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جلنة التهدئة مباأرب تندد با�ستمرار خروقات العدوان ومرتزقته

إستشهاد 10 مدنيني يف قصٍف لطريان العدوان السعودي اأَلمريكي على مديرية نهم بصنعاء
  -  متابعات:

واَصَل طارياُن الددوان األَمريكي السادوعي غاراته اإلجرامية 
عاى عدٍع مان محااظاات الجمهورية خاالل إجازة عياد الفطر 
املباارك، متجاوزاً وقاف إطالق الاار الذي أعلاتاه األمم املتحدة يف 

الدارش من شهر ابريل املايض.
واستشاهد 10 مواطاال وأصياب آخارون يف قصاف لطريان 
الدادوان عى مديرياة نهم يو8 السابت املايض، حياُث تأتي لذه 
الغاراُت يف ساياق استمرار استهداف الددوان للمواطال واألحياء 
الساكاية يف محاولة للتدويض عن لزائم املرتزقة املساتمرة عى 

األرض عى أيدي أبطال الجيش واللجان الشدبية.
وإىل جاناب الغاارات الجوية لطريان الدادوان يواصل املرتزقة 
القصف املدادي والصاروخي عى األحياء الساكاية يف محااظات 
ماأرب والجوف وتداز، محاولل التقاد8 والسايطرة عى مواقع 

يتواجد ايها أبطال الجيش واللجان.
واستشاهدت امرأة يو8 أمس األحد يف قصف عشوائي ملرتزقة 
الدادوان عى مااازل املواطاال يف مديرياة املصلاوب بمحااظة 

الجوف.
وقاال مصدر محيل لا” املسارية نات” إن املرتزقاة يتدمدون 
اساتهداف مااازل املواطاال واألحيااء الساكاية للتدويض عن 
اشلهم يف جبهات القتال وتكبدلم الخسائر الكبرية عى يد أبطال 

الجيش واللجان الشدبية.

واستشاهد 9 مدنيل عى األقل بياهم نساء 
وأطفاال وجرح آخرون، السابت، جراء قصف 
ملرتزقة الددوان السدوعي األَمريكي عى ماازل 

املواطال يف قرية الرصاري بمحااظة تدز.
وأااع مراسال “املسارية نت” بأن مرتزقة 
الددوان اساتهداوا مااازل املواطال يف قرية 
الارصاري بمديرية صرب املاواع8 بالصواريخ 

واملدادية.
وأكد املراسال أنه استشاهد 9 أشاخاص 
وجارح آخارون جاراء القصاف، مرجحااً 
ارتفااع عادع الضحاياا نتيجاة اإلصاباات 

البليغة يف الجرحى.
وأضااف أن ألاايل املاطقة وجهاوا نداء 
بمااع  املرتزقاة  قياا8  بسابب  اساتغاثة 
سيارات اإلساداف من الوصول للمصابل 
يف ظل الحصار الذي يفرضونه عى القرية.
وأشاار املراساُل إىل أن القصف أسافر 
كذلك عن خسائَر ماعية جسيمة يف ماازل 

املواطال وممتلكاتهم يف املااطل املستهداة.
اساتمراُر غارات طريان الددوان وخروقات املرتزقة املتواصلة 
كانات حاارضًة يف كلماة الااطال باسام أنصاار اللاه ورئياس 

الوااد الوطااي املشاارك يف الكويت محمد 
َعبدالساال8 والاذي أشاار إىل أن القصاف 
الجاوي ن يزال يرتكب املجازر يومياً بحل 
املدنيال واألَبْريَااء آخرلاا ما حادث يو8 
السابت املايض حيث سقط عرشة مدنيل 

يف ماطقة نهم ولم يف طريل عا8.
ولفت محمد َعبدالساال8 إىل أن الحشاد 
والزحاف والقصاف املداداي والصاروخي 
عاى أشاده يف مختلاف الجبهاات ويرتاال 
مع ذلك تحشايد وتدزياز وتهديد ووعيد اال 
التزا8 بوقف الدمليات الدساكرية ون التزا8 
براع القيوع انقتصاعية، ون تهيئة حقيقية 

لظروف السال8.
لجااة التهدئاة املحلية بمحااظاة مأرب 
أعانت اساتمرار الددوان السادوعي األَمريكي 
يف شان غاراتاه عاى عادع مان محااظاات 

الجمهورية.
واساتاكرت اللجااة يف بياان لها ماا يقو8 
به مرتزقة الددوان مان عمليات زحف مكثفة 
بتغطياة جوية من قبل طائرات الدادوان باتجاه مديرية رصواح 
بما يتااىف مع اتفاق التهدئاة ووقف إطالق الاار وكااة الدمليات 

الدسكرية.

وطالبت اللجاة من األمم املتحدة إنقاذَ اتفاق وقف إطالق الاار 
والضغط عى الطرف اآلخر بانلتزا8.

كماا طالبات املبدوَث األمميَّ إىل اليمن إساماعيل ولد الشايخ 
بالدمل عى إلزا8 الطرف اآلخر بتافيذ اتفاق وقف إطالق الاار.

ويف محااظاة ماأرب اساتهدف طاريان الدادوان السادوعي 
األَمريكاي بغاارة جوية مديرياة رصواح، كما اساتهدف ماطقة 

ليالن بغارة أُْخااَرى.
ويو8َ السابت املايض شان طرياُن الددوان األَمريكي السدوعي 
21 غاارة عى مااطل حرض ومافذ الطوال يف سااعات متفرقة، 
كماا قصاف الطريان ماطقاة كهباوب بمحااظة تداز ومديرية 

املتون وبرط يف محااظة الجوف.
ويف محااظاة صددة اساتهدف الددوان بغاارة جوية ماطقة 
الحصاماة وغاارة أُْخاااَرى عاى ماطقاة الرصيفاات يف البقع 

بمديرية كتاف.
وتأتاي لاذه الغاارات يف الوقت الذي شاهدت اياه املحااظة 
تحليقااً مكثفاً لطائرات األباتيش والحربي التابدة لقوى الددوان، 

كما شهدت مديرية رصواح باملحااظة قصف مدادي للمرتزقة.
وإىل الجوف حيث استهدف طرياُن الددوان بغارة جوية قطيداً 

من األغاا8 بمديرية برط الداان.
ويف لحاج شان طاريان الدادوان غاارة جوياة عاى ماطقة 

الحويمي يف كرش.

رئيس االتحاد العام ألطفال اليمن يدعو التخاذ موقف 
أهالي بني قيس بمديرية بني مطر يقّدمون جاد إليقاف العدوان ورفع الحصار الجائر على بالدنا

قافلًة غذائيًة دعماً ألبطال الجيش واللجان 

اللجنة الثورية تدعو للخروج يف تظاُهرة كبرية يف �سنعاء اليوم

مسرياٌت ووقفاٌت احتجاجية يف ذمار والبيضاء تنديدًا بعرقلة َأمريكا للحل السلمي يف اليمن

  -  متابعات:
حّمال رئياُس انتحااع الداا8 ألطفال 
اليمن مصطفى عيل مارص، األَُمَم املتحدة 
الدولياة،  واملاظماات  األمان  ومجلاس 
مسائوليَة انهياار الوضاع اإلنسااني يف 
اليمن جراء اساتمرار الدادوان والحصار 

من قبل الددوان السدوعي األَمريكي.
وعارّب مارص عان إعانته واساتاكاره 
املدايال  وكل  الادويل  املجتماع  لصمات 
بالوضاع اإلنسااني إقليميااً وعوليااً عن 

الجرائام واننتهااكات التاي يقاو8ُ بهاا 
الدادواُن يف حال أباااء اليمان والطفولة 
بشكل خاص والتي تاذر بكارثة إنسانية 

وشيكة.
ونقلت وكالاة األنباء اليماية “سابأ” 
عن ماارص قولاه: إن اساتمراَر الحصار 
واساتهداف  اليمان  عاى  املفاروض 
الباياة التحتياة مان املادارس والحدائل 
واملستشفيات وكّل وسائل التامية تسبب 
يف إيقاف الحيااة الطبيدية يف البالع، األمر 
الاذي اندكس سالباً عى الشادب اليماي 
واألطفال وحرمانهام من التمتع بحقهم 

يف الحياة كغريلم من األطفال.
وععا األمم املتحادة ومجلس األمن إىل 
ال مسائوليتهم واتخااذ موقف جاع  تحمُّ
إليقااف الدادوان َوراع الحصاار الجائر 
أن أطفااَل اليمان  عاى اليمان، مؤكاداً 
ياشادون الساال8 ويطالباون بحقوقهم 
املرشوعة التي كفلتهاا لهم األمم املتحدة 

وصاعقت عليها اليمن.
وطالاب رئيُس اتحااع أطفاال اليمن 
الدادوان  قاوى  محاَسابة  بارورة 
ومسااءلتها أما8َ املحاكم الدولية عى ُكّل 

الجرائم التي ارتكبتها يف اليمن.

  -  خاص:
8َ أباااُء ماطقة بااي قيس مخالف وباي بسايط  قادَّ
بمديرياة باي مطار بمحااظة صاداء، السابت املايض، 
قاالاًة غذائياة ومالياة لجبهاات القتاال، مؤكديان عى 
انساتمرار يف راد الجبهات والبذل بما أمكن لدحر الغزاة 

واملرتزقة.
وجاّدعت قبائال مخالف وبااي بسايط بمديرية باي 
مطار عهدلا يف طريل التحرر وانساتقالل بتقديم قاالة 

للجياش واللجان، حيث احتوت القاالة عى مختلف املواع 
الغذائياة إضاااة إىل مبالغ مالية وماواع مع تحد رصيح 

لكل املدتدين.
كماا أّكدت قبائُل باي مطر املشااركة يف إعداع القاالة 
جهوزيتها القتالية الدالية واساتمرارلا يف امليض قدًما يف 
رااد الجبهات، حياث عرب أبااء باي قياس مخالف وباي 
بسايط عان وقواهام ماع الوااد الوطاي يف مشااورات 
الكويات، وانساتدداع الكامال لاكل الخياارات التاي قد 

تفرضها لذه اللقاءات.  

  -  خاص:
ععات اللجااُة الثورياُة الدلياا، أباااَء الشادب 
اليماي، للخروج وانحتشااع عارص اليو8 انثال يف 
مسرية شادبية تحت شادار »أَمريكا تراض الحل 

السلمي يف اليمن«.
وأكادت اللجااة الثورياة الدلياا يف باالغ صاعر 
عاها تلقته وكالة األنباء اليماية )سابأ( عى ألمية 
املشاركة يف املسرية الجمالريية التي تأتي مساندة 
لجهوع ومباعرات السالم والساال8 اليماية والتاديد 
باملواقاف األَمريكية الددوانية واملساتمرة يف تقديم 
الدعام والدتاع الحرباي من القاابال املحرمة عولياً 
والطائارات التاي تقصاف وتقتل الشادب اليماي، 
وتدطيل الساال8 والحلول السالمية وحقان الدماء 

وراع الحصار عن الشدب اليماي الحر.
كما أكد البالغ أن املوقف اليماي الثابت سايظل 
عومااً موقاف الصماوع واإلمسااك بزماا8 املباعرة 
يف السالم والحارب مقدمااً خيار السالم والساال8 
وحقان الدماء عى ُكّل الخياارات التي يرالن أعداء 
السال8 وانساتقرار الداملي عليها يف إحداث التغيري 
الاذي يفتات اليمان ويمازق نسايجه انجتماعي 
ويخضداه ومقدراته لرغبات قاوى الرش والهيماة 
وانساتغالل.. مبيااً أنه سيتم تحديد مكان املسرية 

نحقاً.
محااظاات  مان  عادع  شاهدت  الساياق  ويف 
اليومال  خاالل  حاشادة  مساريات  الجمهورياة 
املاضيال تادياداً بدرقلاة الونيات املتحادة للحوار 

والحل السلمي يف اليمن.
وخارج أبااء محااظاة ذمار السابت املايض يف 
مسارية كبارية راادل األعاال8َ الوطاياة ومرععين 
الهتاااات املاادعة واملاالضة للسياساة األَمريكية 
تجااه الشادوب الحارة واملقاوماة، حياث أكادوا 

صموعلام وثباتهام يف وجاه الدادوان األَمريكاي 
السدوعي مهما كان حجم التضحيات.

كما أكاد املتظالرون عاى رضورة راد جبهات 
القتال بالرجاال واملال حتى عحر الغازاة واملدتدين 

من األرايض اليماية.
ويف مديريات رعاع بمحااظة البيضاء نظََّم ألايل 
املديرية السابت املايض وقفاات احتجاجية للتاديد 

باملوقاف األَمريكي الرااض للحل السالمي يف اليمن 
واستمرار الخروقات والتدخل يف الشأن اليماي.

املشااركون واساتاكروا  أَعاَن  الوقفاة  وخاالل 
اليمااي  الشاأن  يف  السااار  األَمريكاي  التدخال 
واساتمرار الضغوطاات عاى انمم املتحادة وقوى 
الدادوان إلطالة أََمِد الحرب، كما اساتاكروا بشادة 
الدادوان  طاريان  وتحليال  الخروقاات  اساتمرار 

السدوعي األَمريكي.
املشااركون كذلاك نّدعوا 
باستمرار بيع أَمريكا للددو 
السادوعي األسلحة الفتاكة 

وماها صفقة القاابل الداقوعية التي تساتخدمها 
قوى الددوان يف قتل الشدب اليماي.

وتأتاي لاذه املساريُة للتأكياد عى أن الشادب 

اليمااي ثابت ولن يتزحزح أو يرتاجع أو يستسالم 
مهماا كانات املؤامرات التاي يحيكها ضاده أعداء 

اإلنسانية واإلسال8.



3 تقاريرالددع )0ل1(     انثال ل1 يوليو 82016  املواال 13 شوال 37ل1لا

  - الكويت
إستسالم املبدوُث األممي إساماعيل 
ولد الشايخ ُمَجااّدعاً لضغاوط الددوان 
واملرتزقاة، وانقلب عاى ما تام التواُاُل 
عليه يف جولة املفاوضات األوىل بالكويت، 
وكذلك تراجع عما أْعلاه بافسه يف رؤيته 
للحال بشاأن تشاكيل حكوماة توااال 

وطاي.
وتمثََل انصياُع ولد الشيخ إلراعة عول 
الددوان واملرتزقاة من خالل كلمته التي 
ألقالا يف جلسة اناتتاح، مساء السبت، 
وذلك يف عدة محااور أولها تجاُللُه التا8 
للمسار السيايس وبحث مسألة التواال 
عى مؤسساة الرئاسة وتشكيل حكومة 
وحادة وطاياة، كما جااء يف رؤيته التي 
أْعلان عاهاا يف ختاا8 الجولاة األوىل من 

املفاوضات.
واكتفى ولد الشيخ يف كلمته بالحديث 
عى رضورة تثبيت وقف األعمال القتالية 
الكامل والشاامل وتفديل لجاة التهدئة 
والتاسيل واللجان املحلية، باإلضااة إىل 
تشاكيل اللجان الدساكرية التي ترشف 

عى اننسحاب وتسليم السالح«.
وبادا واضحااً أن ولد الشايخ أراع أن 
يتجاه باملفاوضاات نحو املساار األماي 
والدساكري وتجاّب املشاكلة الحقيقية 
والقضياة الرئيساية املتمثلاة باملساار 
السايايس واساتكمال نقاشاات الجولة 

األوىل حول الرئاسة والحكومة.
ويف صاورة أخارى ننحيااز املبدوث 
األمماي للطرف اآلخر اقد حدع يف كلمته 
أن املفاوضات ساتجري خالل أسبوعل 
ولو الرشط املدلن من قبل واد الرياض 
والذي اساتجاب له ولد الشيخ بما يشري 
إىل وجوع نوايا لدرقلة أو ماع املفاوضات 

من التوصل لحل حقيقي وشامل.

ـَر املفاو�سات يف امل�سار الع�سكري: جتنب احلديَث عن امل�سار ال�سيا�سي وحاول ح�سْ

ولد الشيخ يستسلم ُمَجـّددًا لضغوط دول العدوان ويرتاجع عما أعلنه يف ختام الجولة األوىل من املفاوضات
يف لقاء مع النائُب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء وزير اخلارجية الكويتي ال�سيخ خالد اأحمد ال�سباح

الوفد الوطني يؤكد تمسكه بإنجاز اتفاق سياسي شامل ويرفض القبول بأية أجندات أخرى 
  - الكويت

أكَّاااَد الوااُد الوطااي يف مفاوضاات الكويت أنه 
سايواِصُل السريَ يف املفاوضات متمسكاً بإنجاز اتفاق 
سيايس شامل وكامل، وذلك يف بالغ صحفي صاعر عن 

الواد مساء أمس األحد.
وأوضح الواُد الوطايُّ يف بالغه الصحفي أنه أجرى 
عاى مدى أسابوعل خاالل أيا8 عياد الفطار املبارك 
»مشاورات إضااية بالتوازي مع قيا8 املبدوث األممي 
إَلاى اليمن بإجاراء عدٍع من الزيارات يف املاطقة لدعم 

نفس الهدف«.
وأوضاح الباالُغ أن تلاك املشااوراِت جااءت باااًء 
»عى طلاب األمام املتحدة وعولاة الكويت الشاقيقة 
بهادف تدزيز املشااورات القائمة يف الكويات والداع 
إَلااى  إليهاا  وصلات  التاي  والاتائاج  بالتفاُلماات 
األماا8؛ تمهيداً للولوج يف مرحلاة جديدة متقدمة من 
املشااورات تدااى بصياغاة مضامال التفالمات يف 

اتفاق سيايس شامل وكامل«.
وباااًء عى ُكّل ما سابل أَكَّاَد الوااُد الوطايُّ »عى 
مواصلة املشااورات وتمساكه بإنجاز اتفاق سيايس 
شاامل وكامال يف عولاة الكويت الشاقيقة باااًء عى 
األرضية التاي قد توصلت إليها املشااورات حتى لذه 
اللحظاة، مؤكداً موقَفه الثابَت مان ذلك وعد8 القبول 

بأيَّة أجادات أَْو انحرااات بديداً عن لذا السياق«.
وكان الوااُد الوطااي قد اساتقبل وزياَر خارجية 
الكويت الشايخ الصبااح خالد أحمد الصباح، مسااء 
أماس، بقرص بيان بالكويت، مؤكاداً عى ألميّة الحل 
الشاامل والكامال واساتكمال الاقاشاات مان حيث 

انتهت.

ويف اللقاء أشاار الوزيُر حرص قياعة عولة الكويت 
عاى نجااح املشااورات وضماان التوصال إَلاى حل 

والوصول إَلاى نتائج تدعم استقرار اليمن.
َ الاائُب األول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي   وعربَّ
عان أمله يف ُسعاة التوصل إَلاى اتفاق يُاِهي مأسااة 

الشدب اليماي ويحقل السال8.
َع الوااُد الوطاي ُشاكَره وتقديَره  مان جانبه َجادَّ
للكويات وعاى رأساهم سامو األماري صبااح الحمد 

الصبااح أمري الكويات والحكومة والشادب الكويتي 
عى استضااتهم للمشااورات وما يبذلونه من جهوٍع 
يف سبيل إنجاحها والوصول إَلاى اتفاق ياهي الددوان 
السادوعي الغاشام ويراع الحصاار وياهاي املداناة 

املستمرة لليمايل ماذ عا8 وأربدة أشهر. 
وخالل اللقاء أَكَّاَد الوااُد الوطاي عى حرصه عى 
الحضاور إَلااى عولة الكويات يف الوقت املحادع َوعى 
تحقيال الساال8 رغم أن الطارف اآلخر حااول عرقلة 

الدوعة إَلاى املشااورات عارب الترصيحات والتهديدات 
املساتمرة، وكذا اساتمرار الددوان من خاالل الغارات 
والزحوااات  التحشايدات  خاالل  مان  أَْو  الجوياة 
املساتمرة، اضاالً عن اساتمرار الحصاار الجائر وما 
يتدرض لاه اليمايون من انتهاك ألبساط حقوقهم يف 

مطارات بيشة واألرعن وغريلا. 
الوااُد الوطااي أَكَّاَد عاى ألميّاة ورضورة الحل 
الشاامل السايايس واألماي والدساكري وانقتصاعي 
ولن يقبل تجزئة انتفاق ورضورة اساتكمال الاقاش 
مان حيث انتهى، وخاصًة أن الرؤى والاقاشاات التي 
اساتمرت ألكثر مان خمس وسابدل يومااً أصبحت 
واضحة يف ُكّل ما يتدلل بالسلطة التافيذية التي يجُب 
أن يتواال عليها الجميع، بما ايها مؤسساة الرئاسة 
الدساكرية واألماياة وإجاراء  واللجااة  والحكوماة 
الرتتيبات انماية يف ُكّل محااظات الجمهورية وكل ما 

يتدلل بالضمانات.
 كما أَكَّاَد الوااد الوطاي عى ألمية إزالة الدراقيل 
والدقبات يف مساار املشااورات وعمل خطوات عملية 
وسيداة ويف مقدمتهاا رضورة أن يتم انلتزا8 بوقف 
إطاالق الاار ووقاف الغاارات الجوية خصوصااً َوأن 
طريان الددوان مساتمر يف ارتكاب مجازر يومية بحل 

الشدب اليماي يف ُكّل املحااظات. 
الحصاار  رااع  الوااد عاى رضورة  كماا شادع 
انقتصاعي الجائر عى الشادب اليماي بكااة أشكاله 
ويف املقدمة أََلامِّ املواع الغذائية والدوائية واملشاتقات 
اآلخار  الطارف  إَلااى مسااعي  الافطياة مشاريين 
نساتخدا8 الحارب انقتصاعية كوساائل ضغط غري 
مدركل بأن الخاس األول ملا يتدرَُّض له انقتصاع لو 

الشدب اليماي بأكمله وليس لذا الطرف أَْو ذاك.

  - الكويت
شاهد قارُص بياان األماريي بالداصماة الكويات اساتئااَف 
مفاوضاات الَحاّل السايايس التي ترعالا األمام املتحدة بحضور 
املبدوث األممي إساماعيل ولد الشايخ والواد الوطاي القاع8 من 

الداصمة صاداء وواد الرياض.
واقتارصت الجلساُة اناتتاحية، مسااء السابت املايض، عى 
كلماات ألقالاا املبداوث األمماي ورؤسااء الواوع املشااركة يف 
املفاوضاات والتي تضمات من جانب الوااد الوطاي التأكيَد عى 
أن الَحالَّ يتمثل بالتواال عى مؤسسة الرئاسة وتشكيل حكومة 
تمثال كل األطراف وقبال ذلك وقاف الددوان والحصاار وخروج 

القوات الغازية بشكل نهائي من اليمن.
وألقى رئيُس واد أنصاِر الله محمد عبدالساال8 كلمة أكد ايها 
رضورة وقاف الدادوان والحصار املساتمر عى الشادب اليماي 
وكذلاك التصدياد الدساكري املتواصال والتوصل لتواال بشاأن 

مؤسسة الرئاسة وتشكيل حكومة وحدة وطاية.
وقاال َعبدالساال8 يف كلمته: »نؤكاد حرصاا التا8 عاى الَحاّل 
السايايس الشامل الذي بات طلباً ملحاً للشدب اليماي بدد عدوان 
ألكثر من عا8 وأربدة أشهر بدون مربر، وذلك بحل شامل سيايس 
وأماي واقتصاعي وإنسااني يتمثُل يف تشاكيل مجلس رئايس من 
القاوى الوطاياة وتشاكيل حكومة َوحادة وطاية مان املكونات 
السياساية واساتئااف الحوار السايايس من الاقطة التي توقف 
عادلا نتيجاة الددوان، وإجراء ترتيبات أماية وعساكرية يف ظل 
السالطة التافيذية التوااقية الجديدة وتكون عى جميع األطراف 
وتشامل املااطل التي تشاهُد رصاعااً وكذلك املااطال الحيوية يف 
عماو8 الجمهورياة اليماية واال خطوات مدلوماة وبما يضمن 

مواجهة القاعدة وعاعش ويمادهما من التمدع واننتشار«.
وأكد عبدالسال8 يف كلمته عى رضورة »القيا8ِ بخطوات اورية 
وعاجلاة تاهي الحصار وتزيل امتهان املواطال اليمايل يف مطار 
بيشاه وغريه مان املطاارات األخرى، ورااع القياوع انقتصاعية 
الجائارة التي تمثل عقاباً جماعياً عى الشادب اليماي، باإلضااة 

إىل خاروج القاوات األجابية من اليمن، وكذا ضماان التدويضات 
وإعاعة اإلعمار وراع اليمن من تحت الفصل السابع.”

وتطرق إىل املداناة التي يواجُهها الشدب اليماي جراء الحصار 
واملهاناة التاي يتدارض لها الشادب اليماي جاراء القياوع التي 

يفرضها الددوان وكذلك الجرائم التي ترتكب بحقه.
وقاال عبدالساال8 “الوضُع اإلنسااني جاراء الحصاار ما زال 
قائماً، وامتهان املواطن اليماي يف مغاعرته وعوعته حيث يتدرض 
نمتهان غري أخالقي يف مطارات بيشاه واألرعن، والقصف الجوي 
ماا زال يرتكب املجازر يومياً بحال املدنيل واألَبْريَاء آخرلا يوماا 
لاذا حيث ساقط عرشة مدنيل يف ماطقة نهام ولم يف طريقهم 

الدا8«.
املداداي  والقصاف  والزحاف  الحشاد  اساتمرار  إىل  ولفات 
والصاروخي الذي ما يزال عى أشاّده يف مختلف الجبهات وتراال 

مع ذلك تحشيد وتدزيز وتهديد ووعيد، حد تدبريه.
وأضااف أن الطارف اآلخار وعول الددوان لم يلتزماوا »بوقف 
الدمليات الدسكرية ون التزا8 براع القيوع انقتصاعية، ون تهيئة 

حقيقية لظروف السال8«.
وتطارق إىل ماا تتدرض له ماطقة الارصاري بتدز من لجو8 
وحصاار وحيش من قبال مرتزقة الددوان قائاالً: »اليو8 تتدرض 
قرية الارصاري يف محااظة تدز التي بها ماا يقارب 2000 أسة 
لحصار غاشام ماذ ارتة، وتتدرض لهجو8 عسكري غري مربر، إذ 

ن مدسكرات أو جبهات قتالية ايها ون بالقرب ماها .”
من جانبه أّكد رئيُس واد املؤتمر الشادبي الدا8 عارف الزوكا 
عى رضورة راع الحصار الجائر عى اليمن، مشارياً إىل أن الوضع 
انقتصااعي يزيد من مداناة املواطاال، محذراً من مغبة اإلرضار 

بانقتصاع الوطاي. 
وشادع عى رضورة خاروج القوات الغازية، مادعا باساتمرار 
الخروقات ويف مقدمتها الغارات الجوية والتصديد الدسكري عى 

األرض .
كماا أكد الازوكا عى ألمياة الَحاّل السايايس الشاامل وعى 
رضورة التوااال عى سالطة توااقية تافيذية تشامل الرئاساة 

والحكومة .

  - خاص
اَل صاروخ توشاكا، الاذي أطلل من  حقَّ
قبال القاوة الصاروخياة للجياش واللجان 
الشادبية عى مقّر عمليات تحالف الددوان 
واملرتزقاة يف املضارباة قارب بااب املاادب، 
أحد ألم الاتائج الدساكرية انسارتاتيجية 
حيث جاءت الرباة لتحبط مخّططاً كبرياً 
يتجاوز ألاداَف الددوان واملرتزقة ليتجاوزه 
إىل إحبااط مخطط أَمريكي إسائييل يف باب 

املادب ببصمات مبارشة.
للجياش  الصاروخياة  القاوُة  وأْعلاات 
واللجان الشادبية إطالق صاروخ من طراز 
توشاكا الباليستي، مستهدااً غرف عمليات 
الغزاة يف املدسكر التي تم استحداثها مؤخراً 
بالُقرب من بااب املادب، وحقل لداه بدقة 
عالياة، تبده تحليل مكثف لطريان املروحية 

يف املاطقة.
الرباة  أن  عساكري  مصادر  وأكاد 
الصاروخية أعت إىل ساقوط أعداع كبرية من 
القتاى، ما عاع الطاريان املروحي إىل القيا8 

بدملية نقل الجرحى إىل مكان مجهول.
ورصدت وحدات انستطالع حدوث حالة 

من الفوىض الشااملة يف املاطقة املستهداة 
التي شاولد ايها عخول وخاروج عدع كبري 
من سايارات اإلساداف التي نقلات الجثث 

املحرتقة واملصابل باتجاه عدن.
وأوضاح مصادر عساكري أن الرباَة 
أعت إىل مقتال 179 من عاارص الغزاة بياهم 
أجاناب وعرب وقياعات كبارية باإلضااة إىل 

تدمري عدع من اآلليات املدرعة املتاوعة. 
وأااع املصدر باحرتاق مخازن يف مدسكر 
الغازاة إثار رضباة توشاكا وحالاة للع يف 

صفواهم إثر توايل اننفجارات.
ولم يكشاف عان كل الخساائر البرشية 
يف  واملرتزقاة  الغازاة  صفاوف  يف  واملاعياة 
حياث  توشاكا،  لرباة  األوىل  السااعات 
اتضح ايما بدد مقتل ضابط إسائييل ولو 
مساؤول عان طائارات انساتطالع يف باب 

املادب.
وأكاد مصدر عساكري مارصع ضابط 
إسائيايل برتبة كولونيال يف رضبة صاروخ 
توشاكا عى مدساكر الحجاف يف املضاربة 

بتدز.
وأوضاح املصادر أن الضاباط الذي لقي 
مرصعه يُدعى »ايجدور إيجورنواساكي«، 

انساتطالع  طائارة  عان  املساؤول  ولاو 
اإلسائيلياة التاي تساتطلع يف ساماء باب 

املادب وكهبوب والوازعية بتدز.
وأشاار املصدر إىل أن الضاِباَط إسائييل 
مان أصال أوكراني ويشاغل ماصاب مدير 
بشادبة تحليال املدلوماات بجياش الدادو 

اإلسائييل.
للجياش  الصاروخياة  القاوة  وتملاك 
واللجان الشادبية مجموعة من املاظومات 
الصاروخياة الباليساتية املتاوعاة وبياهاا 
ذات الصااعة املحلية والتي كشاف عن اول 
نوع ماهاا مؤخراً ولو صااروخ »زلزال3«، 
وتشري املصاعر أن القوة الصاروخية ما تزال 
تحتفظ بمفاجآت صاروخية لم يتم الكشف 

عاها بدُد.
وتوضح عمليات القوة الصاروخية خالل 
الددوان أن استخدا8 صاروخ توشكا يخضع 
نسرتاتيجية عساكرية، حيث يستخد8 لذا 
الااوع من الصوارياخ يف الدملياات الكبرية 
التاي تساتهدف مراكاز القيااعات وغارف 
عملياات الددوان كما حدث يف صاار بمأرب 

وباب املادب.

  - وكاالت
كشافت الونيااُت املتحدُة األمريكية عان اصل جديد من 
اصول توظيفها للددوان واإلرلاب ضمن مساعيها للتوسع 
يف اليمن وذلك باإلعالن عن الداع بمزيد من قواتها وتوسايع 
مااطال تواجدلا يف اليمن ولي املارة الثالثة التي تفدل ذلك 
مااذ انطالق الددوان يف خطوة جديادة نحو تحقيل احتاللها 

الكامل لجاوب اليمن.
قاراُر الونياات املتحدة بزيااعة حجم قواتهاا ومضاعفة 
مااطال تمركزلاا جااوب اليمن جاء عاى لساان الجارال 
جوزيف اوتيل الذي يرشف عى القوات األمريكية يف املاطقة 
وذلك يف مقابلة لوكالة رويرتز وكشف ايها رصاحة استغالل 
باالعه لتحالفها مع عول الددوان للدوعة اليمن بدد أن أجربوا 

عى مغاعرتها بفدل ثورة 21 سبتمرب كما قال يف املقابلة.
وقاال الجاارال اوتيال لرويارتز: »إن الجياش األمريكي 
يدرس زياعة وجوعه يف اليمن للتصدي بشاكل أاضل لتاظيم 
القاعادة يف جزيارة الدرب وانساتفاعة من قاوة الداع التي 

حققها نجاح حملة الحلفاء الخليجيل عى التاظيم«.
وأضاف: »إن لااك مجموعة من املواقع قد تكون مالئمة 
لارش القاوات األمريكية يف اليمن« لكاه لم يكشاف عن لذه 
املواقاع. مضيفااً: »سااحاول أن ناارش القاوات أياما كان 

بإمكاناا القيا8 بذلك عى أاضل وجه«.
وبحساب رويارتز يمتااع املساؤولون األمريكياون عن 

اإلاصاح عن عدع الجاوع األمريكيل يف اليمن لكاهم يقولون 
إنه صغري للغاية.

