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اإ�ستخبارات اجلي�ش واللجان توا�سل جناحاتها وتعلن اأ�سماَء قتلى العدو:
مقتل ثالثة ضباط سعوديني بنجران وقنص أربعة جنود يف جيزان وتدمري آليتني وراجمة صواريخ
مقتل أكثر من 100 منافق يف نهم وانكسار 4 زحوفات لهم

14 شهيدًا وجريحاً يف قصف مصنع العاقل بصنعاء وغارات وقنص للمسافرين يف تعز  
و»اليونيسيف« تؤكد ارتفاع عدد شهداء األطفال إىل أكثر من ألف منذ بدء العدوان

ـد َعبدامللك احلوثي يف ذكرى ال�سرخة يف وجوه امل�ستكربين  ـيِّ قراءٌة يف خطاب ال�سّ

)محاربة اإلْرَهـاب الفتة أمريكية لتغطية 
نزوعهم االستعماري الجديد(

�سفقة اأ�سلحة اأمريكية �سعودية بقيمة 1.15 مليار

واشنطن تواصل تزويد العدوان بآالت 
قتل األطفال والنساء يف اليمن 
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رابطُة علماء اليمن تديُن استمراَر جرائم العدوان 
وتشّدد على وجوب الجهاد ملواجهِته

  -  خاص:
اساتهجنت رابخُة علماء اليمن استمراَر تحالف المخوان 
األمريكي الساموع1 يف ارتاكاب جرائم بحال اليمن، مؤكخة 
أن لاذه الجرائم باتات تحتمُّ عاى الجميع التحاّرك للجهاع 

واملواجهة عرءاً للظلم.
وقالات الرابخة يف بيان صااعر عنها، أمال األربماء: إن 
اساتمراَر المخوان بوحشايته وعخ  قبوله بالحلول املنصفة 
والماعلة بل واملجحفة بحل شمبنا اليمني التي قّخمها وخُخنا 
الوطناي يف مفاوضات الكويت واساتمرار الماخوان يف رشاء 
األسلحة الفتاكة ومنع وخخنا الوطني من مغاعرة مسيًط إىل 
اليمن َليوِجُب عى شامبنا، أكثر مان  1 قبل، توحيخ الكلمة 
ووحخة الصف والنفري الما  وإسناع الجبهات باملال والرجال 
وتليني الغزاة واملرتزقة عروًساا ال تُناى أخذًا بحل األطفال 
والنساء واملظلومني، متوكلني عى الله وواثيني به، خهو نمم 

املوىل ونمم النصري.
وأشاارت الرابخاة إىل أن األمال واملمّول أصباح، بمخ الله 
سبحانه وتماىل، عى الجيش واللجان الشمبية الذين نُحيّيهم 

عاى ما ييومون به من بخوالت وبماا يحييونه بفضل الله 
من انتصارات وإنجازات يف كاخة مياعين وجبهات املواجهة، 

خهم يخ الشمب الخوىل.
وأشاارت رابخاة علمااء اليمناى إىل أن صمات الملمااء 

واملؤسساات والهيئات الُملمائية يف المالم المربي واإلسالمي 
إزاء ماا يتمرض له أطفال ونسااء اليمن من جرائم بشامة 

خاقت التصور.
مؤكخة أن لذا الصمت أشاخُّ إيالماً وأنكى جروحاً وأعظم 
جرماً، خالسااكت عن الحل شيخان أخرس، ولم مسئولون 
أماا  اللاه تمااىل عان ُكّل قخارة ع  تسافك يف بلاخ اإليمان 

والحكمة.
وناخعت الرابخاة بصمت شاموب المالم إزاء ماا يرتكبه 
تحالف المخوان بحل أبناء اليمن، وقالت الرابخة: إن سكوت 
شاموب المالم اإلساالمي عى جرائم آل ساموع وأساياعلم 
مان الصهايناة واألمرياكان َلهو الياران املباني يف الخنيا 
واآلخرة، خالحل أوضح من الشامل يف رابماة النهار، وما ا 
ينتظر املسالمون بماخ أن سايط اليناع عن الوجاه اليبيح 
لكل املنظمات الخولية املتاجرة بحيوق اإلنساان املساتبيحة 
لاكل الحرماات املتسارتة عى أبشاع الجرائم التاي يرتكبها 
الصهايناة واألمريكان يف شاتى أرجاء املممورة، نساأل الله 
تماىل الرحمة للشاهخاء والشافاء للجرحى والحرية لألرسى 
والنرص للمجالخين والمذاب والتنكيل لألعخاء بحوله وقوته، 

خهو عى ُكّل يشء قخير.

منظمة »يونيسيف« تؤكد مقتَل 
وإَصاَبَة 2771 طفاًل منذ بداية 

العدوان على بالدنا
  -  متابعات:

 قالات منظمة األمم املتحخة للخفولة »يونيسايف« يف بيان صاعر 
عنهاا يو  الثالثاء املاايض: إن أكثر من 1121 مان األطفال اليمنيني 

ُقتلوا منذ بخاية المخوان األمريكي السموع1 عى بالعنا. 
وأضاخات املنظماة يف بياٍن ملمثلهاا يف اليمن جولياان لارنل، أن 
املنظماة تحّييت من ميتل 1121 طفالً وإَصابَاة 1650 آخرين منذ 

بخء المخوان األمريكي السموع1 عى بالعنا.
واساتنكر بيااُن املنظمة، الجريماة التي ارتكبها طاريان المخوان 
األمريكاي الساموع1 منذ أياا  يف مخيرية نهم رشقاي صنماء، وقتل 

خيها أربمة أطفال وأصيب سبمٌة آخرون، بحسب بيان املنظمة.
وكانات تيارياُر عخياخٌة ملنظماات عولياة وآخرلا منظماة األمم 
املتحخة أظهرت ارتكاَب تحالف المخوان األمريكي الساموعية لجرائم 

قتل وإباعة بحل أطفال.
جخياٌر بالذكار أن األمام املتحاخة كانت قاخ أعرجت الساموعية يف 
اليائماة الساوعاء ملنتهكاي حيوق األطفاال، عى خلفياة جرائمها 
يف حال أطفاال اليمن، إال أنهاا تراجمت خيماا بمُخ، ممللاة تراجَمها 

بضغوطاٍت مالية سموعية. 

»املدُن التأريخية« تديُن استهداَف 
طريان العدوان َمْعــَلـَم القفل 

األثري بصعدة
  -  خاص:

أعانت الهيئُة المامُة للحفاظ عى املخن التأرييية استهخاَف طريان 
الماخوان األمريكاي الساموع1، أمل األربمااء، َمْمَلاَم اليفل األثر1 

بمخيرية ساقني بمحاخظة صمخة.
واساتهجنت الهيئة يف بيان لها إمماَن طريان المخوان يف استهخاف 
املمالام التأرييياة واملواقاع األثرياة يف اليمان، والتاي كان آخرلاا 
استهخاُف مملم اليفل األثر1 بمخيرية ساقني بمحاخظة صمخة، مما 

أعى إىل تخمريه كامالً.
وقالت الهيئة: إن اساتهخاَف موقع اليفل األثر1 يضاُف إىل قائمة 
الجرائم بحل الرتاث اإلنسااني، واستهخاف املمالم األثرية والتأرييية 
يف اليمن والتي رضبت به اململكة المربية السموعية وحلفاؤلا عرَض 
الحائاط، منتهكة بذلك ُكّل اليوانني واألعاراف واملواثيل الخولية التي 
تجاّر  اساتهخاَف املواقع األثرية واملمالام التأرييية أثنااء النزاعات 

والحروب مهما كانت املربرات.

صباحيٌة شعريٌة يف محافظة 
حجة بمناسبة مرور 500 يوم من 

العدوان
  -  منصور أبوعلي:

نّظام مكتاُب الثياخاة بمحاخظاة حجة، صبااح أمال األربماء، 
صباحية شامرية بمناسابة مارور 500 يو  من الماخوان األمريكي 

السموع1 عى اليمن.
وتخرقات الصباحياة الشامرية التي حملات عنوان »شامراء يف 
مواجهة المخوان« وشاارك خيها ُكلٌّ من الشامراء عاز الخين جحاف 
وماجخ الحجاجي ومصخفى صبااح وعبخاملجيخ رشف الخين ولخف 
الاريف، إىل جملاة من األحخاث التي تميشاها اليمن يف ظل اساتمرار 

المخوان األمريكي السموع1.
وثّمنات الصباحيُة شاجاعَة واستبسااَل أبخال الجياش واللجان 

الشمبية يف مياعين وجبهات المزة والكرامة للذوع عن الوطن.
إىل  لاك أكاخ مخير عا  مكتاب ثياخة حجة يف كلماة أليالا خالل 
الفمالياة، أن إقاماَة مثل الفمالياات تنخلل من أَلميّة املشااركة يف 
الخخاع عن وطننا الحبيب، وأن عورلا ال ييل عن عور البنخقية، ملا لها 
من عور يف رخع ممنويات كاخة خئات املجتمع وخضح وتمرية الوجوع 
اليبيحاة ليوى الماخوان ومرتزقتهم، ممرباً عن شاكره ومنتسابي 
املكتب للشامراء املشااركني، ُمؤكخاً حرص املكتب عى االلتما  بهم 
إلظهاار إبخاعاتهام أللميتها يف تمزياز الوعي الوطناي والخخاع عن 

قضايا الوطن.

تحضرييُة االشرتاكي تدعو 
اَل  جماهرَي الشعب وُعمَّ

العالم للتجمهر ضد 
استهداف مصانع اليمن

   -  خاص:
ععت تحضرييُة الحزب االشرتاكي 
اليمناي، جمالاريَ الشامب اليمناي 
والخبية الممالياة الماملية واألحزاب 
والتجمهار  االحتشااع  إىل  الممالياة 
لرخاض امليخاط االمربياايل الراماي 
إىل تخماري حاارض البلخ ومساتيبله، 
الممالياة  للخبياة  اساتهخاخه  عارب 
واألسال املاعية لالقتصااع الوطني، 
لضمان استمرار الهيمنة االحتكارية 

واالستمباع الرأسمايل.
وأعان البياان اساتهخاف الماخوان 
الساموع1 األمريكاي ملصناع الماقل 
الاذ1 راح ضحيتاه عارات الُممال 
والماماالت، الثالثااء الفائات، مهيباً 
بمّماال المالام واألحازاب والنيابات 
يف الخاخال والياارج إىل إعانة الجرائم 
املرتكبة بحل عمال اليمن التي يممل 
المخوان االمربيايل عى إباعتها وتخمري 
وساائل إنتاجها، وقتال الممال ولم 

خلف خخوط اإلنتاج.
كما أعانت اللجنة التحضريية المليا 
للحزب محاولة الجماعات املنسالية 
عن الحزب واملوالياة للمخوان اقتحا  
ميار املنخية الجنوبياة )األصبحي( 
بأماناة الماصماة ومحاولاة إيالقه 
بالياوة، عاى خلفية موقاف الرخاق 
االشارتاكية  وقناعتهام  الوطناي 
املنالضاة للماخوان، منولااً إىل عخ  
التمامال مع أ1َ بيان )ياري ميتو ( 

يصخر باسم اللجنة التحضريية.

طريان العدوان يقصف املؤسسة االقتصادية بمدينة معرب

قبائُل ذمار يقّدمون قافلًة غذائيًة دعماً ألبطال الجيش واللجان الشعبية

  -  ذمار:
اساتهخف طارياُن الماخوان األمريكي الساموع1، ياو  أمل 
األربمااء، املؤسساة االقتصاعياة بمخينة ممارب بمخيرية جهران 

بمحاخظة  مار بغارتني.
وأصابات الغارتاان أحاَخ املياازن للمؤسساة االقتصاعياة 

املساتيَخمة لتغلياف األَُرز، ميلفاً عماراً كبرياً يف املؤسساة عون 
وقوع إصابات.

كما اساتهخف الماخواُن بغارة جوياة ثالثة، إحاخى الحارات 
املجاِورة للمؤسسة، ميلفاً أرضاراً ُجزئية يف املنازل.

يُذَكاُر أن لاذه املرة الرابمة التي يساتهخف الماخوان بغاراته 
املؤّسسَة االقتصاعية بمخينة ممرب بمخيرية جهران.

  -  ذمار:
نّظم أبناُء اليخاع الشمايل بمخينة  مار، الثالثاء املايض، وقفًة 
احتجاجية؛ للتنخيخ بما تمرض له ألايل قرية الرصار1 بمحاخظة 
تمز من جرائَم بشمٍة من قبل املناخيني التابمني لتحالف المخوان 

األمريكي السموع1.
كماا نظمات نسااء مخينة  ماار وقفاة احتجاجياة للتنخيخ 
بالجرائام املروعة التي يرتكبها تحالاُف المخوان ولم يرتك حرمًة 

إال انتهكولا حتى مساجخ الله.

واستنكر املشااركون واملشااركات يف الوقفتني ما تمرض له 
أبناُء قرى الرصار1 بتمز من  بح وسحل وتهجري ولخ  وتفجرٍي 

للمنازل واملساجخ.
وأّكخ أبناء ونسااء مخينة  مار، أَلميّة االصخفاف يف مواجهة 

المخوان ورخخ جبهات الرف والبخولة باملال والرجال.
وباركات الوقفتان تشاكيل املجلل السايايس األعاى إلعارة 

شؤون البالع وتمزيز الجبهة الخاخلية يف مواجهة المخوان.
إىل  لاك قاّخ  أبناء املربَّع الشامايل ملخينة  مار قاخلاًة يذائيًة 

لخعم املرابخني يف الجبهات.
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  - صنعاء
حيّاا رئيُل املجلل السايايس األعى، صالاح الصماع، 
أعضااَء مجلال الناواب املنالضاني للماخوان األمريكاي 
الساموع1، ُمشارياً إىل أن الوقاَت قخ حاان ليثبتاوا للماَلم 
أنهم عى قخر املساؤولية واألمانة التاي حّملها إيالم أبناُء 
الشمب اليمني بوقوخهم إىل جانبه يف محنته والتيفيف من 

مماناته جراء المخوان السموع1 األمريكي الغاشم.
وترأّس رئيُل املجلل السايايس األعى صالح الصماع، 
يو  أمال، بصنمااء اجتماعاً مشارتكاً ألعضااء املجلل 
السايايس األعاى وليئة رئاساة مجلل النواب ورؤسااء 

الكتل الربملانية.

ه نائُب رئيل املجلل السيايس  ويف االجتماع الذ1 حَضَ
األعاى، الخكتور قاسام لباوزة، قارأ املجتمماون الفاتحَة 
عاى أرواح الشاهخاء الذين اساتهخخهم طرياُن الساموع1 
األمريكي الغاشم ولم يف منازلهم أو مياّر أعمالهم، َوكان 
آخرلا استهخاف طريان المخوان يو  الثالثاء ملنشآت مخنية 

واقتصاعية بالماصمة صنماء وميتلف املحاخظات.
وجّخع املجلُل السايايس األعى إعانتَه واساتنكاره لهذه 
األعمال والجرائم التي يرتكبها تحالف المخوان الساموع1 
األمريكاي والتي تتناىف مع ُكّل الرائع واألعراف واليوانني 

الخولية واإلنسانية.
رئياُل مجلال الناواب األخ يحيى عيل الراعاي قال يف 
االجتمااع: إن إعالَن إعاعة انمياع جلساات مجلل النواب 
كان لاه األثاُر الكباريُ يف إثاارة الرعاب لخى قاوى المخوان 

ومرتزقتاه واملناخيني، ملا له من عاللاة واضحة عى تالحم 
الشامب اليمني مع ممثلياه الرعياني والوقوف يف صف 
واحاخ ملواجهة الماخوان ومرتزقته وبنااء الوطن وحماية 

مكتسباته وميخراته.
وناقش االجتماع الرتتيبات التي اتيذت لضمان انمياع 
جلساة مجلل الناواب يف موعخلا املحخع.. مساتمرضاً ما 
تام اتيا ُه من إجاراءات لتأماني أعمال مجلال النواب، 
باإلضاخاِة إىل عملية التواصل مع أعضاء املجلل الذين أّكخ 
ممظمهم حرصهم عى الحضاور والوقوف إىل جانب أبناء 

الشمب.
حض االجتماَع مخيُر مكتب رئاسة الجمهورية محموع 
عبخاليااعر الجنياخ وأمني عاا  رئاساة الجمهورية عاعل 

املسموع1.

  -  خاص:
اإلْعااَل   ينيال  والصاورة  بالصاوت 
الحربي مشاالخ الجحيام املتواصل الذ1 
يلف جياش المخو الساموع1، خيما تنيل 
املصاعر المساكرية من جيازان ونجران 
وعساري أوالً بأول أخبار االنتصارات التي 
يحييها أبخال الجيش واللجان الشمبية، 
وخيما يمكاُف النظاُ  الساموع1 كماعته 
عاى إخفاء خساائره والتمتيم عى أعخاع 
المساكرية  االساتيبارات  أن  إال  قتااله، 
للجياش واللجاان تصاخ  الماخو ولاي 
تملان عن أساماء الرصعى مان الضباط 
وأرقامهام المساكرية، كما حاخث أمل 

األول عنخماا ُقتال عاخع من الضبااط إثر 
تخمري آليتهم يف موقع عسكر1 بنجران.

خفاي نجران يوضح مصخٌر عساكر1 
أن عرباة آلية تابمة للمخ مان طراز لمر 
جرى تخمريلا بلغم اريض، مما أعى مليتل 
طاقمهاا وبالتزامان ماع لجاو  أبخال 
الجياش واللجاان الشامبية عاى موقع 
الشبكة الذ1 شهخ المملية رصخت كامريا 
اإلْعاَل  الحربي خراَر الجنوع السموعيني.

للجياش  المساكرية  االساتيبارات 
واللجاان أثبتت قخراِتها مجاخعاً، وأعلنت 
عان أساماء الضبااط الذين ُقتلاوا عاخل 

المربة يف موقع الشبكة، ولم:
النيياب نارص بان عبخاللاه المنز1 – 

رقم قتايل 100011
الرقيب أول محمخ بن سموع آل مرعي 

– رقم قتايل 2ل935 
رقياب اتصاالت سافيان بان خالخ بن 

خليل – رقم قتايل 9936ل

كما واصال أبخاال الجياش واللجان 
الشمبية عملياِتهم وتمكنوا من صّخ تيخ  
للجيش الساموع1 باتجاه موقع الشبكة 
بماخ خارار الجناوع مناه، حياث تيخمت 
اآلليات مسانوعًة بخاريان األباتيش إال أن 
أبخااَل الجيش واللجان تمكنوا من تخمري 
إحخى اآلليات بواساخة صااروخ موجه، 
مماا أعى مليتل وجارح طاقمهاا وعوعة 

اآلليات بمخ انكسار الهجو  وخشل المخو 
يف استماعة املوقع.

ويف جيزان أكخ مصخر عساكر1 تخمريَ 
ومارصَع  ساموعية  صوارياخ  راجماة 
عاخع من الجناوع الساموعيني خلَف جبل 
رشقان بيصاف صاروخي من قبل اليوة 
الصاروخياة للجياش واللجان الشامبية 

ونيل اإلْعاَل  الحربي مشالَخ للمملية.
للجياش  التابماة  اليناصاة  وحاخة 
واللجان الشامبية اساتمرت يف عملياتها 
وتمّكنت خاالل يومي الثالثااء واألربماء 
من قتِْل أربمة جنوع ساموعيني يف مواقَع 
اليوباة  بمنخياة  محيخاة  عساكرية 

بجيزان بينها موقما ملحمة واملبيرة.

إجتماٌع مشرتٌك لرئيس املجلس السياسي األعلى مع هيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء 
الكتل الربملانية ملناقشة الرتتيبات لضمان انعقاد جلسة مجلس النواب يف موعدها املحدد

ا�ستخبارات اجلي�ش واللجان توا�سل جناحاتها وتعلن اأ�سماء قتلى العدو:

مقتل ثالثة ضباط سعوديني بنجران وقنص أربعة جنود يف جيزان وتدمري آليتني وراجمة صواريخ

رئيُس املجلس السياسي األعلى 
صالح الصماد يدين التصعيَد 

األخري للعدوان وإغالق املطارات 
وتعليق الرحالت

  - صنعاء
أعان رئياُل املجلال السايايس األعاى صالاح الصمااع، تصميَخ 
المخوان الساموع1 األمريكي وإيالق املخاارات وتمليل الرحالت من 
وإىل اليمن.. ممترباً  لك خرقااً واضحاً لكل املباعئ واليوانني الخولية 

واإلنسانية.
وحّمل رئيُل املجلل السايايس األعى، يف ترصياح لوكالة األنباء 
اليمنية )سابأ(، األَُمَم املتحخة، املساؤوليَة الكاملة إزاء لذا التصميخ 
اليخاري لتحالف المخوان وكذا ما ارتكباه من جرائَم ومجازَر وحرِب 
إباعٍة جماعية بحل الشمب اليمني، وآخرلا اليو  باستهخاف مصنع 
لأليذية بالماصمة صنماء وقصف األسواق يف نهم واألحياء واملناطل 
الساكنية يف ميتلف املحاخظات،  َما أَعَّى إىل سيوط عرات الشهخاء 

والجرحى من املواطنني.
وأشاار إىل أن تمليَل الرحالت سايزيخ مماناة اليمنيني الماليني يف 
ميتلف املخارات ويجربلم عى البياء يف تلك املخارات، كما أنه يمثّل 
اساتهخاخاً مبارشاً للمواطنني الرايبني يف السافر إىل اليارج ألسباب 

عخة ألمها الحاالت المالجية الخارئة.
ولفات الصماع إىل أن إيالَق مخارات اليمن وتمليل الرحالت تيييٌخ 
لحرياة 27 مليون يمني من الحركة والتنيل والسافر والمالج ومنع 
وصول املساعخات من األيذية واألعوية وانتهاٌك ساخٌر لليانون الخويل 

اإلنساني وكاخة املواثيل واملمالخات الّخولية.
وأكاخ أن إرصاَر المخوان عى إ الل الشامب اليمناي لم يبخأ بوقف 
الرحاالت مان وإىل مخاار صنماء بل عنخماا بخأ بجمل مخار بيشاه 
محخاَة لباوط إجباار1 للمسااخرين مان اليمن، ماا يماخ انتهاكاً 
لحيوقهام املكفولة عوليااً يف التنيل الُحر يف األجاواء وخل املمالخات 

الخولية بهذا اليصوص.
وطالاب رئياُل املجلال السايايس األعاى، الهيئاات واملنظمات 
الخولية واإلنساانية، اليياَ  بمساؤولياتها يف إيياف لذه املمارسات 
الال إنسانية وامليالفة لجميع األعراف واليوانني الخولية واإلنسانية.
واعتارب صمَت األمم املتحاخة تجاَه لذا التصمياخ اليخري وجرائم 
اإلبااعة الجماعية يف حل الشامب اليمني، مشااَرَكًة وتحاوالً خخرياً 
يتناىف مع مها  وألخاف املنظمة الّخولية ويجملها رشيكًة يف المخوان 

عى اليمن.

تعز.. الجيش واللجان يدكون تجّمعات للمنافقني 
يف ذو باب وثعبات ويصدون زحفاً على الجحملية

  -  خاص:
لياي عاخٌع مان املناخياني التابماني لتحالف 
المخوان األمريكي السموع1 مصاِرَعهم، يف قصف 
اساتهخف تجمماً لهم بمخيرية  و باب بمحاخظة 

تمز.
وقال مصخر عساكر1: إن اليوة الصاروخية 

التابمة للجيش واللجان الشمبية استهخخت أمل 
األربماء تجّمماً للمناخيني يف منخية بمخيرية  و 
باب جنوبي يرب محاخظاة تمز، ُمؤكخاً تكبخلم 

خسائَر خاعحًة يف األرواح والمتاع.
 وبحساب املصاخر خإن تجماع املناخيني كان 
مرصوعاً بخقة، وأن 12 عنرصاً منهم سايخوا ما 

بني قتيل وجريح.
لياوا  قاخ  املناخياني  مان  المارات  وكان 

مصارعهام الثالثاء املايض، خيماا ُجرح آخرون، 
يف محاولاة تياخ  لهام خاشالة باتجااه منخية 

الجحملية وسط املخينة.
: إن اليوة املخخمية  إىل  لك قال مصخٌر عسكر1ٌّ
للجياش واللجان الشامبية، عكت أمال األربماء 
تجممات للمناخيني يف منخية ثمبات، وبحساب 
املصخر خإن املخخمية أصابت ألخاخها بخقة، ُمؤكخاً 
تكبخ املناخيني خسائَر خاعحة يف األموال والمتاع.

يف سياق الرد على غارات العدوان.. قاهر 1 
يدك قاعدة خميس مشيط الجوية

  -  متابعات:
أطليات الياوُة الصاروخيُة للجياش اليمني واللجان الشامبية، يو  
األربمااء، صاروخااً بالساتياً من ناوع “قالر1-” عى قاعاخة خميل 
مشايط الجوية يف عساري. وأكاخ مصخر عساكر1 لا”املسارية نت” أن 
الصااروخ أصااَب لخَخه بخقة عالية، ُمشارياً إىل أن إطاالق الصاروخ يف 

سياق الرع عى استمرار الغارات عى املحاخظات اليمنية.
يشاار إىل أن الياوة الصاروخية سابل وأطليت أحَخ عاَرَ صاروخاً 
باليساتياً من نوع “قالر1-” خالل الفرتة املاضية عى ألخاف عسكرية 
وحيوياة عاخال الممال الساموع1، و لاك يف ساياق الرع عاى المخوان 

السموع1 األمريكي عى اليمن.

األجهزُة األمنيُة واللجان 
يضبطون 20 كجم من مادة 

الحشيش يف حجة
  -  متابعات:

تمّكنات األجهزُة األمنيُة بالتماون مع اللجان الشامبية، يو  
الثالثااء، مان ضبط 20 كجم مان ماعة الحشايش يف محاخظة 

حجة كانت يف طرييها إىل السموعية.
 و كار مصاخر” أمني لا ”املسارية نت” أن األجهازَة األمنيَة 
واللجاان الشامبية ضبخت 20 كجم من ماعة الحشايش كانت 
ميباأًة يف سايارة ناوع تويوتا صالاون و لك يف إحاخى النياط 

األمنية بمخيرية مستبأ يف محاخظة حجة.
 وكانات األجهازة األمنية ضبخت يو  الجمماة املايض 700 
كجم من ماعة الحشيش يف منخية آباع بمخيرية باقم الحخوعية 

كانت يف طرييها إىل السموعية.

اأكرث من 100 قتيل وع�سرات اجلرحى 
من املنافقني وانك�سار الزحف الرابع:
أبطال الجيش واللجان الشعبية 
يدحرون املنافقني من مواقع يف 
ملح وبران وجبل قتب يف نهم

  -  خاص:
واَصاَل أبخاُل الجيش واللجان الشامبية التصّخ1 لهجمات 
املناخياني يف منخية نهم، موقماني يف صفوخهم أكثَر من مائة 
قتيل خالل األياا  الثالثة املاضية، بالريم مان الغخاء الجو1 
لخريان المخوان الذ1 شان عرات الغاارات التي مّكنتهم من 
تحييال تياخ  طفيف يف بران وجبل اليتاب وتم عحرلم منها 

بمخ  لك بساعات.
وأكخ مصخر عساكر1 أن أبخال الجيش واللجان الشامبية 
تمّكناوا أمل األربمااء من تخهري عخٍع من املواقع التي تسالل 
إليهاا املناخيون خالل األيا  املاضية بمناطل ملح وبران بفمل 
ياارات المخوان التاي تجاوزت السابمني يارة، ُمؤكاخاً ميتل 

وإَصابَة المرات منهم بينهم قياعات. 
كماا أّكخ املصخُر أن أبخاَل الجياش واللجان طّهروا األجزاء 
التي سيخر عليها املناخيون من جبل اليتب وكبّخولم خسائَر 

جسيمًة يف األرواح والمتاع.
ويف نهام أَيْضاً ُقتل عخع مان املناخيني بتخمري مخرعة تابمة 

لهم بواسخة صاروخ موّجه يف قرية الحول.
وأشاارت املصااعر المساكرية إىل أنه وبالريم مان الغخاء 
الجاو1 الكثيف من قبال طريان الماخوان إال أن أبخال الجيش 
واللجان الشامبية أوقموا أكثر 100 قتيل خالل أربع محاوالت 
زحاف كبارية يف األياا  الثالثة املاضياة، باإلضاخاة إىل تخهري 

املواقع التي سيخر عليها املناخيون.

اأ�سرى وقتلى من 
املنافقني بينهم 

قيادات:
أبطاُل الجيش 

واللجان الشعبية 
يطّهرون عدة مواقع 

شرقي مديرية 
املتون بالجوف

  -  الجوف:
واللجاان  الجياش  أبخااُل  حّيال 
الشامبية تيخُّماً واساماً وطّهروا عخَة 
مناطال يف مخيرياة املتاون بالجاوف، 

ملحيني باملناخيني خسائَر كبرية.
وأوضح مصخٌر عساكر1 أن أبخال 
الجيش واللجان الشامبية تمّكنوا من 
تخهاري عاخة مناطل ومواقاع رشقي 

مخيرية املتون.
وأشاار املصخر أن املمارَك أسافرت 
عان ميتال وإَصابَاة عاخع كباري من 
املناخياني بينهام قيااعات، ُمشارياً إىل 
وقاوع عاخع منهام يف قبضاة الجيش 
اساتولوا  الذيان  الشامبية  واللجاان 
عى عتاع عساكر1 وأسالحة و خائر 
بكميات كبرية بماخ خرار املناخيني من 

املواقع التي كانوا يتمركزون خيها.
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  -  صنعاء
بحرياب  حمياخ  آل  قبائاُل  أكاخت 
بنهم وقوخها إىل جاناب أبخال الجيش 
واللجاان الشامبية يف خاوض ممركاة 
الرف والبخولاة ضخ مرتزقة المخوان 

السموع1 األمريكي والغزاة.

واساتنكرت قبائال آل حميخ يف لياء 
موساع ياو  أمال جريماة تحالاف 
المخوان بحل املواطنني يف ساوق املخيخ 

بمخيرية نهم.
وععا وجهااء قبيلاة آل حميخ كاخة 
أبناء اليبيلاة وقبائل نهم عامة إىل رخخ 
الجبهاات بالرجاال والمتااع والتصخ1 

ملحااوالت الغازاة واملرتزقاة وإخشاال 
ميخخاتهم اإلجرامية.

ويف ساياق اليصاف املتواِصاِل عى 
مخيرية نهم استشاهخ، أمال األربماء، 
ثالثاة مواطناني بينهام أطفاال بغارة 
لخاريان الماخوان الساموع1 األمريكي 

عى منخية الروزة بنهم.

واساتهخف طاريان المخوان سايارة 
بمنخياة  الماا   بالخريال  مواطناني 
الاروزة، ماا أعى إىل استشاهاع ثالثاة 

مواطنني بينهم طفلني.
وسابل لخريان المخوان أن شن يو  
أمال أكثر مان 50 يارة عاى مناطل 

متفرقة باملخيرية.

  -  صنعاء
قاا  وخاٌخ مان وزارة حياوق اإلنَْسااان وعخع من 
منظماات املجتمع املخني بصنماء، يو  أمل األربماء، 
بزياارة ميخانياة ملصناع الماقال لأليذية الاذ1 عّمره 
قصف طريان المخوان وُقتل عخع من الممال بخاخله.

