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مقتل وإصابة أكثر من 90 شخصًا في تفجير انتحاري استهدف مجندين في المكال

االحتالل يدشن لعبة التفخيخ

ح��زب اهلل ق��ّدم النموذج املعاص��ر األرقى يف ميدان القتال وس��احات النزال 
ونح��ن معه��م يف الخندق نفس��ه يف مواجهة ق��وى الطغيان واالس��تكبار 

ال وهن وال انكسار وال َمّن وال استكثار، والعطاء يف سبيل اهلل ال حدود له وال قيود عليه

السيد عبد الملك الحوثي في برقية عزاء للسيد حسن نصر اهلل باستشهاد القيادي مصطفى بدر الدين

معّسٌر وليس ميّسرًا

أكد أن األمم المتحدة ال تستطيع أن تلعب دورًا نزيهًا في ظل 
الضغوط الدولية واإلقليمية والسفراء من يديرون النقاشات

عبدالسالم: املفاوضات تدور يف حلقة مفرغة
حروب المرتزقة في تعز .. 

تصفيات واغتياالت
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لن نسمح ببقاء الغزاة 
األمريكيين على أرضنا
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لقاء إعالمي بالسفري الصيني لدى اليمن على هامش مفاوضات الكويت 

اإ�صابة قيادي اإ�صالحي مبحاولة اغتيال
معارك مرتزقة العدوان يف تعز تتصاعد وسط خالفات على أموال وأسلحة

  -  خاص:
مي   التقى عدٌع من أعضااء الوإد انْعالاَ
الوطإاي، مسااء أماس األحاد، بالسافري 
الصيإاي لادى اليمن لياال تاي املتواجد 
حالياً بالكويت ملتابنة مفاوضات الساال6 

اليمإية. 
وتحدث السافري عن النالقة التاريخية 

التي تجمع الشنبل الصيإي واليمإي. 
وعاربرّ خالل اللقااء عن تناطاف بالعه 
والشانب الصيإي مع الشنب اليمإي الذي 
يناناي وياالت الحارب والندوال، مشارياً 
إىل نياة الصال إعفااء اليمن مان الديول 

املستحقة. 
وأكد السافري الصيإي أل بالعه تقف إىل 
جانب ساالمة واَوحادة أرايض الجمهورية 
اليمإية واَأنهم يرإضول أي تدخل خارجي 
يفارض حلاوالً عاىل اليمان، مشادعاً عىل 
يصإنه  الحل لو يف يد اليمإيل أنفساهم واَ

اليمإيول. 

غااعر  إناه  الصيإاي  السافري  واَقاال 
اليمان مع بادء الندوال لدواعي الساالمة 
الشاخصية، واَأل السافارة تواصال عملها 

واَستناوع عملها قريباً بطاقمها كامالً.
واَععاا مان وصفهم بأطاراف األزمة يف 
اليمن إىل تقديم التإازالت، مشارياً إىل أنه ال 
يمكان أليًّ كال أل يسااعد اليمإيل ما لم 
يساعدوا أنفسهم، مستغلل إرصة الدعم 
واَانساإاع الادويل الكباري الاذي تحظى به 

مشاورات الكويت، حسب قوله. 
مي أبدى ساناعة  وعىل املساتوى انْعالاَ
السافري تفهماً كبارياً لألوضااع الخطرية 
التي ينيشاها الصحفياول اليمإيول واَقال 
إنه يجري التإسايل لزياارة صحفيل من 
وإدناا الوطإاي، إىل الصل عاالوة عىل أل 
 6 التنااول املساتقبيل عىل مساتوى انْعالاَ
سيشامل تقديم الدعم التقإاي واَالتدريبي 

للصحفيل.
وقال سناعة السفري إل بالعه ستمارس 
ضغطاً لتسهيل عخول البضائع بالكميات 

املطلوباة إىل الساوق اليمإياة واَتنمل عىل 
إىل  تساهيل رحالت الطاريال املدني مان واَ

اليمن. 
ميول النالقة  من جانبهم تإااول انْعالاَ
التاريخية بل اليمن والصل وألمية البإاء 

عليها حارضا ومستقبال. 
ال  صحيفاة  تحريار  رئياس  وتطارق 
النادوال  اَل  أ إىل  الادكاك  صاالح  الزميال 
املمارات  تحويال  يف  أساهم  اليمان  عاىل 
االسارتاتيجية إىل مإطقاة تحارك ووجوع 
الاذي  األمار  القاعادة،  تإظيام  لنإاارص 
ينرض املصالح الناملية ال سايما الصيإية 
والروساية وغريلاا إىل مخاطر، ويسابب 
اَل تحركات  لها خسارات كبرية، مشرياً إىل أ
القراصإة التي كانت تهدع التجارة الناملية 
باتت تتحرك تحت عإوال عاعش والقاعدة. 
وتسااءل الدكاك عماا إذا كانت الصل 

تتنامل مع اليمن تحت املظلة األمريكية. 
من جهته أشاار رئيس اللجإاة الفإية 
ميل اليمإيل عبدالله صربي  التحااع انْعالاَ

إىل إتور املوقف الصيإي إزاء ما تتنرض له 
اليمن من عدوال وحصار. 

وقاال إل موقف الحكوماة الصيإية لم 
ياْرقاَ إىل حجام ما يتنارض لاه اليمن من 
حرب تدمريية واسانة وغري مسابوقة وال 
إىل مساتوى النالقاات االقتصاعياة التاي 

تربط الدولتل. 
مي  بدوره تحادث رئيس الفريال انْعالاَ
مديار الرباماج السياساية لقإاة املسارية 
الزميال حميد رزق عن حقيقاة ما يجري 
يف اليمن وأنه عادوال خارجي وليس حرباً 
الشانب  كال  إذا  عماا  متساائالً  أللياة، 
اَْو  اَل يأتاي أي حاكام أ الصيإاي سايقبل أ
مسؤول صيإي الساتدعاء عدوال خارجي 

تحت مزاعم الرشعية. 
واساتنرض رزق جانبااً مان املنانااة 
املتفاقماة جراء النادوال، عاعياً الصل إىل 
االسها6 يف مسااندة اليمن بتسهيل حركة 
وتإقال البضائاع واملواطإال بال اليمن 

والصل.

  -  خاص:
تواصل�ت االش�تباكاُت وعملي�اُت 
التصفي�ات املتبادل�ة ب�ن الفصائل 
الع�دوان  مرتزق�ة  م�ن  املختلف�ة 
بمحافظ�ة تع�ز، عىل خلفية تقاس�م 
األموال واألسلحة املقدمة من العدوان.

فف�ي مديري�ة الش�مايتن بتع�ز 
اإلص�الح  بح�زب  قي�ادي  تع�رض 
لإلصابة جراء كمن نصبه مس�لحون 

يتبعون مرتزقة النارصي بتعز.
وأكدت مصادر محلية أن مرتزقة 
النارصي اس�تهدفوا القيادي املرتزق 
بحزب اإلصالح عبدالله عيل الشيباني 
بقذيفة آر بي جي بينما كان عىل متن 
س�يارته إىل جان�ب نجل�ه، مما أدى 
إلصابتهما بج�روح بالغ�ة نُقال عىل 

إثرها إىل املستشفى.
وليس�ت هذه ه�ي الحادثة األوىل، 
بل تأتي ضمن سلسلة من التصفيات 
الت�ي  اليومي�ة  ش�به  واالش�تباكات 
وتمت�د  املرتزق�ة  صف�وف  ت�رب 
الخالف�اُت ع�ىل الس�الح وامل�ال إىل 
مليشيا اإلْرَهابي أبي العباس وتنظيم 
القاعدة إىل جان�ب اإلصالح ومرتزقة 

النارصي.
كما تج�ددت املعارك بن املرتزقة 
رسح�ان  ص�ادق  العمي�ل  بقي�ادة 
وعبدالحاف�ظ الفقيه وعب�دة فرحان 
الرشعب�ي وعبده حم�ود الصغري من 
جه�ة وب�ن املحاف�ظ املع�ننَّ مؤخراً 
م�ن قبل ق�وى االحت�الل »املعمري« 
ويوس�ف الرشاجي وعدنان الحمادي 

وعبدالله نعمان من جهة أخرى.
ونش�بت املع�ارك الت�ي ش�هدت 
س�قوط قتىل وجرحى من جميع بعد 
محاول�ة املعم�ري ع�زل عبدالواحد 
رسح�ان القائ�م بأعم�ال مدير األمن 
وهو ش�قيق القيادي املرتزق صادق 
رسحان، مما جع�ل األخري يتمرد عىل 
ق�رارات املعم�ري، حيث ب�دأت تلك 
االش�تباكات قبل أيام يف جولة املسبح 

َوحي القريش. 
ويق�وم مرتزق�ة ح�زب اإلصالح 
بمطاردة املرتزق�ة املنتمن للنارصي 
وس�ط مدين�ة تع�ز بتوجيه�ات من 
صادق رسحان ويصادرون أسلحتهم 
التي يستقلونها  العس�كرية  واألطقم 
وتكّررت هذه العمليات عدة مرات يف 

الفرتة األخرية.

  -  خاص:
أشااع رئياُس اللجإاة الثورياة النليا األخ 
محماد عيل الحوثي بأبطاال الجيش واللجال 
الشانبية الاذي ساجلوا مالحام بطولياة يف 
منارك الدإااع عن مديرية ميادي بمحاإظة 
النادوال  محااوالت  ضاد  وسااحلها  حجاة 
األمريكي السانوعي احتاللهاا وجنلها ثغرًة 
للسايطرة عاىل السااحل اليمإاي ومحاإظة 
حجاة، وتحقيل ألداف وأغراض تخد6 أجإدة 

الندوال والتحكم يف مسار الشنب اليمإي.
وأكاد رئيس اللجإاة الثورية النليااء أثإاء 
زيارتاه ملديرية ميادي الخمياس املايض عىل 
أل الاروحاَ الوطإياة وانيمانية املتفارعة التي 
عاإاع بهاا املقاتل اليمإاي الحر عان قضيته 
ووطإاه والتضحياات النظيمة التاي قدمها 
زاعت مان ثقاة الجميع بأحقية لذا الشانب 
والوطان يف االساتقالل عن الهيمإة املكرساة 
يف تأريخاه املنارص، وكار مخطرّط االحتالل 
التاي يرياُد مان خاللهاا  الجدياد وألداإاه 

تكرياس الهيمإاة عاىل اليمن ويسالخه من 
ُلويته ويفتت نسايجه االجتماعي ويساتمر 
يف حرماناه من مصااعر ثروتاه ويحمي أمن 
ومصالاح إرسائيال وأمرياكا يف املإطقة عرب 

وكالئها املنروإل.

وقاال مخاطبااً أبطاال الجياش واللجال 
لتم واحدة من أسااطري  الشانبية »لقاد ساجرّ
الحارب يف صاد الزحاوف ومقاوماة أقاوى 
أنواع األسالحة وغاارات جوية كانات كفيلة 
بإساقاط مادل شاديدة التحصال بثباتكام 

وإيمانكام وعدالاة قضيتكام وعإاعكام عن 
الوطن وحريته واستقالله مستخدمل أبسط 
األسلحة، ومبتكرين اسرتاتيجيات وتكتيكات 

رَُّس يف علو6 الحرب والقتال«. ستُداَ
مان جانبهم جدع أبطاال الجيش واللجال 

الشانبية املرابطول يف مواقع الدإااع التأكيداَ 
عىل ثباتهام وصموعلام وتحديهام لكل من 
تساول لاه نفساه املسااس بالوطان وأمإه 

اَْو احتالله واستنباع أبإائه.  واستقراره أ
واساتقالله  الوطان  تاراب  أل  مؤكديان 
وساياعته أغاىل مان عمائهام التاي ولبولا 
رخيصاًة يف سابيل الدإاع عان الوطن وكر 
النادوال الهمجاي عىل يمن املحبة والساال6، 
واملزعلار  الحار  اليمان  بإااء  يف  واالنطاالق 

واملستقل.
يف ساياق ذلك قاد6 أبإاء »ميادي« لرئيس 
اللجإة الثورية النليا، رشحاً عن حجم الدمار 
الذي ألحقه صلف الندوال األمريكي السنوعي 
باملديرياة، مؤكديان ثباتهام وصموعلام يف 
وجاه لاذا الصلاف وكل محااوالت الهيمإاة 

واالستنمار.
راإال رئيس اللجإاة الثورياة النليا خالل 
الزياارة قائاد املإطقة النساكري الخامساة 
اللواء الركن سانيد الحرياري، وعضو الجإة 

األمإية النليا يوسف املداني.

اأكد اأن االأمم املتحدة ال ت�صتطيع اأن تلعب 
دوراً نزيهاً يف ظل ال�صغوط الدولية واالإقليمية 

وال�صفراء من يديرون النقا�صات:
عبدالسالم: املفاوضات تدور 
يف حلقة مفرغة وولد الشيخ 

معسٌر وليس ميسرًا
  -  خاص:

أكَّاداَ رئيُس وإاد أنصار 
اللاه يف مفاوضات الكويت 
أل  عبدالساال6،  محماد 
اُب  ترغاَ أطاراٍف  وجاوعاَ 
قاد  الحارب  باساتمرار 
األمام  أعاء  عاىل  اننكاس 
املفاوضات،  خالل  املتحدة 
وكذلك الطرف اآلخر يف تلك 
املفاوضاات والاذي يمثال 

الرياض.
عبُدالساال6  وقاال 
لااا  خااص  ترصياح  يف 
»صادى املسارية« إنه ويف 
الدولياة  الضغاوط  ظال 
األمام  إاإل  وانقليمياة 
أل  تساتطيُع  ال  املتحادة 
تلناباَ عوراً نزيهااً، يف ظل 
ساني تلك األطاراف التي 
؛ بهدف  الضغاوطاَ تماارُس 

الحصول عىل عور يف تسيري األمم املتحدة.
وأضاف أنه وبالتزامن »مع التصنيد امليداني واستمرار الغارات 
الجوية والتحشيد النسكري وإعخاِل الكثري من األعوات النسكرية 
إىل البلد يساتمرُّ التنإُُّت السيايس يف املشااورات القائمة بالكويت 
بفرض الكثري من النراقيل التي تفرضها األطراُف املمثلة للرياض، 
والذين كذلك يساعدلم ضنف األمم املتحدة وقدرتها عىل أل تقد6 

.» اَْو باملبنوث كمسريرّ الرؤى التي تنرتُض بها كوسيط أ
وأشاار عبدالسال6 أنه وبرغم الفرتة الطويلة من املفاوضات لم 
اَْو تواإل حقيقي عىل أيٍّ من املباعئ  يتم التوصل إىل رؤية واضحة أ
التي يجب أل تكولاَ حاكمة للمرحلة املقبلة عدا نقاشاات تدور يف 
حلقة مفرغة لم تستطع األمم املتحدة أل توجداَ ثغرًة؛ بسبب تأثري 
السفراء املوجوعين بجوار وحول املشاورات، حيث ولم من يسريرّ 
لذه الإقاشاات ولم من يضنول لاذه املقرتحات إيما يظلُّ عوُر 

املبنوث األممي لو تقديم األوراق عىل الطاولة ال أقل وال أكثر.

رئيس اللجنة الثورية ألبطال ميدي: لقد سّجلتم أساطرَي الحرب وكسرتم مخطط االحتالل 

عصابات املرتزقة تقتحم وتنهب منزل نائب 
مدير وكالة سبأ لألنباء بمدينة تعز

  -  خاص:
أقدم مس�لحون عىل اقتحام منزل الصحايف 
أب�و بكر عبدالله ناجي نائب مدير مكتب وكالة 
س�بأ لألنباء بمحافظة تعز، مطلع هذا األسبوع 
الس�بت 14 مايو، وقاموا بنهب كافة محتوياته 

وتهديد أفراد عائلته بالسالح.
 ويف بالغ�ه ال�ذي قّدم�ه للجن�ة التهدئ�ة 
باملحافظ�ة أكنَّد الزميل أبو بك�ر عبدالله للجنة 
أن عصاب�ًة يقوُده�ا املدعو »عم�ر جامل« أحد 
املطلوبن للعدال�ة والتابعن للقيادي يف تنظيم 
القاع�دة »أبو العب�اس« قام�وا باقتحام املنزل 
ورونَّع�وا أفراد عائلته ونهب�وا ُكلنَّ يشء يف منزله 
الكائن بحي صينه غربي املدينة والذي يخَضُع 

لسيطرة مسلحي القاعدة ومرتزقة العدوان.
موضح�اً أن ه�ذه االقتحام لم يك�ن األول، 
ففي وقٍت سابٍق أقدمت بعض العنارص التابعة 
ملرتزقة الع�دوان باقتحام منزل�ه ونهب بعض 
األث�اث من�ه، إضافًة إىل س�يارته، وذل�ك أمام 

مرأى ومسمع س�كان املنطقة واملسلحن الذين 
يفرضون سيطرتَهم عىل الحي.

وطال�ب اللجن�ة باتخاذ االج�راءات الالزمة 
لردع هذه العصابات التي رّوعت سكاَن املناطق 
التي يس�يطرون عليها، محمالً إياهم املسئولية 
الكاملة إزاء مثل هذه الترصفات التي تقوم بها 
هذه العصابات، كما حّمل مسلحي أبو العباس 
مس�ئوليَة س�المة أف�راد عائلته ومس�ئولية ما 

اقرتفوه من سلب ونهب ملنزله.
من جهت�ه أدان »اتحاد اإلعالمين اليمنين« 
ما تعرض له الصحايف أب�و بكر عبدالله، معلناً 
تضاُمنَ�ه الكام�َل مع�ه، واس�تنكر االتحاد يف 
بيانه الص�ادر يوم أمس األح�د 15 مايو، مثَل 
هذه األعمال التي ال تمت إىل أخالقيات وس�لوك 
الش�عب اليمني بأية صلة، مش�رياً إىل ُقدس�ية 
العم�ل الصحف�ي الت�ي ينبغ�ي ع�ىل الجميع 
احرتامه�ا، مؤك�داً ع�ىل ُكلِّ القوان�ن املحلي�ة 
والدولي�ة الت�ي تج�ّرم املس�اس بالعامل�ن يف 

الحقل الصحفي والتعرض لهم.
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  -  متابعات:
بعث السيُد القائُد عبدامللك بدر الدين 
الحوثي بربقية ع�زاء لألمن العام لحزب 
الس�يد حس�ن نرص الل�ه، يف استش�هاد 
القيادي يف املقاومة اإلس�المية مصطفى 

بدر الدين.
وق�ال الس�يد عبداملل�ك ب�در الدي�ن 
الحوث�ي يف برقيت�ه “تلقينا نب�أ الرحيل 
املق�دس للش�هيد مصطف�ى ب�در الدين 
بعط�اِء الش�هادة؛ تتويجاً لعط�اء العمر 

املديد يف الجهاد يف سبيل الله تعاىل«.
ووصف الش�هيد بالف�ارس العظيم، 
بقول�ه “الش�هيد مصطف�ى ب�در الدين 
ف�ارس عظيٌم من حَمل�ة الراية يف موكب 

العز الحسيني املحمدي«.
وأك�د الس�يد عبداملل�ك ب�در الدي�ن 
الحوث�ي أن “ح�زَب الله بقدر مس�ريته 
الحافل�ة بالعط�اء ل�م يزدد بفض�ل الله 
تع�اىل إال انتصاراً ونم�اءاً وبركًة من الله 

وعزاً«.
يف  الل�ه  ح�زب  منزل�ِة  إىل  وأش�ار 
نف�وس اليمنين بقوله “ن�رى يف إخوتنا 
املجاهدين يف حزب الله النموذَج املعارَص 
األرقى يف ميدان القتال وساحات النزال«.

�َه الس�يُد َعبداملل�ك ب�در الدين  وتوجنَّ
الحوث�ي لس�ماحة الس�يد حس�ن نرص 
الل�ه “بالتربي�ك لهذا الش�هيد بما فاز به 

وللحزب بهذا العطاء وهذا الرشف«.

النص الكامل:
بسم الله الرحمن الرحيم 

ُقوا ما  داَ )ِماناَ اْلُمْؤِمِإلاَ ِرجااٌل صاَ
ْن قاَىض  ِمإُْهاْم ماَ لاَيِْه إاَ ُدوا اللَّاهاَ عاَ عالاَ
لُوا  اْن ياَإْتاَِظُر واَماا باَدَّ ناَْحباَاُه واَِمإُْهْم ماَ

تاَبِْدياًل(.
ساماحة األمل النا6 لحازب الله 
ورجل الثبات والصدق والجهاع السيد 
حسان نرص اللاه حفظه اللاه وأعا6 

توإيقاته.
اللاه  ورحماة  عليكام  الساال6 

وبركاته..
ساماحةاَ األمال الناا6 بانجاالل 
اَ الرحيل  والتقدير واالعتازاز تلقيإا نبأ
املقادَّس بنطااء الشاهاعة؛ تتويجااً 
الجهااع يف  املدياد يف  النمار  لنطااء 
سابيل الله تناىل بفارس من إرسال 
مسرية النطاء، والصموع والتفاني يف 
سبيل الله تناىل ونرُصة املستضنفل 
الفارس  ومواجهة املساتكربين، لذا 

لة الراياة يف موكب  النظيام مان حماَ
النز الحسايإي املحمدي، لو الشهيد 
املجالاد مصطفاى بادر الديان، ذو 
يف  يتقبلاَاه  أل  اللاه  الفقاار، نساأل 
الصالحال وأل يجنل كتاباَُه يف عليل 
ويلحقه بالشاهداء األبارار يف رحاب 
سايد الشاهداء انما6 الحسل عليه 

السال6.
مساريته  بقادر  اللاه  حازباَ  إل 
بداياة  ومإاذ  بالنطااء،  الحاإلاة 
مشاوارلا لم يزعع بفضال الله تناىل 
إال انتصااراً ونمااًء وبركاًة مان الله 
وعازاً، وإل لذه التضحياات النظا6 
لاي الئقة بالهدف املقادس وانيمال 

الراساخ واليقال الثابات، والبصرية 
الثابتة واملوقف الحل ويف سابيل الله 
سابحانه وتناىل، من أماة يف مقدمة 
عداع شهدائها، أمري املؤمإل وسبطا 
رسول الله صىل الله عليه وآله واألئمة 
النظا6 واألعال6 الكارا6، وارتوت من 
الإبع الصايف بالوالء ملحمد وآل محمد 
صلوات الله عليه وعىل آله الطالرين.

لاذا لو الدرب وتلاك لي الطريل 
نَّ وال  ال ولاناَ إيها وال انكساار وال ماَ
اساتكثار، والنطااء إيهاا ال حادوع 
لاه وال قياوع علياه يف سابيل الحال 
اَيِّاْن ِماْن ناَِبيٍّ  سابحانه وتنااىل: )واَكاَأ
ا  إُوا ِلماَ ا واَلاَ ماَ ُه ِربِّيُّولاَ كاَِثريٌ إاَ ناَ اتاَالاَ ماَ قاَ
ُنُفوا  اا ضاَ اِبيِل اللَِّه واَماَ اباَُهاْم يِف ساَ اَصاَ أ
 ، اِبِريناَ ا اْساتاَكاَانُوا واَاللَُّه يُِحبُّ الصَّ واَماَ
الُوا راَبَّإاَا اْغِفْر  اَْل قاَ ْولاَُهْم إاِلَّ أ ا كاَالاَ قاَ واَماَ
اَْمِرناَاا واَثاَبِّْت  إاَا يِف أ اإاَ إرِْساَ لاَإاَاا ذُنُوباَإاَاا واَ
 ، ْو6ِ اْلكاَاِإِريناَ ىلاَ اْلقاَ ناَا عاَ إاَا واَانرُْصْ اماَ اَْقداَ أ
نْياَا واَُحْسناَ ثاَواَاِب  اَتاَاُلُم اللَُّه ثاَواَاباَ الدُّ آ إاَ

.) اآْلاَِخراَِة واَاللَُّه يُِحبُّ اْلُمْحِسِإلاَ
ساماحة السيد حسان نرص الله، 
ُه بالتربيك لهذا الشاهيد بما  إنإا نتوجَّ
إاز باه وللحازب بهذا النطااء ولذا 
اُه بالنازاء لفقد  الارشف، كما نتوجَّ
لاذا النزياز، ساائلل الله تنااىل أل 

يباارك يف رجال الجهااع يف حزب الله 
وأل يزيدلام عادعاً ويزيداَلام بركاة 
ولداية ونوراً وإاعليًة يف سبيله، وأل 
يكتب لكم النواَضاَ بكل شهيد جماعة 

مؤمإة وخلاَفاً صالحاً.
 وإنإا ونحن نواجُه قوى الطغيال 
واالساتكبار يف نفاس املنركاة ومن 
عاخال الخإدق نفساه وتحات الراية 
الرّ وخإدق  نفساها، مان موقاع الحاَ
املستضنفل تحت راية النز والكرامة 
وانيمال نرى يف إخوتإا املجالدين، يف 
حزب اللاه الإموذج املناارصاَ األرقى 
يف ميادال القتاال وسااحات الإازال، 
وكما قال عإهم الشهيد القائد السيد 
حسل بدر الدين الحوثي رضوال الله 
علياه، لم سااعة املجالديان يف لذا 
النالم، لم من حفظوا ماءاَ وجه األمة 
إناالً، ونارى إيهم األخاوَّةاَ الصاعقةاَ 
لكل املستضنفل األحرار واملجالدين 

بالحل يف ُكلرّ األقطار.

نسأل الله لإا ولكم التوإيل والثبا. 

والسال6 عليكم ورحمة الله وبكاته.

أخوكم َعبدامللك بدر الدين الحوثي
07 شنبال 37ل1لا

السيد َعبدامللك الحوثي يبعث برقية عزاء للسيد حسن نصر اهلل 
يف استشهاد القيادي يف املقاومة مصطفى بدر الدين

  -  الكويت:
صدى املسرية: 

قت مفاوضاُت الحل السيايس يف الكويت يف األيا6 املاضية  حقرّ
اخرتاقااً نوعياً مان حيث املبدأ تفوق إيه وإاد القوى الوطإية يف 
إقإاع الدول الراعية برضورة تشاكيل حكومة تواإل وطإي تتوىل 
تإفياذاَ ماا يتم التواُإُل عليه عساكرياً وأمإياً حتاى أصبحت تلك 
الرؤياُة مقرتحاً أممياً أصاب وإداَ مرتزقاة الرياض بالجإول مع 
بقائاه عىل وضنه الثابت بكونه حاماالً ألجإدة الندوال وجاء إىل 

الكويت عول امتالك للقرار ويف ظل غياب للرؤية.
ومن خاالِل املنلوماِت التي حصلت عليها صدى املسارية من 
عاخاِل مفاوضاات الكويت يف اليومال املاضيل اساتطاع الوإد 
الوطإاي إعارة املنركاة السياساية بجادارة ووضع أسائلة عىل 
املرتزقاة حرشتهام يف زاوياة ضيقة عجازوا عن انجاباة عإها 
وانطالقاً من ذلك النجز لدى املرتزقة شاهدت املفاوضات مرحلة 
جديادة باالعارتاف األمماي والدويل بارضورة تشاكيل حكومة 

تواإقية تتوىل تإفيذ التواإقات األخرى.
وحال أرص وإاد مرتزقة الريااض عىل بقااء حكومتهم غري 

الرشعية وأل تتوىل اساتال6 األسلحة بموجب قرار مجلس األمن، 
ولإا وجاه الوإد الوطإي مطالاَباًَة للمرتزقة بالرشوع يف اساتال6 
األسالحة من املليشايات التابناة لهم، وأل يثبتاوا من خالل ذلك 
قدرتهم عىل السايطرة عىل ميليشياتهم وعىل تإفيذ قرار مجلس 
األمن الذي يلز6 جميع األطراف بتسليم األسلحة، ولإا تلنثم وإد 

املرتزقة ولم يقواَ عىل انجابة.
خالل جلساتاَي املشااورات السابت املايض وترجمًة لالخرتاق 
انيجاباي يف مساار املفاوضات ناقشاَ األطاراف مرجنيات الحل 
السايايس، وأكد وإاد القوى الوطإية عىل مرجنية اتفاق السالم 

والرشاكة ومخرجات الحوار الوطإي واملباعرة الخليجية.
ويف الجلساة الصباحياة طارح املبناوث األممي ولد الشايخ 
مقرتحاات للمزج بال رؤى الطرإل بخصوص الحل السايايس 
وجرى مإاقشة مقرتحاته خالل الجلسة ذاتها وامتدت الإقاشات 
إىل آلياة تإفياذ قارار مجلس األمان وكال وإد مرتزقاة الرياض 
يارصول مجدعاً عاىل تإفيذه يف ظل حكومتهام التي يرإض وإد 
القاوى الوطإية االعارتاف برشعيتها، مؤكاداً أل املرتزقة عإدما 
يتحدثاول عن قارار مجلس األمن يف بإد تساليم الساالح إإنهم 
يتجاللول ألرّ القراراَ يإطبل عىل ُكلرّ األطراف وليس طرإاً بنيإه، 

األمار الذي ينإي أنه ال باد من مرحلة انتقالية تتضمن تشاكيل 
سالطة تإفيذية جديدة يشاارك إيها الجميع وتتوىل تإفيذ بقية 

الخطوات وانجراءات التفصيلية.
وعقب تلك الجلساة عقدت مشاورات بحضور رؤساء الوإوع 
واملبناوث األممي تواصلت إيها الإقاشاات حاول القضايا التي 
نوقشت صباح السبت وشهدت بنض الرؤى والإقاشات التي لم 

تسفر عن أي جديد.

• مشاورات األحد: عودة املبعوث األممي ملوقعه 
يف صّف املرتزقة

اساتمرت املشااورات أمس األحد ولم تحمل جديداً يف مساار 
املفاوضات بشاأل تشاكيل حكومة تواإقياة إال أل الجديد إيها 
تمثرّال يف عاوعة ولاد الشايخ الرينة ملوقناه يف صاف مرتزقة 
الريااض، ويف خطاوة تشاري لوجاوع تنليمات سانوعية جديدة 
أعااعت الرجل ملوقنه الاذي اعتاع عليه مإذ انطاالق املفاوضات 

بالكويت وقبلها يف سويرا.
عىل عكس ما أعلإه ولد الشيخ بأنه سيقد6 مقرتحات للدمج 

بال رؤى الطرإال من أجل تقرياب وجهات الإظار إال أنه اتخذ 
أماس االحاد موقفاً مإحازاً بشاكٍل كامل لوإاد املرتزقة ولو ما 
ساينرقل املفاوضاات مجدعاً يف ظال رإٍض قاطع مان قبل وإد 
القوى الوطإية لتقديم أي اعرتاف بسلطة الندوال ممثلة بهاعي 

وحكومة املرتزقة.
لاذا املوقاع الثابت ينرب عإه رئيس وإد أنصاار الله والإاطل 
الرسامي محمد عبدالساال6 الاذي أكد أل الحال يف اليمن ال بد أل 

يكول تواإقياً وأنه لن يكول لإاك استسال6.
وقال عبدالسال6 يف ترصيحات صحفية: »الحل يف اليمن يجب 
اَْو  أل يكول تواإقياً بالحوار السايايس وليس بفارض االمالءات أ
انية  تقديم رشوط االستسال6 إهذا غري وارع وتأباه الفطرة اننْساَ

السليمة«.
وإذا كال ولد الشيخ ينتقد برتاجنه أنه سيإتزع شيئاً لصالح 
املرتزقاة إإل مواقف الوإد الوطإي قبل وخالل ساري املفاوضات 
تؤكاد أل املرتزقاة لن يحصلاوا عاىل يشء وأل ما يقدماه الوإد 
الوطإاي إهاو لصالح اليمن ولن يكول يف ياو6ٍ من األيا6 لصالح 
املرتزقاة الذين اتخذوا من أنفساهم ذرينًة لقتل الشانب اليمإي 

وتدمري مقدراته.

الرميوت ال�صعودي يعيد ولد ال�صيخ ل�صف املرتزقة 

مفاوضات الكويت تواصل البحث عن حكومة توافقية دون تقدم

ناطق اأن�صار اهلل: االأعمال االإْجَرامية تعد تعبرياً وا�صحاً لالنفالت االأمني الذي جاء به االحتالل عرب اأدواته املحلية
أكثر من 90 قتياًل وجريحاً حصيلة التفجري االنتحاري يف معسكر النجدة باملكال حضرموت

  -  خاص:
أعال الإاطاُل الرسامي ألنصاار اللاه محماد 
بدالساال6 التفجرياِت التي شهدتها مديإة املكال  عاَ
عاصمة محاإظة حرضموت، والتي أسافرت عن 

مقتل وإصابة النرشات صباح أمس األحد.
بدالساال6 أل لاذه األعماال انْجراَامية  وأكد عاَ
تُنادرّ تنبرياً واضحاً لالنفاالت األمإي الذي جاء به 
االحتالل عرب أعواته املحلية، مقدماً ألرس الضحايا 
أحرَّ التنازي واملواسااة، ومتمإياً الشفاء الناجل 

للجرحى.
وساقط أكثر مان 30 مجإداً وجرح سابنول 
آخارول، صباح أماٍس األحد 15 ماياو، يف تفجري 
انتحاري بمنسكٍر لتجإيد أإراع الإجدة يف مإطقة 

إورّه بمديإة املكال.
وأإاعت مصاعر إعالمية قريبٌة من الندوال أل 
اه وساط طابور ملجموعة من  ر نفساَ انتحارياً إجرّ
املجإدين من أبإاء حرضموت تواإدوا إىل املنسكر 
بغياة االلتحاق يف صفوف القاوى األمإية التابنة 
ملرتزقة االحتالل انماراتي والسنوعي واألمريكي.

من جهتاه أعلن تإظيام »عاعاش« انْجراَامي 
يف بيااٍل له نرشته النديد مان املواقع انلكرتونية 
النملياة  عان  مسائوليته  للتإظيام،  التابناة 
ذلا أحد النإاارص التابنة له  االنتحارية التاي نفرّ
املدعو »أبو الرباء األنصاري«، موضحاً يف بيانه ألَّ 

النملية »اساتهدإت تجمناً ملرتدرّي عإارص األمن 
عاخل مبإى الإجدة بمديإة املكال«.