الجاارال اوتيال يف املقابلة ذاتها عرب عن اكتسااب بالعه 
مسااحة للتحرك بشاكل أكرب يف اليمن بفضل وقوع الجاوب 
تحات احتاالل الدادوان اهاو يقاول إن لاااك اآلن »مزاياا 
نكتسااب قدرة أكرب عى مدراة األحداث يف اليمن«، وقال إن 
»مان األلداف األساساية الدمل مع حلفااء الونيات املتحدة 

لااك« ويقصد بالحلفاء عول الددوان.
املزاياا التي اكتسابها الجيش األمريكي يف اليمن بحساب 
الجاارال اوتيل جاراء احتالل الجاوب تدوض خساارتهم يف 
اليمان بفدل ثاورة 21 سابتمرب وطرعلم مان اليمن عادما 
قال »ما أنا مهتم بفدله لو أن نتمكن من مواصلة اكتسااب 
اهم أاضل ملا تفدله القاعدة واساتداعة الدراية باملوقف التي 
اقدنالاا عادماا اضطررناا جميدااً للرحيل مان اليمن ماذ 

ارتة«.
ويف الوقات الاذي يبالاي اياه الجاارال األمريكاي عان 
حصولهم عاى مواضع قد8 يف اليمن بحرية أكرب بالتاسايل 
ماع عول الدادوان اهاو يكشاف يف ذات الوقات أن حكومة 
املرتزقاة التابدة للددوان تبدو خاارج الصورة والحديث عن 
رشعيتها مجرع ولم يظهر جليا يف حديث الجارال األمريكي 
الاذي أْعلن أن بالعه تاسال ماع الددوان لزياعة عادع قواتها 
ومواقدها عون أن يتطرق من قريب أو بديد لحكومة املرتزقة 

أو يأتي عى ذكرلا.

�سّدد على �سرورة وقف العدوان واحل�سار وخروج القوات الأجنبية من اليمن:

الوفد الوطني بمفاوضات الكويت يجدد التمسك بالتوافق على مؤسسة الرئاسة وتشكيل حكومة توافقية

مقتل 179 من الغزاة واملرتزقة بينهم �سابط اإ�سرائيلي:

توشكا الباليستي يف املوعد: استهداف رأس العدوان ُقرب باب املندب
م�سوؤول القوات الأمريكية باملنطقة اأكد �سعي بالده لإر�سال قوات اإ�سافية:

واشنطن تعلن توسيع مساحة احتاللها لجنوب اليمن
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أبطال الجيش واللجان يصدون 
زحفاً للمرتزقة على منطقة 

الظبي بمديرية حيفان يف تعز

قواعد االشرتاكي يف مديرية معني بالعاصمة يشّكلون لجنة تحضريية فرعية.. 

  -  خاص
 تمّكاَن أبطااُل الجيش واللجان الشادبية، صباح أمس األحاد، من التصدي 

ملحاولة زحف للمرتزقة يف ماقطة الضبي بمديرية حيفان يف محااظة تدز.
 وبحساب مصدر عساكري اإن مرتزقة الددوان حاولاوا صباح أمس األحد 
التقد8 باتجاه مواقع الجيش واللجان الشدبية يف ماطقة الظبي بمديرة حيفان 
لكن أبطال الجيش واللجان الشادبية تصدوا لهذا الزحف وكبدوا الددو خساائر 

ااعحة يف األَرواح واملددات.
من جهة أخرى اساتهدف أَبْطال الجيش واللجان الشدبية تجمدات ملرتزقة 
الددوان األمريكي السادوعي يف ماطقة مقباة، ما أّعى إىل تكبد املرتزقة لخسائر 

ااعحة يف األرواح والدتاع.

  -  خاص
عاى طريل املؤتمر انساتثاائي للحازب وتحت 

ِشدار )اشرتاكيون ضد الددوان(
اجتمدت الياو8 7/17 اللجاة التحضريية الدليا 
ممثلاة برئيساها وعضويان آخريان، ماع قواعد 
الحزب وقياعة املاظماات الحزبية يف مديرية مدل 

- أمانة الداصمة. 
انجتمااع ناقاش عدة قضاياا عاى الصديدين 
الداخايل والوطااي، وآخار املساتجدات بخصوص 
أعمال اللجاة التحضريية الدليا، واألوضاع الحزبية 

يف املديرية. 
وقد خرج انجتماع بددة نقاط: - تشاكيل لجاة 
تحضريياة ارعية ملديرية مدال يقو8 عى عاتقها 

مها8 البااء الحزبي والتحضري للمؤتمر انستثاائي 
للمديرياة. وتشاكلت اللجاة التحضريياة الفرعية 

ملديرية مدل من 7 أعضاء انتخبوا بشكل مبارش يف 
انجتماع. - إعداع مجموعة رؤى سياساية وطاية 
وتاظيمية تقاد8 كمواع تثقيفياة ألعضاء الحزب. 
بدورلا اللجااة التحضريية الفرعية ملديرية مدل، 
أعانات عملية التهجم عى مقر الزراعة مقر اللجاة 
التحضريياة الدليا من قبل ماادوب الرياض املدعو 
الدمييس، واعتربت ذلاك عملية رخيصة لن تثايهم 
عان مهمتهام الوطاياة، وأن لذا الفدال يدل عى 
إاالس عصابات الرياض وحالة الفزع الذي تديشه 
جراء الخطوات الجريئة التي قا8 بها رااق وكواعر 
الحزب انشارتاكية الوطاية. كماا حيت تحضريية 
مدل، صماوع الرااق يف اللجااة التحضريية الدليا 
وصموعلم يف ظل لذه األوضاع التي تديشها البالع 

ويديشها حزباا.

عبُدامللك املخاليف: »الرفيق« 
الذي غرّيت السعودية مالمحه

جمال جبران* 
قباَل أربع سااوات، قال َعبُدامللك املخاليف يف حاواٍر صحايف: »ن يمكن 

لليمن أن يكون ساديداً وسدوعياً يف آن واحد«. كانت نربة التلميذ القديم 

للاهج الاارصي حاسامة تجاه السدوعية، اهي »ضد التغيري عرب الثورة 

يف اليمن، وضد أي ثورة يف الوطن الدربي كله«.

الرجل الذي شغل يوماً ماصب األمل الدا8 للتاظيم الاارصي اليماي 

اساتفاض يف رشح الدوريان السادوعي واألمريكاي يف محاولاة تدويم 

»املبااعرة الخليجية« و»نظاا8 عائلة عيل عبدالله صالح« عى حسااب 

مطالب الشارع.

الحاال تغرّي اآلن. تبدلت مواقع كثريين يف السااوات املاضية، وعاش 

اليمن تغرّيات كربى، لتأتي الحرب السادوعية املساتمرة يف ذروتها. قبل 

أيا8 قليلة، خرج املخاليف )1959( الذي بات يشغل ماصب وزير خارجية 

اليمن يف حكومة الرئيس املستقيل َعبدربه ماصور لاعي، مؤكداً أن امللك 

السادوعي سالمان بن َعبدالدزيز، أبلغ لاعي أن السادوعية مستمرة يف 

»عاصفة الحز8« حتى »تدوع الرشعية إىل اليمن«.

تبادو مهمة رصاد تحونت »الرايال« صدبة. ابسابب التغرّي الحاع 

الاذي أصاب مواقفه يف السااوات األخرية، تخاله مخلوقاً من بالساتيك. 

ن يراجع املخاليف نفسه ون يستطيع تقدير حجم الخطوة التي اتخذلا، 

قبال اننتقاال إىل الخطاوة التالياة. لكن املشاكلة الحقيقياة تكمن يف 

أناه يااى ُكّل ما ادله، ويتدامل ماع الااس وكأنهم باال ذاكرة. لكذا، 

ياطلال ُكّل مرة ليكتب ساطراً جديداً عى صفحاة يظاها بيضاء، حتى 

باات يبدو اليو8، حل أعلان لصحيفٍة موالية لهاذا الاظا8 أن »عاصفة 

الحز8 لن تتوقف«، ناطقاً باسام الاظا8 السدوعي، بددما كانت مواقفه 

يف السااوات املاضياة مداعياة للريااض وحكامهاا كمدظام »زمالئه« 

اليسااريل والاارصيل الذين يقيمون اليو8 يف الداصمة السادوعية مع 

»الرشعية«.

غاعر املخاليف سافياة عايل عبدالله صالح باكراً وقبال الجميع، بدد 

سااوات من انساتفاعة من عهد الرئيس الساابل عى مساتويات عدة. 

اابان مديااة تدز، يتميّاز عن الكثري من السياسايل بأناه يمتلك عقالً 

متوقداً يدّله عى اللحظة املااسابة كي يقفاز ماتقالً إىل الضفة األخرى 

»الرابحاة«. مدروف عن املخاليف أنه يحرص عى أن يبقى رابحاً إىل األبد. 

من لذا املاطلل، لو يدلم أن من مصلحته أن يتوقف الددوان. ااملخاليف 

يُدّد إحدى الشاخصيات اليماية األكثر اساتفاعًة من الحرب، مثل الكثري 

ممان نقلاوا البادقية من كتف إىل أخرى. عادما يقول إن السادوعية لن 

توقاف حربها، وإنها ستساتمر يف قتال اقراء اليمن، لو يتباى سالوك 

تجاار الحروب الذين يتماون أن تتوقف الحارب أبداً. وباظرة عى عائلة 

املخاليف يمكن اهم موقفه أكثر يف لذا املجال.

ماروان املخاليف، ابااه، يدمل مسااعداً ألبيه براتب شاهري يصل إىل 

3500 عونر، ايماا يدمل لشاا8 إبااه الثاني مرااقاً لاه ويتقاىض عى 

ذلاك 2500 عونر. وتجدر اإلشاارة إىل أن املخاليف »ناضال« ضد »الاظا8 

الدائيل« والوراثة السياسية خالل »الربيع الدربي«. ملاذا قامت »الثورة« 

إذاً؟

ببسااطة إن انتقال املخااليف من ضفة إىل أخارى، يأتي تحت عاوان 

اننتقا8 الشخيص من عيل عبدالله صالح، وربما من نفسه خالل مرحلة 

حكماه. امدروٌف أنه كان بل املجموعة التاي يتفان صالح يف إلانتها، 

نساتفاعتها ماه سياسياً ومالياً. ابددما ياتظر املخاليف و»زمالؤه« أمر 

الرئيس للدخول إليه، كان صالح يكرر طوال الجلساة أسائلة من نوع: 

»مااذا ادلت بالبيت الذي اشارتيت لك أثاثه؟ ماذا ادلات بماحة األونع 

التي قدمتها لك؟« )...(. يحاول »الرايل« من الخادق السادوعي اليو8، 

الثأر من مرحلة »انساتزن8« الساابقة لصالح، عرب انستزن8 للرياض 

واريقها.

ن سياساة يف األمر. إنه مجرع حقد وتصفية حساابات. مثل غالبية 

ما يجري يف اليمن حالياً.

* نقاًل عن صحيفة األخبار اللبنانية

رئيس اللجنة الثورية العليا يدشن املرحلة الثانية من محطة كهرباء 
أرحب ويطلع على مستوى الخدمات الطبية باملديرية

  -  متابعات
عشان األخ محماد عايل الحوثاي رئياس 
اللجااة الثورياة الدليا خالل زيارتاه ملديرية 
أرحب بمحااظة صادااء أمس األحد املرحلة 
الثانية من محطاة كهرباء أرحب والتي تبلغ 
تكلفتها 0ل9 مليون ريال، ايما تبلغ التكلفة 
اإلجمالياة للمرحلتال األوىل والثانياة ملياار 

و6ل7 مليون ريال.
وأشااع رئيس اللجاة الثورياة الدليا بدور 
أباااء مديرية أرحاب ومشاايخها وقياعاتها 
الوطاياة كما ُكّل القبائال اليماية يف الحفاظ 
اللذيان  انجتماعيال  واألمان  السالم  عاى 
اساتهداهما الدادوان قبل اساتهداف الحجر 
مان أجل كار اإلجمااع اليماي عاى الوطن 
والوطاياة الحقه املخلصاة للقيم التي رعتها 
القبيلاة اليماياة وإعااعة تقديمهاا يف أجاى 
صورلا يف املدركة التي رالن الددوان وأعواته 
عى أن تكاون أياما مدادوعات لياهار بددلا 
املجتماع اليمااي ويصبح لقمة ساائغة لكل 
أنواع التدخل وإعاعة رسام لويته وتوجهاته 
ومصالحاه وجغراايته وال مخطط تدمريي 
للهوياة الدربية واإلساالمية وكل القيم التي 

تباي األوطان وال إراعة ومصالح أباائها.
وعرّب عن ساداعته بزياارة مديرية أرحب 
وانلتقااء بأباائهاا ومشاايخها ولم نموذج 
ملاا تحقل مان توحد للجهاوع الخارية يف ُكّل 
املديرياات وكل القبائال مان أجال الحفااظ 
عاى مؤسساات الدولة ومشااريدها وتقديم 
املبااعرات املجتمدية واألاكار املتدلقة بإعاعة 
األعماار والحفاظ عاى اللحماة انجتماعية 
والقبلية التي أذللت الدالم وحققت أسطورة 
يف الصماوع ورااد الجبهاات باملاال والرجال 
والدتااع واحتاواء املؤامارات املتتالياة عاى 
الدمال انجتماعي اليماي مداززة انتصارات 
املياعين ومؤكدة عى حيوية وحرية وشموخ 
أبااء اليمان وقدرتهم عى مواجهة التحديات 

والتغلب عليها.
وتفقد رئيس اللجااة الثورية الدليا خالل 
الزياارة التاي رااقاه ايها محاااظ صاداء 

حال قطياة والقائام بأعمال وزير الكهرباء 
املهاادس عاعل ذماران ومدير ليئاة كهرباء 
الرياف املهاادس مطهار َعبدالقااعر ومدير 
املديرية نصري الحباري وعدع من الشخصيات 

انجتماعية مستشفى عومرة باملديرية.
واطلاع عاى مساتوى الخدماات الطبية 
التي يقدمها املستشافى للمواطال وخطط 
تطويره وتوسايع خدماته الصحية والطبية 

وتسهيل حصول املواطال عليها.
كماا توقف رئياس اللجاة الثورياة الدليا 
يف ماطقاة عياال يحياى متبااعن األحاعياث 
والتهاناي ماع أباااء املاطقة بمااسابة عيد 
الفطر املبارك، واساتمع ماهم إىل إيضاح عن 

املشكالت التي يدانون ماها.
وحياا األخ محمد عايل الحوثي صموعلم 

يف وجاه الدادوان والجهاوع واملبااعرات التي 
يقدمهاا أبااء مديرياة أرحب وقبائال اليمن 
الحارة والازيهة يف جبهات الدازة والكرامة.. 
ووجاه بحفار بار مليااه الارشب يف ماطقة 
عيال يحيى لساد احتياجهم من مياه الرشب 

الاقية.
واطلع رئياس اللجاة الثورياة الدليا عى 
الدماار الاكيل الاذي ألحقاه قصاف طائرات 
الاا F16 األمريكياة عاى مركز أبو نشاطان 
التدليماي، والاذي يأتاي يف إطاار القصاف 
والتدمري املماهج واملكثاف للمدارس واملراكز 
التدليمياة يف األرياف والحر وما يحمله من 
عننت عدوانية تستهدف الحياة واملؤسسات 
التدليمياة والتددع والتاوع الاذي يقو8 عليه 

الاسيج انجتماعي والثقايف اليماي.

وتفقد رئيس اللجااة الثورية الدليا واعي 
لاران بماطقاة ال عايل وتبااعل األحاعياث 
مع أااراع إحدى الاقاط الدساكرية يف الخط 
الداا8.. مثماااً عورلام الوطااي يف الحفاظ 
عاى األمان وتأمل الطارق واملواطاال وأثر 
ذلاك يف القيماة اإلجمالية ملدركاة اليمن مع 
الدادوان الذي اساتهدف مؤسسااته وبايته 
انجتماعياة وأراع أن يحولاه إىل غاباة ترح 
ايهاا قوى الارش واإلرلااب ويفتتاه خدمة 
ملصالحه عون اعتبار ملصالح الشادب اليماي 
وحقه عى أرضاه وثرواته ساياعته الوطاية 
ولو ما انكر يف صموع أبااء اليمن ورجالها 
ومؤسسااتها الدساكرية واألماياة ولجانها 
الشادبية وقيمها الخالادة يف الاضال وراض 

الغازي واملحتل.

وقفة حاشدة يف النرويج تنديدًا بجرائم 
العدوان األمريكي السعودي على بالدنا

  -  متابعات
نظََّم عادٌع من أااراع الجالية اليماية 
يف الاروياج، أمس األحد، وقفة حاشادة 
ومدرض صور لجرائم الددوان السدوعي 
األمريكاي أما8 السافارة السادوعية يف 
الاروياج، مؤكدين أن السادوعية عاعمة 

“اإلرلاب” يف ُكّل عول الدالم واملاطقة.
وشاارك يف الوقفة عدٌع من الجاليات 
الدربية واإلساالمية، وليئاات نرويجية 
حقوقياة وإعالمياة مان مختلاف املدن 

الارويجية.
وتخلل الوقفة كلمات متاوعة بلغات 
متددعة تبال وحدة املوقف والكلمة ضد 

الددو السدوعي التكفريي.
كما تام عارض صاور وإحصائيات 

أظهرت حجم الزيف والتضليل ووحشية 
قاوى الددوان يف تسالطها عى الشادب 
اليمااي وعاى عول املاطقاه ككل، وتام 
الحارضيان  عاى  بروشاورات  توزياع 
توضاح انرتباط الوثيل بل باو سادوع 
وعاعش والقاعادة، وحجم املؤامرة التي 
تقوعلا السدوعية بإيداز صهيوأمريكي، 
تتمثل يف استخدا8 عاعش لتدمري املاطقة 
وتصدير سلسالة من جرائم التفخيخ إىل 

أوروبا.
ورصح الااشاط الحقوقي الارويجي 
الدكتاور )تروند لياساتاع( قائالً: “نحن 
اآلن شاالدين عى الدادوان الرببري الال 
إنساني يف الدراق وسوريا وليبيا واليمن 
ومدظم الدول األوربية، لذا لو السابب 
الرئييس ملجيئاا وحضورنا أما8 السفارة 
السادوعية، وإعاالن موقفااا ملواجهاة 

الددوان الولابي السدوعي عى اليمن”.
كما قال الااشاط الحقوقي املهادس 
محماد أزلار: اليمان وساوريا يف نفس 
الحالاة، ويف لاذا الياو8 نشاوف الدلام 
الدراقاي والدلام اليمااي، يراراان مع 
بداض، ويجاب أن ندمال ماع بداض، 
والدادو  السادوعي  اإلرلااب  ملواجهاة 
األبدي لإلنسانية، اإلرلاب كما شالدناه 
ويف  باارس  ويف  وأمرياكا  ارنساا  يف 
بروكسل ويف اساطابول وبغداع ومؤخراً 
يف اليمان، املساؤولية تقاع عاى الفكر 
الولاباي املتطارف ويجاب أن نتكاتاف 
ماع بداض لاحماي ُكّل املسالمل مان 

التفجريات اإلجرامية.

إصابة 4 جنود يف 
انفجار عنيف بالحوطة

  -  متابعات
لز انفجاٌر عايٌف، صباح أمس، مدياة الحوطة 

أكرب مدن محااظة لحج جاوب البالع
وكشافت مصاعر محلياة أن اننفجار ُساِمع 
عويُّه مان الجهة الجاوبية للمديرية، ولم ترش تلك 
املصاعر إىل سابب اننفجار ون نوعاه ون عن ماذا 

أسفر.
ناسافة  عباوة  انفجارت  ساابل  وقات  ويف   
مساتهداة طقماً أماياً يو8 السابت أسافرت عن 
إصاباة أربدة جاوع تابدل للحزا8 األماي بمديرية 

صرب يف لحج جاوب البالع.
 يشار إىل أن املحااظات الجاوبية تشهد انفالتاً 
أماياً ورصاعاً بل مرتزقة حلفاء التحالف وتوسدا 
لاشاط الجماعات السلفية والقاعدة ماذ سيطرة 

قوى التحالف عليها قبل عا8.
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اجلي�س واللجان ال�سعبية حّولوا الت�سعيَد اإعالمياً وع�سكرياً لهزمية �ساحقة

»صنعاء بعيدة« عن متناول العدوان ومرتزقته

  -  إبراهيم السراجي

هادي واأَلْحَمر.. ساعتان يف 
مأرب: تسلل بحجم الهزيمة

 أعلان إعاال8 مرتزقة الدادوان عن وصول 
الفاريان لااعي واألَْحَمار إىل ماأرب بداد أن 
غاعرالا إىل الرياض باملروحية التي جاءا بها. 
وصاور ذلاك اإلعال8 أنهماا قد وصاال لقياعة 
مدركاة كربى ايما كانا قد عاعا إىل غراتيهما 
يف اااعق الرياض عاى وقع صاروخ الزلزال3 
الباليستي محيل الصاع الذي كان يدك مداقل 

الغزاة واملرتزقة يف مدسكر ماس بمأرب.
وقف لاعي يف مخبأ يحتوي قاعًة وعاع من 
جدياد ليتوعد بدخول صاداء ايما كان أبطاُل 
الجيش واللجان الشدبية يسيطرون عى جبل 
حياد الذلب املطال عى مفرق الجاوف. لكن 
لذه املرة لم يافرع خصو8 لاعي بالساخرية 
من تهديداته لصاداء بل تددى الكال8 الساخر 
ليصادر عن مؤيادي الددوان الذيان لاجموا 
الفار لااعي مدتربين أن حديثَاه عن صاداء 

مجرع محاولة للضحك عى الذقون.
وعاى وقاع الداوعة الريداة إىل الرياض 
ابتلع بدض ناشاطو الددوان ألساتهم ونسوا 
بشااراتهم بوصاول الفارين لقيااعة مدركة 
كاربى انتهت بوصاول سي وعاوعة سيدة 
للرياض، أما بقية الااشاطل املوالل للددوان 
اقد أساهبوا يف التدبري عن يأساهم من قدرة 

الفارين عى تحقيل أي يشء.

فشُل ترميم معنويات املرتزقة
 يف الوقت الذي كان يصّدُد الددواُن إعالمياً 
حول الداصمة صاداء وتتجه ترصيحاُت قاعة 
مرتزقة الدادوان يف ذات انتجاه كان مرتزقة 
الدادوان أنفساهم قد اقادوا الثقاَة يف قدرة 
التدزيزات الدسكرية الضخمة عى الداع بهم 
لإلما8 ولذلك لم تكن تلاك الترصيحات قاعرًة 
عاى ترميام انهياار مداوياتهم ولاو يرون 
أبطااَل الجيش واللجان الشادبية يَُساّطرون 
ملحمًة اريدًة يف اريدة ولم يسقطون املوقع 
تلو اآلخر يف واعي كوال ليصلوا إىل السايطرة 
عى ثالثال موقدااً وجبالً ويصبح مدساكر 

كوال يف مرمى الاريان.
اعاال8  ووساائل  قااوات  كانات  وبياماا 
الددوان املتاوعة تواصل السري يف ولم التقد8 
باتجااه صادااء كانات القاوة الصاروخياة 

للجيش واللجان الشدبية ترب بالصواريخ 
الباليساتية تدزيزات املرتزقة يف أسافل جبال 
ارضاة نهم يف املحاونت البائساة نساتداعة 
ما خاروه من مواقع وجباال وكان عاارص 
املرتزقاة يف ذات الوقت يهربون من مدساكر 
كوال ويتربون باملئات من جبهات القتال يف 
مأرب والجوف ويقع الدرشات ماهم يف قبضة 

األجهزة األماية واللجان الشدبية. 
خطاب الفار لاعي عن صاداء كان ااشالً 
بكل املقايياس يدرب عن رجل اقد القدرة عى 
التأثاري الم يفلاح يف راع مداوياات املرتزقة 
لكذا كانت قراءة األستاذ يوسف الفييش )أبو 

مالك(.
افاي ياو8 زياارة لااعي ملاأرب التاي لم 
تتجااوز السااعتل وقاال ايها أنه سايدخل 
صادااء كان الجيش واللجان الشادبية أقرب 

إليه يف مأرب من صاداء.
وكتاب الفيايش قائاالً:« خطااب الهارب 

الكباري يف ماأرب وزيارتاه وبراقتاه حمالة 
الحطاب يذكرني بالخطاب الذي القاه يف عدن 
وقال إنه سارياع الَدَلُم عى جباال َمارَّان ثم 
لارب من عادن إىل ُعمان سارياً عاى األقدا8 
وبددلاا إىل الريااض ومان يدارف الواقع يف 
ماأرب يدرف أنها مجرع محاولة غبية لرتميم 
مداوياات املرتزقاة الهابطاة املاهاارة ماع 
الهزائام التي الحقها بهام الجيش واللجان يف 

مأرب ويف الجوف«.
وايماا قلل مؤيادو الددوان أنفساهم من 
ألمياة خطااب الفار لااعي اعتاربه الفييش 
محاولًة طفوليًة لقياعة حرب نفسية وقال يف 
لذا السياق: »لي أَيْضاً حرب نفسية طفولية 
ن تساتحل التحليل االهاارب عاجز عن راع 
الدلام عاى قارص املداشايل يف عادن والدَلم 
الجمهوري ساوف يراداه الجيش واللجان يف 
مديااة مأرب بدنً عن أعاال8 القاعدة وعاعش 
والسادوعية التاي يرادها الدمياة ومرتزقته 

أياما وجدوا واأليا8 بيااا ارتقبوا«.
عى وقاِع ُكلِّ ذلاك يظهر خبري عساكري 
ن تام رشاؤلم للظهور  أرعناي برتبة لواء ممَّ
يف قااوات الددوان وظهر مؤخراً عى شاشاة 
قاااة الدربية ليؤكاد أن اإلعال8َ يقاد8 الولم 
الدساكري يف امليدان بالحديث عن السايطرة 
عى مسااحات كبرية يف اليمن والتي قال إنها 
مجرع صحاراء وأن املرتزقاة ن يتواجدون يف 
املااطال الحيوية التي وصفها با)اليمن الذي 
يدرااه الجميع(، مؤكاداً أن الواقاع امليداني 
يشاري نساتحكا8 الجيش واللجان الشدبية 

عى األرض.

نهم وصرواح: إنقالُب املوازين 
وايماا كانت التدزيازات الضخمة تصلهم 
عارب مافذ الوعيداة وماه إىل ماأرب والجوف 
ونهم، لم يتصور مرتزقة الددوان أن التحشيد 
الدسكري سايفيض يف نهاية املطاف إىل تغري 

الخريطة الدساكرية لصالح الجيش واللجان 
الشدبية.

وماع أياا8 الدياد األوىل بدأ تحارك الجيش 
بداياة  ملواجهاة  بقاوة  الشادبية  واللجاان 
التصدياد الدساكري أونً يف ماطقة نهم التي 
شاهدت مداارك كاربى تمكااوا مان خاللها 
السيطرة عى عرشات املواقع والتباب وصونً 
للسايطرة عاى جباال يا8 ثام إىل جبال حيد 
الذلاب الذي تمت السايطرة عليه إثر مدركة 
كانت مستشفيات مأرب شالدة عليها بياما 
كانت تستقبل أكثر من 200 قتيل وجريح من 
املرتزقة بياهم قياعات ميدانية تم الكشف عن 

أسمائهم وصفاتهم.
كانت السايطرة عى جبال حيد الذلب من 
قبال أبطال الجياش واللجان الشادبية تداي 
الدخاول يف خطار محقل عى مفارق الجوف 
الذي يدد ألام رشايل وطرق إماداع املرتزقة 
ووصل جبهاتهم يف الجوف ومأرب ونهم أَيْضاً 
وكل ذلك تام خالل أيا8 قالئال كان املتابدون 
يارون كيف تغاري اتجاه املرتزقاة لصاداء إىل 
اتجاه مداكاس باتجاه ماأرب والجوف يهدع 
مداقلهام وجدلهام يف وضاع أساوأ مما قبل 

مفاوضات الكويت بكثري.
أما يف مديرية رصواح اكان أبطال الجيش 
واللجاان الشادبية يطاوون مواقاع مرتزقة 
الدادوان الواحد تلو اآلخر واساتطاعوا خالل 
ارتة وجيزة إحكا8 السايطرة عى 30 موقداً 
جباال  عاى  بالسايطرة  تقدمهام  وتوجاوا 
»اتياس« املطلة عى مدساكر كوال الذي بات 

محارصاً ويف مرمى نريانهم.
خالل مداارك كوال راال اإلعاال8 الحربي 
أبطال الجيش واللجان الشدبية وبث مشالَد 
واللجاان  الجياش  أبطاال  لتوغال  مصاورة 
الشدبية ويف ذات الوقت التقطت الددسة ارار 
املرتزقة من مواقدهم وبل ذلك كانت الكامريا 
توثل آثاار املدركة وجثث قتاى املرتزقة التي 

مألت مدظم املواقع.
املرتزقاة  محااونت  تتوقاف  لام  أخارياً 
مسااوعين بطاريان الدادوان نساتداعة ماا 
خروه مان مواقع يف نهام وكوال برصواح 
وكذلك لام ترتاجع جالزياة الجيش واللجان 
الشادبية لكان عروس األياا8 املاضياة التاي 
شاهدت القضااء عاى التصدياد الدساكري 
واإلعالمي تجدل من صادااء بديدة حتى عن 
مجارع الحديث عاهاا وليس بديادة جغرااياً 

اقط.

عبد اهلل علي صبري
رَضاَخ وااُد الريااض واضطر للداوعة إىل 
طاولاة مفاوضاات الكويت، ولاذا يداي أن 
اشارتاطات واد الريااض التدجيزياة ذلبت 

أعراَج الرياح، كما حصل من قبل عدة مرات.
طواَل مفاوضاات الكويت ظلات الرياض 
 2216 القارار  تافياذ  يشارتطون  وواُدلاا 
بطريقة تدسافية تفرض استسالماً مهيااً ن 
ساالماً يادم به الجميع، وماع ذلك اإن الواد 
الوطااي كان يف مساتوى عاٍل من املسائولية 
الوطاياة والصارب عى ضغوطاات ومااورات 

الريااض بمدياة املجتماع الادويل، واملبدوث 
األمماي الاذي كان ماحاازاً ملطالاب الرياض 

واشرتاطاتها.
وحياما اضطر ولُد الشايخ إىل انساتجابة 
املحدوعة ملطالب الواد الوطاي بشاأن أولوية 
تشاكيل حكومة وحدة وطاية تكون مسئولة 
عن تافيذ مخرجاات مفاوضات الكويت جن 
جاون الريااض ووادلا، األمار الذي اندكس 
ميدانيا من خالل تصديد عسكري وخروقات 

متواصلة شملت مختلف الجبهات.
للجياش  املتوالياَة  اننتصااراِت  أن  غاري 
واللجان الشادبية ماحت الوااد الوطاي قوًة 

مضاااًة، جدلته يتحاّرُك إىل الكويت يف املوعد 
املحادع، عى عكاس الطرف اآلخار، الذي عاع 
مارة أخرى إىل الصخب وإعالن اشارتاطات ن 

مكان لها عى أرض الواقع.
مااذ انطاالق مفاوضاات الكويات ووااد 
الريااض يرَاُع الساقَف َويَُماِّي نفَساه بحل 
سايايس يماحه الدوعة إىل السالطة وإْن عى 
ظهار عباباة ومدادياة انحتالل، ويف سابيل 
ذلاك حااول أن يقاد8 نفَساه لألمام املتحدة 
وللمجتماع الدويل، وكأنه الطارف املاترص يف 
الحارب، مشارتطا حلون ن يقبلهاا الواقع أو 

املاطل.

مان جهته وبدمال عؤوب ومثابار انطوى 
عى ماطقية وقوة يف الطرح، اساتطاع الواُد 
الوطاي أن يكر غارور الرياض ومرتزقتها، 
ووضاع عاى الطاولة عادة خياارات يف إطار 
أن الدااعل الاذي ن ياتقاص مان تضحياات 
شدباا وصموعه وانتصاراته، وكانت السلطة 
التافيذياة التوااقية بمثابة الحجر األسااس 
لرؤية الواد الوطاي للحل األماي والسايايس، 
ونساتطيع القول إن املجتمع الدويل تشاكلت 
لديه قااعاٌة بأن ن مااَص مان التواال حول 
الحكوماة بالتوازي مع أية حلول أخرى إن لم 

يكن قبلها.

حتاى الريااض التاي تبحث عان الخروج 
بماء الوجه من اخ اليمن، اإنها تجد نفساها 
مجربة عى التداطي اإليجابي مع رؤية الواد 
الوطااي، خاصاة وأن عدوانهاا وأعاء أعواتها 
ومرتزقتهاا يف الداخال والخاارج وصلات إىل 
مرحلة حرجة يبدو مدها الحسام الدساكري 

خارج الحسابات.
حسااً لقد نجح وادنا بقوة املاطل، وتغلب 
عاى ماطل القوة، اهل لل حان اآلُن للرياض 
ووادلا أن يغاعروا مربَع انساتدالء.. قبل أن 
تأتيَهام خاتمٌة مخزياٌة ياترُص ايها شادبُاا 

بقوة املاطل وماطل القوة مداً؟؟!.

