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أكثر من 130 قتياًل من المرتزقة بينهم قياداٌت عسكرية حصيلة زحوفات 4 أيام على صحراء ميدي 

 منصور ثوابة جابر محمد أبو شوصاء

ال�صيد عبدامللك احلوثي يف ر�صالته حلرائر اليمن ال�صامدات يف وجه الطغيان:

املرأة اليمنية متميزة بصمودها وشاهدٌة على مظلومية 
شعبها وزيف الغرب فيما يّدعيه عن حقوق املرأة والطفل

برعاية قوى العدوان
 سنٌة على إمارة 

املوت بحضرموت

ميدي تعصف بالغزاة

يف العام الثاني: اليمن ساحة ال ساحتني!
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قناة بي بي سي تكشف: قنبلة بريطانية دّمرت 
مصنعاً يمنياً يف كوكبان وصنعاء

ُطالب جامعة صنعاء: تعليق التعليم تغطيٌة على الفساد وخيانٌة وطنية تخدُم الُعـْدَوان 

وزارة التعليم العالي: طريان الُعـْدَوان استهدف 10 جامعات حكومية و12 جامعة أهلية 

  - متابعات:
قالت قنااة البل بل يس الربيطانية الناطقة باللغة 
االنجليزية إن لديها أ1لًة اديدًة تكشاُف عن استيدا  
السدو1ية ألسالحة بريطانية استيدمت يف استهداف 

املدنيني واملنشآت الحيوية.
 وكشف تحقيل بدنوان “القنبلة الربيطانية 1مرت 
مصندااً يمنياً” بدد زياارة ميدانياة لبدض ميلفات 
األسالحة الصاروخياة التال اساتيدمت يف كوكباان 
وصندااء، وال سايما تلاك التال اساتيدمت يف تدمري 
مصنع السرياميك يف متنه يف اليالث والدرشين سبتمرب 
2015، وكشافت الدالماات التجارياة والتصنيدياة 
الربيطانية يف بقايا أحد الصواريخ الذي اساتهدف لذا 

املصنع. 

وتسااءل التقريار عان املساؤولية التال تتحملُها 
الحكوماة الربيطانياة حاول األ1لة التال قامت حتى 
لال بتوثيقهاا ومطالاب الايَاَمانياني لهاا بتحمال 

مسؤولياتها والقيا  بالتزاماتها. 
كما قامت مراسالة البل بل يس لصنداَء، وأشارت 
إىَل أنهاا تحتوي عىل 1ليال إْااااَرامل كبري للساالح 
الربيطانل استهدف حياً ساكنياً، وقد قامت بتصوير 
بقايا الصواريخ والقنابل املساتيدمة واالساتماع إىَل 

شها1ات بدض األلايل. 
وأشاارت يف تقريرلاا إىَل األسالحة املحرماة التل 

استيدمت يف رضب ابل نقم، باإلضاخة إىَل استدراض 
حالة إنْاَساانية قامت بزيارتها إىَل إحدى املستشفيات 
تميلات يف مداناة الساائل عبدالبااري الفقيه الناال 
من غارة اساتهدخت شااحنته املحملة بأساطوانات 

الغاز املنزيل يف طريل برط الدنان بالجوف. 

ونقلات الصحفية عن رئيل اللجنة اليورية محمد 
عيل الحوثل والذي التقته وحاورته عن حرص أنصار 
الله عىل الحل السايايس ورخض السدو1ي لهذا الحل، 
مؤكادة اساتددا1 أنصار اللاه للقتاال إىَل األبد يف حال 

استمر الُداْدَوان الظالم.

  - خاص:
صندااء،  اامداة  ُطاالُب  نّظام 
ياو  أمال األربدااء، مساريًة َووقفًة 
الجامداة؛  بواباة  أماا   احتجااياًة 
تندياداً بتدطيل التدليم وإرضاب بدض 
أكا1يميال اامداة صندااء املرتبطني 

بأ1وات الُداْدَوان.
وتحّدث الطالب أناه منذ عا  2011 
تغرّي الاي الكياري يف الايَاَمان وبقيت 
الجامداة لام يتغارّي خيهاا يشء إال إىَل 
األساوأ خقد استفحل الفساا1 وتفاقم 
من قبل أعىل الهار  يف الحر  الجامدل 
وال ينكار حجم الفساا1 يف الجامدة إال 

نقابة أعضاء ليئة التدريل.
وأشااروا إىَل أنه وبدد ُطاول انتظار 

طويال تام التكلياف لقياا1ة اديادة 
بديلة لجامداة صنداء تلبل احتيااات 
الطالاب الجامدال وطموحاتاه، وقاد 
كبارياً  ترحيبااً  اليطاوُة  لاذه  القات 
من طاالب وطالباات اامداة صنداء 

ومواخقاة 1كاتارة وأكا1يمال اامدة 
صندااء، خجااء ر1ُّ الفاسادين بقارار 

تدطيل التدلم. 
مان  طاالب  الوقفاة  يف  وشااَرَك   
ميتلاف الُكليات، راخدني شادارات أن 

تدطيل التدليم قناع للفسا1، وأن إقالة 
الفاسدين ال تكفل ويجب محاسبتهم، 

وأن تدطيل الجامدة خيانة وطنية.
 الجدياُر بالذكار أن اامدة صنداء 
لل الجامداة الايَاَمانية الوحيدة التل 
تدمال منذ بداياة الُدااْدَوان بدد إغالق 
لفارتة قصرية، وتحتضن ُطالباً نازحني 

من اامده تدز وعدن.
إىل أن  الُطاالب املحتجاون   وأشاار 
إيقااف الدراساة يف الجامداة خدماة 
واضحاة للُدااْدَوان الاذي عجاَز عاَن 
إيقاخها بالقصاف، وأن بدَض الدكاترة 
لهاذا  توصلاوا  بالُدااْدَوان  املرتبطاني 
القارار مندااً للحل الوطنال املتنامل 
عناد الطالب ماع الفدالياات الطالبية 

املدا1ية للُداْدَوان. 

  - صنعاء:
أّكدت وزارُة التدليم الدايل والبحث الدلمل 
أن الُدااْدَواَن السادو1ي األمريكل اساتهدف 
أكيار مان عارش اامداات حكومياة و12 
اامداة أللياة يف أمانة الداصماة وميتلف 

املحاخظات. 

وأوضاح تقريار صاا1ر عان الاوزارة أن 
مؤسساات التدليم الدايل الحكومية واألللية 
تدرضات إىَل خساائَر ما1ياٍة كبارية قادرت 
بماليني الدوالرات وأرضار اسيمة يف مبانيها 
وتجهيزاتها اراء استهداخها من قبل تحالف 
الُداْدَوان الذي تجاوز ُكّل الرشائع الساماوية 
والقواناني  واألعاراف  اإلنْاَسااانية  َوالقيام 
الدولياة ومواثيال األمام املتحادة يف تحيياد 
املؤسسات التدليمية واملدنية أثناء الرصاعات 

والحروب.
وأشار التقريُر إىَل أن الكيريَ من مؤسسات 

التدليم الدايل خرست الطلبة الواخدين الدرب 
واألاانب ومغا1رتهام لجامداتهم وعو1تهم 

إىَل بلدانهام، وزياا1ة تكالياف أااور أعضاء 
ليئة التدريل لتشاجيدهم عىل االستمرار يف 

الدملياة التدليمية يف الظاروف الطارئة أثناء 
الُداْدَوان.

وأكد التقريُر أن مؤسساات التدليم الدايل 
الحكومياة واألللية خقدت مدظم االسااتذة 
والداملني مدهاا الذين تم تدريبهم وتأليلهم 
واكتسابوا خاربة كبارية يف الدمال وتركهام 
لوظائفهم أَْو االساتغناء عنهم؛ بسابب عد  
ااة األللية منها  قدرة لذه املؤسساات َخاصَّ
عىل تحمل رواتبهم يف ظل توقف نشااطاتها، 
خضالً عان ارتفاع تكاليف مدخاالت الدملية 
التدليمياة مان مساتلزمات وأ1وات وماوا1 

وأاهزة وانددامها أحياناً يف السوق.

وبانّي التقرياُر أن الُداْدَواَن عىل منشاآت 
ل بدض الجامدات  التدليام الدايل أ1ََّى إىَل تحمُّ
تكالياف نقال الطلبة مان مقراتهاا املدمرة 
إىَل مقارات بديلة ملواصلة 1راساتهم، وزيا1ة 
نفقاات التشاغيل يف عاد1 مان الجامداات 
ملوااهاة حاالت الطاوارئ، خضالً عن تدرض 
وساائل النقال التابداة للجامداات إىَل التلف 

والتدمري والنهب.

منظمة اليونيسيف: الُعـْدَوان على 
الـَيـَمـن تسبب يف مقتل وإصابة 

ألفني و290 طفاًل خالل عام
  - خاص:

أّكدت منظمة اليونيسيف لحماية ورعاية الطفولة مقتل وإصابة 
نحو ألفني و290 طفال منذ مارل 2015 حتى مارل الجاري نتيجة 

الحرب يف الايَاَمان.
وأوضحت املنظمة يف تقريرلا بدنوان »أطفال عىل حاخة الهاوية« 
أصدرته أمل خالل مؤتمر صحفل بمقر املنظمة بالداصمة صنداء، 
أن نحاو 900 طفاالً ُقتلوا وأصيب أكير من ألاف و300 اراء الحرب 
خاالل الداا  املايض.. مشارية إىَل أن نحو ساتة أطفال كاناوا يقتلوا 

ويجرحوا يومياً خالل عا  الحرب.
وأّكد التقرير أن ما يقارب من 61 % ُقتلوا اراء الرضبات الجوية 
وسجلت محاخظة تدز أكرب عد1 يف صفوف القتىل والجرحى بإامايل 
95ل طفاالً تاللا أماناة الداصمة با11ل طفالً وصدادة بنحو 350 
طفالً، خيما سجلت عدن مقتل وإصابة نحو 252 وحّجة بمددل 197 

طفالً.
وبحساب تقرير اليونيسيف خإن قرابة عرشة آالف طفٍل 1ون سن 
اليامسة لقوا ُحتُوخهم خالل الدا  املايض؛ بسبب أمراض كان يمكن 
الوقاية منها ميال الحصبة واإلساهامات وااللتهابات نتيجة تدلور 

اليدمات الصحية وانددا  اللقاحات واأل1وية.
ورصادت املنظمة يف تقريرلا 51 حالَة اعتاداء عىل املدارل حيث 
أغلقات نحو ألاف و600 مدرساة وتدرض نحاو 63 مرخقااً صحياً 
للهجو  والرضر، كما رصاد التقرير نحو ألف و560 حالة انتهاكات 

متميل يف قتل وتشويه وعنف خالل عا  2015 .

الهيئة العامة للربيد تدشن توزيع 
أرباح العام املاضي بنسبة 14 % 

  - خاص:
اُة للربيد والتوخاري الربيدي، أمال األربداء،  1ّشانت الهيئاُة الدامَّ
توزياع أربااح صنادوق التوخري الربيادي للدا  املاايض، والتل بلغت 

نسبتها ل1 باملائة.
ويف حفل التدشاني الذي أقيم يف مقر الهيئاة الدامة للربيد بأمانة 
الداصماة قاال القائم بأعماال وزير االتصااالت وتقنياة املدلومات 
مصلح الدزير: إن نسابَة توزيع األرباح عىل مو1عل الصندوق تدترب 
اة يف ظل الظروف التل تديشاها  ثمارة اهو1 مضنياة و1ؤوبة َخاصَّ

بال1نا اراء الُداْدَوان األمريكل السدو1ي الغاشم.
وحيّا الدزير الشادَب الايَاَمانل عىل ثقته بمؤسسات الدولة رغم 

الظروف الرالنة التل خلقت الكيري من املياوف.
إىل ذلاك، اعتارب مدير عا  الهيئاة الدامة للربياد والتوخري الربيدي 
املهندل محمد عيل مرغم إن تدشاني توزيع أربااح صندوق التوخري 
الربيادي للدا  املاايض يأتل امتادا1 للصماو1 والتصدي للُدااْدَوان، 
وقدرة الشادب الايَاَمانل عىل التكيُّف مع ُكّل الظروف التل تمر بها 

الايَاَمان.

 جامعة صعدة
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  -  خاص:
شهدت األياُ  املاضيُة أربَْع محاوالت لقوات 
الغازو واملرتزقة، آخُرلا أمل األربداء للتقد  
باتجاه صحراء ميادي بمحاخظة حّجة، خيما 
كان أبطاُل الجيش واللجان الشدبية باملرصا1 
لزحوخاات املرتزقاة، وتمكناوا مان تحويلها 
إىَل مذبحاة لقل خيهاا أكير مان 300 مرتزق 
مصارَعهم بينهم قيا1اٌت عسكرية وميدانية.
وشنّت مجاميُع مرتزقة الُداْدَوان مسنو1ًة 
بغطاء اوي من قبل طريان الددو السادو1ي 
األحاد املاايض أوىل لجماتها باتجااه صحراء 
ميادي، ولناك تصاّدى لهام أبطاال الجيش 
واللجان الشدبية وأوقدوا خيهم قتىل وارحى.
وخيماا تصاّدت قاوات الجياش واللجاان 
الشادبية يف اليو  التايل ملحاولة زحف أخرى، 
وكبّادت املرتزقة عارشات القتاىل والجرحى، 
إضاخاة لتدمري عاد1 من اآللياات واملدرعات، 
أطلال الناطُل الرساملُّ باسام أَنْاَصاار الله 
محماد عبدالساال  تحذياراٍت لقاوات الغزو 
واملرتزقاة بار1ٍّ قاوي، مدترباً أن ماا حدث يف 
ميادي غري مقباول، يف إشاارة مناه مليالفة 

الدادو للتهدئاة القائماة، ُمَؤّكاداً أن الر1 من 
الجانب الايَاَمانل كان مناسباً.

وعقاَب تحذيرات ناطل أَنْاَصاار الله عاو1 
املرتزقاُة زْحااَفهم عىل صحراء ميدي ولناك 

ر1ت قوات الجيش واللجان الشدبية بقوة.
وأوضح مصدر عسكري أن أبطال الجيش 
واللجاان الشادبية أوقداوا عارشات القتاىل 

والجرحاى من املرتزقاة والغازاة و1مروا 15 
آلية بينها 1بابات ومدرعات. 

وشاهدت املداارك التال 1ارت باني قوات 
الجيش واللجان الشادبية من اهة ومرتزقة 
الُدااْدَوان من اهة أخرى اشاتباكات عنيفة 
تدرض خيها مرتزقة الُدااْدَوان ملذبحة كبرية 
عىل مدى تلك املحاوالت وسقطت عدة قيا1ات 

بني قتيل واريح.
حياث لقال عد1 مان مرتزقاة الُدااْدَوان 
وأصياب  مصارعهام  األمريكال  السادو1ي 
آخارون أمال األربدااء يف تجاد1 ملحااوالت 
الزحف الفاشالة باتجاه صحراء ميدي لليو  

الرابع عىل التوايل.
وأوضح مصدر عساكري مرصَع وإصابة 

أعادا1 كبارية مان الغازاة واملرتزقاة خاالل 
التصّدي ملحاولة تقاد  رابدة باتجاه صحراء 

ميدي.
وكان مرتزقاُة قد تدّرضاوا ملذبحة عىل يد 
الجياش واللجان الشادبية خاالَل املحاوالت 
الساابقة، حيث أعلن الناطل الرسامل باسم 
إن  الدمياد رشف لقماان  القاوات املسالحة 
حاوايل 378 عنرصاً من الغازاة واملرتزقة لقوا 
مصارعهام اليوماني املاضياني يف محااوالت 
الزحف من منطقة املوسم بجيزان إىَل صحراء 
ميادي يف املنطقاة الحدو1ياة والتال مّكنات 
قوات الجيش واللجان الشادبية من التصّدي 

لجميدها.
ويف الساياق كشافت مصا1ُر إعالمية عن 
مرصع أََحااد قا1ة املرتزقاة امليدانيني املدعو 
اابر محمد أبو شوصاء َوثالثة من مراخقيه.
وبحساب املصاا1ر ذاتهاا أصياب املرتزق 
منصاور ثوابة املدني من قبال الُداْدَوان قائدا 
للواء 82 مشااة يف مدارك صحراء ميدي وقتل 
أََحااد أََقاِرباه املدعاو خائاز بن أحماد محمد 
ثوابه والذي يدد من أََحاد القا1ة الدساكريني 

للمرتزقة.

  -  خاص:

تدرََّض مرتزقُة الُداْدَوان السادو1ي 
األمريكل لواحدٍة من أكرِب اليسائر منذ 
بادء محاوالتهم التقاد  باتجاه بيحان 

وعسيالن بمحاخظة شبوة.
وأوضاح مصادٌر أن قاواِت الجيش 
واللجاان الشادبية تمّكنات مان كرس 
الُدااْدَوان  ملرتزقاة  زحاف  محاولاة 
وعنارص القاعدة عىل منطقة الصفراء 
باتجاه مديرية بيحان بشابوة، ُمشارياً 
إىَل أن أبطال الجيش واللجان الشادبية 
عقاب كارس الزحاف قاماوا بمالحقة 
املرتزقاة وتمكنوا من تطهاري عد1ٍ من 

املواقع.
مداارَك  وبداد  املصادر  وبحساب 
عنيفاٍة ساقط الدارشات مان القتىل 
والجرحاى مان املرتزقاة بأعادا1 لل 
األكارب مناذ بدئهام محااوالت التقد  
باتجاه بيحان وعسيالن، وينطبل ذلك 
عىل الدتا1 الدساكري التابع للمرتزقة 
والاذي تمكن أبطال الجياش واللجان 
الشادبية من تدمري عارشات الدبابات 

واملدرعات.
املرتزقاة  مجامياُع  خارت  وخيماا 

وعنارص القاعدة تمكنت قوات الجيش 
واللجاان الشادبية من االساتيالء عىل 
كميات كبرية من األسالحة املتوساطة 
واليفيفاة وصواريخ من طاراز “لو” 

إضاخًة لكميات كبرية من الذخائر.
وأوضح املصادر أن عملية التطهري 
التل قامت بها قاوات الجيش واللجان 

الشدبية كانت استباقيًة بدد مدلوماٍت 
عان ااتمااع ضام قياا1اِت املرتزقاة 
وقياا1اٍت من تنظيم القاعادة؛ بغرض 
تساليم مدينة عتل للقاعادة واتياذلا 
منطلقااً للُهُجاو  عىل مواقاع الجيش 
واللجان الشدبية يف عسيالن وبيحان.

مشاالَد  الحربال  اإلعاالُ   ووّزع 

مصاّورًة للدملياة أظهارت اانباً من 
قتاىل املرتزقاة يف مناطِل االشاتباكات 
وكذلاك اآللياات والدباباات التل ارى 
عرضات  كماا  وإحراقهاا،  تدمريلاا 
الصور األسالحة والذخائر التل استوىل 
عليها الجيش واللجان الشدبية وكانت 

بحوزة املرتزقة.

  -  خاص:
واَصَل الُع��ْدَواُن األمريكي الس�عودي 
َش���نَّ غارات�ه اإلجرامي�ة ع�ى ع�دد من 

املناطق واملحافظات ال�يَ�َم�نية.
وش�ن طريان الُع�ْدَوان، أمس األربعاء، 
ع�دداً م�ن الغ�ارات ع�ى محافظ�ة تع�ز 
يف  الس�تني  ش�ارع  إحداه�ن  اس�تهدفت 
الش�مال الغربي للمدينة واستهدفت غارة 
أخرى مدينة ذو باب، فيما استهدفت غارة 

ثالثة منطقة الضباب غرب املحافظة.
إىل ذلك ش�ن طريان الُع�ْدَوان األمريكي 
الس�عودي غارت�ني ع�ى منطقة س�كنية 
بمديرية بني مطر بمحافظة صنعاء خّلفت 

رعباً كبرياً يف نفوس األهايل.
وأوض�ح مص�در أمن�ي باملحافظة أن 
طريان الُع�ْدَوان األمريكي السعودي عاود 
أمس األربعاء اس�تهداف منطقة الصباحة 
بغارتني بعد أن ش�ن عليها أربع غارات يف 
الي�وم الس�ابق، ما أدى إىَل إح�داث أرضار 

بمنازل املواطنني وممتلكاتهم.
األمريك�ي  الُع��ْدَوان  ط�ريان  وكان 
السعودي قد ش�ن خالل اليومني املاضيني 
5 غ�ارات ع�ى مديري�ة ذو ب�اب وغارتني 
عى مديري�ة الوازعية جنوب غرب تعز و3 
غارات عى جرف اس�بيل يف مديرية ميفعة 

عنس بمحافظة ذمار.
كذلك ش�ن طريان الُع��ْدَوان األمريكي 
الس�عودي خالل اليومني عدداً من الغارات 
عى محافظة مأرب، حيث بلغ عدد الغارات 
التي ش�نها طريان الُع��ْدَوان عى مديرية 

رصواح 13 غارة.
فيم�ا ش�ن غارة ع�ى منطقة املناس�ح 
بمديري�ة ولد ربيع وغارت�ني عى مديريتي 
الوهيب�ة بمحافظة البيض�اء وغارتني عى 
بمحافظ�ة  واملصل�وب  املت�ون  مديريت�ي 

الجوف.
إىل ذلك قام ط�ريان الُع�ْدَوان األمريكي 
السعودي بإلقاء عدد من القنابل الضوئية 

يف سماء ميدي بمحافظة حجة.

  -  خاص:
أّكدت األنباُء أنه وبماروِر عا  عىل الُداْدَوان 
بدأت األلداُف املدلنة للتحالف السادو1ي تؤتل 
نتائَج عكسيًة، حيث تحول لدف إعا1ة حكومة 
الفاار لاا1ي إىَل السالطة إىَل سادل مان قبال 
وزراء تلاك الحكوماة للحصول عاىل اللجوء يف 
1ول أوروبياة بدد إ1راكهام أن الُداْدَوان لم يدد 

بإمكانه أن يحقَل لهم شيئاً.
وكشاف الكاتب الدربل عبدالبااري عطوان 
رئيل تحريار صحيفة رأي الياو  أن عد1اً من 
وزراء حكومة الفار لا1ي يساتنجدون »إليجا1 
ماالذات آمنة لهم يف أوروبا للجوء اليها والديش 
خيها«. وبحساب الكاتب، لام يقترص األمرُ عىل 
الاوزراء، بل وصل األمر لكيري من الشايصيات 

التل أيّدت الُداْدَوان وتقيم يف خنا1ق الرياض.
وبحسب عطوان، يدانل نزالء خنا1ق الرياض 
مان املمارساات واملدامالت التال يتلقونها من 

»كفيلهم السدو1ي«، عىل حد وصفه.
وحاول ذلاك قاال عطاوان يف مقاال نرشته 
الصحيفة التل يارأل تحريرلا: »صديل يمنل 
مقيم يف لندن، أكن له الكيريَ من املو1ة واالحرتا  
والتقدير، ومدروٌف بحكمته ومدارضته القوية 
للرئيل عيل عبدالله صالح والحوثيني مدا، قال 

يل إن عاد1اً كبارياً من الايَاَمانياني الذين لجأوا 
إىَل السادو1ية، ومان بينهام وزراء يف حكوماة 
لا1ي يستنجدون له إليجا1 مالذات آمنة لهم يف 
أوروباا للجوء إليها والديش خيها، بدد أن خقدوا 
األمل كلياً من الداو1ة إىَل بال1لم، وضاقوا ذرعاً 
ببدض املمارساات واملدامالت التل يوااهونها 
مان “كفيلهم” السادو1ي، ويؤكادون له أن ال 
ااواز السافر “الدبلومايس”، وال األماوال التل 
باتت يف حوزتهم أَْصبَاح لهما أَية قيمة، بدد أن 
تبلورت لديهم قناعة راساية باأن لذه الحرب 
باتت مفتوحاَة النهايات، وال منترص خيها، وأن 
السدو1ية لن تساتمر خيها طويال، ولل تبحث 
حاليااً عان ميارج، أَي ميرج، يوقاف نزيفها 
املا1ي والبرشي والسايايس؛ ألن امكانيات الحل 
السايايس باتات شابه مددومة، ولاذه األزمة 

ستفرخ ازمات وحروب عديدة«.
خلفياة  عاىل  مقالاه  عطاوان  وكتاب 
املظالارات التأرييية التل خراات بالداصمة 
صندااء بمناسابة مرور عاا  مان الصمو1 يف 
وااه الُدااْدَوان ُمشارياً إىَل أن الُدااْدَوان عاىل 
الايَاَماان اتيذ يف بدايته عناوين رنانة وساط 
ضجاة إعالمياة كبرية وبداد مرور عاا  يقول 
الكاتاب: »بدد عا ، ومن خالل ما شاالدنا من 
مظالرات، وما ملسناه من الدديد من االتصاالت 

واللقااءات ماع شايصيات يمنياة ومواطنني 
عا1ياني، يمكان القاول إن النجااح االكرب الذي 
حققته لاذه “الداصفة” حتاى اآلن لو زيا1ة 
كرالياة األغلبياة السااحقة مان الايَاَمانيني 
للجار السدو1ي الشامايل، وخلل ثأرات وندرات 
انتقامية ضده ربما تطاول وتمتد ليالثة أايال 

قا1مة عىل األقل«.
وساير عطاوان يف مقالاه من الفاار لا1ي 
وعاصفاة الحاز  عاىل حد ساواء وخيماا تبث 
قناة املسارية املظالرات الضيمة التل خرات 
يف الساتني والسابدني السابت املاايض يقاول 
الكاتاب: »بدد عا ، ومن خالل ما شاالدنا من 
مظالرات، وما ملسناه من الدديد من االتصاالت 
واللقااءات ماع شايصيات يمنياة ومواطنني 
عا1ياني، يمكان القاول إن النجااح األكرب الذي 
حققتاه لاذه »الداصفة« حتاى اآلن لو زيا1ة 
كرالياة األغلبياة السااحقة مان الايَاَمانيني 
للجار السدو1ي الشامايل، وخلل ثارات وندرات 
انتقامية ضده ربما تطاول وتمتد ليالثة أايال 

قا1مة عىل األقل«.
وشاهدت الداصماُة صنداء السابت املايض 
مسارية امالريياة لال األكارب يف تأرييهاا 
الشادب  بمناسابة مارور عاا  مان صماو1 

الايَاَمانل يف واه الُداْدَوان.

أكثر من 130 قتياًل من املرتزقة بينهم قياداٌت عسكرية حصيلة زحوفات 4 أيام على صحراء ميدي 

إستعادُة مواقَع يف الصفراء بشبوة ومحرقة للمرتزقة وآلياتهم

)حكومة( الفار هادي تشعر بهزيمة )العاصفة( 
ووزراؤه يبحثون عن اللجوء يف أوروبا

 منصور ثوابة جابر محمد أبو شوصاء

مصرع العشرات من املرتزقة 
بقصٍف صاروخي لتجمعاتهم يف 
مثلث األحيوق والقرية الجنوبية 

بذباب يف محافظة تعز
  -  تعز:

لقال عد1ٌ مان مرتزقة الُدااْدَوان األمريكل السادو1ي يو  
أماٍل األربداء 30 مارل، مرصعهام وأصيب آخرون يف قصف 
صاروخال لقوات الجياش واللجان اساتهدف تجمداا لهم يف 

القرية الجنوبية لذوباب.
وأكاد مصادر عساكري يف ترصيٍح لاه لصدى املسارية: أن 
الصوارياَخ التال أطلقتها القاوة الصاروخياة التابدة الجيش 
واللجان الشادبية أصابت ألداخها بدقٍة عاليٍة، وأسافرت عن 

مرصع عد1 من املرتزقة وتدمري عد1 من آلياتهم.
ويف ابهاة الوازعية األحيوق، أكدت املصا1ر الدساكرية، أن 
القاوة الصاروخياة للجيش واللجان الشادبية أطلقت صلياٍت 
من صواريخ الكاتيوشا عىل تجمداٍت ملرتزقة الُداْدَوان يف ميلث 

األحيوق.
وأضاخات املصاا1ر أن الصوارياَخ أصابت مواقاَع املرتزقة 
بدقة، وأسافرت عان وقوع عاد1ٍ منهم ما بني قتياٍل واريح، 

وتدمرٍي كيل لبدض آلياتهم الدسكرية.

�صل�صلة غارات على تعز و�صنعاء وماأرب والبي�صاء

طريان الُعـْدَوان األمريكي السعودي يلقي قنابل 
ضوئية يف مديرية ميدي بمحافظة حجة
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  - حسين الجنيد:
أياٌ  قاتمٌة تكتنُف مستقبَل الُحْكِم يف السُداْو1يّة، خدىل 
الرغام من اإلاراءات والقرارات التال اتيذلا امللُك الحايل، 
سالمان بن عبدالدزيز، عاىل مداِر الداا  األول من حكمِة 
للمملكة؛ لتيبيَت انتقال السالطة بشاكٍل سالل وإ1خال 
ايال األحفا1 ألول مارة إَِلاى مناصاب ويل الدهد وويل ويل 
الدهد، يبدو أنها لم تكن كاخيًة كل تساتقرَّ األَْوَضااع كما 
كان يرااو ويصبو إليه، خاإلااراءاُت التل وصفها بدض 
أخرا1 األرسة املالكة با”االنقالب” عىل وصية امللك السابل، 
عبدالله بن عبدالدزيز، من ترتيبات انتقال الحكم من بدده 
ومان ايال األبناء لجيل األحفاا1 من آل سادو1، قد أّكدت 
أن مساألَة اساتقرار الحكام وتواتره يف اململكاة لن تكوَن 

بسهولٍة كما سارت يف عهو1لا السابقة.
ومن خاالل قاراءة األحاداث إبّان وخااة امللك الساابل 
عبدالله، بنحو أربدة سانوات، نستشفُّ أن التغيرياِت التل 
طرأت عىل الدائلة الساُداْو1يّة، يف مجملهاا متدلقٌة بآلية 
الحكم يف اململكة والتل تنتمل للدصور الُوسطى من حيث 

النَمط والشكل. 
وشّكل اإلرصاُر عىل انتقال الحكم من ايل األبناء الذين 
كانوا يمررون السالطة خيما بينهم من أخ إَِلاى أخ، إَِلاى 
ايال األحفاا1 واحتمالية ختح باب التورياث املبارش من 
األب إَِلاى ابنه كما لو متداَرٌف عليه يف الدديِد من أنظمة 
الحكم امللكية الكالسايكية، طاحونة الرصاع الدائر 1اخل 
أروقة األرسة املالكة يف أواخر سانوات حكم امللك عبدالله، 
الذي أرا1 وسدى بشكٍل غري مبارش لوضِع نجِله يف مسار 
الوصول للدرش، وخقاً البتداع ااراءاٍت ومناصب اديدٍة، 
وتغيرياٍت الهادف منها حرص مراكز القوى 1اخل الدائلة 
يف انااح ابنه متدب واسارتضاء أخيه سالمان بمنصب 
ويل الدهد، واساتحداث منصب ويل ويل الدهد، وتديني ذي 
الحّظ والطُّماوح القليل، مقرن بن الدزيز خيه، وتحصني 
لذه القرارات لضمان اساتمرارلا بدد وخاته، عىل اعتبار 
أن واو1 سالمان يف الحكم سايصبح أمر مؤقت بسابّب 
عوامل السان واالعتالل الصحل، وبقاء مقرن يف منصب 
ويل الدهد مساتقبالً سيضمن منصب ويل ويل الدهد لنجله 

متدب. 

شراراُت الصراع األوىل
وعاىل ما يبدو أن سالماَن باساتدجاله يف إاراء عملية 
التغياري ملنهجية انتقال الحكم، لم يدرك أنه بهذه القرارات 
قد رّشع أبواَب الرصاع 1اخل األرسة املالكة يف الجيل اليانل 
املتدطشاني للسالطة، خقراُر تديينه ملحمد بان نايف ولياً 
للدهاد بدالً عن األمري مقرن لتساهيل عملياة تديني نجله 

محمد بن سالمان ويل الدهد اليانل؛ ليتسانى له خيما بدد 
َعاْزل محماد بن نايف بقارار، بدد أن يكاون أخرا1 األرسة 
املالكة قد ساّلموا بشاكٍل مطلال لدملية االنتقاال الجديد 

للسلطة.
ه  غاري أن محماد بن ناياف يدرك اليااً ما يحيُكاه عمُّ
امللاك، خبحَساِب الترسيباات التال تداولتهاا الكياري مان 
الصحف الغربية، والتل تؤكُد أن بن نايف يدد الددة ويدقد 
التحالفات مع بدض أبناء عمومته، الناقمني عىل سالمان 
وعاىل نجله املرالل املتهور، ملوااهة أية محاولٍة سايقو  
بهاا امللك لتديني نجله خلفاً له وعىل رأساهم األمري متدب 

نجل امللك السابل عبدالله قائد الحرل الوطنل.
وإذا طالدنا طموَح األمري الشاب محمد بن سلمان الذي 
اتضح الياً خالل الفرتة الساابقة أنه بال حدو1، خفل أقّل 
من عا  تدّرج من مسااعٍد لوالده إبّان تويل األخري منصب 
والياة الدهد أثناء حكم امللك الساابل عبدالله، انتقاالً إَِلاى 
رئيل 1يوان ملكل، خوزير 1خاع، خويل ويل الدهد، لذا يي 
أن لذا الطموَح املصاحب له إاراءات إثبات واو1 وتحقل 
ذاتل عىل رأساها الُداْدَوان عىل الايَاَمان، ليل له ساقف 
ساوى عرش اململكة، الذي سايكوُن من الساهل الوصول 
إلياه أثناء خرتة حكم أبيه، 1وَن االنتظار لسانواٍت طويلٍة، 
إِذَا ما توىل الحكام ويل الدهد الحايل محمد بن نايف، عالوًة 
عىل ذلك إِذَا لم يُقم امللك القا1  محمد بن نايف إعفاءه من 
منصاب والية الدهد واإلطاحة به، كما خدل لو عن طريل 

والده لإلطاحة بمقرن ومتدب.
ومرااداًة ملا سابل يتضح أن ترقاب وتحالفات محمد 
بن نايف، إضاخًة إَِلاى طموح محمد بن سالمان وإرصاره 
عاىل الوصول لدرش اململكة يف عهد أبيه، تدد ألم الدوامل 
الرئيساة يف إشادال لاذا الارصاع الدائار خلاف كواليل 
قارص اليمامة، مما يجدل مساألة املوااهاة بني األانحة 
املتصارعة عىل اعتالء عرش اململكة أمراً ال محالة واقداً.

