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نها للجانب �ل�سيا�سي �إيجابي: �عتربها �أر�سيًة للنقا�ش وت�سمُّ
الوفد الوطني: ورقة ولد الشيخ تعتريها اختالالٌت جوهرية

شبح الجوع يهدد سكان 
الشريط الساحلي!

استشهاد 100 مدني في مجازَر متتالية للعدو على الحديدة ومأرب وتعز وصعدة:

املجرم ينغِمُس يف دماء سجناء الزيدية

بركان جدة يكّر�ُش 
معادالٍت جديدًة: 
قواعُدكم 

العسكريُة تحَت 
مرمى نيراننا! 

�لرئي�ش �ل�سّماد يف �أول حو�ر تلفزيوين: 
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المجل��س السياس��ي األعل��ى تتوي��ٌج للتالح��م الش��عبي ف��ي مواَجه��ة العدوان 

الحكوم��ة س��تخرج للن��ور قريب��ًا
اللج��اُن الثوري��ة غ��ادرت المؤّسس��ات وأنص��اُر اهلل في جبه��ات القتال
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قال �إن ت�سمنها للجانب �ل�سيا�سي نقطٌة �إيجابيٌة لكن �إطارها �لعام خمتل

الوفُد الوطني: الخطة األممية صالحة للنقاش وولد الشيخ يعود إىل صنعاء

�ل�سرطُة �ل�سعوديُة تطلُق �لنري�ن على ع�سر�ت �ملرتزقة ملحاولتهم �لهرب

محرقٌة جماعيٌة جديدة للمرتزقة قبالة منفذ البقع الحدودي 

  - خاص:
أعلان الوإاُد الوطإاي املفااِوُض موقَفاه من 
خطة الساالل املقرتحة من قبل األمم املنثدة، بدد 
النشااور مع القياعة السياساية ممثلة باملجلس 
السايايس األعىل، مدنرباً أن الخطاة تمثل أرضية 
للإقااش؛ يونها جااءت مكنوباة وتضمإت ألول 

مرة الجانب السيايس.
وأبدى الوإاُد الوطإي مالحظاتاه عىل الخطة 
األممياة ووضدها للإقااش مع املبداوث األممي 
إسماعيل ولد الشيخ الذي طلب الدوعة إىل صإداء 

خالل األسبوع الجاري.
وقاال الوإاد الوطإاي يف بيان إنه تام الوقوف 
أمال الورقة املقرتحة الني تقدل بها رسمياً السيد 
إسماعيل ولد الشيخ املبدوث الخاص لألمل الدال 
لألمم املنثدة يف اليمن، وذلك خالل زيارته األخرية 
إىل صإداء يول االثإل املاايض بنأريخ 23/مثرل 
/ث3ل1لاا املواإال ل2016/10/2ل عىل اعنبار 
أنهاا تنضمان مقرتح حال شاامل، وأنهاا تمثل 

أرضية للإقاش«.
وأشار بيان الوإد الوطإي إىل أن الخطة املقدمة 
من األمام املنثدة ُوضدت للنشااور ماع القياعة 
السياسية وبإاء عىل ذلك ُوضدت املالحظات الني 

سنطرح للإقاش مع املبدوث األممي.

وقاال البيان »عاىل الرغم مان أن تقديم األمم 
املنثدة رسامياً مقرتحاً مكنوباً تضمن ألول مرة 
الجاناَب السايايس - يدد أمراً إيجابيااً إىل حد ما، 
إال أنه يؤيد بأساف بالغ أن األإكار املقرتحة الني 
تضمإنهاا الورقة املقدمة يانت مدظم تفاصيلها 
وتراتبينهاا الزمإية مسانوعبة لرؤية طرف واحد 

إقط«.
وأشاار إىل أنه »وبانضاإة إىل ياون الورقة لم 
تسانوعب جوانَب جولرياة وأََساساية للثل ويف 
مقدمنهاا وقف الثرب الشاامل والكامال والدائم 
براً وبثاراً وجواً ورإاع الثصار الاربي والبثري 
والجوي وغريه واالينفاء يف سياق ععم املفاوضات 
ال غري بالثث عاىل اتفاق ُلدنة الدارش من إبريل، 
بانضاإاة إىل املطالباة بإجاراءات عاىل الثادوع 
اليمإية السادوعية من جانب واحاد إقط، ناليك 

