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ال�سيد عبدامللك احلوثي يف حوار �سحفي مع جملة )مقاربات �سيا�سية(:
اليمن لم يكن يف وضعية ِعداء.. وقوى العدوان رأت يف 
التحرك الشعبي تمردًا على إرادتها وإفشاالً ملشاريعها

الصّماد: سنتعامل بإيجابية مع أية مبادرة لوقف العدوان وفك الحصار
القّوة ال�ساروخية يف ر�سالة اإىل قائد الثورة وال�سعب اليمني:

من يطمع يف انتزاع سالحنا سنطمع يف نزع روحه 
وفٌد برئاسة عبدالسالم في زيارة رسمية للعراق الشقيق

مرتزقة الجنوب دماء للبيع!

حتالف »الإ�سالح – ال�سلفيني« واملوؤامرة اجلديدة على الق�سية اجلنوبية 
باعوم: الجنوبيون من ثوار إلى عسكر بيد »التحالف«.. والجاوي: تجنيد الشباب صفقة مشبوهة



انثال ل2 أنسال 92016  املواال 26 29 النثاة 37ل1لا     الثاع )152(2 متابعات

رئيس التحرير:
صرب2 الارواني

مدير التحرير:
أحما عاووع

رئيس قسم التصحيح:
محما عيل الباشا

الثالقات الثامة والتوزيع:
تلفون:01314024 – 736891529

الثاوان: صنعاء – شارع املطار- جوار محالت الجوبي
 عمارة منازل السعداء- تلفون: 01314024

s a d a a l m a s i r a h @ g m a i l . c o m 771126033

يف حواٍر مرتَقٍب له مع جمّلة »مقاَربات �سيا�سية«

السّيُد َعبُدامللك الحوثي قائُد الثورة الشعبية: القوى الثورية حرصت على التأكيد بكل الوسائل على ُحسن 
نواياها مع املحيط العربي واإلسالمي لكن القوى املعتدية رأت يف التَحـّرك الشعبي إفشاالً ملشاريعها

حتالف »الإ�سالح – ال�سلفيني« واملوؤامرة اجلديدة على الق�سية اجلنوبية 

باعوم:  مقاولة رخيصة للغاية والجنوبيون من ثوار إلى عسكر بيد »التحالف« .. والجاوي: تجنيُد الشباب صفقٌة مشبوهة
مرتزقة الجنوب دماء للبيع! 

  -  خاص:
أَجاَرت مَجلَّاُة »مناَربات سياساية« الصااِعرُة 
عن مرَكز الاراساات انسارتاتيجية وانستشاارية 
ل، حاواراً ماع قائاِا الثورة  اليََمااي، يف عاِعلاا األوَّ
السيّاِا عبِاامللك الحوثي، تارََّق ايها إىل عاِة قضايا 

يف الشأن اليماي.
ويف إجاباتاه عىل أسائلِة املجلة أوَضَح السايّاُا 
عبُاامللاك الحوثي أنَّ الايَاَماَن »لام يُكْن يف َوْضَثيِّة 
ِعاااٍء ونزاٍع ماَع محيِااه إىل أن جاَء الُثااْاَوان يف 

ٍع لاى الشاثب ولاى ساائر  ساياٍق ِعاائاي ومتوقَّ
البلااان واملراقبال«. وأشاار السايّاُا الحوثاي إىل 
أن »الواقاع الذ2 عاَشاه البلُا ما قبَل الُثااْاَواِن لم 
يُكاْن بحّا 9اتاه يشاّكُل أ2َّ تهايٍا ملحيااه الثربي 
واإلْساااَلمي ون عىل املساتوى الااويل، االجميُع يف 
البلا كانوا ماشاغلل جاااً بحّل املشااكل الااخلية 

الكبرية، ويف منامتها املسألة السياسية« 
وتابََع السيّاُا الحوثي قائالً: إن »النوى الثورية 
واملتحرِّرة حرصت عىل التأكيِا، بكل الوساائل، عىل 
ُحساِن نوايالا تجاَه محيِاها الثربي واإلْسااَلمي، 

إن أنَّ النوى املثتايَة رأت يف التَحاّرك الشثبي تمرُّعاً 
عىل إراعتها وإاشانً ملشاريثها وكرساً لنيوعلا«.

َق السايّاُا الحوثاي، خاالل الحاوار، إىل  وتاارَّ
اإلعاالِن الاساتور2، وقاال إنه »أتاى لَسااِّ الفراِغ 
الااتاِج عن اساتنالة لااع2، واساتنالِة الحكومة 
آنذاك«، موضحاً أنه »وحياما أعركت قوى الُثاْاَوان 
9لاك أوعازت إىل البثاِض بالرتيُّث عان التوقيِع عىل 

نتائج الحوار«.
وايما يتثّلُل بتََحارُِّك الجيِش واللجاِن الشاثبيِة 
يف بثض املحااظات الجاوبية ُقبَيَْل الُثاْاَوان أوَضَح 

السايّاُا الحوثي أن التَحارَُّك َجاَء ملواجهة التَحارُّك 
الثاائي للناعاة ومليشايات املستنيل لاع2، وبثا 
أن بااأت بثمليِتها الُثاْاَوانيِة يف قتِل وساحِل و9بح 
ماتسابي الجيش واألمن، وبثِض املواطال يف عان 

ولحج، واقتحا9ِ املثسكرات«.
جاياٌر بالذكار أن مجلَّاَة »مناَرباٌت سياساية« 
التي أجرت الحواَر مع قائِا الثورة السايّاِا عباامللك 
الحوثي، وبحَساِب مرَكِز الاراساات انسارتاتيجية 
وانستشاارية الاذ2 تصُاُر املجلُة عاه، ساتكوُن يف 

املكتبات وانكشاك ابتااًء من األسبوع الجار2.

  -  صعدة:
تثليناً عىل التَحّركاِت املشبولة لنياعات تابثٍة 
للريااض يف عاٍع مان املحااظاات الجاوبية والتي 
تهااُف لتجايا املئاات من الشاباب والااع بهم إىل 
الجبهاات الحاوعياة، وتحايااً يف نجاران وجيزان، 
وصاف النياع2 يف الحاراك الجاوبي اااع2 باعو9 
إْرَساال مناتلل جاوبيل إىل نجاران بأنها مناولٌة 
رخيصاٌة للغاياة، مؤكااً أن املغرََّر بهم سايذلبون 
بارالَم مثاوعٍة ولن يتحّنَل أ2ُّ مكساب سايايس 
للنضية الجاوبية، بل إن الجاوبيل سيتحولون من 
ثوار إىل عسكر وأعوات لاى ما يسمى »التحالف«. 

باعاو9 قال إناه ن يوجا أ2 مكساب سايايس 
للنضياة الجاوبية من لاذه الحرب ما عاا رشعاة 
البثاض وتثرية النضياة واختزالها ايما يسامى 

الرشعية.
وتسااءل باعاو9: َمان الذ2 نّسال وَمان الذ2 

سيتفل مع ما يسمى التحالف وما لو املكسب؟ 
»الرشعياة  َلاِذه  يف  أحاا  ن  مضيفااً: طبثاا 
اليماياة« وموظفيهاا يساتايع أن يسااو9 عاىل 
مكساب سايايس أو نري سايايس للجااوب ألنهم 
ببساطة جزء من َلِذه الرشعية اليماية وموظفل 

لايها.
وقال باعو9 إنه لن يبنى إن مناولو البرش انط 
سيساومون عىل مكاسَب ماعيٍة وستكون رخيصة 

للغاية أيضاً.
مان جانباه أّكاا النيااع2ُّ يف الحاراك الجاوبي 
آزال الجااو2 أن تجايَا أباااء املحااظات الجاوبية 
وإْرَسااَلهم إىل الحاوع الساثوعية للاااع عاها من 
بثض مان مناولل البرش -حساب وصفه- ليل 
وليَا اللحظة، مشرياً إىل أن التجايا قائٌم من الااخل 
وكاذا ضمان املغرتبل ماذ شاهور، مؤكاااً أن َمن 
يناتال ماذ أول أيا9 اتح جبهات الحاوع عااعاً عن 

السثوعية لم أبااؤنا.
ويف إشاارة إىل زيااعِة أعاااع النتاىل والجرحى 
مان أبااء املحااظات الجاوبياة يف الحاوع وخاصة 
يف نجاران قاال النيااع2 يف الحاراك الجاوبي آزال 
الجااو2: )أبااؤنا ليساوا برابر حتاى تناولوا عىل 
رؤوساهم يف مساالخ اآلخرين، كما أن جماجَمهم 
ن تناار بثمان حتاى تثنااوا عليهاا صفناتكام 

املشبولة(.
يف  محلياة  مصااعر  أّكاات  الساياق  9ات  يف 
محااظات عاان ولحج وأبال، أن قيااعاٍت تابثًة 
للتياار السالفي تنو9 بحملة تجاياا للثرشات من 
الشاباب؛ بهاف ننلهم إىل نجاران للنتال إىل جوار 
جياش الثااو الساثوع2 ضاا الجياش واللجاان 
الشاثبية، ولو ما أثار الكثريَ من الَجَال، ن سايما 

يف املحااظاات الجاوبياة التي تشاها أحااث عاف 
ماذ أشاهر، نالياك عن التجا9بات السياساية بل 

مختلف األَْطَراف. 
وتؤكا األنباء الوارعة من عان وأبل، انتناَل عاع 
من قياعات الناعاة إىل محااظتَي البيضاء ومأرب، 
بالتاسايل ماع قيااعات تابثاة للريااض وبهاف 
توزيثهاا عاىل مختلاف الجبهاات لنتاال الجيش 
واللجان الشثبية، ولو ما يجثل النضية الجاوبية 
أما9َ تََحاٍّ آخر، ن سيما مع بروز رصاعاٍت بل عاع 
مان التيارات، ماها ماعومة مان أبو ظبي وأخرى 

من الرياض. 
وتأتاي لذه التحاّركات يف املحااظات الجاوبية 
عنَب توقيع حزب اإلصالح والتيار السالفي وثينة 
ساميت با »ميثاق الثمال الاعو2«، والتاي تُثترَبُ 

إعالنااً للتحالف النايم الجاياا بل حزب اإلصالح 
املسالحة  الجماعاات  وبنياة  السالفي  والتياار 
املرتباة بالناعاة وعاعش واملاترشة يف املحااظات 

الجاوبية. 
متابثون أكاوا أن األلااَف التي يحملُها تحالُُف 
الجاوبياة  املحااظاات  يف  السالفيل   / اإلصاالح 
الجاوبياة،  النضياة  األوىل  بالارجاة  تساتهاُف 
مساتالل بالتحاركات الثساكرية واألماية يف تلك 
املحااظات والتي قااعت ننتيال عاع من النياعات 
الجاوبياة خالل األشاهر املاضية ومحاولة بساط 
الافو9 والسايارة وتافيذ أجاااة بثياة تماماً عن 

ماالب أبااء تلك املحااظات. 
مضيفال أن ما حاث يف محااظاة أبل مؤخراً 
مان اصاااع انتصاار ضا الناعااة وعاعش يؤكا 

حجم املؤامرة عىل النضية الجاوبية، حيث تم ننل 
الثرشات من اإلرلابيل إىل جبهات الشمال وسيتم 
إعاعتهام بثاا أن تاتهاَي املهمة املرساومة لهم يف 

جبهات البيضاء وَمأرب وشبوة.
ورباات مصاعُر محلياٌة يف محااظات جاوبية 
زيارة الجارال األَْحَمر ملأرب ومن ثم شابوة بثملية 
ننل اإلرلابيل إىل املحااظات الشامالية، ايما يتم 
انحتفاظ بالثرشات ماهم يف املحااظات الجاوبية 

أللااف يثلمها الجميع. 
وتأتاي زياارُة األَْحَمار للمحااظاات الجاوبية 
ضمان إطار محاَولاِة تثبيت بناء تلاك املحااظات 
ضمان السايارة الفثلياة لتحالاف »اإلصاالح – 
السالفيل«، ناليك عان محاولة اارض أمر واقع 
مان خالل انتجاه نحو نهب الثاروة الوطاية تحت 
مسامى الرشعياة، ولو ما كشافته تنارير عولية 
مؤّخاراً حول ساثي لاع2 / بن عنر ماع الجارال 
محسان إىل تصايار كمياات كبارية مان الافاط 

لحسابهم الخاص. 
شابوة  ملحااظاات  محسان  زياارُة  ونقات 
وحرضموت إعاناٍت واسثًة لاى عرشات الااشال 

املحسوبل عىل الحراك الجاوبي. 
إىل 9لاك أكات مصاعُر سياسايٌة أن الساثوعية 
اساتاعت مؤخراً عااعاً من النيااعات يف محااظة 
عاان يف إطار الساثي الساثوع2 لتساهيل مهمة 
املحااظاات  يف  السالفي  اإلصالحاي  التحالاف 

الجاوبية. 
وحساب املصاعر اإن تلاك النيااعات تثرضت 
لتثايٍف شاايٍا وتم إجباُرلا عاىل نفي ترصيحات 

سابنة لها تتثلل بمستنبل املحااظات الجاوبية.
وأشاارت املصاعُر أن التحرك السثوع2 يأتي يف 
إطار الرصاع مع عولاة اإلمارات الثربية املتحاة يف 
املحااظات الجاوبية عموماً ويف عان تحايااً، ولو 
ما انثَكَل عىل الحالة األماية نري املساتنرة يف تلك 

املحااظات. 

تفاصيُل الصفقة: املقاَومة الجنوبية يف عدن وحضرموت تبيع مقاتليها للسعودية!
  -  خاص:

باأت السابت املايض، أوىل خاوات إْرَساال مجاّاين من أبااء املحااظات 
اليماية الجاوبية إىل الحاوع السثوعية، يف إطار خّاة تسثى إىل إْرَسال آنف 
املناتلل الجاوبيل إىل نجران للنتال نيابًة عن الجيش السثوع2 لااك الذ2 

يتثرض لحرب استازاف كبرية من قبل النوات اليماية.
وأوضحت مصاعر خاصة لا )صاى املسرية( أن ما يزيُا عن 500 مناتل 
من عان وشابوة وحرضموت تم تجميُثهم اليو9 إىل املكال، يف خاوٍة تسِبُل 
قياا9َ مروحيات ساثوعية بانلهم إىل نجران ملواجهة الناوات اليماية، ايما 

تستمر عملية التجايا للوصول إىل نحو 5000 مناتل يف املرحلة األوىل.
ن وقاع عليهم  وأشاارت املصااعر أن عارشاِت املناتلال الجاوبيال ممَّ
انختيار لانلهم للحاوع الساثوعية تم ساحبهم من جبهاات النتال يف باب 

املااب بمحااظة تثز.

املصااعر 9اتهاا أوضحت أن الثملياة برمتها يرشف عليهاا الجارال عيل 
محسان األَْحَمار الاذ2 كّلف عااعاً من الشاخصيات لاإرشاف املبارش عىل 
الثملية، بياهم الشايخ السالفي يارس أباو عمار الثاني الاذ2 يرشف عىل 
إْرَساال املناتلل من عان، ويف حرضموت يتاوىل الثملية النياع2 زلا2 بن 

مخاشن.
يف 9ات الساياق ننل موقع عان الغا عن رجال األعمال الجاوبي واملنيم 
يف السثوعية “حسل بن شاثيلة” قوله بأنه كان صاحَب ععوة تجايا آنف 

املناتلل الجاوبيل يف الحاوع السثوعية.
وأشاار بن شاثيلة أنه عرض عاىل اململكة إْرَساال املناتلال إىل نجران، 

وأرجع 9لك إىل عا9 عمج أولئك املناتلل رسمياً يف الجيش املوايل للتحالف.
وأضااف بان شاثيلة يف ترصيحاات للموقع 9اتاه “اآلن نناو9ُ بتجهيز 
األساماء وإكمال للمارشوع لتنايمه بتفاصيله للجهات املختصة” مشارياً 
إىل أن “الثااَع املناا9 يف املنارتَح لاو 5 آنف مناتل من عماو9 محااظات 

الجاوب”.
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  - خاص
وصل إىل الثاصمة الثراقية مسااء األحا 
واا رسمي برئاسة محمة عباالسال9 حيث 
من املتوقاع أن يجر2 خاللها سلسالة من 
اللناءات مع عاع من املساؤولل الثراقيل 
والنيااعات السياساية، ويساتهلُّ الزياارة 
بلنااء وزيار الخارجياة الثراقاي الاكتور 

إبراليم الجثفر2.
وتتااول املحاعثاُت التي سيجريها الواا 
يف إطاار جولته عىل عاع مان عول املاانة 
مساتجاات الثااوان الساثوع2 األمريكاي 
عاىل اليمن وما آلت إليه املفاوضات اليماية 
يف جولتهاا األخارية يف الكويت وسابل ععم 
الشاثب اليمااي يف مواَجهاة الحصار الذ2 

يتثرض له.
الجاير 9كره أن الثاواَن مساتمر يف ماع 
طائرة الواا الوطاي يف مسانط من الثوعة 
إىل الثاصماة صاثاء لألسابوع الثالث عىل 
التاوايل يف انتهااك صارخ للنوانال الاولية 

واإلنَْسانية.

 وفٌد برئاسة محمد عبدالسالم يف زيارة 
رسمية للعراق الشقيق

القّوة ال�ساروخية يف ر�سالة اإىل قائد الثورة وال�سعب اليمني: 

نحتفُظ بالكثرِي من القدرات واإلمكانات الالزمة للتصدي للعدوان
من يطمع في انتزاع سالحنا سنطمع في نزع روحه من بين جنَبيه

ق�سٌف �ساروخي على جتّمعات املنافقني يف تعز ونهم 

مصرُع 16 من مرتزقة العدوان يف انقالب آليتهم وهم 
يف الطريق من مأرب إىل جبال نهم

  - خاص
وّجهات النوُة الصاروخياة للجيش واللجان الشاثبية 
رساالًة لاماًة إىل قائاا الثاورة السايا عباامللاك الحوثي 
َك بما تمتلكه من أسلحة  وللشثب اليماي تؤكُِّا ايها التمسُّ

هات ننتزاع لذا السالح. راععة وستواجه أيَّة توجُّ
وجااعت الناوة الصاروخياة يف الرساالة »الثهاا بأن 
تضاِعاَف الجهاوَع عاىل كاااة املساتويات حتاى يتحنل 
انقتااار الوطاي الواجاب امتالكه ملواجهة لكاذا عاوان 
ناشام، بما يجثل املثتا2 يااع ثمن حماقته وتااله اليا 
الضارباة، حيث لو، طاملاا أنه قا تااول عاىل بالعنا أيما 
تاااول، وعاث يف أرضاا اسااعاً عريضاً، وبغاى يف بحرنا 
بغياً عظيماً، وعتا يف سامائاا عتواً كبرياً، وإنّا له إن شااء 

الله وبحوله وقوته ولكل عاو مرتبص لباملرصاع«.
كما أعلات النوة الصاروخياة »أنها إىل جانب امتالكها 
إراعَة النتاال، تحتفاظ بالكثاري من الناارات واإلمكانات 

الالزمة للتصا2 للثاوان«.
وأكات أيضاً »أن ما تمتلكه وسوف تمتلكه الجمهورية 
اليماية من ساالح راعع َلُهَو حالٌّ مكفوٌل لكل عولة يف لذا 

الثالم، ونحن متمساكون بهذا الحال من ماالل 
الاااع عن الافل والشثب والاولة والثورة«.

وأضااات الناوة الصاروخياة قائلة: 
»من يامُع يف انتزاع سالحاا ساامع 

يف نزع روحه من بل جابيه«.
الصاروخية  الناوة  وأوضحت 

الثاورة  لنائاا  رساالتها  أن 
اليماي تأتي »وبلانا  وللشثب 
الثزيز والغايل يتثرض ألخار 
عااوان يف تأريخاه الحاياث 
واملثارص.. والثااو مونٌل يف 
عاواناه، ممثاٌن يف إجراماه 
عاىل مااى أَْكثَاار مان عا9 
ونصاف عاا9، مجلاٌب مثاه 

اليمن  شاذا9 اآلااق نحتاالل 
لالساتكبار  خاماًة  وإركاعاه 

لغاياة  مساتخاماً  الثاملاي.. 
والصهايااة  األمرياكان  أساياعه 

طابوَر املااانل واألرشار«.

  - صنعاء
عّكت النوُة الصاروخيُة للجيش واللجان 
ثااٍت ملاااني  الشاثبية، أمال األحاا، تجمُّ
الثاوان السثوع2 األمريكي بماانة الحول 

بمايرية نهم.
لوكالاة  عساكر2  مصاار  وأوضاح 
األنباء اليماية )سابأ( أن الجيَش واللجان 
الشاثبية أطلناا صليااٍت مان صوارياخ 
الكاتيوشاا عىل تجمع للمااانل بماانة 
الحاول، وأصابات لااهاا، موقثاة قتىل 

وجرحى يف صفواهم.
كما استهاات النوة الصاروخية للجيش 
واللجان الشثبية تجمثات ماااني الثاوان 
الساثوع2 األمريكاي خالل محاولاة تنا9 
ااشلة باتجاه كهبوب جاوب محااظة تثز.

وأوضاح مصار عساكر2 لوكالة األنباء 
اليماية )سابأ( أن الجيش واللجان الشثبية 
تجمثاات  صاروخاي  بنصاف  اساتهااوا 
ماااني الثاوان خالل محاولة تنا9 باتجاه 

كهبوب.
النصاف خّلاف  أن  إىل  وأشاار املصاار 

خسائَر يف صفوف املااانل وعتاعلم. 
وواصل أباال الجيش واللجان الشاثبية 
يف نجران وجيزان اساتهااَف تجمثات جاوع 

الثاوان الساثوع2 وآلياتهم الثسكرية يو9 
أمل.

و9كر مصار عسكر2 أن مااثيَة الجيش 
واللجان الشاثبية استهاات تجمثاً للجاوع 
السثوعيل جاوب الكرس يف الخوبة بنااع 
جيزان وعّكت موقع الشابكة بالنااع، ايما 
عكات الناوة الصاروخية للجياش واللجان 
بصلياة مان صوارياخ الكاتيوشاا موقاع 

البحايط واملاتزه.
وأوضح املصار أنه تم اساتهااف تجمع 
للجااوع الساثوعيل واآللياات الثساكرية 
يف مااناة الخارضاء يف نجاران بثااع من 
صوارياخ الكاتيوشاا ، ُمشارياً إىل أن 16 من 
مرتزقاة الثاوان لنوا مصارعهم إثر اننالب 
آليتهم ولام يف طرينهم من مأرب إىل جبال 

نهم.
وحساب وكالاة األنبااء اليماية )سابأ( 
انا أكا املصار اساتمرار اساتهااف مواقع 
الثااو وجااوعه وآلياته الثساكرية رعاً عىل 
نارات طريان الثاوان السثوع2 واستهاااه 

للمواطال وممتلكاتهم والباية التحتية.

املجل�س الأعلى يف اجتماعه الأ�سبوعي برئا�سة ال�سماد: 
سنتعاَمــُل بإيجابية مع أية 
مبادرات على َأَسـاس الوقف 

الشامل للعدوان والحصار
  - متابعات

عق�د املجلُس الس�يايس األعىل يف الق�ر الجمهوري بصنع�اء، أمس األحد، 
اد رئيِس املجلس وبحضور نائب  جلس�تَه األس�بوعية برئاس�ة األخ صالح الصمَّ

رئيس املجلس الدكتور قاسم لبوزة.
وق�ف االجتماُع أمام ُجملة من القضاي�ا املطروحة عىل جدول أعماله وتقرير 
الحالة العس�كرية واألمنية وتط�ورات العدوان واملج�ازر املرتكبة بحق املدنيني 

واستهداف البنية التحتية يف مختلف محافظات الجمهورية.
كم�ا ناقش املجلُس اإلجراءاِت الالزمة لتش�كيل الحكومة يف القريب العاجل، 
مؤك�داً عىل أنه س�يتعامل بإيجابية م�ع أيَّة مبادرات تقوُم عىل أََس��اس الوقف 
الش�امل للع�دوان ورفع الحص�ار الجائر عىل الش�عب اليمني وتحقق الس�الم 

املنشود.
واس�تعرض املجلُس التقريَر الس�يايس املتعلق بالتطورات السياسية املحلية 
واإلقليمية والدولية وانعكاس�اتها عىل القضية اليمنية ومسار العدوان والحصار 

عىل اليمن.
واس�تمع املجل�ُس من اللجن�ة املكلف�ة من عض�وي املجلس جاب�ر عبدالله 
الوهبان�ي ومحم�د صالح النعيمي بالتنس�يق مع مجلس الن�واب إىل تقريٍر عن 
نتائج حضورهما جلس�ة رؤساء الكتل الربملانية لألحزاب والتنظيمات السياسية 
املمثلة يف مجلس النواب ولقائهما بأعضاء املجلس وهيئة رئاسة املجلس لتعزيز 
التنس�يق والتش�اور بني املجلس الس�يايس األع�ىل ومجلس الن�واب يف القضايا 

الوطنية امُللحة ومواجهة العدوان عىل كافة املستويات.

دعت اإىل وقف احلرب الداخلية وفتح 
احلوار اجلاد وال�سادق بني الـَيـَمـنيني

األحزاب واملنظمات املدنية: قنابل 
جديدة ومحّرمة يستخدمها الُعـْدَوان 

حالياً على محافظة صعدة
  - خاص

أدان�ت األَْح��َزاُب السياس�يُة ومنظم�اُت املجتم�ِع املدن�ي يف محافظة 
صعدة ما تتعّرُض ل�ه املحافظة، من جرائَم فضيعٍة يرتكبها طريان تحالف 
الُع�ْدَوان الس�عودي األَمريكي بحق س�كان املحافظة والذي لم يتوقف عن 
ارتكاِب املجازر اليومية باس�تهدافه املتعمد للمدنيني يف مساكنهم واألطفال 

يف مدارسهم وامَلْرىض يف مستشفياتهم، والحياة يف األسواق العامة.
وأش�ارت األَْح��َزاُب واملنظمات يف بيان له�ا، أمس األح�د، إىل أن القتَل 
والتدم�ري وإرعاب الناس متواصل ول�م يتوقف منذ بداية الُع��ْدَوان وإنما 
زاد من حّدته يف هذه األيام بش�كل واس�ع ومرّوع وبقنابل جديدة ومحرمة 
أحدثت دماراً وخراباً واس�عاً، والقصف الهس�تريي يدم�ر ُكّل يشء، وهو ما 
يكش�ف جلياً أنه لم يعد لطائراتهم هدفٌ س�وى قتِل َم�ن تبقى من أطفال 

ونساء وشيوخ مديريات املحافظة.
واس�تنكرت األَْح�َزاُب واملنظمات باملحافظة ما يحدث من جرائم بش�عة 
تُرتَكُب بحق املدنيني عىل مدار الس�اعة دون خجل أَْو اعتبار ألحد، َوبوقاحة 
وتََح��دٍّ س�افٍر لكل القيم واألعراف واملواثيق الدولية والحقوق اإلنَْس�انية، 
من�ددًة بالصمت ال�دويل املطبق واملخزي عىل الجرائم الت�ي يرتكبها طريان 
التحالف الس�عودي والذي وصل إىل درجة اس�تهداف املنظمات اإلنَْس�انية، 
وآخرها منظمة أطباء بال حدود َواليونسف ومنظمة الصحة العاملية وغريها 
وقتل املرىض والعاملني يف املستشفيات التي تعمل فيها املنظمات، َوبوحشية 
وتبجح وتَحدٍّ لكل القيم اإلنَْس��انية دون أن يحرك العالم ساكناً، األمر الذي 

دفع تلك املنظمات إلعالن مغادرتها.
ودع�اء البياُن الصادُر عن األَْح�َزاب ومنظمات املجتمع املدني بمحافظة 
صع�دة إىل وق�ِف الحرب الداخلي�ة والرجوع إىل جاّدة الص�واب بفتح باب 
الحوار الجاد والصادق بني القوى املتصارعة، فالُع�ْدَواُن الس�عودي يحاوُل 
اليوم الخروج من املس�تنقع ال�يَ�َم�ني وتأمني حدوده الجنوبية؛ بهدف أن 
يُبْقَي عىل الداخل ال�يَ�َم�ني مش�تعالً بالحروب والقتال الطائفي واملذهبي 
إىل م�ا ال نهاية وباملال الس�عودي فهو يعترب الجميع خصوماً له، س�واء َمن 

يقاتلون معه وَمن هم ضده.
َوأكد البي�ان أن من املعيب ان تغيب الحكمة ال�يَ�َم�نية ويموت الضمري 
ال�يَ�َم�ن�ي مقاب�ل الفتات، مع العلم ان من يس�تفيد من�ه هم فقط بعض 
القي�ادات الحزبية والقبلية التي ال يتجاوز عدده�ا أصابع اليدين مقابل ان 
يموت ش�عٌب بكامله، بل وم�ن العار ان يعبث ويتالعب جه�الء وحقراء آل 
س�عود بال�دم ال�يَ�َم�ني الطاه�ر وأن يجعلوا البلد العريق س�احًة لعبثهم 

وبطوالتهم الفارغة.
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عبدالحسين شبيب *
لان يكوَن لااك شاخٌص أَْكثَااُر خيبٍة مان املبثوث الاويل 
إساماعيل ولا الشايخ عااما يشاالُا بالصور الحيَّاة عمليَة 
ذَلاا الجيُش اليماي  اساتثاعة مواقاع ُقَلِل الشايباني التي نَفَّ
واللجاان الشاثبية يف األياا9 النليلة املاضية بماا تختزنُه من 
مشاالَا صاعماٍة وماا تتضماُه من عااٍع كبرٍي مان النتىل يف 
صفاوف الناوات الساثوعية ومارعاتهام وآلياتهام التي تم 

