادااء باولو ملبو ملااقشاة 2ور 

األَُمااام املتحادة يف الجاناب اإلنَْسااانل ورااع الحصاار وباذل 
املزياد من املسااعل لوقف الُداااْدَوان، وبدد ذلك بأسابوع وصل 
الداص اة صاداء اساتيفن أوبراين وكيل األَِميْاان الدا1 لألَُماام 
املتحدة ماسال انغاثة الطارئة يف الدارش من أغساطس، وخالل 
لقااء أوبراين برئيس اللجاة النورياة الدليا مح د عيل الحوثل يف 
القرص الج هوري تم مااقشاُة الوضع اإلنَْساانل يف البلد والدور 
الرئيايس لألَُماام املتحدة يف الحاد ماه، َوأّكد اساتيفن أَن مداناًة 
إنَْسااانيًة كبريًة تفوق حجم املسااعدات املتواارة، ك ا أاا2 بأن 
األَُماام املتحدة طلبت اساتجابة عاملة للوقوف أََمااا1 تداعيات 
الُداااْدَوان والحصاار الاذي تسابب بارتفااع حجام املحتامل 
لل سااعدات إَلاى %80 من السكان، ووعد ساتيفن بالد ل عىل 
إيَْصااال املسااعدات لل حتامل إَلااى أيا ا كانوا وحين ا كانوا، 
واي ا التاز1 الطرف الايَاَ ااال بتقديم التساهيالت التز1 وكيل 
األَِميْان الدا1 لألَُماام املتحدة وال محرض انمت اع بزيا2ة الدعم 
وحشاد الجهاو2 إليَْصااال املسااعدات إَلاى الايَاَ اان ب ا يلبّل 
أَْغَلااب انحتياماات، والقيا1 باملااارَصة اإلنَْسااانية وإيَْصااال 
الصاوت الايَاَ ااال من خالل ما شاالده يف الايَاَ اان، والد ل 

بحيا2ية واحرتا1 القوانل وانتفاقات.
 إّن أَن تلاك الوعاو2 لام يتم الواااُء بها، ولو ماا 2اع برئيس 
اللجاة النورية الدليا إَلاى إْرَساااال مذّكارة إَلاى القائم بأع ال 
امل نل اإلنَْسااانل بالايَاَ ان بتأريخ 21 سابت رب أشار ايها إَلاى 
أَن اللجااة النورياة ن تزال تأمل الوااء بالتزاماات م نيل األَُماام 
املتحادة الذين قدموا إَلااى صاداء والتزموا بداد2 من انلتزامات 
التال من شاأنها أَن تراع مدانااة الايَاَ اال وانساها1 يف 2عم 
وتسايري وصول املسااعدات اإلنَْسااانية لذوي الحامة وتساهيل 
حركاة انساتريا2 إَلااى الايَاَ اان وض اان إيجا2 مّ ارات آماة 
لتوزيدهاا، حياث وسابل للُدااْدَوان اساتهداُف الطارق واملوانئ 
وشااحاات الاقال وغريلاا. وكغريلا مان الدعاوات واملطالبات 

است ر الدوُر السلبلُّ لألَُماام املتحدة وتاصلها من التزاماتها. 

  - إبراهيم السراجي:
ٌة  اٌت لامَّ يظَهُر اليو1َ عىل املشاهد الدويل متغريِّ
عاىل مساتوى عالقاة الغارب بالارق األوساط 
تشاّكُل اليََ ُن إَلااى مانب سوريا املحّرَك الرئييسَّ 
لتلاك املتغاريات بشاكل يبدو أناه ارتادا2 لخ س 
اُداْو2يّة غاري املبارشة يف  سااوات من الحرب السُّ
ساوريا واملبارشة يف اليََ ن، حياث يظهر أن البيَت 
اُداْو2ّي يف  األَبْيَااض قد اط أن لوقوع الاظا1 السُّ
الفخ املت نل با)املستاقع اليََ ال(، ويحاول اليو1 
التاربؤ من مرائم الُدااْدَوان عىل اليََ ن ومن 2وره 
اُداْو2ّي  املباارش يف الُداااْدَوان وترك التحالف السُّ
وحياداً يف مواَمهاة مصري مجهول عىل املساتوى 

الدسكري والقانونل يف الدالم كله. 
انطالقااً مان الحوار الاذي أمرتاه مجلة )ذي 
اتاالنتاك( األَمريكية مع الرئياس األَمريكل باراك 
أوباما الذي منّاَل انقالباً كبرياً يف املوقف األَمريكل 
اُداْو2ّي والرتكال مته ا األول  من الحليفال السُّ
بار اإلرلاب والتطرف وق ع نصف سكان بال2ه 
والنانل بالديكتاتورياة، وتض ن الحواُر اتهامات 
غري مسابوقة مان قبال الرئياس أوباماا للاظم 
اُداْو2ّي، وكشف أَيْضاً  الخليجية وعىل رأسها السُّ
عن ومهة أَمريكا املستقبلية إَلااى آسيا وأَمريكا 
الالتياية حيث املساتقبل ك ا عرّب أوباما الذي أّكد 
يف ذات الوقت أَن الرق األوساط الذي كان يصدر 
الافط يف املايض بات يصدر اإلرلاب إَلااى مانبه. 
وعىل قدر ما خلفته إمابات أوباما من مخاوَف 
ُداْو2ّي ونظرائه الخليجيل،  كبريٍة لدى الاظا1ِ السُّ
وظهارت يف ر2و2 أبانت عن توسال خليجل للبيت 
األَبْيَااض وعاد1 التخيل عاهم، ولام تتض ن تلك 
الر2و2 لهجاًة حا2ة تراض انتهاماات األَمريكية 

وإن ا ترُاُض التخيل األَمريكل.

ُعـْودّية  ٌه غربي لرتك السُّ • توجُّ
وحيدة يف مستنقع الَيَمن 

مع اقارتاب الُداااْدَوان عىل اليََ ان من إك ال 
عاماه األول كشافت املاظ اات الدولياة ومراكز 
الدراساات بشاكل تصاعدي عن الادور األَمريكل 
املبارش يف الُدااْدَوان عىل اليََ ن، وسط اعرتاف من 
ُداْو2يّة بومو2 عسكريل  قبل وزير الخارمية السُّ
أَمرياكان وبريطانيل يف غرف قياا2ة »التحالُف« 
إَلاااى أن وصل الحااُل باملاظ اات لتأكيد ومو2 
أَمرياكا كطرف مباارش يف الُدااْدَوان عاىل اليََ ن، 
وعىل سابيل املنال قالت ماظ ة ليومن رايتس يف 
تقرير صا2ر أواخر 2يسا رب املايض إن »الونيات 
الد لياات  ومسااعدتها  بتاسايقها   – املتحادة 
الدساكرية للتحالف بشكل مبارش – لل طرف يف 

الازاع، ومن ثم اهل ُملزمة بالتحقيل يف الهج ات 
غري القانونية التل شاركت ايها«. 

اُداْو2ّي  ويف إشاارة للتخايل عان الاظاا1 السُّ
بدد انط ئااان عىل وقوعه يف اخ اليََ ن كشافت 
تقارياُر أن »أَمرياكا وبريطانياا« قامتا بساْحِب 
أَْو تج ياد الدعام انساتخباراتل واملدلوماتل عن 
اُداْو2ّي يف حربه عاىل اليََ ن، زاع ًة  التحالف السُّ
أَن ذلك بسابب الضغوط التل ت ارسها املاظ ات 
ُداْو2ّي  عىل الدولتل؛ بسابب ارتكاب التحالف السُّ

لجرائم حرب متواصلة باليََ ن. 
أَمرياكا  أن  إَلاااى  التقارياُر  تلاك  وأشاارت 
وبريطانيا كانتا تدتقادان »أن الحرَب لن تتجاوز 
الشاهر أَْو الشاهرين لدااع الحوثيال للرتاماع 
والرلاان عاىل مفاوضاات سياسايّة، وتفامأتا 

اْدابية«.  بص و2 الجيش واللجان الشَّ
ورّسبات وساائُل إعالمياة مقّربة مان اإل2َاَرة 
يف  خارباء  وبحساب  التقاريار  تلاك  األَمريكياة 
السياسة األَمريكية اإن الونيات املتحدة ن يطلل 
مساؤولولا ترصيحات أَْو ترسيباات صحفية إن 
إذا كانت تدال ما تقوُل، أَْو تبر ما سايحدث، أَْو 
توصل رساالة ما لل دايل ب داى أن لااك 2ائ اً 

غَرُض من ُكّل ما يصدر عن األَمريكيل«. 
ولتفساري الغرض األَمريكل مان ترسيب منل 
تلك املدلوماات ي كن الدو2ة إَلاااى غزو الرئيس 
الدراقال الراحال صدا1 حسال للكويات 1990، 
حيث تقول الوثائل انستخباراتية التل راع عاها 
الرسية: إن الرئيس األَمريكل بوش األب اساتيقظ 
عاىل نباأ غازو الداراق للكويات اقاال لزومتاه 
)باربارا(: »لقد وقاع بالفخ« ويقصاد لاا صدا1 

حسل. 
وانطالقااً مان ذلك ن ي كن القاول: إن أَمريكا 
وبريطانياا رضختاا اداالً للضغاوط الحقوقياة 
اُداْو2يّة يف  وقررتاا وقاف الدعام الدساكري للسُّ
ُعااْدَوانهاا عاىل اليََ ان، اتلاك الضغاوط كانت 
وماا زالت قائ اة ماذ بداياة ارتاكاب الُدااْدَوان 
ااة األطفال  مجاازر م اعية بحل املدنيل َخااصَّ
والاسااء، إَلاااى ماناب أن التحالاف األَمريكال 
الربيطانال أقد1َ عاىل غزو مبارش للداراق خارج 
الرعياة الدولية، وأنتج الغزو ما يزيد عن مليون 
ااْدابل  عراقال، وكان الضغط لائالً من قبل الشَّ
األَمريكال والربيطانال إَلاااى ماناب املاظ ات 
الدولياة، غري أن البيت األَبْيَاااض وحكومة تونل 
بلري يف لادن لم تدريا الت اماً لتلك الضغوط ال اذا 
ُداْو2ّي  ساتفدل ذلك اليو1 ولل تقد1 الاظا1 السُّ

عىل رأل الُدااْدَوان؟ 
وعىل ذلك ي كن القول إن البيت األَبْيَااض يُديد 
مقولاة بوش األب عن وقوع صدا1 حسال يف اخ 
اُداْو2ّي والفخ  الكويت، ولذه املرة عن الاظا1 السُّ
اُداْو2يّة  اليََ اال، حيث يبادو لألَمرياكان أَن السُّ

قاد وقدت يف الفخال الدساكري والقانونل، ب ا 
يجدال التخايل عاها خطاوة مرتباة لالنقضاض 
ُداْو2ّي، ولكن لذه املرة لن ياتظر  عىل الاظا1 السُّ
البيات األَبْيَاااض 13 عاماً ك ا ادال مع الاظا1 

الدراقل.

• توظيُف املنظمة األممية َأمريكياً 
اضطلدات األمام املتحادة لياس بدور سالبل 
احساب، بل 2ور ماحاز إَلااى ماناب الُدااْدَوان 
اُداْو2ّي األَمريكال عىل اليََ ان، ولدبت أموال  السُّ
الافاط 2وراً كبارياً يف ع لياة تطوياع املاظ اة 
األم ياة بإرا2ة أَمريكية لصالاح الُدااْدَوان حتى 
أن التقاريَر كشفت بوضوح تا1 أنه وبيا ا كانت 
ُداْو2يّة  املجازر ترتكب يف اليََ ن مرى تساليم السُّ
رئاسة مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة 
يف حا2ثة وصفهاا اإلعال1 الغربال بالدار األُم ل 
اُداْو2يّة تسل ت ذلك املاصب األم ل  ليس ألن السُّ

يف وقت ترتكب مرائم حرب باليََ ن احسب وإن ا 
ُداْو2يّة مخٍز. ك ا  إَلااى أن السجل الحقوقل للسُّ
يجادر التذكري باأن املاظ ات الحقوقية كشافت 
ُداْو2يّة مارست ضغطاً كبرياً  بشكل أوضح أَن السُّ
ووظفات األموال ملاع مروع قارار لولادي كان 
يُفارتَض تقدي اه ملجلس األمن وإقاراره ويقيض 
بتشاكيل لجااة 2ولياة للتحقيال يف الجرائم التل 
اُداْو2ّي  طالت املدنيل يف اليََ ن ونجح الاظا1 السُّ

يف ذلك بدعم أَمريكل ك ا ُكّل مرة. 
الياو1 واي اا يصادر عان البيات األَبْيَاااض 
ُداْو2ّي يظهر ملياً  تل يحاٌت بتخلٍّ عن الحليف السُّ
أن تطويع األمم املتحدة لصالح الُدااْدَوان لم يكن 
ليتحقال 2ون 2عام أَمريكل، بدليال أن املفوضية 
وياً يدين  السامية لحقوق اإلنسان أصدرت بياناً قَّ
ُداْو2ّي بشاكل ن ي كن التاصل ماه  التحالف السُّ
عاىل خلفياة املجزرة التال ارتكبها الُداااْدَوان يف 
ساوق مساتبأ ب حااظة حجة األسابوع الفائت 
اُداْو2يّة من تغييب  ال اذا لذه املرة لم تت كن السُّ

لذا البيان؟ 
وكان األماري زياد بان رعاد الحسال مفوض 
املفوضية الساامية لحقوق اإلنسان التابدة لألمم 
اُداْو2ّي بشاكل  املتحادة قاد حّ ال التحالف السُّ
مبارش مساؤولية مجزرة ساوق مستبأ، حيث لم 
اُداْو2ّي من  تدع املفوضياة أي مجال للتاصل السُّ
الجري اة، حيث أشاار املتحدث باسام املفوضية 
روبارت كولفيال يف لقااء ماع صحاايال حاول 
مري اة ساوق مساتبأ أَن »طاقم اريال حقوق 
اإلنساان لام يدنر عاىل 2ليل بحصاول مواَمهات 
مسالحة أَْو ومو2 لدف عساكري مهم يف القطاع 
وقت الهجو1 باساتنااء ومو2 نقطة تفتيش عىل 

بدد 250 مرتاً من السوق«.  
ويف ذات الياو1 نقلت الاوكانت الدولية وبياها 
الفرنسية بيانا باسم املفوض األم ل زيد بن رعد 
الحسال يقول: »يبادو أَن التحالف مساؤول عن 
مقتل عد2 من املدنيل أكرب ب رتل م ا تسببت به 

ُكّل القوات األُْخااَرى مجت دة«.
وتابع »قصفوا أسواقاً ومستشفيات وعيا2ات 
ومادارل ومصاناع وقاعاات اساتقبال لحفالت 
اااة يف قارى  الزاااف ومئاات املسااكن الَخااصَّ
ومدن، ب ا ايهاا الداص ة صادااء. ورغم اتخاذ 
الددياد من التداباري الدولية إن أَن لاذه الحوا2ث 

الرليبة تتواصل بوترية غري مقبولة«. 
ولااا يبادو واضحاً حادة اللهجاة والرصامة 
التل تحدثت بهاا املفوضية التابدة لألمم املتحدة، 
ولاو ما تؤكد صحيفة عربياة قالت: إن لذه لل 
املارة األوىل التال يتحادث ايها مبداوث 2ويل بكل 
قوة عان »مجازر« ترتكبها قوات التحالف بقيا2ة 
اُداْو2يّة بهذه  اُداْو2يّة يف اليََ ان، ويديان السُّ السُّ

القوة.
وإذاً كان ُكّل ما سابل يجدل من امل كن القول 
إن الونياات املتحدة تضع الل ساات األخرية التل 
ُداْو2ّي قد وقع بالفخ ت هيداً  تض ن أن الاظا1 السُّ
نساتهدااه إن أن ذلاك أَيْضاً ن يجدل من اكرة أن 
األَمريكان يريدون انبتدا2 عان الُدااْدَوان، وإن ا 
اُداْو2ّي وتح يله  راع الغطااء عان الاظاا1 السُّ
املساؤولية الكاملاة عان الجرائم يف اليََ ان، اي ا 
تبدو الرغبة األَمريكية واضحة باسات رار الحرب 
يكشاف عاها املتحادث باسام البيات األَبْيَااض 
)موش ايرنست( الذي أطَلل ترصيحات الخ يس 
املايض، قال ايها: »ساأكون أوَل َمن يدرتف بذلك، 
لكن لألسف الحل السيايس يبدو بديداً للغاية«. 

واعترب مراقبون أن الترصيحاِت األَمريكية تلك 
رساالة مفا2لا أن البيت األَبْيَااض يريد است رار 
الحارب ولياس وقفهاا ُخُصوصااً أن ذلاك مااء 
بالتزاُمان مع املبا2رات القائ اة والتل يدتقد أنها 

قد تفيض إَلااى وقف الُدااْدَوان.
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  - رشيد الحداد:
يف ظال التوُطاؤ املفضوِح مان املجت اع الدويل 
اُداْو2ّي األَمريكل حصاراً  يفاِرُض الُداااْدَواُن السُّ
ااْداب الايَاَ اال ماذُ  برياً وبحرياً وموياً عىل الشَّ
عا1 تسابّب بدزل الايَاَ ان عن الدالم لددة أشهر، 
ونجام عاها مداناة إنَْسااانية ن حادو2 لها ورغم 
إ2راك الكناري من املاظ اات الدولية لذلاك، إن أنها 
اكتفات باإلشاارة إىَل التداعياات الكارثية للحصار 
والُداااْدَوان ولم تقم باأي 2ور اديل لراع الحصار 

الظالم الذي استهدف أاقر شدوب املاطقة.
قبيال 2قائال اقاط مان بادأ الُداااْدَوان عىل 
الايَاَ ان يف صبيحة الخ يس الساا2ل والدرين 
مان ماارل املاايض أطلقات باوارج الُداااْدَوان 
السافن  اناذارات لج ياع  األَمريكال  اُداْو2ّي  السُّ
املتوامادة يف غاطاس مياااء الحديادة أَْو التال يف 
الايَاَ ااياة بداد1 الدخاول  إىَل املوانائ  طريقهاا 
مدتاربًة املوانائ الايَاَ ااياة محضاورة، وباملنال 
حظرت الطريان املدنال يف أمواء الايَاَ ان وأعاقت 
وصاول الرحالت الربية عرب مختلاف املاااذ الربية، 
وحولات الايَاَ اان إىَل ساجن كباري، ولاو أ2ََّى إىَل 
إيَْقاااف كااة امادا2ات الغذاء والدواء والوقو2 من 
وإىل الايَاَ اان، متسابباً بأزمة مشاتقات نفطية 
خانقاة يف األَْساَواق ويف نقاص حاا2 يف الادواء ويف 
ارتفااع أَْساَداار الغاذاء يف ظل قصف ماوي طال 
مدظم املحااظاات وارتكب عارات املجازر بحل 

اإلنَْساانية وعّطل الحياة الدامة لددة أشهر.

وعوٌد ُأَمــمية غرُي قابلة للتطبيق
ووال ميناق األَُماام املتحادة والقانون الداملل 
لحقوق اإلنَْسااانل َااإن الحصار الاربي والبحري 
والجاوي يرقاى إىَل مرائام اإلبَاا2َة الج اعية ضد 
الشادوب، إذ أصادرت املاظ اة األَُماا ية بدد عدة 
أَيَّااااا1 من الُداااْدَوان والحصار بيانات شاديدة 
ااْداب الايَاَ اال،  اللهجة اتجاه ما يتدرض له الشَّ

وحذرت من كارثة إنَْساانية وشيكة.
 ومع اسات رار الحصار واشال الُهدناات التل 
طالبت بهاا األَُماام املتحدة إل2َْخااال املسااعدات 
عرّب رئيس الد ليات اإلنَْسااانية يف األَُماام املتحدة 
ساتيفن اوبراين يوليوا عن شدوِره بالفزع إَزاَء ما 

يتدرض له الايَاَ اايون من حصار وُعااْدَوان.
 وقاال إن املدنيل يوامهون عافاً مرعباً وموعاً 
شديداً، إىَل مانب شحة املوا2 الغذائية والدوائية. إن 
أَن السايد ستيفن الذي وعد أَْكنَاار من مرة بالد ل 
عاىل عد1 انزنق الايَاَ اان إىَل حااة املجاعة وراع 
ااْداب الايَاَ اال لم  الحصاار املفاروض عاىل الشَّ

يلدب أَي 2ور اديل حتى اآلن.
وعاىل ذات الاهج التاز1 املديار اإلْقليْ ل ملكتب 
تاسيل الشئون اإلنَْسااانية للايَاَ ان عامر 2او2ي 
خاالل زيارتاه لصادااء والتقائاه برئياس اللجاة 
الناورة الدليا بتأريخ 27 مايو املاايض بالد ل عىل 
إَعاا2َة رسيان انساتريا2 ورسيان الد ال التجاري 
إىَل الايَاَ اان، وحث األَُماااَم املتحدة عىل أَن تكون 

مه اة تفتيش السافن التجارية عان طريل ميااء 
الحديادة، وواال مخرماات اللقاء التز1 املسائول 
األَُماا ل بالد ل عىل الس اح لل ساعدات والسفن 
إىَل املوانائ الايَاَ ااياة 2ون  التجارياة بالدخاول 
أَياة عراقيل، إن أنه لام يوِف بالتزاماتاه، م ا 2اع 
باللجااة النورية الدليا م نلة برئيساها إىَل مطالبة 
امل نال املقيم لألَُمااام املتحدة بصادااء باولو ملبو 
بالتوضيح حول تافياذ التزامات 2او2ي، وكان الر2 
ِباأن األخري سايدو2 إىَل صاداء إن أنه لام يدد، وتم 
الرتتياب لزيارة وكيل األمل الداا1 لألَُماام املتحدة 
للشئون اإلنَْسااانية ساتيفن اوبراين يف أغسطس 
املاايض والذي وصل يف الدارش من ذات الشاهر وتم 
مااقشاة عد2 من القضاياا وماها الحصاار و2ور 
األَُمااام املتحادة يف التخفيف مان مداناته، والتز1 
بالد ال عىل إيَْجااا2 آلية تفتيش مااسابة تخفف 

القيو2 املفروضة عىل انمدا2ات التجارية.
 وأكاد أَن األَُمااام املتحدة تسادى لالتفاق عىل 
آلياة تفتيش غاري مدقدة تسا ح لج يع السافن 
باملرور، ُمشارياً إىَل أَن تلك املسااعل تهادف إلَعا2َة 
ثقة التجاار بانسات رار يف إ2َْخاااال انحتيامات 

للشدب الايَاَ اال.
 وقال باألََساال إنااا نسادى إل2َْخااال م يع 
السفن لل وانئ الايَاَ ااية، ولن نقبل بأية ضغوط 
إلمبار السافن عىل انتجاه يف مساار محد2، إن أنه 
لم يِف بوعو2ه حتى عىل مستوى الس اح بشحاات 
الوقاو2 التابدة لركاة الافاط الايَاَ ااية التل ن 

تُااَزاُل عد2 ماها محتجزًة حتى اآلن.

الردُّ باستهداف امليناء 
بداد زياارة اساتيفن للايَاَ ان تدارض ميااء 
الحديدة بدد قرابة الشاهر لالعتداء بسلسلة غارات 
من طريان الُدااْدَوان الا 18 من »سابت رب« املايض 
تساببت ترامع الحركاة املالحية، حيث اساتهدف 
بصاورة مباارشة باا 12 غاارة أ2ََّت إىَل أَْضاااَرار 
اا2حاة يف مختلف مكوناات ومدادات امليااء ماها 
كريااات امليااء الذي ي تلك كرياااً عائ اً بقوة راع 
75 طاااً، وحفار بقوة 700 حصاان يد ل بصورة 
2ائ اة عاىل صياناة وتاظياف األع ااق يف القاااة 
املالحياة وحاوض انساتدارة وكريااات حاوياات 
متدد2ة ماها ثابتة بقادرات تتباين قدراتها ما بل 

10 ا 30 طن أُْخااَرى. 
وعاىل الرغم مان أَن انعتداء عىل امليااء كشاف 
عن إمدان الُدااْدَوان يف تجويع الايَاَ اايل بغرض 
الرتكيع وتحقيل أَية مكاساب اشل عىل مدى الدا1 
مان ُعااْدَواناه يف تحقيقهاا عساكرياً، إن أنه أثار 
ر2و2 أادال غاضبة قوبل بإ2انة لألَُماام املتحدة لم 
تار إىَل الدادو ولم تدد انعتاداء مري ة بل وصف 
حياها مدير الد ليات اإلنَْساانية يف األَُماام املتحدة 
ساتيفن أوبرايان باأن قصاف طائارات التحالاف 
لل ياااء ع ٌل يخارق القاناون اإلنَْسااانل الدويل، 
محذراً من تفاقام الوضع اإلنَْسااانل يف الايَاَ ان 

نتيجة استهداف امليااء واست رار الحصار.

امليناء كهدف للعدو
ونظراً لغيااِب الدور الفاعال لألَُماام املتحدة يف 
الايَاَ ان ماذ بدء الُداااْدَوان وتواطؤلا املفضوح 
عىل مرائ ه حول الددو امليااء إىَل لدف من أَْلَدااه، 
حيث وّمه الشهر املايض تحذيرات للسفن الراسية 
بغاطاس مياااء الحديدة مطلاع الشاهر الجاري، 
إ2َاَرة املياااء  وطالبات قاوات التحالاف البحرياة 
بإخالئاه يف غضاون ل2 سااعة باعتبااره ماطقة 

مستهداة.
 تلك التحذيرات قوبلت بانساتاكار من قبل ُكّل 
مكوناات املجت اع الايَاَ ااال ووزارة الاقل التل 
اساتاكرت ما تقو1 به قوات تحالف الُدااْدَوان من 
اماراءات ل جية بال الحل واآلخر تجاه السافن 
املتوامادة يف غاطس ميااء الحديدة، وأكدت يف بيان 
صا2ر عاها يف التاساع من مارل الجاري است رار 
قاوات التحالاف باساتهداف مياااء الحديادة وما 
يقو1 به مان أَْعااَ ااال إْماااَراميّة ضد السافن 
يدد اساتهداااً مبارشاً لل واطان الايَاَ اال يف أ2ق 
تفاصيل حياته املديشاية وذلك كونه يدد الريان 
الرئيس الذي ي دُّه بكل مقومات الحياة الرئيساية 

للديش من غذاء و2واء ومشتقات نفطية.

تعطيل املالحة البحرية 
ع اد التحالاف عاىل تدطيال الحركاة املالحية 
ملياااء الحديدة لصالح موانائ مجاورة تابدة لدول 
الُداااْدَوان أَْو 2ول موالياة للُداااْدَوان كا)مياااء 
مدة، وميااء ميبوتال، وميااء خور اكان، وميااء 

رأل مبل عيل يف اإلمارات(.
والتجارياة  الصااعياة  الغارف  وكشافت   
بالداص اة صاداء يف الا 3 من »أيلول » املايض عن 
اعرتاض التحالف الشاحاات التجارياة القا2مة إىَل 
املوانائ الايَاَ ااياة وامباار رشكات املالحة بدد1 
تفرياغ البضائاع املساتور2ة للايَاَ اان يف املوانئ 

الايَاَ ااية واقتيا2لا إىَل موانئ الدول املجاورة.
 ك اا اتهم تقرير صاا2ر عن الغرااة التجارية 
رشكات املالحاة الدولياة انبتازاز والتدساف ضاد 
التجاار الايَاَ اايال مان خاالل ارضهاا رساو1 
وغراماات طائلاة غاري قانونياة عاىل بضائدهام 

املستور2ة 2ون مراعاه.
 وأشاارت إىَل أَن التحالاف لام يكتاِف ب ا لحل 
بالقطاعال التجااري والصااعال يف الايَاَ ان من 
أَْضاااَرار اا2حة وخساائر كبرية مراء اساتهداف 
مصانده ومشااريده وتدمريلا من قبل الُدااْدَوان 
اُداْو2ّي، بال ع د عاىل إعاقة وصاول ع ليات  السُّ
نقل البضائع املستور2ة للايَاَ ان، متسبباً بتأخري 
وصولها لل وانئ الايَاَ ااية لددة أشهر 2ون مربر، 
ولو ماا أ2ََّى إىَل ارتفاع تكلفة تلك الشاحاات التل 
تدرضت الكناري ماها للتلف نتيجة ساوء التخزين 

وتدرضها للرطوبة.
 وكشاف التقريار عان اارض رشكات املالحة 
الحاوياات طاوال اارتة  الدي رياج عاىل  رساو1 
احتجازلاا مان قبل التحالاف يف املوانائ املجاورة 

للايَاَ ان.
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 للعــلم 
 الذهب 

األَْبَيــض َذَهب 
يُااَدااادُّ الايَاَ ااُن مان ألم الادول املاتجة 

للذلب األَبْيَااض يف املاطقة الدربية، االايَاَ ان 

بلٌد زراعل وماتاج بامتياز للقطن باوعية قصري 

التيلة وطويل التيلة.

