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أحزاب اللقاء املشرتك تدعو إىل مواجهة االحتالل بكل 
الوسائل ونبذ الفرقة وعدم االنجرار ملخططات أعداء اليمن

فعالية كبرية ألهالي محافظة الضالع 
احتفاًء بالذكرى 26 لعيد الَوْحــَدة

تجّدد املواجهات املسلحة يف عدن، والفوضى تعم املدينة

  -  صنعاء:
أّكادت أحازاٌب يف اللقاء املشارتك أل 
الذكرى الساعسة والنرشين للَوْحااَدة 
اليماياة تأتي لذا النا3 واليمُن يف أمّس 
الحاجاة للتأكياد عاى قيام الَوْحااَدة 

ومنانيها وألميتها.
وأشارت يف بيال لها بهذه املااسبة إىَل 
أل الَوْحاااَدة تنااي الجميع، مواطال 
وأحزاباً ومكونات سياسية واجتماعية 
اقتصاعية ومالية وشنباً  ومؤسساات 
وأمًة، وليس اقاط كيمايل، موضحة 
أل الادول تتوحاد الياو3 ن تتفرق مثل 

أوروبا ولن تكول قويًة إن بتوحدلا.
وأشاارت تلاك األحازاُب إىَل أنه كما 
اشال الاموذج الشطري خالل عرشات 
السال سواء يف الشامال أَْو يف الجاوب 
وكال سابباً يف شان حاروب وأزماات 

لالساتنداعات  اإلمكاناات  وجاادت 
النساكرية يف مواجهاة اليمايال ضد 
بنضهام وتنرضات األحازاب للقماع 
والترشياد كإجاراءات تساببت ايهاا 
وجوع عولتل تتاازعال الرشعية، وأعى 
ذلك إىَل اساتقواء ُكّل شاطر بمنساكر 
القارار  اساتقالل  حسااب  عاى  عويل 
السايايس بل وحتى األماي يف اليمن أَْو 

غري اليمن سيفشل مستقبال نمحالة.
وواصلت بالقول: »ننم لقد ارتُكبت 
أخطااء يف حال الَوْحاااَدة مان قبال 
التاي مورسات  اإلعارات والسياساات 
عقاب الَوْحاااَدة املباركاة وتوسانت 
عقب حارب ل39 األللية كما أَل التغري 
يف الظروف اإلقليمية اننكس سلباً عى 
اساتقرار عولاة الَوْحااَدة ولام تتوار 
املؤسساات املااسابة التي تُديار عولة 
الَوْحاااَدة مان بدايتهاا واال أساس 
سياسية واجتماعية صحيحة، وبالتايل 

اإل املسائولية كبرية علياا اليو3 لانيد 
للَوْحااَدة ألقهاا ورونقها، بما يجنلها 
مصادر قوة وعزة ورخااء لكل مواطن 
يمااي وعامالً مان عوامل انساتقرار 
اخار  ومصادَر  والنالام  املاطقاة  يف 
أجياال اليمن بهاا، ولن يكاول ذلك إّن 
بانساتفاعة من األخطاء؛ لبااء الدولة 
املدنياة الناعلة، عولة النادل والقانول 
والحقاوق  الفارص  يف  واملسااواة 

والواجبات التي يحلم بها ُكّل يماي«.
ولفتت األحزاب يف بيانها إىَل أل اليمن 
يتنرض للغازو وانحتالل كما يتنرض 
لحملاة مماهجة تبث مشااعر الفرقة 
والكرالياة وتنمال الفارز املااطقاي 
بال أبااء املجتماع اليمااي، عاعية ُكلَّ 
الغيوريان إىَل مواجهاة انحتاالل بكل 
الوساائل وتغلياب املصلحاة الوطاياة 
النلياا ونباذ الفرقاة وعاد3 اننجارار 
إىَل  ملخططاات أعاداء اليمان الرامياة 

تمزيقه وتفتيته وعلياا عد3 الساماح؛ 
ألل نكاوَل كيمايال مشااريَع صغرية 
يساتخدماا اآلخاُر لتافياذ مشاارينه 

ومصالحه.
الياو3  »أنااا  األحازاب  وأوضحات 
أََماااا3 مسائولية تأريخية تحتم عى 
الجمياع انلتازا3 بالرشاكاة الوطاياة 
وانتهاج الحوار لحل مشااكل اليمايل 
والتوجه نحو السال3 الناعل، مؤكدة أل 
حل موضوع الجااوب يابغي أَل يكول 
جزءاً من الحل السايايس الاذي يابغي 
أَل تفاي إليه الحاوارات واملفاوضات 

السياسية«.
لفتاح  الدعاوة  األحازاب  وكاررت 
مراجنات واسانة لكل القوى الوطاية 
الحريصاة عاى اليمان لتجايبه ويالت 
الحارب والرصاع واملؤامرات التي تحاك 
ضده واملي مناً يف بااء الدولة اليماية 

املاشوعة مَوْحااَدة آماة مستقرة.

  -  الضالع:

أحيّاا أباااُء محااظاة الضالع، السابت، 
انالية احتفائية بمااسبة الذكرى الساعسة 

والنرشين للَوْحااَدة اليماية.
وشّدع الحارضول يف الفنالية عى رضورة 
لّم الشمل والكلمة يف سبيل تطهري الوطن من 

ُكّل غاز ومحتل.
وأكدوا عى رضورِة بذل املزيد من الجهوع 
لطارع املحتل األَمريكي من األرايض الجاوبية 
للباالع، ُمبديان انساتنداع الكامال ملواجهة 

مشاريع انستنمار والندوال.
وتحتفال الضالع الياو3 بالَوْحاااَدة قبل 
غريلاا من املحااظات، تااغمااً والحال التي 

يجب أل يكوَل اليمن عليه.

  -  متابعات:
اندلنات بمديرياة املناال يف مديااة عادل، ظهاَر أمٍس 
األحد 21 مايو، اشاتباكاٌت عايفٌة بل اصيلل مسالحل، 
بند سااعاٍت من اغتيال أحد القياعات النساكرية التابنة 

ملرتزقة الندوال بمديرية املاصورة.
وقالات مصاعر محلية: إل املواجهاات اندلنت إثر قيا3 

بناض املسالحل بمهاجماة مدرعاٍة تابنٍة لقاوات أمن 
انحتاالل يف الشاارع الرئييس ملديرية املنال. مشاريًة إىَل أل 
املواجهات اساتمرت عدة سااعات، تبنها انتشاُر عدٍع من 
املدرعاات يف املاطقة، ون توجد أيُة منلومات عن ساقوط 

ضحايا خلفتها تلك املواجهات.
لاذا وتنيش عدل واملحااظاات الجاوبية اوىض أمايًة 
عارمة إثر رصاع قوى الغزو والندوال السنوعي األَمريكي 
ماذُ احتاللها يف يوليو من النا3 املايض؛ من أجل السايطرة 

عاى املسااحات الجغرااياة ومااطال الافاوذ عاخل لذه 
املحااظات.

إىل ذلاك اغتاال مسالحال مجهاونل مسااء الجمناة 
املاضية 20 مايو، النقيد مثاى رشايد قائد منساكر سبأ، 

التابع ملرتزقة الندوال، بمديرية املاصورة يف مدياة عدل.
وأكادت مصااعر إعالمياة جاوبياة أل املسالَحل قاما 
بإطالق وابٍل من الرصاص عى النقيد مثاى أثااء خروجه 
من ساوق ظمرال باملاصورة ساقط عى إثرلا رصيناً يف 

حل نذ املسالحال بالفرار عول منراة لويتهم أَْو الجهة 
التابنل لها.

مضيفًة أل لذا الحاعَث لم تتباَّه أيُة جهٍة حتى اللحظة، 
ويأتاي ضمان سلسالة جرائم انغتياانت التي تشاهدلا 
املديااة وتزعاع وتريتُها مؤخراً بفنال رصاع قوى انحتالل 
واملرتزقاة التابنال لهم عاى مااطل الافوذ والسالطة يف 
عادل وغريلاا مان املحااظاات الجاوبياة الواقنة تحت 

سيطرة عول انحتالل األَمريكي واإلماراتي والسنوعي.

ملتقى الطالب الجامعي يزور 
جرحى أبطال الجيش واللجان 

الشعبية يف مستشفى الثورة بإب

  -  إب:
زار ملتقى الطالب الجامني لكلية طب األساال بجامنة إب، أمس 
األحاد، جرحى الجيش واللجال الشانبية يف مستشافى الثورة النا3 

باملحااظة.
3َ الطاالُب يف الزيارة لدايا رمزية للجرحاى؛ تنبرياً ماهم عن  وقدَّ
عظيام الادور الذي يقومول باه يف جبهات النز والارشف عااعاً عن 

الوطن.
وعارّبوا عان شاكرلم للجرحى الذيان بذلاوا عماَءلام رخيصًة 
يف سابيل عازة ورانة اليمان، ولكي يانام اليمن باألمان وبالحرية 

وانستقالل التا3.
مان جانبهم، أّكد الجرحاى عى صموعلم وإبائهام حتى تطهري 
الوطان من عنس الغزاة واملحتلل، مشادعين عاى عزمهم النوعة إىَل 

ساحات الجهاع حتى يتحقل الارص لليمن ضد الندوال ومرتزقته.

مقتل ثالثة من عناصر القاعدة 
أثناء تجهيزهم لسيارة مفخخة 

بمدينة املكال
  -  متابعات:

ُقتال ثالثاة أشاخاص، أمس األحاد 22 ماياو، يف انفجار سايارٍة 
مفخخاٍة بأحد املاازل يف ماطقاة روكب، رشق مدياة املكال، عاصمة 

محااظة حرضموت.
وقالت مصاعر محلية: إل سايارة مفخخة تابنة لتاظيم القاعدة 
انفجارت أثاااء تجهيزلا يف باحاة أحد املاازل، أسافرت عن مرصع 

ثالثة أشخاص ينتقد أنهم من التاظيم.
وتأتاي لذه الحاعثة ضمن سلسالة من حاواعث التفجريات التي 
تشاهدلا املدياة مؤخراً ماذ سايطرة القوات األَمريكياة واإلماراتية 
عاى املحااظاات الجاوبياة يف مرسحياة تحريرلاا املزعوماة مان 
التاظيماات اإلرلابية، التي زاعت وتريتهاا بدوااع ومخططات لدول 
انحتالل الغاية ماها إبقاء قواتهم يف لذه املحااظات بحجة حمايتها 
وتأمياها من خطر التاظيمات اإلرلابية، بحساب مراقبل ومحللل 

سياسيل.

أبطال الجيش واللجان 
الشعبية: جاهزون لدحر الغزاة 

واملرتزقة من ُكّل شرب يف الوطن

  -  خاص:
بَنَث أبااُء الجيش واللجال الشانبية، أمس األحد، برساائَل 
اااُد الصموع والثبات يف  عدٍة مان مختلف جبهات القتال تجسِّ

وجه الندوال ومرتزقته عى األرض.
امان جبهة كارش بمحااظاة لحج بناث أبطااُل الجيش 
واللجال الشانبية برساائل الثباات والصموع ماع التأكيد عى 
الجهوزياة النالية والثبات الدائمال لدحر الغزاة واملرتزقة من 

ُكّل شرب يف الوطن.
وشاّدع املقاتلول يف جبهة الوازعياة ومقباة بمحااظة تنز 
عاى مواَصلة عرب الجهاع املقاّدس حتى تطهري كامل األرايض 
اليماية بناول الله، مؤكدين عى رساائل الثبات والصموع مع 

التأكيد عى الجهوزية الكاملة لتافيذ ُكّل الخيارات. 
ويف ذات الساياق يرُساُم املقاتلول يف جبهاات الجوف ُصَوراً 
من الصموع األساطوري، كما يؤكدول عى جهوزيتهم الكاملة 

لدحر الغزاة واملرتزقة.
ولساُل حاِل املقاتلل “جالزول لكل الخيارات ونُدِرُك حجَم 
املؤامرات”، أما عن ُقدرة الرعع الها أصحابُها يف الزمال واملكال 

املااسبل.
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  -  الكويت:
للضغوطاات  الريااض  وااُد  اساتجاب 
الدولياة، متجالاالً منانااة الشانب اليماي 
ورغبته بالساال3 عادما قارَّر الواُد النوعة إىل 
املفاوضاات بند أل تسابب بتنطيلها ويتلقى 
األواماَر مان الخاارج وتحديداً لاذه املرة من 

قطر. 
وتأتي عاوعة واد الريااض إىل املفاوضات 
بند محاولته التاصل من التواال عى حكومة 
َوْحاااَدة وطاية تمثل جمياع األطراف تتوىل 
تافياذ قارار مجلاس األمان، حياث طالباوا 
بانعرتاف برشعية حكومة لاعي، األمر الذي 
قوبال بالراض من قبل الواد الوطاي، منترباً 
أل حكوماة لاعي طارٌف يف الحرب وليسات 

طرااً محايداً ون يمكن ماحها الرشعية.
وتؤكد مصااعر مطلناة عاى املفاوضات 
يف الكويات أل سافراَء الادول بالكويت ممن 
يمثلول املجتمع الدويل والدول عائمة النضوية 
يف مجلس األمن أبدوا تملمالً واضحاً من عجز 
واد الرياض عن تقديم رؤية للحل السايايس 

تكول قابلة للتطبيل.
وأشاارت تلاك املصااعر إىل أل مطالبة واد 
الرياض بالضماناات قوبلت من قبل املجتمع 
الادويل باإلشاارة إىل أل جميع األطاراف تريد 
ضماناات ماتقديان محاولاة وااد الرياض 
تحقيل أجادة السانوعية عول تقديم أي يشء 

للطرف اآلخر.
وكشاف املبناوث األمماي إساماعيل ولد 
الشايخ يف تقرياره أماس األربناء عان وجوع 
رغبة عولية بالتوصل إىل حل باليمن، يف إشارة 
لناد3 قباول املجتمع الادويل بالنراقيال التي 
يضنها وااد الرياض، حيث جاء ذلك يف إعالل 

ولد الشيخ عن عوعة املفاوضات.

وقال ولد الشايخ لادى عوعة مان الدوحة 
إثار زيارة قصرية إل واد الرياض ساينوع إىل 
املفاوضاات. مقدماً شاكره ألماري قطر الذي 
قال بأنه بذل جهوعاً يف لذا اإلطار، ايما أكدت 
قااة الجزيارة القطرية أل وااد الرياض عاع 

للمفاوضات بجهوع قطرية.
الادويل  »املجتماع  أل  الشايخ  وأكاد ولاد 
متحاد عن حياث املوقاف والتوجهات وُمرص 
عى مسااعدة اليمايل لتخطاي لذه املرحلة 
الصنبة والتوصل إىل مساار سالمي شاامل. 
إل اليمن يشاهد َحالياً ععماً عوليااً لم ينراه 
مان قباُل، ونأمال أل يساتفيد األطاراف من 
لذه الفرصة التأريخياة وأل يوحدوا الجهوع 

لضماال أمان الوطان واملواطان«. عاى حد 
تنبريه.

ويرى كثريول أل وااد الرياض ن يفاوض 
مان أجال الوصاول إىل حل سايايس، بال إل 
تحركاتاه تصب يف إطار التمساك بالسالطة، 
السايايس سايخرج  الَحااّل  أل  إذ ينتاربول 

الكثريين ماهم خارجها.
ويف لاذا الساياق نرش موقع قااة روسايا 
اليو3 تحليالً سياسياً للمحلل السيايس محمد 
األحمد، حيث قال »إل مالمح التسوية يف اليمن 
تبدو واضحة، إِنَّ أل خشاية بنض املفاوضل 
عان واد الرياض من اقادال مااصبهم يمثل 
وال الدول الراعية أحد أَْسابَاب إعاقة تحقيل 

أي تقد3«.
ويكشاف األحمد عن مصاعر عبلوماساية 
تؤكاد أل تنليال وااد الريااض ملشااركته يف 
املفاوضاات » كال مفاجئاً وغري مقاع للدول 
الراعية للتسوية« ويضيف أنه جرى إبالغ واد 
الرياض باساتياء تلك الدول مان قرار تنليل 

املشاركة يف املفاوضات.
وايماا كال مفرتضاً أل تناوع املفاوضات 
بالناصماة  انحاد  أماس  مسااء  املباارشة 
اااة لصدى  الكويتياة أكادت مصااعُر َخاصَّ
املسارية أل املبناوث األمماي إساماعيل ولد 
الشايخ أبلغ الطرال أل الجلسة تأّجلت عول 

أل يوضح األَْسبَاب.

مان جانب آخار ويف إطار تحاركات الواد 
الوطاي الفاعلة يف الكويت والرامية إىل تحقيل 
السال3 الناعل والشامل والذي يلبي طموحات 
الشنب اليماي، واصل أعضاء الواد لقاءاتهم 

مع األطراف الدولية.
الوطااي  الوااد  عقاد  الساياق  لاذا  ويف 
اجتماعاً مع مساعد وزير الخارجية الكويتي 
خالاد الجاار اللاه جرى ايه مااقشاة سابل 

التوصل إىل السال3 يف اليمن. 
ويف اللقااء جادع الوااد الوطااي شاكره 
وتقديره لدولة الكويت أمرياً وحكومة وشنباً 
عى اساتضااتهم للمشااورات والجهوع التي 
يبذلونهاا من أجال إنجاحها وبماا يفي إىل 
إيقااف الُناااْدَوال السانوعي وراع الحصار 
وتحقيال الساال3 وإنهااء منانااة الشانب 

اليماي.
كماا اساتنرض الواد مساار املشااورات 
ومحاولاة وااد الريااض عرقلته باساتمرار 
لثالث مارات ماذ انطالق املشااورات وآخرلا 
انسحابه ماذ خمسة أيّا3 وتنطيله للجلسات، 
مؤكاداً أل لاذا املوقاف ينكاس ساني واد 
الرياض إىل إاشاال املشااورات وعد3 التوصل 

إىل حل سيايس.
وجدع الواد الوطاي حرَصه عى انستمرار 
يف املشاورات حتى إنجاحها، مستنرضاً اآلثار 
الكارثية التاي خّلفها الُنااااْدَوال والحصار 
عى انقتصااع اليمااي، متماياً مان الجميع 

انسها3 يف مساعدة الشنب اليماي.
َع نائاُب وزيار خارجياة  مان جانباه جادَّ
الكويات خالاد الجار اللاه حْرَص باالعه عى 
إنجااح املشااورات، مؤكاداً ععاَم باالعه أيراً 
وحكومة وشانباً نساتئااف املشاورات حتى 
تحقال الاجااح ويصل الجمياع إىل حل ياهي 

مناناة الشنب اليماي.

ُبــَل ال�شالم يف اليمن الوفد الوطني وم�شاعد وزير خارجية الكويت يبحثان �شُ

عودة مفاوضات الكويت بعد استجابة وفد الرياض لضغوط املجتمع الدولي ورفضه لشروطهم

  -  خاص:
عى لاماِش مفاوضات الكويت، عقد األساتاذُ محمد 
عبدالساال3، رئيُس الوااد املفاوض ألنصار اللاه، مؤتمراً 
صحفياً، مسااء السبت 21 مايو، تااول خالله النديَد من 
املواضيع وكال أبرزلا النراقيل التي يضُنها واُد الرياض 
أََماااا3 عجلة الحوار واملفاوضات الجارية َحالياً يف عولة 

الكويت.
ويف مستهلِّ املؤتمر الصحفي أشاع عبدالسال3 بالجهوع 
التاي تقو3 بهاا عولة الكويت، يف سابيل إنجاح مسااعي 
الساال3 التي ترعالا األمم املتحدة، وتحدث عن الجلسات 
التشااورية التي ُعِقَدت مع الطرف اآلخر »واد الرياض«، 
وعان اللقااءات الرسامية وَغري الرسامية مع السافراء 
وممثايل األمام املتحادة واملاظماات الدولياة واألصدقاء 

واألشقاء املهتمول بالشأل اليماي.
وتطارق إىل النراقيال التاي تمثلت يف انساحابات واد 
الريااض املتكررة من الجلساات تحات ذرائاَع ومربراٍت 
وحجٍج والية، موضحاً أل الغاية ماها لي تنطيل مسار 

لذه املفاوضات ن أَكثر.
وأكاد أل الوااَد الوطاي عى أتام الجهوزياة، لحلحلة 
الوضاع والتوصال إىل رؤى مشارتكة تُفاي إىل إيقااف 
الحارب والتوصال إىل حلول سياساية تصاُل بالبلد إىل بر 

األمال وتوقف نزيف الد3 وتُاهي مناناة الشنب.
وأوضاح أل الطرَف اآلخار عى الرغم مان كونه طرااً 
أساساياً يف الرصاع إِنَّ أنه ما زال ُمرصاً عى تقديم نفساه 
أنه ممثُل الحكومة، وكل ما يسانى إليه لو النوعة لحكم 
البلاد، ولذا أمار غاري وارع، ون يمكن أل نقباَل به، ليس 
نعتبااراٍت لها عالقة بالرشعية أَْو بقرارات مجلس األمن، 

بل ألل لااك حرباً خلفت ما خلفت.
شاارحاً الرؤية التي طرحها الواد الوطاي عى طاولة 
املفاوضاات، أل يكاول لاااك حكوماة توااال وطااي 
ااًة  يشاارك ايها الجميع، وبشاخصيات توااقية، َخاصَّ
يف شاخصية رئيس الوزراء، وأل يكول مساتقبُل النملية 

السياسية مباياً عى التفالم ن عى اننتقا3.
مشارياً إىل أل لاذه املساألة ترتباط بمساتقبل اليمن 
ومساتقبل النملياة السياساية، ولهاذا يجب أل تُشاكََّل 

حكوماة وتشاكل لجااة عساكرية كماا اقرتحات األمم 
املتحدة مهمتها الحفاظ عى املؤسسة األماية والنسكرية 
والحفاظ عى األمن وانستقرار ومحاربة التطرف املتمثل 
يف القاعادة وعاعش الذي أصبح تهديداً حقيقياً عى اليمن 

أرضاً وإنَْساااناً.
وايماا يتنلال باألزماة انقتصاعياة الخانقاة التاي 
تمار بها اليمن يف ظال الحصار املفاروض عليها من قبل 
عول الُنااااْدَوال، أوضاح عبدالساال3 أل الطرف اآلخر ن 
يستوعب املناناة التي وصل إليها الشنب اقتصاعياً بسبب 
أثاار الحرب، والحصار انقتصااعي، وماع عوعة النمالت 

التي تأتي من رشكات انتصانت والتجارة إىل اليمن.
وقال: نحن تحدثاا مع السفراء، واآلل يف لذه اللحظة، 

مئات املاليل من الدونرات تتم عرقلتها يف البحرين وماع 
عخولهاا إىل اليمن. متساائالً من الذي أوقفها؟ مشارياً يف 
تسااؤله إىل الطرف اآلخار أنه من يقاف وراء تلك الحرب 
انقتصاعية التي تسبب مناناة الشنب اليماي، مضيفاً أل 
الواد الوطاي سامع من السافراء بشكل مبارش وواضح 
أّل املشاكلَة انقتصاعياة يف اليمان ليس ساببها أّل طرااً 
يساحب النملاة؛ ألل النملاة التاي يتم ساحبها يف اليمن 
لاي بالريال اليماي، لكن الُنملة التاي ترتبط بالخارج ن 
تنوع إىل اليمن، سواٌء يف رشكات انتصانت أَْو املقاونت أَْو 
حاوانت املغرتبل أَْو إيقاف التصديار، مؤكداً أل املاتجات 
اليماية املماوعة من التصدير، سايتم وضع حلوٍل لها إل 

شاء الله يف القريب الناجل.

واساتطرع عبدالساال3 يف حاواره موضحااً أل األلميَة 
واألولوياَة اآلل لي للمساار السايايس، مؤكاداً جالزيَة 
الوااد الوطاي ملااقشاة ُكّل يشء بدول اساتثااء، وبدول 
خطوط حمراء، يف إطار أل يكول لااك حل شاامل يؤعي 
إىل خروج اليمن من الوضع الذي لو ايه، رااضاً أل يأتي 
طرٌف ليطلب من الواد الوطاي مطاَلَب َعِجااااَز لو عن 
تحقيقهاا بالحرب، ويريد أل يافذَلا له الواد الوطاي عن 
طريال التاازل، اهذا غريُ وارع ويتاااىف مع القيم والوعوع 

التي تم قطُنها للشنب اليماي الصابر والصامد.
وأضاف عبدالساال3: نحان قابلول للحاوار واملرونة يف 
سابيل حل شاامل، ولن نقبَل أل نؤساس ملرحلاٍة جديدٍة 
من انساتبداع، االسالطة يف اليمن توااقياة ماذ املباعرة 
الخليجياة التاي تااص عاى التوااال، وعّطلات بناض 
مضامل الدساتور ألجل التواال، ونحن ننتقد أل املخرج 
لو بتشكيل حكومة تواال يشاارك ايها الجميع، كما ن 
يجاب أل تكول لااك كاتونات خاارج مربع الدولة، امن 
يطالاُب بلجاة عساكرية يف الجوف ومأرب نقاول له إناا 
أَيْضااً نطالب بها يف حرضموت ويف لحج ويف عدل ويف أبل 

ويف ُكّل محااظات الجمهورية اليماية.
مؤكداً أل مسار الواد الوطاي واضح، وأنهم يتحركول 
من أجال الساال3، وأنهام مساتندول لتقديام التاازنت 

للوصول إىل سال3ٍ شامٍل وعاعٍل ومرّشف.
ويف ختا3 حديثه، ااّد عبدالسال3 ما يتداولُُه البنُض من 
اععاءات، أل الواد الوطاي جاء من أجل السالطة، مؤكداً 
أل مثاَل لذه انععااءات عارياٌة عن الصحاة تماماً، وأل 
السالطة ليست مطلبهم، بل ضمانة مستقبل اليمن، وإذا 
كانوا يبتغول السالطة اقد كانت الفرصُة ساانحًة يف 21 
سبتمرب، لتشاكيل حكومة بزخم الثورة وزخم اننتصار، 
ولكاهم راضوا التفرع بالسالطة إليمانهام النميل بمبدأ 

مشاركة الجميع يف إعارة وحكم اليمن.
مشارياً إىل أل الحوار الجاري يف الكويات كفيٌل بإَعاَعة 
السال3 إل كال لااك نوايا جاعة لدى من يقُف خلف لؤنء 

املوجوعين يف الكويت، قاصداً األَمريكال والسنوعيل.
وايما يتنلل بأسائلة الصحفيل املشااركل يف وقائع 
املؤتمار، اهاي لام تتجااوز ماا تااولاه األساتاذ محمد 

عبدالسال3 يف مجمل حديثه الشامل بداية املؤتمر.

يف موؤمتٍر �شحفيٍّ له على هام�ش مفاو�شات الكويت

محمد عبدالسالم: نحن مع حلٍّ شامٍل وعادل ولن نقبَل 
تأسيَس مرحلٍة جديدة لالستبداد



انثال 23 مايو 32016  املواال 16 شنبال 37ل1لا     الندع )ع12(4 متابعات

أوجه للشبه بني 
السعودية وإسرائيل

  - متابعات:
هك�ذا بدأت الناش�طة األمريكي�ة »ميدي�ا بنجامني« مقاله�ا يف موقع 
»هافينغت�ون بوس�ت«، ال�ذي تتناول في�ه أوجه التش�ابه ب�ني النظامني 

الس�عودي واإلرسائييل.
، فالنظامان  تقول »ميديا« إنَّ األمَر يختلُف إذا نظرنا بطريقٍة أعمق قليلاً

تربطهما الكثريُ من األمور املشرتكة التي تجعلهما أغرب صديقني.
وإليَك األمور ال�10 التي يتشارك فيها النظامان السعودي واإلرسائييل، 

كما أوردتها »ميديا« يف مقالها.
 االثن�ان يقمعان مجموع�ات األقلية يف داخل ح�دود بلدهما. إرسائيل 
تقمع الفلس�طينيني، فتبني املس�تعمرات ع�ى أراضيه�م، وتُحيط ُقراهم 
ا الس�عودية فقد  بج�دران فصل عن�ري وجنود مدجج�ني بالس�لح. أمَّ
�ا سياس�ياًا وقضائياً�ا يقم�ع ُكَل من ه�و ليس س�نياًا )مثل  س�ت نظاماً أسَّ
ال املهاجرين. يتعامل  الشيعة وغري املسلمني(، والنس�اء، واملليني من العمَّ
النظام�ان م�ع املعارض�ني السياس�يني بالط�رق ذاته�ا: الق�وة املفرطة، 
ى، وإفلت املسؤولني من العقاب،  واالعتقال التعسفي إَل��ى أجٍل غري مسمَّ

والرتهيب، والتعذيب.
 َغَزت الس�عودية وإرسائيل دوالاً مجاورةاً، مما أس�فر عن مقتل اآلالف 
م�ن املدني�ني. قام�ت إرسائي�ل بغزو غ�زة وقصفها ع�دة م�رات منذ عام 
ا، معظمهم  2008. يف 2014 فحس�ب، قتل الجيش اإلرسائييل 2104 شخصاً
، وتركت 475 ألف ش�خٍص يف حالة خطرة.  رت 17200 منزالاً مدني�ون، ودمَّ
لت يف شؤون اليمن الداخلية. يف مارس )آذار( 2015،  ا السعودية فقد تدخَّ أمَّ
بدأت الس�عودية حملة جوية أس�فرت عن مقت�ل 6 آالف يمني، معظمهم 
ا، ومدارس، ومستشفيات، ومساكن، وحفلت  من املدنيني، ورضبت أسواقاً
دت أكثر من 2.5 مليون يمني. والنظامان يس�تخدمان أسلحة  زفاف، ورشَّ
ممنوعة دولياًا: استخدمت إرسائيل الفسفور األبيض ضد غزة، واستخدمت 

السعودية القنابل العنقودية ضد اليمن.
 الدين يمثل ركناًا أساس�ياًا لسياسة الدولتني. تَُعد إرسائيل وطن الشعب 
اليهودي، والقانون األس�ايس اإلرسائييل، الذي يحل محل الدس�تور، يُعرِّف 
الدولة بأنَّها دولة يهودية. يحصل اإلرسائيليون عى معاملة تفضيلية، مثل 
ح�ق اليهود من أي مكاٍن يف العالم يف الهجرة إَل��ى إرسائيل والحصول عى 
ا املس�لمون فيتعرضون يومياًا إَل���ى تمييٍز ويُعاَملون  جنس�يتها فوراًا، أمَّ
باعتباره�م مواطنني م�ن الدرجة الثاني�ة. تقع مكَّة، التي تَُع�د أكثر بقاع 
األرض قداس�ةاً للمس�لمني، يف اململكة العربية الس�عودية، التي تعد نفسها 
مركز اإلس�لم يف العالم أجمع. املس�لمون فقط هم م�ن يمكنهم الحصول 
ا غري املسلمني فيُعاملون باعتبارهم مواطنني  عى الجنسية الس�عودية، أمَّ

من الدرجة الثانية.
 النظامان يُصّدران »املنتجات« التي تروج العنف يف العالم. تَُعد إرسائيل 
إحدى أكرب مصدري الس�لح يف العالم، وتُدرب قوات الرشطة يف دول أخرى، 
ا السعودية فتُصّدر األيديولوجية الوهابية  مثل أمريكا، عى طرق القمع. أمَّ
املتطرفة إَل��ى كافة أنحاء الرشق األوسط وشمال إفريقيا. والوهابية هي 

األساس األيديولوجي لتنظيمي القاعدة و»الدولة اإلسلمية«.
 إذا كان »ع�دو عدوي صديق�ي«، فكراهية إيران هي التي تجمع هذين 
الخصمني س�وياًا. ينظ�ر االثنان إَل���ى إي�ران باعتبارها خط�راًا وجودياًا، 
ويتخوَّفان من تزايد نفوذه�ا يف املنطقة. عارض النظامان االتفاق النووي 
اإليراني الذي كان انتصاراًا كبرياًا للدبلوماس�ية عى الحرب، وهما ُمصممان 

عى منع الواليات املتحدة من االقرتاب أكثر من ذلك من إيران.
 دعم�ت الدولتان االنقلب العس�كري ال�ذي قاده الجن�رال عبد الفتاح 
السييس يف مر، الذي أسقط الحكومة املنتخبة وأسفر عن موجة وحشية 
ت بحوايل 40 ألف ش�خص يف الس�جون. وضخَّ الس�عوديون  من القمع زجَّ
ملي�ارات من الدوالرات مللء خزائن نظام الس�ييس، الذي تعاونت الحكومة 

املرية يف عهده مع إرسائيل يف حصارها املستمر لغزة.
 تدعم إرسائيل والس�عودية املجموعات املتطرفة يف س�وريا، مثل جبهة 
النرة التي تدين بالوالء لتنظيم القاعدة، فاالثنان يريدان إس�قاط األس�د 
)املدع�وم م�ن إي�ران( أكثر م�ن رغبتهما يف هزيم�ة »الدولة اإلس�لمية«. 
دع�م الس�عوديون جبه�ة الن�رة، وعالجت إرسائي�ل مقات�يل الجبهة يف 
مستش�فياتها لتُعيدهم إَل��ى جبهة القتال ضد الجيش النظامي السوري. 
ا املستشارين اللبنانيني اإليرانيني الذين ساعدوا حكومة  قتلت إرسائيل أيضاً

األسد يف محاربة جبهة النرة.
. يف فرباير  ا من الس�جناء السياسيني، بينهم ُقرَّ  تس�جن الدولتان آالفاً
)ش�باط( 2016، كان لدى إرسائيل 32044 فلس�طينياًا يف سجونها، بينهم 
ا. الكث�ري من الُق�رَّ مس�جونون بتهمة إلق�اء الحجارة عى  438 ق�ارصاً
ا، ولديها اآلن ثلثة  اً ا الس�عودية فقد أعدمت ُق�رَّ الجن�ود اإلرسائيليني. أمَّ
قرَّ يحاكمون بسبب تظاهرات سلمية قد يواجهون ُحكم اإلعدام عليها.