الوخاُخ الحيوقاي الاذ1 طااف ماع اليائمني عى 
املصنع يف ُكّل األقساا  التي نالها الخماُر البالغ ويف ُكّل 
أرجائهاا تناثرت املواع األولية للتصنيع، شااطر ُماّلَك 
املصنع يف االساتغراب من االساتهخاف املتكرر ويياب 
ُكّل ععااة اإلنَْسااانية يف طيات أكاوا  النفاق، محمالً 
املنظمات الخولياة مع المخو مساؤولية لذه الجرائم 

وتخاعيات استمرارلا.
ومان عاى ُركا  الخمار عارب الوخاخ الحيوقي عن 
بشااعة الجريماة املتمماخة وخضيحاة صمات ععاة 

الحيوق والحريات عى مستوى الخاخل واليارج.
وأكاخ الوخاخ أن جريمة قصف املصناع بإجمال ما 
خلفته من الضحايا يف أوساط الممال والمامالت الذين 
تفحمت أجسااُع يالبيتهم خالخاً عى اليسائر املاعية 
الجسيمة تبني مخى لسترييا المخو املتكرب وتحتم عى 
ُكّل يياور تنبُض يف أورعته عماء المروبة التحرك لرخخ 

جبهات املواجهة يف الخاخل وما وراء الحخوع.
املؤتمر الشامبي الما  أعان لذه املجزرة البشامة، 
قائاالً يف بياان إن لذه املجزرة املروعاة التي ينخى لها 
الجبني امتخاعاً ملسلسال الجرائم التي يرتكبها تحالف 
الماخوان الساموع1 بحل املواطنني األبريااء منذ أكثر 
مان 500 ياوٍ  ماضياة عى إطاالق عاصفاة الحيخ 
التي لام تفرق بني ألخاف عساكرية ومخنية، وعمرت 
البر والحجر، واساتهخخت مصاناع أيذية األطفال، 
واملستشافيات واملخارس واملمالخ واألسواق واملساجخ 

والخرق والجسور. 
وأشاار البياان إىل أن الجريماة الجخياخة للمخوان 
الساموع1 يف حل عمال وعامالت يمارساون حياتهم 
الخبيمية يف مير أعمالهم تؤكخ مجخعاً عموية وصلف 
لذا المخوان الذ1 تتمرض له اليمن األرض واإلنَْساان، 
وإممانه يف اساتهخاف أبناء الشامب اليمني، يف تنصل 
واضح ورصيح عن ُكّل اليوانني واألعراف الخولية بما 

خيها تلك املنظمة للحروب. 
وتاباع: »إن مثال لاذه الجرائام تمثال انتهاكات 
خخارية لحياوق اإلنَْسااان، َوتمكل حالاة االخالس 
والتيبط التاي أصيب بها تحالف المخوان الساموع1 
وأعواته يف الخاخل بمخ خشاله يف تحييل أ1ٍّ من ألخاخه 
المساكرية، وسيوط ُكّل ميخخاته وأولامه يف النيل 
مان صماوع الشامب اليمني وصالباة وثباات أبخال 

الجيش واللجان الشمبية يف ُكّل مياعين املواجهة«. 
وأكاخ البياان: »إن لاذه الجرائام الوحشاية التي 
يرتكبهاا تحالاف الماخوان الساموع1 الغاشام بحل 
اليمنيني والتي لم يسابل لها مثيل يف تأريخ البرية، 
تساتخعي تشاكيل لجنة عولية للتحييل خيها وتيخيم 
الخولياة  املحاكام  يف  للمسااءلة  عنهاا  املسائولني 
باعتبارلام »مجرمي حرب« ال ينبغاي أن يفلتوا من 
المياب«. واساتغرب املؤتمر الشامبي الما  استمرار 
صمات املجتماع الاخويل ويف ميخمتاه منظماة األمم 
املتحخة والخول األعضاء يف مجلل األمن وكل املنظمات 
الحيوقية واإلنَْساانية إزاء جرائم الحرب التي ترتكب 
بشاكل يومي بحال املخنيني يف اليمن، ولاو ما يجمل 
مصخاقياة لاذه املؤسساات واملواثيال واملمالاخات 

الخولية برمتها محل استفها  وشك كبريَين«. 
وتوّجه البيان باسام قياعة وقواعخ وأنصار املؤتمر 
الشامبي الماا ، بأصاخق التماز1 وخالص املواسااة 
ألرس وألايل شاهخاء الجريمة البشامة التاي ارتكبها 
طاريان الماخوان بحل عمال وعاماالت مصنع الماقل 
للمواع الغذائية، متمنياً للمصابني الشفاء الماجل من 

إصاباتهم.

كما أعانت أحازاُب التحالف الوطناي الخيميراطي 
تصاُعاَخ قصف طريان الماخوان الساموع1 األمريكي 
لماخع من محاخظات الجمهورية خاالل األيا  اليليلة 
املاضية، والذ1 راح ضحيته المرات من املواطنني.

واعتارب الناطل باسام أحازاب التحالاف الوطني 
َعبخاملجياخ الحناش يف ترصيح صحفي، تلاك الغارات 
التي طالت عخعاً من األحياء واليرى اآلللة بالساكان 
واملصاناع والخارق واملصالاح الماماة، تأتاي ضمن 
جرائم الحرب التي ارتكبها المخوان السموع1 منذ بخء 

عملياته المسكرية عى اليمن.
وقاال »إن تلاك الجرائام التاي كان آخرلا قصف 
مصناع الماقال بالماصمة صنماء تكشاف عن حالة 
الهسترييا والفشال الذ1 يماني منها تحالف المخوان 
ومرتزقتهم بمخ خشال ميخخاتهام ومرالناتهم عى 
إخضاع الشامب اليمني والنيل من سياعته واستيالل 

قراره«.
وخيما حّمل الحنش األمم املتحخة كامل املسائولية 
عان تصاعخ تلك الجرائم.. ععاا أمينها الما  ومبموثه 
اليااص لليمان إىل تحمال مسائولياتهم اليانونياة 
واألخالقية والتخخل لوقف أعمال اليتل بحل املخنيني.

جرمية جديدة يف نهم.. ا�ست�سهاد 3 مدنيني يف ق�سف لطريان العدوان

قبائل آل حميد بحريب نهم تؤكد وقوَفها إىل جانب الجيش واللجان الشعبية ملواجهة الغزاة 

وفٌد حقوقي وعدٌد من منظمات املجتمع املدين يزور م�سنع »العاقل« ب�سنعاء 

املؤتمُر الشعبي وأحزاُب التحالف يدينون الصمَت األممي تجاه الجرائم 
على بالدنا ويطالبون بمحاسبة املتورطني

جلنة التهدئة مباأرب تطالب الأمم املتحدة بحماية املدنيني الأبرياء واإيقاف جرائم العدوان

قيادة محافظة عمران تدين مجزرة العدوان يف مديرية نهم بمحافظة صنعاء 
  -  متابعات

أعانت قياعُة محاخظة عمران والسلخة املحلية املجاِزَر 
البشامَة التي يرتكبها المخوان الساموع1 األمريكي بحل 
الشامب اليمني، ومنها مجزرة قرية المذر1 يف نهم التي 

أعت إىل سيوط 30 شهيخاً وجريحاً.
وأكخت يف بيان لها تليت وكالة األنباء اليمنية /سابأ/ 
نساية مناه أن تكثيَف الماخوان لغاراته خاالل اليومني 
املاضياني وماا نتاج عنها مان مجاازر بحال املواطنني 
وتخماري ملنازلهم وممتلكاتهم جرائم حارب وجرائم ضخ 
اإلنَْسااانية ينبغي محاسبة مرتكبيها وتيخيمهم ملحاكم 

عولية لينالوا جزاءلم.

مان جهتها أعانات لجناُة التهخئة والتنسايل املحلية 
بمحاخظاة ماأرب الجريمَة النكراَء التاي ارتكبها طرياُن 
الماخوان الساموع1 األمريكاي بحل املواطناني بمنخية 

املخيخ بنهم.
واعتربت اللجنُة يف باالٍغ إىل األمني الما  لألمم املتحخة 
واملبموث الخويل لليمن واملنظمات الحيوقية واإلنَْساانية، 
لذه الجريمَة الوحشاية انتهااكاً صارخاً لاكل اليوانني 
واألعراف الخولية واإلنَْساانية والَرع والُمرف اإلنَْسااني 

واليبيل وانتهاكاً واضحاً للتهخئة ووقف إطالق النار.
وأوضحات اللجناة أن الجريماة تزاَمنَت ماع تصميخ 
كباري يياو  به الخارُف اآلخر خاالل األياا  املاضية من 
تحشايخ وزحوخاات كبارية بالجبهة الغربياة بمحاخظة 

مأرب وبالتحخيخ مناطل نهم، حيث شنوا أكثر من عرة 
زحوخات تحت يخاء جو1 مكثف للخريان الحربي.

وحمًلت اللجنة الخرف اآلخر وقوى المخوان املسؤولية 
الكاملة عن لذه الجريماة والتصميخ امليخاني الكبري وما 
قاخ يرتتاب عليه مان نتائج سالبية قخ تؤع1 إىل إخشاال 

التهخئة بالكامل.
بأمينهاا  ممثلاة  املتحاخة  األماَم  اللجناة،  وطالبات 
الماا  ومبموثهاا إىل اليمان وكل املنظماات الحيوقياة 
واإلنَْسااانية، بالضغاط عى قاوى الماخوان وَمن ممهم 
لحماية املخنياني األبرياء وإيياف لذه الجرائم والتحييل 
الماجل يف لذه الجريمة ويريلا من الجرائم التي ترتكب 

بحل الشمب اليمني.

رئاسة الوزراء تقر تثبيَت 
واستيعاب شهداء وجرحى اللجان 
الشعبية بوزارتي الدفاع والداخلية 

  -  صنعاء
أَقااارَّ اْجتَمااٌع لليائام بأعماال رئيل الاوزراء، طالل عياالن، يو  
أمل األربماء، االجراءات النهائية املتملية بتثبيت واساتيماب الشاهخاء 
والجرحاى من اللجان الشامبية ممان خاضوا جنباً إىل جناب مع أبخال 
الجيش مماارَك الرف والواجب عخاعاً عن الوطن وحياضه ضخ املمتخ1 

واملحتل، و لك ضمن قوا  وزارتي الخخاع والخاخلية.
واطلاع االْجتَمااُع عاى تيرير اللجناة املكلفاة بتنفيذ قارار مجلل 
اليائماني باألعمال بهاذا الشاأن، وإيضاحاات وزارتَي اليخماة املخنية 
والتأمينات واملالية، عن اليخوات التي تم إنجاُزلا عى طريل اساتيماب 
اللجاان الشامبية من الشاهخاء والجرحاى يف وزارتَي الخخااع والخاخلية 
واآللياة التي تم االتفااق عليها؛ لضمان الشافاخية وساالمة اإلجراءات 

والرقابة املصاحبة عى كاخة اليخوات املتملية بتنفيذ اليرار.
وأقار االْجتَماع الباخء بتنفيذ اليارار يف موعخ أقصاه نهايَة األسابوع 
امليبال، وبحيث تتاوىل وزارة املالية والجهاز املركز1 للرقابة واملحاسابة 
اإلرشاف املباارَش عى عملياة التنفيذ والتأكخ من ساالمة عملية الرصف 

امليخاني للحاالت املمتمخة.

الطرياُن املدني يستنكر استهداَف العدوان 
مطاَري تعز والحديدة وإيقاف حركة 

الطريان من وإىل مطار صنعاء 
  -  صنعاء

اساتنكرت الهيئُة المامُة للخاريان املخني واألرصااع، التصميَخ األخريَ 
ليوات تحالف المخوان الساموع1 األمريكي باستهخاف املخارات اليمنية، 

أمل األربماء، حيث تم استهخاف مخاَر1 تمز والحخيخة بمخة يارات.
واعتاربت الهيئاة يف بيان تليته وكالة األنباء اليمنية )سابأ( أن إعالَن 
عول تحالف المخوان إييااف حركة الخريان من وإىل مخار صنماء الخويل 
بماا خيها الرحاالت اإلياثية للمنظماات الخولية يمثل اساتهخاخاً مبارشاً 
للمواطنني األبرياء الرايبني يف السافر إىل اليارج ألسباب عخة من ألمها 

الحاالت المالجية الخارئة.
وأوضحات الهيئاة أنها حاولت جالاخًة إبياء خخمة الخاريان املخينة 
متاحة لجميع مساتيخميها انخالقاً من إيمانها بأَلميّة عورلا ومهنية 
أنشختها، حيث تم عكل لذه الصورة إىل ميتلف املنظمات الخولية التي 

أبخت تفهماً لهذا الخور ولحيوية أنشخة الخريان املخني اليمني.
وطالبات الهيئة املجتمع الخويل بالتخخل الرياع والضغط عى تحال 
الماخوان إلييااف مثل لاذه املمارساات الالإنَْسااانية وامليالفة لجميع 
األعاراف واملواثيال الخولية يف أوقاف الحرب باعتباار مثل األعمال جرائم 

حرب ضخ اإلنَْساانية.

حرائُر مديرية املفتاح بمحافظة حجة 
ينظِّْمَن وقفًة احتجاجية تنديدًا بالصمت 

الدولي تجاه جرائم العدوان

  -  حجة
نّظام اليخاُع النساائي يف املرباع الغربي بمخيرية املفتااح بمحاخظة 
حجاة، يو  أمل األربماء، وقفة احتجاجياة تنخيخاً بالصمت الخويل تجاه 
جرائم المخوان السموع1 األمريكي املرتّكبة بحل أبناء الشمب اليمني.

وأكخت النسااء خاالل وقفتهن رخَضهان وإعانتهن للجرائام املرتكبة 
بحال أبنااء لذا الشامب املظلاو ، مؤكخات عاى رضورة ععام ميتلف 

جبهات اليتال باملال والسالح والرجال.
كما وجْهَن رساالًة خاصاًة ليائخ الثورة املباركة السايخ َعبخامللك بخر 
الخيان الحوثي بأن يتياذَ أية خيارات تصميخية من شاأنها رعُع المخوان 
الهمجي، والشمب من وراءه رجاالً ونساًء عى ألبة االستمخاع لبذل الغايل 

والنفيل والتضحية من أجل األرض والمرض والوطن.
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  -  أنس القاضي
لام تَكان الرصخاُة يف وجاوه امُلساتكربين، 
ااِهيُْخ الَياِئُخ حساني بخر الخين  التي أطليها الشَّ
هاً لشايص لخيه  الحوثاي، َحَخثااً َعبَثياً، أَْو توجُّ
اة أَْو تصّورات خيالية، أَْو  طموحات خرعيٌة َخاصَّ
كصناعة خارجية مان خارج التأريخ والظروف 

االجتماعية.
 ُكّل البواعث التي يَغلب عليها الخابُع الفرع1 
االختيار1 التي تتوقف عليه إَراَعُة املرء، لي أبمُخ 
ماا تكون عان انخالق لاذِه الرَصخة واملسارية 
الُيارْآنياة، التاي جااءت كاضورٍة موضوعية 
حيااة  محاخعة، ورشوط  تأرييياة  ظاروف  يف 
اجتماعية مميخة، عكسات تغريُّ البُنية الماملية، 
طابَمهاا  الحوثاي  َعبخامللاك  الّساايِّاُخ  ويؤّكاخ 
املوضوعي لذا، ييول الّساايِّاخ َعبخامللك: »وقبل 
أَن نتحخث عن املناسبة نتحخث عن الظروف التي 
انخليت خيها أَْو انخلال خيها لذا املروع. مما 
ال شك خيه لخى ُكّل املستيرئني للواقع وللتأريخ، 
أن التوجاه األَمريكاي ماا بماخ إزاحاة االتحااع 
الساوخييتي وتيوياض كيانه الكباري، كان نحو 
المالم اإلْسااَلمي عموماً ونحاو املنخية المربية 
عى وجه أخص. األَمريكيون اتجهوا إَلاى إزاحة 
االتحااع الساوخييتي آناذاك كنخٍّ مناخال لهم يف 
ُههم نحو المالم اإلْسااَلمي ونحو  المالم، أما توجُّ
املنخياة المربياة خالماَلاُم اإلْسااَلمي واملنخية 
المربية، له شاكٌل آخر وله أَْلاَخاف أكثر خخورة 
مان إزاحة نخ مناخل. ولم تكن الخول المربية يف 

واقمها اليائم ككيان قوى ومناخل ونِااخٍّ«. 
تارى أَمريكا والفلسافة الغربية بشاكل عا  
بكباار مفكريهم أن اللربالية التاي توصلوا إليها 
نهاياة التأرياخ والحضاارة، وأرقى ماا وصلت 
إليه اإلنَْسااانية، وأن من حيهم أن يممموا لذه 
اللربالياة عى المالام، بمخ التيهير االشارتاكي، 
ويُيلصوا الماَلاَم من ما اعتاربوه بالخكتاتورية 
وتيلاف  الشايوعي  واإلْرَلاااب  االشارتاكية 
الثياخات الشامبية اليومية والخينياة. والموملة 
بفلسافتها اللربالياة الحخيثاة والختاه محاربه 
اإلْرَلاااب جاءت لتغخية نزوعهم االساتممار1 
الجخيخ، خما قبل الحارب الماملية، كانت )ُعصبة 
األمم املتحخة( تبيُح لإلمرباطوريات االستممارية 
أن تساتممَر أ1 بلخ لكي تيلص لذه البلخان من 
التيلف وتأخذ بيخلا نحو الحضارة الرأسمالية!، 

ييول الّسايِّاخ: 
»أَمرياكا عنخما اتجهت يف ساياق سياساتها 
الواضحة نحو تمزيز سايخرتها يف المالم، يَرون 
املساألة بالنسبة لهم طبيمية بل يمتربونها حياً 
لهم، ولاو اتجاه عخائي مشاوب بأطماع كبرية 
وكان تَحاّركهام عاى مراحال متماخعة ووخال 
خخوات مخروساة وكانت املرحلاة التي لي من 
أخخر املراحال يف حليات مسلسال مؤامراتهم، 

لي ماا بمخ أحاخاث الحاع1 عر من سابتمرب 
ما بمخ حاعثَاي الربجني يف نيوياورك. تمترب تلك 
الحاعثاُة مهيأًة وممخًة خصيصاً ملرحلة متيخمة 
وخخارية جاّخاً يف اساتهخف المالام اإلْسااَلمي 
واملنخية المربية ويف إيجاع الغخاء الالز  للتوجه 
األَمريكي والتَحاّرك األَمريكي يري املسبوق بكل 

ثيل أَمريكا إَلاى املنخية«. 
ويف إطاار لذا املروع االساتممار1 الجخيخ، 
الاذ1 ختح البلاخان أما )الساوق الُحاار( وأما  
الاخويل وقروضاه املروطاة،  النياخ  صناخوق 
لألوطاان  المابارة  االحتكارياة  وللاركات 
واملتمخعة الجنسيات، كان التوجه األَمريكي كما 
يياول الّساايِّاخ: »يف ُكّل االتجالات، وَعساكرياً 
لالحتاالل املبارش وباخأت خخواتها باساتهخاف 
أخغانساتان وخيما بمخ المراق ولكاذا تَحاّركت 
بشكل مستمر وأمنيا وسياسيا وثياخياً وخكرياً 
وإْعااَلميااً واقتصاعياا يف ُكّل املجااالت ضمان 
خخط أعخت سلفاً مخروسة بمناية وتنفذ بشكل 

عقيل المالم اإلْساَلمي واملنخية المربية«. 
ُكّل  عاى  أَمرياكا  املرحلاة جااءت  لاذه  يف 
الوطناي،  التحارر  حركاة  حيباة  مكتسابات 
وحرب شامواء ضاخ الياوى الوطنياة اليومية 
التيهيار  ماع  ضمفات  التاي  واالشارتاكية، 
الساوخيتي، وكذلك بمواجهة الثورة اإلْسااَلمية 
املتصاعاخة والتي أنخيات رشارتها مان إيران، 
وبخأ وكأن الجميع ُمسالم بالساياعة االمربيالية 

األَمريكية، وكانت الشاموب واليوى َقخ تخّجنت، 
وابتمخت عان تخلماتهاا اليومياة واألممية، يف 
الرصاع من أجل املميشة يف أقخارلا، إال من قليل 

ييول الّسايِّاخ: 
 »اليليال من أبناء األماة كانوا عى وعي كايف 
بخبيماة لذا التَحاّرك، أما ممظام األَنْظَمة خيخ 
اتجهات اتجاه االستساال  واإل عاان والرتليب 
بهذا التَحاّرك األَمريكي ولو أَنه يستهخف بلخانها 
وشاموبها، والواقاع الشامبي كان واقع محزنا 
جّخاً الشاموب المربية التي تنئ تحت إرث املايض 
بكل ما خيه من التسالط واالساتبخاع والظلم من 
حكامهاا وعولهاا وسالخاتها الجائارة الفاقخة 
لحالة الوعى، والتاي ال تميُش يف واقمها الخاخيل 
حالة املنمة الالزمة واالساتمخاع الكايف بمواجهة 
لكاذا خخار الذ1 علياه أَمرياكا باكل قخراتها 

ونزعتها االستممارية«. 
ومن ضغٍط ميتلٍف لذه الظروف املوضوعية، 
والحالاة  الحيييياة،  االساتممارية  واملياطار 
األخيونياة التي تميشاها الشاموب وحكوماتها، 
كحالاة عامه، ومان الياص املتمثال بالظروف 
االقتصاعياة التاي تماني منها اليوى الشامبية 
اليمنياة وحالاة الفسااع واالساتغالل امُلرتبخة 
االقتصااع1  وبالتوجاه  األَمريكياة  بالهيمناة 
واإلعار1 اليمني التابع للموملة االمربيالية، حخث 
اِهيْخ  الَربط الجخيل يف حركة تخور الوعي لخى الشَّ
حساني الحوثي، الذ1 ربط بني التحرر الشامبي 

من البؤس يف الوطن، وعالقته بالتحرر الشاامل 
للمالم المربي واإلْسااَلمي وشاموبها البائساة، 
ويف جولار لاذه األزماات وحالاة الفسااع يف 
األرض املتمثل بأَمرياكا وإرسائيل، ويف االرتهان 
االقتصاع1 للشاموب المربية واإلْساَلمية، لهذه 
الاخول الغربية التي منمت الشاموب من اإلنتاج 
وعززت سايخرتها، ومهخت الخريل ملجنزراتها 
الظاروف  لاذه  ميتلاف  مان  االساتممارية. 
املوضوعياة، ولنضاوج لاذا التحليال امللموس 
جاءت الرصخة يف وجوه املساتكربين من أقىص 
شمال اليمن، ومن قلب صمخة، ييول الّسايِّاخ: 
 »أماا  لاذا الواقاع اليخر جّخاً الاذ1 يؤ ن 
ائيْل  بمرحلاة متيخمة بالنسابة ألَمرياكا وإرْسَ
ومن ياخور يف خلكهام، وتزامناً ماع ظروف تلك 
املرحلة أطلل الّسايِّاخ حسني بخر الخين الحوثي 
-رضوان الله عليه- الرصخة يف وجه املستكربين 

لتاف الحرية والرباءة«.

مسائُل ُملحة أمام صرخة الثورة 
والُحرية 

املساتكربين،  وجاوه  يف  الرصخاِة  ولكاون 
أتت كانماكاس لهاذه الظروف الماماة الماملية 
ااة اليمنياة، ولكاون الرصخاة جاءت  والَياصَّ
نتااَج تحليل واٍع بجولر التَحاّرك االساتممار1 
األَمريكاي، خلام تكان رع خمال، بل كانات خمالً 
واعياً طرَح مهاا  ثورية للتحّرر من لذا الواقع 

باإلْمَكانياات املتاحة واملتوخرة. ييول الّساايِّاخ: 
»لذا املاروع ركز بشاكل كبري عاى الرصخة 
بالشامار والتحرياض ملياطمة البضائاع خيما 
تمثله لذه املسألة من أََلميَّاة كبرية يف مواجهة 
ائيْال التي عماع قوتهاا إْمَكاناتها  أَمرياكا وإرْسَ
لاذه  أَْلااَخاف  ألاّم  مان  وكان  االقتصاعياة، 
الرصخاة مواَجهاة خارض حالة الصمات التي 
ائييْل؛ ألن الذ1  واكبات التَحاّرك األَمريكي واإلرْسَ
كان مخلوبااً أَن ال أحخ يتيذ موقفاً َوينشاط يف 
أوساط األمة الستنهاضها، ولذه املسألة سيئة؛ 
ألن ممنالاا تكبيل الشاموب بييوع الذل وتيخيم 

األمة خريسة سهلة ألعخائها«. 
ومان املهاا  التاي ُطرحات أماا  املسارية: 
»المناية بالثياخة الُياْرآنية ونر الوعي لتكوين 
أمة ُقاْرآنية تحمال املروع الُياْرآني والروحية 
الُياْرآنياة، وتتَحااّرك عمليااً عاى ضوئهاا يف 
ُكّل  يف  ائيْال  وإرْسَ أَمرياكا  مؤامارات  مواجهاة 
املجاالت والتصخ1 لهجمتهم الرساة الشاملة 
ااِهيْخ حساني الحوثي(  عى األمة. ولو )أ1 الشَّ
ائيْلية  َشّيص طبيمة املؤامرات األَمريكية واإلرْسَ
والتاي لاي بالتأكياخ واضحاة لاخى الكثري من 
الناس، ومما ال شك خيه أن األَمريكي يهخُف إَلاى 
السايخرة الكاملة عى ُكّل مياخرات وثروة األمة 
واحتالل بلخانها بحكم األطماع ونزعة السيخرة 
واالستممار لخيه. وركز عى التصخ1 المميل لها.
ااِهيَْخ حسني الحوثي حني أطلل  ونرى أن الشَّ
الرصخاة طارح مروَع اساتنهاض الشاموب 
للمواجهاة الكاربى، وتصحياح وضمهاا، ولَو 
ومن واقماه االجتماعي والواقع اليَمني بثياخته 
اإلْسااَلمية الساائخة، جمل مان الُيارْآن ُمرشاَخ 
عمال، ولم ييترص تَحارُُّكه عى الجانب الروحي 
الميائخ1 ليكون التغيري خياط عاخل الوعي، بل 
ربخهاا باملمارساة املاعياة امللموساة يف الحياة 
الواقمية، خخرح اليضية االقتصاعية ومياطمة 
البضائاع األجنبية كنََساٍل ثااٍن للتََّحاارُِّك يتحخ 
ماع النسال التوعاو1 األول بربط ماا بني خكر 
اإلنَْساان وواقمه، وما بني الروحي الميائخ1 مع 
االقتصاع1، خحلََّل األساباَب االقتصاعية للبؤس 
االجتماعاي، وروابخاه بالتوجه االساتممار1، 
وعالقة ُكّل  لك باليَهوع املمتخين واملساتممرين، 
الذيان ييفاون عاى رأس االحتاكارات الماملية، 
وبذلاك يكاون قاخ حّيل عاى الصمياخ الفكر1 
الرباط الجاخيل الاذ1 عجاز عناه كثاريون من 
املفكرين الثوريني اإلْساَلميني، مما ثبّت للمسرية 
الُياْرآنياة جاذور يف األرض ولام تباَل مجارع 

تصّورات. 
وبتيخماه للصفوف املجالخين واستشاهاعه 
اللاه  سابيل  يف  وقناعاتاه  إيماناه  َجساخ 
يف  عرسااً  الجمياَع  وأعخاى  واملساتضمفني، 
التضحياة مان أجل الياالص والمازة والكرامة 

والحرية.

  -  إبراهيم السراجي
بالتزاُمن مع املجازر التي يرتكبُها المخواُن يف اليمن خالل 
األيا  املاضية يف صنماء وتمز وصمخة وحجة، أعلنت اإلعارة 
األمريكية املواَخيَة عى صفية بيع أسلحة جخيخة للسموعية 
تتجااوز قيمتهاا امللياار عوالر، بالتزامن مع ععاوة نواب يف 
الربملان الربيخاني إىل حظر تزويخ الرياض باألسالحة لثبوت 

استيخامها يف قتل املخنيني يف اليمن.
بمواخيتها عى الصفياة الجخيخة أثبتت الواليات املتحخة 
أن التريبات التي نرت يف اإلعال  عن وقف تزويخ الرياض 
باألسالحة ما لي إال محاولة للتنصل من جرائم المخوان يف 
اليمان عنخما كانت املنظمات الحيوقية الخولية تيوع حراكاً 
حيوقياً كبرياً ضخ التحالف السموع1 والواليات املتحخة عى 

خلفية سيوط املخنيني يف اليمن جراء المخوان.
بحساب وكالاة رويارتز قالات وزارة الخخااع األمريكية 
)البنتاجاون( ياو  الثالثااء إن وزارة اليارجياة األمريكية 
واخيات عى بيع محتمل لمتاع عساكر1 بييمة 1.15 مليار 
عوالر للساموعية يشامل أكثر مان 130 عباباة أبرامز و20 

مخرعة.
وقالت وكالاة التماون األمني الخخاعاي التي ترف عى 
مبيمات األسالحة للياارج إن الصفية ستساالم يف تمزيز 
األمن اليومي للواليات املتحخة من خالل تحسني أمن رشيك 
إقليمي. وأضاف أن رشكة جنرال عيناميك ساتكون املتماقخ 

الرئييس.
وبالريام أن الساموعية قاخ رصخت مئات امللياارات منذ 
شان المخوان عى اليمن لراء األسلحة من الواليات املتحخة 
وعارات امللياارات لاراء أسالحة وقنابال محّرماة من 
بريخاتيا وخرنساا إال أن  لك لم يوقفها عن رشاء األسالحة 
من أية عولة، خيخ كشافت بمض املواقع املتيصصة مؤخراً 
أن الساموعية عياخت صفية قبال أيا  لراء أسالحة من 
إحخى عول البليان لتزويخ مرتزقتها يف اليمن باألسالحة من 

املناخيني والذين استيخمتهم من عخة عول.
الياو « عان موقاع “بالاكان  ونيلات صحيفاة »رأ1 
إنسايت”، الذ1 يتابع شؤون منخية البليان، أن السموعية 
اشارتت ميزونات واسمة من األسالحة والذخرية الفائضة 
مان جمهورية الجبل األساوع بنحو 2.7 ملياون يورو، منذ 

عا  2015، ُمشارياً إىل أن لذه األسلحة ربما  لبت ملسلحي 
سوريا وليست لالستيخا  املحيل.

وأضاف املوقع أن الصفية تّمت من خالل وسايط سالح 
قاو1 مان الجبل األساوع، متاوّرط بالفمل يف الجاخل حول 
خصيصة مشكوك خيها وانتهاكات يف ليبيا، بحسب ما نر 

املوقع يف تيرير له يف 3 أيسخل الجار1.
وقال املوقع إنه أيساخل 2015، صخرت صناعة الخخاع 
يف الجبال األساوع 250 طنااً مان الذخارية و10 آالف نظا  
مضااع للخبابات من الحيبة الساوخيتية إىل اململكة، الختاً إىل 
أن األسالحة املصخرة يف عا  2015 مان امليزونات يصنفها 
جيش الجبل األساوع الصغاري بأنها “عفا عليهاا الزمن وال 

خائخة لها يف املستيبل”.
ونيال املوقُع عان خرباء يف مجاال األسالحة زعمهم أن 
ميزوناات األسالحة ليسات ميصصاة لالساتيخا  عاخل 

اململكة بل من املرجح تحويلها إىل اليمن وسوريا وليبيا.
ويرى خرباء أن الساموعية ال تريخ أن تيَر أمواالً طائلة 
لراء أسالحة للموالني لها يف اليمن وساوريا وليبيا، وتممخ 
إىل رشاء أسالحة قخيماة بغارض تحييال لخخهاا املتمثال 

باساتمرار الرصاع وتشاكيل الجماعات املسلحة التي تغرق 
البلخان يف رصاعات طويلة عون أن تمكنها من الحسم.

• نواٌب أسكتلنديون يطالبون بحظر تزويد 
السعودية باألسلحة

يف الربملان الربيخاني مخلع األسابوع الجار1 طالب عخع 
من النواب االساكتلنخيون مان الحكوماة الربيخانية وقف 
تزوياخ الساموعية باألسالحة مشاريين إىل أنه جارى رصخ 
أسالحة من صنع بلخلم بيمت للرياض وجرى اساتيخامها 

يف قتل املخنيني يف اليمن.
صحيفاة »عايايل ريكاور« الربيخانية نيلت عان النواب 
االساكتلنخيني قولهام إن رشكات تصنياع األسالحة أكخت 
أن الساموعية اساتيخمت أسالحة و خائر جرى تصنيمها 
يف املصاناع االساكتلنخية واساتهخخت بها املخنياني باليمن، 
مشريين إىل أن املنظمات الحيوقية الخولية حصلت عى أعلة 
عيّنَة لبيايا تلك الذخائر يف مواقَع مخنية استهخخها المخوان 

السموع1 ميلفاً ضحايا من األبرياء أطفاال ونساًء.