املشهد القادم والسيناريوهات املحتملة
وباختصااٍر لقراءة املشاهد الحاايل يمكنناا القول: إن 
آل سادو1 يديشاون رصاعهم الداخيل األَْكرَب منذ تأسيل 
ات التقديارات باا »انقاالب« وشايك  اململكاة، وإذا صحَّ
لإلطاحاة بامللك سالمان نظراً لحالته الصحياة املتدلورة 
التال أثبتت التقاريار الطبية املرسبة منذ أيا  بحساب ما 
نرشته صحيفة »السفري اللبنانية« أنه مصاب با ”الَدتَاِه 

الوعائل”.
حيث يشاري تقرير »السافري«، إَِلااى أن “امللف الطبل 
للملك سالمان يؤكد أنه لن يكاون قا1راً خالل عاٍ  ونصف 
من اآلن، بسابب تدلور حالته الذلنياة وقدراته الفكرية، 
عاىل اتياذ أي قرار سايايس من تلقاء نفساه، ولن يكون 

بوسده قريبا، حتى أن يتواصل مع محيطه االاتماعل”.
خإنَّ لذا االنقالَب الوشيك يدنل، عملياً، انقساماً علنيّاً، 
ساينتهل بتماّر1 أَحد األانحة يف األرسة املالكة، وسايقو1 
باملحصلة إَِلاى رصاٍع يف القوات املسالحة امُلقّسمة بحسب 

الوالءات.
وحتى تكاوَن الرؤية بشاكٍل أعمال وأ1ّق ينبغل علينا 
طرح كاخة السايناريولات املحتملة للمشاهد القا1 ، من 
خاالل عمل إساقاط تأرييل ملراحل مشاابهٍة ماّرت بها 
اململكة، أول لذه السايناريولات أن يتم عزل امللك سلمان 
عىل غرار النموذج الذي تم بواسطته عزُل امللك سدو1 عا  
ل196  بتدااون و1عم امُلَؤّسساة الدينية الناخاذة، وثانل 
لاذه السايناريولات أن يتم اإلبقاء عليه ملاكاً »صورياً« 
عىل غارار النموذج الذي تم بواساطته ساحب صالحيات 

امللك خالد.
ع سايمون لندرسون  وخالخاً لتلك السيناريولات، توقَّ
يف مقاٍل له بدنوان »الشقاق امللكل يف بيت آل سدو1«، نرشه 
»مدهد واشنطن لسياسات الرشق األ1نى«، سيناريولات 
ممكناة الحدوث يف املساتقبل القريب، لداّل أبرزلا »قيا  
امللك سالمان بدزل األمري محمد بن نايف من منصبه كويل 
للدهاد وتديني األمري محمد بن سالمان مكاناه«، ولو ما 
سايؤ1ي »إىل موااهة عساكرية بني الجيش الساُداْو1ّي، 
تحت قيا1ة محمد بن سالمان، والقوات شابه الدسكرية 
الكبارية التابدة لاوزارة الداخلياة تحت قياا1ة محمد بن 
ناياف، وربما يتّم 1عم لذا األخري من قبل الحرل الوطنل 

السُداْو1ّي، الذي يقو1ه األمري متدب بن َعبدالله«.
مان اهتهاا الا»إندبندنات« الربيطانية لفتات، يف أَحد 
تقاريرلاا التال نُارِشت يف وقات ساابٍل، نقاالً عان أمري 
ساُداْو1ّي رخض اإلخصاح عنه اسمه، إَِلاى أنَّ 8 من أصل 
12 باقني عىل قيد الحياة من أبناء امُلَؤّسال َعبدالدزيز آل 
سادو1، يدعمون خطاوة إطاحة امللك سالمان، وتنصيب 

شقيقه أحمد مكانه.
وقال األماريُ للصحيفاة الربيطانياة إنَّ غالبياة راال 
الدين الناخذين يف البال1، يسااندون »انقالب القرص« لطر1 
امللاك الحايل، وتيبيت أحمد بان َعبدالدزيز مكانه، موضحاً 
أنَّ »الدلمااء ورااال الديان يفّضلون األماري أحمد، ليل 

اميدهم، ولكن 75 يف املئة منهم«.
ومداروٌف أنَّ أيَّ 1عام من قبَال راال الديان الناخذين 
سيكون أمراً حيوياً ألّي تغيري يف اململكة؛ ألنَّ باستطاعتهم 
إضفاء الرشعية الدينية، وتالياً السياسية عىل القيا1ة، ويف 
حال حصول الصدا  الدساكري بني األانحة 1اخل األرسة 
املالكاة ماع تدخل القاوات املسالحة املنقسامة الوالءات 
وخال ارتباطاتها وتأييدلا ألانحة الرصاع، خهذا سايدخع 
بامُلَؤّسساات الدينية الساتجالب القوى املتطرخة املسلحة 
باملنطقة لدعم الجناح الذي ترغب بوصوله لدرش اململكة، 

وكل تلك االحتماالت تؤ1ي إَِلاى نتيجٍة حتمية ولل انهيار 
اململكة كلياً. 

خطاُب السيد ومؤشراُت القراءة العميقة 
ماا يهم الشادَب الايَاَمانل من متابدة املشاهد القا1  
الذي ساتؤول إلياه األماور 1اخال اململكة، لاو تداعياُت 
لذا الارصاع عىل ملف الُداْدَوان الذي تشانه الساُداْو1يّة 
عاىل الايَاَماان، حياث سيشاكل الدامل األبارز واأللم يف 
توقاف لذا الُداْدَوان، ولذا ما أشاار إليه السايد القائد يف 
خطابه األخري بمناسبة مرور عا  عىل الُداْدَوان األَمريكل 
السُداْو1ّي عىل الايَاَمان، بشكٍل مبّطن لم يدركه الغالبية 

من متابدل خطابه.
خجمياُع املتابدني ليطاب السايد القائد مان املراقبني 
واملحللاني خلصوا أنه خطاُب تهدئاٍة، ال خطاباً تصديدياً، 
ُمستشّفني ذلك من 1عوته للنظا  السُداْو1ّي بالُددوِل عن 
ُعاْدَواناه وكاّف ارائِمه عن الشادب الايَاَمانل، والدو1ة 

ة الدربية واإلْساااَلمية. إَِلاى حضن األُمَّ
خمن واهة نظري كتحليٍل ليطاب السايد القائد وخل 
مدطياات الوضع الساُداْو1ّي عىل الصدياد الداخيل وما 
تشاهُده سااحة النظا  من رصاٍع شاديد عىل السالطة، 
أن السايَد القائد قارئٌ بالشاكل الدميل ومدرٌك بالشكل 
املطلال لتلاك املدطياات واملساتجدات، وقا  مان خالل 
1عوته للنظا  الساُداْو1ّي بتلك الطريقة، بتوايه رسالٍة 
لم يدرك خحوالا سوى النظا  السُداْو1ّي نفسه واإل1ارة 
األَمريكية خقط، لهذا أشاار يف 1عوته للنظا  الساُداْو1ّي 
عن ادوى اساتمراِر ارتباطه بااإل1ارة األَمريكية، ملمحاً 
أن ما يديشاونه اآلن من انهيار ما لاو إال نتيجة نومهم 
مع الشايطان األَْكارَب، وانصياعهم لألوامار األَمريكية يف 
تحقيل مصالحها التل كانت عىل حسااِب 1ولتهم و1ول 
املنطقة، وذلك بحساب اعرتاخات »روبارت باير« ضابط 
االساتيبارات املركزياة األَمريكياة الذي خاد  ملدة واحد 
وعرشين عاماً وبشاكل رئييس كضابط ميدانل يف الرشق 
األوساط، وذلك يف مذكراته حيث قال: »السُداْو1يّة اليو  
لل كتلة من الفوىض التل صندنالا نحن، نحن ادلنالا 
اليازان اليااص بتيزيان احتياطياتناا النفطية، نحن 
انيناا خوائد إمادا1ٍ ثابٍت من النفط َوبأسادار ميفضة، 
َونحن من أمساكنا بكل 1والر أتى من النفط السُداْو1ّي، 
َونحن من علمنا الساُداْو1ينّي أن يكونوا نظاماً بال أخالق 

وال ضمري«.
لهاذا كانات 1عاوُة السايد القائاد يف خطاباه للنظاا  
الساُداْو1ّي بالدادول عان ُعاْدَوانهم عاىل الايَاَمان وخك 
ارتباطهام بالشايطان األَمريكل بمياباة منحهم الفرصة 
لليالص من االنهياِر الذي يوشُك أن يُحلَّ بهم ومن النهاية 

الشنيدة التل تنتظُرلم يف القريب الداال.

تحليل

نتائُج صراعات األجنحة وإفرازات النوم مع الشيطان

النهاية احلتمية لـ اآل �صعود
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الـَيـَمـن وسوريا.. 
اْنتَصـارات تحشر النظام السُعـودّي يف الزاوية

  - إبراهيم السراجي:
عىل َمَدى خمساة أعوا  يف سوريا وعا  يف 
الايَاَمان كشفت األنظمة املرتبطة باملرشوع 
األَمريكل يف املنطقة عىل رأساها )السُداو1يّة 
وتركياا وقطار( أنها حني تضاع يدلا وتلقل 
بيقلهاا يف شاؤون الادول األُْخاااَرى ينتهال 
املطاف بتلك البلدان عىل توسع نفوذ ومناطل 
سايطرة 1اعاش والقاعادة ولاذا التماد1 ال 
ينحرص يف تلاك البلدان وحدلا بال تتيذ منه 
القاعدة و1اعاش منطلقاً لدملياتها اإلرلابية 
التل تطاال الادول الدربية األُْخاااَرى ومنها 

إَلاى الدول األوروبية.

الغربيون  الباحياون واملحللاون  يتساابل 
يف املنابار اإلعالمياة عاىل تقديام قراءاتهام 
وتحليالتهام التال تتفال يف مدظمهاا عاىل 
أن انْتَصااارات الجياش الساوري مؤخاراً يف 
موااهة 1اعش والصمو1 الاذي أبداه الجيش 
اْدابية، عىل مدى الدا  املايض أَْو  واللجان الشَّ
ما يسامونه )خشال عاصفة الحز (، كاللما 
ساالم برتااع املرشوع السُداو1ّي وتحميله 
مساؤولية سايطرة الجماعات اإلرلابية عىل 
انوب الايَاَمان الذي تزامن مع 1خول قوات 

الغزو يف يوليو املايض. 
وكالاة خرانل برل يف تقريار لها حاولت 
تقييام الحملاة الدساكرية الساُداو1يّة عىل 
الايَاَماان بدد مرور عاا  ونقلت عن محللني 
ااْدابية  قولهام إن قوات الجيش واللجان الشَّ
أَْو كماا وصفولام با«املتمر1يان« ومنذ بدء 
التحالاف  التال شانها  الجوياة،  الرضباات 
الساُداو1ّي يف 26 مارل املاايض، تمكنوا من 
املوااهاة رغم محدو1ية قدراتهم الدساكرية 
باملقابال يَاااَرون أن »حكوماة الفار لا1ي« 
كشافت عان ضدفهاا وعجزلاا عان خرض 
نفوذلا يف املناطل التل سايطر عليها تحالف 
الُدااْدَوان يف الجناوب يف ظال تنامال نفاوذ 

القاعدة و1اعش.  
صحيفاة الغار1ياان الربيطانياة نارشت 
تقريراً يضع الدالم أما  خشال سُداو1ّي بدد 
عا  من الُدااْدَوان عىل الايَاَماان مدتربة أن 
الحملة السُداو1يّة )حرب عبيية( أ1َّت لسفك 
1مااِء املدنياني وزا1ت الطاني بلاة يف ااناب 
اإلرلااب يف إَشااارة لتمد1 سايطرة القاعدة 

و1اعش يف الايَاَمان. 
املفاوضاات  أن  الصحيفاة  واعتاربت 
السياساية القا1ماة إذا كتاب لهاا النجااح 
ساتميل ميراااً للساُداو1يّة، بداد خشالها 
عساكرياً، »من الرصاع الذي تسابب بالفشل 
يف مكاخحة اإلرلاب، خضالً عن زيا1ة توسده، 
ووضاع الباال1 الفقارية بالفدال عاىل شافا 

مجاعة واسدة النطاق«. 
وتارى الصحيفة ان الُداْدَوان الساُداو1ّي 
عاىل الايَاَماان ادلت %80  من الساكان يف 
الايَاَماان بحاااة إَلاى املسااعدات إَضااَخة 
إَلاى » مقتل نحو 00ل6 شيص، نصفهم من 
املدنيني وإصاباة 30000 وترشيد 2.5 مليون 

نسمة، وخقاً لألمم املتحدة«. 
وتطرق تقريُر الغار1ياان الربيطانية إَلاى 
نقطة مهماة حول الهادف املدلان للُداْدَوان 
املتميال بإَعاا1َة الفاار لاا1ي إَلااى الحكم، 

مدتربة أن ذلك لم يتحقل.
وتصاف الصحيفاة الربيطانياة الُداْدَوان 
بأناه »مغامارة ساُداو1يّة طائشاة« ادال 
سياساياً  ثمنااً  يدخاع  الساُداو1ّي  النظاا  
و1بلوماساياً بالظااً نتيجاة تلاك املغامارة 
مدتربة أن خشل »عاصفة الحز « السُداو1يّة 
حاول األضواء إَلاى ساجلها الاذي يرثى له يف 

مجال حقوق اإلنَْساان«. 
ويمكن القول إن النظا  الساُداو1ّي الذي 

حصل عىل 1عم عسكري مبارش وغري مبارش 
مان الواليات املتحادة أوالً وبريطانيا ثانياً إالَّ 
أنه وخيما تدرل األخرية مسألة انسحابها من 
االتحاا1 األوروبل َخاإن 1ول االتحا1 األوروبل 
كانت لهاا مواقف قوية منذ بداياة الُداْدَوان 
واستشدرت خطر اإلرلاب الذي يغذيه الفكر 
الولابل ويمولاه النظا  الساُداو1ّي، خميالً 
ويف 1يسامرب املايض وصف تقرير للميابرات 
األملانية السياساة السُداو1يّة باملتهورة ومن 

شأنها أن تزعزع االستقرار.
وحذََّر تقريُر امليابارات األملانية يف تحليلِه 
عان أَْوَضاااع املنطقاة مان الادور املزعزع 
لالساتقرار يف الدالم الدربل للمملكة الدربية 

السُداو1يّة.
واااء يف تقريٍر تحليايلٍّ ألَْوَضااع املنطقة 
قدمه اهاز االستيبارات األملانل )بل إن 1ي( 
»أن سياساة الدبلوماساية الحاذرة ألعضاء 
تام اساتبدالها  القدمااء  الحاكماة  الدائلاة 

بسياسة تدخل مترسعة واندخاعية«. 
ويف 1يسامرب املاايض أَيْاضااً وااه نائب 
املستشارة األملانية زيجمار اابرييل تحذيرياً 
شاديد اللهجة للساُداو1يّة يحذرلا من 1عم 
وتمويل التطرف الولابال يف أملانيا مدترباً أن 
الولابية لل املسؤولة عن خكر تنظيم 1اعش 

اإلرلابل. 
خالَل عاا  الُداْدَوان رصادت عدة مواقف 
لاوزراء ونواب مان الادول األوربياة ترى أن 
الساُداو1يّة تميال تهديداً لالساتقرار واألمن 
الداملال وكان شاهر خربايار املايض شاالداً 
عىل قرار اتياذه الربملان األوروبال باإلاماع 
يدعاو 1ول االتحاا1 األوروبال لحظار تزويد 
السُداو1يّة باألسالحة والذي نص عىل 1عوة 
لادول أوروباا، »إَلااى وقاف خاوري لجميع 
عمليات نقل األسالحة أَْو غريلا من أشاكال 
الدعم الدسكري للمملكة الدربية السُداو1يّة 
ورشكائها يف التحالف التل يمكن أن تستيدَ  
انتهااكات  ارتاكاب  تساهيل  أَْو  الرتاكاب 

خطرية للقاناون الدويل لحقوق اإلنَْسااان يف 
الايَاَماان«، وبناى الربملاان األوروبال قراره 
عاىل عادة مدطيات منهاا إَلاى وقاف خوري 
لجميع عملياات نقل األسالحة أَْو غريلا من 
أشاكال الدعم الدسكري للمملكة السُداو1يّة 
ورشكائها يف التحالف التل يمكن أن تستيدَ  
الرتكاب أَْو تساهيل ارتكاب انتهاكات خطرية 
للقانون الدويل لحقوق اإلنَْساان يف الايَاَمان.
إْاَمااالً يمكن القول إن النظاَ  السُداو1يَّ 
بإارامه ورعايته لإلرلاب الذي رضب أوروبا 
ومرشوعاه الذي خشال بالايَاَماان اميدها 
وليسات ساوريا  1وليااً  ساالمت يف عزلاه 
بمناأًى عن ذلاك حيث حقل الجياش الدربل 
السوري انْتَصااراً ساحقاً وسيطر عىل مدينة 
تدمار التأرييية يف مدركة تكباد خيها تنظيم 
1اعش لزيماة مدوية وخارس أَْكيَر من 500 
مان عنارصه، حياث نالات الدملياة مباركة 
1ولياة كبارية حارشت الساُداو1يّة يف زاوية 
ضيقاة وكذلاك التحالاف الادويل الذي خشال 
خالل سانوات من القصاف املتواصل يف انهاء 
سيطرة 1اعش عىل أازاء من الدراق وسوريا 
خيما خدلها الجيُش السوري بمساندة روسية 

خالل ثالثة أسابيع. 
ومقابال ُكّل خطاوة تنجاُح خيها ساوريا 
األَمرياكان  خرضهاا  التال  عزلتهاا  بكارس 
والنظا  الساُداو1ّي تتحول ُكلُّ خطوة لدزلة 
للساُداو1يّة وتراااع نفوذلاا، حياث تلقى 
النظاُ  الساُداو1ّي رضبة 1بلوماسية عربية 
أمال األول تميلات بزياارة وزيار الياراية 
الساوري وليد املدلم للداصام الجزائر بدعوة 

من نظريه الجزائري.
واعتربت صحيفة رأي اليو  يف اختتاحيتها 
أن »توقيات اساتقبال املدلم وخرش الساجا1 
االحمار له يف الجزائر، يأتال عىل 1راة كبرية 
مان األََلميَّة، خقاد ااء وصولاه بدد تحقيل 
قاوات الجيش الدربل الساوري انجاازاً كبرياً 
باساتدا1ة مديناة تدمار األثرية مان تنظيم 

1اعش واحتفال 1ول عديدة يف املنطقة وأوروبا 
بهذا االنجاز، و1خول األزمة الساورية عامها 
الساا1ل، والنظا  ما زال يف السلطة، ويز1ا1 
قوة وثقة، وعد  نجاح »عاصفة الحز « التل 
شانها التحالف« بقيا1ة السُداو1يّة يف خرض 
االستساال  عىل حلفاء ساورية املفرتضني يف 

الايَاَمان«. 
ويضع مدهد »اتالنتك« للدراساات تفسرياً 
وصفاه  ملاا  الساُداو1ّي  النظاا   النصيااع 
الحوثياني«؛  ماع  الساُداو1ينّي  »محا1ثاات 
باعتباار ذلاك نااماً عن خشالها الدساكري 
والضغوطاات التال تدرضات لها مان األمم 
ارائمهاا  بيصاوص  وأوروباا  املتحادة 

ومسالمتها يف نرش اإلرلاب بالايَاَمان.
يف  مقاره  مان  اتالنتاك  مدهاد  ويقاول 
واشنطن أنه وإىل اانب ما سبل لناك 1واخع 
اْقتَصاا1ية ادلت النظا  الساُداو1ّي يسدى 
إلنهاء الحرب، حيث يشاري إلعالن السُداو1ّي 
ساديها للقرض األول لهاا منذ أَْكيَار من 10 
سنوات للحصول عىل نحو 10 مليارات 1والر. 
مدتارباً أن النظاا  الساُداو1ّي وقع يف ورطة 
اْقتَصاا1ياة خهم من خاللها أن موار1ه يمكن 

أن تنتهَل. 
أخريا حظيت املسارية التأرييية للشادب 
الايَاَمانل السبت املايض بمناسبة مرور عا  
من الصمو1 يف واه الُداْدَوان بتغطية إعالمية 
غري مسابوقة يف وساائل اإلعال  الغربية التل 
رأت ان الجمالاري التال خراات بالداصمة 
صنداء تناوئ الُداْدَوان ادلت الرؤية واضحة 
أن السُداو1يّة لن تتمكن من 1خول الداصمة 

وبالتايل لم يدد لديها ما تحققه يف حربها.
 

املصا1ر:
- وكالة خرانل برل الدولية-باريل

- موقع الوقت-بريوت
- صحيفة رأي اليو -لندن

- موقع روسيا اليو -موسكو

الخليج يختلق 
سردية )النصر( 

إلنهاء الحرب
لقمان عبداهلل

يح�ار املرء يف طبيع�ة املعاي�ري واملقاييس 
التي يعتمدها مستشار وزير الدفاع السعودي 
واملتحدث باس�م العدوان أحمد عس�ريي، حني 
%90 م�ن األرايض  يك�رر الحدي�ث ع�ن أن 
اليمنية أصبحت »محررة« وجرى تسليمها إىل 
سلطة »الرشعية«. فمنذ اإلعالن عن املفاوضات 
التي جرت عى الحدود بني حركة »أنصار الله« 
والس�عودية وأفضت إىل تهدئة حدودية، انربت 
الدعاي�ة الخليجي�ة لإلعالن ع�ن »االنتصار«. 
عناوي�ن  الخليجي�ة  الصح�ف  وتص�درت 
عريض�ة ع�ن »استس�الم الجي�ش واللج�ان 
الش�عبية« ورفعه�م »الراية البيض�اء«، مثلما 
عنونت صحيفة »الرشق األوس�ط«. واس�تُغلت 
الس�يايس  التوجي�ه  يف  الح�دود  مفاوض�ات 
واإلعالمي يف اتخاذها سّلماً للنزول عن الشجرة 

التي صعدت إليها دول الخليج يف اليمن.
ذل�ك بالرغم من أن م�ا حصل بني »أنصار 
الله« والرياض »ش�كيلّ« ومج�رد تهيئة لوقف 
العدوان الش�امل، ولم يتطّرق لجوهر القضايا 
ب�ني الطرفني، كما أن ما عرضه املبعوث الدويل 
يف اليمن اسماعيل ولد الشيخ يف زيارته األخرية 
إىل صنع�اء ع�ن ب�دء مفاوض�ات جدي�دة، ال 

يختلف عن عروضه يف املرات السابقة.
املراق�ب للمش�هد، يتفه�م حاج�ة ح�كام 
صوابي�ة  تؤك�د  رسديّ�ة  الخت�الق  الخلي�ج 
مش�اركتهم يف »عاصف�ة الحزم«. عى س�بيل 
املثال، ق�ال وزير الدول�ة اإلماراتي للش�ؤون 
الخارجية أن�ور قرقاش إن »الحوثيني وصالح 
وعس�كرياً،  سياس�ياً  محارصي�ن  أصبح�وا 
وإن رقع�ة س�يطرتهم تتض�اءل«، مؤك�داً أن 
الصعب�ة  والتضاري�س  الجب�ال  »أس�طورة 
تفكك�ت« وهنا يصب�ح واجباً الس�ؤال عن أي 
جب�ال وتضاريس يتح�دث قرقاش، يف وقت ال 
تج�رؤ فيه القوات اإلماراتي�ة عى الخروج من 

مقّرها يف الربيقة يف عدن.

وبنظرة رسيعة إىل التوزع العس�كري عى 
الخريطة اليمني�ة، يمكن مالحظة أن محافظة 
حرضم�وت الت�ي تمث�ل ثل�ث مس�احة اليمن 
)191 أل�ف كلم(، يس�يطر عليه�ا »القاعدة« 
ويتخذ من مدينة امل�كال مقراً له لعموم اليمن. 
إىل جان�ب س�يطرته خ�الل األش�هر األخ�رية 
عى محافظت�ي أبني ولح�ج بالكامل، ومعظم 

الساحل الجنوبي.
أما الشمال الذي يضم 17 محافظة، ويضّم 
الكثاف�ة الس�كانية األك�رب، فيس�يطر الجيش 
و»اللج�ان« ع�ى 13 محافظة كامل�ة منه. أما 
محافظ�ات تع�ز وم�أرب والج�وف فتت�وزع 

السيطرة فيها بني األطراف.
يواص�ل  الس�يايس،  املس�توى  وع�ى 
»التحال�ف« خس�ارته، إذ إن موق�ف ال�رأي 
الع�ام العرب�ي والدويل وكثري م�ن دول العالم 
تغ�رّي إزاء العدوان. وتش�هد بيان�ات منظمات 
حقوق االنس�ان ومنظم�ة العف�و الدولية عى 
هذا التح�ول، إذ باتت تتهم بصورة مس�تمرة 
الس�لطات الس�عودية بارت�كاب جرائم حرب 
رشكات  إن  حت�ى  اليمن�ي.  الش�عب  بح�ق 
العالق�ات العام�ة الت�ي كانت تتق�اىض املال 
الس�عودي مقاب�ل تلمي�ع ص�ورة الري�اض، 
أصبحت تش�عر ب�»العار« م�ن فعلتها، مثلما 
حصل م�ع رشكة »كورفيس«، إحدى الرشكات 
املتفرع�ة من مجموع�ة »بابليس�يز« وهي من 
أك�رب رشكات الدعاي�ة واإلع�الن العاملية، التي 

تعمل مع السعودية منذ عرش سنوات. 
أما اإلع�الم ومراك�ز الدراس�ات واالبحاث 
العاملي�ة، فتتعاطى مع الش�أن اليمني، وكأنها 
اس�تفاقت م�ن غفلته�ا وص�ارت تتل�و »فعل 
الندامة« ج�راء وقوعها يف فخ التضليل. وبدأت 
ه�ذه الوس�ائل تن�رش تقاري�ر ض�د الح�رب 
الس�عودية، م�ا مثّ�ل ضغط�اً ع�ى املنظمات 
الدولي�ة، وأدى إىل توصي�ة الربمل�ان األوروبي 
بحظ�ر تصدي�ر الس�الح إىل الري�اض، وحّث 
أوساط سياس�ية وحقوقية يف الغرب عى رفع 
الص�وت ضد انتهاكات الرياض يف اليمن وضد 

الدعم الغربي للحرب.

 *جريدة األخبار-بيروت )بتصرف(

يشهد مشروُع اإلرهاب )السُعـودّي القطري التركي(، ممثاًل بالجماعات اإلرهابية )داعش والقاعدة وتفرعاتهما(، تراجعًا 
ـْعـبية في الـَيـَمـن واْنتَصـارات الجيش العربي السوري في وقت لسعت  ملحوظًا ساهم في ذلك ثبات الجيش واللجان الشَّ

نيران اإلرهاب القارة العجوز وآخرها التفجيرات االنتحارية التي ضربت عاصمة االتحاد األوروبي بروكسل قبل أيام. 
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  - رشيد الحداد:
تسبّب الحصاُر الربيُّ والجوي والبحري بمداناة 
إنَْسااانية كاربى ال تازال تداعياتهاا عاىل ميتلف 
اواناب الحيااة قائماة حتى الياو  ابتاداًء بأزمة 
الدالقاني يف مطارات الدالم ومن ثم أْزَماة الدالقني 
يف املناخاِذ الربية الذيان يتدرضون لالبتازاز املايل يف 
منفاذ الو1يدة الربي، يضاف إَلااى مداناة املواطن 
الايَاَمانال من ااراء أْزَمااة املشاتقات النفطية 
ومناع الدادو تدخل امادا1ات الغذاء، مماا نتج عن 
تر1ى األَْوَضااع اإلنَْسااانية باإلَضااَخاة إَلاى عد  
الساماح بوصاول وار1ات الادواء، ولاو ما عّرض 
حيااة مئات اآلالف مان حاميل األَْمااَراض املزمنة 

إَلاى املوت إَلاى التفاصيل:ا 
الاذي  والحصاار  الُدااْدَوان  خاتاورة  ارتفدات 
اْداب  يفرضه التحالف بقيا1ة السادو1ية عىل الشَّ
الايَاَمانل منذ عا  إنَْسااانياً إَلاى مستوى ما قبل 

الكارثة.

الفاتورة اإلْنَسـانية يف تصاعد 
أوضحات األَْرَقاا  ارتفااَع عد1 الساكان الذين 
كاناوا قبال الساا1ل والدرشين من ماارل الدا  
املاايض بحاااة للمسااعدة اإلنَْسااانية من 15.9 
مليون نسامة إَلاى 21.2 مليون بنسبة 33 % بدد 
عااٍ  من الُدااْدَوان بماا يف ذلاك 9.9 ماليني طفل، 
كماا ارتفاع إْاَمااايل النازحاني مان منازلهام يف 
ذات الفارتة مان ل58 ألف نسامة، وزا1 الدد1 إَلاى 
مليوناني َو700 ألف نسامة بنسابة 330 % بينهم 
800 ألاف طفال، ويف ظال الحصار املفاروض عىل 
اْداب الايَاَمانل ومنع التحالف تدخل امدا1ات  الشَّ
الغاذاء والدواء والوقاو1 وانددا  الددالاة يف توزيع 
املسااعدات اإلنَْسااانية من قبل املنظمات الدولية 
الداملة يف البال1 ارتفع عد1ُ من يدانون من الكفاف 
الحاا1 وال يجدون ما يكفيهم مان الغذاء من 10.6 
مالياني إَلااى ل.ل1 ملياون بما يف ذلاك 7.7 ماليني 
طفل بدد ماارل املاايض، وارتفع عاد1 األَْطَفاال 
الذين يدانون من ساوء التغذية بدد الُداْدَوان إَلاى 
1.3 مليون منهم 320 ألف طفل يدانون من ساوء 
التغذياة الحاا1 مقابل 850 ألف طفال يدانون من 

سوء التغذية قبل الُداْدَوان.

99 مليارًا خسائر الصحة 
وزارُة الصحة الدامة يف آخر تقريراً لها أََشاارت 
إَلاى اآلثار املرتبة عىل الحصار التل تميلت بُشاحة 
وانددا  أ1وية أَْماَراض القلب والرسطان والفشال 
الكلوي والسكر واملحاليل ومستلزمات التشييص 
وأغذية األَْطَفاال واأل1وية بشاكل عا ، وأََشااارت 
إَلاى أن عد1َ املصابني بسوء التغذية الحا1 320 ألَف 
حالة وساوء التغذية الحا1 الوخيم 537 ألف حالة، 
خيما بلغ عد1 الحاالت املصابة بساوء التغذية الحا1 
املدتادل مليون َو293 ألفااً و500 حالة، خضالً عن 
تساجيل ل1 ألفاً َو67 حالة مصابة بحالة نفساية 
اراء الُداْدَوان السدو1ي األَمريكل عىل الايَاَمان.

 وكشافت الوزارة عن 1خاول كميات كبرية من 
األ1وية بصور متدد1ة، منهاا التهريب عرب الحدو1 
السادو1ية، و1عات إَلااى عملياة ضباط وتقناني 
1خاول األ1وياة إَلاى الباال1 مع مراعااة املقاييل 
واملواصفاات الصحياة لتلاك األ1وياة حفاظاً عىل 
ساالمة املواطان وعاد  االتجاار بهاا بطارق غري 
رشعية واساتغالل ضداف النفاول للظروف التل 
تمار بها البال1 ووضع ضواباط تُحاادُّ من التالعب 
بدملية االستريا1، مؤكدا أََلميَّة تشجيع الصناعات 

الدوائية الوطنية.
الصحياة  املنشاآت  ارتفااع  الاوزارُة  وأخاا1ت 
املتأثرة من الُداْدَوان إَلاى 12ل منشاأًة، منها 180 
مستشافى ومرَكازاً صحيااً َو232وحادة صحياة 
ومْصندل اكساجني و61 سيارة إساداف، مشريًة 
إَلاى أن تكلفة اليساائر األوليِة يف القطاع الصحل 

بلغ 99 ملياراً َو207 ماليني َول2 ألف ريال.

معاناة السفر 
ويف ظال الحصاار واساتهداف عد1 مان املناخذ 
الربياة واالبقاء عىل منفذ الو1يدة كممر 1ويل للنقل 
بميتلاف أَنْاَواعاه، تفاقمت مداناة املسااخرين يف 
منفذ الو1يدة الحادو1ي منذ منتصف ابريل املايض 
وحتى اآلن رغم ميض عاا  من الُداْدَوان والحصار 
ال تزال مداناة املساخرين الايَاَمانيني إَلاى اململكة 

يف املنفذ مستمرة.
السالطات  َخاإن  حقوقياة  مصاا1ر  ووخال   
القنصلية واألمنية السدو1ية تتدمد إذالل املغرتبني 
الايَاَمانيني املسااخرين عرب املدارب الوحيد املفتوح 
يف ظال الحصاار والُدااْدَوان املغروض عاىل بال1نا 
مناذ عا ، من خالل إيقاف املئات من األرس وإعاقة 

1خولهاا إَلاى اململكاة رغم امتالكها وثائَل سافر 
رسامية وصحيحاة، وتدمد تلاك السالطات إبقاء 
األَْطَفاال والنسااء والشايوخ يف الداراء لددة أَيَّاا  

1ون أية مربرات.
 ووخال املصا1ر مدانااة الدالقني التال ال تزال 
حاارضًة بقوة يف منفاذ الو1يدة الحدو1ي؛ بسابب 
ممارساات السالطات السادو1ية غاري القانونية 
املتميلاة بداد  الساماح باملسااخرين وُخُصاْوصاً 
النساء واألَْطَفاال حاميل تأشريات الزيارة بالدخول 
وتركهم خارج السياج الحديدة للمنفذ الذي يفتقد 
ألبسط مقومات الحياة، مما يضطر الدالقني إَلاى 

النو  يف الدراء.
ماايل  ابتازاز  عملياات  أن  املصاا1ر  وأكادت   
واساع يقو  بهاا الجانبان الايَاَمانل والسادو1ي 
للمسااخرين الايَاَمانيني عرب املنفاذ تحت ميتلف 
املسميات ومنها تساهيل الدخول والتل تصل إَلاى 
ألف ريال عىل ُكّل أرسة يف حال سالمة وثائل السفر.