وتلات لاذه النملياة، عملياة تفجارٍي أخرى 
اساتهدإت مديار أمان املاكال النمياد »مباارك 

النوبثاني«، يف محاولٍة الغتياله.
وأكادرّت مصاعر إعالمياة أل النميد النوبثاني 
نجا من انفجار النبوة الإاسافة التي أسفرت عن 

مرصع ثالثٍة من مراإقيه وجرح آخرين.
وتأتاي لاتاال النمليتاال يف ساياق االنهيار 

األمإاي الذي تشاهده محاإظاة حرضموت مإذ 
عخول قوات االحتالل إليها تحت ذرينة تحريرلا 
ابية،  وتطهريلا من النإاارص والتإظيمات انْرلاَ
حياث شاهد األسابوع املاايض النديداَ مان لذه 
النملياات والتاي كال آخرلاا عملياة انفجاار 
سايارٍة مفخخٍة اساتهدإت موكب أحد قياعات 
مرتزقة الندوال النساكرية، اللاواء عبدالرحمن 
الحليايل، يف مإطقة الباطإاة القريبة من القطن 
بمحاإظة حرضموت الخاضنة لسلطة االحتالل 

انماراتية، والتي أسافرت عن مرصع النديد من 
مراإقياه وإصاباة أخريان، وعملياة تفجريات 
السايارات املفخخة يف منساكر الدإاع الساحيل 
والتاي ُقتال إيهاا النارشات مان النساكريل 

الجإوبيل.
محللول سياسايول علرّلوا لذا االنفالت األمإي 
الحاصل يف املحاإظات الجإوبية بسابب التإاإس 
املحماو6 والدائار بل قاوات االحتالل السانوعي 
املحاإظاات  عاىل  الإفاوذ  لتقاسام  وانماراتاي 

الجإوبية خاصًة محاإظاة حرضموت. إيما أكد 
آخرول أل لذه النمليات التي ال تساتهدف سوى 
القوى النساكرية اليمإية يف مخطط تإفذه قوى 
االحتاالل الغاية مإاه إإاراغ املإاطال الخاضنة 
لسايطرتهم من التواجد النساكري اليمإي حتى 
يتساإى لهم إيجااع املربرات لإلبقاء عاىل قواتهم 
عاىل األرايض اليمإياة بذرينة حمايتهاا وحماية 
ابياة التي قد تنوع يف  ساكانها من النإارص انْرلاَ

أية لحظة. 
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بقية من الصفحة األخرية

الفاعُل املستت�ُر يف 
مشاورات الكويت؟

عبدالملك العجري 
بندلا أل يكول لكل طرف بحره الخاص يحرث إيه كيف يشااء 
بنياداً عن الطرف اآلخر، ولحد اللحظة إشال ولد الشايخ يف توحيد 
الطرإاَل عىل مساتوى األمور الفإية. إعالنات التهدئة جاءت بصيغ 
ة للجال  اصَّ مختلفاة، ولكل طرف جادوُل عمل خاص، وتسامية خاَ
اسية باللجإة  ي اللجإة األاَساَ بالشاكل الذي يإاسبه، وإد صإناء يسمرّ
السياساية، بيإما يساميها وإد مجموعة الرياض بلجإة اساتناعة 

الدولة.
اَي تقد6 باتجاه الحل،  اُء وإاد الرياض ينكُس رغبتاه يف إعاقة أ اَعاَ أ
إهم -كما قلت- يلنباول عوراً وظيفياً يف الحرب، كما أنهم يدركول 
اَْو  لشاشاة وضنهم السايايس وأنهام ال يملكول امتاداعاً شانبياً أ
وطإيااً غري ما تُمدُّلم به الناصفة ويتخوإول أل وقف الحرب يمثل 
اَْو يف الجإوب،  انكشااإاً سياسياً وشنبياً وعساكرياً إل يف الشامال أ
أما اساتمراُرلا إيتقاطع بشكل كثيف مع مصالحهم الضيقة التي 
تنلل آماالً عىل تصفية املشاهد السايايس يف اليمان من ُكلرّ الفاعلل 
الحقيقيل بما يف ذلك الفاعلول الحقيقيول يف الجإوب، ورغم ميض 
ماا يزيد عىل نصاف النا6 مإذ عخول قوات االحتاالل للجإوب وزعم 
رَّراَ %80 مان األاَراَايض اليمإية لم يساتِطع  تحالاف الناصفة أناه حاَ
لاعي وال حكومته النوعة إالرّ كما ينوُع اللصوُص يأتول خلسًة وعىل 
عجل يغاعرول، إهم يف الشامال مدحاورول ويف الجإوب مذمومول، 
حتى عىل إرض حصول تساوية سياساية تقيض بنوعتهم يدركول 
أل بقااءاَ القاوى املحلياة الفاعلة عىل ماا لي عليه يجنال عوعتهم 

مؤقتًة، إذ ال يملكول مقوماِت االستمرار. 
ولذلك يطرحول مطالب ليسات خارج ساياق الحارب بل خارج 
ساياق املمكان، وال تضاع اعتبااراً لآلثاار الإفساية والتداعياات 
السياساية واالجتماعية واألمإية لنا6 وشاهور من الندوال، إمثالً 
يف مرشوع ترتيبات االنتقال السايايس ضمان الرؤية التي تقد6 بها 
وإد الرياض يإص البإد الثالث عىل »مبارشة سلطة الدولة الرشعية 
لوظائفهاا عىل ُكلرّ أرجاء البالع عول عوائل وإزالة ُكلرّ ما من شاأنه 
الحيلولاة مباارشة مهامها عىل الإحاو املبل يف القوانال واالنظمة 

املتبنة يف الدولة« انتهى.
وإاُد الريااض جااء الكويات ويف ذلإه أناه يفاوض عىل شاقة 
مفروشاة ويإتظار تساليم املفاتيح، غري مادرك أنه يفااوض عىل 

جغراإيا مزرّقتها الرصاعات املرتاكمة املنقدة واملزمإة.
اَيان نأتي لهام بدولة تبُساُط سايطرتها عاىل ُكلرّ جغراإيا  مان أ
اليمان، ليس لذا إحساب. بل يارصول عىل عولة كاملاة األوصاف 
والتحسايإات تمارس سالطتها كاملة غري مإقوصاة كما يحدعلا 

الإظا6 والقانول.. وإال إإنهم لن ينوعوا!!.
لاو كال بيدناا أل نحقالاَ لهام لذا املطلاب ثمإاً لوقاف الندوال 

اَين نأتي بهذه »الدولة املوقرة«؟ لقدرّمإاه، لكن من أ
اَين نأتي  القضياة ال تتوقاف عىل إراعتإاا بل عاىل قدرتإا.. مان أ
بهاذه الساابقة التي لم تنهدلاا اليمن يف تأريخاه القديم والحديث 
واملناارص.. عولاة القاناول يف اليمان »عولاة مإتظارة« يإتظرلاا 
ت به  اليمإيول كما يإتظر االثإاا عرشية »املهدي املإتظر« الذي برشرّ

بنُض اآلثار.
الكارثُة أل رلالاَ مجموعة الرياض عىل خروج »الدولة املإتظرة« 
مان صحراء نجد كرلال بناض الطوائف عىل خروج املهدي املإتظر 

من الرعاب.
املفارقة أل ُكلَّ املاؤرشات عىل األاَْرض تُدلُّ عىل أل الدولة املإتظرة 
التاي بارشرّ بها سالمال لي »الدولاة انساالمية »بقيااعة أبي بكر 

البغداعي.
يتجالال وإُد الرياض أل التداعياِت الإفسايةاَ وما خلرّفته الحرب 
عىل ُكلرّ املساتويات االجتماعية والنساكرية وانتشار السالح بأيدي 
الجماعات املتندعة من سالفيل وقاعدة وإخوال مسلمل ومرتزقة 
وإصائل حراكية وآالف الجرحى والشاهداء، تجنُل من املستحيل أل 

يقبلاَ طرٌف تسليماَ رقبته طواعية للطرف اآلخر. 
يف املقابل تنكُس رؤية وإد صإناء الشانوراَ باملسؤولية الوطإية 
واَالحرص عىل إنهاء املحإة يتبل ذلك من طرِحهم لتساوية سياسية 
اراَة املرحلة  تضمن سالطة تواإقية تتوىل إنهااء عوامل الارصاع وإعاَ

االنتقالية.
مثاُل لاذا الطارح يفارتض أل يتقاد6 به طارٌف محاياٌد ال أحد 
اَْطراَاف الرصاع، إناعة البلدال إلاَاى تناني من انقساامات سياسية  أ
ورصاعاات عموية يتام اللجوُء إلاَاى تساويات سياساية تقو6ُ عىل 
اع لحل اساتناعة الرشعية  الرشعية التواإقية نعاعة تطبيع األاَْوضاَ

الدستورية.
اَْو إشالها يف  يف ُكلرّ بلادال النالام أعنى التزاٌز لرشعية الحكومة أ
اء بنض وظائفها يكفي مربراً نسقاطها وإعاعة تشكيل حكومة  اَعاَ أ
جديادة ويف حال تدلاور االمور أكثر إلاَاى مساتوى يإاذر بحصول 
كارثة يناع تشاكيل السالطات التإفيذية كما حصل يف 2011 6 مع 

املباعرة الخليجية.
والغريُب أل حرباً شااملًة اساتهدف ُكلرّ مظالار الحياة يف اليمن 
الحجر البرش الجغراإيا والتأريخ واَوشاحن الوضع الإفيس بنواطف 
االنتقا6 والثأر، وانتشاار الساالح يف عمو6 جغراإياا اليمن وصوله 
بكمياات لايلة للجمنات املتطرإة القاعدة وعاعش.. ال تكفي مربراً 
نعاعة تشكيل سلطات تواإقية تضع حداً للكارثة التي حلت باليمن.

ما لكم كيف تحكمول!!

املرتزقة ي�صتهدفون جلنة التهدئة مباأرب بقذائف املدفعية
قصف مدفعي وصاروخي ملرتزقة العدوان على منازل املواطنني بالجوف 

وغارٌة لطريان العدوان على معسكر العرقوب بخوالن الطيال
  - مأرب

واصل طرياُل النادوال واملرتزقة خروقاِتهم لوقف إطالق 
الإاار يف محاإظتاي ماأرب والجاوف خاالل الثالثاة األيا6 
املاضياة، مساتهدإل مواقاعاَ الجياش بالقصاف املدإناي 

والصاروخي.
وتنرضت لجإاة التهدئة املحلية بمحاإظة مأرب لقصف 
مدإناي، يو6 السابت املايض، أثإااء أعاء عملها ومسااعيها 
للتهدئاة، لكان الطارف اآلخار أطلل عاىل اللجإاة القذائف 

املدإنية يف استهداف مبارش.
وقاال رئياُس لجإاة التهدئة بماأرب الشايخ محمد عيل 
ساالم طنيمال إنه يف تما6 السااعة التاسنة من مساء يو6 

السبت ل1 مايو وبإاًء عىل تإسيل واتفاق مع أعضاء اللجإة 
النساكرية املحلية مان الطرف اآلخار باالجتمااع بمإطقة 
املصإاع بمديرياة رصواح إوجئت اللجإُة بساقوط عدع من 
قذائاِف الهااول يف ماكال االجتمااع املقرر وأصابات إحدى 

سيارات اللجإة بشظايا، إيما نجا أعضاء اللجإة.
وأشاار طنيماال إىل أناه تام إباالُغ اللجإاة انرشاإياة 
باالستهداف املبارش ألعضاء لجإة التهدئة املحلية وتحميلها 

املسؤولية يف إلزا6 الطرف اآلخر باحرتا6 وقف إطالق الإار.
واساتإكر طنيمال االساتهدافاَ املتكرراَ ألعضااء اللجإة 
اانية يف  ووضاع النراقيل أما6 أعائها ملهامها الوطإية واننْساَ

تثبيت وقف إطالق الإار وحقن الدماء.
ولفات طنيمال إىل أل لجإاةاَ التهدئة املحلياة بمحاإظة 
ماأرب رإنت مذكارة للجإاة انرشاإياة بأبارز الصنوبات 

واملنوقاات التاي تواجاه عملاَهاا يف امليادال ومان ضمإهاا 
االساتهداف املبارش ألعضاء اللجإة وكذا اساتمرار خروقات 

املرتزقة يف عدعا من الجبهات.
انَّ مرتزقة الندوال السانوعي،  ويف محاإظاة الجوف شاَ
السابت، قصفااً مدإنيااً وصاروخيااً عاىل مإاازل ومزارع 

املواطإل بمديرية املصلوب.
وقالت مصااعر محلية: إل القصف النشاوائي للمرتزقة 
أسافر عن إصابة امرأة بجروح خطرية بند ساقوط قذيفة 
عاىل مإزلها بمديرية املصلاوب، كما خلرّاف القصف أرضاراً 

كبرية يف مإازل املواطإل.
وواصال طاريال النادوال التحليالاَ يف ساماء الناصماة 
صإناء، كما شن طريال الندوال غارة عىل منسكر النرقوب 

يف خوالل الطيال بمحاإظة صإناء يو6 السبت املايض.

وفد أممي يّطلع على حجم الدمار يف 
عمران ويطالب بوقف الحرب فورًا

  - متابعات
اانية باألمم املتحدة، يو6 السبت  اَ مديُر مكتب التإسايل للشؤول اننْساَ عربَّ
لَّ بمديإة شابا6 التأريخياة، وتمإى أل يتم  الفائات، عن قلقه وأسافه مما حاَ

إيقاف “الإزاع” حتى تتمكن املديإة من االستمرار يف البإاء، حد قوله.
اانية التابع  جاء ذلك أثإاء زيارِة وإٍد من مكتب التإسايل للشاؤول اننْساَ
لألمام املتحادة بصإناء ماع ممثل برنامج الغاذاء الناملي والصحاة الناملية، 
بانضاإاة للمكتاب االنمائي واالغاثاة الطبياة الناملية مديإة شابا6 األثرية 
والتأريخياة، عارص السابت املاايض، بند أشاهر من قياا6 طاريال الندوال 
باساتهداإها. ويف الزياارة اطلاع الوإاد عىل آثاار الدمار الاذي ألحقه طريال 
النادوال بهذه املديإاة الضاربة يف التأريخ.. وتجول بل بقاياا املإازل التي تم 

رضبُها والتي ُلدمت نتيجة الغارات.
وطالاب املواطإول من جانبهم الوإاداَ الزائراَ بإيصال صوتهام للنالم وما 
يتنرض له الشانب من مظلومية، كماا طالبوا األمم املتحدة بالقيا6 بواجبها 
ااني واألخالقاي، وععاوا كل أحارار النالام إىل الوقوف ملناقباة كل من  اننْساَ
ال والتأريخ والحضارة يف اليمن، وطالبو أيضاً  ارتكب لذه الجرائم بحل اننْساَ

بإيقاف الحصار الجائر عىل الشنب اليمإي.
والتقاى الوإُد األممايُّ بمحاإظ املحاإظة إيصل جنماال يف مقر الوحدة 
التإفيذية، وتم مإاقشاُة أوجه املسااعدات التي من املمكان تقديُمها من قبل 

اني للمحاإظة. األمم املتحدة واملإظمات التابنة لها يف املجال اننْساَ
ه إىل مصإع اسامإت عمرال واطلنوا عىل  وخااللاَ الزيارة قا6 الوإُد بالتوجُّ
حجم الدمار الذي لحل املصإع إثر غارات الندوال السانوعي األمريكي، والتي 

أعرّت إىل توقف املصإع عن النمل وحرمال 1500 عامل عن مصاعر عخلهم.

تحليق مكثف للطريان يف املخاء والوازعية 
وعزان والعمري والربح ووصول تعزيزات 

للمرتزقة يف كالبة واألربعني بمحافظة تعز
  - تعز

عاواَعاَ مرتزقُة الندوال اساتهدافاَ مواقع الجيش واللجال الشانبية يف عدع 
من املإاطل بمحاإظة تنز، مستهدإل مديرية ذباب واَالسلسلة الجبلية إيها 
واَمإطقتي الشبكة واَالحمراء بمديرية الوازعية، كما استهدإوا مواقع الجيش 

واللجال الشنبية يف عسيالل بمحاإظة شبوة بالصواريخ واملدإنية. 
واساتهدف املرتزقاة مواقاعاَ الجياش واللجاال الشانبية يف جبال الها6 
والدإااع ببري باشاا ومإطقة صالة والشامايس بمديرياة الجحملية، يف حل 
هم، خالل محاولة تقاد6 باتجاه مإطقة  لقاي النرشات من املرتزقاة مصاِرعاَ
الظهاورة يف مديرية الوازعية. وأكد املصدر وصولاَ تنزيزات للمرتزقة يف كالبه 
واألربنال مع اساتمرار تحليل طاريال الندوال يف ساماء املحاإظة ومإاطل 

املخاء والوازعية وعزال واَالنمري والربح.

إصابة طفل بانفجار قنبلة عنقودية يف 
محافظة صعدة

  - متابعات
أصيب طفاٌل بجروح بليغة، ياو6 الجمنة، جراء انفجاار قإبلة عإقوعية 
من مخلفات الندوال السانوعي األمريكي بمحاإظة صندة شامال اليمن يف 

مإطقة بإي سند بمديرية حيدال محاإظة صندة.
وتشاكرّل القإاباُل النإقوعيُة خطاراً حقيقياً عىل املواطإال يف محاإظتاَي 
ة جاراء إلقاء طريال النادوال النديداَ مإهاا يف مخالفة رصيحة  صنادة وحجرّ

للقانول الدويل.
واستشاهد اثإال من إارق نزع األلغا6 وُجرح ثالث ياو6 26 إبريل املايض 

جراء انفجار قإابلاَ عإقوعية يف مديرية حريال بمحاإظة حجة الحدوعية.
كما استشاهد عدٌع مان املواطإل أغلبُهام أطفاٌل، جررّاءاَ انفجاار الذخائر 
النإقوعياة التي ألقالا طريال الندوال يف عدع مان املحاإظات اليمإية، حيث 
ألقت السانوعية مئاِت القإابال النإقوعية عىل مختلاف املحاإظات وبالذات 

الحدوعية مإها.

15 غارة على خمر بمحافظة عمران والسلطة املحلية 
تدين استهداف قلعة مهلهل التأريخية

العدوان السعودي يدمر أكثر من 37 منشأة 
نفطية ومصدٌر يف شركة الغاز يستعرُض 

أسباَب استهداف املنشئات املدنية

  - عمران
التإفيذياة  واألجهازة  املحايل  املجلاُس  أعال 
والفناليات املحلية واملجتمنية بمحاإظة عمرال، 
اساتهدافاَ النادوال السانوعي األمريكاي لقلناة 
مهلهل التأريخية واألثرية القديمة بمديرية خمر.

وأوضحات السالطة يف بياال لهاا أل تمااعي 
الندوال واساتهداإه للمواقع األثرياة والتأريخية 
يف مختلاف املحاإظاات ومحاإظة عمارال بوجه 
خاص يإام عن حقد عإال لتحالف النادوال عىل 
الشانب اليمإاي ومقوماتاه األثرياة والتأريخية 

انية. وحضارته اننْساَ
وأشارت إىل أل التدمرياَ املمإهج لتحالف الندوال 
آلثاار اليمن ومإهاا قلناة مهلهال بمديرية خمر 
بأكثر مان 15 غارة ينكُس وحشاية الندوال عىل 
انية للشنب اليمإي وما يمتلكه من  الحضارة اننْساَ

إثر تأريخي قديم.
وكال طارياُل الندوال قد شان عدة غارات عىل 
مإطقة مهلهل مديرية خمر محاإظة عمرال، مما 
أحدث أرضاراً بالغة يف املمتلكات النامة والخاصة.

وأشاار مدير عا6 مديرية خمار رئيس املجلس 
املحايل للمديرياة نبيه أبو شاوصاء إىل أل الندوال 
شان 15 غارًة عىل مهلهل؛ بهدف تدمري النديد من 
املقومات االساسية والبإى التحتية التي تحتاجها 
مديإة خمر ومإها مشاريع املياه وبنض الخدمات 

الرضورية للمواطإل.
الإتااً إىل أل الندوال اساتمر يف القصف ملهلهل 

مإذ الا6 صباحاً وحتى الا1 ظهراً.
موضحاً أل القصف تسابب يف خروج السجإاء 
ب  من الساجن االحتياطاي بمديإة خمار وتم تنقرّ
الفارين من السجن وإلقاء القبض عىل عدع مإهم 

واَاستمرار مالحقة البقية.

  - غدير صالح
اننتاجياة  املإشائات  اساتهداُف  تسابَّباَ 
والصإاعية واالقتصاعية وتدمري البإية التحية من 
قباَل طريال الندوال األمريكي السانوعي إىل تدلُوٍر 

كبري يف االقتصاع اليمإي يف شتى املجاالت.
 وتأتاي منانااُة املواطإال يف مصااعر رزقهم 
جراء االستهداف املبارش ملخازل االنتاج والصإاعة 
والتجاارة حتى عاىل مساتوى املحاالت التجارية 

واملشاريع الصغرية للمواطإل.
وأكدت الرضورة القصاوى عىل إصالح الوضع 
االقتصااعي، حتاى ماع اساتمرار الغاارات؛ كول 
االقتصااع لن يإمواَ يف ظل لاذه األوضاع حتى بند 
توقف القصف واالقتتال؛ كاول االقتصاع يف اليمن 

سيحتاج إىل سإوات عدة ليبدأ يف الإهوض.
ويالحظ يف الوقت الحايل أل استهدافاَ مإشئات 
اننتاج والصإاعة ومإها مإشئات املصانع واملزارع 
ومإشاآت املشاتقات الإفطية والغاز جراء قصف 
متواصال من قبل طريال تحالف الندوال وتسابب 
ها  يف خروجهاا عن الخدماة، بانضاإاة إىل تنرَّضاَ
ألعماال تخريبية وتقطرّع قبيل ولكاذا تكول لذه 

املإشئات ُعرضًة للتخريب من السماء واألرض.
وكال القائام بأعماال وزيار الإفاط واملناعل 
يحياى األعجام قاد كشاف عان تدماري النادوال 
ا18 ناقلة، وتدمري  السانوعي لندع لل2 محطة واَ
37 مإشاأة مإهاا مبإاى الرصاد الزلازايل يف ذمار 
ماع مخترباتاه ومنداتهاا ومإشاأة رأس عياى 
ورشكة الإفط يف ذمار.. مشارياً إىل تريِح النمال 
يف الارشكات الإفطياة وإىل األرضار الإاتجاة عان 

الندوال عىل اليمن من ألمها توقف تصدير الإفط 
وتراجع انتاجه.

وأكاد حرصاَ الوزارة وبذل جهوعلا يف تحسال 
أعائها وقديم خدمات أإضل للمجتمع وتوإري املواع 
الإفطية للساوق بكميات مإاسبة.. آمالً أل يإجيلاَ 
الندوال السنوعي عىل اليمن حتى يتمكإوا من أعاء 

واجبهم عىل أكمل وجه.
مان جانباه أكرّاد مصادٌر مساؤوٌل يف الرشكة 
اليمإياة للغااز أل اساتهدافاَ املإشائات االنتاجية 
والصإاعياة يإام عن حقاد عإل ويهادف لتدمري 

مقتدرات ومكاسب الشنب اليمإي النظيم.
وأوضاح املصادر أل النادوال تنمد اساتهدافاَ 
املإشئات واأللداف املدنية بدول أسباب، ولنل ذلك 
يأتاي لند6 وجوع حضارة وال مايض وال مساتقبل 
يف البلادال املناعية لتقو6 باساتهداف اليمن بدول 
أسباب، وتساتأنف عدوانها بل الحل واآلخر عىل 
ألاداف بنيادة ُكلَّ البُناد عن األلداف النساكرية 

لتجنلاَها مإحطًة أخالقياً.
وأكد املصادر صموع اليمإيال يف وجه الندوال 
رغم استهداإه املإشئات املدنية والخاصة بالشنب 
اليمإي ولنل ألم تلك األلداف املصانع واملإشائات 

االنتاجية والصإاعية والتجارية واالقتصاعية.
ويتمإاى املواطإاول اساتمراراَ عملياة تزوياد 
املحطاات بالغااز بالسانر الرسامي، حتاى يتامَّ 
القضاء عىل الساوق الساوعاء التاي ألحقت رضراً 
اَْو  باملواطإل، ساواء من حيث األسانار البالظة، أ
من حيُث الغش الذي يتسبب يف تخريب املحركات، 
مماا يكلف املواطن خساائراَ كبرية جاراء األرضار 

التي تلحل بمحركات سياراتهم.
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إبراهيم السراجي

يقُف الإظا6ُ السنوعيُّ يف الوقت الحايل يف حالِة 
اضطاراب اقتصاعي غرِي مسابوق؛ بفنل انهيار 
ان  أسانار الإفاط وتكلفة الُناْدواَال عاىل الاياَاماَ
والتاي وضنت السانوعية ألول مرة يف عجٍز مايل 
لم تشهده من قبل وأصبحت بذلك عولة مديونة، 
اان بوابةاَ بن  ويف وقات كال الُناْدواَال عىل الاياَاماَ
سلمال إىلاَ عرش اململكة إإل انخفاق النسكري 
عإع به للدخول عرب بوابة اقتصاعية تمتدُّ إىلاَ عا6 
2030 لكن الخباري االقتصاعي الذي تإبأ بانهيار 
اَل السانوعية ساتكول أكارب  أسانار الإفاط واَأ
الخارسيان عاع الياو6 ليؤكد مان مإطلل علمي 
اقتصااعي أل الرؤية االقتصاعية التي يقد6 إيها 
اه رجل املرحلة ما لي إال مجرع  بن سلمال نفساَ
ذر للرماع عىل النيول، إهو يقول إل السانوعية 

أمامها عامال قبل أل ترتطم بالجدار.
عارش  إىلاَ  الطريال  الساتبدال  محاولتاه  يف 
البواباة  إىلاَ  النساكرية  البواباة  مان  اململكاة 
االقتصاعياة وضع بن سالمال رؤياًة اقتصاعيًة 
أطلال عليهاا »اململكاة 2030« كبواباة بديلة ال 
يمكان ألحد الُحكم عىل إشالها إال بند ل1 عاماً، 

اَْو الجز6 بفشالها تم  ومن تجارأ عىل انتقاعلاا أ
إسكاته وإْجباَاره عىل الرتاجع عن موقفه.

تلاك الرؤية تقو6 عىل تحويل السانوعية من 
عولاة نفطياة إىلاَ عولة تنتمد عىل ماوارع أخرى، 
الإفاط  أسانار  انهياار  اَعَّى  أ الاذي  الوقات  ويف 
عول 30 عوالراً للربميال الواحاد وسابَّب عجازاً 
يف موازناة السانوعية ألول مرة يقادر 82 مليار 
عوالر وبالرغام مان ذلك تقو6 رؤية بن سالمال 
عىل انشااء صإدوق ساياعي قادره 200 ترليول 
عوالر يقول بن سالمال أنه سيوإرلا من إائض 

إيراعات الإفط عىل الفرتة بل 2030-2016.
ُر لاذا املبلغ املهول مان إائض  كياف سايوإرّ
الإفاط إذا كانات إياراعات الإفاط كلهاا وليس 
الفائض إقط ينجز عن توإري املوازنة السإوية؟ 
لذا الساؤال يجيب عليه الخبري االقتصاعي )زاك 
رشايارب( الرئيس التإفياذي لصإاعيال التحوط 
)بويإت ساتيت كابيتول( ولو الذي أْعلن مبكراً 
عان انهياار أسانار الإفاط وتدلاور االقتصاع 
السانوعي الذي ينتمد بإسابة %0ا تقريباً عىل 

إيراعات الإفط.
إذل ويف الوقات الاذي يريد بن سالمال توإري 
200 تريلياول عوالر لتإفياذ رؤيتاه االقتصاعية 
مان إائاض الإفاط وعان إمكانية حادوث ذلك 
ننوع للخباري االقتصاعي »رشايارب« الذي قال يف 

مؤتمر االساتثمار »ساول« الساإوي الاا21 إل 
اَْو ثالثة قبل أل ترتطم  »أما6 السانوعية عاماال أ
بالجادار«، مؤكداً أل السانوعية بحاجة الرتفاع 
سانر الإفط مما عول 30 عوالراً للربميل إىلاَ 100 
عوالر ولذا صنب للغاية خصوصاً أل إيرال التي 
كانت املساتهدإة من إغراق السانوعية للسوق 
اَعَّى النهيار األسنار بهدف  الناملية بالإفط، مما أ
رضب إيرال اقتصاعياً، ولذلك إهي بند تخلصها 
ااق مع  مان النقوباات ترُإاُض التوصال إىلاَ اترّفاَ
الادول املصادرة للإفاط بهادف خفاض اننتاج 
للتحكم بأسانار الإفط يف خطاوة انتقامية من 
السانوعية، خصوصااً أل إيارال ال تنتماد عاىل 

الإفط كما تفنل السنوعية.
مارة أخارى وبالناوعة للخباري االقتصااعي 
»رشايرب« الذي يرى أل لبوط أسنار الإفط خلل 
أزمة يف السنوعية وغريلا من الدول، التي تنتمد 
عىل الإفط كمصدر أسايس للدخل يف ميزانياتها، 
حياث قامات السانوعية يف ظال ذلاك بخفاض 
اننفاق وساارعت لجمع الإقد، كماا أنها تنتز6 
الحصول عىل قرض يبلاغ 10 مليارات عوالر من 
مجموعة من البإوك، األمر الذي قد يمهد الطريل 

ألول عملية بيع للسإدات الدولية. 
واملشاكلة التي تواجهها السانوعية لي أنها 
بحاجة الرتفاع أسانار الإفاط إىلاَ أكثر من 100 

عوالر للربميال لتصل نقطة التناعل يف ميزانيتها، 
وتبدأ بندلا بتكوين إوائض.

للصإادوق  املاال  توإاري  منضلاة  ملواجهاة 
الساياعي ينتز6 بن سلمال بيع %50 من أسهم 
رشكاة أرامكو والتي يصفهاا البنض بأنها لي 
»الدولة السانوعية«، ولإا يرى »رشايرب« أل تلك 
الخطاوة رضب من الجإول إهاو ينلل عىل ذلك 
بالقاول »إذا باعوا األوزة التي تبيض ذلباً، كيف 
سيمولول أي يشء؟ إنه جإول. السنوعية ترلن 

مستقبلها لكسب الوقت«.
أماا6 النقباات التاي تجنال من املساتحيل 
تحقيال الهادف مان وراء الرؤياة االقتصاعياة 
لبن سالمال ويجنلهاا مجرع عرجاة إضفاضة 
ال يمكن للسانوعيل مإاقشاتها إال أل تحقيقها 
يحتااج لتجااوز عقباات أخارى غاري النقبات 
املالياة بحساب منهاد »بروكيإغاز للدراساات 

االْسرتاَاتيْجية«.
املنهاد يف تقرياٍر اعترب أل الرؤياة تناني من 
قصاور بالغ، إهي ال تحتوي عاىل الطريقة التي 
يمكن من خاللها للحكومة السانوعية أل تكول 
قاعرة عاىل تغيري عقلية املواطإل يف السانوعية 
الذين طاملا اعتااعوا عىل تلقي الهبات الحكومية 
التي تشامل ععم الوقوع، والقاروض، واألرايض 

ووظائف القطاع النا6.

واعتارب منهاد »بروكيإغر« أل تغياري عقلية 
السانوعيل لي القضياة الرئيساية، إضاإة إىلاَ 
رضورة انصالحاات عاخال الدولاة التاي تناني 
من الفساع، ويتسااءل تقرير املنهد عن رع إنل 
املواطن الناعي تجااه انصالحات؟ عإدما تطلب 
الحكوماة املزيد من البذل مان مواطإيها، أليس 
مان الطبيناي أل يطلاب املواطإاول املزياد من 
املشااركة والتمثيل؟ ويشاري التقريار إىلاَ أنه تم 
رإع أسانار البإزين والكهرباء، واملياه. وقد كال 

لإاك غضب شنبي كبري ضد ارتفاع األسنار.
أماا6 تلاك النقباات والصنوباات واملحاذير 
يؤكد تقريار »بروكيإغر« أنه ورغم ذلك كله وإل 
أمكان تجاوزلا إإل الرؤياة االقتصاعية يف حال 
توإر لهاا املال املطلوب وتمكإت السانوعية من 
انصالحات وتهيئة املجتمع السانوعي لها إإنها 

باملجمل ما تزال إرص نجاحها غري مؤكدة!
إذل ومن أجل الوصاول لنرش اململكة حصد 
اان  بان سالمال انتكاساة عساكرية يف الاياَاماَ
اننكسات عىل االقتصاع السنوعي وعىل صورته 
كقائد عسكري يف طريقه للنرش وأما6 تقديمه 
الياو6 كمإقاذ اقتصااعي تحفال التقاريار بأل 
السانوعية يف طريقه لإلإالس يف غضول عامل 
اَْو أكثار قلياالً، ولو ما يجنل مان طريل األمري  أ

املرالل نحو النرش طريقاً النهيار اململكة.

  -  عباس السيد
ارتفنات وتاريُة األصوات األمريكياة التي تتهُم 
مسؤولل سنوعيل باملشااركة يف أحداث الحاعي 
عرش مان سابتمرب 2001، وكاعاَ املِاالاَاافُّ يُصِبُح 
ُجازءاً من برامج املتإاإسال يف الساباق إىلاَ البيت 

األبيض.
اماٌت رساميٌة للإظا6  لام تصدر حتاى اآلل اترّهاَ
السانوعي، لكن الكثري من الدالئل واملؤرشات تؤكد 
أل القضية ال يمكن أل تساجل ضاد مجهول، وأل 
اساتثماراَ القضية لخدمة األاَْلاااداف السياساية 
اماً  واالقتصاعية األاَمريكية خالل الخمساة عرش عاَ

املاضية لم يشف غليل السياسيل األاَمريكيل.
السياساة الغربية تجااه الارشق وعول النالم 
اَْو  الثالاث بوجه عاا6 تنتماد اْسارتاَاتيْجية الثاأر أ
االنتقاا6 لتحقيال مصالحهاا، ولاي باساتمرار 
تبحاث عن ذرائاع وحجاج للقيا6 بذلاك. ويف لذا 
املجال، يتفوق السياسيول الغربيول يف وحشيتهم 
وإرساإهام يف الارع، عاىل أكثار القبائال البدائياة 
املتخلفة يف الصحاري واألعغال، وخصوصاً إذا كال 
اَْو املتهم، من الإصف الرشقي للكرة  الطرف اآلخر، أ

اَْو من غري البيض. األرضية، أ
اماات املوجهة ضد  املوجاُة الجديدة مان االترّهاَ
السانوعية ال تنإاي الحصاول عاىل أعلاة جديدة. 
إاألمريكيال كاناواا وال يزالاول ا يبحثاول عان 
ا6 للسنوعية بشكل  التوقيت املإاسب لتوجيه االترّهاَ

رسمي، أكثر من بحثهم عن األعلة. 

بني بريل هاربر وهريوشيما 
يف عيسامرب 1لا1 ساقط نحو 3300 عسكري 
أمريكي إثر لجو6 ياباني عىل القاعدة النساكرية 
األمريكية يف ميإاء بريل لاربر. واعتربت تلك، أقى 

لزيمة تتلقالا الواليات املتحدة عرب تأريخها.
 ومثلما وجادت انعارة األمريكياة ا الحقاً ا يف 
» غازوة مانهاتان » ذريناة لغزو أإغانساتال ثم 
الناراق، وجادت يف »املغامارة اليابانياة » ذريناة 
لدخول الحارب الناملية الثانية، بناد انقالب الرأي 
النا6 يف الشارع األمريكي الذي كال ينارض عخول 

بالعه الحرب قبل ذلك.
 شن األمريكيول لجمات انتقامية ضد القوات 
اليابانياة عىل مادى اربع ساإوات. ويف السااعس 
من أغساطس 5لا1، توج األمريكياول انتقامهم 
بإساقاط قإبلة نووية إوق لريوشايما اليابانية 
لتحصاد أرواح 0ل1 ألاف ياباناي. ويف اليو6 التايل، 
ظهر الرئياس األمريكي لاري تروماال عارياً من 
اَْو مشااعر ليقول: لقد أخاذ األمريكيول  أيَِّة قيام أ

بالثأر الذي طال إنظاره.
بناد ثالثة أيا6 من مجزرة لريوشايما، وبيإما 
كانات أإاواه اليابانيل والنالم ال تازال إاغرة من 
وقاع الصدماة ولاول الكارثة، ألقاى األمريكيول 
قإبلة ثانية عىل مديإة نجازاكي، سقط عىل إثرلا 

ل7 ألف ياباني.
ل21 ألف ياباني ُقتلوا بفنال القإبلتل، مقابل 
3300 أمريكي ُقتلاوا يف الهجو6 الياباني عىل بريل 

لاربر، بمندل 650 يابانياً مقابل أمريكي واحد.