ـد َعبدامللك احلوثي يف ذكرى ال�سرخة يف وجوه امل�ستكربين  ـيِّ قراءٌة يف خطاب ال�سّ

محاربُة اإلْرَهـاب الفتٌة أمريكيٌة لتغطية نزوعهم االستعماري الجديد

�سفقة اأ�سلحة اأمريكية �سعودية بقيمة 1.15 مليار

واشنطن تواصل تزويد العدوان بآالت قتل األطفال والنساء يف اليمن 



اليميل 11 أيسخل 2016   املواخل ا  1 اليمخة 37ل1لا     المخع )7ل1(6 اقتصاد

  - رشيد الحداد:
تتشاابَاااااُه الكثريُ من امُلرَبّراِت التي استيخمها الُمْخَوان 
األَمريكاي يف املايض والحارض؛ لفْرِض حصااٍر اقتصاع1 عى 
الشاموب إىل َحااخٍّ كبرٍي، خأوجُه الشابِهة يف األسلوب واآلليات 
وُمرَبّرات الحصار الذ1 تفرُضه الواليات املتحخة األَمريكية عى 
كوبا يتشابُه مع نفل تلك اآلليات وامُلرَبّرات مع الحصار الذ1 
اْمب اليمني منذ عا  ونصف عاا ، ولو ما يؤكخ  يواجهاه الشَّ
ْمب اليمني، وما  وقوَف أَمريكا وراء الحصار املفروض عى الشَّ
المخو الساموع1 وحكومة لااع1 إاّل أََعَوات رخيصاٌة للُمْخَوان 

األَمريكي.
 خبالنظار إىل ُمرَبّرات الحصار الذ1 ُخارض من قبل أَمريكا 
مناذ الاا 19 أكتوبار 1960 عى كوباا »بمخ سانتني من قيا  
الثورة الكوبية« لي  اُت امُلرَبّرات الذ1 أعاَع استيخامها المخو 
يف اليمان، ختحات ُمرَبّر خاْرِض حظٍر عى الساالح عاى كوبا 
اْمب  أَْعَلنات إعارة الرئيل جون كينخ1 حصاراً جائراً عى الشَّ
الكوبي، ثم أصبح الحصار شامالً للغذاء والخواء والوقوع وكل 
متخلبات الحياة باإلضاخة إىل حظر انتيال األشياص واألموال 
والسافر والزيارات واالتصال الثياايف والملمي ويريلا، وجاء 
تلاك اإلجراءات األَمريكياة كرع خمل عى قيا  الثاورة الكوبية 
االشارتاكية التاي صااعرت الاركات واملمتلاكات األمريكية 
لصالاح الخولاة وخال نظاا  التأميم، ولاو ماا أَعَّى إىل قخع 
المالقات الخبلوماساية بني البلخين، وعى مخى 50 عاماً عزلت 
واشانخن كوبا عن المالم، إاّل أنهاا لم تيضع لاخانا إلراعتها، 
بمخ أن أخفيت كاخة توقماتها وخشالت كاخة ألخاخها، خكوبا 
بمخ خمساني سنة من الحصار االقتصاع1 أصبحت أقوى مما 

كانت علية مخلع الستينيات.
وإن كانات التجرباة قاخ اساتفاعت منها الكثاري من عول 
المالم يري املحارَصة، خإننا يف اليمن بحاجة إىل االساتفاعة من 
تلك التجرباة الكوبية بما يتواخل ماع ُخصوصياتنا اإلنْتَاجية 
وماا يتوخر مان خرص وماوارع أولياة وخامات، خكوباا التي 
تواجاه حتى اآلن أطوَل حصار يف التأريخ الحخيث، اساتفاعت 
من عروس وعارب الحصار، خماززت نياَط ضمفهاا اإلنْتَاجي 
والصناعي والزراعي وحّولتها إىل نياط قوة، من خالل توظيف 
خصوصياتها من أرض وإنَْساان، خالتمات بالجانِب الزراعي 
لتصال إىل االكتفااء الذاتي مان الغذاء يف ظرف سانوات قليلة 
وضاعفت مان إنْتَاِج الكثري مان املنتجات الزراعية الشاهرية 
بها كوبا، كالتبغ والتفاح وقخب الساكر، وتحولت إىل مصّخرة 
للبارتول ومصاّخرة ملاواع البناء والنياكل والصلب واالسامنت 
وصناعة اآلالت الزراعية الكوبية، واملستحضات الصيخالنية.
 لاك النماو لام ياأِت عوَن تيخيط علماي مسابل، خمنذ 
ساتينيات اليارن املاايض واجهات لاخاناا »عاصماة كوبا« 
الحصار املفاروض عليها من قبل الرأسامالية الماملية بإعخاع 
اليخط اإلسارتاتيجية اليصارية واملتوساخة والبميخة املخى، 

وبخأت بالممل عى إيجاع بخائل وطنية للسالع واملنتجات التي 
كانات تمتمُخ عليها من األَْساَواق األَمريكياة، خابتخأت بزراعة 
وصناعاة املتخلباات الضورياة للبيااء ومن ثام انتيلت إىل 
مرحلة إحاالل ميتلف املنتجات الوطنياة باألجنبية لتُحّخ من 
االعتماع عى املنتجات األجنبية، ومن ثم انتيلت إىل االساتثمار 
الصناعاي واالساتثمار يف البحث الملمي ويف اإلنَْساان الكوبي 
من خالل توخاري التمليم النوعي الذ1 تتخلبه التنمية، وعملت 
عاى رخع مماخالت التصخيار إىل الياارج للتحرر مان التبمية 
االقتصاعياة، إاّل أن أَمرياكا ال تازال تفرض حظاراً كبرياً عى 
وارعات كوبا وكبّخت االقتصاع الكوبي خساائر خاعحة، وتيول 
حكوماة لاخانا التاي تخالب منذ أكثر مان ل2 عاماً مروع 
قارار عويل يُنهاي الحصار االقتصااع1 والتجاار1 واملايل الذ1 
تفرضاه الوالياات املتحخة ضخلاا، وريم مسااعي كوبا التي 
أيّختهاا 7ا1 عولاة عاا  2010 يف الجممياة الممومياة لألمم 
املتحخة إاّل أن أَمريكا ال تزال تفرض الحظر التجار1 عى كوبا، 
ولاو ما كبخ االقتصاع الكوبي خساائَر بلغت نحو 975 مليار 
عوالر، باإلضاخاة إىل التكاليف األخرى يري اإلنَْساانية الناتجة 

عن الحصار.
مان خاالل التمامها بالثاروة البرياة والبحاث الملمي 
تتصاخر الصناعات الخوائية الكوبية أخضَل الصناعات الخوائية 
يف المالم، باتت كوبا تصّخر بييمة ل مليارات عوالر عخة أصناف 
من األعوية خيط لألَْساَواق األوروبية، وبماخ أن تراجع الخخل 

اإلجماايل لكوبا إىل أعنى املساتويات ارتفع الناتاُج اإلجمايل إىل 
111.1 ملياار عوالر عا  )2009 كماا بلغ نمو الناتج اإلجمايل 
 9 , 7 0 0 ٪1,4 وبلغ نصيب الفرع من الناتج اإلجمايل 
عوالر الناتاج اإلجماايل واحتلات اليخاعاات الزراعاة 3.ل ٪، 
والصناعة 21.6 ٪، واليخمات ل7 ٪، وريم نجاح كوبا يف إنهاء 
مياطر الحصار عى شامبها ومسااعي التيارب بني الخولتني 
يف عهخ أوباما الذ1 رخع بمض الييوع عى السافر والتحويالت 
املالياة من املهاجرين الكوبياني، إاّل أن الواليات املتحخة ال تزال 
تمنع مواطنيها حتى ال يسااخروا إىل كوباا، كما تحارص كوبا 
ماليااً وتمناع تخخال التحويالت املالياة منها وإليهاا وتراقب 
الاركات الخولياة التي تحااول الوصول إىل كوبا لالساتثمار 
وتفارض يراماات مالية كبرية عاى البنوك التاي تتمامل مع 
لاخانا، ولو ما يؤّكخ تجاوز الحصار االقتصاع1 الذ1 تفرضُه 
واشانخن امُلؤّساساات والركات األَمريكية التي تتمامل مع 
كوبا إىل منع ُكّل امُلؤّساسات والركات الخولية من الييا  بأ1 

تمامل تجار1 مع كوبا. 
إ ن يكتمال أوجاُه التشاابُه باني الحصاَرين بمناع تخخل 
التحوياالت املالياة مان وإىل اليمان ومحااوالت الماخو َوقف 
التمامال املاايل للبنوك الخولية ماع البنوك اليمنياة، ختهخيخات 
السفري األَمريكي األَخرية بتشخيخ الحصار االقتصاع1 تؤكخ أن 
الحصار والُمْخَوان تيف وراءه أَمريكا وأن عولة المخو السموع1 

مجرع أعاة تحركها واشنخن لتنفيذ أجنختها يف املنخية.

  - خاص:
إساتنكرت الهيئاُة المامة للخاريان املخني 
واألرصااع، التصمياخ األَخاري لياوات تحالف 
باْساتهَخاف  األَمريكاي  الساموع1  الُماْخَوان 
املخاارات اليمنياة، ياو  األربمااء، حياث تم 
اْستهَخاُف مخاَر1 تمز والحخيخة بمخة يارات.

 واعتاربت الهيئاة أن إعاالن عول تحالاف 
الُمْخَوان إيياف حركة الخريان من وإىل مخار 
صنمااء الخويل بماا خيهاا الرحاالت اإلياثية 
للمنظماات الخولياة يمثل اْساتهَخاخاً مبارشاً 
للمواطناني األبريااء الرايباني يف السافر إىل 
الياارج ألساباب عاخة مان ألمهاا الحاالت 

المالجية الخارئة.
ل   وطالبات الهيئة املجتمع الاخويل بالتخخُّ

الريع والضغط عى تحاال الُمْخَوان إليياف 
مثل لذه املمارساات الالإنَْساانية وامليالفة 
لجمياع األعاراف واملواثيل الخولياة يف أوقاف 
الحرب باعتبار مثل األعمال جرائم حرب ضخ 

اإلنَْسانية.
إىل  لاك ناشاخت الهيئاة الماماة للخريان 
املخني واألرصاع السفاراِت اليمنية َواملخارات 
الرتانزيات  الاركاب  اساتضاخَة  تساهيل 

املتواجخيان يف املخاارات لحاني ختاح مخاار 
صنماء الخويل وعمل الرتتيبات الالزمة لتسيري 

رحالت إضاخية لنيلهم.
 وأوضاح مخير عا  النيال الجو1 بالهيئة 
ع. مازن أحمخ يانم أن لناك املئات من ركاب 
الرتانزيت اليمنيني الماليني يف مخارات الخول 
المربية واألجنبياة نتيجة إليياف الرحالت إىل 

مخار صنماء الخويل. 

  - خاص:
أقّرت الجمميُة الممومية لبناك اليمن الخويل يف اجتماعها 
الثالثاء بصنماء، رخع رأسامال البنك مان 15 مليار ريال إىل 

16 ملياراً و500 مليون ريال.
 وصاعق أعضاء الجممية عى توزيع األرباح املحيية عى 

املسالمني بما نسبته %75 من الييمة اإلسمية للسهم.

 وأكاخ تيريار الجممياة الممومية للبنك أناه وعى الريم 
مان الظروف التي تمر بها البالع، حّيال البنك أرباح صاخية 
بنهاياة الما  املايض بلغات 15 مليااراً ول11 مليوناً ول73 
ألاف ريال منها مليار ونصف لرخع رأسامال البنك ومليارين 
و270 ملياون رياال كاحتياطاي قانوناي، وبانّي أن صاايف 
إيراعات التشاغيل خالل الما  املايض بلغت ا2 ملياراً و00ل 
مليون رياال، ميابل 23 ملياراً و700 ملياون ريال يف نهاية 
الماا  ل201 ، كما بلغت أصول البناك بنهاية الما  املايض 

ل3ل ملياار رياال ميابل 397 ملياار ريال إجماايل األصول 
بنهاياة الماا  ل201 أ1 بزيااعة قخرلاا 37 ملياار رياال، 
وأشااَر التيرير إىل أن املركز املارصيف للبنك ال يزال قوياً ريم 
الظاروف االقتصاعية الصمبة التي تشاهخلا البالع وتراجع 
عخل الخولة؛ بسابب تيلص عمليات بيع النفاط والذ1 أَعَّى 
إىل تراجاع احتياطاي الممالت األجنبية لاخى البنك املركز1، 
والوضع الصمب للبناوك عامة إاّل أن وضع بنك اليمن الخويل 
ااة تميز باالستيراِر املايل وزياعة يف الوعائع واألصول.  َخاصَّ

كوبا.. جتربة خم�سني عاماً من احل�سار 

القواسُم املشرتكُة للحصار االقتصادي بني 
هافانا وصنعاء.. آليات موّحدة وعدو واحد 

هيئة الطريان املدني: تصعيُد الُعْدَوان تجاه املطارات جريمٌة ضد اإلْنَسانية 

يف ظل الُعْدَوان

بنُك اليمن الدولي ُيِقــرُّ رْفَع رأسماله إىل 16 مليارًا و500 مليون ريال أسعار صرف العمالت 
رشاءبيعالمملة   

  250   250.5عوالر 

ا5.2ا52ا.5ا2 اليورو

66.66 66.79 ريال سموع1

9.35ل650.656 ريال ُعماني

6353.15ا.353االسرتليني

 للعــلم 
عاصفة البفك!!

العاق�ل  اْس�تهَداَف مصن�ع  الع�دوُّ  ع�اَوَد 
للصناع�ات الغذائي�ة، بع�د قراب�ة الش�هر من 
إص�دار منظمة هيومن رايتش ووت�ش، تقريراً 
مفصالً عن جرائم الُعْدَوان الس�عودي األَمريكي 

بحق البُنية التحتية للقطاع الصناعي اليمني.
 أش�ارت في�ه إىل الجريم�ة الس�ابقة الت�ي 
ارتكبها ذات الع�دو بحق مصنع البفك وُعّماِله، 
الواقع يف حي النهضة الس�كني وسط العاصمة 
صنعاء، وع�ى الرغم من أن اْس�تهَداف املصنع 
بسلس�لة غ�ارت جوية ش�ديدة االنفج�ار يأتي 
يف إط�ار النه�ج التدمريي الذي يمارس�ُه العدو 
السعودي األَمريكي يف اليمن منذ أكثَر من 500 
ي�وم إاّل أن�ه كان رد فع�ل عى تقري�ر املنظمة 
�ْعب  الدولية التي عّرت جرائم الُعْدَوان بحق الشَّ
اليمني، وأبدت اس�تنكاَرها الْس�تهَداف مصانع 

غذائية يعمل فيها املئات من العمال. 
فالعدو من خالل تسعريه األَخري واْستهَداف 
الحي�اة م�ن مصان�ع وموان�ئ  ُكّل مقوم�ات 
ومطارات وطرق�ات ومحطات وق�ود ومحالت 
ومنازل وأَْسَواق شعبية يف العاصمة ومحافظات 
الحدي�دة وصنعاء وصعدة وتع�ز وإب وعمران 
وحج�ة يتحدى العالم أجم�ع بإمعانه بارتكاب 
الت�ي  االقتص�ادي واإلنَْس�انية  الجرائ�م  تل�ك 
تكشف مدى الهزيمة النفسية للعدو يف مواجهة 
�ْعب اليمني ومدى س�قوطه  ش�عب جبار كالشَّ

األَْخ��اَلقي واإلنَْساني.
فالجرائ�م الجديدة وب�كل تأكيد ل�ن تغيري 
م�ن واقع املواجهات ع�ى األرض ولن يكون لها 
أي تأثري إضايف عى حياة اإلنَْس�ان اليمني الذي 
تج�اوز صدم�ة الُع�ْدَوان وانتق�ل إىل املواجهة 
الجماعية لصلف الُعْدَوان، فتلك الجرائم تأتي يف 
إطار مسلس�ل ماراثوني طويل لجرائم الُعْدَوان 
االقتصادي�ة التي س�بق أن ارتكبه�ا العدو ولم 
ت�زد املواطن اليمني إاّل إْص���َراراً عى الصمود 

والثبات.
 ووف�ق إحصائي�ة حديث�ة للمرك�ز املرك�ز 
القانون�ي للحقوق والتنمية بصنعاء اْس�تهَدف 
الُعْدَوان مختلف مقومات الحياة، وتؤكد األرقام 
أن الُعْدَوان استهدف خالل ال� 500 يوم املايض 
137 محطة كهرباء و195 ش�بكة وخزان مياه 
و964  اتص�االت  وش�بكات  محط�ات  و206 
طريقاً وجرساً و1419 منش�أة حكومية، وشن 
مئات الغارات عى 174 منش�أة سياحية وحّول 
195 منش�أة وموقعاً معلماً أثري�اً وتأريخياً إىل 
أهداٍف عسكرية، وهاجم 90 منشأَة رياضية يف 
عدد من املحافظات واس�تهدف 1959 وس�يلة 

مواصالت.
التج�اري  القط�اع  التقري�ر ف�إن   ووف�ق 
والصناع�ي والزراع�ي كان يف قائم�ة أه�داِف 
الط�ريان الس�عودي، حي�ث اس�تهدف 4757 
منش�أة تجاري�ة و584 مخ�زَن غ�ذاء و450 
ناقلة غذاء، وارتكبت أبش�ع الجرائم ضد الباعة 
واملتس�ّوقني من خالل اْس�تهَداف 494 س�وقاً 
ومجمعاً تجارياً، وفيما اس�تهدف 252 محطة 
وقود هاجم أَيْ�ضاً 201 ناقلة وقود، واستهدف 
بمئات الغارات 218 مصنعا إنْتَاجيا، ويف املجال 
الزراعي استهدف طريان التحالف 156 مزرعة 

حيوانية و1154 حقال زراعياً.
ورغم بش�اعة العدو وجرائم�ه إاّل أن الحياة 

مستمرة.. 
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  -  أحمد داوود
اكتّظت قاعُة املرَكاِز الثيايف بالماصمة صنماء، 
ياو  االثناني املاايض، باإلْعااَلميني والشايصيات 
اإلْعااَلمية املرموقاة يف بالعنا، يف أول مؤتمر التحاع 
اإلْعااَلمياني اليمنيني تحت شامار: »صوت واحخ.. 

ضخ الُماْخَوان واالحتالل(.
وتواخاخ البمُض من بمض املحاخظاات اليمنية، 
مشايخين بهاذه اليخاوة املميازة والتاي تجماع 
اإلْعااَلمياني يف كياان واحاخ منالاض للُمااْخَوان 
ومخاخع عن قضايا الوطن وعن ساياعته وكرامته، 
مؤكخيان أن األصاوات التي تنحاُز لياوى الُماْخَوان 
الساموع1 األَمريكي لي أصواٌت إْعااَلمية شا ة ال 
تمارب عن اإلْعااَلميني الرخاء الذين يساّيرون ُكّل 
إْمَكانياتهام للخخاع عن الوطان بالصوت والصورة 

وبالكلمة الصاعقة.
وشاارك يف املؤتمر اإلْعااَلمي األول طالل عيالن 
اليائم بأعمال رئيل الوزراء ومحموع الجنيخ مخير 
مكتب عار الرئاساة ولاشم رشف الخين نائب وزير 
اإلْعااَل  وعخٌع من املساؤولني ووكالء الوزارات، كما 
حض املؤتماَر األساتا ُ أحمخ حامخ رئيال الهيئة 
اإلْعااَلمياة ألنصار اللاه، وأحمخ ناارص الحماطي 

اليائم بأعمال وزير اإلْعااَل . 
وأليى رئيُل اتحاع اإلْعااَلميني اليمنيني َعبخالله 
عيل صرب1 كلمة يف املؤتمر حيّا يف مستهلِّها الصموع 

الشمبي وانتصارات الجيش واللجان الشمبية.
وقال صارب1 يف كلمتاه إن خمسامائة يو  من 
الصموع األساخور1 يف وجه الغزاة واملمتخين تمني 
أن شامبنا بات قاب قوساني أَْو أعناى من االنتصار 
المظيام املكلل بروح اإلباء والمزة والكرامة ورخض 

الوصاية والهيمنة اليارجية.
وأشاار صرب1 إىل أن إتحاع اإلْعااَلميني اليمنيني 
تأسال يف الشاهور األوىل من الُمااْخَوان األَمريكي 
الساموع1 الغاشم والشامل عى بالعنا، ومع الغارة 
األوىل لتحالف الار كان الكياخ والتضليل والحظر 
والتمتيم اإلْعااَلمي، عى رأس األساليب اليذرة التي 
عمخ إليها التحالف ومرتزقته بهخف حجب الصوت 
الوطني الحر..املنالض واملياو  للغزاة واملحتلني.

وأضاف صرب1 قائالً: »يف لذا املناخ جاءت خكرة 
اإلتحااع كمسائولية وطنية تمزز مان عور الجبهة 
اإلْعااَلمياني  اإلْعااَلمياة، وللتنسايل باني جهاوع 
وامُلَؤّساساات اإلْعااَلمية الوطنياة؛ ولرصخ وتوثيل 
واإلْعااَلمياني  اإلْعاااَل   تجااه  الُمااْخَوان  جرائام 
األحرار.. وعى ماخى يوميات الُماْخَوان كان اإلتحاع 
حاارضاً يف ميتلاف املناشاط، وقاخ تمكان بفضل 
تكاتاف الجهاوع الوطنياة امليلصاة أن يساتكمل 
بنيتاه الخاخلياة وخيااً للياناون، حياث تام إقرار 
النظا  األساايس، وانتياب املكتب التنفيذ1 ولجنة 
الرقاباة والتفتياش، ونحان اآلن بصخِع اساتكمال 
الالئحة الخاخلية التي تنظم شئون االتحاع وعالقته 
باإلْعااَلميني وامُلَؤّساساات اإلْعااَلمية املنضوية يف 
إطاره، والتي تزيخ عن خمسني ُمَؤّساسة إْعااَلمية 

رسمية وأللية وحزبية«.
وأكخ صرب1 أن املكتاب التنفيذ1 لإلتحاع يخرس 
بهماة عالية إنشااء صناخوق للتكاخال االجتماعي 
وللمناياة  اإلْعاااَل   برعاياة أرس شاهخاء  خااص 
بالجرحاى ومتابماة أوضاعهم الصحياة واملهنية، 
باإلضاخاة إىل برناماج خااص بالتأماني الصحاي 
للرايبني من أعضاء االتحاع، كما أن االتحاع يتخلع 

إىل مناخ آمن ومستير يمزز من حرية اإلْعااَل .
 وأّكخ صرب1 تضامن أعضائه أخراعاً وُمَؤّساسات 
يف مواجهاة الُمااْخَوان واالحتاالل، ونباذ اليوناة 
واملرتزقاة، والتصاخ1 لصناوف الكياخ والتضليال 
واإلرجااف بحل الوطن، والرخاء مان أبنائه، كما 
أكاخ عى أن املرحلاة تتخلب اليو  إْعااَلماً مسائوال 
ييف إىل صف الشامب والجيش واللجان الشامبية، 
ويخعم حالاة الصموع الشامبي، وتجنب املناكفات 
 ات الصبغة الخائفية أَْو املناطيية أَْو المنرصية.

إنجازٌ تأريخيٌّ بدون وصاية خارجية
 رئياُل الهيئاة اإلْعااَلمية ألنصار الله األساتا  
أحماخ حامخ، قال يف كلمة لاه يف املؤتمر: إن املرحلَة 
الفارقَة من تأريِخ بالِعنا تتخلَُّب تََحارُّكاً جاعاً وعمالً 
خاً يف وجه ُعاْخَوان ياشم يستهخف الجميع وال  موحَّ
يستثني أحخاً. مشرياً إىل أنه إ ا لم نتَحاّرك يف ظروف 
كهذه خمتى سانتَحاّرك وإ ا لم نتوحخ أما  ُعاْخَوان 

يستهخخنا َجِميْاماً خمتى سنتوحخ.
وقال حاماخ: إن املجلل السايايس األعى يُمترَبُ 
ًة يف االتجااه الصحيح وعماالً تتخلبُه  ُخخاوًة لامَّ
طبيماُة املرحلة وظاروف البلخ، ويمتارب أوَل انجاز 
من نوعه يف تأرياخ اليمن منذ عيوع خلت باعتباره 
اإلنجاَز األوَل الذ1 يابت خيه اليُخ األَمريكيُة، وطوى 
اليمن ممه صفحَة الوصاية اليارجية وأصبح قراُر 

البلخ يمنياً يمنياً.
وَحيَّا رئيُل الهيئة اإلْعااَلمية ألنصار الله، رجاَل 
الكلمة وخرساان اإلْعااَل ، الذين خاضوا ممركتَهم 
اإلْعااَلمياة بكل اقتخاٍر ريم الظروف واملتاعب وقلة 
اإلْمَكاناات، عاعيااً ُكلَّ إْعااَلمي ُحااارٍّ إىل أن يجمَل 
أولوياَة مواجهة الُماْخَوان خاوق ُكّل األولويات، وأن 
يبتماَخ الجميُع عن املناكفاات اإلْعااَلمية ويوّجهوا 
قخراِتهام نحو المخو الحيييي وأن نبتمخ عن ُكّل ما 

ييخ  الُماْخَوان. 
وأّكاخ حامخ عاى االساتمراِر والتمااُون والممل 
خ خالل لذه املرحلة عى إبراز جرائم الُماْخَوان  املوحَّ
وإيصالهاا باكل اللغات وميتلف الوساائل املمكنة 
ليمارف المالام بشااعة ُعاْخَوانهام وُجار  ما لم 
خه  عليه وإبراز وتمزيز صموع شامبنا اليمني وتوحُّ
يف وجاه الُمااْخَوان ومواَجهة تضليلهام اإلْعااَلمي 

وخضحه.

إرَاَدة ال تلني
رئياُل  الشاامي،  طاارق  أشااع  جانباه  مان 
الخائارة اإلْعااَلمية باملؤتمر الشامبي الما ، بجهوع 
اإلْعااَلمياني اليمنياني وعورلم الكباري يف مواجهة 
الُماْخَوان، وماكينتاه اإلْعااَلمية الضيمة املخعومة 
باإلْمَكانات املاعية والتينيات الحخيثة التي اعتمخت 
يف أسالوبها وأعائهاا عى الكاذب والخجال وتزييف 
الحيائل وإيجاع املربرات والحجج والذرائع الوالية 
لألعمال اإلجرامية التي تمرض لها الشمب اليمني.
وقاال الشاامي مياطبااً الحارضيان »تلتيون 
اليو  بمخ مرور 500 يو  من قتل األطفال والنسااء 
والشايوخ يف املناازل واملاخارس واألساواق المامة 

وصاالت األخراح، تلتيون بمخ 500 يو  من الحصار 
االقتصاع1 عى اليمن براً وبحراً وجواً«.

وأشاار الشاامي إىل أن انميااع املؤتمار يأتاي 
بالتزامن مع إعالن تشكيل املجلل السيايس األعى 
إلعارة الباالع عساكرياً وأمنيااً واقتصاعيااً وإعارياً 
وثياخياً واجتماعياً وتوحيخ الجهوع لخعم الجبهات 
والذ1 يمخ خخاوة متيخمة وشاجاعًة تتحمل خيه 
الياوى الوطنية الحفااظ عى ُمَؤّساساات الخولة 
ومواجهاة الُمااْخَوان والممل بالخساتور واليوانني 
للحفااظ عى أمان واساتيرار الوطان، األمر الذ1 
يحتام عى الجميع الوقوف صفاً واحخاً مع املجلل 

وععم جهوعه يف تفميل ُمَؤّساسات الخولة.
وأكخ أن املؤتمَر اإلْعااَلمي األول يرسال رساالة 
للمالام ويف ميخمتاه عول الُماْخَوان أناه مهما طال 
أمخ الُمااْخَوان والحصار خإن إَراَعَة الشامب اليمني 
لان توَلن أَْو تلني، وإنما ساتزعاع قوة وصالبة وأن 
الُمااْخَوان بحياخه وصلفه لن يساتخيع أن يمحوا 
أثر الشامب اليمني منبع المروبة وأصلها الضاربة 

جذوره يف أعماق التأريخ.
وخيما نوه بجهوع اإلْعااَلميني اليمنيني وعورلم 
الكباري يف مواجهاة املاكيناة اإلْعااَلمياة الضيمة 
للُماْخَوان، تساءل رئيل الخائرة اإلْعااَلمية للمؤتمر 
الشامبي عان موقاف أولئك الذيان تساابيوا عرب 
الفضائياات املخعومة من تحالاف الُماْخَوان إلنكار 
مجزرة املياء بمخ أن أقر الُماْخَوان مؤخراً بارتكابها 
وماا ا سايكون موقفهام بماخ أن ييارَّ بارتكابه 
للمجازر يف سانبان واملزرق وسموان ومستبأ ونهم 
ويريلا مان املناطل التي تمرضت لجرائم ومجازر 

وحشية عى يخ تحالف الُماْخَوان الهمجي.

ُعـْدَواٌن طافٌح بالوحشية
من جهتهاا أكخت رئيساُة الجبهاة الثياخية يف 
املؤتمر اإلْعااَلمي األول التحاع اإلْعااَلميني اليمنيني 
أن اليمنيني عاشاوا خمسامائة يو  يف ظل ُعاْخَوان 
طاخح بالوحشية والتويل يف اليتل عى يمن شامخ 

أبي متحٍخ لكل المواصف.
وأكاخت املتاوكُل أنه لو مار خمسامائة عا  ملا 
كان الُماْخَوان إال كما تبني لمجياً مفلساً، وملا كان 

اليمن إاّل كما تجى شجاعاً وصبوراً.
وأشارت املتوكل إىل أن خمسمائة يو  لم تكن يف 
بال المخو وأ نابه وعمالئه ومرتزقته، بل لم تكن يف 
بال المالم املتفرج عى قتلنا اليومي منذ أول يارات 
عاصفة الشاؤ .. لكنها كانت يف جينات اليمني/ة 
الاذ1 ما خضع لغاز وما سامح ملحتل أن ينمم عى 

ترابه!
األياا   »لاذه  قائلاة:  كلمتهاا  يف  وواصلات 
اليمسمائة كانت جخيرة أن تر1 األعمى خضال عن 
ُكّل  1 عيناني حييية لذه الماصفة التي أععت أن 
لمها األكرب لاو حماية اليمن وخاالص اليمنيني، 
وباخا أن حماية اليمن يف خهم الساموعية وتحالفها 
لو من اليمنيني الذيان رخضوا وصايتها وانتفضوا 
عاى صلفها، وأن خاالص اليمنيني لان يكون لخى 
لاذه الماصفاة إال من اليمنيني الذيان لم يحضوا 

مؤتمر الرياض«.

املرحلُة تتطّلُب إْعـاَلماً وطنياً مسؤواًل
البياُن اليتاميُّ للمؤتمر اإلْعااَلمي األول، أكخ أن 
املرحلة الرالنة تتخلب إْعااَلماً وطنياً مسئوالً يمزز 

من الصموع الوطني.
وطالب بيان اتحاع اإلْعااَلميني اليمنيني بتوحيخ 
الُمااْخَوان والتصاخ1  الصاف والجهاوع ملواجهاة 
لصنوف الكياخ والتضليال واإلرجاف بحال الوطن 
واليوى الشمبية والسياسية املنالضة للُماْخَوان.