مأساة العالقني 
وبالتزاُمان مع حظار 1خْول السافن التجارية 
وحلفااؤه  الدادو  أعلان  البحرياة  املوانائ  إَلااى 
حظاراً اويااً عاىل مطاارات الايَاَماان، ولاو ما 
تسابب بمداناة إنَْسااانية آلالف مان الايَاَمانيني 
املتواادين يف الياارج لغرض تلقل الدالج يف مرص 
واألُْر1ُن والهند ويف ميتلاف 1ول الدالم أَْو ألغراض 

تجارية وغريلا. 
الايَاَمانياني  أْزَمااة  اندلدات  السابب  ولاذات 
الدالقاني يف مطارات الدالام وتفاقمت مداناة أَْكيَر 
مان 9 آالف مواطان، منهام 5 آالف كاناوا يف مرص 
و2000 عالال كانوا يف األُْر1ُن لتلقال الدالج، وعىل 

الرغم مان أن 1ولتَل األُْر1ُن ومرص لم يكن السافر 
إليهما يتطلب تأشاريات 1خاول، إالَّ أن الدالقني يف 
عمان والقالرة تدرضوا ملضايقات غري إنَْسااانية 
ومداملاة قاساية مان قبال السالطات األمنية يف 

الدولتني.
 خاإىل ااناب نفا1 السايولة املالية عاىل مدظم 
الدالقاني يف ظل توقاف التحويالت املالية؛ بسابب 
القيو1 التل خرضها تحالف الُداْدَوان عىل التحويالت 
املالياة باني الايَاَماان و1ول الدالام، رخضت عد1ٌ 
من سالطات الدول الدربية تمدياد بقاء اآلالف من 
الدالقاني، وحاولت ترحيلهم بصاورة قرسية إَلاى 
السادو1ية أَْو إَلاى 1ول أُْخااَرى، كما اساتيدمت 
السلطات املرصية القوة ضد الدالقني ومندتهم من 
البقاء يف الحدائال الدامة أليا ، كما لم تقم بتوخري 

السكن والطدا  للمئات من املريض.
ماع تصاعاد الناداءات واالساتغاثات مان قبل 
الدالقني حاولت اللجنة اليورية الدليا حل املشاكلة 
أََواِخاار إبريل والتواياه لوزارة املالية باساتئجار 
طائارات إلَعاا1َة الايَاَمانيني الدالقاني يف اليارج، 
واملقادُر عد1لام بأَْكيَر من 9 آالف شايص، إالَّ أن 
الحكوماة املساتقيلة رخضت ذلك وطالبات بإَعا1َة 
الدالقاني عارب أَْربَدة مناخذ برية الطاوال يف ايزان 
والو1يدة يف نجران ومنفذ شحن مع سلطنة عمان 
واملنفذ البحاري مع ايبوتل، ولو ما قوبل برخض 
الدالقني الذين طالبوا بإيصالهم اواً إَلاى املطارات 
الايَاَمانياة ومنهاا مطار صنداء الاذي كان تحت 

القصف.
 يف الاا 26 /06 /2015 عا1 إَلااى مطار صنداء 
الادويل بداد انقطااع لشاهَرين 188 مان الدالقني 
الايَاَمانياني يف امهورياة الساو1ان واألُْر1ُن لتبدأ 
تدريجياً حلحلة مشاكلة الدالقاني والتل انتهت يف 

أغسطل املايض. 
ويف حاني تمارل قوات الددو القرصنة البحرية 
عىل السفن التجارية وناقالت النفط تمارل أَيْاضاً 
القرصناَة الجوية عىل رحالت الطاريان الايَاَمانية 
يف مطار »بيشاة« السادو1ي وتنتهك خصوصيات 
املسااخرين من خاالل قيامهاا بالتفتياش الدقيل 
وإيقااف الرحالت لسااعات 1ون مراعااة لظروف 

املرىض، ولو ما أثار مواَة استياء شدبل. 

دول الطوق 
بإيدااٍز من تحالاف الُداْدَوان أعلنت السالطات 
املرصياة واألُْر1ُنياة مؤخاراً اااراءات ضاد سافر 
الايَاَمانياني إَلااى الدولتني 1ون أياة مربرات، عىل 
الايَاَمانياني  الرغام مان أن اآلالف مان املارىض 
يقصادون مستشافيات ُعماان والقالارة لتلقل 

الدالج ويتفقون ماليني الدوالرات.
 ووخال االحصائياات َخاإن إنفااق الايَاَمانيني 
الذين يقصدون مرص للدالج بلغ 900 مليون 1والر 
نهاية الدا  2013 ، وتوزعت تلك املبالغ عىل قطاع 
النقال والقطاع الفندقال والدالال يف مرص، خقبل 
عدة أَيَّاا  أقاد  ضابٌط أُْر1ُنل يف مطار امللكة علياء 

عىل إلانة طالب يمنل وتمزيل اواز سفره.

الفاتورة املن�صية تت�صاعد
تداعيات الحصار.. املعاناة مستمرة من الوديعة إَلـى بيشة ومن ُعمان إَلـى القاهرة

أسعار صرف العمالت 
مقابال  الدماالت  أسادار رصف 

الريال اليمنل يف السوق املحيل 

رشاءبيعالدملة   

  91.ل21   87.ل121والر 

89.ل9323.ل23 اليورو

ل57.1 57.15 ريال سدو1ي

558.21558.1 ريال ُعمانل

 للعــلم 
النب الـَيـَمـني 

يَُع�دُّ البُ�نُّ ال�يَ�َم�ن�ي م�ن أْش��هر املحاصي�ل 

الزراعي�ة ال�يَ�َم�ني�ة يف العال�م اجم�ع، فال�يَ�َم�ُن 

تع�د من أوائل الدول الت�ي زرعت البن وصّدرته إَل�ى 

العال�م، بدليل أن القهوة يطل�ق عليه araBica أَْو 

القهوة العربية مصدرها ال�يَ�َم�ن، كما أن أهم وأفخر 

أَنْ��َواع القه�وة هي امل�وكا وهي تحري�ف من »قهوة 

املخاء« نسبة إَل�ى امليناء ال�يَ�َم�ني الشهري )املخاء(، 

ويعترب مين�اء املخ�اء األول الذي انطلقت منه س�فن 

تجارة وتصدير البن إَل�ى أوروبا وباقي أنحاء العالم.

 وتش�ري املص�ادر التأريخية إَل�ى أن ش�هرَة البن 

ال�يَ�َم�ن�ي تعود إَل�ى جودته العالية مقارنة بأَنْ�َواع 

الب�ن املنتجة يف العالم ضاعف الطلب علية واملنافس�ة 

بني الرشكات الفرنسية والربيطانية َوالهولندية خالل 

فرتة خمسينيات القرن السابع عرش، حيث وصل أعى 

إنتاج للبن العربي عام 1720م بعد إنشاء الهولنديني 

مصنع�اً للبن يف منطق�ة املخاء ع�ام 1708م، َوبدأوا 

تصديره. ثم أنش�أ الفرنسيون مصنعاً آخر يف منطقة 

املخاء عام 1709م َوخالل تلك الفرتة ش�هدت موانئ 

املخ�اء، الحديدة َواللحي�ة حركة كبرية لتج�ارة البن 

األخرض.

إن جودة البن ال�يَ�َم�ني دفع الكثري من الرشكات 

العاملية عى إطالق اسم موكا »املخاء«.

ووف�ق تلك املصادر َفإن زراع�ة وانتاج ال�يَ�َم�ن 

م�ن البن بدأ باالنخفاض التدريجي يف القرن التاس�ع 

عرش؛ بسبب انتقال شجرة البن إَل�ى مناطق أُْخ��َرى 

من العال�م، إَض�اَفة إَل�ى وج�ود مؤثرات محلية عى 

إنت�اج الب�ن ال�يَ�َم�ن�ي َوتصديره، وتش�ري األَْرَق�ام 

اإلحصائية أن صادرات البن ال�يَ�َم�نية للعالم وصلت 

بداي�ة الق�رن الثامن ع�رش إَل�ى ما يق�ارب عرشون 

أل�ف طن يف العام، وهو ما يش�ري إَل�ى أن املس�احات 

املزروعة كانت أَْكرَب من املساحة املزروعة حالياً.

وبالرغ�م م�ن أََهميَّ�ة محص�وِل الب�ن العرب�ي 

)ال�يَ�َم�ني( ال�ذي يعد من املحاصي�ل النقدية التي 

تدع�م االْقتَص��اد الوطن�ي يض�اف إَل��ى الجدوى 

االْقتَص�ادي�ة الكبرية للمنتج املحيل الش�هري باعتباره 

الب�ن ثاني أَْكثَر الس�لع ت�داوالً يف العال�م بعد النفط 

الخ�ام؛ نظ�راً الحتوائه عى الكافي�ني، إالَّ أن انتاجات 

ال�يَ�َم�ن من البن تدنّت خالل الس�نوات األخرية إَل�ى 

أدنى املستويات.

 تقاري�ر وزارة الزراع�ة وال�ري تش�ري إَل��ى أن 

إنتاج البن زاد الع�ام 2002م إَل�ى ما يقارب من 13 

أل�ف طن بزي�ادة تقدر بأَْكثَر من س�تة آالف طن عن 

الع�ام 1997م، وبزيادة تصل إَل�ى أَْكثَر من تس�عة 

آالف هكت�ار ع�ن املس�احة املس�جلة ع�ام 1997م، 

كما أََش��ارت االحصائي�ات ارتفاع انت�اج بالدنا من 

محصول البن خالل العام 2012م وتجاوزت ال� 15 

أل�ف طن ألول مرة منذ عقود مقابل 14 ألف طن عام 

2008م. 

وبينم�ا يعي�د الخرباُء تراج�ع انتاج زراع�ة البن، 

إَل��ى نُ�درة املي�اه، وتخلُّ�ف األس�اليب املعتم�دة يف 

زراعته، وقدم ُعمر األشجار وتخلف أساليب التسويق 

والتصدي�ر، وه�و ما قّل�ل إَل�ى حد كبري م�ن األََهميَّة 

االْقتَص�ادي�ة للب�ن لدى معظ�م املزارع�ني وألجأهم 

إَل��ى زراعة بدائَل أُْخ��َرى أهمه�ا القات الذي التهم 

مساحاٍت زراعيًة كبرية عى حساب املحاصيل النقدية 

ومنها شجرة البن التي تكاد تندثُر من بعض املناطق 

التي اشتهرت بزراعته خالل العقود املاضية.

البن ال�يَ�َم�ن�ي كغريه من املحاصيل الزراعية لم 

يكن بمأمن من الُع�ْدَوان السعودي وتداعيات حصاره 

ال�ذي تس�بب بانع�دام املش�تقات النفطي�ة وارتفاع 

أَْس��َع�ارها يف الس�وق إَل��ى أعى املس�تويات، وهو 

ما انعكس س�لباً ع�ى زراعة وانتاج الب�ن ال�يَ�َم�ني 

األصيل العام املنرصم.

اإن�صحاب ال�صركات النفطية واال�صتثمارية باإيعاز من الُعـْدَوان 

الجَند: 10 مليارات دوالر فاقٌد سنوي لتوقف إنتاج وتصدير النفط 
  - خاص:

إتهام القائاُم بأعماال وزيار املالياة محمد ناارص الجند، 
الُداْدَواَن السادو1ي الذي وصَفه بأبشاع أَنْااَواع الُداْدَوان يف 
ااْداب  التأريخ بانتهاج سياساة التجويع ومحاولة إذالل الشَّ
الايَاَمانال عارب اإليدااز للارشكات النفطياة واالساتيمارية 
باالنساحاب من املشاهد االْقتَصااا1ي قبل الُدااْدَوان بفرتات 

متزامنة.
 وأََشااار إَلااى أن ذلك يؤكد أنه سابل التيطياط واإلعدا1 
للُداْدَوان ومراحله التل استهدخت املؤسساِت والبُنَى التحتية، 
ومنهاا 9ل كلياة مجتماع ومدهاداً مهنياً تدرضات للقصف 
والتدماري واساتهداف حياة املجتماع بأكمله وخارص الديش 

والدمل والرزق اليومل ورشاء املنظمات الدولية والدول.
ولفات الجنَد يف كلمته التل ألقالاا يف الفدالية التل أقيمت 
ااْدابل واملؤسايس يف  بمناسابة مارور عا  مان الصمو1 الشَّ
وااه الُداْدَوان، إَلاى أن الحظر الذي ُخرض عىل تصدير النفط 
الياا  من الكميات املحادو1ة التل كانت تميال ألم الدائدات 
االْقتَصاا1ياة التل تغطال منها الحكوماة التزاماتها وتجاوز 
اليساائر املباارشة الناتجاة عان الفاقد يف الصاا1رات عرشة 
ملياارات 1والر حتى نهاية الدا  وخاقد سانوي بمبلاغ أَْربَدة 
ملياارات 1والر من عائادات املغرتباني، إَضااَخاة إَلاى ضغط 

تحالف الُداْدَوان عىل املنظمات والدول املانحة والصنا1يل كل 
توقاف التزاماتها املحدو1ة نحاو الايَاَمان لتترضر نحو ثالثة 
ماليني أرسة من إيقاف الرعاياة االْاتَمااعية املمولة خاراياً 

بنحو تسدني مليار ريال سنويا.
وأََشااار إَلاى أن الُدااْدَوان اساتهدخت رشكات االتصاالت 
وخدماتهاا وعائداتها إالَّ أن القطاع اساتمر يف تقديم خدماته، 
إَضااَخة إَلاى تدرض القطاعات االْقتَصاا1ية ألرضار مبارشة 

خاقمت البطالة واليسائر عىل القطاع الياص والدا .
من اهته أََشااار وكيل وزارة الصناعاة والتجارة عبداإلله 
شيبان إىل أن الُداْدَوان استهدف اميَع املجاالت االْقتَصاا1ية، 
اة وعامة  مبينااً أن ماا يزيد عن 223 منشاأة صناعياة َخاصَّ
تدرضات الساتهداف الُدااْدَوان وماا يزيد عن 110 منشاآت 
انتااياة للدواان تدرضت لتدمري كيل، ما أخرج تلك املنشاآت 

الصناعية عن التشغيل والقدرات اإلنتااية.
 وقال »إن مصانع السالع الغذائية استهدخها الددو بقصد 
اإلرضار باألمان الغذائال، بينما بقية املنشاآت الصناعية لل 
األُْخااَرى ذات أََلميَّة؛ كونها تغطل االحتيااات االساتهالكية 
للمواطن، وأكد تسابب الُدااْدَوان بتوقف نشااط ما يزيد عن 
5ل ألف منشاأة إنتااية صناعية متوساطة وصغرية وأصغر 
كنتيجاة مباارشة ملناع 1خاول املشاتقات النفطياة وتوقف 

إمدا1ات الطاقة الكهربائية.
 وأََشااار إَلاى أن عاماً كاماالً من الُداْدَوان والحصار ألحل 

بالصناعاة الايَاَمانياة خساائَر مبارشة وغاري مبارشة تقدر 
بمئاات املالياني مان الادوالرات وآالف املليارات مان الرياالت 
وتقديم الدديد من املنشآت الصناعية ملئات الشهداء والجرحى 
واملداقاني وترضر القوى الداملة بفقادان عرشات اآلالف من 
خارص الدمل املباارشة ومئاات اآلالف من خارص الدمل غري 

املبارشة.
ولفت شايباُن إَلاى أن الُداْدَوان استهدف املوانئ واملطارات 
وأعااق الدالقات التجارياة للايَاَمان مع األطاراف الياراية 
ومناع تحوياالت الدماالت مان وإىل الايَاَماان ولام يقاْف 
االساتهداف لألنشاطة التجارياة عناد لاذا الحد، بال تجاوز 

اْدابية يف ميتلف املديريات واملحاخظات. األسواق الشَّ
يف حاني أََشااار مدياُر االتحاا1 الداا  للغارف التجارياة 
الصناعية محمد قفلة إَلاى أن عاماً من الُداْدَوان السااخر عىل 
الايَاَمان ساقطت خيه كاخاة املرالنات الها1خاة إَلاى توقف 
وانهيار االْقتَصاا1 الايَاَمانل رغم استهداف تحالف الُداْدَوان 

اة. للمنشآت االْقتَصاا1ية واملدنية والَياصَّ
وطالب قفلة بإيقاف الُداْدَوان والحصار االْقتَصاا1ي وعد  
ااة وإتاحة الفرصة  اساتهداف املنشاآت االْقتَصاا1ية الَياصَّ
للحلول السالمية، منولاً بادور القطاع الياص الوطنل خالل 
الداا  املايض من خالل إَعا1َة تشاغيل مصاندهام ومزارعهم 
ورشكاتهم ومحالتهم وتوخري متطلبات واحتيااات املواطنني 

وإسهامهم يف مساعدة املحتااني.
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ال�صيد عبدامللك احلوثي يف ر�صالته حلرائر اليمن ال�صامدات يف وجه الطغيان:

املرأة اليمنية شاهدة على مظلومية شعبها وزيف الغرب فيما يّدعيه عن حقوق املرأة والطفل
  - خاص:

لنأ السيد املرأة يف يمن الحكمة واإليمان 
باملناسبة مؤكداً أن لذه املناسبة لها 1الالت 

و1رول من ألمها ”املكانة املميزة ، والدظيمة 
للمرأة املؤمنة التل تز1ا1 سمواً وعظمًة عند الله”.
وقال السيد عبدامللك الحوثل يف رسالة إىل حرائر 

يمن اإليمان والحكمة أمل اليالثاء يف )اليو  
الداملل للمرأة املسلمة( مناسبة ذكرى ميال1 
سيدة نساء الداملني خاطمة الزلراء سال  الله 

عليها: إن اإلسالَ  الدظيم رخع َقْدَر املرأة وأعىل من 
شأنها، وخّلد يف القرآن الكريم نماذَج من النساء 
الصالحات، مشرياً إىل أن املرتبَة الدظيمة والدالية 
التل بلغتها خاطمة الزلراء لو لكمالها اإليمانل، 
مدترباً لذا الفضل واملكانة يُدترب تكريماً ملكانة 
املرأة املسلمة التل كانت الزلراء عليها السال  

ندمت الُقدوة.
وأشا1 السيُد عبدامللك الحوثل بالدور املتميز 

للمرأة اليمنية يف صمو1لا وصربلا وثباتها ولل 
تقد  أغىل التضحيات من األبناء واإلخوة واآلباء 
واألزواج شهداء يف ميا1ين الدزة والرشف، ولل 
تنفل وتسالم من مالها يف القواخل والتربعات 

بحسب ما تستطيع، مشرياً إىل األثر الطيب واملتميز 
للمرأة اليمنية يف تربية النشئ واألوال1 عىل قيم 

اإلسال  الدظيمة من عزة وإباء وشجاعة وثبات.

نص الرسالة:

بْسِم اللِه الرَّْحَمِن الرَِّحيْاِم
)إِنَّاا أَْعَطيْنَاَك اْلَكْوثََر }1{ َخَصالِّ ِلَربَِّك َوانَْحْر 

}2{ إِنَّ َشاِنئََك ُلَو اأْلَبرَْتُ(.
، وأَْشاَهُد أن ال إلَه إاّل  الَحاْماُد لله َربِّ الَداملنِْيَ
داً  اللُه امَلِلُك الَحلُّ امُلبنُي، وأشاَهُد أن سيَدنا ُمَحمَّ
عبُده وَرُساااْوله، خاتُم النبيني، َصاَلاَواُت اللِه 

َعَليِْه َوَعىَل آِلِه الطَّاِلِريَْن. 
وبدد: 

أََخَواتال املؤمنااُت الدزيازاُت، حرائاَر يََماِن 
اإليَْمااِن والحكمِة، الصامداُت يف واِه الطغياِن، 

والصابراُت يف سبيِل اللِه تَاَدااَلاى،
اَلُ  َعَليُْكانَّ َوَرْحَمُة اللِه َوبََرَكاتُُه.  السَّ

وأبارُك َلُكّن بمناسبة الذكرى الدزيزة املجيدة 
)اليو  الداملال للاَماْرأَِة املسالمة( ذكرى مولد 
الصديّقِة الطالرة سايّدة نساء الداملني وسيّدة 
نسااء ألل الجنة، خاطماة بنت خاتام األنبياء 
واملرسالني محمد بان عبدالله »َصاَلااَواُت اللِه 
َعَليِْه َوَعاىَل آِلِه«، بكل ما تحملُه لذه املناسابُة 
الصفااُت  هاا  ألمِّ مان  و1روٍل،  1الالٍت  مان 
واملميِّازاُت الدظيمة للاَماْرأَة املؤمنة التل تز1ا1ُ 
سامواً وعظماًة ومكاناًة عناد اللاه تَاَدااَلاى 
بقادر ما تحملُه مان قيٍم وأخالقيااِت اإليَْماان 
بما يسامو بهاا وبقدِرلا وبمكانتهاا وبدورلا 
الدظيم واملرّشف واملدطاء والصالح يف الحياة.

َوتَاَدااَلااى  ُسابَْحاانَااُه  اللاُه  لقاد ادال 
خرصَة االرتقااء يف مدارج الكمال اإلنْاَسااانل 
والسامّو اإليَْماانل والسدل ملرضاته تَاَدااَلاى 

لإلنْاَساان ذكراً أ  انيى كما قال تَاَدااَلاى: 
ن ذََكٍر أَْو أُنيَٰى َوُلَو ُمْؤِمٌن  )َمْن َعِمَل َصاِلًحا مِّ
َخَلنُْحِييَنَّاُه َحيَااًة َطيِّبَاًة، َوَلنَْجِزيَنَُّهاْم أَْاَرُلام 

ِبأَْحَسِن َما َكانُوا يَْدَملُوَن( النحل )97(.
وقال تَاَدااَلاى:

)َخاْساتََجاَب َلُهاْم َربُُّهاْم أَنِّل اَل أُِضياُع َعَمَل 
ن بَْدٍض(  ن ذََكٍر أَْو أُنيَٰى بَْدُضُكم مِّ نُكم مِّ َعاِمٍل مِّ

آل عمران )196(.
وقال تَاَدااَلاى: 

أَْوِليَااُء  بَْدُضُهاْم  َواْلُمْؤِمنَااُت  َواْلُمْؤِمنُاوَن 
بَْدٍض، يَأُْماُروَن ِباْلَمْدُروِف َويَنَْهْوَن َعِن اْلُمنَْكِر 

اَلَة َويُْؤتُوَن الزََّكاَة َويُِطيُدوَن اللََّه  َويُِقيُموَن الصَّ
َوَرُساوَلُه، أُوَلِٰئَك َسارَيَْحُمُهُم اللَُّه، إِنَّ اللََّه َعِزيٌز 

َحِكيٌم( التوبة )71(.
اَن يف تدليماته ونظاِمه  )إنَّ اإلْسااااَلَ  تضمَّ
وبرنامجاه للحيااة ما يكفاُل للاَمااْرأَة 1وَرلا 
اإليجابالَّ الدظياَم يف الحيااة، ويف نفل الوقت 
ما يصونُها ويحفُظ كرامتَها ويحوُطها بسياٍج 
متانٍي من األخالق والقيام، ويحفُظها من عبث 
وخساا1 املفسادين يف األرض الذيان يبذلون ُكلَّ 
اهدلام لالنحاراف بالاَمااْرأَة املسالمة تحَت 
عناوياَن زائفٍة؛ بهادف إْرَخاِصهاا والَحطِّ من 
كرامتهاا، وإخساا1لا، بماا يُدتارَبُ إلاناًة لها 

وتحويلها إَِلاى سلدة للفسا1.
إنَّ اإلْسااااَلَ  الدظيَم َرَخَع َقااااْدَر الاَماْرأَِة 
وأعاىل مان شاأنها، وخّلاد يف الُقااْرآن الكريم 
نماذَج من النسااِء الصالحات، كما خّلد ذْكااَر 
األنبياء، وكما خّلد ذكاَر مواقف بدض املؤمنني 
والصديقاني، ومان أبرز تلك النمااذج الصديّقة 
الطالارة مريم بنت عمران، ثام بمجلء النبل 

صلاواُت الله وعىل آله ادل اللاه تَاَدااَلاى من 
خاتم األَنْبيَاء واملرسالني ابنتُاُه الطالرُة البتوُل 
خاطمة »َسااَلُ  اللِه َعاَلايَْها«؛ لتكوَن النموذَج 
والُقدوَة األسامى واألرقاى للاَماْرأَة املسالمة، 
ولكماال الاَمااْرأَة اإليَْماانال الاذي بلغات به 
خاطماة مرتبة عظيمة وعالياة قال عنها النبل 
َصاَلااَواُت اللِه َعَليِْه َوَعىَل آِلاِه »إن رضالا من 
رضا الله، وسيدة نساء املؤمنني ونساء الداملني 
ونساء الل الجنة، وأنه يؤذي النبل ما يؤذيها« 
ولذا بقدر ما يبني خضلها ومكانتها خإنه أَيْاضاً 
يدترب مان التكريم واملكانة للاَماْرأَة املسالمة، 

وندمت القدوة الزلراء »عليها السال «.
وإنَّ مان املهم لألخوات املؤمنات االساتفا1ة 
القصوى من مآثر وساري سايدة نساء الداملني 
خاطماة وابنتهاا زينب َساااَلُ  اللاِه َعاَلايِْهَما 
والنمااذج التل قدمها الُقاْرآن الكريم واالحرتاز 
من التأثر بما يسادى له أَْعااَداُء اإلْساااَلِ  من 

ُرُموز اليالعة والضياع.
أخواتال الدزيازات: تُماارُّ بنا لاذه الذكرى 

األَمريكال  الُدااْدَوان  محناَة  يواااه  وبلُدناا 
ائييْل اإلْاااَرامال ومرور أَْكيَر  السادو1ي اإلرْسَ
من عا  والسافك للدماء الربيئة مان األَْطَفاال 
والنسااء والراال ُكلَّ يو  وكَل ليلة يف مسلسل 
إْاااَرامال ال ميياَل لاه يف أيَّة بقداة يف الدالم، 
وقاد برز الادور املتميز للاَمااْرأَة الايَاَمانية يف 
ُ  أغىل  صمو1لاا وصربلا وثباتهاا، ولل تَُقادِّ
التضحيات من األبنااء واإلخوة واآلباء واالزواج 
شاهداَء يف ميا1ين الدزة والارَشف، ولل تنفُل 
وتسالُم من مالها يف القواخل والتربعات بحسب 
ما تساتطيع، ولل تسالُم يف ُكلِّ ما أمكنها من 
املسالمات بحَساِب قدراتها مع الصرب الدظيم 
عىل مدانااة وظاروف الحرب، كماا باَرَز األَثَُر 
الطيُّب واملتمياُز للاَمااْرأَة الايَاَمانية يف تربية 
الناشء واألوال1 عىل قيام اإلْسااااَل  الدظيمة 
من عزة وإباء وشاجاعة وثبات، َوبََرَزْت أَيْاضاً 
مظلومية الاَماْرأَة الايَاَمانية املسالمة شالدًة 
عىل مظلومية شادبها - حيث استشاهد مئاُت 
النساء يف الُداْدَوان الجائر - وشالداً أَيْاضاً عىل 
زياف وخداع الغارب خيما يحكياه ويّدعيه عن 

حقوق الاَماْرأَة وحقوق الطفل..
خفال مقابال »البارتو1والر« لم يُداد الغرُب 
يحكل عن مظلومياة الاَماْرأَة الايَاَمانية التل 
لال أَْكارَب مظلومية الياوَ  عىل وااه األرض، 
بال إن أَمريكا وبريطانيا وخرنساا و1والً أخرى 
لل التل تقد  للنظا  السادو1ي ساالَح الفتك 
والتدماري، بما يف ذلك األسالحة املحرماة 1ولياً 
»ميل القنابال الدنقو1ية وغريلاا«؛ ليقتل بها 
ألل الايَاَمان نسااًء وأَْطَفااالً ورااالً بأبشاِع 

صور اإلْاااَرا  وحشية.
ويف لاذا 1رٌل مهمٌّ لبدض األخاوات اللواتل 
ينُظاْرَن بإيجابية إَِلاى نشااط بدض املنظمات 

الغربية أَْو الدول الغربية.
إنَّ الوقائاَع واألحاداَث تكشاُف الحقائَل بما 
يفاوُق ُكلَّ املحاوالت الرامياة للتزييف واليداع. 

وبئَل ما يفدلُااُه األَْعااَداُء الضالون.
بالاَمااْرأَة  خياوٌر  الايَاَمانال  شادبَنا  إنَّ 
الايَاَمانياة املسالمة َوماا تتحىل باه من صرب 
وأخاالق وعفه والتزامهاا بأخالق وقيام 1ينها 
وموروثهاا الحضااري وماا تقو  باه من 1ور 
يِّ الذي يقوُ  به بُنْيَاُن  أََسااايس يف البُنيان األرَُسِ

األرُسة..
 وإنال ألراو من الله تَاَدااَلااى أن يوخَقُكنَّ 
للمزياد واملزيد من االرتقااِء يف اإليَْمااِن والوعِل 
وُساّلم الكماِل اإلنْاَسااانل وااللتزا  بتدليماِت 
الله تَاَدااَلاى يف مسريِة حياتكن عمالً وصالحاً 
َوطهاارًة وعفاًة وحشامًة وتحرُّزاً مان التقليِد 
لدا1ات وتقاليد الغارب الذي حِرَص عىل تجريِد 
الاَمااْرأَِة مان ُكلِّ ما يصونُهاا، وعمل عىل 1ّّل 
حالاة السافور والتاربُّج واالختاالط والفوىض 
والتجار1ُّ مان الضواباط األخالقية، اساتهداخاً 
منه للاَماْرأَة، وسدياً لتقويِض األرسة والنظا  

االاتماعل األَْسَمى واألرقى يف اإلْساااَل .
أساُل اللَه أن يُااَوِخَقاانَا َاميْداً ملا يُْرِضيِْه.

ااَلُ  َعَليُْكنَّ  َوُمبَاَرٌك َلُكاانَّ َلِذِه الذِّْكَرى، السَّ
َوَرْحَمُة اللِه َوبََرَكاتُُه. 

أخوكن/ 
عبُدامللك بدر الدين الحوثل 

بتأريخ 20 / اما1ى اآلخرة / 37ل1لا

• املرأة اليمنية املسلمة شاهدًة على مظلومية شعبها - حيث استشهد مئات النساء 
يف العدوان الجائر - وشاهدًة على زيف وخداع الغرب فيما يّدعيه عن حقوق املرأة 

وحقوق الطفل.. 
• برز الدور املتميز للمرأة اليمنية يف صمودها وثباتها وهي تقدم أغلى التضحيات 

أبناء وأخوه وأباء شهداء يف ميادين العزة والكرمة، وهي تنفق وتساهم من مالها 
ما تستطيع، مع صربها العظيم على ظروف الحرب.  كما برز األثر الطيب للمرأة 
اليمنية يف تربية النشء على قيم اإلسالم العظيمة من عزة وإباء وشجاعة وثبات.

• إن شعبنا اليمني فخور باملرأة اليمنية وما تتحلى به من صرب والتزامها بقيم دينها 
وموروثها الحضاري وماتقوم به من دور أساسي يف البنيان األسري، وتقاليد الغرب 

تحرص على تجريد املرأة من كل ما يصونها، استهدافاً منه للمرأة، تحويلها اىل سلعة 
للفساد وسعياً لتقويض األسرة والنظام االجتماعي. 

• اإلسالم العظيم رفع قدر املرأة وأعلى من شأنها، وخّلد يف القرآن الكريم نماذج من 
النساء الصالحات كما خّلد ذكر األنبياء ، ومن املهم لألخوات املؤمنات االستفادة  من 

مآثر وسري سيدة نساء العاملني فاطمة الزهراء وابنتها زينب.  
• مقابل البرتودوالر لم يعد الغرب يحكي عن مظلومية املرأة اليمنية، بل إن أمريكا 
وبريطانيا وفرنسا ودوالً غربية أخرى تقدم للنظام السعودي سالح الفتك والتدمري 

ليقتل بها أهل اليمن نساًء واطفاالً ورجاالً، ويف هذا درس لبعض األخوات اللواتي 
ينظرن بإيجابية إىل نشاط بعض منظمات الدول الغربية.
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مع�صكراٌت للتدريب و�صاحاٌت عاّمة الإعدام املواطنني ورجم الن�صاء

الُعـْدَواُن الداعشي على حضرموت.. سنة الذبح واإلعدامات ونـــــــــــهب ممتلكات الدولة واغتيال الجنود والرموز الدينية
  - خاص:

محاخظاة  يف  قلياالً  املشاهُد  يساتوِقُفَك 
عاىل  ترخارُف  ساو1اُء  رايااٌت  حرضماوت.. 
ُمَؤّسسات الدولية، ومسلحون مليمون يحملون 
الختااِت أَنْاَصاار الرشيداة أَْو تنظيم القاعدة.. 
إنها املكال عاصماة محاخظة حرضموت والتل 
باتت تُدرف لدى لؤالء املسلحني بوالية املكال.