عن تجالل الجانب االقنصاعي واننَْساني«.
الاذي تضمإناه  البياان »أن االخناالل  وأياد 
الورقاة يف جاناب النزمال يان يبارياً وواضثاً، 
األمار الذي جدلهاا ورقًة واحدًة شاكالً ولكإها يف 
الثقيقاة مإفصلة مضموناً وواقدااً، إبانضاإة 
)ُمؤّسساة  الجديادة  النإفيذياة  السالطة  أن  إىل 
الرئاساة الجديادة »مجلاس رئاايس« - حكومة 
وحادة وطإية( يجاب أن تكاون تواإقياة؛ يون 
املرحلاة مثكوماة بالنواإل إإن تشاكيلها أَيْضاً 

يجب أن يكاون يف البداية قبل أياة خطوة أخرى، 
يذلك املطالبة بإجراء ترتيبات أمإية وعسكرية يف 
مإاطاَل ومن قبل طرف واحد إقط عون األَْطَراف 
األخارى املدإياة ومإاطقهاا - عىل الرغام من أن 
مدظام مإاطل تلاك األَْطاَراف األخارى أَْصبَثت 
مرتدااً للقاعادة وعاعاش -، منجاللاة املإاطال 
امللنهبة من الثارب الني يجُب أن تثظى بأولوية 
الرتتيباات األمإية والدساكرية وليس من املإطل 

اسنبداعلا عن نطاق األولوية«.
وأضااف البياان أن الورقَة األممياَة »تجاللت 
النأييَد عىل أن تشاكيَل اللجإة الدسكرية واألمإية 
الدلياا ولجانها الفرعياة يجُب أن يكاون من ِقبل 
السالطة النإفيذياة النواإقياة الجديادة، يما أن 
النمثيال إيها يجب أن يكون مان األَْطَراف املدإية، 
ويذلاك القاوة املشارتية الناي سايدنمد عليها يف 
إجاراء الرتتيبات األمإية والدساكرية املنفل عليها 
وتثديد نَساب النمثيل، ويف لذا الشاأن أيضاً إقد 
سادى املقرتح لنبإي أَْطَراف وجهاات غري واقدية 
مسنبدداً األَْطَراف املدإية وذلك تثت مسميات عدة 
مإها ما أساماه بطرف ثالث أَْو مثايد، لذا إىل غري 

ذلك من النفاصيل إيما يندلل بالشأن األمإي«.
ولفت البياان إىل أن الورقاة األممية »تداطت 
مثايادة،  يأَْطاَراف  الدادوان  عول  بداض  ماع 
وأطلقت اتهامات وأوصاف تنبإالا قوى الددوان، 

يماا نشاري إىل عادل االننقااص مان صالحيات 
الربملاان الدسانورية وأناه الجهة املخولاة بمإح 
الثقة للثكومة، مؤيدين أَيْضاً أن الهيئة الوطإية 
املدإياة باانرشاف واملنابدة والرقاباة عىل تإفيذ 
مخرجاات مؤتمر الثوار الوطإاي املنواإل عليها 
يجاب أن ينام إصاالح اخنالالتها أَّوالً ساواء عىل 
مسانوى النشاكيل أَْو اننشااء أَْو غريلماا، يما 
نؤيد أن أسماء أعضاء الثكومة وإقرارلا لو من 

اخنصاص الجهات املرشثة املدإية«.
 وإيماا يندلال بالثاوار السايايس املذيور يف 
الورقاة األممية أيد بيان الوإد الوطإي »أنه يجب 
أن يسانأنف مان الإقطاة الني توقاف عإدلا يف 
موإإبياك ننيجاة الددوان، مشاريين إىل أن بدض 
املواضياع الناي اعنمدتهاا الورقة يف لذا الشاأن 
مخنلاة وغاري مقبولاة مثال ماا أساماه بوضع 
اللمساات األخارية عىل مساوعة الدسانور يون 
الثاوار الالحال ليس مدإيااً بإنجاز لاذه املهمة 
املذياورة تثدياداً، ويذلاك ماا أساماه بنطويار 
برناماج الددالاة االننقالية، لاذا إىل غري ذلك من 

االخنالالت واملالحظات«.
ولفت الوإد الوطإي يف بيانه أن الورقة األممي 
تجاللت »عادعاً من القضايا األََساساية والهامة 
مإها عىل سابيل املثال ال الثرص الوحدة اليمإية، 
واحرتال ساياعة اليمن واسنقالل قراره بديداً عن 

