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رئيس اللجنة الثورية العليا من قمة جبل عطان: الشعب لن يخضع أو يستسلم، والسلم والسالم لغة اليمنيني
  -  صنعاء:

نّظام مواطنون ومنظماُت مجتماع مَدني وحقوقيون 
وإعالمياون، بمشااركة رئيال اللجناة الثورياة الدلياا 
محمد عيل الحوثي، يو  أمال األربداء، وقفة احتجاخية 
يف منطقاة عطاان إحيااء للذكارى األوىل إللقااء الددوان 

األمريكي السدوعية قنبلة خراغية عىل عطان.
وقاال الحوثي يف الوقفاة االحتجاخية إن الددو ظنَّ أنه 

باستهداخه بأنواع األسالحة سيفتُك بشموخ وعزة وإراعة 
اليمنيني الشامية كالجبال، لكنه عجز يف ذلك.

وأضااف الحوثاي قائالً: لا نحان اليو  لناا عىل قمة 
عطان والشادل اليمني شاامخ عىل أرضه ُمحتٍَف بنرصه 
قااعر عىل مواصلاة املدركة واالنطاالق يف مدركة البناء يف 

آن واحد.
وأّكاد رئيال اللجنة الثورية الدليا أن السالم والساال  
لي لغة اليمني الذي يدرف أن إراعته القوية التي تماشات 
وتأقلمت مع الطبيدة اليمنية املتنوعة وامليتلفة ونسجت 

عالقتهاا مدها مان منطلل التداياش والتكامال والقدرة 
عىل قهر الصداب، قاعرة عاىل التحدي والصموع وتحقيل 
االنتصار أََمااا  ُكّل الصداب والتحديات أيا كانت قسوتها 

عون أن ييضع أو يستسلم.
كماا زار رئيال اللجناة الثورياة الدليا حصان عطان 
التأريياي مطلدااً عاىل األرضار التاي ألحقهاا القصاف 
املتواصل للمنطقة بالحصن ومبانيه وساكانه وملحقاته 
التأرييياة.. مدرباً عان إعانته لألخداال الهمجية للددوان 
التي اساتمرت يف اساتهداف البنية التأرييية واإلنساانية 

لليمن ومناطقه التأرييية واألثرية وتراثه اإلنسااني الذي 
تتددى ملكيته الشادل اليمني إىل شادوب الدالم والرتاث 
اإلنسااني الذي تداعيه قوى اإلرلااب يف الدالم اليو  بكل 

خالء يف اليمن وسوريا والدراق. 
وعارّب املشااركون يف الوقفاة عان إعانتهام للدادوان 
واساتهداف املدن والحوارض الساكنية باألسلحة املحرمة 
عولياً واألرضار التي خلفهاا الددوان عىل بالعنا.. مؤكدين 
صموَعلام وقدرتهام ماع ُكّل أبنااء اليمن عاىل مواخهة 

التحديات والصموع كصموع عطان وكل خبال اليمن.

ر يف �سعدة كانت يف طريقها اإىل ال�سعودية �سبط 40 كيلو من احل�سي�ش املخدِّ

األجهزة األمنية تفكك عبوة ناسفة يف الضالع وتلقي 
القبض على العشرات من املرتزقة يف محافظات الجمهورية

  -  خاص:
ألقاى الجياُش واللجااُن الشادبية، 
أمال األربدااء، القبَض عاىل عدع من 
مرتزقة الددوان كانوا قاعمني من منفذ 

الوعيدة.
كما تمكنت األخهزة األمنية واللجان 
الشادبية، األربدااء، من تفكياك ُعبْوٍة 
ناسافٍة يف الطريل الدا  بمديرية عمت 

بالضالع.
مصادر أمنى ذكار أن الدبوة ُزرعت 
عىل الطريل الرابط بني عمت والرضمة 
بالُقارب مان خارزة سايارات، وقاا  

عنارص األمن واللجان بتفكيكها.
وشاكر ألايل مديرية عمات الجهوَع 
التي تبذلهاا األخهزة األمنياة واللجان 
الشدبية يف حفظ األمن عاخل املديرية.
ويف الساياق ذاتاه تمكنات أخهازة 
األمان واللجان الشادبية مان القبض 
يف مديرياة الوحادة بالداصماة، عاىل 

أحد املطلوبني أمنيااً، والذي كان يدمل 
ألخنادة ُقوى الغازو واالحتاالل ضمن 
الجنااح الدساكري لحازب اإلصاالح، 
كماا تم إلقاُء القبض عىل 8 أشاياص 
آخريان، 2 منهام يف منطقاة الحثيايل 
أرحال، بدضهام كان  و6 يف مديرياة 
عائداً مان مأرب، والبداض اآلخر كان 
يف طريقاه إليها ملسااندة قاوى الغزو 

واالحتالل.
ويف محاخظاة إب، وبدد عملية رصٍد 
وتََحاااارٍّ عالمت أخهازة األمن منزَل 
املدعاو صالاح قدشاة يف قرياة الحزة 
بمديرية يريم، وألقات القبض عىل 13 
شايصاً من الضالداني يف أعمال أخلَّت 
باألمان والساكينة الدامة عان طريل 
نصبهام للكمائان وزرعهام للدباوات 

الناسفة.
أما يف عمران خقد ألقت أخهزة األمن 
القباض عاىل 15 مرتزقااً يف مديرياة 
سافيان ومنطقة حاوث، بدضهم كان 
قاعمااً مان الجاوف، والبداض اآلخار 

كان ذالباً إليها لاللتحاق بمدساكرات 
الغزاة.

وقبال أن يصلاوا إىل خبهاات مأرب 
ملقاتلة الجيش واللجان الشادبية ألقي 
القباُض عاىل 23 شايصاً يف مديرياة 
رعاع بمحاخظة البيضاء، خيما تم إلقاُء 
القبض عىل أحد عنارص الرصد التابدة 
للدادوان يف مديرياة شافر- محاخظة 
حجة، وقد اعرتف برخداه أكثَر من 20 
إحداثياًة لطاريان الدادوان يف مديرياة 

كرش.
ويف تدز وبداد تلقيها بالغااً بوخوع 
عنارَص مسالحٍة تحارص منزالً يف قرية 
الرشماناي بمديرياة الجنَاد ساارعت 
املنطقاة،  إىل  للجياش  تابداٌة  عورياٌة 
واشاتبكت مع املسالحني الذين أُخربوا 
عاىل الفرار وساط تأكيد عاىل تدقبهم 
ومالحقتهام؛ للحاد من لاذه األعمال 
والجرائام التاي ال تياد  ساوى قوى 
الغزو واالحتالل ومشااريدها املرتبصة 

بأمن واستقرار البلد.

ضبطات  صدادة  محاخظاة  ويف 
األخهزة األمنية واللجان الشدبية كميًة 
مان مااعة الحشايش املياّدر كانت يف 

طريقها إىل األرايض السدوعية.
وتمّكن رخال األمن من ضبط كمية 
الحشيش التي تقدر با0ل كيلو خراماً، 
كانات عاىل متن سايارة مدباأة عاخل 
إطار السايارة االحتياطي ]االستبني[، 
غري أن اليقظة التي يتمتع بها األمنيون 
كانات عاىل مساتوًى عااٍل، إذ تمكنوا 
بداون اللاه مان كشاف تلاك الصفقة 

الفاسدة.
وكانات األخهازة األمنياة واللجاان 
الشدبية ضبطت مساَء األحد 11 أبريل 
50 كيلاو خراماً من ماعة الحشايش يف 
منطقاة الجدملاة يف محاخظة صددة، 
كانات ميباأًة عاخال أكيااس خاصة 
باملاواع الغذائياة عاىل متان سايارتني 

متجهتني إىل الداخل السدوعي.

  -  خاص:

أقارَّت َلجناُة التيطياط الربامجاي بقناة 
»اليمن الفضائية من اليمن«، الثالثاء املايض، 
ُخملًة مان الربامِج املتنوعة للدورة الربامجية 
اع أن تحظاى  الرمضانياة التاي مان املتوقَّ

بمتابدة خمالريية غري مسبوقة.
َوقامات اللجناة امليتصة باختياار أخضِل 

رات املقدَّمة من قبل املددين واملقدمني  التصوُّ
بالقنااة، وذلاك وخل أُُسال مهنياة وعلمية 
عقيقة ماع مراعاة ما تقتضياه املرحلة التي 
تمار بها الباالع من ظاروف نتيجاة الددوان 

الجائر عىل اليمن. 
وقاد تضمنات الرباماج املقارة مجموعًة 
مان الرباماج املميازة احتاوت عاىل الربامِج 
الدينية والثقاخية والربامج امليصصة للمرأة 
والطفال، باإلضاخة إىل الرباماج الجمالريية 

املسابقاتية التي ستضم برامَج ضيمًة وغري 
مسبوقة.

وكان األساتاذُ عبُدالرحمان الداباد رئيل 
قطاع التلفزيون قد اختتح اختماعاِت اللجان 
الربامجياة، التي اساتمرت عىل مادى أربدة 
أياا ، بكلماة حيّاا خيهاا الداملاني يف القناة 
الذين استطاعوا وبإمكانيات ماعية بسيطة، 
التصاديَّ للدادوان الظالام وآلتاه اإلعالمياة 

الضيمة عىل مدى أكثر من عا .

قناة »اليمن« الفضائية تناقش الدورة الربامجية 
الرمضانية وتشيد بصمود طاقمها يف وجه العدوان

القاعدة تستهدف قباَب 
األضرحة يف حضرموت على 

طريقة داعش يف العراق وسوريا
  -  متابعات:

قامات عنارُص القاعدة صبااَح االثنني 18 إبريال، يف مدينة املكال 
بمحاخظاة حرضموت، بتفجاري ُقبِّة الحبيل حساني، وقبّة الحبيل 

لوع باستيدا  ُعبواٍت ناسفة.
مصااعُر محليٌة أخاعت أن ماا تقوَ  به لذه الدناارص اإلخرامية، 
بتفجري األرضحة والقباب يف ميتلف املحاخظات الجنوبية لو نفُل 

ما تقو  به التنظيمات اإلخرامية يف سوريا والدراق.
مراقباون أكادوا أن اساتهداَف لاذه التنظيمات لهاذه املقامات 
واألرضحاة التأرييياة واملاوروث الحضااري لليمن يأتي يف ساياٍق 
تكمييلٍّ ملا تقوُ  به طائراُت الددوان السادوعي من استهداٍف ممنهٍج 

لهذا املوروث.
يُذَكاُر أن الدنارص اإلرلابية تنَشاُط وبشاكل كبري ملحاِو وتدمرِي 
ُكّل القبااب واألرضحاة وتساتهدف ُكّل َمان ييالاف مدتقداتهم يف 

املحاخظات الجنوبية.

طالبات »النور أسرار« للبنات 
بمديرية التعزية يقمن فعاليًة 
بمناسبة مرور عاٍم من العدوان

  -  صنعاء:
أقامت مدرساُة »النور أرسار« للبنات بالفرتة املساائية، بمديرية 
التدزياة محاخظاة تداز، الثالثااء ع1 ابريال، خداليًة طالبياًة تحت 
عنوان )عااٌ  من الددوان لو عا  من الصموع(، حرضلا الدديد من 

الشيصيات االختماعية ومجلل اآلباء يف املديرية.
وقد تيلال املهرخان الدديد من الفقرات التاي تهدف إلحياء حل 

الوطن يف القلوب وتدزيز املباعئ الوطنية يف النفوس.
 ويف اليتاا  أكد املشااركون عاىل أنهم لم املنتارصون، وأن قرن 
الشايطان ساينكرس، »خنحان املظلومون ولسانا الظاملاني، ونحن 
أصحاُب قضية وأصحاب األرض، مهما طال الزمان، خالنرص حليفك 

يا يمن، وتحيا الجمهورية اليمنية«.
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  -  خاص:
غاَعَر وخُد القوى الوطنية، الداصمَة 
هاً إَلاى  صندااء، أمل األربدااء، متوخِّ
الُدمانياة مساقط ومنهاا  الداصماِة 
إَلاى الكويت؛ للمشاركة يف مفاوضات 
دات أَُممية  الَحاالِّ السايايس، بداَد تدهُّ
وعولياة بيصوص وقف إْطاااَلق النار 
اار املفاوضات. الذي كان السبَل يف تأخُّ
الناطاُل  قلَّاَل  مغاعرتهام  ولادى 
الرساميُّ ألنصاار اللاه ورئُيال وخاد 
القاوى الوطنياة املفااِوُض يف الكويت 
محمد عبدالساال ، من ألميِة التدويل 
عىل عور األمم املتحدة يف إخراج الشدل 
اليمني من املحنة التي يُمرُّ بها وإيقاف 
الددوان الظالم يف حقه، ُمشرياً إَلاى أن 

الشدَل اليمنيَّ ورغم ذلك كان وما يزاُل 
توَّاقاً للسال .

ترصيحاات  يف  َعبُدالساال   وععاا 
لاه أعىل بهاا لوساائِل اإلعاال ، الجيَش 
واللجاَن الشدبيَة إَلاى أْخِذ الَحذَِر والرَّعِّ 
عىل الددوان ومرتزقته يف حال استمرت 

انتهاكاتُهم لوقف إْطااَلق النار.
وقال َعبُدالسال  »نحن ندعو خيَشنا 
ولجاننا الشادبية إَلااى التنبُّه والحذر 
والّرع طاملا اساتمر الدادوان.. خنحن ال 

نثُل بأعدائنا«.
ويف ختا  ترصيحاته أَكََّد عبدالسال  
أن للشدل اليمني وقواه الوطنية اتياذُ 
الرعِّ املناساِل يف حااِل خالاف الددواُن 
ومرتزقتُه ما تم االتفاُق عليه، قائالً: لنا 
الحلُّ يف اتياذ املوقف املناسل أماَ  أية 

ااُد به«. تجاوزات خيما تم التدهُّ

اأكد اأن القوى الوطنية �ستتخذ املوقف املنا�سب يف حال خمالفة ما مت التفاق عليه

ناطق أنصار اهلل محمد عبدالسالم: الشعب اليمني يتوق للسالم، وعلى 
الجيش واللجان الحذر والرد على أي خرق من قبل العدوان ومرتزقته

اأبناء املحافظة يجددون اإعالن النفري العام ملواجهة العدوان 

ر بهم للعودة إَلـى الصف الوطني محافظ تعز يدعو املغرَّ
  -  خاص:

تداز، صبااَح  اندقاد يف محاخظاة 
تشااوريٌّ  لقااٌء  ابريال،   18 اإلثناني 
اااٌع ألبناء املحاخظة، وذلك ضمن  موسَّ
سلسلة الفداليات الجمالريية ملواخهة 

الددوان.
مصااعُر محلياة قالات: إن اللقااء 
التشااوري الذي احتشاد خيه الُوخهاء 
واملثقفون والسالطة املحلياة واملكاتُل 
يف  السياساية  واألطيااُف  التنفيذياة 
إعاالَن  مناه  الهادُف  كان  املحاخظاة، 
الصفاوف  َوتوحياد  الداا   النفاري 
ملواخهاة األخطار املحدقاة باملحاخظة 
وُساّكانها، والتدامل مع األوضاع التي 
تمار بها املحاخظاة بمسائوليٍة عاليٍة، 
والدعوة لتظاخر الجهوع لتحقيل األمن 

واالستقرار لكاخة مديرياتها.
ويف كلماة له أَكَّاَد املحاخاظ/ عبده 
محمد الجنادي محاخظ محاخظة تدز، 
عاىل املاي يف مسارية الكفااح حتاى 
تحقيل االساتقالل الكامال للبالع، كما 
أَكََّد عىل عور املحاخظة الرياعي يف البناء 
والصموع، عاعيااً ُكلَّ الرشخاء واألحرار 
إَلااى تغليال املصلحة الوطنياة للبالع 
والفئوياة  الشايصية  املصالاح  عاىل 

الضيقة.
وَخاَدع الَجنَادي الدعوَة لاكل املغّرر 
بهام من أبنااء املحاخظة للداوعة إَلاى 

صاف الوطان والشادل، كماا أشااع 
بالُجُهوع التي تبذلها الجهاُت الرسمية 
واالختماعياة لرتسايِخ ععائام األمان 
واألماان وخارض سالطة القاناون يف 

املحاخظة.
أن  إَلااى  ذاتاه  الوقات  يف  الختااً   
الساالَ  لو غاياة الرشخااء، وأن ما ال 
يُنَاال بالحاوار والتفالم تطالاه إراعة 
الشادوب  قاوة  وتفرضاه  الجمالاري 
التوَّاقة إَلاى النرص واملستقبل املنشوع.

إىل ذلاك ثّمن األُخ املحاخُظ عالياً َعْوَر 
اللجناة الرقابياة لوقف إْطاااَلق النار 
يف ساديها الحثياث لتطبياع األوضااع 
وإعااعة الساكينة والطمأنيناة إَلااى 
املديناة، مهيبااً بهام باذَْل املزياد مان 
الجهاوع إلنجاح خارطاة واتفاق وقف 

إْطااَلق النار.
ويف نهاياة اللقااء عارّب الحارضون 
عن ُروح الصموع األساطوري للشادل 
يف وخه الددوان وطموحهم املرشوع يف 

بناء وطن الساياعة والكرامة، مؤكدين 
االساتقالل  انتازاع  مان  منااَص  أال 
والنارص املوعاوع، وأن محاخظاة تدز 
ملارشوع  حاملاًة  ساتكوُن  كدهِدلاا 
الوطن والتحرر، وأن أبناَءلا سيظلون 
يف طليداة شادِبهم اليمناي يف ميتلف 
الجبهات، وعاىل كاخاة األصددة حتى 
التحارر الشاامل مان براثان الوصاية 

اليارخية واالرتزاق.

رداً على الدعاءات بهجوم اأن�سار اهلل على ال�سفارات يف جيبوتي

مسؤول العالقات الخارجية حسني العزي: الهجوم على سفارات 
الدول ليس له أيُّ أصل أو مستَند يف تأريخ أنصار اهلل

  -  خاص:
نفى مساؤوُل الدالقاات اليارخية 
يف أنصار الله، األساتاذ حساني الدزي، 
ياو  الثالثااء ع1 ابريال، ماا تناقلتاه 
بداُض الصحاف واملواقاع اإلخبارياة، 
عن ترصياٍح منساوٍب لوزيار عاخلية 
خيبوتاي، والذي تحدث خيه عن إحباط 
األمِن الجيبوتي محاولَة لجوٍ  ألنصار 
اللاه كانات تساتهدُف سافاراِت عول 

الددوان لدى بالعه.
وقاال الداّزي يف ترصيٍح لاه: »نحن 
ننفاي نفيااً قاطدااً ماا ورع يف لاذا 

الترصيح«.
اساتغرابه  عان  الداّزي  وأعارب 
واساتنكاره الشاديَدين خاراء صادور 
مثل لذا االتها  الساييف عىل لساان 
مساؤول حكومي، مؤكاداً أنه ال وخوَع 
أصالً ملثل لذه األعمال واملحاوالت حتى 

يف تفكري أنصار الله.
وأوضح حساني الدزي أناه ال يوخُد 
ملثال لذه األعماال أي أصل أو مساتنَد 
يف تأرياخ أنصاار اللاه، وال يف ثقاختهم 
أو سياساتهم وسالوكهم أو أعبياتهم، 
ُمشارياً إىل أن لاذه الحقيقاة قد غابت 
عن ذلن مهندِس لذا االععاء الفارغ.

ع الدازي بأنه يف حاال لم تنِف  وشادَّ
حكوماُة خيبوتي لاذا الترصيح، خإن 
أنصااَر الله يف لذه الحالة سايدتربون 

ذلك نوعااً من الجهال بحقائل األمور، 
ومحاولًة غبيًة ومفضوحًة لالسارتزاق 

الرخيص ال أكثر.
الدالقاات  لفات مساؤوُل  ذلاك  إىل 
ألنصاار الله، إَلاى وخوع سافارات تلك 
الدول نفساها يف صنداء، وأنها تحظى 
بكلِّ أشاكال الحماية ولم تتدرض ألي 
أذًى؛ احرتامااً ملاا تقتضياه القوانانُي 
الدولياُة واألعراُف الدبلوماساية، ولو 
املوقُف الذي ينسجُم مع ما لو مدروٌف 
لدى لذه الدول نفِساها عن قيم أنصار 
اللاه وطبيداة مواقفهام تجااه لاذه 

املواضيع.

التوقيع على اتفاق شامل 
لوقف إطالق النار بشبوة 

ومعالجة قضية األسرى
  -  خاص:

شاهدت محاخظُة شبوة، 
لتثبيِت  اتفااق  التوقيَع عىل 
وقِف إْطااَلق النار ومدالجة 
قضية االرسى واملفقوعين، 
ووّقده ممثلون عن خميع 

األطراف.
مراقبة  َلجناُة  والتقت 
الناار  إْطاااَلق  وقاف 
األطاراف  مان  املكوناة 
مديرياة  يف  املحلياة 
بمحاخظاة  عسايالن 
شابوة ووضدات آلياًة 
لوقاف  عليهاا  متفقااً 

الناار، وتضمنات خماَل  إْطاااَلق 
نقاط رئيسية: لي االتفاق عىل وقف إْطااَلق النار بكاخة أشكاله 
وصوره يف مناطل القتال بشبوة من قبل خميع األطراف وإيقاف 
ومدالجاة أية خروقات مان أي طرف والرخع بهاا ورصدلا من 

قبل اللجنة. 
وتام تكليف عادع من األشاياص لتنفيذ اآللياة املتفل عليها 
ولم: صالح عيل خربوع - سواعة عمر الديايش - يحيى الدطاش 
- عيل بن ناخي الهديبي وانيط بهم التنسيل مع الدسكريني من 

ُكّل طرف لتنفيذ االتفاق واملها .
وتضمنات الفقرة الرابدة مان االتفاق ختَح الطارق واملمرات 
وإعخال املساعدات، خيما تضمنت الفقرة اليامسة تشكيَل َلجنٍة 
لألرسى واملدتقلني واملفقوعين تقو  بتجهيز كشاوخات األرسى 
مان الطرخني وترسياع عملياة تباعلهم بالتنسايل ماع اللجان 

املركزية.
وضّمت لجنة املدتقلني واألرسى كالً من: نارص الجنيدي -عيل 

عيفان السحاقي - عيضة النجار -عبدالله مساعد الرشيف. 

إتفاٌق لوقٍف شامٍل 
إلْطــاَلق النار يف كافة 

جبهات القتال بالضـالع
  -  خاص:

وّقدات كاخاُة األطراف يف 
محاخظة الضالع عىل اتفاق 
النار  وقٍف شاامٍل إلْطااَلق 
يف كاخة الجبهات واملحاور. 
أكدت  مصااعُر محلياة 
أن اللجنة املكلفة بمراقبة 
وقف إْطااَلق النار املكونة 
مان األطاراف املحلية يف 
املحاخظاة اختمدت يو  
أمٍل األربداء 20 إبريل، 
ًمكوَّناً  ووّقدات اتفاقاا 
من نقطتني رئيسيتني، 
تناصُّ األوىل عىل تثبيِت 

وقاف إْطااَلق النار بشاكل كامل 
وشاامل ابتداًء من الساعة الدارشة من مساء األربداء، يف مريل 
وعمت واليشابة، ولي املناطُل التي تشَهُد مواخهاٍت ميدانيًة يف 

املحاخظة.
ونّصات النقطة الثانياة املتدلقة بما بدد وقاف إْطااَلق النار، 
عاىل تساهيل الدملياات اإلنساانية، بماا خيهاا أنشاطة الهالل 
األحمر، وإيقاف التدساف واالعتقاالت املتباعلة، وتساهيل مرور 
املسااعدات، وكذلاك تكلياف لجناة تيتاصُّ بموضاوع األرسى 

واملفقوعين والتهيئة لدملية التباُعل بني الطرخني.
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ق النار خروقاُت اليوم الثامن لوقف اإْطـالاَ
 تحليٌق متواصٌل لطيران العدو في سماء محافظات صنعاء وصعدة ومأرب والجوف وتعز والضالع

 محاوالٌت فاشلٌة للتقدم باتجاه جبل هيالن بمأرب والمرتزقة يقصفون منطقة يعيس بالضالع
  -  خاص:

واَصَل طرياُن الُداْدَوان األمريكي السادوعي 
اخارتاَق وقف إْطاااَلق الناار بالتحليل املكثف 
والقصاف يف عادع من محاخظاات الجمهورية 
بالتزامان ماع خروقاات للمرتزقاة يف خبهات 

القتال.
وحّلال طارياُن الُدااْدَوان يف ساماء مديرية 
نهم، كما اساتهدف املرتزقة بالقصف املدخدي 

والصاروخاي خبل الحاول يف منطقة نهم، كما 
تدرضات منطقة بني باارق لقصف صاروخي 

من قبل مرتزقة الُداْدَوان.
ويف محاخظة مأرب أّكد مصدر عساكري أن 
طريان الُداْدَوان السدوعي األمريكي ومرتزقته 
واصلاوا خرق وقف إْطااَلق الناار لليو  الثامن 

عىل التوايل بمحاخظة مأرب.
وأوضاح املصدر أن طاريان الُداْدَوان شان 
غارة عىل مديرية رصواح، يف خرق خديد إعالن 

وقاف إْطاااَلق الناار، كماا واصال التحليل يف 
سماء املحاخظة.

الُدااْدَوان  أن مرتزقاة  إىل  املصادُر  وأشاار 
عااوعوا محاولاة التقاد  باتجاه خبال ليالن 
بالتزامن مع تحليل مكثف لطريان الُداْدَوان.

كماا واصال طاريان الُدااْدَوان السادوعي 
الناار  إْطاااَلق  لوقاف  خروقاتاه  األمريكاي 
للياو  الثامان يف الداصماة صندااء وعدع من 

املحاخظات.

وأوضح مصدٌر عسكريٌّ أن طرياَن استطالع 
الُدااْدَوان عااوع التحليال بكثاخاة يف ساماء 
الداصماة، كما واصال التحليال بكثاخة وعىل 
ُعلوٍّ منيفٍض يف سماء محاخظة صددة وألقى 
قنابل صوتية يف سماء مديرية منبه الحدوعية.
كماا شاهدت محاخظاة الحديدة اساتمرار 
خروقات طاريان الُداْدَوان بالتحليل يف ساماء 

املحاخظة.
وبانّي املصادر أن طاريان الُدااْدَوان واصل 

التحليل بكثاخة يف ساماء محاخظة الجوف مع 
ختح حاخز الصوت.

وشاهدت محاخظتا تدز والضالع اساتمراراً 
األمريكاي  السادوعي  الُدااْدَوان  ليروقاات 

ومرتزقتاه لوقاف إْطاااَلق الناار.
السادوعي  الُدااْدَوان  طاريان  وواصال 
األمريكاي، التحليل يف ساماء منطقة الدمري 
بتدز، كما واصل املرتزقة قصف منطقة يديل 

بمديرية عمت بالضالع.

ق النار خروقات اليوم العا�سر لوقف اإْطـالاَ
 طيران الُعـْدَوان يقصف صرواح وجبل هيالن بثالث غارات 

قبيل ساعات من مغادرة الوفد الوطني إلى الكويت
 مقتل وإصابة العشرات من مرتزقة الُعـْدَوان في محاولة 

الزحف باتجاه مديرية الغيل بمحافظة الجوف

  -  خاص:
عخل اليوُ  الدارُش من وقف إْطااَلق النار، 
والوخاد الوطني يتهيأ للسافر إىل الكويت بدد 
دات أممية وعولية بوقف الُداْدَوان، وقبل  تدهُّ
مغاعرة الوخد بسااعات كان طريان الُداْدَوان 
يشان ثالث غارات عىل مديرية رصواح وخبل 

ليالن بمحاخظة مأرب.
مناطال  الُدااْدَوان  مرتزقاة  واساتهدف 
املشاجح وليالن ومديرية رصواح باملدخدية، 
الغيال بالقذائاف  كماا اساتهدخوا مديرياة 

الصاروخية واملدخدية.
وتظهر مشاالُد موثّقٌة لطاريان الُداْدَوان 
السادوعي األمريكاي ولاو يحلل يف ساماء 
مديرياة رصواح قبال أن يشان غااراٍت عىل 
املديرية، وغااراٍت أخرى باتجاه أسافل خبل 

ليالن.
ويأتاي خرق وقاف إْطاااَلق الناار لليو  
الا10 عىل التاوايل، يف عاللة واضحة عىل عد  
التازا  الُدااْدَوان باتفاق وقف إْطاااَلق النار 
الذي ُوّقع برعاية أممية يف الدارش من الشهر 

الجاري.

ويف محاخظة الجوف لقي عدٌع من مرتزقة 
الُدااْدَوان السادوعي األمريكاي مرصَعهام 
وُخرح آخارون خجر األربداء إثر َصّد محاولة 
تقدمهام باتجااه مديرياة الغيال بمحاخظة 

الجوف.
وأخاع مصدر عساكري أن أبطاال الجيش 
الايَاَماناي واللجاان الشادبية تمكناوا من 
صاد محاولة تقد  ملرتزقة الُداْدَوان بالزحف 

باتجاه مديرية الغيل.
وأضاف املصدر أناه لقي عدع من املرتزقة 
مرصعهام وُخارح آخارون، خيماا خار بقية 
املرتزقاة أماا  رضباات الجياش واللجاان 

الشدبية.
وأكاد املصادر عاىل أن الجياش واللجاان 
الشادبية عاىل أتامِّ الجهوزياة واالساتدداع 
الُدااْدَوان  مرتزقاة  العتاداءات  للتصاّدي 

وليروقاتهم املتكررة لوقف إْطااَلق النار .
خدياٌر بالذكار أن مرتزقاة الُدااْدَوان لام 
يلتزماوا بوقاف إْطاااَلق الناار املدَلان قبال 
عرشه أيا ، وواصلوا اعتداءاِتهم عىل الجيش 
واللجان الشدبية يف ميتلف خبهات القتال يف 

ميتلف املحاخظات.
ويف خارق خديد ملرتزقة الُدااْدَوان حّركوا 

زحفااً باتجاه منطقة الزالار يف البيضاء، إال 
أناه وبحماد الله تم صادُّه من قبال الجيش 

واللجان الشدبية .
وأكاد مصادر عساكري مرصع عادٍع من 
مرتزقاة الُدااْدَوان خالل محاولتهام التقدُّ  
باتجااه عادع مان مواقاع الجياش واللجان 

بمديرية الزالر.
السادوعي  الُدااْدَوان  طاريان  وَواصال 
األمريكاي ومرتزقته لليو  الدارش عىل التوايل 
خرق وقف إْطااَلق النار يف أكثر من محاخظة.
خفي صنداء اساتهدف مرتزقاة الُداْدَوان 
مناطال واعي ملح وبني باارق وخبل الحول 
وضبوعة يف مديرية نهم بصواريخ الكاتيوشا، 
كما استهدخوا التباب املحيطة بجبل حريم يف 

املديرية بالصورايخ.
أما يف تدز خقد شان الُداْدَوان غارتني عىل 
منطقاة الضبااب، َوحّلل يف ساماء عدٍع من 
مديريات املحاخظة خاتحاً حاخز الصوت، كما 
أطلل الُداْدَوان الناَر من األسالحة املتوسطة 
عاىل مواقاع الجيش يف عادٍع مان املناطل يف 
املحاخظة، َواستهدف منطقَة الدمري ومدينة 

ذوباب باألسلحة املتوسطة والثقيلة.

