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يف اجتماع م�صرتك برئا�صة ال�صّماد والزوكا �صّدد على وحدة ال�صّف

أنصار اهلل واملؤتمر يؤكدون التنسيق الكامل يف مواجهة الُعـْدَوان 
أنصار اهلل وأحزاب اللقاء املشرتك يناقشون الجوانَب املتعلقَة 

باملفاوضات القادمة ويّتفقون على أولوية تثبيت وقف إْطـاَلق النار

فيما رئي�ُض اللجنة الثورية يتفّقد مواقَع اجلي�ض واللجان ال�صعبية

قادة املرتزقة يدفعون بعناصرهم ِإَل جحيم النريان وجثُث املئاِت تمأل املناطق بني مأرب ونهم

  -  صنعاء:
شهد السابُت املايُض اإتماعاً مشرتكاً برئاسة 
رئيس املجلس السيايس ألنصار الله صالح الصماع 
وأمال عاا8 املؤتمر الشادبي الدا8 عاارف عَوض 
الازوكا؛ للوقاوف أماا8 املساتجدات عىل السااحة 

الوطإية.
ويأتاي االإتمااع الذي ضام عدعاً مان أعضاء 
املجلاس السايايس ألنصاار اللاه واللجإاة الدامة 
للمؤتمر الشادبي الدا8، يف إطار اللقاءات املستمرة 
والتإسيل بيإهم وبل ُكّل القوى الوطإية املإالضة 
للُدااْدَوان والتاي تؤّكاد وحادة الصاّف واملوقاف 
والكلمة والتالحم الشادبي الوطإي إزاء ما تتدرض 
لاه الايَاَمان من الُداْدَوان والتدماري وتدزيز ثبات 

وصموع الجبهة الداخلية يف مواإهة الُداْدَوان.
وعارّب االإتمااُع عن اعتازازه وإخاره لصموع 
وإاه  يف  الايَاَماإاي  الشادل  إمالاري  وثباات 
الُداْدَوان الهمجي الغاشم عىل بالعنا الذي استخد8 
مقادرات األمة الدربية لقتل وحصار أبإاء الشادل 

الايَاَماإي.
وحيّاا املجتمداون الادور البطاويل والشاجاع 
ألبإاء القوات املسالحة واللجان الشادبية وثباتهم 
والتصادي  الوطان  عان  الدإااع  يف  األساطوري 
للغازاة واملرتزقاة وتقديمهم أروع صاور البطولة 
والتضحياة يف مياعيان الرشف وباذل أرواحهم من 

أإل عزة وكرامة الشدل الايَاَماإي.
ووقاف االإتماع أما8 املساتجدات يف السااحة 
الوطإياة وانقليمياة والدولياة.. مدتربيان أن ماا 
تتدرض له الايَاَمان يأتي يف إطار تإفيذ مخططات 
أعداء األمة الدربية وانساالمية والتي أعت لألسف 
إىَِل إعخاال املإطقاة يف أتاون رصاعاات وحاروب 
وتمكال القاعدة وعاعاش وتدمري مقادرات األمة 

الدربية وانسالمية.

وناقاش االإتمااع الارؤى املشارتكَة املتدلقاة 
بوقاف الُدااْدَوان بصاورة عائماة تمهياداً للدوعة 
إىَِل عملياة االنتقال السايايس السالمي، بما يحقل 

السال8 وامُليَض لبإاء الدولة الايَاَماإية الداعلة.
وأكد االإتماع عىل التإسايل الكامل واملشارتك 
بال أنصاار اللاه واملؤتمر الشادبي الداا8 إزاَء ما 
تتدرض لاه البالع من ُعاْدَوان.. الإتااً إىَِل تأكيِدلم 
الدائِم عىل ألمية تحقيل الساال8، سال8 الشجدان 
الاذي يحقان عمااء الشادل الايَاَماإاي ويحفظ 
له عزته وكرامته وساياعته واساتقالله وساالمة 

أراضيه.
وععا االإتمااع كاإة أبإاء الشادل الايَاَماإي 
إىَِل وحادة الصاّف الداخايل وعاد8 الساماع نعال8 
الُداْدَوان ومرتزقتاه وأذيالهم يف الداخل أَْو الخارج 
الذيان يبثاون ساموَمهم، محاولال شال الصف 
الوطإاي يف مواإهاة الُدااْدَوان وتشاويه وتأزيام 

الدالقة بل أنصار الله واملؤتمر الشدبي الدا8 وكل 
القوى الوطإياة املإالضة للُدااْدَوان، والدمل عىل 
تفويات الفرصة وعد8 االنجارار وراء تلك الدعوات 

والترسيبات انعالمية غري السليمة.
كماا أكد االإتمااع أن مواقَف املؤتمر الشادبي 
الداا8 وأنصار اللاه تدلن عرب قياعاتهام وقإواتهم 

الرسمية وليس من خالل الترسيبات.
شاّدع االإتمااع يف لاذا الصادع وعاىل وإاه 
الخصاوص أعضااء وقيااعات ومإاارصي املؤتمر 
الشدبي وأنصار الله ومحبيهم االلتزا8 بهذا التوإه 
وعد8 االنجرار والسري يف ما يديل ويدرقل ويخلخل 
اللُّحمة الداخلية لجمالري الشادل ُعُموماً وأنصار 
اللاه واملؤتمر عاىل وإاه الخصوص بماا يضدف 
عوامال الصماوع يف مواإهاة الُدااْدَوان ويحارف 
األنظار عن لذا الشاأن، أَْو يايء إىَِل رموز املؤتمر 

وأنصار الله.

  -  خاص:
الُدااْدَوان  امليدانياُة ملرتزقاة  القيااعاُت  عإدات 
بدإارصلاا إىَِل أَْكثَار من محرقاة لقي إيهاا املئاُت 
مإهم مصارَعهم مإذ إْعااَلن وقف إْطااَلق الإار قبل 
أسابوع من اليو8، إيما تشري املدلومات إىَِل ان قياعة 
املرتزقاة تجرب عإارصلا عىل الزحف باتجاه مإطقة 
نهم مان اتجاه ماأرب؛ بهدف تحقيال تقد8 يخلط 
األوراق بالتزامن مع الحراك السايايس رغبًة من تلك 

القياعات باستمرار الحرب.
وذكرت مصاعُر خاصة أن املدعو أحمد الدصامي 
أبارز قيااعات املرتزقاة يف إبهة نهام لقي مرصعه 
ومداه 25 آخرون، وإاء مقتل قائاد مرتزقة أرحل 
أحمد مقبال الدصامي أبو عمر وخمساة وعرشين 
مرتزقااً ياو8 السابت أثإاء تصادي أبطاال الجيش 

واللجان لزحف املرتزقة. 
ولام تتوقاف عملياُت الزحاف من قبال مرتزقة 
الُدااْدَوان باتجااه مإطقاة نهام عاىل مادى األيا8 
السبدة املاضية، حيث تؤكد مصاعر عسكرية صحَة 
املدلوماات التي تفياد بإإبار املرتزقاة عىل الزحف، 
ويظهار ذلك من خاالل حالة انحباط والارتّعع التي 
تبادو عىل عإاارص املرتزقة يف مإاطل االشاتباكات، 
ولاو ما إدال مإهام لدإاً ساهالً لقاوات الجيش 

واللجان الشدبية.
وأشاارت املصاعر إىل أن رسيًة من حزب انصالح 
زحفوا السابت بقيااعة نبيل الزنقل عاىل نهم، لكن 
أبطاال الجياش واللجاان كاناوا لهم باملرصااع وأن 
إثثَهم ما زالات بحوزة الجيش واللجان ومن بيإهم 

قائد الكتيبة نبيل الزنقل. 
وأوضاح مصادر عساكري أن املرتزقاة واصلوا 
محاوالت الزحاف عرب السلسالة الجبلية بل مأرب 
ومإطقاة نهام، مؤكاداً أن تلاك املحااوالت تكررت 
ألَْكثَر من مرة خالل اليو8 الواحد، وشاهدت ُكّل تلك 

املحاوالت مقتَل وإَصابَة الدرشات من املرتزقة.
وأضااف املصادر أن عملياات التصاّدي لزحاف 
املرتزقاة خاالل يومي السابت واألحد أسافرت عن 
مقتال أَْكثَار مان 65 مان املرتزقاة بيإهام قياعات 
عساكرية وميدانية باارزة وإَصابَة عادع أكرب إيما 
تمّكإت قاوات الجيش واللجان الشادبية من تدمري 
آلياة عساكرية تابداة للمرتزقاة يف التبة الساوعاء 
وساقط طاقمها بل قتيل وإرياح، إضاإة لتدمري 
عدع من األطقم الدساكرية بدد استهداإها بأسلحة 

متوسطة يف الطريل بل نهم ومأرب.
وشاارك طريان الُداْدَوان السادوعي االمريكي يف 
عملياات خارق وقف إْطاااَلق الإار وقا8 بمسااندة 
املرتزقاة وشان غارتال اساتهدإتا مإطقتاي بران 

واملداعي.
ووّزع انعاال8 الحرباي مشاالَد إديادًة لدملية 
التصادي لزحف مرتزقة الُدااْدَوان عىل مإطقة نهم 
وأظهارت تلاك املشاالُد وقاوَع املرتزقاة يف مرماى 
ناريان الجياش واللجان الشادبية الذيان أمطرولم 
بالرشاشاات، ونقلت الكامريا لحظات ساقوط عدع 
مان القتاىل والجرحى، إيماا إر بقياة املرتزقة من 

املإطقة تاركل إثث قتاللم.
وتشاري املدلومااُت إىَِل مقتال أَْكثَر مان 350 من 
مرتزقة الُدااْدَوان مإذ بدء خروقاتهم لوقف إْطااَلق 

الإار املدلن يو8 االثإل املاضية، حيث شاهدت األيا8 
الثالثاة األوىل مقتل أَْكثَر من 0ل1 من املرتزقة بيإهم 
الدقياد زيد الحوري املدّل من قبال الُداْدَوان أركان 

حرب اللواء ل31.
وتباعلت وسائل انعال8 التابدة ملرتزقة الُداْدَوان 
نرش أساماء قتاىل املرتزقاة يف املدارك التي نشابت 
عىل إثر خرقهام لوقف إْطااَلق الإار يف مإطقة نهم، 
إيما أظهرت مإشورات الإاشطل املوالل للُداْدَوان 
حجم الرضبات التاي تدرضوا لها بامليدان، مطلقل 

تحذيرات من إمكانية انهيار عإارصلم يف امليدان.
ويف مشاهد أظهر ثباَت الجيش واللجان الشدبية 
يف مواقدهام بمإطقاة نهم باّدعت ما حااول إعال8 
املرتزقاة ان يوحَي بسايطرة املرتزقة عاىل نهم قا8 
رئياس اللجإة الثورياة الدليا بزياارة مواقع أبطال 

الجيش واللجان يف املإطقة.
وطااف محماد عيل الحوثاي رئياس اللجإة يو8 
الجمداة املاضية مختلاف مواقع الجياش واللجان 
الشادبية وتبااعل الحديث ماع األبطاال املرابطل، 
مؤكاداً أن الصماوع الحقيقاي الذي ساطره الرإال 
األوإيااء الشاجدان يف مختلاف الجبهاات بتكاتاف 
وتداون أبإاء املإاطل واملديريات والقرى، لو القيمة 
الكاملاة التاي يدرإهاا الايَاَماإي الحر عاىل امتداع 
الايَاَماان رشقااً وغرباً وشاماالً وإإوبااً، كما لي 
قيمة السلم والسال8 التي يدرإها لذا الوطن مع ُكّل 

من يسامله ويمد له يده بالسال8 واملحبة.
وثّمن الدوَر الرئيي مَلَشاايخ وأعيان وقبائل نهم 
وأبإائها األحرار يف ععم الجبهات واملواقع الدسكرية 
للجيش واللجان الشادبية ورإدلا بكل غال ونفيس 
والتضحيات الجساا8 التي يقدمونهاا ثمإا للموقف 
الوطإاي الحقيقاي والحر الذي يليال بهم وبكل من 

اقتدى بهم.
وقال »إن املوقف الحر والصاعق الذي تقدمونه يف 
نهم ويتشارك مدكم إيه ُكّل من تمثل الحرية وانباء 
والكرامة وعارف قيمة الدإاع عان الوطن والدرض 
ضاد الغازو واالحتالل واالمتهاان للتبدياة ألية قوة 
كانت، سالمت طوال الفرتات املاضية يف سلل أبإاء 
الايَاَماان حريتهام ومكانتهام الطبيدياة يف القرار 
ومقدراتهام وانإاعة مإهاا، وأراعت بهاذا الُداْدَوان 
محاولاة إارض ذات السايإاريو القديام للتبدياة 
والهيمإاة بدد أن إسادت ثورة الا 21 من سابتمرب 
رإضها وإىل األبد ومدهاا ُكّل أبإاء الايَاَمان األحرار 
والقبائال وامَلَشاايخ والكاواعر الواعياة والوطإياة 

املخلصة«.

  -  متابعات:
ناقش أنصااُر الله وأحزاُب املشارتك، الجوانَل 
املتدلقاة بالتهيئاة والتحضاري لجولة املشااورات 
القاعمة يف اإتماع مشارتك السابت املايض، وَضمَّ 
رئياَس املجلاس السايايس ألنصاار اللاه صالاح 
الصمااع وأعضاء املجلس وقياعات عدع من أحزاب 
اللقاء املشارتك واألحزاب املوّقدة عىل اتفاق السلم 

والرشاكة الوطإية.
وحيّا االإتماَع صموَع وتضحياِت أبإاء الشدل 
الايَاَماإي، ويف املقدمة الجيش واللجان الشدبية، 
بدد مرور عا8 من الصموع واملواإهة مع الُداْدَوان 
السدوعي التحالفي ومخططاته انإرامية الرامية 
لتمزيل األمة وإضداإها وتدمري الكيانات القائمة 

إيها وإعخالها يف أتون الفوىض والدمار.
وتداَرَس االإتماُع املساتجداِت والتطورات عىل 
السااحة الوطإية يف الجوانل السياساية واألمإية 
والدساكرية وتباعل وإهات الإظار حول مختلف 
القضاياا بما إيهاا اساتمرار الُدااْدَوان الهمجي 

الغاشم عىل الشدل الايَاَماإي.
وأعان املجتمداون بشادة عاد8 التازا8 قاوى 
الُدااْدَوان بااللتزاماات والتدهادات التاي قدمتها 
الُدااْدَوان  وقاف  بخصاوص  املتحادة  لألَُمااام 
واألعماال القتالياة.. مساتإكرين أعماال انعاقة 
والدرقلاة املمإهجاة لدملية تثبيت وقاف إْطااَلق 
الإاار وأعمال اللجان املحلياة املدإية بتثبيت وقف 
إْطاااَلق الإار، حياث تتمإع قوى الُدااْدَوان حتى 

اآلن عان إرساال ُكّل الشاخصيات التاي اختارتها 
ضمن قوا8 اللجاان املحلية لتثبيات وقف إْطااَلق 
الإاار يف عدع من املحاإظات، بل تدمد اساتهداإها 
عساكرياً كماا حصل قبال يوَمل من اساتهداف 
طريان الُداْدَوان للجإاة محاإظة الجوف بغارتل 
إويتال، عاعياً املجتمع الدويل واألَُماام املتحدة إىَِل 

تحمل مسؤوليتهم يف لذا الشأن.
وتطرق االإتماع إىَِل الجوانل املتدلقة بالتهيئة 
حياث  املقبلاة..  املشااورات  لجولاة  والتحضاري 
أكاد رضورة تثبيت وقاف إْطااَلق الإاار كأولوية 
ُملّحاة وخطوة إولرياة أوىل يف ساياق التحضري 
للمشااورات القاعمة تدزيزاً للمساار الذي أعلإته 
األَُمااام املتحادة يف لاذا الخصاوص مإاذ البداية 

واتفل عليه الجميع.
كماا أكاد االإتماع عاىل ألمية تحدياد أإإدة 
وإدول أعمال املشااورات القاعمة بشاكل واضح 
بماا يكفُل أولوياَة الحل السايايس أَْو التواإل عىل 
سالطة انتقالية إديادة تمثال الوعااء التواإقي 

الجامع لتإفيذ اآلليات والرتتيبات املطلوبة.
وأكد االإتمااع عىل أولوية التصادي للُداْدَوان 
عىل ما عدالا من األولويات.. عاعياً الجميَع إىَِل عد8ِ 
االنجرار نحو أولوياٍت أخارى غري أولوية التصدي 
اة  للُداْدَوان تحت أية عإاوين أَْو مساميات َخااصَّ
والدمل عىل تدزيز الجهوع ووحدة املوقف والكلمة 
إيماا يخد8 مواإهة الُدااْدَوان ومرتزقته ويحقل 
الإرَص للشادل الايَاَماإي الدزيز ويحفظ سياعته 

واستقالله واستقراره.

قتلى وجرحى باستهداف تجمعات للمرتزقة جنوب ذو باب 
والعشرات من اأَلْسـَرى يف كسر زحٍف لهم على جبل جرة بتعز

  -  خاص:
الدساكريُة  املصااعُر  أإااعت 
امليدانية أن القوة الصاروخية التابدة 
للجيش واللجان الشادبية استهدإت 

دااٍت  15 ابريال، تجمُّ ياو8 السابت 
ملرتزقة الُداْدَوان األمريكي السدوعي 
إإوب مديرية ذو باب، وذلك رعاً عىل 
خروقاتهام املساتمرة التفااق وقف 
إْطاااَلق الإار الذي تام انْعااَلن عإه 
بتأرياخ الدارش مان إبريل، وأضاإت 

املصاعر أن الرضباِت أصابت ألداإها 
بدقاٍة عالياٍة، مخلفًة الدارشات من 
القتىل والجرحى يف صفوف املرتزقة.

ويف إبهاة املديإة أّكادت املصاعر 
الدساكرية لا »صدى املسارية« عن 
تمكُّان الجياِش واللجااِن الشادبية 

من التصاّدي ملحاولة تقاد8ٍ ملرتزقة 
الُداْدَوان باتجاه إبل إرة، وأضاإت 
املصااعر أن املحاولَة باءت بالفشاِل 
الذريع، وساقوط الدديد من املرتزقة 
ما بل قتيٍل وإريٍح وأَسري بيد أبطال 

الجيش واللجان الشدبية.
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القبائل اليمـنية تؤكد استعداَدها 
تقديم الغالي والنفيس دفاعاً عن الوطن 

وتواصل رفد الجبهات بقوافل الكرم
  -  خاص:

واصلات القبائل الايَاَماإية للدا8 الثاني من الددوان األَمريكي 
السادوعي صموَعلاا ومسااندتَها للجياش واللجان الشادبية يف 
مواإهاة لذا الدادوان، مؤكدًة اساتمراَرلا بالصماوع من خالل 
وقفاتهاا االحتجاإياة املتكاررة وقواإل املاال والغاذاء والرإال 
التاي ترإد بها الجبهات، إفي لذا الساياق قدمت قبيلة »حرض« 
بمديرياة »إحانة« خوالن الطيال بمحاإظة صإداء، أمس األحد، 
قاإلة الصماوع الغذائية؛ ععماً ألبطال الجيش واللجان الشادبية 

املرابطل يف الجبهات.
وععاا أبإااء قبيلة حارض أثإااء تسايري القاإلة كاإاة قبائل 
الايَاَماان إَلاى إرساال املزياد من قواإال الدعم لجبهاات الدزة 

والصموع والدإاع عن تراب الوطن الغايل.
مؤكديان اساتدداعلم لباذل الغاايل والإفياس يف سابيل عحر 

مخططات الددوان ومرتزقته.
كذلاك سارّي أبإاء الرباع الغرباي بمديرياة لمادان محاإظة 
صإداء، السابت املايض، قاإلة »الددوان وّحدناا« الغذائية؛ ععماً 
ألبطال الجيش واللجان الشدبية املرابطل يف الجبهات للدإاع عن 

سياعة وعزة وكرامة الايَاَمان والايَاَماإيل.
مؤّكديان أن لاذه القاإلاة لان تكاوَن األخاريًة لدعام أبطال 
الجيش واللجان الشادبية الذين يساطرون مالحاَم الوإاء والدزة 
ضاد التحالف السادوعي األَمريكي يف نجران وإيزان وعساري ويف 

الجبهات الداخلية باملحاإظات.
الإتل إَلاى أن لذه القواإَل تجّساد حالة الصموع والتالحم مع 
الجيش واللجان الشادبية، وتؤكد للدالم أإمع أن الايَاَماإيل لن 
يستسلموا ولن يركدوا لتحالف الددوان. مؤكدين استدداَعلم بذَل 
ُكّل غاٍل ونفيس حتى يتم عحر الغزاة واملدتدين من أرض الوطن.

يف ساياق متصل نّظم أبإااء مديريات مجازر ومدغل ورغوان 
بمحاإظة مأرب السبت املايض وقفة احتجاإية للتإديد باستمرار 

الددوان األَمريكي السدوعي والحصار عىل الايَاَمان.
مؤكدين اليقظَة والجهوزيَة الداليَة ملواإهة خروقات الددوان 
السادوعي ومرتزقتاه يف كاإة الجبهات، ومديإل الساتمرار لذه 

الخروقات. 
َع أبإااُء ومشاايُخ وأعيان ووإهااء مديريات أرحل  كذلاك َإدَّ
وبإي حشايش ولمدان بمحاإظة صإداء وبإاي الحارث بأمانة 
الداصماة تأكيدلم الوقاوَف إَلاى إانل أبطاال الجيش واللجان 
الشادبية ملواإهاة الدادوان السادوعي األَمريكاي الغاشام عىل 

الايَاَمان.
وأكادوا يف وقفاة احتجاإياة نّظمولاا صباح السابت املايض 
اساتدداعلم بذل مزيد من التضحيات يف سابيل الدإاع عن الوطن 
وأمإه واستقراره حتى يتم عحر الغزاة واملدتدين من أرض الوطن.

 واعتارب املحتجون اخارتاَق عول الددوان للُهدناة األممية عليالً 
إدياداً يبال للرشإاء يف الدالم مساتوى االنحطااط الذي وصلت 
إليه عوُل التحالف بدد8 مراعاتها أَْو احرتامها ألي َعْهٍد أَْو اتفاق.. 
ومدلإل براءتَهم من كاإاة الَخَونَة واملرتزقة الذين باعوا وطإَهم 

وأرَضهم بحفإة من الرياالت املدنَّسة.

  -  خاص:
عقدت لجإُة تثبيِت وقف إطالق الإار 
بمحاإظاة مأرب أماس األحد اإتماعاً 
لها واتفال الطرإان عاىل وقف إطالق 
الإاار باملحاإظاة يف إمياع إبهاات 
والجدعاان  رصواح  ولاي  القتاال، 
وحريل والدبدي ونهم ابتداًء من مساء 

األحد.
وذكارت مصااعُر خاصاة لصحيفة 

صدى املسارية أن االتفاَق شامل كذلك 
إيقاَف التحشيد والتدزيزات الدسكرية 
بماأرب،  القتاال  إبهاات  إمياع  إىل 
وانرشاف مان قبل اللجاان عىل عملية 

وقف إطالق الإار.
كما تم االتفاُق من قبل اللجان أنه يف 
حال حدوث خرق تتم مدالجتُه وإعاعة 
الخْرق إىل ما قبل حدوثه، كما تم وضُع 
آلية تواصل بل الطرإل، وذلك بتكليف 
شاخصل اثإال لالتصاال املبارش بل 

الطرإل.
ومان ضمن بإاوع االتفاق الساماُح 
للهاالل األحمار والصليال األحمار أو 
مان يمثّلهما النتشاال وتبااعل الجثث 
مان قبل الطرإل وتأمال عملهما من 
قبل الطرإال، وكذلك تجهيز الطرقات 
وإعاعتهاا للجالزياة وإتحها يف أرسع 
وقات والدمال عاىل إصاالح وتشاغيل 
محطة مأرب الغازية، ويدمل الطرإان 
عىل تساهيِل عمل الفرق الهإدسية من 

مأرب إىل صإداء.
كماا اتفال الطرإاان عىل تساهيِل 
مارْور وإيصال املاواع انغاثياة وإزالة 
أية مدوقاات من قبل الطرإل َوتكليف 
لجإة من الطرإل الساتكمال إإراءات 

انإراج عن األرسى.
كما تم توقياع اتفاقية وقف إطالق 
الإار يف محاإظة تدز يو8 السبت املايض 
الطرقاات لوصول املسااعدات  وإتاح 

اننسانية لكاإة أبإاء محاإظة تدز.

  -  خاص:
أعلان الإاطُل الرسامي ألنصار الله 
أمس األحد أنهم تسالموا 30 يمإياً من 
الجانل السدوعي، مإهم ل1 من أبطال 
الجياش واللجان الشادبية ممن وقدوا 
يف األرس بالجبهاات الداخلياة والاا16 
الباقون كانوا محتجزين يف السادوعية 

عىل ذمة قضايا أُْخااَرى.
وقاال محمد َعبدالساال8 »تسالمإا 
عارص اليو8 من الجانل السادوعي ٣٠ 
شاخصاً ١٤ مإهام أرسوا يف إبهاات 
 ١٦ إَلااى  إَضاَإاة  الداخلياة،  القتاال 
شاخصاً آخر ممن تام احتجاُزلم عىل 

قضايا أُْخااَرى«.
وتدد لاذه الدملية لاي الثالثة من 
نوعهاا والتاي تسافر التفاُلماات مع 
الجانال السادوعي عن تبااعل أرسى، 
غري أن أرسى الجيش واللجان الشدبية 
لم يتام أرُسلم يف الجبهاات الحدوعية 
وإرى نقلُهم إَلاى السجون السدوعية 
الدادواُن  عقدلاا  صفقاة  بواساطة 

السدوعي مع املرتزقة يف مأرب.
أسماء األرسى املفرج عإهم ومكان 

أرسلم:
١- عيل محمد أَْحَمد ضبيان - مأرب

٢- رمازي صالاح محماد إديال - 
مأرب

٣- قايد يحيى قايد شربين - مأرب
٤- عبدالدزيز حسان أَْحَمد الدباع - 

مأرب

عبدالدزياز  أَْحَماد  شاهاب   -٥
الدرايس- مأرب

٦- سديد صالح أَْحَمد خبته - مأرب
٧- ماإد عبدالله عيل الدزي - مأرب

٨- إواز محسان محسن رسحان - 
مأرب

٩- زيد عيل إبَْراِليْم الشامي - مأرب
١٠- نرص الله عيل محمد املإصوري 

- الجوف
١١- زماا8 عايل حسال الواععي - 

مأرب
١٢- أياوب عبدالله عوض القرعفي 

- مأرب
١٣- محمد نارص عايل الصميدي - 

مأرب
صالاح  عبدالساال8  محماد   -١٤

القرعفي – مأرب

أساماء املفرج عإهم من املحتجزين 
عىل ذمة قضية أُْخااَرى:

١- عبدالله عيل مستبائي
٢- موىس محمد مستبائي

٣- محمد مزراق عيضة
٤- حاإظ عيل مستبائي

٥- إيصل عيل عيل مستبائي
٦- عيل عبدالله عرويش الباإيل

٧- عيل أَْحَمد حسن شامي
٨- محمد حسن يحيى الدامري

٩- أَْحَمد عيل مستبائي
١٠- عيل شويل محمد مستبائي
١١- سليمان عيل متدل الوليدي

١٢- عبدالله عثمان عبدالله نرشي
١٣- يحيى حسن متدل الشيخ

١٤- إابر حديدي عيل حسل
١٥- سلمان أَْحَمد عيل إتح

١٦- أَْحَمد عيل أَْحَمد مدكفي

التوقيُع على اتفاق لوقف إطالق النار يف محافظة مأرب وتعز ونهم 
وإيقاف التحشيد والتعزيزات العسكرية يف جميع جبهات القتال

ناطق أنصار اهلل: تسّلمنا من السعوديني 30 شخصاً من أسرى 
الجبهات الداخلية ومحتجزين بقضايا ُأْخــَرى

م�صرية حا�صدة يف �صنعاء تنديداً با�صتمرار العدوان واحل�صار

اليمنيون يحّملون املجتمع الدولي واألمم املتحدة تنصل العدوان واملرتزقة وعدم التزامهم بوقف إطالق النار
  -  زكريا الشرعبي:

تحت شادار: ›‹مسائولية أحرار الدالم إيقاف الددوان 
والحصاار‹‹ شاهدت الداصماة صإدااء عارص الجمداة 
للتإدياد  حاشادة  مظالارة  املطاار  شاارع  يف  املاضياة 
واالستإكار باستمرار الددوان األَمريكي السدوعي الغاشم 
والحصار الجائر عىل الشادل الايَاَماإي ومخاطبة أحرار 

الدالم بتحمل مسؤولياتهم بإيقاف الددوان.
والالإتاات  األعاال8  رإداوا  املظالارة  يف  املشااركون 
والشادارات املإادعة بتمااعي تحالاف الدادوان األَمريكي 
السادوعي يف ارتكاب الجرائم الوحشية بحل أبإاء الشدل 
الايَاَماإي واساتهداف املدنيل واألحياء السكإية واملراإل 
الخدمية وكذا ما يفرضاه من حصار إائر عىل مدى أكثر 
مان عا8 يف تحدٍّ سااإر لاكل األعاراف والقوانال الدولية 

واننسانية.
وخاطال املشااركون شادوَب وأحارار الدالام، عاعل 
إيالم إَلاى الوقوف إَلاى إانل الشدل الايَاَماإي وتحمل 
املساؤولية إزاء املجازر املروعة املخجلة لجبل اننساانية 
التاي يتدارض لهاا الشادل الايَاَماإي من قبال الددوان 
األَمريكي السادوعي ورإع الحصاار الجائر املفروض عىل 

الايَاَمان مإذ آذار الدا8 املايض.
واعترب املتظالرون أن صمت املجتمع الدويل واملإظمات 
الدولية واننساانية، إزاء ما يحدث للشدل الايَاَماإي لو 

مشاركة يف لذه الجرائم وعاٌر عىل إبل اننسانية.

ويف املظالرة التي تخللها الدديد من الكلمات والقصائد 
الشدرية ألقى نارص الدرإيل كلمًة عن الحشوع املشاركة 
قال إيها إن التأريخ سايخّلد ما قدمه الشادل الايَاَماإي 
مان تضحياات يف الدإااع عان الوطن.. الإتااً إَلااى قوِة 
وتماساك وتوحاد الايَاَماإيال صفااً واحاداً يف مواإهة 

الددوان الغاشم.

وقاال الدرإايل »إن لذا التماساك كشاف للدالم مدى 
صماوع الايَاَماإيال وصربلام وشاجاعتهم وإلدلم يف 
مواإهاة التحدياات«.. مضيفااً »ُكّل ماا زاع الدادوان يف 
غطرساته ووحشايته يف قتال األبريااء وقصف األساواق 
الشادبية واألحيااء الساكإية وتدماري مقادرات الوطان، 
زاع الشادل تماُساكاً وتاآُزراً وشاجاعة يف التصاّدي لكل 

املؤامرات«.
كما ألقى شاعر نهم عباع أبو حاتم قصيدة شدرية عرب 
إيهاا عن صموع وثبات الشادل الايَاَماإي وخوف وإبن 

الددو.
وصدر عان املظالرة الحاشادة، بياٌن عارّب عن صموع 
الشادل الايَاَماإاي تجااه الدادوان األَمريكي السادوعي 
الهمجي والحصار الجائر الذي اساتهداف ُكّل يشء بهدف 

تركيع الشدل الايَاَماإي الذي يأبى ذلك.
وقاال البيان »بدد االتفااق عىل وقف إطاالق الإار بدًء 
مان مإتصف ليل األحد املايض الا 10 من أبريل الجاري إال 
أن الددو ظل وما زال مساتمراً يف غيه وغطرساته يف خرق 
االتفااق، حيث اساتمر وبصورة أشاد عدوانيه وزحوإات 
مستمرة ملرتزقته يف مختلف الجبهات، وكذا اننزال الجوي 

لألسلحة وقصف الطريان«.
وععاا البياُن املجتمَع الدويل واألمام املتحدة إَلاى تحمل 
املسؤولية تجاه الشدل الايَاَماإي لرإع املداناة عإه ومإع 
التدخل يف شاؤونه، وكذا اساتمرار الددوان وتإصل الددو 

من التزاماته وعهوعه ومواثيقه.
وأكاد عاىل تثبيت وقاف إطالق الإاار وتدزياز وتفديل 
عمال اللجان املحلية املدإياة بذلك باعتبارلاا خطوة أوىل 
يف ساياق التحضري والتمهيد لجولة املشااورات القاعمة.. 
مشادعاً عىل وإاوب التحيل باليقظاة والجهوزية الكاملة 
عىل ُكّل املساتويات، وعد8 الركون إَلاى الضجيج انعالمي 
الذي يساتهدف الإيل من عزيمة الشدل الايَاَماإي وثباته 

ويقظته.
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 الدور الهزيل لأُلَمــم املتحدة.. 
صمٌت مطبٌق تجاه مئات الخروقات للغزاة واملرتزقة

  -  حسين الجنيد:
مئااٌت من الخروقات لوقاف إطالق الإار 
الذي أُعلن يف الدارش من إبريل، يف ظّل صمت 
وتجاُلٍل كبارٍي لألَُماام املتحادة وكأن األمَر 
لياس باأللمية التي يساتوإُل مإها انعانة 
ولاو ببيااٍن اعتيااعي، يف حل يدتارب بدُض 
املراقبل أن االستمراَر يف لذه الخروقات من 
إانل عول الُداااْدَوان ومرتزقتهم قد يصل 
باساتمراره وتواصله تصاعديااً حتى تإهار 
الهدنة أو »وقف إطالق الإار«، كما يساّميها 
البدض، إتؤول أيُة مساعي للسال8 وإيقاف 

الحرب للفشل.
تجاُلااُل األَُماام املتحدة لهذه الخروقات 
وعاد8 التحقيال إيهاا وإعاناة الخارقال 
لهاا، بدرقلة مسااعي الساال8، يؤّكاد عد8َ 
إدية لاذه املؤسساة األَُماامياة والدولية 
نيقااف لذه الحرب الظاملة عاىل الايَاَمان، 
وأنهاا تمارُس عوراً وظيفيااً لصالح تحالف 
الوقات  مان  املزياد  ملإحهام  الُداااْدَوان؛ 
والفارص؛ لتحقياِل أياة مإجازات ميدانية 
ترصإها سياساياً عاىل طاولاة مفاوضات 

الكويت املزمع عقدلا يف األيا8 القاعمة.
األماُر الاذي أثاار ُساخريَة الكثاري مان 
املراقبال، لو الضجياج الاذي تحدثه لذه 
املؤسساة والزَخام الكباري مان انإاراءات 
املتخذة أثإاء انعداع ألياة مباعراٍت تقدمها، 
تحات عإاوياَن تتصادر واإهاات الصحف 
برعايتهاا وتبإِّيهاا ملارشوع سايوقف لذه 
الحارب، حتى تبادأ خطاواُت التإفياذ لهذا 
األعاء  لزالاة  للجمياع  إيظهار  املارشوع، 
األَُماامي الاذي يف الغالل رَسعاَن ما يإتهي 
باه املطااُف إىل طرياٍل مسادوٍع، أو لجولاٍة 

إديدٍة قاعمة كما حدث يف إإيف.
الشاأن، كشافت  بهاذا  يتدلاُل  وإيماا 
مصااعُر مطلدٌة مدلومااٍت تإاقلتها الدديد 
من الصحاف، عن إنشااء األَُمااام املتحدة 
ثالَث غارف عملياات؛ ملراقبة وقاف إطالق 
الإاار ورْصاِد الخروقات، إىل إانال الُغرإة 
بمقار  تجهيُزلاا  إارى  التاي  الرئيساية 

املشاورات يف الكويت.
وعاىل ماا يبادو أن ساخرية الدديد من 
املراقبل، كما أسلفإا، كانت يف محلها، إكل 
الخروقاات التي حصلت وال زالت مساتمرًة 

بشاكل يومي لوقف إطالق الإاار، لم تحرك 
سااكإاً لألَُمااام املتحدة، األمر الاذي يدإع 
بالكثري للتسااؤل، إذا لم تصدر أية رعة إدل 
لهذه املؤسسة، إما الجدوى من إنشاء لذه 
الغرف؟ وملاا ُكّل لذا الضجيج؟ الذي إرّسه 
البداض أناه مجارع ارتازاق ملوظفاي لذه 
املؤسساة عن طريال اعتمااعات وميزانية 

انعداع ملرشوع حوار الكويت.
وعىل الرغم من اعارتاِض اللجإة الثورية 
والرساالة التاي بدثها أنصاُر اللاه واملؤتمر 
الشادبي الداا8 لألَُمااام املتحادة إزاء لذه 

الخروقات إال أن الرساالة قوبلت بالتجالل 
ولم تلل أيَّ رع من األَُماام املتحدة.