 ك ا أَن القطن ايه يزرع طيلة الدا1 ويف أربع 

مواسم؛ نظراً الظروف املااخية املوائ ة واملتاوعة 

التل تتسم ب رونة كبرية ُخُصوصاً يف زارعة منل 

لاذا الاوع من املاتجاات الاقدية، يازرع القطن 

يف تهاماة ويف لحاج وأبال وحرضماوت ومأرب 

وبدض مااطل الجوف.

 وتتسام زراعة القطن بقلة التكلفة وارتفاع 

الجادوى، ك ا أنها مان املكوناات الزراعية التل 

تواار ارص ع ال كنيفاة للداطلل عان الد ل 

وقت الحصا2.

للقطان يف الايَاَ ان قصة كبارية اهو املاتج 

الذي ساال لُداُب بريطانيا وكان أََحاااد الدوااع 

التل 2ادات بريطانيا الدظ اى يف القرن النامن 

عار نحتاالل مااوب الايَاَ ان وبداد احتالل 

انمرباطورياة التل لام يكن حياهاا يغيب عاها 

الشا س لم يكان يف الجاوب نفاط ون ذلب ولم 

تساتغل بريطانيا النروة الافطية أَْو تاقب عاها، 

بل اكتفت بإنتاج لحج وأبل وشابوة من القطن 

الاذي مّكان بريطانيا مان البقاء وشاكل مور2اً 

لاماً لها من الجاوب، ولذلك التم الرئيس ساملل 

عاد وصوله للسالطة مطلع الن انيايات بقطاع 

القطن، ك ا التم الرئيس إبراليم الح دي بذات 

القطاع الت اماً بالغاً لدورة انقتصا2ي الكبري يف 

راد الخزياة الدامة وتواري ارص ع ل والحد من 

الفقر والبطالة.

ولذلاك يدو2 الزمُن الذلبال لزراعة القطن يف 

الايَاَ اان إىَل عهد الرئيس الراحل إبراليم مح د 

الح دي الذي أوىل زراعة القطن الت اَمه، وسارع 

يف تحديث مصاع الغزل والاسايج الذي انشائ يف 

ساتيايات القرن املايض وإ2َْخاااال آنت حدينة 

عاا1 11975، حيث زو2 املصااع يف عهد الرئيس 

الح دي با 115 نول نسايج رويس حديث، ماها 

95 ناونً طاقتها اإلنتامياة مضاعفة، ك ا ع ل 

عىل تشاجيع زراعة القطن وتحفياز الداملل يف 

مجاال القطن يف الحديدة وصاداء من خالل بااء 

مدياتل ساكاية لد اال القطان األوىل يف مدياة 

الحديدة، وكانت املرحلة األوىل وتم انشااؤلا وتم 

اننتهاء من تشييدلا باغتياله، واألُْخااَرى كانت 

يف ماطقة ظهر ح ري بالداص ة ووئد حلم ع ال 

املصاع يف صاداء بانغتيال اآلثم.

 يف عهاد الرئياِس الح ادي كانات عائاداُت 

القطن والغزل والاسيج تغطل %36 من املوازنة 

الدامة للدولة، حيث وضع يف أول خطة خ ساية 

يف تأرياخ الايَاَ ان 2راساات لاا »٥٦ مروعاً« 

يف الداص اة صاداء عىل رأساها مصاع الزيوت 

الاباتياة مان باذرة القطان والس سام صاداء 

واساتغالل الطاقة الداطلة ب صاع بأمل للغزل 

والاسايج، ووحدات صغرية للاسيج امليكانيكل، 

وإنتااج األلبساة الجالازة )الساجا2 الصاويف( 

وإنتااج الساجا2 الريفل مد الً لصااعاة اللبا2، 

ووحدة غسيل الصوف ووحدات لصااعة التطريز 

وإلنتاج طرابيل السيارات. 

للحديث بقية عن الذلب األَبْيَااض. 

ـانية للعام احلايل بـ 1,8 مليار دوالر  تد�صني خطة اال�صتجابة االإْن�صَ

وكيل وزارة التجارة والصناعة: الوجه القبيح 
للُعــْدَوان يظهر ُكّل يوم بشيء جديد 

  - خاص:
خالَل تدشـن خطة االستجابة اإلنَْســانية للـيَـَمـن 
للعام 2016م بالعاصمة صنعاء أواخر األسبوع املنرصم 
مـن قبـل التـي تتطلـب تمويل بــ 1,8مليـار دوالر من 
قبـل املمثل املقيـم لألَُمـــم املتحـدة يف الـيَـَمـن جيمي 
ماكغولدريك وممثيل عدد من املنظمات الدولية، أشار نائُب 
وزير التخطيط والتعـاون الدويل الدكتور مطهر العبايس 
إَل أن الخطة االستجابة اإلنَْســانية التي يتطلب تمويلها 

قد تكون كافية عند املستوى األدنى من االحتياجات.
 وقـال: »لدينـا قطاعـات تـكاد تكـون مشـلولة مثل 
الصناعات التحويلية والقطـاع املرصيف الـيَـَمـني بحكم 
الحصار عـى تدفق النقد مـن وإل الـيَـَمـن، وهذا يؤثر 
ـــة وأن الـيَـَمـن  عـى حيـاة النـاس املعيشـية َخـاصَّ
يعتمد عى %95 من اسـتهالكه عى االسترياد من الخارج 

ــة املواد الغذائية. وَخـاصَّ
من جانبه أشار وكيل وزارة الصناعة والتجارة َعبدالله 
َعبدالـويل إَل الوجـه القبيـح للُعــْدَوان الـذي يظهر ُكّل 
يوم بيشء جديد، ُمشـرياً إَل أن الُعــْدَوان تجاوز ُكّل تلك 

األخالقيات واالتفاقيات.
 وأكد وكيل وزارة الصناعة أنه إذا استمرت األمور بهذا 
الشكل فإن هناك فجوات سنواجهها وهي فجوات خطرية 
عى مستوى معيشة الناس واالحتياجات األََساسية مضيفاً 
أَن »كربياء الـيَـَمـنين خالل الفرتة السابقة لم يريدوا أن 
يخضعوا أَْو يستسلموا، وكنا نعيش عى حد الجفاف لكن 
اآلن الفجوات سـوف تواجهنا إذا لم يتـم تطبيع األوضاع 
ولم يتـم رفـع ُكّل القيود املفروضة وممارسـة نشـاطنا 

التجاري واالقتصادي بشكل طبيعي«.
وأشـار إَل أَن الحصار يتهدد استقرار األَْسَواق املحلية 
موضحاً أَن 40 % من إجمايل احتياجات الـيَـَمـن والتي 
كان يسـتوردها وكثري من املواد االسـتهالكية األََساسـية 
الداخلة يف عمليـة الصناعات التحويلية التي تعترب اآلن يف 
حدود %90 منها متوقفة، فيما 30 إَل %40 من النشاط 

التجاري انتهى تماماً«.
احتياجاتنـا  أن نسـتمر يف تسـديد  نريـد  ال  وقـال: 
باالسـتجداء، َوأن هنـاك قطاعاً واسـعاً يمارس النشـاط 
التجاري عى مستوى الـيَـَمـن إذا لم يستِطع أن يمارس 

نشاطه فأنه سيموت كما يموت اإلنَْسـان«.

600 مليون ريال.. خسائر أولية ملنتجي 
العسل جراء الحصار والُعــْدَوان 

  - خاص:
أّكاد لقااٌء تشااوريٌّ ُعقاد بصادااء 
تفديال  أََل يّاة  املاايض عاىل  األسابوع 
الراكاة بال القطااع الداا1 والخااص 
لتطوير إنتاج وتساويل الدسال، َوأََل يّة 
إيجا2 مدالجات لكل املدوقات التل توامه 
صا2رات الدسل الايَاَ اال، والرتكيز عىل 
تا ية الدسل ك حصول اسرتاتيجل لا1 
ي كان انساتفا2ة مان صا2راتاه يف راد 

انقتصا2 الوطال بالد الت الصدبة.
 وناقش اللقاء املشاكل واملدوقات التل 
توامه قطاع الاحل والدسل يف الايَاَ ان، 
وأوىص بتكنياف أنشاطة الرقاباة عاىل 
الصاا2رات والوار2ات لتشاجيع املاتجل 
عىل انلتزا1 باملواصفات واملدايري املحلية 
والدولية والد ل عىل ح اية ماتج الدسل 
املحيل من الغش ب ا ي كاه من املاااساة 

يف السوق الخارمية..
وماء اللقاء بدد تكبُّد ماتجل الدسال 
يف الايَاَ ان خسائَر اا2حًة مراء الحصار 
والُدااْدَوان ووال تقرير صا2ر عن اتحا2 
الاحالل الايَاَ اايل َاإن ماتجل الدسل 

تكبادوا خساائر اا2حاة ماراء الحصار 
بلغات نحو 600 ملياون ريال ما يدا2ل 3 
ماليل 2ونر مراء إغاالق ماااذ التصدير 
للدول املجااورة ونقص املراعل الطبيدية 
املاتجاة للغاذاء يف مااطل إنتاج الدسال، 
وتراماع املحايل باساب تتفااوت ما بل 
الاا 0ل إىَل %60 نتيجاة انخفاض القدرة 

الرائية لل واطن الايَاَ اال.
طاريان  اساتهدف  انتجااه  ذات  ويف 
الفارتة  خاالل  اُداْو2ّي  السُّ الُداااْدَوان 
الُداااْدَوان، وواال  املاضياة مان عاا1 
إحصائية أولية صا2رة عن وزارة الزراعة 
والاري 35 موقداً خاصااً ب ااحل مرابل 
الاحل بالقصف املبارش با 61 غارة موية 
يف محااظات صدده وع اران والحديدة، 
ك ا تسابب بافوق وموت 1.500ل خلية 
نحال نتيجاة لالساتهداف املباارش لهاا 
ولوساائل نقلها املتجهاة لل راعل با 15 

غارة.
 ويدد الايَاَ ان الدول املاتجة للدسال 
ذات الجاو2ة الدالية، حياث يصل اإلنتاج 
السااوي إىَل 2500 طان َسااوياً وبقي ة 
تزيد عن 13 ملياار ريال ويد ل يف املجال 

100 ألف نحال يف الايَاَ ان.

بعد اأ�صبوع من ال�صيطرة على اإَداَرة متوين البواخر 

شركة مصايف عدن وامليناء تحت 
سيطرة املليشيات املسلحة 

  - خاص:
تواُصالً لثقافة التناُهب التي تمارسـها املليشـيات املسـلحة املوالية لهادي يف محافظة عدن 
اقتحـم العـرات من املسـلحن املوالن لهادي مصايف عـدن وميناء الزيـت يف محافظة عدن، 
األسـبوع املايض، وال تُــَزاُل تلك املليشـيات تفرض سيطرتها عى املصايف وامليناء حتى اليوم، 
مطالبـة بالتوظيـف يف املصايف وامليناء، أسـوًة بالتيارات األُْخــَرى التي تـم توظيفها من قبل 

حكومة بحاح املستقيلة مقابل تسليم عدد من املنشآت الحكومية.
 ووفـق مصـدر محيل يف محافظـة عدن َفإن املسـلحن الذين اقتحموا رشكـة مَصايف عدن 
النفطيـة ومينـاء الزيت األربعـاء املايض أقدموا عى منعـوا املوظفن من الدخـول إَل املصفاة 

ملمارسة أَْعــَمــالهم وسيطروا عى كافة مداخل ومخارج املصفاة.
ــام من قيام مسـلحن ينتمون للقاعدة باقتحام مبنى إَداَرة عدن  وجاءت الحادثة بعد أَيَـّ
لتمويـن البواخـر يف مديرية التواهي التابـع لركة مصايف عدن، وقاموا بطـرد العاملن فيها 

وفرض حراسات مسلحة، مطالبن بمبالغ مالية كبرية.
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  - خاص:
عااَو2َ طارياُن الُداااْدَوان األمريكل السادو2ي 
قصفاه الداياف، ياو1 السابت املايض، عاىل أمانة 
الداص ة بالتزامن ماع ومو2 املبدوِث األَُماا ل إىل 

الايَاَ ان إس اعيل ولد الشيخ.
وَشانَّ طارياُن الُداااْدَوان السادو2ي األمريكل 
غارًة بالقرب من ساوق مهيوب يف شاارع الساتل 
وغارة أخرى عىل ماطقة الحفا، وغاراٍت عىل قاعدة 
الديل ل الجوية والاهدين. واساتخد1 الُدااْدَواُن يف 
غاراتاه قاابَل شاديدَة اننفجار، األماُر الذي أحدث 

اَزعاً كبرياً لدى ألايل السكان اآلمال.
وتأتل لاذه الغااراُت بداد الجري ة الوحشاية 

لطريان الُدااْدَوان يف سوق مستبأ ب حااظة حجة، 
األسابوع املاايض، وارتفااع نربة األصاوات الدولية 
املطاَلباة بوقاف الُداااْدَوان عىل بال2ناا، ك ا تأتل 
يف ظال ومو2 ولد الشايخ يف صاداء إلقاااع القوى 
الوطاياة للداو2ة إىل املفاوضاات مارة أخارى مع 

حكومة الرئيس الفار َعبدربه ماصور لا2ي.
وعارّب عد2 من ألايل ساكان أمانة الداص ة عن 
استهجانهم الكبري نسات رار الُدااْدَوان األمريكل 
السادو2ي يف ت ا2يه وقصاف األحياء الساكاية يف 
أماناة الداص ة، مشاريين إىل أن الُداااْدَوان خالل 
عاا1 كامل ارتكب أبشاع الجرائم، وماا زال يواصل 

سيااريو التوحش بحل املدنيل.
َوقاال مدير عا1 مستشافى القدل الدساكري 

طاريان  اساتهداف  إن  الشاامل  عايل  الدكتاور 
الُدااْدَوان األمريكل السادو2ي ملاطقة الاهدين أثّر 
بشكل مبارش وكبري عىل املاشآت الطبية والصحية 

املجاورة لل اطقة.
وأشار الدكتور الشاامل إىل أن استهداف طريان 
التحالاف ملاطقاة الاهديان ن يؤثار احساب عىل 
امل تلاكات الخاصاة والدامة بل عاىل حياة املرىض 

واملصابل يف املاشآت الطبية والصحية.
وأضاف أن الغاراِت الهسترييَة تؤثّر بشكل كبري 
عىل األمهزة الطبية الحساساة التل 2َائ اً ما تكون 
قيَد التشغيل يف خدمة املرىض الاازلل يف لذه املراال 
الصحية، مااشاداً املاظ اات اإلنَْساااانية التدخل 
لوضاع حاد للُداااْدَوان اله جال الذي يساتهدف 

واملااطال  الصحياة  املرااال  وتحيياد  الايَاَ اان 
املجاورة لها من قائ ة األلداف الدسكرية. 

ويف محااظاة صاداء واصل طاريان الُدااْدَوان 
شان غاراته الدايفة عىل عد2 من مديرياتها، حيث 
واصال الطاريان قصفاه املتوحاش عىل مدساكر 
الدرقوب ب ديرية خونن الطيال، مساتخدماً قاابل 
شاديدة اننفجار وبدارات الغارات، َمااا أ2ََّى إىل 
إثاارة الخوف والهلع يف صفاوف املواطال األبرياء، 

وترضر األرايض الزراعية لل واطال.
واسات ر طارياُن الُداااْدَوان يف قصاف مديرية 
نهم، مساتهدااً بسلسالة من الغارات مااطل بران 
وملح والفرضة، َماا أ2ََّى إىل ترضر ماازل املواطال 

وم تلكاتهم.

اااااااَر طارياُن الُداااْدَوان بأربع غارات  و2َمَّ
ماازَل عيل يحيى أبو حاتم ومحسن رامح أبو حاتم 
وعبدالخالال ومح د محسان أبو حاتام يف ماطقة 

ر عد2 من املاازل املجاورة. بران، وتسبب يف ترضُّ
وأ2انات مصاا2ُر محلياٌة باملاطقاة اسات رار 
الُدااْدَوان يف استهداف ماازل املواطال وم تلكاتهم 
يف ظل ص ات 2ويل مخجال ومديب.. 2َاعيااً أحرار 
ورشااء الدالم لوضع حد لهذا الُدااْدَوان الذي 2مر 
الباية التحتية ومقدرات الوطن وقتل أبااء الشادب 

الايَاَ اال بدون ومه حل. 
الُداااْدَوان  أرحاب شان طاريان  ويف مديرياة 
األمريكل السدو2ي غارة عىل مبل الص ع، َماا أ2ََّى 

إىل حدوث أرضار يف األرايض الزراعية.

  - أحمد داوود:
شااّدت عاد2ٌ مان املاظ اات الدولياة والحقوقياة الداملياة 
بالجرائم التال ارتكبها طريان الُدااْدَوان األمريكل السادو2ي يف 
بال2نا، وآخرلا مري ة قصف ساوق الخ يس يف مديرية مساتبأ 

ب حااظة حجة األسبوع املايض.
ومااءت الار2و2 الدولية لذه املارة مغايارًة لل واقف املخجلة 
يف الساابل، وارتفدت وتارية التادياد بالجرائم التال تُرتكب ضد 
املدنيل، ما 2اع الد يد أح د عساريي املتحدث باسام الُدااْدَوان 
يقول إن املاظ ات الدولية تدت د عىل رواية الحوثيل يف ما يحدث.
أقوى لذه الر2و2 ماء من قبل مفوضية األَُماام املتحدة الدليا 
لحقاوق اإلنَْساااان، الج داة املاضياة، والتل أكادت أن تحالف 
الُدااْدَوان »تسابب يف مقتال عد2 من املدنيل أكارب ب رتل، م ا 

تسبّب به القوات األخرى املشاركة يف الازاع بالايَاَ ان«.
وأّكاد املفاوض األعىل زيد رعد الحسال يف بيان لاه أن تحالف 
الُداااْدَوان »قصاف أساواقاً ومستشافيات وعياا2ات ومدارل 
ومصاناع وقاعاات اساتقبال لحفاالت الزااف ومئات املسااكن 
الخاصاة يف قرى ومادن ب ا ايها الداص ة صادااء. ورغم اتخاذ 
الدديد مان التدابري الدولية إن أن لذه الحاوا2ث الرليبة تتواصل 

بوترية غري مقبولة«.
وماء حدياُث األمري زيد بدد ثالثة أيا1 من املذبحة املتوحشاة 
التال ارتكبهاا طريان الُدااْدَوان األمريكل السادو2ي عىل ساوق 
الخ يس ب ديرية مستبأ ب حااظة حجة وراح ضحيتها أكنر من 

120 شهيداً وعرات الجرحى.
وقاال زيد يف بياان بهذا الشاأن: »إن لاذه الحاوا2ث املفزعة 
مسات رة يف الحدوث بشاكل ماتظم وغري مقباول. إضااة إىل أنه 
رغام الوعو2 الدلاية بالتحقيل يف منل لاذه الحوا2ث، اإناا لم نَر 

بدُد أي تقد1 يف منل لذه التحقيقات.«
وأضاف قائالً: »رب اا نتطلع لرؤية أعضاء التحالف يفوضون 

الجهات الدولية املداية بالتحقيل يف مرائم الحرب ببحث األمر.«
وكان اريٌل تابٌع لألمري زيد قد زار موقع الساوق الذي تدرض 
للغارة النالثاء املايض والتقى بشاهو2 »ولم يجد 2ليالً عىل حدوث 
أية موامهات مسالحة أَْو تجهيزات عسكرية واضحة يف املاطقة 

وقت وقوع الغارة.«
وكان شهو2ُ عيان قد قالوا إن صاروَخل عىل األقل سقطا عىل 

سوق مز2ح ة بحل مستبأ يف محااظة حجة.
وقال الحسال إنه يبدو أن قاوات التحالف لم تتخذ اإلمراءات 

الالزمة للت ييز بل األلداف املدنية والدسكرية. مضيفاً أن قوات 
التحالف واملسلحل قد يكونوا ارتكبوا »مرائم 2ولية«.

من مهتاه أعَرَب املتحدُث باسام وزارة الخارمياة األمريكية 
عن قلقاه الد يل إزاء الجري اة التل ارتكبها طاريان الُدااْدَوان 
يف قصف ساوق بالايَاَ ان، 2َاعياً التحالف بقيا2ة السادو2ية إىل 

إمراء تحقيل يتسم بالشفااية ملاع تكرار منل لذه الحوا2ث.
ويف بريطانيا سّلم نشاطاء من ماظ ة الدفو الدولية يرتدون 
مالباَس بيضاَء يف لادن يو1 الج دة املاضية خ س نساخ ول ية 

من صواريخ »بيفاواي4- بطول 1.8 مرت، إىل مقر حكومة رئيس 
الوزراء 2يفيد كامريون، احتجاماً عىل است رار بريطانيا يف تزويد 
السادو2ية باألسالحة، وماها تلك الصواريخ، رغام املخاوف من 

استخدامها ضد املدنيل يف الايَاَ ان.
وقالت مديرة مكتب ماظ ة الدفو الدولية يف بريطانيا كيت ألن 
إن »عاىل الوزراء التوقف عن وضع رؤوساهم يف الرتاب«، مطالبة 
لحكومة با«تدليل مبيدات األسلحة آللة الحرب السدو2ية اوراً«.
 وتقار الحكومة الربيطانية بأن مدادات الدااع التل تزو2 بها 
السدو2ية استخدمت يف الح لة يف الايَاَ ان، لكاها تقول إن لديها 
»واحداً من أكنر أنظ ة ضبط تصدير األسلحة رصامة يف الدالم«.
وقالت إنها ناقشت مع الرياض املزاعم باستهداف مدنيل، إن 
أنها راضت 2عوة لجاة التا ية الدولية يف الربملان الشاهر املايض، 
إىل تدليال صا2راتها إىل السادو2ية إىل حل إمراء تحقيل مالئم يف 

املسألة.
وأطلقت سات ماظ اات 2ولية الخ يس املاايض يف الداص ة 
الفرنساية بارياس »صيحة إناذار« إىل املجت ع الادويل لتقصريه 
إزاء األزمة اإلنَْساااانية يف الايَاَ ان مراء الُدااْدَوان الدساكري 
السادو2ي، وما أسافر عااه من ساقوط آنف القتاىل والجرحى 

وتدمري الباى التحتية وانتشار سوء التغذية.
وقالت ماظ ات أطباء الدالم، لانديكاب انرتناشاال، بروميار 
اورمانس انرتناسايونال، اكتيد، الد ل ضاد الجوع وماظ ة كري 
يف بيان مشارتك »إن الايَاَ ان يغوص يف الفوىض وساط نمبانة 

عامة«.
وأضاات املاظ ات يف بيانها »أ2ّت الغارات الجوية واملدارك إىل 
تفاقم كبري لألزمة اإلنَْساااانية لدى سكان لذا البلد، األكنر اقراً 

يف شبه الجزيرة الدربية«.
و2عات املاظ ات السات يف بيانهاا املشارتك إىل »وقف اوري 
إلطالق الاار »والذي من شأنه تساهيل توزيع املساعدات وي كن 

من تلبية الحامات اإلنَْسااانية الهائلة يف الايَاَ ان.

  - خاص:
أصيب مواطاان بُجااااُروٍح متفاوتٍة َماارَّاَء 
انفجاار قابلة عاقو2ياة من مخّلفاات الُدااْدَوان 
األمريكل السدو2ي، يو1 أمس األحد، ب ديرية غ ر 

ب حااظة صددة.
وأوضح مصادٌر محيلٌّ ب ديرية غ ار أن قابلًة 
عاقو2ياًة من مخلفاات الُداااْدَوان انفجرت، َماا 
أ2ََّى إىل إصابة مواطال اثال بإصابات متفاوتة. 
أن مااطاَل واسادًة مان  إىل  املصادُر  وأشاار 
املديريات الحدو2ية مليئة بالقاابل الداقو2ية التل 

لام تافجر بداُد.. 2َاعيااً املواطال يف تلاك املااطل 
إىل عاد1 التدارض ألي أمساا1 غريباة، ويف حالة 
الحصول عليها يتم التبليغ عاها للجهات املختصة 

للتدامل مدها.
ويف محااظاة الجوف شان طاريان الُدااْدَوان 
األمريكل السدو2ي أكنر من 50 غارة عىل عد2 من 

مديرياتها.
وقالات مصاا2ُر محلياٌة بالجاوف إن الطريان 
املدا2ي اساتهدف مااطل املتون وسدبأ واملصلوب 
وساوق انثال با50 غارًة إلسااا2 زحف املرتزقة 

والغزاة باتجاه ماطقة املتون.

  - متابعات:
استشاهد ساتة مواطاال وأصياب آخارون يف 
غارات شاها طريان الُدااْدَوان األمريكل السدو2ي 

الغاشم عىل محااظة تدز يو1 أمس األحد.
وذكارت مصا2ر محلية أن أربع نسااء وطفلل 
استشاهدوا أماس يف غاارات لطائارات الُدااْدَوان 
السادو2ي انمريكال اساتهدات ماازنً يف ماطقة 
الضبااب ض ان سلسالة غاارات شااها طاريان 
الُدااْدَوان عىل لذه املاطقة، وأ2ّت إىل ترضر الدديد 

من املاازل واملزارع وامل تلكات الدامة.

وأوضاح املصدر أن غاارات تحالاف الُدااْدَوان 
لادى  مدنيال  إصاباة  إىل  أيضااً  أ2ت  السادو2ي 
اساتهدااها مازنً يف ماطقاة بحيبح غربل املدياة، 
وأسافرت عن ترضر مااازل مجاورة، مشارية إىل 
أن طرياَن الُدااْدَوان السادو2ي شان غارات أخرى 
عىل مديرية مبل حبيش أسافرت عن ترضر ماازل 

وم تلكات عامة وخاصة.

وكان أربداة مواطاال استشاهدوا ليال أمس 
األحد، وأصياب آخرون يف قصاف بقذائف املدادية 
والقذائاف الصاروخية شااها مرتزقاة الُدااْدَوان 

السدو2ي عىل أحياء يف مدياة تدز.

وأوضاح املصادر أن القصاف اساتهدف أحياء 
يف شاارع 26 سبت رب وساط املدياة وأحياء البتول 
وحارتاف ووا2ي القاايض، مشارياً إىل أن القصاف 
الدشاوائل عىل األحيااء أ2ّى إىل تارضر الدديد من 

املاازل.
الُداااْدَوان  طاريان  شان  إب  محااظاة  ويف 
األمريكل السادو2ي الغاشام يو1 أمس األحد غارًة 
موية عىل مزرعة 2وامن ب اطقة الدذارب مديرية 

بددان محااظة إب.
وأوضح مصادر أمال ب حااظاة إب أن الغارة 
أ2ت إىل تدماري أمازاء كبارية من املزرعاة وخلفت 

أرضار اا2حة يف م تلكات املواطال.

