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أول مولود مشّوه بفعل قنبلة عطان الفراغية

قسم الحروق بمستشفى الثورة بالحديدة يكشُف عن مصابني 
بحروق كيميائية جراء العدوان اأَلمريكي السعودي على املحافظة

  -  صنعاء:
اُف يوماً بدد آخر تبدااُت خريمة عطان عىل  تتكشَّ
املواطنني من ساكان حي عطان، حياث أكدت تقاريُر 
أن وخاوَع إصابات كبرية يف صفوف سااكني املنطقة، 

ومنها حالة طفل مولوع مشوه إحدى تلك التبدات.
وماا أن َمرَّ عاٌ  عىل إلقاء قنبلاة عطان وخريمتها 
بحال اإلنَْسااانية حتى تكشافت تبداتها عاىل أرُسة 
نازحاة بمديرياة بناي الحاارث، كانات األُ ُّ حامالً يف 
الشاهر الا3 لتنجل طفالً مصاباً بتشولات يف الدموع 

الفقري.
ويذكار والد الطفل أن األطباَء أّكدوا استنشااق األ  

لغازات سامة أّعت لتشوه َخْلقي يف لذا الطفل.
ويتحدث املواطنون عن بشااعة خريمة خج عطان 
وعن املأسااة واملداناة وتبدات القنبلة املساتيَدمة يف 
الجريماة التي أعت للقتل والتدماري واليراب واملداناة 

يتوقدونها ألعوا  وأخيال.
وتبقاى لاذه الحالاة وغريلاا مساؤوليَة الجميع 
ملسااعدتها والوقوف مدها لتفريج الهم عنها وإعاعة 
البسمة عىل وخوه سلبها الددوان السدوعي األَمريكي 

خرحة املولوع الجديد.

  -  الحديدة:

كشافت تقاريُر طبيٌة من محاخظة 
الحديدة عن استيدا  الددوان األَمريكي 
السدوعي لألسلحة الكيميائية املحّرمة 
يف قصفه لألحيااء الساكنية واملناطل 

الدامة.
وقالت التقاريار إن التحاليل الطبية 

أظهارت أن مان ضمان الذيان أصيبوا 
باساتهداف الددوان الغاشام أشياص 
ولاي  كيميائياة  بحروقاات  أصيباوا 

حروق عميقة.
 وبحسال الدكتاور عااعل قطقاط 
رئيل قسم الحروق بمستشفى الثورة 
يف الحديادة خاإن لاذه الحاروق تؤعي 
إىل تحلال الياليا ولناك عادٌع من لذه 

الحاالت يف قسم الحروق.

األطبااَء  أن  إىل  قطقاط  وأشاار   
قاد اضطاروا إىل بارت بداض األعضااء 
أخسااع  يف  الحاروق  بهاذه  املصاباة 
الجرحى املترضرين بشاكل بالغ تالخيا 

ملضاعفاتها عىل باقي الجسم.
وكانات تقاريار طبية ساابقة من 
محاخظة الحديدة قد كشفت عن وخوع 
حااالت تشاولات خلقياة يف املوالياد 
نتيجاة اساتيدا  الدادوان األَمريكاي 

السادوعي ألسلحة محّرمة تؤثر بشكل 
مبارش عاىل األخنَّة يف بطاون األمهات 

وتلحل التشولات اليلية باملواليد.
 وكشاف الدكتاوُر محماد َعبداللاه 
عمران، امليتصُّ يف مساتوصف السال  
بالحديدة عن حدوث حالة والعة خديدة 
بطفل مشاوه وصلت إىل قسام النساء 
والوالعة يف مستوصف السال  يف مديرية 

باخل.

املمثل املقيم لأُلَمــم املتحدة: 
استهداُف املدارس واملستشفيات ومنها 

مستشفى حيدان أعماٌل غري إْنَسـانية
  -  صعدة:

عارّب املمثاُل املقيُم لألَُمااام املتحدة باليمان، خيمي ماخو 
لدرياك، عان اساتهجانه ملا شاالده مان عمار وخاراٍب طال 

مداَرس ومستشفياِت محاخظة صددة.
وقاال ماخولدريك أثنااء زيارته التفقدية لصدادة الثالثاء 
املايض: إن استهداف املدارس واملستشفيات ومنها مستشفى 

حيدان أعمال غري إنَْساانية وندين مرتكبيها.
ويف زيارتاه امليدانياة التي راخقاه خيها عايل املتميز رئيل 
املكتال التنفياذي يف املحاخظاة، تفقاد حجام األرضار التاي 
لحقت بميتلاف البُنى التحتية منها محطاة الكهرباء واملياه 
ورشكة مدصار الداملة بطريل حيدان الجمدة طريل املنزالة 
املالحياظ حرض وعدع مان املناازل واملحاالت التجارية التي 

عمرلا الددوان يف سياق استهداخه للحياة الدامة.
كماا تام االطاالع عاىل حجام االرضار والدمار الاذي طال 
املنشاآت التدليمياة ومجمع الحرية الرتباوي الذي كان يضم 
أَْكثَاار من ألف طالل ومدرساة أروى للبنات التي كانت تضم 
ثالثمائة طالبه عمرلا الددوان تدمرياً كلياً، ما أعى إىل شلل تا  

للدملية التدليمية بمدينة حيدان بشكل كيل.
َوقد اطلع املسائول األَُماامي عىل بداض الدياعات املتنقلة 
التابداة ألحاد منظماات األَُماام املتحادة يف منطقاة املهاذر 
بمديرية ساحار والتي تقد  خدماٍت طبيًة وعالخية للنازحني 
واملترضرين من الحرب الدبثية التي شانها الددوان السدوعي 

األَمريكي.
ولاذه الزيارة لاي الزيارة الثانياة للممثل املقيام باليمن 
لالطاالع عىل حجام املداناة واملأسااة التاي خّلفهاا الددوان 
السادوعي األَمريكي عىل اليمن عامة وصددة ومديرية حيدان 
خاصاة، ولتتضح الصاورة للدالم بمدى الحارب الدبثية التي 

طالت املدنيني واإلنَْساان ومقدراته. 

قناة امل�سرية ُتظهر ف�سيحًة جديدًة لإعالم العدو:
»العربية« تعرض مقاطع فيديو لغارات 

على صعدة وتّدعي أنها يف حضرموت

  -  خاص:
كشافت قناة املسرية، مسااء أمل األول، عن تضليل خديد 
إلعال  الدادوان األَمريكاي السادوعي وتحديداً قنااة الدربية 

املمّولة من النظا  السدوعي.
وعرضات القنااُة مشاالَد لغاارات خوياة نّفذلاا طريان 
الدادوان قبل أشاهر يف محاخظاة صددة، لكن إعاال  الدربية 
اععاى أنها للغارات األخرية لتحالاف الددوان عىل مدينة املكال 

بمحاخظة حرضموت.
وكانت قناة الدربية قد زعمت أن تحالف الددوان قد اقتحم 
أوكار القاعادة يف املكال وقتلت منهم 00ل شايص إال أن قناة 
املسارية أثبتات عاربَ مصاعرلا وأعلتهاا أنه لم يحدث ساوى 
اشاتباكات وأن عنارص القاعدة كانت قد انسحبت قبل عخول 

قوات الغزو.

رئيُس اللجنة الثورية يطالب دول العدوان بإعادة أمواِل مؤسسة 
االتصاالت اليمنية كإثبات لُحسن نيتها تجاه السالم 

  -  صنعاء:
أكد رئيُل اللجنة الثورية الدليا محمد عيل الحوثي، 
أمال األربداء، عىل ألميّة أن تقاد  عول الجوار التي 
ساالمت يف الدادوان وأعارتاه مباارشًة عاىل اليمان 
ُحْساَن نوايالا تجاه الساال  الذي تريد أن يتحقَل لها 
ولليمن بإعاعة األموال الياصة بمؤسسات االتصاالت 

اليمنية. 
وأضااف الحوثي أن عاىل عول الددوان “الساماح 
بوصول األموال الياصة بمؤسسة االتصاالت اليمنية 

التي تجاوزت 270 مليون عوالر، يف اساتهداف واضح 
لهذه املؤسساة عون وخوع أي مربر، ورضورة أن تداع 
أماوال الشادل اليمني ومؤسسااته يف ساياق إثبات 

حسن النوايا وتحقيل السال  املنشوع«.
خااء ذلك يف كلماة ألقالاا رئيل اللجناة الثورية 
الدليا خالل اختتاح ووضع حجر األسااس، يو  أمل، 
يف مديناة التكنولوخيا واملدلوماات بصنداء لددع من 
مشااريع االتصااالت وتقنياة املدلوماات واليدمات 

الربيدية التي تشمل كاخة محاخظات الجمهورية.
ونقلات وكالاة األنبااء اليمنياة “سابأ” أن رئيَل 
اللجناة الثورياة الدليا وضاع حجر األسااس للدديد 

من مشااريع تحديث وتطوير البُنى التحتية ليدمات 
االتصااالت وتقنياة املدلوماات وتوسايع اليدماات 
الربيدياة، يف عماو  محاخظاات الجمهورياة بتكلفة 
تسادة ملياارات ول96 ملياوَن رياال، منهاا تسادة 
مليارات ول91 مليونااً و979 ألفاً يف قطاع االتصاالت 
وتقنياة املدلوماات و53 مليوناً و362 ألفااً يف قطاع 

الربيد.
وساتمكن اليدماة الجديدة التاي يدخلُهاا الربيد 
اليمني ضمن خدماته لدمالئه من اإلخاعة من شبكات 
املحاخظاات  ُكّل  يف  املوخاوعة  اآليل  الاراف  خدماة 

ومزايالا عرب بطاقة رصاف الربيد اليمني.
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  -  صنعاء:
إلتقى رئيُل املجلل السايايس ألنصار 
اللاه األساتاذ صالاح الصماع ياو  اإلثنني 
بوخٍد من مكون الحراك الجنوبي املشاارك 
يف الحوار الوطني واملوقع عىل اتفاق السلم 

والرشاكة برئاسة اللواء خالد باراس.
ويف اللقااء تام مناقشاُة الوضاع الدا  
يف البلاد يف ظال املساتجدات والتطاورات 

امليدانية.
وتطرق اللقاء إىَل املشااورات الجارية يف 
الكويت برعاية األَُماام املتحدة واملسااعي 

املبذولاة لرخاع املدانااة عن شادبنا خراء 
الددوان الغاشم والذي يدخل شهره الثاني 

للدا  الثاني عىل التوايل.
التدااون  أوخاه  اللقااء  بحاث  كماا 
والتنسايل باني مكاون الحاراك الجنوبي 
املشاارك يف مؤتمار الحاوار واملوقاع عىل 

اتفاق السلم والرشاكة.
اللقااء األساتاذ حازا  األساد  حارض 
واألساتاذ خضال أبوطالال عان املجلال 
السيايس ألنصار الله واألستاذ غالل مطلل 
واألستاذ سديد باكحيل عن مكون الحراك 

الجنوبي املشارك يف مؤتمر الحوار.

رئيس املجلس السياسي ألنصار اهلل صالح الصماد يلتقي مكّون الحراك الجنوبي 
ملناقشة الوضع العام يف البلد

صحيفة »رأي اليوم«: السعوديون غاضبون من األردن لعدم إرساله قواٍت بريًة للحرب يف الَيَمن
  -  خاص:
صدى املسرية- متابدات

عرضات صحيفة »رأي الياو « التي يرأُس 
تحريرَلاا َعبدالبااري عطاوان يف اختتاحياة 
عدِعلا ليو  أمل األربداء، االساتياَء املتباعَل 
بني األرعن والسدوعية خالل األشهر املاضية، 
وصوالً إىَل استبداع األرعن من القمة اليليجية 
التي ُععي إليها ملك املغرب وقبلها اساتبداعه 
من أُخل مرشوع الجرس السدوعي املري.

وقالت الصحيفة إنه ليل من عاعة الدالل 
السادوعي امللاك سالمان بان َعبدالدزياز أن 
ييُرَج الساتقبال الدالل األرعني امللك َعبدالله 
الثاني، أَْو حتى بدض القاعة الدرب واألخانل، 
يف مطاار الريااض أثنااء زياراتاه املتدادعة، 
الرسامية أَْو املفاخئة، إىَل اململكة السادوعية، 

ولذلاك توقف الكثاري من املراقباني عند كرس 
لذا التقليد يو  الثالثااء املايض، أثناء وصول 
امللك َعبدالله إىَل الداصمة السادوعية يف زيارة 
مفاخئاة، حيث كان امللك سالمان وعدع كبري 

من األمراء الكبار يف استقباله.
وأوضحات الصحيفاة أنه يف السادوعية ال 
ماكان للدفوياة يف االساتقباالت، أَْو األماور 
محساوبة  خطاوة  خاكلُّ  الربوتوكولياة، 
بدناياة خائقاة، وكل تحارك أَْو لفتة يتضمن 
وطريقاة  الجساد”،  “لُغاة  حتاى  رساالة، 
الساال  واالحتضاان والتقبيال، تدترب مؤرشاً 
لحميمية الدالقاات أَْو بروعلا، ولذلك حرص 
الدالل السادوعي عىل عد  استقبال الرئيل 
مطاار  يف  أوباماا  بااراك  الزائار  االمريكاي 
الريااض، وأوكل لذه املهمة ألماراء أَْو وزراء 
يف الدولة، مثل وزيار اليارخية عاعل الجبري، 
يف تجالل متدمد، بينما حرص عىل اساتقبال 

ملوك وأمراء عول اليليج املشاركني يف القمة.
ولفتات الصحيفاة إىَل أن الدالال األرعني 
غااب عان الحفال اليتاماي ملنااورات رعاد 
الشامال قبال شاهرين، وحرضلاا يف الياو  
التايل، كما ُغيل عان حضور القمة اليليجية 
التاي اندقدت قبل أسابوعني يف الرياض، التي 
حرضلا امللاك املغربي محمد السااعس، ولم 
يدلم، أي امللك َعبداللاه، بأنباء “تنازل” مر 
عن خزيرتي “صناخري” و”تريان” للسادوعية 
إال عرب وساائل اإلعال ، واليشء نفُساه يقال 
عن الجرس الذي تدتز  السدوعية بناَءه خوق 
اليليج ويربطها مع مر، ولو الجرس الذي 
قد يدمار املنطقة الحارة يف الدقباة، وحركة 
النقال البحاري األرعناي ماع رش  الشايخ، 

وتجارة الرتانزيت املوازية لها.
وواصلات الصحيفاة بالقاول: »الداملاون 
ببواطن األمور يف األرعن قالوا إن أَْكثَر ما أزعج 

الدالل السدوعي من األرعن، لو عد  إرساله 
قوات خاصة وبرية للمشااركة يف الحرب عىل 
بالعنا عىل غارار ما خدل يف ليبياا، والبحرين، 
والصومال، ولكن أثبتت األيا  أن رؤية القياعة 
األرعنية كانت مصيبًة يف عد  التدخل، بالنظر 

إىَل وعورة اليََمن واستدصائه عىل الغزاة. 
وقالات الصحيفاة إن التريحاات التاي 
اعىل بهاا السايد َعبدالكريام الكباريتاي، أحد 
أبارز “علااة” األرعن يف نظار الكثريين وقال 
خيها إن عول اليليج، والسادوعية بالذات، قد 
ال تجادع منحتَهاا املالية )خمساة مليارات( 
لألرعن، املقرر انتهاء مدتها )خمل سانوات( 
ماع نهاياة لاذا الداا ؛ بسابل انشاغالها 
بأولوياتهاا املحلياة، ولبوط أسادار النفط، 
ولذلاك خاإن “الرشياك التجاري لاألرعن لما 
الدراق وساورية”، وأضاف “شائنا أ  أبينا.. 
إيران باتت عىل حدوعناا”، عاعياً إىَل “رضورة 

ولاي  الجديادة”،  املدطياات  ماع  التدامال 
تريحااٌت خرسلاا البداض بأنهاا تحذيار 

مبطن للسدوعية وعول اليليج.
وتارى الصحيفة أن زياارًة الدالل األرعني 
للرياض تظال عىل عرخة كبرية مان األلميّة 
يف توقيتها، خالرياض التي تريد تزعم الداملني 
االسالمي والدربي يف مواخهة إيران، وتيوض 
حروبا يف اليََمن وساورية، تحتااج إىَل األرعن، 
واألخاري الذي يداني من أزماة مالية طاحنة، 
وعيون خارخية تجااوزت حاخز الا35 مليار 
بأَْكثَار  الحالياة  ميزانيتاه  يف  وعجاز  عوالر، 
مان ملياار ونصاف امللياار عوالر، بحاخة إىَل 
السادوعية أيضاً، مشرية إىَل أن املقدمات التي 
رأينالا يف مطار الرياض، واالستقبال الحاخل 
للدالل األرعني، تشري إىَل ان النتائج قد تكون 
إيجابياة ومرضياة، ويظال الساؤال لو: كم 

حجم لذا الرضا وقيمته مالياً؟

 معارك طاحنة بني قبيلة عبيدة ومليشيا هاشم األحمر 
تخّلف 11 قتياًل وأسر قائد عمليات املليشيا وآخرين 

  -  متابعات:
لقاي 11 مسالحاً مصاِرَعهام يف مداارَك ضارياٍة 
اندلدت يو  الثالثاء 26 أبريل بني مسلحني من قبيلتي 
عبيدة واألرشاف من خهة، ومليشايا مسالحٍة مواليٍة 
لدبِدرباه منصاور لااعي، يقوعلا لاشام األحمر يف 

منطقة الرمسة رشقي مدينة مأرب.
مصااعُر محلياٌة أوضحات أن املداارك اندلدت بني 
الجانباني بداد نصل رخاال القبائال كمائاَن لحملٍة 

عساكريٍة متجهٍة ملناطال قبيلة آل سادد )أحد أخرع 
قبيلة عبيدة(؛ الساتداعة شااحنة نفاط تتبع قياعي 

بحزب اإلصالح.
مضيفًة أن املدارَك أسافرت عان مرع ثالثٍة من 
القوات املوالية لهاعي وثمانيٍة من رخال القبائل الذين 
تمّكنوا من عحر الحملة الدسكرية بدد تدمرِي عدع من 
اآلليات الدساكرية واغتناا  عبابتني وعدع من عربات 
نقال الجنوع، خضالً عن أرسلم قرابة 20 خندياً، خيما 
قصفت مليشايا األحمار منازل املواطناني بصواريخ 

الكاتيوشا وقذائف املدخدية.

وأشاارت املصااعر إىَل أن طائراٍت مروحياًة تابدًة 
لتحالف الددوان األمريكي السدوعي يف سماء املنطقة 
وسط حالة توتٍر متصاٍعد نتيجة استمرار الجانبني يف 

التحشيد للمدركة التالية.
وبحسِل مدلوماٍت أورعتها مصاعُر محليٌة مطلدٌة 
أن الشاداعي ولاشام األحمر وّخها حملًة عساكريًة 
ثانياًة إىَل مناطال املواخهاات، تضام عادعاً كبرياً من 
املقاتلني واآلليات الدساكرية امليتلفاة؛ لالنتقا  من 
قبيلاة عبيدة؛ والساتداعة مقاتليهام األرسى، بينهم 

قائد عمليات اللواء الذي يقوعه لاشم األحمر.

مصرُع العشرات من مرتزقة 
العدوان يف منطقة هيالن بمأرب

  -  خاص:
أّكادت مصاعُر ميدانيٌة مرَع عدٍع من مرتزقة الددوان األمريكي 
السادوعي وخرح الدرشات يو  أمٍل األربدااء 27 أبريل، أثناء كرس 
الجيش واللجان الشادبية، محاوالتهم الزحف باتجاه منطقة ليالن 

يف محاخظة مأرب.
وأضاخات املصاعُر أن يقظاة أبطال الجيش واللجان الشادبية يف 
كاخاة الجبهات تدتارب الدامل األلم يف إخشاال أية محاولاٍة ملرتزقة 

الددوان التقد  يف أية خبهة مهما بلغت عدة املرتزقة وعديدلم. 
الجديُر بالذكر أن مرتزقة الددوان األمريكي السادوعي، يواصلون 
سلسلة خروقاتهم إلعالن وقف إطالق النار ولم يلتزموا به منذ اليو  

األول لإلعالن عن الهدنة يف الحاعي عرش من شهر أبريل الجاري.

قتلى وجرحى للمرتزقة يف 
منطقة ثعبات وحسنات 

شرقي مدينة تعز
  -  خاص:

أخااعت مصاعُر ميدانيٌة عن مواخهااٍت عنيفٍة اندلدت يو  اإلثنني 
الفائات 25 ابريال، يف منطقاة ثدبات وحسانات بني قاوات الجيش 

واللجان الشدبية من خهة، وعصابات املرتزقة من خهة ثانية.
وأوضحت املصاعر أن مسالحي املرتزقة يف اساتمرارلم ملسلسال 
اليروقاات لوقف إطالق النار واالتفاق الذي تم توقيُده لتبيت الهدنة 
عاىل كاخة محاور القتال عاخل املدينة، حاولوا التقد  باتجاه األحياء 
واملناطل الياضدة لسايطرة الجيش واللجان الشادبية، مضيفًة أن 
الدارشات منهم ساقطوا ما بني رصياٍع وخريح أثنااء قيا  الجيش 

واللجان بالتصدي لتلك املحاوالت.
وأشاارت املصااعر إىَل أن محااوالت التقدُّ  التي قاا  بها املرتزقة 
خرت تحت غطاء خوي لطائرات تحالف الددوان لتدزيز تقدمها عىل 

األرض.

عصابات املرتزقة يقتحمون مستشفى 
املظّفر يف تعز وإدارة املستشفى تعّلق 

العمل حتى تتم محاسبة املجرمني
  -  خاص:

أقدمات عصابااُت امُلرتزقة، مسااء الثالثااء 26 ابريل، عىل اقتحا  مستشافى 
املظفر لألمومة والطفولة بمديرية املظفر يف مدينة تدز القديمة.

مصااعُر محلياٌة أوضحت أن عصاباات املرتزقة قاماوا باالعتداء عاىل األطباء، 
وتهشايم زخاخات النواخذ، إضاخًة إىَل إغالقهم للبوابة الرئيساة للمستشفى وطرع 

ألايل املرىض.
مان خهتهم أعلن كاخُة كواعر املستشافى إرضاباً شاامالً وإيقااف الدمل كلياً 

عاخل كاخة األقسا  حتى تتم محاسبة الفاعلني، حسل قولهم.
وتشاهد أحياء مدينة تداز الياضدة لسايطرة الدصاباات اإلخرامية ومرتزقة 
الدادوان، عمليات ساطٍو واعتداءاٍت متكاررٍة عىل كاخة مؤسساات القطاع الدا  
واليااص ومناازل املواطنني ومحالهام التجارية، ونهل كاخة محتوياتها، وساَط 
حالة من السايط والغضل الشادبي يف أوسااط ساكان تلك املناطل الذين ضاقوا 
خات اإلخرامية، مناشادين أبطاَل الجيش واللجان الشدبية رسعَة  ذرعاً بتلك الترُّ

تيليصهم من َصَلِف وإخرا  لذه الجماعات والدصابات. 

إستشهاد اثنني من فرق نزع األلغام بانفجار 
قنابل عنقودية يف محافظة حجة

  -  خاص:
استشاهد اثنااِن من خرق نازع األلغا  وُخارح ثالاٌث، يو  الثالثااء املايض، 

بانفجار قنابل عنقوعية يف مديرية حريان بمحاخظة حجة الحدوعية.
وذكر مراسُل “املسارية نت” بمحاخظة حجة أنه استشهد اثنان وُخرح ثالٌث 
مان الفرق الفنية التابدة للربنامج الوطني للحد من األلغا  وميلفات الحروب، 
خالل إزالة القنابل الدنقوعية التي خّلفها الددوان يف مديرية حريان باملحاخظة.
ورصح مصادر يف الفارق الفنياة يف الا9 من الشاهر الحايل أن الفارَق الفنية 
باملحاخظة تمكنت من خمع ماا يقارب 700 قنبلة عنقوعية من النوع الدائري، 
و350 قنبلاة من القنابل االساتطوانية، وكذلك خمع الفياوزات التابدة للقنابل 

والتي يتم عن طريقها عملية التفجري.
وقالات منظمة “ليومن رايتل ووتش” يف ل1 من خرباير املايض إن التحالف 
بقياعة السادوعية يساتمرُّ يف اساتيدا  القنابل الدنقوعية الوارعة من الواليات 

املتحدة واملحظورة عولياً يف اليََمن، رغم أعلة عىل خسائر يف صفوف املدنيني.
الجديار بالذكر أنه استشاهد عدع من املواطنني أغلبهام أطفال خراء انفجار 
الذخائار الدنقوعية التي خّلفهاا الددوان يف عدع من املحاخظاات اليََمنية، حيث 
ألقت السادوعية مئااِت القنابال الدنقوعية عاىل ميتلف املحاخظاات وبالذات 

الحدوعية منها.
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  - إبراهيم السراجي:
أرخأ وخاُد القوى الوطنية لقاًء منفرعاً 
باملبداوث الدويل ولد الشايخ يف الجلساة 
الصباحية األوىل ليو  أمل األربداء؛ وذلك 
لتدارس مساتجدات وقف إطالق النار يف 

ظل استمرار اليرْوقات.
مساتمرٌّ  الدادوان  طارياَن  أن  يُذكار 
بالتحليال ونّفذ يو  أمال غارة خوية يف 

منطقة موزع بمحاخظة تدز.
وأخااع مصادٌر يف وخد القاوى الوطنية 
أن الغاارَة الجوياَة التي نّفذلاا الددواُن 
يف ماوزع بمحاخظاة تداز ال مدناى لها 
والدملياة  املفاوضاات  اساتهداف  غاري 

السياسية.
وكان من املزمع عنَد الدارشة والنصف 
صباح أمل أن تُدقَد يف قِر بيان األمريي 
خلساٌة خديدٌة تضمُّ وخد القوى الوطنية 

منفرعاً مع مبدوث االمم املتحدة.
وقاد  الوخاد الوطناي يف املفاوضاات 
اليمنياة يف الكويات يو  أمال  األربداء 
إىل  اللهجاة  شاديدة  احتجااج  رساالة 
املبداوث األمماي إساماعيل ولد الشايخ 
خراء اساتمرار غاارات طاريان الددوان 

السدوعي األمريكي عىل اليمن .
وأوضاح مصدر يف وخد القوى الوطنية 
أن الوخاد قاد  احتجاخا إىل ولد الشايخ 
بيصوص اساتمرار الغارات السادوعية 

األمريكية عىل اليمن. 
وأضااف املصادر أن الوخاد عارب عان 
اساتيائه الشاديد نتيجاة ذلك يف خلساة 
املفاوضاات الصباحياة مطالبااً مبدوث 
األمام املتحادة بالدمال عاىل تنفياذ من 
أعلنت عنه األمم املتحدة من لدنة وإلزا  
تحالف الدادوان ومرتزقته وقف الغارات 
مواقاع  عاىل  والزحوخاات  والهجماات 

الجيش واللجان الشدبية. 
واعتارب املصادر أن اساتمرار الغارات 
واليروقاات لوقف إطالق الناار من قبل 
تحالاف الدادوان ومرتزقتاه لدخه األول 

واألخري لو إخشال املفاوت
الراباع  املفاوضاات  أياا   وخاالَل 
الوطنياة  القاوى  خاضات  واليامال 
مدركًة سياسايًة تفوقوا خيهاا بامتياز، 
وإذا كانات املفاوضات لام تتقد  باتجاه 
طرح القضية السياساية خاإن اإليجابية 
خيهاا أن ذلك كان بسابل تمساك القوى 
الوطنياة بوقاف إطاالق النار كأسااس 
النطاالق املفاوضاات السياساية، ولنا 
أخرز الثباات الوطني عدة محطات لامة 

تُحَسل للوخد الوطني.

• الوفد الوطني يقنع سفراء 
الدول الخمس واالتحاد األوروبي

يف الياو  الرابع مان املفاوضاات يو  
االثنني انتهات الجلساة األوىل يف الكويت 
عون أن تحقال تقدمااً ملموسااً، خقاد 
حااول وخد مرتزقة الرياض أن يقفَز عىل 
موضوع تثبيت وقف إطالق النار ملناقشة 

قضايا خانبية يُفرتض أنها ساتجد الحل 
تلقائياا إذَا تام التوصاُل إىَل حل سايايس 
شامل، خوخُد املرتزقة طالل يف الجلستني 
بارضورة ما وصفه بإخراءات بناء الثقة 
خيما يتدلل بإطالق »شاقيل الفار لاعي 
ووزير الدخاع الساابل«، ولاو ما اعتربه 
الوخاد الوطناي محاولاًة لحرف مساار 
املفاوضات التي يجل أن تنطلل من وقف 

إطالق النار. 
وعقاد الوخد الوطني عادة اختماعات 
ماراثونياة ساواء يف املفاوضات املبارشة 
أو باللقاءات ماع املبدوث األممي انتقاالً 
لالختماع بسافراء الدول عائمة الدضوية 
بمجلل األمن، ويف ُكّل تلك اللقاءات حمل 
الوخد الوطني قضياة تثبيت وقف إطالق 
النار كأسااس ال يمكاُن تجااُوُزه إىَل ما 
بدده بإرصار عخع السافراء للقائهم خلم 
يجدوا بُاداً من االعرتاف بساالمة وخوب 

وقف القتال.
يف ذلك اللقاء تحدث خدع السفراء ععم 
عولهم للمشاورات التي تجري يف الكويت 
من أخل تحقيل السال  يف اليمن باعتباره 
اليياار الوحياد املتااح أماا  األَْطااَراف 
يف الكويات. واعرتف السافراء بأسابقية 
أنصاار اللاه واملؤتمار يف الدعاوة لوقف 
الحرب منذ أول يو  الندالعها، مشاريين 
إىَل اناه يجاُل عاىل خمياع األَْطاااَراف، 
نياة  بُحسان  املشااورات  يف  االنياراط 
إىَل  وتقديام التناازالت املمكناة وصاوالً 
حلول تحقل األمن واالساتقرار وتحقيل 
املشااركة لكاخاة األَْطاااَراف يف صياغة 

مستقبل اليمن.
وأكاد السافراء ععمهم لوقاف إطالق 
الناار وكل اليطاوات التاي من شاأنها 
الدخع باملشااورات نحو األما ، مشدعين 
يف لاذا الصدع أن عىل خمياع األَْطااَراف 
ترشايد اليطاب اإلعالمي وعد  التصديد 
وتجنل االسااءة لألَْطااَراف األخرى من 
أخل خلل مناخات إيجابية للمشاورات.

منطقيُة تمساك الوخاد الوطني بوقف 
إطالق النار أخرب سفراء عول اليمل عىل 
االعرتاف بوخوب ذلك، ليؤكد الوخد مجدعاً 

ُعَلوَّ كدبه يف السياسة، كما أثبت الجيش 
واللجان علو كدبه يف امليدان بمقابل خشل 
عساكري للددوان وظهور وخاِد املرتزقة 
خاقديان للحيلة وغري قاعريان عىل إقناع 
الدالام بألمياة القضاياا الجانبية التي 
يطرحونها ولم يدرخون أن أطروحاتهم 
وخقدانهام للقارار لو ما أخشال خوالت 

املفاوضات السابقة يف سويرسا. 
أيضااً ألقاى منطال الوخاد الوطناي 
بِظاللاه عاىل تريحاات ولاد الشايخ 
الاذي أكد يف ذات اليو  أنه »ساوف تكثف 
الجهاوع لتثبيت وقاف األَْعَماال القتالية 
عىل أن تتابع املشاورات يف صباح الغد«.

واعارتف ولد الشايخ أن لنااك تبايناً 
كبارياً »يف وخهاات النظار إاّل أن إخمااع 
املشااركني عاىل إحاالل الساال  يجدال 

التوصل إىَل الحل ممكناً«.