خالاد باطريف أماريُ التنظيم لاو املتحكُم يف 
زما  األمور، ولاو اآلمُر والنالل، وعن طريقه 
تادار مديناُة املاكال ومسالحوه يتحّكماون يف 

شؤون النال.
اساتغل تنظيُم القاعدة الُدااْدَواَن األَمريكل 
السدو1ي عىل بال1نا، خاحتل مدينَة املكال مرَكَز 
حرضماوت كاربى محاخظاات الباال1 والغنية 

باملوار1 النفطية، مطلع إبريل 2015.
وساّلم املحاُخظ عاا1ل باحمياد حرضموت 
إَِلااى »القاعادة« وَخّر مع لاا1ي إَِلاى الرياض 
ونجاح تنظيام »القاعادة« يف عازل محاخظاة 
حرضموت عن محيطهاا. املحاخظة التل تميّل 

ثلث مساحة الايَاَمان.
كان باطريف مدتقالً يف ساجن املكال املركزي، 
قبل َشّن »القاعدة« لجومه عىل املدينة وإطالق 

رساح الساجناء.
 وتشاريُ املدلومااُت إَِلاى أن وزياَر الداخلية 
الايَاَمانل االل الرويشان كان قد أرَسَل برقيًة 
إَِلاى محاخظ حرضموت عا1ل باحميد - املقيم 
اآلن يف السدو1ية - طالبه خيها »بإرسال باطريف 
خاوراً إَِلااى صنداء بداَد ما وصلات مدلومات 
اساتيباراتية للاوزارة تفياد بنياة تهريبه من 
الساجن«، غاري أن باحمياد تجالال األمر ملدة 
أسبوعني، ثم ساّلم املحاخظة لا»القاعدة« قبل 

أن يفّر إَِلاى السدو1ية مع لا1ي. 
وذكارت صحيفة األخباار اللبنانية يف تقريٍر 
لها إَِلاى أن تساليم املكال لدناارص »القاعدة«، 
ااء بالتنسيل مع السادو1ية يف وقٍت كان خيه 
لا1ي قد سّلم عد1اً من املدن الجنوبية، وسمح 
الجياش  مدساكرات  باقتحاا   لا»القاعادة« 
والسجون يف عدن وشبوة والضالع ولحج وأبني 
خالل أيا  إقامتاه يف عدن قبل خراره منها إَِلاى 
السادو1ية عشية الُداْدَوان األَمريكل السدو1ي 

عىل بال1نا يف 26 مارل 2015.

إحتالٌل ونهٌب
وعناَد 1خول تنظيام »القاعدة« املاكال أ1ّت 
املوااهاات إَِلاى تدماري الدديد من ُمَؤّسساات 
الدولاة، وأُْخاااَرى تدّماد التنظيم نْساَفها أَْو 
نهبها، كالبنك املركازي الذي نهب ُكّل مدخراته 
تزيد عىل 27 مليار رياال يمنل ومبالغ أُْخااَرى 
مان الُدمالت األانبياة و1يوان عاا  املحاخظة 
وإذاعاة املاكال، خضاالً عن كامال امُلَؤّسساات 

األمنية واملدسكرات.
واتيذت »القاعدة« بَدضاً من تلك امُلَؤّسسات 
محاكام ومقاّر إ1ارية وأمنياة ومالية له، خيما 

شّلت ميتلف اإل1ارات األُْخااَرى.
إَِلااى  عاا1ت  اإل1ارياة  الوحادات  بداُض   
تسايري  »بغاَرض  طاقتهاا  بنصاِف  الدمال 

أماور الناال«. وأعيد بداُض املراخال الرتبوية 
والصحياة واليدمياة األََسااساية كالكهربااء 
وامليااه واالتصاالت إَِلاى الدماِل من أال تقديم 
الحاد األ1نى من اليدماات لأللاايل، عرب كيان 
وسيط أنشأه التنظيم عشاية إِْعاااَلن »إمارته 
اإلْسااااَلمية«، ولاو »املجلاُل األلايل« الاذي 
يتأّلُف من عنارص محليني مقّربني من التنظيم.

املجلُس األهلي.. الوجه اآلخر 
للقاعدة

بدَد 1خاول القاعادة إَِلاى املكال أنشاأت ما 
يساّمى باملجلال األلايل، ويَُدادُّ الوااَه اآلخَر 
للقاعادة، وقد توّااه وخٌد منه إَِلاى السادو1ية 
والتقى بيالد بحاح يف األَشهر األوىل من احتالل 
املكال، وطلب من بحاح 1عَم القاعدة وتمكينهم 
من السايطرة عاىل أَْكيََر من املناطال املجاورة، 
وخارج بحاح حينها بترصيحاات صحفية قال 
خيها: إن َمن يسايطر عىل املاكال ليل القاعدة 
وإنما أبناء حرضموت، ولو ما يؤّكد التنسايَل 
الكبريَ بني بحاح والقاعدة وتساليم حرضموت 

لها، كما يقول سياسيون.
وخالَل السانوات املاضية تؤكد أَمريكا واو1 
عنارص تنظيم القاعادة يف حرضموت، وذكرت 
عاد1اً منهم بأنهام مطلوبون 1وليااً، ومن بني 
لؤالء منشاد القاعدة غالب باقديطل وشااكر 
بن لامل املتاورط يف تفجري الناقلة الفرنساية 
ومحمد صالح الغرابال املتوّرط يف الهجو  عىل 
نقطة امليض التل ذُبح خيها عرشون اندياً قبل 
عاَماني وحاولات السالطة إلقااء القبض عليه 
بإنازال اوي ولام تتمكن، إضاخاًة إَِلاى خهمل 
محرول الذي كان مديَر األمن السابل للساحل، 
ولاو اآلن رئياُل اللجنة األمنية التل أنشاأتها 

القاعدة ومتورط يف قتل عد1 من الضباط.
ويضم املجلل األليل مجموعًة من املتنفذين 
وأغلبهام  املتشاد1ة،  والسالفية  والفاسادين 

عنارُص يف تنظيم القاعدة.

جرائم التنظيم.. مارس 2016 أنموذجًا
والحديُث عن ارائم التنظيم بحل املواطنني 
يف محاخظاة حرضماوت يحتااُج إَِلااى بحاث 
موساع وربماا إَِلاى ُكتُاٍب، لكننل ساأخترص 
لنا ما تسادفنل به الذاكارة من أعمال توحش 

وإْرَلاااب يف مدينة املكال.
سأبدأ من األعمال االستفزازية لهؤالء خالل 
اليالثاة األَشاهر املاضياة، أي مناذ بادء الداا  

الجااري 2016
يف يو  اليميل 3 مارل 2016 قا  التنظيُم 
بإغالق مكاتاب رشكات الهاتف املحمول )واي، 
وا  تال ان(؛ بسابب رخضهماا 1خاع الرضائب 
للتنظيام الاذي يمارل لنااك 1ور السالطات 

الحاكمة.
ويف السا1ل من الشهر الجاري.

وعرص اليميل يف 17 مارل أقدمت عنارُص 
من تنظيام القاعدة عىل إعدا  3 اشاياص، يف 
ساحة عامة أما  املدرسة الوسطى بمدينة غيل 
باوزيار بسااحل محاخظة حرضماوت بتهمة 

ممارستهم للسحر والشدوذة.

ونفاذت عملية االعادا  أما  الدارشات من 
األلايل والساكان بدد أن أعلن التنظيم اعتزاَمه 
تنفيذ الدملية بوقت ساابل عرب سيارة الحسبة 
التابداة له بمكربات الصاوت التل اابت مدينة 
غيال باوزيار، واليالثاة الذيان تم تنفياذ حكم 
اإلعادا  بحقهام ينتماون ملديناة غيال باوزير 

بساحل حرضموت.
بحال  والجلاد  اإلعادا   حااالت  َوتكاررت 
مواطناني من قبَل التنظيم خالل الفرتة املاضية 
وتلويح بحد السيف بحل آخرين، بينهم أحداث 

بتهمة »سب الدين«.
تنظيام  أن  إْعاااَلمياة  مصاا1ُر  وذكارت 
القاعادة املتطارف نّفاذ عقوباًة لال األغارب 
بتأرياخ املحاخظة يف 19 ماارل، حيث قا  عد1ٌ 
من عناارصه يف سااحة عاماة باملاكال بتنفيذ 
عقوبة الجلد بمؤخرات عد1 من نشطاء الحراك 

الجنوبل بتهمة رخدهم للدَلم الجنوبل.
ويف 3 إبريال 2016 أقد  مسالحون ينتمون 
إَِلااى تنظيم »القاعادة« عىل رْاام امرأة حتى 
املوت بتهمة »الزنى والقوا1ة«، يف مدينة املكاّل.
ووضاع التنظياُم الاَمااْرأََة 1اخال ُحفرة يف 
باحة مبنى امُلَؤّسساة االقتصا1ية الدساكرية، 
وقاموا برميها بالحجارة، بحضور عرشات من 
ألاايل املكال، ومناع املسالحون الحارضين من 

التقاط الصور.
وضاع تنظيم القاعدة امارأة 1اخل حفرة يف 
باحة امُلَؤّسساة االقتصا1ية الدساكرية وقاموا 
برميهاا بالحجاارة بحضور عارشات من ألايل 

املكال بتهمة الزنى والقوا1ة.

النشاط السياسي.. حراٌم يف املكال 
ومع بداية سيطرة تنظيم القاعدة عىل مدينة 
املكال بحرضموت قاا  باعتقاِل عد1ٍ من القا1ة 
التابداني لألحازاب الايَاَمانياة وخاصة القوى 
الراخضة للُداْدَوان وتحدياداً من حزب »املؤتمر 
الشادبل الداا « أَْو أُْخااَرى تابداة لا»الحراك 
الجنوبال« أَْو من أتباع الطريقة الصوخية، خيما 
يكون مصري أي شيص يتبُع »أَنْاَصاار الله« أَْو 

ينارُصلم لو اإلعدا  ذبحاً.
ويؤكد القيا1ي يف حزب »التجمع الوحدوي«، 
نارص باقزقوز أنه ال واو1َ لسالطات الحكومة 
يف ساحل حرضموت، بما خيها املكال، باستيناء 
مكتاب الربياد يف املديناة الاذي ال يازال يرصف 
الرواتاب التال تأتل مان صندااء للمتقاعدين 
خقط، أما رواتب باقال املوظفني خقد عجز عن 

رصخها طوال الشهور املاضية.
 ويضياف باقزقاوز أنه »يتام تحويل رواتب 
املوظفاني التل تصل أحياناً من صنداء عرب أَحد 
الرّصاخاني املحليني املوالاني لا»القاعدة« والذي 
يدمل تحت حمايته«، الختااً إَِلاى أن »القاعدة« 
يدمل عىل محو أّي واو1 للدولة يف املناطل التل 

يسيطر عليها.
وبحَساِب صحيفاة األخباار اللبنانياة خإن 
تنظياَم القاعدة لم من يتساّلم املاوا1 اإلغاثية 
املرسَلة من السدو1ية ومن بقية الدول، ويبيدها 

عارب تجار  تابداني له ولحزب »اإلصاالح«، بدالً 
عن توزيدها عىل املواطنني. ويف الوقت نفساه، 
خارض التنظيام حظاراً عاىل ُكّل قاا1ة الدولة 
والقضااء وصاا1ر صالحياتهم، مساتولياً عىل 
مقاّرلم وأخذ ساياراتهم الحكومية. وبحسب 
املدلوماات، خقاد خااق عاد1 السايارات التال 
اساتوىل عليها الا 50 سايارة، عاالوًة عىل نهب 
البنوك واملصارف واحتالل املنشاآت الحكومية 
واالساتيالء عاىل وثائقهاا والدباث بمدامالت 
الناال وملّفاتهام، باإلضاخاة إَِلااى إحراقاه 
أرشيف بدض امُلَؤّسسات، ليحّول املكال وبدض 
املادن إَِلاى واليات تابدة لاه  ولدزلها تماماً عن 

سلطة الدولة يف صنداء .

ذبٌح واغتياالٌت للجنود
ويَُددُّ الجناو1ُ أبَرَز ضحاياا تنظيم القاعدة، 
ولم من وقت إَِلااى آخر يدملون عىل ترليبهم 

عان طريال االغتيااالت أَْو الذباح.
ويف يو  السبت 6 مارل عمد تنظيم القاعدة 
إَِلاى ذبح املسااعد أول َعبدالله السلفل املنتمل 
للواء 37 مشااة املواو1 بمنطقة اليشدة، خقد 
تام أخذه إَِلااى منطقة املشاهد بمديرية حورة 
الواقدة بني الوا1ي والسااحل عىل مدخل وا1ي 
1وعان قبال ان يذبحاوه ويرتكوا ايتاه بداخل 

سيارته.
وسابل أن قا  مسلحون من تنظيم القاعدة 
بذباح ل1 ُاندياً يف أغساطل ل201  كأَشاهر 
عملياة نفذلاا عناارص مان تنظيام القاعدة 
بقياا1ة ااالل بلديدي الاذي لقال مرصَعه يف 

رضبة توشكا عىل قاعدة الدند مؤخراً.
وُعير عىل عد1 من الجنو1 والضباط مقتولني 
إماا عاىل ساياراتهم أَْو يف الطرقاات، ومن بني 
لاؤالء الديوُر عىل اية الضابط رشايد عبدالله 

الحبي مقتوالً وسط مديرية القطن.
وُقتال الحبي رمياً بالرصاص ولم تشاالد 
علياه آثار تدذياب، حيث باارشت أرسة القتيل 

استال  ايته وسط حزن عميل لف املنطقة.

واختطف تنظيم القاعدة الحبي قبل أَشهر 
وبارشت ببّث ما قالت بأنه اعرتاخات له بقيا1ِة 
اهاز األمن القومال بحرضموت بالتداون مع 
االساتيبارات األَمريكية يف تدقب وقتل عنارص 

التنظيم يف الايَاَمان.
وكان ألايل حرضماوت وأعيانهم قد طالبوا 
القاعادة يف وقت ساابل برساالٍة موّقدٍة منهم 
باإلخراج عن الحبي، متهمني القاعدة بتزييف 
الحقائال وأن تلك االعرتاخات أخذت منه بالقوة 

وتحت التهديد.
ومن بني األعماال اإلْاااَرامية قيا  القاعدة 
باختطاف الدقيد ناارص الصندانل نائِب مدير 
البحث الجنائل يف املناطل الساحلية باملحاخظة 

من وسط الداصمة املكال.
وكان تنظيام القاعدة قد تبناى يو  األربداء 
22 خرباير 2016 اختطاف محمد باعلوي، مدير 
عا  مديرية “حجر” يف باملحاخظة، مشرياً إَِلاى 
أن “اعتقاَلاه ااء بدد تحريات واسادة وامع 
لإلثباتاات عان قياماه بنرش خكار الحوثيني يف 

املنطقة.

إجباُر الناس على دفع الضرائب
 ومااَرَل التنظياُم ُسالُوكاً إْاااَرامياً بحل 
املواطناني، عان طريال إابارلام عاىل 1خاع 
الرضائب بالقوة، ويدد مصدر الدخل األََساايس 

للتنظيم لو يف الرضيبة عىل املحروقات.
واساتطاع التنظياُم أن يوّخار ماوار1َ مالية 
يومية ثابتة، ونجح يف إيجا1 مصا1ر 1ْخل كبرية 
نسابياً مقارنًة بوضع املنطقة، خأعا1 الساماح 
بدخاول القات وتداطيه يف املاكال مقابل خرض 
رضيباة مضاعفاة علياه، واساتيد  طريقة 
املقاولة الجمركية يف ميناء املكال، أي عرب خرض 
مبلاغ مئتال ألف ريااال يمنل عاىل ُكّل حاوية 

تدخل بغّض النظر عن محتوياتها.
 وحصل أحياناً عاىل مبلغ مقطوع، كفرض 
مليونال ريااال، مياالً، مقابال شاحنة باخرة 
تجارياة كاملاة )مان الحجام الصغاري الاذي 

• ضرب مؤخرات االنفصاليين

• أحد عناصر القاعدة في المكال يدوس العلم الجمهوري

• مسلحو القاعدة ينهبون فرع بنك اليمن الدولي في منطقة الشرج بالمكال
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الُعـْدَواُن الداعشي على حضرموت.. سنة الذبح واإلعدامات ونـــــــــــهب ممتلكات الدولة واغتيال الجنود والرموز الدينية

يستوعبه امليناء(.
لذه الطريقة وّخرت أماواالً طائلة للتنظيم، 
وقد استحسنها التجار واستغلولا بطريقتهم، 
حيث شهد امليناء نشااطاً غري عا1ي لم يسجل 

منذ تأريخ إنشائه.
ولّد1 التنظيم بإغالق بدض مكاتب رشكات 
وألزمهاا  البلاد،  يف  الداملاة  األرباع  االتصاال 
بدخع عارشات املالياني من الريااالت كرضائب 
مساتحقة. ونشط يف اباية الرضائب يف حاالت 
مماثلاة، إال أن مصادَر 1خله األََسااايس يتميل 
يف الرضيبة عاىل املحروقات، حيث أضاف مبلغ 
0ل ريااالً عىل ُكّل ليرت بحسب صحيفة األخبار 

اللبنانية.
لاذا املاور1ُ وحاَده وّخر 1خاالً يوميااً يقدر 
بنحاو 00ل إَِلااى 500 ملياون ريااال، إِذَا ماا 
أخذناا باالعتبار أن حرضموت قبيال الُداْدَوان 
كانت تساتهلك مليوناً وسبدمئة ألف ليرت 1يزل 
)ملياون ليارتاً للسااحل وسابدمئة ألاف ليرت 
للداخل(، ويقابله تقريباً الرقم نفساه بالنسبة 

إَِلاى البرتول.

عَبٌث باملساجد وهدم القبور واألضرحة
وضمن سايناريو اإلْاااَرا  والدبث بمدينة 
املكال لجأ تنظيم القاعدة والدنارص الداعشاية 
خالل سانة من السايطرة عىل املكال إَِلاى لد  
األرضحة والقبااب التأرييية التل تدو1ُ لدلماَء 
ورماوز 1ين مان التيار الصاويف يف حرضموت، 

وسالطني حكموا املدينة يف القرون املاضية.
 كماا قاا  التنظياُم بهاد  عد1 مان القبور 
يف مديناة املاكال، شااكراً ُكلَّ َمن سادى مده يف 
إزالتها، ومن بينها أرضحة َمَشايخ »آل باوزير« 

يف مديرية غيل باوزير.
وباّرر التنظياُم يف بيانه لادَ  القبور بأقوال 
بداض الدلمااء والفقهاء، التال تفيد برضورة 

لد  ما يُبنى عليها.
وتتمياز حرضماوت بكيرة مسااادلا بما 
يؤللها ألن تكون ما1ة خصبة لدراسة مميزات 
عمارة املساااد والتل يزيدلا تميازاً أن اميع 

القديم منها مبنل من الطني.
وعندما نتأمل يف عمارتها خساتجد أن اميع 

مناراتها وخصوصا الطويلة منها قد بنيت عىل 
الشاكل امليروطل الدائري القاعدة التل تضيل 

مع االرتفاع نحو القمة.
ونظاراً الساتيدا  الطُّاوب الطينال املحيل 
)املادر( يف البنااء خذلاك النَماُط يف املنائر يكوُن 
األنساَب واألَْكيَاَر قاوًة )نظاراً لتداُخال املادر 
وتماساكه يف اإلطاار الدائاري املغلال للنسال 
البنائل للمنارة(، وذلك إِذَا وضدنا يف الحسابان 

االعتما1 املطلل عىل الطني واملدر الطينل.

إختطاُف واغتياُل الرموز الدينية
ومان أَْكارَب الجرائام التال يرتكبهاا تنظيم 
القاعادة يف املاكال عاصماة حرضماوت قيامه 
بمضايقة الرماوز الدينية املناوئة له واعتقالها 

واغتيال البدض.
وأقاد  مسالحان يساتقالن 1راااة نارياة 
يشاتبه أنهما مان تنظيم القاعادة اإلْرَلااابل 
مسااء الجمداة 20 يونياو 2015 عاىل اغتيال 
إماا  وخطياب اامع الحاز  بمديرية شابا  
حرضموت الشيخ حسني عبدالباري الديدرول 

هه للمسجد أل1اء صالة الدشاء. أثناَء تواُّ
وأطلال املسالحان أعريتَهماا النارية صوب 
الشايخ الديادرول وأر1يااه قتياالً يف الحاال 
والذا بالفارار.. وتام نقل اية الدالمة الشاهيد 

الديدرول إَِلاى مستشفى املدينة.
وأثار اغتيال الديدرول إما  وخطيب اامع 
الحاز  يف شابا ، سايطاً شادبياً يف الشامال 
والجناوب. ومان املداروِف أن الديادرول كان 
مؤيّداً بشاكٍل علنال ليورة »سابتمرب ل201«، 
يف  »القاعادة«  ولوااو1  للُدااْدَوان  وراخضااً 

حرضموت. 
وأقد  تنظيم القاعدة مساَء السبت 16 مايو 
2015 باعتقال الشايخ القبيَل والدينل الشايخ 
ناارص عبداللاه باشايبه باخقاري أَحد مشاايخ 
قبيلاة آل باخقاري الندمانياة إْحاااَدى قبايال 
مناطال الواحدي بمحاخظة شابوة ومده ثالثة 
مان مراخقيه حيث تم التحقيال مدهم واطالق 
رساحهام، أماا الشايخ ناارص باخقاري خقد تم 

احتجاُزه لدى أَنْاَصاار الرشيدة.
 ويداد الشايخ باخقاري أَحاد الشايصيات 

القبلياة املتسامة بالطاباع الدينال ويحظاى 
باحرتاٍ  واسع يف ُكلِّ مناطل الواحدي بشبوة.

مظاهراُت غضب ضد التنظيم يف 
شوارع املكال

وال يجارؤ أَحٌد يف حرضماوت عىل مدارضة 
تنظيام القاعادة؛ ألن مصاريَه واضاٌح القتال 
أَْو الذبح والساحل وماا إَِلاى ذلك مان األعمال 
البشادة اإلْاااَرامياة، لكان أعمااَل التنظيام 
1خدت املواطنني لليروج بمسريات ومظالرات 

غاضبة ضد لذه الدنارص اإلْاااَرامية.
خبدد مرور شاهر من سايطرة التنظيم عىل 
املكال ألقى الشايخ َعبدالدزياز املرخدي خطيب 
مساجد ااماع الارشج خطباة لااام خيهاا 
ترّصخاات وأعماال التنظيام، وقيامهام بنهب 
ُمَؤّسساات وممتلكات الدولة، خقاا  أخرا1 من 
عنارص تنظيام القاعدة باعتقالاه أثناء القائه 
اليطبة، ولو ما أطلل رشارة الغضب يف نفول 
املواطنني الذين خراوا يف مسرية اابت الشارع 
األول بالارشج، مر11يان شادارات » يا باطريف 

برع برع حرضموت با تتحرر.
ور11ّ املتظالارون لتاخاٍت تتدهاد بتحرير 
حرضموت مان تنظيام القاعادة، مؤكدين أن 
تنظيام القاعادة أَماَر القائماني عاىل مساجد 
اامع الرشج بمناع اليطابة نهائياً؛ خوخاً من 
االنتفاضة ضدلم ووضع املسجد تحت منظار 
الرقابة، مستنفراً خاليالم يف املدينة إلطفاء أي 

تمار1 ضدلام
املاكال،  مديناة  أبنااء  مان  اآلالف  وخارج 
عاصماة محاخظاة حرضموت ياو  اليميل 
25 ماياو 2015 يف مسارية حاشادة للمطالبة 
بطار1 عناارص تنظيام »القاعدة« مان املدينة 
واملحاخظاة، وإَعاا1َة األمان، وخّك االرتباط عن 

الشمال.
وانطلقات املسارية مان شاارع »الكبل«، 
وطاخت عد1اً من الشوارع، إَِلاى أن وصلت إَِلاى 

ساحة الحرية يف مدينة املكال.
القياا1ات  مان  عاد1  خيهاا  شاارك  وقاد 
املحساوبة عىل »الحراك الجنوبال«، وأخرا1 من 

أحازاب »املؤتمر«، و»البدث«، و»االشارتاكل«، 
حازب  عناارُص  غااب  خيماا  و»الناارصي«، 
»اإلصاالح« بأماٍر مان قياا1ة الحازب، كذلاك 

شاركت القيا1ات النسائية يف املحاخظة.
تنظيام  مان  مسالحون  عناارص  وحااول 
»القاعادة« منع النال من اليروج يف املسارية 
عارب إطالق النار الدشاوائل، لكان رَسعاَن من 
انسحب لؤالء الدنارص بدد مشالدتهم لألعدا1 

الكبرية من املشاركني.
ومساًء، شن التنظيم حملة اعتقاالت واسدة 
ضد عد1 من الناشاطني الذين نظموا املسارية، 

عرف منهم محمد املقري وأمري باعويضان.

معسكراُت القاعدة والتجنيُد 
اإلجباري

ونتيجًة لسيطرة القاعدة عىل املكال والدالقة 
القوية التل تربُاُط السادو1ية بهاؤالء خقد تم 
إنشااُء مدساكر ادياد يف منطقاة قريباة من 
الحادو1 الايَاَمانية السادو1ية، وتحديداً قرب 
مطاار البديع بالقرب مان منطقة اليرخري، يف 
مديرياة رماه يف صحراء حرضموت يف األَشاهر 

األوىل من سيطرة القاعدة عىل املكال.
وبحساب املدلوماات التال حصلات عليها 
»صادى املسارية« خقاد 1خلت لاذه املجموعة 
باسام اإلغاثة ثام تحوَّلات إَِلاى لجناة تدريب 
مكوَّنة من تسادة أشاياص أربدة إَمااَراتيني 
وأربدة سدو1يني ويرشُف عليهم رال سدو1ي 

اسُمه عا1ل إبراليم القاسمل.
و1خلت لاذه املجموعُة إَِلااى املكال والتقت 
بأغلاب املجتمع يف ااتماع كباري وطلبت منهم 
تشاكيل لجااٍن من األلاايل مان ُكّل قبيلة 3 ما 
عادا قبيلة الدوامر منهاا 6، بحيث يكوُن لؤالء 
حلقاَة وصل باني اللجناة والقبائال ويكونون 
مميلاني للقبائل أما  اللجنة، وطلبوا بتساجيل 
األساماء امللتحقاني باملدساكر خالل أسابوع، 
كما تام اساتدعاُء ُكلِّ َمان كان يف الجيش وتم 
اقصاؤلام يف ل9 وماا بدد، وقامت باساتدعاء 
الشاباب من ُكّل قبيلة 250 موزعني عىل أخياذ 
الُقبُل اساتدعتهم إَِلاى رمااه وعملت لهم 1ورة 

مدتها ل1 يوماً.
الدورة كانت أشابَه بتدبئة عامة وتحريض 
الشادبية  والياورة  الايَاَمانال  الشادب  ضاد 
السالمية، وتمات تغذيُة امللتحقني بهاا طائفياً 
ومذلبيااً، كماا قامات بتساليحهم بأسالحة 

أَمريكية حديية الصنع.
وتام اإلِْعااااَلُن عن التساجيل وتجنيد أخرا1 
كحرل حادو1 للمناطل الحدو1ياة املمتدة من 
منطقاة البديع حتاى الحادو1 املحاذية ملناطل 
ثمو1 ورمااه تحت القاعدة، وساط تواطؤ من 
بدض املشاايخ والقبائل املستهدخة ميل قبائل: 
الدوامار واملنالري والصيداب وآل كيري وغريلا 

من الُقبُل املجاورة.
ويقاُع املدساكُر يف منطقاة »عياوه« ولل 
أرض تقاُع ضمان أرايض قبيلاة املنالاري، وتم 
اختياُر لذه املنطقة؛ ألن اللجنة االساتيباراتية 
اإلَمااَراتياة السادو1ية بدَضها مان أخرا1 لذه 

القبيلة.
وتدخاُع اللجناة للمجنّديان الجاد1 مرتبات 
تارتاوح مان 2000 سادو1ي إَِلااى 000ل ألف 
لهام  القداماى  الجناو1َ  أن  بحياُث  سادو1ي، 
األخضليُة؛ بسبب خربتهم السابقة وانيراطهم 

الرسيع يف التدريب.
وبحساِب املدلومات خإن لاذه الرتتيبات تم 
اإلعادا1ُ لها منذ أَْكيَر من شاهر وما زالت قائمًة 
لني 1.200  حتاى اآلن، وقاد بلاغ عاد1 املساجِّ
مجناد، ولاذا الدد1 قابل للتوسادة بدد شاهر 
رمضاان؛ ألن الداد1 الاذي حد1تاه اللجنة لو 
20.000 اندي. وقد ُشاّكل لذا املدساكُر تحت 
ذريدة حماياة األرض وحماية قواخال اإلغاثة، 
واللجنة توحل للشاباب بأنهم سايكونون تبَع 
1رع الجزيرة، ولو يُدترب استقطاعاً من األرض 

الايَاَمانية لصالح السدو1ية. 
وتفيُد املصا1ُر أن تغذيَة املدسكر تنقل يومياً 
عىل متن ثالث طائارات مروحية، كما أن لناك 
مروحية تقو  بتأمينهم صباحااً أثناء قيامهم 
بالتدريباات الصباحية، ويتم نقال أَْكيَر من 65 

قالباً من اليلج صباحاً وميلها ليالً.
وأنشأت السدو1يُة مدسكراً خاّصاً بدنارص 
تنظيام القاعادة يف مديرياة زماخ ومناوخ يف 
صحاراء حرضماوت يف الحدو1 مع السادو1ية 
وتقوُ  السادو1ية مان خالله بتجنيد الشاباب 
وتدريبهام وإرساالهم إَِلااى الجبهاات بمأرب 

وغريلا.
 27 اللاواء  أن  إَِلااى  املدلومااُت  وتشاريُ   
ياني من الشاباب،  مياكا يَُدادُّ مصندااً للمفيَّ
وأن السادو1يني يقومون بغسال 1مااغ لؤالء 

وتفيييهم وإرسالهم إَِلاى املكال.
وَحوَّلت عناارُص )القاعدة( مرَكاَز بالفقيه 
الواقاع ااوار القرص الرئاايس إَِلااى محكمة 
ااة بهاا، وتقاوُ  بمحاكمة الناال خيها  َخاصَّ
والقاايض الذي يرتأُساها لو عبداللاه الكيريي 
ويدترب مفتل )القاعدة(، كما تم إنشاء محاكم 

أُْخااَرى.
وتؤكاُد مصاا1ُر محلياٌة بمديناة املاكال أن 
األطقَم الدساكرية السادو1ية تدُخاُل األرايض 
شااَلَد  حياث  يومال،  وبشاكل  الايَاَمانياة 
املواطنون 1خوَل طقَمني سدو1يني يو  السبت 
املاايض، حياث قاماا بتمشايط املنطقاة ومن 
ثام عا1ا إَِلااى األرايض السادو1ية عرب منطقة 

اليرخري ومطار البديع.

حضرموت.. املحافظة التي لم 
يَطْلها قصُف الُعـْدَوان

وخاالَل عا  مان سايطرة تنظيام القاعدة 
عاىل محاخظة املاكال ظلات بديدًة عان مرمى 
الغاارات األَمريكياة السادو1ية وبمناأًى عان 
الحصار اليانل املفروض عىل بقية املحاخظات 
الايَاَمانية رغام خضوعها لتنظيم »القاعدة يف 
ازيرة الدرب« املادرج عىل »قائمة اإلْرَلاااب« 
السادو1ية، والذي خصصت واشنطن، الداعمة 
اسارتاتيجية  الحالياة،  السادو1ية  للحارب 

ملكاخحته يف الايَاَمان منذ أَْكيَر من عقد.