جرائم العدوان

طريان العدوان يدّمر 4 منازل الأ�صرة اأبو حامت يف نهم
غارات أمريكية سعودية عنيفة على أمانة العاصمة ومديريات محافظة صنعاء يف حضرة املبعوث اأُلَمــمي إىل اليمن

فَزٌع دولي للجرائم املتوحشة للُعــْدَوان األمريكي السعودي
  مفّوضية األمم المتحدة: قوات التحالف ارتكبت جرائَم دوليًة وهي ال تميز بين األهداف المَدنية والعسكرية

  منظمة العفو الدولية: على الوزراء البريطانيين التوّقف عن وضع رؤوسهم في التراب ويجب وقف بيع األسلحة إلى السعودية فورًا
  6 منظمات دولية في فرنسا تطلق صيحة إنذار لتقصير المجتمع الدولي إزاء األزمة اإلْنَســانية في الـَيـَمـن

اإ�صابة مواطَنني بانفجار قنبلة عنقودية من 
خملفات الُعــْدَوان مبديرية غمر ب�صعدة

الطريان األمريكي السعودي يقصف مناطق 
املتون واملصلوب بالجوف بأكثر من 50 غارة

طريان الُعــْدَوان يدّمر مزرعة دواجن مبحافظة اإب 

إستشهاد 4 نساء وطفلني وإصابة آخرين يف غارات 
للُعــْدَوان األمريكي السعودي على محافظة تعز

 نشطاء من منظمة العفو الدولية يطالبون الحكومة 
البريطانية بالتوقف عن بيع األسلحة للسعودية
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 رئيُس المجلس السياسي ألنصار اهلل صالح الصّماد: نحن أصحاب قرار ونمتلك 
نا أداٌة ينّفذ أجندة أمريكية َأْو إسرائيلية زماَم المبادرة ونقول نعم َأْو ال، وعدوُّ

يف الذكرى اخلام�صة جلمعة الكرامة واالأوىل ال�صت�صهاد اخليواين وجرميَتي بدر واحل�صحو�ش 

الـيمنيون بصوت واحد يف ساحة التغيري بصنعاء: مستمرون يف الثورة ضد املجازر على الشعب الـيمني
  - خاص:

تحَت شادار »مست رون يف النورة ضد املجازر 
الداص اُة  الايَاَ ااال«، شاهدت  الشادب  عاىل 
صادااُء عرَص الج داة املاضية بسااحة التغيري، 
مظاَلاااَرًة حاشدًة؛ استهجاناً لجرائم الُدااْدَوان 

األمريكل السدو2ي عىل الايَاَ ان.
مان  عاد2اً  املظالارة  يف  املشااركون  ور22ّ 
الهتااات املدرّبة عن استهجانهم لسلسلة الجرائم 
الوحشية لتحالف الُدااْدَوان األمريكل السدو2ي، 
والتل كان آخرلا مجزرة سوق الخ يس ب ديرية 
مستبأ ب حااظة حجة، راادل األعال1َ والالاتات 
والشادارات املاّد2ة بجرائام ومجاازر الُدااْدَوان 
والصحياة  الحيوياة  لل اشاآت  واساتهدااه 
واألساواق، وقتلاه لل دنيال ب ا ايهام األطفال 

والاساء.
ويف املظالارة التل مااءت ب ااسابة الذكرى 
الخامساة لج داة الكراماة والذكارى السااوية 
األوىل لجري تَل اغتيال الشاهيد الخيوانل وتفجري 
مامدال بدر والحشاحوش، وكذلاك انقضاء عا1 
كامل عىل بدء الُدااْدَوان األمريكل السدو2ي ألقى 
رئيُس املجلس السيايس ألنصار الله صالح الصّ ا2 
كل اًة أكد ايها عىل ص و2 الشادب الايَاَ اال يف 
موامهاة الُداااْدَوان، ماّد2اً بالص ات الدويل إزاء 
الجرائم البشادة التل يرتكبهاا الُدااْدَوان يف حل 

الايَاَ ان والايَاَ اايل.
 وقال الص ا2: »نحن يف لذا اليو1 نديُش ذكرى 
تلك الكوارث التل حاول أعداُء األمة وَمن يساري يف 

طريقهام، افل منل لاذا اليو1 ساالت الدماُء يف 
لذه السااحة يف ُم دة الكرامة، وسال 1ُ2 الشهيد 
عبدالكريام الخيوانال وساالت 2ماُء الشاهداء يف 

مري تَل مسجدي بدر والحشحوش«. 
واساتهجن الص اا2 الجرائام البشادة التال 
الشادب  أَبْاَااااء  بحال  الُداااْدَوان  يرتكبهاا 
الايَاَ ااال والتال كان آخرلاا مجازرة ساوق 
الخ يس يف مديرية مساتبأ ب حااظة حجة التل 
راح ضحيتهاا الدرات من الشاهداء والجرحى، 
عاىل وحشاية  2لياٌل  الجرائاَم  لاذه  أن  مؤكاداً 
ائيْل  الُداااْدَوان الذي تقاف وراَءه أمرياكا وإرْسَ
الذيان يساتطيدون أن يخرساوا أصاوات الدالم 
وإساكات املاظ ات اإلنَْسااانية والحقوقية، وأن 
الُدااْدَوان السادو2ي أصغر من أن يستطيع رسم 

رأي عا1 2ويل.
املبذولاة يف  الجهاو2  إَلااى  ااا2  الصَّ َّ ولفات 
سابيل الوصول إَلاى إيقاف املجازر التل يرتكبها 
الُداااْدَوان بحال الايَاَ اايال، ُمشارياً إَلاى أنه 
يف األسابوع املايض كان لااك بداُض التفاُل ات 
املبدئية عىل الحدو2 من خاللها تم تسليم واستال1 
بداض األرسى كحالاة إنَْسااانية لدال وعى أن 
تكاوَن لذه التفاُل اُت كخطاوة أولية للدخول يف 

حوار يهيئ إليقاف الُدااْدَوان.
وأّكاد الصّ ا2ُ أنه بالرغم مان الجهو2 املبذولة 
يف سابيل إيقااف الُداااْدَوان اإنَّ الاذي ثبت بدد 
مري اة مساتبأ أن الُدااْدَوان السادو2ي ن ي لُك 
ائيْايل.. وقال »إناا  قاراَره وأن القراَر أمريكل إرْسَ
أصحاُب القرار ون تلُك زما1َ املبا2رة ونستطيع أن 

نقول ندم أَْو ن، وعدوُّنا عبارة عن أ2اة تاّفذ أمادة 
ائيْلية«. أمريكية وإرْسَ

وبخصاوص انقضااء عاا1 مان الُداااْدَوان 
األمريكل السدو2ي قال الص ا2: مع نهاية الدا1 
األول أصبح الشادب الايَاَ اال أكناَر قوًة، وأكنَر 
ص و2اً، وأكنَر صالباًة، أما الُدااْدَوان صار أولى 
وأصغر وأنكاى، وعىل الُدااْدَوان أن ياتظَر أعواماً 

أسوأ من عاِمه األول.
و2عاا رئيُس املجلس السايايس ألنصاار الله، 
م الريَ الشادِب الايَاَ ااالِّ إَلاى الخروِج عرص 
ياو1 السابت الاا 26 مان ماارل الجااري الذي 
يصاا2ُف الذكرى األوىل للُدااْدَوان السادو2ي عىل 
الايَاَ اان واملشااَركة يف الفدالياة التل ساتقا1ُ 
إليَْصاااال أصاوات الايَاَ اايال إَلااى الدالم أن 
الشادَب الايَاَ اال حاارٌض وأكنُر قاوًة وعزي ًة 

ااااااداً. وصالبًة وتوحُّ
إىل ذلك أشاار املحامال عبدالله عاالو يف كل ة 
عان املاظ اات الحقوقية إَلاى مسلساِل اإلمرا1 
أيَّاِة  إلمهااض  امل اهجاة  التدماري  وسياساات 
خطاوات نحاو التغياري وتحقيل انساتقالل من 

الوصاية الخارمية.
وأّكاد عاالو أن ُكلَّ لذه الجرائام التل يرتكبها 
الُدااْدَوان السادو2ي عاىل الايَاَ اان طوال عا1 
تأتال يف ظلِّ ص ات 2ويل واألَُمااام املتحدة تدين 
وتساتاكر ون تساتطيع أن تحاّول إ2انتهاا إَلاى 
مانب ع ايل بتشاكيِل لجاة محايدة ومساتقلة 
للتحقيال يف مرائم الحارب واإلباا2ة واملخالفات 
الجسي ة بحل القانون الدويل اإلنَْساانل وحقوق 

اإلنَْساان.
إىل ذلاك ألقاى عان أَبْاَااااء مديرياة مساتبأ 

أح اد بكيال عبدالله كل اًة اساتهجات الجري ة 
البشادة التل ارتكبهاا الُداااْدَوان بحال أَبْاَاااء 
املديرية يف ساوق الخ يس األسبوع املايض، 2اعياً 
الداَلاااَم واملاظ اات الدولية إَلااى رُسعة إيقاف 
لذه الجرائم الوحشاية التل تُرتكب بحل أَبْاَاااء 

الايَاَ ان.
ك اا وألقى عبُداللاه الاْد ل كل اًة عن النورة 
وعايل اآلنايس كل ًة عان انتحاا2 الداا1 ألطفال 
الايَاَ اان، باإلضاااة إَلااى عاد2 مان القصائد 
الشادرية والتل أكدت وحشية وإمرا1 الُدااْدَوان 
السدو2ي بحل الايَاَ اايل أََمااا1 مرأى ومس ع 

من الدالم املتواطئ.
وصدر عن املسرية بيان استهجن ايه است رار 
الص ت الادويل أََمااا1 لذا الت ا2ي يف اساتهداف 
املدنيال باألسالحة املحّرماة وتدماري الباال2 وما 
يفرضه تحالف الُدااْدَوان من حصار مائر وماع 
وصاول الغاذاء والادواء يف مخالفة لاكل األعراف 

واملواثيل والقوانل الدولية واإلنَْساانية.
ل مساؤوليته  وطالاب املجت اَع الادويلَّ بتح ُّ
أََماااا1 إرصار الُداااْدَوان السادو2ي األمريكال 
عاىل حرب اإلبا2ة بحال الايَاَ اايل ورسعة اتح 
تحقيال 2ويل يف لاذه الجرائام ومحاسابة م يع 

الضالدل.
ك اا و2عا البيااُن أَبْاَاااَء الشادب الايَاَ اال 
األحرار إَلاى انسات راِر يف التدبئة الدامة والافري 
الداا1 وراد الجبهاات باملقاتلل وإمادا2 الجيش 
واللجاان الشادبية بقوااال الكار1 والدعم لدحر 

الغزاة واملرتزقة.

  - زكريا الشرعبي:
إحتفلات وزارُة اإلعاال1، يو1 السابت املايض، 
بالياو1 الوطال لإلعال1 يف صاداَء، بحضور رئيس 
اللجاة النورية الدليا مح د عيل الحوثل ومحااظ 
تدز عبده مح اد الجاَدي والقائام بأع ال وزارة 
النقااة لادى أبالن والكوا2ر اإلعالمية الوطاية يف 

البلد وعد2 كبري من اإلعالميل.
ساات  ومارى يف الحفل تكريُم الجهات واملؤسَّ
والصحاف  واإلذاعياة  التلفزيونياة  والقااوات 
الرسا ية والوطاياة، ومن بياهاا صحيفة صدى 
املسرية، بالدروع التذكارية والشها2ات التقديرية.
ك اا تم تكريُم اقيد الصحاااة الدربية مح د 
الايَاَ ااياة  حساال لياكل واقياد الصحاااة 
والدربية الشاهيد عبدالكريم الخيوانل، والشاهيد 
لطاف القحاو1 وشاهداء اإلعاال1 الايَاَ اال من 
مختلف الوسائل اإلعالمية الذين استشهدوا مراء 
غاارات الُداااْدَوان وكذا اإلعالميال والصحفيل 
املربّزين والفااناات التشاكيليات واريل برنامج 

ي ن الص و2 الذي تبُنُّه إذاعة صاداء.
وأّكد رئياُس اللجاة النورياة الدليا مح د عيل 

الحوثل يف كل ة له أن اإلعال1َ الايَاَ اال اساتطاع 
مان خاالل ارساانه إيَْصااااَل صاوت الشادب 
الايَاَ اال إَلااى ُكّل املجت دات يف الدالم حول ما 
يتدارَُّض له مان مرائَم ومجازَر مان قبل تحالف 
الُداااْدَوان السادو2ي األمريكل، ُمشارياً إَلاى أن 
»تحالُاَف الُدااْدَوان اعرتف بأن اإلعال1 الايَاَ اال 
اساتطاع الوصوَل إَلاى الدالم، ولاذا يدل عىل أن 
الشادَب الايَاَ اال اياه رمال أوايااء يخدمونه 

ويسهرون من أمله ليالً ونهاراً«.
وخاطب رئيس اللجاة النورية الدليا اإلعالميل 
بأقالمكام  الُداااْدَوان  وامهتام  »لقاد  بالقاول 
وكامرياتكام وغريلاا مان األ2وات عارب مواقاع 
التواصل انمت اعل وأوصلتم رسالة حقيقية عن 

لذا الشدب أنه ويفً وعزيز وصامد ومظلو1«.
وأّكاد رضورة أن يفهام اإلعالميال أنااا ماع 
اإلعاال1 وأنه ن قياو2 عىل اإلعالميال إّن يف تحّري 
الحقيقاة.. وقاال »انقلاوا الحقيقاة ولتاأِت ُكلُّ 
قاوات الدالم لاقال الحقيقة، نحن ندتز باإلعال1؛ 

ألنه يستطيع أن يومه إذا ح ل الحقيقة«.
نا  وماىض قائالً »تحدثاوا لكن بصادق ن يرضُّ
إذا تحدثتام بصدق لن نحاوَل عاىل اإلطالق وْضَع 
ُقيُاو2ٍ عىل اإلعالميل مه ا كان، اإلعال1 يبقى حراً 

ي ارل نشاَطه ب هاية عالية لكن برط ح اية 
القضايا الوطاية وح اية الاسيج الوطال«.

ك اا أكاد رئياس اللجااة النورياة الدليا عىل 
رضورة أن ت ارل نقابة الصحفيل الايَاَ اايل 
حقهاا الدي قراطال وإماراء اننتخاباات حتاى 
ن يكاوَن لاااك مان يتقّ اص 2ور اإلعاال1 ولو 
بدياد عن اإلعال1.. وقاال »لديااا إعالميون أكفاء 
ووطاياون ن يساتطيع أحاد أن يزاياد عليهام، 
امدلولام لجانااً مشاّكلة يداو2ُ إليهام م ياُع 
اإلعالميل لحل مشاكلهم وحقوقهم ومساعدتهم 
وتوميههم، وأشاياء كنرية اإلعاال1 بحامة إليها، 
ولديااا كا2ر كبري وقوي ولديه مدراة يساتطيع 

إيَْصااال الرسالة الحقيقية«.
ووّماه رئياس اللجااة النورياة الدلياا ب اح 
الشاهيد عبدالكريام الخيوانال وشاهداء اإلعال1 
وساا1 األ2ب والفااون وكاذا وساا1 الشاجاعة 
لإلعال1 الحربل نظريَ 2ورلام وما قاموا به خالل 
املرحلة املاضية ويجب أن تدطى حقوَقهم كاملة.
وحياا رئياس اللجاة النورياة الدلياا يف ختا1 
كل تاه اإلعالميال يف م ياع القااوات واإلذاعات 
والصحف واملواقع وغريلا من الجهات اإلعالمية، 
ساواء صحفيال وإعالميال وإ2اريال.. وقاال 

»كانات كل اتكم كفولات املدااع واساتطدتم أن 
تقًضوا مضامَع املدتدين«.

مان مهتاه حيّاا رئياُس الجبهاة اإلعالمياة 
ملااَلضاة الُداااْدَوان أح د حامد، رمااَل اإلعال1 
وارساانَه الذين خاضوا مدركتَهام اإلعالميَة بكلِّ 
مدارة، وكانات رضباتُهم اإلعالميُة ن تقلُّ شاأناً 

عن رضبات أبطال الجيش واللجان الشدبية.
وقال: »الكل ة يف لاذه املرحلة، تكوُن ألمَّ من 
املداااع والقذيفة نفساها، خاصاة ونحن نوامه 
حربااً تضليلياة تساتهدُف الافاول، وتد ل عىل 
تزيياف الوعال وقلب الحقائال، تصاّور املرتزقة 
والد الء مقاومل والغزاة واملحتلل محّررين«.

وأّكاد حاماد رضورة موامهاة لاذا التضليل 
بوعال وبصارية من خاالل اضح الددو وكشاف 
أسااليبه وإبراز مرائ ه وإظهار ص و2 الشادب 
الايَاَ ااال الذي يخوض مدركة مقدساة يدرف 

ايها عدوه الحقيقل وأ2واته القذرة.
وأضااف: »لقاد اساتطاع اإلعاال1 الوطال أن 
يرّساَخ األلداَف والقيَم، ويوصاَل صوَت الحقيقة 
إَلاى ُكّل أَبْاَاااء الشدب الايَاَ اال، اطواَل الفرتة 
املاضياة مان الُداااْدَوان كانت لااك أقاال1ٌ حرة 
توثِّاااُل الجرائَم وتاربز الص و2، وتكشاف زيف 

اإلعال1 املضّلل وعدساات تقتحم ساحات املدركة 
ترُصاُد األحداث وتلتقاط الصورة وتوثّل املشاهد 
وحاامار إعالمية تراع صوتها عالياً شادراً وننراً 
وإنشاا2اً وريشاة اااان تحّلاُل يف سا اء الوطن 

لرتُسَم صورًة تحكل بشاعة الُدااْدَوان«.
ويف انحتفال الذي حرضه مديُر مكتب رئاساة 
الج هورية مح و2 الجايد وعضو اللجاة النورية 
الدلياا طاالل عقالن، أشاار القائُم بأع اال وزير 
اإلعال1 أح د الح اطل، إَلاى أن الكوا2ر اإلعالمية 
يف مختلف املؤسسات اإلعالمية تح لت املسؤولية 

امللقاة عىل عواتقها بكل رشف واقتدار.
وقاال »إن الجبهة اإلعالمياة الوطاية تخوض 
مدركة الدااع عن الوطن ولل يف خادق واحد إَلاى 
مانب املرابطل من أبطال الجيش واألمن واللجان 
الشادبية«.. ُمشارياً إَلااى أن اإلعالمال والُجادي 
يح الن عىل أكتااه ا الكامريا والبادقية يف لوحة 

وطاية للدااع عن الوطن وأماه واستقراره.
وحيّا الح اطال ص و2 املؤسساات والكوا2ر 
اإلعالمية.  وقال: »أحيّل لذه الجباَه الشامخة من 
الكاوا2ر اإلعالمية وأطبُع عاىل مبياَها ُقبلًة نظريَ 
الادور الوطال الذي قاموا باه من أمل الوطن ويف 

موامهة الُدااْدَوان الغاشم«.

إحتفاٌل كبرٌي يف صنعاَء باليوم الوطني لإلعالم
  رئيُس اللجنة الثورية العليا يمنُح الشهيَد الخيواني وشهداَء اإلعالم وساَم األدب والفنون ووسام الشجاعة لإلعالم الحربي لدورهم الكبير في إْيَصــال الحقيقة

  رئيُس الجبهة اإلعالمية لمناهضة الُعــْدَوان: الكلمة في هذه المرحلة أهمُّ من المدافع والقذائف، ونحن نواجُه حربًا تضليليًة تستهدُف النفوَس وتزّيف الوعي وتقلب الحقائق
  تكريم وسائل اإلعالم الرسمية والوطنية وصحيفة صدى المسيرة للدور الفاعل والريادي في مواجهة العدوان السعودي األمريكي
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ع ب�صنعاء:  اأهايل تعز يف لقائهم املو�صّ

السحل والتمثيل بالجثث ليست من ثقافتنا
  طالل عقالن: تعز رمز لكوكبة المفكرين ومن يحاولون تصويرها عكس ذلك سيفشلون

  الجندي للمرتزقة: ُأتركوا تعز لكل ما هو جميل وانقذوا أنفسكم وكل ما قمتم به محسوب عليكم 
  عبداهلل الحاكم: كنا وال نزال حريصين على تجنيب المنطقة الخراب، ولن نسكت إذا استمرت جرائم المرتزقة 

  - زكريا الشرعبي:
عَقَد أَبْاَااُء محااظة تداز، صباح أمس 
األحاد، بالداص ة صاداء لقااًء م الريياً 
حاشاداً، مؤّكدين راَضهام الكامَل لنقااة 
الد الة وانرتازاق وللد لياات اإلْماَرامية 
التل أقدمت عليهاا التاظي ات اإلْماَرامية 
باملحااظة من قتل وساحل وت نيل بُجنَث 

املواطال. 
وماّد2 ألاايل محااظاة تداز يف اللقااء 
املوسع الذي أقيم يف ملدب الظرايف بصاداء 
تحت شادار »تدز الدز.. ضد الددوان« عىل 
مواقفهام الوطاياة النابتاة ومزيحل عن 
محااظتهام الغبار الدالل بها بفدل مرائم 

مرتزقة الُدْدَوان.
عان  تداز  محااظاة  أَبْاَااء  وعارّب 
اساتهجانهم الشاديد نسات رار الُداْدَوان 
األمريكل السدو2ي الغاشم وما يرتكبه من 
مرائم بشادة عىل مساتوى الوطن ع وماً 
وتداز بوماه خااص، ماد2ين ب اا يجري 

مان  املحااظاة  يف 
وقتل  تخريبية  أع ال 
وسحل وأع ال تؤ2ي 
الفتاة  إَلااى إشادال 
وإشااعة  والحارب 
وإذكاء  الفاوىض 
والقياا1  الرصاعاات 
بارتاكاب مرائم ضد 
اإلنساانية، مؤكديان 
أن ما يحدث يف تدز ن 
يدرّب عان ثقااة أَبْاَاء 

املحااظة.
تداز  أن  وأكادوا 
لام ولان تكاون ماع 
وأنهام  الُداْدَوان، 
يف  سيسات رون 
الُداْدَوان  موامهاة 

ومرتزقتاه حتاى تحرير تدز مان اإلرلاب 
وع لياات  والتاكيال  والسالخ  والساحل 

الخطف لألطفال والاساء والشيوخ.
اللقاء الذي حارضه كلٌّ من مدير مكتب 
رئيس الج هورية األساتاذ مح و2 الجايد 
وعضو اللجاة النورياة الدليا طالل عقالن 
وقائاد املاطقة الرابدة اللواء عبدالله يحيى 
الحاكام ومحااظ املحااظة األساتاذ عبده 
الجاَدي ومفتل تدز الشيخ سهل بن عقيل 
وحشد من مشايخ وأعيان وأَبْاَاء محااظة 

تدز.
وذّكر عضاُو اللجاة النورية الدليا طالل 
عقاالن يف كل ة لاه ب كانة تداز النقااية 
وثقااتهاا الوساطية، مشاد2اً عاىل لاذه 
املكانة وعىل وماوب بقائها، قائالً »إن تدز 
لم تكان يوماً ُسااية أو شايدية، بل كانت 
شاادية زيدية إس اعيلية متدد2ة املذالب 
عىل مار التأرياخ«، ومؤّكداً عاىل أّن الذين 
يحاولاون الياو1 أن يصاّوروا تداز عكس 

تأريخها سيفشلون.

كل املؤامرات على تعز ستتحطم
ويف ذات الساياق أضاف عقالن »تدز لن 
تكاون إن أح اد بن علاوان ولان تكون إن 
الاد ان ولن تكون إن َعبدالدزيز َعبدالغال 
ولن تكون إن َعبدالفتاح إس اعيل لل رمز 

لكوكباة املفكريان«.. موضحااً أن ثُّلًة من 
املجرمل وعىل رأساهم التج ع الايَاَ اال 
لإلْصاااَلح يريادون لتداز أن تحارتَق وأن 
تكون بيئًة خصبًة إلنتاج 2اعش والقاعدة، 
ولكان ساتتحطم ُكّل املؤامارات بص او2 

وثبات أباائها وستاترص تدز.
مان مهتاه رّحاب محااظة تداز عبده 
مح د الجادي بالضياوف والحارضين من 
أَبْاَاء تدز الرااء لتأكيد مواقفهم الوطاية 

يف موامهة ور2ع الُدْدَوان ومرتزقته.
و2عا الجاادي املغرَّر بهم والذين يقتلون 
إخوانهم ويدمارون مدياتهم من أمل املال 
أن يداو2وا إَلااى ماا2ة الصاواب ويرتكوا 
اننتهازياة ولام مواطااون ولهام يف ذلك 
األمان، محاذراً إيالم من اإلرصار يف غيهم، 
مشارياً إَلاى أن لذا الغل سايقو2لم إَلاى 
مصاري م اثال ملصاري املرتزقة مان قبلهم 
الذين رصعاوا عىل أيا2ي الجياش واللجان 

الشدبية.
واللجاان  الجياَش  »إن  الجاادي  وقاال 
الشادبية يقفون باملرصاا2 لل رتزقة الذي 
يرتكبون أبشاع الجرائم بحل أَبْاَاء تدز من 
سحل وت نيل بالجنث وغريلا من الجرائم، 
كأوراق  يتسااقطون  بادأوا  وباألماس 

الخريف«.
وأضاف: »قلت باألمس أن عقاب القوات 
املسالحة واللجان الشادبية ساوف يكون 

مدوياا ولكاهام لم يساتخدموا ذلاك، ولم 
تغريهام األموال واألسالحة التل ت طر من 
الس اء، اقطرة 12 طفل أو امرأة أث ن من 

الكون كله لدياا«.
وأشاار الجاادي إَلااى أن املباا2رة التل 
تقد1 بهاا املحااظ وقبلها الجيش واللجان 
الشادبية ليسات من ضدف ولكان تقديٌم 

للسال1 عىل الحرب واألمان عىل غريه.
وأّكد محااظ تدز أنه ليس أما1 مرتزقة 
الُدْدَوان من مفر إن انلتزا1 بهذه باملبا2رة، 
وقاال »اتركاوا تداز للساال1، اتركاوا تدز 
للنقاااة، اتركوا تداز لألقاال1، اتركوا تدز 
لكل ما لو م يل، وانقذوا أنفسكم وكل ما 

ق تم به محسوب عليكم«.
وزا2 بقولاه: »اهاا لال الحارب تليكم 
يف لحظاتها األوىل إنكم لساتم ب ساتوالا، 
ونحان قلاا ون نازال ضاغطل عاىل أَبْاَاء 
القوات املسالحة واألمن واللجان الشادبية 
أن ن يدخلاوا مديااة تداز حرمة للاسااء 
واألطفال وحرمة لل دنيل لكن وقد وقدت 
الواقدة »أُِذَن ِللَِّذياَن يَُقاتَلُوَن ِبأَنَُّهْم ُظِلُ وا 

ِلْم َلَقِديٌر«. َوإِنَّ اللََّه َعىَلٰ نرَْصِ

حريصون على تجنيب املحافظة 
الخراب والدمار

من مانبه قال قائُد املاطقة الدساكرية 

الرابداة اللاواء عبداللاه يحياى الحاكم إن 
الجياش واللجاان الشادبية وااقاوا عاىل 
املباا2َرة التل تقد1 بهاا املحااظ يف حياه.. 
مجد2اً اساتددا2َ وموااقة الجيش واللجان 
الشدبية عىل تافيذ املبا2رة ابتداًء من اليو1 