 أنف�ق النظام�ان مليني ال�دوالرات للتأثري ع�ى السياس�ة األمريكية. 
الحكوم�ة اإلرسائيلية لديها صلت وثيقة ب�»أيباك«، التي تَعد اللوبي األكرب 
يف الوالي�ات املتحدة األمريكية. وأطلق الس�عوديون نس�ختهم الخاصة من 
»أيباك«: لجنة ش�ؤون العلقات العامة األمريكية الس�عودية أو »ساراك«. 
ولس�نواٍت كان النظام الس�عودي يحاول رشاء النفوذ عرب استخدام كربى 
رشكات العلق�ات العام�ة والخدمات القانونية، وقدَّمت تربعات ملؤسس�ة 
كلينت�ون، ومؤسس�ة كارتر، والكث�ري غريهما من املراك�ز البحثية وكربى 

الجامعات األمريكية.
 يَُعد البلدان حليفني للواليات املتحدة منذ أمٍد طويل. اس�تمرت اإلدارات 
األمريكية املختلفة يف دعم إرسائيل منذ تأسيسها يف عام 1948، كما دعمت 
ملوك الس�عودية منذ تأسيس�ها يف عام 1932. وساهمت أمريكا يف حماية 
البلدين، فدافعو الرضائب األمريكيون يقدمون ثلثة مليارات من الدوالرات 
س�نوياًا للجيش اإلرسائييل، ويحرس الجيش األمريك�ي »الخليج الفاريس« 
لصالح العائلة امللكية الس�عودية، التي تَُعد بدورها أكرب مش�رٍت لألس�لحة 

األمريكية.
وتخت�م »ميدي�ا« مقاله�ا باإلش�ارة إَل���ى رأي القائلني ب�أنَّ محاولة 
النظام�ني الس�عودي واإلرسائي�يل لدفن األحق�اد القديمة وإيج�اد أرضية 
مش�رتكة هو أمر جيد، لكنها ترى أنَّ الس�لم يف الرشق األوسط لن يتحقق 
بمزي�د من التق�ارب بني البلدين. وتضيف: »ينبغي عى إرسائيل أن تس�عى 
إَل��ى السلم مع الفلس�طينيني، والسعودية يجب أن تتفق مع إيران. وإذا 
لم يحدث ذلك، فسيكون التقارب السعودي-اإلرسائييل رضبة مميتةاً تُعمق 

آالم املنطقة«.

اإقرار الكوجنر�ش لقرار العدالة �شد داعمي االإرهاب يتيح مقا�شاة ال�شعودية:

النظام السعودي يتحول إىل فريسة يف موسم الصيد األمريكي
 -  

إبراهيم السراجي
الاظاا3  حاوَل  الاارياُل  تشاتنُل 
السانوعي بشكل لم يسابْل له مثيٌل، 
واملفارقة أل رشارَة تلك الاريال جاءت 
مان الونياات املتحدة الحلياِف األبرِز 
عى مادى الثمانياة عقاوع املاضية، 
عادماا أقار الكونجارس األمريكاي 
قانوناً يتيح مقاضاة السانوعية عى 
خلفياة لجماات 11 سابتمرب تحت 
عاوال »الندالة ضد عاعمي اإلرلاب«، 
حيث تشريُ مصاعُر أمريكيٌة إىل اقرتاب 
الكشاف عن التحقيقات الرسية التي 
تفيُد بتورط الاظا3 السانوعي بدعم 
مافذي لجمات سبتمرب بند أَل جرى 
إخفاؤلا؛ مراعاًة للحاجة إىل الحليف 
الافطي والذي يبادو أنه اليو3 لم يند 

مهماً لواشاطن. 
الاظاا3  يباذل  الاذي  الوقات  ويف 
إلقاااع  مضاياة  جهاوعاً  السانوعي 
األمريكيل برباءتهم من ععم اإلرلاب 
يتلقاى رضبًة أخارى بقيااعة الاائب 
يف مجلس األمة الكويتاي عبدالحميد 
عشاتي الذي شاّكل تحالفاً عولياً من 
املحامل ملقاضاة السانوعية بجرائم 

اإلرلاب التي أصابت بلدال النالم. 
ان  ويسالك ضحاياا واشااطن ممَّ
كاناوا حلفاَء لهاا ذات طريقاً خاطئاً 
عادماا يحاولول اسارتضاَءلا، ولو 
ماا يفنلاه الياو3 الاظا3 السانوعي 
الاذي بنث برساالة لواشااطن تفاد 
مزاعام ععماه لإلرلااب، والقول إل 
لذا الطريل خاطئٌ، يأتي لند3 إعراك 
السالكل عليه أل واشاطن حل ترى 
أنه قد حال موعاُد اارتاس أصدقائها 
اهي ن تفنُل ذلك بااًء عى وجوع أعلة 
تدياهم وإنماا ألل املخطط األمريكي 
يماي وال خطة محكماة، االزعيم 
الليبي الراحل منمر القذايف ظل يف ِحلٍّ 
من أمره، وعادما أعلن تفكيَك برنامج 
بالعه الاووي وعااع 3 مليارات عونر 
تنويضااً لضحايا طائارة لوكربي لم 
تلِل الونيات املتحدة لذلك بانً، وقاعت 
الااتاو لتدمري ليبيا، وقبل ذلك لم تُجِد 
خطوة النراق بالساماح للمفتشال 
الدوليال بتفتيش املاشاآت النراقية 
بحثاً عن أسلحِة الدمار الشامل، إن أل 
الونيات املتحدة ومن خارج الرشعية 

الدولية غزت النراق وعّمرته.
ورغام أل نتائَج التفتيش أثبتت أل 
النراق ن يمتلك أسالحة عمار شاامل 
إن أل الغازو األمريكاي لام يتوقاف، 
ولو ماا يثبت أل واشااطن ن تبَحُث 
عن أعلاة إعانة لالنقضاض عى الدول 
النربية، بال تاتظر الوقت املااساب، 
ولاو ماا يحادث الياو3 ماع الاظا3 
السانوعي تحت ذرينة ععم لجمات 
11 سابتمرب والتاي حدثات قبال 15 
عامااً واإلعارة األمريكياة كانات عى 
علٍم باتائج التحقيقات لكاها حّركت 
امللاف الياو3؛ ألل الوقات قاد حال!!، 

اماذا سيفنل آُل سنوع؟ 
األمريكاي  الشايوخ  مجلاُس 
املايض  الثالثااء  أعلن  )الكونجارس( 
موااقتَه عى ترشيع يسامح للااجل 
وذوي  سابتمرب   11 لجماات  مان 
الضحاياا بإقاماة ععااوى قضائياة 
ضاد الحكوماة السانوعية للمطالبة 

بتنويضات. 
ووااال أعضاء املجلاس باإلجماع 
عاى الترشياع الاذي يُنارف باسام 

»قانول الندالة ضد رعاة اإلرلاب«.
وايماا ن تازال السانوعية ترالن 
عاى أوباماا الاذي يتيح لاه القانول 

انعارتاض عى القاناول، لكن ذلك ن 
يكفاي، ااعارتاض أوباما كاي يلغي 
القرار يجُب أل يرااقه اشاٌل من قبل 
الكونجارس بالتصويات مارة أخرى 

بأغلبية ثلثي األعضاء.
وماا يشاري إىل أل آمال السانوعية 
يؤكاد  تتضااءل  أوباماا  باعارتاض 
السايااتور األمريكاي شاومر الاذي 
لدياه  أل  القاناول  مارشوع  قاّد3 
ثلثاي  بتصويات  مسابقًة  ضماناًة 
األعضااء لصالح إبطاال »الفيتو« يف 
حال صادوره من أوباماا، ولاا تبدو 
السانوعية عاى بُناد اارتة وجيازة 
مان انصطادا3 املحتو3 ماع الحليف 

األمريكي التأريخي.
القارار  خطاورة  وتتضاعاف 
كبااَر  يطاال  بكوناه  األمريكاي 
املسؤولل من آل سانوع، بياهم امللك 
الحايل سالمال بان عبدالنزياز الذي 
ورع اسامه يف اعرتااات أحد املتهمل 

بهجمات 11 سبتمرب.
وتقاول مصاعر إعالمياة أمريكية 
عان  تخلات  املتحادة  الونيااِت  إل 
ظاتها وساتقو3 خالل الشهرين  تحفُّ
القاعمال بارش الاا ع2 صفحًة التي 
جرى حجبُهاا من تقريار تحقيقات 
الكونغارس حاول لاذه الهجماات، 

وينتقد أنها تدين السنوعية. 
عان  األمريكاي  اإلعاال3  وكشاف 
نقطاٍة محورياة تتنلل بتاورُّط امللك 
سلمال وأمراء سنوعيل آخرين بدعم 
اذي لجمات 11 سابتمرب، وذلك  مافِّ
مان خاالل اعرتاااات أحاد املتهمل 

الرئيسيل يف الهجمات. 
وتنتقل السلطات األمريكية املدعو 
زكريا املوسوي يف كولوراعو، وتنتربه 
املتهم رقم 20 يف لجمات 11 سبتمرب، 
وتوصال التحقيقات مع املوساوي - 
كما تقول مصاعُر إعالمية- إىل نتائج، 
مفاُعلا أَل أمراًء من األرسة الحاكمة 
السانوعية متورطاول يف ععم تاظيم 
»القاعدة«، وذكر أسماء امللك سلمال 
بن عبِدالنزيز، وتركي الفيصل، وبادر 

بن سلطال، والوليد بن طالل. 
القارار  أل  مراقباول  ويؤكاد 
األمريكي جاء نتيجة وقوف واشاطن 
جنلهاا  مالياة  أزماة  أباواب  عاى 
ُع مان خطواتهاا الندائية تجاه  ترسِّ
السانوعية، أماالً يف انساتحواذ عى 
امللياارات التابناة للاظا3 السانوعي 
يف أمرياكا نفساها والخاارج تحاَت 
ذرينة تنويض ذوي ضحايا لجمات 
سبتمرب، بالتزامن مع سني الونيات 

املتحادة لالنقضاض عى السانوعية؛ 
بهادف تقسايمها إىل عادة عوياالت 
ضمن مرشوع الرشق األوسط الجديد 
الذي يسانى لضمال ليماة إرسائيل 
عاى املاطقاة والذي يضمُن تقسايم 

الدول النربية تحقيقه. 
يسامح  الاذي  القاناول  صادوُر 
بمقاضاة السنوعية وانستحواذ عى 
أموالها من قبل الكونجرس األمريكي 
بالهلاع  السانوعي  الاظاا3  أصااب 
وعاَنُه لالساتنانة بمكاتاب قانونية 
أمريكية صاغت له رسالًة مكونًة من 
هاة للكونجرس  ل10 صفحاات موجَّ
األمريكاي، يف محاولة لتربئة نفساه 
من تهمة التورط بهجمات سابتمرب، 
بحساب ما نرشته مجلة »بوليتيكو« 

األمريكية.
وقالت املراسلة املختصة بالشؤول 
الخارجياة يف املجلاة »نالاال تويس« 
إل الرساالة السانوعية أوضحت أنها 
تنمل عى 3 محاور ملكااحة اإلرلاب، 
األول اتخااذ إجاراءات أماية صارمة 
للتصّدي للنااارص اإلرلابية، والثاني 
اارض رقابة مالياة صارماة للتأكُّد 
من الحيلولة عول تمكُّن أية جهة من 
تمويال اإلرلابيل، والثالاث توضيُح 
طبيناة الجهوع املبذولاة ملواجهة أية 
محاولاة لاارش التطرف عان طريل 
املساجد واملدارس واملاتديات النامة. 

رساالة  عاى  مراقباول  وعّلال 
عارٍض  مجارع  بأنهاا  السانوعية 
يف  السانوعية  لخطاوات  إخبااري 
مكااحة اإلرلاب؛ نازونً عاد الرغبة 
األمريكياة، وأل ما تضماته الرساالة 
عن اإلجراءات السنوعية ضد اإلرلاب 
الااحياة  مان  ماطقيااً  رعاً  تناد  ن 
القانونياة، االتهماة التاي تواجهها 
السانوعية تتنلل بتورُّط مساؤولل 
من آل سانوع بدعم لجمات سبتمرب 
والرسالة السنوعية تتحدث عن يشء 

آخر حوَل مواجهة اإلرلاب. 
ومان خاالل الوضع التي تنيشاه 
السانوعية الياو3 يمكان القاول إل 
الفرصة  املتحادة اختاارت  الونياات 
األنسب لالنقضاض عى اململكة التي 
تنياش أساوأ مراحلها، اهاي تواجه 
ألول مارة عجزاً ضخمااً يف موازنتها؛ 
بسبب انهيار أسانار الافط وتحولت 
إىل عولة مقرتضة بند اقرتاضها مبلغ 
10 مليارات عونر لساد النجز البالغ 
2ع مليار عونر تقريباً، يف وقت تسنى 
ملزياد من اإلجراءات التي ساتضاعف 
األعبااء عى مواطايهاا بفرض املزيد 

من الرضائب والرسو3 عى الخدمات. 
يأتاي  النساكري  الجاناب  عاى 
القارار األمريكي بالتزامان مع غرق 
الاظاا3 السانوعي بشاكل مبارش يف 
الندوال عاى اليمن وما كّلف ذلك من 
مئات امللياارات عى التحالف ومقابل 
املجاانت  شاتى  يف  للنالام  رشاوات 
وحصادت لزيمة ما تازال تبحث عن 
مخَرٍج مان تبناتها، ويف وقاٍت أيضاً 
غاري  النساكري  مرشوعهاا  ياهاار 
املباارش يف ساوريا بناد أل رصاات 
امللياارات عى مدى الخمس سااوات 
باساتناعة  توجات  والتاي  املاضياة 
املبااعرة  لزماا3  الساوري  الجياش 
واتجاه الدول املؤثرة ملواجهة اإلرلاب 
الاذي رضب أوروباا وما تازال تهمة 
ععم عاعش والقاعادة تالحل الاظا3 
السانوعي الاذي قد يواجاه خطواٍت 
أوروبيًة مماثلًة للخطاوة األمريكية، 
وخصوصاً من ارنسا، وتوجيه التهم 
للاظا3 السانوعي بالضلاوع أو ععم 
الهجماات اإلرلابياة التاي رضبات 

باريس مؤخراً. 
أما3 ماا يواجه الاظا3 السانوعي 
من واشااطن ينلن الاائاب الكويتي 
عبدالحميد عشتي عن تشكيل تحالٍف 
السانوعية عاى  حقوقاي ملقاضااة 
توّرطهاا يف األعماال اإلرلابياة التي 

تجتاح املاطقة والنالم.
االتحالاف  »عشاتي«  وبحساب 
سيشامل إىل جاناب املحامال النرب 
محامل آخريان مان ُكلِّ عول النالم 
مختلاف  مان  الحقوقيال  ومان 
انتجالات واملساتويات، حيث يجري 
عراساة ملفاات الضحاياا، وأرسلم 
لالتصال بهم، وتمكياهم من مقاضاة 
وإرغامهاا  السانوعية،  الحكوماة 
عاى عاع التنويضات املااسابة لهم، 
باإلضاااة إىل ارض عقوبات عولية يف 

شتى املجانت عى السنوعية. 
ولام يقتارص ساوء َحاّظ الاظا3 
السانوعي عاى خلال أعاداٍء له عى 
املساتوى النرباي والادويل من خالل 
ععماه للتدماري واإلرلاب الاذي أرضَّ 
بالنالم، بل تجاوز ساوء الحظ إىل أل 
تصباح الونياات املتحدة لاي الندوَّ 
بناد أل كانات عى مدى الاا0ع عاماً 
الحاماي لألعماال  املاضياة بمثاباة 
الندائياة السانوعية، حياث لام يقرأ 
ن  واشااطن  أل  السانوعي  الاظاا3 

تحتكُم للصداقات وإنما للمصالح.
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  -  حسين الجنيد
ويف الوقات الذي يرالن اياه تحالف الندوال 
برتسايخ  انجتماعاي  الاسايج  تمزيال  عاى 
الارصاع الطائفي واملااطقي والجهوي يف اليمن، 
تنكس الحالة الشانبية املتجهاة نحو املزيد من 
التكاتف والتالحم نتائج تلك املسااعي، مما ععا 
تلاك الدول بناد إعراكها للفشال، إباراز وجهها 
القبيح وحقيقة مرشوعها بشاكٍل علاي متمثالً 
بتواجدلا عاى األرض يف احتالٍل رصيٍح لألجزاء 
اٍة لم تند تاطيل حتى  الجاوبياة من الوطن بُحجَّ
عاى البساطاء من أَبْاَااء الشانب اليماي، ولي 

مكااحة اإلرلاب.
يقاول أحاُد املراقبال: مان خاالل املراجنة 
الزماية لتسلسال األحداث، نجاد أل التاظيمات 
اإلجرامياة كانت تقاتل جابااً إىل جاب مع قوات 
التحالاف ومرتزقتهم تحت عااوال »محاربة املد 
الراااي املجاويس القاع3 مان الشامال« تارًة 
، وتاارًة أخارى تحات عااوال »تحريار الجاوب 
من التواجد الشامايل« يف عغدغٍة ملشااعر بنض 
اصائل الحراك الجاوبي؛ لخلل حاضاة شانبية 

لتلك التاظيمات.
يف حياهاا كانت تلك التاظيمات محتَضاًة من 
قبل تحالف النادوال وتم ماحها الضوء األخرض 
للسايطرة عاى املحااظاات الجاوبية بتساهيل 
امليدال لها وتدعيمها بالساالح والنتاع واألموال، 
واألغرب من لذا كله سايطرتها الكاملة عى تلك 

املحااظات عول أية مقاومٍة تذكر.
واألعلة والشوالد عى ذلك كثرية ولنل أبرزلا 
ماا قالتاه صحيفاة »وول سارتيت جورناال« 
األمريكياة: »إل القوات املوالياة لحكومة املافى 
»احتفلات بالارص« بمسااعدة الخلياج وتاظيم 
تاظيام  مان  عااارص  أل  موضحاًة  القاعادة، 
القاعادة شااركوا يف مناارك تحريار الجاوب«، 
حساب وصفها. وأشاارت الصحيفة األمريكية، 
إىل أل عااارَص تاظيام القاعدة جاباً إىل جاب مع 
امليليشيات احتفلت باستنراض جثث مااوئيهم 

يف الشارع التجاري الرئييس يف عدل.
موضحااً أل عور تلاك التاظيمات حل انتهى 
يف إذكاء الارصاع الطائفي واملذلباي الذي وعى 
ماا يبدو لم يحقل نتائجاه املرجوة، انتقلت عول 
التحالف للخطة باء، لتاقلب عى تلك التاظيمات 
تحات مسامى تحرير الجااوب مان التاظيمات 
اإلرلابياة، ويف مرسحياٍة لزلياٍة جديادة تمات 
عملية اساتناعة الجاوب من تلاك التاظيمات يف 
غضول سااعات وعول أي مقاومة تذكر لياتقل 
أَبْاَااء املحااظاات الجاوبية من عهادة القاعدة 
إىل عهادة قاوات التحالاف األمريكاي اإلماراتي 

السنوعي.
ما نساتاتجه لاا أل لذه التاظيمات ليسات 
إن أعوات تابناة لهاذه الادول؛ لتحقيال غاياة 
وألاداف منياة أبرزلاا إثارة الفاوىض وتدمري 
الجاوبياة  املحااظاات  يف  املجتمنياة  الباياة 
كمرحلاة أوىل، يف تهيئاٍة للمرحلاة الثانية ولي 
قدو3 قوات انحتالل يف صاورة املخلص واملاقذ، 
ايتقبلهم أَبْاَاء الجاوب ليصبح وجوعلم طبينياً 
بناد ذلاك، ولذا ما أشاار إلياه السايُد القائد يف 
خطابه بمااسابة املولد الابوي الرشيف ااضحاً 
مسااعي ومخططات املارشوع األمريكي خالل 

عدوانهم عى اليمن يف حياه.

مشروع املحميات وقناع االنفصال
وحتى يكتمل املرشوع األمريكي الشايطاني 
يف احتاالل جااوب اليمن، تقول بناض املصاعر 
اإلعالمياة واقاً ملنلوماٍت مرسباٍة: »إل الونيات 
املتحادة األمريكياة أوعزت ألعواتهاا يف التحالف 
»اإلماارات والسانوعية« اللتل بدورلماا أمرتا 

مرتزقة الداخل بطرع أَبْاَاء املحااظات الشمالية 
ومهتماول  محللاول  الجااوب«؛  يف  املقيمال 
بالشاأل اليماي أوضحوا أل الهادف والغاية من 
لذا اإليناز؛ لتذكية الارصاع املااطقي والجهوي 
مان جهة؛ وإليها3 اصائل الحاراك بقرب تحقل 
حلم اساتناعة عولة الجاوب، اياشغلوا بتحقيل 
حلمهام عان مسااعي عول انحتاالل يف تثبيات 
أقدامهم واستكمال مخططهم الرامي للسيطرة 

املطلقة عى الجاوب وضمال استمراريته.
ولنال البنض مان أَبْاَاء الجااوب ن يدركول 
حقيقاة ما يجاري تحديداً يف املاكال من عمليات 
التفجريات التي تقو3 بتافيذلا القاعدة بحساب 
بياناات التبااي لتلاك التفجاريات التاي يدعاي 
التاظيم أنها تأتي يف ساياق عملياتها اننتقامية 
مان قوات التحالاف، يف حل أل تلاك التفجريات 
ن تساتهدف ساوى منساكرات القوات األماية 

اليماية من أَبْاَاء الجاوب.
ايابغاي عليهام إعراك أنهاا ليسات ساوى 
مخطط أمريكي قذر؛ إلاراغ الجاوب من التواجد 
األماي اليماي كلياً؛ لتصبح قواتها املحتلة وقوات 

اإلمارات لاي املمساكة بزما3 الوضاع األماي، 
وبذلاك تكول عيمومة واساتمرارية بقائهم أمراً 

واقناً برضورٍة حتميٍة ن جدال ايها.
لتصباح بذلاك املحااظاات الجاوبياة عبارة 
خاضناة  صغارية  وكاتوناات  محمياات  عان 
للسايطرة األمريكياة واإلماراتية، وما تشاهده 
تلاك املحااظات حالياً من جنل املقار الحكومية 
الجمهاوري  القارص  رأساها  وعاى  الرسامية 
وماا يمثله مان رمزية، مقاراً لقاوات انحتالل 
اإلماراتاي، باإلضااة إىل ممارساات تلك القوات 
التنسافية بحال أَبْاَااء حرضماوت، ليسات إن 
شاالداً وعلياالً عى ذلك، وال ماا تااولته بنض 

املواقع التابنة للحراك الجاوبي.

التوحد الشعبي ومواجهة التحديات
وباملقابال لم يقف الشانب اليمااي مكتوف 
األيدي ولاو يرى األصاباع األمريكياة وأعواتها 
يف املاطقاة ويف الداخل تحياك مخططاتها، امن 
خاالل اندااعه للسااحات وإحيائه لهاذا النيد، 

التخطياط  أل  انحتاالل  لادول  يرسال رساالًة 
والساني لتمزيال الوطن وتشاطريه لن يتحقل 

بوجوع شنٍب متوحٍد يف اإلنسال قبل األرض.
وكماا انبطاح البناض ولام قلة نغاراءات 
عول انحتاالل، اساتجاب الغالبية لااداء الوطن 
مجمنال عاى أل تحرياره وتطهاريه من عنس 
القاوات الغازياة أولوياٌة ن يشاغلهم عاهاا أي 

رصاعااٍت أو خالاااٍت عاخلياة.
افي اجتماعهم يو3 السابت 21 مايو، بمقر 
حازب جبهاة التحريار، أكاد أَبْاَااء املحااظات 
صانااء،  الناصماة  يف  املقيمال  الجاوبياة 
ماالضتهام للنادوال الاذي تتنرض لاه اليمن 
وراضهام القاطع للوصاية مان أي عولٍة كانت، 
عاعال يف بيانهام الختامي لالجتمااع، مقاومة 
للمحااظاات  األجاباي  وانحتاالل  التواجاد 
الجاوبية، مطالبل رسعة اتح الجبهات لتحرير 
الجاوب مان انحتالل األمريكاي وتطهريلا من 
عنساهم وطرع القاوات الغازية من كل شارب يف 

املحااظات الجاوبية.
ومن جهتها قالت األساتاذة »رجاء باحكيم«  
مديار عاا3 مكتب الثقاااة بأماناة الناصمة يف 
حدياث ماع »صادى املسارية«: »إل ما تشاينه 
وتتداوله القااوات التابنة لدول النادوال كقااة 
الحدث عن مفاجأة إعالل اننفصال بالتزامن مع 
عيد الوحدة، إنما لو تهيئة شنبية حتى ن يكول 
اإلعالل مفاجأة، وحتى يتقبلاه الااس«، مؤكدًة 
»أل الشانب موحاد ومع الوحدة مان أقصاه إىل 
أقصاه، وأنا وعى الرغم من اقامتي يف صاناء إن 
أناي لم أملْس أيَّ شانور بخالف ذلك، ولو نفس 
الشانور الذي ينيشاه أَبْاَاء الجاوب، لون بنض 
األياعي النابثة والتي تحاول اثبات عكس ذلك«.

وايماا يتنلل بما جرى مؤخراً  يف املحااظات 
الجاوبية من طرٍع ألَبْاَاء الشمال من املحااظات 
الجاوبية قالت األساتاذة رجاء: »تواصلت بأحد 
الصديقات يل من الشامال مقيمة يف عدل وكات 
قاد أعطيتهاا بطاقتي الشاخصية حتاى إذا ما 
تنارض لها أحاد تقو3 بإباراز البطاقاة له عى 
أسااس أنها رجاء باحكيم، سألتها كيف الوضع 
مناك اأجابتاي أل ساكال املاطقة التي أساكن 
ايهاا طيبال وألال املدياة طيبال«، وأوضحت 
باحكيم »أل لااك أشاخاصاً من أَبْاَاء الجاوبيل 
موالال لادول التحالاف لام مان يايسء ألَبْاَاء 
الجااوب ككل حتى يقاال أل الجاوبيل حاقدين 

عى الشماليل ولذا غري صحيح«. 
مضيفاًة »أل أَبْاَاء الجاوب جمينهم يدركول 
أل اليمان موحاد مااذ القاد3 وأل الاذي يربطاا 
كشانب يماي لو قادر ومصاري، وأل الذي تمر 
به اليمن لي مجرع زوبنة وأزمة ساتاتهي عما 

قريب بإذل الله«.

وحدة الشعب.. جغرافيٌة ترفض التقسيم
يحتفُل الشعُب اليمني بعيِده السادِس والعشرين لَوحدته المباركة، على الرغم من استمرار العدوان األمريكي 
السعودي على اليمن، واألبواق المنادية باالنفصال؛ ليؤكَد لدول العدوان وألدواتهم في الداخل أن وحدَة األرض 

والشعب تظل من أهم الثوابت المتجّذرة في هويتهم ولن يناَل منها أي مشروع أو مخطط. 