JPG.ساحات إلعدام مواطنين في حضرموت •

• إمام وخطيب جامع الحزم بمدينة شبام 
حسن عبد الباري العيدروس.. اغتيل في 

2016-6-20

• الشيخ القبلي والديني ناصر عبد اهلل 
بافقير

• إعدام الضابط عبد اهلل الحبشي في 
القطن

• مسيرات مناهضة للقاعدة في المكال
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اأثناء ا�صتقباله للأ�صرى املحررين:
رئيس الثورية العليا: املعاناة التي لقيها األسرى سُتْنَسى، 

بتذكرهم للموقف الذي وقفوا فيه من أجل الوطن والشعب 
  - خاص:

اساتقبََل األخ محماد عايل الحوثال 
رئيُل اللجنة اليورية الدليا، يو  اليالثاء 
الجمهاوري  القارص  يف  ماارل،   29
ضمان  املحرريان  األرسى  بصندااء 
عملياات تباا1ل األرسى والجيامني بني 
اليمان والسادو1ية والتال اارت ياو  

االثناني 28 ماارل.
وقاال رئيُل اللجنة اليورية يف كلمته 
التل ألقالا عاىل األرسى املحررين أثناء 
املواقاف  أخضال  مان  إن  اساتقبالهم: 
واألياا  أن نشاالد يف ختاا  عاا  مان 
الصماو1 أخضال الرااال مان إخوانناا 
وأعزائنا ونقاف أمامهم ونتحدث مدهم 
ولام يجّسادون بالفدال الحقيقة التل 
يقرلا النشايد الوطنل )لن تارى الدنيا 

عىل اريض وصيا(.
وأضااف »إن مان أسادد اللحظاات 
أن نلتقال بمن قدموا أغىل ماا يملكون 
يف ابهاات الدخااع عان الوطان واألمة 
والشادب اليمنال الاذي أرا1 لاه أعداؤه 
والساحل  والقتال  والياراب  الدماار 
واألعمال الهمجية التل ال يقرلا 1ين أو 

ملة سماوية«.
وأكد رئيال اللجناة اليورياة الدليا 
أن كل ماا قدمه أبناء اليمان ويقدمونه 
كما عمل إخوانهام املحررين من األرس، 
من أال الوطن وانتصااراً للقيم والحل 
وليل يف ذلك أية خسارة ولدخه تحقيل 
مجتمع ُحاارٍّ ومستقل وقوي، تكاتفت 

من أاله كل الجهو1 الوطنية.
التال  املاربّرات واألعاذار  إىل  ولفات 
سااقها الددوان من واو1 ايش إيرانل 

ومن حزب الله وغريلا من املربرات التل 
تنكشاف اليو  بواو1 املجالدين يف كل 
الجبهاات واألرسى والشاهداء من أبناء 

الشدب اليمنل.
اليورياة  اللجناة  أكاد رئيال  كماا 
الدليا أن ثبات وبساالة وصمو1 األرسى 
واملقاتلاني يف كل الجبهات ادل الجميع 
عاىل إيمان مطلال بدد  وااو1 موقف 
يمكان الند  علياه وليل مان املدقول 
أن يناد  يمنل حر عاىل موقف موااهة 
اإلرلابياني ومرتزقاة الدالم مان البالك 
ووتر والجنجويد وأشابالهم الذين ااء 
بهام الغزاة وأعاداء اليمان لتدمريه، وال 
يمكان أن يأتل الند  عاىل موااهة من 
ال يؤمناون بقانون أو رشع أو بحرية أو 

باستقالل بلد وشدب.
األخالقال  االنكشااف  ووضاح 
األرسى،  ماع  التدامال  يف  للسادو1يني 
وال  بصلاة  لإلساال   تمات  ال  والتال 
باألعراف والقواناني الدولية، حيث قال: 
»إن لاذه النيبة من األبطاال املحررين 
والصامديان واليابتني يف الجبهات ولل 
وحدلاا تكفيهم خياراً، وأن كل املداناة 
والساوء واإلاارا  الاذي لقياه األرسى 
سايُنَْس، بتذكر الجمياع للموقف الذي 
وقفاوا خياه من أاال الوطن والشادب 
وسايظلون مرخوعل الرأل وشااميل 

الهامات«.
كما أضاف رئيل اليورية الدليا »لقد 
كنتام يف ابهاة توااهون خيهاا الدالم 
وأعتى األسالحة وأكيرلا تطوراً وتقدماً 
وأغناى الادول ومرتزقاة الدالام الذين 
ُاِلباوا ملوااهاة اليمان وأبناء الشادب 
اليمان وقتلهام وتدمري وطنهم وسالب 
سايا1ته واساتقراره وادال النماوذج 

الحاصل يف الجنوب اليمنل لو النموذج 
الساائد من القتل والتفييخ وسايطرة 
الجماعاات اإلرلابياة تحقيقاا مليطط 
1ويل يحاول الجمهورية اليمنية إىل بؤرة 

مشتدلة وغري مستقرة«.
وعارب عان أملاه يف أن تكاون لاذه 
الكوكبة من املحرريان من أبطال اليمن 
مقدماة خاري وأن يدارف الجمياع أن 
الدادوان وأ1واتاه واملرتزقاة ال يملكون 
ساوى املارشوع املتجساد يف تداز ويف 
الجنوب، كما لل متجسادة يف ساوريا 
وليبياا والدراق ويف كل مكان وصله لذا 
امليطط الذي استهدف القدرات البرشية 
والياروات واالساتقرار كماا حصال يف 
الدراق من اساتهداف اليربات والدلماء 

واملؤسسات.
لذا وقد  عد1 مان األرسى يف اللقاء 
أكادت صمو1لام وثباتهام  مداخاالت 
واعتزازلام بما قدموه يف سابيل الوطن 
وأنهام مساتددون للداو1ة إىل ابهاات 
القتال، مؤكدين أن أرسلم تم يف مناطل 
1اخلياة، وتام تساليمهم لياد النظاا  
السادو1ي مقابل مبالاغ مالية ضيمة 
لتتدعل السادو1ية أنها قامت بأرسلم 

يف ابهاات الحادو1.
الجديُر بالذكار أن األرسى املحّررين، 
اإلخاراُج عنهام يف صفقاة تباا1ل  تام 
األرسى التال ارت بني الجانبني اليمنل 
والسدو1ي، حيث تم تساليم السدو1ية 
10 مان أخرا1 الجياش السادو1ي الذي 
الجياش  أبطاال  بياد  األرس  يف  وقداوا 
التال  املداارك  يف  الشادبية  واللجاان 
شاهدتها الجبهاات الحدو1ياة، مقابل 
تساليم الجانب اليمنل عد1 115 أسرياً، 

خيما ييل كشف بأسمائهم:

تاريخ اليروجمكان األرساملحاخظةاالسمالرقم
2016/3/27 مارب حجةحيدر أحمد حسني ولان1.      
2016/3/27 ماربصنداء محمد خالد عيل عاطف األرضبل2.      
2016/3/27 مارب صنداءعبدالله منصور أحسن مهدي الزلري3.      
2016/3/27 مارب صنداءعبد الكريم حسن محمد محمد سدد حسني أبو عيلل.      
2016/3/27 ماربعمرانعمر يحيى يحيى الوا1عل5.      
2016/3/27 ماربعمرانرسيع عيل محمد مصلح الذيفانل6.      
2016/3/27 مارب عمرانضيف الله محمد لا1ي الوا1عل7.      
2016/3/27 ماربحمدان صالح صالح الدقيل8.      
2016/3/27 ماربصنداءاحمد حسني احمد الجرا1ي9.      

2016/3/27 مارب صنداء عيل نارص محمد الغامدي10.                         
2016/3/27 ماربصنداءلييم محمد عيل السحامل 11.                         
2016/3/27 ماربصددة لايل اابر محمد عيل الدجمل12.                         
2016/3/27 ماربعمران نارص نارص حزا  طالر الوا1عل13.                         
2016/3/27 مارب صنداء عيل صالح عيل عمرل1.                         
2016/3/27 ماربصنداءحسني محمد حسني لاشم السيانل15.                         
2016/3/27 ماربالجوفحسن محمد حسني مجيل16.                         
2016/3/27 مارب صنداءوليد حسينل حسينل أحمد الحسنل17.                         
2016/3/27 ماربصنداءاحمد محمد حمو1 ناال18.                         
2016/3/27 ماربصنداءرشيد مرشد احمد الدبا1ي19.                         
2016/3/27 مارب صنداءيوسف احمد محمد النقيب20.                         
2016/3/27 ماربصنداء عبد اإلله مهدي عيل الذيبانل21.                         
2016/3/27 ماربصنداء يارس اسماعيل حسن األسددي22.                         
2016/3/27 ماربصنداءالقايفل عيل محسن القايفل23.                         
2016/3/27 ماربصنداءاحمد عبد الكريم صالح الدينل2.                         
2016/3/27 ماربصنداءأيمن مجالد حسني بلدك25.                         
2016/3/27 ماربصنداءاحمد احمد حميد الحسينل26.                         
2016/3/27 ماربصنداءمحمد محمد قايد احمد السياغل27.                         
2016/3/27 ماربحجةاحمد يحيى حسني الرشعبل28.                         
2016/3/27 صبيا مجهولصددةحمو1 محمد مشبب29.                         
2016/3/27 ماربصنداءمرا1 محسن محمد ابل30.                         
2016/3/27 ماربعمرانلييم حزا  عيل امدان31.                         
2016/3/27 ماربعمرانمجالد محسن عبد الله الدبال32.                         
2016/3/27 ماربصنداءابراليم احمد صالح الحواتل33.                         
2016/3/27 ماربعمرانعبد الغنل حزا  نارص املؤيدل3.                         
2016/3/27 ماربصنداءعبد الرحمن محمد عيل زبارة35.                         
2016/3/27 ماربصنداءيحيى عيل محمد النجار36.                         
2016/3/27 ماربصنداءعيل منصور حسني الزلري37.                         
2016/3/27 ماربصنداءمحمد مرحب عبد الله مرحب لبه38.                         
2016/3/27 ماربصنداء محمد عبد الواحد محمد سنان39.                         
2016/3/27 ماربصنداءنسيم محمد حسني صالح الديربي0ل.                         
2016/3/27 ماربصنداءمحمد صالح احمد صالح الجيد1ل.                         
2016/3/27 ماربصنداءعايض خالد عايض صالح الحدا21ل.                         
2016/3/25 ماربصنداءمحسن محمد صالح الدنب3ل.                         
2016/3/25 ماربصددة أنور حمو1 محمد الدزيلل.                         
2016/3/25 ماربذمارابراليم عبده يحيى املداىف5ل.                         
2016/3/25 ماربذمارمحمد عبد الله ناال املدزاب6ل.                         
2016/3/25 ماربصنداءزيد محمد محمد صالح حاتم7ل.                         
2016/3/25 ماربصنداءعبد القا1ر محمد الظفاري8ل.                         
2016/3/25 ماربماربعمران محمد صالح ربيع9ل.                         
2016/3/25 ماربصنداءصالح احمد خرج عبد الله الحنمل50.                         
2016/3/25 ماربصنداءمالر محمد عيل الشمايص51.                         

2016/3/27 الجوفعمرانمحمد يحيى لا1ي الكيري52. 
2016/3/27 ماربصنداءسامل محمد احمد مدصار53.                         
2016/3/27 ماربصنداءاسماعيل محمد عيل اسماعيل ملفلل5.                         
2016/3/27 ماربصنداءحامد عيل محمد عمر55.                         
2016/3/27 ماربصنداءاحمد صالح محسن خرج56.                         
2016/3/27 ماربصنداءيوسف محمد عيل املرولة اليوسفل57.                         
2016/3/27 ماربصنداءاحمد محمد عبدالله حسني الحنمل58.                         
2016/3/27 ماربصنداءنبيل أحمد بنيان59.                         
2016/3/27 ماربعمرانرايد عيل يحيى الرشقل60.                         
2016/3/27 مارباسامة صالح محمد عز الدين61.                         
2016/3/27 ماربصنداءيحيى ذيبان محمد الذيبانل62.                         
2016/3/27 ماربصنداءاحمد احمد محسن عزان63.                         
2016/3/27 ماربصنداءمحمد صالح حسني الفقيهل6.                         
2016/3/27 ماربصنداءمحمد عبداالله احمد الجرا1ي65.                         
2016/3/27 ماربصنداءمصلح محمد عيل مصلح الجالل66.                         
2016/3/27 مارباملحويتعبده صالح يحيى الجولري67.                         
2016/3/27 ماربصنداءارب محمد صالح الفقيه68.                         
2016/3/27 ماربعمرانلا1ي محمد لا1ي الرسي69.                         
2016/3/27 ماربصنداءحسني محمد عيل أبو ليىل70.                         
2016/3/27 ماربصنداءخيصل مجالد عيل صالح األغرابل71.                         
2016/3/27 ماربعمرانسليم محمد عيل االشموري72.                         
2016/3/27 ماربصنداءابراليم حسن محمد أبو نجو  املحاقري73.                         
2016/3/27 صنداءاحمد يحيى حسن محمد أبو نجو  املحاقريل7.                         
2016/3/27 ماربصنداءنجم الدين حسن محمد أبو نجو  املحاقري75.                         
2016/3/27 ماربصنداءعما1 عبدالغنل عيل صالح القايض76.                         
2016/3/27 ماربنبيل محمد مصلح صالح ابو لراش املطري77.                         
2016/3/27 ماربصنداءعبدالله صالح احمد عاطف78.                         
2016/3/27 ماربذمارمالك محمد سدد الجربل79.                         
2016/3/27 ماربابعايض عبدالله عبدالقا1ر القا1ري80.                         
2016/3/27 ماربذمارعيل احمد عبدامللك اال1لم81.                         
2016/3/27 مارباالمانةعصا  خيصل محمد الحمد الطوقل82.                         
2016/3/27 ماربصنداءعبداالله محمد محمد ابو ذيبة83.                         
2016/3/27 مارباملحويتنبيل عيل احمد يحيى املحلةل8.                         
2016/3/27 مارباملحويتعبده عيل لبو الجدفري85.                         
2016/3/27 مارباملحويتسلطان محمد احمد صالح86.                         
2016/3/27 ماربصنداءعبدالغنل اسماعيل محمد لاشم الديلمل87.                         
2016/3/27 ماربصنداءاحمد عيل محمد قايد السياغل88.                         
2016/3/27 ماربصنداءصا1ق حسني احمد الديانل89.                         
2016/3/27 ماربصنداءختحل صالح يحيى محمد الضاوي90.                         
2016/3/27 ماربصنداءمجيل صالح احمد الجالل91.                         
2016/3/27 ماربعمرانحمدان عبده حميد92.                         
2016/3/27 الحدو1 )مهرب قات(تدزسامل محمد قائد الرشعبل93.                         
ل2016/3/1 الربوعةصددةر1ا1 عبدالله يحيى الذريانلل9.                         
2016/3/27 ماربصنداءمحمد عيل صالح القدح95.                         
2016/3/27 ماربصنداءسلمان اربان رشيف اربان96.                         
2016/3/27 ماربصنداءصالح محمد أحمد عيل النديمل97.                         
2016/3/27 ماربصنداءمطهر أحمد أحمد عيل محن98.                         
2016/3/27 ماربصددةعمر صالح أحمد خبتة99.                         
2016/3/27 ماربريمةمبارك عيل 1اوو1 املصدبل100.                    
2016/3/27 ماربصنداءعبداللطيف أحمد صالح أحمد الحواري101.                    
2016/3/27 ماربصنداءأيمن محمد غالب عايض أبو عيل102.                    
2016/3/27 ماربصنداءحسني محمد أحمد أحمد الحسينل103.                    
2016/3/27 ماربصنداءإسماعيل عيل محمد صالح االغربلل10.                    
2016/3/27 ماربعمرانعما1 محمد حميد الجمدان105.                    
2016/3/27 ماربعمرانربيع محمد حميد الجمدان106.                    
2016/3/27 ماربعمرانخالد يحيى أحسن الرشاحل107.                    
2016/3/27 ماربعمرانإبراليم عيل عيل محمد سدد108.                    
2016/3/27 ماربصنداءحمو1 حمو1 سلطان اآلنيس109.                    
ل2016/3/1 املحويتمرا1 يحيى احمد حاتم110.                    
ل2016/3/1 صددةحسني ضدايف رشيف اربان111.                    
ل2016/3/1 الجوفعبدالغنل خيصل صالح عيل112.                    
ل2016/3/1 صددةحسن احمد اسدد الصويف113.                    
ل2016/3/1 صددةأحمد منصور قاسم الدطيفلل11.                    
ل2016/3/1 صددةأحمد محمد راشد الساملل115.                    
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كل  وقضية  أوالً  عربي  كل  قضية  تُعتبر  فلسطني  قضية 
إنساني ثانياً، ألن العدوان الذي أحتل فلسطني، يُمكنُه احتالل 

صنعاء والرياض، 
إذا لم يتوافر اإلحساس بالنضال، !! وميتد جهد املقاومة، 
عن  باملسئولية  اإلحساس  هي  الكاملة  فالوطنية،  ه��ذا  وعلى 
قضايا األمه عموماً من احمليط إلى اخلليج.. ألن فقدان جزء من 
األمة يؤدي إلى فقدان بقية األجزاء، واحلرية ال تتجزأ كقضية. 
ميالد  مع  تنشأ  العروبة،  وطنية  هي  الكاملة  فالوطنية 

كل  إنسانية  تتحقق  كاملة.  وطنية  تصبح  حتى  وتنموا  ثورة،  كل 
قطر لتحقق إنسانية األمة وتسهم بالتالي، في صنع اإلنسانية، 

وحماية حقوقها املشروعة.
تلك هي الوطنية الكاملة، وليس هناك وسط، بل وطنية أو 
ال وطنية، ألن الوسط أصبح ملغياً من حساب الزمان، لتذبذبه 
الوطنيني وخدمة احملتلني، ونقطة الضعف في عبور  إيهام  بني 
االستعمار اجلديد كما كانت جسر عبور االستعمار القدمي. ال 
وفي  والكبير  الصغير  الوطن  في  االستعمار  بنضال  إال  وطنية 

العالم.  

الوطنية 
الكاملة !

 عبد اهلل البردوني 
مؤلف قضايا يمنية

برنامج رجال اهلل
املقرر ألسبوعني :
من 18 اما1اليانل

إىل 2 راب 

- ملزمة عظمة الله الدرل السابع.
- ملزمة وانفقوا يف سبيل الله.

عام الصمود
محمد أحمد الشميري

ع������اٌم م���ض���ى وص����م����وُد ال���ش���ع���ِب ي���زدح���ُم
وج�����رُح�����ُه ب����اإلب����ا امل���ع���ق���ود ي��ل��ت��ئ��ُم

ع������اٌم م���ض���ى ف���ي���ه ِم������ْن إص�����رارن�����ا َوَه������ٌج
وامل��ع��ت��دي ب��ال��ش��ج��اِع احل����ِر ي��ص��ط��دُم

ع�����اٌم ع��ل��ى ال���ص���ب���ِر واإلص���������راِر ي���ا وط��ن��ي
ط��وب��ى ل��ش��ع��ٍب ع��ل��ى أع���دائ���ِه ِح��َم��ُم

ب���أك���م���ِل���ِه ع����م����ٌر  ُق�������ْل  ش����ئ����َت  وإن  ع�������اٌم 
معتصُم ب��ال��ل��ِه  َم���ْن  ن��ف��ُس  ت��رع��وي  ال 

��������������اُت األس���������ى لَ�����َه�����ٌب ال������ع������اُم م�������رَّ وأنَّ
ت���ش���وي ال�����ُغ�����زاةَ ص���ل���ي���اٍت وت��ل��ت��ه��ُم

وه�����بَّ م���ن حت����ِت ن�����اِر ال���ق���ص���ِف م��ن��ت��ف��ًض��ا
ينتقُم ال��ب��غ��ي  دي����اِر  ف��ي  ش��ع��ٌب س��ع��ى 

م���ن ب����نِي أن���ق���اِض ق���ص���ِف ال��ع��ه��ِر م��ن��دف��ًع��ا
ي��س��ت��ب��ش��ر ال���ض���وءُ ب���اآلت���ي وي��ب��ت��س��ُم

ب���ل���دي ف�����ي  األرِض  ُغ������������زاِة  ك�������لَّ  ألنَّ 
ي��ن��ت��اب��ه��ا م���ن ش��ظ��اي��ا ش��ع��ب��ن��ا ال��ن��دُم

ه��ل ي��ج��ه��ُل ال��غ��زو م��ن ص���دَّ ال����ردى ومضى
ف���ي ن���ش���وٍة حل���ي���اِض امل�����وِت ي��ق��ت��ح��ُم

ه�������ذا أن�������ا أي����ه����ا األع�������������راُب ف�����ي مي��ن��ي
احل����رِب تضطرُم ون����اُر  ال��ق��ت��اِل  ل��ي��ُث 

أن�����ا ال�������ذي ن����ظ����َر األع����م����ى إل�����ى غ��ض��ب��ي
وأس���م���ع���ْت ص��رخ��ات��ي م���ن ب���ه ص��م��ُم

أب������دو ف��ي��خ��ض��ُع َم������ْن ب���ال���س���وِء ي��ذك��رن��ي
ك�����أنَّ ل���ي ف�����وَق أع����ن����اِق ال���ع���دا ق���دُم

أن�����ا ال������ذي دم���ع���ة األق����ص����ى س��أم��س��ح��ه��ا
احل��رُم ن��ح��وَي  يهفو  فيه  م��ا  ظ��ل��ِم  م��ن 

ه��������ذا أن��������ا ب�����ع�����َد ع���������اٍم ث�����������ورةٌ وم���ن���ى
ن��ص��ٌر جت��ل��ى وج���ي���ُش ال��ك��ف��ِر م��ن��ه��زُم

متى سرتضى عنك اليهود والنصارى.؟

حينما ندرف - مدرخة واعية - أنه سابحانه وتداىل 
لو ملكناا إذاً خلنيل به؛ ألنه لو الدليم بذات الصدور، 
لو الذي يحرك لاذا الدالم بكله، حركة الليل والنهار، 
لاو يدلم كل ما يدور يف لذا الدالم، خلماذا ال تيل به .. 
ختتواله؟. ثم تنطلل يف توايهاته من منطلل اليقة به.
لذه الكلمات لل خالصة ما يسادى السيد حسني 
الحوثال إيصاله يف كل 1رل من الدرول التل يلقيها، 
حياث قال يف محارضته بدناوان )مدرخة الله- عظمة 
اللاه الادرل الساا1ل ساورة الحدياد( : نتجه نحو 
محاولة يف أنفسانا كياف نيل بالله سابحانه وتداىل؟ 
كيف تدظم ثقتنا بالله؟ كيف تكون ثقتنا بالله قوية؟
ويرى السيد حسني الحوثل أن الحديث عن ندم الله 
سابحانه كونها مظالر من مظالر حكمته، وقدرته، 
وعلماه، وتدباريه، ورعايتاه، وملكوتاه، وألوليتاه، 
وربوبيته تساعدنا يف مدرخة الله واليقة به، كما أشار 
إىل يشء آخر يسااعد يف أن ندرف الله سابحانه وتداىل 
بالشاكل الذي نحصل من ورائه عاىل تدزيز ليقتنا به 
سابحانه وتدااىل ولو: حديياه يف القارآن الكريم عن 
ذاته سابحانه وتداىل يف اليناء عىل ذاته، وعن ما ذكره 
من ميلوقاته الكيارية باعتبارلا مظالر من مظالر 
ملكوتاه، وأناه لو من له اْلُملك، لاو رب الداملني، لو 

من له امللك، ونفاذ األمر يف الداملني.
وأوضح السايد حساني الحوثل أن الاذي نريد من 
خالل مدرخة الله أن نفهم بشاكل واساع مدنى كلمة  
]َمِلاك[ والتل تدنل أنه ملكنا، تر11ت يف القرآن الكريم 
كيارياً، ونحان نؤمن بهاا, نؤمان بأنه ملاك النال يف 
لاذه الدنيا، وأنه ملاك يو  الدين، أليال كذلك؟. لكن 
نجهال ماذا يدنل لذا، ولو الذي نريد أن نفهمه؛ ألنك 
قاد تدخال يف الواقع يف اعتقاا1ات، يف رؤى، يف واهات 
نظر لال متناخية مع ما تؤمن به من أن الله لو ملك 
النال، وأنه ملك الداملاني يف الدنيا واآلخرة, ملك الدنيا 
واآلخارة، ختكون يف واقدك أساوأ من أولئاك الذين قال 

ُكاوَن{. اللاه: }َوإِْن أََطْدتُُموُلامْ إِنَُّكامْ َلُمرْشِ
ويؤكد السايد حساني الحوثل أنناا حينما ندرف - 
مدرخة واعية - أنه سابحانه وتداىل لو ملكنا، خيجب 
عليناا كمؤمناني أن نيال باه، ألنه لاو الدليام بذات 
الصادور، لو الذي يحرك لذا الدالم بكله، حركة الليل 

والنهاار، لاو يدلام كل ماا يادور يف لاذا الدالام.
ويضع السيد حساني الحوثل تساؤالً لكل خر1 منا 
بداد أن عرخنا أن الله لو ملكنا ولو من يساري الدالم 
خيقاول: خلمااذا ال تيال به.. ختتاواله؟. ثام تنطلل يف 

توايهاته من منطلل اليقة به؟
وإضاخاة إىل ذلك يقول يف محارضته بدنوان )اليقة 
باللاه( أن من ييال بالله، من ييقون باللاه، إذا ما بلغ 
الناال إىل 1راة الوثوق القوي بالله سابحانه وتداىل 
خإنه من سيجدل األشاياء البسيطة ذات خاعلية، ذاَت 

خاعلية كبرية، عىص موىس كانت ترعب خرعون.
وخيماا أكاد أن اليقاة بالله لال من ألم ماا ركز 

علياه القارآن الكريم، أشاار إىل أن خقادان اليقة بالله 
قاد يصل بالنال إىل حالة من الكفر ال يشادرون بها، 
مشارياً إىل الددياد اآليات الرصيحة عندماا يقول الله: 
ُه إِنَّ اللََّه َلَقاِويٌّ َعِزيٌز{  نَّ اللَّاُه َماْن يَنْارُصُ }َوَليَنْارُصَ
ُكْم َويُيَبِّْت  وا اللََّه يَنرُْصْ )الحج: من اآلية0ل( }إِْن تَنرُْصُ
أَْقَداَمُكم{ )محمد: من اآلياة7( }َقاِتلُوُلْم يَُدذِّبُْهُم اللَُّه 
ُكْم َعَليِْهْم{ )التوبة:ل1( }َلْن  ِبأَيِْديُكْم َويُْيِزِلْم َويَنرُْصْ
وُكاْم إاِلَّ أَذًى َوإِْن يَُقاِتلُوُكْم يَُولُّوُكاُم اأْل1َْبَاَر ثُمَّ ال  يرَُضُّ
وَن{ )آل عماران:111( وكام لهاذه اآليات من  يُنْارَصُ
نظائار، موضحاً أناك عندما ترااع إىل النال ختقول: 
أعداء الله يدملوا كذا، ويتحركوا كذا، ما لنا ما ندمل؟. 
]والله ما اهدنا، احنا مساتضدفني، ما بأيدينا يشء، 
وياش اهدنا نساوي؟[، طياب! وتلك الوعاو1 التل يف 
1اخل القرآن الكريم؟. تصبح النظرة كيف؟ مدنى ذلك 
أناه يف األخري أننل أقارأ تلك اآليات، وأقارأ قوله تداىل: 
ُه إِنَّ اللَّاَه َلَقِويٌّ َعِزيٌز{ وأنا  نَّ اللَُّه َمْن يَنرُْصُ }َوَليَنْارُصَ
يف واقدال، ونحان يف واقدناا اميدااً نحكم عاىل الله 
بأناه ]خقط أنت تساتطيع أن تنرص وأنات قوي وأنت 
عزيز، لكان إذا كان لناك أعداء ميل قريش ميل أولئك 
الذيان كانوا يف موااهة محمد، أما أمريكا أما إرسائيل 
أما أما  ما تمتلك من أسالحة لاذه القوى .. والله ما 
اهدك[ لذا واقاع، أي نحن يف نظرتنا إىل الله عىل لذا 

النحو!.
واعترب السايد حساني الحوثل أن مان يقول: نحن 
أما  أمريكا ال نستطيع أن ندمل شيئاً بدد أن قال الله 
ُه إِنَّ اللَّاَه َلَقِويٌّ َعِزيٌز{  نَّ اللَُّه َمْن يَنرُْصُ له: }َوَليَنْارُصَ
بهاذه الدبارات }َقِويٌّ َعِزياٌز{. مدنى لذا يف األخري أنه 
]والله صح أنت قاوي، أنت عزيز لكن أما أما  أمريكا 
خاال، أنت غالب عىل أمارك، أنت قالر خوق عبا1ك لكن 
أما لؤالء خال[، لكذا الواقع، نظرة النال لل لكذا يف 
الواقع، أليل لذا من الكفار الفضيع؟ كفر خضيع يف 

1اخلنا ونحن ال نشدر.
ويرى السايد حساني الحوثل أن ضدف اليقة بالله 
تجدلاك ترى أن الله ال يساتطيع أن يدمل شايئاً أما  
أولئك ولم من لم؟ لم أولياء الشيطان الذي قال الله 
ايَْطاِن َكاَن  ايَْطاِن إِنَّ َكيَْد الشَّ عنه: }َخَقاِتلُوا أَْوِليَاَء الشَّ
َضِديفاً{ )النسااء: من اآلية76(، مشارياً إىل أنه: كلما 
زا1 خبيهام كلما از1ا1وا خساا1اً، أليل يدنل ذلك أنهم 
كلما از1ا1وا والًء للشايطان؟ كلماا از1ا1وا ماذا؟ كلما 
از1ا1وا ضدفاً؟. كلما عظمت واليتهم للشايطان كلما 
ارتبطاوا بضديف مذمو  مدحور طار1ه الله، وطبده 
بهذا الطابع: مذموماً مدحوراً ضديفااً ذليالً }َخَقاِتلُوا 

يَْطاِن َكاَن َضِديفاً{. يَْطاِن إِنَّ َكيَْد الشَّ أَْوِليَاَء الشَّ
ووضع تسااؤالً قاد يطرح .. خيقول لاك: نحن من 
أوليااء الله، ونحن مؤمنون. لكن ملاذا؟ ملاذا نراك تنظر 
إىل أولياء الشيطان نظرة املنبهر بهم؟ املكرتث بما لم 
عليه؟ يرالم كباراً، يرالم َساداً أما  الله، وليل خقط 
أما  نفساه، أما  الله، وأنت تسامل نفساك بأنك من 

أبناء القارآن، وأنك من أبناء اإلساال ، وأنك من أولياء 
الله، وأنك .. وأنك .. لذه حالة خطرية.

ولناا يجيب السايد حساني الحوثل عاىل كل تلك 
التسااؤالت املطروحة يف األذلان خقاال: إذا لم نتدرف 
عاىل اللاه من خاالل القارآن خاإن أي وساائل أخرى 
للمدرخاة ال تصل بناا إىل لذه الدراة التل سايوصلنا 
إليهاا القارآن الكريام، وبالتاايل يمكن أن تسابِّح وأن 
تصايل لله، وأنت تقول: )الله أكرب( وأنت تراه يف واقدك 
أنه أعجز عن أن يدمل شايئاً أما  أولئك، أنه أعجز عن 
أن يدمل شيئاً أما  أولئك لَو ال يستطيع أن ينرص من 

ينرصه وإن قال إنه قوي عزيز!.
مدتارباً أننا لاو كنا نفهام القرآن الكريام، كل من 
يحمل القرآن الكريام وندرف الله من خالله ملا وادنا 
أي يشء أباداً أمامنا كبارياً - مهما بدا كبرياً -؛ ألن الله 
يف القارآن يقاول لناا بأنه لو يدبار األمار، ولو ملك 
الساماوات واألرض، لو الذي تراع إلياه األمور، لو 
الاذي يساتطيع أن يهيئ، لاو الذي يفتاح املجاالت, 
يهيئ الفرص، لو الذي يدمل األشاياء الكيرية التل قد 
ال نفهمهاا إطالقااً، يف مجال الدخاع عان أوليائه حتى 
يساتطيدوا أن يصلاوا 1رااة مدينة، أشاياء كيرية ال 
نساتطيع أن نساتوعبها. ألم يشء يف املوضوع لو أن 

تكاون ثقاة الناال باللاه قوياة.
وأشاار إىل أن : ما يدل عىل أن اإلنسان يديش حالة 
اليقاة باللاه سابحانه وتداىل لاو أن ينطلال، لو أن 
يتحارك حتى يف الظارف الذي يرى كل ماا حوله ليل 
يف اتجاله، يرى كل ما حوله بديداً عنه، ويرى نفساه 
ضديفاً، يرى موقفه غريباً، يرى منطقه ممقوتاً، لذه 
لل اللحظة التل أيضاً تدل عىل مدى ثقتك بالله، إذا ما 

انطلقت يف ظروف ميل لذه، يف مرحلة مدينة.
أن:  الشاهيد  يقاول  األخاالق  ماكار   1رول  ويف 
اليقاني لو أن تكاون عظيم اليقة بالله. ألسانا نؤمن 
- كمدلوماات - أن اللاه عىل كل يشء قديار؟ وأن الله 
ساينرص من نرصه إن الله لقوي عزيز؟ ألسانا نؤمن 
باأن اللاه مع الذيان آمناوا؟ وأن الله ويل الذيان آمنوا 
ييراهم مان الظلمات إىل النور؟ وأنه وعد املجالدين 
يف سابيله بأن يؤيدلم بنرصه وبمالئكته؟ لذه مجر1 

مدلومات .. أليل كذلك؟.
ويف محارضتاه بدنوان )مساؤولية طاالب الدلو  
الدينياة( وصاف الشاهيد القائاد الحالاة املنترشة يف 
أوسااطنا يف اختقا1ناا لليقة بالله سابحانه واختقا1نا 
للمسؤولية التل يريد الله سبحانه منا أن نستشدرلا 
1ائمااً بأنها لل وراء حالة الالوعل، والتل قد تصل إىل 
أن البداض قد يرى بأن عليه أن ينرصف عن ميل لذه 
األشاياء، وأن يهتام بالقراءة، القاراءة يتصورلا أنها 
لال كل يشء(، موضحاً أن مدنى الوعل لو االلتداء، 
لاو الفهام الاذي يدخداك إىل االلتازا  والدمال وخهم 
األماور، وخهم القضايا، وخهم ما تساتلزمه مساريتك 

الدملية عىل منهج القرآن؟.

أحالم عبدالكافي
لذا لو نفل الساؤال الذي تر11ه أمة اإلساال  اليو ، 
ملااذا نحن خقط من نحارب ونقتال ونحارص؟ولو نفل 
الساؤال الذي يقوله البداض ، أريد أن أعيش حياة كريمة 
1ون ذل وترشيد وضياع..لاو نفل قول البدض ملا نحن 
خقط الدرب واملسالمون من ندانل األمرين؟ أين حقوقنا 
كبارش يف الحيااة؟، ولاو نفل الساؤال الذي يقاال ملاذا 
الغرب يندم ألله بأوطانه وباالساتقرار والرخاء؟ بل ملاذا 

اليواد عندلم ال إرلاب وال حروب والتفجري وال1ماء؟؟.. 

..وإاابة لذه التساؤالت لل واحدة ولل: لن ترىض عنك 

اليهاو1 والنصاارى.

لناك من يريد يل ولك الدمار واأللم ، ،لناك من يدبر لنا 

بليٍل أظلم ويسدى بكل وسائله إلبا1تنا اميدا من الواو1 

...لناك من يدمل االدا لسحقنا ولذبحنا وإلراقة 1مائنا 

بكل وحشاية ،، بل لو ال يستكني واليكل واليمل، ييطط 

و يدبار وينفاذ... أطفالهم ينّدماون وأطفالناا يرّوعون 

ويقصفون ويقتلون ،، لم اليهاو1 والنصارى بكل تأكيد 

لم مان حّذرنا منهم عاّل  الغيوب الدالم بمايصلح حالنا 

وأمرناا بمدا1اتهم وعاد  مواالتهم بل وأمرناا بدد الددة 

لقتالهام لكيال تكون ختنة يف األرض بسابب ميططاتهم 

املستمرة ضد إنسانيتنا.

لناك أياا1ٍ خفية وظالارة تلدب بهويتناا وبدروبتنا 

وبدينناا ،، لناك من بينناا من ادل نفساه أ1اة مطيدة 

ألعدائناا يحاذوا حذولم وييطاوا بيطواتهم ويسادى 

لهالكنا..لاو لدبةٌ  بيد من يقتلناا ويقصفنا ويرّوعنا بل 

لو بذلك يفتير بكل وقاحة..بأنه اندي من انو1 أمريكا 

وإرسائيل ضد وطنه وضد 1ينه باسم الدين والوطن . 

عندما يقاول الله ابّار الساموات واألرض‹‹لن ترىض 

عنك اليهو1 والنصارى«, خهذا مدناه أن حروبها ستشنّها 

أيضاا ضدناا وأ1واتهاا  ضدناا وميططاتهاا ساتحاك 

ساتزرعها بينناا و مدناى لذا أناك أيها الدربل واملسالم 

..المفار لك منهام إىل إال الله والحماية لاك والملجأ إال إىل 

الله..وال قوة خوق قوتهم إال قوة الله والنرص سيسحقهم 

إال النارص مان اللاه »وان تنارصوا الله ينرصكام««و إن 

نرصكم الله خال غالب لكم«.

