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ناطق أنصار اهلل: تصريحاُت األمم املتحدة 
بشأن املفاوضات ليست دقيقًة وال تعبرّ 

عن حقيقة ما يجري يف الجلسات

 لقاءات ووقفات قبلية متواصلة تنديدًا 
بالعدوان األمريكي السعودي على بالدنا

  -  خاص:
صدى املسرية- خاص

أكَّااَد رئياُس الواد الوطاي عن أنصاار الله والااطُل 
الرساميُّ محمد عبدالساال0 أل ترصيحاِت األَُمِم املتحدة 
بشاأِل املشاَورات يف الكويت ليسات عقيقًة ون تنرب عن 

حقيقة ما يجري يف الجلسات.
وأشاار إىل أنهام أبلغوا إساماعيل ولد الشايخ، اليو0 
انثاال، أل ماا يصاُدُر من ِقبلاه تنترب بيانااٍت غامضة 
وخالية من املواضيع التي يتم مااقشتها مراعاة للطرف 

اآلخر.
وكشاف عبُدالساال0 أل الجلسااِت والاقاشااِت التي 
تُنَقاُد تااِقُش أربنَة مساارات ولي مؤسساُة الرئاساة 
وتشكيل الحكومة التوااقية الجديدة واللجاة النسكرية 
واألماياة، والضماناات، حياث تام التأكيُد عاى مبدأ أل 
مختلاف  يف  بالتوااال.  محكوماٌة  اننتقالياة  املرحلاَة 

السلطات التافيذية 
وايماا يتنلُل بالجانب انقتصاعي أكد عبدالساال0 أنه 
يجاُب رااع الحصار عان أبااء الشانب اليمااي واك ُكّل 
القياوِع وإيجاُع مسااعدات عاجلة إلعخال املاازوت الذي 
يتم حجاُزه من قبل قاوى الندوال السانوعي األمريكي 
ومرتزقته، خاصة للمدل الساحلية التي تناني من ارتفاع 
الحارارة واننادا0 الخدماات مشارياً إىل أل ُكلَّ ماا وصل 
إليه انقتصااُع اليماي لو نتيجٌة قياوع يفرضها املرتزقة 

مان اجل ممارساة ضغاط عى الشانب اليمااي للقبول 
بإماالءات الخاارج كذلك ما خلفه الندوال الاذي عّمر ُكّل 
يشء، املصاناع واملؤّسساات وارض القياوع انقتصاعية 
عى األموال يف الخاارج وماع وصول حوانت املغرتبل إىل 

اليمن، وماع تصدير املاتجات اليماية.
السافراء بهاذا  أناه تحادََّث ماع  وأكاد عبدالساال0 

الخصوص، وقد أكدوا أنهم سياهول لذه املشكلة.

  -  متابعات:
تتواصل الوقفات انحتجاجية واللقاءات القبلية 
املاادعة بالنادوال السانوعي األمريكي عاى اليمن 

وحصاره الثالثي الجائر يف عدة محااظات يماية.
حيث أعلات قبيلة سااحال يف لقاء قبيل موساع 
ألباائها ومشاايخها السابت راع حالة انساتافار 
القصوى للتصدي للغزو األمريكي للوطن، مجدعين 
النهاوع بامليض والثباات تحت قياعة الثاورة حتى 

تحرير ُكّل شرب يف اليمن.
ونفاذت عدع مان مديرياات صانااء الناصمة 
واملحااظاة صبااح السابت عادعاً مان الوقفاات 
الندواناي عاى  الرااضاة للحصاار  انحتجاجياة 
الشانب اليماي، مؤكدين أل ما لم يستطع الندوال 
أل يأخاذه بقاوة الساالح والسياساة لان يأخاذه 

باستهداف الااس يف أقواتهم.
إىل ذلاك نفاذت نسااء مديرية جحاناة بخونل 
الطياال بصانااء وقفاة احتجااج حاشادة، ععت 
الشنب إىل اليقظة والحذر وانستنداع ألي مواجهة 
شااملة يف ضاوء التطاورات األخرية، كما أشااعت 
الوقفة بتضحيات أَبَْطال الجيش واللجال الشنبية.

ونفاذت قبائل امليثال بمديرياة الحدا بمحااظة 
ذماار لقاًء قبلياً موساناً، أعلاوا اياه الافري النا0 
والجالزية القتالية، كما نفذت أَيْضاً قبائُل مديرية 
املااار لقاًء أعلااوا ايه اساتنداَعلم لراد الجبهات 

وعحر الغزاة واملنتدين عن يمن الحكمة واإليمال.
ويف محااظاة حجاة نظم أَبْاَاااء ماطقة قارية 
بمديرياة كحالل الرشف، وقفاة احتجاجية؛ راضاً 
لتواُجاد قطناال املاريااز األمريكاي يف الجااوب؛ 
النادوال  باساتمرار جرائام  واساتاكاراً  َوتادياداً 
السانوعي األمريكي وصمت املجتمع الدويل وإعالل 

الافري النا0 ملواجهة الندوال ومرتزقته.
إىل ذلك نظام أَبْاَااء ماطقة الراياع بواعي مور 
مديرية الزلرة بمحااظة الحديدة وقفة احتجاجية 
غاضبة، وأكد املشاركول ايها عى راضهم القاطع 
للتواجاد األمريكي يف جااوب البلاد، منلال الافري 

النا0 والجهوزية لطرع الغزاة واملحتلل.
َونظَّاَم أَبْاَاااء عزلاة حاورة بمديرياة الجبال 
محااظة ريمة وقفة احتجاجية للتاديد باساتمرار 

الندوال السنوعي األمريكي عى الشنب اليماي.
وأكد املشااركول يف الوقفاة أل وقفتهم تأتي يف 
سياق املوقف الشانبي الغاضب والرااض للندوال 
بكل أشاكاله، ن سيما التواجد النسكري األمريكي 

عى األرض اليماية.
كما أشااروا إىل وجوب التصّدي للغزاة واملحتلل 
وعحرلم مان خالل رّص الصفوف وتوحيد الجبهة 

الداخلية، وععم جبهات القتال باملال والرجال حتى 
تحقيل الارص املبل.

إىل ذلاك عقاد أَبْاَاااُء مديريتاي النارش ورعاع 
بالبيضاء، وقفة احتجاجية؛ اساتاكاراً نساتمرار 

الندوال والحصار، وراضاً للتواجد األمريكي.
وأكد املشااركول يف الوقفة ععَمهم وإساااَعلم 
للجياش واللجاال الشانبية يف مواجهاة الندوال، 
مشريين أل القبائل اليماية تاتظر اإلشارة لخوض 

منركة تحرير الوطن وعحر الغزاة واملحتلل.

�صبط كمية من احل�صي�ش املخّدر يف �صعدة كانت يف طريقها لل�صعودية

األجهزة األمنية واللجان يضبطون شحنًة من 
األدوية والتمور منتهية الصالحية بصنعاء

  -  متابعات:
تمكان أَبَْطاال الجياش واللجاال 
املاضياة،  الجمناة  ياو0  الشانبية، 
مان ضباط شاحاة أعوياة وتماور 
ماتهياة الصالحياة يف نقطاة خدار 
باقيال يسالح جاوب صانااء، أثااء 
محاولة إعخالها إىل الناصمة لبينها 
بالتزامان مع اقرتاب شاهر رمضال 
املباارك وإقبال املواطاال عى رشاء 

حاجياتهم األساسية.
واللجاال  األمان  أااراع  وأحاال 
لاذه  يف  املتورطال  الشانبية، 
النملياة بناد ضبطهم الشاحاة إىل 
األجهزة املختصاة، َوبارشوا بإحراق 
محتوياتهاا عاى الفاور، مؤكديان 
يقظتَهام النالية إلحبااط أية عملية 
تهادُف إىل اإلرضار بالااس وتساميم 
قوتهام اليوماي. كماا ألااب أاراع 
األمان واللجاال باكل املواطاال يف 
ُكّل محااظاات الجمهورياة التابُّاه 
والتمتع باليقظاة النالية يف التحري 
من صالحيات ُكلِّ املواع انستهالكية 

تجاباَ للوقوع يف املخاطر.
كماا ضبطات األجهازة األماياة 
بمحااظة صندة، أمس األحد، كمية 
من ماعة الحشايش املخدر، كال عى 

متن شااحاة متجهة صوب األرايض 
السنوعية.

وحاول املهرباول تهريب الكمية، 
بناد وضنهاا وساط أعاالف قصب 
الذرة، ملحاولة التمويه أما0 الجهات 
األماياة، أثااء النبور غاريَ أل يقظة 

رجال األمن كانت حارضًة، وأحبطت 
تلك املخططات.

وتساتمرُّ عمليااُت الضباط التي 
واللجاال  األمان  أااراع  يراكُمهاا 
املااطال  يف  اًة  َخاصَّ الشانبية، 

الحدوعية مع السنوعية.

قبائل بني مطر تعلن النفري 
العام والجهوزية الكاملة 

ملواجهة العدوان 
  -  صنعاء:

عقادت قبائال بااي مطر لقااًء قبلياً موساناً أعلاات ايه الافاري النا0 
والجهوزية التامة يف مواجهة الندوال والغزو األمريكي السنوعي عى أرض 

الوطن.
وأكدوا خالل اللقاء عى تفويضهم الكامل لقائد الثورة السايد/ عبدامللك 
بدر الدين الحوثي باتخاذ ُكّل الخيارات التي يرالا مااسابًة ملواجهة الندوال 

وعحر انحتالل من ُكّل شرب من أرض الوطن.
عاعال ُكّل األحرار والرشااء من أَبْاَاااء الوطن إىل راد الجبهات بالرجال 
وقواال اإلمداع الغذائية والساالح حتى تلوح يف األال بإذل الله تناىل بشاائُر 

الارص واننتصارات.

قبائل ضوران آنس يحمرّلون 
األمم املتحدة مسؤولية الحصار 

املفروض على الشعب اليمني
  -  ذمار:

خرج أَبْاَااُء مديرية ضورال آنس بمحااظة ذمار، أمس األحد، يف مسرية 
ثورية حاشادة تحت شانار “رااض املحاولة البائساة واليائساة ملرتزقة 

الرياض ننهيار انقتصاع الوطاي”.
وعرّب املشااركول يف املسرية الثورية الحاشدة، عن استاكارلم وراضهم 
نساتمرار الندوال والحصار الربي والجوي والبحري الجائر واملفروض عى 

الشنب اليماي.
ل املتظالرول األمَم املتحدة مسؤوليَة الحصار وعد0 السماح للباوك  وحمَّ
تأمال أرصدتهام يف الخارج، وارض الحصار عى إخاراج النمالت األجابية 

لتنزيز األرصدة يف الخارج.
إىل ذلاك أكد املتظالرول أنهم جالزول ألية خيارات قاعمة، وأل الشانب 
اليماي صامد ولن يركع أو يستسالم، وسايواصل منركاة التحرر بكل قوة 

وصرب واقتدار.
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  -  شبوة:
عاقاَب أبطااُل الجياش واللجال الشانبية 
مرتزقَة الندوال السنوعي األمريكي، بما ايهم 
مليشايات اإلصالح يف محااظة شابوة، عادما 
تصّدوا لزحاف قاموا بها يف مديرية عسايالل، 

وأسفَر عن وقوع محرقة يف صفوف املرتزقة.
وأوضح مصدر عساكري أل أَبَْطال الجيش 
واللجال الشانبية تصدوا لزحاف املرتزقة عى 
ماطقة السااق بمديرية عسيالل، وتمكاوا من 
تدماري آلياة بمن ايها مان مرتزقاة إىل جانب 
عرشات القتى باعرتاف املرتزقة أنفسهم الذين 
اندحاروا من عادة مواقع بناد وقوعهم تحَت 

جحيم الاريال.
وايما أشار املنلوماُت األولية عن مقتل ل2 
ن حصلت  من املرتزقاة وإصابة النارشات ممَّ
قوة انساتطالع عاى أسامائهم إن أل قياعاِت 

املرتزقة اعرتات بمقتل 0ل من مرتزقتها.
وكشافت وكالُة ارانس برس الفرنسية أل 
0ل من مرتزقة الندوال لقوا مصارَعهم باريال 
الجيش واللجال الشنبية أمس األحد يف مديرية 

عسيالل بشبوة.
ونقلات الوكالة عان قائد اللواء 19 مشااة 
واملناّل مان قبَل انحتاالل السانوعي النميد 
مسافر الحارثي اعرتااااً بتنارض مرتزقتهم 

ملحرقة عى يد الجيش واللجال الشنبية.
وكشاف اإلعال0 الحربي عن أساماء جانٍب 

من مرتزقة الندوال ولم:
1- صقر عيل الدياني النولقي

2-  مبارك سالم الربيزي

3- يسالم محماد أحماد أباو بكار لااعي 
النولقي

ل-  محمد حسل عبدالله الديويل النولقي
5- صالح الدحبول الربيزي النولقي
6-  مبارك الصوبي الربيزي النولقي

7-  محمد عيل الشاريف
8- أحمد النبد سالم علمر شوبال

9-  عبدالله عزيزال الخليفي
10- محمد عبدالله مقلم الخليفي
11- عبدالله أحمد عمري الحارثي

12- محمد عبدالقاعر حليال املصنبي
13- محمد عبدالله عمري الحارثي

ل1- جسار ايصل الحارثي
15- عيل شاجع الحارثي

16- مساعد عوض مسليال الحاارثي
17- محمد صالح يبيب الحارثي
18- عيل صالح الواغله الحارثي

19- صالح مساعد عبدالقاعر الحارثي
20- لاعي الجنوني الحارثي

21- رايد بن شليل الحارثي
22- اارس سنيد البخبيخ الحارثي
23- عوض بن عيل عريهم الحارثي

ل2- صاعق مليوي الحارثي

أساماء جرحى مرتزقة الندوال يف عسيالل 
بشبوة:

1- عيل عبدربه عامر السحاقي النولقي
2- قاسم ملروق املقرحي النولقي

3- مناذ مقلم الخليفي
ل- مفرج أحمد جريبه ا قائد كتيبة

5- علوي بن علوي حليس الضيفيل
6- عبداملانم بن مقلم الخليفي

7- عبدالله محمد الجوذر الايس 
8- مبارك صالح السحم الايس.

9- الشيخ صالح بن عيل الواغله
10- أحمد بن صالح بن عيل الواغله.

11- سالم بن نارص الواغله.
12- نارص محمد أحمد الديويل النولقي.
13- أحمد ايصل الشاه الديويل النولقي

الساليماني  ساوعه  ساالم  عبداللاه  ل1- 
النولقي

إىل ذلاك حّملات التهدئاة التابناة للجياش 
واللجال الشنبية يف شبوة، أمس األحد، مرتزقة 
الندوال السنوعي األمريكي، مسؤوليَة تفجري 
األوضاع يف املحااظة وتداعياتها بند الزحواات 

املتكررة عى أكثر من ماطقة.
ويف باالٍغ بنثته للجااة اإلرشااية النليا عى 
التهدئة، حّملات لجاة الجياش واللجال لجاة 
الطارف اآلخار أَيْضااً املسائولية؛ وذلاك لند0 
لهم مساؤوليتهم وتهربهم وتاصلهم عن  تحمُّ
ُكّل ما تم انتفاق علياة وراضهم كذلك النمل 

كلجاة واحدة لراع تقارير مشرتكة.
وععت لجاُة الجياش واللجال األمم املتحدة 
واللجااة اإلرشااية النليا أل تقاو0 بواجباتها 
برعع الطرف اآلخر وإخضاعه للجاوح للسال0.

كما ععات إىل النمل عى رااع الحصار عن 
مديرياة بيحال بناد أل قطاع املرتزقة الطرق 
الرئيسة املؤعية إليها، ولو ما ااقم من مناناة 
املواطاال خصوصااً يف ظال ارتفااع عرجات 

الحرارة.

اأبطاُل اجلي�ش واللجان ال�صعبية يت�صّدون لزحف جديد للمرتزقة

سقوط 40 قتياًل وعشرات الجرحى من مرتزقة العدوان 
وتطهري عدة مواقَع يف منطقة الساق بشبوة 

  -  خاص:
 عقد الوااُد الوطاي مَع املبنوث األممي 
إىل اليمان إساماعيل ولاد الشايخ جلساًة 
صباحياًة، ياو0 أماس األحد يف قارص بيال 

األمريي بدولة الكويت.
وناقشات الجلساة، التصورات للسلطة 
اننتقالية للفرتة املقبلة القائمة عى أساس 
الحكوماة  شاكل  مقدمتهاا  ويف  التوااال 
التي تتوىل تسايريَ شاؤول البلاد يف املرحلة 

اننتقالية.
وقاّد0 الوااُد الوطااي خالل الجلساة، 
البياناات  بخصاوص  الشاديد  اساتياءه 
واإلحاطاات التاي تصادر عن ولد الشايخ 
وتتضمان مواقَف لم يتام التواال عليها أو 

نقاشها.

وبخصاوص الخروقات وأعمال الندوال 
املتواصلاة.. أّكد الواد الوطاي أل اساتمرار 
الغارات والتحشايد واملحاونت البائساة يف 
بناض الجبهاات، كماا جارى يف محااظة 
شبوة اجر اليو0، يند انتهاكاً سااراً لتثبيت 
وقف إطاالق الااار، وتهدع مساار التهدئة 
وطاولة املشاورات يف الكويت، باإلضااة إىل 
استمرار الغارات يف كثري من املااطل، حيث 
تنارض منساكر النمالقة لقرابة سابنل 

غارة خالل الا ل2 الساعة املاضية.
وتطارق الوااد الوطاي خالل الجلساة 
الصباحية مع املبنوث األممي، إىل التداعيات 
وآثااره  والنادوال  للحصاار  اإلنساانية 
ًة املحااظات  الكارثية عى املواطال وَخاصَّ
السااحلية، كما لو الحاال يف الحديدة التي 
يتنرض أبااؤلا لنقاب جائر عرب ماع عول 
النادوال للسافن املحملة بماازوت محطة 

الكهرباء من الوصول إىل امليااء.
وكال قد صادر بيال عن ولد الشايخ يف 
وقت متأخر من مسااء السبت، يقول ايها 

إل املشااورات “تقارتب مان انتفااق عى 
مباعئ محدعٍة نتفاق شامل يرتكز عى حل 

سيايس«.
وأضاف بيال ولد الشايخ، أل أبرز ما تم 
مااقشته يو0 السبت كال “تفاصيل وآليات 
اننساحاب وتساليم الساالح، واساتئااف 
الحاوار السايايس، واساتناعة مؤسساات 

الدولة«. مع أنه لم يتم يشء من ذلك.
وكانات انتهت الجلساة الصباحية التي 
ُعقادت ياو0 أمس األحاد وجمنات رئييَس 
الواد الوطاي مع املبنوث الدويل ولد الشيخ 

يف قرص بيال بدولة الكويت.
يُذكر أل ولد الشايخ ياحاُز إىل رؤية عول 
الندوال، األمر الذي ينرقل مساار التقد0 يف 

املفاوضات.
ويف جلسة يو0 السبت املايض سلَّم الواد 
الوطااي كشاواات بأساماء األرسى مان 
الجيش واللجال الشنبية لدى الطرف اآلخر 
ملاادوب األمام املتحدة، وذلك خالل جلساة 
مشارتكة للجااة األرسى واملنتقلل ُعقدت 
السابت يف قارص بياال الكويتاي بحضور 

مادوب ممثل األمم املتحدة.
ويأتي تساليم الواد لكشواات األرسى 
بااًء عاى اتفاق ساابل وعى أل يقاد0َ ُكّل 
طارف كشاوااته للطرف اآلخر عارب األمم 
املتحدة بياماا لم يقد0َ الياو0 واد الرياض 
كشوااته ملادوب األمم املتحدة َوطلب مهلة 

إىل يو0 غد األحد.
ويااص اتفااق تبااعل األرسى عاى أل 
يقد0 ُكّل طرف توضيحاته بشأل ما ورع يف 

كشواات الطرف اآلخر عرب األمم املتحدة.
 كما قد0 الوااد الوطاي مالحظاته عى 
اتفااق املبااعئ، بياماا طلب وااد الرياض 

مهلة إىل يو0 غد أيضاً.
يُذكار أل اتفاق املبااعئ يتنلل بمنالجة 
واملفقوعيان  واملنتقلال  األرسى  قضياة 

واملحتجزين قرسياً ومن لم تحت اإلقامة.

إحراق مدرعة للمرتزقة ومقتل الوفد الوطني يناقش مع املبعوث األممي التصورات للسلطة االنتقالية
وإصابة َمن فيها بينهم قيادي 

بمديرية الغيل بمحافظة الجوف
  -  خاص:

يَهم لقوات الغزو واملرتزقة يف  واَصَل أَبَْطاُل الجيش واللجال الشانبية تصدَّ
مديرية الغيل بمحااظة الجوف خالَل اليومل املاضيل.

وقالت مصااعٌر ميدانيٌة إل أَبَْطااَل الجيش واللجال الشانبية تمّكاوا من 
إحراق مدرعة ملرتزقة الندوال السانوعي األمريكي وقتال وإصابة َمن كانوا 

عى متاها، بياهم قياعي بمديرية الغيل بمحااظة الجوف.
وأوضح مصدٌر عساكريٌّ لوكالاة األنباء اليماية )سابأ( أل مدرعًة تابنًة 
للمرتزقاة حاولات التقد0ُّ باتجااِه مواقع الجياش واللجال وتم اساتهداُاها 
ٍه، ماا أعى إىل احرتاقها ومرصع َمن كانوا عى متاها. وأشاار  بصااروخ موجَّ

املصدُر إىل مرصِع أحد قياعات املرتزقة املدعو عيل عبدالله عتيل األاقمي.
الجدياُر بالذكار أل مرتزقاة النادوال صّنادوا مؤخاراً مان لجماتهام 
ومحاونتهام بالتقاّد0 عاى مواقاع الجياش واللجاال الشانبية يف مختلف 

املحااظات اليماية، وكلها محاونت باءت بالفشل.

مصرع قيادي بارز من املرتزقة 
وكسر زحوفات لهم يف جبهة 

الوازعية وثعبات يف تعز
  -  خاص:

أّكادت مصااعُر ميدانية عن تمكُّن الجياش واللجال الشانبية، يو0 أمٍس 
األحد 29 مايو، من التصّدي ملحاولة زحٍف قا0 بها مرتزقة الندوال األمريكي 

السنوعي باتجاه ماطقة ثنبات.
وأضاات املصااعر أل النرشات من املرتزقة ساقطوا ما بل قتيٍل وجريح 
أثااء املواجهات، والتي انتهت برتاجنهم وانساحابهم إىل املااطل التي تقدموا 
ماهاا. ويف ذات الساياق أاشال أَبَْطاال الجيش واللجاال الشانبية، محاولة 
تقاد0ٍ ملرتزقة الندوال باتجاه جبل عباساو وجبل ظهاوره بمديرية الوازعية 

بمحااظة تنز.
وأكادت املصااعر امليدانياة أل عادعاً مان املرتزقاة لقاوا مرصعهم خالل 
محااونت التقد0 الفاشالة، ايما نذ بقيتهم بالفارار مخلفل وراءلم بنض 

اآلليات واألسلحة املتوسطة والخفيفة التي غامها الجيش واللجال.
وأضااات املصاعر أل اشاتباكات وقنت بال الجيش واللجاال من جهة، 
0ٍ للمرتزقة باتجااه ماطقة  ومرتزقاة النادوال مان أخارى، يف محاولٍة تقادُّ
الرصوح وموقع جبل املدر بالوازعية، أسافرت عن مارصِع القياعي امليداني 

البارز “رباش عبدالكريم األغربي”، وإصابة آخرين.

رئيس اللجنة الثورية يشيد بدور 
مكافحة اإلرهاب يف الدفاع عن الوطن 

أمام العدوان األمريكي السعودي

  -  خاص:
أشااع رئيُس اللجاة الثورياة النليا محمد عيل 
الحوثي، يف كلمٍة ألقالا، يو0 أمٍس األحد 29 مايو، 
بمااسابة تخرُّج عانٍة جديادٍة من قوات مكااحة 
اإلرلاب، بالدور املتميز والبطويل الذي تسجله لذه 
القاوات يف مواجهة اإلرلاب وعحاره، والدااع عن 

اليمن أما0 الندوال األمريكي السنوعي الغاشم.
وأكد رئيس الثورية النليا أل الندوال األمريكي 
السنوعي، استخد0 ُكّل أنواع األسلحة لتدمري لذه 
الوحدة الاوعية، وغريلا من املنسكرات والوحدات 
األماياة؛ مان أجال اتاح الطريال أماا0 القاعدة 

وعاعش لتنيَث يف اليمن اساعاً.
وحثَّ ماتسابي قاوات مكااحاة اإلرلاب عى 
املزياد مان التحصيال النلماي والنمايل، وصقل 

املهاارات والقادرات وتطويار أسااليب مواجهاة 
اإلرلاب، بما يواكب الوساائل واألساليب الحديثة 
الجيال  أمرياكا وإرسائيال يف  التاي تساتخدُمها 
الراباع من حروبهاا؛ لتدماري الدول التي تسانى 
للحرية وانساتقالل وانننتاق مان تبنيتها، وذلك 
باارش اإلرلاب والتطارف والدمار ايهاا، وتطوير 
أسااليب الجماعاات اإلرلابياة وععمهاا يف لاذه 
الدول؛ لتصبح ُعرضًة لتدخلها السااار يف شئونها 
النابر للحدوع والسايطرة عليهاا، وتدمري الوحدة 

انجتماعية والثقااية وماظومة القيم ايها.
وأضااف الحوثاي يف ختاا0 كلمتاه ”أل وعاَي 
وإخاالص ووطاية الكثاري من القيااعات واألاراع 
والصاف والضباط خيبت ألاداف الندوال وأعواته 
وحققات انتصاارات حقيقية ضاد ُكّل قوى الرش 

والناف واإلرلاب“.

رئيس الهيئة اإلعالمية ألنصار اهلل: السعودية ترتكب الجرائم 
بالنيابة عن أمريكا وستدفع الثمن

  -  خاص:
أكَّاَد رئيُس الهيئاة اإلعالمية ألنصار الله، األساتاذُ أحمد 
حامد، يف حواٍر له مع وكالة »سبوتايك« الروسية، يو0 أمٍس 
األحاد 29 مايو، أل أمريكا تَُنادُّ السانوعية للرضبة األخرية 

بند أل وّرطتها مع شنوب املاطقة.
ُمشارياً إىل ألَّ السانوعيَة ن توجاد لديهاا نياة إليقااف 
النادوال؛ بدليِل الغارات املكثفاة التي تاّفذُلا ُكلَّ يو0 يف عدع 

من املااطل اليماية.
وعن إمكانية وقِف الحرب كلياً قبَل حلول شاهر رمضال 
املبارك يف ظلِّ ما تشهُده الُهدنة من خروقاٍت يوميٍة وبوتريٍة 
متزايدة، أوضح األساتاذ حامد أل اليمايل لم يسنوا للحرب 
ولم يكوناوا ععاَة حرب، وأل عوَل النادوال لي الباعئة لهذه 

لحرب، ولم َمن أاشالوا التوصل إىل أيَِّة حلول سياسية، آمالً 
أل يتوصال املتحاورول يف الكويت إىل حلاوٍل تُفيض إىل وقف 

الندوال كلياً عى اليمن يف أقرب وقت.
وعن الدور الربيطاني يف اليمن أكد رئيس الهيئة اإلعالمية 
أل بريطانياا لهاا عوٌر مناروٌف يف اليمان مااذ زمان ولهاا 
اة ايما يتنلاُل بدخول عدل ومالبسااتها؛  عور كباري، َخاصَّ

باعتبارلم احتلوا جاوَب اليمن قرناً من الزمال.
ويف ختاا0 الحوار أشاار األساتاذ حاماد إىل الورطة التي 
وقنت ايها السانوعية بتدخلها يف شائول عول املاطقة عى 
رأساها اليمن وساوريا والناراق، مؤكداً عاى حتمية الثمن 
الاذي ساتدانه اململكة جاراء لاذه الجرائم التاي تقرتُاها 
بحّل شانوب لذه الادول بالايابِة عن أساياعلم األمريكال 

والصهاياة.
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عدن واملسؤولية األخالقية 
والقانونية لدول االحتالل

أ٠د عبدالعزيز صالح بن حبتور*
مدين�ة عدن تعاني اآلن من إجراءات تعس�فية ص�ادرة من )حكامها( الج�دد القادمني عىل ظهور 
دبابات وناقالت الُجند الس�عودي اإلماراتي وبغطاء أَمريكي، هؤالء ش�كلوا وسيش�كلون صدمًة قادمًة 
لعدن ولليمن عموماً؛ ألن تجربتهم يف إدارة املؤسسات متواضعة ويف مضمار السياسة محدودة ويحملون 
أخالقيات املليشيا غري املنضبطة، وإدارة مدينة ومجتمع إنَْس�اني مدني ملدينة كعدن وضواحيها تحتاج 
ل�كل هذه املهارات اإلدارية والَحنكة السياس�ية، ولذلك اصطدموا بخش�ونة بالواق�ع املوضوعي، وظلوا 

يراوحون يف أمكنتهم ال يقدمون أَية حلول للمدينة سوى الشعارات التي ال تسمن وال تُغني عن جوع.
وألن حج�م التحدي بعد دخول املحتلني الجدد لعدن واملحافظ�ات الجنوبية كبري جداً، كان األحرى 
باملستش�ارين الُعقالء أن يقدموا لهم النصح الصادق يف ترتيب األولويات يف املهام ملدينة كبرية حساسة 
انه�ارت فيها ُكّل مؤسس�ات الدولة ولم تبَق س�وى الهياكل الخاوية وكان ذلك بس�بب الحرب والنهب 
واالستباحة، وطاملا والحال كذلك عىل ُمتَِّخذ القرار أن يوفر الحد املقبول من الخدمات اإلنَْس�انية لسكان 

عدن.
أم�ا القف�ز يف الهواء للبحث عن حلول وهمية إللهاء الرأي العام املحيل والدويل فهي مجرد أكذوبة لم 
تمر حتى للحظات عىل املواطن الصابر يف عدن، وعىل س�بيل املثال لهذه اإلجراءات املمجوجة ومن هذه 
اإلج�راءات املتخ�ذة، ترحيل املواطنني اليمنيني من عدن إىل خارجها والت�ي اعتربت بمثابة )قرار العار( 
ملن أصدره ونّفذه بتلك الطرق امُلهينة إلنَْس��انية اليمني وس�تتحول لوصمة عار أس�ود لكل منتس�بي 
الحراك بش�قيه السلمي واملس�لح باإلضافة لبقية القوى املتعاونة مع سلطة االحتالل؛ ألن عمالً كهذا لم 
يقدم عليه س�وى املس�تعمرين الربيطانيني يف منتصف الس�تينيات من القرن املايض حينما تم تهجري 
املواطنني اليمنيني الشماليني من عدن إىل خارجها بحجة أنهم مخالفون لرشوط اإلقامة بمستعمرة عدن 
من ناحية، وألنهم من ناحية أُْخ��َرى ش�اركوا يف مظاهرات جماهريية داعمة ومشجعة لجبهة التحرير 

والجبهة القومية لتحرير جنوب اليمن املحتل. 
وللتذك�ري بموضوع االٍرهاب واالرهابيني التي ترضب أهلنا وأبناءنا يف ُكلٍّ من معس�كر رأس عباس 
بع�دن وامل�كال ووادي حرضموت، وأخ�رياً يف يوم االثن�ني بتأريخ 23 ماي�و 2016م، بحدوث الصدمة 
املروعة لقتل أبنائنا املجندين من أبناء عدن يف خور مكرس ومعسكر بدر يف حادث إجرامي ُمخيف تبنته 

عصابات داعش اإلرهابية.
 وبدالً عن البحث الجاد عن وكر هؤالء الجناة اإلرهابيني يتم الهروب إىل األمام من قبل سلطات عدن 
ٌ أو متواطئ مع املجرمني، ال بل األس�وأ من  ويت�م اتهام قائد املعس�كر العميد/ الصبيحي بأنه ُمق��رِّ
ذلك ذهبتم بهس�ترييا إىل املطاعم وأسواق السمك والخضار والفواكه باألحياء والحوايف وبعض املحالت 
التجاري�ة للبحث عن ضحية ُمفرتضة، وقلت�م بانهم خاليا نائمة )كجدار قص�ري( للقفز عليه، وإلخفاء 
العجز التام لس�لطات االحتالل واملتعاونني معه، وقمتم برتحيل املواطنني اليمنيني البسطاء يف شاحنات 
كب�رية وقذفتم بهم إىل خارج عدن، ولعمري أن ما تقوم�ون به يعد عيباً فاضحاً ويُندى له جبني أحرار 
اليم�ن كلها ويتحمل مس�ؤوليته األخالقية الحكومة )الرشعية( القابع�ة يف أجنحة فنادق الرياض وكل 
القيادات التي تماطل يف إيجاد حل للقضايا الوطنية الكبرية لليمن، وهم املنترشون يف فنادق إسطنبول، 

الرياض، القاهرة، ابوظبي، الكويت وعّمان.
 وللمزي�د من إنعاش الذاكرة بالتذكري بأن ه�ؤالِء اإلرهابيني املجرمني الذين نفذوا وينفذون عمليات 
االغتياالت والتفجريات كانوا جزء أساس�ياً من ”املقاوم�ة” التي قاتلتم معاً ضد الجيش اليمني واللجان 

الشعبية وتحت راية )شكراً سلمان، وعيال زايد وآل ثاني(. 

