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أبطال الجيش واللجان يطّهرون عددًا من املواقع االسرتاتيجية يف منطقة صربين بالجوف

غارات ه�صتريية على الغيل و�صرواح وعدد من مديريات حمافظتي حجة و�صعدة 

إستشهاد 10 مدنيني يف قصف لطريان العدوان السعودي 
اأَلمريكي على منزل بمديرية املخاء بمحافظة تعز

  -  خاص:
حّقال أبطااُل الجيش واللجاان الشادبية، يو5 
أمس األحد، انتصااراً جديداً عىل مرتزقة الددوان يف 

ماطقة صربي بمحااظة الجوف.
وقالات مصااعر محلياة باملحااظاة إن أبطال 
الجياش واللجان بادأوا عملياًة خاطفًة بتمشايط 
مواقع املرتزقة املساتحدثة يف صربين، أعقبها تقد5 
عميل ومدروس للمشااة، تم خاللها تطهري املواقع 

املستحدثة من مرتزقة الددوان.
وكان الجياش واللجاان الشادبية قاد ابتادأوا 
الدملياة مان مسااء السابت َوتكللات بالتطهاري 
الكامل والتا5 للمواقع املساتحدثة ليكشاف الستار 
عن حقيقة مملكة التكفرييال، حيث ترك مرتزقة 
اململكاة عتاعاً حربياً قاعماً مان اململكة بدد أن ولوا 

عىل أعقابهم.

وأظهرت الصور واملشاالد التاي وّزعها اإلعال5 
الحرباي الددياد مان األسالحة والدتااع الخااص 
بالجيش السادوعي ولاو بدض مما وجاده أبطاُل 

الجيش واللجان الشدبية يف املواقع املحررة.
ايماا ظهار وجاُه الاظاا5 السادوعي بُقبحاه 
وبشااعته يف الددياد مان املطوياات واملاشاورات 
الطائفية التي عأب نظا5 آل سادوع يف ترعيدلا عىل 
أساماع مرتزقتاه يف جبهاات القتال؛ أماا الفارون 
والقتىل اهوياتهم تظهر حقيقة أنهم لم يحملوا من 
اننتماء للوطن سوى الحرب املكتوب عىل بطائقهم.

ويأتاي لذا اإلنجااز الاوعي الاذي حققه أبطال 
مسااحات  بتطهاري  الشادبية  واللجاان  الجياش 
شاسادة يف عملياة خاطفاة، بمثاباة التأكيد عىل 
جهوزية أبطال الجيش واللجان الشادبية؛ كإثبات 
عميل عاىل أن األياعي القابضة عاىل الزناع جالزة، 

ولي رلن اإلشارة.

  -  خاص:
أقاد5 طارياُن الددوان األَمريكي السادوعي عاىل ارتكاب 
مذبحاة جديدة يف مديرية املخاء بمحااظة تدز، حيث قصف 
طاريان الددو ماازل مواطن باملديرية، ما أّعى إىل استشاهاع 
10 مدنيل بياهم نساء وأطفال ومدظمهم من أرسة واحدة.

وسابل للددوان األَمريكي السادوعي أَن ارتكب مجزرتل 
بمديااة املخااء الداا5 املاايض خلفات عارات الشاهداء 
والجرحى من املدنيل، حيث استهدات إحدى الغارات سكن 
عمال محطة املخاء باملدياة، يف ما اساتهدات القصف اآلخر 

صالة أعراس.
مصدر محيل بتداز أعان ما حدث يف املخاء، عاعياً األَُمااَم 
للخاروج عن صمتهاا املرياب إزاء لاذه املجاازر واملطالبة 

بمحاكمة مرتكبيها.
وخاالل اليومل املاضيل واصل طريان الددوان األَمريكي 
السدوعي قصَفه عدعاً من مديريات ومحااظات الجمهورية، 

مستهدااً األحياء السكاية وماازل املواطال.
وشان طريان الددوان يو5 أمس عرين غارة جوية عىل 
عدع من محااظات الجمهورية، يف خرق واضح لوقف إطالق 

الاار.
وقصف طرياُن الددوان بمشاَركة طريان األباتيش بكثااة 
يف ساماء مديرية حرض َوشن سات غارات عليها استهدات 
ثاالث ماها جرس الدبيساة بمديرية كار الرابط بل حجة 

وعمران، مما أعى إىل إصابة شخص واقدان طفلل.
كما شان طريان الددوان غارة عىل واعي مور مساتهدااً 
جارس املجزعاة يف قفلة عاذر بدمران، ايما قصاف مرتزقة 
الدادوان باملدادياة والصوارياخ مااطال متفرقة يف حرض 
وميادي بمحااظاة حجاة، وقصفاوا بالصوارياخ مديرية 

رصواح بمحااظة مأرب.
مرتزقة الددوان أيضاً قصفوا باألسالحة الثقيلة مديرية 
الغيال بمحااظاة الجوف، وشان طريان الدادوان غارة عىل 

مازل املواطن عيضة عيل الداقايص باملديرية.
 ويف محااظة تدز شان طريان الدادوان أربَع غارات عىل 
ماطقة حيفان، وثاالث غارات عىل ماطقة كهبوب بمديرية 

املضاربة جاوبي غرب محااظة تدز.
وأاااع املصادر أن مرتزقاة الدادوان قصفاوا باملدادياة 
ماطقاة بااي باارق يف مديرياة نهام بمحااظاة صادااء 

واستهداوا مااطل متفرقة باملديرية بمختلف األسلحة. 
ويف محااظاة صدادة شان طارياُن الدادوان السادوعي 
األَمريكي الغاشام صباح األحاد غارتل عىل مااطل متفرقة 

بمديرية سحار يف محااظة صددة.
واساتهدات الغارتان ثالجاٍت لتربيد الخضار والفواكه يف 

ماطقتي احمى الطلح وآل الصيفي بمديرية سحار.
َوشان طريان الدادوان السادوعي األَمريكاي أمس ثالث 
غاارات عاىل مديرياة رصواح بمحااظاة مأرب اساتهدات 
ماازل املواطال بماطقة املفاتح وغارة خلف سوق رصواح.

مواجهات عنيفة بني قبائل اجلدعان وملي�صيا املرتزقة

القوة الصاروخية للجيش واللجان 
تستهدف تجمعاً للمرتزقة 

بالقصر الجمهوري بمدينة مأرب
  -  مأرب:

عّكات القوُة الصاروخيُة للجيش واللجان الشادبية يو5 أمس بصليات من 
صواريخ الكاتيوشا تجمداً للمرتزقة بالقرص الجمهوري بمدياة مأرب. 

وأوضح مصدر عساكري أن صواريخ الكاتيوشاا أصابات لداها موقدة 
قتىل وجرحى يف صفوف املرتزقة.

إىل ذلاك اندلدات يو5 أمس األحد مواجهاٌت عايفة بال مجموعة من أبااء 
قبيلة الجدعان ومليشيا املرتزق لاشم األحمر بماطقة الجفرة بمأرب خلفت 

قتىل وجرحى.
وأكاد مصدر محايل باملحااظاة لوكالاة األنباء اليماية )سابأ( ساقوط 
قتيلل من مليشيا لاشام األحمر وثالثة جرحى ايما أصيب أربدة من قبيلة 

الجدعان.
وأوضاح املصادُر أن املواجهاات اندلدات بسابب قياا5 مليشايا املرتزقة 
باساتحداث نقاط تفتيش يف الخط الدا5 بماطقة الجفرة واساتفزاز وإلانة 

أبااء املاطقة.
وتأتاي املواجهااُت يف ساياق الرااض القبايل لتواجاد مليشايا املرتزقاة 
بمااطقهام، حيث شاهد الشاهر املايض مواجهاات عايفة بال قبائل عبيدة 

ومليشيا املرتزقة.

أبطال الجيش 
واللجان يطّهرون 
منطقة الشعاور 

بمحافظة إب
  -  إب:

تمكان أبطااُل الجياش واللجاان الشادبية من 
تطهاري جبهة الشاداور بحز5 الدديان يف محااظة 
إب، إثار مواجهاات عايفاة ماع مرتزقاة الددوان 
السادوعي انتهت بدحرلام من كاااة املواقع التي 
كانوا يتمركزون ايها ويمارساون التقطع والاهب 

واستهداف املواطال.
وأكاد مصدر عساكري لا«صادى املسارية« أن 
أبطاال الجيش واللجان أّمااوا املاطقة وأعاعوا اتح 
الطرقاات التاي كان املرتزقاة يغلقونهاا يف وجاه 

املواطال ووسائل الاقل.
وأشاار املصادُر إىل أَن مرتزقاة الدادوان تكبدوا 
خساائر برية وماعية كبرية جراء رضبات الجيش 
واللجان الشادبية التي أجاربت من تبقى ماهم عىل 

الفرار.
وأضااف: أن أبطاال الجياش واللجان اساتولوا 
عاىل الكثري مان األسالحة والذخائر بياها أسالحة 
رشاشاة، ايما ار املرتزق حازا5 الهاميل القياعي يف 
حازب اإلْصااَلح وايصل األشادوري ومن تبقى من 

عاارصلم. 

ناصريون ضد العدوان يجددون تأييدهم 
ودعمهم الكامل ملواقف الوفد الوطني 

املفاوض بالكويت

اإلعالم الحربي يوّزع مشاهد لتدمري دبابتني 
سعوديتني من نوع أبرامز يف نجران

  -  صنعاء:
َع تكتُّااُل »نارصيون ضد الددوان« يف  جادَّ
بالعناا، ععماه وتأييده الكامال ملواقف الواد 
الوطااي املفاوض يف عولة الكويت، عاعياً إياه 
إىل أن ”يحدع يوماً للدوعة قبل أن تاتهي املهلة 
الكويتياة إذا لم يتلال رعاً رصيحااً بالبدء يف 
تشاكيل مؤسسات الدولة وراع الحصار عن 
شادباا قبل الحديث عن الحلول الدساكرية 

واألماية«.
وأكد التكتل، يف بياان صاعر عن انجتماع 
 5  2016 يولياو   23 السابت  ياو5  املادقاد 
بمااسابة مارور ل6 عامااً عاىل قياا5 ثورة 
الزعيام جماال  51952 بقيااعة  23 يولياو 
أو  اتفااق  ”ُكّل  راَضاه  أكاد  َعبدالااارص، 
حال سايايس يف اليمان ن يتضمان تشاكيَل 
ُكّل  أسالحة  وساحب  الدولاة  مؤسساات 
الجماعات اإلْرَلابية املسالحة يف املحااظات 
املوجوعة ايها، وتساليمها للحكومة اليماية 
الجديدة، وانساحاب قوات الغازو وانحتالل 

من األرض اليماية«.
كما أكد التكتل راَضه وإعانتَه نساتمرار 
بادء  مااذ  وبالعناا  شادباا  عاىل  الدادوان 

املفاوضاات يف الكويات يف الدارش من شاهر 
إبريال املايض، وقاال إنه “يدرب وبماا ن يدع 
مجانً للشاك عن عد5 مصداقية عول تحالف 
الدادوان يف التوجاه للحال السالمي، وكذلك 
نديان موقف املمثال األممي بانحياازه لدول 
الددوان، وندين خضاوع األمل الدا5 نبتزاز 

آل سدوع«.
لا”املمارساات  إعانتاه  التكتال  وأعلان 
الخطارية ملرتزقاة الددوان وماا يقومون به 
مان عمليات تطهري عرقية متوحشاة لكااة 
ساكان قرية الرصاري بمحااظة تدز أطفانً 
ونسااء وشايوخاً، بدد أن ارضات عىل لذه 
القرياة حصااراً مطبقاً وعىل مادى أكثر من 

عا5«.
وكان ناقاش التكتاُل يف اجتماعاه وأقار 
التاي حارصت “كاااة اننحاراف  الوثائال 
السايايس والفكاري واألخالقاي والتاظيمي 
التاي ارتكبتها بدُض قيااعات التاظيم والتي 
أسااءت للتأريخ الاضاايل للتاظيم الوحدوي 
الشادبي الااارصي وأعضائاه يف اليمن، وقد 
شاّكلت تلك اننحراااات يف مجملهاا مازلقاً 
القيااعات يف مساتاقدات  بداض  لساقوط 

الدمالة والخيانة لكل القيم واملباعئ.

  -  متابعات:
وّزع اإلعال5ُ الحربي، أمس األحد، مشاالَد لتدمري 
أبطال الجيش واللجان الشادبية عبابتل سادوعيتل 
مان نوع “أبرامز” خاالل اليومال املاضيل يف قطاع 
نجران، يف سياق الرع عىل الخروق واستمرار الغارات.

وتظهار املشاالد األوىل لحظاة اساتهداف أبطال 
الجياش واللجان الشادبية للدبابة السادوعية يف أحد 
مواقاع الرااة باجاران بصااروخ مضااع للدروع، 

ماا أعى إىل تدمريلاا واحرتاقهاا، حياث تصاعادت 
ألسااة اللهب وأعمدة الدخان ماها، كما ُسامع عوي 

انفجارات بداخلها.
أما املشاهد اآلخر ايظهر لحظة اساتهداف عبابة 
سادوعية أخرى عاىل أيدي أبطاال الجياش واللجان 
الشادبية، يو5 أمس، بافس السالح وعىل مقربة من 
ذات املوقاع باجاران يف عملياة أعت إىل مارصع قائد 
كتيباة الدبابات يف أحد األولية التابداة للقوات الربية 

السدوعية ومساعد أول يف موقع رجالء باجران.
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  - خاص
عااعت الدملياات الدساكرية ألبطاال الجياش 
واللجان الشدبية يف مااطل جيزان ونجران وعسري، 
وتاطلل لذه املرة بمدايري »تغري املداعلة« ووساط 
إشاارات واضحاة نتسااع مادى تلاك الدمليات يف 
مواجهة جيش الددو الراععة لددوان املساتمر عىل 

اليمن.
ومع تلك الدوعة استداعت كامريا اإلعال5 الحربي 
نشااطها عىل نحو مماثل لاشااط الاريان اجاءت 
األخباار مما وراء الحادوع محملًة بأنبااء مصارع 
الضبااط والجاوع السادوعيل ومحاارق الدبابات 
واملدرعاات األَمريكية التي باات مخجالً لألَمريكان 
وصفهاا با«بفخار الصااعاات« اقاد ساقط لذا 
الشادار عىل مدى املواجهات التاي رااقت الرع عىل 

الددوان.
سابقت الدمليات الدساكرية امليدانية رضبات 
صاروخياة بالساتية مان طاراز »زلازال3« أو ماا 
سايدرف با »اخر الصااعاة اليماية« التي رضبت 
مدساكرات وقواعاد الجياش السادوعي يف نجران 

وجيزان أكثر من مرة.
ميدانيااً ومان آخر الدملياات، قائاد كتيبة من 
القوات الربية السادوعية يلقاى مرصعه إىل جانب 
مساعده إثر اساتهداف آليتهم بصاروخ موجه من 

قبل أبطال الجيش واللجان الشدبية يف نجران.
وأوضح مصدر عسكري أن قائد كتيبة الدبابات 
يف اللاواء ل8 التاباع للقوات الربية السادوعية لقي 

مرصعاه وإىل جانباه أحد الجااوع املسااعدين إثر 
تمكان الجياش واللجان الشادبية من تدماري آلية 
أَمريكياة من طاراز »باراعيل« كانوا عاىل متاها يف 

موقع رجال الدسكري باجران.
ويف نجاران أيضااً بدأ أبطاال الجياش واللجان 
الشادبية بمواصلة تدمري الرتساانة السدوعية من 
الدبابات عادماا تمكاوا من تدمري عبابة سادوعية 
مان طاراز »ابراماز« األَمريكية بواساطة صاروخ 

موّجه يف أحد املواقع الدسكرية املستحدثة.
الدادو  ضاد  الدساكرية  الدملياات  وضمان 
السدوعي ُقتل طاقم مدرعة سدوعية بدد احرتاقها 
جراء انفجار عبوة ناسافة غرباي موقع الخرضاء 

بجيزان.
وامتدت عمليااُت الجيش واللجان الشادبية إىل 
عساري، حيث أااع مصدر عساكري بتدمري جرااة 
سدوعية أسفل تبة حصن يف ماطقة الربوعة، بياما 

كانت تقو5 بأعمال تحصياات عسكرية.
وايماا عااع ذوو القتاىل والجرحى مان الجاوع 
السدوعيل إىل نر أسماء قتاللم إثر تجدع املدارك 
يف الحدوع، اعرتف الددو السدوعي بمقتل أربدة من 

جاوعه عادًة واحدًة يف جيزان.
ونرت وساائل إعال5 سدوعية أساماء الجاوع 
القتىل ولم الرقيب إبراليم سليمان لزازي، ووكيل 
الرقياب سادوع عبدالله شاويدي، ووكيال الرقيب 

لااعي عبدالله خرباناي، والجاادي أول محمد عيل 
حمدي.

مان جانب آخار ويف ذات الساياق تأتي عمليات 
الجيش واللجان الشدبية يف جيزان ونجران وعسري 
بالتزامن مع تدات الددوان وسديه الواضح إلاشال 
املفاوضاات إىل جاناب اساتمرار الدادوان وخارق 
التفالماات بالزحف الذي انكرس عىل أبواب حرض 
يف املدركاة التأريخياة التي خاضهاا أبطاُل الجيش 

واللجان الشدبية.
وعاىل وْقاِع التحاّركات األَمريكياة السادوعية 
إلاشال املفاوضات قال األستاذ يوسف الفييش: إن 

الحرب ستشهد مرحلًة أعاَف عىل الددوان.
وقاال الفييش »ونحن اآلن عىل مساااة أيا5 من 
اشال الحاوار البيزنطي الاذي تمخض اولاد اأراً 
برعاية غراب األمم ولد الشايخ، وستشاهد الحرب 
مرحلاة أعااف يف نتائجها عىل الددوان السادوعي، 
وساسامع ونرى مان الجياش واللجان والشادب 
الصامد ما يذللاا ويربك الددوان ويجدل آل سادوع 

يدضون أصابع الاد5 بقوة الله«
ورأى الفيايش أناه لياس لاااك خياار آخر إن 
إذا اساتغل الاظاا5 السادوعي ماا تبقى مان أيا5 
املفاوضاات »إلنجاح الحوار وإيقاف عدوانهم الذي 

ورطتهم ايه أَمريكا ونزالت تدادهم للهاوية«.
وأكاد الفيايش أن مداعلة الحرب ساتتغري »بدد 
صارب الجياش واللجاان الشادبية ما يقاارب عا5 
وخمسة أشهر عىل استهداف املدن اليماية واملاازل 
ون زالاوا يضبطاون أعصابهم ويرضباون املواقع 

الدسكرية السدوعية اقط«.

  - صنعاء
أشااع رئيس اللجاة الثورية محمد عيل الحوثي 
بقاوات األمن املركازي وماتسابيه يف حماية البالع 

واليقظة الدالية يف تثبيت األمن وانستقرار.
وقاال الحوثاي يف تدشال الادورات التدريبياة 
الثقااياة لكتائاب األمان املركزي يو5 أماس: »إن 
قواتكم تساتحل أن يُطَلَل عليها قاوات الدااع عن 
الوطن وحمايتاه الداخلية، والوطان اليو5 بحاجة 
إىل أباائه لحماية مقدراته ومكتساباته ومستقبله 
واألمان الاذي تديشاه املحااظات التاي تقع تحت 
سايطرة الجيش واألمن وما تمثلاه من إنجاز مهم 
أماا5 تكالاب الدادوان وجرائمه وعولاه املتحالفة 
الصانداة لإلْرَلااب ورعاياة عااارصه وتدريبهاا 
وتجايدلاا بماا تمثله من ساوابل يف حال الوطن 
واساتهداف األمن املركزي وماتسبيه وأبااء الوطن 

يف ُكّل املحااظات«.
وأضاف »ولا لي لذه الدول تأتي لتدمري الوطن 
وأباائاه ومقدراته يف صورة مان اإلْرَلاب املتكامل 
األركان املستهدف لدولة ذات سياعة وشدب بأكمله 
عون أي ماربر أو قانون أو رشعية تسامح بذلك يف 
لذه الحرب اإلجرامية التي اساتهدات القضاء عىل 

ُكّل يشء«.
وأكد رئيس اللجااة الثورية الدليا عىل ما يمثله 
األمان املركازي من قاوة يدتماد عليهاا يف مقدمة 
الصفاوف يف ُكّل املهماات الدساكرية واملواجهة يف 
مدركاة اننتصار القريب وأن ما يحصل يف الكويت 
مان طاروح تساتهدف الجياش واألمان اليمااي 
ومحاولاة األعاداء املسااس باه وحله واساتبداله 
بدااارص الدمالاة وانرتزاق وامللتصقاة بهم صفة 
اإلْرَلاب والقوى األجارية التي اعتاعت تأجري وبيع 

ُكّل يشء مقابل املال لن تاال من الجيش واألمن.
وتاباع »إن األخاالق والقيام واملبااعئ اليماية 
اإلساالمية والوعي التا5 بحقوق اإلنَْساان وحقوق 
األرسى والجرحى وتأمياهم ومدالجتهم ورعايتهم 
لي التي تجب أن تساتمر وتسوع وأن تكون عاوان 

املرحلاة املقبلة لااا َجميدااً كما كانت مااذ بداية 
املدركة وما قبلها«.

وأكاد رضورَة أن تساتمرَّ قوات األمان املركزي 
واألمان الدا5 ووحادات الجيش واللجان الشادبية 
بالدمل وال تلك القيم وترسيخها يف ُكّل املواجهات 
والجبهاات والدمال عاىل احتاواء املغارر بهم وأن 
يتام إعانتهم ورعاية جراحهم؛ كاون املهمة األوىل 
للقوات األماية والدسكرية لي حماية الد5 اليماي 
أيااً كان ويف أي ماكان حتى يداوع املرتِزقة واملغرر 
بهم عن غيهم وسيدلمون عاجالً أو آجالً أن الوطن 
أغىل وأبقاى من املال الحرا5 وسايظل الوطن أغىل 

وترابه أطهر من ُكّل يشء.
ولفات األخ محمد عيل الحوثاي إىل الدمار الذي 
ألحقه الددوان السدوعي األَمريكي وتحالفه ببُاية 
الوطن ويف مقدمتها املدسكرات األماية والدسكرية 
والباية التحتية واألعيان املدنية وارتكاب املجازر يف 
األحياء السكاية واألسواق وما يمثله ذلك من حقد 

ورغبة واضحة يف الدمار والخراب. 
وأشاار إىل القيام التاي تلقالا ماتسابو األمن 
املركزي يف مدساكراتهم ومفارعات الدمل الوطاي 

التاي تمرساولا يف حماياة الوطان والشادب وما 
يؤمال ماهم أن يكونوا عليه يف ُكّل وقت ومكان من 
الصماوع والجَلد والثبات عااعاً عان الوطن وقيمه 

ومدانيه السامية.
ايما أعرب قائُد قوات األمن املركزي عن شاكر 
ماتسابي األمان املركزي بتدشال رئياس اللجاة 
الثورية الدليا للدورات الثقااية التي تشاارك ايها 
كتائُب رمزيٌة يف مرحلتها األوىل التي ستشمل كااة 

الوحدات يف ُكّل املحااظات.
وأشاار إىل أن لاذه الادورات تهادُف إىل رااع 
الكفااءة املدراية واملهارية ملاتسابي قاوات األمن 
املركازي ورادلام باملداارف والقواعد السالوكية 
يف حاانت الحاروب وقواعاد انشاتباك واملداارف 
الرئيسية يف مجال حقوق اإلنَْسان وقواعد التدامل 
األخالقاي املتكامل يف التدامل ماع الددو يف حانت 
األرس وحاانت الجرحاى وأسااليب التدامل مدها 
وإخالئهاا وضمان ساالمتها انطالقاً مان القواعد 
األخالقياة الدربية واإلساالمية واليماياة األصيلة 
ومتطلباات القوانال والاظم الدولياة والحقوقية 

املتدارف عليها.

الناطق باسم أنصار اهلل محمد َعبدالسالم: أنصار اهلل هم الوحيدون الذين وقفوا ضد مشروع تقسيم اليمن

تأمني مناطق اسرتاتيجية على مشارف لحج 
ومصرع ثالثة من ضباط املرتزقة يف الحريقية 

وتدمري طقم يف ثعبات بمحافظة تعز
  - خاص

لقاي ثالثة ضباط مان مرتزقة الددوان األَمريكي السادوعي أمس األحاد مرصعهم يف ماطقة 
الحريقية بمحااظة تدز.

وأاااع مصدر عساكري أن ثالثة ضباط مان مرتزقة الدادوان يتبدون وحدة انساتطالع لقوا 
مرصعهام إثر اساتهداف مدرعتهم التاي كانوا عىل متاهاا، ايما لم يافذون مهمة اساتطالعية 

خاصة.
يف السياق ذاته تمكات قوات الجيش واللجان الشدبية من تدمري طقم عسكري تابع للمرتزقة 

يف ماطقة ثدبات، ما أعى إىل مرصع جميع طاقمه.
إىل ذلاك تمكان أبطال الجيش واللجان الشادبية من تأمال عدع من التبااب واملواقع املهمة يف 

ماطقة حيفان جاوبي محااظة تدز.
وقاال مصدر عساكري إن قوات الجيش واللجان الشادبية تمكات أماس األحد من تأمل جبل 

املاظارة انسرتاتيجي والذي يرف عىل طور الباحة يف محااظة لحج.
وأاااعت مصااعر ميدانية أن قاوات الجيش واللجان الشادبية كبدت عاارص املرتزقة خساائر 
ااعحاة يف األرواح والدتاع وأن مجاميع املرتزقة ومدرعاتهام تراجدت باتجاه ماطقتي »الخزجة« 

و«البيضاء« الواقدتل بل عزلتي انثاور- حيفان/ تدز، والصبيحة/ لحج.
وتمكاات قوات الجيش واللجان الشادبية خاالل اليومل املاضيل، من تأمل »تبة املاشاارة« 

َو«تبة حارات« الواقدة بالقرب من ماطقة »الخزجة«.
ايما سيطرت يف وقت سابل الخميس عىل موقع »ظبي« انسرتاتيجي ومحيطه بدزلة انعبوس.

وعاىل الصدياد ذاته عكات مدادية الجياش واللجان الشادبية، أمس األحد، تجمداات ملرتزقة 
الددوان يف ماطقة كهبوب جاوب غرب تدز وكبّدتهم خسائر ااعحة يف األرواح والدتاع.

مصرع املرتزق خرصان يف صراع بني اإلصالح 
وجماعة أبو العباس بتعز

  - خاص
 لقي القياعي يف حزب اإلصالح التكفريي املدعو مالك خرصان والذي يتبع ما يسامى باملجلس 

الدسكري الذي يقوعه اإلصالحي صاعق رسحان مرصعه عىل يد جماعة أبو الدباس.
وقال مصدر محيل إن خرصان لقي مرصعه السابت املايض بإطالق رصاص من قبل مسالحل 

تابدل ألبي الدباس يف شارع التحرير وسط مدياة تدز.
يأتاي لاذا بدد أيا5 من مقتال قياعي إصالحي املقرب مان املرتزق املخاليف يدعاى محمد أَْحَمد 

الادماني عىل يد ذات الجماعة.
وكانت رصاعات مسالحة قد اشتدت بل جماعة أبو الدباس وعاارص حزب اإلصالح التكفريي 
بدد توقيف قياعات اإلصالح وما يسامى باملجلس الدساكري للمرتزقة يف عدن من قبل قوات الغزو 
اإلماراتاي َوأعت لذه الرصاعات إىل سلسالة من املواجهات وانغتياانت بل اصائل املرتزقة يف تدز 

وسقط ايها عدع كبري من القتىل والجرحى مدظمهم من القياعين.

  - خاص

قاال الااطاُل باسام أنصاار الله ورئياُس الوااد الوطاي يف 
مشااورات الكويت محمد َعبدالساال5 إن التأريخ سيساجل أن 
أنصاار الله لام الوحيدون الذيان وقفوا ضد مروع تقسايم 

اليمن.
وقال َعبدالساال5 يف حوار له مع صحيفة الرأي الكويتية إنه 
ذلب شاخصياً مواداً من قبل السيد َعبدامللك بدر الدين الحوثي 
إىل الرئياس لااعي وقال له لن نقبال بمروع تقسايم اليمن، 

مشارياً إىل أنه مروٌع خاطئ والااحية انقتصاعية ايه خاطئة 
وطريقة التقسيم خاطئة اجتماعياً واقتصاعياً وسياسياً.

ولفات إىل أن أنصار الله غري متشابثل برأيهم وأن املكونات 
إذا ما توااقت كلها عىل مروع أقاليم مدّل اال بأس يف ذلك.

ويف مدارض رعه عىل ساؤال لل لاااك حاجاة لألقاليم أكد 
َعبدالسال5 أنه إن لم تكن لااك حاجة لألقاليم اال عاعي للذلاب 
لألقاليام، وليظال اليمن كماا لو الياو5، لكان محاولة ارض 
تقسايم مدّل بالقوة ن تجوز يف رأياا كما ادل طرف )الرئيس( 

َعبدربه ماصور لاعي.
ويف ماا يتدلل بمشااورات الكويت اعترب َعبدالساال5 تحديد 
الساقف الزماي للمشااورات اليماية بأسابوعل بأنه »تضييع 

للوقت«.
وقاال َعبدالساال5 إن الدولاة املضيفة مع األمام املتحدة لها 
أن تقادر ماا تشااء، ونحن نحارت5 إذا كانت الكويات تريد مدة 
أسابوعل اقط، ااحن نحرت5 ذلك، ولكن نحن وجهة نظرنا أنه 

يجب أن يتم تمديد املشاورات وأبلغاا الكويت بهذا«.
وأبدى عبدالساال5 ترحيبَه بلقاء السدوعيل للتوصل إىل حل 
ملا يجري يف اليمن وعىل الحدوع اليماية السادوعية، ن سايما أن 

لااك لقاءات ُعقدت بياهما من قبل.
واتهم ناطل أنصار الله املبدوث، األممي إىل اليمن إساماعيل 
ولاد الشايخ أَْحَماد با»الرتاجع« عما تام انلتزا5 باه مع بداية 
املفاوضات من الساري يف ُكّل مساارات الاقاط الخمس التي تم 

تحديدلا بشاكل متزامن، ناتاً إىل أنه »أصبح يقد5 خطة أشبه 
بالدسكرية أو األماية ون يتحدث عن الجانب السيايس«.

وأشاار عبدالسال5 إىل أن واد الرياض يحاول أن يظهر للرأي 
الداا5 “أنااا نتماّع عان الجانب الدساكري واألمااي لاحتفظ 

بالسالح وما إىل ذلك؛ ألنها لغة حساسة لدى املجتمع الدويل«.
وتااول الحوار الدديد من املساائل التي أثريت من عد5 التزا5 
الحوثيال بماا تم انتفاق علياه، واحرتا5 املواثيال واملرجديات 
األممياة يف ما يتدلال بالقضية اليماية، ورؤيتهم للسابيل نحو 
التوصل إىل حل شامل، واستهدااهم للمملكة الدربية السدوعية 
بصواريخ بالساتية، وغريلا من جوانب األزمة انقتصاعية التي 

تهدع املؤسسات اليماية.

رئي�س الثورية العليا يف تد�صني الدورة التدريبية لكتائب الأمن املركزي ب�صنعاء:

محاوالت حل الجيش عرب مفاوضات الكويت واستبداله 
بعناصر املرتزقة لن تنال من الجيش واألمن

مقتل قائد كتيبة دبابات وم�صاعده يف جنران واأربعة جنود يف جيزان

أبطال الجيش واللجان الشعبية يشعلون جبهة ما وراء الحدود!

• من األرشيف!