• مجلس األمن: وقف إطالق النار أوالً 
بادا أن اختمااَع سافراء الادول عائمة 
الدضوياة يف مجلال األمان ماع الوخاد 
الوطناي أثمار كثارياً، خقد أعقباه بيان 
للقضاياا  ترتيبُاه  األمان خااء  ملجلال 
مطابقاً لطارح الوخد الوطناي إىَل عرخة 

كبرية. 
ومع ظهاور مالمح الُجُموع يف الكويت 
حرك مجلال األمن امليااه الراكدة ببيان 
الرتتيال  يف  تطابقاه  توضياح  يمكان 
واألوليات مع مطالال الوخد الوطني من 
خالل إباراز نقاط البياان بالرتتيل الذي 

حمله البيان ذاته بالشكل التايل:
- يرحال مجلال األمان ببادء الدمل 
بوقاف األَْعَماال القتالياة عاىل الصدياد 

الوطني.
- يحاث األَْطاااَراف عىل التقياد التا  
بوقف األَْعَمال القتالية وممارساة ضبط 

النفل يف الرع.
- يرحل املجلل بإنشاء لجنة التهدئة 
والتنسايل يف الكويات مان أخال تدزيز 
التقياد بوقاف األَْعَمال القتاايل يف خميع 

البالع.
 -يدعاو األَْطااَراف إىَل الدمل مع لجنة 

التهدئاة والتنسايل مان أخال الارع عىل 
أية تقاريار عن انتهاكات وقاف األَْعَمال 

القتالية.
لجمياع  ععوتاه  املجلال  يكارر   -
يف محاعثاات  االنياراط  إىَل  األَْطاااَراف 
الساال  بطريقاة مرناة وبنّااءة وبدون 

رشوط.
- يالحظ مجلل األمن ألمية التوصل 
إىَل اتفاق يف شاأن إطار املبااعئ واآلليات 
والدملياات املتدلقة بإبرا  اتفاق شاامل 

يُفيض إىَل وضع حد نهائي للنزاع. 
ويظهار خلياً أن مساألة وضاع إطار 
ومبااعئ الحاوار السايايس والتاي كان 
يطالال بها وخد املرتزقة قبل تثبيت وقف 
إطالق النار، لكنها خاءت يف بيان مجلل 
األمان كنقطاة تالياة للنقااط املتدلقاة 
بوقاف إطاالق الناار، ولو ماا طالل به 
الوخاد الوطناي منذ أول ياو  يف الكويت، 
وقبل ذلك منذ عخاول اتفاق وقف إطالق 
النار حياز التنفيذ، أما ماا طالل به وخد 
املرتزقاة، خاكان الياالف عاىل محاولة 
وضداه أولوياة تتجااوز تثبيات وقاف 
إطالق الناار، أما مجيئه بداد ذلك خليل 
لدى الوخد الوطني مشاكلة يف ذلك، ولي 
خطاوة تلقائياة لان تحتااج إىَل خدلهاا 

رشطاً كما يريد املرتزقة. 
خهوع الوخاد الوطني لي التي حركت 
السفراء والرعاة الدوليني ومجلل األمن 
لوضع حد إلشكالية وقف إطالق النار من 
خالل ما تام ولناك توصلات األَْطااَراف 
إىَل تواُخال بشاأن وقف األَْعَماال القتالية 
عاىل مساتوى كامال األرايض اليمنياة، 
ولاو انجاز آخر يُحسال للوخاد الوطني 

واعرتاف عويل بصوابية مطالبهم. 

• الوفد الوطني يلتقي أمري 
الكويت ووفد الرياض بال عمل!

أماا  ُكّل التحاركات السياساية لوخد 
ُكّل  عاىل  بالكويات  الوطنياة  القاوى 
املساتويات لام يتام اإلعاالُن عان تحرك 
إىَل  قاد   الاذي  الريااض  لوخاد  مماثال 

الداصماة الكويتياة بأخنادة سادوعية 
خدلتاه غاري قااعر عاىل مجااراة الوخد 
قدماوا  الريااض  خمرتزقاة  الوطناي، 
بمطالاَل خانبياة، وماا حادث يف تغاري 
خيهاا خاء نتيجة خهاوع عولية وامالءات 

سدوعية. 
خدول أَْعَمال الوخد الوطني يو  االثنني 
املاايض كان مزعحمااً ومثماراً وصبااح 
الثالثااء توخه الوخد للقااء أمري الكويت 
يف وقٍت بقي وخد الرياض كَمن انتقل من 

خناعقها إىَل خناعق الكويت ليل أكثر.
وقد استقبل أمريُ عولة الكويت الشيخ 
صباح األحمد الجابر الصباح وخد القوى 
عبدالساال   محماد  برئاساة  الوطنياة 

وعارف الزوكا.
 َوبحسال وكالاة األنبااء اليمنية أكد 
الشيخ صباح األحمد حرص عولة الكويت 
عىل إحالل الساال  يف اليمن واليروج من 
خولة املفاوضات الحالية بحلول سلمية، 
متمنيااً أن تثمار خهوع املشااورات حالً 

شامالً.
 كماا أكد حرَصه الشاديَد عاىل تثبيت 
وقاف إطالق النار، الختااً إىَل الجهوع التي 
تبذلهاا عولة الكويات من أخال ذلك بما 
يساهم يف إنجااح املفاوضاات، متمنيااً 

التقد  خيها خالل الجلسات القاعمة.

 مان خانبه أشاار محمد عبدالساال  
إىَل ألمياة عور عولاة الكويت الشاقيقة 
يف احاالل الساال ، مؤكداً موقاف القوى 
الوطنياة الثابت يف الدمال عىل إيجاع حل 

عاعل يف اليمن. 
ولنا أيضاً انتزع الوخد الوطني اعرتاَف 
أمري الدولة املساتضيفة بارضورة وقف 

إطالق النار.

• ولد الشيخ يعرتف بخروقات العدوان 
مسااء الثالثااء عقد املبداوث األممي 
إىَل اليمان اساماعيل ولد الشايخ مؤتمراً 
صحفيااً أكد خيه أنه قد آن األوان لتحكيم 
الدقل يف اليمن، مدترباً أن الحل لن يكون 
إاّل بإطاار سايايس شاامل قد يساتغرق 

وقتاً. 
وعرب ولد الشيخ عن ارتياحه ملا وصفه 
بالتقاد  يف مشااورات الساال  اليمنية. 
مشارياً إىَل أن الحال يف اليمان لن يحصل 
إال بإطار سايايس شاامل قد يأخذ بدض 
الوقت، وأنه لن يتم تحديد وقت محدع لها 
يف إشاارة لبيان مجلل األمن الذي طالل 

بيطة لثالثني يوماً.
واعرتف ولد الشايخ بحدوث خروقات 
لوقاف إطالق النار وقاال« أرشت إىَل تدز 
ألن خروقااً كبارية حصلات خيهاا كذلك 

حصل يف الجوف«.
وأبدى ولد الشايخ تفاؤالً كبرياً عندما 
قاال »لن نرخع إىَل اليمان إال بدد تحقيل 

السال «.

 الوفد الوطني يف الكويت يجرب املجتمع الدولي 
على ضرورة وقف إطالق النار

تشهُد مفاوضاُت الكويت تقدُّمًا إيجابيًا تمثََّل في اعتراف العالم بضرورة وقف إطالق النار، ويعد 
الفضُل في ذلك إَلى تمسك وفد القوى الوطنية بشرط وقف إطالق النار بشكل كامل بعد أن حاول 
العدوان انتزاَع تنازل في هذا اإلطار يتمثل في استمرار تحليق الطائرات ألغراض استطالعية، وهو 
ما قوبل برفض قاطع، ومع مرور األيام أدركت األمُم المتحدة وسفراء الدول دائمة العضوية في 

مجلس األمن ودول العدوان أن الوفَد الوطني جاء ليقدم تنازالت من أجل اليمن وليس لصالح العدوان. 
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حوار: محمد عبدالقدوس
أكد عضاُو الوخاد الوطني ملشااوراِت 
الكويت املهندُس حمازة الحوثي، ِحْرَص 
الوخاد الوطناي عاىل إنجاح املشااورات 

القائمة يف الكويت.
وقاال حمازة الحوثي يف حاوار أخرته 
مداه وكالاُة األنبااء اليمنياة )سابأ( يف 
الكويات »إن الوخاَد الوطني قادَّ  الكثريَ 
والكثاريَ مان بداد توقياع اتفااق وقف 
األعمال القتالية يف الا 10 أبريل الجاري، 
وتدهاد والتازا  ُكّل األطاراف بتثبيت أَْو 
بوقاف كامال لكاخة األعمال الدساكرية 
البحرياة والربية والجوياة، ورخع القيوع 
االقتصاعياة والتجارياة وحرياة التنقل 

للمواطنني من وإىل اليمن«.
وأضااف »حرضناا إىل عولاة الكويات 
رغام عاد  التزا  الطارف اآلخار بما تم 
االتفااق عليه بوقاف األعماال القتالية، 
وبدد تدهدات من قبل املجتمع الدويل بأن 
تكاون لاذه الجزئية ولاذه النقطة لي 
األوىل التي يمكن مناقشتها عىل الطاولة؛ 
تدبرياً عن ُحسان نية من قبل وخد القوى 
الوطنياة بيصاوص الرغباة الجااّعة يف 
التباحاث حول حلاوٍل سالمية وخذرية 
وامُلايض ُقُدماً يف إنجاح خولة املشااورات 

القاعمة«.
كما أّكد عضُو الوخد الوطني ملشاورات 
أن املسااَر السايايس وعملياة  الكويات 
االنتقاال السايايس يف اليمان، مرلاوٌن 
بتواخل اليمنيني خيما بينهم، وكذا تواخل 
األطراف والقوى السياساية خيما بينها، 
والدوعة إىل عملية االنتقال السيايس، بدءاً 
بتواخل عىل سالطة تواخقية خديدة ومن 
ثم امليض يف اساتكمال ما تبقى من مها  

املرحلة االنتقالية.
وخيما ييل نص الحوار:

إىل أين وصلت املشاورات الحالية؟ 
كانات لنااك  للمشااورات  بالنسابة 
خلسٌة صباح يومنا لذا )األربداء( للوخد 
الوطناي بشاكل منفرع مع ولد الشايخ؛ 
نازوالً عند رغبته، للمطالبة يف أن تقتَر 
املشااوراُت خالل اليوَماني الحاليني عىل 
لقااءاٍت منفارعة ماع ُكّل طرف بشاكل 

منفرع ومستقل.
طبداً كان لناك عرٌض خالل الجلساة 
من قبل ولد الشايخ لإلطار الدا ، وكانت 
لناك مالحظات كثريٌة حولها، وما أكدناه 
يف لذا الساياق أنه ال باد أن يكون مدخُل 
الحاوار واملبدأ الذي يمكان التواخل عليه 
وأول خزئياة أَْو نقطاة يف خدول األعمال 
لاو التواخل عىل سالطة تواخقية خديدة 
تكوُن عبارًة عن وعااء لتنفيذ اإلخراءات 
واآللياات األمنياة التاي يمكاُن التواخُل 
عليها أَْو اآللياات املطروحة عىل الطاولة 

خالل املشاورات القائمة.
باعتباار أن املرحلاة القائماة مرحلة 
انتقالياة ويحكمهاا التواخال مناذ عا  
2011، وبالتايل أي حل ملا يحصل يف اليمن 
الياو  أَْو أية نقطة يمكان يدني أن نُقِدَ  
عليهاا خاارج إطاار أَْو خارج ساياق أَْو 
بدياداً عن لاذه الجزئية ولاذه النقطة، 
ولي التواخل عىل سلطة تواخقية خديدة 

خبالتأكيد سيكوُن حالً غريَ منطقي وغريَ 
موضوعي وغري مقبول.

ما موقُف الوفد الوطني يف حال 
استمرار العدوان؟ 

- طبداً كان موقُفنا منذ اليو  األول منذ 
وصولناا الكويت لو تثبياُت وقف إطالق 
الناار وكذلاك رخاع القياوع االقتصاعية 
للمواطان  التنقال  وحرياة  والتجارياة 
اليمني من وإىل اليمن، واساتغرقت األيا  
املاضياة بكاملها، وكان لنااك التزامات 
وضماناات مان قبال األطاراف الدولية، 
وآخرلا كان التزا  وضمانة سامّو األمري 
صباح األحماد خابر الصبااح أمري عولة 
الكويت خالل لقائنا به يو  أمل.. حيث 
أكد التزاماه وضمانته بوقف إطالق النار 
والتياطل مع اململكة يف لذا الشاأن ويف 
لذا اليصاوص.. وعىل إثر لاذا االلتزا  
ولذه الضمانة كان لناك اندقاٌع لجلسة 
ياو  أمال )الثالثااء( للتباُحاث حاول 
موضوع اإلطار الدا  ولألسف كان لناك 
غاارٌة خوياة وكان عباارًة عان تصديٍد 
وخرٍق خضيع، وأبلغنا احتجاخنا الشديد 
لألمم املتحادة وكذلك الجانال الكويتي، 
وأكدناا أن اساتمراَر وتكارار مثال لذه 
اليروقاات، ولذا التصديد سايُفيض إىل 
مدانااة ال يحمد عقبالا، وقد يتسابل يف 

تدقيد مسار املشاورات وإخشاله.

ما الذي قّدمه الوفد الوطني لإلسهام 
يف إنجاح املشاورات الحالية؟ 

الوخد الوطني قاد  الكثري والكثري من 
بدد توقيع اتفاق وقاف األعمال القتالية 
يف الا 10 أبريل الجاري وتدهد والتزا  ُكّل 
األطاراف بتثبيات أَْو بوقاف كامل لكاخة 
والربياة  البحرياة  الدساكرية  األعماال 
والجوية وكذلك برخع القيوع االقتصاعية 
التنقال  بحرياة  وكذلاك  والتجارياة 
للمواطناني مان وإىل اليمن، لألساف من 
بدد التوقيع عىل ذلك وعخول لذا االتفاق 
حيز التنفيذ من منتصف ليل األحد الا 10 
أبريل الجاري لم يكن لناك أي التزا  من 
قبل الطرف اآلخار، وحصل تأخر وصول 
وخاد القاوى الوطنية إىل الكويات نتيجة 
لذه الجزئياة؛ باعتبار أن لاذه الجزئية 
كانت عبارًة عن اتفاق يف سياق التحضري 
بهادف  القائماة؛  املشااورات  لجولاة 
إنجاحهاا وتحديد املناخ املالئم واإليجابي 

إلنجاح املشاورات القائمة.
وكان حضوُرناا إىل عولاة الكويت بدد 
ادات مان قبال املجتماع الادويل بأن  تدهُّ
تكاون لاذه الجزئية ولاذه النقطة لي 
األوىل التي تمكن مناقشتها عىل الطاولة، 
وكان لذا عبارًة عن تدبرٍي عن ُحسن نية 
مان قبَل وخد القاوى الوطنية بيصوص 
الرغباة الجااعة يف التباُحث حاول حلول 
سالمية وخذرية وامليض قدمااً يف إنجاح 
خولة املشااورات القاعماة، ولذلك كانت 
لذه الجزئياة محطَّ نقاش طاوال األيا  

املاضية.
لذلك نحن صربناا عن التلكؤ والدرقلة 
واإلعاقة يف تنفيذ لذا االتفاق، وكذلك عىل 

التدنت؛ ألن البدض ما يزاُل يفكُر بدقلية 
املاايض ويرياد أن يفارَض عيل محسان 
ة  ويُدياَده إىل الواخهاة ويدياده إىل سادَّ
الحكام عىل اليمنيني مان خديد، ولذا ما 
أكدناه أنه ال يمكان القبول به وال بد من 
وخوع ُسالطٍة تواخقية خديدة قائمة عىل 

التواخل والرشاكة الوطنية الشاملة.

ماا الاذي يأمله وخاُد القاوى الوطنية 
الادويل  واملجتماع  املتحادة  األمام  مان 
للضغط عىل السادوعية لوقاف عدوانها 
ورخع الحصار واساتكمال بحث النقاط 

املطروحة يف املشاورات؟ 
نأماُل بُحكام أن األمام املتحادة اليوَ  
راعيٌة للمشااورات ولجولاة املفاوضات 
القائماة خالباد مان تثبيت وقاف إطالق 
الناار وال بد مان رخع الحصاار عن أبناء 
الشادل اليمني؛ حرصاً عىل إنجاح خولة 
املشااورات القائماة.. األمام املتحادة ال 
باد أن تماارس الضغوط الالزماة يف لذا 
الساياق ويف لذا األمار خاصة أنها ترعى 
املشاوراِت القائمَة، ونحن حريصون كما 
لي حريصة عىل إنجاح لذه املشااورات 

وأن ال تكّلَل خهوعلا بالفشل.

ولد الشيخ قال بأنه عَرَض إطارًا عاماً 
يجمُع محاوَر عدة.. ما هي هذه األطر 

وما موقفكم منها؟ 
طبداً كان لناك عرٌض يف خلساة اليو  
لإلطار الدا  املقرتَح من قبل األمم املتحدة، 
وكانت عليه مالحظات وأبرزلا أنه ال بد يف 

لذا اإلطار أن يتم التأكيُد عىل خزئية الحل 
السايايس املتمثال يف التواخل عىل سالطة 
تواُخقياة خديادة كنقطاة أوىل وكمدخال 
للحال اليمني وكوعااء لتنفياذ اإلخراءات 

األمنية التي يمكن االتفاق عليها.

ولد الشيخ قال إن الحلَّ سيكون يمنياً 
لكن أين السعودية من ُكّل هذا رغم أن 
األزمة تحولت إىل يمنية سعودية منذ 
26 مارس 2015م حني شّنت عدوانها 

على اليمن باعرتاف املبعوث األممي 
السابق لليمن جمال بن عمر؟ 

يف الحقيقة يجُل أن نفرَِّق بني نقطتني 
والجزئياة  األوىل  النقطاة  وخزئيتاني، 
األوىل الددوان السااخر عاىل اليمن، ولذا 
الددوان الذي يتحمله بالدرخة الرئيساية 
عول الدادوان والتاي لديهاا أعواتُها التي 
تشان حربهاا وعدوانهاا عاىل اليمان أَْو 
تساتدنُي بهم يف شان عدوانها عىل اليمن 
يف الداخال.. بالتأكياد موضاوع الددوان 
ويف  الدادوان  بادول  متدلال  والحصاار 
مقدمتها اململكة الدربية السدوعية ولي 

ُل املسؤولية يف لذا الشأن. من تتحمَّ
وبالنسابة للمسار السايايس وعملية 
االنتقال السايايس عاخل البلاد لذا األمر 
مرلاوٌن بتواخال اليمنياني خيماا بينهم 
واألطراف السياساية والقوى السياسية 
وتواخقهام خيما بينهم والدوعة إىل عملية 
االنتقاال السايايس، بادءاً بتواخال عاىل 
سالطة تواخقياة خديدة ومن ثام امُليض 
يف اساتكمال ما بتقى من مهاا  املرحلة 

االنتقالية.

كلمٌة توّجُهها باسم الوفد الوطني 
للشعب اليمني الذي ينتظر الكثرَي من 

مشاورات الكويت؟ 
إىل الشادل  ُههاا  التاي نوخِّ الرساالُة 
اليمني أوالً نُحيّيهم عىل الصموع والثبات 
والتضحياة عىل مادى أَْكثَااار من عا ، 
وماا نقوله بأناه يجُل أن يكاون الرلان 
األول واألخاري لاو عاىل اللاه سابحانه 
وتداىل وبالتوكل عىل الله، وأن تظل حالة 
الصموع والثبات والجهوزية واالساتدداع 
قائمة وحاارضة طوال الفارتة للمرحلة 

القاعمة بشكل كامل. 
بالنسبة لنا لنا نحن نيوُض مشاوراٍت 
ونأمال أن تُفيَض لذه املشااورات إىل حل 
شاامل، ونحان نباذل ُكلَّ خهوعناا خيما 
يرخاع املداناة عان أبناء شادبنا اليمني 
وخيماا يوقاف الددوان عاىل أبنااء البلد 
وبماا يرخع الحصار وبماا يدخل البلد إىل 
السياساية،  االنتقالية  للدملياة  الداوعة 
ونأمال أن تنَجَح لذه املشااورات، ولكن 
حتى اآلن وما يلاوح يف األخل ال يمكن أن 
نحكام عىل لاذه املشااورات بأنه يمكن 
أن تنجح ويمكن أن يكاون للددو الكثري 
والكثري مماا يددُّه من مفاخآت، ساواء 
عاىل امليادان أَْو عىل غاريِه، وبالتايل ال بد 
مان الحفاظ عىل الجهوزية واالساتدداع 
الكامل والرلان والتوكل عىل الله قبل أي 
يشء والحذر من الغفلة واليقظة الدائمة 

واملستمرة.

سبأ

املهندس حمزة الحوثي يف حوار مع وكالة األنباء اليمنية سبأ:
 نخوُض مشاوراٍت لرفع العدوان على بالدنا ورفع الحصار وإلدخال البلد إلى العملية االنتقالية 

 ال بد من الحفاظ على الجهوزية واالستعداد الكامل واليقظة الدائمة والمستمرة
 والرهان والتوكل على اهلل والحذر من الغفلة

  أيُّ حلٍّ لما يحصُل في اليمن خارَج إطار التوافق سيكون حاًل 
غيَر منطقّي وغير موضوعّي وغير مقبول 

  كان هناك التزامات وضمانات من قَبل األطراف الدولية 
وآخرها ضمانة أمير الكويت بوقف إطالق النار

  األمم المتحدة ال بد أن تمارَس الضغوَط الالزمَة إلنجاح 
المشاورات ونحن حريصون بأال ُتكلََّل جهوُدها بالفشل
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  - رشيد الحداد:
لم تكان خاتورُة الُداْدَوان السادوعي عىل اليََمن 
ليّناة، بل خاعحاة الرضر عىل االقتصاع السادوعي 
الاذي يشاهد انتكاسااٍت تَأرييياًة لياا األْوىَل منذ 
عهد الطفرة النفطية يف سابدينيات القرن املايض، 
خالريااض التاي تربدت عاىل اقتصاعياات املنطقة 
وحظيت بثقل اقتصاعي كبري خالل الدقوع املاضية 
أَْصبَاح االخاالس يتهدعلاا، يف مؤرش عاىل لتوعيع 

النديم إىَل التفاصيل: 
كلُّ املاؤرشات تؤكاد باْدء الدد الدكاي النهيار 
امرباطورياة املال السادوعي، وبسابل الُدااْدَوان 
وانيفاض أَْساَدار النفط الاذي تدتمد اململكة عىل 
ايراعاتاه بنسابة %90 تراخدات ماؤرشات النماو 
وانيفضات مدادالت االئتماان اليارخياة مقابل 
تصاعاد الدجاز املايل املتزامان مع ارتفااع االنفاق 
الدساكرية والدبثي والددائي تجاه شدوب املنطقة 
الناتاج عان مغامارات أَُماااَراء النفط التاي تكاع 
تفقاد السادوعية ساداعتها بداد أَن خقادت ثقلها 
االقتصاعي يف املنطقة والدالم، خالتدلوُر املتساارُع 
لالقتصااع السادوعي الاذي عخاع أَُماااَراء النفط 
اللجاوء إىَل االقارتاض الداخيل واليارخاي أخربلا 
اليو  عىل االتجاه نحو إقرار املزيد من اإلْصااَلحات 
االقتصاعية التي تساتهدف ساّد خاتاورة الُداْدَوان 
والحصار عىل حسااب االستقرار املدييش للمواطن 

السدوعي.

ُجــَرٌع جديدة 
يف أقالَّ مان عاَمني خقط نجح األماري محمد بن 
سلمان ويل ويل الدهد السدوعي الذي يرتأس مجلل 
الشاؤون االقتصاعية يف اململكة بإقحا  الرياض يف 
حرب النفاط الداملية التاي تقوعلا أَْطاَراٌف عولية 
متددعة ألَلداف سياساية متوساطة وبديدة املدى 
وإقحامها بحروب ورصعات ال ناقة لسلمان ونجله 
خيها وال خمل، إاِلَّ أَنَّااُه ومع تصاعد التحذيرات من 
اساتمراره يف تمساكه بالقرار االقتصاعي للمملكة 
يدمال عاىل إيَْصاالها إىَل حالة االخاالس، من خالل 
خطاط وروئ تسادى إىَل بيع مؤسساات الدولة يف 
القطاعات االنتاخية واليدمية، خبدد إقرار مجلل 
وزراء اململكاة خّطة تقشاف مطلاع يناير املايض 
اساتهدخت املواطَن البسايَط من خالل رخع أَْسَدار 
املشاتقات النفطياة بنسابة تباينت ماا بني %0ل 
ا %100 كماا أقرت رخاع تدرخة الكهربااء واملياه 
بنسابة %50 بهادف توخاري 17 مليار عوالر لساد 
الدجاز املتفاقام يف املوازنة، أقر الوزراء السادوعي 
إْصااَلحاات خديادة منتصاف األُْسابُْوع الجااري 
بيع مجموعاة من األصول الحكومياة يف قطاعات 
الرعاية الصحية والتدليم والصناعات الدساكرية، 
وعماج عادع مان الصناعيال الساياعية وبيع خزء 
من رشكاة أرامكو النفطياة أَْكرَب منتاج للنفط يف 
املنطقة لصالح إنشااء صندوق مايل ساياعي لدعم 
االساتثمارات واساتئناف املشااريع التاي توقفت 
إىَل بياع الكهربااء  الداا  املنار ، باإلَضاااَخاة 
للقطااع اليااص والدمال عىل تيصياص القطاع 
الصحي باساتثناء بداض املستشافيات املركزية، 

باإلَضاااَخاة إىَل خرض رضيبة مبيدات عىل السالع 
واملنتجاات واألََرايض واالساكان واساتثمار الحج 

والدمرة.
وعاىل الرغم مان ارتفااع مدادالت التضيم يف 
اململكة نتيجة رخع أَْسَدار املشتقات النقطية أوائل 
يناير املايض إىَل %5 يتيّوف الشاارع السدوعي من 
أن تؤثر براماج اإلْصااَلحات الجديدة التي يكتنفها 
الغموض عىل مستويات الدخل سيما وأن الحكومة 
السادوعية لم تدلن عن آثار استقرارية تمثل برخع 
مددالت املرتبات أَْو رخع نسبِة االعانات االختماعية 
لاألرس محادوعة الدخل يف ظال تصاُعاد مؤرشات 

الفقر إىَل %1,ل1.

أزمة مالية خانقة 
األَْزَماااة املالياة التاي تتفاقام ماع اساتمرار 
الُدااْدَوان عىل اليََمن وخشال ُكّل املحااوالت إلَعاَعة 
عاىل  اململكاة  أخاربت  النفاط  أَْساَدار  اساتقرار 
اساتيدا  ُكّل اليياارات لساد الدجاز املتصاعد يف 
موازنتهاا الداماة والبالاغ 90 ملياار عوالر الداا  
الحاايل وخال التقديرات األولية بدد عدة أشاهر من 
لجوء عولاة الددو السادوعي لالقارتاض ألول مرة 
منذ عاا  ل200  من البنوك واملصارف السادوعية 
يف أغساطل املايض والذي كان مقّدراً با 50 مليار 
عوالر إاِلَّ أَن إْعااَلن اململكة اقرتاض 9,3 مليار عوالر 
من البنوك املحلية تسابل بانهيار أَْساَدار األساهم 
السادوعية والتي خقدت %17 من قيمتها الرشائية 
حتى نهاية الدا  املايض، وبدد أَن أَْصبَحت تداعيات 
االقارتاض الداخيل مكلفة لجأت الرياض إىَل البحث 
عن مصااعر تمويال خارخية من خاالل القروض 
اليارخياة، ولو ما أعلنته مؤسساة النقد الدربي 
السادوعي ألول مارة يف تَأرياخ اململكاة اللجوء إىَل 
الدَّيان الدا  اليارخي القارتاض 10 مليارات عوالر 
مان مجموعة من البنوك الداملياة كقرض أْوىَل بدد 

ارتفاع تكاليف االنفاق وتراخع ايراعات النفط الذي 
حدع يف موازناة الرياض بأَْكثَار 35 عوالراً للربميل، 
ووخل وكالاة بلوماربغ األَمريكية َخإن السادوعية 
ويابانياة  وأوروبياة  خاطبات مصاارف صينياة 
وأَمريكياة لقرضها 10 ملياارات عوالر ملدة خمل 
سانوات، وتوّقدت الوكالة أن يتّم التوقيع عليه قبل 

نهاية أبريل الجاري.
 ويؤكاد مراقباون أَن لنااك خياَريان ال ثالاث 
لهما ِلوقاف النزيف الحااع الذي يدانياه االقتصاع 
السادوعي إما الساحل من االحتياطات اليارخية 
للسادوعية التي سابل أَن ساَحبت منهاا 60 مليار 
عوالر أَْو االقارتاض اليارخاي والبحاث عان بدائَل 
محلية لساد خزء مان الدجز املاايل، ويف ظل ضآلة 
التموياالت املالياة لدجاز املوازنة السادوعية أخاع 
خرباء اقتصااع خليجيون أنه يف حال بيع %20 من 
أساهم أرامكو َخإن الريااض من املمكان أَن تمول 

امليزانية الدامة ملدة عا .

تراُجــُع التصنيف االئتماني 
تراخع متاناة االقتصاع السادوعي الذي يداني 
مان انكماش حاع متأثاراً بالُدااْدَوان والتزاز ثقة 
املساتثمرين بالسياَساات االقتصاعياة للحكوماة 
السادوعي والتاي كان لهاا عوٌر يف تراخاع الرياال 
السادوعي أََماا  الدوالر إىَل ما قبل 12 عاماً، تسبل 
بانيفااض التصنياف االئتماناي للمملكاة عاملياً، 
حيث خدعت وكالاة »خيتش« للتصنياف االئتماني 
تيفياض تصنيف عولة الددو السادوعي عىل املدى 
البدياد مان AA موخال إىَل AA- ساالل، وأخاعت 
»خيتاش« أنها خفضات تصنيف عيون السادوعية 
الطويلاة األخال بالُدملة املحلياة واألَخنبياة، كما 
داتها ألَْساَدار النفط يف عا   خّفضات الوكالاة توقُّ
2016، وعاا  2017، إىَل 35 عوالراً و5ل عوالراً عاىل 
التوايل، مما ستكون له »تأثريات سلبية خطرية عىل 

األرصدة النقدية اليارخية وامليزانية السدوعية.
 وأشاارت »خيتش« إىَل أنهاا تتوقع تباطؤ النمو 
االقتصااعي يف اململكاة السادوعية، بنسابة 1.5% 
يف الداا  الجااري، وتوقدات الوكالاة ارتفاع عجز 
اململكاة، ماا يشاري إىَل إمكانياة مواصلاة خفض 

تصنيفها االئتماني.