* محافظ عدن سابقًا

تجار الحروب يدفعون نحو التصعيد ووفد الرياض بال صالحيات 
  - إبراهيم السراجي

ن يشَء واضحااً لادى واد الريااض يف الكويت، 
حتى عاى مساتوى األرسى ن يملك أعضااُء الواد 
أيَّ اتصاال ماع املرتزقاة يف امليادال للحصاول عى 
كشاواات كما لو متفل؛ من أجال تافيذ الخطوة 
األوىل املتمثلاة بإْطااَلق ألاف أساري مان الطراال 
قبيال شاهر رمضال املباارك. الايء الواضح لدى 
مرتزقاة الريااض لو رغبتهام باساتمرار الحرب 
التي يتنقدول أنهاا أَصبحت مصدراً لجاي األموال، 
إضااة إَلاى أل الحرب ن تكلفهم شايئاً ووجوعلم 
يف الريااض يبقيهام بَنياداً عان منانااة الشانب 

الايَاَمااي. 
عجاُز مرتزقة الريااض عن انتصاال باملرتزقة 
يف امليادال إَلاى جاناب أنه يثبت ارتباط املليشايات 
ارتباطهام  يجنال  ارتازاق  مهماة  يف  بالُنااْدَوال 
بالُنااْدَوال أَْكارَب من ارتباطهام باملرتزقة يف اااعق 
الريااض أَْو املتواجدين بالكويت، اهاو يثبت أيضاً 
الحقيقاة املاثلة للجميع ماذ انطالق املفاوضات أل 
وكالَء الرياض يف الكويت ليساوا سوى عيكور ااقد 
للقرار والصالحيات وإمكانية إحداث تقد0 حقيقي 

نحو السال0. 
أما0 النرقلة املستمرة للمفاوضات من قبل واد 
الرياض ساواًء بتنليل مشااركتهم أَْو بتغيبهم عن 
الجلساات املبارشة، تشاهد الجبهات تصنيداً كبرياً 
مان قبل املرتزقة لام يند خااياً حتى يف وساائلهم 
اإلْعاااَلمية التي باتات تتجالل اتفاق وقف إْطاَلق 
الااار وتارش أخبار الزحواات التي يافذلا املرتزقة 
أَْو التنزيازات التي يقوماول بها يف مأرب والجوف، 
ورغم أل ذلك يدياهم رصاحاًة بمخالفة انتفاق إّن 
أل رغبتهام باساتمرار الحرب تبدو أَْكارَب من الحل 
السايايس؛ لذلك لم يجد رئيُس حزب اإلصالح محمد 
اليدومي َحاَرجاً من املجالرة النلاية بالدعوة إَلاى 

الحرب والتقليل من ألمية الحل السيايس.
يف الكويت تتواجد لجاة انتصال والتهدئة ورغم 
أنهاا جازء مان املفاوضاات إّن أنها بسابب تاصل 
أعضاء واد الرياض لم تقد0 تقريراً مشرتكاً واحداً 
عان الحالاة امليدانية رغام أل ذلك أسااس وصميم 
عملهاا. وطرح وااد القوى الوطاية لاذه القضية 
أَْكثَاار من مارة عى املبنوث األَُممي إساماعيل ولد 

الشايخ الذي لم يحرك سااكااً وما يزاُل يداع نحو 
اصل املساار السيايس عن املسار النسكري مع أل 
املسااَر األوَل ن يمكاه أل يحّقل تقدماً إذا لم يتقد0 
املساار الثاني كول اتفااق وقف إْطااَلق الاار كال 
الخطوة األساساية للمفاوضات السياساية ولذلك 
كال موعد تافيذه ساابقاً للمفاوضات السياساية 

بنرشة أيا0. 
وايما يجالر قاعة اإلصالح وإْعاااَل0 الُناْدَوال 
بإقدا0 املرتزقة عى شان لجماات يف عدة جبهات 
بماأرب والجاوف ونهام والبيضااء، يأتاي طريال 
الُناْدَوال السانوعي األَمريكي ليثبت عد0 جديتهم 

يف التوصل لحل سايايس، حيث وبَنياداً عن مااطل 
التماس النساكرية يشان طريال الُنااْدَوال خالل 
سااعات مان ياو0 الجمنة نحاو 50 غاارة جوية 
عاى لاواء النمالقاة بمحااظاة عمارال، حيث ن 
أطراف متصارعة. غارات الُنااْدَوال لم تثبت اقط 
عاد0 الجدياة يف الحال السايايس وانلتازا0 بوقف 
إْطاَلق الااار، بل يتنداه إَلاى كشاف زيف اععاءات 
مرتزقة الريااض يف مفاوضات الكويت عادما عّلل 
مشااركته يف املفاوضات احتجاجااً عى ما وصفه 
باقتحاا0 لاواء النمالقة الذي قال إناه اتخذ موقفاً 
محايداً يف الحرب واليو0 ينجز واد الرياض كناعته 

يف املفاوضاات عن تفساري اساتهداف مقار اللواء 
بخمسل غارة! 

وااد القاوى الوطاياة يتنامل ماع مفاوضات 
الكويات عى أنهاا مهمة وطاية، وعاربَّ رئيس واد 
أنصار الله محمد عبدالسال0 مراراً وتكراراً ويف حوار 
صحفي لجريدة األخبار اللباانية أجاب عى ساؤاٍل 
حاول اشال املفاوضات يف إحاداث تقاد0 بالقول: 
»نحن ننّد أنفساا اآلل يف مهمة وطاية ويف جزء من 
املنركة الشاملة ملواجهة التحدي األَْكرَب ضد الشنب 
الايَاَماااي. ولهذا، طاملا لااك من يساتمع لوجهة 
نظرنا ويتلّمس حقيقاَة ما يجري، اإل من واجباا 

التوضيح وتفايد األكاذيب والشائنات«.
 وأضااف أنه »طاملا أل األَُمم املتحدة تطلب بقاء 
الجمياع للاقاش ولالساتماع إَلاى وجهاات الاظر 
وتقاارب األااكار، مثلما لاو حاصٌل حاليااً، اهذا 
من ُصلب مهمتاا، ون مشاكلة لدياا يف الوقت طاملا 
لااك تقاد0 يف األاكار واملقرتحات، والاقاش يدخل 

يف صلب القضايا الرئيسية«.
ياطلال  املفاوضاات  يف  انساتمرار  كال  وإذا 
بالاسابة للوااد الوطاي من الشانور باملساؤولية 
تجاه الشانب الايَاَمااي إّن أل التصنيد النسكري 
للُنااْدَوال ومرتزقتاه لام يقابل بالصمات من قبل 
الواد الذي اعرتض بشادة عى ذلاك؛ كول التصنيد 

النسكري يجنل املفاوضات بال قيمة.
ويف لذا الساياق َقاّد0 الواُد الوطااي احتجاَجه 
إَلاى املبنوث األَُممي إَلاى الايَاَمان إساماعيل ولد 
الشايخ إزاء ماا تنرََّض له لاواُء النمالقاة بنمرال 
أماس األول مان قصاف مكثاف مان قبال طريال 

الُناْدَوال والذي وصل إَلاى ما يقارب 50 غارة. 
واعترب الواد الوطاي خالل الجلسة التي ُعقدت 
السابت، بقارص بياال يف الكويت وضمت رؤسااء 
الوااوع واملبناوث األَُمماي، قصاَف لاواء النمالقة 
واساتهدااه بهذا الشكل وكذا أعمال التحشيد تمثل 

تهديداً نستمرار التهدئة ومسار املشاورات. 
وأكاد الوااد أل اساتمراَر الغارات وعاد0 التزا0 
طريال تحالف الُناْدَوال السنوعي األَمريكي بتثبيت 
وقف إْطاَلق الاار يبل عد0 وجوع مساعي جاعة ون 

رغبة صاعقة يف التوصل إَلاى حلول سياسية. 
ويكشاف امليادال أل اساتمرار الوااد الوطااي 
يف املفاوضاات واساتمرار الُنااْدَوال ومرتزقتهام 
يف التصنياد النساكري ن يناياال باأي شاكل من 
األشاكال أل لاااك عجزاً أَْو ترععاً مان قبل الجيش 
واللجال الشانبية عن مواَجهة الُناْدَوال والتصدي 
ملرتزقته، حيث تشاري األنباء أل مرتزقاة الُناْدَوال 
تلقاوا رضبااٍت موجهاًة يف نهام والجاوف ومأرب 
وتناز، عادماا تصادى أبطاال الجياش واللجاال 
لهجماتهام، موقنال يف صفواهم عارشات القتى 
والجرحاى يف مختلاف الجبهاات، بياهام قيااعات 
يف ماأرب وتناز، وتمثل ماأرب أَبارز الجبهات التي 
تنرض ايها املرتزقة ملحرقٍة محققة سقط خاللها 

أَْكثَار من 100 مرتزق خالل األيا0 املاضية.

النظام ال�صعودي هو امل�صوؤول الأكرب عن معاناة اليمنيني

مجلة كاونرت بانش: اإلعالُم يتجاهل جرائَم الواليات املتحدة يف اليمن

شااَّت مجلُة )كاونرت باناش( األمريكياة ُلُجوماً 
كبرياً عى الونياات املتحدة واإلعال0 األمريكي، وكذلك 
عى التحالف السنوعي عى ما وصفته بالجرائم التي 
ترعالاا الونياات املتحادة يف اليمن، يف إشاارة للدعم 

األمريكي للتحالف بقياعة السنوعية. 
وانتقدت املجلة بشاّدة اإلعاال0 الوطاي األمريكي 
د تجاُلاَل الجرائام التي تحدث  التاي قالت إناه يتنمَّ
باليمن وتجالل ماليل الاازحل جراء الحرب مقارنة 
بانلتما0 الذي تبديه يف ساوريا تماشياً مع السياسة 

األمريكي. 
جاء ذلك يف تقرير للمجلة بناوال “الراعيو الوطاي 
وتجالال الجرائم األمريكياة يف اليمن” والاذي انتقَد 

بشدة تجالل مناناة اليمايل. 
ويقول التقرير إل قضية الالجئل السوريل تأُخذُ 
حيازاً كبرياً يف اإلعاال0 األمريكي وعى رأساها الراعيو 
الوطااي، غري أناه بالكاع يكاول لااك ذكاٌر لالجئل 

والاازحل يف اليمن. 
ويواصال التقرير الهجو0َ عاى التجالل األمريكي 
لليمن، مشرياً إىل أنه خالل النا0 املايض أصبح الازوح 
يف اليمان أكارب من أي بلاد آخر عى وجاه األرض وأل 

الارصاع رشع نحو 2.2 مليول يمااي، ولو رقم يمثل 
%25 من إجماايل 8.6 مليول ناازح يف النالم بأرسه، 
باإلضااة إىل أل لااك ل1 مليوَل يماي عى وشك املوت 

جوعاً نتيجة للرصاع القائم لااك. 
ويضياف التقرير أنه ن يتم الكشاف عن أّي يشء 
بخصوص اليمان أو عن الالعبل الرئيسال يف رصاع 
اليمن، ايما يواصل اإلعال0 األمريكي الحديث بشاكل 
مساتمر عن قصاف الاظا0 الساوري لشانبه، ولو 
صحيح إىل حد ما لكن الجماعات اإلرلابية يف ساوريا 
مساؤولة عن اساتهدف الساوريل وكذلاك الونيات 
املتحدة التي قصفت وقتلت املئات من الساوريل لكن 
ما يتم الكشاف عاه يف اإلعال0 األمريكي، لو ما يتنلل 

بالاظا0 السوري اقط. 
وتشاريُ منظُم التقاريار األمريكياة إىل أل الاظا0َ 
الساوري يفتقد للرشعية إن أل الغريَب ذلك ن يحدث 
مع الاظا0 السنوعي نظا0 ملكي قمني وغري ماتخب 
باإلضاااة إىل وجوع شاكوك بتورطاه يف لجمات 11 

سبتمرب. 
ويناوع التقريار إىل موضاوع اليمن، حياث يقوُل 
إل الاظا0 السانوعي لو املساؤول األكرب عن املناناة 

الهائلاة وأزماة الالجئل يف اليمن لكن لاذه الحقيقة 
غائبة عن الراعيو األمريكي الوطاي واإلعال0 األمريكي 
الاذي يواصال تجالال اليمان يف الوقات الذي تشاري 
الحقائال إىل أل تصاعاد النااف يف اليمن لو بسابب 
التدخل السانوعي باليمان وأل الحصاار انقتصاعي 
واإلنسااني عى اليمن بقياعة السانوعية لو السابب 
الرئيايس يف تدلور األوضاع انقتصاعية يف اليمن، لكن 

كل لذا ن يستحل الذكر يف اإلعال0 األمريكي. 
ويقول التقرير إل تجالل اإلعال0 األمريكي املتنمد 
لليمن يمكن تفساريه من حقيقة أل الونيات املتحدة 
تلنب عوراً رئيسياً يف تسليح وتقديم الدعم اللوجستي 
والدبلوماايس للمملكاة السانوعية لذباح وترشياد 

وتجويع املدنيل يف اليمن. 
مقارناًة  لليمان  األمريكاي  اإلعالماي  التجاُلاُل 
بالتغطية اليومية واملساتمرة لساوريا ااإل املواطن 
األمريكاي املتابع لإلعال0 ساياىس ما يجاري باليمن 

نظراً لتواُجِدلا بادرٍة يف اإلعال0.

• نقاًل عن موقع المراسل نت
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حقيقة والية هادي غري الدستورية 
»الالحقة للفرتة االنتقالية«:-

كما لو منروٌف أل لاعي يقو0ُ بمبارَشة 
مهاماه كرئياس للجمهورياة بناد انتهاء 
ونيته الدستورية يف الفرتة اننتقالية، ولو 
لذلك وباختصار شديٍد يمارس مهامه عول 
رشعياة، وما علمااه أل القوى السياساية 
بمؤتمار الحاوار الوطاي لي التاي كّلفت 
لاعي بممارساة مهامه ملدة عا0، ولو ما 
يؤكاد أل الفارتة اننتقالياة كانات محدعًة 
بنامال وأنها قاد انتهات، ون ونية ملؤتمر 
الحوار يف التمديد ون يحتاج األمر إىل املزيد.

طبيناة  عان  التسااؤُل  يثاوُر  ولكان 
عول  الجمهورياة  رئياس  بمهاا0  قياماه 
تولياة رشعياة عساتورية، يف الزمان الذي 
تنقاب انتهاء الفارتة اننتقالية، إىل أل قد0َّ 

استقالته وما لي طبينتُها؟.
وما أراه كي ن أتاُرَك القارئ حائراً، أرى 
أل قياَمه بمها0 ماصب رئيس الجمهورية 
بند انتهاء ونيته الدستورية عى أنه رئيٌس 
انايل وما يرتتاب عى الوصف مان أحكا0 
عساتورية؛ ألل الونياة الفنلية تختلف عن 
الونية الرشعية، ولو ليس بصاحب سلطة 
ولياس لاه أل يُحِدَث أيَّ تغياري يف أي مرَكز 
أو ماصاب قانوناي من مااصاب وقياعات 
الدولاة، ولاو ليس بذي حصانة رئاساية، 
ولاذا أقل ما يمكن أل تشاري إليه نشاأته، 
وإل كال قد عمل أعمال ن يرىض بها إنسال 
ااجر اضالً عان أل يكول بأراً، والغريُب يف 
أمره أنه ساار يف أعماٍل مستقوياً بالخارج 

واملباعرة التي لم يحرتمها.
ون تأثاريَ نتفااق السالم والرشاكة عى 
لذا التكييِف لطبينة ونية لاعي بند انتهاء 
ونيته الدستورية، اال يماحه ونية جديدة 

عستورية؛ ألنه مجرع اتفاق سيايس.
وبذلاك يظهر حجُم عد0 الفهم لدى عول 
مجلس التنااول الخليجي، حياث كانوا يف 
املباعرة يقومول بما يقتضيه واجُب األخّوة 
باملسااعي الحميادة، وماا قاماوا باه من 
عدوال جائار عى الشانب اليماي ن ياظر 
إىل لااعي والقول برشعيتاه واقاً للمباعرة 
الخليجياة وذلاك غري صحيح عاى نحو ما 
عرضاااه، ااملبااعرة بريئاة ُكّل الرباءة من 
ذلك وليس ايها ما يقرر اساتمراَر رشعية 

لاعي.

وليس يف لروب الكثري من كبار رجانت 
ذوي  أكاناوا  ساواٌء  السانوعية  إىل  البلاد 
مااصب رسمية أو ذوي وجهات اجتماعية 

ما يدعم أو يُؤكد ذلك الزعم.
كماا أل الرشعياة ن تُمااح ون تتأكاد 
بموجاب املواقف السياساية لبنض الدول 
التي ساالمت يف إثام الندوال عاى اليمن. 
ون يف قارارات مجلس األمن وخاصة القرار 
الجائر الظالم األخري الذي سنت السنوعية 
إىل استصداره حيث حكم ولو ليس مخّونً 
برشعياة لااعي عى خاالف األصال وكال 
علياه أل يتوقف عن ذلك حتى صدور حكم 
قضائي مان املحكمة الدساتورية النليا يف 
اليمان؛ كول األصل يف املساألة انها عاخلية 
يماية، وليس لدى املجلس من حلٍّ وتجالل 
قبال  أل  بناد  اساتقالته  قاد0  أل لااعي 
اساتقالة بحااح ولذا يبل وقاوع مجلس 

األمن يف أخطاء ااحشة.
واألمار أصبح بيد اللجاة الثورية وعليها 
أل تقو0َ بمها0 رئياس الجمهورية وتكّلف 
من تاراه للقياا0 بتشاكيل حكوماة إنقاذ 
وطاي، وإعاعة تشاكيل ليئاة اننتخابات 
وإعداع مرشوع عساتوري جديد يستوعب 
وإجاراء  الوطااي  الحاوار  مخرجاات 
انساتفتاء الشانبي علياه يف أرسع وقت، 
وإجاراء اننتخاباات الايابياة والرئاساية 
واقااً ملا يقارره الدساتور بند انساتفتاء 
الشانبي عليه لقطع الطريل عى من أجر0 

يف حل لذه األمة.

ثانياً/ والية هادي بعد العدوان:-
بناد أل قباَل قاد0َّ املدعو بحااح رئيس 
الوزراء اساتقالته إىل مجلاس الاواب عّطل 
ونيته التي تمت وترتبات، وواقاً لألوضاع 
الدساتورية يتااازل الرئياس عايل عبدالله 
صالح واقااً للمبااعرة الخليجية عى نحو 

ما عرضااه.
بند اراره إىل السانوعية قامت بالندوال 
اإلجرامي عى اليمن يف تأريخ 26/ مارس/ 
02015، وبناد ماا يصل إىل عرشيان يوماً 
قامت السانوعية باساتصدار قرار مجلس 
األمان رقام )2216( وذلاك ياو0 الثالثااء 

بتأريخ ل1أبريل 02015.
ومن املناروف أل القرار صادر لرشعاة 
ماا قامت باه جاارة الساوء مان الندوال 

اإلجراماي.
وقاد صدر القارار بانساتااع إىل قرارات 
مجلس األمن السابقة والتي صدرت بشأل 

اليمن، ولي القرارات التالية:
1- القرار رقم )ل201( لساة 02011
2- القرار رقم )2051( لساة 02012
3- القرار رقم )2017( لساة 02013
ل- القرار رقم )0ل21( لساة ل0201
5- القرار رقم )2201( لساة 02015
6- القرار رقم )ل220( لساة 02015

تأشاري  ايهاا  لياس  القارارات  ولاذه 
بالتمديد لهاعي أو تحّول له طلب الندوال.

وكذا انساتااع إىل مزعاو0 الطلب املقد0َّ 
مان املدعو لاعي إىل مجلس التناول، حيث 
عملت السنوعية عى إجبار املدعو لاعي إىل 
تقديم لاذا الطلب لتقديِم الدعم عى الفور 
باكلِّ الوساائل والتدابري الالزماة بما ايها 
التدخل النساكري ملا أسموه حماية اليمن 

وشنبه.
كما أشار قرار مجلس األمن يف عيباجته 
إىل مسامى مؤتمار قماة الادول النربياة 
الاذي ُعقد يف رش0 الشايخ، ولو غريُ جدير 

للتنرض له بأي يشء من املااقشة.
وقاد ورع يف عيباجة قارار مجلس األمن، 
ععام عور مجلاس التنااول الخليجاي يف 
ماؤازرة اليمان لنملياة اننتقال السالمي 

للسلطة وذلك يف عبارته:
»وإذ نكارر تأكيد ععمه ملا يبذله مجلس 
التنااول الخليجي من جهوع ملؤازرة عملية 
اننتقاال السايايس يف اليمان وأذ ثااى عى 

مشاركته يف لذا الصدع«.
ثم أكاد مجلس األمان تأيياَده لرشعية 

لااعي رئياس اليمان يف عبارتاه:
»وإذ ينياد تأكيد تأيياده لرشعية رئيس 

اليمن عبدربه ماصور لاعي«.
لهااعي  الوحياُد  الوصاُف  لاو  ولاذا 
ورشعيته يف قرار مجلس األمن يف عيباجته، 
عاى أل ذلك مان حيثيات قاراره، حيث لم 
يذكر لاعي يف أي باد بذلك الوصف من باوع 

القرار التي بلغت 25 باداً.
ويالحاظ أل القرار لم يتضمن اإلشاارة 
إىل أنه صدر تحت باوع الفصل الساابع من 
ميثااق األمم املتحدة، كما أنه لم يتضمن يف 
باد من بااوعه القيا0 باألعمال النساكرية 

واستخدا0 القوة. »تحديد نوعها«.
كما أنه لم يتضمن الساماح للسانوعية 
بفارض الحصاار عاى اليمان، وإل قياا0 
التدخال  باساتخدا0  السانوعي  النادوال 
النسكري لم يرع الاص عليه يف قرار مجلس 
األمن، حيث يقتارص ذلك واقاً مليثاق األمم 
املتحادة تحدياَد ناوع التدخل النساكري، 

والاذي كثرياً ماا يوضحه مجلاس األمن يف 
قراراتاه املمانناة بتحديد رضباات جوية 
محدعة، أو بدعم عساكري باري محصور 
وبُمَدع، أو بمقتىض تحركات بحرية منياة، 
ولاذا لم يرع به يشء يف قرار مجلس األمن، 
بال إل مجلس األمان يف قراراته التي تتنلل 
بالتدخال النساكري يف الغالاب يحدع نوع 
األسلحة التي يُسامح باستنمالها وتحديد 
املواقاع املساتهداة ولام يحاول للنادوال 
قصف الطرقات واساتهداف وساائل الاقل 

واملواصاالت الخاصاة.
النادوال  اساتخدمه  ماا  إىل  وبالاظار 
السانوعي يتبل أنه تجااوز ُكّل يشء حتى 
األسالحة املحرماة عوليااً، وقاد ثبات ذلك 
بشاهاعة أمريكا التاي اعرتاات بأنها عاد 
بينهاا للقاابال التاي اساتخدمها الندوال 
السانوعي عاى عطاال ونقم أنهاا تبينها 

برشوط، ماها عد0 استنمالها يف املدل.
يفاوض  لام  األمان  مجلاس  أل  كماا 
السانوعية بمحاارصة اليمان يف وارعاتهاا 
وصاعراتهاا وحتى يف املشاتقات الافطية، 
وأل ُكّل ما قامت به السانوعية لو ترصف 
عدواني ن صلة له بقرار مجلس األمن ايما 

حدعه من أَْلاَداف وأغراض .
وأماا ماا تنلال برشعياة لااعي الام 
يتااولهاا قارار مجلاس األمن بايء، غري 
اإلشارة بالتأكيد والتأييد للمدعو لاعي عى 
أناه رئيس اليمن، ولو يف ذلاك ُمدٍَّع وقاٍض 
قاىض يف ععاوى لام يقاِض ايهاا القضاء 

اليماي.
ولو أّل مجلاس يحرت0 مكانتاه الدولية 
ملاا تسارت تحات ضغاوط مان عولاة قرل 
الشايطال وعصاباتهاا األخارى، وأناه ملن 
املؤساف أل تركع عول عظماى تحت أوامر 
قارل الشايطال وعويالت حقارية، اعتماع 
عى مسيونتها الافطية، وأنه ملن النار عى 
الدول النظماة يف مجلس األمن الافطي أل 
تاحرف به عن غاياته اإلنساانية املقدسة، 
التاي أنشائ مان أجلهاا، حياث ظهارت 
اننحراااات القبيحة يف أعمالاه وقراراته، 
التاي تحماي الطغياال والظلام الدوليل، 
والتاي تصدر غالبااً بتوجيهاات عولة مثل 
السانوعية قرل الشايطال، واملجلس ينلم 
أل لاذه الدولاة ليس بها عساتوٌر وقوانل 
وأنظماة، وأل نشااط الحكام يساري ايها 
بمقتاىض اتااوى شايطانية ن صلاة لها 

بدين.
إذ كياف يؤكاد مجلاس األمان رشعياة 

الحارضيان اياه عاى  لااعي بمجماوع 
النلمية،  اختالف أعمارلم وعساتورياتهم 
عول أل يتاباه أحاٌد ماهم ملساألة قانونية 
خالصة مضمونها أل القول برشعية لاعي 
أقل ما يحتاج األمر إليه ايها لو أل يسااد 
إىل حكم قضائي يماي؛ كول املسألة يماية 

عاخلية وليست ذات طابع عويل.
ثم أين الكاواعر النلمية املؤللة املناونة 
ملجلاس األمن الادويل والتي يلاز0 عليها أل 
تقو0َ بتاوير لذا املجلس إىل انبناع الخطرية 
ملثل صادور مثل ذلك التأكياد ماه لرشعية 
ونية لاعي، وإل أقل ما يمكن الرجوع إليه 
لتحدياد رشعية لااعي وسااد ونيته، لي 
وثيقة املباعرة الخليجياة بآليتها التافيذية 
وأل لاذه الوثيقاة كال من شاأنها أل تدل 
مجلاس األمن عاى حقيقة رشعياة ونية 
لاعي من عدمها عى ما سبل وأل أوضحت 
بأل ونيته كانات رشعية بند انتخابه، وأل 
مادة ونيته عاماال اقط، وأناه لم يحرت0 
املبااعرة الخليجياة وآليتهاا التافيذية ولم 
يطبقها التطبيال الزماي الصحيح واملحدع 
يف الباوع ]24،23،22[ من اآللية التافيذية، 
وأل مان كال يف حاجاة إىل قرار من مجلس 
األمن للنصف به لو لاعي وُزمرته ونسال 
قرل الشايطال والدويالت الخليجية؛ كول 
لااعي لم يافاذ املباعرة التافياذ الصحيح، 
وعوياالت الخليج وقرل الشايطال لم ترَع 
تافياذ املبااعرة التافيذ الصحياح يف الفرتة 
الثانية من الفارتة اننتقالية مثلما التمت 
بتافياذ الفرتة األوىل، وعملت عى إقالة عيل 
عبداللاه صالح قبال أل يُاهي مادة ونيته 
الرئاساة، حيث تسالم لاعي شهاعة الفوز 
مان اللجاة النليا لالنتخاباات يف تأريخ 25 

ارباير 02012.
إل املبااعرة وآليتهاا التافيذياة بموجب 
وقارل  لااعي  اياه  رغاب  الاذي  الفهام 
الشايطال تحتاج إىل ارتة انتقالية قد تصل 
إىل عرش سااوات، ولو ما لم تقّرره املباعرة 
وآليتهاا التافيذية، وكول عوياالت الخليج 
وقارل الشايطال وبناض الادول األجابية 
راعية للمباعرة ندرك أناه لم يرع يف املباعرة 
ما يخاّول لها طلاب الندوال عى الشانب 
اليمااي، وكذلاك قارارات مجلاس األمان 

السابقة اإلشارة إليها.

والله ويل الهداية والتوايل..

كيف ان�صرف هادي عن املبادرة اخلليجية ومّدد لنف�صه متديداً غرَي �صرعي؟

قراءة قانونية: هادي لم يعد رئيساً شرعياً وممارسُته 
لسلطات رئيس الجمهورية غرُي دستورية

مرَّت واليُة هادي 
قبَل العدوان األمريكي 

السعودي بمرحلتين 
أساسيتين، األولى: 

مرحلة والية هادي 
الدستورية، الثانية: 

قيادته للبلد بعد انتهاء 
واليته الدستورية.

وسنتعرض لدراسة 
المرحلتين وفقًا لما 

يلي:

)الحلقة الثانية(
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  - رشيد الحداد:
إرتفنت أَسنار البازين والديزل بصورة مفاجئة 
البسايط  املواطان  قادرات  تفاوق  إىل مساتويات 
وتضياف عبئااً جدياداً عاى واقناه املنياي، تلك 
انرتفاعاات التاي أخذت يف التصاعد ماذ األسابوع 
املاايض بند ساقوط املربرات كشافت عان وقوف 
ماايا الافط وراء املغانة بند أل ساقطت خططهم 
الرعااء يف راع أَسنار املواع الغذائية إىل التفاصيل: ا 
تشاريُ التقارياُر التاي حصلات عليهاا »صدى 
املسارية » من الجهات الرسامية مؤسساة موانئ 
البحار األَحمر عن اساتقبال أرصفة ميااء الحديدة 
252 ألاف طن من املشاتقات الافطياة، ووال تلك 
البيانات اإل ماعة الديزل احتلت التي احتلت املرتبة 
األْوىَل يف قائمة انساتهالك خالل السااوات املاضية 
احتلات املرتبة األْوىَل من إجمايل وارعات املشاتقات 
الافطياة التابنة للتجار التي وصلت املوانئ املحلية 

ويأتي بندلا يف املرتبة الثانية ماعة البازين.
ماا تم اساترياعه التجاار املساتفيدين من قرار 
اللجااة الثورية النلياا القايض بتنويم املشاتقات 
الافطياة واتح بااب املاااساة للتجار لالساترياع 
شاّكل %30 مان إجماايل انساتهالك خاالل ذات 
الفارتة، اواال انحصائيات الرسامية ااإل مندَل 
انستهالك النا0 للمشتقات الافطية خالل النا0 3 
ماليل طن، وبالتايل اإلَّ الاقص الحاع يف املشتقات 

الافطية تم تواريه من مصاعر غري رسمية. 