ويف الوقت الذي ال زال الشدُل الايَاَماإي 
يرزح تحت وطأة الحصار ويداني األمّرين، 
لم تكن الهدنة أو وقاف إطالق الإار مجديًة 
الجانال  مان  حتاى  الايَاَماإاي  للشادل 
اننَْساااني الاذي لطاملاا تشاّدقت باه لذه 
املؤسساة، إداىل الرغام من مروِر أسابوٍع 
عىل إعالن األَُمااام املتحدة للُهدنة، لم تصْل 
أيُة مساعدة للشادل الايَاَماإي، ولم تدلن 
األَُماام املتحدة عن أياة عرقلة لوصول تلك 

املسااعدات من قبَال أي طرف، كماا كانت 
تتحجج يف ساابِل ترصيحاتها بدد8 وصوِل 

تلك املساعدات.
عبُداللاه  السايايسُّ  واملحلاُل  الكاتاُل 
صربي يف مقااٍل له تإاَوَل إياه عور األَُماام 
املتحدة السالبي تجاه الشأن الايَاَماإي عىل 
ُكّل األصدادة، ساواء أكانات عىل مساتوى 
إيقااف الحارب أو حتاى بتخفياف مداناة 
الايَاَماإيل بإرساال املسااعدات لهم، رغم 
اعتياع موظفي ومسائويل لذه املإظمة عىل 
التباكاي وذرف عماوع التماسايح، بشاأن 
املداناة واملأسااة الايَاَماإياة، للدرإة التي 
يخال للمارء إيهاا أن غيثاً من املسااعدات 
اننَْساانية يتحل الفرصة املإاسبة للهطول 
عىل رباوع البالع، بمجارع أن يتوقَف إطالق 

الإار، بحسل وصفه.
مشرياً إىل أن »املساعدات ليست يف طريل 
الوصول إىل الشادل الايَاَماإاي، مما يؤكد 
انحيازلاا أكثر مان أي وقت مىض، إىل صف 
الُداااْدَوان والحصار عاىل الايَاَمان، حتى 
ولي تدباج البيانااِت والتقارياَر املوغلة يف 
األسف واألىس بشأن أحوال ما تسميها ثاني 

أإقر عولة يف الرشق األوسط«.
مؤكداً عدمياَة اكرتاث أي أحد إنَْسااانياً 
بماا يجري للشادل الايَاَماإاي، ولو األمُر 
الذي كشافته يومياُت الُدااْدَوان السدوعي 
األَُماامياون  املوظفاون  إاال  األمريكاي، 
يف  وناشاطل  كمهمومال  يترصإاون 
املجاال اننَْساااني، وال الهيئاات األَُماامية 
اننَْسااانية تترصف بمدزل عن التوإيهات 
السياسية، التي غدت يف ظلها مجرع واإهة 
عيكورية للتغطية عاىل إرائم عول الهيمإة 

واالستكبار الداملي.

يف اليوم الرابع من وقف اإطالق النار
 لجنة وقف إطالق النار تتعرض لقصف الطيران بالجوف ومصرع قيادات للمرتزقة في مأرب 

وشبوة أثناء خرقهم للهدنة
 بيان اللجنة: األمم المتحدة تتحمل مسؤولية أي تدهور في الوضع الميداني ومطالبة بوضع حد لمثل هذه التصرفات

  -  خاص:
بادأ الياو8ُ الراباُع لوقاِف إْطااَلق الإاار كاأليا8ِ 
الساابقة، تحشايداٌت مساتمرٌَّة للمرتزقة وتحليٌل 
مكثٌف للطاريان يف ساماء محاإظاات الجمهورية 
ومحاوالٌت للزحف والتقد8ُّ يف بدض إبهات القتال.

ولدال الخارَق األبارَز لوقاف إْطااَلق الإاار يو8 
الخمياس املاايض الياو8 الراباع تمثّل باساتهداف 
طاريان الُداااْدَوان األَمريكاي السادوعي ألعضااء 
اللجإاة املحلية ملراقبة وقف إْطااَلق الإار بمحاإظة 

الجوف، لكن الوإد نجا بحمد الله.
وقالات مصااعُر محلياٌة بالجاوف: إن طارياَن 
الُداااْدَوان اساتهدف اللجإاة املحلياة ملراقبة وقف 
إْطاَلق الإاار بالجوف بغارتل أثإااء قيامها باملها8 

املكلفة بها يف إيقاف إْطاَلق الإار باملحاإظة.
وأشاار املصادر إىَِل أن لاذا االساتهداَف للجإاة 
املحلياة مان قبل طاريان الُداااْدَوان يؤّكاد وبما ال 
يدع مجاالً للشاك عد8َ إديتاه يف إيقاف إْطاَلق الإار 

وسديه إىَِل عرقلة أية إهوع تُصلُّ يف لذا الجانل.
 وقالات لجإاُة تثبيات وقاف إْطااَلق الإاار يف 
محاإظاة الجوف: إن الطرياَن اساتهدف بغارتَل يف 
السااعة الخامساة و5ل عقيقة من مساء الخميس 
مقر اللجإة بمإطقاة الدضبة بمديرية املتون خالل 
اإتمااِع أعضاِء اللجإة ملتابدة إإراءات تثبيت وقف 
إْطاَلق الإار، وأسفرت عن سقوِط عدع من الجرحى.

وأضاإت اللجإاُة يف بيان صاعر عإها: »أما8 لذا 
التطاور الخطري، إإنإا ندين مثال لذه األعمال التي 
تداد أكثَر من مجرع خرق نعاالن وقف إْطاَلق الإار، 
وماؤرشاً خطرياً يهدع عمل اللجاان امليدانية املكلفة 

بتثبيت وقف إْطاَلق الإار«.
وحّملات اللجإة األَُماااَم املتحدة مساؤوليَة أي 
تدلاور يف الوضع امليداناي.. مطالبًة بوضع حد ملثل 

إاات، والدمل عىل تساهيل مها8 اللجان  لذا الترصُّ
امليدانياة، بما يمّكإها من متابدة أعمالها عىل أكمل 

وإه.
واساتإكرت اللجإاة الثورياة الدلياا اساتمرار 
الخروقات من قبل قوات تحالف الُدااْدَوان وأعواته 
وآخرلاا نجاة أعضاء اللجإاة املحلية لإلرشاف عىل 
وقف إْطااَلق الإار يف محاإظة الجاوف من غارتل 
استهدإتهم أثإاء قيا8 اللجإة باملها8 املتفل عليها.

وأكد مصادر يف اللجإة الثورية الدليا، إازمًة أن 
إات تؤّكااُد الإوايا الحقيقية  لذه األعمااَل والترصُّ
للُداااْدَوان ومن يقف خلفاه وألداإه التي تتجاَوُز 

ألداَف الُدااْدَوان عىل الايَاَمان.
َع املصادُر التأكيَد بالقول: »إن التجاوب مع  وإدَّ
الدعوة للساال8 والتهدئة نابٌع من ثقاإتإا، ورؤيتإا 
أن أْماَن الشادل الايَاَماإي وأمَن شادوب املإطقة 
رضورٌة لألمن واالستقرار يف املإطقة، وعىل الجميع 
إعراك لذا البُدد وعاد8 التماعي يف الغي والُدااْدَوان 

الذي ال يجإي سوى الخرسان يف آخر املطاف«.
وواَصَل مرتزقة الُدااْدَوان خروقاتهم بمحاولة 
التقد8 باتجااه مديرية املتون تحات قصف مكثف 

وتحليل لطريان الُدااْدَوان.
وشن طريان الُدااْدَوان ثالَث غاراٍت عىل مإطقة 
الحياال بمديرية املتون، يف خرق إديد لوقف إْطاَلق 

الإار يف يومه الرابع.
الشادبية  واللجاان  الجياش  أبطااُل  وتصاّدى 
ملحاولاة تقاد8 للمرتزقة باتجااه مإطقاة الحيال 
رشقاي مديرية املتاون بالجاوف، مفشالل زحفاً 
كبرياً للمرتزقاة من محاوَر متددعة باتجاه مإطقة 

الحيال ورشقي مديمرة بمديرية املتون.
وأوقدت املواإهات عدعاً من القتىل والجرحى يف 
صفوإهام، بيإهم املدعو عايض عامر مبارك الإويف 

ولاعي عبيان، وتدمري آلية عسكرية.

وعااوع طارياُن الُداااْدَوان التحليال يف ساماء 
مديرية خل والشدف باملحاإظة.

الُداااْدَوان  مرتزقاة  أن  إىَِل  املصادر  وأشاار 
استهدإوا مواقَع الجيش واللجان الشدبية يف الغيل 

باألسلحة الخفيفة واملتوسطة والدبابات.
ولفت املصدر إىَِل أن مرتزقة الُدااْدَوان استهدإوا 
مواقع الجيش واللجان الشدبية يف املرشب مديمرة 
باألسالحة الخفيفة، كما استهدإوا مواقع الجيش 
واللجاان الشادبية باملتاون باألسالحة الخفيفاة 

واملتوسطة.
َوشان طاريان الُداااْدَوان السادوعي األَمريكي 

ثالث غارات عىل مديرية املتون بمحاإظة الجوف.
الُداااْدَوان  طارياَن  أن  محايل  مصادر  وأإااع 
اساتهدف بغاارة مإزل أحاد املواطإل، ماا أعى إىَِل 
تدمري املإزل وإرح أربدة مواطإل، بيإهم امرأتان.

كما شان طاريان الُدااْدَوان غاارًة عىل مإطقة 
الحياال بمديرياة املتاون، إيماا واصال مرتزقاة 
الُدااْدَوان السادوعي القصَف الدشوائيَّ عىل مإازل 

ومزارع املواطإل.
وواصلت قواُت الغزو واملرتزقة اخرتاق الُهدنة يف 
محاإظاة مأرب، وقال مصدر عساكري إن تحالَف 
الُدااْدَوان استهدإوا باألسلحة الرشاشة واعي ملح 
غرب مأرب، كما عاَوَع طرياُن الُدااْدَوان خرق وقف 
إْطاَلق الإار وحّلل بكثاإة يف سماء محاإظة مأرب.

وتصّدى أبطال الجيش واللجان الشدبية لزحف 
مرتزقاة الُداااْدَوان السادوعي األَمريكاي باتجاه 
مإطقاة ملاح بإهم يف األطاراف الغربياة ملحاإظة 

مأرب.
وأوَضَح مصدٌر عساكريٌّ مارَصَع الدرشات من 
مرتزقاة الُداااْدَوان خالل محاولة القد8 الفاِشالة 

باتجاه مإطقة ملح بإهم.
وأشاار املصادُر إىَِل أن مان بل القتاىل القياعي 

نصار القليدي قائُد ما يسامى بالقّوات الخاّصة يف 
اللواء 1ل1 املاوايل للمرتزقة، كما تم تدمريُ عدع من 

اآلليات واملدّرعات خالل املواإهات.
أماا يف محاإظاة شابوة إقاد تصاّدى الجيُش 
واللجاان الشادبية الخميس املايض )الياو8 الرابع 
لوقاف إْطااَلق الإاار( ملحااوالت زحاف مرتزقاة 
الُداااْدَوان إىَِل عدع من املواقع بمحاإظة شابوة، يف 
خرق آخر من خروقاات الُدااْدَوان واملرتزقة لوقف 

إْطاَلق الإار.
وتثبُت الخروقاُت التي رصدتها عدسااُت انعال8 
الحربي، َعَد8َ إدياة الُدااْدَوان ومرتزقته بااللتزا8 
بوقف إْطاَلق الإار، حيث شاولدت عرباُت املرتزقة 
ولي تحاِوُل التسلَُّل باتجاه مواقع للجيش واللجان 
الشادبية، كماا أظهارت املشااِلُد تحشايداً آخار 

للمرتزقة وسط صحراء شبوة.
وأكاد مصادر عساكري أن محااوالت املرتزقة 
االلتفااَف والزحاَف عىل مواقاع الجياش واللجان 

الشدبية باءت بالفشل.
وأشاار املصدر أنه تم تكبياُد مرتزقة الُدااْدَوان 
خساائَر برشياة إىَِل إانل عتاع عساكري متإوع.. 
مؤكداً أن الجيش واللجان الشدبية يحتفظون بحل 

الرع يف حال خرق املرتزقة إعالن وقف إْطاَلق الإار.
ونّفاذ مرتزقة الُدااْدَوان محاولة تقد8ُّ إاشالة 
باتجاه الشابكة غرب موقع الساالمات بدسايالن، 
كماا قصفاوا مواقع الجياش واللجان الشادبية يف 
السااق، كما اساتهدف املرتزقة مإازَل املواطإل يف 

نقوِب عسيالن بصواريخ الكاتيوشا.
وعااَوَع طرياُن الُداااْدَوان السادوعي األَمريكي 
خروقاِتاه لوقاف إْطاَلق الإاار بالتحليال املكثّف يف 

أمانة الداصمة ومحاإظة صإداء.
وقال مصادٌر عساكريٌّ إن طاريان الُداااْدَوان 
واصال خرقه لوقف إْطاَلق الإار لليو8 الرابع بشان 

غارة عىل مديرية نهم بمحاإظة صإداء.
واساتمرت الخروقاُت يف الياو8 الرابع من وقف 
إْطاَلق الإار يف محاإظاة تدز، حيث قصف املرتزقُة 
مواقاَع الجياش واللجان الشادبية يف إبال وواعي 

املدرب واملدسكر القديم بذباب.
الُداااْدَوان  مرتزقاَة  أن  إىَِل  املصادُر  وأشاار 
اساتهدإوا باألسالحة الرشاشاة مواقاَع الجياش 
واللجاان الشادبية إإاوَب رشق مادارس الدمري 
يف ذبااب، كماا قصف املرتزقاة باملدإدياة مإطقة 

الضباب.
واساتهدف مرتزقاُة الُدااْدَوان مواقاَع الجيش 
واللجاان الشادبية يف السلسالة الجبلياة بمديرية 
ذوبااب َويف مإطقة كالبة بالقإاصاات، إيما َحلَّاَل 
طرياُن االساتطالع يف ساماء مديرية ذو باب.. كما 
أطلال مرتزقُة الُدااْدَوان الإااَر عىل مواقع الجيش 

واللجان الشدبية بالجرة.
ويف محاإظة الحديدة واصل طارياُن الُدااْدَوان 
األَمريكي السادوعي خْرَق وقاف إْطاَلق الإار، حيث 
أطلقت بوارج الددو الإريان عىل الصياعين يف إحدى 

الجزر باملحاإظة.
كما واصل طريان االساتطالع التابع للُدااْدَوان 
التحليال يف ساماء  األَمريكاي واصال  السادوعي 

محاإظة الحديدة.
ويف لاتال املحاإظتال واصلات قاوات الغازو 
واملرتزقة اخرتاق الهدنة، وقال مصدر عساكري إن 
مرتزقاة الُدااْدَوان أطلقوا الإار عىل مواقع الجيش 
واللجان الشادبية يف موقع يديس، كما اساتهدإوا 
الدرإااف  الشادبية يف  الجياش واللجاان  مواقاع 

والتهامي بالضالع.
الُداااْدَوان  مرتزقاة  أن  إىَِل  املصادر  وأشاار 
السادوعي األَمريكاي واصلاوا الخروقاات بقصف 

مواقع الجيش واللجان يف مديرية كرش بلحج.
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اليوم ال�صابع لوقف اإْطاَلق النار
 مرتزقة الُعــْدَوان يواصلون قصف 
منازل المواطنين في مديرية المتون 

بالجوف وطيران الُعــْدَوان يواصل 
التحليق في سماء صنعاء وتعز ونهم

  -  خاص:
واَصَل طرياُن الُدااْدَوان السادوعي األَمريكي َخااْرَق وقِف إْطاَلق الإار بالتحليل املكثّف يف 

سماء أمانة الداصمة َومحاإظات الجمهورية لليو8 السابع من وقف إْطاَلق الإار.
وواصل طريان الُدااْدَوان التحليل يف سماء أمانة الداصمة ومديرية نهم بمحاإظة صإداء 

َوشن غارتل عىل مإطقتي بران واملداعي باملديرية.
وقالات مصااعر محلية إن مرتزقة الُداااْدَوان قصفوا مواقَع الجيش واللجان الشادبية يف 
بإي بارق َوإرضة نهم بصواريخ الكاتيوشا، إيما تصّدى رإال الجيش واللجان ملحاولة زحٍف 
للمرتزقة عىل سلسلة الحمرة وشمال ملح وإبل حريم وإبل شيخ نهم سقط خاللها عرشاُت 

القتىل َوالجرحى وإعطاب آلية عسكرية للمرتزقة يف التبة السوعاء.
وأشاار املصاعُر إىَِل أن مرتزقَة الُدااْدَوان يف محاإظة تدز واصلوا الخروقات بقصف مواقع 
الجيش واللجان الشدبية يف مإطقة املدرب وإبل الشبكة وإبل الختا8 واملإقذة والغوي وإبل 
الجارف بمديرية الوازعية َوالسلسالة الجبلياة بمديرية ذباب، كما قصاف زورق حربي تابع 

للُدااْدَوان مديإة ذباب.
كما شاهدت مإاطال الهتااري والدمري وإوار املدساكر القديام وواعي الضبااب َوغرب 
املصاناع َوإبال لا8 ومبإاى األمن املركازي بمديإة تدز قصاف بمختلف األسالحة الخفيفة 
والثقيلاة ملرتزقة الُداااْدَوان، بانضاإة إىَِل مإاطل املرساخ وغراب بالتدزية ومدساكر الدإاع 

الجوي يف بري باشا َوثدبات بمديرية الجحملية َوصرب املواع8.
وأإاع املصدُر أن مدرعًة وخمساَة أطقم محملًة بالذخائر تابدة ملرتزقة الُدااْدَوان تحّركت 
يف خط املطار والجامدة بمديإة تدز، يف حل واَصَل طرياُن الُدااْدَوان التحليَل يف ساماء مديإة 

تدز ومإطقة الضباب وإبل حبيش.
وتواصلت خروقاُت وقف إْطاَلق الإار يف محاإظة الجوف، حيث استهدف مرتزقة الُدااْدَوان 
باملدإدياة والقذائف مإاازل ومحالت املواطإل التجارية بساوق االثإل ومدرساة يف الدضبة 
بمديرية املتون، كما قصفوا مواقع الجيش واللجان يف مإطقة الرسب باملديرية َوقرية الدريض 

بمديرية الغيل ومديرية املصلوب باألسلحة الخفيفة واملتوسطة.
- عااوع طرياُن الُدااْدَوان السادوعي األَمريكاي التحليل بكثاإٍة يف ساماء مديريتي املتون 
َوخال والشادف بالجوف، كماا حّلَل الطرياُن يف ساماء مديرياة الزالر بمحاإظاة البيضاء، 
بالتزامان مع قصف املرتزقة ملواقع الجيش واللجان الشادبية يف الجماإم باملديرية ومإطقة 

الولبية بل مأرب والبيضاء.
- وشان طاريان الُدااْدَوان غارتل يف رأس إبل الخرية بمديرياة عيال إبل يزيد بمحاإظة 
عماران، كما شان غاارة عىل إبل لياالن بمحاإظاة مأرب وغاارة أخرى اساتهدإت مإازل 
املواطإل وساوق مديرياة رصواح، يف خرق واضح لوقاف إْطاَلق الإار، إيماا واصل مرتزقتُه 

قصف مواقع الجيش واللجان الشدبية يف إبل االشقري َوامللح بقذائف الهاون والرشاشات.
ويف محاإظة شبوة قصف مرتزقة الُدااْدَوان مإاطَل متفرقًة بمديرية عسيالن واستهدإوا 
مواقاع الجيش واللجان الشادبية يف شاميس والساليم باملديرية ويف السااق بمديرية بيحان 
باألسلحِة الخفيفِة واملتوسطة، كما قصفوا مواقَع الجيش واللجان يف الجريبة بمحاإظة لحج 

برشاش عيار 12.7.
وشاهدت محاإظاُت الضالع وإب وصددة وحجاة والحديدة ومأرب وذمار وعمران تحليقاً 

مكثفاً لطريان الُدااْدَوان السدوعي األَمريكي مع إتح حاإز الصوت.

  -  خاص:
اساتمرَّْت قواُت الغازو واملرتزقة يف َخاْرِق 
وقِف إْطاَلق الإار، لليو8 الخامس عىل التوايل، 

دة. متجاوزين ُكلَّ املواثيل والدهوع املوقَّ
وأطلال مرتزقاُة الُدااْدَوان الإاار من تبة 
الضباي إىَِل تباة الخارص ومان مإطقة قمل 
وتباة املحماول باتجااه مواقاع يف حيفان يف 
محاإظاة تدز، كماا أطلقوا الإاار من إانل 
املجمع القضائي واتجاه عصيفرة عىل مواقع 
الجياش والجاان يف إبل وعش، كماا أطلقوا 
الإاار مان إإوب عازان عىل مواقاع الجيش 

واللجان يف عزان.
وواَصَل مرتزقُة الُداااْدَوان َخااْرَق وقِف 
إْطااَلق الإاار يف الوزاعية، حياُث أطلقوا من 
التبااب رشق املادرب عىل إبل املادرب، ومن 
غرب إبال املجر إىَِل إبل الغااوي بالوزاعية، 
كما أطلقوا الإار مان مإطقة الدمغة باتجاه 

ثدبات بالجحملية.
وأكد املصدر مرصَع وَإاْرَح وأَْسااَر أعداع 
من مرتزقاة الُدااْدَوان السادوعي األَمريكي 
خاالل التصاّدي ملحاولاة تقد8 باتجااه إبل 
إرة.. مبيإاً أن القوََّة الصاروخيَة اساتهدإت 
دااٍت للمرتزقة إإاوب مديرية ذباب رعاً  تجمُّ
عىل خروقاتهم املساتمرَّة التفاق وقف إْطاَلق 

الإار.
الُداااْدَوان  مرتزَقاة  أن  املصادر  وذكار 
اساتهدإوا مواقَع الجيش واللجان الشادبية 
من يمال إبل إارة باتجاه البدارارة، إيما 
أطلل املرتزقة الإار من تبة الشمايس إىَِل األمن 

املركزي.
واساتهدف مرتزقُة الُدااْدَوان باألسالحة 
الرشاشاة مواقاَع الجياش واللجاان إإوب 
بااب وإبال  ذو  الدماري يف  رشق مادارس 
وواعي املادرب واملدساكر القديام بذبااب.. 
الجياش واللجاان  كماا اساتهدإوا مواقاَع 
الشادبية يف السلسالة الجبلياة بمديرياة ذو 
ويف   ، َو12.7   50 عياار  بالرشاشاات  بااب 
الجّرة برشااش عيار 12.7، كما قا8 املرتزقُة 
باساتهداِف مواقِع الجيش واللجان الشدبية 

يف كالبة بالقإاصات.

طارياَن  إن  محلياٌة:  مصااعُر  وقالات 
الُدااْدَوان واَصااَل الخروقاِت بإنزال أسلحة 
ملرتزقتاه يف مإطقاة صيإاة وحّلل يف ساماء 

مديرية ذو باب.
ااااا يف محاإظاِة الجاوِف إقد عااَوَع  أمَّ
األَمريكاي  السادوعي  الُداااْدَوان  طارياُن 
بالتحلياِل  الإاار  إْطااَلق  لوقاف  خروقاِتاِه 

املكثَّااِف يف سماء املحاإظة.
وقالت مصاعُر محلية إن طرياَن الُدااْدَوان 
َشانَّ غارتال عاىل مإطقاة الدقباة يف خل 

والشدف بالجوف.
وأشاار املصادُر إىَِل أن طارياَن الُداااْدَوان 
َشانَّ غارة أَيْاضاً عىل مإطقة املقا8 بمديرية 
الُداااْدَوان  مرتزقاة  أنَّ  إىَِل  الإتااً  املتاون، 
اساتهدإوا بصواريخ الكاتيوشا سوَق االثإل 

بالجوف، ما أعَّى إىَِل سقوط إرحى.
عاىل  باملدإدياة  الإااَر  املرتزقاُة  وأطلال 
أحاد املسااإد بمديرياة الزالار، ماا أعى إىَِل 
حادوث أرضار كبرية باملساجد.. كما واصلوا 
استهداف مإازل ومزارع املواطإل يف مديرية 

الغيل بقذائف الهاون والدبابة. 
وذكر املصدُر أن مرتزقة الُدااْدَوان أطلقوا 
الإاَر عىل مواقع الجيش واللجان الشادبية يف 

مإطقة املشجح برصواح محاإظة مأرب.
تصدَّى أبطاُل الجيِش واللجاِن الشادبية يف 
 8ٍ وقٍت مبكٍر من صبااح الجمدة ملحاولِة تقدُّ
للمرتزقة باتجاه واعي امللح وإبل األشاقري 
برصواح بماأرب، يف خرق إديد لوقف إْطاَلق 

الإار.
مرتزقاَة  أن  عساكريٌّ  مصادٌر  وأوَضاَح 
إبال  باتجااه  التقاد8  حاولاوا  الُداااْدَوان 
األشاقري ومواقع الجيش واللجان الشدبية 
بواعي امللاح وتم التصدي لهم وقتل خمساة 

من عإارص املرتزقة.
وأشاار املصادر إىَِل أن مرتزقاة الُدااْدَوان 
واصلاوا القصاف املدإداي والصاروخي عىل 

إبل ليالن واملخدرة.
وواصل مرتزقاة الُدااْدَوان خارق الُهدنة 

بمواصلة الزحف عىل مإطقة نهم.
وقالت مصااعُر محليٌة إن املرتزقَة قصفوا 
بصوارياخ الكاتيوشاا من رشق املدساكر يف 
نهام إىَِل قرية باران مبدعاة وباتجاه مإطقة 

ملح والجبال شمال مإطقة ملح.
وأشار املصدُر إىَِل أن املرتزقة أطلقوا قذائف 
لاون من خلف إبل املشاجح باتجاه التباب 
الحمر والقرية إوار إبل القرن حريم بإهم.

وواَصَل طارياُن الُداااْدَوان َخااْرَق وقِف 
إْطاَلق الإار وحّلل بكثاإة يف ساماء مديريتي 
حيدان والظالر بصددة وعادع من مديريات 
املحاإظة، إيما استمر يف التحليل عىل سماء 

مديرية حريل بمحاإظة مأرب.

أنصار اهلل لأُلَمــم املتحدة: الطَرُف 
اآلخُر غرُي جاد

وبَداَث أنصااُر اللاه وحلفاؤلام واملؤتمُر 
الشادبي الدا8 وحلفااؤه رساالًة إىَِل املبدوِث 
املتحادة  لألَُمااام  الداا8ِّ  لألمال  الخااصِّ 
إسماعيل ُولد الشيخ؛ الطالعه عىل َعَد8ِ التزا8ِ 
الطاَرِف اآلخر وَمان يمثّلُُه بأحاكا8 ورشوط 
وقاِف األعماال القتالية واساتمراره يف خرق 

وقف إْطاَلق الإار.
وأوَضَحات الرساالُة أنه تم إباالُغ املبدوث 
األَُمااماي بمواَصلة الطرف اآلخر خْرَق وقف 
إْطاَلق الإار يف أكثِر املإاطل، مساتخدماً كاإَة 
األسالحِة إيها، مان الطريان حتاى البإدقية 
الكالشيإكوف، ضارباً عرض الحائط بكل ما 
أعلن التزاَمه به، ومستهرتاً بُكلِّ الُجُهوع التي 

تقو8ُ بها األَُماام املتحدة.
وأشاارِت الرساالُة إىَِل إريمِة اساتهداِف 
الدادو بالطريان للجإة املحلياة ملراقبة تثبيت 
وقف إْطااَلق الإار واألعماال القتالية التابدة 
لألَُماام املتحدة يف محاإظة الجوف.. الإتًة إىَِل 
أَن األَُماااَم املتحدة لام تتخذ أيَّ موقف حيال 
ذلك االستهداف الذي يدترب استهداإاً لألَُماام 

املتحدة قبل اللجإة.
وأّكدت الرساالُة َعاَد8َ إديّة الطرف اآلخر 
يف وقاف ُعااْدَوانه من خالل تلاك الخروقات 
وعاد8 تواإاد لجاناه املحلياة يف املحاإظات 

السّت املحدعة إىَِل حد اآلن. 
وطالبات الرساالُة أَن تضطلاَع األَُمااام 
لها املسئولية  املتحدة بدورلا املإاط بها وتحمُّ
تجاه أي طرف قد يُديُل أَْو يُدرِقُل أية خطوات 

نحو السال8 وحقن الد8 الايَاَماإي. 

  -  خاص:
بادأ اليو8 السااعس من وقف إْطااَلق الإار 
كاألياا8 الساابقة، إالُداااْدَوان واملرتزقة لم 
يلتزموا أبداً بالتهدئة وواصلوا الإكَث بالدهوع.

إفي محاإظاة الجوف استشاهد مواطٌن 
وأصيل سابدة آخارون يف قصاف صاروخي 
ملرتزقة الُداااْدَوان السادوعي األَمريكي عىل 
ساوق االثإال بمديرياة املتاون بمحاإظاة 

الجوف.
مرتزقاَة  إن  محلياٌة  مصااعُر  وقالات 
الُدااْدَوان السادوعيِّ استهدإوا سوق االثإل 
بصواريخ الكاتيوشاا، يف خرق واضح التفاق 

وقف إْطاَلق الإار.
واستهدف املرتزقة مواقع الجيش واللجان 
الشادبية يف الارسب بمديرياة املتاون، كماا 

قصفاوا باملدإدية مإازل ومحاالت املواطإل 
التجارية بسوق االثإل يف املتون.

وشن طريان الُدااْدَوان السدوعي األَمريكي 
السابت املايض )اليو8 السااعس لوقف إْطاَلق 
الإاار( ثاالَث غاارات عاىل مإاطال متفرقة 
بمديرية رصواح بمأرب، كما استهدف طرياُن 
الُدااْدَوان بغارة مإازل املواطن عرلم الظمأ، 
إيما شان طاريان الُدااْدَوان غاارة عىل إبل 
ليالن االسرتاتيجي وغارة عىل مإطقة املطار.

وتَصادَّى أبطاُل الجيش واللجان الشادبية 
ملحاولاِة تقاد8ُّ ملرتزقة الُدااْدَوان السادوعي 
األَمريكاي باتجااه مإاطال نهام يف األطراف 

الغربية ملحاإظة مأرب.
وأوضح مصدٌر عسكريٌّ أن أبطاَل الجيش 
واللجاان الشادبية تَصاّدوا لزحاِف املرتزقاة 
باتجاه سلسالة التبااب الحمار وإبل حريم 

بإهم.
وأكَّاَد املصادُر مارصَع وإصاباَة 0ل مان 
املرتزقاة، بيإهم قيااعيٌّ برتباة عقيد وتدمري 

آلية للمرتزقة خالل املواإهات.
وقصاف املرتزقاة بصوارياخ الكاتيوشاا 

مواقَع الجيش واللجان الشدبية يف الفرضة.
السادوعي  الُداااْدَوان  طارياُن  وواصال 
األمريكاي لليو8 السااعس عىل التاوايل خرقه 
لوقاف إْطاَلق الإار بتحليقاه املكثّف عىل عدع 

من مديريات محاإظة صددة.
طاريان  أن  محلياة  مصااعر  وأوضحات 
الُدااْدَوان حلل باساتمرار يف سماء املحاإظة 

وإتح حاإز الصوت يف أغلل طلداته.
كماا َشانَّ طاريان الُداااْدَوان السادوعي 
األَمريكاي غارًة عىل مإطقاة طخية بمديرية 
باقام بمحاإظاة صدادة، مساتهدإاً بغاارٍة 

عزلة أكارب بمإطقة طخية، محدثاة عماراً يف 
ممتلكات املواطإل.

السادوعي  الُداااْدَوان  طائاراُت  وَشاإَّت 
األَمريكاي السابت املاايض عدة غاارات عىل 
مإطقة الخدرة بمديرياة إبل يزيد محاإظة 

عمران.
ويف محاإظة تدز واصل مرتزقة الُدااْدَوان 
خْرَق وقف إْطااَلق الإار، مساتهدإل مواقَع 
الجيش واللجاان الشادبية يف مديرية ذوباب 

وإبل الشبكة بمديرية الوازاعية.
وقَصاَف مرتزقُة الُدااْدَوان مواقَع الجيش 
واللجان الشادبية يف واعي الضبااب بمدرعة 
)باي أ8 باي(، كماا قصاف املرتزقاة مواقع 
الجياش واللجاان الشادبية باملديإاة غارب 
املصاناع وإبال لاا8 باألسالحة الخفيفاة 

واملتوسطة.