حرُب النفط 
بالتزامان باني إْعاااَلن اإلْصااَلحاات األَخارية 
وخشال اختماع ل1 عولة منتجاة للنفط يف اختماع 
الدوحة األُْسابُْوع املاايض كان واضحاً، خمحمد بن 
سالمان بدد خشاله يف إَعاَعة أَْساَدار النفاط إىَل ما 
ده إْخَشاال اختمااع عول أوبك يف  كانات عليه، وتدمُّ
الدوحة بحسال صحيفة »الفايننشال تايمز« التي 
عزت خشال االختمااع إىَل إْصااَرار بن سالمان عىل 
االستمرار يف مغامراته التي أعخلت السدوعية حرَب 
أَْساَدار النفط وكبّدتها خساائَر خاعحة، وأوضحت 
الفايننشاال تايمز« أَن اختماع الدوحة أخشل قبيل 
لحظات من توقيع الدول املنتجة للنفط عىل تجميد 
االنتاج إاِلَّ أَن أمرياً سدوعياً أرص عىل أن تكون إيران 
مشااركة يف أَياة اتفاقياة لتيفيض االنتااج حتى 
تشاارك خيه اململكة، ولو ما أَعَّى إىَل انهيار االتفاق 
وخشال االختماع بأرسه، إاِلَّ أَن تقاريَر كشافت عن 
تراخع صاعرات عولة الددو السدوعي من النفط إىَل 
7 مالياني و553 ألف برميال يومياً يف خرباير املايض 
عوضااً عان 35ل.7 ملياون برميل يوميااً يف يناير 
من الدا  نفساه، وكان انتاج عولاة الددو النفطي 
قد بلاغ 10 مالياني و220 ألف برميل يوميااً الدا  
املاايض، كما أّكدت لباوط ميزوناات اململكة من 
النفاط الياا  إىَل 305 مالياني و599 ألف برميل يف 
الشاهر ذاته من ل31 مليونااً و119 برميالً يف يناير 
املايض، ولو ما مثّل عاخداً للرياض برخض التوقيع 

عىل تجميد االنتاج. 

تحذيراٌت دولية 
االحتياطاُت النقدية للدولاة الددو تراخدت من 
700 مليار عوالر إىَل 620 مليار عوالر، ومع التدلور 
التدريجي لالقتصاع السادوعي حّذر صندوق النقد 
الادويل مجدعاً عولة الُداْدَوان مان تصاعد الدجز يف 

املوازنة.
 وقاال الصنادوق: إن ارتفاع الدجاز يف املوازنة 
النقادي  إىَل تاآُكل رسياع يف احتياطهاا  سايؤعي 
األَخنباي يف ظال انيفااض أَْساَدار النفاط التاي. 
وطالال الصنادوق الريااض بتبناي مجموعة من 

اإلْصااَلحات املؤملة.
وتوّقع الصندوق أَن يؤعي الدجز إىَل تآكل رسيع 
لألماوال التاي تام تجميدها طاوال الدقاد املايض، 
وشاّدع عاىل رضورة أَن تتياذ الريااض اخاراءات 
إْصااَلحياة واسادة لتحقيال التاوازن يف امليزانية، 
وقاال إن اإلْصااَلحاات يجال أَن تتضمان كفااءة 
اساتيدا  الطاقاة وتدديالت شااملة يف األَْساَدار، 
وتوسيع االيراعات غري النفطية، ومراخدة النفقات 
الجارية وخفض خاتورة الرواتل الحكومية، وتوقع 
التقريار أَن يرتفع الدجز يف ميزانية السادوعية إىَل 

19.5 ٪ من الناتج املحيل اإلخمايل.

الريا�ض.. تفقد مكانتها القت�سادية يف العامل 

دولة العدو توّدع النعيم وارتفاع فاتورة الُعـْدَوان 
تدفع بن سلمان إىَل عرض السعودية للبيع 

أسعار صرف العمالت 
رشاءبيعالدملة   

  250   250.5عوالر 

ل5.2ل52ل.5ل2 اليورو

66.66 66.79 ريال سدوعي

9.35ل650.656 ريال ُعماني

6353.15ل.353االسرتليني

 للعــلم 
الحذر من السلع 

قريبة االنتهاء 
   

موجُة تخفيضات ألَْس�َعار املنتجات والس�لع 
الغذائي�ة أعلنتها موالت تجارية خ�الل األَيَّ��ام 
املاضية وتس�تعد أُْخ��َرى لتدش�ن تخفيضات 
سعرية يف إطار االس�تعدادات ملوسم االستهالك 
الس�نوي الذي يب�دأ منذ مطلع ش�هر ش�عبان 

وحتى منتصف رمضان.
 هذه التخفيضات التي يف ظاهرها مس�اعدُة 
املس�تهلك إاِلَّ أَن م�ا خف�ي منها خط�ر، خالل 
األس�ابيع املاضية أعلن عدد من املوالت التجارية 
�ة باملواد الغذائية واالستهالكية عروض  الَخ�اصَّ
تخفيضات إال أَن الس�لع التي شملتها العروض 
ل�م تكن راكدة وحس�ب بل قريبة م�ن االنتهاء، 
وهو ما يعد اس�تهدافاً لصحة وس�المة املواطن 
البس�يط ال�ذي يه�رب م�ن املح�الت الصغرة 

والبسطات التي تبيع املواد قريبة االنتهاء.
 امل�والت أَْصبَح�ت تمارس نفس املمارس�ات 
وتصنع الحيَل لجذب املستهلكن تحت شعارات 
زائف�ة، م�ا حدث ويح�دث من ِغ�ش تجاري يف 
األَْس��َواق املحلي�ة يتوجب عىل الجه�ات املعنية 
بالقيام بدورها يف ظل الظرف االس�تثنائي التي 

تعيشُه اليََمن يف حماية املستهلك وصحته. 
الغري�ب أَن مهرجان�ات ع�روض األَْس�َعار 
التي تعلنه�ا املوالت التجاري�ة التي حظت بثقة 
املس�تهلك اللتزامها بإش�هار األَْس�َعار، وهو ما 
يمكن املس�تهلك من الرشاء بأريحية واختيار ما 
يتناسب من منتجات وس�لع مع مستوى الدخل 
تت�م بضوء أخرض م�ن مكات�ب وزارة الصناعة 
والتج�ارة وبتصاري�ح، ولك�ن حت�ى مكات�ب 
الصناع�ة منح�ت األَْس��َواق الحديث�ة واملوالت 
ثق�ًة ك�رى إاِلَّ أَن تلك املوالت الت�ي باتت مراكز 
تس�ويق لس�لع ومنتجات أَجنبي�ة ال غر يف ظل 
الرتاجع الكبر للس�لع واملنتجات املحلية الناتجة 
عن الُع�ْدَوان والحصار الذي يفرُض�ُه الُع�ْدَوان 
السعودي عىل شعبنا اليََمني منذ أَْكثَر من عام. 

ونحن ع�ىل مقربة من حلول ش�هر رمضان 
املب�ارك ال�ذي تتزايد في�ه معدالت االس�تهالك 
الع�ام للس�لع واملنتجات الغذائية، تس�تعدُّ عدد 
من امل�والت التجارية إلْع�اَلن تخفيضات جديدة 
خ�الل األَيَّ���ام القادمة؛ بهدف تصفية الس�لع 
واملنتج�ات املقرب�ة ع�ىل االنته�اء واس�تبدالها 
بس�لع ومنتجات حديثة االنتاج استعداداً للشهر 
الكري�م، وه�و م�ا يدعو قي�ام الجه�ات املعنية 
بحماي�ة املس�تهلك إَل القيام بدوره�ا يف تفعيل 
الرقاب�ة ع�ىل تلك األَْس��َواق للحّد م�ن املخاطر 
التي تتهدد املستهلك، فالكثر من التجار اكتنزوا 
باً لحدوث  مخزوناتهم من السلع واملنتجات تحسُّ
متغرات يف أَْسَعار الرصف الريال اليََمني أََم�ام 
العم�الت األَجنبي�ة وبيع تلك املنتجات بأَْس�َعار 
مضاعف�ة، إاِلَّ أَن االنته�اء داه�م الكثر من تلك 

املنتجات قبل أَن يحقق تجار األَزَمات أمانيهم.
فع�ىل مدى الس�نوات ت�م الرتكيُز ع�ىل باعة 
املنتجات االس�تهالكية يف الشوارع وعىل الرصفة 
إاِلَّ أَن الظاهرة تنامت يف ظل استغالل الكثر من 
التجار لألَْوَض�اع الحالية ومحاولة اس�تثمارها 
من خالل رف�ع أَْس�َعار منتجاتهم املس�توردة، 
وهو ما أَدَّى إَل عزوف املس�تهلكن عنها بسبب 
تدهور مس�تويات الدخل التي اجرت املستهلك 

عىل إَعاَدة النظر يف خيارات االستهالك.

الُعـْدَوان يت�سّبب بحرمان 1,5 مليون م�ستفيد من اإعانات ال�سمان الجتماعي 
صندوق الرعاية االجتماعية: صرف مرتبات عام يف حال عودة تمويالت املانحني

  - خاص:
الرعاي�ة  صن�دوق  مدي�ُر  كش�ف 
ع�ن  الفيّ�ايض  منص�ور  االجتماعي�ة 
الصن�دوق  يبذله�ا  حثيث�ة  مس�اعي 
بالتع�اون مع منظمة اليونيس�يف لدى 
املانحن منذ ش�هرين إلَع�اَدة تمويالت 
برنامج الصندوق، وأش�ار إَل أَن هناك 
ردوداً إيَْجابي�ة من املانح�ن بما يتعلق 
بتمويل أنش�طة الصندوق التي توقفت 
بس�بب الُع�ْدَوان والحص�ار، بما يمكنه 
م�ن اس�تئناف رصف إعان�ات الفقراء 

الت�ي توقف�ت من�ذ ع�ام.
الصن�دوق  أَن  الفي�ايض   وأوض�ح 
بانتظ�ار التمويالت املالية، مؤكداً أَنَّ��ُه 
يف حال وصول التمويالت س�يتم رصُف 
2015 بالكام�ل للفقراء  إعان�ات ع�ام 
يف مختل�ف محافظ�ات الجمهورية عر 
أَن  الس�ابقة، كاش�فاً  ال�رصف  آلي�ات 
الصندوق ل�م يس�تِطع مواَصلة رصف 

مس�تحقات الضم�ان مللي�ون ونص�ف 
مستفيد إاِلَّ أَنَّ��ُه حاول تخفيف معاناة 
رشائ�ح واس�عة من املجتم�ع من خالل 
التنس�يق م�ع برنام�ج الغ�ذاء العاملي 
لرصف مس�اعدات غذائي�ة للمترضرين 

م�ن ال�رصاع.
 ويُعان�ي 7,5 ملي�ون نس�مة م�ن 
الضم�ان  إعان�ات  م�ن  املس�تفيدين 
االجتماع�ي املالي�ة الت�ي تُ�رصف م�ن 
قب�ل الصن�دوق بص�ورة دوري�ة ع�ر 
مكات�ب الري�د يف مختل�ف املحافظات 
من توقف إعاناته�م يف ظل ارتفاع غالء 
املعيش�ة وت�ردي األَْوَض��اع املعيش�ية 
يف ظ�ل الُع��ْدَوان والحص�ار، التدهور 
املتس�ارع لألَْوَض��اع املعيش�ية ملالين 
اليََمن�ن وان�زالق 14,4 ملي�ون نس�مة 
إَل حاف�ة املجاعة م�ن إجمايل إَل 21,2 
مليون نس�مة بات�وا بحاجة للمس�اعدة 
اإلنَْس��انية وفق تقاري�ر برنامج الغذاء 
العاملي ومنظم�ة الزراعة واالغذية الفاو 
يف اليََم�ن، م�ا دفع منظمة اليونيس�يف 

لتدش�ن مش�اريع املس�اعدات النقدية 
املح�دودة للرشائ�ح االش�د ت�رضراً من 
أمان�ة  تع�ز  محافظت�ي  يف  ال�رصاع 
األش�هر  وخ�الل  صنع�اء،  العاصم�ة 
الخمسة املاضية اس�تهدفت اليونيسيف 
برامج املس�اعدات النقدية اإلنَْس��انية 
7500 أرسة مهمش�ة يف محافظ�ة تعز 
صنع�اء  العاصم�ة  يف  أرسة  و5000 
م�ن رشيح�ة املهمش�ن ش�ملت مراكز 
تجمعاتهم البالغة 117 تجمعاً س�كانياً 
م�ع  بالتنس�يق  صنع�اء  العاصم�ة  يف 
صن�دوق الرعاي�ة االجتماعية وعر بنك 
األم�ل للتموي�ل األصغر ت�م رصف تلك 
امُلس�اعدات الت�ي بواق�ع 21500 ريال 

لكل أرسة مس�تفيدة.
 ووفق بيان صادر عن اليونيس�يف 
َف�إن إجمايل قيم�ة املس�اعدات النقدية 
اإلنَْس��انية التي مّولته�ا املنظمة بلغت 
645 مليون ريال اس�تفاد منها 28 ألفاً 
و653 ف�رداً و17 ألف�اً و261 طفالً يف 

أمان�ة العاصم�ة.

الدكتورة بثينة اإلرياني رئيس قسم 
اليونيس�ف  السياس�ات االجتماعي�ة يف 
أّك�دت يف مؤتم�ر صحفي ُعق�د مؤخراً 
املنظم�ة  اس�تهداف  أَن  بصنع�اء 
إنَْس��انية  دواٍع  فرضت�ه  للمهمش�ن 
واجتماعية، وأشارت إَل أَن هناك موجة 
ن�زوح داخ�ي ك�رى، إاِلَّ أَن أَْوَض��اع 
أش�د قس�وة يف ظ�ل ع�دم  املهمش�ن 
وج�ود روابط قبلي�ة تحميهم من العوز 
والشتات يف حن أَن الكثر من النازحن 
يتلقون مس�اعدات من قبائلهم وأرسهم 

يف مناطق ريفية بعيدة من الرصاع�ات.
 وأّكدت اإلرياني جدوى املس�اعدات 
النقدي�ة اإلنَْس��انية يف ظ�ل األَْوَض�اع 
وُخُص�ْوص�اً  اليََم�ن  به�ا  تم�ر  الت�ي 
يف مدين�ة تع�ز الت�ي تعي�ش يف وض�ع 
إدخ�ال  يصع�ب  والت�ي  اس�تثنائي 
مس�اعدات إنَْس��انية إليه�ا، فيم�ا ت�م 
رصف املس�اعدات م�ن قب�ل ف�رع بنك 
األم�ل يف املدين�ة وس�اهمت يف تخفيف 

معاناة األرس األش�د فقراً.

الحديدة.. تهيئة السواحل 
العميقة إلنشاء موانئ مستقبلية 

  - خاص:
يف إطاار الحفااظ عاىل املناطال السااحلية 
الصالحة إلنشااء موانائ تجارية مساتقبلية يف 
ساواحل محاخظاة الحديدة، أقر املجلاُل املحيلُّ 
بمحاخظاة الحديادة برئاساة املحاخاظ حسان 
أحمد الهيج، تشاكيل لجنة من املؤسسة الدامة 
للموانائ والنفاط واألََرايض والكهربااء لتحدياد 

َحَر  املوانئ عىل الرشيط الساحيل الغربي.
 كماا أقار املجلال تكلياَف اللجناة بالنزول 
والدمل عىل إساقاط تلك املواقاع بإحداثياتها يف 
ميطط عا  يتام اعتماُعه مركزياً؛ لضمان عد  
املسااس به مساتقبالً.  وكلفت الهيئة مؤسسَة 
موانئ البحر األحمر اليََمنية، التشييك عىل أََرايض 
اة  املوانائ وإباداء الارأي يف أَية عراساات َخااصَّ
باالساتثمار يف تلك األََرايض ووقاف أَية ترخات 

قد ترض بتلك األََرايض.
 وكان املجلال يف اختماع ساابل قد منع بيع 
أَْو رشاء أَياة أََرايض يف مناطَل يف سااحل الحديدة 

عميقة تصلح ألن تكون موانئ مستقبلية.
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  - حسين الجنيد:

إعالُن تحالُِف الددوان انتصاَره 
يف حرضموت، عىل القاعدة، يف 
عمليٍة ال توصُف حتى من باب 
املجاز بالياطفة، خدل الكثريَ 

من املراقبني يضدون الكثريَ من 
عالمات االستفها  حول لذا 
االنتصار ولذه الدملية. خيما 
وسّدت الترسيبات األخرية عن 

تفاُوٍض تم مع التنظيم من أخل 
انسحابه اآلمن من حرضموت، 

عائرَة التساؤالت تلك. خما حقيقة 
ما خرى؟ وإىل أين شّد مسلحو 

التنظيم ِرَحااَلهم؟

تَُداّد  »مزعوماٍة«،  عساكريٍة،  عملياٍة  يف 
األرسَع يف تَأرياخ الحروب منذ بداية اليليقة، 
أعلنات قياعة تحالف عول الدادوان انتصاَرلا 
وتطهريَلاا لحرضموت من مسالحي تنظيم 
القاعدة اإلخرامي، حيث لم تساتمر عقائقها 
حتاى اكتماال السااعة، بحسال شاهاعاِت 
أبنااء وسااكني املناطل، التي زعام التحالف 
تحريرلاا بداد مداارك ضارياٍة خاضها مع 

مسلحي التنظيم.
خبحسال ماا نرشتاه صحيفاة »الارشق 
الجياش  قاواِت  أن  السادوعية،  األوساط« 
اليمني الوطني املسانوع بقاواٍت من التحالف 
املداززة بأحدث اآلليات والدربات الدساكرية 
السادوعية واإلماراتياة، تّمكنت مان تطهري 
كامل مدن السااحل والشاحر وغيال باوزير 
وميناء الضباة النفطي وحاارضة املحاخظة 
املكال، بدد )مداارَك ضاريٍة( ماع الجماعات 
اإلرلابياة أسافرت عان مرع ماا يزيد عن 

00ل عنر من مسلحي القاعدة.
وأضاخات الصحيفاة أن القاوات املدعومة 
من التحالف بارشت بنرش قواتها الدساكرية 
يف مداخل وميارج ووسط عاصمة املحاخظة 
املاكال، كما شاملت نارَش وحدات عساكرية 
أما  املراخل الحساساة يف ميناء املكال ومطار 

الريان واملقار األمنية واليدمية وساط حالة 
ارتياح شادبية كبارية٬ وأشاارت الصحيفة، 
بحسال مدلومات حصلت عليها، حد قولها، 
إَِلاى خرار الكثري من قيااعات القاعدة باتجاه 

محاخظة شبوة.
من خهتاه، رّصح أحمد عساريي، الناطُل 
أن  الدادوان،  عول  تحالاف  باسام  الرسامي 
الدملياِت الدساكرية الكربى لقوات التحالف 
الدرباي ضد عناارص القاعادة يف حرضموت 

أوشكت عىل نهايتها.
وأشاار إَِلاى أن املنطقَة الدسكريَة الثانية 
شاّكلت ثالثة ألويٍة خديدٍة من أبناء محاخظة 
حرضماوت، لام َمان شااركوا يف الدملياة 
الدسكرية التي بدأت مطلع األسبوع، وانتهت 
بطرع مسالحي القاعدة من الداصمة اإلعارية 

املكال، بدد سيطرٍة استمرت عاماً كامالً.
 لاذه املداارُك الضارياة املزعوماة ولذه 
تفاصيلهاا  يف  تحمال  التاي  التريحاات 
تناقضاات مضامينهاا يف ذات الوقات، أثارت 
الدديد من تسااؤالت بدض املراقبني واملحللني 
الدملياة  لاذه  حاول  بالشاكوك  املحفوخاة 
الدساكرية ولذه االنتصاارات التي يزلو بها 

تحالف الددوان.
كيف يحقل التحالف انتصاراِته عىل تنظيم 
القاعادة يف محاخظة حرضموت ويتمكن من 
تطهري كل لذه املسااحات الشاسادة يف وقٍت 
قيايس إذا ما حسابنا مدة ُكّل مدركة ضارية، 
حسال وصفهم، مع التنظيم؟ خيما عجز عن 

تطهري مدينة عدن الصغرية منهم.
األمر اآلخُر، ماا الرس يف تطهري حرضموت 
من القاعدة اآلن تحديداً؟ خيما تتذيُّل ُكلَّ أخبار 
الوساائل اإلعالمية التابداة لتحالف الددوان، 
بتغطيتها لتلك االنتصاارات، عبارُة »بدد عاٍ  

من سيطرة التنظيم عىل املحاخظة«؟!.
أين كان التحالف وقواته طوال لذا الدا ؟، 
علمااً أن املدارك الضارية تلك التي ضجت بها 
قنواتهام لم تسافر عان أية خساائر تُذكر يف 

صفوخهم.
واألكثر سيريًة، لو قتىل مسلحي القاعدة 
البالاغ عدعلام قرابة الاا 00ل عنار، ولم 
يدارض إعاال  التحالاف أي مشاهد أَْو حتى 
صاورة لجثث قتاىل التنظيم، رغام امتالكهم 
ألحدث أخيال طائرات »الدرونز« املزوعة بأعق 
كاماريات التصوير الجوي مان خهة، ولفرار 
ما تبقى من عنارص التنظيم، حسال قولهم، 
من خهاٍة ثانية، علمااً أن الذي يلاوذ بحياته 

خراراً أثناء اشاتداع وطأة املدارك ال يلتفُت ملن 
ساقط خلفه من زمالئه ساواٌء أكان خريحاً 
أ  رصيدااً، ولاذا ما ُعِرف عن مسالحي لذا 
التنظيام، خلماذا لم يتام تصوير خثثهم حني 
عخلات قوات التحالاف راخدًة بياارق النر، 
ليكتمل عقد تكليل انتصاراتهم أثناء تغطيتها 
إعالميااً بصاوٍر تؤكد صحاة أخبارلم، ولذا 
ال يفاوت عىل التحالف مناذ بداية عدوانه عىل 

اليمن.
ماا يدحاض كل تلاك املزاعام عان عملية 
املواقاع  النوعياة، نارشت بداض  التحالاف 
أن  خنوبياة  لفصائال  التابداة  اإلخبارياة 
الدملية الدساكرية سارت بسالسٍة متنالية، 
وأن القاعادة غااعرت املحاخظة تحات أنظار 
طائرات األباتيش التابدة للتحالف، عون وقوع 
أياة اشاتباكات أَْو مقاومة تُذكر، باساتثناء 
بدض االشتباكات التي لم تستمر سوى بضع 
عقائل بني مسالحي التنظيم وبدض مسلحي 
القبائال يف أطراف املكال أسافرت عن مقتل 7 

عنارص من القاعدة.
»الريااض«  أكدتاه صحيفاة  ماا   ولاذا 
السادوعية يف تناقاٍض لهاا مع بقية وساائل 
إعال  التحالف، حيث قالت: »إن قوات الجيش 
اليمناي والرشطة بمسااندة قاوات التحالف 
الدرباي، نجحات يف اساتداعة السايطرة عىل 
مديناة املاكال عاصمة محاخظاة حرضموت 
رشق اليمان، بدد مدارَك عنيفاٍة مع عنارص 
القاعدة عىل أطراف املدينة وانسحاب عنارص 
التنظيام من وساط املديناة وبقياة املناطل 

بشكل مفاخئ«.
مراقباون وصفوا الدملياة باملكررة ولكن 
بصورٍة عكسية، خهي ذكرتهم بنفل طريقة 
سقوط حرضموت بيد تنظيم القاعدة مطلع 
الدا  املنر ، عون أية مقاومة أَْو اشتباكات.
مؤكديان أن ماا خرى لاو إعااعُة تنظيم 
عليهاا  اساتأمنهم  التاي  األماناة  القاعادة، 
تحالف الددوان خور إبالغهم بإعاعة تسليمها 
إليهام مجدعاً، إال أن لذه املاّرة كانت الدملية 
مصحوباًة باأعاء مرسحاي لزيال؛ إلخفااء 
حقيقة ما خرى خلف ساحابٍة مان الدخان، 
ظناً منهم أنها ستنطيل عىل املتابدني والدامة.

مفاوضاُت الخروج اآلمن
 وبالتزامان مع الدمليات الدساكرية التي 
تزُعُمهاا قيااعة التحالاف الساتكمال تطهري 

محاخظاة حرضماوت مان تنظيام القاعدة، 
تداولات الدديد من املواقاع اإلخبارية وبدض 
الصحف مدلوماات تفيد أن ثماة مفاوضاٍت 
خرت بني قياعاٍت من تنظيم القاعدة وتحالف 
عول الددوان، أخضت إَِلاى انساحاب مسلحي 
التنظيام مان املحاخظاة وضماان خروخهم 

اآلمن منها.
عاىل  ذكار  الجنوباي«  »املشاهد  موقاُع 
لساان مصااعر محلية قاال إنها مسائولة يف 
محاخظاة حرضماوت، أن قيااعات من حزب 
اإلصالح، قاعت وسااطة لتسليم مدينة املكال 
لقوات التحالف املسانوعة بمسالحي القبائل 
الحرضمية والجيش الوطني، حسل وصفهم 

عون قتال.
وذكار موقع »ل2 اإلماراتاي«، أن “قياعاٍت 
يف حزب اإلصالح اليمني تقوُ  بدور الوساطة 
باني الجيش الوطناي والتحالاف الدربي، من 
طارف، والتنظيماات اإلرلابياة مان الطرف 
اآلخر؛ النساحاب الجماعات اإلرلابية صوب 
محاخظاة البيضاء اليمنياة التي ال تزال تحت 

سيطرة االنقالبني”.
وأضااف املوقاع اإلماراتاي، أن الوسااطة 
أتت بطلال من الشايخ عبداملجياد الزنداني، 
الذي كان قد طالل يف وقت ساابل بدد  قتال 
الجماعاات اإلرلابياة يف أباني، إال أن الجيَش 
الوطناي رخض تلك املسااعي وواصل مدركة 

تطهري أبني.
من خهته أكد موقع »املستقبل« اإلخباري 
التابع ملؤسساة املساتقبل لإلعاال ، يف تقرير 
بدناوان« تفاصيال املفاوضاات الرسياة بني 
السادوعية واإلمارات حول حرضموت« نرشه 
عىل املوقاع، أن لناك تقارير كشافت خحوى 
تفالمات أعارلا النظا  السدوعي مع غريمه 
اإلماراتي خالل األيا  السابقة للدملية، قضت 
بدخول آمن وسهل للقوات اإلماراتية مسنوعة 
بقوات موالية للحاراك الجنوبي وحلف قبائل 
حرضماوت، وتدهد سادوعي بتأماني عملية 
إخاالء كاملاة ملدينتاي املاكال والشاحر مان 
مسالحي “التنظيماات اإلرلابياة”؛ لتكاون 
مدساكراً عائمااً إلقاماة القاوات اإلماراتية، 
عوضاً عن محاخظة عادن، يف مقابل تدهدات 
من النظا  السادوعي بالتنسايل مع عبدربه 
منصور لاعي لقااعة التنظيم بتوخري مناطل 
بديلاة لإلرلابيني يف محاخظات ابني وشابوة 

ومأرب واملهرة وتدز.
وأضااف التقرياُر وخال مصااعر وصفها 

بوثيقة االطالِع، أن الغارات التي شنها طريان 
تحالف الددوان السادوعي يف السااعات األوىل 
ملا سامي عملية ” تحرير املكال من القاعدة” 
كانات إعالنًا بياروج آخار كتائال التنظيم 
اإلرلابي من مداقله الرئيسية ومدسكراته يف 
مدينتي املكال والشحر، وميناء ضبة، وبمثابة 
اإلشاارة لقوات التحالف للتحرك والسايطرة 

عىل املكال واملناطل املجاورة لها.
 وأشاار التقريار إَِلاى أن لاذه الغارات لم 
تستهدْف تدمريَ مداقل التنظيم قدَر ما كانت 
تهدف إلشااعة انطباٍع لدى الدامة عن عملية 
عساكرية كبرية تيوضها قوات التحالف ضد 
لقاعادة، خصوصااً وأنها أسافرت عن مقتل 
مدناي واحاد يدمال حارسااً يف أحاد املراخل 
الحكومية التي عمرتها غارات تحالف الددوان 

السدوعي.
وعىل الرغم من وخوع بدض التفاوت خيما 
نرشته تلك الوساائل اإلعالمية، إال أن خميَدها 
تشاري وتؤكد وخاوع عملياة املفاوضات التي 
أعَّت بالنهاية ليروج القاعدة وانسحابها من 
محاخظة حرضموت بشاكٍل آمٍن وتحت أعني 

ورعاية قوات التحالف.

محّطة التنظيم القادمة
وبحساَل مصاعَر محلياٍة متددعة تحدثت 
عان مصاري مسالحي التنظيم، يقاول بدض 
املراقبني حسال مدلومات حصلوا عليها من 
مصااعر رخضاوا الكشاف عن أسامائهم: إن 
الدديَد من مسلحي التنظيم املقدر عدعلم بني 
ل - ل آالف مسالح اندمجوا يف وسااط سكان 
مديناة املكال وانتقال املئات إَِلااى قرية ظهر 
اليربة بضواحي مدينة املكال، وانتقل آخرون 
منهم إَِلاى منطقتي غيظة البهيش وميفع.

خيماا انساحل البداض اآلخار بدتاعلام 
الثقيل عرب خاط »املكال اا شابوة«، ولذا ما 
أّكده ساكان محليون، وما أكدتاه الدديد من 
التقاريار التاي تحدثات بدضها عان انتقال 
مسالحي التنظيام إَِلااى محاخظاة شابوة، 
والبداض اآلخر تحدثت عن وصول مسالحني 
تابدني للتنظيام إَِلاى محاخظاة مأرب خالَل 
اليوماني املاضياني، ومنهام من انضام إَِلاى 
السادوعي  الدادوان  تحالاف  مدساكرات 
واملرتزقاة املوالني لهااعي يف ساياق ترتيباٍت 
لدمجهام بقاوات التحالاف واملرتزقاة التاي 
يحشدلا النظا  السدوعي يف لذه املحاخظة.

يف ت�سريباٍت تف�سح مزاعم انت�سارات ح�سرموت

تنظيم القاعدة يف خدمة دول تحالف العدوان
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رسالُة املجاهدين للسيد َعبدامللك الحوثي: تكاُلــُب اأَلْعــَداء 
والغزاة لن يهز فينا شعرًة ولن يزيدنا إال إيماناً وتوّكاًل على اهلل

الغزاة واملرتزقة يواصلون خرق وقف إْطاَلق النار
 أبطاُل الجيش واللجان يتصّدون لزحف كبير للمرتزقة باتجاه جبل هيالن بمأرب موقعين فيهم عشرات القتلى والجرحى

 طيران العدوان يشن غارًة على مديرية موزع بمحافظة تعز ويحّلق بعلّو منخفض في سماء محافظة إب
  -  متابعات

تماعى الغزاة واملرتزقة، يو  أمل األربداء، 
يف خارق وقف إْطاَلق الناار يف عدة محاخظات 
يمنياة، متجاللاني املفاُوضاات يف الكويات 
وحرَص املجتماع الدول عىل وقاف الحرب يف 

بالعنا.
وأقد  مرتزقة الددوان، يو  أمل األربداء، 
مديرياة عسايالن  يف  مناطال  عاىل قصاف 
بمحاخظة شبوة بقذائف الدبابات واملدخدية.
كما واصل املرتزقة خروقاتهم يف محاخظة 
ماأرب، وقصفاوا باملدخدية مناطاَل متفرقًة 

بمديرية رصواح.
وقالت مصاعُر محليٌة باملحاخظة إن طرياَن 
الدادوان حلَّااَل بكثاخٍة يف ساماء محاخظات 
صندااء وماأرب والجاوف، كما حّلل بشاكل 

مستمر عىل امتداع السواحل الغربية.
وتصادَّى أبطاُل الجيش واللجان الشادبية 
ملحاولاة تقاد  ملرتزقاة الدادوان السادوعي 
باتجاه مناطل املشاجح والهلول رشقي خبل 
ليالن بمديرياة رصواح محاخظة مأرب يو  

أمل األربداء.
وأوضح مصادٌر عساكريٌّ لوكالاة األنباء 
اليمنياة )سابأ( أن مرتزقة الدادوان حاولوا 
خاالل عارش سااعات بحشاد كباري الزحف 
وتام  واملشاجح  الهلاول  منطقتاي  باتجااه 

التصّدي لهم وقتل وإصابة عدع منهم.
وأشاار املصدُر إَلااى أن مرتزقاة الددوان 
استمروا يف استهداف مواقع الجيش واللجان 
الشدبية بقذائَف املدخدية، خيما واصل طريان 
الدادوان التحليال بكثاخاة يف ساماء مديرية 
رصواح. وواصال طاريان الددوان السادوعي 
الناار  إْطااَلق  لوقاف  خروقاتاه  األَمريكاي 
بالتحليال املكثف يف ساماء الداصمة صنداء 
ومحاخظات مأرب والجوف وتدز وإب وحجة.
وشانَّ طريان الدادوان غارة عاىل مديرية 

موزع بمحاخظة تدز، كما استهدخوا عدعاً من 
املناطل يف مديرية خدير باملحاخظة..