الوصاية الخارجية، وانساثاب القوات األجإبية، 
ويذلاك النصادي لخطار القاعدة وعاعاش بيإما 
تبإت اتهامات باطلة ومخاطر غري واقدية حسب 
توجهات طرف الددوان، يما تجاللت رإع اليمن 
مان تثات الفصال الساابع، وإلغااء الدقوبات، 
وإعااعة األعماار والندويضاات، وقضية األرسى 
واملفقوعيان واملوضوعل تثات انقامة الجربية، 
بانضاإة إىل بدض مرجديات الدملية السياساية 
االننقالياة املنواإال عليها يدسانور الجمهورية 
اليمإية واتفاق السلم والرشاية الني شأنها شأن 
مخرجاات الثوار الوطإي املنواإال عليها، ومبدأ 
النواإال وعدل ذياره يف الكثري مان القضايا الني 

تنطلب النواإل«.
ويف خناال البيان أشاار الوإُد الوطإاي إىل أنه 
وانطالقاً من املالحظات الني ذيرت يف البيان يؤيد 
»أن األإاكاَر املقرتحة يف الورقاة املقدمة من قبل 
املبدوث األمماي يأرضية للإقااش خالل املرحلة 
القاعمة والذي يدنزل تدشيإه خالل لذا األسبوع 
بدءا بمجيئه إىل الداصمة صإداء من جديد خالل 
األيال القاعمة حساب طلباه - نؤيد أنها يف نفس 
الوقت الذي يمكن اعنبارلا أرضية للإقاش إإنها 
تنضمن اخنالالت جولرية سواًء يف إطارلا الدال 
أَْو تفاصيلهاا أَْو تراتيبنها الزمإياة يما أوضثإا 

أعاله«.

  - خاص:
مع تزايُاِد أعاداع الدملياات املصاورة للمجازر 
الجماعياة الني يندرض لها املرتزقة الذين جإّدتهم 
بدُض القياعات الجإوبية للقنال نيابًة عن السدوعية 
يف صثراء البقع، بدأت تنشاكل قضية اجنماعية يف 
الجإاوب، انطالقاً مان إعرايها ولاو منأخراً بثجم 
الخطأ الني ارتكبنه تلك القياعات الني سااقت أبإاء 
املثاإظاات الجإوبية إىل املوت املثّقل، وقد ضاعف 
مان لذا األمر ماا حدث يف مإطقة خبااش بإجران 
حياث ينجمع املرتزقاة، عإدما اندلدت اشانباياٌت 
عإيفاة بيإهم وبل الرشطة السادوعية عىل خلفية 
مثاولة الدرشات مان املرتزقة الهروب من الجبهة 
بددما شادروا أنه تم الزج بهم يف مثرقة ال تنوقف 

نريانها.

إفي الوقت الذي تسانقبل املثاإظات الجإوبية 
مان عادن إىل أبل وصاوالً إىل حرضماوت عرشات 
الصإاعيال لجثث املرتزقاة الذين ُقنلاوا يف صثراء 
البقاع إال وتظهر مشاالد جديدة من قبال انْعاَلل 
الثربي للجيش واللجان الشادبية ملثرقة جماعية 
جديادة تثُصُد الدرشات ممن تام الزجُّ بهم ومدها 
تصبح املثاإظات الجإوبية يف حالة اساندداع تال، 
حياث تدوع املجاميع املشايدة للقنىل من املقابر إىل 

املوانئ لنسنقبل عإدة جديدة من القنىل.
ميدانيااً وزع انْعااَلل الثربي للجياش واللجان 
الشادبية مشاالد جديادة تظهار جثاث عرشات 
املرتزقاة الذيان قنلاوا يف مدرية حدثات مؤخرا يف 

صثراء البقع قبالة املإفذ الثدوعي.
وبرغم أن الصاوَر تظهر عدعاً يبارياً من القنىل 
عىل امناداع الصثراء وبل الصخور إال أنه ال يمكن 
القاول بأنها املثرقاة األيرب الني تثادث للمرتزقة 

الذين تام اسانقدامهم لثماية الجيش السادوعي 
والإيابة عإه يف مواجهة الجيش واللجان الشدبية، 
ألن املشاالد الساابقة تظهار مجاازر جماعياة 
يندرض لها لؤالء بإفس الثجم، وبما يؤيد أن تلك 
املجامياع تم الدإع بها نثاو املوت وإراحة الجيش 
السادوعي من لذا الدابء واالسانإزاف الذي يان 

يندرض له.
 من جاناب آخر اندلدت اشانبايات عإيفة بل 
الرشطاة السادوعية واملجاميع املرتزقاة الذين تم 
اسانقدامهم مان جإاوب اليمان إىل مإفاذ البقاع 

الثدوعي جإوبي السدوعية.
آالف  ينمرياز  حياث  االشانبايات  واندلدات 
املقاتلل من جإوب اليمن يف مإطقة خباش بإجران 
والذين يخوضون مدارك يف صثراء البقع بمواجهة 

الجيش اليمإي واللجان الشدبية.