ق النار  خروقاُت اليوم التا�سع لوقف اإْطـالاَ
 إستشهاد 3 مواطنين في قصف لطيران الُعـْدَوان على 

منزل شيخ قَبلي في مديرية نهم
 طيران الُعـْدَوان يحلق بعلو منخفض في سماء محافظة 

صعدة ويلقي قنابَل صوتيًة على مديرية منبه الحدودية
 مرتزقة الُعـْدَوان يقصفون مواقع الجيش واللجان في مديرية 

ذو باب بتعز ووصول تعزيزات عسكرية لهم من عدن تقدر بـ28 آلية
 طيران الُعـْدَوان يستهدف منزل الشيخ علي طعيمان بصرواح 
ومحاولة تقدم فاشلة للمرتزقة باتجاه مديرية المتون بالجوف

  -  خاص:
عَخَل اليوُ  التاساُع من اتفااق وقف إْطااَلق 
النار عون التزا  قاوات الغزو واملرتزقة بالُهدنة، 
خواصلاوا خرق االتفااق يف عدع مان محاخظات 

الجمهورية.
واستشاهد ثالثة مواطناني يف قصف لطريان 
الُدااْدَوان األمريكي السادوعي عىل مديرية نهم 
بمحاخظة صنداء استهدخت منزل الشيخ محمد 
القهييل، بينهم زيد محمد زيد القهييل ١٧ سنة.
َوالطفال غفاري بان عياى ٤ سانوات، كما 
اساتهدف طريان الُداْدَوان باا 6 غارات مناطل 

بني بارق واملدارج وحريل نهم.
ويف محاخظاة مأرب عاوع مرتزقاة الُداْدَوان 
اساتهداف مواقاع الجيش واللجان الشادبية يف 
خبل لياالن وساوق ومديرياة رصواح بقصف 
مدخدي وصاروخي، كماا حاولوا التقد  باتجاه 
خبل ليالن بالتزامن ماع تحليل مكثّف لطريان 
الُدااْدَوان، وخشال املرتزقة يف التسالل وإرساال 
تدزيازات خديادة باتجاه خباال الرشااء ونجد 

منيف .
وواصال طاريان الُداْدَوان خارق إعالن وقف 
إْطاااَلق الناار بشان عدة غاارات عاىل مديرية 
ساماء  يف  والتحليال  لياالن  وخبال  رصواح 
املحاخظة، كما اساتهدف طريان الُداْدَوان منزل 
الشايخ عيل محمد طديمان أحد وخهاء مديرية 

رصواح.
وأرسال مرتزقة الُدااْدَوان تدزيازاٍت خديدًة 
من مأرب باتجاه خبال نهم، وقصفوا بصواريخ 
الكاتيوشا منطقتي بني بارق ومبدعة باملديرية، 
واستهدخوا خبل الحول يف نهم بالقصف املدخدي 
والصاروخاي، خيماا حلال الطاريان املدااعي يف 
ساماء املديرية وشان ثالث غاارات عىل منطقة 

املدارج وغارتني عىل منطقة بني بارق .
وأكاد وخهااء وأعياان محاخظة ماأرب عىل 
أحقيتهام يف الارع عاىل اليروقاات املتكاررة يف 
ميتلاف الجبهاات وبالطرق املناسابة، مدلنني 
نفريَلم الدا  ورخَدلم خبهاات القتال بالرخال 

األشداء وقواخل الغذاء واألموال.
خااء ذلاك يف وقفاة احتجاخياة نّظمولا يف 
صنداء، مساتنكرين خارق وقف إْطاااَلق النار 
من قبل الُداْدَوان األمريكي السدوعي ومرتزقته 

وبلورة َرعٍّ يتناسل مع طبيدتها.
كماا حّمال أبنااء املحاخظاة أحاراَر الدالام 
مساؤولية إيقاف الُدااْدَوان وخاك الحصار عىل 
الشادل الايَاَماناي وعاد  التدخال يف شائونه 

الداخلية.
ويف محاخظاة الجوف نّفذ مرتزقاة الُداْدَوان 
محاولاة تقد  خاشالة باتجااه مديرياة املتون 
وتكبادوا خساائر خاعحاة، وقصفاوا باملدخدية 
مديريتَاي الغيال واملتاون، خيماا شان الطريان 
غارتني عاىل مديرياة املصلوب ومنازل املواطن 
حسني علوي يف الدريض بمديرية الغيل، واستمر 
يف التحليال يف ساماء املحاخظة ماع ختح حاخز 

الصوت.
وواصل طريان الُداْدَوان األمريكي السادوعي 
التحلياَل يف ساماء الداصمة صندااء وعدٍع من 
املحاخظاات، يف خرق واضح لوقف إْطااَلق النار، 
يف حاني اساتمر مرتزقتاه يف إرساال التدزيزات 
واالنتشاار واساتهداف مواقع الجياش واللجان 

الشدبية يف عدٍع من محاخظات الجمهورية .
ويف محاخظة صددة عاوع الطريان خرق وقف 
إْطاااَلق الناار بالتحليال عىل علاوٍّ منيفض يف 
سماء املحاخظة، وألقى قنابَل صوتيًة يف مديرية 

منبّه الحدوعية.
أماا يف محاخظاة تدز خواصال املرتزقة خرَق 
اتفاق وقف إْطااَلق النار، حيث أرسلوا تدزيزات 
واساتحدثوا تحصينااٍت خديدًة خناوب مديرية 
ذوبااب وقصفاوا السلسالة الجبلية باألسالحة 
املتوساطة، كماا انتارش مسالحو املرتزقاة من 
الجامدة باتجاه مواقع الجيش واللجان الشدبية 
يف املديناة ولاخمولا يف املنتزِه َوخبل الهان ببري 

باشا ومنطقة صالة َوالجحملية .
كما واصال مرتزقة الُدااْدَوان قصف مواقع 
الجياش واللجان الشادبية يف مديرياة ذو باب، 
بالتزامن مع وصول تدزيزات عسكرية للمرتزقة 
وصلت إىل منطقة الرتبة وأطراف حيفان قاعمة 

من عدن تقدر با28 آلية. 
ونّفاذ املرتزقة محاولة تقد  خاشالة باتجاه 
مواقاع الجياش واللجاان يف ثدباات والدمغاة 
بمنطقاة الجحملية مديرية صالة، واساتهدخوا 
التبااَب الغربية ملوقع الشابكة يف الوازعية بددع 
مان القذائاف، خيما اساتمر طاريان الُدااْدَوان 
يف التحليال يف ساماء مديرية ذوبااب والدمري 

والساحل الغربي .
السادوعي  الُدااْدَوان  مرتزقاة  واساتهدف 
مواقاع الجيش واللجاان الشادبية يف الحويمي 
بمديرية كرش بمحاخظة لحج َومنطقة الصانل 
بمريل بمحاخظة الضالع برشااش عيار 12.7، 
وواصلاوا قصف منطقة يديال بمديرية عمت، 
كما قصفوا مواقع الجيش واللجان الشادبية يف 
الدبدية بمحاخظة البيضاء باألسلحة املتوسطة.
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ال�سعب-اجلي�ش واللجان-القوى الوطنية.. معادلة ال�سمود توا�سل ح�سورها 

ضمانات وتعهدات ُأَمــمية ودولية عّبدت الطريق إَلـى الكويت

عــاٌم على »إَعــاَدة األمل« تبددت فيه آمال الُعـْدَوان..

وانتصر اليمانيون

  -  إبراهيم السراجي:
الراخضاُة  الوطنياُة  القاوى  انتارصت 
للُدااْدَوان السادوعي األَمريكاي يف املاراثون 
األخاري الذي شااركت خياه األَُمااام املتحدة 
ساَدوا  الذيان  وعارب  عولياون  ووساطاء 
إلقناعهم باملشااركة يف مفاوضاات الكويت 
التاي كان يفرتض انطالقهاا يف الثامن عرش 
من الشاهر الجاري وتأخر انطالقها؛ بسابل 
إرصار القاوى الوطنياة عاىل تثبيات وقاف 
إطالق النار قبل التوخاه إَلاى الكويت، ولي 
الضمانات التي حملها الوساطاء وبموخبها 
غادرت الوخاوع من صندااء إَلااى الداصمة 

الكويتية.
ويمكان القاول إن القاوى الوطنياة عىل 
رأساها أنصار الله لم تصمد خقط يف اليومني 
املاضياني بال إن موقفهم الثابات يمتد إَلاى 
املفاوضات األخرية يف ساويرسا والتي انتهت 
بأواماَر أَمريكية عون تحقيل تقد  وسابقها 
لدنة لم يلتاز  بها الُدااْدَوان ومرتزقته، بل 
قاعوا لجوماً عساكرياً كبارياً عىل الجوف يف 
حيناه، ولو ما عخاع بالقاوى الوطنية لدد  
قباول أية مفاوضات سياساية ما لم يتوقف 

الُداْدَوان.
لام تلتاز  عول الُدااْدَوان بوقاف إطاالق 
الناار الذي تم االتفاق عاىل موعده يف الدارش 
من أبريل الجااري، أي قبل موعد املفاوضات 
الاذي  املتحادة  األَُمااام  بإعاالن  بأسابوع، 

لبّاى مطالل القاوى الوطنياة بوخوب وقف 
الُدااْدَوان قبل الحوار وليل حتاى بالتزامن 
مداه، لكان الُدااْدَوان السادوعي عجاز عن 
السايطرة عاىل مرتزقتاه يف الجاوف ومأرب 
ونهام وتداز، واساتمرت اليروقات بشاكل 
يومي شاارك يف كثرٍي منها طاريان الُداْدَوان، 
ولو السابل الذي خدل أنصاار الله والقوى 
الوطنية األخرى ترخض رخضاً قاطداً الذلاب 
للكويت قبال تثبيت وقف إطاالق النار، خيما 
كان مرتزقاُة الرياض قد وصلوا للكويت قبل 

موعد املفاوضات بيو . 
وسابل انطالق وخد القاوى الوطنية إَلاى 
الكويت انفاراج كبري بدد تقديام الضمانات 
التي تلز  الُدااْدَوان واملرتزقاة بتثبيت وقف 
إطالق الناار؛ لتؤكد القوى الوطنية من خديد 
أنهاا لن تتناازل عان كرامة الشادل اليََمني 

وتضحياتها.
ولتوضيح ذلك قال رئيل املجلل السيايس 
ألنصار الله صالح الصماع إن األَُمااَم املتحدة 
وعدع من السافراء تدهدوا بيصوص تثبيت 
وقف إطالق النار وكاذا التواخل عىل أولويات 
أخندات الحاوار، وبموخل ذلك تمت املواخقة 
عاىل الذلااب إَلااى الكويات للمشااركة يف 

مفاوضات الحل السيايس.
وأوضاح الصمااع يف ترصيحاات لصادى 
ملفاوضاات  بالذلااب  القباول  أَن  املسارية 
الكويات خااءت بداد تلقيهم ”تأكيادات من 
املبداوث الدويل وعادع من السافراء بأولوية 

تثبيات وقف إطاالق النار كيطوة أساساية 
ورضورياة للدخاول يف حوار ناخاح تتواخل 
األطاراف املتحااورة بموخباه عاىل أولويات 
أخندتاه يف طاولاة الحاوار«، مشارياً إىل أناه 
وبنااء عىل ذلاك “تمت املواخقة عاىل الذلاب 

للمفاوضات«.
كماا أكاد الصمااع أناه “سايكون للوخد 
الوطني حل اتيااذ املوقف املناسال أََمااا  
أياة تجاوزات خيما تم التدهاد به«. ويف ختا  
ترصيحاته وّخهها إَلاى الشدل اليََمن قائالً: 
“عاىل شادبنا أَن يطمان أننا سانكون عند 
تطلداتاه برخع املدانااة عناه والحفاظ عىل 
ساياعته واساتقالله وكرامة أَبْنَاائاه وخاءاً 
لتضحياته وصموعه الذي ال يمكن املسااومة 

عليها«.
وتكمان رؤياة القاوى الوطنية مان وراء 
رخضهاا الذلاب إَلااى الكويات أَن تجاللها 
ليروقاات وقف إطاالق النار سايدطي عول 
يف  للتمااعي  إشاارة  الُدااْدَوان ومرتزقتهام 
اليروقات ومواصلاة الُدااْدَوان لتحقيل أي 
خرق عىل األرض يكسال مان خالله مرتزقة 
الُدااْدَوان ورقاة ضغاط، غاري أن مداعلاة 
)الشادل-الجيش واللجان-القوى الوطنية( 
عاعت إَلاى الواخهة من خديد ومثّلت بجميع 
أضالعهاا قاوًة ال يمكن تجااوز رشوطها يف 

وقف الُداْدَوان قبل أي حل سيايس.
املداعلاة الثالثية اليََمنية وصلت ملساتوًى 
كبارٍي من التكامال خيماا بينها، وكانات ُكّل 

خطوة لكل واحد من أركانها الرئيساية تمثُل 
ععمااً ألركان املداعلاة أخارى ويف مجماوع 
خطواتها مجتمدة انبثل موقف موحد وقوي 
وعىل مساتوى عاٍل من الثقة أوصلت رسالة 
لألَُمااام املتحادة والقاوى الدولياة وتحالف 

الُداْدَوان ومرتزقته.
حاني عخل اتفااق وقف إطاالق النار حيز 
التنفيذ يف الدارش من الشاهر الجاري أي قبل 
عارشة أيا  مان توخه القاوى الوطنية إَلاى 
الكويات ارتكال مرتزقة الُدااْدَوان وطريانه 
املئات مان اليروقات يف تدز ومأرب والجوف 
واللجاان  الجياش  عور  بارز  ولناا  ونهام، 
الشادبية يف إطاار الدمال التكامايل ألركان 

املداعلة الوطنية الثالثية. 
وعاىل الرغام مان اليروقاات الكبارية يف 
ميتلف املفاوضاات إال أَن منطقة نهم كانت 
األبارز واأللم والتي ظن مرتزقة الُداْدَوان أَن 
أي اخرتاق سايتحقل خيها سايديد الُداْدَوان 
إَلااى الواخهة، لكن أبطاال الجيش واللجان 
الشادبية ساّجلوا النقطاة األوىل التي أخربت 
الدالام عىل تقديم الضماناات املتدلقة بوقف 
إطاالق النار إلقناع القاوى الوطنية بالذلاب 

إَلاى الكويت.
عىل مدى الدرشة أيا  املاضية امتأل طريل 
مأرب-نهام والشاداب املحيطاة باه بجثث 
املئات من املرتزقاة، بينهم قياعات، وأظهرت 
مشاالد اإلْعاااَل  الحربي خانباً مما تدرض 
لاه املرتزقاة لنااك، ولاو الاذي خدال عول 

الُدااْدَوان تادرك أَن مرتزقتَهاا غاري قاعرين 
عىل تحقيل أي اخرتاق اسارتاتيجي، ولو ما 
عخدها لتوسايط أطراف عولياة إلقناع القوى 
الوطنية بالذلاب للكويت، ولنا يكمن تكامل 
مداعلة الجيش واللجان مع القوى الوطنية.
أماا ركان املداعلاة الثالاث والاذي يمثله 
الصموع الشادبي عىل املستويني الجمالريي 
والقبيل وخالل األيا  الا10 الحرخة شاهدت 
خداليات مثلت رسالة لي األبرز والتي ععمت 
موقاف الجياش واللجاان يف حالاة الحارب 

وموقف القوى الوطنية يف حالة السلم.
وساجلت خمالري الشادل اليََمني موقفاً 
باارزاً يف املظالارة التاي خرخات الجمداة 
املاضية وشارك خيها عرشات اآلالف يف شارع 
املطار وأكدوا كما يف ُكّل املناسابات الساابقة 
عاىل الصماوع يف وخاه الُدااْدَوان، وصااعف 
ماكان تنظيام املظالارة بأنه نفال املكان 
الاذي خرخت خياه أوىل املظالارات الراخضة 
للُداْدَوان واملتحدية له قبل أَْكثَار من عا  من 
اآلن. كما سجلت القبائل مواقف كبرية خالل 
الدارشة أياا  املاضياة وكان أبرزلاا مؤتمر 
تهجري صندااء الذي مثل حصاناة للداصمة 
من أية محاوالت للُداْدَوان ومرتزقتهم الذين 
خشالوا يف اساتقطاب القبائال وتطويدهم يف 
صاف الُدااْدَوان، ولنا يكمن الضلاع الثالث 
الذي قاّوى موقاف القوى الوطنياة وخدلها 
ثابتاًة عاىل موقفها حتاى تدهادت األَُماام 

املتحدة والدالم بوقف إطالق النار.

  -  خاص:
بداَد يو  مان ارتاكاب الُدااْدَوان خريمة 
عطاان يف 20 أبريال 2015 ، بإلقااء قنبلاة 
خراغياة ُمحّرماة َعولياً عىل حاي خج عطان 
الساكني، وصاَل عماُرلاا إَلااى ُقطار 3 كم 
يف الداصماة صندااء، وراح ضحيتهاا 120 
مدنيااً يف آخار حصيلاة، وُخارح ُقرابة 800 
شايص، ونزح%80 مان األحيااء املجاورة 
ملنطقة عطان، َظهر امُلتحدث باسم الُداْدَوان 
ليُدلان نهاياة حملاة »عاصفاة  الَدساريي 
الحاز « وبداياة الُدااْدَوان باسام »إَعاااَعة 
األمل«، يف َزْعااااٍم مناُه بأن عاصفة الحز  
َقاد أنهت مهامهاا، حيث صدر بياان لقوات 
التحالاف الُداْدَواني أكد ]أن عملية »عاصفة 
الحاز « أنجازت أَْلااَداخهاا وخال اليطاط 
املوضوعة يف وقت قيايس، وقد شاملت تحييد 
مدظم القدرات الدسكرية التي استوىل عليها 
الحوثياون[، لكان الواقاع أظهار أن أيااً من 
املزاعم التي اّععالا الُداْدَوان لم تتحقل، ولم 
يُنجز سوى قتل املدنيني وَلد  البُنية التحتية 

وحصار الشدل اليََمني.

أهداف إَعــاَدة األمل 
وكداصفاة الحز  خااءت إَعااااَعة األمل 
بأَْلاااَداف ومزاعَم ولمية تُيفي األَْلااَداف 
أن:  بيانهام  يف  للُدااْدَوان، خااء  الحقيقياة 
»إَعااااَعة األمال« ساتدمل عاىل اساتئناف 
الدملية السياساية وخل قارار مجلل األمن 
وميرخاات  اليليجياة  واملبااعرة   )2216(
الحوار الوطني الشاامل، ومكاخحة اإلرلاب 
وتيساري إخاالء الرعاياا األخانال وتكثياف 

وإخسااح  والطبياة  اإلغاثياة  املسااعدة 
املجاال للجهوع الدولياة لتقديم املسااعدات 

اإلنسانية«. 
وامُلالَحاُظ أن أيااً مان أَْلاااَداف إَعاااَعة 
األمل املزعومة لم تتحدْث َعن رشعية لاعي، 
التي كانت أبرَز ععاوي عاصفة الَحز  والتي 
لم تَِف بها، حيث بدأت إَعاااَعة األمل وما زال 
َلااعي وحكومته لارباني يف خناعق الرياض، 
كما لام تُنفاذ اععاءاتها بشاأن املسااعدات 
اإلنساانية، حيث اساتمر الحصاُر عىل املواع 

الغذائياة والطبية واساتهداف املستشافيات 
واملراكز الطبية منهاا التابدة لهيئات عولية، 
ويرى ُمراقبون أن الهدَف من تغيري االسم لو 
التغطية عىل خريمة عطان بدد يو  واحد من 
ارتكابهاا، وخاء بَدد أن سايطرة قوات الغزو 
والُداْدَوان عىل مناطَل خنوبية، أراعتها ورقة 
ضغاط وتفااُوض، لكان القاوى الوطنية لم 
تُِدْرلم التماماً وخرج قائد الثورة يف خطاب 
يؤكد أن الشادل اليََمني سيُحرر ُكّل شرب من 

محتل من أرضه. 

عاٌم على إَعــاَدة األمل 
أنهت عملياة »إَعاااَعة األمل« التي أعلنها 
الُدااْدَوان السادوعي األَمريكاي يف  تحالاف 
21 أبريال 2015 عامهاا األول، لام يحصاد 
الفشال عان  الُدااْدَوان غاري  بهاا تحالاف 
الباطناة  االساتدمارية  أَْلااَداخاه  تحقيال 
تحالاف  أزماة  تدميال  وغاري  والظالارة، 
الُدااْدَوان يف مقدمتاه السادوعية، عىل كاخة 
األصددة امليدانية واالقتصاعية والسياساية، 

الجياش واللجاان  خميدانيااً عخلات قاواُت 
الشادبية مرحلاًة خديادًة ضمان الييارات 
االسارتاتيجية، ونقلت الدمليات مان الدخاع 
إَلااى الهجاو  يف ماا وراء الحادوع، َعجازت 
مدهاا السادوعية أن توقاف لاذه الدمليات 
بكل الوساائل، وعىل الصديد االقتصاعي خقد 
تكبدت قوى الُداْدَوان وعىل رأسها السدوعية 
خساائَر مالياًة كبارية اضطرت مدهاا إَلاى 
رشاء ساندات مالية، ورخع سادر املشتقات 
النفطية وخارض الرضائل عن املواطنني، بل 
أضحت رشكة أرامكو النفطية التي يرأساها 
محمد بن سالمان يف مهال اليصيصة، أما 
عاىل الصديد السايايس خقاد تَداّرى النظا  
السدوعي وظهرت عدٌة من املنظمات الدولية 
التي تُدينه بارتكاب خرائم حرب واساتيدا  
األسالحة املحرماة َعوليااً كمنظماة ليومن 
رايتال ومنظماة الدفاو الدولياة، وُصحف 
غربياة شاهرية أَمريكياة وبريطانية، وليل 
آخرلاا الصحيفة األَمريكية عيايل نيوز التي 
وصفات الدائلاَة السادوعية املالكاة بُحثالة 
امللاوك، واتهمتها بالضلوع يف تفجريات أبراج 
التجارة الداملية، لذا ما خرخت به السدوعية 
مهاا للُدااْدَوان بدد عاا  مان إَعاااَعة  بتزعُّ
األمال، أُخاربت يف نهاياة أياماه عاىل وقاف 
إطالق النار وقبول الذلااب إَلاى مفاوضات 
الكويت، بداد أَن عرقلت خنياف1 وخنيف2، 
خيما لذِه املرة ليل لهاا أية أوراق لتلدبَها يف 
حالة عرقلات املفاوضات، خيما ماا زالت ُكلُّ 
الييارات مفتوحاًة أََمااا  الشادل اليََمني، 
ولاي ُمضطرٌة بأن تُسالم بانتصار الشادل 
اليََمناي وبحريتاه واساتقالله، وبهزيمتهاا 

الواضحة. 
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  - رشيد الحداد:
أّكد البنُك الدويل أن اساتداعة السال  واالستقرار 
السيايس للايَاَمان أمٌر بالغ األلمية لوقف االنهيار 
االقتصااعي التاي تشاهده البلاد وانازالق مالياني 
الايَاَمانياني نحو كارثة إنَْسااانية حقيقية يف ظل 
ترعي األَْوَضااع املديشية لا 21 مليون يمني، ُمشرياً 
إىل أن االستقرار السيايس واألمني رضورة للتصدي 
للتحدياات املؤسساية واالقتصاعياة واالختماعية 
والبيئياة عميقاة الجاذور يف البالع التاي تواخهها 

البالع وللبدء يف إَعاَعة اإلعمار إىل التفاصيل: 

إنكماش االقتصاد 
وأوضح تقريُر املرصد االقتصااعي التابع للبنك 
الدويل يف منطقة الرشق األوساط وشمال أخريقيا- 
ربياع 2016، انكمااش االقتصاع اليمني انكماشااً 
حااعاً نتيجة تدطُّال األنشاطة االقتصاعية وتدمري 
البنية التحتية وتوقفت صاعرات النفط والغاز منذ 
الربع الثاناي من الدا  املايض، وتراخاع الوارعات، 
باساتثناء املنتجاات الغذائياة ومنتجاات الطاقاة 
الحيوياة، ويف حني أّكد التقريار أن انكماَش إخمايل 
الناتج املحيل يف عا  2015 بنسابة %28، أََشااَر إىل 
أن ارتفاع مددل التضيم السنوي إىل %30، متوقداً 
تصاعاد مدادالت التضيام بصاورة أَْكارَب يف ظال 
ضدف أعاء املالية الدامة، أََشااَر إىل أن املالية الدامة 
تتدرض لضغوط شاديدة خراء ارتفاع عجز املالية 
الدامة من %5 من إخمايل الناتج املحيل عا  ل201 
إىل %ل.11 الداا  املاايض، باإلَضااَخااة إىل توقاف 
التمويل األخنبي للموازنة إىل حد كبري بسبل تدليل 
الكثاري مان رشكاء التنمياة بتدليل مشااركتهم. 
وانتقال آخرين إىل عمليات الطوارئ واإلغاثة، وأكد 
أن تراخع االياراعات الدامة %25 عخاع بالحكومة 
إىل تدليل الكثري من التزامات اإلنفاق الدا ، وأبقت 
عىل الوخاء بالتزامات عخع األخور والفائدة، ُمشارياً 
إىل تيفياض خميع الداالوات عىل األخاور وتوقف 

االستثمار الدا  بشكل كامل.

 االحتياطي النقدي 
تقريار البناك الدويل أخااع بأن تراخاع االيراعات 
الداماة خاراء الدادوان والحصاار، أَعَّى إىل زيااعة 
الضغوط عىل احتياطيات البنك املركزي الايَاَماني 
من النقد األخنبي، مما حّد تدريجياً من الحيز املتاح 
لتمويل الوارعات مع الحفاظ عىل سدر رصف ثابت، 
ُمشارياً إىل تراخع احتياطيات النقد األخنبي إىل أقل 
من ملياري عوالر يف أواخر عا  2015 )شاهران من 
الاوارعات(. ولو ما تسابل بتوقف البناك املركزي 
الايَاَماناي يف خرباير املايض عن مسااندة الوارعات 
بسادر الرصف الرسامي خيماا عدا القماح واألرز، 
ولفت التقرير إىل أن البنك املركزي اعتمد عىل الدَّين 
الداا  الداخايل يف تمويال عجز املالياة الدامة التي 
ارتفدات خاالل عا  مان %18 من إخماايل الناتج 

املحيل إىل نحو 53%.

وضع مفزع 
ووصاف التقريار الوضاع اإلنَْساااني باملفزع، 
مؤكاداً ارتفاع مدادالت الفقر إىل اعىل املساتويات 

خاالل عا  من الارصاع، ُمشارياً إىل أن %37.3 من 
الساكان كانوا يديشاون تحت خط الفقار وبأقل 
من عوالرين قبل الحرب وأَْصبَح لناك 21.2 مليون 
بنسابة %82 مان الساكان بحاخة إىل مسااعدات 
طارئة، كما يواخه ل.ل1 مليون يمني نقصاً مزمناً 
يف األمان الغذائاي، ولو ماا زاع بنسابة %35 منذ 
بداية الرصاع كما يفتقر 3.ع1 مليون يمني إىل مياه 

الرشب املأمونة أو خدمات الرصف الصحي.

اآلفاق االقتصادية 
وأََشااَر البناك الادويل إىل أن اآلخااق االقتصاعية 
واالختماعياة يف الايَاَماان للداا  الجااري والدا  
القااع  ساتدتمد اعتمااعاً شاديداً عاىل تحقيال 
تحسينات رسيدة عىل الصديدين السيايس واألمني 

كي يتسنى إَعاَعة بناء االقتصاع. 
وأََشااَر إىل أن املرحلاة الحالياة تُلاز  املنظمات 
اإلنَْسااانية  االغاثاة  مجاال  يف  الداملاة  الدولياة 
تقديم مسااعدات اإلغاثة واملسااعدات اإلنَْساانية 
األََساساية إىل َمان تارضروا مان الارصاع يف املدى 
القصري واملتوساط حتى يداوع االساتقرار وتزول 
املياطر التي تتهادع حياة املاليني من الايَاَمانيني، 
وأََشااَر إىل أن الايَاَماان أَْصبَحات الياو  بحاخاة 
أَْكثَار من أي وقات مىض إىل املسااعدات اليارخية 
ومساندة املانحني للتدايف من آثار الددوان والحصار 
وإَعاَعة بناء الثقة، بما يف ذَلك الثقة يف مؤسسااتها، 
وأكد البنك إىل أن اساتداعة السال  وعوعة االستقرار 
السايايس باات رضورًة للبادء يف إَعااَعة اإلعماار 
والتصدي لتحديات الحوكمة والتحديات املؤسسية 
واالقتصاعية واالختماعية والبيئية عميقة الجذور 

يف البالع.

آثار الحرب 
وكان البناك الادويل يف تقرياره املدناون باآلثار 

الدادوان  أن  أّكاد  االقتصاعياة للحارب والساال ، 
والحصار تسابل بتكبد الايَاَمان خساائر خاعحة، 
ُمشارياً إىل أن الدادوان أَعَّى إىل توقاف شابه كامل 
إلنتاج النفاط والغاز يف بلاد يدتمد اعتمااعاً كامالً 
تقريباً عىل عائدات تصدير النفط، وتسبل بتقلَّص 
النشاط االقتصاعي بمقدار الربع وأعَّى االختقار إىل 

اليدمات األََساسية إىل تفاقم مداناة الناس. 