وحّلال طريان الددوان عاىل علوٍّ منيفض 
يف ساماء محاخظة إب، كما واصل التحليل يف 

سماء مديرية ذو باب بمحاخظة تدز.
وواصال طارياُن الدادوان خرقاه لوقاف 
إْطاَلق النار خاالل اليومني املاضيني بالتزاُمن 
ماع خروقات متدادعة للمرتزقاة يف أكثَر من 

محاخظة.
خفي محاخظة صنداء، اساتهدف مرتزقة 
الدادوان عدعاً مان املواقاع التابداة للجيش 
واللجاان الشادبية يف مديرية نهام بالقصف 

الصاروخي واملدخدي.
كماا واصال مرتزقة الدادوان السادوعي 
األَمريكي اساتهداف مواقاع الجيش واللجان 
الشادبية يف مديرياة نهام التابداة ملحاخظة 

صنداء.

وحااول مرتزقة الدادوان التقاد  باتجاه 
خبال الساددي يف حريال نهم مناذ الصباح، 
وتصدت لهم وحداُت الجيش واللجان الشدبة 

املرابطة لناك.
كماا شاهدت ساماُء محاخظتاي صنداء 
والحديادة تحليقااً مكثفااً لطاريان الددوان 
السادوعي األَمريكي، وحّلل طريان الددوان يف 

سماء عدة مديريات يف محاخظة صددة.
ويف محاخظاة تدز، قاا  املرتزقاة بإْطاَلق 
النار عىل مواقع الجيش واللجان الشادبية يف 

منطقة ثدبات بمديرية صالة.
وأصيال طفاٌل بجاروح بالغة إثار قصف 
مدخدي ملرتزقة الدادوان، يو  االثنني املايض، 
اساتهدف إحادى املناطال التابداة ملديرياة 

الوزاعية باملحاخظة.
كما اساتهدف مرتزقة الددوان باألسالحة 
املتوساطة واليفيفة مواقع الجيش واللجان 

الشادبية بمنطقة اليلل مان عزلة االقروض 
مديرية املرساخ باملحاخظة ذاتها.

ناريان  بفتاح  الدادوان  مرتزقاة  َوقاا  
رشاشاتهم باتجااه مدينة ذباب السااحلية، 
كما استهدخوا باألسلحة املتوسطة واليفيفة 
مواقاع الجياش اليمني واللجان الشادبية يف 

عزلة اليلل يف مديرية خدير.
كما عااوعت طائارات التجسال التابدة 
للدادوان التحليال يف ساماء مناطال ضباب 

والدمري والجديد باملحاخظة.
ويف محاخظة شابوة، قا  مرتزقة الددوان 
عسايالن  مديرياة  يف  مناطال  باساتهداف 

بقذائف الدبابات واملدخدية.
وإىل محاخظتَاي ماأرب والجاوف واصال 
الطاريان مان تحليِقه يف ساماء املحاخظتني، 
كماا حّلال عاىل طاول الساواحل الغربياة 

للجمهورية اليمنية.

للقصاف  رصواح  مديرياات  وتدرضات 
املرتزقاة  واملدخدياة مان قبال  بالصوارياخ 
كماا حّلاَل الطريان بشاكل مكثّف يف ساماء 

املحاخظة. 
واساتهدف مرتزقاة الدادوان بمحاخظاة 
الجوف، ياو  االثناني املايض، مديرياة الغيل 
ومنطقاة الدقباة بمديرياة خال والشادف 
باألسالحة املتوساطة والثقيلة، كما اساتمر 
طرياُن الددوان التحليل يف سماء املحاخظة.

الضالاع، حااول مرتزقاة  ويف محاخظاة 
الجياش  مواقاع  باتجااه  التقاد   الدادوان 
واللجاان الشادبية يف منطقة يديال، إال أن 
محاولتهام بااءت بالفشال، تحات رضبات 

ويقظة وخهوزية الجيش واللجان.
ويف محاخظاة البيضاء، اساتهدف مرتزقة 
الدادوان مديرياة الزالار باألسالحة الثقيلة 

واملتوسطة.

  -  خاص
بَداااَث امُلَجاِلادون يف خبهِة باِب 
املنادب ومديناة تداز، ياو  الثالثااء 
املايض، رساالًة إَلاى السايد َعبدامللك 
الثاورة  قائاد  الحوثاي  الديان  بادر 

الشدبية.
وأّكادوا أنه مهما طااَل أََمُد الحرب 
واشاتد أَُواُرلاا واساتدر لهيبُها خهم 
رخالُها وأللها، َومستمرون يف خهاع 
الددو ال يرضلم َمان حاربهم وبغى 

عليهم وسيبقون حيثما أراع اللاه.

ويف ما يلي نص الرسالة:
�ا  الحم�ُد لل��ه القائ�ِل يف كتاِب�ه املجي�ِد }َوَلمَّ
ذَا َم�ا َوَعَدنَا اللَُّه  َرأَى اْلُمْؤِمنُ�وَن اأْلَْح�َزاَب َقالُوا َهٰ
َوَرُسولُُه َوَصَدَق اللَُّه َوَرُسولُُه، َوَما َزاَدُهْم إاِلَّ إِيَمانًا 
َوتَْس�ِليًما{، والصالُة والس�الُم عىل املبعوث رحمًة 

للعاملن وعىل آله الطيبن الطاهرين.
من ميادين الجهاد وس�احات الص�ر والقتال 
وثغور الدفاع عن ديننا ووطننا وسيادتنا وحريتنا 
واس�تقاللنا وعزتنا وكرامتنا وأرضنا وِعرضنا من 
س�واحل باب املن�دب امللتهب�ة ن�اراً وبراكَن ضد 
ائيْلين  الُغ��زاة واملحتلن م�ن األَمريكي�ن واإلرْسَ

وُعَمالئهم ومرتزقتهم من جبهات الِع��زِّ والرَشف 
يف مدينة تعز العّز الش�امخة األبية، نَُخ���طُّ إليَك 
من دماء ش�هدائنا األب�راِر، ونرفع إلي�ك من َعبَِق 
ِجَراِح جرحانا األُبَاِة األَْح��َرار وبسواعد مجاهدينا 
الصادق�ن األخي�ار، إليك يَ��ا َس�يَِّدنَا َوَق�اِئَدنَ�ا 
عظي�م س�الم الل�ه ورحمت�ه وبركاته م�ا تعاقب 

الليُل والنهار.
لقد وصلتن�ا يَ�ا َس�يَِّدنَا َوَق�اِئَدنَ�ا رس�ائلُكم 
دُة  الكريمُة وتوجيهاتُكم املباركُة وتوصياتُكم املسدَّ
املس�تمدُة من نوِر الُق�ْرآن وروح اإلْس��اَلم وعبق 
س�رة س�يد األنام ومآثر ربي�ب البالغ�ة والبيان 
وَقري�ن الُق��ْرآن فما زادتن�ا إال إيماناً وتس�ليماً، 
ورّددت قلوبُنا ونطقت ألسنتنا بقول َربِّنا سبحانه 
وتع�ال: }َس�ِمْعنَا َوأََطْعنَ�ا ُغْفَرانَ�َك َربَّنَ�ا َوإَِليَْك 
اْلَمِصرُ{، وزادتنا يقيناً وتصديقاً وثقة بوعد ربنا، 
وصراً وثبات�اً إَل�ى صرنا وثباتن�ا، ورحمًة وذلًة 

لبعضنا وشدًة وِعزًَّة عىل عدونا.
يَ�ا َس�يَِّدنَا َوَق�اِئَدنَ��ا مهما تعاظمت األحداُث 
وتكالبت األَْع��َداُء والغزاة واملحتلون فإن ذلك لن 
يُه��زَّ فينا ش�عرًة، وال يزيُدنا إاِلَّ إيماناً واحتساباً 
وت�وكالً عىل الل�ه القوي العزي�ز، ومهما طال أََمُد 
الحرِب واشتد أَُواُرها واستعر لهيبُها، فنحن والل�ِه 
رجالُه�ا َوأهلُه�ا وي�ُدك الضاربُة يف س�بيل الل�ه 
املنكِّلة بأَْع��َداِء الل�ه، ونحن كما عهدتنا نس�تمد 
م�ن الل�ه قوتنا وبأس�نا ورمين�ا وقتلنا، وال نقول 
ل�ك إاِلَّ ما قاله أجداُدنا وأس�الُفنا يوم�اً من األيام 
لجدك رس�ول الل�ه )صلوات الل�ه عليه وعىل آله( 

)) اميض يا رسوَل الل�ه فوالل�ِه لو خضَت بنا هذا 
البح�َر لُخضنا معك ما تخّل�ف منا رجٌل واحٌد، إنَّا 
َلُص�ُرٌ يف الحرِب، ُص�ُدٌق عنَد اللق�اء، ولعلَّ الل�َه 

يُريَك منا ما تَق�رُّ به عيناً((.
نعم يَ�ا َس�يَِّدنَا َوَق�اِئَدنَ�ا نحن أنصاُرك إَل�ى 
الل�ه وجنوُدك املجنَّدُة يف سبيله بن يديك، فارِضْب 
، فقد ِبعنا  بنا أَنَّى تش�اُء وُخْض بنا غم�راِت الَحقِّ
من الل�ه أنفَس�نا وأرْخَصنا أرواَحنا، وسنستمرُّ يف 
نا َم�ن حاربنا وبغى واعتدى  جه�اِد عدونا ال يرضُّ
علينا، وس�نبقى ونك�ون حيثما أراد الل��ُه لنا أَن 
نك�وَن بُكلِّ قوة وص�ر وعزيمة، غ�ر ناكلن عن 

ق�دم وال واهن يف عزم، ت�زوُل الجب�اُل وال نزوُل 
ِجي�الً بعد جيل وأُمًة بعَد أُم�ة ولو حتى إَل�ى يوم 
القيامة حتى ينزَل الل�ُه بنا النرَص وبعدونا الكبت 
والهزيمَة }َوإِذْ تَ�أَذََّن َربَُّك َليَبَْعثَ�نَّ َعَليِْهْم إَِلٰ يَْوِم 
يُع  اْلِقيَاَمِة َمن يَُس�وُمُهْم ُسوَء اْلَعذَاِب، إِنَّ َربََّك َلَسِ

َُّه َلَغُفوٌر رَِّحيٌم{. اْلِعَقاِب، َوإِن
وَوالل��ِه لو مألوا األَْرض غزاًة ومحتلن وصبّوا 
علين�ا ُكلَّ حقدهم وقوتهم وعتاده�م ملا زادنا ذلك 
إاِلَّ إيمان�اً بقول الل�ه تعال }ُجنٌْد َما ُهنَاِلَك َمْهُزوٌم 
ِمَن األْحَزاِب{، ويقيناً بقول الل�ه العظيم }َسيُْهَزُم 
بَُر{ وكي�ف ال يزيُدنا ذلك ثقًة  اْلَجْم�ُع َويَُولُّوَن الدُّ

ُل وال  بالل��ه العظيم وبآياته وُس�نَِنه الت�ي ال تتبدَّ
ُل ع�ن مصاديقه�ا وواقعها املع�اش }ُكلََّما  تتح�وَّ
أَْوَق�ُدواْ نَ�اًرا لِّْلَح�ْرِب أَْطَفأََه�ا الل�ُه{ }َف�ِإذَا نََزَل 

ِبَساَحِتِهْم َفَساء َصبَاُح اْلُمنذَِريَن{.
يَ�ا َسيَِّدنَا َوَق�اِئَدنَ�ا نعاهُد الل�َه ونُْشِهُده عىل 
أنفس�نا أنن�ا ماضون يف مس�رتنا واثقون بصدِق 
ه، ووعيده ملن حاربه وخذله  وعده مل�ن وااله ونرَصَ
ال يعرتين�ا ش�كٌّ وال ري�ٌب، وال يصيبن�ا وه�ٌن وال 
َضعٌف وال اس�تكانٌة، وإذا كان من قول نقول فهو 
ما قاله م�ن قبلنا املجاه�دون الربيون الصابرون 
الذي�ن صدقوا م�ا عاهدوا الل��ه عليه }َوَم�ا َكاَن 
اَفنَا يِف  َقْوَلُهْم إاِلَّ أَن َقالُوا َربَّنَا اْغِفْر َلنَا ذُنُوبَنَا َوإرِْسَ
نَا َعىَل اْلَقْوِم اْلَكاِفِريَن{. أَْمِرنَا َوثَبِّْت أَْقَداَمنَا َوانرُصْ

الل�هم إنا نُْش�ِهُدك وكفى بك شهيداً، ونستعُن 
ب�ك وكفى بك معيناً، ونس�تنرُصك ونتوالك وكفى 
بالل��ه ولياً وكفى بالل�ه نص�راً، ومن يتوكل عىل 
الل�ه فهو حس�بُُه، حس�بنا الل�ه ونعم الوكيل نعم 

املول ونعم النصر.
ونسأُل الل�َه الرحمَة واملغفرَة لشهدائنا األبرار، 
والشفاَء لجرحانا األخيار، والنرَص والعوَن والتأييَد 

للمجاهدين األطهار يف ُكلِّ ثغر وجبهة وميدان.
}أُِذَن ِللَِّذيَن يَُقاتَلُوَن ِبأَنَُّهْم ُظِلُموا، َوإِنَّ اللََّه َعىَلٰ 

ِهْم َلَقِديٌر{ نرَْصِ
اَلُم َعَليُْكْم َوَرْحَمُة الل�ِه َوبََرَكاتُُه. والسَّ

 جنوُدك وأنصاُرك إَلـى اللـِه 
يف جبهِة باِب املندب ومدينة تعز
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حرائر الحيمة الخارجية يقدمن قافلًة غذائيًة كبريًة 
دعماً ألبطال الجيش واللجان الشعبية 

  -  صنعاء
 قدمت نسااُء مديرياة الحيمة اليارخية، يو  الثالثااء املايض، بمحاخظة 
صندااء قاخلاة غذائية؛ ععمااً وإساناعا للجيش واللجان الشادبية، وساط 

تأكيِدلن عىل بذل وتقديم املزيد.
واحتاوت القاخلاُة عاىل ماواع غذائية وأرشباة متنوعاة ماع التأكيد عىل 

االستمرار يف نهج الرخد للجبهات باملال والرخال. 
وعقال تقديمهن القاخلة نظمت نسااء مديرية الحيماة اليارخية وقفًة 
احتجاخية، تأكيداً عىل اساتمرار الصموع الشادبي يف وخه الددوان السدوعي 

األَمريكي ومرتزقته.
وأما  ما تسطره املرأة اليمنية من تضحيات خسيمة وعخدها للرخال إَلاى 
مياعيان الدخاع عان الدين والوطن خدعت نسااء مديرية الحيماة اليارخية 
صموعلن يف وقفتهن الحاشادة، والتي بدثن من خاللها رساائل قوية لقوى 

الددوان ومرتزقته.

فعالياٌت طالبيٌة متعددٌة يف عدد من محافظات 
الجمهورية تأكيدًا على الصمود يف مواجهة العدوان

  -  متابعات
شاهدت أماناُة الداصمة وعدٌع مان محاخظات الجمهورية، ياو  الثالثاء 
املاايض، عدعاً من الفداليات املدرساية والرتبوية املنالضاة للددوان، وتنديداً 

باستمرار خروقات وقف إْطاَلق النار.
واختتحات مدرساتا أروى وخولة للبنات بمديرية الوحادة مدرضني يف ُكّل 

منهما، شمال خداليات أبرزت لوايات الطالبات وموالبهن.
ويف مديرية مدني أقامت مدرساة الحسان بن عيل عليهما الساال  الثالثاء 
خدالياة طالبية، زخرت بالدديد من الفقرات املدربة عن سايط الطفولة عىل 

ُقوى الددوان وخرائمه بحل الشدل اليمني.
وعرّب طالب مدرساة مجمع عمار بن يارس بمديرية شدوب يف خدالية لهم 
عن تنديدلم بجرائم الحرب التي ارتكبها الددوان بحل الشدل اليمني يف ظل 

صمت الدالم.
ويف خوالن بمحاخظة صنداء، أقامتا مدرسة النهضة ومدرسة قاع الصبلة 
يف مديرية الطيال خداليات طالبية، أكدت عىل صموع األخيال يف وخه الددوان، 

واستهجنت صمت املجتمع الدويل امليزي تجاه خرائم الددوان.
ويف مديرياة الحيماة الداخلياة، نفذت السالطة املحلية ومديارو املدارس 
خيها وقفة احتجاخية عرّبوا من خاللها عن اساتمرارلم يف الدملية الرتبوية 

والتدليمية غري مبالني بكل عربدة الددوان.

أهالي محافظة ذمار يف 
مسرية حاشدة: حاضرون 

للسلم والحرب

  -  ذمار
خرج أَبْنَاُء محاخظة ذمار، يو  الثالثاء املايض، يف مسرية حاشدة تحت 

شدار “يكفي عا  من الددوان والحصار عىل الشدل اليمني”.
وأعلن املشااركون يف املسارية رخضهم الساتمرار الددوان السادوعي 

األَمريكي والحصار الربي والبحري والجوي عىل اليمن.
ااة، والشادل اليمني عامة  وأكاد املتظالارون أن أَبْنَااَء ذمار َخااصَّ
خالازون ليوض أياة خيارات قاعماة ملواخهة مع الدادوان ومرتزقته، 

وأنهم حارضون للسلم والحرب.
كما اعتربوا أن مشااورات الكويت لي خرصة أخرية لقوى الددوان إن 
كانت لديها خدية يف وقف عدوانها، مؤّكدين أن تلك الفرصة قد ال تتدّوض 

عىل املدى القريل يف حال لم يتم استغاللها.
وأعان أَبْنَاُء ذمار ما تقوُ  به قوى الددوان من منع عخول ماعة املازوت 
إَلاى ميناء الحديدة، واساتنكروا صمت ما يسمى املنظمات الدولية تجاه 
لذا الحصار الجائر عىل اليمنيني، واستمرار الددوان الغاشم وعد  تثبيت 

وقف إْطاَلق النار.

وقفاٌت احتجاجية يف عدد من محافظات 
الجمهورية استنكارًا للخروقات املتواصلة 

من قبل الغزاة واملرتزقة
  -  متابعات

ونّظاَم أَبْنَااُء مديريِة ظليماة بمحاخظِة عمراَن الثالثااء املايض وقفة 
قبَلية تدين استمراَر الددواِن والحصار.

 ويف لقاَءيِن قبليَّنيِ منفصَلنِي خرَج أَبْنَاء مديرية خبِل الرشِق بمحاخظِة 
ِك بيياِر  ذمار وأَبْنَاء بني سالمة بمديريِة املناِر ليجّدعوا التأكيَد عىل التمسُّ

التحرِر واالستقالِل مهما طاَل أمُد الددوان.
ونّفذت قبائل الرس األعىل يف قبيلة بني حشايش، صباح الثالثاء، وقفَة 
احتجاج اساتنكاراً لتواصل خروقات قوى الدادوان، وخيها أكدت القبائل 
عىل الجالزية التامة للرع ورخد الجبهات باألموال والرخال، ُمسرّيًة قاخلة 

غذائيًة ألبطال الجيش واللجان الشدبية يف ميتلف الجبهات.
مديرياة خمر بمحاخظة عمران يف وقفة مسالحة أعلان خيها رخالها 
موقفهم من الددوان عىل اليمن، مؤكدين استدداعلم ألية خيارات قاعمة.
أَبْنَااء مديرياة ثال بجميع ُعَزِلهاا يف وقفة لهم بدثوا برساالة للددوان 
بحتمية خشله وأعواته يف اخرتاق صف القبيلة اليمنية التي أثبتت أنها من 

اليطوط الدخاعية املهمة للذوع عن تراب اليمن.
وعرّب أَبْنَاُء عزلة الجرب الرشقي والجرب األسفل بمديرية املفتاح بحّجة، 
يف وقفتهم الحاشادة، عن تجديد تفويضهم لقائد الثورة السايد عبدامللك 
الحوثاي يف ُكّل اليياارات الدساكرية والسالمية وعان خهوزيتهام لكل 

االحتماالت.

قبائل ريف محافظة إب: الشعب اليمني جاهز 
للمواجهة بجميع رجاله وأبنائه وقبائله

  -  إب
دة؛ تأكيداً عىل  واصل ألايل محاخظة إب عْقاااَد اللقاءات القبلية املوسَّ
الُجُهوزية الكاملة ملواخهة الددوان والحصار الغاشم عىل بالعنا منذُ أكثر 
من عا ، مؤّكدين وقوَخهم إَلاى خانل الوخد الوطني بالكويت يف الوصول 

إَلاى َحلٍّ سيايسٍّ لوقف الددوان بشكل كامل.
َع أَبْنَاُء قبائل إب عىل أن الشادَل اليمني ما زال كسابل عهده من  وَشادَّ

الجهوزية واالستدداع للمواخهة بجميع رخاله وأبنائه وقبائله.
وأوصل املشااركون رساائَل للددوان ومرتزقته بأن الشدل ال يتسالل 

مع من تددى عليه وامليدان شالد عىل ذلك.

العدالة املغيَّبة.. محكمة شعبية ملحاكمة مجرمي العدوان
  -  زكريا الشرعبي

من ُعمل املأسااة ورصخات الد  املسفوك 
ظلمااً وعدوانااً أماا  عاَلاٍم أعماى إال عان 
مصاارف الادوالرات ومصاايف النفاط تدالت 
األصواُت تنُشااااُد الددالة املغيّبة واالنتصار 
لحيااة صاعرلا املاوُت بكل أعواته ووساائله 
الصلفة، وتحت شدار »الددالة خولر الوخوع 
اَن االثنانَي املاايَض بصندااَء  اإلنسااني« ُعشِّ
الدماُل يف املحكماة الشادبية للددالاة املغيبة 
ااة بالنظر يف خرائام الددوان تحَت  والَيااصَّ
ثقاخياة  رساالة  ذات  مفرتََضاة  كمحكماة 
وتوعوياة تظهر للدالام حجام الجرائم التي 
ارتكبها الددوان األَمريكي السدوعي عىل مدى 

عا  وشهر.
املحكماُة اساتدرضت يف حفال تدشاينها 
وأعواتاه  الدادواُن  ارتكبهاا  التاي  الجرائام 
خالل عاا  تمثلت يف تدمري البنية األساساية 
واساتهداف ُكّل مقوماات الحيااة يف اليمن يف 
حرب إبااعة عىل مرأى ومسامع من املجتمع 
الادويل واملؤسساات املدعية زيفااً أنها قامت 
من أخل تحقيل الددالة كمجلل األمن الدويل 
واألمام املتحادة ومنظماات حقوق اإلنساان 
والتي تكشاف زيفها بتداميها عن ما يرتكبه 
الددوان األَمريكي السدوعي من مجازَر يف حل 

شدل مسالم.
وبحسال املنسال الداا  للمحكمة طلدت 
الرشخبي خقد أتى تأسايُل لذه املحكمة من 
إعراك الواقع املقتيض أن الدالم لن يتحرك مع 
اليمن ما لم يساعد اليمنيون أنفسهم بكشف 
الجرائم التي ارتكبت يف حل الشدل واملطالبة 
بمحاكمة املجرمني يف املحاكم الدولية وقد تم 
إنشااُء محكمة الددالة املغيباة إلظهار حجم 

الجرائم الفظيدة التي ارتكبها الددوان بشكل 
موثل وعقيل، وأن لذه املحكمة ستدمُل وخَل 
أُُسٍل علميٍة وقانونية خارج اإلطار الرسمي 
مشارياً إَلااى أنهاا محكماٌة شادبيٌة يديرلا 
قانونياون وناشاطون حقوقياون للنظار يف 
تدماري  وخريماة  االرسى  تدذيال  خريماة 
املنشاآت املدنياة وخريمة املنشاآت الثقاخية 
الجماعياة  اإلبااعة  وخريماة  والتَأرييياة 
وخريماة القنابال املحرمة وخريماة الددوان 
ككل بشاكل أساايس ومتابدتهاا يف املحاكام 
الدولية وأكد الرشخبي أن أية خريمة ارتكبها 
الددوان لن تسقط بالتقاع  باعتبار أن الدماء 
التي سفكت لي حل أللايل الضحايا ال يمكن 

الترف خيها من أية خهة أَْو شيص.

عان  لقماان  محماد  ألقالاا  كلماة  ويف 
»محاماون باال حادوع« أكَّاَد لقماان ألميَة 
تدشاني الدمل يف لذه املحكمة الشادبية التي 
تأتاي عىل غارار محكماة الجناياات الدولية 
التزامااً بالقانون الدويل اإلنسااني بدد مرور 
عا  عاىل الدادوان وخرائمه البشادة يف حل 

اليمنيني األَْرض واإلنسان.
وأشاار إَلاى أن لذه املحكمة لي محكمة 
مفرتضة ذات رساالة ثقاخياة توعوية تظهر 
للدالام أن لنااك خرائاَم حارب ارتُكبت ضد 
الشادل اليمني وماا تزال، وأن لاذه الجرائَم 
مهما مىض عليها الزمن لن تساقط بالتقاع  
وأن ياَد القاناون الادويل والددالاة ساتطال 

املجرمني حتماً.

ويف لذا الساياق قالات الدكتورة ابتساا  
املتاوكل يف كلماة ألقتها عن املارأة اليمنية يف 
خلساة تدشاني املحكمة: إنها خطاوة خاعة 
كاون  الدولياة؛  للقواناني  االعتباار  إلعااعة 
تأسيساها خاء امتثاالً لقوانني السماء وعمالً 
بالقوانني الدولية املغيبة خيما يتدلل بالددوان 
عىل الشادل اليمني.. مؤكدًة ألميَة املحكمة 
الشادبية لتكون ناواة للقضايا التي ساتقد  
للمحاكم الدولية ملقاضااة مجرمي الحرب يف 

اليمن.
حجاَم  املتاوكل  الدكتاورة  واساتدرضت 
مداناة النسااء يف ظل اساتمرار الددوان الذي 
حصاد األرواح يف خرائام بشادة تقشادر لها 

األبدان.

بادوره ألقاى املحاماي محماد املساوري 
كلمًة شاّدع خيها عىل حل أولياء الد  يف تقديم 
ععاوى ضد الددوان إَلاى املحكمة الشادبية؛ 
بهادف اساتيدابها يف القضاياا التاي سايتمُّ 
الرتاخاُع بهاا أماا  املحاكام الدولياة ملداقبة 

املجرمني وأعواتهم يف الداخل.
وكان طاقام املحكماة الشادبية للددالاة 
املغيبة أّعى القَسَم بأعاء الدمل املوكل إليهم يف 
قضايا املترضرين من الددوان بددالة وحياع. 
كما وتيلل التدشانَي عارُض خيلم تضّمن 
نماذَج لجرائام الددوان األَمريكي السادوعي 
التاي ارتكبت بحل الشادل اليمني عىل مدى 
عاا  وشاهر وال زالات مساتمرًة بدنجهياة 

شيطانية منقطدة النظري.
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أخريًا »اتفاق السلم والشراكة« ُيطبَّـُق يف األراضي املحتلة

املحافظون الُجدد يف أمريكا ودعم اإلرهاب »الشيشان نموذجًا«

ولد الشيخ والبحُث عن مخرجٍ للسعودية 

رضوان سبيع 
 لم يحصل يشٌء يف حرضموت ساوى 
أن قاوى الغازو واالرتازاق _ ممثلاة يف 
صهاينة أمريكا وأذيالهم من متصهيني 
ممالاك أعاراب الصحراء وأذياال األذيال 
ممثلاني يف كبار مجرماي تنظيم اخوان 
الشياطني وأعوات أذيال األذيال املتمثلني 
الولاباي  الفكار  تنظيماات  أماراء  يف 
اإلرلاباي بشاقيه القاعادي والداعيش، 
األراذل  مان  تبقاى  مان  إىل  إضاخاة 
والُحثااالت الذين أبت عناءة أنفساهم إال 
أن يكوناوا عىل رأس كشاوخات االرتزاق 
الياصة بالتاخهاني وبائدي األوطان من 
مرتزقاة خزائن البارتوعوالر ااا توصل 
خميدهام إىل حال ينهاي بادوره عوامة 
الاراع والتناخال عاىل عوائار النفوذ 
والسيطرة التي سدى كل طرف لتوسيع 
عائارة نفوذه وسايطرته وعىل حسااب 
باقاي األطاراف، ولو ما خدال الجميع 
يادرك بحتمياة التواخال واالتفااق الذي 
يساتند عىل رضورة أن يساوع التدايش 
والتساامح بني كاخة األطراف وأن يقبل 
الاكل بالاكل وقاد تام ترخماة ذلاك إىل 
التوقيع عىل اتفاق ينص عىل أن يشاارك 
الجمياع يف إعارة محاخظاة حرضماوت 
وأن يجاري عليها ما يجاري عىل غريلا 
مان باقاي محاخظاات خناوب املحتلة 
والتي يتم التحكم بها من خالل تقاسام 
وتوزياع السايطرة والنفوذ باني خميع 

قوى الغازو واالرتزاق وبنااء عىل اتفاق 
باإلمكان أن نطلل عليه مسامى ”اتفاق 

السلم والرشاكة”. 
خمياع  ألن  ولكان 
ال  االتفااق  أطاراف 
ياروق لهاا أن تنكشاف 
والاوع  الغارا   حقيقاة 
املتبااعل خيما بينها خقد 
كان الباد مان مرسحية 
وعملياة إخاراج يمكان 
من خاللها التغطية عىل 
وضاوح وخاالء مالمح 
والتداياش  التفالام 
والسالم والرشاكاة بني 
لذه األطراف ولو ما تم 
خداالً حني أعلان تحالف 

الددوان السادوأمريكي تدشني ما أطلل 
الواسادة  الدساكرية  بالحملاة  عليهاا 
عصاباات  مان  حرضماوت  لتحريار 
تنظيماي القاعادة وعاعش والاذي كان 
لاه الفضل الكباري يف إنقاذلا حني كانت 
يف رمقهاا األخاري بدد أن طالتهاا عملية 
عساكرية حقيقياة قاعتها قيااعة ثورة 
الواحاد والدرشين من سابتمرب ونفذلا 
أبطاال الجياش واللجان الشادبية حني 
شانوا حرباً واسادة وعملية اساتئصال 
واختثااث كاعت أن تقايض نهائيااً عاىل 
كل الدصاباات التكفريياة والتنظيماات 
اإلرلابية يف كل شرٍب من أرض اليمن وقد 
تم ذلك خدالً بدد طالت الحرب التي شنها 
الجيش واللجاان خمياع أوكار ومداقل 

اختثاثهاا  وتام  التكفريياة  الدناارص 
مان أغلال أماكان تمركزلاا يف ميتلف 
الجمهورية  محاخظاات 
منهاا  يتبقاى  ولام 
ساوى أقل القليل ولي 
التاي نجت مان عملية 
االختثااث بفضل إعالن 
الصهايناة واملتصهينني 
اليمان  عاىل  الحارب 
أخال  خمان  واليمنياني 
وعاعش  القاعادة  إنقاذ 
لهماا  الحيااة  واعااعة 
بداد أن كاناا يف الرمال 
أععيااء  بااعر  األخاري 
اإلرلااب  محارباة 
االساتكبار  قاوى  مان 
وبأماوال  أمرياكا  بزعاماة  والهيمناة 
عمالئهام األعاراب إىل حشاد كل محرتيف 
سافك الدماء ومدمناي القتال واإلخرا  
ومرتزقاة الحاروب وكل األراذل وشاذاذ 
األخاق الذين استجلبولم من كل أصقاع 
الدالم وبواسطة مليارات الدوالرات التي 
ضيتها خزائن ممالك ومشييات النفط 
األعرابي وعخدوا بهم ليكونوا رأس حربة 
يف الحارب الددوانياة عاىل اليمان ولي 
املحاولاة التاي أراع الغازاة مان خاللها 
احتاالل األرض التاي ساطرلا التارياخ 

باسم مقربة الغزاة. 
وبدد أن تمكنت قاوى الغزو من ععم 
التكفريياة  الجماعاات  ثالثاي  وإساناع 
اإلخوانياة  مسامياتها  اختاالف  عاىل 

القاعدية الداعشاية والتي تدترب من ألم 
أعواتهاا يف إعاعة رسام خارطاة املنطقة 
وبالشكل الذي يصل يف مصلحة املرشوع 
الصهيوتكفاريي والاذي نتج عناه إعاعة 
تمكينهاا مان السايطرة عاىل مناطال 

واسدة يف املحاخظات الجنوبية. 
بوقاحتهاا  تحااول  اآلن  لاي  لاا 
اساتحمارنا راخياة مناا تصديقهاا أنها 
التنظيمات اإلرلابياة يف حرضموت التي 
سابل وأن سيطرة عليها لذه التنظيمات 
بدعام مبارش قدمته بساياء قوى الغزو 
واالحتالل خالل األيا  األوىل التي عشانت 
خيها عدوانها اإلخرامي عىل اليمن األرض 

واإلنسان. !!! 
وباملناسابة يبادو أنه ال رع شاايف عىل 
لكذا وقاحة واساتحمار سوى أن نوخه 

ألربابهما السفلة سؤاالً مفاعه:ا 
لل نسايتم أن األغبياء خقط.. لم من 
يمكان أن تنطيل عليهام أكذوبة محاربة 

اإلرلاب من قبل صانديه؟؟. 
ويف اليتا  يبدو يل أنه ال يوخد من أكثر 
غباًء من أولئاك األغبياء الذين يريدون أن 
يصادق الدالام اععاءلم أنهام يحاربون 
االرلااب يف حرضموت خصوصااً بدد أن 
شاالد مرسحية لجومهام املزعو  عىل 
“ القاعادة ” يف حرضماوت والتي انتهت 
بانساحاب وإعاعة اإلرلابياني والذي تم 
تحات حماياة وارشاف طاريان األباتيش 
اإلماراتي السادوأمريكي وعون أن يتددوا 
املنطقة التي كانوا يتمركزون خيها بما يف 

ذلك املكال ” عاصمة املحاخظة”..!