لوكربي والنظام الليبي
أسااليباَ  الغربياول  السياسايول  يساتخد6 
مختلفة للثاأر واالنتقاا6 وإقاً للحاجاة وطبينة 
اَْو املادال، إإماا انقتصااص عىل  الطارف املتهام أ
اَْو مان خاالل  أ طريقاة لريوشايما ونجازاكاي، 
إارض التنويضات املالياة الخيالية كماا يف حالة 
ساقوط طائرة »بال أمريكال« إاوق بلدة لوكربي 

األسكتلإدية يف 21 عيسمرب 88ا1، والتي قتل إيها 
273 شخصاً، واتهمت الواليات املتحدة وبريطانيا 
الإظاا6 الليباي برئاساة النقياد منمار القاذايف 

بالوقاوف وراء الحااعث.
وبناد حوايل عقديان من املالحقاات القضائية 
والضغاوط والحصار الخانل، أجارب الإظا6 الليبي 
عاىل عإاع 2.7 ملياار عوالر كتنوياض لنائاالت 

الضحايا، بمندل 10 ماليل عوالر عن ُكلرّ ضحية.
عاىل الرغم من ذلاك، لم يفتح الغارب صفحة 
جديدة ماع ليبيا، كما كال يتوقاع النقيد القذايف. 
ولم تكن تلك التنويضات الساخية سوى جزءا من 
الثأر الذي اكتمل بتصفية القذايف وتدمري ليبيا التي 

ال تزال تدإع نحو املجهول.
وقاد لنبات إرنساا عاا6 2011، عوراً محورياً 
يف اكتماال الثأر مان ليبيا بند أل إشالت يف إعراج 
قضية ساقوط طائرة للخطوط الفرنساية ضمن 

ملف التنويضات إىلاَ جانب لوكربي.

وكانات محكماة أمريكياة قد اصادرت حكما 
قىض بدإع ليبياا مبلغ 6 مليارات عوالر كتنويض 
لنائالت 170 راكباً قضوا يف حاعث سقوط الطائرة 

الفرنسية إوق الإيجر يف ا1 سبتمرب ا8ا1.

إيران.. تعويضاٌت أخرى 
األماُر ذاته تحااوُل الوالياات املتحادة تكراراَه 
ماع إيرال، ولي تبحث عن ذرائع لالساتحواذ عىل 
األموال انيرانية املجمدة يف واشاإطن، وقد وجدت 
يف حااعث تفجري ثكإاًة للماريإز، وأخارى للقوات 

الفرنسية يف بريوت عا6 83ا1.

ذريعة مناسبة 
 ويف عاا6 2012، قضت محكمة أمريكية بدإع 
إيارال 2.16 ملياار عوالر كتنوياض لنائالت اا2 
من جإوع املاريإز األاَمريكيل والفرنسال سقطوا 
يف التفجريين االنتحاريال اللذين نفذلما عإارص 

يف املقاوماة اللبإانياة، تقاول أمريكا، أنهام تلقوا 
تدريبات مان قبل الحارس الثاوري انيراني. وقد 
وصاف وزيار الخارجياة انيراناي قارار املحكمة 

األمريكية بأنه رسقة.

فيتنام العراق والصومال 
يف إيتإا6 قتل نحو أربنة ماليل مقابل عرشين 
ألفااً مان الجإاوع األمريكيال، وكال األمريكيول 
يصفاول الفيتإامياول با«الإمال األبياض، وتارة 
بالُقراع الاذي ينيش يف جلد الاكالب« ولذلك كانت 
املجاازر الوحشاية بحال الفيتإاميال ا يف نظار 

األمريكيل ا مجرع عمليات تإظيف من القمل.
ويف الناراق تجلت الوحشاية األمريكية بشاكل 
سااإر، عإدما اقتحمات القاوات األمريكية مديإة 
الفلوجة يف ماارس ل200، انتقاماً ملقتل أربنة من 
عإاارص » باالك ووتر« والتمثيال بجثثهم من قبل 

املقاومة النراقية.
وقصاف  خانال  لحصاار  املديإاة  تنرضات 
لساتريي قبل أل يتم اقتحامهاا والتإكيل بأللها 
ومالحقاة الضحايا إىلاَ الجواماع. قتل األمريكيول 

يف تلك النملية الثأرية نحو خمساة آالف عراقي.
اَيْضاً، ال يزال يدإع ثمن الصفنة التي   الصومال أ
وجهتها عإارص من امليليشايا ألمريكا عا6 3اا1، 
حيث قتل عدع من املاريإز األمريكيل وساحلهم يف 

شوارع مقديشو بند سقوط طائرتهم.

السعودية.. املتهم املثالي 
اآلل، يمكان لإاا إهام موقف عمادة نيويورك، 
عإدماا رإض باازعراء النرشة ماليال عوالر التي 
قدمهاا األمري السانوعي الوليد بن طاالل بند أيا6 

من حاعثة تفجري برجي مركز التجارة الناملي.
ووإقااً »لبورصة لوكرباي« كال عرض األمري 
السنوعي بخساً. إالنرشة ماليل عوالر ال تساوي 
ساوى تنويض عن ضحية واحدة من الثالثة آالف 
شاخص الذين قضوا يف الحاعث - لاذا إذا لم تكن 
أساهم البورصاة قاد ارتفنات -، وإل لام تضف 
إىلاَ التنويضاات، غراماة » نخياط » امللك سالمال 
وتنماده إلاناة رئياس الدولاة النظماى، بناد6 
خروجه الساتقبال أوباما يف مطار الرياض الشهر 

املايض.
ويف أقال تقدير، لن يقبال األمريكيول بأقل من 
300 ملياار عوالر كتنوياض لنائاالت ثالثاة آالف 
ضحياة، أي ماا ينااعل 0ل يف املائاة مان األموال 
واألصول التي لدع الإظا6 السانوعي بسحبها من 
أمريكا. لذا ال ينإي أل الإظا6 السنوعي قد تورط 
إناالً يف الحااعث، لكإاه ا بالإسابة لألمريكيل ا 

املتهم األإضل واملثايل نغالق ملف القضية. 

من »بريل هاربر« اإَل »مانهاتن«:

أمريكا والغرب.. سياسة البحث عن الذرائع إلرواء عطش الدم واملال 
بالنسبة لألمريكيني.. السعودية هي املتهم املثالي إلغالق ملف 11 سبتمرب 2011

 التقارير واالأبحاث االقت�صادية تر�صم نهاية ماأ�صاوية.. 

عامان قبل ارتطام السعودية بالجدار بقيادة املراهق
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  - رشيد الحداد:
تواُصاالً للحارب االقتصاعياة التاي تفرُضهاا 
عول تحالف الندوال ضد الشانب اليمإي اساتقبل 
ميإااُء الحديادة خالل األاَيَّاا6 املاضية عرشاَ سافن 
تجارية محملة ًبالحديد واالسامإت وليس بالغذاء 
واملسااعدات والوقوع كما كال يإبغي، إالرّ أل نوعية 
الشاحإات التي وصلت امليإاء تإم عن إمنال الندو 
يف مواصلة حربه االقتصاعية عىل الشانب اليمإي.. 

إىل التفاصيل:ا 
ال يازال النادو وأعواتاه يرالان عاىل الجبهاة 
اَي مكاساب لام يحققها يف  االقتصاعياة لتحقيال أ
الجبهاات األخرى، ورغم إشاله الذريع يف إإشاال 
االقتصااع الوطإاي وإيصاال املالياة الناماة إلاَاى 
س كما خططات الريااض وأعواتها، إالرّ  حاد انْإاالاَ
أل الوضاعاَ االقتصااعي يف البلاد ال يزال يقااو6 ُكلرّ 
أصإااف الحاروب االقتصاعية التي تشان بمختلف 
األسالحة غاري التقليدياة، إالنادو ال يازال حتاى 
اآلل يحاارص اليمإيل مساتهدإاً لقماة عيش ُكلرّ 
م املتحدة تطبيل آلية  مواطن يمإي رغم إعاالل األُماَ
تفتيش للسفن التجارية جديدة، زعمت أنها سهلة 
وميرة وسوف تساعد عىل عوعة الحركة التجارية 

بل اليمن والنالم.
 ويف اتجاه مقابل يساتميت الندو عرب أعواته يف 
إيصال الريال اليمإي إلاَاى حاإة االنهيار مستخدماً 
أكثر من ساالح وآلياة، حيث ال يازال يفرض حتى 
اآلل قياوعاً عىل حركاة األاَْمواَال بل اليمان والبإوك 
انقليمية والناملية، مواصالً استهداف ثقة املواطن 
اليمإاي بالُنملاة الوطإياة »الريال« مان خالل بث 
شاائنات متنادعة حول حركاة الرصاإاة املحلية 
النماالت  ااا6  اَماَ أ اليمإاي  الرياال  اَسانار رصف  وأ

األجإبية يف السوق املحيل.
 وتأتاي تلك املحااوالت بند إشال كاإاة آليات 
النادو التدمريياة مإها والتخريبياة للبإية التحتية 
لالقتصاع الوطإي ومحاولة سحب النملة األجإبية 
عارب اغاراق األساواق املحلية بمإتجاتاه من خالل 
الساماح املحدوع واملارشوط بإعخال ماواع غذائية 
ومإتجاات كمالياة ومشاتقات نفطية عارب مإفذ 
اا6 التهريب السلني،  اَماَ الوعينة وإتح الباب واسناً أ
وما يزيد األمر غرابة أل الندو يتظالر بحرصه عىل 
إعاعة اعمار ما عمرته آلته النسكرية الغاشمة وما 
ارتكبتاه من جرائم مفزعة بحال مختلف مكونات 

االقتصاع الوطإي. 
رغام إداحاة الحارب االقتصاعياة التي شاإها 
النادو عاىل اليمن خاالل عاا6 وأربنة أشاهر من 
النادوال والحصاار، إالرّ أل نتائج تلاك الحرب التي 
اثارت استياء املإظمات والهيئات الدولية لم تحقل 
اَي نتائاج للندو وزاعت االقتصاع الوطإي تماساكاً  أ
رغام االرضار الفاعحاة التاي تكبدلاا يف مختلاف 
القطاعاات مإذ بدأ الندوال والتي تجاوزت الا 100 

مليار عوالر. 

انكشاف
يف ابريال مان الناا6 ل201 أْعلان وزيار املالية 
املحساوب عىل حزب االصالح يف حكومة باساإدوة 
ارتفااع النجز النا6 يف املوازناة النامة للدولة إلاَاى 
اَعىل املساتويات، متوقناً أل تصل الدولة حد النجز  أ
يف رصف مرتباات املوظفل الناملال يف الجهازين 
املدناي والنساكري، إالرّ أل اللجإاة الثورياة النليا 
والجهات الحكومية التي ورثت خزيإه شبه إارغة 
ال تزال حتى اليو6 تارصف مرتبات موظفي الدولة 
عول اساتثإاء وعول انقطااع عىل الرغام من عد6 
اَْو االقرتاض من  لجوئهاا إلاَاى اصدار نقدي جدياد أ

مصاعر خارجية رغم تراجع مستويات الدخل النا6 
إلاَاى أعناى املساتويات يف ظل الحصاار والندوال، 
ولو ما يكشف عن نجاح البإك املركزي والسياسة 
املالياة التي يتخذلا يف الوقت الحايل واملمثلة بأذول 
الخزانة النامة بآجالهاا الثالثة وإوائدلا املنروإة 
يف ظال الظارف االساتثإائي الصنب التي تنيشاه 
اة الإقدية يف ظل  اليمان رغم سالبيات تلك السياساَ

اع الطبينية التي تنيشها البلد.  األاَْوضاَ
وماع اساتمرار صماوع الجبهاة االقتصاعية يف 
وجاه ُكلرّ جرائام ووساائل وآلياات النادوال بحل 
االقتصاع اليمإي يواصل أعواته محاوالتهم البائسة 
اَي اخارتاق مرالإاً عىل الوقات، إال أل تلك  نحاداث أ
اَيْضااً عان محااوالٍت لتغطية  املحااوالت كشافت أ
إضائاح الإهب الناا6 للمال النا6 خالل الساإوات 
املاضية يف ظل تصاعد عالمات االستفها6 الشنبية 
حول كيف كال يتنامل أُولئك الذين استقر مقامهم 
يف الريااض وقدماوا الوطان عىل صحان من ذلب 
أللاد أعدائه نرضاء نزعاة انتقامية من وطن أكلوا 
خرياته الوإرية لساإوات، بيإما شانبه كال ينيش 
حالة كفاف وعاوز وإقر مدقاع، إاللجإة الثورية 
اَْو إضة  النليا لام تأِت مصطحبة جبال مان ذلب أ
اراَة الشأل النا6 ورصف مرتبات  حتى تساتمر يف إعاَ
الدولاة ومواجهة النادوال بإنفاق عساكري كبري 
يف مختلاف الجبهات بمسااندة شانبية لم تتوقف 
قواإلها الغذائية يوماً واحداً عن مختلف الجبهات، 
بال اساتمرت يف رصف ما تبقى من ماال عا6 رغم 
قلتاه، إالرّ أل البقاياا ال تازال تُارصف وإال آلياات 
اَعىل  الارصف الساابقة وُخُصوصاً للموظفال من أ
السالم الوظيفاي للدولاة إلاَاى أعنااه عول انقطاع 
وال تزال السايولة متوإرة يف البإوك والبإك املركزي 
اليمإي، وحتى اآلل لم تحذر الجهات الحكومية من 
س املالياة النامية جراء توقاف كاإة مصاعر  إْإاالاَ
تمويال الخزيإاة النامة للدولة كرتاجاع الرضائب 
والجمارك جراء الحصار واساتهداف املوانئ الربية 
والبحرياة والجوياة وإارض حصار حانال عليها 
وكذلاك توقف صااعرات الإفاط املحلياة وانقطاع 
تموياالت املانحال واحتجااز النادوال لتحويالت 

املغرتبل وغريلا. 

الرهان الخاسر 
خاالل األاَيَّاا6 القليلاة املاضية تواصلات حملة 
ااا6  اَماَ أ اَسانار رصف الرياال اليمإاي  اساتهداف أ
النماالت الصنباة يف الساوق املحلياة عارب ماكإة 
6 املنااعي، إالرّ أل تلاك الشاائنات التي باتت  انْعاالاَ
لاراء مفرغاً من املضمول والجدوى رإنت ساقف 
الزياف إلاَااى مساتويات يصناب تصديقهاا إلاَاى 
االععاء بال الدوالر ارتفع يف الساوق إلاَاى حدوع الا 
350 رياالً إالرّ من بنض مريض الإفوس من املغالل 
واملبالغل الذين يسااندول الندوالاَ ببث شاائناته 
6 الريااض ومتجاللل  مساتإدين عىل لاراء إْعاالاَ
الواقاع، والدلياُل عاىل أل إشال تلك املحااوالت أل 
املساتوى الناا6 لألاَسانار ال يازال يف مساتوياته 
اَسانار السالع  اَية تغيريات يف أ الساابقة ولام تطرأ أ
واملإتجاات الغذائية، ولو ما يؤكاد أل ُكلرّ رلانات 
الندو خارسة، إالحالة التمويإية للساوق مستقرة 
وعاىل أتام االساتنداع لتغطياة كاإاة احتياجاات 
املواطن اليمإي باحتياجات الشاهر الكريم، والقوة 
الرشائية للريال اليمإي واملواطن يف وضنها السابل 

ولم ترتاجع. 

 فجوة تمويلية
التخطياط  تقريار حدياث صااعر عان وزارة 
والتنااول الادويل بصإنااء قادر حجام الفجاوة 
التمويلية يف املوازنة الناماة للدولة للنا6 الحايل با 
ار إلاَاى انكماش الإاتج املحيل  اَشاَ 5.8 مليار عوالر، واَأ
م بأكثر  انجمايل باا %6.ل3 وتصاعد مندرّل التضخرّ

من 30 % عا6 62015.
االقتصاعياة  »املساتجدات  تقريار  اار  اَشاَ واَأ
واالجتماعياة يف اليمن« لشاهر أبريال املايض إلاَاى 
ال موارع الإقاد األجإبي من  التدنرّي الشاديد يف تدإرّ
الخارج إلاَاى اليمن؛ بسابب الندوال والحصار الذي 
ف صاعرات السالع والخدمات وتنطرّل  تسابب بتوقرّ
الساياحة واالساتثمارات األجإبياة، وتنليال املإح 
والقاروض التإموياة، وخاروج منظم السافارات 
فت  واملإظرّماات املانحاة، ومإذ أبريال 62015، توقرّ
ماوارع املوازناة النامة للدولاة من الإقاد األجإبي 
»مإح وقاروض خارجية، وصااعرات نفط وغاز«، 
حيث تراجنت من أربنة مليارات عوالر عا6 ل6201 

إلاَاى 700 مليول عوالر عا6 62015، بإسبة 82%.

عوائق وتمويالت 
ااا6  اَماَ اار التقريار إلاَااى وجاوع عوائال أ اَشاَ واَأ
التحوياالت الوارعة مان الخارج بالادوالر، وعلرّقت 
البإاوك الخارجياة التنامال مع البإاوك اليمإية يف 
اار إلاَاى  اَشاَ مجال التحوياالت وإتح االعتماعات، واَأ
أل البإك املركازي باع عروض أذول الخزانة »الدين 
الناا6 الداخيل« لتمويل عجز املوازنة النامة للدولة 
بمبلاغ 763.2 ملياار رياال الناا6 املاايض، ولاو 
مبلغ طبيناي لو تم مقارنة تلاك التمويالت املالية 
للموازنة عرب آلية أذول الخزانة باألعوا6 الساابقة 
ااع طبينية، وأإااع التقرير بأل  التي كانات األاَْوضاَ
االحتياطاي الإقادي األجإباي ال يزال يف مساتوًى 
جيٍد رغم الحصار والنادوال وتوقف كاإة مصاعر 
التمويال بالنملة الصنبة التاي انخفضت من 7.ل 
ملياار عوالر نهاياة عاا6 ل6201 إلاَااى 2.1 مليار 
عوالر يف نهاياة عاا6 62015، وارتفنات مبيناات 
البإاك املركزي من الإقد األجإباي للبإوك ورشكات 
الرصاإاة من ل0ل ماليل عوالر عاا6 ل6201 إلاَاى 
667 ملياول عوالر عا6 62015، ومع ذلك اساتمر 

تصاعد سنر الرصف.

نقل اأَلْمَوال
وأكاد التقريُر أنه يف عاا6 62015 وحتى إرباير 
62016 لام تساتطع البإوك الحصول عاىل طائرة 
لإقال املبالغ املرتاكمة لديها بالريال السانوعي من 
اَْو مؤسساة الإقاد النربي  اليمان إلاَااى البحريان أ
السانوعي وتحويلهاا إلاَااى عوالر؛ بسابب الحرب 
الجارياة يف الباالع، ماا نتاج عإاه تراكام أرصادة 

املصارف ورشكات الرصاإة بالريال السنوعي.
وأوضاح أل البإوك اليمإية كانت تقو6ُ يف الناعة 
بتجميع أرصدتها من الريال السانوعي وإرساالها 
إلاَااى البحريان شاهرياً، وتقيرّاد لاذه املبالاغ يف 
حسابات البإوك اليمإية يف البإوك الناملية بالدوالر، 
إالرّ أل النادوال والحصار حاال عول ذلك، لكإه أكد 
أل البإاوك اليمإية ال تزال قااعرة عىل تمويل وإتح 

ار لرشاء واسترياع السلع. االعتماعات للتجرّ

العدوان يفشل يف حربه االقتصادية وإْفاَلس املرتزقة يسابق إْفاَلس الدولة

أسعار صرف العمالت 
رشاءبيعالنملة   

  250   250.5عوالر 

285.85285.28 اليورو

66.66 ا66.7 ريال سنوعي

35.ال650.656 ريال ُعماني

353.86353.15االسرتليإي

 للع��لم 
أَلَمانة العاصمة

م�ن الصع�ب ج�داً أن توّفر ف�رص عمل يف 
ظل األَْوَض�اع التي تمر بها اليمن جراء العدوان 
والحصار، وهذا ما نتفق فيه مع أََمانة العاصمة 
إاّل أن الحمالت التي دش�نتها منذ عدة أس�ابيع 
ضد العش�وائية ش�ابها نوع من االبتزاز للباعة 
والبس�اطن الذين دفعوا ثمن فساد الحكومات 
م�ن ق�وت أَْطَفاله�م وحقه�م يف حي�اة آمن�ة 

ومستقرة. 
الحملة التي تستهدف العشوائية ال اعرتاض 
عليه�ا وإنم�ا االعرتاض ع�ىل الس�لوكيات التي 
يمارسها بعُض من يسمون أنفسهم البلدية وهم 
تابعون لألشغال العامة والذين يواصلون ابتزاَز 
الباعة والبس�اطن يف ش�وارع العاصمة باس�م 
الحمل�ة، وهو م�ا يذّكر بنفس املمارس�ات التي 
تعرض لها الباعة والبساطون عام 2012م من 
قب�ل ذات العنارص العاملة مع األش�غال باألجر 
ص�ة بانتهاك البس�طاء ونهب  اليوم�ي واملخصنَّ
ممتلكاته�م ومصادرتها وإعادتها مقابل الفدى 
املالية وليس غرام�ات ألن تلك مكاتب البلدية ال 
تسلم أَي سند رسمي ألية غرامات تفرضها عىل 
املخالفن وإن كان املخالفون كباراً ال تجرؤ من 
االق�رتاب من محالته�م التجارية أَْو أنش�طتهم 
التجاري�ة، ويف ح�ال القب�ض عىل أح�د الباعة 
والبس�اطن تصادر ُكّل ما يمتلكون من بضائع 
متواضعة تعيل أرساً بكامل أفرادها وتش�بعهم 

من جوع.
الوق�وف ع�ىل م�ا يح�دث م�ن ممارس�ات 
وسلوكيات سلبية يف شورع أََمانة العاصمة بات 
رضورة وواجب�اً وطنياً يف ظ�ل الظرف الحايل، 
وُخُصوص�اً م�ع تصاع�د األعم�ال العنرصي�ة 
الرببري�ة ض�د العم�ال م�ن أَبْنَ�اء املحافظات 
الش�مالية يف املحافظ�ات الجنوبي�ة وُخُصوصاً 
يف ع�دن وأبن ولح�ج وما حدث قب�ل عدة أيام 
من قبل مرتزق�ة العدوان وأدواته�م والتيارات 
املتطرفة من عمليات مداهمة ومطاردة واعتقال 
وتهج�ري قرسي يس�تدعي اتاح�ة املجال آلالف 
م�ن العم�ال الذي�ن فق�دوا مص�ادر رزقهم يف 
املحافظات الجنوبية للعم�ل بمختلف املجاالت، 
والعم�ل وفق الدس�تور رشف ورجولة كما جاء 
يف املادة 29 من الدستور اليمني وعىل السلطات 
املحلي�ة أن توج�د بدائ�ل إن كان أُولئ�ك الباعة 
والبس�اطون ق�د تس�ببوا بمضايقة الش�وارع 
العامة، ونحن اآلن يف بداية ش�هر شعبان وأمام 
موس�م الغذاء والكس�اء الذي سيدخل منتصف 
الش�هر الجاري وعىل أََمان�ة العاصمة أن توجد 
البدائل امُلرضية واملمتازة للباعة والبساطن من 
خالل تخصيص مس�احاٍت عام�ة يف العاصمة 
كأس�واق مؤقت�ة الحت�واء اآلالف م�ن الباع�ة 
والبس�اطن من الش�وارع عىل أن تتبنى األََمانة 
تدش�ن حملة إْعاَلمي�ة للفت نظر املس�تهلكن 
والباحث�ن ع�ن رشاء احتياجاته�م وُخُصوصاً 
الكس�اء م�ن البس�طات الت�ي تق�دم عروض�اً 
مخّفضة تتناس�ب مع مداخيل الس�واد األعظم 

من املواطنن يف ظل العدوان والحصار. 
أخ�رياً أعتقد أن أََمان�ة العاصمة تدرك جيداً 
مسئوليتها الوطنية واإلنَْسانية واألَْخاَلقية تجاَه 
ع�رشات اآلالف م�ن الباعة والبس�اطن يف ظل 
الظرف االستثنائي الحايل وعليها القياُم بدورها 

كما يجب أن يكون.. 
وللعلم سنتابع القضية أوالً بأول.

أكثر من 37 مليار ريال خسائر مؤسسة 
االتصاالت منذ بدء العدوان

  - خاص:
 ارتفنات خساائُر املؤسساة الناماة 
السانوعي  النادوال  جاراء  لالتصااالت 
األمريكي مإذ بدء النادوال وحتى إرباير 
 318 6ال مليوناً واَ املايض إىل 37 مليااراً واَ
ألاف رياال، وأوضاح تقريار صااعر عن 
املؤسسة أل الندوال استهدف 225 موقناً 
تابناً لها، مإها مباناي وأبراج ومحطات 
وتجهيزات السإرتاالت واالنرتنت والشبكة 
الإحاساية والقوى والتكييف واالتصاالت 

الريفية.
ااع األمإياة  األاَْوضاَ أل  التقريار  وبالرّ 
اَيْضااً يف تلاك  أ 20 محاإظاة تساببت  يف 
الخساائر واملحاإظاات لاي » إب، أبل، 
أمانة الناصماة صإناء، عادل، الجوف، 
الضالع، البيضاء، املحويات، تنز، حجة، 
ذمار، حرضموت، ريمة، سيئول، شبوة، 

صندة، عمارال، لحج، ماأرب، صإناء«، 
اار التقريار إلاَاى أل عادع التوقفات  اَشاَ واَأ
للتجهيازات يف  الخدماة  والخاروج عان 
06ل مرات  الساإرتاالت بلغات 10 آالف واَ
مإذ بادء النادوال وحتاى نهاياة إرباير 

املايض من النا6 الجاري.
 ولفت إلاَاى أل نفقات صيانة وإصالح 
كاباالت األلياف املتارضرة يف املحاإظات 
ااع األمإية وصل  جاراء النادوال واألاَْوضاَ

826 ألف ريال. إلاَاى 153 مليوناً واَ
الهاتاف  اياراعات  إاقاد  أل  وبالرّ 
واياراعات   ،ADSL واننرتنات  الثابات، 
ايجاارات قإاوات، وإاقاد خدماة إيجار 
مسااحات ولوائياات وقإاوات، وإيجار 
طاقة كهربائية مؤجارة وتكلفة انقطاع 
خدماات IP/IMPL، وخدمة اساتضاإة 
املواقع، والواي ماكس بلغت جمينها 11 
ا30 آالف ريال،  مليااراً واا5 مليونااً، واَ

ولفات التقرير إلاَااى أل تحصيالاَ حصة 
املؤسسة من الحركة انقليمية من رشكة 
االتصاالت الدولية )تيليمن( للنا6 املايض 
تناذر تحصيلها نتيجاةاَ امتإااع الجانب 
السانوعي عن الساداع، ونوه باأل قياعة 
املؤسساة تباذل جهاوعاً كبارية بجهاوع 
كواعرلاا البرشياة لالساتمرار يف تقديم 
خدماتهاا عول انقطااع، وتفااعي وقوِع 
خساائر قادر انْماكاَال يف ظالِّ الظروف 
والحصاار  بالنادوال  املتمثلاة  الصنباة 

والظروف األمإية غري املستقرة يف البالع.
اار التقريار إلاَااى أل مان ألامرّ  اَشاَ واَأ
سة استمرار  الصنوبات التي تواجه املؤسرّ
عمل وتشغيل تجهيزات القوى والتكييف 
 – )املولادات  الخصاوص  وجاه  وعاىل 
البطاريات( عىل مدى ل2 سااعة يف اليو6 
نظراً لالنندا6 الاكيل للكهرباء النمومية، 

ما يإذر بتوقف خدمات املؤسسة.

)الفاو( تحذر من تحول وضع األمن الغذائي 
والتغذية يف اليمن إَل�ى كارثة إْنَسانية

  - خاص:
ح�ذَرت منظم�ُة األَُمم املتحدة لألغذية والزراعة )الف�او( من احتمال تحول وضع 
األم�ن الغذائي والتغذية يف اليمن إَل�ى كارثة إنَْس�انية، ما ل�م يتوفر التمويل العاجل 

للمساعدة يف الوقت املناسب يف موسم زراعة الحبوب.
 وقال�ت املنظم�ة يف بيان صحفي اليوم إن نحو 14.4 مليون ش�خص والذي يعد 
أكثر من نصف عدد س�كان اليمن، بحاجة ماسة إَل�ى توفري األمن الغذائي واملساعدة 
يف تأمن سبل العيش، وأوضح البيان أن حجم املواد الغذائية املطلوبة يف اليمن يفوق 
بكثري قدرة الجهات الفاعلة اإلنَْسانية، لذلك ينبغي أن تكون الزراعة جزًء ال يتجزأ من 

االستجابة اإلنَْسانية ملنع تدهور حالة األمن الغذائي املرتدية بالفعل.
 ولفتت منظمة )الفاو( إَل�ى العوامل التي تؤثر سلباً عىل األمن الغذائي من بينها 
انتش�ار الجراد الصحراوي والذي يهدد س�بل عيش أكثر من 100 ألف من املزارعن 

والنحالن والرعاة يف خمس محافظات يمنية.
وأضافت أن الفيضانات يف ش�هر أبريل املايض تس�ببت أَيْضاً يف احتياج 49 ألف 
شخص إَل�ى مساعدة عاجلة، كما أشارت املنظمة يف بيانها إَل�ى أهمية تعزيز مرونة 
األرس يف مواجه�ة تهديدات األم�ن الغذائي ألهميته يف إنقاذ العدي�د من األرواح، فيما 
تَُع�دُّ التدخ�الت الزراعية يف حاالت الطوارئ حاس�مة يف الحفاظ ع�ىل األرسة، وأكدت 
�ة يف املناطق التي  يف ه�ذا الصدد عىل أهمي�ة إنتاج الغذاء وس�بل إدرار الدخل َخاصنَّ

يصعب الوصول إليها.
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املجل�س ال�صيا�صي الأن�صار اهلل: ال�صهيد ترك ب�صماته يف ُكّل ميادين البطولة وال�صرف يف مواجهة امل�صاريع االأمريكية وال�صهيونية

إنكار أمريكي ورائحة تنسيق سعودي اسرائيلي .. تفاصيل استهداف قيادي حزب اهلل بدر الدين
  - حسين الجنيد:

في مسيرٍة جنائزيٍة مهيبٍة، 
شّيع حزُب اهلل يوم الجمعة 
الفائتة 13 مايو، جثمان أحد 

أبرز قياداته العسكرية »السيد 
ذو الفقار«، الذي استشهد 

ليل الخميس بالعاصمة 
السورية دمشق، في تفجيٍر 

كشفت عن مالبساته تحقيقاُت 
الحزب، التي أكدت أّن التفجير 

ناجٌم عن استهداف أحد 
مراكزه الواقعة بالقرب من 

مطار دمشق الدولي، بقذائَف 
مدفعيٍة أطلقتها الجماعات 

التكفيرية المتواجدة في تلك 
المنطقة. 

ويف بياٍل له ننى حزُب الله شاهيداَه، والذي 
ابتادأه الحازب بكلماٍت قالهاا ذو الفقار قبل 
شاهوٍر من استشاهاعه » لن أعوع من سوريا 
إال شاهيداً أو حاماالً راياة الإارص«، مؤكاداً 
س  عوعتاَه شهيداً ملتحفاً راية الإرص الذي أسرّ
لاه عرب جهااعه املرير يف مواجهاة الجماعات 
التكفريية يف سوريا والتي تشكرّل رأس الحربة 

يف املرشوع األمريكي الصهيوني يف املإطقة.
وأشااع الحازب يف بياناه بحيااة الشاهيد 
الحاإلاة بالجهاع واألرس والجراح واننجازات 
الإوعياة الكبارية التاي اختتمها بالشاهاعة. 
موضحااً إخر املقاوماة بقاعتهاا املجالدين 
النظاا6 يف حياتهام، وتناظام إخرلاا بهام 

باستشهاعلم.
كماا أعلان الحازب يف بيااٍل مإفصاٍل عن 
؛ تمجيداً لنطاءات  تإظيمه ملهرجااٍل تكريميًّ
القائاد الكباري »ذو الفقار« يف الخامساة من 

عرص يو6 الجمنة القاع6.
وعىل الرغام من أل القيااعي »ذو الفقار« 
ليس أول من يرتقي للشاهاعة من قاعة حزب 
ًة مإاذ تدخل الحزب يف  اصَّ الله يف ساوريا، وخاَ
األزمة الساورية قبل حوايل ثالث ساإوات، إال 
أنه يندرّ األكثر ألميًة وغموضاً يف قاإلة شهداء 
الحازب الذيان قضوا عاىل األرض الساورية؛ 
كول قاعة وكاواعر الحزب الذين استشاهدوا 
نتيجة عمليات اساتهداف مباارش من الندو 
انرسائييل يف ساوريا كحالتي الشاهيد جهاع 
مغإياة ورإاقاه، والشاهيد سامري القإطار، 
قاد أعلن الحزب مسائولية النادو انرسائييل 
مبارشة وجرى الرع امليداني عليها بفارق أيا6 

وأحياناً ساعات. 
أما يف حالة الشهيد »ذو الفقار«، إأتى بياُل 
الحازب وكذلك ترصيحاُت نائاب أميإه النا6، 
أل التحقيلاَ جاٍر ملنرإة من وراء االستهداف. 
ولإا تساتوقفإا النديد من التساؤالت أبرزلا 

متنلقة بشخصية الشهيد املجالد.