الجبهة الوطنية ألبناء املحافظات الجنوبية: السواد األعظم من أبناء الجنوب 
يؤيدون الوحدة ويعرفون مساوئ التشطري والتمزيق واملعاناة الكبرية منهما

  -  صنعاء
الجاوبياة  املحااظاات  أباااُء  يتحاّرُك 
كماا يتحرك أباااء الشامال؛ ملقارعاة قوى 
انساتكبار وُماَاَوءة املحتلال والغزاة الجدع 

الذين قدموا من أصقاع النالم.
الجمنة املاضية نظمات الجبهة الوطاية 
ألباااء املحااظاات الجاوبياة ملقاومة الغزو 
وانحتاالل مؤتماراً صحفيااً تحات شانار: 
»راضااً للتواجاد األمريكاي والتهجري قرساً 
ألباااء املحااظاات الشامالية مان عادل«، 
بحضاور محاااظ عادل الساابل الدكتاور 

َعبدالنزيز بن حبتور.
ويف املؤتمار الصحفي قال بان حبتور إل 
الوحدة اليماية عصمت جزءاً كبرياً من عماء 
أباااء الوطن وتنترب مكسابا وثروة حقيقية 

لإلنسال اليماي ومستقبله.
وقال بن حبتور: »إل أبااء الجاوب أتوا من 
املحااظاات الجاوبية وينراول حجم اإلَراَعة 
الشانبية للحفااظ عاى الوحادة، والساواع 
األعظام مان أباااء املحااظاات الجاوبياة 
يؤيدول الوحدة وينراول قيمتها ومسااوئ 

التشطري والتمزيل واملناناة الكبرية ماهما«.
وأكاد أل اليمان مساتهَدف مان مرشوع 
خارجاي ومؤامارات تحاك ضد أبااء شانبه 
الذين يدركول ساني الُناااْدَوال ومرتزقته 
نساتنمار  مخططاتهام  لتافياذ  القلاة 
املحااظاات الجاوبياة، مشايداً بادور قائد 
الثورة السيد َعبدامللك الحوثي ورئيس املؤتمر 
الشانبي النا3 عيل َعبدالله صالح لوقواهما 
عاى األرض ملواجهاة لذه املخططاات رغم 
املغرياات واألماوال التي ُعرضات عليهما إِنَّ 
انهماا اّضاال الحفااظ عى ساياعة وكرامة 
واملخططاات  املؤامارات  ورااض  الوطان 

الخارجية.
ايما عرّب محااظ لحاج احمد جريب عن 
التضامن مع املهجرين قرساً من املحااظات 
النساكري  التواجاد  ورااض  الجاوبياة 

األمريكي وقوات الغزاة وانحتالل.
وأكاد وقاوَف الجميع ضاد الُنااااْدَوال 
السانوعي األمريكي الذي استهَدف اإلنسال 
اساتخدامه لألسالحة  اليمااي مان خاالل 
املحّرمة، ناتااً إىل أل مخططات الُناااْدَوال 
قاوات  عخاول  بناد  انكشافت  ومؤامراتاه 

أمريكية تمهيداً نحتالل اليمن.

كما ألقيت كلمتاال عن محااظة الضالع 
الجاوبياة  املارأة  وعان  جابار  لنبِدالساال3 

مريندا شاهاب عرّبتا عن راض أبااء الجاوب 
للتهجاري القارسي ألباااء الشامال وععاوة 

جميع أبااء الشنب اليماي إىل مقاومة وطرع 
التواجد األمريكي من األرايض اليماية.

وصدر عن املؤتمر الصحفي بياٌل ععا أبااء 
الوطان عامة وأباااء املحااظاات الجاوبية 
اااة إىل رّص الصفاوف ملواجهاة قوى  َخاصَّ

الغازو وانحتاالل ومرتزقتهام.
كماا ععاا البياال املَغارََّر بهام مان أبااء 
جااّعة  إىل  للناوعة  الجاوبياة  املحااظاات 
الصاواب بناد أل تكشافت ألاداُف الغازي 
املحتال، مؤكداً أل الساواع األعظام من أبااء 

الجاوب ن يرضول بتلك املمارسات. 
وحيّاا البياال مواقاَف الجياش واللجال 
الوطان  لاذا  يف  املخلصال  وكل  الشانبية 
الصامدين يف وجه صلاف الُناااْدَوال وقوى 
انساتكبار، مثمااً عور اللجاة الثورية النليا 
وكل القوى السياساية التي تقف إىل جانبها 

يف لذه املرحلة الحرجة والصنبة.
وععا البيال شنوَب وأحرار النالم إىل راع 
صوت الحل َوالوقوف مع مظلومية الشانب 
اليمااي املتمثلاة بجرائام اإلباعة الوحشاية 
التاي يرتكبهاا الُناااْدَوال ضد أباااء اليمن 

وحصاره الجائر.
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  - رشيد الحداد:
صاّدت الجبهاُة انْقتَصاعية عى مادى األَيااَّااا3 املاضياة أَْكبَااَر 
مؤامرة عى الريال الايَاَمااي وانستقرار املنيي للمواطن الايَاَمااي، 
ااُر القمح واملواع الغذائية والرصاال والباوك وموّرعو املشاتقات  اتُجَّ
الافطياة أجمنوا عى أل ما حدث من التزاز للُنملة الَوَطاايّة لم يكن 
أماراً طبينياً، بل مؤامرة من مؤامارات الُناْدَوال التي لم تتوقف طيلة 

25ل يَاااْوماً من الحصار والُناْدَوال إَِلاى التفاصيل:ا 
بند أل ارض حصاراً خانقاً عى ماذُ أَْكاثَار من عا3 وأَْربَنة أْشهر 
من الُناْدَوال واصل الندو السانوعي األَمريكاي وأََعَواتُه يف الداخل من 
مرتزقاة وعمالء اساتهداف انساتقرار املنيي للمواطان الايَاَمااي 
مؤخاراً، إّن أل األَحاَل3 الساوعاء للنادو وأََعَواته يف إحاداث أزمة مالية 

واْقتَصاعية يف البالع سقطت قبل تتحقل كالناعة.

خليُة مواجهة األزمة 
اللجاة الثورية النليا بقياعة رئيساها محمد عيل الحوثي ساارعت 
إَِلااى عقاد اْجِتَمااعاات موّسانة ومكثّفة ماع ُكّل الجهاات املناية 
الرسامية والقطاع الخاص ماورعي املواع الغذائياة والقطاع املرصيف 
والجهات األماية املختلفة والايابة النامة، لتقر تشاكيل لجاة طوارئ 
اْقتَصاعية مشارتكة من الجهات الرسامية والقطاع الخاص والباكي 
واملارصيف واملخابرات وماحتها صالحياٍت واسانة واعتاربت قراراتها 
ملزماة ونااذة اللجاة التي واصلات اْجِتَمااعاتهاا وانبثل عاها ثالث 

لجال:
األْوىَل ملنالجاة ارتفاع أَْساَناار املواع الغذائياة والكمالية وتكونت 
مان وزارة التجارة والصااعة واملورعين الرئيسال والغرف الصااعية 
ااٌة بمنالجاة أَْساَناار الرصف  والتجارياة، واللجااة الثانياة َخااصَّ
وتشاكلت بالتشاارك بل القطاعل املارصيف النا3 والخااص وتولت 
املهمة واللجاة الثالثة ملنالجة ارتفاعات أَْساَناار املشتقات الافطية، 
وعملات اللجاة انْقتَصاعياة الطارئة واللجال املابثقاة عاها بأرشاف 
مباارش ومتابنة أولية من قبَل رئيس اللجاة الثورية النليا محمد عيل 

الحوثي. 
كماا تواصلت اللقاءاُت املوسانة بل رئيس اللجااة الثورية النليا 
محماد عيل الحوثاي وممثايل الجانب الحكوماي والبياوت التجارية 
وانْقتَصاعية وسوق الرصااة املحلية؛ ملااقشة مخرجات انْجِتَمااعات 
وانجراءات املتبنة واننكاسااتها عى الوضع النا3 يف الساوق املحيل، 
ويف لقاء آخر األُْسابُْوع أّكد رئيُس اللجاة الثورية النليا اتفاق الجميع 
عى اعتباار أي متالعب بأَْساَناار السالع والنملة عدواً للشانب من 
ماطلال التكامال والحارص الجماعاي عاى أمان واساتقرار البيئة 
انْقتَصاعية الايَاَمااية التي تمثل َوَطاَن الجميع يف الواقع انْقتَصاعي 
ويناوع بالفائادة الحقيقية عى القطااع الخاص الذي لان ياجَو من 

الخسائر يف حال اسدت البيئة انْقتَصاعية أَْو أصابها انضطراب.

سقوُط املربرات
يف حال بّرر بناض الرصاال املضاربال بالنملة يف الساوق إَِلاى 
ارتفااع الطلب عى الدونر من قبال التجار وموّرعي الكسااء والغذاء 
نساترياع احتياجات الشاهر الكريم وتواريلا يف السوق وعزوا ارتفاَع 
الادونر املماهج من قبال أََعَوات الُناْدَوال وأذياِله مان الخاليا الاائمة 
ة الادونر واننداماه يف الساوق إّن أنهام يف نفاس الوقت  إَِلااى ُشاحَّ
تجاللاوا أل الايَاَماَن تنياُش يف حالة حصاار وأل الندو ارض قيوع 
عاى تحركات األَْمَوال مان الخارج إَِلاى الداخل والنكس وتااساوا أل 
البااوَك الايَاَماايّاَة ترُااُض قبوَل الوعائاَع بالدونر ماذ أَْربَنة أْشاهر 
بسابب التخماة والرتاكم الكبري من الدونر يف البااوك الذي وصل وال 
ما كشافه رجال األَْعَمال يحياى الحباري عن وجاوع 2 مليار عونر يف 
الباوك املحلية ولم تساتطع تحويلها إَِلااى الخارج لتنزيز األرصدة يف 
البااوك الدولياة، كما أل كااة املحااونت لاقل قراباة املليار والاصف 
من الُنملة السانوعية متواجدة يف خزائن الباوك التجارية واإلْساَلمية 
مان عول األَْمَوال الضخماة من الريال السانوعي املتواجدة لدى الباك 
املركازي الايَاَمااي إَِلااى البحريان لتحويلها بالادونر وقف أمامها 
الندو وأََعَواته من حكومة اااعق الرياض وأاشالوا ُكّل املسااعي التي 

تبذل ماذ أغسطس املايض. 

كما ساقط مربر ارتفاع أَْساَناار املاواع الغذائية أَيْضااً من خالل 
تأكيد رجاال أَْعَمال ومورعين كبار بند3 وجوع أية زياعات طارئة عى 
أَْساَناار املاواع الغذائية، منتربيان انرتفاعات غري ماربرة ولن تخد3 
ساوى الندو السنوعي األَمريكي، ويف ذات انتجاه كشف رجل األَْعَمال 
عبدللاه الحثييل أحد كبار موّرعي املشاتقات الافطياة عد3 وجوع أية 
ماربرات لراع أَْساَناار املشاتقات الافطياة، ُمَؤّكداً وجوع اساتقرار 
تمويااي بالبازين والديزل يف الساوق، باإلَضاااااَاة إَِلاى أل عرشات 

الااقالت التابنة للقطاع الخاص يف املوانئ. 

املغالون يف ورطة
وزارُة الصااعاة والتجاارة كال لهاا عوٌر كباريٌ يف إجهااض تلاك 
املحااونت وإْاَشاالها قبال أل يكمال مرتزقاة الرياض ابتسااماتهم 
املسامومة، حيث عقدت أَْكاثَار من لقاء يف عياوال الوزارة مع التجار 
واملورعين األََساااسايل ووجهت كااة مكاتبها يف مختلف محااظات 
الجمهورياة بالرضب بياد من حدياد ُكلَّ من يتالعب بأقاوات الااس 
قبيل شاهر رمضال، وتافيذاً لتلك التوجيهات عقدت السالطة املحلية 
يف محااظاات الحديادة وعمارال وإب اْجِتَمااعاٍت طارئاًة مع الغرق 
الصااعاة والتجارية وكبار التجار يف ُكّل محااظة عى حدة، وخرجت 
بقرارات باإلجمااع بند3 وجوع أية ارتفاعات وشاكلت لجاناً ميدانية 
خولتهاا كااة الصالحيات نتخاذ عقوبات قاساية ضد ُكّل املغالل يف 
األَْساَناار، كماا أعلن مكتاب الصااعة والتجاارة يف محااظة صاناء 
عان ضبط مكتب الصااعة والتجارة بمحااظة صاناء أَْكاثَار من 15 
شخصاً من تجار املشتقات الافطية واملواع الغذائية خالفوا التسنرية 

الرسمية لهذه املواع.
 وقاال مدير عا3 مكتاب الصااعة والتجاارة باملحااظة عبدالكايف 
الحيماي: إل عملية ضبط املخالفل تأتي ضمان الحملة التي يافذلا 
املكتب ملاع التجار من التالعب باألَْساَناار واملتاجرة بأقوات املواطال 
ن سايما يف ظل الظروف الحالية التي يمر بهاا الايَاَمان من ُعاْدَوال 
وحصار، وأوضح الحيمي أل التجار املضبوطل من قبل لجال الرقابة 
يف مكتاب الصااعة تم ضبطهم يف مرَكاز املحااظة ومديريتي لمدال 

وساحال.

سعُر القمح والدقيق
وتواصاالً نْجِتَمااعات الصااعة بالتجار واملورعين اتفقت األَْربَناء 
الاوزارة واملورعيان األََساااسايل للقماح والدقيل عى تحديد سانر 
كيس القمح عبوة 50 كيلو جراماً للمساتهلك با 5300 ريال والدقيل 
باا 6500 رياال، وأكاَدت الوزارة والقطااع الخاص اساتقراَر الوضع 
التمويااي والغذائي وتواَر املواع الغذائية األََساااساية بكميات كبرية 
تفي باحتياجاات املواطال، وعزا انتفاُق محاونت زعزعة اساتقرار 
انتجاه النا3 لألَْسَناار يف السوق املحيل إَِلاى أزمة مفتنلة ااتنلها من 
ضنفاء الافوس لزعزعِة اساتقرار البالع خدمًة للُناْدَوال السانوعي، 
وأقر انْجِتَماااع تكثيَف الجانب الرقابي لألساواق واملحالت التجارية 
وتشكيل لجال ميدانية للرقابة عى حركة األَْسَناار وضبط املخالفل 

بالتناول مع الجهات ذات النالقة.
مجموعاُة لائل سانيد أننم أحاد أَْكبَاار املجموعاات التجارية يف 
الايَاَماان أعلاات، الخميس، عن تخفيض نسابة %30 من أَْساَناار 
كاااة ماتجاتهاا الغذائياة بمااسابة قادو3 شاهر رمضاال املبارك، 
باإلَضاااااَااة إَِلااى الظاروف انساتثاائية التاي ينيشاها الَوَطان 
واملواطن، وأكدت املجموعة أل أَْساَناار السالع واملاواع الغذائية ثابتة 

ولم يطرأ عليها أي تغيري أَْو زياعة.

َأْسَعـاُر الصرف
أكدت جمنية الرصاال الايَاَماايل انستنداع التا3 والدائم لتنزيز 
اساتقرار سانر الرصف، وقالات الجمنية يف بيال صااعر عاها: »لقد 
خرجااا بما يبرش باساتقرار سانر الرصف إَِلاى مساتويات الرصف 
اآلمااة، وأنه تم اقارتاح عدع من املنالجات التي ساتحد من التدخالت 
وانختاالنت وأل الوضاع حاليااً يف إطاار املساتقر، وأل الايَاَماان 
ونظامه الاقدي واملرصيف يف أحسن أَْحااَواله رغم املؤامراِت الخارجية 
املقرتنة بأغراٍض سياسية، وبحقيقة انحتياج والطلب الداخيل«، وأل 

املقرتحات التي أقّرت كفيلة بتجاوز األزمة الطارئة.

 وأرجاع املديار التافياذي لجمنياة الرصااال الايَاَماايل أحمد 
النوعي أزمَة الرصف التي طرأت مؤخراً إَِلاى عوامل مرتبطة بالخارج 
ممثلاة بالُنااْدَوال وأََعَواتاه وكذا احتياجات شاهر رمضاال لتغطية 
وارعاته التي لم تتواْر يف الساوق نتيجة الحصار والقيوع الذي يفرضه 
قوى الُناْدَوال عى القطاع املرصيف الايَاَمااي وانقطاع مصاعر تواري 

النمالت األجابية الصنبة.
املراقاُب املاايلُّ لجمنية الرصاال الصفي الكالايل أكََّد وجوَع وارة 
َع عى أَلميّاة الرقابة عى  كبارية يف النملاة الصنبة يف الساوق، وَشادَّ
قطااع الرصااة والتحوياالت وضبط التالعب وتطويار األعاء الرقابي 
عرب البااك املركزي وتحقيل الشافااية والتحاري يف األَْعَمال املتنلقة 
ااة يف مثل لاذه الظروف، كما شادعت جمنية  بالتحوياالت وَخااصَّ
الرصااال الايَاَماايل عاى رضورة انلتزا3 بضواباط الباك املركزي 
وأَلميّاة تجدياد التصاريح عارب الباك املركازي وَحّل أية اشاكاليات 

متنلقة بها.

ورقُة االْقتَصاد تسقط 
تلك التحركات املسائولة أسقطت ورقة انْقتَصاع التي حاول الندو 
ومرتزقتاه التلوياح بها من الريااض حتى الكويات وأربكات أََعَواته 
يف الداخال والزمتهم الصمات بند يَاااْو3ٍ واحٍد مان احتفالهم بارص 
ولمي عى حسااب حل أَبْاَااء الشانب الايَاَماااي يف النيش الكريم، 
مماا عانهم إَِلاى اللجاوء للزيف وانععاءات الباطلاة وبند أل وجدت 
وساائل إْعااااَل3 الندو نفساها أََماا3 موقاف محرج ساارعت إَِلاى 
نارش ترصيح مزعو3 ملحاااظ الباك املركزي محماد عوض بن لما3 
حاولت توظيف ُكّل يشٍء وتهويل املوقف واععت أل انحتياطي الاقدي 
األجابي عى وشك الافاع ولم يتبلَّ ماه سوى 100 مليول عونر، إّن أل 
محااَظ الباك املركزي نفى أل يكول قد أعىل بأي ترصيح ألية وسايلة 
إْعاااَلمية خارجية واعترب ما جاء يف بنض املواقع مجرع من الصحة، 
ومان ثام حاولت بث الخاوف ولهلع يف أَْوَسااااط املوععال وعانهم 
إَِلاى ساحب وعائنهم مان النملة الَوَطاايّة يف البااوك وتحويلها إَِلاى 
الدونر أَْو الريال السنوعي لإلبقاء عى حالة انضطراب يف السوق كما 
كال مخططااً له ماذ بدا الُنااْدَوال والحصار، إّن أل جمنية الرصاال 
الايَاَمااال نفت بشادة تلك املزاعم وأكدت أل ن صحة ألية شاائنات 
تحدثت عن سحب وعائع من الباوك محض انارتاء املماهج، وطمأنت 
الجمنية املواطن والوساط انْقتَصاعي عى السواء أنها عاد املسؤولية 
وانستنداع التا3 والدائم لتقديم ُكّل ما ينالج أية انختالنت بالتشاور 

وانْجِتَمااعات املختلفة مع ُكّل القوى الَوَطاايّة. 

الشائعاُت سالُح العجزة 
ويف نفاس انتجااه سانى مرتزقة الُنااْدَوال يف الداخال وبتغطية 
إْعاااَلمية كثيفة إَِلاى بث شائنات من شأنها إثارة الهلع النا3 وعاع 
الااس إَِلاى رشاء كميات كبارية من الدقيل والقمح وتخزياه إلحداث 
أزماة يف الساوق وقالت: إل النمل يف مياااء الصليف تجمد ولو نفس 
انععااء التي حاولات ايه إثارة خوف املواطان يف يوليو املايض حياما 
تنرض ميااء الحديدة لالساتهداف من قبال الُناْدَوال وحياذاك ارتفع 
الطلاب عاى القمح والدقيل، إّن أناه وبناد أل أعرك املواطن توار تلك 
املاعتل األََساااسايتل للحيااة تراجع الطلب ليناوع القمح والدقيل 

إَِلاى حالتهما الطبينية. 
ويف أول رع عى تلك الشاائنة نفى رئيُس مجلس مؤسساة موانئ 
البحر األحمار القبطال جمال عائش صحَة تارعع حول تجميد النمل 
بميااء الصليف، َوأَكَّاَد اساتقبال ميااء الصليف ٢٥ باخرًة تحمل ٨٨٧ 
ألفااً َو٩٢٢ طااً من املواع الغذائية، َوأَكَّااَد أل إْجَمايل البواخر الواصلة 
إَِلااى موانئ البحر األحمر ماذ بداياة النا3 الحايل حتى ماتصف مايو 
الجااري ١٦٠ باخارة تحمل اثال ملياول و٢٣٢ ألفااً و٩٤٠ طااً من 
البضائع والسلع املتاوعة ماها ١٢٨ باخرة وصلت إَِلاى ميااء الحديدة، 
وأوضح أل ع1 باخرة ضمن تلك البواخر التي استقبلها ميااء الحديدة 
تحمال ٢٩ ألفاً و١١٩ حاوياة نمطية باظاTUS 3، وكانت املؤسساة 
نفسها قد أكدت وصول أَْكاثَار من مليول طن من القمح خالل الربع 
األَّول مان النا3 الجاري، ولو ما أكدتاه وزارة الصااعة والتجارة بأل 

مخزول القمح والدقيل يكفي لسته أْشهر قاعمة. 

اجلبهة االقت�شادية ت�شقط اآخر اأوراق العدو االقت�شادية 

حراك اقتصادي مكثف يفشل مخطط الُعـْدَوان 
ويكبح جماح املغالني واملتالعبني باألسعار 

أسعار صرف العمالت 
رشاءبيعالنملة   

  250   250.5عونر 

ع5.2ع52ع.5ع2 اليورو

66.66 66.79 ريال سنوعي

9.35ل650.656 ريال ُعماني

6353.15ع.353انسرتلياي

 للعــلم 
الطابور الخامس

كشفت وزارُة الصناعة والتجارة مؤخراً 
عن وجود طابور خامس من التجار يقفون 
وراء التالعب بأَْسَعـار املواد الغذائية خدمًة 
للعدو السـعودي األَمريكي بعد أن أّكد عدٌد 
من كبار التجـار والـركات واملجموعات 
التجارية اسـتقراَر األَْسـَعـار وعدم وجود 

أية مربرات ألي ارتفاع لألسواق.
 وزارة الصناعـة التـي سـبق لهـا أن 
حّددت سـعر القمح والدقيق واألرز، أقرت 
خـالل اْجِتَمـاع موسـع السـبت برئاسـة 
القائـم بأَْعَمال الوزير محسـن عيل النقيب 
بـدء حمـالت النـزول امليدانـي لألسـواق 
اليوم يف أمانـة العاصمة وعموم محافظات 
الجمهورية للرقابة عىل اسـتقرار األسواق 
وتوفـر املـواد الغذائيـة الرئيسـية ومنـع 
االحتكار لها وضبـط املخالفني من التجار 
وإحالتهـم إَِلـى الجهـات القضائية إلنزال 
العقوبات الصارمة بحقهم، باإلَضــــاَفة 
التجـار ومعرفـة  إَِلــى حـر مخـازن 
الكميـات املتوفرة ومـكان التخزين ومدى 

سالمته.
وتـم اقرتاح أن يتم مداهمـة أية مخازن 
أَْو متاجر أغلقـت بفصد اإلرضار باملواطن 
البسـيط وفتحها بالقـوة وتكليف مندوب 
من وزارة الصناعة للقيام بالبيع بالسـعر 

الرسمي بحماية أمنية.
وأكد االْجِتَمـاع عـىل الذي ضم الجهات 
ذات  الرقابـة  وأجهـزة  والنيابـة  األمنيـة 
االختصاص، اعتماَد األَْسـَعـار التي كانت 
سـاريًة قبـل عمليـة التالعـب بأَْسـَعـار 
الرف من قبـل بعض ضعفـاء النفوس 

من التجار.
وتـم إْقـــَرار خّطـة النـزول امليداني 
املخالفـني لألَْسـَعـار ومحتكري  لضبـط 
السـلع الغذائيـة وتحديد قائمة بأَْسـَعـار 
البيع للمـواد الغذائية األََســاسـية والتي 
تـم فيها تحديـُد سـعر كيـس القمح 50 
والدقيـق  ريـال   5300 بــ  كيلوجرامـاً 
عـىل  املجتمعـون  وشـدد  ريـال،   6500
أَهميّة نـر قوائم باألَْسـَعـار التي تحقق 
تواُزن يف السـوق بما يتوافـق مع مصلحة 
التاجـر ويراعي مصلحة املسـتهلك خالل 
َـّــام القليلة القادمة، كما تم إْقــَرار  األَيـ
تشـكيل آلية عمل غرفة العمليات املشرتكة 
بالـوزارة والتي تضم ممثلـني من الجهات 
الداعمة لهـا، بما يخدم مصلحـة املواطن، 
وتفعيـل دور مأموري الضبـط القضائي 
يف الـوزارة وخارجهـا والـرب بيـد من 
حديد ُكلَّ من يحاول استهداَف لقمة عيش 

املواطن البسيط والتالعب بأَْسَعـارها. 
َـّــام املاضية حاول بعُض  وخالل األَيـ
التجار التالُعَب بأَْسـَعـار املواد الغذائية إاّل 
أن الجهات الرقابيـة نجحت يف ضبط عدد 
كبري من املغالني، مما دفع بعض املتاجرين 
بأقـوات النـاس إَِلــى إغـالق محالتهـم 
ومتاجرهـم أليـام تحسـباً أليـة ارتفاعات 
متسـببني بحالة خوف وهلع يف أَْوَســـاط 

املواطنني.

الكهرباء تتكبد خ�شائر فادحة جراء الُعـْدَوان 
محافظة صنعاء.. ارتفاع ايرادات السلطة املحلية وانخفاض حاد إليرادات الضرائب 

بلغات إياراعات السالطة املحلية عى مساتوى 
األجهازة التافيذياة والوحدات اإلعارياة بمحااظة 
صانااء خالل الرباع األَّول مان الناا3 الحايل 222 
مليونااً َو55ل ألاف ريال، بزيااعة 16 مليوناً َو3ع3 
ألفااً عان نفس الفرتة مان النا3 املاايض، وأوضح 
التقريار املاايل الربع سااوي الصااعر عان اإلَعاَرة 
النامة للموارع املالية باملحااظة أل نسابة الاقص 
يف اإليراعات املحلية باملحااظة للفرتة نفساها بلغت 
)%73-( عن مبلغ الربط البالغ 602 مليول َو62ع 
ألاَف ريال، وبال التقريار أل املبالغ املاورعة انلياً 
اقترصت عى املوارع املحلية الجارية، وحصة املوارع 

املشرتكة، والنامة املشرتكة.
 وأشار التقرير إَِلاى أل املبالَغ املورَّعَة من حصة 
املوارع املشارتكة من يااير وحتاى مارس من النا3 
الجااري 105 ماليال ول75 ألاف رياال، بزياعة 3 

ماليال َو99ع ألف ريال عان نفس الفرتة من النا3 
املاايض، ايما تم توريد 10 ماليال ريال من حصة 
املاوارع النامة املشارتكة بزيااعة 100 يف املائة عن 
نفاس الفرتة مان النا3 املاايض ونسابة نقص )- 
ل9 يف املائاة( عان مبلاغ الربط، وذكار التقرير أنه 
تام تورياد 106 ماليل َو701 ألف رياال من املوارع 
املحلياة الجارية بزيااعة مليونال َو3عل ألف ريال 
عان املحقل خاالل الفارتة ذاتها من الناا3 املايض 
وباسابة نقاص )- 55 يف املائة( عان الربط، ولفت 
التقرير إَِلاى أنه لم يتم أي توريد مايل من باد الدعم 
املركازي مان قبال وزارة املالية، واملقدرة بحساب 
الربط باا 166 ملياول َو115 ألف رياال.. ايما لم 
يتم توريد ساوى 10 ماليال ريال من حصة املوارع 
النامة املشارتكة من أصال 157 مليول َو56ل ألف 
محدعة كمبلغ ربط مماا أعى إَِلاى زياعة الهوة بل 

املبالغ املورعة انلياً وبل مبالغ الربط.
ويف مقابل ارتفااع انيراعات النامة يف املحااظة 
انخفضات عائادات الرضائب يف نفاس الفرتة إَِلاى 
مساتويات غاري مسابوقة، ولام تتجاوز اياراعات 
الرضائب السابنة ماليل َو5ل6 ألف ريال، وأوضح 
تقريار صااعر عان اإلَعاَرة الناماة للماوارع املالية 
أل عجاز املبالغ املاورعة خالل الرباع األَّول يااير - 
ماارس املايض عن مبلاغ الرباط 50 مليوناً و235 
ألاف ريال، إَِلاى ذلك كشافت تقاريار لجال حرص 
انرضار األولياة عان تكبد كهربااء ماطقة صاناء 
أَْكاثَار من ل ماليل َو300 ألف عونر من الخساائر 
الفاية واإليراعية خالل عا3 من الُناْدَوال السنوعي 
األَمريكاي عاى املحااظاة، وأوضح تقرياٌر صاعٌر 
عان كهربااء ماطقة صانااء أل طارياَل الُناْدَوال 
السانوعي األَمريكاي أتلف شابكات الضغط النايل 

املحااظاة  مديرياات  بال  الرابطاة  ف(  ك.   11(
مع شابكة الضغاط املاخفض ماع ملحقاتها من 
كابالت نحاس واملونيو3 واساالك املونيو3 مختلفة 

املقاسات.
وأشاار التقرياُر إَِلااى أل الُنااْدَوال الهمجي 
تسابّب أَيْضاً يف احرتاق محونت التوزيع مختلفة 
القادرات ماع ملحقاتها مان مانناات الصواعل 
والنوازل الرأسية وانساطوانية واملقدرة بحسب 
لجاة حارص األرضار األولياة بأَْكاثَار من مليول 
َو300 ألاف عونر، ايماا أّكاد مدير عاا3 كهرباء 
أل  الحزيازي  نبيال  املهاادس  صانااء  ماطقاة 
الخساائَر املالياة التاي تكبدلاا قطااع الكهرباء 
باملحااظاة خاالل عاا3 مان الُنااْدَوال واملقدرة 
اة بإيراعات  بأَْكاثَاار من 3 ماليل عونر والَخااصَّ

استهالك الكهرباء الشهرية.
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من عمله مع اال�شتعمار الربيطاين اإىل دعوته للعدوان على اليمن

 عبدربه منصور هادي.. 
تأريخ غارق يف الدماء!