وشاهدت محاإظتا البيضاء وشبوة لليو8 
التاوايل اساتمرار خروقاات  السااعس عاىل 
الُداااْدَوان السادوعي األَمريكاي ومرتزقتاه 

لوقف إْطاَلق الإار.
مرتزقاة  أن  عساكري  مصادر  وأوضاح 
الُداااْدَوان واصلوا اساتهداَف مواقع الجيش 
واللجان الشدبية بمإطقة الولبية بل مأرب 

والبيضاء.
وأشاار إىَِل أن مرتزقاة الُداااْدَوان عاوعوا 
قصاف مواقع الجياش واللجان الشادبية يف 

الزالر باألسلحة املتوسطة.
ولفات املصادر إىَِل أن مرتزقاة الُداااْدَوان 
قصفاوا مإاطل متفرقاة بمديرية عسايالن 
لخروقاتهام  اساتمرار  شابوة  محاإظاة 

املتواصلة لوقف إْطاَلق الإار.

اليوم اخلام�ض من وقف اإْطاَلق النار
 إصابُة 6 مواطنين في قصف لمرتزقة الُعــْدَوان 

بالكاتيوشا على سوق االثنين بالجوف
 أنصاُر اهلل والمؤتمر يبعثون رسالة لأُلَمــم المتحدة 

ويبلغونها أن الطرَف اآلخر غير جاد بوقف إْطاَلق النار

اليوم ال�صاد�ض لوقف اإْطاَلق النار
 مرتزقة الُعــْدَوان يقصفون مواقع الجيش واللجان في محافظات تعز والجوف ومأرب وشبوة 

بالكاتيوشا واألسلحة الخفيفة والمتوسطة
 تحليق مكثف لطيران الُعــْدَوان في سماء صعدة وعمران وصنعاء وغارات على صرواح بمأرب
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  - رشيد الحداد:
أَْكثَاُر من عاا8 مىض عاىل الُدااْدَوان والحصار 
تمااِرُس  صامادًة  الايَاَماإياة  البإاوُك  تازاُل  وال 
نشااَطها املارصيف عىل أكمال وإاه محاإظة عىل 
ثقاة املواطن الايَاَماإي بأعائهاا، إالقطاع املرصيف 
الاذي اساتهدف مإاذ الوللاة األْوىَل بسابل إرض 
الددو قياوع عىل التحويالت ونقل األَْمَوال، قابل تلك 
باملزيد من انرصار عىل انبقاء عىل نشااطه املدتاع 
وتقديم خدماته يف ظروف اساتثإائية وصدبة.. إىَل 

التفاصيل: ا 
تدّمد الددوُّ السادوعي األَمريكي تدطيل نشاط 
البإاوك الايَاَماإية ابتاداًء بالُداْدَوان الذي تسابل 
بتوقف اساتثمارات البإوك املحلياة ومن ثم إرض 
حصار بري وبحري وإوي عىل الشادل الايَاَمان 
وإيَْقااف حركاة التجارة الدولية بال بالعنا وعول 
الدالام وانتهاًء بفرص قيوع عاىل التحويالت املالية 
ونقل األَْماَوال بل الايَاَماان وعول الدالم ومع ُكّل 
تلاك املحاوالت املقيدة ألي نشااط مرصيف يف الدالم 
ظلات البإوك الوطإية والرشكات الداملة يف القطاع 
املارصيف تقاد8 خدماتهاا عون توقاف رغام تأثار 

حركتها املرصإية.

موقف مالي مستقر 
رغام الصدوبات وإارض الُداْدَوان قياوعاً عىل 
تحويل األَْمَوال إىَل البإوك الدولية ومحاولته إيَْقااف 
حاإظات عدع من البإوك املحلية يف الداخل املتواإدة 
يف عادع من البإوك الداملية والتاي كان يتمُّ تغذيتُها 
بصاورة عورياة، وتقلاص الإشااط االساتثماري 
للبإوك األللية؛ بسابِل الرتاُإِع يف الحركة التجارية 
واالستثمارية إراء الُداْدَوان والحصار، َإإن املوقف 
املاايل للبإاوك التجارية وانْساااَلمية ال تازال قوية 
ومجماوع املیزانیة املوحادة لتلك البإاوك الوطإية 
ال تازال إيَْجابياة، يضااف إىَل األصاول الخارإياة 
لهاا، وتفياُد ُكلُّ املاؤرشات باأن البإاوك التجارية 
وانْسااَلمية ال تزاُل تقد8 االئتمان املطلوب للقطاع 
الخااص لتحريك الدجلاة التجارية واالساتثمارية 
يف البلاد يف نطااق محادوع يف ظال األَْوَضاااع التي 
تديشها البلد، بانَضاَإاة إىَل تدمد الددو مإع عخول 
االماداعات التجارياة إىَل املوانائ الايَاَماإية والذي 
قّلص من حركة األَْمَوال بل البإوك املحلية والبإوك 
الدولية، وكذلك حركة االساترياع التي تراإدت لَي 
األُْخاااَرى قرابة الا %50، كماا أَن حركة الوعائع 
والساحبيات لام تتغري رغام تأثرلا خالل األشاهر 
األْوىَل مان الُداْدَوان إحركة الوعائع ال تزال نشاطة 
ووإال مصدر مرصيف َإإن إْإَماايل وعائع املواطإل 
الايَاَماإيال لادى البإاوك التجارية وانْساااَلمية 

تتجاوز الا 2 تريليون و200 مليار ريال. 

أدوار وطنية للبنوك الحكومية 
يف حال عملات عارشاُت الارشكات الداملة يف 
مجاال الرصاإاة والتحوياالت املالية عاىل التالعل 
بأْساَداار رصف الُدملاة الوطإياة أََمااا8 الدمالت 
األإإبية وعملت عىل ساحل أية عمالت صدبة من 
أإال إيجاع حالة مان الرعل يف أَْوَساااط املوععل 
وعإاع املوععل يف البإاوك واملدخريان يف املإازل إىَل 

االقباال عاىل اساتبدال الُدملاة املحلياة بالدمالت 
األإإبية، عملت عادٌع من البإوك الحكومية مإذ بدأ 
الُدااْدَوان حتى اآلن عاىل تبديِد مخااوِف املوععل 
واملساتثمرين ورإاال املال واألعمال مان مورعين 
وصإاعيال ووكالء رشكات عولياة بتوإاري الدملة 
الصدباة وإل ضواباط البإك املركازي التي اتخذت 

لدد8 ترسب الدملة إىَل األَْسَواق السوعاء.
املداروف  االقتصااعي  الخباري  تأكياد   ووإال 
عبدالدزياز الارتب َإإن البإاك الايَاَماإي لإلنشااء 
والتدمري وبإك التساليف التداوني الزراعي سالما 
خاالل األشاهر األْوىَل مان الُدااْدَوان والحصاار يف 
وقف اساتإزاف االحتياطي الإقدي األإإبي وتوإري 
الدماالت األإإبياة يف الساوق، كما عمال البإكان 
إىَل إانال البإاك املركازي يف الحفاظ عاىل الدملة 
الوطإية من االنهيار وتغطية املرتبات لددة أشاهر 

من السيولة املالية التي يمتلكها البإكل. 
وكمواصلاة لاذات الإهاج أعلان بإُك التساليف 
التداوناي والزراعي “كاك بإك” الشاهر املايض عىل 
لساان رئيساه محمد عايل الالعي التزاَماه بتوإري 
الدماالت األإإبياة خالل األشاهر القاعماة الفرتة 

القاعمة.
 وأكد الالعي أن البإك سايقو8 برصف الحواالت 
الخارإية الوارعة بذات الدملة سواء أكانت بالدوالر 
أَْو الرياال السادوعي، خدمًة للجمهاور واالقتصاع 
الوطإي ولتدزيز الثقة بالقطاع املرصيف الايَاَماإي 

َواستجابة ملتغريات السوق.

العمُل تحت املخاطر 
البإاوُك التجارياة وانْساااَلمية التاي تدرَّضت 
ألَْكثَار مان عملياة ساطو مسالح يف عادع مان 
املحاإظاات الجإوبياة وُخُصاوصااً يف محاإظات 
عدن ولحج وابل وحرضموت املكال، نتيجة انتشار 
القاعدة وعاعاش مإتصف الإصف الثاني من الدا8 
املايض والاذي تسابل بتدمري بيئة األعماال ورإع 

مان تكلفة مخاطر اساتمرار الإشااط املرصيف، إالَّ 
أَن عدعاً مإها ظلت رغم املخاطر تمارس نشااطها 
وتقد8 خدماتها للمواطإل يف أحلك الظروف يف عدع 

من تلك املحاإظات.

بيئة األعمال يف الجنوب 
الجهاُز املرصيف املمثل بالبإك املركزي الايَاَماإي 
وإروعه يف مختلاف املحاإظات والبإاوك التجارية 
وانْساااَلمية الداملة يف مختلاف محاإظات البالع 
الربياد  وليئاة  الرصاإاة  ومؤسساات  ورشكات 
التابدة لوزارة االتصاالت والتي تمارس عور رياعي 
يف املجاال املارصيف مارسات نشااطها يف بيئة امإه 
يف مختلاف املحاإظات الشامالية مان البالع وعدع 
مان املحاإظاات الجإوبياة التاي ال تازال تتواإُد 
إيهاا مؤسساات الدولاة، إيماا تدارض ملخاطاَر 
متددعة بسابل غيااب مؤسساات الدولاة يف عدع 
مان املحاإظات الجإوبياة التي تداني إاراغ أمإي 
كبري والتي مقابل اتسااع نطاق سيطرة الدصابات 

والتإظيمات املتطرإة.
وكانات عادع مان إاروع البإاوك واملصاارف 
واملتاإر قد تدرضت بدَد انسحاب الجيش واللجان 
الشادبية مان عادع مان املحاإظاات الجإوبية يف 
أغساطس املاايض ألعمال ساطو متدمادة، حيث 
تدرض إرع بإك الايَاَمان الدويل يف مديإة املإصورة 
بمحاإظاة عدن لدملية ساطو قامات بها عإارص 
إْرَلاابياة تابداة لتإظيم القاعادة املتواإد برعاية 
تحالف الُداْدَوان وإىل إانبه عاعش يف وضح الإهار، 
واساتولت بقوة الساالح وتم نهل 50 مليون ريال 
يمإاي من خزنة البإاك، إالَّ أَن عملية الساطو التي 
تدارض لهاا البإُك تداد الثانية يف أقل من شاهرين 
حيث سابل أن تدرضات البإوك واملصاارف الدامة 
ملوإاه ساطو مإظمة من قبال املليشايات املوالية 
للُداْدَوان السدوعي والتإظيمات انْرَلاابية يف عدن، 
حيث تدرضات مباني ومصالح واساتثمارات عدٍع 

مان البإوك لالقتحا8 والسايطرة مان قبل عإارص 
التإظيماات انْرَلاابية واملليشايات املوالية لهاعي 
يف عادن والتاي اقتحمت بقوة الساالح يف سابتمرب 
املايض مبإًى تابداً لفرع البإك الايَاَماإي لإلنشااء 
والتدماري، بانَضاَإاة إىَل اسارتاحة بإك التساليف 
الزراعاي يف مديإاة الشايخ عثماان وحولتهماا إىَل 
مقرات تابداة لها ورإضت الخروج عون التفاوض 

مدها وعإع املال، 
وكارع إدل عاىل تصاعاد أعماال الساطو ضد 
البإوك واملصارف لّدعت إمدية البإوك الايَاَماإية 
أواخر الدا8 املإرص8 بإغاالق كاإة إروع البإوك يف 
محاإظة عدن؛ بسابل غياب املإاخ األمإي املإاسل 
للقطاع املارصيف لضمان اساتمرار نشااط البإوك 
أَْماَوال املوععال  يف املحاإظاة، وضماان حماياة 

واملسالمل والقطاع املرصيف بوإه عا8.

حراك مصريف نشط 
وإيماا تبايإت أَْربَاح البإاوك الايَاَماإية بل الا 
%5 وبل الا 10 % خالل الدا8 ل8201 أعارت ليئة 
الربيد حاراكاً مالياً نشاطاً يف مختلاف املحاإظات 
وقدمات عادعاً مان الخدماات املرصإياة، ليدلان 
صإادوق التوإري الربيادي للدا8 املايض عان أَْربَاح 
الدا8 املايض التي بلغت نسبتها ل1 %، كما ارتفدت 
عدع حساابات التوإري الربيدي للدا8 2015 8 بلغت 
9ل5 ألفاً َو0لل حساباً مقابل حسابات الدا8 الذي 
سابقه والبالغة 1ل5 ألفاً َولل3 رياالً، وبلغت قيمة 
استثمارات الصإدوق الدا8 املايض 2ل ملياراً ول71 
مليوناً َو2ل5 ألف ريال بزياعة عن الدا8 الذي سبقه 
بأَْكثَر مان 00ل مليون ريال، كماا عمل الربيد عىل 
لدل عوٍر مرصيفٍّ رياعيٍّ عىل توسيع نقاط خدماته 
من خاالل إتح مكاتل إديدة الداا8 املايض لتصل 
عدع املكاتل الربيد يف الداصمة ومختلف املحاإظات 

نهاية الدا8 املايض إىَل 7ل3 مكتباً.

صرافات آلية 
خالل الساإوات القليلاة املاضية اتجاه القطاُع 
املرصيف الايَاَماإي نحو الحداثة وإعخال الرّصاإات 
اآللية يف املدن الرئيساية، إالَّ أَن الُداْدَوان والحصار 
وانطفااء الكهربااء مإاذ الاا ل1 من ابريال الدا8 
املاايض ضاعف تكلفة الخدمة، مماا أعى إىَل توقف 
الرصاإاات اآللية عن الخدمة إالَّ أَن عدعاً من البإوك 
ومإهاا كاك بإك عمل عىل اتسااع خدمات الرصاف 
اآليل والتاي حظيات بإقباال املتداملال ماع البإك 
لتبلغ مبالغ التغذية املالية لرصاإات بإك التساليف 
التداوناي والزراعاي خاالل الدا8 2015 خمسال 
ملياراً و722 ملياون ريال، كما بلغ عدع الرصاإات 
التابدة للبإك يف أمانة الداصمة خالل الدا8 ذاته 76 

رصاإاً آلياً.
أخرياً تم التإسايل بل عدع من البإوك ورشكات 
الرصاإة عاىل اساتخدا8 الرصاإات اآللياة للبإوك 
املتواإادة يف مختلف املدن لارصف أية مبالغ مالية 
ملوععل يف بإوك ورشكات رصاإة أُْخااَرى لتسهيل 
حصاول املواطن عىل الخدمة من أي مكان ومن أية 

رصاإة الية.

البنوك الـَيـَمـنية.. صمود أسطوري يف وجه الُعـْدَوان والحصار 

أسعار صرف العمالت 
رشاءبيعالدملة   

  250   250.5عوالر 

ل5.2ل52ل.5ل2 اليورو

66.66 66.79 ريال سدوعي

9.35ل650.656 ريال ُعماني

6353.15ل.353االسرتليإي

 للعــلم 
خريات صعدة! 

   
ال تزاُل خرياُت محافظة صعدة تُهِدي الـيَـَمـن 
أطيـَب ثماِرها رغم املأسـاة إالاَّ أنها عجلـة االنتاج 
الزراعي التي اسـتهدفت بمختلف أَنْـَواع األسـلحة 
املحّرمـة دوليـاً مـن قبـل الُعــْدَوان السـعودي 
األَمريكـي خالل عام من الُعـْدَوان، وخالل اليومني 
املاضيـة ارتفعـت أْسـَعـار الطماطـم يف أَْسـَواق 
العاصمـة صنعاء فعـاد الباعـة إَل االمطار حالت 
دون جنـي الثمار وتصديرها إَل األَْسـَواق، وهو ما 
تسبب بشـحة يف منتج الطماطم املحيل يف األَْسَواق، 

مما تسبب بارتفاع أْسَعـاره يف السوق.
فرغم الظلم الكبري والحقد األسـود الذي أفرغه 
العدو عرب طائراته وأسـلحته املتطورة واملحّرمة إالاَّ 
أن النشـاط الزراعي ألبناء محافظة صعدة ال يزال 
حـارضاُ بقـوة ولم تقتـل القنابـل العنقودية التي 
ألقاهـا العدو عىل مزارع صعـدة حيوية وخصوبة 
تلـك املـزارع العنـاء يف حقـل صعـدة الخصيب، 
فصعـدُة التـي كانـت إْحــَدى سـالل الـيَـَمــن 
الغذائيـة ال تزال رغـم ُكّل ما حدث لهـا من تدمري 
ممنهـج واسـتهداف وحـي، ولـن تسـتطيع أية 
محافظـة أَن تكون بديالً لصعـدة يف عطاء أرضها 
وجـودة منتجاتها التي ال تزاُل تشـكل رقماً صعباً 
يف األَْسـَواق الـيَـَمـنيـة ال يمكن تجاوزه بأي حال 

من األَْحــَوال. 
الحديُث ليس عن الطماطم وحسب وإنما عطاء 
أَرض صعـدة وأوديتها الفسـيحة يشـمل الجبوب 
بأَنْـَواعهـا والفواكه والخضار والتفـاح والربتقال 
والحبحـب والبُـن الحيدانـي والخيـار وغريها من 

املنتجات العالية الجودة. 
فالبُـُن الـيَـَمـني الشـهري ترتكـز زراعـتـه يف 
مديريات حيـدان، ورازح وغمـر ـ بمنطقة خوالن 
بن عمرو وبني بحر وبني ذويب.. والرمان وينترش 
يف قاع صعدة.. ويتميز بجودته وسّكريته، ويسمى 
الخازمـي وهو نـوع ال يوجد يف الجزيـرة العربية 
بكاملهـا بل قيل يف الرشق األوسـط إالاَّ قليالً يف أبها 

السعودية.
أما زراعة العنب بمختلف أَنْـَواعه أشهُره النوع 
األسـود، باإلَضاَفـة إَل واملشمش، والخوخ، وترتكز 
زراعته يف سحار. كما تعد رازح من أشهر مديريات 
محافظـة صعدة، حيث يزرع فيهـا املوز الرازحي 
الـذي ال يوجـد له نظـري يف الجزيـرة العربية ومن 
أشـهر األدويـة لزراعته وادي سـجر قابل العمري 
بكيل ووادي دهوان النظري ووادي بيناو بني ربيعه 
وأيضـاً وادي املغاويـر، وعـىل الرغم مـن أَن إنتاَج 
صعـدة من الفواكه يحتل املرتبة األْوَل إالاَّ أَن زراعة 
الخرضوات توّسـعت بشـكل كبـري، وباتت صعدة 
تصدر إَل املحافظـات الجزر والخيـار والطماطم 
والبطاط والبسباس والكوسا والفاصوليا والبصل. 
تشـري األرقام إَل حجم العطاء وسـخاء األَْرض 
واإلنَْســان، حيث تؤكد اإلحصائيات أن )75( ألف 
هكتـار من إْجَمايل مسـاحة محافظة صعدة أَرض 
ـًة يف  صالحـة للزراعة يف مختلف املديريـات َخاصاَّ
الوديان الشـهرية مثـل )وادي العيدين – ورحبان 
– وبنـي معاذ بمديرية سـحار – وآل أبو جبارة – 
وآل سالم – ووادي العقيق بمنطقة وايلة – وجبال 
رازح – ومنبـه – وشـداء( وغريهـا مـن الوديـان 
واملناطـق الجبلية والسـهلية يف مديريات محافظة 

صعدة.
يشـار إَل أَن الكثريَ من خـريات وثمار محافظة 
صعـدة كانت تصـّدر إَل دولـة العدو السـعودي 
الـيَـَمـنيـة  املنتجـات  بصـورة يوميـة، وكانـت 
الصـادرة عـن محافظـة صعدة عرب منفـذي علب 
وخبـاش تحتـلُّ املرتبـة األْوَل يف طلب املسـتهلك 
السعودي؛ ألنها طازجة إالاَّ أَن أَْسَواق اململكة تعاني 
مـن أزمـة يف الفواكه والخـرضوات رغـم محاولة 
ُف االسـترياد من  تغطيـة الفـراغ الذي أحدثـه توقُّ
محافظـة صعدة من عدٍد من الـدول العربية إالاَّ أَن 
جودَة منتجات محافظـة صعدة يفرض حضورها 

يف الداخل والخارج وال يضاهيه أي منتج آخر.

َأْكَثر من 294 مليون دوالر خسائر أولية لقطاع النقل  
قاّدر تقريٌر رساميٌّ صااعٌر عان وزارة الإقل يف 
الداصمة صإداء الخسائر االقتصاعية األولية التي 
تكبّدلاا قطاعاات الإقل الجوي والبحاري والربي 
خالل عاا8 من الُداْدَوان والحصاار با ل29 مليوناً 

ولل6 ألف عوالر.
وأكاد تقرير حدياث صاعر عان وزارة الإقل أن 
طارياَن الُدااْدَوان السادوعي األَمريكي تسابل يف 
تدمري كيل وإزئي لددع من مإشاآت ومراإل قطاع 
الإقل يف الايَاَمان، شملت املوانئ البحرية وليئات 

ورشكات الطريان والإقل الربي.
 وبل التقرير أن خساائَر الإقال البحري بلغت 
59 مليونااً و937 ألاف عوالر، َوالجوي 233 مليوناً 
ولل7 ألاف عوالر، و999 ألاف عوالر يف قطاع الإقل 
الاربي، وأشاار إىَل أَن األرضار التاي تدارض البإية 
التحتية مليإائي الحديدة واملخاء، وتساببت بخروج 
بداض مراإل امليإائل عن الخدمية بشاكل كيل أَْو 
إزئاي، بلغ ل5 مليونااً ولل3 ألاَف عوالر يف ميإاء 
الحديدة، وتجاوزت األرضار التي طالت ميإاء املخا 
5 ماليال و553 ألف عوالر، ولفت التقرير إىَل توقف 
لإشال يف ميإاء املخااء تبلغ قيمتهماا الرشائية 7 
ماليال عوالر، إضاالً عان توقف الدمال يف رصيف 
امليإااء الذي بلغات تكلفتاه االنشاائية 20 مليون 

عوالر.
وأإاع التقرير إىَل أَن الخسائر األولية التي طالت 
قطاع الإقل الجاوي وتكبّدتها القطاعاات التابدة 
لهيئاة الطريان املدناي واألرصاع نتيجَة اساتهداف 
ستة مطارات إوية من قبل طريان التحالف بلغت 
160 مليوناً و5لل مليون عوالر، إيما بلغت خسائر 
رشكة طاريان الايَاَماإية 795 ألف عوالر، إَضاَإاة 

إىَل إلحااق أرضار برشكاة طاريان الساديدة ُقدرت 
خسائرلا بإحو 72 مليوناً ول6 ألف عوالر. 

وقاّدر التقريار تكلفاة األرضار التاي املطارات 
الجوية نتيجة االساتهداف املباارش من قبل طريان 
التحالاف لل مليونااً و350 ألف عوالر، وتسابل يف 
خساائر بمطار عدن الادويل بقيمة 33 مليوناً و0ل 
ألاف عوالر، كماا وصلات كلفاة األرضار يف مطاار 
صددة إىَل ماا يزيد عن 32 مليوناً و50ل ألف عوالر، 
إيماا بلغت قيماة أرضار قصاف مطاار الحديدة 
الادويل 7 ماليل َو0لل ألاف عوالر، إىَل إانل ترّضر 
مطاار تدز الادويل وتكبده خساائر تفاوق الا 10 
ماليال و520 ألاف عوالر، كماا بلغت الخساائر يف 

مطاار عتال ل2 مليوناً و350 ألاف عوالر، إَضاَإاة 
إىَل أرضار يف املبإاى الرئيي لهيئاة الطريان املدني 

واألرصاع تقدر قيمتها با 295 ألف عوالر”. 
وأشاار التقرياُر إىَل أَن قطاع الإقال الربي تكبد 
لو اآلخر خسائَر كبرية نتيجة األرضار التي طالت 
مراإاَل الهيئاة الدامة لتإظيم شائون الإقل الربي 
والتاي تداّرض مبإالا الرئيي يف أماناة الداصمة 
لتدماري إزئي وقاّدرت الخساائر إياه بإحو 20ل 
ألاف عوالر، كما عمد طرياُن الددو عىل تدمري ميإاء 
الطوال الربي محاإظة حّجة بشاكل كامل وبلغت 
خساائُره إىَل 556 ألف عوالر، إيما تكبد ميإاُء علل 
الاربي بمحاإظاة صدادة خساائر بإحاو 23 ألف 

عوالر.

الغرفة التجارية 
الصناعية بالعاصمة 

تدعو إَل رفع الحصار 
ععت الغرإة التجارية َوالصإاعية إىَل االلتزا8 
بوقاف إطالق الإاار وعد8 خرقه كخطاوة أْوىَل 
ومتقّدمة يف حلقات الدوعة للسال8 يف الايَاَمان 
التاي يحتاإها االقتصاع الوطإي لالساتمرار يف 

نشاطه وملصلحة مديشة املواطإل.
لهاا  بياان  يف  التجارياة  الغرإاة  وأكادت   
ألمية الساال8 واالساتقرار لالقتصااع الوطإي 
االقتصااع  باعتباار  وأنشاطتهم  وللمواطإال 
إانبااً لامااً للمواطان، موضحاً أن الخساائر 
الصإاعياة  القطاعاات  لجمياع  االقتصاعياة 
والتجارية والخدمية إراء الُداْدَوان السادوعي 
قاد تفاقمات وإعااعة إعماار الباالع ساتكون 

بالظة.
كماا ععا البياُن لاإلرساع يف توإري املتطلبات 
املديشاية األََسااساية للساكان ورإاع قاوى 
االقتصااعي  الحصاار  السادوعي  الُدااْدَوان 
املفاروض براً وبحراً وإواً وإعاعة نشااط بيئة 

األعمال واحرتامها.
وطالال البياان املجتماع الادويل املجتماع 
برضورة التدخل والضغط ملإع استمرار للحرب 
االقتصاعياة  واملراإال  املإشاآت  واساتهداف 
التجارياة والصإاعية والخدمياة واملهإية يف أي 

مكان بالايَاَمان.
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  - إبراهيم السراجي:
أكادت الخطاوة انَماَراتية األخارية بطلل 
صحاة  الجإاوب،  يف  األمريكياة  املسااعدة 
التإباؤات التاي كانات تقاول إن الُداااْدَوان 
السادوعي إاء ليضاع اللبإاة األوىل لالحتالل 
لاي  عائمااً  الثابتاة  والذريداة  األمريكاي، 
ع تإظيمي القاعدة  انرلاب، رغم ظهور توسُّ
وعاعش بالتزامان مع الُداااْدَوان يف الجإوب 
إازء مان تلاك املرسحياة التاي كان ال بد أن 
تفايض ملثل لذا الطلل انَماَراتي غري الرشعي 

للتدخل األمريكي يف اليََمن. 
يف لاذا الشاأن نارشت وكالاة »رويارتز« 
الجمدة خرباً كشافت إيه أَن انَماَرات ِطلبت 
بشكل رسمي املسااعدة من الواليات املتحدة 
يف الحرب عىل مسالحي القاعادة يف الجإوب، 
ونقلت الوكالة لذا الخرب عىل لسان مسؤولل 
أمريكيل الذين أوضحاوا »إن انَماَرات طلبت 
مسااعدة الوالياات املتحادة يف عمليات إإالء 
طبياة وبحث وإنقاذ خالل القتال ضمن طلل 
أكارب بدعام إاوي ومخابراتي ولوإيساتي 

أمريكي«. 
وبدت ثغراُت لاذه املرسحية، كما يصفها 
مراقباون، من خاالل عد8 قدرتهاا عىل حبك 
أبادت  انَمااَرات  أن  ُخُصاوصااً  التفاصيال، 
أن طلال املسااعدة األمريكياة يأتاي يف إطار 
عملياات انإاالء الطبياة والبحاث واننقاذ، 
ولاو ساقف مإخفض يف ظالره عن ساقف 
الدعم الدساكري الذي تقدمه أمريكا لتحالف 
الُداااْدَوان وانَمااَرات أحاد أركاناه، إكياف 
ستطلل من األمريكان ما لو أقل مما تقدمه 

واشإطن أصالً؟. 
الجازء الثاناي مان املرسحياة بادا من أن 
وساائل انعال8 كشافت عن الطلل انَماَراتي 
وأولها وكالة رويارتز التي نرشت خرب الطلل 
انَماَراتاي وسابقه َرّع الفدال األمريكاي عىل 
ذلاك الطلال، مدلإااً عان وضداه للدراساة، 
وإاء عإوان الخرب عىل لذا الإحو »واشاإطن 
تدرس طلباً من انَماَرات بمسااعدة عسكرية 
يف اليََمان«، ومارة أُْخاااَرى نقلات إياه عن 
الوالياات  مساؤولل أمريكيال قولهام »إن 
املتحادة تادُرُس طلبااً مان عولاة انَمااَرات 
الدربية املتحدة بدعم عسكري يساعد يف شن 
لجاو8 إديد ضد تإظيام القاعادة باليََمن.« 
ولإاا تكّفال األمريكان بالكشاف عن الطلل 
انَماَراتاي وأبادوا رعَّ إدال رسيدااً بوضداه 
للدراساة يف مشاهد يذّكار برسعة اساتجابة 
واشإطن لدعم تحالف الُدااْدَوان إور انعالن 
عإه من قبل السافري السدوعي من واشإطن 

ذاتها. 
الرئياس األمريكي باراك أوباما عرّب يف أكثر 
مان مإاسابة أن سياساته قائمة عاىل عد8 
التدخل الدساكري املبارش يف الدول األُْخااَرى 
وأبادى ندَمه عىل مشااركة الوالياات املتحدة 
ضمان حلاف الإاتاو يف الدمليات الدساكرية 
الادول  عاىل  لجومااً  ليشان  وعااع  بليبياا 
الخليجية وعىل رأساها السادوعية قائالً إنهم 
يريادون توريط واشاإطن يف حرب ساوريا. 
ولو ماا يرإضه ويخالف سياساته، مشارياً 
إىل أن عاىل الدول الدربياة أَن تخوض حروبَها 

بإفساها، ولإا يضع مراقبون تسااؤالٍت عىل 
خلفية وضاع الطلل انَماَراتي للدراساة من 
قبل واشاإطن، ولو الطلال املرتبط بالتدخل 
الدساكري املبارش يف اليََمن، إلمااذا ال تمتلك 
واشاإطن رعاً واضحااً ورسيدااً عاىل الطلل 

انَماَراتي كونه يتإاىف مع سياسة أوباما؟ 
بانإاباة  أنفُساهم  املراقباون  ويتكفال 
عىل تلاك التسااؤالت بالقاول إن الُداااْدَوان 
عاىل اليََمان يف حقيقتاه حارٌب أمريكية وأن 
الخليجيال لاذه املارة ُلام من شان الحرب 
نيابة عإهاا، إيما تحيإت واشاإطن الفرصَة 
بدد االطمئإان عىل توسع القاعدة يف الجإوب 
تحت أعل طائارات الُدااْدَوان، ولي الذريدة 
املإاسابة للتدخالت األمريكية ُخُصاوصاً أنها 
كانت تشان غااراٍت بال الحال واآلخر عىل 
مواقاع للقاعادة يف حرضماوت تزامإااً ماع 
الُدااْدَوان الذي امتإاع عن ذلك بما يوحي أن 
واشإطن تقول: إن حرب القاعدة مسؤوليتها 
ولاي الحرب التي عااعة ال تإتهاي بالقضاء 
عاىل انرلاب عىل غرار ماا حدث ويحدث من 
تدخل امريكي يف الدراق وساوريا عىل خلفية 
محاربة عاعش والتي أإضت يف نهاية املطاف 
لتواإاد أمريكي وظهاور ععوات التقسايم، 
لكإها لم تفِض إىل القضاء عىل عاعش ساوى 
ما حّققه الجيش الساوري نفساه بمساندة 

روسية وليس أمريكية.