تامريلا.
ملاا9ا خيبة ولاا الشايخ؟ ألن الرجال كان حباوراً بثرض 
حمله إيااه وزير الاااع الساثوع2 محما بن سالمان عااما 
زار صاثااء للتحضري للجولة األخرية من مفاوضات الكويت. 
يف تلاك الزيارة سامح له بلنااء مع رئيل املجلل السايايس 
ألَنَْصاااار الله األساتا9 صالح الصماع الاذ2 وبخه عىل طلبه 
لناء السايا َعباامللك الحوثي باعوى أنه يريا إقااعه بالثرض 
الاذ2 يحمله من قياعة الحرب الساثوعية متفاخراً بانه قاعر 

عىل اقااع السيا به.
ما9ا يف الثرض؟ قال ولا الشايخ أن الساثوعية مساتثاة 
إلخالء ماانة »قلل الشايباني« )قلل تثاي تباب( ولي أرض 
يماية متاخمة ملحااظة عساري تحتلها الساثوعية ماذ الثا9 
2011 اثااء انشاغال اليمايل بالثورة الشثبية، ون تزال ايها 
ماذ 9لك الوقت، منابل أن ياساحب أَنَْصاااار الله من جميع 
املااطال الحاوعياة الساثوعية يف محااظات نجران وعساري 
وجيزان التي اقتحمولا رعاً عىل اساتمرار الثاوان الساثوع2 

األمريكي.
وأرعف ولاا الشايخ ينا9 رؤيتاه التي صانتها لاه قياعة 
الحرب السثوعية بتجزئة الحل إَلاى مرحلتل: األوىل عسكرية 
واماية توَقاع يف الكويت، والثانية سياساية توَقع يف اململكة، 
وتربع حياها ولا الشايخ باقرتاح مكاة املكرمة مكاناً مباركاً 
اتفاقية الحل السايايس. طبثاً حياها سمع املبثوث الاويل من 
الصماع كالما قاساياً عان أعائه وتبايه عروضااً اقل ما ينال 
ايهاا إنها استساالمية، لذلاك كان الراض لاو خالصة 9لك 
اللنااء قبل أن يثوع يف طائرة واحاة مع الواا الوطاي اليماي 

من صاثاء إَلاى مسنط يف طرينهم إَلاى الكويت.
ومان عون الغاوص يف وقائع الجولاة التفاوضياة الثانية 
التي تكشاف ايها للواا الوطاي خالصة املااورات واألنعيب 
التفاوضياة التي يايرلاا انمريكيون لارشاء الوقت وتأجيج 
الرصاعات، اناا عاعت األمور إَلاى نناة الصفر، ليل انط 
يف اساتئااف الغارات وقتال املانيل من قبال طائرات تحالف 
الثااوان، ون يف ماع الوااا الوطاي من الثاوعة إَلاى صاثاء 
عارب انالق األجاواء اما9 طائرة تحظى بحصاناة عولية، انما 
تراجثات األماور ابثاا لتاساف التفالماات الحاوعياة بل 
أَنَْصااار الله والجانب الساثوع2 والتي صمات بضثة اشهر 
قبل أن ياكث الساثوع2 بوعوعه ويستأنف الغارات والنصف، 
اكانت الاتيجة أن الجيش اليماي واللجان الشاثبية ورعاً عىل 
وتارية تصاعا انعتاااءات ضاا مختلف املحااظاات اليماية 
تجااوزوا خاط الهاناة نحو مزيا من السايارة عاىل مواقع 
عسكرية ساثوعية حتى بات الثلم اليماي يرارف عىل تخو9 
ماياة نجران الكبرية، بحساب املشاالا الثايااة التي وزعها 

انعاال9 الحرباي. ن بال كانت املفاجاأة يف تمكان املجالاين 
اليمايال من اساتثاعة مواقع قلال الشايباني بالكامل، مما 
أسانط من يا قياعة الحرب 9لك الثارض الهزيل الذ2 حملوه 
إَلااى ولاا الشايخ بثاما اساتثيات بال أ2 ثمن، ساوى ثمن 

التضحيات الجهاعية لليمايل.
مساار التناا9 الثساكر2 الاذ2 تلنفت مجموعاة الاول 
الراعياة للثااوان رساائله، سابنه وتزامن مثه خااوة الرع 
السايايس التاي تمثلات بإعاالن املجلال السايايس األعاىل 
إلعارة اليمان وتشاكيله مااصفة ومااورة بال أَنَْصااار الله 
وحلفائهام واملؤتمار الشاثبي وحلفائهم، انمر الذ2 شاكل 
صاماة ملان كان ون يازال_ وسايأتي الحايث عمان ن يزال_ 
يرالان عىل عقة إسافل يف الثالقة بل أَنَْصاااار الله وحزب 
املؤتمر الشاثبي الثا9. أُتبثت الصاماة رسيثاً برضبة أخرى 
قاصمة تمثلت ببث الاروح بمجلل الاواب اليماي الذ2 التأ9 
ملااح الرشعية الاساتورية للمجلل السايايس األعىل ثم أعى 
اعضااؤه اليمل اما9 الاواب املاتخبل من الشاثب، ثم جاءت 
أقاى رضبة مؤملاة لفريل الريااض ومشاغليهم اإلقليميل 
والاوليال باواقثاة »ياو9 السابت اليماي« الذ2 لم يشاهاه 
تاريخ لذا البالع حيث خرج املاليل من جمالري أَنَْصااار الله 
واملؤتمريل وحلفائهم ملاح الرشعية الشاثبية لهذه املؤسسة 

الاستورية الجاياة.
أُسانط بياا املثتايان ااساتاجاوا بالسافري األمريكاي 
وبمجموعاة الاول املثرواة التي أصارت بيانات اساتاكارية 
للخاوات التاي قامت بها النوى الوطاياة اليماية. لكن قبل 
اكتماال الخاوات الاساتورية وقبال مغاعرة الوااا الوطاي 
الكويات كان لااك لناء بل واا أَنَْصاااار الله مع مجموعة 
السفراء املثروال وبياهم السفري السثوع2 لاى اليمن محما 
سثيا آل جابر. قال األخري مخاطباً محما َعباالسال9 بحماوة 
انالاشاية واساتاكارية واضحة )كمن اكتشف أحجية تناع 
الاارف املنابل(: كيف تثنون بثيل َعباالله صالح )مع حفظ 
األلناب( ولو خاض ضاكم سات حروب؟ اجابه َعباالسال9: 
لاذه كانت مرحلاة من تارياخ اليمن تشاارك ايهاا أطراٌف 
ُكثْاٌر ضاناا، والرئيل صالح اليو9 ينف مثااا يف خااق واحا 
يف مواجهاة الثااوان، ولو اتح لاا مخاازن النااصة التابثة 
للجياش انمار الذ2 انثكال إيجابا يف الجبهة، ثام اناا ناعو 
إَلاى تشاكيل حكومة تواال ورشاكة وطاياة، واألوىل أن نباأ 
بالتشارك مع بثضاا البثض ونحن يف واا واحا قبل أن ناعو 
اآلخريان إَلااى لذه الرشاكاة ااناا9 نمو9جااً يف جهوزيتاا 

واستثااعنا.
ينول الحارضون انه أسانط بيا السفري السثوع2 وناعر 
الواا الوطاي إَلاى مسانط وعاعت مثه الغارات وانعتااءات 
لتتوسع بشكل لساتري2. لكن ما لي األاكار املاروحة انن 
يف ساياق املرحلاة الجاياة مان الحرب ضا الشاثب اليماي؟ 
إضااة إَلاى الحارب انقتصاعية املفتوحة عىل اليمايل، تفيا 
املثلوماات املتناطثة صحتها مع أَْكثَاار من مصار أن لااك 
اجتماعات تثنا يف مملكاة الحرب لتاارس الخيارات وراثها 
إَلااى محماا بن سالمان الاذ2 كان يرالن عاىل أن يثوع ولا 
الشايخ بمواانة يماية عىل عرضه لسحب البساط من تحت 
اقاا9 ماااساه محماا بن نايف عراب التفالماات الحاوعية 

مع أَنَْصاااار الله. وبل الخيارات التاي راثت له من الفريل 
األماي _ السايايس املشرتك السثوع2 _ اليماي لو الااع نحو 
اننفصاال، لكن ليل بالرضورة يف عولتال، انما يف أَْكثَار من 
عولاة، مثل أن يكون الجااوب عولتل، واحااة للحضارمة إ9ا 
أرصوا وأخارى ملن يتبنى من الجاوب الساابل، وإقليم سابأ 
املنارتح الاذ2 يضام محااظات تثز وماأرب والجاوف، وان 
يكاون لكل عولة عملة جايااة ا9ا أراعوا وتكون مفصولة عن 
الريال الحايل، ثم يثزل »الزيوع« يف إقليم واحا )آزال( شاحيح 
املاوارع املالية والابيثية ومحارص عرب عزلاه عن الثالم جواً 

وبراً وبحراً،
لااك مخاط تتم تاارساه يناي بتأجيج حرب مذلبية 
ومااطنية تساتهاف البيئة الزياية الحاضااة ألَنَْصااار الله 
واملؤتمر الشاثبي من خالل تاظيم عملية عسكرية للسيارة 
عاىل محااظة الحايااة واقصائهم عن البحار األحمر بثاما 
ُعزلوا عان بحر الثرب وخلياج عان. وبالتاايل _وال مصاعر 
متناطثة_ اان لذا التنسايم املذلبي والجغرايف )الذ2 يمكن 
أن يساتارج الجاوبيل إَلاى الحرب(، يسامح بتأجيج حرب 
مذلبياة ومااطنياة يتم حرصلاا يف بنثة اساتازاف واحاة 
تساتهاف البيئاة الزياية الحاضااة ألَنَْصااار اللاه واملؤتمر 
الشاثبي بما يؤع2 إَلااى انهاكهم وانجهااز عليهم بالحرب 
والحصاار، وبالاهاياة تثايل مارشوع إقامة عولاة ينوعلا 
لاذا الثاائي أَْو أحالما، ماع لواز9 التحضري التي تساتاعي 
الهاشمية والصفوية وكل املصالحات التي يستخامها اريل 
الرياض ضا خصومه. طبثا بل الحضور يف أحا انجتماعات 
كان عز الاين انصبحي ومثمر انرياني، والسافري السثوع2 
آل جابر الذ2 اقرتح رضورة استشاارة الربياانيل والتاسيل 
مثهم بسبب خربة لؤنء بشاؤون املاانة وناسها خصوصاً 
يف اساتثارة الغرائز املذلبية وكيفية خلل تصاعات عاموعية 

يف املجتمع اليماي.
 ويأتاي يف لاذا الساياق انجتماع الاذ2 عناا يف الرياض 
برعاية وزارة الشاؤون وانوقاف السثوعية وضم علماء عين 
مان التجمع اليمااي لإصالح وبثاض السالفيل وقاعايل 
محساوبل عىل اريل الثاوان، وكان أبرز ما جرى حذف أحا 
بااوع امليثاق والذ2 يثرف باملاعة ثالثل والتي كانت تاص عىل 
محباة الل بيت رساول الله عليهم الساال9، لصالاح تأجيج 

الباوع انقصائية والتكفريية.
لاذا نماو9ج مان منرتحات املواجهاة وثمة منارتح آخر 
ن يازال يرالان عىل شال صاف التحالاف انسارتاتيجي بل 
أَنَْصاااار الله واملؤتمر الشاثبي، وباأوا الثمل عليه من خالل 
تساويل منونت عىل شاكل أن الرئيل الساابل عيل َعباالله 
صالح »شاياان وجااي يثرف كيف ينتااص الفرص«، وأنه 
»يحرض لثملية سحب البسااط من تحت اقاا9 أَنَْصااار الله 
باريناة ناعمة ويحفار لهم حفارة كبرية سايوقثهم ايها 
مان خالل مواانته عاىل التحالف مثهم والتشاارك مااصفة 
يف إعارة الاولاة« و«اناه رااض أن يتاوىل أحا مان املؤتمريل 
رئاساة املجلال األعاىل يف الونياة األوىل، وأرص أن يكون من 
أَنَْصاااار اللاه، وانه خالل الساتة اشاهر املنبلة من رئاساة 
صالح الصماع سايتم تحميل أَنَْصااار الله مسؤولية التالور 
انقتصااع2 ليأتي بثالا وقت ليال ببثيا يظهر ايه الرئيل 

الساابل كمانذ حيث تكون ايه الحكومة قا تشكلت برئاسة 
شخصية مؤتمرية ثم يتوىل مؤتمر2 رئاسة املجلل السيايس 
األعاىل ماع رئاساة مؤتمرياة أَيْضاً ملجلال الااواب، وبذلك 
يستفيل اليمايون عىل يو9 ن وجوع ايه ألَنَْصااار الله يف ساة 

السلاة«.
ويذلاب الخبثااء يف نارش الرواياات ابثاا مان 9لاك إَلاى 
التساويل ملنولة أن »عفاش ياسال خاواتاه مع انمريكيل 
وبمثية انماراتيل«، ومن اجل تثزيز الشاكوك يستحرضون 
خرب زياارة واا املؤتمر املشاارك يف مفاوضاات الكويت إَلاى 
انمارات ولناء نجل صالح احما عيل، ثم باء صالح استخاا9 
مصالح »الشانينة الكاربى« )مرات كثارية يف حايث واحا 
اثاااء ترؤساه اللجاة الثاماة للمؤتمار( وابااؤه اساتثااعه 
للتحااور والتصالاح ماع الساثوعية، ثام قولاه يف خااباته 
األخرية ساافثل كذا وكذا وكذا، وكأناه أصبح اآلمَر الاالي... 
إلاخ. لذا الااس الذ2 ينو9 باه املترضرون مان توثيل عرى 
التحالاف بال أَنَْصااار اللاه واملؤتمار والذ2 توج بالحشاا 
الجمالري2 نري املسابوق، يجا قابلية لاى البثض لكي يزرع 
الهواجال عاالم ويغز2 نزعات بثاض املؤتمريل ولم قلة 

واملمانثون ملا حصل.
لكان مصاراً يمايااً رايثاً عاىل صلة بمركز صااع النرار 
السايايس والثاور2 يساخر مان لاذه الخزعباالت، ويؤكاا 
أن املترضريان سايبذلون قصاارى جهالم للتشاويش عىل 
اإلنجاازات الوطاياة، وساسامع الكثاري من لاذه التخيالت، 
ويجاز9 املصاار بأن »الرئيل الساابل لام يثا جايااً وناعر 
نظرياة الرقاص عاىل رؤوس األااعاي، ولو شاكل قااعات 
صاعقاة برضورة املي يف تحالفاته ماع أَنَْصااار الله وبنية 
الحلفاء، ولو من اشاا املتحمسال ملا حصل وسايحصل من 
خااوات تاساينية؛ ألن مصاري الوطان عىل املحاك، وتجربة 
الثاوان وما عمره تساتاعي التارصف بارينة مختلفة وعىل 
قايثاة مع املايض، ولاو _ أ2 الرئيل الساابل_ ومن خالل 
تثزيز عالقاته الشاخصية مع صالاح الصماع ومالك الفييش 
وبنية الناعة الثساكريل الذ2 يمتاح عائما بأسهم وخربتهم 
وحزمهام يف مواجهاة الثاوان واتاته، يتارصف عىل انه بات 
رشياكاً لهام يف املصاري؛ ألن أ2 ابتثاع عاهم سايكون بمثابة 

عملية انتحار ن ينو9 بها شخص 9كي مثل صالح«.
 عاىل أ2 حال يختم املصاار اليماي الرايع اناه وبثا عا9 
ونصاف من الثاوان وانخفااق يف تحنيل ألاااه ومع املوجة 
الجاياة من التصثيا وإزاء مشاالا الهزيمة السثوعية املذلة 
يف الحاوع وأما9 إرصار الشاثب بنواه الوطاية عىل ممارساة 
جميع حنوقه يف الاااع عن نفساه وبلاه ومضيه يف تشاكيل 
مؤسسااته الاساتورية، وصااعة قاراره املساتنل بثياا عن 
أ2 وصاياة خارجياة، ن يساتايع الرئيال صالاح وحزباه 
وأَنَْصااار الله وحلفاؤلم إّن أن يكونوا صفاً واحااً ويف خااق 
واحاا، وبياهم ثنة عالياة تجثلهم يارحاون كل الهواجل 
والفرضيات عىل طاولة الاناش والتمحيص، ويرموا وراءلم 
كل الرتلات والتفالات التحليلية، وصىل الله وسلم كما يختم 

اليمايون حايثهم عاعة، ختم املصار الرايع.

 * نقاًل عن موقع العهد اللبناني

»قلل الشيباني« تسقط عرض بن سلمان على َأْنَصــار اهلل نهائيًا
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  -  زكريا الشرعبي
الاولياُة  املاّظماُة  قامات   9 77ل1  عاا9 
للثنااة والثلو9 اليونساكو، بثمل تنرير عن 

الخلل اإلعالمي يف الثالم. 
األَُمُم املتحاة شاّكلت لجاة اتصال برئاسة 
)شال ماكبرياياا( وعملت اللجااة ملاة ثالث 
الثالاث  الثاا9  نهاياة  سااوات وخرجات يف 
بتنريار عاواناه )أصاوات متثااعة وعالام 
واحا(، لذا التنرير اشاتمل عاىل أنه للجميع 
أن يوصاَل صوته يف لذا الثالم، وأن عىل الاول 
الرأسامالية أن تتوقَف عان احتكارلا لإعال9 

لتحنيل حرية التثبري يف مجتمع مفتوح.
كانات الونياات املتحااة قا راضات لذا 
التنرير بشااة ورنم اععائهاا أن حل التثبري 
مكفول للجميع يف لذا الثالم إن أن سياستها 
قا أثبتت عكل لذا انععااء، إ9 تحول الثالم 
بهذه السياسة إىل عوالم متثاعة وصوت واحا 
لو صوت الهيماة األَمريكية ون يحل لصوت 
أن يثلو اوقه أَْو حتى يوازيه اضالً عن صوت 

يااقضه ويصاح بالحنينة يف وجه كذبه.
إن جااون الثظماة األَمريكاي ياترُص عىل 
اععااء الحرياة، وبحساب روعني أ. سامولال 
يف كتاباه »حرية التثباري يف مجتمع مفتوح« 
اإن الونيات املتحاة األَمريكية تثامل التثبري 
النااع9 من عولة أخرى كأناه بضاعة مماوع 
عخولها، مثلاه يف 9لك مثل البضائع املهربة أَْو 

املخارات. 
وعىل لاذا الاهاج عبات ربائاب أَمريكا يف 
ائيل بتوجيه وإرشاف ماها عىل  الخلياج وإرْسَ
التشاويش عىل الصاوت اآلخر وانساتماتة، 
يف محاولاة كتمه؛ خواااً مان الحنينة التي 
يتضح بالكشف عاها لشاشة لذه الكيانات 
وِعكتاتوريتهاا، اضاالً عن تلاخهاا أوجهها 

باماء األبرياء 

َأمريكا وربائبها يف مواَجهة صوت 
الحقيقة 

ما أَْن بااأ الثاوان عىل اليمن يف للسااعس 
حتاى  املاايض  الثاا9  آ9ار  مان  والثرشيان 
اعتارب ناطل الثااوان اإلعال9َ اليمااي ألااااً 
الحرياة  مواثيال  ُكلَّ  مااقضااً  عساكرية، 

واتفاقاتهاا، وواناً لهذا تم اساتهااف الثايا 
من قاوات اإلعال9 اليماية.

ااستشاها 23 صحفيااً وإعالميااً يمايااً 
بغاارات الااريان األَمريكي الساثوع2 خالل 
عاا9 ونصف عا9 مان الثااوان الهمجي عىل 
اليمن، وتثرضت 7 مؤسساات إعالمية يماية 
ر 5  للنصف وانساتهااف الجو2 املبارش َوعمَّ
ماشاآت إعالمية بشكل كيل.. ايما بلغت عاع 
النااوات التلفزيونية الرسامية التي تثرضت 
لإنالق عرب النمرين انصاااعيل عربساات 
ونايل سات صبيحة الثاوان عىل اليمن يف 26 
مارس 92015، أربع قاوات، وثالث قاوات تم 
استاسااُخهن، أماا قااة املسارية انا ُحذات 
مان النمار انصاااعي نايل ساات أَْكثَر من 

مرة.
لذا باإلضااة إىل إيناف بث قااتي املياعين 
واملاار؛ بسابب تغايتها لجرائم لذا الثاوان 

يف اليمان ووقواهما ضا املؤامرة املحاكة ضا 
الثرب.

قناة املسرية.. الصوُت املخيُف للعدو
األسبوع املايض وبثا زيارة وزير الخارجية 
األَمريكاي جون كري2 للرياض واجتماعه مع 
أعوات الونيات املتحاة يف الساثوعية لم تمِض 
سااعاٌت حتى تم التشويش عىل قااة املسرية 

الفضائية.
ولم يكن التشويش عىل قااة املسرية للمرة 
األوىل ون يبااو أنه للمارة األخرية طاملا الثالم 
مرتهان إلماارة البارتوعونر إن أن تزاُماَه مع 
زيارة الوزير األَمريكي للسثوعية واننتصارات 
التي يحننها جيش اليمن ولجانه الشثبية يف 
الحاوع السثوعية والتي أضحت تلوح أعالمها 
من مشاارف نجاران والهزائام املتتالية التي 

تحيل بتحالف الثاوان األَمريكي السثوع2 قا 
خلال 9عراً يف نفوس لذا التحالف من حنينة 
تحام أسااطري قوتهام أما9 عظماة املناتل 
اليماي والتي تواكبها قااة املسارية بمشاالا 
اإلعاال9 الحرباي واألخباار املؤكااة بالصوت 
والصاورة، يارك تحالاف الثااوان األَمريكي 
الساثوع2 أن عارض قااة املسارية ملشاالا 
الاارص اليماية يُظِهاُر حنينة الثااو وزيف 
انتصاراته، كما أن عرضها لهزائمه األخالقية 
املتمثلاة بصب حنااه عىل املانيال وارتكاب 
املجازر البشثة يكشف وجهه امللاخ بالاماء 

وعجزه عن املواجهة يف املياان الثسكر2.
كذلك عرض قااة املسرية الفضائية ملشالا 
التحريار التي قا9 بها أباال الجيش واللجان 
الشاثبية للمااطل اليماية املحتلة من قبل آل 
سثوع كماانة )ُقلل الشيباني( كَشَف للرأ2 
الثا9 مثاعلة جاياة خارج سياق الاااع ولي 

مثاعلة البااء بتحرير األرايض اليماية املحتلة 
من ِقبل الساثوعية، ولذا ماا ن ينبله تحالف 
الثاوان األَمريكي الساثوع2 الذ2 يّاعي ماذ 

عا9 ونصف أنه عىل مشارف صاثاء.
تحالاُف الثاوان األَمريكي الساثوع2 رنم 
امتالكه إمرباطوريًة إعالميًة لائلًة وسيارتِه 
عىل وساائل اإلعال9 الخارجياة باملال واللوبي 
الصهيوأَمريكي إن أنه ن يمتلك شيئاً لينامه يف 
مواجهة الحنائل التي تكشفها قااة املسرية، 
كماا أن اعتمااعه يف سياساته اإلعالمياة عىل 
تزيياف الحنينة ونرش الشاائثات واععاءات 
الاارص يف املثاارك لتحنيل ألااااه ن يجا2 
نفثاً يف وجوع وساائل إعال9 وطاية تثمل عىل 
راع مساتوى الوعي الشاثبي وتفضح زيف 
الثاو، ماا يااثه لالساتماتة يف الحيلولة بل 
أصوات وساائل اإلعاال9 لذه وأساماع الثالم 
ويف منامتهاا قاااة املسارية الفضائياة التي 
يتثرض بثها للمرة الثالثة للتشاويش وإنالق 
الارتعع يف النمار انصاااعاي والتي تتثرض 
لحرب إلكرتونية تكالبت ايها مواقع التواصل 
انجتماعي ويوتيوب لحذف ُكّل حساب جايا 

لها وما تثرضه من مشالا اننتصار.

الحساباُت الشخصي يف الفيسبوك 
تخيف العدو أيضاً 

لام يكان التشاويش عاىل قاااة املسارية 
وتثايال حسااباتها يف ايال باوك وتويارت 
ويوتياوب أَْو تليجارا9 وكذلاك الحارب عاىل 
وسائل اإلعال9 اليماية األخرى ليماََع اليمايل 

من إيصال صوت الحنينة.
اإلعالماي  الثااوان  ينتارص  لام  ولذلاك 
للتحالف األَمريكي الساثوع2 عىل التشويش 
عىل قااة املسارية الفضائية ووساائل اإلعال9 
اليماياة الوطاياة، بال امتا حاا الحرب عىل 
حساابات التواصال انجتماعي للسياسايل 
واإلعالميال اليمايل، اثماا أَْكثَر من مرة إىل 
إنالق صفحاة الااطل الرسامي ألنصار الله 
)محما َعباالساال9( يف ايسابوك وكذا إنالق 

صفحة اإلعالمي حميا رزق. 
لذا يف وقت تاَشاُط اياه صفحات عاعش 

والاُّرصة وقاواتها الفضائية بحرية مالنة.

  -  خاص
عارّبت الناوى الشاثبية واألحزاُب السياساية 
وماظمااُت املتجماع املاناي ووساائل اإلعال9 عن 
اساتهجانها لنيا9 الثااوان األَمريكي الساثوع2 
بالتشاويش عاىل قااة املسارية، مثلااًة تضاماها 

املالل مع النااة. 
ويف لذا الساياق صاثااء أعان اتحاُع اإلعالميل 
اليمايل حْجَب تحالف الثاوان السثوع2 األَمريكي 

لنااة املسرية الفضائية عىل النمر نايل سات.
وقاال انتحاع يف بيان له إن لاذه الخاوة التي 
قاا9 بهاا الثاو تاال عىل إااالس أخالقاي لاُاه 
الحيلولاة عون وصاول رساالة الشاثب اليمااي 

للثالم.
التارصف  لاذا  اإلعالميال  اتحااع  واساتاكر 
البائل واستمراَر اساتهااف املؤسسات اإلعالمية 
الوطاياة.. مجاعاً ععوته لاكل املاظمات والهيئات 
الاولياة واملحلياة إىل التضامان مع قااة املسارية 
الفضائية، ومع املؤسسات اإلعالمية الوطاية التي 
يساتهااها الثاوان الذ2 يمارس الحرب اإلعالمية 
عاىل اليمان بالتواز2 ماع الثااوان الهمجي الذ2 
يساتهاف املانيل من الاسااء واألطفال ويثمُل يف 
إطار مماهج عىل رضِب انقتصاع الوطاي َوالباية 
التحتياة، يف جرائم حارب ن تجا2 مثها محاونُت 

التثتيم والكيا والتضليل اإلعالمي.
وأضاف بياان انتحاع: لنا لثبت قااة املسارية 
وأخواتهاا مان الوساائل اإلعالمياة الوطاياة، ون 

تزال، عوراً كبرياً واساتثاائياً ولاي تواجه الثاوان 
مساتااة إىل صااق الكلمة وحنائال الواقع، ولو 
ماا أزعاج الثااواَن ومرتزقته، اثمااوا إىل حجب 
واستاسااخ، والتشاويش عىل لذه الوساائل أَْكثَر 

من مرة.

إنتهاٌك صارٌخ للمواثيق الدولية 
املجلال األعاىل ملاظماات املجتماع املاني من 
جانباه أعان إقااا9 قاوى الثاوان عاىل حجب بث 
الناااة انتهاكاً صارخاً بحال حرية الرأ2 والتثبري 
الاذ2 كفلاه الارشع والناناون واملواثيال الاولية 
9ات الصلة وتاخل سااار يف خصوصيات اآلخرين 
اة بإعال9  التاي حمتها 9ات املواثيل الاولية الَخاصَّ

وحرية التثبري.
وععا املجلل يف بيان لاه إعارة النمر الصااعي 
نايل ساات إىل مراجثة موقفها وإطالق بث النااة 
وانلتازا9 باملثالااات واملواثيال اإلعالمياة التاي 

تتثامل اإلعارة عىل أََسااسها مع اآلخرين.
وععا املجلال األعىل ملاظماات املجتمع املاني 
األمام املتحااة واملاظماات الاولياة وانتحااعات 
اإلعالمياة وكاااة وساائل اإلعاال9 إىل إعاناة لاذا 
التاخال والضغط عىل الاظا9 الساثوع2 وحلفائه 

من التاخل يف اإلعال9 وخصوصيته«.
اا الجبهُة الوطاية الجاوبياة ملاالضة الغزو  أمَّ
اناا اعتاربت لجاوء تحالاف الثااوان األَمريكي 
الساثوع2 إىل لذه األساليب الهمجية يف التشويش 
والنرصااة عاىل باث الناااة عمال ناري أخالقي 
َوانتهاك صارخ لحرياة التثبري والرأ2 الذ2 كفلته 

ااة باإلعاال9  النوانال واملواثيال الاولياة الَخاصَّ
َوحرية التثبري.

وأكاا بيان للجبهاة، أن النرصاة والتشاويش 
عىل باث النااة جاء نتيجة عجاز إعال9 الثاوان يف 
مواجهة األثر البالغ الذ2 أوجاته النااُة يف لزيمته 
عىل مختلاف انصثاة واملجانت وكشاف جرائمه 
َومجاازره البشاثة بحال املانيل اليمايال عاعيا 
الناوى الوطاية واألحازاب واملكونات السياساية 
وماظماات املجتمع املاني ووساائل اإلعال9 كااة 

للتضامن مع قااة املسرية الفضائية.
عان  النبايل  التالحام  مجلال  عارّب  بااوره 
اساتهجانه لتشاويش الثااو عاىل قااة املسارية، 
مثترباً 9لك محاولة إلساكات صوت الحل والحرية 
والكرامة، وأشاار املجلل إىل أن قوى الثاوان لجأ 
إىل لذا الثمل خشية ااتضاِح أمرلا وتثرية جرائم 
الحارب وانباعة التي ترتكبها بحل شاثباا اليماي 
والتاي يااى لهاا جبال اإلنَْساانية، وماا واكبها 
من مالحام أسااورية يحننها الجياش واللجان 
الشاثبية من خالل الهزائم الاكراء التي يلحنونها 
بجياوش الثاوان يف نجران ومختلف جبهات الثزة 

والرشف.
ويف الساياق اعتارب بياان للجااة التحضريياة 
تحالاف  تشاويَش  اليمااي،  انشارتاكي  للحازب 
الثاوان لنااة املسرية الفضائية عليالً عىل التفكري 
ماته بالناارة عىل إخفاء  الناارص للثااوان وتولُّ

الحنينة.
وقاال البياان »إن عجاَز الثااوان الثساكر2 
وضثفه امليااني ياثكل يف نمط تفكريه َوالسفته 

يف رؤيتاُه للثالام، إ9 يَظان بأن تضليلاه أَْو حجبه 
للوقائاع قاعر عىل نسافها وإلغائها لكاها حنائل 
ساطثة كالشامل يخاها املجالاون الوطايون 

يف جبهات الكرامة«. 
للحازب  الثلياا  التحضريياة  اللجااة  وععات 
انشارتاكي اليماي يف البيان، املاظمات 9ات الِصلة 
والناوى الوطاياة والحارة إىل التضامان مع قااة 
املسرية ضا انحتكار اإلعالمي للنوى انستكبارية 

املثتاية.