تقرير

  - زكريا الشرعبي:
مع كل عا3 يطل علياا ايه شاهر مايو تطل علياا ذكرى 
الصباح املظلم بليل املذبحة البشانة التي ارتكبت يف الحاعي 
والنرشيان مااه يف ميدال السابنل الذي تحول إسافلته إىل 

نطع حزت عى تجاعيده رقاب املئات من جاوعنا األبطال.
ثالثاة أعاوا3 وعادوال أمريكي سانوعي غاشام ماذ أل 
ارتكبات لاذه الجريمة ون تازال أنظار اليمايال غري قاعرة 
عى طمس مشالد األشالء املتااثرة ون ذاكرتهم بقاعرة عى 
نسيال املجر3 الحقيقي الذي انكشف بما مارسه من جرائم 

بندلا وبما يشهد به سجله الدموي سابقاً.
 يف ذلاك اليو3 كال مئات من جااوع األمن املركزي يؤعول 
بروااات اساتنراض عساكري كال يتم تجهيازه لالحتفال 
بالنياد الثاني والنرشين للوحدة اليماية يف ميدال السابنل 
بالناصماة صاناء وأثااء تأعيتهم لهاذا النرض إذا بانفجار 
انتحاري يهاز امليدال ويطاير أجسااع الجاوع أشاالء، كانوا 
أربنمائاة جادي استشاهد ماهم ماا يقارب املائاة وأصيب 

البقية بجراح بنضها منيقة.
لام تكان لاذه الجريماة ساوى واحادة مان الجرائام 
اإلرلابية التي قال الااس حياها إنها اساتهداف لحكم الفار 
لااعي وإظهار ارتة رئاساته، غري مساتفهمل كيف وصل 
اننتحارياول إىل امليادال ومن الذي سامح لهام بالدخول يف 
انستنراض النساكري وملاذا كال اساتهداف الجاوع يف لذا 

اليو3 الذي يستند ايه اليمايول لالحتفال بنيد وحدتهم؟ 
وبماا أل لاذه الجريمة لم تكان آخر الجرائام اإلرلابية 
وبماا أل الفار لم يتنامل ماع الجااة بجدية واكتفى قضاؤه 
اإلخواناي بالحكم عاى األعوات املافاذة لها بالساجن، اقد 
تبنتهاا النديُد من الجرائم، األمر الذي بدأ يثري الشاكوك لدى 
مواطااي بالشانب اليماي يف عالقاة الفاّر باإلرلااب لتثبت 
الجرائم التالية لها صحة شاكوكهم ولتفتاح أََماا3 أعياهم 

سجل أوراقه التأريخية املاضية امللطخة بالدماء.

جرائم وتساؤالت
ماا أْل تََولَّاى لااعي الحكام مطلع 32012 حتى شاهد 
الوطان النديَد مان الجرائم وانترشت التاظيماات اإلرلابية 
كما لام تاترش من قبُل يف الناصماة اليماية صاناء وغريلا 

من محااظات الجمهورية.
افي الناصماة صاناء ارتكبت مجزرة ميدال السابنل 
واقتحم مجمع الدااع )النريض( واقتحم السجن املركزي يف 
صاناء - كما قيل يومها - وأطلل الكثري من اإلرلابيل، كما 
تم تفجريُ انتحاري أََماا3 كلية الرشطة وتفجريات انتحارية 
وعباوات ناسافة اساتهدات الحاارات واألحياء الساكاية، 
واغتيال الكثاريُ من القيااعات والاخب السياساية املنارضة 
لحكم لااعي من الدكتور َعبدالكريم جدبال مروراً بالدكتور 
أحماد رشف الديان والدكتاور املتاوكل واألساتاذ الخيواني 
وقياعات ثورية وعساكرية ن يتسع املجال لذكر اسمها، لذا 
باإلضاااة إىل ذباح الجاوع يف حرضماوت ويف لحج واقتحا3 
منسكر األمن املركزي يف عدل قبيل أيا3 من الندوال من قبل 
الجماعات اإلرلابية وقبلها سيطرة لذه الجماعات عى أبل 

والبيضاء.
كانات لاذه الجرائم وغريلاا الكثري مماا ارتكب يف عهد 
لااعي تطرق أذلال املواطال باألسائلة عمان يقف وراءلا 
والغرض ماها، وكال لاعي يربر لذا أمامهم بأنه اساتهداف 
لاه ولحكماه لنرقلة مساار الواااق ويأمر بتشاكيل لجال 
للتحقيال، غاري أل لاذه اللجاال كانت تغطي عاى الجرائم 
وكأنهاا كانت تشاكل لطمس آثاار الجريمة الام تظهر أية 

لجاة نتائج تحقيل جريمة ما.

تأريخ هادي.. أوراٌق مبللة بالدم
ينرف الجميع تأريخ لاعي امللطخ بالنار والنمالة وتربير 
الوسايلة من أجل الغاية والكساب، اهو الذي كال عارصاً يف 
الجيش الربيطاني وأبى بالًء حساااً ماع الربيطانيل. وكال 
أول مان أعجاب باه ماا كال يساّمى “الضابط السايايس” 
الربيطاناي، أي الضاباط الاذي كال مساؤونً عان األمن يف 
املاطقاة، ولو الذي عمل حارسااً شاخصياً لهاذا الضابط، 
ولاو الذي تخرج يف النا3 1966 ضابطااً من إحدى الكليات 
النساكرية الربيطانية، بل ولو الاذي ارتكب املجازر علااً يف 
حال رااقاه انشارتاكيل يف الثالث عرش مان يااير 6ع319 
وقتل َعبدالفتاح إسماعيل وعيل عارت وعيل شايع وعيل أسند 

مثاى.
ويف نفاس الوقات لو الذي قااع حرب ل39 بل الشامال 

والجاوب كي يستمر يف ماصبه.
وعاى نفس الاهاج امليكاايليل القائم عاى نظرية الغاية 
تربر الوسيلة مىض لاعي يف ارتكاب الجرائم لتافيذ أَْلاَدااه 
يف البقااء يف ماصاب الرئاساة وتصفياة َمان ياراه خطاراً 
عاى كرسايه، وإل كال ذلك باساتهداف الجياش وتمزيقه 
واصطاااع الحروب الولمية مع اإلرلاب كما انل يف منركة 
»سايوف الاارص«، غري أنه رسعاال ما تجلات عالقته بهذه 
الجرائام وعالقته بالجماعاات اإلرلابية، بال تجلت عالقته 
بتلك الجرائم األكثر حبكًة والتي ظهرت أنها تستهدف لاعي 
كجريمة اقتحا3 مجماع النريض ولاعي عاخل املجمع، اما 
مكاملتاه مع مدير مكتباه التي تحدث ايهاا ضاحكاً مع بن 
مبارك عن الرعب الذي أصاب رئيُس مجلس الاواب جراء ذلك 
الحاعث وكذا إلماله لاتائج التحقيقات يف جريمة السابنل 

والتاي احتوت عاى أل لااك مخططاً نقتحاا3 النريض قبل 
أكثر من عا3 ونصف عى ارتكابه جريمة انقتحا3. 

كذلك كشاف حاعث التفجري اننتحاري بميدال السابنل 
وسط جاوع وماتسبي قوات األمن املركزي عن أَْغاَراضه من 
لاذه الجريمة والتي تقتي نرش الخاوف والرعب والقضاء 
عاى مؤسساتي الجيش واألمن وتجاى لذا باألحاكا3 التي 

اتخذلا قضاؤه عى األعوات املرتكبة لهذه الجريمة.
تكشافت عالقاة لااعي باإلرلااب أكثاَر يف تهدياد قائد 
تاظيام عاعش يف اليمن جالل بلنيادي بالتصدي لهذه الثورة 
ومسااندة لااعي يف مواجهتها وكاذا يف مشااركة الفصائل 
اإلرلابية ملليشياته يف اقتحا3 منسكر األمن املركزي يف عدل 
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العدوان وهادي واإلرهاب 
وماذ الياو3 األول لبدء الندوال األمريكي السانوعي عى 
الشانب اليماي تكشاف األحداث يف اليمن النالقاة الوطيدة 
بال لاعي والتاظيمات اإلرلابياة انى الرغم من تواجده يف 
السانوعية وعاى الرغم من اععاء السانوعية أل ما تقو3 به 
لو تافيذ لطلبه بحساب ترصيحات مساؤوليها اإل لاعي 
لام يطالب اململكة ولو ملارة واحدة اساتهداَف أوكار الخاليا 
اإلرلابياة يف حرضماوت والجوف وماأرب ويف أية محااظة 

يمكن أل يتواجدوا ايها.
بل إل لذا الندوال يصب أمواله وأسلحته لكل الجماعات 
اإلرلابياة يف الوطان ويقاتال منهم جاباً إىل جاب ايساّمي 
تاظيماات عاعاش والقاعادة وأتباعهام مان تاظيام حماة 
النقيدة والذي يرأساه أبو النبااس وجماعة املوت وجماعة 
أبو الصادوق مقاومة ومحرريان، ويقو3 بتساليمهم املدل 
مديااة بناد مدياة، ولو تأملااا قاوات النادو ومنها قاوات 
لااعي ووساائلهم اإلعالمية سااجد أنها ن تتطارق إىل لذه 

الجماعات بل وتسمي قاعتها بالثوار.
ايما تكشاف تقارير عولية وشهاعات محلية من املااطل 
الجاوبياة ومحااظة تنز أل لذه املااطال تقع تحت رحمة 
امليليشيات املسالحة التابنة للتاظيمات اإلرلابية “القاعدة، 
عاعاش”، وأل لااعي لو الاذراع الرئييس الاذي ينتمد عليه 
تاظيام القاعدة كما ينتربه سياسايول الدبلومايس الخاص 
لتاظيام القاعادة وارعاه الجدياد عاعش، وبحساب تقرير 
لروسايا اليو3 اقد اساتطاعت عاارص التاظيام الوصول إىل 
لاذه املااطال والحصاول عى أسالحة تحت ساتار مذلبي 

لقتال من قال التقرير بأنهم الحوثيول. 
كذلاك وبالناوعة إىل تقويام األحداث يف الجاوب يكشاف 
وزير الاقل اليماي الساابل، “بدر باسالمة” يف ماشاور عى 
صفحته بالفيس بوك أل ما يُنرف بتاظيم القاعدة يسايطر 
عى أجزاء واسانة من املحااظات الجاوبية وينتمد عى بيع 
الافط لتمويل نشاطاته يف املحااظات الجاوبية التي يسيطر 

عليها. 
وواقااً لباسالمة، ااإل ”القاعادة تسايطر عاى أجزاء 
واسنة من سات محااظات يماية، بياها عاصمة محااظة 
حرضموت وأخرى يف شابوة، وأبال، ولحج، وعدل”، كما أل 
عائادات التاظيام تفوق مليار ريال يوميااً و3 ماليل و750 
ألف رياال سانوعي )4،6 ماليال عونر( عان طريل عخول 
كمياات كبري مان الافط باإرشاف القوات البحرياة التابنة 
لاقوات الندوال بقياعة السنوعية، حيث تتواجد لذه القوات 
عى مقربة من ميااء املكال ماذ أشاهر، ولذا كله بنلم لاعي 
وتواطاؤه، ولياس مان الصنب عاى من ساّلم بلاده للغزاة 
واملساتنمرين مان كل النالام مان أجل الوصاول إىل كريس 

الحكم أل ياّسل مع الجماعات اإلرلابية لهذا الغرض.
كيف ولو الذي يحتوي يف موكبه واملقربل ماه ساتة من 

املدرجل عاملياً يف قائمة اإلرلاب.

شرعية هادي بني 
عمليات ’داعش’ 

ورعاية اململكة
شارل أبي نادر*

تُماارُّ األزمُة اليماية يف لذه األَيَّااا3ِ بمسار مزعوج يجري 

بشاكل متواٍز من خالل مفاوضات مباارشة يف الكويت، ومن 

خالل مواجهة عساكرية رشسة يف الداخل اليماي بل وحدات 

عسكرية وحزبية وإْرَلااااابية تمثل القوى اليماية املرتهاة 

والسنوعية.

يف موضاوع املفاوضات، ماا زال واد الريااض يدور حول 

نفساه أسارياً ملطالبه انساساية يف بدايات الحرب عى اليمن 

والتاي تتمحاور حاول تساليم الجياش اليماي وأنصاار الله 

واللجال الشانبية اسلحتهم، ولكن ملن؟ وانسحابهم من املدل 

الرئيساة، ولكان أيضاً إَلاااى اين؟ وحول انعارتاف برشعية 

لاعي والتي اقدلا باألسااس، قانونياً بند أَل قد3 اساتقالته 

وعمليااً بند ااراره إَلااى عدل متخلياً عن مساؤولياته، ومن 

ثم إَلااى الرياض حامال منه وزراء حكومته ومتخذا من أحد 

اااعق املدياة السنوعية عاصمة له يقوع ماها حربه، مستنياا 

بوحدات عساكرية مختلفة تحالفت وتهااتت وتسابقت عى 

تدماري اليمن وعى قتل وتهجري اباائاه، وكل ذلك بهدف عوعة 

لذه الرشعية الهجياة.

يف امليادال، لم تغري لذه املفاوضاات التي تجري يف الكويت 

شيئا عى صنيد جبهات الداخل، اطائراُت التحالف السنوعي 

األمريكاي ماا زالات تماارس قصفهاا التدماريي القاتل عى 

كااة مادل ونواحاي اليمان، وجبهاات تنز ومأرب وشابوة 

والبيضاء والحديدة وحرض وغريلا، كما أَل منارك الكر والفر 

ومحاونت اننتشاار والتقد3 باتجاه الداخل شمانً والسيطرة 

عى الناصمة صاناء، لم تتوقف. 

من ناحياة اخرى، نفذت عاارص تاظيام القاعدة عمليات 

عموية يف عدل ولحج واملكال مستهداة قوات لاعي والوحدات 

انماراتية. كما عانت الضغوط الدولية الرياض لتأمل انتشار 

عاارص التاظيام اإلْرَلااااابي يف املحااظات الداخلية باتجاه 

تناز وباتجاه ماأرب وذلك ملواجهاة وحدات الجياش اليماي 

وأنصاار الله واللجال الشانبية الذين ما زالاوا صامدين اما3 

جحاال وجيوش التحالف ومحاونتهم املتكررة للسيطرة عى 

تنز وعاى مأرب وعى مداخال صاناء الشامالية الرشقية يف 

ارضة نهم، كما سهلت السنوعية، ومن خالل مااورة خبيثة، 

إعخال عاارص من تاظيم عاعش اإلْرَلااااابي إَلااى األماكن 

التي اخلتها مجموعات القاعدة.

عمليا، بادأ التاظيام اإلْرَلااااابي املذكاور بتافيذ تمدعه 

يف املااطال الجاوبية عرب مااوراته املنروااة والتي تقو3 عى 

النمليات اإلْرَلااااابية واننتحارية إلشااعة الخوف والرعب 

والفوىض الدموية بل املواطال وعانهم ملباينته ومسااندته، 

وقد طالت عملياته بشكل رئييس وبطريقة ماسقة ومدروسة 

أكثر من مركز عسكري وأماي تابع لحكومة لاعي.

مان لااا، يمكن تلماس لاذه انزعواجية ولاذا التااقض 

يف ماااورة اململكاة السانوعية اإلجرامية والتي تمارساها يف 

حربها الوساخة املكشاواة عى اليمن، اهي تضغط عى واد 

الرياض للتمسك باملطالب التنجيزية، ومن جهة أخرى تؤمن 

كاااة الظاروف امليدانية وانماية والنساكرية واللوجساتية 

للتاظيمات اإلْرَلااااابية املتمثلاة بالقاعدة وبداعش للتمدع 

والسيطرة يف مااطل انتشار وحدات حكومة لاعي. ون ترتعع 

الريااض يف مسااعدة التاظيماات اإلْرَلااااابية عاى تافيذ 

عمليات عموياة يف اماكن تواجد الوحدات النساكرية التابنة 

لهاعي.

وأخرياً... ربما ستبقى اململكة السنوعية تمارس ضغوطها 

وحربها التدمريية عى اليمن وعى شانبه، وربما سيأتي يو3 

وتراع يدلاا اآلثمة املجرمة وتاكفأ عن حربها املذكورة وذلك 

بند أَل تقاوى عليها الضغوط الداخلياة وانقليمية والدولية، 

ولكن ما لو ثابت ومساتمر وواضح، لو أَل الشانب اليماي 

املقاو3 لن يستسلم ن يف املواجهات النسكرية املصريية، ون يف 

الحرب انعالمية الرخيصة التي تشن ضده، ون يف املفاوضات 

التي يخوضها بمناويات عالية مرتكزاً عى ابطاله الصامدين 

يف كااة املياعين عاخل اليمن وعى حدوعه الشمالية والشمالية 

الغربية.

* العهد اإلخباري
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  -  أحمد داوود 
احتَشاَد اآلنُف من الايَاَماايل، يو3 أمس األحد 
22 مايو 2016، يف ميدال السبنل بصاناء، راانل 
األعال3َ الوطاياة ومرععين لتاااات: بالروح بالد3 

نفديك يا يمن.
املواطااول توااادوا إَلااى امليادال مان مختلف 
محااظاات الجمهورية، وراراات األعال3ُ الوطاية 
عاى السايّارات وعى املباناي ويف الطرقاات، يف ما 
طاات ساياراٌت تحمُل مكرباِت صوت ترّعع أناشيد 

د ورْاض الفرقة واننقسا3 والشتات. التوحُّ
األجهازة األماية واللجال كاناوا متواجدين عى 
ُكّل املداخال، ماظمال حركاة الساري، ومفشالل 
ُكّل محااونت لألعاداء باخارتاق الصفاوف وتافيذ 

مخططات تستهدف الحارضين.
لاا يف الساحة طفٌل يف الخامسة من عمره، رسم 
عى وجهه النَلم الوطاي، وطفل آخر توشاح النلم 
الوطااي وكال يرعع بأعى صوته: »نفديك يا يمن«، 
وعى يسااره رجل قد طى الشيب رأسه، يراع كلتا 
إصبنيه ويبتسام أََمااا3 الكامريا، ويرضب بصدره 
ثم يقول بصوت مرتفناً: األعداء، املرتزقة، الخونة، 

لن يفلحوا يف تمزيل الوطن وتشتيته.
يف السااحة كانت األعاال3ُ الوطاية لاي الغالبة 
عى ُكّل الشانارات، يف ما برز شنار أَنْاَصااار الله، 
ولوحة كبرية يف امليدال كتب عليها: )الله أكرب، املوت 
ألَمريكا، املاوت إلرسائيل، اللناة عى اليهوع، الارص 

لإلسال3(.
ويف ماصة ميدال التحرير، التي تنرَّضت لقصٍف 
ساابٍل من قبل طريال الندوال األَمريكي السنوعي، 
توااد إليها كبار مسؤويل الدولة، ورؤساء األَْحاَزاب 
السياسية، وإعالميول ومثقفول، من بياهم القائم 

بأعماال رئاساة الاوزراء طاالل عقاالل، َورئياس 
مجلاس القضاء األعاى الدكتور عبدامللاك األغربي 
والاائب النا3 ع. عبدالنزيز البغداعي ورئيس الهيئة 
الوطاياة النلياا ملكااحاة الفسااع القاايض أاراح 
باعوياالل والقائماول بأعماال الاوزراء وأصحاب 
الفضيلاة النلماء وعادٌع من املسائولل والقياعات 
األماية والنساكرية وممثلو األَْحاَزاب والتاظيمات 
السياساية وماظمات املجتمع املدناي َورجال املال 

واألعمال والشخصيات انجتماعية.
الالاتات واللوحات تاوعت يف سااحة املظالرة، 
القبائال الايَاَمااياة تواادت إَلاى السااحة وكلها 
عزيمة وإرصاٌر عى مقاَرعة املساتكربين والحفاظ 

عى الَوْحاَدة مهما كانت التضحيات.

قوى العدوان.. محاوالت إلفشال االحتفال 
ومااذُ صبااح ياو3 أماس األحاد، كال طارياُل 
الُناْدَوال األَمريكي السنوعي يحّلل بكثااة يف سماء 

الناصماة، واتاح حاجز الصاوت أَْكثَاار من مرة؛ 
اه إَلاى سااحة  إلخاااة الااس وثايهم عان التوجُّ

انحتفال، لكن التوااد كال كبرياً والحضور أيضاً.
وأثاااَء انحتفاال أقاد3 طارياُل الُنااْدَوال عى 
قصف ماطقتي الاهدين ونقم بقاابَل صوتية بندة 
غارات، لكن املحتشدين ظلوا يف أََمااكاهم وواصلوا 

لتاااتهم املاالضة ألَمريكا والسنوعية والخونة.
وقاال ايصال عيل حساال أحاد الشاخصيات 
الَوْحااَدة  إل  ذماار:  بمحااظاة  انجتماعياة 
الايَاَمااية ساتظلُّ تاجاً عى الرؤوس، وأل األعداء 
مهماا عملوا لان يثااوا لذا الشانب عان الكفاح 
ومواَصلاة الاضاال ضاد املساتكربين. منتارباً أل 
الَوْحاَدة الايَاَمااية لي أكرب ماجز واساتحقاق يف 

تأريخ الايَاَمان املنارص.
إنهام سايحااظول عاى  قالاوا  املتظالارول 
وإل  أعياهام،  أحاداق  يف  الايَاَمااياة  الَوْحااَدة 
الدعاوات للفرقة واننفصال والشاتات لان تفلح، 
وإل غاارات الُناْدَوال يراع ماها اقط إخااة الااس 

عن انساتمرار يف الاضال والتحدي، مشاريين إَلاى 
أل الداااع عان الوطن واجاب مقدس مهماا تآمر 

األعداء عليهم.
وماع التحليال املتواصال للطاريال والقصاف 
بالقاابال الصوتياة ألقاى رئياُس اللجااة الثورية 
النليا محمد عيل الحوثي كلمًة أشااع ايها بصموع 
الشانب الايَاَمااي وتضحياِته ضد قوى انستكبار 

والهيماة.
وقاال محمد عايل الحوثاي »إل لذا انحتشااع 
الايَاَماااي الكباريَ يناي وعاَد والله تنااىل لنباعه 
املؤمال املخِلصال املجالدين بالاارص املبل، َوأَل 
قاوى الُنااْدَوال ن يمكان أل يتجااوز انلها األذى 
املحدوع كما لي قدرتها املحدوعة وروحها املاهزمة 

عوماً يف مياعين املواجهة والبطولة«.
وحيّاا رئياُس اللجااة الثورياة، املشااركل يف 
الايَاَماااي، ناقاالً  الفنالياة وأَبْااَااااء الشانب 
إليهام تحيااِت قائاد الثاورة السايد َعبدامللاك بدر 
الدين الحوثي ورساالته إليهم بالثبات والصموع يف 
وجه الُناْدَوال املتغطرس وتحالفاه األَْكثَاار ولااً 
وضنفاً من بيات الناكبوت، ون يمكن إلرجاااتهم 
أل تُفاااتَّ يف َعُضِد الايَاَماايل، ون يمكن ألحد أل 
يتحدى أَْو يستهدف شنباً بأكمله وايه لذه الروح 

ولذا الوجوع.
وقاال »يف لاذا الياو3 البهياج ولاذا النارس 
الجمالريي الكبري يف لذه السااحة النظيمة يجب 
أل نستشانر َعائمااً أل الخطار محادق بالوطان 
بأكمله وأناا اليو3 بحاجاة إَلاى أل نتحد ونتكاتف 
ونغلاب القضايا الوطاية عى أَية قضية شاخصية 
لياس ليء إن ألناا َجميناً مساتهَداول يف شامال 

الايَاَمان وَجااُاْوبه ويف رشقه وغربه«.
وأضااف رئياس الثورياة النلياا »إل انحتفال 
بهذه املااسابة الايَاَمااية الوطاياة ويف لذا املكال 
ليس اساتفزازاً ألحد يف أَي مكال يف الايَاَمان بقدر 
ما لو تجسايد للروح اإلسالمية املتوحدة والرسالة 
الساماوية التاي تأمار بالَوْحااَدة وتحتام عليااا 
َجمينااً أل نكول أُمة واحدة تداااع عن مصالحها 
ومساتضنفيها وتتحارك مان أجل املساتضنفل 
اُة التي رسام منامَلهاا القرآُل  يف النالام، ولي األُمَّ
الكريام عائما ويجاب أل ن تكول أماة مهزومة أَْو 
مفرقة أَْو مفصولة أَْو مشتتة عن بنضها البنض«.

َوأَّكااد رئيُس الثورياة النلياا أل الايَاَمان يمر 

بمؤامارة انحتاالل، ومؤامارٌة تنَماُل عاى تفتيت 
الايَاَمان وتنريضه لإلْرَلاااب والتمزيل والتشتيت 
لتحقيل أَْغاَراض أعداء الايَاَمان واملساس بتأريخ 
الاضاال الايَاَماااي الطويال مان أجال الَوْحااَدة 
والحرياة وانساتقالل وتشاويهه وتزيياف الوعي 

حوله.
وقاال: »لقد قّررت اللجااُة الثورياُة النليا ماَْح 
َعبداللطياف  ايصال  للشاهيد  انساتقالل  وساا3 
الشانبي وماح وساا3 الَوْحااَدة للرئيس الشاهيد 
البطال إبراليم الحمادي، والرئيس الشاهيد البطل 
ساالم ُربَيِّاااع عايل؛ تقدياراً ملواقفهام البطولية 
واملرشاة التي سنت من أول يو3 من أجل انستقالل 
والَوْحااَدة الايَاَمااياة ولتبقاى جهوُعلام حيًة يف 
األجياال ووصمة عااٍر يف جبل من يرياد أل يفصل 
الشانب الايَاَمااي عن بنضه البنض أَْو يستهداه 
بجربوتاه وبغيه وقوته ولو الشانب القوي النزيز 

املاترص بالله وصربه وثباته ووحدته«.
وتابع رئياس الثورية النليا َقاِئالً »إل رساالتَاا 
الواحادة أناا شانٌب يماي واحاد، َوأَل توحدنا ليس 
من أجل املصلحة، بل التوحد الذي يجب أل يساتمر 
ويقو3 عاى الرشاكة الحقيقياة والفنلية يف القرار 
ويف الثاروة لاكل أَبْااَاااء الجمهورياة الايَاَمااية، 

ولذا ما نؤمن به ويجُب أل يستمر«.

دوُل الُعـْدَوان ليست جمعيًة خرييًة 
َوأَّكاد رئيُس املجلس السايايس ألَنْاَصااار الله، 
صالاح الصماع يف كلماة له، عى أل لذه املااسابة 
يف لاذا التوقيات تأتي يف ظل ظاروٍف يتنرض ايها 
الايَاَمان ألكرب لجمة تدمريية وأكرب عملية تزييف 
للوعاي واملشااعر، يف محاولة لجنل الشانب يذعن 
ألكرب مؤامرة يف تأريخه تسالبه حريته واساتقالله 

وسياعته ون تخد3 شمالً أَْو َجااُاْوباً يف الايَاَمان.
وقال الصماط: إل القوى املشااركة يف الُناْدَوال 
السانوعي األَمريكاي ليسات جمنياات خريية ون 
تملك اائضاً من املقاتلل املتطوعل نذروا أنفساهم 
أل  األَْرض، وعليااا  يف  املساتضنفل  للداااع عان 
نني جياداً أل لذه القاوى الُناْدَوانياة أتت لخدمة 
مصالحهاا اقاط ون يهمهاا إذَا مزقات الايَاَمان 
إَلااى مقاطناات طائفية وسالطاات مشايخات، 
ون يهمهام أل يبقاى الَجااُاْوب ماطقاًة مفتوحة 
للقاعادة َوعاعاش لتربيار التواجد األجاباي يف بره 

اللجنة الثورية العليا تقّرر منح و�شام اال�شتقالل لل�شهيد في�شل ال�شعبي.. ومنح و�شام الَوْحـَدة للرئي�ش البطل اإبراهيم احلمدي و�شامل ربّيع علي

احتفاٌل جماهرييٌّ كبيـٌر يف ميدان السبعــيـن بصنعاء واملتظاهرون بصــوت واحد: 
الَوحـدُة اليمنيُة تاٌج على رؤوسنا وسنحاِفُظ عليها يف حدقات أعيننا

صالح الصماد: قوى العدوان جاءت لخدمة مصالحها وال يهمها إذا ُمــّزقت 
اليمن إَلـى مقاطعات طائفية وسلطنات ومشيخات َأْو أن يبقى الَجـُنـْوُب منطقًة 

مفتوحًة للقاعدة وداعش لتبرير التواجد األجنبي في بره وبحره وجوه

بن حبتور: يجُب على ُكّل اأَلْحــَرار من َأْبـَنــاء الوطن أن يكوَن لهم موقٌف 
موحَّــٌد ضد االحتالل الوقح المتحالف مع قوى اإلْرَهــاب
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وبحاره وجوه، ولو ما نشاالده الياو3 من تغاٍض 
وععام لسايطرة الجماعاات عاى مااطل واسانة 
وعملياات املد والجزر ماع األَمريكيل، حيث تتمدع 
وتاكمش لذه الجماعات، كيفما أشارت األََصاااِبع 
األَمريكياة التي أتت بُندتها وعتاعلا لتسايطر عى 

أََمااكن اسرتاتيجية يف الايَاَمان لخاقه واحتالله.
َوأََشااار إَلااى أل القاوى الغازياة ن تنارب عن 
القضياة الَجااُاْوبياة ون يهمهاا إن أل تبقاى أََعاة 
للتوظياف السايايس، وقاد كانت حريصاًة عى أل 
ن يكاول للقضياة الَجااُاْوبياة أَي صاوت اناال 
وحقيقاي ينرب عاهاا يف مؤتمار الحاوار الوطاي، 
وكانت تتآمر من أجل استبناع أَي صوت َجااُاْوبي 

حقيقي وقوي ومنرّب عن القضية الَجااُاْوبية.
َوأَّكاد الصمااط عى أبناع املؤامارة ووضوحها 
عاى الايَاَماان مان اإلَماااَرات التي تخاى تأثريَ 
مياااء عادل عاى مياااء عباي، ومارشوع مدياة 
الااور السانوعية لاقل الافاط الخليجاي، والقااة 
الصحراوياة مان الخلياج إَلااى البحار النرباي، 
ُوُصاْونً إَلاى جنال الايَاَمان مرسحاا للجماعات 
اإلْرَلااابياة السانوعية من القاعادة وعاعش كي 

تبقى ومخاطرلا بنيدة عن الرحم الذي أوجدلا.
وألااب بأَبْااَااااء الشانب الايَاَماااي التحيل 
بالوعاي والبصرية يف مواجهاة املؤامرات َوأَل يكول 
الجميع بمساتوى التحدي ومرتانول عن املشاريع 
الضيقة التي تسنى إَلاى استهداف ُكّل يشء جميل 

وقيم يف لذا الوطن.