فمن هو »ذو الفقار«؟
مصطفاى أمل بادر الديان ، املناروف يف 
أوسااط املقاوماة اللبإانياة باا »السايد ذو 
الفقاار«، ُولد عا6 61ا1، ولو شاقيل زوجة 
قائد الجإاح النساكري لحزب الله النسكري 
الراحل، عماع مغإية، الذي استشهد يف تفجري 
سايارٍة مفخخاٍة اساتهدإته بدمشال عاا6 

.2008
وكحااِل الكثارِي من قااعة حازب الله، ظل 
يحيطهاا  شاخصيًة  الفقاار«  ذو  »السايد 
الغماوض حول طبينة عمله أو املإاصب التي 
يتواللاا عاخل الحازب، كما لام يصاحبه أيُّ 
ظهاور علإي، لكإه كال مقربًاا بدرجٍة كبريٍة 
من القياعي الشاهيد عماع مغإية، األمُر الذي 

جنل االحتاللاَ يطلل عليه لقب »خليفة عماع 
مغإية«؛ نظًرا لإدرة ظهوِره وروحه املقاومة 
التي تتشاابه كثريًا مع مغإياة، كما يُنتقد أل 
بادر الدين لو الرجل الثاناي يف حزب الله بند 

األمل النا6، حسن نرص الله.
ارتبط اسام بادر الدين مإذ رينال شابابه 
بالنمال املقاو6 ضد الكياال انرسائييل، إمإذ 
أل كال ابن الساعسة عرشة ُسجن يف الكويت، 
وصادر بحقاه حكام بانعادا6 عان عوره يف 
لجماات بالقإابل يف عاا6 83ا1، ولرب من 
السجن بند أل غزا النراق الكويت تحت قياعة 
الرئياس الراحل صدا6 حسال يف عا6 0اا1، 
وعااع بندلاا إىل لبإاال؛ ليساالم يف قيااعة 
املقاومة النساكرية يف نضالها لتحرير جإوب 
لبإال من االحتالل انرسائييل، الذي اساتكمل 

يف 25 مايو من عا6 2000.
شاهد لاه الندياد مان عإاارص املقاوماة 
بنقليته النسكرية الخالقة وجديته واحرتاإه 
للتكتياكات  مبدًعاا  كال  إقاد  عملاه،  يف 
النساكرية ومدربًا عسكريًّا شديد االنضباط، 
إاساتطاع إنضاج تجربته النسكرية بالدمج 
بال النمال امليداناي الاذي إرضتاه طبيناة 
الرصاع ماع الكياال انرسائييل، والدراساات 
له  النساكرية املنمقة التي حظي بهاا، ما ألرّ
للمشاركة يف جميع منارك املقاومة املفصلية 

مإذ عا6 82ا1.
يف الناا6 املاايض إرضت الوالياات املتحدة 
األمريكياة عقوبااٍت علياه ضمان سلسالة 
الشاخصيات القياعية يف الحزب الذين إرضت 
عليهم أمرياكا عقوباتها الدولية، متهمًة إياه 
باملسائولية الكاملة عن النمليات النسكرية 
لحازب الله يف ساوريا مإاذ 2011، وأنه راإل 
األمل النا6 للحزب، حسان نارص الله، أثإاء 
اجتماعات للتإسيل االسرتاتيجي مع الرئيس 
الساوري، بشاار األسد، يف عمشال، وأنه كال 
النقال املدبر لنمليات عساكرية ضد إرسائيل 

من لبإال والخارج.
وتمكان »السايد ذو الفقار« مان االإالت 
مان أيادي حكوماات عربية وغربياة بالنمل 
يف الخفااء، ونادرة املنلوماات حاول حقيقة 
شاخصيته، حتى شهر إبريل من النا6 2011 
اة بلبإال،  اصَّ اتهمات املحكماة الدولياة الخاَ
مصطفاى بادر الدين بالتوررّط ماع آخرين يف 
عملياة اغتيال رئيس الاوزراء اللبإاني، رإيل 
الحريري، يف عاا6 2005، لكن حزب الله نفى 

األمر بشكل حاسم. 

 غموض العملية وتعدد الفاعلني
»السايد  املنلوماات عان  ة  لشاحرّ ونظاراً 

ذو الفقاار« وطبيناة عوره يف ساوريا، إمن 
املؤكاد أناه كال يضطلاع بقيااعة مهماات 
أمإياة واساتخباراتية بنياداً عان املواجهات 
امليدانياة املباارشة، والتاي استشاهد خاللها 
عادٌع من قيااعات الحازب، وآخرلم الشاهيد 
عيل إيااض املناروف با “عاالء البوساإة”، 
ولاو ما يي يف الوقت نفساه أل تأخر حزب 
الله نعالل من يقف خلف اساتهداف قياعيها 
البارز؛ لوجوع شاكوك أل تكول لإاك أطراف 
محلياة وإقليمياة قاد تتشاارك ماع النادو 
انرسائيايل يف لادف التخلص من بادر الدين؛ 
كونه الشاخص الذي أزعج مإذ نشاأة الحزب 
مختلف األجهزة األمإية واالستخباراتية وعىل 
رأسها االساتخبارات األمريكية وانرسائيلية؛ 
والضطالعاه بالادور األمإي بإسابٍة أكرب من 
الدور امليداني النساكري، إبحساب ما توإر 
مان منلومااٍت أوضحات بنضاً مان طبينة 
املهاا6 التاي كال يضطلاُع بهاا كالتصادي 
وكشاف شابكات النمالء يف الداخل اللبإاني، 
إضاإاًة الحتمالية مسائوليته عان النمليات 
األمإياة يف الخاارج، ساواء بند حارب 2006 
أو قبلهاا، إما الحاال إذاً بتواجاد من ينتربه 
البناض الرجل الثاني يف حازب الله بند أميإه 
النساكريل يف  الناا6 واألول وساط قاعتاه 
ساوريا وتماس مهامه ماع مواجهة أطراف 
إقليمياة وعولية بخالف تل أبيب وواشاإطن، 

مثل الرياض وأنقرة؟
عالوًة عىل ذلاك إإعالل حازب الله الرتيُّث 
حتى الوصول لإتائاج تحقيل أويل يف الحاعثة 
التاي أوعت بحيااة بادر الديان، يادل بخالِف 
ضبط اآللية والتقيص لحااعث جلل مثل لذا، 
أل املتهماَ الطبيني واملستفيد األكرب لو الندو 
انرسائيايل، إال أنه قد ال يكاول املإفذ املبارش 
كماا يف عملياة اغتياال جهاع مغإية وسامري 
القإطاار، والتاي اعتمد إيها عاىل الجماعات 
اة يف جبهة  اصَّ انرلابياة املتناوناة مناه وخاَ
الجاوالل، يف جماع املنلوماات حولهم ورصد 
تحركاتهام ومان ثم القيا6 برضباات جوية، 
ولو ماا قد ينإاي أل لإاك تبااعل أعوار عىل 
مساتوى إقليماي بل النادو وعواصم عربية 
وإقليمياة مشاتبكة يف األزماة الساورية قد 
يكاول إياه املخطاط إرسائيايل واملإفاذ أحد 
الجهاات أو الجماعاات املسالحة يف الداخال 
السوري، إبخالف الغطاء انعالمي والدعائي 
املساتمر مإاذ إرتة والاذي يمإاح “رشعية” 
نرسائيل يف جرائمهاا واغتيالها لكواعر حزب 
اللاه بحجاة تدخلاه يف ساوريا، إاإل لإااك 
انفتاحاً وتقارباً وتإسيقاً سياسياً وأمإياً بل 
عول عربية وعىل رأساها السنوعية وإرسائيل 

يف السإوات األخرية.
وما ينزز لذا الطرح تنليل مستشار األمن 
القومي انرسائييل السابل، ينقوب عميدرور، 
أل اغتيال بادر الدين “أمر جيد نرسائيل التي 
ليسات مسائولة عائماً عان االغتيااالت التي 
تساتهدف أعدائها” كإشاارة الإتٍة الحتمالية 
مشااركة أطراف أخارى يف اساتهداف حزب 
الله، ساواء سياساياً وإعالميااً – ولو األمر 
الاذي تبإتاه السانوعية عربيااً- ولللات له 
إرسائيال عساكرياً وأمإياً، إضاإاًة إىل ذلك أل 
ترصياح عميادرور ال يخرج عان التوصيات 
التاي خرج بها اجتماعه قبال أيا6 مع رئيس 
االساتخبارات السنوعية األسبل، األمري تركي 
الفيصال، والتي خلصات إىل “تطوير وعالنية 
التنااول بال الرياض وتال أبيب عاىل كاإة 
األصنادة، خصوصاً إيما يتنلل بالخطر الذي 

يهدع أمن الطرإل”، حسب تنبري الطرإل. 

الصحافة بني إنكار أمريكي ونشوٍة 
إسرائيلية

ويف الوقات ذاته لم يرتك الكيال الصهيوني 
كناعتاه نبأ استشاهاع بدر الديان، يمر مرور 
، حياث قالات  الكارا6 عول شاماتٍة وتاَشافٍّ
اغتياال  إل  النربياة:  »منارياف«  صحيفاة 
مصطفى بدر الدين بالقرب من مطار عمشل، 
الليلة املاضية، يشاكل رضبة قاساية بشكل 
خاص لقياعة حزب الله النساكرية، مضيفًة 
أل بادر الديان كال مان األوائال واملؤسسال 
للجإااح النساكري لحزب الله، ولاو بمثابة 
وزير أمن الحزب. مشاريًة إىل أنهم يف إرسائيل 
بالطبع ال يتأسفول عىل موت بدر الدين، الذي 
كال مشاارًكا بالتخطياط لنارشات الخطط 

وتإفيذ لجمات ضد تل أبيب.
من جهته قال املتحدث باسم البيت األبيض 
»جوش إيرنسات« للصحاإيل: »لقد اطرّلنُت 
عاىل تقارير تتحدث عن أل بدر الدين ُقتل لذا 
األُْسبُْوع يف ساوريا، والحظإا أل االستنداعات 
جارية لتشيينه.. لكإإي ال أستطيع، عىل نحو 
، تأكيد تلك التقارير بشأل موته.. ما  مساتقلرّ
أساتطيع تأكياده لو أناه لم تكن لإااك أية 
طائارات أمريكياة أو طائارات تابناة لقوات 
التحالاف يف املإطقاة التي قيل إنه اساتهدف 

إيها«.
اً عاىل أسائلة الصحاإيل عن تداعيات  ورعرّ
استهداف بدر الدين، وعن املنلومات املتواإرة 
عان الرضباة، علرّال املتحادث باسام »قوات 
التحالف ضد عاعش بقيااعة الواليات املتحدة 
االمريكياة« مان بغاداع، الكولونيل »ساتيڤ 
ذ  ان نفرّ وارل«، »أناه مان املبكار أل ننارف ماَ

الرضبة وما التأثري الذي سايرتكه إقدال لذا 
القائاد عىل حازب اللاه«، مؤكاداً أل الواليات 

ذ تلك الرضبة.  املتحدة ليست لي من نفرّ
وحل ساأله أحد الصحاإيال »إل لم يكن 
)بدر الدين( عاىل الئحة ألداإكم ورضباتكم، 
عىل الئحة من كال اذاً؟« أجاب وارل »ال أعرف 

عىل الئحة من كال«.
إيماا تإورّعات تغطياة انعاال6 األجإباي 
الغتيال القيااعي بدر الدين، بال الربوعة من 
املباارش،  والهجاو6  موقاف،  تساجيل  عول 
وتصفية الحساابات السياساية، والغوص يف 
مساتإقع املذلبية، لكن الغالبية أجمنت عىل 

ألمية الشخص والحدث.
صحيفاة »الغارعيال« الربيطانية أشاارت 
بوضاوح إىل إرسائيل يف مقالهاا الطويل الذي 
حمال توقياع »مارتال شاولوف« و«كريام 
شالل«، تحت عإواٍل يؤكد ألرّ بدر الدين كال 

»لدإاً إرسائيلياً رئيسياً«. 
وأما صحيفاة »اندبإدنت« الربيطانية إقد 
عإونات اإتتاحيتهاا بتأكيد حازب الله مقتل 
قائاده النساكري الكبري يف عمشال، واصفًة 
استشاهاع »ذو الفقاار« بأناه أكارب رضباة 
للتإظيم املسلرّح )حزب الله( مإذ اغتيال عماع 

مغإية، حسب تنبريلا. 

أنصار اهلل ومؤسسات دينية تعزي 
حزب اهلل واألمة اإلسالمية

ويف تباعٍل ملشاعر الحزل وتشارٍك للمصاب 
عازرّى املجلس السايايس ألنصار الله، السايد 
نارص الله وحازب اللاه واألمة انساالمية يف 
استشاهاع القياعي املجالد السايد مصطفى 
بادر الديان الاذي ناال الشاهاعة يف مياعيان 
النازة والصماوع والكراماة يف مواجهة قوى 

االستكبار والنمالة.
وقال املجلس السيايس ألنصار الله يف بيال 
عزاء صدر عإه مسااء اليو6 الجمنة 13 مايو 
2016: »إنإاا إذ ننازي أرسة الشاهيد القائاد 
املجالاد إإنإاا ننازي سايد املقاومة السايد 
حسان نرص الله وقيااعات وأعضاء وجمهور 
حزب الله يف استشاهاع لذا البطال الذي ترك 
بصماتاه يف ُكلرّ مياعيان البطولاة والرشف يف 
مواجهة املشااريع األمريكية والصهيونية يف 
املإطقة وتارك وراءه تاريخاً حاإاالً باملالحم 
التي ساتصبح نهجاً يساري عليها الثائرول يف 

ُكلرّ زمال ومكال«.
وأشار البيال إىل أل الإهج الجهاعي املقدس 
الذي انتهجاه حزب الله يف مواجهة الصهايإة 
األمرياكال ومشاارينهم يف املإطقة جنل من 
الشاهاعة جراً تنرب من خالله األمة لتحقيل 
االنتصار وجنل الشهاعة أمإية لكل حر يف لذا 

النالم.
وأكاد بياال املجلس السايايس ألنصار الله 
أل عماء الشاهيد الحاج مصطفاى بدر الدين 
ساتذكي يف األمة عزيمة وصموعاً ال يمكن أل 
تذبل ستجتث ُكلرّ قوى االستكبار ومشارينها 
يف املإطقاة.. ساائالً املوىل عز وجال أل يتغمد 
الشهيد وكل شاهداء املقاومة بواسع رحمته 

وأل يلهم ألله وذويه الصرب والسلوال.
لذا وقدمت رابطاة علماء اليمن واملجلس 
الصاويف تنازيهام لحازب اللاه يف استشاهاع 
املجالد البطل بدرالدين، مؤكدين عىل تضامن 
أبإاء الشانب اليمإي ماع املقاومة ضد الندو 
الصهيوناي وأياعيه يف ساوريا من الجماعات 

انجرامية املتوحشة.
مشيدين بمآثر الشهيد بدرالدين الذي كال 
له السبل واملباعرة يف جهاع املحتل انرسائييل، 
ومقاومة الغزو األمريكاي، ومواجهة الخطر 
يإخار يف جساد  الاذي  التكفاريي  الداعاي 
األماة من عاخلهاا ويهدع وجوعلاا ولويتها 
انساالمية والنربية ويشاوه ساماحة الدين 

انسالمي وعدله ورحمته.
ومشادعين عىل أل مواجهِة تلك الجماعات 
انجرامياة التكفريياة ينتارب جهاعاً مقدسااً 

عاعالً ومرشوعاً.
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قبائل محافظتي الجوف ومأرب يعلنون النفري العام ضد الوجود العسكري 
اأَلمريكي جنوب البالد

مسرية حاشدة بالحديدة رفضاً للتواجد اأَلمريكي 
على األراضي ال�َي�َم�نية

مسرية غاضبة يف محافظة حجة ضد املارينز 
اأَلمريكي واستمرار العدوان والحصار

قبائل همدان: الغزاة لن يعودوا 
من ال�َي�َم�ن إال محمولني يف 

الصناديق والتوابيت

  - الجوف:

واملتاول  الزالار  مديرياات  اَبْإاَااُء  أ جاَ  خاراَ
اة بمحاإظاة الجاوف، ياو6 السابت  واملطمَّ
املاايض، يف مظالرة أْعلإوا إيهاا حالةاَ الإفري 
الناا6 ملواجهة النادوال والتواجاد األاَمريكي 

ان.  جإوب الاياَاماَ
وعاَوَّت أصاواُت املتظالرين باملوت ألاَمريكا 
واملوت نرسائيل، وسط تأكيدلم عىل بذل ُكلرّ 

ما يلز6 ملواجهة كاإة التحديات. 
وأكاد املتظالارول أل الهدفاَ مان التواجد 
األاَمريكي واضٌح، ولو االْحتاَالل ونهب الثروات 
اإيل صاروا  ولتك األعراض، الإتل أل الاياَاماَ

ينول حجم الخطر الذي يحدق بهم. 
اَبْإاَاُء الجاوف يف مظالرتِهم  إىل ذلاك أْعلان أ
الغازو  قاوى  ملواجهاة  التاماة  جهوزيتاَهام 

اإي  واالْحتاَاالل، مؤكرّديان أل الشانب الاياَاماَ
اررّك عاىل كاإاة الصناد ويف مختلاف  سايتاَحاَ
املياعيان لدحار ُكلرّ الغازاة ومرتزقتهام مان 

ان. الاياَاماَ
ويف الساياق أْعلإت قبائال محاإظة مأرب 
يف اجتمااع لهاا السابت بالناصماة صإنااء 
نفريلاا النا6 واساتنداعلا لخاوض منركة 
التحرر واالستقالل ملواجهة التواجد األاَمريكي 
اان، ومواصلة الكفااح لإيل الحرية  يف الاياَاماَ

الكاملة.
وشدعت قبائل محاإظة مأرب عىل اليقظة 
واالساتنداع التا6، منلإة جهوزيتهاا النالية 
لقتال الغزاة األاَمريكيل يف أي شارب من أرض 

ان. الاياَاماَ
وأكاد بياال اللقاء رإاض القبائال لتواجد 
ان تحت أي  القاوات األاَمريكية جإاوب الاياَاماَ

عاً عاىل رضورة الوقوف صفا  ادرّ مسامى، ُمشاَ
واحادا مع أبطاال الجيش واللجال الشانبية 
يف املواجهة، كما حذر من مغبِة االساتمرار يف 

ق الإار. خرق وقف إْطاالاَ
اإي بقبائله  جديٌر بالذكر أل الشنباَ الاياَاماَ
مع جيشاه ولجاناه حارٌض يف ميادال الإزال، 

وأيديهم قابضٌة عىل الزناع، مإتظرين إشاارة 
البدء لتجريع املحتال األاَمريكي ومن منه من 

النمالء كؤوس املإية والإكال.

  - الحديدة:

اَبْإاَااُء مديرياات الزيدياة، القإااوص، الضحي،   نظرّام أ
الزلارة، اللحياة، املإارية، الصلياف واملغاالف بمحاإظة 
الحديادة، السابت، مسارية جمالريياة حاشادة، أْعلإاوا 
خاللها رإضهم القاطع لدخول القوات األاَمريكية والغازية 

إىلاَ جإوب الوطن.
االساتنداع  الحاشادة،  املسارية  يف  املشااركول  وأكاد 
ملواجهة قاوى الغزو والنادوال ومرتزقتهم.. واساتإكروا 
استمرار الندوال السانوعي األاَمريكي بخروقاته الساإرة 

ق الإار. لوقف إْطاالاَ
ورإع املشاركول باملسرية شناراٍت والإتاٍت عربت عن 
إعانتهم الستمرار الندوال، ورإضهم للتدخالت األاَمريكية، 
اان مقربة الغزاة واالْحتاَالل غري وارع يف قاموس  وأل الاياَاماَ

اإي أياً كانت صوره وأشكاله. الشنب الاياَاماَ
واعترب املشاركول يف املسرية التواجد األجإبي أليِة قوات 
اإية سيقابل بالرإض واملواجهة مهما  عىل األرايض الاياَاماَ

كانت التضحيات. 
اَبْإاَاء الوطن يف كاإة املحاإظات ساينملول  وأكادوا أل أ
عىل مواجهة لذا التدخل السااإر من خالل توحيد الكلمة 
والصافرّ ضاد ُكلرّ من يحااول املسااس بأمن واساتقرار 

الوطن.
وطالب بيال صاعر عن املسارية برعة خروج القوات 
اإية واحرتا6 النهوع واملواثيل  الغازية مان األرايض الاياَاماَ
ر6ُِّ التنادرّي عىل أرايض الدول  واملنالدات الدولياة التي تُجاَ

وسياعتها.
وععا البيال املإظمات الدولياة والحقوقية والدولية إىلاَ 
اساتإكار مثل لذه األعمال والتدخاالت وإعانتها واملطالبة 
اإية. بخروج القوات املنتدية والغازية من األرايض الاياَاماَ

  - حجة:
خرجات ياو6اَ السابت املاايض بمديرياة 
ة مسريٌة طالبيٌة وعامٌة  جَّ املفتاح محاإظة حاَ
حاشادٌة؛ رإضاً لتواجد املاريإاز األاَمريكي يف 
جإاوب الوطان وتإدياداً باساتمرار الندوال 

والحصار.
وأكد املشااركول يف املسارية عىل رضورة 
هة لاذا الصلاف السانوعي األاَمريكي  مواجاَ
بكل الوسائل والسابل املمكإة، مؤكدين عىل 

اليقظة والحذر من مكر وخداع األعداء وعد6 
الغفلة عن مؤامراتهم ومكائدلم.

كماا أْعلان الحشاُد الطالباي جهوزيتاَاه 
ه الكامال ألي اْحتاَالل مبارش ومن أي  ورإضاَ
اان مهما كانات الحجج  طارف كال للاياَاماَ

ومهما كانت املربرات.
الاَ الطاالُب الإتااٍت تإادع بالتواجاد  وحماَ
األاَمريكاي وتؤكاد عىل االساتمرارية يف خيار 
الصموع الشانبي حتى يأتي نرص الله، أال إل 

نرص الله قريب.

  - صنعاء:
نظمات قبائل واععة وبإي ُمكر6 بمديرية 
لمدال يو6 السابت وقفة قبلية ضد التواجد 
مؤكادة  اان،  الاياَاماَ جإاوب  يف  األاَمريكاي 
رضورة مواجهتهم حتى الإرص، كما جهزوا 
قاإلة غذائية ضخمة؛ ععماً للجيش واللجال 

الشنبية.
واحتوت القاإلة املقدمة من قبائل واععة 
وبإاي مكار6 بهمادال عاىل مختلاف املواع 
الغذائياة املتإوعاة؛ إساإاعاً ألبطاال الجيش 
مواقنهام،  يف  الثابتال  الشانبية  واللجاال 

املرابطل يف ساحات الرشف والنزة.

وأكادت كلماات قبائال لمادال يف وقفة 
مسالحة لهم عان الساخط الكباري للتواجد 
اان، ُمشاريين أل  األاَمريكاي جإاوب الاياَاماَ
ان إال محمولل  الغزاة لن يناوعوا من الاياَاماَ

يف الصإاعيل والتوابيت.
أنهام  الرشإااء  اَبْإاَااء لمادال  أ وأضااف 
جالازول يف منركاة الرشف والتحارر لبذل 
اإية  املال والإفس، حتى تحرير األرض الاياَاماَ
مهماا كال حجم التضحياات، منتربين لذه 
ان  املنركاة الكاربى التاي تادار ضاد الاياَاماَ
منركاة مصريية وأل عاىل الجميعاَ أل يكول 
ال ومؤثر وإيجاباي إيها، وإال  له موقاف إنرّ

إهي الخيانة والدناءة والذل واملهانة.

طالُب مدرسة الكويت 
بصنعاء ينّظمون 

فعاليًة تنديدًا بصمت 
املجتمع الدولي إزاء 

العدوان والحصار على 
بالدنا

  - صنعاء:

نظَّمت مدرساُة الكويات الثانوية 
يف مديرية الوحدة بالناصمة صإناء، 
، إناليًة طالبية حاشدة  السبتاَ اآلنفاَ
أعانات اساتمرار الندوال السانوعي 
اان وصمات  األاَمريكاي عاىل الاياَاماَ
املجتماع الدويل املخازي إزاء عرشات 

اإيل. الجرائم املرتكبة بحل الاياَاماَ
ثباات  عاىل  الطاالب  وأكاد 
النادوال مهما  اإيال بوجاه  الاياَاماَ
وشادعت  أشاكاله،  وتنادعت  طاال 
الكلماات يف الفنالياة عىل أل كساب 
املنركة النساكرية تتطلب وعياً تاماً 
بحيال ومؤامرات الندوال التي تتلول 

بل الفيإة واألخرى.
ولفتات قيااعات تربوياة ومحلية 
يف مديرية الوحدة حارضت الفنالية 
اإيال ولام يمادول يد  إىل أل الاياَاماَ
الساال6 إإل بإدقيتهم حارضة لتصد 
كياد األعاداء، وتُفشال مؤامراتهام 
بماا يتطلاب ذلاك من وحادة الصف 
الداخيل والوقوف بصالبة مع الجيش 

واللجال الشنبية.

  - عمران:

اَبْإاَاء مديرية ذيبل  أكدت قبائُل وأعياال وأ
بمحاإظة عمرال، الجالزيةاَ الكاملةاَ ملواجهة 
قوى الندوال السانوعي األاَمريكي ووقوإهم 
إىلاَ جانب الجيش واللجال الشنبية يف مياعين 
وجبهات الرشف؛ عإاعاً عن األرض والنرض.

وأكد عضو اللجإاة الثورية رئيس طالئع 
اان الثورياة املهإادس صاعق  شاباب الاياَاماَ
اَبْإاَاء  اع لقبائال وأ أبو شاوارب يف اللقاء املوسَّ
املديرية، السابت، رضورة توحياد الصفوف 
ومرتزقتاه  النادوال  ملواجهاة  واالساتنداع 
ومقارعاة االْحتاَاالل أيإماا ُوجاد عاىل أرض 
اان والتصادي للمحااوالت األاَمريكية  الاياَاماَ

لإرش قوات وآليات عسكرية يف جإوب الوطن 
تحت أي مربر.

اَبْإاَااء املديرياة برضورة  وألااب بكاإاِة أ
مواصلاة التنبئاة املجتمنية لرإاد الجبهات 
ومواجهاة ماا تخطاط لاه قاوى النادوال 

ومرتزقته.
وألقيات كلماٌت ملدير مديرية ذيبل ساند 
بهتال وأمل عا6 محيل املديرية محمد لاعي 
الاربايش وعادع مان مشاايِخ قبائال مرلبة 
وسافيال وبإي جرب، أكادت رضورة الوقوف 
صفاً واحداً أما6 لمجية وغطرساة الندوال 
ومواصلة التحشايد املجتمني لرإد الجبهات 
باملقاتلل إىلاَ جانب الجيش واللجال الشنبية 
ملواجهاة قاوى الغازو األاَمريكاي ومرتزقاة 

الرياض يف الداخل. 

واعتربوا التدخالت األاَمريكية ومحاوالتها 
تتويجاا  تأتاي  اان  الاياَاماَ جإاوب  التمادع 
ان. للمؤامرات املتتالية التي تحاك ضد للاياَاماَ

وطالاب بيال صااعر عن اللقااء بإيقاف 
الندوال ورإاض محاولته إعخال الرصاع بل 
عاً عىل رضورة توحيد  درّ اَبْإاَاء البلد الواحد.. ُمشاَ أ
الجهاوع لتنزياز الجبهاات والتصادي لقوى 

الغزو والندوال ومرتزقتهم.
اَبْإاَااء املديرياة يف  وجادع البياال وقاوف أ
مواجهة الندوال والغزاة.. عاعياً أحرار النالم 
م املتحدة إىلاَ إيقاف الندوال  ويف مقدمتهم األُماَ
اإاي  الاياَاماَ الشانب  عان  الحصاار  ورإاع 
مساتقلة  عولياة  تحقيال  لجإاة  وتشاكيل 
ومحايادة للتحقيال يف جرائام الحارب التي 

ارتكبها تحالف الندوال.

وقفة احتجاجية ليمنيني يف أملانيا احتجاجاً 
على التواجد اأَلمريكي يف البالد

  - متابعات:

اان بأملانياا، السابت  أقاا6 أحاراُر الاياَاماَ
املاايض، وقفاًة احتجاجياًة أماا6 القإصلية 
للتإدياد  لامباورج؛  بمديإاة  األمريكياة 
واالحتجاج ورإض تواجاد القوات األاَمريكية 

اإية. عىل األرايض الاياَاماَ
وتخلال الفنالية التاي اإتُتحت بالإشايد 
الوطإي، النديُد من الكلمات بمختلف اللغات 
إىلاَ رإضهاا وتإديدلاا بهاذا  التاي أشاارت 
االْحتاَالل األاَمريكي مان خالل تواُجد قواٍت له 

اإية تحت ذرينة محاربة القاعدة. عىل بنض األرايض الاياَاماَ
إىل ذلك تم تساليُم القإصل التابع للحكومة األاَمريكية رساالًة نصيًة شديدةاَ االحتجاج 

ان.  واملطالبة بُرعة خروج القوات األاَمريكية الغازية من أرض الاياَاماَ
اان للتصدي لهذا التدخال األاَمريكي  اَبْإاَااء الاياَاماَ وععاا البياال الختاماي للوقفة ُكلرّ أ

الساإر.

قبائل وأَْبَناء ذيبني بمحافظة عمران: جاهزون ملواجهة العدوان 
ودعم الجيش واللجان الشعبية
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  - زكريا الشرعبي:

اإي، عرص  اَبْإاَاء الشانب الاياَاماَ خرج اآلالُف من أ
الجمناة املاضياة، يف مسارية جمالريية حاشادة 
يف شاارع الساتل بصإناء؛  تإديداً وغضباً للوجوع 

النسكري األاَمريكي يف جإوب البالع.
املتظالارول الذيان تواإدوا إىلاَ شاارع الساتل 
الشامايل يف الناصمة صإناء مان مختلف الجهات 
اإيل  رعرّعوا لتاإاٍت كثريًة أكادت عىل واَحدة الاياَاماَ
اان  وتماساكهم يف منركتهام؛ عإاعااً عان الاياَاماَ
وساالمة  وحريتاه  وأمإاه  وكرامتاه  واساتقالله 
أراضيه، ورإضاً للغزاة عىل أرض البلد يف أي مكال.

الكلماات  مان  الندياُد  املظالارة  يف  وألقيات   
والفقرات الشانرية واننشااعية املؤكرّدة عىل رإض 
اإي لكل املحتلل والغزاة واستمراره  الشنب الاياَاماَ

يف مواجهتهم.
الجإوبياة  الوطإياة  الجبهاة  رئياس  وألقاى 
ملإالضة الغزو واالْحتاَالل و”الإاطل الرسمي باسم 
الحراك الجإوبي” أحماد القإع، كلمًة أكد إيها عىل 
اإي عاماً بناد عا6 ووقوإه  صموع الشانب الاياَاماَ
ى  ضد الندوال واملستنمر األاَمريكي الذي كال يتخفرّ

خلف الإظامل السنوعي وانماراتي.
نَّاُس جزءاً مان األرايض  وقاال القإاع »اليو6 يُداَ
اإياة مان قبل االْحتاَاالل األاَمريكاي«.. عاعياً  الاياَاماَ
ان عامة  ااة والاياَاماَ اصَّ اَبْإاَااء الوطن يف الجإوب خاَ أ
إىلاَ مواجهاة الغازو واالْحتاَاالل والإضاال مان أجل 

املستقبل الجديد.
وبنإوال »لن تارى الدنيا عىل أريض وصياً« قد6 
اإي لالْحتاَالل  أوبريت عربرّ عن رإض الشانب الاياَاماَ
ان مقربة الغازاة، كما ألقيت  األاَمريكاي وأل الاياَاماَ

قصيدة للشاعر مصطفى املحضار.
شاناراُت املظالرة كانت حماسياً بشكل كبري، 
ورإاع املتظالارول بإاعقهام عاليااً ورعَّعوا بأعىل 

أصواتهم »الله أكرب، املوت ألاَمريكا، املوت نرسائيل، 
اللنإة عىل اليهوع، الإرص لإلسال6«، كما رععوا كذلك 

عبارة »ليهات مإا الذلة، ليهات مإا الذلة«.
كماا تضمإت املظالارة عرضاً عساكرياً رمزياً 
ألبطاال الجيش واللجال الشانبية ولام يواجهول 
الغازاة  لهاؤالء  الحتمياة  والإهاياة  األاَمرياكال 
اإي، يف  األاَمريكيال عىل أيدي أبطال الجياش الاياَاماَ
اإيل يف  صورة عربت عن الحاس الكبري لدى الاياَاماَ

مقارعة الغزاة واملستكربين.
الكباري  اساتنداعلم  عان  املتظالارول  وعارب 
للتضحياة باألماوال واألنفس إاداًء للوطن ولطرع 
الغازاة واملحتلل، مؤكدين أل املرتزقة إقط لم من 

يتحالف مع لؤالء الغزاة ويقبلول بهم.
اَبْإاَااء  أ ترحيال  اة  بسياساَ املتظالارول  ونادع 
املحاإظات الشامالية من مديإة عدل، مشريين إىلاَ 
أنها بداية تكريس لالنفصال، وأسالوب من أساليب 
اَبْإاَاء  الغازاة تهادف إىلاَ إحداث رصاع مإاطقي بال أ

اإي.  الشنب الاياَاماَ
إىل ذلاك صدر عن الجمالري املحتشادة بيال أكد 
اإاي للدإااع عان الوطن  اساتنداع الشانب الاياَاماَ
وجهوزيتاه ملواجهاة االْحتاَالل والغازو وعإارص ما 
ااررّك لتإفياذ عملياتها  ى بانرلااب التي تتاَحاَ يسامرّ
اإيل يف  انجرامياة بحال املدنيال والجإاوع الاياَاماَ
اَْو يف الشامال؛ باعتبارلا أعاة رخيصة بيد  الجإاوب أ

اَمريكي. قوى الهيمإة واالْحتاَالل الصهيو أ
وأْعلان املتظالارول التفوياض املطلال لقائاد 
الثورة السايد عبدامللاك بدرالدين الحوثاي واعتبار 
خطاباتاه بمثاباة الخطاوط الناماة وتوجيهاتاه 
اررّك رسامي  بمثاباة األوامر واجبة االتباع يف أي تاَحاَ

اَْو شنبي. أ
وقاال البياال »إل الخطاوة التي أقدمات عليها 
انعارة األاَمريكياة مؤخراً بإعخال قواتها إىلاَ األرايض 
اإياة بقدر ماا تؤكد وقوإها خلاف الندوال  الاياَاماَ
ان مإذ البداياة بقدر ما تفضح  الظالم عاىل الاياَاماَ

أعواتها ومرتزقتها وتكشف عجزلم عن تحقيل أي 
إنجاز عىل األرض«.