• تدمري آليات عسكرية سعودية يف ما وراء الحدود - )صورة أرشيفية(!
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العدوان اأَلمريكي على مفاوضات الكويت

اليمنيون يواصلون وقفاتهم الغاضبة تنديدًا بعرقلة َأمريكا للحل السلمي يف البالد 

  -  إبراهيم السراجي
يرى كثاري من املراقبل للوضاع اليماي أن 
السدوعية وعىل رغم أنها تقوع تحالف الددوان 
عاىل اليمن لكاهاا ن تملاك القارار الفصل يف 
مجال الحرب والسالم ولديها مساحة صغرية 
بل ذلاك كأن تارب5 اتفاقات تهدئاة حدوعية 
ولياس أن تقارر إنهااء الحارب الاذي يملاك 
مفاتيَحها البيت األبيض الذي ما يزال يستفيد 
مان الدادوان بالتماّدع والتوساع يف الجاوب، 
بحساب ما أعلن عاه قائد القاوات األَمريكية 
يف املاطقة والذي قاال لرويرتز إن بالعه قررت 
مضاعفاة عدع مواقدهاا يف اليمن وكذلك عدع 
قواتهاا، موضحااً أَن الدادواَن أَْو ماا وصفه 
حلفاءلم الخلجيل ماحولم الفرصة للتحرك 

بشكل أاضل ولكن باسم محاربة القاعدة.
اننقالُب الظالُر عىل مرجديات املفاوضات 
بما يف ذلاك قرار مجلس األمان، الذي يصّوره 
الدادوان ومرتزقتاه عاىل أناه ملاز5 للجيش 
واللجاان الشادبية، اقط ايماا الحقيقة أنه 
ملز5 لجميع األطراف، رّجح صحة التحليالت 
التي ذلبات للقول باأن انطاالَق املفاوضات 
كان من األسااس بغرض اإليحاء بأن الدملية 
السياسية بابها مفتوح وأن الددوان لو الذي 
أوصال إىل املفاوضات بياماا كان الددوان لو 
من قىض عاىل املفاوضات التاي كانت قريبة 
مان التوصال لحال نهائاي يف صادااء قبيل 
الدادوان وبحساب املبداوث األممي الساابل 
جمال بن عمر الذي جرى إبداعه بحسب رغبة 

مدسكر الددوان.
وماا يؤكد أن الدوَل الكربى املؤيدة للددوان 
كانت تسادى لتضليل الدالم من خالل وجوع 
مفاوضاات يف الكويات تبداد األنظاار عان 
الدادوان وجرائماه لاو أن املواقاَف الغربية 
ت بشاكل جذري من خالل بيان اجتماع  تغريَّ

لادن.

يف مطلع يونيو املايض وايما كان قد مىض 
أكثر من شاهر عاىل جولة املفاوضاات األوىل 
يف الكويات قال وزيار الخارجياة الربيطاني 
آناذاك ايليب لاموند يف حوار تلفزيوني لقااة 
»ساكاي نيوز« اإلماراتية »إن حكومة لاعي 
ن تمثل الشادب اليماي وتفتقاد للمصداقية، 
مدتارباً أن اعرتاَف املجتمع الادويل برعيتها 
ن يدااي أناه ن توجاد مشاكلة سياساية يف 
اليمن وأن الحاجة إىل حكومة توااقية ليست 

ملحة«.
وأضاف لاموند يف حيااه قائالً »الحكومة 
الرعياة املدرتف بهاا يف اليمان، ن تمثّل كل 

الشادب اليمن وليس لديها مصداقية بل كل 
أطاراف اليمان، وإذا أرعناا أن نتجااَب حرباً 
أللية ونزاعاً عساكرياً عليااا أن نجد طريقاً 

للتوايل بل املصالح املختلفة«.
أما قبال نحو ثالثة أيا5 وبدد اجتماع لادن 
الذي خرج ببيان أَمريكي بامتياز يدعم الحرب 
ويضع نهاياة واضحة للمفاوضات من خالل 
اارض رشوط تخالاف كل املرجدياات لتدوع 
بريطانياا ذاتهاا لتدرب عن لاذا اننقالب عىل 
لسان سفريلا الذي قال: »يجب أن يلتز5 واد 
أنصار الله واملؤتمر الشدبي الدا5 باننسحاب 
لو أرعنا التقد5 نحو تحقيل السال5 يف اليمن«. 

واخترص السافري الربيطاني بذلاك الترصيح 
مخطط اننقاالب األَمريكي عاىل املفاوضات 

والسال5 يف اليمن.
يف األوساط السدوعية بات من املسّلم به أَن 
بالعلم تورطت بالدادوان عىل اليمن ووقدت 
يف مساتاقع حذرلا ماه الكثريون لكن نظا5 
آل سادوع الذي أعلن عن الدادوان عىل اليمن 
عرب سفريه من واشاطن، ن يملك قرار الحرب 
ون الساال5 وإنماا البيت األبيض الذي يشاهد 
تأريخاه مااذ الحرب الداملياة الثانياة أَن كل 
الحروب التي شهدلا الدالم بدد ذلك يف الحرب 
البارعة كانت واشااطن لي الطرف األسايس 

ايهاا وأن تاوع ظهورلاا يف تلك الحروب بل 
املبارش وغري املبارش.

املحلل السايايس الدرباي لقماان عبدالله 
الذي يقيم يف نيويورك اساتطاع توصيف ذلك 
الوضاع بشاكل عقيل عادما قاال يف مقال أن 
السدوعيَة ليست »وحدلا من يُدرقل التوصل 
إىل اتفااق ياهاي الحارب واألزماة يف اليمان. 
تقف السياساة األمريكية التاي تُدّد املرجدية 
الرئيساية نسارتاتيجية السادوعية كحجار 
عثرة يف طريل أي حّل، إذ أن واشااطن تتطلع 
إىل حكوماٍة ن تخرج من عباءة سياساتها يف 

املاطقة«.
ويضيف أن »واشااطن ن تستطيع القبول 
بيماٍن متجاذٍر بالداداء إلرسائيال وملاظومة 
الهيمااة األمريكياة يف املاطقاة، خصوصاً ملا 
يمثله لذا البلد من موقع اسارتاتيجي حيوي 
وإلرشااه عاىل باب املادب، أحاد أبرز املمرات 
الداملية الذي يمّر عربه ثلث التجارة الداملية«.

وعىل قدر وضوح الدور األَمريكي يف عرقلة 
ااك بخيار الدادوان اإنه  املفاوضاات والتمسُّ
وبداد عقوع مان الزمن وحل ترااع الرسية 
عن الحقائل سيظهر املسؤولون األَمريكيون 
يف األاال5 الوثائقياة يتحدثون ضاحكل أنهم 
بالفدال من اتخذ قرار الحرب عىل اليمن ولم 
من تحكم يف املسار السيايس بافس الطريقة 
التاي تحدثاوا بهاا عان عرقلتهام الرصيحة 
للمفاوضاات بال قااعة ايتااا5 الشامالية 
والجاوبياة عادماا كان املتفاوضاون قريبل 
من الحل يف ارنساا اجاءت الربقية األَمريكية 
عرب الحزب الجمهاوري للجاوبيل باملماطلة 
حتاى تجاري اننتخاباات األَمريكياة والتاي 
كان املرشاح الجمهوري يف حياه »ريتشاارع 
نيكساون« واثقاً من الفوِز باننتخاباِت ربما 
بافس الشكل الذي يحدث اليو5 يف املفاوضات 
اليماية مع اقرتاب نهاية ونية أوباما واقرتاب 

اننتخابات األَمريكية أيضاً.

  -  متابعات
شاهدت عادع مان املحااظاات اليماياة خالل 
اليومل املاضيل وقفاٍت ولقااءاٍت متاوعًة؛ تاديداً 
بالددوان والحصار، كماا ععت إىل رضورة التوصل 

لحل سلمي يف البالع.
ونّظم أبااء مديرياة الجراحي جاوب املحااظة 
ياو5 أماس األحاد وقفاة احتجاجية حاشادة ضد 
عرقلاة أَمريكا للحلول السالمية يف اليمن، مؤكدين 

مساندتهم ألبطال الجيش واللجان الشدبية.
وتحت شادار “أَمريكا تراض الحل السالمي يف 
اليمان” تواادت قبائل علام بمحااظة الجوف من 
جمياع مديرياتها راضاً نساتمرار قاوى الددوان 

ومرتزقتهم يف استهداف الوطن وأباائه.
وتواصالً للفداليات الشادبية الغاضبة واملادعة 
باستهداف عصابات مرتزقة الددوان الغاشم أللايل 
وساكان قرى الرصاري وما حولهاا بمديرية صرب 
املاواع5 بتدز نّظم أبااء مديرياة التدزية بمحااظة 
تدز وقفاة احتجاجية لوقف حدٍّ لذلك انساتهداف 
وااك الحصاار. ويف ساياق مافصال نفاذ عدع من 
الرتبياة  القرامياش أماا5 وزارة  مدلماي حرياب 
والتدليام، أمس األحد، وقفاة احتجاجية للمطالبة 
بارصف رواتبهام املحتجازة لادى سالطة الدمالة 

وانرتزاق بمأرب عىل خلفية مااوأتهم للددوان. 
أبادوا  والتدليام  الرتبياة  وزارة  يف  املداياون 
اساتدداَعلم يف التداون، مؤكدين السريَ يف إجراءات 

تخفيض الرواتب واقاً للقانون.
إىل ذلك نّظم أبااء مديرية مذيخرة بمحااظة إب 
أمس وقفة احتجاجية تحت شدار “أَمريكا تراض 
الحل السلمي يف اليمن«. ويف الوقفة أّكد املشاركون 
يف بياان لهم إرصارلم عىل الصموع يف وجه الددوان 
الغاشام الذي يهدف إىل تركيع لذا الشدب واحتالل 

أرضه ونهب ثرواته.
اة سالمت مؤسساة الرتاحم  ويف ادالياة خاصَّ

الطبياة الخريياة بصاداء أماس أعوياة ومحاليل 
للمختاربات الطبياة ومساتلزمات طبياة متددعة 
ملركاز عاالج لوكيمياا الاد5 لألطفال بمستشافى 
الكويات الجامدي. وبرغم ظروف الددوان والحرب 
والحصاار أعى املئاات مان الطلباة بمحااظة تدز 
امتحاناات القباول لكلياة الطب تأكياداً عىل إراعة 

الحياة يف مواجهة آلة القتل والدمار.
ويف إطار الوقفات انحتجاجية الرااضة لتدطيل 
الونيات املتحدة وعرقلتها الحوار السلمي يف اليمن 
خرجات ياو5 السابت مظالارات يف محااظاات 

ومااطل يماية للتاديد باملوقف األَمريكي.
افاي مديرياة التدزياة بمحااظاة تداز نّظم 
أبااؤلاا وقفاة احتجاجية بشاارع املطاار تاديداً 
باستهداف عصابات مرتزقة الددوان الغاشم ألايل 
وساكان قرى الرصاري وما حولهاا بمديرية صرب 
املاواع5 بتداز، واساتاكاراً ملوقف قاوى الددوان يف 

عرقلة سري املفاوضات.

ونفاذ ألايل مديرية املشااة بمحااظة إب وقفة 
قبلياة قدماوا ايهاا قاالاة غذائياة ععمااً ألبطال 
الجيش واللجان الشدبية مؤكدين رادلم لجبهات 

القتال باملال والرجال.
مسارية  السابت  صبااح  املحويات  وشاهدت 
جمالريية حاشدة حّملت أَمريكا مسؤولية عرقلة 
الحل السالمي يف اليمن، ورعع املشااركون لتااات 

ماالضة للسياسة األَمريكية.
كما خرجت السبت بمختلف مديريات محااظه 
ذمار مظالرات جمالريية استاكاراً للمواقف التي 

تصدرلا أَمريكا.
ويف محااظاة حّجة نّظم أبااء مديرية الشاالل 
وقفاة احتجاجياة وأعلااوا ايها الرااض القاطع 
للتدخاالت األَمريكياة، وأكادوا الجالزياة التاماة 
ملواجهة الددوان عرب األجيال، كما ععا املشااركون 
كل األحارار بان يلتحقاوا بالجبهاات ملواجهة لذا 
الدادوان، مدلال الافري الداا5 ملواجهة كل مرتزق 

وغااٍز، مؤكدين جهوزيتهم الدالياة لكل الخيارات 
القامة.

وأعلاات قبيلة لمادان يف لقائهاا الكبري، أمس 
األحاد، عان جهوزيتها للبادء يف مدركة الحسام، 
مؤكدين عىل اساتمرارلم يف راد الجبهات بقواال 
املاال والرجال والساالح حتاى نيل كامل الساياعة 

وانستقالل وعحر الغزاة ومرتزقتهم.
ونّفاذت نسااء مديرية جبل الارق بمحااظه 
ذماار وقفاة اساتاكارية ملا تقاو5 باه أَمريكا من 
عرقلة جهوع الساال5 يف اليمن، لاتفات بشادارات 

ماالضة ومادعة ضد الونيات املتحدة.
للفدالياات  تواُصااالً  الوقفااُت  لاذه  وتأتاي 
الشادبية الغاضباة واملاّدعة باساتهداف عصابات 
مرتزقاة الدادوان الغاشام أللاايل وساكان قارى 
الرصاري وماا حولها بمديرية صرب املاواع5 بتدز، 
وكاذا تاديداً بموقاف قوى الددوان يف عرقلة ساري 

املفاوضات.

انطلقت صافرة إفشال المفاوضات من واشنطن بنفس الطريقة التي انطلق فيها العدوان على اليمن، وإذا كان اليمنيون على قناعة 
أن العدوان َأمريكي بالدرجة األولى فال بد َأْيضًا أن يثبتوا أن عرقلة وإفشال المفاوضات كان َأمريكياً، وهذا الدليل جاء من اجتماع 

لندن بين البريطانيين واأَلمريكيين ودوٍل خليجية صدر عنها بيان ُعّد انقالبًا صريحًا على المرجعيات وكل ما تم االتفاق عليه في الجولة 
األولى من المفاوضات بما في ذلك رؤية ولد الشيخ التي وردت في احاطته األخيرة لمجلس األمن في ختام الجولة األولى وتضمنت 

تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى تنفيذ االتفاقات العسكرية واألمنية.

األجهزة األمنية تفّكك 
عبوة ناسفة بمدينة 

القاعدة يف محافظة إب

  -  متابعات
تمّكاات األجهازة األماياة ياو5 أمس 
األحد مان تفكياك عبوة ناسافة زرعتها 
الداارص اإلجرامية عاىل الطريل الدا5 يف 

مدياة القاعدة بمحااظة إب.
لا«صادى  أماياة  مصااعُر  وأكادت 
أبلغاوا الجهاات  املسارية« أن مواطاال 
األماية بدثورلم عىل عبوة ناسافة كانت 
مزروعاًة عاىل الطريقاة الداا5 بمديااة 
القاعدة، وبدورلا بارشت الفرق املختصة 

بالازول إىل املكان وبارشت بتفكيكها.
املواطاال  بتدااون  املصادر  وأشااع 
ماع األجهازة األماياة واللجان الشادبية 
يف كشاف مخّططاات تلك الدااارص التي 

تهدف إىل زعزعِة األمن وانستقرار.
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  -  خاص

يحياط مرتزقة الددوان بهاذه املااطل من 
جمياع الجهاات ويفرضاون عليهاا حصاراً 
خانقااً مااذ أبريال الداا5 املاايض ايمادون 
عاهم الغذاء والادواء اما عونها، عون اكرتاث 
للوسااطات القبلياة والدعاوات اإلنَْسااانية 

املقدَّمة من ألايل املاطقة.
يقول أحاد أبااء قرية الارصاري: »حاولاا 
مراراً وتكراراً اك الحصار بمختلف الوساطات 
السالمية، أرسلاا الوساطات القبلية عىل رغم 
مان أنهم غدروا باا أكثر من مرة.. قبل عرة 
أشاهر تقريبااً وبداد أن ذلاب بداض أاراع 
القرية للتوقيع عىل وثيقة ُصلح بيااا وبياهم 
رغام أنه لم يحادث أي يشء من قبلاا نحولم 
اأغلبية شاباب ورجال القارى تحركوا ليلبوا 
ناداء الوطن عىل طول الجبهات وعرضها ولم 
يتبقاى لاا ساوى الاسااء واألطفاال وكبار 
السان والبدض ممان يقوموا عاىل خدمتهم 
وعاد انتهائاا مان انجتماع يف إحدى املدارس 
ووقت خروجاا قاماوا بصب الاار علياا وقتل 
خمساة مااا، خمساة مان الذيان اجتمداوا 
لتوقياع وثيقة صلح وساال5 قتلوا باد5 بارع 
يف سااحة املدرساة وماع أللهم من انقرتاب 
ماهم ولم يسمح ألحد بالوصول إىل جثامياهم 

إن اليو5 الثاني.
 الذين استشاهدوا لم اؤاع عبدالله رسور 
الجاياد ومحماد عبداللاه رسور الجايد وزيد 
يحيى َعبدالحميد الجايد ونبيل إبراليم محمد 
الجايد ومبارك محمد عيل سايف الجايد وماذ 
ذلك اليو5 إىل اليو5 ولم يحشادون مقاتليهم 
عىل مااااذ القارى ويساتهداونها بالقصف 
املكثف بمختلف أنواع األسالحة يساعدلم يف 
ذلك طريان الددوان من الجو بشااه عدعاً من 

الغارات الدايفة عىل ماازلهم.
 يف تأرياخ 18، /٢٠١٥/١١ أقاد5 طاريان 
الدادوان األمريكي السادوعي عىل شان عدٍع 
من الغارات التي اساتهدات ماازل املواطال 
يف القارى املحارصة أسافرت عن استشاهاع 
وإصاباة عدع مان املواطال بياهام ثالثة من 
األطفاال، ولام تاتاِه املأسااة، لاا بال بدأت 
حياما حااول املواطااون إساداَف املصابل، 
اتم مادهم من قبل مرتزقة الددوان “عواعش 
انصالح” من إسدااهم وتركهم يازاون أما5 

أعل ألاليهم حتى املوت.

 الذين استشاهدوا يف ذلك الياو5 لم عامر 
َعبدالولاب أَْحَمد الجايد وعبُدالرحمن محمد 
سيف الجايد وصالح يحيى َعبدالجليل الجايد 
وكاذا الطفال أَْحَماد َعبدالحكيام َعبدالقاعر 
الجايد والطفل عالء َعبدالولاب أَْحَمد الجايد. 
ولام يتوقف األمر عااد لذا الحاد اقد قامت 
الجماعاات اإلرلابياة املرتزقاة مان الددوان 

بحشاد مقاتليهاا، مطلاع األسابوع املايض، 
عاىل املاااذ املؤعية مان وإىل القرى يف ماطقة 
ذبرح والرصاري وتطويقها من كااة الجهات 
واساتهدااها بشاكل عايف جّداً، مساتخدمة 
كاااة أناواع األسالحة املتوساطة والثقيلاة 
تمهيادا نقتحامها وإباعة من ايها، كما ترعع 
لذه الجماعاات بأاوالها متهمة بيت الجايد 

بالدمالة والدار ملواقفهم الرااضة للددوان.
وبالفدل قاموا بالهجو5 عىل قرية األعدان 
إحدى قرى ماطقة الرصاري وأرسوا اثال من 
أللها ليتم إعدامهما ايما بدُد بطريقة بشدة 
وتم بددلا رمي ُجثمانَيهما عىل مدخل القرية 
َولاذان الشاهيدان لماا محمد خالاد محمد 

الجايد وعلوان محمد الجايد.

 ولام تاتِه املأسااة لااا بل جادع املرتزقة 
تصديدلم، سابت األسابوع املايض 16يوليو 
القبلياة  الوسااطات  ُكّل  رااضال   ،52016
واألللية، مساتهدال قرية الرصاري بقصف 
عايف بمختلف األسالحة الخفيفاة والثقيلة 
ازحاف عاىل القرياة، وبحساب أحاد أباااء 
الرصاري اقد استشاهد عىل إثر لذا القصف 
اثااان أحدلماا ااارق الحياة من ااوره لو 
الشاهيد/ مصطفى محمد َعبدالكريم، وكما 
قاال املصادر حاولاا إساداف املصااب اآلخر 
جولار عبدالحكيم عبدالقاعر إن أنهم مادونا 
من إسادااه لياازف أما5 أعياااا حتى اارق 
الحيااة، ويقول املصدر: ن يزال لااك عدع من 

الجرحى لم نستطع إسدااهم.
وبحساب ما قال لاا خليال الجايد يف وقت 
سابل: »لقد تم مطلع األسبوع املايض إْطالق 
الاار بشكل مكثف عىل املاطقة وزاع الرعب يف 
قلوب الاسااء واألطفال ُخُصْوصاً مع سقوِط 

عدٍع من الضحايا«.
 ويضياف خليل بالقول: »حاولاا أن نخُرَج 
الاساء واألطفال من القرية لكااا لم نستطع 
مع شادة الحصاار إخراج أكثر مان 12 امرأة 
ماع 6 أطفاال وكان ذلاك تهريبااً عرب بدض 

األشخاص املتداطفل«.
ولام تاتِه املأسااة عااد لذا الحاد اما زال 
مرتزقة الددوان األمريكي السدوعي يمطرون 
املاطقاة بالقذائاف والرصاص ويدساكرون 
عىل مداخلها عون سابب أَْو ذريدة، ااملااطل 
املحاارصة، كما يقاول رئيس لجااة التهدئة 
الدكتور يحيى الجايد، ن تحتوي عىل مدسكر 

أَْو موقع عسكري.
 وبحساب أبااء القرية اليس ايها ساوى 
إنَْسااانية..  مااشادات  والاسااء.  األطفاال 
املواطاون الذين ناشدوا ُكّل الجهات الرسمية 
والحقوقياة واإلنَْسااانية يؤكادون أن القتل 
الوحايش َوالقصف املكثف والتحشايد الهائل 
ملرتزقاة الدادوان ”عواعاش اإلصاالح” عاىل 
مااااذ القارى يابئ عان التخطياط نرتكاب 
جريماة إباعة بشادة عىل غارار ماا ارتكبوه 
الداا5 املايض يف حال آل الرميمة مان مجازَر 
إباعة وحشاية التزت لها اإلنَْساانية برمتها، 
محذرين من تداعيات لذا الفدل الوحيش عىل 
سالمة أمن اليمن وَوحدة نسيجه انجتماعي 
إذا لام تتحارك الجهاُت الرسامية واملاظمات 
الحقوقياة واإلنَْسااانية لوقاف تلاك األعمال 

الرببرية التي يتدرَُّض لها سكاُن القرية.

وإداناٌت محلية واسعة ومناشدات إليقاف الجرائم بحق املدنيني
  -  متابعات

ناش�دت عدٌد من املنظمات واألحزاب السياس�ية املحلي�ة، األمم املتحدة 
والضمري العاملي؛ للتدخل إلنقاذ املدنيني يف قرى الرصاري، من خطر يحدق 
به�م جراء الحص�ار املتواصل من قبل مرتزقة الع�دوان ونواياهم باقتحام 

القرية وارتكاب مجازر مروعة.
وأص�درت الجبه�ة الوطنية ألبن�اء املحافظات الجنوبي�ة ملقاومة الغزو 
واالحت�الل بيان�اً أدانت في�ه الجرائ�م املروعة الت�ي يتعرض أه�ايل قرية 

الرصاري بمحافظة تعز.
َواعت�رت الجبه�ة الوطنية ألبن�اء املحافظ�ات الجنوبية، تل�ك األعمال 

اإلْج��َرامية تدُخُل يف سياق جرائم الحرب من الدرجة األوىل.
وناش�دت الجبهُة املنظماِت الدوليَة والحقوقية واإلنَْس��انية إلدانة هذه 
الجرائ�م والضغط عىل دول تحالف العدوان ومرتزقتهم لوقف تلك املجازر 

ورفع الحصار الذي يتعرض له أهايل منطقة الرصاري.
كم�ا طالبت الجبهة الوف�د الوطني يف الكويت بتقديم ش�كوى واضحة 

لألمم املتحدة حول ما يتعرض له أهايل منطقة الرصاري.
من جانبها أدانت السلطُة املحلية بمحافظة املحويت يوم الجمعة حصار 

وقصف مرتزقة العدوان املستمر لقرية الرصاري بمحافظة تعز.
وأكد بياُن السلطة املحلية واملكاتب التنفيذية باملحويت أن ما يتعرَُّض له 
األهايل يف قرية الرصاري جرائم حرب مكتملَة األركان وتَُضاُف إىل الس�جل 

اإلْج��َرامي للعدوان ومرتزقته.
وطال�ب البياُن األَُم�ُم املتحدة واملنظم�ات الدولية بتحمل مس�ؤولياتها 
األخالقية واإلنَْس��انية إزاء ما تتع�رض له قرية الرصاري والقرى املجاورة 

لها من عدوان وحصار.
كم�ا أدانت الجبهة الوطنية ألبن�اء املحافظات الجنوبي�ة ملقاومة الغزو 
واالحتالل، الجرائم املروعة التي يتعرض لها أهايل قرية الرصاري بمحافظة 

تعز.
واعت�رت الجبهُة يف بيان صادر عنها أن تلك األعمال اإلْج��َرامية تدخل 

يف سياق جرائم الحرب.
ش�بكة جمعي�ات ومنظمات املجتم�ع املدن�ي بمحافظ�ة املحويت هي 
األخرى أدانت ما يتعرض له أبناء قرية الرصاري بمحافظة تعز من حصار 

وقصف من قبل مرتزقة العدوان السعودي األمريكي.
واعترت الشبكة يف بيان لها ما يتعرض له أبناء قرية الرصاري والقرى 
املجاورة لها من حصار وقصف، جريمة يندى لها جبني اإلنَْس�انية وتتناىف 

مع ُكّل القوانني الدولية واإلنَْس�انية.
وحّمل البيان األمم املتحدة ومجلس األمن واملنظمات الدولية، املس�ئولية 
القانوني�ة واألخالقية إزاء ما يرتكب�ه مرتزقة العدوان من جرائم بحق أبناء 

قرية الرصاري والقرى املجاورة لها. 
مؤسس�ة البيت القانوني أدانت من جهتها ما تتعرض له قرية الرصاري 
بمحافظ�ة تع�ز من حصار ظال�م وقص�ف مدفعي واس�تهداف لألطفال 

والنساء وكبار السن من قبل مرتزقة العدوان.
وقالت املؤسس�ة يف بيان لها إنها تتابع وبقلق شديد ما تتعرض له قرية 
ال�رصاري بمحافظة تعز من حصار وقصف مدفعي واس�تهداف لألطفال 
والنس�اء وكبار الس�ن من قبل مرتزقة وعنارص الكيان السعودي وحلفائه 

يف عدوانهم عىل اليمن.
وأضاف بيان املؤسسة »عدوان طائفي مذهبي ارتكبه الكيان السعودي 
وحلف�اؤه عىل اليمن ظهر جلي�اً منذ بدء العدوان عىل اليمن وتجىل بش�كل 
أوضح م�ن خالل الجرائم التي يتعرض لها أه�ايل قرية الرصاري من قبل 

عنارص ومرتزقة العدوان«.
وأش�ار البيان إىل م�ا يرتكبه مرتزقة العدوان م�ن جرائم إبادة جماعية 
بحق أبناء قرية الرصاري.. الفتاً إىل أنه سبق وأن تعرضت أرسة آل الرميمة 
ملج�ازَر جماعية يف ذات املحافظة التي س�يطر عليها اإلره�اب وبجماعاته 

املتنوعة وبدعم وتمويل علني من قبل النظام السعودي.
وق�ال »نحن اآلن عىل مش�ارف ارتكاب مج�ازر جماعية جديدة يف قرية 
ال�رصاري التي س�قط فيه�ا العديد من األطفال والنس�اء األبري�اء وال زال 

اإلرهاب مستمر يف جرائمه«.
وطالبت مؤّسس�ة البيت القانوني املجتم�ع الدويل وأحرار العالم برسعة 
التح�رك إليقاف العدوان التي تتعرض له قرية الرصاري والش�عب اليمني 
ورف�ع الحصار وإحالة مرتكبي هذه الجرائ�م اإلرهابية إىل محكمة جنائية 

دولية.
كم�ا طالب البي�ان بتش�كيل لجنة تحقيق�ات دولية للتحقي�ق يف كافة 

الجرائم التي ارتكبها النظام السعودي وحلفاؤه والجماعات اإلرهابية.

بأي ذنب أبيد آل الرميمة؟
لم تسأل أيٌّ من المنظمات الدولية هذا السؤاَل ولو منعًا لتكرر ما حدث آلل الرميمة مرة أخرى، األمر الذي جعل مرتزقة العدوان يمعنون 

في جرائمهم ويضّيقون على أسرة آل الجنيد التي كانوا يحاصرون المناطق التي تتواجد فيها هذه األسرة في مديرية صبر الموادم.
وبالتزامن مع الذكرى األولى للمجازر التي ارتكبتها عناصر المرتزقة بحق بيت الرميمة بدأت في تكثيف قصفها على عزلة ذي البرح النيداني 

في مديرية صبر الموادم بمحافظة تعز والتي تتوزع عليها قرى الصراري َوالحيار والشعيبة واألعدان وكذا أكمة ذي البرح والجورة.