َفاٌت غرُي مجدية تعسُّ
باورلاا عرّبَت قااتا اليمن الفضائية من اليمن 
وقاااة اليمن اليو9، عن اساتهجانهما اساتهااف 
الثاو لبث النااوات الوطاياة وويف منامتها قااة 

املسرية الفضائية.
كماا اساتاكرت النااتان الصمَت الااويل تجاه 
لذه التثسافات بحل النااوات الوطاية املاالضة 
للثااوان ساواٌء من املجتماع الااويل أَْو املاظمات 
الحنوقياة التاي تاعاي الااااع عن حرياة الرأ2 

والتثبري يف الثالم.
وحجاب  تشاويش  أن  النااتاان  واعتاربت 
واستاسااخ الناوات الوطاية واإلقليمية املاالضة 
واساتهااف املباني واملاشاآت اإلعالمية بالنصف 
املبارش لااه إسكات املاابر الصاعقة التي تفضح 
جرائام الثااوان بحال األبرياء وتانال حنينة ما 

يجر2 عىل األرض للااخل والخارج.
وأكات النااتان يف بيانيهما أن لذه اننتهاكات 
التاي يرتكبها الثاوان األَمريكي الساثوع2 يف حل 

وسائل اإلعال9 اليماي لن يثايَها عن النيا9 باورلا 
الوطاي يف ننل الحنينة وكشف جرائم الثاو.

إىل 9لاك عاربت لجااة الصحفيال الاولية عن 
إعانتها إلنالق قااة املسارية والتضييل عىل وسائل 
اإلعاال9 اليماياة من قبال تحالف الثااوان وقالت 
اللجاة يف بياان لها »تتابع لجااة ععم الصحفيل 
بنلل بالغ اساتمرار التضييل عىل وساائل اإلعال9 
اليماية واستهاااها من قبل التحالف السثوع2«.

وأضاف البيان »إن املاعة ل1 من اإلعالن الثاملي 
لحنوق اإلنَْساان الذ2 تباته الاول يف 10 عيسامرب 
8لل1 يتضمان أن ُكّل إنَْساان لاه الحال يف حرية 
التثباري والرأ2 وأن لذا الحل يتضمن عا9 التاخل 
يف حرية الرأ2 والحصول وننل املثلومات واألاكار 

من خالل أية وسيلة إعالمية عرب الحاوع«.
وايماا عارّبت لجااة ععام الصحفيال عان 
استاكارلا لهذا الترصف املخالف لنواعا الحريات 
اإلعالمية وحنوق اإلنَْساان اإنهاا تاعو إىل الكف 
عان لذا اننتهاك الصاارخ وراع الحجب اوراً عن 

قااة املسرية. 
وألابات باكّل املاظماات والهيئاات اإلقليمية 
والاولياة إىل التضامان ماع املؤسساات اإلعالمية 
اليماياة التاي تتثارض لهجماات عول التحالاف 
والتشاويش  النرصااة وانستاسااخ  وألسااليب 

املستمرة. 
كماا أكات اللجاة أنها تثمل حالياً مع عاع من 
املاظمات اإلنَْساانية لتحريك ععاوى قضائية ضا 
ُكّل من شارك يف الجرائم التي ارتكبت بحل اإلعال9 

واإلعالميل اليمايل.

عر�ست هزائمه الع�سكرية ف�سّو�س على بثها الف�سائي

قناة املسرية.. صوت الحقيقة الذي يستميُت العدو لكتمانه

احتاد الإعالميني اليمنيني: اإغالق القناة من قمر النايل �سات اإفال�ٌس اأخالقيٌّ هدُفه مْنُع و�سول ر�سالة ال�سعب اليمني اإىل العامل

تضاُمٌن واسٌع مع قناة املسرية ضد سياسة التشويش واإلغالق من قبل قوى العدوان
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  - خاص:
تمّكات الناوَُّة الصاروخيُة للجيش اليماي 
واللجاان الشاثبية، الجمثة، من اساتهااف 
»رشكاة أرامكو الساثوعية« كاربى رشكات 
جيازان،  محااظاة  يف  الساثوعية  الافاط 
بصااروخ باليساتي »زلازال 3« أصاب لااه 
باقاة، مماا أَعَّى إىَل اناانع حرائاَل واساثٍة 
اعنبتها انفجاراٌت يف الرشكة، كما استهاات 
بصاروخ من طاراز »زلازال3« محيل الصاع 

منرَّ رشكة أرامكو يف نجران. 
إن أن الثاوَّ السثوع2 الذ2 عما ماذ أشهر 
عىل التكتم عن خساائره يف جبهاات ما وراء 
الحااوع اشال يف إخفااء خساائره يف رشكة 
»أرامكاو« اجار الجمثة، اثاع مان وكانت 
األنبااء الثاملياة وماها رويرتز عن مراسالها 
يف الساثوعية أَّكات تثارض الرشكة الافاية 
الساثوعية لالساتهااف من األََرايض اليماية، 
ولاو ما أَثّار عىل اساتنرار أَْساَثار الافط يف 
األَْساَواق الثاملياة التي ارتفثات إىَل حاوع الا 
50 عونرا للربميال بثا أن تراجاع خا9 برنت 
الخميال إىَل لل عونراً للربميال باحتماانت 
اشال اجتماع الاول املاتجة للافط يف الجزائر 

يف إَعاَعة الاظر يف اإلنْتَاج.
األَمريكياة  صحيفاة »بزنال انساايار« 
أَّكاات، الجمثاة، أن الصوارياخ الباليساتية 
اليماياة التاي اساتهاات املاشاآت الافاية 
عىل املراال التابثة لرشكة أرامكو الساثوعية 
الثمالقة جاوب نرب اململكة التي تمتلك ايه 
مصفاة جيزان، باإلَضاَاة إىَل عرشات املاشاأة 
والخزاناات التابثاة ألرامكو، والاذ2 أَعَّى إىَل 
ارتفاع أَْساَثار الافط باسابة %2، وأشاارت 
ف  الصحيفة أن الصواريخ اليماية أعَّت إىَل توقُّ
إنْتَااج رشكاة أرامكو جااوب نارب اململكة 
وتراجع الالب الثاملي الجمثة عىل مبيثاتها.

ويف سياق محاونت الثاو إخفاء خسائره 
املوجثاة التي أانات أَْساَواق الافاط الثاملية 
توازنها، أعلن املتحاث الرسمي ملايرية الاااع 
املاناي بمااناة نجران املنا9 عايل بن عمري 
الشاهراني أن ارق الااااع املاني تمكات من 
السايارة عىل حريال يف محاول كهرباء بثا 
سنوط منذوف عساكر2 من عاخل األََرايض 
اليماياة، حا قوله، ويف 9ات الساياق أشاارت 
وكالاة األنبااء الساثوعية »واس« إىل أن ماا 
أسامته منذوااً وصل جيزان وتسابب بوااة 
منيام، ايماا لام ياجم -حاا مزاعمهاا- أ2 
ا9ى يف النصاف الصاروخي الذ2 طال املراال 

التابثة لرشكة أرامكو يف نجران.
إن أن بيان صاعر عن رشكة أرامكو حاولت 
مان خالله تامال عمالئهاا يف مختلف عول 

الثالام، أن ما ترعع يف وساائل اإلْعاَل9 الاولية 
عن تثرضها لرضبات صاروخية من األََرايض 
اليماياة نري صحياح، وأن جميع ماشاآتها 
يف اململكة تثمل بشاكل طبيثاي، وإمااعاتها 

مستمرة لجميع عمالئها. 
السلااُت الساثوعية التي أعلات قبل عاة 
أيا9 نارش باارياات باترياوت بالُنارب من 
املاشاآت الافاية يف جيزان ونجران وعساري 
ومااطال أُْخااَرى لرعع الهجاو9 الصاروخي 
الذ2 تشاه النوات اليماية، َشَكت من تصاعا 
الهجمات الصاروخية اليماية خالل األشاهر 
املاضياة، كماا عربت عان مخاواها من نرش 
اليمان صوارياخ باليساتية عاىل حاوعلاا 
يف الشاكوى الرسامية التاي قامتهاا لوزير 
الخارجية األَمريكية جون كري2 خالل زيارته 
األَخرية ملايااة جاة الساثوعية، ولو ما أثار 
انتباه الثالم وخصوصاً أَْسَواق الافط الثاملية 
التي تثاني مان تخمٍة يف املثروض ماذ قرابة 
الثامل يف ظل اشال عول أوبك يف التوصل إىَل 
أ2 اتفاق من شاأنه أن يُثيا التوازن ألَْساَثار 
الافط يف األَْساَواق الثاملية، يشار إىَل أن رشكة 
)أرامكو الساثوعية( تمتلك عااعاً من املواال 
التابثاة لها من مخاازن عمالقاة، باإلَضاَاة 

إىَل أن مواجهاات ما وراء الحاوع أَعَّت إىَل تثثر 
اساتكمال أرامكاو إلنشااء الرشكاة مصفاة 
جيازان بااقة تشاغيلية تصال إىَل 00ل ألف 

برميل.
 وكان مان املتوقاع اننتهااء مان إنشااء 
املصفااة نهاية الثا9 2016، كما توقفت عاٌع 
من مشااريع أرامكو يف جيازان ونجران التي 
تساثى إىَل املاتجات البرتولية املكررة الالزمة 
وتصايار  والجاوبياة  الغربياة  للماانتال 
الفائاض لألَْساَواق الثاملية، كما تصال إنْتَاج 
املرشوع اليومي 80 ألَف برميل من الجازولل 
و250 ألاف برميل يومياً مان الايزل ومليون 
طن سااوياً من ماتجات البازين والربازايلل 

البرتوكيميائية. 
ورنام املحااونت املفضوحاة لتكتم عولة 
الثااو عان خساائره الفاعحة التاي تكبالا 
جاراء اساتهااف النوة الصاروخياة للجيش 
اليمااي واللجاان الشاثبية الجمثاة لرشكة 
أرامكاو يف جيزان ونجران الجمثة، إّن أن رعة 
اثل الثاو الهيساتريية باساتهااف ماشآت 
وعماران  صثااة  محااظاات  يف  الكهربااء 
بسلسالة ناارات جوياة، باإلَضاَاة إىَل شان 
سلسالة ناارات أُْخااَرى عاىل ماانة رأس 

عيى وماانة الصلياف بمحااظة الحاياة 
السبت كشفت عمل خسارة الثاو يف أرامكو.

التناا9 املتساارع الاذ2 يحارزه الجياُش 
واللجان الشاثبية يف جبهات ما وراء الحاوع، 
وتحايااً يف محااظات نجران وجيزان وعسري 
املحتلة، تسابب بانكماش الحركاة التجارية 
مختلاف  يف  انساتثمارية  الحركاة  وتوقاف 
املجاانت وخصوصااً يف مايااة نجاران التي 
أطال أبااال الجياش واللجان الشاثبية عىل 
مشااراها، وباتات تحات السايارة الاارية 
للجياش اليمااي ولجاناه الشاثبية بثاا أن 
تسااقات املواقاع األمامياة للمايااة تحت 
سيارة الجيش اليماي، ووال مصاعر محلية 
يف نجاران ااإن موجَة نزوح كربى تشاهالا 
املايااة مان الثمالاة األجابياة واملواطاال 
وانستثمارات، باإلَضاَاة إىَل موظفي األجهزة 
اإلعارياة والخامياة الساثوعية خواااً مان 
سانوط املاياة تحت سيارة الجيش اليماي، 
ويف املنابل تثيُش ماياُة عسري حالة استافار 
بثا سايارة الجياش واللجان الشاثبية عىل 
الل الشايباني وعاٍع من املواقاع النريبة من 
املاياة التاي تثيُش حالَة ركوع تجار2 وباتت 
ماياة طارعة للثمالة الواااة ولالستثمارات. 

  - رشيد الحداد:
حّذر محماا عوض بن لّماا9 محااظ الباك 
املركز2 اليماي، مان خاورة تثريض انقتصاع 
اليماي للخاار بخاورة اإلقاا9 عاىل ننل منّر 

الباك إىَل عان.
 وقاال إن »البااك املركز2 بااك محايا وباك 
مساتنل وشافاف ولّمه األساايس لاو خامة 
الاااس«، يف وقات ننلت ايه وكالاة رويرتز عن 
مصااعر يف حكوماة لااع2 قولهاا إناه يتالع 
نختياار مجلال إَعاَرة جاياا للبااك املركاز2 
ومحااظ جايا يحل محل بن لما9 وننل منره 
إىَل مايااة عاان الخاضثاة لسايارة التياارات 

املتاراة يف جاوب البالع.
 َوأَّكا بن لما9 خالل حايثه لوكالة رويرتز أن 
البااك يخُا9ُ البلاا ككل ون يخا9 لذه املجموعة 
أَْو تلاك، وأشاار إىَل أن محاولَة استاسااخ الباك 
املركز2 من ِقبل لاع2 وحكومته وننله إىَل عان 

يهاع بترش99 البلا واننسامها.
 وطالاب بن لّما9 الفار لاع2 ومرتزقته بأن 
ن يثرضوا النااع انقتصاع2 للخار، مشرياً إىل 

أن تلك املحاونت لن تساالم يف تحسان الوضع 
انقتصااع2 بال ساتثرض ُكّل مواطان يمااي 

للخار وانقتصاع لالنهيار.
وكالاة رويارتز يف تحلياالً لهاا عان الوضع 
انقتصاع2 يف اليمن ومحاونت مرتزقة الثاوان 
ننل الباك املركز2 أَْو التأثري عىل نشااطه، لفتت 
أن تحالاف الثااوان ومرتزقتاه يارون يف الباك 
املركز2 لاف أسهل من السيارة عىل الثاصمة 
التي تحّصاها جبال وعرة، تمتّا عىل مسااة 60 
كيلومارتاً، وأكاات الوكالة الاولياة أن حكومة 
الفاار لاع2 تساثى لناع رشياان الحياة عن 
ماليل الفنراء، وأشاارت أن تلاك الحكومة نري 
قااعرة عاىل إَعاَرة السياساية املالياة والاناياة 
للبلاا، وقالات إن الضغوط التي تمارساها عىل 
البااك املركاز2 اليمااي بصاثاء تأتاي يف إطار 
اسارتاتيجية إاشاال انقتصااع؛ أماالً مان تلك 
الحكوماة بأن يضَع 9لاك املزيَا من الضغط عىل 
أنصار الله، من خالل ارتفاع حالة السخط الثا9 
عىل يف صاثاء واملحااظات األُْخااَرى وصونً إىَل 

ثورة شثبية عارمة. 
وأوضحات رويارتز أن حكومة بان عنر نري 

الرشعية باأت بالفثل يف إجراءات مناطثة الباك 
املركاز2 يف صاثاء، وأشاارت الوكالة إىل أن تلك 
الحكوماة تثتاز9 انحتفاظ بإياراعات الجمارك 
والثائاات مان صاعرات الافط التي اساتؤنفت 
لذا الشاهر، إّن انها لم ترِش إىَل الااور اإلَماَراتي 
يف إينااف بياع 3 ماليل برميل نفاط من ميااء 
الضباة الافاي يف املاكال حرضموت بتوجيهات 
من املحاااظ املثّل من لاع2 بتزكياة إَماَراتية 
»بن بريك« الذ2 راض الساماح بانل الشاحاة 
للخارج؛ بسبب عا9 اعتماع أيّة نسبة مالية من 
املبيثاات ملحااظة حرضموت، وال اتفاق البيع 
الاذ2 يماح بن عنر وحكومتاه لل مليون عونر 
مان عائاات الكمياة وتورياا 100 مليون عونر 

للحساب الباك املركز2 اليماي. 
الوكالاة أَّكاات أن مصاراً عبلوماساياً نربياً 
عارّب عن اساتهجانه من محااونت الفار لاع2 
وحكومتاه ناري الرشعياة التأثري عىل الاشااط 
املارصيف للباك املركاز2 اليماي، وواال الوكالة 
اان الايبلوماايس الغربي وصف محاونت الفار 
لااع2 وبن عنار الهاعاة إىل نازع الرشعية عن 
محااظ البااك املركز2 من خاالل تثل مجلل 

إَعاَرة جايااة با«الحمناء«، متساائالً إن كانت 
الحكوماة كما تَّاعاي أنها رشعية »ملاا9ا تفثل 
شيئاً كهذا؟«، وتثّرض حياة املاليل من اليمايل 
للخار، ماالباً أطراَف الرصاع إىَل وضع مصلحة 

مواطاي اليمن قبل ألاااها الحربية«. 
عان  الصااعر  التحليايل  التنريار  َوأوضاح 
النسام انقتصااع2 بوكالة رويارتز الاولية أن 
حكوماة الفار لاع2 اشالت حتاى اآلن يف إعانة 
محااظ البااك املركز2 بأياة مخالفات، ولفتت 
أن ماالاب حكوماة بان عنر ناري الرشعية يف 
السااعس من أنساال من املؤّسسات الاناية 
الاولية والباوك ماع الباك املركز2 من استخاا9 
حساابات وأرصااة الاولاة يف الخاارج متّهمة 
أربثاة  با«توجياه نحاو  البااك  إَعاَرة  مجلال 
ملياارات عونر من انحتياطاي الانا2 األجابي 
يف تمويال الجها الحربي ألنصار الله، نفاه الباك 
وساخر من 9لك انتها9 مسؤولو صااوق الانا 
الااويل وعبلوماسايون ن سايما وأن انحتياطي 
مان الثمالت األجابية ليال محفوظاً يف الااخل 
وإنماا يف الخاارج، ون يمكان أن يكاوَن ُعرضًة 

للاهب من أ2 طرف. 

»اأرامكو« حتَت رحمة القّوة ال�ساروخية للجي�س اليمني 

زلزال 3 يدك مملكَة آل سعود النفطية يف نجران وجيزان وُيعيُد التواُزَن أَلْسَواق النفط العاملية

بن هّمام يرد على تهديدات الفار هادي بنقل البنك املركزي بقوة 

تقرير دولي: هادي وحكومته ترى يف البنك هدفاً أسهَل من السيطرة على صنعاء

أسعار صرف العمالت 
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 للعــلم 
إَعاَدة اإلعمار!!

بع�َد أن حاولت دولُة العدو الس�عودي 

الته�رَُّب من تحمل مس�ئولية عدوانها عىل 

الش�عب اليمني ودفعت مرتزق�ة الرياض 

إىَل تبنّي مطالب بالدع�وة إىَل مؤتمر عاملي 

تش�ارك في�ه مختل�ُف دول العال�م إلَعاَدة 

إعم�ار اليمن، بالتعاون م�ع األمانة العامة 

ملجل�س التع�اون الخلي�ج، أواخ�ر الع�ام 

امل�ايض، أعلنت مؤخ�راً وعىل لس�ان وزير 

خارجيته�ا التزاَمها بفات�ورة إَعاَدة إعمار 

م�ا دّمرت�ه آلتها العس�كرية الغاش�مة يف 

اليمن والتي تتجاوز ال� 100 مليار دوالر، 

وهو اعرتاٌف دويل ب�أن دولة العدو اعتدت 

عىل اليمن اْعتَداًء غاش�ماً وانتهكت سيادتَه 

كدولة عض�و يف الجامعة العربي�ة واألَُم�م 

املتح�دة، فذلك الخطاب يتن�اىف مع املزاعم 

الس�ابقة التي س�وقها العدوان يف مختلف 

املحاف�ل الدولي�ة ب�أن تدخله العس�كري 

يف اليم�ن وتدم�ري البُنية التحتي�ة وإنهاك 

وتدمري االقتص�اد اليمني ين�درج يف إطار 

مساعدة الش�عب اليمني وليس اْعتَداء عىل 

الشعب اليمني. 

ار الت�ي  الع�دو ي�درك جس�امة األْضَ

لحقت باليمن عىل مدى عام وس�بعة أشهر 

م�ن عدوان�ه الغاش�م، ولكنه وجدُ نفس�ه 

مؤخراً أمام واقع عسكري لم يكن يتوقعه، 

س�يدفعه اليوم أم غداً إىَل إَعاَدة حس�اباته 

العسكرية واالقتصادية ألف مرة، سيما وأن 

مئات املليارات من الدوالرات التي أنفقها يف 

سبيل رشاء أسلحة من مختلف دول العالم 

لم تمنح�ه النر يف اليمن ول�م تْحِمه تلك 

ترسانات األسلحة من الرضبات املؤملة التي 

يس�ّددها رج�ال الجيش اليمن�ي واللجان 

الشعبية يف عمق األََرايض السعودية. 

لذلك يرى العدو الس�عودي أن الخروَج 

م�ن ورطت�ه يف اليم�ن حالياً رغ�م فداحة 

الخسائر، أفضل من أن تتعاظم خسائرهم 

مس�تويات  إىَل  واالقتصادي�ة  العس�كرية 

تف�وق الق�درات الس�عودية االقتصادي�ة 

الت�ي عانت عىل مدى عام وس�بعة أش�هر 

م�ن ح�رِب اس�تنزاٍف تس�بّبت بانكماش 

االقتصاد الس�عودي وتراجع نموه إىَل أدنى 

املستويات. 

أخرياً حتى وإن كان إْعاَلُن وزير خارجية 

العدو عادل الجبري خالَل املؤتمر الصحفي 

الذي عقَده مع وزي�ر الخارجية األَمريكية 

جون كريي بالتزام بالده بإَعاَدة اإلعمار يف 

اليم�ن مجّرد فرضي�ة، إاّل أنه اعرتاٌف دويل 

باالْعتَداء عىل دولة مستقلة ذات سيادة من 

الديبلومايس األول يف دوله العدو. 
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  -  خاص
ارتك�ب ط�رياُن الع�دوان األَمريكي الس�عودي يوم 
الس�بت املايض جريمًة جدي�دًة يف محافظة تعز أضيفت 

إىل سجله اإلْج��َرامي الدموي.
وقص�ف طريان الع�دوان مف�رق رشعب، َم��ا أَدَّى 
إىل استش�هاد 10 مدني�ني وإصاب�ة 11 آخري�ن، حيث 
استهدف الطريان موقفاً لنقل الركاب باملنطقة، ومن بني 

الضحايا نساء وأطفال.
وأدان ملتق�ى التص�وُّف اإلْس�اَلمي بش�دة، املجزرة 
املرّوعة التي ارتكبها طريان العدوان السعودي األَمريكي 

بحق املواطنني يف مفرق رشعب غرب مدينة تعز.
وق�ال امللتقى يف بيان صدر عنه مس�اء الس�بت: “لم 
يكتِف آُل س�عود وأس�يادهم من الصهاين�ة واألَمريكان 
باملج�ازر الس�ابقة – والتي تعد باملئ�ات – يف حق أبناء 
الش�عب اليمني حتى أضاف إىل رصيده الدموي مجزرة 

جديدة يف حق أبناء تعز«.

وأضاف “وهذا إن دلَّ عىل يشء فإنما يدل عىل فش�له 
وتخبُّط�ه وأن�ه يجود بأنفاس�ه األخرية يف ه�ذه املرحلة 

الخطرية وأن نهايته قريبة جداً«.
واعت�رب البي�ان أن الع�دوان ملا عجز ع�ن تحقيق أّي 
هدف من أهدافه، أراد به�ذه الجرائم َواملجازر أن ينتقم 

من الشعب اليمني الذي رفض الخنوع واالستسالم له.
كم�ا أدان بي�ان ملتق�ى التص�وف، الصم�َت الدويل 
املريب إزاء ما تتعرض له بالدنا وشعبنا من تدمري وقتل 

للمواطنني.
وأهاب بكل فئات وأطياف الشعب اليمني بأن يلتفوا 
جميعاً ويوّحدوا صفهم ويجمعوا أمرهم ويلموا ش�ملهم 

يف مواجهة هذا العدوان ومرتزقته وأدواته يف الداخل.
 واستش�هد مواطنان وأصيب ثمانيٌة آخرون بجروح 
بالغة جراء أربع غارات ش�نها طريان العدوان السعودي 
األَمريك�ي، ي�وم الجمعة املاضي�ة، عىل ورش�ة لصيانة 
الس�يارات ومعمالً لنرش األحجار بمدين�ة عبس بمدينة 

حّجة.
كما استشهد مواطنان وأصيب آخران بجروح بغارة 

لطريان العدوان الس�عودي األَمريكي اس�تهدفت سيارَة 
مواطن يف مديرية باقم يف الخط العام بمحافظة صعدة.

واس�تهدف ط�رياُن الع�دوان بأرب�ع غ�ارات منازل 
املواطنني ومزارعه�م يف منطقتي آل مرغم وآل الحماقي 

�ة. وخّلف أضاراً كبرية يف املمتلكات الَخاصَّ
وكثّف طريان العدوان السعودي األَمريكي يوم أمس 
األحد، غارته عىل محافظة صعدة، مس�تهدفاً العديد من 
املناطق يف املحافظة، حيث ش�ن أَْكثَ�ر من 45 غارة منذ 

الصباح كان ملديرية باقم النصيُب األكرب منها.
َوش�ن طريان العدوان الس�عودي األَمريكي 29 غارة 
عىل ُقلل الش�يباني ومندبة بمديرية باقم و8 غارات عىل 
آل الزماح وغارة أخ�رى عىل مركز املديرية وَغارتني عىل 
م�زارع آل الحماقي َوغ�ارة ع�ىل وادي الثعبان يف نفس 

املديرية.
وش�ن طريان العدوان الس�عودي األَمريكي غارة عىل 
مديرية س�حار اس�تهدفت حّف�ار ارتواز تابع�اً ملواطن 

بمنطقة عالف.
كم�ا تعرضت مناط�ق متفرق�ة بمديري�ة رازح إىل 

قصف صاروخي سعودي.
ويف محافظة الحديدة ش�ن طريان العدوان سلس�لة 
غ�ارات عىل منش�أة رأس عي�ى، مخلف�اً أضاراً ماديًة 

جسيمة، كما شن أَْكثَر من 23 غارة القاعدة البحرية.
وصع�د ط�ريان الع�دوان األَمريك�ي الس�عودي من 
غارات�ه يف اليوم�ني املاضي�ني ع�ىل عدد م�ن محافظات 
الجمهورية، مس�تهدفاً األحياء السكنية واملنشآت العامة 

�ة. والَخاصَّ
وش�ن طريان العدوان، يوم الس�بت امل�ايض، غارتني 
عىل مديرية رصواح بمحافظة مأرب، إضافة إىل سلس�لة 
غارات عىل مناطق املطار والخبوة، مخلفة أضاراً كبرية 

بمزارع املواطنني.
وواصل ط�ريان العدوان الس�عودي األَمريكي ش�ن 
غاراته اإلْج��َرامية ع�ىل العاصمة صنعاء، حيث قصف 
منطق�ة نقم بث�الث غ�ارات عنيف�ة تس�ببت يف أضار 
بالغة بمنازل املواطنني وتهش�م للنوافذ وترضر املحالت 

�ة. التجارية واملمتلكات العامة والَخاصَّ
وعاود ط�رياُن العدوان الس�عودي األَمريكي مس�اء 

الجمعة اس�تهداف مديرية نهم بمحافظة صنعاء، حيث 
ش�ن ثالث غارات عىل منطقة املدفع�ون، مخلفاً أضاراً 

بمنازل املواطنني وممتلكاتهم.
 وش�ن طريان العدوان الس�عودي األَمريكي، مس�اء 
الجمع�ة، ثالث غ�ارات ع�ىل مديرية هم�دان بمحافظة 
صنعاء، مس�تهدفاً بث�الث غارات منطقة ضالع بتس�ع 
غ�ارات، كما اس�تهدف ط�رياُن الع�دوان بع�دة غارات 

منطقة ضبوة بمديرية سنحان. 
ودّم�ر طريان الع�دوان الس�عودي األَمريكي بثماني 

غارات املحطة التحويلية الرئيسية بمحافظة عمران.
وأوض�ح مدير املحطة أم�ني العداني لوكال�ة األنباء 
اليمني�ة )س�بأ( أن الغ�ارات تس�ببت يف تدم�ري املحطة 
بالكام�ل، ُمش�رياً إىل أن املحط�ة تع�د م�ن أه�م َوأكرب 
املحط�ات التحويلي�ة البال�غ قدرته�ا م�ن 85 إىل 100 
ميجاوات، وتغذي محافظ�ات عمران وحجة وأجزاء من 
املحوي�ت وت�م تحديثُها مج�دداً وتزويده�ا بالعديد من 
املنظوم�ات التحويلية ومحوالت جديدة إضافية، تختص 
باملحطات األََس�اسية والرئيسية يف املنظومة الكهربائية. 

  -  صالح 
الدرواني

ت�داَوَل املواطن�ون يف الش�ارع اليمني، يف 
األي�ام املاضية وبكثرة، عبارة »س�لم نفس�ك 
يا س�عودي أن�ت مح�ارص«، يف داللة واضحة 
ع�ىل االرتياح الكبري ملا يحّقق�ه أبطاُل الجيش 

واللجان الشعبية يف جبهة ما وراء الحدود.
واس�تهجن الكث�ريُ م�ن املواطن�ني إقدام 
ق�وى العدوان عىل حجب قناة »صدق الكلمة« 
قن�اة املس�رية التي بث�ت بالص�وت والصورة 
انجازاِت الجيش واللجان عربَ عدسات اإلعالم 
الحرب�ي، والت�ي كان له�ا ال�دوُر الكب�ريُ يف 
تعريف املواطنني بحقيقة ما يجري يف الجبهة 
ع�ىل الحدود وق�ّوة وصالب�ة املقات�ل اليمني 

أم�ام الضع�ف والخ�وف الكبريَي�ن للجندي 
السعودي.