 ترجمُة وإعداُد/ 
 د. حسين سرمك حسن..  

عرض/ أنس القاضي
يف  املتهماني  عائلاة  أن  عان  الكشاف  أتااح 
تفجاريات ماراثاون بوساطن )ياو  15 أبريال 
2013( لاي من الشيشاان اعتبار لاذا الهجو  
من »اإلرلاب اإلساالمي«. وقيال القليل خدا عن 
مسااندة املحاخظني الجادع يف الوالياات املتحدة 
الشيشاان كاسارتاتيجية إلضداف  لإلرلابياني 
روسايا كماا تؤكاد ذلاك كولاني راويل الدنار 

 .FBI السابل يف الا
تقول: »كنت عىل وشك أن أختنل بقهوتي وأنا أستمع 
لاروعي خولياني – مان املحاخظني الجادع – ولو يّدعي 
عىل محطاة التلفاز الوطنية بأناه مندلش من كون أي 
شيشاني مسؤوالً عن تفجريات ماراثون بوسطن ألنه لم 
ير أبداً أي عليل عىل أن املتطرخني الشيشاان يحملون أية 

عداوة تجاه الواليات املتحدة. 
خولياناي يدرُف تماماً كيف أن اإلرلابيني الشيشاان 
الضغاط  يف  املتحادة  للوالياات  مفيادون  أنهام  اثبتاوا 

عاىل روسايا، مثلما خدال »املجالادون األخغاان« الذين 
اساتُيدموا يف الحرب ضد الساوخيت يف اخغانساتان بني 
0ل19 و9ل19. يف الحقيقاة، الدديد من املحاخظني الجدع 
صاعقوا عىل أنهم »اصدقاء« الشيشاان وبضمنهم مدير 

الا CIA األسبل خيمل وولي. 
عىل سبيل املثال، أنظر إىل مقالة الغارعيان اللندنية عا  
ل200. كان عنوانهاا: »أصدقاء الشيشاان األمريكيون: 
التزا  املحاخظني الجدع يف واشنطن بالحرب عىل اإلرلاب 
يتبير يف الشيشاان، خدلاوا قضيتها قضيتهام«، وخاء 
خيها: »املجموعة القائدة التي تبنت قضية الشيشان لي 
اللجنة األمريكية للساال  يف الشيشان. لذه اللجنة أغلل 
أعضائها مان املحاخظني الجدع الذيان يؤيدون بحماس 

»الحرب يف الشيشان«.
»تضام اللجناة ريشاارع باريل مستشاار البنتاغون 
املداروف؛ إليوت أبرامال املتهم بفضيحة إياران كونرتا 
املشاهورة؛ كينيث أعملان سافري الواليات املتحدة األسبل 
يف لنادن الاذي ظال يحّرض عاىل غازو الداراق وصّوره 
كرقصاة بسايطة؛ ميغي عكرت كاتبة سارية رامسافيلد 
ومديرة مركز بحوث الجناح اليميني مؤسساة لرييتاج، 
خرانك غاخني خبري عسكري من مركز السياسة األمنية؛ 
بروس خاكساون ضابط اساتيبارات عساكرية سابل 

ونائل مدير رشكة لوكهيد مارتن للصناعات الدساكرية 
واآلن رئيال لجنة الواليات املتحادة للناتو؛ مايكل لييدن 
من مدهد املشااريع األمريكية، مدجل ساابل بالفاشية 
اإليطالياة واآلن مداارض باارز لتغيري النظاا  يف إيران؛ 
وخيمل وولي مدير الا CIA األسابل ومن املسااندين 
الرئيسايني ليطط خورج بوش يف إعاعة تشاكيل الدالم 
اإلسالمي حسل توّخهات الواليات املتحدة«. لذه اللجنة 
وّسادت أعمالهاا مان الشيشاان إىل القوقااز وصاارت 
»اللجناة األمريكياة للساال  يف القوقااز«. بالادوالرات 

يحّولونك من إرلابي إىل غري إرلابي«. 
وطبدااً، خولياني أَيْضاً لو واحد مان املحاخظني الجدع 
والسياسايني الفاسادين الذين تساّلموا مئاات األلوف من 
الادوالرات من منظمة مجالادي خلل اإليرانياة املدارضة 
للثور ة اليمينية عندما كانت لذه املجموعة مصنّفة ضمن 
قائماة وزارة اليارخياة للمنظماات اإلرلابياة األخنبية. 
ُعخدت لذه األموال لسياسيني أمريكيني للدمل بصورة غري 

مرشوعة عىل رخع لذه املنظمة من تلك القائمة. 
ثم تأتيك الدجائل حني تدوع ملطالدة الصحفي البارز 
يف النياوروك تايماز »خيل شاينون« واكتشااخه الرليل! 
 FBI الاذي نرشه يف الصحيفة قبل سانتني عن قياا  الا
واملجتمع »امليابراتي« بأكمله يف التغطية والتضليل ليل 

خقط قبل أحداث 9/11، بل لدقد كامل بدد ذلك.
ولكان حتى اآلن لام تظهر الحقيقاة كاملة حتى بدد 
نارش شاينون لقنبلتاه الضيمة عاا  2011 عن مذكرة 
رسية تدوع إىل نيسان عا  2001 تربط بني القائد الرئيي 
للشيشان ابن اليطاب بأساامة بن العن. مذكرة نيسان 
2001 املدخوناة كانت قد ّقّدمات إىل مدير الا FBI لويل 
خريه )لو باملناسبة مستلم آخر ألموال مجالدي خلل!( 
وإىل ثمانياة من مساؤويل الا FBI البارزيان يف مكاخحة 
اإلرلااب. مان املؤّكاد أن مذكارات مماثلة قد اشارتكت 
بها خمياع عوائر امليابرات األمريكية يف نيساان 2001. 
ضمن عدة أيا  بدد اعتقال اإلرلابي »زكريا موسوي« يف 
مينساوتا يف 16 آب 2001، أّكدت امليابرات الفرنسية أن 

موسوي كان قد قاتل تحت لواء ابن اليطاب. 
تطارح الكاتبة كولني راويل تفساريلا لهاذه املدضلة 
ختقاول: »ولكن املساؤولني األمريكيني ساوف يرتبكون 
حني يتحاول الدميل الساابل إىل عدو ضدلم أنفساهم. 
لاذا ما حصل مع مجالدي القاعادة الذين ارتبطت بهم 
واشانطن يف ليبيا وساوريا من الذين خّضلتهام الواليات 
املتحادة يف ععمها لغرض إساقاط نظا  القذايف وبّشاار 
األساد عىل التوايل. لؤالء املتطرخون مهيّئون لقلل اتجاه 

أسلحتهم األمريكية بمجرع لزيمة الددو املشرتك.

 الشيخ عبدالمنان السنبلي 
ُر يوماً أنني سأكوُن يف موقف )الُكَسدي( نََدماً عىل استقالة  لم أكن أتصوَّ
املبدوث األممي الساابل )خمال بن عمار( إال بدد أن رأيت َخَلفه املوريتاني 
)إساماعيل ولد الشايخ( َوقد أبدى لناا بطريقة أعائه َوساوء إعارته لألزمة 
اليََمنية محاساَن )خمال بن عمر( َوالتاي لم نُكن نرالا خيه من قبُل خاعالً 

منه يف أعيننا يبدو َوكأنه كان مالكاً مقارنًة به، مع أنه لم يكن كذلك.
مناذُ الياو  األول لتدييناه يف لاذه املهمة َوالرخال يتبنى عائمااً الرؤية 
السادوعية َويحااول خرضها عاىل األَْطَراف الوطنياة اليََمنية ساواء خالل 
الحارب أَْو خاالل أَي لدنٍة يتم االتفااق عليها َوُخُصاْوصااً يف لذه املرحلة 

خالل التفاوض يف الكويت.
لام يمارس ضغوطاً أمميًة عىل السادوعية َوحلفائها بقدر ما مارساها 
عاىل الجانال الوطني اليََمني، ختاارًة يحاول الضغط َوالتأثاري عىل الجانل 
اليََمناي، محاوالً مناع الجيش اليََمني َواللجان الشادبية مان عد  إْطااَلق 
الصوارياخ باتجااه املواقاع يف الدمل السادوعي، َوتاارًة أُْخاااَرى يحاول 
الضغط عىل الرئيل صالح ملغااعرة البالع واختيار املنفى الذي يريده مكاناً 

إلقامتاه املساتقبلية، َوأحياناً يهادع بدقوباٍت عولية قد تطاال القياعات الدلياا ألَنَْصاار الله 
اة عقل ُكّل زيارٍة يزور الرياض َويلتقي بها  َواملؤتمر الشدبي الدا ، َولكذا لو عائماً َوَخااصَّ

بطفل سلمان املدلل َوالذي بدوره يُسّلمه شيكاً َوروزنامة رشوط َومطالل.
َوالياو  َوقد خرضات وقائع األرض َوالرخال - َوليل خهوع ولد الشايخ أَْو األمم املتحدة - 
عاىل الُغزاة َوالبغاة من بني سادوع َوحلفاءلم االنصيااع َواإلذعان لصوت 
الحوار بدد أن خشالوا واقتندوا باساتحالة الوصول إىَل سقف أَلداخهم التي 
عىل أََسااسها بدأوا الُداْدَوان، وذلل الجميع إىَل الكويت للتفاوض، خها لو 
)َولد الشايخ( يمارس ما ُعِهد إليه من مهمة البحث عن ميرٍج للسادوعية 
ليبادأ عوره يف الكويات بالتريح من أن السادوعية تقف عاىل الحياع َوال 
عالقة لها بما خرى َويجري يف اليََمن منذ أَْكثَر من سنة أَْو كما قال يف أحدى 
أحاعيثاه، َوكأن ما خاء إىَل الكويت إال ليقول لذا الكال  َوليدعم موقف من 
خاءوا من الرياض بنفل الرؤية السادوعية متناسياً أن لنالك بلداً يُقَصف 
بأحدث األسالحة منذ أَْكثَر من سانة حتى لم يدد لنالك برٌش خيه إال َوطاله 
مان ذلك الُدااْدَوان أَْو من غباره ما طال َوناله ما ناال، َوأن لنالك عرشات 
اآلالف من املدنيني األبرياء قد قضوا شاهداء َوأضداخهم من الجرحى خراء 

ذلك الُداْدَوان الغاشم.
أيها املبدوث األممي املنحاز إىَل خانل البغي َواإلْخااَرا .. إعمل ما شئت 
َوكن مع من تشاء، خلم يدد انحياُزَك خاخياً عىل أحد من الداملني، َولن يرض 
ذلك الشدل اليََمني شيئا طاملا َولم عىل الحل مرابطون َوصامدون، إال أن التَأريخ لن يرحمك 
َوستظل لدنته تطارعك ما عمت حيّاً، َوكذلك لو الحال مع أمثالك من أصحاب الدخع املسبل، 

َوال نامت أعني الجبناء.

تمثيلية فاشلة اسمها 
»هروب القاعدة«

 علي عمر الصيعري
 

ياا يل من غباي!! ويا لهم 
من أوغااع.. لقد تأّكد يل بدد 
»القاعادة »عار  خاروج 
الياو  مان املاكال أن األماَر 
كلاه مجارع تمثيلية حبكها 
التحالف منذ بداية الحرب.

 وخاات عن باايل ما كتبه 
ثمانية  بريطاني قبل  محلل 
أشاهر قال خيه: إن التحالف 
لاو الاذي أعخال القاعادة 
محسان  عايل  بمسااعدة 
األحمار، وإنهاا عباارة عان 
تموياه يُقَصُد باه الحفاظ عىل ماء الوخاه يف حال لزيمته 
يف اليََمن. عىل أن يجهَز قوة لطرعلم من ساحل حرضموت 
ولروبهام إىَل واعي »رس« للظهاور بأناه انتار يف حرباه 

الفاشلة. 
والذي حصل الياو  لو نهاية التمثيلية غاري أنها نهاية 

خاشلة. ملاذا؟.
 أوالً: لروبهم لم يكن إىَل واعي »رس«، والسبل استدجال 

الحلييل يف مناورة عسكرية لناك.
 ثانياً: لم يطلقوا رصاصة واحدة، ولم يفّجروا، عىل األقل 
»عقباة عبدالله غريل« ليََمندوا القاوة املحررة من الدخول 
عليهام.. ولذا ال يُدقل يف تنظيم قوي ورشس سيساتميت 

حتى آخر انتحاري منهم.
 وثالثاً: لم يُقتل وال حمار من خراء قصف عنيف ومنتقى 
عاىل مقارلم عدا حارس مدني، وشااعر راح ضحية خطأ 

من طائرة يف »الديون«.
ورابدااً: ما نُارش من تهويالت من قبال البدض عن قوة 
ضاربة ساتحرر املكال، وما رّصح باه املحاخظ من عخولها 
خجار غاٍد أَْصبَاح مكشاوخاً عندماا اساتدجلت القاعادُة 

باالنسحاب عر اليو . لهههههه.
 ومكار التحالف ولم ينل مراعه من لذه التمثيلية، بدليٍل 
أن وساائل اإلعاال  املدروخاة لم تُبااِل بهذا الحادث. ونحن 
ضحية لذه التمثيلية التي عخدنا ثمنها بأَْكثَر من 25 مليار 
ريال، و17 من رسقة البنك َول من امليناء والبنزين والتجار. 
ناليك عن ترويع أَْطَفالنا وأرسنا، وتشقل منازل املواطنني. 
لم يدتقدون أن املكال سرتّحل بالفاتحني، وأنا ال اعتقُد؛ 

إلحسايس أنها ُخدعت.
 خيا لهم من خاشالني!!. ويا لنا من مغفلني.!!، وحسابي 

الله وندم الوكيل.
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ُكن أنت القائد املسؤول واعرب الطريق

قف عند حّدك أيها الخانع املنتقد واعرف قدَر نفسك..!

كتابات

دّون يا قلم 
وعلى الظاملني 
تدور الدوائر  

عبداهلل أحمد الجنيد  
  يف القريل الداخل ساتثوُر اإلنسانيُة 
بجميع مذالبها وأعيانها الساماوية عىل 
آل سدوع وأَمريكا وعواعشهم يف املنطقة، 
وتحالفات  شااركت  التاي  والادول 
بحربهاا عاىل اليمان ساتتفكك وتتمزق 
وتتصارع وتراشل االتهامات خيما بينها، 
وسنشاالد عجائال قادرة اللاه تتجاىل 

خيهم.
املحمدياة  القرآنياة  املسارية  ولاذه 
التاي تحمال يف خولرلاا روح الددالاة 
اإلساالمية والشجاعة الحيدرية التي أراع 
أعاداء الديان واألمة اإلساالمية إطفائها 
وتشاويهها َوَحْرَف مساارلا، واستشهد 
يف سبيلها خرية الرخال الذين بذلوا الغايل 
والرخياص يف سابيل إرخاع اإلساال  إىَل 
خولره َوالحل إىَل أصحابه، ويف مقدمتهم 
الشهيد القائد حساني بدر الدين الحوثي 
ساترشق وتمأل األَْرض قسطاً وعدالً ولو 

كره الكاخرون؟
خهاا نحان الياو  نشاالد أنفاساها 
ووخادان  ضماري  يف  تتجاىل  وأنورلاا 
الشادل اليمني الدظيم الذي أذلل الدالم 
بصماوعه وعزتاه وكرامتاه وشاجاعته 
وإرصاره بالتاوكل عىل اللاه لنيل الحرية 
الكاملة من التبدية والهيمنة اليارخية.
القرآنياة  املسارية  لاذه  وساتكون 
املحمدية أنموذخااً تحذو بيذولا خميع 
الشادوب املساتضدفة ومدرسًة لألخيال 
القاعمة وقبلة للثائرين، ولذا ما نبأنا به 
الحبيل األعظم والراط األقَو  سايدنا 
محماد صلوات ربي وساالمه عليه وعىل 
آله الطيباني الطالرين عندماا قال: )إن 
نَفاَل الرحمان يأتيني من قبال اليمن( 
وقال )اإليماان يماٍن والحكماة يمانية( 
وقال )إذا اشاتدت عليكام الفتن خدليكم 
حبااً  أكثار  خاليمنياون  اليمان(  بألال 
وتدظيماً لله ورساوله اتباعاً لقوله تداىل 
)واللُه ورساولُه أحل أن يرضوه إن كانوا 

مؤمنني(.
ولذلاك اختارلم اللاه ورّشخهم لحمل 
الراياة التاي حملهاا اإلما  عايل عندما 
خارج ملواخهاة عمر بان عبادوع حينها 
قال املصطفى صىل الله عليه وآله وسالم 
الياو  خرج اإليمان كله ضاد الكفر كله، 
ولاا لاو التَأريخ يدياد نفساه ويحمل 
الرائية الشادل اليمني بجيشاه ولجانه 
الشادبية وييرج اإليمان كله ضد الكفر 

كله.
خأنا عاىل ثقة بأن املساتقبل لنا َوأننا 
ساننتر؛ ألنناا مع الحل والحال مدنا، 
واليازي والداار لاكل مان بااع أرضاه 
وعرضه ورشخه وكرامته بأرخص ثمن.

قاال اللاه تدااىل: )سايهز  الجماع 
ويولون الدبر(.

وقياعتهاا  بشادبها  اليمان  عاشات 
وخيشاها ولجانهاا الشادبية حارًة أبية 

عصية عىل الغزاة والدمالء.
للجرحاى  الشافاء  للشادل  املجاد 

واليلوع للشهداء.

فشل السيناريو الليبي يف الَيَمن
أحمد ناصر الشريف

 
عاعًة الحروُب املشاتدلُة ال تنطفئُ نريانُها إاِلَّ 

يف حالتني خقط ال ثالث لهما:
 األْوىَل: أَن يتمَّ الحسُم الدسكري من قبل أحد 
األَْطَراف وإخبار الطرف اآلخر عىل االستسال .

 والثانية: أَن يتام التفاُوُض بني طريف الحرب 
بشاكل مبارش وصوالً إىَل حل.. ولذا ما يجل أَن 
يحادث يف اليََمن إليَْقاااف الُداْدَوان الرببري عىل 
شادبها والاذي مىض علياه أَْكثَُر مان عا  عون 
توقاف، بل يزعاع رشاساًة وخساًة؛ ألن املدتدين 
ليل لديهم أَْخاااَلق، وينطلقون من حقد عخني 
اًة  يُِكنُّونه ضد اليََمن وشادبها الدظيام، َخااصَّ
اذة  خاارة الساوء السادوعية أعاة أَمرياكا املنفِّ
لتوخهاتهاا يف املنطقة؛ خدمة للسايطرة عليها 
وحماية إلرسائيل عدو الدرب واملسلمني األول.

إن التفالمااِت الجارياة َحاليااً التي بدأت يف 
الحدوع مع خارة الساوء السادوعية ونتج عنها 
التهدئاة خيماا وراء الحادوع وإيَْقاااف املدارك 
لنااك، بينما تظل الجبهاات يف الداخال اليََمني 
مشاتدلًة والقصاف الجاوي عىل مدار السااعة 
ال ييد  بالدرخة األْوىَل ساوى الددو السادوعي 
تحدياداً اللتقاط أنفاساه والتمويه عىل شادبه 
والدالام بأناه ال توخاد مداارُك عاخال أََراضيه، 
باإلَضاااَخة إىَل ما ساّمي باختمااع الكويت بني 
الوخاد الوطناي الذي يمثال 27 ملياوَن مواطن 
يمني وبني وخاد مرتزقة الريااض الذي يمثلون 
أْربدمائاة عميال يديشاون يف خنااعق الريااض 

ولم ال يملكون من أمرلم شايئاً سوى االذعان 
لتنفيذ التوخيهاات التي يُمليهاا عليهم النظا  

السادوعي ومن ورائاه أَمريكا 
ملهااة  إاِلَّ  لياَل  وإرسائيال 
ندتقاد  وال  للوقات،  وضيااٌع 
أَنه ساينتُج عناه يشٌء إيَْجابيٌّ 
يسااعد عىل إيَْقاااف الُداْدَوان 
عاىل اليََمان وإنهائه بقادر ما 
يتام البحاُث مان خاالل لاذا 
االختمااع عن مياارج يحُفُظ 
للنظا  السادوعي مااء وخهه 
وإْخااَراخاه من مشااركته يف 
الُدااْدَوان وتحويله إىَل وسايط 
ثم يقو  بإشادال ختيل الحرب 
باني اليََمنياني أنفساهم ولاو 
يتفرغ للتمويال والتيطيط بدد 

أَن يكاون قاد ضمن عد  مشااركته املبارشة يف 
اساتمرار الُدااْدَوان نتيجًة لدجازه عن تحقيل 

أَلداخه املدَلنة قبل شن الُداْدَوان وبدده.
وعليه يجل أَن يكاون التفاوُض مبارشاً مع 
الددو الحقيقي ممثالً يف أَمريكا والسادوعية إذَا 
ما أرعنا إيَْقااَف إْطااَلق النار وإنَْهااء الُداْدَوان 
السايما وأن اليََمنيني ممثلني يف خيشاهم البطل 
واللجان الشادبية املكّونة من الشباب قد أثبتوا 
بتوكُّلهم عىل الله وإْمَكانياتهم املتواضدة قياساً 
بماا يمتلكه تحالُاُف الُدااْدَوان بأنهام الجانل 
األقاوى وبذلاك سانصل إىَل نتيجاة إيَْجابياة أو 
يداع تفديل خبهات ما وراء الحدوع التي أقّضت 
مضَجَع النظا  السدوعي وأظهرته أََماا  الدالم 

بمظهر الداخز وكشفت حقيقة خيشه الورقي 
الاذي كان يقال عنه بأنه أقوى خيش يف منطقة 
الرشق األوسط مع أَن استدانة 
ومرتزقة  بجياوش  السادوعية 
خلبتهام من الدديد مان الدول 
ليقاتلاوا بالنيابة عن خيشاها 
يثبت زيَف لاذا االععاء الباطل 
السادوعي  النظاا   قاوة  وأن 
األرسة  تمتلكاه  خيماا  تكمان 
الحاكمة من أموال  السادوعية 
الدالام  بهاا ضمائار  اشارتت 
للساكوت عىل خرائمها الكربى 
يف  ترتكبهاا  التاي  والشانيدة 
اليََمن وساورية والدراق وليبيا 
ُكّل  يف  لإلْرَلااااب  وتمويلهاا 

مكان.
 لقد كان الهدف األََساايس من لذا الُداْدَوان 
الرببري عاىل اليََمن وشادبها الدظيام لو نقل 
السايناريو الليباي إىَل اليََمان، بحياث تصباح 
اليََمان عولاة خاشالة ويتقاتال اليََمنياون خيما 
بينهام وكاع لاذا السايناريو يتحقال بتداون 
الدماالء واملرتزقة وعىل رأساهم الدميل عبدربه 
منصاور لاعي وشالته لوال حكماُة قياعة ثورة 
21 سابتمرب الشادبية التي أعطات توخيهاتها 
للجياش واللجان الشادبية بمالحقاة تنظيَمي 
عاعش والقاعادة وإْخااَراخهم من املحاخظات 
الشامالية ومتابدتهم إىَل املحاخظاات الجنوبية 
ومن ثام مغاعرتهم اليََمن نهائيااً، وبذلك يكون 
اليََمنياون قاد حّققاوا ناراً عاىل التنظيمات 

املتطرخاة عجزت عان تحقيقاه عول عظمى يف 
مقدمتها أَمريكا..

 وألن القاعادة وعاعاش كانت خدالً ساتلفظ 
أنفاَساها األَخارية عاىل أيادي الجياش اليََمني 
الجنوبياة  املحاخظاات  يف  الشادبية  واللجاان 
والرشقية شادرت أَمرياكا وحلفاؤلاا املتبنون 
لاذا  بيطاورة  وعاعاش  القاعادة  لتنظيَماي 
اه اليََمني الذي سايفقدلم ماربر التدخل  التوخُّ
خساارعوا إىَل إنقاذ عاعش والقاعادة يف الجنوب 
ولم يسامحوا للجيش واللجان الشدبية بإكمال 
مهمتهام.. بل ولام يكتفوا بذلك خحسال وإنما 
خلباوا املزيد من عناارص القاعادة وعاعش من 
ساورية والداراق إىَل خناوب اليََمان لتدزيزلام 
حتى يتمكنوا من السيطرة عىل مناطل الجنوب 
وتفّرغوا لفتِح املزيد من الجبهات يف املحاخظات 
الشمالية إلشغال الجيش واللجان الشدبية بها.
وحني شادروا بيطاورة ما تقاو  به عاعش 
والقاعادة من أَْعَمال إْخااَرامياة يف حل أَبْانَااء 
الجناوب وأن ذلاك سايُْحِرُخهم أََمااا  الدالام 
اًة أَن من يسمونها بحكومة الرشعية لم  َخااصَّ
تستطع البقاَء يف عدن ولم يتمكن األمن خيها من 
تأمني قر املداشيل ليقيم خيه الرئيُل الدميُل 
املنتهية واليته عبدربه منصور لاعي الذي خّضل 
اإلقاماة يف خنااعق الرياض عىل الداوعة إىَل عدن 
لدد  وخوع خيها َمان يحميه.. خاتيذوا من ذلك 
ماربراً للتدخل املباارش؛ بهدف احتاالل الجنوب 
ونرش الفاوىض خياه وما يحادث يف حرضموت 

اليو  إاِلَّ اليطوة األْوىَل وستتبُدها خطوات.

 نوح جالس 
ِة  لو ساألنا أنفَسانا ما لو السابل يف ضيااع األمَّ
الدربية واإلسالمية ووصولها إىَل ما وصلت إليه؟ بكل 
تأكيد غياُب املرشوع وغياب املسؤولية لو الذي صنع 
ُكّل لذا باألمة وأصبحت كما لي عليه اليو ، ولذا ما 

أكده قائدنا امُللهم.
 مان واقدنا نحان كيمنيني لم نجاْد ُحكماً صارماً 
يضبط ُكلَّ أخراع الشادل، ملااذا؟ بكل تأكيد لو غياُب 
الشادور باملساؤولية من واقدناا؛ ألنه مان الصدل 
أن تقاوَع أماة تشادُر بأنها غريُ مساؤولة تجااه ُكّل 
يشء، عندما تغيل روح االستشادار باملساؤولية لن 
نساتطيع أن يحكم ُكّل خرع مننا نفسه، أنت عندما ال 
تشادر باملساؤولية لن تتمكن من السيطرة والتحكم 
بنفساك أبداً، ملاذا؟ ألنك تديش عون لدف، خالشادور 
باملساؤولية لاو مان يصنع لاك الهادف ويدخدك إىَل 
تحقيقاه، لكان عندماا تغيال عناك روح الشادور 
باملساؤولية يغيال وعناك الهادف، ومدناى غيااب 
الهادف لو التيبط، خلو ربينا أنفسانا عىل الشادور 
باملساؤولية خسوف يساتطيع ُكلُّ واحٍد منا أن يحكم 
أمة بأكملها؛ ألن لذه األمة تربّت عىل زرع املساؤولية 
يف نفساها، وحينها ساوف يتحرك ُكّل خارٍع من أخراع 
لذه األمة عون أن يحتاج من يحكمه؛ ألنه يميش وخل 
أوامار تأتاي من عاخل خاؤاعه، أي سايحكم ُكّل واحد 
نفساه بنفساه، وبالتايل ساتجد ُكّل الناس متداونني 

ومتفالمني تجمدهم قضية واحدة ولدف واحد.
 والشدور باملسؤولية لو من يدخدك إىَل املستحيل 
وسايجدل املساتحيل أماماك ال يشء، ولو تحارك ُكّل 
واحٍد مناا ولو يشادر بأنه املساؤول واملدني باألمر 
خسوف نجد ُكّل أنفسنا نتحرك كقاعة، وعندما يشدر 

ُكّل واحٍد منا بأنه القائد ساوف يبذل خهداً مضاعفاً، 
وعندماا يباذُُل ُخهاداً مضاعفااً ساوف يتجااوز ُكّل 
الدقبات وتتالىش ُكّل الدوائل أمامه، وبالتايل لن يبقى 

للمصاعل وخوٌع!!.
 ال نناى أنه يف زمن املصطفى صلاوات الله عليه 
وعاىل آلاه كان مداه قلة قليلاة من املؤمناني وكلهم 
كاناوا يف مرحلاة االساتضداف، ولكان عندماا كان 
ُكّل واحاد يشادر يف نفساه بأناه املساؤول وال يهمه 
تقصاري اآلخارون وكاناوا يستشادرون يف أنفساهم 
بأنهام كلهم قااعة وتحركون بكل خاد، ماذا حصل؟ 
وا مجارى التَأريخ،  تمكناوا مان صناع املجاد وَغاريَّ
كذلاك عندما كان لنااك قلة قليلة مع سايد األحرار 
واملساتضدفني الشهيد القائد رضوان الله عليه، ولم 
قليل ومساتضدفون، لكن عندما ربّالم عىل الشدور 
باملسؤولية املطلقة وكان يوخههم ويقول لهم: يجل 
أن يتحرك ُكّل واحٍد منا عىل أنه لو القائد، حينها ماذا 
خارى؟ تلك القلة القليلة عندما تحركوا بتلك الروحية 
تمكنوا من مجابهة ُكّل الظاملني الذين تكالبوا عليهم، 
وتمكناوا من مجابهة أطغى طواغيت األَْرض من ذلك 
الوقات إىَل اليو ، ولا لم اليو  يواصلون ُصنَع املجد، 
وبداون الله ساوف يتمكنون من إعااعة التَأريخ مرًة 

أخرى إىَل مجراه السابل وعهده الثابت!!
 لاذا وغريلا مان املواقف التَأرييياة كان بفضل 
الله وخضل حمل روح االستشادار باملساؤولية أما  
اللاه عز وخل، لذلاك يجل أن نربي أنفسانا عىل لذه 
املبااعئ، خاملصطفى صلوات اللاه عليه وعىل آله قال: 
)كلكام راٍع وكلكام مساؤول عان رعيتاه..(، خبهذه 
املباعئ ساوف يساتطيع ُكلٌّ منا أن يحمل ويربي أمة 
ال مجاال لديها للمساتحيل، وال يوخد يف قواميساها 

التهاون والتفريط.