• واشنطن.. صناعة اإلرهاب 
ومحاربته 

السادوعي عاىل  الُداااْدَوان  إكماال  ماع 
اليََمان عاَماه األول امتألت الصحاُف الداملية 
بتقارير مراكز الدراساات ومقاالت الباحثل 
التاي قيمات نتائاج الُداااْدَوان عاىل اليََمن، 
وإميُدهاا لم يخرج عن ثالث نتائج رئيساية 
األوىل إشال الُداااْدَوان يف تحقيال انتصاار 
عساكري، والثانياة إعانتاه بارتاكاب إرائم 
ضد املدنيل والتسبل بكارثة إنسانية باليََمن 
إراء الحصار الشامل، والثالثة تتدلل بتوسع 

الجماعاات انرلابياة ُخُصاوصااً يف إإاوب 
اليََمان، ويف إمياِع تلاك الإتائاج الرئيساية 
حارضت أمرياكا باعتباِرلا طَرإااً يف تحالف 

الُدااْدَوان وطرإاً إيما أإىض إليه. 
يف الثامان من أبريل الجااري نرشت وكالة 
رويارتز تقرياراً خاّصااً يسالط الضاوء عىل 
االمرباطورياة املالياة التاي أقامهاا تإظيام 
القاعدة انرلابي يف املكال عاصمة حرضموت، 
مساتفيداً من الُدااْدَوان السدوعي األمريكي 

عىل اليََمن.
وتحت عإاوان “القاعدة تخاُرُج من حرب 
اليََمان.. أقاوى وأغإاى” أوضاح التقرياَر أَن 
تإظيام القاعدة بسايطرته عاىل حرضموت 
بات يحكم عويلة عىل مرأى ومسامع الجميع 
وبمخزوناات مالياة تقدر بإحاو 100 مليون 
عوالر إااءت من نهل وعائاع بإكية وعائدات 

إعارة ثالث أكرب موانئ البالع”.
واساتطاع التإظيام أَن يضاعف قوته أكثر 
مان أي وقت ماىض، حيث يقاول التقرير إن 
الُداااْدَوان السادوعي الذي تدعماه الواليات 
املتحادة “سااعد تإظيام القاعادة يف إزيرة 
الدارب عىل أن يصبح أقاوى من أي وقت مإذ 
ظهوره أول مرة مإذ ما يقرب من 20 عاماً«. 
بإااًء عاىل ذلك يتضاح أَن أمرياكا تواصل 
سياساتها يف تحريك ورقة انرلاب وتمكيإها 
يف خطاوة تسابل وظيفة أمرياكا يف محاربة 
انرلاب وما حدث باليََمن ال يختلف عما تم يف 

ليبيا والدراق وسوريا.
الطريقُة التي سايطر بهاا تإظيم القاعدة 
عاىل حرضموت كربى محاإظاات اليََمن بدد 
أسابوع من الُداااْدَوان عون التدرض له من 
قبل تحالف الُداااْدَوان ومن ورائه أمريكا ثم 
تمكيإاه مان التوساع يف ابل وشابوة ولحج 
وعدن كلها وضدت صورًة واضحًة للمراقبل 
الذيان رأوا أَن االحجا8َ األمريكي عن مجابهة 
التوساع انرلاباي يف اليََمن إااء بهدف خلل 
حالاة تواإد عىل مسااحات كبارية يف اليََمن 
تصبح مربراً النطالق عمل عساكري أمريكي 
للقاوات األمريكياة باسام  يتطلال تواإاداً 

محارباة القاعادة، ورغام انهاا مقارباة تم 
التحادث عإها باكاراً إال أن الطلال انَماَراتي 
املزعاو8 وضاع خاتماًة أكادت ُكّل القراءات 
التي تقول: إن توساع القاعدة إاء بمخطط 
سادوعي أمريكي ُكتل لاه أن يإتهي باحتالل 

أمريكي للجإوب. 
وشاهدت األياا8ُ القليلاُة املاضياُة خطوًة 
أمريكية يف إطار التمهيد الحتالل إإوب اليََمن 
والسايطرة عىل املوانئ ومضيل بااب املإدب 
بإفِس الذريدة مجدعاً املتمثلة بمواإهة خطر 
القاعدة عرب مإاورات بحرية قاعتها واشإطن 

بمشاركة ثالثل عولة. 
إفي التاساع من إبريل الجاري أإرت 30 
عولة تقوُعلا البحرياة األمريكية مإاورات يف 
ميااه الرشق األوساط زعمت واشاإطن أنها 
ستساعد يف حماية املمرات البحرية من خطر 

الجماعات انرلابية.
املإاورات التي إاءت تحت اسام »التدريل 
الداملاي املضااع لأللغاا8« والتاي أقيمات يف 
البحريان التاي يتمركز يف ميالها األساطول 
كيفال  عإهاا  يقاوُل  الخاماس  األمريكاي 
عونجان، قائد القوات البحرية التابدة للقياعة 
املركزياة األمريكياة إنهاا »تساتهدف مإاع 
املتشادعين من إحاداث أي تدطيال للمالحة، 
حيث علمات القيااعة الدساكرية األمريكية 

»برغبتهم يف عرقلة املمرات التجارية«.
الارشق  املإطقاَة  أن  عونجاان  وأضااف 
أوساطية »توإر إرصة تدريال قوية ملختلف 
الدول يف إمياع أنحاء الدالم نظاراً لوإوع 3 
مان أصل 6 مضائال بحرية رئيساية« إيها، 
وذلاك يف إشاارة إىل ُكلٍّ مان قإااة الساويس 

ومضيل باب املإدب ومضيل لرمز. 
تلاك  بمشااركة  أمرياكا  انهات  أن  وماا 
الادول، املإااورة املذكاورة خرإات انَماَرات 
بطلال املسااندة األمريكية يف إإاوب اليََمن 
تحت عإوان عاعش والقاعادة، ولإا تتطابل 
الخطاوات األمريكياة وتتسال مع سياَساة 
أمرياكا يف إماع األخطاار وتهويلهاا بداد 
صإاعتهاا وإبرازلاا عاىل املساتوى الداملاي 

لتصبَح قضيًة بإفس الحجم واملستوى عاملياً 
بماا يجاري تدويِل الحارب يف اليََمان وإيجاع 
موضاع قاَد8ٍ أمريكية يف مضيل بااب املإدب 
اَع القاعدة  وموانائ اليََمن ُخُصاوصاً أن توسُّ
وعاعاش يف اليََمان اساتمرَّ عاىل مادى عاا8 
بالتزاُمان مع الُدااْدَوان السادوعي األمريكي 
عاىل اليََمن الاذي ظل يلدال عوَر املتفرج عىل 
تحارُّكات الدإاارص انرلابياة، نالياَك عان 
انخراط مسالحي القاعدة وعاعش يف صفوف 

مرتزقة الُدااْدَوان.  

• اإلَمارَات تخُرُج عن النص 
السعودي وشماعة الشرعية 

مإاذُ عخاول القاوات الغازياة إىل الجإوب 
ظهار تباين يف املرشوع السادوعي عن نظريه 
انَماَراتي، لذا التباين قسم مدسكر الفصائل 
املوالياة للُداااْدَوان إىل مواٍل للريااض ومواٍل 
ألباو ظبي وأوصل إىل مفرتق طرق عرّبت عإه 
الخالإاات القائمة بل املوالل واملرشوع الذي 

يرتبط به ُكّل إريل. 
وشادرت انَماَرات أنهاا الخارس يف املدركة 
ماع املرشوع السادوعي الذي ساّلط القاعدة 
وعاعش الستهداف املوالل ألبو ظبي، ومؤخراً 
التخلص من رإلها األول املتمثل بخالد بحاح، 
ولو ما قاع انَماَراتيل للخروج عن الإصوص 

والديباإات الشكلية لتحالف الُدااْدَوان. 
وتمثل لذا الخروج يف أن انَماَرات تجاوزت 
وإوعلاا ضمان تحالف تقاوعه السادوعية، 
وقامت بمطالبة أمريكا باملساندة الدسكرية 
بمدازٍل عان ذلك التحالاف، وأيضااً تجاوزت 
شاّماعة الرشعياة وأن الدمليات الدساكرية 
باليََمن محصورٌة بحدوع ما تطلبه »الرشعية« 

وما تقرره. 
حالاُة الطاالق غاري املدلن بل السادوعية 
وانَمااَرات امتادت لتصاَل إىل ماأرب، حياث 
تشاري مدلوماات أن الثانية ساحبت مدداتها 
الدساكرية مان مدساكرات املرتزقاة لإاك، 
ولو ما عإع األوىل لالتفاق مع األرعن لتغطية 

الفراغ الذي تركه انَماَراتيون لإاك. 
وتساتمر إصاول املواإهاة املرسحية بل 
انَمااَرات والسادوعية، وإيماا تقدمت األوىل 
خطوة باتجاه أمريكا ملسااندتها، إيما يقول 
عإه املسؤولون األمريكيون إنها »تجّهز لشن 
حملاة عىل تإظيم القاعادة يف إزيرة الدرب« 
انعالء  »رإضاوا  رويارتز  وبحسال  لكإهام 

بتفاصيل«. 
لذه الخطوُة مان قبل انَماَرات قوبلت برعٍّ 
سادوعي بانعاالن عن سايطرة ماا وصفته 
وساائُل إعالمية »قوات حكومية« عىل مديإة 
الحوطة بمحاإظة لحج، وزعمت أَن السيطرة 
إاءت بدد مدركٍة مع مسالحي القاعدة غري 
أن مصااعَر إإوبياة أكادت أن املدركة كانت 
عبارًة عن عمليِة استال8 وتسليم وتباعل أعوار 
بإفاس الطريقاة التي سايطر بها مسالحو 

القاعدة عىل املديإة عون قتال. 
ورأت قياعاٌت إإوبياٌة أن انعالَن عن َطْرِع 
القاعادة من مديإاة الحوطة يأتي يف ساياِق 
مواإهة انَماَرات والزعِم بانحسار القاعدة يف 
الجإوب وإسقاط الحاإة إىل عملية عسكرية 

إَماَراتية ملواإهة التإظيم انرلابي.

مناورات اأمريكية ت�صتهدف باب املندب والإَماَرات تطلب تدخاًل ع�صكرياً 

تحركات أمريكية الحتالل جنوب الَيَمن عسكريًا
كيفين دونجان، قائد القوات البحرية 
التابعة للقيادة المركزية األمريكية

شهدت األياُم القليلُة الماضيُة من شهر أبريل الجاري حدثين خطيرين 
جرى التخطيط لهما بعنايٍة فائقٍة تمهيدًا للتدخل األمريكي عسكريًا في 
جنوب الَيَمن بشكل يفوق دوره في دعم تحالف الُعــْدَوان، وهو ما جعل 

من خطر االحتالل األمريكي للَيَمن أقرَب من أي وقت جرى فيه التحذيُر 
من ذلك. وتمثل الحدثان بالمناورة البحرية التي قادتها أمريكا بمشاركة 
30 دولة في البحرين؛ بهدف ما ُوِصَف بحماية الممرات البحرية من خطر 

القاعدة وداعش وحماية المالحة الدولية في باب المندب والسويس 
ومضيق هرمز. أما الحدُث اآلخر فكان طلب اإلَماَرات للمساندة العسكرية 

األمريكية لمواجهة القاعدة في جنوب الَيَمن. 
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اأَلسريان إبراهيم ونجم الدين املحاقري يرويان لـ »صدى 
املسرية« مأساتهما يف زنازين مملكة قرن الشيطان

 الغزاة حاصرونا بعشر دبابات ابرامز و15 مدرعة لمدة 5 َأيَّـام وشيخ قَبلي باعنا للسعودية بـ 600 ألف ريال سعودي على ُكّل فرد
 نقلونا من صافر ِإَلى معسكر شرورة بباصات كبيرة لمدة 11 ساعة ونحن مكبلو األيدي بدون ماء وال طعام

 أحد اأَلْسـَرى أجبره الغزاة على تحديد منزله من خالل شاشة كبيرة وبعد أسبوع أخبروه أنهم قصفوا أسرته فأصيب بحالة نفسية

تقرير

  - همام الحمزي:
وقاع إبَْراِليْام املحاقاري وشاقيُقه نجم 
الديان املحاقريان أَساريَين يف قضباة إياش 
الدادو السادوعي.. ولإااك يف زنازيان الددو 
القاى صإوإااً شاتًى مان الداذاب واملداملة 

الالإنسانية، . يرسعانها يف لذا التقرير.
الشاقيقان يدانياان مان مارض الكباد، 
يقوالن إنهما تدرضا لألرس يف محاإظة مأرب 
وتم بيدهما من قبل َمَشايخ مأرب للسدوعية 
إىَِل أن قبدا يف ساجون آل سادوع، األَْمار الذي 
أثار اساتغراب واساتحقار ُكّل يمإاي ُحر، إذ 
كيف لشايخ قبيلة يإتمي إىَِل أصال الحضارة 
مأرب يخون أبإاَء وطإاه ويبيدهم إىَِل مملكة 

البغي.
ويرسع الشقيقان قصة أرسلما بالقول:

»كإا مرابطال يف مإطقة الازور إانقطع 
عليإا املادع من ماواع غذائية وذخارية؛ وذلك 
بسابل القصف والتمشيط بطائرات األباتيش 
للُداْدَوان السادوعي األَمريكي، وكان الرضب 
عليإاا عإيفااً إاداً، والحماد لله لام يصيبإا 
مكروه، وأَْكثَر إروح إرحانا بسبل مخلفات 
األباتايش )املدابار الفارغاة(، حياث كانات 
تتسااقط عليإا مثل املطر، إصمدنا بقوة الله 
وتم حصارنا بحوايل 10 عبابات )ابرامز( و15 
مدرعة إَمااَراتية، واستمر الحصار 5 أَيَّاا8 ثم 
انساحبإا إىَِل إوار مدساكر كوإل، وكان ذلك 
بداد املغرب إتقدموا إليإا من ُكّل الجهات إلم 
نساتِطع املقاومة بسابل نفااع الذخرية وتم 

أرسنا يف تأريخ 82015/10/10.
ووّإهت تهماً كثرية ألبإاء املحاقري، وأول 
كلماة قالها املرتزقاة: أَنْتُاْم رواإض مجوس 
تقاتلون مع إيران. ثم عالدونا بدهد الله أنهم 

لن يسلمونا لإلَمااَراتيل أَْو للسدوعية.
 ويواصاالن الحدياث قائلال: »تام نقلإاا 
إىَِل املبإاى الحكومي ملدة ثالثاة أَيَّاا8 وبددلا 
نقلونا إىَِل صاإر، َويف لحظة نزولإا من سيارة 
الإقل الكبرية كان عدعنا حوايل 0ل أَسارياً من 
مواقَع مختلفة، اندلشاإا من ما رأيإا، كانت 
الدبابات واملدرعات حولإا بشاكل عائري رغم 
أنإا مكبلو األيادي إىَِل الخلف، رأيإا أَيْضاً امرأة 
ورإاالً إَمااَراتياً نازال من مدرعاة مداً، مما 
يدل عاىل ممارساة الفواحش والديااذ بالله، 
وتم بيُدإاا لإاك باا600 ألف ريال سادوعي 
عاىل ُكّل إرع، أما املداملة إكانت قاسايًة إداً 
حتاى كدناا نفقد الوعاي من شادة الدطش، 
إقال أحاد األَْسااَرى لجإادي »نشاتي ماء« 
احإاا عاااطشال، إماا كان مان انَمااَراتي 
األَساري مإبطحااً عاىل األَْرض  أن وضاع  أال 
وقاا8 بالتبول عىل وإهه وقاال له »إرشب يا 
مجاويس يا راإايض«، ثم نقلونا إىَِل مدساكر 
رشورة بباصاات كبرية ملدة 11سااعة ونحن 
مكبلاو األيدي مع تغطية أعيإإا بدون ماء وال 
طدا8، وبدد ثالثة أَيَّاا8 من وصولإا مدساكر 
رشورة نقلوناا بالطائارة إىَِل قاعادة خميس 
مشايط الجوية وإيها قاعادة )إبل الصخر( 
ولاي قاعادة أَمريكياة لصوارياخ مان نوع 
»كروز«، واساتمر تحليقإاا بالطائرة لحوايل 
أَْربَع سااعات وكاناوا يولمونإا أن املسااإة 

بديدة.

تعذيٌب متوحٌش ومتنوع 
أماا املداملاة يف ساجن آل سادوع إريويها 
الشاقيقان بالقاول: »كانات مداملتهام لإا يف 
أول أسابوع مداملة إيدة وبدد األسبوع األول 
ائيْليل ولكن بلُغة  أحسسإا كأنإا بل أيدي إرْسَ
عربية، كان لإاك تدذيل بالكهرباء، وبالرضب 
بالُديص القوية، واألسالك الكهربائية، وتدذيل 

نفاي حيث كانوا بداض األَيَّااا8 يقولونا لإا: 
بكرة »إعدا8«، ولكإإي أقول لهم: » َوالَ تَْحَسبَنَّ 
الَِّذيَن ُقِتلُواْ يِف َساِبيِل الّلِه أَْمَواتااً بَْل أَْحيَاء ِعإَد 
َربِِّهاْم يُْرَزُقاوَن«، وبدد كال8 اللاه كان الجإدي 
يرضبإي باكل قوته إىَِل أن يتدال، ويف مرة من 
املرات اساتخد8 شاخصاً اعتقد أنه بإغاايل أَْو 
لإدي اساتخدموه لرضبي، ولكان لذا »عامل 
الإظاإة« قلبه رحيم إلم يساتِطع رضبي أَْكثَر 
مان رضبتل إقا8 الجإدي السادوعي بوضده 

بجانبي ورضبه مدي«.
يقاول  لهماا  املقاد8َّ  للطداا8  وبالإسابة 
املحاقري: »نحمد الله عىل الإدمة ونشكره عىل 
إضائله، وإبة الصباح واملساء عبارة عن واحد 
رغياف وحبة إبن مثلث مع طاحونية وبدض 
األحياان حبة زيتون، أما الغداء كان عبارة عن 
صحان صغاري أرز وصحن مشاّكل خرضوات 
ولام نكان نأكل املّشاكل كإاا ناأكل الخبز مع 
قارورة ماء سادة 330مال يدإي بحجم قلص 
شاالي وبدض األَيَّاا8 نأكل الرز بجانل الخبز 
ويف ُكّل إمداة حبتال إىَِل ثالث حباات عإل أَْو 
واحاد موز لكل أَْربَدة أَْشاَخااص، حصل مدإا 
موقف مضحك ومبٍك يف نفس الوقت، كان مدإا 
مجالاد من أبإاء بإي حشايش وَلِذِه املإطقة 
مشاهورة بزراعاة الدإل إاكان يأخاذ الحبة 
الدإل وعيإاه تدماع ويضحك ويقول: يف البالع 
كإت بداد الغداء أكل عإقاعي عإل نصف كيلو 

لوحدي«.

زنزاناة  يف  املحاقاري  الديان  نجام  ُوضاع 
انفراعية ويقاول عن لذا الوضاع: »أوالً لإاك 
إارق بال زنزانة وساجن انفاراعي، الساجن 
االنفراعي لاو عبارة عن غرإة كأنها صإدوق، 
ارتفاع وطاول وعرض مرت واحاد إقط ال نو8 
َوال تساتطيع رإع يديك، حتى قضااء الحاإة 
تقضيها يف مكاناك، أما الزنزانة لي عبارة عن 

غرإة صغرية إيها رسير ومرحاض مشرتك«.
اللاه  نحماد  »الطداا8  القاول:  ويواصال 
وكاناوا  بالكباد  مريضااً  كإات  ونشاكره، 
يتظالرون بحسان الإية تجالي ويتداطفون 
نحاوي، وكانت وإبتاي الصبااح والليل نفس 
وإبتي الدإابر األُْخااَرى، لكن الغداء يف البداية 
عبارة عن كبساة َوواحد رغياف إكإت أرإض 
الكبساة واكتفي بالخبز واملااء وبدد إرتة كان 
الغداء بروسات وواحاد رغيف، أَيْضااً رإضت 
الربوسات واكتفيت بالخبز واملاء، إكإت أشدر 
بالخماول وتراخاي الجسام حتاى وصلات إىَِل 
عرإة عاد8 القدرة عاىل تحرياك أصابع يدي، 
ومان عون قصاد مإاي ضغطات عىل قاارورة 
املااء ولي مغلقة إالحظات أن املاء يخرج من 
الجإل وقمت بالدلس عليها وكان يخرج أَْكثَر 
إأيقإت أنهم وضدوا ماعة ال أعلم ما لي يف املاء 
بواسطة حقإة، وعإدما كإت أخرج إىَِل الحما8 
كإت اخبئ قارورة إارغاة واقو8 بتدبئتها من 

مياه الحما8 وأعوع إىَِل الزنزانة«. 
ويضيف املحاقري قائالً: »طبداً كان مريض 
يف بدايتاه وكان التدذيل قاساياً إاداً، تدذيل 
بالارضب وتدذيل آخر لو الجلاوس يف األَْرض 
عون أن يلمس ظهري الجدار وكانت الكامريات 
إذا ملسات الجادار يدخال الدساكري  تراقال 
ويرضبإاي بدإاف، والتدذيال بالاربوعة كانوا 
يشغلون املكيفات إىَِل أقىص ما يمكن من بروعة 
ويضدونإاي عىل السارياميك ملدة سااعتل أَْو 
ثالث ونصف إسمي األعىل عاري ويصبوا عيلَّ 
ماء مثلج، مما أعى ذَلك إىَِل اصابتي بمرض آخر 
»التهاب الرئة«، أَيْضاً التدذيل بالكهرباء وقبل 
أَْو بدد التدذيل بالكهرباء يصلبونإي مستقيماً 
ملدة أَْربَع إىَِل خمس ساعات، وبددلا صلل رأس 
عاىل عقل يدإي رأيس لألسافل وارإيل لألعىل، 
مما اعى لذا كله إىَِل اصابتي بالتهاب شاديد يف 
الكبد وإقر حاع يف الد8 وتم نقيل إىَِل املستشفى، 
َوخالل نقايل كإت عىل رسير االساداف وأثإاء 
إخراإاي مان الزنزاناة إىَِل سايارة االساداف 
كإت اإتح عيإي بشاكل قليل إداً وعىل أساس 
أنإاي إاقد للوعاي ورأيت شاشاة عمالقة إداً 
مقسامة إىَِل مربداات صغارية ملراقباة عإابر 

السجإاء ورأيت أَيْضاً غرإة الدمليات وأثإاء ما 
كإت يف املستشافى كان لإاك عكتوران وبيإما 
لما يساأالني عان أمرايض كان سابدة إإوع 
مسلحل بأحدث األسلحة يدورون حويل. طبداً 
لذا من رعبهم وخوإهم رغم أني مكبل األيدي 
واألرإل وبدد حوايل خمسة أَيَّاا8 من الدالج يف 
املستشافى رإدت إىَِل الساجن مع املجالدين 
اآلخرين وقضيت حوايل أَْربَدة أشهر عىل كريس 

متحرك.
اة الذين   كتل اللاه أإر املجالديان َخااصَّ
تدبوا يف مسااعدتي من غسل للمالبس وحميل 
من وإىل رسير الإاو8، وأُْخااَرى إىَِل عورة املياه 
وغريلاا من املتاعال التي كإات أخجل من أن 
أطلال مإهم طلال. لحظة لحظاة.. تذكرت.. 
أثإااء ما كإاُت يف الزنزانة بمفارعي وقبل نقيل 
إىَِل املستشافى احرضوا يل ما »يسمى« بدكتور 
ليقو8 بفحايص وبدد الفحص قال: عإدك إقر 
ع8 وإن شاء الله يسابل لك إلطة ورسطان.. 

لكذا تمإى الدكتور. 

سورة يس واألذكار كانت تغيظهم 
أماا بشاأن مدإوياتهماا يقاول املحاقري: 
»الحماُد لله والشاكُر لله، كإاا نرإع مدإويات 
أنفساإا بأنفسإا باالساتغفار والتسابيح لله 
بصوت مرتفاع وإماعي بدد ُكّل صالة وكانوا 
يشاتمونإا بقولهام: اساكت ياا مجاويس ال 
تسبح وتساتغفر بصوت مرتفع، استغفر مع 

نفساك« كيف مجويس يساتغفر ويسابح لله! 
وكإا ال نبايل بشاتمهم لإا، أما بل صالة املغرب 
والدشااء كإا نقرأ سورة ياسل بصوت مرتفع 
وإماعاي، ولاذا أَْكثَار ماا يغيظهام بجانال 
إغاظتهام عإدماا نقول لهام يف التحقيل: انتو 

ائيْل«. لستم أعداءنا، أعداؤنا لم أَمريكا وإرْسَ
وكان األَساري البطل إبَْراِليْم املحاقري أَْكثَر 
األرسى يتام التحقيل مداه يف زنازين اململكة، 
ويقول إبَْراِليْم حول لذا السابل: »أنا من أَْكثَر 
األَْشاَخااص، بدد أن يإاعوا باسامي للتحقيل 
كإات أمايش مكبال األيادي واألرإال وخلفي 
إإديان وأسالحتهم مفتوحة عاىل ظهري وأنا 
أرعع يف نفي )وإدلإا من بل أيديهم سداً ومن 
خلفهم ساداً إأغشايإالم إهام ال يبرصون(، 
كانات األسائلة تاإهاة مثال ساخاإتهم، أين 
عبدامللك الحوثي؟ أين مخازن السالح؟ كم مدة 

تواإدك وقتالك مع الرواإض؟.
ويف إلسة من إلسات التحقيل قال يل: أين 
عيل صالح؟ قلت له: اإتح التلفزيون وعتشوإه 

قدامك، إغضل مإي وعذبإي بالكهرباء. 
وساألإي ساؤال حقري يف إلساه أُْخااَرى، 

قال: عإدكم زواج املتدة؟
َهاتُُكْم  إقلت له: قال تداىل )ُحرَِّمْت َعَليُْكْم أُمَّ

اتُُكْم َوَخااَلتُُكْم(. َوبَإَاتُُكْم َوأََخَواتُُكْم َوَعمَّ
وساألإي أيضاً: ما لو عيإك!!!!!؟ لم يقل ما 

لو مذلبك!
وكإات أتمإاى أن يساألإي عن عبدرباه أَْو 
رشعية حتى يكونوا صاعقل مع أنفساهم ولو 

ملرة واحدة.
وأنقال لك حاعثة مؤملاة حصلت ملجالد من 
أبإااء عار الرشيف »أعانه الله وشااإاه«، أثإاء 
التحقيال مده والتدذيال بالكهربااء يف نفس 
الوقات كان أماماه شاشاة كبرية إاداً وإيها 
خريطاة صإدااء مثال خريطة املارور وكانت 
واضحاه إاداً إاداً وبداد أن حادعوا قريتهم 
ساألوه: أين بيتكام؟ وتحت التدذيال الذي لم 
يتحملاه اعرتف وحدع لهم البيات، وبدد حوايل 
أسابوع أتاى ضابط سادوعي وقال لاه: أمس 
قصفإاا بيتكم!!! إكانت صدماة كارثية عليإا 
إميدااً وإّن إإاون ذاك البطال وكان يرصخ 
ويكارر بأعاىل صوته: وعإات بألايل.. وعإت 
بألايل، ويف الياو8 اآلخر أصيال بمرض نفي 

»حسبإا الله وندم الوكيل«
ويواصال املحاقاري: »ومن شادة القساوة 
واملدانااة الصدباة يف الساجن كتباُت أبيااٍت 

متواضدًة، قلت إيها:
يا سالمي صَدر من عاخل الدإرب

 واعلإولا حرايل َإو واال بَر
بايجي يو8 نخرج ونتحرر

 ندحر الكفر والطاغوت واملإكر
سيدي ال تبايل من مواقفإا

 إععي الله يف الجبهات يإرصنا
بانسوي متارس من إماإمإا

 ونخوض املدارك وانت قايدنا
وقبال انإاراج عإهما قال املحاقاري: »قبل 
إك أرسناا وكإا تحات أيديهم أتى مساؤول يف 
إيشاهم وقال لإا: اعذرونا ياا إماعة عىل أي 
تقصري أَْو أخطاء مورست يف حقكم وأتمإى أن 
ال تحقدوا عليإا، إإحن إخوة ولذه ُسإَّة الحرب 

األرَس والسجن ويذلل إيها األبرياء... إَلخ.
وقلإاا لاه بصوت واحد حسال ماا اتفقإا: 
اللهام إنا نتوالك ونتوىّل رساولك ونتاوىّل انما8 
عايل وإاطماة الزلاراء والحسان والحسال 
ومن أمرتإا بتوّليهم سايدي وماوالي عبدامللك 

بدرالدين الحوثي.
الله أكرب

املوت ألَمريكا
ائيْل املوت نرْسَ

اللدإة عىل اليهوع
الإرص لإلسال8. 

االسير نجم الدين المحاقرياالسير ابراهيم المحاقري
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حمافظ �صنعاء: من اأ�صالف واأعراف القبائل اأن العا�صمة هي هجرة كل اأبناء الوطن وحمايتها م�صوؤولية اجلميع

 قبائل صنعاء تعلن تهجري وحماية العاصمة 
وتؤكد: صنعاء أبعد على العدو من عني الشمس

عن القبيلة الـَيـَمـنية.. دورها التأريخي وُمستقبلها الوطني 

  - خاص:
إحياًء لكإوز أعاراف القبيلة ومباعئهاا املتمثلة يف 
مواإهاة َمن يحااوُل البغاي والددوان عاىل وطإهم، 
الثوابات والقيام عقادت قبائاُل  لحماياة  وتجدياداً 
مديريااُت ومراإل وطوق صإداء، أمس األحد، مؤتمر 
تهجري وحماية الداصمة صإدااء وتحصيإها من كل 

الغزاة.
وأّكدت القبائُل من خالل املؤتمر الذي ُعقد يف ملدل 
الشاهيد الظرايف، تدشاَل التوقيع عىل قاعدة التهجري 
بحمايِة املديإة والتداعي عإاد املوإل ضدَّ َمن اعتدى 
أو بغاى أو ابتغاى ظلمااً، مؤكادة أن مؤتمار تهجري 
صإداء رساالٌة إىل قوى الغازو ومرتزقته بأن صإداَء 
محاطة برإالها األشاداء، وأن ماا يتولمه الددو من 
ُقدرة الدخول إىل الداصمة أبدُد عليه من عل الشمس. 
وأشاارت القبائال إىل أن ما إااء يف وثيقة الرشف 
يف  والتكاإال  التالُحام  وتدزياز  والتهجاري،  القبلياة 
مواإهة الغزاة واملدتدين يدد تجسيداً للمايض الدريِل 
للقبيلاة اليمإياة، وأن رلاَن الددو عاىل تفكيك َصفِّ 

القبيلة أو إغرائها باألموال والسالح رلاٌن خارس. 
ويف اإتتااِح املؤتمر ألقى محاإُظ محاإظة صإداء 
الشايخ حإال قطيإة، كلماًة ععا إيها أبإاَء الشادِل 
اليمإاي إىل اساتلها8 القيام واملبااعئ الدظيماة التي 
تضّمإتهاا أساالُف وأعاراُف القبلية التي ساار عليها 
اآلبااء واألإداع ساَلفاً عن سالف، واملتمثلاة بوإوب 
الإفاري الداا8 للاذوع والدإااع عان األرض والِدارض 

والداصماة التي تمثال رمزاً مهماً للقيام التي يفتخر 
بها اليمإيون.

وقال قطيإة: إنَّ من ألّم األسالف واألعراف والقيم 
التي ورثإالا عن أساالإإا أن الداصمة لي ِلجرُة كل 
أبإااء الوطن، ومسائولية أمإها وحمايتهاا تقع عىل 
عاتال كل إارع من أبإااء القبائل األحارار، وباألخص 

القبائل املحيطة بها.
واعتارب أيَّ تهااون يف حماية الداصماة والحفاظ 
عاىل أمإهاا واساتقرارلا عااراً يلحال بالجميع عرب 
األإياال.. مؤكداً ألميَة الدور املإاط بالقبائل املحيطة 
بالداصمة، يف القيا8 بمسائوليتهم وواإبهم الوطإي 
والديإي يف حماية الداصمة وترسيخ األمن واالستقرار 

إيها مهما كانت التضحيات واملؤامرات.
مان إانباه، أكََّد رئياُس التالُحاِم الشادبيِّ القبيل 
ضيف اللاه رّساا8 أن القبيلَة اليمإيَة كانت وساتظلُّ 
ااَء التي تتحطم  تأباى الضيَم وتشاكل الصخرَة الصمَّ
عليها كل أطمااع الغزاة واملدتدين.. الإتاً إىل أن وثيقَة 
الارشف القبلية ساتظلُّ رأَس حربٍة يف نحاِر ُكلِّ مدتٍد 

وعميٍل وخائٍن لوطإه وشدبه.
ويُدتارَبُ التهجاريُ بالُدارف القبايل إعاالَن القبائل 
تكاتَُفهاا ولجرتها مان كل األماكن ملحارباة البغي، 
ويأتاي مؤتماُر التهجري إحيااًء لهذا الُدرف، ال سايما 
افِّ القبيل ومحاوالت  بدد مرالإة الددو عىل شال الصَّ
الدإع بدميله عيل محسن األحمر وبدِض الشخصيات 
القبَلياة املتإكارة للقيم واملبااعئ الوطإياة والقبَلية؛ 
للمزايادِة عاىل مواقاِف القبيلاة، والزعام باأن لاذه 

الشخصياِت ستستطيُع خلخلَة الصفِّ القبيَل.

  - أنس القاضي 
ر  التطاوُّ أشاكاِل  أحاااااُد  القبيلاُة 
االإتماعاي للجماعات اننَْسااانية، وما 
ال يُدِرُكاُه كثريون أنَّ ُكّل الادوَل املتمدنَة 
بإتها القبائُل يف السريورة التأريخية لتلك 
الادول، ولم تبزغ املَدنية إجأًة من خارج 
التأرياخ واملجتماع بهاد8 القبيلاة، بال 
تراكم اننتاج والتإمية؛ إليسات القبيلة 
رشاً يف تشكيلتها االإتماعية كما إلسَف 
وشاتم أنصاف املثقفل وُععاة الحداثة! 
تظهار الياو8َ القبيلاة الايَاَماإية بدور 
وطإاي متقد8 ولاا8 يف الحيااة الدامة، 
بمشاركتها يف الثورة واملقاومة، وقتالها 
عإاعااً وإوعيااً عان الدولاة والشادل، 
وكان الهجاو8 الإخباوي عاىل القبيلاة 
الايَاَماإياة واملطالبة بهدمهاا وإباعتها 
يف واقاع عد8 وإاوع نمط حيااة مديإي 
يمإي متماساك قائام عىل اننتااج كان 
تمزيقاً لوحدة املجتمع الايَاَماإي بدد أن 
مزقت السلطة السابقة الوحدة الوطإية 
القبيلاة كان  الهجاو8 عاىل  ولويتهاا، 
نشاطاً تدمريياً استدمارياً بقصد أَْو عون 
قصاد، تبّدى الياو8 واقده، حياث أظهر 
الُداْدَوان بأن قشاور البإاى االإتماعية 
املدنية االساتهالكية الهزيلاة امُلفككة يف 
عادن وتدز، لي اّلتاي تقبلات الُداْدَوان 
وباتت إريساًة ساهلة لداعاش ووقدت 

إرائم الساحل والذبح والوإوع األإإبي 
يف ساحاتها، ال يف ساحات القبيلة. 

القبيلة الـَيـَمـنية بعد الثورة 
الشعبية 

اإتماعاي  ل  تحاوُّ اختماارات  بداد 
مإاذ انتفاضاة 11 إربايار 2011 تإامت 
ونضجات يف ثاورة 21 سابتمرب، تحاّول 
مساار القبيلة الايَاَماإية بإحٍو إيجابي 
كبري عما كان عليه يف نصف قرن مىض، 
بداَد عورلا التأريخي الدظيم يف مقاومة 
االستدمار الدثماني واستقالل الايَاَمان 
21 سابتمرب  كأول عولاة. إفاي ثاورة 
ل201 كانات املارة األول مإاذ ثاورة 26 
سبتمرب 1962 تقاتل القبيلة الايَاَماإية 
بحس وطإي عإاعاً عن ُكّل الشادل وكل 
الوطان ال مع ُسالطة ضد ُسالطة ومع 
شايخ وإقطاعاي ضاد عولاة وإمالري 
وال )إمهورياة يف الصبااح وملكياة يف 

املساء(.
 ولاذا التحاوُل أنضجتاُه الظاروُف 
االإقاار  سالطة  ظال  يف  االإتماعياة 
ووصفاات صإادوق الإقد الادويل، الذي 
إتوحادت  الايَاَماإاي  الشادل  أنهاك 
الحاإات االقتصاعياة االإتماعية للفرع 
أَْو مقاتال  الرياِف كمازارع  القبيايل يف 
مع حاإاات الدامل والُجإادي والطالل 
واملوظف البسايط والداطل عن الدمل يف 

املديإة، استطاعت قياعة الثورة الشدبية 
َإْهاااَم لاذه املدطياات واساتإهض يف 
ومزاإهاا  ونخوتهاا  حميتهاا  القبيلاة 
الدساكري بشاكل ثوري تقدُّمي لتقاتَل 
مع الشدل يف الثورة ومقاَومة الُداْدَوان 
تسقط إمرباطوريات بيت األحمر ووكالء 
الريااض وتصاّد زحوف الغازو وتقتحم 

مواقع الددو خلف الحدوع.
 وبهاذه املشااركة الثورياة الدملياة 
تغرّيت نظرة القبيلة لإفسها وللمجتمع 
مان موقدها وعورلاا الوطإاي الجديد، 
وتطّهرت القبيلة من ممارساات شااذة 
ساابقة كانت تساتهدف قيمها وتشّوُه 
التقطاع والإهال  صورتهاا، ممثلاة يف 
واالختطاف والثأر ولي شوائل املصلحة 
ااة واألنانية الفرعياة التي َطَغت  الَخاصَّ
عاىل املجتمع الايَاَماإي يف ظلِّ السالطة 
االستبداعية السابقة التي أإقرت الإاس 
يف الرياف واملديإاة وساحقت آعميتهام 
إارع  وكل  شادبي  قطااع  ُكلُّ  ليبحاَث 
مان املجتماع عان خالِصه الفارعي من 
نَارِي الواقاع املتوحاش، ال عان الخالص 

املجتمدي الدا8.