ُمشارياً إىلاَ أل عخاولاَ قوات الغازو األاَمريكية إىلاَ 
اان جااءت يف حقيقاة األمار لروبااً لألما6  الاياَاماَ
للتغطية عىل إشالها لي كراٍع للندوال أما6 صموع 
اإي من جهة ومن جهة أخرى  وثبات الشنب الاياَاماَ
ترويجااً ععائيااً للتضليل عاىل الإاخاب األاَمريكي، 
موضحااً يف الساياق ذاتاه أل الحقيقاة التي باتت 
ترتساخ لدى شانوب النالم أل ما يسمى بانرلاب 
اَمريكياة، الغرض مإه تحقيل مصالح  لو صإاعة أ
وألاداف الصهيونياة الناملياة عىل حسااب عاإني 
الرضائاب األاَمريكيال وذلاك بفارض الهيمإة عىل 
النالم بشاكل أكرب من ذي قبل، ملاا يمثله خطُر ما 
ى با«انرلااب« من تهديد مباارش عىل حياة  يسامرّ
األإاراع والشانوب واساتقرار الحكوماات والدول 
التي تتشاكل من تكتالت سياسية وأسواق وثروات 

اقتصاعية. 
واعترب البيال أل عجزاَ املجتمع الدويل برمته عن 
ر يف وساائل  ى انرلاب كما يُصورّ مواجهة ما يسامرّ
اَمريكي من ناحية، وإرصار انعارة  6 الصهيوأ انْعاالاَ
األاَمريكياة عىل قيااعة أي تحالاف عويل للحرب عىل 
ما يسامى »انرلاب« من ناحية أخرى، ال ينإي أل 
لذه انعارة تساتفيد من لذا الوضاع ولذا انجرا6 
والتوحش إحساب؛ بل وأنها املإشائ لاه واملتحكم 
باكل عملياتاه أيضااً، ويشاهد بذلك ماا يحصل يف 
ان وسوريا والنراق وغريلا، إضاإة إىلاَ حجم  الاياَاماَ
ما تجإيه من مكاسب سياساية واقتصاعية كبرية 

بشكل مبارش وغري مبارش.
 إىلاَ ذلاك اساتإكر البياال الصمات الادويل تجاه 
اإية  عخاول القاوات األاَمريكياة إىلاَ األرايض الاياَاماَ
ق  اااق وقف إْطاالاَ وخروقات تحالاف الندوال الترّفاَ
الإاار، والنراقيال التي يصطإنهاا ماراراً وتكراراً؛ 
بغارض إإشاال املفاوضاات الجارية حتاى اآلل يف 
عولاة الكويت، عاعيااً أحرار النالام إىلاَ الوقوف مع 

اإي وععمه بكل األشكال  مظلومية الشانب الاياَاماَ
املمكإاة يف سابيل وقاف النادوال ورإاع الحصار 

الجائر.
اإي يف املباعرة إىلاَ الدإاع  وكناعته الشنب الاياَاماَ
عان الوطن والذوع عن حياضه أكاد بيال املظالرة 
أل احتشااع الجمالري عرص الجمناة املاضية أتى 
كتنباري مإهم عن االساتجابة النملياة لتوجيهات 
قائاد الثاورة وععاوة النلمااء بوجوب خاروج ُكلرّ 
قاعر عىل حمل الساالح للجهاع املقادرّس عإاعاً عن 
اان يف مواجهة الندوال وتطهريلا من عنس  الاياَاماَ
الغزو األاَمريكي، ورسعة التوجه إىلاَ مراكز التدريب 

ومنساكرات االساتقبال التابنة للجياش واللجال 
الشنبية

وععاا البيال إىلاَ رضورة تكثياف الإقاط األمإية 
والدورياات الراجلاة ومراقبة النإارص املشابولة 
وإباالغ غارف النملياات املختصة بأياة منلومات 
لاماة.. الإتال إىلاَ ألمياة التنااول ماع الجهات 
الرسامية لضمال حالة األمن واالساتقرار ووصول 
الخدماات الناماة إىلاَ جمياع املواطإال وإحيااء 
قيم األخاوة والتساامح والتكاإال االجتماعي بل 
اإيل وتفويت الفرص عىل الغزاة وعمالئهم  الاياَاماَ

يف انخالل باألمن والسكيإة.

املتظاهرون اأعـلنوا تفوي�س ال�صيد القائد عبدامللك احلوثي يف اأي حترك ر�صمي اأو �صعبي
اليمنيون لألمريكيني يف مسرية غاضبة يف شارع الستني بصنعاء:

لن نسمح ببقائكم يف أرضنا
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الوالُء والعداء.. أثُره وخطورُته

األرُض املقّدسة املغالطة الثانية

محمد فايع 
اإيُّ بشاكل عا6 وإخوتُإاا يف املحاإظات  الشانُب الاياَاماَ
ْمِني  الجإوبية بشاكل خااص حيإما يظهرول عداءاَلام الجاَ
الجمالريي حيإما يرصخول يف وجه األاَمريكال سايوصلول 
لألاَمرياكال رساالًة مفاُعلاا أل لذه املاليل ولذه الحشاوع 
التي تحمل الساالح تناعيكم، بل تنلن املوتاَ لكم، ولذا بحد 
ذاته ينترب أمراً ليس عاعياً بالإسبة لألاَمريكال، إهم يريدول 
أل يحتلونا بصمتإا وساكوتإا، أما أل يواجهوا الشانب إتلك 
قضية مخيفة، ولهذا رأيإالم كيف غاعروا البلد؛ ألل الشنب 
ان كله بند  املسالح رصخ يف وجولم، لقد خرجوا من الاياَاماَ
انتصار ثورة 21 سبتمرب عىل أوليائهم وقواعدلم التكفريية. 
واليو6 عااعوا إىلاَ الجإاوب منتمدين عىل أيااعي الخيانة 
ومساتغلل وضناً شانبياً مشاتتاً غري موحد وغري ساخط 
عليهم إهام بتلك الضمانات عاعوا.. لكان صدقوني. حيإما 
اَبْإاَااء الجإوب يف إطار التحشايد  يكاول لإااك عمٌل يحارك أ
الجمالريي الصاارخ يف وجه الوجوع األاَمريكي إساتجدول 
اَمرياكا تحمل أمتنتها وِكالبها من جديد وساتغاعر الجإوب  أ
اَمريكا تخاف ساخط الشانوب أكثر من أي  بأرسع وقت، إأ

سالح والواقع يشهد.

خطورة الوالء والعداء 
الخطاورة يف قضياة الاوالء واَالناداء التي ال شاك ينيها 
اليهوع، ينيها كهإة املشاريع الخطط األاَمريكية الصهيونية، 
ان يحركاول أولياءاَلام لتوجيه والء  اَمرياكا وإرسائيال ماَ وأ
مية لغري الله لغري رسله ولغري أوليائه.. إِمن  الشنوب انْسالاَ
أخطر القضايا يف حياة الإاس ]التويل لليهوع والإصارى[؛ ألنه 
يف األخاري تصبح ]الصالة والزكاة والصو6 والحج والدعاء..[ 
أحياناً ال يند لها قيمة عإد الله سابحانه وتناىل نصيل، ندعو 
اللاه، نصو6، نزكي، نحاج، ]يا الله تكول بالشاكل إقط ال 
يكاول عىل أحد إثام إذاَا تركها[ أما أل تنطاي ثوابها، تكول 

مقبولة عإد الله إال بد أل تكول مربوطة بأشياء أُْخاراَى.

لإاك حديٌث مهم ومشاهور عن رسول الله )صلوات الله 
علياه وعىل آله( أنه قال: )لاو أل عبداً صا6 نهاراَه وقا6 ليله 
لقا يف سابيل الله، وعبد اللاه بل الركن  لقاً عاَ وأنفال مالاه عاَ
واملقاا6 حتى يكاول أخر ذلاك أل يذبح بل الر كان واملقا6 
مظلومااً ملا رإع إىلاَ اللاه من عمله مثقاال ذرة، حتى يظهر 
املاواالة ألولياء اللاه واملناعاة ألعداء الله( لاذا لفظ الحديث 

اَْو منإاه. أ
لاذا الحدياُث يذكر أنه شاخٌص يصاو6ُ الإهااراَ ويقو6 
اَمواله يف سابيل الله ويتنباد يف أإضل  الليال يتنباد ويإفال أ
ماكال وأقدس مكال عإد الله ما بال الركن واملقا6 ثم يقتل 
مظلومااً.. عمله كلاه ما يرإع إىلاَ الله مإاه مثقال ذرة حتى 

يظهر املحبة ألولياء الله والنداوة ألعداء الله.
لذا حديٌث خطريٌ، القرآل يشاهد له إيما يتنلل بخطورة 
اا الَِّذيناَ  اَيُّهاَ املاواالة واملناعاة؛ ولهاذا قال الله يف القارآل: }ياَا أ
اَْوِلياَاء باَْنٍض  اَْوِلياَاء باَْنُضُهْم أ اراَى أ إُواْ الاَ تاَتَِّخذُواْ اْلياَُهوعاَ واَالإَّصاَ آماَ
ِإنَُّه ِمإُْهاْم{ )املائدة 51( أليس الله لإا  إُكْم إاَ لَُّهم مِّ ان ياَتاَواَ واَماَ
لَُّهم  ن ياَتاَواَ إُواْ(؟ قال: )واَماَ ا الَِّذيناَ آماَ اَيُّهاَ يخاطب مؤمإل؟ )ياَاا أ
ِإنَّاُه ِمإُْهاْم( يصبح حكمه  إُكاْم( مإكام أيهاا املؤمإول )إاَ مِّ

حكمهم.
املاواالة منإالا: املنية، تشانر بأنك يف لاذا الجانب تؤيد 
لاذا الجانب متجه إىلاَ لاذا الجانب، لذه لي املواالة ساواٌء 
اَْو مواالة ألعاداء اللاه، املواالة  أكانات ماواالًة ألوليااء اللاه أ
منإالاا: املنياة، املنية يف املوقاف، املنية يف الارأي، املنية يف 

التوجه، املنية يف الإظرة، لذه لي املواالة.
املواالة لي حالة نفسية واملناعاة لي حالة نفسية لكإها 
تتحاول إىلاَ مواقف، وتإنكس بشاكل مواقاف وتنترب يف حد 
ذاتها مهيئة لهذا الشاخص ولهذا الشاخص ولهذا الشخص 
وملجامياع مان الإاس، من لام عىل وترية واحادة يف املواالة 
تهيائ لذه األاَرضية، أرضية صالحة النتشاار توجه وأعمال 
اَْو مبطلة. الجهة التي لم يوالونها سواٌء أكانت جهة محقة أ

خطورتُهاا أنهاا تهايُء، تجنُل الإااس يقفاول مع لذا 
اَْو باطل؛  يصوتول لهذا يؤيدول عمل لذا، ولكذا ساواء حل أ
اال لي الإقطة األساساية  وألل الحالة الإفساية لدى اننْساَ

اَْو التحول نحو األساوأ كما  بالإسابة للتغيري نحاو األإضل، أ
ا ِبأنفسِهم{  ُواْ ماَ ريِّ تَّى يُغاَ ْو6ٍ حاَ ا ِبقاَ ُ ماَ ريِّ قال الله: }إِلَّ اللرّهاَ الاَ يُغاَ
)الرعد 11( منظم ما يتوجه التغيري يف الإفس عإدما تحاول 
أل تُكره نفسك عىل يشء، عإدما تحاول أل تحصلاَ عىل وعي، 
عاىل إهم، إنماا لو يف األخري من أجل ماذا؟ ترسام توجهك، 
التوجاه يف املوقاف توجاه الإفس، توجاه القلاب، ولذا لو 
اَْو لدى األمة  الوالء، لو املواالة، التغيري أل يحصل لديك حالة، أ
حالة من التوجه نتيجة وعي منل ساواء وعي إيجابي إيما 
اَْو سالبي وسيئ إيما يتنلل  يتنلل بإهج الحل ووجهة حل، أ

بالباطل ومإهج باطل.
ومماا يدل عىل خطورة املاواالة إنها لي يف الواقع عإد ما 
يحصل لديك وعي كثري من خالل أشاياء كثرية أل منإى ذلك 
اَْو تتجه كذا،  أل تصال إىلاَ عرجة أل تتجه كاذا، ]ذات اليمل[ أ
]ذات الشامال[ لاذا االتجااه يف صورته الناماة لو مواالة، 

أليس منإاه مواالة؟.
حتى بالإسابة لله سابحانه وتناىل عإدما تقارأ القرآل، 
تدبار آيات الله، وتحاول أل تهذب نفساك، تحااول أل تذكر 
نفساك، ماا لي الحالاة التي تحصال عإدك؟ ماا لي حالة 
التوجاه نحاو الله؟ إسامي لؤالء أوليااء الله؛ ألنهام تولوا 
اَْصباَح الله لو وجهتهم، اتجهوا نحاو الله، تولوا الله،  اللاه، أ
اَْصباَحت وجهتهم متجهاة نحو الله، يتقبلول  إبتوليهام لله أ
ما يأتي مإه، يإطلقول يف رضاه، نفوساهم والبيئة التي لم 

إيها مهيأة ملا يأتي من قبل الله.
ولكاذا يف الجاناب اآلخار، أوليااء الشايطال، ألام يقل: 
ايْطاَاِل{ )الإسااء76( أولياء الشايطال  اَْوِلياَاء الشَّ اِتلُاواْ أ قاَ }إاَ
تصبح نفسايته باتجاله، لذا االتجاه السيئ، ذات الشمال، 
يصبح موايل؛ ألل وجهته، حالته الإفساية متجهة نحو خط 

الشيطال، والشيطال.. إىلاَ آخره.
لذا يصبح مهيأً بأنه ُكلرّ ما يريد الشايطال يمي عليه، 
ُكلرّ ماا يريد الشايطال يإطلل إيه، أعماله تخد6 الشايطال 
وتخد6 ما يريد الشايطال، وكل ما يريد الشيطال أل ينممه 

يصبح لذا وأمثاله أرضية قابلة للتنميم.

حمود احمد مثنى 

 نظريُة الكاتب النراقاي إاضل الربيني 
يِف كتابه »إلساطل املتخيلاة« غريُ مإطقية 
مع حقائال الجغراإياا التأريخياة، وكذلك 
األحداث الكربى الرّتي حصلت باملإطقة خالل 
اَْكثاَر من ثالثة آالف عا6، مروراً بوالعة السيد  أ
املسايح واعتإاق روما الرشقية للمسايحية 
تام توثيقها مان قبل شانوب عادة وبندة 
لغات ميتاة وحية ما زالت إلاَااى يومإا لذا 
تشاري وتؤكد عىل أساماء ومإاطال عائرتها 
اَْو كإناال ومحيطها  الجغراإياة إلساطل أ
الجغارايف باالع الراإدين ومارص ولم يحدث 
إلساطل  يِف  تأريخاي  )انقطااع(  إاصاٌل 
اَْكثاَر كاي يتم االستشاهاع به يِف  اَْو أ بقرنال أ
ضياع الذاكارة الجماعية لشانوب املإطقة 
بمنإى توقف الحركاة واألحداث يِف املإطقة 

اَْكثاَر من جيل. خالل إرتة زمإية تتجاوز أ

 والجميع ينلم أل إلسطل نقطة التقاء 
اام ولي أحد ألم  القارات الثالث وكذلك األُماَ

مإاطال مارور الشانوب 
إاألحاداُث  التأرياخ  عارب 
مساتمرة إيها لم تإقطع، 
إمن يسيطر عىل إلسطل 

يسيطر عىل النالم.
املإطال  مان  ولياس   
اَْو مإهاج البحث  النلماي أ
تشاابه  أل  التأريخاي 
املإاطل  لبناض  األساماء 
وإلساطل  اان  الاياَاماَ يِف 
تكول عليالً عىل حقيقة أل 
ان  أرض امليناع لي الاياَاماَ
وليست أورشاليم الربيني 
عياد  أحماد  واملارصي 

وكذلاك الكاتب اللبإاني كماال صليبيا الذي 
اماً يِف  سابقهما بحوايل خمساة وعرشين عاَ
اان لي األصل ذكار نفس ما  كتاباة الاياَاماَ
ذكاره الربيني ولكإة لم يجاد رعوع االإنال 

لاذه وكماا ذكار بناض الُكتااب أل لدف 
كمال صليبياا لو تفإيد وتحقاري اععاءات 
الصهيونياة الناملية الرّتي 
التأرياخ  اساتحرضت 
إلساطل  الغتصااب 
وتمريار املرشوع االحاليل 
لادف  اعري  وال  لليهاوع 
مان  الربيناي  إاضال 
الرّتاي  االععااءات  لاذه 
اعتقاد انهاا اساتخفاف 
والوثائال  بالزماال 
الرّتي  واألثرية  التأريخياة 
ال تُقارل بتشاابة أماكن 
اان  اَْو مإاطال يِف الاياَاماَ أ
مثال )عار سالم( و)بيت 
و)قادس(  باوس( 
و)االشامور( ويتام االتاكاء عليهاا بتغاري 
والتاي  االثرياة  والحقائال  الجغراإياا  ُكلرّ 
تتجااوز اثإاى عرش الاف نقاش أل نقوش 
الحضاارات  وبرعياات  والاواح  ومساالت 

اَْو الساابقة له  املناارصة للوجاوع اليهوعي أ
كاليونانيل واالمرباطورياة الرومانية ومن 
واالشاوريل  والبابليال  الفراعإاة  قبلهام 
والبارثيال تتإاول املإطقاة الجغراإية الرّتي 
عااش وتواجد إيهاا اليهاوع واملقصوع بها 
إلساطل )األرض املقدساة لديهم( كما أل 
اَْو غريلا ُعرإت  اان أ لإااك مإاطل يِف الاياَاماَ
بأسامائها الحالياة مإاذ زمان ال يتجااوز 
املئتل عا6 وليسات موغلة يِف القد6؛ ألنه لم 
يتم االشاارة اليها يِف أي مصادر قديم ولى 
اغلب املإاطل الرّتي استشاهد عليها النراقي 
إاضال الربيناي واللبإاناي كماال صليبيا 
واَالفلساطيإي زياع ُمإى ولذه تند مغالطة 
للتأريخ وللشانوب ولفلساطل مرة أخرى 
بناد مغالطة الوطن اليهاوعي البديل. ينإي 
اإية شالوا عليإا إلساطل  باللهجاة الاياَاماَ
ان.  وذلحل تشاتولم يشالوا عليإاا الاياَاماَ
ويإحارف لادف تحرير إلساطل بالقبول 
اَْو البديال الجدياد والإنام  باألمار املقارتح أ

واملكتشفل الجدع.

 أراجوزاٌت على 
مسرح املفاوضات

 عبداهلل علي صبري 
Abdullah.sabrY@gmail.com

مياُة  تقتايض الخطَّاُة األُماَ
لِّ يف اليمن الدإعاَ بالفرقاء  للحاَ
خارطاة  عاىل  التواإال  إىل 
طريال تقوع إىل وقف الندوال 
ورإع الحصار بشكل نهائي، 
واستئإاف النملية السياسية 
قارار  وتإفياذ  التشااركية، 
عان   2216 األمان  مجلاس 
أل  بناداَ  السياساة  طريال 
عجزت قاوى تحالف الندوال 
عان  األمريكاي  السانوعي 

تحقيقه بقوة وآلة الحرب.
ُف بمنزٍل  بياداَ أل وإد الرياض إىل مفاوضاات الكويت يترصَّ
عن تطورات الحرب، وعراماتيكيا املشاهد السايايس، متولماً 
أل الوإاد الوطإاي القااع6 مان صإنااء جااء إىل الكويت كي 
يسالِّماَ رقبتاَاه للريااض وأعواتها. وألنهام أرسإاوا يف الفجور 
وخياناة الوطن، إقد ُصدموا حل وجادوا تغرياً محدوعاً يف لُغة 
وخطاب األمام املتحدة والدول الراعية للنملية السياساية، ما 
عإنهم للتنامل مع اساتحقاق الساال6 بشاكل صبياني، وعرب 
ترصيحاات سااذجة تإُاامُّ عان تهاإت كباري يف خدمة أجإدة 

الخارج عىل حساب املصلحة الوطإية النليا.
كلماا تقدمت املإاقشاات خطوة ولاو محادوعة إىل األما6، 
ساارع املرتزقة إىل املراوغة والتهارب، وإطالق ترصيحات غري 
مساؤولة تإم عن مادى الصغار واالنحطاط الاذي باتوا عليه، 

ولم يستشنرول نهاية مخزية لهم وملاَن رالن عليهم.
وكما أإشالوا مفاوضاِت موإإبيك التي سبقت الندوال عىل 
ي بمأساة اليمإيل، ويتماعول  اليمن، نرالم اآلل يجدعول التلهرّ
يف التكساب مان وراء الحارب والحصاار، يف لنباة مكشاوإة 

تستهدف نسف اآلمال يف الحل السيايس وعوعة السال6.
وألنهام أراجاوزات ال أكثار، ترالام مقبلال ومدبريان يف 
املفاوضاات باال أإال أو رؤياة يمكان التناطاي منهاا، إهم 
أنفُساهم ال يادرول إل كانت الرياض تريد الحال أ6 أنها تدإع 

بهم للمرح لتحقيِل مآرباَ أخرى.
اى الرياض عاىل املفاوضات تحات ضغط عويل لم  يُْقِباُل ُعماَ
از يف الحرب،  يألفوناه، إاملجتمع الدويل الذي اساتخدمهم كقفرّ
نْولا،  بات يساتخدمهم كمطية للسال6، ولي مساألة لم يتوقَّ
إقد رالإوا عىل الحرب ال غري، وظإوا أنهم عائدول إىل السلطة 
عىل ظهار عباباة الغازاة واملحتلل، إاإذا باملتغاريات تنصف 

بأحالمهم املريضة.
عاىل أل لذا الجاناب السايكولوجي الذي ينيُشاه مرتزقة 
ااُر جانباً من تنثُّاار املفاوضات حتى اآلل،  الرياض، إنما يفسرّ
لكإه قطناً ليس عامالً رئيساياً يف نجاحها أو إشالها، ذلك أل 
قاراراَ الحال والحرب كال وما يازال سانوعياً-أمريكياً، وكذلك 
األمر بالإسبة للحل السيايس، أما األراجوزات إما عليها سوى 

إتقال الدوِر املرحي املطلوب مإها.

كيَف مزََّق صندوق النقد الدولي األمريكي يوغزالفيا ودّمر أوغندا
 ترجمُة وإعداُد/ 

 د. حسين سرمك حسن..  
عرض/ أنس القاضي

)تم تمزيُل املجتمع اليوغوسااليف 
إياه  النصبياات  وتمويال  وتغذياة 
بناد تدمري بإيتاه االقتصاعياة، كما 
أل الهيمإاة عااعت إىل اوغإادا بناد 
انتصار الثورة عن طريل انصالحات 
رشوط  عاىل  املنتمادة  االقتصاعياة 
صإاعيال انقراض.ونفاس املؤامارة 
عاىل اليمن التي أخذت شاكلاَ تمزيل 
مذلباي مإاطقي، تجلت يف مارشوع األقاليم 
الساتة، ويف ععوات مرتزقة الندوال الذي جاء 
بناد اعالل ))الجرعاة(( التي لي أحد رشوط 

صإاعيل انقراض(.

حالُة يوغوسالفيا
لقاد ليرّأ صإادوق الإقد الادويل )ص ل ع( 
والبإاك الدويل املارح لزعزعة االساتقرار يف 

يوغوساالإيا. إبند حكم عيكتاتاوري طويل 
80ا1(  تيتاو )ماات عاا6  باروز  لجوزياف 
نشاأت أزمة كبارية لخالإته يف قيااعة البالع. 
يف عاا6 82ا1، نظرّم مساؤولول يف السياساة 
الخارجياة األمريكياة حزماة مان القروض 
ى  مان الصإدوق والبإك، تحت غطاء ما يُسامرّ
»براماج التكياف الهياكيل«، ملنالجاة أزماة 
عياول يوغوساالإيا للواليات املتحادة البالغة 
20 ملياار عوالر اقرتضهاا نظاا6 تيتو. كانت 
نتيجة لاذه القاروض، تحات رشوط برامج 
التكياف الهيكيل، لي أنهاا عاثت يف االقتصاع 
والسياساة خراباً.. لدرّعت األزمة االقتصاعية 
االساتقرار السايايس.. كماا لادرّعت بتصنيد 

التوتر الِنرقي.
سالوبوعال  أصباح  ا8ا1،  عاا6  يف 
ميلوسايفيتش رئيساا لرصبياا، الجمهورية 
األكرب واألقوى بل جمهوريات يوغوساالإيا، 
ويف عاا6 ا8ا1 أيضااً، سااإر رئياس وزراء 
بالرئياس  للقااء  أمرياكا  إىل  يوغوساالإيا 
جورج بوش األول للإقاشاحزمة مسااعدات 
مالياة جديادة. ويف عاا6 0اا1، بادأ تطبيل 
برناماج )ص ل ع( مع بدء توجيه مرصوإات 

يوغوساالإيا نحو عإع الديول. ونتيجة لذلك، 
تفككات الرباماج االجتماعياة، وانخفضات 
قيماة النملة، واشاتنلت األسانار، وتجمدت 
البإيوياة  انصالحاات  وأشانلت  األجاور.. 
وامليوالت االنفصالية التي تتغذى عىل النوامل 
االقتصاعية وكذلك االنقسامات النرقية، األمر 
الذي أعى إىل انفصال كرواتيا وسلوإيإا يف عا6 

1اا1.

حالة أوغندا: برامج اإلصالح الهيكلي 
لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي

يف عا6 71ا1، وصل عيدي أمل إىل السلطة 
يف أوغإدا. اعترُب عيدي أمل عيكتاتوراً وحشياً، 
اساتمر يف الحكام حتاى عاا6 ا7ا1 عإدماا 
اساتطاع الجياش التإزاناي وجبهاة التحرير 
الوطإياة املوحدة إساقاطه. يف كاناول األول 
عاع »ملتاول أوبوت« إىل السالطة مرة ثانية. 
كال االقتصااع يف أزمة عميقة والبُإى التحتية 

مترضرة بشدة من الحروب.
اتجاه أوبوت إىل املؤسساات املالية الدولية 
ملسااعدته يف إعااعة بإاء االقتصااع، ولم يجد 
غاري صإدوق الإقد الدويل. لاذا أعى إىل إعخال 

حزماة إصاالح اقتصااعي يف مإتصاف عاا6 
81ا1، كال محاور لاذا الربنامج لو خفض 
قيمة الشلن األوغإدي بدرجة كبرية من 7,80 
شالإا للادوالر الواحد إىل 78,00 شالإا للدوالر 
الواحاد !! ماع عاا6 80ا1، انحادرت قيماة 
الشالن األوغإدي بصورة لائلاة لتصبح 270 
ر الإاس  شالإا مقابال كل عوالر !!!. ازعاع تذمرّ
وتصاعادت وتائر التمزرّق االجتماعي بسابب 
ذلاك. وبند تلك انجراءات، ساقطت أوغإدا يف 
أزمة مالية خانقة، بند 18 شهراً من انكماش 
واالنقاالب  الادويل  الإقاد  برناماج صإادوق 
النساكري الالحال، سايطر جياش املقاومة 
الوطإية الذي شاارك يف الحارب األللية ا عىل 

الناصمة، وشكل حكومة وطإية. 

القروُض واملصروفاُت العسكرية
أعى »يااوري موسايفيإي« رئياس مجلس 
املقاوماة الوطإية اليمال كرئيس للبالع يف ا2 
كانول الثاناي 86ا1، وواإقات حكومته عىل 
حزمة إصالحاات جديدة من )ص ل ع( والبإك 
يت برناماج انننااش االقتصاعي  الادويل ُسامرّ
يف بداياة عاا6 87ا1 وبادأت بتطبيقاه يف أيار 

87ا1، ويف ترشيان األول 87ا1 التقى الرئيس 
موسيفيإي بالرئيس األمريكي »رونالد ريغال« 
ونائباه املجار6 »جورج باوش األول« يف البيت 

األبيض.
كال لدف برنامج اننناش االقتصاعي لو 
إحاكا6 قبضة املؤسساات املالياة الناملية عىل 
أوغإدا. قفز الدين الخارجي بل ليلة وضحالا 
إىل ثالثة أضناف وبلغ 3,7 مليار يف عا6 7اا1. 
ماع عاا6 7اا1، كال عيان أوغإادا لصإادوق 
الإقاد لو 2 مليار عوالر، مع النلم أل القروض 
ُقدرّمت للبالع من أجل مساعدة البالع عىل إعاعة 

انعمار االقتصاعي واالجتماعي.
بإرشاف البإك الدويل، األموال التي اقرُتضت 
لتإفيذ برامج اننناش االقتصاعي واالجتماعي 
تام توجيههاا لرشاء األسالحة وتمويال »قوة 
دة«)النميلاة( التي كانت  عإااع الشانب املوحرّ
روانادا  يف  النساكرية  النملياات  يف  تشاارك 
اذة  والكونغاو. أصبحات الكونغاو عولاة مإفرّ
ياة يف رشق  لنلمياات الوالياات املتحادة الررّ
ن صإدوق الإقد الادويل والبإك  ماَ أإريقياا. وضاَ
الادويل تموياالً كاإيااً للنملياات النساكرية 

األوغإدية.
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 غدًا سيحفر التأريخ 
يف جدار اليوم حقيقة الرفاق 

كتابات

املرأة 
وطاولة 

الحرية ! 
 أحالم شرف الدين 

ُكلرّ لاذا  املارأُة  ملااذا حاازت 

القرياب والبنيد  االلتماا6 مان 

والصديل والندو، إمن مإظمات 

حقاوق إلاَااى جماعاات وععاة 

تحارر والام، ولال املارأة حقاً 

، ويناني  عباٌد ينيُش قيوعاَ الارقرّ

أرس الحجااب ويحتاج إلاَاى ثمن 

بالض للتخلص من أوكاره وإىل 

ُكلرّ تلاك الهتاإاات الداعية إلاَاى 

التحلل من األخالق والتفسخ من 

الناعات والقيم!

عوراً  تمثال  املارأةاَ  أل  يبادو 

مهمااً للغاية أعركاه الندو الذي 

وضنها يف قائمة استهداإه اليو6 

للشنوب قديماً وحديثاً، إليست 

املارأة بحاجاة إلاَااى مثال لكذا 

حقوق وال تحمل عىل عاتقها أية 

اَْو التزاماات تذكر إهل  واجباات أ

لاي تواقاة لرؤية نفساها التي 

اَْو قصاصة  كرمها اللاه عىل ننل أ

ورق يدوساها الرشإااء بكربياء 

وكيف لاذا!!! والغربياات لإاك 

يرصخان مان عبوعياة الحرياة 

واسرتقاق املجول والخالعة ولل 

الحرياة ماعياات وماواع مبتذلة 

والقيام  للمنإوياات  وال منإاى 

الهاعإة.

لال تلك الإسااء األرباع التي 

نسااء  سايدات  لقاب  حاازت 

الناملال شانرل يومااً ماا بهذا 

انحساس الذي تحاول املإظمات 

انْساراَائيلية واملؤسسات النميلة 

أذلانإاا  يف  قلقاه  عواعاي  باث 

لزعزعة األرسة املسلمة املستقرة 

وإشنارنا أل ثمة أمراً ما متنلقاً 

وأخالقياات  الديان  بأعبياات 

اننساانية يمإنإا من ممارساة 

حياتإا الطبينياة إيما الحقيقة 

أل املارأة امللتزمة بفكار الثقاإة 

القرآنياة ال تشاكو أي ناوع من 

أمراض النرص اليو6 ولي تنيش 

والساكيإة  الهادوء  مان  حالاة 

والطمأنيإاة التاي تفتقار إليها 

نسااء املجتمع املتحرر بحساب 

قولهام ولو ماا أكد علياه إكر 

الشاهيد القائاد السايد حسال 

الحوثاي يف ععوتاه املارأة إلاَااى 

القارآل الكريام واالقتاداء بمان 

يمثلن أنموذجاً ساليماً يف الحياة 

أمثاال السايدة إاطماة الزلراء 

-ساال6 الله عليها- إأبندوا عإا 

تلك األباواقاَ الإاعقة إاو الله لو 

علمتام كم نحن أحاراٌر للبثتم يف 

غيظكم حانقل.