إبتزاز املواطن 
خاالَل األسابوع املاايض أّكاد عادٌع مان تجار 
املشتقات الافطية الحاصلل عى تراخيص استرياع 
أل أَسانار البازيان والديزل ثابتاة، ولكن ما حدث 
أل ماالك املحطات الذيان ينملول بنياداً عن أعل 
الرقاباة ظلوا يغالول يف أَسانارلا، ابياما الجهات 
الرسمية ماشغلة يف الدااع عن لقمة عيش املواطن 
اليماي البسايط والحفاظ عليها من تالعب التجار 
املتالعبال خالل األياا0 املاضية، عمادت عصابات 
املاايا عى راع أَسنار املشاتقات الافطية مفتنلة 
أزمة أُْخاَرى ن تقل خطورة عان األْزَمة املفتنلة يف 
أَسنار الرصف وأَسنار املواع الغذائية حيث تم راع 
أَسانار البازين يف الساوق املوازي مان 000ل ريال 
للدباة سانر 20 لارتاً إىل 6000 ريال باسابة زياعه 
%50، ولاو ما عاع املواطن إىل النزوف عن الرشاء 
ليرتاجع الطلاب عى املنروض يف تلاك املحطات إىل 
قراباة الاا 50 %، إن أل ماايا الافاط ظلت تراقب 
عوعة الطلب تدريجياً، ولاو ما أعدته ماايا الافط 
ماؤرشاً كااياً للراع التدريجي ألَسانار املشاتقات 
الافطياة يف الساوق بالتزامن مع بادء الند التاازيل 

لقدو0 شهر رمضال املبارك.
األربنااء املاايض نزلت لجال رقاباة مكونة من 
عدع من الجهات املختصة إىل الساوق املحيل بأمانة 
الناصمة وشملت الحملة مراقبة أَسنار املشتقات 
الافطية والقباض عى املغالل ايها، ولو ما قوبل 
بإغالق شابه جماعي من السااعة الناارشة حتى 
الثالثاة عرصاً ملحطاات الوقوع املتالعبة باألَسانار 
مفتنلال أزمة، إّن أل تلك املحطاات اتحت أبوابها 
مسااء نفاس الياو0 بالتادرج بناد اتفااق مااياا 
املشاتقات الافطياة عى مقابلة الخطاوة الرقابية 
بالتصنيد وتساليط وساائل إْعااَل0 الندو عى ذلك، 
حياث ارتفنت أَسانار الدبة البازين سانة 20 لرتاً 
بسانر 6500 ريال والدبة الديزل با 000ل ا 5000 
ريال وخالل أيا0 النطلة األسبوعية يومي الخميس 
والجمناة املاضل رااع ماايا املشاتقات الافطية 
أَسنارلا إىل 7000 ريال للدبة البازين سنة 20 لرتاً 

بسنر اللرت الواحد 350 ريانً.
تلك املغانة يف أَسنار املشتقات الافطية لم تكن 
ماربرًة ولداها املشارتك جاي املزيد مان املال عى 
حسااب املواطن اليمااي وانيفااء بالتزامات تجار 
الافاط املتواجدين يف صاناء ملاايا الافط املرتبطل 
ارتباطااً وثيقااً بالنادوال ولااعي ونجلاه جاالل 

وحكومة نزنء الفااعق.

إدارة العدو ألََزمات املشتقات 
يف إطاار إعارة األََزماات املشاتقات الافطياة يف 
الداخال عمد النادو وأَعواته إىل ممارساة القرصاة 
البحرياة عاى وارعات رشكاة الافاط اليماياة من 
الافط، ومن ثم انشأت عدعاً من الرشكات الافطية 
الولمياة التابناة لتجاار نفاط ُعرااوا عاى مدى 
السااوات املاضية بهوامري الافط ومارساوا أبشع 
الجرائم بحل انقتصاع الوطااي، ومن تلك الجرائم 
تهريب املشاتقات الافطياة املدعومة مان الداخل 
إىل الخاارج، و ُخُصْوصااً إىل عول القارل اناريقي 
وارض عمونت عى رشكة الافط باعتبارلم وكالء 
رشكات عولية مخولة باساترياع الافاط وتصديره 
وكانت لوامري الفساع أو ما يطلل عليهم بوسطاء 
الارشاء يجااول 30 مليوَل عونر شاهرياً، وبند أل 

اقادو مصالحهم عقاب انهيار ماظومة الفسااع 
الكاربى بناد ثاورة 21 سابتمرب ل201، عااعوا إىل 
الواجهاة مارة أُْخاَرى بطارق غري رسامية وتحت 
مسامياٍت مختلفة مرتديان رعاَء الرشعية الزائفة 
خالل الفارتة املاضية، وبضوء أخارض من الندوال 
السانوعي األمريكاي يفرضاول عماونٍت مالياًة 
كبارية القياا0 بمهماة تساهيل عخول الشاحاات 
الافطياة املساتورعة وماحها تراخياص عخول أو 
التكفال بانساترياع وتساليم الحماونت يف مياااء 
الحديدة بأَسانار تفاوق القيماة الحقيقية، ولذلك 
ن يساتطيع أَي تاجر اساترياع املشاتقات الافطية 
بصورة مبارشة عول النوعة إىل ماايا الافط املوالل 
للنادوال ومان يتمكن من انساترياع ن يساتطيع 
إعخال املشاتقات إىل املوانئ املحلية ون يحصل عى 

ترخيص عخول إّن بند أل يتكبد خسائر ااعحة. 
ونظاراً للقرصاة التي يتنارض لها تجار الافط 
املساتورعول، عمد الندوال وأَعواته إىل ضخ كميات 
كبرية عرب مافذ الوعينة من الافط والديزل القاعمة 
من األََرايض السانوعية وتحمل تصاريح عخول من 
قبل غرااة عمليات الندوال املشارتكة، وتصل تلك 
الكميات بصورة يومياة إىل 5000 برميل باإلَضاَاة 
إىل اتاح أباواب تهرياب املشاتقات الافطياة عرب 

ساواحل حرضموت واملهرة والتي تقادر يومياً بما 
يزيد عان عرشين ألف طن وتوجه ُكّل تلك الكميات 
نحو املحااظات الشامالية؛ بهدف استازاف النملة 

الصنبة وُخُصْوصاً أنها تباع بالريال السنوعي.
وواال مصاعر مؤكدة ااإل املليشايات املوالية 
للندوال تفرض إتاوات تصُل يف ُكّل نقاطها املاترشة 
من خارج مافذ الوعيناة والنرب والرويك ثم صاار 
وماأرب حتى نقااط التماس مع الجياش واللجال 
الشانبية يف محااظتي الجوف ومااارب قرابة الا 

500 ألف ريال عى ُكّل قاطرة نفط.
 

 األْزَمة ضمن مخطط 
ألََزماات  ومرتزقتاه  النادو  إعارِة  خاالل  مان 
املشاتقات الافطياة يف الداخل يتبل مدى ساقوط 
قيم وأخالق الندو انساتغاللية التي تسانى بشتى 
الطارق إىل اساتغالل الظاروف املناشاة للشانب 
اليمان مقابَل الثاراء عى حسااب الكاعحل، ابل 
تارٍة وأُْخَرى يتنمد الندو وقف امداعات املشاتقات 
الافطية حتاى التي تصل األَْساَواق الساوعاء التي 
يديُرلاا، االشاهُر املايض تنمدت مليشايات الندو 
يف محااظة مأرب الشاهر املاايض احتجاز عرشات 
القاطرات املحملة باملشاتقات الافطياة لندة أيا0 
وبتوجيهات من الندوال السانوعي بغَرِض ااتنال 
أزمة مشاتقات نفطية يف الناصماة صاناء، إّن أل 
احتجاَز القاطرات الذي ظل لندة أيا0 ويأتي ضمن 
مخطط اقتصاعي كبري شامل ثبات أَسانار رصف 
الُنملاة ايما بند واملواع الغذائية لم يتسابب بأزمة 
مشاتقات يف الناصماة كما كال النادو ومرتزقته 
يخططول، ولو ما عاع الندو إىل إَعاَعة حسااباته 
وبالتزامان ماع محاولاة النادو األخارية التالعب 
بالورقاة انقتصاعية بث شاائنات بتوقف امداعات 
املشاتقات الافطياة عرب البحر لندة أساابيع حتى 
يداع ماايا املشاتقات يف الداخل إىل راع أَسانارلا 
عول مربر وانسها0 يف إنجاح خطة رضب انقتصاع 
وتدمري انساتقرار املنيي للمواطن اليماي، إّن أل 
ُكلَّ املربرات سقطت ااسترياع التجار للمشتقات ن 

زال سارياً عول تغيري رغم الصنوبات. 

التعويُم ال يعني االستغالل
عادما أصدرت اللجاة الثورية النليا قرار تنويم 
املشاتقات الافطية أقرت يف نفاس الوقت ضوابط 
تحفاظ حل التاجر واملساتهلك حتاى ن يتحول إىل 
عرضاة لالبتازاز واملغاانة من قبل التجاار، وخول 
القرار الجهة املسئولة عن ماح تراخيص انسترياع 
للتجاار ممثلاة برشكاة الافاط اليماياة متابناة 
األَسانار يف الساوق الناملي ومدى موائمة أَسانار 
البيع يف الداخل لها حتى ن يستغل املواطن اليماي، 
إّن أل رشكاة الافط يف ظّل تندع مصاعر انساترياع 
حاولت التاصل عن ذلك الدور الرقابي، وأعلات عن 
ثبات أَسانار املشاتقات الافطية واتهمات التجار 
بانبتازاز وتحميال املواطان اليمااي ماا ن يطيل 
تحملاه، وقدمات نفَساها كبديل للقطااع الخاص 

برشط تغطية الباك املركزي اليماي لوارعتها. 
 قاراُر التنويام أتااح للتجاار ألول مارة حال 
انساترياع إّن القارار يف ظال األَْوَضااع انقتصاعية 
الرالااة، بمثابة اختبار للتجار ومدى قدراتهم عى 
إثبات للمجتمع والدولة انهم البديل األنسب لرشكة 
الافط اليماية املخولاة وال القانول بتغطية كااة 
وارعات الباالع باملشاتقات الافطية مان الداخل أو 
الخاارج، ااجااح القطااع الخااص يف إثباات ذلك 
سايتيح املجال واساناً لهم يف املستقبل واشلهم يف 
إثبات ذلك، كما لو الحال سايفقدلم انمتياز الذي 

حصلوا علية بموجب قرار التنويم. 

ٌب من العقوبات مافيا النفط.. مغالٌة يف اأَ�صعار البنزين والديزل وتهرُّ

العدو وَأدواته يعودون من نافذة املشتقات النفطية الفتعال أََزمات غري مبرة

أسعار صرف العمالت 
رشاءبيعالنملة   

  250   250.5عونر 

285.85285.28 اليورو

66.66 66.79 ريال سنوعي

9.35ل650.656 ريال ُعماني

353.86353.15انسرتلياي

 للعــلم 
ولد الشيخ

س�اوى مبع�وُث األمم املتح�دة الخاص 
إىل اليمن إس�ماعيل ولد الش�يخ أحمد بني 
الضحية والج�الد وحّمل املعتدي واملتعدي 
عليه مسؤولية تردي األَْوَضاع االقتصادية، 
فتح�دث يف مؤتمره الصحف�ي الذي عقده 
مس�اء الخمي�س ع�ن الدمار الكب�ري الذي 
لح�ق بالبُنية التحتية واالقتصادية وتحّفظ 
ع�ن ذكر الع�دوان الذي َصبَّ َج�امَّ حقَده 
عىل ُكّل مق�درات الش�عب اليمني وتحدث 
عن تردي األَْوَضاع اإلنسانية دون أن يُذكر 
دور تحالف العدوان يف منع وصول الغذاء 
وال�دواء والوق�ود عىل الش�عب اليمني منذ 

أَكثر من عام وأربعة أشهر.
 وتط�ّرق إىل املحاول�ة األخ�رية للتالعب 
بأَس�عار ال��ف ورف�ع األَس�عار العامة 
معترباً ذلك مؤرشاً خطرياً دون االش�ارة إىل 
دور العدوان يف فرض قيود عىل التحويالت 
املالية ووقف املس�اعدات املالي�ة التي ذكر 
منه�ا ول�د الش�يخ مخصص�ات الضمان 
االجتماعي البالغة مليار دوالر التي يستفيد 
منها 5 ماليني فقري ومعدم والتي احتجزها 
الع�دو منذ ب�دأ عدوانه الغاش�م وحصاره 

الظالم عىل أفقر شعوب املنطقة.
ولد الش�يخ تط�رق إىل بع�ض القضايا 
االقتصادي�ة وتجاهل ذكر أَس�بابها تحدث 
عن معاناة الش�عب اليمني دون أن يش�ري 
إىل أَس�باب ت�ردي األَْوَضاع ل�م يتطرق إىل 
الحصار والع�دوان ولم يذك�ر دور العدو 
حت�ى بعبارة واحدة، فالتدهور االقتصادي 
الدم�ار  ج�راء  اليمني�ون  يعاني�ه  ال�ذي 
والخراب والحص�ار والحرمان كان نتيجة 
لس�بب ولم يكن س�بباً يف حد ذاته، فرتاجُع 
اي�رادات الدول�ة ناتج عن توق�ف ايرادات 
النف�ط نتيجة ايق�اف انتاج النف�ط ومنع 
تدف�ق التحوي�الت املالي�ة م�ن الداخل إىل 
الخارج والعكس وتوقف املساعدات واملنح 
للب�الد وه�روب الع�رشات م�ن الرشكات 
االستثمارية جراء العدوان وتدمري املطارات 
واملوانئ الربية والبحرية وتراجع صادرات 
اليم�ن غري النفطية، ويف مقابل تلك األعمال 
التدمريية ارتفعت فاتورة االس�ترياد يف ظل 

الحصار وابتزاز العدو للتجار واملوردين. 
نعم إن اليم�ن اقتصادياً يف وضع حرج 
لكن�ه ل�م يصل حت�ى االنع�اش إاّل يف ظل 
عدم التزام األمم املتح�دة بالتزاماتها تجاه 
الش�عب اليمني، فالحصار ال يزال مش�دداً 
ع�ىل ُكّل يشء والع�دوان ال ي�زال يحتج�ز 
عرشات الس�فن التجارية املحملة بالس�لع 
واملنتج�ات القادمة إىل اليم�ن بهدف رفع 

تكلفتها وتحميل ذلك املواطن اليمني.
وربم�ا ق�د يك�وُن اق�رتاُح ولد الش�يخ 
هيئة إنق�اذ اقتصادي غري مدروس، ويأتي 
ويندرج يف إطار محاوالت العدو ومرتزقته 
وض�ع اليد ع�ىل االقتصاد الوطن�ي، ولكن 
األيام كفيلة بكش�ف مآالت تلك الهيئة التي 
تع�د إرشاكاً للع�دوان املتعج�رف يف إدارة 

السياسة االقتصادية يف البلد. 

الأمم املتحدة تت�صلم ر�صالًة من القطاع اخلا�ش حول حتويل الأموال اإىل اخلارج
اللجنة األمنية تحذرّر املتالعبني بَأسعار الصرف والتجارة تشدد الرقابة على َأْسَواق الغذاء

  - خاص:
بناد أل تبل وقوف الطابور الخامس مان التجار والرصاال وراء 
عملية التالعب بأَسانار رصف الدونر واملاواع الغذائية، حذرت اللجاة 
األماية النليا من اساتمرار التالعب يف أَسنار الرصف واملواع التموياية 
والغذائياة وععت تجار الجملة والتجزئة انلتزا0 باألَسانار املقرة من 
وزارة الصااعة والتجارة ايما يتنلل باملواع التموياية والغذائية وكااة 
محاالت ورشكات الرصااة انلتزا0 بقوائم أَسانار الرصف املنمم بها 

من الباك املركزي اليماي.
 وأكدت اللجاة يف بيال صاعر عاها أل األجهزة األماية وبالتاسايل 
ماع الاياباة الناماة والجهاات الحكومياة املختصاة ساتتخذ كااة 

اإلجراءات القانونية الراععة بحل املخالفل.
 كما أقرت وزارة الصااعة والتجارة انستمرار مع الجهات األماية 
يف حمالت الازول امليداني لألَْساَواق والرقابة عى األَسانار األساساية 
واملحالت التجارية ومخازنها، وأشارت إىل أل الفرق امليدانية التي نزلت 

إىل األَْساَواق املحلية األسابوع املايض ضبطت النرشات من املخالفات 
التموياية والسنرية يف أمانة الناصمة ومحااظة صاناء.

وأشاارت إىل أل الحملة تهادف إىل التأكد من توار السالع الغذائية 
املاتجال  مان  عاهاا  املنلان  باألَسانار  وانساتهالكية  األساساية 
َواملساتورعين للماواع الغذائياة، والحد من تاداول وبيع السالع التي 
أوشاكت عى اننتهاء أو التالفة بسبب سوء الاقل والتداول والتخزين، 
وأكدت الوزارة أنها ساتتخذ أقىس النقوبات عى املخالفل واملغالل يف 
األَسانار املنلاة من قبل الاوزارة واملوقع عليها من قبال التجار وذلك 

ضمانا لوصول السلنة بالسنر الحقيقي إىل املستهلك.
وخاالل اجتمااع الجاة املشارتكة بال الجانب الرسامي والقطاع 
الخاص برئاساة رئيس اللجاة الثورية النلياا محمد عيل الحوثي أّكد 
عضاو اللجاة الثورياة النليا طالل عقالل أل الوااد الوطاي املفاوض 
يف الكويت قد تساّلم رسالة القطاع الخاص واملوجهة إىل األمم املتحدة 
وممثل األمل النا0 حول تحويال األموال إىل الخارج، والنقوبات التي 
أقرت عى املتالعبل باألَسانار ومهربي النملة، كما استنرض القائم 
بأعمال رئيس جهاز األمن السايايس اللواء عبُدالقاعر الشامي، أعمال 

الرصاد واملتابناة للمتالعبل بأَسانار الرصف واألَسانار واألنشاطة 
املشابولة التي يمارساها البنض واإلجراءات املتخذة ضدلم بشاكل 
مرحيل وأعماال الضبط التي تمت واألرقا0 املالياة الااتجة عاها وال 
اإلجراءات القانونية والضبط القضائي، مبيااً أل تذبذب األَسنار يؤكُد 
أل انرتفاع عملية مدارة من أجل املساس بانقتصاع الوطاي والوضع 

املايل واملنيي للمواطن.
 ويف انجتماع أكادت مجموعات الحباري والناوعي واالم ولائل 
سانيد عى تثبيت أَسنارلا للمواع األساساية وحصول تقد0 حقيقي 
يف أَسانار السلع األساساية بما يافي وجوع ارتفاع يف أَسنار الرصف 
واننكاساها بأي حال من األحوال عى أَسنار السلع األساسية وماها 

القمح والدقيل.
إىل ذلاك ألقت الجهات األماية عى عدع مان الرصاال املتالعبل يف 
الناصمة بند أل ثبت تورُّطهم يف التالعب بأَسنار الدونر واتح مقرات 
رسية غري مرخصة لرشاء عملة الدونر وساحبها من السوق وقد عثر 

األمن القومي عى مبالغ كبرية يف األماكن التي تمت مدالمتها.

�صركة النفط تتهم العدوان بتوظيف معاناة املواطنني والنيل من �صمودهم
العدو وَأدواته يرفضون دخول شحنة مازوت 

بقيمة 3 مليارات ريال لكهرباء الحديدة
  - خاص:

أّكادت رشكُة الافط اليماياة أل تحالَف الندوال السانوعي األمريكي ماع السافياة التجارية التي 
تحمل شاحاة املازوت الخاصة بمحطاة كهرباء الحديدة من عخولها امليااء رغم تفتيشاها وحصولها 

عى الترصيحات املطلوبة.
 وأوضحت الرشكة يف بيال صاعر عاها أل اللجاة الثورية النليا ورشكة الافط اليماية اشرتوا الكمية 

الكااية من املازوت لتشغيل محطة كهرباء الحديدة لفرتة زماية محدعة بمبلغ ثالثة مليارات ريال.
 وقال البيال »ورغم وصول السافياة )ORION2( التي عى متاها شاحاة املازوت الخاصة بكهرباء 
الحديدة وقدرلا )197,ل29,50( طااً يف الخامس من مايو، وحصولها عى ترصيح الدخول وخضوعها 
للتفتياش إن أل قوات الندوال السانوعي األمريكي بتواطؤ من األمام املتحدة واملرتزقة والنمالء مانوا 
عخولهاا يف تنمد واضح للتكساب مان مناناة املواطال البساطاء«، وأضاف »وبند رساالة انحتجاج 
التاي وّجهها رئيس اللجاة الثورية النليا لألمم املتحدة عى ماع عخول السافياة وسلسالة املظالرات 
الغاضباة واملادعة بجريمة ماع عخول السافياة، خضنت مجدعا للتفتياش وعخولها إىل غاطس ميااء 
الحديادة، إن أنها تنرضت لتهديدات قوات الندوال مما عاع بمالك السافياة بوقفها لخمس أيا0 ومن 

بند ذلك تم سحبها إىل جيبوتي ون تزاُل لااك حتى اللحظة«.
 وأكد املصدر أل قياعة رشكة الافط اليماية وقياعة محااظة الحديدة يبذلول جهوعاً كبرية وجبارة 
مان أجل إَعااَعة التيار الكهربائي للمحااظة تخفيفاً ملناناة املواطال جاراء انقطاع التيار الكهربائي، 
وأشاار إىل أل الرشكة وبالتاسايل مع محااظ الحديدة اللواء حسن ليج قامت بطلب ناقلة أُْخَرى عرب 
مورع آخر وكحل بديل لإلشاكال القائم استشاناراً ماها بمناناة املواطاال بالحديدة وتوقنت وصول 

السفياة البديلة خالل األسبوع القاع0.
 وأشاار البياال إىل أل مااَع تحالف الندوال لدخول السافياة يأتي يف محاولة قاذرة ماهم لتوظيف 
مناناة املواطال الذين يقتلهم َحاّر الصيف للايل من صموعلم وتحقيل ما اشلت آلتهم النسكرية يف 
تحقيقه، واستاكر البيال محاونت الندوال السنوعي األمريكي ومرتزقته للمتاجرة والتكسب بمناناة 

املواطن اليماي البسيط ملجرع أنه لم يخضع لهم ولم يقبل بمرشوعهم.
ورغم إعراك اللجاة الثورية النليا للتداعيات اإلنساانية لالنطفاءات الكهربائية يف محااظة الحديدة 
وُخُصْوصااً يف اصال الصياف وجهت وزارة املالياة ماذ وقت مبكار بتغطية وارعات املاازوت لكهرباء 
الحديدة من النملة الصنبة، إّن أل الندو راض الساماح بدخول السافياة، مما تسبب باستياء شنبي 
ورسامي ماتصف الشاهر املايض، حيث شاهدت محااظة الحديدة مسارية جمالريية حاشدة أواخر 
الشاهر املايض ندعت بماع التحالف عخول سافياة املازوت، وطالبت السالطة املحلية باملحااظة األمم 
املتحادة وماظماات املجتمع الدويل بالساماح للااقلة بالدخول وعد0 حرمال أباااء الوطن من الحل يف 

الحصول عى التيار الكهربائي.
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 شركة النفط: اللجنة الثورية اشترت بـ 3 مليارات ريال الكميَة الكافيَة لتشغيل 
محطات الكهرباء بالحديدة لكن قوى العدوان تمنع دخولها من الميناء

 وكيل المحافظة علي قشر: 2700 مريض بالسرطان ال يحصلون على الخدمات 
الطبية الكاملة في ظل انقطاع الكهرباء وارتفاع درجة الحرارة

الحديدة.. عروس يف الجحيم!

تقرير

  - زكريا الشرعبي:
يكتاوي املواطاول يف محااظاة الحديدة بلهيب 
الَحارِّ مع بداية صيف سااخن ارتفنات ايه عرجة 
الحرارة إَلاى أَكثر من 5ل عرجة أنهكت أجسااعلم 
وتساببت يف انتشاار األماراض املندياة وااقمات 
مان مناناتهام جاراء اننقطااع املتواصال للتياار 

الكهربائي.
املواطاول يف لذه املحااظة املاكوبة يفرتشاول 
األرَض ليااموا يف الطرقات والشوارع بحثاً عن ريح 
بارعة تخّفف مان متاعبهم ومناناتهام، ووحَدلم 
األطفاال واملارىض مان ينترصلام األلم ويسابب 
لهام الصياف السااخن الكثاري مان املتاعاب، ويف 
املستشافيات ينئ مرىض الفشال الكلاوي ومرىض 
الرسطاال من لهيب الجاو ومن انقطااع الكهرباء 
وااتقار املكيفاات وانندا0 النالجات، يحدث ذلك يف 
ما النالم الاذي صمت عن جرائم الندوال وحصاره 

يواصل الصمت املزري تجاه ما يحدث.
ويقاول وكيل محااظاة الحديدة عايل قرش إل 
ارتفااع عرجة الحارارة واننقطااع املتواصل للتيار 
الكهربائاي أثّر عى مراكز الفشال الكلوي األربنة، 
كماا أثّار عاى املستشافيات وانندمات الخدمات 
عاخل املستشفيات خاصة عاخل النمليات والنااية 
املركازة. ُمشارياً إَلااى أل ذلاك أثّار عاى املارىض، 
وانترشت األوبئة واألماراض املندية بل املواطال، 

ماها ُحّمى الضاك وبنض الحميات املختلفة.
وأشاار قارش يف ترصياح خااص لاا »صادى 
املسارية« إَلاى أل مرىض الرسطال ينانول كثرياً يف 
ظل لذا الوضع، وأل لااك 2700 حالة ن يحصلول 
عى الخدماات الطبية الكاملاة يف الحديدة، ما أعى 

إَلاى ارتفاع الوايات.
وأضاف قرش قائالً: »صحيٌح أل الشانَب اليماي 
يناناي مان الحصاار والنادوال، لكان محااظاة 
الحديادة لي الرئة أو القلب الاابض لليمن بشاكل 

عا0 ولي لليمايل بشكل عا0«.
 

جحيُم يا اهلل.. من ينقذنا
وتنالات أصاواُت املواطاال بشاكل كبري خالل 
األيا0 املاضية، اهام يبحثول عن جهة تاقذلم من 
لاذا الوضع وتراع عاهم املنانااة، حيث أطلل عدٌع 
مان اإلعالميل والااشاطل عى صفحاات مواقع 
التواصل انجتماعي لاشاتاق »الحديدة.. محااظة 
ماكوباة«، ونارشوا الكثري من الصاور املحزنة عن 
واقاع بائس ملواطاال يكتوول بااار اللهيب والحر 

يف الحديدة.
ووجاه الكثاري مان املواطاال ناداء اساتغاثة 
للمجتمع الدويل للساماح بدخول املازوت لتشاغيل 
محطات الكهرباء التي تناني يف األساس من تدمري 
وتخريب جاراء النادوال والحصاار املفروض عى 

الشنب اليماي ألَكثر من عا0 وشهرين.

وفٌد أممي بالحديدة: نعد بتقديم 
املساعدة للمواطنني

وصباح السابت املاايض كال املبناوث األَُمامي 
الساامي للشاؤول اإلنَْساانية واملفّوضية السامية 
لحقاوق الالجئل يف محااظة الحديادة يف لقاء مع 
املحااظ حسان الهيج ومدراء املراكز واملؤسساات 

الحكومية.
وحارضت مناناُة املواطال بشاكل كباري أثااء 
اللقااء، حيث أشاار الحاارضول إَلااى أل الحديدة 
ونازحيهاا يوشاكول عى الَهالك تحات وطأة الحر 
الشاديد، عاعال الوااد األَُمامي للنمل واملسااعدة 
إلَعاَعة تشغيل التيار الكهربائي لوقف لذه املناناة.

لاذا اللقااء حارضه ناشاطول مان الشاباب، 
ووّجهاوا النديَد مان األسائلة للوااد األَُمامي عن 
الدور الذي باإلمكال أل يقدموه ملسااعدة املاكوبل 

من أَبْاَاء الحديدة.
وتحدثات الااشاطة غديار طارية عان وضاع 
محااظاة الحديادة يف ظال ارتفااع عرجاة الحرار 
أل  إَلااى  مشاريًة  الكهربائاي،  التياار  وانقطااع 
املحااظة ن تتوار ايها أبسط مقومات الحياة، كما 
تحدثت عن استقبال املدياة لندع كبري من الاازحل 
مان أغلاب مااطل الارصاع وعان الحمياات التي 
أللكت ساكال املحااظة، وعن انقطاع الكهرباء يف 
األماكن التنليمية والطبية كمراكز الغسيل الكلوي 
واملستشافيات الحكومية التي ساتؤثر سالباً عى 
الطاالب من جهاة واملارىض واملواطاال من جهة 

أُْخااَرى.
مان جانبهم وعد الوااد األَُمامي باقال مناناة 
ألايل الحديدة إَلاى النالم، ووعد بتقديم املسااعدة 
للاازحال واملواطاال يف املديااة، ُمشارياً إَلاى أنه 
سينوُع بند لذا انجتماع مرة أُْخااَرى ملتابنِة أمور 

املحااظة وساريلا بالشكل الصحيح واملسالمة يف 
التخفيف من لذه الكارثة ووطأتها عى املواطال.