القبيلة يف مواجهة الُعـْدَوان، 
وتثوير قيمها األصيلة 

للقبيلاة قياٌم َقبَلياة أصيلة تسامو 
الَقبايل  املصاافِّ  مان  وترتفاُع  الياو8َ 

الداا8،  الوطإاي  املصااف  إىَل  الخااص 
وبداد أن كانات بداض القبائال تُجإَّاُد 
باملاال لتقاتل ماع لاذا أَْو ذاك، القبيلة 
الايَاَماإياة الياو8 تقد8 ِخارية رإالها 
وتتبدهم بقواإل املال والغذاء والساالح 
ليقاتلوا يف الجبهات الوطإية عىل امتداع 

الجمهورية. 
األصيلاة  القبيلاة  الاروح  لاذه 
ُإاازٌء أصيٌل مان تكويإهاا االإتماعي 
االقتصااعي، إالقبائاُل عاىل مساتوى 
البرشية بشاكل عا8 كشاكل اإتماعي 
أقاَرب مإهاا يف حياتهاا االقتصاعية إىَل 
الشكل امُلَشااِعي وامللكية الجماعية من 
اة، ولذا ماا كانت عليه  امُللكياة الَخاصَّ
يف حياتها القائمة عاىل الصيد والزراعة 
والغازو، ورغم اختالف نماط اننتاج يف 
لاذا الدرص الرأسامايل وظهاور امللكية 
ااة واندازال الفارع القبيايل عن  الَخاصَّ
قبيلتاه للدمال الفارعي، إالَّ أن القبيلاة 
الايَاَماإياة ماا زالات تحتفاظ بالقيم 
األصيلاة التي تدكاس تكويإهاا األول، 
والقبييل متمساٌك بقبليتاه رغم تحّرره 
االقتصااعي إجإد الكر8 والجوع ووحدة 
الجماعة يف عإاعها عن الفرع إيها وعن 
سااحتها ماا زاَل قائمااً حتاى اليو8 يف 
املدن أَْو يف األرياف، واليو8 يأخذ أسامى 
تجلياتاه ويتطّور لتداإاع القبيلة ليس 
إقاط عن ابإها يف وإاه القبيلة األخرى 
بال عن ابن الايَاَماان يف مواإهة الددو 

مرتزقته، إكل يمإي لَو ابن قبيلة وإل 
عن بقياة القبائل الدإااع عإه، ولم تدد 
تداإع القبيلة عن سااحاتها الُجغراإية 
يف مواَإهة سلطة الدولة أَْو قبيلة أخرى 
بشدور أناني، بل تإاضل وتجالد بحس 
وطإي ومسائولية إيمانية عن الساحة 
الغازو  مواإهاة  يف  ككل  الايَاَماإياة 
واالحتاالل األإإبي والداعايش، وأصبح 
الثأر ال ثأراً عاخلياً ُممزقاً، بل ثأر القبيلة 
الُدااْدَوان وعول  الايَاَماإياة ماع عول 

الغزو واالستدمار الداملي.

ميثاق الشَرف القَبلي.. قفزة 
نوعية يف الوعي السياسي 

واملسئولية االجتماعية 
مان قبال الثاورة الشادبية لام تكن 
وال  سياسايًة  بيانااٍت  تصادر  القبائال 
ترإاع الإتاات ثورية وال تإظام وقفات 
احتجاإياة سالمية أَْو مسالحة، وتداد 
لذه املمارساات وغريلا من املمارسات 
التزمات بهاا خاالل  التاي  الحضارياة 
مراحل الثورة الشادبية وبدد انتصارلا، 
السايايس  الوعاي  يف  نوعياة  قفازة 
إااء  خالصتهاا  الايَاَماإياة،  للقبيلاة 
يف ميثااق الارشف القبايل، لاذا امليثاق 
القبايل بطابداه الوطإاي الاذي يرتكاز 
عاىل تجاوز الخالإاات بال القبائل من 
ثاأرات وغريلاا وعاىل وحادة القبيلاة 

الُدااْدَوان  مواإهاة  يف  الايَاَماإياة 
السادوعي وحماية سااحتها  األمريكي 
والوطن مان الغازو وتدزياز الجبهات، 
وعد8 قبول عاوعة رموز الدماالء الذين 
أباحاوا الد8 الايَاَماإاي يف الرياض ونبذ 
الُدااْدَوان  ناارَص  القبيلاة  يف  إارع  ُكّل 
وقتل مداه، وإقامة الدقوباة القانونية 
املرتكازات  لاذه  ُكلُّ  علياه،  والُدرإياة 
التي توّحاده حّولها القبائاُل الايَاَماإي 
وأقامات الفدالياات والوقفات وإمدت 
التوقيدات وصاعقت عليها، قفزٌة لائلٌة 
يف الوعي الوطإي واملسئولية االإتماعية 
لم يَكان يُمكن أن تتوّحاد عليها القبائل 
قبل 10 سإوات عىل األقل، ولذه القفزة 
أحاد تمظُهارات التطاّور الكباري للوعي 
االإتماعاي للقبيلة ومساتقبل عالقتها 
الدولاة كجازء متجاناس ال ضاد  ماع 
متصاارع وكجزء من الُهوية الايَاَماإية 
مضااّعة  ااة  َخاصَّ لوياة  ال  الوطإياة، 
أَْكارَب من الدولة، ويف تماساكها ساتظل 
أحاد ألام أََسااساات تالُحام املجتماع 
الايَاَماإي يف وإِه الديمقراطية الغربية 
الجديادة وخطااب مإظماات املجتماع 
املدني التابع للدول االستدمارية القائمة 
عىل تقسايم املجتمع أقلياات لكل أقلية 
مطلل ال مجتمع لاه مطالل اقتصاعية 
اإتماعياة موحادة، ولَو خطااب يُدزز 
بخلال  املإاطقاي  الطائفاي  التقسايم 

قضية ولوية لكل إازء مان املجتماع.  
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َج عن بدايات  يف البداية اَل بُاادَّ لإا أن نتدرَّ
املؤامرة وكيف وصل الحاُل يف الايَاَمان إىَِل ما 
لو عليه اليو8، ولذلك عليإا الدوعة إىَِل مفرتق 
الطارق؛ لإارسع الوقائاع واملدطياات التاي 
أعت إىَِل إدال الايَاَماان سااحًة للرصاعات 
والتجاذباات انقليمياة والدولياة.. ويدإاع 
الشادل الايَاَماإاي إاتاورًة بالظاًة إراء 
لذه املؤامرات التي نُسجت يف أروقة الفإاعق 
والتجمدات الدولية.. ال سيما ولإاك العبون 
أََساااسايون يف لاذه املؤامارة اَل بُااادَّ من 
ذكرلم بشكل متسلسل مع تسلسل األحداث 
واملراحل من أَإال أن نصل إىَِل نتيجة يغفلها 
الكثاري من املتابدل للشاأن الايَاَماإي الذي 
يقترص البدُض مإهم عن ذكر اليشء البسيط 
ليبإاَي يف تحليلاه عان مجرياات األحداث يف 
الايَاَماان.. لتشاخيص املؤامارة التاي أعت 
إىَِل تكالال وتحالاف عويل مإقطاع الإظاري 
ضد الشادل الايَاَماإي وتُشان حرٌب ظاملة 
وغاشامة وغري ماربرة عاىل الايَاَمان أكلت 

األخرض واليابس وعمرت ُكّل يشء.. 
لإاك مرحلة ساابقة مرت بها الايَاَمان 
ولاي أََساااساية كانات من نتائجهاا لذا 
الُداااْدَوان، لذه املرحلة لاي صدوع إخوان 
الايَاَمان إىَِل سّدة الحكم واستغاللهم للثورة 
الشادبية التي انطلقات رشاراتها يف 82011 
ال سايما بدد صدوع إخوان مرص إىَِل الحكم.. 
وكان التإسيل بيإهم كبرياً يف زيارات متباعلة 
واتفاقاات رسياة وعمال حثياث لتحقيال 
مارشوع انخوان يف الايَاَمان ومرص.. وكان 
لاذا املارشوع تتبإااه تركياا وقطار، إيما 
السادوعية وانمارات يدملاون عكَس التيار، 
وكانت املخاوف من انخوان واضحة.. ولهذا 
عملاوا عىل أن يكاون لإااك عور خليجي يف 
الايَاَماان عرب املبااعرة الخليجياة من أَإل 
إبقااء الايَاَماِن كماا كان الحديقة الخلفية 

للمملكة والسيطرة عىل القرار السيايس.. 
ويف ظل لاذا كله عمل إخاوان الايَاَمان 
عاىل السايطرة عاىل السالطة والتحارك إىَِل 
أخونة الدولة وتم إقصاء الجميع.. ولذا كان 
بشاكل تدريجي وتحركوا أَيْاضاً يف مشاريع 
ترتبط بانقليم يف التآمر عىل ساوريا.. إكان 
التإسايل بل تركيا وقطر وإخوان الايَاَمان 
للدمل عىل إتح مدسكرات الدولة واستيداب 
املقاتلال وتجإيدلام ومان ثم إرساالهم إىَِل 
تركياا وبددلاا يتم التساهيُل لهام الدخول 
عارب الحادوع الساورية.. كماا أنه يف الشال 
اآلخر ومن أَإل أن ال تثار اململكة السادوعية 
عمل إخوان الايَاَمان وإإاحهم الدساكري 
عاىل اتجالال األول: التضليل عاىل اململكة 
وابتزازلا وتخويفها عارب تقارير كاذبة من 
أنصار الله؛ لضمان كسال الرضا السدوعي 
وإإي األموال.. وكانوا يولمولم بأنهم السد 
املإياع ضّد ما كان يطلقون عليه الحرب ضد 
الرواإض واملد انيراني وكانوا يتقاضون من 
اململكة ماليل الرياالت وأشادلوا حرَب عماج 

وكتاف وحوث وعمران وإب وغريلا.. 
إيماا االتجاه اآلخار: كان لإاك تحركات 
رسية من قبل انخاوان نعداع أعمال عدائية 
ضد اململكة يديرلا املجر8 عيل محسن األحمر 
والشايخ حميد األحمر، وكان له ترصيحات 
نارياة ضد اململكة آناذاك يف الوقت الذي كان 
ٌه سدوعي إماراتي لرضب مرشوع  لإاك توإُّ
انخاوان يف مرص بدد التمااس الخطر مإهم 
وتحرك خطري يف انمارات والسادوعية.. ولو 
صمد انخوان يف مرَص لفرتة طويلة لشاهدنا 
تلك األعمال الددائية من إخوان الايَاَمان ضد 

السدوعية وانمارات..
 أَيْاضااً سابل آخار لداد8 ظهاور لذه 
األعمال عىل األرض إشالهم يف إعارة الحروب 
إعارة  يف  وإشالهم  الداخال  يف  واملشااكل 
الدولاة حياث أوصلولا إىَِل انإالس؛ بسابل 

نفقاتهام الكبارية مان خزيإاة الدولة عىل 
حروبهم الدبثية لرضب الخصو8 يف الساحة 

الوقات  يف  الايَاَماإياة.. 
نفساه انخوان اتفقوا مع 
لااعي عىل إبقائه رئيسااً 
مقابال انخراطه مدهم يف 
لذه املؤامرة.. وكان يصدر 
تدييإاات  قارارات  لهام 
الدساكرية  املؤسساة  يف 
ومحاإظال  واملدنياة 
وتجإياد اآلالف والصمات 
عىل ما يدملوناه وتضليل 
املجتمع الدويل واململكة يف 
بأن  وإشدارلم  تطميإهم 
األمور تسري عىل ما يرا8.. 
لااعي  التماس  إدإدماا 

ساقوَط انخوان وضدفهم 
تركهام وأغلل البااب عليهم.. لإا الشادل 
الايَاَماإاي لم يقف متفرإاً عىل ما يحصل، 
حيث تحارك يف ثورة التصحيح الشادبية يف 
ل8201 ضد الفسااع واملفسدين وأسقطهم 
وأسقط مدهم ُكّل تلك املشاريع واملؤامرات.. 
إالثورة الشادبية يف الايَاَمان ليست امتداعاً 
ألحاد، لي ثاورة شادبية مطالبهاا محقة 
وعاعلة، وأراع الشدل الايَاَماإي من خاللها 
رسم مستقبل يمن إديد حر ومستقل وذات 
سياعة ورإض الوصاية والهيمإة الخارإية. 
نخاوان  الكباري  التخباط  وبداد  ولإاا 
الايَاَماان تحركاوا صاوب إياران وأرسالوا 
حسل األحمر يف زيارة رسية إىَِل إيران، وكان 
رسوالً رسامياً لإلخوان واستلم مبالغ مالية 
واتفال مدهم عىل برامج عمال يف الايَاَمان 
بداد أن قطدات اململكاُة تلاك املخصصاات 
بدد إساقاطها نظاا8 انخاوان يف مرص.. يف 
تلك املرحلة إيران كانت تدمل وبشاكل كبري 
من أَإال أن توحَي لألَمريكان والسادوعيل 
أنهاا موإاوعةٌ يف الايَاَماان.. وأموالهاا لم 
تتدإال عىل طرف لوحده بال لددة أطراف يف 
الايَاَمان، وكان الكثري يدقد صفقات مدها 
ويستلم أمواالً مإهم: عيل سالم البيض وعيل 
محسان األحمار ولااعي وقيااعات أحزاب 
إإوبية وشمالية، وال يساتطيع أحد نكران 
ذلك.. كما أن لاعي عقد مع انيرانيل صفقة 
أعارلا رئيُس إهاز األمن القومي األحمدي يف 
انإراج عن مدتقلل.. وأيضاً كان يطلل من 
انيرانيال بأن يكون لهام عور يف الايَاَمان، 
ولاو من إدال الوإاد الحكومي يذلال إىَِل 
إياران يطلل برتول وغاريه.. إيما كان يقد8 
تقارياَر للسافري األَمريكي والسادوعي بان 
عليه ضغوطاً من قوى الثورة لالتجاه صوب 
إياران.. إهاعي كان يلدُل لدبة قذرة وعإدما 
كشافت لذه اللدبة وحصلت قيااعة الثورة 
عىل وثائَل تثبت لذه الحقائل ععت الشادَل 
الايَاَماإاي للخاروج يف السااحات لرإاض 
مشاريع التقسايم والتجزئة والبيع والرشاء 
للايَاَماان والتآمار عاىل الثورة الشادبية.. 
حيإها قّد8 لاعي استقالتَه وتبدته الحكومة 
وتركاوا إراغااً يف السالطة، وكانات األمام 
املتحادة يف انخراج األخري للتواإل السايايس 

الايَاَماإي لسد الفراغ السيايس.. 
يف الضفاة األخارى كان لإاك تحارُّكاٌت 
للقاعادة وعاعش الساتهداف أبإاء الشادل 
بالتفجاريات  املسااإد  يف  الايَاَماإاي 
واملفّخخات.. وكان الوضع يتدقد أكثر إأكثر 
وخرج من صإداء سفارات أإإبية وخليجية 
ولااعي لرب إىَِل عدن وبادأت املؤامرة تحاك 
ضاد الايَاَماان وأعلن لااعي يف خطابه من 
عادن بأنه ساريإع الدَلم يف ماران ولذا كان 
بمثابة إعاالن الحرب.. حيإها تحرك الجيش 
واللجاان الشادبية ضد القاعادة وعاعش يف 
البيضااء ومأرب وعدن ولحج وشابوة وأبل 
وحّقل انتصارات كبرية واساتطاع أن يطّهر 
تلاك املإاطال مان رإساهم بداد أن عملوا 
وبشكل عَلإي يف تلك املإاطل من رإع أعالمهم 
السوعاء وذبحوا عدعاً من الجإوع الايَاَماإيل 

واملواطإل.. وأُريد للجإوب أن يكون سااحة 
ومإطلقاً وبيئة خصبة للمارشوع القاعدي 
بفضال  لكان  الداعايش.. 
اللاه وإضل تكاتاف أبإاء 
الشدل الايَاَماإي تم طرع 
انإرامية  الدإاارص  تلاك 
مان تلاك املإاطال وباتت 
آمإاة.. حيإها لرب لاعي 
إىَِل الرياض وأعلإت الحرب 
مان واشاإطن وُقصفات 
صإداء وباقي املحاإظات 
وعماروا  الايَاَماإياة.. 
والجامداات  املادارس 
الدساكرية  واملؤسساات 
واملدنياة والطارق وكل ما 
له عالقاة بحياة الشادل 
بكل  وقصفوا  الايَاَماإاي، 
ماا لديهم مان قاوة.. واساتأإروا الجيوَش 
واملرتزقاة ورشكات القتل وانإرا8 من بالك 
ووتر وغريلا والقاعدة وعاعش يف أن يحققوا 
أي يشء.. لكان بفضال اللاه خابات آمالهم 
وصمد الشادل الايَاَماإي إإباً إىَِل إإل مع 
الجيش واللجان الشادبية وساّطرت املالحم 
البطولية واالستبساال والتضحياة من أَإل 

لذا الوطن الغايل.. 
إاال مقارناة بال التقإيات الدساكرية 
املساتخدمة من قبال الُداااْدَوان األَمريكي 
الجياش  يمتلُكاه  ماا  وبال  السادوعي 
الايَاَماإي، إالفارق كبري من حيث التقإيات 
والطائارات واألقماار الصإاعياة وطائرات 
االساتطالع وغريلاا.. وإاوق لاذا إرضاوا 
حصاراً بحرياً وحظراً إوياً، إما تركوا خياراً 
إال واستخدموه يف لذه الحرب، لإا تجىل عور 
قيااعة الثورة الشادبية وحكمتها يف مواكبة 
األحداث وإصادار التوإيهات والتدليمات يف 
مواإهِة لذا الُدااْدَوان، إساماحة السيد / 
عبدامللاك بدرالدين الحوثي حفظاه الله مإذ 
الخطاب األول له يف بداياة الُدااْدَوان وبقية 
الخطاباات ولاو يوضاح ويؤكاد ويارشح 
ويحذر لكن عون إدوى.. لم يكن الُدااْدَوان 
يُصغي ملاا يقوله القائاد وباأن ُعااْدَوانهم 
خاارس ولان يجإاوا مان ورائاه إال الخيباة 

والخرسان.. 
ولاذا إداالً ماا حصل خاالل عاا8 من 
الُداااْدَوان، أراعولا حربااً خاطفة ورسيدة 
لكرس إراعة الشادل وثإياه عن امُليض صوب 
التحارر واالساتقالل.. وإهلاوا تأرياَخ لذا 
الشادل وحاارضه، وتجاللاوا واساتهانوا 
بقدرات الجيش الايَاَماإي واللجان الشدبية، 
يحققاوا  أن  يساتطيدون  بأنهام  وظإاوا 
ألداإهم وبشكل رسيع.. حيث تمكإت قياعة 
الثاورة الشادبية مان إعارة امللفااِت بحإكة 
وحكماة مإقطدة الإظري، وأبارزت األحداُث 
عظماَة لاذه القيااعة عىل أعىل املساتويات 
الدسكرية والسياسية وإعارة شؤون البالع يف 

ظل ُعااْدَوان وتكالل عاملي كبري.. 
صماوع  يف  باارز  عور  للقيااعة  إاكان 
الشادل الايَاَماإاي ومواإهة الُداااْدَوان، 
إالتوإيهاات والخطاباات كانات بمثاباة 
محارك لديإمو الصماوع والثباات من رؤية 
للمواإهاة والتحارك للدإاع عان الايَاَمان 

أرضاً وإنَْسااناً..
 لقد أثبت أبإاء الشادل الايَاَماإي طيلة 
عاا8 مان الُداااْدَوان أنهام مهاُد الدروباة 
وأصلهاا، ولام لم مان يحملاون لمومها 
ويرإدون رايتها، وتصدَّر الشدل الايَاَماإي 
الريااعة والقيااعة من خاالل املحاإظة عىل 
الدروباة والوقاوف ضد املارشوع األَمريكي 
الصهيوناي يف املإطقاة.. والتصادي لقاوى 
الغزو واالحتالل بإراعة لم ولن تإكرس، إكان 
الصماوع أساطورياً أذلل الدالام أما8 أعتى 
الحاروب التي لام يحصل مثلهاا يف التأريخ، 
إاااا 100 ألاف غاارة إوية كانات كفيلة 

بمسح الايَاَمان من الخارطة.
 وباساتخدا8 القاوة املفرطاة أراعوا من 

الايَاَماإيل أن يستسالموا ويرإداوا الراية 
البيضاء، إاستشاهد وإرح 26 ألف مواطن 
يمإي.. وإوق لذا إالايَاَمان صمدت وتحدت 
وقارعات وواإهات بكربيااء وبانمكاناات 
املتواضداة عون كلل أَْو ملال وعإدت إاتورة 
كبرية وبرزت بأنها حرة ومساتقلة يف القرار 
ويف املصري.. وبهذا ساتبقى يف الخارطة كما 
لاي بل أإضل من قباُل، وعليهام أن يدركوا 
أن الايَاَماان ليسات امتاداعاً ألي مرشوع.. 
ولان تقبال أن تكاوَن كذلاك إهاي صاحبة 
املرشوع والقارار بديداً عن املزايادات، إدا8 
مان الُداااْدَوان كشاف لذه الحقيقاة التي 
ظال الكثاريون يضللاون عليهاا ويلوثونها 
عاشات  املغلوطاة،  والتقاريار  باألكاذيال 

الايَاَمان حرة مستقلة.
وصال  الُداااْدَوان  مان  عاا8  وبداد 
باان  قإاعاة  إىَِل  واألَمرياكان  السادوعيون 
املربّرات قد اساتإفدت وُكشف الغطاء وباتوا 
عىل يقل أن إيران غري موإوعة يف الايَاَمان، 
ُإتح بداد ذلك باٌب للتفالماات املبارشة مع 
أنصاار الله وحصل تهدئاة ووقف إطالق نار 
وتشاكيل لجان ميدانية تتاباع وقف إطالق 
الإاار.. إالتفااُوُض ماع اململكة السادوعية 
يدترب مكساباً سياسياً للشادل الايَاَماإي، 
ولي الخطوةُ الصحيحُة لقطع الطريل عىل 
تجاار الحروب ومصايص الدماء من رغبتهم 

يف استمرار الحرب عىل الايَاَمان.
وال  وألَمرياكا  إياران  وال  السادوعية  ال 
روسايا وال غريلام كلهام الجمياع اخطأوا 
يف حسااباتهم وتقديراتهام ماع الايَاَماان 
ولذلاك السادوعية واألَمريكان قاماوا بإبراز 
عضالتهم عىل الايَاَمان وشإوا حرباً مدمرة 
إمداناً مإهم يف إرعاب اآلخرين، ولذا إدالً ما 
حصل.. حيث تابدإا أن الكثري لم يستطع أن 
يدمل شايئاً اكتفى بالترصيحاات انعالمية 
إقاط أماا مواقف لم نجاد أي موقف صاعق 
إال موقفاً واحداً لساماحة السايد الشاجاع 
حسان نرص الله حفظاه الله ولحازب الله، 
ولذلك اليو8 يدإع إاتورة وقوإه مع الشادل 
الايَاَماإاي، أما اآلخارون إكتفوا بااللتما8 
بشاؤونهم الداخلية وكأن شايئاً ال يدإيهم.. 
إإيران اكتفت باالنكفاء الداخيل واالتفاقات 
مع الغرب حول برنامجها الإووي وخفضت 
الصاوت.. والاروس عإدما ملساوا الجديَة يف 
التدخال الدساكري األَمريكي السادوعي يف 
سوريا انسحبت واكتفت باملراعإة البسيطة 
ولذا كله بسابل االندكاسات للحرب الدائرة 
عىل الايَاَمان.. إرتاإع روسايا وإيران إتح 
املجال أما8 السادوعية وأَمرياكا وحلفائهم 
كالعبال أََساااسايل يف املإطقاة.. حياث 
كان يظان البداض بأنهاا شااخت وتراإع 
عورلاا املحوري يف املإطقة، إساكوت إيران 
وانكفاؤلاا إىَِل الداخال إدال مان اململكاة 
السادوعية العبااً قوياً يف انقليام.. وخرست 
إياران عورلا املحاوري يف املإطقاة، واتضح 
تراإدهاا يف مواقفها تجاه ساوريا والدراق 
وإلساطل ولبإان.. وباتت إياران محارَصًة 
ومكبّلاة؛ بسابل سالوك سياساة االنكفاء 
والإاأي بالإفاس يف الوقات الاذي يتحارك 
اآلخرون للهيمإة عىل املإطقة.. ويف اعتقاعي 
أنه لن يسالم من مرعوعات الإريان املشاتدلة 
الإاريان  وأن لاذه  أحاد..  أي  الايَاَماان  يف 
ساتالحقهم إىَِل الداخال حتاى وإن ساكتوا 
ورإداوا أياعيهم واعخلولاا إىَِل إيبولم، إال 
يدإاي ذلك أنهام قد احرتزوا واساتطاعوا أن 

يسلموا من لذه الإار..
وللمملكاة  لألَمرياكان  نقاوُل  ولإاا 
السادوعية وإياران: كفاى متاإارًة بدمااء 
الايَاَماإاي، أقفاوا لاذه الحارب  الشادل 
الدبثية، إال يوإد يف الايَاَمان إال أللها، ولم 
من يدإدون الثمن.. ولم من يإشدون الحياة 
الكريماة والدولة الداعلة التي تكفل الحقوق 
والحرياات، إلان تكاون الايَاَماان يوماً ما 
تابدة ألحد ولان ترىض بالتبدياة والوصاية 

الخارإية مهما كان.

الساكُت عن الحق 
شيطاٌن أخرس

 عبدالسالم الوجيه

وساإواٌت  ساإواٌت  مارت 
من )صدى األماة( إىل )صدى 
املسارية( والرسق الرسق.. ال 
زالاوا بيإإا عىل نفاس الحال 
واملإاوال ال أشابع اللاه لهام 
بطإاً، أذكر أناي رسعت نكتَة 

أَيَّاا8 زمان.. خالصتها:
الظرإااء:  بداُض  ))قاال 
إْحااَدى  إبلياس عاىل  وقاف 
تالل صإدااء يتأمل قصوَرلا 
باملركبات  املليئة  وشاوارَعها 
الفارلة، وقد بدى الحزن عىل 
وإهه حتاى أعلش أتباُعه من 
املرعة والشاياطل، إساأله أحدلم عما يحزنه، إقال: أاَل ترى 
لاؤالء؟ أعلمهم إإاون االختاالس والإهل والرسقاة حتى إذَا 
عماروا الدور، وامتلكاوا املركباِت الفارلة كتباوا عليها ))لذا 

من إضل ربي((!!!
طاملا رسقوا ونهبوا وامتصوا خرياِت البالع والدباع عإدما لم 

يحاسبوا ولم يطبل قانون )من أين لك لذا؟!(.
بدضهام نهال ثاروات الباالع وخارج بمئاات املاليال من 

الدوالرات وأَْصبَح له:
قرص يف )إنجلرتا( وَمَره ** ورصيد بالدملة )الوعرة(

و)خورنل( يف السويد عمره ** و)سدير( ال إله إالَّ الله
واشرتى من )لارإرع( عطور ** ومالعل من ذلل وطيور

وابتإى يف ُكّل ُقطر قصور ** ليلمان ال إله إالَّ الله
وباا)كان( أَْصبَاح يحاوز ماكان ** وبا)روماا( طااول 

)الفاتيكان(
إل من قد قال كون إكان ** )قهرمان( ال إله إالَّ الله

والبداض اآلخر ما زال يديث إسااعاً ويإهال ويرسق تحت 
مسميات شتى، ولا نحن باسم الرشاكة تارًة، وباسم الحفاظ 
عىل وحدة الصّف تارًة أُْخااَرى، وبمربرات أُْخااَرى نرى بدض 
اللصوص والفاسادين ماا زالوا يف مإاصبهام، وبدضهم ترّقى 
إأَْصبَاح قائماً بأعمال وزير، أَْو وكيالً لاوزارة، أَْو مديراً عاماً، 
أَْو مسائوالً مالياً، أَْو قائداً عساكرياً لجيٍش راقد يف البيوت، أَْو 

متسلقاً متشدبطاً أو... أو...
لسات أعري متى تتخلص البالع ويأمن الدباع من الفاسدين 

الدابثل بمقدرات األمة!؟ 
أماا آن األوان أن نرُصَخ يف وإوه لاؤالء؟ ال يجوز بأي حال 
من األَْحااَوال أن نرى األخطاء تُرتكل إال نحاسال مرتكبيها، 
ونارى االنحراإات إإتغاىض ونتدامى ونتسارت عىل أصحابها، 
وأحياناً نختلال لهم األعذار واملربرات، ال يجوز أن نرى مواطَن 
الخلل والفساع والدبث واالساتهتار والتهاون وانلمال إإقف 

موقف املتفرج وكأن األَْماار ال يدإيإا وال يمسإا!
ال باد أن نقاول الحال وأن نحارت8 حرياة الكلماة األميإاة 
الصاعقاة، وأن نطلاَل حرياة الإقد امللتز8 املسائول، وأن ندرك 
إيداً أن إثارة أيَة قضية من قضايا انلمال والتسايل والفساع 
وطرحها للمإاقشاة تدترب وصفة عالإية ناإدة ملا نحن إيه، 
ووإااًء لدمااء الشاهداء، وأنّاات الجرحى، وعارق وتضحيات 

املجالدين.
 ال باد أن نادرك إيداً أن الساكوت عىل الفسااع والتسايل 
وانلمال والتهاون واالنحراف لو طدإٌة للثورة والثوار وخيانًة 

لتضحيات أبإاء الشدل الايَاَماإي الدظيم.
الساكوُت والتغاايض عن األخطااء واالنحراإات والفسااع 
ال يخاد8 إالَّ اللصاوص واملإحرإال والدابثال بمصالح البالع 

والدباع.
ر  لياس من مصلحتإا الصمُت الرلياُل، إمن الصمت ما عمَّ
وزلازل، إلإتكلام بالحل ولإرصخ ولإشاكوا ولإتذمار من أي 
عابٍث أَْو مقرص أَْو مإحرف، أَْو ميء؛ ألن سكوتإا يف مثل لذه 
الظروف إإاية عىل أنفساإا وإريمة بحل بالعنا وأمتإا وأبإاء 

شدبإا وقياعتإا )والساكت عن الحل شيطاٌن أخرس(. 

أسامة الموشكي 
 

وأنا مستلٍق أفّكُر بالحال.
 ذهبُت يف غفوة وُغصُت يف بحور الخيال.

 اسـتيقظت ضاحكاً حني رأيُت تجسيداً 
للواقع الذي صار.

رأيـت وَرَق البلوت متناثـرًة يف األرجاء، 
تعيُش يف قلق ملا يحدث يف األنحاء.

فجأة:

رأيُت يداً لم أستطع تحديد ماهيتها.
إال أَن اللون األزرق واألحمر كان يكسـو 

مالمحها.
الشـائب،  اليـُد بسـحب ورقـة  قامـت 
ووضعته عىل جدار الخيبة وكتبت: هذا ملك 

صائب.
ثم سـحبت ورقَة الولد الطائش؛ لتكتمل 

خيبة الجدار، ويصبح فيها عائش.
 أيضاً عىل جدار الخيبة يف األسـفل توجد 

علبة شطرنج. 

فتحتها تلك اليد لبدء موعد الفشل.
بعدها:

قامـت اليد بإخراج عسـاكر الشـطرنج 
ووضعتهم عىل أرض الواقع.

عـادوا إَل جـدار الخيبة.. هـذا محمول 
وذاك مكسور ومنهم من هو ضائع.

عندها أرسلوا الخيل وعىل متنه الضابط.
فعاد ليشكو أَن بعض العسكر: 

لبسوا األسود.
أخذوا القلعة..

 نهبوا الخيل..

اشـتاط غضباً امللُك األقـرع، رمى اللوم 

عىل الوزير، وقرر أنه من أعىل الجدار يجب 

أَن يقلع.

وأخرياً: 

اليد أغلقت علبة الشطرنج.

أحرقت ورق البلوت.

َوتريد مداَّ يد السالم.

لكن فقط أمام اإلْعـاَلم.

لعبة.. 
امللك 

األقرع 
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نحن مقّصرون يف حق أشرف النساء

كتابات

ببساطة! 