إذا التز1 مرتزقُة الُدْدَوان بها.
وأكاد الحاكم عاىل أن الجياَش واللجان 
الشدبية حريصون ون يزالون حتى اللحظة 
الخاراب والدماار  املاطقاة  عاىل تجاياب 
والرصاع.. وقال »يف حال الت ا2ي واإلرصار 
عاىل القتال والترياد والساحل وارتكاب 
الجرائم بحل أَبْاَاء تدز من قبل املرتزقة لن 

نسكت حتى لو ااياا من األرض«.
بدوره أكد مفتل تدز الشايخ ساهيل بن 
عقيل عىل أل ية الوقوف ضد ُكّل خائن باع 
وطااه أيا ا ُومد، وأن يكاون الايَاَ اايون 

يداً واحدة يف موامهة الُدْدَوان. 
وقاال بن عقيال »إناا لاا أماا1 مجزرة 
ليس لها منيٌل يف التأريخ، حتى عادما 2خل 
التتار بغدا2 لم يرتكبوا ماا ارتكبه الُدْدَوان 
الغاشم ضد الشدب الايَاَ اال«.. مبيااً أن 
لذه الجري َة ليسات مختصاًة بالايَاَ ان 
اقاط، بل باإلنساانية م يداً وبالشادوب 

وباألخص الشدوب الدربية واإلسالمية.
يف ذات الساياق ألقات الدكتاورة أحاال1 
الربيهال كل ًة عن املارأة أوضحت ايها أن 
ما يجاري لو اعتداء ماظام وم اهج ضد 

الايَاَ ان أرضاً وإنساناً وتأريخاً وحضارًة.
مشريًة إَلاى أن اللقاء الج الريي ألَبْاَاء 
تدز يأتل للتاديد وانساتاكار ملا حصل من 
مرائام مروعاة ومخيفة من قتل وساحل 
وذبح وتاكيل يادى لها الجبل ومجّرمة من 
ُكّل األ2يان واألعراف والقوانل اإلنساانية.. 
ناتًة إَلاى أن لذه الجرائم البشدة أظهرت 
الومه القبيح ألصحااب املروع الداعيش 

التدمريي.
وألقات الطفلاة ااط ة الدريقال كل ًة 
عان أطفال تداز، أوضحت ايهاا أن الددو 
السادو2ي اغتال بُدْدَوانه أماان وروح تدز 
وثقااتهاا.. وقالات »سااراع الظلام عن 
تداز وسااصد الُداْدَوان وسااوصل للدالم 
مظلوميتاا وما ندانيه من قتل وتريد من 

الُدْدَوان السدو2ي الغاشم«.
وتخلل اللقااء قصائُد شادرية واقرات 
إنشاا2ية أكَدت أن الُدْدَوان وما يرتكبه من 
مرائم إبا2ة بحل الشادب الايَاَ اال وّحد 

الايَاَ اايل يف موامهة الُدْدَوان.
عن  وصاااادر 
أم ع  بياٌن  اللقاء 
الحارضون  ايه 
قيا2ة  تح يل  عىل 
التج ع الايَاَ اال 
لاااإلْصااااااااَلح 
ُكااّل  مسئوليَة 
التل  الااجاارائاام 
عاارُصه  ارتكبتها 
اإلْماااااَراماايااة 
والااتااخااريااباايااة 
من  باملحااظة، 
لل جت ع  إذنل 
يدارض  من  وكل 
ماارائاا ااهاام 
يااراااض  أو 
يف  م ارساتهم 

ساحة تدز.
وطالب البياُن الجيَش واللجان الشدبية 
والجبهة الوطاية ملوامهاة الُدْدَوان القيا1 
بوامبهم ومسائوليتهم الدياياة والوطاية 
واإلنساانية لتحرير املااطال الواقدة تحت 
السايطرة املبارشة وغري املباارشة للُدْدَوان 
وأ2واته ب حااظة تدز وغريلا من املااطل 
الايَاَ ااياة، والد ال عاىل ح اياة أللهاا 
وتأمياهام، 2َاعيااً أَبْاَااء تداز لالصطفاف 

والتالحم ملوامهة املرتزقة.
ك ا أ2ان البيان الجرائم واملجازر املروعة 
التال ارتكبها الُداْدَوان وأ2واته بحال أَبْاَاء 
الايَاَ ان يف مساتبأ بحجاة وتدز ورصواح 
مدتارباً  املااطال..  مان  ب اأرب وغريلاا 
تلاك الجرائام إرلابااً ومرائام حارب ضد 
اإلنسانية، 2َاعياً املجت ع الدويل وماظ اته 
إَلاى تح ل مسائوليتهم تجاه تلك الجرائم 
ومرتكبيها، مطالباً ب حاك ة ُكّل من خان 
الوطان وتداون ماع الُداْدَوان ومؤّكداً عىل 
رضورة إيقااف الُدْدَوان وراع الحصار عن 

الشدب الايَاَ اال.
املحلياة  السالطاِت  البيااُن  2عاا  ك اا 
والجهات الحكومية الرسا ية إَلاى إيقاف 
رواتاِب املرتزقاة والتدامال الجاا2ّ مع من 
يقو1ُ بتدمري محااظة تدز ويقو1 بارتكاب 

الجرائم البشدة يف حل أَبْاَاء الوطن.
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من الَكـَراَمة إىَل 
الَكـَراَمة.. سيول 
دماء وتضحية ؟

محمد الجبلي 
 

نجاَوُت بأعجوباٍة يف م داة الَكاَراَمة، كاُت عاىل مقُربة 
من ذاك الساور الاذي يتصاعُد ماه الدخان، الشاباب من ُكّل 
أتجاه كانوا يتساقطون أمامل وأنا أشالدلم، ثيابل تَلطخت 
بدمائهم، لم أشاالد استبسانً أعظم من إقدا1 أولئك الشباب 

الذين تسلقوا السور.
بدد أن توقف أصوات الرصاص تجاوزنا السور ولرعاا إىَل 

ذلك املازل الذي كان يدتليه القتلة املجرمون.
2خلات براقة مج وعٍة من الشاباب وسابقاا عاد2ٌ من 
الشاباب كاناوا يقومون بتفتيشاه بحنااً عن قتلاة، ومدنا 
صاا2يَل مختّ ة، وبدد أن قا1 بدُض الشاباب بفتحها ومدنا 
وثائاَل وعليها شاداُر السافارة األَمريكية ولل كنارية مّداً 

عبارة عن مراسالت وتدلي ات وبدضها رسي للغاية.
أخذنا تلاك الوثائل لغرض حفظها يف املركاز اإلْعاااَلمل، 
وقبال وصولاا تقطاع لاا مج وعة كبارية من عاارص حزب 
اإلْصااَلح وأرا2وا سحبها ماا وتسلي ها إىَل اللجاة التاظي ية، 
وبدد مشاا2ات اضطررنا أن نسال ها مقابل أنهم تدهدوا لاا 

بحفظها.
وقاماوا بإخفائهاا أَْو حرقهاا ولام ندلام حتاى اآلن أين 
مصريلاا!!، اختفت مع أولئك الذيان كاا نقبض عليهم م ن 

شاركوا يف املجزرة بحل الشباب.
أَْكنَاار مان عرة اساتل تهم لجااة اإلْصاااَلح يف م دة 

الَكاَراَمة وأخفتهم نهائياً.
يف ذلاك الياو1 وبدد تلاك املجزرة تأكادت أنااا نُطَدن من 
الخلاف وأن قاتلاا يساريُ بيااا يف السااحة، وصلت إىَل قااعة 
ومدراة تامة بأن لااك ذئاباً مفرتساه تريد أن تتسلل اوقاا 

وتزايد بدمائاا.
لم أشاك يومااً بالنورة، بل كانت بالاسابة يل خياراً وحيداً 
للدياش بكراماة، ولكان لاااك من 2خال إىَل النورة ليشاوه 
لداها ويحرف مساارلا، ولم من ثار الشدب ضدلم وضد 

ترصااتهم يف نفس الاظا1 املاقسم عىل نفسه.
كان خيااري الوحيد لو انسات رار يف الناورة وكات عىل 
يقل كامل وإيْاَ اان تا1 بأن لذه النورة ساتاترص ولو بدد 

حل.
ومع املساريِة القرآنية عا2ت النورة إىَل مسارلا الصحيح 

وايها يتحقل ُكّل الحلم اأتت لاا من الس اء لتاقذنا. 
والح اُد للاه اليو1 الناورة تددت مراحل وامتاازت غ ار 
شاديده وكل يو1 تظهار بشاكل أَْكبَاار وستاتساخها 2ول 
وشادوب، ويكفل أن النورة الياو1 توامه الدالم بأك له ولها 

قيا2ة حكي ة واحده ولو أعظم أنجاز حتى اآلن.
االشدب اليو1 أَْصبَااح أَْكنَار وعياً والارص مسألة وقت، 
وأقاول لكم: والله إن الناورة الايَاَ ااية لن تتوقف يف مزيرة 

الدرب بل ستشل طريقها ولن تتوقف.

أم اإلْرَهـاب.. َأمريكا             )1 - 2(

الَيـَسـار والوطنية             )2 - 2(

 أمة السالم القاسمي  
َعارََّف انتَّفاااق الادويل يف ماياف )16/11/1937(: ع لياات 
اإلْرَلاااب بأنها األاداال اإلْمااَرامية املوّمهة ضاد 2ولة من الدول 
والتال من شاأنها بحكم طبيدتها أَْو لداها إثاارة الرعب يف نفول 
شخصيات مدياة أَْو م اعات من األشخاص أَْو يف نفول الدامة.

ورغم كنرة التدريفات ساواء من لااا أَْو لااك ملفهو1 اإلْرَلااب إن أنه يت حور 
يف الدا2ة حول التهديد باستخدا1 الداف أو استخدامه للتخويف أَْو اإلكراه لتحقيل 

غايات سياسية يف مدظم األحيان.
وتوصياٌف كهاذا ن يكفال إذ ن يفرق بل الدااف من أمل الداااع املروع عن 
األوطاان أَْو الداف غري املروع يف اْحتاَلل األوطان أَْو إبا2ة الشادوب واسارتقاقها 

واستغاللها.
اهاا لل ذي ليبيا عىل سابيل املنال سابل َوطالبت يف )21/10/1987( باسام 
املج وعاة الدربياة يف األمام املتحدة بوضاع تدريف ي يّاز بل اإلْرَلاااب ونضال 

الشدوب املروع ضد املدتدين ولكن 2ون مدوى.
الياس من حاّل الدرب واملسال ل ك ا لل الدا2ة لادول انْساتْكبَار الداملل أن 
يطالباوا أو يفاوضاوا أَْو حتى يقرتحاوا اهم يف مكانة أبدد من ذلاك ن ترقى إن إىَل 

التبدية املطلقة لتلك الدول. 
إن لام تكن لل مرماى الهدف من تلاك التداريف لإلْرَلااب بدليل أن الشادوَب 
الدربياة واإلْساااَلمية كاناوا وماا يزالاون لام أول ضحاياا اإلْرَلاااب الغربال 
انْساتْدَ ااري إن أنهام ونتيجة للتزيياف األَمريكال والصهيونال أَْصبَااحوا أول 

املته ل باإلْرَلااب 
وتحاول ما يسا ى باإلْرَلااب الدويل كأحاد ظوالر الدرص -ك اا يقول مح د 
حساال لياكل- إىَل صحيفة اتها1 لألمة الدربية أَْكنَاار من غريلا يف وقت ضاعت 
مدهاا الحقوق والحقائل واختلطات ايها األحداث والوقائع وضااع مدها مفهو1 

اإلْرَلااب الحقيقل.

اإلْرَهـاُب بني املكابرة واالْستْكَبار: 
اإلْرَلاااب الذي يرّوماون له يف الغرب محضُّ مربرات صادتهاا أَمريكا لتحقيل 

مصالحها وأَْلاَدااها يف 2ول الدالم الدربل واإلْسااَلمل.
االدوُل الدربية واإلْساااَلمية لم أول ضحايا اإلْرَلااب الغربل و2ول انْساتْكبَار 
الداملل واْستْدَ اارلا إىَل استغاللها والهي اة عليها وعىل حرياتها ونهب ثرواتها.

ا اذُ القرن التاسع عر تدرض وطااا الدربل إىَل اْحتاَلل وسيطرة مبارشة من 
قبل 2ول انْستْكبَار الداملل.

املغارُب الدربل تدارض نْحتاَلل ارنيس وإيطايل واساتخدمت لذه الدول الداف 
والقتل والتريد للشادب الدربل وما قدمه من تضحيات وشهداء من أمل الحرية 

والَكاَراَمة حتى س يت الجزائر بلد املليون شهيد.
وتدرض مرقه أَيْاضاً إىَل اْحتاَلل واْستْدَ اار ارنيس وبريطانل. 

أضف إىَل ذلك ما قامت به لذه الدول انْساتْدَ اارية من تقسايم للوطن الدربل 
إلضدااه لتساهيل السايطرة عليه عن طريل اتفاقية ساايكس بيكو ووعد بلفور 
املشؤ1 حل قامت من خالله بريطانيا بتسليم السطل لليهو2 والصهاياة من أمل 

بااء وطن قومل لهم عىل أرض عربية مغتصبة.
ولااا نجيب عن ساؤال يفرُض نفَساه إن كااا نحن املقصو2يان من مصطلح 
اإلْرَلاااب باعتبار أن أاداَلاا ترتكاز عىل الحل املروع يف مقاومة عدو ذي طبيدة 
ائييْل األَمريكل(؛ كونها أَْعَ ااال مقاومة تحررية قد  كونية وحشاية )الدادو اإلرْسَ

تختلف من ماطقة إىَل أُْخااَرى ااحن ن ناكر ذلك ومرحباً بهذا املصطلح. 
مناال يوصف حازب الله يف لبااان بأنه حازب إْرَلاابال يف مقاومتاه لالْحتاَلل 

اة والسطل بشكل عا1. ائييْل عىل أرض لباان َخااصَّ اإلرْسَ
ثم تبده يف لذا التوصيف م اعة أَنْاَصاار الله.

أليس رش البلية ما يضحك!!!
الشادب الايَاَ اال املقاو1 امل انع يقصف وتشن عليه غارات الُداْدَوان الرببري 

ة محاربة اإلْرَلااب. السدوأَمريكل بُحجَّ
يف حل يتغاىض الاظا1 الداملل عن َماَراِئم اإلبا2ة الج اعية للشدب الايَاَ اال.

أليس لذا لو اإلْرَلااب بدياه؟. 
ملااذا لذا الص ت الدويل املخازي!!! وما لو املصطلح الحقيقال لإلْرَلااب الذي 

يتطابل مع الواقع؟. اإلْرَلااب بدنلته اللغوية ليس وليد اللحظة أَْو الدرص.
إناه صاو التأريخ وظالرة انمت اع اإلنْاَسااانل، ا ظالار اإلْرَلااب 2َائ اً ما 
تختلط بالحروب والنورات والرصاعات التل لل ساة الله يف خلقه: )َوَلْوَن 2َْاُع اللَِّه 

الاَّاَل بَْدَضُهم ِببَْدٍض لََّفَسَدِت اأْلَْرُض( البقرة 251.
ا تى ما تطابل مصطلح اإلْرَلااب مع الواقع وتزيّى به الباطل يف ُعاْدَوانه عىل 
الحل الذي ن شاك سايزلقه ولو بدد حل احيائذ يكون الباطل أوىل بهذا الوصف 

ولو تلبس بغريه )رمتال بدائها وانسلت(.

َأمريكا أم اإلْرَهـاب:
َماَراِئام اإلْرَلااب األَمريكل 2ولياً أشاهر من أن يذكار بها يف حل تحظى بدعم 

كامل من األمم املتحدة. 

وجدي الصراري 

• تجارب الَيـَسـار العاملية 
يدت د »اليَاَسااار« تكتيكاً يف الت الل 
مع السياساة األَمريكية )ولاذا من باب 
اارتاض حسن الاية( لكاه بوعل أَْو بدون 
وعل يقو1 باساف اسارتاتيجيته َويقو1 
بتغيري تركيبته الجياية َويااقضه ح ضه 
الااووي، احال اإلشاكال انْمتَ اعال ن 
يكاون إّن ثوريااً، ولذا يداال أنه مرتبط 
بحركة املجت ع نفسه َوحاماته الخاصة 
َومصالحة التل ساتفيض لحدوث التغيري 
َوحصاول التطور َوليس الحال بانرتباط 
ب ج ال عالقات الساوق َوالتبدياة التل 

تصدر التخلف َواألزمات.
 تجرباة )الصال / اتااا1 / كوباا( 
انقتَصا2ياة َوانْمتَ اعية الد القة كانت 
مستادًة بشاكل رئييس عىل قراءة حركة 
املجت اع محلياً َو2راساة عالقات إنتامه 
وقوانيااه الداخلية، م دت بال التا ية 
َواملدرااة  الدلام  َوثاورات  انقتَصا2ياة 
َوالتطاور التكاولومال املرتباط بتحارر 
الدقول َوتحارر أ2وات اإلنتاج، واننفتاح 
عاىل الدالام الخارمال يف إطاار خدماة 
املصالح القومية من مانب، َوعىل الجانب 
اآلخر الساري بخطى حنيناة نحو تحديث 
قطاع الدولة يف بحر املاااساة مع القطاع 
الرأل مايل الخاص املحيل َواألمابل، وبال 
تار22 نحاو تحقيال الددالاة انْمتَ اعية 
َولال تجاارب غاياة بالادرول َوالدارب 
لليساار ُخُصاْوصاً أنها تجاارب انطلقت 

من ع ل واقدها انْمتَ اعل.
 إن تجرباة )الصال / ايتاا1 / كوبا( 
ذات قياا2ة حزبياة يساارية را2يكالياة 
َولكاها ذات خصوصيات وطاية است رت 
بشل طريقها الطويل نحو تحقيل رشوط 
التحول انْشارتَاكل َوباااء قاعدته املا2ية 
الداخلياة  واال خصائصهاا  َوالفكرياة 
املوماو2ة موضوعياا يف ُكّل بلاد، َوع ال 
)ماو تيس تونغ( َوتياره ب دا2لة انعت ا2 

عاىل الاذات )بالد ل الشااق نبال الصل 
الجديدة َوالتحول انْشارتَاكل( ولذا 2ون 

الخوض يف األخطاء التل 
ارتكبت.

التجاارب  لاذه  إن   
سا ات  مان  أنطلال 
مسارية  لال  مشارتكة 
ثاورات وحاروب تحارر 
أحازاب  وطاال قا2تهاا 
را2يكالياة  يساارية 
انحتالل  مان  للتخلاص 
َوقاعدتاه  انساتد اري 
َوالسياساية  انْمتَ اعية 
مان إقطاعيال َوأماراء 
حاروب محليال، وعليه 

اهاذه الناورات َوالحاروب أخاذت عاىل 
األولااى  رئيسايتل  مه تال  عاتقهاا 
أنجااز مه ة التحارر الوطاال َوالقومل 
َوالنانية اساتك ال إنجااز مها1 النورة يف 
تحقيال الددالاة انْمتَ اعياة عىل طريل 
التحاول انْشارتَاكل رغام انطالقهاا من 
اقتَصاا2ات متخلفاة وضديفاة التطاور 
عاىل ُكّل األصددة )انْمتَ اعياة َوالدل ية 

َوالنقااية... إلخ(.

• الَيـَسـار بني التكتيك 
َواالسرتاتيجية 

ع ومااً  الدربال  اليَاَساااَر  إن 
َوالايَاَ اال خصوصاً، يبدو مافصالً عن 
الواقع تائهاً يف سحاب الغياب عن املشهد 
السايايس، وما يجب التساؤل حوله ليس 
مساببات الغياب اآلنل، بل أساباب غياب 

الفرص؟
أ1   لال لاو غيااب انسارتاتيجية؟ 
َوالطبيداة  القوانال  عان  اننفَصااال 

انْمتَ اعية؟ 
أ1 الد ال بشاكل مختلاف عان ماع 
تركيباه املجت اع وُخُصاْوصااً يف األُطار 

انيديولومية َوالفكرية َوالنقااية؟
 إن أي اسارتاتيجية تحتاج لتكتيكات 
للوصاول إليهاا، ولاا قاد يلاز1 التكتيك 

َوأحيانااً  مديااة  بتااازنت  صاحباه 
تحالفاات، َولكان الساؤال املطاروح لل 
يساتطيع التكتيك نسف 

انسرتاتيجية؟ 
 ندم َويستطيع َولاا 
الايَاَ ااال  اليَاَسااار 
وي كان  حياة  تجرباة 
عربلا أن تفرس الظالرة 

السياسية املطروحة.
ك اا  اليَاَسااار  إن   
أرشناا ساابقاً يف الد ل 
مان  ياطلال  ثاوري 
انْمتَ اعياة  واقداه 
تهادف  باسارتاتيجية 
انْمتَ اعية  الباى  لتغيري 
َوالسياساية تغيارياً مذريااً، َولكان حل 
يتكتاك »اليَاَسااار« بالتهاا2ن ماع قوى 
الهي ااة َوسياساتها لاو ياتزع نفساه 
مان حقال تواماده الطبيدال َويت الى 
مع السياساة اإلمربيالية، اياسف نفسه 
اسرتاتيجياً بل إنه يغري موقده ن شدورياً 
يف خارطة الرصاع الطبقل ايتحرك خارج 
ماع  َواملتااساقة  املفرتضاة  التحالفاات 
اسارتاتيجيته يف حياز قضيتاه الوطاية، 
َوليسات مشكلة اليَاَساار بشكل أَْو بآخر 
مشكلة أيديولومية، وحتى لو ومد الاال 
اياه أُن وذماً غريباً ن يشابه ماا اعتا2وا 
عليه من ثقاااه متوارثة، اهاذه النقااة 
ليست ركيزة راض اليَاَساار اْمتَ اعياً.

يف  توظاف  أ2اة  الساائدة  النقاااة   
الرصاعات من وقت آلخر َوليسات قانوناً 
إطااره  يف  يد ال  أن  يجاب  اْمتَ اعيااً 
اليَاَسااار ما ياساف اليَاَسااار حقيقة 
لاو انفَصااله عن واقده َوانساالخه من 
موقداه الطبقال َوبكل اات أَْكنَاار 2قة 
)اليَاَسااار يجب أن يتااسل مع مصالح 
الااال يف التحارر َوالددالاة انْمتَ اعياة 
ليصباح إيديولومياة مدربة عان قضايا 
املجت ع( ولاذا القاناون انْمتَ اعل لو 
ماا ن يد ال يف إطااره اليَاَسااار، ايبدو 

ماسلخاً عن واقده.

 إن اليَاَسااار الايَاَ اال اليو1 بشكل 
خااص حل يها2ن السياساة اإلمربيالية 
يت الى مدها ايافصل عن اسرتاتيجيته 
عىل حسااب تكتيكه الذي سايفرغه من 
)اسارتاتيجياً(  انْمتَ اعال  مض وناه 
َويحولاه يف املساتقبل ليشء مان املايض 
املادثر َولكن احت الية عو2ته أَيْضاً تبقى 
وار2ة يف حال تغريت الظروف َوتااقضات 

املجت ع الطبقية.

• الَيـَسـار َأْو الوطن 
إن اليَاَسااار يتحارك يف حياز الوطن 
يقاارن  أن  ي كان  َون  الدكاس،  َولياس 
الجزء بالكل َوك نال )ي كن لإلنَْساان أن 
يديش بدون أحاد أعضائه كاليد أَْو القد1 
أَْو حتاى الاكىل ولكان ن ي كان للدضاو 
املبتور أن يسات ر بالحياة( َولذه تشابه 
عالقة اليَاَسااار بالوطان احل ل يقو1 
اليَاَسااار بد له املفرتض ي كن أن يقو1 
املجت ع بهاذا الد ل عرب عضو آخر حتى 
لو اختلفت التسا ية، ومان لاا يجب أن 
يديد »اليَاَسااار« ترتيب حساباته َويديد 
ت وضداه انْمتَ اعل يف خدماة القضية 

الوطاية َوالتحررية. 
 وعادماا ن يدياد اليَاَسااار ت وضده 
ويت الاى ماع اآلخار، سايد د لطدان 
يسااريتاا ونحان كار2 ادل سااطدن يف 
وطايته، ن مشاكلة لدياا أن لم ندد يساراً 
َولكن املشاكلة بال َوالكارثاة أن ن نكون 
وطايال َواأل2لى أن نربر باسام وطايتاا 

الخيانة الوطاية.
 ليس لااك يسار يدعو لتجاوز الوطن 
َوانرتباط القومل يف إطار قصية مصريية 
كالقضياة  املجت اع  لوماو2  محاد2ة 
التحررية من اإلمربيالية َوالصهيونية عىل 
حسااب عصبيات شاواياية أَْو عرقية أَْو 

مذلبية.
ايس  مؤسِّ ألام  أحاد  لياال  يقاول   
انْشارتَاكية الدل ياة ماا بداد ماركاس 
َوأنجلاز )الوطاال الجياد اْشارتَاكل ميٌد 

بالرضورة( ولم يقل الدكس.

أبطالنا أسطورة العصر
علي محسن الشتوي 

حاولات أن أكتَُب إليكم الام أمد، من املفر2ات، ماا يليل بوصفكم ن 
يُكتَُب بالكل ات بل يسكن يف الفؤا2.

كيف ن نقبّل أقدا1 أبطالاا امليامل وأحذيتهم املتدبة ولم يسترسون 
كجهاَم يف ومه م لكة الخراب، ويست يتون 2َِاااعاً عن األَْرض والدرض 
والَكاَراَماة، ويدحرونها ولل منقلاة بالهزائم والخازي والخيبة والدار 
وقد نالاوا رشَف كرس غرورلا ووضدوا تداليها تحات أقدامهم وندالهم 

مكسورة بالهزي ة والخرسان.. 
من يدارف أبجدياات املدارف الدساكرية يدرف ماذا يداال مقاومة 

وص و2 حرض وميدي؟.. 
كل رشوط الحارب واملدركة مواً وباراً وبحراً.. م لة وتفاصيل.. عدة 
وعتاا2اً.. كلها لصالح م لكة آل سادو2 الخبينة وحلفها ومرتزقتها، ون 

ي لك أبطالاا يف املقابل إن إرا2ة وقضية وقليل من زا2 وعتا2.
 ولل اساتوعبت 2ول الُداْدَوان لذا الدرل؟ بأنه عادما تكون املسألة 
مرتبطة بالَكاَراَمة اإن الحرب بالاسابة لاا كي ايل تصبح أَْكنَار أل يَّة 
لاا من السال1 وإن توقفت الحرب أَْو لم تتوقف اهااك يشء لن يتغري ولو 

اُداْو2ّي-األَمريكل-الصهيونل. اسم الددو السُّ
 وسوف نربل أميالاا القا2مة أن الددو أَمريكل صهيوُساُداْو2ّي وَمن 

تحالف مدهم؟.
 وأي عقال وأي اهم وأي قيم يح لها اإلنْاَسااان الذي ن ي يز بل ما 
يتدارض له الايَاَ ان من ُعاْدَوان بقصف موي وبري وبحري وُساّخرت 
له أحدث ما أنتجته املصانع الغربية الحربية، وسخرت له املاابر واملواقف 
السياساية واإلْعاااَلمياة وخضدات له القوانال الدولياة واملحلية ندم 
ص ات الدالم إرضااء إىَل الهي ااة األَمريكية وإرضااء الصهيونية واملال 

اُداْو2ّي. السُّ
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من تعّطش للدم 
لن يرتوي إال بالدم 

احالم حسن
ااُداْو2يّة_ بداصفتها  لكذا باَدت مطيُة أَمرياكا _السُّ

وتحالفها ومقاومتها وأَنْاَصاار رشعيتها.. 

ا ان كنرة تدّطشاهم للدمااء، إذ لم يرتاووا من 2ماء 

ألايل الدراق و2ماء ألايل الشاا1 التل يسفكونها ماذ زمن 

ا ا زا2لم سافك الد1 إن رغبة مامحة لسافك الد1 أَْكنَار 

وأَْكنَار.