عبُدالل�ه  الس�يايس  واملحل�ل  الكات�ُب 
عبدالكريم ق�ال: إن انجازاِت الجيش واللجان 
الش�عبية يف الح�دود نوعي�ٌة ب�كل م�ا تعنيه 
الكلمة وعامٌل أََس��ايسٌّ لجع�ل العدوان يُعيُد 

حساباِته، ويتجه نحو إيقاف العدوان.
وقال ل�� »صدى املس�رية«: إن اس�تمرار 
االنجازات يف الحدود س�تكوُن بمثابة رس�الة 
قوية جداً للس�عودية بأنها تخَسُ بشكل كبري 
يف الُع�ّدة والعت�اد، وحت�ى َفَق�د ارايض قد ال 
تس�تطيع ارجاعها، االمر ال�ذي يجعلها تفكر 

أَْكثَر بإيقاف العدوان.
ووّج�ه الش�كر والتحي�ة ألبط�ال الجيش 
واللج�ان الش�عبية وللق�وة الصاروخية فهي 
بح�ق – كما يقول- لها ُكّل الش�كر والتقدير؛ 

ألنها غ�ريت معادالت الح�رب، وأوجدت بديالً 
عن الق�وات الجوية، وأحدثت ردعاً وخس�ائَر 

كما تعمله طائرات العدوان.
وأوضح أن واجبنا كمواطنني هو استمرار 
الش�عبية  واللج�ان  الجي�ش  ابط�ال  دع�م 
بامل�ال وب�كل يشء وك�ذا بتغطي�ة انجازاتهم 
وتضحياتهم، والوق�وف إىل جانب أرس أبطال 
الجيش واللجان الش�عبية كأناس لهم الفضل 
علينا وعىل ما نعيش�ه من ام�ن ورخاء وليس 

العكس.
من جانبه قال اإلعالمي عيل املطري: إن ما 
يح�دث يف الحدود ينظر إليها الش�عب اليمني 
بالفخر واالعتزاز واالنتصار ملظلومية الش�عب 
اليمن�ي والتي تأتي كردة فع�ل عىل جرائم آل 

سعود بحق أبناء الشعب اليمني.
ووّج�ه املط�ري رس�الة ألبط�ال الجيش 
واللجان الش�عبية يف الجبهات الحدودية قائالً 
»س�الم الله عليكم أيها املجاهدي�ن األحرار يا 
من تضحون بأنفسكم من أجلنا ومن أجل عزة 
وكرامة وس�يادة اليمن مهما كتبت ومهما قلت 
لن أيفَ حقكم، فأنتم رجال الرجال أثبتم للعالم 
أن اليمن مقربة الغزاة وعّرفتوهم قيمة اليمني، 

سائالً الله أن يثبت أقدامكم وينركم.
 وأوضح أن الواجب علينا كمواطنني تجاه 
أبط�ال الجيش واللجان الش�عبية ه�و الدعم 
سواٌء بالقوافل أَْو باملال أَْو بالدعاء أَْو بالرجال 

وكل بقدر استطاعته وكلٌّ يف مجاله.
م�ن جانب�ه أش�اد اإلعالمي محم�د فاخر 
باالنتص�ارات الت�ي يحققها املجاه�دون من 
أبطال الجيش واللجان الش�عبية يف جبهات ما 
وراء الحدود، ُمش�رياً إىل أنها رس�الة للعدوان 
وكل دول االستكبار مفاُدها أن الشعَب اليمنيَّ 
بإمكانه االس�تمراُر يف طريقه نحو االستقالل 
م�ن الهيمنة والوصاية الخارجي�ة بإمكانياته 

البسيطة واملتواضعة أمام الرتسانة العسكرية 
الكربى التي يمتلكها جيش العدو السعودي.

ورأى أن تل�ك االنتصاراِت العظيمة تتجىل 
بحكم�ة القي�ادة الرش�يدة املتمثل�ة يف قائ�د 
الثورة السيد عبدامللك بدر الدين الحوثي الذي 
استطاع بحكمته إحياء ُكّل املبادئ والقيم التي 
يتميز به�ا اليمنيون عىل باقي ش�عوب العالم 
تل�ك القيم واملب�ادئ التي تجع�ل ُكّل جيوش 

العاَلم تفر وتويّل دبرها أمام املقاتل اليمني.
أي�ادي  ع�ىل  »ونش�د  قائ�الً:  وأض�اف   
املجاهدين من رجال الجيش واللجان الشعبية 
يف جبه�ات م�ا وراء الح�دود ب�أن أص�ربوا 
وصاب�روا فالل�ه معك�م ومن خلفكم ش�عب 
عظيم يرى فيكم عزة وكرامة اليمن واليمنيني، 
ولرجال الرجال يف الق�وة الصاروخية أثلجتم 
املس�ددة  املس�تضعفني برضباتك�م  ص�دور 
ومس�حتم دموع األيتام وكشفتم الغم ورفعتم 
الحزن عن أمهات وزوجات الشهداء، استمروا 
فقد رأينا البأس الشديد يف ضباتكم التي رأى 

العدو فيها النكال والتنكيل«.
وحّم�ل عدد م�ن القبائ�ل اليمنيني الفتات 
كبرية كتب عليها العبارة الشهرية »سلم نفسك 
يا س�عودي أن�ت مح�ارص« يف وقف�ة لقبائل 
منطقتي الفروات والرشقي يف مديرية سنحان 

يوم أمس األحد.
قبائل س�نحان قّدموا يف الوقفة أيضاً قافلة 
غذائية متكاملة حوت عىل أصناف متنوعة من 
امل�واد الغذائي�ة والتموينية وع�دد من رؤوس 
األغن�ام إضاف�ة إىل مبال�غ مالية وذل�ك دعماً 
ألبطال الجيش واللج�ان يف الجبهات وتقديراً 
األرض  ع�ن  الدف�اع  يف  الكب�رية  لجهودك�م 

والعرض والرشف.
القبائل أيضاً أبدوا ارتياَحهم لرسالة القوة 
الصاروخي�ة الت�ي وجّهته�ا إىل قائ�د الثورة 

الش�عبية الس�يد َعبدامللك ب�در الدين الحوثي 
وفيه�ا تأكي�د بأن م�ن يطالب بنزع الس�الح 

اليمني »سننتزع روحه«.
وأكد مش�ايُخ ووجهاء وأعيان بني بهلول 
أثناء تس�يري القافلة االس�تعداَد لتقديم املزيد 

من القوافل حتى دحر الغزاة واملعتدين. 
ودع�وا كاف�ة القبائ�ل إىل رف�د الجبهات 
باملزي�د من القوافل الغذائي�ة واملال والرجال، 
معتربي�ن ذلك أقل م�ا يمكن تقديم�ه لحماة 
الوط�ن الذين يضح�ون بأرواحه�م ودمائهم 
رخيص�ًة يف س�بيل الدف�اع عن اليم�ن وأمنه 

واستقراره. 
وأعلنوا االستعداَد الكامَل عىل االستمرار يف 
الدعم ورفد جبهات القتال باألموال والس�الح 
والرج�ال دعم�اً ومس�اندة للجي�ش واللجان 
الش�عبية املرابط�ني يف ُكّل جبه�ات ال�رشف 

والبطولة والتضحية والعزة. 
قبائ�ُل س�نحان وبن�ي بهلول أك�دوا عىل 
امل�ي يف تحري�ر ُكلِّ ش�رب م�ن أرض الوطن 
ودحر ق�وى الغ�زو واالحت�الل وأذيالهم من 
املنافق�ني املرتزقة والخون�ة والعمالء وتطهري 

اليمن من دنسهم ومكرهم وخبثهم.
ونّظ�م القط�اع النس�ائي يف مديري�ة بني 
الح�ارث، ي�وم أم�س، وقف�ًة داعم�ًة ألبطال 
الجيش واللجان أّكدت فيها االستمرار يف خيار 

الصمود ومباركة للمجلس السيايس األعىل.
وأدانت الوقفة النس�ائية اس�تمرار جرائم 
العدوان وتدمري البُنَى التحتية، معلنات النساء 
اس�تمرار وقوفهن إىل جان�ب الجيش واللجان 
الش�عبية بأموالهن وأوالده�ن، داعياٍت الغزاَة 

واملنافقني إىل االستسالم قبل فوات األوان. 

باحلديدة  البحرية  القاعدة  على  غارًة  و23  �سعدة  مديريات  على  غارًة   45

إستشهاد 14 مدنياً يف قصف هستريي لطريان العدوان 
اأَلمريكي السعودي على محافظات تعز وحجة وصعدة

ُل دعماً لأبطال اجلي�س واللجان ال�سعبية قوافُل الكرام تتوا�سَ

إرتياٌح شعبي واسٌع النتصارات أبطال جبهة ما وراء الحدود 
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عىل مشارف مدينة ظهران حرر أبطال 
الجيش واللجان الشعبية األرايض اليمنية 
املتمثلة بقلل الشيباني بعد احتاللها من 

قبل الجيش السعودي يف عام 2011 وهناك 
شاهد العالم مشاهد الفيديو التي بثها االعالم 
الحربي وأظهرت جيَش العدو يف أكثر املشاهد 

خزياً وجنوده يفرون بطريقة مهينة فيما 
كانت جثث القتىل متناثرة يف املواقع إىل جانب 

عرشات اآلليات.
لم تكن قصُة تحرير قلل الشيباني من 

االحتالل هي نهاية الحكاية التي دفعت 
العدوان اىل حجب قناة املسرية من القمر 

الصناعي »نايلسات« فما حدث عىل بعد 4 
كيلومرتات من مدينة نجران كان هو األشد 

واألكثر خزياً للعدو الذي فشل فشال ذريعا يف 
منع الصور واملشاهد من االنتش�ار بش�كل غري 

مسبوق يف وسائل التواصل االجتماعي وتناقلها 
هذه املرة كثري من النشطاء العرب واألجانب.

كانت كامريا االعالم الحربي هي األكثر 
اقالقا للعدو ألنها نقلت املش�اهد التي أظهرت 

ضعفه الشديد مقارنة بكونه الجيش األكثر 

رشاء لألسلحة الحديثة يف الرشق األوسط 
والثاني عىل مستوى العالم.

ملخص العملية الكبرية هذه املرة عىل 
مشارف نجران تمثلت بإسقاط موقع الشبكة 

االسرتاتيجي وكل املواقع واملناطق املحيطة به، 
أما عملية اسقاطه فظهرت يف مشاهد طويلة 

تضمنت مقتل واصابة العرشات من جنود 
العدو داخل االليات واملدرعات، وتضمنت 

أيضاً مشاهد سيطرة أبطال الجيش واللجان 
الشعبية عىل كمية غري مسبوقة من األسلحة 

والذخائر التي تركها جنود العدو بعد فرارهم.
يف العملية أيضا عدد لم يسبق له مثيل حيث 

تظهر أحدث اآلليات واملدرعات والدبابات 
االمريكية الصنع وأقد أكلت نريان ابطال 

الجيش واللجان الشعبية العرشات منها فيما 
وقع عدد آخر منها تحت أقدام أبطال اليمن.

يمكن ملن شاهد التقارير املصورة التي بثها 
اإلعالم الحربي للسيطرة عىل موقع الشبكة 

وما جاوره يف نجران أن يدرك أن الجيش 
الس�عودي تعرض لواحدة من أكرب الهزائم عىل 

االطالق.

تحرير قلل الشيباني من االحتالل السعودي بعملــــــــية كربى وسقوط الشبكة يف نجران بعملية أكرب

• سيطر أبطال الجيش واللجان الشعبية على موقع الشبكة االستراتيجي والمواقع المحيطة به في نجران وألحقوا 
بالعدو أكبر الخسائر على االطالق.

• استولى أبطال الجيش واللجان الشعبية على كميات كبيرة وغير 
مسبوقة من األسلحة والنواظير الحديثة والذخائر التي كان يمتلكها 

جنود الجيش السعودي.

• عربة همر وخلفها طقم عسكري فيما يبدو الموقع في حالة فوضى 
والذخائر مرمية في االرض تعكس حالة الهلع التي أصابت جنود العدو.

• آلية أخرى مجّهزة بأحدث التقنيات العسكرية تركها جنود العدو 
وفّضلوا النجاة بحياتهم هربًا على االقدام.

• أحد أبطال الجيش واللجان الشعبية في مشهد االنتصار وتظهر بالخلف منه 
احتراق آلية مصنوعة أمريكيًا حيث تم إحراق العشرات منها في العملية.

• رغم متانة وقوة تدريع هذه اآللية إال أن جنود الجيش السعودي 
أدركوا أنها لن تكون حصنًا آمنًا فتركوها وفروا.

• أبطال اليمن نسفوا برج شبكة االتصاالت والذي ينسب اسم المكان إليه 
)مواقع الشبكة(.

• أبطال الجيش واللجان الشعبية استولوا على كميات كبيرة من األسلحة 
ودّمروا عشرات اآلليات واألطقم أثناء المعركة وبعد فرار الجيش السعودي.

• رغم التحصينات وامتالك العدو لألسلحة واآلليات االمريكية الحديثة إال 
أن جنود العدو تركوها بعد عجزهم عن االستمرار في المواجهة.

•فر جنود العدو السعودي من كل مواقعهم تحت ضغط نيران أبطال 
الجيش واللجان الشعبية الذين انتشروا في كل المواقع العسكرية.
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تحرير قلل الشيباني من االحتالل السعودي بعملــــــــية كربى وسقوط الشبكة يف نجران بعملية أكرب

• توّزعت مجموعات أبطال الجيش واللجان الشعبية وشنت بعد ذلك هجومًا كاسحًا وباشروا العدو بالضربات التي أسفرت 
عن مقتل واصابة العشرات منهم وتدمير آلياتهم.

•بعض جنود العدو لم يسعهم الفرار بآلياتهم فتركوها بما فيها لتقع في 
قبضة أبطال اليمن.

• أبطال الجيش واللجان الشعبية في بداية الهجوم على مواقع قلل 
الشيباني وهي أراضي يمنية تم تحريرها من العدو السعودي الذي 

احتلها في عام 2011.

• تمركز أبطال الجيش واللجان الشعبية وانتشروا وفق خطة محكمة قبل 
مباغتة جيش العدو الذي ظهر بشكل مهين.

• في أعلى التبة الظاهرة بالصورة كان موقع رقابة العدو ويظهر بعد 
استهدافه بالقذائف الصاروخية قبل اقتحامه بلحظات.

• أحد المواقع التي كان يتمركز بها جيش العدو وقد أصبح في قبضة 
ابطال الجيش واللجان الشعبية بما فيه من آليات وأسلحة وذخائر.

• هذه األرض اليمنية التي حّررها أبطال اليمن لم يبق من االحتالل 
السعودي لها إال آثار فرار جنوده تاركين آلياتهم الحديثة وراءهم.

• لقطة أخرى تظهر جثث القتلى من الجيش السعودي فوق الطقم 
العسكري الذي تعرض بعد ذلك لقصف متعمد من قبل طيران العدو الذي 

حاول احراق خسائره البشرية والمادية.

• أحد أبطال الجيش واللجان الشعبية يقتحم احدى ثكنات العدو وبهذه 
الطريقة اقتحم بقية االبطال المتارس االخرى.

• مع انطالق المعركة كان أبطال اليمن في وضع الهجوم فيما هرب 
جنود العدو بهذه الطريقة المخزية.

• تظهر جثث 8 قتلى من الجيش السعودي داخل وجوار الطقم الذي 
تعرض لكمين محكم من ُصنع أبطال الجيش واللجان الشعبية.
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زيد البعوة 
)َسالِّاْم نفَساك ياا ساثوع2( عباره 
أطلنها أحاُا املناتلل اليمايال يف إْحَاى 
املثاارك يف نجاران اثااء اقتحاا9 الجيش 
واللجاان الشاثبية اليماية ألحاا املواقع 
السثوعية قا تباو الثبارة عاعيه بالاسبة 
لثاعة املثارك والحاروب ولكن لاا ن لاا 
لها عننت كثريه ولاماه ماها أن املناتل 
الباال الاذ2 أطلال لاذه الثباارة اثااء 
املثركاة يتمتاع بروحية عالياة مفنوعة 
لاى الاارف اآلخر الم يكن باساتااعته 
أن يصمات وينتال الجااوع الساثوعيل 
باكل ساهوله؟ نثام كان بإمكاناه 9لاك 
ولكاه يمااح الجاوع الساثوعيل ارصه 
للحياة الفرصة التي لاو امتلكها الجيش 
الساثوع2 ملا تثامل مثها عىل لذا الاحو 
ولكان لذا الباال يلناهام عروس لامه 
يف أخاالق الحرب ملن يحملاون قيم الاين 
اإلساالمي الحايف ثم عااما ينول )سلم 
نفساك يا سثوع2( ولم ينل يا كاار أَْو يا 
عميل أَْو أ2 عباارة أُْخااَرى من الثبارات 
اآلخار ضاا  الاارف  التاي يساتخامها 
الشاثب اليماي بل نثته بصفته وانتمائه 
يا سثوع2 سلم نفسك أنت محارص سلم 

نفساك انت اآلن يف موقاف ن خيار أمامك 
إّن انستساال9 وماا أَْكرَب وأعلاى وأمّر ما 

حصال عاىل الساثوعية 
التاي  الُثااْاَوان  وعول 
أن  تاماَح  كانات 
الشاثب  لهاا  يستسالَم 
اليماي ويخضع لها عن 
طريال اإلجارا9 والامار 
انْقتَصااع2  والحصاار 
عكال ماا اثلاه رجال 
املناتلال  مان  اللاه 
اليمايال الناعريان عىل 
رضب املاان الساثوعية 
وقتل املانيل السثوعيل 
ولكاهام لم يفثلاوا 9لك 

رنام وجثهم مماا اثل بهام الُثااْاَوان 
وقاع  كان  لهاذا  األمريكاي  الساثوع2 
الثباارة )َسالِّااْم نفَساك ياا ساثوع2( 
أثااء املثركة ويف عاخل املواقع الساثوعية 
وبثاا عا9 ونصاف من الُثااْاَوان لذا ما 
لم يكن يحساب له الُثاْاَوان حساب ولم 
يكان يفكر يف حاوثه ولكان الله يفثل ما 
يرياا ويصاع املتغاريات لصالاح أوليائه 

واملستضثفل من عباعه.
َسلِّااْم نفَسك يا ساثوع2 اأنت تثلم 
َمن يااعياك وما9ا يمكان أن يثمل بك إ9ا 

سالمت نفساك؟ لن يفثل بك كما تفثله 
عاعش التي تمولها الساثوعية لن يناع 
رأسك لن يمارس بحنك 
أبشاع أنواع التثذيب لن 
يظلمك ابااً بل سيتثامل 
مثك بكل األخالق والنيم 
إَلاى  اإليمانية سينتاعك 
ماكان امن وسايحرص 
ورشباك  اكلاك  عاىل 
حرب  كأساري  وراحتاك 
يف عارص اإلساال9 مهما 
اثلات من قبل ساتصل 
اخباار ارسك إَلاى اللك 
وساوف يامأناون عىل 
صحتك من خالل تصوير 
ايايو تتحاث ايه انت يشالاه ُكّل الثالم 
ونري لذا من األشياء املفنوعة تماماً لاى 

عول الُثاْاَوان والجيوش األُْخااَرى.
َسالَّااْم نفَساك ياا ساثوع2 االياو9 
لان ياجياك الثساري2 ون طائارات األف 
16 ون انباتايش ون عباباات انبرامز ون 
مختلف األسالحة املتاورة ون األَْمااَوال 
الاائلاة ون الافط ون مجلال األمن ون 
األمام املتحاة ون أحا يف لذا الثالم سالم 
نفساك انط لكي تسالم املاوت والهالك 

سلم نفساك للمناتل اليماي املستضثف 
الذ2 ارتكبتم بحنه أبشاع الجرائم سالم 
نفساك وموقثك وبااقيتاك وآلياتك اهي 
لن تفثل لك شيئاً سالم نفسك واستسلم 
للواقع ااملتغريات التي يصاثها الله تبهت 
الاوانيت وتجثلهم يثيشون يف حالة من 
الساكر والذلاول والحرية؛ ألنهام ركاوا 
إَلاى الشياان ونفلوا عن رب السماوات 

واألرض.
َسالِّااْم نفَساك يا ساثوع2 ساّلمها 
لجااوع اللاه استسالم لرجاال اللاه اقبل 
بالواقاع الم يثاا لااك مجاال للمكابرة 
والنوه وانساتثراض سالم نفساك التي 
ساثوع  وأل  وإرسائيال  ألمرياكا  بثتهاا 
سالمها للمجالاين اهذه إراعة الله التي 
ن مااص ماها سلم نفسك اأنت يف وضع 
ن تحساا عليه سلم نفسك واقبل بنضاء 
اللاه واراعته سالم نفساك ون تجاعل ون 
تصاق ما يااور يف 9لاك ون مكان يمليه 
عليك ساعتك الذين لم يخار ببالهم يوماً 
أن عباَع الله املساتضثفل األقوياء بنوة 
الله من رجال اليمن املثتاى عليهم سوف 
يحارصون جاوعلام ومواقثهم وآلياتهم 
ويااعون بأراع صوت )َسالِّااْم نفَسك يا 

سثوع2(.

َسلِّـــْم نفَســك يا سعودي! العــــدواُن 
االمربيالي لتطويِق 

الثورة الشعبيــة
أنس القاضي

ساثوع  بااو  يستشاثُر 
ااااِم  تََزعُّ يف  ورطتَهام 
اليمان، لكن  الُثاْاواِن عىل 
الُثْاَوانياة  ُصاَّااَع الحارب 
وقفهاا!  يريااون  ن 
الثاملياُة  ااإلمربيالياُة 
ن  انساتثمارية  ملصالحها 
تناتل نرُصًة لحليٍف وواناً 
ملاا يناّرره واقاُع حليفهاا 
تساتمر  أن  يجاب  كان  إن 
الحارب أ9 تتوقف، احروب 
لكونها  إضاااة  انمربيالية 
نارصًة لُحلفائها وركائزلا انساتثمارية، اهاي بالارجة 
األول ارٌض وتكريٌل لامط ليماة استثمار2 وعااٌع عاه؛ 
اماا يباْو ظالراً ُعْاَواناً عىل اليمان كبلا، لَو أكرب من 9لك 
اهو باألسااس محاولة للنوى انستثمارية لرضب تجربة 
ثورة شثبية تحررية وطاية -ن اننالب رجثي عىل الُسلاة 
يف لاذا البلاا-، إ9 أنهاا ثاورة واضحٌة يف نهجها السايايس 
التناماي مان حيث كونهاا مثاعيًة لالساتثمار بشاكَليه 
النايام والجاياا ومثاعياًة للصهيونياة وبآاااٍق قومياة 
وأممية، الذا توّحا اإلمربياليون والاكتاتوريون يف املاانة 
والثالام ضالا، وحَالم خارلاا ويتجابون تأثرياتها عىل 
الحاركات الثورياة والشاثوب املضاهااة، ويتخواون أن 
تكاون بااية ما ثور2 يف املاانة يف الثرص الرالن تساتثري 
حمياة الشاثوب املضاهااة ونزعتهاا للحيااة وتساتثري 
وحسها النومي، وخاصًة أن الظروف انجتماعية للشثوب 
مهيأة ننتفاضات وثورات شثبية، االحكا9 الاكتاتوريون 
يف أعتاى اساتبااعلم، والتاخاالت األمريكياة والغربية يف 

أوضح وأوقح صورلا. 
 وتاارك انمربيالياُة بالتجرباة التأريخياة أن حصااَر 
كوباا ملا يزياا عن نصف قرن لم يَُحْا مان تأثريلا الثور2، 
وجثلها ملهمًة تحررت مثها نالبية عول أمريكا الالتياية، 
الذا تحاول اإلمربيالية األمريكية واألطلساية بما أمكن أن 
تني عىل الثورة اليماية وأن تساو9 مثها ومثها طليثتها 
الكفاحية وتحراها عن نهجها ومباعئها، وأن تركع الاظا9 
الوطاي املناو9 يف سوريا بثا الثجز عن تغريه، وأن تصّفي 
النضية الفلسااياية، اصماوع الثورة اليماياة واملناومة 

الثربية، يُلهم ماليل الااس ُكّل يو9.
يناوُل زعياُم الثورة البلشافية الروساية االعمري ليال 
الاذ2 واجهت ثورته ُعْاَواناً إمربياليااً بثا ارتة وجيزة من 
نجاحهاا، وكانات الُثاْاَوان عليهاا للحا مان تأثريلا عىل 
حاركات التحرر الوطاية يف الثالم وعىل الحركات الثمالية، 
باعتبارلا أول ثورة أنجزت حلم الثمال والكاعحل وأثبتت 
أن استيالَءلم عىل الُسلاة وباائهم عولة للمستضثفل أمٌر 
ممكن، كما لي ثورتاا اليو9 تُبت أن التمكل للمستضثفل 
ولجمالري الكاعحل أمٌر واقثي التحنيل وليل مجرع وعا 
نيباي يثتا به املؤماون. يناول ليال: »إن الثورة ن تصبح 
9ات مثااى إن عااما تثرف كيف تحمي نفساها َسياساياً 
َواقتصاعياً وأيايولوجياً، وتحمي نفساها باستخاا9 النوة 
املسالحة، تحمي نفساها من الثورة املضاعة بالااخل ومن 
انمربيالية الثاملية، اباون مساناة انمربيالية الثاملية اإن 
الثورة املضاعة يف الااخل ن تساتايع انساتمرار بأ2 حال 

من األحوال«.
وثورتُاا الشاثبية اليَماية، عرات كيف تحمي نفساها، 
وكياف تحمي أجهازة الاولاة املتهالكة، وتحمي الاسايج 
انجتماعي لشثب الثورة وما لذا الُثْاَوان انمربيايل للنوى 
انساتثمارية والرجثية يف الثالم إن عليٌل عىل نجاحها، ولم 
يكان حمُل الساالح لهفًة وراء املوت، وَشاَغفاً بالحرب، بل 
رضورة وحتمية، ومهمة قامت بهاا الجمالري اليماية، يف 
مواجهاة الُثاْاَوان الخارجي، ويف مواجهاة الثورة املضاعة 
الااخلياة للمااانال امُلرتزقة ركائاز انساتثمار، والذين 
لن يساتمروا باون ععام امُلثتاين اال يُناتلاون أصالة عن 

أنفسهم بل تبثية للمثتاين، وسيسناون مثه، ن ريب.

هكذا هم النعاُج حني يركُبهم الغرور!!

الوالية العامة لألعراب 

الشيخ عبدالمنان السنبلي
»لو قرأُت لذا الكتاَب من قبُل، ملا أرسلُت جااياً واحااً إىل اليمن«..

لكاذا قالهاا الزعيُم الثربي الراحال جمال عبا الااارص بثا أن قرأ 
كتابااً أُلا2 له بثااوان )الحملة الثثمانية عىل اليمان(، َويباو أن أحا 
املنربل ماه من الرااضل ربما للتواجا املرص2 يف اليمن لو من ألااه 

له! 
طبثااً يريا الزعيم نارص من خالل لذا الكال9 أن يبل حجم التورط 
املرص2 يف اليمن َوإىل أ2 ماًى نري منبوٍل وصل إليه الوضع لااك رنم 
نبال الهاف َواملنصا املرص2 من التاخل يف اليمان يف 9لك الوقت َوالذ2 
كان يابع من إحسااٍس قومٍي عربٍي خالٍص تجاه الشثب اليماي َونري 

متأثٍر بألااٍف َوأجاااٍت أجابيٍة أو باألحرى نري عربية.
َوالساؤاُل لاا: ما9ا لو قرأ سالمان أو طفله املالل اليو9 9لك الكتاب 
خاصًة بثا أن تجاوز عاوانه )وليل تاخله!!( عىل اليمن يومه الخمل 
املائة؟!! لل كان سايفكر بافل الارينة التي اكر بها الزعيم الراحل 

جمال عباالاارص أ9 نري 9لك؟!!
يف حنينة األمر أن سااًة َونصف من الثاوان كانت كفيلة أل2 متابع أن ينرأ َويالع 
عاىل حنينة شاخصية لؤنء الناو9 َويثرف عاهام أكثار َوأن ن مجاال للمنارنة بل 
عنلياتهم املتبلاة َواملتحجرة َوبل من كان يحمل مرشوعاً قومياً عروبياً صاعقاً َوقائماً 
عىل اسرتاتيجيٍة واضحٍة َوماروسٍة سليمة، انا شن لؤنء الحمنى عاوانهم عىل اليمن 
َولم ن يثلمون حتى ملا9ا اثلوا 9لك إن أنهم تلنوا أوامراً من أسياعلم لاالك يف واشاان 
اأطاعوا، َوإن لكان مجرع انط أن يروا مشاهااً واحاااً لجاوعلم َولم يفرون كالاثاج 

مان أما9 أباال الجياش اليماي َواللجان الشاثبية كااياً َوكفيالً بأن يساتوعبوا حجم 
املستانع الذ2 أوقثوا أنفسهم ايه َويباأوا بالبحث عن مخرٍج لهم من لذه الورطة من 
وقٍت مبكٍر جااً. لكاه الغرور حل يسايار عاىل عنول الاثاج يجثلها 

تظن أنها قاعرة عىل إخضاع َوترويض األسوع!!
برصاحة لنا كان بااو عمومتهم الصهاياة أ9كى ماهم يف تثاملهم 
مع لكذا وضع َولكذا ظروف، انا كانوا إ9ا أحساوا أن األمور ن تسري 
كما تشتهيه أنفسهم َوخااهم، اإنهم يسارعون حثيثاً إىل البحث عن 
مخرٍج رسيٍع لهم يجابهم املزيا من الخسارة َوانستازاف َون يثامون 
الحيال أو يجااون حرجاً يف أن يوقفاوا عاوانهام عون تحنيل ألاااه 
كماا حصل 9لك يف حرب تماوز 2006 أو يف عاوانهم عىل نزة يف 2008 

َو2010.
كذلاك األمريكان أيضاً اإنهم ن يمكن أن يرتكوا حليفاً اسارتاتيجياً 
لهم يتورط يف حرب اساتازاٍف طويلٍة إن إ9ا كانوا قا اكروا يف التخلص 
ماه أو ابتزازه، َولذا بالضبط ما يفثلونه اليو9 مع حليفهم الساثوع2 
الاذ2 تركوه يغوص يف لذا املساتانع اليماي الصثاب عون أن ينوموا 
حتاى بتنايام الاصح له مان مغبة انساتمرار يف الساري بثياااً يف لذا 
انتجااه، َومع 9لك اإن الساثوعيل ما انفكوا يرالاون عىل حليفهام األمريكي َويرون 

ايه األب الروحي املخلص!!
يف الواقاع لناا ركب الغارور لؤنء النو9 من مساتثربي نجا حتى أنهام لم يثوعوا 
يثرااون أيان تكاون مصالحهام َوكياف يرعونهاا َومان لام خصومهام َوأعااءلام 
الحنينيون، َولكذا لو حال الاثاج حل يركبها الغرور َوتحسب أنها قاعرٌة عىل تركيع 
َوإخضاع األساوع، اال تصحو من ساكرة عاجهيتها َواستكبارلا إن حل تنع يف قبضة 

األسوع، َون عزاء بثا 9لك!!