خماوُف من تطهري عرقي واإبادة جماعية بحق اأ�صرة اآل اجلنيد

الحكاية الكاملة لعام من »الحصار« على قرى الصراري بتعز

اأدانت ا�صتهداَف م�صجد جمال الدين الأثري وا�صتهداف وحما�صرة منازل املواطنني

اللجنة التحضريية للحزب االشرتاكي: أبناء الصراري يتعرضون ألبشع الجرائم ومحاولة إبادة جماعية من قبل مرتزقة العدوان
  -  صنعاء

للحازب  التحضريياُة  اللجااُة  وقفات 
انشارتاكي اليمااي يف اللقااء انساتثاائي 
الثامان الذي ُعقد بصاداء أما5 ما تتدرَُّض 
له قرياة الرصاري يف مديرياة صرب املواع5 
بتدز، من محاولة اإلباعة الجماعية من قبل 

مرتزقة الددوان.
وأكدت اللجاُة أن أبااَء ماطقة الرصاري 
ذناب  عون  الجرائام  ألبشاع  يتدرضاون 
اقرتاوه سوى أنهم عادوا بفلذات أكباعلم 

للدااع عن حياض الوطن وكرامة الشادب 
وحملوا قضية السلم ملحيطهم انجتماعي 

يف صرب رغم انعتداءات املتكررة. 
وععات تحضريياة انشارتاكي قواعاد 
الحزب وأنصاَره يف قرى صرب إىل الدااع عن 
املواطال يف القرية بشتى الوسائل املمكاة، 
َوحثت القوى الوطاية القيا5 بمسائوليتها 

اإلنَْساانية والوطاية يف إنقاذ األلايل.
واعتربت اللجاة استهداف مسجد جمال 
الديان األثري يف قرياة الرصاري عىل خطى 
عاعش يف ساوريا والداراق وجاوب الوطن، 

وكذا استهداف املاازل ومحارصة املواطال 
الوسااطة  لجااة  عاىل  بالااار  وانعتاداء 

القبلية.
كما أعانت تحضرييُة انشرتاكي جريمة 
قتال املواطان كماال نجيب ساديد محمد 
حسان تحت التدذيب وكذا تدذيب شقيقه 

جالل يف مدتقالت خاصة ملرتزقة الددوان.
مان  انشارتاكي  تحضريياة  وتاربأت 
الشخصيات انرتزاقية الدميلة التي تشارُك 
بهاذه الجرائم حاملًة اساَم الحزب، وععت 
أعضااء الحازب إىل نبذلم وعاد5 التداطي 

مدهم، مؤكدة أنهم سياالون جزاَءلم.
وأشارت إىل أن وكالء الددوان يسدون إىل 
اساتاهاض مداويات مرتزقتهم باننتصار 
عاىل املدنيال يف قرية الارصاري، لكن لذه 
املداوياات تحطمات عاىل صخارة الواقع 

وصموع الجيش واللجان الشدبية.
واتهم املجتمداون أمرياكا بالدمل عىل 
تدطيل الحل السيايس يف اليمن، مستاكرين 
مماطلة واد الرياض والدور السالبي الذي 

يلدبه ولد الشيخ يف املفاوضات.
وحياا املشااركون مان كاواعر وقواعد 

الحازب، صماوَع القوى الوطاياة امُلحاِورة 
يف الكويات ومواقفهاا املبدئياة من قضية 

التحرُّر وانستقالل والسال5.
واساتدرض انجتماع ماا تم إنجازه من 
مها5 خالل األسبوع املايض، وماها تشكيل 
لجاة تحضريياة ارعياة يف مديرية مدل، 
واتاح خطوط تواُصال جديدة ماع كواعر 
الحزب يف مختلاف املحااظات، وتوحيدلم 
من أجل تشاكيل لجان تحضريية ارعية يف 
محااظاتهم ومراكزلم ُوُصاْونً إىل املؤتمر 

انستثاائي.
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  - رشيد الحداد:
لم يتوقع أَُماَراُء الافط يف الرياض أَن الحرَب 
التي خاضولا بالوكالة عن واشااطن ستطيح 
بالهيماَة السادوعية عىل أَْسَواق الافط الداملي، 
كما لم يتوقدوا أَن ترتد تلك الحرُب التي تسببت 
بانهيار أَْساَدار الافط عىل انقتصاع السدوعي 

وتكبّد آل سدوع خسائَر ااعحًة. 
بالتزامن مع تراجع إنْتَاج الافط يف األَْسَواق 
الداملياة خالل أقال مان عاَمال إىل أَْكثَر من 
%60، تراجع إنْتَاج مملكة الددوان السدوعي 
إىل ل,7 مليون برميل نفط بانخفاض يتجاوز 
الثالثة ماليل برميل نفط عن اإلنْتَاج الساوي 
للمملكاة قبل عامل، ولو ما يضاعف األَْزمة 
املالية التي أوقدت الرياض نفساها ماذ تولت 
مهماة الحارب الافطياة الهاعااة إىل إنهاك 
انقتصاعين الرويس واإليَْراني يف إْطاار الحرب 
الباعرة التي تواجهها الدولتان اللتان تراضان 
الهيمااة األَمريكياة وماذ أََواِخار الدا5ل201 
تولات الرياض بالوكالة عان الونيات املتحدة 
األَمريكياة تلاك الحارب الهاعااة إىل إنَْهااك 
اقتصاعياات تلاك الادول وإيَْقااف مؤرشات 
نمولا التي تدارضات مع املصالح األَمريكية 

يف املاطقة والدالم. 
إن أَن أَُماَراء نفط الخليج وجدوا أنفساهم 
ضحاياا بداد أَن لبوا رغباة أَمريكياة بهدف 
اإلرضار بالادول املاالضة لسياسايات البيت 
انبياض َوخصوصااً اازوياال التاي ترااض 
الوصاياة األَمريكياة وروسايا التاي تحولت 
إىل أَْكارَب ماتاج للافط الخا5 خالل السااوات 
املاضياة بداد سااوات عجااف كاع انقتصاع 
الارويس ياهار ووصل البااك املركزي الرويس 
إىل الدجز عان رصف مرتباات الدولة يضاف 
إىل طهاران التاي تدرضات لحصاار عاملاي 
بسبب نشاطها الاووي الذي اعتربته الونيات 
املتحدة األَمريكياة تهديداً خطارياً ملصالحها 
يف ماطقة الرق األوساط عمومااً ومصالح 

ارسائيل خصوصاً. 
االسادوعية التي تحولات إىل رشطي أمل 
لتافيذ سياساات واشاطن يف املاطقة والدالم 
لم تحصد ساوى املزيد من اننتكاساات عىل 
مختلاف املساتويات حيث تساببت طاعة آل 
سادوع الدمياء ألَمريكا باتسااع نطاق الدداء 
ماع الادول محيطهاا الدرباي واإلقليمي من 
جانب وتكبدلا خسائر اقتصاعية ااعحة أَّعت 
إىل ارتفاع الدجز املايل امليزانية الدامة للمملكة 

إىل قرابة الا 90 مليار ريال مما أاقدلا ثقلها 
انقتصااعي يف املاطقة والدالام وعادها ألول 
مرة إىل اللجوء إىل الدين الدا5 الداخيل من خالل 
بيع مؤسساة الاقد الدربي السدوعي سادات 
مالياة للمصارف املحلية خالل الاصف الثاني 
مان الدا5 املايض، والتاي كان لها عور رئييس 
يف بانهيار أَْساَدار انسهم السدوعية يف سوق 
انوراق املالياة »تداول« إىل أَْعنَى املساتويات، 
وتراجع ثقتها انقتصاع السدوعي انئتمانية، 
باإلَضاَااة إىل ارتاداع تلك األَْزماة انقتصاعية 
عاىل حالة الاماو انقتصااعي يف اململكة التي 
تراجدت من 3,2 % الدا5 املايض إىل 1,6 الدا5 
الحايل واال توقدات الباك الدويل الذي خفض 
توقداته لددة مرات لامو انقتصاع السدوعي، 
بداد أَن أوقفت الرياض إنشااء الدرات من 
املشااريع انسرتاتيجية ولجأت إىل خصخصة 
مدظام القطاعاات الخدمياة لساد الدجاز 
املتفاقم يف امليزانية؛ ونظراً لتسارع التداعيات 
السالبية لحرب الافط عىل اقتَصاع آل سادوع 
اقارت الحكومة السادوعية حزمة اصالحات 
اقتصاعياة شاملت رااع الدعام عان الوقوع 
والكهربااء واملياه ورادات رضائب الدقارات 
واقرت ألول مرة رضائب القيمة املضااة عىل 

القطاع التجاري.
االرياض التي كانت لها حتى الدا5 ل201 
الدور األبرز يف التأثري عىل أَْسَدار الافط الداملية 
مان خاالل ماظماة اوباك باعتبارلاا املاتج 
األول يف الدالام لخاا5 الافط اصبحات اليو5 
مان الدول انقل تأثرياً واألَْكثَار تأثراً بالرصاع 
املحتاد5 بل كباار الادول املاتجاة للافط يف 
الدالام، اداىل مدى األشاهر الساته املاضية 
اشالت الريااض يف إَعااَعة التاوازن ألَْساَدار 
الافط يف األَْساَواق الداملية التي لبطت خالل 
الرباع األول من الدا5 الجااري إىل أقل من 28 
عونراً للربميال، اأَْكثَر من لقاء للدول الكربى 
املصدرة للافط ععت إليه الرياض بهدف راع 
أَْساَدار الافاط إىل 70 عونراً للربميل، اشالت 
خالل اجتمااع الدوحة لكباار ماتجي الافط 
من قبال السادوعية نفساها بتوجيهات من 
واشااطن التي سادت إىل انبقاء عىل التخمة 
الافطية التي تديشها أَْساَواق الافط الداملية 
من جانب وأعلات بشكل مفاجئ راع الحظر 
عىل تصديار الافاط األَمريكي الخاا5 للدالم 
ألول مرة ماذ أَن اتخذ الدرب الافط أعاة حرب 
قوية ضد واشااطن يف عهد الرئيس األَمريكي 
ريجن بسابب وقواها مع الددو اإلرسائييل يف 

الحرب الدربية مع ارسائيل 1973.
وبياماا احتدمت الحارب الافطياة عاخل 
كباار الادول املاتجة األَْعَضاء يف أوبك، سايما 
بل روسايا التي احتلت املرتبة األوىل يف قائمة 
الادول املاتجة واملصدرة للافاط، وإيَْران التي 
رادات إيْاَران إنْتَاجهاا الافطاي إىل 5 ماليل 
برميال وسادت إىل راع حصتها الساوقية يف 
أَْساَواق آسايا والهااد وأوروبا التاي اقدتها؛ 
بسابب الدقوباات التاي اتخذتهاا الونياات 
املتحادة األَمريكياة وعول أوروباا عىل خلفية 
امللف الااووي اإليَْراناي، واازوياال التي تأثر 
اقتصاعلاا بشاكل كبري بسابب تلاك الحرب 
التي نتازال قائمة، ظهرت الونياات املتحدة 
األَمريكياة كالعاب رئييس يف الساوق الداملي 
للافط من خالل تأثريلا عىل أعاء تلك األَْسَواق 
وأَْساَدار الافط من خارج أوبك، إن أَن التأثري 
األَمريكي عىل أَْسَدار الافط من خالل التالعب 
يف بياناات انحتياطياات األَمريكية من الخا5 
اارتفااع تلك انحتياطات أَْو انخفاضها يقوع 
أَْساَدار الافاط يف األَْساَواق الداملياة ولم تدد 
ألوباك والدول األَْعَضاء الادور األبرز يف التأثري 
عليهاا لتقوع الحارب التي بدأتها السادوعية 

بافسها وبأقل الخسائر. 

  - سبأ:
 واصال سادر الجاياة املرصي الياو5 السابت انخفاضاه ليصل إىل 
نحاو 12 جايهاً مقابال الدونر األمريكاي، إثر بياناات اظهرت تراجع 
انحتياطاي الاقد األجابي يف الباك املركزي املرصي إىل 17.5 مليار عونر 

الشهر املايض.
وقاال عضو الغرااة التجارياة يف محااظاة اإلساكادرية اتح الله 
اوزي يف ترصياح نقلته صحيفة )املرصي الياو5( إن اإلرتفاع الرسيع 
للدونر أما5 الجايه جدل من الصدب عىل التجار تثبيت األسادار مقابل 

ماتجاتهم.
ايما حذر رئيس شدبة املستورعين يف الغراة التجارية أحمد شيحة 
يف ترصيحات مماثلة من إن اإلرتفاع الرسيع للدونر سايؤعي إىل ارتفاع 

اسدار البضائع.
ويأتاي لاذا الرتاجع اثار بياناات اظهرت تراجاع احتياطاي الاقد 
األجاباي يف الباك املركزي املرصي إىل 17.5 مليار عونر الشاهر املايض، 

وذلك من 36 مليار عونر الدا5 52011.
وكانات الحكومة املرصية قد اقرت تدويم الجاية رسامياً يف مارس 
املايض، ان انه واصل الرتاجع وخاصة باملقارنة بالسادر الرسمي الذي 

يحدعه الباك املركزي ولو 8.88 جايها للدونر.

  - سبأ:
االقتص�ادي  املنت�دى  ق�ال 
العاملي)دافوس( ان الفج�وة بني الفقراء 
واألغني�اء يف العال�م وصل�ت اىل وض�ع 
خط�ري بعدم�ا انخفض�ت الث�روة الت�ي 
يملكها نصف سكان العالم االفقر بمعدل 
تريلي�ون دوالر خالل الس�نوات الخمس 

املاضية.

واعت�ر يف تقري�ر نرشه ع�ىل موقعه 
االليكرتوني ان هذا يش�كل دليال عىل اننا 
نعيش اليوم يف مس�توى تفاوت يف الدخل 

لم يسبق له مثيل.
وأش�ار اىل ان�ه من�ذ مطل�ع الق�رن 
العرشي�ن زادت مع�دل الث�روة لنص�ف 
س�كان العال�م االكثر فق�را بمعدل واحد 
باملائ�ة فقط من حجم الزي�ادة يف الثروة 
العاملية يف حني ذهب�ت نصف الزيادة اىل 

واحدة باملائة األثرى يف العالم.
وذك�ر ان رواتب املديري�ن التنفيذيني 
بك�رى الرشكات االمريكي�ة نمت بمعدل 
3ر54 باملائة منذ ع�ام 2009 بينما كان 
نمو الرواتب للموظفني العاديني بس�يطا 
كم�ا ان املدي�ر التنفي�ذي الك�ر رشك�ة 
بالهن�د يتقاىض  املعلوم�ات  تكنولوجي�ا 
راتب�ا يعادل 416 ضع�ف راتب املوظف 

العادي.

مجموعة العشرين مستعدة 
لتداعيات خروج بريطانيا من 

االتحاد األوروبي
ق�ال وزراء مالي�ة ورؤس�اء البنوك املركزي�ة يف دول مجموعة 
العرشين)ج�ي 20 ( إنهم مس�تعدون ملواجه�ات تداعيات خروج 

بريطانيا من االتحاد األوروبي، ودعم النمو العاملي.
وذك�ر بيان وزراء مالية دول مجموعة العرشين اليوم، أنه بعد 
يومني من إجراء مباحثات يف مدينة)تشنجدو( الصينية، فأن الدول 
األعضاء يف املجموعة مستعدة تماما ملواجهة التداعيات االقتصادية 
واملالية املحتملة الناتجة عن اس�تفتاء بريطانيا الذي تم التصويت 

عليه يف 23 يونيو املايض لصالح الخروج من االتحاد األوروبي.
حيث أش�ار وزير املالية الفرنيس ميش�يل سابان إىل إن صناع 
السياس�ة م�ن مجموعة ال�دول العرشين اتفقوا ع�ىل رضورة بدء 
املحادثات املتعلقة بخروج بريطانيا من االتحاد األوروبي يف أقرب 
وق�ت ممكن للتوص�ل إىل آفاق أكث�ر وضوحا عىل األج�ل الطويل 

وتقليص الغموض
ولف�ت بي�ان مجموعة العرشي�ن إىل أن االنتع�اش االقتصادي 
العاملي مس�تمر ولكنه مازال ضعيفا بصورة أكر من املرغوب فيه 
،وم�ن ناحية أخرى يجب املش�اركة يف مزايا النمو بصورة أوس�ع 

نطاقا داخل وبني الدول لتعزيز شموليته.
وق�ال املس�ؤولون إنه يجب تحس�ني السياس�ات الرضيبية يف 
أنح�اء العالم لتعكس العومل�ة وتعزز النمو االقتصادي املس�تدام 

واملتوازن اجتماعيا.

اآل �صعود حتّولوا اإىل اأداة لأَمريكا يف املنطقة والعامل

الحرُب النفطية تطيُح بالهيمَنة السعودية على 
اأَلْسَواق والرياض تدفع الثمن

 تراجع سعر الجنية املصري 
إىل 12 جنيهاً مقابل الدوالر األمريكي

اتساع الفجوة بني الفقراء واألغنياء يف العالم

أسعار صرف العمالت 
رشاءبيعالدملة   

  250   250.5عونر 

285.85285.28 اليورو

66.66 66.79 ريال سدوعي

9.35ل650.656 ريال ُعماني

353.86353.15انسرتلياي

 للعــلم 
الدوُر االقتصادي 

للوفد الوطني!!
لع�ب الوف�ُد الوطنيُّ املف�اِوُض يف محادثات 
الكوي�ت خ�الل املرحلتني األوىل التي اس�تمرت 
س�بعني يوم�اً والحالية، دوراً هام�اً عىل هامش 
املفاوض يف إيصال معاناة الشعب اليمني للعالم 
أجمع من خ�الل اللقاءات الثنائي�ة مع الجانب 
 18 ال��  دول  وس�فراء  والخليج�ي  الكويت�ي 
الراعية للس�الم يف تصحي�ح الكثري من املفاهيم 
واملعلوم�ات الخاطئة الت�ي رّوج له�ا العدوان 
وأََدَواته يف الداخل والخارج ويف مختلف املحافل 
الدولية، مستغالً الحصار املفروض عىل الشعب 
اليمن�ي واملوق�ف ال�دويل الظال�م ال�ذي وقف 
ض�د الش�عب اليمني دون التأك�د من مجريات 
األحداث، وع�ىل الرغم من نج�اح الوفد الوطني 
املف�اوض يف لعب دور ديبلومايس اس�تطاع من 
خالله نس�ف جهود حلف ال�رش وأََدَواته خالل 
أَْكثَر من عام ونصف باألدلة والراهني القاطعة. 
لق�د كان الحصار االقتصادي واملايل حارضاً 
بقوة يف أجن�دة أعمال الوف�د الوطني املفاوض 
من�ذ الوهلة األوىل ملحادث�ات الكويت ومن قبلها 
مح�ادث جنيف واحد واثنني، وهو ما س�اهم يف 
كش�ف زيف الع�دوان وأََدَواته وأس�قط ذرائع 
حكوم�ة الرئي�س الف�ار وأجندته�ا وزاد ثق�ة 
املؤسس�ات الدولي�ة املانح�ة بالبن�ك املرك�زي 
بصنعاء وإرصار تلك املؤسسات عىل رفض أَْكثَر 
من مطلب تقدمت به حكومة هادي، وعىل رأس 
تل�ك املطالب نقل البن�ك املركزي وبي�ع النفط 
والترصف بعائداته خ�ارج القانون وبعيداً عن 
الحس�ابَات املالية الحكومية لدى البنك املركزي 
اليمن�ي باإلَضاَف�ة إىل رفِض مح�اوالت تحويل 
مس�اعدات ومنح حصل�ت عليه�ا اليمن خالل 
الس�نوات املاضية تحت ترصف حكومة هادي، 
تلك االج�راءات الت�ي اتخذت من قب�ل مجتمع 
املانحني لم تكن س�وى ثمرة م�ن ثمار الجهود 
الديبلوماس�ية الت�ي ق�ام به�ا الوف�د الوطني 

املفاوض يف الكويت.
فما أعلن عن�ه محافُظ البنك املركزي اليمني 
مؤخراً م�ن انفراج يف أزم�ة انخفاض األرصدة 
املالي�ة للبن�وك اليمني�ة الحكومي�ة والتجارية 
واإلس�المية يف الخارج لم يكن ل�وال ذلك الدور 
الكب�ري ال�ذي لعبَه الوف�د الوطن�ي يف الكويت، 
فالبن�ك املركزي ظل يطالب ع�ىل مدى أَْكثَر من 
عام بالسماح بنقل األموال الفائضة من العمالت 
الصعب�ة إىل البحري�ن، إال أَن مطالبه التي كان 
2015 قوبل�ت  22 ديس�مر  آخره�ا بتأري�خ 
برف�ض وتعنّت تحالف العدوان وحكومة هادي 
الت�ي بذلت جه�وداً كبرية عىل وض�ع يدها عىل 
املال العام من خالل خطط مكش�وفة وادعاءات 
زائفة ال حرص لها أَْو بإيعاز الدور إىل إسماعيل 
ولد الش�يخ ال�ذي ح�اول أَن يم�رَر الكثري من 
االمالءات التي يمليها العدوُّ السعودي كتشكيل 
لجنة اقتصادية مش�رتكة لإلرشاف عىل الجانب 

االقتصادي والبنك املركزي اليمني.
وال نن�ى ما قامت ب�ه الجبه�ُة االقتصادية 
يف الداخ�ل م�ن دور أًس�طوري يف صد عرشات 
الهجم�ات التي تع�رض لها االقتص�اد الوطني 
يعك�س  ال�ذي  وامل�ايل  املعي�ي  واالس�تقرار 
صمود وثبات الش�عب اليمن�ي يف وجه العدوان 

والحصار. 
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  -  خاص
 كتب أَبَْطااُل الجيش واللجان الشادبية اصالً 
تَأريخيااً من اصوِل مواجهة الُداْدَوان السادوعي 
التاي  املداارك  ومرتزقتاه، يف واحادٍة مان أكارب 
شاهدتها الايَاَماُن، ولذه املارة يف مديرية حرض 
التاي كانت شاالدًة عىل انكساار أكارب محاونت 
الزحف املدعوماة بالدباباات واملدرعات والقصف 
الجوي واملداداي والصاروخي بكل أنواعه لياتهَي 
بهزيماة مدوية للُداْدَوان، وقبال أن تأتي أخبارلا 
عرب اإلعاال5 الحربي تاوارعت األنباُء عان املحرقة 
التي لحقات باملرتزقة عرب ناشاطيهم وإعالميهم 

وشهاعات الااجل من املرتزقة.
يف حارض ساّجل التَّأرياخ أحاد ألام بطونت 
الايَاَماايال املداروف عاهام البساالة والباأس، 
وكانات جثاث الدارات مان القتاىل واملدرعاات 
الحديثة املحرتقة تشاَهُد أَيْضاً عىل اشل الُداْدَوان 
وأعواتاه وكل إْمكانياتاه املهولاة التاي لام يبَل يف 

حرض ماها إّن الحرائل.
أعلاات عول الُدااْدَوان إْطالق حملة عساكرية 

واسادة، وقامت بالداع الجارال الفار عيل محسن 
قائاداً للدملياة، والاذي بادوره اساتدان باملرتزق 
حمياد  عايل  الدقياد 
لقيااعة  القشايبي 
امليدانياة  املدركاة 
املئات من  باساتخدا5 
املرتزقة وبغطاء جوي 
بلغ عارات الغارات، 
تشاارك ايها طائرات 
األباتيش، ايما تقصف 
واملداااع  البارجاات 
املرتزقة  تقد5  لتغطية 
الذين وجدوا أنفساهم 
محارصيان  اجاأة 
بأَبَْطااال  ومحاطال 
واللجاان  الجياش 

الشادبية الذين لقاولم أقىس الدروس الدسكرية 
وأوقدوا ايهم عرات القتىل والجرحى واستسالم 

الدرات ماهم.
وايماا كانت تادوُر ُرَحى املدركة بادأ إعالميو 
املرتزقة وناشاطيهم يتلقون أخبااَر املحرقة التي 
يتدارض لهاا نظراؤلم مان املقاتلل عاىل أبواب 
حرض، وبدأوا يصبون جاا5 غضبهم عىل الجارال 
الهارب عيل محسان األَْحاَمار ومسااعده الفاشل 
الدقيد املرتزق عيل حميد القشيبي ونقلوا شهاعات 
املرتزقاة الذيان نجوا مان نريان الجياش واللجان 
الشادبية لكاهام رساموا صاورة للجحيام الذي 

عايشوه والهزيمة التي تدرضوا لها لااك.
أما أَبَْطاااُل الجيش واللجان الشادبية اقاموا 
بصاد الزحاف األكارب عاىل اإلْطاالق واال خطاة 
عاىل  خاللهاا  مان  أطبقاوا  محكماة  عساكرية 
املرتزقاة رغم القصف الجوي عرب طائرات اإلف16 

وانباتيش وحارصوا املرتزقة.
من املاظور الدساكري اإن ما حدث للمرتزقة 

باكل  مصيادة  كان 
الكلماة،  تداياه  ماا 
اقاد وجدوا أنفساهم 
ُكّل  مان  محاطال 
انتجالات وتتسااقط 
مان  عليهام  الااريان 
أسلحة أَبَْطاال الجيش 
الشادبية  واللجاان 
القتىل  عرات  موقدة 

والجرحى.
عاع الدقيد املرتزقة 
القشايبي  عايل حميد 
بمان تبقاى لدياه من 
املرتزقاة إَلاى األََرايض 

السادوعية للقااء الجاارال الهاارب عيل محسان 
األَْحاَمار محمالً بهزيمة مدوية ولداات طالته لو 
واألَْحاَماار من قبل ناشاطيهم الذيان قالوا إنهما 
تساببا بمحرقاة لدااارص املرتزقة وزجاوا بهم يف 

مدركة غري مضمونة الاتائج.
ونقل إعال5 املرتزقة عن أحد عاارصلم الااجل 
مان مدركة حرض قوله إن قياعتهم »عمالء قاموا 
بالدااع بهام يف املدركاة وتفرجوا عليهام« وكان 

يقصد األَْحاَمار والقشيبي.
وايماا كانت أخبار لزيماة املرتزقة والُداْدَوان 
تتوارع وزع اإلعال5 الحربي مشاالَد مصورًة تظهر 
لحظات كرس الزحف الذي اساتخد5 ايه الُداْدَوان 
طائارات »األباتيش« كماا تُظِهر املشاالُد احرتاق 

آليات عسكرية تابدة للمرتزقة وسط تجمداتهم.
كماا تظهار املشاالد تصاُعاد أعخااة عاخال 
تجمدات آليات الُداْدَوان يف مافذ الطوال الحدوعي 
وجماارك حارض وانكساار زحفهام بداد عجاز 

تقدمهم، ومقتل الدرات يف صفواهم.
ووثََّل اإلعاال5ُ الحربي مشااِلَد لبداض القتىل 
الذين ساقطوا خالل املواجهاات وتُركت جثثُهم يف 

ساحة املدركة.

  -  صالح الدرواني
شّكل اننتصاُر الكبريُ ألَبَْطاال الجيش واللجان 
الشادبية يف جبهاة حارض وميادي خاالل األيا5 
املاضية، صفدًة قويًة لتحالف الُداْدَوان السادوعي 
األمريكاي، االهزيماُة كانت عرسااً قاساياً ومؤملاً 

للغزاة واملرتزقة.
وأثبات الوقائاع عان قادرات اائقاة للجياش 
واللجاان يف التصاّدي للغازاة وتأعيبهام، وذلاك يف 
مدركة واسادة سايتم تدوياُهاا يف ُكتُاب التَأريخ 
وساوف تدرس يف كليات وماالج الدالم، كما يرى 

مراقبون.
ويرى السايايس البارز َعبدالله سال5 الحكيمي 
أن التصدياد الدساكري من قبل الُدااْدَوان مؤخراً 
والتحشايدات والقصف باراً وبحاراً يف الحدوع ويف 
الدمال لدُااه تشاكيُل ضغاوط عاىل املفاوضات 
يف ظال عاد5 قادرة الُدااْدَوان طوال عاا5 ونصف 
عا5، عن تحقيل مكساب كباري يف امليدان، احاول 
التدوياُض بتصدياد ُعاْدَواناه لتحسال املوقاف 
التفاويض ملرتزقتاه وإجبار الجاناب الوطاي عىل 
القبول بالدرض السادوعي والتوقياع عىل اتفاقه 

عىل أََراضيها.
والتصدياُد املضااع من قبال الجياش واللجان 
الشدبية- بحسب الحكيمي- الذي تحدث لصحيفة 
»صدى املسرية« لداه توجيه رضبات عاخل الدمل 

السادوعي أي من الكتف الذي يؤلام الُداْدَوان كرع 
ادال لتصدياده مان ناحياة ولتدزياز مكاسابه 
الواضحاة يف مقاوماة الُدااْدَوان والحيلولاة عون 
تمكل الُداْدَوان من الحصول باملفاوضات ما عجز 

عن تحقيقه يف امليدان.
ويضياف الحكيماي قائاالً: »الجاناب الوطاي 
يتخاذ اآلن اسارتاتيجية الافاس الطويال بهادف 
اساتازاف طاقات الُداْدَوان وموارعه وقواه ألطول 
اارتة ممكااة حتى يجارب عىل وقاف ُعاْدَواناه أَْو 

يواجه انهياراً اقتصاعياً يدقبه انهيار سيايس.
مان جانباه يارى املهاادس لطاف الجرموزي 
ااة أن عوعَة  رئياس الدائرة السياساية لحزب األُمَّ
التصدياد الدساكري إَلااى الحادوع لاه عننتاه 
وأسابابه، اهاو أونً بسابب عاد5 التازا5 الطرف 
السادوعي بالتفالماات التاي عارت ماع أَنَْصاار 
اللاه، وأبرزلاا التهدئاة ووقاف الغاارات الجوية؛ 
تمهيداً لوقف شاامل للُدااْدَوان والحصار، وعادما 
لام يحصل انلتازا5 ورعاً عىل اساتمَرار الخروقات 
والغاارات الجوياة أَْصبَااح لزامااً عاىل الجياش 
واللجان الشادبية الرع املااسب، وحيث أن الطرف 
املدتدي لم يُبْااِد أَيََّة نوايا حسااة ون زال التحشيد 
ومحاونت الزحف يف مدظم الجبهات، وأَْصبَاح من 
غري املدقول انستمَرار يف التهدئة من طرف واحد.

وقال الجرموزي لا »صدى املسرية«: إن الجيش 
الايَاَمااي ساّطر أروع املالحام البطولية بصموٍع 
واستبساٍل ماقطع الاظري قياساً بفارق اإلْمكانات 

والغطااء الجاوي والبحاري الذي يمتلُكاه الطرف 
املدتدي وحجام وكم اإلنفااق ورشاء ذمم املرتزقة 
والازج بهام إَلااى حياُث الالعاوعة، لكان اإليمان 
بالقضية التي يدااع عاها أَبَْطاال الجيش واللجان 
الشادبية والتالحم مع املجتمع املاالض للُداْدَوان 
كاناا وبتوايال اللاه سابب ورس ذلاك الصماوع 

األسطوري الذي أاشل ُمَخّططات عول الُداْدَوان.
أما انساتاذة آمال الثور رئيساة حازب الربيع 
الدربي اارتى أن عد5َ توصال املتحاورين إَلاى أي 
حل سالمي يف مؤتمار الكويت وللمارة الثانية بدد 
اشال جاياف 1 وجاياف 2 وبدد أن أبادى الطرف 
الايَاَماااي ُحسان الاياة وأوقاف إْطاالق الاار و 
اننساحاب من الحدوع لتهيئة الجاو للمتحاورين 
إلنجاح الحوار والذي لم يثبت الطرف اآلخر »طرف 
السادوعية« ولاعي أي ُحسان نية أَْو وقف إلطالق 
الااار ولام يلتزماوا بأياة لدناة صدرت مان قبل 
األمم املتحدة واساتمرت الغارات عاىل محااظات 
الجمهورياة إىل يوماا لذا، مرتكبة مجازَر متددعًة 
ويف ظال صمات عويل وتواطاؤ أَُمااماي، ُكّل لاذا 
أعى بالجيش واللجان الشادبية للدوعة إىل إشادال 

املواجهات يف الحدوع.
واللجاان  الجياش  أن  الثاور  آماال  وأضااات 
يقومون ببطونت ماقطدة الاظري يف ُكّل الجبهات 
وبمداوياات مرتفدة وأثبتوا للدالام أن الايَاَمااي 
أقاوى املقاتلل وعىل الرغم مان قّلة اإلْمكانيات إّن 
أن املقاتَال الايَاَمااي ساطر أروع مدالم البطولة 

والصماوع، وواجاه أعتى وأبشاع ُعاْدَوان شاهده 
الايَاَمان عرب التَّأريخ.

أن  يارى  حيادان  ناياف  واإلعالماي  الكاتاب 
السادوعية تورطت بُداْدَوانها عاىل الايَاَمان بدد 
إغرائها من قبل الدمالء واملرتزقة بأن القضاء عىل 
أَنَْصااار اللاه لن يأُخاذَ وقتاً ولن يتجااوز الدرة 

أيا5.
ويزياد حيادان لاا »صادى املسارية« قائاالً: 
»وبداد أن ُصدمات السادوعية بالصماوِع والثبات 
والتكتياكات الدساكرية التاي يمتلكهاا أَبَْطاااُل 
الجياش واللجان الشادبية بدأت تتوّسال الساال5 
ل الجياش واللجان  وترسال الوساطاء إليقاف توغُّ
الشادبية يف األََرايض الايَاَمااية املغتصبة، وأراعت 
حاواراً صوريااً يخرجهاا مان لاذه الورطاة ولو 
بانتصار زائف، لكن غباَءلاا أرغمها عىل مواِصلة 
الُدااْدَوان عاىل الايَاَمان وععام املرتزقة عىس أن 
تحقل شايئاً مان اننتصار يف امليادان، وقد حاولت 
باكل إْمكاناتهاا كْساَب الوقات لتمزيال الجبهاة 
الداخلية ليساهل لها أي انتصار لاا أَْو لااك خالل 

لذه املفاوضات«.
ويواصل حيدان قائالً: »اساتمَراُر الُداْدَوان عىل 
الايَاَمان رغم إيقاف الرع من قبل الجيش واللجان 
الشدبية يف جبهات الحدوع وتقديم التاازنت أغرى 
السادوعية وجدلها تطماع بتاازنت أكثاَر لتظهر 
ماترصة ويظهر الايَاَمان مستسلم مهزو5، ولذا 
طبداا لن يتقبله ن الشاارع الايَاَماااي ون قياعة 

الثورة وباساتمَرار الُداْدَوان واستهداف املواطال 
يف ظل املفاوضاات جدل أَبَْطااال الحيش واللجان 
الشادبية مضطرين للرع وإرساال الصواريخ التي 
أوجدت السادوعية وأرغمها عىل التوسال إليقااها 
والقباول باملفاوضاات ادااعت جبهاات الحادوع 
تشتدل من جديد وعاعت الصواريخ لدك مدسكرات 

الددو ومقراته«.
ويضياف حيادان: »وما شاالدناه باألمس من 
تاكيل ومحرقة للمرتزقة يف جبهة حرض بحجة إّن 
نقطة من انستدداعات والجهوزية التي يتمتع بها 
الجيش واللجان الشدبية ملواجهة أي تفكري أحمل 

من الغزاة واملرتزقة نحتالل أََراضياا«.
عاوعُة املواجهاات يف جبهاات ماا وراء الحدوع 
باظاري لاي الحل األاضال لكرس غارور وأطماع 
مملكة الار واملفاوضات يجب أن تكون بفولات 

البااعق ويف عقر عار الددو.
الدادو الغباي عادماا وجاد تااازنٍت وإيقاَف 
املواجهات يف الحدوع قرألاا باملقلوب وظن أن لذا 
ضدف واستساال5 واساتمر يف ُعاْدَوانه وتماعى يف 
جرائماه، اكان الرع عىل لذا الفهم املغلوط بصوت 
زلزال 3 وبساواعد األَبَْطاال يف حارض وميدي ويف 
ترصيحاات القياعات الوطاية التاي صدمت الددو 
وجدلتاه يدياُد حسااباته يف التفكاري باساتمَرار 
لهم  الُداْدَوان وساسمع رصاخهم عما قريب وتوسُّ
مجادعاً إليقااف الصوارياخ التاي سابل وطلباوا 

إيقااها مقابل إيقاف الغارات.

أكرُب عمليات تحالف الُعـْدَوان ومرتزقته تنكسر على أبواب حرض

�صيا�صيون واإعالميون ومثقفون لـ »�صدى امل�صرية«: 

اليمـنيون أقوى املقاتلني يف العالم والعودة إىل الحدود ستنكل بجيوش الغزاة
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  -  
ُحميد القطواني- جميل أنعم 

الحاج شوعي بال ساعد ويحتاُج إَلـى 
املساعدة

نزح الدم شايوعي عبده محمد حسان ماذ عا5 
وشاهرين تااركاً »مثلث عالم« بحارض؛ لرباً من 
جحيم الغارات والقصف املتواصل لطريان الُداْدَوان 
السادوعي األَمريكي الذي لم يستثن أحداً، خرج من 
مازلاه مع أرستاه املتواضداة ولو حاماٌل لموماً 

كبريًة ويداني من أمراٍض متددعة لو وأرسته.
لدى الدم شيوعي ستُة أَبْاَااء وعدٌع من األحفاع، 
وكان براقتاه زوجتاه، لو يداني مان تجلُّطات يف 
الد5 وقد نصحه األطباء ببرت سااعده األيرس افدل، 
ولو اآلن باال يٍد يرُسى ون يقَوى حتى عىل إساااع 
نفساه، كما أن سمده ضديف ن يسامع َكثرياً عاد 

حديثاا له.
يقاول أحد أباائاه إن قصف طاريان الُدااْدَوان 
لام يبل عاىل أي يشء يف حرض، حياث عمر املزارع 

واملوايش حتى الكالب تم استهداُاها.
ويضيف بأىًس واأللم يدترُصه قائالً: »وحشاية 
القصاف عادتاا للاازوح ومغااعرة عيارناا، تركاا 
مزارعااا التاي اساتهداوا بالطاريان، وخرجاا من 
بالعناا بمالسااا، ولام نتمكن مان نقال أي يشء، 
لكااا نجياا بأرواحاا من املوت الذي يساوقه لاا آل 

سدوع«.