شركُة النفط واللجنة الثورية: العدوان 
يتحمل املسؤولية

تشاغيُل محطات الكهرباء كال سيُحاادُّ بشكل 
كباري مان الكارثاة يف محااظاة الحديادة، ويف ما 
املواطن املساكل يبحث عن الخروج من لذا املأزق 
يتسااءل: ملاذا يتغاىض املسؤولول عن لذا الوضع؟ 

وملاذا ن توجد كهرباء وغري ذلك من األسئلة؟
السانوعي  األمريكاي  النادواَل  أل  والحقيقاُة 
لو السابب األبرز يف مناناة املواطاال يف الحديدة، 
ويف اليمان بشاكل عا0، حيث يماُع عخاوَل املازوت 
إَلاى املحااظة لتشاغيل محطاات الكهرباء، أضف 
إَلاى ذلاك اإل النادوال ينمُد نساتهداف املصانع 
والرشكات والباى التحتية بشاكل لساتريي خالل 

أَكثر من عا0.
وكانات محااظاُة الحديادة قاد شاهدت خالل 
تدعاو  للمواطاال  مظالارات  املاضياة  األشاهر 
املجتماع الدويل للضغط عى عول الندوال للساماح 
بدخول مااعة املازوت، لكن املجتماع الدويل لم يباِل 

ولم يهتم.
ويف بياال لها يو0 الجمناة املاضية أكدت رشكة 
الافاط اليماياة أل »عول تحالاف النادوال مانات 
السافياة التجارياة التاي تحمال شاحاة املازوت 
الخاصاة بمحطاة كهربااء الحديادة مان عخولها 
امليااء رغم تفتيشاها وحصولها عاى الترصيحات 

املطلوبة”.
وأوضحت الرشكُة يف بيال لها أل اللجاَة الثوريَة 
النليا ورشكة الافط اليماية اشرتوا الكمية الكااية 
من املازوت لتشاغيل محطة كهرباء الحديدة لفرتة 

زماية محدعة بمبلغ ثالثة مليارات ريال.
السافياة  وصاول  ”ورغام  البيااُل  وأضااف 
وخضوعهاا  الدخاول  ترصياح  عاى  وحصولهاا 
للتفتياش إن أل قوات الندوال السانوعي األمريكي 
بتواطاؤ مان األَُماام املتحادة واملرتزقاة والنمالء 
مانوا عخولها، يف تنمد واضح للتكساب من مناناة 

املواطال البسطاء«.
وبناَد رساالِة انحتجااج التاي وّجههاا رئيس 
اللجااة الثورية النليا لألمم املتحدة عى ماع عخول 
السافياة وسلسالة املظالارات الغاضباة واملادعة 
بجريماة مااع عخاول السافياة، خَضَنات مجدعاً 
للتفتياش وعخولها إَلاى غاطس ميااء الحديدة، إن 
أنها تنرضت لتهديدات قوات الندوال وتم ساحبها 

إَلاى جيبوتي ون تزال لااك حتى اللحظة.
والحديادة.. مديااة سااحلية تقاع يف الجهاة 
الغربياة للجمهورياة اليماياة عاى سااحل البحر 
األحمار، عى بُند )226 كم(، عن الناصمة صاناء، 
ويحدلا من الرشق أجزاء من محااظات إب وذمار 
ة، ومن الشامال محااظة  وصاناء واملحويت وحجَّ
حجاة، ومان الجاوب محااظاة تنز، ومان الغرب 

البحر األحمر
ماليال  الثالثاة  يقاارب  ماا  ايهاا  ويساكن 
مواطن أَي ما يسااوي %11 من نسابة السكال يف 

الجمهورية اليماية.
مسائوليَة  املتحادة  األَُمااَم  اللجااُة  وحّملات 
اساتمرار الحصار عى موانئ الحديدة وماع عخول 
سافياة املاازوت الخاصاة بكهرباء الحديادة، وما 
يرتتب عى ذلك من أعباء ومشاكالت تطال السكال 
وصحتهام ومصالحهام وتفاقام الكارثاة الواقنة 
عليهام جاراء الحصار والنادوال ونتائاج األمطار 
والسايول وانننكاساات املنروااة جاراء اقادال 
الطاقاة الكهربائياة يف مثل لذه الظاروف ويف مثل 

لذه املحااظة.
وللوقاوف حاول ماا ينانياه ساكاُل محااظة 
الحديادة عقد رئياس اللجاة الثورياة النليا محمد 
عايل الحوثاي، ياو0 السابت املاايض، اجتماعاً مع 
القائمل بأعمال الوزراء تطرق إَلاى لذه املشااكل 
جراء انندا0 الكهرباء يف ظل ارتفاع عرجات الحرارة 
يف الصيف الحايل إَلاى مستويات قياسية، والنراقيل 
املفتنلة من تحالف الندوال السنوعي لتنميل لذه 

املناناة واستمرارلا.
واساتمع انجتمااُع إَلاى إيضاحاات من القائم 
بأعماال وزيار الكهرباء، حول النوائال التي ن زال 
تحالف الندوال السانوعي يفرضهاا للحيلولة عول 
عخاول شاحاة املاازوت الخاصة بمحطاة كهرباء 
الحديادة ماذ أََساابيْع.. ُمشارياً إَلاى أل السافياَة 
التجارياَة التاي تحمال شاحاة املاازوت الخاصاة 
بمحطاة كهربااء الحديادة، ن زالات مماوعاة من 
عخول امليااء للتفريغ رغم تفتيشها وحصولها عى 

الترصيحات املطلوبة.
وناشاد انجتماُع املجتمَع الدويلَّ واألَُمام املتحدة 
بتحمل مسئوليتهم اإلنَْسانية واألَخالقية تجاه لذه 
اات غاري املربرة لتحالف الندوال السانوعي  الترصُّ
ضد اليمن وشانبها.. مؤكداً عى أَلمياة اتخاذ ُكّل 
انجاراءات الالزمة لراع املناناة عان أَبْاَاء الحديدة 
ورسعة تشاغيل محطاة كهرباء الحديادة وتأمل 

الوقوع الالز0 لها لفرتة كااية.
ووّجه الحوثاي وزارة الكهربااء ورشكة الافط 
بمتابنة وصول السفياة التجارية املحملة باملازوت 
لكهرباء الحديدة، وتأمل كميات اضااية لألشاهر 
القاعماة، بما يضمن اساتمرارية التشاغيل ملحطة 
كهربااء الحديادة وراع املنانااة عان أباائها، مع 
التأكياد عاى تواري خمساة آنف طن مان املازوت 

ملحطة املخاء الكهروحرارية.

السلطاُت املحليُة تستنكُر مْنَع دخول 
املازوت

ويف ظالِّ الوضاع القائم يف الحديادة وما ينانيه 
سكانها أعانت السالطة املحلية واملكاتب التافيذية 
بمحااظاة صاناء ماع تحالف الندوال السانوعي 

عخول سفياة املازوت الخاص بكهرباء الحديدة.
وناّدعت بياناات صاعرة عاها مااع الندوال من 
عخول السافياة والاذي ينكس إمنااَل الندوال يف 

مضاعفة مناناة اليمايل والايل من صموعلم.
وععات البياناات األَُمااَم املتحادة واملاظماات 
الحقوقياة إَلااى إعاناة لاذا التارصف اإلجراماي 
والضغط من أجل راع الحصار عى الشنب اليماي 

وإيقاف الندوال.
أعانت قياعة محااظة عمرال والسالطة املحلية 
واألجهازة التافيذياة والفنالياات املجتمنية، ماع 
تحالف الندوال السانوعي األمريكي عخول سفياة 

املازوت الخاصة بمحطة كهرباء الحديدة.
من جانبه استاكرت السلطة املحلية بمحااظة 
عمارال تناُّت وتمااعي النادوال يف زيااعة مناناة 
أَبْاَاء الشانب اليماي ومانه عخول سفياة املازوت 
الخاصة بوقوع كهرباء الحديدة الذين ينانول جراَء 

ارتفاع عرجة الحرارة.
ال مسؤوليته إزاء  وطالبوا املجتمَع الدويل بتحمُّ
الحصار الخانل الاذي يفرضه تحالف الندوال عى 

الشنب اليماي ماذ أَكثر من عا0 وأربنة أشهر.
قيااعاُت محيل وتافيذي محااظاة البيضاء من 
جهتهاا اساتهجات مااع قاوات تحالاف الندوال 
السانوعي األمريكي وصول سفياة مازوت كهرباء 
الحديادة إَلاى امليااء والذي ينرب عن إمنال الندوال 

يف مضاعفة مناناة الشنب اليماي.
واساتكرت يف بيال الحصاار الجائر الذي يافذُه 
الندوال عى اليمن ويتجى يف صورة بشانة يف ماع 
وصاول سافياة ماازوت خدمة كهربااء محااظة 
الحديدة يف ظل ارتفااع عرجة الحرارة وتفاقم أزمة 
الكهرباء وحرمال املواطال من اساتمرار وصولها 
والذي تنتمد عليها مستشفيات املحااظة واملااطل 

املجاورة لها حسب البيال. 
وععاا البياُل املشارتُك ملحيل وتافياذي البيضاء 
إَلااى راع الحصاار الجائر عى اليمان والذي يؤثر 
بشاكل مبارش عاى اقتصاع البلاد وتفاقام األَْزَمة 

اإلنسانية وعد0 وصول الدواء والغذاء.
واساتهجات قياعات السلطة املحلية والتافيذية 
صمات املاظماات الحقوقياة عى جرائام الندوال 
والحصاار عى الشانب اليمااي وعد0 كشاف تلك 
األعمال غري اإلنَْساانية التي تساتهدف اليمن أرضاً 

وإنَْساناً.

 مسؤول أممي كبير يعد بنقل معاناة أهالي 
المحافظة إَلـى العالم وتقديم المساعدة للنازحين
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  - خاص 

نّظم مشايُخ وأعياُل ووجهاُء قبيلة حاشد 
بمحااظة عمارال، وقفة قبلياة، أمس األحد 
اساتافاراً ملواجهة انحتاالل األمريكي وثورة 

عى الوصاية وانستنمار.
ويف الوقفاِة التاي أقيمات يف مديرية حوث 
بمشاركة ُكّل أقيال القبيلة أّكدت قبائل حاشد 
اساتنداعلا الكامل للافاري إىل جبهات القتال 
ملواجهة قاوات انحتالل األمريكياة والندوال 
عاى اليمان مارععة الندياد مان الهتاااات 
الجهوزياة  إىل  املشارية  الشانبية  والزوامال 

الكاملة ملواجهة الغزاة.
كما وألقيت النديُد من الكلمات املنرّبة عن 
موقف قبيلة حاشد، حيث ألقى الشيخ صالح 
بن ناارص األحمر كلمة تحدث ايها عن الدور 
التأريخي لقبائل حاشاد ومواقفهم الثابتة يف 

الدااع عن الوطن. 
كماا ألقى الشايخ أحمد أباو حطبة كلمة 
أكد ايها أل رجاال اليمن ويف مقدمتهم رجال 
اليمن وماهم أَبْاَااء حاشاد لم تنهد الخضوع 
ألي محتال، وأل رجال حاشاد ساتقف جبانً 
مايناة أماا0 أي تدخال خارجي ساواٌء أكال 

أمريكياً أ0 سنوعياً.
واساتمع أَبْاَاااء حاشاد إىل كلماة رئيس 

رابطة أَبْاَااء الساوعال ملاالضة الندوال عى 
اليمن الشايخ الطيب البشاري والتي نقل ايها 
تحيات شنب السوعال لشنب اليمن وتربؤلم 
مان موقف نظامهم يف مسااندة الندوال عى 

اليمن.
وأشاع البشري بموقف أَبْاَااء حاشد، منترباً 
أل موقفهم يف ماالضة انحتالل يأتي إضااًة 

إىل سجلهم املنهوع بالرشف.
بادوره أعلن عضاو اللجاة الثورياة النليا 
الشايخ صاعق أبو شاوارب، جهوزياَة أَبْاَااء 
حاشاد للافري إىل جبهاات القتال، ُمشارياً إىل 
أل لقااءاٍت كثارية ساتجمع حاشاد يف األيا0 

القاعمة.
يف ذات الساياق قاال الدكتاور عبدالله زيد 
الحوثاي إل لاذا انجتماع القبيل لام يأِت من 
أجل شاخص أَْو مصلحة شخصية وإنما من 
أجل الوطان ومواجهة عدو متغطرس أراع أل 
يدنس األرض وياتهك الساياعة وليست قبائل 

حاشد من تتفرج عى لذا وتاا0.
ويف ترصيح خاص لصحيفة صدى املسرية 
قال الشايخ صالاح نارص األحمار إل تاظيم 
لذه الوقفة يأتي لتأكيد موقف قبيلة حاشاد 
ولو املوقف الذي ن يمكن املزايدة عليه، ولي 
رساالة إىل الندو بأل حاشد لن تقف مكتواة 

األيدي تجاه استحالل أرايض الوطن.

 قبائل حاشد تعلن النفري العام إىل جبهات القتال 
ردًا على غارات العدوان الهستريية على لواء العمالقة

حتليٌق مكثٌف للطريان يف �صماء حمافظات تعز و�صبوة وحلج
قصف صاروخي ومدفعي 

على صرواح وطريان العدوان 
األمريكي السعودي يلقي قنابل 

ضوئية على مديرية نهم

اأكرث من 65 غارة اأمريكية �صعودية على املع�صكر خالل 3 اأيام متتالية
 رئيس لجنة التهدئة يحيى سريع: الطرف اآلخر ليس لديه نية في 
تثبيت وقف إْطَلق النار َوالتصعيد قد يؤدي إلى تعطيل عمل اللجنة 
 قبائل حرف سفيان يؤكدون وقوفهم صفًا واحدًا في مواجهة 

العدوان ويسّيرون قوافل غذائية دعمًا ألبطال الجيش واللجان

  - خاص معسكر العمالقة.. تحت القصف!

واَصاَل طارياُل النادوال األمريكاي السانوعي غاراِتاه املكثفَة عاى عدع من 
محااظات الجمهورية بالتزاُمن مع قصٍف وزحوااٍت متواصلة ملرتزقة الندوال. 
وَشانَّ طريال النادوال، يو0 أمس األحاد، غارة عى مديرياة عبس بمحااظة 
حجة، كما اساتهدف طريال الندوال بغارة إحادى املزارع بماطقة الجر بمديرية 

عبس، وشن غارة عى شارع كيلو 16 بمحااظة الحديدة.
كما واصل طريال الندوال غاراته عى ماطقة الحول باملديرية نهم بمحااظة 

صاناء، وغارة عى مديرية شدا الحدوعية بمحااظة صندة.
وقصاف مرتزقاة الندوال يو0 السابت املاايض باملدانياة والصواريخ ماازل 

ومزارع املواطال بمديرية رصواح بمحااظة مأرب.
وقالت مصاعر محلية إل القصف اساتهدف مااطل املطار وليالل واملشاجح 

برصواح، وخلف أرضاراً كبرية بماازل املواطال.
وأوضحت املصاعر أل مرتزقَة الندوال استهداوا أيضاً بقذاِئف الهاول ماطقة 
الضبيناة والسااومة بحرياب نهم، ايماا حّلل طاريال الندوال السانوعي بنلوٍّ 

ماخفض يف سماء محااظة مأرب.
وللتادياد بالغارات املتواصلة لطريال النادوال والقصف املداني والصاروخي 
مان قبال مرتزقة النادوال نّظمت قبائال القراميش بمديرية حرياب مأرب يو0 
السابت وقفة احتَجاجية للتاديد باساتمرار الندوال وخروقاته السااارة لوقف 

إْطاَلق الاار.
وأعال املشااركول يف الوقفاة اساتمراَر غاارات الندوال عى مااطال مديرية 
حريب والتي خلفت شاهداء وجرحى.. مؤكدين وقواهم صفاً واحداً وجالزيتهم 

ملواجهة الندوال ومرتزقته وراد الجبهات باملقاتلل.
واساتاكرت قبائاُل القرامياش التصنياَد امليداناي األخري للندوال السانوعي 

ومرتزقته بمحااظتي مأرب والجوف.
وأكََّدت راَضها لتواُجِد القوات األمريكية يف أيِّ شرب من األرايض اليماية اليمن 

ووجوب التصدي لها حتى تطهري كامل الرتاب اليماي من عنس الغزاة.
ويف محااظِة الجوف شان طريال الندوال غارتل عاى مديرية املصلوب، كما 
واصل التحليل يف ساماء املحااظة.. بالتزامن مع تحليل مكثف يف سماء مديرية 

رصواح بمحااظة مأرب وعدع من محااظات الجمهورية.
وقالت مصاعر محلية إل طريال الندوال ألقى قاابل ضوئية عى ماطقة ملح 
بمديرية نهم، وشان الطريال غارتل عى حريب نهم، َوغارة عى مديرية رصواح 

بمحااظة مأرب َوقصف مرتزقته باملدانية مااطل متفرقة باملديرية.
وحّلل الطريال الحربي والتجّسايس التابع للندوال بكثااة يف ساماء مديريات 
محااظاة تناز وعاى الرشيط السااحيل، وقصاف املرتزقاة باألسالحة الثقيلة 
واملتوساطة مواقع الجيش واللجال الشانبية يف جبل جرة وعصيفرة، والسلسلة 
الجبلياة يف النمري ومدياة ذباب، وماطقة القشاوبة وماطقاة املدرب بمديرية 
الوزاعية، كما اساتهدف مرتزقة النادوال بقذائف الهاول والرشاشاات ماطقة 
الولبية بمحااظة البيضاء، ايما شان طريال الندوال غارة عى شمال مكرياس 

كما حلََّل الطريال بشكل مكثف يف سماء املحااظة.

  - خاص 

اقد الندوال األمريكي السانوعي أعصابَه، وانجر وراء 
َج لها إعال0ُ الندوال واملرتزقة  الشاائنات واألولا0 التي روَّ
بأل الجيش واللجال الشانبية سايطروا عى املنساكر مع 
بدء مفاوضات الكويت، ابدأ شان غاراته الهساتريية عى 

املنسكر ماذ أيا0.
وقاد0 الوااد الوطااي يف مشااورات الكويات اعرتاضاً 
للمبناوث األمماي لليمان إساماعيل ولاد الشايخ أحماد، 
مساتاكرين القصاف الاذي تنارض لاه لاواء النمالقاة 
بمحااظة عمارال ومطالبال األمم املتحادة اتخاذ موقف 

حاسم تجاه لذه الخروقات.
ويو0 السبت املايض كانت األكثر عافاً وتوحشاً لطريال 
الندوال عى منساكر النمالقة، إذ شان الطريال 50 غارة، 
توزعت عى املنسكر بالكامل، لتدمر ُكّل يشء، وتسبب تلك 

الغارات للناً كبرياً لدى سكال املاطقة.
رّوج املرتزقاة وإعالمهام أل املنساكر يحوي أسالحة 
كبارية، وأل أبطاال الجياش واللجاال الشانبية نقلوا ماه 
صواريخ بالساتية إىل أماكن أخارى، وتصدى كبار املرتزقة 
يف مفاوضاات الكويت بتنطيلها أكثر مان مرة تحت مربر 

أل أنصار الله سيطروا عى املنسكر ويجب الخروج ماه.
وذكارت املصاعر النساكرية أل طاريال الندوال قصف 
منساكر النمالقاة يف مديرياة حارف سافيال بمحااظة 
عمارال بغارات تجااوزت أكثر مان 50 غارة يو0 السابت 

املايض.
وعاوع طريال الندوال شن غاراته يو0 أمس األحد، حيث 
وصلات الغاارات إىل الصباح أكثار من 10 غاارات ليصبح 

مجموع الغارات عى املنسكر أكثر من 65 غارًة.
 رئيُس لجااة التهدئة يحيى رسيع قال إل لذا التصنيد 
ليس جدياداً عى النادوال األمريكي السانوعي، االقصف 
متواصال عى املنساكر ماذ 5 أيا0، بالتزامن مع اساتمرار 
الزحوااات والقصاف املداناي والصاروخاي للمرتزقة يف 
جبهاات القتاال بماأرب والجاوف وشابوة. ُمشارياً إىل أل 

التنزيزات ما تزال مستمرة والوضع خطري.
وأشاار يف اتصاال لاتفي مع قاااة املسارية إىل أل لذا 
التصنياد يادل عى أل الطارف اآلخر ليس لدياه نية لوقف 
إْطاَلق الااار أَْو لتثبيت وقف إْطاَلق الاار، وإنما يسانى إىل 

التصنيد من جديد.
وحّمال يحياى رسيع الطارف اآلخر من قاوى الندوال 
املساؤولية وما قاد يرتتب عى لاذا التصنياد الخطري من 
تبنات ونتائج قد تؤعي إىل نسف عملية التهدئة أَْو تنطيلها 

بالكامل.
وإىل جانب القصف عى املنسكر احرتقت ناقلة اسمات 
ياو0 السابت املاايض بنمرال جاراء الغاارات الهساتريية 
للندوال، حيث كانت الااقلاة عى الطريل النا0، ما أعى إىل 

إحراقها وتلف كمية اإلسمات التي كانت محملة بها.
وإزاء القصف الهستريي الشايطاني ملنسكر النمالقة 
يف عمرال، نّظم أَبْاَااء ومشاايخ مديرية حرف سفيال يو0 
السابت املايض وقفة احتَجاجية تاديداً باساتمرار الغارات 

عى املاطقة وعى املنسكر.
واساتاكرت الوقفة استهداف الندوال للمديرية وتدمري 
اة وكذا استمرار  الباية التحتية واملمتلكات النامة والَخاصَّ
خروقاته لوقاف إْطاَلق الاار.. مؤكدين اساتمرار الوقفات 
واملساريات انحتَجاجياة املاادعة بجرائام النادوال يف ظل 

صمت عويل.

وحملت الوقفاة املجتمع الدويل، مسائولية ما يتنرض 
له اليمان من عدوال وحصار يتااىف ماع األعراف واملواثيل 

الدولية واإلنسانية.
كما أكد أَبْاَااء سافيال وقواهم صفاً واحداً يف مواجهة 
الندوال بكل الوسائل واإلمكانيات املتاحة حتى عحر الغزاة 

واملحلتل.
إىل ذلك سارّي أَبْاَااء املديرية قاالاة ععم ألبطال الجيش 
واللجاال الشانبية املرابطال يف جبهاات الناز والارشف 

والكرامة يف مواجهة الندوال.
كماا نظم أَبْاَاااء قبائال مديرية عيال رسياح بنمرال 
واملشاايخ  املحلياة  السالطة  ضمات  كبارية  مظالارة 
والوجالاات انجتماعياة واملواطاال راضاا واساتاكارا 
لجرائام النادوال انمريكي السانوعي عى أَبْاَااء الشانب 
اليمااي وعخول املساتنمرين بنض املحااظاات يف جاوب 

اليمن.
وأعلن أَبْاَاااء القبائل الافري الناا0 والجالزية الكاملة 
للتوجاه لجبهات النزة والارشف والبطولة للدااع عن عزة 

وكرامة واستقالل لذا الوطن من عنس الغزاة املنتدين. 
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  - حسين الجنيد 

يؤكد علماُء الفضاء أل الاجَم حل 
يكول عى وشاك اننهيار، اإل نواتَه 
تصبُح غري مستقرة، حيث يبدأ الاجم 
يف انتسااع إىل ما لو أبند من حجمه 
النااعي، وحل يظهار يف حجم كبري، 
اإنه حياها يكول يف الواقع يف أضنف 

حانته.
لاذه بالضباط لاي الحالاة التي 
تنيشها اململكة السانوعية يف الوقت 
كباار  أحاد  ابان خلادول،  الرالان، 
االسافة القارل الرابع عرش، رسام 
يف كتاباه “املقدماة” مالماح صنوع 

وسقوط اإلمرباطوريات.
مؤكاداً أناه ن يمكان ألي مجتمع 
يوجاد  لام  ماا  يشء  أي  يحقال  أل 
لااك توااال يف اآلراء بشاأل ألدااه 
تمتناه  إىل  باإلضاااة  وغاياتاه، 
بالتضامن املجتمني والذي أشاار له 
“بالنصبية” أو اإلجماع عى ععم تلك 
األلداف، يخلال التاااس عى الافوذ 
الشاخيص والفسااع وإغاواء الثروة 
نوعااً من الفتاور النا0 الذي يشاكل 

الطور األخري ألية قوة مهيماة.
أل  إىل  تشاري  املاؤرشات  كل 
السانوعية تمر بمثل لاذه املرحلة يف 

الوقت الحايل.
ابند ترك حكا0 الاظا0 السنوعي 
عورلم التقليدي يف اساتهداف الدول 
وإعارتهام  اختالقهام  خاالل  مان 
لألزمات يف الداخل، وتحول سياستهم 
إىل التدخل النساكري املبارش، والذي 
تمثل بُناْدَوانهم الشامل عى اليمن يف 
الخامس والنرشين مان مارس عا0 

.2015
يف  السانوعي  الادور  وانكشااف 
تمويال وتدرياب وععام اإلرلابيال 
واملرتزقة يف النراق وساوريا والنديد 
من عول النالم، بحساب ماا تداولته 
الدراساات  ومراكاز  الصحاااة 
الغربياة. وتفاقم األزمة الشااملة يف 
اململكاة والتي تزعاع بشاكٍل اطراعيٍّ 
متساارٍع عى األصنادة انقتصاعية 

وانجتماعية والسياسية.
التااازيل  الناد  يف  البادء  أصباح 
ننهياار لاذا الاظاا0 أماراً مفروغاً 
مااه، وما يجنلاا نسالم بهاذا األمر، 
عخاول الونياات املتحادة عاى خط 
لذه املناعلة لترسيع التفاعالت ايها 
للوصاول إىل الاتائاج املتوقنة، وذلك 
بارعوع أانالها إزاء لاذا الاظا0 الذي 
احتضاتاه وواارت لاه الحماية ماذ 

عرشيايات القرل املايض.
حياث كانت أول رعة انٍل أَمريكيٍة 
تساتهدف اململكة ونظامهاا، مطلع 
لاذا الشاهر، حال صاّوت مجلاس 
الكونغارس عاى مارشوع القاناول 
الاذي يتياح أللاايل ضحاياا أحاداث 
الحاعي عرش من سابتمرب، بمقاضاة 
األَمريكياة،  املحاكام  يف  السانوعية 
وذلاك بالتزامان مع إعاالل الصحف 
يف  مصااعر  عان  نقاالً  األَمريكياة 
املخابرات املركزية أنها ستقو0 بارش 
الجازء الرسي مان سلسالة الوثائل 
املتنلقة بتفاصيل تلك األحداث والتي 

تثبت تورط بنض القاعة السنوعيل 
يف تلك انحداث. 

ويف اساتمراٍر للترسياع األَمريكي 
ملناعلاة إساقاط الاظا0 السانوعي، 
ماا أعلاته مجلاة »اوريان بولييس« 
األَمريكية، عن إصدار البيض األبيض 
لقارار رسي بتجمياد صفقاات بيع 
القاابال الناقوعياة للمملكة النربية 

السنوعية.
حياث كشاف الكاتاب األَمريكاي 
جول لاعساول أل اإلعارة األَمريكية 
اتخاذت لاذا القارار بناد انتقااعاٍت 
هات لها؛ بسابب ارتفاع  واسانٍة ُوجِّ
أعاداع الضحايا الذيان يُقتَلول يومياً 
بهذه األسالحة مان جراء اساتخدا0 

الاظا0 السنوعي لها يف اليمن.
وقاال لاعساول يف مقالاه الاذي 
نرشته املجلة “إل واشااطن تحركت 
أخارياً لوقف املذبحاة يف اليمن، حيث 
أسافرت الحرب الجوية التي تشااها 
السانوعية لااك عن مقتال وإصابة 
أل  إىل  مشارياً  املدنيال”،  مئاات 
مساؤولل أَمريكيل أكادوا أل وقَف 
تورياد القاابال الناقوعياة للاظاا0 
السانوعي “لو أول خطاوٍة حقيقيٍة 
تتخذلا الونياات املتحدة للتنبري عن 
عاد0 ارتياحهاا وقلقهاا إزاء الحرب 

السنوعية عى اليمن”.
ولفات لاعساول إىل أل الخطاوة 
األَمريكية الجديدة جاءت بند تصاعد 
اننتقااعات من قبَل ناواب أَمريكيل 
لدعم بالعلم للاظا0 السانوعي رغم 
اننتهااكات الخطرية التاي يرتكبها، 
اساتهدااه  توثال  التاي  والتقاريار 
للمدنيال يف اليمن بأسالحة محّرمة 

عولية بما ايها القاابل الناقوعية.
الدعام  أل  لاعساول  وأوضاح 
األَمريكي للاظا0 السنوعي ن يقترص 
اقط عاى تزويده باألسالحة وبينه 

قاابل عاقوعياة بماليل الدونرات يف 
الساوات املاضية اقط بل يشمُل أَيْضاً 
تقديام التدرياب والدعم اللوجساتي 
وتزوياد الطائارات السانوعية التاي 

تقصف اليمن بالوقوع جواً.
بدورلا أكدت ماظماات حقوقية 
أل اإلجاراء األَمريكاي الجديد “ليس 
ععاا  حياث  اإلطاالق  عاى  كاايااً” 
مسؤول قسم الرشق األوسط وشمال 
أاريقياا يف ماظماة النفاو الدولياة 
»ساانجيف بريي«، الونياات املتحدة 
إىل القياا0 بفنل املزياد يف لذا املجال، 
مبيااً أل جميع املحاونت التي قامت 
ايها املاظمة لوقف صفقة بيع قاابل 
ذكياة أَمريكياة الصااع بقيمة 3ر1 
مليار عونر إىل الاظا0 السنوعي باءت 

بالفشل.
وكانت األماُم املتحادة وماظمات 
حقوقياة عولية أّكدت أكثار من مرة 
يقاوعه  الاذي  التحالاف  مساؤولية 
الاظا0 السانوعي عن ارتفااع أعداع 
الضحايا املدنيل واساتخدامه ذخائر 
أغلبهاا  عوليااً  محرماة  عاقوعياة 

أَمريكي الصاع.
مان جهتاه قاال األساتاذ »نارص 
الوطااي  الوااد  عضاو  باقزقاوز«، 
املفااوض عان حركاة أنصاار اللاه، 
موقاع  مناه  أجرالاا  مقابلاٍة  يف 
»سابوتايك« الارويس حل ُسائل عن 
القرار األَمريكي بتوقيف بيع القاابل 
الناقوعية للسنوعية »إل لذا اعرتاف 
واضح ورصيح مان الونيات املتحدة 
باساتخدا0 السانوعية لهاذا الااوع 
ُعاْدَوانهاا  يف  القاابال  مان  املحار0 
عى اليمان، بحل املدنيال األبرياء«. 
مؤكاداً للموقاع الارويس »اليمن لن 
تاىس شهداءلا وساتتقد0 بشكاوى 

وتحاكم السنوعية عولياً«. 

الصحافة اأَلمريكية تدين 
اململكة

مان  الندياد  أثاار  تزاماٍن  ويف 
املراقبال  بناض  لادى  التسااؤنت 
صّنادت  السياسايل،  واملحللال 
الصحاااة األَمريكياة ناربة الخطاب 
تجاه الاظا0 السانوعي، متهمًة إياه 

بدعم وتصدير اإلرلاب.
حياث أّكادت صحيفاة »نيويورك 
تايمز« األَمريكية، يف مقاٍل لها نرشته 
يو0 الجمنة الفائتاة 28 مايو، تحت 
عااوال »النالام يحصاد ماا يزرعاه 
السانوعيول«، عور الاظا0 السنوعي 
يف صااعاة اإلرلااب وتمويلاه، وذلك 
مان خالل انشاائها للمراكاز الدياية 
التاي تارش الفكر الولاباي الذي يند 
مابع التطارف واملرجنية التي انبثل 

ماها تاظيم القاعدة وعاعش.
واستشاهدت الصحيفة يف مقالها 
بتقرياٍر كانت قد نرشتاه مؤخراً عن 
كوساواو، والذي جاء ايه أل اإلنفاَق 
السنوعي والخليجي لتطوير وتمويل 
شابكٍة مان رجاال الدين واملسااجد 
عوراً  لناب  الرسياة،  واملؤسساات 
أساساياً بإيصاال كوساواو إىل لذا 

الوضع من التطرف.
وقالات الصحيفة: »إل اساتخدا0 
السنوعية لكوساواو كأرض خصبة 
للمتطرال، أو الساماح ألي كيال أو 
مواطن سانوعي بالقياا0 بذلك، إنما 
يذّكار بالسالوك املتااقاض أو حتاى 
املازعوج من قبال رشكاء أماريكا يف 
الخليج الفاريس، ويسااعد كذلك عى 
النالقاات املضطرباة  رشح أساباب 

اليو0 بل واشاطن ولذه الدول«.
صحيفاة  عاى  لاه  مقااٍل  ويف 
»نيوياورك تايماز« نارِش ياو0 أمٍس 
األحاد 29 ماياو، كشاف الصحفاي 
األمريكي »نيكونس كريساتوف« أل 

الخطأ األكرب الذي ارتكبه أوباما، لو 
تواري ما اسماه السال0 للسنوعية من 
أجل شن الحرب عى اليمن، مابهاً أل 
»ذلك يورط أماريكا بأعمال قد تكول 
جرائم حرب بحساب ماظمة ليومن 

رايتس ووتش«.
األَمريكاي،  الصحفاي  َوتحادث 
عن ما أساماه باا »عوٍر غاعٍر« تلنبه 
السانوعية بزرع الفوىض و«تشاويه 
انحااء  جمياع  يف  اإلساال0  صاورة 
النالم«، منترباً أل »القاعة السنوعيل 
يلحقاول رضراً أكرب بكثري باإلساال0 
مماا يمكن أل يلحقاه أيٌّ من ترامب 
الجمهوريال  املرشاحل  كاروز  أو 

للرئاسة األَمريكية.
ويف ختاا0 مقاله، أّكد كريساتوف 
أل الوقات قد حال ملصارحة أنفسااا 
وانعرتاف أل السنوعية ليست مجرع 
»محطة وقوع«، بل لي مابع السم يف 
النالم اإلسالمي، وأل تنصبها األعمى 
لو الاذي يؤجج التنصاب األعمى يف 
الداخل األمريكي، عاعياً إىل تساميتها 

با »مملكة التخلف«.