 يجب علينا معرفة أن اهلل هو ملكنا معرفًة واعية 
ونثق به ونتواله وننطلق يف توجيهاته

 ضعف الثقة باهلل تجعلك ترى أن اهلل ال يستطيع أن يعمل 
شيئًا أمام أولئك وهم من هم؟ هم أولياء الشيطان
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يف العام الثاني: اليمن ساحة ال ساحتني!

الـَيـَمـن.. عاٌم من الُعـْدَوان بني الصرب َوالنصر

علي المحطوري
 

كتبات يف املقاال الساابل تمجيادا لصماو1 
الشادب اليمنال خاالل عاا  مان الددوانياة 
السادو1ية املدعوماة أمريكياا، وأشادت أيماا 
إشا1ة بتلك الجمالريية التارييية التل رأينالا 
يو  السابت املايض يف يو  تاّوج »صمو1 عا « 
أبهر الدالم، وصدّع رأل السادو1ية وادلها يف 
حيص بيص من أمرلا،  صمو1ٌ لو  »أساطورة 
القرن« تستحل أن يُكتب خيها أسفار وأسفار، 
ولِااَم ال..؟، وبدد كل غاارة – ليال ونهارا وعىل 
مدى عا  -  تنهاُض أرسة أو عائلة أو ما تبقى 
من أخرا1لا وعليهام غباُر منزلهم مدلنني عد  
استساالمهم مهماا تماا1ى الدادوان وأخحش 
يف إاراماه..، وإىل ذلاك الصماو1 نارى قواخال 
الشاهداء مداززًة بقواخال من الدطااء والكر  
اليمنل املنقطاع النظري..خهل ذلك إال 1خاع عن 
اليمن، واليمن خحساب..ال عان تيار  وال حزب 

وال لم يحزنون..!؟
أخاال يساتحل أولئاك وقاد بذلوا ماا عليهم 
السياساية إىل مساتوى  التياارات  أن ترتقال 
تضحياتهم، إىل مستوى عذاباتهم..وكفاحهم..، 

ونضالهم واها1لم واراحاتهم..؟
أخال يستحل أولئك الذين يئنون تحت الركا  
والياراب والدمار أن يكون أنينُهام مدعاًة ألن 
يهب الجمياع إىل رخع مداناتهام بروح وطنية 
واحادة، وليال تركهام اانبا والذلااب نحو 
تساجيل حضور لناا أو لنااك! )ولو حضور 
مارشوع ومقادر لذاتاه، والدتااب إنماا عاىل 

زمانه(.
أال يساتحل الجرحى أن تُضماد اراحاتُهم 

بوحادة وطنية حقيقية لل لهام أنجع عالاا 
من أي قطدة قماشية توضع عىل الجراح..؟

اليماُن  يداو1  أن  املفقاو1ون  يساتحل  أال 
بوحدة أبنائه أقوى مما كان..؟

أال يساتحل األرسى أن ياروا حرياة بلدلم 
يف »التكاتاف والتداضد« أما  عادوان اائر لم 

يوخر أحدا إال ناله بحقده وإارامه..؟
كل  يف  واللجاان  الجياش  يساتحل  أال 
الجبهات...أن يروا املشتغلني بالسياسة ابهة 

واحدة...؟
أليل الذي وقع ياو  26 مارل من عدوان 
لم يكن عىل أحاد بميل ما لو عدواٌن عىل يشء 
واحد اسامه اليمن، وما 1ونه يأتل ثانيا وثاليا 

ورابدا وعارشا..؟
أليساما الددوان مصمم ومهندٌل من أوله 

إىل آخره إللغاء اليمن من الجغراخيا السياساية 
يف املنطقة، ومحوه من الواو1...؟؟

أخاال يساتحل ذلاك اليمان أن يكاون ألله 
حارضين يف ساحة واحدة ال ساحتني..!

يف مكان واحد ال مكانني ..!
صف واحد ..ال صفني...!

ييارج  ..وذلاك  نتكلام  وحادة  أي  عان 
مساتدرضا ماا تبقاى يف الداروق بداد الغدر 
اإلخوانال، وذاك لناك يف حارج من أمره حيث 

الجمالري أكرب من ساحاته...؟؟
وكان يمكن أن نتفا1ى ذلك االساتدراض..، 
وذلاك الحرج..، ويحتشاد الشادب يف سااحة 
اليمان خهال أرحاُب ساحًة..وأوساع نطاقاا، 
وأقدر عىل أن تساتقبل الجميع، وييرُج اليمن 
خيهاا إىل كل الدالام بلادا واحدا، صفاا واحدا،  

كلمة واحدة..، وإال خإن يوما تدرض اليمن خيه 
لكل لاذا الددوان. ثم يغياب وتحرض املصلحة 
الحزبياة، خفال أي ياو  سايكون اليمان لو 

الصوُت الذي يدلو وال يُدىل عليه..؟  
إن أخىش ما ييشااه كلُّ غياور عىل بلده أن 
تمتاد »عقلياة السااحتني« لتطال مان صمو1 
اليمان، وذلاك يميال أكارب نكوص عن مساار 
يف  تفا1ياه  يساتواب  اليمانياة«،  »الحكماة 
السانوات القا1مة، خليكن ذلك اليو  ميصصا 
لليمان ولليمن خقاط، وْلتُغيَّب كل الشادارات، 
خالوقات ليال لالساتدراض، ويف أيا  السانة 
خساحة، أما ذلك اليو  خليرُتْك لليمن، ألنه اليو  
الوحياد الاذي اااءت به األقادار أخاريا، وخيه 
يتذكر الشدب رصاَعه مع ذلك اليارج املرتبص 
بالجمياع..؟! أخاال نسادى إذن إىل تدزياز ذلك 
التطلع الشادبل نحو التيلص من »املناكفات 
الحزبياة« ولاو ليو  واحاد، ونجدال منه قوال 

وخدال »يوما وطنيا أغر«!
إنه عتااب مواطن يمنل ليال إال، مع بالغ 
التحية والتقدير إىل كل أصحاب النوايا الحسنة، 
خليال أحد أزكاى من أحد، وال أحاد أخضل من 

أحد إال بالتقوى الوطنية.
وقاد يقاول قائل، ليال اآلن وقات الدتاب، 
وقاد يكاون كذلاك، وإنماا أيضاا ليال وقت 
»السااحتني«، ويف لذه املرحلاة الجميع مدعو 
ألن يتذكار قاول النبال صاىل اللاه علياه وآله 
وسالم: »رحام الله من أرالم اليو  من نفساه 
قوة« وليل من قوة إال أن يكون اليمن سااحة 
واحادة، وصفاا واحادا، وليل اليمان قويا إال 
بوحدته، وإنه ملن أواب الواابات عىل اليمنيني 
يف لذه املرحلة أن يُظهروا القوة عىل كل صديد، 

واللاه مان وراء القصاد.

د. أسماء الشهاري 
 

عاٌ  مان الُداْدَوان بني الصرب َوالنرص.. 
باني اآلال  َواآلمال.. باني من َغاَدُروا َومن 
ُغِدُروا.. بني التدّدي َوالتحّدي.. بني األرشار 
َواألحارار.. َورغام ُكّل يشء انترصنا َولم 

َخرِسوا الرلان. 
مر عاٌ  عىل وطنال الحبيب لكنه ليل 
كأي عا ، عاٌ  من الدمار، عاٌ  أُاريت خيه 
الدماء كاألنهاار.. 1ماء طالرة زكية ليل 
لها ذنب ساوى أنها تاقت إىل الحرية.. عاٌ  
لاو األساوأ يف تأريخ البرشياة، عا  ادل 
الدالم يرتدي ثوب الحزن َوالِحدا1 حتى لو 
ا1ّعاى الصمَت َوغّض الطارف عن اإلارا  

َوالفسا1.. 
قوياة  بدايتهاا  يف  الصدماة  كانات 
كوحشاية الُدااْدَوان َو1مويتاه، خفل يو  
الساا1ل والدرشيان مان آذار قبل سانة 
تفااأ الشادُب الايَاَمانل املسالم املسالم 
بما يُسمى بداصفة الحز  َوالتل بدأت أوىل 
ارائمها عىل األحياء السكنية َوسقط أول 
الضحاياا من املدنياني يف حالة من الذلول 
مما حصال، لكن توالت بددلاا الصدمات 
رِساعااً ِلتُؤكد أن لناك أشاياصاً قد باعوا 
أنفسهم َوإنْاَسااانيتهم من أرباب التكرُب 
واالساتدمار َولام أيضااً من 1خداوا ثمن 
الدّمالاِة َوالَصغاار، َولكان لألساف تحت 

ُمسمى الدين َواإلنْاَساانية،
 َوأعتقاد أرباُب املال أنه باساتطاعتهم 
إسكات الدالم َورشاء الذمم َولذا ما حصل 
خداالً َوأِلاال أموالهام التال كانات تُدخع 
بساّياء تساابل الكياريون َولام يلهيون 
وراءلاا ليبيداوا إنْاَسااانيتهم يف ساوق 

النياسة َوال عزاء عىل الجبناء. 
َولكذا أصباح أولئك البدران من حكا  
اليليج َومان تحالف تحات لوائهم مطيًة 
َوأ1اًة قاذرة بيد أمريكا تساتيدمها للقتل 
التدمريياة  ألداخهاا  َوتحقيال  َواإلاارا  
واالستدمارية لشادوب املنطقة ابتداًء من 
ساوريا َوليبياا َوالداراق َوليال انتهاًء يف 
الايَاَماان تحت ميطط الرشق األوساط 

الجديد، 
خقاد ابتدد أولئاك امللوك َواألماراء َومن 
تحالاف مدهام مان األعاراب الذيان لام 
أشادُّ ُكفاراً َونفاقاً عن نهاج اإليمان َوعن 
عباا1ِة الديّاان إىل عباا1ة األمرياكان َومن 
ورائهام من الصهايناة يقدمون لهم 1ماء 
املسالمني قرابني َويضدون تحت أقدامهم 
أموال شادوبهم صاغريان علَُّهم يرضون 
عنهم َوعن عمالتهم َوخيانتهم لله َولدينه 

َوألوطانهم َوأوطان املسلمني.  
ِبأموالهام أخرساوا الدالام َومنظماته 

َوالحرياة  اإلنْاَسااان  باسام  امُلتشادِّقة 
الجرائام  بأبشاع  الحادو1  ُكلَّ  َواااوزوا 
عىل َماارِّ التأرياخ َوالتل ينادى لها ابني 
اإلنْاَسااانية، لكنهام لام يقاِدروا بكل ما 
يملكاون مان أماوال َومان تواطاأ الدالم 
مدهم أن يُركِّدوا شادب الحكمة َواإليمان، 
الذي أعلن التوّحد َوالصمو1، َوالصرب حتى 
النارص َوحطَّام باإرا1ة اللاه َوإرا1تاه ُكّل 

القيو1. 
بأعتى َوأختاك األسالحة املحّرمة 1ولياً 
تم قصف محاخظات الايَاَمان كلها بدون 
اساتيناء َولم يييفون اآلمناني يف مدنهم 
َوقرالام َويحصادون أرواح األبريااء مان 
أطفال َوشيوخ َونساء ليَل نهاَر َويدِمرون 
رؤوساهم،  خاوق  َومسااكنهم  بيوتهام 
َوبكل حقد اساتهدخوا املساااَد َواألسواق 
البحار  يف  الصيا1يان  َوحتاى  َواألعارال 
ليتحاول من لوناه األزرق إىل اللون األحمر 
القانال َوليشاهد إىل ااناب األرض التال 
ُقِصَف ُكّل يشء خيها َوالسماء التل تنئ من 
طائراتهام َووحشايتهم يف ُكّل وقٍت َوحني 

عىل أبشع ُعاْدَوان عرخه اإلنْاَساان.
قصفاوا َو1ماروا ُكّل يشء َولام يرتكوا 
إىل  أحالاوه  إال  َوال حدييااً  قديمااً  بُنيانااً 
نريان مشاتدلة كتلك التل تضطر  بداخل 
نفوساهم اليبيياة َوعمادوا إىل تدمري آثار 
عمرلا مئات َوآالف السانيني من ال تأريخ 

لهم َوال حضارًة..  
َولكاذا طوال عاا  حتى 1ماروا البنية 
التحتية للايَاَمان بشاكل كامل َوبلغ عد1 
الشاهداء َوالجرحاى إىل اآلالف ُالُهام من 
األطفال والنساء، َوحارصوا شدباً بأكمله 
ااواً َوبراً َوبحاراً عىل مرأى َومسامع من 
الدالام، َوإىل اانب لاذه الحرب الرضول 
التل شانّولا كانات وال تزال لنااك حرٌب 
إعالمياة ال تقال رشاساًة وال رضاوة عان 
آلتهم الدساكرية اعتمدوا خيها عىل الزيف 
الحقائال  َوتزيياف  َوالكاذب  َوالتضليال 
َوالتدتيام عاىل ارائمهم التل تتاربأ منها 

حتى الشياطني.
لكان َوعىل الرغام من ُكّل تلاك الجراح 
َواآللاات كانات لنالك األخاراح َواملرسات 
التال أثلج بهاا األحرار من رااال الراال 
الرشخااء من أبناء الشادب الايَاَمانل من 
الجيش َواللجان الشادبية قلوب املكلومني 
الفاداء  ُكّل ميا1يان  إىل  َوالذيان تواهاوا 
والكراماة  الدازة  َوابهاات  َوالتضحياة 
ليسطروا بأسلحتهم البسيطة َوالشيصية 
أروع آيات النرص َوأعظم مدانل الشاموخ 
َوالفير أما  أعتى األسلحة َوأختكها َوأما  
تحالف عاملل َوتكالب أممل، صمدوا أمامه 
أيماا صمو1 َوحققوا بطاوالت لن تُنس يف 

تأريخ الواو1.
ساتذلب أماٌم َوتأتال أماٌم َوالتأرياخ 
أمجا1لام  وَعان  عنهام  يكتاب  يازال  ال 

َوبطوالتهم. 
ساتجف األقال  َوساتمتأل الدنياا ُكتباً 

ا ينتهل الحديث عنهم. َوكتابات َوَلمَّ
وساتنتهل ُكّل الحضاارات إال حضارًة 
صندولا بدمائهم َوساطرولا ببطوالتهم 
لؤالء لم رااال الله الذيان بهم انترصنا 

َوعليهم بدد الله نرالن.  
الربباري  الُدااْدَوان  مان  عاا   َوبداد 
الوحاي الذي خااق ُكّل الوصف يف اإلارا  
َواااوز ُكّل الحادو1 يف االنحطاط البرشي 
َوبداد عا  مان الصرب املكلال بالنرص كان 
الدالام عاىل موِعاد ماع اليمانياني الذين 
خراوا إىل ساحة الدز والكرامة عرص يو  
السابت املواخال الساا1ل َوالدرشين من 
آذار، خرااوا َاميداً عاىل قلب رال واحد 
كطوخااٍن بارشي لاا1ٍر ُمزلازل، خراوا 
رااالً َوشايوخاً َونسااء َوأطفاال حاملني 
مدهام آال  سانٍة كاملاٍة راخداني صاوَر 
شهدائهم األمااد األبطال، َوصور القصف 
َوالدماار، لكنهام لم يأتاوا ليدلناوه ِحدا1اً 
وال عازاء بال يو  عيادٍ  َومجد قهاروا خيه 
طواغيت الدالم َوانترصوا خيه عىل األعداء. 
ااؤوا من محاخظاٍت َومناطَل ميتلفٍة 
بميتلف أعمارلم َوأاناسهم َوانتماءاتهم 
َومكوناتهام إىل عاصماة الصماو1 ليال 
ليقولاوا أيها الدالام أما يكفياك قتالً خينا 
َو1ماراً َوتجويدااً خينا َوحصاراً خقد تدبنا، 
بل احتشادوا َاميداً يف منظٍر مهيب يدجز 
اللساان عن وصفه ترتج له األرض َوتهتز 
له الساماء ليقولوا أيها الدالم سواًء علينا 
أنطقت أ  كنت من الذين ال ينطقون انظر 

إلينا خقد انترصنا. 
ندم صربناا َوتحدينا َوصمدنا َووااهنا 
َوانترصناا َولا لال أرواح الشاهداء تمأل 
الساماء َو1مائهام الزكية تُدِطار األرااء 
َوتقاول لنا أن بُوِركتُم َوبُوِرَك ساديُكم إنه 
كان مشاكوراً، َونحان نر1 عليهام َونقول 
ناموا أقراء األعني خإن 1ِمائُكم الطالرة لن 
تذلب لدراً َولن يسالم من ظلمكم َوأزلل 

أنفسكم الطالرة ُطغياناً َوِكرباً. 
ائناا بدد عا  من الُدااْدَوان لنقول لَك 
أيهاا الدالم أنات تدرف حجام مظلوميتنا 
َولو ساكت عنها، َوتدرف حجام صمو1نا 
َولتدِرخاه أكيار مان خاالل لاذا اليروج 
ف للايَاَماان َوالايَاَمانياني، ائناا  امُلارشِّ
بحجام الايَاَمان َوبحجام الصرب َوبحجم 
النرص لنجد1 الدهد للوطن َوللشاهداء بأنَّا 
قاد انترصنا خلتسامع َوأنَّاا لغارِي الله لن 

نركع.

 ماذا بعد 
عام كامل؟

فهمي اليوسفي
عاا   مارور  بداد 
الدادوان  مان  كامال 
الياراال عاىل بلدناا 
التل تتويل قيا1ته بنل 
واساتيدمت  سادو1 
خيه كل أنواع األسلحة 
وارتكبت بحقه أبشاع 
واملجاازر  الجرائام 
املحرمة 1وليااً لا1خًة 
الايَاَمانياني  إيصاال 
االستساال   ملرحلاة 
تحقيل  مان  لتتمكان 
لكنهاا  أَْلااَداخهاا. 
خوائات بما لام تكن 
تتوقداه.. خوائات بلطمة باني الديون توج بياروج أبناء 
الايَاَمان بمهراان توأ  يو  السابت املواخل 2016/3/26 
  والاذي لم يحدث بهاذا الحجم عىل مر التأريخ السايايس 
الايَاَمانال َويقادر بمالياني الايَاَمانيني. لذا الحشاد لو 
عنوان انتصار بالنسابة للايَاَمان وعنوان لزيمة وانكسار 
لقاوى الدادوان ويحمال بنفال الوقات رساائل متداد1ة 
ومتنوعة للياارج والداخل ولو إْعااَلن لحالة النفري الدا . 

من لذه الرسائل الذي يحملها املهراان اآلتل:
- يدتارب اساتفتاًء شادبياً وثوريااً عامااً ضاد الغازاة 
واملدتديان والدواعاش والُدَمااَلء والفاسادين ويساقط أي 
ا1عاء بأن لا1ي الدنبوع أَْو بياخ رشعياً أَْو حتى مبا1رتهم 
اليليجية التل لال مؤامرة وبوابة الددوان عىل بلدنا ولذه 

إَرا1َة امدية للايَاَمانني وال صوت يدلو عىل صوتهم. 
- يدطال صاورة للياارج عاىل وااه التحدياد بدراة 
االستددا1 للمساحة األعظم للايَاَمانيني بمواصلة التصدي 

للددوان وا1واته ومرتزقته من الداخل واليارج. 
 - يقاد  رساالة غاري مباارشة ومرشوعاة للهيئاات 
األَُماامية وملندوبها ولد الشايك أن إ1ارة الشادب اقوى من 
قارارات تلك الهيئات الواقدة تحت تأثاري اللوبل الصهيونل 

وأذيالاه اإلقليمياني. 
 - ييبت بأن كل الفتن والدسائل التل لندستها املطابخ 
الصهيونياة خليجيااً وغربيااً وتنفذلاا ا1واتهام الدميلاة 
بالداخل قد خشالت خشاال ذريدا بل اوصل املدتدون لهزيمة 

نفسية رغم الرتويج والتسويل لها. 
خلم تكن تتوقع قوى الددوان أن الايَاَمان وأبنائه سوف 

يصمادون يف موااهتاه.
حقيقاة لاذا الصماو1 أ1لاش الدالام.. ويقاال بلغة 
الحاروب بانه صمو1 أساطوري بكل ما تدنياه الكلمة من 

مدانَل وحروف.. 
لقد سقط رلان الددوان الرادل واالمربيايل بانه سوف 
يلتهم الايَاَمان وأبنائه خالل شهر بقصفه الجوي وبالقتل 
الوحي وباساتيدا  ميتلف اسلحته الدنقو1ية والفراغية 
وغريلا وباساتقدامه أَيْاضااً لبالك ووتار و1واعش الدالم 

وتقديم رشاوي للمرتزقة والُدَمااَلء. 
لاا لو عا  قاد مىض وتاوج بمهراان تاوأ  خريد من 
نوعه وخوق لاذا وذاك لم يحقل املدتادون أَْلااَداخهم رغم 
اختقاار الجياش واللجان الشادبية أبساط األسالحة، لكن 
أسلحة ايشانا ولجاننا االشاد صالبة لل اإلرا1ة الجمدية 

ذات الطابع الحديدي التل ال تدرف االنكسار.. 
ال تدرف االنهزا .. 

ال تدرف االستسال .. 
لقد ساقط رلان املدتدون و1واعشاه ومرغات انوخهم 
بارتاب الهزائام. اليال لاذا صماو1 اساطوري، بال الزال 
الايَاَمان صامدا صنديداً عنيداً. خما أعظم الايَاَمان وابنائه 
وماا أعظم لاذا املهراان التل شاهدته الداصماة صنداء. 
مار عا  ولاا لو الدادوان يضع قدمياه لدا  اخار وابناء 
الايَاَمان بميتلف رشائحه بما خيه املراءة صامدون بشكل 

أسطوري.. بشكل بطويل.. وخشلت كل الدسائل. 
مر عا  ولم يساتطيع الددوان إيصاال الايَاَمان وأبنائه 
إَلااى مرحلاة الهزيماة النفساية. خقد انقلب الساحر عىل 
السااحر وصدق امليل الساائد )تأتل الرياح بما ال تشاتهل 
السافن( خها لال مالمح الهزيمة النفساية لقوى الددوان 
تاربز من خالل ترصيحاات املنظمات االانبية والسالطات 

الغربية التل بدأت يف اإل1انة لبنل سدو1. 
لاذا الحشاد يقول لاكل من اعتادى البا1ئ أظلام. وانه 
عازماا عاىل محاكمة املدتدون عاااالً أَْو آااالً عىل قاعدة 
الدني بالدني والسان بالسان والجروح قصاص خاعتربوا يا 

بنل سدو1.. 
مر عا  من الددوان املستمر عىل الايَاَمان أرضاً وشدباً، 
ولاا لاو املدتدي لام يساتطيع حتاى الصماو1 يف املواقع 
الدساكرية بنجران وايزان وعساري.. واالنتصاارات يف تلك 

املناطل تتحدث عن ذاتها. 
أليل لذا صمو1اً أساطورياً وساقوطاً لرلان األَْعااَداء 

والدواعش والُدَمااَلء؟. 
مر عااٌ  والددوان اليارال مساتمر والصماو1 أَيْاضاً 

األسطوري للايَاَمان وأبنائه مستمر. 
لذا الحشاد مرشوعا وتحدياً للمدتدين. بل يؤكد أن لذا 

البلد مقربة للغزاة عىل مر التأريخ. 
خما أعظَم لذا الصمو1 واالحتشا1 الجمالريي بصنداء. 

خالنرص قا1ٌ  قا1 .. 

نحن ال نأمن غدر أولئك 
الظاملني والغادرين واملعتدين

محمد فايع 
كما ه�و واضٌح وكما يؤّكد الكثريُ م�ن املهتمني واملتابعني بأن 
تحالُ�َف ق�وى الُع�ْدَوان األمريكي الس�عودي وأدوات�ه ومرتزقته 
يف الداخ�ل والخ�ارج س�يواصلون محاوالِتها لتأجي�ج الخالفات 
ب�ني القوى املواجه�ة للُع�ْدَوان وخاّصة بني املؤتم�ر وأنصار الله 
إلضعافهم�ا بع�د دخول “عاصف�ة الح�زم” عامه�ا الثاني دون 

تحقيق النتائج التي انطلقت من أجلها. 
الس�يد عبدامللك يف خطابه عش�ية 26 من مارس 2016 كشف 
تلك املس�اعي ودعا الجميع إىل التح�رك وتفويت الفرصة عى تلك 
الق�وى وإىل م�ا فيه إفش�ال ُكّل املخطط�ات الُع�ْدَواني�ة القادمة 
إعالمي�اً وتح�ت عنواننَي سياس�ية وحوارية وغريها التي يس�عى 
صناعها إىل تفكيك الجبهة الداخلية وإضعافها، محذراً من الغفلة 
وع�دم الركون إىل تلك األطراف والق�وى الظاملة والباغية وأدواتها 
يف الداخل والخارج، وأن امله�م يف هذه املرحلة االنتباه والحذر من 
الغفل�ة، حتى يف مثل هذا الجو الذي ي�دور فيه الكالم عن الحوار، 
فنحن ال نأمن غدر أولئك الظاملني والغادرين واملعتدين، ويجب أن 
نكون عى مس�توى عال من الحذر واليقظ�ة واالنتباه، وان يعمل 
الجميع من مختلف املكونات يف ُكّل الجهات والجبهات إىل دراس�ة 

آليات للعمل املشرتك والفعال، ملواجهة الُع�ْدَوان. 
لقد س�عت ق�وى البغي وال�رش واإلجرام من البداي�ة إىل إثارة 
الخالف�ات الداخلي�ة داخ�ل جبهة الق�وى املتماس�كة واملناهضة 
للُع��ْدَوان، وحرصت عى تغذية املش�اكل والنزاع�ات والخالفات، 
وحرصت وما زالت تحرُص وتسعى إىل أن تدفع بالبعض ليتحرك 

ضمن أولويات أخرى.
 وعليه فإن الجميَع مدعوون إىل العمل والتحرك املوحد والفعال 
من أجل تحصني الجبهة الداخلية ومواجهة حالة االستقطاب الذي 
ينشط فيه العدو والذي يعتمد عى اإلغراء تارة وعى الرتهيب تارة 

أخرى، كما يعمل عى توظيف للمشاكل الداخلية.
إن م�ن ينج�ر لتلك الدعوات وتلك املس�ارات ه�م من ضعاف 
النف�وس، وضعاف اإليمان وضعاف الهوية، وضعاف اإلحس�اس 
باالنتم�اء، وضعاف اإلحس�اس حت�ى باإلنْ�َس��انية وبالضمري، 
فالذي�ن يتمكن العدو من اس�تقطابهم ويجعل منهم العدو أدوات 
داخلي�ة ضد أبناء ش�عبهم، يصنفون يف ع�داد املرتزقة، أولئك هم 
الذين س�يكتبهم التأريخ، عم�الء ويخلد ذكرهم خون�ة وقفوا مع 
األجنب�ي كم�ا فع�ل التأريخ مع الذي�ن من قبله�م فيما مىض من 

التأريخ.
الدرج�ة األوىل، وواجبن�ا قب�ل ُكّل يشء،   إن مس�ؤوليتنا يف 
وأولويتنا قبل ُكّل األولويات كش�عب يمني مظلوم مستهدف بهذا 
املس�توى من االس�تهداف، وكقوى ح�رة صامدة، ه�ي التصّدي 
للُع��ْدَوان كخط�ر كبري عى البلد ال يس�اويه خطر آخر، وعى هذا 
د والحفاظ ع�ى وحدة املوقف  األس�اس يجُب علينا َجميع�اً التوحُّ
ووح�دة الكلمة، واالتجاه ه�ذا االتجاه، لتعزي�ز التفاهم، واعتماد 
آلي�ات عملية وفعالة، للعمل املش�رتك، فنحن أقوياء بوحدتنا هذه، 
وبتحركن�ا َجميعاً يف املوقف الذي يس�تهدفنا جميعا، ويس�تهدُف 

بلَدنا جميَعه.
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املسرية القرآنية.. 
بني حكام الخليج 

وسّيد املقاومة
حسن أحمد شرف الدين 

تقرياراً  البارحاَة  شاالدت 
متلفزاً عىل قناة 1بل عن بطولة 
الاذي  اليياول  الدالام لساباق 
يفير حاكا  اإلَماَرات بتنظيمه 
واستضاخته عىل أعىل مستويات 
مان الباذخ واإلبهار والفساا1، 
ليل أقل األخري ساوى عرشات 
اللواتل  الدارياات  الحساناوات 
البولن من شاتى بقاع األرض 
»ليزيناوا« بهان تلاك البطولاة 
التال يحصادون خيهاا كؤول 
املراكاز األوىل، خأثار ذلك بداخيل 
االساتغراَب عان األساباب التل 
1خدات بحكا  اإلماارات التياذ 
موقاف الددوان عاىل يمن اإليماان والدخع بأبنائهم للمشااركة خيه، 
وتييل صبيانهم عن تلك املديشة بالغة الرتف والراحة ليأتوا ويييموا 
يف صحراء مأرب بالغة القسوة والشدة وتدرض بدضهم للقتل ومنهم 
راشد بن محمد بن راشد آل مكتو  نجل حاكم 1بل، وإصابة أحمد بن 

محمد القاسمل نجل حاكم الشارقة الذي خقد راليه!..
كما تبا1ر اىل ذلنل أَيْاضاً موقُف سايد املقاومة حسان نرص الله 
ازاء عدوان آل سدو1 ومكتو  وخليفة وغريلم من حكا  اليليج عىل 
الايَاَماان خرحت أعقد مقارنًة بني املوقفاني، وبتأمل كال املوقفني - 
وإن كان كل منهما عىل النقيض من اآلخر - وادتهما موقفني قويني 
اداً، األمر الذي أثار تسااؤالتل عن مالياة حيييات و1واخع كليهما؟ 
وملااذا الايَاَمان عىل واه التحديد؟ وملاذا لم تصادر تلك املواقف إزاء 

بلدان أخرى كالدراق أَْو سوريا أَْو ليبيا ميالً؟.
خرحات أبحث عن اإلاابة واضداً خرضيات سياساية وعساكرية 
واقتصا1ية وادت خيها ما قد يشاكل نسابة بسايطة مان اإلاابة، 
خواصلت البحث حتى توصلت اىل ما يمكن اعتباره إاابة شابه كاملة 
عن تلك التسااؤالت تتمحور يف أنهم أ1ركوا أن شايئاً ما بالغ األلمية 
واألثر يحدث يف الايَاَمان أال ولو املسارية القرآنية املباركة، خقرر كل 
منهم موقفه منها وخقا إليمانه ومبا1ئه ونظرته لدوره يف لذه الحياة 
الدنياا، خكان موقف تلك األرس الحاكماة يف اليليج لو موقف وليهم 
الشايطان األكرب أمريكا املتميل يف رضورة القضاء عىل لذه املسارية 
وعد  السماح لها باالنتشاار خكرياً وثقاخياً ومنع أتباعها من انتزاع 
سايا1ة البلد الذي شاهد نشاأتها ليبقى يف مراتع اليضوع والدمالة 
واالنبطاح وبالتايل ال يتمكنوا من تجسايد نموذج حل لإلسال  الحل، 
والحرياة والنهضاة، خيتأثر بهم أبناء الشادوب الدربية واإلساالمية 
ختساتديد األمة 1ينهاا الحل ويقاو  أبناؤلاا بالدور الاذي أرا1 الله 
سابحانه وتداىل منهم أن يقوموا به كمساتيلفني يف األرض، ولكون 
ذلك يميل خطاراً بالغاً عىل أُولئك الحكا  ومن قبلهم أوليائهم أمريكا 

وإرسائيل..
يف املقابل كان موقف السايد حسن نرص الله الذي يصدقه أعداؤه 
قبال أصدقائاه موقفاً قويا ااداً حينما قال للدالم كاخاة إن خطابه 
غداة الددوان السُداو1ّي عىل الايَاَمان لو أقوى وأرشف عمل قا  به 
طيلاة حياته ولو أكرب وألم من اهاا1ه ونضاله وانتصاراته بفضل 
الله تداىل عىل الكيان الصهيونل، خكان موقفه لو املوقف الذي يريض 

الله ورسوله..
موقاٌف بهذا الحجم ولاذه القوة ومن لذه الشايصية عىل واه 
اليصوص ال يمكان أن يصدر مجاملة أَْو نفاقاً أَْو مزايدًة وإنما ال بد 
أن له حييياته و1الالته، خالسايد حسان يمتلك بصرية ورؤية و1راية 
بالسانن اإللهية ادلتاه يدرك أن للمسارية القرآنياة 1ورا قويا بالغ 
األلمية يف تغيري وصناعة مساتقبل األمة بل والبرشية امداء، خكان 
موقفه مناساباً لتلاك القوة واأللمية، ولو إْعااَلن للنال َاميداً ألن 

يقوموا بمسؤولياتهم يف لذا الصد1..
مان لنااك نادرك أن األمَر بالاغ األلمياة ويهيئُ ألماور عظيمة 
وكبارية، خليتفكر ويتأمال كل منا مواقفه من لذه املسارية القرآنية 
املباركة التى أندم الله علينا بمواكبتنا لها، وليقو  كل بمساؤولياته، 
خكلنا مساؤولون عنها عىل مساتوى خار1ي واماعال، ولدمري أن 

الحل بنّيٌ والباطل بنّي..
ثبتناا اللُه وإياكم عىل 1رب املسارية القرآنياة وادلنا من أنصاره 

وأنصار رسوله وأنصار أوليائه.

حتى العقل البشري يتم برمجته!!