َأْضـَرار رأس املال املادي 
وحاول األَْضاَرار التي طالات رأس املال البرشي 
أّكاد البنك أنه ال يزال يجري تقييم مليتلف األَْضاَرار 
التي طالت رأس املال البرشي بالتداون مع وكاالت 
األمم املتحدة واملنظمات غري الحكومية، إالَّ أنه أخاع 
بأن التقييام املبدئي الذي ينفذه البنك بالتداون مع 
وكاالت األمام املتحادة واملنظمات غاري الحكومية 
أظهار أن األَْضااَرار التاي طالت ساتة قطاعات يف 
أَْربع مدن خاراء الددوان والدناف الناتج عن تمدع 
التياارات املتطرخاة يف أَْرباع مادن يمنياة تمثلات 
باا صنداء وعادن وتداز وزنجبا، وشاملت تقييم 
األَْضااَرار التاي طالات قطاعات التدليام والطاقة 
والصحة واإلسكان والنقل واملياه والرصف الصحي 
تارتاوح ما باني ل ا 5 مليارات عوالر وأََشااَر إىل أن 
قطاع االساكان كان أَْكثَر القطاعاات ترضراً، كما 

أصيبت املنشآت الصحية بأَْضاَرار خطرية. 
وأََشااَر التقرير إىل أن عادع املرشعين تضاعفوا 
مناذ بادأ الدادوان إىل أَْكثَر من 2.5مليون شايص 
بمقادار %10 مان إخمايل الساكان، ُمشارياً إىل أن 
عة يف بدض املناطل  أَْكثَر من %30 مان األرس امُلرشَّ

تدولها نساء. 

َأْضـَرار رأس املال البشري
أََشااَر البنك الدويل إىل أن الايَاَماان يُداني أزمة 
خقار متفاقام خقبل الحارب، كان أَْكثَار من نصف 

الساكان يديشاون يف خقر مدقع تحات خط الفقر 
البالاغ 0ع.1عوالر يومياً، وأَْكثَر من نصف الشاباب 
عاطلون. ولذه األرقا  آخاذة يف الزياعة منذ اندالع 
الحرب، وأَْكثَر من 20 مليون شيص أو 80 يف املائة 
من الايَاَمانيني يُدتربون اآلن خقراء ويشتمل لؤالء 
عىل أَْكثَر من 15 مليوناً ال تتوخر لهم سابل الوصول 
إىل املنشآت الصحية والحصول عىل الرعاية الطبية.
 وأََشااَرت إىل أن حالاَة الترشع والشاتات عخدت 
بالنازحني إىل اإلقامة يف260 مدرسة، ولو ما أعاق 
الدملياة التدليمياة لنحو 13 ألف طفل. وبحسال 
مكتل األمم املتحدة لتنسايل الشاؤون اإلنَْساانية، 
ال يساتطيع 1.8 مليون طفل آخرين الحصول عىل 
خدماات تدليمياة نتيجة إلغاالق أَْكثَر مان 3500 
مدرساة يف أنحااء الباالع، باإلَضااَخاة إىل ماا يُقدَّر 
بنحاو 1.6 ملياون طفال ال يتااح لهام االلتحااق 
باملدارس قبال مارس ومنذ تصاعاد أعمال الدنف، 
تشاري التقديارات إىل أن أَْكثَار مان 537 ألف طفل 
مدرضاون ليطار اإلصاباة بنقص حااع للتغذية، 
وأََشااَر إىل أن تلاك التحديات تتفاقم خاراء ارتفاع 
األَْساَدار التي قلَّصت إمكانية الحصول عىل الغذاء 
واملاء املأمون واليدمات الدامة األََساساية وخرص 

الدمل وكسل الرزق.

بن هّمام يمّثل الـَيـَمـن 
يف ظل عد  اعارتاف البنك والصنادوق الدوليني 
بحكوماة لااعي وتدامال املؤسساتني الدوليتاني 
ماع نظاا  أرض الواقع، تجالل البناك والصندوق 
الدولياني وزير املالية املدني مان قبل لاعي واملقيم 
يف الرياض صالح القديطي ووّخها الدعوة ملحاخظ 
البناك املركازي الايَاَماني محمد عاوض بن لّما  
للمشااركة وتمثيل الايَاَماان يف اختماعات الربيع 
لصندوق النقد والبنك الدوليني بالداصمة األَمريكية 
واشانطن التي انطلقت الجمدة املاضية بمشاركة 
ممثيل 188 عولة ملناقشة القضايا املهمة التي تؤثر 
عاىل عملية النماو االقتصااعي ومكاخحاة الفقر، 
ورأس وخد الايَاَمان املشاارك يف شاركت الايَاَمان 

محاخظ البنك املركزي الايَاَماني بن لما .

إسهامات البنك 
البنك الدويل الذي أعلن يف الا 11 من مارس 2015 
تدليال عملياته يف الايَاَمان، ُمشارياً إىل أن التدليل 
يرسي عىل خميع املشااريع التي تمولها املؤسساة 
الدولياة للتنمية، التي تدد ذراع البنك املدنية بأشاد 
البلدان خقراً يف الدالام، وكذلك الصناعيل االئتمانية 
التي يديرلا البنك ليتسابل قارار التدليل بحرمان 
الايَاَماان مان محفظاة البناك املالياة امليصصة 
لهاا، والبالغاة 00ع ملياون عوالر، باإلَضااَخاة إىل 
توقاف200 مرشوع مماول من املانحاني منها 17 
مرشوعااً كان يمولهاا البنك الادويل يف قطاع البنية 
التحتياة مان الطارق، وتدليام، وطاقاة، وصحاة 
وساكان، وخدمات االختماعية، وكانت املشااريع 
املانحاني التاي اوقفات تتاوزع عاىل القطاعاات 
وبنااء  الرشايد  خالحكام  امليتلفاة،  االقتصاعياة 
الدولة بنسابة %55 يليها االحتياخات اإلنَْسااانية 
الطارئة بنسابة %ل3، ثم شابكة األمان والحماية 
االختماعية بنسابة %ل2، والصحة بنسابة 17%، 

واملياه %16، والكهرباء بنسبة 13%.

البنك الدولي: العدوان استهدف الُبنية التحتية 
وتسبب بَأْضـَرار فادحة يف رأس املال البشري 

أسعار صرف العمالت 
رشاءبيعالدملة   

  250   250.5عوالر 

285.85285.28 اليورو

66.66 ع66.7 ريال سدوعي

35.عل650.656 ريال ُعماني

353.86353.15االسرتليني

 للعــلم 
االستغــالل 

األمثل لألمطار! 
   

تس�بّبت األَْمَطاُر الت�ي َمنَّ اللُه به�ا عىل بالدنا 
خالل األَيَّ��ام املاضية بأَْض��َرار فادحة يف أََرايض 
وم�زارع ومن�ازل ومصال�ح ومح�الت املواطن�ن 
يف محافظ�ات عم�ران وحج�ة وريم�ة والحدي�دة 
واملحويت وَم�أرب ومحافظات أُْخ���َرى، وأعلنت 
الس�لطات املحلي�ة ع�ن أَْض��َرار فادحة تس�ببت 
بوف�اة الع�رات وج�رف أََرايض زراعي�ة وتدمري 
مئات املن�ازل وإتالف عرات املح�الت التجارية، 
كم�ا أطلقت مناش�دات واس�تغاثات عاجلة إلنقاذ 
املترضري�ن ومس�اعدة األرس الت�ي ت�ردت م�ن 
منازلها جراء السيول املتدفقة من الجبال والوديان.

املش�كلة الظاهري�ة أعلنته�ا وس�ائل االع�الم 
وتمثلت بأَْض��َرار ومآيَس، ولكن لم يكن ناتجاً عن 
ش�دة هطول األَْمَطار وحس�ب، وإنما ثمة أَْس�بَاب 
أُْخ��َرى كان لها دوٌر بارز فيما حدث، فاليمانيون 
القدام�ى اهتم�وا كث�رياً باملدرج�ات الجبلية ليس 
للجدوى االقتصادي التي تتس�م بها تلك املدرجات 
زراعي�اً وإنم�ا للج�دوى غ�ري املب�ارشة املتمثلة يف 
حماية األودي�ة الزراعية من الفيضانات من جانب، 
فاملدرجات الزراعية كانت تق�وم بأَْكثَر من وظيفة 
األْوَل تعد م�ن حصادات األَْمَط�ار الفاعلة والثاني 
تقلل من مخاطر األَْمَطار والسيول الجارفة والثالثة 

أن املدرجات الزراعية تغذي املياه الجوفية. 
م�ا حدث مؤخراً يف املناط�ق الجبلية من كوارَث 
طبيعي�ة جراء الس�يول الجارفة كش�فت عن مدى 
اه�راء املدرجات الزراعية وع�دم صيانتها من قبل 
املزارع�ن ولذلك رغم وجوده�ا يف كثري من املناطق 
الجبلي�ة إالَّ أنه�ا لم تعد حص�اداٍت طبيعية لحفظ 
مي�اه األَْمَط�ار، فالعمُل عىل صيان�ة تلك املدرجات 
الجبلي�ة كان يت�م بص�ورة دوري�ة وُخُصْوصاً يف 
أوقات األَْمَطار ولكن هناك حالة من التس�يب العام 

يف الكثري من املناطق الجبلية ملثل تلك األشياء.
قبل ع�دة س�نوات تبن�ى البنك ال�دويل وكذلك 
والصن�دوق  الف�او  واألغذي�ة  الزراع�ة  منظم�ة 
االجتماع�ي للتنمي�ة عرات من املش�اريع املماثلة 
إلنشاء مدرجات زراعية وُخُصْوصاً يف املناطق التي 
تعاني من انخفاض منس�وب املي�اه الجوفية وكان 
لكل مروع هدف من انش�اء تل�ك املدرجات منها 
تغذية اآلبار الجوفي�ة وحماية األْودية من الكوارث 

الطبيعية.
كم�ا م�ول االتح�اد األوروبي العدي�د من املنح 
يف مج�ال حماي�ة األْودي�ة من الس�يول يف عدد من 

املحافظات 

795 ألَف دوالر خسائر شركة طريان الـَيـَمـنية  
إرتفدات اليساائُر األولياُة املباارشُة التاي 
تكبدتهاا رشكاة طاريان الايَاَمانياة 5ع7 ألف 
عوالر خاراء الحارب وخارض قيوع عاىل حركة 
املالحة الجوياة، كما ُقّدرت اليساائر املبارشة 
التاي لحقت برشكة طريان الساديدة بنحو 72 
مليوناً و68 ألف عوالر، وتساببت الحرب بتوقف 
حركاة طاريان الايَاَمانياة منذ أواخار مارس 
2015 عادة أشاهر قبال أن تساتأنف الرشكاة 
نشااطها املارشوط ليرتاخاع نشااطها خاالل 
األشاهر املاضية إىل %75 وال تزال رشكة طريان 
الساديدة متوقفًة عن الدمل حتى اآلن منذ أَْكثَر 
مان عا ، كماا توقفات حركة طاريان الدولية 
مان وايل الايَاَماان، ولو ما تسابل بيساائر 
كربى لرشكاة اليدماات األَْرضياة واملطارات، 
ولو ماا اندكل سالباً عىل حركة السافر بني 
الايَاَماان وعول الدالام، باإلَضااَخاة إىل توقف 
حركة الشاحن الجوي وتوقف مكاتل رشكات 
الطاريان يف الايَاَماان بما خيهاا مدظم مكاتل 
رشكة طريان الايَاَمانياة يف الداصمة صنداء، 
وكان طاريان الدادوان قد اساتهدف عادعاً من 
الطائارات التابداة لرشكاة الايَاَمانياة، منها 
طائرة شحن خاصة بالرشكة وطائرة أُْخااَرى 
تابداة للرئاساة الايَاَمانياة كانات رابضاًة يف 

مطار عدن الادويل، إَضااَخاة إىل طائرة شاحن 
كبرية استهدخت أثناء وخوعلا يف مطار صنداء 

بددة غارات.
ويف ذات السياق تم إَعاَعة عدع من الطائرات 
املساتأخرة قبال أن يتام انتهااء الدقاد باني 
الايَاَمانية والرشكة الفرنساية املؤخرة بساتة 
أشاهر، باإلَضااَخااة إىل أن الطائرتني اللتني تم 
إعاعتهما كانتا من أحدث الطائرات يف اساطول 

الايَاَمانية. 
ويف اتجااه متصال ارتفدات أَْساَدار طريان 
%100 مناذ عادة  أَْكثَار مان  إىل  الايَاَمانياة 
أشاهر وُخُصْوصاً رحالت الذلااب واإلياب من 
وإىل األرعن ومارص، ولاو ماا ضاعاف مداناة 
املساخرين عىل متن الايَاَمانية؛ كونها الوحيدة 
التي ُسامح لها من قبل تحالف بمزاولة نشاط 

محدوع يف النقل الجوي. 

إتالُف سجائر مهّربة 
بقيمة 42 مليونًا

أتلفات الوحادُة التنفيذياُة للرضائل عىل كباار املكلفني 
بمحاخظاة الحديادة، األحد الفائات، نحاو500 كرتون من 
الساجائر املهرباة التاي ال تحمل طاباع البنادرول، وتقدر 
قيمتهاا با 2ل مليون ريال. وأوضح مدير خرع رضائل كبار 
املكلفاني بالحديدة خميال الرشخباي إىل أن الكمية التي تم 
إتالخهاا بالتداون مع األخهزة األمنية باملحاخظة تم ضبُطها 
يف األَْسااَواق املحلية واملناخذ الجمركياة بمديريتي اليوخة 
وحيال بدد حماالت نفذتها الوحدة بالتدااون مع األخهزة 

األمنية باملحاخظة يف إطار مكاخحة التهريل. 
وأََشاَر الرشخبي إىل أن الكمية التي تم إتالخها بلغت نحو 
500 كرتون من الساجائر املهربة والتي احتوت عىل سجائر 
رويالاز - ساجائر خيرش - ساجائرموعرن - ساجائر موند 
- ساجائر أريل - ساجائر رويالل خواكاه، وتقدر قيمتها 
اإلخمالياة با 2ل ملياون ريال، مؤكداً أن الوحادة التنفيذية 
للرضائل عىل كبار املكلفني وبالتنسايل مع األخهزة األمنية 
يف املحاخظة ساتواصل حمالتها إىل األَْسااَواق بشكل عوري 
لضباط السالع املهرباة إلتالخهاا. عاعيااً يف الوقات نفساه 
أصحاب املحالت والتجار إىل عد  رشاء أية ساجائر ال تحمل 
الطابع الرضيبي الدا  )البندرول(؛ نظراً ملا تساببه من آثار 

سلبية وأَْضاَرار عىل االقتصاع الوطني.
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  - حسين الجنيد:
ٍر الخٍت ملجرياات الدالقات األمريكية  يف تطوُّ
السادوعية التاي اتساّمت بالفتاور والتوتر يف 
اآلونة األخرية، خاء إعاالن الصحاخة األمريكية 
عان وثائاَل رسياٍة تثبت تاورط السادوعية يف 
لجماات الحاعي عرش من سابتمرب اإلرلابية، 
بمثاباة الارشخ األوساع يف خارس الدالقة بني 

البلدين، والذي قد يؤعي إىل تسارع انهياره.
حيث كشفت قناة »يس بي أس« األمريكية، 
خاالل األسابوع املاايض، ماا اعتربتاه وثائل 
مهمة توضح الدور الذي لدبته اململكة الدربية 
السادوعية يف أحداث 11 سابتمرب، التي يمكن 
تلييصهاا يف الاا»28 صفحاة« التاي سادت 
اإلعارة األمريكية إىل ضمان رسيتها حتى وقت 

قريل.
وقال تقريُر القناة األمريكية: إن مسائولني 
بامليابرات األمريكية يدرسون إمكانية الكشف 
عان أكثر الوثائال رسية يف التأرياخ األمريكي، 
وتتضمان  سابتمرب،   ١١ بأحاداث  واملتدلقاة 
لاذه الوثائل مدلوماات تؤكد ضلاوع اململكة 
الدربية السدوعية يف التيطيط لها، َومدلومات 
عن شابكة ععام سادوعية للميتطفاني أثناء 
تواخدلم يف الوالياات املتحدة، حيث تدترب لذه 
الوثائل خازًءا من تقرير أعدتاه ونرشته لجنة 
مان الحزباني الديمقراطاي والجمهاوري عا  
2003، تحت عنوان »بحث ومناقشاة مساائل 
متدلقة باألمان القومي.. رسي للغاية«، ويبلغ 
عدعلاا 800 صفحة، وقد تم الكشاف عن تلك 
الصفحاات، عدا الجزء األخاري واملكون من 28 
صفحة، أزالتهاا إعارة الرئيل الساابل خورج 
باوش بذريدة أنه سايضدف ُقدرتها عىل خمع 
مدلومات اساتيباراتية عن املشتبه بتورطهم 
يف عمليات »إرلابية«، ولو النهج الذي ساارت 

عليه إعارة أوباما أيضاً.
ومان خهتهاا قالات صحيفاة »نيوياورك 
تايماز« يف تحقياٍل لهاا نرشتاه يف اليامال 
عرش مان ابريال الجااري: إن اللجناة التابدة 
للكونجرس األمريكي والتي حققت عا  2002 
يف لجماات سابتمرب قاد خلصت إىل اساتبداع 
»تورط كبار املسائولني السادوعيني أو خهات 

حكومية سدوعية يف تمويل القاعدة«.
ويارى محللاون أن لاذا التوصياف قد ترك 
البااب مفتوحاً أماا  إمكانية تأويال ذلك بأنه 
ال يساتبدد تاورط مسائولني سادوعيني مان 

مستويات عنيا أو أطراف حكومية سدوعية.
ومبدُث الشاكوك حول إمكانياة وخوع عور 
حكوماي سادوعي يف الهجماات، أن تحقياَل 
الكونغرس أشار إىل بدض األعلة عن وخوِع عوٍر 
ملسائولني سادوعيني كانوا مقيمني يف الواليات 

املتحدة حينذاك يف الهجمات.
خيما عنونت صحيفة »نيويورك عاييل نيوز« 
األمريكية، صفحتها األوىل با »الحثالة امللكية«، 
يف لجوٍ  رصيٍح ورشس عىل اململكة وحكامها، 
الكونغارس  مجلال  اختتاحيتهاا  يف  عاعياًة 
للتصويات عىل مارشوع اقرار قانون الساماح 
ألرس ضحاياا لجماات 11 سابتمرب ولجمات 
إرلابية أخرى بمقاضاة الحكومات األخنبية. 

مشروع القانون الذي أرعب اململكة
ويف الوقات الاذي تناولات خياه الصحاخاة 
األمريكياة موضاوع تلك الوثائال الرسية التي 
تؤكد التاورط السادوعي يف لجمات سابتمرب 
اإلرلابياة، تراخل مدهاا تحاركاٍت أمريكيٍة يف 
مجلال الكونغارس تمثلات بطارح مارشوع 
قاناوٍن يتياح ألرس ضحاياا الحااعي عرش من 
سابتمرب بمقاضااة أية عولاٍة تورطات يف تلك 
الهجمات أو أية لجمااٍت إرلابيٍة أخرى خرت 

عاىل األرايض األمريكية، مما يجدل السادوعية 
يف مرمى نريان القضاء األمريكي الذي سايوخه 
لها سيالً من االتهامات بموخل تلك الوثائل.

ويف لاذا الساياق لاخام املرشاح الرئايس 
سااندرز«،  »بارناي  الديمقراطاي  األمريكاي 
السادوعية واألرسة الحاكماة وعورلا املقلل يف 
انتشاار اإلرلاب عاملياً حسال وصفاه، متهما 
إيالاا بدعمها الفكر الولاباي املتطرف املتصل 

بأخكار القاعدة و«عاعش«.
وبذلاك يكون سااندرز، الطاماح لنيل ععم 
الحزب الديمقراطي، قد انضم إىل حملة الهجو  
عىل السدوعية، خفي ترصيٍح صحفي له نقلته 
شابكة »يس إن إن« األمريكياة، مدلقااً عاىل 
مارشوع القاناون املطروح عىل خادول أعمال 
الكونغارس بحكام عضويتاه يف املجلال، قال 
سااندرز: »أحتاج إىل املزيد مان املدلومات قبل 

التوصل إىل قرار«.
وتاباع املرشاح الرئايس األمريكاي بالقول: 
»األمار ال يتدلال خقاط باأن مدظام منفاذي 
لجمات سبتمرب كانوا من السدوعية، بل كذلك 
بالدعام املقد  لداعاش ولتنظيماات متطرخة 
أخرى«، مضيفاً »أن الدائلة املالكة السادوعية 
عائلاة كبارية تضام مئاات، إن لام يكان آالف 
األخاراع، ولام يمتلكاون مئاات امللياارات من 
الادوالرات وال نساتبدد ضلاوع أحدلام يف تلك 
الهجماات وتمويلها؛ كون لاذه الدائلة تحمل 
نفال الفكر الديناي للقاعدة، إذا لام نقل إنها 
ساة لهذا الفكار الذي خلل لادول الدالم  املؤسِّ

اليراب«.
وانضام لقائماة املؤيدين ُكلٌّ مان »ليالري 
كلينتاون«، املرشاحة األوخر حظاً عان الحزب 
الديمقراطي يف االنتيابات الرئاساية األمريكية 
واملرشاح الجمهاوري املحتمال »تيد كاروز«، 
مما يدناي أن املرشوع قد يتحاول إىل قرار بدد 
االنتيابات الرئاسية املقبلة خالل الدا  الحايل.
سارتاعا«،  »تاريي  أعربات  خهتهاا،  ومان 
أحاداث  وناخاّي  »عائاالت  ليئاة  ساة  ُمؤسِّ
11 سابتمرب متحادون مان أخال الددالاة ضد 
اإلرلاب«، عن اساتنكارلا ملا وصفته بتقاعل 
التاورط  كشاف  عان  األمريكياة  السالطات 

السدوعي يف أحداث 11 سبتمرب.
إذ قالت سارتاعا: »أنا مصدوماة مما يحدث 
لناا، أعناي، لال للسادوعيني خداالً ُكّل لاذا 
النفوذ والسلطة عىل حكومتنا؟ لل يتحكمون 
بالقارارات يف واشانطن؟ لال ال نساتطيع أن 
نمارر مرشوع قانون يف مجلل نوابنا؛ بسابل 

السدوعيني؟ إنه أمر ال يُصدق«.
مذكرًة الرئيل أوباما بوعده لضحايا أحداث 
11 سبتمرب وأخراع أرسلم، أنه سيُصدر الوثائل 
املكوناة مان 28 صفحاة التاي تحتاوي عاىل 
تقريار التحقيقات حول تلاك الهجمات، َوعور 

الحكومات األخنبية يف امليطط.
وناشدت سارتاعا البيت األبيض قائلة: »أوال 
أوخوا بوعدكم وأنرشوا الا28 صفحة«. خدائالت 
ضحاياا 11 سابتمرب لها الحال يف مدرخة ما يف 
ذلك التقرير والشادل األمريكي له الحل أيضاً. 
ال نساتطيع اساتيداَب ماا يحادث بالكامل يف 
عولتنا اآلن بشأن اإلرلاب حتى ندرف بالضبط 
ما حدث قبل أحداث 11 سابتمرب، وكيف وقدت 
وكياف تأسسات الشابكة املسائولة وكيف تم 
تمويلها« يف إشاارٍة منها إىل التورط السادوعي 

يف تلك األحداث.
لاذا وأخااعت ترسيبااٌت نرشتهاا صحيفة 
»نيوياورك عاييل نياوز« عن مصااعر وصفتها 
باملطلداة، اعتازا  الكونغارس أخاذ شاهاعة 
الفرنيس »زكريا موسوي«، الذي يمي عقوبة 
السجن املؤبد يف سجن يف كولوراعو، عىل خلفية 
مشااركته يف التحضري لهجمات 11 سابتمرب، 

والسايناتور األمريكي السابل »بوب غرالا «، 
بدني االعتبار.

حياث اتهام موساوي يف إحادى خلساات 
االساتماع بمحكمة نيويورك، أمراء سادوعيني 
ناخذيان بتمويال تنظيم القاعدة واملشااركة يف 
التحضاري لتلاك الهجماات، مضيفااً أن زعيم 
القاعدة السابل أسامة بن العن طلل منه إعداع 
قاعدة مدلومات حول ُكّل من يمولون التنظيم، 
والتي تضمنات األمري تركاي الفيصل، الرئيل 
السابل لالستيبارات السادوعية، واألمري بندر 
بان سالطان، السافري السادوعي الساابل يف 

واشنطن.
خيماا قال السايناتور غرالا  أحد الشاهوع 
الذيان أعلوا بأقوالهام أما  املحكماة: »أنا عىل 
ثقٍة تامٍة بوخوع عالقة بني الحكومة السدوعية 
وأولئك اإلرلابيني الذين نفذوا تلك الهجمات«.

ويف ظال لاذه التحاركات التاي تشاهدلا 
أروقة مجلال الكونغرس، تؤكد اساتطالعات 
الارأي أن غالبية أعضااء املجلل يؤيدون إقرار 
مارشوع لاذا القانون، مماا أثاار الرعل لدى 
اململكة الدربية السدوعية التي تنهال الرضبات 
عىل رأساها تباعااً وأن أخار ماا كان ينقصها 
لاو املالحقة القضائية التي تهادع أرصدتها يف 

البنوك األمريكية بالتجميد. 

تهديد سعودي أجوف 
لادعت  السادوعية،  الفدال  رعات  أوىل  ويف 
اململكاة عاىل لساان وزيار خارخيتهاا »عاعل 
الجبري«، اإلعارة األمريكية إذا ما قرر الكونغرس 
املاي يف إصدار لاذا القانون، ببياع ما قيمته 
750 مليااَر عوالر مان األصول واالساتثمارات 
السادوعية يف أمرياكا، كوسايلة ضغاٍط عاىل 
الرئيل أوباما الساتيدا  حال الفيتو لتدطيل 

القرار إذا ما تم إصداره خدلياً.
ويف قاراءٍة تحليليٍة لهذه املساتجدات أوضح 
الكاتل واملحلل السايايس »عبدالباري عطوان« 
أن الحكوماة السادوعية تجاُد نفَساها أماا  
تحادٍّ كبري قاد ياؤعي إىل خساارتها ملدظم، إن 
لم يكن ُكّل اساتثماراتها يف أمريكا، ساواء من 
خالل نفقاات قانونياة بالظة، أو عىل شاكل 
تدويضات لذوي الضحايا، وحتى لو أراعت بيع 
األصول التاي تملكها خوراً تنفياذاً لتهديداتها، 
خإنَّ عملية البيع ليسات سهلة وميرسة بسبل 
الرشوط األمريكية القاساية التي تفرضها عىل 
الادول املساتثمرة، وإْن تمت خبيساارٍة كبريٍة 
تزياد عن %30 مان قيمتها، إن لام يكن أكثر، 
حسال تقديارات اليارباء )حاوايل 250 مليار 

عوالر(. 
أن خارص  أمريكياون  يارى خارباء  خيماا 
الضيماة  األصاول  لاذه  بياع  يف  السادوعية 
محادوعة وبالغاة الصدوباة الن ذلك سايلحل 
أرضاراً كبارية باالقتصااع السادوعي والداملي، 
بحسال ترصيحات اليبري االقتصاعي يف مدهد 
بيرتسون »اعوين ترومان« لصحيفة »نيويورك 
تايماز« الاذي أكاد »أن التهديد السادوعي لو 
تهديد أخوف إىل حٍد كباري، خبيع أرصدٍة بمئات 
املليارات ليَل صدبااً من الناحية الفنية خقط، 
بل سيحدث زلزاالً يف األسواق الداملية سيتحمل 

السدوعيون مسؤوليته«. 

مملكُة اإلرهاب بشهاداٍت دولية
ويرى بداُض املراقبني، أن لذه املساتجداِت 
يف الدالقاات املتوتارة بني السادوعية والواليات 
املتحدة األمريكية لم تكن وليدَة اللحظة؛ إلعانة 
اململكة بجر  اإلرلااب، بل إضاخة خديدة تفيد 
وتؤكد للدالم أنها الرحم الذي ُولد منه اإلرلاب، 
خقاد سابل وأن أشاارت الدديد من الدراساات 
واملقاالت التي نرشتها الصحاخة الغربية تورط 

السدوعية برعايتها للفكر املتشدع الذي انبثقت 
منه أعبيات »القاعدة« َو«عاعش«.