ا اا كان ماهم إن أن يتومهوا إىَل الايَاَ ان لريتووا من 

2ماء أباائها. 

ا ااذ أن ابتادأت عاصفتهم عاىل الايَاَ اان ولم من 

مجازرة ألرواح األَبْاريَااء يف األحيااء الساكاية إىَل مجزرة 

أُْخااَرى لألَبْاريَاء يف األسواق الشدبية ولكذا.. 

ا ن كان باألمس يتلذذ بقتال أَبْاَاااء محااظة صددة 

رمالها وأطفالها ونساائها وشايوخها لو نفُساه اليو1 

من يتلذذ بقتل أَبْاَاااء الايَاَ ان قطباء ن يساتنال ماهم 

أحداً.. 

ااإن كاات أيهاا الايَاَ ااال مدهام وماع عاصفتهم 

سايقتلونك، وإن لام تكان مدهام وأنت ضاد عاصفتهم 

وتحالفهم سايقتلونك، ا قصدلم انرتاواء بالد1 أياً كان 

لذا الد1!

ا اا يجري يف ع او1 الايَاَ ان يشاهد بذلاك، اها لم 

يسفكون 2ماء أَبْاَاااء الايَاَ ان م يدهم 2ون استنااء.. 

ااُداْو2ّي األَمريكل التل ارتكبها  ا جازُر الُداْدَوان السُّ

ماذ بداية الُداْدَوان تشهد بذلك وقتلهم لألَبْاريَاء وسفكهم 

للدماء يف ُكّل مكان عاماً كان أ1 خاصاً، يشهد لهم بذلك.. 

ا صاصاو الدمااء حيا ا يتدطشاون للاد1 يفقدون 

وعيهم ت اماً اال يساتطيدون الت ييز أَْو انستنااء ويبقى 

لّ هم الوحيد لو امتصاص الد1.. 

ااإن كان مربراتهم الوالية لسافك 2مااء الايَاَ اايل 

األحرار لو أنهم )مرتدون تارة، وانقالبيّون تارة أُْخااَرى، 

وتاارة بأنهم مجاول رواااض(، ولذه املاربرات مَلن لم 

ضدلام ورااضال لُداْدَوانهام ولَجاَراِئ هام ولظل هام 

لم وإاسا2لم يف األَْرض..!!! وتجربُّ

ا ا لاو مربُرلام للد1 املسافوك يف تلاك املااطل التل 

أَعلاات انصياعها لهام، وارتضت لافساها أن تبقى تحت 

أقدامهام، ط داً ماهم بأن تبقاى 2ماؤلم 2اخل عروقهم 

يف أمساا2لم لتبقاى لهم الحيااة وإن كان يف حياتهم ذلة 

ومهانة لهم!! 

اها لل عدن تكا2 تصل شاالنت 2مااء أباائها لتلتقل 

بدماء أَبْاَاااء صاداء وحجة وصددة! 

ولل َمن ن يومد ايها سوى املؤيّدين لهم ولداصفتهم، 

واملستقبلل لجيوشهم وحشو2لم وملرتزقتهم. 

ال اذا تُسافك 2ماء أَبْاَاااء عادن يف ُكّل لحظة؟، وملاذا 

يتم قصف أرضهم بطائرات الُداْدَوان املتحالف!!؟ 

ولكن َمن تدّطش للد1 ن يرتوي إن بالد1.. 

ا ا عىل الشدب الايَاَ اال إن أن يبحث لل ث ة اوارَق 

بال من أيّدوا الُداْدَوان خوااً مان املوت، وبل َمن راضوا 

لذا الُداْدَوان ووقفوا بومهه طلباً للحياة!! 

حياها سيجدون أن الد1 لو ذاته الد1 الذي ترتوي ماه 

الداصفة من لؤنء ولؤنء!!

لكن يبقى الفارق لو أن َمن أيّدوا الُداْدَوان يديشون يف 

ذل ومهانة ويف خزي وعار 2اخل وطاهم أَْو خارمه وياظر 

إليهم الج يع بدل انحتقار واإلصغار، اإن عاشوا عاشوا 

بال قي ة أَْو كرامة، والتأريخ يساّطر لهم ساطوراً سو2اء 

لتبقى لداُة األميال تلحل بهم ميالً بدد ميل.. 

أّماا أولئك الذين راضاوا الُداْدَوان وتصاّدوا له بكل ما 

أوتوا يديشاون بدزة وكرامة، واخار وإمالل، ياظر إليهم 

الج ياُع بدال اإلكبار والتدظيام وانحارتا1، ويبقى لهم 

الخلاو2ُ يف األَْعَ ااااق والومادان وسيساطر التأريخ لهم 

ساطوراً من نور، ليبقى نوُرلم لألميال يستضيئون ماه 

ميالً بدد ميل.

وإن عاشوا عاشوا بدزة وكرامة، وإن ُقتلوا نالوا الحياَة 

الخالدة ورايَع املكانة.. 

ولااك َمن يُدرك ذلك ميداً.

اقط املتدطشون للدماء ن يُدركون ذلك ولن يُدركوا!!. 

 

حرُب الشائعات..!
أحمد ناصر الشريف

 
ارُة  املدمِّ اإلْعاااَلمياُة  الحاروُب 
للقيَِم واملباا2ئ واألَْخاااَلق واملدت دة 
األَْعااَداء  يحسان  الشاائدات  عاىل 
اساتغاللها يف كنري من الحانت للتأثري 
عاىل الشادوب.. خصوصااً وأن لاذه 
يتفاان  مياداً  املحبوكاة  الشاائدات 
الددياد مان عل ااء الافاس ورماال 
انساتخبارات يف إ2ارتهاا وتوميههاا 
ميداً وتقدي ها لل شاالد واملسات ع 
عرب األباواق اإلْعاااَلمية املدا2ية ومن 
يواليها ألمتاا الدربية واإلْساااَلمية يف 
قالب يجدال م ن ن يدارف الحقيقة 

يُصاب بالخوف والهلع.
 ولذه الوسائل التل تقو1 ب نل لذا 
الاوع من التضخيم لألمور قد عّو2تاا 
2ائ ااً لجوئها إىَل الحارب اإلْعاااَلمية 
وان2عااءات الكاذباة قبال وأثاااء أي 
ع ل تُقد1 عليه الدول الكربى صاحبة 
املصلحة يف ذلك كخطوة أولية ومه ة 
لتحقيال أَْلاَدااها الخبيناة ن بهدف 
الرتويج احساب، وإن ا بهدف تزييف 
الارأي  الحقائال وط ساها وتهيئاة 
الداا1 لتقبلهاا 2ون التفكري بدواقبها 
ومدى صحتها، ولو ما حدث ويحدث 
بالاسابة ملوقفهاا مان الايَاَ ان قبل 
اة بدد الهزائم  الُداْدَوان وبدده َخااصَّ
الُدااْدَوان  تحالاف  بهاا  ماال  التال 
ويحااول التغطياة عليهاا ب نل لذه 
الحارب اإلْعاااَلمية ونر الشاائدات 
املغرضاة وإن كانات لاذه الوساائل 
اإلْعاااَلمياة املوّمهة قاد اومئت بأن 
الجبل ت خض وولاد اأراً أما1 عزي ة 
وارا2ة الايَاَ اايال رغم حدة الحرب 
اإلْعاااَلمياة املومهاة ضاد الايَاَ ان 

وشدبها.
إن القلاَل والخاوَف الاذي ياتااب 
ائيْال  وإرْسَ ااُداْو2يّة  والسُّ أَمرياكا 
وع الَءلم من تشاكُّل مشهد سيايس 
مديد يف املاطقة مخالاف لتومهاتهم 

الايَاَ اان  حربتاه  رأل  ساتكون 
باإذن الله يزيد لذه الحرب الافساية 

وألن  اشاتدانً.. 
يف  تساري  األوضااع 
اقاد  انتجااه  لاذا 
تضاعاف قلاُل أَمريكا 
يجري  م اا  وخواهاا 
يف الايَاَ اان بدد مرور 
الُدااْدَوان  عاىل  عاا1 
شااته  الاذي  الظالام 
أَمريكا عاربَ أ2واتها يف 
املاطقة بقيا2ة م لكة 
ااُداْو2يّة  السُّ الار 
ولام يحقل شايئاً من 

األَْلااَداف املدلااة التال تام رسا ها 
شان  بداياة  ماع  عاهاا  واإلْعاااَلن 
الُدااْدَوان ومدلها حجاة وذريدة له.. 
وألن الرياح تساريُ عىل غري ما تشتهل 
السافن بالاسابة لتحالف الُدااْدَوان 
ااُداْو2يّة  السُّ أَمرياكا وربيبتيها  اان 
ائيْال أَْصبَااحات تدياش مأزقاً  وإرْسَ
حقيقيااً إىَل 2رماة أنها لام تدد تفكر 
الايَاَ اان  يف  انتصاار  تحقيال  يف 
نساتحالته ون تفكر أَيْاضاً يف لزي ة 
تحالاف الُدااْدَوان ولاو أماٌر وار2 ن 
محالة بقادر ما انصب تفكريُلا حول 
سيتشاكل  الاذي  السايايس  املشاهد 
بخالف الرغباة األَمريكياة وما كانت 
املاطقاة  تقسايم  مان  لاه  تخطاط 
اة بدد  ليساهل السيطرة عليها َخااصَّ
اننتصاارات التل تحققت يف ساورية 
والدراق ضد القوى املتطراة املدعومة 

ائيْليا. أَمريكيا وُساُداْو2يّا وإرْسَ
ك اا أن الد االَء وامُلاْرتََزَقاة الذين 
ارتبطاوا بالُدااْدَوان عاىل الايَاَ اان 
وأيّادوه ماذ اللحظاة األوىل أَْصبَااحوا 
يديشاون يف 2وامة ن يدل اون إىَل أين 
ساتجراهم، ولذلاك اقد ساارعوا إىَل 
تبال حارب الشاائدات والرتويج لها 
ضاد مكاون أَنْاَصااار اللاه زارعال 
التشكيَك يف القلوب واألنفس املريضة؛ 

مكاّون  أن  مياداً  يدل اون  ألنهام 
أَنْاَصااار اللاه بقيا2تاه الحكي ة قد 
حظال بنقاة أَبْاَااااء 
الايَاَ ااال  الشادب 
حولاه  التفاوا  الذيان 
ولبّاوا 2عوتاه للداااع 
الايَاَ اال  الوطن  عن 
سايا2ته  وصاون 
وانرصار  واساتقالله 
القارار  تحريار  عاىل 
السايايس الايَاَ ااال 
الوصاياة  مان 
كانت  مه ا  الخارمية 
التضحياات ولو األمر 
الاذي لم يجارؤ أي تيار سايايس آخر 

عىل تبايه.. 
بل بالدكس اقد كان حزب التج ع 
الايَاَ اال لإلْصااَلح م نالً يف القيا2ي 
مح اد قحطاان يفاخار أثاااء حوار 
القوى السياساية يف ااادق موا بيك 
اُداْو2يّة  بأن القرار الايَاَ اال بيد السُّ
وما تقولاه الريااض سايتم املوااقة 
حازب  أن  إىَل  باإلَضاااَاااة  علياه 
اإلْصاااَلح كان أول املؤيديان لُداْدَوان 
التحالاف عاىل الايَاَ اان مااذ أيامه 
األوىل ويف بياان رسا ل وقد ساارعت 
قيا2ات اإلْصاااَلح للتومه إىَل الرياض 
عقب شن الُداْدَوان، عىل أمل أن تدو2 
تحكام الايَاَ ان عىل ظهار الدبابات 
ااُداْو2يّة ولكان الله  األَمريكياة والسُّ
أرا2 للشدب الايَاَ اال غري ما يريدون 

ويخططون له..
وامُلاْرتََزَقاة  الد االء  أن  صحياٌح 
وصلاوا بداد عاا1 مان الُدااْدَوان إىَل 
قااعة تامة مه ا أخذتهم الِدّزة باإلثم 
ائيْل  ااُداْو2يّة وإرْسَ بأن أَمرياكا والسُّ
لن تساتطيَع اننتصاَر لهام ولن تديد 
لهام رشعيتهم املزعوماة التل مدلوا 
عاىل  الُدااْدَوان  لشان  ماربراً  ماهاا 
الايَاَ ان لكاهم لن يسال وا بسهولة 
ويرضوا بأن يتصدر مكاون أَنْاَصاار 

الله املشاهد السايايس الوطال القا12 
يف الايَاَ اان؛ كوناه مان راع شادار 
باااء الدولاة الحدينة وطالاب بإنهاء 
الايَاَ ااال  القارار  عان  الوصاياة 
وأسقط رموز الفساا2؛ إَضاااَااة إىَل 
تح له عابء املساؤولية النقيلة التل 
القيت عىل عاتقة بداد انتصار النورة 
ل1201  21 سابت رب  ياو1  الشادبية 
حيا ا تخلت ُكّل القوى السياسية عن 
املشاركة يف تح ل املسؤولية من خالل 
اتَّفااق السلم والراكة الوطاية الذي 
أتات به ثاورة 21 سابت رب الشادبية 
ااُداْو2يّة اللتل  خوااً من أَمريكا والسُّ
يأت ران بأمرلا ويافذان توميهاته ا 
مكاّون  السياساية  القاوى  وتركات 
أَنْاَصااار اللاه يف السااحة الوطاياة 
لوحاده؛ بهادف إاشااله وتحرياض 
أَبْاَاااء الشدب الايَاَ اال عليه، ولكن 
اللاه أعانه واساتطاع أن يساّد الفراغ 
غري مساتأثر بالسالطة ماع أنه كان 
قاا2راً أن ياهج نهج حازب اإلْصااَلح 
املسل ل وي ارل  اإلْخاَوان  وم اعة 

سياسة إلغاء اآلخر.
الاجااح  لاذا  عاىل  ادال  وكار2   
صّداد اإلْعااااَل1 املوّماه مان حّدتاه 
ضاد أَنْاَصاار الله، ساواء مان 2اخل 
ااة يف  الايَاَ اان أَْو خارمهاا وَخااصَّ
القاوات الفضائية املرتبطة بالُداْدَوان 
والتال مدلت مان الايَاَ ان متصّدرة 
مان  علياه  تحتاوي  وماا  ألخبارلاا 
مبالغاة يف التااول يدتقاد من يتابدها 
أن الايَاَ اان عاىل حاااة اننهياار ن 
محالاة، ماع أن ما يجاري عىل أرض 
الواقاع لو حراٌك شادبل ضاد الظلم 
تشهده الايَاَ ان ألول مرة يف تأريخها 
املدارص ساوف تت خاُض عاه ع لية 
تغياري ُكربى تؤساس ملساتقبل ي ال 
مختلف تسو2ه 2ولة الاظا1 والقانون 
املتسااوية  املواطااة  ساتكفل  التال 

للج يع.

نصر الذفيف
أَْلااَداٌف كان يارا2 لهاا أن تتحّقَل يف أَيَّااا1ٍ، لكن 
َعاَن ماا تحولت لذه األَيَّاا1 إىَل أََساابيع وماها إىَل  رَسْ
أشاهر؛ لتدخل اآلن يف خانة الساال ومن لااك إىَل أن 
تتام ارا2ة اللاه بالاارص لل ساتضدفل وت كياهام، 
وليهاات أن تتحقل آمال الطغاة واملساتكربين.. لذا 

لو ُعاْدَواُن منلث الر عىل شدب الايَاَ ان.. 
ُعااْدَوان محفاوف ب كار وحشاد وعادة وعتاا2 
وإْماَكاناات ن نظريَ لها يف القارن الواحد والدرين، 
ون أعتقد أنها ستتكرر مرة أُْخااَرى يف ما سيأتل من 
السال، َوحيث أنه ن يومد أ2نى مستوى من الكفاءة 

بل الطرال. 
إحدى عرة 2ولة مشااركة يف لذا الُداْدَوان رغبة 
ورلباة يرتأساها ويتحكم ايهاا قوى الار )أَمريكا 
ائيْال( مان ت تلاك احادث اإلْماَكاناات وتطوراً  وإرْسَ
تكاولوميااً ن نظاري له.. ويت يز لاذا التحالف بنروة 
مالياة لائلاة اساتطاعت أن تك م اناواه وتشارتي 
الذمم، واشارتت أَيْاضاً بذَلك صفقاات تلو الصفقات 
ايها أحدث األسالحة وأقوالا وأشدلا تدمرياً وخراباً؛ 
لتجدال مان الايَاَ اان مكانااً لباث سا و1 حقدلا 

وغضبها. 
وي تلاك لاذا الُداْدَوان أيضااً ترساانة إْعاااَلمية 
لائلاة اساتطاعت أن تقلاب الحقائال وتحجب عن 
الاال مدراة حقيقة ما يجري ليتسااى لها أن تفتَك 

يف شدباا كيف ما تشاء وتريد.
- أَْكنَار من ٣٠٠ طائرة مشاركة.

- أَْكنَار ٤٠ ألف غارة موية. 

- غرف ع ليات مجهازة بأحدث التقايات وتحوي 
أكابر الخرباء الدسكريل.

- امُلاْرتََزَقة ن يحىص عد2لم لكنرتهم.
- حصاار خانل وُمحكم ي اع حتى من الحاميات 

األََساااسية.
- تدمري شبه كامل للباية التحتيّة.

- اساتئجار ألَْكبَااار رشكات القتال واإلْماااَرا1 
وكذَلك لجيوش نظامية.

- رشاء ذمم امُلاْرتََزَقة َواتح مبهات كنرية 2اخلية. 
وغريلاااا الكنري..

اداالً لاوكان ومهتهاا تحريار املاطقاة »ولياس 
الساطل اقاط » بأك لها لتحررت يف أََساابيع أن لم 
تكن يف أَيَّاا1 ولكن لألساف كان ُكّل ذَلك وغريه متجهاً 
ملحو شادب -عريل يديش البساطة بأوضح صورلا 
ن ذناب له إّن أناه نا2ى بصوت الحرية وانساتقالل- 
من عاىل الخارطة ليصبح لذه الشادب من حكايات 

»كان«.
ظاوا بل تيقاوا أنهم بكل ذَلك سايهزموناا ليس يف 
أشاهر ولكن يف أَيَّاا1 وأََساابيع مددو2ة اإن لم ن وت 

قتالً سا وت موعاً َوحصاراً.
ولكان.. ألن الارص من اللاه ولذا الُدااْدَوان ي نل 
الباطل بأنصع صوره ويضم أولياء الشيطان كبريلم 

وصغريلم. 
ومظلوميتاه  بغربتاه  الايَاَ ااال  الشادُب  كان 
وبتكالاب األَْعااَداء عليه ولو يوامه تلاك القوى عىل 
مادار سااة كاملاة، كان أقارب إىَل الاارص والنبات، 
االساالُح الوحياُد الاذي كان ي تلكه مقابال ُكّل ذَلك 
قاد عارف الددو قبال الصديال والقريب قبال البديد 
مدوائيتاه وااعليتاه أن ولل »النقة باللاه«، اقد مد 

اللاه لذا الشادب بقاوة غيبية اساتطاع ب فار2ه أن 
يتحادى الدواصف ويقهرلاا ويهزمها التال لم تكن 
لتهاز1 لون لذا التأييد انلهال الكبري الذي يحتاج ماا 
أن نزيد لذا اإلله ح داً وشكراً وبذنً وعطاءاً اقد أوىف 

مداا الاكن أواياء مده.
عاا1ٌ مان الُدااْدَوان كاَن كفياالً بأن تلقان الددو 
2رساً لن ياسااُه ولن يفكر مرة أُْخااَرى بأية ح اقة 
أُْخاااَرى؛ كون الادرل كااياً وشاااياً.. اددونا ادالً 
وصال إىَل حالاة مان اليأل ومان الاد1 ن ساي ا أنه 
وقاف عامزاً عن تحقيل أ2نى أماياتاه، أضف إىَل ذَلك 
أن صفحتاه بادأت تطاوى وإىل األبد، حياث أنه ظهر 
للدلن تخيل حلفائه عاه وخاصة إلهه األَْكبَاار أوباما 
عاه ووصفه بأوصاف ما كان يستطيع أوباما نفسه 
قولهاا لون لزي ة لذا الاظا1 وكرس ليبته عىل أيدي 

رمال الله يف الايَاَ ان.
اإىل رمال الله يف ميا2ين الرف وإىل قائدنا املغوار 
صاحاب الفضال بدد اللاه يف ُكّل انجااز ويف ُكّل ثبات 
بفضال توميهاتاه الحكي اة وارشاا2اته الدظي ة.. 
نرسال إليكام يف نهاية عاا1 من الص او2 والتضحية 
والفداء أسا ى تحاياناا الصا2قة املحفوااة باإلعزاز 
واناتخاار باأن رزقااا الله رماان غياارى صا2قل 
حفظاوا لاا كرامتاا وعزتاا ك ا لو أنتم.. ورزقاا الله 
قائاًدا عظي اً ماا انحاى للدواصاف ون ركع للظاملل 
ولاو يف طريقاه لارصة املساتضدفل يف لاذا الدالم 
وليس يف الايَاَ ان احسب كشخص السيد/ عبدامللك 

بن بد الدين الحوثل رضوان الله عليه.
اساال1ُ اللاه عليكم َم يدااً وعىل شادباا الصامد 

واملجالد ورح ة الله وبركاته.

َأْهـَداف األَيَّـام تنتقل إىَل خانة السنني 
»سنة من الُعـْدَوان على الـَيـَمـن«
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إذا كان في  االس���تعمار  أي خير فهو  اثارة ردود األفعال عليه، ألن وجوده ينبه  
الوطنية الغافية في النفوس ويس���تنفر الصراع ، ويحلي طعم االستش���هاد ، حتى 

يصبح املوت من أجل احلياة أعظم من احلياة. 
 عبد اهلل البردوني _ قضايا يمنية 

 ملزمة األسبوع : أقم الصالة لذكري                   )الجزء الثاني(
يأمرنا: قاوموهم، جاهدوهم، قاتلوهم، ويقول: أنا سأقف معكم، أؤيدكم، أنصركم، 

سأكف أيديهم عنكم، سأمأل قلوبهم رعباً. ألم يذكر اهلل كل ذلك يف القرآن؟
  -  خاص

يف الجـزء الثاني من محارضة السـيد حسـن 
الحوثي بعنوان »أقم الصالة لذكري« والتي تحدث 
فيها عن أََهميّة سورة الفاتحة، موضحاً ما تحتويه 
مـن املعانـي العظيمة مـا جعلها تعتـرب خالصة 
القرآن الكريم، كما أشـار إَل أن ُكّل توجيهات الله 

وأوامر تأتي من منطلق رحمة الله بعباده.
وحرصاً منا عى الفائدة تنر »صدى املسرية« 

هذه املحارضة عى أجزاء كما هي:
يبادأُ اإلنَْساااُن يقارأ: ساورة ]الفاتحة[. 
ساورة الفاتحة، أليسات ن بد من قراءتها يف 
الصالة، لذه السورة بالذات ن بد من قراءتها 
يف الصالة، لذه السورة أََساساً لل أول سورة 
نزلت من القرآن الكريم، ومن يقول لكم بأنها 
سورة ]اقرأ[ ليس صحيحاً، وكنري من األئ ة، 
ومن الدل اء، اإلما1 القاسم بن إبراليم، وأبو 
الفتح الديل ل، وغريل ا، يقولون: إن ساورة 
]الفاتحة[ لل أول ساورة نزلات من القرآن 

الكريم.
لذه الساورة ايهاا خالصة القارآن، ولُبُّ 
القرآن يف لذه الساورة؛ ولهذا قال الله: }َوَلَقْد 
اَن اْلَ نَاِنل َواْلُقاْرآَن اْلَدِظيَم{  آتَيْاَاَك َسابْداً مِّ

لاذه   .)87 )الحجار 
السورة ن بد من قراءتها، 

مه ة مداً.
أولهاا:  يف  تبادأ  أنات 
الرَّْح اِن  اللاِه  }ِبْساِم 
 )1 )الفاتحاة  الرَِّحياِم{ 
ولال اآلية التال تبدأ بها 
أول ساورة يف القرآن. ُكّل 
الساور يف القارآن الكريم 
ماا عادا ساورة واحدة - 
ك اا يقولون - با }ِبْساِم 

اللِه الرَّْح ِن الرَِّحيِم{.
يصلاون  اآلخارون 
ن  لام  يقرؤونهاا!  ون 
يفه ون ماذا يدال }ِبْسِم 
اللاِه الرَّْح اِن الرَِّحياِم{، 

إن ترياع الله لدباا2ه قائم عىل أََساال أنه 
رحيم بهم، أنه رح ن رحيم، تدبريه لشاؤون 
خلقاه من ماطلل أنه رح ن رحيم، تريده، 
لدايتاه، تدبريه لشاؤون مخلوقاته كلها من 

ماطلل أنه رح ن رحيم.
َن  ألم يقل عان القارآن الكريم: }تَاِزياٌل مِّ
الرَّْحَ اِن الرَِّحياِم{ )اصلت2(؟ ألام يقل عن 
الرساول )صلوات الله عليه وعاىل آله(: }َوَما 
أَْرَساْلاَاَك إن َرْحَ ًة لِّْلَداَلِ َل{ )األنبياء 107( 
ارساوله، كتاباه، لدايتاه، تدبريه لشاؤون 
خلقاه، لشاؤون ملكه كلها، مان ماطلل أنه 

رح ن رحيم.
ااحن نقول: }ِبْسِم اللِه الرَّْح ِن الرَِّحيِم{؛ 
ألناا باسا ه سااقرأ كتابه، باسا ه سانال 
علياه، نقول: }ِبْساِم اللاِه الرَّْح اِن الرَِّحيِم{ 
}اْلَحْ ُد لّلِه َربِّ اْلَداَلِ َل{ )الفاتحة 2( الح د 
لو: النااء لله سبحانه وتداىل، لو النااء لله، 
النااء عىل الله، من يستحل النااء الكامل لو 

اللاه وحاده، ولاو رب الداملال.
الرَِّحياِم{  }الرَّْح اِن  مدياد:  مان  يأتال 
)الفاتحة 3(؛ ألن ربوبيته من ماطلل رح ته، 
ولو يربّل عبا2ه، ولاو يربل ُكّل مخلوقاته، 
لو ربهم، أي: يربيهم. أليس رزقاا من عاده؟ 
أليسات حياتاا من عاده؟ ألياس الومو2 كله 
من عاده؟ ُكّل يشء من عاده، لو الذي يسبغ 

الادام، لو الاذي يدطال ُكّل يشء خلقه، لو 
الاذي يهادي ُكّل يشء، لو الاذي ُكّل خري من 
عااده، وكل الوماو2 مصدره مان عاده، وكل 

يشء لو من ماطلل رح ته.
ا هام ماداً، لذه قاعادة مه ة ماداً: أن 
يفهم اإلنَْسااان، أن لذه قاعدة إلهية: أن ُكّل 
تريداه لاو ياطلل من أنه رحيام؛ الهذا يف 
مقا1 الجها2، ألم يقال الله لدبا2ه: مالدوا؟ 
إناه رحيام بااا ولاو يأمرناا باأن نجالاد، 
لال نفهم لاذه؟ نتصاور بأن لذه األشاياء 
أَْعااَ ااال شااقة، قد يأتل شاخص يخواك 
عن أن تساتجيَب ألن تجالد يف سبيل الله، أَْو 
تقاف موقفااً، يخّواك من ماطلال أنه رحيم 
بك، ساواء أمك، أَْو أبوك، أَْو أَي شخص قريب 
لاك، قد يخوااك، ويطلاب ماك أن تارتك لذا 
األمر، وتتخىل عن لذه القضية، ويقول: اترك 

لؤنء؛ ألنه رحيم بك، ويخاف عليك.
الله سبحانه وتداىل لو أرحم الراح ل بك، 
وألنه يدلم أن من ماطلل رح ته لو أن ند ل 
يف موامهاة أعدائاه؛ ألنه حيائذ سايكون ُكّل 
شاقاء علياا من قبل أعدائه، إذا لم نقاومهم، 
وعادماا يقاول لااا: قاومولام، مالدولم، 
قاتلولم، يقول: أنا سأقف مدكم، سأؤيدكم، 
ساأنرصكم، ساأكف أيديهام عاكم، ساأمأل 
قلوبهام رعبااً. ألم يذكر 
يف القارآن الكريم أشاياء 

كنرية من لذا؟.
األناه رحيام بدبا2ه، 
لو يدلم أنه إذا ما ت كن 
لاؤنء الذيان يقاول لك: 
وقاتلهام،  مالدلام، 
إذا ماا ت كااوا لام من 
سايجدلون حياتاك كلها 
شقاًء، وذنًّ، وخزياً، ا ن 
ماطلل رح ته بك يقول: 
ا2ااع لاؤنء عااك، وأنا 
سأسااعدك عاىل 2ادهم 
عاك، سايحولون حياتك 

كلها إىَل شقاء.
ألام يقل عن الجهاا2: }ذَِلُكْم َخارْيٌ لَُّكْم إِن 
ُكاتُْم تَْدَلُ وَن{ بل سا الا تجارة: }َلْل أ2َُلُُّكْم 
ْن َعذَاٍب أَِلياٍم تُْؤِماُوَن  َعىَل ِتَجااَرٍة تُاِجيُكم مِّ
ِباللَّاِه َوَرُساولِِه َوتَُجاِلاُدوَن يِف َساِبيِل اللَّاِه 
ِبأَْمَواِلُكْم َوأَنُفِساُكْم ذَِلُكْم َخارْيٌ لَُّكْم إِن ُكاتُْم 
تَْدَلُ اوَن{ )الصف10 - 11( ألام يقل لكذا؟ 
سا اه تجاارة، أي: أَْعااَ اااال رابحاة، لو 
رباح، أنك عادما تجالد، عادما ياطلل الاال 
ليصدوا لاذه الفئة التل لال رشٌّ كلها، ماذا 
ربحااا؟ ربحااا عزة، واساتقامة، وسادا2ة، 
وربحااا أن رصف عااا ُكّل رش مان ماناب 

لؤنء. أليس لذا ربحاً؟.
قد يأتل شاخص يقول لاك: ]بطِّل أنابوك، 
مالك حاماه، أَْو َخّلهم وبطِّل، وما لك حامة، 
ل اإلساال1، و... و...[  وماا انت الذي ساتصفِّ
وواحاد آخر منلاه، وواحد قالت لاه زومته، 

وواحد قال له أبوه، وواحد صديقه.
منل اا ع لاوا باإلما1 زيد )عليه الساال1( 
أليس لاذا الذي يحصل؟ عادماا خرج اإلما1 
زياد خرج مده كنري من الااال، قالوا: كانت 
املارأة تلحال اباها وتقول: ارماع، ما بالّ أنت 
وحدك، كم يا نال كنري، ليساوا بحامة إليك، 
ارماع. ويف األخري رأى أنه لم يدد مده إن عد2 
قليل، ع لوا لذه مع الحسال، وع لولا مع 
مسلم بن عقيل، عادما أرسله اإلما1 الحسل 

اع مده كنري، ثام راحوا عىل  إىَل الكوااة، تج َّ
واحد واحد. وع لولا مع اإلما1 زيد.