النظاُم اآليل للسقوط
وعاى ما يبدو أل اإلعارة األَمريكية 
لم تكتاف بالتصنياد السايايس إزاء 
اململكاة يف سايااريو صامات، وعاع 
صحااتها للايل من الاظا0 السنوعي 
وتشاويه صورته يف ذلاية الشنوب، 
بل أوعزت ملراكز الدراسات السياسية 
وانسارتاتيجية التابناة لهاا، باارش 
النديد من الدراساات التي تؤكد قرب 
ساقوطه وانهيااَره عاى املساتوى 

الداخيل.
ويف آخر لذه الدراسات نرش منهد 
واشاطن للدراساات السياسية، ماذ 
يومال، أي بناد قاراره بتجميد بيع 
أل  للمملكاة،  الناقوعياة  القاابال 

الاظاا0 السانوعي باات عى شافري 
اننهياار كلياً؛ وأحد ألم أساباب لذا 
اننهياار، حربه عى اليمان التي تند 
أاقار وأضنف عولة يف النالم النربي، 
مااذ أكثر من عاا0 بحجة مسااعدة 
عبدرباه  الساابل  اليمااي  الرئياس 
ماصاور لااعي الذي تمات اإلطاحة 
به مان قبال تحالاف بال قطاعات 
مختلفاة يف املجتمع اليمااي طالبت 
بالديمقراطياة والتغياري انجتماعي 

وانقتصاعي امللموس يف بالعلا.
وأوضحت الدراسة أل لذه الحرب 
أعَّت إىل عواقاب وخيمة عى اليمايل، 
حيث قتلت وجرحت عدع غري منروف 
مان املدنيال وتساببت يف نازوح ما 
يقرب مان مليونَي شاخص وخلفت 
قراباة 500 ألاف نجائ وتساببت يف 

أزمة إنسانية غري مسبوقة.
ناتًة أل لاذه الحرب تذكر الااس 
التي  باأليديولوجية املدمارة لداعش، 
تساتمد جذورلا من اململكة النربية 
السانوعية، حتاى مواكاب املدنيال 
الفاريان مان النااف، لم تسالم من 

انستهداف.
لاااك  أل  إىل  الدراساة  وأشاارت 
تقاريَر متكررة للندياد من الوكانت 
واملاظمات اإلنسانية الناملية تفيد أل 
اململكة النربية السانوعية، تستخد0 
)كالقاابال  تقليدياة  غاري  أسالحًة 
األسالحة  وحتاى  الناقوعياة، 
الكيميائية(، وتقاو0 بارتكاب جرائم 
حرب قد ترقى إىل مستوى جرائم ضد 

اإلنسانية.
وأكدت الدراساة أل نقال اليمايل 
الحارب لاألرايض السانوعية، والذي 
أسفر عن ساقوط املئات من الجاوع 
إثاارة  يف  تسابب  قاد  السانوعيل، 
السانوعي  الداخال  لادى  املخااوف 
مان امتاداع لاذه الحارب لنمقهاا 
الجغارايف، وأساهم بشاكٍل مبارٍش يف 
تاامي السخط الشنبي تجاه الحكا0 
السانوعيل، منلاااً قرب ساقوطهم 

الحتمي يف الوقت القريب. 
ومن خالل الربط بل ُكّل املنطيات 
التاي تام تااولهاا، مراقباول أكادوا 
»أل القارار األَمريكاي لم يكان نابناً 
مان حارص اإلعارة األَمريكياة عاى 
أرواح املدنيال يف اليمان؛ نظاراً لند0 
إزاء  أياة اجاراءات جااعٍة  اتخاذلاا 
الاظا0 السانوعي بهذا الشاأل، بقدر 
ما لاو قرار كال الغاياة ماه تحميل 
السانوعية ُكّل املسائولية األخالقياة 
اٍل  والجاائياة لهاذه الحارب، يف تاصُّ
واضٍح من تبناتها التي وعى ما يبدو 
أل السانوعية لي التي ستواجه تلك 
التبناات مافرعًة ووحيادة، من عول 

حليفتها الكربى«.
الصحاااة  قاراءَة  أل  إىل  ناتال 
األَمريكياة ملساتقبل اململكاة، لياس 
من باب انساتاتاج الحتمي من واقع 
املستجدات، بل لي عبارة عن رسائل 
موجهة تنلن ايهاا اإلعارة األَمريكية 
الاظاا0  عان  الرصياح  تخّليهاا 
السانوعي، والحارب عاى اليمان لم 
تكن ساوى املربر الذي كانت بحاجته 

لهكذا توّجه.

بعد توريطها واإغراقها يف امل�صتنقع اليمني

َأمريكا تدقرّ املسمار الثاني يف نعش اململكة املتهالكة
قراٌر َأمريكيٌّ صامت بتجميد بيع القنابل العنقودية للمملكة، تزامنت معه حمالٌت إعالميٌة 
منظمة تقوم بها الصحافة اأَلمريكية، تتهم فيها األخيرة بتمويل وتصدير اإلرهاب لكافة 
ٌل َأمريكي  دول العالم. هذا التزامن أثار تساؤالت العديد من المراقبين الذين أكدوا أنه تنصُّ

من تبعات الحرب على اليمن ودّق المسمار الثاني في نعش النظام السعودي المتهالك.
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إْشـِتـَراكيون ضد العدوان
فهمي اليوسفي 

أاارزت املرحلُة الرالااُة َمن مع الوطن 
ومان النكس، وكشافت حقيقاَة َمن كاا 
ًة بالسلوك الوطاي بَمن ايهم  ننتربلم ِقامَّ
قياعات يسارية التي أَصبحت بنُضها اليو0 

تقف بصف عدوال الخارج. 
نحان األيديولوجية انْشااِتاَراكية التي 
تربّيااا عليهاا تحتام عليااا أل نقاف ضد 
النادوال الخارجي الذي تقوعه باو سانوع 
عاى بلدناا، ولاذا نابٌع مان قااعاة ذاتية 
مااا، والقابناول بالرياض ومحساوبول 

اْشاِتاَراكيل ليسوا ماا ولساا ماهم.. 
الغازاة  النادوال ومسااندة  لام ماع 
األمرياكال واساتقدا0 الدواعاش. ونحان 

النكس.
لام تابنول لبالك ووتار.. ومتأمركول 
إىل النظاا0 وماع الاكاش بكاش ياداً بيد؛ 
مقابال بيع وتمزيل وطن عى ما يشاتهي 

الوزال.. ونحن النكس. 

 ما قلرّ ودلرّ من الكالم
 نؤكد أل لؤنء لم يندوا ممثلل لحزباا، 
بال يمثلاول مطاباخ النمالاة وانرتهاال 
ببلدناا  مكاناة  لهام  وليسات  للخاارج.. 
وحزبااا، ومطلاوب محاكمتهام تاظيمياً 
عاخال الحزب، ولا نحان بدأنا محاكمتهم 
بتهمة الخيانة الحزبية والخيانة الوطاية، 
وبافاس الوقات مطلاوب محاكمتهم عرب 
القضاء ومالحقتهم عارب اننرتبول بتهمة 
الخياناة الوطاياة وعوعتهام لان تتام إن 

لقفص انتها0.
يارّععول  شاالدنهم  إذا  نساتغرب  ن 

رصخة النمالة.
أماري الافاط نحان يادك.. ونحان أحد 

أنيابك.. 
ن نادلاش حال نرالام يقفاول بكل 
وقاحة بصف الندوال، ويساندول مرشوع 
انحتاالل األمريكاي الذي بادأ ينلن عملية 
القبض والبسط عى أجزاء من تراب بلدنا. 

االقرش يلنب بحمرال النيول.
عاٌر علياا أل نقوَل بأنهم اْشاِتاَراكيول، 
بل نجز0 بأنهم ليس لديهم أَخالٌق يسارية 
ولياس لهم عالقاة بهذا الحازب حتى وأل 

انتحلوا صفة الحزب.
ن يرشاااا أل يكوناوا ممثلال لحزباا 
طاملاا قد بانت حقيقتهم وساقط قااعهم 
خيانتهام  وباَرزت  أَخالقهام  وانهاارت 
للوطان والحزب. لام مادساول زرعتهم 
انساتخبارات الربيطانية عاخل مؤسستاا 

الحزبية.
والغازاة  النادوال  ماع  رشكاء  لام 
بالجرائم املساتمرة التي تساتهدف اليمن 

أرضاً وإنَْساناً.. 
لام مجارعول مان األَخاالق والقيام 
انْشااِتاَراكية، التي نحن كاْشااِتاَراكيل 

بالساياعة  التفرياط  عاد0  ايااا،  جَساٌد 
الوطاياة ورااض النصاباات اناسااعية 

الداعشاية،  واألَْعَماال 
القيام  ايااا  وعمقات 
الوطاية والحب والسال0. 
أْكَل  أعمااوا  قاد  لام 
لحاو0 الخاازيار وذابات 
عرجاة الغارية ماهم عى 

األرض والنرض. 
أّماا نحن وباكل اخر 
لم نأكل لحاو0 الخاازير، 
ولهذا غريتااا عى الوطن 
والحازب لام تاذُب، بال 
تجّذرت اياا وتحتم علياا 
أل نضاَع شانر الفضول 

وباذياب  اتااح  والرايال 
بمثابة قواعد وثوابت وطاية.

 

وطٌن ال نحميه ال نستحقه 
لياس مااا من يشاارك باهش الجساد 

الوطاي والحزبي بمساندته للندوال.
مواقاف مان بالريااض تحتامُّ عليااا 
التصاّدي لهام ولتلاك املواقاف وتصحيح 
البيت الحزبي واجاٌب حزبي؛ لكونه يحمل 

مرشوعاً لبااء وطن.. لبااء اإلنَْسال. 
َمن لم بالرياض رشكاء بالجرائم التي 
ن تساقط بالتقااع0 وليس مرّشاااً لاا أل 

نسانَدلم. 
الظاروف الرالااة للحزب تحتامُّ علياا 
لاذه  مان  وتطهاريه  إنقااذُه  كحزبيال 
النااارص املادساة التاي اختاارت طريل 
النمالاة وانرتهاال للخاارج كجازء مان 

اننقاذ للوطن برمته.
لهذا بدأ التشااور والتواصل والتاسايل 
ايماا بيااا بنقاد اجتماعاات أولية خالل 
نحاو  بالتقاد0  ُكّللات  املارصماة  األياا0 
األما0، وساوف تساتمر، والهاعاة إلنقاذ 
حزب وإنقاذ وطن وتّوجات ببيانل عربنا 
عان حقااا املرشوع تجااه الوطان وتجاه 

الحزب.. وساواصل عول رجنة.
ألناا مؤماول بالشفااية والديمقراطية 
يف اإلطاار الحزباي ونثال بذاتااا، َونقاول 

للنالم بأرسه:
برلان الواقاع وبالاذات مان 2011 0 
وحتاى الياو0 باأل القابنال بالرياض ن 
يمثلاول انْشااِتاَراكي اليمااي ُخُصْوصاً 
بناد مسااندتهم للندوال، بل لام قياعات 
نْشاِتاَراكيي الرياض الذي ينمل بالكاش 

لصالح جرائم الندوال.. 
نقولهاا وبأعاى صاوت بأنهاا قياعاٌت 
للنمالء والفاسدين والتضليل عى حساب 

وطن.. ولم تند اْشاِتاَراكية.
برلان الواقاع بأنهاا تجلاد حزباا من 
الداخل وبأشاكال غري مبارشة وتستخد0 
التضليل ساالح لفسااعلا بند أل تنّمدت 
وسايلتا  التاظيماي  الجاناب  بتنطيال 
لتخديار أعضائه رغبًة للخارج لكي تموت 

املؤسسة الحزبية موتاً رسيرياً. 
برَلَن الواقع بأل ايهم جياات عاعشية 
وإاسااعية طاملاا ولام 
اليو0 يسااندول اإلرلاب 
احوصات  إلثباات  واقاً 
بال  الااووي،  الحماض 
بجرائم  غارقاًة  أَصبحت 
خيانة للوطن، َواساعلم 
بلاغ حتاى النظام بحل 
َويكفي  والحازب،  اليمن 
انساتدنُل بفساع اللص 
الاذي  املخااليف  محماد 
جارّي اتفااق موانئ عدل 
ماع رشكة عباي لصالح 
اإلماارات بناد أل صااع 
مسلساالً لهذه الفضيحة 

سميت »اك انرتباط«. 
لذه ليسات مرّشاة للحازب أل تكول 
لديه قياعته ملطخة بالفسااع. ولذا أَصبح 
الفاساد املخاليف عى رأساه ريشاة يساند 
الفساع ويستهدف انْشااِتاَراكي بفساعه 

من الداخل.
النااارص  لاذه  باأل  الواقاع  برلان 
متسانوعة واختزلات الحازب ملصالحهاا 
وخرقات  اناسااعية  ونزواتهاا  الذاتياة 
السايايس  بربنامجاه  ممثلتاا  رشعيتاه 

ونظامه الداخيل.
برلن الواقع بأنهم وضنوا جرعة قاتلة 
للنمل التاظيمي بجساد الحازب وجنلته 
مشالونً، ماع أل الجاناب التاظيماي لو 
عمااُغ النملية الحزبية وحّولوا عركساول 
قياعته من اليسار إىل اليمل مع انحتفاظ 

اقط بانسم.
برلن الواقع بأنهام رشكاء يف الخيانة 
الفسااع  ومراكاز  قاوى  ماع  الوطاياة 
واإلرلاب.. واستقدا0 الندوال وقتل اإلراعة 
الثورية واننبطاح للسياسة الخليجية عى 
حساب تمزيل السياعة الوطاية، ولصالح 
قوى الخاارج الطامناة، اصمتهاا اليو0 

بدخول األمريكال أَْكرَب عليل. 
لاذا الاكال0 لياس من بااب التشافي 
بمان أقصدلام؛ بال ألنااي اْشااِتاَراكيٌّ 
غيوٌر عاى الوطان والحازب وتربّيت عى 
القيام واألَخاالق انْشااِتاَراكية َوالوطاية 
والثورية، وعى نفس طراز اتاح وباذيب.. 

رحمهم الله.
لم أجاد ممان أقصدلام إن ُكّل ما لو 
سالبي ومخاٍز وعاار ساوى تجااه حزباا 

انْشاِتاَراكي أو الوطن. 
لام أجاد وأشاالد ماهم ساوى جرائم 

بامتياز. 
ولا لي األيا0 أارزت الغث من السمل 

اسقطت أقانتهم.. 
وبانت حقيقتُهم َواملساّلمات تؤكد بأل 
ساورة يس تتى عاى املوتى وليسات عى 
األحياء حتاى أناي قّررت بأل أقرأ ساورَة 

»قل يأيها الكاارول«.

بانات الحقيقاة باأل ي.. س.. تنلام 
الاذي أخضناه  الشااطر  الشاطارة مان 
لالختباار عادما عاع من اإلماارات وماحه 
بالنمالاة  الشاطارة،  ووساا0َ  شاهاعة 
والتضليال وتدماري الحازب، واناالً ثبت، 
واساتهدااه  بنمالتاه  الصاورة  وتتضاح 
للحازب من الداخل من خاالل توقينه عى 
مبااعرة الخلياج بناد أل اخارتق رشعياَة 
الحزب وسالم بتنطيل املؤسسة الحزبية. 
ون زالات قصته أو أقصوصتاه قيَد اإلعداع 
بنااوال »الارش إَضاَااة إىل مطاة«.. بناد 
أل ساالم بالتآمار عاى عبداملرتجي يو0 

الجمنة وأغرقه وسط املضيل. 
لياس  األَْعَماال  بهاذه  يقاو0  مان 

اْشاِتاَراكياً.. ليس وطاياً.
أو  إنَْساانية  قيام  ذرة  لدياه  ليسات 

إيمانية.. 
يشٌء مؤلٌم بأل نلمَس قياعة لهذا الحزب 
ااسدة وعميلة ومتسولة وتقف مع أَْعاَداء 
تأريخيال للوطن والحزب عاخلياً وإْقليْمياً 
وعولياً.. بناد أل عرااا لذا التاظيم يحمل 
مرشوعاً ألجل بااء وطان وليس لتمزيقه، 
ون ياتماي إلياه إن مان لاو طالاٌر مان 

أمراض الفساع والنمالة.. 
كل ما نلمسه من اْشاِتاَراكيي الرياض 
ن يمثلااا.. بال ضمريُناا الوطااي وقيماا 
الوطاية والحزبية تحتُّم علياا رسعة إنقاذ 
الوطن والتصاّدي للندوال ونتخذ من بيتاا 
الحزباي طريقاً ومسالكاً ملوقفاا الرااض 
والنمالاة  واإلرلااب  والفسااع  للنادوال 
وإباراز موقاف حزبااا انْشااِتاَراكي عرب 
الطارق املرشوعاة، ونبادأ تصحياح لذه 
ضمريناا  عليااا  يملياه  بماا  املؤسساة، 

كوطايل واْشاِتاَراكيل. 
لا نحن قد بدأناا انجتماعات الحزبية 
مان  موقفاه  وإباراز  الحازب  لتصحياِح 
النادوال وانحتاالل وعاى طريال عقاد 
مؤتمره الناا0 إلصالح املاظوماة الحزبية 

تها، ونؤكد استمرارنا، ون عوعة. بُرمَّ
القابناة  املتورطاَة  األَْطاَراَف  أل  كماا 
بالريااض بدأت تساخر قراصاتها إلصدار 
بيانات مضاّعة وتضليلية وتكيل انتهامات 

للرشيحة الحوثية. 
لكان عليهام أل ينلماوا بأنهم ساوف 
يخضنوَل ملسااَءلة قانونياة أما0 محاكم 
الرااُض  كال  وإذا  والتأرياخ..  الوطان 
للندوال وعَد0ُ التفريط بالساياعة الوطاية 
تهمًة اكلااا حوثيول، ولااا الرشف بذلك، 
وتحياة مَلان يقاوع املسارية الثورياة ضد 
النادوال السايد عبدامللاك الحوثاي الاذي 
اعتاربه جيفاارا اليمان.. َوساوف أواصل 
الكتاباة عان مساتجداِت لاذا املوضاوع 

بالحلقات القاعمة.
وذلك من ماطلٍل وطاي وحزبي وسارياً 

عى نهج اتّاح وباذيب.. 
النااُر ثام النااُر للنماالء وَمن يسااند 

الندوال، َومناً نحو التصدي للندوال. 

عالقون يف الكويت!!!
 عـبداهلل على صبري

Abdullah.sabry@gmail.com

السانوعي  الاظا0ُ  ينياُش 
حالَة تخبُّاط ولو يتناَمُل مع 
السااخاة  امللفاات  كثرٍي مان 
يألاف  لام  التاي  واملفتوحاة، 
مثياالً لهاا مان قباُل. ويبدو 
جماوُح محماد بان سالمال 
أشابَه باملغامرة الخطرة، غري 

محسوبة الاتائج.
امان الواضح أل سياساَة 
سالمال ونجلاه، تاطوي عى 
مفاعلاا  جولرياة  رساالة 
عاى  عازماٌة  السانوعيَة  أل 
انشاتباك املباارش يف الحاروب 
التاي تتهدع أماهاا القومي، بناد أل كانت تحاارُب بالوكالة. وقد 
اتخاذت اليمن مرسحااً لهذه السياساة الجديدة، يف إطاار اعتقاع 
ساذج مفاعه أل تحالَف الندوال يمكاه حسم املنركة يف اليمن عى 
الطريقة التي انلها تحالاف )عاصفة الصحراء( يف عملية تحرير 
الكويات من الغزو الصداماي، إن أل رياح الحرب جاءت عى الضد 

من تقديرات سلمال ونجله.
ولتدارك خساراته املتصاعدة يف اليمن رضخ بن سلمال ملطالب 
التهدئاة وععام الحل السايايس يف اليمان، لكاه ماا زال يتولم أل 
بإمكاناه تحقيل طموحاته عرب املساار التفاويض، بند أل عجزت 
القوة النساكرية؛ وألل الواد الوطاي كال وما يزال صامداً يف وجه 
أنعياب الريااض ووادلا إَلااى مفاوضات الكويت، اإل سالمال 

ونجله ومرتزقتهما باتوا أشبه بالنالقل يف الكويت.
كماا عخلوا الحارب بال رؤياة، جااءوا إَلاى الكويات بال رؤية 
أيضاا، وعبثا حاولاوا-ون زالوا- انتزاع اتفاقية اذعال واستساال0 
من جاناب الواد الوطاي، بحيث تبدو الريااض وكأنها املاترص يف 
الحرب أو السالم، ولو ما يسااعد عى تحقيل طموحات سالمال 
املتنلقة بوراثة النرش، وتغيري تركيبة الحكم يف األرسة السنوعية 
من املساتوى األاقي إَلاى الطريقة النموعية، بحيث يصبح محمد 

بن سلمال بمثابة املؤسس الثاني للدولة.
لكذا يمكن قراءة لروب بن سالمال إَلاى األما0 بالحديث عن 
السانوعية يف 2030، متجالاال أل تداعيات الحروب املساتنرة يف 
املاطقة تاذر بتفكيك اململكة نفساها، ولذا ما نبهاا إليه بند أيا0 
من انطالق ما يسامى بناصفة الحاز0 الندوانية عى اليمن النا0 

الفائت.
أبجديات السياسة تقول: إل تامية وتطوير أية عولة أو مجتمع 
يتطلاب الحد األعنى من انساتقرار والسالم انجتماعي؛ وألل أمن 
املاطقة بات متداخالً ومتالزماً، اإل الرياَض لن تانم بانساتقرار 
ايما الدول املجاورة لها مشاتنلة بالحروب، ولذه مسألة بديهية 
تتطلاب مان عقالء الريااض النمال الحثيث عى إطفااء الحرائل 

وترسيخ السلم يف املاطقة ككل.
السانوعيُة عالقاة يف اليمن، ويف ساوريا ويف النراق، ولي اوق 
ذلاك عالقاة يف مفاوضات الكويات.. ومع ذلك يغالط بن سالمال 
الشانب السانوعي، ولو يرسام صورة ورعية للمساتقبل، ايما 
حاارض اململكة القاتم يجنل تصور وحدتها واساتقرالا يف 2020 

محل نظر!!!

جرائم العدوان يف الجنوب
أحمد عبدالكريم 

ماا أل وطاأت آلاُة الغازو مااطاَل جااوب 
الايَاَماان، حتاى طغاى وتفاّرع اللاوُل األحمر 
عى باقي األلوال الورعية التي سابل تساويُقها 
وبيُنهاا عن القاع0 مان وراء البحر وأبار الافط 

اللذين تفااا يف قتل املدنيل الجاوبيل.
مدنياول تنّرضاوا لشاتى أناواع اننتهاكات 
يف عالام الجريمة املناارصة والتاي كال آخرلا 
جريماَة املحلاة جاوب مديااة الحوطاة بلحج 
والتاي راح ضحيتها ساتة مدنيل بياهم أطفال 

إثر غارة جوية استهدات مازل مواطن.
مواطاٌن لم يكان الوحياَد يف ساجل الندوال 
اإلجراماي الذي بادأ ماذ يوماه األول يف الجاوب 
باغتياانت وتفجريات وإعداماات وذبح وصلب 
للكاواعر السياساية والنساكرية وانقتصاعية 

والقضائية واألماية يف الجاوب.
حواعُث أمايٌة بلغت يف شاهر واحد اقط، لو 
شهر مارس، أكثر من 25 جريمة اغتيال، أبرزلا 
اغتيال مدير األمن السايايس ألبل وقائد حرس 
)شاقيل لاعي )وسفري سابل وعدع من قياعات 

»املقاومة« يف لذا الشهر.
شهٌر احتلت ايه محااظة عدل املرتبة األوىل 

يف عادع انغتياانت بثالَث عارشَة عملياة تلتها 
شابوة وحرضموت لاكلٍّ ماهما أرباع عمليات 
ثم لحج بثاالث عمليات اغتياال وعملية واحدة 
ااشالة عول أل تكاول صفاًة لااوع آخار مان 

الجرائم.
ناوع آخار تمثال بجرائام الذباح واإلعادا0 
والصلب، حيث شاهدت مدياُة عدل خالل شهر 
مارس أبشع جريمة إنَْساانية تمثّلت بقتل أكثَر 
من سبنة عرش مسااً بياهم أربع نساء لاديات 
يف عار النَجازة بالشايخ عثماال، وأخرى تمثلت 
يف صلب أربناة مواطال عى أعمدة أحد باايات 

ماصورة عدل.
أماا عمليااُت القتل املباارشة واملنَلان عاها 
بلغات أكثاَر مان سابع عملياات توزَّعات عى 
محااظات أبل ولحج وشبوة وتفرعت محااظة 
حرضماوت بنمليات انختطاااات وصلت إَلاى 
أرباع عملياات تلتهاا محااظاة أبال بنملياة 

اختطاف وكيل املحااظة.
بالسايارات  التفجاريات  صنياد  عاى  أماا 
املفّخخة وغريلا من وسائل اإلجرا0، شهد شهُر 
ماارس تفجارياٍت بنبوات ناسافة، أرباع ماها 
بسايارات مفخخاة اساتهدات السايارة األوىل 
نقطاًة أمايًة تابناًة لا«املقاومة« يف مديرية عار 

سند ثم تفجري ثالث سيارات مفّخخة استهدات 
منساكراً تابناً لقوات انحتاالل اإلماراتية أّعت 
إَلااى مقتال أكثاَر مان خمساٍة وعرشيان من 

مرتزقة ُجلُّاهم جاوبيول.
غاريَ أل أكثاَر الجرائام عموية لاي تلك التي 
تنارَض لهاا ماتسابو األجهازة األماياة مان 
الجاوبيال والتاي راح ضحياَة عملياة واحادة 
اساتهدات منساكر الاجادة يف مديااة املاكال 
بالاصاف األول مان شاهر ماياو أكثاُر من 90 

شخصاً بل قتيل وجريح. 
ولام تكاْن لاذه الجريماة اليتيماة يف حال 
األماياة  األجهازة  ماتسابي  مان  الجاوبيال 
اقد اغتاال مسالحول مجهولول مديَر ساجن 
املاصاورة بنادل، وّلااع نجيب أحماد، والنقيد 
مروال أبو شاوقي مدير مارور عدل وضابطاً يف 
قاواِت حماية الارشكاِت الافطياة بمدياة غيل 
بن يمل بحرضموت ومسائول قسم التحريات 
بمطاار عادل الادويل أمال شاائف وضباطاً يف 
األمن السايايس، وغريلم كثريول انضموا إَلاى 

عسكرين آخرين. 
عساكريول ماهام النقياد يف انساتخبارات 
النساكرية النميد أعلم الجنفاري الذي اغتيل 
بحي الساناعة بمديرية خور مكرس وضابٌط يف 

لواء الشاليل، وغريلم كثريول انضموا أَيْضاً إَلاى 
أاراع وجاوع جاوبيل. 

أااراٌع وجااوٌع ُقتل أربنٌة ماهم يف اساتهداِف 
خاة بموكب قائاد املاطقاة األوىل  سايارة مفخَّ
الغازو  بمحااظاة حرضماوت املاوايل لقاوات 
والندوال السانوعي األمريكي وغريلم انضموا 
كذلاك إَلاى وجهااء جاوبيل اغتيلاوا عى أيدي 

مسلحل تابنل لقوات الغزو. 
بيد أل مسلَحل أقدما يف النرشين من ارباير 
عى اغتياال أحد وجهاء القبائل الذين ياحدرول 
من محااظة لحج يف مديرية املاصورة التي نجا 
ايها إما0 مساجد يف مارس من محاولة اغتيال، 
لكن املصري نفساه لم يحالف إما0 جامع آخر يف 

عدل اغتيل نهاية عا0 2015.
 ويف الساعِس من آخر شهر بنا0 2015 اغتيل 
محااُظ عدل عان حكومة لااعي اللواء جنفر 
ساند وثمانيٌة مان مرااقيه بتفجري اساتهدف 
موكبَاه عاد ماروِره من ماطقة »جاول مول« 
بحاي توالاي عدل وغريلاا من الحاواعث التي 
لم تقاْف عاد جنفر ساند وجحاايف واإلعرييس 

َوالباخي وشايع وطالت حتى القضاء. 
االقضااُء بكاواعره وبُايتاه التحتياة لطاملا 
اغتيااُل  كال  ماا  والتاي  للنادوال  لداااً  كال 

القايض حسان علوال رئيُس الشانبة الجزائية 
املتخصصاة يف محكمة اساتئااف عدل وتفجري 
املجماع القضائاي بحوطاة لحاج إن عنئل لذا 

انستهداف.
اساتهداٌف طال حتى انقتصاع وكواعره اإىل 
جانب تنطيِل املاشائات الصااعياة واإلنتاجية 
املاال  رأس  وتهجاري  التحتياة  بُايتاه  وتدماري 
وسياساة التفقري يقاو0ُ النادوال عاربَ أعواته 

باغتيال رجال انعمال.
 ويف إطار سانيه لاساف الاسيج انجتماعي 
أقدمات عول النادوال باإلينااز ملرتزقتهاا عى 
ومصااَعرة  الشامالية  املااطال  أَبْاَااء  تهجاري 
ممتلكاتهام يف حالاة وصفها محاااُظ عدل بن 
حبتاور بأنهاا »يشٌء ُمرعب وُمخياف وُمذلل، 
ونحاُن أما0َ قارار غري قانوني ون إنَْساااني ون 
عيااي ون أخالقي، بل إناا أما0َ مشاهٍد ُعارصي 

خطري«.
ِع لاذا اإلجارا0 يُصِباُح للقاعدة  وماع تااوُّ
وعاعاش اخاَر تافيذلا والتاي ن تلباث تباّيها 
الرسياع لهاا عارب بياناات مجهولاة املصادر 
وللندوال اخر صااعتها ون أَبْاَاء الجاوب ساوء 
عواقبها وبحَساب املثل الشنبي »بخت الرشيفة 

عمياء«.
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كتابات

صليبيو العصر.. 
بوش َوسلمان ! 