أهمية تحرير القرار السياسي اليمني
أحمد ناصر الشريف

 
وأناا أتابع ما يجاري يف الكويت من ساجاٍل 
بال القوى السياساية اليمإية، ممثلاًة يف الوإد 
الوطإي ووإد الريااض، وتدخل الخارج بيإهما؛ 
بهدف الوصول إلاَاى اتفاق يخرج الشنب اليمإي 
من أزمتاه ويوقف الندوال الظالام عليه - وإل 
كإات غري متفائال بما ساتفيض إلياه الإتائج، 
وقد سابل يل أل كتبت يف لاذه الزاوية مقاالً قبل 
انطالق حوار الكويت بنارشة أيا6 وصفته بأنه 
سايكول تجربة تضااف إلاَاى تجاربإا الفاشالة 
يف الحاوارات – وجادت نفايس مضطاراً للنوعة 
إلاَااى تأرياخ الحاوارات التي كانات تجري بل 
اليمإيل املختلفل سياساياً وعىل شؤول الحكم 
مإذ قيا6 ثورة 26 سابتمرب عاا6 62ا61 وحتى 
اليو6 إاكتشافت أل النهاوعاَ واملواثيل إذاَا لم يتم 
االلتازا6 بهاا واحرتامهاا والنمل عاىل تإفيذلا 
إإنها تتحول إلاَاى وبال عىل املجتمنات وتدخلها 
يف متالات خالإية ال نهاية لها.. ونحن يف اليمن 
مشاكلتإا األاَْكارباَ تتمثال يف أنإا نجتماع ونتفل 
ولكان ال نإفذ إيإطبل عليإا قول الله سابحانه 
ا الاَ  اَْل تاَُقولُاوا ماَ ْقتًا ِعإْاداَ اللَّاِه أ وتنااىل: )كاَارُباَ ماَ
(؛ بسابب أل قرارنا لياس بأيديإا ولذه  لُولاَ تاَْفناَ
اَْو  الحالة التي ننيشها اليو6 ليست جديدة عليإا أ
وليادة األمس القريب وإنما لاي حالة أصبحت 
مزمإاة ومراإقاة لترصإاتإا وملتصقاة بحياة 
اَْكثاَر من خمسة  الشنب اليمإي السياساية مإذ أ

عقوع. 
إمإاذ ذلاك اليو6 الاذي قامت إيه ثاورة 26 
سابتمرب التي لم نناد لها انعداع الجيد أنقسام 
الشانب اليمإي عىل نفساه بل مؤيد ومنارض 
وإتاح الباب عاىل مرصاعيه للتدخال الخارجي 
وأصبحات السااحة الوطإياة مكانااً مإاساباً 
لتصفية الحساابات بل قوى اقليمية وعولية ال 

يزال اليمإيول يدإنول ثمإها غالياً إلاَاى اليو6.
 وألنإاا لام نحسان قيااعة الثاورة ملصلحاة 
اراَة كفاؤة  الشانب اليمإاي ولام نوجاد لهاا إعاَ
إقاد تندعت جبهاات الرصاع التاي كال يغذرّيها 
اا6 اليمإيل ساوى  اَماَ الخاارج.. ولذلك لام يكن أ
عقاد املؤتمارات واالجتماعاات واللقااءات بل 
عقاالء اليمن مان مختلف األطاراف املتصارعة 
بهادف تحقيال مصالحاة وطإية تفايض إلاَاى 
اَْساباَاب الارصاع واالختاالف والنمل  انهااء ُكلرّ أ

عىل توحياد الصف الوطإي، بحياث يتم التفرغ 
للبإااء والتإمية.. لكن مع األساف الشاديد إلم 

اَْو لقاء  يكان يإتهي أي اجتماع أ
رغم ما يخرج باه من اتفاقات 
يتام التوقيع عليها من مختلف 
األطاراف املشااركة إياه حتى 
يتام الإكاوص عإهاا والتالعب 
يف التإفيذ إتنوع املشااكل أشد 
تنقيادا مماا كانت علياه قبل 

االتفاق.
حادث  ماا  مثاال  وخاري   
واركويات  عمارال  ملؤتمارات 
يف الساوعال وحارض وباريوت 
وطرابلاس  وجادة  والقالارة 
والناصماة  والكويات  الغارب 

األرعنياة عمال وغريلاا من األماكان األُْخاراَى، 
ي الحركاة الوطإية اليمإية  ولاو ما عإع بزعيماَ
يف الساتيإيات من القارل املايض القايض محمد 
محموع الزبريي واألساتاذ أحماد محمد ننمال 
رحمهماا اللاه إلاَااى االنشاقاق عان الإظاا6 
الجمهاوري إتم اغتيال األول يف برط وساحبت 
الجإساية اليمإياة مان الثاني، ولاو يف بريوت 
مما جنله يإضم إلاَاى الصف امللكي وينوع إلاَاى 
صإنااء ممثالً للطرف اآلخار كنضو يف املجلس 
الجمهاوري ماع زميلاه األساتاذ أحماد محمد 
الشاامي رحماه الله عقاب تحقيال املصالحة 

الوطإية.
ااع تراوح مكانها وتسريُ  ولكذا ظلت األاَْوضاَ
يف اتجاه غري صحيح إلاَاى أل جاء الخارج ممثالً 
يف جارة الساوء السانوعية وإرض عليإا رؤيته 
غاري الوطإية يف يوليو عاا6 70ا61 ليحقل من 
خاللهاا مصالحاة بال اليمإيل أإرغات ثورة 
اإها  اَْلاداَ 26 سابتمرب من مضمونها وجمادت أ
وحل لاذا الخاارج محل األشاقاء يف مرص بند 
انساحابهم مان اليمن، ولاو األمر الاذي جنل 
السياسايل يف اليمن ال يستطينول أل يتحركوا 
ه جارة السوء  ال رشقاً وال غرباً إال بحساب توجرّ
ورضالاا لدرجة أل اليمإيال اختلط عليهم ُكلرّ 
يشء، حياث لم يند ينرإوا لل لم ينيشاول يف 
ظال نظاا6 جمهاوري أ6 يف ظل نظاا6 ملكي؟ 
وقد أشاار إلاَاى لاذه الحقيقة تفصيالً شااعر 
اليمان وأعيبها الكبري األساتاذ عبدالله الربعوني 
رحماه الله يف كتابه: )اليمن الجمهوري( مؤكداً 
اس مان الوضع يف اليمان وصل إلاَاى  أل التحسُّ

عرجاة أل أماراَ رئيس الاوزراء حيإهاا القايض 
عبدالله احمد الحجري رحمه الله بإلغاء الشنلة 
الحمراء من ترويسة صحيفة: 
اة أنها تنرب عن  )الثورة( بُحجَّ

املد الثوري. 
إذاً ماا يحادث لإاا اليو6 يف 
ظال واقنإا الرالن ليس جديداً 
عليإا كيمإيل وإنما لو امتداٌع 
لرصاعات املايض التي عشإالا 
ورضيإاا أل تظال ساائدة ولم 
نضع لها حادا وإنما كإا نرحل 
الخالإاات لتازعاع تنقيدا رغم 
محاولة الشهيد إبْراَاليم محمد 
الحمادي رحمه اللاه االنقالب 
عىل لذا الوضع املؤلم للتخلص 
مإاه لكان الذيان ال يفكارول إال يف مصالحهم 
اة عىل حسااب املصلحة الوطإياة النليا  اصَّ الخاَ
ضاقاوا ذرعاً بتوجاه الزعيم الوطإاي الحمدي 
إاغتالاوه واغتالاوا مارشوع الدولة الاذي كال 
ااع أساوأ مماا كانت عليه  يحملاه لتنوعاَ األاَْوضاَ
قبال قياا6 حركاة 13 يونياو التصحيحية عا6 
ل7ا61 إتسالم السالطة بناد ذلاك مجموعاة 
يصنب عليإا تساميتهم بالنصابات قضت عىل 
األخارض والياباس وجنلت من اليمن وشانبها 
صاحاب الحضاارة النريقة األخاري يف املإطقة 
رغم ماا يمتلكه من موارع محلية وساياعية لو 
اراَة كفؤة لضبطها لكفت اليمإيل وملا  وجدت إعاَ
احتاجوا إلاَاى مساعدة الخارج بل ولفاضت عن 

حاجتهم.
 والسابُب أل ممثايل التحالاف الثالثاي الذي 
ترباع عىل عارش السالطة يف اليمن مإاذ النا6 
واألنصاار  واألتبااع  الحاشايات  ماع  78ا61 
)كوشاوا( عاىل ُكلرّ يشء وتناملاوا ماع الوطن 
ة بهم ورثولا  اصَّ اليمإي وكأنه قطناة ارض خاَ

عن اآلباء واألجداع. 
ونتيجاًة لهاذا التوجاه غري الساليم يف حكم 
اليمن لم يورثوا مؤسساات عولاة بند االطاحة 
بهام شانبياً ليتام البإااء عليهاا وإنماا ورثوا 
االعارياة واألمإياة  الفاوىض  اليمإاي  للشانب 
وثقاإاة الفيد وحارصوا ُكلرّ الدولة يف الشاؤول 
املالياة إلم يصدق من أتى بندلام من األحزاب 
إلاَاى السالطة أل يستغلوا لذا الوضع املأساوي 
لخدماة مصالحهم الذاتية إكانوا أساوأ مإهم.. 
املساؤولة  غاري  بترصإاتهام  لياأوا  وعإدماا 

األساباب ملكول انصار الله ليقوع ثورة شانبية 
ضدلام تبإات قضاياا الشانب والوطان كانوا 
ينتقادول انهام سايتناملول منه بأسااليبهم 
القديماة حياث كال ال لم ألي مكول سايايس 
إال الوصاول إلاَااى السالطة بأياة طريقة كانت 
وليذلاب الشانب اليمإي إلاَااى الجحيم إكانت 
املفاجاأة بالإسابة لهام انهم وجادوا يف مكول 
انصاار الله املساإوع بإراَاعاَة شانبية توجها آخر 
يتمثل يف إرصاره عىل رشاكة حقيقية يف السلطة 
لكل املكونات تحت رقابة صارمة ينمل الجميع 
مان خاللها عاىل بإااء الدولة املإشاوعة – عولة 
الإظا6 والقانول – التاي طال اإتقاعلا.. ولذلك 
لم تجد منهم مإاوراتهم الهاعإة إلاَاى االلتفاف 
عىل اتفاق السالم والرشاكاة ومخرجات الحوار 
الوطإاي حيث اكتشافوا أل لإااك توجها جدياً 
للتإفياذ بنيداً عان املماطلة والتساويف وحتى 
الخاارج الاذي تناوع أل ياد س أنفه يف الشاأل 
الداخايل اليمإاي تفاجأ بهاذا املوقاف الوطإي، 
ولو ما يذكرنا بالشهيد إبْراَاليم الحمدي رحمه 
اللاه الذي ساارع إلاَاى التخلص مان تلك القوى 
املنرقلة واملنطلة لبإاء الدولة الحديثة ليفساح 
اَْلاداَاف حركة 13  اا6 نظامه لتحقيل أ اَماَ املجاال أ

يونيو التصحيحية التي قامت من أجلها.
لكان كال عيُب الشاهيد الحمادي أل ثقتاَه يف 
مان حوله كانت مطلقًة ولم يكان ينتقد أنه تم 
اخرتاُقهم للتآمر عليه وعىل مرشوعه التحديثي، 
إاغتالوا مارشوع وطن وقضوا علياه.. وننتقد 
اَنصاار اللاه قد اساتفاع مان تجربة  أل مكاولاَ أ
التآمار عاىل الزعيام الحمادي وعاىل مرشوعه 
اَْكثاَر حذراً عإد التنامل مع القوى  الوطإي إصار أ
املنطلة، وكال سايميض يف الطريل إلاَاى الإهاية 
لاوال أنهم ساارعوا بإعاالل الحارب عليه وعىل 
الشانب اليمإاي ليحادوا من طموحاات مكول 
أنصاار اللاه يف بإاء عولاة وطإية حديثاة قوية 
وعاعلاة ليشاغلوه بمواجهاة النادوال والدإاع 
عن الوطن وساياعته واساتقالله، غري مدركل 
أل الشانب اليمإاي يقُف اليو6اَ إلاَااى جانب من 
هه السيايس  يتبإى قضاياه الوطإية أياً كال توجُّ
والفكري واملذلبي بل والديإي.. ونقُصُد بالديإي 
ة الوطإية  أنه لاو قا6 يهوعي يمإي بتبإاي انراَاعاَ
إإل الشانب سايقف إلاَااى جانبه؛ ألناه لم يند 
يساتطيُع تحمال مناناة أصبحت إاوق طاقته 
طالبا من اللاه الفرج بناد أل ذاق األمررّين.. وال 

شك أل إرجاَ الله باليمإيل لقريب.

 الشيخ عبدالمنان السنبلي 
اَْو  غبٌي ُكلرّ من لم يحاول أل يستشاف املساتقبل أ

يستقرئ حتى عإاويإه النريضة.
واَغباٌي أيضااً ُكلرّ مان يظن أنه بحارضه األساوع 
اليو6 يستطيع أل يجنل املساتقبل يصإع له تأريخاً 

مرشقا واَمرشإاً.. 
أيها الدائارول يف ِرحى النادوال.. تخيلوا لو أنكم 
اَْو الربيطاناي  إقاط قلبتام يف انرشايف النثماناي أ
واَقرأتام التقاريار الكثارية التاي كال يتام رإنهاا 
واَكتابتهاا خاالل التواجاد النثماناي واَالربيطاني يف 
اليمان واَالتاي كانت تتحادث - كما ُكِتاب - مثالً عن 
املتمرع املطهر بن رشف الدين واَأتباعه املخربل واَعن 
رإاقه من الخارجل  املتمرع راجح بن غالاب لبوزة واَ
عان رشعية سالطات املحميات واَاملشايخات يومها، 
ثم تلقاول نظرًة عىل ما كتب التأرياخ اليو6 عن تلك 

الحقبة واَتلك الشخصيات!! 
لال كتب التأرياخ اليو6 عإهم أنهام كانوا مجرع 
متمرعيان واَمخربل أ6 أنه عررّإهم بأنهم كانوا رموزاً 
وطإية تحررية واَلاماٍت ال يطاولها أحد أإإوا حياتهم 

كلها يف مقاومة واَمقارعة الغزو واالحتالل؟!!
واَكذلاك لم نحن اليو6 املداإنل واَاملقاومل لقوى 
إل كإا يف نظار الدنيا  الغازو واالحتاالل واَالنادوال واَ
جمينااً الياو6 متمرعيان واَخارجال عان الرشعية 
املوالية واَاملدعومة من قبل قوات الندوال واالحتالل!!

أما أنتم أيها الداعمول واَاملؤيدول لرشعية الندوال 
واَاالحتالل الياو6، إلن يكول حالكام إال كحال أولئك 
أمثالكام من األمراء واَالساالطل واَاملإتفنال واَالذين 
كال يُإظار إليهم أنهم أصحااب الرشعية الحقيقية 
ليتم استخدامهم كغطاٍء لبقاء واَاستمرارية االحتالل 
اَْو الربيطاني، واَقس عىل ذلك يف بقية  سواًء النثماني أ

األقطار واَاألمصار يف ُكلرّ املراحل الزمإية املاضية!!

إاال تظإاول أل التأرياخ غاداً سايكتب عإكم يا 
أصحااب رشعية الرياض املسااندة واَاملربرة للندوال 
الياو6 عىل شانبكم واَوطإكم أنكم وطإياول واَأحرار 
واَغياورول عاىل وطإكام إال إذا كتاب ذلاك مان قبل 
بابك  عىل أبي رغال واَحيدر األإشال واَبان النلقمي واَ
الخرماي واَأحمد الجلبي واَغريلم ممن أعانوا الغازين 
واَاملنتدين عىل أوطانهم واَشنوبهم عرب التأريخ حتى 
واَلو تظالرتم الياو6 بمظهر املحرريان واَالحريصل 

عىل مصري واَمصلحة شنبكم!!
بأيادي أحفاعكم  واَغداً سايكتب التأرياخ عإكم واَ
واَأحفاعلم قبل غريلم أنكم أبحتم بالعكم واَشانبكم 
يهلك  يقتال واَ الياو6 لكل غااٍز واَمنتاٍد أل يقصاف واَ
ينيث يف األرض الفساع واَأنكم كلما  الحرث واَالإسال واَ
يأس النادوال اختلقتم لاه إرصاًة واَبكائيًة  تناب واَ

أُْخاراَى الستئإاف واستمرار عدوانه!!
واَغاداً سايكتب التأرياخ أيضااً أنكم أساهمتم يف 
تجويع واَحصار شانبكم بيإما كإتام أنتم واَعوائلكم 
تقبضاول ثمان ذلاك بمختلاف النماالت الصنباة 
واَتنيشاول حيااًة مرتإاًة واَباذخًة بنيداً عان مناناة 
واَحرمال من كإتم تدرّعاول أنكم تمثلونهم من عامة 

الإاس واَبسطائهم!!
واَغداً سايكتب التأريخ كذلك أنكام عإنتم باملغرر 
بهم من الشباب للقتال يف صفوف األعداء ضد أللكم 
واَشانبكم مساتغلل حاجتهم واَإقرلم واَحماساهم 
بند أل قمتم بغسل أعمغتهم بأإكاركم واَطموحاتكم 

املسمومة..
واَلان يإى أل يكتاب أنكم قد تجاوزتام بدجلكم 
واَأكاذيبكام واَخداعكام ُكلرّ خطاوط املاروءة واَالقيم 

األخالقية واَاننسانية بطريقة ميكاإيللية حقرية.
يكتب عإكام غداً واَبند  واَسايظل التأرياخ يكتب واَ
ل له  غٍد حتى تصبحول مرضب األمثال لكل من تسورّ
إل غداً لإاظرِه  نفسه بندكم أل يبيع نفسه واَوطإه، واَ

قريُب.

يا للهول أمريكا يف اليمن!! 
أحالم عبدالكافي 

ياا إلهي ما الذي يحدث؟، كيف سايصبح مصرينا؟.. ما الاذي يإتظرنا؟، أمريكا 
وصلات لليمن بل وتوغلات يف املحاإظات الجإوبية بقواتها وعتاعلا وأسااطيلها.. 
ن استوطإت يف  إنها األسلحة األمريكية وإنه الإووي وإنها البوارج األمريكية لي ماَ

اَراضيإا. سواحلإا وإنه املاريإز األاَمريكي يف أ
اَمريكي لليمن ملا حدث مؤخراً من توغلهم  ملااذا يإتاب البنضاَ الهوُل من احتالل أ
يف املحاإظاات الجإوبياة؟ وملاذا يتنامل البنض بذلول مع لاذه األحداث؟ بل ملاذا 

البنض اعترب التدخل األاَمريكي املبارش نهاية النالم؟. 
اَمريكا يف اليمن  اَمريكا متواجدة يف اليمن مإذ أمد بنيد.. ننم إل أ للذي ال ينرف.. أ
مان بند ثورة 26 سابتمرب عا6 62ا1 عإدما أطاحت بالإظاا6 امللكي بالتناول مع 
األنظمة النربية وبخونة األمس آنذاك والذي عاثوا يف اليمن الفسااع وارتكبوا أإظع 
اَمريكية وبريطانية حققت ما يراع مإها بكل  الجرائم عإدما جنلوا أنفساهم أعوات أ

انصياع وعبوعية.
اَمرياكا يف اليمن يف الحروب السات  اَمرياكا يف اليمان مإذ حارب صيف لا، بل أ  أ
التاي عمارت محاإظة صندة والتي رضبت الجيش اليمإاي ورضبت مقدراته حل 
اساتإزإته لقتال اليمإيال وقصف مإازلهام يف األحيااء والحارات واملادل والقرى 

اليمإية.
اَمرياكا يف اليمان بأعواتهاا التاي امتادت يف ُكلرّ مراإل الدولة السياساية  إنهاا أ
واالقتصاعياة والنساكرية إبال حكم الإظا6 الساابل والتي جنلت مان اليمن أحداَ 
اَمريكا  التوابع لها يف املإطقة عرباَ سفرائها الذي كال يتم تناقبهم واحداً تلو اآلخر، وأ
اَمريكا  يف اليمن مإذ عا6 وشهرين بذلك القصف ولذه الحرب الوحشية التي تشإها أ
اَمريكي مدبَّر له  بتحرياك مملكاة الرش وعاصفة الاذل والخذالل بتخطيط صهياو أ

مسبقاً يف البيت األبيض. 
إماا حدث اليو6 من عخولهم بشاكل مباارش لو عبارة عان تحصيل حاصل.. 
عإدما وجدت أعواتها وقواتها ومخططاتها عىل مدار النا6 قد اندحرت وأسالحتها 
اَمريكا إال أل تجد نفساها ملزمًة  وعباباتهاا قد ُساحقت إماا كال من رأس الارش أ
بالظهاور أماا6 النالم؛ ألل ماء وجهها قاد ُلِدراَ وليبتها قد ُلزمات يف اليمن وبأل 

املقاتل اليمإي قد جنل أسطورةاَ القوة األاَمريكية التي ال تقهر تحت قدميه.
إناه الله وإنها ثقة الشانب اليمإي والجيش اليمإاي واألرض اليمإية بقوة الله، 
ن ستسحُل الجإدي األاَمريكي، وإنه لو االستنداع وإعداع  وإنه الوعُي وانراعة لي ماَ
اَمريكا الذي وصفهم اللُه بالذلة واملسكإة  الندة لو من سايقف ألاَمريكا وأللف من أ
دلم بالخازي والهزيمة والتإكيل عىل أيدي عبااعه املؤمإل، بل لو كيد  والاذي توعَّ

الشيطال الذي وصفه الله بأنه كال ضنيفاً.
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ااِهيِْد القائِد  ُص يف إكِر الشَّ قال املتخصِّ
اْل بادر الدين الحوثاي الباحث يحيى  ُحساَ
ااِهيْداَ القائداَ  قاسام أباو عواضاة: إلَّ الشَّ
اصاَ الوضنيةاَ  لاَايْه- لخَّ -ِرْضاااواَاُل اللِه عاَ
اااُة يف حديِثِه حولاَ  لاَت إلياه األُمَّ التاي وصاَ
آياات من ساورة آل عمرال الادرس الثاني 
»الوضنياة التاي ينيش إيهاا النرب لي 
وضنية سخط، الوضنية التي ينيش إيها 
املسالمول وضنيُة ساخط من الله ملاذا؟؛ 
ألنهام أضاعاوا عيإاه الاذي إياه ذكُرلم، 
ُإهم، وإيه عزَّتُهام إال يمكُن أل  وإياه رشاَ
يتحقالاَ لهام يشٌء إال بنداَ أل يناوعوا لم، 
ومتاى ما عااعوا سايصبحول لم سااعةاَ 
ن يفكر اآلخرول  الدنيا، سايصبحول لم ماَ
باللحاق بهم، بااللتداء بهم، بالتقليد لهم، 
قهم،  اَْخاالاَ اف بثقاإتهم، بالتحايلرّ بأ بالتثقُّ
إينام الهادى الدنياا كلهاا«.. ويقاول يف 
عورس مان وحاي عاشاوراء  محاارضة 
»ولكذا يجب أل نناوع إىل الُقاْرآل الكريم، 
وأل نناوع إىل تأريخإاا، وأل يكول إحياؤنا 
لهاذه املإاسابات يف لاذه الوضنياة التاي 
ْن يساتلهُم  ااة تنيُش إيها لو كال6 ماَ األُمَّ
حاَ  اه؛ ليصحِّ حاَ إهماَ اَ والادروساَ ليصحِّ الِنرباَ
زِّزاَ من موقفه،  نظرتاَه، ليقوي إيماناه، ليُناَ
ليإطلل الجميُع انطالقاًة واحدًة، يخلنول 
من إاوق أبدانهام تلك األساباباَ التي أعت 

ْل إىل أل يقتل. بالُحساَ
وتلاك  واَاالنحراإاات،  األساباب  تلاك   
الإظارات، وذلاك الضالل.. لياس إقط من 
عاشوراء أو من قبل عاشوراء، إنها مسرية 

تسريُ يف الإاس إىل يومإا لذا«.
لقاد  أباو عواضاة:  الباحاُث  وأضااف 
اْل -ِرْضاااواَاُل اللاِه  ايُِّد ُحساَ ااررّكاَ السَّ تاَحاَ
لاَايْاه- بهذا املارشوِع الُقاْرآني التإويري  عاَ
كَّلاَ صدمًة كبريًة  الإهضوي الشاامل، ما شاَ
ملحور الارش املتمثال بأمرياكا وإرسائيل، 
ارُّكاَهم للسايطرة عىل  إقد أعركاوا بأل تاَحاَ
النالم بدأ بالسايطرة عىل الرشق األوساط 
والاذي خطرّطاوا له مإاذ عرشات الساإل 
وصإناوا لاه الذرائاعاَ املطلوباة سايجاباَُه 
بمارشوع حقيقاي، يتمثال يف أقدس كتب 
لاٍَم من أعال6  الله الُقاْرآل الكريم وبقياعة عاَ
اااة عاىل أسااس لذا  الهادى يساري باألُمَّ
الكتااب، مرشوع سايكول مناه الله ولن 
يساتطينوا مواجهتاَه مهما كانات قوتُهم 
وإمكانياتُهم، عإدما تتوإر ركائُزه الثالُث: 
ااُة.. لقد كال القلل  املإهُج والقيااعُة واألُمَّ
وكتبات  واضحااً  وانرسائيايل  األمريكاي 
صحاٌف إرسائيلية عن خطِر لذه املسارية 

عىل إرسائيل قبل الحرب األوىل وبندلا.
ْل بدر  اِهيْد القائد ُحساَ وحول تقييِم الشَّ
اااة يقول أبو عواضة:  الدين لوضنية األُمَّ
اْل كثارياً يف واقع  ايِّد ُحساَ لقاد تأمال السَّ
اُل إيما حصل  اااة وبادأ يبحاُث ويدقرّ األُمَّ
اااة، من  مان أحاداث يف تأرياخ لاذه األُمَّ
ااة؟ ومان أين رُضبت؟ وما  أيان أُتيت األُمَّ

الاذي أوصلها إىل ما وصلات إليه؟ يقول يف 
الدرس األول سورة املائدة »ألف وأربنمائة 
سإة أليسات إرتة طويلة؟ ألف وأربنمائة 
سإة واملسالمول لم يجلسوا جلسًة واحدًة 
ليإاقشاوا، ملااذا؟ ما لو الخلال؟. ما الذي 
حصال حتاى أصبحإا عىل لاذا الإحو؟ إىل 
تحات، إىل تحت، بند ُكلرّ مائة ساإة لبوط 
لباوط، وكام قد جااء من رضباات لألمة 
لذه، رضبها الصليبيول رضباٍت شاديدًة، 
رضبهاا التتار واملغاول رضبات شاديدة، 
يف  والصليبياول  قباُل،  مان  الصليبياول 
إرتات االساتنمار املتأخارة، ولكذا رضبة 
بناد رضبة حتى أصبحاوا اآلل تحت أقدا6 
اليهوع، ولم يجلساوا ليإاقشوا املسألةاَ من 
جديد، ويرجنوا إىل الُقاْرآل الكريم ليإظروا 
لل إيه حل؟ لل لو وضع حالً؟ لل عالج 
املشاكلة لذه؟ لل تحدث عن أسباب لذه 

املشكلة؟.. أبداً«.

من هنا كان منطلق املشروع
وأشاار الباحاث أباو عواضاه يف بحثه 
ايِّد  اررّك به السَّ »قرآنياة املرشوع الاذي تاَحاَ
اْل بدر الدين الحوثي -ِرْضااواَاُل اللِه  ُحساَ
اْل  ااِهيْد القائاد ُحساَ لاَايْاه-« إىل أل الشَّ عاَ
ااة ولفت  الحوثي حارص عىل تذكاري األُمَّ
نظرلام إىل ننماة الُقااْرآل الكريم، وكيف 
كانات أمة تنياش حالة مان البدائياةاَ ثم 
حصولهاا عاىل لاذه الإقلاة النظيمة من 
أل  إىل  األمياة  مرحلاة  البدائياة  مرحلاة 
تُمإاحاَ لاذا الُقااْرآل النظيم، الاذي جنله 
اللاه مهيمإااً عاىل ُكلرّ الكتاب الساماوية 
الساابقة، أل تمإاح كتابااً عظيمااً، كتاباً 
واساناً، ثقاإتاه عالياة جاداً، عالياة جداً 
ااة لاو تثقفات بثقاإته  تجنال لاذه األُمَّ
أعظم ثقاإاة، وأكثر إنجاازاً، وأعظم آثاراً 
يف الحياة، وأسامى روحاً، وأسمى وضنيًة 
وأزكى وأطهر نفوسااً من أيرّ أمم أخرى«.. 
اْل -ِرْضاااواَاُل  ايِّد ُحساَ مإولااً إىل أل السَّ
لاَايْاه- تحادث يف آياات من ساورة  اللاِه عاَ
لها بإظرة  الكهف بأل لذه املرحلةاَ من يتأمَّ

قرآنية ال يمكُن أل يحصلاَ لديه إحباٌط، وال 
يحصال لديه يأٌس، بل يمكان أل يرى لذه 
الفرتة من أإضل وأحسن الفرتات بالإسبة 
اررّكول  6، ملاَن ينرإول كياف يتاَحاَ لإلْساااالاَ
ن ال يإظرول  6 إنالً.. وماَ يف سابيل انْسااالاَ
نظرة قرآنياة يجدونها إرتة مظلمة وإرتة 
رليباة.. لاي إناالً رليبة وخطارية لكن 
اررّكول عاىل لدي الُقاْرآل، إهي  ملن ال يتاَحاَ
خطارية ورليباة إناال لإاا يف الدنياا ويف 

اآلخرة.
وقال الباحث أباو عواضة: لكذا انطلل 
ااِهيْد القائاد عاىل اسام اللاه موجهاً  الشَّ
ااُة  ومنلماً ومرشداً؛ ليقد6اَ ما تحتاُجه األُمَّ
اتُها يف الدنيا  وما إيه ِعزَّتُها وسناعتُها وناَجاَ
واآلخارة من خاالل الُقااْرآل الكريم ومما 
قاال يف )الثقاإة الُقاْرآنياة(: »نحن إذا ما 
انطلقإاا من األسااس وعإاوال ثقاإتإا أل 
نتثقافاَ بالُقااْرآل الكريم ساإجُد الُقاْرآلاَ 
الكرياماَ لو لكاذا، عإدما نتنلرّماه ونتبنه 
يزكيإا يسامو بإا، يمإحإا الله به الحكمة 
يمإحإاا القوة، يمإحإا ُكلرّ القيم، ُكلرّ القيم 
ااُة بضياعها،  التي ملا ضاعت، ضاعت األُمَّ
كما لو حاصل اآلل يف وضع املسلمل، ويف 
وضع النارب بالاذات.. ورشف عظيم جداً 
لإاا، ونتمإى أل نكولاَ بمساتوى أل نثقفاَ 
اآلخريان بالُقااْرآل الكريام، وأل نتثقافاَ 
ْضاُل اللَِّه  بثقاإاة الُقاْرآل الكريام »ذاَِٰلكاَ إاَ
ِظيِم«،  ْضِل اْلناَ اُء، واَاللَُّه ذُو اْلفاَ ن ياَشاَ يُْؤِتيِه ماَ
يؤتيه من يشااء، إلإحااوْل أل نكولاَ ممن 

يشاء الله أل يؤتوا لذا الفضل النظيم«.
ايُِّد  اررّك السَّ وأضاف أبو عواضة: لقد تاَحاَ
لاَايْاه- لتثقيِف  اْل -ِرْضاااواَاُل اللِه عاَ ُحساَ
اااة بثقاإة الُقااْرآل الكريم بنيداً عن  األُمَّ
الإطااق املذلباي الضيرّل الذي مازَّقاَ كيالاَ 
ااة وجنلها أماًة مخرتقًة مهيأًة  لاذه األُمَّ
وقابلاًة لالقتتاال والتإاُحاار ماع بنضها 
األإال  إىل  تناوعاَ  أل  إىل  وععالاا  البناض 
األرحاب واألوساع، إىل الثقاإاة الُقاْرآنياة 
الشااملة، الثقاإاة التي تبإي أماًة واحدًة 
أعدائهاا قااعرًة عاىل  هاة  قوياًة يف مواجاَ

اِهيْداَ القائداَ  الصموع والتحدي.. كما أل الشَّ
ااِة ومشاكلها من مإظور  لاَ واقعاَ األُمَّ تإاواَ
6اَ الحلولاَ من خاالل ذلك، وأكَّد  قرآني وقادَّ
أل الثقاإاةاَ الصحيحاةاَ قااعرٌة عاىل بإااء 
اٍة عظيماة وقوية ال يساتطيع أعداؤلا  أُمَّ
واقاع  نصاالح  الطريالاَ  وأل  كرلاا.. 
اااة لو إصاالُح أبإائهاا، وإصالُحهم  األُمَّ
يأتي عرباَ الثقاإاة الصحيحة البإَّاءة، التي 
تبإي املجتمع وتبإي الحياةاَ وتجنل تناطياَ 
املجتمع ماع الحيااة عموماً وماع الواقع 
بكل ما إياه حكيماً وصحيحاً وعىل قاعدة 
ا  ُوا ماَ ريِّ تَّاى يُغاَ ْو6ٍ حاَ ا ِبقاَ ُ ماَ اريِّ )إِلَّ اللَّاهاَ ال يُغاَ

اَنُفِسِهْم(. ِبأ

خطوٌط عريضُة تضمنها الُق�ْرآُن 
الكريُم

ااِهيْداَ القائداَ قاد6َّاَ من خالل  كما أل الشَّ
الُقاارْآل الكريام الخطاوطاَ النريضةاَ التي 
تضمإهاا الُقااْرآُل الكرياُم يف ُكلِّ مجاالت 
الحياة السياسية واالقتصاعية والنسكرية 
والرتبوياة والصإاعية وانعالمية، موضحاً 
اااة يجهلول  باأل الكثارياَ مان أبإااء األُمَّ
الشامولية التاي قدمهاا الُقااْرآل الكريم 
لكريام  الُقااْرآل  وأل  للحيااة  نظرتاه  يف 
لاَيْاكاَ اْلِكتاَاباَ  كماا قال اللاه عإاه »واَناَزَّْلإاَا عاَ
ٍء« وبكل ماا تنإيه الكلمة؛  ْ ِتبْياَانااً لُِّكلِّ يشاَ
ايُِّد مان خاالل طرحه عىل  لذلاك عمل السَّ
6 بشاموليته وكماله، وأل  تقديم انْساااالاَ
املسالمل يجُب أل يثقوا بهذا الُقاْرآل الذي 
لو تفصياٌل لكل يشء ولدًى ورحمٌة لهذه 
اااة يف ُكلرّ مجااالت حياتهاا، محماالً  األُمَّ
6 للإاس ناقصاً  أولئك الذين قدَّموا انْسااالاَ
ومشوَّلاً املسئوليةاَ يف الإظرة الهابطة التي 
6ِ ثقتهم  ااة وعداَ توَّلدت لدى أبإاء لذه األُمَّ
بهاذا الديِن الذي ُقد6ِّاَ مفصوالً عن شائول 
؛ بسابِب  جاَ الَّ واملاَْخراَ حياتهام أل يمثِّلاَ الحاَ
التقدياِم الإاقاِص لهاؤالء، وعمال عىل أل 
ااة باعتباره  6اَ يف نظار األُمَّ 6اَ انْساااالاَ يقدرّ

عيإاً جديراً بأل يقوا به وينتمدوا عليه.
وأشاار الباحث أباو عواضاة إىل أل من 

ااة يف املاايض والحارض  أكارب منانااة األُمَّ
لاو حالاة التمازق والتفرق التاي رُضبت 
ًة ال قيمةاَ  اااة وأضنفتها وجنلتهاا أُمَّ األُمَّ
لها يف الحياة وال تمثرُّل أيَّ رقم، وامُلشكلُة أل 
حالاة التفرق والتمزق قاد أصبحت ثقاإًة 
اة وأصبحت  عاخال املاوروث الثقاايف لألُمَّ
عيإااً يتنبرّدول اللهاَ به، ولاذا من أغرب ما 
اااة؛ ولذلاك إإل  حصال عاخال لاذه األُمَّ
ايِّد  مثالاَ لذه القضية حظيت بالتما6 السَّ
لاَايْاه- إتحدَّث  اْل -ِرْضاااواَاُل اللِه عاَ ُحساَ
مٍّ من  مية كمبادأ ُمهاَ عان الوحدة انْساااالاَ
6 وعن عالقتها بمسؤولية  مباعئ انْسااالاَ
ْل أل يإاقشاَ  يُِّد ُحساَ ااة.. ولم يإْساَ السَّ األُمَّ
اااةاَ وإررّقتها  األساباباَ التاي مزَّقات األُمَّ
وأضنفتها، مبيإاً لاذه الثقاإات املغلوطة 
وبُندلاا عن عيان الله وعان مإهجية الله 
اااِة أعظاَماَ  يف كتاباه النزياز، ثم قادر6ّ لألُمَّ
مرشوع وحادوي من خالل ماا قدمه الله 
سابحانه وتناىل يف الُقاْرآل الكريم لنباعه، 
ولو مرشوع قابال للتطبيال ويكول الله 

منه.