االساتقصائيني  الصحفياني  كباار  أحاد 
األمريكياني »سايمور لاريش« قاال يف أحاد 
تحقيقاتاه الصحفية: »إن الرصاع السادوعي 
ماع اإلرلابيني يف الداخل ال يدناي عداًء مطلقاً 
مع الحاركات اإلرلابياة يف اليارج«، ويشاري 
لاريش يف تحقيقاه إىل اختماٍع قاال إنه حصل 
باني نائال الرئيال األمريكاي الساابل »عيك 
تشيني«، واألمري السدوعي »بندر بن سلطان«، 
قال األمري السادوعي لديك تشيني »ليل املهم 
أن يرضب اإلرلاب ويفجر بل املهم أين يرضب 

ويفجر ضد من؟«.
ويف الداا  2003 أخارت صحيفاة »يو إس 
نياوز آناد وورلاد ريبورت« عراساة موسادة 
بدناوان »الدالقاة السادوعية« راخدات خيهاا 
آالف الصفحات من سجالت املحاكم والتقارير 
االساتيباراتية األمريكية واألخنبية، وتوصلت 
إىل اساتنتاخات مفاعلاا أن السادوعية حليفة 
الوالياات املتحادة، والدولاة األغناى بالنفاط 
أصبحات ومناذ زمان بدياد »مركازاً« لتمويل 

اإلرلاب يف الدالم.
صحيفة )لوس انجلوس تايمز( األمريكية، 
نرشت عراساًة عن عور السادوعية يف اإلرلاب 
أكادت خيهاا أن السادوعية مصادٌر للتمويال 
واملقاتلاني يف القاعادة حياث أن ١٥ مان أصل 
الاا ١٩ مان منفاذي لجماات سابتمرب كانوا 
%5ل مان  سادوعيني. وتضياف الدراساة أن 
مقاتيل تنظيام القاعدة يف الداراق وغريلا من 

الدول لم من السدوعية.
»تومااس  الشاهري  األمريكاي  الصحفاي 
صحيفاة  نرشتاه  مقااالً  كتال  خريدماان«، 
»نيويورك تايمز«، عشاية زيارة امللك سالمان 
عناوان  تحات  األمريكياة،  املتحادة  للوالياات 
اإلساالمية..  الراعيكالياة  لألباد  “صديقتناا 

السدوعية”.
ولفات خريدمان يف مقالاه إىل تقريٍر نرشته 
صحيفة »واشنطن بوست« بشأن رسالٍة بدث 
بهاا 200 خنارال متقاعد يف الجياش األمريكي 
إىل الكونغارس، يحثون خاللهاا املرشعني عىل 
رخاض االتفاق الناووي اإليراناي، مدتربين أنه 

ُع األمن القومي األمريكي”. “يهدِّ
واعترب خريدمان أّن الرساالة قد احتوت عىل 
نقاشاات مرشوعة مع وضاد االتفاقية، لكنه 
لفت إىل أّن نقاًشاا ظهر يف الرسالة كان خطريًا 

وغري صحياح، ويتدلل بالتهديادات الحقيقية 
عاىل أماريكا النابداة مان الرشق األوساط، يف 
إشاارٍة إىل كال  الجنارال »تومااس ماكينري«، 
النائل السابل لقائد القوات األمريكية يف أوروبا 
عان االتفاقياة، الاذي قال عارب الرساالة: “ما 
ال أحباه يف االتفاقياة أننا نسااعد مان خاللها 
اإليرانيني، القاعة الكبار للراعيكالية اإلساالمية 
يف الارشق األوساط ويف ُكّل أنحااء الدالم، عىل 

امتالك األسلحة النووية”.
ورع خريدمان عىل ماكينري، قائاًل: “آسف يا 
خنرال، إّن لقل “تجار الراعيكالية اإلساالمية” 
ال يمت لإليرانيني بصلة، ألنه صفة السادوعية، 

حليفتنا املدتربة”.
وواصل خريدمان خطابه للجنرال ماكينري، 
قائااًل: “إذا كنات تظان أّن إياران لاي سابل 
املشااكل يف الارشق األوساط، خمان املؤكد أنك 
كنات نائًماا إباان وقوع أحاداث 11 سابتمرب 
2001، والتي شاارك خيهاا ع1 انتحاريًا بينهم 

15 قاعمني من السدوعية وليل من إيران”.
واعترب خريدمان “أن ال يشء يدمر اساتقرار 
واعتدال الدالم الدربي واإلساالمي بشاكل عا  
أكثر مان مليارات الادوالرات التي اساتثمرتها 
السادوعية منذ سابدينات القارن املايض؛ من 
أخل محو التددعية يف اإلساال  كنسخ الصوخية 
والشايدة والسانة املدتدلاني، وخرض نساية 
سالفية ولابية مداعية للحداثة واملرأة والغرب 

نرشتها املؤسسة الدينية السدوعية”. 
ولذا ما يرشح، بحسال خريدمان، انضما  
الدولاة  لتنظيام  السادوعيني  مان  “اآلالف 

اإلسالمية”.
كماا أكاد خريدماان أّن “لاذه الجماعاات 
السانية الجهاعية خرخت من رحام الولابية، 
ولي التي تقو  السادوعية بحقنها يف املساخد 
واملدارس من املغرب إىل باكستان وإندونيسيا”. 
كما نّوه إىل أّن الواليات املتحدة، امتندت عن 
وصم السادوعيني بهذه التهمة “ألننا أعمنّا عىل 
نفطهم. واملدمنون ال يقولون الحقيقة عن من 

يبيدهم املواع امليدرة”.
وينتهاي خريدمان إىل القول إّن “السادوعية 
تحالفات ماع األمريكيني يف عدع مان القضايا، 
ولنااك مدتدلاون ممان يمقتاون السالطات 
الدينياة، لكن الحقيقة باقياة، ولي أن تصدير 
السادوعية لإلساال  الولابي كان من أساوأ ما 
حادث للتددعياة الدربية واإلساالمية يف القرن 

املايض”.

بالتزامن مع م�سروع قانون ملقا�ساة ال�سعودية

الصحافة األمريكية تصُف آل سعود »بالحثالة امللكية«
اإلعالُن عن وثائق تثبت تورط السعودية في هجمات الحادي عشر من 
سبتمبر، وطرح مشروع قانون السماح بمقاضاة الدول األجنبية على 

الكونغرس، يحدث شرخًا جديدًا في جسر العالقات المتصدع بين المملكة 
والواليات المتحدة. وتهديد السعودية بسحب سندات االستثمار يزيد من 

تعقيد وتأزيم الوضع. فيما مراقبون يعتبرون المشهد تربصًا أمريكيًا 
لالستيالء على ثروة المملكة المدانة باإلرهاب تحت عنوان التعويضات.
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روايات جديدة لأ�سرى اأبطال اجلي�ش واللجان يف زنازين اآل �سعود

غوانتنامو يف »خميس مشيط«

تقرير

  - زكريا الشرعبي:
أخالُقهاا  وللمداارك  قوانينُهاا  للحاروب 
إال  يدرُخهاا  ال  اعتبااراٌت  الحاروب  وألرسى 
الرشخاُء األبطااُل، ولنا يتضح الفرق بني من 
يحاارب بأخالقه ومان ينتهاك ُكّل الحرمات 

واألخالق وال يقيم لها أيَّ اعتبار.
يف األعداع املاضية عرضنا قصصاً مأساوية 
لألبطال من أَبْنَااء الجيش واللجان الشادبية 
وتدرضهام للتدذيال واملداملة الالإنَْسااانية 

من قبل خنوع الددو يف زنازين اململكة.
يف لاذا الدادع قصاص وحكاياات أخارى 
مان األىس واملداناة ومن الصارب والجلد الذي 
أظهاره لؤالء األبطاال يف زنازين مملكة قرن 
الشايطان، حيث كان للمركاز القانوني عور 
يف تزوياد الصحيفة باملدلومات واللقاءات مع 

أبطالنا األرسى.
زيد عيل ابراليم الشاامي أصيل برصاص 
مرتزقاة الُداْدَوان يف مأرب وتام عىل إثر لذه 
الجاراح أرسه من قبال املرتزقاة، ويرسع زيد 
قصتاه قائاالً: »خرحاُت برصااص املرتزقة 
ثام وقدت أسارياً يف أيديهام، خنقلوناي إَلاى 
مستشافى مأرب، ال رحمة باي وال بجراحي 
ولكن حتى ال أماوت خييرسون صفقة كانوا 

عقدولا مع الددو األَمريكي السدوعي«.
 َويف املستشافى تم إيقاف نزياف إبراليم 
ومن ثم التحقيل مده باساتيدا  ُكّل وسائل 
التدذيل والدنف، لكذا ملدة يومني، كما يقول 
زيد، َوبداد يومني من التدذيال امُلر تم نقلهم 
إَلااى مدساكر اإلماراتياني بواساطة طائرة 

ليلوكبرت.
ويضياف زيد قائاالً: وماا أن صدادوا بنا 
إَلاى الطائرة حتى أشاهروا سياَطهم وألهبوا 
بَها أخسااعنا وعظامنا رضبااً وتدذيباً، كنت 
مجروحااً وكانوا يطأون خرحاي بأقدامهم.. 

كانوا يركزون عىل املجروحني بشكل كبري.
ويواصل زيد حديثه بالقول: سااعتان من 
التدذيل خوق طائارة الهيلوكبرت وبدد لبوط 
الطائارة يف رشورة بادأت مرحلاة خديدة من 

التدذيل يف السجن.
يضياف زياد »وصلنا إَلااى رشورة ولناك 
إَلااى ساجن.. ال يشء خياه ساوى  أعخلناا 
االسامنت والروائاح املتدفناة، وخاوق لاذا 
والكهربااء  الكهربائاي  بالصدال  التدذيال 
الدمومياة والرش باملاء بالباارع وكذلك كانوا 
يفتحاون املكيفات بدرخة عالية نتجمد مدها 

من الربع«.
ويارسع زيد طريقة تدامل خنوع الددو مع 
األرسى، خيقول: »كاناوا يحرموننا من األكل، 
خاإذا كدناا نهلك أعطوناا قليالً مان اإلعا ، ال 
نادري مااذا كانوا يضداون لنا يف لاذا اإلعا  
خبمجارع أن يصال إَلاى أحشاائنا حتاى تبدأ 
بالتقطاع، ما يجدلنا نصياح ونطلل الحما  
ولكن حتى الصيااح كان ممنوعاً علينا، حتى 
الحماماات كانات أَيْاضاً ممنوعاة والويل ثم 

الويل لك إن طلبت اليروج إليها«.
أما عن التحقيقات خيقول الشاامي: كانوا 
يسألوننا أسئلة ساييفة ويرضبوننا؛ ألننا ال 
نجيُل عنها كانوا يساألوننا: أين يقيم السايد 
عبدامللاك الحوثاي وأيان تيباؤون صواريخ 

االسكوع ولكذا أسئلة.
ويزيد الشاامي كان بدُضناا يمرض حتى 
ياكاع يموُت خيأتون بالدكتاور ملدالجته، لكن 
لذا الدكتور يزيده رضبااً وتدذيباً، خالدكتور 

يهدعك ويرضبك.

التوحُش يف التعذيب 
ومن ضمان أبطالنا الذيان وقدوا يف األرس 
منصاور عايل املنصاوري خقاد وقاع يف أيدي 
السادوعي يف  األَمريكاي  الُدااْدَوان  مرتزقاة 
محاخظاة الجاوف وتم تساليمه إَلااى خنوع 

الددو.
يقاول منصاور: حني أرسوناي غطوا عىل 
عيوناي وساّلموني إَلااى خناوع الدادو، وما 
إن اساتلمني خناوع الددو حتى اساتقبلوني 
بالارضب والتدذيال واإللاناة.. صباوا عايلّ 

عباة برتول وقالوا سايحرقونني وكنت انتظر 
إشادال النار يف خسادي، ثم خاء أحد الجنوع 
قاال سايدطيني أكل؛ ألني لم أكان أكلت منذ 
الصبااح وكان الوقات حينهاا عارصاً، وقال 
لذا الجندي سايدطيني قطدة كيك واعطاني 
قطدة صابون وكانت عيوني مغطاة وعندما 
طدمتها ورخضات أن آكلها رضبني وأخربني 

عىل أكلها كاملة.

وبددلا قالوا سايأخذونني إَلااى املفرمة 
وأخذوناي ولم يدصبون عيوني إَلاى املفرمة 

وتركوني خيها من الدرص إَلاى املغرب.
ثام أخذوني منها، قالوا عيلّ أن أسالم قبل 
أن يفرموني وال أعري أيَّ إسال  يقصدون وأنا 

أؤعي الشهاعتني ليَل نهاَر.
ويضيف منصور: حفروا حفرًة بواساطة 
شايول وأنزلوناي خيهاا وقالاوا سايدخنوني 

خيهاا حياً، ثام غارّيوا رأيهم وخااءوا بدبابة 
كنت أسامدها بأذناي ولم أكن أَرلاا، خديني 
مدصوٌب عليها منذ ثمانية أيا  ولم أكن حتى 
أعارف بالوقت إال مان خالل حديثهام، قالوا 
سايرتكون الدبابة تدوساني بجنازرلا إذا لم 

اعرتف وأعيل باملدلومات املطلوبة مني.
كانوا يطلبون مني أن أخربلم عن ميابئ 
صواريخ االسكوع وأين يجلل السيد عبدامللك 

الحوثي وعيل عبدالله صالح.
ويواصل املنصاوري بالقول: »لم تكن لذه 
أسائلتهم خحسال، كما يقول منصاور، خقد 
كانوا يسألون أسئلة سييفة.. يسألون أسئلة 
تساتحي أنك تساألها: كم عندك أخوات وملاذا 

ترتكولا للحوثي يستدملها؟
ما رأيك يف عائشة وما رأيك يف الصحابة؟

ما رأيك يف مداوية؟
ولكذا أسئلة يدذبوننا عىل ُكّل سؤال منها 

حتى املوت.
ومان ضمن لؤالء األبطاال الذين وقدوا يف 
األرس محمد َعبدالسال  صالح القرعة، وكان 

مجروحاً.
يقول محماد: »عندما وقدت يف يد املرتزقة 
انهالوا عايلّ بالرضب والاركل واللطم، وكنت 
تحميناي  لصقاة  خرحاي  وعاىل  مجروحااً 
مان األذى خقاماوا بقلدهاا وقاماوا بصدقي 
بالكهربااء يف مكان الُجرح ومان ثم أخذوني 
إَلاى مدساكر يف مأرب، لناك كانوا يرتالنون 
عاىل قيمة الواحد منا ولم أعرف عىل أّي مبلغ 
اتفقوا، املهم خاءوا بطائرة ليلوكبرت وأخذونا 

عليها.
ربطوا رخيل الساليمة إَلاى قاعدة الطائرة 
وتركاوا الثانياة املجروحاة يف الهاواء وكانوا 

يرضبوني عىل خرحي بالسياط املددنية«.
أي  إَلااى  أعري  »ال  بالقاول:  ويواصال 
صحراء أوصلتنا الطائارة، املهم أنهم أعخلونا 
يف غرف تام ُصلبنا خيها، حتاى خاءت طائرة 
أخارى ونقلتناا إَلااى خميال مشايط، كما 
كنت أسامدهم يتحدثون ولناك أذاقونا أنواَع 

الدذاب«.
َوبالنسابة لألكل لم يكوناوا يدطوننا أكال، 
وكانات غارف  يمرضناا،  أكل  أعطوناا  وإذا 
الساجن خالية مان ُكّل يشء.. لام يكن خيها 
خراش أَْو حتى أياة خرقة تقي الربع ومع لذا 
كانوا يزيدون تدذيبنا بفتح املكيفات وبمندنا 

من اليروج إَلاى الحما .
ويضياف محمد قائاالً: »تييل أنه يرضبك 
وعندماا تصيح »الله« يزياد برضبك ويرصخ 
يف وخهك كأنك ارتكبت منكراً قائالً لك وتقول 

يا الله«.

سب وإهانة وضرب مربح عند 
التحقيق وصعق بالكهرباء 

أما شهاب أحمد عبدالدزيز خيحكي قصته 
يف األرس، مشارياً إَلاى أنه تم نقلاه إَلاى مقر 
الرشطاة الدساكرية يف ماأرب، حاني أرسوه 
َوأخاذوه إَلاى مدساكر الرشطة الدساكرية 

بمأرب ثم باعوه إَلاى السدوعية.
يقول شاهاب: باعوا الواحد منا با60 ألف 
سادوعي.. أخذنا خنوع الددو السادوعي إَلاى 
صحاراء لم ندرخهاا ثم أخذوناا إَلاى رشورة 

ولناك مكثنا تحت التدذيل املؤلم.
ويضيف شاهاب: كانوا يدذبوننا بالصدل 
الكهربائاي والارش باملااء الباارع وتوصيال 
أسالك الكهرباء إَلاى القيوع التي عىل أرخلنا.
وخااءوا للتحقيل مدنا كان يجلل أحدلم 
أماماي عاىل كاريس وبياده ساوط حديدي، 
ويجلل اآلخر بجنباي وبيده صاعل كهرباء، 
ويجلل اآلخر خلفي وبيده أساالك، ويبدأون 

بالتحقيل مدي. 
أما بالنسابة لألكل خكاناوا يمندون علينا 
األكل وحاني يدطونناا أكل يدطونناا أكل خيه 
أشاياء تاؤعي إَلاى تقطاع األحشااء والتربز 
َعماً وأميبيا. وعندما تطلل الحما  يرضبونك 
ويجدلونك تتربز عىل مالبسك ثم يطوخون بك 
عىل ُكّل الدنابر ويقولون لهم من يريد الحما  

عليه أن يفدل مثل لذا.
لذه ليسات روايًة وليل نقاالً عن تدذيل 
الصهاينة للفلساطينيني يف سجون االحتالل، 
كال.. وليسات أخبااراً من خوانتاناماو أَْو أبو 
غريال، لذا ماا تدرض لاه األرسى اليََمنيون 
يف ساجون الدادو األَمريكي السادوعي، وغري 
لاذا مما ال ييطر عىل باال مجر  متمرٍس يف 

إخرامه.

االسير محمد عبدالسالم القرعةاالسير زيد علي ابراهيم الشامي االسير منصور اهلل المنصورياالسير شهاب أحمد عبدالعزيز

 جنود العدو كانوا يصعقون األسرى بالكهرباء في مواضيع الجروح 
ويجبرونهم على قضاء الحاجة في مالبسهم

 أثناء التحقيقات كانوا يسألون األسرى عن مخابئ االسكود وأين 
يقيم السيد َعبدالملك الحوثي وعلي َعبداهلل صالح

 في سجن شرورة كان الجنود السعوديون يفتحون المكّيفات 
بدرجة عالية يتجّمد معها األسرى من البرد

 كان بعُض األسرى يمرض حتى يكاد يموت فيأتون بالدكتور 
لمعالجته لكن هذا الدكتور يزيده ضربًا وتعذيبًا

 أحد األسرى صبوا عليه دبة بترول وقالوا إنهم سيحرقونه والبعض 
قالوا سيتركون الدبابة تدوسهم إذا لم يدلوا بأية معلومات
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قوافل الكرام تتوا�سل دعماً لأبطال اجلي�ش واللجان ال�سعبية

أبناء أمانة العاصمة يقدمون 100 سيارة محّملة باملواد الغذائية 
وينّفذون وقفاٍت احتجاجية بالشموع يف مديرية التحرير

  - خاص:
قدمت مديرياُت أمانة الداصمة، يو  االثنني املايض، قاخلًة 
غذائياًة كبريًة ألبطاال الجياش واللجان الشادبية يف خبهات 

الدزة والكرامة.
وتكّونت القاخلة، التي أطلقت يف خدالية حاشدة ملنظميها، 
أَْكثَار من 100 سيارة محملة باملواع الغذائية والدينية وغريلا.
وتنوعت رساائل أَبْنَاااء الداصمة يف الوقفة التي أشااعت 
باملقاتلاني يف الجبهاات، وحاذرت قاوى الدادوان ومرتزقتاه 
من مغبِة اساتمرارلم يف اليروقات، والتاي أّكدت أَيْاضاً عىل 

مواصلة الدطاء رغم الحصار.
مان خهتهام نّفذ أَبْنَاااء مديرياة التحرير مسااء الثالثاء 
املاايض وقفة احتجاخياة ليلية بالشاموع تنديداً باساتمرار 
الددوان األَمريكي السادوعي الغاشم والحصار املفروض عىل 

البالع.
 وأكد املشااركون يف الوقفة استمرارلم يف الصموع يف وخه 
الددوان الغاشام وعاد  استساالمهم لبشااعة الجرائم التي 

يرتكبها لذا الددوان يف حل اليََمن أرضاً وإنَْسااناً.

قبائل خوالن الطيال ويريم: سنواصل رفد 
الجبهات باملقاتلني حتى النصر وتطهري 

الوطن من الغزاة واملرتزقة

إحتجاجات طالبية واسعة تأكيدًا على الصمود 
يف مواجهة العدوان والحصار

  - خاص:
قاد  أَبْنَااء مديرية مساور بياوالن الطيال 
قاخلاة غذائية متنوعاة ومالية لدعم ومسااندة 
للجيش واللجان الشادبية املرابطاني يف خبهات 

الرشف والبطولة.
وتم تقديم القاخلة يف وقفة احتجاخية نظمها 
أَبْنَاااء مساور الثالثااء املاايض، مؤكديان مان 
خاللها عىل اساتمرارلم يف ععم الجيش واللجان 
الشادبية والصموع يف وخه الدادوان مهما كلف 

ذلك من ثمن.
ويف محاخظاة إب، قاد  أَبْنَاااء مديرية يريم 
يو  االثنني قاخلة غذائية ععماً وإساناعاً للجيش 

واللجان الشادبية املرابطني يف مياعين يف خبهات 
القتال.

وأكاد أَبْنَاااء يريم “أنهام سايقدمون املزيد 
مان القواخل، وأبدوا اساتدداعلم لرخاد خبهات 
القتاال باملقاتلاني واملزيد مان الدعام حتى يتم 
النارص والتمكاني وتحريار الوطان مان الغزاة 

واملستدمرين«.
يشاار إَلااى أن املجتماع يف الداصمة صنداء 
كغاريه مان املناطال يف إب َوباقاي املحاخظاات 
قدمات عادعاً مان القواخال الغذائية مناذ بداية 
الددوان يف الا 6 من شهر مارس 2015، يف إشارة 
واضحاة عىل ععام ومسااندة املجتماع اليََمني 

للجيش واللجان.

  - متابعات:
نّظمات عدٌع من مادارس الداصماة صنداء، 
الثالثااء املاايض، وقفاات وخدالياات ميتلفاة 
بمناسابة مارور عاا  مان الدادوان السادوعي 

األَمريكي؛ وتأكيداً عىل الصموع يف مواخهته.
مدرساة النارص ببيات بَاوس: نّظام طاالب 
املدرساة وقفة تيللهاا خقرات متنوعاة، إَضاَخة 
إَلاى اختتاح مدرض صور يجساد خرائم الددوان 

بحل الشدل اليََمني أرضا وإنَْساانا.
مدرسة شهداء الجوية للبنات، ومدرسة الثاليا 
ومدرساة املساتقبل بالداصماة صندااء نظمت 
وقفاات متفرقة، أعقبها زيارات لجرحى الجيش 

واللجان الشدبية يف عدع من املستشفيات.
كما نّظمت مدرسة الينساء للبنات ومدرسة 
ل1 أكتوبار بمديرياة شادوب َوحفصاة للبنات 
بمنطقة عرص ومدرساة الدلو  يف شارع الجزائر 
وقفااٍت أكادت خميدهاا عاىل الوخااء للوطان 

بالصموع يف مواخهة الددوان.
كماا اختُتحات يف الداصمِة صندااء بمديرية 
الوحدة ورشاة عمل نساوية يف القطاِع الرتبوِي 
الوساائِل  مارشيف  ماع  باختمااٍع  والتدليماي 
التدليمياِة باوزارِة الرتبيِة والتدليِم َوبمشااركة 
تربوية واسادة مان القطاعنِي الداا  والياص، 
وبحضاوِر ممثاٍل عان مكتالِ الرتبياِة والتدليِم 

باملديرية.
وكّرَ  القطااُع الطبيُّ ألنصاِر اللاِه يف مديريِة 
لمدان بصنداء خرحى الجيِش واللجاِن الشدبيِة 
يف املديرية، وخالَل اللقاِء أُلقيْت عدٌع من الكلماِت 
والفقراِت التي أشااعت بتضحياِت أبطاِل الجيش 

واللجان يف ميتِلِف الجبهات.
ونّفذت نسااُء بني مطار يف محاخظِة صنداَء 

وقفاًة حاشادًة تندياًدا باليروقااِت املتتاليِة من 
مرتزقِة الددواِن إلعالِن وقِف إطالِق النار.

شاهدت  حياث  الحديادة،  محاخظاة  وإىل 
املحاخظاة عادعاً مان اللقااءات واملهرخانات يف 
أَْكثَار من مديرية، حيث شاهدت مديرية املراوعة 

بدزلة الرقابا لقاء قبلياً موسداً.
ويف السينة أقيمت خدالية كربى للنساء، كما 
أقيام مهرخاان يف التحيتاا، وآخر بكلياة الرتبية 

بزبيد.
وتأكيداً عىل مواصلِة الصموِع يف وخِه الددواِن 
وأعواِتاِه نظاَم طاالُب وطالبااُت مدرساِة النوِر 
باملقاارشة وشادل اليااع  بمديرياِة التدزية يف 

تدز عارَص الثالثااء، وقفًة احتجاخياة بحضوِر 
ومشاركِة عدٍع من أعياِن ووخهاِء املنطقِة.

كماا نّفذ طاالب وطالباات مدرساة الوحدة 
بمديرية خبل الرشق آنال ذمار وقفًة ندعوا من 
خاللها بالددوان األَمريكي السادوعي عىل اليََمن، 
وتام يف الوقفاة اختتااُح مدارض صاور بجرائم 
الدادوان التي لام يفرق خيها بني طفل أو شايخ 

أو امرأة.
يف الساياق ذاتاه نّظام طاالُب مدرساة لايل 
ساديد بمديرياة ُعتماة وقفاة احتجاخية تحت 
شادار “أَمرياكا تقتال الشادل اليََمناي” رخدوا 

خاللها الشداراِت املنالضَة للددوان عىل البلد.

حرائر وثائرات بني 
مطر بصنعاء ُيعِلنَّ 

النفرَي العام
  - صنعاء:

نظمات حرائار وثائارات مديرية بناي مطر 
بمحاخظاة صندااء، وقفاة احتجاخياة الثالثاء 
املايض، أعلنَّ من خاللها النفريَ الدا  والجهوزية 
التاماة لرخد الجبهاات بالقواخال الغذائية واملال 

والسالح.
وأكدت النسااء ععَمهن ومسااندتَهن ألبطال 
الجيش واللجان الشدبية املرابطني يف ُكّل خبهات 

الرشف والبطولة والتضحية واالباء. 

قبائل همدان يعلنون الجاهزية 
الكاملة لحماية صنعاء ورفد 

الجبهات باملقاتلني
  - صنعاء:

عقد مشاايخ ووخهااء وأَبْنَااء مديرياة لمدان، 
الثالثااء املايض، لقااًء قبلياً أعلنوا مان خالله النفري 
الداا  وأنهم سايكونون الادرَع الحصاني للداصمة 

صنداء.
وأكد أَبْنَاااء لمدان اساتمراَرلم يف رخد الجبهات 
بالرخاال واالمداع بالقواخل الغذائية واملال والساالح؛ 
ععماً ومساندة للجيش واللجان الشدبية املرابطني يف 

ُكّل خبهات الرشف والبطولة.

القبائل املحيطة بصنعاء: 
متوّحدون ومتماسكون يف 

مواجهة العدوان
  - صنعاء:

احتشادت قبائُل محيط صنداء الرشقي والجنوبي إَلاى 
شاارع املائة بمنطقة املحاقرة، االثنني املايض، يف لقاء قبيل 

للتأكيد عىل الوحدة والتماسك يف مواخهة الددوان.
وطالبات قبائل صنداء مان خالل لقائها، أحاراَر الدالم 
بإيقااف الددوان وخك الحصار، محملة قوى الددوان تبدات 

ما سيرتتل عىل خروقاته وتماعيه يف اإلخرا .
وتوعادت القبائال ُقوى الدادوان املرتزقة بأيا  ساوعاء 

ستتجرع وبالها.

وقفة احتجاجية يف مديرية حوث بمحافظة 
عمران للتنديد باستمرار العدوان 

  - خاص:
نّظام أَبْنَااُء ووخهاُء مديرية حوث بمحاخظة عمران الثالثاء املايض، وقفة 
احتجاخية؛ للتنديد باساتمرار الددوان األَمريكي السادوعي عىل بالعنا وكذلك 

خارق وقاف إطاالق الناار.
واساتهجن املشاركون يف الوقفة التي حرضلا مدير عا  املديرية عبدالغني 
الاربويش بشادة الجرائم التاي يرتكبها الددوان بحال أَبْنَااء الشادل اليََمني، 
واساتهداخه لألبرياء من األَْطَفاال والنسااء وتدمري البنياة التحتية ومقدرات 
الباالع وعد  التزامه بوقاف إطالق النار، محّملني املجتماع الدويل ويف مقدمته 
األمام املتحادة، مساؤولية ما يرتكباه تحالاف الددوان مان مجازَر بشادة، 
باإلَضاَخاة إَلاى الحصار الجائر مناذ أَْكثَار من عا  ومنع عخول الغذاء والدواء 

واملشتقات النفطية.
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يمانيون إىل الكويت لم يعربوا طريقاً واحدًا، َولكن عربوا طريقني مختلفني!!

ما بني جزر تريان وسقطرى

الشيخ عبدالمنان السنبلي 
  

غااعر الوخاد اليمناي مطاار صندااء 
حاماالً مداه مشااعر َومداناة الشادل 
اليمناي الدظيم طوال أكثر من سانة من 
القصاف َوالقتل َوالتدمري خاراء الددوان 
الكوناي الغاشام، إال أنه يف نفال الوقت 
متسالحاً بصماوٍع أساطورٍي لشادٍل لم 
ينكرس أو ينحرس أذلل الدالم؛ الددو قبل 

الصديل..
لام يغاعر حاماالً يف خدبتاه مرشوعاً 
خارساياً أو روساياً أو حوثياً أو عفاشاياً 
كماا ظل يُروج له طيلة أكثر من عا  عىل 
قناوات الدخال َوالدهر اإلعالماي التابدة 
لقوى الدادوان، َوإنما غااعر َولو يحمل 
مرشوعااً وطنيااً خامداً يلياص الحالة 

اليمنية بكل تفاصيلها َوتشدباتها.
لم يُغاعر أيضاً باحثاً عن طوق نجاٍة أو 
حبل إنقاٍذ ينتشل به خريقاً بدينه أو حزباً 
بذاته، خليل ثمة غرياٌل لنا أو مأزوٌ  يف 
ظل لاذه الرغبة الشادبية َوالجمالريية 

الجامحة َوالدجيبة عىل البذل َوالتضحية 
البغاي  قاوى  مواخهاة  يف  َواالساتمرار 

َوإنما  الداملاي،  َواإلخرا  
غااعر طامدااً يف إقنااع 
أولئاك املارقاني من بني 
خلدتناا عاىل الداوعة إىل 
أحضاان الوطان َومللمة 
خراحه لدلهم يهتدون.

لم يغاعر كذلك ليبحث 
لنااك عان رشعياٍة لم 
يجدلا لنا، َوإنما ليثبت 
للدالم أن ال رشعية ألحد 
ساوى رشعية الشادل، 
التاي  املالياني  رشعياة 
خرخات َوتيرج كل يو  
راخضًة للددوان َوحاضنًة 

للجيش َواللجان الشادبية املداخدني بكل 
شاجاعٍة واستبساال عاىل حيااض لذا 

الوطن.
لم يغااعر أصاالً اللثااً وراء ختاٍت قد 
يلقى عليه من لنا أو لناك يف ظل شادٍل 
لدياه االساتدداع الالمتنالي عاىل الجوع 
َوالدطاء واقتساا  كرسة اليباز بينهم، 

َوإنما غاعر ليدلن للدالم أن كرامة َوحرية 
َواستقالل لذا الشادل الدظيم املقدا  ال 
يمكان أن تُشارتى َولاو 
َوكناوز  الدنياا  بأماوال 

األرض.
 عىل الجانل اآلخر..