مصطفى عامر* 
 

القارعة  مان  تقاو8َ مجموعاٌة  أن 
باالساتيالء عىل السالطة يف الايَاَمان، 
إهذا األَْماار ال يدطي الحل للسدوعية 
أَْو لغري السادوعية بالتدخل يف شاؤون 

الايَاَمان الداخلية. 
لذا لياس رأيي، ولكإاه خالصة ما 
توصال إليه إقهااُء الدالقاات الدولية 
مإذ أماٍد بديد، وحيإما كانوا يتحدثون 
كاناوا  إإنّهام  الساياعة  مبادأ  عان 
يتحدثاون عإاه بكثارٍي مان االحرتا8، 
وثّماة رأي إقهاي واساع يقاول بأّن 
الاّدول التاي تملك أقمااراً صإاعية، أَْو 
محّطات إضائياة، ال تملك حل املرور 
الحار إاوق الكارة األرضياة؛ ألن لذا 
املرور الحر سيتضّمن- حتماً- اعتداءاً 

عىل سياعة مجموعٍة من الّدول. 
عمليّااً ال يمكن تطبيل لاذا الرأي، 
لاو  وإيماا  موإاوع،  نظريّااً  لكإّاه 
اساتطاعت عولاٌة ماا، مساتقبالً، أن 
تحماي مجالهاا الفضائي مان املرور 
عليه، وحتى أقىص حدوع املجّرة، إهي 
تملك املساّوغ القانوني اّلاذي يدطيها 

الحل بالقيا8 بمثل لذا األمر. 
تملك الدول وإقاً لإظريّة الّساياعة 
أن تقو8 بما تشااء عاخل حدوعلا، ويف 
لذا انطار تملك الدول الحّل، كامالً، يف 
أن تقو8 بدمل مإاورات عسكريّة إوق 
أراضيها، ومثل لذا الدمل ال يُدّد إعالناً 

مإها للحرب. 
وقبيل حرب أكتوبار 8١٩٧٣ كانت 
مرص، وملّراٍت كثرية، تحشد قواتها عىل 
الجزء الغربي من القإال، وكان الكيان 
الصهيوناي يتحّفز لخوض حرب، لكن 
حشاد مارص لقواتها، مجرع الحشاد، 
لام يكن إعالناً للحرب؛ ألنها ببسااطة 
كانت تحشد قواتها يف الإطاق الجغرايف 

الذي يدخل يف إطار سياعتها. 
بديهياات،  أعااله  قلتاه  ماا  كّل 
وإدالً أشادر بالضيال كّلما اضطررت 

لتوضيح ما لو بديهي وواضح. 
إذن، قياا8 الحوثاي أَْو غري الحوثي 
يدطاي  ال  الحادوع  عاىل  بمإااورات 
السادوعية الحال باأن تدلان الحرب، 
بإفاس القادر الاذي ال أحاد بإْمَكانه 
إعاالن الحارب عاىل السادوعية ألنها 

قامت بمإاورات رعد الشمال. 
أن يكوَن الحوثاي إماعة أَْو عولة، 
القياا8 بفدال  أن يكاوَن مان حقاه 
مإااورات أ8 ال وإقاً للقانون الداخيل.. 
يبقاى مثاُل لذا الإقااش أماراً عاخليّاً 
بحتااً، وال شاأن للسادوعية أَْو لغاري 

السدوعية بهذا الإّقاش. 
بداد ُكّل ما قيل أعاله َإاإن انإابة 
عىل األسائلة أعناه سوف تصبح بالغة 

السهولة: 
ماا لاو توصياف ماا قامات باه 

السدوعية؟
انإابة: ُعاْدَوان. 

من الذي استدعى لذا الُداْدَوان؟
انإابة: َمن يقفون مع السادوعية 

مإذُ البداية. 
يجلباون  مان  توصياُف  لاو  ماا 

الُداْدَوان عىل بلدلم؟
انإابة: خونة. 

ما لي عقوبة الخائن؟
انإاباة: يمكإاك مراَإداة قانون 

الدقوبات يا عزيزي.

 * ماجستير قانون
من حائطه على الفيسبوك

إْعـاَلميو افتعال األزمات والدفع املسبق..!
أحمد ناصر الشريف

 
أرشناا يف الدادع املاايض يف لاذه الزاوياة إىَل 
االنجازاِت الكربى التي تحّققت عىل أيدي أنصار 
الله بالتداون مع القاوى الخرّية واملخلصة التي 
غّلبات مصلحاة الوطان الايَاَماإاي الدليا عىل 
أياة مصلحاة ذاتية، ولكن مع األساف الشاديد 
َإاإن أُوَلئاك الذيان ال يإظارون إالَّ بدال واحدة 
مباارشة  املرتبطاون  انْعااَلمياون  ااة  وَخاصَّ
بإْعاااَل8 الُدااْدَوان ال يدرتإون بهاا وإنما يظل 
تركيزلام عاىل السالبيات حيث يجدلاون مإها 
قضياة القضايا ويخدماون أَْعاَداء الايَاَمان يف 
الداخال والخارج من خاللها بهدف تشاويه ُكّل 
يشء إميال مع أنهم يدرإون إيداً أن ما تحقل 
للشادل الايَاَماإي مإذ قيا8 ثورة 21 سابتمرب 
الدولاة القوياة  إىَل تحقيال  الشادبية وصاوالً 
والداعلة والقضاء نهائياً عىل الوصاية الخارإية 
قد عجز عن تحقيقه ُكّل من أتيحت لهم الفرصة 
للتداقال عاىل الحكام خاالل الخمساة الدقوع 
املاضياة ولو ما يجدلإاا نؤّكاُد أَن الحديث عن 
انْعاااَل8 يف الايَاَمان الذي رلن نفساه للخارج 
ال نقاول عإاه: ذو شاجون وإنماا: ذو حازون 
وعليه نتساءل: ماذا لو أَن لذا انْعااَل8 بمختلف 
توإهاتاه السياساية والفكرية أخذ له قساطاً 
من الراحاة والهدوء واختاار أن يذلل يف إإازة 
ملدة شاهر واحد إقط يتفرغ من خاللها للرتكيز 
عىل القضاياا الوطإياة بحياعية مطلقاة بديدا 
عان املإاكفاات وتصفية الحساابات وأسالوب 
االنتقاا8 ضد لاذه الجهة أو تلك.. ياا ترى ماذا 
سيحدث؟ أكيد أوالً: سوف يخف الضغط الإفي 
مائة يف املائة وثانياً: سإجد عرشات املستثمرين 
يتجهاون إىَل الايَاَماان لالساتفاعة مان حركة 
أَْمَوالهام واساتثماراتهم، وثالثااً: ساوف يخف 
اساترياع األحبار والورق بشاكل كباري.. ورابداً: 

سإجد الإاس قريبل من بدضهم متجاوزين ما 
إرعتهم إياه إوىض األزماات املفتدلة واالتجار 

بهاا وما خلفاه الُدااْدَوان من 
قتل وعمار.. وخامساً: سيذلل 
الخوف مان الإسااء واألطفال 
الإاس  والشايوخ.. وسايتفرغ 
تساامحية  باروح  ألعمالهام 
بال وقد يإتهاي الُدااْدَوان عىل 
الجميع  الايَاَمان حيإماا يجد 

قد وقفوا ضده. 
لكان لاذا انْعااَل8 لألساف 
صار أشبَه بتجار األكفان الذين 
ال يجدون عملهم رائجاً إالَّ عىل 
والخالإات  واألزماات  الفوىض 
والشاقاق وتبدثار االصطفاف 

الوطإاي وعد8 الارىض بالإفس.. 
وكذلاك أشابه بإاإخ الكاري.. ال عمال لديه غري 
وساط شاقوق الفوىض والدمار؛ ألنه قائم عىل 
الشاائدة وعاىل استإسااخ الشاائدة وحبكهاا 
وتقديمهاا للمجتماع وللخاارج.. ولاي التاي 
تجدله يقتات عىل آال8 الإاس وعىل قهرلم.. أي 
أناه إْعااَل8 زيت عاىل نار مشاتدلة وإْعااَلميوه 
يشابون الحريل كمهإة واحارتاف وتوظيف بل 
وتكليف من قبل مان ال يحبون الخري للايَاَمان 
حتى قال بداض الخبثاء أنهام إْعااَلميو الدإع 
املسابل وإْعااَلمياو األزماات واقرتحاوا أَن يتم 
تصدير مجموعة مإهام إىَل بلدان أُْخااَرى تإدم 
بالهدوء ليحدثاوا إيها حراكاً وإاوىض وتدمرياً 
للوئاا8 االإتماعاي.. إناه إْعاااَل8 مثال إرقاة 
موسيقية تدزف حسال ما يشتهيه الراقصون 

والراقصات. 
كل لاذا يحدث يف بلدنا الايَاَمان حمالا الله 
من ُكّل ساوء حيث أَْصبَح إيها ال إرق بل القلم 
والدبوة الإاسافة وال أريد أَن أقول والدياذ بالله 
أَن بداض انْعااَلميل أشابه باملفخخل اإارنا 

اللاه وإياكم مماا يأكل لؤالء ومماا يقبلون به 
نيغاار الصادور ونرش الحرائل التاي ال تإطفئ 
ويتاإارون بمدانااة ومتاعل 
البساطاء يف لاذا البلد املإكوب 
املإدإاع  انْعاااَل8  بمثال لاذا 
والطائاش.. ولو أن موساوعة 
غيإيس كلفت نفساها وعملت 
املأزوماة  للمواضياع  حارصاً 
وصاندة األزماات يف الايَاَمان 
لكان لذا انْعااَل8 الذي تفرعوا 
باه من أإال إلد الاذات وإلد 
موساوعة  عخال  قاد  الوطان 
غيإياس مان بواباة انْعاااَل8 
املاأزو8 لكثارة بالوياه وكثرة 
اإتدالاه للمشاكالت واألزمات 
إْعاااَل8  وساائل  إىَل  وتصديرلاا 
والايَاَماإيال  للايَاَماان  لإلسااءة  خارإياة 
وتشاويه تلك الصاورة الجميلة التاي عرف بها 
الايَاَماإيون عىل مدار تأريخهم.. كما أنه يدمل 
عىل تشاويه الصاورة الحقيقية التي يديشاها 
الايَاَماإياون يف حياتهام يف ظال املساتجدات 
الجديادة وما حصل من تغياري أزعج البدض يف 
الداخل والخارج إلجأوا إىَل شان حملة إْعااَلمية 
ظاملاة سابقت شان الُدااْدَوان عاىل الايَاَمان 
وراإقتاه تدكاس بصورة سايئة ماا يحدث يف 
الايَاَمان الهدف مإها التخويف وتشويه صورة 
املولوع القااع8 الذي يمر بحمال ثقيل ومخاض 
عساري ويريادون يف نفاس الوقات إإهاضاه 

بُداْدَوانهم الرببري غري املسبوق. 
إن الذيَن تجّرعوا تماماً من ُكّل مباعئ القيم 
واألَْخاااَلق اننَْساانية سواء أكانوا سياسيل 
أو إْعااَلميال أَْو وإالاات ولم وراء ُكّل لذه 
الحمالت انْعااَلمية ضد الايَاَمان من الداخل 
اة  والخارج ال يجُل أبداً السكوت عإهم َخاصَّ
بداد أن أَْصبَحاوا مدروإل للصغاري والكبري، 

كماا أن ممارساتهم للفسااع ونهبهام املاال 
الدا8 وممارساة التسالط واالساتبداع لم يدد 
رساً ولام يكتفوا بما إمداوه من املال الحرا8 
يف الدقاوع املاضية وما زالوا يف غيهم يدمهون 
عىل حسااب الضدفاء واملسااكل، وتساببوا 
يف عرقلاة بإاء مرشوع الدولاة - عولة الإظا8 
والقانون- وإنما اساتغلوا نفوذلم ليمارسوا 
املزيد من الدباث واإتدال االزمات من أإل أَن 
يخلاوا لهم الجو حتى ال تتم محاسابتهم مع 
انهم يف واقع األَْماار أشد عداوة لتطور وتقد8ُّ 
الشادل الايَاَماإاي.. وإن كان أملإاا كبارياً 
بدد أن تم كشافهم عىل حقيقتهام وأَْصبَحوا 
مدروإل اليو8 باألساماء لكي تشهد املرحلة 
القاعماة اتخاذ قرارات مهماة تضع حداً لكل 
كان  أيااً  للمحاكماة  الفاسادين وتقديمهام 
موقدهام يف السالطة أَْو املدارضاة أَْو حتى يف 
أَْوَساااط املواطإل الداعيل الذين يساتغلون 
الظاروف كبداض التجاار واالنتهازيل ممن 
يحكماون الخإاق عىل املواطن يف ظل الحصار 
املفاروض عىل الشادل الايَاَماإاي من خالل 
رإاع األْساَداار واخفااء السالع الرضورياة 
وقطاع الطرقاات وغاري ذلاك مماا لاه صلة 
مباارشة بحيااة املواطإل اليومياة.. ولو ما 
يتطلال الرضب بياد من حديد.. لكان لذا لن 
يتأتى إالَّ إذَا سارعت الجهات املسؤولة باتخاذ 
اإراء عمايل لن يقل يف ألميته عان القتال يف 
الجبهات وقامات بواإبها الوطإي ضد لؤالء 
الذيان أَْصبَح الغطااء عإهم مكشاوإاً بحيث 
يخضداون كلهام للدقاب وإدلهام عربة ملن 
يفكر أَن يدمل عملهم يف الحارض واملساتقبل. 
وإال إإنإا ساإظل ندور يف حلقة مفرغة مهما 
عشامإا أنفساإا باالنتقاال إىَل وضاع أإضل 
وعخاول مرحلة إديادة تكفل لإا بإااء عولة 
قوياة وعاعلة تدياد لإا كشادٍل يمإي ووطن 

االعتباَر.

 زيد البعوه 
ندم أقول أرشف الإسااء وأنا أعي 
ماا أقاول، إإسااء اليََمان الدزيزات 
الدادوان  وإاه  يف  وقفان  اللواتاي 
الرإال  وثباات، وسااندن  بشاموخ 
اليََمإاي يف مواإهاة الدادوان بُكّل ما 
اساتطدن، وال مبالغة إن قلت بكل ما 

استطدن..
ساوف أرسع لكام بداَض أعمالها 

واملدذرة إن قرصت:-
خالل شاهور وأيا8 الددوان كانت 
املارأة اليََمإية مساتهدإًة مثل الرإل 
تماماً إال أنها تختلُف عن الرإل إهي 
أ8 املجالاد وأخات الجإادي وزوإة 
أإراع اللجان الشدبية، لي أ8 الشهيد 
وأخت الجريح وزوإة األسري وقريبة 
املفقوع، إرحها أكرب بكثري من ُإرح 
الرإل الجرح املدإوي وليس الجسدي 

إهذا يتداىف وذاك يستمر. 
حاارضًة  كانات  اليََمإياة  املارأة 
وما تازال يف ُكّل املساريات والوقفات 
للدادوان  املإالضاة  االحتجاإياة 
طوال عا8 كامل يف ُكّل السااحات ويف 
ُكّل املحاإظاات لم تتخلاف يوماً عن 
تظالارة أو ماا من مإاسابة إال ولها 

السبل واألولوية.
املارأة اليََمإياة كانات وماا تازال 
حاارضة يف القواإال الغذائياة التاي 
ترسل ُكّل أسبوع إىَل مختلف الجبهات 
وخبزلاا  ومجولراتهاا  بمالهاا 
وحطبهاا وتدبهاا وحبهاا وصدقهاا 

ووطإيتها.
وماتازال  كانات  اليََمإياة  املارأة 
لاي أحد أبارز الداعمل األساسايل 
للمقاتلل للجيش واللجان الشادبية 
إهاي مان عإدات بأبإهاا إىَل الجبهة 
ولاي من عإدات بزوإهاا إىَل امليدان 
ولاي تحتااج الياه لكإها تدارف أَن 
للرضورة أحكا8 إكان موقفها أقوى 
من موقاف الصامتل عىل املساتوى 

الداخيل والخارإي..
املارأة اليََمإياة كانات وماا تازال 

تدمل ما بوسادها يف إميع املجاالت 
التاي تقادر عليهاا كانات حاارضًة 
يف املجاال السايايس واملجاال الطبي 
واملجاال الثقايف والدساكري واألمإي 
وووو إلاخ إهي الطبيباة التي تدالج 
الجرحاى ولي املدرساة التاي تدلم 
األإياال، ولاي الثقاإياة التي تإرش 
الثقاإاة القرآنياة يف مختلاف القرى 
نيتهاا  وصادق  بفطرتهاا  واملادن 

وإخالصها.
لكام بداض  ولإاا ساوف أرسع 
املواقاف واملشاالد التي لن يإساالا 

التأريخ للمرأة اليََمإية.. 
التاي  األ8  تلاك  تذكارون  لال 
استقبلت ابإها الشاهيد ولي تزغرع 
وترإاع البإدقية وتطلل الإار وتقول: 
إرحال يا ويل الله ألاالً يا حبيل الله، 
وتضيف الحمد لله الاذي اختار ابإي 
شاهيداً. وارعإت قائلة: ساوف أقد8 
زوإي وأبإائي قرابل لله والوطن. لم 
أَر يف حياتي مثل لذا إال يف املسلسالت 
واألإاال8، لكن يف اليََمن أراه بأ8 عيإي 
وأرى الصدق عاخله بدوان أية شوائل 

أو رياء واستدراض..
لل تذكرون قصَة تلاك املرأة التي 
تزّوإت بأحد املجالدين ولم يمر عىل 
زواإهماا شاهٌر وأخربلا أناه يحل 
غريلا إقالت له تزوإها قال ال أملك 
املاال إأعطته ذلبها إأخذه وسااإر 
الجبهة وتأخر عليها وذات يو8 اتصل 
بها أبولا وقال إّهزي نفَساك سوف 
آتاي ألخذِك مداي إبكات وقالت لل 

تركإي لذا الخائان لل طلقإي ولي 
تبكاي بل يادي أمهاا. إقاال أبولا 
بصاوت شاحيل: ال بال اتخاذه الله 
شاهيداً. إضحكات ضحكة ممزوإة 
بالبكاء وقالت: الحمد لله اآلن عرإت 

حبيبته األُْخااَرى وأنا راضية بذلك.
لال سامدتم بقصاة تلاك املارأة 
اليََمإية التي ساقط ثالثة من أوالعلا 
شاهداء ثم استشاهد زوَإها وأخولا 
إقالات: الحماد لله والشاكر لله عىل 
لذه الإدمة واملسبحة ال تفارق يديها 
ولساانها يلهج بذكر ربها عىل طول، 
مدتربة ذلك ندمًة أندم بها الله عليها 

غري ناعمة وال حزيإة.
وكثري من القصص التي ساتدجز 
ُكّل رشكات االنتااج الدراماي الداملية 
ومسلساالت  كأإاال8  تخرإهاا  أَن 

حقيقية وواقدية.
املارأة اليََمإياة التي يدجاز الكال8 
عن التدباري عإها ععوني أقارن بيإها 
وبل تلك الإساوة اللواتاي يف الخليج 
ويف لبإان ومرص وغريلا واملدذرة من 
ُكّل الإساء اليََمإيات إال مقارنة ولكن 

ألخذ الدربة..
شاواطئ  أحاد  إىَل  مداي  تدالاوا 
مارص الذي تام اإتتاُحاه قبال أَيَّاا8 
ال يدخلاه اال الداراة إقط من نسااء 
مارص وعرإوا مدي إىَل لبإان إىَل عالم 
املوضاة والثيااب الخليداة والرقص 
والدهار ثم ال تإساون أَن تماروا من 
لتشاالدوا  والسادوعية  انماارات 
بأ8ُّ أعيإكام الجيإز املمازق والضيل 
وطيّحإي وبابا سامحإي عىل بإاتهم، 
بل تدّمقوا أَْكثَر ساتجدونهن سكارى 
ومخماورات ويبيدولان باألإارة يف 
الفإااعق الفارلة وال أرياد أَن أتدمَل 
أَْكثَر إالله ال يحل الجهر بالسوء من 

القول.
ثام تدالوا مدي إىَل اليََمان إىَل املرأة 
اليََمإياة الدفيفة املجالادة الصابرة 
الصامدة املحتشامة التي كتبت عإها 
يف البداياة وقلات إنها أرشف الإسااء 

ولي كذلك.

ماذا يعني محاولة االستهداف 
للجنة التهدئة؟

فهمي اليوسفي 
قبال أَيَّااا8 كتباُت مإشاوراً عاىل 
بدإاوان  كان  الفسابوكية  صفحتاي 
»مساوعة وقاف إْطااَلق الإاار إْحاَدى 

وسائل ُعاْدَوان بإي سدوع«. 
لذا املإشور تإاولت نرشه الصحاإُة 
االلكرتونية، حيث قمُت برتإمة نقاط 
املساوعة باختصاار وإال مفهوماي. 
وحّذرت من الحيل املدرإة بل طياتها 
وطريقاة لإدساتها وخروإهاا عان 
املواثيال الدولياة املتّبداة بالفصل بل 
ذات البال إيماا يخاص القضايا التي 
تخضاع للتدويل بداد أَن توقدت بأنها 
توحاي -بدض نقاطها- باالساتهداف 

للجاان التهدئاة وارتاكاب إرائام إديدة والهاروب من أية مسااءلة عىل 
الجرائام الساابقة التاي ارتكبتها بإو سادوع مإاذ أول يو8 مان الُداْدَوان 
ولتإفياذ مخطاط تحالف الُدااْدَوان.. كماا أرشت أللمية وإاوع مراقبل 
عوليال لضمان وقف إْطاَلق الإاار وإل املواثيل الدولية تحاشاياً ملا أرشت 

اليه بذلك املإشور.
ولاا لي لام تمر أَيَّااا8ٌ إالَّ وبدأت محاولة االساتهداف للجإاة التهدئة 

بالجوف.
وبالتاايل طاملا الفريال التفاويض بالكويت لم يإتباه أَْو الدكس بألمية 
وإاوع مراقبال عوليال يف لذه القضياة برمتهاا. إمن واإبإاا تإويرلم 

باعتبار ذلك واإباً وطإياً. 
إذاً محاولة االساتهداف لفريال التهدئة نظرا لغيااب املراقبل الدوليل 
وبداية االلتفاف عىل املواثيال الدولية ولتإفيذ بقية األَْلاَداف املبطإة لدول 
الُداْدَوان، من لذا املإطلل، طاملا قد بدأت لدبة نظا8 إارتإا املتصهيإة عرب 
مرسحية ولد الشايك تربز عىل الساطح َوتدشان ما لو مبطن وخارٌج عن 
االعراف واملواثيل الدولية من خالل الربوإة األْوىَل ملحاولة االستهداف للجإة 
التهدئة، َإإن األَْماار يساتدعي من الفريل التفاويض سوء رسعة املطاَلبة 
لألَُمااام املتحادة بوإوع مراقبل عوليال وإَعاَعة مطابقة نقاط املساوعة 
ماع امليثاق األَُماامي والقانون الدويل. لذا ألإال الددالة الدولية ونيَْقااف 
االحتياال عىل املواثيل الدولية وإباراز قضيتإا أََماا8 املجتمع الدويل وبحيث 

يتوج بإصدار بيان يوضح ذلك.
 ويف حالة تم تجالل لذه الإقطة الهامة وبقية الإقاط َإإن التجالل أو 

عد8 انعراك يدد كارثة.. 
أضف إىل ذلك نقطة تساليم الساالح حيث ما يإبغي باأن يوضح للدالم 
باأرسه أن عول الُدااْدَوان قد اعرتإت بالشاهر األول من الُدااْدَوان بتدمري 
%95 من األسالحة التي كانت تحت ترّصف الجيش واللجان الشدبية التي 
تتصادى للُداْدَوان الخارإي. ولاذا اعرتاف بالغ األلمية يساتدعي إبرازه 
ومطالبة الهيئات األَُماامية بالزا8 عول الُداْدَوان بأن تديد األسلحة املدّمرة 

وإل اعرتاإها ولكشف تإاقضات بإي سدوع أََماا8 الدالم بُرمته.
أتمإاى من الفريل املفاوض بالكويت االنتباَه لهذه الإقطة وبقية نقاط 

املسوّعة وترإمتها بدل الدقل واملإطل ووإل األعراف الدولية.
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من الثقافات املغلوطة الش���ائعة بني الناس 
كذل���ك هذه املقول���ة )قّدر الله وما ش���اء فعل( 
يطلقونه���ا الناس اليوم على كل ش���يء س���يء، 
مث���اًل: لو أن رجاًل قتل صاحبه ظلماً، جتد من 
يقول ألهل املقتول مواس���ياً: قدر الله وما شاء 

فعل!! 

هم بهذا يجعلون القتَل العمَد قدراً من الله 
ومش���يئًة ُفعلت إلرضاء الله، وأن الله يش���اؤها 
ويريده���ا!! حاش���اه عن ذل���ك، فالل���ه ال يأمر 
باملعاصي، وال يريدها وال يفعلها وال يأمر بها، 
وهذا قول إبليس لعنه الله عندما نسب الغواية 
إلى الله في قوله )َقاَل َفِبَم���ا أَْغَويْتَِني الَْقُعَدنَّ 

لَُه���ْم ِصَراَطَك الُْمْس���تَِقيَم(، وقد ذّمه الله على 
ذلك، وقول الكفار إن الله يأمرهم بالفحش���اء 
والس���وء. وقد نف���ى الله س���بحانه وتعالى عن 
نفس���ه ذلك: )َوِإَذا َفَعلُوا َفاِحَش���ًة َقالُوا َوَجْدنَا 
َعلَيَْه���ا آبَاَءنَا َواللَُّه أََمَرنَا ِبَها ُقْل ِإنَّ اللََّه الَ يَْأُمُر 

ِبالَْفْحَشاِء أَتَُقولُوَن َعلَى اللَِّه َما الَ تَْعلَُموَن(.

واملعاص���ي  للظل���م  نق���وَل  أن  يج���ب  ف���ال 
واألعم���ال اإلجرامية أنها بقض���اء الله وقدره 
)قدر الله وما ش���اء فع���ل(، فما كان من أعمال 
اإلنسان، وارتكبها بيده، فهو آثم بها، محاسب 
عليها، وال دخل ملش���يئة الله به؛ ألنه س���بحانه 
قد أبان له طريق اخلير وطريق الشر )َوَهَديْنَاهُ 

النَّْجَديِْن( وكذلك أرسل له الرسل، وأنزل عليه 
الكتب، وجعل���ه ُمخّيراً، وليس مس���ّيراً، )َفَمْن 
َش���اَء َفلْيُْؤِمْن َوَمْن َش���اَء َفلَْيْكُف���ْر(.. وإمنا قدر 
الله علينا هو في األش���ياء التي ال دخل لنا بها 
مثل: زل���زال يحدث، م���رٌض يصيبنا، صواعق 

تقتلنا، ومن هذا القبيل.

ثقافة مغلوطة: ]قّدر اهلل وما شاء فعل[

أثر ترديد الشعار أنه يوّلد السخط الذي يتفاداه اليهود بكل ما يستطيعون

  -  خاص
وأماا8 لذا الواقاع اليء واألحاداث الذي 
ااة الدربية وانساالمية تسااءل  تديشاه األُمَّ
السايد حسال الحوثاي خطابيااً: لال نحن 
مساتددون أن ال ندمل شيئاً؟ ثم إذا قلإا نحن 
مستددون أن ندمل شيئاً إما لو الجواب عىل 
من يقول: ]مااذا ندمل؟[، ثام يجيل: »أقول 
لكام أيها انخاوة ارصخاوا، ألساتم تملكون 

رصخة أن تإاعوا: 
املاوت   / ألمرياكا  املاوت  أكارب/  ]اللاه 
الإارص   / اليهاوع  عاىل  اللدإاة  نرسائيال/ 

لإلسال8[
أليست لذه رصخة يمكن ألي واحد مإكم 
ٌف عظيٌم لو نطلقها نحن  أن يطلقهاا؟ بل رَشَ
اآلن يف لاذه القاعاة إتكاوُن لذه املدرساة، 
وتكوناون أنتام أول من رصخ لاذه الرصخة 
التاي بالتأكيد - بإذن الله - ساتكون رصخًة 
ليس يف لذا املكان وحَده، بل ويف أماكَن أخرى، 
وساتجدون َمن يرصخ مدكم - إن شاء الله - 
يف مإاطاَل أخرى: ]الله أكرب/ املوت ألمريكا / 
املاوت نرسائيل/ اللدإة عاىل اليهوع / الإرص 
لإلساال8[ لذه الرصخة أليسات ساهلة، ُكّل 
واحد بإمكانه أن يدملها وأن يقولها؟ إنها من 
وإهة نظار األمريكيل - اليهوع والإصارى - 

تشكل خطورة بالغة عليهم.
وكانت أول انطالقة لرتعيد لذا الشادار يف 
قاعة مدرساة انما8 الهاعي يف َمرَّان - صددة 

 ،82002/1  / تأرياخ  يف 
حيث يدترب الشدار من أبرز 
محدعات املارشوع القرآني 
الثقاايف الإهضاوي للسايد 

حسل بدرالدين الحوثي.
وقد َحِرَص السيُد حسل 
محارضاتاه  يف  الحوثاي 
ككل عىل كشاف املؤامرات 
انرسائيلية واألمريكية ضد 
ااة الدربية انساالمية،  األُمَّ
كما يشري إىل أن اليهوع وراء 
إضالل املسالمل ووراء ُكّل 

إساع يف الدالم.
ويربز ويتجّساُد الشدار 
يف تدبئاة الشادوب الدربية 
تجاه  بالداداء  وانساالمية 
سياساة أمرياكا وإرسائيل 
ااة،  ومؤامراتهام عاىل األُمَّ
حسال  السايد  إيؤكاد 
الحوثي عاىل أنه: )يجل أن 

تساتغل املظالرات، يجل أن تستغل الخطل، 
يجل أن يساتغل شدار: ]املوت ألمريكا، املوت 
نرسائيل[، وغريه من ُكّل الهتاإات التي تإمي 

اة. اة لبإاء األُمَّ السخط يف نفس األُمَّ
ويدترب السايُد حسل الحوثي أن أثَر ترعيد 

لاذا الشادار كبرياً إاداً عليهم، ألنه سايولد 
»الساخط الذي يتفاعاه اليهوع بكل ما يمكن، 
إنهام يدإدون امللياارات من أإال أن يتفاعوا 
السخط يف نفوسإا، إنهم يدرإون كم سيكون 
لذا الساخط مكلفاً، كم سيكون لذا السخط 
مخيفاً لهم، كم سايكون لذا الساخط عامالً 
مهمااً يف إماع كلماة املسالمل ضدلم، كم 
سايكون لذا الساخط عاماالً مهمااً يف بإاء 

اة اقتصاعياً وثقاإياً وعلمياً«. األُمَّ
كما عمل السايد حسال الحوثي عىل حث 
املجتماع واألماة الدربية وانساالمية برتعيد 
الشادار ونرشه بل الإاس: )الشادار نفساه 
يف حاد ذاته عمل كبري، أن ندمل عىل توسايع 
عائرته، أن ندمل عاىل نرش مالز8، ندمل نحن 
]ونتحرك يف الساحة[(. ]سورة البقرة الدرس 

الدارش ص: 25[
ويف مواإهاة التدإل األمريكي انرسائييل 
لألمة الدربية وانساالمية ومحاولة تحسال 
اة حث السايد حسال  صورتها عإد أبإاء األُمَّ
ااة الدربية وانساالمية  الحوثي شادوب األُمَّ
باالنطاالق يف مشااريع إمالريياة عملياة 
تإمي حالة الساخط عاىل اليهوع وتإمي وعي 
الشادوب بخطاورة املرحلاة واألعاداء الذين 
يواإهونهم، إأشاار إىل أنه )يجل أن تساتغل 
املظالرات، يجال أن تساتغل الخطل، يجل 
أن يساتغل شادار: ]املاوت ألمرياكا، املاوت 
نرسائيل[، وغريه من ُكّل الهتاإات التي تإمي 
اة، لتتجه  اة لبإااء األُمَّ الساخط يف نفس األُمَّ
املوقاف  لتقاف  لاي،  لاي 
الذي يفك عن الفلساطيإيل 
املظلومل ممن  وغريلم من 
تظلمهام أمرياكا وإرسائيل 
مان  وحلفاؤلام.]عروس 

وحي عاشوراء ص: 12[
حسال  السايد  ويارى 
الحوثاي أن ترعياد الشادار 
يف  كوناه  واإبااً؛  يصباح 
متإااول الإااس أن يدملوه، 
مإاه،  يتأثارون  وأعداؤلام 
عمال  )ربماا  وتسااءل: 
بسايط، أال يدترب عملإا لذا 
عمالً بسايطاً؟ شدار ندمله 
ويكون له أثار كبري، ويظهر 
التماا8  الوقات  نفاس  يف 
الإااس بديان اللاه، يظهار 
غضبهم عاىل أعدائه، يظهر 
أنهام قابلال أن يدملاوا ما 
بوسادهم من أإله.]ساورة 

األعراف الدرس الثامن والدرشون ص: 30[.
ويف ذات الساياق يإتقُل إىل إنازاِل خطواٍت 
عمليٍة للمجتمع بمختلاف رشائحه لتإفيذلا 
إيدعاو خطبااَء املسااإد أن يرععوا الشادار 
بداد صالة الجمداة، وأن يبيإاوا للإاس كيف 
َث القارآُن الكريُام يف آياتاه عان اليهوع  تحادَّ

والإصاارى وخطورتهام البالغاة عاىل لاذه 
اة قائم عىل  اة، وأن يخلقوا وعياً لدى األُمَّ األُمَّ
توحيد الرؤية واملوقاف من أعداء الله، مدترباً 
أن: )أول ماا يجال أن ندملاه - ولاو أقل ما 
ندمله - لو: أن نرعع لذا الشدار. وأن يتحرك 
خطباؤناا أيضاً يف مسااإدنا ليتحدثاوا عائماً 
عان اليهاوع والإصارى وإال ما تحادث الله 
عإهم يف القرآن الكريم. وأن نتحدث عائماً عن 
لذه األحداث املؤسافة حتى نخلال وعياً لدى 
املسالمل، ونخلل وعياً يف نفوسإا وأن يكون 
عملإاا أيضاً كله قائماً عىل أسااس أن تتوحد 
كلمتإاا، أن يتوحاد قرارنا، أن تتوحاد رؤيتإا 

لألحداث(.]انرلاب والسال8 ص: 13[.. 
ويحذر السيد حسل الحوثي من السكوت 
عن مواإهة مخطط اليهوع والإصارى لرضب 
اة قائال: )ال يجوز أن نسكت( ويؤكد عىل  األُمَّ
أن املوقاف الصحيح لو أن )نكون ساباقل، 
وأن نطلال مان اآلخريان أن يرصخاوا يف ُكّل 
اإتمااع يف ُكّل إمدة.. الخطباء، حتى تتبخر 
ُكّل محاولاة لتكميم األإاواه، ُكّل محاولة ألن 
يساوع الصمت ويديدوا اللحاف من إديد عىل 
أعيإإا(.]الرصخاة يف وإاه املساتكربين ص: 

 ]10
مذّكاراً يف محارضاتاه بأناا يمان انيمان 
والحكمة، شيدة عيل كر8 الله وإهه، الذي ما 
سكت عىل ضيم أبداً، وبأنا من نارصنا انسال8 
مإذ ظهوره: )سإرصخ أيإما كإا، نحن ال نزال 
يمإيال، وال نزال إوق ذلك مسالمل، نحن ال 
نزال شايدة، نحن ال نزال نحمال روحية ألل 
البيات التي ما ساكتت عن الظاملال، التي لم 
تسكت يو8 انطلل أولئك من علماء السوء من 
املغفلل الذيان لم يفهموا انساال8 إانطلقوا 
ااة للظاملل، إأصباح الظاملون  ليدإإاوا األُمَّ
يدّإإونإا نحن املسالمل لليهوع.]الرصخة يف 

وإه املستكربين ص: 10[ 
ولم يكتِف السايُد حسال الحوثي بتوإيه 
الإاس عىل ترعيد الشادار بالقول إقط، وألن 
ااة وبحجام وخطاورة  مواإهاة أعاداء األُمَّ
اليهاوع، حارص السايد حسال الحوثي عىل 
ععاوة الإااس إىل إعداع أنفساهم ملاا لو أكرب 

إقاال: )أشاياء كثارية يف 
متإاول الإااس يدملونها، 
إضاإة إىل إعداع أنفساهم 
للمواإهاة املسالحة؛ ألن 
لذه قضياة أساسايٌة، ال 
يأمان لاذا الدادو طرإك 
بأناك ال تواإهاه، مدإاى 
لذا يتجارأ علياك، يدرف 
أنك مساتدد باأن تواإهه 
بما لديك من ساالح مهما 
كان بسايطاً( ]ساورة آل 
عمران الدرس الرابع عرش 

ص: ل2[.
حسال  السايد  وباّل 
الحوثاي أن رإع الشادار 
البضائاع  ومقاطداة 
وانرسائيلياة  األمريكياة 
لاي حرب نفساية مهمة 
عاىل  كباري  تأثاري  وذات 

الددو، لم يدرإون ألميتها، ويساتخدمونها 
عائمااً ضدنا، إلمااذا ال نساتخدُمها ضدلم: 
)ويف نفاس الوقات يجل أن تشاتغّل بالطرق 
األخارى، املوضاوع الثقايف، موضاوع الحرب 
الإفساية، الحرب الإفسية لي حرب واسدة، 
ولم يركزون عليها بشاكل كبري، نحن نقول: 
مثال موضوع شادار ومقاطداة اقتصاعية، 

وتوإياه للإااس عىل لذا الإحاو يدترب حرباً، 
يدتارب تحصيإاً لألماة من ماذا؟ مان حربهم 
الحقيقية(.]ساورة آل عماران الدرس الرابع 

عرش ص: ل2[
بخطاورِة  الحوثاي  حسال  السايد  أعرك 
الحرب الثقاإية وانعالمية والدساكرية التي 
يخوضها الدادو، إربزت يف محارضاته الدديُد 
من انشاارات التي يحاول من خاللها ترسيخ 
الددياد مان املداناي للمصطلحاات يف أذلان 
الشادوب الدربية وانساالمية والتي يسادى 
األمريكيال وانرسائيليال إىل تحريفهاا، ويف 
ذات الوقات يؤكاد أن )لاذا الشادار اَل بُااادَّ 
مإاه يف تحقيال الإارص يف املدركاة الثقاإية 
وانعالمية أن يسابقإا األمريكيون إىل أإكارنا 
و أإاكار أبإاء املسالمل إريساخوا مصطلح 
انرلااب باملدإى األمريكي، عإدماا نرعع لذا 
الشادار، وعإدما يقول البداض ما قيمة مثل 
لذا الشادار؟. نقول له: لذا الشدار ال بد مإه 
يف تحقيال الإارص يف لذه املدركاة عىل األقل، 
ال باد مإاه يف تحقيال الإرص يف لاذه املدركة 
مدركاة أن يسابقإا األمريكياون إىل أإكارنا، 
وإىل أإكار أبإاء لذا الشادل، وإىل أإكار أبإاء 
املسالمل، وبل أن نسابقهم نحن. أن نرسخ 
يف أذلان املسالمل: أن أمرياكا لي انرلاب، 
أن أمرياكا لي الارش، أن اليهاوع والإصارى 
لام الارش، حتاى ال يسابقونا إىل أن يفهام 
الإاس لذه املصطلحات باملداني األمريكية(.