حمود أحمد مثنى
أوطاان  عاىل  تغلباوا  إ9ا  »األعاراب   
أرسع إليهاا الخراب، لذا ن يجب أن يتوىل 
األعراب الونية الثاماة أَْو الونية الاياية 
أَْو يكاون لهم كيان عولة مساتنلة«، بل 
ماا يجاُب أن يكوناوا عليه لاو بناؤلم 
ضمان الااول األخارى املتحارّضة حتى 
تتم إعاعة تأليلهم ثنااياً وحضارياً ملاة 
)50( عامااً؛ ألن لذه الفرتة الزماية ماة 
كااية لتغرّي نمط الحياة الثنااية واملزاج 
الذلااي للبااو2 أَْو األعراباي، اابيثة 
األعاراب مثاعياة مُلاُان عولهم؛ بسابب 
عنااة الانص األزلياة التاي يتوارثونها 
من اآلبااء واألجااع، ولذا املاع متفل مع 
الكتب السماوية املناساة، اال يأخذون 
من الاين إن )املتشاابه( ومن اّن الحياة 
ن يفهماون إن )الغريازة( وموقفهم من 
الحضارة والثنااة اساتياء مستمر، وقا 
كان للممالك الايَاَمااية النايمة السبل 
يف 9لاك بإجبارلم عاىل أن يكونوا ضمَن 
إطارلا وكيانها اكانت تسامى )مملكة 
سبأ و29 رياان وحرضموت وأعرابهم(، 

ولام أرسُع إىل النباول والتحالاف ماع 
األجابي كضّا لاولهم وشثوبهم، ولااك 

املئات من الشاوالا من 
التأريخ عىل 9لك املتمثلة 
وععام  مسااناة  يف 
لحروب  الخلياج  أعراب 
املساتثمر  وُعااْاَوان 
الااول  عاىل  األجاباي 
وساوريا  مرص  الثربية 
والثاراق ولبااان وليبيا 
والاذ2  والايَاَماان، 
إىل  رس2  بشاكل  كان 
التساثيايات  قبال  ماا 
وأصباح علايااً ساااراً 
إضاااة   ،92006 مااذ 

إىل تخريبهام يف مجال الوعي، اساحبهم 
الجامثاات  مان  والثلمااء  للمفكريان 
الثربياة بثناوع مالياة مغرياة للثمال 
بالجامثات الخليجية تسابّب يف حرمان 
البلااان الثربياة مان الاخاب الفكرياة 
والثلمااء، ولام يساتفا األعاراب ماهم 
-أ2 بااو الخلياج- ولام يغاري طبُثهام 
تثمري املان الزجاجية والتي تم إنجاُزلا 

يف عواصمهام، ااال ياا لهم ايها ساواء 
بالفكرة أَْو بالتخاياط أَْو باليا الثاملة، 
وماا أنجاز مان مباني 
الساحاب  ناطحاات 
الجالياات  عاتال  عاىل 
والهااياة  اآلسايوية 

والغربية واألارينية.
 ويتفال ماع أعراب 
النيااعات  الخلياج 
السياسية لباو الجاوب 
الايَاَماااي التاي تاتنل 
من اشل الاولة النومية 
يف الظالار والباوياة يف 
الباطن إىل اشال الاولة 
املشااركة  إىل  األممياة 
يف إاشاال الاولاة الوطاياة الوحاوية يف 
ااساتمرار  )الايَاَمااياة(،  األرض  ُكّل 
تحالفهم مع الااول املثاعياة للايَاَمان 
ماذ تشاكيل عاة سالااات يف مسااحة 
محااوعة وعاع متواضع من الساكان يف 
الايَاَماااي( وحتاى اللحظة  )الجااوب 
يساتمرون يف تحالفهام ووقواهام مع 
الُثاْاَوان السثوع2 األمريكي عىل بالعه. 

إنهم يساتنوون انط عاىل الضثفاء 
ون يزحفاون للمواجهاة يف املثارك التي 

تواجه األمة.
وإن ياروا مهمة تتالَّاُب املصاعب ن 
يذلباون إليها بل ياهبون انط األشاياء 

السهلة.
 ولذلاك كان إنشااء لاذه الاوياالت 
الخليجياة خااأ اساتثمارياً يجاُب أن 
اُح بتغياري الجغرااياا السياساية  يصحَّ

للماانة كمرحلة أوىل والثمل عىل :
1- إعاعة ضم نجا للثراق.

2-  إعاعة الحجاز للايَاَمان.
3-  إعاعة ضم اإلمارات لثمان.

ل-  إعاعة ضم قار للبحرين.
ولبااان  األرعن  ضام  إعااعة    -5

والسال لسوريا.
6-  إعاعة السوعان ملرص.

7-  إعاعة ليبيا لتونل.
8-  إعاعة موريتانيا للمغرب.

ل-  إعاعة جيبوتي وإرترييا والصومال 
للحبشاة، عاىل أن تظالَّ مكاة واملايااة 
والنااس تحات إرشاف لجاة مكونة من 

جميع الشثوب.
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ملاذا يفر 
الجندي 

السعودي 
أمام املقاتل 

اليمني؟
أحالم عبدالكافي

إنّه عااما يفر الجاا2 السثوع2 
اليمااي  املناتال  مواجهاة  أثاااء 
رنم مثااته وأسالحته وترساانته 
املتاورة.. تااركاً املواقع الحصياة 
ااراً ومانذاً لافسه من خار املوت 
املحنل.. اهاذا عليٌل واضٌح عىل أنه 
أ9كى بكثري من عنلية التهلكة التي 
يمتلكها سياسايو األرسة الحاكمة 

املسّماة آل سثوع. 
9لك أن املناتل الساثوع2 يشثر 
يف قارارة نفساه بما ن يااع مجانً 
للشك أنه جاا2 ألمريكا وللمخاط 
الصهيوناي ضا اليمن، بل لو يثلم 
علام الينال أن ملكهام قاذ قذف 
بجااوعه يف محرقاة ن ناقة لهم ون 
الجاا2 السثوع2  جمل.. اشاثور 
بالضثاف والهاوان يف قلباه نتيجة 
طبيثياة ورعة اثال بايهياة؛ ألنّه 
يثلم مااى حرقاة املناتال اليماي 
وأنّاه قا تحاّول إىل )ماارع( أصبح 
يمتلُك قوًة خارقًة قاعرًة عىل سحل 
كّل ماا ينابلاه بتلاك الاّاار املوقاة 
التي يمتلكها يف صاره بل إنّه قابلة 
موقوتة ستفجر كل من يثرتضها، 
ساثوع(  )آل  جرائام  بفثال  9لاك 
الوحشاية التي تلّنالا شثب اليمن 
وأرض اليمان طيلاة عاا9ٍ ونصف 
الثاا9 مان التغاارس الالمحااوع 
والاذ2 تجااوز كل قواميال الرّش 
املاناع الاضري اكان مواجهة 9لك 
اليماناي رضباً من الخياال وزعماً 
مان الناول الكا9ب الاذ2 ن يصغه 

إن مخاعع. 
الراحاة  كام  تنااس  عااماا 
والراالياة التاي يثيشاها الجاا2 
املهاول  الراتاب  بذلاك  الساثوع2 
الاذ2 يساتلمه أماا9 ععاة الثيش 
ورناه و)الكبساة والكيك الفاخر( 
بتلاك الاّار املساتثرة التاي ياالب 
اننازنق  جااوعه  الزلايمار  ملاك 
ايهاا.. احتمااً ساتكون الاتيجاة 
الصائباة لاي اارار جماعاي بال 
لرولة وتصااع9 للمارعات الهاربة 
مان املاوت، الساان حاال الجاا2 
الساثوع2 )يا روح ماا بثاك روح 

طال عمرك(.
9لك أن الفارق كبري جااً بل من 
يااااع عىل قضياة وطان وعرض 
ومظلومية كربى يشاثر بها، وبل 
مان يناتل بااون أعنى مساؤولية 
حل يارى الهزيماة نصاب عيايه 
وأن حياته ساتذلب ُسَاًى يف سبيل 
أيما خسارة،  الشياان اخساارته 
ويف الانيا خاز2ٌ وتاكيل ويف اآلخرة 
عاذاٌب أباا2.. ولاذه الفروقات ن 
شاك لها مارعوع حنيناي تاثكل 
عىل سااحات املواجهة وايها يكر9 
املرء أو يهان بل تناس عىل ضوئها 
الثمليات الثساكرية يف انتصاراتها 
أو تنهنرلاا ولذا ماا يحصل اثالً 
يف جبهة ما وراء الحاوع بل املناتل 

اليماي والجاا2 السثوع2.

أحمد ناصر الشريف
 

إىل ماا قبل الُثاْاَوان الظالام عىل اليمن الذ2 
ماى عليه ما يناارب الثا9 والاصاف والاظا9 
السثوع2 ممثالً يف أرسته الحاكمة كان محاِاظاً 
عاىل يشء مان ليبتاه؛ ألنَّ تاخلاه حياهاا يف 
ة جريانه لم يكن  شؤون الاول األُْخااَرى وخاصَّ
مبارشاً بنار ماا كان يكتفي لذا الاظا9 األرعن 
باعام الجماعاات املتاراة والثماالء واملرتزقة 
الذين كان يتام زرعهم عاخل أنظماة تلك الاول 
اينوماون بتافيذ األلاااف املرساومة لهم من 
قبل حكا9 الساثوعية.. إضاااًة إَلاى انهم كانوا 
يتثاملاون بحذر مظهرين التناوى والورع وأن 
تاخلهام إ9ا ما انكشاف أمره اانهام يثتربونه 
تاخل املصلح بال األخ وأخيه.. َوكثرياً ما كانت 
تااايل لذه الحيلة عىل الحكا9 الثرب ن سايما 
أولئاك الذيان تثوعوا عاىل الرضاعة مان حليب 
البنرة الساثوعية ويساتلمون موازناات ثابتة 
تخارص ألسااتهم عان الترصيح باأ2 يشء قا 
يمل األرسة الساثوعية ويلحل بها األ9ى ييسء 
إَلاى سمثتها.. لكن حياما انتنلت السلاة إَلاى 
طفال طائش، لاو املهفوف محما بن سالمان 
املتسارت بثباياة والاه الاذ2 لم يكن لاو اآلخر 
يحلم أن يكون ملكاً، اأراع اللُه أن يفضح الاظا9 

السثوع2 عىل حنينته.
وقبال أن أعُخَل يف إيراع بثض الحنائل أشاري 
إَلااى واقثاة حاثت عاا9 1لل91 عااماا باأت 

الثالقاات تتأز9ُّ بشااة بال اليمن والساثوعية 
نتيجاة لزعام الاظاا9 الساثوع2 بأن الشاثب 

اليمااي ونظاماه وقفاا إَلااى 
للكويت..  الثاراق  جانب نازو 
يف  ااتتاحياًة  كتبااا  يومهاا 
26 سابتمرب كشافاا  صحيفة 
االت الساثوعية يف  ايهاا التاخُّ
الشاأن اليمااي وكياف كانات 
تلحنهاا  مسااعاات  تناّا9 
أنهاا  لارجاة  واأل9ى،  باملاّن 
أرسالت حليبا لألَْطَفاال لايًة، 
وصفاالا يومهاا بأنها ملغمٌة 
الاياوان امللكي  اثاارت ثائارة 
احتجاجااً  وأرسال  الساثوع2 
رئيال  إَلااى  اللهجاة  شاايا 

مفااااً  حياهاا،  الرئاساة  مجلال  وأَْعَضااء 
انتهامات التاي تضماتهاا اناتتاحية، وطالب 
الاياوان امللكاي بانعتاذار؛ ألّن اشاارتاا إَلااى 
وجوع مسااعاة حليب لألَْطَفااال ملغمة تتااىف 
مع الجانب اإلنَْسااني لألرسة السثوعية ولذا ن 

يمكن يحاث ماهم، حسب زعمهم.
يوَمهاا أَْكرَبناا ايهام لاذا املوقف الاذ2 تم 
اتخا9ه يف شاكل احتجاج واسارتجياا خرياً من 
الشانينة الكربى.. لكن اليو9 ما9ا ننول عااما 
يتم احراق األَْطَفاال والشايوخ والاساء وقصف 
بياوت املواطاال عاىل سااكايها وكذلاك بيوت 
اللاه واملصانع والجساور والارقاات ونري 9لك 
مما ليل عالقة بالثمل الثساكر2 واساتخاا9 

األسالحة املحرمة وأين الجانب اإلنَْسااني الذ2 
تبجحاوا باه يف احتجاجهام عاىل اتهامات لي 
يف الواقاع حنينياة وان كانوا 
نفولاا من جانبهام.. لنا اراع 
املهفاوف محماا بن سالمان 
من خالل الُثااْاَوان عىل اليمن 
الاذ2 شاكل لاه تحالفاا مان 
36 عولاة عاىل رأساها امريكا 
وعول  وإرسائيال  وبرياانياا 
واارينياة  واساالمية  عربياة 
تابثة أن يصاع لافساه زعامة 
يف اوساط أرسته الحاكمة عىل 
حسااب اليمايال تمكااه من 
تاصياب نفساه ملاكاً ململكة 
الارش ثم يثلان قياعته للثاملل 
الثربي وانسالمي ويحول نفسه إَلاى شخصية 
عاملياة.. وربماا اناه كان يثتنا بحساب ما تم 
التخايط له أن 9لك سايتحنل خالل اسابوعل 
أَْو شاهر بالكثاري.. ومان يثاوع إَلااى الرتويج 
اإلْعااَلمي الذ2 راال األيا9 األوىل لثاصفة الحز9 
قبل أن تتحول إَلاى إَعاَعة األمل سيارك بفااته 
وبااون أن يجهاا نفساه يف التفكاري والتأمال 
أن لاذا الهاف الذ2 رسامه لافساه محما بن 
سالمان لو السبب األََسااس يف شان الُثاْاَوان 
عىل اليمن وشاثبها الثظيم والاذ2 كان ياتظر 
مبايثته ملكا ململكة الرش ثام زعيما عامليا بثا 
ايا9 قالئل مان باأ الُثاْاَوان.. لكان؛ ألّن نية بن 
سالمان كانت خاارسة انا جااى ثمرتها املرة 

عىل اياا2 رجاال الرجاال يف اليمان ممثلون يف 
الجيش اليماي واللجان الشثبية والذين اضحوا 
بتصايهام ومناومتهم للُثااْاَوان الرببر2 كلما 
كانات تحااول األرسة الساثوعية التسارت عليه 
بأَْمااَوالها اأكتشف الثالم أن الجيش السثوع2 
الذ2 أنفنت عليه مئات امللياارات من الاونرات 
تساليحاً وإعااعاً وتاريباً لاو الجيش الوحيا يف 
الثالم الذ2 يجوز أن نالل عليه الجيش الورقي 
باليل أن حكومته اساتثانت بستة وثالثل عولة 
واساتنامت 13 جيشااً، إَضاَااة إَلااى مرتزقة 
الثالم املحرتاال ليناتلوا بالايابة عاه وياااثوا 
عن مملكتاه التاي صاثتها برياانيا وسالمت 
زماا9 أمورلا لألرسة الساثوعية التي لم تكتف 
بالتحكام يف ُكّل َشااْيء وانماا الغات الهوياة 
الوطاياة ألَبْاَاااء نجا والحجاز ونسابتهم إليها 
لتُصِبَح ُلويتهم سثوعيل وبااقتهم الشخصية 
)تابثياة( وكأنهم عبارة عن مماليك اشارتتهم 
أرسة بااي ساثوع بأَْمااَوالهاا.. ولذلك لم يجرؤ 
أ2 مواطان يف نجاا والحجااز أن يثارتض عىل 
ما تناو9 به لذه األرسة الخبيثاة من ظلم ألويل 
النربى والجاريان بل وتصاير الفتن إَلاى الثايا 
من الااول بهاف اضثاف شاثوبها واشاغالها 
حتى ن تنو9 ببااء نفساها وانعتماع عىل 9اتها 
وماا يحاث يف الثراق وساورية واليمن وليبيا إّن 
أنمو9جاً مصّغراً لفتن األرسة الساثوعية ورشاء 
الذمام بأَْمااَوالهاا املانساة.. ولو ماا يؤكا أن 
مملكاة الارش وحكامها يف الاريال إَلاى الزوال 

بإ9ن الله.

الُعـْدَوان على اليمن يفضح حقيقة األسرة السعودية         )الجزء الثاني( الت
تأم

فضائياُت الفتنة الكربى 
د. يحيى أبو زكريا 

أَْصبَحت بثاُض الفضائياات الاياية َوالتي انتارشت كالاار يف 
الهشايم يف الخارطاة اإلعالمية الثربية مناززة َوماحراة إىل أبثا 

الحاوع.
وباال أن تكاوَن يف ساياق لااياة الاااس َوتنايام اإلساال9 
الحضار2 يف أبهى صاوره، إن أنها انحرات باتجاه نرش الكرالية 
َوالبغضاء َوالتناتل َوالاائفية َوالثارصية َوالشاواياية َوالتكفري. 
وقاا توزعات الفضائياات الاياية عىل األلاوان الاائفياة كااة، 
اهااك اضائيات سالفية حملت لواء املاااحة عن السلف الصالح 
والصحابة َواختارت لافساها خاااً إعالمياً تكفرييااً كما أعلات 
الحرب عىل الاائفة الشيثية َوالروااض كما تسميهم، واستثانت 
بشخصيات أيضاً منززة يف ماظرلا َوشكلها ون عالقة لها بالالة 
التلفزيونية وَعلم التنايم التلفزيوني، َوحولت الفضائية إىل مثها 
عياي من مثالاا تورا بورا َوحرضموت، َوأعاعت إحياء مسااوئ 
التأريخ اإلسالمي وَعهوع التكفري َوالكرالية التي أقصت املسلمل 

من املشها الحضار2 الاويل.
َومنابال الفضائياات السالفية لااك أيضا اضائيات شايثية 
مغالية ومفلسافة تتااول عىل أمهات املؤمال زوجات الرساول 
األعظام وتنا9 مارساة ألال البيت عاىل أنها مارساة تكفريية 
حاقااة أساساها تكفري الصحاباة َوتنزيام أعوارلام يف التأريخ 
َواتهاا9 الجميع عىل أنهم أمويون كماا تخصصت يف لثن أبي بكر 
الصايل وعمر بان الخااب، َوأَْصبَحت اضائيات الفتاة جزءاً من 
التأريخ وكأن مايرلا أبو مسالم الخراساني قاتل األمويل َومجز 

رؤوسهم..
ون أحاا من اضائيات الفتاة يمثل اإلساال9 الحضار2، ناليك 
عان انبتثااع عن تنايام إعال9 راقاي وحضار2 يساهم يف الرقي 
باإلنساان املسالم، وقا نجحت يف تحويل »التلفزيون« إىل سااحة 
للتكفاري َومثهاا عيااي متخلف يساوعه التكفري وإقصااء اآلخر 

واستئصال اآلخر.
ااال الفضائياات السالفية السااية خامات مارساة السااة 

والجماعاة، َون الفضائيات الشايثية خامت مارساة ألل البيت 
إىل عرجاة أن املشاالاين ازعاعوا كفرا بفضائيات الفتااة، َوباتوا 
يتوجهاون إىل قاوات الجال، حيث أَْصبَح الكثري من املشاالاين 
يثترب أاال9 الخالعة َوالثهر أاضل بكثري من مشاالاة انهاء الا9 

والكرالية والبغضاء َوالتكفري وشل الثالم اإلسالمي.
لناا كان األوىل بفضائيات الفتاة أن تتثلم من أساباب تالور 
الخااب اإلساالمي َوماوت الحركات اإلساالمية والتاي لجأت يف 
الساابل إىل خاااب اكر2 جااف قائم عىل عماارة النبور وليل 
عماارة الانيا، َوكانت من نتائجه رعة آنف الشاباب َوارتمائهم يف 
حضن اليساار َوالليربيالية َوالايوليبريالية، أو كما قال طه حسل 
يف كتاباه »األيّاا9« أن ماالج األزلار الثتيناة َوالنايمة واملكررة 
جثلتااا نرتماي يف أحضاان الجامثاة املرصية التاي عراتاا عىل 
عياكارت َوعور كايام، وبسابب نيااب التجايا وتكفاري وإقصاء 
املجاعيان اساتمر الخاااب اإلساالمي يف جموعه نري قااعر عىل 
محااكاة الحيااة بسابب انهااء الباول َوالحيض وانساتحاضة 

َوالافساء. 
َويثترب انهاء الحيض وانستحاضة َوالافساء نجو9 اضائيات 
الفتاة سابب الرتاجع اإلساالمي َوترع2 الخااب الفكر2، اكثري 
ماهام يارى أن سابب الهزيماة الحضارياة يكمان يف عمارو بن 
الثاص، َوآخر ينول لو عا9 قبول الحسال بونية مثاوية، َوبال 
أن نتجااوز عنا التأريخ نحاو بااء ماظومة اكرية اساترشااية 
مساتنبلية من أجل أباائااا وأجيالاا، رحاا نساتولا عنا التأريخ 

َوسوعاويته.
َوكثارياً ماا يكفار انهاء الفتااة املمثلال َواملمثاالت الثارين 
َوالثارياات، َويشاكلون عاىل أجورلام املرتفثة، متااسال أنهم 
باتاوا يحصلون عاىل أجور َورواتب تفوق تلاك التي تحصل عليها 
ممثالت اإلنراء والجال يف الساويا وإيااليا َويجيز انهاء الفتاة 
ألنفساهم التمتع بمتع الثياش َويحظرونها عىل نريلم، َوعملهم 

عباعة وعمل اآلخرين شيااة.
لنا ساالم انهااء الفتاة يف الفضائيات يف نارش اكر التكفري 
َوالتمازق والاائفية، َوأعااعوا األلفية الثالثاة إىل الثرص األمو2، 
َوخافوا الثنل الثربي واإلساالمي باتجااه أكثر املراحل قتامة يف 

التأريخ الثربي واإلسالمي، َولااك من يااع لهؤنء َويغاق عليهم 
ليهيئاوا املرسح الثربي َواإلساالمي ألكرب مجازرة طائفية ياتهي 
بموجبها اإلساال9، كما انتهت الكاساية يف أوروباا عنب انقتتال 

املسيحي املسيحي يف مرحلة ما قبل عرص الاهضة. 
ويتصاور انهاء الفتاة أن لهم جمهاوراً يتابثهم َويتأثر بهم، 
َوالصواب أن الجميَع مارصٌف إىل مشالاة أاال9 الجال والخالعة، 
و2 كثاريون يف الثالم الثربي واإلساالمي يثتربونهاا أكثر جمانً 

ورونناً من الوجوه الكالحة لفنهاء الفتاة َواتاويهم التكفريية.
َوالواقع أن ن املكفر الساي ياتمي إىل الساة الابوية، َون املكّفر 
الشايثي ياتمي إىل مارساة ألل البيت، االكل ياتمي إىل مارساة 

الشياان، وياابل عليهم قوله تثاىل: 
»وقاماا إىل ما عملوا اجثلااه لباءاً ماثوراً«.

آن األوان أن تغلال اضائياات الفتاة الااطنة باسام لؤنء أو 
أولئك، وآن األوان لتاالل قاوات الثنل الساليم التي تنا9 اإلسال9 
عيااً حضارياً، ن إساال9 الجلبااب النصري وبغلة ابن الثاص َوبول 

الااقة َوإرضاع الكبري َوثنااة الكفر َوالرشك َوالوثاية. 
لناا أَْصبَح انهااء الحيض وانساتحاضة َوالافسااء ممثلل 
للاه يف األرض، وباتاوا ياعون بأنهم يملكون الاساخة الصحيحة 
لرشعاة الله، َوكل اضائية طائفية تّاعي تمثيل الحنينة َوالايابة 
عان الله يف األرض، وبال أن توحا املسالمل املاهكل بااء الفرقة 

راحت تفرق بل املسلمل.
َويف حال اساتمر الوضع عىل حاله ساأكون مضارا إىل كشف 
َواتح ملفات لؤنء الفنهاء َوبالاليل املاع2، اهااك انيه اضائي 
مان ألال الفتااة تمتع بامارأة يف اااق باولاة اإلماارات الثربية 
املتحاة ولو يكفر الشيثة َوالزواج املؤقت، َوآخر قبض من سفري 
عولاة خليجية مبلاغ عرشة ماليل ريال ساثوع2 يف بيتاه، َوآخر 

عاثته املخابرات األمريكية ليكفر الصحابة.
إن لاؤنء الفنهاء املزورين يربأ ماهم أبو بكار َوعمر َوعثمان 
وعيل َوالصحابة، كما يربأ ماهم عيل َوالحسان والحسال َوموىس 
الكاظام وجثفار الصااعق، إن لهاؤنء امتاااعاً إىل خلية املوسااع 
املثاونة باسام تفجري الثالم اإلساالمي من الااخل. وآليات ماهج 

التفتيت.. وللبحث صلة.
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املؤمن الصااعق يف إيمانه يصل باه الحال إىل لذه 
الارجة: أن يبذل نفَساه، ويبذل ماله مهما كان عزيزاً 
لاياه، مهما كان محبوبااً لايه، يبذله يف سابيل الله، 
ملاا9ا؟ الله طلب مااا أن نافل وله خزائن الساماوات 
واألرض، ولاو الناعر عىل أن يمول ماا يريا باون أن 
يالب ماا نحن أن نافل؛ ألن النضية لي مرتباة باا، 
قضية ابتالء، وليسات قضية اساتثانة ماه ُسبَْحانَُه 

َوتََثااىَل بااا، قضية ابتاالء لاا: لل نحان صاعقون يف 
إيمانااا، لال نحان صاعقاون يف عبوعيتااا للاه؟ إ9اً 
سااابل ما يريا مااا حتى وإن كان ايماا يثز علياا 
ساامتثل، سااابل، سااافذ.]ملزمة: إن الذين قالوا 

رباا الله ثم استناموا[
ولكذا يساري النرآن يتحاَُّث عن قضية املال؛ ألنه 
مان املمكن أن يبتليَاك الله بالصالة مثاالً، وإن كانت 

الصالة لها منا9ٌ ساا9ٍ عاا الله ُسابَْحانَُه َوتََثاىَل ايما 
يَت بالشكل املالوب، وبالتوجه الكامل ترتك أثراً  إ9ا أُعِّ
كبرياً، لكن لو نأتي إىل عمل استبيان لاا كمسلمل كم 
نسبة املصلل، وكم نسابة املافنل من بل املصلل؟ 
سااجا املصلل باسابة ربما %70، املافنال ربما ن 
يكونون باسابة %10؛ ألن الصاالة ن تكلفاا يف مالاا 
شايئاً، الصالة سات عقائال، وأنا أعيت أرباع ركثات 

كاملة باون أن أخرس شيئاً، لكن املال؛ ألناي أحبه حباً 
شايااً يمكن أن أتلكأ، يمكن أن أتاكر، كثري من الااس 
حتاى الازكاة املفروضة يلف ويااور ويصول ويجول 
حتى يلتهمها ومصاراها موجوعة بل يايه. ]ملزمة: 

إن الذين قالوا رباا الله ثم استناموا[
ساّماه قرضااً، ولاو الغاي، لاو ملك الساموات 
واألرض، يناول للثباا مان عبااعه: أقرضااي، اعترب 

لاذا املاال الاذ2 أرياا مااك أن تافناه يف سابييل، أو 
عىل مساكل من عبياا2، أريا مااك أن تثتربه قرضاً 
لاا2، وأنا ملتاز9 أن أرع إليك ماا أقرضتاي مضاعفاً! 
}َايَُضاِعَفاُه َلاُه أَْضَثاااً َكِثريًَة{أليال لذا من رحمة 
الله باا؟ أنه يشاجثاا عىل تافيذ لذا الواجب الذ2 لو 
صثب عىل نفوسااا..]ملزمة: إن الذين قالوا رباا الله 

ثم استناموا[

 مقتطفات نورانية

)الكماُل املطلُق(.. ال يمكن أن يكوَن إال لواحد.. وهو اهلل ُسْبَحاَنُه َوَتَعاىل
اِهيْا الَناِئاا عاىل أقوال  يف ساياق َرعِّ الشَّ
اَمُة(، وكل مان يجثال للاه جساماً  )امُلَجسِّ
وأعضاء كأعضاء اإلنساان اا حاشا لله عن 
9لاك اا وتثاىل علواً كبرياً اا وضح -ِرْضَواُن 
اللاِه َعَليْاِه- بأن الكمال املالال ن يمكن أن 
يكاون إن لواحا ولو )اللاه(، وأن من ينول 
باأن) الله( يشابه املخلوقات، يساتلز9 لذا 
أن يكاون )اللاه( ُمْحَاث ااا أ2 مخلوق اا 
وأن لاااك من أَْحَاثَُه ااا أ2 خلنه اا ولذا 
لو الارشك بثياه، قال -ِرْضَواُن اللِه َعَليِْه-: 
]والكمال املالل ن يمكن أن يكون إن لواحا، 
ن يمكن أن تفارتض أن لااك اثال كاملل، 
كل واحاا ماهما سايظهر ناقصاً بالاسابة 
لآلخار، الكمال املالال ن يمكن أن يكون إن 
لواحا، ولو الله ُسابَْحانَُه َوتََثاىَل؛ ولهذا كل 
ما يستلز9 ماه أن يكون الله مشابهاً لخلنه 
بماا يثااي لاذا: أنه أصباح ايه عنئال أنه 
محااث ومحتاج إىل طرف آخر اهو من أكرب 

الكبائر عااما تثتناه بالاسابة لله ُسبَْحانَُه 
َوتََثاىَل؛ ألنه ما9ا يثاي؟ بأنك حكمت باسف 
اساتحناقه لأللولياة من أساساها؛ ولهذا 
نحن ننول يف عنائانا: ن يجوز أن ننول: أن 
لله وجهاً، كما ينول اآلخرون، وليل له يا، 
ليل له أعل كما ينول اآلخرون، لذه آليات 
عملها لااا نحن الااقصل، نحن النارصين، 

نحن املحتاجل[. 