قوة املنطق يف أداء الوفد الوطني

مع انتهاِء الجولة األولى من مفاوضات الكويت قبيل عيد الفطر كانت التوقعات المعَلنة من قبل الوفد الوطني مطابقة للواقع الذي كان 
يقول إن العدوان ومرتزقته على أبواب تصعيد عسكري ضمن محاولة جديدة لتحقيق مكسب ميداني على األرض يعّوُض خسارتهم السياسية 
على الطاولة. صدقت تلك التوقعات لكن رد الفعل من قبل الجيش واللجان الشعبية كان هو المفاجأة وهو الذي قلب الطاولة الميدانية على 

رأس مخططات العدوان. »عيدنا جبهاتنا« كان شعارًا وعنوانا ليقظة أبطال الجيش واللجان الشعبية في ُكّل الجبهات وخاصة جبهات نهم ومأرب 
والجوف وخالل ما يقرب من أسبوع تغيرت الخارطة الميدانية ووجد مرتزقة العدوان أنهم باتوا أبعَد مما كانوا من هدفهم.
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  - رشيد الحداد:
بداد أن اشالت أقاوى وأحاَدُث األسالحة 
الفتاكاِة يف تركيع الشادب اليماي طيلة عا8 
ونصف من الددوان والحصاار، يرالن الددو 
وأََعَواته من مرتزقة الرياض بضوء أخر من 
األَُمام املتحدة عى سياساة التجويع لتحقيل 
األَْلَداف التي عجزت األسالحة املحرَّمة عولياً 

يف تحقيقها.. إىل التقرير التايل:.
يف قالاب الداداء املتأصال للشادب اليماي 
التقى حقد آل ُساُدْوع التأريخي مع انتقامية 
لااعي  ماصاور  عبدرباه  الفاار  الرئياس 
وحكومته ومرتزقته للشدب اليماي اأثمرت 
عدواناً تجّرع مدتدوه من كااة القيم واملباعئ 
اإلنَْساانية وحصاراً ظاملاً كشاف مدى ضدف 
وولان وانهزامياة الدادو ومرتزقتاه الذيان 
حّولاوا مان احشااء الفقراء سااحات حرب 
غري متكاائاة يف محاولة ننتازاع ورقة نرٍص 
لام يحصلوا عليهاا يف مدركة رجاال الرجال، 
وسالم يف استمرار الحصار والتجويع عدمية 
الدور الفاعال لألَُمام املتحادة التي وقفت إىل 
جاناب الجالع ضاد الضحية ماذ بادأ الددوان 

والحصار.

املعركة االقتصادية
التاي  والوساائل  اآللياات  مان  الكثاري 
ومرتزقتاه  السادوعي  الدادو  اساتخدمها 
ضاد انقتصاع اليمااي ابتدأت بتدماري الباية 
التحتية للقطاعل الدا8 والخاص وانتقلت إىل 
التالعب بأَْساَدار رصف الدملة الوطاية أََما8 
الدماالت األجابية من خالل أََعَواتها يف الداخل 
وخاليالا الاائمة مان ضداف الافوس، وبدد 
أن اشالت عملية اساتازاف الدمالت الصدبة 
واصطدمات بقاعادة صلباة مان الدماالت 
املتواجدة يف خزائان الباوك واملصارف املحلية 
انتقال الدادو وأََعَواتاه إىل اساتازاف الدملاة 
املحلياة عرب اتح أباواب التهريب باراً وبحراً 
وُخُصْوصاً تهريب املشتقات الافطية وبيدها 
بالرياال اليماي بهدف ساحب الدملة املحلية 
وايصال الباك املركزي إىل حالة عجز عن عاع 
مرتبات موظفي الدولاة الذين يمثلون 22% 
مان إجمايل القاوة الداملاة، وواال مصاعر 
اقتصاعياة ااان مرتزقاة الددوان بمسااندة 
التحالاف عمدوا إىل تهريب ملياارات الريانت 
مان ائتي » 500 اا 1000 رياال » عرب مافذ 
الوعيدة، باإلَضاَاة إىل مصاعرة ايراعات الدولة 
يف املحااظات الجاوبية بهدف مضاعفة أزمة 
السايولة والحااق الارر بالشادب الصامد 
يف وجاه الدادوان برمتاه وايصاال اليمان إىل 
الدملياات  الصوملاة، وبالتزامان ماع تلاك 
الحربياة غاري التقليدياة تصاعادت مطالب 
لااعي وحكومته غاري الرشعية باقال الباك 
املركزي اليماي من الداصمة صاداء إىل عدن 
بهدف اساتكمال مخطط التجويع من خالل 
وقاف كااة مرتباات املوظفال والداملل يف 
املحااظاات  الدولاة يف  مختلاف مؤسساات 
إىل جاناب  بالوقاوف  الشامالية واملقايضاة 
مرشوعهام التدماريي أَْو املوت جوعااً ولدل 
مشاركة تلك الحكومة يف حصار وقتل الشدب 

اليماي لدليل عى سقوطها األَْخاَلقي.

الرهان الخاسر
 عاى مادى عاا8 ونصاف مان الدادوان 
انقتصاعياة  األوضااع  تارعت  والحصاار 
واملديشاية لرشائاح واسادة مان املجتماع 
عادع  بارتفااع  الحصاار  اتسابب  اليمااي، 
الساكان الذيان كاناوا بحاجاة للمسااعدة 
اإلنَْسانية من 15.9مليون نسمة قبل الددوان 
من إىل 21.2 مليون حالياً باسبة 33 %، ماهم 
أَْكثَار من 7.6 مليون عى حاااة الجوع، كما 
ارتفع عدع مان يدانون من الكفااف والدوز 
الحااع ون يجدون ما يكفيهام من الغذاء من 
10.6 ماليال إىل ل.ل1 ملياون بما يف ذلك 7.7 
ماليال طفل، وارتفدت اعاداُع األطفال الذين 
يداناون من ساوء التغذياة بسابب الددوان 
والحصاار إىل 1.3 ملياون ماهام 320 ألاف 
طفال يدانون من ساوء التغذية الحاع مقابل 
50ل ألف طفل يدانون من ساوء التغذية قبل 

الددوان، كما اتسدت عائرة الخطر من تفيش 
مظالر الجوع إىل نصاف املحااظات اليماية 
وال تقارير املاظمات التابدة لألَُمام املتحدة، 
تلاك املؤرشات وغريلاا من التقاريار الدولية 
التاي تحمل التحذير والاذيار والتي تحذر من 
كارثة إنَْسانية حقيقة يدتربلا الددو وأعواته 
خطوات متقدمة نحو الهدف األسامى املمثل 
بالداوعة إىل الحكم حتاى وإن كان عى جثث 
ماليال اليمايال، إّن أن ُكّل تلاك الرلاناات 
التي تدكس الساقوط األَْخاَلقي آلل سدوعي 
ولااعي ومن يقف إىل جانباه ووصمة عار يف 

جبل األَُمام املتحدة ن تزال مستحيلة.

اأُلَمـم املتحدة وأخواتها 
كشاف الدادوان والحصاار خاالل الفرتة 
املاضياة من زيف مبااعئ الحقوق والحريات 
التاي يرادهاا الاظاا8 الداملي الجدياد، اكلُّ 
مباعئاه ساقطت خالل الدادوان السادوعي 
األَمريكي عى أاقر شدوب املاطقة، ااملاظمة 
األَُمامية ماذ عا8 ونصاف الدا8 تديُش حالَة 
تااقض مريب مع نفساها، اتاارة تحّذُر من 
كارثاة إنَْساانية وشايكة يف اليمان، وتؤكاد 
تقاريرلاا الدورياة ارتفااَع مخاطار انددا8 
األمان الغذائاي إىل مساتويات مفزعاة قاد 
يصُداُب السايطرة عليها، وأُْخااَرى تشاارك 

الددو يف الحصار عى الشدب اليماي.
وعوضاً عن قياا8 األَُمام املتحدة بتخفيف 
مداناة الشادب اليماي تدماُل عى مضاعفة 
تلاك املدانااة واتسااع نطاقهاا، مان خاالل 
أعوارلاا املشابولة التاي تلدبها عاى أرض 
الواقاع، افي حل تم مطالبتها براع ساقف 
املسااعدات الغذائية لتفااعي ازمة إنَْساانية 
بالغة الصدوباة يرتاجع عورلا اإلنَْسااني يف 
مختلاف انتجالات امسااعداتها من الغذاء 
والادواء تراجدات إىل أعنى املساتويات خالل 
الفرتة القليلة املاضية، وأوكلت ملرَكز سالمان 
لألعماال اإلنَْساانية الاذي يماّول نشااطات 
املرتزقاة غذائيااً يف القياا8 بجازء كباري من 
مهامها، كما أن وعاوَع ماظمة بان كي مون 
الساابقة والالحقة لم تتحقال أَيْضاً امطلع 
ابريل املايض وعدت بتقديم مساعدات عاجلة 
للماليال من اليمايال يف مااطل الرصاع بدد 
عخول اتفااق وقف إطالق الااار حيّز التافيذ 
يف الداارش مان ابريال املاايض إّن أن تداال 
مسااعداتها املزعاو8 لام يتجااوز البالغاات 
الصحفياة حيث لم يساتقبل مياااء الحديدة 
أي شاحاه مسااعدات غذائية حتى انن، عى 
الرغام مان أن انتفااق يلاز8 طاريف الرصاع 

ااسااح املجال لإلغاثاة اإلنَْساانية بالوصول 
إىل املااطال التي تشاهد مواجهات مسالحة 
عون اعرتاض ولكن املشكلة لم تكمن بإعاقة 
وصول تلك املسااعدات بل بدد8 ايفاء األَُمام 
املتحادة بوعوعلاا، وعزت عجزلاا يف تقديم 
مساعدات إىل انخفاض سقف التمويل لخطة 
انستجابة اإلنَْسانية إىل 0ل3 مليون عونر من 

اصل 1، ل مليار عونر. 

حصاٌر خارج القانون 
رغام قيا8 األَُماام املتحدة بأَْكثَار من عور 
مشابوه يف اليمان، إّن أن عورلاا زاع تكشافاً 
كونهاا رشياكاً رئيساياً وااعالً يف اساتمرار 
الحصاار انقتصااعي واملاايل، اماظماة بان 
ماحت الددو حالَّ تفتيش السافن التجارية 
وحجزلا عون أي مسوغ قانوني حتى القرار 
الادويل 2216 لم يخولها حال احتجاز الغذاء 
والادواء والوقاوع وانما حدع تفتيش السافن 
يف إْحاَدى اقراتاه لغرض البحث عن أسالحة 
والتأكد من عد8 احتواء السافن عى أسلحة، 
باإلَضاَااة إىل تجالال عورلا يف رااع القيوع 
غري القانونية عاى التحويالت املالية من وإىل 
الباوك اليماياة وما يزيد عور املاظمة الدولية 
قتاماًة اساتمرارلا تدليل املسااعدات واملاح 
التاي ماحت لليمان خالل السااوات املاضية 
والتاي انخفاض مدادل نصياب الفارع مان 
السحب ماها الدا8 املايض إىل 2 عونر مقارنة 

مع 23 عونراً الدا8 قبل املايض.

وعود استيفن 
خاالل أَْكثَار من زياارة قا8 بها مسائولو 
الشؤون اإلنَْساانية يف األَُمام املتحدة لصاداء 
أكدوا عى أن الحصار الربي والجوي والبحري 
الذي يواجه اليمن عمالً غري مقبول ويرقى إىل 
جرائم اإلباعة الجماعية، ووعد ستيقن اوبراين 
وكيل انمال الداا8 لألَُمام املتحدة للشائون 
اإلنَْسانية خالل أَْكثَر من ثالث زيارات بالدمل 
عى إيجاع ألية تفتيش مااسبة تخفف القيوع 
املفروضة عاى انمداعات التجارية وتسامح 
لجمياع السافن باملارور إىل املوانائ، بما من 
شاأنه اعاعة ثقة التجار بانستمرار يف اعخال 
انحتياجات األََساسية للشدب اليماي، مؤكداً 
رااض األَُماام املتحادة أية ضغاوط من قبل 
تحالاف الددوان إلجبار السافن عاى انتجاه 
يف مساار محدع، إّن أن األَُماام املتحدة عادما 
أعلات خاالل الربع الثاني مان الدا8 الجاري 
تسلمها مهمة تفتيش السفن التجارية ونقل 
عملياة التفتياش إىل جيبوتي اشاتد الحصار 

واستمر احتجاز عرش ناقالت محملة بالافط 
يف غاطس ميااء الحديدة واساتمرت حكومة 
لااعي املوالياة للدادوان يف اصادار تصاريح 
مرور السفن أَْو راضها وظلت قوات الددوان 

البحرية تحتجز السفن.

الحصار املالي 
وعون مربر قانوني ارض الددو السدوعي 
األَمريكاي الكوني قيوع عى التحويالت املالية 
وأوقفات جراء ذلاك عدعاً من البااوك الدولية 
وانقليمياة تداملهاا ماع القطااع املارصيف 
اليماي ولو ما تسبب برتاكم األَْمَوال الفائضة 
من الدمالت الصدبة يف الباوك املحلية وتساب 
بتااقص أرصدة الباوك التجارية واإلْسااَلمية 
يف الباوك الخارجية والذي كاع يوقف اساترياع 
األساواق  مان  واألََساساية  الغذائياة  املاواع 
األجابياة إىل الساوق اليمااي، ذلاك الحصار 
غاري املرشوع الاذي يساتاد إىل رشعية الغاب 
شامل أَيْضااً تحوياالت املغرتبال اليمايال 
البالغ عدعلم يف مختلف عول الدالم 6 ماليل 
مغارتب والتي تدد احاد ألم مصااعر الدخل 
القومي لليمان، وال تقرير اتحااع املصارف 
الدربية انخري اان تحوياالت املغرتبل بلغت 

الدا8 املايض 3، ل مليار عونر. 
تصاعادت  املاضيال  الشاهرين  خاالل 
التحذيارات الدولياة مان عد8 قادرة القطاع 
املارصيف اليماي عاى اتح اعتمااعات جديدة 
للتجار واملساتورعين بسابب تااقص أرصدة 
الباوك يف الخاارج وععت عدٌع مان املاظمات 
الدولياة إىل سعة الدمل عى مسااعدة الباك 
املركازي اليمااي ملواصلاة مهاماه يف اتاح 
اعتماعات لاوارعات اليمن من الغاذاء والدواء 
والوقاوع، ولاو ما ععاا غليه سافراء الدول 
الاا ل1 الراعياة للساال8 والبااك والصادوق 
الدوليال، إّن أن حكوماة الفاار لااعي ومن 
املسااعي  تلاك  السادوعية راضات  ورائهاا 
وربطت املوااقاة عليها باقال الباك املركزي 
اليمااي مان صادااء إىل عادن، كماا راضت 
مسااعي البااك الادويل الهاعاة إىل الساماح 
للباوك اليماية بتحويال األَْمَوال الفائضة من 
الدملة الصدبة إىل البحريان لتدزيز أرصدتها 

يف الخارج تحت مختلف املربرات. 
وما علماااه مؤخراً أن أَربدة باوك تجارية 
اساتطاعت نقال أَربع شاحاات مان األَْمَوال 
الفائضاة إىل البحريان بارشط أن يتام إيداع 
مدظم تلك األَْمَوال يف الباوك السدوعية وليس 

تصديرلا إىل الخارج. 

 املعركة القت�سادية تزداُد �سراوًة

ُرَعـاُة تجــويع الشــــعب اليــــمني

أسعار صرف العمالت 
رشاءبيعالدملة   
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66.66 66.79 ريال سدوعي

9.35ل650.656 ريال ُعماني

6353.15ل.353انسرتلياي

 للعــلم 
صمت بن همام 

ال يجدي!!
تتجُه األنظاُر نحو البنك املركزي اليمني 
عّله يصدُر أيَّ توضيح بش�أن الوضع املايل 
والس�يولة املالي�ة من العمل�ة الوطنية منذ 
أن أث�ار مخ�اوف املواط�ن اليمني ورجال 
ورشكات  واملس�تثمرين  واالعم�ال  امل�ال 
الرصافة والرشكات واملؤسس�ات الحكومية 
��ة أواخر ش�هر رمض�ان املايض  والَخاصَّ
بتربيره انعدام الس�يولة من الريال اليمني 
وأغلق أبوابه قبيل يومني من موعد االجازة 
الرس�مية وهو ما تسبب بتداعيات إنَْسانية 
آلالف م�ن موظفي الدولة الذين اس�تقبلوا 
العي�د وه�م ال يملك�ون س�وى العافي�ة، 
وبع�د العيد تعم�د البنك التأخ�ر عدة أيام 
يف استئناف نش�اطه املرصيف باعتباره بنك 
الدول�ة األول وهو م�ا أجج تلك املخاوف يف 
أوس�اط اليمنيني الذين أحجم�وا عن إيداع 
أي مبال�غ مالية جديدة يف البنوك خوفاً من 
تصاعد األزمة املالية للبنوك باإلَضاَفة إىل أن 
اآلالف م�ن املودعني يف البنوك س�ارعوا إىل 
سحب ما يمكن سحبُه ليس لحاجته وإنما 
خوفاً الس�تعادته واكتن�ازه يف املنزل، ومن 
ُهنا تتفاقم املش�كلة وتتحول إىل اش�كالية 
معق�دة ُخُصْوص�اً وأن صم�ت البن�ك عن 
الحدي�ث أَْو الكش�ف عنما يح�دث أَْصبَح 
له ثمن كب�ر ربما يته�دد القطاع املرصيف 

برمته.
ولوق�ف تداعيات املخاوف املرشوعة من 
قبل املواطن أكان رجل أعمال أَْو مس�تثمر 
أَْو م�ن صغ�ار املودع�ني يف البن�وك كان 
األح�رى بقي�ادة البنك املرك�زي أن تصدر 
بي�ان أَْو توضي�ح تض�ع في�ه النقاط عىل 
الحروف وتبدد تلك املخاوف وحتى إن كان 
هناك أزمة سيولة مالية فإن البنك املركزي 
لم يستخدم أية وسيلة لتمويل عجز املوازنة 
العام�ة للدول�ة منذ بدأ العدوان باس�تثناء 
اس�تمراره يف سياس�ة تعويم الري�ال عربَ 
أذون الخزانة الذي دون زيادة أَْو نقصان. 
فالبنك املركزي س�بق ل�ه أن أعلن رفع 
مع�دل الفائ�دة م�ن الري�ال اليمن�ي قبل 
ع�دة أعوام واس�تطاع م�ن خاللها تحقيق 
االستقرار النقدي لس�نوات حتى استقرت 
األوض�اع يف البل�د أع�اد النظ�ر يف مع�دل 

الفائدة عىل الريال والدوالر.
وهن�ا ال ندع�و البن�ك إىل رف�ع مع�دل 
الفائ�دة من عدمه، ولك�ن نتمنى من قيادة 
البنك املركزي ممثلة باألستاذ محمد عوض 
ب�ن همام أن يص�ارح الش�عب بالحقيقية 
يف الظ�رف الحايل حتى ال تتفاقم املش�كلة 

وصوالً إىل أن تخرج عن نطاق املمكن. 
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  -  أحمد داوود
أثبتت األجهازُة األمايُة واللجاُن الشادبيُة 
ُقدرتَهاا الفائقاة يف ضباط األمان ومالحقة 
الداارص اإلْجاَرامية وإحباط محاونت اقالق 
الساكياة الدامة يف أمانة الداصمة وعدع من 
محااظات الجمهورية حيث لم يتم تساجيل 

أية جريمة عى عكس األعوا8 السابقة.
يف املقابل كانات الصورة قاتماًة ومخيفًة 
يف عادن واملحااظات الجاوبياة الواقدة تحت 
سايطرة انحتاالل ومرتزقاة الدادوان مان 
شالة الفااّر لااعي، االدملياات اإلْجاَرامية 
وانغتياانت جدلات من عياد الفطار املبارك 
»مثقاالً« عى أباااء تلك املحااظات؛ بسابب 

انختالنت األماية الرليبة لااك.

عدن.. تفجرياٌت تفسُد فرحة 
العيد

اإلْجاَرامياة  واألعماال  الفاوىض  وَلازَّت 
مدياة عادن وعدعاً من املحااظاات الجاوبية 
ماع أيا8 عياد الفطر املباارك ليديش الجاوب 
وضدااً أماياً محرجااً للغاية يف ظل احتالل لم 

يقد8 للجاوبيل أي يشء.
مديااة عدن لبسات ثوب الحاداع أول أيا8 
عياد الفطر املبارك، واكتسات بالساواع حزناً 
عاى الجاوع الذين قتلاوا برصاص اإلرلابيل 
يف مدساكر الصولبان، وطاارت أنباء الهجو8 
لتكاون مااعة إخبارياة للكثاري مان قااوات 

التلفزة ووسائل اإلعال8.
ياو8  مفخختاان  سايارتان  وانفجارت 
األربدااء أول أياا8 عياد الفطار املباارك أما8 
مدساكر الصولباان بالقرب مان مطار عدن 
الادويل، اننفجاار األول وقاع يف حاجاز أماي 
قارب املدساكر بالقرب مان املطاار يف خور 
مكر ثم تال اننفجار اشاتباكات باألسالحة 

املتوسطة يف محيطه.
ثااٍن  انفجااٌر  األول  اننفجاار  وأعقاب 
اساتهدف املاطقاة ذاتها بالقارب من مطار 
عدن الدويل بسيارة مفخخة يقوعلا انتحاري.

ويقع مجمع الصولبان الدساكري بمدياة 
خور مكار بددن ويحوي بداخلاه عدعاً من 
وحادات الجيش واألمان التابع للفاار لاعي 
ولو يحاذي مطار عدن الدويل وتشاكل جزءاً 
مان حمايته، ومع اننفجارين وانشاتباكات 

توقف املطار عن الدمل تماماً.
وساقط يف لذين الهجومل وانشاتباكات 
عارشات القتاى والجرحى من جااوع لاعي، 
كما شهد املدسكر عملية نهب لألسلحة خالل 

لذه املواجهات.
ويداد لذا لو الهجو8ُ اإلْجاَرامي األوساَع 
يف عادن خاالل إجاازة عياد الفطر املباارك، 
ليأتاي التفجري اآلخر – يو8 الجمدة املاضية- 

ولاو اساتهداُف موكاب املحاااظ املدّل من 
قبل لااعي عيادروس الزبيادي ومدياُر أمن 
عدن شاالل عيل شاائع واللاذان تدرضا لددة 

محاونت اغتيال يف األشهر املاضية.
عان  لإلعاالن  القاعادة  تاظيام  وساارع 
تبايه للهجو8 وما يدل عى اننتشاار الواسع 
للتاظيم يف املحااظات الجاوبية يف ظل سلطة 

احتالل تتواطأ مع لذه الجماعات املسلحة.
الجمداة  مفخخاة  سايارة  وانفجارت 
مساتهداًة الزبيادي وشاالل يف مديااة إنماء 
بمدياة عدن، والسايارة امللغومة لي من نوع 
براعوا وكانت مركونًة عى الخط الرئيس أثااء 

مرور موكب الرجلل.
وياو8 السابت املاايض ويف إطاار اننفالت 
األماي بمدياة عدن تدرََّض مازُل أحد قياعات 
املرتزقاة لهجاو8ٍ مسالٍح مان ِقبَاِل عاارَص 

تكفرييٍة بمديرية املاصورة.
ونقلات مصاعر إعال8 مقرَّباة من الددوان 
عن أحد أقارب القياعي السالفي عبد الرحمن 
شايخ، “أن عاارص يدتقاد انتماؤلم لداعش 
لاجموا مازله الواقع بالقرب من مدرسة 22 
مايو عاد الساعة الرابدة اجراً ولم عى متن 

سيارتل مستغلل انقطاع الكهرباء.
وأضااف باأن املهاجمل اتحاوا الاار عى 
مازلاه بشاكل كثياف مساتخدمل أسالحة 
خفيفة ومتوساطة، ماا أعى إىل أرضار ماعية 

يف السيارات القريبة من املازل.
ولم تقتارص الوضاُع األماي املارتعي عاد 
لاذا الحد، بل وصال إىل انفجاار قابلة يدوية 
بأحد أبواب مسااجد مدياة عدن أثااء خروج 
املصلال مان صالة املغارب يف مدياة الشايخ 

عثمان الخميس املايض.

شبوة.. فراغ أمني كبري
الصاورة األبرز واألشامل للوضع األماي يف 
محااظة شابوة يحكيهاا بكاااة تفاصيلها 
مديار عاا8 املحااظاة املدل من قبال لاعي 
الدميد عاوض مسادوع الدحباول مدير عا8 
رشطة شبوة يف حوار صحفي له مع صحيفة 

وموقع »عدن الغد«.
يقاول الدميد الدحبول: »نحان نداني من 
جهااز أمااي متهالك، واندادا8 تاا8 لآلليات 
الوثائال  أرشافة  ورعاءة  األماياة  واملدادات 
اإلمكانياات  اندادا8  إىل  إَضاَااة  والبياناات، 
املاعية من مرتبات للمجادين الُجدع أَْو نفقات 
تشغيلية لتفديل عمل املؤسسة األماية بكااة 

وحداتها«.
ويضياف الدمياد الدحباول قائاالً: »ألام 
ماا يحتاجه قطاع األمن بشابوة لاو ترميم 
وإعاعة تأليل مباى اإلعارة الدامة للرشطة يف 
املحااظة وتأليل السجن املركزي باملحااظة 
إىل جاناب صدوبة توااري مرتباات امُلجادين 
لادى الجهااز األمااي بكاااة وحداتاه التاي 
أعلن مسبقاً عن طلب انتسااب األاراع ايها، 

باإلَضاَااة إىل غاذاء األاراع املاتسابل حديثاً 
للجهاز.

أما الجاناب الفاي ااحن نداناي – الكال8 
للدمياد الدحباول – مان نقاص بال اندادا8 
األجهازة اإللكرتونياة َوالالسالكية املطلوباة 
األمااي  القطااع  وحادات  بداض  لتفديال 
والرشطاة امُلرتبطة مباارشًة بخدمة املواطن 
كاا )مصلحاة األحاوال املدنياة - َوالهجارة 
والجوازات - ورشطة الساري( وكذلك األلبسة 
ااة باملجادين )البازة األماية-املريي(،  الَخاصَّ
ويف عتال لااك تواجد نسابي لجهاز الرشطة 
األماياة  األجهازة  بال  ازعواجياة  ولاااك 

ومرتزقة الددوان.

قيادات إصالحية.. تجنيٌد 
متواصٌل للشباب يف أبني 

يف محااظاة أبال اساتأنفت قيااعات من 
حزب اإلصالح خالل إجازة الديد تجايد املئات 
من الشاباب مان أباااء املحااظة للازج بهم 

للقتال يف محااظة مأرب.
ونقل موقع »عدن الغد« عن شاهوع عيان 
أن الدرشات من الشاباب مان ابااء مديريات 
لاوعر وموعياة ولوعر تام الداع بهم السابت 
املاايض عاى متن حاااالت صاوب محااظة 

مأرب.
واكاد املصادر أن مان بال الشاباب اتية 

قارصون.
ويف وقت ساابل كشافت مصااعُر محلية 
بمحااظاات أبال وشابوة ولحج عان قيا8 
قياعات شامالية تقيم بالداصمة السادوعية 
بهاذه  امَلَشاايخ  مان  عادع  وعارب  الريااض 
املحااظات بتجايد املئات من أبااء محااظات 
جاوبياة ونقلهام عاى متان حاااالت مان 

محااظاتهم إىل محااظة مأرب.
 وقالت مصااعر متطابقة لا«عادن الغد« 
إن عدعاً من امَلَشاايخ الذين عاى صلة باللواء 
عيل محسان األحمار قاموا باقال املئات من 
الشاباب مان محااظات أبل وشابوة ولحج 
صاوب محااظاة ماأرب بدد إبالغهام بأنهم 
سايقومون بتجايدلام ضمن قاوات الجيش 
اة يف الرياض قالت لددن  إن ان مصااعر َخاصَّ
الغد انه يتم انعاداع لدادهم صوب الداصمة 

اليماية صاداء.
 وقالات املصااعر لا«عدن الغاد« أن اللواء 
األحمار وَمَشاايخ شاماليل تسالموا مبالَغ 
طائلاة مقابال تجايد اآلنف مان محااظات 
الجااوب والداع بهم إىل مدارك مأرب وساط 

تصاعد ملؤرشات اشل مفاوضات الكويت.
تام  أن لاالاك خطاًة  املصااعر   وأكادت 
إعداُعلا ولي تافيذ لجو8 يشارك ايه اآلنف 
غالبيتهم من أبااء محااظات الجاوب صوب 

صاداء عقب اشل مفاوضات الكويت.
 وأوضحات املصاعر أن لجوَء لذه األطراف 

لتجاياد اآلنف من الشاباب مان محااظات 
الجااوب يأتاي عقاَب اشاِل جهاوع تجاياد 

مقاتلل من محااظات شمالية.

صنعاء.. األمُن واللجاُن: نحن هنا
وعى الاقيض من ذلك شاهدت املحااظاُت 
الجياش  قبضاة  تحات  الواقداة  الشاماليُة 
واللجان الشدبية انضباطاً أماياً غريَ مسبوق، 
حيث لم تساجل أية جريماة خالل إجازة عيد 

الفطر املبارك.
وأكادت وزارة الداخلية انخفاض الجريمة 
والحاواعث الجاائية خالل إجاازة عيد الفطر 
املباارك باسابة 20-25 باملائاة مقارناة بما 

كانت عليه خالل إجازة الديد الدا8 املايض.
وأرجدت الوزارة لذا اننخفاض إىل التافيذ 
املتمياز وروح التداون بال مختلف الجهات 
اة بديد  املكلفة بتافياذ الخطة األماية الَخاصَّ
الفطر املبارك، مشايدة بأعاء الوحدات األماية 
والرشطية واللجان الشدبية يف تافيذ الخطة.

وقالات قيااعة وزارة الداخلياة يف رساالة 
ُشاكر وجهتهاا ملاتسابي الرشطاة واألمان 
واللجان الشادبية »إن انضبااط رجال األمن 
وتافيذلام املسائول للخطاة األماياة أوجاد 
حالة أمن مثالية خالل أيا8 إجازة عيد الفطر 
املبارك جدلات األمن جزء مكمالً لبهجة الديد 

وارحته«.
وأعربت عن تقديرلا وشاكرلا لكل رجال 
الرشطاة واألمان واللجاان الشادبية الذيان 
انتارشوا يف مواقاع الرشف والواجاب وعملوا 
بصارب وعون كلل عى خدماة املواطن وأماه، 
والحفااظ عى ساكياة املجتمع واساتقراره 

خالل أيا8 الديد. 
وعاى الرغام مان التفجاريات واألعماال 
اإلْجاَرامياة التي لزت عادعاً من املدن يف عول 
الدالام بما ايها الريااض وباريس وتركيا إن 
أن صادااَء كانت حالًة اساتثاائيًة، االحدائُل 
واملتازلاُت كانات مكتظًة بالزائرين والوضع 
األمااي كان سايد املوقاف ووجاد املواطاون 

ارتياحاً كبرياً غري مسبوق.
واساتقبلت الحدائاُل واملتازلااُت يف أمانة 
الداصمة حوايل مليون ومائتل ألف زائر خالل 
أياا8 عيد الفطر املبارك، حياث تزامن اإلقبال 
الكباري عاى مختلاف الحدائال واملتازلاات 
وحديقة الحيوان يف الداصمة صاداء وباسبة 
أشاغال بلغات %100 عاى مادار الفرتتال 
الصباحية واملساائية وبصورة غري مسابوقة 

مقارنة بالساوات املاضية.
وأكد عدع مان زوار ومرتااعي الحدائل أن 
األمن وانستقرار الذي تادم به عاصمة اليمن 
املوحاد صاداء ساالم إىل حد كباري يف زياعة 
اإلقبال الغاري متوقع عى الحدائل واملتازلات 
التي وجد ايها الكبري والصغري ُكّل ما يحتاجه 

لقضاء أيا8 الديد. 

ولم يقتارِص األماُر عاد الحد، بال تمكات 
األجهزة األماية واللجان من إاشاال عدع من 
املحاونت التي كانت تهدف إىل تدكري األمن يف 

عدع من محااظات الجمهورية.
ووجاد مرتزقة الددوان أنفساهم يف مأزق 
بفدل اليقظاة األماية الدالياة، حيث تمكات 
األجهازة األماياة واللجاان من ضباط كمية 
مان صواريخ الكاتيوشاا والقذائف والدبوات 
الااسافة يف مديريتاي أرحاب وبااي الحارث 

بمحااظة صاداء.
وأوضح مصدر أماي لوكالة األنباء اليماية 
)سابأ( أن األجهزة األماية واللجان الشادبية 
ضبطت كمية من صواريخ الكاتيوشا مخبأة 
يف ناقلة ماء بإحدى الاقااط األماية بمديرية 
أرحاب.. مشارياً إىل أناه تام مدالماة ماازل 
الشاخص الذي ضبطات الصوارياخ بااقلته 
يف مديرياة باي الحارث وعثار ايه عى كمية 

كبرية من القذائف والدبوات الااسفة.
وأشااع املصادر باليقظاة الدالياة لرجال 
األمان واللجان الشادبية الذيان ضبطوا لذه 
الكمياات من الصوارياخ والقذائف والدبوات 
الااسفة.. مثمااً تداون املواطال مع األجهزة 

األماية واللجان الشدبية.
وأكد املصادر أن األجهازة األماية واللجان 
الشادبية لن تألاَو جهداً يف القياا8 بواجباتها 
وانساتقرار  األمان  وحفاظ  بهاا  املااطاة 
والسكياة الدامة.. عاعياً املواطال للمزيد من 
اليقظة والتداون بما يحفظ األمن والسكياة 

الدامة يف املجتمع.