ماا الاذي حصال أللال الداراق عادما لم 
يقفاوا، ويقاتلاوا ماع اإلما1 زياد ايقهرون 
عدولام، اتكاون الغلبة لهم، وتكاون الدولة 
لهم، ويكونون لم أعزاء، أقوياء، ن يُظل ون، 
ون يُضطهادون أباداً، ا ا الذي حصال؟ ُكّل 
واحاد نصحتاه أماه، أَْو مّدتاه، أَْو أَي واحد 
مان أقارباه، أَْو عااده لو ]لذه مشااكل ما 
نريد مشااكل[ وذلب! اساتحك ت 2ولة بال 
أمية، وُظل وا ميالً بداد ميل، ُقتلوا، وُعذبوا، 
وأُلياوا، وحيااة كلها، كلها، املوت عدة مرات 

أرشف ماها.
ا ان يقول لك من ماطلال أنه يرح ك: ن 
تقاف لذا املوقاف، ن تدخل يف لذا، ساتجلب 
عىل نفساك املشاكل، وساتخرس حقك، وبا.. 
وباا.. تذكَّار }ِبْساِم اللاِه الرَّْح اِن الرَِّحيِم{، 
تذكار أن ربَّ الداملال لاو الرح ان الرحيم، 
وأنه عادماا يقول يل: أع ل كاذا، لو ما يزال 
رحي ااً بل، وأن من رح ته بل أن وّمهال إىَل 

أن أع ل لكذا.
لو أنااا نتذكر 2ائ اً ملا اساتجباا ألحد أبداً 
م ان يظهر نفساه أناه ناصح لااا اينبطاا 
عان أَي موقف من مواقف ايهاا عزتاا، ايها 
رشاااا، ايهاا الخري ك اا قال الله سابحانه 
وتدااىل: }ذَِلُكْم َخارْيٌ لَُّكْم إِن ُكاتُاْم تَْدَلُ وَن{؛ 
وألن الايشء املدروف لو أن الشاخص عادما 
يأتل إليك لو ماذا؟، يقد1 نفسه ولو يحاول 
أن يجّرك، ويساحبك عان لذا امليادان، يقد1 
نفساه رحي اً بك، وناصحاً لك، أليس لذا لو 
ما يحصل؟ إذا لم تكن أنت متذكراً أن الله لو 

الرح ن الرحيم.
ألم تتكرر }ِبْساِم اللِه الرَّْح اِن الرَِّحيِم{ يف 
القارآن كله؟ لذه اآلية التل غيّبها الولابيون 
ن يقرؤونهاا يف صالتهام، ن يفه اون لداية 
الله، ن يفه ون تريع الله، ن يفه ون الله، 
ون 2يااه، ون نبيه، ون يشء؛ ألنها مه ة مداً 
}ِبْساِم اللِه الرَّْح ِن الرَِّحيِم{ وتكرر الرح ن، 
وتكرر الرحيم يف القرآن كنرياً، كنرياً مداً؛ من 
أمل أن أاهم أناا، وتفهم أنت، أن ُكّل تريع، 
أن ُكّل أمار، أن ُكّل نهال يوماه إيل وإلياك، 
ويطلاب ماال أن أقو1 باه، ويطلاب ماك أن 
تقاو1 به، ن تتصاور أنه أمر مااء من مبار، 
منل أَي رئيس من رؤسااء الدنياا، أَْو أنه أمر 
ذ  مااء من قهاار، ن يباايل، لو ل ه أناك تافِّ

اذ. أوامار، نفِّ
الله لياس لكذا، اللاه يتدامل ماع عبا2ه 
ااة مع  مان ماطلال الرح اة بهام، وَخااصَّ
أوليائه، من ماطلل الرح ة بهم، اهو عادما 
يأمارك تذكَّر أناه أمر من رح ان رحيم. لل 

نحان نتذكر لاذا عادما يأتل أمار من رئيس 
الج هورياة، أَْو محاااظ، أَْو مدير؟ ن ي كن 
أن تقاول إنه أمر من رحيم أباداً، لذه عقلية 
عساكرية، عقلية إنَْسااان بر قارص، عاده 
ن  اذ،  نفِّ أوامار،  وماربوت،  اساتدالء،  روح 

رح ن، ون رحيم، ون يشء من لذا.
أماا اللاه سابحانه وتدااىل، مع أناه ملك 
السا اوات واألرض، ولاو املهي ان، الجبار، 
القهاار، لاو املهي ان عاىل ُكّل يشء، لكان 
ترصااه مدل أنا الاذي ن أاهام، ومدك أنت، 
ترصف رح ان رحيم، ااكل أمار يومهه إيل 
وإلياك يجاب أن تفهم أناه مصباوغ بكامل 
الرح اة، حتاى ما يبادو أمامال وأمامك أنه 
أقاى ع ل، لاو تافيذه رح اة، واننطالقة 
ايه رح ة، وأمن وسال1؛ لهذا ترى }ِبْسِم اللِه 

الرَّْح ِن الرَِّحيِم{ متكررة كنرياً، كنرياً.
اآلخارون يسارتونها؛ ألنها آياة ما تصلح 
أن تتكلام بها!! عادما يبدأ يقول: ]الله أكرب[، 
وبرسعاة }اْلَحْ ُد لّلاِه َربِّ اْلَداَلِ َل{ ون يقرأ 
}ِبْساِم اللاِه الرَّْح اِن الرَِّحياِم{! ماا يقرألا! 
بحجاة أنه روي عن االن عن االن أن رساول 
الله كان يصيل ويبدأ بالح د لله رب الداملل.
}ِبْسِم اللِه الرَّْح ِن الرَِّحيِم{ لل آية مه ة 

ماداً ماداً، روي عان ابن 
عبال أناه كان يقول عن 
من يرتكاون لذه اآلية: إن 
الشايطان اختلاس ماهم 
مائاة وثاالث عارة آية، 
الاذي  لاو  الشايطان  أن 
اختلس ماهم لذه اآليات. 
مداى حدياث ابن عبال: 
اختلاس  الشايطان  أن 
الذيان تركوا  مان لاؤنء 

البس لة لذه اآليات.
آياة مباركاة، آياة لها 
أثرلاا يف وعيااا؛ ولافهم 
بأن األشياء كلها التل الله 
يتدبدناا بها، كلهاا، كلها 
ترتكاز عاىل خلال وعال، 

وبصرية يف نفيس، ونفساك، ونفس أَي واحد. 
إذا لم نكان ن ندل، ون نفهم اسااكون منل 
من ي رون، ويسريون يف مبل من الذلب، يطأ 
الذلب، ويجلس عىل ذلب، وي يش إىَل لااك، 
ولو يريد أن ي يش يرسح عامل بخ س مائة 

ريال، ولو ي ر عىل مبل من الذلب.
 ]أ2عوك يا ألله، وأنت من لك النااء واملجد، 
أنات[ رب الداملال، وأناا بحاماة يف حياتل، 
بحاماة، وأناا مقار، ومؤمن بأن لاااك يو1 
مزاء عاىل األَْعااَ ااال، وأن للجزاء الحسان 
طريقاة واحدة محاد2ة، لدى اللاه إليها، أنا 

بحامة إىَل الله سبحانه وتداىل أن يهديال.
أن يأتال بدد لذا، أن يدعو اإلنَْسااان الله 
اَط  َ سابحانه وتدااىل ايقاول: }الِدنَاا الارصِّ
الارصاط  الدناا   )6 )الفاتحاة  امُلساتَِقيَم{ 
املساتقيم، الدنا أنات يا الله، من لاك النااء، 
}اْلَحْ ُد لّلِه{، من أنت }َربِّ اْلَداَلِ َل{، من أنت 
يِن{،  }الرَّْح ِن الرَِّحيِم{، من أنت }َماِلِك يَْو1ِ الدِّ

نريد ماك أن تهدياا إىَل رصاطك املستقيم.
يأتل بلفاظ 2عاء للتدبري عان أنها قضية 
ته ااا، قضياة أن نهتادي، وأنااا نبحث عن 
الهادى، ونرياد الهادى، ااحن نطلاب، اأنت 
عادما تدعو يأتل اليشء بتدبري الدعاء، ولفظ 
الدعاء؛ ألنها قضية لامة لديك، أنت تاشُدلا. 
ألياس الدعااء طلباً؟، أناا أنشاد الهداية، لل 

نحن ناشاد الهداياة؟ تجد أناا متاى ما ماء 
أََحااااد يهديااا ]ايا الله نسا ع لاه، يا الله 
نجامله[ ليسات قضياة مه ة لديااا قضية 
الهداياة، ماع أن الله سابحانه وتداىل مدلها 

أاضل ند ة عىل اإلنَْساان.
ِنَدَ اه عظي ة مداً علياا، لكن أعظم ند ة 
له عىل اإلنَْسااان لو الهداياة، ند ة الهداية، 
الهداياة بدياه، الهداية بكتابه، الهداية بابيه، 
لاذا الدين الذي لو لدى، ااحن نقول: الدنا 
أنت يا الله، الدنا إىَل رصاطك املستقيم. الدنيا 
مليئاة بالطرق، وأنات لك يو1 مازاء، ومزاء 
محادو2، ومازاء حاسام، ونحان ننال بأناا 
بحاماة يف حياتاا إىَل لدايتاك، لااك طرق قد 
نساري عليها ااضال يف حياتاا، ونشاقى ك ا 

ضل أبونا من قبل، ك ا شقل.
نحن نريد أن تهدياا إىَل رصاطك املستقيم، 
ونحن بحامة إليك أنت مه ا كنر املرشادون، 
مه اا كنر الدعاة، مه ا كنر املوعظون، نحن 
بحاماة إليك أنت أن تهديااا. أليس لذا 2عاء 
يقولاه املسال ون م يداً؟ حتى رساول الله 
)صلاوات الله علياه وعىل آله(، ولاو يدعو: 
الدنا الرصاط املساتقيم. وألن الدنيا لاا ي ر 
اإلنَْسااان ايهاا بأحاداث كنارية، ومتغريات 
كنرية، ومواقاف كنرية، متدد2ة، وليس لااك 
أَْو  قضياة،  أَْو  موقاف، 
حادث لاو خاارج عان 
إطاار أن يكون حال، أَْو 
باطال، أن يكون ايه لله 
رضا، أَْو يكون م ا يؤ2ي 
باإلنَْساان إىَل سخط الله 
ااحن  وتداىل.  سابحانه 
بحاماة ماك ياا الله أن 
شائون  ُكّل  يف  تهديااا 
حياتااا، يف ُكّل مواقفاا، 
أن تكاون أنات ترعاناا، 
نحن نرياد أن تهدياا إىَل 
ن  املساتقيم،  رصاطاك 

نضل، ن نشقى.
من الذي يكاون لديه 
لاذا الايشء مهم؟ لو مان لو مؤماٌن بيو1 
الجزاء، ومن لو مؤمٌن بأنه بحامة إىَل الهدى 
يف الدنياا، أناه إذا ماا انحرف عن لادي الله، 
وانحارف الاال عن لادي الله، سايضلون، 
ويشقون، ويدانون، وسايكون الشقاء ليس 

اقط من مانب أعداء الله.
نحظوا نحن عادما نقرص، ن نستجيب لله 
سابحانه وتداىل، ما الذي يحصل؟ املفسدون 
يف األرض يد لاون ع لهام يف الشاقاء، والله 
سابحانه وتدااىل من مانباه ي ااع خرياته، 
ي ااع بركاتاه، ويحاول 2ون أشاياء كنرية؛ 
ألنه رآنا غري مساتحقل، عقوبة لاا، ايكون 
اإلنَْسااان بإعراضه عن لادي الله ملب عىل 
نفسه الشقاء، سواء ما كان من مانب أعداء 
اللاه، وما كان من مانب اللاه عقوبة له عىل 

إعراضه عن لدي الله.
ااإلنَْساان الذي يفهم أََل يّة الهدى، واآلية 
نفساها عادما نر22لا 2ائ اً لل تذكرنا أَيْضاً 
بأن قضياة الهداياة قضية مه ة، ملااذا الله 
يأمرناا بأن نقارأ لاذه الساورة، واملوضوع 
الرئيايس ايهاا موضاوع الهداية. ألام يأخذ 
الاكال1 عان الهداياة نحاو ثلنال الفاتحاة، 
موضاوع الهداياة لاو أكرب موضاوع 2اخل 
الفاتحة؛ ألنه أكرب موضوع 2اخل القرآن؛ ألنه 

لو املوضوع الرئييس، الهداية.

 تشريُع اهلل لعباده 
قائٌم على َأَساس أنه 

رحيٌم بهم، وهدايته، 
وتدبيره لشؤون 

مخلوقاته كلها من 
منطلق أنه رحمن 

رحيم

 ليس هناك موقف، 
َأْو قضية، َأْو حدث خارج 
عن إطار أن يكون حقاً، 
َأْو باطاًل، أن يكون فيه 
هلل رضا، َأْو مما يؤدي 

باإلْنَسـان إَلى سخط اهلل 
سبحانه

 إذا ما تمكن 
الظلمة سيجعلون 

حياتك كلها شقاًء، 
وذالًّ، وخزياً، فمن 
منطلق رحمته بك 

يقول: ادفع هؤالء 
عنك وسأكون معك
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حساماً أو  سوطاً  كان  هل  درى  ما 
أم����ري����ك����ا ج���ع���ل���ت م���ن���ه أم���ام���ا 

ق����ل ل���ن���ي���وي���ورك ال���ت���ي ت��ع��رف��ه
هل حوى األش��راط من رام املقاما 

وم���ت���ى ك�����ان ش���ج���اع���اً ف���اض���ًا 
األكاما  تلك  س��ل  عنه  زب��ي��دا  س��ل   

ال��ع��دى ال����ذي رد  وس���ل اجل��ي��ش 
انهزاما  ارت���د  و)ال��ق��ائ��د(  وم��ض��ى 

ل�����م ي���ك���ن غ���ي���ر ل���ئ���ي���م ج���اه���ل
اللئاما  ول����ّى  ت���ول���ى-الجن���ى-  ل��و 

وغ�����دى ك���ل احل���م���ى ف���ي ع��ه��ده
اقتساما الشعب  تنهب  ش��رك��ات 

 عن إمام 
يشبه هادي!

 محمد احمد الشامي  
1955

برنامج رجال اهلل
املقرر ألسبوعني :
من ل م ا2النانل
إىل 19 م ا2 النانل

عار  الخاماس  الادرل  ملزماة   -
مدراة الله )وعده ووعيده(.

- ملزمة أقم الصالة لذكري.

أسطورة الصمود
اإله�����داء : إل���ى أط���ف���ال ال��ي��م��ن وه��م 
ي��واج��ه��ون ن��ي��ران ال���ع���دوان ال��ب��رب��ري

إبراهيم الهمداني
 

ف����ي م���ث���ل ه�����ذا ال����ي����وم م����ن ك����ل ع����اْم
س���ت���زه���ر االم���������ال رغ������م احل����ط����اْم

ان��ح��ن��ت ك���ي���ف  اجمل������ُد  س����ي����روي  دٌم 
ل����ه امل����ن����اي����ا…. ك���ي���ف ف�����لَّ احل���س���اْم

وف��������ي ص����م����ي����م ال����ل����ي����ل أن������������واُره
ض��ج��ت ش���م���وخ���ا.. م��ن��ه ف����رَّ ال��ل��ئ��اْم

وك����ي����ف أح����ي����ا امل��������وَت ن����ه����ُج األل����ى
ه��ي��ه��ات ق����ال����وا…. ص���رخ���ة ال ت��ن��اْم

ع���ط���ان ل����ن ي��ن��س��ى ه���ط���ول ال�����ردى
ط���ف���ول���ٌة م���ن���ه اح���ت���م���ْت ب���ال���رك���اْم

ق���ض���ْت ه���ن���ا أح���ام���ه���م… أُزِه����ق����ْت
أل���ع���اب���ه���م…. ف���ج���ٌر ط������واه ال���ظ���اْم

ش���ف���اه���ه���م ك�����م رف�����رف�����ت ح���ول���ه���ا
– ت��رج��و ع��ن��اق��ا – ض��ح��ك��ٌة واب��ت��س��اْم

ي���ه���م���ي ال����ن����دى ش����وق����ا إلي��ق��اظ��ه��م
وي���ل���ث���م األس�����م�����اع ع������زف احل����م����اْم

ي��ن��ح��ن��ي ل���ه���م  إج�������اال  غ���ي���م���ان(   (
واجمل�������د ف���ي���ه���م ف�����اق أع����ل����ى م���ق���اْم

ن���ع���م ه����م األط������ف������ال…. أع���م���اره���م
تُ��������راْم ال  ده����ش����ة  ال����ت����ح����دي  م�����ن 

ن����ع����م ه������م األط��������ف��������ال…. ل��ك��ن��ه��م
ان��ه��زاْم ال  معا  ق��ال��وا  استسلموا…  م��ا 

م�����ن ال���ش���ظ���اي���ا ت����ل����ك… أل���ع���اب���ه���م
ان��س��ج��اْم ال��ق��ص��ف… حل��ن  وم���ن دوي 

ه����ن����ا دخ���������ان امل����������وت… أل����وان����ه����م
ص���اغ���ت���ه م��ع��ن��ى ي��ح��ت��ف��ي ب���ال���س���اْم

ط�����ف�����ول�����ة خ�����ط�����ت ب�����ط�����والتَ�����ه�����ا
س���اْم أرض  ب��ه��ا  ف�����ازت  أس����ط����ورةٌ… 

فليقصفوا ن��ح��ن…  وأول����وا(  أول����وا….   (
ك���م ي��رع��ب ال����ع����دواَن ط��ف��ُل ال��ف��ط��اْم

ن���ع���م ه�����م األب�������ط�������ال…. ق�����ل إن���ه���م
ف���وق اح��ت��م��ال ال��وص��ف، ف���وق ال��ك��اْم

املرتضى بن زيد

هذي لغاُتَك

أحمد العجري

امل������رت������ض������ى ب��������ن زي������������ٍد احمل������ط������وري
امل����ش����ّج����ِر ف������ي  ش������ك  اس�����م�����ه ال  ه��������ذا 

أم��������ا امل�����س�����ّم�����ى ف����ال����س����م����ّو وس�����ام�����ُه
ه������ذا ال���ف���ت���ى ش���ب���ل ال����ه����زب����ر احل����ي����دري

ال����ع����ال����م ال�����ف�����ذ األدي����������ب ال����ن����اق����د ال�����
ع�����لَ�����م احمل�����ق�����ق واخل����ط����ي����ب اجل�����ه�����وري

وا� وال������ط������رف������ة  ال����ن����ك����ت����ة  وص������اح������ب 
اجل�����ري ال���ن���ق���د  ذو  امل������ان������وس  ف���ك���اه���ة 

وذا  ب����احل����ب����ر  امل����ك����ت����وب  اس�����م�����ه  ذاك 
ب�����دم�����ائ�����ه اخمل�������ض�������وب ع�����ن�����د امل����ن����ب����ِر

ش����ه����ي����د م������ح������راب ال������ص������اة ام����ام����ه����ا
وش���ه���ي���د ب������در ال���ع���ص���ر خ���ي���ر ُم����بَ����َش����ِر

ب�����احل�����ور وال�������ول�������دان ب���ش���ر س����اع����ة اس����
������ت�����ش�����ه�����اده ب�����ال�����ن�����اس�����ف امل����ت����ف����ج����ِر

غ��������دراً أط�������اح ب����ه اب������ن م���ل���ج���م ع��ص��رن��ا
م�������ع م����ع����ش����ر ل�����ل�����ه ه�������م م�������ن م����ْع����ش����ِر

وج���م���اع���ة ف����ي م���س���ج���د احل���ش���ح���وش م��ا
احمل����ش����ِر رب  ال�����ل�����ه  ل����غ����ي����ر  س������ج������دوا 

ص�����ع�����دت ب����رائ����ت����ه����م ال�����ي�����ه ف���اص���ب���ح���وا
ب������ج������واره ف�����ي م���ق���ع���د ال�����ص�����دق إل���ب���ري

وم����ن ق����ب����ر  ذي  ك������ل  ًس���ي���ب���ع���ث  وغ���������دا 
يُ����ق����ب����ِر ل������م  وإن  م��������ات  ان�����ف�����ه  ح����ت����ف 

ال������ي������وم يُ������ط������وى ك������ل م�����ن�����ش�����وٍر وي������وم
احل�����ش�����ر ي����ن����ش����ر ك������ل م������ا ل������م يُ����ن����ش����ِر

وه����ن����ال����ك اإلن������ص������اف وال������ع������دل ال�����ذي
مل�����ق�����ّص�����ِر ع����������زا  وال  ف�����ي�����ه  الري�������������ب 

ل���ل���م���ؤم���ن امل�����ت�����واض�����ع ال����ب����ش����رى غ�����داً
واخل������������زي وال������ن������ي������ران ل���ل���م���س���ت���ك���ب���ِر

ال�������ل�������ه اك�������ب�������ر ق������ال������ه������ا أن�������ص�������اره
وامل��������������وت ل����ل����م����ت����غ����ط����رس امل����ت����ج����ّب����ِر

وليد الحسام

م����������ازال ص������وتُ������َك َص�����اِخ�����ب�����اً ب����إب����ائ����ْك
 ف���ي���ن���ا ،وأن�����������َت ع���ل���ى ب���������روِج س���م���ائ���ْك

ي��ق��ت��ف��ي ض����م����ي����ُرَك  َدِم�����ن�����ا  ف����ي  زال  م����ا 
أن����������داء روح����������َك ي�����ا ِل�����ص�����دق ن�����دائ�����ْك

م�����ا زل�������َت ي�����ا ق����ل����َم ال����ك����رام����ة ك���ال���نَّ���دى
تَ����ْه����ِم����ي ع���ل���ى وط����ن����ي مب���ح���ض ن���ق���ائ���ْك

����ٌة ال��������� ه�����ذي ل����غ����اتُ����َك..أن����َت..خ����ي����وان����يَّ
ب��ع��ط��ائ��ْك ش���ْع���بَ���ن���ا  تَ����ْغ����ُم����ُر   ،، إص���������راِر 

تَ�������نْ�������َدى ق����ص����اِئ����ُدن����ا مب�����دح�����َك ك���لَّ���م���ا
َم��������رَّ ال�������زم�������اُن وف����ي����ه ب����ع����ُض ب���ه���ائ���ْك

ن������ا ك��������ْم ك�����ن�����َت تُ����ن����ب����ئ����ن����ا ب����������أنَّ ع������دَوّ
ف����ي����ن����ا، وك����������ْم أي����ق����ظ����ت����ن����ا ب���ض���ي���ائ���ْك

م����ا أَْس����َك����تَ����تْ����َك ق�����وى ال���تَ���س���لُّ���ط ال ول����ْم
ي���ح���َظ ال���ط���غ���اةُ س�����وى ح�������روِف ه��ج��ائ��ْك

ه�����ا ن����ح����ُن ي�����ا ع����ب����دال����ك����رمي ج��م��ي��ُع��ن��ا
نَ���م���ض���ي إل������ى اجل����ب����ه����ات حت����ت ل����وائ����ْك

كما َدِم���ن���ا  م���ن  األرَض  نَ��ْس��ق��ي  ن���ح���ُن  ه���ا 
أَْس����َق����يْ����تَ����ه����ا َش����َغ����َف����اً ِب����ُط����ه����ِر دم����ائ����ْك

 إلى الشهيد الحيِّ األستاذ/
 عبدالكريم الخيواني في ذكرى استشهاده 
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 متابعات فلسطينية

استشهاد مواطن متأثرًا بجروح أصيب بها خالل اقتحام العدو ملخيم قلنديا 

 استشهاد فلسطيني وإصابة جندي يف عملية طعن بالخليل 

آل سعود يف الـَيـَمـن.. ِمن »عاصٍف حازٍم« إىَل َعصٍف مأكول
 حميد حلمي زاده* 

راُت الحرب السادو2ية عىل  ماا زالت تطاوُّ
الايَاَ ان املظلو1 ُحباىل باملفامآت. ابتأريخ 
يو1 النالثااء 5 م اا2ى 37ل1 لجري، مّرت 
سااة كاملة عىل الددوان السادو2ي الغاشام 
الذي اتخذ لافسه تسا ية »عاصفة الحز1«. 
)طبال التقويام املياال2ي ُشااّت بتأرياخ 26 

مارل ا آذار 2015(.
مان الواضاح أن الص او2 البطاويل الرائع 
الذي أظهره الشادب الايَاَ ااال الدظيم، قد 
ألجم غطرساة انسرتاتيجية السدو2ية، حتى 
تحولت شاداراتها الحربية التال كانت ابتداء 
»عاصفة الحز1«، ثم استبدلت باسم »ع لية 
إعا2ة انمل«، إىَل مرضب لألمنال يف الساخرية 
والتاّدر من قبل الشدوب يف املاطقة والدالم.