الَوْحـَدة الـَيـَمـنية.. لم تكن هبة مجانية 
محاااظ محااظة عدل الدكتاور َعبدالنزيز بن 
حبتور قاال إل الَوْحااَدة الايَاَمااية لام تكن لبة 
مجانياة من أحد، وأنها نتاج جهاوع ونضانت قد3 
ايهاا أَبْااَااااء الايَاَمان وقاعته مان الرعيل األول 
َشاَماانً و َجااُاْوبااً قوااال الشاهداء والاضاانت 
الحقيقية مان ُكّل قرى ومادل الايَاَماان، ُوُصْونً 
إَلااى القياعة التي وقنات اتفاقياة الَوْحاَدة يف 22 
مايو النا3 90 الرئيس الساابل عيل َعبدالله صالح 

والرئيس السابل عيل سالم البيض.
َوأََشااار بن حبتور إَلاى تزامان انحتفانت لذا 
الناا3 ويف لذه الظروف انساتثاائية التي مرت بها 
الايَاَمان بمسار استهداف وحدتها وقوتها وعزتها 
مع تباشاري الارص والصموع والثبات والنزة أََماا3 

الُنااْدَوال الوحاي والظالم الذي تافاذه مجموعة 
من الدول النربية بقياعة السانوعية وصمت عاملي 
مخاٍز عاى ُكّل الجرائام التي ترتكب بحل الشانب 

الايَاَمااي.
ونّوه محااظ عدل بما وصل إليه الُناْدَوال عى 
الايَاَمان الذي ياتهك سياعة الوطن وُحرمة أجوائه 
حتى أثااء الحفل والخروقات مستمرة نتفاق وقف 
إْطااَلق الاار من أجل الوصول إَلاى الساال3 بحسب 

مقرتح انمم املتحدة.
َوأشااع بان حبتاور بثباات الجياش واللجاال 
الشنبية واملؤسساة األماية التي حققت انتصارات 
اة  نوعياة يف ُكّل املياعيان مداانال عان رشف األُمَّ
واستقاللها وكرامتها وبالجمالري الايَاَمااية التي 
تشاكل مدعاً نوعيااً لكل الجبهاات والنول لصموع 

الايَاَمان باإلضااة إَلاى ععوات األمهات واآلباء.
َوَحيَّاا محااُظ عادل اللجاة الثورياة وقياعتها 
ممثلاة يف رئيساها محماد عايل الحوثاي عاى ما 
يقوماول به من عور يف حشاد وتوجيه الطاقات يف 

لذه املنركة الوطاية املصريية.
وأوضح بان حبتور الدوَر الذي يمثّله مشااركة 
الوااد الايَاَمااي الوطاي يف الحوار يف عولة الكويت 
الشاقيقة من ماطلال اإليمال بالساال3 والحرص 
عاى تحقيقه وراع الحصار الجائار عى الايَاَمان 
من ماطلل النمل السايايس بصرب وثبات ومصلحة 
إَلااى  ُمشارياً  ومساتقبله،  الايَاَماااي  الشانب 
أََمااكَن عزيازة من الوطن الايَاَماااي ترَزُح اليو3 
تحات انحتالل املبارش من قبل التواجد النساكري 
األَمريكاي والربيطاناي والسانوعي واإلَمااَراتاي، 
مماا يساتوجب أل يقاف جمياع األَْحاااَرار مان 
أَبْااَاااء الايَاَماان موقفاً موّحداً ضد احتالل وقح 
جدياد يف القرل الواحاد والنرشين تحالف مع قوى 

اإلْرَلاااب.
وععا محااظ عدل إَلاى رص الصفوف من أجل 
مقاومة وإَعانَة انحتاالل الجديد للرتبة الايَاَمااية 

الطالرة.
وألقاى عضو اللجااة النامة للمؤتمر الشانبي 
النا3 الشايخ حسال حازب كلمَة املؤتمر الشنبي 
الناا3 وأَْحاَزاب التحالاف الوطاي، نقل من خاللها 
تحيات قياعة املؤتمر الشانبي النا3 ممثلة برئيسه 
عايل َعبداللاه صالاح وقيااعة أَْحااَزاب التحالاف 
الوطاي، ُمشارياً إَلاى مساار الَوْحااَدة الايَاَمااية 

التي مّلت الشامل الايَاَمااي بند نضانت يماية ضد 
انحتالل وتقسايمة للايَاَمان، مؤّكاداً أل الحفاظ 
عاى الَوْحااَدة الايَاَمااية وانحتفاال بها يند من 

الثوابت الوطاية األصيلة.
َوأََشااار حازب إَلاى الظروف الرالاة التي تمر 
بها الايَاَمان والُناْدَوال والتحالف الذي يساتهدف 
الايَاَماان بقيااعة السانوعية والدور الاذي تقو3 
به الدول انساتنمارية يف تمزيال الايَاَمان قديماً 
وحديثاً من أجل النبث بالايَاَمان والسايطرة عليه 
وعاى مقدراتاه وانتكاء عاى غطاء مان املرتزقة 

والخونة املحليل.
وقال حاازب »إل ماا يواِجُهاه الايَاَمان حرب 
عاملية ثالثة تقاسم ايها النالم استهداَف الايَاَمان 
بالُنااْدَوال املباارش أَْو انساتهداف غاري املباارش 
أَْو الصمات عى الجرائام واننتهااكات والُناْدَوال 
املاتهك للقوانل والاظم الدولية وانعراف واملواثيل، 
َوأَل الشانب الايَاَمااي شانٌب حر لن يستسلم أَْو 

يخضع يف مواجهة الُناْدَوال والحصار الجائر«.

َوأَّكااد حاازب أل الجمياع يقف خلاف الجيش 
واللجاال الشانبية حتاى يتحقال كامال الاارص 
وانساتقالل والوقاوف ضاد الادول التاي تواجاه 
الايَاَماان بالحقاد والُنااْدَوال وأَْعَمااال التمزيل 
واستهداف اللحمة انجتماعية ُوُصْونً إَلاى محاولة 
تمزيال الايَاَماان إَلاى ما لو أبند من الشاطرين 
وإىل الطائفياة واملااطقية وبأعلة واضحة تكشاف 
أَْلااَداف الُنااْدَوال وأبناعلاا واساتهدااها للقرار 
السيايس الايَاَمااي واجهاض الَوْحاَدة والسيطرة 

عى مقدرات الايَاَمان وموقنها الطبيني.
وقاال حازب: لقد وحاد الُنااْدَوال الايَاَماايل 
وجمع الشامل تحت علام الجمهورياة الايَاَمااية 
يف  املخلصاة  الوطاياة  والقاوى  الَوْحااَدة  وعلام 
مواجهاة الُنااْدَوال ويف مقدمتهاا أَنْاَصاااار الله 
واملؤتمر الشانبي النا3 وأَْحاَزاب التحالف الوطاي 
وكل القاوى الوطاياة وقياعات وأَبْااَااااء املااطل 
الَجااُاْوبية التي تقف صفاً واحداً من أجل الَوْحاَدة 
وساياعة الوطن خلف الجيش واللجال الشنبية الم 

يجااح املنتدول للسالم ويرتكوا الايَاَماان ألباائه 
ومستقبله.

َوأَّكااد حاازب عاى ثبات الشانب وانساتنداع 
الدائم لساال3 الشجنال وعد3 اساتقامة األمر أليّة 
قوة يف ظل احتالل أَي شارب من األََرايض الايَاَمااية 
التاي تكفل قاوة الايَاَمان وساالمته واساتقراره، 
َوأَل السالم والرشاكة لي الحقيقة التأريخية التي 
تضمان قوة الايَاَماان وتحقيل املشااريع الكربى 
الكفيلاة بإحاداث الاقلة الاوعية يف تأريخ ومساار 

الايَاَمان تأريخيا.
وجّدع حازب التأكيد عى موقف املؤتمر الشنبي 
الناا3 وأَْحااَزاب التحالف الوطااي يف الحفاظ عى 
الَوْحااَدة الايَاَمااياة والثاورة املباركاة والرشاكة 
وماا تم انتفاق علياة، َوأَل الَوْحاَدة ُوجدت لتبقى، 
الساياعة  أَْو تحقيال  التقاد3  وبدونهاا يساتحيل 
عاى األَْرض الايَاَمااياة أَْو القارار أَْو الخالص من 
الرتاكمات التاي حصلت قبل وبناد الَوْحاَدة والتي 

توجب انعرتاف بها وانعتذار عاها وإْصاااَلحها.
كما ألقيت قصيدٌة شانريٌة للشااعر مصطفى 
املحضار ساخرت من الُناْدَوال وأََعَواته ومحاونته 
توظيف قوى الرش واإلْرَلاااب من القاعدة وعاعش 

يف تحقيل أَْغاَراض احتالل الايَاَمان وتقسيِمه..
وأكدت القصيدة صموع الايَاَمان والايَاَماايل 

ووحدة نسيجهم وثقااتهم ووعيهم التأريخي. 
وشاهد انحتفاال عقاَب ذلاك أوبريات بناوال 
»وحدتااا قوتااا« لفرقاة شاباب الصماوع تغااى 
بالَوْحااَدة الايَاَمااياة من كلمات عمااع أبو حاتم 
ومصطفاى املحضار وإخراج محماد حيدرة والذي 
جّساد ما يوحاد الايَاَماايل من قيام تجنل ماهم 
جساداً وصفااً وساوراً ماينااً أََمااا3 ُكلِّ مرتبص 

بَوحدته وسالمه أرضه.

اللجنة الثورية العليا تقّرر منح و�شام اال�شتقالل لل�شهيد في�شل ال�شعبي.. ومنح و�شام الَوْحـَدة للرئي�ش البطل اإبراهيم احلمدي و�شامل ربّيع علي

احتفاٌل جماهرييٌّ كبيـٌر يف ميدان السبعــيـن بصنعاء واملتظاهرون بصــوت واحد: 
الَوحـدُة اليمنيُة تاٌج على رؤوسنا وسنحاِفُظ عليها يف حدقات أعيننا

محمد الحوثي: الـَيـَمـُن يمر بمؤامرة االحتالل والخطُر محدٌق بالوطن بأكمله 
واألمة التي رسم معالَمها القرآُن يجُب أال تكوَن أمًة مهزومًة َأْو مفّرقة 

حسين حازب: لقد وّحد العدواُن الـَيـَمـنيين وجمع الشمَل تحت عَلم الجمهورية 
الـَيـَمـنية وعَلم الَوْحـَدة وفي مقدمتهم َأْنـَصــار اهلل والمؤتمر الشعبي 

وَأْحـَزاب التحالف الوطني
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نتقدم بأحر التهاني والتربيكات
إىل قائد الثورة الشعبية قائد املسرية القرآنية

السيد/ عبدامللك بدر الدين الحوثي 
وإىل رئيس اللجنة الثورية العليا األخ محمد علي الحوثي 

ومجي���ع  أعض���اء اللجن���ة الثوري���ة ورئي���س املكتب السياس���ي ومجيع أعض���اء  املكت���ب السياس���ي وإىل القائمني بأعم���ال الوزراء  ومجيع منتس���ي 
القوات املس���لحة واألمن واللجان الش���عبية وإىل كافة أبناء  ش���عبنا اليمين العظيم الصابر والصامد يف وجه العدوان الس���عودي األمريكي الغاشم

مبناسبة احتفاالت وطننا وشعبنا 
بالعيد الوطين الـ 26 للجمهورية اليمنية 22 مايو

وإننا إذ حنتفل هبذه املناسبة العزيزة على قلوبنا َلعلى ثقة يف أنكم ومعكم كل األوفياء لقادرون على إخراج الوطن من 
أزمته الراهنة ، والسري به إىل بر األمان ،  ومواصلة التصدي بكل شجاعة وبسالة للعدوان وأذنابه ومرتزقته وأنكم لن 

تسمحوا ألي كان املساس مبنجز الوحدة أو ختريب االقتصاد الوطين ، أو املساس مبصاحل املواطن وإيذائه يف قوته ... وعليه 
فنحن نؤكد دعمنا ووقوفنا التام مع اإلجراءات احلازمة اليت اختذت ضد املتالعبني بأسعار العملة واملواد الغذائية .

ونود تطمني املواطنني الكرام بأن أسعار منتجات اجملموعة من املواد الغذائية مستقرة ومل يطرأ عليها أي تغيري 
ويف مقدمتها قمح اخليول االسترايل املمتاز بسعر 5500 ريال يف أمانة العاصمة وخمتلف احملافظات ، وكذا قمح 

اخليول ) مطحون ( بسعر 6200 ريال ، ودقيق اجلزيرة ب� 6200 ريال .
العزة هلل وللوطن والشعب واخللود لشهداء الوطن واخلزي والعار لألعداء ومرتزقتهم 

الشركة اليمنية الدولية للصناعات الغذائية املحدودة 

إحـــــدى 
شركات:
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 مهما تماَدى اأَلْعَداُء.. 
َجـُنـْوُب الَوَطـِن ُحـــرٌّ َعـِصـيٌّ على الُغزاة

عصابات )الهاجانا( َوواقع فرض االْنِفَصـال على شعبنا يف الَجـُنـْوب

كتابات

مفاوضات الكويت.. 
مؤامرة دولية!! 

 حسن حمود شرف الدين 
تستمرُّ مفاوضاُت الكويت.. ويستمرُّ 
اُك الواد الَوَطااّي عاى مبدأ الوقف  تمسُّ
الكامال إلطالق الااار يف جمياع جبهات 
للتفااوض  أََساااايس  كمبادأ  القتاال 
الطارَف  أل  إّن  املشااورات..  واساتمرار 
اآلخاَر املتمثاَل يف واد الريااض يتغاىض 
عان وقاف إطاالق الااار ويؤيّاُد قاواِت 
تحالف الُناْدَوال واستمراره يف استهداف 
األحياء الساكاية والبُاية التحتية، منّززاً 
واملنادات،  باألااراع  تواُجاَده  مااِطااَل 
متجالاالً اتفااَق الُهاادنة التاي أعلاتها 
األَُماُم املتحدة وبموااقة جميِع األطراف 
للُوصاول إَِلااى حلاول مااسابة يتواال 

عليها الجميع.
أحاداٌث  التفااُوِض  عملياَة  رااقات 
أَمريكياة  قاوات  عخاول  أبرزلاا  عادة 
بطلاب مان اإلَماااَرات إَِلااى َجااُااْوب 
الجمهورياة الايَاَمااية.. ولاو ما أعانه 
الوااد الَوَطاايّة ُمَؤّكداً عى حقه بالدااع 
عان األَْرض بمختلاف الوساائل املمكاة 
واملتاحاة.. بياماا لم ينلن وااد الرياض 
موقَفه من عخول قوات أَمريكية لألََرايض 

الايَاَمااية يف الَجااُاْوب.
اخرتاٌق آخُر لنملياة التفاوض تباتها 
لاذه املارة األَُماام املتحد بإعخال سابع 
نسااء إَِلااى عملياة التفااوض الجارية 
أساباِب  عان  تنلان  ولام  الكويات..  يف 
اإلَضاااااَااة، وماا لاي املناياري التاي 
انتهجتها نختيار السابع الاساوة وملاذا 
لام يارشك طرااا التفااُوض يف عملياة 
انختياار.. ومااذا سايكول عورلان؟!.. 
أتحادث لاا حاول انختيار ولام أتحّدث 
حول األشاخاص.. ُخُصْوصاً وأل أجادات 
التفااوض لم تارش إَِلاى تكلياف األَُمام 
املتحادة أَْو أية جهة أخارى بإَضاااااَاة 

أشخاص خارج طريف التفاوض.
عملياة  رااقات  أخارى  أحاداٌث 
واسانة  اغتياانت  ماهاا  التفااوض.. 
اْجِتَمااعية وأماية  ومتتالية لشخصيات 
يف مديااة عدل.. مماا يؤكاد إَِلاى وجوع 
تدلور أمااي كبري يف ظل وجاوع القوات 
الغازية اإلَمااَراتية والسانوعية ومؤخراً 
األَمريكية.. لذه انغتيانت التي يتنرض 
لهاا أَبْاَاااء محااظاة عادل لام تلل أي 

التما3 من حكومة الرياض.
لذا الخلُل األمااي جنل القائمل عى 
األمن يف املحااظة يبحثول عن أيَِّة حلول 
تسد عورته وتغطي عيوبه ااتجهوا إَِلاى 
طرع املواطال القاطال يف عدل ولم من 
أَبْاَااء املحااظات الشمالية تم تجمينهم 
عى قاطارات وترحيلهم خارج محااظة 
اة أنهام ن يملكاول أَْوَراقااً  عادل بُحجَّ
ثبوتياة، ولاو ما نفااه من تام طرُعلم 
يف إجاراء تنسافي وغاري قانوناي وغري 

أخالقي.
لاذا اإلجاراء الذي تم يف عادل.. كيف 
تنامال مناه املفاوضاول يف الكويات.. 
ابياما أعلان الواد الَوَطاااّي احتجاجه 
عاى ماا يحادث يف َجااُااْوب الايَاَمان 
من طارع ألَبْاَااء املحااظات الشامالية.. 
كال واد الرياض يرتشاح ويتغاىض عما 
يحادث مان جرائم.. مماا جنال والواد 
الَوَطااّي يطالب بإصدار بيال صاعر عن 
املشاركل يف مفاوضات يدين ما تقو3 به 
ما تسامى حكومة لاعي يف عدل.. إّن أل 
املخااليف رئياس واد الريااض راض ذلك 
يف إَشااَرٍة واضَحٍة إَِلاى موااِقِته وتأييده 
لإلجراءات التنسافية التاي يتنرض لها 
أَبْاَاااء املحااظاات الشامالية يف مديااة 

عدل.
ننام.. إل مفاوضااِت الكويت خدعة 
عخاول  مان  أَمرياكا  مّكاات  عولياة؛ 
ومّكاات  الَجااُاْوبياة..  املحااظاات 
القاعادة وعاعش يف الَجااُاْوب.. ون زالت 
تمّكن الندو من حشاد مرتزقته وعمالئه 
يف مختلف الجبهات الداخلية والحدوعية.

ن أُُاَل للمفاوضات يف الكويت ساوى 
تمكل أَمرياكا لاهب ثرواتااا يف املااطل 
الاد3  نزياف  واساتمرار  الَجااُاْوبياة 

الايَاَمااي.

الَوحدُة الـَيـَمـنية وُبــعدها القومي
أحمد ناصر الشريف

 
للنا3ِ الثاني عى التوايل والايَاَماايول يحتفلول 
سات  بنيِدلام الَوَطاااّي الا22 من مايو الذي تأسَّ
اياه الجمهورياة الايَاَمااياة عاا3 31990 يف ظل 
ُعاْدَواٍل غاشام وتحت أزيز قصاف الطائرات الذي 
ن يتوقاُف وحصار خانال من الرب والبحار والجو، 
ولكن ألل الشانب الايَاَمااي شانب جبار ومتوكل 
عى الله ومشاهوع له من الابي محماد بن عبدالله 
بن َعبداملطلب بن لاشام باإليماال والحكمة اانه 
يخرج ماتارصاً عائماً يف ُكّل خطاوة يخطولا إَِلاى 
األماا3 كما لاو حاله الياو3، حيث يواِجاُه تحالُفاً 
عوليااً تقاوُعُه امرباطورياة الساالح التاي ترتباع 
عاى رأساها أَمرياكا وارسائيال وامرباطورية املال 
واإلْعاااَل3 السانوعية وَمن تحالاف منها من عول 
مجلاس التنااول الخليجاي، وماع ذلك اساتطاع 
الشانب الايَاَماااي األبي ممثالً يف جيشاه ولجانه 
الشانبية أل يغاريَّ مناعلاة اسارتاتيجية الحاروب 

ويذلل اكاعيميات النالم النسكرية.
ستة وعرشول عاماً من الصموع والتصدي لكل 
املحاونت البائساة بهدف تفكيك الوحادة والنوعة 
بنجلاة التَأرياخ إَِلاى الاوراء كلها باءت بالفشال 
الذرياع عليٌل عى أل الوحادة الايَاَمااية قد تخّطت 
الصناب وترسخت جذورلا رغم التآُمرات الخطرية 
اًة لاذه األَيااَّااا3 التي  التاي تحاك ضدلاا َخااصَّ
يتواجاد ايهاا انْحِتااَلل األَمريكاي وَمان يتحالف 
منه بقواته النساكرية يف املحااظاات الَجااُاْوبية 

والرشقية.
وقد أثبات الايَاَماايول انالً من خالل عااعهم 

اكهم بَوحدتهم واملحااظة  وتمسُّ
عليهاا أنهام رجال قااعرول عى 
أل ياتقلاوا بالوحدة مان الجهاع 
األصغار إَِلااى الجهااع األَْكبَاار 
ولاو جهااع الافاس املتمثال يف 
الاظاا3 والقانول  ترسايخ عولة 
ومحاسابة الفاسادين أيااً كانوا 
يف السالطة أَْو املنارضاة أَْو مان 
أصحااب الجاه والافاوذ.. االكلُّ 
أََما3 القانول سواساية ون يجُب 
أل يتامَّ محابااٌة أَْو مجاملة أحد 
الَوَطان  عاى حسااب مصلحاة 
اااُه  الايَاَمااي النليا ولذا التوجُّ
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سبتمرب الشنبية.
إل الَوحادَة الايَاَمااياة التاي تخطات باجااح 
مسارية الصنااب والنقباات وواجهات التحديات 
واملؤامرات التاي تحاك ضدلاا يف الداخل والخارج 
ستظل تلك الشمنة املضيئة الوحيدة يف سماء األمة 
النربية حتى تأتي شامنة أخرى تاااُسها كاتحاع 
عولتل عربيتل أَْو أَْكاثَار.. ولكن عادما ناُظُر إَِلاى 
الوضاع النربي الرالن.. وكياف حاله؟ ن نجده إّن 
أنه يسريُ من يسء إَِلاى أسوأ، ولو األمر الذي جنل 
املواطن النربي يفقد ثقتاه يف األنظمة النربية ويف 
الحكا3 النرب بشكل عا3 ويكاع اليأس يقي عى 
ُكّل أمال يخالجه باأل تتغريَ األمور ويناوع النرب 

إَِلااى ساريتهم األْوىَل مرتبنل عى عارش الزعامة 
الناملياة حياما كاناوا يحكمول النالام من رشقه 
إَِلاى غربه والدول األُوُروبية التي 
اساتفاعت حياها مان حضارته 
كانت تغط يف ناو3 عميل تنيش 
ظاال3 القارول الوساطى التاي 
كانات تتحكاُم ايها الكايساة.. 
شانوبها  وعات  عادماا  ولكان 
وأخاذت  انتفضات  ملصلحتهاا 
مان النلاو3 واملناارف النربياة 
ماا أعانها عاى الداع بمسارية 
مساارات  وتحدياد  انطالقتهاا 
إَِلاى  مختلفة لافساها أوصلتها 
ما لاي عليه اليو3 مان حضارة 

وتقد3.
الشانوب  طبقات  لقاد 
األُوُروبياة عى أوضاعهاا مضمول اآلياة الكريمة 
»الذي اطنمهم من جوع وآماهم من خوف« وبذلك 
اساتطاعت أل تخلل أنظمة مستقرة تتاااس عى 
التداول السلمي للسالطة ومن يفوز يف اننتخابات 
ينمال قبال ُكّل يشء عى تواري األمن وانساتقرار 
املنياي لشانبه، ون يتام التااااس بيااه وبال 
خصومه السياسيل إّن عى مصلحة الشنب أونً.. 
وعادماا يادرك أنه عاجٌز عان تحقيقها أَْو يشانر 
بالقصور يف إعارته لواجب املساؤولية التي تحملها 
من خالل صادوق انقرتاع اإنَّه يسارع إَِلاى تقديم 
اساتقالته متيحاً الفرصة ملن لو أكفأ ماه أياً كال 

توجهه الفكري والسيايس.

وذلاك بنكس ماا يحصل يف عاملااا النربي الذي 
تساارع ايه األطاراف السياساية املتاااساة إَِلاى 
اطالق انتهامات عى عوالاهاا بتزوير اننتخابات 
تمهياداً لند3 القبول باتائجهاا وعملية اننتخابات 
لم تبدأ بنُد.. إذاً مشاكلتاا يف النالم النربي ليسات 
مشاكلة تتنلال باملاوارع وعاد3 وجاوع الكفاءات 
التاي تحكام، وانما املشاكلة تتنلل بحب التسالط 
والسايطرة اأي طارف يصال إَِلاى السالطة بأية 
طريقاة كانت عيمقراطية أَْو انقالب عساكري من 
الصناب علياه أل يفكر بمغاعرة السالطة حتى لو 
ضحى بشانبه كاماالً ليبقى لو وحده ومساتنداً 
أل يساخر ُكّل موارع شنبه وجيشه ونظامه للدااع 
عن الكريس بدنً عان أل ينمل عى تحقيل مصالح 
الشانب ويؤساس لاظاا3 إعاري جياد يمكان عى 
أََساااساه بااء عولة املؤسسات كما لو حاصل يف 
الادول املتقدمة.. ومن لذا املاطلال أَْو املفهو3 عاد 
الحاكا3 النارب، اإنه من الصنب عاى أي مواطن 
عرباي تخيال أل تتحاد عولتاال عربيتاال حتى لو 
يف شاكل تاسايل املواقاف ولذلاك ساتظل الوحدة 
الايَاَمااية التي تخطت عامها الساعس والنرشول 
ياو3 أماس األحاد املوااال 22 ماياو 32016 لاي 
الشامنة املضيئة يف سماء انمة النربية، كما أرشنا 
آنفاً وساتفرض بندلا اإلْقليْماي والقومي والدويل 
عاى ُكّل انقطاار النربياة بحيث تشاكل أنموذجاً 
يحتاذى باه نسايما بناد أل يخارج الايَاَمان من 
وضنه الحايل املنقد ماترصاً بإذل الله ويكول قائداً 
للماطقة، ولذا ما ساتثبته األحداث خالل األْشاهر 

القاعمة.

 ماجد الكحالني 
تحالُّ علياا الذكرى الاا26 للَوحدة املباركة 
وُجزٌء عزياااٌز من الَوَطان يارَزُح تحَت َوطأِة 
يحااوُل  الاذي  الغاشام  األَمريكاي  انْحِتااَلل 
مساوعاً بأَذْنَابِه من أتباع آل سنوع ومرتزقتهم 
وُعمالئهام السايطرَة عى أجزاء شاسانٍة من 
أرض الَجااُاْوب الُحّر واساتنباع وإذنل أباائه 
الَغيّورين الرااضل لغزولم واستباحة عمائهم 

واألعراض واملمتلكات. 
لقاد حَقاَات الوحدة جازًء كبرياً مان عماء 
الايَاَماايال، وَمثَّلت مكساباً وثاروًة حقيقيًة 
لإلنَْساال الايَاَمااي ومساتقبله، وبالتايل اإل 
إحياَءناا للنياد الَوَطاااّي الاا26 للجمهورية 
الايَاَمااياة 22 مايو مااسابٌة للتذكري بأرواح 

الشهداء الذين ضّحوا بأنفسهم وعمائهم الزكية 
من أجال تنميِدلا، ويدرُك أَبْاَاااُء الَجااُاْوِب حجاَم التضحيات 
الِجَساا3ِ املبذولة يف سبيل الحفاظ عى الَوحدة، وكانوا ُلم جزءاً 
مان تلك التضحياات وَماا يََزالُاول يؤيّدول لكذا خيااٍر ارتضاه 
ُكّل الايَاَماايال؛ إلنهااء التشاطري والتمزيل واملنانااة الكبرية 

والتجارب املريرة التي عانوا ماها طيلَة ارتة اننقسا3ِ. 
اعتقاانت- قماع – نهاب وسالب  اغتياانٌت- تفجارياٌت- 
للثاروات.. لي عااويُن وأجادٌة تُمِناُن يف تافيذلا قواُت انْحِتاَلل 
األَمريكي السانوعي يف َجااُااْوب الَوَطان، إذ لم يمار يو3ٌ علياا 
عول أل نسامَع أخباَر انغتيانت لشاخصياٍت عساكرية ومَدنية 
يماية، أَْو تصفيات وجرائَم أخرى بشنة.. اضالً عن عأب املارياز 
األمريكاي عى شان حملاة اعتقانٍت واسانة يف مادِل محااظِة 
حرضماوت الَجااُاْوبياة وبلداِتها لتطال أيضاً عارشاِت النلماِء 
وخطباِء املسااجد تحَت ذرائَع ومربراٍت والية وزّجهم بساجول 

ومنتقالت قوات انْحِتاَلل اإلَماَراتية واألَمريكية الغاصبل. 
ليس ذلك احسب، امؤامراٌت عدة يحيكها الندو ضد الَوَطان 
وشنبه، ممثالً بالاظاَمل السانوعي واألَمريكي اللذين َماا يََزاُل 

صَلُف ُعاْدَوانهما مساتمراً ماذ أَْكاثَار من عا3، بمباركة وتأييد 
عمالء ارتهاوا للخارج لقتال أَبْاَااء جلدتهم وتدمري بلدلم تحت 
يااطة الرشعياة املزعومة؛ مقابل ثمن مدنس 

وبخس. 
ومهماا بلاغ جاربوُت املحتلال وحقُدلام 
عاى َوَطااااا اإنهام لان يؤثاروا عاى َوحدة 
الصف للشانب الايَاَمااي وتماساك نسايجه 
املحتلاول  وساريحل  املرتاباط،  انْجِتَمااعاي 
صاغريان ومهزومال تحات صالباة وإراعته 
األَْرُض  ُر  وساتَُطهَّ الايَاَماايال  ُكّل  وصماوع 
الايَاَمااية من رجسهم الخبيث وعنس النمالء 

املأجورين. 
ويادرك املتتبُع ملا ينتماُل يف الَجااُاْوب من 
غازو وُعااْدَوال مماهاج، أل قاوى الُنااْدَوال 
بقياعة الاظا3 السانوعي واألَمريكي يسانول 
مان وراء ذلاك لتافياذ أَْلَدااهام التمزيقياة 
والتآمرية ضد َوحدة الشنب، وعى أَبْاَااء املحااظات الَجااُاْوبية 
اًة، ما يحتُم عليهم أل يحذروا من محاونت الندو تشتيَت  َخااصَّ
الايَاَماايل بواساطة أَذْنَابهم السنوعيل ومرتزقتهم واستدراك 
املؤامارات الخبيثاة التاي تحااُك ضاد الايَاَماان أرضاً وشانباً 

وإركاعه، بالذات يف الَجااُاْوب الغايل. 
عدل.. تلاك البقنة الغالية من الَوَطاان واملدياة النصية عى 
املساتنمرين اننجلياز طيلة ع12 عاماً ساتُثِبُت مان جديد أنها 
وحدوعيٌة وعصيٌة عى املؤامرات الخبيثة، كما سايُثِبُت َجااُاْوُب 
الَوَطاان الحار أنه عيصٌّ عاى األَْعاَداء وألٌل للذوع عان ِحياض 
الَوَطاان وتراباه الطالر وحماياة َوحدته املباركاة التي عّمدلا 

الشنُب الايَاَمااي بدماء أباائه الزكية الوحدوية. 
 ومهماا طااال أَمُد الُنااْدَوال والتآمر عى الَوَطان سايُثِبُت 
الايَاَمااياول أجمَع بصموعلم وثباتهم وقوة بأساهم وعمائهم 
الفائارة الغياورة أنهام قااعرول عاى إاشااِل ُكلِّ مخططااِت 
ومؤاماراِت النادو ومرتزقته وتلقياهم عروسااً قاسايًة ولزائَم 

ماَكرًة؛ ليكونوا ِعرْبًَة للتَّأريخ وبل األمم.