ضغوط دينار بدل الريال 

أحمد ناصر الشريف
 

ليَل لنااك خرٌق بني برمجة عقل برشي 
هاً مديناً وبني برمجة اهاز  بفكر ييُدُ  تواُّ
الكرتونال بالريموت عاىل حالة محد1ة؛ ألن 
الحالتاني ال  النتيجاة تكاون واحادة.. ويف 
يمكن تحريكهما إَلاى وضع آخر ما لم تفك 

الشفرة املتحكمة يف برمجتهما. 
وقفت متأمالً أََمااا  لذا الوضع وقفزت 
إَلاى ذلنل عدة حاالت ال يستطيع أَْصَحابها 
أن يتقدماوا خطاوة واحدة يف غاري االتجاه 

الذي رسم لهم.. 
من لاذه الحاالت أُولئك الشاباب الربيء 
صغاار السان الذيان تتام السايطرة عاىل 
عقولهم مان ِقبَِل َمن يّدعاون أنهم أوصياء 
عاىل املذالب الدينية ساواء أكانوا سالفيني 
أ  شايدة أ  ولابياني أ  أَْصَحااب الفكار 
الجهاا1ي كتنظيام القاعادة مياالً وتنظيم 
1اعاش وغريلام مان الجماعاات الدينياة 
األُْخااَرى املتطرخة.. ولذلك خهم مستددون 
التضحياة بأنفساهم تنفياذا ملاا يؤمارون 
باه.. لكن األخطر من ذلك عاىل األَْوَطان لو 
عندماا يتم برمجة سياسايني وإْعاااَلميني 
وميقفاني عىل خكر وتواه مدني ال يحيدون 
عنه مهماا كان خاطئااً؛ ألنهم تشابدوا به 
وشاكل لديهام قناعة بأنهم عاىل حل خيما 
يدتقدون. وأَْكرَب 1ليل ما يجري يف الايَاَمان 
لاذه األياا  يف ظال التغياري الاذي ينشاده 
الجميع حيث ماا يزال بداُض اإلْعاااَلميني 
والسياسايني مان الذين خقادوا مصالحهم 
وتام برمجتهم عىل خكار أُحا1ي وحرشوا يف 
1ائرة ضيقة يصدب عليهم اليروج منها بل 

وأعلنوا رصاحًة أنهم مع الُداْدَوان ويقفون 
يف صفاه ضد وطنهم وشادبهم متمساكني 

غري  آلرائهام  ومتدصباني 
املواكباة لدملياة التغياري 
الايَاَمان  يشاهدلا  التال 
اليو  رغم الفضاء الواسع 
واملفتاوح الاذي يتيح لكل 
سيايس وإْعاااَلمل يف ظل 
الوضاع الجدياد أن يقول 
رأيه بحرية كاملة إزاء أية 
قضية مان القضايا تكون 
واألخاذ  للنقااش  قابلاة 
والار1 حولهاا بماا ييد  
الايَاَمانال  ااْداب  الشَّ

وقضاياه الوطنية.
لكان أن يظالَّ البدض 

مربمجااً ومارصاً عاىل رأي أحاا1ي التواه 
ااْداب عليه وتيلص  ييد  وضدا ثاار الشَّ
منه وأسقط رموزه الفاسدة ومراكز النفوذ 
ويحااول خرضاه بالقوة عاىل اآلخرين ومن 
ييالفهام تواه االتهاماات اليهم بميتلف 
املصطلحات املسايئة التل ور1ت يف قامول 
لغة الشتائم خهذا ال يدرب إالَّ عن ضيل األخل 
لدى من يحمل لذا الفكار املحدو1 ويدكل 
األنانياة وحاب الذات عناده.. ربما شادوراً 
مناه بدد  اليقاة يف نفساه أَْو بدقدة نقص 
قاد تجدله صغاريا حساب اعتقاا1ه إذا ما 
تيىل عن أُْسالُاْوبه ومنهجه الذي سار عليه 
مستوحشاً من الجديد ومستأنسا بالقديم. 
صحياٌح أن ثقاخاة الدقاو1 املاضياة ال 
يمكان أن تمحى آثارلا يف سانة أَْو سانتني 
أَْو ثالث ولكنها تحتااج إَلاى خرتة قد تطول 
ليتم استبدالها بيقاخة وطنية تسير ليدمة 

الوطن وقضاياه.. 
وعاىل ُكلٍّ من ال يازال متمساكاً بيقاخة 
املاايض مغلبااً مصلحتاه 
املصلحاة  عاىل  الذاتياة 
الدلياا للوطان نقاول له: 
الوطان أَْكارَب وأغاىل مان 
أية مصلحاة يجنيها املرء 
مهما كرب حجم مر1و1لا 
املاا1ي؛ ألنهاا يف النهاياة 
زائلاة وال ترقى أباداً إَلاى 
حجام املصلحاة الوطنية 
التل يمكان أن يتم خدمة 

الوطن من خاللها.. 
إن مشاركة الجميع يف 
بناء مساتقبل زالر وآمن 
للايَاَماان الجدياد مدناه 
صنع مساتقبل االايال الايَاَمانية الواعدة 
ومنهم أبناؤنا وأحفا1ناا وتأمني حياة حرة 
كريماة لهام بدياداً عان املشااكل واملآيس 
التل عشانالا نحن اآلباء بسابب رصاعات 
السياسايني والناخذيان عاىل الحكام وعىل 
مقادرات االماور السياساية واالْقتَصاا1ية 
اة  والتدامل ماع الوطن وكأنه مزرعة َخاصَّ
بهام يمتلكونها أباً عن ااد غريَ مدركني أن 
الايَاَماان لل الوحيادة يف منطقة الجزيرة 
واليلياج مان يمتلاك ُكّل مقوماات الدولة 
بفضال موقدها االسارتاتيجل وماا يمتلكه 
شادبها من إرث حضااري وتأرييل عظيم 
وكان له 1وره البارز يف الفتوحات اإلْسااَلمية 
ونرش اإلْسااَل  ونرصة الرسول األعظم عليه 
وعىل آله وصحبه الصالة والساال  الذي 1عا 
له ووصفه بالحكماة واإليمان واألرق أخئدة 
بال انه قاال: )إن نَفاَل الرحماِن يأتل من 

الايَاَمان(.. لكن مع األسف الشديد أتى من 
أَبْنَااء الدتنا مان حاولوا تحجيم الايَاَمان 
وإلغااء 1ورلا من خالل واو1لم عىل رأل 
الحكام مساتيفني بأَبْنَاااء شادبها الذين 
اطاعولم احرتاماً وليال خوخاً ألنهم كانوا 
مسارتاني منهام خارياً خاساتغلوا ثقتهم 
خيهام ليدماروا الدولاة بالكامال ويفرضوا 
عليهام وضدا لم يقبلوا به ولاو األمر الذي 
ادلاوا يكرسون حاااز الياوف وييورون 
عليهام للتيلص منهم عىل أمال أن يتم عىل 
إنقااض عهدلم بنااء يمن يولاد من اديد 
يساتديد 1وره ومجاده الاذي عارف به عرب 
التأريخ.. ولكن مع األسف خمن ااء بددلم 
كانوا أشاد منهم ساوءاً خأ1خلاوا الايَاَمان 
يف 1واماة انتهت باساتدعاء اليارج للتدخل 
عارب ُعااْدَوان بربري سااخر 1مار األخرض 
واليابل وكان يدتقد من استدانوا باليارج 
انه سيديدلم إَلاى الحكم عىل ظهر 1باباته 
خيااب ظنهم وظان 1ول الُدااْدَوان بدد أن 
واادوا يف موااهتهام والتصدي لهم شادباً 
اباراً اساتطاع بإمكانياتاه املحدو1ة وعرب 
توايهات قيا1ة حكيمة ليورة 21 سابتمرب 
ااْدابية أن يقلب املدا1لة ويذلل الدالم  الشَّ
التال  الدظيماة  وانْتَصااراتاه  بصماو1ه 
ااْدابية  يحققها يومياً الجيش واللجان الشَّ
يف ميتلاف الجبهاات الداخلياة وخيما وراء 
الحادو1 بدعام شادبل منقطاع النظاري.. 
وقريبااً ااداً بإذن اللاه ساتكون الايَاَمان 
وشادبها لما من سايغريان وااه املنطقة 
وييلقان وضدااً ميتلفاً عما كانت تيطط 
لاه 1ول الُدااْدَوان وعمالؤلام ومرتزقتهم 
الذيان اساتدانوا بهام وحاني ذلاك ال ينفع 

الند .

أ. عبدالكريم حمود القزحي*
 يارّوُج يف اآلوناة األخرية بأن آَل سادو1 و1ُميتهم اليائن 
لاا1ي املنتهية رشعيتاه وَمن مده يحاولون بلورة مساوغ 
الستصدار عملة اديدة للايَاَمان اسمها الدينار لتحل محل 
الريال الايَاَمانل، الناخذ وحسبما ور1 بنموذج الدملة املرّوج 
لها املذيلة باسام )البنك املركزي الدربل الايَاَمانل( ومزاعم 
سديهم لساحب التأمني الدويل لدملة الريال... إلخ، وألََلميَّة 
ااْدابية حاول ذلك ملا  املوضاوع واملياوف والتسااؤالت الشَّ
يميلاه من إقاالق وتهديد وضغوط عاىل شادبنا الايَاَمانل 
الصامد لتدلقه بمديشاته والقوة الرشائياة واْقتَصاا1، البلد 
يف ظال عد  ظهور أي إيضاح للشادب، من البنك املركزي لم 
نجد، بدا من بحث املوضوع ومساوغاته القانونية وخالصة 

بحينا كما ييل: 
- بالراوع لدساتور الجمهورياة الايَاَمانية الناخذ الذي 
اساتنا1اً إليه صدر قاناون البناك املركازي الايَاَمانل الذي 
ساّمى وسان صاك ُعملاة الرياال الايَاَمانال وإىل القوانني 
واألَنظماة األخرى، ذات الدالقة وادنا أن الدساتور يف املا1ة 
)11( مناه نص عاىل أن: )ينظام القانون الدملة الرسامية 
واملكاييال  املقاييال  ويحاد1  واملارصيف،  املاايل،  والنظاا  
واملوازيان... إلخ ناص املا1ة(.. كما تم الرااوع إَلاى قانون 
البنك املركزي، الايَاَمانل رقم )ل1( لسنة 2000  الذي نّص 
يف املا1ة اليانية منه بشأن التدريفات أن البنك يقصد به البنك 

املركزي الايَاَمانل.
كماا ناص يف املاا1ة )2( مناه عاىل أن: للبنك شايصية 
اعتبارية واستقالالً مالياً، وا1ارياً، وله خاتم خاص به ويقو  
باأ1اء مهامه وخقاً ألحكا  لذا القانون مساتقالً تماماً، عن 
أية سالطة أُْخاااَرى يف تحقيل أَْلااَداخاه وأ1اء مهامه ولن 
يتلقى التدليمات من أي شايص، أَْو اهاة إال وخقاً ألحكا  
لاذا القانون ويجُب احرتا  اساتقالليته وال يجوُز التدخُل يف 

أنشطة البنك أَْو الدمل عىل التأثريُ عىل قراراته.
 كما نّصت املا1ة الرابدة منه عىل أن: يكون املركز الرئييس 
للبناك مديناة صندااء لتسايري أعمالاه 1اخال الجمهورية 

وخاراها... إلخ املا1ة.
ثام يأتال نّص املاا1ة )22( مناه التل نّصت عاىل: يدترب 
الريال وحادة الُدملة يف الجمهورياة الايَاَمانية ويتألف من 

مائة ازء متساٍو ويسمى ُكلُّ ازٍء منه خلساً. 
كما نصت املا1ة )ل2( منه عىل:

للبنك وحَده حال إصدار الُدملة النقدياة يف، الجمهورية 
كما يكون له وحَده حل، سك الدملة... إلخ املا1ة. 

وناّص باملاا1ة )30( منه عاىل: البنك لو بناك الحكومة 
ووكيلها ومستشارلا املايل.

وبناًء عىل ما سابل ويف ضوء أحكا  الدساتور والقوانني 
األُْخاااَرى تتضح حقيقاة عد  صالحية لاا1ي أَْو بحاح أَْو 
غريلما من يحاربون الايَاَمان من الرياض، ساواء يف ضوء 
عاد  رشعيتهام بل وحتى لاو كان لهم أ1ناى رشعية، وكذا 
البناوك الدولياة امليولاة باإلرشاف عاىل بنوك الدول ساواء 
بساويرسا أَْو غريلا عد  حقهم أن يدتمدوا إلغاء أَْو استبدال 
الدملة القائماة؛ ألن صالحية ذلك قانوناً بياد البنك املركزي 
بصندااء مميالً بمجلل، إ1ارته اساتنا1اً إَلاى قانونه الناخذ 
سالف الذكر الذي نّظم ذلك واعتمد ُعملة الريال القائم تداوله 
كُدملة يمنية وحيدة مع إلغائه رصاحًة للدملة املسماة 1ينار 
التل كانت متداولًة يف الشاطر الجنوبل قبل الوحدة.. كما أن 
أُُسال تغيري عملة الريال القائمة أَْو ساك عملاة أُْخااَرى ال 
يتأتى إالَّ للسلطة الرشعية القائمة بداصمة الايَاَمان ووخل 
ااراءات تبدأ باساتصدار قانون مساتكمل أركانه ورشوطه 

الشكلية والجولرية وألمها:
- اقرتاح مسابب من البنك املركزي مميالً بأغلبية مجلل 
إ1ارتاه مرخقاً به مرشوع القاناون أَْو تدديل القانون القائم 
يرخاع ذلك ملجلل الوزراء الرشعل الكائن بالداصمة صنداَء 
إلقارار املقارتح باألغلبياة.. ثام إحالاة املقارتح أَْو مرشوع 
القاناون إَلااى مجلل الناواب، ولاو السالطة الترشيدية 
القائمة واملمارساة أعمالها بصندااء أَْو املجلل الوطنل إن 
كان تم تشكيله بحيث يناقش املرشوع ويقر بمواخقة أغلبية 
أعضااء املجلل، ثام يصدر القانون من قبل مميل السالطة 

التنفيذياة املكتساب رشعيته من مكتبه 1اخال، الايَاَمان.. 
األمار الذي يجدال ما يروج له بشاأن ذلك مجار1 مرسحية 
لزلياة مساتحيلة التنفياذ يقصاد منهاا إرلااص وتهديد 
ااْداب الايَاَمانل والضغط عاىل قيا1ته وكورقة ضغٍط  الشَّ
أخرية تسقط بدد سابقاتها خال رشعية لها1ي وال لبحاح والْ 
ألحد ممن يرتبط بهما ويشااركهما االقامة بفنا1ِق الرياض 
ارج الايَاَماان وحتى لو ساّلمنا ادالً أن لهام رشعية خذلك 
أمر بيد البنك املركازي الايَاَمانل القائم بدوره ومهامه عىل 
أكمال واه مان موقده بالداصماِة صنداء وحتاى اللحظة 
كما ال أظن لا1ي بتجرب ومكر آل سادو1 يساتطيدون امع 
املجلال الترشيدال 1اخل الايَاَماان أَْو يف الريااض، ليقروا 
لهام إلغاء قاناون البنك املركازي الايَاَمانل الناخذ وإنشااء 
البنك اآلخر )البنك املركزي الدربل الايَاَمانل( بذلك املسامى 
وتلاك الدملة.. كماا أنه ومهما بلغ كيد وإرشااء آل سادو1 
خلن تجرؤ عىل إقحا  نفساها يف طلب من ذلك ناليك عن أن 
البنوك الدولية ذات الدالقة ال يمكن أن تقبل ميل ذلك الطلب، 
خمسائوليتها خحص الطلب، يف ضوء قوانني الدولة وتحرص 
عىل تحقيل، الصفة والرشوط القانونية واستيفائها ألََلميَّة 
ميال تلك املواضيع وخطورتها النابدة مان تدلقها بالنظا ، 

النقدي واالئتمان الداملل للدول.
عىل أنناا ندتقُد واوَب قياا  البنك املركازي، الايَاَمانل 
بوااباه وصالحياته ومسائوليته تجاه ميل تلك الشاائدات 
بتوضياح األمار للداخال ورسعاة تنبياه البناك أَْو البناوك 
واملؤسساات الدولية ذات الدالقة لوضدها يف صورة ما يروج 
لاه وتنبيهها واطالعها عىل الوضع الدساتوري والقانونل يف 
الايَاَماان بشاأن املوضوع وبشاأن رشعية لاا1ي املنتهية 
باساتقالته ثم بداد  عو1ته، إَلااى الايَاَمان مناذُ أَْكيَر من 
شاهرين وحكام الدساتور الايَاَمانال... إلخ ونفال األمر 
بحاح وحكومته املساتقيلة وكذا واقع الُداْدَوان والتآمر عىل 
الايَاَماان لتحميلهم مسائولية أي تجااوب، أَْو تفريط، مع 

طلبات لها1ي، وآلل سدو1 وَمن عىل شاكلتهم.

* خبير اْقتَصـادي ومحاسب قانوني

 ما بني مارس املاضي والحاضر 
أمة الملك الخاشب 

يف الداا  املنارصِ  ويف يو  الساا1ل والدرشين 
مناه اساتيقظ الايَاَمانيون عىل أصاوات رضبات 
اوياة قوياة ومفاائة لام تكن لتيطار يف بال أي 
محلل سايايس خكيف لها أن تيطار يف بال مواطن 
يمنل بسايط؟ أَْو كياف كان سايتوقدها؟ البدض 
ألول وللاة وقبل إْعاَلن عا1ل الجبري عن ما يسامى 
بداصفة الحز ، اعتقاد انها أصوات رعد؛ ألنه كان 
موسام أمطار عىل صنداء ومحيطهاا. وبدد إْعاَلن 
الجبري من واشانطن عن ما يسمى بداصفة الحز  
واملتأمل لكلمة حاز  يدنل تأ1يب وعقاب، واملتأمل 
ملصطلح عاصفة يدرك أن الدواصف ال تستمر أَْكيَر 
من ثالثة أَيَّاا  إَلاى خمساة عارش يوماً حتى وإن 

كانت عواصف صحراوية شاديدة، خهل كانت 1ول 
تحالاف الُداْدَوان تتوقع أنها ستساتمر لدا  كامل 
وتدخل يف الدا  اليانل؟ ولل يف حالة تيبط تميض 
بدشاوائية 1ون أي تيطياط و1ون أياة انجاازات 

تذكر؟.
 يف 26 ماارل املاايض اساتيقظ الايَاَمانياون 
ولام يف حالة صدماة ما بني منذلال وغري مصدق 
أن بلدة تم االعتداء عليها وأنه تم اساتهداف قاعدة 
الديلمل الجوياة بمدداتها إَضااَخة إَلاى تدمري حل 
ساكنل كامال يف بنل حاوات عىل رؤول سااكنيه 
ولام نائماون آمنون! حااول البدض االستفساار 
والبحث عن مربر لهذا الُداْدَوان الساخر والبحث عن 
أساباب؟ خلم يجدوا أي مربر؟ ليال خقط ما أذلل 
الايَاَمانياني وخاائهام إْعاَلن ما يسامى عاصفة 
الحاز  من واشانطن!! الاذي خاائهام وطدنهم يف 

ظهورلام إْعاَلن مشااركة اخاوة لهام يف الدروبة 
واإلْساااَل  يف الُداْدَوان عليهم خكان حديث الشارع 
وتسااؤله عن صدمتهم من مشاركة مرص واملغرب 
واألُْر1ُن والسو1ان واإلَماَرات والكويت و... و... عن 
اتحا1 الدارب َاميداً ضد الايَاَمان ولم امليتلفون 
1ائماً؟ وبددلا بيو  واحد القى السايد حسن نرص 
اللاه خطابه الشاهري وطالب بنسامة حاز  وليل 
عاصفاة ضد ارسائيل، ولام تمض ساوى أَيَّاا  إالَّ 
وأعلن حزب االصالح عن انحطاطه وتأييده لتدمري 
بال1ة ورضبها، خكان ذلك اليو  عيداً لكل امُلاْرتَاَزَقة 
واليوناة مان كاخاة أراااء الايَاَمان ومان كاخة 
االحزاب، اعتقد أُولئك السافلة الذين لم يشاهد لهم 
التأريخ مييل أنهم بتطبيلهم لألانبل لتدمري بلدلم 
واحتاللها أن لاذا نكاية بيصومهم وانه سايُغفر 
لهم وأن تسابيحهم بحمد سالمان ساينجيهم من 

االساتهداف وسايديدلم للسالطة وللمناصب ولو 
عىل حساب 1ماء وأشالء إخوانهم من الايَاَمانيني، 
كان ياو  الساا1ل والدرشيان من ماارل املايض 
ااْداب الايَاَمانل طبدا  بميابة كارثة حلت عىل الشَّ
لاذا يف نظر أَْصَحااب النظرة القاارصة واملحدو1ة 
رغم أن الله يقول عس أن تكرلوا شايئاً ولو خري 
لكم، خرغام ُكّل الجراح والدمااء واآلال  والدمار إالَّ 
أن لذا الُداْدَوان كشف الكيري من الحقائل واسقط 
الكيري من األقندة وأيقظ النال من غفلتهم ووحد 
الصفوف ولّم شمل ُكّل الرشخاء باختالف انتماءاتهم 
وأحزابهم خكان يو  السا1ل والدرشين من مارل 
لاذا الدا  يو  مان أَيَّاا  الله املشاهو1ة ساواًء يف 
الصبااح أَْو يف الدارص خفيه رسام اليمانيون ابهى 
صاورة وأعظمها يف تحدي وتالحم وصمو1 وعظمة 
أذللت الدالام اميده بأن لاؤالء الايَاَمانيني بدد 

عاا  كامل من الحصاار والقصف وانددا  ابساط 
مقوماات الحيااة كالكهرباء واملشاتقات النفطية 
واملستلزمات الطبية، واه خيه الايَاَمانيون صفدة 
قوياة للُدَماااَلء امُلاْرتَاَزَقاة مفا1لاا أن الايَاَمان 
باٍق وشاامخ وأنهم لم املنتهاون إَلاى غري رادة، 
ولكن ماذا اناى الُداْدَوان غاري الفضائح واليزي 
باساتئجارلم امُلاْرتَاَزَقة والجيوش رغم امتالكهم 
أحادث أَنْااَواع األسالحة وأعتالاا خقاد أصبحاوا 
أضحوكَة الدالم ومحل سايرية الشادوب، خشتان 
بني مارل املايض ومارل الحارض خبني شهورلما 
نتائاج عا  كامال تؤكد أن شادب الايَاَمان ال ولن 
يهز  وأن ُكّل تضحياته سوف تيمر وتنتج يمناً حراً 
سايّداً مساتقالً عربياً مقاوماّ 1اعماً ليط املقاومة 

الذي لو ازء ال يتجزأ منها.
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 متابعات فلسطينية

55 كامريات صهيونية يف األقصى، والشيخ صالح  يحّذر: إهانٌة 
ملقدسنا وإدانٌة ضد أهلنا

62 أسرية فلسطينية بينهن 15 أماً و13 قاصرًا يف سجون العدو 

تحّررت تدُمر وتأمّلت الرياض وتل أبيب 
 حسين الديراني* 

مدركاة اسارتاتيجية مصريياة خاضهاا 
الجيش الدربل الساوري وحلفاؤه الساتدا1ة 
مديناة تدمار التأرييية األثرياة يف محاخظة 
الدصاباات  إيادي  مان  الساورية  حماص 
اإلْرَلاابية التال يطلل عليها » انو1 اليالخة 
تنظيام الدولة اإلْساااَلمية » تكللات بالنرص 
والفتاح املباني بداد مداارك حامياة ضارية 
عنيفاة اُساتيد  خيها كاخة أَنْاَواع األسالحة 

التقليدية.
ألمياة مدينة تدمار االسارتاتيجية تجدل 
من يسايطر عليها بيده التحكم يف مساتقبل 
وحادة األََرايض الساورية، وبماا أن القياا1ة 
الساورية وحلفائها مصمماني وعازمني عىل 
استدا1ة ُكّل شارب من األََرايض السورية التل 
1نساتها اراال اإلْرَلاابيني املساتور1ين من 
الادول الرشيارة كان ال بد من اساتدا1ة ألم 
مديناة محتلة من قبل الدصاباات اإلْرَلاابية 
الن مدينة تدمر لل قلب سوريا ومنها تتفرع 
الرشاياني إىل كامل الجساد الساوري، مدينة 
تدمر التل سقطت الدا  املايض وسيطر عليها 
الدواعاش اإلْرَلاابيون بداد مجازر ارتكبولا 
بحال الجياش الدربل الساوري تحات مرأى 
ومسمع قوات ما يسمى« بالتحالف األَمريكل 
ضد اإلْرَلااب » شاكلت تهديد لوحدة األََرايض 
السورية وختح شهية أر1وغان البتالع الشمال 

الساوري عارب مرتزقته مان ابهاة النرصة 
واخواتها، وشاهية النظاا  االر1نل عرب 1عم 
ما يسامى باملدارضة املسالحة املدتدلة ولذا 
ماا 1عا الرئيل بشاار االساد للقياا  بزيارة 
الداصمة الروساية واللقااء بالرئيل الرويس 
خال1يماري بوتني للتنسايل والتشااور وطلب 
التدخل الدسكري ملسااعدة ومساندة سوريا 
للقضااء عىل اإلْرَلااب، ولاذا ما حصل خدال 
بدد مشااورات عسكرية بني 1مشل وطهران 
والكرملاني تدخلات روسايا باكل قوتها ملنع 
سقوط ساوريا أَْو تقسايمها، وكان لتدخلها 
وتنسايقها ماع الجياش الدربال الساوري 
وحلفائه نتائج رسيداة يف تحقيل انتصاراٍت 
مذللة وتقد  عىل امياع امليا1ين والجبهات 
واندحار مرتزقة أر1وغان يف الشمال السوري 
و1خان حلماه، واندحاار مرتزقاة أَمرياكا يف 

االر1ن و1خن احالمهم يف البحر امليت.
الدساكرية  مهمتهاا  روسايا  أنجازت 
وانسحبت ازئياً بدد أن مهدت وعبدت الطريل 
للجيش الدربل الساوري من خالل الرضبات 
الجوية املهلكة لتنظيم 1اعش وتدمري مصا1ر 
تمويله مان بيع النفط عرب تركيا، انساحبت 
مع البقاء عىل الدعم الدسكري الجوي لتيلو 
السااحة لقاوات الجياش الدربال الساوري 
تنظيام   « 1اعاش   « موااهاة  يف  وحلفااؤه 
1ولاة اإلْرَلاااب، وكانت البداياة مدينة تدمر 
االسرتاتيجية، ومن الجدير ذكره كانت املدينة 

محصناة تحصاني يدجز أي اياش يف الدالم 
1خولهاا إال الجيش الدربل الساوري وراال 
املقاوماة الشادبية وحازب اللاه خدخلولاا 
خاتحاني بنرص مبني، ومن يشاالد األسالحة 
والصوارياخ واالعتادة الحديياة التال خلفها 
اإلْرَلاابيون وراءلم يدرك مدى تحصني لذه 
املديناة، أسالحة ال تمتلكهاا إال ايوش 1ول 
وليال مجموعاات إْرَلاابية 1ولية، أسالحة 
وخرتها اليهم 1ول مدروخة كالسدو1ية وقطر 
ائيل تحت عني أَمريكية، ختحرير  وتركيا وإرْسَ
املوقع االسارتاتيجل يداد نرصاً اسارتاتيجياً 
عىل ُكّل األصددة السياساية والدولية ويبدث 

برسائل متدد1ة االتجالات.
مان املتارضر والحزين من تحريار مدينة 

تدمر؟
السادو1ية التال طاملاا تبجحات بددائها 
ومحاربتهاا ل »1اعاش« خضحتها عدساات 
الكامريات التال 1خلت مدينة تدمر ومطارلا 
الدساكري بدد سحل ما يسمى راال » 1ولة 
اليالخة » اإلْرَلاابيني ختم الديور عىل أسلحة 
من اململكة السادو1ية وموا1 غذائية ومددات 
طبية، واملدالاد واملدارل باسام »محمد بن 
َعبدالولاب«، ولم نسامع أن السدو1ية تربأت 
من إمامها وإما  مذلبها الولابل التكفريي.
مصااب وحزن كباري يدم مديناة الرياض 
عاصمة الددوان عىل الدروبة واإلْساااَل  بدد 
تحرير مدينة تدمر، والقرص امللكل يهتز حزناً 

واملاً ويرسال لاا1  الحرمني ملاك الزلايمر 
سالمان الذي يدترص قلبه كمداً برقية تدزية 
ألخياه وحبيبه وقارة عينه بنياماني نتنيالو 
ويتقاد  منه باحر التدازي عاىل لذا املصاب 
الجلل املشرتك؛ ألن لذا املصاب لن يتوقف عند 
مدينة تدمر بل سيطال مدينة القريتني انوب 
تدمار ومديناة الرقة شامالها، ندام املصاب 
االكارب عناد آل سادو1 وال صهياون عندماا 
تتحطام عاصماة اإلْرَلااب » مديناة الرقة » 
ائيل  وتدو1 إىل الحضن الساوري الداخائ، إرْسَ
التال بذلات ُكّل طاقاتها يف 1عام اإلْرَلااب يف 
سوريا يف لدف تقسيمها والتل تدالج ارحى 
اإلْرَلاابيني يف مستشافياتها تم 1خن احالمها 

يف قلدة تدمر التأرييية.
نشاالد الكيان السادو1ي يرتنح يف اليمن 
ولو ييتم سانة كاملة مان الددوان الوحي 
الربباري اإلْرَلاابال الصهيونل عىل الشادب 
اليمنل الدربل املسالم عاىل إثر االنتصارات يف 
ساوريا والدراق، يستنجد لذا الكيان الرببري 
باألمم املتحدة إلنقااذه من ورطته التل أطلل 
عليهاا »عاصفاة الحاز « والتال ماا كانات 
ساوى عاصفة 1مار وقتل وإْرَلااب للشادب 
اليمنل شهدت عليها االمم املتحدة واملنظمات 

االنسانية والدولية.
طارف آخر يبكل وينوح عىل تحرير مدينة 
تدمر، ال عاصماة وال مدينة وال قرية له ولو 
» املدارضة املسلحة املنتيبة سدو1ياً » والذي 

يرياد أن يقطاف ثماار التضحياات والدمااء 
الساورية والحليفاة يف صالاة بجنياف عاىل 
طاولة حوار حول مساتقبل ساوريا !!!، لذه 
» املدارضة املسالحة اإلْرَلاابية » باتت تشدر 
بألم الرضبات التال واهت ألبيهم » 1اعش » 
يف تدمر وما عليهم ساوى االستسال  إن كانوا 
سوريني أَْو الرحيل إن كانوا سدو1يني؛ ألن ُكّل 
إْرَلاابل غريب مهما كانت انسيته ولويته 
وعان أي طريال 1خل ساوريا خهو سادو1ي 

الفكر والدقيدة والتمويل.
مقابال الحازن وااللام عند الريااض وتل 
أبياب لناك خارٌح عار  عند ابهاة املقاومة، 
واعارال النارص تقاا  يف 1مشال وباريوت 
وبغادا1 وطهران والكرملني عاىل لذا االنجاز 
الدظيام والفتح املبني والنارص املتني الذي ما 
تحقال لوال تضحيات وبطوالت راال الجيش 
الدربل الساوري ورااال حزب اللاه وقواخل 
الشاهداء االبارار الذيان ساتكتب أسامائهم 
اليالدة مع اساماء عمالقاة التأريخ يف قلدة 
تدمار، ولاوال الدعام والتنسايل بني 1مشال 
موعاد  عاىل  ونحان  والكرملاني،  وطهاران 
لتساجيل وتحقيل االنتصارات القا1مة، وعىل 
توايه املزيد من الرضبات عىل رأل اإلْرَلااب 
وممولياه يف الريااض وأنقارة والدوحاة وتل 

أبيب والبيت األبيض.

* موقع العالم اإلخباري

حاّذر رئيال »الحركة اإلْساااَلمية يف الداخال الفلساطينل املحتل«، 
الشيخ رائد صالح، من تبدات تركيب كامريات املراقبة يف املسجد األقىص 

املبارك، مطالباً وزارة األوقاف األر1نية بإعا1ة النظر يف تركيبها. 
وقاال الشايخ صالح يف ترصيح له، األسابوع املاايض، »أنا عرّبت عن 
قناعتال يف األياا  املاضية، وال زلت أقاول، لو ضمنا أن لاذه الكامريات 
ساتبقى تحت سايطرة وزارة األوقاف األر1نية خقاط، لقلنا إنه مرشوع 
ائييل سيُدخل  طيّب، ولكن ما سايحدث مع شديد األساف أن الددو اإلرْسَ

أصبده يف لذه الكامريات وستيضع لسيطرته«. 
وأضااف أن« الاا 55 كاماريا ساتتحول إىل عاني لالحتاالل، يراقاب 
مان خاللهاا ُكّل ما يحادث يف مصليات املساجد األقىص وحيااة املصلني 

واملصليات، واملرابطني واملرابطات واملدتكفني واملدتكفات خيه«. 
وتابع رئيل »الحركة اإلْسااَلمية يف الداخل الفلسطينل املحتل«، »أنا 
قلتهاا وال زلات أحّذر وأقول إن املتوقع من االحتالل ُكّل رّش، وال أساتبدد 
أن يساتيد  لذه الكامريات يف املساتقبل القريب لأل1لاة ضد أللنا الذين 
يشاّدون الرحال إىل األقىص، كل يُغلظ عليهم يف عقوباته، إما إبدا1اً وإما 

سجناً وإما طر1اً من القدل واألقىص«. 
وعرّب الشيخ عن تيوخه من أن يد االحتالل ستمتد إىل لذه الكامريات، 
محاّذراً من أن االحتاالل قد يساتيدمها إل1انة حّرال املساجد األقىص، 
وإعالن حرب عليهم باسام ماا يتوّخر لديه من مدلومات بواساطة لذه 

الكامريات. 
وأر1ف أن »االحتاالل سايّدعل أن كاماريات املراقباة يف األقىص تربئ 
صداليكاه من أية تهماة، وتؤكد حفاظهام الذي يزعموناه عىل الوضع 

القائم«.