هل يفكر العم شيوعي بالعودة؟
لكذا ساألااه.. لكن بدد صمت قصري والدموع 
تتسااقط مان عياياة الضديفتال، أجااب بصوت 
شااحب ممزوج بااربة بكائية: ن نساتطيع يا باي 
أن نداوع إَلاى ماازلااا، لقد اساتهدف الطريان ُكّل 
ماا نمتلكه، حتاى آبار املياه عمرولا، لام يدد لدياا 

أي مصدر عخل ساوى ما يجوع باه الااس لاا.. لقد 
لرباا من القصف ليهدع اآلن الجوع واملطر.

الوضع الذي يديشاه الدم شاوعي كارثي.. لقد 
عراااا بأن اثاال من أحفااعه يساكاون يف خيمة 
متواضداة يف مخيم الازوح مصابون بمرض تكرس 
الد5 الوراثي »الثالسايميا«، ولو مع محاة الازوح 
والاربع والترع يدانون من عد5 توار الدالج الالز5 

والذي يحتاجونه شهرياً أَْو حتى ألحفاعه.
يقاول الدام شاوعي إن وحادة الاازحال وكل 
املاظماات والجمدياات الخريية والطبياة لااك ن 

توار أيََّة خدمات ملثل لذه الحانت.
ولااا يف خيمة الدام شاوعي كان براقتاا األخ 

أمل الغاويل نائاب وحادة الاازحل باملستشافى، 
وقد أخذ لاتفه الشاخيص وتواصل مع املستشفى 
الحكومياة باملحااظاة، ورشح لهام حالاة أحفاع 
الدم شوعي املصابل بالثالسيميا، وأنهما ن يجدان 
الدالج، ومن ُحسن الحظ أن قياعة املستشفى أبدت 
تفاُعَلها مع املوضوع ووعدت بتواري الدالج لهاتل 

الحالتل.
أَْطَفاال شاوعي وأحفاعه يمرون بحالة نفسية 
مزرياة للغاية، لم ن يطيقون الحياة، ولم أَيْضاً ن 
يفكارون بالدوعة إَلاى عيارلام، ارعب الغارات ما 

يزال عالقاً يف أذلانهم ون يمكن لهم نسيانه.
حياتُهم بسيطة للغاية وكأس من املاء وكرسات 
الخبز اليابساة تمدلم يَْوماً إضااياً يف عمران بديداً 
عان حفلاة الجااون املدمارة التاي تحييهاا قاابل 

الُداْدَوان يف حجة.
اَل من مكان إَلاى آخر وانساتماع  حاولاا التاقُّ
إَلاى قصص الاازحل.. لااا باملخيم بالتأكيد وراء 
ُكّل ناازح أَْو نازحاة باوح ن ياتهاي وآن5 ن يمكن 

وصفها ومتاعب شتى.
ن يمكان بأي حاال أن نساتمَع إَلااى الجميع، 
لكاااا حاولااا انلتقاء بدادع من الاازحال يف لذا 
املربع لااقال صورة ما يحدث لاااك لدل األصوات 

تتداىل إلنقاذ لؤنء من واقدهم املأساوي.
وبالقرب من مساكن الدم »شوعي« توجد ثالث 
أرس نازحاة قدمات مان مدياة حارض بمحااظة 
حجاة شامال الايَاَمان يف ساكن متواضع وصلت 

إَلاى لذا املكان قبل خمسة أشهر تقريباً.
لقد قصف طريان الُداْدَوان ُكّل ماازلهم ولم تدد 
صالحًة للساكن، كما لم يدد باإلمكان الدوعة إليها؛ 

ألنها مدمرة.
الجمياع يدرف ماا حل بمدياة حارض بحجة.. 
الطاريان لام يتوقف عاهاا لحظًة واحادة، القصف 
متواصال، الغاارات تدمار ُكّل يشء.. إناه الرعاب 
الحقيقاي والتوحش بكل تفاصيله حرض يف حرض 

من قبل طريان الُداْدَوان السدوعي األَمريكي.
يروي ماجاد عيل أحمد غيالن، ولاو رب إحدى 
لذه األرس تفاصيل ما حدث لهم من مآيَس وتريٍد 
جراء القصف قائالً: »كاا نبتاع ونشارتي بالثلج يف 
حرض وكانت األَْوَضاااُع مستورة، أما اآلن ن يوجد 
لدياا مصدر للرزق ساوى قطدة أرض نزرع عليها 

»قات« لتسرت جزءاً من حالاا.
بجوار ماجد كانت تقُف زوجته وأَْطَفااله، طفل 
رضيع كان يف حضن أمه »عصا5« وطفلة أُْخااَرى 
اسامها »ريماس« عمرلاا عا5 ونصاف الدا5، أما 

عصا5 اقد ولد ولديه تشّوه َخْلااِقي يف قدميه.
قالات أ5ُّ عصا5 ولي مكلومة حزياة لا »صدى 
املسارية«: لاذا ابااي الصغري نحان بحاجاة إَلاى 
توااري الدالج الالز5 له، ونخىش أن يكرب اتكرب مده 

اإلعاقة ون نتمكن من عالجه.
تتوقاف قلياالً ولي تبكاي ثم تقاول: »األطباء 
أخربوناا أن تكالياف الدملية تصل إَلااى 500 ألف 
ريال.. لكن لذا املبلغ عساري عليااا وصدب جداً أن 
نحصال عليه، مااشادة أصحاب القلاوب الرحيمة 
مد يد الدون ومسااعدتهم، وأي شاخص قاعر عىل 
املسااعدة بإمكانه التواصل مع عم الطفل الرضيع 
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اآلالم َأْيضاً تالِحُق النازحني
والغرياُب يف لذا مخيام الازوح لاذا لو تواجد 
نازحال من عادة محااظاات الجمهورياة وليس 

اقط من صددة وحجة.
التقياا بالدم عبده غالب ساديد ولو االح نزح 
مان ماطقة املارساخ بمحااظاة تدز ماع 11 من 
أحفاعه لثاالث أرس من أباائه، كلهام تركوا القرية 
ُقارب ماطقاة »نقيال الربااح« بمديرياة املرساخ 
بمحااظاة تدز؛ بحثاً عن ماطقة آماة بدد القصف 

الدشوائي الذي لم يسلم ماه مازله أيضاً.
يف 29 نوامرب من الدا5 املايض اساتهدف طرياُن 
للاسااء  تجمدااً  السادوعي  األَمريكاي  الُدااْدَوان 
بالُقرب من عل جبلية للمياه يدتمد عليها ساكان 
وألايل القرى يف سد اْحتيَاجاتهم من املياه، َماا أَعَّى 
إَلاى استشاهاع 11 امرأة وتااثار جثثهن واختالط 

أشالئهن ببدض يف تلك الغارة.
أحاال5ُ البات الصغارى للدم غالاب الاازحة مع 
أبيها كانت بالُقرب من نبع املياه الذي تم استهداُاه 
تاروي لاا بدَض ما حدث قائلاة: »كات بالُقرب من 
مكان القصف، وشالدت أشاالء ثالث من زميالتي 
يف الصاف السااعس انبتدائاي، حولتهان الغاارات 

السدوعية إَلاى قطع لحم«.
تضيف أحال5 بأىًس قائلة: »ذلك املشاهد املرعب 
لم يغب عاي«. ثم توقفت قليالً وبكت َكثرياً وقالت: 

»الله ياتقم ماهم مثلما قتلوا زميالتي«.
لذه الحاعث سبّب أملاً نفسياً ألحال5 -كما يقول 
الدام غالب-، ولااا يف مخيام الازوح كلما سامع 
األَْطَفاال أصوات الطائرات يهربون ولم مرعوبون 
خائفون ليغطوا أنفسهم بالبطانيات ثم ن يهدأون 

إن حل ياامون.
واآلن ن يفكار الدم عبده بالداوعة إَلاى مرساخ 
تداز؛ ألن مازلاه تهاد5 جاراء الُدااْدَوان وقصاف 
املرتزقة ويرى أن الوضع يف عمران لاعئ ومساتقر 

ولذا يجدله يشُدُر باألمان وانطمئاان.

ال أحد ينظر ِإليهم 
وعااد أطاراف مرباع الاازحال، وجدناا مازنً 
صغارياً يقطان اياه األخ »محماد صالاح حماوع 
املاخذي« 50 عاماً، نزح من صددة إَلاى عمران ماذ 

قرابة الدا5.
أَْطَفااله األَْربدة توقفوا عن الدراسة ماذ الازوح 
إَلااى ُلاا، أماا زوجتاه اتداني من حالة نفساية 
صدباة جراء الخاوف والهلع مان القصف ولي ن 
تاا5 إن عىل املهدئات التي ن تتوار بشاكل متواصل 

مدهم.
وياروي »محمد املأخاذي« أساباَب نزوحه من 
صددة، قائالً: »لم يدد بمقدوري الديش كالساابل، 
حياث كاات أبيع القات، أماا اآلن ن يوجاد لدي أي 
مصدر عخل حتى الضمان انجتماعي ليس مسجالً 

ايه«.
َوتزعاع الغصااُت أثااء حديثه إلياا، ونرى عموعاً 
يساتديص عليها الازول أماا5 أَْطَفااله، ثم يضيف 
قائاالً: »ماازل جااري تدارض لقصاف عايف من 
طريان الُداْدَوان، َماا أَعَّى لتدمريه بالكامل، وبسبب 
القصاف تولد الخوف والهلع لدى أرستي وأَْطَفاايل، 
ثم سابب، ثام أن املاطقاة أصابها الشالل ولم يدد 
لااك إمكانية للديش وانسارتزاق والدمل يف صددة 

بسب الغارات املتواصلة«.
يدجاز األخ »محمد« عن إخفااء عموعه، والتي 
بدأت تتسالل ملئ عياياه، قائالً نديش يف لذا املازل 
باإليجار عىل إحساان الجريان واملحساال، يف أيا5 
الفطار ندياش وكأنااا يف رمضاان صائمال، ويف 
مدظم األياا5 نقتات عىل املااء والخارب اليابس، أَْو 
نضع سكراً عىل الخبز ونأكله.. ولاا تغتاله الدموع 
وساط أَْطَفاالاه ولم ياظارون ألبيهم قاد تهاوت 

أَْرَكانه من بؤس الحال.
ساألااه عن إمكانية الدوعة إَلااى صددة يقول 
»محماد« إن ُعدناا سااموت مان الجوع، لام تدد 
املزارع تستقبل الداملل، حتى ظهره لم يدد يقوى 
عاىل تحمال األعماال امليدانياة، كالخلطاة والبااء 
وحمال البلاوك واألحجار؛ كاون عماوعه الفقري، 
تدارض لشاظية يف الحرب الساعساة، وقد بلغ من 

الدمر 50 عاماً. 
وعااد تاقلاا إَلاى مسااكن الاازحال املجاورة 
اساتقبلتاا املواطااة »عائشاة محماد حموع عيل« 
زوجاة املواطان »موىس محماد محماوع« من ذي 

الربح محااظة تدز.
تقاول عائشاة لا »صادى املسارية« إن زوجها 
جادي وقد أصيب يف سااقية والرأس يف مواجهة مع 
الدااارص اإلْرَلاابياة بمديرية لاوعر محااظة أبل 

نهاية الدا5 52011.
وتواصال قائلة: »قبل عاا5 أي يف ماتصف الدا5 
52015، نزحات مع زوجي إَلااى محااظة عمران، 
ماع أَْربداة مان أَْطَفااايل »محماد وأحماد وعمار 

وخلوع«؛ لرباً من قصف الُداْدَوان ومرتزقته.
 مصدر عخلهم الوحيد راتب زوجها الدساكري، 
وبالطباع ن يكفاي لدالج حالتاه، إَضااَاااة إَلاى 
حالته الصحية الحرجة واملرتعية نتيجة عد5 قدرته 

عىل عاع كلفة الدالج والدملية الالزمة«.
تقول عائشاة إن لديهام وثيقًة مان قائد اللواء 
111 مشااة، إَلاى وزارة الدااع، تصف حالة زوجها 
السايئة، وتطالب باساتكمال عالجاه، وقد وجهت 
وزارة الداااع بدالجه يف األرعن، لكان الُداْدَوان عىل 

اأمل حكاية  منها  ولكلٍّ  الطريان  وح�صية  من  هَرباً  منازَلها  تركت  اأ�صرة  اآلف   5

مربع النازحني يف عمران.. أماكُن تسكُنها املأساة!
يف 29 نوامرب من الدا5ِ املايض استهَدَف طرياُن الُداْدَوان السدوعي 

األَمريكي تجمداً للاساء كن يجلبن املياه من برئ يف ماطقة املرساخ بمحااظة 
تدز، َماا أَعَّى إَلاى استشهاع 11 امرأة.

الكارثُة مضت، لكن تداعياِت ن تزال قائمًة.. أحال5ُ طفلة صغرية تسُكُن 
لي ووالدلا ومجموعة من أرستها يف مربع الاازحل بمحااظة عمران 

شمال الايَاَمان، وحل يسمع األَْطَفاال أصواَت الطائرات يصابون بحانت 
نفسية مؤملة.

يف مربع الاازحل حكاياٌت متددعة، املكان بَحاادِّ ذاته تسكاه املأساة بحد 
ذاتها وايه ألف حكاية وحكاية ومع ُكّل نازح حكاية وجع وألم وحزن سببها 

الُداْدَوان السدوعي األَمريكي عىل بالعنا. 
يف لذا املكان لرب الاازحون من جحيم الغارات وَصَلف الُداْدَوان ليديشوا 

تفاصيَل أُْخااَرى عااوياُها البارزُة املداناة وصدوبة الحصول عىل املأكل 
وامللبس، وحل تراوعلم اكرُة الدوعة من جديدة من حيث جاؤوا يصابون 

بالحرسة؛ ألن ماازلهم تهدَّمت ولم يبَل لهم يشٌء يف تلك املااطل التي قدموا 
ماها.

الحاج شوعي وبعض أسرته

• مبنى قيد اإلنشاء يحتضن خمس أسر )ويف اإلطار إحدى هذه األسر(• أسرة من املسراخ تروي بدموعها تفاصيَل مجزرة العدوان
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بالعنا حال عون ذلك ولم يتمكن زوجها من السفر.
»عائشاة« اآلن تتكبّاد املداناة، وتحااول إطدا5 
تركاالاا  وعادماا  املقداد،  وزوجهاا  أَْطَفاالهاا 
وأَْطَفاالها، رأياالا ذالبة إَلاى جريانها لتدد الخبز 
لهام، نظراً لخلاو مازلها من الغاز، االحال عساري 

والواقع مرير. 

منازل سقفها »الطرابيل«
ولااك عاىل قارعة الطريل يف مرباع الاازحل، 
رأياا مباى مساور بدمدانه وبلوك ليسات مكتملة 
الباااء تام تغطياة بقية الغارف ألعىل الساقف با 
»طرابيل« تسارت بدض الشامس، ون حاول لها ون 

قوة من األمطار والرياح.. 
كانت ساكااً باإليجاار لخماس أرس نزحت من 
صدادة، عااد إْعااَلنهاا ماطقة عساكرية من ِقبل 

تحالف الُداْدَوان.
لاا يف الساكن ن يوجد ساوى »طربال« يسارت 
أَْطَفاالاه ونساائه مان الرياح والاربع واألمطاار 
والشامس مداً، غارٌف ن يقاال عاها حتاى غرف، 

خالية من ُكّل يشء عدا الرتاب يف أرضيته.
جلسااا وتحدث إليااا َرّب أرستل مان الخمس 
األرس املتواجادة لاااك، »عباوع وعاباد الحكماي« 
وبالواقاع لام تكن الحاجاة؛ ألن يتحدثاا اقد كان 
املشهد كااياً بالاسبة لاا عادما رأياا بدض األمطار 
تتسااقط عىل أحد أَْطَفااله الرضاع يف الغراة، وما 
حيلاة »الطرابيل« أماا5 األمطار الجارااة والرياح 

الداتية.
وباقتضااب قالاوا بأنهام بحاجاة لبطانياات 
واراشاات ومواع غذائية وطرابيل.. ساألاالم عن 
طريقة حياتهام ُلاا، وليتاا لم نساأل، حل علماا 
بداد5 وجوع »عورة ِميَااه صحية« يف ساكاهم لذا، 
واملدتااع بدا واضحاً مان خالل زيارتااا حيث رأياا 
خزانااً للِميَااه يجتمع عليه األلاايل بطوابري يومية 
طويلة تاكاع ن تاتهي، ويف الحقيقاة لم نرى حياة 
طبيدية أَْو ما شابه، رأياا جبهة عسكرية واشتباك 
األلايل مع الحياة بحثاً عن املِيَااه أَْو تكسري الحطب 
يف ظال ماوت بطايء يغازو الكباار لكن لام نجده 

باظرات األَْطَفاال املحدقل باا.
طلبااا مشاالدة املطبخ يف ذلك املساكن، رأيااه 
عظمااً عىل عظم، وكما لاو الحال مع بقية الغرف 
مكشاواه من نصفها إَلاى الساقف، وقد لحل بها 
تارضر كبري جراء السايول واألمطاار، اكل الغرف 
انكشاااها،  نتيجاة  واألمطاار  للريااح  تتدارض 
وبالفدال غاعرنالام وكان أقىص ُحلام لهم بضدة 
»طرابيل« تسرت ما يمكن سرته من عاملهم الصغري. 

الوضاُع يف مرباع الاازوح لااا مؤلاٌم ومحزٌن 
وُمبْاٍك.. الكلُّ يكابد الحياة بألم شديد لكن التفاؤل 

ن زال قائماً يف تغيري لذا الحال.
»مجالد عيل صالح« نزح إَلاى عمران مع ثالثٍة 
من أَْطَفاالاه وزوجته ماذ قرابة الداا5 َوتاقل بل 

أبل وعدن إَلاى زنجبار واستقر أَخرياً يف عمران.
عزى لااا املواطان »مجالاد« أساباَب نزوحه، 
اْحتااَلل  ماع  واملتفاقماة  الخطارية  لألَْوَضااااع 
بداض املااطل الجاوبية من قبال تحالف الُداْدَوان 
السادوعي األَمريكي، مطلع يولياو الدا5 املارص5، 
حياث أَْصبَاح البقااء لاالك، تهدياداً حقيقياً عىل 
حيااة املواطال مان أَبْاَااء املحااظات الشامالية، 

اهو من محااظة حجة، أما عقيلته امن أبل، كانا 
يدمالن مدها يف أبل.

يقول »مجالد« متأملاً أنه ترك وزوجته أعمالهم، 
وتركاوا أثاثهام ومازلهم، ونزحاوا بأرواحهم إَلاى 

عمران.
 زوجاُة »مجالاد« تداني مان آن5 مان عملية 
أجريت لها يف الدل، ولي بحاجة اآلن إَلاى ساحب 
»ماعة السيلكون« من عياها بدد خضوعها لدملية 
يف الشابكية، يقول »مجالد« لم يتساّن لااا إجراُء 
الدملياة اآلن للظروف املاعية، وقاد يتحلل الزيت يف 

الدل، ويتسبب لها بمضاعفات خطرية.

الوحدُة التنفيذيُة توضح.. العاَلُم 
مغمُض العينني

غاعرناا مربَّاَع الاازحل يف عماران، كاا بحاجة 
إَلااى أن نلتقاي أيَّ مساؤول لااقال إلياه لماو5 
ومدانااة الاازحال يف لذا املاكان، نرياد أن ندرف 
كذلك موقف املجتمع املدني واألَُماام املتحدة وماذا 

قدموا من مساعدة لهم.
التقيااا بمديار الوحادة التافيذياة للاازحل يف 
عمران األستاذ حمري الصددي ونائبه الدكتور أمل 

الغويل وتحدثاا بإسهاب حول تلك املشاكل.
يارى األساتاذ الصددي أن الاازحل لو شاهوُع 
عياان عاىل جرائام تحالاف الُدااْدَوان السادوعي 
األَمريكي، مشارية إَلاى أن موقاف األَُماام املتحدة 
واملاظمات التابدة لها اتسمت مواقفهم بالضبابية 
انعارتاف  حاول  قصارية  غاري  لفارتة  واملوارباة 
بالاازحال، ملا يمثله من تبداات وخلفيات قانونية 

ترتتب عىل ذلك«. 
وأشاار الصدادي يف حديثاه لصحيفاة »صدى 
املسارية« إَلااى أن الُدااْدَوان لام يارتك ماطقة يف 
الايَاَماان آمااة، ناتااً إَلااى أن البدَض قاد يازح 
من صدادة، ولااك احتمال باساتهدااه يف عمران، 
االشادُب بالكامال متارضر ومدظام املااطل غري 

آماة.
وعن حقيقة عد5 حصاول اغلب األرس الاازحة 
إن عاىل وجبه واحادة اقط يف الياو5، َوأيضاً خالية 
من القيمة الغذائية »شااي وخباز«، أَّكَد ذلك مدير 
الوحادة قائاالً باأن ذلاك حاصال اداالً، ورغم أن 
عورناا يف الوحدة مجرع حلقة وصال بل املاظمات 

والاازحال، لكاااا نحااول جالديان وبالتدااون 
ماع السالطات املحلية إيصاال املدانااة للركات 
املؤسسات والقطاعات انْقتَصااعية املحلية، لفتح 
أباواب تغطاي لاذا الدجز يف ظال تارعي املدونات 
املقدماة مان املاظماات واندادا5 الحاد األعنى من 

اْحتيَاج الاازحل.
ورغام اندادا5ِ الَحادِّ األعناى مان املسااعدات، 
لاالك مدوقات تديل املاظمات يف ساري عملها، ولم 
يُخِف مدياُر وحادة الاازحل يف عماران، أن لاالك 
قاراراً من التحالف يديل ذلاك، وأوضح أن الحصار 
املفاروض عاىل الباالع، أعاق إَلااى حدٍّ كباري عمل 
املاظمات اإلنَْسااانية، ُمذكراً بسافياة املسااعدات 
األَُماامياة، التاي تام احتجاُزلاا يف جيبوتاي ملدة 
عاا5 كامل، ناليك عن تسايس الدمل اإلنَْساااني، 
وازعواجياة مدايري األَُمااام املتحادة، باإلَضااَااة 
إَلااى الضغوط السياساية التي يمارساها تحالف 
الُدااْدَوان عاىل املاظماات اإلنَْسااانية الفاعلاة يف 

الساحة الايَاَمااية. 
الشاالُد عاىل ما سابل، حجام انساتجابة مع 
بداد  الاازحال  ماع  باملقارناة   ،52009 نازحال 
الُدااْدَوان مارس 52015، حياث كان التدامل يف ما 
سابل من قبل املاظمات ميرساً ورسيع انستجابة، 
ورصف املساعدات بمجرع وصول الاازح، أما حالياً 
رغَم التقييد ألساماء الاازحل وال عمليات املسح 
الرسيداة، لم يكن حجم انساتجابِة متااساباً مع 
التحدياات وانْحتيَاجاات امُللحاة واألساساية التي 
تواجاه الاازحال، أَْو بمساتوى مداناتهام والتاي 
وصفتهاا تقاريار أَُماامياة »بالكارثياة« إن مان 
استجابٍة متأخرة، تمثلت يف رصف سّلة غذائية لكل 

أرسة نازحة يف ُكّل شهرين.
ويضيف قائاالً: »الكثاري من املاظماات يتوزع 
التمامها ما بل جانب اإليواء والصحة واإلغاثة أَْو 
الغاذاء والتي تقول بأنها تدمل يف محااظة عمران، 
ساواء بشاكل مافرع أَْو بالراكة ايما بياها، ومع 
ذلاك ما زال الاازح يفتقر للحد األعنى من الخدمات 
اإلغاثية أَْو اإليوائياة أَْو الغذائية أَْو الصحية، إن من 
اساتثاالم مساؤويل الوحدة التافيذية يف إااعتهم، 
من ماظمات قليلة وصفولا بالشاجاعة، والتي ما 
زالت تافذ مشااريع مساتدامة إَلاى جانب األعمال 

اإلغاثية.
وحاول مان يحادع نوعياة األنشاطة اإلغاثياة 

للاازحال وجوعتها، أاااع لاا املسائولل يف الوحدة 
التافيذية، بالاسابة ألي إشاكانت حول األنشاطة 
اإلغاثياة ونوعيتهاا وجوعتهاا، يداوع للماظماات 
التابداة لألَُماام املتحادة ووزارة التخطيط، كونها 
املخولة بالتاسايل وتوقياع انتفاقيات مدها، ويتم 
إنزالهاا عاربَ »برشاوت« إَلااى الوحادة التافيذية 
لإلرشاف عاىل إيصالها للمساتهدال عرب الجهات 

املختصة، حسب وصف مسئويل الوحدة.
ومن أجال انرتقااِء بالدمل اإلنَْساااني، يوىص 
املسائولل يف الوحادة التافيذياة وزارة التخطيط، 
بانتقااء انتفاقيااِت التي تخد5 املجتماع، وتراعي 

انْحتيَاجات الواقدية املراوعة إليهم من امليدان.
َوأوضاح الدكتاور الغاويل، عن الوضاع الافيس 
للاازحال، ومادى انلتماا5ِ به قائال باأن األرضاَر 
بالاازحال  لحقات  التاي  املباارشة  الافساية 
وأَْطَفاالهم نتيجة الُداْدَوان، َوما خلفه الازوح من 
آثار املداناة وشظف الحياة، والذي شكلت ضغوطاً 
نفسايًة كبريًة، جدلت الكثري مان الاازحل يدانون 
من حالة تافساية، بداض تلك الحاانت أَْصبَاحت 
مدقدة للغاياة واألمر ُكّل يو5 يف ازعياع، إَلاى جانب 
اننداكاِس الافيس الخطري عاىل األَْطَفاال واألرسة 
ككل؛ نظاراً لغياب واغفاال املاظمات اإلنَْسااانية 
الدولياة، والجهات املختصة املحلياة، عن انلتما5 
بهاذا الجاناب، والاذي كان مان املفارتض جدلها 
أولوية يف ُساّلم األولويات لها، كاملشاريع التأليلية 

والتثقيفية واإلرشاعية والتوعوية.
وأضااف أنه مان املؤساف، أن محااظة عمران 
ن يوجاد ايها حتى طبيب نفايس واحد، ناليك عن 
انشاء مصحة نفساية تأليلية للمرىض الافسيل، 
وناشاد »أمل الغويل« السالطات املحلية والجهات 
املختصاة برسعاة توااري مصحاة نفساية، ماع 
تجهيزاتهاا وكاعرلا املؤلل، أَْو الحاد األعنى أطباء 
نفسايل، األمر الذي قد ياقذ حاانت تتدلور إَلاى 

األسوأ مع مرور الوقت.
ويحااول القائمون عىل الوحادة التافيذية، مع 
بدض الجهات املحلية، إيجاع طرق أنساب لتوظيف 
املسااعدات اإلنَْسااانية حساب اولوياات الحاجة 

للاازحل بمحااظة عمران.
 ومان ذلاك ماا ذكاره مساؤويل الوحادة عان 
املسااعدات املالياة التي ُقدمت من وزارة الشاؤون 
انجتماعية »صادوق الضماان انجتماعي« بكلفة 

إجمالياة 50 ملياون، بحياث ُقّرر لكل ناازح مبلغ 
15000 رياال، طرح مسائولو الوحدة مقرتحاً عىل 
الجهاة املحلياة املمولة، باأن يّمول بذلاك املبلغ أَْو 
بجزء ماه، مشاريع أاران مركزية يف املحااظة، قد 
تم عراساتها من حيث الجدوائية َوألم انْحتيَاجات 
للاازحال، والاذي يتمثال يف توااري رغياف الخبز، 
حيث تقاو5 تلك األاران بتقديم خدمة تواري رغيف 
الخبز بشاكل مجاناي، عاىل األرس الاازحة وانرس 
الفقرية، وال آلية رصف مدروساة، تضمن إيصال 
الخدماة ملساتحقيها، إَلااى جاناب توااري قسام 
خاص لالستثمار البسيط، ببيع الخبز خارج عائرة 
الاازحال والفقراء، بأسادار رمزياة توار مصدر 
عخل، يضمن استمَرارية الدمل وال آلية رقابية من 

الجهات املحلية والدوائر الحكومة.
َوأَّكَد نائب مدير الوحادة الدكتور »أمل الغويل« 
أناه من املمكان انساتفاعة مان ععام القطاعات 
الالزماة  املاواع  لتوااري  واملجتماع  انْقتَصااعياة 
نساتمَرار عمل األااران واساتمَرار خدماة تواري 

رغيف الخبز للاازحل والفقراء.
وأضااف الغويل »أن املبالغ رُصات للاازحل عرب 
بااك التدااون الزراعي، ولكن لألساف لاذه املبالغ 
البسايطة كان يمكان توظيُفهاا يف مشااريع أكثر 
جدوائية عىل املادى املاظور والبديد يساتفيد ماها 
الاازحون من جهة ومن جهة تجايبهم مخاطر لم 

يف عرضة لها.
حيث يفيد مسائولو الوحدة أن مما عادهم إَلاى 
تقديام مقرتح األااران، لاو قياا5 األرس الاازحة 
والفقارية؛ كونهاا يف الغالاب ن تمتلك قيماة الغاز 
املاازيل أَْو الحطاب، وبادنً عان ذلاك يساتخدمون 
املخلفات البالساتيكية وقوعاً للطبخ والخبز املازيل، 
رغام أن ذلاك يدتارب مان املحرماات الصحية عىل 
مساتوى الدالام، ملا تشاكله من مخاطاَر وأرضاٍر 
كارثياة صحياة وبيئياة، عاىل األرس املساتخدمة 
لهاا ما يجدها عرضاًة ألمراض الرسطاان القاتلة، 
واألمراض التافساية عىل املدى القريب، ولذا يهدع 

بانِْفَجاار كارثة صحية وبيئة شاملة.
وعىل ضوء ذلك وّجه مسائولو الوحدة التافيذية 
ععاوًة ملحااظ عمران والجهاات الحكومية ورجال 
املال واألعماال للتداون لتباّي لذه املشااريع، التي 
اُل الحد األعنى مان اْحتيَاجاات الاازحل،  قاد تَحقِّ

وتُحااادُّ من مخاطَر قد يتدرُض لها الاازحون.

اأمل حكاية  منها  ولكلٍّ  الطريان  وح�صية  من  هَرباً  منازَلها  تركت  اأ�صرة  اآلف   5

مربع النازحني يف عمران.. أماكُن تسكُنها املأساة!

• أسرة أخرى تحكي نفس املأساة!• محمد املاخذي رب أسرة.. لم يتمالك نفسه فأجهش بالبكاء!

• مشهد عام يحكي املعاناة اليومية األسر يف الحصول على املاء!
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اليد.. والطفل املذبوح

حالة إسعافية!

القاضي عبدالوهاب المحبشي 

ذُباحَ الطفال الفلساطياي عبدالله عياىس بيد إخوان 
سوريا..!

ال قياعاتهام من املساؤولية،   ثم ماا يقال عان تاصُّ
يجدلاا نتوّقُف عاد بدض الاقاط: 

أونً: محاولاة تقديام إخاوان ساوريا )جماعاة نور 
زنكي( أنهم مدتدلون وليساوا مثال عاعش! طيلة الفرتة 

املاضية وأن عاعش نموذج متوحش ولؤنء لَُطَفاء!
كل ذلك أطاحت به لذه الحاعثة!

اظهروا أنهم إن لم يكونوا أَْكثَر وحشيًة اهم ن يقلون 
عن إخوتهم يف الذبح عاعش األذبح!

ثانيااً: كشافت الحاعثاة أن لؤنء يحملاون اريوس 
الذباح.. ولاو الخطار بذاتاه، وإن كاناوا حريصل عىل 

إخفائه، اذلك أخطر! 
 ظهروا بحقيقة التدبئة التي يحملون!

ولي تحمل وحشية ن نظري لها وإن لبسوا ألف قااع.. 
ثالثاً: إخوانج السدوعية والدريفي خاطب السّفاحل 
بكل محباة وتقديس: إذبحوا لكن بادون تدامل حاع ون 

أحد يصور!!. أية حقارة ونتن يحملون!
رابداً: إعالن القياعة انستاكار إن صحت الرواية: 

1/ ن تافي خبث ووحشية التدبئة بذبح الااس وإنما 
التربؤ للخوف من رعة ادل متدلقة بوصف يف املذبوح.