]انرلاب والسال8 ص: ل[ 
السايد حسال  ويشاري 
الحوثاي إىل ألمية الكلمات 
الشادار،  يحتويهاا  التاي 
وعالالتهاا، وماا لاو أثُرلا 
الإفاي والدمل يف مواإهة 
إقاال:  األعاداء  مؤامارات 
)شادار: ]اللاه أكارب املوت 
نرسائيال  املاوت  ألمرياكا 
اللدإاة عاىل اليهاوع الإرص 
لاماة  كلماات  لإلساال8[ 
ولهاا أثار يف نفاس الوقات 
أثر كبري أما8 أشاياء كثرية 
يف نفساياتهم من املؤامرات 
وتساد  والخبث،  والخطاط 
كثارية  مإاإاذ  أمامهام 
أن  يحاولاون  التاي  مان 
الإساء  يستغلولا(.]سورة 

الدرس الدرشون ص: 12[
حسل  السايد  ويحرص 
الحوثي عىل أن يؤكد أن لدن اليهوع والإصارى 
أوسااط  املفهاو8 يف  رضورة لرتسايخ لاذا 
الشادوب إقاال يف محاارضة ]الرصخاة يف 
وإاه املساتكربين ص: 10[ )ساإلدن اليهوع 
والإصارى، سإلدن أمريكا وإرسائيل، سإلدن 
أولياءلم حتى ترتساَخ يف أوساطإا يف أوساط 

الشدوب يف أوساطإا نحن الايَاَماإيل(.

 »الشعار« ومقاطعة 
البضائع األمريكية 

واإلسرائيلية من أهم 
محددات الشهيد القائد 

لمواجهة مشروع التدجين 
وفرض حالة الوالء 

والتسليم المطلق ألمريكا 
واإلذعان لها وإلسرائيل 

 الصرخة 
أليست سهلة، ُكّل 
واحد بإمكانه أن 

يقولها؟ إنها 
من وجهة نظر 

األمريكيين - 
اليهود والنصارى 
- تشكل خطورة 

بالغة عليهم

 يتجسد الشعار 
في تعبئة الشعوب 
العربية واإلسالمية 

بالعداء تجاه سياسة 
أمريكا وإسرائيل 

ومؤامراتهم على 
اأُلمَّـة!

ـة العربية واإلسالمية لهم، وفي سبيل الوصول إلى ذلك عملوا على مختلِف الوسائِل، ورسموا  حرصت أمريكا وإسرائيُل خالل الحقبة الماضية على تدجين اأُلمَّ
المخّططات الواسعة والمدروسة، ابتداءًا تصفية القضية الفلسطينية، وتحطيم عقيدة الوالء والبراء في نفوس الشعوب، واستبدالها بالسالم والتطبيع، لتموَت 

ـة أسيرًة ورهينًة لتلك المفاهيم والثقافات، وسعوا  الروحية الجهادية في نفوسهم، وغزوا الشعوَب العربية واإلسالمية بثقافات مغلوطة وخاطئة حتى أصبحت اأُلمَّ
إلى إفساِد الشباب المسلم عبر الفضائيات، واستغلوا أجهزة اإلعالم من خالل امتالكهم وسيطرتهم على أكبر الوكاالت اإلعالمية العالمية وقاموا بتوجيِهها بما 
يخدم مصالحهم بسياسة هابطة أخالقيًّا، ومضللة سياسيًّا، ومذبذبة فكريًّا، وسيطروا على االقتصاد العالمي بامتالك أكبر عدد من المؤسسات والشركات والبنوك، 
واحتكار الذهب، ومضاعفة األعمال الربوية والذي من خالله احكموا قبضتهم على العديد من زعماء البلدان العربية، كما حرصوا على أن ال تنشأ تنمية حقيقية 

في مختلف البلدان العربية، وأغَرقوا ُشُعوب المنطقة في فتٍن وحروب، من خالل أدواتهم القذرة واإلجرامية من الدواعش والتكفيريين، ومن خالل األزمات الخانقة، 
واالستهداف على المستوى االْقتَصـادي، واألمني، واإلعالمي، والفكري، والثقافي، من خالل األنظمة العميلة لهم.
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أشباه ناٍس وخيرات البالد لهم
- يا للرجال - وشعٌب جائع عاري

أشباه ناٍس دنانير البالد لهم
 ووزنهم ال يساوي ربع دينار

التخبر الشعب عنهم إن أعينه 
ترى فظائعهم منخلف أستار

اآلكلون جراح الشعب تخبرنا 
ثيابهم أنهم آالت أشرار

حتسهم في يد املستعمرين كما 
حتس مسبحًة في كف سحار

عبد اهلل البردوني..

اآلكلون 
جراح 

الشعب !

برنامج رجال اهلل
املقرر ألسبوعني :
من 3 - 16 رإل 

- مسؤولية الل البيت.
- لتحذون حذو بإي ارسائيل.

الواليات املتحدة الداعشية

حواٌر هادٌئ مع صديٍق حائر 

بيإما تخربنا مدظُم وساائل انْعاااَل8 ذات امللكية 
املشرتكة عن تطرُّف ما يسامى »الدولة انْسااَلمية« 
َوأعمالها انكرالية، يبدو من الساهل نسياُن كيف أن 

التطرُّف يولد التطرف. 
إنإاا نحن، الذين نسامى الغرب، مان مإح الحياة 
لارصاع انْرَلااااب. إنإا نحن من أعلان بدجرإة عن 
كاون عولتإاا الديمقراطياة الليربالياة لاي الإظاا8 
األساايس َوالكامال َونهاية الرحلة اننساانية، َوبدأنا 
تدماري بلادان أخرى باسام لاذه الرؤياة املتصدعة. 
َوبداض املتطرإال، بغاض الإظار عان قضيتهام، 
يمكإهم املإاإساة مع الرببرية التاي أطلقإالا اليو8 

باسم الديمقراطية.
َولكان ماا مدإاى التطارف وإقااً لفهم وساائل 
انْعاااَل8 لهذا املصطلح؟ عرب عقاد َوأكثر من الحرب 
عىل انْرَلااااب، أخربونا أن التطارف يتجىل بأعمال 
مجموعات إْرَلااابية تسادى لحكمإا بشكل مستبد 
َومتدصال. َوتصور عاعش الياو8 عىل أنها أكرب مؤيد 
لهكاذا حكام، َوبيإما تََجساد عإفها بشاكل كبري يف 
مإطقة الرشق األوسط، ال تزال تملك مخططات نحو 
الدالام بأرسه، كما رأيإاا يف الخرائط التي نرشت قبل 
أوانها لتظهر التوسع املرغوب للخالإة املدلإة يف آسيا 

َوإإريقيا.
االعتاداءات انْرَلااابية الحديثة يف إرنساا، والتي 
اساتهدإت املجلة الهزلية شااريل ايدو، تمت الدعاية 
لها مان أإل ععم مقولاة »انهم يكرلاون حرياتإا« 
التاي كانات يف صلال الإقااش من أإال الحرب عىل 
انْرَلااااب مإذ ان اساتخدمها ُكلٌّ من باوش َوبلري. 

َولألساف، لام تساتخد8 اْلشاائدات ببسااطة ضاد 
مجموعاات إْرَلااابياة محادعة، إمان الواضاح أن 
املسالمل يتدرضاون للذ8 بشاكل نظاماي من قبل 
وساائل إْعااَل8 التياار الرئيي يف إرنساا َوبريطانيا 
َوأمريكا باساتخدا8 نفس املإطل. َويحدث يف ُكّل مره 
أن تجماع الكلمات بشاكل يسء َوتقاذف، كأن يقال 
»إْرَلااابي مسالم« أو »إْرَلاااب إْساااَلمي«. كلمة 
إْرَلاااباي لم تظهر أباداً يف وساائل انْعااَل8 مقرتنة 
بأياة لوياة عيإية أخارى، رغم األعلاة الفظيدة عىل 
انْرَلاااب املرتكل من أشاخاص يدتإقون املسيحية 

َواليهوعية َوالبوذية حتى يف أيامإا لذه.
 وماع ارتاكاب لاذه التشاويه الكرياه مان قبل 
الحكومة وانْعااَل8 ضد املسلمل، أإد أنه من املدلش 
تمامااً أن يدتقد أحٌد بأن الدقيدة انْساااَلمية بمإأًى 
عن االنتقااع يف عول مثل إرنساا َوبريطانيا َوأمريكا. 
نتحادث كلإا عان عاعش، عن تطرإها َوحساسايتها 
املفرطاة تجاه الإقد. َولكن ماذا عن الواليات املتحدة، 
الإظا8 املشابع بالكره َواملهووس بالتوحش َوقتل ُكّل 
من يقاف يف طريقاه، مساتخدما انْرَلاااب نحالل 

الوالء َوالسيطرة الدسكرية عوضا عن السال8؟ 
إاكلٌّ من الوالياات املتحدة َوعاعاش غري رشعيل 
َوعإيفاون َومقاتلاون تحركهماا الرغبة يف غازو ُكّل 
الدالام. وكياف يتوقع مإا أن نقاف يف أحد الجانبل؟ 
الوالياات املتحادة َوعاعاش مجموعتاان متطرإتان 
ألنهماا مقتإدتان عاىل حاد ساواء أن ايديولوإيتي 
عولتهما تمثال املرحلة الإهائياة الكاملة من التأريخ 
البارشي.. ولياس مان قبيال املصاعإاة أن كالً مان 

تطرف املحاإظل الجدع َوالتكفرييل الحديثل ُوِلَد يف 
الساإوات األخرية من الحرب البارعة، َوأن كالً مإهما 
قاّد8 نفَساه عىل أنه قد لاز8 االتحاع الساوإييتي يف 

أإغانستان. 
َوألن األحاداث بال عاماي 9ل19 َو1991 لزمت 
الإظا8 الثإائي للدالقات الدولية املساتقرة َوان كانت 
تحت سايطرة قوتال عظمتال، إيجال أال نتفاإأ 
أن مان أعلإاوا انتصارلم حملوا عاىل عاتقهم إعاعة 
تشاكيل ُكّل الدالام وإقاا لصورتهم لام. َولذه لي 
املهمة التاي يدتقد ُكلٌّ من عاعاش َوالواليات املتحدة 

أنهما مفوَّضان بها يف الدالم.
. ربماا يهازأ األمريكياون مماا يارون أناه تخلف 
عاعاش، َولكن لل بلدلام متقد8 بكثاري؟ إإظامهم 
لياس ساوى نتااج مجرمال َولصاوص َومتطرإل 
َوإْرَلااابيال ثاروا عىل االمرباطورياة الربيطانية يف 
القرن الثامن عرش، االمرباطورية التي خلقت بدورلا 
عىل يد قراصإة وَغزاة َوسلييل الفايكيإغ. ربما يكون 
االختاالف الوحيد بل الواليات املتحدة َوعاعش لو أن 
األوىل أقوى عىل املساتوى الدويل. َولكن ضمن مإطقة 
الرشق األوساط كال الطرإل يرضباان أعإاق الإاس 
إماا بوساائل بدائياة أو متقدماة، َوكاللما يسادى 

باحتقار إَلاى إسقاط أي شكل لدولة غري عولتهم. 

_________________
• بقلام لااري إبيإثا8- مؤلاف أمريكي مقيم يف 
بريطانيا، متخّصص بالدراسات السياسية َوالديإية. 

Press TV ترإمة: رندة القاسم: نقالً عن موقع

 الشيخ عبدالمنان السنبلي 
سألإي: ملاذا لذا انرصار اليمإي عىل رضورة وقف 

إطالق الإار؟!
إقلت: لساببل األول إنساني والثاني اسرتاتيجي، 
إأما اننساني، إمن باب حقٍن لدماء املسلمل ووقف 
نزيف الد8، وأما االسرتاتيجي ولو األلم إإنك عإدما 
ترغام خصمك وأنت تواإه الدالام كله عىل أن يوقف 

عدوانه، إأنت بذلك قد إنترصت...
قال: كيف؟! لم أإهم الثانية!!

إقلت: لو أن خصمك ماازال يمتلك إزءاً من أعنى 
إرصاٍة للإيل مإاك، ملا ترعع عقيقًة واحدًة يف ساحقك 
وماا اضطر إىل القباول بوقف إطالق الإاار قبل بلوغ 

حتى لدٍف واحٍد من ألداإه.
قال: ربما حسابها من إانل إنسااني وأراع مثلك 

حقن عماء املسلمل!!
إقلت: يا عزيازي.. ال يإظر إىل الجانل اننسااني 
وال يداريه أعناى التما8 مان َإّر من إبهاات القتال 
وخطاوط التماس وذلل بما يمتلكه من ساالح إٍو 
يضام أحدث ما توصلت إليه التكإولوإيا الدساكرية 
مان طائارات مقاتلاة وعموعياة وغريلاا ليقصاف 
املادن اآلللاة بالساكان عون أعناى راعٍع إنساانٍي أو 
عيإاي مخلفاً وراءه آالف الضحاياا املدنيل اآلمإل يف 
مخاععهم من الشيوخ والإسااء واألطفال ليس آخر 
إرائماه مجازرة ساوق الخميس يف مديرية مساتبا 

محاإظة حجة..
أطارق قليالً ثم قال: ربما من بااب ضغوٍط عولية 

تدرض لها!!
إقلات: ومان لاي تلاك األطاراف الدولياة التاي 
تستطيع أن تُمارس ضغوطاً عليه إذا كان الدالم كله 

مده ورشيكاً له بالددوان بصورٍة أو بأخرى؟!!
أن تُجهاد نفساك كثارياً  ياا صديقاي ال عاعاي 
بالتفكاري، إاألمار لم يدد بخااٍف عىل أحاد بدد أكثر 
مان عا8ٍ من الدجز والفشال لقوى الددوان الغاشام 
يقابلاه صماوٌع أساطوري للشادل اليمإاي الدظيم 
والذي سيخلده التأريخ بأحرٍف من نور مهما حاولوا 
بإعالمهم التقليل من شأنه وألميته، وما عليك اليو8 
إال أن تقتإع بما أخربتك به يف بداية حديثإا عن سابل 
انرصار اليمإاي عىل رضورة وقف إطاالق الإار ألنها 
إداالً الحقيقاة وأن تفتخر وترإع رأساك عالياً ليس 

ألنك انترصت إحسل، ولكن ألنك مواطٌن يمإٌي.

ميم طاء !
ال أحاد يدرف ما الاذي كان يجاول بارأس »الغرباني« ولو 
يصداد يف كل مرة وألشاهر متتالية إىل موقده لإاك عىل سافح 
إبال نُقم.. يهزأ باملاوت ويتموضع بدإاع عاىل املقدد الحديدي 
للمضااع الجاوي القديام ، رويس الصإاع ، ويحااول إإارتاح 

املدجزة.. إسقاط طائرة !
وال أحد يدرف أيضاً إن كان البطل الغرباني قد أسقط طائرة 
بالفدل أ8 ال.. لكن الليايل املوحشاة والطائرات املتوحشة تدرف 
إيداً أنه كان لإاك ، يحرس سماء صإداء ، من الفجر إىل الفجر 
، ويحادق بحال أزيل يف مالمح قلال وإهها املمتد إىل األسافل ، 
وصوالً إىل إبل عطان املقابل ، ومع كل إرتداشة إصبع وضغطة 
زناع ، كان يُساقط غطرسة تدايل األوغاع ، ويتلو برشف صلوات 

الرإل األخري..
يف الياو8 الاذي كان ، قصفت طائرة مداعياة عرين الغرباني 
، وساقط البطل مرضإاً بالدماء ، وحدق يف الساماء للمرة قبل 

األخرية ، ونظر إىل الله..!
حمل ما تبقى من إساده ، وزحف إىل مدشاوقته الروساية 
الدجاوز »ميم طاء«، وأعتىل كاريس الرشف وضغط مجدعاً عىل 

الزناع.. وأبتسم الجبل بحزن ألول مرة !
عقيقاة وعاعت الطائرة ، وقبل أن يطلل الطيار إثم صاروخه 

التايل ، غمغم يف وإو8:
- أي رإل أنت..!

مارت أشاهر.. وما يازال ساكان صإدااء يسامدون صوتاً 
مبحوحاً تحمله الرياح الخاإتة مإتصف كل ليلة من سفح إبل 

نقم.. يا لك من رإل!

قصص قصيرة
يكتبها/ د. أشرف الكبسي

عام الصمود أكسبنا معرفًة بتفاصيل املاضي واملستقبل

السياسة القرآنية
أحالم عبدالكافي 

ماذا تدرف عن السياساة القرآنية يف خضم تلك الدواصف التي طغت عىل 
أإاكار وتوإاه الدقل الدربي واملسالم بتلاك  الثقاإة الغربية وتلاك املفاليم 
املغلوطة  الدخيلة عىل وعاي األمة من خالل تإميقهم لحضارتهم  املصطإدة 
والزائفة التي إدلولا براقة يف أعل الباحثل عن التقد8  ولي التي يف حقيقة 

األمر  ما زاعت بها األمم إال تراإدا وانهيارا.
لطاملا عمد أعداء األمة عىل رسام سياساة مغلوطة للشدوب والحكومات  
الدربياة وإملولاا باالععااءات الكاذباة كالديمقراطية والحرياة   و الزعم 
باملإاعاة  بحقوق اننساان وحقوق الطفل واملرأة ولي يف حقيقة األمر ساتار 
لسياساة تحقيل  أكرب املصالح لادول الهيمإة الرأسامالية يف الدالم ولو عىل 

حساب سحل البرشية وتدمري الوإوع.
لقد ابتددنا كثريا عن لويتإا القرآنية وركضإا وراء الرساب وانبهرنا بدالم 
يدارب عن عالم  الغرب بأإاكاره وبمدتقداته وظإت األمة  أنها وإدت ضالتها 
بذلاك )الضجيج (  والحديث املساتمر عن املدنية والتطاور و صإاعة الإووي 
وناطحاات الساحاب والصدوع إىل الفضاء وغريلا مان البهرإة الزائفة التي 
تمهد  للمؤامرة  الصهيوأمريكية يف املإطقة و كانت لذه األكاذيل  من إحدى 

الوسائل لتحقيقها لسلخ لذه األمة عن مدتقداتها بذلك الربيل.
مااذا عن السياساة يف قرآن املسالمل ويف تداليام عيإهم....قاد صور لإا 
الكثري من شاياطل اننس والجن بأن إسالمإا عين التخلف والرإدية والزلد 
واملداناة والفقر  والسيف والذبح البديد عن املصالح وعن التقد8 وعن التقإية 

الحديثة وعن مواكبة الدرص الحديث.
بال إدلتإا طدما لسياساة  الغارب بإتباع سياساتهم الهوإااء القائمة 
عىل مبدأ الغاية تربر الوسايلة والتي تإطيل تحت شادارلا لذا كل األسااليل 
الوضيدة والدناءات القبيحة ....والتي تبيح كل الوسائل مهما كانت  للوصول 

أللداإها .
أليس اللاه سابحانه لو القائل )إقلت  اساتغفروا  ربكم انه كان غفارا، 
يرسل السماء عليكم مدرارا ويمدعكم بأموال وبإل  ويجدل لكم إإات ويجدل 
لكم أنهارا( ، عيإإا انساالمي لو عين الرخاء وعين الرحمة وعين الدطاء لو 
عيان الدليم الحكيم ،والذي ترتكز مباعئه عىل أرقى القيم واألساس الدظيمة 
التي تضمن للبرشية واننسانية األمن والسلم بل والتطور والإهضة والدمران 
والتي تإشاد املصلحة للدباع يف ظل مباعئ ساامية ووسائل إاضلة.....إلذلك 
حاارب أعاداء األمة لذا الإهاج القويم ليساتبدلوه بمإهاج الشاقاء  و الويل 

والثبور والخرسان املبل ملن وقع تحت إخ عقائدلم ومإطقهم الهدا8.

رباب حسين 
عـام مـن العدوان،لن أقول مـن الظلم، 
القتـل، الدمار، الفقر،،بل سـأقول عام من 

اكتساب املعرفة .
ليـس يف الحميـة واإلقـدام للدفـاع عن 

الوطن فحسب ،،ألنها نهجنا.
وليـس يف الصـرب والعطاء واإلحسـاس 

باآلخرين فحسب ألنه من فطرتنا.
وليـس يف التعـّود عىل العيش بتقشـف 

ألننا بالفعل كذلك.
بـل ،عرفنا َمـن عدواَّنا وَمـْن صديقنا،، 
مـن ينتظر بفـارغ الصـرب انتصارنا ومن 
ينتظـر هزيمتنا .. عرفنـا العمالة الداخلية 
والخارجية،عرفنـا زيف إعـالم العدو ومن 

وااله واكتسبنا ضده حصانة بحيث لم يعد 
يؤثر فينا بل تعاملنا معه بسخرية مفرطة 

؛ لنرسم ابتسامة النرص  عىل وجوهنا.
علاَّمنا العدوان أن نعتمد عىل اللـه وحده 

ثم عىل أنفسنا يف كل يشء ..
عّلمنا تحالف العدوان أن نستبدل موادا 
بـدل مـواد وأدوات بـدل أدوات لكي نحيا 

ونميض يف حياٍة مليئة بالحرية ..
عّلمنـا  أن مـا كنـا عليه مـن دين ليس 
سـوى دين كتب جاءت لنا من الرتاث أّلفها 
مؤلفـون إما أصابـوا وإما أخطـأوا ؛ لذلك 
وجـب علينـا البحـث والتدقيـق يف أصول 

الدين .
  اكتسبنا معرفة حول املجال العسكري 
حتى صـار األطفـال يتحدثون عـن تقدم 

الجيـش واللجان الشـعبية وانتصاراتهم ، 
أصبحنا نعي جيداً من مع اليمن ومن ضده 

خارجياً وداخلياً..
تحالـف العـدوان الحاقـد عـىل بالدنا 
تكشـف وتعـّرى أمامنـا وأمـام غرينا من 
الشعوب األخرى، فلم نعد تلك الدولة النائية 
الفقـرية التي ال تسـتطيع أن تقول إال نعم 
للـهيمنة والتسلط كما يظن البعض ،، اآلن 
ساسة من حاربنا ومخابراتهم ومفكروهم 
سـيقفون طويالً يف دراسـة وفهم وتحليل 

هذا الشعب وصموده ورّس انتصاره.
      نعم . عرفنا  كم نحن شـعب عظيم 
يسـتحق أن نخلـع القبعة ألنفسـنا نحيي 
أنفسـنا ملجرد أننا يمنيون أحـرار واجهنا 

عدوانا عاملياً.

    وعرفنا كذلك كم هم شـعوب مرتهنة 
حسبها أنها ترزح تحت تسلط قادة وملوك 
وأمراء بغاة عمالء مجندين لدى أعداء األمة 

العربية.
أكسـبنا تحالف العدوان الشعور بيء 
لن يقـدر األعداء عىل سـلبه منا لـو جاءوا 
بجيوش العالم ليغزونـا...أال وهو الوقوف 
واستنشـاق هواء نقي ونحن أحراٌر كرماء 
عىل أرض اليمن التي وهبنا اللـه إياها دون 
أن يأخذ من أرض أحد ، وتحت سماء اليمن 
التي وهبناها اللـه دون أن يأخذ من سماء 

أحد..

عاشـت اليمن حـرة وعـاش أحرارها.. 
والخلود لشهدائها.
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 متابعات فلسطينية

السعودية وفن الهزيمة
ناصر قنديل*

- ُكلُّ ماا إدلته القياعة السادوعية يف عهد 
امللك سالمان ونجله ومدهما إيلسوُف الحكم 
عاعل الجبري كان يراُع له أن يرصَف يف صإدوق 
القمة انْساااَلمية يف اساطإبول، ولذلك إرى 
حشاد التوقيات املتساارع لألحاداث، إتتابع 
انعاالن عان لدناة اليمان بزياارة القالرة، 
وانعالن عن استداعة إزيرتي تريان وصإاإري 
من الساياعة املرصية، وزف البرشى نرسائيل 
بإطالق الجرس الربي بل السادوعية وسيإاء 
وصوالً إىَل حيفا ومإحها امتياز ناإذة الخليج 
األوروبياة يف الإفاط والرتانزيت عىل حسااب 
قإااة الساويس، وكل ذلاك خالل أياا8 قليلة 
أعقبها وصاول امللك ووإاده إىَل أنقارة بيإما 
نجله يتإقل بال عمان وأبو ظبي لرتتيبات يف 
السااحات الحليفة، تمهياداً للمرحلة املقبلة، 
مرحلة زعامة السادوعية للدالم انْساااَلمي، 
بقيااعة مصالحاة مرصياة تركية وتشاكيل 
حلاف يضم تركيا وباكساتان ومارص تقوعه 

السادوعية بوإاه إياران، وإدال حازب الله 
مالحقاً بقرار من القمة بدد تصإيفه كتإظيم 

إْرَلاابي عىل لوائح الدول انْسااَلمية. 
املاراع،  تحقيال  يف  السادوعية  إشالت   -
إقاطع الرئيس املرصي عبد الفتاح السايي 
قمة اساطإبول، واتخاذت تركيا وباكساتان 
بحساب املصالح الدليا لدولتيهما القرار بدد8 
التصااع8 مع إيران، لتشاابك املصالح األمإية 
الحدوعية ولحجام التطلدات االقتصاعية عىل 
الدالقة مع إيران بالإسبة لرتكيا إرس الغرب 
التجاري واالستثماري نحو إيران يف زمن رإع 
الدقوباات ولباكساتان إرس أنابيال الإفط 
والغااز انيرانياة إىَل الهإاد والصال، إانتهى 
األمار قبل أن يبادأ ووقع الفشال يف الجولر، 
وبدت الرساالة واضحة أن ال مكان وال إرصة 
للسدوعية التي تذلل ملصالحة الحوثيل عىل 
قاعادة انقارار بكونهام مكوناً يمإيااً أصيالً 
أن تخاوض بالغاري حرباً لتصإياف حزب الله 
إْرَلاابيااً بتهمة ععمهم، إكياف أن تأخذلم 
لحرب عىل إيران ولي التي إشالت بحربها يف 

اليمن. واملداعلة بسيطة، ولي أنه لو خرإت 
السدوعية مإترصة يف اليمن لتغري كل يشء. 

- إيلسوف اململكة الذي اعترب الإص املتفل 
عليه لبيان القمة انْسااَلمية عن حسن الجوار 
ماع إياران لزيماة، أراع أن يدمال الهزيمة، 
إذلال إىَل األماناة الداماة ملإظماة املؤتمار 
انْسااَلمي حيث تسلم الدول نسخاً مدّدة عن 
أوضااع تخصهاا وال تطرح ملإاقشاة الوزراء 
وال القااعة، ولي عاعة نصاوص تحرت8 إيها 
قواعد حرص املضماون بالتضامن مع الدولة 
اة بلبإان من إعداع  املدإية، كما الفقرة الَخاصَّ
الحكوماة اللبإانية وتتضمن مسااندة لبإان 
وإيشاه بوإه انْرَلااب وتشاجيع مسارات 
الحوار والتواإل بل مكّوناته وسائر األطراف 
إيه، لكن الفيلساوف املدّمال وضع نصوصا 
تدعاو للتضامان ماع السادوعية بوإاه ما 
تدرضات له بدثاتها الدبلوماساية، ونصوصاً 
بلساان عول الخليج تدين ماا تتدرض له من 
أعمال إْرَلاابية، قالت إنها مدعومة من إيران 
وحازب اللاه، وكان لذا ساقف ما يساتطيع 

إضاإتاه؛ ألن الفقارات التضامإياة امللحقاة 
بالبيان ليست بياناً سياسياً وال لي مشاريع 
قارارات يمكان أن تضمان مواقاف بحجام 

تصإيف حزب الله إْرَلاابياً. 
الفشال  مان  باملزياد  الفشال  تكحيال   -
والضداف باملزياد مان الضدف أظهار لزال 
إىَل  القماة، وكاع ياؤعي  حاال السادوعية يف 
إشال القماة وانفاراط عقدلاا، إتداركات 
األمر الوسااطات الرتكية الباكساتانية، التي 
كانت تسدى السادوعية لحشدلا يف مدسكر 
االشاتباك مع إيران، ومرت الفقارات املهربة 
بداد تددياالت تجميلية تركياة، وغياب الوإد 
انيراني وتحفظ وإوع عديدة، خصوصاً لبإان 
عىل الفقرة التي ورع إيها ذكر حزب الله، لكن 
األلم أن السدوعية التي كانت قد أعركت إشل 
مسادالا بقيااعة مصالحاة تركياة مرصية 
وقياعة تحالف يضّم مرص وتركيا وباكساتان 
بوإه إيران واساتصدار قارار بتصإيف حزب 
اللاه تإظيمااً إْرَلاابيااً، كانات قااعرة عاىل 
توظياف الإص املتفل عليه يف البيان الختامي 

إيجابااً بتحويلاه إىَل نقطاة انطاالق لحسان 
نياات لبدء حاوار وتفااوض برشاكاة تركية 
باكستانية مع إيران، إتكفلت عبقرية الجبري 
بإضاإة خسارة للخساارة األصلية، وكرست 

الجرة بال أن ترشب ماًء. 
الدبلوماساية  صاناع  يكاون  عإدماا   -
السدوعية من قال إن سياساته نجحت بتغيري 
موقف روسايا من الحرب يف ساوريا وعليها، 
ملصلحاة القباول بالتفااوض مع السادوعية 
عىل مستقبل ساوريا بال رئيسها، ألن روسيا 
سائمت من تحمل األعباء يف ساوريا. ويكون 
لذا الكال8 يف الثامن والدرشين من آب الساإة 
املاضياة أي قبال يومال مان قارار الرئيس 
الرويس إالعيمري بوتل ببدء تموضع عسكري 
اسارتاتيجي يف ساوريا ععماً للدولة ورئيسها 
وإيشاها، وتغيري وإهة الحارب ملصلحتهم، 
ندرف عرإة الإبالاة والحكمة التي تمتلكها 
لاذه الدبلوماساية التي ال تتقان إال صإاعة 

الهزائم.