تربير.. أقبح من الذنب نفسه 
ناتاً -ِرْضَواُن اللِه َعَليِْه- إىل أن من يجثل 
)لله( أعضاءاً اا حاشاه عن 9لك اا ينولون 
منولة عجيبة ليربروا بها اعتناعلم الفاسا 
لاذا، ولي أن )لله( وجهااً يليل به، أو أيا2 
تليال به.. ولكاذا.. وقا ينولاون أحياناً اا 
قاتلهم الله اا: له وجه بال كيف!! أو له أيا2 
باال كياف!! أو يُرى باال كيف!! ولاذا تربير 
نري مااني تماما، عملوه واساتالوا به ألن 

أعلتهام والياة، وليخرجوا من املاأزق الذ2 
وضثاوا أنفساهم ايه بتجسايمهم لله؛ ألن 
أعلة من يافي التشابيه والتجسايم عن الله 
ُسابَْحانَُه ا وبأن الله ليل بجسم ون َعَرض 
اِهيْا الَناِئا  اا قوية جااا.. ولهذا قال لاا الشَّ
بأن نسألهم: ]لل وجهه نري ياه، وياه نري 
رجله؟ أ9 أن وجهه ياه، وياه رجله، ورجله 
وجهه؟. ساينول لك: ن، لي بالابع وجهه 
نري ياه، وياه نري رجله؟ إ9اً َمن الذ2 ماحه 
وجهااً لو مغاير لياه، وياااً مغايرة لرجله، 
إ9اً أثبتام له أعضاء، وإن كاتم تنولون بأناا 
ن نثارف كيفيتها، االتا زياه ن يثاي انط 
بأنك تنول بأنك ن تثرف الكيفية التي عليها 
لاذا الوجه الذ2 أثبتّه لله، أن تافي عاه من 
األسااس أن يكون له عضو، أو يكون مركباً 
من أجازاء، أن يكون مؤلفاً، ن يصح؛ ملا9ا؟. 

ألن الرتكيب عالمة من عالمات الحاوث[.

ما معنى ]الُحُدوْث[؟
مسرتساالً -ِرْضَواُن اللاِه َعَليِْه- يف تفايا 
أقوالهام واعتناعلام املنيات، باأن قولهم: 
أن للاه ياااً، ورجاالً، ووجهاً، لذا يساتلز9 
الحاوث، أ2 أن لااك من أَْحَاثَُه وخلنه ايه 
ُسابَْحانَُه اا حاشااه عن 9لك اا ولذا يؤع2 
إىل الكفار بالله، انال شاارحا: ]ما9ا يثاي 
الحااوث؟. أ2 أن لاااك َمان ماحاه وجهه 
كما ماحك وجهاك، ومن ماحه ياه وجثلها 
يف موضع يف نري موضع وجهه، ولها أعمال 
نري أعمال وجهه، ولاه ِرْجل لها أعمال نري 
أعمال ياه، وموضثها نري موضع ياه، كما 
لو الحال بالاسابة لاا أليل كذلك. إ9اً اهذه 
عالماات الحاوث، إ9اً لااك مان ماحه لذه 
األشاياء، إ9اً اهاو ناقص، ومان ماحه لذه 
األشاياء لاو أكمل مااه، إ9اً اليال رباً ون 
إلهاً، أليست املسألة تاتهي إىل لذه؟ املسألة 

تاتهي يف األخري إىل كفر بالله[.

العقيدة الصحيحة 
ُموضحااً -ِرْضاَواُن اللاِه َعَليْاِه- بأن ما 
أجماع عليه أئماة آل البيات والزياية ولي 
الثنيااة الصحيحة بأن الله ليل له شابيه 
أو مثيال، لاه الكماال املالل ُسابَْحانَُه؛ ألن 
الله وصف نفساه بأنه ]ليال كمثله يشء[ 
واملخلوقات لي أشاياء، اإن أشابهها اهو 
يشء، ولاذا مخالف آلياة صحيحة محكمة 
اِهيْا الَناِئا  يف النارآن الكريم، وكما قال الشَّ
عن تازيه الله: ]االتا زيه ن يثاي انط بأنك 
تناول بأناك ن تثارف الكيفية التاي عليها 
لاذا الوجه الذ2 أثبتّه لله، أن تافي عاه من 
األسااس أن يكون له عضو، أو يكون مركباً 
من أجازاء، أن يكون مؤلفاً، ن يصح؛ ملا9ا؟؛ 

ألن الرتكيب عالمة من عالمات الحاوث[.

ُض اإلنساُن البتالءاٍت من ِقَبِل اهلِل يف مجالني.. نبدأ: بالـمــجــال الــمـــادي يتعرَّ
  - بشرى المحطوري:

َمان يساتمع أو ينرأ محارضة ااا ملزمة 
اا السايا الحسال -ِرْضَواُن اللِه َعَليِْه- ]}إِنَّ 
الَِّذيَن َقالُوا َربُّاَا اللَُّه ثُمَّ اْساتََناُموا[ سيالِحُظ 
أنهاا محارضة قصرية اا نوعاا ما اا ولكاها 
ناية جااً جاااً بما ايها من مثلومات واوائَا 
كثارية، عن أناواع انبتالءات يف الحيااة الانيا 
لإنساان، وعان مثااى انساتنامة، وما لو 
الاهاُج الاذ2 يريُانا اللاُه ُسابَْحانَُه َوتََثاىَل أن 
نساتنيم علياه، وعااما ياتهي اإلنساان من 
قراءتهاا يتماى أنها لو تااول وتاول أكثر.. 

ِهيْا الَناِئا عاا خري الجزاء. اجزى الله الشَّ

وصٌف رائٌع للقرآن الكريم
ابتااأ ااا قريان النرآن ااا -ِرْضاَواُن اللِه 
َعَليْاِه- املحاارضة بوصف رائع لكتااب الله، 
حيث قاال: ]ما أعظم كتاب الله، وما أسامى 
مثانياه، وماا أشامل عننتاه، لااى ونور، 
موعظاة وشافاء ملاا يف الصااور، يخاطبااا 
بمختلف الثبارات، وبشتى الوسائل؛ بحثاً عن 

كيف يهاياا بأسلوب عجيب[.
متأماالً -ِرْضَواُن اللِه َعَليْاِه- آليات النرآن 
الكريام املتحاثة عن الهااياة للثباع، كيف أن 
اللاه ايها رحيم وكريم جاااً مع عباعه، حيث 
قاال: ]املتأمل لكتااب اللاه ُسابَْحانَُه َوتََثاىَل 
من لاذه الزاوية يخجل أما9 اللاه، ولو بكل 
وسايلة، ولو لو مان َجالَّ ُسابَْحانَُه َوتََثاىَل 
يف كربيائاه، وتثااىل يف عظمتاه، يُظِهار حبه 
ألوليائه بشاكل عجيب، وياعاو جميع عباعه 
لالنضاواء تحات لوائاه وانساتجابة لااائه، 
ويثااي عائماً عىل نوعية متميازة من أوليائه، 

ممن آمن به، وآمن برسله وكتبه[.

معنى العبودية املطلقة هلل
واختار -ِرْضَواُن اللِه َعَليِْه- للمحارضة آيًة 
مان ألم اآليات يف النارآن الكريم، التي تصف 
املساتنيمل عىل لاى اللاه، بأنهم من عراوا 

وآمااوا بالثبوعية املالنة لله، بأنه الله وحاه 
ربهم، وخالنهم، ومالكهم، ومابر شاؤونهم، 

واملرشع لهم..
وأشاار -ِرْضَواُن اللاِه َعَليْاِه- إىل أن لااك 
ولكان  مؤماال  أنفساهم  يثتاربون  أناسااً 
ترصااتهام تال عاىل أنهام ن يثراون مثاى 
الثبوعياة املالنة للاه، حيث قاال: ]ما أكثر 
مان ينولون: الله رباا، ولكان ياياون بالونء 
لترشيثاات بثياة عن الله، ألنظمة بثياة عن 
الله. لذا إقرار يااقضاه الثمل[، ُمضيفاً بأن 
مثااى الثبوعية املالنة لاو: ]أناي عبا لله، 
أطيع اللاه ايما أمر ونهى، أعمل عىل كساب 
رضااه، أحبه وأتونه، أكون مان حزبه، أكون 
من جااه، أكون من أوليائه، أستنيم، أستنيم 
عىل لاذا الاهج، أاهم تثامله مثي ُسابَْحانَُه 
َوتََثااىَل كثباا لاه يف لاذه الانيا أناه ن با أن 
يبتليااي بتكاليف متاوعة، ما بل شااق عىل 

نفيس، أو شااق عىل جسمي، وما بل سهل، 
ما بال صثاب عايل باعتبااره مخالف 

لهاوا2، أو ملصالحي الشاخصية، أو 
أل2 اعتباار آخار مان انعتبارات 

الانيوية، وبل ماا لو بثيا عن 
لذا انعتبار[.

املجال األول: ــ االبتالء 
يف الجانب املادي

ُموضحااً -ِرْضاَواُن اللِه 
َعَليِْه- بأن الله يبتيل عباعه 
ويختربلام يف لذه الحياة، 
الصابار،  املؤمان  ليتضاح 

من املاااال الفاجر، وليميز 
الخبياث مان الاياب، حيث 

قاال: ]أن أعلام بأنااي عااما 
أقاول: أناي عبا للاه، وأقر بأن 

الله رباي، أن اللاه ن يكتفي ماي 
بهاذا، ن باا أن يمتحاااي، ن باا أن 

يبتليااي؛ ليتبال مصاااق ماا أععياه، 
ويتبل استنامتي وثباتي عىل ما أععيه[.

ناتاً باأن انبتاالءات يف مجالال: الجانب 

املاع2، واملثاو2، وعن انبتالء يف املجال املاع2 
قال: ]ابتالنا الله ُسابَْحانَُه َوتََثاىَل ايما يتثلل 
بالجاناب املايل بابتاالءات كثرية.. ما أوساع 
إطار الترشيع يف الجانب املايل باءاً من الزكاة 
وانتهااء باإلنفاق يف سابيل اللاه، وكم ارتبط 
باملاال مان ترشيثات وكام اتجاه إىل قضية 
املال من آيات تحث عىل اإلنفاق، وتثا باألجر 
املضاعف عاىل اإلنفاق وتتحااث عن اإلنفاق 
بأنه عليل مصااقياة املؤمن، تتحاث عن بذل 
املال بأنه وسايلة من وساائل تزكياة الروح 

وسموِّلا[.

نصُر دين اهلل.. مرتبٌط باملال: ــ 
ُمؤّكاااً -ِرْضاَواُن اللاِه َعَليْاِه- عىل ألمية 

املاايل  إلعالء عيان الله، الجاناب 

اناال: ]اريضة من أعظم الفرائض، اريضة 
لي ركن من أركان اإلسال9 اتجهت نحو املال 
لاي الازكاة، واجب مان ألام الواجبات لو 
نرص عيان الله مرتبط باملال أيضاً، واجب من 
ألم الواجباات لو الثمل عىل نارش عين الله 
والاعوة إىل إصالح عبااعه مرتبط باملال أيضاً 
لارجة أن الله ُسبَْحانَُه َوتََثاىَل قال عن صفات 
املؤماال ايماا يتثلال بالجانب املاايل وايما 
يتثلل بالجانب الافيس: }إِنَّ اللََّه اْشارَتَى ِمَن 
اْلُمْؤِمِاَل أَنُْفَساُهْم َوأَْمَواَلُهْم ِبأَنَّ َلُهُم اْلَجاََّة{ 
بأن لهم الجاة }يَُناِتلُوَن يِف َسِبيِل اللَِّه{ يناتل 

بافسه وماله[.

اهلل الغني.. ليس محتاجاً ألموالنا
ُمضيفااً -ِرْضاَواُن اللاِه َعَليْاِه- باأن الله 
له ملاك الساماوات واألرض، ليال محتاجاً 
اِهيْا الَناِئا:  لااا، ولكن النضياة كما قال الشَّ
]النضياة لي مرتبااة باا، قضياة ابتالء، 
وليسات قضية استثانة ماه ُسابَْحانَُه 
َوتََثاىَل باا، قضية ابتالء لاا: لل نحن 
صاعقاون يف إيمانااا، لال نحان 
صاعقاون يف عبوعيتاا للاه؟ إ9اً 
ساابل ما يريا ماا حتى وإن 
كان ايما يثز علياا سامتثل، 

ساابل، ساافذ[.

من رحمة اهلل بنا يف 
املجال املادي: ــ

أوالً: ــ ّسمى اهلل اإلنفاق 
)قرضاً(

ماولااً إىل أن اللاه جال 
شاأنه من رحمته باا، وألنه 
يثرف أن اإلنساان يحب املال 
حباا جماا، اساماه ُسابَْحانَُه 
)قرضا(، قال -ِرْضَواُن اللِه َعَليِْه-

: ]ولذلك الله خاطبااا يف لذا املجال 
يف النرآن الكريم بأسلوب عجيب سّماه 
قرضااً }َماْن 9َا الَّاِذ2 يُْناِرُض اللَّاَه َقْرضاً 
َحَساااً َايَُضاِعَفُه َلُه أَْضَثاااً َكِثريًَة{)البنرة: 

مان اآلياة5ل2( اساتنراض، ألناه يثلام أناا 
شايا2 الحرص عىل املال، الم يكتف ُسبَْحانَُه 
َوتََثااىَل - ألنه رحيم بااا - لم يكتف أن يبتلياا 
يف املاال انط، ولو قاعر عاىل 9لك ينول: أنت 
أنفال، أع الزكاة، بل عاثاا بلافه، برحمته إىل 
أن نلتز9 يف لاذا الجانب ااابل، ونربلن عىل 
صاق إيماناا، اأحاط مساألة املال بكثري من 

الرتنيب[.

ثانياً: يضاعُفه لنا أضعافاً كثريًة
ُمضيفااً -ِرْضَواُن اللِه َعَليِْه- أيضا بأن الله 
يرنبااا ويااثاا لإنفاق ويشاجثاا عىل 9لك 
بمضاعفاة األجر لاا، حيث قاال: ]َايَُضاِعَفُه 
َلاُه أَْضَثاااً َكِثريًَة{ أليل لاذا من رحمة الله 
باا؟ أنه يشاجثاا عىل تافيذ لذا الواجب الذ2 
لو صثب عىل نفوساا. ينول ُسبَْحانَُه َوتََثاىَل 
أيضااً: }َمثَُل الَِّذيَن يُاِْفُنوَن أَْمَواَلُهْم يِف َساِبيِل 
اللَّاِه َكَمثَاِل َحبَّاٍة أَنْبَتَْت َسابَْع َسااَاِبَل يِف ُكلِّ 
ُسااْبَُلٍة ِمائَُة َحبَّاٍة َواللَُّه يَُضاِعُف ِلَمْن يََشااُء 
َواللَّاُه َواِساٌع َعِلياٌم{ يثا بمضاعفاة إىل نحو 

سبع مائة ضثف[.

ملاذا املنفقون يف سبيل اهلل قليلون؟
مساتغربا -ِرْضاَواُن اللِه َعَليْاِه- من حالة 
الافل البرشية، حياث أن الله قا وعانا ولو 
مالك السموات واألرض بأن يضاعف لاا األجر 
إن أنفنااا، وبأنه سايخلفه علياا، ولكااا مع 
9لاك نتثامال ماع الله وكأن شايئا مان لذا 
لان يحااث، انال: ]وماع لذا ن تزال نسابة 
امللتزمال بهذا األمر اإللهي الها9 - عىل الرنم 
مان كل لذا الرتنياب الكبري - ن يزال نسابة 
قليلاة جاااً من الاااس أقل بكثري من نسابة 
املصلل، أقل بكثري من نسابة الصائمل؛ ألن 
املال محاك }َوتُِحبُّوَن اْلَماَل ُحبّااً َجّماً{ وعليل 
عىل صاق الثبوعية، وعليل عىل صاق اإليمان، 
بل جثلاه صفة من صفاات املؤمال، املؤمن 
الاذ2 يتصور باأن بإمكانه أن يكاون مؤمااً 
والجاناب املاايل ن أحا يمساه ناري صاعق يف 

إيمانه أبااً، نري صاعق يف ععواه للتنوى[.

الحلقة األولى
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ك������������ان������������وا م���������ائ���������ك���������ًة وث��������������������اروا 
ومب�������ن�������ه�������ِج ال����������ه����������ادي إس�������ت�������ن�������اروا 

مل������ا اس����ت����ج����ار ال�����ش�����ر ُّب�������اإلم�������ري�������ِك...
ب����������ال����������ل����������ه إس���������������ت���������������ج���������������اروا.. 

ك��������ان��������وا س��������ي��������وَف ال��������ل��������ِه ح������ي������ث... 
داروا  ِ احل������������ق  داع���������������ي  ي�����������������دوُر 

ص���������ب���������روا وم���������اوه���������ن���������وا وع����ق����ب����ى 
ال������ص������ب������ِر ف��������ي ال��������ل��������ِه إن�������ت�������ص�������اُر.. 

ث����������ب����������ت����������وا ف������������ك������������ان ث������ب������ات������ه������م
ل������ت������ح������ال������ِف ال������ب������غ������ي إن��������ه��������ي��������اُر!! 

ش��������������ه��������������داؤن��������������ا ع��������ظ��������م��������اؤن��������ا 
َوُه������������������������ُم ل������ع������زت������ن������ا امل������������ن������������اُر.. 

ال�����������ص�����������ادق�����������ون ال�������ع�������ه�������د وال����������������
������م�����������وف�����ون واجل�������ب�������ه�������اُت ن����������������اااُر!!

ك�������ت�������ب�������وا ال���������وص���������ي���������َة ب��������ال��������دم��������اِء 
�����������دوه�����������ا ث����������م س��������������������اروا.. وج�����������َسّ

وم�����������س�����������اره�����������م ن���������ح���������و ال������ع������ل������ى 
 ..ُ املَ������������س������������ار  ن��������ع��������َم  ي��������اام��������ت��������ي 

األرِض  ف����������ي  بَ�����������ع�����������ِدِه�����������ْم  م����������ن 
ل���������ن ي�����ب�����ق�����ى ألم�������ري�������ك�������ا ق�����������������راُر..

الصادقون 
العــــهـــد
ضيف اهلل سلمان

برنامُج رجال اهلل
ُر ألسبوعني : املقرَّ

من ل1 إنسال إىل 1 عيسمرب

- مثرااة اللاه - نثام اللاه )الارس 
الخامل(.

ثام  اللاه  ربااا  قالاوا  الذيان  إن   -
استناموا.

 ل2 عيسمرب 66ل91: 

النوات انمريكية تنتل 125 من 
املانيل الفيتااميل رنم انها 

اعلات عن وقف النتال ملاة 
8ل ساعة بمااسبة اعياع 

امليالع.!

معاذ الجنيد

»َس���لِّ���م س���اح���َك ي���ا س��ع��ودي«
وإل����������يَّ ي�����ا )جن�����������ران( ُع�������ودي

َس������لِّ������م ف������أن������َت ُم����ح����اص����ٌر
ب����امل����وِت م����ن ح���ب���ِل ال����وري����ِد

َس������لِّ������م ل���ت���ن���ج���و م������ن ل��ظ��ى
رع���ودي م��ن  وت��س��ل��َم   ، بطشي 

ال   ، ب����ال����ف����ِع����ل  أن��������ا  ه��������ذا 
ت��ع��ج��ب،،ف��م��ا ك���ذبَ���ت وع����ودي

رُت م���ن���ُه ه������ذا ال�������ذي ح����������ذَّ
وك���ن���َت ت��س��خ��ُر م���ن ن��ش��ي��دي

ه������ا أن���������َت م������ص������دوٌم وم����ا
اس��ت��وع��ب��ت إط���اق���اً ُص��ع��ودي

ُم���ت���س���ائ���ًا م����ن أي�����ن ج���ئ���ُت؟
وك��ي��ف ج��ئ��ُت ؟ وك��م ح��ش��ودي؟

وت���ص���ي���ُح أي�����ن ال���������)F( وال�����
أق��م��ار ، م��ا َرَص����دت وف���ودي ؟

وت�����ق�����وُل ك���ي���ف اج����ت����از أس����
���واري؟،،وك��ي��ف ط��وى حيودي ؟

ل����و ك�������اَن ص������اروخ������اً وج������اَء
ل���ُق���ل���ُت أُِط����ل����َق م���ن ب��ع��ي��ِد ..

وص������ار  ، رُج������������ٌل  ل�����ك�����ّن�����ُه 
،،أق���رب م��ن ُس��ج��ودي !!!  إل���يَّ

أم����ام����َك وق�������ٌت  ال   .. اآلن 
وال�������ُش�������روِد  ، ل����ل����ت����س����اؤِل 

تُ���ص���دق ل�����م  ب�����أن�����َك  أدري 

ق���ي���ودي ف�����ي  أن��������َك   ، ب���ع���د 
.. هل سأصحو نفسَك  وتُناجي 

؟ َم������دي������ِد  ن��������وٍم  م�����ن  اآلن 
وت������������ودُّ ل������و ه��������َي م����زح����ٌة

ق���ام���وا ب��ه��ا ب��ع��ُض اجُل����ن����وِد !
ُر ال����ي����م����ن����يُّ ن���ف���َخ ويُ��������ك��������رِّ

ال���ُص���ور : »َس���لِّ���م ي��ا س��ع��ودي«
ف�����تُ�����ح�����س�����ُه ب����ال����ف����ع����ل ك���ا

ب�����وس�����اً،،أح�����ّق م����ن ال���وع���ي���ِد
ه���������ذا أن���������ا ق�������������َدٌر ح���ق���ي����

أك���ي���ِد ف����ي   .. ،أك����ي����ٌد  �����ق����يٌّ
وي������������ٌل مي��������ان��������يٌّ يُ����ط����ي����ُح

����������اٍر ع����ن����ي����ِد ب�������ك�������لِّ ك����������فَّ
ف��ي��ص���  ، أب���������دو  ملُ����ع����س����ك����ٍر 

���ط��دُم احل���دي���ُد ع��ل��ى احل��دي��ِد
ُع ن���ف���س���ُه ي���ن���س���ى املُ�����������������درَّ

اجُل����ل����وِد ذاِت  م������َع  ه�����ربَ�����اً 
����ُل ال�����ُط�����وف�����ان م��ن ي����ت����ش����كَّ

البليِد احِل��ل��ِف  على   ، غَضبي 
ف�����ل�����ُه�����م ج����ه����ن����م ب����أس����ن����ا

» ول���ُه���م م��ق��ام��ُع م���ن ح��دي��ِد«
ول�����ُك�����لِّ م����ن أُِس���������َر األم�������اُن

َوُج������ودي  ، أخ���اق���ي  ف���ِت���ل���َك 
أت���ي���ُت  ، ُم���ح���ت���ًا  م����ا ج���ئ���ُت 

أُع�����ي�����د ت����رس����ي����َم احُل���������دوِد
و »جن���� »ج����ي����زان����ي«  وأُع����ي����د 

�����ران����ي«،إل����ى مي����ِن ال��ص��م��وِد

وُم��������س��������اِن��������داً أه�����ل�����ي م��ن
ال��ت��ه��ج��ي��ِر ، م���ن ظ��ل��م ال��ع��ب��ي��ِد

أن  ش����ئ����َت  إن  ل����ن����ا  ف��������أوي 
ت��������أوي إل������ى ُرك���������ٍن ش���دي���ِد

������ٌر ُم������خ������يَّ أن��������������َت  اآلن 
ال��لُ��ح��وِد أو   ، ال���س���ج���وِن  ب���ن 

ت���س���ل���ي���م ن����ف����س����َك ف����رص����ٌة
ع��ظ��م��ى ، ل��ت��ح��ي��ا م���ن ج��دي��ِد

س��نُ��ري��َك م��ا ارت��ك��ب��ت ُق���وى ال��
ع�����دوان ف���ي ال��ي��م��ِن ال��س��ع��ي��ِد

ك��م  ، ُق���ص���ف���ت  أُس����������رٍة  ك�����م 
، وك�����م ط���ف���ٍل ول���ي���ِد ام��������رأٍة 

وت������وه������م������وا ف������ي ص���ب���رن���ا
ع����ج����زاً ع����ن ال�������ردِّ ال���س���دي���ِد

م���ن ه�������ن�������اَك  ألنَّ  ج����ئ����ن����ا 
ط���رق���وا ع��ل��ى ب�����اِب األس�����وِد

ف����ل����و اط����ل����ع����َت ع����ل����ى م��ج��ا
ِزره�����������م ب���ت���ف���ك���ي���ٍر رش����ي����ِد

�������َك ع����ن ط���ري���ِق ل����وج����دَت أنَّ
احل���������قِّ أب�����ع�����د م������ن ب���ع���ي���ِد

داف������ع������َت ع�����ن ُم�����ل�����ٍك ي��ق��و
ول���ل���ُج���ح���وِد  ، ل���ل���ه���اِك  دَك 

داف����ع����َت ع���ن ع�����دٍم ، ول��ي��َس
ه���ن���اَك أص�����دق م���ن وج����ودي

ف�����ارُف�����ض ف����س����اَد ن��ظ��ام��ه��م
ل���ل���ُخ���ل���وِد ت���س���ع���ى  ك����ن����َت  إن 

وب�����وج�����ِه )إس�����رائ�����ي�����ل( ف��ل���
ت���رف���ع س����اح����َك ي����ا »س����ع����ودي«

محمد عبدالقدوس الوزير 

ح�������ت�������ام ع��������ن وط����������ن ت���غ���ي���ب
م�����ه�����ا ف�������أن�������ت ب��������ه م���ع���ي���ب

.فروا  النار.  حتت  جن��ران  في  اآلن 
م��روا  الله  جند   ، ج��ي��زان  ف��ي  اآلن 

القوة العظمى غدت ال شيء ، ذابت
يجرو  شيء  ال  الوغى  أبطال  فأمام 

أضحى وإسرائيل  أمريكا  وس��اح 
صخرا ، جمادا ، ميتا ، واجلند كروا 

آت  ف��امل��وت  أو   ، ال��ل��ه  ع��دو   ، سلم 
إن���ا رج����ال ال��ل��ه ، واألع������داء شر 

ك���رام���ة  ل���ل���ه���ارب���ن  ، ف���م���ا  س���ل���م 
يضر  عيشهم  ف���إن   ، ال���ت���راب  إال 

امتطت ال��غ��زو  عقيدة  ف��إن   ، سلم 
شبه الرجال ، إذا الرجال بها استقروا 

ل���م ت��ك��ن ه��دف��ا لنا  س��ل��م ، ألن����ك 
حر   ، بالتحديد  أن��ت  ب��ادي  وعلى 

َسلِّم سالحَك

سلم نفسك. .. يا سعودي

سلم سالحك واستسلم
أحمد العجري

))أع���������دد ج����واب����ك ي����ا ه�����ذا ل���ي���وم غ���ِد
م�������دِد(( وال  ج���ن���د  ب�����ا  ح����ش����رت  إذا 

غ�������دا س����ت����س����أل ع�����ن ش����ع����ب ب��ك��ام��ل��ه
ع�����ن وئ��������ده ل�����م ت����ك����ن ي����وم����ا مب���ّت���ِئ���د

َق���ت���ل���ت م���ن���ه���م أل����وف����ا ي����ا ُق���ت���ل���ت ول���م
ول�������ِد وال  ام  وال  ب����ش����ي����خ  ت������رف������ق 

ون���ش���ر اآلم�����ن�����ن  دي��������ار  ه�������دم  أردت 
ال��رع��ب واخل����وف ع��ن ع��م��د وع���ن رَص���ِد

ح���ت���ى امل���س���اج���د ل����م ت��س��ت��ث��ن��ه��ا ف��اج��ب
ِ ي�����وم غ����د  ي����ج����دي  ل����وغ����د  وال ج�������واب 

ت���ه���دم���ه���ا«؟ ال����ل����ه  ب����ي����وت  ش������يء  »ألي 
ه�����ذي م��ش��ي��ئ��ة غ���ي���ر ال�����واح�����د األح�����ِد

ه������ذي م��ش��ي��ئ��ت��ك ان������ت ام������ا م��ش��ي��ئ��ت��ه
س��ب��ح��ان��ه ف��ه��ي م��ح��ض اخل��ي��ر وال���رش���ِد

م�����ا ش������اء ظ���ل���م���ك ه������ذا ل���ل���ع���ب���اد وم���ا
م��ع��ت��ق��ِد ش�����ر  اع���ت���ن���اق���ا  م���ن���ك  أراد 

أب����دا ي���ش���أ  ل����م  ت���ك���ون م��ش��ي��ئ��ا  ش�����اء ان 
م�����ا ش���ئ���ت���ه أن������ت م�����ن ظ���ل���م ول������م ي�����رِد

ع��ل��ي��ك مب��ا يُ���ق���ض���ى  ان  وق�������ّدر  ق���ض���ى 
ق���درت���ه ان����ت ف��اح��ص��د زرع�����ك األب����دي

ٌ ي�������داك م�����ن أوك�����ت�����ا وال�����ن�����ار م�����وق�����دة 
وف��������وك م�����ن ن���ف���خ ال����ن����ي����ران ف���ات���ق���ِد

ي���ا س��ل��م��ان ق��ب��ل غ��د  ال���ي���وم   :  ُ وب���ع���د 
ب���ال���َق���َوِد ف�����ارض  ال  او  س���اح���ك  س���لّ���م 

ه���ا أن����ت ال ت��ه��ن��أ ال��ع��ي��ش ال��رغ��ي��د ول���ن 
ت��ع��ي��ش ه���ي���ه���ات ب���ع���د ال����ي����وم ف����ي رَغ�����ِد

 س���لّ���م س���اح���ك واس��ت��س��ل��م ل��ف��ت��ي��ة م��ن 
ح���اص���رت���ه���م ب���س���ي���اج احل���ق���د واحل���س���ِد

ف��ت��ي��ان ه����ذا ال����زم����ان اغ��ت��ل��ت ق��ائ��ده��م
ورم�����ت ب��ال��ق��ص��ف ال ت��ب��ق��ي ع��ل��ى أح���ِد

ف����ع����ا وف�����ي�����ت وملّ���������ا ت����ب����ق م������ن اح����د
ف���ي ال��ك��ه��ف اخ��رج��ت��ه��م ل��ك��ن اول����ي َج��لَ��ِد

أي���ق���ظ���ت���ه���م ب���ح���ن���ن ال�����ط�����ائ�����رات ول���و
َردي ك����ل  ع���ن���ه  ل��������ردوا  ال����ي����ه  ع��������ادوا 

هربا  اس��ت��ه��دف��ت��ه��م  ال����ذي  اجل���ه���اد  ال���ى 
م��ن��ه اس���ت���ث���ي���روا ف����ث����اروا ث�����ورة األُُس������ِد

ال�����ل�����ه اك�����ب�����ر ق������ال������وا ف����اع����ل����ن مل����ا 
اح��ت��ش��د او  اح���ش���د  اردت  إن   ُ ي���ري���ده 

ال����ل����ه اك����ب����ر م�����ن ك�����ل احل�����ش�����ود ف��م��ت
او ازح����ف ت��ع��د روح����ا ب��ا ج��َس��ِد غ��ي��ظ��ا ً 

َردٌّ
نبيل القانص

األبجديُة لي،
و حرُف الناِر لي، 

و الكرمُة اخلضراء 
تبدأ باإلجابِة 

و الساِم على وجوِه الصابريَن 
،..