الرؤية املتكاملة للشهيد القائد
ْل بأل  يِّد ُحساَ وقال أبو عواضة: أكد السَّ
يف لاذه املرحلاة لم يناد رصاعاً عساكرياً 
إقط، بل أصبح رصاعاَ أمة، رصاعاَ حضارة، 
رصاعااً يف ُكلرّ مجاالت الحيااة؛ ولذلك الاَ بُدًّ 
ااة أل تتجهاَ نحو االكتفاء الذاتي؛  لهذه األُمَّ
لتنتمداَ عىل نفساها يف مجال غذائها إتهتم 
بالزراعة تهتم بالتصإياع، يف ُكلرّ املجاالت، 
تهتمُّ بالتصإيِع النسكري، تهتمُّ بالتصإيِع 
يف مختلف األشاياء التاي يحتاُجها الإاُس؛ 
لتكولاَ بُمساتوى املواجهة، تهتمُّ أل تإشئاَ 
جياالً ينرُف كاَيفاَ يإُظاُر إىل الغرِب، يرُصُخ 
بالناداء ألمرياكا بالنداء نرسائيال.. وقد 
ااِهيْد القائاد بالدرجاة األوىل إىل  عمال الشَّ
اااة إىل الُقااْرآل الكريام وقد6  ععاوِة األُمَّ
الرؤية املتكاملاِة من خالل الُقاْرآل الكريم 
ومن املنالم األساسية لهذِه الرؤية، بحسب 
ايِّد عبدامللك حفظاه الله  ماا ورع عان السَّ
حاول تنزيِز الثقاِة باللِه وإحياء الشانور 
التفرياط  خطاورةاَ  اَ  وبالَّ باملساؤولية، 
والتخااذل وإحيااء الاروح الجهاعية لدى 
ااة وحرص عىل إحياء املباعئ انيمانية  األُمَّ
وتنميام الوعاي والفهم الصحياح للدين، 
6اَ  دَّ وصحح الكثري من املفاليم املغلوطة واَقاَ

الُقاْرآل الكريم يف واقع النمل.
امِّ إنجازاِت املرشوع الُقاْرآني،  اَلاَ وحولاَ أ
مِّ  اَلاَ أشاار الباحث أباو عواضة إىل أل ِماْن أ
إنجاازاِت لذا املارشوِع الُقاْرآنايِّ تأصيل 
مية الجامنة واساتباقية  الهوية انْساااالاَ
الرؤياة ومصداقيتهاا.. وتوجياه بوصلاة 
يف  يقفاول  الذيان  اليهاوع  تجااه  الناداء 
مواجهاة الُقااْرآل الكريم، كما أشاار إليه 

ْل بدر الدين الحوثي. اِهيْد القائد ُحساَ الشَّ

ثقافية

عندم����ا يح����ن وق����ت التدخ����ل يأت����ي 
ونس����مع  نفِس����ها،  بعبارات����ه  األمريك����ي 
األمريك����ي يقوله����ا أيض����اً ه����ذه األي����ام: 
احلرب على داعش ستس����تمر س����نوات، 
كما وّضح السيد حسن بقوله: »وحينئٍذ 
س����يأتي العم����ل الطويل كم����ا قالوا هم - 

عندم����ا حتركوا ض����د أفغانس����تان -: إن 
الفترةَ ستكوُن طويلًة، ملاذا؟؛ ألن املسألة 
ليست مس����ألة أن هناك إرهابياً يُضَرب، 
ثم يعودون، س����يقولون: إذاً هذا إرهابي، 
صحي����ح. إذاً باقي جذور إره����اب، باقي 
مناب����ع إره����اب، باقي وباق����ي وهكذا، ثم 

سيصنعون إرهاباً هم - كما قلنا أكثر من 
مرة - ستسمع تفجيرات هنا وتفجيرات 
هن����اك، ثم يقولون: إذاً م����ن الضروري - 
وسيكونون متجملن ومحسنن كما يبدو 
لن����ا - أن تأت����ي التعزي����زات م����ن مختلف 
البل����دان حت����ت قي����ادة األمريكي����ن إلى 

ال�َي�َم�ن كما حصل في أفغانستان، حينئٍذ 
س����يفهم الناس - إذا ل����م نفهم من اآلن - 
أن املس����تهدف هو الشعب نفسه، الشعب 
بكله بدولته، حتى الدولة إذا ما جندوها 
ألن تعمل ض����د أبناء هذا الش����عب فإنها 
ه����ي مس����تهدفة؛ ألنهم لن يرض����وا عنها 

مهما عملت«.
وميك����ن ببس����اطة املقارن����ة اآلن ب����ن 
ف����ي  ووضع����ه  احلال����ي  ال�َي�َم�����ن  وض����ع 
بداي����ة ما س����ّمي احلملة عل����ى اإلرهاب، 
فالتفجي����راُت قد عادت لتتنقل بن املدن 

ال�َي�َم�نية، وكذلك االغتياالت.

ذرائُع أمريكا الحتالل اليمن

�ِهْيد القائد ُحَسنْي بدر الدين: �ُص يف فكر الشَّ الباحُث أبو عواضة املتخصِّ

�ِهْيد القائد تأصيُل الُهويِة  أهمُّ إنجازات مشروع الشَّ
اإلْس��اَلميِة الجامعِة واستباقيُة الرؤية ومصداقيُتها 

 قّدم الشهيد القائد الرؤيَة المتكاملَة من خالل الُقـْرآن الكريم ومن المعالم األساسية 
لهذِه الرؤية: تعزيُز الثقِة باهلِل وإحياُء الشعور بالمسؤولية، وإحياُء الروح الجهادية لدى 

ــة، وإحياُء المبادئ اإليمانية وتعميم الوعي والفهم الصحيح للدين اأُلمَّ

 من يتأمَّل هذه المرحلَة بنظرة قرآنية ال يمكُن أن يحصَل لديه إحباٌط، وال يحصل لديه يأٌس

 لن يستطيعوا مواجهة المشروع القرآني مهما كانت قوُتهم وإمكانياُتهم، عندما تتوفر 
ــُة ركائُزه الثالُث: المنهُج والقيادُة واأُلمَّ

ــة هو إصالُح أبنائها، وإصالُحهم يأتي عبَر الثقافة الصحيحة البنَّاءة  الطريَق إلصالح واقع اأُلمَّ

ــة أن تتجَه نحو االكتفاء الذاتي؛ لتعتمَد على نفسها  ال ُبدًّ لهذه اأُلمَّ
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ب����ع����د ه��������ذي احل����������رب ث����ال����ث����ٌة 
رق����م����ا وزْد  وراب���������ع���������ٌة  ق���������ل: 

ق���ي���ل ل�����ي: )واش����ن����ط����ن( اِتّ����ح����دْت
ب��������ال��������ردى، ش��������اخ احت����اده����م����ا

ق������د أراه�����������ا ف������ي ه�����ج�����وم غ����ٍد
ل����ل����ردى ال���ث���ان���ي غ�������دْت َخ����َدم����ا

ف����ه����ي أرم���������ى ب�����احل�����ت�����وف إل����ى
َح����لُ����م����ا أو  ث��������ار  ش�����ع�����ٍب  ك����������ِلّ 

م�������اأن�������ا األول��������������ى ب����دف����ت����ره����ا
ال���ق���دم���ا آخ��������ُر  )َم������نَ������ْج������وا(  ال 

اض���ط���رَم���ت م����ا  ف���ي���ه  ق���ط���ٍر  أُيّ 
اض���ط���رم���ا ن�����اره�����ا  ب�����ع�����دوى  أو 

ف�����ْه�����ي ت�����أت�����ي ال������ي������وم ق����ات����ل����ًة 
ث������م ت�����أت�����ي ض����ي����ف َم�������ن س��ل��م��ا

ت�����ث�����ب�����ت األول����������������ى إدان������ت������ه������ا 
ت���رت���ض���ي األخ���������رى ب���ه���ا ح��َك��م��ا

 ردى 
واشنطن

عبد اهلل البردوني

برنامج رجال اهلل
املقرر ألسبوعني :
من 1 - ل1 شنبال 

- محياي ومماتي.

- الثقاإة القرآنية.

إىل املثقف  واألقالم الصامتة

طاولة الحوار..  مائدة الجوار

قصيدة شعبية إىل الجيش واللجان الشعبية

منى الزيادي
ميادال الفكار والثقاإاة مان ألام مياعيان الرصاع 

املحتد6 بل الحل والباطل...
وقاد برزت املواجهاة الفكرية أكثار إأكثر يف عرصنا 
الحارض...حياث صاارت أسالحة الإفاط تإثاال عاىل 

الشنوب ..
وماا تازال بالبطش وانساتكبار تشان حروبها عىل 
الدول والبلدال....وتُغِرق النالم بزباَدلا الخاثر، وسايلها 

الجارف.
ويسانى تجار تلك األسالحة من أنظماة الندوال إىل 

تشكيل النقول واَإل الإمط الذي تريد...
وملا كال للغة أثرلا البالغ يف صياغة التفكري وتشكيل 
الثقاإة ،بذل الندو األكرب ما يف وسنه لنزل لغة املسلمل 
اد إقصائها... عن واقنهام وتهميشاها يف حياتهم بتنمُّ
وإشاعة اللهجات املمتلئة بخطاب االنصياع والرضوخ. 

لياس ذلك لاو موضوعإاا وإنما تطرقات إليه للفت 
االنتباه..لايء لاااا6 ...بل أكثااار من لا6 إليك أخي 
املثقف اليمإي..ألمس بهمساات خفيفة...وأقااول ما 
عورك يف الدإاع عن وطإك املتنرض ألبشع وأعإف عدوال 
شهده الوطن النربي...بل شهدتُه املإطقة بأسااارلا؟؟

إل ماا يتنارض له وطإإا مان عدواًل غاشام وظالم 
استإكرتُه السموات واألرض

واساتُإفرت ألجله الجبال والرمال...ولاجت لُصإنه 
البحار واألنهار وتنجبت مإه جميع الغابات واألعغال.

ملاااااذا كل لذا االجاارا6 يف حاال الشانب اليمإي 
املسكل؟

ماىض عا6 ووطإي تحت خط الإاار ليل  نهار،،مىض 
األمريكياة... للصوارياخ  لااادف  ووطإاي  عاا6 

وانرسائيلية...تنبث...وتدمار وتحطام مقدرات الوطن 
ومإجزاته .. تقتل ..وترشع.

وتقصاف األساواق واألعاراس واملادارس واملشاايف، 
وكل ماا يتنلل بخدمة حياة اننساال،، ياا تُرى أين لي 

اننسانية؟؟
جاارائام إبااعة جماعية باليمان وال أحاااد يُحرك 

ساكإا ...وكأل األمر ال ينإي
أحدا..!!

لم نسمع أي تإديد...ال من جامنة الدول النربية..وال 
من مجلس األمن الدويل

وال من املجتمع الدويل وال من مؤسسات وشخصيات 
ثقاإية ..

باملاال  الساااوء  جاارة  اشارتتهم  الجااامياع 
القذر،،مىض عااا6 والحصاار الجائر قد خإل جااميع 

اليمإيل..
إليك أخااي املثقف اليمإي الذي ال تاازال مرتععا، ولم 

تكتب بكلمة ألجل وطإك
مااذا أنات تإتظر؟ الباد أل تقاو6 بواجباك الوطإي، 
حتاااى تاربأ ذمتاك ، وتخلاو مساؤليتك أماا6 التاريخ 
..الباااد أل تكتاب وتساخر قلمك للوطان.. لكذا يقول 

املإطل حتى لو لم تجد من يتفاعل منك...
كلإا نكتب ألجال الوطن،،حتى لو انطبل عليإا البيت 

الشنري القائل :
ً لقد أسمنت لو ناعيت حيا

ولكن ال حياة ملن تإاعي
ولو ناراً نفخت بها أضاءت

ولكن أنت تإفخ يف رماِع
ال بأس عليإا...حتااى لو سادوا أذانهم...واستغشوا 

ثيابهم...وأرصوا واستكربوا
استكبارا.

توُجهاتإا...وأحزابإا... كماثقفل...بجميع  إواجبإا 
يف مثل لاااذا الندوال الرببري

ال بد أل يكاول كل توجهإا وطإيا يمإيا خالصا لينلم 
أعداؤنا أنإا أصحاب رأي واحااد.

وتوجهإاا واحاااد وثقاإاة يمإية واحادة .. وال ولن 
نخضاع أو نركاع لنميل..قاد يُغريإاا باملال..ليشارتي 
أقالمإا...لن نبيع أقالمإا بثمن بخس...ونكتب ألعدائإا...

حتى لو عرضوا عليإا كإوز األرض.
إأقالمإاا رشيفاة حرة...وساتظل كذلاك إىل األبااد، 
إااهال آل اآلوال أيهاا امُلثقاف أل تضم قلماك إىل قلمي 
،وصفحتاك إىل صفحتاي ،ونكتب ساوياً للوطان الغايل، 
الذي مهماا كتبإا...ومهما صإنإا مان منروف إال ولن 
نساتطيع رع ذرة من أإضال الوطن وقدساية استقالله 
.. وأل نتدارك أنفساإا ،وندإنها إىل حااب الوطن حباااً 
حقيقيااً ال تشاوبه شاائبة ونغاذي قلاوب أجيالإاا به 

وأقالمإا نقية من شائبة االرتهال للخارج .
أرجاااو أل تاااكول قاااد وصلاات رسالتي .

أمل الحملي
جمنات االوإياء والتقيات بالسافراء وضيوف الرش 

النمالء.. 
حيإهاا خانوا األوإيااء إأصبحات مائادة يتإاولول 
إيها طنا6 الغادر ويحلول بالنذر.. متيقإل أل األوإياء 
األقويااء  عاىل غري حذر ولام يِع أنهم قد سابل أل حذر 

وأنذر.
مهال...إطاولاة الحاوار ساتإقلب  عىل الجاوار  إال 
تساتطينول الفرار من طاولة انرصار ساتإقلب املائدة 
بالرع وطنامهم الند والحد لذه طاولة انرصار وحسام 

القرار  للوإد اليمإي  املغوار وبداية املشوار. 
 

املفاوضاات الياو6 ما لي  اال وسايلة وليسات غاية 
.. إإحان يف  الناا6 الثاناي من تصادي النادوال وتلقي 

النإفاوال تحات مربر تهدئاة الحرب .. ولكان أي حوار 
مع  النرب وساماتهم الهرب تحت قياعة الغرب املتمكن 

بتإفيذ مخططاته املستإجد بمرشوعه املمتد. 
لإا... ال يبقاى يشء عدا انرصار باملوقف الجاع أما6 
تلاك  القاوى الطاغية قوى الرش الثالثي ..بحسام الندة 

والنتاع السامي. 
اليو6 الشنب اليمإي بجميع أطياإه يني نسبة كبرية 
جادا وخاصة بمزامإة املفاوضاات أعرك الخطر املحدق، 
وباتت جراحه تلتئم  ويصند عىل سافيإة النز والحرية، 
والكرامة  وشاد الارشاع ،متوجها اىل رإاع الإزاع ونهي 

الرصاع وسد الفراغ.
شانب تزوع بالتقى  وسايإال املإى  إزاعلم الصموع 

ثباتا وارصارا وجهوزية، ملبل باستمرار. 
ننم.. انه شانب تخلد بانبااء  ولن يرىض باالنحإاء ، 
شنب أذل األعداء، وبقوميته لبى الإداء وببسالته أصبح 

رمز للفداء.

إل لاذا الشانب الصاماد  املهياب وبهدإاه املصيب 
لان يخيب،، لام  الثوار األحرار بحشادلم ومساريتهم 
وصموعلم املتواصل،، إهي  رسالة قوية ،وتم ارسالها .

 بيإما الندو  سايحبط من جديد ألل رساالته لم يتم 
إيصالهاا بإجاح بل بفشال حربهم وولان عربهم  وعىل 
عجال  أصبحاوا يف خجال وموقنهام  »الخازي والنار«  
إنهدا مإا  للشاهداء  ال نسقط كل النمالء إدماؤلم لن 

تذلب لدرا ،ولن نقبل بأي عذر. 
اختم املقال بالشكر للوإد اليمإي الذي نال النىل وعىل 
عىل الندو صنب املإال، نشكرلم لبذل جهوعلم املضإية  
وبروح الساياعة  التاي ترأساها القيااعة وبمنإوياتهم 
النالياة  أثبتوا حسان الرياعة  إأصبح  الشانب يف كإف  

الرعاية .
إالساال6 عليك أيها الشانب الصامد يو6 ولدت ويو6 

تموت ويو6 تبنث حيا أبيا شامخا.

معاذ الجنيد

ال���س���ع���ودي يطير ل��ل��ع��م��ق  ب���اس���ك���ود  ال���ل���ه  ي�����َ 
ف��ا  .. واال  ب���اس���ك���ود  ال���س���ن���ه  ب����دأن����ا  إم�����ا 

م����اغ����اب ت���وش���ك���ا ب���ي���وم امل���ه���رج���ان األخ���ي���ر
ه�����و م���ن���ت���ظ���ر ب�����س ي���ت���ج���م���ع ك������اب ال���ف���ا

ي���ا ج��ي��ش��ن��ا احل����ر ي���ا ب����أس ال���ل���ج���ان امل��غ��ي��ر
اس���ت���ف���ت���ح���وا ع������ام ب���ال���س���ت���ي وق�����ول�����وا ه��ا

ن��ف��ي��ر واع�����ل�����ن  دك  ب����رب����ك  ت����وك����ل  اع��������زم 
ع���ل���ى ال����ص����واري����خ واب�������دأ ب��ال��ك��ب��ي��ر احل���ا

وس��ي��ر إوث������ق  أب���وج���ب���ري���ل  رم������زك  دام  م����ا 
ح����ل����ي����ف����ك ال������ل������ه وال���������ق���������رآن ب�������ن امل�����ا

ف��ي��ك��م واش����وف����ه ص��غ��ي��ر ذا  ال����ك����ون  أق�������ارن 
واش���وف���ك���م ف�����وق ه�����ام ال����ك����ون ف�����وق ال��ع��ل��ى

��ن��ك ي��ا س��ك��ود أع��ظ��م سفير ش��ع��ب ال��ي��م��ن ع��يَّ
ال���ب���ا ري��������اض  ت���ن���ق���ل حت����ي����ات ص���ن���ع���ا ال 

ال��ع��م��ر ع���م���رك قصير ي���ا ط���وي���ل  ون���ب���ش���رك 

دام������ك ت��ن��اس��ي��ت ح��ج��م��ك ي����ا أم���ي���ر اخل���ا
ع���روق���ك���م إي�����ش ف���ي���ه���ا غ���ي���ر ب�����ول ال��ب��ع��ي��ر

اغ��ت��ل��ى ح���ش���ان���ا  ف�����ي  ال����ع����روب����ه  دم  ل���ك���ن 
أض��ح��وك��ة ال���ده���ر ص����رمت ي���ا غ�����زاة ال��س��ع��ي��ر

م��س��ك��ن غ����ازي ج��ه��ن��م ف���ي ل��ض��اه��ا اص��ط��ل��ى
ب����ق����وة ال����ل����ه ب���ه���ذل���ن���ا ال�����س�����اح اخل��ط��ي��ر

وك����ان����ت احل������رب ب���رع���ه م����ن ف���ن���ون ال��س��ا
ش��ع��ري لكم ي��ا جل��ان وج��ي��ش ي��ا اص���دق ضمير

!! ف���ا   .. واال  س���ك���ود  ي���ك���ون  ي���ا  وج���واب���ك���م 

القوة.. ما بني 
االستبداد ورد الظلم

رباب حسين

يقول شاعر املنلقات عمر وبن أبي ربينة :
ليت لإداً أنجزت ما تند***وشفت أنفسإا مما تجد

واستبدت مرة واحدة***إنما الناجز من ال يستبد
قاد يتبااعر للذلن للوللاة األوىل أل القوة كماا ورعت يف البيت 
الشنري لي لالستبداع إقط ،لكن الصحيح أل للقوة منإى آخر.

اليو6 بات جلياً أل القوة يف النالم تستخد6 لالستبداع وناعراً ما 
تستخد6 لرع االستبداع نفسه..

إهال ياا ترى ماا زال لإاك يف النالام  من يساتخد6 القوة لرع 
الظلم؟

ننم،،كثاريول لم من يفنلاول ذلك يف النالم، قد ننلم بهم وقد 
نجهلهم، قد يكونول بساطاء جداً وقد يكونول عظماء، قد يكول 

الظلم كبري وقد يكول صغري.
يف الإهاية لإاك قوة استخدمت لرع الظلم.

والقوة كمفهاو6 لها منإيال مااعي ويتمثل باألشاياء املاعية 
الكثرية يف الحياة. 

ومنإاوي ويتمثال يف املناناي الراساخة للنقل والاروح حتى 
صارت من نسايجه كقوة الذكاء للنقال، الحإكة، رسعة البديهة، 

إيجاع حلول صحيحة، انبداع، انبتكار، صحة التخطيط،،إلخ
وما يتنلل بقوة الروح يتمثال بالصرب، الحلم، الوإاء، الصدق، 

التحمل، النطاء إلخ..
املحظوظ لو من يمتلك يف وقت واحد لتل القوتل..

نحن لإا يف اليمن من خالل ما ملساإاه مإذ عا6 أجز6 أنإا لحد 
اآلل نمتلاك القاوة املاعية واملنإوياة والدليل لو الصماوع و عد6 

االنهيار إىل لذه اللحظة.
تماساك الوإاد الوطإاي املفااوض لحاد اآلل عليل عاىل تملك 

القوتل.
إشل الندوال يف تحقيل ما يرصح به،

إعااعة صياغة األوراق من جديد للمإطقاة برمتها، طول وقت 
الحرب، كل لذا يؤكد عىل أنإا نمتلك القوتل. 

التي تتمثل بالجيش واللجال الشانبية يف امليدال، وما يمتلكوه 
من عتاع وروح قتالياة وتدريب عايل ، والنقل والروح الذي يتمثل 

بالوإد املفاوض.
نحان لإاا يف اليمن جنلإاا للقوة منإاى آخر ولاو رع الظلم، 

إلإستبد إذاً لرع مظلوميتإا.
ألل الناجز لو من ال يستبد ولو مظلو6.
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 متابعات فلسطينية

ملاذا لم يعد اليمنيون »رافضًة ومجوسًا« برأي عادل الجبري؟!
عبُدالباري عطوان *

وزيار  الجباري  عااعل  ترصيحااُت  تساتحلُّ 
الخارجية السانوعي التمامااً خاصاً من أي محلل 
سايايس، يريد إهام توجهاات بالعه )السانوعية( 
االقليمية والدولية تجااه النديد من امللفات البارعة 
والسااخإة، عىل حد ساواء؛ ألل الرجل يمكن الإظر 
اليه كلساال حال االمري محمد بن سالمال، ويل ويل 
النهد السانوعي، والحاكم الفنيل للمملكة النربية 

السنوعية، وصاحب القرار االقوى إيها. 
إااذا كانت ترصيحاات الجبري تصياب البنض 
ة عإدما  اصَّ بامللال والكآبة لطابنهاا التكاراري، خاَ
يتنلل األمر بساوريا، وتأكيداته عىل رحيل رئيسها 
اَْو حرباً، إإل تلك التي أعىل بها  بشاار األسد، سالماً أ
إلاَااى صحيفاة »لوإيغاارو« الفرنساية، ونرشتها 
اااع يف اليمن،  وتحادث إيهاا عان تطاورات األاَْوضاَ
جااءت مختلفاة، وتتضمان الكثاري مان املواقاف 
الجديادة واملفاجئاة يف الوقت نفساه؛ ألنها تنكس 
تغيارياً جذرياً يف أولوياات بالعه يف لاذا البلد، الذي 
اَْكثاَر مإذ  تقصفاه طائرات »عاصفاة الحز6« مإاذ أ
عاا6، وتقتال وتدمار كيفما تشااء )خال لاك الجو 

إبييض واصفري(.
الجبري قاال للصحيفة الفرنساية »إل تإظيمي 
عاعاش والقاعادة لماا أول أعدائإاا يف الجزيارة 

النربياة، إهؤالء لام انرلابياول الحقيقيول، أما 
الحوثياول إهم يمإياول وجريانإا، ونحن نتفاوض 
منهام يف الكويت، وجرى تقاد6 يف املحاعثات حول 
بنض القضايا، وال تزال لإاك بنض الخالإات حول 

األُْخاراَى«. 
الحارُب ضاد تإظيمي »القاعادة« و«عاعش« يف 
اَْو  اليمن لم تكن يف قمة اولويات اململكة السانوعية أ
ذيلهاا، وكانت طائرات »عاصفاة الحز6« تمر إوق 
تجمناتهماا يف أبل واملكال وعدل مرور الكرا6، ولم 
يحدث مطلقاً أل شاإت أية غارات عليها، حتى بند 
، »القاعدة« عىل مديإة املكال، عاصمة  استيالء األْوىلاَ

محاإظة حرضموت، وأقامت »إمارة« إيها. 
لذا التغيري يف سلرّم األولويات يف الجبهة اليمإية، 

أملته عدة اعتبارات نوجزلا يف الإقاط التالية: 
أوالً: بند عخاول »عاصفة الحز6« عامها الثاني 
اَْو رشوط الذيان  عول أل تحقال أيااً مان مطالاب أ
ة عاوعة )لااعي ومنظم  اصَّ يقفاول خلفهاا، وخاَ
وزرائاه يقيماول حاليااً يف الريااض(، واستساال6 
الحوثي وصالح، واالنساحاب من صإناء، وتسليم 

األسلحة الثقيلة للحكومة الرشعية. 
ثانياً: الضغوط االمريكية املكثفة التي مورسات 
عاىل القيااعة السانوعية للبادء يف قصاف مواقاع 
التإظيمال املذكوريان برشاساة؛ ألل »الحرب عىل 
القصاوى،  أل تنطاي االولوياة  االرلااب« يجاب 

اراَة االمريكية لدعت بإيقاف التإسايل  حتاى أل انعاَ
النسكري مع القياعة النسكرية السنوعية، وتباعل 
املنلوماات وتحديد األاَْلااداَاف، يف حاال لم تإخرط 
الريااض يف مفاوضات الحل السالمي مع اليمإيل 
وتضع الحرب عىل انرلاب عىل قمة سلرّم أولوياتها. 
اراَاتي  اراَة االمريكية لطلب إماَ ثالثاً: اساتجابة انعاَ
اة للقتال إلاَاى جاناب قواتها  اصَّ بإرساال قوات خاَ
ااراَات( يف املحاإظاات الجإوبياة ضد تإظيمي  )انماَ
الدإااع  وزارة  وأرسالت  و«عاعاش«،  »القاعادة« 
اَْكثاَر مان 200 جإدي من  االمريكياة )البإتاغاول( أ

ة إلاَاى حرضموت إنالً.  اصَّ القوات الخاَ
رابنااً: تناظمات قاوة التإظيمال املذكوريان، 
وقدراتهماا النساكرية والتساليحية بفضل انهيار 
الحكوماة اليمإياة، وتجإاب الصادا6 منهماا من 
قبل قاوات وطائارات »عاصفة الحاز6«، ووصول 
منادات حربياة حديثاة مان الادول املإخرطاة يف 
لاذه »الناصفاة«، ساقطت كمياات كبارية مإها 
يف أيديهماا، مماا جنال عملياات قواتهماا يف عدل 
اَْكثاَر إاعلية، ومن بيإها اغتيال النديد  وحرضموت أ
من الشخصيات السياسية والنسكرية، ومهاجمة 

منسكرات للجيش والتحالف النربي. 
اَْو  إذا تأملإاا لاذه النوامال األربناة مإفارعة، أ
مجتمناة، يمكان إهام التحاول الكباري واملفاجئ 
وانقاالب  اليمان،  يف  السانوعية  االسارتاتيجية  يف 

سالرّم أولوياتها رأسااً عىل عقب، ولكان نجاح لذه 
»املقامارة« محفاوف باملخاطار، إشان حرب ضد 
عدوين قويل يف الوقت نفساه، وإتح جبهة جديدة 
، ربما يؤعي إلاَاى تشتيت  عول حسام الجبهة األْوىلاَ

الجهوع، وتكبد خسائر كبرية. 
اَْكثاَار املجاعلل لذه  ربماا يجاعل البناض، وما أ
األاَيَّااا6، بأل السانوعية وحلفاءلا لام يغريوا لذه 
األولوياات إال بناد االنخاراط يف مفاوضاات الحال 
السايايس مع الحوثيال وصالاح يف الكويت، ولذا 
جادل يإطوي عىل بنض الصحة وليس كلها، إماذا 
لو انهاارت لذه املفاوضاات، واحتمااالت االنهيار 
كبارية؛ ألل ُكلرّ التقد6 الذي تام تحقيقه انحرص يف 
االإاراج عن نصاف املنتقلل يف غضاول 20 يوماً، 
ولم يتم تحقيل أي تقد6 عىل صنيد امللفات األمإية 
اَْو السياساية، حساب ما أكدت لإا مصاعر مطلنة  أ

تشارك يف لذه املفاوضات وجلساتها. 
ولنال الترصيحات الذي أطلقها أحمد عساريي 
كال  )أيان  الحاز6«  »عاصفاة  باسام  املتحادث 
مختباأ طوال األاَيَّااا6 املاضية( مؤخاراً ولدع إيها 
باقتحاا6 الناصمة صإنااء، تؤكد ما ذكرنااه آنفاً 
يف  وعورانهاا  املفاوضاات،  حاول لشاشاة لاذه 
عائرة مفرغة، واساتمرارلا حتى اآلل يأتي بسابب 

التدخالت الكويتية عىل أعىل مستوى. 
تهديدات الفريل عساريي يف امللاف اليمإي، مثل 

تهديادات نظاريه الجباري يف امللاف الساوري، إقد 
اَْكثاَر من  سمنإا لذه التهديدات عن اقتحا6 صإناء أ
اَْكثاَر، مإذ بداية األزمة وحتى  10 مارات، إل لم يكن أ
اَْكثاَار من عا6 وقوات الفريل، ما  اآلل، ولاا لو يمر أ
زالت تقاتل يف مأرب وتنز، ولم تستول عليهما كلياً. 
ماا عمإاا نذكار الفريال عساريي بترصيحاته 
التي ربما يكول نسايها حول اقتحا6 صإناء، إانه 
باات لزاما عليإاا أل نذكر رإيل عرباه الجبري حول 
الحوثيال، الذيان أكاد ماراراً أل التفااوض منهم 
»خاط احمر«، وأل عليهم االستساال6 كلياً لرشوط 
»عاصفة الحز6« الخمساة، ولاي منروإة عىل أي 

حال، وال عاعي لتكرارلا. 
بمنإى آخر، لم يند الحوثيول، وحساب الجبري، 
راإضاة ومجاوس، وتحولاوا بقدرة قااعر، ويف ملح 
البارص، إلاَااى يمإيل، وجاريال، وبرش، وسابحال 

مغري األحوال. 
لال سإسامع الجبري يقاول الكال6 نفساه عن 
السوريل الذين يقاتلول يف الجانب اآلخر، ويطالب 
اَْو حربااً يف »ياو6 ماا« يف  برحيال رئيساهم سالماً أ

املستقبل املإظور؟ 
اَْو  لياس لإااك أي يشء مساتبند عاىل الجباري أ
قاعته، إالوقائع عىل األرض تغري األولويات وتحول 

األعداء إلاَاى جريال، وما عليإا إالَّ االنتظار. 

* رأي اليوم- بتصرف يسير.

يف ذكرى النكبة.. 7 آالف أسري داخل السجون »اإلْس�َرائيلية« 

قيادي بالجهاد اإلسالمي: ال حلول لالجئني 
سوى العودة إَل�ى األرض 

مستوطنون يعتدون على عائلة وسط الخليل 

قال »مركاَُز األرسى للدراساات«، السابت: إل 
نحاواَ 7 آالف أساري وأسارية من بيإهم مساإول 
ااْرىضاَ ينانول  وأطفاال أقال مان 18 عامااً وماَ
مان »االساتهتار الطباي«، يقبنول يف الساجول 

»انْساراَائييل« وينايشول واقع الإكبة وآثارلا. 
وبحساب املركاَِز، إإلَّ مليولاَ أسري إلسطيإي 
اعتقلوا مإاذ بداية االحتالل وحتاى اللحظة، وأل 
من بيإهم من اعتقل وتم إعداُمه إبال بداية الندو 

»انْساراَائييل« عىل يد النصابات الصهيونية. 
إلاَااى أل األرسى يتنرضاول  وأشاار املركاز 
لسلساة خروقاات للقوانال واملواثيال الدولياة 
ومناملتهام بشاكل غاري إنسااني، ومإنهم من 
الزياارة وعزلهم وعد6 تقديم النالج الطبي الالز6 

وغريلا من االنتهاكات. 
وذكر أل قائمة األرسى املرىض وصلت إلاَاى ما 
يقارب )1700( أساري ممن يناناول من أمراض 
مختلفة تنوع أسبابها لظروف االحتجاز الصنبة 
واملناملة السايئة وساوء التغذي عول أل يتلقول 

الرعاية الالزمة. 
وطالب املركز، املؤسساات الدولية والحقوقية 
ملقاضاة »إْسااراَائيل« عىل جرائمها املستمرة مإذ 
الإكباة 15 آيار 8لا1 وما سابل ذلاك من جرائم 
عاىل يد النصاباات الصهيونية وماا تاللا عىل يد 
الجيش »انْساراَائييل« وأجهزة األمن انْساراَائيلية 

ة يف قضية األرسى.  اصَّ وخاَ

الجهااع  »حركاة  يف  القيااعي  أكاد 
انساالمي«، الشايخ خالاد البطش، أل 
»إلسطل كاإة من نهرلا إلاَاى بحرلا 
وال  الفلساطيإي  شانبإا  ألبإااء  ملاك 
اَْو  يمكن أل تقبل القسامة عاىل عولتل أ

شنبل«. 
وقال البطش: »إل ذكرى الإكبة تؤكُِّد 
لإا أل الرصاع مع الندو انْسااراَائييل لن 
اَْو التسوية  يإتهي، ال باالعرتاف املتباعل أ
اَْو املفاوضات، لكن الرصاع  السياساية أ
سايإتهي بالسايف واملقاوماة وصاوالً 
إلاَااى تحريار مرى الإباي محمد صل 

الله عليه وسلم«. 
للقيااعي  كلماة  ذلاك خاالل  جااء 
البطش يف مهرجال »انتفاضة القدس.. 
طريال الناوعة«، الاذي نظمتاه حركة 
الجهااع انساالمي يف مديإة عيار البلح 
وساط قطااع غازة، الياو6 الخمياس، 
بمشاركة واسنة من أبإاء شنبإا وقاعة 

النمل الوطإي وانسالمي.
وقال القياعي البطش: »إل االحتالل 
انْسااراَائييل اساتغل اختاالل موازيان 
القاوة يف الفرتة الساابقة واحتل أرضإا 
ولجار آباءناا مان الدياار«. واكاد أل 
النوعة إلاَاى األرض لن تتم إال باملقاومة، 
ورصاعإاا مع الندو مساتمر لن يإتهي 
إال لصالحإا. وبل أل »ملنة سكل مهإد 
الحلباي وشاباب إلساطل يف الضفاة 
وأرايض  املحتلتال  والقادس  الغربياة 
الا8ل جدعت األمل، وأكدت أل شنبإا لن 
يتخىل عن أرضه ومقدسااته انسالمية 

واملسيحية«.

ورإاض القيااعي البطاش، مباعرة 
السال6 النربية؛ ألنها تإتقص من حقإا 
أل حال الناوعة  يف إلساطل، مؤكاداً 
إلاَااى األرض ال يمكان الإقااش إياه، 
وأي مبااعرة تإتقاص من حقإاا إهي 

مرإوضة. 
وععاا أبإااءاَ الشانب الفلساطيإي 
والنربي وانسالمي إلاَاى إعاعة مركزية 
الارصاع الحقيقي يف إلساطل والقتال 
ضاد النادو انْسااراَائييل الاذي يحتال 

املقدسات انسالمية واملسيحية. 

كماا ععا البطاش، النلمااء والدعاة 
وقااعة الارأي والسياسايول يف األمتل 
النربية وانساالمية، إلاَاى »وقف نزيف 
النرباي ووقاف لادر املقادرات  الاد6 
إلساطل  إلاَااى  والناوعة  واألماوال، 
انْسااراَائييل،  املحتال  مان  وإنقاذلاا 
ععام  يف  للمشااركة  الجمياع  مطالبااً 
املقاوماة واملرابطل يف باحات املساجد 
األقىص املبارك«. وطالب األمتل النربية 
وانسالمية با«املشاركة يف رإع الحصار 

عن قطاع غزة وإتح املنابر«.