امُلَؤّساسااِت  املؤتمار،  يف  املشااركون  وععاا 
اإلْعااَلمية إىل التوقيع عى ميثاق الرف اإلْعااَلمي 

بما يساعخ عى تيخيم رسالة إْعااَلمية وطنية.
وبارك املؤتمار اإلْعااَلمي األول، االتفاَق الوطني 
بني الياوى السياساية الوطنية وتشاكيل املجلل 
السايايس األعاى.. عاعياً املجلاَل إىل اتياا  املزيخ 
من اليخوات اإلسارتاتيجية خيماا يتملل بمواجهة 

الُماْخَوان والحصار وإعارة ُمَؤّساسات الخولة.
وأكخ البياان رضورة التازاِ  اإلْعااَلميني، أخراعاً 
وُمَؤّساسااٍت، بالثوابات الوطنياة وترسايخ قيام 
الوحاخة الوطنياة والسالم االجتماعاي، كماا أكخ 
أََلميَّااة عور اإلْعاااَل  يف إشااعة ثياخة التساامح 
والتصالاح ونباذ الفرقاة باني كاخة أبناء الشامب 
اليمني وتجريم نر املواع اإلْعااَلمية املحرضة عى 

الخائفية واملناطيية والمنرصية والتشخريية.
كما أكخ رضورة إيجاع خخاب إْعااَلمي موحخ يف 
مواجهاة الُماْخَوان وإتاحة الحصول عى اململومات 
لاكل اإلْعااَلمياني بما يمكنهم من إيصال الرساالة 

الوطنية.
إىل  اإلْعااَلمياة  امُلَؤّساساات  البياان  َوععاا 
تحساني مساتوى عخل اإلْعااَلميني وتيخير طبيمة 
أعمالهام اإلبخاعياة.. وحاث وزارة اإلْعاااَل  عاى 
رسعة استكمال عراساة مروع الكاعر الصحفي 

وتيخيمه للجهات امليتصة لتنفيذه.
كما ععاا املؤتمر الجهاات امليتصاة إىل إعخاء 
األولوياة يف اساتيماب اإلْعااَلمياني اليريجاني يف 
التوظيف كحال مكفول، وععم جهاوع الصحفيني 
الصحفياني  نياباة  إىل تصحياح مساار  الرامياة 
اليمنياني التاي انتهات رشعيتها منذ سانوات وما 
تازال تساتغل ميخراتها املالياة واملمنوياة لصالح 
أَْشاَيااص وأطراف تشارك يف الُماْخَوان عى الوطن 

والشمب.
وحث املؤتمر الجهات الرسامية والشامبية عى 
املزيخ مان االلتما  بأرس شاهخاء اإلْعااَل  الوطني 
والحرباي وتيلياخ  كرالام والمناياة بالجرحاى 
ومتابماة أوضاعهام الصحية وتساوية أوضاعهم 

الوظيفية.
كماا طالاب البيان بإرساال خريال إْعااَلمي إىل 
الياارج للمسااعخة يف نيال ممانااة ومظلومياة 
وكشاف  واألصخقااء  لألشاياء  اليمناي  الشامب 
جرائام عول تحالف الُمااْخَوان وتفنيخ مزاعم أبواق 
الكياخ والتضليال اإلْعااَلمي املمنهج بحل الشامب 
اليمني واليوى الوطنية املخاخمة عن ساياعة اليمن 
واساتيالل اليارار الوطناي بمياخاً عان الوصاياة 

والهيمنة اليارجية.

الإعالميون اليمنيون يف موؤمترهم الأول..

صوٌت واحٌد ضد الُعـْدَوان 

حامد: أدعو ُكّل 
إعالمي إلى إبراز 
جرائم الُعـْدَوان 
واالبتعاد عن 

المناكفات اإلعالمية 
وتوجيه قدراتهم 
نحو العدو الحقيقي

الشامي: المؤتمر 
اإلعالمي األول يرسل 
رسالًة للعالم ودول 
الُعـْدَوان أن إَراَدة 
الشعب اليمني لن 
توَهَن َأْو تليَن بل 
تزداد قوًة وصالبًة

المتوكل: لو مر 
خمسمائة عام لما 

كان الُعـْدَوان إال كما 
تبين همجيًا مفلسًا 
ولما كان اليمن إال 
كما تجلى شجاعًا 

وصبورًا

صبري: مع الغارة 
األولى كان الكيد 
والتضليل والحظر 

والتعتيم على رأس 
األساليب القذرة التي 

عمد إليها تحالف 
الُعـْدَوان 
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  -  زكريا الشرعبي
كتائب أبو المباس ولاواء الصماليك ولواء 
الخالب ولوالء الحمزة، ليست لذه الجماعات 
لاي التشاكيالت اإلْرَلاابياة الوحياخة التي 

صارت تمشمش يف مخينة الحلم والثياخة.

كتائب حسم
وإ ا كناا توقفناا يف الحلياة املاضية عى 
تساللنا إىل حاي الروضاة حيث لاواء الحمزة 

تيوعنا اليخى يف لذه الحلية إىل 
حاي عصيفارة ولاو الحي املجااور لحي 
الروضاة وخيه تمشامش كتائب حسام ولي 
جماعة إْرَلاابية تابمة لتنظيم الياعخة واسم 
قائخلا عخنان زريل من محاخظة شبوة تيو  
لاذه الكتائاب بارتاكاب الكثري مان الجرائم 

بخعوى تخبيل الريمة اإلْسااَلمية.
ومؤخاراً قامت لاذه الكتائاب بمهاجمة 
مارىض  لخعام  يياا   كان  احتفاال خاري1 
الرطاان وقاخ لاجمتاه لاذه الجماعاات 

بخعوى منع االختالط.
ولاخى لاذه الجماعة ساجون وممتيالت 
ألمها ساجن يف مخرساة النهضة، وبحساب 
مصااعر خإن لذه الجماعاات أطليت نريانها 
عاى المييخ محماوع املغبيش املمانّي من قبل 
الفار لااع1 كمخير ألمن تمز وقخ جاء إْطاَلق 
الناار عاى املغبيش إثار زيارته لهذا الساجن 
للتوساط بإخراج بماض املمتيلاني التابمني 
ملرتزقاة اإلصاالح عاى خلفياة الارصاع بني 

كتائب حسم وجماعة املياليف.
وكانات مماارك قاخ وقمات باني جماعة 
تابمة لشييل املرتزق حموع املياليف )حمزة( 
وكتائاب حسام وأسافرت لاذه املمركة عن 
مارصع حمازة امليااليف وكذا شاييل عخنان 
زريل، وقالت مصاعر حينها إن املمركة حخثت 
عى خلفياة رصاع بني السالفيني واإلصالح، 
لكن مصاعر خاصة قالت لا »صخى املسرية« 
إن حمازة املياليف كان يريخ أن يبيع »مخرعة« 
اساتوىل عليهاا مان كتائاب حسام للجيش 
واللجان الشامبية وأن جماعة حسام شانت 
لجومااً عى املياليف الساتماعة املصفحة، ما 

أعى إىل سيوط قتى وجرحى من الخرخني.
وتتيذ جماعة حسام من مسجخ وجاممة 
السميخ ميراً رئيسياً لها وتمارس أنشختها يف 

أماكن ميتلفة.
 ومؤخاراً تم تميني عخناان زريل اليمييش 
باملجلال  يسامى  ماا  يف  للتساليح  قائاخاً 

المسكر1 للمرتزقة من قبل الفار لاع1.
ال تيفاى مظالار الياوف عاى مالماح 

ساكان الحي الذ1 تتمركز خيه لذه الجماعة 
خساواطري لاذه الجماعاة وأطيمهاا امللونة 
بإعاال  تنظيم الياعخة حّولات الحي إىل ثكنة 
إْرَلاابياة يتجاول خياه جماعاات باملالبال 
الساوعاء والجثث الضيماة واللحى املتفاوتة 

يف الخول واليرص.
ال أحاخ لناك لييربَنا عن ممارساات لذه 
الجماعة بحال األلايل ولكن بحساب مصخر 
يف منخياة مجاورة خإن لذه الجماعة لخعت 
األلاايل بماا أطليات علياه تخبيال الحاخوع 
الرعياة ملان ييالف نهجهم الاذ1 يخليون 
اليخاب  وأن  اإلْساااَلمية  الريماة  علياه 
واملحارضات ال تكف من مآ ن جامع السميخ 

يف إْطاَلق مثل لذه التهخيخات.

كتائب حماة العقيدة
من حي الساميخ عارب شاارع الهريش إىل 
منخياة كالباة لناك تتجاول بضماة أطيم 
مخلياة باللون األساوع أيضا.. أخاراع مينمة 
بيناعاات ساوعاء ويتأبخاون بنااعق حخيثة 
يباخو أنهاا أَمريكياة الصناع مما تام إنزاله 

مؤخراً من قبل طريان الُماْخَوان.
يتباع لاؤالء اإلْرَلاابياون كتائاب حماة 
الميياخة وتتمركاز لاذه الجماعاة يف حاارة 
الجمهور1 ويجوبون املخينة باألطيم السوعاء 
ال سايماء كالبة واملوشاكي وحاي الخعوة ما 
باني املحاخظة واليرص الجمهاور1، أما قائخ 
لذه الجماعة خهو أبو عبخالرحمن الصنماني 
وتتباع تنظيم الياعخة أَيْضاً، وكانت أخبار تم 
تخاولهاا خيما قبُل أن أبا المباس لو قائخ لذه 
الجماعات، حياث كان قخ أعلان أواخر الما  
املايض عان إقامة إماارة إْساااَلمية يف الباب 
الكباري، ياري أنه رسعاان ما تحّول ليسامي 
جماعته حساب ما يبخو بمخ تلييه الخعم من 
اإلمارات وظلت جماعة حمااة المييخة تحت 

إرشاخه.

كتائب أبو الصدوق
تتمركز كتائب أباو الصخوق يف باب موىس 
وال يشااركون يف أْعَماال قتالياة، وقائخ لذه 
الجماعاة لو صااعق مهياوب، ويكنى بأبي 

الصخوق.
 تتباع لاذه الجماعة حزب اإلصاالح وقخ 
أنشائت بثوب جهاع1 مع تحول ععم تحالف 
الُماْخَوان إىل الجماعات اإلْرَلاابية إثر احتكار 
املياليف للسالح واملال واكتفائه باالستمراض 
الُمااْخَوان  إليهاا   الفوتغراخياة  بالصاور 

بانتصارات يحييها يف امليخان.
وتياو  لاذه الجماعاة باقتحاا  املناازل 
ونهب سيارات املواطنني وبحسب مصخر خيخ 
قامات لاذه الجماعات حتى بنهب سايارات 
النظاخة ومان املنازل التي تم اقتحامها منزل 
محمخ رشف الخيان يف املخيناة اليخيمة بتمز، 
وقخ اساتولت عى لذا املنزل متيذة منه ميراً 

لها.
وعياب عخاول لاذه الجماعاات إىل حاي 
الجحملية أيسخل الما  املايض قامت بنهب 
واالساتيالء عاى منازل حماوع رشف الخين، 
عمياخ كلية اآلعاب الساابل بجامماة تمز، يف 

حي الجحملية.

َأْنَصـار الشريعة
ويتصاخر الفصائال اإلْرَلاابية املسايخرة 
عى أحياء مخينة تمز اليخيمة تنظيم ”أَنَْصاار 
الريماة” أحاخ األ رع اإلْرَلاابياة التابماة 
لتنظيم “الياعخة” بيياعة ما يسمى “األمري” 
أبو عبخالرحمن الشهر1 ساموع1 الجنسية، 
تتيذ لذه الجماعة من منخية المريض خلف 
مخرساة مماا  بن جبال النمو جياة امليابلة 
ملجمع رشكات لائل سميخ أنمم ميراً رئيسياً 

لها. 
تشاتهر لاذه الجماعاة بمخع مان جرائم 
الذباح َواليتل َوالساحل ورخع راياات وإعال  
الياعاخة الساوعاء وانترت لهام المخيخ من 
مياطاع الفيخيو التي تظهر المخيخ من جرائم 
اليتال والساحل للجثث راخمني إعاال  تنظيم 

“الياعخة”.
وينشاط لذا الفصياُل بمملياات االيتيال 
ملان ييتلاف ممهام مان الفصائال األُْخاَرى 
ومان ييرج عن التنظيم مان أَبْنَاء أَْو قياعات 
التنظيم امليخانية.. وبحساب مصاعر صحفية 
من يمارس لذا التنظيم النهب باسام حصاع 
الغنائم ملنازل وممتلكات من يخليون عليهم 
“املجاوس والرواخض وكل مان يؤيخ جماعة 
أَنَْصااار الله الحوثيني أَْو متهم بالتشايع آلل 

البيت النبو1.
إىل  لاك يكفار أَنَْصااار الريماة ُكّل من 
ييالفوناه خكرياا أَْو يف مساائل الفاروع يف 
الريماة ويهخف إىل تأسايل عولاة اليالخة 
اإلْسااَلمية التي يمتيخ أنها ستنخلل من عخن 
أبني وال وسياسياً ال يخعم ما يسمى ” رشعية 
لاع1«، بال يمترب لاع1 الخاياوت األَْكبَاار 

كما يمترب الجيش اليمني عخوه األول.
ييوع لذه الجماعة شايص يُخعى حارث 
المز1 وتتواجاخ باإلَضاَخة إىل ميرلا الرئييس 
يف البااب الكباري وحاارة امليخان ماا بني باب 
ماوىس وصيناة وأجازاء من حاي الجحملية 

وثمبات.

دولة الخالفة )داعش(
وييوعلا أجمخ اآلنايس من أَبْنَاء محاخظة 

 مار عاش يف سوق الصميل بتمز.
تتيذ لذه الجماعة من مؤسساة السميخ 
للثياخة والملو  خلف مخرساة الشامب ميراً 
لها لكنه ميرٌّ يري عائم وتتواجخ لذه الجماعة 
يف ساوق األشابط وأحياء أُْخاَرى وعنارصلا 
ساوريون وعراقيون وأرعنياون وجنوبيون، 
باإلَضاَخاة إىل أخاراع مان تمز كاناوا يتبمون 

تنظيم الياعخة وانشيوا عنه مؤخراً.
لجماعة عاعاش بيانات تكفريية للفصائل 
وكاذا  املرتزقاة  جماعاات  مان  األُْخااَرى 

للميالفني ملنهجها.

كتائب املوت
كانات لاذه الجماعاة مؤلفاًة مان عاخع 
مان الذين تام إْطاَلقهم من الساجن املركز1 
يف رمضاان الماا  املاايض وكان يياوع لاذه 
الجماعاة لاناي األعيماي املخعاو با)لاناي 
الساموع1(، وقخ قتل لذا األخري يف رصاع بني 
خصائال املرتزقة وتشاتت الكتيبة، وقخ حخث 
رصاع قاو1 باني جماعاة امليااليف وجماعة 

أبي المبااس، حيث طلب امليااليف عن طريل 
أباو الصخوق إلحاق لذه الكتيبة بجماعة أبي 
المباس ولذا ما رخضه أبو المباس ممرباً عن 
رخضاه بأنهم مجموعة من اليتلة واللصوص 

وأنه ال يمكن أن ييبلهم يف جماعته.

دولة الخالفة اإلْسـاَلمية والية 
تعز )حزب التحرير(

مناذ خارتة كبارية ولاذه الجماعاة تنر 
ملصياتهاا يف شاوارع محاخظاة تمز وكانت 
إىل ميابال الُمااْخَوان تتيذ مان جامع اإلما  
الشااخمي يف واع1 الياايض مياراً لهاا ولم 
جماعة سلفية متشاخعة لخيها رايات سوعاء 
تحمال كلماة ال إلاه الله عاى شااكلة الملم 
الساموع1 ليل لهاذه الجماعة ميار محخع، 
لكنها تيو  بممارساات إْرَلاابياة يف المخيخ 

من مناطل املخينة.
تتزاياخ املياوف لخى أَبْنَااء تمز من تنامي 
لذه الجماعات التكفريية وسط املخينة والتي 
تياو  بأْعَماال إْرَلاابية تساتهخف إْساَياط 
قيماة تماز االجتماعياة وتحويلهاا إىل ثكنة 

إْرَلاابية.
تيول منى محمخ مواطنة من أَبْنَاء تمز أن 
ميخط الُمااْخَوان األَمريكي الساموع1 لتمز 
لتغذيتها بهاذه الجماعات اإلْرَلاابية يشابه 
اختيااره ملخينة حلاب يف ساوريا، خباإلَضاَخة 
إىل إرشاف املحاخظاة عى بااب املنخب إال أنها 
ظلات تُمرف لفرتة طويلاة بماصمة الثياخة، 
وبحساب منى خإن تواجخ ُكّل لذه الجماعات 
يف ماا يسامى بماصماة الثياخاة يهاخف إىل 
تشكيك الناس بييمة الثياخة وخيخانهم الثية 

باملثيف.
 تجاخر اإلشاارة إىل أن لاذه الجماعات قخ 
تمركاز ممظمها وأَْكثَاارلا تشاخعاً يف املخينة 
اليخيمة والتي يموع بناُؤلا إىل قرون ساابية 
تتفااوت باني الخولتني الرساولية والخالرية 
وخيها المخيخ من املمالام األثرية، كما وكانت 
شاهخت تنوعاً ثياخيااً ومذلبياً كثارياً، حيث 
الشايصيات  أحاخ  مصلاح  الماز1  يياول 
االجتماعياة من أَبْنَااء الجحملية ولو باحث 
تأريياي أن املخينة اليخيمة قخ عاشات تنوعاً 
خريخاً مثال أنمو جاً للتمايش والثياخة، حيث 
عاشات لنااك املذالاب الصوخياة والزيخياة 
والخرق النيشابنخية وعااش خيها المخيخ من 

الشمراء والفنانني من مناطل أُْخاَرى.
وقاخ قامت لذه الجماعاات باالعتخاء عى 
الكثاري مان املمالم، أبرز  لاك قبور وأرضحة 
األولياء الصالحني، كان آخرلا جامع ورضيح 

الشيخ عبخ الهاع1 السوع1.

اأطقم �سوداء وحلى كثيفة واأقنعة تتجول يف �سوارع املدينة

املدينة القديمة بتعز تتحول إىل كتائب وألوية لإلجرام!

معالم المدينة القديمة 
تحت رحمة المعاول

الفصائل اإلْرَهـابية 
تكفر بعضها البعض 

نهب يطال حتى 
سيارات النظافة 



9 جرائم العدوانالمخع )7ل1(     اليميل 11 أيسخل 2016   املواخل ا  1 اليمخة 37ل1لا

  -  خاص
لجأ تحالُاُف المخوان األَمريكي الساموع1، يو  
الثالثااء املاايض، إىل صب جا  يضباه عى املخنيني 
يف أماناة الماصمة وعخع من املحاخظات اليمنية، يف 

محاولة إلركاع الشمب اليمني وإ الله.
وعااوع طاريان الماخوان ياراتاه الهمجية بمخ 
إجاراءات اتيذتهاا قيااعة التحالاف، حياث بمثت 
برساالة إىل األمام املتحاخة أعلنت خيها أنها ساوف 
تستهخف أيَة طائرة مخنية تهبُط إىل مخار صنماء، 
كماا منمت الوخاَخ الوطني من الماوعة إىل صنماء، 

وظل باقياً يف الماصمة الُممانية مسيط.
أكارب  اناخالع  ماع  اإلجاراءات  لاذه  وجااءت 
املواجهاات املسالحة بني أبخاال الجياش واللجان 
الشامبية واملرتزقة املناخياني يف مخيرية نهم، حيث 
يسامى لؤالء إىل تحييل أ1 مكساب عسكر1 عى 

األرض.
وأخااق ساكاُن أماناة الماصماة ياو  الثالثاء 
املايض عاى جريمة مرّوعة ارتكبها طريان المخوان 
األَمريكاي الساموع1 باساتهخاف مصناع الماقال 
للماواع الغذائية »مصنع بفاك« يف منخية صوخان 

بمخيرية الثورة.
وراخيات الجريماة ياارات لساتريية لخريان 
وساط  املواقاع  مان  عاخعاً  اساتهخخت  الماخوان 
الماصماة، ولي التي شاهخت لاخوءاً من اليصف 

بالتزامن مع انمياع املشاورات يف عولة الكويت.
وساع السايط ساكان أمانة الماصمة، خهتف 
أحخلام قائالً: »ليهات منا الذلاة«، خيما قال آخر: 
»والله لن نستسالم مهماا كان، حتى لو تحولنا إىل 

 رات تبمثر يف الهواء«.
ساياراُت اإلساماف كانات حاارضة يف ماكان 
اليصاف، تنيل الجثاث املتفحمة، يا إلهي.. نسااء 
وأطفاال من باني الضحاياا، و عر وللاع وخوف 
وخازع يف أرجااء املاكان.. لياخ اساتهخف اليصف 
»مصناع الماقل« مرة أخرى، ولو مصنع ليل خيه 
عبابات وال صواريخ وليل حتى منشاأة عسكرية، 

لكذا ييول أحخلم.
وارتياى يف لاذا اليصاِف الهساتري1 املتوحش 
سابمٌة من عمال املصنع شهخاء، وخاضت أرواحهم 
إىل الساماء ولاي تشاكو الظلم واالساتكبار الذ1 

حل بهام من قبال طغيان آل ساموع، كماا أصيب 
آخريان توزعاوا عاى عاخع مان   13 اليصاف  يف 

مستشفيات الماصمة.
مصخٌر أمنيٌّ بأمانة الماصمة قال إن نسااء من 
عماال مصنع الماقال للمواع الغذائياة كن من بني 
الشاهخاء. موضحااً أن املصناع منشاأة مخنية وال 

وجوع خيها ملا يخل عى أنه عسكر1.
وتأتاي لاذه الجريمة بماخ مرور عاا  ونصف 
الما  من المخوان األَمريكي السموع1 الذ1 لم يرتك 
شايئاً إال وقصفه، وسجله بات مليئاً بالجرائم التي 

ال يمكن أن تنى من الذاكرة.
والثالثااء املاايض كان عاميااً بامتيااز يف أمانة 
الماصماة وعخع من محاخظاات الجمهورية، حيث 
شان طريان المخوان عخة يارات اساتهخخت محيط 
عار الرئاساة يف النهخيان، كماا اساتهخف الخريان 
الكلية الحربية، وحخيية 21 سابتمرب )مير الفرقة 

سابياً(، ومنخية النهخين، وممسكر الصيانة.
وانتيل اإلجرا  الساموع1 من أماناة الماصمة 
إىل مخيرياات محاخظاة صنماء، حيث شان طريان 
المخوان األَمريكي الساموع1 عارات الغارات عى 
مناطال متفرقة يف مخيرية نهم، مساانخاً املناخيني 
الذين أشاملوا املنخية محاولني السيخرة عى عخع 

من املواقع لكن محاوالتهم باءت بالفشل.
وشان طاريان الماخوان الساموع1 األَمريكاي 
الثالثااء املاايض عاخة ياارات عاى مخيريتاي بالع 
الروس وأرحب بمحاخظة صنماء، حيث اساتهخف 
الخريان بثالث يارات نييل يسالح،  َما أَعَّى إىل قخع 

الخريل بني  مار َوصنماء.
وقصف طريان المخو بيمل يارات عى منخية 
خريجة بمخيرية أرحب، وخمل يارات عى ممسكر 

المرقوب بمخيرية خوالن الخيال.

صعدة وحجة.. الجرح ينزف من 
جديد 

وطالت لساترييا المخوان المخياخ من مخيريات 
وقارى محاخظة صمخة، حياث كان الثالثاء املايض 

عامياً بكل ما تحمله الكلمة من ممنى.
واستشاهخ ساتة مواطناني وأصيبات امرأتان 
بجروح بليغة إثر يارات لخريان المخوان السموع1 
األَمريكاي اساتهخخت منازلهام بمخيرياة قخابار 

بمحاخظة صمخة.
وعّمر طاريان المخوان منازل املواطنني بالكامل، 
كماا أتلفت جميع محتوياتهاا، باإلضاخة إىل نفوق 

عخع من املوايش واألينا .
وشان طاريان الماخوان الساموع1 األَمريكاي 
الغاشام سات يارات جوياة عى مناطال متفرقة 
بمخيرياات محاخظاة صماخة، منهاا يارتاان عى 
مشتل زراعي يف منخية المنخ ويارتان عى منخية 

قهرة النص يف منخية الخلح بمخيرية سحار.
كماا شان طاريان الماخوان شان يارتاني عى 
منخية آل الحماقي بمخيرية باقم الحخوعية.. حيث 
جاءت الغاارات بالتزامن مع تحليال مكثف وختح 

حاجز الصوت عى املخيرية منذ وقت مبكر.
طريان المخوان الغاشام شان كذلك يارتني عى 
جممية السنبلة بمخيرية سحار،  َما أَعَّى إىل تخمريلا 

وتضر عخع من منازل املواطنني املجاورة.
واساتهخف طاريان الماخوان مناازل املواطنني 
بمخيرياة مجاز يف صمخة بماخة يارات،  َماا أَعَّى إىل 
تخماري ثالثة مناازل بالكامل وتلاف ُكّل محتوياته، 
كما استهخف بست يارات عى وسط مخينة صمخه،  
َماا أَعَّى إىل إحاخاث أرضار بالغة بمناازل املواطنني 

املجاورة.
ويف محاخظاة حجاة استشاهخ ثالثاة مواطنني 
وأصيب آخرون يف يارات لخريان المخوان األَمريكي 
الساموع1 عى منخية منخلة بني حليل يف مخيرية 

كر.

قصف وقنص املسافرين بتعز 
ونفوق جمال بإب

األَمريكاي  الماخوان  كان  تماز  محاخظاة  ويف 
الساموع1 حارضاً باكل ُقبحه ووحشايته، يرتصخ 
املخنياني ليفتك بهم يسااعخه يف  لاك املناخيون من 

مرتزقة المخوان يف الخاخل.
وارتياى سابمة مواطنني ياو  الثالثااء املايض 
شاهخاَء، إثر يارة اساتهخخت سايارة مساخرين يف 

منخية حنة بمخيرية الوازعية.
وقالت مصاعر محلية لصحيفة »صخى املسرية« 
إن ياارة المخوان اساتهخخت سايارة تيلُّ مواطنني 
مسااخرين،  َماا أَعَّى إىل استشاهاع سابمة وإَصابَة 

آخرين وتخمري السيارة بالكامل.
وأضاخت املصااعر أن طريان المخوان اساتهخف 
باسلسالة ياارات محخاة البنزين والغااز التابمة 
لركة توخيل عبخالرحيم، كما اساتهخخت مسجخاً 
مجاوراً يف منخية الحوبان رشق مخينة تمز وساط 
تحليل كثيف للخريان الحربي خوق املحاخظة طوال 

ساعات النهار.
الماخوان  تحالاف  اساتمراَر  املصااعُر  وأعانات 
الساموع1 يف ارتاكاب الجرائام الوحشاية وحارب 
اإلباعة بحل املواطنني. عاعيًة األمم املتحخة ومجلل 
األمان واملنظماات اإلنساانية المربياة والخولية إىل 
إعانة لذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها بتهم جرائم 

الحرب.
وقصف طاريان المخوان مخاَر تماز الخويل، كما 
شان خمل يارات أخارى عى منخياة الجنخ بمخ 
أن كان اساتهخف بمر يارات مفرق املياء وأربع 
ياارات املحجر البيخر1 الجخيخ يف طريل املياء،  َما 

أَعَّى إىل إلحاق أرضار كبرية يف منشآت املحجر.
كما اساتهخف طاريان المخوان بيمال يارات 
جر الهاميل ومنخية ورزان ومخرساة الهاميل يف 
مخيرية موزع السااحلية،  َماا أَعَّى إىل أرضار كبرية 

يف املباناي والخارق الرابخة بني املخيرياات الغربية 
الساحلية يف املحاخظة، خيما استهخف بسبع يارات 

منخية الممر1 بمخينة  ُباب الساحلية.
وعاوع الخريان شن ياراته عى املناطل السكنية 
يف الضواحي الرقية ملخينة تمز، مساتهخخاً بثالث 

يارات منخية الجنخ.
وزارة الرتبية والتمليم أعانت اساتهخاَف المخوان 
الزلاراء  ملخرساة  الغاشام  الساموع1  األَمريكاي 

بمخيرية موزع محاخظة تمز.
واساتنكر اليائُم بأعمال وزير الرتبية والتمليم 
الخكتاور عبخالله الحامخ1 يف ترصيح لوكالة األنباء 
اليمنية )سابأ( لاذا الممل اإلجراماي الجبان الذ1 
يستهخف املنشآت التمليمية، واصفاً إياُه بالجريمة 
البشامة املناخية للمواثيل واليوانني الخولية التي ال 

تسيط بالتياع .
وحّمال اليائم باألَْعَمال، املجتماَع الخويل َواألمم 
املتحخة ومجلل األمن َومنظمات حيوق اإلنساان، 
املسؤولية إزاء استمرار لذا المخوان يف ظل الصمت 
الخويل املخبل إزاء الجرائم التي يشانها المخوان عى 

شمبنا اليمني.
وأوضح الخكتور الحامخ1 أن املخرساة تُستيَخُ  
كمركز لرصف املساعخات الغذائية لألرس املتضرة 
والنازحة مان الماخوان، مبيناً وصول املسااعخات 
الغذائية قبل أيا  للمخرساة، حياث كان من امليرر 
الباخء بمملية الرصف بمخ يٍخ لاا6ل2 أرسة نازحة 
ومتضرة باملخيرية تشامل حصة ُكّل أرسة »كيل 
قماح 50 كجام، علباة زيت عباوة 5 لارت، 5 كجم 

بيوليات َونصف كيلو ملح«.
وأقاخ  مرتزقة المخوان ياو  الثالثاء عى قنص 
املاارة يف الخريال الماا  الواصلاة باني عاخع مان 

املخيريات الغربية بمحاخظة تمز.
وتمرض ساائل شاحنة نيل وإحخى قريباته إىل 
عملية قنص، حيث تظهر آثار الخماء للساائل الذ1 
قىض إثر الجريمة التي عاعة ما تستهخف املواطنني 

عى اليط الما .
ووخل شاهوع عيان، خإن املرتزقة املتمركزين يف 
جبل حريم والنجبية يواصلون عملية الينص بحل 

املارة.
واستشاهخ ثالثاة مواطناني، كماا أصياب 15 
آخرون بجراح يف يارات لخريان المخوان الساموع1 
األَمريكي الغاشم عى عخة مناطل بمحاخظة إب.

وشان طاريان الماخوان يارتاني جويتاني يو  
الثالثااء املايض عاى منزل أحاخ املواطنني بمنخية 
حراثاة وساط مخيناة إب، ماا أعى إىل استشاهاع 
مواطنني وإَصابَة اثنني آخرين نتيجة تلك الغارات.
وتساببت الغارتاان يف تخماري منازل املواطان 
املساتهخف بالغاارة تخمارياً كليااً، كما تساببت يف 
تضر منزلني آخرين مجاورين، باإلضاخة إىل نفوق 

تسمة جمال كانت متواجخة يف نفل املنخية.
كما شن طريان المخوان يارة جوية عى محخة 
أبو حليية للمشاتيات النفخية بمنخية الساحول 
باإب، وأعت إىل استشاهاع شايص وإَصابَة آخرين 

وتخمري املحخة بالكامل.
وىف منخية قاع الجامع ونييل اليشبة بمخيرية 
الساربة شان طريان المخوان الساموع1 األَمريكي 
عر يارات لستريية عى لاتني املنخيتني أسفرت 
عان إَصابَة اثني عر شايصاً بجراح وتضر عخع 

اة باملنخيتني. من املمتلكات المامة والَياصَّ

جنوُن العدوان يطاُل عمران 
والحديدة والجوف

ولام تسالم محاخظة عماران مان أ ى المخوان 
األَمريكاي الساموع1، حيث شان طاريان المخوان 
الثالثاء املايض عخة يارات استهخخت منزل املواطن 
عبخالله قاسم املأخذ1 َومبنى املجلل املحيل بمخينة 
عمران، كما استهخف التبة الحمراء بمخيرية حرف 
سافيان ومبناى مكتاب الرتبية ومنخياة الجراف 
بمخيرياة خمر، حياث أحخثت تلك الغاارات أرضاراً 
الماماة  واملمتلاكات  املبانيواملنشائات  يف  كبارية 

اة يف املخيريتني ومخينة عمران. والَياصَّ
واستشاهخ أربمة مواطنني وأصياب 21 مواطنا 
يف سلسالة يارات شانها طريان المخوان السموع1 

األَمريكي عى عخة مناطل بمخينة الحخيخة.
سيط عخٌع من الشهخاء والجرحى، صباح اليو  
الثالثاء، إثر سلسالة ياارات جوية لخريان المخوان 
الساموع1 األَمريكاي اساتهخخت مناطال متفرقة 

بالماصمة صنماء. 
 وشان طاريان الماخوان الساموع1 األَمريكاي 
الثالثااء املاايض يارتاني عاى مخيرياة املصلاوب 
بمحاخظاة الجاوف، مساتهخخاً بغارتاني منخياة 

الساقية.