* صحيفة »البناء« اللبنانية

إصابة فلسطينيَّني ودهس فتى يف نابلس

معاناة األسريات الفلسطينيات يف سجون االحتالل

أصيل إلساطيإيان، مسااء الجمدة، بصورة 
متوساطة بدد أن رشال مساتوطإل سايارتهم 
بالحجاارة، ماا أعى النقالب السايارة ُقرب قرية 

عوما وتم نقل االثإل ملستشفى نابلس. 
ويف ذات الساياق، تدرض إتًى للدلس املتدمد 
من قبل عورية لجيش الددو »انرسائييل« يف مخيم 
الداروب شامال الخليل، وتام نقله ألحد مشاايف 
الخليل للدالج ووصفت إصابته باملتوساطة، كما 
أصيال عدٌع مان املواطإل بحااالت اختإاق إراء 
استإشااقهم للغاز املسايل للدموع وتم عالإهم 
ميدانيااً خاالل املواإهات التي اندلدات يف املخيم 

بل الشبان وقوات الددو. 
وقالات مصااعُر محلياٌة إن »عورياة لجياش 
االحتاالل قامت بدلاس الفتى محماد نضال أبو 
غاازي )15 عاماً(، وقا8 عدع من الشابان بحمله 

ونقله بواسطة سيارة إىَل أحد مشايف الخليل«. 
ويف ساياق متصل، شايع ألايل مخيم الدروب 
السابت يف  براذعياة  إبراليام  الشاهيد  إثماان 
مقاربة املخيام، والاذي استشاهد الخمياس بدد 
إطاالق الرصااص عليه مان قبل قاوات االحتالل 
بحجاة محاولة تإفيذ عملياة ضد إإوع االحتالل 

باستخدا8 بلدة.

تتدرض األسارياُت الفلساطيإيات يف 
مدتقاالت االحتالل انرسائيايل للرتليل 
مصلحاة  إعارة  قبال  مان  والتدذيال 
عطااف  املحاررة  األسارية  الساجون. 
علياان نماوذج ياروي وضع األساريات 
الفلساطيإيات وويالت األرس يف سجون 
خلاف  لاه  يتدرضان  وماا  االحتاالل 

القضبان.
وعطااف عليان امراة إلساطيإية يف 
إدبتها الكثري لرتويه، إهي ذاقت ويالت 
االرس يف سجون االحتالل انرسائييل اربع 
مارات اخرلاا كان مدته ثالث ساإوات 
ل1 عاماا مان  لتقايض ماا مجموعاه 
حياتها خلاف القضبان.. أصدل مراحل 
األرس كانت بدد أن أَْصبَحت لذه السيدة 
أُمااً وتركت خلفها زوإاً وطفلة يدانون 

وإع الفراق.
وقالت األسرية املحررة عطاف عليان 
»اضطاررت  انخبارياة:  الدالام  لقإااة 
لاإلرضاب 16 يوماً من أإل اعخال ابإتي 
إيلّ، عإدماا ارسوناي إعاريااً كان عمار 
ابإتي ساإة واحدة، وعإدماا كانت تأتي 
كانوا يرإضون اعخالها ايل بدون حواإز 

بيإإا«.

عاخال زنازين االحتالل تإتهك حقوق 
االسريات الفلساطيإيات بكاإة الطرق، 
اذ يتدرضان للتدذيل البدناي والإفي، 
وتتجااوز اعارة ساجون االحتاالل ذلاك 
بوضدهن يف ظروف مديشية ال ترقى إىَل 

مستوى الحياة البرشية.
وقالات مإساقة وحادة التوثيال يف 
مؤسسة الضمري لرعاية األسري، احرتا8 
غزاونة، لقإاة الدالم انخبارية: »ظروف 
ناحياة  الساوء مان  الساجن غاياة يف 
الطبية واالكتظاظ  الإظاإة والخدماات 
والظاروف الدامة والإقاص بالحاإيات 
األساساية، ولديإاا شاهاعات مان أَْكثَر 
من اسارية تدرضات للمداملة السايئة 

والتدذيل«.
وخاالل انتفاضاة القادس الحالياة 
الإسااء  اعتقاال  وتارية  ارتفدات 
الفلسطيإيات بشكل كبري، اذ تم اعتقال 
ما يزيد عان 120 امراة بيإهن 15 طفلة 

إلسطيإية.
ورغم ظلام االحتالل ومارارة تجربة 
األرس، إال أن كرس إَراَعة نسااء إلسطل 

رضب من املستحيل. 

الجيش اإلسرائيلي يتوقع تنفيذ هجوم كبري على الحدود يف الجوالن 
 أإااع موقاع N R G أن املدإيال يف املؤسساة 
األمإية انرسائيلية يرّإحون حصول عملية كبرية 
عىل الحادوع يف الجاوالن، متحّدثل عان إْمَكانية 
حصاول سايإاريو انازالق يف املرحلاة القاعمة يف 
مإطقاة الجاوالن عىل شااكلة محاولة تسالل إىَل 

مستوطإات متاخمة للسياج. 
وضمن لاذا االحتمال، يضياُف املوقُع أنه من 
املحتمال أن تتحارك آليات مفخخة نحو الساياج 
برسعة وبدون إنذار مسبل. ويف لذا انطار يقول 

نائال قائد إرقة »لبشاان« املإتارشة يف الجوالن 
املحتل الدقيد نجمة »أنا لن أسقط عن الكريس يف 
حال حصل لذا اآلن. يمكن أن يحصل لذا بشاكل 
إجائاي وعون أي إناذار، ويجال علياك أن تكون 
مساتدًدا لالنتقاال يف لحظاة واحدة مان الصفر 
إىَل 100، نحان نديش يف مرحلاة تتغري إيها أمور 
كثارية. الجميع يإظار إىَل ما يحصال لإا، وليس 
أكيًدا إذا كإا نساتطيع القول حتاى الإهاية كيف 

ستؤثر لذه التغريات عىل األرض«. 

ويلفات املوقاع إىَل أن مقاطاع الفيدياو التي 
تإرشلاا »املإظماات انْرَلاابياة« عىل الشابكة، 
لي أحد املصااعر التي يحاول من خاللها الجيش 
انرسائيايل الحصوَل عىل مدلومات عن األسالوب 
الذي ساتبدو إيه عملية كهذه. ومن إملة األمور 
أيًضا، يساتدد الجياش نْمَكانية اخارتاق آليات » 

مدرعة. 
ويضيف الضاباط »نحن نحااول التدلم كيف 
يجل االساتدداع للهجو8، من خالل التفكري يف أن 

سيإاريو مشابه يمكن أن يحصل لإا«. 
كذلك يشاري املوقاع إىَل أن »الساإوات الخمس 
ساوريا  يف  بالتحاوالت  مليئاة  كانات  األخارية 
اة عىل الساياج الحادوعي، بداية املدارك،  وَخاصَّ
انتشاار ضاد الجياش الساوري، »والء« بدضهم 
لا«عاعش«، وصول الروس ومغاعرتهم، وتساوية 
وقاف القتاال التاي ليس مان الواضاح إذا كانت 

ستطبل عىل األرض«. 
ووإقااً لكال8 الضابط، عىل الرغم من أن لإاك 

انخفاضاً يف تباعل إطالق الإار وأعمال الدإف مإذ 
انعالن يف شهر مارس عن وقف إطالق الإار، ليس 

واضًحا إذا كانت ستستمر التسوية. 
ولإاا، يقول الضابط »إنإاا ال ندرف تفاصيل 
االتفااق حتاى الإهاياة، ولياس واضًحاا ما لي 
البإاوع التي تم تطبيُقهاا.. عىل الرغم من تواصل 
املداارك بل التإظيماات نفساها، إاّل أن األعمال 
الدإيفاة بال املسالحل والإظاا8 خّفات، ولذا 

مدطى مشجع«.

وزير الزراعة »اإلسرائيلي« يدعو إلقامة 
ميناء بغزة 

إاإاأ وزيُر الزراعاة »انرسائيايل« اوري 
اريئيل من »البيت اليهوعي« املدروف بمواقفه 
الجمداة،  الفلساطيإيل،  تجااه  املتطرإاة 
املذيداة يف راعيو »تل أبيال« عإدما أعىل بددة 
ترصيحات وصفتها صحيفة »مداريف« التي 

أورعت الخرب بأنها »مفاإأة«. 
وقاال اريئيل يف ترصيحاته إناه »ال يوإُد 
لساكان غزة ميإاء عويل حتى الياو8.. ملاذا ال 
يكاون لهم ميإاء؟.. ماع كل الرشوط األمإية 
الالزماة، إخارباء األمن يف إرسائيال يدرإون 
ما يلز8 عمله حتى يكاون لإاك ميإاء ملتز8 

بجميع املطالل األمإية نرسائيل«. 
وأضااف اريئيال: »إنإا من املمكن أن نإقَل الغاَز واملاَء للفلساطيإيل يف نابلاس، الخليل، طولكر8 
وإإل، إإحن املسؤولون عن لذه املإطقة.. أين املشكلة يف أن نإقل لهم مائة مليون كوب مدالج من 

املياه ولي موإوعة عإدنا«. 
وبالإسابة لدخاول الدماال إىَل »إرسائيل« قال: »اذلال وانظر إليهم يقفاون يف الطوابري من أإل 
الدخاول إىَل إرسائيل عارب الحواإز، إن ذلك ألمر مخجل ومديل عىل إرسائيل واألإهزة األمإية، إهإاك 

يقف األشخاص يف الحر والربع، إما املشكلة يف مدالجة ذلك؟ لل تكلف 50 مليون شيكل؟«.
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صحيفة بريطانية: القاعدة تمتلك دولة صغرية باليمن بفضل تدخل لندن وواشنطن 
  - متابعات

نرشت صحيفة »انندبإدنت« بإساختها 
كوبارين  لباترياك  موضوعاا  الرقمياة، 
مراسالها لشاؤون الرشق األوساط بدإوان 
»بفضل التدخل الربيطاني األمريكي تإظيم 
القاعادة اآلن يمتلاك عولة صغارية يف اليمن 
يف تكارار لسايإاريو الدراق وتإظيام الدولة 

انْسااَلمية«.
يقول كوبرين إن ما إرى بسبل التدخل 
األمريكاي الربيطاناي يف اليمان أعى لتكرار 
ماا حدث يف الداراق بدد التدخل الدساكري 
الغربي حيث انتهى املآل بسايطرة )إماعة 
مسااحات  عاىل  انْرَلاابياة(  »عاعاش« 
شاسدة من األرايض يف الدراق وسوريا ولو 
ما يتكارر يف اليمان بددما تمكن مسالحو 
تإظيام القاعدة مان تكوين عولاة صغرية 

لإاك.
ويدتارب كوبارين أن ذلاك تكرار للفشال 
األمريكاي الغرباي يف مكاإحاة ما يساميه 
بانْرَلاااب خاالل حقباة ما بداد لجمات 

الحاعي عرش من سبتمرب 2001.

ويدتارب أن ألام األساباب التاي تاؤعي 
لهذا الفشال املتكرر لو أن واشاإطن ولإدن 
للحفااظ  االولوياة  يدطاون  وحلفاءلماا 
عاىل التحالف بيإهام وبل اململكاة الدربية 

السدوعية وممالك الخليج.
ويشاري كوبارين إىَل أن التدخال إىَل إوار 
السدوعية يف اليمن أعى لإتائج كارثية إبدال 

من الوصول للإتائج التي كان الغرب يخطط 
لها وصلت االوضااع إىَل حد الفوىض وتدمري 
حياة املاليل وخلل ظروف مثالية النتشاار 
وسايطرة الحاركات السالفية )التكفريية( 

مثل تإظيمي القاعدة و«عاعش«.
ويدارج كوبارين عىل رشح ماا إرى يف 
اليمن للقارئ الربيطاني ليخلص إىَل أن عاما 

كاماال من القصاف السادوعي بدعم غربي 
لم يسامح لقوات الرئيس عباد ربه مإصور 
لااعي بالسايطرة عاىل الداصماة صإداء 
التاي الزالت يف أيدي الحوثيال وانتهى االمر 
بتوقياع لدنة غري قابلة لالساتمرار طوياًل 

بل الطرإل.
ويؤكاد كوبرين أن الفائاز الحقيقي من 
لاذا الوضع لاو تإظيم القاعادة يف إزيرة 
الدرب حيث كون عولة صغرية تمتد ملسااإة 
تزيد عن 600 كيلومرت مربع عىل الساواحل 
الجإوبياة للباالع وتسايطر عليهاا حكومة 

مإظمة وتحصل الرضائل والدائدات.
ويضيف أن التإظيام بددما كان مختبئا 
ال يالحظ نشااطه أحاد بدأ حالياا يف التمدع 
وتوسيع مإطقة سيطرته تماما كما إدلتها 

»عاعش« الدا8 املايض يف الدراق وسوريا.
التدخال  عواقال  إن  كوبارين:  ويقاول 
السادوعي يف اليمن وصدوع تإظيم القاعدة 
يف إزيارة الدارب تام تجاللهاا مان قبال 
الحكومات الغربية وانعاال8، محذراً من أن 
لاذه الدواقل ساتكون وخيمة وساتتددى 

حدوع مإطقة الرشق األوسط.

دعا لإنهاء احلرب الظاملة على اليمن
 تجمع العلماء املسلمني: قمة 

اسطنبول زادت الشرخ 
  - متابعات

أكد »تجمع الدلماء املسالمل« يف لبإان أن القمة انْساااَلمية يف اسطإبول 
اة انْسااَلمية. زاعت من الرشخ بل األُمَّ

وأعارب التجمع عن أسافه يف بيان بدد اإتماع لهيئتاه انعارية أن »تصل 
حاال أمتإا إىَل الادرك الذي وصلت إلياه، إذ يجتمع قاعة الدول انْساااَلمية ال 
ليتدارسوا كيفية تحرير إلساطل وال ليضدوا حداً لالقتتال بل املسلمل، بل 

لزياعة الرشخ بيإهم«.
وأضاف البيان: »لم نتوقع من القمة انْسااَلمية أن تصدر قرارات تتإاسل 
ماع الضغوط واألخطار التي تتدرض لها األماة، ولكن ال يجوز أن تدمل لذه 

القمة عىل زياعة الرشخ بل أبإائها وتقسيمهم قوميات وأعيانا ومذالل«.
وحذر التجمع يف بيانه من »مؤامرة توطل السوريل يف البالع التي لاإروا 
إليهاا«، عاعيا املهاإريان إىَل »اعتبار انتقالهم إىَل البلادان األخرى، وخصوصا 
الغربياة، لجرة موقتة إىَل حل عوعتهام إىَل بالعلم بدد انتهاء الحرب الدبثية 
إيهاا، وإن كإا نفضل أن تكون لجرتهم عاخل ساوريا إىَل املإاطل األَْكثَر أمإا 

إإن يف ذلك حفظا للكرامة والدزة«.
وععاا التجمع إىَل »إنهاء الحرب الظاملة عىل اليمن والدخول يف حل سالمي 

يضمن لكل مكونات الشدل اليمإي حضورلم يف الحياة السياسية«.

خطة CIA ملا 
بعد انهيار الهدنة 

بسوريا.. سالح أقوى 
لـ»املعتدلني«

  - وكاالت
كشفت صحيفة »ذي وول سرتيت إورنال« 
أن وكالة االساتخبارات املركزياة »يس آي إيه« 
ورشكاَءلاا يف املإطقاة وضدوا خططااً نمداع 
يف  »املدتدلاة«  املسالحة  املدارضاة  إماعاات 
سوريا بأسالحة أَْكثَر قوة، وذلك يف حال انهيار 

الهدنة املستمرة مإذ 6 أسابيع.
وأإااع موقاع »شاا8 بارس« الخمياس، أن 
مساؤولل أَمريكيل أوضحوا أن االساتدداعات 
للخطة البديلة »ترتكز عىل تقديم أنظمة ساالح 
لوحادات املدارضاة املسالحة مان شاأنها أن 
تسااعدلم عىل توإياه لجمات ضاد طائرات 
اة  الإظا8 الساوري ومواقاع املدإدياة الَخاصَّ

به«.
الصحيفاة قاد كشافت يف شاهر  وكانات 
شاباط املايض أن كبار املستشارين الدسكريل 
واالستخباريل للرئيس باراك أوباما يضغطون 
عىل الكونغرس للتوصل إىَل خطة بديلة ملواإهة 
روسايا يف ساوريا، ومإاذ ذلك الوقات، ظهرت 
تفاصيل إديدة حول طبيدة األسالحة الجديدة 

التي يمكن نرشلا بموإل الربنامج الرسي.
واكادت اناه تمات مإاقشاة تفاصيال ذلك 
الربنامج واالستدداعات ملا بدد انهيار الهدنة، يف 
»اإتماع رسي لرؤساء وكاالت االستخبارات يف 
الرشق األوساط قبل تفديال اتفاق وقف إطالق 
الإار يف 27 شباط املايض، تلتها اتصاالت الحقة 

يف ما بيإهم«.
وقال مساؤولون مطلدون عىل الإقاشاات، 
إن أعضااء التحالف »تلقوا تأكيادات من الي 
آي إيه بأنهم سايحصلون عىل مواإقة لتوسيع 
ععمهام للمدارضة املدتدلة يف ساوريا«. وإيما 
واإال أعضاء التحالف عاىل الخطوط الدريضة 
للخطاة البديلاة، إال أن البيات األبياض يجال 
أن يواإال بدوره عاىل قائمة األسالحة املحدعة 
الاوارعة يف الخطاة قبال إْمَكانياة إرساالها إىَل 

ميدان املدركة.
وكشافت الصحيفة اناه خالل املإاقشاات 
األَمريكياة مع قاوات التحالاف، ضغطت تركيا 
الدإااع  بأسالحة  املسالحل  ملاد  والسادوعية 
الجوي املحمولة املدروإاة با«مانباعس«، لكن 
واشإطن حملتهما عىل الرتاإع عن ذلك املطلل 

باقرتاح نظا8 أسلحة بديل.
يذكار، أن املساؤولل تحفظوا عاىل ذكر أي 
مدلوماة تتدلال بإوعية الساالح الاذي تدد به 
واشإطن إماعات املدارضة السورية املسلحة 
يف »الخطاة ب«، وذلاك بهادف »مإاع الجياش 
الساوري وحلفااؤه، مان اتخاذ االساتدداعات 

الالزمة املضاعة له.
وزعمات الصحيفة أن رساالة رسية نقلها 
مساؤولون أَمريكيون إىَل نظرائهم الروس تفيد 
باأن »املدارضاة الساورية املدتدلة لان تزول، 
وأن الدوعة إىَل القتال الكامل يف ساوريا ستضع 

الطيارين الروس يف خطر حقيقي«.
من إهته، قال نائل وزير الخارإية الرويس 
ساريغي ريابكوف، تدليقاً عىل ما إاء يف مقال 
»وول سارتيت إورنال« إناه إذا كانت »الخطة 
ب« التي تتضمن احتماال التحول إىَل الدمليات 
الدسكرية موإوعة بالفدل، إإن »ذلك يثري قلقاً 

عميقاً«.

موقع أمريكي: تشكيل 
ميليشيا مشرتكة بني 

السعودية و »إسرائيل« 
يف البحر األحمر! 

  - متابعات
نارش موقاٌع أمريكايٌّ تفاصياَل ماا وصفه 
»انرسائيايل«  الكياان  بال  عساكري  باتفااق 
واململكاة الدربية السادوعية، يإاص عىل تفالم 
حاول إإراء عورات عساكرية مشارتكة، وكذلك 
قياعة عسكرية بحرية، تكون إزيرة تريان، مقراً 

لها. 
وقاال املوقاع إناه اساتإاعاً إىَل وثائال رسية 
رسبهاا مساؤول عساكري رإيع املساتوى عىل 
صلاة بحازب »مريتس« اليسااري اللياربايل، أنه 
يف عاا8 ل201 تمَّ إبارا8ُ مذكرة تفالام للتداون 
الدساكري املشارتك بال »إرسائيال« واململكاة 

الدربية السدوعية يف البحر األحمر. 
 – سادوعية  إعارة  عاىل  االتفااق  ويإاص 
»إرسائيلياة« يف مضيل باب املإدب، وخليج عدن، 
وقإاة السويس، والدول املطلة عىل البحر األحمر. 
وبحسال املصدر، إاإن املدلومات املإشاورة 
إااءت يف إطار اساتضاإة »إرسائيال« لددع من 
الضباط السدوعيل للمشاركة يف عورات تدريبية 
عساكرية يف قاعدة »البولونيو8« يف ميإاء حيفا، 

عا8 2015. 
التدااون  لتدزياز  املسااعي  لاذه  وإااءت 
»انرسائييل« – السادوعي لدعم األمان انقليمي 
واالساتقرار ومحاربة املجموعاات انْرَلاابية يف 
البحر األحمر. وأإاع املصدر أنّه تم تشاكيل إريل 
عمل »إرسائييل« – سادوعي مشارتك، يف إزيرة 

تريان. 
كما تمَّ اختيار الدقيد الركن »عيفيد ساالمي« 
عان الجانال »انرسائيايل«، واللاواء »أحماد بن 
صالاح الزلراني« عان الجانل السادوعي، عىل 

رأس القياعة املشرتكة للقوات البحرية. 

رئيس تونس يحّذر من أي تدخل عسكري أجنبي يف ليبيا 
  - متابعات

حاّذر الرئياُس التوني الباإاي قائد 
السابي مان أّي تدخل عساكري أإإبي 
يف ليبياا، مؤكاداً أن ذلك يف حاال حصوله 

سيؤعي إىَل تقسيم لذا البلد.
وقاال السابي إن »توناس تداارض 
التدخال األإإبي يف ليبيا ألنه سايؤعي إىَل 
كارثاة أكرب من ضيااع الدولاة. والتدخل 
الدساكري األإإبي يف ليبيا سايزيد شبح 
االنقسا8، ولو أمر شديد السوء للبلد. لذا 
نأمل أن تساتطيع الحكومة املدعومة من 

األمم املتحدة إرساء االستقرار«. 

باالعه  أن  التوناي  الرئياس  وأكاد 
مستددة للدخول يف أية تحالفات إقليمية 
وعولياة مان أإال مكاإحاة ماا ساماه 
اة يف  بانْرَلااب وتإظيم »عاعاش« َخاصَّ

ليبيا. 
وكان مسالحون يدتقاد أنهام تلقاوا 
تدريبا يف ليبيا قد شاإوا عادة لجمات يف 

تونس يف الدا8 املايض. 

وشايدت توناس حاإازاً طولاه 200 
كيلومرت عىل الحدوع مع ليبيا ملإع ترسب 
املسالحل. وتشاري تقارير إىَل أن أَْكثَر من 
3000 توني سااإروا للقتال مع تإظيم 
»الدولة انْساااَلمية« ومجموعات أخرى 
مسالحة يف ساوريا والداراق عاىل مادار 

األعوا8 املاضية. 
يف غضاون ذلاك أإااعت تقاريار بأن 
حلاف الإاتو يُِددُّ خططااً لإرش عدة آالف 
مان قواته اساتجابة لطلال محتمل من 
الحكوماة الليبياة التي تدعمهاا مإظمة 

األمم املتحدة.

العراق يتحفظ على إدانة حزب 
اهلل يف قمة إسطنبول 

  - وكاالت
أعلإات وزارُة الخارإياة الجمداة، أن الداراق تحّفظ وبشادة عىل 
الفقارة املتدلقة بإعانة حازب اللاه اللبإاني بتهمة ععماه لإلْرَلااب، 
والتي تضمإها البيان الختامي لقمة مإظمة التداون انْسااَلمي، إيما 
أشاارت إىَل أن مإظمة التدااون ال بد وأن تكون مجااالً للوحدة وليس 

نثارة مثل لذه املوضوعات.
وقال املتحدث باسم الوزارة أحمد إمال: إن »الدراق تحّفظ وبشدة 
عاىل الفقرة املتدلقة بإعانة حزب الله اللبإاني بتهمة ععمه لإلْرَلااب، 
والتاي تضمإها البيان الختاماي لقمة مإظمة التداون انْساااَلمي يف 
مديإة اساطإبول الرتكياة«، مبيإاً أن »كالً من إياران ولبإان والجزائر 

تحفظت عىل لذه الفقرة«.
َوأضااف إمال أن »التحفظ يأتي اساتمراراً ملوقاف الوزارة الثابت 
والراسخ برإض اتها8 حركات املقاومة الوطإية بانْرَلااب، أو التدخل 
يف شاؤون مكوناتهاا السياساية«، مشادعاً عىل »أن مإظماة التداون 
انْساااَلمي ال باد وأن تكاون مجاالً للوحادة بل بلدانإاا وليس مجاالً 

نثارة مثل لذه املوضوعات«.
انْساااَلمي يف  التدااون  لقماة مإظماة  الختاماي  البياان  وأعان 
اساطإبول، حزب الله بتهم ععم »انْرَلااب وزعزعة اساتقرار« الدول 

األعضاء.

»هآرتس« تكشف: نتنياهو صديُق أكرب لصوص أوروبا!

أهالي الجوالن العربي املحتل يحيون ذكرى الجالء ويتضامنون مع اليمن! 

  - متابعات
كشافت صحيفة »لآرتس« الدربياة الإقاب يف 
عدعلا الصاعر الخميس، عن تورط رئيس حكومة 
الددو، بإيامل نتإيالو، بدالقة مشبولة مع كبري 

لصوص أوروبا ولو مواطن إرني. 
وقالات الصحيفة يف تحقيل مشارتك مع موقع 
» MEDIAPART« الفرناي إن نتإيالو زار املتهم 
برسقاة مئاات ماليال الادوالرات بفرنساا، آرنو 
ميمران، ومتورط أيضاً بخطف مليونري سويرسي 
أَْكثَار مان مرة وظهارت صاوره بجانباه يف الدا8 

 .2003
وبيإات الصحيفاة أن اسام نتإيالاو ظهار يف 
أخطر قضايا االحتيال تدقيداً يف إرنسا حيث بيإت 
املدطيات وإوع عالقة صداقة بل االثإل إيما نفى 
نتإيالو لاذه التحقيقات قائالً إناه تلقى تربعات 

من املذكور لصالح خزيإة الدولة. 
ويتهام ميماران برسقة 2ل2 ملياوت يورو من 
الخزيإاة الدامة يف حل إرى التقاط صور تجمده 
بإتإيالو يف موناكو الفرنساية عاا8 2003، بيإما 
عللات التحقيقاات عىل عالقاة وثيقاة مليمران مع 
أحد املقربل من نتإيالو بالربملان الفرني وممثله 

لإاك »مئري حبيل«. 
كماا بيإات التحقيقاات قياا8 نتإيالاو بلقاء 
ميمران يف ناعي »كان كالب« يف املربع 16 يف باريس 
ولاي إحادى الضواحي الغإياة يف الدالام، وخالل 
ساؤال ميمران« عن عمله لإاك ذكر أنه التقى مع 
نتإيالاو أَْكثَر من مرة لإاك مع مدرإته أنه رئيس 

وزراء »إرسائيل««. 
ويادور الحديث عن إارتة ما بل الداا8 1999 
وحتاى الداا8 2003 عىل أقال تقديار ويتبل قيا8 
اللص الفرناي بتمويل رحالت عائلياة لإتإيالو، 

وزوإته سارة.

  - متابعات
رإرف الدلم اليمإي بسواعد ألايل 
الجاوالن الدرباي الساوري املحتل، 
خالل إدالية إحياء الذكرى السبدل 
لدياد الجالء من املساتدمر الفرني 
يف ساحة املإاضل ُسالطان األطرش 
ُمدربيان  شامس،  مجادل  وساط 
َعن تضامإهام مَع الشادل الدربي 
السادوعي  الدادوان  ضاد  اليمإاي 
األمريكي الغاشام. رإَع املحتشدون 
أعال8 الجمهورية الدربية الساورية 
وصور الرئيس بشاار األسد، والدلم 
الفلساطيإي بجانبه الدلام اليمإي، 
مؤكديان أن مدركاة األماة الدربية 
موحادة ضاد الثالثي الدناس املمثل 

بأمريكا وإرسائيل وبإي سدوع.
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ظلَّااِت  السااداوعياُة 
الخمساة  الدقاوع  خاالل 
الرئييَّ  الالعاَل  املاضياة 
يف الايَاَماان. لكإها كانت 
عاىل  باساتمرار  تحارُص 
املباارش،  الظهاور  عاد8 
الكواليس،  وبقيات خلاف 
يف  الدَُّماى  محارك  مثال 

مرسح الدرائس.
الخيوط  وحل تإقطاع 
األراإاوز  أصاباع  بال 
والدماى، يضطار األراإوز 
إىَِل الخروج من مخبأه نعااعة وصل ما انقطع والدوعة إىَِل 

الكواليس.
لاذا ما حاَدَث للسادوعية يف ثورة 21 سابتمرب ل201، 
حيث اضطرت السادوعية إىَِل التدخال املبارش يف الايَاَمان؛ 

بهدف إعاعة حلفائها إىَِل السلطة.
ومع أنهاا حاولت االختباَء خلاف »التحالف الدربي، ثم 
التحالف انسالمي«، إال أن ذلك لم يإجح يف إظهارلا مجّرع 
عولاة مان تحالف عادة عول. وظلات يف نظر الارأي الدا8 
الايَاَماإي والدربي والادويل صاحبَة املرشوع واأللداف يف 

الحرب عىل الايَاَمان.
ُل - بدرإة رئيسية - املسؤولية  ولذا يدإي أنها ستتحمَّ
القانونية واألخالقية والتأريخية عن ُكّل ما يرتتل عن لذه 

الحرب من آثار ونتائج.
وماع عخاوِل الُداااْدَوان مرحلاة الغازو، زاعت حاإُة 
السادوعية إىَِل رشيٍك يتقاسم مدها تلك املسؤوليات، رشيك 
ولماي يحمل عإها بدَض أوزارلاا عون أن يكون له تأثرياً 

عىل مكاسبها وألداإها.
وقد وإدت السدوعية لذا الرشيك يف عولة انمارات التي 
بات عوُرلا يف الايَاَمان مطابقاً للَمثَل الشادبي: »الداشل 

الكذاب يفرح بالتهم«.
وعإاد ما تمكإت إحاإل الغزاة من احتالل مديإة عدن، 
توارت السدوعية عن املشهد، وارتفع عَلُم انمارات بكثاإة 

يف أرإاء املديإة.
وطأت األقدا8 السادوعية املديإاَة الايَاَماإية األبدَد عن 
حدوعلا وأحالمها. إلطاملا كانت عدن، املديإَة األكثَر تمرعاً 
وُإارأًة يف تحديهاا لألنظماة الخليجية. وماع ذلك، كتمت 
السادوعية إرحتَهاا حتاى ال تثاريَ حساساياِت الددنيل 
والايَاَماإيال، وتإازلات »صورياً« عن املديإاة لإلمارات. 
ولي الدولة التي ال تستطيع بقدراتها الذاتية تأمل وإعارة 

برج خليفة.
اساتمرت السادوعية تإفاُخ يف الادور انماراتاي، حتى 
باتت الايَاَمان مقّسامًة بيإهما » إيفتي إيفتي« الجإوب 

لإلمارات والشمال للسدوعية.
يبادو أن حاكا8َ انماارات قد اساتمرأوا لذ الادور، وال 

يريدون الخروَج من لذا الحلم.
السادوعية لاي األخارى، ساتواصُل الإفاَخ يف الرشيك 

الغبي، وال يستبدُد أن تضيَف تدز إىَِل حصتهم.
الجغراإياا  السادوعيُة عان مدظام  تإازلات  ومثلماا 
الايَاَماإياة، كان عليهاا أَيْاضااً أن تتإاازَل لها عن بدض 

رإاالتها يف الايَاَمان.
 وبال عشاية وضحالاا، تحّول خالاد بحااح إىَِل رإل 
انماارات يف الايَاَمان، وساتبذل انمارات ُكلَّ ما بوسادها 
نرشاِك َرُإِلها بحاح يف السلطة القاعمة يف مإصٍل يتإاسل 

مع نصيِبها الجغرايف يف الايَاَمان.
وساتظهر السادوعية يف آخر إصاول املرسحياة، أكثَر 
قإاعاًة وزلداً ولي تتوارى خلاف الكواليس، بدد أن تدقد 
خياوَط الدَُّمى الجديادة والقديماة إىَِل أصابدها من إديد، 

وتستأنف عوَرلا الرئيي عىل املرسح الايَاَماإي.

 سياسية- شاملة
تصدر كل اثإل وخميس

طامل���ا أستمر هذا الع���دوان خيارنا كشعب ميني 
مسل���م حر عزيز أبي خيارنا ه���و الصمود والثبات 

والتصدي بكل الوسائل املشروعة لهذا العدوان.
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عبدالقوي محب الدين 

ق���اَل ال���ذي اْن���َص���بَّ ن����ورًا ه��ان��ئ��ًا ون��ق��ا:..
وس��ق��ى..!! ك��أس��ه،  فصرنا  ت��ك��ون��وا،،  شيئوا 

دواخ��ل��ن��ا... ف��ي  ي��ج��ري  زاَل  وم���ا  ص��رن��ا، 
الَغَرقا..!! ُيغرُق  يخشى،،،  كان  ال��ذي  ي��أوي 

وامت��������د في الروح –روح الكون- نهَر منًى..
والغسقا..!! الليَل  يمحو  ال��ص��ب��َح،  ل  ُيغسِّ

م��ن ج���وده ف���اَض أن���ه���ارًا، وق���ال: ِب��ه��م..
ال��ط��رق��ا..!! وصلنا  ل��راج��ي  ع��بِّ��د  وق���ت..  ي��ا 

ه���ذي ال���ج���داول واألن���ه���ار م��ن ق��ب��ٍس...
وال���َغ���َدق���ا...!! ال���ن���وَر  ف��ي��ه��ا  َك�����وََّن   

ُ
اهلل

****
، ول��ْم ك���ادت م��س��اح��اُت ع��م��ري أن ت��ج��فَّ

أل��م��ْح ول��و ط��ي��َف ن��ه��ٍر ُي��ط��ف��ُئ ال��ُح��رق��ا..!!
ه�����ادرًة.. األرض  ص��خ��ور  س��م��ع��ن��ا  ح��ت��ى 

ب��ص��رخ��ٍة ت��ج��ذب األب����ع����اَد واأُلف����ق����ا..!!
من »جرِف سلمان«،، ِمن »مران« ،، ِمن ظمأٍ ..

َفَلَقا...!! ال��ذي  بالنوِر   .. البدر  رؤى  فاضْت 
م��س��ي��رة م���ن ض���ي���اٍء ، ك��ل��م��ا س��ل��ك��ْت..

انطلقا..!! خلفها  درٍب  أل��ف  ت��رى   ،، درب���ًا 
****

ط��رق��ُت ل��ل��وص��ل أب���واب���ًا ، وم���ا ان��ف��ت��ح��ْت..
انغلقا..!! م��ا  ال��ب��در،  ب��اب��ن  ت��ج��اوزت  لكن 

ل���ه.. ..ب������أنَّ  وال���دن���ي���ا   ،
ُ
اهلل ف��ل��ي��ش��ه��د 

ط���وق ال�����والِء،، ي��ل��ّف ال����روَح وال��ُع��ن��ق��ا..!!

 رؤى البدر