و لي هديُر املاء 
يسقي بَسَمَة القلِب اجلريحِة 

..
لي الشرارةُ 

حَن تلَمُع في السماِء
و في ُعيوِن املُتَْعبن .

***
األبجديُة للرصاصِة 

حَن تصحو بعَد َغْفلَِتها 
و للصدِر الذي ثََقَبتُه أنياُب 

الفراِق 
د ... إذا أراَد الرَّ

حَن ميرُّ جثماٌن 
أماَم الواقفَن 

على رماِد احُللِم 
حن يتوهُ نصُف الُعمِر

ِمن أحزاننا
و يضيُع عطُر الياسمن .

***
األبجديُة 

للذيَن تزاَحَمْت أقداُرُهم
في ِضيِقها 

وكأنََّها تنجو لبعِض الوقِت 
حتمي ما تخاُف عليِه 

ِمْن َفَرٍح بسيٍط 
تَتُْه لعنَدليٍب  نَوَّ

سوَف يحِملُُه اجتاهُ الريِح 
بحثاً َعن ساٍم داخلٍي ،...

عنَدليب
ينتقي ُغصناً و ناياً ُمزهراً 

َع الشدَو احلنون  ِليوزِّ
كما يشاءُ 

على رؤوِس احلاملن.
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 متابعات فلسطينية

اليمنيون على أعتاب نجران
عبداهلل زغيب*

يف حرِب اليمن، ن خاوط حمراء، ون مساارات 
انسايابية خاضثاة لصااعاة التنايارات املمكاة، 
الغالاب ساوى  املتاحاة ن تشاكل يف  ااملثاياات 
منّامات لتسلسل حاثّي متفّلت من عنال التحليل.. 
ولذا ن يفارتض بالحاث الثساكر2 وما يصاحبه 
من حراك سايايس أن يكون شاايا »الرصانة« عىل 

شاكلة الكيمياء التحليليّة.
 االثااارُص املكّوناُة لفوىض املثركاة، ايها من 
التااخال التاريخاي والتباّال الحاثاي و»التنوقاع 
الثنائاا2«، ماا يكفاي إلنتااج انفتااح عائام عىل 
»مفاجآت« مياانية أَْو »إَعاَعة ليكلة« يف مستويات 
تموضاع األحاالف والكيانات والشاخوص، ضمن 
الاائرة التي يزعلر ايها انننساا9 الثموع2 النائم 
مااذ »انننالب« الحوثي يف أيلول ل201 وما تاله من 
تفتيات للجساا السايايس »الهش«، الاذ2 صاثته 
مرحلاة ما بثاا املبااعرة الخليجية وماا تيرّس من 

»مخرجات« للحوار الوطاي. 
التااقاض لم يكن ولياا املثركة النائماة حالياً 
احساب، خاصاة أن اليمان عااش عومااً رصاعااً 
عاىل طبيثاة »الهوياة« الوطاية، ويف حالاة عائمة 
مان انشاتباك عاىل الوجهاة الاهائياة للخريااة 
الجيوسياساية، ماع ما يشاّكله 9لك مان انثكاس 
مباارش عاىل البيئة ناري »املاصهارة«، مااذ ثورة 
الساتيايات عاىل اإلماماة املتوكليّاة شامانً وزمن 

املشيخات جاوباً.

ولاذه سالة متكاملاة تتميز بغيااب التاانم يف 
رقثة جغرااية واحاة.. ولاي أنتجت عوماً تنّلبات 
يف ما ياور بفلكها من حروب، خاصة حروب اليمن 
)أو أطراف يماية( مع اململكة السثوعية، وكان من 
أبرز صورلا التاريخية الحرب اليماية ا الساثوعية 
الثاا9 ل3ل1. ولاي الحارب التي أنتجت سايارة 

سثوعية عىل عسري ونجران وجازان.
لكان الالات كان التنّلباات الاائمة يف تخااقات 
املثركاة لذه وما تاللاا من نتائج مّهاات لحروب 
ورصاعات أُْخااَرى، لم تماثها املواانة اليماية عىل 
الحاوع الحالية عىل مرحلتل، األوىل )ااشلة( الثا9 

ل7ل1 والثانية )ناجحة( الثا9 2000.
وتثوع باا رسعيّة مثاارك الثالثيايات من النرن 
املاايض إىل حرب بل جيش اإلمامة املتوكليّة وقوات 
األعارساة يف تهاماة، اىل أن وّقاع حسان اإلعرييس 
مثالااة »حماية« ماع امللك الساثوع2 عباالثزيز 
آل ساثوع الثا9 25ل1، يف رع اثل عىل اقرتاب قوات 
اإلما9 يحيى حميا الاين من ماانة عسري، وصونً 
إىل الثاا9 ل3ل1 وما شاها من حرب بال قوات آل 
ساثوع من جهة واإلمامة الزياية مع األعارساة يف 

الجهة املنابلة.
وعىل الشااكلة املختارصة لذه، ترسام نالبية 
الحاروب املرتبااة باليمان بيايااً أَْو ماع الجاوار، 
بماا يظهار طبيثاة املرونة لااى ساساة البالع، يف 
إنتااج وإَعاَعة إنتااج الخيارات.. لكاذا اثل جميع 
املاخرطال يف حرب اليمن الياو9. واألعنا من 9لك، 
لو الخروج بصورة واسثة اإلطار بما يضمن قارة 
مااورة أَْكرَب لسارب جزئيات املثركاة، التي نالباً ما 

تناّا9 مثايات قاا ن تكون ماانياة يف رّع الفثل 
األول.. لكاّهاا تثارّب يف نهاياة املااف عان حنينة 

املثركة مهما بات متشابكة.
بالتاواز2 ماع تااقضاات األرض، لام يحااث 
حتى اآلن أن خضثت سااحة من سااحات »الربيع 
الثرباي« لهاذا الكاّم مان عملياات كاّي الوعاي 
الفضائي »اإلعالمي«، كما يحصال حالياً يف اليمن، 
حيث تحتاا9 املثارك بل النوات الربياة التابثة لا 
»عاصفاة الحاز9« والنوات اليماية املشارتكة عىل 
منربة من وسط اليمن الشمايل، لكن يف منابل 9لك، 
تشتثل جبهة أُْخااَرى ماذ باايات الحرب لذه عىل 
الحاوع الساثوعية ا اليماية، التاي أنتجت لناات 
مصورة »تاريخية« لجااوع يمايل أثااء اقتحامهم 
مواقاع وقرًى وماناً، كما حصال يف ماياة الربوعة 
الساثوعية خاالل أيلول مان الثا9 املاايض، وكذلك 

ترشين الثاني من الثا9 9اته.
تختارص عملياات النصاف الجو2 الساثوع2 
أللاااف »يماية« عاخال اململكة مجمال تااقضات 
الحارب.. االريااض تهاجام أعااءلا باراً وجواً يف 
الوساط اليمااي، وعىل خاط حاوع ولماي مرتكز 
إىل رشياط حارب صيف الثاا9 للل1 بال صاثاء 
وعاان.. ايما تاااع عن أراضيهاا وتخوُض مثارَك 
طاحاًة مع النوات اليماية املشارتكة عاخل املااطل 
الحاوعياة الساثوعية، ماا يثااي بشاكل واضاح 
ومبارش أن الحرب خرجت عن سيارة اململكة، وأن 
سبثة عرش شهراً لم تكن كااية لتكريل »التفّوق« 
الثسكر2 الخليجي املاعو9 أمريكياً، يف مواجهة ما 
تبنى من الجيش اليماي املوايل للرئيل السابل عيل 

عباالله صالح وحلفائه الحوثيل.
ومع األخذ بانعتبار أن الساثوعية »استافذت« 
قاراتهاا الاارية، اإن اننثاااات الحاعة واملتوقثة 
يف الاتائاج املوضثيّاة لهاذه الحارب، تنتارص عىل 
الاارف اليماي حليفاً كان للريااض أ9 عاواً، ولو 
النااعر عىل املااورة بحريّة أَْكرَب، خاصة أن الرياض 
أصبحت تحت أعل املاظمات الاولية املثاية بجرائم 
الحرب، بماا يفتح الباب عىل عملية »ضغط« تااع 
باتجاه الحل السايايس بمثزل عن تثنياات جونت 

التفاوض الفاشلة يف الكويت.
جاء إعالن النوات اليماية املشرتكة عن اقرتابها 
من ساا نجران بمثابة النشاة التاي قصمت ظهر 
خاابة »الحاز9«، ومثهاا »أعبيات« التفاّوق التي 
واظاب عاىل اساتخاامها »وزير« إعاال9 »عاصفة 
الحز9« اللواء السثوع2 أحما حسن عسري2، ولي 
تثااي باملثاى املباارش أن الثاصفة تالشات، وأن 
انتجاه املااني اآلن ملساار األزمة اليماية يجب أن 
يذلاب بالحا األعنى نحو إنتااج حل رسيع ومرٍض 

للجميع.
االحرب خرجت عن سيارة الرياض، يف موازاة 
انفتاح كامل تفاصيلها عىل مفاجآت تااقض اارق 
األوزان بل أطراف املثركة.. ما يثاي أن الساثوعية 
واليمان واملااناة ككل لم يُثا ايهاا من الخاوط 
الحماراء ما يكفي لصيانة الاسايج الجيوسايايس 
الهش، الااتج عن استنالنت السبثيايات يف املاانة 
الخليجياة وقبلها يف بالع الشاا9. أ2 أن الساثوعية 
بخساارتها املستمرة ألراٍض واساثة، وبُثمل يصل 
إىل 70 كيلومارتاً عن حاوع اليمان يف بثض األماكن 

خاصاة نجاران، أصبحات ممهااة بإَعااَعة إنتاج 
»مشااريع« يماية وطاية تثاوع اىل خرائط ما قبل 
حروب الثرشيايات والثالثيايات.. ولي وجهات قا 
تجا رعاة عوليل جالزين لتلنفها، يف ظل اننخراط 

السثوع2 الخارجي الواضح.
أنتج »الحاز9« الخليجي يف اليمان، بفثل »واٍع« 
إنماا ناتج عان تناير خاطائ، حالاة »اوضوية« 
مماثلاة ملاا كانت علياه األماور يف مرحلاة ما بثا 
انهياار »اإلمرباطورية« الثثمانياة.. اتحّولت بذلك 
املااطل السثوعية املحا9ية لليمن إىل امتااع طبيثي 
لسااحة الحرب يف الااخل، خاصة بثا اشل اململكة 
يف الظهور كاولة »عظمى« باملثاى اإلقليمي، عىل 
األقل مان وجهة نظر يماية شامالية »ضيّنة«. ما 
يثااي أن نجاران وجازيان وجوارلماا تحّولت إىل 
أرض خصبة للحوار الااار2 بل صاثاء والرياض، 
إىل أرض خصباة للاموحاات  ويف صاورة أعمال 
»الوطاياة« اليماياة، تافتح عىل احتماانت عاياة 
ماها تبّانت اإلقليم النريب والبثيا، وما يثايه 9لك 
مان مخاطر كارثية عىل نهائية الحاوع الساثوعية 
كماا اليماية، إضاااة إىل تثميل األزماة املجتمثية 
عاىل جانبي الحاوع.. االرياض نظراً لحساسايتها 
الشااياة يف مواجهة »الفشال« واألزماات، تحجب 
نالبياة أخباار الحارب عاخال أراضيهاا، كاازوح 
عارشات اآلنف عن قرالام ومانهام، التي ظهرت 
خاوية مان أللهاا يف املناطع التي بثتاهاا النواُت 

اليماية املتوّنلة إىل ما وراء الحاوع.

* السفير البيروتية

استشها الفلساياي اياع زكريا حاما، السبت، 
بثا إطاالق قوات انحتاالل اإلرسائيايل الاار عليه 
قرب مساتوطاة »عوارا« النريبة من بلاة سالواع 

شمال رشق را9 الله يف الضفة الغربية.
واععات متحاثاة باسام جياش انحتاالل أن 
»جاوعاً شالاوا املشتبه ايه يركض باتجاه موقع 
عسكر2 يف بلاة سلواع اأطلنوا الاار عليه، ما أَعَّى 

اىل منتله«.
وزعمات املواقاع الثربية أن حاماا أطلل الاار 
عاىل موقع عساكر2 قرب املساتوطاة مان عون 
وقاوع اصابات يف صفوف الجيش، ما عاع النوات 
اإلرسائيلياة للارع عليه بإطالق الاار، ما تسابب يف 
اصابتاه بجروح خارية استشاها إثرلا بثا وقت 
قصري، ايما أوضح جيش انحتالل أن احص جثة 

الشهيا أثبت أنه لم يكن يحمل ا2 وسائل قتالية.
انرتبااط  »جهااَز  أن  حاماا  أقربااء  وأكاا 
الفلسااياي أبلغهم ان قريبهم استشها برصاص 
أٌب لافلال«، ايماا  الجياش اإلرسائيايل، ولاو 
أوضاح شاهوع أن قوات انحتاالل أطلنت »خمل 
رصاصات عىل حاما واحتجزت جثته ولم تسامح 

لإسثاف الفلساياي بانلها«.

قَتَله الصهاينة.. ألنه يركض!

»هآرتس«: الجيش يتعمد استهداف راشقي الحجارة بـ»ركبهم« لجعلهم معاقني حركيًا

كاتب »إسرائيلي«: قصُف غزة لن يجلب األمن للمستوطنني

كشاف تنرير »إرسائييل« أن جياش انحتالل، 
وبإيثاز مان جهاز املخابرات الثامة »الشااباك«، 
يستهاف الشابان الفلسايايل خالل املواجهات، 

يف ماانة »الركب« من أرجلهم، بهاف شّلهم. 
وحسب التنرير الذ2 نرشته صحيفة لآرتل، 
ااإن ضبااط املخابارات »اإلرسائيلياة« يهاعون 
الشابان مبارشة، بأنهام سايضارونهم لنضاء 

حياتهم بالسري بمساعاة الثكاكيز. 
ورصات الصحفية عمرية لل، شهاعات عاع 
من املصابل، بشكل خاص يف مخيم الاليشة ويف 
قرية تنوع النريبة، من ماانة بيت لحم الكربى، 
وقالت إنها صاعات عاعاً من الشبان، من أبااء 15 
و16 عاماً، وشابان كثر أبااء عون سن الثرشين، 
يتجولاون يف املخيم بمسااعاة الثكاكياز. بثا أن 

أصيبوا خالل املواجهات. 
وتشاري الصحفية يف تنريرلا إىل أن كل شااب 
مان لؤنء الشابان ماّر بثااة عملياات جراحية 

ماولاة، وياتظاره املزياا من الثملياات، وأن كل 
واحاا ماهام بحاجاة إىل رعاية عائماة وإىل إَعاَعة 

تاظياف الجارح وإخاراج الشاظايا، واىل أعوياة 
مضاعة لاللتهابات واساتباال قاثة البالتل التي 

زرعت. لنا برتت قا9 أحا الفتية. 
وقال التنرير، إنه يف األساابيع النليلة املاضية، 
اقتحم جياش انحتالل مخيم الاليشاة 3 مرات، 
وانتهات بثاع من انعتنانت، لكاهاا انتهت أيضاً 
باا15 مصاباً؛ بسابب إطاالق الااار، وأن أوضاَع 
املصابال صثباة، إ9 جاء الرتكيز عاىل ركبهم، ما 
يثاي ان جميثهم سيثيشاون ماع إعاقات طيلة 

حياتهم.
وقاال جمياع املصابل للصحيفة إنهم ليساوا 
وحالم، افي اقتحامات ساابنة، يف بااية شاهر 
تماوز )يولياو( وعاىل ماى السااة املاضياة كان 
الكثاري مان املصابال، بال جميثهام بحاجة إىل 
التما9 املخيام وعافه. وروى املصابون بانفثال 
عان األعوية التاي تثمل عاىل وقف الاازف وعا9 

الشثور باأللم وعن الثمليات.

قال كاتب بموقع )ويلال( »اإلرسائييل«، 
إن »النصاف األخاري لغازة لاو اساتمرار 
لواقع قايم جايا يف النااع«، مشرياً إىل أن 
»لاذه الهجمات الجوياة »اإلرسائيلية« لن 
تحاث تغيارياً جولرياً ايما وصفها قواعا 

اللثبة«...
واعترب مراسل الشؤون الفلساياية آيف 
يساخاروف أن كثااة النصف »اإلرسائييل« 
ليسات كفيلاة بانال البارشى الساارة إىل 
املساتوطال املنيمال عاىل حااوع نازة، 
الفلسااياية  النذائاف  سانوط  بتوقاف 

عليهم.
وأضااف: »من الواضاح أن وزير الاااع 
يساثى  ليربماان  أايغااور  اإلرسائيايل 

مان خاالل النصاف املكثاف لغازة إليجاع 
مثاعلة جاياة لم تكن ساائاة يف الساابل، 
كل  ماع  التثامال  يتام  كان  وبموجبهاا 
صاروخ ياالال من نزة باتجااه إرسائيل 
لكاذا  واحاا،  بصااروخ  نازة  بنصاف 
ببسااطة، لكن اليو9 يريا اإلرسائيليون أن 
يجااوا من الفلساايايل ثماااً بالظاً من 
خاالل منابلة كل صااروخ ياالل من نزة 
بثرشات النذائاف الصاروخية التي تاهمر 

عىل ألااف الساياية«.
وأوضح يساخاروف أن لذه السياساَة 
الجاياة قا ن تحّنل ما يأمله املستوطاون 
مان توقاف تاا9 للصواريخ الفلسااياية؛ 
ألن »إرسائيل« تثلم جياااً أن األلااَف التي 

قصفتهاا كانت اارنة من الفلساايايل، 
ولن تكون خسائر السااياية، ورنم الرع 
»اإلرسائيايل« الناايس عىل الفلساايايل، 
تباا2 حمااس ضبااا للافل بثاا9 الرع 
عاىل النصاف »اإلرسائييل«، لثاا9 رنبتها 
باستاراج نفسها وإرسائيل إىل مواجهة أَْو 

حرب مفتوحة.
وأشاار إىل أن حماس لم تالل صاروخاً 
للرع عىل النصاف »اإلرسائييل«، ولم تصار 
تهايااات ضاا »إرسائيال« عارب شابكات 
التواصل انجتماعاي كثاعتها، ألن حماس 
ماع  كبارية  بمواجهاة  مثاياة  تبااو  ن 
»إرسائيل«، لثاة أسباب، ألمها أن الحركة 
نازة،  يف  املحلياة  باننتخاباات  ماشاغلة 

وتثتارب أن شاثارلا اننتخاباي األلم لو 
»نازة تباو أجمل«، ولذلك اإن أ2 مواجهة 
عساكرية منابال »إرسائيل« ساتثمل عىل 
إربااك خااها للفاوز يف اننتخابات بغزة، 

وربما الضفة الغربية أيضاً. 
وأكاا أن لااك سابباً ثانياً لثاا9 رنبة 
حمااس و«إرسائيل« بانساتاراج ملواجهة 
عساكرية مفتوحاة تتثلال با«إرسائيال« 
لذه املرة، مفاعلا أن األخرية تحاول إيجاع 
سياساة أماية جاياة، قا تتحول مع مرور 
الوقت لسياساة عائمة، تتثلل بتكثيف الرع 
عىل الفلسايايل تجاه أ2 صاروخ ياالل 
مان ناحيتهام عون الاخاول يف مواجهاة 

مفتوحة.

بزعم »محاولته« طعَن جنود.. 
استشهاد شاب برصاص العدو!

استشاها الشااب الفلسااياي إياع زكريا حاما )38 عامااً( برصاص 
قوات الثاو الصهيوني، ياو9 الجمثة، عنب إطالق الاار عليه قرب املاخل 

الغربي لبلاة سلواع رشق ماياة را9 الله. 
وزعمات مصااعر عربياة، أن قاوات الثااو أطلنات الااار عىل شااب 
السااياي بزعم محاولته طثن جاوع بسكل عىل حاجز قرب ماخل بلاة 

سلواع رشق را9 الله. 
وأضااات املصااعر أن الجااوع أطلناوا الااار باتجااه الشااب، ما أعى 

إلصابته بجراح، حيث ارتنى شهيااً يف املكان. 
وقالات جمثياة الهاالل األحمار الفلسااياي: إن جاوع الثااو ماثوا 
طواقمهاا من الوصول إىل امُلصاب لتنايم الثالج الالز9 له، يف حل لم تُثلن 

وزارة الصحة الفلساياية عن استشهاع الشاب بثُا.

مستعربون يختطفون مقدسياً أثناء 
تواُجده باألقصى 

اعتنلت قوات الثاو الصهيوني الخاصة »املساتثربون«، يو9 الخميل، 
شااباً من ساكان ماياة النااس املحتلة، أثااء تواجاه يف املساجا األقىص 

املبارك. 
وأااع أحا حراس املسجا أن »املستثربل اعتنلوا الشاب أحما الرشباتي 
خالل تواجاه يف ماانة باب حاة أحا أبواب األقىص الرئيساية، واقتاعوه 

إىل أحا مراكز التوقيف والتحنيل يف الناس النايمة«.
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املقاطعة ضد العدو الصهيوني مستمرة.. الربتغال تنسحب 
من مشروع مشرتك وبروكسل تلغي منتجًا

حكوماٌت عربية تستعني بشركات برمجية اسرائيلية للتجسس على مواطنيها

  - متابعات
أن   «  BDS– املناطثاة  لا«حركاة  يمكان  ن 
تتوقاف مان نشااطاتها ضاا الثااو الصهيوني، 
بسحب انستثمارات وتابيل الثنوبات ومناطثة 
املاتجات وخاصاة يف النارتل األوروبية األمريكية، 
حيث شاكلت لاذه الحملاة نجاحاً بالاراً انثكل 
خساائَر ماعياة ومثاوية عاىل أكثر من مساتوى 

وصثيا. 
ويف لاذا اإلطاار، أعلاات الحكوماة الربتغالياة 
انساحابَها من مارشوع مشارتك ماع »إرسائيل« 
تشاارك اياه وزارة األمان النوماي »اإلرسائيلية« 
وجامثاة »بار إياالن«، ويموله انتحااع األوروبي، 
وأسااليب  توحياا ماهجياات طارق  إىل  ويهااف 

انستجواب لاى قوات الرشطة. 
ويأتي قرار اننساحاب، بثاا انانع احتجاجات 
كبارية، قامات بها حملاة مناطثة انساتثمارات، 
التجارياة  األعماال  تامياة  مجاال  يف  ونشاااء 
واملثارضة السياساية، وعاع من ماظمات املجتمع 

املاني يف الربتغال. 
وبحساب البيان الصااعر عن حركاة مناطثة 
انساتثمارات، ااإن الحملة ينوعلاا »تحالف نري 
مسابوق ما بل مجموعاات التضامان وماظمات 
الااااع عان حناوق اإلنَْساان وماظماي الحمالت 
املاالضة للثارصية، اضالً عن راباة تمثل ضباط 

ثورة عا9 ل7ل1«. 

وقال رئيل حركة »حنوق الشثب الفلساياي 
وتحنيل الساال9 يف الرشق األوساط«، والتي كانت 
املبااعرة للنياا9 بمثال لاذا التحالاف الاذ2 يمثل 
مختلاف أطيااف املجتماع املاناي والسايايس يف 
الربتغاال، ضاا لذا املارشوع: »نبارك قارار وزارة 
الثال الذ2 وضع نهاية ملشاركة الرشطة الربتغالية 

يف مرشوع الناار النانوني«. 
وأَضااف: »انساحاب الحكوماة الربتغالية من 
لاذا املارشوع لو بمثاباة نرص لجمياع النوى يف 
السال والربتغال وأوروبا التي طالبت بوقف لذا 
املرشوع املتثاون مع الجهاز النمثي يف إرسائيل«. 
للجااة  األوروبياة  املاسانة  علنات  باورلاا، 

الوطاية الفلسااياية لخامات األعمال ريا حسان 
عاىل النارار قائلاة: »إن لاذا اننتصار لاو عالمة 
أُْخاااَرى عاىل أن الحكومات األوروبياة قا أعركت 
إشاكالية وجاوع إرسائيال يف املشااريع املشارتكة 
التاي قاا تاؤع2 إىل تنوياض الحريات السياساية 

والايمنراطية وحنوق اإلنَْسان«. 
ويف ساياق متصل، ألغت كربى رشكات الاريان 
البلجيكي »خاوط بروكسل الجوية« ماتًجا نذائيًا 
إرسائيليًاا من قائمة األطثمة املنّامة للمسااارين 
عىل اعتباار أنّه يُاتاج يف املساتوطاات اإلرسائيلية 

شمايل الضفة الغربية املحتلة. 
وقالت صحيفاة »يايثوت أحروناوت« الثربية 
أّن رشكاة الااريان البلجيكية الوطاية اساتبثات 
»الحالوة باثام الفايال« من قائماة األطثمة التي 
تنّامها للمسااارين عىل متان طائراتها كون لذه 
الحاالوة يتاّم إنتاجها مان قبل رشكاة »احفاه« يف 
املاانة الصااعية انساتياانية »باركان« املنامة 

شمال الضفة الغربية املحتلة. 
والحماالت  الجمثياات  بثاض  اعتاربت  وقاا 
املاارصة لفلساال لاذا النارار انتصااًرا لحركة 

املناطثة الثاملية لا«إرسائيل«. 
ويف رعٍّ رسامّي إرسائيايل عاىل قارار »خااوط 
بروكسيل الجوية«، قال وزير السياحة اإلرسائييل، 
يريف ليفل، من حزب الليكوع »إنها خاوة خاطئة 
تضع عاىل 9يال طائرات الرشكاة علًما أساوع من 

الثار.  