2 / لم يكونوا ليدياوا لو كان الطفل مثالً ساوري من 
طرطوس أَْو السااحل! اذبحهم له سيكون عمالً جهاعياً 

اكونه السطياي! اضحهم 
3/ كوناه ليس مان طائفة مسالمة أُْخااَرى بالغ يف 
تدريتهام! لذا ادلهم به اكياف لي أادال باألطفال من 

طوائف مسلمة أُْخاَرى!
مصااب  وغاري  جرياح  غاري  الطفال  كان  لاو  ل/   

بالثالسيميا لم يكونوا ليحرجوا االذبح سيكون مربراً.
5/ لو لم يكن طفاالً االذبح يشٌء عاعي جداً حتى لو 

اتضح خطؤه. 
6 / أناه بريٌء مما اتهموه به اماذا عسااه يفيد لذا 
املساكل الجيش الساوري أَْو يزيد من قوتهم! وحتى لو 
ااألصال عادلم ذباح املذنب واملشاتبه باه والربيء ون 

يرمش لهم جفن!
7/ أن ماا يتهموناه به لاو كان صحيحااً اهو رشف 
وليس جريمة اَمن لم بهذه الوحشاية واجب ُكّل البر 

مواجهتهم!
تخيل كم تسارتوا بأنهم غريُ ذباحال ويختلفون عن 

عاعش أما5َ اإلعال5؟ 
ولكان الوحشاية املتغلغلاة واملتاامية انفجارت بما 

تحمله الرؤوس والقلوب من توحش َوعموية!
جرائمهام  ساوء  َواضاح  اللاه  اضحهام  كياف   

ونفسياتهم؟
- لياس الدمال الخبياث إن مظهراً بسايطاً ملا تحمله 

الافس من خبث!
ذبحوا.. ولم يقدمون أنهم اعتدال!

ذبحوا براً.
البر الذي ذبحوه طفل!

الطفل املذبوح السطياي يا عرب!
الطفل الفلسطياي املذبوح جريح يا ألل الساة!

الطفال الفلساطياي املذبوح والجرياح كان مريضاً! 
أيضاً يا بر..!

الطفل كان يقول لهم رجاًء طخ!
يداي اقتلوني بالرصاص وليس ذبحاً!

ومع ذلك ذبحوه!

الافسية متوحشة تفدل ما ن تفدله السباع املفرتسة!
 َولألساف أَغلب طالب املدالد واإلخوانجية يحملونها 

ون يتورعون عن ذلك ولذه الشوالد تكفي!
يف  وأبطاال  امللحمياة..  املواجهاات  يف  جباااء   -

اإلستدراضات اإلْجااَرامية والوحشية..!
لل يريدون أن يتسالموا اليمان؟ وقد أنقذ الله الااس 
من ساكاكياهم واغتيانتهام َوتواطؤلم ماع الدمليات 

اننتحارية يف ما مىض!؟
إنهم جميداً يخرجون من مشكاة واحدة! 

* قساماً بالله لام يغضبوا ألجل الطفل الفلساطياي 
املظلو5! 

وإن غضباوا ااألن السافاح غبي اقاط! وإن ن بأس 
يمارس ُلوايته بديداً عن الكامريا اقد أحرجهم!

 ..
رسالة: 

)إىَل الشايخ الذي سمدته بأذني يربر ذبح أربدة عر 
جاديااً ذبحوا بساكل طالباً من طالبه بتَأريخ 7 شاوال 

35ل1لا(. 
ُقل لشيخ القتلة والجهاع اننفراعي ومفتي انغتيانت! 

اليحلم بالدوعة إىَل صاداء!
ُقل لشايخ عالج انيدز.. شايخ الزار.. شايخ الحااء.. 
شايخ الفقر.. شايخ زوج اريااد.. الذي عباث بأعراض 

الااس وعمائهم بفتاواه قل له يحلم، 
ُقل للشيخ السدواني وعبدالرازق وشيخ املفخخات يف 

املساجد يحلم بالدوعة!
لياس ألن السالطات ن تسامح.. ألل صدادة ممكن 

يكظموا الغيظ!
لكن الااس ن تسمح ون تسكت!

طال عمرك يا شيخ. 
إىل َحادِّ الَخاَرف!.

أسامة الموشكي 
 سيارة انسداف:

تهارول مرسعة إلنَْقااذ من يف متاها 
مستبسلة.

صاارتهاا مغلقاة، أبوابهاا مخلدة، 
ونوااذلا مكرسة، واطاراتها مثقوبة. 

سائقها: 
يقوعلا بتحد وبإَراَعة ن تصد.

عمداه ياذرف؛ وعماه ياازف؛ وامه 
يهتاف؛ باناه مهماا صار اساتحالة أن 
يقاف؛ حتاى ياقذ مان مداه ولالاراح 

يزف؛
أخريا:

وصل إىَل املشفى لم يأبه لجراحه بان 
تشفى اقط يريد اسداف وطاه األغىل؛ 

ألنه يدلم أن اقده سيشقى.
يف الطوارئ:

بمالء صوته يصيح أسادفوا وطاي 
الجريح.. لكن؟ 

ذلب صياحه يف مهب الريح!.

مكاناه  يف  املاااوب  املرتازق  وذاك 
مسرتيح!.

وباربوع يقاول: ن تصياح ون تدكر 
برصاخاك  راحتاي 

القبيح.
ساقط عاىل ركبتيه 
مخاذون وعماء جراحه 
جدلته مبلاونً.. بغصة 
يملئهاا الذلاول أيدقل 
أن لااك من لوطاه غري 

مسؤول؟.
يد من وراه مطبطبة 
وياد من اماماه تراده 
بابتساامة  وأُْخااَرى 
تخربه ن لياس مدقونً 
اهاؤنء لام اقاط قلة 

رشذمة وذاك بحز5 يكلمه اطمنئ وانظر 
يديه جدلاالا بقيد الخزي مكبلة.

بفرحة عارمة اين وطاي.؟ 
وطاااا بالداخل يداناي لكن اطمنئ 

ساتهم به حتى التدايف.

الحمد لله.. اذن أنا سأذلب،
اىل اين ساتذلب وجراحك تسيل ولم 

تضمد وعظمك مكسور ولم يجرب.؟
ستشافى  جراحاي 
ساتتقوى  وعظاماي 
حال يازول الوجع من 

وطاي ويتداىف.
لحظة قبل أن تذلب 
ضاباط انمان يريد أن 
يساألك بداض اسائلة 

ليتحقل. 
ضابط األمن: 

ما اسم املسدف.؟
_ مجالد 

ماا اسام مان قمت 
بإسدااة.؟

_ الوطن
من اين اتيت به؟

_ اتيت به من وسط الوعيان من قمم 
الجباال من بل رماال الصحاراء ومن 

عمل البحار.

ما الذي حدث له؟
_ حاولوا تدمريه أراعوا تفكيكه سدوا 

لقتله تماوا الايَل ماه، لكن اشلوا.
بماذا اسدفته.؟

_ بصموعنا
كيف؟

صموعناا يحمال بداخله حاب ولم 
الوطان، خلدات مااه انباواب ومازال 
صامدا، ثقبات انطارات ما زال صامداً، 

كرست الاوااذ ما زال صامداً. 
ايان  إَلااى  الذلااب..  ترياد  قلات 

ستذلب؟ 
_ ساأعوع إلكمال ما أقسامت عليه، 
أقسامت أن أحماي وطااي وحميتاه، 

أقسمت أن أنقذه وأنقذته،
قد حققت قسمك ملا الدوعة؟

_ بقاي أن أقاي عاىل أعدائاه، وأثأر 
ممن كانوا سبباً يف جراحه، وبياما انتهي 
مؤكد ساتاتهي آنمه، وساأعوُع لاحتفل 

بانتصار أوجاعه وتضحيات أباائه.
#اذن_ليا_لاذلب.

َمن سيتغّلُب على اآلخر.. طاولة 
الكويت أم معركة الحدود؟ 

زيد البعوة 
من خالِل ما يجري اليو5َ عىل الساحة اليماية بشَقيها السيايس 
والدسكري لااك متغرّيات طرأت ويبدو أنها ستغرّي الروتل القديم 
وتصااع خارطة جديدة يف تَأريخ 
الُدااْدَوان عاىل اليمان، امان 
التصديد الدساكري يف الحدوع 
ااة يف جيازان ونجاران  وَخاصَّ
والاذي يبادو أن عساري وماا 
بددلا ساتدخل ضمن املداعلة 
املقبلاة.. لاذا لياس رغباة يف 
الُدااْدَوان مان قبل  اساتمرار 
الجيش واللجان الشادبية، بل 
لي مداعلة عساكرية ارضها 
عليهم الُداْدَوان ومرتزقته من 
خاالل اساتمرارلم يف القصف 
للتقد5  املساتمرة  واملحااونت 
عىل أَْكثَر مان محور وأَْكثَر من 
صديد، اكان لزاماً عىل الجيش واللجان الشادبية الساريُ عىل لذا 

الوتر الحساس الذي سيغرّي وجه األحداث.
 ون شاك أن رجاال الجياش واللجاان لديهم خطط عساكريّة 
اسارتاتيجية ساتجرب املدتدين عىل اننصياع للسال5 كرلاً ن طوعاً 

بإذن الله.. 
أما بالاسبة للمحاونت الفاشلة يف مأرب والجوف وتدز ومؤخراً 
يف حجة باتجاه مدياة حرض ولاقل بشاكل أعق من جيزان باتجاه 
حارض، لذه املحاونت لاي تدرب عن نواياا الُدااْدَوان ومرتزقته 
الخبيثاة والتاي ماها الحد مان اننتصارات الكبارية التي حصلت 
وماا تزال يف نهم وماأرب وتدز وارض مدارَك جديادة يف جغراايا 
اليمن املختلفة وتشاتيت الجيش واللجاان إّن أن لذا لن يماَع من 
اننتصاارات وإلحاق الهزائم باملرتِزَقة يف أَْكثَر من جبهة ولاا عربة 

وتجربة ايما حصل يف املايض، لذا واحد.
 والثاناي أن الُدااْدَوان ليس لهم نية صاعقاة يف وقف الُداْدَوان 
وأنهام يريادون تحقيَل مكاساَب عساكريّة تحت مظلاة الحوار 
ووقف إْطاَلق الاار املزعو5، ولذا ما تابه له رجال الجيش واللجان 
ووضداوا له حاداً من خالل تصديهام للمحاونت الفاشالة والتي 
ألحقت باملدتدين خساائر ااعحاة يف األَْرَواح والدتاع والتي لزمت 

نفسيات املدتدين وجدلتهم يديشون حالة يأس وإحباط. 
ومن خاالل لذا نساتاتج أن التصديد الدساكري من الطرال 
يدااع بالجميع إىَل شايئل اثاال: األول اننصيااع لطاولة الحوار 
الكويتية ووقف الُداْدَوان واك الحصار والبدء يف تشاكيل حكومة 
وحادة وطاياة واإلْاَراج عن األُْسااَرى، وغري ذلك ما لام، االخيار 
األخري يداي أن مفاوضات الكويت ساتتوقف وستفشل وستكون 
لااك مدارك طاحاة عىل املساتوى الداخيل ماع مرتزقة الُداْدَوان 
ومع جيش الُداْدَوان نفساه يف الحدوع السادوعيّة والتي يبدو أنها 
ساتتجاوز التفكاري والتخيال واملاتارص الوحيد مداروف الجيش 
واللجاان الشادبيّة اليماياة بدليال حرص آل سادوع عاىل توقف 
املدارك يف الحدوع ورغبة أبطال اليمن باستمرارلا لااك، االجيش 
السادوعي رأى يف املاايض لزائام لم تحادث عىل مار التَّأريخ ن يف 
حياتاه ون يف حياة الجيوش األُْخاَرى الدربية والغربية، أما رجالاا 
األبطاال اهام يف أعىل مراتب الشاوق واللهفة للتدمال يف األرايض 
السادوعية وصااعة خارطة جديدة للماطقة.. ومن لاا نساتاتج 
أنه ن خيار أَماا5 اليمايل إّن مواصلة املشوار التحرري والجهاعي 
يف الدااع عن بلدلم ولكن لذه املرة بقوه أكرب وعزيمة أشد وليكن 

عبدالرحمن األهنومي 
 بدد أن جَمَع الُداْدَواُن ومرتزقته ُكّل ما يمكُن جمُده 
من ساالح، وحَشاَد ُكّل ما يمكن تحشايده من مقاتلل، 

وملدة طويلة ولو يدد ملا أسماه تحرير حرض.
بادأت الدملية صبااح الخمياس وبغطااء جوي من 
مروحياات األباتايش وطاريان آنف 16، وبدد تمشايط 
املاطقة باملدادية والصوارياخ والغارات ألَْكثَر من ثالثة 
سااعات متواصلاة تحركت جحاالاه باتجااه املدياة.. 

اكانت املفاجأة!!
عمد الُداْدَواُن إىَل توسيع رقدة املواجهات؛ بهدف شل 
قدرة الجيش واللجان الشادبية من تغطية ُكّل املسااحة 
وصد الهجو5 الواساع.. اامتدت املواجهات من الجمرك 
ُوُصاونً إىَل الساجن املركزي، وبمساحة تقدر بحوايل 20 
كيلو مرتاً، ُكّل لذه املسااحة كانت مغطاة تغطية نارية 
كاملة بالصواريخ واملدادياة والطريان، وكانت ترتيبات 
املرتزقاة والُدااْدَوان أن يشامل الزحاف الاربي ُكّل لذه 

املاطقة.

يف الساعة السابدة صباح الخميس بدأ الُداْدَوان بشن 
لجومه الواساع عىل حرض، وخالل الساعة األوىل نر 

أعاال5 املرتزقة عارات الصور واألخبار 
والتقاريار عان بادء الدملياة الضخمة 
والكاساحة والتي لن تتوقف إن بتحرير 
املديااة، وكان َواِضحااً أن لاذا الزحاف 
يرااقاه عدع من املصوريان واإلعالميل 
املرتزقاة »اتضاح ايماا بداد أن أَغلبهم 
قتلوا«، بهدف تغطيته وتضخيمه وبدأت 
القاوات واملواقع ووسائل التواصل تضخ 
األخبار والصاور، ويف السااعة الدارشة 
صباحاا كانات ُكّل انخباار تتحدث عن 

سيطرة انحتالل واملرتزقة عىل حرض!!
جوياة،  غاارة  خمسال  مان  أَْكثَار 
وتغطياة نارياة باملدادياة والصواريخ 

مان الرب، وقصف البوارج والسافن الحربياة من البحر، 
ومئاات املدرعات والدبابات واألطقم الدساكرية تتحرك 
يف املسااحة املفتوحاة البالغاة مسااحتها ماا يقاارب 

20 كيلو مرتاً، ووساط تمشايط مكثف مان مروحيات 
األباتيش وآنف 16، وبدد تمشيط وقصف ألَْكثَر من ثالث 
ساعات متواصلة، وحل تيقن الغزاة أن 
األرض قاد احرتقت بمان ايها، تحركت 
جحاالهم بالدبابات واملدرعات واألطقم 
تجاه املدياة اكان الهجو5 من محورين 

من جهة الرمضة، ومن جهة الجمرك.
لكن يف اتجاه عكيس جاء صد الزحف 
أَْكثَر من كيلو مرت مربع واحد من نقطة 
اننطالق عاخل األرايض السادوعية حتى 
تحولت األرض والصحراء إىَل كتلة جحيم 
واحدة، وعىل امتداع املساحة التي زحف 
الغازاة ماهاا، تحولات كلهاا إىَل ناريان 
وجحيام حصادت املئاات مان املرتزقة 
والغازاة، حتاى قاال أحاد املرتزقة ممن 
أرسوا إنه لم يكن يرى َشيئاً آخر غري الرصاص والاريان.

لام ياقشاع غباار املدركاة بدد ظهار ذلك الياو5 إن 
عن لزيماة نكراء ماحقاة لحقت بالغازاة ومرتزقتهم 

وانكساار كامال للزحف، امتألت مستشافيات صامطة 
وجيازان بالجرحاى أما الجثاث وحطاا5 املدرعات اقد 
بقيت تمأل الشداب واألحراش، سئل أحدلم ملاذا أقدمتم 
عاىل لاذه املغامارة اقاال إن قياعاتهام أولمتهام بأن 
الحوثيال قد قتلوا يف تلاك املاطقة ولم يتبال ماهم أحد 
واألمور مفتوحاة، تفاجأنا أن الصحراء بأكملها تحولت 

إىَل كتلة نريان.. 
حتاى قيل )صاعف حرض(.. كما يقول اإلنجليز حل 
يصفاون الشاخص الاذي يداني حظااً َسايئاً / صاعف 
ووترلاو.. ووترلو مدركاة ااصلة وقدات يف 18 يونيو/

حزياران عاا5 51815 يف قرياة ووترلو قرب بروكسال 
عاصمة بلجيكا، ولي آخر مداارك انمرباطور الفرنيس 
نابليون بونابرت، لز5 ايها لزيمة شديدة غري متوقدة 

لقائد بدبقرية نابليون قتل بها.. 
التحاول الذي حدث أن املدركة التي حلم بها الُداْدَوان 

قضت عىل ُكّل أحالمه ومغامراته.. 
انتهاى الدرس أيها املرتزقة، وتبدعت أحال5 الغزاة عىل 

عتبات الرمىض والجمرك.

املعاَدلُة برسم معركة حرض
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صامد 
وشامخ 
وسيظل

علي محسن الشتوي 
سااة وأَْكثَار مان ثالثة أشاهر 

األَمريكاي  السادوعي  والُدااْدَوان 

وحلفائه ومرتزقته يرتكبون يف ُكّل 

يو5 أبشاع الجرائم يف أَبْاَاء الشدب 

اليماي ويقتلون األطفال والاسااء 

ولام آماون يف ماازلهام ويدمرون 

الباياة التحتياة بشاكل كامل من 

ومدالاد  ومادارس  مستشافيات 

وجامداات وطرق وخزاناات مياه 

وكل  ومازارع  لارب  صالحاة 

مكونات الحيااة يف اليمن قد عّمرت 

بشاكل كامال من قبال الُدااْدَوان 

الصهيوني األَمريكي السدوعي.

ورغم لذا.. تجد الشدب اليماي 

صاماد برغام الحصاار القائم عىل 

عول  قبال  مان  اليمااي  الشادب 

الُداْدَوان براً وبحراً وجواً.

وبرغام لذا كله.. تجاُد املواطن 

اليمن شامخاً بشموخ جبال اليمن! 

ادول الُدااْدَوان لو أنهام كانوا 

الجوياَة  الدااعاات  أن  متأكديان 

جالازة ملا شااوا ُعاْدَوانهام علياا 

يف  كاناوا  الذيان  عمالئهام  ولكان 

السالطة سابل أن ليكلوا ُكّل يشء 

يف الجيش والدااعات الجوية أيضاً.

وجاء الُداْدَوان عىل عولة رماع ن 

عااعاات جوية ون جيش، ُكّل يشء 

مهيكل.

ولكان.. رغام لاذا كلاه.. تجد 

الشجاعة والبطولة والصموع ألَبْاَاء 

الشدب اليماي. 

الو كان لذا الُداْدَوان الغاشام 

عىل أياة عولة أُْخااَرى ولي تمتلك 

الدااعاات الجوياة الضخماة وكل 

أنواع الساالح وجياش متحد ليس 

مهياكالً، وعولاة قائمة لال كانوا 

سايصمدون كماا صماد الشادب 

اليماي؟.

أحمد ناصر الشريف
 

لاذا املقااُل كااُت قاد كتبتاه قبال 25 عاما 
51991 يف  1 عيسامرب عاا5  بتَأرياخ  ونرتاه 
صحيفة: )البورزان( التاي كان يرأس تحريرلا 
شيخ الصحفيل اليمايل األستاذ صالح الدحان 
رحماه اللاه وذلاك تدليقااً عاىل تهدياد الاظا5 
السادوعي ممثاال يف سافريه بواشااطن حياها 
بشان حرب عىل اليمان وانجهاز علياه كما تم 
انجهااز عاىل الداراق حساب زعماه؛ وألن ما 
تضمااه لذا املقاال يدرب عن واقاع الحال اليو5 
بفارق أن الذي كان يهدع بالحرب عىل اليمن من 
واشاطن عا5 51991 لو األمري بادر بن سلطان 
سفري السادوعية يومها والذي أْعلن الحرب عىل 
اليمن من واشااطن يو5 26 مارس 52015 لو 
السافري السادوعي الساابل عاعل الجبري وزير 
الخارجياة الحايل ولذلك اقد استحساات إَعاَعة 
نره يف لذه الزاوية لكي يطلع املتابع للسياسة 
السادوعية ازاء اليمن بأنها سياسة عدائية ماذ 
تام انشااء الدالقات بال اليمن والسادوعية يف 
عهاد الراحلال ملك اليمان انما5 يحياى حميد 
الدين وملك السادوعية املؤساس عبدالدزيز بن 

عبدالرحمن آل سدوع.. ايما ييل نص املقال:
)يبادو أن وجاه الاظاا5 السادوعي القبياح 
لام يحمار حتاى خجاالً مان جاراء الفضيحة 
الشايدة التي لحقت به ابان أزمة الخليج حياما 
وضع شادب نجاد والحجاز يف موقف ن يحساد 
علياه باساتقدا5 لذا الاظاا5 الدتيال املجادات 
األَمريكياات واليهوعياات يف الجياش األَمريكي 
وغاريه من الجيوش األجابياة األُْخاَرى ليداادن 
عاه.. مع أن شادب نجاد والحجاز لام تاقصه 
القدرات ون اإلْماَكانيات ون صفقات األسالحة 
التاي بلغ ثماها عرات امللياارات من الدونرات 
إّن إِذَا كانت لاذه الصفقات ولمية.. اهذا يشء 

آخر.
إن لاذا الاظاا5 األرسي الاذي ن يوجاد لاه 
شابيه يف أيَّة ماطقة من الدالم والذي اساتطاع 
أن يحكام الحصاار عىل شادب نجاد والحجاز 
ويحرمه حتاى من لويته األصلية قد اقد الثقة 
تماماا يف شادبه؛ وألناه نظاا5 تدسافي جائر 
وظالم اقد خيش أن لو سالم مهمة الدااع عاه 
لشدب نجد والحجاز ايقو5 لذا الشدب املغلوب 
عاىل اماره باننقالب علياه وتصفية حسااباته 
اون ماع لاذا الاظا5.. ولهاذا اقد تركاه جانبا 
واساتاجد باملجادات يف الجيوش األجابية.. وان 
كاا ندلام أن الهدف من ذلك لياس لداع الخطر 
الولماي عن لاذا الاظا5 ألنه ن يوجد أََسااسااً 
خطار يتهدعه مان الخاارج ماعدا ذلاك الخطر 
الاذي زرعه يف عقل لاذا الاظا5 اعاداء الدروبة 
واإلْسااَل5 بهدف تمرير ُمَخاّططهم اإلْجااَرامي 
للقضااء عاىل القادرات الدلمياة والدساكرية 
وانقتصاعية لألمة الدربية واإلْساااَلمية.. وألن 
الاظاا5 السادوعي غاارق حتى اذنياه يف التآمر 
ضد الشادوب املتحررة من الدبوعية وانستبداع 

اقد ساارع إىَل خلل املربرات واألعذار اأستقد5 
الجيوش األجابية بحجة الدااع عن نفسه ولذا 

مالام يحدث عىل اإلْطااَلق اقد 
ساارت األمور بدكاس ما كان 
يصاوره لذا الاظاا5 ومحاولة 
اقااع شدبه والشدوب األُْخاَرى 
به.. ومع ذلك ااان لذا الاظا5 
مازال يتبجح اليو5 عىل لساان 
سافريه يف واشاطن باادر بان 
سالطان ابان إْحاَدى الجواري 
التاي كانت ضمن اماالك والده 
سالطان ابان عبدالدزيز والذي 
لم يدارتف له بأبوتاه الرعية 
إّن بداد أن ارغماه اخاوه امللك 
السادوعي ايصل.. يتبجح لذا 

الاظاا5 بأناه أجهاز عاىل الدراق 
ويف املرة القاعمة ساوف يجهز عىل اليمن ناسياً 
ومتجالالً أن إَراَعة الشدوب الحرة ن تقهر وانه 
يتدامل مع شادوب قاعرة أن تدااع عن نفسها 
ون تخاىش إّن اللاه.. االشادب الدراقاي الاذي 
تآمارت عليه السادوعية واساتقدمت الجيوش 
األجابية لارضب قدراتاه الدلمية والدساكرية 
وانقتصاعياة ألناه أَْصبَاح يشاكل خطاراً عىل 
إرسائيال اساتطاع بشاجاعة وعزيماة الرجال 
التصدي ألَْكثَر من ثالثل عولة عىل رأسها الدول 
الكربى بقيااعة زعيمة الدالام الونيات املتحدة 
األَمريكياة اقااو5 ُكّل رضباات اعاداء الدروبة 
واإلْساااَل5 الذيان أمطروه بمختلف ماا انتجته 
املصاناع الداملية مان تكاولوجيا عساكرية برا 
وبحرا وجاوا ومع ذلاك لم يساتاجد بالجيوش 
األجابياة والاسااء اليهوعيات لتحمياه وتدااع 

عاه.
ورغم لجوء التحالف الثالثياي بقياعة أَمريكا 
ومشاركة ايران وتركيا إىَل اثارة األكراع والشيدة 
يف املااطل الشمالية والجاوبية الدراقية لزعزعة 
قدرات الشادب الدراقي البطل مان الداخل بدد 
أن شادروا بخيبة أمال وبالدجز عن لزيمة لذا 
الشادب البطل اثاااء املاازلة اان أَبْاَااء الدراق 
اساتطاعوا أن يخمدوا ُكّل الفتان ويتصدوا لكل 
ُمَخاّططات التحالف الثالثياي ويدكوا بصواريخ 
الحسل وكر التآمر والخيانة بما يف ذلك تل أبيب 
عاصماة كياان باي صهيون حياث يحدث ألول 
مرة ماذ انشااء لذا الكياان الصهيوني كاخجر 
مسامو5 يف جسام األمة الدربية واإلْسااَلمية.. 
وحااظ أَبْاَاء الشدب الدراقي عىل وحدة األرايض 
الدراقياة وتحمل الحصاار انقتصااعي الظالم 
املفاروض عليهام حتى اليو5 بماا يف ذلك الغذاء 
والدواء ورغم زوال السابب الذي ارض الحصار 
عليهام مان اجله.. وماع ذلك اما تازال أَمريكا 
وحلفاؤلا يدتربون الشادب الدراقي خطرا عىل 
إرسائيل.. بياما الاظا5 يف السدوعية لم يقو عىل 
الوقاوف حتى يو5 واحد.. بل انه لم يساتطع أن 
يحادع موقفه من احتالل الداراق لدولة الكويت 
إّن بداد أن وصلات القاوات األجابياة إىَل األرض 
السادوعية يف الوقت الذي كانات ايه الجمالري 

اليماية تقو5 بمظالرات يف جميع املدن اليماية 
ماادعة بالاظاا5 الدراقاي ألناه قاا5 باحتاالل 
عولة الكويت الشاقيقة.. واما 
الشادب اليمااي الاذي يقاول 
عااه بادر بن سالطان الذي لم 
يدارتف له بأبوتاه الرعية إّن 
قريبااً اناه ساوف يجهاز عىل 
الشادب اليمااي اانااا نقاول 
لاه: لقاد جربتم كثارياً حظكم 
مع لذا الشادب الاذي لم يقبل 
الظلام والجور عىل نفساه بل 
الاذي  السادوعي  الاظاا5  إن 
أَْصبَاح اليو5 محمياة أَمريكية 
يدارف جيدا ماذ عاا5 51962 
عادما قا5 بمحاونت اجهاض 
الثورة اليماية التي اازعته يدرف 
قادرة الشادب اليمااي يف الداااع عن ساياعته 
ومكتساباته الثورياة كماا يدرف لاذا الاظا5 
السادوعي أن ُكّل مؤامراتاه املساتمرة إىَل اليو5 
كلهاا قد تحطمت عىل صخرة مقاومة الشادب 
اليماي الصلبة اهو ليس بالشادب الذي تخيفه 
التهديدات وليس بالشدب الذي يحتمي بالاساء 
والافط والجياوش األجابية.. بل إناا يف اليمن ن 
نملك صفقات أسالحة تقدر قيمتهاا بمليارات 
وبريطانياا  وارنساا  أَمرياكا  مان  الادونرات 
وإرسائيل والصل والربازيل ولكااا نمتلك اإلَراَعة 
واإليَْمااان باللاه والثقة بأنفسااا ولاذا كفيل 
بتحقيل الارص عاىل ُكّل من يحاول أن ياال ماا 

أَْو يتآمر عىل ثورتاا ووحدتاا اليماية.
أّما التساهيالت املزعومة التاي يتحدث عاها 
الاظا5 السادوعي يف وساائل اعالمه ويقول انه 
خص بهاا الدماال اليمايل عون غريلام اإناا 
ندرتف وليس عيبا أن نقول الحقيقة بأن الاظا5 
السادوعي قد نجاح يف محاربة الشادب اليماي 
بهذه التسهيالت ألنه نتيجة لذلك ضاع الكثريون 
من الشباب اليماي تحت تأثري انغراءات املاعية 
عىل حسااب تلقيهم الدلم بدليل أن بدضهم عاع 
إىَل وطااه ولو ن يملاك مؤلالً علميااً ون ثروة 
ماعياة تدياه عىل شال طريل لافساه اأَْصبَح 
عالاة عىل غاريه.. كذلك ماا يدعيه لاذا الاظا5 
من أن الدماال اليمايل كانوا يحولون إىَل اليمن 
مبالغ كبرية بالدملة الصدباة اإناا أيضاً نقول 
لهاذا الاظا5: لاذا صحيح ولكن ذلاك جاء عىل 
حساب اننتاج املحيل اخرسنا الكثري بسبب ذلك 
اال زرعاا أرضاا لتغاياا عن اساترياع القمح من 
الخاارج ون بايااا املصانع لادتمد عىل انفسااا 
وقدراتااا الذاتياة وذلاك راجاع لتواار الدملاة 
الصدبة وساهولة انساترياع.. إِذَا اهذه وسايلة 
أُْخاَرى ملحاربة الشادب اليماي من قبل الاظا5 

السدوعي مررت عون أن نفطن لها.
واذا كان لاذا الاظاا5 السادوعي يمن علياا 
الياو5 بماا قدماه عىل حاد زعماه لليمان من 
مساعدات التي عاع الشدب اليماي ثماها غاليا 
حياث كان مدظمهاا يذلب إىَل جياوب الدمالء 
الذيان يتمساحون بحاذاء الاظاا5  واملرتزقاة 

السادوعي اان لاذه املسااعدات كانات تهدف 
أََسااسااً إىَل شال صاف الوحادة الوطاياة وكم 
تحولت إىَل ساالح ارتاد إىَل صدور أَبْاَاء الشادب 
اليماي الذي عانا الكثري من جراء التآمر للاظا5 
السادوعي ولكان لااك حسااة وحيادة ادلها 
الاظا5 السادوعي يجب أن يقابل عاها بالشاكر 
ولي قاراره التَّأريخاي بطرع الدماال اليمايل؛ 
ألنه بهاذا القرار خد5 الشادب اليماي من حيث 
اليماياة  إىَل األرض  أباااءه  ن يحتساب اأعااع 
للمشااركة يف باااء اليمن واساتصالح األرايض 
التي لجرولاا ون ناىس أن مدظام الذين كانوا 
يدملاوا يف السادوعية كاناوا يف سان مدرساة.. 
إِذَا ابداوعة اباائااا اساتطداا أن نضاع أقداماا 
عاىل الطريل الصحيح يف الوقات الذي بدأت ايه 
األرض اليماياة تتداال ماها الخاريات الغفرية 
مان الافط واملدااعن واملياه والغاز.. وبساواعد 
الرجال وعزيمتهم التي ن تلل ساوف نساتديد 
املجد اليماي وتساتديد اليمن مكانتها الطبيدية 
لتبقاى عائماا اليمن الساديدة واليمن الخرضاء 
االاظاا5  واإلْساااَل5..  الدروباة  يف  والرائادة 
السادوعي الاذي أََراَع رشا بهذا البلد اباى الله إّن 
أن يحولاه خرياً ولذا ما أغاظ لاذا الاظا5 ابدأ 
حملته املسمومة ضد شادباا اليماي من جديد؛ 
ألناه خارس ُكّل أَْوَراقاه عون أن يرباح أَْو يحقل 
شيئاً من أَْلاَدااه الريرة.. ولكن عزاؤنا لو أن 
يستيقظ شدب نجد والحجاز من سباته الدميل 
للقضاء عىل لذا الاظا5 واستداعة زما5 األمور.. 
ونتيجة ملا يدانيه شادب نجد والحجاز من ظلم 
وتسالط وجور من آل سادوع نروي لذه القصة 
التي حدثت يف املستشافى الدساكري بالرياض 
عاصمة آل سادوع.. ابياماا كان أحد املوظفل 
من عولاة ااريقية يقو5 بدملاه املتمثل يف خزن 
أَْساَماء املراجدل يف الكمبيوتر كان يقف وسط 
املراجدل ضابط سدوعي برتبة عقيد وقد تقد5 
لاذا الضاباط نحو موظاف الكمبيوتار ليطلب 
مااه أن يقدمه عىل غريه اقاال له املوظف الذي 
ياتماي إىَل عولاة ااريقياة: ياا أخاي كلها عر 
عقائال وتاتهوا جميدكام.. ارع علياه الضابط 
بتدجرف قائال: أنت عباد ااريقي تأتي إىَل بالعنا 
وتتحكم ايااا ولم يكد لذا الضابط ياهي كالمه 
حتى انتفض لذا املوظاف يف مكانه ووقف مثل 
األسد يقول للضابط: أنا ن انكر أن جسدي أسوع 
ولكاااي حر ااباي يف بالعي يساتطيع أن يتدلم 
ويصل إىَل ماصب رئيس الدولة أما أنت ادبد آلل 
سادوع وحتى جاسيتك صارت سادوعية نسبة 
إىَل األرسة التاي تحكمك.. امن يا تارى الدبد أنا 
أ5 أنات؟ وبياماا كان الحاارضون يتوقدون رع 
ادال عايفاً مان قبل لذا الضاباط ضد املوظف 
اندلشاوا حياماا ساحب  انهام  إّن  اناريقاي 
الضاباط نفساه مان وساطهم وكأن َشايئاً لم 
يحدث.. لكذا وصل انذنل بشدب نجد والحجاز 
ولكن ن بد من نهاية وقريباً جداً.. والسؤال الذي 
يطرح نفساه اليو5 لو: أين موقاع لذا الاظا5 

السدوعي يف الاظا5 الداملي الجديد(.