 الشيخ عبُدالمنان السنبلي 
قد يتخيَُّل البنُض َولاو يقرأ الناواُل أناي بذكر 
عصاباات )الهاجاناا( إنماا أقُصُد تلاك النصاباِت 
الصهيونياة التاي كانت الااواَة األْوىَل لتشاكيل ما 
يُسمى بدولة )إرسائيل( عى أرض السطل النربية 
يف أَْربَنيايات القرل املايض، إّن أناي سمحت لافيس 
أل أطور لذا املصطلح قليالً ليشمل ُكّل مجموعاٍت 
مسلحٍة عارصيٍة تسنى لتفكيك الشنوب َواألوطال 
مان الداخل من أجل تحقيل مشاارينها النارصية 
الصغارية َوارضهاا بالقاوة متبنل بذلك أسااليٍب 

عارصيٍة غريبٍة عى املجتمنات املحلية.
يف الحقيقاة ياطبل لذا التنرياف عى الفصيل 
بالحاراك  يسامى  ماا  تحات  املاضاوي  املسالح 
الَجااُاْوبي َوالذي يسانى بقوة الساالح عى ارض 

انِْفَصاال َجااُااْوب الايَاَماان َويمارس ترصاات 
عارصياة بحال املواطاال املاتميال للمحااظات 
الشمالية وصلت حد القتل يف بنض األحيال َوكذلك 
التهجري َوالرتحيل القرسي َوراض ُكّل ما لو يماي 
من خالل محاولة اساتبدال الهوية الايَاَمااية بما 
يُسمى بالهوية )الَجااُاْوبية( َوالتي تذكرنا ُكّل تلك 
الترصااات بما كال تفنلاه عصاباات )الهاجانا( 
الصهيونية بحل الشانب الفلساطياي، اهل يمثل 
لذا الفصيال النارصي املسالح َواملدعو3 من قوى 
الُنااْدَوال شانباا الايَاَماااي يف الَجااُاْوب؟! َولل 
يحال لاه أل يفارض اننِْفَصااال عاى شانباا يف 

اة َوالشنب الايَاَمااي عموماً؟! الَجااُاْوب َخااصَّ
يف الواقاع ن يملاك أحاد حال تمثيال شانباا 
الايَاَماااي إّن إذا كال مرشوعاه يتوااال مع آمال 
َوطموحات لذا الشانب َوياساجم ماع تضحياته 
َونضانته عرب عرشات الساال َوالتي تبلورت اكراً 

َونهجااً يف أَْلاَداف ثورتي السااعس َوالنرشين من 
سابتمرب َوالرابع عارش من أكتوبار املجيدتل َومن 
بندلماا الحاركات الثورية املتناقبة وصاونً إَِلاى 
حركة الواحد َوالنرشين من سابتمرب التصحيحية 
َوالقائماات جمينااً عاى أََسااااس لادٍف واحاد 
َولاو الحفاظ عى مكاساب الثاورة الايَاَمااية يف 
مختلف مراحلها َوعى رأساها الوحادة الايَاَمااية 
كثابات َوَطاااٍي ن يمكان الحيااع عااه باأي حاٍل 
مان األَْحااَوال، امن جااء بغري لذا انتجااه َوأراع 
اننقاالب عاى الثوابات الَوَطاايّة َووحادة األَْرض 
َواإلنَْسال الايَاَمااي اال يمثل حتى نفسه َوإنما لو 
يف حقيقة أماره يمثل قوًى عولية َوإْقليْمية مناعية 
َومرتبصاة َولذا األمر يانكاس بطبينة الحال عى 

توجه َوأَْلَداف الحراك اننِْفَصاايل املسلح.
كذلك األمر بالاسابِة لهذا الفصيل املسالح، اال 
يحل لاه أل يفرض رؤيته َونظرتاه النارصية عى 

أحد من شانباا أَْو يقرر مصري َومساتقبل الوحدة 
ااة يف الَجااُااْوب طاملاا كال  الايَاَمااياة َوَخااصَّ
لاالك من أَبْاَااء شنباا يف الَجااُاْوب من يراع راية 
الجمهورياة الايَاَمااياة وَعلمها الَوَطاااّي َوينتز 

بحمله َواننضواء تحت ساريته.
اهل ُكّل أَبْاَااء شانباا مثالً يرياد اننِْفَصاال أ3 
أنهم وحدلام عصاباات )الهاجاناا( اننِْفَصاالية 
َوالنارصياة َومان يدعمهام مان قاوى الُنااْدَوال 
َوانْحِتاَلل من يريادول ارض لذا األمر عى أَْكاثَار 
مان سابنٍة َوعرشين ملياول يماي بقاوة النمالة 

َوالسالح؟!! 
عمومااً ساتظل الوحادة الايَاَمااياة ملهماة 
ُكّل مواطاٍن حٍر رشياف َوعاوانه األبارز برغم أنف 
املتآمرين َوالحاقدين َوُكّل عا3 َوشانباا الايَاَمااي 
النظيام بألاف ألاف نارٍص َوخاري َون نامات أعل 

الجبااء.

لقد كان جمُعــكم موِجعاً 
للشيطان وقرنه! 

نجم الدين الرفاعي 
بض�ُع دقائ�َق للحش�د املليوني 
السنوي  االحتفاء  وانطالق فعالياِت 
كان�ت  املبارك�ة  الوح�دة  بذك�رى 
ِ املعتدي وإسقاط  كفيلًة بكرس صبرْ
أقنعت�ه املخادع�ة فَش�ن بطائراته 
غارات هستريية عىل أمانة العاصمة 
صنع�اء ومحيط س�احة االحتفاء.. 
نع�م قنابل صوتي�ة لكنها أفصحت 
ع�ن حج�م األلم ال�ذي س�ببه هذا 

الجمع.
أيُّه�ا  بامتي�از  نجحت�م  لق�د 
الصامدون بقهر العدو بتماُس�ِككم 
للوطن  بتفاعلك�م بوعيكم بحبك�م 

وإيمانكم بالوحدة وتساميكم، بهذا الُحّب.. 
ع�ىل ُكلٍّ إنها كانت املحرك ال�ذي أخرج العمالء إَل��ى عواصم البنكنوت 

يتاجرون بالوطن ودماء أبنائه.
 وقد ش�اهدتم بأُّم أعينكم م�اذا صنعتم بالعدو املتغط�رس الذي اعتقد 
لوهل�ة أنه نجح يف ك�رس إرادتكم وإنهاك صبكم وتفري�ق جمعكم وتمزيق 
صفوفك�م بنفخ�ه املتواص�ل يف قضاي�ا ش�تى بُغية خل�ق عناوي�َن خادعة 
لرصاعات دينية أَورْ مذهبية أَورْ طائفية أَورْ قطرية أَورْ غريها.  لقد ش�اهدتم بأم 

أعينكم تمايَُز هذا العدو غيظاً مع أول قنبلة ألقيت عىل محيطكم.
نع�م انترصتم بهذا التواُفد وتمّكنتم بصدقكم من إخراج هذا القبح لريى 
العاَل��ُم أيَّ طريق اختار س�لوَكه بدعم آل سعود وحلفهم يف حربهم الظاملة 
عىل وط�ن الحكمة واإليمان والصب.. س�لميتكم تنت�رص.. صبكم ينترص.. 
وفاؤك�م ينترص.. حبك�م للوطن ومبادرتك�م للذود عنه ينت�رص.. اتحادكم 
وانتصاُركم عىل مؤامرات تمزيقكم وإغراقكم يف رصاعات بينية س�الٌح فتاٌك 

كفيٌل بحسم املعركة لصالحكم بأرسَع مما تتوقعون.
السالم عليكم يا شعَب الصب والسالم والحرب.
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  - زيد الغرسي:
أرخبياُل ُساَقاْطاَرى لاي محااظاة تقاُع يف 
جااوب الايَاَماان، تاقِساُم إعارياً إَلااى مديريتل 
عاصمتهاا حديبو، كانت مديرياات املحااظة تتبع 
محااظاة حرضموت حتى 2013 عادما صدر قرار 
باساتحداث محااظاة أرخبيال ُساَقاْطاَرى، تقع 
ُجاُزُر أرخبيال ُساَقاْطاَرى الايَاَمااياة يف املحيط 
الهاادي عى بُناد نحاو 0ع كيلومرتاً قبالاة القرل 
السااحل  جااوب  يف  كيلومارتاً  و0ع3  األاريقاي، 
الايَاَماااي، ولاي محمياٌة للحياة الربياة منرتٌَف 
بها من ِقبل “اليونساكو”، كموقع للرتاث الطبيني 
الناملاي، وتقاع جزيارُة ُساَقاْطاَرى عاى مفرتق 
طرق مان امَلاَمارَّات املائية البحرية انسارتاتيجية 
للبحار األحمر وخلياج عدل ولها ألمياة جولرية 
للجياش األَمريكي ومن بل األلداف انسارتاتيجية 
لواشااطن، لو عساكرة الطرق البحرية الرئيسة، 
يصال لاذا امَلاَمارَّ املائي انسارتاتيجي بال البحر 
املتوساط وجاوب آسايا والرشق األقىص، عرب قااة 
الساويس والبحر األحمر وخلياج عدل ولو طريل 
عبور رئيس لااقالت الافط، حيث تمر حصة كبرية 
من صاعرات الصال الصااعية إَلاى أوروبا الغربية 
عارب لاذا امَلاَماارَّ املائي انسارتاتيجي، كماا تمر 
التجاارة البحرية مان رشق وجااوب أاريقيا إَلاى 
أوروبا الغربية عى مقُربة من جزيرة ُساَقاْطاَرى، 
عاربَ خلياج عادل والبحار األحمار ولاااك قاعدة 
عساكرية يف جزيرة ُساَقاْطاَرى تُساتخَد3 ملراقبة 
حركة السافن بما يف ذلك السافن الحربية يف خارج 
خليج عدل املحيط الهادي لو َماَمارٌّ بحري رئيس 
يربط بل الرشق األوسط ورشق آسيا وأاريقيا مع 
أوروباا واألَمريكيتل، توجاد به أَْربَاناة َماَمارَّات 
مائية أََسااسية، تنمل عى تسهيل التجارة البحرية 
الدولية، ولم قااة الساويس يف مرص، وباب املادب 
عى الحدوع مع جيبوتي والايَاَمان، ومضيل لرمز 
عاى الحدوع مع إيْاَرال وسالطاة عماال، ومضيل 

ملقا عى الحدوع مع إندونيسيا وماليزيا. 
إنهاا “نقااط تفتيش” حيوياة لتجاارة الافط 
الناملياة، حيث تنارب كميات لائلة مان الافط عرب 

لذه املاااذ.

القوة البحرية
مان وجهة نظار عساكرية، تقُع جازر أرخبيل 
ُساَقاْطاَرى عى مفرتق طرق بحري اسارتاتيجي، 
وعالوًة عاى ذلك، اإل األرخبيل يمتدُّ عى مسااحة 
بحرياة كبارية نسابيا يف املافذ الرشقاي من خليج 
عادل، مان جزيارة عبدالكاوري، إَلااى الجزيارة 
الرئيسة ُسَقاْطاَرى تقع لذه املاطقة البحرية من 
النباور الدويل يف امليااه اإلقليمياة الايَاَمااية لدف 
الونياات املتحدة لو حراساة مصالحهاا يف خليج 
عادل البحري بأكمله من السااحل الايَاَمااي إَلاى 
السااحل الصوماايل وتقع جزيرة ُساَقاْطاَرى عى 
بُند نحاو 3000 كم من القاعدة البحرية األَمريكية 
“عييغاو غارسايا”، ولي من بال أَْكبَار املاشاآت 

النسكرية األَمريكية يف الخارج.

القاعدة العسكرية يف ُسَقـْطـَرى
عاا3 2010، التقاى الرئياُس صالاح والجارال 
عيفيد برتاياوس، قائد القياعة املركزياة األَمريكية، 
إلجاراء مااقشاات رايناة املساتوى وراء األبواب 
املغلقة وقّدمت وساائل اإلْعاااَل3 انْجتَماع الذي عار 
بال صالح وبرتايوس بوصفه اساتجابة مااسابة 
ملحاولاة التفجاري الفاشالة لطائارة الرحلاة رقم 
إَلااى عيرتويات والتابناة لرشكاة  253 املتجهاة 
“نورثويسات ايرننيز” أثاااَء أعياع املياالع، ويبدو 
أل لذا اللقاَء حَدَث لهذا الغرض كوسايلة لتاسايل 
مبااعرات مكااحة اإلْرَلاااب املوّجهة ضد “تاظيم 
القاعدة يف الايَاَمان”، بما يف ذلك استخدا3 طائرات 
مان عول طياار أَمريكياة وصوارياخ عاى أرايض 
الايَاَمان أّكدت النديد من التقارير أل انْجتَماعات 
بال صالح وبرتاياوس كانت بهدف إعااعة تنريف 
التدخل النسكري األَمريكي يف الايَاَمان، بما يف ذلك 

إنشاء قاعدة عسكرية كاملة يف جزيرة ُسَقاْطاَرى.
 وذكارت تقارياُر أل الرئياَس الايَاَماااي عايل 
عبداللاه صالاح “تااازل عن جزيارة ُساَقاْطاَرى 
لألَمريكال الذين سايقيمول يف القاعدة النسكرية، 
ُمشارياً إَلااى أل املساؤولل األَمرياكال والحكومة 
الايَاَمااياة وااقوا عى إنشااء قاعدة عساكرية يف 
ُسَقاْطاَرى ملواَجهة القراصاة وتاظيم القاعدة ويف 
النا3 نفساه، وقبل يو3 واحد مان انْجتَماعات بل 
صالح وبرتايوس يف صانااء، أّكد الجارال برتايوس 
يف مؤتمار صحفاي يف بغاداع، أل املسااعدة األماية 
إَلاى الايَاَمان ساتكول أَْكثَاار من الضنف من 70 
مليوناً إَلااى أَْكثَاار من 150 مليوَل عونر، ولو ما 
يمثّل زياعة قدرلا ل1 ضنفاً ماذ عا3 2006 قدِّمت 
لذه املضاعفة للمسااعدات النساكرية للايَاَمان 
إَلاى الرأي النا3 الناملي كرع انل عى حاعث تفجري 
طائارة عيرتويت، املزعاو3 تافيذه مان ِقبل تاظيم 
القاعادة يف الايَاَمان وقد وصفت وساائل اإلْعااَل3 
األَمريكية إنشاء قاعدة جوية يف جزيرة ُسَقاْطاَرى 
بأناه جزء مان “الحارب الناملياة عاى اإلْرَلااب” 
ومن بل الربامج الجديادة، واال صالح وبرتايوس 
أَمريكياة،  طائارات  باساتخدا3  الساماح  عاى 
وربماا طائرات مان عول طيار، وكذلاك الصواريخ 
املحمولة بحرا، طاملا أل لااك موااقة مسابقة من 
الايَاَماايل عى لذه النمليات، وذلك واقاً ملسؤول 
يمااي كبري طلب عد3 ذكر اسامه عاد الحديث عن 
قضايا حساساة ويقول مساؤولول أَمريكيول إل 
جزيارة ُساَقاْطاَرى، التي تقع عى بُناد 200 ميل 
قبالة السااحل الايَاَمااي، سايتم تنزيزلا بمهبط 
طائارات صغاري تحت ُسالطة الجياش الايَاَمااي 
وقاعادة كاملاة مان أجل ععام مزيد مان برنامج 
املسااعدات وكذلك منركة القراصااة الصوماليل 
كما حاول برتايوس أَيْضاً تزويد القوات الايَاَمااية 
بمندات أََسااسية مثل مدرعات طراز لمفي وربما 

املزيد من املروحيات.

منشأة للبحرية اأَلمريكية
ن تقترُص املاشأة النسكرية األَمريكية املقرتحة 
يف جزيرة ُساَقاْطاَرى، عى قاعادة للقوات الجوية 
اقاط تام التفكري أَيْضااً يف إنشااء قاعادة بحرية 

أَمريكياة، وكال تطويار الباية التحتياة البحرية يف 
ُساَقاْطاَرى من خاالل خط اننابياب وقبل بضنة 
أياا3 مان املااقشاات بال برتايوس وااال مجلس 
الاوزراء الايَاَماااي عاى قرض بقيماة ل1 مليول 
عونر من الصاادوق الكويتي للتامياة انقتَصاعية 
النربياة، ععماا لتطويار امليااء البحاري يف جزيرة 

ُسَقاْطاَرى.

اللعبة الكربى
اللنباة  مان  جازء  لاو  ُساَقاْطاَرى  أرخبيال 
األَمريكية الكربى بل روسايا وأَمريكا خالل الحرب 
الباارعة، كال لالتحاع الساواياتي وجوع عساكري 
يف جزيارة ُساَقاْطاَرى، والتي كانات يف ذلك الوقت 
جازءاً مان جااوب الايَاَماان وقبل أقل مان عا3، 
عخال الاروس يف مفاوضاات جديدة ماع الحكومة 
الايَاَمااية بشاأل إنشااء قاعدة بحرياة يف جزيرة 
ُسَقاْطاَرى. وبند ذلك ويف عا3 2010، ويف األسبوع 
الاذي أعقاب انْجتَماع بال برتاياوس وصالح، أكد 
بياال من البحرية الروساية أل “روسايا لم تتاازل 
عان خططهاا يف امتالك قواعاد لسافاه يف جزيرة 
ُسَقاْطاَرى كانت انْجتَماعات بل برتايوس وصالح 
حاسمة يف إضناف املباعرات الدبلوماسية الروسية 
للحكومة الايَاَمااية وكال الجيش األَمريكي يراقب 
جزيارة ُساَقاْطاَرى ماذ نهاية الحارب البارعة ويف 
عاا3 1999، تم اختيار جزيرة ُساَقاْطاَرى كموقع 
تخطاط الونياات املتحدة باااء نظا3 اساتخبارات 
اإلشاارات عليه وذكرت وسائل اإلْعااَل3 الايَاَمااية 
املنارضة أل إَعاَرة الايَاَمان قد وااقت عى السماح 
بالوصول النساكري األَمريكي إَلااى ميااء ومطار 
جزيارة ُساَقاْطاَرى، وواقاً ملصااعَر إْعااَلمية، تم 
إنشااء مطاار مدني جدياد يف جزيرة ُساَقاْطاَرى 
للرتويج للساياحة، واقااً للمواصفاات األَمريكية 

النسكرية.

عسكرة املحيط الهندي
إل إنشااَء قاعدة عساكرية أَمريكياة يف جزيرة 
ُساَقاْطاَرى لو جزء من عملية أوساع نطاقاً من 
عساكرة املحياط الهاادي ويتكول لاذا األخري من 
عمج ورباط جزيرة ُساَقاْطاَرى بالباياة القائمة، 

وكذلاك تنزياز الادور املهام الاذي لنبتاه القاعدة 
النساكرية عييغو غارسايا يف جزر تشاغوس وقبل 
الحارب الناملياة األولااى، أشاار األعماريال ألفريد 
ثايار مالال، الخباري الجيوسارتاتيجي يف البحرية 
األَمريكية، إَلاى أل “كل من يحقل السياعة البحرية 
يف املحيط الهادي سايكول نعباً بارزاً عى الساحة 
الدولياة” األمر املثاري يف كتابات األعماريال مالال 
لو السايطرة انسارتاتيجية من الونياات املتحدة 
عى الطرق الرئيساة يف البحار واملحيطات وخاصة 
املحيط الهاادي “إل لذا املحيط لو املفتاح للبحار 
السابنة يف القرل الحاعي والنرشين سايتم تحديد 

مصري النالم يف لذه املياه”.

محدداُت املوقف الروسي من »عاصفة 
الحزم« واستقرار روسيا السياسي 

واإلقليمي
ماذ بادء “عاصفة الحاز3” أبدت روسايا قلقاً 
واضحااً إزاء ما يجاري وتداعياته املساتقبلية عى 
اساتقرار املاطقة، وأّكد الرئياس الرويس االعيمري 
بوتل ألمية الوقاف الفوري للقتاال يف الايَاَمان، 
ورضورة تفنيال الجهاوع، بما يف ذلاك جهوع األمم 
املتحادة، لبلورة حلول سالمية للاازاع الايَاَمااي، 
وإطاالق حاوار واساع بمشااركة جمياع القاوى 
السياساية والدياياة يف البالع وعرب املتحدث باسام 
الرئاسة الروسية عيميرتي بيسكوف عن شدة قلل 
موساكو من تطورات األوضااع يف الايَاَمان تزامن 
لذا مع تأكيد الخارجية الروسية عى ععم موسكو 
لساياعة الايَاَمان ووحدة أراضيه، عاعية األطراف 
الايَاَمااياة وحلفاءلاا إَلااى وقاف األَْعاَماااال 
القتالياة، وجاء يف بيال لوزارة الخارجية الروساية 
أل “موساكو تنرّب عان قلقها البالغ مان األحداث 
الصديقاة  الايَاَمااياة  الجمهورياة  يف  األخارية 
وتؤكاد ععمها الثابت لساياعتها َووحدة أراضيها” 
وأكاد وزيار الخارجية الارويس ساريجي ناروف 
أل “السابيل الوحياد لحال األزماة الايَاَمااية لو 
املفاوضات، وشاّدع عى أل اللنب عاى التااقضات 
بل الشاينة والسااة أمار بالاغ الخطاورة”، وأل 
املفاوضاات  اساتئااف  عاى  ساترص  موساكو 
الايَاَمااية بوساطة املبنوث الدويل الخاص، منرباً 

عن أملاه أل تحذو ساائر الدول املناياة باألزمة يف 
الايَاَمان حذو روسيا، وعكسات لقاءات ميخائيل 
بوجداناوف مبناوث الرئيس الارويس إَلاى الرشق 
األوساط وإاريقيا ونائب وزير الخارجية، مع عدع 
مان املساؤولل النارب منرباً عان القلال الرويس 

والحرص عى عد3 التصنيد النسكري يف املاطقة.
حرص روسايا عى استقرار املاطقة يند توجهاً 
عامااً حاكماً لسياساتها يف الرشق األوساط، حيث 
يقع الرشق األوساط بالقرب من التخو3 الروسية، 
ويند ماطقة جوار شابه مبارش لروسيا، ولألخرية 
مصالح مهمة وحيوية يف املاطقة، وتاطلل السياسة 
الروسية من رضورة الحفاظ عى استقرار املاطقة 
كمتطلب أََسااايس لضمال املصالح الروسية ولي 
بذلاك ضاد التغريات النشاوائية والحاروب األللية 
وأي أَْعاَمااال أُْخااَرى تهدع انساتقرار اإلقليمي، 
اروسايا أميل إَلاى تحقيل ألدااها ومصالحها من 
خالل عالقات تناونياة مع عول املاطقة عى الاحو 
الذي يخاد3 مصالحها ومصالح األطاراف النربية، 
ولاو أمر يبدو مساتحيالً يف مااخ عد3 انساتقرار 
وغياب سالطة رشعية تحكام قبضتها عى مقاليد 
األمور وتفي بتنهداتها الدولية تجاه روسيا وغريلا 
من الادول وكذلك التخاوف من اختاالل التوازل يف 

عالقات روسيا بالقوى اإلقليمية املختلفة.

الصحف الروسية: هي مؤامرة َأمريكية 
وحرب إقليمية

تنلان روسايا عان موقفهاا بوضاوح يف  لام 
الايَاَمان لكن الصحف الروساية ترى أل املساتفيد 
األول مان عد3 انساتقرار يف املاطقة لاو الونيات 
املتحادة، التي تحااول تصفية قادرات عول الرشق 
انوسط برضب بنضها ببنض والتالعب باستقرار 
لاذه الدول والتوازنات النرقياة والدياية واملذلبية 
عاخلهاا لخدماة مصالحها عى حسااب أمن عولها 
واألمن وانساتقرار اإلقليماي، ورأت بنض صحف 
روسايا أل واشااطن تسانى إَلاى إحكا3 قبضتها 
عاى املاطقاة ووضع حاد لرشاكة لذه الادول مع 
القاوى اآلسايوية ويف مقدمتها روسايا، وذلك من 
خالل إعاعة رسام خريطة الرشق األوسط جغرااياً 
املهماة  اإلقليمياة  القاوى  وإضنااف  وسياساياً، 
النربياة وغاري النربياة الكاربى، وخلال كياناات 
ضنيفاة يساهل توجيههاا ون تمثال خطاراً عاى 
مصالحها ومصالح حلفائها يف الرشق وُخُصاْوصاً 
ائيْل، ينزز من املخاوف الروساية خربة التدخل  إرْسَ
األَمريكاي يف ليبيا ومان قبلها النراق، والسياساة 
األَمريكية غري الفنالة تجااه “عاعش” وغريلا من 
املاظمات اإلْرَلاابية التي تهدع انستقرار اإلقليمي 
والدويل، ويرى اإلْعاااَل3 الرويس أل الدعم األَمريكي 
للنملية يف الايَاَمان لاو لتحقيل مصالح أَمريكية 
خالصاة، صحيح أنهاا لم تأت رصاحة عى لساال 
املساؤولل الروس، إّن إل بنض الصحف الروساية 
عكساتها عاى نحو واضاح حيث لاجمات وكالة 
أنباء “سابوتيايك” الروساية السياسات األَمريكية 
وموااقتها عى التحرك النربي يف الايَاَمان، وقالت 
الوكالة الروساية إل “الونيات املتحادة تاظر إَلاى 
نفساها وحلفائهاا عى أنهم ن يخضناول لقوانل 
التارصف الطبينياة التاي تاطبال عاى غريلم”، 
منتربة أل التحركات األَمريكية “مزعوجة املنايري” 
ولاجمات صحيفاة “برااادا” الروساية، التدخال 
النربي يف الايَاَمان، ورأت إل التحرك النربي ما لو 
إّن محاولة لا”غزو الايَاَمان” بمسااعدة الونيات 
املتحادة للدااع عن “نفطهم”. وأشاارت الصحيفة 
إَلاى أل “الغزو النربي للايَاَمان ما لو إّن محاولة 
إلنقااذ الافط الذي يمر من خالل باب املادب، حيث 
إل السانوعية قلقاة مان سايطرة الحوثيال عى 
املضيل الذي يتمتع بألمية اسارتاتيجية”، واتهمت 
الصحيفاة الروساية اململكاة النربياة السانوعية 
با”اساتغالل املخاوف من الحوثيل إلقااع الونيات 
املتحادة”، وعاانات “برااادا” عان املحاعثاات مع 
تخاطار  املتحادة  “الونياات  إل  ورأت  إيْااَرال، 
باملفاوضاات للتوصل إَلاى اتفاق نووي مع إيْاَرال، 

من خالل ععم النملية النربية ضد الايَاَمان”.

اُت املائية االسرتاتيجية..  املَـَمـرَّ
روسيا وَأمريكا وسياسة االستقرار اإلقليمي مع بعض االختصارات 

  ال تقتصُر المنشأة العسكرية اأَلمريكية المقترحة في جزيرة ُسَقـْطـَرى، على قاعدة للقوات الجوية فقط تم التفكير َأْيضًا في إنشاء قاعدة بحرية َأمريكية
  أرخبيل ُسَقـْطـَرى هو جزء من اللعبة اأَلمريكية الكبرى بين روسيا وَأمريكا خالل الحرب الباردة، كان لالتحاد السوفياتي وجود عسكري في جزيرة ُسَقـْطـَرى

  إنشاَء قاعدة عسكرية َأمريكية في جزيرة ُسَقـْطـَرى جزء من عملية أوسع نطاقًا من عسكرة المحيط الهندي
  الغزو للـَيـَمـن محاولة إلنقاذ النفط الذي يمر بباب المندب، والسعودية قلقة من سيطرة الحوثيين على المضيق الذي يتمتع بأهمية استراتيجية



13 ثقافيةالندع )ع12(     انثال 23 مايو 32016  املواال 16 شنبال 37ل1لا

بل
تق

مس
 ال

اف
شر

ست
ا

واحل��زن األف���راح  ضّمتهما  قلبان  هما   ؟  اجلنوب  ه��ذا  ما  و  ؟  الشمال  ما  و 
ووّح����د ال��ل��ه و ال��ت��اري��خ ب��ي��ن��ه��م��ا  و احل��ق��د و اجل����رح و األح�����داث وال��ف��ن

***
»ع��دن« أختها  »صنعا«  نحو  ترمتي  و  »نقما«  صنوة  يالقي  س��وف  »شمسان« 
اجمل���د للشعب و احل��ك��م امل��ط��اع ل��ه وال��ف��ع��ل وال���ق���ول وه���و ال��ق��ائ��ل ال��لّ��س��ن 

 املجد
للشعب

عبد اهلل البردوني

برنامج رجال اهلل
املقرر ألسبوعني :

من 15 - نهاية شنبال 

- خطر عخول أمريكا اليمن.
- الشنار سالح وموقف.