لاجام مساتوطإول صهايإة، إجر 
السابت، مإازالً إلساطيإياً يف حايرّ تل 
الرميدة يف مديإاة الخليل جإوب الضفة 

املحتلة. 
وأإااع الإاشاط عماع أبو شمساية، 
ألَّ »مجموعة من املساتوطإل لاجمت 
مإزل املواطن رياض أبو لزرّاع، واعتدت 
ورشرّ  عائلتاه،  أإاراع  عاىل  بالارضب 
املستوطإول غاز »الفلفل« يف وجه ابإته 

البالغة من النمر )17عاماً(«. 
تلقات  »النائلاة  باألرّ  وأوضاح 
الناالج الطباي يف املاكال، عول الحاجة 
لإقلهاا إلاَااى املستشافى«، الإتااً إلاَاى 
أمإياة  بحماياة  جارى  »االعتاداء  ألرّ 
إْسااراَائيلية مشادعة، والتاي لام تمإع 

االعتداء عىل النائلة الفلسطيإية«. 
وأشاار أبو شمساية إلاَاى »تصاعد 
االعتاداءات عاىل املواطإال يف حايرّ تل 
الرميدة«، الإتاً إلاَاى ألرّ »األاَيَّاا6 املاضية 
شاهدت لجماات بالنايص مان جانب 
املساتوطإل عاىل األطفاال واملاارة يف 
، ناليك عن رشال عدع من املإازل  الحيرّ

بالحجارة«. 
وذكار ألرّ »املواطإال ال يملكاول يف 
لاذا املاكال ساوى النمل عاىل توثيل 
انتهااكات االحتاالل بالتصوير، إضاإة 
ة  اصَّ إلاَاى إباالغ الجهات املختصاة وخاَ
االرتبااط املدني بالهجمات واالعتداءات 

التي يجري تإفيذلا يف لذه املواقع«. 
»الجهاات  شمساية  أباو  وطالاب 
املساؤولة بمزيد مان االلتماا6 بإقاط 
الإااس  صماوع  لتدعيام  التمااس؛ 
املتوالياة  االنتهااكات  ومواجهتهام 

واملتواصلة التي يإفذلا املستوطإل«.

مستوطن يتعرض للطعن بالقدس 
أصيب »إْسااراَائييلٌّ« صباح الخمياس، جراء تنرضه للطنن عىل يد مجهول يف مساتوطإة »بزغات زئييف« رشقي مديإة 

القدس. 
وأشاارت لذه املواقع أل انْسااراَائييل )20 عاماً( تنرض للطنن يف الجزء النلوي من جساده عىل يد مجهول، وجرى نقله 

إلاَاى مستشفى »لداسا عل كار6« يف القدس بند وصف حالته بالبسيطة. 
 وإتحت الرشطة الصهيونية تحقيقاً يف مالبسات الطنن؛ لتؤكد يف وقت الحل أل الخلفية جإائية، بحسب املواقع النربية.

51 شهيدًا فلسطينياً يف 
الضفة منذ بداية 2016 
أإااع مكتاُب األمام املتحادة لتإسايل الشاؤول 
اننساانية »أوتشاا«، أل عادعاَ الفلساطيإيل الذيان 
استشاهدوا يف الضفاة املحتلاة عاىل يد قاوات الندو 
الصهيوني مإذ مطلع عا6 2016 بلغ 51 إلساطيإياً، 
مساتنِرضاً عادعاً مان االعتاداءات الصهيونية بحل 

املدنيل النزل يف أرايض إلسطل املحتلة. 
ووثرّل تقرير »أوتشاا«، الذي يغطاي الفرتة بل 3 
وا أيار الجاري، استشاهاع مواطإاة تبلغ من النمر 
ل5 عاماً، أثإاء عملهاا يف أرضها الزراعية رشق خال 
يوناس، إضاإة إلاَااى إصابة ثمانياة مدنيل آخرين 
بجاروح، من بيإهم ساتة أطفال، جراء سلسالة من 
الغارات الجوية الصهيونية وقصف الدبابات يف أنحاء 

قطاع غزة. 
ة التوتار يف ل  وقاال التقرياُر: »لقاد ازعاعت حادرّ
أيار بناد أل عخلت القوات الصهيونياة غزة، ونفذت 
عمليات عساكرية، بند اكتشاف نفل أسفل الحدوع، 
ورعرّت املجموعات الفلسطيإية بإطالق قذائف لاول 
باتجااه القاوات الصهيونياة، ولام يبلرّغ عان وقوع 
إصاباات يف صفاوف الصهايإة، ويف خمساة حواعث 
وقنت لذا األسابوع توغلت القوات الصهيونية عاخل 
قطااع غزة ونفذت عملية تجرياف وحفر لألرايض«، 

وإل تنبريه.
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حزب اهلل يؤكد استشهاد بدر الدين بقصف مدفعي للجماعات 
التكفريية َوأن املعركة واحدة ضّد الصهاينة واإلرهابيني

  - خاص
أعلان حزُب الله، يو6 السابت عن 
التاي أجرالاا يف  نتائاِج تحقيقاتاه 
استشاهاع القياعي يف الحزب السايد 

مصطفى بدر الدين. 
لاه  بياال  يف  الحازُب  وقاال 
التحقيقاات أثبتت إل “االنفجاراَ الذي 
اساتهدف أحاد مراكزناا بالُقرب من 
مطار عمشال الدويل والذي أعى إلاَاى 
استشهاع األخ القائد السيد مصطفى 
بادر الدين، ناجم عان قصف مدإني 
التكفريياة  الجماعاات  باه  قامات 

املتواجدة يف تلك املإطقة”. 
وأكد الحازُب أل نتيجاةاَ التحقيل 
وإراعتإاا  عزمإاا  مان  “ساتزيد 
وتصميمإاا عىل مواصلاة القتال ضد 
لاذه النصاباات انجرامياة وإلحاق 
الهزيماة بهاا”، الإتااً إلاَااى أل لذه 

“لي أمإياة وآماال شاهيدنا النزيز 
السايد –ذوالفقار- ووصيته نخوانه 

املجالدين”. 
وأضااف أل املنركاة واحادة ضد 
يف  الصهيوناي  األمريكاي  املارشوع 
انرلابياول  باات  الاذي  املإطقاة 
حربتاه  رأس  يمثلاول  التكفريياول 
وجبهته األمامية يف الندوال عىل األمة 
ومقاومتها ومجالديها ومقدسااتها 

وشنوبها الحرة الرشيفة”.
الكباري  الجهااعي  القائاُد  وكال 
الشاهيد مصطفى بدر الدين »السايد 
يف  نحباه  قاىض  الاذي  الفقاار«  ذو 
انفجاار كبري اساتهدف أحاد مراكز 
الحازب بالقارب مان مطار عمشال 

الدويل يو6 الثالثاء املايض. 
لذا وسايإظم حزب الله مهرجاناً 
تكريميااً تمجياداً لنطااءات القائاد 
الكباري مصطفاى بادر الديان ياو6 

ً الجمنة القاع6 الخامسة عرصا

  - متابعات
قاال رئياُس »مجلاس الإاواب األرعناي« 
عاطف الطراونة، السابت: إل موقف مجلس 
الإاواب األرعناي املإالض والراإاض للكيال 
»انْسااراَائييل« ينارب عن املشااعر الحقيقية 
للشانب األرعناي تجاه كياال يقتال ويرشع 
األطفاال الفلساطيإيل بد6 باارع يومياً عىل 

الحدوع. 
وأضاف الطراونة يف حواره لربنامج »لقاء 
خااص«، املذاع عىل قإااة »الغاد« انخبارية، 
أل الربملاال ُمساتقل يمثال الشانب األرعني 
ويختلف ماع الحكومة التي وقنات اتفاقية 

سال6 مع الكيال »انْسااراَائييل«، مشدعاً عىل 
أل موقاف املجلس من الكيال »انْسااراَائييل« 
مإالضااً وراإضااً لاه، مشارياً إلاَااى رإض 
املجلس استقبال عدع من عضوات الكإيسيت 

»انْساراَائييل« تحت القبة. 
وأكاد أنه عإدما قاال لن نسامح ملن قتل 
شابابإا وبإاتإاا واغتصاب أرضإاا بدخاول 
الربملاال، وذلاك بندماا أعلإات »إْسااراَائيل« 
ملؤتمار  لهاا  ممثاالت  حضاور  يف  رغبتهاا 
الربملانياات باألرعل، إإنه لام يكن يتصور أل 
يسبب ذلك مشاكلة لألرعل؛ ألل برملال األرعل 
مستقل يف قراراته ويمثل الشنب وما نطل به 

لو نفس رأيهم.

  - متابعات
 

راَ 820 سالفياً أملانيااً إلاَااى  غااعاَ
0ل7  مقابال  يف  والناراق،  ساوريا 
يف  ساابل  تناداع  بحساب  آخريان 
سبتمرب، وإل ما أعلإت االستخبارات 
ها إزاء  األملانياة الجمنة، مبدياًة قلقاَ
تطرف القارصين بند حاعثل حصال 

يف اآلونة األخرية. 
وبحساب رأي الياو6، إقاد عخل 
زلااء ثلث لاؤالء املتطرإل الا820 
إلاَااى أملانياا مجدعاً، إيماا ُقتل نحو 

0ل1 آخريان. وال يازال نحو 20ل يف 
اَْو النراقية. األرايض السورية أ

0ل  )نحاو   5% نحاو  وكال 
لاؤالء  مجماوع  مان  شاخصاً( 
السالفيل، قارصين عإدماا غاعروا 

أملانيا، نصفهم من الفتيات.
حماياة  مكتاب  أبادى  ذلاك  إىل 
الداخلية(  )االساتخبارات  الدساتور 
بال  التطارف  ظالارة  ازاء  قلقاه 
الشاباب، خصوصاً بند إقدا6 أملانية 
مان أصل مغربي تبلاغ 15 عاماً عىل 
طنن رشطي أواخار ابريل، ولجو6 
باملتفجارات شاإه إتيال عاىل منباَد 

للسيخ.
وقال رئيُس االستخبارات لانس 
جورج ماسال يف بيال »من الواضح 
أل الشاباب يتجهاول برعاة نحو 
“قدرتهام  أل  وأضااف  التطارف«. 
عىل تلبياة ععاوات يطلقهاا تإظيم 
عاعش لقتال »الكفار« يف بلدلم تثري 

مشكلة”.
وطلبات االساتخباراُت يف االوناة 
االخارية مان الحكوماة أل تتيح لها 
جمع البيانات الشخصية للقارصين 
عول الساعساة عرشة والذين يشتبه 

بتطرإهم، ولو امر محظور حالياً.

  - متابعات
 

إضيحاٌة جديادٌة لرتكيا، تفيُد بأل املستشافى 
الرتكي »أرسال أرساالل«، يف مديإة غازي عإتاب 
الرتكياة، يقو6 بنالج انرلابيال التابنل لتإظيم 

»عاعش« انجرامي. 
وبحسب وكالة »سبوتإيك« الروسية قال طبيب 
املستشفى، الذي طلب عد6 الكشف عن اسمه بأنه 
يف صباح يو6 5 مايو)أيار(، نُِقلاَ أربنُة جرحى من 
انرلابيل للمستشفى، موضحاً أنه يتم تدإل عدع 

كبري من املسلحل للمستشفى للنالج. 
ومن املنروف أل الجيشاَ الرتكي زعم مؤخراً أنه 

قا6 بإطاالق الإار عىل املقاتلال األجانب التابنل 
لا«عاعاش«، الذين حاولوا عبوراَ الحدوع الساورية 
بطريقة غري مرشوعة، ونتيجة لتباعل إطالق الإار 
قتل ثالثة مسالحل وأصياب 11 آخرول، وتم نقل 

أربنة مإهم إلاَاى مستشفى أرسل أرسالل. 
وقاال طبيب يف املستشافى ما ييل: نقال إلاَاى 
املستشافى أربنة مسالحل، واحد مإهام »بيجار 
إرلااع« األإغاني ولاد يف عاا6 3اا1، وأضاف أل 
األطبااء والناملل يف املستشافى ال يريدول عالج 
املسالحل؛ ألل بنض األطبااء والناملل يأتي من 
كيليس، ولم يتنرضاول نطالق الإار والصواريخ 

التي يطلقها »عاعش« من األرايض السورية.

رئيس مجلس النواب األردني: نرفض »اتفاقية السالم« 
املوقعة بني حكومتنا والكيان »اإلْس�َرائيلي« 

إرتفاع عدد السلفيني األملان املنضمني 
لداعش يف سوريا والعراق! 

تركيا تعالج الدواعش يف مستشفياتها!!

ويكيليكس: الرئيس الربازيلي املؤّقت 
يتجّسس لألمريكيني! 

  - وكاالت
، برقيًة عبلوماسايًة تظهار أل الرئيساَ  نرش موقاُع ويكيليكاس، الجمنةاَ
ات ميشاال تامار كشاف لدبلوماسايل أمريكيال منلوماٍت  الربازيايل املؤقرّ

سياسيًة “حساسة” قبل االنتخابات يف عا6 2006. 
ويف الربقياة التاي ينوع تأريخها إلاَااى 11 يإايار 2006 واملدرجة يف خانة 
“حسااس لكن غري مصإف”، ملخص محاعثات أجرالا تامر مع املساؤولل 
االمريكيل عإدما كال ال يزال نائبا عن حزب الحركة الديموقراطية الربازيلية 

بحسب موقع »راي اليو6«. 
واععى موقاُع ويكيليكس يف تغريدة عىل تويارت أل تامر كال “مخرباً لدى 

السفارة لالستخبارات األمريكية”. 
وتذُكاُر الوثائُل الدبلوماساية سافارة الوالياات املتحادة يف برازيليا عول 

الخوض يف تفاصيل عن وضع ميشال تامر. 
ولم تحادع الربقية التي نرشلا موقع ويكيليكس رتبة وُلوية املساؤولل 

االمريكيل الذين قد6 إليهم تامر املنلومات. 
واعترب تامر، وإقاً للمنلومات، أل انتخاب الرئيس االسبل لويس ايإاسيو 
لوال عا سيلفا يف عا6 2002 أوجد “أمالً كبرياً” لدى الشنب، لكإه أشار إلاَاى أل 

رئاسته كانت يف املقابل مخيبًة لآلمال. 
وانطالقاا مان ذلاك كال حازب تامر يادرس امكانياة تقديمه كمرشاح 
لالنتخابات الرئاساية عا6 2006. ولم يكن مساتبنداً، وإال الظروف، اجراء 
تحالاف ماع حازب النمال )اليسااري( الاذي يإتمي الياه عا سايلفا وعيلما 

روسيف. 
وانهاى تصويات تأريخي يف مجلس الشايوخ الربازيايل الخميس مهمات 
الرئيسة روسيف، وبات نائبها تامر )75 عاماً( رئيساً، يف زلزال سيايس انهى 

اَْكرباَ عولة يف أمريكا الالتيإية. 13 عاماً من حكم اليسار يف أ

قلٌق أمريكي من تصريح بوتني حول الدرع 
الصاروخية 

  - متابعات
أعرب البإتاغول عن قلقه الشاديد من ترصياح الرئيس الرويس إالعيمري 
بوتال حول سابل الحد من املخاطار املحتملة ألمن روسايا من نرش عإارص 

الدرع الصاروخية األمريكية يف رومانيا وبولإدا. 
أعلان ذلك نائب وزيار الدإاع األمريكاي روبرت وورك وإقا ملاا أإاعت به 

 .WALL STREET JOURNAL صحيفة
وكانات رومانيا قد شاهدت يو6 الخمياس 12 أيار الجااري حفل اإتتاح 
AEGIS ASHORE يف بلادة  القاعادة األمريكياة للمجمناات الصاروخياة 
عيفسايلو الرومانية ويف الياو6 التايل تم يف قرية ويدزيكوإو يف شامال بولإدا 

وضع أساس قاعدة مماثلة ستصبح جالزة يف 2018.
++++

أمريكا تبيع صواريخ لإلَمارَات بقيمة 476 
مليون دوالر

  - متابعات
ذكرت وزارة الحرب األمريكية )البإتاغول( أل الخارجيةاَ األمريكيةاَ واإقت 
عىل صفقة محتملة لبيع صواريخ »ليلفاير 3 جو-أرض« ومندات وخدمات 

اراَات بقيمة 76ل مليول عوالر.  مرتبطة بها لإلماَ
وأضاإات الوزارة يف بيال الجمناة 13 مايو أل املقاولاَ الرئييس يف الصفقة 
رشكاة »لوكهياد مارتن ميسايل آند إاير كونارتول« ومقرلاا عاالس بوالية 

تكساس، وتتبع الرشكة مجموعة »لوكهيد مارتن كورب«. 
وقالات وكالاة التنااول األمإاي الدإاعاي إل »وزارة الخارجياة أبلغات 
الكونغارس أيضاً بصفقة محتملة لبيع صواريخ »لاربول 2« ولي صواريخ 

مضاعة للسفن تطلل من غواصات، بانضاإة إلاَاى مندات وتدريب ملرص. 

نبذة من سرية القائد الجهادي الكبري الشهيد مصطفى بدر الدين »السيد ذو الفقار«
- االسم: مصطفى أمل بدر الدين

- مواليد: الغبريي يف 6 نيساال من النا6 
61ا1 

تشاكيل  عاىل  عمال  82ا1  عاا6   -
مجموعات جهاعياة وقا6 بتدريبها ملواجهة 

الندو الصهيوني. 
الذيان  املجالديان  أبارز  ينتارب مان   -
تصادوا لالجتياح انْسااراَائييل عإاد مداخل 
خلادة جإاوب الناصماة باريوت وأصياب 
خاالل املواجهاات. كما اناه كال من طالئع 
املشااركل يف مواجهاات الغباريي وجار 

املطار يف النا6 82ا1. 
- عمال الشاهيد القائاد عاىل تشاكيل 
مقاوماة  عساكرية  مجموعاات  وتدرياب 
ملواجهة االحتاالل انْسااراَائييل والنمل عىل 

طرعه من الناصمة والضواحي. 
الوحادة  قيااعة  تسالم  2اا1  عاا6   -
النساكرية املركزية، وقا6 ببإاء التشكيالت 
والخطاط النساكرية، وخطاط للنديد من 
النمليات البطولية واالستشهاعية والإوعية 
النباوات  وزرع  للمواقاع  اقتحاماات  مان 
واملواجهات، عإنت باملحتل الصهيوني إلاَاى 

االنسحاب عا6 2000. 
هة عدوال تموز  - لنب عوراً بارزاً يف مواجاَ
عا6 3اا1 وأجرب رئياس وزراء الندو آنذاك 
رابل عاىل االعارتاف بالهزيمة أماا6 حزب 

الله. 
- عاا6 6اا1، وخااللاَ عادوال عإاقياد 
اس ملرحلة جديادة جنلت النالم  الغضب أسَّ
ينارتف برشعياة املقاومة وحقهاا بالدإاع 

عن أرضها. 
- عا6 7اا1 كال له الدوُر البارُز لإاحية 
أنصارياة  لنملياة  وانرشاف  التخطياط 

الإوعية. 
- عمال عاىل تفكياك عرشات شابكات 
يف  انْسااراَائييل  النادو  لنماالء  التجساس 

الداخل اللبإاني. 
- مع بدء األزمة السورية عا6 2011 كال 
مان أوائل القااعة الذين حارضوا وخططوا 
وقااعوا وواجهاوا املخطاط التكفاريي عىل 

امتداع االرايض السورية عسكريا وأمإيا. 
- ظال الشاهيد القائاد متابنااً لنملاه 
الجهااعي إلاَاى أل نال رشف الشاهاعة قرب 

مطار عمشل الدويل بتأريخ 2016/5/13.

فنزويال تعلن 
حالة الطوارئ 
ملدة 60 يوماً 

 -  
متابعات

 
الفإزوييل  الرئياس  أعلن 
حالاة  مااعورو  نيكاوالس 
يومااً؛   60 ملادة  الطاوارئ 
بسابب ما وصفه بمؤامرات 
ومان  الباالع  عاخال  مان 
لإلطاحة  املتحادة  الوالياات 

بالحكومة. 
ويف كلمة له اتهم ماعورو 
انقاالب  بإثاارة  واشاإطن 
رسٍي ضاده، وتنهد بإكمال 
إرتة رئاسته، منترباً مسألة 
إقالة رئيساة الربازيل عيلما 
روسايف األسابوع املاايض 

عالمة عىل أنه التايل. 
أل  مااعورو  وأضااف 
الواليات املتحادة تفنُل لذه 
انجاراءات ضادَّ باالعه بإاء 
عاىل طلاب اليمال الفايش 
نه  شاجرّ الاذي  الفإزويايل 
يف  حادث  الاذي  االنقاالب 

الربازيل.



 اإلْع�اَلم الك���اذب 
لم يُع��د ُمجديًا

كلمــــــة أخـــــيرة 

محمد علي الحــوثي
 

االساتفزازيُّ   6ُ انْعااالاَ
والتخباط الواضح يكشاُف 
اه بإفساه، وال يحتاج  نفساَ
إلاَااى عإااِء الارع، إالواقُع 
ُح  املمارساِت ويفضاَ ينكُس 
الاَهم،  شاَ إاَ ويُثِبُت  املولومل 

وقديماً قيل:
راً     جاَ .... ألقمته حاَ لاو ُكلرّ
مثقااالً  الصخاُر  ألاَْصباَااح 

بديإار
ااار  اَنْصاَ  إماا يقاال إل أ
الله  ااار  اَنْصاَ الله تمادرّعوا وأ
اار الله يزايدول  اَنْصاَ لجروا وأ
اار  اَنْصاَ يف شاناراتهم املطالبة بإنصاف إخوانإا يف الجإوب، وأ
اار الله يريدول  اَنْصاَ ة النجلاة إلاَاى الوراء وأ اعاَ الله يريدول إعاَ
بيإهاا وبال الواقع بوٌل  السايطرة عاىل صإنااء و... و... واَ

شاسٌع.
ائماً  إنماا ترتاإل عاَ  ولذه الشاائنات ليسات وليدة اليو6 واَ

عإدما يرإض املستضنفول استنالءاَ املستكربين.
6 الاكاذب يبإي رؤيته عىل   واَلإا نرى اْسارتاَاتيْجية انْعاالاَ
االستفزاز ليسرت مسااوئ صاننيه ويوجد تشويشاَ انرلاب 
الفكري؛ ليجنال من بنِض الُكتَّاب صيداً ساهالً يإدإع منه 
إيإقد ويكتب ضد املساتضنفل مثالً، منتقداً أنه بذلك ابتند 
اَْصباَاح محايداً، يإقد الكل، ومثله من يسالك  اَْو أ عن الخطار أ
مسالك املهاجم ليثبات حياعيته وقباول كتاباته لادى الكل، 

طبناً ولذا الشاعر يؤكد قد6 لذا األُْسلُاْوب:
يا باناَ الكرا6ِ أال تدنو إتبرص   ما قد حدثوك إما راٍء كمن 

سمع
وأقصاد بالُكتااب األحارار املساتقلل؛ ألنهام يإطلقاول 
اَْو خطاط تكتيكية  اَْو عادو محادع أ مان عول حكام مسابل أ
واْسارتاَاتيْجية، ولإاا قاد تحصال رعة إنال مان جمهاور 
املستضنفل ويصبح من يتناطى مع لذا الإوع من تسويل 
اَْو الخاطئة مإبوذاً شانبياً يف الغالب وغري  األخباار املفربكاة أ
مقرب عإد اآلخرين؛ كونه ال تإطبل عليه منايريُلم و... و... 
وأعتقاد أل النوعة للمهإياة واملوضوعية من خالل البحث 
النلماي ملنرإة الحقيقة من الشاائنة تحتااُج إلاَاى التفكري 
الإاقد والقراءة امليدانية وجمع األعلة والقرائن، إذ نقل الواقع 
وكشف الشائنات لي مساؤوليتهم األاَْوىلاَ وكذا بإاء مجتمع 
باَنياداً عن األخبار الكاذبة والشاائنات املزيفاة أصل املهإية 
مياة خصوصاً يف ظال ظروف عصيبة مثال لذه التي  انْعاالاَ
ُح تحت ذل الوصاياة والفقر،  يناني مإها شانبإا الذي يارزاَ
وبالتاايل إما من حل يف مقابل اْسارتاَاتيْجيتهم االساتفزازية 
غريُ التجرع من الذات واملهإية املطلقة لتبقى مصلحة الوطن 

شنار املرحلة.

 سياسية- شاملة
تصدر كل اثإل وخميس

إنن���ا وحزب الله ف���ي اخلندق نفس���ه نواجه ق���وى الطغيان 
واالستكبار ونرى في اخوتنا اجملاهدين في حزب الله النموذج 

املعاصر األرقى في ميدان القتال وساحات النزال.
السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي  الندع )126( انثإل 16 مايو 62016  املواإل ا شنبال 37ل1لا

الفاعُل املستت�ُر يف مشاورات الكويت!
 عبدالملك العجري 

 AALELRI@GMAIL.COM

تواجاُه  التاي  اسايُة  األاَساَ النقباُة 
الكويات  مشااوراِت 

ُعلاا بالفشال أل  وتهدرّ
اَْطاراَاف الارصاع  أحاد أ
الحقيقاي  والفاعال 
ُمارِصٌّ عاىل لناب عور 
الضمري املساترت، يؤثُِّر 
عاىل تشاكيل الُجملاة 
وحركاة انعاراب عول 
أل يظهار يف الصاورة، 
للجملاة  قاراءة  وأياة 
اعتبارلاا  يف  ال تضاع 
الفاعالاَ املساترتاَ حتماً 
خاطئة،  قاراءة  تكول 

ونائب الفاعل وإل تلبس 
عوراَ الفاعل يف الرسام والشكل ال يغريرّ 
من حقيقته شايئاً كمفنول ومإفنل، 
وستظل ُكلرّ الخيوط بيد الفاعل املنلو6 
املإازوع من الساياق ألساباب تنلمها 

م املتحدة والدول الكربى. األُماَ
كشاف  للنادوال،  األوىل  الليلاة  يف 
الجباري-وكال حيإها سافرياً للمملكة 
يف واشاإطن- أل التدخل النساكري يف 
اليمان كال قيد الدراساة بل الرياض 
كال6  أشاهر.  ساته  مإاذ  وواشاإطن 
الجبري منإاه أل التفكرياَ يف الحرب كال 
قبل ستة أشاهر من إعالنها وال عالقة 
لاه بمزعاو6 الرشعياة وال باساتقالة 

لاعي وحكومة بحاح. 
الندواُل السنوعي عىل اليمن، كانت 
قاد اكتملات عواإناه ورشوطاه عإد 
الجاناب السانوعي ومإذ 21 سابتمرب 
ل201 ولاي يف حالة تربُّاٍص بانتظار 
الفرصة املواتية والحصول عىل الضوء 
األخارض مان حلفائهام الغربيل ويف 

مقدمتهم الواليات املتحدة األمريكية.
اٍس يف  اَساَ وجوع السانوعية كطرف أ
اعَّ  خريطاة الرصاع ينكس تأثارياَه الحاَ
عاىل ساري مشااورات الكويات، مان 
ناحياة تركاز جادول املشااورات عىل 
املاربرات املنلإة للحرب ال عىل عواإنها 
الحقيقية، ومن ناحية تشكيلة طاولة 
املفاوضات بال طرإل يمإيل، طرف 
اايس يف الارصاع )وإاد  اَساَ لاو جازء أ
اة )وإد  صإناء(، وطرف ينلب عور األاَعاَ
الريااض( للفاعال املقابال يف الرصاع 
ولاو السانوعية، ومان ثام ساتظل 
املشاورات تراوح مكانها عول تقد6 ما 

لم يحصل اخرتاق سيايس ينيد توجيه 
البوصلة يف االتجاه الصحيح.

تشاكيلة طاولاة املفاوضاات عىل 
لاذه الصيغة ال تفيد يف حلحلة الوضع 
اآلسن وال تإتج اتفاقاً سلمياً يطمح له 
إالسنوعية  اليمإيول. 
التي إشلت يف تحقيل 
بالحارب،  ألداإهاا 
تفتناُل  ساتظل 
أياة  النراقيال بوجاه 
تسوية يمإية –يمإية. 
باأل  أمال  ويراوعلاا 
تإتازع بالسياساة ما 
عجزت عإاه بالحرب. 
ولاي يف سابيل ذلاك 
تساتخد6ُ تأثرياَلا عىل 
اليمإيال  حلفائهاا 
وعىل القوى الدولية بما 
اء الرعيء  ام املتحادة واألاَعاَ يف ذلاك األُماَ

مي ولد الشيخ أحمد. ملبنوثها األُماَ
مان املناروف أل إيرال لاي ُعقدة 
السانوعية يف املإطقة عموماً، وتنتقد 
أل اليمان قاد ذلاب بنياداً يف عالقته 
ماع إيارال واساتحل بذلاك عقابهاا. 
ومن لاذا الخلفية انقليمياة للرصاع 
يف اليمن، عىل املجتماع الدويل، إل كال 
جااعاً يف وقاف الحرب عاىل اليمن، أل 
هاَ مبارشًة إلاَاى الرياض ويساأل  يتوجَّ
ببسااطة: ماذا تريدول؟! وأل يضغط 
باتجااه تساوية مع الريااض تتنامل 
ماع الدواإاع الحقيقياة ال املمولاة، 
اَْو غاري مبارش  ساواء بحوار مباارش أ
اَْو بأية طريقة كانات. وباعتقاعي أل  أ
القوى الوطإية يف الداخل ال تمانع من 
تفهم أية مطالاب منقولة ومرشوعة 
للرياض. وما لام يحدث لذه االخرتاق 
ساتظل املشااورات تاراوح مكانهاا، 
وأياة انفراجة يف لاذا االتجاه تإنكُس 
اليمإياة-  التساوية  عاىل  مباارشًة 

اليمإية. 
 * * *

ياكاع الشاهر يكتمال ومشااوراُت 
الكويت »مكانك رس« باستثإاء اللجال 
املتإاسالة التي يناع عمجها وتشكيلها 
بطرق جديدة كلما وصلت املشااورات 

لطريل مسدوع. 
 ولد الشايخ أحمد ينتقاد أل جمعاَ 
األاَْطاراَاف عاىل طاولاة واحادة ينترب 

نجاحاً بحد ذاته، وال يهم 

 مان الكويت لن أكتُاباَ عن املفاوضاات التي 
ما تازاُل تراوُح مكاناَها؛ بسابب املكر السانوعي 
األاَمريكي الذي يريُد تحويلاَها إلاَاى مجرع وسايلة 
ضغاط، ولكن األلم من املفاوضات لي املسارية 
الشانبية الثورية التي شهدتها الناصمُة صإناء 
الجمنة املاضياة، إهي عإواُل الساال6 الحقيقي 
والتنباري الحقيقاي عان إصالاة وقيم الشانب 
اَية  اليمإي الاذي يرُإُض االمتهاالاَ وانذاللاَ تحت أ

النإاوين والشنارات.
 بناد عا6ٍ ونيرّف من النادوال عىل اليمن يزعاُع 
اَْلاداَاف ما يسامى  الوعاُي الشانبي بخصاوص أ
املجتماع الادويل الذي يلباَاُس ثياباَ املكار ويذرُف 
عموعاَ التماسايح، زاعمااً الحْرصاَ عىل الساال6، 
ُر الدعاماَ املااعيَّ والغطاءاَ  ان يوإرّ ومع ذلاك لو ماَ
ار ليمارسوا القتلاَ  الدويل للسنوعية وتحالف األاَرْشاَ

الجماعاي ويمنإوا يف حرِب انباعة بحلرّ الشانب 
اليمإاي عن طريل القصاف والغارات التي عمرت 
ُكلرّ ماا إيه حيااٌة وعان طريِل الحصاار الخانل 
الت املواطإل  اا6 تإقُّ اَماَ ووضع القياوع والنراقيل أ
اليمإيال إلاَااى عرجاة مإع الجرحى من السافر 

للنالج. 
اَْو منوِّالً عىل  إلَّ املواطناَ اليمإي لم يُنْد مكرتثاً أ
ام املتحدة ومثاليات  املفاوضات وال شانارات األُماَ
ما يسامى املجتمع الادويل، يتجىل ذلك يف الحرص 
عىل الحضور يف سااحات الثورة ورإاد الجبهات 
باملاال والنتااع والرجاال، والشانب اليمإي بذلك 
يؤكد أنه صاحُب القارار، وبقدِر الجدية يف إتاحة 
الفرصاة للساال6 الجااع والحقيقاي إل جإح له 
اُء، لكإاه غريُ مساتند أل ينطياَهام إعطاءاَ  األاَْعاداَ

الذليل وال أل يتمَّ التناُمُل منه تناُملاَ النبيد. 

اَبْطاَال  إل الثبااتاَ يف جبهاات القتال من قبال أ
الجياش وباللجال الشانبية واملوقافاَ الواضحاَ يف 
طاولة املفاوضات بالإسابة للقاوى الوطإية لو 
الرتجماُة الواقنياة للحضاور والوعي الشانبي، 
اء عىل املخاععة يف املفاوضات  وبقدِر رلاِل األاَْعاداَ
املتزامإاة مع التحشايد يفْ الجبهاات، إإل موقفاَ 
الشنب اليمإي ثابُت ومساتإٌد إلاَاى قضية عاعلة 
ومطالباَ محقٍة يف صدارتها الحلُّ يف النيش الُحاررّ 
والكريام يف وطاٍن مساتقلٍّ ال يحكُماه اللصوُص 

وموظفو السفارات األاَجإبية. 
إل تكالُاباَ قاوى الارش عاىل اليمن لاَهاو خريُ 
عليٍل عىل صحة مساار الثورة والإهضة الشنبية 
اليمانية التي لم يشهد لها تأريُخ الجزيرة النربية 
مثياالً مإذُ إجر التأريخ، وليس من ذنب لليمإيل 
وا به لذا النقاباَ األاَمريكي السنوعي غري  استحقُّ

إساقاطهم ألئمة الفساع وأمراء الحرب والقاعدة 
التاي تغورّلت عىل مدى عقوع وسايطرت عىل البلد 
وحكمتُْه بالفسااع وانْجااراَا6 وأباحت ساياعتاَه 

لإفوِذ املخابرات األاَجإبية. 
لام تتحارك آلاُة النادو الضخماة والطائرات 
والبارجاات وآالف النرباات واملدرعاات من أجل 
إرجااِع شاخٍص رخياٍص مثال عبدرباه مإصور 
لااعي، ولم يكان النادواُل السانوعي األاَمريكي 
اَْو صنرت وأوالع  ُحبااً يف حزب االصالح والزنداناي أ
األحمار وغريلم من قوى الساقوط واالنحطاط، 
وإنماا من أجل اساتناعة السايطرة عاىل اليمن 
وإذالل شانبه ونهب ثرواته والتحكُّام يف موقِنه 
الها6 واالسرتاتيجي، وليسات الرشعية املزعومة 
وبقياة األحازاب واألطاراف األخرى غاري واجهة 
وأعاة الساتنمار اليمان واالنتقاا6 من الشانب، 

وإال مإاذ متاى كانت السانوعيُة مصادراً للدإاع 
عان الديمقراطياة وحقوق اننساال، ومإذ متى 
اَمريكا مؤتمإاًة عىل الرشعية واساتقالل  كانات أ
اَمريكا والسانوعية  الشانوب..!!، ملااذا لام تناد أ
األمناَ واالساتقراراَ إلاَاى املحاإظاات الجإوبية..!، 
خاُة  املفخَّ والساياراُت  االغتيااالُت  عااعت  ملااذا 

والتفجريات؟!.
ان يراِلااُن عىل الخارج، وباألخص عول   إلَّ ماَ
النادوال، إنما يراِلاُن عىل الراب والفوىض، وال 
ااا6 الشانب اليمإي غريُ االساتمرار يف  اَماَ مجاالاَ أ
الرلاال عىل الله وراَصِّ الصفاوف والتحرك الجاع 
والفاعل يف مختلف الجبهات، وسريغم الندو عىل 
ااول الله وثبااِت الجيش  التقهقاِر واالنكفااِء بناَ
واللجال الشانبية يف جبهات القتال وصموِع أبإاِء 

الشنِب اليمإي.
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