اياا   مناذ  وصال 
الوخاد الذالال للكويت 
حاماالً  الريااض  مان 
مداه مشااعر اإلحباط 
وصلاوا  الاذي  َواملاأزق 
إليه بسابل عد  تمكن 
أوليااء ندمهام َوَقاِتلاو 
شادبهم من تحقيل ما 
كاناوا يحلمون به َولماً 
يف رخاع الدلام اليمني يف 
)ماّران( َونازع الدلم اإليراناي من لناك 

بحسبهم!!
لم يصال حامالً مده مرشوعااً يمنياً، 
َوإنماا يحمل مرشوعااً سادوعياً تآمرياً 
بامتياز يحاولون مان خالله اإلبقاء عىل 
اليمن مرتهنااً لإلراعة امللكية السادوعية 
حتى َولو أعى ذلك إىل خناء الشدل اليمني 

َوتشظي َوحدته َوأرضه…
 لام يصال أيضاً طلبااً َوطمداً يف وقف 
الدادوان عاىل وطنهام َوشادبهم، َوإنما 
وصال يف مهماٍة محدعٍة تتمثال يف البحث 
عان ميارٍج للسادوعية َوتحالفهاا مان 
املأزق َواملستنقع الذي أوقدولا خيه خراء 

عدوانهم عىل اليمن.
لام يصال كذلك بحثااً عان كل ما من 
شاأنه خاك الحصار عان شادبهم َورخع 
مداناتهام، خهاذا األمار ال يدنيهام طاملا 
َولم َوعائالتهم يندماون باألمن َواألمان 
الغذائاي َواملدياي لنااك يف ضياخة من 
ذلبوا ليفاوضوا لدينيه َوألخل مصلحته، 
َوإنماا وصلاوا الكويت ليضداوا الدوائل 
َوالدراقيال لدلهام بذلك يطيلاون من أمد 

الددوان َوإحكا  الحصار عىل شدبهم.
لكاذا لي الصورة الظالارة لحقيقة 
الوخدين من خالل عاٍ  َونيٍف من الددوان 
َوكذلاك تجاارب ساابقة أوضحات ذات 
الصورة، َوأما  لذين الوخدين َواملشهدين 
خاإن الشادل الياو  قاد بات عاىل عراية 
َومدرخاٍة تاماة بمان يحال لاه أن يمثله 

َويتحدث باسمه َومن ال يمثله.

فهمي اليوسفي 
ساأتناَوُل يف لذا املقال باختصاٍر شديٍد 
األَْسابَاَب التي عخدت نظاَ  سييس لتسليم 
خزيرتَي تريان وصناخري ململكة بني سدوع 
يف ظال األحداث التي شاهدتها وتشاهُدلا 
بداُض عول املنطقاة مان ليبياا وساوريا 
ماروراً بالايَاَماان. الذي تيضاع قضيتُه 
للنقااش والتفااُوض بمحاعثاات الكويت 

املحدعة بتأريخ 18-ل-2016 ..
أتناَوُل من وخهاة نظري إيضاَح عرخة 
الدالقة بني تساليم خزر تريان للسادوعية 
لإلَمااااَرات  ساقطرى  خزيارة  وتأخاري 
وسايطرة قاوى التحالف عيل خازر يمنية 
أُْخاااَرى منهاا أرخبيال حنياش وخزيرة 
ميون. وربط لذا املوضوع بما تم اإلشاارة 
أَْو الرؤياة التاي ناقشاها  إلياه بالورقاة 
حيدر الدطااس بمؤتمر لارخاارع بتأريخ 
عشاقي  أناور  ومشااريع  ل-2016    8-
وإْصااَرار عول الُدااْدَوان عيل تدز ومن ثم 
قياس عرخاة النتائاج املتوقدة عىل مرص 
تحدياداً وبقياة عول املنطقاة التي ال زالت 
تدخاُع رضيباَة الربياع الدربي. ماع إبراز 
الادور السالبي لإلعاال  االقليماي والدويل 

بتسطيح لذه القضية.
عىل ضاوِء املدطياات التاي توحي بأن 
لذا املوضوع بالغ األَلميّة وبالغ اليطورة 
عىل مساتقبل عول الربيع يف حال اساتمر 
بل يحمُل مالماَح عابرًة شابه موكدة بأن 
اللوباي الصهيوني لو مان خطط إلغراق 
كوسايلة  األحاداث  بهاذه  املنطقاة  عول 
لتحقيل أَْلااَداخه غري املدلنة لتمزيل عول 
املنطقة وخل مرشوع الناتو )رشق أَْوسط 
خديد( َوتتاوىل تنفيذه اليليجيات النفطية 

)السدوعية واإلَماااَرات(.
إقدا  الساييس عاىل تساليم الجزيرين 
لسالمان بهذه الفرتة ليسات ساوء حلقة 
مان حلقاات لذا املارشوع، وصحياح أنه 
كان أماراً مفاخئااً للسااحة الدربية، ولم 
نُكان نتوقع ذلاك وليل كما يقاول إَعاَعة 
الحل ألصحابه بل التزاٌ  من سييس للغرب 
بتساليمها من قبال أن يصدد لحكم مرص 
ورعاً لجميل بني سادوع الذين سااندوه يف 

االنقالب عىل مريس.
لاذا االتفاق بني ساييس وسالمان أتى 
متزامنااً مع الادور التي تلدبه السادوعية 
وأخواتها يف البلدان الغارقة بأحداث ربيدية 
ومنهاا الايَاَمان التي كانات متزامنًة مع 
إقالة رئيل وزراء الايَاَمان بحاح وتديني 
بديٍل عنه بان عغر، إَضااَخااة لتدينِي عيل 
محسن نائباً للرئل. بدد أن ضجت وسائُل 
اإلعال  امليتلفة برتخماة لذا املوضوع أن 
سابل إقالة بحااح ناتج عان خالخات بني 
اإلَماااَرات والسادوعية. والاذي أَيْضاً اتى 
متزامناً ماع الورقة التي طرحها الدطاس 
بمؤتمر لارخارع بدد أن أََشااَر بالتوصيات 
لنقااط خطارية تدد خزًء من املشااركة يف 
اإلعاداع لتمزيال الايَاَماان وكأن املطباخ 

التي تدمل به الرياض وأبوظبي والدطاس 
وبحاح وساييس وأنور عشقي لو مطبخ 

واحاد ويصال يف مجرى 
رشق أَْوسط خديد.

لذا الحادث لم نلمل 
وعمال  بدقاة  عرختاه 
من قبال وساائل اإلعال  
غاي  حتاى  وبالاذات 
املرباع  عاىل  املحساوبة 
االمربياايل. األمر الذي زاع 
مان عرخة غماوض لذه 

القضية.
لناا ينبغاي أن ندرك 
باني  ماا  املنطقاة  باأن 
محال  والنيال  الفارات 
أطمااع صهيونياة ولدى 

الصهاينة مرشوع تمزيقي للمنطقة قائم 
من الدقاوع املنرصمة، ومن املساّلمات أن 
مجمال األحاداث الربيدية التي تشاهدلا 
الدديد من عول املنطقة لها عالقة بالتهيئة 
لنقال ذاك املارشوع لحياز التنفياذ، مان 
اتفااق موانئ عادن الذي أبرمتاه حكومة 
الوخااق ماع محماد بان راشاد واشارتك 
بالصفقة اللص محمد املياليف املحساوب 
اشرتاكياً والدعوة األخرية التي تقدمت بها 
اإلَمااااَرات ألَمرياكا بالتدخال يف الجنوب 
تحات مربر عجز التحالاف يف القضاء عىل 

اإلْرَلاااب.
كما أن سايطرَة قاوى التحالف بقياعة 
السدوعية بالسايطرة عىَل أرخبيل حنيش 
وخزيرة ميون بباب املندب وتأخري خزيرة 
ساقطرى لإلَمااااَرات عارب بحااح وخال 
ترسيل وترويج بدض وساائل االعال  مع 
أن الطبية قد تمت عرب لاعي عندما ساخر 
ألَمريكا بدد أن اتفل مدهام عىَل بناء أَْكرَب 
قاعدة أَمريكية يف لذه الجزيرة َواستئجار 
اإلَماااَرات لساقطرى ليَل ساوى عيكور 
أشبه بتساليم تريان وصناخري للسدوعية. 
نالياك عىَل إْصااَرار الريااض عىل خروج 
اللجان الشدبية والجيش املضاع للُداْدَوان 
اليارخي من تدز يصل بنفل األَْلااَداف 

التي تنفذلا الرياض وأبو ظبي.
املتتباُع لحلقاات التأرياخ يجاد بدون 
شاك أن خزيارة تاريان عاعت ملارص عا  
67   والاذي تزامان برحيال االساتدمار 
الربيطاني من الجنوب الايَاَماني بما خيه 
أرخبيل ساقطرى نظراً للظاروف الدولية 
الساائدة بذلك الحاني، ومنها انهيار عرش 
االمربطوريات االستدمارية وصدوع قوتني 

بديلتني.. روسيا وأَمريكا.
كما ال ننى أن تريان وصناخري كانتا قد 
أعرخت باتفاقية كامل عيفيد ولي امتداع 
ملا ورع بملحقات سايكل بيكو. كما كانت 
مدرخاة ضمن تلك االتفاقياة املنطقة من 
عدن إىَل تدز وخقاً ملا ورع بالفقرة الدارشة.
لناا يساتطيُع القاارئ الحصياف أن 
يساتنتج باأن مشااريَع الربياع الدرباي 
لاي صهيونياة بامتيااز وتمثال البواباة 

األوىل لرشق أَْوساط خديد لكون مشااريع 
الربيع أتات من رحام امليابارات الغربية 
الولاوج  بواباة  لتكاون 
لتغياري خارطاة املنطقة 
التاي تقو  عىَل تقسايم 
املقسم وخل بنوع واليات 
رشق أَْوسط خديد والتي 
أَنْظَماة  بداض  تشاارك 
اليليج الدربي يف التنفيذ 
الناتاو  رشوط  مقابال 
الذي صناع تلك األَنْظَمة، 
الدقاوع  وبحياث تجادع 
يف  الحاكماة  للدائاالت 
اليليج  بحكم  االستمرار 
يف حال نجحات بالتنفيذ 
ويف حالة خشالت تتحمل 

النتائج ولذا ما تيشاه لذه الدائالت.
يف لذه الحالة ال نستغرب بان التناخل 
قائم بني اليليجيات بربنامج التنفيذ تحت 
إرشاف غربي من الباطن بل مؤكد ويساري 
وخل خطط مدروساة عساكرياً وسياسياً 

واقتصاعياً وإعالمياً و... إلخ.
ياربز لاذا التناخال بالايَاَماان حيث 
اساتطاعت اإلَمااااَرات أن تضمَن تدطيل 
موانئ عدن عرب باساندوة وبتكتيك محمد 
بن راشاد وأيضاً إبرا  عقاد إيجار لجزيرة 
ساقطرى عرب بحااح. رغام أن الدقد من 
تحت الطاولة كان يف أيا  حكومة باسندوة 
واالتفااق تام بأَمريكا مان قبال الرئيل 
املنتهياة واليتاه لاعي. عىل أََسااس ما تم 
االشارة إليه سالفاً ولبناء مطار للقاذخات 
امللحقاات  خاساتكملت  وياره،   52 باي 
اإلَمااااَرات ربماا عرب بحاح ملاا تبقى من 
املرسحية. وبهاذا أَْصبَحت ساقطرى قيد 
التساليم لألَمريكان لكن بازي إَماااَراتي 
وتاوج نشااطها وعورلاا بدعوتهاا أخرياً 
لألَمريكان بالتدخل يف الايَاَمان تحت مربر 

اإلْرَلاااب.
لناا يدتارب ذلاك مقدماة ألن يساتمر 
نظا  اإلَمااااَرات؛ وألخال تحصني بحاح 
مستقبالً من أية مساءلة ختم صناعة تلك 
املرسحية بإقالته وبما يكفل إخراج لاعي 
من الفضيحة. وعىل نفل السياق شدرت 
السادوعية بتقد  اإلَمااااَرات عليها حتّى 
أنهاا اساتطاعت إقناع الساييس بتساليم 
خزيرتاي تريان وصناخري لها تحت مربرات 
عدة نظري عورلا املقّد  لساييس لصدوعه 
لدرش مرص واالنقالب عاىَل مريس وحتى 
ال ينال نظا  الساييس غضال الناتو وبما 

يكفل أَيْضاً لنظا  سدوع إطالة عمره.
كل ذلاك يأتاي يف ظال نجاح سايطرة 
التحالف عاىَل خزر البحر األحمار التابدة 
للسياعة الايَاَمانية ومنها أرخبيل حنيش 
ومياون وبهاذا أَْصبَحت الجازر من خليج 
الدقبة حتّى اليليج الدربي تحت القبضة 
الغري مبارشة ألَمريكا وأخواتها األوروبيات 

َويدد املدماك األول لرشق أَْوسط خديد.
)السادوعية  اليليجياات  أن  كماا 

واإلَمااااَرات( بالتدااون والتنسايل ماع 
املاال  سايرت  قاد  الصهيونياة  الغارف 
واآللياات الدبلوماساية ألن تلدال عوراً يف 
التنفياذ كماا لاو عور املنادوب األَُماامي 
بالايَاَمان ولد الشايخ والذي أَْصبَح وكيال 
حرصيا للسادوعية وليل مندوبا أَُمااميا 
بحياث ال ينحااز ألي طارف ولكان نايس 
مهمته األَُماامية وانحااز للرياض مقابل 
الكاش السادوعي عاىَل اعتباِر أن الشايك 
الغَلاط  الدياون خاعمان  يلدال بحماران 
والكذب عىَل حساب تدمري الايَاَمان وقتل 
ابنائه، أضف إىَل ذلك اساتدانة بني سادوع 
ببدض عماالء الغرب واليليج باملشااركة 
يف لاذا املرشوع وياربز من خاالل الورقة 
التاي تقد  بها الدطااس بمؤتمر لارخارع 
بتأريخ 8-ل-2016   ويتضح بالتوصيات 
التاي ورعت بتلك الورقة الدطاساية والتي 
لي بدون شاك بال أبصم بالدارشة بأنها 
تياد  تطلداات وأطمااع الناتاو بجنوب 

الجزيرة الدربية.
كماا أن اللوباي الغرباي لدياه إعراك يف 
حالاة كشافت لدبتهم خإن ذلك سايرتتل 
عليهم اندكاساات سلبية وعيل مصالحهم 
وأطماعهم باملنطقة الدربية وليل أمامهم 
ساوى الدخاع باليليجياات للتنفياذ مما 
خدلهم يحرصون عاىَل اليوض بذلك لكي 
ال تتضح لدبتهم بهذا املرشوع وتحاشياً ملا 
قد يرتتل من اندكاسات، مما خدل اليليج 
يساتيد  أَيْضاً حقن تيديار يروخها عرب 
اإلْعااَل  الاذي يدمال التضليل خضاالً عىَل 
الضغوط والتتويه التي تستيدمها القوى 
الفاعلاة عىَل سابيل املثاال كما لاو خاٍر 
بالايَاَمان خيما ييص مفاوضات الكويت 
خضالً عىَل استثمارلا ضدف اإلْعاَل  املضاع 
الذي ال يتطرق لرتخمة مثل لذه املواضيع 

بدقة وعمل. 
عىل ضوء ما سلف خإن تسليم خزيرتي 
تاريان وصناخاري لبني سادوع واساتئجار 
ساقطرى لإلَماااَرات وإبرا  اتفاق ملوانئ 
عادن ماع عباي أياا  حكوماة باساندوة 
ماع ماا يقو  باه املنادوب األَُمااماي ولد 
الشايخ بالايَاَمان من خالل لدبته القذرة 
ومرسحياتاه االلتفاخياة منهاا مرسحية 
مفاوضاات الكويت الرالناة لي تصل يف 
تحقيل املطامع الغربية باملنطقة بل تدترب 
خزًء مان تنفياذ رشق أَْوساط خديد الذي 

يدترب أنور عشقي مهندس التنفيذ.
ولذا ماؤرٌش عىَل أن املنطقة ستشاهد 
تدخاالً غربيااً طاملاا والسادوعية تشاكل 
تحالفااً عولياً تحات ما تساميه مكاخحة 
الرسامي  الراعياة  أنهاا  ماع  إْرَلااااب 

لإلْرَلاااب. 
وبالتايل طاملا الساييس قد ساّلم الجزر 
للرياض أتوقع انتقال املشاكل لبلد الكنانة 
وستلحل مرص بساوريا وليبيا والايَاَمان 
ولاذا ما تهدف إليه املطاباخ الصهيونية.. 
املاربر  اإلخوانياة  الجماعاات  وسايدطي 

للدوعة إىَل مربع الدنف.

املارينز يف َعدْن
 أنس القاضي

 ساواُع عيون الايَاَمانيني 

»الرشعية«  يستحقون  الذين 

ال »االنقالب« وحالوة التديل 

)لاعي( حني يلثُغ بالكلمات، 

ال يقتناع حتاى الغباي بأنها 

الحز «  َمن خاءت »بداصفة 

وعامني من الحرب ومليارات 

االنفااق الدساكري. أختماع 

خلاف  الُداْدَواناي  التحالاف 

الختاِه واحادة يف تدخلاه لكن 

نهاية الداصفة ساتكون بكل 

طرف واضح بمطامده االساتدمارية، ومع عخول السادوعية 

اة واضطرارلاا إليقاف الحارب التي أحرقتها  أزمتهاا الَياصَّ

وانهكتهاا، تتوخه اإلَماااَرات من خلفهاا أَمريكا وإرسائيل إىل 

لدخهم االساتدماري يف نفاط الجنوب وموانئاه ومضيل باب 

املندب، ولذا املضيل لَو ماا يؤرق نتنيالو منذ انتصار الثورة 

الشادبية ل201  وترصيحاته بذلك كثرية، لكن ترصيحاته لم 

تكان بالفجاخة التي تساتفز حتى املغفلني ))نحان نريد لذا 

املضيل(( إنما أتت بصيغة مهذبة وقحة ))نحن نياف عىل لذا 

املضيال من إيْاااَران(( وَمن ُلم حتى يياخاوا عىل مضيقنا؟! 

كأن مان حل أَمريكا وإرسائيال أن تياف عىل الكوكل ووخوع 

القاعدة وإيْااَران يف أية بقدة منه سابٌل كاٍف لتدخلهما!! ولا 

لاي اإلَماااَرات تطلال تدخالً أَمريكياً ملكاخحاة اإلْرَلاااب يف 

الجناوب، وأَمرياكا -خزالا الله خرياً- تادرس الطلل! أال تبدو 

خصول مرسحية الغزو واضحة اآلن؟! 

 ال تَادرس أَمرياكا طلبات التدخل خهي َمن تُهندساُه أصالً، 

اإلَمااااَرات التاي تُسايطر كقاوة احتالل عاىل محاخظة عدن 

الايَاَمانياة تَطلل رسامياً َععماً أَمريكياً ملواخهاة القاعدة يف 

الجناوب الايَاَماني، الاذي تدتارب اإلَماااَرات نفساها وصيٌة 

ايرية خال  عليه، لذا ماا نقلتُه وكالة ورويرتز، ولذا مثاٌر للسُّ

يأتاي الغزو األَمريكي بناًء عىل طلبات عاخلية بل عىل رغباتهم 

االساتدمارية، وما لذه الشاكليات يف الطلباات غري املرشوعة 

أصالً من ُسالطة احتالل إنما إلعاالن الوخوع األَمريكي وتهيئة 

الذلنية الدامة لتقبله. 

يأتي لا الطلل َحسال خدول زمني ُمدد خلم يأِت ُمصاعخة 

واستشداراً من اإلَماااَرات ليطر القاعدة واالستنجاع بأَمريكا 

أ  القاعادة، بل أتى مع نهاية وشايكة »لداصفة الحز « وبَدد 

أن قاعت البحرية األَمريكية يف التاسع من لذا الشهر مناورات 

بمشاركة 30 عولة يف مياه عولة البحرين، مناورة بهدف حماية 

املمرات املائية كما رصح كيفني قائد البحرية األَمريكية لدلمِه 

أن ))اإلْرَلااابياني لهام رغبة يف عرقاة املمارات التجارية((، 

ولكاذا تبدَو الذرائع ُمدادة لقبول الغازو األَمريكي، خمن حل 

أَمرياكا أن تأتي من آخار الدنيا لتحاارب اإلْرَلاااب يف خنوب 

الايَاَماان وليل من حل الجيش الايَاَماني أن يفدل ذلك خهَو 

)شمايل ِعحبايش بغيض( وأَمريكا واإلَماااَرات عوالً صديقة! 

))القاعدة تتوساع يف الجنوب وممارات التجارة يف خطر(( 

لذا آخار خصول مرسحية »عاصفة الحاز «، وُميرج الحرب 

األَمريكي يف طريقاه لظهوٍر علني يف والجناوب الايَاَماني، يف 

إخاازة صيفية اساتدمارية، لم تَداد لواخَل لديناا من ُكتل 

وأيديولوخيات ما قبل االنبطاح والحداثة، وال تنبؤات ومؤرشات 

يف ملزماة للشاهيد )حساني الحوثاي(، بَال ُلم َمان يدلنونها 

بترصيحاتهام ومناوراتهم، وما زال كثاريون غريُ مبالني، كأن 

املدركة ال تهمهم وليساوا خزءاً من لذِه األَْرض، لؤالء ُلم َمن 

اّععاوا أن مقاومة الُداْدَوان ال تدنيهم من بدايته لكنه مساهم 

بجحيماه وكاناوا أَْكثَر املترضريان منه ماعياً ونفساياً خقدوا 

مصالاَح واحبة تدطلات أعماالً وخامدات، خاعوا وساهروا يف 

الظال ، وترقبوا أصواِت االنفجارات من رؤوسهم، أياماً قاسيًة 

ما زالت ُمساتمرة عىل ُكّل الشادل، ولي أشاد عليهم؛ ألن َمن 

اعتربوا املدركة مدركتهام خّفت وطأة الحرب عليهم واعتربوا 

أنفَساهم وما يملكون للايَاَمان خداًء، وآن للمغفلني أن يُدركوا 

أنُه إذا اساتدمرت لذه البالع خسوف يُساتدبَدون َخميداً ولهم 

، ما زاَل ماثالً، بل إن َعدن ذاتها  يف الداراق وليبياً عرٌس تأريييٌّ

وحرضموت وإمارة أبي الدباس يف تدز عرسااً واخياً، وسيكون 

الدرس اقى ومميتاً مع ظهور أَمريكا علناً، خما زالت القاعدة 

مقدمة ُمبسطة لوحشيتها، لو كانوا يفقهون. 
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كتابات

قنبلة 
عطان.. 

على سفرة 
جوعان 

أسامة الموشكي  
عند رشوق الشامل ولم عىل سفرة 

الصبوح مجتمدون. 
الطفال ألماه: ال أرياد لاذا الصبوح 

البائل..
الطفلاة ألخيهاا: غريناا يتمناى لذا 

اليبز اليابل..
 األُ  يف حرسة: أساِكتوا خوعكم بهذه 
الكارسة، وأَِعَدكم أن الغداء سايمأل لذه 

السفرة.
ويف نفسها تقول: إلهي.. سّير بيء 

أي يشء يجدلهم خرحني.
وعندما خرخات من باب الدار.. املالك 

واقف يطلل االيجار.  
قالت: صاربَك يا لذا.  تساتدجل عىل 

ماذا؟. 
ألام يتبل عرشة أيا  للشاهر، خدعني 

اآلن كفاني قهر؟!
وعناد صاحال اليرضة تطلال: لل 

يوخد يشء للجوع يرطل؟.
قال: تريدين عيناً أ  مجاناً؟..

سكتت.. 
خذي كيسك ال أملك شيئاً اآلن، أخلسنا 

يف زمن الُداْدَوان..
وتحت حرارة الشامل تمي، وخمر 

خوع أَْطاَفاالها يف أحشائها يشوي.
لاذا  سايذبح  متاى  الجازار:  أخاي 

الضأن؟.
ملاذا اختي؟

- أريد منه الدظا  واألشحا . 
بضحكة يرع: تريدين كلبي يظل بدون 

طدا ؟! من يشحت يف لذي األيا !؟
بباؤس تارع: أَْطاَفاايل يتضاورون.. 

وللرحمة يطلبون؟!
مضت وكلها خيبة.  

يدرتيها اليوف والريبة. 
ملااذا يا اللاه أخذت زوخاي وخدلتني 

وحدي أعاني
أكرمني يا الله بأي يشء، لكي ال أعوع 

بكيل خاٍل.. 
إلهي أنظر لحايل. 

مؤكاد أناك تراناي وأنا أماي يف لذا 
الطريل أعاني.  

ال يهم أنا.. خقط يا الله ارَع أَْطاَفاايل.
يف لحظة..

التز خبُل عطان الذي أمامها. 
سامدت رصاخاً وعوياالً.. ُخيّل أنهم 

أبناؤلا. 
لرعت مرسعًة لتطفئ نارلا..

تزلزل الجبل من مكانه، وضاق الحي 
بسكانه. 

حجراً منه عىل رأسها، يدلن بأن تشد 
رحالها.

أتى رخالن برسعة وقاما بحملها. 
ابتسمت وقالت: 

ال عاعي إلنقاذي.. خوقُت االستشاهاع 
بات يناعي.  

خقط خذوا عنواني وارسعوا.
قبل أن يفاوَت وقت الغاداء وأطدموا 

أوالعي.
انتبهوا لنسيان عنواني.

َوبالله اعطولم من االكل ما لو غايل.
قبال  وعادي  كان  خهاذا  أرخوكام 

استشهاعي. 
يف البيت:

كانات السافرة مان لاول الرضباة 
مقلوبة.

واألَْطاَفاال حولها، وأعينهم يف الباب 
مرعوبة.

أتاى الرخاالن وقاماا بملء السافرة 
باألشياء املحبوبة.
وبأيٍد مرتدشة: 

سانيبئ الطدا  حتى ترى أمي لذه 
األعجوبة. 

الكويت وما أدراك ما الكويت؟!
أحمد ناصر الشريف

 
ليسات لذه لي املارة األُْوىَل التي تساتضيف 
عولة الكويت خيها اختماعاً مهماً لقوى سياسية 
يمنية؛ بهدف الوصاول إىل التغلل عىل خالخاتها 
املدّقدة والتي كاعت   تدصف بالوطن الايَاَماني 
وتدّمره خاراء الُداْدَوان عليه رغبًة لطرف مدنّي 
من لذه القوى السياساية حسال الظالر وإن 
كانات املؤامارة اليفية عىل الايَاَمان وشادبها 
أَْكارَب بكثري من مجرع رغبة طرف أو اساتدعائه 
الياارج للتدخال يف الشاأن الايَاَماناي بالقوة 
وبحارٍب مدلنٍة عارب تحالاف عويل وذلك بيالف 
ما كان يحدث يف الساابل حيث كان يتم التدخُل 
بواساطة قاوى محلية تنفاذ ما يرياده اليارج 
ولم تكن تتجاوز مواخهة الايَاَمانيني لبدضهم 
البدض واليارج ييطط ويمول ويتفرج.. خحني 
اندلدت الحرب بني شطَري الايَاَمان سابقاً عا  
ع7ع1  ساارعت الكويات إىل اساتضاخة قماة 
يمنياة حرضلاا رئيساا الشاطرين حينها عيل 
عبداللاه صالاح وعبدالفتااح إساماعيل، وكان 
ذلاك االختماع من ألام االختماعات بني قياعتَي 
شاطري الوطان كونه حارصاً يف موضوع واحد 
يتمثال بالتقريال بيو  إَعااَعة تحقيال الوحدة 
الايَاَمانياة وقاد تشاكل يومهاا مجلال أعىل 
برئاسة الرئيسني عىل أََساس أن يلتئَم بدد أشهر 
قليلة من اختماع الكويت ملناقشة ما تم االتفاق 
علياه واإلرساع بتحقيال الوحادة كحال لاكل 
املشاكل التي كان يداني حينئذ منها الشطران.. 
لكن انزعاج أَْعَداء الايَاَمان يف اليارج وأذنابهم 
يف الداخال عملاوا عاىل إخهااض ذلاك االتفااق 
وسدوا بكل ما أوتوا من قوة إلخشال أي لقاء بني 
الرئيسني حينها عيل عبدالله صالح وعبدالفتاح 
إساماعيل.. ولاو األمار الذي خدال املدارضني 
إلَعااَعة تحقيل الوحادة يف الجنوب ينقلبون عىل 

الرئيال عبدالفتاح إساماعيل حيث تم اقصاؤه 
من الحكم ونفيه إىل االتحاع الساوخيتي السابل 

ليتدماَل يف الدلاو  املاركساية 
كماا خااء يف تدليل عاىل أحمد 
ناارص عنرت عاىل االنقالب ضد 
الاذي  إساماعيل  عبدالفتااح 
املتحمساني لتحقيل  أَْكثَر  كان 

الوحدة بني الشطرين.
ضغطات  الشامال  ويف 
ااة  وَخاصَّ التقليدياة  القاوى 
تلاك املرتبطاة بجاارة الساوء 
السدوعية لتدمل عىل عرقلة أي 
تقارب بني الشاطرين وتكثيف 
الحملاة اإلْعاَلمية ضاد ما كان 
الشايوعي  بالجناوب  يسامى 

املاركيس.. وحني انشاغلت أَمريكا 
وخاارة الساوء السادوعية بالحارب الدراقياة 
اإليْااَرانياة التي اساتمرت ثمان سانوات بدون 
لدف لتنتهَي كما بادأت بدد أن حصدت املاليني 
مان البارش باني قتيل وخرياح وأساري وعمرت 
إْماَكانياات  واليليجياة  السادوعية  باألماوال 
البلدين وخدلا رئيساا الشطرين ممثلني يف عيل 
عبدالله صالح وعيل نارص محمد خرصة إلحياء 
التواصال بني الشامال والجنوب مان خديد وتم 
تباُعُل الزيارات وتشكيل لجان الوحدة، خأزيحت 
الددياد من الدقبات وكاعت القياعتان يف صنداء 
وعادن  تصال إىل اتفااق يقارب بياو  إَعااَعة 
تحقيال الوحادة الايَاَمانياة إذا بالايَاَمانياني 
والدارب َخميداً يفاخاؤون بانادالع أحداث 13 
ينايار 86ع1  الدامية التي حصاد خيها الرخاق 
خالل عرشة أياا  خقط من االقتتاال ما يقارب 
خمساة عرش ألف شاهيد حسال اعرتاخات من 
قااعوا تلك األحداث املأسااوية خانقسام بددلا 
الحزب االشارتاكي الايَاَماني عىل نفسه وكذلك 
الجياش الجنوبي الذي كان يُدد حينها من حيث 

القاوة والتدريال ثالاَث خياش يف املنطقاة بدد 
الجيشاني اإليْااَراناي واالرسائيايل والذي كانت 
تياُخه السدوعية وعول اليليج 
خرصاًة  خوخدولاا  الدربياة 
لتغذياة اليالف باني الرخاق يف 
عادن بدد قتال ألام القياعات 
مان أَْعَضااء املكتل السايايس 
للحزب االشرتاكي ولروب من 
تبقى منهام عىل قيد الحياة إىل 
شمال الوطن بما خيهم الرئيل 
حينها عيل ناارص محمد ولو 
ما ُعارف خيما بداد بمصطلح 
الطغمة والزمرة.. وكاع الزما    
يفلات نتيجة غيااب القياعات 
املجربة خكانت تشاتد التوترات 
يف حدوع الشاطرين بفدال تدخل 
اة خارة السوء السدوعية بهدف  اليارج وَخاصَّ
إشدال حرب بني الشطرين إلشغال الايَاَمانيني 
الساوخيتي  انهياار االتحااع  ببدضهام.. لكان 
وتصدُّعاه أثّر عاىل منظومة الدول االشارتاكية 
التاي كانت تدور يف خلكه بماا يف ذلك خمهورية 
الايَاَماان الديمقراطياة الشادبية التي ضدف 
اقتصاعلاا؛ كونهاا كانات مدتمدة عاىل الدعم 
الساوخيتي، ولو ما شاّكل رحمًة بالايَاَمانيني 
للتقارب خيما بينهم خنشطت اللجان الوحدوية 
وخدلات تواصلهاا وأعمالهاا واتيذت قاراراٍت 
خدية وآمن الجميع بأن الحل ملشاكل الشطرين 
يكُماُن يف إَعاَعة تحقيل وحدتهم التي تم اعالنها 

يو  22مايو 0عع1 .
لكن من سوء حظ الايَاَمانيني املالز  لهم أن 
غزو الكويت واحتالَلها من قبل النظا  الدراقي 
قاد اندكال عليهم سالباً ختام تفساريُ املوقف 
الايَاَماناي مان قبَال خارة الساوء السادوعية 
الاذي كان يطالل بحلٍّ عرباي بديداً عن التدخل 
األخنباي بأنه وقاوف إىل خانل الداراق وتأييداً 

خرصاة  السادوعية  خوخدتهاا  الكويات  لغازو 
إلخاراج أَْكثَر من مليون عامال يمني يف غضون 
شاهر واحد ظنااً منها أنهم سيشاكلون ضغطاً 
عىل حكوماة الجمهورياة الايَاَمانياة ويحدث 
انقالب ختنصل السدوعية لرئاسة الايَاَمان من 
ترياد من عمالئها وتدياُد الايَاَمان املوحد إىل ما 
كان علياه الوضاع قبل 22 ماياو 0عع1 .. وقد 
صدقهاا البدض يف قيااعات الحزب االشارتاكي 
الايَاَماناي الذين بادأوا يتواصلون ماع النظا  
السادوعي وعول اليلياج رساً الختداال األزمات 
وخلال أَْوَضاااع غاري مهياأة الساتمرار عولاة 
الوحادة وذلك بالتداون مع عمالء السادوعية يف 
صنداء ختأزمت األمور ولم تفلح ُكّل الوساطات 
اليارخية والداخلية لارأب الصدع خكانت حرب 
لعع1  لي من حسام تلاك اليالخاات ولكنها 
مع األساف تركات يف النفاوس حازازات وصار 
لها تداعيات عكسات نفساها عاىل الوضع بدد 
أن وضدت الحارب أوزارلا؛ ألن الطرف املنترص 
أخذتاه الدازة باإلثم وتغطارس واعتقاد أن ُكّل 
يشء قد أَْصبَح يف يده وال يستطيع احد أن يأخذه 
مناه.. ونتيجة لهاذه النظرة القارصة اشاتدلت 
الناار التاي كانات خامدة تحات الرمااع وكان 
باإلْمااَكان اطفاؤلاا لاو راخقات ترصخات من 
بيده األمر حكمة وتدقل خفلت الزما  من خديد 
لنصال إىل ما وصلنا إليه الياو  من وضع خرض 
عاىل الايَاَمانيني مقاومته والدخااع عن الوطن 
الايَاَمان وساياعته واستقالله.. وعليه نأمل أن 
تساتفيد القوى السياساية من تجاارب املايض 
وتغلل مصلحة الوطان الدليا خوق أية مصلحة 
ذاتية بدياداً عن االنتقاا  وتصفية الحساابات 
وبذلاك يمكن أن نحقل شايئاً إيجابياً يف اختماع 
الكويت إذا ما حسانت النياات وكتل له النجاح 
وإن كان التشااؤ  يغلال عىل التفاؤل، ونساأل 

الله أن يكون يف عون الشدل الايَاَماني.