إستشهاد وإَصاَبة 14 مدنيًا في قصف همجي لطيران العدوان على مصنع العاقل للمواد الغذائية بصنعاء
طيران العدوان يقصف مسافرين بالوازعية ويستهدُف محطة غاز وبنزين ومسجدًا في الحوبان بتعز
قرى ومديريات صعدة تحت النار واستشهاد 6 مواطنين بينهم امرأتان في قصف على منزلهم بمديرية قطابر 

التخبُُّط األخري »لقرن الشيطان«!

مجزرة )قطابر - صعدة( جريمة تضاف إلى جرائم العدوان ضد المدنيينحتى المواشي )الجمال( لم تسلم من القصف الوحشي للعدوان
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نافذة صحية

ُحمَّى الضنك 

لو مرٌض خريويس ينتاِرُ من خالل لخيات 
البموض املصااب بالفريوس، وممظم اإلصابات 
بحمى الضنك تكوُن  بسايخًة وتيتفاي تليائياً 
بخون مضاعفات خخرة ونسابة الوخاة أقل من 

  . 1%
وتكاون الوخااة عاعًة بسابب حماى الضنك 
النزخية التي تُمترَبُ مان الصور الناعرة للمرض، 
إال أنهاا خخرية. ويمكان أن تكون  مميتًة يف 20 
– %0ل من املرىض يف حالة عخ  تلييهم المناية 

الخبية الالزمة.

أعراُض حمى الضنك : 
 1-  حمى خجائياة وآالٌ  قوية يف المضالت أَْو 

الظهر, والتي تبخأ بماخ 5-ا أيا  من اإلَصاابَاة 
بلخية البموضة.   

  2-  طفاٌح مثاريٌ للحكاة يف جمياع أَنَْحاااء 
الجسم يف نهاية خرتة الحمى.  

 3  - أَيْاضااً قاخ يراخال املارض خياخان بالغ 
للشاهية وبالضمف الشخيخ. ويف نسبة قليلة من 
الحاالت يظهار نزيف عمو1 )مان الفم,  األنف, 

الجلخ واألمماء (. 
 ل  - يف حاالت متباعاخة يخرأ لبوط يف ضغط 

الخ  إىل حخ الصخمة.

وسائُل الوقاية
 1. الوعاي املجتممي باملرض وكيفية الوقاية 

منه َوَمْن ِمنّاا و لك من خالل عخ  ترك خزانات 
املاء مكشاوخة وأيضاً أواناي األكل  والرب؛ ألن 
 لك سابٌب يف وضع الريقات عن طريل البموض 
يف اليزاناات واألواني املكشاوخة ويؤع1  لك إىل 

 حخوث املرض.  
محياط  مان  وحرقهاا  اليمائام  إزالاة   .2 
اإلنَْسااان بصفتها مساتنيع للبماوض الناقل 

للمرض. 
 3. اساتيخا  الناموسايات املشابمة باملاواع 

الياتلة للبموض. 
 ل. استيخا  مرالم وقائية من املرض. 

ااة يف النهار   5. تجنُُّب النوِ  بالَماراء وَخاصَّ
أَْو تغخية الجسم كامالً.

  النصف الثاني من 
العام الثاني ُعـْدَوان !

حمود األهنومي 
أيهاا الصغاري الاذ1 نشاأَت وعشاَت ومت 

كبرياً.. أيها اململُم ألُستا ه.
==

اخ صالح عيل األلنومي يف وعاع الولخ ُمَحمَّ
ابن أرستي. 

وجار1.
والولاخ الخيب الاوعوع الاذ1 كان يرتعع عى 

مسجخنا وحليات اليرآن والملو  خيه.
ويحااول مناذ صغاره بشاجاعة عجيبة أن 

يكون كبرياً.
* * *

أترونه لذا الذ1 يضحك كأقحوانة تتفتح يف 
الربيع. 

لم يكان يرىض ولاو ال يزال خالَل سانوات 
صغره األوىل إال أن يكون كبرياً.

خماش الصغري كبرياً مناذ صغره إىل أن تّوج 
كربه يف لذه البخولة امليخسة.

يف صغاره يف ليال رمضاان يحُضُ املساجخ 
ويمانخ كل ليلة يصل خيه إليه عور التساميع يف 
اليارآن بأن ال بخ أن يكوَن كبارياً ويريخ أن يتلَو 
صفحاة منه، وحاني نمتذر مناه يضحك كهذه 

الضحكة التي ترونها.
ويف اليو  التايل يكرر ما خمله.

كان يريخ أن يكون كبييييييييييييرياً وكبرياً. 
**

اخ  حسناً كبري1 ُمَحمَّ
لل تتذكر كم أحرْجَت أمك الخيبة املساكينة 
والاوعوعة وأنات صغري، خاإ ا  لبات ممها إىل 
 وات النفااس الالئي تموعن توزيَع الشاكليت 
خكنت ال تيبُل من النفساء إال أن تأخذه كامالً.
تلك النساوة اآلن يتمنني أنهن سالمن لك كل 

ما بيخلن من شكليت.
رن أنك كنت طامماً. ألنهن تصوًّ

لام يكان يمرخن أناك كنت تبتغاي أن تكون 
كبرياً إال اليو .

* * *
اخ. كبري1 ُمَحمَّ

حتى يف نشاأتك لم تنشأ مثل أقرانك بل كنت 
تبزُّلام نموا وطاوال كأنما كنت ترياخ أن تكون 

أكرب وأعظَم من أيهم.
لاا لام اآلن يحتيارون أنفساهم ويمرتف 
كبريلام والصغاري أنك أنات  و الحاظ المظيم 

خيهم.
ولل أمة تيخ  كل يو  أمثالك عى لذا النحو 

تتنازل عن االنتصار املجيل والنرص املخو1؟
كال.

* * *
اخ.   يا كبري1 ُمَحمَّ

ال أتذكار أنناي لييتاك يومااً وأنات متجهُم 
الوجه عابُل امُلحيّا.

وتلك آية عظمتك وشارة خاتمتك.
وعليل استبشارك األبخ1.

وإرلااص رحيلاك إىل ربك من أوساع أبواب 

اليربة إليه.
* * *

لل تخر1 أيها البخل.
أناك رْصَت مملمااً ومملمااً مجياخاً أيضااً 
حتاى ملن ظاّل يملمك يف املخرساة واملساجخ بل 

وللحارضين واآلتني؟!.
من سييربك أيها الضحاك وامليخا  البخل

أنك عنخ التحاقك بممسكرات التخريب
واليوناة  الصهايناة  اساتيبلوكم  وحاني 
بمرات الصوارياخ خبييت يف حفرتك كما أنت 

ضاحك الوجه باسم الثغر.
وملا ساألك آبااؤك الكبار: لم خااف اآلخرون 
وأنت لام تيف؟ أجبتهام؛ ألنك أصاالً ال تمرف 

ممنى اليوف من الصواريخ؟
وبهذا لزمتم األوياع مرات كثرية يف كل مرة.

**
اخ. كبري1 ُمَحمَّ

من يبلغ روَحك الوثَّابة املستبرة بالذين لم 
يلحيوا بها 

أنك رصت حخيث الصبية يف اليرية وأحاعيث 
املساء للجخات واألمهات

يو  كْرَت لجوما كبريا لألنذال
خكنت تصخلم مرة بالكالشينكوف، وأخرى 

باليناصة، وثالثة بمضاع الخروع؟!
يا إلهي ما أعظمك تملم حيُث تجمل رسالتك.

* * *
ليسات اليضياة أن ييلَِّخ اللُه ختياًة لم يكن 

يؤبه لهم.

إنه التوخيل والتسخيخ والجهاع يف سبيل الله.
خفيه قرص سابيون؛ ألنهم قرصوا خيه.
وخيه سبل الالحيون؛ ألنهم سارعوا خيه.

كم أناس مألوا الخنيا ضجيجاً
وملا ععا عاعي الجهاع كان أكرب لمهم ونتاج 
ضجيجهم أن ظلوا يلوكون بمَض كلماٍت تممم 
خخاأ، أَْو تفار سالوكاً بما ال ليل تفسارياً، 
خسيخوا يف أوحال النكول، واستكثروا من آجن 

الفشل.
خاخرج رصيُخلام الساابُل يف رياح خشالهم 

الالحل عى  مة ألل املوازنة.
اخ. لكنك َكرُبََت يا ُمَحمَّ

* * *

اخ وأمثاله. ليل يريباً عى ُمَحمَّ
لؤالء الذين عاشوا حياَة البساطة والخهارة 

والصخق مع الله.
ليال يريبااً عاى مان كّلاف نفَساه منهم 
باقتحا  قلمة المظمة، وتسلل ساللم املجخ منذ 
لييه تكليف الله أن تكون خاتمته لذه الياتمة 

امليخسة.
ليال يريبااً أن يصخفاَي اللاُه مان لؤالء 

البسخاء عظماء.
 لك ألنهم سلكوا الخريل األقرب إليه.

وعرجناا عاى جنباات االععااء، وتهناا يف 
صحارى الغرور.

* * *
اخ  يا ُمَحمَّ

يا أساتا 1 الذ1 ربما علمتك أشاياء كثرية، 
ولكناك الياو  تيرئني الايشء المظيام، وتأخذ 

بيخ1 نحو الشأِو الفييم.
أنت منذ اليو  الخرس اليالخ.

واململم المظيم.

واملبر الكريم.
واملجاخ التالاخ الاذ1 قفاز إىل الواجهة بخون 

سابل إنذار.
والخفرة امليخسة التي اخترصت ما تاه خيه 

املممرون.
* * *

أيها الشهخاء.
أنتم عليلُنا إىل الله. 

وَمن لام يلحل بركبكام يملم أناه يميُش يف 
كنف خضلكم.

وينا  ويصحو يف أماٍن عى وقع تضحياتكم.
خَوالله لاوال أنتم ملا باتت ُمُخنُناا وال قرانا إال 
يف أحضان املوت وحبال الساحل وتحت ترصف 
أقى الوحوش البرية يذييونهم ما لذ وطاَب 
ألبمخ خليياة الله عن خخرتهاا، وأكثرلا تنكبا 

عن آعميتها.
َوَعاعاً يَاا ُحماة حارضنا. 

َوَعاعاً يَاا حراس مستيبلنا. 
َوَعاعاً إىل الساماء ومنهاا خارقبونا وبرونا 

واسخموا نجوما يف حياتنا.
َوَعاعاً أيها الصغري الذ1 كرب قبل أوانه.

اخ. َوَعاعاً ابني ُمَحمَّ

كلمات يف وداع شهيد

حمود أحمد مثنى 
 أَْكثَاااُر مان خمسامائة 
ياوٍ  من الُماْخَوان الظالم عى 
الايَاَمانية من  جميع األَْرض 
ِقبَاِل املساتكربين آل ساموع 
الفااريس  اليلياج  وعرباان 
االنتهازياني،  وحلفائهام 
التفاوق  مان  منخلياني 
التكنولوجي للخريان واملمخات 
خزائان  وتُيماة  المساكرية 
املاال يف بناوك الغارب ميابل 
تواُضاع املماخات المساكرية 
للايَاَمانياني وتخمري ما لخينا 
مان راعارات وصواريخ عخاع 
جاو1 بواساخِة نيباٍة مان 

ة الهيكلة. اليَونة وتمزيل الجيش بُحجَّ
وقبل  لك كان للسموعيني مرتكزات مماعلة 
تام البنااء عليها للخخاول يف حرب شااملة مع 

الايَاَمان ألمها:
 -1 بنااء آل ساموع لأللاف مان املسااجخ 
واملمالخ الخينياة الولابية يف جميع محاخظات 
ومخيرياات ونواحي الايَاَماان ورصف األَْمَوال 
اليائماني عليهاا واساتيخاب عارات  عاى 
اآلالف من الخاالب ومحاوالتها اخرتاق اليبيلة 
الايَاَمانياة بتغاري أعراخهاا وِقيَمهاا واختالق 

رصاع مذلبي وطائفي.
2 ااا توّخر ساوق االرتزاق للاركات: بالك 
ووتار، وعان جاروب، وجياوش من جنسايات 
متمخعة عاملياً، مما يسااعخ عى تيليل اليسائر 

البرية السموعية.
3 اا امتالكهم لوساائل اإلْعااَل  الرئيساية 
يف الوطن المربي وكواعرلا ورشاوتهم لإلْعااَل  

الخويل.
الاخول االساتممارية  تبميتهام ملرَكاز   - ل 
والهيمنة الغربية والتي ستيُف إىل جانبهم بكل 

إْمَكانياتها.
 5 - ُقخرتُهاا عى رشاوة املنظماات الخولية 

وعى رأسها األَُمام املتحخة.
6 - حصاُعلام لحالاة الفيار الاذ1 طاال 
رشائَح واسامًة مان الايَاَمانيني الذ1 تسابّبوا 
به لم خيه ساوف يوخر لهم جنوعاً لليتال نيابًة 
عنهم )نسابياً وجخوا  لك إَضااَخة إىل املربمجني 

بالولابية(.
وىف ميابال املماعلاة الساموعية كان لاخى 
الايَاَمانياني مرتكزات مماعلاة ملواجهة المخو 

منها:
1ااا إيَْماااُن وثياُة الايَاَمانياني باللاه ال 

يتزعزع.
الياربات  مان  الهائال  رصيخلام  ااا   2  
الغازاة  عاى  واالنتصاارات 
مناذ  املمتاخ  الزماان  عارب 
أَُماام  عاى  التأرياخ  خجار 
وامرباطورياات حاولت يزو 

الايَاَمان.
اإلنَْسااان  اعتازاز   -  3
الايَاَماناي بكرامته وحريته 
متوارثاة واملرتبخاة باألَْرض 

الايَاَمانية.
 ل ااا إعراُك الايَاَمانياني 
املشاارك  الساموعية  لاخور 
)حصاان طارواعة( يف تخمري 
وليبياا  وساوريا  الماراق 

وتونل ومرص.
واليياني  املمرخاة   -  5
الجمماي بأن الساموعية منذ تأسيساها ولى 
تمااع1 الايَاَمان وتيف عائيااً أََمااا  تخوره 
واساتيراره، ومانماة لاه مان تحييال تنمية 
اقتصاعية زراعية، ابتاخاًء بمنع املرحلة الثانية 
لساخ َمأرب عى سابيل املثال... إلاخ وىف املجال 
الصناعي تكليف أعواتها بإعاقة االساتثمارات 
الصناعياة بوساائل متماخعة منهاا املشااركة 
اليخااع  وىف  لحمايتهام  املشااريع  ألصحااب 
الساياحي قا  أعواتهاا بيخف وقتل الساياح 
األجانب الذين بخأت أعخاعلم يف ازعياع سانوياً، 

 مما يؤثر عى الخخل اليومي.
كلُّ تلك األَْعَمال التيريبية ناجمة عن نظرية 
الولم، وصياة امللك عبخالمزياز ألبنائه )عزكم 
مان  ل الايَاَماان، و لكم من عاز الايَاَمان(، 
وعى  لاك كان الايَاَمانيني مخركاني حتماً أنه 
سايأتي اليو  الذ1 ساييتلل آل ساموع سابباً 
لشان حرب عى الايَاَمان، ونتج عن اساتمرار 
الحرب ألَْكثَاار من خمل مائة يوٍ ، وخشاالت 
ُكّل املرتكازات للمماعلاة الساموعية الساابية 
ختماساك  الايَاَمانياة،  املماعلاة  وانتارصت 
الماخو،  مواَجهاة  يف  واتحاخوا  الايَاَمانياون 
محولني ميخان املمارك النتصارات إسرتاتيجية، 
وحلفااَءه خساائَر برياًة  الماخو  مكبخيان 
خاعحة وعمروا أحخث ممخاتهم المسكرية، كما 
انتيلات املمركة من األَْرض الايَاَمانية إىل عاخل 
ممساكرات وقواعخ الماخو الساموع1، وصنع 
صوارياخ  وطاّوروا  صوارياخ،  الايَاَمانياون 
وأبخعوا يف اساتيخا  الصواريخ اإلسارتاتيجية، 
كما صنع الايَاَمانيون مالحَم قتالية أسخورية 
جخياخة لم يسابْل أن حخثات يف تأريخ الحروب 
الماملياة. بها ساتكوُن ميخماُت علٍم عساكر1 

جخيخ، ونرص حتمي للايَاَمانيني.
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أسئلٌة 
تبَحُث عن 

إجابة!

مالطف الموجاني
امليتضيااُت  لاي  ماا   
المملياة التخبييياة عاى ُكلِّ 
جمالري أَنصاار الله واملؤتمر 
ااْمابي الما ؛ ألن االتفاق  الشَّ
إلعارة شئون الخولة ومواجهة 

الُماْخَوان؟.
 أيان التحارك الراخاخ لاُكلِّ 

الجبهات باملال والرجال؟.
 ملا ا لم يُياِرِج املؤتمريون 
قبائال  ُكّل  يف  واألَنصاار 
ععام  قواخال  الايَاَماان 
لالتفااق  تأكياخاً  للجبهاات 

وتجسخاً للتالحم؟.
 البماُض كان ياربر صمتَه 
وبيااَءه يف البيات باالرتبااط 
قيااعة  وتوجيهاات  بأوامار 
الحازب، خهل مصخلاح إعارة 
ومواجهاة  الخولاة  شائون 
الجمياع  يلاز   الُمااْخَوان 

بالتحرك للجبهات أ  ال؟.
لكاي نحاّول   ماا ا بياي 
االتفااق مان حارب إىل واقاع 
الُمااْخَوان  قاوى  ملماوس؟. 
تتحارك باكل جهاخ تمتلكاه 
االتفااق  ُخُصاْوصااً  بماخ 
الوطناي؛ بهاخف إخشااله بل 
بشاكل  الايَاَمانياني  وإركاع 
املواِجُه  التحارك  عا .. خأيان 
ِقبَِلناا؟ مجازرة  مان  للماخو 
وقصاف  الماقال  مصناع 
خيها  واملمسكرات  املحاخظات 
عى وجه اليصوص تؤكخ بخء 
تخشني تصميخ ُعاْخَواني، خهل 
جمهوُر االتفااق الوطني عى 
عرجة مان الجالزية ملواجهة 

أ1 طارئ؟.
ظاْرٍف  يف  تواخيناا  نحان   
يتخلب البذل ال األخذ، التحرك 
ال الجماوع، الفمال ال الياول، 
وَمان يَُمنِّي نفَساه باملناصب 

واملكاسب خهو يبي والم.

أحمد ناصر الشريف
 

كانت الخاماُة الُكربى تتمثَّااُل يف عخ  نجاح 
بريخانيا يف الوخاِء بوعخلا الذ1 قخَمه عى نفِسه 
وزياُر خارجيتهاا بلفور عاا  1917  بإنَْشااء 
وطن قومي لليهوع يف خلساخني، وقخ سااعخلا 
عاى  لك وضع يخلا عى خلساخني، حيث كانت 
تحات االنتاخاب الربيخاناي كجزء مان حصتها 
تيسايم المالم باني الخول الكربى مان خالل ما 
ُعرف باتفاقية: ساايل بيكو.. خأقنمت مجلل 
األمن الخويل بإصخار قرار التيسيم لفلسخني بني 
اليهوع والمرب.. وألن الخول المربية كانت حينها 
تنئ تحَت وطأة االستممار الربيخاني والفرنيس 
خلم تساتِخع جيوُشاها أَن تخاخَع عن خلسخني، 
بال ليخ تغلبت عليهاا مجموعٌة مان المصابات 
الصهيونية وخرضت نفَسها يف خلسخني باليوة، 
خأنشأت الخولة المربية يف 15 مايو ال19  عيب 
صاخور قرار التيسايم من مجلال األمن الخويل 
واعرتخت بها الواليات املتحاخة األَمريكية ممثلًة 
يف رئيساها يومهاا )لار1 ترومان( بمخ سااعة 

واحخة من قيامها.
وبنجااح بريخانيا يف إنَْشااء جماعة اإلخوان 
املسالمني يف مارص عاا  ا192 ، ثم بماخ أْربع 
سنوات تأسيل اململكة الساموعية التي نّصبت 
عليها ملكاً عبخالمزيز آل ساموع، وتحخيخاً يف 23 
سابتمرب 1932 ، وتال  لك إنَْشاء الخولة المربية 
يف خلساخني عا  ال19  ضمنت بريخانيا ومن 
ورائهاا أَمرياكا والاخول األوروبية، بيااء األمة 

اإلْسااَلمية ضميفاًة وشاموبها متناحارة خيما 
بينهاا، ومشاتتة بماخ أَن حاّخعت األعوار لاكل 

جهاة من لذه الجهاات الثالث 
التاي جملت لخخهاا واحخاً لو 
وتشاويهه  اإلْسااَل   محارباة 
أَناه  عاى  للمالام  وتيخيماه 
عيان اليتال والذباح واإلرلاب 
وتيوياف الناس منه وبانتهاج 

وسائل متمخعة.
 خجماعة اإلخوان املسالمني 
رخمات شاماراً صوريااً يتمثل 
اليالخاة  إَعااااَعة  أَلميّاة  يف 
اإليَْمااان  وعاخ   اإلْسااَلمية 
و لاك  واألوطاان،  بالحاخوع 
كهاخف ظالار1 لتضليل األمة 

واستيخاب المامة إليها كجماعة تّخعي أسلمة 
اااة بمياخاً عان نهاج  ُكّل يش بخرقهاا الَياصَّ

اإلْساَل  الصحيح.. 
أما املذلاب الولاباي خيخ اختارتاه اململكة 
الساموعية كفكٍر متشاخع ليكون بخياالً عن ُكّل 
املذالاب، بال وعن اإلْسااَل  الذ1 جاء باه النبي 
ااخ بن عبخالله عليه وآله الصالة والساال ،  ُمَحمَّ
واعتربت َمن لام يمتنل املذلاب الولابي كاخراً 
ويساتحل اليتل، ولو ما يحخث اليو  يف أرجاء 
األمة اإلْساَلمية التي تفرقت؛ بسبب لذه الخعوة 
إىل شايع وأحزاٍب، وصار ُكّل خريال خيها يياتل 
الفريال اآلخر، وقخ حرصات بريخانيا أَن تكون 
امليخسات اإلْسااَلمية تحت سيخرة آل سموع يف 

مكاة املكرمة واملخيناة املنورة.. وبيات امليخس 
بما خيه املساجخ األقىص الريف تحت سيخرة 
ائيْل التي  اليهوع.. أما عولة إرْسَ
احتلت ُكّل خلسخني وأجزاء من 
أََرايض األماة المربياة يف مرص 
وساورية واألرعن ولبناان خيخ 
أصبحات البمباَع الاذ1 ييىش 
منه المارب جميمااً وال يجرؤ 
ينتياخ  أَن  عرباي  حاكام  أ1 
يخالاب  حتاى  أَْو  ترصخاتهاا 
باساتماعة الجزء يف خلساخني 
التيسايم  قارار  الاذ1 حاخعه 
إلقاماة عولة خلساخينية عليه 

مجاورة للخولة المربية..
 بال إن مثال لاذا التوجاه 
عناخ الحاكا  المرب يماخ من املحرماات، ومن 
يتجارأ عى تمّخ1 لذا الياط األحمر خإن عيابَه 
اإلطاحاة بحكماه، كما حخث للرئيال المراقي 
الراحال صخا  حساني ولليائاخ الليباي الراحل 
مممر اليذايف، وكذلك ما يحخث يف ساورية اليو  
عيابااً لنظامهاا عاى ععام املياوماة اللبنانية 
بيياعة حزب الله.. وأيضاً ما يحخث يف الايَاَمان 
مان ُعااْخَوان بربر1 شانه عليهاا تحالف عويل 
ائيْل  بييااعة ثالثي الر املتمثال يف أَمريكا وإرْسَ
ااْماب الايَاَماني ما يزال  والساموعية؛ ألن الشَّ
متشابماً بالفكر اليومي المربي ويرخع شامار 
تحريار خلساخني مان اليهاوع، إَضااَخاة إىل ما 
تحتلاه الايَاَماان مان موقع اسارتاتيجي لا  

ائيْل خيما لو سامح  لاه تأثاري مباارش عاى إرْسَ
للايَاَمانياني ببنااء عولتهم الحخيثاة واالعتماع 
عاى أنفساهم مان خاالل اساتيراج ثرواتهم 
البرتولية واملمخنية والتاي تؤكخ التيارير األولية 
للُيارباء يف لاذا املجاال أَن محاخظااِت َماأرب 
والجوف وشبوة تيتزُن يف أََراضيها من النفط ما 
يماعل ثلث االحتياطي الماملي يري ما لو موجوع 
يف حضموت والرباع اليايل، كما أَن باب املنخب 
يحتو1 عى ميازون من الغاز يفوق ما تمتلكه 
إمارة قخار ثاني مصاخر للغااز يف المالم.. وأن 
الايَاَماان إ ا ما امتلكت قرارلا وامتنمت الخول 
األُْخاااَرى عان التخخل يف شاؤونها والساماح 
الايَاَماان  خاإن  ثرواتاه  باساتيراج  لشامبها 
ساتكوُن الخولة الثانية يف المالم املصخرة للنفط 
والغااز بمخ روسايا، ولاذا رس قلال الجريان يف 
الساموعية وأتباعهم من األ ياال يف عول اليليج 
اااة اإلَماَرات المربية املتحخة التي تيىش  وَخاصَّ
أَن ينحار نفو  وأَلميّة مينااء عبي وجبل عيل 
خيما لو اساتماع ميناء عخن مكانتاه التأرييية 
التي ُعرف بها قخيماً وكان يشاكل ثاني ميناء يف 
المالم بمخ ميناء نيويورك.. ولذلك ساتظل المني 
ااة من قبل النظا   حمراء عى الايَاَمان وَخاصَّ
السموع1 الذ1 يبذل ُقصار جهخه َوُكّل إْمَكانياته 
المساكرية واالقتصاعية ورشاء الذمام بأَْمَواله 
مان أجال تخماري الايَاَماان وإضماف شامبها 
والماوعة به مئاات السانني إىل الوراء لينشاغَل 
بنفساه وال يتمكن من بناء عولته واالعتماع عى 

 اته.

ثالثي الشر الذي صنعته بريطانيا!           )الجزء الثاني( الت
تأم

الشيخ/  عبدالمنان السنبلي
َماْن ِمنّاا ال يتذكُر  لك البخَل الاذ1 اقتحم موقَع )نهوقة( الساموع1 حاخياً، 
أَْو  لك املشاهخ الذ1 أظهر أحخ األساوع اليمانية َولو يلتفُّ عى عبابة )األبرامز( 
الساموعية ثام يصمخ عليهاا بينما كانت يف حالة ساري ثم يفتح بااب ميخورة 
الييااعة َويفاجئ الجنوع الساموعيني الذ1 كانوا بخاخلهاا َويرمي عليهم قنبلته 

اليخوية ثم ينزل َويموُع للبحث عن خريسٍة سموعيٍة أُْخااَرى؟!
َوَماْن ِمنّا أَيْاضاً من لم يشاالخ  لك املشاهخ الذ1 أظهر الجنوع الساموعيني 
َولام يفرون كالنماج تحت وقاع رضبات أبخالنا امليامني مان الجيش َواللجان 

اْمابية يف جبهات ما وراء الحخوع؟! الشَّ
َوَمْن ِمنّا كذلك من لم يشالخ املئات من املشالخ التي تكّذب ما تخعيه وسائل 
إْعاااَل  المخو من عجاٍل َوأكا يب أَْو ما يروج له  لك األّخاك سايئ الصيت املخعو 

أحمخ عسري1؟!
يف الواقاع، ماا كان لنا َوال ألحٍخ مان املتابمني َواملهتمني المارب َوالخوليني أن 
نشالخ مثل لذه املشالخ أَْو يريلا من البخوالت التي يسخرلا أبخالنا األشاوس 
لو لام يكن لنالك أبخاٌل َوجناوٌع مجهولون يراخيون إخوانهام املياتلني خخوًة 
بيخاوة َولحظًة بلحظة َويكاّرون ممهم َوييخمون حتى الشاهخاء مثلهم، خكم 
شاهيخاً سايط منهم َوقخ خّلف وراءه ما يوثّل لحظة استشاهاعه، َوكم جريحاً 
منهام أَيْاضااً أباى أن يُساَمف أَْو يُخبَاب له جرحااً قبال أن يكمال بإْمَكانياته 
املتواضمة رسم صورته المالية الخقة َوالجوعة َوالتي تتمرى َوتتيّز  أما  صخقها 
َوواقميتها تيرُّصات َوأقاويل كربيات ُمؤّساساات الصحاخاة َواإلْعااَل  الماملية 

التابمة ليوى الُماْخَوان الغاشمة!!
 لكام لم أبخالناا املغاوير جنوع اإلْعاااَل  الحربي املرابخاون يف ُكّل جبهات 
املواجهة َوالذين بكامرياتهم البسايخة استخاعوا يري متخّرعني َوال متيو ين أن 
يكاروا حاجاز التمتيم الخويل املفروض عى حييية ما يجار1 يف الايَاَمان َوأن 
يثبتوا للمالم زيف َوبخالن ما يّخعيه أّخاكو المرص من أحفاع مسايلمة َوسجاح، 
خلواللم ملا اساتخمنا أن نجرب المالم كله عى احرتا  تضحيات َوصموع شامبنا 
مان خالل ما ينيلوه من بخوالت جنوعنا البواسال يف ُكّل بيماٍة تخألا أقخامهم 

الخالرة يف ُكّل خخوط التماس َواملواجهة مع المخو الغاشم.
كل التحاياا لكام أيهاا الصاماخون الغياارى عاى وطنكام َوشامبكم أينما 
كنتام َوكان كائنكم، املجخ َوالسامو َوالرخماة لكم يا من تغلبتام بإْصاااَراركم 
َوإخالصكام وَعزائمكام التي لم َولن تلاني أبخاً عى ُكّل حيَل َوخاخع التكنولوجيا 
َوقخراتها الهائلة َواألحخث التي لم تخع وسيلًة من الوسائل َوال طرييًة من الخرق 
إال َوحاولت بها أن تحجب الشمل عنكم َوتمنمكم من التغزل بها َووصفها عى 
ليئتهاا الحيييية َوقخ أراعوا للمالم أن يرالا شمسااً يري الحيييية التي ترونها 
بماخ أن نّكروا وجهها الجميل، خأبت عيونكم َوعيون كامرياتكم إال أن تيرتق ما 
اصخنموه من ُحُجٍب َوساواتٍر لتنيلوا للمالم صورة الشامل َولي ساطمة، خال 
يزيغ عنها أحٌخ مهما وضموا له واصخنموا بجوارلا ألف شمٍل مزيفٍة َوكا بة.
اليلاوُع لشاهخائكم األبرار التاي أَبَت نفوُساهم أن تصَمَخ إىل الساماء إال َوقخ 
صنموا بكامرياتهم َوأقالمهم ما يفوق أثراً َوخمالً ما تصنمه الكثريُ من الخائرات 

َوالصواريخ المابرة 
المازة َوالفيار لكم جميماً أيها اإلْعااَلميون األَْحاااَرار يا َمن لو ُوضمت ُكّل 
وساائل إْعاااَل  المالم يف كفاٍة، َوُوضع بمض ماا تيومون َوقمتم باه يف الكفة 

األُْخااَرى لرجحت كفتكم َوكنتم أنتم الفائزين.
اْمابية  اْماب َوالجيش َواللجان الشَّ عاشات الايَاَمان حرًة عزيزًة َوعاش الشَّ

َوُكّل منتسبي اإلْعااَل  الحربي، َوال نامت أعني الجبناء.