 محمد عقبات 
  

ساذاخٌة بل وقّماُة الحقاارة والدار 
واالنحطاط. 

حاني تجاد الياو  تلاك َالفئاة التي 
كانات وال زالات وساتبقى عااراً عاىل 
وطنها وعينها وشادبها َمن سقطت يف 

مستنقع التياذل والتهاون.
أصدال  يف  الوطاُن  ناعلام  ياو    
ظروف وأشدِّ مرحلة ويف حرب وخوعية 

ومصريية.
والتيااذل  بالصمات  وباعلاوه   
الدينياة  مسائوليتهم  عان  ال  َوالتنصُّ

والوطنية والتَأرييية واإلنَْساانية.
 ولزموا بيوتَهم واختاروا ألنفساهم 

أَن يكونوا مع النسااء يف مدركة الرخال 
ال سوى الرخال!!. 

يشء  وال  يدنيهام  يشء  ال  وكان 
يحصل. 

واألساوأ من لذا كّله.. أناك تجُدلم 
الياو  بدالً عن أن يبحثاوا من أين يأتوا 
بمااء وخولهام، َوأين يذلباون بُقبح 
ما اقرتخوه مان ذنل ال يُغَفر ومن عمل 

سيبقى ميّلد يف مزبلِة التَأريخ.. 
 تجدلم َوبكل وقاحة..

ينتقدون َويفتحاون أخواَلهم أمتاراً 
وأمتاراً، وتمتدُّ ألسنتهم يف الليل والنهار.

 وعىل َمن؟!. 
 عىل ساعتهم وساعة األمة والدالم. 
عىل أولئك األوخياء يف زمن اليذالن.
 الصاعقني يف زمن الزيف والضالل.

 امليلصني يف زمن التياذل والبهتان.
 عاىل أولئك الذين لام يلزموا بيوتَهم 

كمثل ما خدلوا لم.
الناداَء  ليلبّاوا  تحّركاوا   عاىل مان 

ويحموا الِحمى.
مان  خدلاوا  الذيان  أولئاك  عاىل 
أخسااعلم عروعاً تحميهم وتحمي ُكّل 
أَبْانَاااء الوطن وصّدوا وواخهوا اليطر 
الذي لْواللم بداد الله لكان لؤالء اليو  
ال يساتطيدون البوح بكلماة واحدة أَْو 
حتى يساتطيدوا اليروج مان بيوتهم 

آمنني إن لم يكونوا 
ومنتَهكاي  الارؤوس  مقطوعاي 
األعاراض َومنهوباي األماوال َومحتيل 

األرض. 
عن أولئك الذين بذلوا الغايل والنفيَل 

وتركاوا األلال والبناني ولاخاروا من 
البياوت إىَل الجباال والوعياان ليلتحفوا 
األرَض ويدانقاوا  الساماَء ويفرتشاوا 
بأخساِعلم حرارَة الشمل وشّدَة الربع 
واألرياح وكل مصاعل الحياة؛ من أخيل 

وأخلك. 
َمن أنات حتى تأتاي اليو  بداد ُكّل 
ماا حصل لتتكلام عنهم وعان أَي قرار 

يتيذونه؟!!.
إن كنات رخاالً وخيك غاريٌة وحميٌة 
عالية ال تجدلك حتى أن تتنازل لتتحاوَر 

وتتفاوض مع من يقاتلنا..
باوك  والفيال  التلفاون  خلتارتك   
الذي زاعك حقاارًة أَْكثَاَر خأَْكثَر مما قد 
اكتسابتها والذي ترتّخل خلفه وأنت يف 

بيتك وتحت بطانيتك. 

ولتذلال لتقاتال ومن ثم قاّرر لل 
يكون حوار أ  ال.

إذلال لتكون يف مكانهام واعمل ما 
يدلمون واصنع ماا يصندون وابذل ما 
يبذلون، وحينهاا انتقد ملاذا واخقوا عىل 

الحوار.
أّماا أناك تأتاي الياو  لتتكلام بكل 
ٍوقاحة واخرتاٍء وتنتقد قاراراِت وأخداَل 
أساياع الباالع ورخالاه وُحماتاه، خهذا 
ال وألاف ال لاك ولغاريك وَمن ساار عىل 

طريقك.
 وسانقف يف وخهاك ونوِقُفاك عناد 

حّدك.
أِلن الجمياع الياو  يدارف َمان لم 
ومان أنت، َوأنك ال تياد  بأعمالك لذه 

إاِلَّ الددو ال غري الددو. 

مثلما عارف أناك خدمتَاه بقدوعك 
وخنوعك وسكوتك. 

وعرخهام وعارف أنهام بجهاعلام 
وتحركهام وخدائهام من أوقفاوا الددو 
عند حّده ورّشعوه ولزموه رشَّ لزيمة. 
ويدارف بل ويثال ُكّل الوثاوق أنهم 
ال يمكان أَن يتّياذوا أَي عمال إال وخيه 
عاّزة وكرامة لذا الوطان، كيف ال ولم 
مان أثبتاوا لاذا بجهاِعلام وبدمائهم 

وصربلم وخراحهم؟!!. 
اليو  ُكلُّ يشء ظهر واتضح والشدُل 
أَْصبَح يدرُف ُكلَّ يشء عىل حقيقته، خال 

تتدبوا أنفسكم. 
ولتقاْف عناد حاّدك واعرخاوا قادَر 
نفساكم واساتغفروا لذنبكم، خهذا لو 

األخضل لك.

املرأة الَيَمنية َوالُعـْدَوان
أحالم حسن

لطاملا سمدنا بأن املرأَة لي تلك املدللة الرقيقة التي ال تطيل تحمل املشاق واملتاعل والتي تريد 
ُكلَّ حاخيتهاا لديها عون نقصان!!  ولكن لا نحان اليو  نقف أما  امرأة قد كرست تلك املفاليم 
الكاذباة عن طريل تحملها وصربلا وصموعلا أما  ُعاْدَوان لو األبشاع يف عهد البرشية، بل لم 
تكتاِف بذلك الصموع والصرب خقط، بل ساارت مكاخحاة يف الحياة ومجالدة أَيْضاً يف سابيل الله 
وسابيل الدخاع عن الوطن. خها لي املرأة الايَاَمانية الحرة تتحمل متاعَل الحياة يف ظل الحصار 

املصاحل للُداْدَوان الغاشم. 
وقد الحظنا صموعلا وعطائها وتضحياتها من خالل تلك الوقفات االحتجاخية التي شاركت 
املرأة الايَاَمانية خيها بكل صموع وشموخ وعطاء، ويف تلك الربامج اإلذاعية التي كان صوت املرأة 
حارض خيها صوت الصرب، صوت الصموع، صوت الدطاء، صوت التضحية، صوت الدزة واإلباء. 
خاأول عطائهاا وتضحياتها ُلم خلذة كبدلا، ورخيل عمرلا، وساند ظهرلا، أوالعلا، زوخها، 
وأللهاا الذين عخدت بهم نحو خبهات الدازة والكرامة، نحو مياعين الرشف، عخدت بهم وضحت 

بهم عخاعاً عن الدين، عن الوطن عن األَْرض والدرض. 
وليل آخر عطائها تلك القواخل التي ألدتها للمجالدين ُكّل املجالدين يف ُكّل الجبهات. 

لاذه لي املارأة الايَاَمانية املؤمنة املجالادة الصابرة التي أظهرت للدالام بأنها قوة بجانل 
قوة الرخال. 

خأين نساء الدالم من نساء الايَاَمان؟!! 
بل أين رخال الدالم من نساء الايَاَمان؟! 

تبادو املرأة الايَاَمانياة بصربلا وصموعلا وعطائها وتضحياتهاا وكفاحها أعظم من أولئك 
الرخال يف أصقاع الدالم الياندني والياضدني والصامتني. 

وقد ظهرت يف وسائل اإلْعاَل  املرئية واملسموعة واملقروءة بكل قوة وثباٍت، تُمثل خبهة كاملة 
خبهاة لشاّد الهمم وتقوياة الدزائم والدخاع باألحرار نحو األماا ، كان لها عور باارز يف تحريك 
الشادل وحثّه للتوخه نحو الجبهات، إّما بقولها وإّما بمواقفها واخدالها، خحينما تستقبل املرأة 
الايَاَمانية الحرة املجالدة شاهيدلا بالزغاريد وبإطالق الرصاص خرحاً واختياراً باستشاهاعه، 
وبالوعاد والدهاد بالوخااء للُميض عاىل عربه وعىل خطااه خهذا يُمثل قاوة ُكّل القاوة يف التحدي 

والصموع والثبات واالستمرار واملواصلة حتى النر. 
ومضة:

لقد أخطأت اململكة يف وخهتها حينما توّخهت نحو الايَاَمان، خأينما وّلت بقرنها يف الايَاَمان 
تصدع وانكرس. 
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ملاذا نحن إذا ما اتبعنا القرآَن ال يحركنا؟ هل نحن نتبع 
ما أنزل الله إلينا؟ ولكنه ال يحركنا؟ إذاً نحن غير متبعني 
للقرآن وغير متبعني حملمد )صلوات الله عليه وعلى آله(.
ال نزاُل متر السنون علينا سنة بعد سنة، تطلع حليتك، 
ث���م يبدأ الش���يب فيها، ثم تصفى ش���يب، ث���م تتعصى ثم 

مت���وت، وس���نة بعد س���نة ونح���ن ال نفكر م���ن جديد في 
تصحي���ح وضعيتن���ا مع الل���ه س���بحانه وتعال���ى، وفي أن 
نلتف���ت التفاتة واعي���ة إلى القرآن وإل���ى واقعنا، ما بالنا؟ 
لم نتس���اءل حت���ى ونحن نقرأ الق���رآن عندم���ا نصل إلى 
وُك���ْم ِإالاَّ أَذًى{ بعد أن حتدَث عن  قول���ه تعالى: }لَْن يَُضرُّ

املس���لمني كيف يجب أن يكونوا حتى يصلوا إلى درجة أن 
يضربوا اآلخرين فيصبح���وا فيما إذا حتركوا هم ضدك 
لن تك���ون حركتهم أكثر من مجرد أذية، طنني ذباب ال أثر 

له.
أولئك الناس املسلمني منا الذين يجعلون عذاَب الناس 

أعظ���م من عذاب الله وأذية الناس أش���د من عذاب الله، 
نريد إسالماً ليس فيه مشاكل. أليس هذا هو الصحيح؟. 
نريد إس���الماً ال نبذل فيه ش���يئاً من أموالنا وال نقف فيه 
موقفاً قوياً، ال يثير علينا مدير، وااّل محافظ، وااّل رئيس، 

وااّل يثير يهودي وااّل نصراني.. إسالم سهيل.

نحن والقرآن

اإحياء الروح اجلهادية بني اأَْفَراد الأ�سرة:

ما يجعل الناس ُيحِجــمون عن التحرك: فهٌم خاطئ للدين والحياة، والخوف من بأس اآلخرين
  -  خاص

أوضح السيد حسني رضوان الله عليه باآليات 
الواضحاة واألعلاة القاطداة ماا لاألرسة التاي 
تسالك سابيَل الجهاع وتدخع بأَْخَراعلا للجهاع يف 
سابيل الله من نديم عظيام، وخوز كبري عند الله 
سابحانه، خأوضح بأن ذلك من ضمن ما يحظى 
به الشاهيد من الكرامة يف اآلخرة: )الحظوا كيف 
حظاوا بهاذا التكريم اإللهاي الدظيام، الذي لم 
يتوقف عىل تكريمهم لم شايصياً بل أَْصبَااح 
خزء من تكريمهم أن يَُقّرب إَلاى مكانتهم أَْخَراع 
أرستهم، وطبداً أولئاك األَْخَراع الذين يدخدون بك 
إَلااى لذه املياعين( منولاً عاىل أن لذه الكرامة 
لاألرسة املجالادة خقاط )وليال أولئاك الذين 
يثبطوناك، أولئك الذيان يوبيوناك، أولئك الذين 
يَُكبِّلُاون أيديك من أن تنطلال يف التحيل بصفات 

أولياء الله(.
وّخاه  الساياق  لاذا  ويف 
واألمهاات  لآلبااء  خطابَاه 
عاىل  مشاجداً  واألَبْنَاااء 
)لاو عارف  الجهااع خقاال: 
اآلباء واألمهاات واألَبْنَااء أنه 
من الندماة الدظيمة عيلّ أن 
يكون لدي ابن صالح ينطلُل 
يف لذه األعماال الصالحة، يف 
لاذه املياعين التي تريض الله 
ُسبحانَه وتداىل خيحظى عىل 
الدظيمة، وأنا أشدُّه،  املكانة 
وأناا أشاجده، وأناا أععمه، 
وأناا أؤياده، وأناا أقاف مده 
قد يحظى ابني لاذا بمكانة 
اللاه، خيكون  عظيماة عناد 
قربه لو الذي يسااعد - من 
أن   - لاه  التكريام  منطلال 
أحظاى أَيْاضااً بالقارب من 
املكان الاذي لو خيه، والجنة 
عرخاات عظيماة }َوَلآْلِخاَرُة 
أَْكرَب َعَرَخااٍت َوأَْكرَب تَْفِضيالً{ 
اآلياة21(. مان  )اإلرساء: 
لذا بالنسابة لألب أما  ابنه 

الصالح.(
 مضيفااً بأن االبان يجل أن يكون مشاجداً 
لوالده عىل الجهاع: )كذلك االبن أما  أبيه الصالح 
وأنت ترى أباك يتحرك يف لذه املياعين، ال تحاول 
تثبطاه، ال تنطلال منك كلماة تثبطاه. إذا كنت 
تارى أباك ولو ينطلل يف ميدان من لذه املياعين 
ختشاجده إذا كنات مؤمناً، قد يكاون أبوك يف ما 
لاو عليه لو مؤلل ألن يصال إَلاى عرخة عالية 
خإذا ما لحقته بإيمان ستكون من املقربني مده 
يف تلاك الدرخاة، تكريمااً ألبياك. }َوالَِّذياَن آَمنُوا 
يَّتَُهْم{(. يَّتُُهْم ِبِإيَماٍن أَْلَحْقنَا ِبِهْم ذُرِّ َواتَّبََدتُْهْم ذُرِّ
التم السايد حساني رضوان الله عليه باملرأة 
وعورلا يف املجتمع بشاكل عا ، والجهاع بشكل 
خااص، مسالطاً الضاوء بقاوة عاىل عور املرأة 
ورضورة إحياء الروح الجهاعية خيها؛ ألن الزوج 
أَْو االبان إذا ما سامع كلمات التشاجيع والحث 
عاىل الجهاع يف سابيل اللاه منها، اطمان قلبه، 
وثبات خنانه، وقابل عدوه باروح مدنوية عالية 
خادا، وانتار عليه بقاوة الله، ختحادث قائالً: 
)كذلك الزوخات، كذلاك األزواج }َوَمْن َصَلَح ِمْن 
يَّاِتِهاْم{ تلك الزوخة التي  آبَاِئِهاْم َوأَْزَواِخِهْم َوذُرِّ
تشد زوخها، ولو يف لذه املياعين ينطلل ليدمل، 
تشاجده حتى لو خرج مقاتالً يف سابيل الله، ال 
تَبِْكي، بل تشاجده، توععه بدبارات التشاجيع، 
بدبارات تبقى َحيًّة يف نفساه، تدخده، تشاد من 

أْزِره(.

 محّذراً املرأَة من صفات سايئة خداً قد توعي 
بها إَلاى النار والدياذ بالله، طالباً منها أال تكون 
)تلك الزوخاة التي ال ترلل زوخهاا بترخاتها 
الدشاوائية عاخال منزلاه، ختبدثار الكثاري من 
أَْمااَوالاه خرتلل كالَله خال ياكاع ُكلُّ ما يجنيه 
يوخار إال حاخات منزله ال يساتطيع أن يُْساِهم 
يف مجال اإلنفاق يف سابيل اللاه، ليكتمل له عينه 
من خالل صالتاه وإنفاقه، تلاك الزوخة التي ال 
تزعاج زوخها ولاو يفكر يف ما يهام أمر األمة، 
خيماا يجل أن يهتم به من أمار عينه وأمته، تلك 
الزوخاة التي ال يكون لّمها أن يبقى يساامرلا 

ساعات بدد ساعات، زوخة صالحة(.
وثّمن السايُد تثميناً عالياً عوَر املرأة الصالحة 
املجالدة، بمالها، بحفظ زوخها املجالد يف بيته، 
وأوالعه، وأن عورلا لذا سابل من أسباب النر 
عىل أعاداء الله، خقال: )وما أعظم عور الزوخات 
الصالحاات يف الدخع بالرخال، ما أعظم إساها  
املارأة الصالحة التي تربي - يف 
الرخال،  األبطال، صناع  صنع 
سابيل  يف  املجالديان  صناع 

الله(.
ضاِربااً لهاا مثاالً واقديااً 
يثبت ألمياة عورلا يف تأثريلا 
ونفساياتهم،  أَبْنَااءلاا  عاىل 
يف  أساوعاً  يصبحاون  بحياث 
سااحات الوغى، وقاعة عظا  
يرلباون األعاداء، وأنهاا بهذا 
تنال رىض الله سبحانه: )يقال 
إن اإلما  اليميني )رحمة الله 
عليه( ذلك الرخل الدظيم الذي 
وشاجاعته  بإيمانه  اساتطاع 
وقوة نفساه أن يكوَن عىل لذا 
النحو الذي خلال خدالً تجديداً 
صحاوة  وخلال  الدالام،  يف 
أعاداء  وأرعال  إْساااااَلمية، 
الله، وعمل عىل إَعاااَعة الثقة 
لدى املسالمني بدينهام، يقال: 
إن خالتاه - ولاي مان تولت 
تربيتاه - كانت تقول له: ]أنت 
عظيم، أنت بطل، أنت ستكون 
شاجاعاً، أنت ساتكون بطالً، 
أنت ساتكون عظيماً[. تلقنه لذه الدبارات ولو 
ما يزال طفالَ خنشأ خدالً عظيماً كبرياً، نشأ خدالً 
بطالً شاجاعاً مقداماً أرعل أَمريكا، وأرعل عول 

االستكبار كلها(.
محاذراً لها من تدمري نفساية طفلها، وزرع 
األُ َّ  أن  موضحااً  نفساه،  يف  والذلاة  اليناوع 
الصالحة )ليسات تلاك األ ، أَْو تلاك املربية التي 
هاا خقط أن يساكت ابنهاا، خبأية عبارات  ُلاامُّ

مزعجة مقلقة تحاول أن تسكِّته(.
شاارحاً للمجتماع ألمية عور املارأة وعظم 
مساؤوليتها، خأثبت أنها كيانا خاعال يف املجتمع، 
وأنها إن صلحت صلح املجتمع وإن خسدت خسد 
املجتمع، وليل كما يظن البدض، بأنه ال ألمية 
لهاا، وال إراعة، وال رأي، تلاك الثقاخاة املغلوطة 
املنترشة عند رشيحة واسادة مان الرخال والتي 
ليست من اإلْسااااَل  يف يشء: )املرأة تقع عليها 
مسئولية كربى خداً، ولي زوخة، ولي أ ، ولي 
قريبة من لذا الطفل تربّيه، ولي قريبة من لذا 

ده(. ه وتشجِّ الرخل تؤيده وتدخع به َوتصربِّ
ويف لذا الساياق ذكر السايد حساني رضوان 
اللاه عليه بداض األمثلة للمارأة التاي يجل أن 
يُقتادى بهاا يف قوة الصارب والتحمال: )لقد بلغ 
أَْصبَااحان  أن  اإليْااَرانياات  بالنسااء  األمار 
يفتيارن، تفتيار إحدالن بأنهاا أَْصبَااحت أ  
أربدة شهداء، وأُْخَرى تفتير بأنها أَْصبَااحت أ  

ثالثة شهداء، ولكذا أَْصبَااحن يتفاخرن بأنهن 
أمهات شاهداء، وزوخات شاهداء(.

ُمؤّكاداً أن لذا خهاٌع حقيقي له أخره الدظيم 
عند الله، كاملجالد يف مياعين القتال تماماً، ولذا 
الاكال  من السايد أحيا الروح الجهاعية بشاكل 
كباري عند املرأة، خقال: )مثل لاذه الزوخة ولي 
يف بيتها لي من سايكون لها ذلك املوقع الدظيم 
إذا ما لحقت زوخها بإيمان وصالح، وتقوى، أن 
تحظاى بالقرب منه يف عرخته كشاهيد مجالد، 
اَل اللَُّه اْلُمَجاِلِديَن َعىَل  ولي عرخة عالية }َوَخضَّ
اْلَقاِعِدياَن أَْخاراً َعِظيماً َعَرَخااٍت ِمنْاُه َوَمْغِفَرًة 

َوَرْحَمًة{ خهي يف بيتها تحظى بهذه املكانة(.
ويف لذا الساياق طلل السايد حسني رضوان 
اللاه عليه من الرخال بأن يوخروا الجو املناسال 
للمرأة لتنطلل يف سابيل الله، وأن يشجدولا عىل 
الً منه عليها،  ذلاك، وأن لذا عليه واخبااً ال تفضُّ
خقال: )ذلك الازوج أَيْاضاً الذي يرى لدى زوخته 
التمامااً من خالل ماا تقرأ أَْو تسامع مما ترك 
لديهاا عمقااً إيمانيااً خأَْصبَااح لديهاا التما  
بأن تُْساِهم بمالها، بأن تُْساِهَم يف مجال تربيتها 
ألوالعلاا، خهاي تحرص عاىل أن ينشائوا رخاالً 
صالحاني، رخااالً خناوعاً للاه، أَنَْصاااراً لله خال 
يثبطها، وال يشاغلها بأعمال قاد ال تكون تمل 
الحاخاة إليها، وال يرلقها بأعماال قد يكون يف 
غناى عنها، خيما يتدلل بمديشاته، يفساح لها 

املجال(.
إن التماَ  السايد رضوان الله عليه بالرتابط 
األرسي، واالنساجا  والتآخاي بينهام، مرتباط 
ارتبااط وثيال بمرشوع املسارية القرآنياة التي 
أسساها السايد رضوان اللاه عليه، ولان تنجح 
إال بهاذا الرتاباط، ولذا الفهم لادور ُكّل واحد يف 
األرسة، مالاه، وما عليه، للحصاول عىل رضوان 
الله والقرب منه، والنجاة من النار خقال: )أَْخَراع 
األرسة إذا ما انطلقوا لكذا يشاد بدضهم بدضاً، 
خقاد يحضون كلهم بالقرب بأن يصلوا إَلاى تلك 

الدرخة التي يصل إليها واحد منهم عظيم(.
 متسائالً بطريقة تشجيدية رائدة تحث عىل 
االنطالق يف الجهاع يف سابيل اللاه وإحياء الروح 
الجهاعية بني االرسة: )أليست لذه ندمة عظيمة 
عاخل األرسة؟. بواساطة األب قد تلتف األرسة يف 
خناات عادن يف مقا  واحاد، بواساطة االبن قد 

تلتاف األرسة ويجتمع شاملها يف مكان واحد يف 
الجناة، وقد يكون مكاناً عاليااً بربكة ذلك االبن. 
األرسة بربكاة تلك الزوخاة، بربكة ذلاك الزوج، 
بربكاة تلك األ  قد يصلون إَلاى تلك الدرخة. لكن 
خيما إذا كاناوا عىل لذا النحو يشادون بدضهم 

بدضاً.
َوَحااذََّر السايد رضوان الله عليه األرسة من 
التيااذل خيماا بينهم والساكوت عان مقارعة 
الظاملاني، وأن خزاء ذلك النار خقاال: )أما أولئك 
الذين يثبطاون بدضهم بدضاً خسايكون البَْوُن 
بينهم َشاِسداً قد ال يكون وال حتى عاخل الجنة، 
قد يكون خارخها، لاذا يف النار، يف قدر خهنم(، 
بينماا الشاهيد يف خنات اليلد، )لذا لو شاتاُت 
الشمل الرليل، لذا لو شتات الشمل الرليل يف 

الدالم األبدي، يف اآلخرة(.
وملكاناة املؤمنني الدظيمة عناد الله، ولدظم 
ذلاك النديم الذي أَْصبَااحوا يحظون به يف خنات 

عادن، الاذي ليال نديمااً 
تكريام  بال  خقاط  ماعيااً 
تكريام، وعاىل أيادي أولئك 
املكرماني مان عبااع اللاه. 
املالئكة }َواْلَمالِئَكُة يَْدُخلُوَن 
َعَليِْهاْم ِماْن ُكلِّ بَاٍب َساالٌ  
َعَليُْكاْم ِبَماا َصرَبْتُاْم َخِنْدَم 
اِر{ )الرعد: ل2(  ُعْقبَاى الادَّ
خهؤالء لم املؤمنون، لؤالء 
لم من يكوناون إخوة كما 
قاال اللاه سابحانه وتداىل 
إِْخاَوٌة{  اْلُمْؤِمنُاوَن  }إِنََّماا 
)الحجارات: مان اآلية10(؛ 
ألن واقدهم يف التماماتهم، 
يف توخههام، يف شادورلم 
بمساؤولية واحدة لو الذي 
يجدال منهام خداالً إخوة، 
أخاوة إيمانياة.. وما أعظم 
وأقاوى رواباط اإليمان بني 
أَْخاَراع املجتماع خيصبحون 
إخاوة بماا تدنياه الكلمة، 
أَْكثَاار مان عالقاة األخاوة 

ْلل والبطن الواحد. إن لذه أخوة  التي سببها الصُّ
الدين الواحد، والَهّم الواحد، واملسئولية الواحدة، 
واملصري الواحد لكاذا }أاَل إِنَّ أَْوِليَاَء اللَِّه ال َخْوٌف 
َعَليِْهاْم َوال ُلْم يَْحَزنُاوَن الِذيَن آمنُاوا{ )يونل: 

62(. لؤالء لم املؤمنون }َوَكانُوا يَتَُّقْوَن{.

أسباب قعود الناس عن التحرك
يُْقِدُد الناَس سببان، خهم غلط للدين والحياة، 
السابل الثاناي: الياوف مان باأس اآلخريان، 
خياه عالقاة له يف املدياح يف الادرس الرابع حول 

مروخات املؤمنني ونفقاتهم يف بيوتهم.
الكثاريُ مان النااس اآلن ممتلئاة أخكارلام 
لدياه  لنااك  كان  خمان  اة،  مدوخَّ بمفاليام 
مفاليام مدوخة، خمدنى لذا أناه ال بد أن يدوع 
إَلااى القرآن، القارآن لذا القيِّم، الاذي يقوِّ  أَي 
اعوخااج، يقاوِّ  أَي اعوخااج يف النفاوس، أَي 
اعوخااج يف اآلراء، يف املفاليام، يف األخاكار، يف 

الطرق، خهو يقوِّمها.
وحتاى نفهام أن لنااك اعوخاخاات كثرية، 
وال  يتحركاون،  ال  الدلام  حملاة  تجاد  عندماا 
يضجاون حتاى يف لاذه اللحظة اليطارية خداً 
عليهام، وليال عىل الكتااب، الكتاب يف نفساه 
اللاه قاد حفاظ الكتااب يف نفساه، لكان نحن 
ونحفاظ  أنفسانا،  نحفاظ  أن  إَلااى  بحاخاة 
التزامنا، ونحفظ اساتقامتنا به. وإذا لم نحفظ 
اساتقامتنا بااللتازا  باه، والساري عاىل لديه، 
ولو قيِّم، سانصبح مدوخني يف حياتنا، وتصبح 

مدوخة ُكّل نتائج مواقفنا لذه السيئة.

متحركون لكن ما هم مصدقني!!
ولهاذا تجد يف قاول الله تدااىل: }َوالَّاِذي َخاء 
َق ِباه{ )الزمار 33( أنها نقطة  اْدِق َوَصادَّ ِبالصِّ
لامة خاداً، نقطة لامة خاداً أن تكون أنت أول 
مصدق بما تأتي به، مصدق بما تتحرك خيه أنت، 
وإال خيجلل واحاد مرِقل، يجلل واحد مبهطل، 
يجلل واحد غري مهتم، ما عنده حركة، وال عنده 

تفاعل خاع.
إذا واحاد مثالً ما لو مصادق بالقضية، وقد 
يكاون الكثري مان النااس لكاذا متحركني وما 
لم مصدقاني؛ ألنه يوخد عاخلهام عوج كثري يف 
نفوساهم، ويف أذلانهم، ]خليهام الباعي منهم، 

لكن مدهم له: الله أَْكرَب املوت ألَمريكا[.
نحن نقاول: يجل أن تفهام، يجل أن تفهم، 
أن علياك أن تدتقاد عقيدة أن عيان الله ال يحده 
أماماه عوج،  حادوع، وليل 
وأناه يجال أن تنظار نظارة 
يكاون  خقاد  وإال  القارآن، 
اإلنَْساان خدالً عقيدته باطلة 
يف اللاه؛ ألن ُكّل األخاكار لدينا 
لي تقر املسااخات، تقر 
الارؤى، يصاري مدنالاا أناه 
غاري  الديان  لاذا  أن  مااذا؟ 
قااعر، ومان وراء لاذا الدين 
ولو الله سابحانه وتداىل أن 
ينر عيناه، أن يديل كلمته، 
أن يظهاره عاىل الديان كله. 
تفهمون أنهاا حالة خطرية؟ 
تحدثنا عنها أَْكثَار من مرة.