الجيش واألمن واللجان.. الكلُّ 
يف امليدان

وخالل أيا8 عيد الفطر املبارك كان الجميع 
حاارضاً يف امليادان، جياش ولجاان وأجهزة 
أماياة، راصدين حاركات األعاداء، ومؤكدين 
جهوزيتهام الكاملاة ألي طاارئ، كماا كان 
رجاال املارور يف امليدان لتاظيم حركة الساري 

خالل إجازة عيد الفطر املبارك.
قياعة وزارة الداخلية قالت إن تواجد رجال 
رشطاة الساري وانتشاارلم يف شاوارع املدن 
الرئيسية وتقاطداتها ومن ضماها الداصمة 
صادااء مااذ أول أياا8 عياد الفطار املباارك 
لو تجسايد حقيقي لتفاني رجاال الرشطة 
وتضحياتهم ليادم املجتماع بطمأنياة األمن 

يف مختلف األوقات والظروف.
وأعربات الوزارة عان اعتزاِزلا وااتخاِرلا 
برجاال األمان والرشطاة واللجان الشادبية 
الذين يؤعون واجبهم بتفااٍن وإْخاَلص خالل 
إجازة عياد الفطر املبارك لكاي يادم املواطن 
ببهجة الديد وساداعته يف أجاواء يخيم عليها 

األمن وانستقرار.

تفجرياٌت واغتيالٌت وفو�سى تع�سُف مبدينة عدن واملحافظات اجلنوبية

أمٌن »مثالي« يف صنعاء.. خالل إجازة عيد الفطر! 
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انية الوفد الوطني يحذر الأمم املتحدة من كارثة اإْن�سَ

حصار ألكثر من عام وعدوان بالقذائف والرصاص.. قرية الصراري »شاتيال تعز«
اللجنة الثورية: ما يحدث آلل الصراري سينعكس على عملية السالم

محافظ تعز: مرتزقة العدوان قتلوا خالل الفترة الماضية أكثَر من 30 مدنيًا من آل الجنيد في قرية الصراري
الجنيد: ال يوجد في قرية الصراري أي موقع عسكري ليبرر المرتزقة هجومهم عليها

  -  زكريا الشرعبي
عا8ٌ وثالثة أشاهر وأربداة أيا8 وأباااء مديرية 
صارب املاواع8 بمحااظة تدز يديشاون تحت وطأة 
الحصاار الخانال الاذي تفرضاه عليهام مليشايا 
مرتزقة الددوان األَمريكي السدوعي، لذا باإلضااة 
إىل الجرائام املتكررة التاي ترتكبهاا يف حقهم لذه 
املليشايات عى مدى الحصاار والتي كان آخرلا ما 
بدأ به مرتزقة الددوان األَمريكي السدوعي األسبوع 
املايض من تصدياد إْجااَرامي بحل قرية الرصاري 

يف املديرية.
وبحساب املصااعر املحلياة اقاد قامات لاذه 
املليشايات مطلع األسابوع املايض بإطالق الاريان 
بشاكل عشاوائي من موقع الداروس يف جبل صرب 
بمضاع الطريان نوع 23 مع محاولة لدخول القرية 
واساااع من قبل أطقم تابدة لجماعاة أبو الدباس 
اإلرلابية ما أعى إىل استشاهاع الطفل محمد غالب 

الجايد وذبح األسري علوان محمد محمد الجايد.
وبحساب املصااعر اقاد ازعاعت حادة الحصار 
مااذ مطلاع لذا األسابوع املاايض إىل اآلن بطريقة 
غاري مسابوقة مع إطاالق كثيف للاار من أسالحة 
ثقيلة ومتوساطة، األمر الذي أعى إىل تفاقم املداناة 

والخطر الذي بات يهدع حياة أبااء املاطقة.
يقاول خليل الجاياد لقد تم إطالق الاار بشاكل 
مكثف عاى املاطقاة وزاع الرعب يف قلوب الاسااء 

واألطفال خصوصاً مع سقوط عدع من الضحايا.
 ويضيف خليل الجايد: حاولاا أن نخِرَج الاسااء 
واألطفاال مان القرية لكااا لم نساتطع مع شادة 
الحصاار إخاراج أكثر مان 12 امرأة ماع 6 أطفال 
وكان ذلك تهريباً عرب بدض األَْشَخاص املتداطفل.

إىل ذلاك قالات مصااعر صحفية أنه تام الدثور 
مسااء السابت املايض عى جثمان الشاهيد حسل 
عبدالرحمان الجاياد 17 عاماً من ألاايل الرصاري 

مقتونً بقااصة املرتزقة.
ايماا ارتفدات صبااح أماس األحد اساتغاثات 
أبااء الرصاري ومااشادتهم لرشااء اليمن برعة 
انقاذلام حياث أورعت األنبااء أن القرياَة تتدرض 
لزحوااات من قبل املرتزقة اإلرلابيل مع ساقوط 

أمطار من القذائف عى ماازلهم.

إداناٌت ومناشداٌت واسعة
ل مساء   الواد الوطاي إىل مشاورات الكويت حمَّ
السبت املايض األمم املتحدة ومبدوثها مسؤولية ما 

تتدرض له قرية الرصاري.
 وحّذر الواُد يف رساالة قدمهاا إىل مبدوث األمم 
املتحادة إىل اليمان مان وقاوع كارثاة إنَْساانية يف 
ماطقاة الرصاري وماا حولها مان مديريات صرب 
املاواع8 َجرَّاَء ماا تقو8 باه عصاباات املرتزقة من 
اعتداءات وحصار غري مربر، كما َحثَّ الواد الوطاي 
األمام املتحادة بالتحارك الرياع ملااع عصاباات 
اإلْجاااَرا8 من التماعي يف الجرائم والدمل بما يراع 

الحصار عن لذه املااطل اوراً.
من جانبها حّملت اللجاة الثورية الدليا املجتمع 
الدويل واألمم املتحدة ومبدوث األمل الدا8 إىل اليمن 
املسئولية الكاملة عن استمرار حصار عول الددوان 
السادوعي األَمريكاي وجماعاتهام اإلرلابياة من 
القاعدة وعاعاش يف محااظة تدز ملاطقة الرصاري 
وقصفهام الدشاوائي وتهدياد ساكانها األَبْريَااء 
بالتصفياة، وما يمكن أن ياتج عان ذلك من كارثة 
إنَْساانية واجتماعية وأخالقية ستادكُس عى سري 

عملية السال8 يف اليمن.
 واعتاربت اللجاة الثورية يف بيان صاعر عاها أن 
»األعمال اإلرلابية التي تساتهدف املجتمع اليماي 
ُه خارجياً ألغراض ن تخفى عى أحد وألداف  وتوجَّ
ترتكاز يف تدطيل الساال8 وخلل الرعب وممارساة 
انبتزاز السايايس لان تثاَي اإلنَْساان اليماي املحب 
للسالم والساال8 عن ثورتاه والحرص عى السالم 
وانساتقرار انجتماعاي ولان تدجاَزه عان الارع 
املااساب والتدامل ماع اإلرلاب ومصااعره وقواه 

الرشيرة التي ترب السلم واألمن الداملي اليو8”.
الساوابل  إىل  الثورياة  اللجااة  بياان  ولفات 
اإلْجااَرامية التي اساتهدات املدنيل اآلمال الدزل 

يف مااطال مختلفة يف محااظة تدز تسايطر عليها 
قاوى تحالاف الدادوان مان القصاف الدشاوائي 
والسحل والذبح واننتهاكات الجسيمة املوثقة عرب 
املؤسساات الحقوقياة وماظمات املجتماع املدني 
والتاي ن يمكان أن يفلَت مرتكبولا مان املحاكمة 

ونيل الدقاب الراعع. 
وأشاار إىل أن الدمااء التاي تسافُكها القاوى 
اإلرلابياة يف اليمان لاي ذات الدماء التي سافكت 
أماس يف ارنساا وسافكت يف أماكن أُْخاااَرى من 
الدالم، كما أن محارصة القرى وإرلاب املجتمدات 
كماا حصل يف الدراق وساوريا لن يحقال إن مزيداً 
مان اإلرصار عى اننتصار عى قاوى الرش، ومزيداً 
من الدار عاى القوى الدولية الصامتاة واملتخاذلة 
عن اتخاذ اآللياات الحقيقية الكفيلة برعع اإلرلاب 
ومدالجتاه من جاذوره والدمل الفداال والرشاكة 
الصاعقاة يف محاربتاه عون اساتثماره لألغاراض 

السياسية الدنيئة.
وحاث البياان الادول الراعية ملباعرة الساال8 يف 
اليمان إىل تحمل مسائوليتها الكاملة إزاء مثل لذه 
األعمال اإلرلابية والتدامل بإنَْساانية ومن ماطلل 
القيم والددالاة والقوانل والاظام الدولية الكفيلة 
بضمان ساالمة املدنيل وتأمل حياتهم وإبداعلم 
عن األعمال اننتهازية لقوى الرش والددوان وإيجاع 

األماكن املااسبة لحمايتهم وتأمياهم.
وحثات اللجاة الثورية الدلياا القوى املجتمدية 
الجواناب  يف  الداملاة  واملؤسساات  واملاظماات 
الحقوقياة والقانونية إىل اتخاذ زماا8 املباعرة إزاء 
مثل لاذه األعمال وما سايرتتب عليها والدمل عى 

اضحها وتدريتها وحشد الجهوع ملواجهتها. 
من جانبه ععا محااظ تدز األستاذ عبده محمد 
الجادي، األمم املتحدة واملاظمات الدولية اإلنَْسانية 
وماسال الشاؤون اإلنَْساانية لألمم املتحدة جيمي 
مااك جولدريك إىل الاازول امليداني إىل محااظة تدز 
للتحقيال يف جرائم الحصار والقتال الجماعي التي 
يافذلاا مرتزقة الددوان السادوعي بحل ملدنيل يف 

قرية الرصاري بمديرية جبل صرب بمحااظة تدز.
كماا ععا املرتزقة الذين يحاارصون القرية ماذ 
أكثر من سااة إىل الكف عن الحصاار وقتل األَبْريَاء 
وراع الحصار والساماح بدخاول الغذاء والدواء إىل 

القرية والقرى املحارصة األُْخااَرى يف املديرية.
الجاادي يف مؤتمار صحفاي عقاده  وأوضاح 
أماس األحد بالداصمة صادااء أن مرتزقة الددوان 
السادوعي َقتلوا خالل الفرتة املاضياة أكثر من 30 
مدنياا مان آل الجاياد القاطال يف قرياة الرصاري 
بمديرية صرب املواع8، مشارياً إىل أن لااك مسااعَي 
لادى مرتزقة الددوان السادوعي الاذي يحارصون 
القرياة ماذ أكثار من سااة نرتكاب جرائام إباعة 

جماعية بحل املدنيل.
وععاا الَجاَدي وجهاء محااظاة تدز إىل التدخل 
لراع الحصار عن قرية الرصاري والقرى األُْخااَرى 
أياة  املاواع8 ووقاف  ملحاارصة يف مديرياة صارب 
محااونت نرتاكاب جرائام إعادا8 جماعية يف حل 
املديل، مشرياً إىل أن قوات الجيش واللجان الشدبية 

لديهم القادرة عى الدخول إىل لاذه املااطل يف ليلة 
وضحالاا لكاااا نسادى جالديان إىل عاد8 وقوع 

ضحايا من املدنيل األَبْريَاء.
وعرض الجادي يف مؤتماره الصحايف نماذَج من 
جرائام مرتزقة الددوان السادوعي بحل أبااء قرية 
الارصاري وقرى حياار وحصباان وذي الربح، كما 
عرض أساماء الددياد من الشاهداء الذين قضوا يف 
غارات لتحالاف الددوان السادوعي أَْو الذين قضوا 
برصااص املرتزقاة الذيان يحاارصون املدنيال يف 

القرى ويمادون عاهم الغذاء والدواء.
يف ذات الساياق أعانت اللجاة التحضريية للحزب 
انشارتاكي اليماي ماا تتدرض له قرياة الرصاري 
من عمليات إباعة تساتهدف املدنيل وحصار جائر، 
وحذرت تحضريية اشارتاكيون ضد الددوان يف لقاء 
جمدهاا برئيس لجاة التهدئة يف تدز الدكتور يحيى 
الجايد من تكرار جرائم اإلباعة الجماعية والتهجري 
التي وقدت يف مديرية مرشعه وحدنان، آلل الرميمة، 
مؤكادة أن لذه األعمال يحااول مرتكبولا أن تبدو 
كرصاع ذي طابع مذلبي أَْو عرقي ايما لي قضايا 
سياساية تأريخية، وانها تهدف إىل استهداف التيار 
اليسااري والوطاي الثوري يف لاذه املااطل، مؤكداً 
أن قرية الرصاري ليست ُمغلقًة لطرف محدع وايها 
كتله اشارتاكية كبرية لي اليو8 مساتهداة كدامة 

أباااء القرية وأن الحزب يدااُع عان حل الجمالري 
يف تباي أية توجهات سياساية واكرية عدا التطرف 
وانرلاب، وأن كواعر أنصار الله يف القرية الرصاري 
مثلهام مثل كاواعر انشارتاكي لم من أباااء لذه 
املااطال ومان حقهم التمساك بقااعاتهام وتباي 
املواقف املسائولة من القضياة الوطاية وماالضة 
الددوان. كما أشار ممثلو انشرتاكي إىل أن الجريمة 
التي حدثت يف مرشعه وحدنان تحت غطاء طائفي 
وعرقاي لاي جريمة سياساية اساتهدات القوى 
انجتماعياة اليساارية يف املاطقاة لرتجياح الكفة 
املسالحة لداارص القاعدة واإلخوان يف املديرية التي 
عراات أن أغلبيتها الكاساحة لالشارتاكي وأنصار 
الله، وأناه ن يوجد أي مربر لألعماال الددائية التي 
تساتهدف قرية الرصاري. مذكريان أن املاطقة قد 
تدرض لغارات جوية استهدف التجمدات السكانية 
واملاشاأة الحكومياة واألللياة، وحدثات ظوالار 
خارجاة عن الدارف انجتماعاي والقيام املتدارف 
عليهاا، حيث تم الغادر بمجموعة مان املفاوضل 
من أبااء املاطقة يف سديهم لتجايب املاطقة ويالت 
الحرب، كما أن املاطقة تخضع لحصار ُمشادع ماذ 
عاا8 ونصاف. وععت تحضريياة اشارتاكيون ضد 
الدادوان كااة الدقاالء والشاخصيات انجتماعية 
يف صارب واملحااظاة بشاكل عاا8 للتحارك الجااع 

واإليجابي التي تحتُمه عليهم املسئولية انجتماعية 
واألخالقية والوطاية، وأن تجالل مثل لذه القضية 
سايدكس حالاة خوف لادى املواطاال املاالضل 
للدادوان يف مختلف املااطل مماا يجدلهم يرتععون 
بالترصياح بموقفهام، وتتزعزع ثقتهام بالقوات 
القارى ألياة  انخضااع  أن  الوطاياة. مؤكديان 
ماطقة ألخذ توجه مدال ليس مدقونً ولن يكون. 
كماا وععا ممثلو انشارتاكي ُكّل قواعاد الحزب يف 
مديريات صرب الثالث إىل لقاء موسع لتحديد موقف 
من لاذه القضية وانساها8 إيجابااً يف مدالجتها. 
وأكاد أن الحزب بريء مان ُكّل َمن يّدعاي الحزبية 
وانشرتاكية ولو يُشارك يف مثل لذه الجرائم لذوي 
امليونت الفاشاية والتوجهات الداعشية وأن اللجاة 
التحضريية لالشارتاكي ساتحدع مواقَف ماهم عى 

املستوى القريب.
 مان جهته أكد رئيس لجااة التهدئة الدكتور 
يحياى الجاياد أن قرياة الرصاري لياس بها أي 
موقع عسكري لطرف الجيش واللجان الشدبية 
ون تصادر ماها أية أعمال عدائية للطرف األخر، 
مساتغرباً ومديااً بذات الوقت األعمال الددوانية 
التاي تساتهداها، موضحااً أناه كانات لاااك 
اتفاقيات سارية قاعتها شخصيات اجتماعية يف 
قرية الرصاري والقرى امُلحيطة لتجايب املاطقة 
وباال الحارب، وأن تكاون آمااة لاكل األطراف 
خاصة بداد أن أصبح الريف لَو املاكان الوحيد 
الاذي يازح لها ساكان وَساط املديااة، وأكد أن 
أبااَء قرية الرصاري قّدماوا تاازنت عديدة رغم 
ساقوط شاهداء ماهم لتغليب السلم يف املاطقة 
لتي كانت عوماً تواجه بالاكث من الطرف اآلخر، 
وأنه ما زالت لااك مسااٍع تبذلهاا لجاة التهدئة 

لتجديد مثل لذه انتفاقات وتدارك املسألة. 

املرتزقة يتنصلون من اتفاق 
تهدئة 

وكانات جهاوع قبلية قد بُذلت من قبل مشاايخ 
ووجهااء يف تدز لراع الحصار عان قرية الرصاري 
والقرى املجاورة إن أنه بحسب مصاعر اإن قياعات 
املرتزقاة راضت أجهضت لاذه الجهوَع، حيث كان 
قاد تم انتفااق يف الحاعي عرش مان يونيو عى اك 
طريل قرية الرصاري إن أنه ويف نفس اللحظة التي 
حارت ايها لجاة املشاايخ لتوقيع انتفاق كانت 
الحشاوع الدساكرية التابدة للمرتزق عارف جامل 
تتمركز عى حدوع القرية وأنه بدد انتفاق مبارشة 
تم الهجو8 عى قرية الرصاري وإصابة طفل وذبح 

أسري.

حصار واعتداءات منذ أكثر من 
عام

لاذا وقاد بادأ الحصار عاى ماطقاة الرصاري 
واملااطال املجااورة لهاا يف مديرية صارب املواع8 يف 
الخامس عرش من أبريل الدا8 املايض ولم يساتطع 
ألايل لاذه املااطل إعخاَل الغاذاء أَْو الدواء إليها إن 

بكميات بسيطة عن طريل املتداطفل
كماا وحدث الددياُد مان انعتداءات عاى أبااء 
ماطقاة الارصاري، حياث قاا8 مرتزقاة الددوان 
األَمريكاي السادوي باعتاداء يف الخامس عرش من 
إبريل املايض استشاهد ايه 6 أَْشَخاص وجرح ايه 
شاخص واحد وقاماوا باعتاداء مماثال يف نوامرب 
الدا8 املايض واستشاهد ايه 5 أَْشَخاص يف محاولة 
لدخول املاطقاة َوتفتيش البياوت وجدلها ماطقة 
تمركز إلطالق الاريان بالدبابات كما وقاموا باعتداء 
ثالاث يف عيسامرب الدا8 املاايض واستشاهد ايه 7 

أَْشَخاص بياهم امرأة َوطفالن.
كما وبدأوا اعتداء رابداً مطلع األسابوع املايض، 
واستشاهد اياه إىل اآلن ُكّل من جولار عبدالحكيم 
عبدالقااعر الجاياد ومصطفى عبدالكريام الجايد 
وذبح األسري علوان محمد محمد عبدالواسع الجايد 
وقتال ابن أخياه الطفل محمد خالاد محمد محمد 
عبدالواساع الجاياد كما وتام الدثور عاى جثمان 

الشهيد حسل عبدالرحمن الجايد.
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الزلزال 3 يدُخُل خطَّ املواجهة..

ضرباٌت بالستيٌة تقصُم ظهَر العدو!

�سواريخ لو ور�سا�سات واأجهزة ات�سال واأعرية نارية خمتومة ب�سعار �سعودي

الجيش واللجان الشعبية يغتنمون عتادًا عسكرياً كبريًا يف محافظتي الجوف وتعز 

  -  أحمد داوود
تلقى مرتزقُة الددوان خالل األيا8 املاضية 
رضبااٍت موجداًة جراء القصاف الصاروخي 
املتواصال عى مواقاع تمركزلام يف عدع من 
محااظات الجمهورية وكذا يف جبهة ما وراء 

الحدوع.
ومااذ أن أعلن قساُم التصايع الدساكري 
للجياش اليماي واللجان الشادبية يو8 األحد 
املايض عن أزاح الستار عن صاروخ البالستي 
جدياد مان ماظوماة الزلازال ولو زلازال 3 
حتى عخل لذا الصااروُخ حيَِّز التافيذ لتكون 
رضباتُاه املوجدة عى الغزاة واملرتزقة يف أكثر 

من جبهة قتالية.
ويتميز الصااروخ الجديد بقوته التدمريية 
الكبارية والقادرة الخارقاة عاى اساتهداف 
داات وغارف عملياات الدادو يف إطاار  تجمُّ

جغرايف محدوع.

الصاروخ مصنع محلياً 100%
ووصاف خارباء عساكريون الكشاف عن 
الصااروخ بداد مارور أكثار مان 15 شاهراً 
مان الدادوان السادوعي األمريكاي باإلنجاز 

الدسكري الفريد.
ويبلغ قطر الصاروخ: 650 مم، أما الطول 
ايبلغ: 6 أمتاار، ووزن الرأس الحربي: نصف 

طن
أما عادع الشاظايا: 10000 شاظية، كما 
يبلاغ مداه حوايل 65 كام، وعقة اإلصابة 300 

مرت.

الصناعة الحربية.. تطور يف زمن 
الحصار

ويارى خرباء عساكريون أن الزلزال ثالثة، 
إنجااز مهام كشاف عااه قسام الصااعات 

الدساكرية بدد سلسالة انجازات ساابقة يف 
مجال التصايع الحرباي، الذي تطور ماذ بدء 

الددوان السدوعي األمريكي.
 الاجام الثاقب بجيلياه األول والثاني، كان 
أول املاظوماات التاي تم الكشاف عاها، وله 
خصائاص جيادة ويبلاغ ماداه بل خمساة 

وأربدل وخمسة وسبدل كيلو مرتاً.
وكانات اننجازات الساابقة مقترصة عى 
أنواع محادعة من الحروب الدساكرية، إىل أن 
تام تطويار صوارياخ القالر واحاد لتصبح 
صوارياخ باليساتية يصال مدالاا اىل قراباة 

مائتل وخمسل كيلو مرت. 
ووصلت لذه اننجاازات اىل إنتاج صاروخ 
الزلازال ثالثاة بأيااعي يماية بحتاة، ليكون 
اننجاز األكرب ذات الفاعلية الكبرية يف امليدان، 
ليفتح املجال أماا8 توقدات جديدة ومفاجئة 

يف مجال الصااعات الدسكرية املحلية. 
وثماة رساائل كثرية من لاذا التقد8 الذي 
يواكب حاجة الوطان إىل قوة راععة، أولها أن 
اإلعداع لدولة قوية أمر ن تفريط ايه، وثانيها 
أن القاع8 من األيا8 سيكون أنكى وأقى مما 
سابل، وما ظاه الدادوان يف شادب محارص 
خاب تماما بل وصد8 اليو8 بأن اإلبداع اليماي 
يصقال يف الظاروف الصدباة، ولهاذا التطور 

رسالة ثالثة ورابدة وخامسة.

زلزال 3.. الدخول بقوة يف امليدان 
وعكت القاوة الصاروخية للجيش واللجان 
بصااروخ الزلازال 3 ياو8 السابت 16 يوليو 
2016 تجمداات املرتزقاة بمدساكر املااس 

بمحااظة مأرب.
وقالات مصااعر عساكرية إن الصااروخ 
استهدف تدزيزات عساكرية ملرتزقة الددوان 
األمريكي السادوعي وصلت مدساكر ماس، 
مؤكادا أن الصاروخ أصاب لداه بدقة محدثاً 

خسائر كبرية يف صفوف الددو ومرتزقته.

وأشاار إىل أن عملية إطالق الصاروخ تأتي 
يف إطار الرع عى الخروقات املستمرة للددوان 
ومرتزقتاه لوقاف إطاالق الااار والتصدياد 

الدسكري والتحشيدات.
القاوة  أطلقات  املاايض  السابت  وياو8 
الصاروخية واللجان الشدبية صاروخاً جديداً 
من نوع زلزال 3 عى مدساكر يالل يف مدياة 

نجران السدوعية.
وقالات مصااعر عساكرية إن الصااروخ 
أصاب لداه بدقة عالية.. مشرية إىل أن إطالق 
الصااروخ يأتاي يف إطار الرع عاى الخروقات 
األمريكاي  السادوعي  للدادوان  املساتمرة 
ومرتزقتاه لوقاف إطاالق الااار واساتمرار 

الغارات الجوية عى مختلف املحااظات.

القاوة  أطلقات  املاايض  يولياو   13 ويف 
الصاروخياة زلزال 3 عى مدساكر تداوين يف 

محااظة مأرب.
وكانت قوة الجيش الصاروخية استهدات 
املدسكر ذاته بصاروخ مماثل يف آخر ساعات 
يو8 السابت التاساع من يولياو، والذي حقل 
لداه بدقة عالية، بحساب مصدر للمسارية 

نت.
وكان اإلعاال8 الحرباي وزع ياو8 الثالثااء 
12 يوليو مشاالد ألول مارة إلطالق صاروخ 
الزلازال 3 محيل الصاع عى تجمدات مرتزقة 

الددوان يف مدسكر تداوين بمحااظة مأرب.
الرباة  أن  خاصاة  مصااعر  وأكاد 
الصاروخية التي تلقهاا مرتزقة الددوان أعت 

إىل خسائر ماعية وبرشية كبرية.
للجياش  الصاروخياة  القاوة  وأطلقات 
واللجاان الشادبية يف آخار سااعات من يو8 
السابت 9 يوليو املايض صاروخاً بالستياً عى 

مدسكر تداوين بمارب.
وكانات مواقع املرتزقة أسافل ارضة نهم 
تدرضت مسااء ذلك الياو8 لقصف صاروخي 
من قبال الجيش واللجان الشادبية بحساب 

مصدر للمسرية نت.
ويأتاي لاذا القصف بداد ياو8 واحد من 
اساتهداف املرتزقة يف املاطقة ذاتها بصاروخ 
باليساتي مسااء الجمدة ل يوليو والذي أعى 
إىل الحاق خساائر كبارية يف صفوف ومددات 

مرتزقة الددوان.

  -  متابعات
املاايض  الخمياس  الحرباي  اإلعاال8ُ  وّزَع 
املرتزقاة يف  ليلياة ماع  مشاالَد ملواجهاات 
جبهة الخليفِل بمديرية خب والشادف رشَق 
محااظِة الجوِف باإلضااِة إىل عتاع عساكري 

تم اغتااُمه يف املواجهات.
وواال مصادر عساكري ااإّن املواجهاِت 
اندلدت عقَب محاونِت تقد8 من قبِل املرتزقِة 
أعقبَهاا تطهاريُ عدٍع مان املواقاِع يف ماطقِة 

الخليفل، حيث كان يتمركُز املرتزقة.
كماا وّزع اإلعاال8ُ الحربي مشاالد لدتاع 
عساكري سادوعي تم اغتاامه مان املرتزقة 

عقَب ارارلم من املواجهاِت.
لاو  ناوِع  مان  صوارياخ  املشاالِد  ويف 
ورشاشاات وأجهازة اتصاال وأعارية نارية 
مختومة بشدار سادوعي يظهُر حجَم الدعِم 

الذي يواره الاظا8ُ السدوعيُّ للمرتزقة.
كما وزع اإلعال8 الحربي السابت مشاالد 
جديدة تكشف جانباً من حجم الخسائر التي 
تكبدلاا مرتزقة الغازو وانحتالل يف عديدلم 
وعتاعلم خالل محاونتهم املستميتة يف األيا8 
املاضية اساتداعة ماطقة كهبوب جاوب تدز 

والقريبة من باب املادب.
ويف املشاالد التاي وزعها اإلعاال8 الحربي 
وإىل جاناب ما عمار أبطال الجياش واللجان 
الشادبية من آلياات ومدرعات ااإن الجيش 
واللجاان اغتاموا كميات كبرية من األسالحة 

املتاوعة.
ووثقت كامريا اإلعال8 الحربي سري املدارك 
يف كهبوب ورصدت خسائر املرتزقة وانكسار 
زحوااتهام التاي تمات مان عادة اتجالات 
ولثالثاة أيا8 متتالية تحات غطاء جوي كبري 

لطريان الددوان السدوعي األمريكي.
وعاى الرغام مان رضاوة املداارك واارق 
اإلمكانياات الدساكرية إن أن أبطاال الجيش 
واللجان الشادبية حققوا اننتصار وساحقوا 
املدتدين باعتماعلم عى اسرتاتيجية استدراج 
املهاجمال بآلياتهام ومدرعاتهام إىل حياث 
يساهل اقتااصهاا واساتهدااها، إن باأللغا8 
املضااعة للادروع أو مان خاالل الصوارياخ 

املوجهاة التي أصابت ألدااها بشاكل مبارش 
وقتلت من كان عى متاها.

وتسااقط  املواجهاات  احتدمات  إن  وماا 
عارشات املرتزقاة ما بل قتيال وجريح حتى 
نذت بقياة الفصائل بالفرار بشاكل جماعي 
يف صورة عكسات مدى لشاشة وضدف لذه 
األعوات وحالاة الذعر والخوف التاي انتابتها 
أما8 صموع وبساالة أبطاال الجيش واللجان 

الشدبية.
وباندحار املرتزقة وانكسار زحوااتهم قا8 
املجالادون األبطال بدملية تمشايط املاطقة 
التاي عرات ايهاا املداارك، وإىل جاناب املرور 
باملدرعاات املدمارة تم اغتاا8 بداض اآلليات 

وضبط كمياات كبرية من األسالحة املتاوعة 
خلفها املرتزقة وراَءلم مع جثث قتاللم.

املسااحات  امتاداع  أناه وعاى  إىل  يشاار 
الجبلياة  والسلسالة  الواسادة  الجغرااياة 
الشاالقة يف ماطقة كهبوب جاوب تدز كثّف 
الغازاة واملرتزقاة خاالل األياا8 املاضياة من 
زحوااتهم ومحاونت التقد8 أمال يف استداعة 
ما ااتقدوه من مواقع اسرتاتيجية قريبة من 
باب املادب عى أيدي أبطاال الجيش واللجان 

الشدبية.
الجدير بالذكر أن لذه املدركة ساطر ايها 
املقاتلاون من أبطال الجياش واللجان مالمح 
املرحلة املقبلة، ورساالة لقاوى الددوان بأن 

رجاال الجياش واللجان الشادبية ليساوا يف 
غفلة، بل لم حارضون وعى ألبة الجهوزية.
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وقُف الُعْدَوان وإنهاُء الحصار أوالً؟

حصرياً.. هذا هو شعُب الـَيـَمـن

وليد العبسي 

مقاومٌة وقضيٌة وطاولٌة ومفاوضاٌت 
وحواٌر وسال8ٌ.. 