َومن )الكامريات( ما هو أقوى من 
الخناجر َوالبنادق!! اإلْعـاَلم الحربي 

أنموذجاً!
مراحُل انتصار الـَيـَمـن وُجنون السعودية

عبدالغني العّزي 
بخأ الُماْخَواُن الساموع1ُّ عى الايَاَمان قبَل خمل 
مئة يو  وبضمة أياٍ  وخَل حساباٍت خاطئٍة وعراسات 
خاشالة وتوّقمات ساييفة ياخلة ومتجاللة المخيخ 
مان الموامل التي لم يحساب لها النظاُ  الساموع1 
والخوُل املتحالفة ممه  أَيََّة  حساباٍت، ولم يفيهوا مع 
ميض األَيّا  آثار تلك الموامل يف االنتكاساات املتتالية 
لاخول الُمااْخَوان وعمالئهاا عايل ميتلاف الجبهات 
ُماخ ريام ماا يملكونه من ترساانة عساكرية  والصُّ

حخيثة ومكنة إْعااَلمية مضّللة.
وخاالل الفرتة املمتخة من 26 ماارس 2015 كان 
النظا  السموع1 يَُمنّي نفَسه وحلفائه بتحييل ولو 
نارص مكذوب، وقخ برز اععااء االنتصارات املزعومة 
من خالل وساائل اإلْعااَل  الُماْخَوان بني تارة وأخرى 

ويف أَْكثَاار من مكان وجبهة.
وكانات جبهة ميخ1 لي أَْكثَااار الجبهات اععاًء 
لنارص الُمااْخَوان خضاالً عان جبهاة َماأرب وتماز 
والخعوى بخخاول صنماء والتي اساتمر الرتويج إىل 

اآلن وربما إىل أيا  قاعمة. 
وماع ماروِر األَيّا  وظهور خشال الُمااْخَوان عى 
تحييل الحخ األعنى من بنك ألخاخه بشهاعة املراقبني 
الخولياني واملراقبني املحليني، كان النظاُ  الساموع1 
نفُساُه يملام بفشاله وخيباة ُمَيّخخاتاه ولزيمة 
أعواتاه  إاّل أناه ظل يحرص ويكابر عايل عخ  اإلقرار 
بذلاك؛ كون مثل لذه اليخوة ساتكوُن لزيمًة ليل 
للنظا  الساموع1 منفرعاً، بل ستشمل ُكّل من خلفه 
ائيْل  من قوى عولية وعربية بَمان خيها أَمريكا وإرْسَ
ومارص والساوعان الحلفااء للساموعية بالصاورة 

املبارشة يف ُعاْخَوانها عيل الايَاَمان. 
وماع الصارب ورباطاة الجاأش التاي ظهار بها 
اْماب الايَاَماني وقياعته المسكرية والسياسية  الشَّ
يف بخاياة الُمااْخَوان والتي كانت نابماة من أمل يف أَن 
يراجَع النظا  الساموع1 حساابه ويكاف ُعاْخَوانه 
ااْماب الايَاَماناي  ويحارت  حال الجاوار ماع الشَّ
ااْماب الايَاَماني  وييخر الييارات التي يسامى الشَّ
لتحيييهاا من خاالل ثوراته املتتالياة والتي أبرزلا 
ثورة 21 من سبتمرب والتي كان لها الفضل يف اقتالع 
قوى الفسااع واإلخسااع والممالة واالرتزاق وتحرير 
اإلَراَعة السياساية من التبمية الممياء لليوى الخولية 
واإلْقليْمياة  إاّل أن  لاك األمال بخأ يتبير ماع تزاُمنه 
بكربيااء وجنون ساموع1 لم يسابل أَن أصياَب به  
أ1َ  نظاا  يف المالام والتاي ظهر جلياً يف ماا يرتكبه 
الُمااْخَوان من جرائم إباعة ألَْطَفال ونسااء وشايوخ 
ااْماب الايَاَماناي، وحتاى المجازة  ومياخرات الشَّ
واملماقني كانوا لخخاً لصواريخ الُماْخَوان وألسالحته 

. ً املحرمة عوليا
ويف امليابل كان االنتصاُر الايَاَماني يتخرج رويخاً 

روياخاً، ابتخاًء باالنتصارات المساكرية والتي وصلت 
الجبهاات  بيياة  الساموعية ويف  األََرايض  ُعمال  إىل 
األخرى والتي كانت لي اليياَر الوحيَخ املتاح أََمااا  
اليياعة السياساية والمساكرية بمخ إيالق الُماْخَوان 
الساموع1 أبواب بيية الييارات التاي كانت اليياعة 
الثورياة والسياساية تنااع1 بهاا وألمهاا الحاوار 
الصااعق الايَاَماناي الايَاَماني للوصاول إىل اتفاق 

شامل للمشكلة الايَاَمانية.
وحني بخأت إرلاصات السري نحو الحوار يف جنيف 
كان النظا  الساموع1 يميخ الماز  عى تحييل عرب 
الحوار ما عجز عن تحيييه يف الجبهات المساكرية 
ولكناه وبوعي مان الياوى الوطنية شامر بهزيمة 
نكاراَء له يف جنيف ال تيل عن لزائمه المساكرية يف 

الجبهات..
خاكان جنياُف 2 وحاوار الكويات للمرحلة األوىل 
ااْماب الايَاَماناي للوصول  والثانياة لاو خياُر الشَّ
لحال شاامل للممانااة الايَاَمانياة، ولكناه كان يف 
حساب النظا  الساموع1 الييار الوحيخ الذ1 يمكن 
ااْماب  أَن يحيل مان خالله خالخاً بني مكونات الشَّ
الايَاَماناي ال سايما املؤتمار وأَنصار اللاه، كهخف 
َر إىل حرب  رئييس للنظا  الساموع1 يمكان أَن يتخوَّ
أللية يكون خيها النظاُ  الساموع1 الراعي الرسمي 

لها واملحخع نتائجها واتجالاتها.
إال أَن الفخناَة الايَاَمانياَة والحكمة املتأصلة يف 
ااْماب الايَاَماني كانت لي املسايخرة  جاذور الشَّ
عيل تفكري قاعة املكونات السياسية الوطنية، خكان 
االتفاق السايايس األَخري بني املكوناات الوطنية لو 
أبلغ رسالة يمكن أَن يتم توجيهها للنظا  السموع1 
مملنة إخشاال رلاناته املتتالية وخخخه الُماْخَوانية 
اإلَراَعة  انتصاار  ومملناة  الشايخانية  وألخاخاه 
ااْمابية والسياساية والمساكرية واإلْعااَلمياة  الشَّ
الساموعية  املؤامارات  ُكّل  أََماااا   الايَاَمانياة 

والخولية..
من لنا تجخع الجنون الساموع1 تزامناً مع إْعاَلن 
االتفاق السايايس خكانت مظالره اشاتخاع اليصف 
واليتل واإلباعة للشامب الايَاَماناي، بل ومنع الوخخ 
الوطني المائخ من حوار الكويت من النزول يف مخار 
صنماء الاخويل من خاالل اليصف للمخاار وتحذير 
رشكات الخريان املخنية من  أَية  رحالت إىل صنماء..

لياخ تاخرج االنتصااُر الايَاَمانايُّ روياخاً روياخا 
ًحتاى صاارت مظاِلاُر جناون للنظاا  الساموع1 
ولساترييا لحلفائه مان عول الُمااْخَوان، ومع األَيّا  
وبالحارص واالساتمرار مان الجمياع عايل ترتيب 
أَْوَضااع البيت الخاخيل سايكون النظا  السموع1 يف 
وضمية خيخان للتوازن وانهياار يف ميومات الرلان 
اليارس، وسيكون المالم شالخاً عى تخرج االنتصار 
الايَاَماني وجنون النظا  السموع1 التي بات الكثري 
من عول المالم تتخاولها باعتبارلا ممجزَة المرص.
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الشامار لذا أثبت عنخما مساحوه, 
عنخماا تاراه ممساوح لاو يشاهخ - 
ولو ممساوح - بما ا؟ أناه مؤثر عى 
ترالم ييخشاوه  األَمريكياني, عنخماا 
يشاهخ بأناه مؤثار عاى األَمريكياني, 
أيضاً مؤثار عى الولابياني, مؤثر عى 

الولابيني أيضااً بشاكل كبري.]ملزمة 
الشمار سالح وموقف[. 

أن  بإمكانهام  ماا  الشامار  لاذا   
يرخموه، ومحرج جاخاً أن ينتر، يؤثر 
عاى مكانتهام؛ ألنهام أصبحاوا لام 
قاعاخة عريضاة يف الباالع، يؤثار عاى 

مكانتهام، وبالتايل ما ممهام خيار إال 
يحاولوا ييولوا: بخعاة أحياناً، يضجوا 
ملا ا نرخمه؟ إ اً خهاذا أيضاً من بركات 
الشامار لذا، من باركات الشامار أنه 
نفمنا، أما  األَمريكيني, لو لذا السفري 
األَمريكي ضج منه, أما  الولابيني لم 

 وال ضجوا منه.
إ اً خأنات بممل واحاخ تؤثر عى عخة 
جهاات، عخة جهات تؤثار عليها، ولو 
يف نفال الوقات عمل ماروع، عمل 
مروع ماا أحاخ يساتخيع أن ييول: 
إن المباارة الفالنية خياه ال تجوز، إنها 

عباارة محرماة, أباخاً، عمال مروع 
ومؤثر، خاملفاروض أن الناس ينخليوا 

خيه، يمملوا عى توزيمه..

]ملزمة الشمار سالح وموقف[.

 مقتطفاٌت نورانية

املهادنُة بني العلماء والناس.. أّدت إىل تفريط الفريقني!!
تخرق الشهيخ اليائخ -ِرْضاَواُن اللِه َعَليِْه- إىل موضوع 
حسااس جخا ومهم، وشائع بني كثري من الناس، أال ولو 
)تيليخ الناس للملمااء( يف صمتهم وقموعلم عن الييا  
بواجبهم من الجهاع يف سابيل الله، وععوة الناس إىل  لك، 
وإىل عاخ  ترعياخ وتشاجيع )الرصخة( مان قبلهم، خرع 

عليهم رعاً مفحماً، يف نيختني كاآلتي:اا

النقطة األوىل:
نف�ى -ِرْض��َواُن اللِه َعَليِْه- نفي�ا قاطعا أن باس�تطاعة أي واحد 
م�ن العلماء أن يأتي بمربر مقنع من الق�رآن الكريم بأن القعود جائز 
يف ظ�روف كه�ذه، وأن الجهاد غري الزم، حيث قال: ]قد يش�وف واحد 
إنه ]ياخي ذاك س�يدي فالن والعالم فالن وس�يدنا فالن والحاج فالن، 
يقوم قبل الفجر، ويرتكع، ويس�بح، م�ا بيتحركوا وال بيقولوا يشء وال 
قالوا للناس يس�ربوا ك�ذا.. [ ويكون واحد يري�د أن يميش معهم, أنت 
اس�ألهم، س�ري اس�أل هؤالء, تتضح لك القضية كيف هي, أن هؤالء ال 
يعت�ربون أن هذا العمل ليس مرشوع�اً, وال يعتربون إْن ما هناك أوامر 
إلهية للناس بأن يكونوا أنصاراً لدينه, ومجاهدين يف سبيله، وأن يعدوا 

ما يس�تطيعون م�ن قوة، وأن.. وأن.. إىل آخره. ال يس�تطيع يقول لك: 
ما هناك يشء[.

وأش�ار -ِرْض�َواُن اللِه َعَليِْه- بأنه أي عالم لم يش�جع الرصخة، أن 
ذل�ك عائد ربما إىل أنه ل�م يفهم بعد مدى تأث�ري الرصخة عى األعداء، 
أو ما يفعله األعداء مؤخراً  باملس�لمني، حيث قال: ]ما هو فاهم أن هذا 
املوضوع مؤثر مثالً, أو عمل معني مؤثر, أو ما هو بالغ له أخبار معينة 

أن هناك مؤامرات كبرية أو.. أو.. إىل آخره[.

النقطة الثانية:ــ
وفن�د أَيْضاً -ِرْض�َواُن اللِه َعَليِْه- كالم من يقول بأنه مادام العلماء 
ل�م يتحركوا بأنه غ�ري واجب علينا التح�رك، بأنه ربما ه�ؤالء العلماء 
وجدوا ألنفس�هم العذر للقعود بسبب الناس أنفس�هم، فقال:] يجدك 
أنت واآلخرين مربر له أنه ما يتحرك؛ ألن عنده فكرة أن الناس ما منهم 
يشء, وم�ا هن�اك أنصار، وال أحد متح�رك معنا، وال أح�د قاوم معنا, 
وال.. وال.. إىل آخ�ره. فعن�ده أن قد معه عذر، وس�يجلس ما له حاجة, 
فتكتش�ف أنه يعتربك أنت ويعترب آخرين عبارة عن عذر له, عبارة عن 
عذر له. يعني لن تكتش�ف عند أح�د أن يقول لك: أن هذا العمل باطل 
أبداً, أو أنه ليس هناك أوامر إلهية ملا هو أكثر من هذا مما الناس عليه, 

بينما س�تجده يف األخ�ري يعترب إن قد معه مربر وعذر له ش�خصياً, ما 
ه�و عذر يصلح لكل واحد, له عذر ش�خيص أنه وإن كان عالم ويجب 
عليه، لكن إذا كان هناك أنصار، وما هناك أنصار، فمع السالمة وجلس 

وما له حاجة[.

ال عذر للفريقني أمام اهلل:ــ
نبّه الشهيد القائد الناس إىل أن ما هم عليه من القعود حالة خطرية، 
ت�ؤدي بهم إىل النار �� والعياذ بالله منها �� والتهادن الحاصل بينهم 
خط�ري جدا، حيث ق�ال: ]الناس عى ما بني نقول أكثر من مرة، الناس 
متهادن�ني, نحن متهادنني, العالم ي�رى أن ذوال الناس ما هم أنصار، 
إذاً ق�د ل�ه عذره, وذوال الناس ي�روا أن العالم ذاك ال يتح�رك، إذاً فما 
القضي�ة الزمه, جلس وجلس�وا، وكل واحد يجعل الثاني مربره، جلس 
ألن ما هناك أنصار، واألنصار جلس�وا ألن ما هن�اك حركة من العالم, 

ما هي كلها مهادنة؟.
قد يق�دم الناس ع�ى الله س�بحانه وتعاىل يوم القيام�ة، وتتضح 
القضية وإذا نحن اتهادنا وكان احنا س�اكتني, الناس ساكتني والعالم 
س�اكت, وكل واحد عن�ده إن قد معه عذر، وعى ما ه�و عليه، قد معه 

مربر أمام الله. إذاً فالقرآن الكريم سيكشف ما معك عذر وال معه عذر, 
وال القضية بحث عن أعذار[.. 

مذكرا بنار جهنم وعقاب الله بقوله:] فيجب عى اإلنسان أن يكون 
حذراً, يكون اإلنس�ان مراقب لنفس�ه, ال يقدم عى الله سبحانه وتعاىل 
وه�و عايص لله، ثم يكون مصريه جهن�م. هذه القضية يجب أن نتأكد 
منها، وما معك تتأكد منها إال من القرآن الكريم، من خالل رجوعك إىل 
الق�رآن الكريم, هل هناك مخرج آخر غري الق�رآن؟ الله هو مع كتابه، 
يحاسب الناس عى أس�اس كتابه؛ ولهذا قال رسول الله )صلوات الله 
علي�ه وعى آل�ه( عن القرآن: )أنه من جعله أمام�ه قاده إىل الجنة ومن 
جعل�ه خلف�ه - وراء ظهره - س�اقه إىل النار(. وهذا ه�و اليشء الذي 
يخيف اإلنس�ان جهن�م, نعوذ بالله م�ن جهن�م, وكل يشء غري جهنم 
س�هيل, ُكّل تهدي�دات تجي لك غ�ري جهنم هي س�هلة, ُكّل عذاب غري 
جهنم هو س�هل, هو محدود وينتهي, أما جهن�م فال يوجد لها نهاية، 

نعوذ بالله, ما هناك نهاية.
جهنم ال يوجد فيها نس�مة واحدة باردة, ال يوجد تخفيف لعذابها، 
وس�نة بعد س�نة، مائة سنة، مليون سنة، مليار س�نة، كلها تميش وما 

هناك نهاية, هذا اليشء الذي يجب أن اإلنسان يخافه[.

ال�سعار.. ومقاطعة الب�سائع الأَمريكية والإ�سرائيلية.. وجهان لعملة واحدة

الشهيُد القائُد يرد على َمن يستنكر الشعار باملسجد ولعن اليهود وَمن يراه استعداًء ألمريكا وبال جدوى
  - بشرى المحطوري:

مما ال شاك خيه أن من يسمَع أو ييرأ محارضة 
ااا ملزماة ااا ]الشامار.. ساالح وموقاف[ بمنٍي 
منصفاة، وأُ ٍُن صايية، سايمرف مملوماٍت كثريًة: 
ماا بني أسائلة مهمة وأجوباة عليهاا، ومحاججة 
بالميل والنيال، ورسع لألعلة الياطماة من اليرآن 
بحجياة الشامار، ووجوب رخمه يف ُكّل مناسابة اا 

ما أمكن  لك.. 
ويمرف اإلنساان أَيْضاً كيف يرع عى من ييفون 
ضخ الشامار، كيف يواجههم ويحاججهم من خالل 
امللزمة، بساهولة ويُر، بمخ أن قّخ  الشهيُخ اليائُخ 
-ِرْضااَواُن اللِه َعَليِْه-  لاك لنا عى طبل من خضة، 
يف محاارضٍة كلماتهاا أكثر مان )13( ألاف كلمة، 
باإلضاخة إىل مسألة التوعية، خمن ييرأ لذه امللزمة 
بتممن وتفهم، يستخيع التوعية وإلياء املحارضات 
الييماة بيخر أَمريكا وإرسائيال وميخخاتهما يف 
املنخية بتمكن كبري.. خرحم الله الشاهيخ اليائخ ما 
تماقب الليل والنهار، وجزاه الله عنا أحسن الجزاء.

ملاذا اأَلمريكان لم يتخذوا الشعاَر ذريعًة 
الحتالل اليمن؟:

طارح الشاهيُخ اليائاُخ -ِرْضااَواُن اللاِه َعَليِْه- 
ساؤاالً مهمااً يكشاف ميخخاات األَمرياكان من 
خاالل اإلجاباة علياه، و لاك عنخما وضاح لنا بأن 
أَمرياكا تبحث عن املربرات والذرائاع لكي تغزو أ1 
قخار تريخ، خمثاالً يف اليمان املاربر كان املرحية 
الهزيلة عن )تفجري املخمارة كول( لكي ييولوا بأن 
اليمن خيها )إرلاب( لذه الذريمة التي بواساختها 
يخخلون البلَخ، ويييمون لهم قواعخ عساكرية خيه، 
ويحتلاوه بالتخريج، ختسااءل: ]األَمريكيون يف لذه 
املرحلاة، لي مرحلاة أن ييتليوا ماربرات، ما لي 
مرحلاة أن ييتلياوا ماربرات؟ ُكّل ماا رتبولا لي 
ماربرات لم وراءلا من أجال يف الصورة تكون لهم 
مربر للخخول،  رائع يسمونها. طيب ملا ا ما ترتكوا 
لذا الشامار واحخة من الذرائاع؟ ما كان املفروض 
لكاذا؟ ما املفرتض أن يرتكوا الشامار، ييولوا لذه 
 ريمة من أجل نخخل اليمن؛ ألنه يف اليمن يوجخ من 
يماعوا أَمريكا وإرسائيل، ويرخموا شمارات مماعية 

ألَمريكا وإرسائيل[.
ثام أجااب -ِرْضااَواُن اللاِه َعَليْاِه- عاى لاذا 
التسااؤل، موضحاً بأن  لك يري ممكن؛ ألن مسألة 
عاخ  محاربة الشامار ال تياخ  مصالحهم، حيث 
قال: ]لذا الشامار يمرخاوا أنه ما يمكان أن يمترب 
 ريمة، بل لو نفساه يواجه ُكّل الذرائع، لو يوحي 
بممال, ووراءه عمل يبخل الذرائاع األخرى، ممناه 

أن لذا نفساه يجمل اليمنيني بماا يرتاخل ممه من 
توعياة، واعني، راخضاني لهيمنة أَمرياكا، راخضني 
لخخاول أَمرياكا، وبالتايل ماا ا؟ يجمال الكثري من 
الناس مهيئني أنفساهم ملواجهة أَمريكا ورخضها، 
بال يحاول عون أن تحصال أَمرياكا عاى عماالء، 
بالشكل املخلوب؛ ألنه عبارة عن ضجة، عن ضجة، 
أ1 شايص يفكر بأن يكون عميل يتهيب أن يكون 
عميال، ولاو يرى املجتماع كله يرصخ بشامارات 
مماعية ألَمريكا وإرسائيل، لل عاع با يجرؤ أحخ أن 
يجاي عميل؟ عميل ظالر؟ خماا عاع لم محصلني 
من يتحركوا كمماالء؛ ولهذا يمتربون أن لذا الممل 
يميل ما يريخون تنفيذه من اليخط، يمييها خمالً[.

فتاوى ضد الشعار:
وواصل الشاهيخ اليائخ حخيثَه بألم بالغ بسابب 
الهجماة الرساة ملحارباة الشامار، حياث كانوا 
يحبسون ُكّل من يرصخ به، أو ينره، حتى أن أحخ 
]املكربيان[ الذ1 تم اليبض عليه من قبل السالخة 
آنذاك؛ ألنه رخع صوته بالشامار يف املسجخ قال: )لو 
كنا نسامع أياني يف املساجخ ملا خملوا بنا يشء!!(.. 
خأصخروا ختااوى يريبة قال عنها الشاهيخ اليائخ: 
]بل بمضهم انخليوا ياخوروا لفتاوى انه ما يجوز، 
قاخ بيفتوا انه ينيض الوضوء!! ولذا قال: ما يصح 
اللمن يف املساجخ لليهوع!! قخ بينخلل الجهال يفتوا 
ختاوى!. مان أجل أن يتوقف لاذا الممل، لذا يشء 
مؤساف جاخاً أن يكون اإلنساان املسالم أصبح إىل 
الخرجة التي ال يمي خيها أ1 عمل مؤثر عى أعخائه[.

الردُّ على فتاويهم الظاملة، وعلى من 
يستنكر الشعار.

وتأتاي الارعوع عى مساتنكر1 إطالق الشامار 
ومان وصل بهم األمار إىل إصخار ختااوى ملحاربته، 

كاآلتي:اا

أوالً: الرد على من قال بأن الشعار ال 
يجوز يف املسجد:

اعتارب -ِرْضااَواُن اللِه َعَليِْه- أ1 شايص يمنع 
الشامار يف املسجخ بأنه صاعُّ عن سابيل الله، حيث 
قال: ]خيفهم اإلنسان بأنه عنخما يمارض عمل من 
لذا النوع انه يصخ عن سابيل الله, والذ1 ييول: إن 
لذا الشامار ال يصح يف املسجخ! عملك أنت الذ1 لو 
الصخ عن سابيل الله الذ1 ال يجوز يف املسجخ, الذين 
رخموا الشامار أنت تملم أن لذا الشمار ضخ أَمريكا 
وإرسائيال، وأقل ما خيه أنه إعاالُن براءة من لؤالء 
األعخاء، وعمل صالح, الممل السايئ لو أن تنخلل 
أنات يف املساجخ تصاخ عن لاذا الممل. كياف تبيح 
لنفسك أن تمارض مسالم يف موقفه ضخ يهوع, أما 

عمله ولو يرخع شامار ضخ اليهوع ضخ األَمريكيني 
واإلرسائيليني تمترب انه ما يجوز له, مسلم يمارض 
ز لنفساه أن يمارض  يهوع ماا يجوز له, ولو يجوِّ

مسلم يف ممارضته لليهوع!![.
مساتخالً بالُيارآن عاى جاواز ووجاوب رخاع 
الشامار، وأناه عمٌل صالاح، خيال: ]ما تساتخيع 
تياول: إن لاذا عمال ال يؤثار، أثبات لك السافري 
األَمريكي، الذ1 يمثل أَمريكا أنه مؤثر, ما لو أثبت 
أنه مؤثر؟ إ ا ما أنات خالم ما لو تأثريه، خيكفيك 
أقال يشء أنه برز أن لذا الشايص الذ1 يمترب من 
عولة مماعية، ولها خخط وألخاخها تسمع، ونرالا 
تممل عى شاشة التلفزيون، يكفيني أنهم انزعجوا 
مناه، وأنهام كارلني له، إ اً خهو عمال صالح؛ ألن 
الله ييول: }َوالَ يَنَالُوَن ِمْن َعُخوٍّ نَّياْلً إاِلَّ ُكِتَب َلُهم ِبِه 
َعَمٌل َصاِلٌح{)التوبة: 120( ينالون منه أ1 نيل، أ1 

تأثري عى المخو، لذا ما يتملل بالشمار[.

ثانياً: الرد على َمن يثبط الناس 
ويتكاسل عن لعن اليهود:

يف ساياق رعه -ِرْضااَواُن اللاِه َعَليْاِه- عى َمن 
يستنكر الشمار، أظهر اساتغرابه الشخيخ وتمجبه 
مان اليهاوع والنصارى كياف يتمبون تمباً شاخيخاً 
لتحييال ألخاخهم، ونحن ال نرياخ أن نتمب عقيية 
واحخة برتعيخ الشامار والرباءة من أعاخاء الله بمخ 
صاالة الجممة حياث قاال: ]ونحن تجخ ماا عنخه 
اساتمخاع يف األسابوع أن يرخاع لاذا الشامار مرة 
واحخة يف األسابوع، عقيية أو عقييتني, بل بمضهم 
ينخلل يمارض, وبمضهم يمارض وال تراه يمارض 
عى لمن املسالمني بنفال الخريية لاذه، ما لذا 
يشء يريب؟ لو سمع مسلم يلمن مسلم يف السوق، 
أو يف نفل املساجخ، ملا انخلل يضج ويمارض بهذه 

الخريية[.
مذكاراً باأن البماَض قاخ يلمن خالل األسابوع 

عخعاً من الناس املسالمني، أو يسامع مسالم يلمن 
أخااه املسالم يف املساجخ ويساكت!! َويمتارب عنخه 
يشء عااع1، لكن أن يلمن مان لمنهم الله يف محكم 
كتابه خإن لذا ما يجوز!! خيال: ]بل لم بمضهم قخ 
يكاون يلمن إما ألله، أو أحخ مان أوالعه، أو بيرته، 
أو حماره، أو أ1 يشء له, ربما ما يمر يف اليو  أو يف 
األسابوع، ما يمر األسبوع إال وقخ لمن عخة مرات.. 
أماا اللمان لليهاوع خيخ خيهاا، سايمارض وما لو 

مستمخ يرخمه.![.

ثالثاً: الرد على من يستنكر لعن 
اليهود:

واستخل أَيْضاً -ِرْضاَواُن اللِه َعَليِْه- بوجوِب رخع 
الشمار بآية قرآنية واضحة، استنكاراً منه عى من 
يمنع لمن اليهوع، بأن اللَه أوجب قتالهم واجتثاثهم 
من الوجوع وليل خيط لمنهم، ، قال تماىل يف سورة 
التوباة: }َقاِتلُواْ الَِّذياَن الَ يُْؤِمنُوَن ِبالّلاِه َوالَ ِباْليَْوِ  
اآلِخِر َوالَ يَُحرُِّموَن َما َحرََّ  الّلُه َوَرُسولُُه َوالَ يَِخينُوَن 
ِعياَن اْلَحلِّ ِماَن الَِّذياَن أُوتُاواْ اْلِكتَاَب َحتَّاى يُْمُخواْ 
اْلِجْزيََة َعان يٍَخ َوُلْم َصاِيُروَن{. خوضح لنا السايخ 
قائالً: ]لاذا موقف اليرآن بالنسابة لهؤالء, بمخما 
تصبُح اليضية إىل أنه ال يمخ يسامح لك مسالمون, 
ويمارضاوك أن ال تتكلم كال , ما قخ لو قتال, كال  
عان اليهوع والنصاارى, وتمناع األوراق التي خيها: 
]املوت ألَمريكا واملوت إلرسائيل[، والله أمر باليتال, 
وليل خيط الكال , ييو  يمارض أن ال تكون لناك 
كلمة ضخلام, واملوقف اإللهي منهام لو لذا، من 
ألال الكتاب: اليتاال لهم حتى يمخاوا الجزية عن 
ياخ ولم صايرون؛ ألنهم أعخاء وسايتحركون كلما 

ملكوا إمكانيات[.

رابعاً: الرد على من يظن بأن َأمريكا 
صديقة، ونحن نستعديها:

ورع أَيْضاً عاى من يريخون أن يمنموا الشامار، 
بأناه مان بااب الشامور باملساؤولية ال يمكان أن 
يشاالخوا أعاخاء الله وماا يفملونه باملسالمني ثم 
يجلساوا مكتويف األياخ1، ال يرخمون شامارات، وال 
يوزعاون أرشطاة، وال ييولاون كلماة، وطلب من 
املثبخاني قائاالً: ]ملا ا ال تحااول أوالً أنك تساري إىل 
ألَمريكياني تياول لهم، تياول نحن مساتمخون أن 
نتوقاف، نحن مساتمخون أن ال يكون لناا أ1 عمل 
ضخكم لكن أنتم بخلوا وال يكون لكم أ1 عمل ضخنا 
وضاخ عيننا, ساتحصل عاى ضمانتهام؟ ما يمكن 

تحصل عليها.
ثام أرعف قائالً ولو يحااول أن يوضح لهم بأن 
الساكوت واليناوع لو يصاب يف مصلحاة اليهوع 
والنصاارى، وأن الييظاة والوعاي بأخخارلام ال 
ييخمهام: ]طياب أنات عنخماا تياول: نبخِّل ولم 

شاغالني، أنات تيخمهم بهاذا، تيخمهام بأنك أنت 
عنخما يكون ممك عخو، لل أنت تريب أن يكون لذا 
الماخو متييظ وقو1 ومتحارك، أ  ريبتك أن يكون 
سااكت ولاعئ مان أجل أنك تسايخر عاى بالعه، 
وتسايخر عاى ممتلكاته؟ أيان ريباة األَمريكيني، 
أن نكاون متحركاني وواعاني ومحارباني، وضاخ 
مؤامراتهام أو أن نكون سااكتني؟ بالخبع ريبتهم 
أن يكون الناس سااكتني، لم يمرخوا أن الساكوت 

لو الذ1 ييخمهم.

خامساً: الرد على من يقول )علينا 
ضغوط َأمريكية(:

ًّ مفحماً ملن يريخ أن يمنع الشامار؛  وأيضا رعَّ رعا
ألن علياه ضغاوط أَمريكية خياال -ِرْضااَواُن اللِه 
َعَليْاِه-: ]عنخما قالاوا: لناك ضغوط مان أَمريكا, 
نياول لهم: نحان وأنتم علينا ضغوط مان الله, ما 
ضغوط الله أشخ؟ ضغوط الله، تهخيخ وراءه جهنم, 
أنات تيول يل أبخِّال وأنت تريخ تتوقاف أنت وتممل 
كلماا يريخوا ألن لناك ضغوطاً من أَمريكا, ضغوط 
الله لي أشاخ ولاي أخخر, وواجب عايلَّ وعليك أن 
تحساب حسااب الضغوط من الله، التي لي أوامر 
بمخلا تهخيخ بجهنم, بمخلا تهخيخ باليز1 يف الخنيا 
والماذاب يف اآلخرة.طياب خهم ملاا ا ينخليوا ويروا 
ألنفساهم حل أن ينخلياوا؛ ألن عليهم ضغوط من 

أَمريكا, أما نحن ال!![.

سادساً: الرد على من يقول بأنه عمل 
بسيط ليس منه فائدة:

ومان رعوعه -ِرْضااَواُن اللاِه َعَليْاِه- عاى من 
يمنمون الشامار، بحجة أنه أمر بسايط، وال خائخة 
منه، ضخ أقوى عولة، أن حاججهم اا إ ا لم يينمهم 
اليارآن اا بالميال واملنخل وترصخاات األَمريكيني 
أنفساهم، خخلب منهم أن ينظروا إليها، كيف أنهم 
يهتمون بأبساط األمور التي قخ تميل مشاريمهم، 
ليملموا أن الشامار مؤثر جخاً عليهم، وأن املفروض 
أن نمايَض يف لاذا الخريل ال أن نمنماه، حيث قال: 
]طيب ملا ا السافري األَمريكي عنخما ييرج يحسب 
ألف حسااب لألسالحة التي يرالا أمامه يف ساوق 
الخلاح، ماع أناه يملم أن عناخه صوارياخ عابرات 
اليارات، عنخلم طائرات، وكل أسالحتهم متخورة 
مان أرقاى األسالحة، عنخلام قنابال نووياة, لل 
األَمريكي عنخما يرى البنااعق تلك مركَّز يف عكاكني 
يف ساوق الخلح، لل لو يمر مان عنخلا وال يبايل؟ 
أو يرى ألغا ، ويرى قنابل يخوية، ويرى مواصري آر 
بي جي، وأشاياء من لذه, لل لاو يمر من عنخلا 
وال يفكر خيها، ييول: نحن عنخنا صواريخ، وعنخنا 
طائرات، إيش با تجي لذه؟؟ يحساب ألف حساب 

لهذا. نأخذ عربة من لذا[.