ملاذا يحج خادُم الحرمني يف تل أبيب؟ بقية من الصفحة األخرية
حمود عبداهلل األهنومي

 

املجالدين تكتياكات القتال املتصاعدة، وعخول أنواع 
جديادة من الساالح والصواريخ، مع تطور مساتمر 
يف لذه املاظوماات كلما تقدماا يف عرض املساتقبل، 
كفااءة  لرااع  املساتمرة  التدريباات  إىل  باإلضاااة 
املجالديان، وتداقهام الجهاعي عىل ماا ايه رضوان 
اللاه عليهام، ورشف الدلار املتاوج عىل رؤوساهم، 
وتطاور األعاء األمااي الرائاع، وأحسااية إعارة املدن 
التي تحت نطاق حكمهام، ونبل أخالق قاعتهم الذين 
رضباوا أمثلة رائداة يف التقبل لآلخر، والتساامح مع 
الخصو5، وسادة الصدر عىل املزوبدل واملتآمرين ما 
لم يبدوا صفحاات مؤامراتهم، والتدامل مع األوضاع 
املختلفاة بدقلياة رجال الدولاة الدظمااء، وواحدية 
القارار يف الحرب والسالم، والتدامل الالئل والحريص 
عاىل الوضع انقتصااعي يف البلاد، وإيصاال مرتبات 
املوظفال اليمايل يف كل مكان، إىل الحد الذي ن يأمن 
اياه املواطان الددني مثال عىل نفساه، لكااه آَمن ما 
يكاون عىل رابته القااع5 من صادااء، يف الوقت الذي 
يحارص اياه مرتزقتهم مما يسامى بالرعية، عىل 
رضب لاذا انقتصااع، واإلجهااز عليه، عاىل طريقة 
)اقتلوناي ومالكا، واقتلوا مالكا مدي(، أما إذا تحدثاا 

عان اشال الددوان وانحتاالل يف إيجااع صيغة قابلة 
للحيااة يف تلك املادن الجاوبية التي زعماوا تحريرلا 

اإناا نكون قد نكأنا الجرح الدامي والاازف ايهم.
التطاور يف جاناب سالطة أنصاار اللاه يف مختلف 
املجانت، والفشل الذريع واملتصاعد والهزائم املتتالية 
يف جاناب الدادوان ومرتزقته، وكونهام مجرع كروت 
يساتخدمها الددوان، وشادور الدالم بأنهم حّملولم 
أكرب مان حجمهم، وأملاوا ايهم بما ن يساتحقونه، 
يشاري إىل مقادار اإلحبااط والشادور بالقلال تجااه 
املساتقبل مان قبال أولياء الدادوان، ولاذا ما يفرس 
مؤتمرلام األخاري يف لاادن، حيث كشاف الدادو عن 
رأساه، وظهارت بريطانياا وأمرياكا كارأيس حربة، 
ن يسادهما إن التأيياد والتبااي ملطالاب ربيبتيهماا 
السادوعية واإلمارات، والجمع لشاملهما الذي بّدعته 

أطماُع كل ماهما يف الجاوب، والشمال.
لقد أعطى اليماياون بقياعة أنصار الله لذا الدالم 
ماا ايه الكفاياة من املجاملاة التاي كان ن بد ماها، 
كهادٍف تكتيكي، يجاِّاب اليمايل الذرائاع التي طاملا 
لدف الدادوان إىل التاذرع بها، وإىل التباكي بشاأنها 
يف املحااال الدولياة، إلظهاار اليمايال وكأنهام لم 
املدتدون، وأنهم غوغائيون، ون يؤتماون عىل السالم 
واألمن الدوليل، اكانت مشاورات الكويت املاراثونية، 

ارصاة أظهارت مساتوى جدارتهام لقيااعة بلدلم 
بكرامة واساتقالل، وبياات مهارتهم الديبلوماساية 
الدالياة، التي لم تقل عن قادرات مقاتليهم عىل أرض 
ت لهم عرض قضيتهم بشاكل ن يجد  امليادان؛ ويارسَّ
الددوان وسااعته األمريكان أية ذريدة يف انستمرار يف 

لذا الددوان أما5 شدوبهم.
ن يجاوز للداقل أن يدطاي ارصة لددوه برتك باب 
مان األبواب التي ن بد من طرقهاا، ون أن يخوِّله بأن 
يختار ما شاء من الذرائع التي قد يستفيد ماها، ولي 
الفرضاة التي أعالاا وادنا الوطااي يف الكويت حيث 
أوصاد أبواب كل تلك الذرائع، وبدع كل تلك األولا5، يف 
الوقت الذي كان ايه األبطال يساارعون الخطى نحو 
انستدداع والجهوزية واملواجهة والتزوع والتكيف عىل 
ظروٍف وتطوراٍت أقوى وأاضل، وإذا باا نشهُد نتائَج 
وآثااراً عظيمة، كمثال تلك الاتيجاة يف جبهة حرض، 
التي جدلت الددو مصدوقا ومقتون يف كل مرت وشارب 

من تلك األرض اليماية املباركة.
ومن لااا ندلم ألمية وخطاورة املدركة املاترصة 
التاي خاضهاا اليماياون يف الكويات ويف الجبهاات 
واملوءاماة بياهما بالشاكل الاذي ن يضِداف موقفاا 
عاىل األرض، ون يرتك لددونا ارصة التقول والتوسال 
بالذرائاع، واآلن - وبداد التطاورات األخارية املزلزلة 

للددوان وأذنابه بدءا بتوضيحات بطل الكلمة اليماية 
الشاجاعة والحارة ورساول األحارار يف كل جبهاة، 
األساتاذ محمد عبدالساال5 - يجب عىل اليمايل أن ن 
يتساّمروا اقط لألخبار القاعمة مان مواطن الرف 
والرجولاة، بل عليهم أن يكونوا جزءا من لذا التاريخ 
األساطوري الدظيام، واملجاد البااذخ الفخيام، الذي 
يصاده أللاا اليو5 بشكل يذلل الدالم جميدا، ويديد 

الحل إىل نصابه، وأصحابه.
لان يكف الدادوان عن عدواناه ون عان حماقاته 
وأحالمه البائساة، كما لن يكف اليماياون بقياعتهم 
الحكيمة عن اجرتاح املدجزات التي عّوعوا الدالم عىل 
رؤيتها وساماعها، ون عن البحث عان عاارص القوة 
الفاعلة، وعوامل الحسم الرسيع، ون عن التغيري الذي 
أرعنااه أن يكون محليا، ولكاهم بتساديد الله جدلوه 
إقليمياا وعاملياا، ومان ن يدتقْد أناا نخاوض مدركة 
تحرير الساطل يف لذه املدركة اإناه عريض القفا، 
واساع الوساع، ن ياظر إن إىل موضع قدميه، وإن ملاذا 
أظهر آل سدوع يف ليلة وضحالا، ما أخفوه عقوعا من 
الزمن، عن عالقتهام بأخدانهم وأترابهام الصهاياة، 
وإن ملااذا باتات تل أبياب قبلتهام األوىل، ومكان حج 

واوعلم، وطواف جارانتهم، وزيارة أمرائهم؟!.
إنها اليمن إن كانوا يدقلون.

النظاُم السعودي أين موقعه يف هذا العالم؟! الت
تأم



انثال 25 يوليو 52016  املواال 20 شوال 37ل1لا     الددع )2ل1(12 ثقافية

الفرُق كبرٌي جدًا بني أن يُمـنَّ عليك الخالق، أو أن يُمـنَّ عليك املخلوق
  - بشرى المحطوري:

لم يتااول أحٌد قط مساألة )الفارق بل أن يُمنَّ 
عليك الخالل، أو أن يُمنَّ عليك املخلوق( كما تااولها 
الشاهيد القائاد رضاوان اللاه علياه يف محاارضة 
]ملزمة مدرااة الله اا ندم الله اا الدرس الثالث[، 
حيث طرح طرحاً يساتحيل عىل أي عالم أو عكتور 
جامداة أو غريلام أن يطرحاه بتلاك الجزالاة يف 
األلفاظ، بذلاك اإلقااع، بانستشاهاع بآيات القرآن 
الكريم، وإساقاطها عىل الواقع الذي نديشاه، ذلك 
الطارح بكل تأكيد ن يمكن أن يصادر إن من أولياء 

الله اقط.
اابتدأ رضاواُن اللاه عليه ولو يوضاح الفارق 
بال األمريان، ولو يرح قولاه تداىل ]أَيَُّهاا الَِّذيَن 
آَماُاوا ن تُبِْطلُوا َصَدَقاِتُكاْم ِباْلَمانِّ َواأْلَذَى[ بتدداع 
اوائد التذكري بادم الله عىل اإلنساان، لريبط بددلا 
يف األخاري بل األمرين، ليتضاح جلياً الفرق بياهما، 

وتتمثُّل اوائُد التذكري بِاَدِم الله 
باآلتي:

الفائدة األوىل: آلياٌت بها 
يطيُع اإلنسان ربه وبها 

يعصيه
أن يادرك اإلنساان بأن ندم 
الله لي اآلليات التي بها يطيع 
اإلنساان رباه وبهاا يدصياه، 
اقاال رضاوان اللاه علياه يف 
ذلاك: ]اهاي ذات عالقة كبرية 
جاداً بادور اإلنساان يف لاذه 
الدنياا كخليفاة للاه يف أرضه؛ 
باعتبارلا مفرعات لذا الدالم. 
اهاا تبادو قضية مهماة جداً 
بالغة األلمياة، بالغة األلمية: 
أن يتذكار اإلنساان أن ماا لو 
ايه لاو ندمة من رباه عليه، 
أن يتذكار بأنها مان ندمة الله 
عليه، أن يتذكار الااس بأن ما 
لام يتقلباون اياه لاو ندمة 
من اللاه عليهم، لذه لها أثرلا 
املهام، ومتاى ماا غااب لاذا 

الشادور: تذكر أنها ندم إلهية َمنَّ الله إليهم تظَهُر 
سلبيات خطرية جداً[.

ضاربااً أمثلاة عىل ذلاك، بادمة البارص، عادما 
يتذكار اإلنساان أن لاذه ندماة مان اللاه علياه، 
سيساتِحي مان اللاه أن يقلبهاا ايماا لاو محّر5 
علياه الاظر إليه.. وكذلك ندماة املال، عادما يتذكر 
اإلنساان أناه ندمة مان اللاه عليه سيساتِحي أن 

يرصااه يف الباطل، ويساتِحي ِمن اللاه أن يافل يف 
سابيله.. وكذلاك تحادث عن ندماة الاطال قائالً: 
]لساانك الاذي ولبك اللاه وأنت تساتطيع أن تدرب 
عن ما يف نفساك، تتكلم وتاطال، انظر إىل اآلخرين 
الذين ن يساتطيدون أن يتحدثاوا كيف تلمس بأنك 
يف ندماة عظيماة، أناك تتمكن مان أن تاطل، لذه 
الادمة الدظيمة اساتِح من الله سبحانه وتداىل أن 

تستخدَمها يف القول بالباطل[.

الفائدة الثانية: عدم اخرتاع أو ُصنع شيء 
يف إفساد لعباد اهلل

أن تذكار ندام اللاه ياؤعي باملؤماال ااا ولم 
ويخرتعاون،  ويتفكارون،  ندماه،  يف  يتقلباون 
وياتجاون ااا إىل عاد5 اخارتاع أو صااع أي يشء 
يف إاسااع لدبااع اللاه، اقاال: ]إذا ماا كان الااس 
متذكرين بأن لذه األشياء لي من ندمة الله عليهم 
اإنهم سيخشاون مان الله وسيساتحيون من الله 
أن تساتخد5 يف مداصياه، أو أن 
تساتخد5 يف اإلرضار باآلخريان 
من عباعه[، واستدل عىل ذلك بما 
يصاده الياو5 اليهوع والاصارى 
إلاسااع خلال اللاه بكثاري مان 
صااعاتهم؛ ألنهم ن يدراون الله 

ون يتذكرون ندمه.

الفائدة الثالثة: تحقيق الثقة 
باهلل

أن تذكار ندام الله ياؤعي إىل 
الثقاة بالله بشاكل كباري جدا، 
اقال الشاهيد القائاد حول لذا: 
]ايساعدك تذكر أن ما بل يديك 
مان ندماة اللاه يسااعدك عىل 
تكرير التأمل ايهاا لكونها ذات 
قيمة لديك، قيمة يف واقع الحياة 
باعتبارلاا مماا تماس الحاجة 
إلياه يف مختلاف شاؤون الحياة 
بالاسابة للااس جميدااً، مما ن 
تساتقيم الحيااة إن بهاا اتزعاع 
ثقتك بالله سبحانه تداىل وتدظم 
ثقتك به، ومتى ما عظمت ثقتك 
بالله انطلقت يف كل ماا وجهك إليه؛ ألنك واثل بأنه 
رحيم، أنه يرعى، أنه حكيم، أنه قدير، اكيف ن أثل 

به، اكيف ن أثل به؟[. 

الفائدة الرابعة: اإلحساس بقيمة األشياء
أن تذكري اإلنساان بادم اللاه، يجدله يحس بأن 
ماا بل يديه له قيمة كبارية، ويجدله يتفكر، ولذا 
بدوره يؤعي باإلنساان كما قال الشاهيد القائد إىل: 

]أن يغاوَص يف أعمااق مفرعات لاذا الدالم ايبدع، 
وياتج، ويصاِّع، ويكتشف األرسار التي أوععها الله 

يف لذا الدالم[.
مان لاا يدرك القاارئ الكريم بأن لاااك اوائَد 
كبارية وعظيمة لتذكاري الله لاا بادماه علياا، وأن 
املاَّاَة للاه وحاَده، وباأن لاذا التذكاري يربطاا به 

سبحانه، ويف لذا تكريٌم لاا أيما تكريم.
بياما عىل الدكس من ذلك، تذكري اإلنسان بادمه 
اا امَلانَّ اا عىل أخيه اإلنساان ايه سالبياٌت كثرية 
وخطرية جداً عىل املستوى الشخيص، وعىل مستوى 

املجتمع ككل:

على املستوى الشخصي، أذى ومهانة:
عادماا يُمّن عليك شاخص بما أسادى إليك من 
مدروف يف يو5 من األيا5 يؤعي لذا إىل الشدور بالذل 
والهوان، َوالحط من كرامة اإلنسان، وأشار رضوان 
الله عليه إىل ذلك بقوله: ]أن يُشادَّني الله سابحانه 
إلياه من خاالل تذكاريي بما أندام عيل مان الادم 
الدظيمة لو شادي إىل الكامل املطلل إىل الكمال، إىل 
مان يدترب ارتباطي به وقربي مااه تكريماً يل. لكن 
نحاظ كيف يكاون بالدكاس ايما يتدلال بالااس 
ايما بياهم، كيف يشادر اإلنساان بالضدة، يشدر 
بثقل، بوطأة مدروف مدل أسادي إليه عىل نفسه، 
وصاحباه يكارر ]أنا عملات لك كذا، أنا ساويت لك 

كذا...[.

على مستوى املجتمع، تصبح مقاييُسه 
مادية:   

مان التأثاريات السالبية الخطرية جداً ننتشاار 
مساألة ا املنَّ ا بل املجتمع، أناا نرسخ يف املجتمع 
إخضااع الدواطاف للتأثاريات املاعياة، أن املجتمع 
يصباح مجتمداا مروَّضااً عاىل أن يساري خلاف 

من أسادى إلياه مدروااً، يصباح مجتمدااً ماعياً، 
مقاييسه ماعية، يساري خلف من عاع له أكثر، من 
أعطااه أكثر، ولاذا يشء خطري جداً، قاال رضوان 
الله علياه حول لذا: ]لكن املّن الاذي يداي التذكري 
واساتغالل الدواطاف وإشادار اآلخار باأن علياه 
أن يساري كماا أريد، ترسايخه يصبح مماا يدرِّض 
املجتماع لخطاورة بالغاة بالاسابة أللال الباطل، 
ايأتوا ليدادوا أموانً أكثر ماك، ويساتخدموا نفس 
األسالوب يف التذكري بما أعطاوا، ويدرضوا لآلخرين 
ماجزاتهام ايما أنجازوه يف مجال كذا وكاذا وكذا، 
اتصباح ذلايتااا ا وبحكم أناا قاد روَّْضاالا عىل 
أن تساري خلف من يسادي إليها مدروااً ا اتصبح 
مدرضاة ألن تدااع باإلنساان إىل أن يقاَف املواقَف 

الباطلة، ويؤيد الباطل، ويدخل يف الباطل[.
ورضب رضاوان اللاه علياه لاا مثاان لتوضيح 
األمار أكثار اقاال: ]أن أراك ممن يجاوز يل أن أقف 
مداك يف موقفك، اأؤيدك باعتباار موقفك، باعتبار 

موقفاك حال أُؤيادك، لكان 
أن آخاذ مااك مبلغ مان املال 
اأؤيدك، أو تسدي إيلّ مدروااً 
مدياااً اأؤيادك وأنات عاىل 
باطال، لاذا مما يدااي أناي 
جدلت املقياس يف تداميل مع 
اآلخريان، يف أن أقاف مدهم، 
أن أؤيدلام، أن أشااركهم يف 
أعمالهام، لو ما يكون لااك 
مان عائادات ماعياة، ولذه 

خطورة بالغة[.. 
لاذا جااء القارآن الكريم 
ليماع مساألة اا املّن اا من 
أساساها، ويجدلهاا محبطة 
}يَاا  تدااىل:  قاال  لألعماال، 
أَيَُّهاا الَِّذياَن آَماُاوا ن تُبِْطلُوا 
َواأْلَذَى  ِباْلَمانِّ  َصَدَقاِتُكاْم 
َكالَِّذي يُاِْفُل َماَلُه ِرئَاَء الاَّاِس 
َون يُْؤِمُن ِباللَّاِه َواْليَْو5ِ اآْلِخِر 
َاَمثَلُاُه َكَمثَاِل َصْفاَواٍن َعَليِْه 
تُاَراٌب َاأََصابَاُه َواِباٌل َارَتََكُه 
َصْلاداً{ )البقارة: مان اآلياة 

ل26( أملاس، كصخرة كان عليهاا قليل تراب جاء 
وابل املطر ارتكها ملساء.

فرعوُن أول من استعمل املقاييس املادية: 
ًّ بكل ما   مجتماع ارعاون كان مجتمدااً ماعياا
تداياه الكلماة مان مداى ااا إن من رحام ربك اا 
قال رضاوان الله عليه شاارحا: ]ارعون الذي ذكر 
الله سابحانه وتدااىل قصته يف القارآن من أول من 
اساتخد5 لذا األسالوب: }أََليَْس يِل ُمْلُك ِمرْصَ َوَلِذِه 

وَن أ5َْ أَنَا َخرْيٌ  اأْلَنَْهااُر تَْجِري ِماْن تَْحِتي أََاال تُبْارِصُ
ِمْن َلاذَا الَِّذي ُلَو َمِهاٌل َون يََكاُع يُِباُل َاَلْون أُْلِقَي 
َعَليْاِه أَْساِوَرٌة ِماْن ذََلاٍب أَْو َجااَء َمَداُه اْلَمالِئَكاُة 
ِنَل َااْستََخفَّ َقْوَمُه َاأََطاُعوُه إِنَُّهْم َكانُوا َقْوماً  ُمْقرَتِ
َااِساِقَل{ املقاييس لديهم ماعية، أساور من ذلب 
رأولاا يف ياد ارعون، وماوىس رجال ن يملك لذه، 
ولكاذا أنهار لااا ون يدراون أنهاار الحل لااك، 
وأنهاار الدزة والرف، أنهار القيم املثىل. اساتخف 
ارعون قوماه يف مقابلة موىس، نبي من أنبياء الله 
يملك عار آيات بياات رأولا لم وعايشاولا لم، 
لتدارف كم لي الخطورة شاديدة جداً إذا ما انطلل 
الااس لياظروا نحو األشياء وال مقاييس ماعية[.

القاسُم املشرتُك بني األمرين:  
ويف ذات الساياق ذكر الشاهيد القائد أن القاسم 
املشرتك بل أن يمّن الله عليك، وبل أن يمّن اإلنسان 
علياك بأنه )الجاناب الداطفي(، بمدااى أن تذكري 
الله لك بادمه يؤعي إىل أن تتأثر 
وتدظماه،  اتحباه،  عاطفيااً 
وتساتحي من أن تدصيَه، وإذا 
أسادى إلياك إنساان ندماة أو 
مدرواااً اإن لذا ياؤعي إىل أن 
الادمة،  بتلاك  تتأثار عاطفيااً 
بذلاك اإلحساان، اإن أحسان 
إليك إنسان رشير، قد يؤعي بك 
لذا إىل الدخول يف الباطل؛ لذلك 
روي عان اإلما5 زيان الدابدين 
علياه الساال5 قولاه يف ععائه، 
القائاد:  الشاهيد  قاال  وكماا 
]))ون تجدل لفاسل ون لكاار 
عيلّ ندمة ترزقاه من قلبي بها 
ماوعة(( ملااذا؟؛ ألن اإلحساان 
يدمال عمله.الحاكام أو الاذي 
ييل أماراً من أماور الااس نُهي 
أيضاً عان أن يجيب حتى ععوة 
يؤثار  اإلحساان  ألن  ضياااة؛ 
ايؤعي إىل تسخري عواطفه مع 
من أسادى إليه إحساانا، نهي 
الاااس عن لاذا، وأذكار ايما 
روي أن اإلماا5 عليااً )عليه الساال5( ععا ولو عاد 
رساول الله )صلوات الله عليه وعاىل آله( أن الله ن 
يحوجاه إىل أحد من خلقه، اقال ا يف مداى الحديث 
ا ن تقل لكذا اليس أحد من الااس إن ولو محتاج 
إىل غاريه أو إىل خلقه ولكن قل: ))اللهم ن تحوجاي 
إىل رشار خلقاك(( أن أحتااج إىل رشار خلال اللاه 
ايدطيااي لو أو أقبل عطيتاه ايؤثر عىل عواطفي 
ايشاكل ضغطاً عيلّ يف مواقفي الدياية. احاول أن 

تبتدَد عن أن يكون لفاجر تأثري عىل عواطفك[.

أن يشادني الله سابحانه إليه من خالل 
تذكريي بماا أندم عيلَّ من الادام الدظيمة 
لو شادي إىل الكامل املطلال إىل الكمال، إىل 
مان يدترب ارتباطي به وقرباي ماه تكريماً 
يل. لكان نحظ كياف يكاون بالدكس ايما 
يتدلال بالاااس ايماا بياهم، كيف يشادر 

اإلنساان بالضداة، يشادر بثقال، بوطاأة 
مداروف مدال أسادي إلياه عىل نفساه، 
وصاحبه يكرر ]أنا عملت لك كذا، أنا سويت 
لك كذا...[ إىل آخره. ]مدراة الله اا ندم الله 

اا الدرس الثالث[.
أن أراك ممان يجاوز يل أن أقاف مدك يف 

موقفك اأؤيادك باعتبار موقفاك، باعتبار 
موقفك حال أُؤيدك، لكن أن آخذ ماك مبلغاً 
مان املاال اأؤيادك، أو تسادي إيلَّ مدروااً 
مدياااً اأؤيدك وأنات عىل باطال، لذا مما 
يدااي أناي جدلات املقيااَس يف تداميل مع 
اآلخريان، يف أن أقف مدهام، أن أؤيدلم، أن 

أشااركهم يف أعمالهم، لو ماا يكون لااك 
من عائادات ماعية. ولذه خطاورة بالغة؛ 
ألن الباطل يساتخد5 املال، املال لو وسيلة 
يستخدمه الحل ويستخدمه الباطل، اأنت 
ملز5 بأن تافل مالك يف سبيل الله؛ ألن الحل 
ن باد من بذل املال يف سابيله، وألل الباطل 

يدلماون ويتأكادون باأن الباطل ن يساري 
إن بواساطة املاال. إذاً ااملال لو ساالح ذو 
حدين؛ الهذا يجب عىل اإلنسان أن ياظر إىل 
األشاياء مدتمداً عىل مقاييس إلهية وليس 

من خالل املاعيات. 
]مدراة الله اا ندم الله اا الدرس الثالث[

مقتطفاٌت نورانية

 إذا أسدى إليك إنسان 
نعمة أو معروفًا فإن 

هذا يؤدي إلى أن تتأثر 
عاطفيًا بذلك اإلحسان، 
فإن أحسن إليك إنسان 

شرير، قد يؤدي بك هذا 
إلى الدخول في الباطل

 القرآن 
الكريم منع 

مسألة ــ المّن 
ــ من أساسها، 

ويجعلها محبطة 
لألعمال، قال 

تعالى: }َيا َأيَُّها 
الَِّذيَن آَمُنوا ال 

ُتْبِطُلوا َصَدَقاِتُكْم 
ِباْلَمنِّ َواأْلََذى...(

 اهلل سبحانه 
وتعالى قّدم 

الجانَب المالي، 
في كلمة 

)أعطى( على 
كلمة )واتقى( 

ليكشَف لنا أهميَة 
العطاء في 

تحقيق التقوى

املال.. يشّكل املحك الرئيسي يف قضية اإليمان
يف سياق حديث الشهيد القائد رضوان الله عليه عن اإلنفاق، 
)ملزماة: وأنفقاوا يف سابيل الله( أكد لااا قاطداً بأن اإلنساان 
البخيل ليس بمؤمن، ألن صفاات املؤمال الذين يدخلون الجاة 
كما ذكرلا القرآن ن تاطبال عليه، االبخيل إذا قيل له: ]إنطلل 
إىل أعماال صالحاة، ن يتحارك، وإىل مروع خاريي يحتاج إىل 
إساها5 ايه، ن يمد يده، لديااا اقراء، نحتاج إىل التداون مدهم، 
لتزويجهام، ملدالجتهام، ن يمد ياده، لدياا طاالب مجاميع من 
أباائااا نرياد أن ندلمهم، ن يمد يده، لديااا أعمال ملحاربة أعداء 
الله تحتااج إىل جهدك إىل مالك، ن يمد يده، وعادما تساأله: لل 
أنات مؤمن؟ يقول: الحمد لله مؤمن إن شااء الله أناا ساادخل 

الجاة!![.

الجنة تحتاج منا إىل عمل لندخلها: ـ
مذكاراً رضوان الله عليه بقوله تداىل: ]}َوِنْدَم أَْجُر اْلَداِمِلَل{ 

الجاة تحتاج إىل عمل، الدمل لو بيدك، بلساانك، بقلمك، بمالك، 
بجهادك، وبما لاو أرقى من ذلاك، بكل مالاك، وبروحك، بدمك 
}إِنَّ اللََّه اْشارَتَى ِمَن اْلُمْؤِمِاَل أَنُْفَسُهْم َوأَْمَواَلُهْم ِبأَنَّ َلُهُم اْلَجاََّة 
يَُقاِتلُوَن يِف َسِبيِل اللَِّه َايَْقتُلُوَن َويُْقتَلُوَن{ الجاة التي نحن نُماِّي 
أنفسااا بها، ونساأل الله سابحانه وتداىل أن نكون جميداً من 

أللها، الله قال عاها }َوِنْدَم أَْجُر اْلَداِمِلَل{[.
مؤكاداً أن أعمالااا الخاصة التي مان وراءلا نجااي أموانً 
ومصالح خاصة ليسات لي املقصوعة بقوله تداىل: }َوِنْدَم أَْجُر 
اْلَداِمِلاَل{، لذه ليسات يف الغالاب لي أعمال ألال الجاة، وما 
أحوجااا لألعمال الصالحة، لكل مثقال ذرة من عمل صالح يو5 

الوقوف بل يديه سبحانه.

املال مهم جدًا من أجل إعالء كلمة اهلل: ـ
ْرتَِاي  واستشاهد رضواُن الله عليه بقوله تدااىل: }َربِّ َلْون أَخَّ

اِلِحَل{ ليدلل لاا عىل ألمية  َق َوأَُكْن ِمَن الصَّ دَّ إىَِل أََجٍل َقِريٍب َاأَصَّ
اإلنفاق يف سبيل الله حيث أن أول حرسة تصدر من اإلنسان ولو 
عىل اراش املوت، لي أنه يطلب من الله سبحانه أن يؤخر قبض 
روَحاه من أجل ماذا؟؟ من أجل أن يتصدق، يافل يف سابيل الله 
كما جااء يف اآلية، لم يطلب أن تدطى لاه ارصة أخرية ألجل أن 
يصاو5، أو يزكاي، أو يحج، أو... إلخ بل طلاب أن يُدطى ارصة 

أخرية ليتصدق، ليافل يف سبيل الله.