  الشيخ/
عبدالمنان السنبلي 

  
كاا نُظااانُّ أل الحاروَب الصليبية 
مصطلاٌح يقتارُص عاى تلاك الحروب 
التاي شااتها املسايحية املتطرااة يف 
القارول الوساطى عى بالع املسالمل 
بدعام َومباركاة الكاائاس الكهاوتية 
املتشادعة، َولم نكن ننلاُم يف الحقيقة 
أل لاذا املصطلاَح إنما لاو مصطلٌح 
مطاطايٌّ َويمكان أل يشامل ُكّل مان 
يساتخد0 الديان كغطاٍء َومربٍر لشان 
الحروب الندوانية ضد اآلخرين إن بند 

أل ظهر لاا اليو0 )صليبيو النرص(!!
أعلان  الثالاث  األلفياة  مطلاع  يف 
الرئيس األمريكي )بوش الصغري( بدء 
حرٍب صليبياٍة واقاً لقاعدة )من ليس 
منااا اهو ضدناا(، اغزا أاغانساتال 
َوالناراق، َوكال يخطاط أيضااً لغازو 
األخريتال  أل  لاون  َوكورياا  إيارال 
استندتا جيداً ألية حماقٍة قد يقو0 بها 
بوش َوحلفاؤه من مساتنربي النرص 

يف الجزيرة َوالخليج.
الثاناي  النقاد  ماتصاف  يف  أماا 
مان القارل األول مان األلفياة الثالثة 
)2015( َوبتفوياض من سالمال اقد 
أعلان سافريُه يف واشااطن مان ذات 
املاكال الذي قرََّر مااه بوش حربَه عى 
أاغانساتال َوالنراق قياعة ذات الحلف 
لشان حارٍب عدوانيٍة صليبية الشاكل 
َواملضمول عى اليمن َوبافس املربرات 
الدياياة املتطرااة َوأل مان ليس مناا 

اهو ضدنا كما قال.
ننم أعلاها سالمال حربااً صليبيًة 
حماياة  بدعاوى  إساالمية  بصيغاة 
اإلسال0 من التمدع »الفاريس املجويس« 
يف اليمن بحسابهم، انمادوا إىل القيا0 
بنملياات إبااعة جماعياة لم تساتثِن 
َوذلاك بماا تواار لديهام مان  أحاداً 
أحادث ماا توصلات إلياه تكاولوجيا 
صااعة الساالح َومساتنيال بصليبي 
املسايحية َواليهوعياة مان األمريكال 
َواإلرسائيليال، َولاون حقيقاًة صموع 
َوبساالة َوشجاعة اليمايل يف التصدي 
لهام َووقفهم عااد حدلام، لكانوا قد 
عخلوا اليمن َوارتكبوا ايه ما لم يرتكبه 
)لونكاو( يف بغداع أو )ريتشاارع قلب 

األسد( يف السطل َوبالع الشا0.
الجادع..  الصليبياول  لام  لكاذا 
كأساالاهم لم يتغريوا إن أنهم ازعاعوا 
األرض!!،  يف  َواسااعاً  َوبَغيااً  إجرامااً 
وكما كانت بداياتهم َواسارتاتيجيتهم 
التوسانية َوالطامنة مشاابهًة إىل حدٍّ 
ماا بدايات َوألاداف َوأطمااع صليبي 
النصور الوسطى، اإل نهاياتهم حتماً 
ساتكول نفس نهايات من سابقولم 
مان الصليبيال األوائل عى ياد أبطال 
َوالغيوريان عى  اإلساال0 الحقيقيال 
عياهم َوأوطانهم َوسادخل إل شاء الله 
مكاَة املكرمة َواملديااة املاورة ااتحل 
كماا عخال أجداُعناا القدَس َواملساجد 
األقاى َوطارعوا َولزماوا الصليبيل 

القدامى، َوإل غداً لااظرِه قريُب.

ال نتحامل ولكننا نتساءل؟! 
أحمد ناصر الشريف

 
 بدايًة نتسااَءُل: ملااذا ن نتاااول قضايانا يف 
خطابااا اإلْعاااَلماي من ماظاور وطاي بحت 
ب  بَنيداً عن تغليب الخالاات السياسية والتنصُّ
املذلباي والحزباي والطائفاي؟ وملااذا تكاول 
املصلحة الوطاياة النليا لي آخر ما نفكر ايها 
ونتحادث عاها؟ وما عماا نساري يف لذا انتجاه 
الخاطئ اكيف يمكن لااا أل نوائَم بل الحديث 
الرشيف الذي َخصَّ به رسول اإلنَْساانية محمد 
بان عبدالله علياه الصاالة والساال0 الايَاَمان 
»اإليمال يمال والحكمة يمانية« وبل ما يصدر 
لذه األيا0 من اسافاف ومان خطاب إْعاااَلمي 
ممجاوج عى ألسااة ُكتّااب الصحاف الحزبية 
واملساتقلة وبنض القاوات الفضائية ووسائل 
التواصال انجتماعاي والاذي يايسء بالدرجاة 
األوىل للوطان الايَاَماااي بأكملاه وإىل سامنة 
أباائه يف الداخل والخارج.. اضالً عن مساساه 
املباارش بالثوابات الوطاياة املتمثلاة يف الثورة 
والجمهورياة والَوحدة والتي تنترب بمثابة خط 
هاتهم  أحمار لاكل الايَاَماايل أيااً كانات توجُّ

السياسية والفكرية. 
والساؤال الاذي يطارح نفساه لااا لاو: 
ملصلحة من لذا اإلسافاف الاذي ن ينرب إّن عن 
الخلال اليسء والرتبية البنيادة عن القيم واملثل 
واألخاالق الحميادة التاي ترباى عليهاا لؤنء 
الاااس، حيث ياطبال عليهم املثال القائل: »إذا 
غرتك األصول علتك األااعيال«، وإذا كال لؤنء 
الذين تقطار أَْقاَلمهام وكلماتهم ُساماً وحقداً 
عى ُكّل ما لو جميل بهدف تشاويهه –ن سيما 
ه سهامهم إَلاى صدور أَبْاَاء الجيش  عادما توجَّ
واللجال الشانبية ن لايء إّن ألنهم يواجهول 
الُنااْدَوال ويدااناول عان الوطان وساياعته 
واساتقالله ُوُصونً إَلاى تحقيل الدولة الوطاية 

الحديثة - ااإل لذا لو عيدنهم عائماً ويشاهد 
لهام تأريخهم األساوع بذلاك مهماا حاولوا أل 

أَْو يخدعاوا اآلخرين  يتجملاوا 
بخطابهم اإلْعاااَلمي التضلييل 
املثاري للفتااة وماا يحمله من 
التي  كلماات اإلثاارة املامقاة 
يتقااول اساتخدامها جياداً يف 
محاولة يائسة ماهم نكتساب 
ثقاة َمان يساتمع إليهام مع 
أنهم يدركول - سلفاً- بأل من 
يطلع عى خطابهم اإلْعاااَلمي 
الذي أَصبح مكرراً كاألسطوانة 
املرشوخاة لام يناد يصدقهم 
أَْو حتاى تساتثريه تلفيقاتهم 
املفضوحاة بقادر ماا يايسء 

لذا الخطااب املضلل إَلاى سامنة الايَاَمان يف 
الخاارج لادى أُولئاك الذين ن ينرااول حقيقة 
لاؤنء وكياف يتناطول مع القضاياا الوطاية 
من ماطلال يخد0 بشاكل مباارش مصالحهم 
الضيقاة، ولاو ماا يتمااىش مع خطااب عول 
تحالاف الُنااْدَوال التاي صّدعات باه رؤوس 
الايَاَماايال صبااَح ومسااَء، ولكااه لم يؤت 
ثمااره بنُد؛ ألناه خطااب كاذب ون يصدقه إّن 

قائله وواضنه. 
لقد كال املواطن الايَاَمااي يّنول الكثري عى 
اًة  أَْحااَزاب املنارضة، بل ويرالن عليها وَخاصَّ
يف ))اللقااء املشارتك(( وبوجاه أخاص عاى 
الحازب انشارتاكي الايَاَماااي؛ كونه صاحب 
أَْكارَب تجرباة يف الحكم للوقوف إَلااى جانبه يف 
انتقاع ومحاربة الفسااع.. وكذلاك مراقبة أعاء 
الحكومات املتناقبة وأجهزتها املختلفة، بحيث 
ن تضال الطريال وليبال لداهاا األول واألخري 
لو خدمة قضايا الوطان وتواري الحياة الحرة 

الكريمة للشنب.

لكن لذه املرالاة ذلبت أعراج الرياح.. وكم 
كانات صدمة املواطان الايَاَمااي كبرية حياما 
اكتشاف أل لاذه األَْحاااَزاب 
ليسات إّن أَْحااَزابااً من ورق 
وأل الفسااع الذي ياخرلا من 
الداخل قد عّطل عورلا تماماً، 
حيث أَصبحت عاجزة عن انل 
أي يشء ساوى ماا تقاو0 باه 
اإلْعاااَلمي  من خالل خطابها 
املسامو0 بالصيااح والنويال 

الذي ن يسمنه أحد..
 ويا ليتهاا توقفت عاد لذا 
ُكّل  تجااوزت  ولكاهاا  الحاد 
األخالقياات وذلبت من خالل 
خطابهاا املسامو0 لتصطافَّ 
ماع الُناْدَوال عى الايَاَماان وتقدح يف الثوابت 
الوطاية وتسايئ إليها، وأَْكرَب برلال وعليل عى 
ذلاك تركيزلا مؤخراً عى ما تساميه الشامال 
والجاوب واملااعاة بفاك انرتباط والتباكي عى 
حقاوق لاذا املواطان أَْو ذاك، ومحاولتهاا بث 
التفرقة بال أَبْاَاء الشانب الايَاَماااي الواحد 
الذي ن ننراه عى مر التأريخ إّن شانباً موحداً 
مهما اّرقت السياسااُت بل مواطايه يف ارتات 

منياة.
 اأية منارضة لذه وماذا يصح أل نسميها؟ 
ولي ن تساتطيع أل تهز شنرة واحدة يف رأس 
ااساد مهما اساتخدمت من أََساااليب القذف 
والتطااول وانسافاف والتطااول عاى الوطن 
كما أل إْطاَلق انتهامااِت جزاااً من قبل لؤنء 
الذيان ن يفكرول إّن يف مصالحهام الضيقة أَْو 
مان قبل أُولئاك املرتبطل بهام يف الخارج عول 
أل يأتاوا بدليال واحاد يربلان عاى مصداقية 
الايَاَماااي  الشانب  املتجااي عاى  طرحهام 
وثوابته الوطاياة، ولو ما يفرض عى الجهات 

القضائية القياا0 بالتحقيل منهام وتقديمهم 
للندالة.

أليس من حال املواطان الايَاَمااي الرشيف 
أل يتسااءل: ملاذا ن يسلك لؤنء الطريل السليم 
الاذي يقربهام مان الشانب ويكسابهم ثقته 
ويكوناول عوناً لاه ضاد أُولئك الذيان ينبثول 
يف األرض اسااعاً ويتاجارول بقاوت املواطان 
وياهباول حقه بدول وجه حل ساواٌء أكانوا يف 
السالطة أَْو يف املنارضة وكذلك الوقوف يف وجه 
الُناْدَوال الظالم الذي يساتهدف الجميع بما يف 
ذلك النماالء واملرتزقة الذين سااعدوه!.. وملاذا 
ن تبحث وساائل اإلْعااااَل0 املنارضة عن األعلة 
والربالال والوثائال لتنزياز موقفها وكشاف 
الفاسدين للشنب بدنً عن اللجوء إَلاى تصفية 
الحساابات ماع لاذا أَْو ذاك من خاالل خطاب 
إْعاااَلماي باذيء يسااعد عاى تقوياة أركال 
الفسااع وععائام املفسادين، ويف نفاس الوقت 
يكاول املترضر األول واألخري مان لذا الخطاب 
غري الساوي لاو الوطان الايَاَماااي بأكمله. 
وأيضاً، ملاذا ن تساتفيد املنارضاة يف بالعنا من 
الاهاج الذي تتبنه أَْحاااَزاب املنارضة يف الدول 
األُْخاَرى، ولو نهج حضاري يبتند عن التجريح 
واإلياذاء، واساتطاعت مان خاللاه -كخطااب 
موضوعاي يحرص عى خدمة قضايا شانوبها 
- أل تساقَط الحكومات يف بلدانها وتحل محلها 
لتخوَض تجربة الحكم عرب صادوق اننتخابات، 
والشانب يف الاهاية لو َمن يشهُد عى نجاحها 

أَْو اشلها. 
لكن ألل ااقد اليء ن ينطيه، واملنارضة يف 
بالعنا ووساائلها اإلْعاااَلمية قد أثبتت اشالها 
مااذ وقت مبكر الم يكن أمامها ساوى اللجوء 
إَلاى الارصاخ والنويل بَنيداً عن لمو0 وقضايا 
الوطان ولذا لن يأتي باتيجة أباداً مهما ارتفع 

صوتها.

 مروان حليصي 
 تاتاباُك نوبااٌت من الدلشاة َوأنت تقارأ لبنض 
النمالء ومرتزقة اإلْعاااَل0 أَْصَحااب األَْقاَل0 الصفراء 
عادما يشايدول بالُناْدَوال وأاناله التي ن يخجلول 
حتى مان أَْقاَلمهم، ولام يربرول لاه جرائَمه تباعاً 
عقب ُكّل جريمة ترتكبها طائراته-طائرات التحالف 
بحل األبرياء، وكلٌّ ماهم تشنر بأنه النسريي نفسه، 
وذلاك عول خجال مان تربة الوطان الطالارة التي 
تربوا عليها، التي يريدول اليو0 تاجيساها باملحتلل 
واملرتزقاة األجاناب لتحريرلا مان اننقالبيل )من 

أَبْاَاءلا( كما يولمول أنفسهم. 
ومان كتاباتهام التاي يّدعاول من خاللهاا إَلاى 
انستساال0 والقبول بقوانل املحتل الجديد، والنيش 

تحات رحمتاه، والوقوف يف صف قوات الغازو وانحتالل ضد الجيش 
واللجال الشانبية باعتبااره الطريل األمثل للخاروج بالبالع إَلاى بر 
األمال، تدرك مدى الدناءة واننحطاط الذي وصل إليه أُولئك املتاجرول 
بدمائاا ولم يند الخجل والحياء من صفاتهم كساائر البرشية، وكأل 
أساياعلم الجدع )ملوك الرماال( جنلونا ننياُش يف راالية مطلقة، 
واساتكربنا عليهم حتاى كاع الله أل يجنل مان عاصفتهم عذاباً لاا، 
أَْو أل الله قد أمرنا يف ُكّل كتبه الساماوية بطاعة باي سانوع والبقاء 
طائنال صاغرين لهم؟! أَوليس أنهام وراء ُكّل املصائب والفتن التي 

تنصف بأمتاا النربية واإلْسااَلمية؟!. 
وُكثار لام أُولئك ممان باعوا ضمائرلام وإنَْسااانيتهم وتاجروا 
بإشاالء األَْطَفاال والاسااء التاي نثرتهاا يف أَْكثَار من ماكال غارات 

الُناْدَوال الشانواء التي طالت الحجر والبرش ولم تساتثِن أحداً حتى 
عمالءلا يف الداخل، عادما خالفوا تنليمات أسياعلم وبند أل ااق ما 

أنفقوا سنرلم املحدع الذي وضنوه ألنفسهم. 
ابالُعناا تناني اآلمّرين: الفقار واإلرلاب، ااألول 
كال للفسااع املاايل واإلعاري الادور األبارز يف ارتفاع 
مؤرشه، إضااة إَلاى بنض املمارساات والسالبيات 
وانختاالنت األُْخاَرى التي كانات تناني ماها البالع 
عاى امتداع عقوع من الزمان، وكال لإلخوال نصيب 
األسد يف ذلك، وأما اآلخر اهو ماتج خارجي وتحديداً 
سانوعي، ُصّدر إلياا ماذ تسانيايات القرل املارص0 
الاذي عاع اياه إلياا بنض عاارصه من أاغانساتال 
عقاب مشااركتهم يف قتاال الجياش األحمار لااك 
إلخراج املحتل الساواييتي آنذاك، وما أوعه من أُولئك 
)أَْصَحاااب األَْقاَل0 الصفاراء( أل يقاوعاا ويخربونا 
بمالية الحلول التي تقدمت بها السانوعية ألزماتاا 
ومشااكلاا كدولة جاره لاا تؤثر ايها أية أحداٍث تمر بها البالع، ولي 
التي كانت قاعرًة عى حل ُكّل مشاكلاا وتجايباا ويالت ما ننيشه اليو0 
لطاملا وأل أغلبها لي صااعتها أَْو رشيكة ايها، ولكاها لم تتكر0 بحل 
ولو جزئياً لألول )الفقار( لكونها ن تحب الخري للايَاَماايل، ولذا ن 
خالف عليه، وقد عايشاُه الجميع، ولم تباعر بالحل للثاني ومحاربته 
كونه يتناَرُض مع نهج سياستها الداخلية والخارجية وخوااً عى لد 
أحاد ععامات حكمها؛ لكونها من خالله وبشاقه الداخيل )اإلرلاب( 
تحاااظ األرسة الحاكمة عى عيمومة اساتمرار حكمها، وقد جنلت 
ماه وسايلًة للبقاء باساتخدامه ضد شنبها، وشاقه اآلخر للايل من 
شنوب املاطقِة وماها بالعنا، ونحن انالً ن نوع ماها حالً لهذا أَْو ذاك، 

اقط تكف أذالا عاا، وكفى اللُه املؤمال َشاارَّ القتال.

ويسألونك عن 
الجيش واللجان 

الشعبية! 
عمار فارس 

نك  لو يسأ و
عااان أساااوع 
الاااجاااياااش 
والااالاااجاااال 
اقل..  الشنبية 
غضٌب  إنااهاام 
عى  القهار  من 

أعدائه.
أنااااهاااام 
رجاُل  قدموا.. 
وثبوا  قد  الله 
عالدوا  رجاٌل 
إىل  صاادقااوا، 
قد  الااهاايااجاااء 

نزلوا، لهم يف املوت السفة، اما لانوا ون ولاوا.
قد أرسجوا للمجد صهوة جياعلم وتوشحوا لها 
لشدة  اطأطأت  مر  السُّ واألسل  البيض  باملرلفات 

بأسهم أُْسُد الثرى وغيلها والراسيات الصلُد.
وعاواناً  وقائَدلم  حليَفهم  الارُص  اكال   
لصونتهم إنهم وبكل اخر رجال الله من مجالدي 

الجيش واللجال الشنبية.
وعماُؤلم  وبطونتُهم  تضحياتُهم  لون  والذين 
وألصبح  اليمن  اسمه  يشء  لاالك  كال  ملا  الزكية 

اليمُن يف خرب كال.
املهاترات  عن  بانبتناع  الجميَع  نطالُب  وأخرياً 
الشنبية  الجال  أبطال  وععم  السياسية  واملزايدات 
الذين سيكونول الاواة الرئيسية لبااء جيش وطاي 
تراب  كامل  وتحرير  والنباع  البالع  يحمي  قوي 
الوطن الحبيب من عنس الغزاة األمريكال وأعواتها 
عاعش والقاعدة وباقي املرتزقة، وما الارص إن من 

عاد الله النزيز الحكيم.
شنارلم..

ليهات _ماا _الذلة
الله أكرب

املوت ألمريكا 
املوت إلرسائيل 

اللناة عى اليهوع
الارص لإلسال0
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»التفاحة الفاسدة تفسد بقية التفاحات 
يف الصاوق«.. لذا لو أحُد املباعئ السياسية 
التاي تنتمُدلاا الونياُت املتحادة يف تناملها 
ماع عول النالام، الاذي يبادو مان رشاات 
البيات األبياض، مجرع مزرعاة كبرية يمكن 
 United ،أل تديرلاا رشكة الفواكاه املتحدة
Fruits Company » كما انلت بدول أَمريكا 
الوسطى، التي ُعرات با »جمهوريات املوز« 
كتنباري عن حجم الافوذ الاذي كانت تتمتُع 
به الرشكاة األَمريكية عاخل أنظمة الحكم يف 

تلك الدول. 
واقااً لتلاك الاظارة، يقسام األَمريكيول 
مااطل النالم إىل صااعيل تفاح.. عى سبيل 
املثال: تشاكل قاارة أَماريكا الجاوبية ثالثة 
صااعيال. األول يضام عول البحار الكاريبي 
والتفاحة الفاسدة ايه لي كوبا، والثاني يف 
أَمريكا الوسطى، وايها ياتقل الفريوس من 
تفاحة إىل أُْخااَرى، بدأ يف جواتيمان، وانتقل 
نحقاً إىل نيكاراجوا، ثم السالفاعور، ووصل 

حتى تفاحة باما. 
عول جااوب  تمثلاه  الثالاث،  الصاادوق 
القارة الالتياية، من اازويال وحتى تشييل..

وباملثال تاقساُم قاارة آسايا إىل عدع من 
الصااعيال، وصادوق خاص ألوروبا الغربية 

أيضاً. 
وبااًء عليه، ينتربُ شابه الجزيرة النربية 
صادوقاً يحتوي سبع تفاحات »عول الخليج 
السات واليمن«، ولاو ما سااتااوله يف لذا 
املقاال، ماع انستشاهاع بحاانت ونمااذج 
مماثلة يف الصااعيل األُْخااَرى حول النالم. 

كما ساحاوُل التنرَُّف عى منايري الجوعة 
الفريوساات  وأناواع  للتفااح،  األَمريكياة 
والبكرتياا السياساية التاي تشاكل خطاراً 
بحساب مختاربات النم ساا0. وكذلك طرق 
التنامال املختلفة التي تساتخدمها الونيات 

املتحدة مع التفاحات الفاسدة. 

التفاحة اليمنية 
يف  اليماياة  التفاحاة  أَْو  اليمان،  تبادو 
صادوق الجزيرة النربية، ااسادة، أَْو مهيئة 
لتكول كذلك - بحساب املنايري األَمريكية -. 
وحتى ن تؤعي إىل إاسااع بقية التفاحات يف 
الجزيرة واملاطقة النربية. اتخذ األَمريكيول 
وحلفاؤلم يف املاطقة قراراً بالتدخل املبارش 
والواسع لنزل التفاحة اليماية بدأ تافيذه يف 
26 ماارس 2015، بند أل اشالت املنالجات 

الجزئية عى مدى الساوات املاضية. 
بناد أكثر مان عا0، ن تازال عملية النزل 
واملنالجاة تواجهاه النديد مان الصنوبات 
الكباري  الحجام  ألساباب متنادعة، ماهاا: 
للتفاحة اليماية، وموقنها أسفل الصادوق، 
باإلضاااة إىل إصابتهاا بأناواع مختلفة من 

الفريوسات والبكترييا. 
االيمن، لو الجمهورية الوحيدة يف شابه 
الجزيرة النربية، لها عساتور، وايها تندعية 
سياساية، وحريات صحفياة، وتجرى ايها 

انتخابات رئاسية وبرملانية ومحلية. 
 وإذا تمكن لذا البلد من تحقيل طموحاته 
بشاكل مساتقل »خارج النباءة السانوعية 
واملظلة األَمريكية« اإل ذلك سيشاكل خطراً 
ستاتقل عدواه إىل عول املاطقة، أَْو التفاحات 

املجاورة يف املاطقة النربية. 
 

اليمن.. كأخطر »مثل طيب« 
مان ماظور القوَّة املهيمااة، يرقى إعالل 
الاياة بتقديام نماوذج ملهام لآلخريان إىل 
مرتباة الُناْدَوال - بحساب املفكر األَمريكي 
ننو0 تشومساكي - الاذي يضيف بطريقته 

الساخرة: 
»يجاب تدماري الفاريوس حاال رصاده، 
وتحصال الضحاياا املحتملال«. ويف حالة 
كول » الاموذج امللهم » عولة صغرية ضنيفة 
اقرية، يجري التنامال منها »كأخطر مثال 
طياب« إذا حققات نجاحها املساتقل؛ لهذا 

يجب أل تسحل برشاسة«. 
يبادو أناا يف اليمن نشاكل لاذا الاموذج 
الخطري بالاسابة لألَمريكيال، ااحن الدولة 
وسايكول  املاطقاة،  يف  واألاقار  األضناف 
نجاحها محرجاً للكثري من األنظمة، وحاازاً 
قوياً لشنوب الدول املجاورة نقتفاء مسرية 

اليمايل. 
 االاموذج التشاييل جرى ساحُقه، ليس 
لتجااب انتقاال عادواه إىل الادول الالتياياة 
املجاورة احساب، بل خشاية انتقال عدواه 
إىل إيطالياا يف الجااوب األوروباي، اقد كال 
لليسار اإليطايل حضوٌر قويٌّ عاع األَمريكيل 
يف  الفاايش  الاظاا0  باأعوات  لالساتنانة 

املواجهة. 
»التفاحاة  ماع  التنامال  يجاري  لذلاك 
اليماية« بطرق وحشية ولمجية قل نظريلا 
يف تأرياخ الحروب والازاعاات يف النالم. ولم 
يكن السايد حسان نرص الله مبالغااً حياما 
وصاف مظلومياة اليمايال بأنهاا تتجاوز 

مظلومية الفلسطيايل. 

فريوُس اليسار يف َأمريكا 
الالتينية 

رصاد ومراقباة صااعيال التفااح مهمة 
أمريكياة بدأت عقب انتهااء الحرب الناملية 
الثانياة. وياروي املفكار األَمريكاي نناو0 
تشومساكي يف كتابه سااة 2005 »الغزو ن 

يزال مستمراً » ما ييل: 
»عاا0 ل195 حاّذر موظاف يف الخارجية 
األَمريكياة مان أل جواتيمان صارت تشاكل 
لاادوراس  نساتقرار  متزاياداً  تهدياداً 
والسالفاعور، إل إصالحهاا الزراعي ساالح 
الرعاياة  يف  ولربنامجهاا  جبّاار،  ععائاي 
انجتَماعياة جاذبياة قوياة لساكال الدول 

املجاورة«.
بالرئياس  لإلطاحاة  تمهياداً  ذلاك  كال 
جاكاوب اربايازا، أَْو جاكاوب األحمار، كما 
كانت تساميه واشاطن. سقط جاكوب عا0 
ل195 بانقااَلب عساكري شاارك ايه 500 
مرتازق جاّدتهام » CIA »، وعانت الونيات 
املتحدة بحليفها الكولونيل كارلوس أرماس 
إىل السالطة، لتدخل جواتيماان يف حالة من 

الفوىض والحروب استمرت 36 عاماً، سقط 
خاللها 200 ألف قتيل، وعمرت 50ل قرية. 

تفاحُة البازيل.. أحدث نموذج 
إنتشااُر ااريوس التفااح يف عول أَماريكا 
للبيات  مساتمراً  قلقااً  يشاكل  الالتياياة 
األبياض، اماا إل يجري عازل تفاحة، حتى 
تظهار اإلصاباة بأُْخاااَرى، مان جواتيمان 
جاوب املكسايك، إىل كوباا ولاييتي يف البحر 
الكاريباي، ُوُصاْونً إىل تشاييل واألرجاتل يف 

الجاوب. 
آخار عملياات مكااحة الفاريوس، تمت 
ماتصاف أبريال املاايض يف الربازيال »أكارب 

تفاحة يف السلة الالتياية«. 
عزلت الرئيساة عيلما روسايف يف انقاَلب 
ناعم أنهى 13 َعاماً مان حكم حزب النمال 
انشارتَاكي. ومثّال ذلك رضبة مؤملاة لحلم 
التخلص مان الهيماة األَمريكياة يف مختلف 

عول النالم، وليس يف الربازيل اقط. 
اإلجراءات النقابياة للونيات املتحدة ضد 
الربازيل سوف تستمر، ون يستبند أل يكول 
اريوس »زيكا« الذي تصادر نرشات األخبار 
مؤخاراً لو اخارتاع أَمريكاي لاقال أوملبياع 

ريوعي جانريو إىل عولة أُْخااَرى. 
 

 التفاحة اليمنية َوفريوس 
الديمقراطية 

يف اربايار 2010، نارش موقاع »شابكة 
اولتاري اإلخبارياة« التي يديرلاا الصحفي 
الفرنايس تاريي ميساال، لقاء مطاونً مع 
الجماعاات  شاؤول  يف  السايايس  الباحاث 
اإلساالمية محماد حساال*، وكال عااوال 
اللقااء »الونياات املتحدة يف اليمان تحارب 

الديمقراطية وليس القاعدة«.
أكثار ما تخشااه الونياات املتحادة، لو 
ألنهاا  الحقيقياة؛  الديمقراطياة  انتشاار 
تقوع لالساتقالل. يجري ذلاك رغم ععاءتها 
بدعمهاا. واننقاَلب عى الرئيساة الربازيلية 
املاتخبة، جرى بمشاركة املنهد الديمقراطي 
الباحاث  بحساب   - الربازيال  يف  األَمريكاي 
محسان ماجيد، مديار املرصاد اإللكرتوني 

ألَمريكا الالتياية. 

 

تفاحات آسيوية 
لم تكن ايتاا0 يف ستيايات القرل املايض، 
ساوى تفاحاة ااسادة يخاى األَمريكيول 
انتشار عدوالا إىل باقي عول الهاد الصياية: 
إىل  ُوُصااْونً  ميانماار،  نوس،  كمبوعياا، 
تايالند، بند أل نجاح الزعيم الفيتاامي، لو 
يش مااه، يف تحقيال بناض اإلصالحاات يف 

انقتَصاع وبرامج الرعاية انجتَماعية. 
لكن الونيات املتحدة صّورت ذلك للشنب 
األَمريكاي كخطار يتهادع وجاوع حليفتهاا 
يف الشاطر الجاوباي من ايتااا0، واملصالح 
األَمريكية بشكل عا0. وكال ذلك مربراً لتشن 
حربااً عى ايتاا0 خلفات أربنة ماليل قتيل 

ايتاامي َونحو ستل ألف أَمريكي. 
ويف إندونيسايا، عانات الونياات املتحدة 
بالديكتاتاور ساولارتو إىل السالطة، ليبادأ 
عهاَده بحرب ضاد أحاد الفريوساات التي 
تخشالا أَمريكا »الشيوعيول«.. قتل الجيش 
اإلندونييس حاوايل مليول من اعضاء الحزب 
الشايوعي اإلندونييس خالل الساة األوىل من 
ُحكم سولارتو الذي امتد 32 َعاماً - 1966-

-1998. ويف حل كانت الونيات املتحدة تبدو 
للكثرييان بماأًى عان تلك األحاداث، امتدح 
مساؤوٌل أَمريكاي نحقااً عملياات الجيش 
األندونيايس قائالً: لقد طبّال الضباط الذين 
تلقاوا تدريباتهم يف األكاعيميات النساكرية 

األَمريكية ما تنلموه بشكل جيد. 

فريوُس التفاح يجتاح مزاِرع املوز 
يف سابنيايات القرل املايض، استشانرت 
الونياُت املتحدة خطاَر عوعة الفريوس الذي 
سايؤعي بالتأكياد إىل تقّلاص أربااح ونفوذ 
رشكاة الفواكاه األَمريكياة يف عول أَماريكا 
الوساطى، وقد كال للرئيس ايزنهاور أسهٌم 

يف تلك الرشكة.
كّلفات اإلَعاَرة األَمريكية عدعاً من رجالها 
الذين اكتسابوا يف ايتاا0 خربات يف الجريمة 
ماع  التنامال  بمهماة  للقياا0  َواإلْرَلااب 

»الفريوس الذي اجتاح مزارع املوز«. 
 ومثّلت السلفاعوُر الحالة األخطر بالاسبة 
للبيت األبياض. وماذ مطلاع الثمانيايات يف 

القارل املاايض، انتهجات الونياات املتحدة 
أَسااليب مختلفة يف التنامل مع السالفاعور 
عقب نجااح بنض اإلصالحاات انقتَصاعية 

والرعاية انجتَماعية. 
 وعالوًة عى التدخل النساكري األَمريكي 
املباارش، انشاأت املخابارات األَمريكية عدعاً 
من النصاباات والتاظيماات اإلْرَلابية، من 
ضماها كتيباة »أتالكاتل« سايئة الصيت يف 

السلفاعور. 
ساقط نحو 75 ألَف سلفاعوري يف حروب 
ومجاازر وحشاية، أشاهرلا مجازرة قرية 
»املوزوت« التاي راح ضحيتها أكثر من 900 

من الفالحل. 
لم تقترص التدخاالت األَمريكية يف أَمريكا 
الوساطى عى السالفاعور، إذ شاملت أَيْضاً 
نيكاراجوا التي خاضت مواجهات عامية مع 
عصاباات الكونارتا التي أنشاأتها وععمتها 

الونيات املتحدة خالل عقد الثمانيايات. 