إرُث األنبياء.. 
ألقيت يف لقاء علماء اليمن ضد التدخل األمريكي

عبدالسالم المتميز 

ج�����ه�����اراً ول�����م ي���ع���د األم�������ر س�����را،،
أت�������وا أرض����ن����ا دف����ع����ًة ت���ل���و أخ����رى

،، ف���ع���ال  ال���ش���ر  ي��ح��م��ل  خ���ب���ٌر  وذا 
ول����ك����ّن ف����ي ع���م���ق ف����ح����واه ب��ش��رى

ف��ه��ا ه���و ي��خ��ت��ص��ر ال��بُ��ع��د ن���ح���وي ،،
وك�����م ع���ش���ت أش����ت����اق ل���ق���ي���اه ده����را

وف����ي ك���ف ث�����ورة ش��ع��ب��ي ت������راءت ،،
ع��ص��ا احل����ق ت���ض���رب، ت��ف��ل��ق ب��ح��را

ف������ق������ارون ج������اء ب���زي���ن���ة ن����ف����ٍط ،،
وه����ام����ان ف���ي ث����وب )داع�������ش( ك���ّرا

،، ف��اح��ض��ْر  ف���رع���ون  ي��ب��ق إالك  ول���م 
ل���ت���غ���رق���ك���م جّل��������ُة ال����ب����ح����ر ُط�������ّرا

ه����زمي����ت����ك����م ب�����اجل�����م�����اع�����ة ف�����وق 
ث�������واب ال������ف������رادى وأع����ظ����م أج����را

ذي����ول����ك تُ���ق���ط���ع ذي�������اًل ف����ذي����ال ،،
ف���ه���ل ج���ئ���ت مت��ن��ح��ه��م م���ن���ك ن��ص��را

س���ت���ع���رف أن����ك����م ال�����ي�����وم ج���ئ���ت���م،،
ل���ت���ش���ت���رك���وا ف�����ي ه������زائ������َم نَ���ك���را

ه����و ال���ل���ه ي���رب���ط ب��ال��ص��ب��ر ق��ل��ب��ا،،
م��ت��ى ق����ام ض���د ال���ط���واغ���ي���ت ج��ه��را

والء اع���ت���زل���ن���ا  وق����ل����ن����ا:  ف���ق���م���ن���ا 
 ي���ه���وٍد ف��ق��ام��ت ق����وى ال���ش���ر ِك��ب��را

ف���ك���ان ل���ن���ا ال���ك���ه���َف ق�������رآُن رب�����ي،،
وف���ي���ه ال��ت��م��س��ن��ا م����ن ال���ل���ه ن��ص��را

وف�����ي ط�����ور س���ي���ن���ائ���ه ك�����ان ن�������وٌر،،
ي����ق����ول )أع�������������ّدوا( ف���ل���ّب���ي���ه أم�����را

خ��ل��ع��ن��ا ن����ع����ال ال�����ه�����وان وس����رن����ا،،
م����ع احل�����ق وال����ع����دل َم�������ّدا وج�����زرا

ف��م��ا ف���ي مي��ي��ن��ك؟ ق��ل��ن��ا: ش���ع���اُر ال��� 
��������ب�������راءة، ق�������ال ف����ق����ول����وه ج���ه���را

ف���ت���ه���ت���ز، ن����وج����س خ�����وف�����ا، ي���ق���ال 
خ����ذوه����ا ل��ت��م��ح��ق زي����ف����ا وس���ح���را

ال��ع��ل��م ف��ي ج��ي��ب ع���ٍز،، ض��ع��وا قبضة 
ل���ت���ط���ل���ع ب����ي����ض����اء ن����������ارا ون��������ورا

س��ي��ط��ل��ع م���ن ُج����ّب ي��وس��ف ش��ع��ب��ي،،
أع�����������ّز م�����ق�����ام�����ا وأرف�������������ع ق�������درا

وَم�����ن ع���ق���روا ن���اق���ًة ق���د أُب����ي����دوا،،
ف��ك��ي��ف مب����ن ع���ق���ر ال���ش���ع���ب ع��ق��را

ك������ذا ُس�����ّن�����ة ال����ل����ه ي�����ا ك�����ل ب������اغ ،،
ف���ي���ا وي�������َح م����ن ل���ي���س ي���ف���ق���ه ذك����را

أت�������ى ب����ن����ب����ٍي يُ����ق����ي����م ج�������������داراً،،
ألج�������ل ي���ت���ي���م���ن ي����خ����ش����ون ض����را

ف��ك��ي��ف ب���ش���ع���ٍب ل����ه ال���ن���ف���ط ك���ن���ز،،
ون�����ح�����ن أط����ع����ن����اه ن����ه����ي����اً وأم�������را

أل�������ي�������س ب������ق������رآن������ه م��������ا ي���ق���ي���م 
ج�������دار ال����ع����زمي����ة ُع����������ذراً ونُ�������ذرا

وف�����ي غ���ن���ٍم ن���ف���ش���ْت ب����ن ح������رٍث،،
ف����ف����ّه����َم ق���ل���ب )س����ل����ي����م����ان( ف���ك���را

ف��ك��ي��ف وق�����د ن��ف��ش��ت ف����ي رب����ان����ا،،
ك���������الُب ي�����ه�����وٍد وأم������ري������ك ت���ت���رى

ع��ل��م��ن��ا ح���ي���اة ال����رس����ول ج����ه����اداً،،
وم�����ا ه�����اب غ��������زواً وق���ت���ال وأس�����را

ف�����أي�����ن ف�����أي�����ن ب�����دي�����ن اإلل����������ه،،
ن������رى ال�������ذل واالس����ت����ك����ان����ة ع����ذرا

وق���ال���وا اف����ت����راًء: أط��ي��ع��وا األم���ي���ر،،
ول�����و م���ج���رم���ا ب����ال����دواه����ي تَ����ج����ّرا

ف����ص����ارت ي���ه���ود وأم����ري����ك ف��ي��ن��ا،،
تُ�������رّئ�������ُس ب����ك����را وت�����ع�����زل َع����ْم����را

،، تُ������س������اق  ك���ال���ق���ط���ي���ع  وأم����ت����ن����ا 
وت���ط���ل���ب ف����ي ط���اع���ة اجل������ور أج����را

وأص����ن����ام ه�����ذا ال����زم����ان أض����ل����وا،،
ك����ث����ي����را، وف�����اق�����وا ي����ع����وق ونَ����س����را

ه����ن����ا ال����ع����ل����م����ا ورث�����������وا األن���ب���ي���ا 
ف���اق���ت���دوا ب��ال��ن��ب��ي��ن ع���زم���ا وص��ب��را

ف���������إرُث ال���ن���ب���ي���ن حت���ط���ي���م ف���رع���و
ن حت��ط��ي��م من�����رود حت��ط��ي��م ك��س��رى

ُذالً،، ك������ان  م�����ا  ال���ن���ب���ي���ن  وإرث 
وزورا وإف�����ك�����ا  وخ�����زي�����ا  وص���م���ت���ا 

ي����ه����ودا،، ن����وال����ي  أن  إرث����ه����م  وه�����ل 
ق���س���را ألم�����ري�����ك  ن���س���ت���ك���ن  وأن 

ث����������وا ال����ع����َز ف��ي��ن��ا،، ب����ل األن���ب���ي���ا َوَرّ
وب���ح���را ب������را  احل������ق  ن���ن���ص���ر  وأن 

ع����ب����ي����دا،، ل������ط������اٍغ  ن�����ك�����ون  وأاّل 
أط�����را امل���س���ت���ب���دي���ن  ن����أط����ر  وأن 

ل�����ل�����ظ�����امل�����ن،، امل��������ذل��������ة  وأن 
وأخ�������رى دن�����ي�����ا  ال�����ع�����ز  ل����ن����ا  وأن 

احل����رم����ن ي�����اع�����اب�����د  ك�����ن�����َت  إذا 
ت����ع����ط����رَت س�������ؤَر اإلم����������ارة ف���خ���را

ف�����إن�����ا ج���ع���ل���ن���ا دم���������اء ال����ش����ه����ادة
م�����ن ك�����ل ج���������رٍح ت�����ض�����ّرج ع���ط���را

وم������ن ي����ت����ول����ون أم�����ري�����ك م���ن���ك���م،،
ف���ق���د ب�����دل�����وا ن���ع���م���ة ال����ل����ه ك���ف���را

س���ي���ق���دح ش���ع���ر ال����ب����الغ����ة ن�������ارا،،
وت����ن����ط����ق أم����ث����ل����ة ال����ن����ح����و ج���م���را

ول����ن ن���ع���رب ال���ق���ول رف���ع���ا ون��ص��ب��ا،،
ول���ك���ْن ع��ل��ى اخل���ص���م ك���س���راً وج���را

ون���خ���رج ِم����ن »ق�����ام زي�����ٌد وع���م���رٌو“
ش����را ت������أّب������ط  )أوب���������ام���������ا(  ألن 

س���ن���زرع ف���ي ك���ل ق���ل���ٍب )ح��س��ي��ن��ا(،،
وت���ن���ب���ت م����ن دم���ن���ا أل�����ف »َزه��������را«

ول�����ن ن���ض���رب ال����ي����وم ك����ّف����اً ب���ك���ٍف،،
أخ���رى )ف��ل��س��ط��ن(  ن��ص��ي��ر  أن  إل����ى 

ب����ه����وٍل،، ه�������والً  ن����ض����رب  اآلن  ب����ل 
ون���ق���ت���ل���ع ال����ش����ر س�����اق�����اً وج�������ذرا

س���ن���ع���دو ع���ل���ى ال����ع����ادي����ات ون���أت���ي
ب���ع���زم امل����غ����ي����رات ص��ب��ح��ا وف���ج���را

شمس،، ك��ل  م��ن  الصبح  ف��ي  سنأتيك 
ون���س���ري ل���ك ال��ل��ي��ل م���ن ك���ل م��س��رى

س��ت��ل��ق��ون ف��ي��ن��ا رج������ال ال����رج����ال،،
ف��ش��ع��ب ال���ك���رام���ة ب��ال��ن��ص��ر أح���رى

ت�����راب�����ي أدم����������َن دف�������ن ال������غ������زاة،،
ُم��غ��رى ال��ط��واغ��ي��ت  بسحق  ووش��ع��ب��ي 

وث����ق����ن����ا ب���������رٍب ق���������وٍي ع������زي������ٍز،،
ي���س���را ال����ع����س����ر  م�����ع  أن  ون����ع����ل����م 
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أمريكا تقاضي السعودية أمام محاكمها.. متى مقاضاة أمريكا أمام العالم؟
عصام نعمان*

أقّر مجلس الشايوخ األمريكي أخارياً اقرتاح 
قاناول يتيح لضحايا لجماات 11 أيلول 2001 
يف الونياات املتحادة مالحقاة اململكاة النربياة 
السانوعية قضائيااً لدورلاا املفارتض يف لاذه 
الهجماات. قارار مجلاس الشايوخ أحيال عى 
مجلس الاواب حيث الغالبية للحزب الجمهوري، 
ومان املاتظر أل يصاعق عليه من عول منارضة 
من الااواب الديمقراطيل بندما أعلن مرشاحا 
الرئاساية  لالنتخاباات  الديمقراطاي  الحازب 
لياالري كلياتاول وبريناي سااندرز ععمهماا 
للقانول الذي كال الساااتور الديمقراطي شاك 
شاومر ونظاريه الجمهاوري جاول كورنل قد 

اقرتحاه سويًة. 
البيات األبياض كال أعلان ماراراً أّل الرئيس 
بااراك أوباماا يناارض لاذا القاناول لتجاّاب 
تسجيل ساابقة تتيح مالحقة عول بنياها، وقد 
طمأل القاعة السنوعيل أثااء زيارته الرياض يف 
نيساال املايض بأنه سايمارس سلطته يف نقض 
لاذا القاناول يف حيااه. وبالفنال، بناد إقراره 
لم يتأخار الااطل باسام البيات األبيض جوش 
ارنسات يف الترصياح بأّل »لذا القانول سايغرّي 
القانول الادويل التقليدي حياال حصانة الدول، 
وأّل رئياس الونياات املتحادة ماا زال يخى أل 
يجنل لاذا القانول أمريكا ضنيفاة يف مواجهة 

أنظمة قضائية أخرى يف كّل أنحاء النالم«.

ملاذا يعارض البيت األبيض، ظاهرًا يف 
األقّل، هذا القانون؟ 

الااطال باسامه لام يتاواَل عان التوضيح. 
قاال »إّل الونياات املتحدة التي لديهاا التزامات 
يف الخاارج أكثار مان أّي عولة أخارى يف النالم، 
خصوصاً عرب عملياٍت لحفظ السال3 أو عمليات 
إنساانية، تارى أّل إعاعة الاظار يف مبدأ حصانة 
الادول يمكان أل تتسابّب بمخاطار للكثري من 

األمريكيل ولدول حليفة«. 
ن شاك يف أّل أوباماا يجد نفساه اآلل ُمحرجاً 
باقاض  السانوعيل  َوَعاد  كال  اهاو  للغاياة. 
لاذا القانول. لكان عوامل وظروااً غاري عاعية 
اساتجدت قد تحمله عى إعااعة الاظر بموقفه. 
ذلك أّل أعضاء الكونغرس الديمقراطيل ماشاوا 
زمالءلام الجمهوريال يف ععم القاناول ما أّعى 
إَلاى إقاراره باإلجماع يف مجلس الشايوخ، ومن 
املاتظار أل تتكاّرر الظالارة نفساها يف مجلس 
الاواب. لهاذا لألمر عننت، أبرزلاا اثاتال، األوىل 
أّل إجمااع أعضاء الكونغرس أو شابه إجماعهم 
عاى ععم القانول يلغي انالية قارار الاقض إذا 
ماا اتخذه الرئياس. اهل يتخذ لاذا األخري قراراً 
ينرف مسابقاً أل ن تأثري له ون مرعوع؟ الثانية، 
أّل أوباماا مضطر إَلااى مراعااة مصالح حزبه 
السياساية الذي يخاوض يف ترشين الثاني املقبل 

انتخابات رئاسية كما انتخابات نيابية، اال ينقل 
إزاءلاا أل يتخاذ قاراراً مااقضاً ملوقاف أعضاء 

حزبه الداعمل للقانول يف مجليْس الكونغرس. 
ثماة رأي مغايار مفااعه أّل أوباماا وأركال 
إعارتاه قاد يختاارول ترجياح املصلحاة النليا 
للدولاة املتمثلاة يف عاد3 إقرار القاناول، ايتخذ 
الرئيس قراراً باقضه تاركاً للكونغرس بأعضائه 
يتحّملاوا  أل  والجمهوريال  الديمقراطيال 
مساؤولياتهم يف لاذا املجاال. لاذا ماع اقتااع 
ضماي لادى أوباماا وأركانه بأّل قارار الاقض 
لن ييسء إَلااى حزبه الديمقراطي يف اننتخابات 
جمينااً  الكونغارس  أعضااء  لكاول  املقبلاة 
سيتحّملول مساؤولية القانول يف حالتْي إقراره 
أو راضه، ولن ياُل3 لو يف أواخر ونيته إْل مارس 
سالطته يف نطاق صالحياته ويف حدوع ما ينتربه 

املصلحة النليا للبالع.

ماذا ستفعل الرياض؟ 
صحيفة »نيوياورك تايماز« أورعت أّل وزير 
الخارجية السانوعي عاعل الجبري حاّذر نواباً يف 
واشااطن خالل آذار املاايض من أّل السانوعية 
قد تارّع عى اقرتاح القانول يف حاال إقراره ببيع 
ساادات خزيااة أمريكياة تملكهاا بقيمة 750 

مليار/ بليول عونر مع أصول أخرى. 
عولياول  واسارتاتيجيول  مالياول  خارباء 
اساتبندوا أل تُقِد3 السانوعية عى تافيذ تهديد 

وزيار خارجيتهاا. حتى لو انلت، ااإّل بإمكال 
السالطات األمريكياة مواجهة لاذا التدبري غري 
املسابوق وتنطيال مفاعيلاه املتوخااة. أماا إذا 
لام تفنل ااإّل تافياذ القانول ساابل الذكر قد 
يفاي إَلاى قياا3 املحاكم األمريكياة املختصة 
بإقرار تنويضااٍت مالية خيالياة لورثة ضحايا 
لجمات 11 أيلول، واّل املحكمة النليا األمريكية 
ساتقو3 بالتصديل عى أحكا3 لاذه املحاكم يف 
حال الطنن بها، تماماً كما انلت بشاأل أحكا3 
مماثلة كانت صدرت ضّد إيرال تُدياها بالتسبّب 
يف مقتل 1ل2 من مشاة البحرية األمريكيل أثااء 

الحرب يف لباال وعليه النا3 3ع19.

إيران تعتزم الرّد على أمريكا 
بطريقتني: 

األوىل، إقرار مجلس الشاورى اإليراني قانوناً 
يُرغام الحكومة عاى مطالبة الونياات املتحدة 
بتنويضاات عن »األعماال الندائياة والجرائم« 
املرتكبة بحل إيرال ماذ 63 عاماً ن تقّل قيمتها، 
بحساب نائب الرئيس اإليراني مجياد انصاري، 

عن مبلغ 50 مليار/ بليول عونر. 
الثانية، مقاضاة أمريكا طنااً بقرار املحكمة 
النلياا القاايض بإجاازة اقتطااع التنويضاات 
املحكو3 بهاا لورثة ضحايا مشااة البحرية من 
األموال اإليرانياة املجّمدة لادى الونيات املتحدة 

أما3 محكمة الندل الدولية. 

لال تحذو السانوعية حذو إيارال بمقاضاة 
أماريكا أماا3 محكماة النادل الدولياة لتنطيل 
مفاعيل قارار الكونغرس األمريكاي بمالحقتها 

لدورلا املفرتض يف لجمات 11 ايلول 2001؟ 
ليتها تفنال. إذ ن يجوز بأّي منيار سايايس 
أو قانوناي أو إنسااني أل تبقى الونيات املتحدة 
خارج أّي مساءلة سياسية أو مسؤولية قانونية 
عن ارتكاب أعمال عدائية ضّد الدول والشانوب. 
بال ليات عونً أخارى تتشاجع أيضااً اتقايض 
الونياات املتحدة أما3 محكمة الندل الدولية عن 
أعمال عدائياة ارتكبتها وأرضار لائلة تسابّبت 
بها. وليتها تالحقها أيضاً أما3 املحكمة الجاائية 
الدولياة لجرائم اقرتاها مساؤولولا وضباطها 
ضّد أاراع وشانوب يف شاتى أنحاء النالم. ولنّل 
النراق، حكومة وأاراعاً، أوىل من غريه بأل يكول 
البااعئ بمقاضااة أماريكا أما3 محكماة الندل 
الدولياة ومالحقاة جارانتهاا وضباطهاا أما3 
املحكماة الجاائياة الدولياة. اقد شااّت أمريكا 
الحارب عليه النا3 2003 مان عول قرار بإجازة 
ذلك من مجلس األمن الدويل، اكال أل ألحقت به 
مان األرضار البرشية واملاعية ما يفوُق الوصف، 

وما زالت آثارلا شالدة عى ذلك حتى اآلل. 
متى تمتلُك الدوُل والشنوُب املظلومة شجاعَة 
الجَهار بمظلوميتها ومقاضاة املساؤولل عاها 

عونً وحكاماً وأاراعاً؟ متى؟!

* »البناء« البيروتية

فلسطينيون »ُيفشلون« اعتداًء ملستوطنني يهود جنوب نابلس 

550 »إسرائيلًيا« اقتحموا األقصى خالل الثلث الثاني من مايو الجاري

صاّد الساطيايول، صبااح الجمناة، لجوًماا كال مساتوطال يهاوع 
يُخططاول له، يف قرية تلفيات جاوبي مدياة نابلس شامال الضفة الغربية 

املحتلة. 
وأوضح رئيس املجلس قروي تلفيت، خالد برش، أل اثال من املستوطال 
اليهوع من مساتوطاة »عيليه« املقامة عى أرايض املواطال الزراعية جاوبي 
نابلاس، حااون صباح الجمناة انعتداء عاى مواطن الساطياي كال يقو3 

بحراسة مندات زراعية يف املاطقة. 
وأضااف رئيس املجلس، أل املساتوطاْل كانا مسالحْل، وحاون انعتداء 
عى الحارس الفلساطياي وحرق املندات الزراعية يف املاطقة )جرااة وباجر 

زراعيْل(. 
وأاااع بشاار أل املنادات يتم اساتخدامها يف شال طرق زراعياة لصالح 

املواطال الفلسطيايل؛ بغرض تسهيل وصولهم إَلاى أراضيهم الزراعية. 
وأشاار إَلاى أل األلايل »سّلموا« املستوطاْل للرشطة الفلسطياية، والتي 
بدورلا سالمتهما لالرتباط النسكري الفلسطياي، مرجًحا أل يتم إعاعتهما 

لا »الجانب اإلرسائييل«. 
ويافاذ املساتوطاول اإلرسائيلياول اعتاداءات متواصلة بحال املواطال 
الفلساطيايل وممتلكاتهام، تتاوع بل انساتيالء عاى األرايض الزراعية أو 
إحراقهاا، وكذلاك مهاجمة الفلساطيايل عى الطارق الرئيساية، وإطالق 
الاار عليهم، أو علساهم بشاكل متنمد، وأسفرت اعتداءات املستوطال عن 

استشهاع وإصابة عدع من املواطال الفلسطيايل.

رصدت وكالُة »قدس برس انرتناشايونال 
لألنباء«، اقتحا3 نحو 550 مستوطاًا يهوعيًا 
وعاارًصا احتالليًا، للمساجد األقىص املبارك 
بمدياة القادس املحتلة، خاالل الثلث الثاني 

من شهر أيار/ مايو الجاري. 
وذكرت مراسالة »قدس بارس« أل الثلث 
الثاناي مان ماياو الجااري )مان -11 19 
الشهر(، سّجل اقتحا3 نحو 7ل2 مستوطاًا، 
إَلاى جانِب 10 عاارص من رشطة ومخابرات 

انحتالل، لباحات املسجد األقىص.
وقالات إل انقتحاماات تبادأ مان »باب 
املغارباة« وتاتهي يف »باب السلسالة«، تحت 
حماياة رشطة انحتاالل والقاوات الخاصة 
اإلرسائيلياة، ملادة تصال نصف سااعة لكل 
مجموعة مقتِحمة، قبل أل يرشع املتطراول 
للمسالمل  اساتفزازية  بأعماال  اليهاوع 
)رقصات وغاااء وصلاوات تلموعية( خارج 

»باب السلسلة«.

وأضاات أل عدَع املساتوطال املقتحمل 
لباحاات املساجد األقىص، ارتفع مااذ بداية 
شاهر أياار إَلااى 550، بياهام 70 مرشاًدا 
ساياحيًا يهوعيًا، و60 عارًصا من مخابرات 
ورشطة النادو، ضمان اارتة »انقتحامات 

الصباحية واملسائية«.

وأااعت أل سياساَة انعتقانت من أبواب 
املسجد األقىص ما زالت مستمّرًة، إَلاى جانب 

احتجاز البطاقات الشخصية للفلسطيايل، 
وتصوير املصّلال ممن يتصّدول نقتحامات 

املستوطال.
ولفتات الاظار إَلااى أل سالطات الندو 
مانت مواطاْل مقدسيّْل من عخول املسجد 
األقىص، لحل صدور قرار يقي بإبناعلما 
»رسميًا« عن األقىص، مشرية إَلاى أنه صدر 
أماًرا بمااع عخولهماا، أحدلما عخاول ملدة 

ثالثة شهور، عول منراة األسباب.

االحتالل يعتقل 3 
مواطنني بالضفة 

والقدس
اجار  »اإلرسائيايل«،  انحتاالل  قاوات  اعتقلات 
الجمنة، 3 مواطال بالضفة والقدس املحتلتل بزعم 

النثور عى أسلحة بحيازتهم. 
افاي مخيام شانفاط شامال القادس املحتلة، 
اعتقلت قاوات انحتالل مواطال بزعام إيجاع قابلة 

غازية تابنة للجيش بمازلهما. 
ويف قرياة باي ننيام قرب الخليال، اعتقلت قوات 

انحتالل مواطااً بزعم إيجاع بادقية صيد بحوزته. 
يُذَكاُر أل قاواِت انحتاالل تقتحام مادل الضفة 
الغربياة املحتلة بشاكل يوماي وتقاو3 بنملية علم 
اعتقاال  يتام خاللهاا  املواطاال  وتفتياش ملااازل 

السطيايل والتحقيل منهم.

إعتقال فتًى بزعم 
محاولة تنفيذ عملية 

طعن يف القدس   

اعتقلات قاوات انحتاالل »اإلرسائيايل«، مسااء 
الخمياس، اتاى الساطياي بزعام محاولتاه تافيذ 
عملية طنن يف ماطقة باب الناموع بالقدس املحتلة. 
وذكارت تقارير عربية باأل »قوة أماياة اعتقلت 
اتاى الساطياي )16 عامااً( أثاااء محاولتاه طنن 
أحاد الجااوع اإلرسائيليال باساتخدا3 أعاة حاعة، يف 
ماطقة باب الناموع بالقدس القديمة«، مشرية إَلاى 
أناه »جرى إحالة لاذا الفتى إَلااى التحقيل من قبل 

الجهات املختصة يف األمن اإلرسائييل«. 
وقالت رشطة انحتالل يف بيال لها، أنها »أحبطت 
عملية طنن باعتقال اتى يبلغ من النمر )16 عاماً( 
من قرية شنفاط شمال القدس املحتلة، حيث زعمت 

حيازته سكيااً، مدعية اعرتااه باية الطنن«. 
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السيد نصراهلل: أمريكا تتخذ من داعش والقاعدة ذريعًة لتعوَد 
إَلـى قواعدها يف اليمن التي أخرجها منها الثّوار 

  - محمـد البـاشـا
ائيْايل أمريكاي يحمُل رايًة ساوعاَء باسام  »جااء جياٌش إرْسَ
انسال3، ُكِتَب عليها »ن إله إن الله محمد رسول الله«، لذا الجيُش 
األساوع املتوحش الجدياد كفيل ا بدماه وساالحه وانتحارييه ا 
ائيْلياة األمريكياة يف املاطقاة، ولم  أل يحقاَل ُكلَّ األلاداف اإلرْسَ
يجلساول ويتفرجول عول عاع أي الس مان جيبهم، ويقومول 
بتوظيفاه حتاى نهاية املطااف، ثم يقّدمول أنفساهم لشانوب 
ااَص األَمُل النا3ُّ  املاطقة كحا3ٍ وكضمانة خاععة«.. لكذا َشاخَّ
لحزب الله السيد حسن نرص الله، واقَع الجماعاِت اإلجرامية التي 

انترشت، أو أريد لاا أل تاترَش، يف أكثَر من بلد عربي وإسالمي.
 السيُد نرص الله َسْلَسَل الذرائَع التي تسِبُل تحرَُّك أمريكا بغيَة 
تافيذ مرشوعهاا يف املاطقة، وقال، يف خطاب انحتفال التكريمي 
ملااسبة ذكرى أسابوع الشهيد القائد السايد مصطفى بدرالدين 
»ذو الفقاار«: إل أمريكا تتخذ من عاعش والقاعدة ذرينًة وحّجًة 
حتاى ينوعوا إَلاى قواعدلم يف اليمن التاي أخرجهم ماها الثوار، 
ويتخذونهاا أيضاً يف النراق ذريناة حتى ينوعوا إَلاى قواعدلم يف 
الناراق، التي أخرجتهم ماهاا املقاومة النراقياة، وليدخلوا إَلاى 
ساورية التي لم يسامح لهم أساوعلا يف يو3 من األيا3 أل يقيموا 
عاى أرضها الطالرة قاعدة عساكرية، يتخذونهام ذرينًة لنوعة 

القواعد النسكرية إَلاى املاطقة.
الخطوات التي سايتخذُلا الحازب بند ارتقاِء أكثَر من قائٍد له 
شهداَء يف سوريا، آخُرلم القائد »ذو الفقار«، كانت جليًة بخطاب 
السايد حسان عرص الجمنة، بأل »حزب الله سايبقى يف سوريا 
وسايذلب قاعة أَْكثَر من الساابل وساحرض بأشاكال مختلفة«، 
وقاال »قرارنا لو اآلتي لم يخرجاا استشاهاع أي قائد من قاعتاا 
مان أي منركة بل كال يزيدنا قوة بهاذه املنركة«، وأضاف »لذه 
الدمااء الذكية ساتداناا إَلاى قادرة أقوى وتواجاد أقوى يف لذه 

املنركة«. 

وإذ رأى السايد نرصاللاه أل »الجماعااِت التكفرييَة مرشوع 
واحاد ولي تتغاذى اكريااً وتُماول من قبال السانوعية وقطر 
َع تأكياده بالقاول: »األمريكياول يأخاذول لاذه  وتركياا«، جادَّ

الجماعات ذرينة يف اليمن والنراق وسوريا ليدخلولا«. 
وايما كشاف عن آخر انجازات الشاهيد ذو الفقار بأنه »قبل 

أساابيع كال السايد مصطفاى وإخوانه يحارّضول للمنركة يف 
الغوطة الرشقية واليو3 الجيش السوري وإخوال السيد مصطفى 
حققاوا لاذا اننجااز«، أعلان أل »حازَب اللاه وبقياة انصدقاء 
والحلفااء يف ساوريا يتقدماول وياتارصول«، وقاال »نحن عى 
مدى سااوات مّر علياا وضع أصنب ونحن اليو3 أقوى«، وأضاف 

»قدمااا التضحياات؛ ألنااا نادرك أل لاااك مصلحًة ألام ببقاء 
ساوريا والناراق واملاطقة النربية«، مؤكداً أنهم »لن يساتطينوا 
ال يسايطروا عى ساوريا ون خرياتها وكل املرشوع الذي رسم يف 

املاطقة سقط«.
سايد املقاوماة لم ينتارب صفحاَة الصهاياة بيضااَء من قتل 
الشاهيد ذو الفقاار، كماا حاولات اآللاُة اإلعالمياة األمريكياة 
والدائارول يف مداِرلا من املكااات اإلعالمية »النربية« التي أراعت 
أل ترساخ أل الجماعات اإلجرامية التابنة لهم يف ساوريا حققت 
انتصااراً بقتلها مصطفى بدر الدين، ولسااُل حالها يقول: لااك 
مان أصبح جدياراً بتكفل لكاذا مهمات نيابًة عااا.. موضحاً أل 
ائيْل« بريئة لكن ن نتهم بالسياسة حتى  حزب الله »ن ينترب »إرْسَ
عدونا ونحن نمارس حرباً نفساية مختلفة عن ُكّل النالم«، وقال 
ائييْل« لم نكذب  »نحن خالل ل3 ساة من الرصاع مع الندو »اإلرْسَ
باأي يو3 ولو ينارتف بصدقاا وشاجاعتاا ولؤنء املساتنربول 
ائييْل« الحاقد أنصفاا لكن  يشككول بذلك«، وأضاف »الندو »اإلرْسَ
ائيْليل«  ائيْل« أَْكثَر مان »اإلرْسَ املساتنربل خدموا أماريكا و«إرْسَ
ائيْل« ولإلعراب يف أسبوع  أنفساهم«، وأرعف قائالً »أقول لا »إرْسَ
القائاد الشاهيد ذو الفقار إذا امتادت يدكم إَلااى أي مجالد من 

املجالدين سيكول رعنا مبارشاً وقاسياً وخارج مزارع شبنا«.
وايماا لفت السايد نارص الله إَلااى أنه »طاملا لاذه املقاومة 
تتحمل لذه املسؤولية واملسرية وقاعتاا يتحملول لذه املسؤولية 
سااقد3 املزيد«، وقال »حزب الله لديه جيل من القاعة وأعمارلم 
من انربنل والخمسال وجيل آخر من انربنال والثالثل وجيل 
مان القااعة امليدانيل كبري وانّ كياف يتواجد حزب اللاه يف لباال 
وساوريا وبلدال أخارى أيضاً«. وأضاف »عادما استشاهد الحاج 
عمااع قيل الكثاري إل باية حزب الله ساترتاجع لكاهاا تناظمت 
وقاعتاا الكبار عادما يستشهدول يُباى عى لذا الد3 لمة جديدة 
وعاع جديد«، وأوضح قائالً »حزب الله ماذ ساوات طويلة أصبح 

تاظيماً متكامالً ومؤسسة متكاملة من ُكّل الجهات«. 