 أحالم حسن 
ال نقوُل صموع املارأة الايَاَمانية 
السادوأَمريكي  الُدااْدَوان  ظال  يف 
عليهاا وعاىل وطنهاا وشادبها، بل 
نقول انكساار الُداْدَوان أماا  املرأة 

الايَاَمانية.
خقد ظهرت املرأة الايَاَمانية وعىل 
مادى عاا  وأَْكثَر من عاا  بكل قوة 

وصرب وثبات وتضحية وعطاء.
وكلماا زاع الُدااْدَوان يف إخراماه 
وبشااعته ووحشايته كلماا ازعاعت 
وتضحياًة  قاوًة  الايَاَمانياة  املارأة 

وعطاًء. 

املارأة  صماوع  شاوالد  ومان 
الايَاَمانياة يف وخاه الُدااْدَوان لي 
التاي  االحتجاخياة  الوقفاات  تلاك 
نّظمتها املرأة تنديداً واساتنكاراً عىل 
الُداْدَوان وعىل خرائم الُداْدَوان وعىل 
الحصاار املصاحل للُدااْدَوان حيث 
ظهرت املرأة الايَاَمانية ولي تتوعد 
باملواصلاة والصماوع والثباات حتى 
النارص عون أن تطلل صوتاً واحداً أَْو 
كلمة واحده لنداء اساتغاثه، أَْو تذمر 
مان الحيااة ومتاعبها ومشااقها يف 
ظل الحصار املطبل عىل الايَاَمان. 

وكذلاك أثبتات املارأُة الايَاَمانية 
صموَعلاا مان خاالل صوتهاا الذي 

صدحت به يف وساائل اإلْعاَل  املرئية 
زال  وماا  كان  حياث  واملساموعة، 
صوتهاا لو صوت الصماوع والصرب 

صوت الدطاء والتضحية. 
وأماا قواخل الكار  َوالدطاء التي 
الجبهاات  ُكّل  للجبهاات  قّدمتهاا 
بشاتى أنواع القواخل، قواخل الرخال 
بال رخال الرخال والقواخال الغذائية 
واملالبل الشتوية وغريلا من قواخل 
املال والذلال والُحايلّ وكل ما تملك 
ما لي إالَّ خري شاالد عىل صموعلا 
وصربلا وعطائها وتضحيتها وعليٌل 
قاطٌع عىل صادق مواصلتها للكفاح 

حتى النرص. 

إسماعيل ولد بان كي مون! 
عبداهلل الدومري 

املبداوُث األَُمااميُّ إىل الايَاَمان إساماعيل   ولد الشايخ، ومنذ 

اختيارِه مبدوثاً أَُمااميااً ولو مجرع أعاة ينفذ ُكّل ما يُكتل َله من 

قبل األَُمااام املتحدة التي بدورلا لي َمن رشعنات الُداْدَوان عىل 

الايَاَمان.

وعاىل الرغم مان مرور عا  مان الُداْدَوان السادوأَمريكي عىل 

الايَاَمان لم تستطع األَُماام املتحدة أن توقف الُداْدَوان والحصار 

املطبل عىل الشدل الايَاَماني، ماذا عملت األَُماام املتحدة للمرىض 

يف املستشافيات ولم يموتون بسابل قصاف طائارات الُداْدَوان 

وبسبل انددا  املساتلزمات الطبية واألعوية؛ بسبل الحصار الذي 

تفرضه قوى الُداْدَوان عىل الايَاَمان؟ 

ماذا عملت لألَْطاَفاال والنسااء الذين يقتلون يَومياً بصواريخ 

طائرات الُداْدَوان؟ 

ماذا عملت للنازحني وماذا قدمت لهم؟ 

مااذا تتوقداون من ولاد الشايخ   أَْو من األَُمااام املتحدة ولم 

أصاالً رشكاء يف الُدااْدَوان عاىل الايَاَماان بسابل مواقفهم التي 

ترشعن الُداْدَوان وصمتهم امليزي الذي زاع يف بشااعة اخرا  قوى 

الُداْدَوان السدوأَمريكي.

لام يساتطيدوا إلزا  طائارات قوى الُدااْدَوان السادوأَمريكي 

بوقاف غاراتها وتحليقها بدد االتفاق عىل وقف إطالق النار خكيف 

سيقدرون عىل وقف الُداْدَوان بالكامل؟ 

مااذا تتوقداون منهم ولام لم يساتطيدوا تطبياَل مواثيقهم 

الدولياة ولم يساتطيدوا إثبات وخوعلم كمنظماة عولية محايدة 

خكيف ستستطيع أن توقف الُداْدَوان؟ 

األَُمااام املتحدة ومنذ انشاائها ليسات إالَّ أعاة تدمل عىل تنفيذ 

مصالاح الادول االساتدمارية وكذلاك لترشعان ألَمرياكا احتالل 

الشدوب والهيمنة عليها.

لن تساتطيع األَُمااام املتحدة الهاروب من االعرتاِف بفشالها 

عن أعاء مساؤوليتها التي أسست من أخلها بل عملت عىل اختالِق 

الحاروب وتغذياة الرصاعات الداخلياة يف البلادان الدربية وكل ما 

حّققته إىل اآلن لو الشدور بالقلل الدائم. 

أما   ولد الشايخ خال عاعي لالستغراب من ترصيحاته ومواقفه 

خهو وكما قلنا )عبٌد مأمور( ينفذ ما يأمره به أسياُعُه، لذلك سواء 

يف بقائاه أَْو يف تغياريه ال نريدلام َخميدااً سانحاورلم يف امليدان 

وساريضيون آلمال وتطلدات الشادل الايَاَماناي الذي قرر عد  

االرتهان والرخوع للمايض. 

حفظ الله الايَاَمان وألله. 

والنرص حليفنا بإذن الله.
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عندما تأتي أنت أيه����ا املذيع وتعرض 
أبن����اء  تل����ك األخب����ار، فنش����اهد  علين����ا 
نش����اهد  ويُذبح����ون،  يًُقتَّلُ����ون  اإلس����ام 
مس����اكنهم ته����دم، هل تظن أننا س����ننظر 
إلى تل����ك األح����داث بروحي����ة الصحفي 

اإلخب����اري الذي يهمه فقط اخلبر جملرد 
اخلبر. وتهمه نبرات صوته وهو يتحدث 
واهت����زازات رأس����ه. إن كن����ت ال تريد من 
نب����رات صوت����ك أن توج����د نب����رات م����ن 
احلرية, إن كنت ال تريد باهتزاز رأس����ك 

أن تَهز مش����اعر املس����لمني هنا وهناك، ، 
نح����ن ال ننظر إل����ى األح����داث بروحيتك 
الفنية اإلعامي����ة اإلخبارية، الصحفية, 
وال  إعامي����ني  ولس����نا  مؤمن����ون  نح����ن 
صحفي����ني وال إخباري����ني,  إذا كنت����م ال 

تري����دون م����ن خ����ال م����ا تعرض����ون أن 
حتدثوا في أنفس����نا أن نص����رخ في وجه 
أولئك الذين يصنعون بأبناء اإلس����ام ما 
تعرضونه أنتم علينا في وسائل إعامكم 
فإنكم إمن����ا تخدمون إس����رائيل وأمريكا 

؛ ألنك����م إمنا تري����دون مب����ا تعرضون أن 
تعززوا في نفوس أبناء اإلس����ام الهزمية 
واإلحباط, ال نسمح ألنفسنا، أن نشاهد  
تل����ك األحداث وتلك املؤامرات الرهيبة ، 
ثم ال نسمح ألنفسنا أن يكون لها موقف.

يجب أن ال نشاهد االحداث بروحية اإلعالمي بل بروحية جهادية  

أثر ترديد الشعار أنه يوّلد السخط الذي يتفاداه اليهود بكل ما يستطيعون        )2(

  -  خاص
خطورة وضع اأُلمَّـة:

-  استشادر السيد حسني الحوثي خطورَة 
اة  املرحلة والوضع اليسء الذي تداني منه األُمَّ
يف شتى املجاالت، وكيف يشكل اليهوع اليطر 
اة وعىل عينها ومقدساتها،  األبرز عىل لذه األُمَّ
مدركاً أن رخَع الشدار )الله أكرب املوت ألمريكا 
املوت إلرسائيل اللدنة عىل اليهوع( أصبح )لو 
اة،  الدمل الذي تتطلبُه الظاروف، ظروف األُمَّ
وظروف الايَاَمان، ظروخنا كمسلمني، وواقع 
عينناا، وواقع أمتناا(. ]خطر عخاول أمريكا 
الايَاَمان ص: 6[، مؤكداً عىل رضورة أن تدَي 
ااة وتتنباه للمؤامرة التي تحااك ضدلا؛  األُمَّ
ألنناا يف وضدياة »يجاُل أن نتجاه خيها؛ ألن 
نتحادث عائماً مع النااس خميداً عن خطورة 
املرحلاة، وعان خطاورة اليهاوع والنصارى، 
وعن أرضارلم ومفاسادلم، وعن كيف يجل 
أن نواخَههم، وعان موقف نتبناه، أعناه وأقله 
أن نارصخ يف وخولهم، ونرخع الشادار الذي 
قاد خربوا لم مرارته(. ]خطورة املرحلة ص: 

.]13
ويف ذات الساياق تتجّساُد يف محاارضات 
السيد حسني الحوثي إشارات إىل األلداف من 
ترعيد الشدار، واآلثار التي يرتكها يف املجتمع، 
خيدترب أنه )عندما نهتف بهذا الشادار يرتاخل 
مده توعية كاملة، كلها تقو  عىل أسااس أن 
منابع الرش وخذور الرش، الفسااع يف األرض، 
اإلرلااب لدبااع الله، الظلم لدبااع الله، القهر 

للبرشية كلهاا لم أولئك الذيان لدنهم الله يف 
القارآن الكريم، لم أولئاك اليهوع، لم أمريكا 
وإرسائيل وكل من يادور يف خلكهم. ]اإلرلاب 

والسال  ص: 8[ 

ملاذا كلمة )املوت( بالتحديد؟
وخيماا يتدلال باختياار كلماة »املوت« يف 
الشادار يؤكد السيد حساني الحوثي أن )من 
الكال  الذي يسوء اليهوع والنصارى ويياخون 
مناه كلماة: املوت ]املاوت ألمرياكا[ ال يحل 
أن يسامع كلمة ماوت نهائياً نهائيااً ]املوت 
ألمريكا املاوت إلرسائيل[ ولهذا قال الله لناك 
يف اآلياة : }ُقْل ُموتُوا ِبَغيِْظُكْم{)آل عمران: من 
اآلية ع11(. ]ساورة النساء الدرس الدرشون 
ص: 11[ مضيفا: ا }َوُقْل َلُهْم يِف أَنُْفِسِهْم َقْوالً 
بَِليغاً{ كيف كان القول البليغ بالنسبة لهؤالء: 
}ُموتُاوا ِبَغيِْظُكاْم{ من أخاربه أن لناك غيظاً 
خاأن يدرف أنك عارف أن عاخله غيض شاديد 
ختقاول: موتاوا بغيظكم يدناي: أنك خضحته 
أماا  نفساه وبينات له بأناك تدارف واقده 
وتدارف حقيقته وأنه ال ينفداه خداعه مدك 
وتضليلاه ال يؤثر عليك، أليال لذا من القول 
البليغ خدالً بالنسابة لليهوع؟. ]سورة النساء 
الدرس الدارشون ص: 13[، مدترباً أن )كلمة 
املوت ألمريكا ما لي كلمة سل، ما لي كلمة 
سال أبداً، لاي إعاالن موقف، أنناا ندتربلم 
أعاداء، نتدامل مدهم كأعاداء، أما اللدنة عىل 
اليهاوع خاللدنة قد لدنهم الله يف كتابه يف عدة 

آيات(. ]الشدار سالح وموقف ص: 1[

أمرياكا  عخاول  )خطار  محاارضة  ويف 
الايَاَمان( بدث السايد حسني الحوثي رسالًة 
لاكل من يساتنكرون رخَع الشادار بحجة أن 
البلاد آمن، وال توخد تهدياداٌت )نقول خميداً 

كيمنياني لاكل أولئاك الذيان يظناون أناه ال 
خطار ُمحدق، الذيان ال يفهمون األشاياء، ال 
يفهماون اليطار إال بداد أن يَْدلمهم، نقول 
للجمياع ساواء أكانوا كبااراً أ  صغااراً: اآلن 
مااذا ساتدملون؟ اآلن يجال أن تدملاوا ُكّل 
يشء، الدلمااء أنفساهم يجال أن يتحركاوا، 
واملواطناون كلهام يجال أن يتحركاوا، وأن 
يرخداوا خميداً صوتهم بالرصخة ضد أمريكا 
وضاد إرسائيال، وأن يدلناوا عان سايطهم 
لتواخد األمريكيني يف الايَاَمان. ]خطر عخول 

أمريكا الايَاَمان ص: 2[
السايد  وطلال 
من  الحوثاي  حساني 
خدوائية  يف  املشككني 
)أولئاك  الشادار 
الذيان يقولاون: ماذا 
يدناي أن ترخداوا لذا 
الشدار.. قل: إذا وصل 
األمريكياون، إذاً أرناا 
مااذا تدمل أنات؟ ألم 
ياأن لاك أن ترخع لذا 
كنات  وإذا  الشادار؟ 
التي  الحكمة  ساتلز  
الساكوت،  أنت  ترالا 
السكوت الذي لو من 
ذلل! خمتى سايتكلم 
ومتاى  النااس؟ 
النااس؟  سايرصخ 

ومتى سيقف الناس؟. لل بدد أن يستذلولم، 

وأن يارضب الله عليهم أيضاً مان عنده الذلة 
واملساكنة؟ حينها يرى ُكّل يمني ما يؤمله وال 
يستطيع أن يقول شيئاً. ]خطر عخول أمريكا 

الايَاَمان ص: ل-5[
ويساتغرب السايد حساني الحوثي بشدة 
مان ُكّل املنزعجني والغاضباني )عندما نقول 
نحان: ]اللدنة عىل اليهوع[ أليال اليهوع عىل 
لذه الحالة؟ أليسوا كاخرين بمحمد )صلوات 
الله عليه وعىل آله(؟ أليساوا مساتمرين عىل 
ما كان عليه ساَلُفهم الذين كانوا يستفتحون 
عاىل الذين كفروا؟ لام كاخارون، خلدنة الله 
الكاخريان.  عاىل 
]سورة البقرة الدرس 
 ،]18 ص:  اليامال 
)عندماا  مِضيفااً: 
اليهوع  اليهاوع،  نلدن 
لام متجهاون إىل أن 
كفاار،  إىل  يحولوناا 
أن نلدنهم وإال  خإماا 
خسايحولوننا لام إىل 
ملدوناني عند الله، إذاً 
نلدنهم  األخضل  أليل 
مان قبل ومان خالل 
لدنناا لهام سانكون 
نلدنهام كماا لدنهام 
الله ونحّصن أنفسانا 
أن  مان  مااذا؟  مان 
إىل كفاار(.  يحولوناا 

]سورة البقرة الدرس الساعس ص: 20[.

 ترجمُة وإعداُد/ 
 د. حسين سرمك حسن..  

عرض/ أنس القاضي
 لقاد تام تضلياُل الارأي الدا  
األمريكاي. خقاد أغفلات تقارياُر 
الصحاخة بدقاة الجذور التأرييية 
الشيشااني«  »الجهااع  لحركاة 
 .CIA وعالقاتها الواسادة ماع الا
حركاة  أن  لاي  األمار  خحقيقاُة 
الجهاع لي من ُصنع االستيبارات 
CIA، والتاي أّعت  األمريكياة الاا 
أَيْضاً إىل نشوء اإلسال  السيايس. يف 
حني أن عوَر الا CIA يف ععم الجهاع اإلسالمي 
)وبضمنه أكثر املنظمات تداطفاً مع القاعدة( 
موثاٌل بصورة كبارية، لناك أَيْضااً عالئل عىل 
أن الاا FBI )مكتال التحقيقاات الفيدرالية 
األمريكية( نّظام وخّهز وخنّد إرلابيني عاخل 
الوالياات املتحدة. لقد بادأ ميطط الا CIA يف 
نهاية السابدينات بتجنيد وتدريل الجهاعيني 
»املقاتلني من اخل الحرية« )املجالدين( لشن 

الحارب ضاد الحكوماة األخغانياة الدلمانية 
املوالياة للساوخيت. اختماع ريغاان بقااعة 
املجالدين األخغان يف البيت األبيض يف 85ع1.
»الجهاع اإلساالمي« )أو الحرب املقدساة 
ضاد الساوخيت( أصباح خازءاً مان مؤامرة 
الاا CIA. كانات مسانوعة من قبال الواليات 
املتحدة والسادوعية مع عور باارز يف التمويل 
وّخرتاه تجارة امليدرات يف الهاالل الذلبي. يف 
آذار 85ع1، وّقاع الرئيال ريغاان قرار األمن 
القومي رقم 166 الذي تبنى رخع املسااعدات 
الدسكرية للمجالدين وصار للحرب األخغانية 
الرسياة لدخاا خدياداً لاو لزيماة القاوات 
السوخيتية يف أخغانساتان.. وارتفدت كمياُت 
األسالحة االمريكية املمنوحة إىل 65,000 طن 
سانوياً مع عا  87ع1.. وتاّم تجنيد وتدريل 
عارشات األلاوف من الشاباب املسالمني من 
بينهام مقاتلون من الجمهوريات اإلساالمية 

)واملناطل املستقلة( يف االتحاع السوخيتي.
بتجنياد  تقاو   األمريكياة  خامليابارات 
واحتضاان اإلرلابياني مناذ أكثار مان ثالثِة 
عقاوع، يف الوقت الذي تتمساك علنااً بوخهة 
النظار الغريباة بأن لاؤالء اإلرلابيني )الذين 

لام »وكالء« الاا )CIA يشاكلون خطراً عىل 
الواليات املتحدة. 

مصّمماو الحارب الداملياة عاىل اإلرلااب 
صنداوا اتفاقااً خدياداً خاارج الدساتور مع 
الشادل: ماليني األمريكان أصبحاوا يؤمنون 
باأن أعاة الرشطة املسالحة مطلوباة لحماية 
أن  تادرك  قليلاة منهام  قلاة  الديمقراطياة. 
الحكوماة األمريكياة لاي املصادر الرئيايس 
لإلرلااب محليّااً وعاملياً. إعاال  الرشكات لو 
ذراع واشانطن الدعائية، التي تُظهر املسلمني 
كيطار عىل األمان القومي. ويف لاذه املرحلة 
الحاسامة مان تأرياخ الدالم ويف ظال أزماته 
تفجاريات  خاإن  واالختماعياة،  االقتصاعياة 
بوساطن تلدال عورا مركزياً يف تربيار الدولة 
البوليساية. يتام تصوير الدولة البوليساية يف 
الوالياات املتحدة كوسايلة لحماياة الحريات 
املدنية. لكن يف ظل »مكاخحة اإلرلاب« يُمارس 
القتال الالرشعاي وتدليال الحرياات املدنياة 
والتدذيل كوسائل لحماية الدستور األمريكي. 
ويف نفال الوقات، يُساتيد  اإلرلابياون – 
الذيان خلقتهام وععمتهام الوالياات املتحدة 
– كمساالمني يف »الدملياات املمّولة« لتربير 

القياا  بالحملاة الصليبياة الدساكرية ضاد 
البلدان اإلساالمية، والتي تمثل يف نفل الوقت 

البلدان الكربى يف تصدير النفط.

عسكرة الحياة يف املجتمع األمريكي 
وهدم مكتسبات الُحرية 

قائاد املنطقة املركزياة األسابل، الجنرال 
»توماي خرانكال«، الاذي قااع حارب غازو 
الدراق عا  2003، كان قد حدع سايناريو ما 
وصفه با »حاعثة تسابّل خساائر خسيمة« 
عاىل األرض األمريكية، ماا يتضمنه ترصيح 
الجنارال خرانكال لاو االعتقاع باأن وخيات 
املدنياني الجسايمة رضورياة لرخاع الوعاي 
وتحشايد الدعم الجمالريي للحارب الداملية 

عىل اإلرلاب.
»حواعث إرلابية، كبرية، تسابل خساائر 
خسايمة )ساوف تحصال!( يف ماكان ما من 
الدالم الغربي – قاد تكون يف الواليات املتحدة 
األمريكياة – قد تجدل ساكاننا يشاككون يف 
عستورنا ويبدأون بدسكرة مجتمدنا من أخل 
تجنّل حواعث أخرى ضيمة، تسابّل خسائر 

كبرية« )مقابلة مع الجنرال تومي خرانكل – 
كانون األول 2003(.

يف حاني أن تفجاريات ماراثاون بوساطن 
تيتلاف كّلياً عن طبيداة »الحاعثة الكارثية« 
التاي يلمح إليها الجنرال توماي خرانكل، إاّل 
إن اإلعارة، بالرغام من ذلك، يبدو أنها ملتزمة 
بمنطال »عساكرة مجتمدناا« كوسايلة لاا 

»حماية الديمقراطية«.
لقد اساتيدمت حواعُث بوساطن أساسااً 
إلثاارة الدعام الجمالريي لربناماج »عاخيل« 
ملكاخحاة اإلرلااب. واألخاري ساوف يُطبال 
مرتاخقااً مع االغتيااالت الالرشعياة ضد من 

يُسمون با »إرلابيي الداخل«.
املضااعة  املتحادة  الوالياات  سياَساُة   
لإلرلااب كانات قائماة منذ عاا  2001 عىل 
قتال اإلرلابياني يف ما وراء البحاار أو مندهم 
من الترّسب إىل عاخال الواليات املتحدة. ولكن 
تفجاريات بوساطن أظهارت كام لاي قوية 
تكتياكاُت اإلرلااب بحياث تيارتق الحادوع 
بسهولة. مواخهة مجموعات إرلابية صغرية 
مان األخراع عاخال الواليات املتحادة يمكن أن 

تكون مهمًة شديدة األذى.

 الموت ألمريكا، الموت 
إلسرائيل ما هي كلمة 

سب أبدًا، هي إعالن 
موقف، أننا نعتبرهم 

أعداء، نتعامل معهم 
كأعداء، أما اللعنة على 
اليهود فقد لعنهم اهلل 
في كتابه في عدة آيات 

الشعار يترافق معه توعية كاملة، كلها تقوم على أساس أن منابع الشر وجذور الشر، 
الفساد في األرض، اإلرهاب لعباد اهلل، الظلم لعباد اهلل، القهر للبشرية كلها هم أولئك 

الذين لعنهم اهلل في القرآن الكريم

أمريكا وصناعة اإلرهاب، والتضليل عليه، وعسكرة مجتمعها بدعوى محاربته 
1  
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������لْ������ُم وان�����ف�����ج�����ر احل���������واُر  ون�����������اُر ت������ه������اوى ال������سِّ غ������ض������ب  ل������ل������دم������ا   وأص��������ب��������ح 
ال������ت������ف������اوض واحل�������������واُر ك�����ف�����ى ق�������ل ل����ل����س����ي����اس����ة ل�����ي�����س ي����ج����دي ال������ش������ر   م�������ع 
ف���ي���ك���م ال��������ل��������ؤم  ف�������������زاد  وال��������ض��������رار حت���������اورن���������ا  م�����ن�����ك�����م  ال�������ش�������ر  ودب   
ن������ه������ار وب�����ع�����د ال������ي������وم س��������وف ت����������رون ي���وم���ا ل�����������ه  ول���������ي���������س  ل�������ي�������ل  ل�����������ه   
ش���ب���ت  ال�������ش�������ه�������داء   دم  م�������ن  ال����ص����غ����اروح�������رب�������ا  امل������وال������ي������د  ل�����ه�����ا  ي����ش����ي����ب   
ح�����م�����اردع���������وه���������ا ل������ل������ج������رام������ل واألوال�����������������ي  أف��������������اك  ال������ش������ي������ك  ف�������ول�������د   
ج���ف���ن���ي ال��������ن��������وم  ي������ل������ذ  أن  ح�������������رام  ث�����ار  س������ع������ود  آل  ع�����ن�����ق  ف��������ي  ول����������ي   

 غضب 
ونــــــار

ابو زيد النعمي  !

برنامج رجال اهلل
املقرر ألسبوعني :
من 3 - 16 رخل 

- مسؤولية الل البيت.
- لتحذون حذو بني ارسائيل.