إفقاُر الشعوب كسالح َأمريكي 
اقتَصاعياة  بمقوماات  اليماُن  تتمتاُع 
وبرشية وجغرااية لائلة، ومع ذَلك، تصاف 
ضمن الدول األاقار يف النالم، ويجري َحالياً 

إاقارلا أكثَر وأكثر.
االتدمريُ املماهج للبُاى التحتية، بما ايها 
ماشاآت التنليام والصحة، وتدماري املنامل 
واملصانع، ُكّل ذلك يهدف إلعاعة اليمن عقوعا 
إىل الاوراء، وسايزعاُع بالتاايل حجام البطالة 

وأعداع الفقراء. 
لكاذا يجاري التناُماُل ماع عول أَمريكا 
الالتياياة، انى الرغام من تمتنهاا بموارع 
ن  شانوبَها  أل  إن  متنادعة،  اقتَصاعياة 
تازال تناني تبناات تلك الحاروب والهيماة 
وسياساة اإلاقاار األَمريكية عاى أكثر من 

صنيد. 
 وكمثاال، ن تازاُل عملياُة الوصاول إىل 
النديد من مااطل لادوراس صنبة بسابب 
محدوعياة شابكة الطارق يف الباالع، بياماا 
يجري نقُل املوز من املزارع إىل ميااء التصدير 
اة، ويف موازاتها يسري  عرب سكة حديد َخاصَّ
الهادوراسيل عى الحمري والبغال والنربات 

البدائية. 
يتبع..

1-3 َأمريكا و »التفاحة الفاسدة« يف اليمن
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ألنَّ أبا نفٍط _ على كل 
مديٍة

وقارورٍة في أّي وكٍر _ 
تبرمكا

إذن لست مثوى الصمِت 
بل بيُت ثائٍر

تنّكَر كي اليعلموا كيف 
تكتكا

وقال: افتني يا قبُر، 
قال:اتَّقد هوًى

فَمن لم ميت للشعب ماَت 

تََأْمُركا

فقيل:مالٌك جاء من آخر 
السما

وقيل: من الشيطان لكن 
تأملكا

من لم يمت 
للشعب مات تأمُركًا

عبد اهلل البردوني

برنامج رجال اهلل
املقرر ألسبوعني :

من 15 - نهاية شنبال 

- خطر عخول أمريكا اليمن.
- الشنار سالح وموقف.

الثعالب

أبو داؤود نصراهلل

أَِق��������������ْم م������ا ش�����ئ�����َت ف����ي����ن����ا ي������ا بَ��������الءُ 
 وَع��������ْرِب��������ْد ي�����ا َزَم�������������اُن ك����م����ا ت����ش����اءُ

اس�����ت�����ق�����ّرْي  أِو  ري�����������اُح  ي������ا  وث�����������وري 
 ف���������إنَّ األم�����������َر ف������ي وط�����ن�����ي َس���������واءُ

ُه���ن���ا ال���ي���م���ُن ال���ع���ظ���ي���ُم ، ه���ن���ا ت���الَق���ْت 
ُس������يُ������وُل املَ������ْج������ِد واج����ت����م����َع ال����َع����َط����اءُ

تَ����َربَّ����ى  �����ُم�����ْوُخ ، ه���ن���ا  ال�����شُّ ُوِل���������َد  ه���ن���ا 
وِم����������ْن إْق������داِم������ن������ا ُع�����������ِرَف ال������ِف������داءُ

ِن ال������ت������اري������ِخ ُك����ّن����ا  وق������ب������َل تَ���������َك���������وُّ
وم�������ّن�������ا ن������ح������ُن ك����������ان اإلبْ�����������ِت�����������داءُ

ُط������ّراً  األرَض  ال����ّص����ُم����وُد  َط�������اَف  أََم�������ا 
َف�������������َراَق ل�������ُه ف�������َي ال����ي����م����ِن ال�����بَ�����َق�����اءُ

وه�����ل نَ����ِس����يَ����ْت ُخ�����ُط�����وُب ال�����ّده�����ِر أّن����ا 
أََواِئ���������������������ُل ق�����اه�����ريْ�����ه�����ا األق��������وي��������اءُ

ت����ن����اس����ى األدع��������ي��������اءُ م������ق������اَم ش��ع��ب��ي 
؟ األدع���������ي���������اءُ  ت����ن����اس����ى  إْن  وم�����������اذا 

س����������ي����������زدادون خ�������زي�������اً وان���������دح���������اراً 
ال��س��م��اءُ  – ال����ده����ِر  م����دى   - وت��ل��ع��نُ��ه��ْم 

ك����اّل   ، األرِض  س�����ب�����اُع  وت���ن���ه���ُش���ه���م 
س����ي����غ����ِل����بُ����ه����ا ع����ل����ى اجل������������وِع اإلب����������اءُ

أزك������ى  ف����ه����ي  ك�������اّل  األرِض،  رم�����������اُل 
ومي����ن����ع����ه����ا م������ن ال�������رج�������ِس احل�����ي�����اءُ

��������ُه��������م ف������ال������ن������اُر أول�������ى  ج�����ه�����ّن�����ُم أمُّ
مب�������ن أغ���������������راهُ ب�����ال�����ي�����م�����ِن ال�����غ�����ب�����اءُ

ول����ل����ي����م����ِن ال����ع����ظ����ي����ِم َم�������ق�������اُم م���ج���ٍد 
ت������غ������اُر ل��������ُه ال������ك������واك������ُب وال�����ض�����ي�����اءُ

ف����س����ي����روا ف�����ي رك����������اِب ال�����ل�����ِه ص����ّف����اً 
وج���������������ودوا ب�������ال�������دم�������اِء ف�������ال بَ������ق������اءُ

وّل������ى  ط����������اَل  م����ه����م����ا  ال�����ل�����ي�����َل  وإنَّ 
ال������دم������اءُ تُ�����نْ�����ِج�����بُ�����ُه  ال�����ف�����ج�����َر  وإنَّ 

صلح الشامي

أت������ون������ا مب������ا ش������������اءوا م������ن ال�����ك�����ي�����ِد غ���ي���ل���ًة 

ف����ج����ئ����ن����ا ل�����ه�����م ب������ال������ل������ه، وال�������ل�������ه غ�����ال�����ُب 

ب����رئ����ن����ا إل�������ى ال����رح����م����ن م����ن����ه����م، ف����م����ن ب��غ��ى 

س���ق���ي���ن���اهُ ك�������أَس امل������������وِت.. ف����ال����ك����ُل ش������ارُب 

ع���ل���ي���ن���ا اع������ت������دوا. ق�����ال�����وا ب�����أّن�����ا م��ج��وس��ه��م 

ي���ط���ال���ُب  ذا  وم������ن  األق�����ص�����ى،  ح���������رروا  ف���ه���ل 

ي��������ه��������وٌد ِب���������������زيِّ امل�����س�����ل�����م�����َن وم����������ا ل���ه���م 

ي�����ح�����ارب�����وا  م�������ن  أن�����������ُه  إاّل  ال��������دي��������ِن  م�������ن 

أض������لّ������وا ض�����ع�����اَف ال������ن������اِس ك�����ي ي��س��ت��غ��لَّ��ه��م 

ن����������ا ي�����ت�����ك�����ال�����ُب  ع��������������دوٌّ غ���������ش���������وٌم ِض����������دَّ

وك��������ْم ح������ارب������وا اإلس�����������الَم ف�����ي رف��������ِع راي�������ٍة 

ع��ل��ي��ه��ا ح��������روُف ال������ن������وِر.. وال����ق����ص����ُد س���ال���ُب 

َس�����ن�����ج�����ت�����ثُّ�����ه�����م م�����ن�����ه�����ا ب���������ق���������درِة ق����������ادٍر 

ع�����ل�����ي�����ٍم مب�������ا جت�����ث�����و ع�����ل�����ي�����ِه ال�����ث�����ع�����اِل�����ُب

درُس الصمود
وليد الحسام

إذْن سّجْل ...
أنا يمني

أنا ..
 أسطورة الزمِن

أنا ..
روُح الكراماِت التي نبتت

شموخاً يف ثرى
      وطني

دُم الشهداء ...
يحملني تدفقه

       إىل الجبهات ...
إقداماً عىل األعداء 

مثل النهر ...
      يحملني
ويف ذاتي ..

من اإلرصار ...
ما يكفي شعوب األرض

ما يكفي الجميع إباء
يف ذاتي ..

يصيل املجد لإلنسان ،
واإلنساُن باسم الحبرِّ ...

     يسكنني
أنا يمني ..

ُ أنا َمْن لسُت أرىض أن أرى أحدا
يُشاطرني عبري األرض

ال أرىض ..
ولو يف الحلم ..

يف رؤيا املنام بأن أرى الغازي
يحكمني

أرى الشبح الدخيل هنا
يُدنُّس نسمًة تأتيِك

يا صنعاُء .. من عدِن
أنا ..

درُس الصمود املحض يف التاريخ
تدرسه ...

مالينٌي من األجيال ،
واألمِم

أنا لحٌن يمانيٌّ
ترتلني شفاه الشمس يف سبأٍ

وناي الفجر يعزف ...
زامل األحرار ،

واألصداء تعزفني .
طردُت الروم قبل الفرس ،

واألحباش ، واألوباش، واألتراك،
واإلنجيلز، واملارينز، واآلتي بحلف الحاقد الجاِر  . .

فهل يكفيَك ..
يا ع� األىس النفطيرِّ ...

هل يكفي لتعرَفني ؟
             أنا يمني .

يُمُن الشُّموِخ
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 متابعات فلسطينية

العالم يحُصــُد ما يزرُعه السعوديون 
صحاٌف أمريكيٌة بارزة اتهمت السانوعية بزرع 
التطرف حول النالم، وأشاارت مجادًعا إَلاى الدور 
السانوعي باارش التطارف يف كوساواو، مؤكادًة 
أل حلفااء أماريكا الخليجيال يمارساول سالوًكا 

متااقًضا ومزعوًجا. 
بموازاة ذلك، كشافت وساائل إعال0 أمريكية أل 
واشااطن أوقفت تصديار القاابال الناقوعية إَلاى 
السنوعية يف ظل مواصلة الحرب عى اليمن، ونقلت 
عن سيااتور أمريكي قوله إل الحرب يف اليمن تصّب 
يف مصلحة الجماعات اإلرلابية التي تريد استهداف 

األمريكيل.

السعودية تزَرُع التطرف يف العالم 
نرشت صحيفة »نيويورك تايمز« مقالة بناوال 
»النالام يحصد ماا يزرعه السانوعيول« جاء ايها 
أل السانوعية تسابّبت بإحبااط صاّاع السياساة 
األمريكيل ماذ ساال، مضيفاة أل الرياض أنفقت 
مبالاغ طائلة من أجل الرتويج للولابية، وأشاارت 
إَلاى أل »لذا الفكر لو الذي ألهم مرتكبي لجمات 
الحاعي عرش من سبتمرب ولو الذي يحّرض تاظيم 

»عاعش««. 
ولفتات الصحيفاة إَلااى أل »آخر اصاول لذا 
مذّكارة  كوساواو،  يف  لاو  للسانوعية  التأرياخ 
باأل »نسابة مواطااي كوساواو الذيان التحقاوا 
بالجماعات التكفريية بساوريا والناراق لي أعى 
نسابة يف النالام، وتابنات »ماذ عاا0 2012 انضم 
قرابة ل31 مواطاًا كوساوايًا إَلاى »عاعش«، ايهم 
انتحاريال اثاال اضااة إَلاى لل امرأة َو28 طفاًل«. 
واستشاهدت الصحيفة بتقرير كانت قد نرشته 
مؤخًرا عن كوساواو، والذي جااء ايه بال اننفاق 
السانوعي والخليجاي لتطوير وتمويل شابكة من 
رجاال الديان واملسااجد واملؤسساات الرسية لنب 
عوًرا أساسيًا بإيصال كوسواو إَلاى لذا الوضع«. 

الصحيفاة قالات إل »الونياات املتحادة وحلف 
الااتاو اساتثمرا بشاكل كبري مان اجل مسااعدة 

كوساواو عى انساتقالل مان رصبيا عاا0 2008 
وإنشااء نظا0 عيمقراطي«، وتابنت إل »استخدا0 
السنوعية لكوسواو كأرض خصبة للمتطرال، أَْو 
السماح ألي كيال أَْو مواطن سنوعي بالقيا0 بذلك، 
إنما يذكر بالسالوك »املتااقض أَْو حتى املزعوج من 
قبال رشكاء أمريكا يف الخليج الفاريس«، ويسااعد 
كذلك عى رشح أساباب النالقاات املضطربة اليو0 

بل واشاطن ولذه الدول«. 
كما لفتات الصحيفة إَلاى أل »كوساواو وبند 
إنقاذلاا مان القماع الرصباي عقاب أشاهر مان 
القصاف من قبل حلاف الااتو عاا0 1999«، كانت 
منرواة بانها تشاكل مجتمًنا متسامًحا، وأضاات 
أل »األغلبية املسالمة بهذا البلاد وماذ قرول اتبنت 
املدرساة الحافياة »القابلاة لآلخريان«. غاري انها 
نبهت بالوقت نفسه إَلاى أل املدرسة الحافية وماذ 
الحارب الرصبية تتنارض للتهديد مان قبل رجال 
الديان الذيان تدربوا يف السانوعية والذيان تمولهم 
السانوعية، حيث قاا0 لاؤنء بالرتوياج »لقانول 
الرشينة« ورعاية الجهاع الدموي والفكر التكفريي 
الذي يجيز قتل املسلمل الذين ياظر إليهم عى أنهم 

كفار«. 
وقالت الصحيفة إل »أسباب عد0 التحرك بشكل 
أرسع مان قبال املساؤولل األمريكيال واألَُمميل 
الذيان أعاروا كوساواو عقب الحارب غري واضحة، 
كماا اعتاربت أل األمريكيال ربماا أخطاأوا عادما 
اارتضاوا أل املجتماع املنتدل بكوساواو سايماع 

انتشار التطرف«. 
وتابنات الصحيفة أل »لجماات الحاعي عرش 
مان سابتمرب كشافت املخاطار بوضاوح، إذ تاّم 
إغالق النديد من املاظمات السانوعية يف كوساواو 
بياما السانوعية يبدو أنها قّلصت من مسااعداتها 
لكوساواو وترص عاى أنها ارضت قيوًعا مشادعة 
عى »املؤسساات الخريية« واملساجد وتناليم رجال 
الديان، وأضاات أنه رغم ذلك، ااال الكويت َوقطر 
وعولة انمارات قد زاعت من تمويلها »للمتشدعين« 

يف كوسواو. 

الصحيفة لفتات أَيْضاً إَلاى أل الادول »النربية 
السااية« يبادو أنهاا ن تادرك حجم املخاطار التي 
تشاكلها لاذه »املدارساة املتطراة من انساال0«. 
وأشاارت يف لاذا اإلطاار إَلااى أل النائلاة امللكياة 
السانوعية ورغام اعتماعلاا عاى رجاال الديان 
الولابيال من أجال كساب الرشعية السياساية، 
إّن أل »عاعاش« تتّهمها بإاسااع النقيادة من أجل 
انحتفاظ بالسالطة، وذكرت أل السنوعية شهدت 
عرشيان لجوًما إرلابيًاا عاخل أراضيهاا ماذ عا0 
ل201، وبال عاعش نّفذ النديد من لذه الهجمات. 

كما أشاارت الصحيفة إَلااى أل لااك اثال من 
»رجاال الديان الراعيكاليال« عاى األقاّل ن يزانل 
 «PRISTINA« يوعظاال يف الناصمة الكوساواية
ويساتقطبال حشاوًعا من الشاباب، خاتمة أنه ن 
يازال لاااك الكثري مان النمال املطلوب مان أجل 
حماياة انساتقاللية وروح التساامح الذي عملت 

كوسواو بجهد كبري لتحقيقه.

البيت األبيض يوقف تصدير 
القنابل العنقودية إَلـى الرياض 

 FOREIGN« مجلاة  نارشت  جانبهاا،  مان 
POLICY« تقرياًرا أماس األول، كشافت اياه عى 
لساال مساؤولل أمريكيل أل البيت األبيض أوقف 
تصديار القاابال الناقوعية إَلاى السانوعية يف ظل 
مواصلاة األخارية حربهاا يف اليمن. وقاال التقرير 
إل لاذه لي الخطوة امللموساة األوىل التي اتخذتها 
الونياات املتحدة إلظهار قلقها مان حملة القصف 

التي تشاّها السنوعية يف اليمن. 
كما لفت التقرير إَلاى أل الخطوة لذه تأتي بند 
تزاياد اننتقاعات من قبل املرشعل األمريكيل حول 

الدعم األمريكي للسنوعية يف حربها عى اليمن. 
ونقال التقريار عن مساؤول أمريكاي رايع أل 
التحالف الذي تقوعه السانوعية يف اليمن اساتخد0 
القاابل الناقوعية »عاخل مااطل يزعم أل مواطال 
كانوا موجوعيان ايها أَْو بالُقارب ماها«. كما نقل 

عن األخري أل واشااطن »تأخذ لكاذا مخاوَف عى 
محمال الجاد َوتسانى للحصاول عاى منلوماات 

إضااية«. 
كما نقل التقرير عن ماظمات إنَْسااانية بارزة 
أل وقاف بياع القاابال الناقوعياة إَلااى الرياض 
خطاوة غري كااية، عاى الرغم من أنهاا حيت لذا 
القرار. ونقل عن املساؤول يف ماظمة النفو الدولية 
»SUNJEEV BERY« أل »أياة خطاوة تتخذ لوقف 
إنتااج وبياع ذخائار القاابال الناقوعية مان قبل 
الحكوماة األمريكية امر ايجاباي، لكن يجب القيا0 
بماا لو أَْكثَار بكثري«. ونقال عن األخري أل ماظمة 
النفو الدولية سنت لكن من عول نجاح، إَلاى وقف 
صفقة بياع قاابل ذكية إَلاى الريااض بقيمة 1.3 
مليار عونر كانت قد وااقت عليها واشااطن بشهر 

ترشين الثاني نوامرب املايض. 
السايااتور  أل  التقريار  كشاف  ايماا  لاذا 
الديمقراطاي »CHRIS MURPHY« والجمهاوري 
»RAND PAUL« طرحاا تنديااًل عى مرشوع قرار 
يتنلال ببيع األسالحة إَلااى الحكوماات انجابية، 
الارشوط  تشاديد  إَلااى  ماهماا  كل  ععاا  حياث 
املفروضاة عى الصفقات املساتقبلية لبيع القاابل 
إَلاى السانوعية. ولفت إَلاى أل لذا الطرح سايلز0 
الرئياس األمريكي التأكيد بال الحكومة السانوعية 
تبذل جهوًعا نساتهداف الجماعات اإلرلابية والحد 
من استهداف املدنيل وتمكن من ايصال املساعدات 
اإلنَْسااانية، قبل أل ياظر الكونغرس بإمكانية بيع 

أسلحة طريال إَلاى الرياض. 
 MURPHY كذلك نقال التقرير عن السايااتور
أناه »ن أعلة تفيد باال الحملة السانوعية يف اليمن 
التاي مكاتها الونياات املتحدة تنازز مصالحاا أَْو 
تجنلااا أَْكثَار آماًا«، كما قاال األخري أل »الحرب يف 
اليمن »تطيل املناناة اإلنَْساانية وتصب يف مصلحة 
الجماعاات اإلرلابياة التاي تنمال عاى مهاجمة 

األمريكيل«.

طروحات جديدة ملعالجة الخالفات 
األمريكية الرتكية يف سوريا 

 DAVID الصحفاي  كتاب  ناحيتاه،  مان 
IGNATIUS مقالاة نرشتهاا صحيفة »واشااطن 
انسارتاتيجية  أل  إَلااى  ايهاا  وأشاار  بوسات« 
النساكرية األمريكية ضد »عاعش« يف سوريا تنتمد 
بشاكل متزايد عى مقاتيل وحدات حماية الشانب 

الكرعية رغم احتجاجات أنقرة. 
ولفات الكاتب إَلاى أل انسارتاتيجية األمريكية 
تبقى عاى خط تصاع0 مع انسارتاتيجية الرتكية، 

وعليه قد0 طرحل اثال ملنالجة لذه املسألة: 
األول: لو أل تسنى تركيا إَلاى اتح حوار لاعئ 
ماع القيااعة السياساية لاكل من وحادات حماية 
الشانب وكذلك حزب النمال الكرعستاني. وقال إل 
التوصل إَلاى تفالم مع انكراع سينزز إرث الرئيس 
الرتكي رجب طيب أرعوغال وأمن تركيا وانستقرار 

انقليمي«. 
الثاني: عاى الونياات املتحدة عراساة إمكانية 
إضااة عاارص تابنة مليليشايا كرعياة أُْخاَرى التي 
تسامى »بشامرغا روج آاا« إَلاى عااارص وحدات 
حماية الشنب، والتي لي مقبولة أَْكثَار لدى تركيا 
وكذلاك »املنارضاة الساورية الرسامية يف جايف« 
)التاي تتشاارك َوتركياا الكرالياة تجااه وحدات 
حماية الشنب(. وأشار إَلاى أل »بشمرغا روج آاا« 
تدعمها وتدربها حكومة اقليم كرعساتال يف النراق 

ورئيسها مسنوع برزاني. 
الكاتاب لفات إَلااى أل لاذه »القاوة الكرعياة 
انضااياة« قد تمأل »الثغرة الكبرية بانسارتاتيجية 
األمريكية«، وكشاف أناه تحدث لاتفيًاا مع القائد 
النسكري للجماعة النميد رجب علدو، وأضاف أل 
األخاري قال إل لديه 3000 مقاتل مدربل يف النراق، 
ولم مستندول للتناول مع وحدات حماية الشنب 

تحت قياعة أمريكية.

* موقع العهد اإلخباري

حركة الجهاد اإلسالمي: أيها العرب أوقفوا الحرب 
الطائفية املجنونة والتفتوا لفلسطني

اأُلَمم املتحدة تسمُح ملؤتمر »صهيوني« ضد املقاطعة »بي دي إس« 

بدعاوة من املمثال الدائم لكياال الندو 
الصهيوني لدى األَُمم املتحدة، ساينقد غداً 
31 ماياو الحاايل مؤتمر يف قاعاة الجمنية 
باسام  املناروف  الربناماج  ضاد  الناماة 
»باي عي إس« والاذي يقو0 عاى مقاطنة 
»إرسائيال« وساحب انساتثمارات ماهاا 
واارض عقوبات عليها أساوة بما حدث يف 
جاوب أاريقيا ضد نظا0 األبرتايد، الذي بدأ 
ياترش يف النالم أجماع بما يف ذلك الونيات 

اة عاخل الجامنات.  املتحدة وَخاصَّ
ووزعت البنثة الصهيونياة بياناً يقول 

الجمنياة  قاعاة  املؤتمار سيساتخد0  إل 
الناماة وسايضم النديد من الااشاطل يف 
ععام إرسائيل، وينقاد تحت شانار »بااء 
الجساور ن املقاطناة«. وتشاارك البنثاة 
»اإلرسائيلياة« الدائماة لدى األَُمام املتحدة 
مجموعة من املاظماات اليهوعية الداعمة 
لا«إرسائيل« مثل املجلس اليهوعي الناملي، 
والندالاة،  للقاناول  األَمريكاي  واملركاز 
واملاظماة  التشاهري،  ماالضاة  ورابطاة 
الصهيونية األَمريكية وبااي بريث الدولية، 
ولليال، وكاماريا، وماظمة »قفاوا مناا« 

وماظمات عديدة أُْخاَرى. 
ويشاارك يف املؤتمر نحو 1500 شخص 
مان بياهم طالب وقانونياول، وصااع رأي 
واااناول. وسايقيم املغااي ماتيسايالو 
قاعاة  يف  املؤتمار  نهاياة  يف  ااياا  حفاال 
الجمنياة النامة. حساب تقرير لصحيفة 

»القدس النربي« اللادنية.
يذكار أل الجمهاور األساباني كال قد 
قاطع املغااي ماتيسايالو وألغيت حفلته 
عادماا علام أناه مان مؤيادي »إرسائيل« 
املتشادعين. وحساب ماا جااء يف ترصيح 

للسافري »اإلرسائيايل« عاناي عاناول قبال 
املقاطناة  برناماج  »إل  املؤتمار  اننقااع 
وساحب انساتثمارات والنقوباات ناوع 
من تجسايد عارصي ملنااعاة الساامية«. 
وأضاف »إل عقاد مؤتمر يف قاعة الجمنية 
الناماة التابناة لألَُمام املتحادة، للتصدي 
لربناماج املقاطنة وبمشااركة من ائتالف 
عويل عريض سريسال رساالة واضحة لكل 
الخصاو0 واألعاداء باأل إرسائيال لن تلل 
وساوف تساتمر يف كشاف األكاذياب التي 

تروجها حركة )بي عي إس(.

الجهااع  حركاة  يف  القيااعيُّ  طالاب 
اإلساالمي، خالد البطش، الادول النربية 
الدائارة،  الطائفياة  الحارب  بإيقااف 

وانلتفات لفلسطل. 
وقال البطش خالل حفل تأبل للشهيد 
القيااعي يف رساياا القادس، ماازل لولو، 
بغزة مسااء الجمنة: »أيها النرب أوقفوا 
الاد0 الااازف يف األماة.. أوقفاوا الحارب 

الطائفياة املجاونة، وكوناوا أمة واحدة.. 
ولتأتاوا لفلساطل اهاي قبلاة الارصاع 

الحقيقي«.

وأكاد القيااعي البطاش يف كلمته، أل 
ترصيحاات وزيار »الجياش اإلرسائييل« 
الجدياد، أايغدور ليربمال، لان »تخيفاا، 
اهاذا القاتال ينرااا جياداً، ونحان أَيْضاً 

ننرااه جياداً، الان نهااب لاذا املجار0 
السفاح؛ ألناا أصحاب حل، وسادااع عن 
تراباا«، مشادعاً عى أل املقاومة مستمرة 
يف مرشوعها، وستبقى عى استنداع عائم 

ملواجهه الندو. 
وأضاف: »لان تاالوا من طهر بادقيتاا 
كما يزعام البنض، والساطل ساتبقى 
شاالدة عى أنها أرض املسالمل، ورغم 

أل موازين القوى لصالح الندو اآلل، لكن 
القدس لان تكول أورشااليم -التسامية 
النربياة ملدياة القدس- مهماا كلفاا ذلك 

من ثمن«.
واستشاهد اللولاو، أحاد قااعة وحدة 
أثاااء  »الرساياا«،  الحرباي يف  التصاياع 
تأعيته ملهامه الجهاعية شمال قطاع غزة 

مطلع الشهر الجاري.

إصابة شاب برصاص العدو 
خالل املواجهات شرق غزة 

أصيب شااب بجراح جراء إصابته برصاص النادو يف املواجهات رشق 
غزة. 

وأكد رئيُس قسام انساتقبال يف مستشفى الشافاء، أيمن السحباني، 
وصول إصابة لشاب »ل2عاماً« من رشق غزة، ووصفت حالته باملتوسطة 

حيث أصيب برصاصة بالقد0 وأعخل لغراة النمليات. 
يُشااُر إَلاى أنه اندلنت مواجهات مع قوات الندو رشق غزة عاد مخيم 
الربياج، حيث اساتخد0 خاللهاا الرصاص الحاي، والغاز املسايل للدموع 

لتفريل الشبال.

إصابة العشرات 
باالختناق يف نعلني 

أصيب عرشات املواطال يو0 الجمنة، بانختااق جراء قمع قوات الندو 
»اإلرسائييل« مسارية قرية ننلل األسبوعية السالمية املااوئة لالستيطال 

والجدار النارصي. 
وأطلل الجاوع قاابل الصوت والغاز املسايل للدموع باتجاه املشااركل 
وماازل القرية، ما أعى إَلااى إصابة النديد ماهم بانختااق، بياهم أطفال 
ونساء وشايوخ، عرف ماهم محمد صالح عمرية )10 أعوا0(، ومصطفى 

رشيد عمرية )85 عاماً(. 
ايما حث ماسال اللجاة الشانبية محمد عمارية، املزارعل عى حراثة 

اًة الزيتول. أراضيهم؛ ألل الندو يتنمد حرق أشجارلم وَخاصَّ

تجارب صهيونية لألسلحة على 
الحيوانات قبل استخدامها 

كشافت »القاااُة الثانياة« يف تلفزياول النادو، باأل »وزارة الحارب 
اإلرسائيلية تقو0ُ وبشكل رسي للغاية بإجراء تجارب اختبارية عى الكالب 
والقطاط والخاازير والفرئال، وقد تم الكشاُف عن ذلاك بند مطالبات من 
جمنياات إرسائيلياة تهتم بحقاوق الحيواناات وجمنية تاالاض إجراء 

اختبارات عى الحيوانات«. 
ورعاً عاى مطالاب الجمنياات الصهيونياة، قالات وزارة الحارب: إل 

»التجارب تتم واقا ملصاعقة لجاة التجارب عى الحيوانات يف الوزارة«. 
َوواًقاا للقااة النربية، افي عا0 2012 »أجريت 260 تجربة عى الخلد 
و290 تجرباة عاى الخاازيار و210 تجربة عى القطاط و5ل تجربة عى 
الفارئال، ويف عا0 2013 تام تافيذ 72 تجربة عاى الخاازير و230 تجربة 

عى الخلد و108 تجربة عى الفرئال وتجربتل عى الكالب«. 
 ويف عاا0 ل201 تم »إجراء تجاارب أُْخاَرى عى الحيوانات ضمت كالب 

وقطط وارئال و16 تجربة عى الخفاايش«. 
ويف عا0 2015 »أجريت 00ل تجربة عى الفرئال والخراف والخاازير«.
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مخطط »إسرائيلي« سعودي لضرب 
املقاومة الفلسطينية وقضية الالجئني 

  - متابعات
كشاف مصادٌر عبلوماايسٌّ غرباي لاا صحيفاة املاااار 
املقدساية، أل »الاظاا0َ السانوعي بادأ بتكثياف تحركاتاه 
بأشكال وأسااليب مختلفة بالتناول مع باريس وواشاطن 
وتال أبيب، وبمباركة من عول عربية، التي تساتهدف رضب 

املقاومة يف لباال والسطل«. 
وتابنت الصحيفة: »اقد قال املصدر الذي راض الكشف 
عان اسامه، أل الاظاا0َ السانوعي الاذي يماّول النصابات 
اإلرلابية يف أَْكثَار من ساحة، ويواصل تافيذ مخطط توطل 
الالجئل الفلسطيايل، وينمل عى تصفية اصائل املقاومة 
الفلساطياية وحازب اللاه بالتناول ماع إرسائيال، وبدعم 

لوجساتي واساتخباري من عواصام عربية، ولاااك غراة 
اة تقوع لذا املخطط تضم طواقم استخبارية،  عمليات َخاصَّ
من بلدال عربية وأوروبية ومن الونيات املتحدة، وما تجمنه 
مان منلوماات يوضع أماا0 األجهازة األماياة اإلرسائيلية، 
وطاقم اساتخباري مشارتك متواجد يف الناصمة اللباانية«. 

بحسب الصحيفة. 
وأضااف املصادر أل »عااعل الجباري وزيار الخارجياة 
السانوعي أبلاغ وزير خارجياة عولة عربية خاالل انلتقاء 
باه، أل الرياض أخذت عاى عاتقها أل تكاوَل أحد األطراف 
الرئيساة يف رضب املقاومة، ولي تمول كل التحركات بشأل 
لذا الهدف الذي يشاكل أحاد قواعد التحالاف املتناظم بل 
الاظا0 السانوعي وإرسائيل، بتناول وتاسيل مع واشاطن 

وباريس«. 