شدارات وعااوين كثرية ن حرص لها، 
تلبس تتحدث تتاجر تستخد8 تدز وباسم 
تدز ومداناة أبااء تدز. وكأن تدز ليسات 
جازًء من الايَاَمان، وماا يحدث يف تدز ن 
عالقة له بما يتدرض له الوطن والشادب 
مان ُعاْدَوان ومؤامرة وعماار وقتل! ماذا 
حدث. وماذا جارى وماذا يحصل ومالي 

الحقيقة يا تدز؟
ندرف جميدااً ويدلم علام اليقل ُكّل 
مهتام ومتاباع، ويف مقدمتهام األجهزة 
والتاظيمات والجماعات والشالل التابدة 
املااطقياة  الشادارات  ُكّل  أن  للُداْدَوان! 
والطائفياة باسام تداز لي عباارة عن 
عااويان زائفاة خاععاة، تتسارت خلفها 
مشااريُع عمالاة وارتزاق محلياة وجزء 
مان أجاادة سياساية تسالطية إْقليْمية 
ومؤامارة ومخطط اساتدماري أَمريكي 

صهيوني!.
املتوقاع  وغاري  املادوي  االساقوط 
ملاظومة الحكم املسايطرة عى السالطة 

ألَْكثَر من أَربدة عقوع والذي أحدثته ثورة 
21 سبتمرب الشدبية، بكل تأكيد سقطت 
والهيمااة  السادوعية  الوصاياة  مدهاا 
األَمريكية، وطويت مده مرحلة عقوع من 
السايطرة والتحكم األَمريكي يف السياسة 

والقرار الايَاَمااي. 
لتدياد  أَمرياكا  أماا8  ن خياارات  إذاً 
ساطوتها وليماتها وسايطرتها، وتديد 
أََعَواتهاا وعمالئهاا إىل السالطة َواارض 
سياستها انستدمارية الصهيونية سوى 

خيار واحد اقط!. 
تحركات نحاوه باكل قاوة ماع كبار 
حلفائهاا وبمباركاة أَُمامياة مجادة ُكّل 
إْمَكانياتهاا وعمالئهاا وأََعَواتها اإلْقليْمية 
الُداْدَوان  الخياار  لاذا  نحاو  واملحلياة، 
الدساكري املباارش، املرتاال ماع رصاع 
عاخيل، يضمن التفكيك، وإعاعة السيطرة، 
من خاالل إنتاج خطاب طائفي مااطقي 
ومااطقياة،  طائفياة  عصبياة  يخلال 
وإشادال حروب ورصاعات بال ُكّل لذه 
األجزاء، وععم لذا األجازاء وتقويته ضد 
آخر ورضبها يبدضهاا، ُوُصْونً إىل ارض 
واقاع جديد مفاكك، إىل أجازاء ضديفة، 
جالزة للتشاكيل بما يحقل إعاعة إنتاج 
ماظوماة حكم عميلاة وإعااعة الهيماة 
والسايطرة األَمريكية وارض السياسات 

الصهيوأَمريكية من جديد  انساتدمارية 
لذا لو الواقع وحقيقة ما يدور، لذا لو 
املخطط األَمريكي ما بدد الساقوط، وما 
يساّوُق له املرتزقة والدمالء من شدارات 
مااطقياة وطائفياة ساواء باسام تداز 
أَْو عادن أَْو حرماوت، أو الجااوب لي 
عااويان خاععاة كاذبة، زياف وتضليل؛ 
لدااع أكرب عدع من املغرر بهم إىل الحرب، 
وعااع الايَاَماايال إىل قتاال يدضهام، 
وإعخالهام بدواماة حاروب ورصاعاات 
لاكل  الرئيايس  الدادو  عان  بالاياباة 
الايَاَماايل لكل شادوب املاطقة والدالم 
وأََعَواتاه، الدادو األَمريكي اإلْسااَرائييل، 

الذي يرتبص بهم جميداً.
لذلاك نؤكاد أن أية ععاوات للتفاوض 
والحوار والساال8 بشاكل جزائي باسام 
تدز أَْو غريلا بشكل مافصٍل عن التحرك 
الوطااي الدا8 واملوحد لاكل الايَاَمان قد 
يأتي وبدون قصد ضمن مخطط ورشوط 
التفكيك والتجزئة التي يسدى لتحقيقها 
الُداْدَوان، ومرتزقته، وإقارار خصوصية 

مااطقية وطائفية.
مع ُكّل تقديرنا لهذه الجهوع والدعوات 
ونوايالاا املخلصاة وأَْصَحابهاا، إن أناه 
وكماا تحدثاا ساابقا أن لاااك مخطَط 
ُعاْدَواٍن أَمريكي صهيوناي وأََعَوات تافيذ 

محلياة وإْقليْمياة، وتاظيماات إْرَلابية 
اساتخباراتية، تادار وتتحارك واال لذا 
املخطط ووال تدليمات وتحركات الغرف 
انساتخباراتية التابداة للُداْدَوان، لذلاك 
ن بد أن يتحارك السياسايون واملثقفون 
والاخباة نحو الداع بدملياات التفاوض 
الجارياة يف الكويات ورادلاا باألااكار 
اآلراء  تقرياب  يف  ومسااندتها  والارؤى 
واقرتاح الحلاول بما يحقل وقف الُدْدَوان 
والحصاار وتحريار الوطان الايَاَماااي 
جماعاات  مان  وتطهاريه  واساتقالله 
اإلْرَلااب التكفريياة والتوااال الوطااي 
الايَاَمااي حول إعارة مؤسسات السلطة 
بماا يضمن التوجاه نحو تأسايس عولة 
يماية عاعلة وحديثة، وإقامة الحجة عى 

من يدرقل ويحاوُل إاشاَل ذلك.
 8َ أماا الشادُب الايَاَماااي الاذي قادَّ
التضحياِت الِجساا8َ يف سابيل الدااع عن 
أرضاه وكرامتاه وعزته وأاشال مؤامرة 
ومخطط الُداْدَوان، ن خياارات أمامه إّن 
انساتمرار يف الداااع عن وطااه وحياته 
والتصادي  املواجهاة  يف  وانساتمرار 
للُدْدَوان السادوعي األَمريكي، وتاظيماته 
انساتخباراتية اإلْرَلابياة حتى اننتصار 
وانساتقالل الااجز والتحرير الكامل لكل 

لألرض.

محسن علي الجمال 
ِل يف حياة لذا الشادِب   قليالً من التأمُّ
الايَاَمااي الكاعح والفقري واملساتضَدف 
والغرياب واملظلو8 يجُد اإلنَْسااَن الدجَب 
الدجااب.. ويدارف ملااذا تكلَُّم الرساوُل 
صلاواُت الله علياه وآله وسالم َكثرياً عن 
ألال الايَاَمان ومدحهم وأثااى عليهم.. 
وتحدثت عاهم ُكتُُب التأريخ والساالطل 
واألَُماااَراء وامللوك.. امن خاالل الُدْدَوان 
التااحار  رغام  األَمريكاي  السادوعي 
واملشااكل التي تدصاف بُقبُِله ومواطايه 
ويداني مان قضايا الثأر وانقتتال شااء 
الله أن يجمَدهم عيل كلمة سواء ويتااسوا 
قضايالام الداخلية مثال مقولتهم: »أنا 

عدو ابن عمي وعدو من عاعاه«.
ولهذا نجُد الشدَب الايَاَمااي حرصياً 

يف اآلتي:ا
 أَوَّل شادب عى مساتوى الدالم يدعم 
ااة يف  اقتَصااَع عولتاه بمدخراتاه الَخاصَّ
ظل ُعاْدَوان كوني وحصاار ثالثي مطبل 
وجائر تواطأت مده قوى الدالم وباركته 
عول انساتكبار وصامت عااه املاظمات 
الحقوقيُة وكشافت اياه حقيقة ميثاق 
وقوانال األَُماام املتحدة وتدارَّت ايه ُكلُّ 
القيام وتجارَّعت اياه كلماة اإلنَْساانية 

بمداالا الحقيقي. 
أَوَّل شدب أضاع ايه سالح الجو ليبتَه 

وأَْصبَح صوت الطائرات مثل الاامس.
 أَوَّل شادب يقيض أوقاتاه يف رشاات 

وأساطح املااازل لاريي بديِااه كيف يتم 
تتصادى  وكياف  بالصوارياخ  قصُفاه 
املضااعات الجوياة لها أَوَّل شادب يقو8 

الشباب  وتدريب  بتأليل 
وعسكرياً  وبدنياً  نفسياً 
رشساة  حارب  ظال  يف 
لجبهاات  وإرساالهم 
والرشف  والداز  القتاال 
اللاه  بأعاداء  اياكلاون 
واألُماة أشاد تاكيل رغم 
قارص أعمارلام لكاهم 
أولاو قاوة وأولاو بأس 

شديد.
عرباي  شادب  أَوَّل   
يصاع صواريخ بالستية 
املصااع  طازجاة ومان 

للمساتهلك يفتاك ويدمر ويزلازل بصاع 
وخاربات وطاياة يماياة يف ظال لكاذا 

ُعْدَوان.
 أَوَّل شادب تتداعاى قبائلُاُه املرتامية 
والوطان  اللاه  لااداء  ملبياًة  األَْطاَراف 
وتأتاي بألازيجهاا وزواملهاا الجهاعية 
والحماسية وحميتها وشجاعتها وتجوع 
بكرمهاا وترااد عولتهاا باملاال والرجال 
والساالح وتقد8 أبااءلا والذات أكباعلا 

. عون َمنٍّ
 أَوَّل شادب يصُمُد أََما8 لكاذا ُعْدَوان 
ويفّضل الديُش كيفما كان نوعه والحياة 
الحرة بدزة وكراماة عون الخضوع ألحد 

يف لدا الدالم.

 أَوَّل شادب يأباى الضيم والاذُّلَّ ولو 
يواجه عول طاغوت لذا الدالم بساالحه 
الدساكرية  اآللياات  أََماا8  الشاخيص 
ظلات  التاي  املتطاورة 
لتتبخر  تُصاَُع لسااوات 
عاى أيدي رجاال الله يف 

ُكّل الجبهات.
حاّذر  شادب  أَوَّل   
الحجااج أخااه حياماا 
عاى  حاكمااً  أرساله 

الايَاَمان.
تجاد  شادب  أَوَّل   
الحقيقية  الرحماة  ايه 
والتداطاف رغم شاحة 

اإلْمَكانيات والظروف.
قهار  شادب  أَوَّل   
ُكّل مرتزقاة الدالم ولّقاولم عروسااً لن 
ياساولا وجدلهام الشادب الايَاَماااي 

يكرلون املال ويجرون اذيال الهزيمة.
 أَوَّل شادب جدال الدالم كلاه محتاراً 
ايه لم يدرف تفاصيل لذا الشدب وكيف 

يرتجم حياته املديشية.
تحليال  سالباً  يدكاس  شادب  أَوَّل   
املحللال الدساكريل والخرباء يف شاتى 
املجاانت ويحلال يف واٍع والشادب يف واٍع 

آخر.
أَوَّل شادب أعجاز االسافة الكارة   

األرضية واملاظرين واملهرجل.
الدظماى  الادول  أَوَّل شادب جدال   
املتطاورة  أسالحتها  ورغام  بجيوشاها 

تراجع حسابتها وتجدله قدوة وأُنموذجاً 
ن يستهان به.

 أَوَّل شدب يخرج يف مظالرات حاشدة 
وعارمة تحت أزيز وقصف الطائرات.

حسااب  عاى  اسارُتزق  شادب  أَوَّل   
قضيتاه الدالم وشاحتت اياه ماظمات 

الدالم.
 أَوَّل شدب تخى عن مظلوميته الدالم 
وتكالب عليه الدالم وباعت الدول أنفسها 

وشدوبها وجيوشها من أَجل األَْمَوال.
 أَوَّل شادب تخاف ماه إْساَرائيل علااً 

بياناً أَْكثَر من خواها من نووي إيران.
 أَوَّل شادب يفضاح كاذب واععاءات 
أَمرياكا التاي ضحكت بها عاى كثري من 
عول الدالم وجدلها ترتدد ويأتي جاوعلا 

انسهال من خرب واحد.
طبيديااً  عائشااً  تجاده  شادب  أَوَّل   
متأقلمااً مع ُكّل الظاروف واملااخات يو8 
بدسال وياو8 بزبااعي وياو8 بماا ويو8 

صايم.
 أَوَّل شادب جدال اللُه ثقتَاه ورجاَءه 
ااعتماد عليه ووثل باه ولجأ إليه وكانت 

عاايُة الله حارضًة بجانبه. 
ن غراباة إذا أرعتام أن تدراوا ُكّل س 
لذه الهجماة الصهيونية اإلْسااَرائيلية 
الدرباي..  الغطااء  رغام  األَمريكياة 
ااقرأولا الصفحتل األُْوَليل من ساورة 
األساء وساتجدون اإلجابة لااك.. ومن 
أصدق من اللاه قيالً ومن أصدق من الله 

حديثاً.

اإلخواُن يهّددون اململكة! 
صارم الدين مفضل 

نرش أح�ُد قي�اداِت حزب 
»اإلخ�وان  جن�اح  اإلْص�اَلح 
املس�لمني« يف ال�يَ�َم��ن من 
بإْح�َدى دول  إقامت�ه  مق�ر 
بصفحته  منش�وراً  املنطق�ة 
الش�خصية عىل الفيس�بوك، 
واضح�اً  تهدي�داً  يتضم�ن 
السعودية  للمملكة  ورصيحاً 
واالغتي�االت  بالف�وىض 
إياها  واصف�اً  والتفج�رات، 
بالضع�ف وعدم التجرؤ ع�ىل التقدم يف ال�يَ�َم��ن بعيداً عن 

الضغوط الدولية.
ومؤخراً يلحظ املتابع لكتابات ومنش�ورات وتقارير جوقة 
سياس�ة وإْعاَلم »اإلخوان« عموماً، كي�ف لم تعد تتحرج حتى 
قي�ادات الصفوف الدنيا فض�الً عن العليا من التبش�ر بدور 
داع�ش والقاعدة ليس ض�د خصومه�م يف ال�يَ�َم�ن بل ضد 

داعم رئييس وحليف قوي بحجم السعودية!
وإذا كان رئي�ُس حزب اإلخوان يف ال�يَ�َم�ن الش�هر بكنية 
»أبو فاس« قد هّدد قبل حوايل عامني بالدعوش�ة وس�فك دماء 
ال�يَ�َم�ني�ني.. فإن�ه الي�وم وعىل لس�ان منهم أق�ل ثقالً منه 
-وهنا تكمن الخطورة- يهدد حتى اململكة الس�عودية نفسها 

ويحّرض داعش والقاعدة عليها وبالفم املليان.
الس�عودية رغم أنها وضعت تنظيم اإلخ�وان عىل الئحة ما 
يس�مى اإلْرَهاب لديها إاّل أنها يف 2015م غضت عنهم الطرف 
وع�ادت لتؤيدهم وتدعمه�م؛ بهدف التخلص م�ن خصمهما 
املش�رك يف ال�يَ�َم�ن )الحوثيني(، ورغ�م ما دفعته من أَْمَوال 
وخرست�ه من ُس�معة دولية؛ بس�بب م�ا ارتكبته م�ن جرائم 
بحق اإلنَْسانية س�تكلفها مستقبالً الكثر الكثر إاّل أن الوضع 
امليداني لس�ر املواجهات ع�ىل األرض والهزائم املتالِحقة التي 
تلقتها قواُت تحالف الُعْدَوان حتى باتت عاجزة عن تحقيق أي 
تقدم حقيقي، جعل اإلخوان يتنكرون كعادتهم لكل ما قدمته 
اململك�ة لهم، وباتوا يخَش�ون َكثراً م�ن مخرجات مفاوضات 
الكوي�ت، واملفاوض�ات الت�ي تج�ري ب�ني اململكة م�ع موفد 
أَنَْص�ار الله محمد عبدالس�الم يف ظه�ران الجنوب، ويريدون 
ضماَن استمرارها يف الُعْدَوان عىل ال�يَ�َم�ن ودعمها لهم باملال 

والسالح والغطاء الجوي.
غ�ر أنهم ويف ظل التطورات األخرة التي تؤكد جدية س�ر 
اململك�ة باتجاه الخ�روج من ورطتها الحقيقي�ة يف ال�يَ�َم�ن 
بم�ا يحف�ظ م�اء وجهها، ن�رى كي�ف يلّوح�ون بالتهديدات 
الرصيحة واملبطنة بأن يس�ّلطوا عليها عنارص التطرف داخل 
اململك�ة الذين لديهم قدرة تحريكه�م أَْو فصائل منهم لرضب 
واس�تهداف مصالح وش�خصيات لها ثقله�ا ووزنها ودورها 

األََساس يف تماسك العرش امللكي!.
فه�ل ينج�ح اإلخ�وان يف الس�عودية فيم�ا فش�لوا في�ه 
بال�يَ�َم��ن؟! هذا ما س�تجيب عنه األَيَّ�ام واألََس�ابيع القليلة 

القادمة.

أنس القاضي 
يف حديِثهام عان ميليشايات تكفريياة إْجاَرامياة تفاِرُض 
ُسلطة ولابية يف تدز يقولون إنهم: »مستهداون من أشخاٍص 
يسايئون لفكارة املقاومة ويطيلون من عمار اننقالب«. وكأن 
لذه امليليشايات جااٌح عساكريٌّ لحزب ثوري تحارب اننقالب 
الرجدي لتفرض ُسالطة لَشادب! ياتحلون لهاا صفة املقاومة 
اَل لهم لدااً سياساياً متمثالً يف انتزاع  ويطلباون ماها أن تحقِّ
»رشعياة عساتورية« متولمة، ولاذه امليليشايات عاجزة عن 
تحقيل لذا الهدف السيايس حتى لو كان لااك رشعية حقيقة، 
ويدوع ذلك لباية تكوياها لكونها أونً ليسات ميليشيات شدبية 
ماظمة ذات قياعة سياساية مركزية موحدة، ن تؤمن برشعية 
الشادب وتراع شادارات ُحمااة الدقيدة والخالااة والرشيدة 
بأنساقها الولابية املختلفة، ولو كونها مجاميَع مرتزقة لدولة 
رجدية ن عيمقراطية متددعة الونءات خارجياً وميدانيا، ولكون 
ممارستها اليومية ليست ممارسااِت حرب تحرير شدبية ضد 
عادو خارجي، بل ممارساات لصوص يف إطاار محااظة تاهب 
كل يشء مان ملاك خااص وعاا8، وإْجاَرامياة تساحل وتذبح 

وتدد8 خصومها من عساكريل ومدنيال، وتتقاتل ايما بياها 
! وحال تدااع َعن رقده مديااة يف املحااظة ابدوااع تكفريية 

ومااطقية وطائفية بديدة عن ِشادار محاربه 
اننقاالب اهي تزُعُم أنها تدزياة وتدز ملكها 
وأنها ساة ضد الرااضة وأنها اإلسال8 ضد من 

يفسدون الدقيدة!.

عن َتحقق الوطنية يف 
محتواها الديني، واكتمال 

اإلْيَمـان يف مهامه الوطنية 
يقاتال املجالادون يف اللجاان الَشادبية، 
اللاه  »سابيل  يف  إيَْماانياة  مسائولية  مان 
واملساتضدفل يف األرض«، ويجري جهاعلم 
يف حقل شادبي بواجهاة عول الهيماة والغزو 
انساتدمار، وبذلاك تتحقال وطاياة حربهم 

شكالً ومضموناً يف محتوالا الدياي، ويف تََحُقل وطاية محتوالم 
الديااي، يكتمال إيَْماانهام الروحاي والدقائادي باساتيداب 

ممارساتهم الجهاعياة لتطاور مهاا8 نرصة املساتضدفل يف 
لاذا الدرص، والتي تأخذ شاكالً وطاياً وصيغة حارب التحرير 
الَشادبية والثاورة التحررية التاي نخوضها، 
ويربز لااا اإليَْمااان لدى مجالدي املسارية 
القرآنياة ن كإيَْمااان رجداي سالفي مماثل 
إليَْمااان الُقاُرون األوىل للهجارة كماا تفدل 
عاعش بممارساتها وارضها لواقع تجاوزته 
البرشياة، بل إيَْماان ثوري قاعر عى مواجهة 
قضايا الدارص اإلمربيايل الذي نديشاه، اهَو 
ويصطاد8  انساتدمار  عول  عاى  يَحارض 
بهاا مباارشة يف تصدياه للدادوان انمربيايل 
ومرتزقتاه، آخذاً مساألة انساتقالل لوطاي 
والُحرياة وانكتفاء الذاتي كتدابري سياساية 
لحركتاه انجتماعية والثقااية والدساكرية 

والتفاوضية. 

عن »جهاد داعش.. سبيل 
مستقبل أمريكا واستحالة عودة القرن 

األول للهجرة! 
 تقاتال »عاعش« لتفرض عى املجتماع نموذج القرن األول 
للهجارة يف الحيااة ُمضاف إليه رشوط حياة لام تكن موجوعة 
اصاالً يف عهد الرساالة، وتَزعم بأَن لاذا واجاب إيَْمااني وأنه 
الجهاع يف سابيل الله، وتحقن بهذه األاكار الولابية عاارصلا 
مان الفقاراء واملغفلال، إن أن حركتها )الِجهاعياة( تصب يف 
اسارتاتيجيات املصالاح الغربية أكان ذلك بوعاي من مقاتليها 
ا8 عون وعاي، مان حياث أن ممارساات عاعش تدمال تدمري 
عول املاطقاة ومحو حدوعلا بما يدمل عاى ضدفها ويهيئها 
لالساتدمار وللتبدية للغارب الذي يأتي بزعام ُمحاربة عاعش 
وإنقااذ الشادوب، ويأتاي إلعاعة انعماار، وإىل مااح قروض 
املسااعدات املرشوطاة. ويف لاذه الحالاة ن يُحقال املحتاوى 
الدياي لداعش أي مداى انسااني ونضاايل وجهاعي وكفاحي، 
إضاااة عى ذلاك أن عين عاعاش الولابي يشء أخار غري عين 
القارآن املحمادي، وأن ارتباطهاا بانساتخبارات كقيااعة ن 
قواعد يشء تثبته الوقائع التأريخية، َوسابَل أن اساتخد8 لذا 
الجهاع الولابي األمريكي بصيغة تاظيم القاعدة يف الحرب مع 

السواييت بأاغانستان.

الشعاراُت الُكربى تسُقُط كادعاءات وتتحقق كممارسة 
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الورقة الرابحة!
ياسر محمد العزير

 
مدساكرات  إىل  تاقِطاُع  ن  تحشايداٌت 
املرتزقاة تليهاا زحواات تلاو الزحواات مع 
اساتمرار قصاف للطاريان حاصاد لاألرواح 
ومدمر للماازل جموع من املرتزقة تتدال إىل 
أماكن التماس أَْمَوال تبُدثر لرشاء الذمم عولياً 
وإْقليْمياً ومحلياً حرب عساكرية مساتثمره 
بأحدث األسلحة والدقول األَمريكية والغربية 
وحارب اقتَصاعياة طاحااة بحصاار خانل 
وشاامل للماليل وتدمري للماشآت اننتاجية 
وانقتَصاعياة يهادف لتدماري الباالع وإذنل 
ألال اإليَْماان والحكماة املرابطل عى تراب 
وطاهام واملداادال عان الساياعة والكرامة 
والدربياة  واإلنَْساانية  الايَاَمااياة  والدازة 

واإلْساَلمية.
كالٌب مسادورٌة تسدى لاهش خريات لذا 
البلد والسايطرة عاى موقده انسارتاتيجي 

إلحكا8 سيطرتها عى الرشق األَْوَسط.
 ُكّل لذا ساقط ويتسااقط أََماا8 الجدار 
الحصال والحصان املاياع املتمثال بثالثياة 
الشادب والجيش واللجان الشدبية، ومع ُكّل 
لذا الصموع والصرب والجلد من أاراع الشدب 
رجاانً ونسااًء وأَْطَفانً يف مواجهاة الُدْدَوان 
بكل إْجاَراماه وإْرَلابه وإْعاَلماه ومرتزقته 
إّن أن الدابء األكارب يقاع عاى املرابطل يف 
الخطاوط األمامياة مان مجالادي الجيش 

واللجان الشدبية 
صما8 أمان لذا الوطن والجدار الفونذي 
لصد قوى الُداْدَوان يف مختلف الجبهات التي 
أضحت عاوان للصماوع وعاوان لكر أنوف 
الطغاة، وعور البقية ساواًء عى املساتويات 
السيايس واإلْعاَلمية والثقااية والشدبية عور 
عاعم ومسااند لهام يف مدركتهام، بما يدزز 
ثباتهم وصموعلم ويحمي ظهورلم ويشحذ 
طاقاتهم ولممهام ويدياهم لتحقيل الارص 
أَيْضااً صحياح،  وتطهاري األرض والدكاس 
االثباات واننتصارات التي يحققها األساوع 
يف امليادان يزياد من ثقة اآلخريان ويدزز من 
مكانتهم ويقوي موقفهام، ُكّل لذه الجهوع 
تاطلال من ماطلقاات رشعياة وقانونية يف 
حال شادباا يف الدااع عان الافاس والوطن 
والساياعة الوطاياة وراضااً ألي تدخال يف 
الشاأن الداخيل، ويف ظل لذا التكالب الداملي 
وجاب عى الجميع السادي لتغياري توصيف 
الدالام ملا يجاري من حارب أللياة أَْطَرااها 
يماية تتصارع عى كريس السلطة إىل ُعْدَوان 
خارجي يسادى نحتالل البلاد والهيماة عى 
مقدراتاه، وشادب يماارس حقاه يف الدااع 
عن ساياعة بلده وأبرز طريقل لتحقيل ذلك 
أونً اتاح حاوار بفولات الباااعق يف الحدوع 
مع الدادو الحقيقي املتمثال بداعش الكربى 
»عولة الُدْدَوان مملكة آل ُسُدْوع«، مما يجدل 
الدالام يدلام علم اليقال بأحقية شادباا يف 
الداااع عن نفساه ومقاوماة لذا الُداْدَوان 
املدعاو8 عوليااً بأَْصَحاب املطاماع وإْقليْميا 
باأََعَوات أَمريكا يف املاطقاة ومحلياً بالخونة 
والدمالء، االُدمُل السدوعيُّ لو املفتاح الذي 
سيطفئ محّرك لذا الُدْدَوان الغاشم ويجدله 
يدياُد حسااباته قبل أياة خطاوة يخطولا، 
والطريال اآلخر لاو اتح حاوار مبارش مع 
رأس األاداى اململكاة السادوعية بادنً عان 
إضاعاة الوقت يف الحاوار مع ُقرص ليس لهم 
اتخاذ أية قرارات بمحض إراعتهم إّن بإجازة 
ويل ندمتهام اقاد رأياا عجزلام خالل حوار 
الكويت عن تقديم أية رؤية واضحة أَْو اتخاذ 
أي قارار بخصوص أيٍّ من امللفات املطروحة 
للاقاش وماها عى سابيل املثال امللف املتدلل 
بإطاالق األسى، إن ماا جارى يف الكويات 
بالاسابة للددو لاو محاولة لكساب الوقت 
يف امليادان لرتتياب أوراقه من جدياد وإتاحة 
الفرصاة لتدريب مرتزقتاه وتدزيز الجبهات 
باملدادات الدساكرية املطلوباة يف محاولاة 
بائساة لشان لجماات مباغتة عاى مواقع 
الجياش واللجاان الشادبية بماا يحقل لهم 
إما نارصاً ميدانياً يف اقتحا8 املدن الايَاَمااية 
وُخُصْوصاً الداصمة صاداء ولذا بديد املاال 
أَْو عاى األقال انساتيالء عى بداض املواقع 
لتكون ورقة رابحة عى طاولة التفاوض بل 
الوااد الوطاي ومرتزقة الُدْدَوان خالل الفرتة 
القاعمة لذلك اتفديل جبهاات الحدوع ونقل 
املداارك إىل الدمال السادوعي يمثال الورقة 
الرابحة التي تُرِبك الددو وتفشال مخططاته 

وتصيبه يف مقتل.

عرفات الرميمة
 

ليس مساتغَرباً أن تظَهَر الدالقاُت السدوعية 
اإلسائيلية إىل الدَلن - ُخُصْوصاً يف الدا8 ٢٠١٥- 
بداد أن ظلات تلاك الدالقاات سيًة لسااوات، 
وليس مساتغرباً كذلك أن يكيال قاعة إسائيل - 
جميدهم بال اساتثااء - املديح مللوك عيال سدوع 
-وُخُصْوصاً سالمان - ويدتربون أنهم حلفائهم 
الُسااة يف محارباة إياران الشايدية. اإسائيل 
والسادوعية وجهاان لدملاة واحادة صكتهاا 

بريطانيا بدد اتفاقية سايس بيكو. 
وقاد خلصت الدديد من الدراساات - الدربية 
واألجابياة - إىل نتيجاة واحادة: أن السادوعية 
ن تتدادى كونها كيانااً وظيفيااً أقامته أجهزة 
املخابارات الربيطانية يف بدايات القرن الدرشين 
للتخلص من انمرباطورية الدثمانية ومسااندة 
السياساة انساتدمارية لربيطانيا. ويف رساالة 
سياة مرباة - كشافها ضاباط املخابارات 
الربيطاناي لارولد اعوارع الشاهري بجون ايلبي 
بداد لروباه إىل انتحاع الساوايتي يف ساتياات 
القارن املاايض - مان ترششال - رئياس وزراء 
انجلارتا يف األَربدياياات مان القارن املاايض - 
إىل الرئياس األَمريكاي روزالات قاال ايهاا: إن 
السادوعية مرشوع َاكَّرنا بباائه قبل تفكرينا يف 
باااء إسائيل. ومدلو8 ملن يقارأ التأريخ أن ثّمة 
عولتال تم زرعهما يف جساد األمة الدربية -بااء 
عى ما رسامته اتفاقية سايس بيكو عا8 ١٩١٦ 
وخططات لاه املخابارات الربيطانياة - لتافيذ 
أجاادة تخاد8 املصالاح انساتدمارية الغربياة 
واإلمربيالية الداملية مساتقبالً يف السايطرة غري 
املباارشة عاى القرار السايايس وبساط الافوذ 
يف الارشق األَْوَساط مان بدياد بادنً عان الغزو 
الدساكري الذي أثبت أنه مكلاف ماعياً ولم يدد 
وسايلة ناجدة كما كان ساابقا. تلاك الدولتان 
لماا: مملكة الرمال - أَْو عولة عيال سادوع كما 
يحلو للبدض تسميتها - عا8 ١٩٣٢وإسائيل - 
ارض امليداع كما يُساميها اليهاوع تولماً - عا8 
8١٩٤٨ وقاد كانتاا مقدماة للواقاع السايايس 
الجديد الذي ارضته اتفاقية ساايس بيكو، نتج 
عاهماا - وألجل نشاؤلما - عويلة األرعن بحكم 

الارورة - ألنهما قامتا عى األََرايض الخاضدة 
لافوذ الرشيف حسال وكان نباد من تدويضه 

ظالريا ولو بثمان بخس؛ ألنه 
كان أعاة من أََعَوات بريطانيا.