يخافون بأس اآلخرين  
ماا يقداد النااس أَيْاضااً 
عان التحرك يف سابيل الله إال 
الياوف مان باأس اآلخرين، 
الباأس الاذي يأتي مان لدن 
اآلخرين، من لدن األَمريكيني، 
لادن  لادن عولاة، مان  مان 
إرسائيال، من لدن أَي شايص كان، أَْو أَية خهة 
كانت، أليل لذا لو الذي يقدد الناس؟ قل ولذه 

واحدة.
نجد أن الله يذكِّرنا بأنه ال، وأن البأس الشديد 
الذي يجل أن نياخه لو البأس الشديد الذي من 
لدناه لو، أما ماا كان من لادن اآلخرين ال يمثل 
شايئاً، ولاذا يشء مدلاو ، حتى تدارف البأس 
الشاديد مان لدناه يف لاذه الدنيا أنظار إَلاى ما 
توعاد به من أعرضوا عن ذكاره، ما توعد به من 
أَْصبَااحوا أولياء ألعدائاه، ما توعد به املفرطني 
يف مسائوليتهم، يف إعاالء كلمته، خزي شاديد يف 
الدنيا، ذلة، قهر، إلانة، مديشاة ضنكا يف الدنيا، 

ويف اآلخرة سوء الحساب، وخهنم.
أليال لذا بأس شاديد؟ يو  واحاد يف خهنم 
أشد من مائة سنة عذاب يف الدنيا لذه، يف زنزانة، 
أَْو يف ساجن كيفما كان، أن ياو  واحد يف خهنم 
أشاد }لِّيُنِذَر بَأْسااً َشاِديداً ِمن لَُّدنْاُه{، ويف نفل 

َ اْلُمْؤِمِننَي الَِّذيَن يَْدَملُون(.  الوقت: }َويُبرَشِّ
نتصارع نحن وإيالم، نتكلم، نرخع شدارات، 
منشاورات، نداد أنفسانا، يحصال ماا حصل. 
ابداد من ذلنك أَمرياكا كبارية؛ إرسائيل كبرية، 
بالدناويان الكبرية، لي عاوج، لي تدترب عوج، 
ولاي التي عائمااً تقداد الناس خدال، لاي التي 
تقددلم، ال يأتي عوج أبداً إال من عاخل النفوس، 
تيايل الناس يقددوا، خال يدوعوا يتحركوا ليشء، 

أَْو يتحركوا بربوعة وتثاقل.

 اأُلمَّ الصالحة )ليست 
تلك األم، َأْو تلك المربية 

ها فقط أن  التي ُهــمُّ
يسكت ابنها، فبأية 

عبارات مزعجة مقلقة 
ته(  تحاول أن تسكِّ

 الحذر من تدمير نفسية 
طفلها، وزرع الخنوع والذلة 

في نفسه

 َمن كان لديه 
مفاهيم معوجة، 

ال بد أن يعود 
إَلـى القرآن، الذي 

م َأي اعوجاج،  يقوِّ
في النفوس، 

في اآلراء، 
في المفاهيم 

واألفكار والطرق 

 ما تقدمه المرأُة 
جهاٌد حقيقي له 
أجره العظيم عند 

اهلل، كالمجاهد في 
ميادين القتال تمامًا!
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إبُن هند يساومني أن أبيع 
لساني

وصوت غدي
وجماجم جند احلسني ،
ضع السيف حيث تريد

هنا في فمي
ههنا في دمي

أبغض املوت ، لكنني أتعشقه
حني يغدو اخلالص جلمجمتي 

من رماد اخليانة
- 2 -

قال لي ،

ورماد اخليانة يحجب عينيه
والليل يسقط من شفتيه :

املوائد في الشام متخمة
وبساُط »علّي » من البلح 

اجلاف ،
أي الطريقني تسلك يا 

صاحبي ؟
قلت : حيُث يكون »علّي« أكون ، 

يظللني سيفه
وأصلي وراء سحابته

حني أظمأ ، صوت العدالة 
مائي

وإن جعُت فالوجبُة : التمرةُ 
اليابسة

- 3 -
قال منتفخا :

إن رأسك تشكو من اجلسد 
املرتخي حتتها

وأرى اجلسد املشتكي يتمطى 
من األين

يرفُض أن تتسلقُه صخرة ال 
حتب الشهي على نهر مائدتي
وهي واحدة من رؤوس تدلت

وحان أواُن قطافي لها
كم من العمر عاشت على 

جذعها
قلت مبتسما:

ليس بالزمن - اخلبز
بالزمن - األرض

حتيا الرؤوس اجلديدة في 
عصرنا

ليس عمُر احلسني املسافة بني
املدينة واملوت

عمُر احلسني جميُع الزمن.

 مساومات
 ابن هند

عبد العزيز المقالح

برنامج رجال اهلل
املقرر ألسبوعني :

من 16 - نهاية رخل 

ملزماة: وإذ رصخناا إلياك نفارا من 
الجن

ملزمة: آيات من سورة الكهف

بشرى رجب
وليد أحمد الُحسام

أل��ق ال��س��الَم على ه��م��داَن ي��ا َرَج���ُب

السحُب بالرحمِة  َهَطلْت  جمعٍة  في 

ف��ي ج��م��ع��ٍة ووف�����وُد اخل��ي��ِر حْت��ِم��لُ��ه��ا

ال��ل��ِه يختطُب ال��ه��دى، وَوِل����يُّ  بُ��ْش��رى 

ب���احل���قِّ ج����اَء أم���ي���ُر امل���ؤم���ن���نَي، وق���ْد

ُك��ّن��ا ع��ل��ى ُش���ُرَف���اٌت ال��ف��ج��ِر نَ��ْرتَ��ِق��ُب

ج�����اَء اإلم�������اُم ع���ل���يٌّ ف���ي َم���َه���ابَ���ت���ِه

نُّ����وٌر إل���ى آل ب��ي��ِت ال��ُط��ْه��ِر يَ��نْ��تَ��س��ُب

ل��ُه أَنّ  اخمل���ت���اُر  َش���ِه���َد  ال�����ذْي  ج����اَء 

ِم�����ن  ال���ن���ب���ّوة  م���ا ي���دن���و و ي��ق��ت��رُب

فالتحقْت اإلس����الَم  ن��ش��َر  س��اع��ٍة  ف��ي 

السبُب شوَقها  ..يَ��ْح��دو  القبائل  ك��لُّ 

ه���باَّ ال��ي��م��ان��وَن أن���ص���اراً تُ��س��اب��ُق��ه��م

أرواُح���ه���م، وب��ه��ا ي��ا ِن���ْع���َم م��ا وه��بُ��وا

ل���بُّ���وا  ن�����داَء  ن���ب���يِّ  ال���ل���ِه واك��ت��س��ب��وا

ِم���ن امل��ك��ان��ِة م��ا ل���ْم يَ��ْك��س��ِب ال��ع��رُب

يَ��َم��اِن��يْ��ٌة أك���ب���ُر .. ص���رخ���اٌت  ال���ل���ُه 

الصخُب خ��ي��ب��ِر  ف��ي  يبعثُها  م�����ازاَل 

ال���ل���ُه أك���ب���ُر ،، ي���ا ك����لاَّ ال���ف���ت���وِح وي��ا

الكتُب  أب��ط��اِل��ه��ا  تُ��ح��دُث ع��ن  أرض����اً 

ه��ا ن��ح��ُن ن��رف��ُع راي����اِت اجل��ه��اد على

أك���ت���اف���ن���ا،  وع������دوُّ ال���ل���ه م��ض��ط��رُب

ُع���دن���ا ل��ن��ف��تَ��َح ب�����اَب اجمل�����ِد ث��ان��ي��ًة

ح��ّت��ى نُ��ع��ي��َد ل���دي���ِن ال���ل���ِه م���ا يَ��ِج��ُب

أنت من أنت
هادي حسين الرزامي

م���ن ج��دي��ِد  م��ث��لُ��ه��ا  أم  ك���رب���الء 
يزيد  م��وت  بعد  م��ن  ع���ادت  أه��ي 

خ��ب��ري��ن��ا ي���ا م��وح��ش��ات ال��ل��ي��ال��ي 
ال���زي���ود  ب����ن����ادي  ح����ل  رزٍء  أيُّ 

ن��اع��ي ال��ش�����ِر م���اذا ده���اك لتنعي 
وج��ودي  في  عرفته  شخٍص  خير 

ول���ك���ن  ال  م����ق����اَم����ه  أج����ه����ل����ت 
ت���ت���غ���اب���ى غ����ب����اء ق���ل���ب ح���ق���ود 

ك���ل ش���ب���ٍر م���ن أرض���ن���ا حلسني 
وح�����س�����ني ل���ك���ل���ن���ا ك����ال����وق����ود 

ك������ل ق�����ل�����ٍب م����ت����ي����ٌم ب��ح��س��ني 
ع��ش��ق��ت��ه ال���ث���رى وص����مُّ احل��ي��ود 

ع���رف���ت���ه ودي����انُ����ن����ا وال�����رواب�����ي 
النجود  في  واحلص�ى  واملنيفاُت 

أجبهم  ي��ا حسني  أن���ت؟  م��ن  أن��ت 
ق��ي��ود  ب�����دون  أج����ب  ف��دع��ن��ي  أو 

إن����ه ال����ب����دُر ف���ي ال���ت���م���ام جتلى 
ورم����ي����د  ع�����اه�����ة  ذو  ف����������رآه 

يجلو  الح  ح��ي��ن��م��ا  ال��ف��ج��ر  إن����ه 
الشديد ال��ظ��الم  ذي  الليل  دك��ن 

ف���اه���ت���دي���ن���ا ب����ه����دي����ه وس����ن����اه 
للعبيد  ه����ادي����اً  ان���ك���رت  ك��ي��ف 

أن���ت؟ ح��ي��دٌر أم حسنٌي  أن��ت م��ن 
م��ن��ه��م��ا ج��ئ��ت ي���ا ب���ن ب����دٍر وزي���د 

أتانا  عص�ٍر  صديُق  أنت..  يوسٌف 
ج��دي��د  م����ن  م���ح���م���ٍد  م��ح��ي��ا  أو 

أن����ت م��ن��ه م���ن وارث����ي����ه ف��اك��رم 
ب���ص���ف���ي م�����ن ن���س���ل���ه وح��ف��ي��د 

ي���ا ح��س��ي��ن��اه إن ل���ي ف��ي��ك ق���والً 
ع���س���ج���دي���اً ن��ظ��م��ت��ه ك��ال��ع��ق��ود 

ص��اغ��ه ال��ف��ك��ر م���ن ح��ل��ي ل��ب��اب 
قصيدي  بحور  من  النبع  خالص 

��ى  ك���رح���ي���ق ل��س��ل��س��ب��ي��ل م��ص��فاَّ
ب��ف��م ال��ن��ح��ل ف����وق زه����ر وع���ود 

ت��س��ام��ا  ك����م����االً  إال  أراك  م����ا 
ك���ل مجيد  وم���ج���د  ج��ي��ل  ف��خ��ر 

أن��ت م��ن أن��ت؟ أن��ت إش��ع��اُع فجٍر 
م��س��ف��ٍر واع������ٍد ب��ص��ب��ٍح ج��دي��د 

أن�������ت ن�����ه�����ٌج ألم���������ٍة وم�����س�����اٌر 
وص���������راٌخ ب����وج����ه ك����ل ال���ي���ه���ود 

ق��ب��ل��ُة امل��ه��ت��دي م���ن���اُر احل��ي��ارى 
في دجى الليل ذي الظالم الشديد

امل��زاي��ا جميع  ف��ي  الفضل  كعبُة 
مستفيد  ل��ط��ال��ب  وال���س���ج���اي���ا 

ح�������وزةُ ال���ع���ل���م م���ن���ه���ٌل وم���ع���نٌي 
ل���ل���ع���ط���اش���ا وم����������ورٌد ل����ل����ورود 

م����س����ج����ٌد ل���ل���ت���ب���ت���ِل وم���ص���ل���ى 
ل���ل���خ���ش���وع وم���ع���ب���ٌد ل��ل��س��ج��ود 

أن�����ت م����ي����دان ش����اع����ر وأدي�����ب 
واح����ة ال��ف��ك��ر الب��ت��ك��ار اجل��دي��د 

أن������ت ق���ي���ث���ار ك����ل ش���ع���ر ون��ث��ر 
أن������ت إي�����ق�����اُع ن���غ���م���ٍة ون��ش��ي��د 

م��س�����رح ال��ف��ن وال���ف���ن���ون ألرق���ى 
م��س�����رح��يٍّ ب��ك��ل ذك�����رى وع��ي��د 

ك���ل م��ع��ن��ى م���ن امل���ع���ان���ي جتلت 
ف��ي��ك ال ش��ك ف��ل��س��ف��اُت ال��وج��ود 

أن��ت م��ا أن��ت؟ أن��ت م��ح��راُب ق��وِم 
ل���ف���ن���ون ال���ق���ت���ال ض����د ال��ي��ه��ود 

والتضحيات  الصبر  في  ودروٌس 
الصمود  معنى  جسدت  والثبات 

وف���ت���ي���ٌل  أن�����ت ال ش����ك ش���ع���ل���ٌة 
ل��ل��ش��ع��وب ج��م��ي��ع��ه��ا ك���ال���وق���ود 

ص���رخ���ٌة أن����ت ب���ل ش���ع���ار ي���دوي 
زع����زع����ات ع����واص����ٍف ورع�����ود 

أن������ت ب��������رٌق وث����������ورةٌ وج����ه����اٌد 
وح����������راٌك وص����ي����ح����ٌة ل���ل���رق���ود 

وب���������راك���������ني أم����������ة ت���ت���ل���ظ���ى 
ف�����ي ع���م���ي���ل وخ���������ادم ل��ل��ي��ه��ود 

ي���ا ح��س��نُي ق��ه��رت ك���ل األع����ادي 
والنجود القرى  وفي  النوادي  في 

وواٍد  ص���ح���راء  وك���ل  وال����ب����وادي 
ك��ال��ع��وادي م��ن ض��اري��ات األس��ود 

ف��ي ب���الدي ح��دي��ث ك��ل ال��ن��وادي 
وال�������روادي وت���ل���ف���زات  ال��وج��ود 

ف���أك���رم  ت������زال  وال  ه�����ذا  ك���ن���ت 
ب���رف���اٍت ك��امل��س��ك حت���ت ال��ل��ح��ود 

ن���ل���ت وال����ل����ه ب���ال���ش���ه���ادة أع��ل��ى 
رت����ب����ٍة ح���زت���ه���ا ب������دار اخل���ل���ود 

ف���ه���ن���ي���ئ���اً ل�����روح�����ه ك�����م مت��ن��ى 
وه����ن����ي����ئ����اً ل��������روح ك�����ل ش��ه��ي��د 

ي���ا ف�������ؤاداً أص���اب���ه س���ه���ُم ظلم 
ق��ل��ب عميد  ك����لُّ  ال��ص��ب��ر  إل�����زم 

س���ي���دي ع���ب���َد امل���ل���ي���ِك ت��أس��ى 
ف���ل���ك األس�������وة ب��خ��ي��ر اجل�����دود 

ف���ه���ي ن���ه���ج وس����ن����ة ل���ذوي���ك���م 
ال��ع��ه��ود  ع��ب��ر  ال���ه���داة  ك���ل  درب 

آل ب����در ص���ب���راً ع��ل��ى ك���ل ب��ل��وى 
ف��ال��ق��ل��وب م��ك��ل��وم��ة ب��ال��ش��ه��ي��د 

ع���ص���م ال���ل���ه ق��ل��وب��ك��م وق���ل���وب���اً 
م����وج����ع����ات ب���س���ي���د ل���ل���وج���ود 

ك����ل ع����ني ه���م���ت ع��ل��ي��ه دم���وع���ا 
ش��ق دم��ع األس���ى خ��الي��ا اخل��دود 

ل��م ي��ا ج��ي��ش خ��ن��ت ه���ذا لعمري 
ال��ع��ب��ي��د  م���ن خ���ان���ه ألش���ق���ى  إن 

يلقى  كيف  وي��ل��ه  ال��ن��ار  لظى  ف��ي 
ج�����ده ب����ال����دم����اء ي�����وم ال��وع��ي��د 

هذا  النص�ر  ص��ان��ع  ال��ن��اس  أي��ه��ا 
قصيدي  أم  ص��ن��اُع��ه  أن��ت��م  أه���و 

صانعيه  ول��س��ت��م��و  ق��ص��ي��دي  ال 
ص���ن���ع���ت���ه أش��������الء ك�����ل ش��ه��ي��د 

فينا  وال���ك���رام���ة  اجمل����د  ص���ان���ع 
ك����ُل ح����ٍر ق��ض�����ى وف�����ياَّ ال��ع��ه��ود 

ول������ه������ذا ف���ل���ل���ش���ه���ي���د ح���ق���وق 
ق��ي��د  دون  ح���ق���وق���ه  ف���ام���ن���ح���وه 

أك����رم����وه ف���ي أه���ل���ه وال��ي��ت��ام��ى 
ل��ه��م احل����ق ف���ي رق�����اب ال��ع��ب��ي��د 

ِل����َم ض��ح��ى م��ن أج���ل م��ن ومل���اذا 
ن���ق���ود؟  أم  ب����ه  أغ�������ري  أجل�������اه 

ل��ك��ن  ل�����ذل�����ك  وال  ل�����ه�����ذا  ال 
ل��ن��ع��ي��ش ف���ي ظ���ل ح��ك��م رش��ي��د 

ب�����ح�����ي�����اة ك������رمي������ة وأم����������ان  
م����ن ع������دٍو وم�����ن زم�������اٍن ك����ؤود 

ف����ل����ت����زوروا م���ق���ام ك����ل ع��ظ��ي��م  
س��ع��ي��د  ك����ل  أرواح  ول���ت���ح���ي���وا 

حل����ي����اٍة  وق����ي����م����ٍة  م���ع���ن���ى  أي 
وش��ه��ي��د  وص����رخ����ة  ه�����دي  دون 

وج��������ه��������اد وراي���������������ة ل�����ه�����داة 
وس������ج������ون ل����ظ����ال����م وق����ي����ود 

وب����ق����اي����ا رك��������ام ب���ي���ت ت���ه���اوى 
ف�������وق ك����ه����ل ون�����س�����وة وول����ي����د 

وأن�����������ني ودم�������ع�������ة ل���ي���ت���ام���ى 
وث���ك���ال���ى ي���ب���ك���ني ف����ق����َد ف��ق��ي��د 

وش���ظ���اي���ا ح������روب ظ���ل���م وج����ور 
وج�������راح وس���ف���ك ن���ب���ض وري����د 

وح����ي����اة  ل���ع���ي���ش���ة  م���ع���ن���ى  أي 
ال��ي��ه��ود  ال��ل��ئ��ام  م���ع  ح����رب  دون 

وق���ص���ف   ل�����ط�����ائ�����رات  ودوي 
وزح���������وف ألل������وي������ات اجل���ن���ود 

واش����ت����ب����اك ب����غ����زوة واق���ت���ح���ام 
حل����ص����ون م���ح���اط���ة ب���احل���دي���د 

وأزي������������ز وق����ع����ق����ع����ات س����الح 
وث�����ب�����ات أم��������ام ك�����ل احل���ش���ود 

لم  إن  األرض  ل��ه��ذه  م��ع��ن��ى  أي 
ي���زه���ق احل������ُق ب����اط����اًل ك��ي��زي��د 

ت��ش��ظ��ى  ق���م���ع  ب������دون  ال ح���ي���اة 
وق�����ت زح�����ف مم����زق����اً ل��ل��ج��ل��ود 

ي��رع��ب اجل��ي��ش ص��وت��ه وص���داه
ال���رع���ود  دوي  أو  ك��األع��اص��ي��ر 

ل��ل��م��ب��ان��ي  ن���اس���ف  ب��ت��ف��ج��ي��ر  أو 
اجل��ن��ود  رؤوس  ع��ل��ى  ي���ت���ه���اوى 

ك����ع����ذاب ح����ل ب���أص���ح���اب ل���وط 
ق����وم ع����اد وه���ود  أو ك��ص��ي��ح��ات 

م��س��ت��ذل  خل����ان����ع  م���ع���ن���ى  أي 
ل��ل��ن��ص��ارى م��س��ت��ع��ب��داً ل��ل��ي��ه��ود

ب��اع ع��رض��اً وب���اع أرض���اً وضحى 
ب����ب����ن����ي دي�����ن�����ه مب��������ال زه���ي���د 

خ����ان ش��ع��ب��اً وب�����اع دي���ن���ا ب��دن��ي��ا 
ه��ل ل��ه��ذا م��ن قيمة ف��ي ال��وج��ود 

ح��س��ني   ج�����اء  ذاك  أو  ف���ل���ه���ذا 
ي��ن��ق��ذ ال���ن���اس م���ن ط���غ���اة وق��ي��د 

فأضحى   واص��ط��ف��اه  ال��ل��ه  خصه 
احل��ق��ود   أن���ف  رغ���م  العص�ر  آي���ة 

ج���م���ع ال����ل����ه ك�����ل ف���ض���ل إل���ي���ه  
حميد  كفى  ب��ني  الفضل  فانتهى 

ف��اذك��روا األم���س إخ��وت��ي إن فيه 
خ��ي��ر ذك����رى ل��ط��ف��ل��ن��ا وال��رش��ي��د 

ي�����وم ك���ن���ا م���ش�������ردي���ن ج���ي���اع���اً 
بعيد  وك����ل ش��ع��ب  ف���ي اجل���ب���ال 

وال���ط���واغ���ي���ت ي��ل��ه��ث��ون وران�����ا 
ي����رص����دون حت����رك����ات ال��ط��ري��د 

ي��س��ف��ك��ون ف���ي ك���ل ي����وم دم��ان��ا 
ودم������اء ال���ن���س���اء ح��ت��ى ال��ول��ي��د 

ث���م ص��رن��ا ك��ال��ص��ي��د أن���ى رؤون���ا 
صيد  أي  ك��ق��ان�����ص��ي  ق��ن��ص��ون��ا 

ال���دور واس��ت��ب��اح��وا قرانا  دم���روا 
وح���م���ان���ا وأي����ب����س����وا ك����ل ع���ود 

ي���ا ق���ران���ا ه���ل ت��ذك��ري��ن رج����االً 
ط����ه����روك م����ن ظ����ال����م وح���ق���ود 

أرخصوا النفس واستماتوا فعدتي
ل��ي��دي��ن��ا م����ن ك����ف ط�����اغ ع��ن��ي��د 

واس��ت��ع��دن��ا ب��ف��ض��ل رب����ي ت��ع��ال��ى 
ك�����ل ش���ب���ر م����ط����وق ب���احل���دي���د 

وه���زم���ن���ا ج���ي���وش ب�����اغ ع��م��ي��ل 
وان��ت��ص�����رن��ا ع��ل��ى ع����دو ل���دود 

إلينا  ك��ي��ف ع��دن��ا وك��ي��ف ع���ادت 
ح���ق���ق ال����ل����ه ن���ص�������ره ل��ل��ع��ب��ي��د 

واش��ك��روه  إخ��وت��ي  الله  ف��اح��م��دوا 
ج��دي��د  م����ن  أع����زن����ا  ذل  ب���ع���د 

ث����م ص���ل���وا ع���ل���ى ن���ب���ي ال���ب���راي���ا 
وع����ل����ى آل�������ه ه��������داة ال��ع��ب��ي��د
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 متابعات فلسطينية

رؤية بن سلـمـان.. بدايـــة النهـــاية
علي الحاج يوسف*

قفز محمد بن سالمان يف خولة املستقبل 
الاذي يفرتُضه للمملكة، أحرق مراحل تنحية 
محمد بن ناياف املفرتضة، واخرتض نفساه 
ملكاً مطلقاً من لحظة إعالن مرشوعه »رؤية 

السدوعية 2030«. 
خرق األمري املقبُل عىل اإلمسااك بالسلطة 
أعراخاً وعااعاٍت بتيطيه اختصاَص ابن عمه 
ويل الدهاد كنائال لرئيال مجلل الاوزراء، 
وأطل يف نااعرة متلفزة لم يسابقه إليها ملك 
أو أمري. تسالح ويل ويل الدهد بمشهد اإلعالن 
الرسامي الاذي تاواله والده، ليضياف رشحاً 
وتوضيحااً اختقدلماا امللاك الَهاِر  لتدثر يف 

ميارج الحاروف، وتبدثار يف التقاط كلمات 
النص املكتوب للمرشوع -الرؤية. 

الشاكل  يف  حَماَل  املارشوع  كان  وإن 
محاولاة من الوالد وولده الساتكمال احتكار 
قرار السياساات اليارخية والدساكرية بما 
خيهاا من تحالفاات وحاروب، بالقبض عىل 
السياسات االقتصاعية واالختماعية، خإن ما 
يف الرؤياة من مضامني، يكشاف عن اعرتاف 
رصيح باليطر املحدق بمستقبل اململكة عىل 

املستويني االقتصاعي واالختماعي. 
مساتديناً، أكثَر من مرة، بحركة األصابع 
التاي تشاري إىَل املزعوخاني، أكثَر بن سالمان 
من الحديث عن الشافاخية، وخدالً خإنه ظهر 
شافاخاً يف اإلقرار باساتحالة االستمرار عىل 
سياساة االتكال واالتكاء عىل ثاروة نفطية، 

لكناه بدا حاملاً وحتى والماً أكثر منه واقدياً، 
خكياف ساتديش اململكة يف الداا  2020 من 
عون النفط، ولل من مبتدئ يف علم االقتصاع 
واالختماع، ولل من عارف يف تبدالت األنماط 
يقبل  االساتهالكي،  االساتثمارية والسالوك 
بأربع سانوات، أربع سانوات خقاط إلحداث 
انقالب يف نماط االقتصاع السادوعي، ونمط 
عيش السدوعيني، القائم عىل القول الشائع:« 
أبغي من لذه السلدة حبة أو حبتني أو أكثر« 
سايارة كانت تلك السالدة أو طائرة أو حتى 
إنساانا يف بداض األحيان؟ ولل الشافاء من 
حالة اإلعمان النفطية، والتدبري لبن سالمان 
نفسه، سهلة ورسيدة ومتيرسة يف حسابات 

املنطل والدقل؟. 
لم تسادف األماري الناخاذ، حركاة عينيه 

التائهتاني، خكشافت عاد  نفااذ بصريتاه، 
وأظهرتاه والماً يفرتض، يف بضع سانوات، 
تحقل مشاريع وطموحات تحتاج مع تواخر 
ُكّل الظاروف و«الكفااءات«، ولاذا ما ليل 
يف املتنااول، إىَل خطاط خمساية وعرشياة، 

وعرشات من الدقوع والسنوات. 
نجاح األمري الشااب يف » تساميع عرساه 
املدّد بنااء عىل أسائلة متفل عليها سالفاً«، 
ولاذا ما لام ينجح به من سابل مان امللوك 
واألماراء، وسابل مان سالف أيضااً بالقول 
إناه ساينال رضيبياً مان طبقة امليساورين 
وخّلهاا مان عائلتاه الحاكماة واملتحكماة، 
لكناه خضاح للمارة األوىل لشاشاة الواقاع 
االختماعي السدوعي، ويف مدرض تجاوزه ما 
اعتربه مشااريع صغرية للتساويل ملا وصفه 

بالطموحاات الكاربى، لام تسادفه طاراوة 
عوعه يف املراوغاة املناورة، خراوح، عون رؤية 
واضحة، عند ملفني حيويني بالنسبة للشدل 

السدوعي لما البطالة واإلسكان. 
اساتدجل بن سلمان خطوات القبض عىل 
الحكم، خكشاف ما كان مساترتاً وميفياً يف 
مملكاة الدائلة القابضاة، ووضدها يف مهل 
طموحات واخرتاضات ال طاقاة لها بها، وما 
كان مغلفاً بغالف غموض الدائلة وعلاليزلا 
املمناوع حتاى التفكري بكشاف كنهها، بات 

موضع رصد ومتابدة، وحتى مساءلة. 
إنها بداية النهاية.

* موقع العهد اإلخباري

بعد اقتحامهم امل�سجد الأق�سى
مستوطنون يتجمهرون على حائط الرباق ألداء صلوات تلمودية

كبرية  أعاداٌع  تجمهرت 
من املستوطنني عىل حائط 
الارباق يف املساجد األقىص 
ألعاء  اساتدداعاً  املباارك، 
خاصة  تلموعياة  صلاوات 
با«عيد الفصح اليهوعي«، 
للمساجد  اقتحامهم  بداد 

األقىص. 
اقتحااُ   وأثاار 
لألقاىص،  املساتوطنني 
وتجمهرلام حاول حائط 
الارباق، سايط األلاايل يف 

مدينة القدس. 
وتزايادت مناذ مطلاع 
أكتوبر املاايض، اقتحامات 
للمساجد  املساتوطنني 
وتريتها  وتشاتد  األقاىص، 
اليهوعياة،  األعيااع  أياا  
إىَل  أّعى  الاذي  األمار 
باني  مواخهاات  انادالع 
والدادو  الفلساطينيني، 

»اإلرسائييل«.

 بحجة اأنها 
»مدينة يهودية«!!

محكمة العدو 
تمنع 48 عائلة 
فلسطينية من 

السكن بالعفولة 
مديناة  يف  الدادو  محكماُة  أصادرت 
النارصة بالداخل الفلسطيني املحتل قراراً 
يمناع ضمنًاا لل عائلاة خلساطينية من 
السكن يف مدينة الدفولة يف مرج بن عامر، 

ة أنها »مدينة يهوعية«.  بُحجَّ
ويأتاي لذا القرار تجاوبًاا مع الحملة 
الدنرية الرشساة التي شنتها عصابات 
متطرخاة يمينة يف املديناة وخارخها، ملنع 
اسكان الدائالت الفلسطينية التي اشرتت 
قساائم أرض للبنااء، وخال ُكّل األنظماة 

والقوانني القائمة. 
ويف خلفية القضية أن لل عائلة عربية 
خازت بمازاع لرشاء قساائم أرض )نصف 
عونام لاكل قسايمة(، يف مديناة الدفولة 
التاي باتت كلهاا يهوعية، وذلاك من أصل 
ل11 قسايمة عرضتهاا الحكومة للبيع يف 
خرباير من الدا  املايض، بطريقة »الظرف 

امليتو «. 
وحال انتشاار نبأ خوز لل عائلة عربية 
ألول مرة يف تَأريخ املدينة، شنت عصابات 
عنرية متطرخة حملة تحريض واسادة 
ضاد الدارب، شاملت مظالارات، وحتى 
منهام من أقاد  عىل حرق سايارة رئيل 

بلدية الدفولة اإلرسائييل.

قائد االستخبارات العسكرية للعدو يحذر من 
انفجار غزة باتجاه »إسرائيل« 

قال قائُد امليابرات الدسكرية »اإلرسائيلية«، لرتسل لاليفي، للجنة الشؤون اليارخية والجيش 
يف »الكنيسات«: »األوضاع اإلنساانية يف غازة بحالة تدلاور، ويف حال انفجارلا، ساتكون يف اتجاه 

إرسائيل«. 
وأشاار لاليفي إىَل »أن إعاعَة إعمار غزة بدد حرب عا  ل201 بني حماس وإرسائيل تتقد  ببطء 

شديد«، مضيفاً: »أن إعاعَة تأليل القطاع لو عامل أسايس يف تجنل نزاع آخر«. 
وواخال لاليفاي مع تقريار األمم املتحدة الصاعر عاا  2015 املدعي أن »غزة لان تكون صالحة 
للمديشاة يف عا  2020 يف حال عد  تقوية اقتصاعلا برسعة«، حيث ألقى التقرير مدظَم اللو  عىل 

الحصار »اإلرسائييل« عىل القطاع. 
وأععاى إىَل »أناه بالرغام من الظاروف الصدبة يف غزة، ال زالات حماس غري مدنياة بالحرب مع 
إرسائيال يف الوقت الحايل، وأنها تبذل مجهوعاً للسايطرة عىل الفصائال األخرى يف القطاع ملندهم من 

تصديد األوضاع عىل الحدوع«. 
وقال لاليفي للمرشعني، إن »تحساني األوضاع االقتصاعية يف غزة ستساالم يف تهدئة التوترات 

يف الضفة الغربية أيضاً«.

قوات العدو تستدعي 
والد الشهيد مهند 
الحلبي للتحقيق 

قال شافيُل الحلبي والد الشهيد مهند الحلبي 
»مفجر انتفاضة القدس«، االثنني، إن »ميابرات 
االحتاالل وخهات لاه اساتدعاء ملراخدتهاا غداً 

الثالثاء«. 
وأشاار الحلبي خالل تريح صحفي له، إىَل 
أن ضاباط امليابرات اإلرسائيلية اتصل به صباح 

اليو  وأخربه برضورة حضوره إىَل »عوخر«.