ويفياد املصادر »أل الاظا0 املذكاور بنث برساائل إَلاى 
قياعات يف املقاومة الفلساطياية لدع ايها، بوضع اصائلها 
عاى نئحاة اإلرلااب إذا لام توقاف سياسااتها املناعياة 
لا«إرسائيل«، وعالقاتها مع إيرال وحزب الله، وأشار املصدر 
إَلاى التناول انستخباري الكبري بل الرياض وتل أبيب، وما 
تقومال به من محاونت إلشانال اتان عموية وأعمال عاف 
يف املخيمات الفلساطياية بلباال، وعانها إَلاى صدامات مع 
حازب الله، ويؤكد املصدر أل عملياات إْطاَلق الاار وانغتيال 
والتفجاري التي شاهدتها بناض املخيمات الفلساطياية يف 
لباال، وتلك انغتيانت التي اساتهدات قياعات عساكرية يف 
حزب اللاه، لي من تدبري سانوعي »إرسائييل«، بمشااركة 
لوجساتية واساتخبارية من أجهازة أمن عربياة وأَمريكية 

وأوروبية«.

داعش تفجرّـر مرقد الصحابي جابر 
األنصاري جنوب كركوك 

  - متابعات
أعلن مدياُر رشطة األقضية والاواحي يف محااظاة كركوك النميد رسحد 
قاعر، السبَت املايَض، إحباط محاولة لتفجري مرقد الصحابي جابر األنصاري 

جاوبي كركوك.
وقاال قااعر: إل »مجموعاًة مجهولاًة ُزِرَعت ُعبوًة ناسافًة وساط مرقد 

الصحابي جابر األنصاري وسط قضاء عاقوق )30 كم جاوبي كركوك(«.
وأضااف قاعر: أل »قاوة من رشطة انقضية والاواحاي وخبري املتفجرات 

تمّكات من تفكيك النبوة عول وقوع أية أرضار برشية أَْو ماعية تذكر«.
يُذكر أل مرقَد الصحابي جابر األنصاري يقع وساط قضاء عاقوق جاوبي 
كركوك ويشاهد زياارات لجميع مكوناات كركوك املذلبياة والطائفية حيث 
يقصده الزوار اثااء مواسم الزيارات الدياية، ايما يحتوي قضاء عاقوق مقا0 
اإلما0 زين النابدين »عليه السال0« وعدعاً من املواقع الدياية التي تشهد زيارة 

آنف املدنيل إليها ساوياً.

األزهر: َمن يرفع السالح ويقُتــُل 
باسم الدين يخُرُج منه 

  - متابعات
قال شايُخ األزلر، الشايخ أحمد الطياب: إل أيََّة جماعات عياية مسالحة 
تراع الساالح يف وجه الااس وتقتلهم باسام أي عين من األعياال، يُنترب أنها 

خرجت من عياها قبل خروجها عى القانول.
وراض شيُخ األزلر خالل مقابلة تلفزيونية مع قااة »ارانس ل2« مقولة 
للمذيع بأل »لااك مشاكلة يف اإلساال0«، وقال: »إل قلت إل لااك مشاكلًة يف 
اإلساال0 بسابب قلة انحرات عن طريقه وتقتل الااس باسمه، اقل مثل ذلك 
عن باقي األعيال«، ُمشرياً إَلاى ما تنرض إليه شنوب الرشق األوسط من قتل 
بسابب الحمالت الصليبية وغريلم من سكال املااطل األُْخاَرى الذين يقتلول 

باسم أعيال أُْخاَرى.

البيت األبيض يجمرّد توريَد قنابل 
عنقودية للسعودية 

  - وكاالت
أوقف البيُت األبيض توريد القاابل الناقوعية إَلاى السنوعية بسبب القلل 
الاذي أثاره عدع القتاى املتزايد بل املدنيال يف اليمن بحساب مجلة »اورين 
بولييس«.  وكشافت املجلُة، الجمنة، اعرتاَف مساؤولل أَمريكيل بأل القرار 
اتخذ نتيجة قلل واشاطن من عدع الضحايا الكبري بل املدنيل يف اليمن بسبب 

القصف الجوي السنوعي. 
وحساب املجلة قدمت الونيات املتحدة للسنوعية قاابل عاقوعية بماليل 

الدونرات يف الساوات األخرية. 
وكانت ماظمة ليومن رايتس ووتش قد اتهمت التحالف السانوعي بقتل 

مدنيل بقاابل عاقوعية أَمريكية وبريطانية وبقصف املااطل السكاية. 

عشرات الكويتيني يف »داعش« منهم 
ُوالة وشرعيون وإعالميون

  - وكاالت
يقاتال النرشاُت مان الكويتيل يف صفاوف تاظيم “عاعاش” اإلرلابي يف 

النراق وسوريا، حسبما ذكر تقرير إخباري يو0 السبت.
ونقلات صحيفة “الارأي” الكويتية يف عدعلا الصاعر السابت عن مصاعر 
تكفريياة قولها إنه يوجد موكلل رسيال ألخذ بينة الكويتيل الذين يرغبول 

يف اننضما0 لتاظيم »عاعش« اإلرلابي.
وتنقب تقرير نرشتاه الصحيفة، الخطوات التي يمر بها الكويتيول حتى 
الوصاول إَلااى الرقة “عاصمة الخالاة الداعشاية”، ناتااً إَلاى أل محااظة 
الجهراء لي أَْكثَار املااطل املصدرة للدواعش يف الكويت بياما عخل منها عى 

خط التصدير املااطل الحرضية أيضاً.
وأشاار التقرير ايل ما يقو0 به املاسال ولو الشخص املسؤول عن اعخال 
املقاتلال للماطقة التي يتم ايها القتال، ناتاً إَلاى أل عا0 ل201 شاهد أكرب 

تدال للكويتيل لا«عاعش« ايما تراجع الندع يف النامل التاليل.
وروى التقرير قصة مواطن كويتي أشار إليه با )0. ش( ذلب للقتال مع 
»عاعش« لكاه لرب يف نهاية املطاف وعاع للكويت وقا0 بحلل لحيته، مقتانا 

يف نهاية رحلته تلك بأل »عاعش« أبند ما تكول عن اإلسال0.
وايماا يتنلل بمااصب الكويتيال يف »عاعش«، قال التقريار إل عدعاً من 
املهاا0 أوكلات للكويتيل يف »عاعش«، ولم يكونوا مجارع جاوع عاعيل، مبيااً 
أل “بنضهم توىل مااصب يف التاظيم، ماهم من توىل ماصب الوايل وماهم من 

كال مسؤونً رشعياً، وماهم من كال مسؤونً اعالمياً”.

تركيا: ننصح جنود واشنطن بوضع 
شعار »داعش«!! 
  - متابعات

َع وزيُر الخارجية الرتكي، مولوع جشااويش أوغلو، بما ساماه »نفاق«  ندَّ
واشااطن، وذلك يف أول رع عاى تقارير تحدثت عن مشااركة جاوع أمريكيل 
يف القتاال إَلااى جانب مقاتلل أكراع يف ساوريا. وجاء تنليال جاويش أوغلو 
عى الصور التي أظهرت الجاوع األمريكيل ببزات عسكرية عليها شنار حزب 

النمال الكرعستاني، خالل مؤتمر صحفي عقده.
وقاال جشااويش أوغلاو، الجمناة 27 ماياو، خاالل مؤتمار صحفي يف 
ماتجاع أنطاليا، حيث ُعقادت قمة لألَُمم املتحدة للادول الاامية، إنه من غري 
املقبول لجاوع أمريكيل أل يضنوا شانار وحدات حماية الشنب الكرعية عى 

مالبسهم.
وقال جشااويش أوغلو: »ناصحهام )الونيات املتحدة( بوضع شانارات 
عاعش والارصة والقاعدة عادما يتوجهول إَلاى املااطل األُْخاَرى يف ساوريا، 

وشنارات بوكو حرا0 عادما يذلبول إَلاى أاريقيا«.
وأضااف الوزير الرتكي: »اساتخدا0 جاوع عولة تناد رشيكتاا، وحازمة يف 

محاربة اإلرلاب، شنار ماظمة إرلابية أمر ن يمكن قبوله«.

مقتُل 110 إرهابيني وإخالء 2030 مدنياً شرق الفلوجة 

الصور مع القطط حرام.. أحدث الفتاوى الوهابية!!

  - متابعات
السابَت  بغاداع،  عمليااُت  أعلاات 
اآلنااااَف، أل الهجو0َ الذي تشاه القواُت 
النراقية املشارتكة لتحريار الفلوجة من 
»عاعاش« أعَّى إَلاى مقتال 110 إرلابيل 
وإخاالء 2030 شاخصاً »أثاااء تقدمهاا 
يف محاور شامال الكرماة شامال رشق 

الفلوجة«.
وقالت بيااٌل صاعٌر عن قياعة عمليات 
بغاداع، نقلته »املاار«: إل »القوات األماية 

ضمان محاور شامال الكرماة ومحاور 
جارس  ومحاور  واللهياب،  البوشاجل 
التفاحاة، وبإساااع من مقاتيل الحشاد 
الشانبي والنشاائري، وطاريال الجيش 
والقاوة الجوية وطاريال التحالف الدويل، 
تمكاات  الهااديس،  والجهاد  واملدانياة 
خالل الال2 سااعة املاضية من قتل 110 
إرلابيل، وجارح 20 آخرين، وتدمري 18 
عجلاة إحدالان ملغومة وسابنة ماهن 

تحمل سالح أحاعية«.
وأضاف البيال: أل »النمليات أسفرت 

أَيْضاً عن ضبط حزا0 ناسف ومواع تدخل 
يف صااعاة األحزمة الااسافة، ومنالجة 
535 عبوة ناسافة، وتدمري ثالثة منامل 
للتلغيام وجرااتال، ومنالجاة 20 مازل 
ملغاو0«، ُمشارياً إَلاى »تدماري 39 وكراً 
وموضاع رماي للنادو، وتطهاري طريل 
بطاول 19 كلام، وتدماري أرباع عراجات 

نارية نوع )ستوتة( محملة بالنتاع«.
وأشاارت قياعة عمليات بغاداع، إَلاى 
»إخاالء 507 عوائال مؤلفاة مان 2030 

شخصاً عن طريل املمرات اآلماة«.

  - متابعات
انتارش مؤخًرا عى مواقع التواصال انجتماعي مقطع ايديو 
للشايخ صالح بن اوزال الفوزال، عضو اللجااة الدائمة لإلاتاء 
وعضو ليئة كبار النلماء يف السنوعية، يحّر0 ايه التقاط الصور 

مع القطط. 
كال0 الفاوزال جااء خالل حدياث تلفزيوني، رعاً عى ساؤال 
حول »انتشاار موضة جديدة بل الاااس تتنّلل بالتقاط الصور 
مع القطط كما األجانب«. رع رجل الدين جاء حاساًما: »التقاط 
الصاور مماوع عى أي حال إذا لم يكان رضورياً، ن مع القطط 

ون مع الكال0 ون مع الذئبة، ون مع أي يشء«. 
صحياح أّل الفيدياو انترش عاى يوتيوب يف نيساال )أبريل( 

املاايض، إن أّل »منهد الرشق األوساط للبحاوث اإلعالمية« الذي 
يتخاذ من واشااطن مقرًّا لاه أعاع نارشه قبل اارتة وجيزة مع 
ترجماة إَلاى اللغة اإلنكليزية، ما أحادث بلبلة كبرية عى مواقع 
التواصال انجتماعي خالل السااعات املاضية. علًماا بأّل الجهة 
نفساها سابل أل نارشت ايديو يصاّور منالجاً أرسيًا سانوعيًا 
ياصاح اياه الرجاال، با«كيفياة رضب زوجاتهام والتمّساك 
بالقواعد اإلسالمية عاد اللجوء لهذه الوسيلة لتأعيب الزوجات«. 
لذه ليسات املّرة األوىل التي يصادر ايها رجال عين يف اململكة 
اتاوى غريبة، افي بداية النا0 الحايل مثالً حّر0 مفتي السنوعية 
َعبدالنزياز بان َعبدالله آل الشايخ لنبة الشاطرنج؛ ألنّها تدخل 
»ضمن امليرس الذي حّرمه الله يف القرآل، وتوّلد البغضاء والنداوة 

بل املتاااسل«.

بوتني: موسكو سرتد 
بشكل مناسب على 

نشر الدرع الصاروخية  

  - متابعات
قال الرئيُس الارويس االعيمري بوتل: 
إل نارْشَ واشااطن الادرع الصاروخية يف 
عادٍع من بلادال رشق أوروبا سايانكس 
سالباً عى عالقات روسيا بالغرب، مؤّكداً 
أل موسكو سرتع بشكل مااسب عى ذلك.

ورّصح بوتال خاالل مؤتمر صحفي 
يف ختاا0 محاعثاتاه ماع رئيس الاوزراء 
اليوناني، ألكسايس تسايرباس الجمنة، 
قائال: »التهدياد الاووي اإليراني زال ايما 
تشكل الدرع الصاروخية يف أوروبا تهديدا 
لروسايا.. ونرشلا يف رومانيا سايانكس 

سلباً عى عالقات روسيا بالغرب. 
وأعرب الرئيس بوتل عن أسفه لوقف 
مرشوع ماد أنباوب الغااز عارب اليونال 
األَمريكياة  بالضغاوط  تتنلال  ألساباب 
ورااض بلغاريا، مضيفا أناه من املمكن 
تافياذ أي مارشوع بنيداً عان الخالاات 

السياسية. 
وعاّرج بوتال عاى مساألة النالقات 
الروساية الرتكية التي توترت عى خلفية 
إساقاط األخرية القاذاة الروساية »سو 
اتصاال  قااوات  أل لاااك  ل2«، مؤّكاداً 
ماع تركيا يف عادة مجانت قائاال: »لكااا 
ناتظر مان أنقرة خطوات محدعة.. تركيا 
قامت بجريمة حرب بإسقاطها للمقاتلة 

الروسية وقتل الطيار«. 



معركة الكويت!! 
كلمــــــة أخـــــيرة 

 حسن حمود شرف الدين 
HASANN95@YAHOO.COM

الوطااي  الوااُد  يخاوُض 
املكاّوُل من أنصار الله واملؤتمر 
الشانبي النا0 يف عولة الكويت 
-إحادى عول تحالاف النادوال 
عاى اليمان- منركاًة حامياَة 
الرياض،  الوطياس ضاد وااد 
الااطل الرسامي باسام قوات 
الغزو األمريكي ومادوب قياعة 
يف  واملتمثال  النادوال  تحالاف 
الاظاا0 السانوعي الولاد غاري 
الصهيوناي  للوباي  الرشعاي 

والاظا0 األمريكي.
عرشاُت األيا0 من التفاوض 
والوااد الوطااي ن يزاُل صاماداً وقوياً أما0 مطالاب واارتاءات واد 
الرياض.. وكل يو0 تاكّشاُف عورًة من عورات أمريكا والسانوعية.. 
امع انستنداعات إلجراء مفاوضات الكويت أعلات األمم املتحدة عن 
ُلدناة تمهيداً للمفاوضات، إن أل األجاواَء اليماية ن زالت تُاتهك من 
قبل طائرات التحالف ون زالت ترتكب الجرائم يف حل الشنب اليماي، 
ولياس آخرلا مجزرة لحج التي ذلب ضحيتها 12 شاخصاً أغلبهم 

أَْطَفال ونساء.
ومع بدء منركة التفاوض أرص الواد الوطاي عد0َ الخوض ايها 
ما لم يكن لااك وقٌف كامٌل إلطالق الاار، بحساب ُلدنة »انثال 11 
إبريل« وتسجيل الخروقات التي ارتكبتها قواُت التحالف ومرتزقتهم 
وعمالؤلام.. ااكال تشاكيُل لجاال التهدئاة واملراقباة يف مااطال 
املواجهاات والتاي لم تسالم أيضاً من خروقاات املرتزقاة والنمالء 

وتنرض أعضاؤلا للقتل عدة مرات.
تثبياُت وقاف إطاالق الااار كمبادأ رئيايس يف عملياة التفاوض 
وتشاكيل لجال تهدئة ومراقبة لتطبيل الهدنة كانا انتصاَرين للواد 

الوطاي املفاوض يف الكويت.
بدأت منركُة التفاوض الحقيقية وقد0 الواد الوطاي رؤيته للحل 
السايايس واألماي عى طاولة التفاوض، ايما واد الرياض كال خايل 
اليدين من أيّة رؤية يطرُحها للحل سوى إخراج املنتقلل »الخمسة« 
عول الحدياث عان األرسى، وكأل تفاُوَضهام عى إخراج الخمساة 

وليس للخروج بحلول مستدامة لألزمة اليماية وإيقاف الندوال.
منركاُة الكويات ن تقلُّ ألميًة مان منارك امليادال التي أبطالها 
الجياُش واللجال الشانبية ضد الغازو وانحتاالل.. ااملجالدول يف 
امليدال يداانول عن األرض والِنرض من عخول الغازي.. واملفاوضول 
»الوااد الوطاي« يف الكويت يخوضول منركة حقيقيًة لدُاها تنريُة 

الاظا0 األمريكي والسنوعي أما0 النالم.
املراِقاُب واملتاِباُع لنملية التفاوض يف الكويات -برشط أل يكول 
ماصفاً- ساريّجح كفة الوااد الوطاي كونه ملتزمااً بجميع قواعد 
الحاوار والتفاوض األخالقية والقانونية.. بياما الطرُف اآلخر ياتهُج 
مبدأ املراوغة والتطويل وتوجيه انتهامات وانتظار وتطبيل ما يمى 

عليهم من الخرباء األمريكيل والسنوعيل.
يجاُب علياا جميناً أل نستشانَر املساؤولية، ونادرك أل منركة 
الكويت ليسات سهلًة، اهي منركة بل الحل والباطل.. بل صاحب 
أرض وغااٍز.. اإّماا أل نكوَل وإماا ن نكول.. وأقوى ساالح نمتلُكه 
اُك بالله سابحانه وتنااىل والصربُ وراُد  لاحقال اننتصار لو التمسُّ
جبهاات القتال باملال والرجال.. وماا التمكُل إن بإذل الله تناىل عى 

أيدي رجاله واملحسال من عباعه.

 سياسية- شاملة
تصدر كل اثال وخميس

أن يأتَي ما يس���مى مجلس أمن، هو مجلس أمن أَمريكا، مجلس أمن الدول 
املس���تكبرة والظامل���ة ولي���س مجلس أمن املس���تضعفن، يأتي ليش���رعن ظلماً 
وُع�ْدَواناً؛ ليشرعن قتل األَْطَفال والنساء تضيع ُكّل العناوين اإلنَْس�انية وتضيع 

ُكّل القوانن الدولية.
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رسالٌة إىل علماء اليمن
العلمة/ محمد محمد المطاع 

أصحاَب الفضيلة أعضاء 
رابط�ة علم�اء اليم�ن، وعىل 
رأسهم ش�مس الدين، جعله 
للدين وشمس�اً  الله شمس�اً 
لليمن.. تحية طيبة وش�كراً 
وتقديراً يعمر حضوركم هذا 
الحضور الذي دفعه الواجب 
يحمله�ا  الت�ي  واملس�ؤولية 
العلماء، وليسمع من يريد أن 
يس�مَع مظلومية اليمن التي 
تج�اوزت مظلومي�ة بغ�داد 
من هَمجي�ة التتار، وطغيان 
الش�يطان األكرب والذي امتد 

طغيانُ�ه إىل اليم�ن ومظلومية 
الكويت مع صدام.

ش�كراً له�ذا الحض�ور ال�ذي وض�ع اليمن 
واليمنيني يف خيار واحد هو الجهاد يف سبيل الله 
والش�هادة وإىل عن�د ربهم يُرزق�ون أَْو ملن كتب 
الله لهم الحياة أن يعيشوا ورؤوُسهم مع النجوم 
تتألأل ه�ذا الحضور له مذاق خاص، إذ هو نابٌع 
م�ن ذاتي�ة العلماء ب�دون أن تنفخ الس�لطة يف 
أوداجه كما هي العادة وتجعل منه ُس�ّلماً تصعد 

منه إىل حيث تهوى وتريد.
إنك�م أيه�ا العلم�اء ق�د أدركت�م أن مفتاَح 
الس�عادة بيد العلماء املتحررين من التبعية ومن 
السلطة التي لها مآرُب أخرى ومن الحزبية التي 

تجلب العصبية القاتلة.
إن فئتني من البرش يجُب أن يكونا مستقلتني 
وأن يك�ون الح�ق والع�دل والص�دق واألمان�ة 
والفه�م والخوف م�ن الله طعامه�م ورشابهم، 
هات�ان الفئتان هما فئ�ة العلماء وفئ�ة القضاء 
ف�إن َصلَُحا صلحت األمة ويجب أن يصلحا وإن 

فسدتا فأقم عىل املجتمعات مأتماً وعويال.
إنك�م أيه�ا العلم�اء إذا حّصنت�م مكانتك�م 
تس�تطيعون أن تجّروا األم�ة إىل صفكم لتقولوا 

لها إن هي إال الرشيعة املحمدية أَْو املوت.
فقد َكثُ�َر الخبث حتى وصلن�ا إىل ما وصلنا 
إليه، فال حياة ب�دون دين وال حياة بدون كرامة 
وال حي�اة ب�دون اس�تقالل وس�يادة، وال حياة 
بدون صدق وأخ�الق وأدب، وال يجوُز وال يصح 
أن يحكم األمة الظاملون الفاس�دون، وما س�اءت 
األم�ور إال بع�د أن وقع�ت ب�ني مخال�ب هذين 
البُعبع�ني، أما القتلة والخونة فإن حس�ابهم مع 

الله ومع األمة عسري وعسري جداً.
ولقد عجبُت وعجب العالم الُح�ّر معي كيف 
يري�د الخائن القاتل لش�عبه أن يفرض رشوطه 
وهل س�ينقب ع�ن الضحايا من تح�ت األنقاض 
الذي�ن قتله�م ليقوم�وا يبايعون�ه، وي�ا للعجب 
العجاب، بطلب الخونة تس�ليم سالح املجاهدين 
واملدافع�ني ع�ن الدي�ن والِع�رض والوط�ن إىل 
أيديه�م ليقتلوا ب�ه من بقي من أَبْنَ�اء الش�عب، 
وإال ف�إن مطار بيش�ة الذي أه�ان أَبْنَ�اء اليمن 
ومط�ار َعّمان الذي اس�تجاب لإلهانة، وس�الح 
األرض وم�ن عليه�ا،  أح�رق  ال�ذي  التحال�ف 
والحص�ار الخانق الذي منع حتى الدواء والغذاء 

وهو سالحهم ولن يتحلوا عنه.

هل س�معتم يف العالم خونة يفرضون أدواِت 
التعذيب عىل شعبهم بمثل هؤالء؟!، وهل سمعتم 
بسقوط مثل سقوط هؤالء؟!، 
فكي�ف يك�ون الس�الم مع 

هؤالء والتعايش معهمظ؟!.
نحن نريد الس�الم وهو 
خياُرنا مع من يريد السالم.

أما أن أس�كب له عس�الً 
ويس�كب يل علقماً فس�وف 

أرمي بعلقمه إىل وجهه.
وهل يفهم هؤالء األغبياء 
أن أكث�َر م�ن عرشي�ن ألف 
ش�هيد وجري�ح، والقائم�ة 
تطول، دمائهم تست�خنا، 
وتق�ول لن�ا كونوا رج�االً.. 
نعم نحن نقول للدماء نحن 
رجال وس�نلحق بكم حتى يذه�ب الخبث الذي 
أرضَّ األرض وم�ن عليها، س�نظل رج�االً وحتى 
أمهاتك�م وأخواتك�م فقد كّن فيلق�اً مجاهداً هو 
األول م�ن نوع�ه يف تأري�خ اليم�ن، وكأن زينب 
بنت الحس�ني وأس�ماء بنت أبي بكر والخنس�اء 

والعدوية دخلن صفوفهن وشددن من أزرهن.
ويبق�ى عليكم ي�ا علماء ي�ا مجاهدون يشٌء 
واح�ٌد، وه�و أن تخرج�وا إىل صف�وف القبائل 
مقاتل�ني  مجاهدي�ن  وتش�ّكلوا معه�م رج�االً 
يتوجه�ون إىل الجبهات، بتوزي�ع يتفق وحاجة 
ُكّل جبه�ة، فال حل لدحر الع�دوان إال بالصمود 
والقت�ال، وفيكم والحمد لل�ه علماء يعرفون من 
أين ت�ؤكل الكتف، وعىل رأس�هم ش�مس الدين 
الزاهد والورع، ويف قيادة اليمن اليوم شابٌّ عالم 
وش�جاع وعفيف ومخلص لليمن يطمنئ إليه ُكلُّ 
يمن�ي مخلص، وه�ذا فضل من الل�ه، إذ وجود 
أش�خاص يف مس�توى املس�ئولية نعمة من الله 
كما هو حادٌث يف لبن�ان، لوال وجود قائد الن� 
ن� الله وأمثاله م�ن املخلصني لكانت لبنان يف 
خرب كان ولجثمت عليها إرسائيل، ال سيما وقادة 
العرب أَْو معظمهم ال يشعرون باملسئولية تجاه 
ما يجُب عليهم إس�المياً ووطنياً وأخالقياً وحياًء 

من الله ورسوله.
عكم، ويف  أخرياً أب�ارك لك�م جمَعك�م وتجمُّ
تسمية رابطة علماء اليمن حكمة، إذ هذا العنوان 
يجمع وال يف�رق، واليمُن ولل�ه الحمد ليس فيه 

طوائف تحتاُج إىل مسميات تليق بها.
اليم�ُن عرب التأريخ ش�افعي وزي�دي، وهما 
كفريس رهان ُكلٌّ منهما يمثل األخّوة اإلس�المية، 
وال يستطيُع أَيُّ شيطان أن يفّرَق بينهما، وكلُّهم 
ضد العدوان إال من ش�ذ فق�د أعطيتموه حقه يا 
علماء بأنه خائن لله ولرس�وله وللمؤمنني، وهذا 

كاٍف مَلن له بقية ضمري.
أس�أل الل�ه أن يوفَقك�م ويس�دد ُخطاك�م، 
وأرجو أن ال تنسوني من الدعاء بُحسن خاتمتي، 
وُع�ذري ع�ن الحض�ور يمكن فهمه من س�ؤاٍل 
يوّجه إىل التس�عني من عمري، فهي الشاهدة ملا 
أعان�ي من زاوي�ة إىل زاوية، ول�وال أن الله أبقى 
يل نبضاً متواضعاً أجاهد به لصمتُّ كما تصمُت 

القبور.
ولل�ه در وال�دي املنصور فق�د حكى يل عن 

شيِخه أنه قال وما دواء الكرببر قال القرببر.
والسالُم عليكم ورحمُة الله وبركاته. 

ت نصااُل الُنااْدَوال عى  َ بناد أَل تكارسَّ
صخارة الصماوع اليماني مان الطبيني أَل 
ياتقَل الغزاُة وأئمة الكفر وانساتكبار إَلاى 
أساليَب أُْخااَرى يحاولول من خاللها الايَل 
من مناويات الااس والتأثريَ عى صموعلم 
األرشار  تحالاف  مواَجهاة  يف  وتماُساكهم 
َغ أنَفه اليمانيول  الدويل واإلْقليْمي الذي مارَّ
ل إَلااى أضحوكاة أََمااا0  يف الارتاب اتحاوَّ

النالم بأرسه. 
مان أسااليِب الُنااْدَوال البديلاة تحريُك 
عاارص الطاباور الخامس وبناض األَبَْواق 
املساتأجرة للتشاكيك يف الثاورة والطنِن يف 
مصداقية الثّوار والقوى الوطاية التي كانت 
وما تزاُل النموَع الفقري للصموع والتماسك 

اليماني أََماا0 أوساع عملياة غزو وحصار 
عراتها الجزيرة النربية ماذ بداية التأريخ.

 بناُض أعوات الُنااْدَوال تاَشاُط، وقاد 
لبسات ثيااَب الاشااط املدني عى أسااس 
أَل تلاك األَبَْواق أطراٌف محايادة ن صلة لها 
بالسنوعية واألَمريكيل، واألمر ليس كذلك، 
احمالت الدس والتضليال التي تتوىل ِكرَبَلا 
أطاراٌف منروااُة التوجه واألجاادة ترتبط 
بنملياة تاسايل متواصلاة مع السافريَين 
السانوعي واألَمريكي لدى اليمن، ومن لذه 
السفريَين املتواجدين يف السنوعية والكويت، 
تستلُم األَبَْواق املأجورة مبالَغ ماليًة لقاَء ما 
تمارساه من تضليل وما تشااه من حمالت 
يف ظالرلا الرصاخ باسام حقوق اإلنساال 

وما يتنارَُّض له من انتهااكات من قبل َمن 
يصفونهم با “الحوثيل«.

 ن يحتااُج املارُء لكثاري ذكاء ليكتشاَف 
أَبَْواَق الُناْدَوال ويفارق بياهم وبل غريلم 
مان أصحاب الكلماة الحرة والارأي الااقد، 
امان ينمُل عاى رصف األنظاار عن جرائم 
الُناْدَوال وينمُل عى تحميل القوى الوطاية 
مساؤولية منانااة الشانب اليمااي جراء 
الحارب والحصاار، اهاو أحُد تلاك األعوات 
انتهازياة  ألطاراف  تاباٌع  أَْو  املفضوحاة 
تساتثمُر يف تضحياات الشانب ومناناتاه 
وتنتقاد أَل الوقَت قد أَصباح مواتياً لترشع 
يف عملية تشاويه قاوى الثاورة وتضحيات 
الجيش واللجال الشنبية حتى يتساى لتلك 

األطراف َشالُّ طريقها يف رحلة النوعة إَلاى 
السلطة.

املتنادعة تنراونهم  الرشائاح  أصحااُب 
بالتخبُّاط والتااقاض، ااكل مرحلاة مان 
أنهام  وبماا  ساابقتها،  تلَناُن  تأريخهام 
يحصلاول عاى امتياازات وأماوال حارا0 
الام يند مهمااً لديهم ثقة الاااس واحرتا0 
املتابنال، ااكل يو0 لهم لوٌل، وكل موسام 
لهام توجه، وكل مائادة يحاولول األكل من 

اضالتها. 
النزة واملجد ألبااء شنباا اليماي األصيل 
الذي أسقط أوساَع ُعاْدَوال عاملي استهدف 
أرَض اإليماال والحكماة ولاو يف طريِقاه 
إلسقاط ما تبقى من أساليب األذى الااعمة 

بفضال الله ووعياه الكبري وبفضال املاهج 
القرآني الراسخ يف وجدال اليمايل. 

قال تنااىل: ]َواتُْل َعَليِْهْم نَبَأَ الَّاِذي آتَيْاَاُه 
يَْطاُل َاَكاَل  آيَاِتاَا َاانَسَلَخ ِماَْها َاأَتْبََنُه الشَّ
ِماَن اْلَغاِويَن )175( َوَلْو ِشائْاَا َلَرَاْناَاُه ِبَها 
َوَلِٰكاَّاُه أَْخَلاَد إىَِل اأْلَْرِض َواتَّبََع َلاَواُه، َاَمثَلُُه 
َكَمثَِل اْلَكْلِب إِل تَْحِماْل َعَليِْه يَْلَهْث أَْو ترَْتُْكُه 
يَْلَهاث، ذَِّٰلَك َمثَُل اْلَقْو0ِ الَِّذياَن َكذَّبُوا ِبآيَاِتاَا، 
يَتََفكَّاُروَل  َلَنلَُّهاْم  اْلَقَصاَص  َااْقُصاِص 
)176( َسااَء َمثاًَل اْلَقْو0ُ الَِّذيَن َكذَّبُوا ِبآيَاِتاَا 
َوأَنُفَساُهْم َكانُاوا يَْظِلُماوَل )177( َمن يَْهِد 
اللَّاُه َاُهَو اْلُمْهتَِدي، َوَمن يُْضِلاْل َاأُوَلِٰئَك ُلُم 

وَل )178([ األعراف.  اْلَخارِسُ
صدق الله النظيم.

حميد رزق الطابوُر الخامس