الادول  تلاك  شاكلت  وقاد 
مثلثاً يبقى متماساكاً بتماسك 
أضالعه الثالثة وساقوط ضلع 
املثلاث  لساقوط  ياؤعي  اياه 
كامالً، ون يخفى عى ُكّل قارئ 
اطن ومتاباع لحلقات التأريخ 
القواسام  ألامَّ  أن  املتداقباة، 
املشارتكة بال مملكاة عياال 
سادوع وإسائيل أنهما تقفان 
مان الدروباة ومان اإلْسااَل8 - 
غاري الولابي - موقاف الددو، 

والدليال عى ذلك لاو التداون الاري بل تلك 
التاي عارت  الادول خاالل الحاروب املصريياة 
بال الدارب وإسائيل، وماا تداون السادوعية 
املارشوع  إلساقاط  الساتيايات  يف  وإسائيال 
الااارصي يف املاطقة الدربية مان خالل إغراقه 
يف حارب اساتمرت خمس سااوات يف الايَاَمان 
وتقديم الدعم اللوجستي وانستخباري لخصو8 
الجيش املرصي وتزويدلم باألسلحة اإلسائيلية 
املتطورة عن طريل السدوعية والتي كانت سببا 
مبارشاً لهزيماة يونيو8١٩٦٧. والدليل عى ذلك 
أنه بمجرع خروج القوات املرصية من الايَاَمان 
- يف نوامارب من نفس الدا8 - رعت السادوعية 
صلحا بال امللكل والجمهوريل واعرتات بدده 
بالجمهورية الوليدة التاي راضت انعرتاف بها 

بسبب ععم وتواجد القوات املرصية ايها.
ومان التجليات املباارشة لذلاك املخطط لو 
ماا ادلاه امللاك األرعناي الحسال بان طالل يف 
عا8 ١٩٧٠برباة بالطائارات مقاتيل ماظمة 
التحرير الفلسطياية - بسالح إسائييل وبغطاء 
وععم سيايس سدوعي وأَمريكي غربي - بحجة 
تهديدلم لألمن القوماي األرعني والصحيح لو 
تهديدلم لألمن اإلسائييل ألنهم كانوا عى وشك 
الدخاول يف حرب مع إسائيال، اقاتلهم الضلع 
األرعناي نيابة عن إسائيل وتم قتل املئات ماهم 
وطرع الباقي إىل لبااان. كانت تلك من املحطات 

املشاهورة التي أكدت صواب ما نقول. وكما لو 
مدلو8ٌ بأن األسة الهاشمية كانت لي املسئولة 
األماكن  إعارة  واملسايطرة عى 
واملديااة  مكاة  يف  املقدساة 
وبيات املقادس وتام انتفااق 
بل املخابارات الربيطانية وآل 
سادوع والرشيف حسل - جّد 
امللاك حسال - عاى التااازل 
وإسائيال  للسادوعية  عاهاا 
وتدويضهام بما يسامى اليو8 
بحماياة  انلتازا8  األرعن ماع 
وماع  ايهاا  الحاكماة  األسة 
غاري  الارشيف  اإلرشاف  بقااء 
الهاشامية،  لاألسة  املباارش 
ااال تازال أوقاف تلاك األماكن 
تسالم لها حتاى اآلن. لافكر ولاو للحظة: ملاذا 
إسائيال تحتل ثالث الحرمال الرشيفل وعيال 
سادوع يحتلاون الحرمال لل لاااك رابط بل 
ذلاك؟ أماا أنهاا مصاعااة - ماع أن التأرياَخ 
والسياساة ن تؤمان باملصاعااة ون توجد إّن يف 
عقاول الحمقى واملغفلل اقاط - ُخُصْوصاً أن 
السادوعية وإسائيال لماا الدولتاان املهمتان 
بالاسابة ألَمرياكا وأوربا، ويف حاال تدرضهما 
للُدْدَوان اأن أَمرياكا وأوروبا تدااع عاهما بكل 
قاوة، وإذا ساألاا عقولااا ملاذا؟ لال غرية عى 
الحرمل الرشيفل واملسجد األقىص؟ أ8 حرصاً 
عاى عمالئهم الذين يافذون أجادة بدأت تتضح 
مالمحها أَْكثَر من خالل التداون الذي بدأ يظهر 
عى السطح بل اململكة وإسائيل للمسالمة يف 
الرشق األَْوَساط الجديد - أَْو الكبري - الذي أشار 
اليه شايمون بريز يف كتاباه الذي يحمل الداوان 
عياه. وماا تدااون إسائيل واململكاة يف تدمري 
الداراق أونً - ابتاداًء من حرب الخلياج الثانية 
املسااة عاصفاة الخلياج عاا8 ١٩٩١ وماروراً 
بغزوه عاا8 ٢٠٠٣- وحرب لبااان يف تموز عا8 
٢٠٠٦ وساوريا يف عا8 ٢٠١١ وحتاى اآلن، كان 
ذلك التداون وتلك املشااركة تتم عى اساتحياء 

وبشكل موارب.
 أماا الحارب عاى الايَاَماان اقاد بادأ ذلك 
التداون بشاكل أوضح من ساابقيه ومن خالل 

مشااركة بدض الطيارين اإلسائيليل يف رضب 
رضب  ُخُصْوصااً   - الايَاَماان  عاخال  أَْلاَداف 
ااج عطان بقابلاة حرارياة إسائيلياة الصاع 
وبواساطة طائارة إسائيلية كماا أورعت الخربَ 
بدُض املواقع اإلخبارية األَمريكية واإلسائيلية - 
وكذلك ُقِتَل جاوٌع إسائيليون وسدوعيون يف باب 
املادب يف رضبة صاروخ توشكا يف شهر عيسمرب 
٢٠١٥ واختلط الد8 السادوعي بالد8 اإلسائييل 
- كماا رّصح السايد القائد عبدامللاك الحوثي يف 
إْحَدى خطاباته - ُكّل ذلك يؤكد بما ن يدع مجانً 
للشاك بأن إسائيل واململكة لماا أصل وصورة 
ملرشوع واحد يهدف لتحقيل األَْلَداف األَمريكية 
والغربية يف املاطقة، وماا صمت املجتمع الدويل 
عاى جرائمهم املكشاواة - يف الساطل ولباان 
والايَاَماان - إّن عليال عاى تااوبهماا كأصال 
وصاورة لتافياذ ذلاك املرشوع من خاالل رشاء 
وساائل اإلْعاَل8 وبدض الكتاب واملثقفل لتربير 

تلك الجرائم وتغطيتها.
ومان ألم ماا يربط بل مملكة عيال سادوع 
بإسائيال لاي الصبغة الدارصياة التي جدلت 
من اليهوع أبااء الله وأحبائه واختارت لهم أرض 
املديااع وجدلات أبااء نطاف الافاط ومدتاقي 
املذلاب الولاباي السااكال يف مملكاة الرمال 
لم املسالمون الحقيقيون - بحساب زعمهم - 
والباقاي كفاٌر يجب أن يذلبوا إىل الجحيم، تداىل 

الله عما يقولون علواً كبريا. 
خالصاة القول إذا كانت مملكة عيال سادوع 
لي الور8 الخبيث الاذي زرعته بريطانيا يف ألم 
وأطهر مكان يف الجساد - يف الحرَمل الرشال - 
اإن إسائيل لي باسور مؤلم يف ماطقة الرشج 
األَْوَساط، أما األرعن اهي مثانة ماتفخة تاجس 
الجساد الدربي وتفضحه يف الوقت الحرج عائماً 
ُخُصْوصااً عادما تافتح لها حافية املال اترب 

بدورلا بحكم املزاماة واملماثلة. 
وأخارياً اتضاح لااا أن السادوعية وإسائيل 
ليساتا ساوى َجوَرٍب وحذاء يف قد8 أَمريكا اآلن 
- بريطانياا ساابقاً - برغام بداد املساااة بل 
الجورب والحذاء إّن أنهما يؤعيان وظيفًة واحدًة 

ويتااوبان عليها باستمرار.

وهل ُيصِلُح الَعطَّاُر 
ما أفسَد َبُنو ُسُعود؟!

ابن الـَيـَمـن البار! 
عبدالحميد الغرباني  

اٍت كثريًة يصاُدها    مع تاوايل األَيَّاا8 واألحداث نلَمُس تغريُّ
الصموُع الشدبي يف مواجهة الُدْدَوان وأيضاً املجالدون الذين 

يواجهونه بشكل مبارش عى األرض يف مختلف الجبهات.. 
عادما اعتدي عاى الايَاَمان كان الدادو يدتربلا مدركة 
خاطفاة وسيداة أطلل عليهاا يومهاا »عاصفاة الحز8 « 
وسيدااً ما ُكار ُجُموُحه واساتبان له أنه يواجاه إعصاراً 

يماياً أرلقه عسكرياً َواقتَصاعياً َوسياسياً وحتى إْعاَلمياً. 
ولقد ماّرغ الايَاَماايون أنف الاظا8 السادوعي يف الرتاب 
وأسقوه مرارًة عسكرية مدوية يف 2015/6/6 عرب استهداف 
القاعادة الجوياة بخميس مشايط بصاروخ بالساتي حّقل 
نجاحاً لائالً وأنهى حياة الكثري من الدساكريل السدوعيل 

بياهم قاعة كبار وخرباء صهاياة.. 
الرباات الصاروخياة البالساتية توالات وبداد أن مأل 
الدساريي _ناطال الُداْدَوان _ الدنيا ضجيجااً بتدمري القوى 
الصاروخية والصواريخ البالساتية التاي يمتلكها الايَاَمان، 
ولقاد كان مجارع اإلطاالق للصوارياخ البالساتية صاعقااً 
بالاسبة للددو، أما تحقيقها لألَْلَداف املوضوعة يف الُحسبان 
ااكان كارثة أَرَّقت قوى الُدْدَوان وأوصلتهم إىل عرجة مخزية 
وُمذلاة وصلات ذروتهاا عادما أوعازوا إىل املبداوث األَُمامي 
إىل الايَاَماان إْساَماعيْل ولد الشايخ مطالبة رئياس اللجاة 
الثورياة الدليا بوقاف الرباات البالساتية وكأن مقاتالت 
الُداْدَوان تقذف عى الايَاَماايل الزلور ن القاابل الداقوعية 

وصواريخ املوت.. 
الجديد اليو8 بدد عا8 وأربدة أشهر لو ماظومة صواريخ 
الزلزال 3 البالستية ذي الصااعية الايَاَمااية َوالجوعة الدالية 
والارأس الحربي الذي يزن نصف طن ويصل عدع شاظايالا 
املتفجارة إىل عرشة آنف ويبلغ مدالاا 65 كم، ويف املدلومات 
أَيْضااً أن الدملياات التجريبياة للزلزال 3 أظهارت نجاحاً يف 
رضب األَْلَداف املرساومة بدقة عالية وقدرة تدمريية عالية، 
كماا أن ذات األمار ولو املهام تحقل يف اساتهداف تجمدات 
قوى الغزو واملرتزقة يف ارضة نهم ومدساكر تدواين بمأرب 

األسبوع املايض.
عساكرياً وسياسياً يداي الكشاف عن ماظومة صواريخ 
الزلازال3 البالساتية أموراً عادة ماها أن عاارص املفاجأة يف 
املدركاة ما يزال يمايااً، وأمر آخر لو أن التصايع يف مثل لذا 
الظارف الصدب سايخلل لدى الدادو لزيمة نفساية تكمل 

أركان اليأس لديه من إحراز تقد8 عى الشدب الايَاَمااي.. 

 أضاف إىل ذلاك أن قادرة التصايع حالياً تاهاض عليالً أن 
املساتقبل واعاد لياس عساكرياً وحساب ن بال واقتَصاعياً 
وعلمياً وتاموياً، امن يراكم الخربات ويحدث التطوير ويصل 
إىل التصاياع يف مثل لذه الحارب الكونية عى وطاه املحارص 

سيسري به إىل غد مختلف يف الظروف الطبيدية 
طاملا وقد أحبط سدي الُدْدَوان يف صااعة الحواجز املايدة 

بل الايَاَمان والتقد8 والاهوض. 
الصااعاة  ذو  األول  البالساتي  الصااروخ   3 الزلازال 
الايَاَمااية سايُحَفظ مكانه يف التأريخ أمر ن شك ايه، افي 
الفرتة املاضية لفت انتبالي ترصيٌح ألحد املواطال عرب قااة 
املسارية الفضائية وبدد الربات املسادعة لصاروخ توشكا 
مفاعه ))أن صاروخ توشكا بات األخ الشقيل للايَاَماايل(( 
من لااا يمكن القاول إن الزلزال 3 سايكون ابان الايَاَمان 
البار أَْو قل سايحجز مكانه يف الوجادان الايَاَمااي والذاكرة 

الايَاَمااية عى لذه الشاكلة من انحتفاء.. 
املبالغاة ن تأخذنا ونحان نكتُُب عن الصاروخ البالساتي 
الايَاَماااي األول اهو يداي الكثريَ والكثري! يف واقع ياشاغل 
األعراب بمساابقات الطيور واإلبال َوتافيذ اجادات الغرب يف 

املاطقة رلباً وارتهاناً!!
وألن كان الشادور بالهزيماة أما8 الغارب يتملُك عقانت 
الخليج اإن يف الايَاَمان شادب عظيم يكااح ويقاو8 الحرب 
املفتوحة مستحرا مداعلة واحدة أَْو اراعة واحدة لي راض 
أن يكون يف موقع من يهيمن عليه ويخطف قراره السايايس 
وموقداه الجغرايف ومقدراته بدد ثورة الحاعي والدرشين من 

سبتمرب 2015.
 مداعلاة يساتحرلا أماا8 أَُمااَراء الافط والحشايش 
وأما8 الغرب املتسلح بمخزون نووي لائل وبأحدث الوسائل 
الحربية مان بوارج وغواصاات وطائارات وصواريخ عابرة 

للقارات وأقمار صااعية وطائرات تجسس و... إلخ.
االشدب الايَاَمااي يدعم خياراته عرب اإلعداع عدة وعتاعا 
وتصاياع زلزال 3 رضب من ذلك وخطوة عى طريل مواصلة 
مدركة التحرر حتى عاع املدتدين إىل جدار الفشال والهزيمة 

وما الارُص إّن من عاد الله.. 
ون يمكان أن نغفال أنه مر ما يقاارب الدا8 والاصف من 
عمار الُدْدَوان عاى الايَاَمان ولم تتوقف خالله مدساكرات 
التدرياب وراد الجبهات يوماا واحدا عن املهاا8 املااطة بها 
ويف ظل طريان التجساس والرصد والتقاية الدالية واألسلحة 
الذكية و... إلخ؟ اشالت ُكّل تقايات الحارب الحديثة َونجح 
املجالادون يف كر لذه املدااعنت! كيف؟ يكفاي القول إن 
البااء عسكرياً يف الايَاَمان عى إيَْماان مطلل بالله وثقة به.

السعودية وإسرائيل: جوارب وحذاء تفصلهما مساحة 

الشيخ عبدالمنان السنبلي
يظاُّون أنهام يف األرِض لم املصلحون َولم املفلحون َوالساائرون 
عى ماهاج َوطريل أبي القاسام صى اللُه عليه َوعى آله َوسلم، َوأنهم 
دون َوما سوالم غري ذلك!! َويظاون أنهم  لم َوحَدلم املسالمون املوحِّ
بتطاولهم يف البُايان َوتاااساهم عى بااء األبراج الدالية إنما لم بذلك 

يَدّمرون األرض كما أمرلم بذلك الله سبحانه َوتداىل!!
ُق باو سدوع َوَمن وانلم أنفَسهم للداملل َولكذا يُزيّن  لكذا يَُساوِّ

الشيطان لهم أعمالهم ايضلهم عن سواء السبيل.
ا8 ُحّجاجه، اال نقطع أمراً  كاا نرى ايهم َسَدنََة البيت الحرا8 َوُخدَّ

حتى يشهدون َون نبُتُّ يف مسألة حتى يحرون!! 
لم نكن ندلم حياها حقيقتهم َوحقيقة ما يخبئون لم َوسااعاتهم 
مان بااي األصفر لااا َوملرشوعااا املاالض لالساتدمار َوانساتكبار 
الداملاي، َولام نكن نادري ماليّاة َوحجم ماا يحملون لااا َولتأريخاا 
الدرباي َواإلْسااَلمي مان أحقاع َوضغائان إّن بدد أن ااحات روائحها 
الاتاة َوبرزت َوطفت عى السطح مالمح مؤامراتهم الخفية َواملخفية 
تحت عباءات القصب التي يظاون أنهم يلفّون بها سوءاتهم َوسوءات 

نفوسهم السوعاء. 
أيُّ إاسااٍع يف األرض أعظم من أن تساتبيح القتل َوتساتحل إراقة 

الدماء وباسم أسمى َوأرقى عيٍن يدعو إىل السال8 َوحرمة القتل؟!
َوأي حقٍد لاذا الذي يجدلك تخر من يُفرتض أنهم أقرب املقربل 

إليك رحماً َونسبَا؟!
َوأي حماقاٍة تلاك التاي تجدلاك تساتددي عونً بحجام الايَاَمان 

َوسوريا َولباان َوتدمد إىل محاولة تدمريلا َوإسقاطها؟!
مان أخربكم أنكم ن يمكن أن تجدوا األمن َوالساال8 إّن إذا نلتم من 
أمن َواستقرار محيطكم َوخارصتكم اإلْقليْمية، َولل كان أماكم أصالً 
يف خطاٍر من قبل يف ظال أمن َواساتقرار الايَاَمان َوالدراق َوساوريا 

َولباان؟!!
لقد خدعوكم سااعاتكم من باي األصفر عادما أولموكم أنكم بهم 
ساتكونون يف مأمٍن من عاتيات الدلر َوتقّلباات الزمان، َوأنكم بيمٍن 
ممزٍق َوسوريا أضدف َولباان متااحر َوعراٍق ماهار ستادمون باألمن 
َوانساتقرار َوالرخااء، اأبتلدتم الطدم َوستام يف تافيذ مخططاتهم 
بكل لمٍة َوتفاٍن الهاعاة أصالً إىل ابتالعكم وابتالع ممالككم الكرتونية 
يف آخر املطاف، َوستصبحون يوماً عى حقيقة ما زرعتموه َوقد أَْصبَح 
لشايماً تذروه َوتذروكم الرياح َوالدواصف إىل حيث لن يساتطيع أحد 
ماكم إْصاَلح ما قمتم بإاساعه َولو جئتم بدطاري َوعطارة الدنيا َوإن 

غداً لااظرِه قريُب
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لتثق باهلل الثقة القوية، ال بد من أن تعرفه املعرفة الحقيقية
  - خاص:

َمن يقرأ ملزمَة )مدراة الله اا ندم الله اا 
الدرس الثاني( للسايد الحسال بن بدر الدين 
الحوثاي رضوان الله عليه يجاد ايها مدارف 
وحقائل رائدة جاداً، تدلاا عى مدراة )ن إله 
إن الله(، املدرااة الحقيقية، وعى أن الله لو 
الهااعي، عادما نماح أنفسااا لله، وليس من 
كثرة قاراءة الكتاب واملؤلفاات، وانتقد ايها 
بشادة علماء الكال8 ومؤلفاتهام البديدة عن 
ُلاَدى القارآن الكريم، وأنهام بمؤلفاتهم تلك 

أسهموا يف َضاَلِل األمة وتخلفها إىل حد كبري.
َة بالكال8  وابتدأ رضاواُن الله عليه املحارَضَ
عن املوانة واملداعاة يف الدين اإلْساَلمي، مؤكداً 
عى أناه مبدأ مهم جداً، يجب عى ُكّل مسالم 

أن يدرَااه ويدماَل به؛ ألن 
الدنياا واآلخارة  نجاتَاه يف 
متوقفاٌة عى لاذه املدراة 
والدمال عى ضوئهاا، وقد 
بن  السايُد حسل  أرشادنا 
علياه  اللاه  رضاوان  بادر 
أن مان ألام ماا يجب عى 
املارء عمله لكاي يكون من 
أولياء الله لو ]مدراة الله 
املدرااة  وتدااىل  سابحانه 
الكااياة مدراة واسادة ن 
بد ماها يف تحقيل أن يكوَن 
اإلنَْسااُن مان أوليااء الله؛ 
ألن من أبارز صفات أولياء 
الله سابحانه وتدااىل أنهم 
عظيمو الثقة بالله، ثقتهم 

بالله قوية[.

كيف تكوُن الثقُة 
باهلل قويًة؟

أكََّد رضواُن الله عليه بأن املدراة الواسادة 
للاه، والثقاة القوياة باه تأتاي مان مدراة 
اإلنَْساان بمداى )ن إله إن الله(: أن الله وحده 
من له الحل واألمر اياا، املتحكم باا، َوأن لذه 
مان ألم القواعد اقال: ]لذه القاعدة املهمة، 
والقاعدة الواسادة لي التاي تفصلك عن ُكّل 
إله يف األرض ساواء تمثل يف لواك، أَْو تمثل يف 

إنَْساان، أَْو تمثال يف أي يشء من لاذا الدالم، 
امتى ما اصلت نفَساك عن ُكّل ما سوى الله 
أن يكاون إلهااً لك تحقل لك مدااى )ن إله إن 

الله([.

معرفة اهلل ال تأتي من ُركام 
الكتب

وانتقاد السايد حسال رضوان اللاه عليه 
بشادة َمان يدتارب أَْو يظن باأن مدرااة الله 
الحقيقية تأتي من ركا8 الكتب َواملؤلفات التي 
أّلفها علماء املسالمل بديداً عن لدى القرآن، 
مؤكاداً أن ذلك ن يمكن أن يحدث؛ ألن اللَه لو 
الذي يهدي اقط، اقال رصاحة بدون مواربة: 
ات الكتب  ]لو تقرأ ما قرأت طول عمرك، ورصَّ
بال يدياك مجلد بداد مجلد 
برعاياة  تحظاى  ن  وأنات 
مان الله سابحانه وتداىل أن 
يدلماك لو، أن يرشادك لو، 
أن يهدياك، أن يفهماك ااإن 
غاية ماا تحصل علياه قليل 
من الدلم وكثري من الجهل[.

أسباب ظهور العقائد 
الباطلة 

اللاه  رضاوان  ُمرجدااً 
علياه ُكّل خلال يحصل لألمة 
ساببه لاقص يف مدراة الله 
اللاه(،  إن  إلاه  ومدرااة )ن 
مماا أعَّى إىل ظهاور الدقائد 
الباطلاة، واألقاوال الغريبة، 
الشااذة،  الاظار  ووجهاات 
اقال: ]سبب ذلك كله لو أنه 
لم يحصل اعتماع ا بالشاكل 
املطلاوب ا عى القرآن الكريم، وأنه لم يحصل 
اعتماٌع بالشاكل املطلوب عى القرآن الكريم، 
ساببه تأثر بثقااة مديااة، وضدف يف تحقل 

مداى )ن إله إن الله([.

أبواُب املعرفة الواسعة ال يفتُحها 
إال اهلل 

واسرتَسَل السايُد حسل رضواُن الله عليه 

يف حديِثه عن الهادى، مؤكداً أنه ِمن الله، ولن 
يأتيَااا الهادى بسابب ذكائااا أَْو اجتهاِعنا يف 
تحصيال تلك الدلو8، لان يماَحاا اللاُه الُهَدى 
إن بداد أن نفَهاَم املدااى الحقيقي لاا)ن إله 
إن الله(، أن نماَح أنفسااا لله، ونفتَح قلوباا 
لهديه، اقال ساال8 الله عليه: ]ادادما يهديك 
لاو يهدياك للمدرااة الصحيحاة الواسادة 
يهديك إىل أبواب من الهدى تفتح أمامك أبواباً، 
وأبواباً. مهم جداً أن ترتساخ لدياا مداني )ن 
إله إن الله( والتي من أبرزلا أن نماح أنفساا 
للاه اافتاح قلوبااا لهدياه، نََدُعه لاو الذي 
يهديااا؛ ألنه لو الذي قال: }إِنَّ َعَليْاَا َلْلُهَدى{، 
يقول: لذا عيلَّ، ولذا لو مسئوليتي، ولذا أنا 
سأتكفل به ملن اتح قلبه يل }إِنَّ َعَليْاَا َلْلُهَدى{ 
}ُقْل إِنَّ اْلُهَدى ُلَدى اللَِّه{ }إِْن يَتَِّبُدوَن إِنَّ الظَّنَّ 
َوَما تَْهاَوى اأْلَنُْفاُس َوَلَقْد َجاَءُلْم ِماْن َربِِّهُم 

اْلُهَدى{[.

مآخُذ السيد حسني رضوان اهلل 
عليه على علماء الكالم 

أخاذ السايُد حسال عاى علمااء الاكال8 
الجفاف الاذي ترتكاه طريقتهام وعباراتهم 
يف القلوب، اتصبح قاساية ن خشاوع ايها، 
ون أثر وجداني ترتكاه مؤلفاتهم يف الافوس، 
احتى آياات الوعد والوعيد يف القارآن الكريم 
أخذلا علماء الكال8 لالساتدنل بها اقط عى 
أن اللاه عاعل، ن يظلم أحاداً، بالرغم من أنها 
ترتك أثراً وجدانياً كبرياً يف الافوس لم يتطرقوا 

له، اآيااُت الوعد بالداذاب للظاملل والحديث 
عان جهام وأللها تجدل اإلنَْساان يخاف الله 
ويخشااه ويدمل عى طاعته ورضااه، اقال 
رضاوان الله عليه: ]لكن أثاره الوجداني.. أثر 
الحديث عن الوعد والوعيد يف وجدان اإلنَْساان 
وما يرتكه من أثر لاه عالقته الكبرية بمدراة 
الله سابحانه وتداىل، لم يقد8 عى لذا الاحو؛ 
لهاذا رأياا كياف أنهم يف األخري رأوا أن نسابًة 
كباريًة من آياات القارآن الكريم ليسات مما 
يحتااج إلياه يف مجاال مدراة الله سابحانه 
وتدااىل. لام تقد8 تلاك اآليات التي يقارر الله 
ايهاا حقيقة أناه غالب عى أماره، وعرضت 
صاوراً مان واقاع الحياة مان األحاداث التي 
ترااقت يف مسرية البرشية، ويف تاريخ الابوات 
كماا حصال يف قصاة يوساف، وكماا حصل 

يف قصاة إبراليام، وكماا 
حصال يف قصاة ماوىس، 
لم تقاد8 أَيْضاً كأسالوب 
من أسااليب مدرااة الله 
ليسات  وتداىل.  سابحانه 
مثارية للدقاول إذاً اهاي 
لاااك اقاط تتاى ملجرع 
التدباد بتالوتهاا، وتُدطى 
مقابال ُكّل حارف عارش 
حساات، لي لااك إلنتاج 
الحساات اقط!!.[، وأيضاً 
واملشااعر  الوجداني  األثر 
املفدماة بانمتاان لخالل 
الساماوات واألرض الاذي 
ُث  التي تتحدَّ اآلياُت  ترتكه 
عن ندم اللاه علياا اقال: 
]لذه املشاعر مهمة جداً، 
عظام  نستشادر  عادماا 
إحساان الله إليااا، عظم 
إندامه عليااا بادم كثرية 

جداً.. ندمة الهداياة، ندم ماعية كثرية، ندمة 
كبارية ايما أعطانا من لذه الكيفية التي قال 
بأنها أحسان تقويام }َلَقْد َخَلْقاَا اإْلنَْساان يِف 

أَْحَسِن تَْقِويٍم{.
تلاك املشااعر التاي ترتكها لاذه، نظرتك 
إليها، نظرتك إىل من أسدالا إليك، تلك املشاعر 
مهماة جاداً يف ربطك بالله، يف ثقتاك بالله، يف 
انطالقك يف طاعتاه، يف ابتداعك عن مدصيته، 

يف خوااك ماه، يف إجاللك له، يف حيائك ماه، يف 
حرصك عى رضاه[.

تساؤالت تحوي عني الحقيقة
وتساءل السيد حسل رضوان الله عليه اا 
ن يقيض  لالساتدنل عى صحة ما قاله اا َعمَّ
عمره يف عراساة وتأليف ُكتُب علام الكال8 ثم 
يف الاهاياة يديان بالطاعة لحاكام ظالم: لل 
لذا عرف الله؟ وتسااءل عمان يقيض عمره 
بال ركا8 الكتب واملؤلفات ثام يدين بدد ذلك 
بدقائاد باطلاة وثقاااات مغلوطاة: لل لذا 
عارف الله؟ أَْو يكون قلبه قاساياً ن يخشاع: 

لل لذا عرف الله؟.

حكٌم ال مجاملة فيه 
ومان  الساياق  ذات  يف 
خالل رشح السايد رضوان 
تداىل:]إنما  لقوله  الله عليه 
عبااعه  مان  اللاَه  يخاى 
الدلمااء[ بّل لااا أن الدلو8 
متدادعة،  مجاانت  لهاا 
الذين برعوا ايها،  والدلماء 
لرباعتهم  علماء،  سمياالم 
اقاط،  الفااون  لاذه  يف 
ولياس لام املقصوعيان يف 
اآلياة الكريماة، ماا عاماوا 
ن يخشاون اللاه؛ ألنهم ما 
يورثاون  جهلاة،  يزالاون 
جهانت، اقال: وعالم يكون 
عى لذا الاحو، عالم أي قرأ 
كتباً، قرأ ااوناً، يسمى لذا 
الفن علم كذا، ويسامى لذا 
الفن علم كذا، أَْو يسمى لذا 
الفن علم كذا، لو عالم عى 
لاذا املصطلح لو عالم، لكان إذا لم يدلم ا يف 
نفاس الوقت ا ذلك الدلام الذي يجدله يخى 
الله سايصبح علمه يشاكل خطاراً بالغاً عى 
اإلْسااَل8 واملسالمل، يشاكل خطراً بالغاً عى 
البرشية، يرساخ جهانٍت مرتاكمة، وإن صّدر 
كتابه بدبارات كريمة مثل ]بسم الله الرحمن 
الرحيام الحمد لله نحمده ونساتدياه ونؤمن 

به ونتوكل عليه[.

• القرآن الكريام اهو كتاب عميل، كتاب 
عمايل، مدراة تارتك أثراً يف الافاوس، ترتك 
لذه الافوس أثراً يف الحياة، مدراة تزكو بها 
الافوس، ايادكس أثر لذه الافوس صالحاً 

يف لذه الحياة.
• القرآن الكريم لو وحده ا إذا ما حاولت 

أن تهتدي به ا ساتدرف نفساك من خالله، 
كتااب عمايل، تدارف نفساك مان خالله، 
وتدارف اآلخريان أَيْضاً من خاللاه، وتدرف 
الفاون األُْخااَرى من خالله، وتدرف الحياة 
كلها من خالله، وتدرف إلهك بالشاكل الذي 
يليال باك كدبد لاه أن تدراه باه، تتجى لك 

األمور، تتجى لك املواقف.
 

يِّئَُة اْعَاْع  • }َون تَْساتَِوي اْلَحَساَُة َون السَّ
ِبالَِّتي ِلاَي أَْحَساُن َاِإذَا الَّاِذي بَيْاَاَك َوبَيْاَُه 
َعاَداَوٌة َكأَنَّاُه َويِلٌّ َحِمياٌم{ الكلمة الحسااة 
التاي تبادر ماك ترع بهاا إسااءته، أنت لاا 

تخاطاب وجداناه.. أليس كذلاك؟ لي تافذ 
إىل أعمااق وجداناه رغمااً عااه، وتتجااوز 
مظالر الغضب وحواجز الغضب واننفدال، 
اتقتحم لاذه الحواجز وتغاوص إىل أعماق 
وجداناه اتادكس لتمأل كياناه كله عاطفة 
نحوك ايتحول إىل ويل حميم، بكلمة إحسان، 

بكلمة لياة.. اكيف ن تلل قلوباا ملن يحسن 
إلياا لذا اإلحساان الكثري واإلحسان الكبري، 
إحساان بالكلماة ولاو يهديااا، إحساان 
بالادمة ولو يسابغها عليااا لدرجة أن قال 

لاا: }َوَما ِبُكْم ِمْن ِنْدَمٍة َاِمَن اللَِّه{.

مقتطفات نورانية  من ملزمة معرفة اهلل ــ نعم اهلل الدرس الثاني

 ُكّل خلل في األمة 
سببه نقص في معرفة 
اهلل ولم يحصل اعتماٌد 
بالشكل المطلوب على 

القرآن الكريم

 من أبرز 
صفات أولياء اهلل 
سبحانه وتعالى 

أنهم عظيمو 
الثقة باهلل، 

ثقتهم باهلل 
قوية 

 معرفة اهلل 
الحقيقية ال تأتي 
من ركام الكتب 
َوالمؤلفات التي 

أّلفها علماء 
المسلمين بعيدًا 
عن هدى القرآن

هل فهم علماء الكالم معنى )التفكر( يف قوله تعاىل: ]لقوٍم يتفكرون[؟!
مما ن شك ايه أن من يقرأ كتب علماء الكال8، سيتأكَُّد 
يقيااً أنهم رصاوا ُكّل تفّكرلم يف املجال الدقائدي اقط، 
ونساوا التفكر يف مظالار لذا الكون، وعراساتها، ولذا 
سابب من أساباب تخلفاا، وما وصلاا إلياه من الضدف 
انقتصااعي والصااعاي، وبقياا مساتهلكل ملا يصاده 

ويخرتعه اليهوع والاصارى.
وقد رضباوا األمة بذلك الخطأ اا ساواء قصدوا أَْو لم 
يقصدوا ااا حياما وجهوا )التفكار( يف املجال الدقائدي 
اقاط، قال السايد رضاوان اللاه علياه ملخصااً نتائج 
خطألام: اما الذي حصال؟ ن نفوس صلحات، ون أمة 
بقيات متوحادة، ُكلٌّ يُاَظِّاُر يف أصاول الديان ويف اروعه 
اتطلع الدقائد املتددعة، وتطلع األاكار الشااذة، وتطلع 

الدباارات القليلاة الحياء ماع الله سابحانه َوتداىل، ويف 
ميادان الترشياع، يف مجاال األحاكا8 الرشعياة تطلاع 
األحاكا8 املتدادعة، واملذالب املتددعة واألقاوال املتددعة، 
اارى أنفَسااا أماة متفرقة ممزقة، ونرى ماا بل أيدياا 
مان ركا8 األقوال ن يقد8 ون يؤخر، نرى أنفسااا يف مثل 
لاذا الدرص ماحطل يف أسافل عرك يف عالم الصااعة، يف 
عالام انخرتاع، يف عالام اإلبداع، ااصبح نحن املسالمل 
جاللل حتى باساتخدا8 اآلليات التاي ياتجها اآلخرون 
اارى أنفَساا يف األخري كيف خضداا لهم بل كيف انبهرنا 

بهم[..
كماا اتجهت األمة اا ولاي الطامة الكربى اا لتحّمل 
الدين اإلْساَلمي مسؤوليَة تخلفاا!! والدين والقرآن بريء 

من ذلك براءة الذئب من ع8 يوساف، وأشار السيد إىل ذلك 
بقوله: ]والواقع نحن الذين ظلماا عيااا من البداية، نحن 
لام ناطلل عى لداه اظلمااه يف البداية، وظلماا أنفسااا 
حتى عادما وحياما رأياا اآلثار السيئة للمسرية املغلوطة 
ل عيااا املسائولية،  التي سنا عليها نأتي من جديد لاحمِّ
نأتاي من جديد لاقبال ما يقول اآلخارون يف عيااا: ]عين 
متخلاف[ ]أاياون الشادوب[ نز8 أن تلحقاوا باركاب 
الحضاارة الغربياة، ونلحال باركاب اآلخريان، ااتثقف 
بثقااتهم: القرآن لم يدطاا شايئاً، الدين لم يدطاا شيئاً، 

الااطلل وراء اآلخرين!![..
وأضاف السايد رضاوان الله عليه مداادااً عن القرآن 
والديان اإلْسااَلمي، ومفااداً تَُهَمهم الباطلاة، اقال: ]ن 

لاوا الدين املسائولية، حملوا أولئك الذيان نقلوا لكم  تحمِّ
الدين بشاكل مغلوط، ارجدوا إىل القارآن أنتم. واآلخرون 
الذيان أنتام مابهرون بهم لم من شاهدوا لهاذا القرآن، 
لام مان تجى عاى أيديهم من خاالل ما أبدعاوا إعجاز 
لاذا القرآن. ارجدوا أنتم إىل أولئك الذين قدموا لكم الدين 
لوا تفكريلم يف املجال الذي قد ضمن  بشكل مغلوط، وشغَّ
لهام، ورصاوه عان املجال الاذي أريد أن يتحركاوا ايه، 
أرياد لهم من خاالل عياهم لو أن يتحركاوا ايه، ارجدوا 
إليهم اتاكروا ملا قدموه لكم، وعوعوا إىل القرآن من جديد 
لتدراوا كيف أن القرآن كان باساتطاعتاا لو مشياا عى 
لديه، وعى إرشااعه أن نكون نحن األمَة الساباقَة حتى 
يف مجال التصايع، وانخرتاع، واإلبداع يف مختلف الفاون.
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عبدالقوي محب الدين

ق���ال���ْت ه��زائ��ُم��ك��م ه��ن��ا : ك���ّف���وا..
-ما عاد يسمع نصحها »احِللُْف«..!!