 اإلفراج عن األسري الفلسطيني 
زغلول بعد اعتقال 10 سنوات 

أخرخت قواُت الددو الصهيوني، مساء األحد، عن األسري محموع زلدي زغلول، من قرية بيت أمني 
قضاء قلقيلية يف الضفة املحتلة. 

وقىض األسري زغلول 10 سنوات يف سجون الددو. 
ويقبع يف ساجون الكيان أكثر من 7 آالف أساري خلسطيني، كما أن سالطات الددو تدتقل بشكل 

يومي املواطنني الفلسطينيني عون رقيل أو حسيل.

 نائُب وزير جيش العدو: 
آن األواُن لفرِض السيادة على الضفة 

أقا  املستوطنون حفالً يف مدينة اليليل، اإلثنني، بمناسبة ما أسموه »يوبيل االستيطان اليهوعي« 
يف املديناة التاي كانت نقطة انطالق االساتيطان اليهاوعي نحو باقي أنحاء الضفاة، يف أعقاب حرب 

حزيران من الدا  1967. 
وقالت صحيفُة »مداريف« يف عدعلا الصاعر، يو  الثالثاء، إنه شاارك لذا »الحدث الوزيران أوري 
أريئيل وإيليت شايكيد من البيت اليهوعي، ونائل وزير خيش الددو إييل بن علان من البيت اليهوعي 

أيضاً، وأعضاء »كنيست« آخرون، والحاخا  الرئيي عيفيد الو. 
وععاا علان إىَل خرض الساياعة »اإلرسائيلية« عىل الضفة الغربية قائاال:« اليو  وبدد 50 عاماً آن 
األوان للصدوع عرخة إضاخية، وذلك بربط الضفة الغربية مع باقي أخزاء إرسائيل، وتطبيل الساياعة 

عليها ويجل البدء من لنا من اليليل«. 

تحذير من مخطط استيطاني 
يفصل بني نابلس ورام اهلل 

حاذََّر خبريُ شاؤون االساتيطان، خليال التفكجاي، من 
مرشوع »إرسائييل« يقيض بإنشاء وتشكيل كتلة استيطانية 

ضيمة للفصل بني محاخظتي نابلل ورا  الله. 
ونبّاه التفكجاي يف حدياث إلذاعة »موطني« ياو  األحد، 
إىَل حدياث االحتالل »اإلرسائييل« عن عولتاني يف عولة واحدة، 
موضحااً بقوله: »الحديث عن عولة مساتوطنات إرسائيلية، 
يف الطابال األول منهاا، وعولة تجمدات خلساطينية مرتبطة 

بأنفاق ولو ما نشالده يف الضفة الفلسطينية«. 
 واعترب مصااعرة قوات الدادو آالف الدونمات من أرايض 
خالوع وترمساديا وأرايض املغري؛ لتنفيذ األمر الدسكري رقم 
50 للطارق، ومارشوع وضع عاا  3ل19، موضحااً أن لذا 
املرشوع يقيض بربط املستوطنات »اإلرسائيلية« للفصل بني 
محاخظتاي را  الله ونابلل، ولدزل الساكان الفلساطينيني 
والسيطرة عىل األرايض الفلسطينية، بإحداث أغلبية يهوعية 

عرب املستوطنات يف لذه املنطقة.

سلطات العدو تمنع املسلمني من دخول الحرم اإلبراهيمي 
قررت سالطاُت الدادو »اإلرسائييل«، منع الفلساطينيني مان عخول الحار  االبراليمي يف مدينة 

اليليل، يوَمي االثنني والثالثاء؛ بسبل عيد الفصح اليهوعي. 
ة  وقال مديُر الحر  االبراليمي حفظي أبو سنينة، »إن سلطات الددو أبلغتهم بقرار االغالق؛ بُحجَّ

عيد الفصح اليهوعي«. 
القارار  لاذا  ويأتاي 
اساتمراراً لتوصياات لجناة 
»اإلرسائيلياة«،  »شامغار« 
والتاي قررت تقسايم الحر  
االبراليمي بني املساتوطنني 
والفلساطينيني، بدد مجزرة 
عاا   االبراليماي  الحار  
ل199 والتاي راح ضحيتهاا 
29 مصلياً واصيل الدرشات 
عاىل ياد املساتوطن »باروخ 

غولدشتاين«. 
وأقرت ذات اللجنة، إغالق 
عدع من شوارع اليليل ومنع 
خيها،  الفلساطينيني  تحارك 
مع الساماح بحرية الحركة 

للمستوطنني.
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فيما تربط »اندبندنت« بني زوجة بندر واأحداث نيويورك

نشر وثائق سرية حول هجمات 11 سبتمرب الصيف القادم 

التطبيع ي�سل اإَل منارات العلم 
حاخام إسرائيلي يتخّفى بزي إسالمي ويزور األزهر!! 

  - وكاالت
أشاارت صحيفاُة “إندبندنات” الربيطانياة إىَل 
صالت بني أخراع يف السافارة السدوعية يف واشنطن 
وسادوعيني وصلاوا إىَل الواليات املتحادة، عىل أنهم 
مان منفذو لجمات 11 أيلول، خيما لفتت إىَل أموال 
لزوخة بندر بن سلطان ذلل خزء منها إىَل شيص 

له صلة بهجمات إرلابية. 
ونرشت الصحيفاة تقريراً االثناني، حاولت من 
خاللاه تناول ملف 11 أيلول وصلة السادوعية بها، 
يف ظال ما يجري تداوله، منذ خارتة، عن الصفحات 
الرسياة الاا ل2 مان تقريار يف الكونغارس، والتي 
تتحدث عن عور سادوعي يف الهجمات التي طاولت 

برخي التجارة الداملي يف نيويورك عا  2001. 
وأخااعت الصحيفاة قدمت رؤية كاملاة عن ُكّل 
ماا يرتبط بهاذه الصفحاات، وسادت إىَل اإلحاطة 
باملوضوع من ميتلف خوانبه، متطّرقة إىَل تفاصيل 
إضاخية لم يجِر تداولها يف اإلعال  بشكل موّسع. 

ويف الساياق، ذكرت الصحيفة أن األوراق ميبأة 
يف ملف رّسي، بدناوان “النتائج، النقاش والرسعية 
املرتبطة بشاؤون رواية حساساة ومحّدعة”، خيما 
كشافت عن أن مساؤولني يف البيت األبياض أخاعوا 
باأن بداض محتوياات الصفحات الال2 ساتنرش 
للدلن. يأتي ذلك يف وقت تواخه خيه اإلعارة األمريكية 
الحالية مطالل متزايدة بكشف محتويات الوثائل، 
وكان آخار لاذه املطالال مان روعي خيولياناي، 
عمادة نيويورك يف وقات الهجمات، والاذي ذكر أن 
أمرياً سادوعياً أعطاه شايكاً بقيماة عرشة ماليني 
عوالر مقابال إبدااع االتهاماات عن السادوعية، إال 
أن خيولياناي “أعاع إليه الشايك بدد تمزيقه قائالً: 
تساتطيع أخذ مالاك وحرقه يف الجحيم، خالشادل 
األمريكاي يحتاج إىَل أن يدرف تحديداً عور الحكومة 

السدوعية يف الهجمات”. 
ونّولات الصحيفاة إىَل أن اععااءات خيولياناي 
بتلقاي رشاوة من األماري السادوعي، خااءت بدد 

يو  عىل إعالن إيجاع شاهاعة طاريان أحد مفجري 
تنظيم “القاعدة”، غساان الرشبي، يف مغّلف ميبّأ 
يف السافارة السادوعية يف واشانطن. وقاد ُوخدت 
الشاهاعة ماع وثائال أخارى، يف السافارة أثنااء 
تحقيقاات، بددماا ُقبض عىل الرشباي عا  2002 
يف باكساتان، ولكنه لم يكن مشااركاً يف أحداث 11 
أيلاول. ورعت لاذه التفاصيال يف مذكارة رسامية 
تسامى »الوثيقة 17«، ُكتبت يف عا  2003، وخرت 

إزاحاة الرسياة عنها الداا  املايض، ولكان لم يجِر 
نرشلا للدلن إىَل أن اكتشافها ناشاط يدعى بريان 
مكغلينيش، ونرشلا عىل مدونته، األسبوع املايض. 
عالوة عىل ذلك، أشاارت “إندبندنات” إىَل ظهور 
صالت بني أخراع يف السافارة السدوعية يف واشنطن 
وسادوعيني آخريان، لماا ناواف الحمازي وخالد 
املنظار، اللذان وصال إىَل الواليات املتحدة عا  2000 
كجازء مان املوخاة األوىل من منفاذي لجمات 11 

أيلول. ساكن الرخالن يف شقة يف ساان عييغو، عن 
طريل رخل يسمى عمر البيومي، الذي ساعدلم يف 
الحصاول عىل أوراق األمان االختماعي واملدلومات 
بشاأن عورات الطريان. كما أن التقارير أخاعت بأن 
لنااك مدلوماات عن أنه قاد عّرخهم باإلماا  أنور 
الدولقاي الذي عارف الحقاً با”بان العن اإلنرتنت” 

وُقتل بغارة أمريكية يف اليمن. 
ويف لاذا اإلطاار، لفات التقريار الاذي نرشتاه 

الصحيفاة الربيطانية إىَل أن البيوماي تلقى تمويالً 
من الحكومة السادوعية لتسهيل بقائه يف الواليات 
املتحادة، وذلاك مان خالل رشكاة سادوعية تُدنى 
بيدماات الطاريان. وقد خارى إعراخاه عىل الئحة 
الا”اف بي آي”، قبل أحداث 11 أيلول، عىل أنه وكيل 
)استيبارات( سادوعية، ولو أمر تنفيه السلطات 
السادوعية. كماا أنه غالبااً ما كان يزور السافارة 
السادوعية يف واشنطن وقنصليتها يف لوس أنجلل. 
البيوماي اعرتف للمحققاني األمريكياني بأنه عقد 
خلساة طويلة مع خهد الثمريي، املساؤول يف وزارة 
الشاؤون الدينية، الذي وصفه بأنه املرشد الروحي 
يف القنصلياة يف لاوس أنجلل، وذلاك يف اليو  ذاته 
الذي التقى خيه الحامازي واملحضار، قبل أن يجّرع 
الثماريي مان الحصاناة الدبلوماساية ويرّحل من 
الواليات املتحدة لالشتباه بصلته بهجمات إرلابية. 
الصحيفاة أشاارت أيضااً إىَل سادوعي آخر لو 
أساامة بسانان، الاذي كان يديش يف ساان عييغو 
يف ذلك الوقات، وقىض وقتاً ماع املنفذين الحامزي 
واملحضاار. كما ذكرت أن بسانان تلقاى حواىل 75 
ألاف عوالر مان األمارية ليفااء زوخة األماري بندر 
بن سالطان، السفري السادوعي يف الواليات املتحدة 
حينها. وأشاارت إىَل أنه قيل إن لاذه األموال كانت 
لدالج زوخة بسنان، يف حني خرى تحويل خزء منها 
للبيومي. وقد اعتقل بسنان لتزويره تأشرية عخول، 

يف آب 2002، وُرّحل بدد شهرين إىَل السدوعية. 
أما بالنسابة إىَل الدعوة املقامة ضد السادوعية، 
خهاي تتحدث أيضاً عن أن بدضااً من أموال األمرية 
ليفااء اساتيد  لاللتماا  باملهاخماني يف ساان 
عييغاو، إال أن الاا”اف باي آي” تؤكد أنهاا ال تملك 
عليالً عىل ذلك، خيما أشارت لجنة لجمات 11 أيلول 
إىَل أنها لم تجد صلة بني الهجمات والدائلة املالكة. 
يف ذات الساياق أعلن الدضُو الساابُل يف مجلل 
الشايوخ األمريكي، بوب غرا ، مؤخراً أن واشنطن 
تنوي الكشف عن مدلومات رسية من تقرير اللجنة 
الياصاة للتحقيل يف لجمات 11 سابتمرب 2011، 

الصيف القاع . 

  - متابعات
نرش موقُع “تايمز أوف إرسائيل” قصَة حاخا  
إرسائيايل زار األزلار متيفياً بقلنساوة إساالمية 

ولحية طويلة. 
وقاال املوقاُع إن الهادف من زياارات الحاخا  
“يدكاوف ناغاني، مان مدرساة عينياة يهوعية يف 
مساتوطنة عوتنئيال بالضفاة الغربياة، ولو من 
أصال أمريكاي وصال إىَل إرسائيل يف عاا  لل19«، 
كانت بهدف إخراء نقاشاات عينية مع كبار علماء 

ألم مؤسسة عينية يف الدالم السنّي. 
وأشاار “تايماز أوف إرسائيال” إىَل أن الزياارة 
خااءت بنااء عىل توصية مان “صديقاه الحميم” 
الدكتور عمر ساالم، ولو رخل عين ناشط للسال  

وزميل بارز يف املؤسسة للدبلوماسية الدينية. 
وكشاف املوقع أن ناغني ععاا الباحث املري 
مرتاني للتحدث يف مدرساته الدينية، واآلن ساالم، 
الاذي حصل عاىل عرخاة الدكتاوراه مان خامدة 

األزلر، رع له الجميل. 
وأضااف املوقاع أناه يف رحلته إىَل مار، تمت 
مراخقاة ناغني من قبل ريبيكا أبرلمساون، ولي 
ناشطة سال  حريدية وأ  ألحدى عرش ابنا من بني 
براك، واألمريكي الباحاث الدكتور خوزيف رينغل. 
لام يدلن ناغني عان يهوعيته ملان ال يدرخه، وتمت 
مواخهتاه مرتني مان قبل الرشطاة املرية أثناء 

زيارته، ولكنه عاع منها عون حواعث تُذكر. 
وكشاف ناغني أناه التقى مع بدض األسااتذة 
يف األزلار. كان أحاد األسااتذة الدكتاور بكر زكي 
عوض، عميد كلية الديان. إنه متيصص بالدالقة 

باني التاوراة واإلنجيال والقارآن، ولكنه لام يلتل 
بحاخا  يف حياته من قبل، عىل حد قوله. 

ونوه إىَل أنه كان لديه الكثري من األسائلة املهمة 
حول اليهوعياة، بما يف ذلك حول الحرب يف التوراة. 
يف نهاياة املطااف، عاىل الرغم من أنناي أعتقد أنه 
كان بإمكاني اإلخابة عن األسائلة حول املشكالت 
التي واخهها مع اليهوعياة، اعتقدت أنه من خالل 
إعطائي أخوبة رصيحة كنت سأثري طاقات سلبية 

خقط. لذلك حاولت إعاعة تأطريلا. 
وأوضح أن الساؤال الوحيد الاذي يبدو أنه كان 
يزعجه لو أن املسلمني يريدون للجميع أن يكونوا 
مسالمني، ولكن ال يبدو أنه يأبه اليهوع ملن يصبح 
يهوعياً. رأى لذه ككرالية يهوعية تجاه اآلخرين. 
وروى الحاخاا  اإلرسائيايل كيف أناه يف اليو  
الرابع، قابل شايصاً مداعياً للساامية الذي اعترب 

شايصاً مهماً بدض اليشء، وعندما اكتشاف أننا 
يهوع، غضل خداً، عىل حد تدبريه. 

وقاال الحاخاا : لقد ساألني إذا بكيات عندما 
قتل األطفال الفلساطينيون. قلات له: ندم، وإنني 
نظمات وقفة صاالة احتجاخية بدد لجاو  عوماً 

اإلرلابي. 
وتاباع قصته بالقول: ساألته عندماا يتم قتل 
األطفال اليهوع، لل تبكي؟ وقال شايئا مثل: أصيل 
مان أخال الجميع، ولكان كان واضحااً أنه غضل 
للساؤال. لقد اتصل بالرشطة واألمان الذين أخذوا 
خوازات سفرنا وأراعوا عىل ما يبدو اعتقالنا. ولكن 
تدخل بدض الناس، ونجحوا يف إخراخنا من لناك. 
كان لاذا بدد حاوايل أربدة أيا  مان الرحلة، وخقاً 

للموقع اإلرسائييل.

البيت األبيض: سنقدم لــ »إسرائيل« أكرب دعم 
عسكري يف َتأريخ أمريكا!

  - متابعات
قاال مساؤوٌل أمريكايٌّ يف البيات األبيض: إن املسااعدات الدساكرية لااا 

»إرسائيل« ستكون األكرب، ولم يسبل لها مثيل من قبل. 
َونقال موقاع »والال الدربي« عن املساؤول األمريكي قولاه: »نحن قريبون 
خداً للتوقيع عىل تفالم مع إرسائيل ملنحها أكرب مسااعدات عسكرية يف تَأريخ 

الواليات املتحدة ستقد  لااا »إرسائيل«. 
وخاءت اقوال املساؤول األمريكي بدد مطالبة 3ل سناتور أمريكي، الرئيل 
األمريكي، باراك أوباما بمضاعفة الدعم الدسكري لا«إرسائيل« لتكون الدولة 
الوحيدة القاعرة عسكرياً يف الرشق األوسط عىل مواخهة التغريات يف املنطقة.

مسؤول تركّي: االتفاق مع »إسرائيل« يف مراحله األخرية 
  - متابعات

ُث باسام الرئاساة   الرتكياة،  قاال املتحادِّ
اإلثنني، إن »باالَعه تقرتُب من املرحلة األخرية 
للمحاعثات الجارية مع إرسائيل، ضمن نطاق 

الرشوط التي حدعتها تركيا«. 
ونقلات وكالاة »األناضاول« الرتكياة عن 
املتحدث باسم الرئاسة الرتكية   إبراليم قالن، 
قوله إنه »يتم التيطيط لدقد لقاء خديد خالل 
خارتة قريبة«، مضيفاً: »أن التيطيط للتوقيع 
عىل االتفاقية وبدء مرحلاة تطبيع الدالقات، 
سايتم عقال التوصل إىَل اتفاق نهائي بشاأن 
املاعتاني املتدلقتاني بدخاع التدويضات ورخع 

  الحصار عن  غزة«.

أكثر من 1500 خلل يف قلب مفاعل »ديمونا« 
  - متابعات

ذكرت صحيفُة »لآرتل« الدربية أن خرباَء من املفاعل النووي »اإلرسائييل« »عيمونا« 
اكتشفوا يف قلل املفاعل أكثر من 1500 خلل، وأن ذلك ناخم عن عمر املفاعل املتقاع . 

وأشاارت الصحيفاة إىَل ان مفاعال عيمونا تدمل مناذ عا  1963 بينماا يتم تدطيل 
مفاعالت مماثلة يف الدالم بدد حوايل 0ل عاماً من الدمل.

وأضاخات أن اليارباء رأوا ان اكتشااف الديوب املذكورة ال يدل عىل وخوع مشاكلة يف 
مفاعل عيمونا، إال أن بدض املشاركني يف املؤتمر أعربوا عن خشيتهم من وضع املفاعل.
يذكار أن خرباء خلساطينيون قد حذروا مان ظالرة ارتفاع نسابة اإلصابة بأمراض 
الرسطان يف املناطل الجنوبية من مدينة اليليل، مما عخع البدض ملطالبة املجتمع الدويل 

بالدمل عىل وضع إرسائيل تحت الرقابة الدولية النووية.
ويقاول الدكتور محموع ساداعة من منظمة األطبااء الدوليني للحماياة من الحرب 
النووية -بدد أبحاث أخرالا خالل سانوات عىل إشاداعات املفاعل النووي »اإلرسائييل« 

عيمونا- إن الضفة الغربية أصبحت مكل نفايات سببت زياعة يف األمراض. 

ـع  مخاوف من توسُّ
االحتجاجات يف مصر 

بعد اعتقال نشطاء 
  - متابعات

نارشت صحيفة اإلندبندنات الربيطانية متابدة 
ملظالارات االثناني التي شاهدتها عادة محاخظات 
يف مار رغم القمع الذي مارساه النظاا  وحملة 

االعتقاالت املسبقة لنشطاء وسياسيني. 
وبحسال »بي بي يس« خإن املوضوع الذي أعده 
كيام ساينغوبتا املحارر السايايس للصحيفة خاء 
بدنوان: »مياوف من توساع االحتجاخات يف مر 

بدد اعتقال نظا  السيي نشطاء وصحفيني«. 
يقول ساينغوبتا إن مساتوى التدزيزات االمنية 
يف املناطل الرئيساية يف القالرة خاصة حول ميدان 

التحرير يوضح قلل النظا  يف مر مما يجري. 
ويضياف أن السايي يواخاه االن أساوأ حملة 
احتجاخاات مناذ سايطر عاىل السالطة يف الباالع 
بسبل عدع من امللفات املتأزمة التى تشهدلا مر 

وأحدثها ملف خزيرتي تريان وصناخري. 
ويوضح ساينغوبتا أن السيي يتهم مدارضيه 
والداعاني للتظالر بأنهم يدرضاون األمن الوطني 
لليطار بينماا يف الحقيقاة األساباب والشادارات 
املدلناة للمظالارات تتمحور حول أساباب وطنية 

رصخة. 
ويؤكاد ان الحملاة االمنية لام تتوقف حتى يو  
التظالر خقامت قوات االمان باعتقال 3 صحفيني 
آخرين ليصبح عدع املدتقلني األسبوع املايض خقط 
أكثار من 100 شايص حسال إحصااء مجموعة 

الحرية للشجدان املهتمة بحقوق اإلنسان. 
وييتام مؤكدا ان الالخت للنظار أن املتظالرين 
اساتيدموا يف لاذه املوخة مان املظالارات نفل 
الهتاخات التي اساتيدمت ضد حساني مبارك عا  
2011 حيث يرععون »الشدل يريد إسقاط النظا «.

منظمة أكاديمية أمريكية تقطع عالقتها 
مع جامعة »تل أبيب« 

  - وكاالت
قاّررت منظمة خريجي خامدة نيويورك )GSOC(، االساتجابة لحركة 
مقاطداة الكياان الصهيوني )بي عي أس( بقطاع عالقتها مع خامدة تل 
أبيل، وطالبت إعارة الجامدة بقطع الدالقة مع الجامدة »اإلرسائيلية«. 

وتمثال املنظماة قراباة 2000 خرياج مان الجامداة وعاملاني عاخل 
الجامدة. 

يف املقابال رخضت الجامداة طلل املنظمة بقطاع عالقتها مع خامدة 
»تل أبيل«، وقال الناطل بلساان الجامداة خون بكمان إن: »قرار منظمة 
خريجاي الجامداة يتناقض بصاورة تامة مع سياساتنا«، وخل ما ذكرت 

صحيفة »يديدوت أحرونوت«. 



فريوس القاعدة وَمْصـُلها: محاولٌة 
لفهم ما يحدث يف حضرموت

كلمــــــة أخـــــيرة 

د. عرفات الرميمة 
 

اإلَعاَرُة  تهّربات 
أواخار  مناذ  األَمريكياُة 
القرن املاايض عن تدريف 
اإلْرَلاااب تدريفاً منطقياً 
ُكّل  يجماع  خامدااً،   -
اإلْرَلاااب ومانداً  صنوف 
اا ال ينطبل  ملاا ساواه ِممَّ
علياه التدرياف - بشاكل 
يجدال مالمحاه واضحاة 
للجميع  وماليته مدلومًة 

عون التباس.
 وكان تهربهاا حتى اآلن عن تدرياف اإلْرَلاااب نابداً 
مان برخماتياة السياساة األَمريكية التاي ال يوخد لديها 
أعاداء عائمون أَْو أصدقااء عائمون وإنماا مصالح عائمة 

تسدى لتحقيقها يف ُكّل زمان ومكان. 
خاإلْرَلااااُب الحقيقي الاذي ال يهدع مصالاح أَمريكا 
وتساتفيُد مناه يف تحقيال مصالحهاا - كماا يحادث يف 
خلساطني من ِقبل إرسائيل ويحدث يف ساوريا ِقبل عاعش 
والنُّارة، كماا يحدث مان أعواتها يف اليََمن - ال تساميه 
إْرَلاااباً وال ترى خيه خطراً، وكل ما يهدع مصالح أَمريكا 
حتى لو كانت حركات تحرُّر ومقاومة لالساتدمار تدتربه 

إْرَلاااباً يجل القضاء عليه. 
ويمكن أن نساأل اآلن: ملاذا ترضب طائارات الُداْدَوان 
السادوعي اإلماراتي القاعدة يف حرضماوت خالَل مؤتمر 
الكويت بالذات وبدعم اساتيباراتي ولوخساتي أَمريكي 

ومشاركة خدليه يف مواقع التحكم والسيطرة؟ 
وملااذا لم ترضب تلك القوات القاعادة من يو  ٢ ابريل 
مان الداا  املايض ياو  سايطرتها عىل حرضماوت؟ بل 
ساّهلت لها السيطرة عليها عن طريل أعواتها من مليشيا 
اإلْصااَلح وُععااة الفكر الولابي التكفاريي، مع اتهامها 
املباارش أَن عناارص القاعادة تتباع الرئيَل األسابل عيل 
عبدالله صالح - وكان لذا سابباً إضاخياً لرضبها مَلن كان 
له عقل - وبرغم تريح الدسريي أن التحالف املزعوَ  ال 

يستهدف القاعدة وعاعش يف اليََمن. 
ما الاذي َخاادَّ اآلن كي تصباَح القاعدة يف حرضموت 

خطراً يجل استئصاله؟!!.
املساألة باختصاار: أن الُدااْدَوان اساتيد  القاعادة 
أعاة وظيفياة مان ضمن أعواتاه املتددعة، تلاك األعاة أّعت 
مهمتهاا؛ كونهاا ساتكون سابباً الحتاالل حرضموت - 
ُخُصاْوصااً بداد خشال الُدااْدَوان يف اخارتاق املحاخظات 
الشامالية وخشاله الذريع يف تحقيل أَي لدف من أَلداخه 
- وبالتاايل أَْصبَحت القاعدة حماالً زائدا وخضالت زائدة - 
بدد مضغها وامتصاص خوائدلاا - يجل التيلص منها، 
كاي يحرف ُعاْدَوانه غري املربر عاىل اليََمن ويصبح تدخالً 
ملكاخحاة اإلْرَلااااب، ُخُصاْوصاً بدد ما تباني للمجتمع 
الادويل طبيدُة الُدااْدَوان الحقيقي واساتهداُخه للمدنيني 

والحت يف األخل مطالباٌت حقوقية ملحاكمته.
 الُداْدَوان السدوعي الذي عخل من باب إَعاَعة الرشعية 
املزعوماة وتم طرعُه ولزيمتاه رش لزيمة يُريد أن يدخل 
مان ناخاذة محاربة القاعادة؛ عّل وعى، َولذه سياساة 
أَمريكياة يف صناعاة الفريوساات يف الادول ونرش مرض 
إعالمي ولمي ومن ثم صناعة مصل مضاع لها من نفل 

نوع الفريوس وبيده للدول بمبالغ طائلة. 
وبرغام اختاليف مع القاعادة إاِلَّ أني أعيُن وأندع بشادة 
- باعتبااري مواطناً يمنياً - اساتهداَف طائرات الُداْدَوان 
ألنهام  حرضماوت؛  يف  للقاعادة  السادوعي  اإلماراتاي 
مواطناون يمنياون أَوَّالً وألن ذلاك يدد انتهاكاً للساياعة 
ل بمحارباة القاعادة لاو الجياش  اليََمنياة وألن املياوَّ
واللجاان الشادبية، اختالُخناا مع اآلخار ال يجدلناا نؤيُّد 
الباطاَل للتيلِص مناه وال يجدلنا نساتجدي الددوَّ لقتال 

إخواننا الذين بغوا علينا.

 سياسية- شاملة
تصدر كل اثنني وخميل

لقد كان اإلجناُز الذي حّققه الشهيد القائد رضوان الله عليه عظيماً ِبِع�َظم املشروع 
نفسه َوِبِعَظم ارتباطه بالله وتوكله على الله واعتماده على الله سبحانه وتعالى، وحينما 
نأت���ي لنتأمل في اإلجناز الذي حتقق وحققه الله له وأكرمه الله به ووفقه الله له، جند 

أنه اجنازاً عظيماً بكل ما تعنيه الكلمة...
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عبدالملك الِعـْجــري 
اساتفهاٍ   أَيَّ  نثاريَ  لان 
االنساحاِب  بيصاوِص 
اآلمن لدناارص القاعدة من 
املاكال، والساؤاُل األَْكثَاااُر 
ألميّاًة: أين ذلباوا َوإىل أين 

وخهتهم؟
تقاول بداض املصااعر: 
مان  األطقام  عارشاِت  إن 
مسالحي القاعدة ُشاولدوا 
باتجااه  يغااعرون  ولام 
والبيضااء، وكانات  شابوة 
وكالُة رويرتز نرشت تقريراً 
مطوالً عن حجم اإلْمَكاانات 

املالية والدساكرية التي تمّكن التنظيم من 
الحصاول عليهاا بدد سايطرته عاىل املكال 
ومينائهاا واساتيالئه عىل البناوك واالتّجار 
يف تهريال املشاتقات النفطياة، وعاىل حد 
موقع يمنات اإلخبااري خإن مغاعرتَه املكال 
ال تدناي لزيمتَه النهائي، بال انتقاَله إَلاى 
مواقاَع أخرى. ولاو مزوٌَّع بكمياات كبرية 
من األسالحة وحصيلة ضيمة من األموال 

لتغطية نفقات الدمليات اإلرلابي.
إذن الدمليُة عمليُة انتقال ال إعالن حرب 

عىل القاعدة.
ل  من حقنا أَن نضاَع مليوَن عالمة تدجُّ
ومليون عالمة اساتفها . لم ندهد عنارَص 
القاعادة عقالنياني لهاذه الدرخاة، وليل 
مان عاعتهاا أَن تسالََّم مدينًة اسارتاتيجيًة 

بتوصية.

محاربة القاعدة وتطهريُ مناطل الجنوب 
وُكّل الجغراخياا اليََمنية من عنارص القاعدة 
بإخمااع  مقدساٌة  مهماٌة 
ُل  الداَلام، ومع إني ال أتحمَّ
لنظرية املؤامرة، غري أَن ُكلَّ 
تيَش  والشاوالد  املدطياات 
باأن ما يجاري لاو عملية 
أُخرى وملهمٍة  انتقال ملواقَع 
خديادٍة ال إعالن حارب. خال 
عنارص القاعدة استسالموا 
باساتثناء  ُقتلاوا  ُلام  وال 
عدٍع محادوٍع منهم كما لي 

الداعة يف الحروب.
لذا الضغاُط الناعُم عىل 
عناارص يف الجناوب لل لو 
تمهياٌد لنقلهم إَلااى البيضاء 
أَْو لازرِع خيوب يف مناطاَل متفرقٍة؛ بهدف 
الدخاول يف حارب اساتنزاف ماع الجياش 
واللجان الشادبية بداد أَن أصبحوا مزوَّعين 

بكمياٍت ضيمٍة من األموال والدتاع؟!.
راقباوا خريطاَة تحارُّك القاعادة خالل 
اليومني القاعمني وستقرأون خيها وخهتهم.
مان القواعاد يف التداُمال ماع القاعادة 
التوخيُه غاريُ املبارش أَْو ما يمكُن تساميته 
»لُدبة قطيع القطط« خمن أَْخال السايطرة 
عىل قطيٍع مان القطط وعخدهاا يف االتجاه 
الاذي نرياُده خماا عليناا ساوى أن نضاَع 
الطدااَ  يف املوقاع أَْو االتجااه املحدَّع وساد 
ُكّل املناخاذ األخارى باساتثناء املنَفذ املؤّعي 
للطدم، ومن ثم التحرُّش بالِقَطط والضغط 

عليها ختتحرك صوب االتجاه املطلوب.

القاعدة بعد املكال إَلـى أين؟