الحلقة الثانية
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م��دي��ٍة ك���ل  ع��ل��ى   _ ن���ف���ٍط  أب����ا  ألنَّ 

تبرمكا  _ وك����ٍر  أّي  ف���ي  وق��������ارورٍة 

ثائٍر بيُت  بل  الصمِت  مثوى  لست  إذن 

ت���ن���ّك���َر ك����ي الي���ع���ل���م���وا ك���ي���ف ت��ك��ت��ك��ا

وق���ال: افتني ي��ا ق��ب��ُر، ق��ال:اتَّ��ق��د ه��وًى

تَ��َأْم��ُرك��ا م���اَت  للشعب  ل��م مي��ت  ف��َم��ن 

ف���ق���ي���ل:م���اٌك ج����اء م���ن آخ����ر ال��س��م��ا

وق���ي���ل: م���ن ال��ش��ي��ط��ان ل��ك��ن ت��أم��ل��ك��ا

من لم يمت للشعب 

مات تأمُركا
عبداهلل البردوني

بوعة يوم الرَّ
كريم الحنكي

���ري���ن���ي ِب���َم���ْس���ل���وِب املَ������واِط������ِن ذكِّ
ع��ي��ون��ي م��ح��اِس��نَ��ه��ا  ن���ِس���َي���ْت  إذا 

وس���لِّ���ي���ن���ي ِب���لَ���ْم�����������ٍع م����ن َس��ن��اه��ا
ب�����وَع�����ِة خ��ب��ري��ن��ي وع�����ن ي�����وم ال�����رَّ

وك��ي��َف بَ����َدْت، وق��د َخ��ِف��َي��ْت ع��ه��وداً
��ك��وِن َك����ْت بَ���ْع���َد ال��سُّ وك���ي���ف حت����رَّ

وم����ا ص���ن���َع���ْت ب��ه��ا ف���ت���ي���اُن ق��وم��ي
ف���َأْدنَ���تْ���ه���ا م����َن ال���وط���ِن الْ���َح���زي���ِن

َوْع����ٍد دوَن  اْس��ت��ن��ط��ق��تْ��ُه��ُم  غ�����داةَ 
مب��ا يُ��ْش��ِج��ي الْ��َخ��ِل��يَّ ِم���َن الْ��َح��ن��ِن.

ع���ل���ى إس��ف��ل��ِت��ه��ا س�������اروا ِك����رام����اً
ك������أنَّ الْ�����َج�����وَّ َم����ْم����ل����وُك الْ���َي���م���ِن

وف����ي أن��ح��اِئ��ه��ا َك���ت���َبَ���ْت ُخ���َط���اُه���ْم
م���آث���َر ل���ن ت��غ��ي��َب ع���لَ���ى ال���ق���روِن

ُم���ْع���ِج���زاٍت ت��ك��اِف��ي  ِري��������َزْت،  إذا 
وحت��س��بُ��ه��ا اخ��ت��اط��اً م���ن ظ��ن��وِن.

قومي* رم�����اَح  إنَّ  ع���م���رو:  ي���ا  أال 
ف���ي سنيني زم���اِن���َك  ع���ن  تُ����َع����وُِّض 

وت�����ش�����ِرُع ل���ل���َك���رام���ِة ثَ������مَّ َع���ه���داً
الَْهجِن ال��زم��ِن  ف��ي  ال��وج��ِه،  أص��ي��َل 

َه���لُ���مَّ ال���ي���وَم، ُق����ْل م��ا ش��ئ��َت ف��ي��ِه��ْم
فنوني َق���ُص���َرْت  إْده���اِش���ِه���ْم  َف��َع��ْن 

���اً وع�����ن آي����اِت����ِه����ْم ُخ����لِّ����ْف����ُت َص���بَّ
َع�����ِص�����يَّ الْ�������َوْج�������ِد، م���ف���ت���وَن ال����ّش����ُج����وِن.

________
*إحالة إىل عمرو بن َمْمِخيَْكِرَب الزُّبيخ1، وقوله:

َوَلْو أَنَّ َقْوِمي أَنَْخَيتِْني ِرَماُحُهْم نََخْيُت َوَلِكنَّ الرَِّماَح أََجرَِّت.

ننصُب ميالَدنا كالخيام
نبيل القانص
ثائرون …

كغابات حلٍم كثيٍف تسريُ
عى صوِت )زاملها( بسال  . …
ُر أنفاَسنا الريُح ثائروَن تَُسوِّ

نمشُل أكتاخنا
ولي تحِمُل شتلة ضوء

و سنبلة حيل بٍن و لوٍز مالئكة يحملون الوروع ،
و صحو الجخاول تحت حفيف األماني

يُبلِسُم جرَح الرتاِب ،
لخيٌل رشيٌل عى كل رأٍس و قبمٌة من يما  . …

ثائروَن
خرجنا مما من مييلِة الالوجوِع
إىل أمٍل واسٍع كصخوِر املساكنِي

خيِه نكوُن
و ييَضُّ ملَمُحنا خيِه

ننصُب ميالَعنا كالييا  . …
ثائروَن لنا وطن ال يناُ 

بغرِي املهخ1ء بني نشاِز الكوابيِل

بني احتضاِر املماني
و قهر النهايات

و لي تشااطُرُه اليباز و الحزن تغفو عاى جرحِه خيصريُ 
شتاًء طويال

ييوُل ألولنا و آلخرنا :
أوال أنا روزنامة الحبِّ مشاتى الكمنجاِت إْن شائَت وثِّل عى 
نبضتي قصًة للروِق الحرير1ّ أو يايًة يف البياِض بحرِب النَّخى ،

و أخرياً أخّكُر أاّل أعوَع إىل اليلِف
ما عاَ  يف الروُح رسُب يما  .

برنامج رجال اهلل
املقرر ألسبوعني :

من 5 إلی ا1 إيسخل 

- الشمار سالح وموقف.
- ممرخة الله - نمم الله.

 9 أيسخل 5ل19 : 

أليت الواليات املتحخة األمريكية 
قنبلة  رية عى والية 
نجزاكي  أسفرت عن 

مئات اآلالف من اليتى 
والجرحى...

حسم الردع
محمد عبدالقدوس الوزير

ق��������س��������م��������ا وال�����������ع�����������ه�����������د ب�����������ال�����������وع�����������د م��������������ازم
ح����������اس����������م ل�����������������ل�����������������ع�����������������دوان  ال��������������������������������رد  ي����������������ك����������������ون  أن 

ع�����م�����ا احل�������������������ر  ت�������������������رد  ال���������������ص���������������واري���������������خ  ال 
ص�������������ارم  ال�������������������������ردع  ف�����������������إن   ، احل�����������������ر  ع�����������������زم 

م����ه����م����ا اجل���������������و  س���������������اح  أو  االب����������ات����������ش����������ي  ال 
ال�����������ص�����������وارم أن�����������غ�����������ام  ال�����������ف�����������وق  إن   ، ف��������������اق 

ب����ك����ف����ي ح�������ت�������ف  إل�������������ى  وام�����������ض�����������وا   ، أج��������م��������ع��������وا 
وب��������س��������ي��������ف��������ي ب�������������ات�������������را ظ���������ه���������ر ال���������غ���������واش���������م

أدرى ب���������������ي   ، وغ�����������������زات�����������������ي   ، مي����������ن����������ي 
الزم ال��������ف��������ع��������ل  ص���������������ار   ، م��������اق��������ل��������ت  ف�������������������إذا 

ع�������������رب�������������ي م���������������ن أص�������������������������ول أص����������ل����������ه����������ا ف�����ي 
ق�����ائ�����م اآلن  وف����������رع����������ي   ، ال����������ع����������رش  س���������ام���������ق 

م���������س���������ل���������م م���������������ذ وح��������������������د ال���������������ن���������������اس إل��������ه��������ا 
ع�������واص�������م اش�����������ت�����������دت  إذا   ، ت��������وان��������ي��������ت  م�����������ا 

أع����������������������رف امل����������������ع����������������روف وامل�����������ن�����������ك�����������ر ف�����ي�����ه�����ا 
ال�������ع�������وال�������م ش�������ي�������خ   ، ال�������������������ذرى  ف����������ي  وأران����������������������ي 

وق����������وم����������ي  ، احل��������������������ق  ق��������������������وة  وس���������������اح���������������ي 
األك�����������������������ارم اآلل  م��������������ن  أن��������������ص��������������ار  ن���������س���������ل 

ف�������أن�������ى  ، أم���������ان���������ي���������ه���������م  ل���������ل���������ن���������اس  ص�����������������رت 
ال������������ل������������وازم ع������������د  وق����������������د   ، احل����������������ر  ي����������رج����������ع 

م�������������ا ال������������������ص������������������راري س������������������وى ن��������ف��������ث��������ة ح�����ق�����د
س������اق������ه������ا ال������������ع������������دوان م���������ن خ������������وف ال������ض������راغ������م

ط�������غ�������اة م�������������ن  إال  اآلن  ال����������������دم����������������ار  م�������������ا 
ال�������ق�������واص�������م وق�������������ع  ي��������أل��������ف��������وا  ل����������م   ، س����������ك����������روا 

م������������ا ف��������ن��������ائ��������ي ب��������ال��������ت��������ي األح������������������������ام ب������ات������ت
ال�������ع�������زائ�������م ج�������ي�������ش  ول��������������ي   ، امل�����������������وت  ت������ن������ظ������ر 

وب�������ش�������ع�������ب�������ي م������ع������ش������ر ب�����������اع�����������وا م�����������ن ال���������ل���������ه ،
اجل�����م�����اج�����م ال������ش������ع������ب  م���������ن   ، ال��������ل��������ه  اش���������ت���������رى   

إن���������ا   ، األم���������������ري���������������ك  خ���������������������ادم  ي�������������ا  ق�������س�������م�������ا 
ال���������ه���������زائ���������م وت�����������ت�����������ل�����������وك   ، س��������ن��������اق��������ي��������ك 

ن���������ح���������ن ب���������ال���������ل���������ه اع�������ت�������ص�������م�������ن�������ا وع��������زم��������ن��������ا
اجل���������رائ���������م ص���������ن���������اع   ، ال���������ش���������ر  ح��������ل��������ف  ص�����������د 

ه�������وان�������ا  ال�����������ع�����������زم  م�����������ن  زدن������������������ا   ، ي�������ط�������ل  إن 
ق����������ادم  اجل��������ي��������ش  ف�������������إن   ، م��������ال��������م   ، ف������اع������ت������ب������ر 

ف�������اح�������ذر  ، ب�������احل�������ل�������ف  ال   ، ب�������ال�������ل�������ه  ق���������وت���������ي 
ع�����اص�����م ت����������������درك  ل����������ن   ، ال����������ك����������ون  ج������م������ع������ت  ل����������و 

أحمد العجري

، أن����ا  ال�����ّا  وق����ت  اآلن 
َون���ى  ال����ّا  أواُن  وذا   

ول���ي���س ه����ذا احل����ن ال
 وال����ل����ه ح����ن اإلن���ح���ا

ال�  على  ال���ذات  فلتؤثر 
ل�������ذات ت���ذل���ي���ل امل��ن��ى

ول���ت���ن���ه���ض���ن ك��غ��ي��ره��ا 
ال�����ى اجل����ه����اد وال��ب��ن��ا

م��ا دون  م����ن  ل��غ��ي��ره��ا 
 مي�����ّن�����ه م���ن���ه���ا األن�����ا

ل��ت��ب��ذل ال����ذات ال��ع��ط��اء
ب��ذل��ن��ا ال����ع����ط����اء  ان   

ب���أن���َف���س اجل������ود جت��و
ن���ف���وس���ن���ا دائ������م������ا  د 

واجل������ود ب���األن���ف���س ما 
ج��ودن��ا ال����وج����ود.  دام 

ذا   ���� اليمانين.   ���� نحن 
ودي���ن���ن���ا  . دي����دن����ن����ا 

واملستضعفي� ال��ل��ه  ف��ي 
ح��ي��ات��ن��ا  .، م��وت��ن��ا  ����ن 

والؤن�����������ا ،ل�������واؤن�������ا ، 
أم����ال����ن����ا  ، آالم�������ن�������ا 

 ، ، ص���م���ودن���ا  ث��ب��ات��ن��ا 
ج���ه���ادن���ا  ، ج����ه����ودن����ا 

ش����دت����ن����ا ول����ي����ن����ن����ا. ، 
إمي���ان���ن���ا   ، ح��ك��م��ت��ن��ا 

إخ����اص����ن����ا وم������ا ل��غ������ 
����ي���ر رب����ن����ا اخ���اص���ن���ا

أن�����ص�����اره ن���ح���ن وم��ن��� 

لنا  وال��ن��ص��ر  الفتح  ��ه 
وقد ال��ب��أس  أول���وا  نحن 

ب��أس��ن��ا ال����ع����دو  ذاق   
رم��ي������  إذ  رم���ي���ت  وم�����ا 

���������ت ع�����دوه. وع���دون���ا 
ق�����ل ل���ك���ن ال����ل����ه رم���ى 

ل���ك���ن���ن���ا ت������ق������ل  وال 
إل�������ه�������ن�������ا إل�����ه�����ن�����ا 

س����ب����ح����ان����ه إل����ه����ن����ا 
ه������و ال���������ذي ب��ف��ض��ل��ه

 أوص����ل����ن����ا ال������ى ه��ن��ا
ال������ى ه���ن���ا وه���اه���ن���ا.

الهنا  ي��ج��ري  ه��ن��ا  مل��ن   
ال�  ال��ى  يجري  هنا  وم��ن 

الفنا ج���ار  ال����ذي  ج���ار 
مع  � ل��أع��داء  راَم.�  إذ 

قطفنا القطفوف  جني   
اجل��ن��ت��ي��� ألرض  ل�����وال 

ك��ان اجلنى دن��ى  ��ن م��ن 
وك��������ان ك���ل���م���ا ان���ث���ن���ى

 ث��ن��ى ل��ي��ح��ظ��ى ب��ال��ث��ن��ا
ول�����م ن���ك���ن م����ن ي��ن��ث��ن��ي 

ث��ن��ى اذا  ص������ده  ع�����ن 
ك���م ك��م��َك��َم األف������واه كم

 أم������ال ب����امل����ال ال��ق��ن��ا
وك������م ل���ن���ف���س���ه اجل���ب����

�����ان م��ك��ة جت��ب��ى وم��ن��ى
ه���و اخل��ن��ا ال غ��ي��ره ال���

وانثنى  ج��ن��اه  ج��ان��ي   
وم��������ا ب����غ����ي����ر ن��ف��س��ه

 ل��ن��ف��س��ه ج���ن���ى اخل��ن��ا

الَجَنى
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 متابعات فلسطينية

ـْعـُب الـَيـَمـنيُّ يذلُّ السعودية 500 يوم.. الشَّ
د. حكم أمهز*

خمسمائة يو  مىض عى الُماْخَوان السموع1 
وتحالفاه عاى الايَاَمان، اساتضمفت الرياُض 
ااْماب الفيريَ املحروَ  يف الايَاَمان، وأعخت  الشَّ
لنفساها أساابيَع كي تحسام عاصفاة حزمها 
املمركاة، خارتكبات مجاازَر مان الساماء والرب 
والبحار وعمارت البالع والمبااع، وحاولت خرض 
رشوط استساالمية لوقف الُماْخَوان عن شامب 
أَِبيٍّ  1 كرامة.. خفشلت وأُ لت، ولم تنفع ممها 
األساابيُع وال الشاهور، وقخ بتنا عى ميربة من 
السانة ونصف السانة مان الُمااْخَوان والهزائم 

تلحل بها وليل بالايَاَمانيني..
عاى  لُماْخَوانهام  ألخاخااً  ساموع  آل  حاّخع 

اْماب الايَاَماني أبرُزلا: الشَّ
- عوعة الرعية إىل الايَاَمان ممثلة بتابمهم 

عبخ ربه منصور لاع1.
- انسحاب »ميليشيا الحوثاي وصالاح« من 

املخن التي عخلولا.
- تسليم أسالحة الحوثيني وصالح ل«اليوات 

املسلحة املؤيخة للرعية«.
- خروج صالح وأَْخااااَراع عائلته إىل سلخنة 

عمان وعخ  مزاولة أ1 عمل سيايس.
وبمخ أشاهر عى الماصفاة السموعية، خرج 
املاريشال »المظيم« أحمخ عسري1 ليملن انتهاء 
عاصفة مملكته؛ ألنها حييات جميع ألخاخها، 

وبخء عملية »إعاعة األمل«.
إال أَن الواقاع يكّذب اععاء تحييل األلخاف ال 
كلها وال حتى واحخ منها، اللهم  إاّل  ما حييته من 
ارتكاب املجاازر بحل النساء واألَْطَفال، وانتهاك 

اإلنَْسااان عاى ميتلاف املستوياات،  حياوق 
وارتكااب جرائم حرب وضخ اإلنَْساانية وإباعات 
املتحاخة  األَُماام  تأكياخات  بحساب  جماعياة، 

واملنظمات الحيوقية الخولية.
 - لم تستخع السموعية أَن تفرض سيخرتها 
حتاى عاى املنخياة الوحياخة ايل احتلتها ولي 
مخينة عخن التي تحولات إىل سيخرة الجماعات 
الجماعاات منمات لااع1  التفكريياة، ولاذه 
وخرخان السموعية من الوزراء من اإلقامة خيها، 
وبييت »إعارة الرعياة للايَاَمان« يف ميرلا يف 

الرياض وليل عى األَْرض الايَاَمانية.

- أصيبات السموعياة بيسائار اقتصاعياة، 
وبمجز مايل قاخر بحسب اعرتاخاتهاا إىل أَْكثَاار 
من مئة ملياار عوالر، خيما يتحاخث اليرباء عن 
وصاول المجاز إىل مئاات امللياارات، لخرجاة أَن 
بماض شايوخ الفتناة والتحرياض السموعيني 
يخعون إىل التاربع للجيش السموع1 بمخ أَن كان 
يخعو لجماع التربعات للجماعاات التكفريية يف 

سوريا والمراق والايَاَمان ويريلا.
- ماع الهزائام املتتالياة آلل سماوع، باخأوا 
استجاخاَء سلخناة ُعماان واإلَمااَرات وإياران 
ويريلا.. حال يحفاظ ماء وجههم، لليروج من 

مستنيع الايَاَمان )لناك ترصيحات واضحة يف 
لاذا الشأن، لوزير خارجياة مسيط يوسف بن 

علو1(. 
اْمااب الايَاَماني  يف امليابل، ماا ا حيل الشَّ

بمخ مرور 500 يو  عى استمرار الُماْخَوان؟.
عاى  كابوسااً  انيلبات  الحاز   عاصفاة   -
مخلييهاا، كاباوس جمال حلفااء السموعياة 
ومرتزقتهاا يتيلون عنهاا ويرتكونهاا لتواجه 

مصريلا األسوأ.
- » الحوثيون« َو«صالح« لم يسلموا السالح 
ولم ييرجوا من املاخن، ولم يغاعر صالح البالع؛ 

اْماب ال  ألن رشعياة لاؤالء مستماخة مان الشَّ
مان آل سماوع، ولم يجازروا بشمبهام من اجل 
السلخة، كما يفمل لاع1 وخرخان السموعية يف 

الايَاَمان.
- » الحوثياون« و«صالح« قلبوا الخاولة عى 
رأس السموعياة وأ لولا.. ومريوا انفها يف وحل 
بالعلام، خفتحات الايَاَمانياون َواليبائال لهم 
قلبولم قبل مناطيهم، ووسموا سيخرتهم عى 
األَْرض للحاؤول عون وصاول تحالاف الُماْخَوان 
ومرتزقتاه إليهاا، خشياة تحويلهاا إىل مرح 
للتكفريياني، كماا لاو حاصال يف عاخن واملكال 

وحضموت.
- سيخار »الحوثياون وصالاح« وحلفائهام 
عاى أََرايض واسماة جاخا يف عمال السموعياة 
وسيخاروا عاى مواقاع عسكرياة ومساحاات 
شاسمة، ونيلت التيارير خرار اآلالف من الجنوع 
والضباط السموعيني عن الحخوع وقتل عخع كبري 
منهم، بحسب االعرتاخات السموعية نفسها، ولم 
تستخاع اململكة أَن تحماي حخوعلا بالريم من 
آلياتها المسكرية املخمارة واستيخامها املرتزقة 

من أصياع األَْرض.
- انشاأ الايَاَمانيون مجلساا َسياسياً  إلعارة 
البالع بالتماون والراكاة إلخراج الايَاَمان من 

األزمة التي خلفها الُماْخَوان السموع1 عليها.
لذه المناوين المريضة ملا حييه آل سموع يف 
ُعاْخَوانهام املستمر عى الايَاَمان منذ 500 يو ، 
خما ا ييبئ املستنياع الايَاَماني من مفاجآت 

ولزائم آلل سموع يف املرحلة امليبلة؟

*موقع العالم اإلخباري

مية« يف الداخل املحتل العدو يعتقل نائب رئيس »الحركة اإلْسلاَ

مخطط صهيوني لبناء 2000 وحدة استيطانية بالقدس املحتلة

ائيْايل«، مسااء االثناني، نائاَب رئيل  اعتيلات رشطاة الماخو »اإلرْسَ
»الحركة اإلْساَلمية« يف الخاخل املحتل كمال خخيب، يف منزله يف قرية كفر 

كنا. 
وقال أحاُخ أَبْنَااء خخيب يف صفحته عى موقاع التواصل »خيسبوك«، 
إناه »تم اقتياع والخه إىل أحخ مراكز الرطة، وإنه ييضع للتحييل بتهمة 
التحرياض الاذ1 يمارسه يف الصحف ويف صفحتاه الشيصية عى موقع 

خيسبوك«. 
ائيْايل« أرييه عرعي، أمراً  والشهار املايض، أصخر وزير الخاخلية »اإلرْسَ
بتجخيخ منع خخيب، وع. يوسف عواوعة من كفر كنا من السفر إىل خارج 
الكياان، شاهراً إضاخياً، بمخما جاّخع يف الا19 من شاباط/ خرباير املايض 

قراراً يييض بمنمهما من السفر لا 5 أشهر. 
وسلمات الرطة الشهر املايض خخياب تجخيخاً ألمر منمه من السفر 
الاذ1 صاخر يف 10 تريان الثاني/ نوخمارب 2015. وتضمان تمخيخ منع 

السفر إىل اليارج شهراً إضاخياً مع إْمَكانية تمخيخ 6 أشهر إضاخية. 
ائيْلية« قخ قررت قبل أشهر حظر سفر عخع من  وكانت الخاخلية »اإلرْسَ
قيااعات الحركة اإلْساَلمية منهم الشياخ رائخ صالح واليخيب، وأخرجت 

عن اليانون وأيليت ُمؤّساسات أللية يف الخاخل الفلسخيني. 
ائييْل« السابل موشايه يمالاون بتأريخ  ووّقاع وزيار الجياش »اإلرْسَ
17.11.2015، عاى قرار إخراج الحركة عن الياناون، استناعاً إىل ما قال 
إناه قاناون ›أنظمة الخخااع‹ )حالة طاوارئ(، خرضته حكوماة االنتخاب 

الربيخاني يف الما  5ل19، بواسخة املنخوب السامي الربيخاني.

كشفات موقاع »والال« المرب1، ياو  االثنني، 
عن ميخاط استيخاني جخيخ لبناء 2000 وحخة 

استيخانية رشق مخينة اليخس املحتلة. 
وأشاار املوقاع إىل أن »امليخاط يأتاي بماخ 
أسبوَعاني من ميخاط بناء 770 وحاخة يف حي 
جيلاو االستيخاناي، والاذ1 أعانتاه اليارجياة 

األَمريكية«. 
ونيال عن نائب رئيل بلخياة المخو باليخس، 
مائري ترجمان، أنه من »املرجح أن تواخل البلخية 
عاى امليخط خاور وصولاه إىل طاولتهاا بشكل 

رسمي«. 
وأشاار املوقاع إىل أن »ترجماان التياى ماع 
المخياخ مان املسؤولني يف بلخية الياخس من أجل 
منحه الرتاخيص الالزمة واملواخية عى مروعه 

االستيخاني يف لجنة التيخيط والبناء«. 
ومن املتوقاع أن »يحتل املروع االستيخاني 
الجخيخ، الذ1 يممل عليه جنرال يف قوات االحتياط 
الخونماات،  مئاات  االحتاالل،  لجياش  التابماة 
اااة، حيث تم قخع  ممظمهاا تحت ملكية َخاصَّ
عرات أشجار الزيتون لناك من أجل البناء«. 

وحساب مصااعر مهتماة بمتابماة شاؤون 
يستهخخهاا  التاي  األََرايض  خاإن  االستيخاان، 
املاروع تيع باليارب من بلختي بتاري والولجة 
التابمتاان ملحاخظة بيت لحم يف املناطل املصنفة 

»يس«، عى مشارف رشقي اليخس املحتلة. 
ويأتاي لاذا امليخط عاى الريم مان انتياع 
الوالياات املتحاخة وإيخالياا وروسياا واالتحااع 
األوروبي لبناء مزيخ من الوحخات االستيخانية يف 

الشخر الرقي من اليخس املحتلة. 

العنصرية ضد 
الفلسطينيني 

تصل إىل برك 
السباحة! 

تتواصال مظاِلُر المنرصياُة املتفشية يف 
ائييْل«، متجاوزًة ُكّل املساحات  الكيان »اإلرْسَ
واملواقاع، وصاوالً إىل أماكان الرتخياه وبرك 
السباحة واملنتجماات التي يحاول أصحابها 

منع املواطنني المرب من عخولها. 
خياالل األَيّاا  اليليلاة املاضياة أطّلات 
المنرصية الفاشاية املوّجهاة للفلسخينيني 
أصحااَب األَْرض الحيييياني برأسها مرتني. 
األوىل عنخماا رّصح رئيل »املجلل اإلْقليْمي 
بالجليل األسفال«، مرعخا1 عوتان، بأنه »ال 
يرياخ أن يرى عرباً يف برك السباحة يف البلخات 
الياضماة للمجلال اإلْقليْمي الاذ1 يرأسه، 
زاعمااً بأنه ال يكره المارب، لكنه ال يريخلم 
يف بارك السباحة عنخه، و«أنا ال أ لب إىل برك 
السباحاة عنخلم«. لذا يف شامايل خلسخني 
املحتلة. أما الحاعثة الثانية خحصلت جنوبي 
خلسخاني املحتلاة، حيث تم منع أشاياص 
عارب من النيب من عخول بركة السباحة يف 
بلخة يروحا ، بحجة أَن الخخول خيط لسكان 

البلخة. 
وقامات وسائال إْعاااَل  عربياة برصاخ 
وتوثيل المملية بكامريات رسية وبتسجيالت 
لاتفية، تظهر كيف تم منع شاابني عربيني 
من النيب ولما من تال السبع وواع1 النمم 
مان عخول بركة السباحاة، ويف نفل الوقت 
تم السماح ألشاياص يهوع مان برئ السبع 
ومان تل أبيب بخخاول بركاة السباحة عون 
إباراز الهوياة، ريم أنهم مان مناطل خارج 

بلخة يروحا . 
بركاة  »إن  يروحاا   مجلال  وأوضاح 
وكذلاك  يروحاا   لسكاان  لاي  السباحاة 
للسكاان الباخو الذيان يسكناون يف منخية 

رخمة اليريبة«. 
وقاخ وصف النائاب يف »اليائماة المربية 
املشرتكاة« زلاري بهلاول لاذه املمارساات 
والترصيحاات بانهاا تيش ملستاوى التخلور 
األَْخاااَلقاي والييمي، مؤكاخاً أن »اليخاب 
المنارص1 باات عاعيااً ومتاخاوالً، وأقاوال 
وترصيحات عنرصياة تمر مرور الكرا ، وال 
أحخ من الحكومة أو ممثليها يحرك ساكناً«. 
ائيْال يف  »إرْسَ إن  بهلاول  النائاب  وتاباع 
الماا  2016 لي أَْكثَااار عنرصية وتخرخاً، 
أو  المارب  ضاخ  المنرصياة  والترصيحاات 
النساء وكل من لو مغاير تخلل عونما خجل 
أو ململة..لال لذه حياً الخولة الخيميراطية 

الوحيخة يف الرق األوسط«.

العدو يعتدي على 
فتاة ويعتقلها 

بالخليل 
الماخو  قاوات  اعتيلات 
الصهيوني ختااة خلسخينية، يو  
الثالثاء، بمخ االعتاخاء عليها قرب 
الحر  اإلبراليمي بمخينة اليليل، 

بذريمة حيازتها سكني. 
وقالت شهوع عيان، إن »جنوع 
االحتالل اعتيلوا الفتاة بمخ رشها 
بالغااز الساا  عناخ حاجاز أباو 
الريش، قرب الحر  اإلبراليمي«. 
املصاعر  من جانبهاا، زعمات 
المربياة أن الفتااة اقرتبات مان 
حاجاز عسكر1 مشهارًة سكيناً، 
خيما قاا  جنوع االحتالل برشاها 
بالغااز املسيال للخماوع ومن ثم 

اعتيالها«.
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َرائْيل« خدمات ل تقدر بثمن �سحيفة �سهيونية: حكام اآل �سعود قّدموا لـ »اإ�سْ

يوماً عن يوم تتكّشُف عالقٌة عتيقٌة بني الكياَنني!!

غرُي خاٍف هدُف احتفاظهم بتنظيم �سنعوه

دراسة إسرائيلية: القضاُء على »داعش« خطأ اسرتاتيجي!

السعودية على قناعة 
بهزيمة قواتها لو 
واجهت اليمنيني 
  - متايعات

أكخ املغارع السموع1 الشهاري “مجتهخ”، أَن 
“الييااعة السموعياة” عاى قناعة باأن قواتها 
ستُنهز  يف أيَّة مواجهة برية مع “الحوثيني”.

كاالُ  “مجتهاخ” جااء يف سيااق تغرياخات 
جخياخة له تحخثت عان “عناءة بماض أمراء آل 
سماوع” يف تحييال مصالحهم عارب استيالئهم 
اليار1 عى املناطل الحخوعياة مع الايَاَمان، 
وتهجاري املواطناني األصلياني عون تمويض أو 

سكن بخيل.
وأضااف: أَن “عناءة أماراء آل سموع وصلت 
إىل أوجهاا حني استغلاوا قوة السلخاة إلخراج 
املواطناني عون تموياض حيث يرماون بالمراء 

بحجة ظروف الحرب والحخوع”.
خضيحاًة  لنااك  أن  “مجتهاخ”،  وأوضاح 
عسكرياًة قاخ تنتهاي لنفال النتيجاة ولاي 
استيالء األمراء عى املناطل الحخوعية لو انتهت 
الحارب، مؤكاخاً وصاول “الييااعة السموعية” 
ليناعة بأن قواتها ستُنهز  يف أيَّة مواجهة برية 

مع “الحوثيني”.

اأُمُّ الإرهاب ترعى ِفــَراَخها..

الكشف عن دور السعودية 
يف هجمات أملانيا اأَلخرية 

  - متايعات
بمخ ميض أسابيع مان كشف أوراق تحتو1 
عى ا2 صفحة واالطمئنان عى عور السموعية 
الرئيايس يف لجماات 11 سبتمارب اإلرلابياة، 
اململومااُت الجخيخُة تفيخ باأن منفذ1 لجمات 
مان  كاناا  اإلرلابياة  وأنسبااخ  خورتسباوغ 
األعضااء النشخاء يف أكاعيمية امللك خهخ يف بون 
بأملانيا، التي تيو  يف الظالر باألَْعَمال الثياخية 

والواقع أنها تمارس األَْعَمال اإلرلابية.
 ZERO HEDGE ووخيااً ملا جااء يف وكالاة
اإلخبارياة كان لاذان الشيصان عاى اتصال 
لاتفاي عائام بمخير لاذه األكاعيمياة »ميرن 
بن إبراليم امليارن« وسفري السموعية يف أملانيا 
»عاواع بن صالح المواع« وبماخ تليي أوامرلما 

مبارشة كانا ييومان بتنفيذلا.
وأضاخات الوكالاة باأن التحييياات بهاذا 
الشاأن ال تازال جارياة، وأنها ستياو  بكشف 

املزيخ من التفاصيل الحياً.