سورة كاملة تتحدث عن الجانب املالي: ـ
ويف ذات الساياق نبهااا رضاوان الله عليه إىل ساورة كاملة 
تتحدث عن الجانب املايل، ولي ساورة )الليال( وأن الله ابتدئها 
بالقسم بثالثة أيمان، ولو أصدق القائلل، اأقسم الله سبحانه 
عىل ماذا؟ قال الشاهيد القائد رضوان الله عليه مجيبا: ]}َواللَّيِْل 
إِذَا يَْغىَش َوالاََّهاِر إِذَا تََجىلَّ َوَما َخَلَل الذََّكَر َواأْلُنْثَى{ )الليل: 3-1( 

ثالثاة أيمان، أليسات ثالثاة أيمان؟ مان الذي يُْقِسام لاا، من 
الذي يقسام؟ لو الله، ملاذا يقسام، أليس لاو أصدق القائلل؟ 
يف الواقع إن قضية املال بالاسابة لاا، لو يحلف عرة أيمان ما 
يهتز لواحد راس، يؤكد بثالثة أيمان، ولو أصدق القائلل، ولو 
من ن يحتاج إىل أن يقسام }َوَما َخَلَل الذََّكَر َواأْلُنْثَى{ أقسام بكل 
مخلوقاته }إِنَّ َساْديَُكْم َلَشاتَّى{ )الليل: ل( عملكم يف لذه الدنيا 
مختلاف متاوع، وكل عمل لاه غاية، وكل ساائر عىل طريل له 
ا َمْن  نهاية، إما إىل الجاة وإما إىل الاار }إِنَّ َساْديَُكْم َلَشاتَّى َاأَمَّ
أَْعَطاى َواتََّقاى{ )الليل: 5( أعطاى ماذا؟ أليس لاذا حديثاً عن 
املال؟ بدد أن ذكار أن أعمالاا مختلفة، وتحدث من بداية الدمل 
ا َماْن أَْعَطى{ أعطى  إىل غايتاه، ابتادأ يف الحديث عن املاال }َاأَمَّ
ماله واتقى الله، أعطى يف سابيل الله ابتغاء وجه الله[، مشارياً 
إىل أن الله سابحانه وتداىل قّد5 الجانب املاايل، يف كلمة )أعطى( 
عىل كلمة )واتقى( ليكشف لاا ألمية الدطاء يف تحقيل التقوى.
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من كربالء الحسني إىل صراري الجنيد.. 
ثبات الصادقني وفتّوة األولياء الصالحني

الشيخ/ عبدالناصر التيمي*
منذ أن خلق الله الكون والباطل بجيشه وجنوده يريد أن يطفأ نور الحق،وألن آل البيت 
الك�رام هم العالمة التي جعلها الل�ه للناس يميزون بها   طريق الحق من طريق  الباطل ، 
فقد كانوا وعىل مدى السنني ومنذ أن تحمل جدهم الحبيب صىل الله عليه وآله وسلم مهام  
دع�وة األنام إىل دين الس�المة واإلس�الم  وهداية الناس من الظلم�ات إىل النور، هم رصاط 
الحق الذي يعر به الخلق إىل الحق، فالحق مع عيل عليه السالم ومع آل بيته الطيبني الكرام 

عىل مدى السنني واألعوام.
ول�ذا فقد كانت له�م مع الباطل الذي يريد القضاء الحق ص�والت وجوالت، فمن الفتنة 
التي أحدثها الباطل يف منازعة س�يدنا اإلمام عيل عليه الس�الم األم�َر، إىل الخروج عليه،إىل 
قتله، ثم  الرصاع مع أوالده عليهم الس�الم، من كربالء حيث ُمنع الحس�ني وأهله املاء و قتل 
الصغ�ار والتمثيل بالجثث وإحراق  خيم النس�اء،واقتياد من تبقى من هذه األرسة الطيبة 
من كربالء إىل دمشق سبايا،شعث الرؤوس مقيدي األرجل واأليدي، يف منظر ال تزال الفطرة 
الس�لمية تبك�ي عند س�ماع أحداثه دما ال دموعا، كان الحق يس�ري معه�م خطوة بخطوة 

ملتصقاً بهم وبمواقفهم  البطولية.
وهكذا ومع إس�تمرار الحياة كانوا هم الحق، حيث استمرار الرصاع بني الحق والباطل، 
ويف كل م�رة  كان الباط�ل يتمادى يف فيها  يريد القضاء عىل هذا النس�ب الرشيف، واملنهج 
املس�تقيم، تأتي الغ�ارة الربانية،فتُغري مجرى األح�داث فيُكتب آلل البي�ت النبوي النرص 
بش�تى صوره ، ففي كربالء أرادت قوى الطغيان أن تس�تأصل هذه الس�اللة املباركة،ولم 
ت�دِر بأن الل�ه قد توىل حفظ هذا النس�ب إىل يوم القيامة وحتى ال�ورود عىل الحوض،فهم 
كوث�ر الحبي�ب صىل الله عليه وآله وس�لم الذي ال ينضب ولن ينضب، وسيس�تمر ِمعطاءاً 
يتدفق بخري البرشية وصالحها ونهضتها حتى قيام الساعة ، سيظل هذا الكوثر ُمنقذاً لكل 
تائٍه يف صحاري الحياة،باحٍث عن الحق الذي يروي عطش�ه الروحي والعلمي، فيسقي كل 
عطش�ان يروي صداء كل ظمئان ، فكانت كربالء هي  امليالد الثاني لهذه النسب الرشيف، 
حيث جاءت املعجزة التي حفظ الله بها هذا النس�ب الرشيف،فمن صلب ثالثة  أش�خاص 
هم بقية آل البيت يف ذلك الزمان، امتألت مشارق الكون ومغاربه بقبائل وعشائر تنتمي إىل 
هذا  النس�ب املبارك كرامًة من الله الذي نزل الذكر وحفظه،وحفظ حملته من آل بيت نبيه 
، أََحُدُهَما أَْكَرُ ِم�َن اآْلَخِر : ِكتَاَب اللِه َعزَّ َوَجلَّ َوِعرْتَِتي  الكرام.)إِنِّ�ي َقْد تََرْكُت ِفيُكُم الثََّقَلنْيِ

أَْهَل بَيِْتي، َفانُْظُروا َكيَْف تَْخلُُفونِي ِفيِهَما، َفِإنَُّهَما َلْن يَتََفرََّقا َحتَّى يَِرَدا َعيَلَّ اْلَحْوَض(
ففي كربالء انترص الحق بثبات هؤالء الذين قدموا أرواحهم ورؤوس�هم أضاحي  للحق، 
فواجهوا املوت بش�وٍق ،ألن املوت يف سبيل الحق هو السعادة الحقيقية، وهو الحياة التي ال 

تعكرها منغصات الدنيا.
ونحن اليوم إذ نش�اهد نموذجاً لذلك الصمود الحس�يني يف رصاري صر،حيث النس�ل 
الحس�يني  الرشيف الذي يقاوم أعتى الطغاة وأحقرهم ، ففي قرية صغرية أغلب ساكنيها 
هم النس�اء واألطفال والشيوخ وبعض الشبان، تجلت للعالم صورة حسينية ثابتة ال تلني، 
ال تُرهبه�ا  حش�ود الباطل  لجنده من ش�تى القرى والعزل، والذي�ن يريدون اقتحام هذه 
القرية الصغرية بحجمها،العظمية  بإيمان أهلها ، مدججنَي بكافة األس�لحة التي تتساقط  
قذائفه�ا ع�ىل القرية،ليالً و نهارا يف محاولة منهم لرتكيع القرية  التي يفرضون عليها منذ 
ع�ام حص�اراً ُمحكما، ُمن�ع   فيه الغذاء وال�دواء عن أولئك الحس�ينيني الثابتني عىل الحق 

الرافضني االستسالم للباطل.
يف الرصاري تتجدد امللحمة الحسينية الرافضة للطغيان، واملتشوقة لنرش السالم والحب 

واإلنسانية التي هي لب الدين ويف فلكها تدور أحكامه.
 يف الرصاري كأني أرى روح سيدنا   الحسني عليه السالم   تقف  هناك، لتنظر من إحدى 
التب�اب املطلة عىل القرية أولئك   الثابتني عىل نهجه،املتمس�كني بحبله، الثائرين يف س�بيل 
نهجه،يحدق يف عيونهم التي كان نوره الحس�يني عصب برصها، وتس�تلذ بش�موخٍ  ذلك 
اإلرصار العجيب عىل الحق، إنها تبرص  فيهم نسخًة أخرى  منها، نموذج  لفتيٍة يستهينون 
بجحاف�ل الرش، الذي ال يهز فيهم جروته ش�عرًة واحدة،وذلك هو الثبات الحس�يني،الذي 

ورثوه   كابراً عن كابر. 
 نع�م الحس�ني هناك يس�تمع إىل أص�داء رصخته وه�ي تنطلق من حناجره�م مرددًة 

)هيهات منا الذلة(،فرتتفع هامات الرجال تعانق  السحاب بكرياٍء ال يعرف الخنوع.
الحس�ني هناك يف الرصاري، ال لريى كربالء  أخرى، بل لريى بدراً أخر، لريى ما يرُس به 
قلبُه، لريى الحق الذي يحمل رايته أوالدُه  الكرام ينترص عىل الباطل،  لقد جاء ليس�تعيض 
عن حزن كربالء بفرحة انتصار الرصاري، جاء ليشهد شمس آل البيت وهي ترسل أنوارها 
من جديد، معلنًة ذهاب ظلمة الباطل، وزوال عهد الظلم اليزيدي،واندحار الشيطان بقرنه 

وحزبه .

*  نائب رئيس ملتقى التصوف.             
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تقدموا
بناقالت جندكم

وراجمات حقدكم
وهددوا
وشردوا

ويتموا
وهدموا

لن تكسروا أعماقنا
لن تهزموا أشواقنا

نحن القضاء املبرُم
تقدموا
تقدموا

**

طريقكم ورائكم
وغدكم وراءكم

وبحركم وراءكم
وبركم وراءكم

ولم يزل أمامنا

طريقنا
وغدنا
وبرنا

وبحرنا
وخيرنا
وشرنا

فما اللذي يدفعكم
من جثة جلثة

وكيف يستدرجكم
من لوثة للوثة

سفر اجلنون املبهم
تقدموا

**
وراء كل حجر

كٌف
وخلف كل عشبة

حتٌف
وبعد كل جثٍة

فخ جميل محكُم

وإن جنت ساٌق
يظل ساعٌد ومعصم

تقدموا
كل سماء فوقكم 

جهنم
وكل ارض حتتكم 

جهنم
تقدوا

تقدموا

تقدموا
سميح القاسم

إبراهيم محمد الهمداني

ب������وح م�����ن ال���ع���ط���ر ف���ي���ه ال�����ن�����ور ي��غ��ت��س��ُل 
حت���ت���ف���ُل ب�������األل�������وان  ال����������ورد  ش���ه���ق���ة  أم 

نفخْت  طهرها  م��ن  ب��ل  ال���ض���وء...؟  بهجة  أم 
������اً، ف���م���ن���ه���ا ج����ن����ان اخل����ل����د ت��ن��ه��م��ُل ح������بَّ

أع���ج���وب���ة ال�����ل�����ه..، ال ي������أٌس ي���ط���وف ب��ه��ا 
م����ل����ُل وال  ب������������ؤٌس  وال  ع�������ن�������اءٌ  وال 

ت��ل��ث��م��ُه   ، ال����ل����ه(  ي���ه���م���ي ع��ل��ي��ه��ا )س�������الم 
ه���م���س���اً، ف���ي���ش���رق ف���ي���ه���ا احل�����ب واألم�������ُل

مب���ع���رف���ٍة  ت���ش���ق���ى  وال  ذن��������ٌب،  اجل����ه����ل  ال 
ول����ي����س ي���خ���ص���ف ف���ي���ه���ا ع����ريَ����ه����ا ال����زل����ُل

أح����ض����ان ع��ش��اق��ه��ا ظ�����م�����أى... ي��خ��ات��ل��ه��م 

ج����������وٌع... وم�����ن ط���ي���ب���ات امل������نِّ م����ا أك���ل���وا
ب��ه��ا أك���ت���ف���وا.... وأك��ت��ف��ْت م��ن��ه��م مب��ا زرع���وا 

ل���ل���ف���ج���ر....، ملَّ����ا ب��ه��ا ع��ن��ه��ا ه���م ان��ش��غ��ل��وا
وأم�������ط�������روا ق���ل���ب���ه���ا ح����ب����ا، وم�������ا ط���ل���ب���وا 

.. واك��ت��م��ل��وا س����وى اخل����ل����ود.. ف��ف��اض��وا ث�����مَّ
ت���ع���ط���رت���ه���م ع����ن����اق����ا.. أزه���������رت ورب������ْت 

أس�����م�����اؤه�����م... ك����م ب���ه���م ت���زه���و وت��ك��ت��ح��ُل
ت��ه��ف��و إل��ي��ه��ا ال���س���م���اواُت ال���ُع���ل���ى... َولَ���َك���ْم 

ت������دع������وا مب����ح����راب����ه����ا ش�����وق�����ا وت���ب���ت���ه���ُل
ي������ا ج����ن����ة ال�����ل�����ه ق������د ح����ج����ت م����الئ����ك����ٌة 

إل����ي����ك... واس���ت���رس���ل���ْت ف���ي ه��دي��ه��ا ال��ق��ب��ُل
ف����ي وح�����ي ع��ي��ن��ي��ك أل���ق���ى ال����ل����ُه م��ع��ج��زًة 

ف���م���ا ال������ذي ع���ن���ِك ق�����ال ال����ل����ُه وال�����رس�����ُل؟!

السيد العالمة/ عدنان الجنيد
إن شاباب الارصاري واألعادان والحيار ، 
والجاوره ، والشاديبة ، وذي الربح وحصبان 
أروع  الياو5  يساّطرون  الجاياد،  آل  مان   ،
عااعااً   ، والفاداء  التضحياة  يف  البطاونت 
عان أرضهام وعرضهام وعزتهام ورشاهم 
وكرامتهام وعياهم ، ) إنهم اتية آماوا بربهم 
وزعنالام لادى(         لقد أجتماع التحالف 
اليهاوعي والاجدي ماع مرتزقتهم يف الداخل 
لشن حرب ظاملة عىل  ثلة قليلة من آل الجايد 
وجاءوا بقضهم وقضيضهم وحشوعلم كي 
يقتحموا قارى آل الجايد يف صرب املواع5 لكن 
الشاباب تصدوا لهم كاللياوث الضارية ااال 
البدض ماهم الشهاعة بدد أن قتل الكثري من 

الظاملل واملدتدين .. 
إن الشاباب املجالادون يحملاون إيماناً 
وثقة بالله ن تزحزحها الجبال الروايس ، ولن 
يثايهم عن عزيمتهم قساوة وحقارة عدولم 

بما يرتكبه من املجازر واملآيس...
إن تضحيتهام الياو5 تذّكرناا بتضحيات 
األماس ، حيث خارج اإلما5  الحسال عليه 
الساال5 ومداه أطفالاه وأباااؤه واصحاباه 
ملواجهة الطغااة واملساتكربين ، مدااداً عن 
عيااه وعزته ورشاه وكرامته ، خرج قائالً :« 

ليهاات ماا الذلة« لذه الدباارة التي جدلت 
أحارار الياو5 ن يقبلاون الخااوع للظاملال 
ون املذلة للفاسادين .. لقد استشاهد اإلما5 
الحسل وُقتل أطفاله وأبااؤه بدد أن سطروا 
أعظم البطاونت والتضحيات لذا ولم يكتف 
أعاداء الحسال بقتلاه  حتاى حزوا رأساه 
الريف ومثلوا بجسده الطالر ، وكذا ادلوا 
بحفياده مان بدده اإلماا5 زيد بان عيل زين 
الدابديان بن اإلما5 الحسال الذي خرج عىل 
ظالم زمانه وطاغية أوانه لشا5 بن عبدامللك 
ابدد استشهاعه مثلوا بجسده وصلبوه ألكثر 
من ثالث ساوات ولالم أحفاع يزيد الطاغية 
املتمثل بدواعاش اإلصالح يمثلون بأجسااع 
أحفااع الحسال )مصطفى الجاياد وعلوان 
الجايد وغريلما (اماهم من تم تقطيع يديه 
وسااقيه والبدض تم تقطيع جساده قطدة 

قطدة ، وماهم من تم صلب جسده ، ..
إن أحفااع يزيد األمس قتلوا أطفال وأبااء 
الياو5 ولدماوا بيوتهام وأحرقاوا  حسال 
ماازلهام وروعاوا نسااءلم ولام يرقبوا يف 

مؤمن إن ون ذمة
ولا لي زيااب اليو5 )عبري الجايد( ترثي 
أخالا ، وتهادئ أبالا ، بكلماتها البلسامية 
، وعباراتهاا القويّة والتي تفوح بالشاجاعة 
الحساياية ، والفتوة الحيدرياة ، القد قالت  

سوف نقد5  من أجل وطااا وعزتاا وكرامتاا  
من الشهداء املزيد ، من أجل أن ناهي طاغية 

الدرص اليزيد..
ولكاذا الزيابيات ُكثر مان آل الجايد لهن 

املواقف القوية والهمم الدليّة...
إن عواعاش يزيد الدرص قد أللكوا الحرث 
والاسال يف كل بلاد ومارص ، ونباد للشادب 
اليماي وجيشاه ولجانه من التصدي لهؤنء 
املجرمل بكل الوساائل واإلمكانيات املتاحة 
، القاد تفاقم الخطار ، ووباؤه قد انتر ون 
حجة ألحد يف السكوت بدد اآلن ، وإن الجهاع 

قد حان
 ) انفروا خفاااً وثقانً وجالدوا بأموالكم 
وأنفساكم سابيل الله(...لقد سكتم باألمس 
بماا جرى آلل الرميمة من املجازر التي يادى 
لهاا جبل اإلنساانية ولو ساكتم الياو5 بما 
يجاري آلل الجايد اإن غدا سايكون الخطر 
يف آل االن ولكذا حتاى يصل إليكم ، االبدار 
البادار إىل نارصة املساتضدفل )ومالكام ن 
تقاتلاون يف سابيل اللاه واملساتضدفل من 
الرجاال والاسااء والولادان ....( االله تداىل 
يف لاذه اآلية يحثكام عىل القتال ، يف سابيل 
اللاه ونارصة إخوانكام يف الديان والوطان 
مان  املساتضدفل)كبار السان واألطفاال 

والاساء(...

الصراري

الصراري كربالء اليوم

برنامج رجال اهلل
املقرر ألسبوعني :

من 17 إلی 30 شوال 

- مدراة الله - ندم الله.
- الرصخة يف وجه املستكربين.
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 متابعات فلسطينية

آُل سعود يف تل أبيب: الخيانة املنتظرة!
علي حيدر*

عىل قاعدة املصالح املشارتكة ومواجهة »الددو 
املشارتك«، تواصال السادوعية سياساة انرتقااِء 
بالدالقاات ماع تال أبياب والتادرج يف تظهريلاا 
وتطويرلا باتجااه التحالف، بددما باات الطراان 
يتقاطداان عاىل مساتوى املوقف والخياار يف أكثر 
من ملف وقضية إقليمية. وعىل لذه الخلفية، تأتي 
زيارة واد سادوعي رايع املستوى يضم أكاعيميل 
ورجال أعمال، ويرتأسه اللواء املتقاعد يف املخابرات 
السادوعية، أناور عشاقي، املداروف باشااطه يف 
تظهري مساار التقاارب السادوعي ااا اإلرسائييل 

وعاده باحو تدرجي.
وألن اللقااء يأتي لاذه املارة يف »إرسائيل«، بدد 
أكثار مان لقااء خارجها، اإناه ياطوي عاىل أكثر 
مان رساالة سياساية، إقليمياة، وأُْخاَرى عاخلية 
إرسائيلية. ومن بل تلك الرسائل أن السدوعية باتت 
أكثر نُضجااً لالنتقال إىل مرحلاة الدالقات الدلاية، 
واستدداعلا للقيا5 بقفزة نوعية إىل مرتبة التحالف 
يف ضاوء املتغاريات اإلقليمياة، مان عون أي التزا5 
إرسائييل رسامي بأي »تاازل« يتصال باملفاوضات 
أماا عاىل مساتوى  الفلساطياية.  السالطة  ماع 

نتايالاو  بايامال  أن  الواضاح  »الداخال«، امان 
استطاع أن يسجل إنجازاً سياسياً عرب لذه الزيارة؛ 
لكونهاا تشاكل تأكيداً أماا5 الجمهاور اإلرسائييل 
بأن سياسااته الفلساطياية ن تشاكل عقبًة جديًة 
الرسامي،  الدرباي  الاظاا5  أغلاب  تقاارب  أماا5 
وتحدياداً السادوعية، مان »إرسائيال«. ومما يدزز 
ماطال نتايالو ورؤيتاه، أن الخطوات السادوعية 
التصاعدية يف انرتقاء بالدالقات مع تل أبيب، تأتي 
رغم تكراره الدائم بشاأن تمساكه بثوابته املتصلة 

بالتسوية الاهائية مع السلطة الفلسطياية.
وقد التقى الواد مع شاخصيتل رسميتل، كما 
نقلت صحيفة »لآرتس«، لاُكلٍّ ماهما موقده ذات 
الدنلاة السياساية. األول لاو املدير الداا5 لوزارة 
الخارجياة، عوري غولاد، والثاني ماسال شاؤون 
انحتالل للمااطل الفلسطياية املحتلة، اللواء يوآف 
مرعخااي. والتقاى الوااد أيضااً بددع مان أعضاء 
الكايسات ياتماون إىل الددياد مان كتال املدارضة 

اإلرسائيلية.
وبدد الدديد مان التقارير اإلرسائيلية واألجابية 
عن وجاوع عالقات رسياة بل تل أبياب والرياض، 
إضاااة إىل الددياد مان اللقااءات بل شاخصيات 
سادوعية وأُْخاَرى إرسائيلياة، خاارج »إرسائيل«، 
لم يدد مفاجئااً حصول مثل لذه الزياارة الدلاية. 

وبمالحظة الدديد من املزايا التي تتصل باألَشخاص 
وماكان اللقاء وتوقيته، يبدو أن الزيارة جمدت بل 
مساألتل: األوىل، مباعرة سدوعية يف مسار انرتقاء 
بالدالقاات الدلاية بل الطراال، والثانية أن الواد 
ن يحمل صفة رسامية. لكن لاذه الصفة ن تافي 
حقيقاة أن »الزياارة اساتثاائية، خاصاة أنهاا ن 
يمكان أن تحصل من عون مصاعقاة من الحكومة 

السدوعية«، كما أكدت صحيفة »لآرتس«.
وكماا لو متوقع، كان ن باد للزيارة من عاوان 
مدلان، ولو ما لفتات إليه »لآرتاس« بالقول إنها 
لداات إىل تشاجيع الحدياث يف »إرسائيال« حاول 
»مباعرة السال5 الدربية«. لكن نتايالو سبل أن أكد 
يف أكثر من مااسابة أن »إرسائيل« ن يمكن أن تقبل 
باملبااعرة كما لي، ون بد من إعخال تدديالت عليها 

كي تصبح مالئمة »للثوابت اإلرسائيلية«.
لذا وكان عشاقي قاد وصال إىل »إرسائيل«، يف 
بداياة األسابوع الجااري، والتقاى يف را5 اللاه مع 
الرئياس الفلساطياي، محموع عبااس، وآخرين يف 
القيااعة الفلساطياية، قبال أن يتوجاه للقاء غولد 
ومرعخاي. والتقى أمس أيضاً مجموعًة من أعضاء 
الكايسات مان املدارضة. ولفتات »لآرتس« إىل أن 
من بال الذين نظماوا اللقاء عضو الكايسات عن 
حزب »مريتس«، عيسااوي اريجى، وشاارك أيضاً 

أعضااء كايسات مان كتلاة املدساكر الصهيوني 
الذي يرأسه، يتسحاق لرتساوغ، وميخال روزين، 
عان كتلة »مريتس«. ونقلت »لآرتس« أن عشاقي 
والوااد املراال له التقوا ياو5 الثالثاء املايض رئيس 
كتلاة »يوجاد مساتقبل«، يائاري نبياد. وكان من 
املفرتض أن يضم اللقاء أيضاً عضو الكايست عوار 
شايلح، ويدقوب بريي، لكان ترتيب جدول األعمال 

لم يسمح بذلك.
وأكاد اريجى ماسال اللقااء، أن »السادوعيل 
يريادون اننفتااح عاىل »إرسائيال«، ولذا مساار 
اسارتاتيجي من ناحيتهام«. ونقل عن املساؤولل 
السادوعيل، وال »لآرتس«، قولهام إنهم يريدون 
إكماال ماا بادأه الرئياس املارصي الساابل، أنور 
السااعات، وأنهم يريدون انقارتاب من »إرسائيل«، 
ولاذا ماا يشادرون باه بشاكل باارز. وأضااات 
الصحيفاة نقاالً عان أعضاء كايسات شااركوا يف 
اللقااء، أن أعضاء الكايسات اقرتحوا عىل عشاقي 
ععاوة أعضاء كايسات يؤيادون »املبااعرة الدربية 

للسال5« للقاء به يف السدوعية.
وخاالل اجتماعاه بأعضااء الكايسات تحادث 
عشاقي عن عالقته باملدير الداا5 لوزارة الخارجية 
اإلرسائيلياة، كما نقلات »لآرتاس«، وذكَّرلم بأن 
األخاري أصادر كتابااً قبل عقاد من الزمان يهاجم 

ايه السادوعية تحت عاوان »مملكة الر«، وأشار 
عشاقي إىل أن املساؤول يف الخارجياة اإلرسائيلياة 
اعتاذر ماه يف خالل اللقاءات، وقال إنه كان مخطئاً 
يف بداض ماا كتبه، وشادع عاىل أناه يرياد تدزيز 

الدالقات بل السدوعية َو«إرسائيل«.
يُذكر أن عشاقي سابل له أن التقاى علااً املدير 
الداا5 لوزارة الخارجية اإلرسائيلية، عوري غولد، يف 
حزياران الدا5 املايض يف مدهد بحوث يف واشااطن. 
ومن املدروف أنه شاغل مااصب مختلفة يف الجيش 
السادوعي، وعمل يف وزارة الخارجياة، ايما يرأس 

حالياً املدهد السدوعي للدراسات انسرتاتيجية.
ويشاار إىل أناه ُعقاد أكثر مان لقااء علاي بل 
مساؤولل سادوعيل ومساؤولل إرسائيليل، من 
ضماها لقاء بل رئيس جهاز املخابرات السادوعي 
الساابل، األماري تركاي الفيصال، ووزيار األمن يف 
حيااه، موشايه يدلاون، يف شاباط الداا5 املايض، 
ولقااء آخر مع مستشاار األمان القومي الساابل 
لرئيس الوزراء اإلرسائييل، اللواء يدقوب عميدرور، 
يف مدهد واشااطن لسياساة الرق األعنى، يف أيار 

املايض.

*األخبار البيروتية

قوات االحتالل تعتِقُل 5 فلسطينيني من القدس 
 اعتقلت قوات انحتالل، يو5 الجمدة، أَْربدة مواطال من مدياة القدس، إضااة لصحفي من قرى 

املدياة الواقدة خارج الجدار، تم اعتقاله ليلة الجمدة. 
وأااعت مصاعر محلية باعتقال شااب ومسان من حارة الساددية يف البلدة القديمة، حيُث نقال إىل 

أحد مراكز التوقيف والتحقيل يف املدياة. 
كما اعتقلت قوات انحتالل، الشااب اؤاع األطرش عاد أحد مداخل املساجد األقىص، والشااب أنس 

الكسواني بحي شدفاط وسط  القدس املحتلة. 
وكانات قوات انحتالل اعتقلت يف وقت متأخر من مسااء الخمياس، الصحفي ايصل الرااعي من 

بلدة عااتا شمال رشق القدس املحتلة، بدد أن استدعته للتحقيل مده.

»إسرائيل« تطلق سراَح مستوطن ارتكب جرائَم بحق الفلسطينينّي 

أطلل جهاُز الشااباك »اإلرسائييل«، صباَح الجمدة الفائتة، رساح املستوطن باحاس بادوروف من 
مستوطاة من مستوطاة »نحالئيل«، عىل الرغم من اعرتاااته بتافيذ الدديد من عمليات تدايع الثمن 

ضد الفلسطيايل. 
وواقاً لوساائل إعال5 عربياة، امن بل اعرتاات بادوروف، إحراق مركباات، إلقاء حجارة، وإلقاء 

قابلة غاز عىل بيت يف قرية بيتلو. 
واععى املساتوطن يف لقاء له مع قااة »إرسائيلياة«، أن اعرتاااته جاءت نتيجة تخواه من تدرضه 

للتدذيب من قبل محققي »الشاباك«.

الفلسطينيون يتَحّدون االحتالل بطرق مبتكرة!

إبتكر الفلساطيايون طريقًة جديادًة لتجاوز 
جازء مان محاتهم بداد أن أغلل كياان انحتالل 
اإلرسائيايل الساواتر الرتابية والكتل انساماتية، 
أكثر من 2500 طريل وشارع ومدخل يف محااظة 

الخليل املحارصة ماذ أكثر من شهر.
ورصد موقع »القااة الثانية« الدربية، شاحاة 

الساطياية مازوعة براادة تقف بجانب السااتر 
الرتابي، وتقو5 باقل السايارات الفلساطياية إىل 
الجهة األُْخَرى من السااتر مقابل 30 شايكالً عن 

ُكّل سيارة!
وقاال املوقاع انلكرتوناي الخااص »بالقااة 
الثانياة«: إن نقطاة للقاوات اإلرسائيلياة توجاد 

عىل مساااة 500 مارت اقط، من ماكان الراادة 
الفلساطياية التاي تساتخد5 واقاا للمتواجدين 
باملاكان يف مسااعدة مان يرغب بتجااوز األزمة 
الخانقاة، التي تسابب بها وجوع حاجاز للقوات 
اإلرسائيلية يف املكان ولاو املمر اإلجباري الوحيد 

من وإىل الخليل.

جداٌر صهيوني بطول 42 كيلو مرتًا لحصار الخليل 
كشافت الحكوماة الصهيونياة عان مخطط 
إلقامة جدار بطول 2ل كيلومرتاً يف محيط ماطقة 
مدياة الخليل يف جاوباي الضفة املحتلة، متوقدة 

استكماله يف غضون عا5. 
وقاال مكتاب رئياُس الاوزراء الصهيوني: إن 
»وزارة الحارب بالتدااون ماع الجياش، يدمالن 
عىل إقامة عائال يف محيط جاوب جبل الخليل، يف 
املاطقة التي تقع بل بلدة ترقوميا )الفلسطياية( 
وميتار )مساتوطاة(، بهدف ماع تسلل املقاومل 

واملهاجرين غري الرعيل«، بحسب زعمه. 
وأضاات حكومة الددو: »جزء كبري من الدائل 
الجديد الذي يمتد عىل طول 2ل كيلومرتا سايكون 
عبارة عن ساور يتام تجهيزه بأجهازة مراقبة«. 
وأشاارت إىل أنها »تتوقع إنجاز الجدار خالل ساة 

تقريباً«. 
بايامال  الصهيوناي،  الاوزراء  وكان رئياس 
نتايالاو، قد قاا5 أماس بجولة يف املاطقاة التي 
سايقا5 ايها الجادار. وقال خالل تفقاده املكان: 
»اتفقااا عاىل أنااا ساساد الثغارات يف الجادار 
وساماع أولئك الفلسطيايل املتواجدين بإرسائيل 
بشاكل غري رشعي، واإلْرَلابيل مان الوصول إىل 

املدن اإلرسائيلية«. 
»اإلرسائيايل«  الدادو  وزراء  رئياس  وأضااف 
بايامال نتايالاو، أن »إقاماة ساياج أماي عىل 

امتداع املاطقة الجاوبية بالخليل يدد أمراً حيوياً«.
ورااال نتايالو يف تلك الزياارة امليدانية، وزير 
الداااع، أايجدور ليربمان، ووزيار األمن الداخيل، 
جلدااع إرعان، ورئياس لجاة الشاؤون الخارجية 
التابدة للكايست أيف عيخرت، ورئيس ليئة األركان 

الدامة للجيش غاعي أيزنكوت.
وبحسب اإلذاعة »الدربية الدامة«، اإن »أقوال 
نتايالاو جاءت خاالل جولاة تفقدياة بماطقة 
الساياج األمااي الفاصال يف جاوب جبال الخليل 
وحاجز ترقوميا يو5 األَْربداء، براقة وزير الجيش 
أايغادور ليربمان، ووزيار األمن الداخايل جلداع 
أرعان، ورئيس لجاة الخارجية واألمن الربملانية آيف 
عيخارت، ورئيس ليئة أركان جياش الدااع غاعي 

أيزنكوت.
وأضاف نتايالو: »بأنه ساتتم إقامة الساياج 
األماي عىل امتداع لذه املاطقة بغية ماع )تسالل 
إْرَلابيال ومقيمال غري رشعيال إىل عاخل املدن 
اإلرسائيلية(«، مدترباً أن »اساتكمال لذا املروع 
الذي يخص أمن عولة إرسائيل وسالمة مواطايها 

أمراً حيوياً«، حسب زعمه. 
وعاىل صدياد آخار، قاال نتايالاو إن »عولة 
إاريقياة أُْخاَرى ساتدلن قريبااً عان اساتئااف 
عالقاتهاا الدبلوماساية مع إرسائيال كما ادلت 

غيايا«.
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أنور عشقي على رأس وفد يف تل أبيب ويلتقي مسؤولني »إسرائيليني«!!