اليشُء الالات لو أن الاظا1 السدو2ي الذي 
اعتا2 2ائ اً عىل رسام مدا2نته انسرتاتيجية 
وال حساابات اساتكبارية خاطئاة، ما اتئ 
مساكونا بآاة املكابارة والدازة باإلثم. ولو 

يحااول الظهور ب ظهار القا2ر عاىل اإلثارة 
والتأثري يف الواقع انقلي ل امللتهب حالياً.

من النابت أن آل سدو2 يديشون اآلن أوضح 
حانت التخبط وانرتباك يف طريقة التدامل مع 
مشاكل املاطقة، انمر الذي ي كن مراقبته يف 
أساليبهم املتهورة يف م يع انتجالات، سواء 
أكان ذلك عىل مساتوى م ارسة الهي اة عىل 
مؤت ار مايف 3 حول األزمة الساورية، او يف 
ما يتصل بدخولهم عىل خاّط األزمة الدراقية 
مان خاالل »2بلوماساية« رمال املخابارات 
الولابية يف بغدا2 »السافري السابهان«، أو يف 
ماا يتدلل بدورلام املخزي واملشال يف إ2امة 
حربهام املجاونة عاىل م هورياة الايَاَ ان، 
واستخدامهم أخطر انسالحة الفتاكة وماها 
)القاابل الداقو2ية( املحرمة 2وليا يف ع ليات 
القصاف الجوياة الغا2رة الها2اة إىَل إشااعة 
املزياد من القتل واملجاازر والدمار يف صفوف 
الشادب الايَاَ ااال األعازل إن مان اإليَْ اان 

واإلَرا2َة الصلبة والشجاعة انسطورية.
يف مانب متصال اانه قد تأكد لل سال ل 
باتجااه  الريااض  تحاركات  باأن  والدارب 

تحريض مجلس التدااون الخليجل ومامدة 
الدول الدربية عىل وضاع )حزب الله اللباانل 
املقاو1( و )الحشد الشدبل الدراقل املجالد( 
يف قائ ة املاظ اات اإلْرَلاابية، تجساد أ2نى 
مساتويات )الوضاعاة والحقارة السياساية 

وانخالقية السدو2ية( يف عرصنا الحارض.
مان الصدب ماداً وضع مواقاف الرياض 
الحالياة يف خاناة الدقالنية، لسابب أساايس 
ولو أن السادو2ية مايت بهزائم نكراء ومذلة 
وقاص ة عاىل ايدي املجالديان الايَاَ اايل، 
وماها ساقوط املئات من ضباطها وماو2لا 
ومرتزقتهاا أرسى، وان ماوحها إىَل لغة اللل 
وانسات الة يف مخاطبتهاا »أنصاار اللاه« يف 
الايَاَ اان ابتغاء عقد صفقاة مدهم إلطالق 
رساح أرسالاا، لاو مؤرش حقيقال يدل عىل 
انهياار »ماطل القاوة السادو2ية املتدجراة 
» انهيااراً مفضوحاً، يساهل مداه القول بأن 
إىَل عصاف  الحاز1« قاد تحولات  »عاصفاة 
مأكاول، بدد سااة واحدة اقط من إْشاَداال 
الحارب الددوانياة السادو2ية عاىل الشادب 
والدولة والجيش والباى التحتية يف الايَاَ ان.

من مانب آخر برلن الشادب واملجالدون 
األبطال يف الايَاَ ان عاىل أنهم لم ولن يكونوا 
سادو2  آل  يظان  كان  ك اا  ساائغة  لق اة 
وحلفاؤلام الافطيون. وبذلك صاار واضحا 
للج يع باأن مدطياات الص او2 الايَاَ اال 
الباسال أماا1 الدادوان الولابال التكفريي، 
يابغال أن يومه رساالة تحذيار إىَل بلطجية 
والدقاارات  املضارباة  وتجاار  البارتو2ونر 
ومالعاب الق ار يف بلادان )الخليج الفاريس( 
الدربياة، علهام يتدظاون قبل ااوات األوان. 
ألن الحارب الجاونية التل اشادلتها »امل لكة 
باتات  املاطقاة،  يف  التكفريياة«  الولابياة 
مفتوحة عىل عدة مبهات، وإن قيا2تها تدترب 
مغامرة سااذمة ت اما، وأمراً يفوق القدرات 
ثانال وآل  البلهااء آلل سادو2 وآل  الدقلياة 

خليفة وباقل الذيول.
مان املؤكد أن الشادب الايَاَ اال كان لو 
املاتارص حتى اآلن يف 2حر الددوان السادو2ي 
عاىل  الحاز1«  »عاصفاة  مدا2لاة  وعكاس 
مؤمجيهاا، األمر الاذي يخوله مساتقبالً أن 
يكون صاحب املبا2رة للناأر من املدتدين، اذا 

واصلاوا طبداا ذات انسارتاتيجية املتطرااة 
والطائفية.

لكان ب اا أن املاطقة ن تتح ال املزيد من 
املاآيس والويالت والفوىض باعتبار أن ُكّل ذلك 
سايكون لفائدة الدادو الصهيونال الغاصب 
لفلساطل والقادل الريف، ااأن الحك ة 
تدعاو املدتدين البغااة إىَل الرتامع عن غيهم، 
وتدويض الشادب الايَاَ اال خسائره املا2ية 
واملداوياة وتض يد مراحاتاه الد يقة، بديداً 
عان ماا ي كان اتخااذه ضدلام يف املحاكام 

الدولية.
ن باد مان التأكياد عاىل رضورة الد ال 
والتدااون ساويًة، مان امال ح اياة األمان 
انقلي ال اإلْساااَلمل ب دزل عن »سياساات 
التفرعان والقارونياة والطائفياة« التل ثبت 
اشالها وعق هاا وولاهاا اماا1 لغاة الحل 
لل قاومال  الفونذياة  واإلَرا2َة  والددالاة 

الرااء.

* موقع العالم اإلخباري

النالثاء،  الطبية،  املصا2ر  أعلات 
عن استشاها2 املواطان نالد مطري 
متأثاراً بجاروح أصياب بهاا خالل 
اقتحا1 قاوات الدادو »اإلرسائييل« 
ملخيم قلاديا بالقدل املحتلة مطلع 

الشهر الحايل. 
وكانت قوات الددو »اإلرسائييل« 
قاد اقتح ت مخيام قلادياا مطلع 
شاهر آذار الجااري، وارضت عليه 
اندلدات  حياث  مشاد2اً،  حصااراً 
اشاتباكات عايفاة بال مقاومال 
الساطيايل وقوات الدادو، أصيب 
10 مااو2 »إرسائيليال«،  خاللهاا 
واحد بصورة متوساطة و9 بصورة 

طفيفة. 
صحيفتا  كشفت  اي ا 
»ياادياادااوت  و  »مااداااريااف« 
الرئييس  السبب  أن  اإلرسائيليتل« 
لجاو2  الكبرية  القوات  نقتحا1 
محارصة  لو  قلاديا,  مخيم  الددو 
املخيم, بدد  الجاو2 2اخل  اثال من 

أن ضال الطريل.

استشهد شاابٌّ الساطياّل، وأصيب مادّي 
صهيونل، صباح السبت، يف ع لية طدن ماوب 

الخليل ماوبل الضفة الغربية املحتلة.
وأااا2 املركز الفلساطيال لإلعاال1 نقالً عن 
مصا2ر إعالمية صهيونية إن شااباً الساطياياً 
استشاهد يف حل أصيب مادي صهيونل بجراح 
إثر قيا1 الشااب بطداه قرب حامز أبو الريش 

املؤ2ي إىَل الحر1 اإلبرالي ل يف الخليل.
وأااا2 موقع »وان« الصهيونال بأن الجادي 
املصااب يتبع ملاا يسا ى با«حارل الحدو2«، 
إىَل  20 عاًماا، وتام نقلاه  ويبلاغ مان الد ار 
مستشفى »لداسا عل كار1« يف القدل املحتلة 

للدالج.
الصحاة  وزارة  قالات  نحال  وقات  ويف 
الفلسطياية، إن الشهيد الذي ارتقى عىل حامز 
أباو الريش صباح اليو1 لو عبدالله مح د عايد 
اضل الدجلونل، من سكان ماطقة الكسارة يف 

مبل مولر يف البلدة القدي ة بالخليل.
وأكد والد الشاهيد الخرب، وقال إن ضابطاً يف 
انرتباط الدسكري الصهيونل اتصل به لاتفياً، 
وطلب مااه الحضور إىَل مقار انرتباط للتدرف 

عىل اباه. 

 إْسَرائيل قلقة من تزايد العداء تجاهها بالعالم 
وماو2َ  ائيلياة«  »إرْسَ رصادت صحاف 
ائيليال« مان تزايد  مخااوَف لادى »اإلرْسَ
ائيل« بدد2  ح االت الدداء واننتقا2 لا«إرْسَ
مان الدول ماهاا بولاادا ومااوب أاريقيا 
وأماريكا، مطالبل برضورة إطالق ح الت 
2عائياة لتغيري لذه الصورة التل وصفولا 

بالا طية. 
الخبارية  قالات  الصاد2،  لاذا  ويف 

ائيلياة« ب جاال الدعاياة واإلعاال1  »اإلرْسَ
ائيل« توامه مشكلة  ليتال شي ش إن »إرْسَ
حقيقياة يف مااوب أاريقياا حياث عا2ت 
لتولا من لااك يف إطار مساعدتها للجالية 
»أسابوع  ادالياات  ملوامهاة  اليهو2ياة 
ائييل« الذي ياظم ساويا من  األبارتايد اإلرْسَ

ائيل«.  قبل املاظ ات املدا2ية لا«إرْسَ
بصحيفاة  لهاا  مقاال  يف   - وأضااات 

ائيال الياو1« - أنهاا 2أبات عاىل لذا  »إرْسَ
الجهد ماذ أربع سااوات حيث يتم إرسالها 
من قبل ماظ اة »قف مداا« للتجول حول 
ائيل«  الدالم ملوامهة ح الت الدداء لا«إرْسَ
يف الونياات املتحدة، لكاهاا رأت أن الوضع 
املداا2ي يف مااوب أاريقياا أَْكنَار قساوة 

وحدة. 
وتحدثات عان أناه يف مااوب أاريقياا 

ائيال« باظاا1 الفصل  يتام مسااواة »إرْسَ
الداارصي الساابل »األبارتاياد« ووصفت 

لذه املساواة بالا«قاسية«. 
املؤيادة  الجهاات  أن  إىَل  وأشاارت 
للفلساطيايل قامت بباااء مدار عارصي 
وساط إحدى الجامدات الجاوب أاريقية، 
ونر مدلومات عن السلطات الكولونيالية 
انساتد ارية الصهيونياة وتفاصيال عن 

النقاااة الفلساطياية التل أعقبت نشاوء 
الاكبة. 

ولفتت إىَل أن الطاالب ارتدوا ق صانا 
كتب عليها شادارات مان قبيل »تحرير 
الساطل من البحر إىَل الاهر، الساطل 
الكاملاة، الصهيونياة عارصياة، يجب 
الدولتال  حال  الدارصياة،  إساقاط 

ول ل«.

إصابة فلسطينيَّنْي طعنهما مجهولون بالنقب
أصيب شاابان الساطيايان، بجراح أحدل ا خطرية، بداد طداه ا من قبل 

مجهولل يف مدياة رلط بالاقب الفلسطيال املحتل. 
ائيلية«، لوبا الس ري، يف بيان صحفل،  وقالت الااطقة باسم الرطة »اإلرْسَ
السبت، إن »السطيايل -لم يُذكر إس ه ا- أصيبا بطدن من قبل مجهولل«. 
وأضااات السا ري »أن املصابال الجريحل بالدريايات مان الد ر، ومن 

املتوامدين يف البال2 بصورة غري قانونية«، أي بدون تصاريح. 
ووصفات ماراح أحدل اا ببالغاة الخطاورة، اي اا وصفات ماراح اآلخر 

باملتوسطة.

إصابة مستوطن بعملية طعن بالقدس 
وانسحاب املنفذ 

أصياب مساتوطن صهيونل بجراح بد لياة طدن يف مدياة القادل املحتلة 
عرص الخ يس. 

وذكرت وساائل إعال1 عربية أن شااباً الساطياياً طدن مساتوطااً بسكل، 
2اخال مج ع تجاري يف القدل املحتلاة، وأصابه بجراح طفيفة، قبل أن يت كن 

من اننسحاب من املكان. 
ولفتات إىَل أن قاوات مدززة من الجياش والرطة وصلات إىَل املكان وتقو1 

بأع ال بحث عن املهامم الفلسطيال. 

إعتقال 9 مواطنني يف الضفة املحتلة 
اعتقلت قاوات الددو الصهيونال اجر الج داة، 9 مواطال يف الضفة 

املحتلة، ومرى تحويلهم للتحقيل لدى مخابرات الكيان. 
ائيلية« يو1 الج دة، إىَل أن قاوات الددو اعتقلت  وأشاارت مواقاُع »إرْسَ
شابل من بلدة سيلة الظهر القريبة من مدياة مال، يف حل اعتقلت شاب 
من بلدة حبلة القريبة من مدياة قلقيلية، ومرى اعتقال شااب من مخيم 
الجلزون شا ال مديااة را1 الله، يف حل مرى اعتقال 5 شابان من مدياة 

الخليل.

إنطالق ماراثون تهويدي للعدو يف 
القدس!! 

ائييل«، صباح الج دة، اداليات مارثون  أطلقت سالطات الددو »اإلرْسَ
تهويدي تاظي ه يف القدل املحتلة. 

ويشاارك يف الاساخة السا2ساة من املاراثون لهذا الدا1، نحو 30 ألَف 
ائيلية الدامة«.  شخٍص من أنحاء الدالم، بحسب ما أور2ته اإلذاعة »اإلرْسَ
وذكارت اإلذاعاة، أنه تام إغالُق الددياد من الشاوارع الرئيساية أما1 
حركة الساري، وستقو1 سالطات الددو بإعا2ة اتحها وال تقد1 الددائل 

املشاركل يف السباق. 
وأضاات أن القطاَر الخفيَف يف املدياة املحتلة سايد ل بصورة مقلصة 

بسبب اداليات املاراثون. 
ائييل« يف القدل املحتلة بصفة ساوية، وعا2ة ما  ويقا1 املاراثون »اإلرْسَ
يقا1 عىل لامشه مدرضاً يف مجال الرياضة ض ن سياسات تهويد املدياة.
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إجرامي سابق يصف داعش 
بـ »صنيعة مخابرات دولية«

مصرع 61 شخصاً بتحطم طائرة 
إماراتية يف روسيا 

القوات العراقية تحّرر ناحية كبيسة من »داعش« وتزحف 
نحو هيت بالرمادي

  - متابعات
َح »إْرَلاابلٌّ ساابٌل« تونيس  رصَّ
الجاساية وأحد أبرز مؤسيس التيّار 
املتطارف وزع ااء »خلياة أوروباا 
للجهاا2« التونسايل يف أول ظهاور 
لاه عاىل قاااة تونساية أن م اعة 
»2اعش« صادتها املخابرات الدولية.
وبحسب روسايا اليو1، اقد أاا2 
املدعاو طارق املدرويف باأن التاظيم 
ويُْساتد ل  اْساتُْدِ ل  اإلْرَلاابال 
سياساات  لت ريار  وسيُْساتد ل 
بالقول:  للدواعش  أمابية متومهاا 

»ن مكان لكم يف تونس«.
وقال املدرويف: »أقول لإلْرَلاابيل 
إن  2اعاش  التونسايل يف صفاوف 

رايتهم السو2اء لل راية سوء أرا2وا 
بهاا باطاالً.. »عليكم نارصة بلدكم 
تونس ضاد اي تدخال أمابل وعد1 

زعزعة استقرارلا«.
التونسايل  اإلْرَلاابيل  ووصف 
»2اعاش«  م اعاة  صفاوف  يف 
أناه  إىَل  املتهاور مشاريا  بالشاباب 
سيساعد الدولة التونسية عىل إعا2ة 
لاؤنء الشاباب إىَل حضارية الوطن 

والتدايش السل ل.
وومهت لطارق املدرويف ساابقا 
الدعام  توااري  يف  التاورط  ته اة 
اإلْرَلاابياة  للد لياة  اللومساتل 
التال أو2ت بحياة شااه مسادو2 إن 
أن القضااء البلجيكل باّرأه عىل حد 

قوله.

  - متابعات
أعلاات وزارة الطوارئ الروساية، مقتل م يع 
ركاب وطاقام طائارة تابدة لركاة »االي 2بل« 
اإلماراتياة وعد2لم 61 شاخصاً مراء تحط ها يف 
ماوب روسيا، وذلك بسبب سوء األحوال الجوية. 
ووقع الحاا2ث أثاااء املحاولة النانياة لهبوط 
الطائارة، ولال من طاراز بويااغ 737، يف مطار 
روستوف- أون- 2ون ماوب روسيا، ما أسفر عن 

مقتل م يع من كانوا عىل متاها. 
وقالات مصاا2ر صحفية، إن »مدظام الركاب 
يح لون الجاسية الروسية، وأن الطاقم مختلط«. 
مضيفة أن التحقيقات األولية تشاري إىَل مسؤولية 

األحوال الجوية السيئة عن وقوع الحا2ث. 
وأكادت السالطات الروساية أن الطائرة تابدة 
لفالي 2بل، ك ا ذكر »مركز الطوارئ اإلقلي ل« يف 
ماوب روسيا، أن الطائرة كانت قا2مة من 2بل إىَل 

روستوف- أون-2ون.

  - وكاالت
كشافت ما يدارف إعالمياً »ويكليكس اإلخاوان« لل رة 
األوىل الاقااب حاول كوالياس مباا2رة يوساف القرضاوي 
الداعياة الهاارب إىَل قطر، رئيس ما يسا ى اتحاا2 عل اء 
املسال ل، التل أعلاها ما يقرب ماذ شاهرين، لحل الخالف 

2اخل م اعة اإلخوان.
وبحساب موقع »اليو1 الساابع«، اقاد قالت مج وعة 
»صاوت اإلخاوان«، عارب صفحتهاا عاىل موقاع التواصل 
انمت اعال »ايسابوك«، إن القرضااوي أرسال ملح او2 
حسال األمل الدا1 لإلخاوان، وإبراليم ماري أمل التاظيم 
الدويل للج اعة مظرواااً مغلقاً، اقاموا بتجالله ولم يتلل 
أي ر2 ماه اا، اقا1 بانتصال به ا بددلا بأسابوع، وكّلم 
إبراليم ماري وأحرمه ااضطر أن يذلب إليه، وذلب م نالً 
عن القياا2ات التأريخية ُكلٌّ مان: »إبراليم ماري، ومح و2 
حسل«، باإلضااة إىَل م نلل عن اللجاة اإل2اِرية الدليا من 

مكتاب الخارج أبرزلام أح د عبدالرح ان، وملس مدهم 
القرضاوي ما يقرب من ٤ ساعات.

وأضاات الحركة: »ألم ما شادر به القرضاوي يف نهاية 
ملساته مع الطرال أن الدواميز ماضون يف ذبح الج اعة 
للاهاياة، وأن رواياة الدوامياز تتض ان كاذب وتدليس يف 
الحقائل ماها عىل سابيل املناال، أن األموال لم يحدث ايها 
أي نوع من أنواع اننقطاع، ولذا ما نفته الوثائل واألحداث، 
وثبت ومو2 تسييس ألموال الج اعة، ومن ض ن األكاذيب 
ع ال انتخابات مديادة يف الخارج بشاكل كامال، وعادما 
أرسال القرضاوي يستفرس اكتشاف انهم أمروا انتخابات 
عاىل املساتويات الدنياا ولكن تام تج يدلا عىل مساتوى 
امل نلل يف الرابطة من القيا2ات التافيذية يف ُكّل قطر؛ ألنها 

املتحك ة يف األموال«.
واساتطر2ت الحركة: »شادر القرضااوي بتضارب من 
الطرال ومبالغة يف الحقائل، حيث أن الطرف امل نل للجاة 
اإل2اِرياة الدليا من مكتاب الخارج كذبوا عاىل القرضاوي، 

وكذلك تجاوزوا بتوصيفهم للدواميز عىل أنهم أماجية«.
أن  اإلخاوان«  »ويكليكياس  مج وعاة  وأوضحات 
القرضاوى أرسال ألطاراف خارمية ألخذ آرائهاا بديداً عن 
مبالغاة وتدلياس الطرال، ووصال لقااعة باأن الطرال 
كاذباان، وأن الطراال ن يصلحون لقياا2ة الج اعة، وأن 
كنارياً ماهم أصحاب لوى ومصالاح وحرص عىل املااصب 
وعاد1 الرضا بالتاازل عاها مه اا كانت الظروف، وإرصار 
الطرال عىل ذبح الج اعة من أمل الحفاظ عىل مااصبهم.
وقالت املج وعاة إن القرضاوي خرج بحكم أن عىل ُكّل 
القيا2ات أن تاساحب من املشاهد، وأن يتم ع ل انتخابات 
مديادة من القاعدة، وواال عىل ذلاك طرف اللجاة اإل2ارية 
الدليا، بيا ا قال اريل مح و2 حسل: »نرمع لاائب املرشد 
ثام ندطياك ر2«.. وبددلا قاماا مح و2 حسال ومح و2 
األبيااري بالر2 عاىل القرضاوي بالراض، وشادر الشايخ 
بالحرج واضطر أن يصدر بيان إعالمل، يؤكد ايه أن الصف 

اإلخوانل ياهار بسبب الطراان.

  - وكاالت
أعلات اللجاُة األماية يف مجلس محااظة 
األنباار أن القوات األماية ومقاتيل الدشاائر 
حرروا ناحية كبيساة مااوب قضاء ليت، 
وأشاارت إىَل انهياار تاظيام »2اعش« 2اخل 
الااحية ولروب عاارصه إىَل مركز القضاء.
وبحسب »الساومرية نيوز«، قال عضُو 
اللجاة راماع بركات الديفاان: إن »القوات 
األماياة ومقاتايل الدشاائر حاّرروا ناحية 
كبيساة ماوب قضااء ليات )70 كم غرب 
الرما2ي(، وارضوا كامل سيطرتهم عليها«.
وأضاف الديفان، أن »تحرير كبيسة ماء 
بدد انهيار وانكساار تاظيم 2اعش ولروب 

عاارصه إىَل مركز قضاء ليت«.
ك اا حاررت القاوات األماياة وأَبْاَاااء 
الدشاائر الحال الدساكري يف ليات غارب 
مديااة الرماا2ي، وأملات نحاو 600 عائلة 

كانت محتجزة لدى »2اعش«.
»القاوات  إن  الشادبل:  الحشاد  وقاال 
األماية حررت الحل الدسكري يف ليت غرب 

مدياة الرما2ي«، وأكد مواد الحشد أن »خط 
الصد لدى 2اعش انهار يف لذا املحور«، مبياا 
أن »القوات األماية اخلت الدوائل إىَل ماطقه 
الكيلو ٦٠ ماا يقارب ٦٠٠عائلة كان 2اعش 

اإلْرَلاابل يحتجزلم«.

وحررت القوات الدراقية مد ل اسا ات 
كبيسة ورادت الدلم الدراقل اوقه.

يُذكار أن القوات الدراقية بادأت لجوماً 
كبرياً نساتدا2ة السايطرة عىل قضاء ليت 
غارب مدياة الرما2ي يف محااظة اننبار من 

تاظيم »2اعش« اإلْرَلاابل.
ويقو2 مهاز مكااحة اإلْرَلااب الد لية 
الدساكرية ب شااركة الجياش والرطاة 
والدشاائر التل ترمل إىَل تحرير مدياة ليت 
وناحياة كبيساة، وبادأت الد لياة بغارات 
موياة وتقد1 باري من الجهاة الغربية من 
قاعدة عل انساد نحو مدياة ليت وناحية 
كبيساة، وطهرت القاوات األماياة ماطقة 
الحوضاة ب حياط قضااء ليت حياث قتل 

الدرات من »2اعش«.
لاذا ونفاذت القاوات املشارتكة ع لية 
يف قضااء الكرماة رشق الفلوماة ماا أ2ى 
لتطهري ماطقتل انسرتاتيجيتل البو سايح 
واملدامال، ومقتال 0ل عارصاً مان التاظيم 

اإلْرَلاابل بياهم قا2ة يف الد لية.
وكان رئياس مجلاس ناحياة البغدا2ي 
ب حااظة األنبار ماال الله الدبيدي قد أعلن 
عن انطالق ع لية عساكرية واسدة لتحرير 
ماطقاة مباة شا ال الااحية مان تاظيم 
»2اعش«، اي ا أشاار إىَل أنه تم تحرير مرس 
وحيد الذي يربط ماطقة مبة ب ركز ناحية 

البغدا2ي، وراع الدلم الدراقل اوقه.

 الصاروخ الذي يرعب »إْسَرائيل« من 
الحرب املقبلة 

  - متابعات
ائييل«، عان مصا2َر يف الجبهة  نقلات القااُة النانيُة مان التلفزيون »اإلرْسَ
ائيلية« أن »حزَب اللاه اللباانل بات ي تلاك مؤخراً تهديداٍت  الداخلياة »اإلرْسَ
ائيل، إضاااًة إىَل تهديد التوغل يف الجليل الاذي كنر الحديث  مديادًة، ضاد إرْسَ

عاه مؤخراً«. 
وأضااات تلاك املصاا2ُر بأن »التهدياَد الجدياَد، يتدلُل بأناواع مديدة من 
الصوارياخ التال تازو2 بها حازب الله الدا1 املاايض، خالل قتاله يف ساوريا، 
وتسا ى صواريخ »بركان« وتت يز بأنها تتسابب بدمار كبرياً مداً يف األماكن 

املباية، األحياء التل تتساقط عليها«. 
وأشاارت الصحيفة إىَل »أن لذه الصوارياخ ذات رؤول حربية تزن مئات 
الكيلوغرامات من املتفجرات، وإذا ساقط أحدلا عىل حل ساكال اسيحدث 

ايه رضراً لائالً«. 
وكشفت »القااة النانية« الاقاب عن خطة أعدلا ميُش انحتالل بالتداون 
مع بلديات مساتوطاات الشا الية املحاذياة للحدو2 مع لبااان، »تقو1 عىل 
إخالء ل1 مساتوطاة يف لحظة اندنع الحارب املقبلة مع حزب الله، وذلك عىل 
خلفية التهديد الذي ي نله امتالك الحزب لصواريخ بركان شديدة التدمري«. 

وسايتم نقُل املستوطال إىَل مساتوطاات غور األر2ن، وسيشارك يف خطة 
اساتيدابهم مؤسساات محلياة ومساتوطاون متطوعاون لفتاح ماازلهم 

نستقبال »الالمئل« الذين سيتم إخالؤلم.