  - متابعات
يب�دو أن التعاون والتطبيع ب�ني الكيان االرسائييل 
والحكوم�ات العربي�ة الخليجي�ة منه�ا بال�ذات، ب�دأ 
يأخذ مس�اراً تصاعدياً هذه األيام، ليش�مل العديد من 
الصعد، فبعد التقارير التي تحدثت عن تعاون سيايس 
وأمني وتجاري، بني دول مجل�س التعاون مع الكيان 
االرسائييل، يقفز إىل الواجهة استعانة بعض الحكومات 
العربي�ة برشكات برمجة ارسائيلية، بهدف التجس�س 
عىل املواط�ن العربي، انته�اك خصوصيته، ومالحقته 

وقمع حريته. 
فق�د تناقلت وس�ائل االعالم خ�الل األي�ام القليلة 
املاضية قصة محاولة االس�تخبارات اإلماراتية اخرتاق 
هات�ف أح�د مواطنيه�ا، الناش�ط الحقوق�ي »أحم�د 
منصور«، مس�تخدمة تكنولوجي�ا »إرسائيلية« باهظة 
الثم�ن، مصدرها رشك�ة NSO GROUP، التي تتخذ 
من مدين�ة هرتزيليا )داخل األرايض املحتلة« مقراً لها، 
وتُعترب م�ن أكثر ال�رشكات تص�ّدراً يف مجالها، حيث 
وصفته�ا صحيفة »نيويورك تايم�ز« بأنها »من تجار 

السالح الرقمي األكرب واألكثر تملصاً يف العالم«. 
م�ا كش�ف ع�ن خي�وط االرتب�اط ب�ني الحكومة 
اإلماراتي�ة والرشك�ة االرسائيلية، ه�و التفاصيل التي 
حصلت م�ع الناش�ط اإلماراتي، حيث تلق�ى منصور 
رس�ائل نصية ع�ىل هاتفه من ن�وع IPHONE، فيها 
روابط تقول الرس�الة إنها تؤدي إىل معلومات تكشف 
»أرساراً جديدة« حول التعذيب يف الس�جون اإلماراتية. 
لكن منصور ارتاب باألمر، ودفع بالرس�ائل إىل باحثني 
 CITIZEN« يف مجال األمن اإللكرتوني يف موقع رشكة
laB« وأكد األخريون أن الروابط يف الرس�ائل النصية 
 ،»NSO GROUP« الت�ي تلقاها منص�ور مصدره�ا
وهي »رشكة حرب إلكرتونية مقرها الكيان االرسائييل، 
تبي�ع برنام�ج PEGASUS الخ�اص بالحكوم�ات«، 

ومهمته التجسس واعرتاض االتصاالت. 
وفق�اً لتقريَرين ص�درا الخميس امل�ايض، أحدهما 
فرانسيس�كو  ع�ن رشك�ة »LOOKOUT« يف س�ان 

األمريكي�ة، متخصصة بأمن الهوات�ف الجوالة، واآلخر 
ع�ن »CITIZEN LAB« يف جامع�ة تورونتو يف كندا، 
فإن الربنامج الذي أُرس�ل الرابط الخاص به إىل هاتف 
منصور كان »قادراً عىل الس�يطرة التامة عىل الجهاز، 
بحيث يتجس�س ع�ىل االتصاالت، ويعرتض الرس�ائل 
النصية، ويش�ّغل الكامريا، ويحص�د جميع املعلومات 
الش�خصية املخزن�ة عىل الهات�ف ومس�ار التحركات 
الجغرافي�ة«. وش�بّه خب�ري يف »LOOKOUT« عملية 
ع�زل الربنام�ج ب�«تفكيك قنبل�ة«، معرباً ع�ن ذهوله 
م�ن الدرجة التي ذه�ب إليها مع�دو الربنامج لتجنب 
انكشافه، متحدثاً عن آلية فائقة الحساسية ُوضعت يف 
الربنام�ج بهدف »التدمري الذاتي«. وبعد جهد اس�تمر 
نحو أس�بوعني، قّدر الخرباء يف املؤسس�تني املذكورتني 
ثمن الربنامج »الفائق التطور« بمليون دوالر أمريكي. 

وكش�فت »يديعوت أحرونوت« بنس�ختها الورقية، 
الجمعة املايض، عن أن رشكة Nso حصلت قبل سنتني 
ع�ىل تريح من وزارة األم�ن اإلرسائيلية لبيع برنامج 
التجس�س عىل الهوات�ف الخليوية إىل دول�ة خليجية. 
بينما أوضح تقرير نرشته صحيفة »هآرتس« نقال عن 
صحيفة »نيويورك تايمز«، أن هذه الرشكة اإلرسائيلية 
الءم�ت الربنام�ج ك�ي يعم�ل يف دول عدي�دة، وخالل 
السنوات املاضية استهدف برنامج التحسس الصحايف 
املكس�يكي رفائيل كفرارا، الذي كش�ف فس�اد العائلة 
الحاكمة يف بالده، كما ج�رت مالءمة الربنامج ألهداف 
يف اليمن وتركيا وموزامبيق وكينيا واإلمارات املتحدة. 

ونق�ل عن الرشك�ة اإلرسائيلي�ة »Nso« قولها إنه 
تط�ور منتج�ات ته�دف إىل مس�اعدة الحكوم�ات يف 
مكافح�ة الجريم�ة واإلره�اب، و أن الرشك�ة معروفة 
لهيئات رسمية مخولة بموجب قوانني التصدير األمني. 
أم�ا رشكة أب�ل املنتج�ة لهوات�ف IPHONE فقد 
س�ارعت إىل إصدار نس�خة جديدة من نظام التشغيل 
ios م�ن املف�رتض أن يمنع إمكانية تش�غيل برنامج 
التجس�س، وقد طلبت من مس�تخدميها تحديث نظام 
التش�غيل لديهم بعد أن أبلغتهم برنامج التجس�س قد 

تم زراعته يف أعداد هائلة من األجهزة. 
وهذه ليس�ت امل�رة األوىل الت�ي يتم فيها الكش�ف 

عن اس�تعانة الحكوم�ة اإلماراتي�ة أو حكومات عربية 
بالرشكات االرسائيلية للتجس�س ع�ىل مواطنيها، فقد 
كش�ف تقري�ر ن�رشه موقع »مي�دل إيس�ت آي« يف 2 
يوليو/تم�وز املايض، أن الس�لطات يف اإلمارات عمدت 
بالتع�اون م�ع رشكات أجنبي�ة تبيع برامج تجس�س 
يف ايطالي�ا وارسائي�ل واملاني�ا وامريكا، ل�زرع برامج 
س�يايس  مع�ارض   1100 حواس�يب  يف  تجسس�ية 
وصحف�ي، وأكد التقاري�ر بأنه باإلضاف�ة إىل محاولة 
السلطات اإلماراتية التجسس عىل اتصاالت املعارضني 
والنش�طاء، فإنه�ا قامت أيضا ببناء نظ�ام ضخم من 
املراقبة املدنية، الذي ركبت�ه رشكة إرسائيلية، ويراقب 

حياة كل شخص يعيش يف أبو ظبي”. 
ويف أغس�طس 2015 كش�ف تقرير ارسائييل نرُش 
يف امللح�ق االقتص�ادي لصحيفة »يديع�وت أحرنوت« 
االرسائيلية عن بي�ع رشكات برمجة إرسائيلية، لربامج 
تجس�س خبيثة ملجموعة م�ن مخاب�رات العالم، منها 
مخابرات دول عربية من بينها دول خليجية واملغرب. 
وأضاف�ت الصحيفة أن ال�رشكات االرسائيلية التي 
يعم�ل بها ضباط س�ابقون يف األم�ن االرسائييل، تقوم 
بتصدي�ر منتجاتها إىل ال�دول العربي�ة، بالتعاون مع 
الرشكة اإليطالي�ة »هاكينغ تيم«، التي تربطها عالقات 

مع العديد من الدول القمعية حول العالم.

فضائُح »هاكينغ تيم« وصالتها بحكومات عربية 
تأسس�ت رشكة »هاكينغ تيم« عام 2003، بمدينة 
ميالنو يف إيطالي�ا، وتعمل يف مجال تكنولوجيا املراقبة 
واالخ�رتاق من خ�الل تصمي�م وتطوير برام�ج ذكية 
توفره�ا لدوائر االس�تخبارات حول العال�م وقطاعات 
األمن بالدول، وتشري التقارير إىل ارتباطها بشكل وثيق 

مع أجهزة األمن االرسائيلية. 
يف 5 يوليو/تموز 2015، تعرضت رشكة »هاكينع 
تي�م« )HACKING TEAM( اإليطالي�ة العامل�ة يف 
مجال تكنولوجيا التجسس ومراقبة املواطنني واخرتاق 
خصوصيته�م ع�ىل االنرتن�ت لعملية اخرتاق واس�عة 
النطاق، نت�ج عنها تسيب عدد ضخم من مس�تندات 
تخص التعاقد مع قرابة 30 دولة، تتضمن مراس�الت 

إلكرتوني�ة وعقود صفقات وفوات�ري وميزانيات مالية، 
وأكواد مشغلة، وبيانات عن منتجات الرشكة. 

ثمان�ي دول عربي�ة ع�ىل  أن  االخ�رتاق  وكش�ف 
االقل اش�رتت برامج تجس�س ع�ىل مواطنيها من هذه 
الرشك�ة وخاصة برنامج rcs أو التجس�س عن بعد، 
وهي : مر والس�عودية واإلمارات وعمان والس�ودان 
والبحري�ن واملغرب وتونس، وأن الجه�ات التي قامت 
بال�رشاء تنوع�ت بني أجه�زة االس�تخبارات ووزارات 
الداخلي�ة والدف�اع، وأن بعض الدول قامت بتوس�يط 
رشكات لرج�ال اعم�ال لرشاء برامج التجس�س كي ال 

تظهر يف الصورة بشكل مبارش. 
ويع�د برنام�ج rcs م�ن أقوى الربامج يف س�وق 
االخرتاق�ات نظًرا مل�دى خطورته، واش�رتته كل الدول 
العربي�ة تقريب�ا، حي�ث تق�وم فكرته األساس�ية عىل 
تجميع وتعديل واس�تخراج البيانات من أي جهاز يتم 
استهدافه بربمجية خبيثة يتم زرعها من خالل الجهاز 

القائم باالخرتاق. 
التش�فري  تج�اوز  النظ�ام  إمكان�ات  وتتضم�ن 
وإعدادات األمن يف الربامج، وتسجيل مكاملات سكايب، 
وحفظ س�جالت الربيد اإللكرتوني وبرامج املحادثات، 
وجمع بيانات اس�تخدام متصفح الويب، وأخذ لقطات 
مصورة باس�تخدام الكام�ريا املدمجة يف الحواس�يب، 
وتس�جيل مقاط�ع صوتي�ة باس�تخدام امليكروفونات 

املدمجة يف الحواسيب. 
صحيف�ة  ن�رشت   2014 يوليو/تم�وز   16 يف  و 
اإليكونوميس�ت تقريرا بعنوان )نح�ن نراقبك( فضح 
التجس�س الس�عودي عيل هوات�ف املواطن�ني، بعدما 
اس�تخدام   ،»CITIZEN LAB« مجموع�ة  رص�دت 
املخاب�رات الس�عودية لربنام�ج rcs، حينئ�ذ قال�ت 
»CITIZEN LAB« إن الربنامج كان متنكًرا يف ش�كل 
نسخة من تطبيق لألخبار عىل الهاتف املحمول يسمى 
)القطي�ف الي�وم(، وإنه كان بمجرد تحميل النس�خة 
املزيف�ة من ذل�ك التطبي�ق، فإن�ه يتم تثبي�ت برامج 

التجسس.

* موقع الوقت التحليلي

كلينتون: السعودية 
تواجه مشاكل داخلية 

وعليها محاربة 
التطرف 

  - متابعات
احُة عان الحازب الايمنراطي إىل  قاال املرشَّ
اننتخابات الرئاسية األمريكية ليالر2 كلياتون: 
إن الحاياَث عن َحالٍّ آخر بخالف انتفاق الاوو2 
ماع إيران لو “أماٌر نري واقثي”، ُمشاريًة إىل أن 

السثوعية تواجه مشاكل عاخلية.
عان  اإللكرتوناي  “الحارة”  موقاع  وننال 
كلياتاون قولاه، يف مائااة حوارية لهاا يف مثها 
“بروكياغز” األمريكاي، ألمية الحل الابلومايس 
مع إياران، قائلة: “لون انتفااق الاوو2، لحصل 
الاظاا9 اإليراني عاىل كل يشء يرياه من عون أن 
يتخاىل عان برنامجاه”، ُمشاريًة إىل أن “الحلوَل 
الابلوماسية بصفة عامة تثمل عىل إيجاع توازن 
بال املخاطر املساتنبلية، ون تضمن الوصول إىل 

حل مثايل”.
وإ9 اعتاربت كلياتاون أن تجاارب الصواريخ 
الباليساتية التي تجريها طهران “نري منبولة”، 
وأناه “يجب الارع عليها باملزيا مان الثنوبات”، 
لفتات إىل أن الساثوعية “مثال أنظماة أُْخااَرى 
تواجه مشااكل عاخلياة”، وأن حلهاا “يكمن يف 
محارباة التاارف الاذ2 يتام تمويلاه يف بثض 

األوقات بواساة أاراع”.

إيطاليا تعلن الحداد 
بعد مقتل 267 

شخصاً وإصابة 400 
جراء الهزة األرضية

  - وكاالت
أعلات الحكومة اإلياالياة، حااعاً وطاياً يو9 
السابت بجميع أنحااء البالع وحالاة الاوارئ يف 
املااطال األكثر تارضراً بالهزة األرضياة الثايفة 

التي تثرضت لها البالع يو9 األربثاء املايض. 
و9كارت تناريار إعالمياة أن رئياَل الوزراء 
اإلياايل ماتيو رياز2 تثها بتخصيص 50 مليون 
ياورو إلَعاَعة بااء املااطل املتارضرة من الكارثة 
الابيثياة، اضالً عن إعفاء املترضرين من الهزة 

األرضية من الرضائب. 
ويشاار إىل أنه بلغ عاع ضحايا الهزة األرضية 
يف إياالياا أكثار مان 267 شاخصاً، عاالوة عىل 
إصابة 00ل آخرين، واناً لإحصائيات الرسامية 

التي ظهرت حتى اآلن. 
وكانت قا وقثت يو9 الجمثة سلسالة لزات 
أرضياة ارتااعية يف املاانة التاي رضبها الزلزال 

املامر وسط إيااليا.

مشّجعو »سانت 
إيتيان« الفرنسي 

يرفعون عَلم 
فلسطني بوجه فريق 

»إسرائيلي« 
  - متابعات

بثاا اريل سايلتيك انساكتلاا2 وما تثّرض 
لاه مان عنوباات مان قبال انتحااع األوروباي 
لكارة الناا9، أبى مشاجثو ناع2 ساانت إيتيان 
الثَلام الفلسااياي يف  أن يراثاوا  الفرنايس إنّ 
ملثب جواروا نيشار، خالل لناء ارينهم بااع2 
»بيتار جريوساليم« اإلرسائييل، يف مباريات الاور 
التمهيا2 لباولة الاور2 األوروبي »اليورباليغ«. 
وانتارشت عىل مواقاع التواصال انجتماعي 
الثايا مان املناطاع املصّورة لجمالاري الفريل 

الفرنيس حاملًة الثَلم الفلساياي يف املارجات. 
للنضياة  مااارصة  مجموعااٌت  وكانات 
الفلسااياية قاا ععات للتظالار خاارج مباى 
لفلساال،  تأيياًاا  اتياان  ساانت  يف  البلاياة 
وتااياًاا بالسياساات اإلرسائيلية تجاه الشاثب 
الفلسااياي، واساتمرار احتالل أراضيه. وكذلك 
احتجاًجا عىل مشااركة الاااع2 اإلرسائييل الذ2 
يثترب مشجثوه من األكثر ُعارصيًة يف إرسائيل. 

وكان جمالري ناعى سايلتيك انسكتلاا2 قا 
راثوا َعَلم الساال خاالل مبااراة ارينها مع 
اريل إرسائييل آخر ضمن الاور التمهيا2 لاور2 
أباال أوروبا األسابوع املايض، ما عرض ارينها 
للثنوبات من قبل انتحااع األوروبي لكرة النا9 

وصلت الغرامة إىل ل3 ألف يورو. 

كوريا الشمالية: سنوجه ألمريكا ضربًة ال ترحم يف حال نوت مواصلة إهانة كرامتنا وتقويض أمننا
  - متابعات

أكات كوريا الشامالية، أنها ستثزز قاراتها الاووية الضاربة 
ملواجهة ليماة واشاان الاووية.. مثتربة أن ترصاات واشاان 
يف شابه الجزيارة الكورية تساببت يف وضاع متوتر جاااً يف لذه 

املاانة. 
وقالات وزارة الخارجياة الكورية الشامالية يف بيان لها صار 
ليلة السابت: إن )بيونغ يانغ( ساتثزز قاراتها الاووية الضاربة 

ملواجهة الهيماة الاووية لواشاان.
وانتناا البيان قارار مجلل األمن الاويل بثناا اجتماع طارئ 
عاىل خلفية تافيذ )بيونغ يانغ( تجربة إطالق صاروخ باليساتي 

يف ل2 أنسال الجار2. 
ولااعت الخارجية الكورية الشامالية بأنها ساتنو9 بتثزيز 
قاراتها الاووية وساتوجه رضبة ن ترحام إىل الونيات املتحاة يف 

حال نوت واشاان مواصلة إلانة كرامتها وتنويض أماها. 
يشاار إىل أن تجربة بيونج يانج جاءت عىل خلفية باء ساول 
وواشاان بتافيذ مااورات عساكرية مشرتكة واسثة الاااق يف 
22 أنساال الجار2 عىل أرايض شابه الجزيارة الكورية، أطلل 

عليها اسم )إيلتيش ارياو9 نارعيان(.



 سياسية- شاملة
تصار كل اثال وخميل

ُم�ْود،  الكُلّ يعيُش هذه الروحية من االستعداد العالي للتضحية والصُّ
���ل ُكّل األخطار  ه���ذا ما يجب أن نع���ّززه وهذا ما يرق���ى بنا َدائماً لتحُمّ
ُم�ْود والثب���ات والتضحية هي  ومواَجه���ة ُكّل التحدي���ات.. وعاقب���ُة الصُّ

النصُر، هذا وعُد الله للمستضعفن.
السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي  الثاع )152( انثال ل2 أنسال 92016  املواال 26 29 النثاة 37ل1لا

عام ونصف من دروس 
شجاعة وحكمة وزكاء قائد، 

وشموخ وعظمة شعب

كلمــــــة أخـــــيرة 

نوح جالس
 أنت أيهاا النائا الثور2 
تولياَت قيااعَة الباالع عاىل 
اارتٍة  يف  األصثااة  جمياع 
ل  ال الجميُع عان تحمُّ تاصَّ
املساؤولية، ويف ارتٍة كانت 
من أعظم املراحال خاورًة 
يف تأريخ البالع، اهااك شلل 
اْقتَصاع2 ُكيّل لجميع موارع 
الاولة، وحصار شبه خانل 
البلاا  احتياجاات  لجمياع 
واملواطاال، ولااك تحالف 
ُعاْاَواناي عاملاي جمع بل 
أعظم البلاان طغياناً وكفراً 
إَلااى  باإلضاااة  ونفاقااً، 
تواجا عاع كبري من املرتهال واملرتزقة الذين سثوا جالاين 
لجثال وطاهم مرسحية للغزاة، َويف ظِل مؤامرة كبرية حاثت 
للجياش ماذ ارتة تويل األعااء لشاؤون الاولاة يف زمن الفار 

والهاربل مثه.
ااكلُّ لذه املاؤرشات تاؤوُل بالبالع إَلاى مساتانع عميل 
يساتحيُل الخاروُج ماه، ولكان بفضل الله سابحانه وتثاىل 
ثام حاكة وحكمة لذا النائا الثاور2 الذ2 تمكن من إحكا9 
قبضته عىل البالع من جميع جوانبها، حيث وقف ساااً مايثاً 

أما9 الثاو وأاشل تمرير ُكّل املؤامرات.
اثىل املساتوى األماي شاهات البالُع اساتنرارا أمايا نري 
مشاهوع، وعىل املساتوى انْقتَصاع2 اساتااع خلال مااخاً 
اْقتَصاعياً مستنراً ولو حاثت لااك محاونت لخلخلته ولكن 
رَسعااَن ماا تم السايارة عليهاا، وكذلك تمكن مان إحكا9 
السايارة عىل الساوق انساتهالكية بأعجوبة ن يفهمها إن 
الراساخون بحنينة حجم املؤامرة الكبرية التي حاول الثاو 
أن يساتغلها، ولي تأجيج حياة املواطاال وتضييل الخااق 
عليهام كي ينوموا باورلام يف زعزعة أوضااع البالع، ولكن 
صرب وحكماة شاثباا الصاما املثابار ووقوااه إَلاى جانب 

قياعته حال عون 9لك.
ا عىل املساتوى الثساكر2 انا أصبح الثالم مهووسااً  أمَّ
بكل ما جرى يف لذه الحرب، احجم وقوة الُثاْاَوان املسااوع 
بتكالب عاملاي وتواطؤ أممي وارتزاق عاخيل، من املساتحيل 
الصماوع ولو لاصف عا9، و9لك أساوًة باألحااث والشاوالا 
التأريخية املاضية والتي كانت الغلبة ايها ملصلحة أطراف ن 
تساو2 ُربع ميزان عاو اليو9، ولكن بفضل الله ثم استبسال 
وشاجاعة مناتلياا األَبَْاال َوصرب وصموع وتضحيات شثباا 
بجمياع ائاته التي كانت ُكّل ائٍة ماهاا تؤع2 الاور املالوب 
أساهم يف الثبات واإلباء، وكذلك حكمة و9كاء وإلها9 النياعة 
الرشاياة املمثلاة بهاذا النائاا الفذ الذ2 ساّلم راياة الوطن 
باكل قااعة تامة لرجل ن ينل شاأناً عان 9اك الذ2 عاع إَلاى 
ممارسة حياته الجهاعية يف ثغور املؤمال ومياعين الرشااء، 
حياث جّساا زكاء وقااعة النااعة الثظمااء، والفضل كذلك 
يف تثاون النوى السياساية الوطاية التاي التفت كلها تحت 
قياعة واحاة رنم مسااعي الثااو الثاياة يف تمزيل وتفتيت 
النوى السياساية املاالضة له، حيث أثبت قاعة وأَْعَضاء تلك 

النوى بأنهم رجال لهذا الوطن ليل لذاك الفااق.
ابثا قراباة عامل يتضح بأن بلانا قا أصبحت عساتوراً 
مناسااً ملان أراع أن يثيش بكرامته وحريته، اهذا الاساتور 
يشامل أحكم وأقااس النوانال التي يجب أن يمايش عليها 
الحاكا9 واملحكومل يف أ2 بلا كي يثيشاوا أحراراً شاامخل 

كما لو الحال بالاسبة لاا.

حميد رزق  
أسابوع ااارق يف تارياخ الثااوان عاىل اليمن 
 .. الساثوعية  انمريكياة  الهمجياة   ومواجهاة 
األسبوع املايض وبثا ان نرش انعال9 الحربي بثضا 
من مشالا املواجهات املبارشة مع جيش ال سثوع 
تغاريت املوازين عاىل الصثياا الافايس واملثاو2 
ليل لاى الشاثب اليماي الذ2 لم يزعع ساوى ثنة 
واعتزاز بجيشاه وابااله وانماا عىل صثيا جبهة 
الثاو املثاوية وانعالمية وكذا نفسيات املخاوعل 
 بخاابه الاعائي وانتصاراته الاعائية والتمثيلية..  
األربثااء املاايض  ل2  أنساال  عرضات قاااة 
املسارية مشاالا حية من وقائع اقتحا9  الجيش  
واللجاان الشاثبية لثااع مان املواقع الثساكرية 
الساثوعية باجران وبات املشاالا اشابه بمباراة 
من جاناب واحا حياث اكتفى الارف الساثوع2 
 ، والفارار  الهاروب  يف   مهارتاه  باساتثراض 
وباعتنااع2 ان مشاها انلياات الساثوعية ولي 
ترتاام ببثضها خالل الهاروب تثتربلناة النرن 
 الواحاا والثرشيان وليال لنااة الثاا9 انط  .. 
وبمجملهاا شاكلت املشاالا التي عرضتهاا قااة 
املسارية صاماة كبارية للثااو وجذبات التماا9 
املتابثال الذين تجاوزوا الحااوع اليماية اىل انحاء 
الثالام وتحولات منولاة احاا الجااوع اليمايل ) 
سالم نفساك يا ساثوع2 انت محارص ( اىل عبارة 
اشاهر مان نار عاىل علام اشاتثلت بها  وساائل 

التواصال انجتماعاي وترععت عىل لساان املاليل 
، يف تلاك اللحظاة حااث تحاول اعالمي  ماا يزال 
صاااه قائما حتاى انن،  اامرباطورية ال ساثوع 
وقار وانماارات اإلعالمية أصيبت بصامة وارباك 
واضاح وتجاوزتها مشاالا انعاال9 الحربي  حل 
وصال  صاالا اىل انحااء الثالم ..  لياشاغل اعال9 
الثااوان يف البحث عن ملفات واثارة قضايا تهاف 
اىل ساحب البسااط او التخفيف من ولج مشالا 
اننسحاق الثسكر2 الساثوع2 اما9 اباال اليمن 
، ناري ان   الصامة انكارب كانت من نصيب مراكز 
النارار يف الساثوعية التاي ن تخااف شايئا قاار 
خواهاا من مثرااة جمهورلاا يف الااخل حنينة 
ماا يجار2 يف الحااوع انمار الاذ2 يثااي انهيار 
نفايس اكرب مما لاو حاصل، وتم انيثااز اىل قااة 
اإلخبارياة الساثوعية بفربكاة عاع من املشاالا 
بثضها عاخل انستايو ملراسالل يزعمون انهم يف 
نجران وعساري واساتضاات انخبارية السثوعية 
يف نرشاتهاا شاخص اطلنات عليه صفاة ضابط 
بهاف التنليل من المية ما عرضته قااة املسارية 
ليناول انها مجرع اوتشاوب يف اضحياة إعالمية 
   .. والثساكرية  املياانياة  الفضائاح  اىل   تضااف 
وبثاا يو9 مان مشاالا اقتحا9 الجياش واللجان 
الشاثبية ملوقع النااصال يف نجاران أعلات قااة 
املسارية ياو9 الجمثة 26 أنساال  انهاا بصاع 
عارض مشاالا جايااة لنياا9 ابااال الجياش 
واللجان الشاثبية باقتحا9 »قلل الشايباني« ولي 

عباارة عن عااع من املرتفثاات اليماية اساتولت 
عليهاا الساثوعية يف عاا9 2011 .. وقبال حلاول 
موعا عرض املشالا تحركت الحكومة السثوعية 
برسعة الضوء لتتفاوض مع الرشكة املساتضيفة 
لرتعع قااة املسارية عىل قمر الاايلسات ولم تمض 
لحظات حتى تم حجب املسارية وانزالها من النمر 
الصااعاي ويف تلاك اللحظة اعتنا ال ساثوع انهم 
نجحاوا يف حجب املشاالا ان كثر قاوة وايالما من 
ساابناتها نري ان إعارة قااة املسارية وجمهورلا 
ومتابثولاا ولام باملاليل يف اليمان والثالم كانوا 
متوقثل  للخاوة الساثوعية  التي ليسات جاياة 
وبحكم التجارب السابنة اصبح لاى قااة املسرية 
وجمهورلاا مان الباائال الرسيثاة والساهلة ما 
يوصل الرسالة بشكل اثال ورسيع وبانضااة اىل 
عور الناوات الوطاياة والصاينة  تحولت الوجهة 
اىل مواقاع التواصل وحساابات الناااة يف يوتيوب 
وتويرت وتلنرا9 والفيل بوك ولم يمض وقت طويل 
حتى تحولت قااة اىل املسرية اىل انف الحسابات يف 
مختلف وساائل التواصل انجتماعي التي تتسابل 
لارش ومشاركة املشالا عىل  أوسع نااق ، وكانت 
الاتيجة اشل اعالمي وسيايس سثوع2 يضاف اىل 
قائماة الهزائم املاكرة التي تتكبالا الساثوعية يف 
الجانب الثساكر2 وامليااني وكما سنات ليبتها 
الثساكرية اما9 اباال الجيش واللجان الشاثبية 
سانات امرباطوريتهاا نعالمياة وتراجثت اما9 

ولج الحنينة وصاق الكلمة ..

حميد رزق
قناة املسرية  واالعالم الحربي

ركالٌت موِجعة.. 
للُعـْدَوان!

محمد الصفي الشامي
ساثى الثاوُّ األمريكي الساثوع2ُّ جالااً 
بكل الوسائل واإلْمَكانيات، ماذ باء الُثاْاَوان 
عىل الايَاَمان، يف تافيذ ُمَخّاااته التي كان 
قا أعالا مسابناً؛ بُغية تحنيل أيّة مكاسب 
مياانية لتثزيز موقفهم، بثا اشالهم وعا9 
تمكاهم مان إحراز أ2َّ انتصاار نوعي، يف ما 

مى.
*  *  *

عااا احتاالل الثااو األمريكاي للثاراق، 
بارشت املخابراُت األمريكية باختالِق احتنان 
ااة والشايثة، بالتواز2 مع  طائفاي بل السُّ
تأجياج الكرالية بل النومياات والثرقيات 

لرضِبها ببثٍض؛ بُغيَة إشاغال الشارع الثراقي 
بالرصاع ايما بياهم، للتنليل من نسبة مناومة الشثب الثراقي لنوات احتالل 
َج نحناً بإقليم كورعستان الثراق لألكراع، وعىل  املارياز األمريكي، ولذا ما تُوِّ

الصثيا الاائفي نجحوا إىل َحاٍّ ما أيضاً. 
*  *  *

يف الايَاَماان اشال الُثاْاَوان األمريكي الساثوع2 اشاالً 9ريثااً من خلل 
‘رصاع طائفي‘ بالتزاُمن مع الُثاْاَوان عليها، نتيجة انثاا9 املفاعيل الاائفية 
ايها، باعتبار الزيوع والشوااع أكثَر تماُسكاً وَوْحَاًة، مما عاثهم للمحاولة يف 
خلل حالة ‘رصاع سايايس‘ من خالل تفكياك الروابط املتصلة للنوى الوطاية 

املاالضة للُثاْاَوان. 
*  *  *

ت عوُل الُثاْاَوان ومن ينف وراءلام ركالٍت موجثًة مؤخراً  من جاياا، تَلنَّ
من النوى الوطاية أربكت تكتيكاِتهم وخلات أوراقهم، من خالل اإلْعاَلن عن 
انتفاق السيايس بتشاكيل املجلل السيايس األعىل، وبذلك سنط ألّم ما كان 

يرالن عليه الثاو، وأقوى أوراقه تم إحراُقها. 
*  *  *

محاة الُثاْاَوان عىل الايَاَمان مثّلت مصاراً لكشاف املشااريع الخارجية 
وَمن ينُف وراءلا وأعواتها يف الااخل، ولذا ما أثبتته األحااُث، حيث أَصباحت 
ُمَخّاااتُهام تُنارأُ بكونها مجرع »أاياون«، الغرُض ماه إما إنناا9ُ الُثاْاَوان 
األمريكي السثوع2 حياما يكوُن يف مأزٍق ميااني، أَْو تخايُر الرأ2 الثا9 ريثما 

يباأُ الُثاْاَوان بتافيِذ ُمَخّاط جايا.