وك����أّن أش����اء اجل��ي��وش ع��ل��ى ...
»َسْعُف*«..!! بها  رجعوا  من  أعتاب 

ب���ا وع����ٍد ،، ف���أوع���دن���ا... ج��ئ��ت��م 
ال��ل��ط��ُف..!! عليائه  م��ن  ب��ال��ن��ص��ِر 

أمٌم.. ب��ه��ا  ال���� ص���ع���دْت  ف���دروب���ه 
!!.. وال���َك���فُّ  ،، واحل��ب��ُل   .. مي��ن��ي��ٌة 

وث���ب���ْت ب�����ادي ل���ل���غ���زاة ع��ل��ى ...
اصطفوا..!! ورجالُها   ،، ساحاتها 

ك��������ّل اجل���ه���ات ت���ع���ب���أْت مي���ن���اً...
َس��ق��ُف..!! حتتها  م��ن  ال��ث��رى  ك����ّل 

س���ق���ٌف مل�����ْن ل����ّب����وا ن������داء م���ن���ى..
»ال��ِص��نْ��ُف«..!! كيفه  يهدهد  طفٍل 

ال� اقتلع  ق��د   ، »أم��ري��ك��ا«  حلف  ي��ا 
العصُف..!! هبوبه-  –منذ  حلفاَء 

وش��م��اغ��ك ال����� ظ���لّ���ت ت���ط���رزه...
خ��زن��ات��ه ..ي��ج��ت��اح��ه ال���ن���ت���ُف..!!

س���ال���ْت ب���رام���ي���ُل ال����غ����زاة دم�����اً..
ط��ب��ع��اً..ف��إن��ت��اج ال����ردى ن�����زُف..!!

ول����ع����اب أم���ري���ك���ا ي��س��ي��ل ب���ه���م..
ج��ف��وا..!!  .. هنا  س��ال��وا  كلّما  ق��ل: 

***
انتكست.. ال���ردى  حلف  ي��ا  ع��ام��ان 

أع��ام��ك��م،، وت��ب��ع��ث��ر احِل���ل���ُف..!!
ك����ت����ٌل م����ن األش��������اء ذائ�����ب�����ة...

وج��م��اج��ٌم م���ن ف��وق��ه��ا ت��ط��ف��و..!!
ذوي.. ك����ل  ل���ل���ح���رب  ط���وع���ت���ُم 

»ُع������ْرُف«..!! دي����ٍن،، وأرداك����م هنا 

أخ���ف���ي���ت���ُم ف���ش���ل���ن.. أرب�����ع�����ًة..
ل��ك��ن أي��خ��ف��ى األل����ُف أو ي��غ��ف��و؟؟!!

أك����ل ال���ت���راب وج�����وه ق��ادت��ك��م ..
األن��ُف؟؟!! الثرى  فبما سيشمخ في 

***
.. نبلغها  سوف   .. أدري   .. عامان 

»النصُف«..!! بنصرنا  يستزيد  أو 
ع���اٌم ون���ص���ٌف.. ك��ي��ف أق��ن��ع َم���ْن..

نعاجه احل��ت��ُف..؟؟!! اف��ت��راس  م��َلّ 
______
لعُة  ْعُف : السِّ *السَّ

ثقافية

الحرب اإللكرتونية.. الجبهة 
االفرتاضية يف مواجهة 

السطو التكنولوجي
وليد الحسام

يرى الكثري مان املتابدل أن ثورة انتصانت الحديثة والتكاولوجيا 
املدلوماتية أصبحت طرااً يف الرصاع ، ولهذا الرصاع مظالر وأشاكال 
عاّدة ن تتمثل ايما يدتقده البدض مان أن الرصاع التكاولوجي رصاٌع 
عى املبادأ بل يرتكز عى التسالط لألقدر عى إلغاء مان نيمتلك نفوذاً 

نفطياً أو حضوراً اقتصاعياً قوياً .
الحرب اإللكرتونية ، أو املدركة انارتاضية _ إْن جاز يل أن أساميها 
بهاذا انسام _ تتمثل يف الساطو والقرصاة عى املواقاع وإاراغها من 
املضامال املطلوبة وذلك من خالل إيكال عادع من املختصل بتقايات 
الربمجاة وتكاولوجياا انتصاانت لتحقيال لاذا الغارض ، وقد بدت 
الكثري مان عااوين املواقع انلكرتونية املتدلقاة أو املرتبطة بالقضايا 
الدربية الكربى مجرع عااوين ععائية أو ترويجية اارغة من املوضوع 
املفرتض ون تتضمن تلك املواقع من القضية سوى انسم ، والهدف من 
ذلك لو إيها8 الشادوب الدربية بأّن لااك جهات متخصصة يف الدااع 
عان القضايا الدربية كقضية الساطل املحتلة وغريلاا من القضايا 
التي تحتاج إىل تركيز انلتما8 البالغ من قبل أنظمة وماظمات واسدة 
، ومان يتابع واقع تلك املواقع ذات الدااوين الدريضة يدرك س اللدبة 

وشكل الحرب التكاولوجية .
القرصاة والساطو عى املواقع انلكرتونية اليماية من قبل تحالف 
الددوان السادوعي األمريكاي ماذ بداية الددوان وخاالل مراحله بتلك 
الصورة التي تؤكد حقد تحالف الددوان عى الشدب اليماي كان بهدف 
التدتيم عن جرائم واضائح التحالف السدوعي األمريكي ولذه الحرب 
اإللكرتونياة لاي نفاس املدركة التاي خاضتها إسائيال يف القرصاة 
والساطو عى املواقع الفلسطياية الحقيقية التي تكشف جرائم الددو 
ن تلك املواقع الولمية التي تبدو السطياية يف شكلها ولي يف الحقيقة 
تتسارت عن جرائم الكيان اإلسائييل وتشاغل املتاباع لها بقضايا آخر 
، وكماا يدلام الجمياع اإن املال السادوعي لداب عوراً كبارياً يف رشاء 
بدض رشكات انتصاانت التكاولوجية مقابل إغالق مواقع إلكرتونية 
وصفحات التواصل انجتماعي التي تحتوي عى موضوعات ماالضة 
ملخطاط الهيماة الصهيوأمريكية وموضوعات تكشاف جرائم تحالف 

الددوان عى اليمن .
لام تقتارص الحارب انلكرتونياة من قبال تحالاف الدادوان عى 
القرصااة عاى املواقاع اإلخبارية بل تجااوزت ذلك إىل إغاالق وتهكري 
ومحاونت اخرتاق صفحات عدع من األشاخاص عاى موقع التواصل 
انجتماعياة كالفيس بوك و تويرت وغريلما من صفحات األشاخاص 
الذيان يكتبون بصدق ويقدمون الحقيقاة ويفضحون جرائم الددوان 
، لكان لاذا األمار يختلاف يف اليمن عان غريلا مان حياث أن مواقع 
وصفحاات ومدونات اليمن تُدادُّ جبهة صامادة ومرابطة يف مواجهة 
تحالف الددوان واضحهم وكشاف جرائمهم يف حل األرض واإلنساان 
ونتقال الجبهاة اإللكرتونية _ يف صموعلا وثباتهاا وتصديها لتحالف 

الددوان _ عن الجبهات الدسكرية يف مياعين البطولة .
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وك���ال���ّس���ل مي���ت���ّص زي�����ت )ال����ري����اض( 
وي��������رض��������ع م��������ن دم����������ه امل����ذب����ح����ه

وي����س����ق����ط ح����ي����ث ت�����ل�����وح ال����ن����ق����ود 
م���ط���رح���ه ي����ع����ي  ال  ه����ن����ا  أو  ه����ن����ا 

ط�����ي�����وف احل������ي������اة ع����ل����ى م��ق��ل��ت��ي��ه 
ع����ص����اف����ي����ر دام�������ي�������ة األج����ن����ح����ه

ت�����غ�����ب أس����������اري����������ره األم�����س�����ي�����ات 

ت��ل��م��ح��ه أن  ال����ص����ب����ح����ات  وت����ن����س����ى 
احل��������روب  ي�����دي�����ر  أن  وغ������اي������ات������ه 

وي�����ب�����ت�����ز أس�������واق�������ه�������ا امل�����رب�����ح�����ه

دم  ب������ق������اي������ا  ف������ي������ه  دام  وم�����������ا 
ي��س��ف��ح��ه أن  اجل����ي����ب  ص����ال����ح  ف���م���ن 

ي��������ج��������ود ب�����������أش�����������اءه ول�����ت�����ك�����ن 
امل��ص��ل��ح��ه )آدم(  أو  )إلب�����ل�����ي�����س( 

 حيث 
تلوح النقود 

عبد اهلل البردوني

معاذ الجنيد
 

اآلن عاُم ، وميضي  مضى عاٌم 
روي����دَك أيُّ��ه��ا ال��ب��ي��ُت احل���راُم

علينا ن���زل���ت  ربِّ���ن���ا  س��ك��ي��ن��ُة 
وأج���ف���اُن ال��ت��ح��الُ��ِف ال ت��ن��اُم

مضى عاٌم وُهْم يِصلون )صنعا(
!! ال��ك��اُم  إال  يَ��ِص��ْل  لم  ومنُهم 

، ففيها ( مثواُهم  ِنهُم   ( وظلَّت 
احِلماُم  ، خصائِصِه  من  تُ��راٌب 

اقتفاها م��ن  َه����واُن  م��آِرب��ُه��ْم 
احِل��زاُم بها  يُشدُّ   ) مأِربُنا  و) 

ي��ا وط��ن��ي عليهم ع��ص��يٌّ أن���َت 
تُ�����راُم وال  امل��س��ت��ح��ي��ُل  يُ������راُم 

جمل���ٍد ق��ب��ائ��لُ��ن��ا  ق����اَم����ت  إذا 
تقول األرُض أهل احلسم قاموا

مي��ان��ي��ون ح��س��ٌم ، وان��ت��ص��اٌر
وال���ِت���ح���اُم  ، مي���ان���ي���ون ص����دٌّ 

ى ك��ت��اُب ال��ل��ه ح��اك��ُم��ن��ا املُ���َف���دَّ
وال��ن��ظ��اُم  ، احلكيمُة  ودول��تُ��ن��ا 

ت���ن���ا أُب�����اةٌ وف����ي ج��ب��ه��ات ع���زِّ
واع��ِت��ص��اُم  ، اع��ت��م��اٌد  فيِه  لُهم 

رج����اٌل ف��ي س��ب��ي��ل ال��ل��ه ث���اروا
وق���ال���وا رب���ن���ا ث���م اس��ت��ق��ام��وا

فرٍض أجلَّ  اجلهاد  في  أقاموا 
فكانوا فوق من صلوا ، وصاموا

وك��ان��وا ف���وق ك��ل ال��ن��اس دي��ن��اً
وث��ي��ق��اً م��ا ل��ُع��روت��ِه ان��ِف��ص��اُم

ك������أنَّ امل���ؤم���ن���ن ب����ي����وِم ب����دٍر
رك حاموا ِبهم ثبتوا ، وحول الشِّ

شعٌب اليمانين  س��وى  فليس 
ت��ل��ُن ل����ُه امل���ه���م���اُت اجِل���س���اُم

)جنٍد( بصفِّ  األن��اُم  وق��َف  إذا 
حصدنا النصَر ، وانكسَر األناُم

ل��ن��ا ب��ال��ل��ه إق�������داٌم ، وع����زٌم
اح��ت��زاُم احل���زم  لتحالُف  وم��ا 

ُس��وداً احل��رب  ليالي  ِبهم  مُت��رُّ 
مُت�����رُّ ك�����أنَّ ش��م��س��ُه��ُم ظ���اُم

بعٍض وراء  السنُن  وت��ن��ص��ِرُم 
وم���ا ل��ف��ص��ول ع��زت��ن��ا ان��ص��راُم

يوماً العمر  في  يروا  لن  وعهداً 
ول��ي��س ب��ِه ان��ك��س��اٌر ، وان��ه��زاُم

ف���ُق���ْل ل��ل��زاح��ف��ن ب��غ��ي��ر ع��ل��ٍم
الِعظاُم تبقى  ال  حيُث  دخلتُم 

الساُم )زالزل��ن��ا(  م��ن  عليُكم 
وم���ن أب��ط��ال��ن��ا امل����وُت ال����زؤاُم

ه��ن��ا وك�����اءُ ع��زرائ��ي��ل ش��ع��ٌب
ُم��ِه��ّم��ت��ُه اش��ت��ب��اٌك ، واق��ِت��ح��اُم

)جنٍد( جيَش  يُعانُق  و)قاِهرنا( 
ع��ن��اق ف��ت��ًى تَ��َم��لَّ��ك��ُه ال���غ���راُم

ف��ك��م ل��ل��ح��رب ن���اٌر ، واش��ت��ي��اٌق
ب��ل��وع��ت��ه��ا ال��ي��م��ان��ي��ون ه��ام��وا

لدينا م����وروٌث  احل���رب  ف��ن��وُن 
وانسجاُم  ٌ، ارت��ب��اط  فيها  لنا 

لظاها في  ونرقُص   ، نُروِّضها 
ول���أه���وال ف��ي ي��دن��ا ال���ِزم���اُم

وُدّك��ْت ُقِصَفت  إن  نحُن  جباٌل 
الُرخاُم وب��دا   ، عقيُقها  أض��اَء 

ُج����ذوٌر ل��ن��ا  ال��س��اح  بتصنيع 
والسهاُم  ، تُنسُب  البيُض  إلينا 

)زالزل���ن���ا( ت����ُدكُّ م��ع��س��ك��راٍت
اخل��ي��اُم إال  ل��ُه��م  َه������َدٌف  وال 

تُ��ح��لِّ��ُق وه���َي صرعى وط��ائ��رةٌ 
َج م��ن ه��زائ��م��ه��ا ال���ُرك���اُم حت����رَّ

تُ��روى نُكتًة في اجل��وِّ  وص��ارت 
الغماُم ضِحَك  حلَّقت  هَي  فإن 

ولكن  ، وأج��ن��ح��ٌة   ، ِس��ع��ٌة  ل��ه��ا 
خل��ي��ب��ة ح��ال��ه��ا ت��رث��ي ال��ن��ع��اُم

فكم همست لها الغاراُت عودي
ف��ه��ذا ال��ش��ع��ب ح���رٌّ ال يُ��ض��اُم

ل��دي��ه ه��يِّ��ن��ٌة  األرض  ج��ي��وش 
اللئاُم وال   ، امل��ل��وُك  اقتدر  فا 

أم��اُم��ِك ي��ا ع��وال��ُم أل���ُف م��وٍت
وغ��ي��ر ال��ن��ص��ر ل��ي��س ل��ن��ا أم���اُم

كوناً ص��اَغ  قد  ال��ذي  فسبحان 
ب���ِه ال��ش��ع��ُب ال��ي��م��ان��يُّ ال��ُه��م��اُم

ب���اٍد ع��ل��ى  احُل���ف���اةُ  ب����رَز  إذا 
ُحطاُم بها  فاجلباُل   ، ت  تشظَّ

ب���ن���ادق���ن���ا ت�������ُدكُّ ُم�����دَرع�����اٍت
وي��ك��س��ُر زح��ف��ه��م م��نَّ��ا ُغ���اُم

ُق��راُه��م ف��ي  وك��ل ش���يٍء  نسيُر 
ي���ق���وُل ل��ن��ا ط��ئ��ون��ي ي���ا ِك����راُم

جهٍد دون  امل���دائ���ن  ف��ن��ج��ت��اُح 
اح���ت���راُم مب��وط��ن��ن��ا  ل��ن��ا  ألنَّ 

مي���ان���ي���ون أرب���ك���ن���ا امل��ع��ال��ي
ل��ن��ا ف���ي ك����لِّ م��ع��رك��ٍة ِوس�����اُم

ف��ن��ح��ُن ل��ك��ل م���أج���وٍر ه���اٌك
��ق��اُم ون���ح���ُن ل��ك��ل ُم����رت����زٍق سِّ

ول��ل��ُم��س��ت��ض��ع��ف��ن ح���ي���اةُ ع��زٍّ
ع��ل��ي��ن��ا ل��ل��س��م��اء ب��ه��ا ال���ت���زاُم

ال��ل��ه ت��غ��ش��ان��ا ، ف��إنَّ��ا ص����اةُ 
مي��ان��ي��ون ، وع��ل��ي��ن��ا ال��س��اُم.

13/ يوليو / 2016

»زلزال4«

سالْت براميُل الغزاة دمًا

برنامج رجال اهلل
املقرر ألسبوعني :

من 9 إلی 16 شوال 

- وسارعوا اىل مغفرة من ربكم.
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 متابعات فلسطينية

تقرير 11 سبتمرب.. أمريكا تتهُم السعودية وترّبئ آل سعود!
إياد أبو عوض*

كشافت وثائُل جديدة، سمحت السلطات 
األمريكية بارشلا أخرياً، عن وجوع مدلومات 
»قاد« ترباط موظفال حكوميل سادوعيل 

بمافذي لجمات الحاعي عرش من سبتمرب.
الرئياس  إعارة  2003، عملات  مااذ عاا8 
الساابل جورج باوش انبن، ثام إعارة الحايل 
بااراك أوباماا، عاى إخفااء ل2 صفحاة من 
تقرير تابع للكونغرس بشأن تلك الهجمات.. 
وكانت األساباب املدلاة وراء لذا األمر لو أن 
ما تكشافه الصفحات يمس األمان القومي، 
وأن نرشلاا ساتكون له نتائج سالبية تطال 
املصالح األمريكية يف الدالم وساتضدف قدرة 
واشااطن عى جمع املدلومات انستخباراتية 
عن أشاخاص مشاتبه يف تورطهام بدمليات 

إْرَلابية.
الحقيقاة التاي لم يرغاب باوش وأوباما 
بكشافها أن لاذا القسام مان تقريار لجاة 

يتحادث   2011 التحقيال يف لجماات عاا8 
بشاكل محدع عن »عور سادوعي محتمل« يف 
تقديم املسااعدة أَْو الدعم لإلْرَلابيل أَْو حتى 
التواصال مدهم قبيال تافيذلام الهجمات.. 
وكلماا كان البدض يثري القضية ويساأل عن 
تلاك الصفحاات وماا ورع ايهاا من أعلاة أَْو 
تكهاات بشاأن عور الحليف الدربي يف أحداث 
9/11، كان الجواب الرسامي لو عد8 وجوع 
أياة أعلاة أَْو اتهاماات موجهاة للريااض أَْو 
موظفيها الرسميل ايما ورع يف التحقيقات، 
وأن ُكّل ماا تتااقله وساائل اإلعاال8 والجرائد 
مجارع تخمياات وشاائدات عارية تماماً عن 

الصحة!
ماع قادو8 عاا8 2015، بادأت األصاوات 
املطالبة بالكشف عن نص الصفحات الرية 
تتدااىل، وبادأ ألايل ضحايا الحااعي عرش من 
سابتمرب يطالبون الكونغرس بالساماح لهم 
بمقاضاة الحكومة السدوعية لدورلا املزعو8 
يف ماا عصف بايويورك يف ذلك اليو8 األساوع.. 

وبذلاك بادأ الحديث يدور حاول رضورة نرش 
الصفحاات الرياة لوضع حاٍد لهاذا األمر، 
و«لتربئاة« الحلياف األقرب يف الدالام الدربي 
من تلك التهم وتجاب تدلاور الدالقة املميزة 
مداه.. ويف الوقات نفساه، لادعت الرياض، 
وإن بصاورة غاري مباارشة، مان أن موااقة 
قاناون يسامح  الكونغارس عاى مارشوع 
بمقاضاتها بسبب أحداث نيويورك سيدادها 
إىل بيع سادات خزانة وأصول أخرى بالونيات 
املتحادة تصال قيمتها إىل 750 ملياار عونر.. 
والرئيس األمريكي بالطبع لم يتواَن عن تأكيد 
موقفاه الرااض إلقارار املارشوع، اقد لدع 
بداد8 التوقيع عاى القانون إن تام التصديل 

عليه يف الكونغرس.
الصفحاات محال الاقااش نُارشت، واآلن 
يمكن للجميع انطاالع عليها وتحليل ما جاء 
ايها بشاكل كامل.. ألم ماا جاء ايها لو أن 
أشاخاصاً تواصلوا أَْو قدموا مساعدة أَْو ععماً 
لبداض مافاذي لجماات الحااعي عرش من 

سابتمرب، وأن لؤنء األشاخاص، وال وثائل 
 FBI صااعرة عن مكتب التحقيقاات الفدرايل
ومذكارة مان وكالاة انساتخبارات املركزية 
CIA ، »قاد« يكوناوا من موظفاي الحكومة 
السادوعية وأن اثال عى األقال ماهم تابدل 
لجهااز املخابرات السادوعي.. لكان التقرير 
يؤكاد أن املدلوماات الوارعة يجاب التأكد من 
صحتها من خالل مزيد من التحقيقات، التي 

يجب أن تجريها األجهزة األماية املختصة.
الصفحات تذكر أساماًء محدعة ألشخاص 
تقول إنهم »قد« يكونوا موظفل يف السافارة 
السادوعية أَْو موظفي استخبارات سدوعيل 
أَْو مساؤولل يف وزارة الداخلياة، وأن تقارير 
مختلفاة عاهام جااءت ملكتاب التحقيقاات 
الفادرايل قبل عاا8 ألفل وواحاد.. املدلومات 
تتطرق حتى ألخ غري شقيل ألسامة بن نعن، 
كان موظفاً يف السافارة السدوعية بواشاطن 

وقت وقوع األحداث.
بدد سع لاذه املدلوماات، يداوع التقرير 

إىل تأكياد عاد8 القادرة عى حسام مساتوى 
انرتبااط املباارش بال الحكومة السادوعية 
واألنشطة اإلْرَلابية عاملياً أَْو يف عاخل الونيات 
املتحدة، إن وجد لذا انرتباط.. ولذه الاقطة 
تحديداً لي التي اساتخدمها املتحدث باسام 
البيات انبيض جوش ايرنسات عادما أكد أن 
الاتيجة التي توصلت إليها اللجاة يف تحقيقها 
لي عاد8 وجوع أي عليل عى قياا8 الحكومة 
السدوعية كهيئة أَْو أي مسؤول سدوعي كبري 

بتمويل تاظيم القاعدة أَْو مساعدته.
األجهازة  أن  الاهائياة لاي  الاتيجاة  إذاً، 
األماية أشارت إىل أعلة غري مؤكدة »قد« تشري 
إىل تاورط موظفال يف الحكوماة السادوعية 
باألحاداث الدامياة عا8 ألفال وواحد، لكن ن 
يوجد ما يشري إىل أن الحكومة السدوعية ذاتها 
كمؤسسة كانت مسؤولة عن أَْو مرتبطًة بأي 
حدث ساالم يف تافيذ الهجمات أَْو تمويلها.. 

والحكم لقارئ التقرير وتقديره وتوجهاته.

*روسيا اليوم

إصابة فلسطينية باعتداء 
للمستوطنني يف الضفة 

املحتلة 
أصيبت الساطياية بجروٍح، ليلَة السبت، 
يف اعتاداء للمساتوطال بماطقاة واعي قانا 

غرب مدياة سلفيت شمال الضفة املحتلة. 
وقالات مصاعُر الساطيايٌة: إن »املواطاة 
أصيبات بجاراح يف يدلا عى يد مساتوطال 
متطراال من مساتوطاة »عتاائل« شامال 

بلدى عيرستيا«. 
وأضاات املصاعر أن املساتوطال رشقوا 
مركبات املواطال بالحجارة قرب واعاي قانا.

العدو يعتقل 137 مواطناً 
من غزة خالل 6 أشهر 

رصاد مرَكُز أسى الساطل للدراساات، 
يف تقرياٍر لاه ياو8 الجمداة، وقاوع )137( 
حالة اعتقاال نفذلا انحتالل لفلساطيايل 
من قطاع غزة خاالل الاصف األول من الدا8 

الحايل. 
وقاال املركاز يف تقرياٍر لاه الجمداة إن 
بال املدتقلال: )ل( تجاار، و)1ل( صيااًعا، 
وطالبال، و)5( مارىض، ومرااًقاا ملرياض، 
و)ل3( مان املتساللل أَْو الذيان اقرتباوا من 
الحدوع الرشقية، وكذلك طالت مدير مؤسسة 

خريية. 
وأوضح الااطال اإلعالمي للمركز الباحث 
ريااض األشاقر، أن مدظم حاانت انعتقال 
لصياعيان  كانات  املاضياة  األشاهر  خاالل 
الساطيايل مان القطااع كانوا يمارساون 
عملهام يف صياد األساماك مقابال شاواطئ 
القطااع، بدد مصااعرة مراكبهام والتحقيل 
مدهم يف ميااء اسدوع وإطالق ساح الغالبية 
الدظمى ماهم، حيث وصلت حانت انعتقال 

بل الصياعين إىل )1ل( حالة. 
وأضااف أن الددو اعتقال 3 صياعين بدد 
أن أصابهم بالرصاص حال انعتقال، وكان 
من بياهم الطفل أيمن محمد السالطان )15 
عامااً( الاذي أصياب برصاصتال يف رجليه، 
وأطلال ساحهم عى مدرب بيات حانون بدد 

عدة ساعات من انعتقال.

100 عملية للمقاومة الفلسطينية خالل األسبوع املاضي
أظهرت مدطياٌت »إْساَرائيلية«، أن »األسبوَع املايض شهد 
100 عملياة للمقاوماة يف األرايض الفلساطياية اساتهدات 

قوات الددو ومستوطايه«.
ورصاد تقريٌر نرَشه موقاع »الصوت اليهاوعي« الدربي، 
يو8 السابت، »تافياذ املقاومة الفلساطياية لاا 100 عملية 
للمقاومة، بياها إطالق نار ومحاولة علس ومحاولتي طدن، 
باإلضاااة إىل عمليات إلقاء الزجاجاات الحارقة )املولوتوف( 

ورشل الحجارة صوب مركبات عسكرية واستيطانية«. 
وبحسب التقرير، اقد »تم تسجيل عملية إطالق نار قرب 
مساتوطاة »تقوع«، أعت إلصابة أحد املساتوطال، ومن بل 
الدملياات محاولة الساطياي تافيذ عملية طدان يف الخليل 
جااوب القادس املحتلة، حيث تام اعتقاله وبحوزته ساكل 

ومحاولة علس قرب القدس املحتلة«.
وتشاهد األرايض الفلساطياية، ماذ األول من ترشين أول 
املاايض، مواجهاات بل شابان الساطيايل وقاوات الددو، 
اندلدات بسابب إرصار مساتوطال يهاوع متشادعين عاى 
مواصلة اقتحا8 ساحات املسجد األقىص، تحت حراسة قوات 

جيش ورشطة الددو، حيث ارتقى خاللها 227 شهيداً.

شروط فلسطينية 
إلتمام صفقة تبادل 

أسرى جديدة
يف  القيااعي  الزلاار  محماوع  َع  جادَّ
حركاة »حمااس« رشوط حركتاه إلتماا8 
صفقاة تبااعل أسى جديادة ماع الدادو 

»اإلْساَرائييل«. 
وأكاد الزلاار خاالل مهرجاان لتكريم 
الطلبة املتفوقل يف عير البلح وساط قطاع 
غازة، أن« انحتالل خاان انتفاق الساابل 
وأعااع اعتقاال عارشات األسى املحررين 
بصفقاة »وااء األحارار- شااليط« ، مبيااً 
بأن لااك رشطل لما: اإلاراج الكامل عن 
ُكّل املدتقلال املحرريان بصفقاة األحرار، 

وبتدهد كامل بدد8 اعتقال من سيتحرر. 
يف موضوع آخر قلل الزلار من تهديدات 
اايغادور  »اإلْسااَرائييل«  الجياش  وزيار 
ليربماان، واصفاً إيالا بفارغاة املضمون، 
مشادعاً يف الوقات ذاتاه عاى أن الحصاار 
الذي اارض عى غزة ماذ عارشة أعوا8 لن 
يؤثار عى غزة ون يفات يف عضدلا، مؤكداً 
واملقاوماة  »حمااس«  حركاة  لادف  أن 
ُكّل  الساطل  تحريار  لاو  الفلساطياية 

السطل من انحتالل. 
وقال: »انحتالل اشل يف تحقيل ألدااه 
الفلساطياي«،  الشادب  لرتكياع  الرامياة 
وأضااف: أن »لشادباا الفلساطياي الحال 
يف الداااع عان نفساه ومقاوماة انحتالل 
بالضفة وغزة والقدس ولن نتاازل عن شرب 

واحد من السطل«. 
ويف ساياق مختلاف ااَّد الزلاار اتهامات 
بدض األطاراف اإلقليمياة والدولياة لحركة 
»حمااس« بالتدخال بشاؤونها الداخلياة أَْو 
اللداب بمضامال خارجياة. وقاال »نحن ن 
نلدب عى سياسية املحاور اإلقليمية ولدااا 

اقط تحرير أرضاا بشتى الوسائل«. 
وتابع: »نحن ن نداعي أحداً ولن نسمح 
ألحاد بالتدخال يف شاؤوناا الداخلية كما ن 

نتدخل يف شؤون الغري«.

»تفخيخ« 12 طائرة يف مطار تل أبيب!

الكياان اإلْسااَرائييل، لاو الدامال األساايس 
يف زعزعاة اساتقرار املاطقاة والراعاي الرئييس 
لإلْرَلاب يحاول عائما تطويع واستغالل انوضاع 

ليزعم انه محل تهديد عائم.
املقاومال  أماا8  الكياان  لشاشاة  ورغام 
الفلساطيايل وحزب الله لكاه يادال عائماً بأنه 
قاوي واجراءاته األماية ن يمكان اخرتاقها، لكن 
عائماا ما يثبت عكس ذلاك كان آخرلا ما قا8 به 
أحاد الصحاايل الصهاياة من زرع قاابل مزيفة 
يف 12 طائرة يف مطار بن غوريون »اإلْساَرائييل«.

وأوضاح الصحفاي عاايد ساليمان يف مقابلة 
مع RT أنه اساتخد8 بطاقاة الهوية التابدة ألحد 
أصدقائاه لكي يحصل عى وظيفاة عامل نظااة 

يف املطار، ُمشارياً إىل أن الحصول عى الوظيفة لم 
يكن أمرا صدبا عى اإلطالق، إذ اساتمرت مقابلة 

الدمل عقيقتل أَْو 3 عقائل عى األقل.

وقال: »لم يوجه إىل أية أسئلة عى اإلطالق لكن 
األجهزة األماياة احتاجت إىل شاهر كامل إلجراء 
الفحاص األماي، لتصادر يف نهاية املطاف يل أعى 
ترصيح أمااي يف املطاار« وبدد انتهااء الفحص 
األماي وّظف سليمان مبارشة، عى الرغم من أنه 
ولو أصلع، ن يشابه عى اإلطالق صورة صديقه 
تاماري عاى بطاقاة الهوية الاذي يتميز بشادره 

الكثيف.
وتمكان الصحفاي »عامال الاظاااة« خالل 

يومال اقاط مان عملاه يف لاذه الوظيفاة من 
الوصول إىل جميع أقساا8 املطاار عون عائل قبل 
أن ياجاح األمن يف اكتشاااه يف ثالث أياا8 الدمل 
لكن اليومل كانا كاايل بالاسبة له ليزرع قاابل 

ولمية عى متن 12 طائرة.
وقا8 ساليمان بتصوير نفسه عاخل الطائرات 
ولو يترصف بطريقة »مشبولة« ويزرع عبوات 

مرشوبات غازية اارغة.
وساببت لاذه التجرباة اضيحاة أماياة من 
الدياار الثقيال أجربت أمان مطار تال أبيب عى 
باذل ُكّل جهد ممكان ملاع تكرار مثال لذا الدمل 
متهما مدير رشكاة التوظيف باإللمال يف اختيار 

املوظفل.
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أردوغان يستغل االنقالب لعزل آالف القضاة والضباط
  - متابعات

أعلات السلطاُت الرتكية انتهاَء محاولة اننقالب 
عى الرشعياة الديموقراطية وبادأ الرئيس الرتكي 
رجب طياب أرعوغان باساتثمار اننتصار بإقصاء 
اآلنف مان الضبااط والقضاة عى نحاو يتااىف مع 

اععائه بأن مجموعة صغرية تقف خلف اننقالب. 
واعتقلات الرشطاة الرتكياة أكثار مان 1500 
ضاباط لحد اآلن ممن تورطوا باننقالب الذي يقول 

اصحابه انه ما يزال مستمراً. 
واىل جانب تصفية الجيش من خصو8 أرعوغان 
باساتخدا8 ذريدة محاولة اننقالب جرى انعالن يف 
تركيا عن اعفاء 2750 قاضيا بذات التهمة املوجهة 

للضباط. 
مصدر استخباري تركي قال إن املخابرات تدمل 
مع قاوات األمن عاى تافيذ عمليات يف اساطابول 

وأنقرة ضد مدبري محاولة اننقالب. 
وأوضاح املصادر أن رئياَس وكالاة املخابارات 
لاكان ايدان ظل يف مكان آمن طوال األحداث وكان 
عى اتصاال مع أرعوغان. وقاال إن مقر املخابرات 
تدارض لهجو8 مان طائارات لليكوبرت وأسالحة 

ثقيلة أثااء محاولة اننقالب. 
مساؤول تركاي كباري أكاد تحرير قائاد اركان 
القاوات املسالحة الرتكياة خلاويص آكار من ايدي 
اننقالبيال ونقلاه إىل ماكان آمان، وأشاار إىل أن 
القاوات املوالياة للحكوماة تسايطر اآلن عى مقر 

قياعة القوات املسلحة الرتكية.