أشد ما يثري فَزع السعودية يكشفه 
ويكيليكس 

  - متابعات
نر موقع »ويكيليكس« اك التشافري لاصوص بيانات ومدلومات رسية 

سدو2ية، كان قد نرلا صيف الدا1 املايض، بشكل كامل.
وااا2 موقع »شاا1 تاي ز«ان موقع ويكيليكس كشف عن حالة من الهلع 
والخوف تقض مضجع سالطات امل لكة، مشرياً إىَل أن أَْكنَار ما كانت تخشاة 

الرياض لو تدخل روسيا يف الحرب الدائرة بسوريا.
واااا2ت صحيفاة GLOBAL RESEARCH بان »الخوف السادو2ي كان 
لائالً لحد 2اع السالطات السدو2ية وماذ بداية األزمة إىَل ماع وسائل انعال1 

التابدة لها من انتقا2 الرول او مهام تهم«.
وأضاات الصحيفة: »لقد أ2ركت لذه السالطات أن اعدا2 وتافيذ اننقالب 
يف ساوريا بواساطة القاوة سايصبح م كاا وقاباال للتحقل اقاط أن ابدت 
موساكو الالمبانة يف لذا املجال«، مشارية إىَل أن الوثائال الرسية التل تم اك 

تشفريلا تدو2 إىَل بداية عا1 2012. 
وماء يف الوثائل »من املهم مدا انشاارة إىَل انه لو ت كن الاظا1 الساوري 
باي شاكل من انشاكال من الص و2 وتخطل لذه األزماة، اان مه ته انوىل 
وانساساية ساتكون بدد ذلك، اننتقا1 من الدول التال وقفت ضده والهدف 
انول لاه سايكون امل لكاة الدربياة السادو2ية و2ول الخلياج )الفااريس( 
األُْخااَرى. ولذلك يجب اساتخدا1 ُكّل الطرق املتوارة لإلطاحة بالاظا1 القائم 

يف 2مشل«.

»إْسَرائيل« ترضخ للربازيل وُتلغي تعيني 
سفري مستوطن 

  - متابعات
ائييل« الذي عيّاه  ائيل«، أما1َ راض الربازيل للسافري »اإلرْسَ رَضَخات »إرْسَ
بايامل نتايالو يف شاهر سابت رب املايض، ولو رئيس مجلس املساتوطاات 
ائيلية«  األسابل الداارصي املتطرف 2انل 2يان؛ ولام تافع التهديادات »اإلرْسَ
ت األخرية  بخفض مساتوى الدالقات الدبلوماساية مع الربازيل، يف حال أرصَّ

عىل موقفها.
 وأعلان رئياُس الاوزراء نتايالاو وبصفتاه وزياراً للخارمياة الخ يس، 
ائيل« يف الربازيال. يف حل نرت  عان تااُزِله عن تديال 2يّان سافرياً لا«إرْسَ

ائيلية«، عطاء مديداً إلشغال لذا املاصب.  الخارمية »اإلرْسَ
ائيل« والربازيل، ماذ شاهر سابت رب املايض،  وقاد نشابت األزمة بل »إرْسَ
بددماا أعلاات الحكوماة والرئاساة الربازيلية، راضها نساتقبال السافري 
ائييل« الجديد، الذي كان حتى قبل عامل، رئيساا ملجلس مساتوطاات  »اإلرْسَ
الضفاة الغربية، وأكدت الربازيل أن قبولها بهذا التديل، يدال ت اشايها مع 

ائييل« وتأييده.  املروع انستيطانل »اإلرْسَ
ائيلية«، قد قالت يف األساابيع  وكانات مصاا2ر يف وزارة الخارمياة »اإلرْسَ
األخارية، إن املساتوى اإل2اري يف الاوزارة، باات عاىل قااعاة بأنه لان يكون 
ائييل« الجديد لديها.  باإلمكان تغيري موقف الربازيل، الرااض للسفري »اإلرْسَ

ائيل« يف الدا1 1971، ولو  و2ياان لو من أصل أرماتيال، ولامر إىَل »إرْسَ
مساتوطن يف ماطقاة نابلاس يف الضفة، وتوىل قبل سااوات رئاساة مجلس 

املستوطاات، ويُدد من أبرز قا2ة املستوطال يف الضفة.

مقتل 4 وإصابة 20 يف تفجري اسطنبول، 
بينهم 3 من عرب الداخل املحتل 

  - متابعات
أااا2ت مصا2ُر إعال1ٍ تركية عن مقتل ل أشاخاص وإصاباة 20 بجروح، 
السابت املايض، يف انفجار لز شارع »انستقالل«، أكرب شارع تسوق لل شاة 

يف الشطر انوروبل من اسطابول. 
وذكارت املصا2ُر، أن من بل املصابل ثالثة الساطيايل من عرب الداخل 

الفلسطيال املحتل عا1 8ل19. 
وبنّات صحيفة »حريات« الرتكية مشاالد لداارص مان الرطة الرتكية 

تقو1 بإغالق محيط اننفجار وتد ل عىل إبدا2 املارة عن املوقع.

»ويكليكس اإلخوان« تكشف كواليس مبادرة القرضاوي

اإلندبندنت: 
ملاذا تشعر 

بالعار 
للعمل لدى 
السعوديني؟

  - متابعات
بعنـوان  اإلندبندنـت موضوعـاً  نـرت صحيفـة 
»ملـاذا تشـعر رشكة عالقـات عامة بالعـار للعمل لدى 

السعودين؟«.
وأفاد موقع »بي بي يس« اليوم الجمعة أن الصحيفة 
اكـدت أن رشكـة العالقـات العامـة وهي إحـدى أكرب 
رشكات الدعايـة واإلعالن العاملية قامـت بحذف أجزاء 
من سـجالتها بعـد اتهامـات وجهتها إليهـم جماعات 

مهتمة بحقوق االنسان.
وأوضحـت أن ذلـك تـم بعـد حملة مـن اإلعدامات 
الجماعيـة التـي نفذتها السـعودية قبل نحو شـهرين 
والتـي تعتـرب األكرب من نوعهـا خالل األعـوام الثالثن 

املاضية.
يف  أعدمـوا  شـخصا   47 »أن  الصحيفـة:  وقالـت 
يـوم واحد ومن املؤكـد أن بينهم عددا مـن املعارضن 
السياسين و4 صحفين عى األقل وعدداً من املراهقن، 
وهو ما أثار انتقادات ومخاوف جماعات حقوق اإلنسان 

من احتماالت قيام الرياض بإعدام املزيد قريباً«.
وأشـارت إَل عـيل النمـر الـذي صدر ضـده حكم 
باإلعدام عندما كان يبلغ من العمر 17 عاماً فقط وذلك 
بعدما شارك يف مسـرية تطالب بإصالحات ديمقراطية 

وهو االن يف انتظار تنفيذ الحكم بحقه يف أي وقت.
ولفتـت الصحيفة إَل إنه بعد شـهر واحد من تنفيذ 
هـذه الحملة نـرت مجلـة نيوزويك االمريكيـة مقاال 
لوزيـر الخارجيـة السـعودية عـادل الجبري قـال فيه 

»إن تنفيـذ أحكام اإلعدام تأتي كجـزء من الحرب التى 
تخوضها بالده ضد اإلْرَهـاب«.

واضافت: »أن املقال الذي جاء بعنوان )السـعودية 
تحـارب اإلْرَهــاب وال تصدقـوا غري ذلك( تـم توزيعه 
عى الصحف واملجالت بواسـطة رشكة كورفيس إحدى 
الركات املتفرعة من مجموعة )بابليسـيز( التي تعمل 

مع السعودية طوال األعوام العرة املاضية«.
واكـدت االندبندنت أن الركة التى كانت تضع عى 
موقعها تأكيدات بأنها تعمل مع الحكومة السـعودية يف 
مجاالت اإلعالم والدعاية والعالقات العامة قامت بمحو 
ُكّل هـذا بعدما كتبـت لها مجموعة حقوقيـة بريطانية 
تسـتفرس عـن حقيقة دورهـا يف نر مقـال الجبري يف 

النيوزويك.



مجرد تساؤل، هل يمكن أن 
يكون اليمن غزة ثانية؟

كلمــــــة أخـــــيرة 

علي المحطوري
قبال اإلماباة عىل التسااؤل 
أمدنال مدعاوا للفات الاظر إىل 
أنه ولون الوعد يف املقال الساابل 
املتوقدة  السايااريولات  بتااول 
للي ان خالل لذا الدد2، وإن كان 
من املفرتض أن أكتب عن شاهيد 
الدكتاور املرتىض  الدالماة  املارب 
بان زياد املحطوري رح اه الله، 
املساجدين،  شاهداء  ومظلومية 
ويف أي ساياق ماءت التفجريات 
الغري مسابوقة يف تأريخ الي ن..
»شاهيد  بفلام  اكتفيات  ولكان 
املاارب« الاذي نرتاه مشاكورًة 
أمس قاااة املسارية، وعى ذلك 
أن ياصاف ولو مزًءا يساريا من 
حل الدكتور املرتىض، وما قا1 به من 2ور إحيائل يف أحلك مراحل الي ن 

ظل ة وظالما.
ثانياا: لاذا األسابوع مان ياو1 مري اة اغتياال الشاهيد املااضل 
عبدالكريم الخيوانل مرورا بتفجريات »املسجدين« وما حدث من مرائم 
عقبها بحل الجيش يف عدن ولحج وصون إىل الددوان، اإنه أسبوع حجز 
لافساه مكانة م يزة يف تأريخ الي ن املدارص، وكان الجرس الزمال ألن 
انتقل ماه الشدب من واقع النورة وتداعياتها إىل مدركة التحرر الوطال 
ووامباتها، ولذا ما يساتدعل من الج يع أن يتألب للحضور بكل قوة 
يف مسرية عرص السابت القا12 ب ااسابة الذكرى األوىل للددوان إلاها1 
قوى الددوان بأن )26 مظالرَة ص و2( عد2 م يع املظالرات الشدبية 
النورية الرسا ية التل خرمت خالل عا1 - لو الدد2 املقابل لددوان 26 
مارل..، ولكذا كاا »ومها لومه« وساكون لكم يف الدا1 النانل بدءا من 

»عرص السبت« متألبل أكنر وأعظم.
واآلن لإلمابة عىل التساؤل الوار2 يف عاوان املقال.

غازة قطاع من الساطل التأريخية، وقع تحات انحتالل اإلرسائييل 
سااة الاكساة 167 حياث امتاحت إرسائيال - إىل مانب ماا تبقى من 

السطل- أرايَض عربيًة أخرى كسيااء املرصية، والجونن السوري.
ظال قطااع غازة تحات انحتاالل)38( عاماا حياث املساتوطاات 
اإلرسائيلياة ت األ القطاع حتى عاا1 2005 حل تام تفكيكها، ليرُضب 

حصاٌر خانل ن يزال مست را ب شاركة عربية مرصية سدو2ية. 
منلات حالُة املقاوماة 2اخل قطاع غازة ظالرًة مؤرقاة للصهاياة، 
ويُاساب ألحد زع ائهم قولُه: »أحلم أن أساتيقظ يوما وقد ابتلع البحُر 

غزة«. 
وماع الحصاار الخانل تدرض قطااع غزة لنالثة حاروب بل عامل 

2008-2009، وحرب 2012، وحرب ل201.
وتسات ر امللهاة عىل ذلك الحال، وغزة ن لل 2ولة ولن تكون، وإن ا 
ساجٌن ب سااحة مغرااية صغرية تفصلهاا عن الضفاة الغربية قوات 
انحتالل، وس اؤلا يدربد ايها طريان انحتالل، وبحرلا ليس لغزة ماه 
إن انسم، ومافذ راح ماوبا باتجاه مرص مغلل بتواال عربل إرسائييل.

تلكم لل غزة ..ا اذا عن الي ن..؟
إذا كان قطاع غزة عرف املستوطاات حل وقوعه تحت انحتالل عا1 
67، االي ن عرف املساتوطاات السدو2ية ماذ السبدياات تحت مس ى 
»املدالاد الدل ياة« وإىل مانبهاا »مراكاز تفخيخ عباوات« تحت ناتة 
»تحفيظ القرآن« تتوىل راد مدساكرات أقي ت يف أكنر من محااظة ك ا 
لو الحال مع مدساكر كتااف يف صددة وصون إىل مدساكرات القاعدة 
مااوب البال2 مارورا ب دساكر »الفرقة األوىل مادرع« يف قلب الداص ة 
صاداء، كل ذلك برعاية حزب اإلصالح، و2عم وت ويل السدو2ية مبارشة 

مع امتياز خاص لتاظيم اإلخوان املسل ل.
وبتلك املدساكرات لم تكن السدو2ية ُمحِك ًة قبضتَها عىل بلد عربل 
ك ا لل عاىل الي ن. ومع تصاعد الوعل الشادبل إزاء التهديدات اآلتية 
من الخارج 2ون أن تساتطيع تلك املدساكرات تقديَم اإلمابة الشاااية 
لتسااؤنت الي ايال إزاء ماا تتدرض له الباال2 واألمة مان مخاطر، بل 
تحولات إىل مخالب للخارج يف مساد الي ن، االاتيجاة كانت ان انتفض 
الشادب وتم تفكيك تلك املدسكرات، بدءا من مدسكر كتاف صددة، وما 
تاله من مدساكرات يف مختلاف املحااظات، خصوصا مدساكر الفرقة 
األوىل مدرع والذي اتح سقوُطه يف الا21 من سبت رب 2015 أمال بانتهاء 
الحقبة السدو2ية، وبدء انطالق زمن الي ن املتحرر من أي نفوذ سدو2ي 

وما يدايه من لي اة أمريكية.
وإىل لااا أصباح ي ن ل201 بال مساتوطاات سادو2ية ولابية ك ا 

غزة2005 صارت بال مستوطاات إرسائيلية.
اهل اكتفت إرسائيل بذلك اي ا يخص غزة، وانتهى الرصاع؟ 

والجاواب بالتأكيد )ن( ولو ما ياطبل عاىل الحالة الي اية حيث لم 
تستطع السدو2ية أن تستسيغ )ي اا( بال مستوطاات.

وماا تدرضت له غزة بدد 2005 من حاروب عدوانية، ون تزال تحت 
التهدياد، وحصاار ون يزال.. لو ما تدرض له الي ن من عدوان واساع، 
وحصاار شاامل بدءا من ماارل 2015 وحتى اآلن حياث املوامهة عىل 
مشاارف عا1 كامال لددوان لم يكان مافصال عن ما سابل من لي اة 
سادو2ية عىل الي ن، بل لو عدوان انتقامل يساتحرض شدارات زائفة 
»كالبدباع اإليرانال، أو إعاا2ة الرعياة« لتضليال الرأي الداا1 وتربير 

التدمري، وارتكاب مجازر اإلبا2ة.
وأماا1 تلاك املقارباة بال الي ن وغازة، واملقارناة بل السادو2ية 
وإرسائيال عليااا أن نجياب عىل ساؤال: لال ي كن – يف ظال انحتالل 
اإلرسائييل - أن تكون يف غزة 2ولة الساطياية متصلة بالضفة الغربية 

املحتلة؟
والجاواب بالتأكياد ) ن وألف ن( ولو الواقع الذي تريده السادو2ية 
يف الي ن، اإذا لم تساتطع إعا2ة املساتوطاات إىل سابل عهدلا، اسوف 
تحوله إىل غزة أخرى، ويف حال ت كن الي ن من التصدي لذلك السيااريو 
اقد ثبّت نفَساه عىل طريل التحرر الوطال، وأاقَد السادو2يَة وظيفتَها 
املااطاَة بها ماذ تأسيساها ولل »إحباط مشااريع التحارر«، ويف حال 

انتفت الوظيفة انتهت السدو2ية!

 سياسية- شاملة
تصدر كل اثال وخ يس

ُعْودّي وما تس���عى له أسرة آل سعود هو  أكبُر مس���تفيد من الدور الَسّ
إْسَرائيْل وأَمريكا، وهذا واضح في املنطقة كلها، وجنايتهم بحق القضية 
الفلس���طينية جناية كبيرة جّداً ومعلومة لكل الناس الواعني واملبصرين 

والُعَقاء.
السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي  الدد2 )110( انثال 21 مارل 12016  املواال 12 م ا2 النانل 37ل1لا

العالمة/ محمد بن محمد المطاع 
اُة الرمولاة، َولل سااا1 الاخوة   الجبهااُت لال املحاكُّ لإليْاَ ااان، ولال ق َّ

َوالشجاعة.. َوقد رضب أبااؤكم ايها املنََل األعىل، َوأبدوا من الص و2 
َوالنبات َوالصرب ما أذلل الدالم حتى أَْصبَااح لزاماً عىل أيَّة حكومة 
مستقبلية ت اُحهم تسا ية »الفيلل الصامد«، َوشهداؤلم يكونون 
يف املرتباة األوىل، َويُدفون عان ُكّل انلتزامات املا2ية َوأون2لم ذكوراً 

َواناثاً لهم األولوية.
لؤنء الفرساان لم الذين قّدموا رؤوَساهم َووضدولا يف أيديهم 

2َِاااعاً عن الدين َوالوطن َوالَكاَراَمة.
 لاؤنء يجاب أن تاحال لهام الارؤوُل َواألَْعاَاااق، َوإذا تحدث 
التأرياخ عن ص و2 الايَاَ ان تجاه أقاى َوأعاف لج ة يف التأريخ 

البري اهم لؤنء الفرسان من تصدى للهج ة.
ياا ألَل الايَاَ اان مها2ُكم اليو1 َوقتالُكام يختلُف عن الجها2 يف 
الدالام، اأنتم تقاتلون نصاَف أراذل الداَلم، َوقاد كان التآُمُر عليكم 
كبارياً َوكبرياً مّداً تزّع ته أَْكبَاار 2ولاة يف الدالم أَمريكا َوأقذر 2ولة 
ااُداْو2يّة ماكم َومدلت  ائيْل َوأخاات 2ول الخليج َوالسُّ يف الدالم إرْسَ

ماكم بُدبُداً يلتهم الخليج يف سويدات أرسع من التها1 الدراق للكويت، َوقالوا لهم: 
ن خطار محدقاً عليكام إّن من الايَاَ ان، احدو2ه مفتوحاة نحوكم، َوعاده ميش 

قوي َومدرب َوشدب كله مسلح َوإيْااَران سوف تدع ه.
 لكاذا خّواولام ماع أن إيْااَران لام تحرك سااكااً َوب اا أن 2مااء األَمريكان 
َوالصهايااة قاد تغلغال يف أَْعَ اااق لاذه الدويالت، اقاد ركاوا إليه اا َوارت وا يف 
أَْحااَضاانه اا َوصّدقول اا بدد أن أقادوا األعراب الذين لم أََشااّد نفاقاً ب وااقة 
ااُداْو2يّة َوب اا أن التصحر القبيل عالل يف  طلباات لذه الدويالت ويف مقدمتها السُّ
قلوبهام اقاد صّدقولم َوغاب عاهام الهدف َولو نزع ما تبقى مان ثروتهم َوأنهم 
بدد لذه املساندة الضخ ة ن يقتادون بغري تسليم مفاتيح لذه الدويالت إىَل البيت 
األبياض َوتال أبيب، ولاو كان ايهم نخوة عربية عاىل األقل لراضوا لاذا اننبطاح 
َوقالاوا لهم الايَاَ ان ماُرناا َوتج داا به اللغة الدربية َوالديان َوالد1 َوالجوار، َويف 
إْماَكانااا أن نتحاد مع الايَاَ ان َوأن نكون قوة را2عاة ألي عدو يرتبص باا، ولكن 

ائييْل إىَل أَْعَ اااقهم َوقلوبهم. أنّى لهم ذلك َوقد تغلغل الد1 األَمريكل َواإلرْسَ
 أنّاى لهام أن يقولوا عىل األقل لم يحدث مان الايَاَ ان أن أسااء إلياا، َويفكروا 
أن ن نصيحاة من يهو2ي َونرصانل ملسالم َواملنل الايَاَ ااال يقول: »ما قد يهو2ي 

نصح مسلم«.
أما شادوُب لذه الدوياالت اهم أَبْاريَاء من َماَراِئام أوليائهم، َولدل ص تهم قد 

يكون خوااً من بطشهم، أما إذا كانوا راِضل اقد حّل غضب الله عىل الج يع.
 أماا أنت يا ي ان اإليْاَ اان َوالحك ة َوالفقه اال خيار لك إّن الجبهات َوحسابك 

أن الذي يقاتلُك خليٌط من اليهو2 َوالاصارى َوشاذاذ األَْرض َوأراذلها َوُقّطاع الطرق 
َومهّربال املخادرات َوبالك ووتر َوالسااغاليل َوالجان َوأ1 قالد، أنات تقاتل الكفر 
الداملل، إما أن تلحل بالشهداء الذين سبقوك َوقال الله ايهم )َوُوِضَع اْلِكتَاُب َوِملَء 
اَهَداِء َوُقيِضَ بَيْاَُهْم ِباْلَحالِّ َوُلْم ن يُْظَلُ وَن(، لكذا  ِبالاَِّبيَِّل َوالشُّ
الشاهداء مع األنبياء مابااً إىَل ماب، يا ليتاا كااا مدهم أَْو يكتب 
اللاه لك الارص َولو آٍت بإذن الله؛ ألنك تقاتل أوساخ محاال عىل 

ومه األَْرض.
أماا الذيان يتهاونون اقاد وضدوا أنفساهم يف موقاع الخطأ 
َوأساوء موقف عليهم سايوامههم عاد وقواهم بل يدي الله أما 
أنات يا ي ن ااط انئ.. اأنت يف املوقاف الذي يريده الله ورساله 
َومالئكتاه، أما الظل ة قاتلهم الله اقاد أحاطت بهم ذنوبهم َولو 
كان ايهم ذرة من اإلحساال ولم يتلاون آيات الله ولل ترصخ 
يف ومولهام )َوَلْو أَنَّ ِللَِّذيَن َظَلُ وا َما يِف اأْلَْرِض َمِ يًدا َوِمنَْلُه َمَدُه 
َن اللَِّه َما َلْم  َنْاتَاَدْوا ِبِه ِمن ُساوِء اْلَدذَاِب يَْو1َ اْلِقيَاَمِة َوبَاَدا َلُهم مِّ
ا  يَُكونُوا يَْحتَِسابُوَن * َوبََدا َلُهْم َسايِّئَاُت َما َكَسابُوا َوَحاَق ِبِهم مَّ

كانوا به يستهزئون(.
 َومن حقكم يا أَبْاَاااء الايَاَ ان أن تسألوا املدارضل َواملنبطل 
َوإْخاَوان الشاياطل لل لذا الجحيم الذي صبّه األَْعاَداء عىل ألل 
الايَاَ ان لو ظلٌم َورشٌّ مساتطري؟ أ1 لو رشب عسال؟ ن يكا2 يومد يف الدالم غري 
املدتديان من يقول إنه لياس بظلم َوإذا ُومد اهو ح ار، اأين أَنتم ذالبون يا حلف 
الفجور؟، َوأين أَنتم ذالبون يا من تؤيدون الُداْدَوان َوترقصون عاد قرع الصواريخ 
َوأزياز الطائرات أتكذبون؟، أتكذبون بل يدي الله ك ا لل عا2تكم يف تحليل الكذب 
وقات الحامة؟، َولل ياطاوي كذبكم عىل الله َولو يدلم خائااة األعل َوما تخفل 

الصدور َويدلم كذبكم ماذ بداية مابته؟.
 أليس القرآن لو الحجة الكربى عليكم َوعىل غريكم؟ ألساتم تقرأونه يف بيوتكم 
ي اْلَكِذَب الَِّذيَن َن  َومساامدكم؟ أليس الله يقاول يف الكذابل َواملفرتيل )إِنََّ ا يَْفارَتِ

يُْؤِماُوَن ِبآَيَاِت اللَِّه َوأُوَلِئَك ُلُم اْلَكاِذبُوَن(؟.
إذا كاتم ن تؤماون بآيات الله اأين موقفكم من اإلْساااَل1؟.. إن اإلْساااَل1 كلٌّ ن 

يتجزأ، َواإليْاَ اان ببدض ماه َوالجحو2 بالبدض اآلخر لهو الُخرسان املبل. 
َوُكلُّ مان يحارتف الكذب َويلباس ثيابَه الَخِلل كائاااً َمن كان َلهو مان إْخاَوان 
الشاياطل، أليس الله قاد توعد الكاذبل يف قرآنه َوقال )أََلْم تَُكاْن آيَاِتل تُتىَْل َعَليُْكْم 
َاُكاْتُْم ِبَها تَُكذِّبُوَن )105( َقالُوا َربَّاَا َغَلبَْت َعَليْاَا ِشاْقَوتُاَا َوُكاَّا َقْوًما َضالَِّل )106( 
َربَّاَا أَْخِرْماَا ِماَْها َاِإْن ُعْدنَا َاِإنَّا َظاِلُ وَن )107( َقاَل اْخَسئُوا ِايَها َوَن تَُكلُِّ وِن(.

 حسبُاا الله َوندم الوكيل، َويا خيبة األمل.. أين صالتُكم َوصيامكم َوسالحكم؟!، 
لو الكذب الذي يفسد األَْرض َوَمن عليها.
 حسباا الله َوندم الوكيل مرة أُْخااَرى.

 يا أهَل الـَيـَمـن شرُفكم ونصُركم َورجولتكم يف الجبهات 

 قراءة تحليلية قصرية 
للرعاية األمريكية للصراع 

السعودي اإلَمـارَاتي
علي العماد *

لل تاِباِع ملساتجداِت األَْحاااَداث وامُلدطيااِت 
األخريِة أَن يادرَك أَن حلفاَء األمس ضد الايَاَ ان 
تحسابُهم م يداً وقلوبُهام شاتى، اتََحارُّكاُت 
عاربَ  الجااوب  يف  اإلَماااَرات  ضاد  السادو2ية 
مجاميدها املتطّراة وحزب اإلصالح التل تسدى 
إىل أَْحاااَداث شالل سايايس وأماال يف الجاوب، 
ومان ُصَوِرلا سلسالُة تفجاريات واغتيانت، بل 
وصلات حاّد إساقاط طائارة إَمااَراتياة بددن؛ 
بسابب استهدااها لهذه الج اعات، ويقابُل لذه 
املكر السدو2ي تََحاّركاٌت إَمااَراتية حنينة رامية 
إىل إغراق السادو2ية يف ملف الرصاع الايَاَ اال، 
وذلك عرب سلسالة مان الد ليات الغاا2َِرِة ماها، 
رب اا قصاف ساوق مساتبأ ب حااظاة حجاة، 

والغارُض مان ذلك عرقلاة أيّة مفاوضاات ثاائية بل السادو2ية وقياا2ة النورة 
الايَاَ ااياة، لذا باإلضااة إىل 2اِع أحزاٍب مواليٍة لإلَمااَرات يف الداخل اىل تشاويِه 

منل لكذا تفال ات.
ويف لذا املشاهد املتااقاض اإن األمريكيل يساَدون لتغذية 2واااع الطرال؛ 
ألنهم املساتفيُد األكربُ 2اخل حلف الر املسا ى التحالف الدربل ضد الايَاَ ان!! 
لدّدة أسباٍب سياسية واقتصا2ية وميوسياسية اانقتصا2ية، تت نُل يف استازاف 
خزياة 2ول الافط، والسياسية ماها الد ُل عىل إنهاك الحركات التَحرُّرية املدا2ية 
لسياسة األمريكية يف املاطقة، والجيوسياسية يقف عىل رأسها استك ال مروع 

تفكيك وتقسيم ما تس يه امريكا الرق األوسط الجديد.
وبالداو2ة اىل املشاَهِد السادو2ي ااإن الوعاو2َ اإللهياَة لاُارصِة املظلومال 
واسارتاتيجية املدركة التال اَرَضتها الُقادرة والحك ة الايَاَ ااياة 2اخَل الُد ل 
السادو2ي مدلات الاظا1َ السادو2ي الخارَس األكاربَ 2اخل حلف الار الددوانل 
عىل الايَاَ ان، ولذا ما سايجدلُه يديُد حسااباِته طوعاً أَْو كرلاً بغضِّ الاظر عن 
ظروِف مرتزقتها ورغبات حلفائها الدوليل انسارتاتيجيل، ولذا ما يجدلُها لذه 
األياا1َ تااِوُر بدجٍز أما1 الحلفاء قبل الخصو1، ومن تلك املااورات إشاهاُر الحلف 

اإلسالمل ملواَمهة اإلرلاب ومااَورات رعد الش ال وحروب 2اعش.

عضو المجلس السياسي ألنصار اهلل