»الِحكمة« يف فكر الشهيد القائد
السيد العالمة/ عدنان الجنيد 

أينماا تجاد الحكمة تجاد الدقل ، تجاد التدبري 
الصحياح ، تجد األخالق الساامية ، تجد املواخهة 
للمساتكربين  االستساال   الظاملاني وعاد   ضاد 
... ساواء عاىل مساتوى األخاراع أو الجماعات أو 

املجتمدات..
خاال رقاي وال حضاارة وال عازة وال كراماة إال 
بوخاوع الحكماة واساتيدامها يف الساري يف لاذه  
الحياة وخل املنهج اإللهي الذي رسامه لنا يف كتابه 
الكريام الذي قال خيه »ونزلنا علياك الكتاب تبياناً 

لكل يشء ».
وإذا ما خقدت املجتمدات الحكمة كانت الفرقة 
والشاتات والجهل والتيلف والينوع واالستسال  

ألعداء الله تداىل .
إن الشاهيد القائد حساني بادر الديان الحوثي 
_ رضاوان اللاه علياه _ عندما تكلم عان الحكمة 
إنماا تكلم عنها باملفهو  الواساع وليل باملفهو  
الضيال ، ألناه_ رضاوان اللاه علياه _ كان يحمل 
لماو  أمة يريدلا أن ترتقي مان التيو  إىل أعايل 
النجاو  يريدلا أن تنطلال وتتحرك بحركة القرآن 

الكريم كما كان نبيها الدظيم
 _ صىل الله عليه وآله وسالم _ قرآناً يمي عىل 
وخاه األرض يتحرك بحركته ويساري عىل منهجه 

»إن اتبع إال ما يوحى إيلَّ«.
ولهذا قال الشاهيد القائد_ رضوان الله عليه _ : 
» الحكماة أن تكون ترصخاتهم حكيمة ، أن تكون 
مواقفهم حكيماة ، أن تكون رؤيتهام حكيمة ... 
وقال _ أيضاً_ الحكمة لي تتجساد بشكل مواقف 
، بشاكل رؤى ، بشاكل أعمال ، لاي تدكل وعياً 
صحيحااً ، وعيااً راقيااً ، تدكال زكاء يف النفال 

تدكل عظمة لدى اإلنسان ....« إلا
لقد انطلل الشاهيد القائد يف كالمه عن الحكمة 
من قوله تداىل :« ومن يؤت الحكمة خقد أوتى خرياً 

كثريا«.
 والحكمة اسام إلحكا  وضع اليء يف موضده 
، والحكيام لو من تصدر أعماله وأقواله عن رويّة 

ورأي سديد...
يُقاال خالن مان ألل الحكمة أي مان ألل الدلم 

واملدرخة والتبرص بحقائل األمور وكنهها ....
والَحَكَماة )بفتاح الحاء والاكاف( لي يف اللغة 
ماا أحاط بحنكي الفرس وتُسامى بَحَكَمة اللجا  
ولي حديدته التي تكون يف الفرس إلحكا  لجامه 
وساميت بذلاك ألنهاا تمنده مان الجري الشاديد 
وتذلال الداباة لراكبها حتاى تمندها مان الجماح 

ومنه اشتقاق الِحكمة 
_ التي نحن يف صدع الكال  عنها _

ألنهاا تمناع صاحبها مان أخاالق األراذل ومن 
املهاناة واالبتاذال ومان االنحطااط يف سفاساف 

األمور وما ييل باملرؤة والفتوة .
والِحكماة املذكاورة يف قولاه تدااىل ) ويدلمهم 
الكتاب والحكمة( ليل املراع بها السانة كما ذلل 

إليها املفرسون .. 
خقاد أنكر الشاهيد القائد لذا املدناى وقال رعاً 
عليهام : » إن اللاه تدااىل قال يف آية أخرى لنسااء 
النباي ) واذكرن ماا يتىل يف بيوتكن مان آيات الله 
والحكماة ( لل مدنى ذلاك أنهن يقرأن أحاعيث يف 

البيوت ؟ ال .....« إلا 

قلاُت: ال يُدقال أن يكاون املاراع بالحكمة لي 
السنة يف قوله 

» ويدلمهام الكتااب والحكماة«، وذلاك ألمور 
كثرية منها -إضاخة ملا ذكره الشهيد القائد -:

_ أن الحكماة لاي من القرآن وليال منفصلة 
عنه قاال تداىل ) وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة 
..( خاإلنزال واحاد ، والحكمة لي من الكتاب مما 

يتىل عىل نساء النبي
 _ صىل الله عليه وآله وسلم _ 

قال تداىل »واذكارن ما يتىل يف بيوتكن من آيات 
الله والحكمة«

خهال األحاعياث كانت تتاىل عىل نسااء النبي _ 
صىل الله عليه وآله وسلم _  ؟! 

ماع أن األحاعيث بدأ تدوينهاا مع مطلع القرن 
الثاني للهجرة قاال ابن حجر يف ختحه ) 1/ 277( 
: » وكان ابن شاهاب الزلري أول من عّون الحديث 

عىل رأس املائة بأمر من عمر بن عبدالدزيز »
_ إن كلمة الحكمة مجرعة عن إضاخة الرساول 
أو النباي يدناي لم يقل اللاه : »ويدلمهام الكتاب 
وحكماة النباي أو وحكمة الرساول« وإنما قال ) 
ويدلمهم الكتاب والحكمة ( وأما واو الدطف  خهو 
مثال قولاه تداىل ) ولقد آتيناك سابداً مان املثاني 
والقرآن الدظيم( خالسابع املثاناي لن من القرآن 

وليل لن السنة !!
_ إذا كان املراع بالحكمة لي السنة خكيف نفهم 
مدنالاا يف قولاه ) وإذ أخذ الله ميثااق النبيني ملا 

آتيتكم من كتاب وحكمة ..(
خهل الله آتالم األحاعيث التي لم يتم تدوينها إال 
يف مطلع القرن الثاني الهجري والتي قا  بتدوينها 

الزلري؟!
قال الشهيد القائد _ رضوان الله عليه _ : » كلمة 
)حكماة( يف القارآن الكريم التدني سانة إطالقاً ، 
رساول الله _ صاىل لله عليه وآله وسالم _ مهمته 
لاو أن يدلم النااس لذا القرآن بماا خيه من آيات 
ولي : أعال  وحقائل يف كل مجال تتناوله » إلا 

مان لاذا ندلام أن الحكمة لاي ذلاك املفهو  
الواساع للحكمة حسال ماا تكلم عنها الشاهيد 
القائد ولي منبثقة من القرآن ولي أيضاً آيات من 
القرآن تمنح اإلنساان الحكماة إذا ما أتمر بأوامر 

القرآن وانتهى عن نواليه..
قال الشاهيد القائد : » القرآن الكريم خيه أشياء 
كثرية تتجه نحو اإلنساان لتمنحاه الحكمة ) ذلك 
مماا أوحاي إلياك ربك مان الحكمة ( كماا قال يف 
سورة اإلرساء بدد أن ذكر عدة وصايا ثم قال )ذلك 

مما أوحي إليك ربك من الحكمة( .« إلا
ولذا يدناي أن الوصايا لن آياات الحكمة ألنه 

تداىل قال عقبها 
»ذلك مما أوحي إليك ربك من الحكمة«

ولاذه حقيقة تفارع بها الشاهيد القائد وغفل 
عنهاا الدلمااء وال أظن أحاداً تفطان إليها ونحن 
خهمنالاا من مضمون كالمه _رضوان الله عليه _ 

وإليك توضيح ذلك : 
ذكار الله تداىل آيات يف ساورة اإلرساء تشاتمل 

عىل وصايا 
وكل آياة منها تبدأ بصيغاة )التفدل(  وبدضها 

تبدأ بصيغة )إخدل( ولي األقل :
-«التجدل مع الله إاللاً آخر«..... 

»-وآِت ذا القربى حقه واملساكني وابن السابيل 
وال تبذر تبذيرا« 

_ »وال تجدل يدك مغلولة إىل عنقك وال تبساطها 
كل البسط..«.

_«وال تقتلوا أوالعكم خشية إمالق«....
_ »وال تقربوا الزنا ..«..

_ »وال تقتلوا النفل التي حر  الله« ....
_ »وال تقربوا مال اليتم« .....

_ »وأوخاوا الكيال إذا كلتام وزنوا بالقساطاس 

املستقيم«...
_ »وال تقف ما ليل لك به علم« ...
_ »وال تمِش يف األرض مرحا.....«

ثم قال تداىل عقل لذه الوصايا
» ذلاك مما أوحي إليك ربك مان الحكمة« يدني 

أن لذه اآليات
 _ الوصاياا _ لاي مماا أوحاي اللاه لنبيه من 

الحكمة ...
كذلاك قال الله تدااىل يف لقماان الحكيم ) ولقد 
آتينا لقمان الحكمة( ثم ذكر بدد لذه اآلية وصايا 
لقمان البنه ولي من الحكمة التي آتالا الله إياه :

_ » يا بني ال ترشك بالله« ......
»_ ياا بني إنهاا إن تك مثقال حباة ... إىل قوله:  

يأت بها الله ...
_ ياا بني أقم الصاالة وأمر باملداروف وأنَه عن 

املنكر واصرب عىل ما أصابك ...
_ وال تصّدار خادك للناس وال تماِش يف األرض 

مرحا...
_ »واقصد يف مشيك واغضض من صوتك ..«

ولكذا كل آية تبدأ بصيغة 
» إخدل« أو »ال تفدل« تدخل ضمن آيات الحكمة 

التي ذكرنالا آنفا.
وآياات الحكماة لن املراع مان الحكمة يف قوله 
)واذكرن ما يتىل يف بيوتكن من آيات الله والحكمة 
..( ومن قوله ) ويدلمهم الكتاب والحكمة.. ( ومن 

قوله :) وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة (
وغريلا من اآليات التي تُدرف بالقرينة والسياق 

ولذه اآليات
 _ الوصاياا الحكيماة  _ تمنحاك الحكماة كما 

ذلل إىل ذلك الشهيد القائد.
ندام تمنحاك الحكمة بالدمال بها باأن تأتمر 
بأوامرلاا وتنتهاي عان نواليهاا بال إن الدمال 
بمنهجياة القرآن لاو من سايجدلنا كلنا حكماء 

ألنه )كتاب أُحكمت آياته.(
قاال الشاهيد القائد _ رضوان اللاه عليه_ » إنه 
_ أي القارآن _ يف األخاري يجدال كل من يساريون 
عىل وخل توخيهاته ويتثقفاون بثقاخته يُمنحون 
الحكماة ، والدكال الذين ال يساريون عىل ثقاخة 
القرآن ، ال يهتمون بالقرآن ، سايفقدون الحكمة ، 
وسيظهر مدى حاخة الناس إىل الحكمة يف املواقف 
املطلوبة منهم يف القضايا التي تواخههم...« إلا

ثام أتاى الشاهيد القائد بمثاال عن مان خقدوا 
الحكماة  قال _ رضوان الله علياه _ :« اآلن يف لذا 
الوضاع الذي نديش خيه وتديش خيه األمة الدربية 
، األمة اإلساالمية ، ونحن نسامع تهديدات اليهوع 
والنصارى ، تهديدات أمريكا وإرسائيل وسيريتها 
مان اإلساال  ومن املسالمني ومن علماء اإلساال  
ومن حكا  املسلمني بشكل رليل خداً تجد موقف 
النااس باكل خئاتهام يتناىف ماع الحكماة أي لم 
خقدوا اآلن املوقاف الحكيم مما يواخهون ، الرؤية 
الحكيمة ملاا يواخهون ، النظرة الصحيحة للوضع 

الذي يديشون ...«إلا
إذاً ال ميرج لهم من لذا االنحطاط الذي وصلوا 
إلياه إال بالتمساك بالقرآن الكريم وذلاك بالتثقف 
بثقاختاه والساري عىل نهجاه حتى يمنحهام الله 
الحكمة ويكوناوا كما قال الله ) أذلة عىل املؤمنني 

أعزة عىل الكفرين«

ُقبح العدوان
وليد الحسام

بدد مارور عا  مان رشاء آل سادوع ميتلف األسالحة األمريكية 
واإلرسائيلية املتطورة واملحرمة عولياً، واستهالكها يف الحرب الددائية 
عاىل اليمن وبدد اساتيدامها بشاكل مكثاف يف قتل الشادل اليمني 
وتدماري البنية التحتياة للدولة بصورة تدكل حقد أعاداء اليمن وما 
يضماره عليهاا النظا  السادوعي _تحدياداً_ من حقاد ييرخهم من 
الهوية الدربية،، وبدد أن اشارتى آل سادوع تحالفا إخراميا ، وضيوا 
ماال النفاط يف رشاء والءات األنظماة الرخيصاة من الوطان الدربي 
والغرباي ورشاء املرتزقاة ورشكات اإلخارا  بالوكالاة ، وبذل األموال 
للداعمني لوخستيا واملؤيدين باملشاركة وبالصمت ، ورشاء منظومات 
ووساائل إعالمية واسادة ، وخد آل سادوع وأساياعلم مان األمريك 
وتحالفهام ومرتزقتهم صموعاً يمنياً أساطورياً صدَّ عدوان تحالفهم 
الدرياض ، وكرس زحوخاتهم املتكاررة وخضحهم أماا  الدالم وعّرى 
اليونة واملرتزقة وأخشل بجيشه ولجانه الشدبية واملواقف السياسية 
خة للمكونات السياساية الوطنية كل ميططات آل سادوع ومن  امُلرَشّ
وراءلام وأوقع تحالف الددوان يف مأزٍق تارييي وإنسااني ربما أعاع 
التحاوالت السياساية يف املنطقاة إىل النقطاة التي ال تريدلاا أمريكا 
وأخندتهاا ولام تكان تتوقدها؛ ألن مساار األحداث يف الوطان الدربي 
ساتبدأ باالنقالب عىل امليطط األمريكي عند تلك النقطة التي رسمها 

اليمنيون .
رغم استمرار النظا  السدوعي _ املتورط بجرائمه يف حل اإلنسانية 
والطفولاة _ ملادة عااٍ  يف تكارار محااوالت تركياع الشادل اليمني 
وإخضاعاه للهيمنة األمريكية إاّل أن الواقع اندكل عليهم بالهزيمة ، 
إذْ إن قصف الطريان بوحشية والغطاءات الجوية املراخقة للمرتزقة لم 
تكن ساوى رساٍب يحسبه اليونة حقيقًة ، ولم يكن للطلدات الجوية 
اليومياة للطائارات أّي خادوى بل لجماتهام الجوية خسادت ذُّلهم 
وكشافْت وخه إخرامهم يف حل األرض واإلنسان ، وعندما نتحدث عن 
انتصاار اليمان إنما ذلك انطاالٌق من وقوف الشادل اليمني يف قضية 
واحدة مقدساة متمثلة يف مجابهة الددوان والدخاع عن كرامة الشدل 
وسياعة الوطن، وانتصارنا أيضاً تحقل بإخشال امليططات اليارخية 

التى سدت إىل تدمري اليمن .
ندم.. لقد اكتشاف الدالم خاصة الغربي منه أن آل سادوع لم ولن 
يساتطيدوا أن يحققوا أية مكاسال يف اليمن سوى تضليالت وتزييف 
إعالمي ُميٍز ونرش التنظيمات اإلرلابية يف املناطل الجنوبية لليمن، و 
كسل املزيد من تنفيذ خرائم قتل وإباعة للمواطنني واملدنيني واألبرياء 
تدرب عان انهزامات قوى الرش والددوان وكذلك انهزا  آل سادوع عىل 
األرض إذ يسيطر أبطال الجيش واللجان الشدبية عىل نجران وخيزان 

وعسري ، خهذا لو كّل ما تحقل خالل عاٍ  بأكمله من الددوان .
لقاد صمتت منظماات املجتمع الدويل ومنظمات حقوق اإلنساان 
طيلاة الدا  ولي عاىل ألبة االنتظار ألي إنجاٍز قد يحققه آل سادوع 
وتحالفهام الصهيوأمريكي لكن لم يكن ثمة خدوى مما اضطرت تلك 
املنظمات إىل املطالبة بحظر بيع األسالحة من النظا  السادوعي لكي 
تحتفظ بماء وخهها املساتنزف يف مساتنقدات الصمت املدخوع ثمنه 

ولكي ال تفقد ثقتها أما  الشدوب الدربية .
األلام مان ذلك أن منظماة األمم املتحادة التي لم تقاو  بمهامها 
ولم تتحارك إال بقليل من القلل وقدت لي األخارى يف املأزق خأعركت 
أنه لم يدد بيدلا ساوى توخيه النظا  السادوعي نحو املطالبة بوقف 
إطالق النار ، وإخراء مفاوضات حقيقية تنتهي باليروج قبل أن تجد 

نفسها منظمة إرلابية تتبع آل سدوع خاصة يف نظر الدرب .
ألن تحالف الددوان ومرتزقته متيقنون أن الطرف اليمني بجيشاه 
ولجانه الشادبية سايلتز  بإيقاف إطالق النار عون الحاخة إىل لجان 
مراقبة خقد لرعوا إىل اخرتاق اتفاقية إيقاف إطالق النار مدتقدين أن 
الجيش واللجان الشادبية سايكونون يف غفلٍة ، ليحاول الددوان بذلك 
االخارتاق وتكثيف الزحوخات يف عدة خبهات أن يساتغلوا خرتة إيقاف 
الحرب لدّلهم أن يحققوا ما لم يستطيدوا تحقيقه من قبل ؛ لكن أنَّى 
لهم ذلك ماعا  يف املياعين رخاٌل يمنيون أحرار مجالدون يف سبيل الله 

ويف سبيل الدخاع عن الوطن وكرامة شدبه .
لا نحن عىل مشارف موعد املفاوضات التي ستُدقد وتتم إخراءاتها 
يف الكويات ، والزال تحالاف الدادوان الحاقد يساري بنفال منواله يف 
اليروقات والزالت طائرات الددوان تشان ناار قصفها عىل اليمن مع 
أن نجاح املفاوضات مدلل بدرخة أساسية بوقف إطالق النار من أخل 
توخري األخواء املالءمة لتحقيل نجااح املفاوضات، وقد بلغت األحزاب 
واملكونات السياساية كاخاة منظمة األمم املتحادة بيروقات تحالف 
الدادوان وطالبت كل املكونات اليمنية من األمم املتحدة بإلزا  النظا  
السدوعي وتحالفاته وأعواته بوقف إطالق النار ووقف الددوان ملا لذلك 
من رضورة لبدء املفاوضات ونجاحها، خلو كان لناك خدية لدى األمم 
املتحدة يف إخراج اليمن من كارثة إنساانية محدقة خإنها ستسارع يف 
املطالباة من مجلل األمن بإصدار قرار بفارض عقوبات عىل النظا  

السدوعي يف حال استمراره يف خرق الهدنة.
، وأماا بالنسابة للواخباات التاي عاىل األمام املتحادة بيصوص 
التحقيل يف خرائم تحالف الددوان السادوعي يف حل اإلنساان اليمني 
ورخع ملفات ملحكمة الجنايات الدولية خهذا األمر يدترب من أساسيات 

عملها ومهامها سواء يف خرتة املفاوضات أو يف غريلا .
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 متابعات فلسطينية

العرب.. سيوفهم من خشب، إاّل على أنفسهم!
مروة أبو محمد*

ملن لام يحفظ وملن لام يقرأ ومن لم يسامع!.. 
الدناوان مأخوذ مان رائدة الشااعر الكبري الراحل 
نازار قباناي »السامفونية الجنوبياة اليامساة« 
والتاي كتبهاا بحال املقاوماة االساالمية يف لبنان 
)حازب الله( يف سانة 2عع1 أي قبال التحرير )25 

أيار 2000( بثمانية سنني.
يقول نزار يف مطلدها:

»سميتَك الجنوب
يا البساً عباءَة الحسني

وشمَل كربالء
يا شجَر الورِع الذي يحرتُف الفداء

يا ثورَة األرِض التقت بثورِة السماء
يا خسداً يطلُع من ترابِه

قمٌح وأنبياء«.
ال أعري مااذا كان سايقول واي يشء سايكتل 
نازار لو أنه شاهد 25 أيار 2000 ولاو يرى خنوع 
ويرتكاون  الجناوب  أرض  مان  يفاّرون  الدادو 
مرتزقتهام مان خيش لحاد ليالقاوا مصريلم مع 
املقاومة.. وكيف ان نساء البلدات املحررة وختياتها 
ينثارن الوروع واالرز عاىل رؤوس مواكل املحررين 
من أبطال املقاومة.. الوطن عزيز واملحتل واليائن 

لارب وذليل.
وعن أي يشء كان سيتحدث ولو يرى الصموع 
االساطوري يف حرب تموز 2006 )الوعد الصاعق( 
ولاو يرى يف الوقت ذاته غادر االعراب باملقاومني، 
ثام مداارك املقاوماة الفلساطينية يف غازة ماع 
ان  وكياف  ل201  ا   2008 الصهيوناي  االحتاالل 
من وقف بجانبها واسادفها لم الل السامفونية 

الجنوبية خقط..
وكيف كان سايدلل نزار عاىل الهجو  األعرابي 
البادوي التكفاريي عاىل حاوارض الدارب ورماز 
شاموخهم يف الدراق وساوريا وعىل ضفاف عخلة 

والفارات وبرعى.. خاصة عمشال التاي تدبل كا« 
ليلكاتهاا« يف ذاكرة كل الشادراء واالحارار الدرب 
وكل الفاريان مان انظمتهم الرخدياة ومدن امللح 

وممالك الرمل..
رغام اناه وقبال رحيلاه يف 30 نيساان/ ابريل 
8عع1، كتال قصيدة كانت آخر مشاواره يف كتابة 
الشادر وانتقااء الكلمات التي أخاعلاا وتقد  بها 
عاىل الكثاري مان أقرانه.. قصيادة سامالا »متى 

يدخنون الدرب!«، يقول خيها:
ً »أنا من خمسني عاما

أراقُل حاَل الدرب
ولم يرعدون، وال يمطرون..

ولم يدخلون الحروب، وال ييرخون..
وال  علاكاً،  البالغاة  خلاوع  يدلكاون  ولام 

يهضمون..«.
لينتهي إىَِل لذا البيت:

»رأيُت الدروبَة مدروضًة يف مزاع االثاث القديم.. 
ولكنني

ما رأيت الدرب!«
أخال، خالذيان يتصادرون املشاهد الياو  لام 
االعراب الذين سمالم نزار تسامحا »عرباً« والذين 

وصفهم يف قصيدته الشهرية »بلقيل«:
»قبائل قتلت قبائل.. وعناكل سحقت عناكل«
الرماال  مملكاة  مان  القاعماون  لاؤالء 
وضواحيهاا، متصحارون يف الدارض والجولر، يف 
الشاكل واملحتاوى، يف االطار واملضماون، قلوبهم 
ساوعاء تكشاف عنها اخدالهم مهماا تيفّوا خلف 
»عشاعيش« بيضاء مصنوعة من الحرير ومدخوعة 

ببالين النفط املنهوب..
لاو كانت مشاكلة الدرب قبل نصاف قرن لي 
االساتبداع والتيلاف والهزيماة أَْو عاد  تساجيل 
انتصاار اماا  الدادو )الصهيوني( خأن املشاكلة 
الدربياة اليو  أصبحت أَْكثَر تدقيداً.. أصبح أساوء 
اناواع املساتبدين وأَْكثَرلم رخدياة وتيلفاً يصدر 

الديمقراطية إىَِل البلدان االخرى عون خجل!

أصباح وليااً لألمار يتبداه خيش مان الوعاظ 
والكهنة يطبلون له بفتاوى اختناب البدع والتكفري 
لكل من يدارض مذلبهام املتيلف الذي يدترب من 
خرخوا من بطنها ونشاأوا يف رحمهاا مجرع وعاء 

وضلع مكسور وسفيه البد له من قيّم!
وخيش آخر من الطبالني »الليرباليني« وأشاباه 
املثقفاني مان املرتزقاة، يمجدون مشاايخ النفط 
ويحثاون عاىل عبوعياة ملاوك وأماراء ومشاايخ 
»االساتيراء« الذين ينثرون خوق رؤوساهم عرالم 
ورياالت النفط املنهوب من خيوب الفقراء الدرب.
املشاكلة اليو  لاي ان لذه االنظماة االعرابية 
وخهت قطدانها املتوحشاة والتي استقدمتها من 
مجاليال االرض وخمدتها من شاذاذ األخاق نحو 
حوارض الدرب وشموخ تأرييهم، بدد ان ارضدتها 
الحقاد واللاؤ  والكرالياة مان الثادي الولاباي 

وبطريقة رضاع الكبري!
املشكلة ليسات يف الهزيمة أما  الددو الغاصل 
لفلساطني، بال يف تحاول لذا الدادو الغاصال إىَِل 
حليف وصديل للمنهزمني واملنبطحني، ضد االبطال 
املقاومني وعىل حساب ارض الدرب وكرامة الدرب 

وعين الدرب وعرض ختيات الدرب!
املشاكلة عندما لياص االعراب لناا »الدروبة« 
امللياون والطارب..  بالدقاال والكوخياة وشااعر 
متناساني ان الدرباي كان يلبال الدماماة وقاعة 
الدارب يف الدارص الحديث كانوا غريباني عنها خال 
عمار امليتار وال سادد زغلول وال سالطان باشاا 
االطرش وال الحاج امني الحسايني وقبله عزالدين 
القساا  وال خماال عبدالناارص وال بان بلاة و... 
كانوا عرب الكوخية والدقال.. بل كانوا عرب القيم 

واملباعئ التحررية!
املشاكلة ان سامر الهند التي تغناى بها وقبلها 
عنرتة وغريه من خرسان الدرب والتي كانت ترُشع 
يف مواخهاة االعاداء، تحولات الياو  إىَِل ساكاكني 
وخناخار يطدن الدرب بدضهم بها.. واىل أسالحة 
امريكياة الصناع بياد الكولومبيني ليحصادوا بها 

ارواح أصل الدرب من قبائل اليمن التي يدوع تأريخ 
بدضها إىَِل عهد مملكة سبأ.

تصوروا كولومبياً اسامه خوسييه أَْو خرنناندز 
أَْو أمريكياً أسامه ساتيفن أَْو عونالد أَْو شيشاانيا 
أخريقياا  أَْو  أَْو شادبانويوف  اسامه رمزانووياج 
يصدل عىل تلفظ اسمه! يذبح أبناء حمرَي ومذحج 

وكندة وَلمدان باسم الدروبة!
تصوروا تقتل نساء حاشد وبنات بكيل بدعوى 
مواخهاة التمدع »الفاريس« خيماا التمدع الفاريس 
عااش يف اليمان 600 سانة قبال االساال  وكانت 

قريش تزوره يف رحلة شتائها كل عا !
مشاكلة الدارب، ان كثارياً مان مفكريهام ال 
يفكارون وأن كثارياً مان حكامهام ال يحكماون 
)ينفذون اوامر اساياعلم يف واشانطن( وان كثرياً 

من خقهائهم ال يفقهون..
مشاكلة الدرب، انهام ومنذ ان ماألت بطونهم 
أماوال الساحت النفطاي.. أضحت سايوخهم من 
خشال ويف الحال ال يكفون عن الَرَخز.. ال يقاتلون 
خقط يقتتلون وان قاتلاوا كانت الهزيمة أخضل ما 

يحصدون!
تركوا سايوخهم وتمنطقاوا باليناخر ليذبحوا 
بها بدضهم، مع شايوع سانة السالف الصالح يف 
الذباح كماا خاء عىل لساان شايخ االساال  وابن 
اتباعهماا..  مان  الدعااة  واملشاايخ  عبدالولااب 
خأضحات حروبهم عىل الدمالاة واثبات الجدارة يف 

استيراء وقمع الدباع!
لال رأيتام عربيااً يقرأ يف حاخلاة أَْو طائارة أَْو 
قطاار، قارنولم بمن يف الباارات واملاللي ونواعي 
القماار ومن يلدباون الورق والدوميناو و.. أَْو مع 
املتسامرين اماا  برامج الطارب والتسالية!.. كم 
صفحة يف السانة يقرأ الدربي، بدض االحصائيات 

تقول نصف صفحة!!
لال سامدتم بدالام ذرة أَْو طال أَْو ترشيح أَْو 
صيدلاة أَْو ميرتع سادوعي أَْو كويتاي أَْو إَماَراتي 
أَْو قطاري... إلاخ، علوناي علياه باللاه عليكام؟! 

لكنهم خميدا متبحرين يف الشادر النبطي وحفظ 
أغاني محمد عبده وعبدالله الرويشاد ونبيل شديل 
وحساني الجسامي.. وصيد الضباب وسباقات ا  
رقباة ويف التها  الحلويات حيث تدترب لذه البلدان 
األَْكثَر سمنة واصابة بالسكري بني الدول الدربية!
الدارب الياو  مجارع مساتهلكني، يساتيرج 
كل  ويساتورعون  االحاوال  أحسان  يف  خاماتهام 
شائ، مان االبارة الصينية حتاى طائارة البوينغ 
األمريكياة.. حتاى األ  يف بدض بلدانهام أصبحت 
خلبينية أَْو تايالندية، والحارس ورخل األمن أضحى 

رسيالنكياً أَْو بنغالعشياً أَْو كولومبياً!
لل رأيتم سايارة عربية أَْو عراخاة أَْو مكيفاً أَْو 
براعاً أَْو مصباحاً صنع بأيدي سادوعية أَْو إَماَراتية 
أَْو قطرياة، واذا كان لنااك يشء خفاي حاوارض 
الدارب التي يقو  االعاراب بتدمريلاا اليو .. ندم 
اذا كان لنااك يشء خفاي مرص والدراق وساوريا 
والجزائار، لاذه التاي يساتهدخها االعاراب ومن 
مدهم الياو  ليمرروا براحة البال بضائع اعمامهم 
إىَِل  االرعن  املحتلاني لفلساطني ويرسبونهاا عارب 
االساواق الدربية؛ ألن اليالف عىل اإلرث ال يفساد 
يف الوّع قضية، كما يقاول حمار اإلَماَرات يف نهيقه 

عرب تويرت.
وكما بدأت بنزار سأختم به:

» لم أَر االّ قصائد تلحل رخل اليليفة، من أخل 
خفنة رز.. وخمسني عرلم

خيا للدجل!
ولم أر االّ قبائل ليسات تفرق بني لحم النساء.. 

وبني الرطل
خيا للدجل!

ولام أر إالّ خرائد تيلاع أثوابهاا الداخلية، ألي 
رئيل من الغيل يأتي..

وأي عقيد عىل خثة الشدل يمي!«.

 * موقع العالم اإلخباري

العدو ُيقّرر هدم 11 منزالً ومسجدًا شرق القدس املحتلة 
أصادرت ما تسامى »محكمة صلاح« الددو، 
اإلثنني، قرارات بهد  11 منزاًل ومساجٍد يف تجّمع 

»خبل البابا« رشقي القدس املحتلة. 
وأخاعت مصاعر مقدساية باأن محكمة الددو 
أصادرت قارارات بهاد  11 منزالً تداوع لدائلتي 
»مزارعة« و«خهالني«، إىَِل خانل مساجد »عباعة 
بان الصامات« حياث تبلاغ املسااحة اإلخمالية 
للمنازل نحو 880 مرتًا مربًدا، وتأوي لذه املنازل 
أَْكثَار من 50 خرًعا، وتبلغ مسااحة املساجد نحو 

150 مرتًا مربًدا. 
يذكر أن ما تسامى با »اإلعارة املدنية« برخقة 
قاوة لالحتاالل ساّلمت 12 أماًرا بوقاف البناء يف 

تجّمع خبل البابا يف خرباير املايض.
++++++

»الجهااع« تباارك عملياة القادس البطولية: 
رسالة تأكيد عىل استمرار االنتفاضة 

باركت »حركة الجهاع اإلساالمي يف خلسطني« 
خدائاي  نفذلاا  التاي  املحتلاة  القادس  عملياة 

خلسطيني بتفجري قنبلة يف حاخلة صهيونية. 
واعترب الناطل باسام الحركة عاووع شهاب يف 
ترصيح صحفي، مسااء اإلثناني، »الدملية بأنها 
رساالة تأكيد عىل اساتمرار االنتفاضة«، وأشاار 
إىَِل أن »الدملية تدلل عاىل حيوية املقاومة كييار 

متجذر يف الدقل والوخدان الفلسطيني«. 
أصيباوا،  صهيونيااً  مساتوطناً   20 وكان 

اثناان منهم بجاراح خطرية يف عملياة تفجريية 
اساتهدخت حاخلاة تابداة لرشكة »إيجاد« غرب 

القادس املحتلاة، ياو  االثناني، نفذلاا شااب 
خلسطيني.