عزُل 2745 قاضياً برتكياً 
ونقلات قاااة »إن تاي يف« عان قارار صااعر 
عان املجلاس األعاى للقضااة وانععاء القاول: إن 
»السالطات الرتكية عزلت ألفال و5ل7 قاضياً يو8 
)السابت( بدد محاولة انقالب قاا8 بها اصيل من 

الجيش خالل الليل.
وأااعت وكالة أنباء »األناضول« بأن خمسة من 
أعضاء املجلس األعى للقضاة واملدعل عزلوا أيضاً.

وكانات عااارص مان ضبااط الجياش الرتكي 
قاد تحركت خاارج ثكااتها مسااء أماس الجمدة 
وحاولت انساتيالء عى مقرات الحكم يف الداصمة 
أنقارة، كما حاولوا إغالق الجرين اللذين يربطان 
شاطري مديااة إساطابول )الداصماة التأريخية 
للسلطاة الدثمانية(، والسيطرة عى مديرية األمن 

ايها.

عسكريون أتراك يطلبون اللجوء 
باليونان وأردوغان يطالب بتسليمهم 

وأعلان التلفزيون اليوناني »ERT« السابت 16 
يوليو لبوط طائرة لليكوبرت من طراز بالك لوك، 

تابدة للرشطة الرتكية، يف شامال اليونان، واعتقال 
ثمانية أشخاص »انقالبيل« كانوا عى متاها.

وواقااً للبياناات األولية ااإن املروحية الرتكية 
اطلقت إشارة استغاثة.. وقال التلفزيون اليوناني: 
إن األشخاص الذين كانوا عى متاها طلبوا ماحهم 

اللجوء السيايس يف اليونان.

ورّجحات وكالاة »رويارتز« أن يكاون لاؤنء 
األشخاص عى عالقة باننقالب الدسكري الفاشل، 
الاذي شاهدته تركيا ليلاة الجمداة.. بياماا قالت 
وكالة »نواوساتي« الروساية إن رتب الدسكريل 
»اننقالبال«، الذيان كاناوا عى متان املروحية، لم 
تدرف إلزالتهم شااراتهم الدسكرية.. وتمت إحالة 

القضياة إىل وزارة الخارجياة اليونانياة للتدامال 
مدها.

الرتكياة  الخارجياة  وزارة  طالبات  بدورلاا، 
بتساليم لاؤنء الدساكريل »اننقالبال« وإعاعة 

الهليكوبرت إىل تركيا.
ويف وقات نحال، أاااعت وساائل إعاال8 باأن 
اليونان تدرس طلب اللجوء السيايس الذي تقد8 به 
األشخاص الثمانية الذين كانوا عى متن املروحية.

وتمكات الحكومة الرتكية من إعاعة السايطرة 
عاى مرااال ومراكاز الدولاة، وذلك بداد محاولة 
انقالب ااشلة عاشتها تركيا الليلة املاضية، انتهت 
باعتقال الدساكريل اننقالبيال يف مختلف أنحاء 

البالع، إىل جانب مقتل الدرشات.

صمت تل أبيب 
املريب حيال االنقالب 

العسكري يف تركيا
  - متابعات

رغام أّن يو8 السابت لو يو8 عطلة رساميّة 
أّن وساائل  إّن  اإلْسااَرائييل  انحتاالل  كياان  يف 
اإلعال8 الدربيّة خرجت عان طورلا، بدد اإلعالن 
عن اننقالب الذي اشال وتضاماات مع الرئيس 
الرتكّي الاذي أعاع مؤخاًرا الدالقاات التطبيديّة 

مدها.
ُمحلال شاؤون الارشق األوساط يف صحيفة 
)لآرتس( تسافي برئيل، نرش تحليالً عى موقع 
الصحيفاة رأى ايه أّن الخالااات الدميقة عاخل 
الجياش طفت عى الساطح، ولي التاي أّعت إىل 
محاولاة اننقالب الفاشالة، متساائال باوٍع من 
الساخرية: كياف لم تتمّكان املخابارات الرتكيّة 
بجمياع أذرعها من رصاد التحضاريات ملحاولة 

اننقالب؟.
رئياس  نظرياة  صّحات  إذا  حتاى  وتاباع 
الاوزراء الرتكّي، بان عيل يلديريم، باأّن الضباط 
الاذي حاولاوا اننقالب لام من املؤيّديان لزعيم 
املدارضاة، اتح الله غولن، ااإّن الجيش الرتكّي 
أثبات قونً وادالً، قلبًا وقالبًا، أنّاه إذا أراع تمهيد 
األرضيّة لالنقاالب اهو قاعر عى ذلك، ولو قاعر 
أيًضا عى التخطيط، وتفديل قّوات امُلشاة وأيًضا 
ساالح الجو، وأْن يُدرّب عن استيائه من ترصاات 

نظا8 الرئيس أرعوغان بريٍّة تاّمة.
اتخذلاا  التاي  اإلجاراءات  إّن  املحلال  وراى 
أرعوغاان يف الداا8 2010 حياث قاا8 بتطهاري 
الجياش ومحاكمة مئات الضبااط والصحاايل 
والًكتّااب واألعبااء بتهماة التخطياط ملحاولاة 
انقالب، لم ترعع أقسااًما كباريًة من الجيش من 

التجربة مّرًة أخرى إلسقاط نظامه.
وتاباع قائاالً: إّن أرعوغان يُداناي من عقدة 
الخوف، االجيش الرتكاّي يُدترب مخلًصا للرئيس 
الرتكاّي، ولكن يف القياعة الدلياا للجيش الرتكّي، 
اإّن الخاالف بل مؤيّادي أرعوغاان ومدارضيه 
وصل إىل ذروته حاول قضيتل ُملتهبتل: الحرب 

ضّد األكراع والسياسة الرتكيّة تجاه سوريّا.
واضااف: إّن قساًما مان الضبااط، رايداي 
امُلساتوى، يدتقادون أنّاه يتحتّام عى أنقارة أْن 
تُواصل مسااعي الصلح مع األكاراع، ألنّه برأيهم 
ن يوجاد حل عساكري للُمشاكلة الكرعيّة، ايما 
يدتقد ضباط آخرون، بأنّه يجب تشاديد القبضة 
الحديديّة ضاّد األكراع ورضبهم بادون رحمٍة أَْو 
لواعٍة. أّما يف الشاأن الساورّي، اإّن قساًما من 
الجيش، وتحديًدا شدبة انستخبارات الدسكريّة، 
قاموا بُمساعدة تاظيم »عاعش« لفرتٍة طويلٍة، يف 
الوقات الذي أعرب القسام اآلخر من الجيش عن 
أّن ععام “عاعش”، وسياساة أرعوغان القاسايّة 
ضّد الرئيس السورّي، بّشار األسد، أعتّا إىل انتقال 
اإلْرَلاب إىل األرايض الرتكيّة، األمر الذي أسفر عن 

مقتل أكثر من 250 مواطاًا تركيًا.
ونصح امُلحلال اإلْسااَرائييلّ أرعوغان ورئيس 
الوزراء الرتكّي بإجراء احص أسايّس يف الجيش، 
وأْن يُصغيا لطلبات الضبااط، إذا أراعا انحتفاظ 
بإخالصهماا لهما، عى حّد قوله. عالوة عى ذلك، 
رأى امُلحلال أّن ارضياة اننقالبيال كانت تدتمد 
عى أّن مدظم الشدب الرتكّي يؤيدلم، عى الرغم 
مان أنّاه يف اننتخاباات األخارية يف تركيّا حصل 
حزب الددالة والتاميّة برئاسة أرعوغان عى أكثر 

من أربدل باملائة من أصوات الااخبل.
وخلُاص امُلحلل إىل القاول إنّه بداد أْن تتّضح 
األماور وتختفي الدباباات من الشاوارع ويدوع 
الهادوء لرتكيّا، امن غري امُلساتبدد بتاتًا أْن يُدلن 
أرعوغاان عان انتخاباات جديادة، مان خاللها 
يستطيع الحصول عى األغلبيّة املطلوبة من أجل 
الحصول عى صالحيات واسادة جاًدا، وتحديًدا 

ُمقابل الجيش .
كياان  يف  الرساميّة  الجهاات  أّن  إىل  يُشاار 
انحتالل، ساواء عياوان رئيس الاوزراء، بايامل 
امتاداوا حتاى  الخارجيّاة،  أَْو وزارة  نتايالاو، 
اللحظة من إصدار أّي بياًن رسامّي أَْو عن طريل 

ُمقّربل حول محاولة اننقالب الفاشلة.
من ناحيته، قال ُمحلل الشاؤون الدساكريّة 
يف موقاع )YNET(، التاباع لصحيفاة )يديدوت 
أحروناوت(، رون بان يشااي، ياو8 السابت إّن 
الجيش لم ياّضم إىل اننقالبيل، وأّن قساًما كبريًا 

ماه، بقي مخلًصا للرئيس أرعوغان.
وتاباع قائاالً إنّه لاو تمّكان اننقالبيون من 
اعتقال أرعوغاان يف البداية، ااإّن اننقالب لكان 
نجح، ولكّن أرعوغان بقي حًرا وأرسال الرساائل 
ألبااء شادبه، ولم اساتمدوا إلياه ووااقوا عى 
مااشاداته، ولذه الرسائل، لي التي أنقذته، عى 

حّد تدبريه.

* رأي اليوم.

تفاصيل مثرية عن منفذ هجوم نيس الذي تبناه داعش
  - وكاالت

قالات صحيفاُة »عييل ميال« الربيطانياة إنها 
اة عان مافذ لجو8  حصلات عى مدلوماات َخاصَّ
نياس الاذي أوعى بحياة الدارشات، محمد لحويج 
بولاالل، تظهر أنه لم يكان ملتزما بأيٍّ من تداليم 

اإلسال8.
إنهاا حصلات عاى لاذه  الصحيفاة  وقالات 
املدلوماات الحرصياة مان ابن عم زوجاة بولالل 
لاجار خليفاة، الذي قاال إن مافاذ الدملية ليس 
أناه كان ن  إىل  األغلاب، ُمشارياً  »جهاعيااً« عاى 
يصيل، ويارشب الخمر وياأكل الخازير، ويتداطى 

املخدرات.
وأضااات الصحيفاة أن بولالل اعتقل ساابقاً 
عاى خلفية قضايا جاائية تشاتمل عاى الرقة، 
الدااف الزوجي، كماا أنه انفصل عان زوجته ملدة 
سااتل بدد أن رضبها، مشارية إىل أناه كان تحت 
املراقبة القضائية بدد أن اشارتك يف شاجار يف أحد 

البارات يف يااير املايض.
وبحساب ابان عم زوجتاه، املدعو ولياد حمو، 
اإن مافذ الدملياة »كان يرشب الخمر ويأكل لحم 
الخازيار ون يذلاب للمساجد.. ولاي أماور كلها 

محرمة يف اإلسال8«.
يف املقابل، قال رئيس الاوزراء الفرنيس مانويل 
االاس، إن لاااك احتماان كبريا بأن يكاون مافذ 
الهجو8 الذي أوعى بحياة لل شاخصاً عى األقل يف 

مدياة نيس قد ارتبط بدوائر »التشدع اإلسالمي«.
وقاال االس ملحطة »اراناس ل2« التلفزيونية: 
»إناه إْرَلاباي، ربماا كان عاى صلاة بطريقاة أَْو 
بأخرى بالتشادع اإلساالمي. ندم لذا عمل إْرَلابي 
وسااظر يف الصالت املوجوعة بتاظيمات إْرَلابية«.

وأضاف رئياس الوزراء الفرنايس أنه »مقتاع« 
بأن بالعه سارتبح الحرب عى »اإلْرَلاب واإلساال8 

املتشدع« عى حد تدبريه.

»داعش« يتبنى هجوم نيس
وتبااى تاظيام »عاعاش« اإلجراماي، الهجو8َ 
الذي استهدف تجمداً للمحتفلل باألعياع الوطاية 
يف مدياة نيس الفرنساية، وأسافر عان مقتل لل 

شخصاً، وإصابة أكثر من مائة آخرين.
للتاظيام  التابداة  »أعمااق«  وكالاة  وقالات 
اإلجراماي، إن »مافذ عملية الدلس لو أحد جاوع 
الدولة اإلسالمية«، موضحة أن مافذ الدملية أقد8 
عليهاا اساتجابة لااداءات اساتهداف رعاياا عول 

التحالف الذي يقاتل التاظيم.
يشاار إىل أن والاد مافاذ الهجو8 أعلان أن اباه 
عاناى مان حالاة اكتئااب عاا8 2002، ولام يكن 

متدياا.
وقال الوالد محمد ماذر لحويج بولالل، لوكالة 
ارانس بارس أما8 مازله يف مدياة مسااكن رشق 
تونس، إن اباه عانى »من عا8 2002 إىل ل200 من 

مشااكل تسببت له باكتئاب نفيس. كان يداني من 
نوباات غضب ويارصخ ويكر ُكّل ماا كان يجده 

أمامه«.
وروى أن الدائلة عرضت محمد لحويج بولالل 

عى طبيب وصف له أعوية ألزمته الافسية.
ووصاف اباه بأنه كان »عائماا وحيدا ومكتئبا« 

يتجاب الكال8.
وأعلن الوالد أن عائلته يف تونس اقدت انتصال 
باه ماذ مغاعرتاه إىل ارنساا، ولم يكن قااعرا عى 

إعطاء تأريخ لسفر اباه إىل ارنسا.
إىل ارنساا  واكتفاى بالقاول: »عادماا غااعر 

انقطدت أخباره عاا«.
وأكد مان جهة ثانية أنه لم يكان لدى اباه »أي 
عالقاة بالديان«، مضيفا أناه »لم يكان يصيل ون 
يصو8 وكان يرشب الكحول، حتى إنه كان يتداطى 

املخدرات«.

الجزائر ترفض الوجود 
»اإلْسـَرائيلي« داخل 
الهيئات اإلفريقية !  
  - متابعات

جاّدع وزياُر الدولاة الجزائاري، وزيار 
الادويل،  والتدااون  الخارجياة  الشاؤون 
رمطاان لدمامارة، تأكيد موقاف الجزائر 
الراااض ألي تواجاد »إْسااَرائييل« عاخال 

لياكل انتحاع اإلاريقي. 
وأكاد لدمامارة خاالل نادوة صحفية 
الجزائار-  التحضاريي  انجتمااع  عقاب 
إاريقياا حاول انساتثمار الاذي سايدقد 
من 3 إىل 5 عيسامرب/ كاناون األول املقبل 
بالجزائار، رعاً عى ساؤال حول »محاونت 
ماح بدض الدول اإلاريقية ملقدد كمالحظ 
للوبي يهاوعي بالهيئاات اإلاريقياة«، أن 
لاذا الطلب تام اقرتاحه يف املاايض ولكاه 

»راض« من قبل أغلبية الدول اإلاريقية. 
وأكاد رئياس الدبلوماساية الجزائرية، 
اإلاريقياة »مقتاداة«  الادول  أغلبياة  أن 
باأن القاارة اإلاريقياة والدالام الدرباي 
يتقاسامان »مصريا مشرتكا« مما يدكس 

تضاماهما مع الشدب الفلسطياي. 
وأرعف قائالً »يمكااي التأكيد أن أغلبية 
الدولة اإلاريقية وعى رأسها الجزائر تبقى 
متمساكة بقااعاتهاا وبتأييدلاا لصالح 

اإلخوة الفلسطيايل«. 
وأشاار إىل أن الجزائر كانات يف مقدمة 
الصفاوف يف الكفااح مان أجال تصفياة 
انساتدمار يف إاريقياا واندماجهاا حتاى 
انقتصااعي  التطاور  تكاون يف مساتوى 
الداملي، وتحقيل انزعلار لصالح شدوبها.

لذه الخطوة اعتربلا املتابدون، مهمة 
بل بالغة األلمية؛ ألن السلطات الجزائرية 
تقد8 عليها يف وقت تتهاات ايه حكومات 
عربية عديادة للتطبياع مع »إْسااَرائيل« 
وإقاماة عالقاات سياة وعلاياة مدهاا 
وتحالفات ااوق الطاولاة وتحتها وتضع 
حاركات املقاوماة عاى قوائام اإلْرَلااب 

وبمباركة جامدة الدول الدربية. 
وترااض الجزائر ُكّل أشاكال التطبيع 
مع انحتاالل »اإلْسااَرائييل«، بماا يف ذلك 

السماح ملستوطايه بدخول أراضيها. 
الخارجياة  وتأتاي ترصيحاات وزيار 
رعا عاى اقارتاح الرئيس الكيااي، أولورو 
كياياتاا، يف نريوباي، ياو8 5 يوليو/ تموز 
الجااري، لادى اساتقباله، رئياس وزراء 
الدادو »اإلْسااَرائييل«، بايامال نتايالو، 
باأن تاضم »إْسااَرائيل« لالتحاع األاريقي 

بصفة مراقب.

  - وكاالت
ماا إن وصلات أنبااء واقداة »الدلاس« يف 
مدياة نيس الفرنساية إىل الونيات املتحدة حتى 
ساارع املرشاح الرئاايس الجمهاوري املفرتض 
للرئاساة عونالاد ترماب إىل الارب عاى وتار 
الحاعثة باعتبارلاا برلانا واضحا عى ماطقية 
ترصيحاته املثرية للجدل حول ماع املسلمل من 

عخول الونيات املتحدة. 
وبحساب موقع “رأي اليو8” اقد قال ترامب 
لشبكة اوكس نيوز اإلخبارية، إنه مستدد لشن 
“حرب شااملة” اور توليه الرئاساة يف مواجهة 

ما قاال إنها حرب من “اإلساال8 املتشادع” ضد 
الونيات املتحدة وعول الغرب. 

وأعااع ترامب انتقااعه الرئيس بااراك أوباما 
لياالري  للرئاساة  الديمقراطياة  واملرشاحة 
اتخااذ  عان  عاجزيان  باعتبارلماا  كلياتاون 
الخطوات الصارمة يف التصدي لتاظيم “عاعش”.

ورغام اننتقااعات التاي تدرض لهاا ترامب 
خالل حملته اننتخابية يف اننتخابات التمهيدية؛ 
بسبب إلاناته املتكررة لألقليات الدرقية والدياية 
ومان بياها الالتيايل األمريكيل واملسالمل، إن 
أناه يدول عاى مثل لاذا الخطاب املثاري للجدل 
يف شاحذ لمام األمريكيال البياض وتجمداات 

املسيحيل املتديال من أجل التصويت له. 
وبادا ذلك جلياا يف اختياار تراماب نائبه، إذ 
وضع عى قائمة انختيار، رئيس مجلس الاواب 
األمريكاي األسابل نياوت جياجرتاش املدروف 
بترصيحاتاه املثارية للجدل أيضا، حتاى أنه ععا 
عقب لجو8 »نيس« إىل ترحيل املسلمل املؤمال 

بالرشيدة اإلسالمية من الونيات املتحدة. 
ويضااف إىل ذلك مااااس جياجرتش األقرب 
لايال بطاقة الرتشاح نائباا عن تراماب، حاكم 
ونياة إندياناا، مايك بيااس، الذي رااض لجوء 
عائلة ساورية إىل ونيته وقا8 بتحويلها إىل ونية 

ة مخاِوَف أماية. مجاورة بُحجَّ
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 سياسية- شاملة
تصدر كل اثال وخميس

الل����ه أعز والل����ه أقوى والله أعظم والل����ه أكبر، مهم����ا كان اطمئنانكم ِإلَ�ى 
أمري����كا وحماي����ة أمريكا والدور الرئيس����ي ألمريكا في ه����ذا العدوان فوالله 
والله إن عاقبتكم في ُكّل ما فعلتم وبكل ما ارتكبتم من جرائم هي اخلسران، 

نقول ذلك يقيناً وثقة بوعد الله الصادق.
السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي 

الددع )0ل1( انثال ل1 يوليو 82016  املواال 13 شوال 37ل1لا

عبدالملك العجري  
كان الكساادر ونت الخبريُ يف الدالقاات الدولية يدتقُد 
أن الَداَداَوَة والخصومَة عالقٌة اجتماعيٌة وليسات ماعيًة، 
ويرب لذلك مثاَلً باملسادس يف ياد صديل ليس له نفس 

املدلول مقارنًة بتواجده يف يد عدو.
املثاُل األقرُب تخوف املجتمع الغربي وأنظمة عربية من 
نواياا إيرانية محتملة لتطوير أسالحة نووية تهّدع األمن 
والسالم اإلْقليْمي والادويل، وتدمري الداراق بتهمة حيازة 
أسالحة نووياة، ورصف األَْطاَراف ذاتها بال ومماندتها 
التدرض للرتساانة الاووية للكيان الصهيوني أَْو وضدها 
موضع املساألة حيث الخطورة يف مدية السالح ن السالح 
ذاتاه ولي مساالة تدادو ملدركاتااا الذاتية عان صاحب 

املدية.
تلاك بالضبط لاي الُدقادة يف طريقة مدالجة ساالح 
أَنَْصاار الله أن يف القرارات األَُمامية أَْو لدى أَْطَراف محلية 
وااعلل إْقليْميال وعولية كأَمرياكا وبريطانيا والدربية 
السادوعية، أَْو بشاكل عا8 ماذ بروز ساالح أَنَْصاار الله 
قضية مثرية للَجَدل والخالف، حيث انعتبارات والتأويالت 
الذاتية ن املوضوعية لي التي تجدُل السالَح يف يد أَنَْصاار 
الله خطراً، بياما لو يف يد الجماعات املسالحة األُْخااَرى 

ليس له نفُس عرجة الخطورة، وقد تجّى ذلك يف القرارات 
األَُمامياة ومواقف املجتمع الدويل التي تجاللت الساالح 

بيد الجماعات وامليليشيات األُْخااَرى من 
سالفيل وإخوان وحراك مسلح َوعاعش 
والقاعادة؛ وبسابب ذلك ولكونهاا مباية 
عاى خلفية ذاتياة يف مدظمهاا كان من 
السهل علياا إحراج املجتمع الدويل وإبراز 
تااُقِضه ونفاقه السايايس يف التدامل مع 
مشكلة السالح ن كمشكلة موضوعية بل 
مشكلة ذاتية من سالح طرف من أَْطَراف 
الرصاع، كما مثل ورقة قوية بيد املفاوض 
الايَاَماااي لتدرياة الداور السايايس يف 
مواقف املجتماع الدويل وااتقااع قراراته 
األَُمامياة للموضوعية والتاوازن، إذ كيف 
يساتقيُم مطلبُهام باازع أَنَْصااار اللاه 
وساالح اللجاان الشادبية ويف اآلن ذاتاه 

حلُفهم الدساكري يغرق الايَاَمان بالسالح والجماعات 
املسلحة ويسَهل وصوَل السالح بكميات ضخمة للقاعدة 

وعاعش التي يزعمون محاربتها.
ونظراً للخلفياة الذاتية املوجهة لسالوكهم اقد كانوا 
عاجزيان عان تقديام ماربِّرات ماطقية ملواقاف عولهم، 
سافري أُوروبي اعرتف بأن موقف عولته وموقف املجتمع 

الدويل غري مقاع وأنه ن يساتطيع أن يغارّي موقَف عولته 
ااملصالح لي الحاكمة يف الاهاية ن األَْخاَلق ون املاطل.

السالُح يف الايَاَمان مشكلة موضوعية 
ن ذاتياة وظالرة ساابقة ألَنَْصااار الله 
أّرقت الدولاة الايَاَمااية التي عجزت عن 
اتخااذ تداباري نحتاكار الساالح أَْو الحد 
من انتشااره، بل إنها تكيّفت مع وجوعه 
وانتشااره خاارج سالطتها ويف ظاروف 
مدياة كانت ترشف عى تشكيل جماعات 
مسالحة مثل جماعة سبأ اإلخوانية أقد8 
تشاكيل مسلح أنِشائ يف 81967؛ تقريباً 
لغرض تصفية التيار اليسااري والقومي 
بدد سايطرة التياار التقليدي الدساقبيل 

املتأْخِون عى الاظا8 الجمهوري.
الدرباي  ملجلاة  مصاّور  اساتطالع  يف 
الكويتياة نهاية التساديايات عن القبيلة 
والساالح والقاات نقلات عان الزعيام القبايل والقياعي 
اإلخوانية/ حميد األحمر قوله مفاخراً بأن مقذواات اآلر 

بي جي سالح تتزين به الفتيات عادلم.
القبيلُة لاي األُْخااَرى متخمٌة بالساالح، السادوعية 
التي تُدترَبُ ساالح أَنَْصاار الله خطراً يتهدع أماها القومي 
لام تكن تماناع وجاوع الساالح ماع حلفائهاا القبَليل 

والديايال خارج سالطة الدولاة، ليس لذا احساب، بل 
ساالمت يف تساليح القبيلة وتقوية نفوذلا عى حساب 
الدولاة، واملفارقة حالياً أنها يف الوقات الذي تطالب بازع 
ساالح أَنَْصاار الله وتدتربه مشاكلة املشاكل مستمرة يف 
ععام الجماعاات والفصائل املسالحة املااوئاة بما ايها 

القاعدة َوعاعش.
كان من الطبيدي مع تملُّك جماعات سياساية وعياية 
وحزبية للساالح بكثااة واساتقوائها باه عى خصومها 
وتكويان ُجغراايا نفوذ مغلقة أن تداَع بمااوئيها للبحث 
عن مصاعر للتساليح وتكوين مااطل نفاوٍذ، وبالاتيجة 
اساتمر تآكل الدولاة رشعية ووجاوعاً، وبمراجدة تأريخ 
السالح والجماعات املسلحة يف الايَاَمان ندرك حقيقتل: 
األوىل أن جماعاة أَنَْصااار الله آخر جماعة تسالحت َوأن 
ساالحها كان رعَّ ادل عى اساتقواء الجماعات األُْخااَرى 
بساالحها وساالح الدولاة، والحقيقاة التي عاى الراعي 
األَُمامي ملشااورات الكويت أن يديَها جيداً أن أيََّة مدالجة 
ملشاكل السالح تاطلل من خلفيات وحيثيات ذاتية ضياع 
للوقت، وواحاد من املرجديات ذات الدالقاة التي عالجت 
موضاوع الساالح بطريقاة موضوعية كمشاكلة يماية 
لاي مخرجات مؤتمار الحوار الوطاي كماا قدمت آليات 

إجرائية ملدالجتها.

سالُح َأْنَصـار اهلل.. بني الذاتي واملوضوعي

الدوُل العربية ُتنتَقُص 
من أطرافها عن طريق 

التكفرييني؟

كلمــــــة أخـــــيرة 

زيد البعوه
 تخوُض أَمريكا وربيبتُها 
إسائياُل حروباً غريَ مكلفة 
ن ماعياً ون برشيااً، حروباً 
سياسايًة باكهاة طائفياة 
املسالمل  تساتهدف 
انتماءاتهام  بمختلاف 
وطوائفهام،  وأحزابهام 
حروبااً تختلف عن الحروب 
ن  الساابقة  الدساكرية 
يبذلاون ايهاا ساوى قليل 
من املاال وقليل مان الُجهد 
يف ععام وتساليح وتدرياب 
اإلرلابياة  الجماعاات 
التكفريياة التي تقاو8 بغزو 
األَْوَطان الدربية وقتل املسالمل بكل وحشاية تحت عااويَن 
وذرائاَع والياٍة، ماهاا إقامة عولاة الخالااة املزعومة وقتل 
الرواااض املجوس وثورة ألل السااة وغريلا مان الدااوين 
التي قصمت ظهر املسالمل وشاولت سامدتهم وجدلتهم 
ضحية للمخابارات األَمريكياة، لقد اساتطاعت إسائيل أن 
تاداَم باألمن واألماان وأن ترى خصوَمها يخوضاون ُحُروباً 
عااعية ايما بياهم من أَجل البقاء أمثال حزب الله وساوريا 
والدارق والايَاَمان، تدرب لذه الجماعات يف عول عربية كما 
كشافت بدض وسائل اإلْعاَل8 والصحف يف األرعن والسدوعية 
وقطار بتمويال عربي أَمريكي مشارتك ثم تساتهدف الدول 
التاي تريد أَمريكا اساتهدااها كما يجري يف ساوريا والدراق 
والايَاَماان، وباساتطاعة الجميع ان يقولاوا إن لذا احتالل 
لألَْوَطان الدربية واإلْسااَلمية بطريقة خبيثة تتغطى باسام 
اإلْساَل8، لقد اساتخدمت املخابرات األجابية أكثر من أسلوب 
يف اساتدمار األَْوَطان والشادوب الدربية وبطرق غري مكلفة 
انطالقااً من قاعدة )رضب الددو بافساة( ماها مالحقة ما 
يسامى بالقاعادة واإلرلاب والياو8 عن طريال عاارصلم 
اإلْجاَرامياة املتمثلة يف التكفرييال والدواعش الذين يدبّدون 
الطرياَل لألَمريكيال واإلسائيليال، وماا جارى ويجري يف 
ساوريا والدراق والايَاَمان لي طريقة اساتدمارية جديده 
باكهاة تكفريياة مصبوغة باإلْسااَل8 املزيّف غاري الحقيقي 
املصااوع غربيااً، وكل تلك الوحشاية التي تبديهاا الداارص 
الداعشاية من قتل واغتصاب للاسااء وذبح وتفجريات لي 
مقصوعة الغرض ماها تشويُه اإلْساَل8 واملسلمل، وما جرى 
يف الفلوجاة املوصال وقبلَه يف مدن ساوريا سايجري مثلُه يف 
ُماُدن عربية أُْخَرى ماها الايَاَمان، ولن تسالم الدول املمولة 
كماا تظن بل ساتكون لي الهدف األخري، وساياطبل عليها 

املثل القائل: أُكلت يو8َ أُِكَل الثور األبيض.

سَبُب هالِك اأُلَمـم؟!
عبدالوهاب المحبشي

إنَّ َلااَلَك األَُمااِم ساببُه البَطُر والرتَُف واإلاسااُع 
)أمرناا مرتايها( )بطرت مديشاتها( )وما كان ربك 

ليهلك القرى بظلم وأللها مصلحون(.
وتركيا أرعوغان أاسادت الشدوب الدربية أَْخاَلقياً 

باملسلسالت الخليدة. 
الوحادة بال الشادوب باملجموعاات  وأاسادت 

اإلخوانية املجرمة.
وعمارت الادول الدربياة بالجماعاات التكفريية 

والدواعش.
وتآمرت عى الشادب السوري احّولته إىل نازحل 

يف ُكّل أنحاء الدالم. 
وأنشاأت عاعش أساوأ نموذج إْجاَراماي يف تأريخ 
البرشياة ليسافك الدمااء ويهتاك األعاراض ويبيع 
الاسااء ويمارس البغاء باسام اإلْساَل8 وييسء إىل ُكّل 

قيام البرش ويحرق األحياء ويقطع الرؤوس ويذبح الصغار ويأكل لحم اآلعمي ويدمر 
املدن األثرية ويقد8 أبشع صورة ملصايص الدماء يدعون اإلْساَل8!
عّمرت الدراق وسوريا لترق أرضهما ونفطهما ومصاندهما.

وعّمرت ليبيا وأسقطت عولتها لتستثمر البرتول الليبي وتشرتيه من اللصوص.
وعّمارت الايَاَماان بإخوانهاا املجرمال والفاسادين وخطهاا السااخن )عدن - 

اسطابول( لاقل الدواعش.
َوأَْكثَر من ُكّل لذا.

َقدََّمت قضية الساطل عى أنها قضيتها، اال حاّررت غزة ون اّكت الحصار َوإنما 
رضبت املقاومة الفلساطياية يف مقتل بتفكيكها وقّدمت أكرب خدمة كربى إلْساَرائيل 
بساحب حركة حمااس من محور املقاومة ثم خانت الساطل يف نهاية املطاف ألجل 

مصلحة عالقتها باليهوع.
ماذا بدد ُكّل تلك الدماء؟

حتى لو اشل اننقالُب يف تركيا اإن أرعوغان لن يبقى بل لو زائل ومصريه أن يقتل 
أْو يُسجن بما جاته يداه، وما الله بغاال عما يدمل الظاملون. 

انتهى أرعوغان.. وامللك لله.. وما تبقى مسألة وقت.