أخاا1ت محامية ليئة شاؤون األرسى 
حنان اليطيب، بأن 62 أسارية خلسطينية 
يقبدن يف ساجنل »لشاارون« والدامون، 
بينهان 15 أمااً و13 قاارصاً، يداناني من 
ظروف صدبة وقاسية وإاراءات تدسفية 
ائيلية«.  من قبل مصلحة السجون »اإلرْسَ

وقالات اليطيب إن ياو  األ  مر يف ظل 
مدانااة كبارية تديُشاها األساريات 1اخل 
ساجون االحتالل، حيث يحرمن من اللقاء 
مع عائالتهن وأوال1لن كساائر البرش، ما 
يرتك غصة كبرية يف القلب يف ظل اساتمرار 
االحتاالل بحرماان املرأة الفلساطينية من 

الحياة اإلنسانية الدا1ية. 
وأشاارت اليطيب إىل مداناة 9 أسريات 
اريحات أصبن بالرصاص عند اعتقالهن، 
ووااو1 قاارصات صغاريات عاربن عان 
شاوقهن وحنينهن ألمهاتهان والدو1ة إىل 
بيوتهن ومدارساهن. وقالات إن تزايدا طرأ 
عىل اعتقال النسااء الفلسطينيات من قبل 

سلطات االحتالل. 
ونقلات املحامياة عان أقد  األساريات 
ليناا اربونال، املشااكل التال يوااهونها 
وأبرزلا: االكتظاظ واز1يا1 عد1 األساريات 
وواو1 از1حا  يف األقسا ، ما يضطر عد1ا 
منهن إىل الناو  عاىل األرض، ومنع إ1خال 
الكتب عان طريل األلل، ومنع زيارة األلل 

أَْو اازء من الدائلة، ومناع التزاور بني 
لألقاارب واألزواج، وتأخاري  الساجون 
وصول الرساائل من األلل، وعد  واو1 
طبيباات بالساجن باساتيناء طبيباة 

أسنان، وارتفاع أسدار الكنتني. 
كماا أشاارت اربونال إىل مدانااة 
النقل بالبوسطة إىل املحاكم الدسكرية، 
حياث  عوخار،  محكماة  وخصوصااً 
 10 املحكماة  إىل  الرحلاة  تساتغرق 
ساعات يف ظروف سايئة ادا ومداملة 
قاساية من قبل قوات االحتالل، إضاخة 
إىل الظاروف الصدبة يف غرخاة االنتظار 
يف ساجن عوخار، وتقييد أيادي وأرال 
األساريات عند نقلهن إىل الغرف وخالل 

زيارات املحامني واأللل. 
أن  اليطياب  املحامياة  وذكارت 
بالرصااص  مصاباات  أساريات   9
واريحاات، ولن: ملا البكري، ونورلان 
عوا1، واساتربق نور، وياسامني الزرو، 
وأمال طقاطقاة،  ادابياص،  وإرساء 
وعبلة الداد ، وحلوة حمامرة، ورشوق 

1ويات. 
وقالات: يوااد 13 أسارية قاارصاً 
بالساجون، أصغرلان األسارية 1يماا 
الاواوي )12 عاماً( مان بلدة حلحول يف 

محاخظة اليليل.

مستوطن يدهس طفاًل جنوب 
الخليل ويصيبه برضوض

أصياب طفل بجراح طفيفة، اإلثنني، بدد تدرضه للدلل من اانب 
مركبة أحد املستوطنني، قرب مفرتق »زيف« املدخل الرئيل ملدينة يطا 

باليليل انوب الضفة املحتلة. 
وأخا1ت مصا1ر بالهالل األحمر، بأن الطفل إبراليم حسن الهرينات 
)7 أعاوا ( أصيب برضوض يف أنحاء متفرقة من اسامه، وارى نقله 

إلحدى املستشفيات القريبة لتلقل الدالاات الطبية. 
وتتكارر حاوا1ث الدلال التال ينفذلاا املساتوطنون عاىل طول 

الشوارع االلتفاخية بالضفة املحتلة.

إعتقال 100 عامل فلسطيني 
ببلدة شقيب السالم بالداخل 

إعتقلات قاوات الدادو الصهيونل أكيار من 100 عامل خلساطينل 
بمصناع يف بلادة شاقيب الساال  قارب مديناة بار السابع، بالداخل 

الفلسطينل املحتل عا  8ل. 
وزعمت قاوات الددو أن الدمال الفلساطينيني ال يحملون تصاريح 
ائيل«، وأن واو1َلم باملصنع كان يف صورة غري  تيولهام للدمل با«إرْسَ

قانونية.

مستوطنون يقتحمون األقصى 
وسط حماية مشددة 

اقتحمات مجموعاات مان قطداان املساتوطنني، باحاِت املساجد 
األقاىص املباارك، صبااح االثناني، بحماياٍة أمنياة من رشطاة الكيان 
الصهيونل، يف اساتفزاٍز واضح وخاضح ملشاعر املسلمني واملرابطني يف 

املسجِد األقىص املبارك. 
وأخا1ت مصا1ر صحفية، أن عد1اً من املستوطنني اقتحموا األقىص، 

وقد وااههم املرابطون بالهتاخات والتكبري. 
وبصاورٍة يومية، يقتحم املساتوطنون األقىص، خيما تواصل أاهزة 
الدادو يف ممارسااتها الدنرصياة واإلارامياة بحال املقدسايني، من 

إعداماٍت ولدٍ  للمنازل ومنع من الصالِة يف األقىص.
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لبنان.. 15 قتياًل يف اشتباكات عنيفة بني داعش و»النصرة« 

 كاسرتو ساخرًا: كلمات أوباما تسّبب أزمة قلبية!!

إعتقال مختطف الطائرة املصرية وتحرير الرهائن 

السعودية تخسر حصتها يف سوق النفط أمام منافسيها

  - متابعات
ُقتال 15 مسالحاً يف اشاتباكات عنيفاة 
اندلدت صباح االثنني الفائت، بني مسالحل 
»1اعش« و«ابهة النرصة« بجرو1 عرساال 
ورأل بدلبك )رشق لبنان(، استيدمت خيها 

األسلحة اليفيفة واليقيلة.
وقد شان تنظيم »1اعش« منذ سااعات 
صباح االثنني 28 لجوماً عىل مواقع ومراكز 
»النارصة« يف اارو1 عرساال ورأل بدلبك 
وقتل وارح عاد1اً من مسالحل »النرصة« 
وقاا  بتصفياة ميدانياة لبدض املسالحني 
بينهم مسؤولون ميدانيون، عرف منهم أبو 
الفاروق وأبو الدزا  بحسب اإلعال  الحربل.
ويف املقابال قامات مجموعات كبرية من 
»ابهاة النارصة« بقياا1ة أباو مالاك التيل 
بشان لجو  مضا1، بدد استقدا  تدزيزات 

الساتدا1ة مواقاع خرستهاا الجبهاة باني 
الحشيشاات  وقرناة  والدجار   الزمرانال 

واملاللل ووا1ي شبيب.
وأشاارت املدلوماات إىل أن االشاتباكاِت 

أوقدات 15 قتياالً وعاد1اً مان الجرحى من 
الطرخني.

ويف وقات الحال ذكار اإلعاال  الحربال 
املركازي لا«حازب اللاه« أن »االشاتباكات 
الدنيفاة بني تنظيم 1اعاش وابهة النرصة 
ما زالت متواصلة يف منطقة ارو1 عرساال 
يف البقاع الشامايل ومقتل واارح عد1 كبري 
من مسالحل الطرخاني، ومدلومات عن نية 
1اعاش اقتحاا  منطقاة املاللال والدجر  

ومييمات النازحني يف ارو1 عرسال«.
وتاباع البيان: »ااء احتادا  املدارك بني 
الطرخاني بداد اشاتباكات األمال وتمكان 
تنظيم 1اعش من أرس 6 مسلحني من ابهة 
النارصة ومقتل املساؤول يف 1اعاش املدعو 
»أبو الفااروق« والقائد امليدانل »أبو عزا «، 
إضاخاة إىل مقتال وارح عد1 من مسالحل 

الطرخني«.

  - متابعات
اعتارب الزعيم الكوبل خيدل كاسارتو، االثنني، أن كوبا لن 
تناس موااهاتها مع الواليات املتحدة يف الساابل، سااخراً 
مان خطاب الرئيل األمريكل بااراك اوباما يف لاخانا، قائالً: 

»كلماته تسبب أزمة قلبية«.
وقاال زعيام الياورة الكوبية مان )89 عاماً( يف رساالة 

نرشتها صحيفة »غرانما« الرسامية )اإلثنني(، بدد أسابوع 
عىل زيارة الرئيل األمريكل إىل كوبا، »لسانا بحااة أن تقد  
لناا االمرباطورية لدايا من أي نوع كان«، بحساب صحيفة 

الحياة.
وساير الرئيل الساابل لكوبا، الذي غا1ر السالطة عا  
2006، مان »الدبارات الرنانة« التال أطلقها باراك أوباما يف 
خطابه الذي ألقاه يف لاخانا، قائال: إن »االساتماع إىل كلمات 

الرئيل األمريكل كانت لتتسبب ألي شيص باإلصابة بأزمة 
قلبية«.

واضاف خيدل كاسارتو: »اقرتاحل املتواضع لو أن يفكر 
وأال يحاول وضع نظريات حول السياسة الكوبية«.

ووصل الرئيل األمريكل باراك أوباما األحد 20 مارل إىل 
الداصماة الكوبية لاخانا يف زياارة تأرييية تُدترب األوىل من 

نوعها لرئيل أمريكل منذ 88 عاماً. 

  - متابعات
نجحت أاهزُة األمن القربصية يف اعتقال 
ميتطاف الطائرة املرصياة يف مطار الرنكا 
القربيص سايف الديان مصطفاى وتحرير 

اميع الرلائن بحسب خرانل برل.
وأّكادت اإلذاعاة القربصياة أن ميتطف 
الطائارة املرصياة خرج راخدا يدياه، وخيما 
أشاارت وزارة الطريان يف بياان مقتضب إىل 
إنه تم اإلخراج عان اميع الرلائن والقبض 
عىل الياطف، كشافت مصا1ُر إعالمية عن 

أن خاطافَ الطائرة املرصياة لم يكن يرتدي 
حزاماً ناسفاً.

وكانات مصا1ر مطلداة بمطار القالرة 
أكادت، أن طائارة »بارج الدارب« التابداة 
لرشكاة مارص للطاريان والتال تام خقداُن 
االتصاال بهاا، تام اختطاخها صبااح اليو  

اليالثاء، من قبل مجهولني.
وأضاخات املصاا1ر، أن الطائارة لبطت 
بمطاار الرنااكا بقاربص، الختاة إىل أن أحد 
الياطفني لد1 قائاد الطائرة بتفجري حزا  
ناساف كان يرتديه أسافل مالبسه إلاباره 

عاىل تغياري مساار الطائارة، خيماا تكيف 
سالطات األمان القربصياة مان اهو1لاا 

لكشف مالبسات الواقدة.
مان اانباه، أعلان الرئيال القاربيص 
نيكاول اناستاسايا1ل اليالثاء، أن خطف 
طائارة مرص للطاريان إىل مطاار الرنكا »ال 
عالقة له باإلْرَلااب« وذلك بدد ساعات عىل 

لبوطها يف الجزيرة.
وقاال الرئيال القاربيص خاالل مؤتمر 
صحاايف: أن 1واخاع الياطاف الاذي طلاب 
رؤياة زواته الساابقة القربصية لم تتضح 

بدد »لكنهاا يف مطلل االحاوال ال عالقة لها 
باإلْرَلااب«.

يذكار أن الطائارة مان ناوع »إيربااص 
رحلاة  يف  ولال  لليطاف  تدرضات   »320
1اخلية من مطار برج الدرب يف اإلسكندرية 
إىل القالارة، وعىل متنها 60 شايصاً بينهم 
الطاقام املتكاون من 7 أخارا1 وضابط أمن، 
وتم خقدان االتصال بها بدد خرتة وايزة من 
إقالعهاا يف طريقها ملطار القالارة، لتهبط 
يف مطار الرنكا القاربيص تحت وطأة تهديد 

خاطفها بتفجري حزا  ناسف تزنّر به.

  - وكاالت
ساّلطت صحيفة »خاينانشاال تايمز« الربيطانية االثنني 
28 ماارل، الضوَء عىل املناخساة الحا1ة التال تتدرض لها 
اململكة السادو1ية يف أساواق النفاط والتال أ1ت إىل ترااع 

حصتها السوقية.
واعتاربت الصحيفاُة الربيطانياُة أن السادو1ية تيارس 
حصتها الساوقية يف أساواق النفط بشاكل تدريجل، بفدل 
زياا1ة مدروض النفط اليا ، وما تمياض عنه من احتدا  

املناخسة بني منتجل النفط يف الدالم.
وترى »خاينانشاال تايمز«، أن حصة الرشكة السادو1ية 
الوطنية »أرامكو«، من ساوق النفط الداملية، قد بلغت نحو 
%8.5 سانة 2013، خيما تراادت لذه الحصة سانة 2015 

إىل 8.1%.
وتزامان ذلاك ماع لباوط حصاة »أرامكو« يف الساوق 
الصينية، التل تدد أحد األساواق الرئيسية للسدو1ية، خالل 
الفارتة ذاتهاا، أي باني عامال 2013 و2015 مان %19 إىل 

%15، يف حاني تراادات حصة السادو1ية يف ساوق النفط 
اليا  األمیركية من %17 إىل 14%.

وأكرب اليساائر التل تكبدلا السادو1ية يف سوق النفط، 
كانات يف أساواق انوب إخريقياا، حيث انيفضات حصتها 
الساوقية لناك من %53 إىل %22 يف غضون السانوات الا3 

املاضية.
لاذا، وتوااه أساواق النفط يف غضاون عامني، تيمة يف 
املدروض وضدفا يف الطلب، ما أ1ى إىل احتدا  املناخساة بني 
املنتجني، وادل السادو1ية تيرس املدركة أما  مناخسايها، 
وخاصاة مع عو1ة العب قوي إىل الساوق كإياران بدد إلغاء 

الحظر عنها يف إطار االتفاق النووي.
مان اهتها، تدتز  إياران مضاعفة صا1راتهاا النفطية 
والدو1ة بها إىل مستوياتها ما قبل الحظر، أَيْاضاً أعلن الدراق 
ثانال أكرب املنتجني يف منظمة »أوباك« عن زيا1ة إمدا1اته إىل 
األسواق يف خطوة لتدويض ترااع عائدات النفط الناام عن 

لبوط األسدار بواقع %70 منذ منتصف الدا  ل201.
ويأتل ترااع حصة اململكة، يف وقت تتدرض خيه ميزانية 
البال1 لضغوطات اراء لبوط أسدار اليا ، 1خدت بالرياض 

إىل سحب رشائح من احتياطياتها الدولية لدعم اإلنفاق.
ويف ظال ذلك، توقع صنادوق النقد الدويل يف وقت ساابل 
إنفاق السدو1ية اميع احتياطاتها املالية خالل 5 سنوات.

وراح الصندوق يف تقرير حول الرشق األوساط نرشه يف 
أكتوبر/ترشين األول املايض، بلوغ عجز امليزانية السادو1ية 
للدا  الجاري نسابة %19.4 من قيمة الناتج املحيل اإلامايل 

للملكة.
وكانات السادو1ية، قد ساجلت آخار عجاز يف موازنتها 
الداماة سانة 2009، عندماا لبطت أسادار النفاط لفرتة 

قصرية عىل خلفية األزمة املالية الداملية.
ويرسام تقرير صنادوق النقد الادويل صورة متشاائمة 
للضغوطات املالية التل تيقل كالل الرياض، املدتمدة بنسبة 
%90 من إيرا1اتها عىل عائدات النفط، األمر الذي ساريغمها 

عىل إيجا1 موار1 مالية إضاخية تغطل متطلبات اإلنفاق.
ويف مقدماة الوصفاات النااداة حساب التقريار، خما 
مان منقاذ للسادو1ية واريانهاا النفطيني لتغطياة الدجز 
يف امليزانياات، ساوى تقلياص اإلنفاق الداا  وتأايل بدض 

املشاريع.

الجيش السوري يحّرر بلدة الكوم ويتقدم 
نحو السخنة والقريتني

  - متابعات
حّرر الجيُش الساوري وحلفاؤه بلدَة الكو  القريبة من مدينة تدمر بريف 
حماص الرشقل، كما يواصل الجيش تقدمه تجاه بلدتل الساينة والقريتني 
حيث تدور اشتباكات عنيفٌة مع الجماعات اإلْرَلاابية، يف الوقت الذي ما زالت 
خيه وحداُت الهندسة تفكك الدبوات التل زرعتها اماعة 1اعش 1اخل املدينة.

املرّشح لرئاسة َأمريكا ترامب: لوال 
حمايُتنا ملا بقيت السعودية! 

  - متابعات
ااُح الجمهوري للرئاسة األمريكية 1ونالد ترامب إنه لوال حماية  قال امُلَرشَّ
واشنطن للسدو1ية ملا بقيت األخرية مواو1ة.. مشرياً إىل أنه سيوقف استريا1 
النفط من الرياض إذا لم تشاارك ميدانيااً يف الحرب ضد 1اعش.. خيما تتضح 
مدالام مرحلة اديدة يف الواليات املتحدة تجاه الدالقة مع السادو1ية تضُدها 

وحيدة يف مواَاهة تبدات سياساتها.

نتنياهو: حان الوقت لعالقاٍت رسمية مع أندونيسيا 
  - متابعات

ائيايل«، اإلثناني، اندونيسايا إىل تطبياع  1عاا رئياُل وزراء الدادو »اإلرْسَ
عالقاتها مع كيانه قائالً: »قد حان الوقت لدالقات رسمية مدها«. 

وقاال نتنيالاو خاالل لقائاه بداد ظهار االثناني بمجموعاة مان كبار 
الصحاخيني االندونيسايني الذين يزورون الكيان بمبا1رة من وزارة الياراية 
ائيلية« إن »لنالك الكيري من الفرص للتداون مع اندونيسايا وبياصة  »اإلرْسَ

بمجاالت املياه والتكنولوايا«. 
وأضاف: »لدي القليل من األصدقاء االندونيسايني عىل خيسبوك واألسباب 
التال تمنع تطبيع الدالقات بني البلدين ليسات موضوعية يف لذه األيا  وآمل 

أن تساعد زيارتكم يف ذلك«. 
ائيل وإندونيسايا  وتاباع: »آن األوان إلقاماة عالقات 1بلوماساية بني إرْسَ
عىل غرار الدالقات القائمة بني القدل وعدة 1ول آسايوية من ضمنها الصني 

واليابان والهند وخيتنا «، عىل حد قوله.

املو�صاد يك�صُف العلقة القدمية مع اآل �صعود:
 صداقة »إْسَرائيل« مع شخصيات 

سعودية بدأت يف الستينيات!! 
  - وكاالت

ائيل«  كشاف مناحيُم نفوت، نائب رئيل اهاز املوسا1 األسابل، أن »إرْسَ
منذ ستينيات القرن املايض، لم تدد تدترب السدو1ية عدواً. 

وأضااف نفوت يف حديٍث للقناة اليانية الدربية، بأنه« يواد يف السادو1ية 
أصدقاء ورشكاء كيريون، ولم ال ينظرون إلينا النظرة إىل الددو«. 

ائيل«، أّكد  ويف مدرض ر1ّه عىل ساؤال إْن كان السادو1يون أعاداء لا«إرْسَ
نفوت أنهم أصدقاء، ولام يقدرون ايداً الدالقة مدنا، ولا لم اليو  يدانون 

القلل إزاء الرصاعات الدينية 1اخل الدالم اإلْسااَلمل. 
وسااق قائاالً:« الصاورة املواو1ة لديناا بأّن الادول الدربياة تريد تدمري 
ائيال، لل صورة غري صحيحة، وبالتأكيد غري مواو1ة اليو ، ُمشارياً إىل  إرْسَ
ائيلية مع الدالم الدربّل كانت محالً للرصاع لدى الدرب،  أّن أصل الدالقة اإلرْسَ
ائيل 1ولة منظمة وثقاخية وعىل عالقة قوية اداً بأَمريكا ولل تساالم  خإرْسَ

يف استقرار الرشق األوسط«، عىل حد زعمه.

روبرت فيسك: استعادة الجيش السوري 
ملدينة تدمر صَدَم الغرب 

  - وكاالت
أّكد الكاتُب الربيطانل روبرت خيساك، أن استدا1ة الجيش السوري ملدينة 
تدمر الساورية األثرية شاكل صدمة كبرية للغرب؛ ألنه ييبات ادية الجيش 
السوري وحلفائه يف محاربة التنظيم، مقابل عجز التحالف الدويل الذي تقو1ه 

الواليات املتحدة يف استدا1ة أي أََراض من التنظيم.
وأعرب خيساك يف مقاال نرشتاه صحيفاة »االندبندنات« الربيطانية عن 
اساتغرابه من الصمت الربيطانل واألَمريكل حيال ما حققه الجيش السوري 
باستدا1ة مدينة تدمر التأرييية من إْرَلاابيل تنظيم »1اعش« والتل أوقدت 
لزيماة لائلة لاه، بينما كان من األادر بهم أن يحتفلوا بذلك وال سايما بدد 
التفجاريات اإلْرَلاابية املتكاررة التل نفذلا إْرَلاابيو لاذا التنظيم يف أوروبا 
وأحدثها اعتداءات الداصمة البلجيكية بروكسل اليالثاء املايض، التل أسفرت 

عن سقوط ل3 قتيالً وأكير من 230 مصاباً.
ولفات خيساك إىل التازا  الرئيل األَمريكل بااراك أوباما ورئيال الوزراء 
الربيطانال 1يفيد كامريون الصمت املطبل إزاء اساتدا1ة مدينة تدمر، مذكراً 
أن كاماريون التز  الصمت أَيْاضاً عندما أقاد  إْرَلاابيو »1اعش« عىل تدمري 
اآلثاار يف تدمار وعىل إعدا  عالام اآلثار ومدير آثار مدينة تدمر األسابل خالد 
األسادد، يف الوقات الذي قا  خياه بتنكيل الدلام الربيطانل بداد وخاة رأل 
النظا  السدو1ي السابل الذي تدأب سلطاته عىل تنفيذ عمليات إعدا  بقطع 

الرؤول.
وبني خيساك، أن الجيش الساوري يحقل مزيدا من التقد ، وأنه يف الوقت 
الذي كانت خيه الطائرات الروساية تقصف مواقع تنظيم »1اعش« اإلْرَلاابل 
يف ساوريا لام تفدال الطائرات األَمريكية شايئاً، ماا يديد إىل األذلان ساؤاالً 
منطقيااً طارح مراراً حاول امتناع األَمريكياني عان رضب إْرَلاابيل تنظيم 
»1اعاش« وقواخلهام رغام مزاعام اإل1ارة األَمريكياة بشاأن محاربتها لهذا 

التنظيم وعزمها القضاء عليه.
وأشاار خيسك إىل أن األَمريكيني ليسوا اا1ين بالقدر الكايف بشأن محاربة 

تنظيم »1اعش« اإلْرَلاابل وال ما يرغبون به لو تحجيم قدرته.
كما اشاار خيساك، إىل أن قائداً عسكرياً سورياً ساأله بدد لزيمة انو1ه 
ومقتل ابنه أثناء الدخاع عن مدينة حمص قائال: »إذا كان األَمريكيون يرغبون 
يف تدماري تنظيم »1اعاش«، خلماذا يمتنداون عن قذخهام بالصواريخ عندما 

يرونهم من الجو؟«.



نظرة قائد الثورة للمرأة 
وزيف الحضارة الغربية 

كلمــــــة أخـــــيرة 

أنس القاضي  
تحصيناً للمرأة امُلسلمة.. 
سايبدو من الشاكل تماثٌل 
أَنَْصاااار  يجدال خطابَال 
اللاه واإلْخاااَوان، يف خانة 
رادية واحدة، ولكن شتان 
وصحراوياة  سالفية  باني 
وحقيقة  اإلْخاااَوان،  رؤية 
موقفهام )املدا1ي( للغرب، 
الحضاري  اليطااب  وباني 
الاذي يُقدماه أَنَْصااار الله 
عان املرأة وعىل لساان قائد 
البرتو1والر  »مقابال  يقول: 
لم يداد الغرب يحكل عان مظلومياة املارأة الايَاَمانية، بل 
إن أمرياكا وبريطانياا وخرنساا و1والً أخارى تقاد  للنظا  
السدو1ي ساالح الفتك ليقتل بها الايَاَمانيني نساًء ورااالً، 
ويف لاذا 1رل للواتال ينظارن بإيجابياة إىل نشااط بداض 

منظمات الدول الغربية«. 
لذا ما قالاُه قائد اليورة، الزاخار يف مضمونه، يجدل من 
كال  السايد تقدميااً وخاصة يف نظرته للغرب واساتدمارية 
ماا تجلء باه منظماتهم وزياف 1عواتهاا، يف تحليل واقدل 
ملماول، ال يقل شائياً عما توصل إليه علمااء االاتماع وما 
كتباُه املفكرون اليوريون مان التيارات اليساارية امليتلفة، 
إىل حّد ال يتصّوُرُه أحاٌد ِمَمن ينظرون ألَنَْصااار الله كحركة 
1ينية بمدزل عان ااتماعية الحركاة وثوريتها التل تدكل 
عليهم منطال التغيري والحركة، ال منطل الجمو1 السالفل، 
خحضوُر أَنَْصااار الله يف ميدان اليورة واملقاومة منذ الحروب 
الست حتى اليو  يستندون كيرياً خيه إىل 1ور املرأة املجالدة، 
وليال مان صالحهم عاىل الواقاع امليدانال تدطياُل نصف 
امُلجتماع باعتبارلاا )حاراٌ  وعاورة وخضيحة( كماا يفدل 

الولابيون واإلْخااَوان.
 إيمان أَنَْصااار الله باملرأة كقوة ثورية وكإنْاَسااانة غري 
ناقصة لَو اندكال للادور النضايل الذي تلدبُه يف صفوخهم، 
ولَو 1وٌر نضايل كبري اشارتكت به ُكّل نساء الايَاَمان وظَهَر 
يف أنصع تجلياتاه يف صمو1 املرأة الياو  بموااهة الُداْدَوان، 
ويف لذا املقال أُشاريُ إىل بدض النقااط التل تحدث عنها قائد 
اليورة عن املرأة ولل لُبُّ رساالِتِه للمرأة الايَاَمانية يف ذكرى 

ميال1 خاطمة الزلراء. 
تبدو املرأُة الايَاَمانيُة ككل متماثلة يف الدباءات األخغانية، 
الشابيهة بالييمة، القا1مة ِمن االستدمار الرُتكل وتكريل 
الولابياة، وال عالقاة له بالديان وأَْصبَاح ازًء مان اليقاخة 
الداماة، إال أنّاُه وُرغام واحدياه الشاكل، لنااك اختالف يف 
املضمون، ولَو الفارُق بني املرأة التل ينظر إليها السايد وبني 
املرأة التل تتجساد يف الولابال اإلْخااَوانال، أال ولَو تلمل 
الجولر اإلنْاَسااانل اليوري يف املرأة، يقول قائد اليورة: »برز 
الدور املتميز للمرأة الايَاَمانية يف تساتطيع، مع صربلا عىل 
ظاروف الحرب. كما برز األثر الطياب للمرأة يف تربية النشء 
عىل قيم اإلسال  الدظيمة من عزة وإباء وشجاعة وثبات«. 
ولاذا الفضل والدور لاَو الفارق بني املارأة اليورية وبني 
املارأة الرادية، لَو املوقف ال اللبل، ونساب لاذا االنتصار 
إىل املارأة تجّر1 من النزعة الذكورية التل تنساب االنتصارات 
للذكور ومن الذكور قا1ة الجيوش! ويضيف السايد »اإلسال  
الدظيام رخع قدر املارأة وأعىل من شاأنها، وخّلاد يف القرآن 
الكريم نماذج من النسااء الصالحات كماا خّلد ذكر األنبياء، 
ومن املهم لألخوات املؤمنات االستفا1ة من مآثر وسري سيدة 

نساء الداملني خاطمة الزلراء وابنتها زينب«. 
ومن ألّم النقاط التل تحدث عنها السايّد، خهل يف تحليله 
االاتماعال عن ماا يهدُف لاه الغرب مان اساتهداف القيم 
اإلساالمية واألخالقية خليل اساتهداف للقيم كقيم ُمجر1ة 
بل خلفه تسليٌع رأسامايل للمرأة وخلفه استهداٌف للمجتمع 
ككل، وبالتايل وقوع البلد ساهلة بيد الددو يقول قائد اليورة: 
»إن شادبنا الايَاَمانال خيوٌر باملارأة الايَاَمانية وما تتحىل 
باه من صرب والتزامها بقيم 1ينهاا وموروثها الحضاري وما 
تقو  به من 1ور أساايس يف البنياان األرسي، وتقاليد الغرب 
تحارُص عىل تجريد املرأة من ُكلِّ ما يصونها، اساتهداخاً منه 
للمرأة، تحويلها إىل سالدة للفساا1 وسادياً لتقويِض األرسة 

والنظا  االاتماعل«. 

 سياسية- شاملة
تصدر كل اثنني وخميل

مش���روع الشعار ومش���روع مقاطعة البضائع األمريكية واإلسرائيلية 
يواج���ه املش���روع النفاقي ويفّعل األمة في حالة م���ن التعبير عن العداء 

والسخط ويهيئها ألي موقف حتتاج إليه ملواجهة العدو.
السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي 
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حميد رزق
رسالُة الشادب الايَاَمانل وصلت 
مدويًة، ويكا1ُ كاخة املراقبني الدرب 
واألااناب املهتمني بمتابدة يوميات 
الُدااْدَوان السادو1ي األمريكل عىل 
الايَاَماان يجمداون أن ياو  الا26 
من شاهر ماارل املايض ميال يو  
ساّد1لا  التال  القاضياة  الرضباة 
إىَل السادو1ية  الايَاَمانال  الشادب 
خباتات لزيمة حلف الُداْدَوان ماثلًة 
ال تحتااج إىَل أَْكيَااار من مشاالدة 
الايَاَمانياني يتظالرون يف  مالياني 
ابتهاااً  شاوارع الداصمة صندااء 
مان  األوىل  السانة  يف  بنجاحهام 

الصماو1.. وكان الفضاُل بداد الله يف ذلك للشادب 
الايَاَمانال الاذي بوعياه وخروااه الكبري أساقط 

أَْلااَداَف الغزاة واملدتدين.  
لقد كان الشدب الايَاَمانل شامياً عىل مدى عا  
َج ُكّل تلك  من املوااهة، لكنه يو  السابت املايض توَّ
التضحيات والوعل والشاجاعة بما أ1لاش الداَلَم، 
وخيماا كان املراقباون يدتقادون أَن حالاة الضدف 
والولان قد أصابت اإلنْاَسااان الايَاَمانال خإذا به 
ييرج يف رساالة شادبية ثورية صدقات األَْعااَداء 

وقبلت املوازين. 
وبمقابل لاذا الحادث الكبري تتواصال إنجازات 
الجياش واللجان الشادبية ساواء عاىل صديد 1حر 
للتقادُّ  يف حارض  اليائساة  الُدااْدَوان  محااوالت 
وميادي أَْو يف بدض الجبهات الداخلياة، وقد تابدنا 
كياف تحولت احتفااالُت املرتزقة يف تداز إىَل رصاخ 

واستجداء من اديد. 
عاىل الصدياد اإلنْاَسااانل وخيما يتدلال بملف 
األرسى وامليفياني تواصال الجهااُت 
املدنياة بهاذا امللاف باذَْل اهو1لا 
املتواصلاة برعاية ومتابدة من قائد 
الياورة، وخاالل اليوَماني املاضيني 
تمات عملياة تباا1ل أخارج خاللها 
عن حاوايل مائة من أبطال ايشانا 
ولجانناا مقابال عاد1ٍ مان اناو1 

وضباط الجيش السدو1ي.
أماا بيصاوص املفاَوضاات خال 
باأن حكاياة  قناعتال  عناد  زلاُت 
املفاوضاات والحدياث عان موعاد 
محاد1 لوقف الُداْدَوان ليل ساوى 
مارًة  تكراَرلاا  يحاولاون  خدعاة 
أخارى؛ بهادف رشاء الوقات ورصف 
أنظار الدالم عن خشالهم وارائهم، خيما يواصلون 
انجاازات  لتحقيال  اديادة  ملحااوالت  االساتددا1َ 
واخرتاقاات ميدانياة نوعياة لاذه املارة يريدونها 
باتجااه الداصماة وتصوروا لو سايطروا حتى عىل 
قرياة نائية يف محاخظاة صنداء كما اارى يف نهم 
خإنهام سايدملون يف اإلْعاااَل  عاىل تصوير األمور 

وكأنهم أَْصبَاحوا يف الحصبة وحل املطار.
طبدااً لاذا ال يدنال صوابياَة وقاف أّي تداُماٍل 
والرتاخال  الركاون  لكان  السياساية،  الجبهاة  يف 
واالنرصاف عن املدركة وكشف ميططات األَْعااَداء 
إىَل الرتاشاقات الحزبية يساهُم يف تحقيل أَْلااَداف 
الدادو بيلل أولياات للنال غري ما يجاُب أَن يكون 
ولاو التصّدي للغزاة وتمتاني ُكّل ما يتدلل بالجبهة 

الداخلية.

سقوط العدوان بضربة الشعب القاضية 

صدور العدد العاشر من 
مجلة »االعتصام« والتاسع 

من مجلة »فتاوى« 
صادر مطلَع األسابوع الجااري عان رابطة 
الداارُش مان مجلاة  الداد1ُ  الايَاَماان  علمااء 
االعتصا  الفكرية اليقاخية اإلساالمية، بالتزامن 
ماع الذكرى األوىل للُداْدَوان األمريكل السادو1ي 

عىل الايَاَمان.
القضاياا  مان  مجموعاًة  الداد1  َوتنااول   

واملواضيع.
َواحتاوى الدد1 ملفا عن الشاهداء ومكانتهم 
الدظيمة التل ينالونها بفدل تضحياتهم بدنوان 
»عناد ربهام يُرزقاون« وملفاً آخر حمال عنوان 
»وقاتلوا يف سابيل الله الذين يُقاتلونكم«، إضاخة 
إىل حاواٍر مع الدالمة أحمد بان 1رلم بن حورية 

املؤيدي
إىل ذلاك تناولات اختتاحية الدد1 التال كتبها 
رئيال التحريار وأماني عاا  الرابطاة الدالماة 
عبدالساال  الوايه، اآلثار التال خّلفها الُداْدَوان 

خالل عا ..
كما صدر عن الرابطة أيضاً الدد1ُ التاسُع من 
مجلة ختااوى ونرشتان حملات األوىل عنواَن »ال 
عذر للجميع عن التحارك يف موااهة الُداْدَوان«، 

وحملت اليانية عنوان »ثقاخة الجريح«.