صحيفة صهيونية: حلف اسرتاتيجّي بني تل أبيب ودول عربية

  - خاص
يف الوقت الذي يدلن ايه بايامل نتايالو وكبار 
قاعة الدادو الصهيوناي عن الحلف انسارتاتيجي 
الاذي يجمع كيان الددو مع بداض الدول الدربية، 
ويف حال تتحادث وساائل اإلعاال5 »اإلرسائيلياة« 
واملواقاع اإللكرتونياة عن األلداف املشارتكة التي 
تجمع »إرسائيل« والدديد من الدول الدربية، تاشط 
حركة انتصانت السادوعية مع قاعة الددو، خرج 
البداض ماها إىل الدلان )بالصوت والصاورة( وما 

خفي أعظم..
ويف لذا الساياق كشافت صحيفاة )لآرتس( 
»اإلرسائيلية« يف عدعلاا الصاعر الجمدة 22 يوليو 
أن ضابط املخابرات السادوعي الساابل اللواء أنور 
عشاقي، زار تال أبيب لذا األسابوع عىل رأس واد 

سادوعي رايع املساتوى، ضم أكاعيميال ورجال 
أعماال، وعقاد عادة اجتماعاات ماع مساؤولل 

»إرسائيليل«.
وأضااات الصحيفاة أن اللاواء عشاقي التقى 
باملديار الداا5 لاوزارة الخارجياة »عوري غولاد« 

وأعضاء من الكايست وأحزاب »إرسائيلية«.
ولفتات الصحيفة إىل أن الواد السادوعي ناقش 
ماع »اإلرسائيليال« سابل عااع عملية التساوية 
يف الارق األوساط عىل أسااس »املبااعرة الدربية 

للسال5«.
وشاغل عشاقي مااصاب مختلفاة يف الجيش 
السادوعي ولو اليو5 جاارال متقاعد، كما عمل يف 
وزارة الخارجية، ويرتأس حاليا »املدهد السادوعي 

للدراسات انسرتاتيجية«.
يذكر أن عشاقي التقي بشكل علاي املدير الدا5 
لاوزارة الخارجياة اإلرسائيلياة »عوري غولاد« يف 

يونيو الدا5 2015 عاخل مدهد بحوث يف واشااطن، 
بدد عدة لقاءات غاري علاية بل الجانبل يف املجال 

األكاعيمي.
وتؤكد الصحيفة أن عشاقي التقى مساؤوليل 
»إرسائيليال« اثاال لما »غولاد« و«مرعخاي« يف 
أحاد ااااعق القدس املحتلاة وليس يف املؤسساات 
الحكومياة. وتقاول الصحيفاة إن عشاقي التقى 
ياو5 الجمداة 22 يولياو بممثلال عان األحازاب 
»اإلرسائيلياة« الذين بدورلام عرضوا عىل الجارال 
السدوعي السابل استقبالهم يف السدوعية لتطوير 
الدالقاات بال الجانبال من أجال عااع »الدملية 
السالمية« يف املاطقاة وإكماال ما بدأ باه الرئيس 

املرصي الراحل أنور الساعات.
وخاالل اجتماعاه بأعضااء الكايسات تحدث 
عشاقي عن عالقته باملدير الدا5 لوزارة الخارجية 
»اإلرسائيلياة« عوري غولاد، وذكرلم باأن األخري 

أصادر كتابااً قبال عقاد مان الزمان يهاجام ايه 
السادوعية تحات عااوان: »مملكة الر«، وأشاار 
عشاقي إىل أن املساؤول يف الخارجية »اإلرسائيلية« 
اعتذر ماه خالل اللقاءات، وقال إنه كان مخطئاً يف 
بدض ما كتبه، وشادع عىل أنه يريد تدزيز الدالقات 

بل اململكة الدربية السدوعية و«إرسائيل«.

إجتماٌع بنائب إسرائيلي تباهى بقتل أكرب 
عدد من العرب!

وتبال أن أحد أعضاء الربملاان اإلرسائييل الذين 
التقالم املساؤول األماي السادوعي الساابل أنور 
عشاقي والواد املراال له يف زيارته لألرايض املحتلة 
كان الجاارال عومار بارلياف، الاذي قااعة “وحدة 
عملياات  تافياذ  عان  املساؤولة  سايريتمتكال”، 

انغتيال يف قلب الدول الدربية. 
وبحساب موقع “عربي 21” اقاد كان بارليف، 
ولو نجال رئيس ليئاة أركان الجياش اإلرسائييل 
األسابل حاييام بارلياف، صاحاب اكارة “خاط 
بارلياف” عىل قااة الساويس، قد ظهار الثاني عىل 
يساار الصورة التذكارية التي جمدت عشقي بددع 

من نواب الكايست. 
وعااعة ماا يتبالاى بارلياف بأناه قتال الددع 
األكرب من الدرب خالل خدمته الدساكرية، تحديداً 

كضابط وقائد لا “سيريتمتكال”. 
وقاد طالاب بارلياف مؤخاراً، الاذي يداد مان 
“صقور” حزب الدمل، بشان حملة عساكرية عىل 

قطاع غزة يف أعقاب اكتشاف بدض األنفاق.
وقاد جااء اللقااء الثاائاي الذي جمع عشاقي 
بوكيال وزارة الخارجياة اإلرسائيايل عوري غولد يف 
أحاد اااعق القدس املحتلة بديد إصدار نائبة وزيرة 
الخارجية تسيفي حوطبييل، املسؤولة املبارشة عن 
غولد، تدليمات لسافراء وقااصل الكيان اإلرسائييل 
الداملل يف أرجاء الدالم بتربير عد5 استدداع كيانه 
للتخيل عن األرايض الفلساطياية املحتلة بالقول إن 
لذه البالع تداوع ملكيتها “لشادب إرسائيل بحكم 

التوراة والوعد اإللهي” بحسب زعمه.
ومان املفارقة أن عشاقي بارر زيارتاه للكيان 
اإلرسائيايل بإثاارة نقااش إرسائيايل عاخايل حول 
املباعرة الدربية للساال5، يف الوقت الذي أعلن رئيس 
الوزراء اإلرسائييل بايامل نتايالو رسامياً أن لذه 

املباعرة ن يمكن أن تصلح أساساً للمفاوضات. 

  - متابعات
رأى ُمحلال شاؤون الارق األوساط يف موقع 
)تايماز أوف إرسائيل، وموقاع )WALLA الدربّي، 
آيف يساخاروف، أنّه يف األعوا5 الثالثاة األخرية، ماذ 
سايطرة عبدالفتاح الساييس عىل مرص، تتحسان 
الدالقات بشاكل ثابت بال »إرسائيال« والقالرة. 
ولكن، اساتدرك قائالً، يبقي التحسان يف الدالقات، 
والتاسايل الجاري يف الجبهاة األماية، رسيًّا. وبااًء 
عاىل اناارتاض »اإلرسائيايل« أّن اإلعاالن عااه قد 
يؤذي الدالقات، ااإن الجانب املرصي، لو الذي بدأ 

باإلعالن عن الدالقة.
ادىل سابيل املثال، اعارتف الرئيس املرصي قبل 
عدة أشاهر أنّه يتحدث من مرة إىل أُْخَرى مع رئيس 
الوزراء بايامل نتايالو عارب الهاتف. وبرأيه، اقد 
أنهت زيارة وزير الخارجية املرصي سامح شكري 

إىل »إرسائيل« عهد الرسية إىل حدًّ ما.
وتابع يساخاروف قائالً، باات املمكن اآلن إبالغ 
الدالم عادما يقو5 مساؤول مرصي أْو »إرسائييل« 
راياع بزياارة نظاريه يف لاذا التحالاف. وعليااا 
انعرتاف بأّن مرص و«إرسائيل« لم رشكاء باملجال 
انسارتاتيجّي يف عالقة سياسية وعسكرية خاصة 

للدااع عن حدوعلما.

وأوضاح امُلحلل أّن لذا التحالف يشامل رشكاء 
آخرين أيًضاا. األرعن جزء ماه، والسادوعية أيًضا، 
بالرغام من عاد5 وجاوع عالقات عبلوماساية بل 
الرياض وتل أبيب، حساب وساائل إعاال5 أجابية. 
وأضااف أنّه قد شاارك مدير عاا5 وزارة الخارجية 
»اإلرسائيلياة« )عوري غولد( مؤخاًرا بلقاء جمده 
مع جارال سادوعي بارز ساابل يف الونيات املتحدة 
)أنور عشاقي(. وكذلك أيًضا شارك مستشار األمن 
القومي الساابل لاتايالو، يدكوف عميدرور، أثااء 

لقائه مع األمري )السدوعي( تركي الفيصل.
وشاّدّع امُلحلل، اساتااًعا إىل املصااعر الرايدة يف 
تال أبياب، عاىل أّن قارار الحكومة املرصياة إعاعة 
جزيرتي تريان وصاااري إىل السدوعية، مقابل تدهد 
خطي من قبل الرياض بأنها ساوف تحرت5 حقوق 
»إرسائيال« للدبور الحار يف مضيل تريان، لو مثال 

واضح لهذه الدالقة الجديدة، ولكاّه ليس الوحيد. 
وواًقا له، بالاسابة ملرص، املدركة الجارية ضد 
خاليا تاظيم “عاعش” يف سايااء، حوَّلت »إرسائيل« 
إىل حليفاة لاماة ملارص يف الحارب ضاد »اإلْرَلاب 
الجهاعي«، ولذا واضح يف ساماح »إرسائيل« ملرص 
نر املزيد من الجاوع يف سايااء، بمخالفة لروط 
اتفاقياة »كاماب عيفياد« املوقدة يف الداا5 1979. 
وبياما بالاسابة لادول عربية أُْخَرى، ااان الحرب 

ضاّد التطرف أصباح مركز املصالح املشارتكة مع 
»إرسائيال«، بالاسابة للرياض، ااإّن »التهديد من 
إيران.. لو الذي حوّلها إىل رشيكة« الكيان، كما أّكد 

امُلحلل »اإلرسائييلّ«. 
باإلضاااة إىل ذلاك، رأى يساخاروف أّن قارار 
القالارة إلرساال وزيار خارجيتهاا إىل القدس لم 
يهدف اقط لتاسايل املبااعرات األماية، التي كانت 
ستساتمر مع أْو بدون الزيارات الرسامية كما لي 
جارية ماذ 9 سااوات، مشارياً إىل أّن زيارة شكري 
تؤّكاد أيًضا اللقااء املخطط واملرتقاب بل نتايالو 
والساييس، ورغبة مرص باأْن تصبح قاوًة إقليميًة 

من جديد. 
الرئياس  ااإن  »اإلرسائيايل«  املحلال  وبارأي 
)عبدالفتااح( الساييس، وأيًضاا الدالال األرعناي 
عبداللاه الثاناي، وامللاك السادوعي سالمان )بان 
عبدالدزياز(، يارون أن »انضطراباات يف الضفاة 
الغربياة وغزة كساوابل خطرية لزعزعة اساتقرار 
إضااية يف املاطقة«، وأضاف: ولذا أعى برأي املحلل 
السيايس »إىل اعتبار الثالثة عورلم يف عملية السال5 
بل إرسائيل والفلساطيايل كأمر لاا5«، ويدتقد 
الثالثاة أّن املفاوضاات بال »إرسائيال« ورا5 الله 
ساوف تُضدف حركة )حماس( وتقوي »السالطة 
الفلساطياية«. ولهذا، أضااف امُلحلل، »ليس مرص 

واألرعن وحدلماا عرّبا عن عدائهماا اتجاه حماس 
وغازة، بال أيًضاا عارّبت السادوعية مؤخاًرا عان 

انتقاعات رسمية للحركة«. 
واستشاهد املحلال بترصيحاات األماري تركاي 
الفيصل التاي أطلقها بمؤتمر »املدارضة اإليرانية« 
يف بارياس، والتي قاال ايها »أّن حمااس والجهاع 
اإلساالمي أصبحتا ماظماات تخد5 إياران«، وقال 
امُلحلل، »بالاسبة لهذه الدول، القضية الفلسطياية 
ليسات مصدر املشااكل يف الرق األوسط، ولي ن 
تقع يف رأس سلم أولوياتها، ولكاهم يريدون الهدوء 
وانساتقرار يف املاطقاة مان أجال محارباة إيران 

وتاظيم )عاعش(”. 
وتسااءل امُلحلل: لل يُمكن أْن يُشّكل )الرئيس( 
الساييس ضغطا من أجل عقاد اجتماعي ثالث مع 

)رئيس السلطة الفلسطياية محموع( عباس؟ 
وأكاد يساخاروف »يف الوقات الحايل يبادو لذا 
اللقاء مستبدًدا، ولكن يف لذه املاطقة املجاونة، ُكّل 
يشء ممكن«. وخلُص إىل القول »إنّه قبل شاهرين، 
قاال إبراليام عياىس، أحاد أشاهر الشاخصيات 
التلفزيونياة املرصية، إنّه من املحتمل جًدا أْن يقو5 
نتايالاو بزيارة مرص، أْو أْن يقو5 الساييس بزيارة 
إرسائيال والحدياث يف قاعة الكايسات، تماًما كما 

ادل أنور الساعات عا5 1977«.

268 شهيدًا وجريحاً من 
الهزارة يف تفجري إرهابي 

بكابول 
  - وكاالت

أعلاات وزارُة الصحاة اناغانياة أن حصيلة 
انعتداء الدامي الذي اساتهدف تظالرة سالمية 
يو5 السبت يف كابول ارتفدت إىل 61 شهيداً و207 

جرحى.
التلفزياون  َوأظهارت صاور مباارشة عاىل 
ساحابة من الدخان اوق التظالارة والدديد من 
سايارات انساداف تهرع عىل املاكان حيث كان 
يتظالر آنف األَشاخاص.. يف ماا انترت جثث 

الشهداء عىل الشارع.
وقالت وكالاة أعماق لألنبااء التابدة لتاظيم 
عاعش إن التاظيم أعلن يو5 السابت مساؤوليته 
عان الهجاو5.. وأضااات أن »مقاتلال يفجران 
حزاميهماا الااسافل عاىل تجماع للشايدة يف 

ماطقة علمزتك بمدياة كابول يف أاغانستان«.
مان جانبها نفت حركة طالبان مساؤوليتَها 
عان الهجو5 وقاال ذبياح الله مجالاد املتحدث 
باسامها يف بياان: إن الحركاة »لم تشاارك بأي 
صاورة من الصاور يف لذا الهجو5 املأسااوي«.. 

وأضاف أن »عوائر مداعية« لي التي نفذته.

تركيا أردوغان توقف أحد 
أقرباء الداعية فتح اهلل 

غولن على خلفية االنقالب

  - متابعات
أعلات وكالُة أنباء األناضول الرتكية، السابت 
23 يوليو، عن أن السالطات الرتكية اعتقلت ابن 
أخ اتاح الله غولان يف محااظة أرضاو5 الرتكية 

بشبهة املشاركة باننقالب الفاشل يف البالع. 
وكان الرئياُس الرتكاي رجب طياب أرعوغان 
قد اتهم يف وقت ساابل عبد الله غولن باملسالمة 
يف التدباري لالنقاالب الاذي حصل ليلاة 16 يوليو 

الجاري. 
َس جماعة  يذكر أن الداعية اتحالله غولن أسَّ
»خدمة« يف بداية السبدياات ثم توسدت وتحولت 
إىل مؤسسة خدمية وتجارية كبرية ليس اقط يف 
تركياا بل ويف عادع من الدول األُْخاَرى مثل أملانيا 

والونيات املتحدة. 
وتتمياز لاذه الجماعاة أو الحركاة الدياياة 
بطابدهاا الصويف، وتتهام بأنها تماارس التقية 
الخدماات  غطااء  خلاف  مؤسساها  ويتخفاى 
انجتماعياة للتغلغال عاخال مفاصال املجتماع 
الرتكي والتجمدات اإلسالمية يف عدة عول أللداف 
سياسية تتمثل بالدرجة األوىل، كما يقول الرئيس 
الرتكي رجب طيب أرعوغان، خصم غولن اللدوع، 
يف إقاماة عولاة موازية يف تركيا تمهيادا للهيماة 

عىل البالع والسيطرة عىل السلطة.

مقتل 10 َأشخاص يف سلسلة هجمات شهدتها مدينة ميونيخ األملانية 
  - متابعات

ُقتل 10 أَشاخاص، بياهم مافذ الهجو5، وأصيب 21 آخرون 
يف سلسالة لجمات اساتهدات مدياة ميونيخ األملانية الجمدة 
22 يولياو، وقالت الرطة إن مافذ الهجاو5 كان وحيداً وأقد5 

عىل اننتحار.
وكشف قائد رشطة ميونخ لوبريتوس أندريه، حسب وكالة 
»نواوساتي« الروساية عن أن مافذ الهجو5 مواطان أملاني يف 

الا18 من عمره ومن أصول إيرانية.
وأشاار لوبريتوس إىل أن الحديث يف البداية عن 3 مهاجمل 
نفذوا الدملية كان مغلوطا، إذ جاء بانستااع عىل إااعات شهوع 

غري موثقة.
وأعلات رشطاة ميونيخ يف بيان صدر عاها يف وقت ساابل، 
عان عثورلا عىل سايارة املهاجم، مشارية إىل أن املافذ كان قد 

رسق السيارة املذكورة قبل استخدامها يف لجومه.
ورغم ترجيح وساائل اإلعال5 الدمل اإلْرَلابي يف ميونيخ، إن 
أن الرطاة األملانية تتدامل مع املوضوع بحذر شاديد، وتقول 
إنه ن يوجد أي عليل حتى اآلن عىل تورط »إسالميل« يف حواعث 

إطاالق الاار. كما أضاات الرطة أن طبيدة الهجمات ما زالت 
غري واضحة املدالم، وذكرت أن »أحد مافذي الهجمات انتحر«، 

لكان مكتب املستشاارة األملانياة أنغيال مريكل لم يساتبدد أي 
ارضية عىل خلفية الهجمات.

وأعلات الرطة يف وقت ساابل أن 3 مسالحل استهداوا 3 
مااطل متفرقة من املدياة لي شارعا »لاناور وريس« ومركز 

تجاري.
وحساب وساائل اإلعال5 األملانية اقد أخلت الرطة محطة 
القطارات الرئيساة يف ميونيخ وأوقفت ُكّل وساائل الاقل الدا5 

يف املدياة، ايما سمع صوت إطالق نار آخر يف محطة املرتو.
مان جهتهاا، قالات املتحدثاة باسام الرطاة األملانية إن 
الرطة أغلقت ماطقة كبرية حول مركز تساوق ضخم وسط 

مدياة ميونيخ بدد بدء إطالق الرصاص.
وذكارت وساائل اإلعاال5 األملانياة أن اجتماعا عقاد لهيئة 

األزمات يف الداصمة برلل بحضور مريكل.
وععت مريكل مجلس األمن األملاني إىل انندقاع السبت لبحث 

الهجمات القاتلة.
ويقو5 املشااركون يف انجتماع بتقييام األوضاع األماية بدد 

لجمات ميونيخ، وكذلك عمل القوات األماية.
ويف ساياق متصل، أعلات السالطات يف أملانيا تشديد الرقابة 
عاىل الحدوع مع التشايك، ايما ارضت الامساا إجراءات أماية 

عىل حدوعلا مع أملانيا.



 سياسية- شاملة
تصدر كل اثال وخميس

االس���تراتيجيُة الفاعلة التي بدأت بتقدم أبطال اجليش واللجان الشعبية في محاور القتال 
ف���ي جيزان وجنران وعس���ير وكّبدت املعتدين خس���ائَر فادحة قتاًل وأس���راً وتدمي���راً ملعداتهم 

احلربية، فضحت العدو في وهنه وضعف جيشه، فجيشه يُقتل والبعض منه يؤسر.
السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي 

الددع )2ل1( انثال 25 يوليو 52016  املواال 20 شوال 37ل1لا

اْنقاَلٌب برعاية أممية
كلمــــــة أخـــــيرة 

صبري الدرواني
“املشااَوراُت مستمرٌة تدُخُل 
يقاّرُب  جدياداً  مادطفااً  اآلن 
القيااعات مان القرار ويسامح 
لتبااعل رصيح لوجهاات الاظر 
بل الجهات املحلية واإلْقليْمية. 
يارّسَع  أن  شاأنه  مان  ولاذا 
ِل  الوتاريَة ويَُقرِّبَااا مان التوصُّ
يحسان  شاامل  سالمي  لحالٍّ 
السياساية واألماياة  األوضااع 
وانقتصاعية واإلنسانية”.. لذا 
ما تحادث به املبداوث الخاص 
لألمل الدا5 لألمم املتحدة يف 30 
يونيو 52016، لكاه رَسعاَن ما 

انقلب عليه.
جلساات  أوىل  افاي 
ااجاأت   2 الكويات  مفاوضاات 
األماُم املتحادة الحارضين بلسااِن مبدوثها الخاص بإعاالن انْقاَلبها 
ُل إليه يف مشااورات اساتمرت لسابدل  الكامال عىل ُكلِّ ما تم التوصُّ
يوماً نوقشات ايهاا ُكلُّ القضايا بشاكل تفصييل وعقيال، وبدنً عن 
اااه األمم املتحدة يف املشااورات الكويت 2 إىل البادء بصياغة ُكّل  توجُّ
مباعئ انتفاق الشامل للحل السيايس باليمن ولو ما تم التوصل إليه 
خالل مشاورات السابدل اليو5 سارعت إىل الحديث )بلسان سدوعي 
مبال( عان ُجزئية من انتفااق، حيث تجالل املبداوُث يف كلمته ذكر 
َحلٍّ سيايس شاامل، واكتفى بتفديل لجاة التهدئة والتاسيل واللجان 
املحلياة وتشاكيل اللجاة الدساكرية، ن ندري من لي السالطة التي 

تقو5 بتشكيلها.
اعتااعت األمُم املتحدة عىل رعاية اننْقاَلباات، مصغيًة إىل لغة املال 
التي ن تساتطيع مقاومتَها، ولو ما اعرتف به شاخصياً أمياُها الدا5 
بان كي مون أثااء إعخال مملكة الر واإلجرا5 السادوعية يف القائمة 
الساوعاء ننتهااك حقاوق الطفل، وقد سابل لألمم املتحادة أن رعت 
الحوار السايايس يف موامبيك قبل الدادوان بإرشاف مبدوثها الخاص 
آناذاك جمال بن عمار، وما إن كانت املكوناُت السياسايُة اليماية عىل 
وشاك الوصول إىل اتفاق سيايس شامل حتى عّشن الددوان السدوعي 
األَمريكاي عىل اليمان إلعاقة الوصول إىل لذا الحال وتتويجه بإعالنه 
برعاياة أممياة، أصغت األمم املتحادة مجدعاً للغة املاال ووااقت عىل 
إصادار قراٍر مجحاٍف بحل أبااء الشادب اليمااي 2216 ضاربة بكل 
القوانال واملواثيال الدولياة عارض الحائاط، متسارتة عاىل املجر5 

السدوعي إلكمال جريمته.
اننْقاَلبااُت عاعًة ما تكوُن باإرشاف أَمريكاي وتخطيط بريطاني 
وتافيذ سادوعي عرب أعواته مرتزقة الرياض، وقد كان انقالب الكويت 
2 عىل مساارين األول: ما ذكرناه ساابقاً اننقالب عاىل ما تم انتفاق 
علياه خالل سابدل يوماً، واملساار الثاني: ميداني، حياث كان لااك 
إعداٌع عسكريٌّ كبريٌ للزحف عىل حرض وميدي والحدوع مع السدوعية 
بهدف التقد5 يف إحدى الجبهات؛ ليمثل لذا انخرتاق َضْغطاً عىل الواد 
الوطااي يف الكويت 2 ويقبل بتجزئاة انتفاق إىل الجانب األماي والذي 

يبدأ به اوراً، ثم الجانب السيايس بدد تافيذ الجانب األماي.
تديُل الونياُت املتحدة الوصوَل إىل َحلًّ سالمي، وتاقلُب عليه األَُمُم 
املتحادة ويدرقله واد الرياض، يف محاولة ماهم إىل َرسام الواقع الذي 
يخد5 مصالَحهم، ن إىل التوصل اىل حل جذري يراع املداناة عن الشدب 
اليماي ويلبّي تطلداته، ويَدكُس حقيقة الوضع يف الَوطن،  محاونتهم 
لذه التي ن يُمكن أن تتحقل تارًة يحاولون ارضها بالسياساة وتارة 
بالساالح، إن أن الصموع األساطوري للشادب اليَماي ولقاواه الحية 
ر مساتمر، لَو  املجالادة من جيش ولجان َشادبية  التي لي يف تطوُّ
َمن سايحدع ما ستخرج به مشااوراُت الكويت، لَو ما سيحدع شكل 
املرحلة القاعمة عىل األرض، وسيكون عليهم أن يستجيبوا لهذا الواقع 
مهماا عارضوه الن يغرّيوه، اقد سابل لهم أن راضاوا انتصاَر ثورة 
أيلاول واإلعالن الدساتوري واللجاة الثورية وحركة أنصاار الله، ولم 
يجدوا يف الاهاية حيلًة ساوى انعرتاِف بهذا الوجوع، وكذلك املشاَورات 
ساتحّدع نهايتَها بادقيُة اليماي، وساريضخون لها، اما عاع بأيديهم 
ماا يديقون بها التحارَُّر اليماي من الوصاية وانساتدمار وقد جربوا 

الددوان ولو أقىص ما يستطيدون ولا لَو ياكرس!

ملاذا يحجُّ خادُم الحرمني يف تل أبيب؟ 
حمود عبداهلل األهنومي

يساتميُت الددواُن السادوعي األمريكاي يف إيجاع 
موطائ قاد5 لاه يف جبهاة الحادوع، ولو مان خالل 
املرتزقاة، الذيان يجلبهم من ُكّل اج عميل ليشاّكلوا 
له رشيطااً حدوعياً كريط إرسائيل يف جاوب لباان، 
يظان من خاللاه تخفياف ادالياة وِحاّدة لجمات 
املجالديان األبطال، ون يأساُف أن يضّحاَي باآلنف 
مان لاؤنء املرتزقة، إذ خيار ماوت اليمايل لو أحد 
ألدااه انسرتاتيجية من وراء الددوان، بيد أن الذاكرة 
الشادبية ساوف لن تتذكر لؤنء املرتزقة إن يف وحل 
الخازي ومساتاقع الداار، وسايلدن آخرلام أولهم 

عليها.
كشافت املجازرة الرليبة التاي تلقالاا املرتزقة 

وأساياعلم من آل سادوع عىل يد أبطالاا يف مافذ حرض عروسا مهمة، وأاصحت عن 
متغريات جديدة عىل أرض املدركة، ن تقل شأنا عن متغري ماظومة صواريخ الزلزال3 
محلية الصاع، لقد كشافت لاذه املجزرة عن قدرة قتالية أقاوى وأاضل من ذي قبل 
تتمتاع بها قوات الجيش واللجان الشادبية، وعن جهوزية راقياة، وتكتيكات حربية 
اائقة، وقد كان من الطبيدي بدد إنجازات ميدي التاريخية، أن يكون لااك اقط كرٌس 
لدافاوان الددوان، املتبخرت بدتاعه املتطور جوا وبارا، أما أن يتم التها5 املهاجمل من 
جااوع الددوان ومرتزقتاه بتلك الصورة التي رأياالا يف حارض، تلك األرض املفتوحة، 
اإناه ألمر خارق سايكون مثار إعجااب الخرباء، وتطلداتهم إىل كشاف رسه ولو بدد 

حل. 
لاذا املتغاريِّ يف أعاء املجالديان ن يقتارص عىل جبهاة حرض وحدلا، بال يكاع أن 
يكون عاما يف كل جبهات الرف والدزة والكرامة، ولهذا شاهدنا تطورات عراماتيكية 
مذللاة ياِجزلا املجالدون يف جبهة ذباب، وباب املادب، وحيفان، والوازعية، وكرش، 
والضالع، ويف البيضاء، وعسايالن شابوة، ويف رصواح مأرب وبطان الجوف، ويف نهم 
التاي أعلااوا ماذ عا5 أنهم ايها قاب قوسال أو أعنى من الولاوج إىل صاداء الصموع 

والارص.
نهم التي اعتربلا الددوان ألم جبهاته انسارتاتيجية لقربها من الداصمة صاداء، 
تحولت اليو5 إىل كابوس غليظ عىل قاعة الددوان ومرتزقتهم، والذين ياتمي مدظمهم 
إىل حزب اإلصالح؛ إذ ظلت لذه الجبهة متافس خيالئهم وخبالهم نحو الدوعة إىل عولة 
الخالاة يف صاداء، ورغم مدراتاا باستماتة لؤنء املرتزقة من اإلخوان يف لذه املدركة 
للدوعة إىل أحالمهم الساوعاوية املسافوحة عىل عرصات اليمن وجبالها الشماء، إن أن 
متغريات الواقع يف الداخل تثبت أنهم وضدوا أنفساهم قرابل بائساة وحقرية لددوٍّ لم 
ولان يرعاى ايهم إن ون ذمة، وأنهام مجرع أحذية ياتدلها قليال، ثام يرمي بها عائما، 
وكان عرس جرحاى تداز من أعظم الادروس وأوضحها وأاصحها لاو كانوا يدقلون 

بأنهم ن يقيمون لهم وزنا، وأنهم لديهم األخرسون أعمان.
عوامل ومتغريات تبل بوضوح كيف ستكون نهاية لذه الحرب، اهااك لدى 
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َل التهدياُد والوعياُد الاذي كان يطلُقاه الُداْدَوان  تََحاوَّ
قبيال نهاية الجولاة األوىل من مفاوضاات الكويت مهدعاً 
بما يسميها ورقَة الحسم الدساكري تحّولت إَلاى رصاخ 
واساتحضاٍر لدباارات التربير للهزائم واننتكاساات التي 

ُمِاَي بها الغزاة يف مختلف الجبهات.
بحلاوِل شاهر رمضااَن املباارك وبداده عياد الفطار 
ارتفدت وتريُة التَاَحاّرك من قبل أبااء الشادب الايَاَمااي 
يف مختلاف الجبهاات، األمر الاذي كان له األثاُر الفّداُل يف 
إجهاض الكثري مان ُمَخّططات وعساائس الُداْدَوان التي 
عكاف عىل حياكتها طواَل شاهور عديادة؛ أمالً يف تحقيل 

تقّد5 ميداني واخرتاق سيايس ومداوي..
التَاَحاّرك الجاع والفاعل ورااُد الجبهات بأنواع الدعم 

وامَلَدع ساواء باملقاتلل األَبَْطااال أَْو قواال الكر5 والحس 
األمااي لدى الجميع قلب املوازين يف وجاه الُداْدَوان وبدنً 
عن سياساة التهديد والوعيد والحديث عن السايطرة عىل 
صاداء خاالَل ارتة تدليال املفاوضات أثااء إجاازة الديد 
صاار الغازاُة وإعالمهام ياداون ُكّل أحالمهام ويحللون 
أساباَب اننتكاساة ورِس امتالك الجيش واللجان الشدبية 
لزماا5 املبااعرة وتحّولهم مان مرحلة الداااع إَلاى خانة 

الهجو5 الُداْدَوان يف مختلف الجبهات.  

يف صادااء الداصماة كان الدادوُّ قد رسام الدديَد من 
الخطاط وأوعز إَلااى بدِض خالياه الاائماة للبدء بأعمال 
تخريب تطااُل الداصمة صاداء بالتزامان مع حلول عيد 
الفطار املبارك، غاري أن تَاَحاّرك أبااء الشادب الايَاَمااي 
ويقظاة األجهازة األماياة قضات عاىل األحاال5 املريضة 
للدماالء اانقضت أياا5 الديد يف ظل حالة امن واساتقرار 

غري مسبوقة يف الداصمة صاداء وبقية املحااظات.
ومن ثمارة التَّاَحاارُِّك امليداني تقاد5 الجيش واللجان 
الشادبية يف جبهات نهام وَمأرب، الخمياَس املايض ماي 
الدادو ومرتزقتاه بأكارب انتكاساة ولزيماة ميدانياة يف 
ة عادماا حاولاوا التقّد5  ماطقاة ميادي بمحااظاة حجَّ
بزحف كبري وواسع مساوع بالطريان األمريكي السدوعي، 
ولكان عون الله ونرصه وتأييده كان إَلااى جانب أَبَْطاال 
الجيش واللجان الشدبية وتحّولت أحال5ُ الغزاة إَلاى أشالء 
وجثاث متدفااة، وتحدثت مصاعر عساكرية عن محرقٍة 
غرِي مسبوقة ألاراع الددو والياته ليضطر بددلا لالنكفاء 
والهاروب وكل اصيل من املرتزقة يحمل الفصائل األخرى 

مسؤولية الجبن والفشل والهزيمة. 
يف تداز والجاوف لام يُكان وضاُع الغازاة ومرتزقتهم 
بأاضَل من زمالئهام يف َمأرب وحجة وكان حظ الُداْدَوان 
اننتكاساات ونزيف باري متواصل يف صفاوف من يتم 

الازج بهم إَلاى مواجهاة الجيش واللجان الشادبية لقاء 
عدع من الريانت السدوعية الزليدة. 

سياساياً باّدع رئياُس الوااد الوطااي يف مفاوضاات 
الكويات آمال الُداْدَوان السادوعي األمريكاي ورلاناتهم 
عاىل الضغاوط السياساية، ويف مقابلتاه بقاااة املياعين 
األسابوع املاايض وّجه محمد َعبدالساال5 رساائَل عديدة 
للداخل والخارج، راساماً ساْقَف الثوابت الوطاية التي ن 
يمكان تجاوزلا أَْو القفز عليها، األمر الاذي أثار انزعاجاً 
وحاقاً شاديداً لدى الرياض وواشاطن، اخرج بيان لادن 
الذي صادر عن أمريكا وبريطانيا والسادوعية واإلمارات، 
باإلضاااة إَلاى الضغوط التاي تدرضت لها الكويت عقَب 
املقابلاة ليخرج نائب وزير خارجياة الكويت للحديث عن 

مهلة خمسة عر يوماً للمفاوضات..
ثمرة التَاَحاّرك الجاّع لزيمُة الُداْدَوان وتبديُد أحالمه، 

وما الارص إّن من عاد الله.

حميد رزق
ثمرُة التـَحـرُّك الجاد 
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