  - متابعات
التحاركات  كثارة  عاى  ماؤرش  يف 
السياساية ساواء الغربية التي تقو3 بها 
ارنساا، أو النربياة التي أعلاات من قبل 
مرص مؤخرا، بهدف إطالق عملية تسوية 
جديدة، إلقااع »إرسائيل« بالنوعة إلجراء 
مفاوضاات ماع الفلساطيايل، ذكارت 
تقاريار إرسائيلياة أل السانوعية عخلت 
عاى الخاط، وأرسالت لتل ابياب تنرض 
عليها تنديال »مباعرة الساال3 النربية«، 
بشاأل قضيتي الجونل الساوري املحتل، 

والالجئل الفلسطيايل.
النارض  يف  الياو3”،  “رأي  وبحساب 
السانوعي الجدياد املغري املقاد3 للكيال 
الناارشة  القاااة  نقلات  اإلرسائيايل، 
اإلرسائيلية، عان مصاعر غربية قولها إل 
السانوعية وعون خليجياة نقلت رساائل 
إَلاى تل أبيب بشاأل اساتنداعلا لتنديل 

»مباعرة السال3 النربية«.
املصااعر الغربياة لذه قالت، حساب 
“القااة النارشة”، ال رساائل بهذا الشأل 
نقلتها السنوعية وبنض الدول الخليجية 
إَلااى اإلرسائيليل عرب مبنوثال عوليل 
ماهم رئياس الوزراء الربيطاني الساابل 

توني بلري.
وشملت الرسائل عى أل الدول النربية 
املناية تاتظار رًعا إرسائيليا رسامياً عى 
اقارتاح التنديال، خاصاة ايماا يتنلال 
بإعااعة لضباة الجاونل وحال الناوعة 
املاصوص عليها يف التساوية التي سميت 

زوراً با«مباعرة السال3 النربية«.
وذكارت القااة الناارشة أل مباحثات 
التنديال ساتاطلل بقيااعة مرصية اور 
حصاول الادول النربياة املذكاورة عاى 
بانعتمااع  يتام  أل  »إرسائيال« عاى  رع 
عى نتائجهاا، اساتئااف املفاوضات مع 

الجانب الفلسطياي.
ولاا ن بد إعااعة التذكري بأل النرض 
السانوعي جااء بندماا عارض الرئيس 
املرصي عبدالفتاح الساييس نفساه قبل 
أيا3 وسايطا لحل الرصاع مع الصهاياة، 
ولياس رشياكا، خاصاة وأناه بذلاك قد 
تخاى عان مصطلاح “الارصاع النرباي 
اإلرسائيايل”، حياث أكاد خاالل ااتتااح 
محطاة الطاقاة عاى أل لاااك ارصاة 
حقيقية إلقامة »ساال3 حقيقي« و«امن 
اإلرسائيايل  الجانبال  بال  واساتقرار« 
والفلساطياي، اذا ماا كال لااك تجاوب 
حقيقاي ماع الجهاوع النربياة والدولية 
إلقامة تسوية، وأعلن عن استنداع مرص 

للنب عور بل الفلسطيايل واإلرسائيليل 
يف لذا الصدع.

ون ينارف السابب يف تساارع الادول 
طلاب  عاى  التوقيات  لاذا  يف  النربياة 
استجداء »إرسائيل« لحملها عى الدخول 
يف مفاوضات ساال3 جديدة، يف ظل توجه 
الحكوماة اإلرسائيلياة أكثر نحاو اليمل 
املتطارف، باساتقدامها حازب “إرسائيل 
بيتااا” والتوجه لتنيل زعيماه إايغدور 

ليربمال وزيراً لألمن والجيش.
وبماا يادل عاى رااض حكوماة تل 
السانوعية واملرصية،  أبياب املقرتحاات 
اقاد كشاف زعيام املنارضة يتساحاق 
لريتساوغ أل النملياة السياساية التي 
عكاف عاى إطالقهاا خاالل محاعثاتاه 
انئتالاياة ماع رئياس الاوزراء بايامل 
نتايالاو كانات تتجااوب ألول مارة مع 
بنض مركبات »مباعرة الساال3 النربية« 

وتطلل مفاوضات مع الدول املناية.
ويمكان الباااء عاى أل اشال جهوع 
انضماا3 زعيم النمل لحكوماة نتايالو، 
واساتبداله بليربمال، عاى أنها عنلة عى 
اساتمرار رااض »إرسائيال« ملا يسامى 
التاي  للساال3«،  النربياة  با«املبااعرة 
أطلقتها السنوعية وتباتها الدول النربية 

يف قمة لباال عا3 2002.

  - متابعات
 

أغلقت األجهزة األماية األمريكية، يو3 الجمنة، جميع الطرق املؤعية إَلاى 
البيات األبياض بند إعالل الرشطة عن إطالق ناار يف الجوار، يف غياب الرئيس 

باراك أوباما. 
ونقلت شابكة »يس إل إل« عن مصدر لم تكشاف لويتاه يف الرشطة، أل 

البيَت األبيَض كال مستهدااً بإطالق الاار. 
كما أعلات خدمات اإلساناف يف تغريدة، أل شخصاً أصيب بجروح خطرة 

نقل عى آثرلا إَلاى املستشفى. 
وبحساب »يس إل إل«، اإل املشتبَه به اقرتب من حاجز تابع لجهاز األمن 
الرسي الرئايس وشهر سالحه، وأطلل عاارص األمن التابع للرئاسة الاار عليه 

قبل احتجازه. 
وكال أوباماا قد غاعر قبل سااعات البيت األبيض متوجهااً للنب الغولف 
يف قاعادة أندروس )مرييالند( جاوب رشق الناصماة، لكن نائب الرئيس جو 
بايدل كال يف البيت األبيض، ونقل إَلاى مكال آمن أثااء الحاعث، حسب القااة 

األمريكية. 
وذكارت تقاريار إعالمية، أل شاخصاً أصيب بالرصااص يف ماطقة إَلاى 
الغارب من البيات األبيض، وأل الرشطة وسايارات اإلساناف لرعت إَلاى يف 

املوقع.

  - متابعات
 

نقلات القااُة النارشة انرسائيلية عن مصاعَر 
غربية أل السانوعية وعونً خليجية نقلت رسائَل 
إَلاى تل أبيب بشأل استنداعلا لتنديل ما يسمى 

“مباعرة السال3 النربية”. 
وذكرت املصاعر أل رسائَل بهذا الشأل نقلتها 
السانوعية وبناض الادول الخليجياة إَلااى تل 
أبيب عارب مبنوثل عوليل ماهام رئيس الوزراء 

الربيطاني السابل توني بلري. 
وواقااً للقااة، ااإل الادوَل النربياة املناية 
تاتظر رعاً إرسائيلياً رسامياً عى اقرتاح التنديل، 
خاصة ايماا يتنلل بإعاعة لضبة الجونل وحل 
النوعة املاصوص عليها يف ما يسامى با”مباعرة 

السال3 النربية”.

السعودية تقدم عرضاً سخياً للكيان 
اإلسرائيلي بخصوص »الجوالن«

إطالق نار على البيت 
األبيض وإصابة شخص 

بجروح خطرة 

رسائل سرية 
سعودية – 

خليجية لـ »تل 
أبيب«!! 

ملصق »إسرائيلي« على جدران األمم 
املتحدة: »القدس عاصمة إسرائيل األبدية« 

  - وكاالت
تفاجاأ الازواُر واملوظفاول يف األمام املتحدة، الخمياس، عادماا رأوا »أل 
منرض امللصقات اإلرسائيلية عى جدرال األمانة النامة لألمم املتحدة يشامل 
ثاالث ملصقاات، كانت األمانة النامة قد راضات عرضها كجزء من املنرض 

اإلرسائييل«. 
وينرّب امللصل األول الذي يظهر صورة قبة الصخرة بشاكل بارز، ومكتوب 
عليه بالخط النريض أل »القدس لي عاصمة إرسائيل األبدية«، ايما يتحدث 
امللصال الثاني عان الصهيونية وعن »عوعة الساكال األصليال اليهوع إَلاى 
وطاهم بند ألفّي سااة«، بياما يظهر امللصل الثالث صورة مواطن بدوي وقد 

كتب عليها »عرب إرسائيل مساواة يف إرسائيل أما3 القانول«. 
وكانات األمم املتحدة قد راضت عرض تلك امللصقات الثالثة ألنها تحتوي 
عاى منلومات وصور مخالفة ملواقف األمم املتحدة الرسامية يو3 3 نيساال 
املايض، ما عاع بسافري »إرسائيل« يف األمم املتحدة أل يرسال رسالة احتجاج 
قوياة انتقاد ايهاا األمم املتحادة وأمياها الناا3 بال كي مول بسابب راض 
امللصقات، وانطلل بحملة لحشد الضغوطات املؤيدة لنرض امللصقات الثالث. 
ويحتوي املنارض عى ملصقات تتحدث عن تأريخ اليهوع وعن »إنجازات 
إرسائيال يف املياعيان املختلفاة يف عيدلا الااع6« متجالاالً أية إشاارة إَلاى 
التداعياات التاي ترتبات عى قياا3 الكيال الصهيوني عى حسااب الشانب 

الفلسطياي النربي. 
وقاد أثاارت قضية امللصقاات الثالث أزمة بال األمانة الناماة من جهة، 
وبنثة عولة الساطل واملجموعة النربية وممثلية ماظمة التناول اإلسالمي 
مان جهاة أخرى، حيث وجه السافري الفلساطياي، رياض ماصور، رساالة 
احتجاج قوية لألمل النا3 بال كي مول عن طريل املمثل الدائم للكويت لدى 
األمم املتحدة، السافري ماصور النتيبي، بصفته رئيًسا للمجموعة اإلسالمية 
لادى األمم املتحادة، يراض ايها عارض امللصل املتنلل بالقادس »الناصمة 

الروحية والفنلية للشنب اليهوعي« ويطالب بسحبه اوًرا.

مقتل قائد بارز من »أحرار الشام« 
اإلجرامية بريف الالذقية 

  - متابعات
لقي قائٌد عساكريٌّ من حركة »أحرار الشاا3« اإلجرامية، يُْدَعى إسماعيل 
عيل باشاا املكااى با«أبي ضياء بااش«، مرصَعه إثر اشاتباكات مع القوات 

السورية يف تلة الحداعة يف ريف الالذقية.
ونرشت حساابات مقربة مان حركة »أحرار الشاا3« اإلرلابية، السابت 
الفائات، تغريادات عى موقاع التواصال انجتماعي »تويرت«، قالات ايها إل 

إسماعيل عيل باشا قتل يف ريف الالذقية.
وتشان القوات السورية عمليات عساكرية متتالية نستناعة تلة الحداعة 
يف ريف الالذقية، وإنهاء سيطرة اصائل املنارضة عى ريف الالذقية الشمايل، 
علماً بأل الجيش الساوري تمكن من اساتناعة السايطرة عى منظم املواقع 

لااك، وأبرزلا ربينة وسلمى.
وتمكات القوات السورية من السيطرة عى بلدات وقرى بالقطاع الجاوبي 
للغوطاة الرشقياة بالكامل بناد أل تمكات مان عخول بلدة عيار النصااري، 

وانسحاب كامل ملقاتيل »جيش اإلسال3« والفصائل املتحالفة منه.
وشاات طائارات الجياش الحربية عارشات الغاارات، مساتهداة مراكز 

مسلحي »جيش اإلسال3«.
جدير بالذكر أل الرصاع بل الفصائل املسالحة عاخل الغوطة عى أشاده، 

حيث بلغ عدع قتى األطراف املتصارعة لااك نحو 1200 مقاتل.

أردوغان: إنجاز 
»املصالحة« مع 

»إسرائيل« خالل 
الشهر الحالي!! 

  - متابعات
أعـرب الرئيـُس الرتكـي، رجب طيب 
أردوغـان، عـن أمِلـه يف انجـاز اتفـاق 
يف  وتركيـا  »إرسائيـل«  بـني  مصالحـة 
القريـب العاجـل وربمـا خالل الشـهر 

الحايل. 
وأضـاف أردوغـان يف حديـث لقنـاة 
الخـرب الرتكيـة املتلفـزة أن »إرسائيـل« 
أعربت عن اسـتعدادها إلدخال البضائع 
إَلــى قطاع غـزة عرب تركيا غـري أنها ال 
تـزال ترفـض إدخـال بضائع مـن دول 

أخرى. 
وتابـع يقول إن هنـاك مطالَب تركية 

أخرى ال تزال مدار الخالف. 
وأكـد أردوغـان أن تركيـا مسـتعدٌة 
لتكون مسـؤولًة عن ترميم البنى التحتية 
يف مجـايل الطاقـة وامليـاه يف قطـاع غزة 
وأن »إرسائيل« تنظـر بإيجاب إَلـى هذا 

االقرتاح. 
وأكـد الرئيس الرتكي أنه إذا تم إنجاز 
االتفاق بهذا الشأن فسيتم تبادل السفراء 
بني البلدين عىل الفور وأن العالقات تتخذ 

منحنى إيجابياً.



نظاُم الوعي لدينا يحتاُج ِإَلـى 
تحديث.. ملاذا ُنخَدُع من جديد؟!

كلمــــــة أخـــــيرة 

زيد البعوه
 

يأتي البناُض اليو3َ ليتااوَل 
أحاداَث الاا 11 مان سابتمرب 
التاي طفت عاى الساطح من 
جدياد وكأنها حقيقاة انلية، 
متااسل آنف التقارير واألاال3 
الوثائقياة وانعرتااات من قبل 
األَمريكيل أنفِساهم أل تفجريَ 
برَجاي نيويورك كانات خدعة 
مفتنلًة لتساتفيَد ماها أَمريكا 
آنذاك، ولكن لألساف َمااا تََزاُل 
ونحان  الياو3  إَِلااى  تساتفيُد 
نصدق املوضوع عى الرغم أناا 

ننلم أنه كذب.
انادماا تأتي أَمرياكا لتثريَ 
ضجاًة حاول أحداث الحااعي عرش من سابتمرب يف لاذه األَيااَّااا3 
وتقول إنها جّمدت أَْمَوانً إيْااَرانية أَْو سنوعية أَْو غريلا لضلوع لذه 
الدول يف تلك األحداث ونحن يف وساائل إْعاااَلماا نتساابل عى تااول 
الخرب وكل ما يهماا لو السابُْل الصحفي ونحان نؤمن بل أَْصبَااح 
ر لذه األبراج يف ذلك اليو3 لي أَمريكا  لدياا عقيدة راسخة أل من اجَّ

نفسها.
ألام يتم اتهاا3ُ ابن نعل يوَمها وما يسامى بتاظيام طالبال وما 
يسامى بتاظيم القاعدة، اليو3 لا لو ابن نعل يف خرب كال وطالبال 
مجرع ذكريات، والقاعدُة صااعة أَمريكية وحليف أََسااايس ألَمريكا 
يف ُكّل األَْعَماال اإلْجااَرامياة يف النالم النربي واإلْسااَلمي وَماا تََزاُل 
أَمرياكا مساتغلة ملوضوع برجي التجاارة الناملية إَِلااى يوماا لذا، 
تاهب أَْمَوال السانوعية وتاهب أَْمَوال إيْااَرال، والله أعلم َمن القاع3 

بتهمة الضلوع يف أحداث الحاعي عرش من سبتمرب.
َمن يادري لنل لذا انبتزاز وانساتغالل األَمريكاي لتلك األحداث 
ونهب األَْمَوال السانوعية واإليْااَرانية لو لتمويل الحملة الرئاساية 
القاعماة، وقد يكاول غري ذلك، قد يكول الكونجارس األَمريكي لديه 
خطة اساتنمارية جديدة وتحتاج إَِلاى تمويال واملصدر الوحيد لو 

استغالل حاعث الربجل ولكذا.
إبحثاوا يف أرشايف أاكاركام ومنلوماتكام عان لاذا الحادث، 
ستساتاتجول الكثري من الحقائال الدامغة والكثري مان األعلة التي 
غفلتم عاها وعااتمولا وساط األحداث املرتاكمة، ارصتم تصدقول 
ما كاتم تكذبونه باألمس باألعلة والربالل، ثم تنالوا مني نستاطل 
الشيخ قوقل عن أحداث الحاعي عرش من سبتمرب ستمتلئ الصفحة 
عااوين أاال3 وثائقية صور اوتوغرااية تحليالت سياساية شاهوع 
عيال ملفات وبحوثات ولكذا غالبيتها تؤكد أل تفجري الربجل كال 

مفتنالً من قبل انستخبارات األَمريكية.
ثم نناوع من جديد لاتذكار الهجمة الصليبية التاي أعلاها بوش 
آناذاك عى اإلْسااَل3 واملسالمل بند تلاك األحداث مباارشة، لم يكن 
يومهاا لاااك أي ماربر لغازو الادول النربياة واإلْسااَلمية من قبل 
األَمرياكال، وبند حاعث الربجل صاار الجميع يف عائرة انتها3 حتى 
القرآل حتى الذقول واألشاكال وامللبس والنقيدة اإلْسااَلمية صارت 
مطلوباة للندالة األَمريكية؛ بتهمة تفجري الربجل، وتحركت القوات 
األَمريكياة ملالحقة ما يسامى باإلْرَلااب، ذلاك اإلْرَلااب الذي نحن 
نؤمان يف قرارة أنفسااا أل أَمريكا وراَءه بدول أعنى شاك وأنها من 
تمّولاه وتدعماه وتجنل مااه طريقاً للنبور باسامه إَِلااى البلديال 

 سياسية- شاملة
تصدر كل اثال وخميس

إن املصلحة احلقيقية والفعلية لكل بلدان املنطقة وشعوب أمتنا 
هي في السالم، واالس���تقرار والوحدة والتعاون، والتفاهم، وهذا 

ما يجب أن تُصَبّ فيه اجلهود، وأن يتََح�ّرك اجلميع من أجله..
السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي 
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الوحدُة اليمنية يف عيدها السادس والعشرين..
فك االرتباط لكن بطريقة ُأْخــَرى!

عبد الملك العجري 
اليماياول  يحتقاُل 
الياو3َ بمرور النياد الا26 
اليماية وسايُف  للَوْحااَدة 
الُناااْدَوال ن زال مشهوراً 
رؤوِسهم ومشاوراُت  اوق 
الكويات ن تازاُل متنثارًة، 
وأزمُة الَوْحااَدِة نفِسها يف 
أَكثِر مراحلها َحَرجاً؛ بفنل 
ااَقاَم  الاذي  الُنااااْدَوال 
السياساية  التنقيدات  من 
والحقوقياة  واألماياة 
املرتاكماة واملتااسالة التي 
أعَّت  والتاي  بهاا  تُحياُط 

إىل  وانجتماعياة  الافساية  مضنفاِتهاا 
تحويِل قضية الَوْحاااَدة من قضية إجماع 
شنبي ووطاّي إىل موضوعٍة انقساميٍة عى 
املستوى الشانبي ومثريٍة لَجاَدل ن يتوقف 
بل ا لاخبة السياساية ومحفزة لرصاعات 

عسكرية وأماية عامية.
 يف الكلماِة التاي ألقالا رئياُس املجلس 
السايايس ألنصار الله صالح الصّماع بهذه 
املااسابة أماا3 الحفال الجمالاريي الذي 
ُعقد يف ميدال السابنل يف الناصمة اليماية 
صاناء أشاار إىل أل أَْزَمااَة الَوْحااَدة تأتي 
يف ساياق األَْزَماااة اليماياة، َوأَضااف »إل 
اشاَل الاظا3 السايايس لدولة الَوْحااَدة يف 
تحويل مرشوع الَوْحااَدة من حالة شنبية 
عاطفياة ووطاياة إىل مارشوع سايايس، 
يتجّسُد يف عولة تتجاوز الاظاَمل السابقل 
إىل نظاا3 سايايس عيمقراطاي ينارب عان 
الكياال الحضااري والثقايف يف كياال واحد 
جامع بنياداً عن مفاليم الضام واأللحاق 
الَوْحاااَدة  عاى  بالتحرياض  أَْو  والغلباة 

وتحميلها مسؤولية األَْزَمااة«.
ماا أشاار إلياه الصمااع لاو الساياق 
الطبيني لألزماة إِنَّ أل التنالَُل القريَب بل 
أَْزَماااة الَوْحااَدة وبروز القضية الجاوبية 
ولد اساتجابة رشطية سلبية تربط أَْزَمااة 
الجاوب بالَوْحاااَدة وتضخمت لحد اعمت 
القادرة عى رؤياة األَْسابَاب انعمل لالزمة 
اليماية وماها القضية الجاوبية واملتمثل يف 

أَْزَمااة الدولة.
 ولهاذه األَْسابَاب لام يناد يجاُد منظم 
الجاوبيال يف الَوْحااَدة ما يثري حماساهم 
للتمساك بهاا وترباط كلماة الَوْحاااَدة يف 
الوجدال الجاوبي بناِر الهزيمة واننكساار 
كاثر من آثار حرب ل39 واننساحاق تحت 
وطاأة األَكثرية الشامالية، ويشانر طيٌف 
واساع من الجاوبيال أل الخالَص من لذه 
املشاعر وإَعاَعة انعتبار للذات الجاوبية لن 
ااة  يكول إِنَّ بالخالص من الَوْحااَدة َخاصَّ

ماع بقااء أركال الاظاا3 السايايس الاذي 
لزمهام يف ل9 ااعلل ومؤثرين يف املشاهد 
يذكرونهام  السايايس 

بالهزيمة.
وتتلبساهم مخاوُف أل 
يناي  الَوْحااَدة  اساتمرار 
الشمال؛  سيطرة  استمراَر 
نظراً للرتكيبة الديمغرااية 
لليمان التي تميال لصالح 
استمرار سايطرة الشمال 
ااة يف ظل غياب تا3  َخاصَّ
ألياة رؤياة ناجازة ترىض 
الجاوب وتحصل عى تأييد 

القوى الشمالية. 
القضياة  أل  َوماع 
القضياة  كانات  الجاوبياة 
األبارز واأللم ملؤتمر الحوار الوطاي، إِنَّ أنه 
اشال يف جلب نخبة جاوبياة ممثلة لفئاِت 
الجاوبيال ومكوناتهم السياساية وقاعرة 
عى إقااع الشاارع الجاوبي وحشاد تأييده 

لرؤيتها للحل. 
َواشال مؤتمار الحاوار الوطااي مارة 
أُْخاااَرى يف إيجاع صيغة مقبولة للَوْحااَدة 
تريض الجاوب وتحظاي بدعم حقيقي من 
القوى يف الشمال، تقو3 عى التمثيل الناعل 
الذي ياوازل بال الجغراايا والساكال بما 
يحااظ عاى الرتكيبة املتاوعة للشاخصية 

اليماية ون يسمح بطغيال األَكثرية. 
لكان الصّمااَع يف كلمته يارى »أنه كما 
كانت اكارة الَوْحااَدة أَْو حمايتها بالحرب 
خطاأ ااإل تحمياَل الَوْحاااَدة مساؤولية 
أَْزَماااة اليمن وأزمة الجااوب خطأٌ ن يقل 
عن الخطاأ األول...« لذا اإل أوىل الخطوات 
يف طريال حال القضياة الجاوبياة لي اّك 
انرتبااط، ليس بال الشامال والجاوب بل 
بال القضية الجاوبية والَوْحاااَدة وإَعاَعة 
األَْزَماااة لساببها الحقيقاي ن الظالاري 
واملتمثال يف أَْزَماااة الدولاة. البحاث عان 
املارشوع  عان  بالبحاث  مرتباط  الَحااّل 
السايايس األمثال واألَكثار نضجااً والاذي 
ُد يف عولة تتجاوز الاظامل السابقل  يتجسَّ
إىل نظاا3 سايايس عيمقراطاي ينارب عان 
الكياال الحضاري والثقاايف الجامع البنيد 
عان مفاليام الضام وانلحااق والغلباة، 
والبنيد أَيْضااً عن التحريض عى الَوْحااَدة 
ون تحميلهاا ُكّل األوزار واألزماات، وعاى 
َحااّد الصماع حلها يجاب أل يكوَل يف إطار 
األَْزَمااة اليماية الشااملة، وإصالح مسار 
الَوْحاااَدة مان خاالل حاوار وطااي جاّع 
ومساؤول، وبمشااركة جاوبياة حقيقية 
تتجااوز سياساة التمثيال الجاوباي غاري 

الااضج.

ُة املفاوضاِت يف الكويت.. كثريول لم  طالت ُمدَّ
يكونوا يتوّقنوا ذلك، حتى املتحاورول أنفُساهم.. 
يبادو أَل اللُّنبَة صارْت »َمن يُغااِعُر أونً«.. لم يَُنِد 
الحدياُث عن الاتائاِج التي يُمِكُن أَل تُساِفَر عاها 

الطاولة.
املفاوضاُت عاَدما تكوُل بَل الظالِم واملظلو3ِ، 
الضحيِة والجالِع أَْو القاتِل واملقتوِل، تكوُل صنبًة 
ومنّقاَدًة.. ونحاُن أما3َ قاتاٍل أثَخاَن يف اإلجرا3ِ، 
وأرَسَف يف حارِب اإلبااعِة حتاى أُصياَب بالتُّخمة 

واإلجهاع. 
ُكلَّ  اساتخدمت  أَل  بناد  أُنهكات  السانوعيُة 
أسااليِب البطاِش والحصااِر والقتاِل والتدمرِي يف 
محاونتها تركيَع الشانِب اليمااي وكرس إراعته، 
األسالحة  رشاِء  يف  واساتافدت  صرْبُلاا  ااَِفاَد 

املحرَّمة خزائاَها ولم ياَفْد صرْبُ الشنِب اليماي أَْو 
ياَفْد مخزوُل كرامِته وصرِبه وتضحياِته.

حاليااً تتماَّاى السانوعيُة أنَّ تناوَع الحارُب؛ 
ملنراِتها أَل جبهَة الحدوِع ستكوُل أَحَد مسارِحها 
السااخاة؛ ولذلك تُريُد من مرتزقِتها الوقوَف عى 
أقداِمهام ليكونوا بمساتوى الصماوِع واملواجهِة 
لالنخراط يف حرٍب ألليٍة يمايٍة طويلِة املدى عوَل 
املراَلاِة عى اساتمراِر الطرياِل والحرِب الجوية.. 
ولاذه املناعلاُة تبادو مساتحيلًة، ااملرتزقُة من 
الضناِف والهشاشاِة بحياُث ن يصمادول أياماً 
منادوعًة بدوِل الغطاِء الجوي املكثّف واساتمرار 
الغاارات برغام أل املفاوضااِت تأتاي يف ساياق 
يغااعروا  ن  حتاى  الريااض  ألََعَوات  التطماِل 
مواقَنهم ويهرباوا إىَل خارج األرض اليماية.. أما 

جبهُة الحدوع السانوعية استكوُل يف حال عاعت 
الحرُب أساخَن سااحاِت املواجهة.. ولذا جانٌب 
من جواناِب املأزق السانوعي.. والجاناُب اآلخُر 
ملأزِق »البقارة الحلوب« أَل نجااَح املفاوضاِت ن 
يخد3ُ مرتزقتها، ااألرُض التي يراُع إعاعتُهم إليها 
تَغيل ِنقمًة وأملاً؛ بسابِب جرائِم الُناْدَواِل؛ لتكوَل 
الاتيجاُة أَل عاوعَة الحرب بالاسابة للسانوعية 
شابٌح غريُ مرغوب أَْو ُمحبٍَّب، إِنَّ يف حالٍة واحدٍة، 
َل الُنْدَواُل إىَل حارٍب ألليٍة طويلِة  ولاي أَل يتَحوَّ
املادى.. وبماا أَل الساال3َ َواملفاوضااِت متنثِّرٌة؛ 
بسابِب عجاِز ارياِل الرياض عان التكيُّاِف مع 
مرحلِة الساال3 والَحلِّ السايايس يف ظلِّ تساويٍة 
ماطقياٍة وعقالنياٍة، ااإل تصلَُّب وعجاَز أََعَواِت 
الرياِض يف طاولِة املفاوضاات ولروبَهم املتكرَر 

إىَل التنطياِل واننساحاِب لو تنبريٌ عان إاالٍس 
وشانوٍر عميٍل بالقلِل من املساتقبل وما يحملُه 
اًة أَل التساويَة تناي  لهم مان مفاجاآٍت، َخاصَّ
مغااَعرَة ااااعَق الرياض وتركيا وقطار والَنوعَة 
إىَل صانااَء املجروحاِة، ابأيِّ وجوٍه سايقابلول 
الشانَب؟!، وأيَّاُة ماربرات سارتااُقهم إل أراعوا 

النوعَة؟!. 
باملقابال الوااُد الوطاايُّ َجااعٌّ يف البحاِث عن 
الساال3ِ، ساقُفه وإل بَاَدى غريَ عااٍل، لكن لااك 
حالة من الثقِة ووضوِح الرؤية التي جنلتْه يتمتُّع 
بأعاٍء قاويٍّ ورؤيٍة واضحٍة مّكاته من اساتيناِب 
الضغوطاِت التاي تحيُط به إْقليْميااً وعولياً؛ ألنه 
يحِمُل قضيًة ويستاُد إىَل صموِع شنٍب وإَراَعِة أمٍة، 
اإل جاحوا للسال3 الحقيقي ااحُن لها وإل أراعوا 

اْرَض رشوِط الناجاِز يف طاولة املفاوضات، اهم 
ِمن الغباء بحيث لم يساتوعبوا عروَس عا3ٍ كامٍل 
مان املواَجهة والصارب والتضحية التاي خاضها 

شنٌب اقريٌ بإمكاناته غايٌّ بكرامِته وأصالِتِه. 
ويف األخارِي حتى لُنبُة الوقِت لام تَُنْد يف صالِح 
الُناْدَواِل، ون يف صالاِح اململكاِة السانوعيِة التي 
عليهاا أَل تغاِعَر حالَة الَحارْيَِة والتخبُِّط بانعتذاِر 
، وتلتفَت إىَل  الرسياِع والناجاِل للشانِب اليماايِّ
أوضاِعها الداخليِة واملؤاماراِت الدوليِة التي بدأت 
تلتافُّ حاوَل ُعاُِقَهاا،  بدءاً مان حكاياِة التورُِّط 
يف أحاداِث 11 سابتمرب، وليس انتهااء باألصابع 
الدولياة التي تشاري للسانوعية وتؤكاد تورطهاً 
لاْشاااار  وتمويلِهاا  وعاعاش  القاعادِة  بدعاِم 

الكراليِة والجريمِة يف أنحاِء الَناَلِم..
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