االحتالل يختطف طالبة ويعتقل عددًا من الفلسطينيني بينهم قيادي بحماس 
عالمت قوة من خياش االحتالل خجر االثنني، 
منازل القيااعي يف حركاة حماس الشايخ مازن 
النتشاة )2ل عامااً(، يف اليليال خناوب الضفاة 

املحتلة.
وختشت قوات االحتالل منزل النتشة الكائن يف 
شارع السال  بالقرب من مسجد األنصار باملدينة 
وعبثات بمحتوياته وأرعبت ذوياه، قبل أن تدمل 

عىل تكبيله وتنقله إىَِل خهة مجهولة.
وقالات الدكتاورة خاطماة الرشباتاي زوخاة 
الشايخ النتشاة »خوخئنا بالسايارات الدسكرية 
الصهيونياة تمأل الشاارع أماا  مدخال الدمارة 
التي يوخد خيها منزلنا، وكان ذلك سااعات الفجر 
األوىل. أعركات أن الجياش يساتهدف منزلنا ألنها 

ليست األوىل«.
وبيّنات الرشباتاي أن الجياش اقتحام املنزل 
»وحجزناا خميدا يف غرخة واحادة وعاث يف املنزل 
خساعا وصاعر الهواتف النقالة والالبتوب، ومن ثم 
اقتاعوا أبا حذيفة كداعتهم وخرخوا من املنزل«.

وتابدت: »زوخي أبو حذيفة اعتقل عدة مرات، 
وأمىض يف ساجون االحتالل نحو 12 عاماً، أغلبها 

يف االعتقال اإلعاري«.
وأضاخات إن »أبو حذيفة مان كثرة اعتقاالته 
اإلعارية حصل عىل لقل عميد األرسى اإلعاريني يف 

مرحلة من املراحل«.
وكان األساري املحارر النتشاة قاد شاارك يف 
إرضاب املدتقلاني اإلعارياني وأرضب عن الطدا  

63 يوماً رغم مرضه الشديد يف األمداء.
كما اعتقلت قوات االحتالل عزات النتشة )0ل 
عامااً( من اليليل ولو شاقيل الشاهيد شاهاب 
النتشاة، كما اعتقلت محمد نشاأت حمامرة من 
بيت لحم، ومجادي الربغوثي من را  الله واعتقل 

مساء األحد عىل حاخز عطارة.
كما اعتقلت قوات االحتالل خجر االثنني الشاب 
أساامة نواف نجم من بلادة قبالن خنوب نابلل، 
بدد مدالمة منزله خجر اليو . وقال شاهوع عيان 
إن عادة عوريات اقتحمت البلدة، وحارصت منزل 
الشااب نجم ثم اقتحمتاه، واعتقلته بدد تفتيش 

املنزل.
وعالمت قاوات االحتالل منزل األساري املحرر 
مناذر الجدبة وختشاته قبال اعتقالاه، علما بأن 
الجدباة أخارج عناه قبل عادة أشاهر وأمىض يف 

سجون االحتالل نحو عرش سنوات.
َوبالياداع اختطفات قوات الدادو الصهيوني 
الطالباة الجامدياة ناور اإلساال  عروياش، بدد 
تفجري باب منزلها واقتحامه وتيريل محتوياته 
يف بلدة عير أبو مشدل غرب را  الله، خجر الثالثاء. 

حكٌم صهيوني بالسجن 9 أشهر على 
الشيخ رائد صالح

قررت ما تسامى با«املحكمة الدليا اإلرسائيلية«، مسااء االثنني، الحكم بالسجن الفديل ع 
أشهر عىل رئيل الحركة اإلسالمية يف الداخل الفلسطيني املحتل عا  8لع1 الشيخ رائد صالح. 
وبحسال اإلذاعة الدربية، خإن املحكمة خفضت شاهرين من املحكومية التي كانت مقررة 

11 شهراً. 
يُذَكُر أن املحكمة املركزية الصهيونية يف القدس املحتلة يف وقت ساابل حكمت عىل الشايخ 

صالح بالسجن ملدة 11 شهًرا، يف قضية »واعي الجوز«.

مقتل جندي صهيوني بإطالق نار 
قرب حدود غزة 

ًقِتل خندي صهيوني، مساء اإلثنني، خراء إطالق نار عىل الحدوع مع قطاع غزة. 
وذكار موقع »ل0ل0« الدربي، أن إطالق نار عاىل كيبوتل حوليت قرب الحدوع رشق رخح 

أعى إىَِل مقتل خندي لناك. 
وأشار املوقع إىَِل أن التحقيقات خارية ملدرخة مصدر إطالق النار.
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صحيفة »إسرائيلية«: سلـمـان والسيسي أقــرُب لنا من أوباما! 

بعد اإعادة تريان و�سنافري لل�سعودية 

الخرطوم تخاطب القاهرة: حاليب وشالتني سودانية 

»حظر ماآذن امل�ساجد والنقاب اأولوياتنا«.. 

حزب أملاني مناهض لالجئني: أسلمة أملانيا تمثل خطرًا 

  - متابعات
نارشت صحيفاُة “يرسائيال لياو ” تقرياراً لهاا حول 
القضايا واألزمات املتددعة يف منطقة الرشق األوساط وباقي 
عول الدالم ومدى تأثري تلك القضايا عىل موضوع خلساطني، 
واععات برتاخاع القضياة الفلساطينية يف ضاوء االلتما  

الداملي بأزمات أخرى.
وأضاخت الصحيفة يف تقريرلا أن »زبيغنيو بريجنسكي«، 
مستشاار األمن القوماي األمريكي يف عهاد الرئيل »خيمي 
كارتار« قاال خاالل األزمة باني الوالياات املتحادة والدراق 
تحات قياعة صادا  إن الطريال إىَِل بغداع يمر عارب تل أبيل، 
ولذا يدناي أنه إذا تم الدثور عىل أي حل ملوضوع خلساطني 

ستنتهي األزمات باملنطقة.
ويف عاا  2010، أعارب عيفياد برتايوس، رئيال القياعة 
الدسكرية األمريكية يف الرشق األوسط، أما  لجنة اليدمات 
املسالحة يف مجلل الشايوخ األمريكاي أن »الدناف« الدائر 
بني »إرسائيل« وبداض خريانها يرض باملصالاح األمريكية، 
مماا يدني أنه يمكن أن يدرض لليطار القوات األمريكية يف 

املنطقة.
وأوضحات “يرسائيال لياو ” أن الرئيل بااراك أوباما 
رصح يف وقت ساابل أن أكرب أزمات املنطقة تتمثل يف الحرب 
الجارية بسوريا واندالع بركان الجماعات املسلحة يف خميع 

أنحاء الرشق األوسط وشمال أخريقيا.
وانتقلات الصحيفاة اإلرسائيلياة لرصاد مواقاف الدول 
الدربياة مماا أسامته »الارصاع الفلساطيني اإلرسائييل«، 
موضحاة أن الحلفااء التقليديني ألمرياكا يف الدالم الدربي، 
يقولاون ماا يهمناا لاو ليال »إرسائيال« والارصاع ماع 

الفلساطينيني، لكان ما أسامته ليمناة إياران يف املنطقة، 
مدتاربة أن لاذا املوقاف أقارب لا«إرسائيال« مان أمرياكا 

ورئيسها باراك أوباما.
وأكدت الصحيفاة أن الدول الدربية التي تربطها عالقات 
قوية مع الكيان اإلرسائييل، خاصة مرص والسادوعية تتدزز 
عالقاتهماا خالل األيا  الجارية، حياث تنازلت مرص مؤخرا 
عان خزيرتاي تاريان وصناخاري للمملكاة، مؤكادة أن لذه 

الدالقاات تصل يف صالاح الكيان بدد ذلك، كماا أعلن وزير 
الحرب اإلرسائييل موشيه يدلون أن الرياض ملتزمة بجميع 
االلتزاماات الاوارعة يف اتفااق »الساال « اإلرسائييل املرصي 
بشاأن حرية املالحة يف خليج الدقبة، كما أن اململكة الدربية 
السدوعية تلتز  تداقدياً لا«إرسائيل« يف لذه القضية، سواء 
عىل املساتوى الفرعي أَْو من حيث احتمال توسايع الدالقات 

السياسية بني الكيان اإلرسائييل والدالم الدربي. 

  - متابعات
كان واضحااً أن إعااعة مارص خزيرتاي 
تاريان وصناخاري إىَِل اململكاة السادوعية لن 
يُمااارَّ بدون رعات خدال وتفاعالت مرصية 
عاخلية، ومرصية عربية. ويفتح الباب أما  
مطالبات بإعاعة أَْو استداعة مناطل متنازع 
عليهاا مع بدض الدول التي تتشاارك مدها 
الحدوع. كالساوعان التاي تطالل بمنطقتي 
حاليل والشاالتني، وليبيا التاي تضم واحة 

»خغباوب« وكياان الدادو الاذي يحتال أ  
الررشاش )مدينة إيالت(، وععوات لتساوية 

الحدوع البحرية مع اليونان وقربص. 
وقد سارعت وزارة اليارخية السوعانية 
حاليال  حاول  للتفااوض  مارص  بدعاوة 
والشاالتني املتناازع عليها باني البلدين منذ 
عقوع، ولفتت إىَِل امكانية اللجوء إىَِل التحكيم 

الدويل.
رعت القالارة عاىل الدعاوة الساوعانية 
مسااء األحد 17 أبريال 2016، برخض طلل 
اليرطاو  التفااوض املبارش.. وقاال أحمد 

أباو زياد، املتحادث باسام وزارة اليارخية 
»حاليال  إن  مقتضال  بياان  يف  املرصياة، 
وشاالتني أرايض مرصية، وتيضع للسياعة 
املرصية، وليل لدى مرص تدليل إضايف عىل 

بيان اليارخية السوعانية«. 
ويف وقت ساابل األحد، قالات اليارخية 
نرشتاه  صحفاي  بياان  يف  الساوعانية، 
وكالاة األنباء الرسامية الساوعانية: »ظلت 
وزارة اليارخياة تتاباع االتفااق بني مرص 
والسادوعية لدوعة خزيرتي تريان وصناخري 
للمملكة الدربية السدوعية وذلك قبل وأثناء 

وبداد االتفااق، إذ أن االتفااق املارب  يدني 
الساوعان لصلته بمنطقتي حاليل وشالتني 
السوعانيتني، وما يجاورلما من شواطئ«. 
وتقصاد الحكوماة الساوعانية بذلك أن 
إقارار القالرة، يف وقت ساابل من الشاهر 
خزيرتاي  يف  الريااض  بأحقياة  الجااري، 
»تاريان« و«صناخاري«، عناد مدخال خليج 
الدقبة، شامال رشقي مرص، خااء يف إطار 
اتفاق أوساع إلعاعة ترسيم الحدوع البحرية 
املرصية السادوعية، والتي تمر يف خزء منها 

بشواطئ منطقة »حاليل وشالتني«.

  - متابعات

تتساع يف بدض الدول األوروبية عائرة 
الدداء لإلسال ، بالتزامن مع ازعياع أعداع 
الدعاوات إلعاعة  املهاخريان، وتتصاعاد 
ترحيلهم إىَِل الدول التي قدموا منها، ولذا 
الطروحات الدنرصية وخدت لها صدى يف 
الحمالت االنتيابية الربملانية والرئاساية 
كماا لو الحال ماع املرشاح الجمهوري 

للرئاسة األمريكية عونالد ترامل. 
ويف لاذا الساياق ارتفع صاوت حزب 

»البديل من أخال أملانيا« املناخل املحتمل 
لحزب املستشاارة األملانياة أنجيال مريكل 
إن  بالقاول  املسايحي«  »الديمقراطاي 
اإلساال  ال يتواخل مع الدساتور األملاني، 
وتوعاد بالضغاط مان أخل حظار مآذن 
املسااخد والنقاب يف مؤتمره املقرر عقده 

بدد أسبوعني. 
وكان »حازب البديل من أخال أملانيا« 
املسايحي«  الديمقراطي  »الحازب  لاز  
الاذي تتزعماه مستشاارة أملانياا انجيال 
3 انتياباات محلياة الشاهر  ماريكل يف 
املاايض، مساتفيداً مان القلال الشادبي 
بشاأن كيفياة تدامال أملانياا ماع تدخل 
املهاخريان الذيان وصل أَْكثَار من مليون 

منهم الدا  املايض. 
مان خهتها، بيرتيكل خون ساتورك، 
نائباة زعيام الحازب« قالات لصحيفاة 
»خرانكفورتار الغمايناه زونتاا غتسااي 
تونغ« األحد 17/ل إن »اإلسال  يف حد ذاته 
خكار سايايس ال يتواخل مع الدساتور«. 
وأضاخت »نحان نؤيد حظر املآذن وحظر 

املؤذنني وحظر النقاب«. 
وطالل املحاخظون مان حزب مريكل 
كذلك بحظر النقاب قائلني، إن الزي الذي 
ترتديه بدض املسالمات ال يتدني ارتداؤه 
يف األماكان الداماة. لكنهم لام يقولوا إن 
اإلسال  غري متواخل مع الدستور األملاني.

وكالة روسية: لـ»إسرائيل« دور متقدم 
يف الصراع بني أرمينيا وأذربيجيان 

  - وكاالت
لفتت وكالة »سابوتنيك« الروساية إىَِل أن بدد عقوع مان الرصاع األذري- 
األرمناي، عىل أحقية الساياعة عىل منطقاة »ناغورنو- كارابااخ«، وانفجار 
الوضاع بني أرمينيا وأذربيجياان مجدعاً، لوحظ عور متقاد  لا«إرسائيل« يف 

الرصاع. 
وأشاارت إىَِل اناه »كان مان امللفت تدليال وزير اليارخياة »اإلرسائيلية« 
األسابل أخيغادور ليربمان يف بداياة الحرب، الاذي اتهم أرمينيا بدور سالبي 
أعى إىَِل املداارك األخارية ماع أذربيجيان، عاىل الرغم من انه باات واضحاً أن 
أذربيجيان لي من شانت الهجو  بهدف استداعة خمهورية ناغورنو كارابخ 

التي تدعي أنها خزء من أرايض أذربيجيان«. 
أشاار ليربمان بحسال الوكالة إىَِل ان »أذربيجيان اععات انها انترصت يف 
املدركة بددما اساتداعت مواقع اسارتاتيجية عىل التالل املرشخاة، أما الدعم 
»اإلرسائيايل« ألذربيجيان خقد كان واضحاً ليل خقط باملواقف التي شادعت 
عاىل ان أذربيجيان لي الدولة الصديقة الوحيادة لا«إرسائيل« من بني الدول 

االسالمية، ويجل ععمها«. 
ومان املدلاو  ان باكاو يف أذربيجياان تزوع »إرسائيال« باا 0ل باملئة من 
اساتهالكها للنفط، وقد ععا املسؤولون »اإلرسائيليون« أرمينيا إىَِل االستفاعة 
مان التجربة باني »إرسائيل« والفلساطينيني وذلك بياوض مفاوضات وخل 
مبادأ »األرض مقابال الساال «، اي بتنازل أرمينياا عن »ناغورناو كاراباخ« 
مقابل الساال ، طاملا أثبتت أذربيجيان تفوقها الدسكري يف لذه الحرب، وخل 

املسؤولني »اإلرسائيليني«.

اليونيسكو تطيح بـ»جبل الهيكل« 
املزعوم وتثبت املسجد االقصى 

  - متابعات
رّحبات الحكومة الفلساطينية الثالثاء، بقارار لجنة الرباماج والدالقات 
اليارخياة يف منظماة األمم املتحادة للرتبية والدلاو  والثقاخة )يونساكو(، 
باساتمرار اساتيدا  مصطلح »املساجد األقاى« يف رشق القادس ورخض 

املصطلحات اإلرسائيلية.
وبحسال »رأي اليو «، قاال الناطل باسام الحكومة يوساف املحموع يف 
بيان صحفي: إن اليونساكو رخضت بهذا القرار »استيدا  مصطلح االحتالل 
اإلرسائييل التزويري )خبل الهيكل(، واالساتمرار باساتيدا  املسمى الدربي 

اإلسالمي الحقيقي والطبيدي املسجد األقى«.
واعترب املحموع، أن قرار املنظمة الدولية بأغلبية 33 عولة »يدل عىل اقتناع 
الدالام بحملاة التزييف والتزويار اإلرسائيلية، التي تساتهدف الرتاث الدربي 

وأقدس مقدسات املسلمني واملسيحيني يف القدس«.
وقاال: إن »محااوالت االحتالل عرب عرشات السانني يف لاذا اإلطار أثبتت 
بطالنهاا، ألنها قائمة عاىل التزوير والتضليل ومحاوالت طمل تراث راساخ 

باعرتاف كبار علماء اآلثار يف الدالم«.
وحث املحموع، اليونسكو عىل »التحرك الداخل لوقف االنتهاكات اليطرية 
بحال القدس، خاصاة اقتحامات املساجد األقاى ومحاوالت خارض واقع 

احتاليل مزيّف«.
ويف الساياق، رحبت حركة »ختح« بقارار اليونساكو، واعتربته »تكريل 

ملكانة املسجد األقى كجزء من أرايض عولة خلسطني املحتلة«.
وععت ختح يف بيان للناطل باسمها يف أوروبا خمال نزال، كاخة املستويات 
الدبلوماساية اعتماع األساماء الحقيقياة للمواقع التأرييياة والدينية، كما 
ورعت يف قرار اليونساكو والتوقف عن اساتيدا  املصطلحات »االستدمارية 

التي تدسها )إرسائيل( يف اإلعال «.
واعترب نزال، أن »مسالمة وسائل اإلعال  يف تناقل املصطلحات اإلرسائيلية 
مثال )خبال الهياكل( لإلشاارة إىَِل املساجد األقاى، تدد مساالمة خطرية 
ومرخوضاة بتزيياف الحقائل التأرييية والارتاث الثقايف الداملي كما تشاكل 

استفزازاً ملاليني املسلمني«.

اأكد اأن عدن الآن اأ�سواأ مدينة باليمن على ال�سعيد الأمني 
مجتهد: اإلَمارَات ستعود ِإىَل اليمن 

بإسناد أمريكي!! 
  - متابعات

كشاف املغرُِّع الشهري »مجتهد« أن عولة اإلَماَرات، أبرَز حلفاء السدوعية يف 
الددوان عىل اليمن، قررت اليروج من »التحالف اليشابي« والدوعة إىَِل اليمن 

بمدونة أمريكية. 
وقاال »مجتهاد« يف تغريدة عىل حساابه عاىل »تويرت« إن طلاَل اإلَماَرات 
املشاركة بقوة عساكرية يف اليمن ضد القاعدة بمثابة قرار الدوعة إىَِل واخهة 
األحاداث ولكن تحت املظلة االمريكية، مشاريًا إىَِل أن ذلاك »يدّد خروًخا مؤعبًا 

من التحالف اليشبي«. 
ويف اشاارة إىَِل انقضاء الفرتة الزمنية التاي كان قد حدعلا محمد بن زايد 
ولي 100 يو  لتحقيل األمن يف عدن عون تحقيل اي تقد  يذكر، قال مجتهد 
»سّلميل عىل الا100 يو  لتحقيل األمن يف عدن، التي تكفل بها محمد بن زايد 

بدد تحرير عدن«. 
واضاف »مجتهد« أن عدن تدد حتى اآلن أسوأ مدينة يف اليمن عىل الصديد 

األمني.

واشنطن تحذر الرياض من زعزعة 
استقرار االقتصاد العاملي 

  - متابعات
حذرت الواليات املتحدة السدوعية من زعزعة استقرار النظا  املايل الداملي.
وقاال املتحدث باسام البيات األبيض خوش إيرنسات إن السادوعية تدي 
املصلحاة املشارتكة التاي تجمدها مع الوالياات املتحدة األمريكياة يف حماية 
النظا  املايل الداملي، محذراً من أنه ليل من مصلحة اململكة زعزعة استقرار 

لذا النظا .
وخااءت ترصيحات إيرنسات رعاً عىل تقرير بأن الريااض قد لدعت ببيع 
أصاول لهاا يف الواليات املتحادة تقدر بمئاات املليارات إذا ما أقار الكونغرس 
مرشوع قانون لنرش تقرير يكشاف ضلوع الرياض يف لجمات 11 من أيلول 

سبتمرب من عا  2001.

متهماً حزب اهلل باأنه 
»جماعة اإرهابية«..

»الربملان العربي« 
على خطى القمم 

»الخليجية« 
و»العربية« 

و»اإلسالمية« 
  - متابعات

عىل ُخَطاى القمام الساابقة: اليليجية 
والدربية واإلساالمية، قارر االتحاع الربملاني 
الدربي يف ختا  اختماعاته بالقالرة، اعتبار 
»حزب اللاه« اللبناناي »خماعاة ارلابية«، 
الادول  شاؤون  يف  إياران  تدخاالت  وأعان 
الدربية.. وأعلن ععمه ترشيح األسري مروان 

الربغوتي لنيل »خائزة نوبل للسال «. 
خقاد أعان الربملاُن الدرباي يف ختا  أعمال 
خلساته الرابدة التي عقادت األحد )17/ل( 
بمقار الجامداة الدربية بالقالارة، التدخل 
اليارخاي اإليراني املباارش وغري املبارش من 
حزب الله اللبناني يف شؤون الدول الدربية. 
وأكد الربملاان الدربي يف قراراته اليتامية 
رخضاه ألي تدخل أخنبي مان أية خهة يف أيٍّ 
مان الادول الدربية بماا يهدع ساالمة األمن 
القوماي الدربي، مدترباً »حزب الله« خماعة 

إرلابية. 
وقاال رئيال الربملاان الدرباي أحمد بن 
محماد الجاروان يف ترصياح لاه )االثنني(: 
»إن حازب الله لو حزب إرلاباي«، مضيفاً 
»أن الجامداة الدربياة أقّرت ذلاك وكثري من 
املواثيل الدولية ومنظمة التداون اإلساالمي 
نظراً لتدخالته السالبية يف شؤون الدديد من 

عول املنطقة«. 
وأضااف الجاروان: أن أعضااء الربملاان 
الدرباي ارتاأوا من خاالل بداض املدطيات 
القانونية التي اساتدرضها أعضااء الربملان 
خاالل خلساته الرابداة، اعتبار حازب الله 

خماعة إرلابية.



مؤشرات األفول 
السعودي 

كلمــــــة أخـــــيرة 

محمد المنصور 
 

سادوع  بناي  ذناوُب 
وخرائُمهام بحل اإلْسااَل  
واملسالمني عارب تأرييهم 
األساوع الاذي بلاغ ذروتَه 
عاىل  األمام  بُداْدَوانهام 
بهام،  ساتحيُل  اليمان، 
الياو   لاي  خالسادوعية 
غريلاا قبل الُدااْدَوان عىل 
اليمان، خلام تداد أحوالها 
وسياسااتها أمراً مسكوتاً 
عنه يف الصحاخة األمريكية 
باتات  التاي  والغربياة، 
الجرائم السادوعية يف اليمن، وععمها لإلْرَلاااب موضوعاً 

أثري لديها.
اإلعارة  وأروقاة  األمريكياة  الصحاخاة  تشاهده  وماا 
األمريكية من ساجال حول عور السادوعية يف لجمات 11 

سبتمرب يدعو للقلل عاخل أرسة بني سدوع وال شك. 
 كماا لم تداد عالقاتها بالبيت األبيض لاي تلك الدالقة 
التي تبني عليها السدوعية يف ظل حكم سلمان وولده آماالً 
عريضاة يف املي بمغامراتها يف ساورية واليمن واملنطقة 

اىل أبدد مدى ممكن.
أوباما الذي سايزور السادوعية ويرأس اختماع قمة ما 
ُساّمي بمجلل التداون اليليجي سابل َووّخه نقداً الذعاً 
للسادوعية وحروبها املذلبية، وأعلن تربَُّعه من مغامرات 

وحروبها كما لم يحدث من قبل. 
أوباماا ليال خورج باوش األب الذي شان الحرب عىل 
الداراق وخياش الدالام عاا  1عع1  عقل غازو الدراق 
للكويت بدخاع وتمويل سادوعي إرسائييل، وليال أوباما 
خاورج باوش االبان الذي غازا أخغانساتان والداراق عا  
2003 ، وأسقط النظا  الدراقي نزوالً عند رغبة السدوعية 

واللوبي الصهيوني.
بالتأكيد لان يتيىل أوباما عن مصالاح أمريكا، وال عن 
أطماعهاا وععمها للكيان الصهيوناي، لكنه ييتلف خقط 
يف الوساائل عن طريقة إعارة أسالخه للسياسة اليارخية، 

والدالقات مع الرياض.
وحينما ينصح الناطل باسم البيت األبيض أمل حكا  
السدوعية بدد  اللدل بالتوازن النقدي الداملي خإن اإلعارة 
األمريكياة التي اساتفاعة من حكا  السادوعية إىل أقى 
مادى طوال أكثَر من نصف قرن تدرك اليو  أن السادوعية 

باتت عبئاً عليها يجل التيلص منه. 
حروُب ومغامرات السدوعية يف اليمن وسورية والدراق 
وصلت إىل طريل مسادوع تقريباً، وإيْاااَران التي اتيذتها 
السدوعية عدواً وموضوعاً للتحشيد واالستنفار املذلبي يف 
املنطقة باتات اليو  وبدد التوقيع عاىل االتفاق النووي يف 

وضع أخضل بكثري مما كانت عليه قبل سنوات.
إلتازاز االقتصااع السادوعي بفدال اليفاض املتدمد 
ألسادار النفط واملغامرات والحروب السادوعية الداعشية 
اإلْرَلااابية يف اليمن واملنطقة، والفساع القائم يف منظومة 
الحكم السدوعي سيندكل سلباً عىل السدوعية وعورلا يف 
املنطقة إن لم يدجل بنهاية حقبة سلمان وولده املغامر.

 سياسية- شاملة
تصدر كل اثنني وخميل

نأمل أن تنجَح املس���اعي لوقف الع���دوان، وذلك 
ملصلحة اجلميع وهو املطلب لشعبنا، وإذا لم تنجح 

تلك املساعي فنحن نحن.
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  - خاص
لن يناى اليََمنيون خريماَة إلقاء القنبلاة الفراغية 
عاىل عّطان.. ويو  أمل األربداء 20 أبريل كانت الذكرى 
األوىل لهاذه الجريمة، حياث مر عاٌ  عاىل حدوثها يف ما 

الُداْدَوان األَمريكي السدوعي لم يتوقف.
الوخُع يف ذلك اليو  ساكن ُكلَّ البيوت.. ومستشفيات 
صندااء أعلنت حالة الطاوارئ يف ذلك الياو .. الدالم لم 
يحرك سااكناً.. إنهاا القنبلة الفراغية يا إلهاي.. لم يتم 

إلقاء مثِلها يف صنداء خالل الُداْدَوان.
استشهد يف لذه الجريمة 86 مدنياً، حسل احصائية 
رسمية، لكن مراكز قانونية رصدت أن الددَع تجاوز 120 
مدنيااً، إَضاَخة إَلاى إَصابَة أَْكثَار من 300 مواطن بينهم 
نسااء وأَْطَفااال توّزعوا عاىل مستشافيات الداصمة، 
خيما اساتحال ترحيل الدرشات منهم للدالج يف اليارج؛ 
بسابل الحصار الاذي يفرضه الُداْدَوان السادوعي عىل 
املطاارات اليََمنية.. أضف إَلاى ذلك تدماري مئات املنازل 
وعارشات الارشكات التجارياة واملحالت وتدماري مئات 
السايارات وترشيد املئاات من األرس يف عملياة إخرامية 
عمقت الهزيمة لدى الُداْدَوان السدوعي وخضحت مآربَه 
السوعاء رغم الوخع اإلنَْسااني الذي َحلَّ بالشدل اليََمني 
الدظيام الصابر الذي يجّساد أروع البطاوالت النضالية 
يف الحفااظ عاىل اساتقالله وحريتاه ورخضاه للتبدية 
اليارخية بكل أشكالها ويقد  يف مقابل الحصول عليها 

حياته ومقدراته.
مستشافياُت صنداء كان ينقُصها الكثريُ من األعوية 
وينقُصهاا كذلاك األوكساجني نتيجة انددا  املشاتقات 
P النطفياة، إَضاَخاًة إَلاى عد  تشاغيل أخهازة التدقيم

بسبل انددا  الديزل والكهرباء.

ومحاولٌة من الُداْدَوان السادوعي األَمريكي إساكات 
صاوت الحال الراخاض ألياة تبدياة عاىل شادل اليََمن 
خدال الُدااْدَوان السادوعي ضمن ألداخاه القبيحة قتل 
اإلْعاااَلمياني حني أقاد  عىل قصاف قناة اليََمان اليو  
بصاروخ مبارش نتج عنه استشاهاُع الزميل اإلْعاااَلمي 

آخريان مان  ل1   وإَصابَاة   راخاع شمساان  محماد 
اإلْعاااَلمياني يف القناة ليفجع الوساط اإلْعاااَلمي بهذه 
الجريمة البشادة التي تدكال حقد النظا  السادوعي 
عاىل أَبْنَااء اليََمان الذيان يحاولون التحرر مان تبديته 

وحلفائها األَمريكيني والصهاينة.
يف خريماة خج عطان اساتهدف الُداْدَوان السادوعي 
األَمريكاي اإلنَْساااَن َواالقتصااَع يف وقات واحاد، حيث 
توقفت عرشاُت الرشكات واملحالت التجارية واملنظمات 
التنموياة عن الدمل بسابل تدمري محتوياتهاا وإَصابَة 
موظفيهاا، كماا خارست الارشكات أَيْاضااً عارشات 
السايارات أثناء االنفجار بسابل تواخد موظفيها، مما 
تدرضت سايارتهم إَلاى الدمار، وتدرضت أحد الرشكات 

الياصة باألُخرة إَلاى تدمري أَْكثَار من 50 سايارة أخرة 
كانت متوقفًة يف مدرض بالُقرب من خج عطان وانتهت 

بالكامل.
 ويف تقرير أخرته الصحيفة نّفذه الزميل محيي الدين 
األصبحاي بدد أيا  مان وقوع الجريمة أخااع األصبحي 
عان تدمرِي ما يقارب 00ل منزل تم اساتهداُخها من قبل 
الُداْدَوان السدوعي الغاشم عىل منطقة خّج عطان، كما 
بلغت املنازل املدمرة بشاكل شبه كامل 180 منزالً، خيما 
بقية املنازل كان مستوى اليراب خزئياً ومتوسطاً، وكل 

لذه املنازل تحتاج بالرضورة إَلاى إعاعة ترميم.
وبلاغ عدع النازحني من منطقة خج عطان %80 من 

إخمايل املنازل املستهدخة. 

عـــاٌم على فاجعة عطان.. جريمٌة عصية على النسيان!