يرون ترامب لي�ش اأهاًل للرئا�سة الأَمريكية حلماقته وتهّوره
األمريكيون يتوّجسون خيفًة من أن يحُكـَمهم معتوٌه آخر

َرائْيل« ودول عربية »ل�ستعادة اأمالك اليهود« حمادثاٌت �سرية بني »اإ�سْ
جَشُع الصهاينة ال يكتفي بفلسطني السليبة

  - متابعات
مسؤولياات  تّولاوا  رأى خمساون جمهوريااً 
كبارية يف جهاز األمن اليومي األمريكي أن املرشاح 
ال  تراماب  عونالاخ  األبياض  للبيات  الجمهاور1 
يصلاح للرئاساة بسبب« جهلاه وعاخ  كفاءته«، 
محذرين مان أنه سيكون »أخخر رئيل يف التأريخ 

األمريكي«.
وقاال املسؤولون -يف بياان- إن ترامب »يفتير 
للشيصياة والييم والياربة ليكون رئيساا، وإنه 
يضماف السلخاة األَْخاااَلقياة للوالياات املتحاخة 
لزعيام للمالم الحر، ويباخو أنه يفتيار إىل املمرخة 
األساسياة بالخستور األمريكي واليوانني األمريكية 
وامُلؤّساساات األمريكية واإليَْمااان بها، بما يف  لك 
التساماح الخيناي وحرياة الصحاخاة واستياالل 

اليضاء«.
وماع أنهم لام يخعاوا إىل التصويت للمرشاحة 
لياالر1  الرئاسياة  لالنتياباات  الخيميراطياة 
كلينتاون، خإن املوّقمني أكخوا يف البيان الذ1 نرته 
صحيفاة )نيويورك تايمز( أنه لن يصوت أ1ٌّ منهم 

لخونالخ ترامب.
وقال البيان إنه »من منظور السياسة اليارجية 
خإن ترامب يري مؤلل ليكون رئيساً وقائخاً أعى. يف 
الواقع نحن ميتنماون بأنه سيكون رئيساً خخرياً 

سيضع األمن اليومي لبالعنا ومصلحتها يف خخر«.
وأضااف أن تراماب »ليال جالاالً يف الشؤون 
الخولية واملياطر التي أما  األمن اليومي خحسب، 
بال إنه »ال يباخ1 أية ريبة يف االستماال «، ممربني 
عان أسفهام؛ ألناه »يتارصف بنازق«، وال يتمتع 
بضبط النفل، و«ال لو قاعر عى تيبل االنتياعات 

الشيصية«.
ومن املوّقمني عى الرسالة مايكل لايخن، املخير 
السابل لوكالة االستيبارات املركزية )يس آ1 إيه( 
يف عهخ جاورج بوش االبان، وجاون نيغروبونتي، 
املخير السابل لوكالاة االستيبارات الوطنية، وتو  
ريخج ومايكل شريتوف، وزيرا األمن الخاخيل يف عهخ 
جورج بوش االبن، وأريك أعملان، املستشار السابل 

لألمان اليومي لنائب الرئيل عياك تشيني، وكذلك 
روبرت زولياك، الخبلومايس السابال ورئيل البنك 

الخويل سابيا.
مان جهتاه، رع تراماب ببياان ال ع وصف خيه 
اليرباء بأنهم »مجرع نيبة واشنخن الفاشلة التي 
تسمى للتمسك بسلختها«، عاعيا إىل »محاسبتهم« 

لجملهم المالم أقل أماناً.
واتهمهام بأنهام »متياذو اليارارات الكارثية 
باجتيااح الماراق، والسمااح بميتال أمريكيني يف 
بنغااز1«، وأنهم »سمحاوا بظهور تنظيام الخولة 
اإلْساَلمياة«. وأشاار إىل أناه يمارض »رؤية أخضل 
لبالعناا ولسياستناا اليارجية، رؤياة ليست رؤية 

عائلة مالكة حاكمة«.
وانضام موّقماو الرسالاة بيخوتهام لاذه إىل 
مسؤولني أمنيني آخرين سبل أن اتيذوا موقفا ضخ 
ترامب، وبينهم املخير السابل »ليس آ1 إيه« مايكل 
موريل، الذ1 اتهام ترامب الجممة بأنه »عميل من 
عون أن ياخر1« للرئيال الارويس خالعيمري بوتني، 
الخيميراطياة  )للمرشاحة  التصويات  إىل  عاعيااً 

ليالر1( كلينتون.
من جهة أُْخااَرى، قالت حملة ليالر1 كلينتون 
النتياباات الرئاساة األمريكية، االثناني املنييض، 
-يف بياان-: إن املرشاحة الخيميراطياة لن تشارك 
يف املناظارات الرئاسياة الثالث التاي حخعتها لجنة 

املناظرات.

  - متابعات
قالات صحيفاة “لآرتل” المربياة: إن »كال يشء يسء يأتي من 
السموعياة، خالفكر املتخارف تصخره الرياض عرب النماو ج الولابي 
إىل ميتلاف عول المالام، ال سيما تلك التي تيضع لهاا عينيا، أو تلتز  

باتّباعها ألسباب مالية«.
وأضاخات الصحيفة يف تيرير ترجمته “وطن” أن األرضار الياعمة 
مان السموعياة ال تيف عناخ الجانب الخيناي خيط، بال أَيْاضاً تصخر 
األزماات السياسياة، وتتزعم الكثري مان التحالفاات المسكرية التي 
اااة يف سوريا والايَاَمان،  تتورط يف رصاعاات الرق األوسط، َخاصَّ
موضحاة أن الرياض اآلن تسمى إلخضاع رئيل السلخة الفلسخينية 

محموع عباس حتى يميض عى خخواتها.
واعتربت “لآرتل” أنه من بني األرضار التي جاءت من السموعية، 
ائيْل«، حيث عرضت املباعرة المربية  كان لناك أمر جيخ لصالاح »إرْسَ
ائيْل« بماخ انسحابها من  تخبياع المالقاات بني المالم المرباي و«إرْسَ
ائييْل  األََرايض املحتلاة، موضحاة أن رئيال حكوماة االحتاالل اإلرْسَ
بنياماني نتنيالاو يملم حتاى اآلن الجزء األول من لاذه املباعرة، لكن 
الجزء الثاني ال يزال مجهوال حتى اآلن، مشرية إىل أن نتنيالو وإسحاق 

لرتسوغ يريبان يف استثمار الخول المربية لثني الفلسخينيني.
وأكاخت الصحيفة أنه نظرا لهذا الخور الاذ1 تلمبه السموعية، وما 
ائيْلياني يتبالون  يتخلاع إلياه نتنيالو يتضح ملاا ا املسؤولاني اإلرْسَ
ااة السموعية، حتى  بشكال متزايخ بالمالقات ماع عول اليليج، َخاصَّ

املسؤولني يف املمارضة يخعون إىل إقامة تحالف مع الخول الُسنية.
وأشارت “لآرتل” إىل أن عوَر السموعية تجاه خلسخني كان َعائماً 
ائيْل«، حياث يذكر املؤرخ ماجاخ حمخان أن  ماا يصب يف صالاح »إرْسَ
الرسالاة التاي صخرت من حاكام اململكة المربياة السموعية يف بخاية 
اليرن املايض كان نصها كالتايل: “بسم الله الرحمن الرحيم والرحيم، 

أناا السلخاان عبخ المزيز آل سموع أقر وأشاكر السري برييس كوكل، 
ممثال اململكة املتحاخة، وأبلغه أنه ليل لناك أ1 عائال أما  الجانب 

الفلسخيني من منح الفيراء اليهوع وطنا لهم يف خلسخني “.
ثام، يف عا  ال19، كانت اململكة المربياة السموعية رأس حربة يف 
ممارضاة تيسيم خلسخني، وبالتايل قخ  خخماة ال تيخر بثمن لخيفيخ 
بن يورياون، الذ1 كان يبحث عن  ريمة لالستياالء عى أََرايض عولة 

عربية.
وأكاخت الصحيفة المربياة أنه عاى الجانب اآلخر، خاإن التماون 
السماوع1 مع الربيخانيني سالم بشكل واساع يف توطيخ االستيخاِن 
اليهاوع1 يف خلسخني، واآلن تحاول السموعياة تحويل عجلة التأريخ، 

بخعوى الخخاع عن اليضياة الفلسخينية، لكن يف نهاية األمر سيكون 
ائيْل« أَيْاضاً وسيتضح لاذا خالل الفرتة امليبلة  عورلا لصالاح »إرْسَ

ائيْل«. من خالل ترصخات حكا  اململكة وعالقاتهم مع »إرْسَ
ائيْال« ماع السموعياة،  وتخرقات “لآرتال” إىل عالقاات »إرْسَ
مؤكاخة أنه عى قياعات تل أبيب تيخيار لذا الخور الذ1 تلمبه الرياض 
ائيْل« وبياء الخولاة اليهوعية، خربيم الحخيث من جانب  لصالاح »إرْسَ
ائيْلياني واألَمريكيني عان تنفيذ خارطة الخريال، وبمض املواع  اإلرْسَ
املتملياة باتفااق أوسلو، ووعاوع إنَْشاء عولاة خلسخينياة، والفوائخ 
االقتصاعياة التي ستجنيها خلسخني مان وراء  لك، إال أنه لن يتحيل 

أ1 يشء من لذه الوعوع.

  - متابعات
ائيْلياٌة حخيثة، صاعرة عان مركز بيغن- قالات عراسٌة إرْسَ
الساعات إّن تخمري »عاعش« يمترب خخأً إسرتاتيجياً من الخرجة 
األوىل، وبالتاايل يجاب عاى الغارب إبيااء المناارص السيئة يف 
التنظيم، والتي ال تركز جهوعلا نحو تنفيذ الممليات اإلرلابية 

يف أمريكا وأوروبا.
وبحساب صحيفة »رأ1 الياو «، خيخ اعتاربت الخراسة أن 
اجتمااع وزير الخخاع األمريكي أشاتون كارتر مؤخرا مع وزراء 
الخخااع مان الاخول الحليفاة لوضع خخاة تُخخال التحالف يف 

مرحلة حاسماة يف الحملة لليضاء عى »عاعش«، بمثابة خخأ 
إسرتاتيجي.

وشاخعت الخراسة، التي أعخلا إخراييام عنبار، رئيل مركز 
بيغن-الساعات، عى أن »عاعش« ضميف، ُمفّضل عى »عاعش« 
ُمخّمار، وأضاخات: إ ا قا  الغرب باليضاء عاى »عاعش«، خإّن 
املنتسباني إليه مان الاخول الغربية سيماوعون إىل الباالع التي 
وصلوا منها، وبما أنهم اكتسبوا اليربة اليتالية الكاخية، خإنهم 
سييوماون بمملياات إرلابية كبرية ستلحال أرضارا جسيمة 

باألْرَواح واملمتلكات يف الغرب.
ائيْلياة باأن اليضااء عاى التنظيم  وقالات الخارساة اإلرْسَ
سيُوجاخ جالياة إرلابياة يف الغارب، والتي ستممال عى عخع 

الشبااب إىل التخارف أَْكثَااار خأَْكثَاار، وبامليابال إطالة عمر 
»عاعاش« ستاؤع1 إىل ميتال المخياخ من اإلرلابياني يف الرق 
األوساط، األمار الاذ1 سيُوخر عى الغارب الكثري مان املجهوع 

والممليات اإلرلابية، عى حخ تمبريلا.
وتساءل عنبار يف سياق الخراسة: لل املصلحة اإلسرتاتيجية 
للغارب تمكن يف تيوية ما أسمالاا الهيمنة الروسية يف سوريا 
وتماظام تأثريلاا عاى مجرياات األماور يف منخياة الارق 
األوساط؟ ولل تتمااىش وتتسااوق مصالح الوالياات املتحخة 

األمريكية مع تماظم قوة تأثري إيران يف المراق؟.
وتاباع أنه من اليخأ اإلسرتاتيجي الكبري، الذ1 يسيخر عى 
صناع اليرار اليو  يف واشنخن، التمامل بإيجابية مع زياعة قوة 

محور موسكو-طهران-عمشال، بواسخة التماون مع روسيا 
ضخ تنظيم »عاعش«.

ائيْلية بأن اليضااء عى »عاعش«  وأضاخات الخراساة اإلرْسَ
سينهاي ما وصفتاه با«إنهاك حازب الله يف سورياا، وبالتايل 
سيماوع إىل قواعخه يف جنوب لبنان، ليماوع مرة أُْخااَرى توجيه 

ائيْل«، وأرس الجنوع«. كامل سالحه وعتاعه ضخ »إرْسَ
واعتارب إخراييام عنباار أن اليضاء عى »عاعاش« سييو1 
اياران وسياؤع1 إىل إطالة حكم الرئيل الساور1 بشار األسخ، 
مضيفا أن إعارة الرئيل األمريكي، باراك أوباما، أخخأت عنخما 
لم تار أن المخو األسايس لها لو »إياران«، وعليه قا  بتسويل 

االتفاق النوو1 ممها. 

مع�سالٌت جّمة جتعُله يتوّدد للدب 
الُقطبي: ل ت�سوية لأزمة �سوريا بال رو�سيا

خليفُة »اإلخوان املسلمني« يتدارك 
انحساَر »جماعته« بامليدان

  - وكاالت
اعتارب الرئيال الرتكي رجب طياب أرعويان 
يو  األحخ، أن مشاركاَة روسيا مهمة جخاً يف حل 
األزمة السورياة وال يمكن تسويتها بخون جهوع 

موسكو. 
وأكاخ أرعوياان يف حخياث لوكالاة »تااس« 
الروسياة قبيل توجهه إىل موسكو، قائالً: »بخون 
مشاركة روسيا من املستحيل إيجاع حل لليضية 
السورية، خيط وبالتماون ماع روسيا نستخيُع 

وضع حل سيايس لألزمة السورية«. 
وأضااف »لاذه الزياارة ستكاون تأرييية. 
بخاياة جخياخة.. وأنا عاى ثية مان أن املحاعثات 
مع صخييي خالعيماري ستفتح صفحة جخيخة يف 
عالقاتنا الثنائية«.. »أعتيخ أنه أما  بلخينا الكثري 

لنممله سويا«. 
تركياا  تمليياه عاى عالقاات  ويف ممارض 
مع االتحااع األوروبي، قاال أرعوياان: »االتحاع 
األوروباي تياى عن وعاوع قخمهاا لرتكيا.. لو 
ييخعناا مناذ 53 سناة.. نحن وبشكال منهجي 
نربلن عى نزالتنا وننتظر الرع باملثل من االتحاع 
األوروباي.. عاى االتحاع أن يارتك سياسة الكيل 

بمكيالني«.

  - متابعات
ائيْلياٌة أن عوالً عربياًة    كارت مصااعُر إرْسَ
قاررت تمويض اليهاوع الذين ياعرولاا وتركوا 
أمالكهام خيهاا عا  ال19، متوقماة أن يتم  لك 

خالل شهر أو شهر ونصف الشهر.
ائيْلياة  اإلرْسَ “لآرتال”  صحيفاة  ونيلات 

عان الربوخيساورة عياخا ألروناي )3ا(، أنهاا 
سممات قبل ثالثاة أسابياع أخبااراً مؤكخة عن 
ائيْل ومارص من أجل  اتصااالت رسياة باني إرْسَ
أماوال “املهاجرين”. وقالت إن االتصاالت جاءت 
الستماعة أمالك وأموال تركها يهوع يف مرص، قبل 
لجرتهام كمهاجرين جخع لفلسخاني أو المالم 

عا  ال19 وبمخه. 

ائيْلية  وقالت وزيرُة املساواة االجتماعية اإلرْسَ
جياال جملئيل، إن الرياة الكبارية التي تحيط 
باليضية مرعلا اليوف من تريب مملومات.

وتتوقع جلمئيل أن تثمر املخاوالت الرية مع 
“جهاات عربية” بهذا املضمار عان نتائج “ ات 
وزن جولار1”، تتياح الحيا استمااعة األمالك 

اليهوعية.

ائيْال التاي تخالب  والشالاخ يف األمار أن إرْسَ
بحياوق اليهاوع الذيان لاجروا إليهاا، تغتصب 
أََرايض الفلسخينياني، وترخاض تموياض ألايل 
األََرايض املحتلة عا  ال19 حيوقهم أو أ1 شكل 

من التمويض.
ويكمن خارق جولر1 يف الفارق بني الهجرة 
الفلسخينياة ولجارة اليهاوع، لاو أن األَخرية 

كانت طوعية، بينما لجارة الفلسخينيني كانت 
قرية.

باخوره أوضح عضاو الكنيسات أورن حزان 
ائيْال وبسياق الحخيث عن مخاوالت رسية  أن إرْسَ
مع عول عربية، تفحاص إْمَكانية الييا  بمسح 
ااة والمامة، بما يف  شاامل ألمالك اليهوع الَياصَّ

 لك الكنل وامليابر يف المالم المربي.



 سياسية- شاملة
تصخر كل اثنني وخميل

يا ش���عَب الكرام���ة والعّزة، بقدر ما أنت ش���عٌب ك���رمٌي وودود وحليم، 
وبقدر ما أنت شهم وذو نخوة، بقدر أصالتك وأَْخ�َاقك وقيمك، وبقدر 
م���ا أنت حتمل إرادة اخلير والس���ام ك���ن حذراً، كن ح���ذراً، كن حذراً، 

فاآلخرون ليسوا كما أنت.
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 لم َيُمْت لكنه 
لن يتعافى!

كلمــــــة أخـــــيرة 

صالح الدكاك
النظاا   بُنياِة  باني 
السموع1 وبنية كيان المخو 
شابٍه  أوجاُه  اإلرسائيايل، 
متمخعة، خكاللما  محورية 
إعااعة  ميااض  نتااُج 
واألعوار  الكياناات  بنااء 
واليرائط يف الرق اليخيم 
الارصاع  مليرجاات  وخيااً 
املحتخ  بني اإلمرباطورياِت 
األوروبياة  االستممارياة 
ماع بازوغ عارص الثاورة 
الصناعية وحتى ثالثينيات 
التاي  المريان  اليارن 
شاهخت بخايَة الَمخِّ التنازيل ألخول لاذه االمرباطوريات ومن 
ثام رضوخها لَخور تسليم انتيلت إثَره رياعُة مناطل النفو  
والسيخرة رسمياً إىل الواليات املتحخة كيوة ختية، ومتماخية 

عيب الحرب الماملية الثانية.
نشأ كاال الكيانني السموع1 والصهيوني منذ اللبنة األوىل 
بوصفهماا  راعاني وظيفيتني ملرَكاز الهيمناة االمربيالية 
الغربية، يف الرق المربي واإلسالمي  1 الرواخخ الحضارية 
املتنوعاة والغناى الروحي واملااع1 والاذ1 اصخلحت عوائر 
اإلعارة األمريكياة الناعماة للماروع االستمماار1، عاى 
تسميتاه با)الارق األوساط( بوصفه مرحااً أبيَض بال 
مالماَح وال ُلويٍّة، وال وجوٍع حضاار1ٍّ مخيٍخ.. وقخ تظاخرت 
عى لاذا املستوى كلتا األيخيولوجيتاني الصهيونية اليائمة 
عاى االجتثاث والتوطاني، والولابياة اليائمة عى تيويض 
الرتاكام املماريف والفكار1 يف الفضااء المرباي اإلسالماي 
ومحاو ُكّل حراك إنساناي خارج نخاق تأويلهاا عينياً أكان 
أو عنيويااً، ختواخرت إثَر  لاك للمصالح األمريكية مساحاٌت 
مكشوطاة وشاايرة يف املجاَلاني الروحي واملااع1 للرق، 
عملت وتمَمُل عى توسيمها واحتاللها بفضل كفاءة جراخة 
جاة بالنفط وأحخث املمااول والمتاع  الصهيوولابياة املخجَّ

الحربي المسكر1 واإلعالمي.
ابحثاوا عان بصماات  ُكالِّ عٍ  وأشاالء وعماار  خلاَف 
الصهيوولابياة.. من صنماَء إىل كاراكااس ومن عمشل إىل 

موسكو..
وإ  تتاأّول )ريااض بناي سماوع( ألاَف سباب وُحّجاة 
لالنيراط يف عالقاة عشل علنية مع )تل أبيب(، خإنها تُمِخُ  
ُكّل حجة وسبب لوقف عخوانها عى اليمن والكف عن تمويل 
سواطري الذبح وماكنات اليراب يف سوريا والمراق ولبنان.
لم تنفل )الرياض( خلسااً واحخاً يف خنخق مجابهة المخو 
اإلرسائييل، عى نحٍو يتيح لنا توصيَف عالقاتها الحميمة به 
يف طاور بروزلا الملني با)التخبياع(، وثمة مئاُت املليارات 
التاي أنفيتهاا وتنفيهاا الريااُض؛ لتثبياط لاذا اليناخق 
والتآمر علياه، انسجاماً مع خلسفة نشأتها ككيان وظيفي 
استمماار1 نظاري لكياان الماخو اإلرسائيايل ويتشاطران 
مياوَف واحخة إزاء حركات املياومة والتحرر المربي وبروز 
)إياران( كياوة ممرخياة واقتصاعية مستيلة عان كرابيج 

السائل األمريكي.
ال تستخيع اململكة السموعية، بالُيُصور الذاتي لنشأتها، 
أن تكاوَن إال توأماً سيامياً للكياان الصهيوني، وعخواً لخوعاً 
للُمروبة كمروع منالض للهيمناة واالستالب واالحتالل، 

وكيضايا مركزية عاعلة.
وبالنتيجاة خإن انيراَطهاا يف مواجهة عسكرية مبارشة 
ماع )يمان 21 أيلاول( املنالاض للصهيوأمريكياة عييخًة 
وسلوكااً، يجر1 باليصور الذاتي أيضااً، إ  أن عخَ  الخخول 
يف مواجهاة مبارشة يساو1 ا بالنسبة لها ا خسارة كيانها 
الوظيفاي اليائام عى تمبياخ الجوار كحظائار طيّمة ملركز 
الهيمناة، ياري أن خسارتهاا يف لاذه املواجهاة المسكرية 
املباارشة سيفيض إىل خساارة كيانها الوظيفاي بالحتمية 

 اتها، ولذا لو ما يحخث اليو  عى وجه التحخيخ.
مراراً ععا قائخ الثورة السيخ عبخامللك الحوثي، بني سموع 
للموعة إىل حاضنتهم المربياة، وبذل التنازالت تلو التنازالت 
لوجاه أن تفكَّ اململكة ارتباَطها باملاروع األمريكي وتكف 
عخوانهاا عاى اليمان وتتياح للمشهاخ السياايس خياه أن 
يتنفاَل بممزل عن الوصاية والفوقية، خمجزت اململكة عن 
استيماب ععواتاه واالنتفاع من املتاحات املبذولة لوجه قيم 

ومباعئ الخين والمروبة وأعراف الجوار..
بالنسبة ململكة ترتنح تحت وطأة إخفاقاتها المسكرية، 
خاإن اإلعالن عن تشكيال )مجلل سيايس أعاى( األسبوع 
الفائات كان بمثابة توقيع شاهاعة وخااة لشيص لم يمت 

بمخ، لكنه لن يتماىف مهما امتخَّ به الممر.

عبُدالحميد الغرباني  

»كام يلز  من الضباات الجوية ضخ املخنيني حتاى تُكفَّ الخول 
عن َماااّخ التحالف بالخائارات والينابل؟«.. لذا التساؤل عحرجه 
خيلياب بولوبياون نائب مخير برناماج املراخمة الخولياة يف ليومن 
رايال ووتش.. وقت تصاعخ عاخاع املجازر التاي يرتكبها التحالف 
السماوع1 األمريكي يف املخن اليمنية، َوحاني تجى حشُخ السموعية 
ميتلاَف أَنْاَواع األسلحاة ُوُصاااْوالً للمحرمة عوليااً عرب صفيات 
متوالياة مع أمريكا وخرنساا وبريخانيا وأسبانياا واستيخامها يف 

الحرب عى اليمن.
ويف التيريار الاذ1 أطليتاه املنظماُة الخوليُة الشهاريُة ليومن 
رايتل ووتش تحت عنوان »حرب اليمن ا يجب حظر بيع األسلحة 
للسموعياة« قالت خيه )إن عاى الواليات املتحاخة واململكة املتحخة 
وخرنساا ويريلا مان الخول تمليال جميع مبيماتها مان األسلحة 

للسموعية(. كان  لك يف 21 مارس 2016.
ليخ مرت ستة أشاهٍر حتاى اآلن، وخاللها وما سبيها حشاخ الياتل الخائر ُكّل 
وحشياة اإلْجااَرا  واقتنص املخنيني يف اليمن تاارًة يف منازلهم، وأخرى عى قارعة 
الخريل، وثالثة ولم يشارتون حاجياتهم األساسية من األسواق الشمبية، ورابمة 
ولام يف مناسبات خارح، حيث تحض الينابال والصواريخ التاي ترميها مياتالت 
التحالف بخالً عن األلماب النارية التي اعتاع اليمنيون إطالَقها يف مناسبات الفرح.
جخياُخ املرحلاة لو ما أخاعت به رويارتز من كون أمريكا واخيات عى بيع عتاع 
عسكر1 بييمة 1.15 مليار عوالر للنظا  السموع1، وأن الصفية شاملت أكثر من 

130 عبابة أبرامز و20مخرعة.. 
إن ميارناة لذا املبلاغ املايل مع املبالاغ املالية التي أنفيتهاا الرياض عى رشاء 
أنواع األسلحة امليتلفة ال يساو1 شايئاً خياخ كبّخت خزينتها يف الما  2015  أكثر 
مان 500 مليار عوالر!! مع  لاك ُكّل لذا املبلغ الهائل واألسلحاة املتخورة لم تنجز 

لها شيئاً!! 
ولم تيرج املياتل اليمني من مخينة الربوعة يف الُممل السموع1، ولم تتجاوزه يف 

رصواح وال يف الوازعية وال ميخ1 أَْو حرض!
لمال الالخَت واملتغري الوحيخ لاو أن الكشف عن الصفياة األمريكية السموعية 
تام مع عوعة التحالاف السموع1 األمريكي إىل نيخة البخاياة ولي ارتكاُب املجازر 
يف املخنياني، إ  سيط بغارات طريان المخوان خالل لذا األسبوع ما ييارب خمسني 

شهيخاً بينهم أطفال ونساء ويف عخع من املخن اليمنية.
نالياك أن ُكلَّ املاؤرشات يف الوقت الرالان ميخانياً وسياسياً تشاري إىل أن وترية 

التصمياخ عسكريااً يف ارتفااع من قبال الريااض وحليفتها واشانخن ووصلت إىل 
عرجاة منمت ممها السموعية عوعة طائارة الوخخ الوطني من الموعة من الماصمة 

الممانية مسيط إىل صنماء.
وبالماوعة إىل اململوماات حاول صفياة األسلحاة الجخيخة بني 
الريااض وواشانخن يمكان أن نرماي بتسااؤل يشاباه إىل حخ ما 
تسااؤل )خيليب بولوبيون( الذ1 اختتحنا باه الكتابة »كم يلز  من 
الاخ  اليمني حتى ينهاي تحالف الرياض واشانخن عخوانه؟« لل 
ستكف واشانخن عن  لك ولي تستفياخ وبشكل يري مسبوق من 
لاذه الصفياات خضالً عن كونها رأس حرباة يف الحرب عى اليمن 
ليل وخل ما يرعُعه وييتنع به طيٌف واسٌع من الشمب اليمني، بل 
وحتاى وخل اليانون الخويل تمترب الوالياات املتحخة طرخاً يف الحرب 
عى اليمن بفمل مشاركتها يف خلية التيخيط والممليات املشرتكة 
السموعية ومشاركة واشنخن يف عمليات عسكرية مفتوحة، و لك 
ماا اعرتف به عخع من املسؤولني األمريكيني يف ترصيحات ميتلفة 

نرتها وسائل إعال  عخة.
أكخت أيضاً أن الشمب اليمني ييف وحيخاً إال من بمض األصوات 
واملواقاف والتياريار الخولياة لبمض املنظمات التاي قرأ بمضها طياٌف واسع من 
اليمنياني يف سيااق ابتزاز المربية السموعياة بالخرجاة األوىل، ال التضامن مع حل 

اليمنيني يف الحياة عى أرضهم مع الحفاظ عى الكرامة الوطنية!.
وخلفياة لذه اليراءة لو حجم التجالل الكبري ملأساة اليمنيني، خضالً عن كون 
بمض املواقاف والتيارير الخولية كانت رسيمة الذوباان ومنمخمة التأثري والنتائج 
أَْو ايتالتهاا املصالاح أَْو املال واالبتزاز األمريكي السماوع1، كما حصل مع مباعرة 
الربملاان األوروبي التي ععت إىل خرض حظر عاى »مخ« السموعية باألسلحة! ثم لم 
يحصال يشٌء، تماماً كما لم تحخث تيارير املنظماات الخولية أ1َ تحول يف مسارات 
الهجمات واالعتخاءات عى اليمن! خها لي السموعية تواصل رشاء األسلحة وأمريكا 

تواصل بيمها ومن يرخة عمليات واحخة يسوقانها عى اليمنيني يف ُكّل مخينة.
وليل من باب املبالغة اليول بأن أمريكا تبيع السموعية الذخائر واألسلحة وبها 

تبارش لي )أمريكا( مواصلة عخوانها عى اليمن.
ليخ عااع المخوان إىل نيخاة البخاية حشخ األسلحة وارتكااب مزيخ من الجرائم، 
متبمااً السياسة واليخاة الصهيونية التي تثبات استهخاف املخنياني لخخاً رئيساً 

لخيها..
ربماا نشهخ تيريراً جخيخاً تخليه ليومن رايال ووتش أَْو موقفاً عولياً أَْو أكثر، 

لكن األكيخ لو أن ال يشء يرتعع عى 
ألسناة اليمنياني ماع أ1َ تصميخ للمخوان ساوى »ال صفية ساالح وال أكثر وال 

مجزرة أَْو أكثر ستيضمنا لسياسة الرياض وواشنخن«.

العدوان إىل الخلف ُدر!!

مظاَهُر تحلُِّل اململكة
علي المحطوري

مان صااروخ قالار عاى خميال امشياط إىل الممل 
السماوع1 املتفجار بظوالار سلوكياة تهاخع اململكاة من 
الخاخال..، خما لو مملوٌ  أن من أبارز مظالر تحلل الخولة 
تكمان يف تاليش ليبة املارور، وتحول الخرقاات إىل حلبات 
مصارعاة، ولذا ما لاو حاصل يف مملكاة آل سموع، حيث 
تماظمات لخيها املشاكل االجتماعية والسلوكية ووصلت إىل 
مستوياات خخرية، وما يمانيه مجتممها مان تََخاٍع وتفكٍك 
يف بنيان األرسة إنما لو انمكاس النحراف الخبية الحاكمة 
عان جاعة الخريل، ويف ظل االستباخاع السيايس يهرب أخراُع 
مجتممها إىل تفريغ شاحنات يضبهم أثناء قياعة السيارات 
إىل حاخ اإلخاراط مان خاالل انتشاار »ظالارة التفحيط« 
لخرجاة أنها صارت »إرلاباً مروريااً« يواز1 إرلاب اململكة 

وعواعشها. 
وما تخخل مجلل الوزراء السموع1 بنفسه إال عليالً عى 
اتسااع الفجوة بني سلخة طايية مستبخة، ومجتمع يتمرع 

بإعاالن الحارب عليها من خالل تكسري ليبة املارور، وعخ  االكرتاث حتى بكاماريات املراقبة..، 
خكياف ململكاة تمجز عن ضبط حركة املارور لخيها أن تتمكن من السيخرة عى شاموب أخرى، 

أليل لها أن ترتك اآلخرين وشؤونَهم، وتتفرَغ ملشاكلها أوالً.