وتشاري املصااعر إىل أن ساقوط قناىل وجرحى 
من الطرإال أعى إىل تطور املواجهات بثيث تدخل 
الجياش السادوعي وقاال باعنقاال أَْيثَار من 22 
مرتزقااً من أبإاء املثاإظات الجإوبية وتم إيداعهم 

يف السجون.
وأوضثات املصااعُر إىل أن مثاولاَة الدارشاِت 
من املسالثل الهاروب من الثدوع السادوعية بدد 
تدرُّضهم لكمائن خلفات مئات القنىل، لو ما عإع 
الرشطة السادوعية نطاالق الإاريان عليهم بهدف 

مإدهم من الهروب.
وإيماا ال يزال الوضع منوتاراً يف مإطقة خباش 
إإن األصواِت الجإوبية بدأت ترتفع خاصة من قبل 
ألايل املسالثل الذين يخوضون مدارك يف جغراإيا 
صثراوية لم يسابل لهم الندارف عليها مما وضع 

املئاات مإهم لدإا ساهال لكمائن الجياش اليمإي 
والثوثيل الذين أوقدوا املئات مإهم قنىل وجرحى.

وإيما يثااول الددو السادوعي ومده القياعات 
الجإوبية النغطية عىل حجم الخسائر البرشية الني 
يندارض لها املرتزقاة يف صثراء البقاع، بمثاولة 
ترويج خرب سايطرتهم عىل ساوق البقع، إال أن ُيّل 
تلاك االععاءات تبخارت مع تقريار ميداني مصور 
بثنه قإاة املسارية برإقة الجيش واللجان الشدبية 
الذين قاموا بجولة واسادة يف ساوق البقع واملإفذ 

الثدوعي.

ساهم يف #الحملة_الوطنية_لدعم_البنك_املركزي اليمني 
بفتح حساب جاري في أحد البنوك الوطنية أو في مكاتب البريد لرفد البنك بالسيولة الالزمة لتعزيز االقتصاد الوطني
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ناطق �أن�سار �هلل: �لعدو�ن ينغم�ُش يف جمازَر متتالية ُكلُّ و�حدة منها �أب�سُع من �الأخرى

استشهاُد 100 مدني يف قصف لطريان العدوان على الحديدة ومأرب وتعز وصعدة
  - زكريا الشرعبي:

أوغل الددواُن األمريكي السدوعي يف اليومل 
املاضيال يف ارتاكاب جرائام وحشاية بثال 
املدنيال يف عدة مثاإظات يمإياة، وأبرزلا ما 
حصل يول أمس من قصاف مندّمد ملبإى إَعاَرة 
األمان بمديرياة الزيدياة بمثاإظاة الثديدة 

غربي البالع.
وحّلال طريان الددوان مإنصاف ليلة األحد، 
ليقصاف بشاكل مباارش املبإاى والاذي يان 
إيه أيثر من 100 ساجل، وليثاول املكان إىل 
أطالل اخنلطت إيه األشاالء بالريال، وتمزقت 
األجسااع، وتفثمات بداض الجثاث ولام ينم 

الندرف عليها.
وبلغت حصيلة لذه الغارة »املجإونة« حنى 
سااعات منأخرة من مسااء أمس 62 شاهيداً 
َوث3 جريثاا، جاراح البداض مإهام خطرية، 

وربما ينضاعف عدع الشهداء.
وييال مثاإظاة الثديادة عايل قارش قال 
لصثيفاة »صدى املسارية« إن مبإى إَعاَرة أمن 
الزيدياة لم يكن إيه ساوى ساجإاء يإنظرون 
انقضاء مدة سجإهم عىل خلفية قضايا مدنية 
أخارى جإائية غاري منوقدل أنهم سايكونون 
يف لثظة مان اللثظات لدإاً لغاارات الددوان 

الغاشام، بيد أن لاذا الدادوان يان يرتصدلم 
ليقاي عليهم وعاىل آمالهام منجااوزا بذلك 
جمياع القيام اننساانية واألعاراف واملواثيل 
إارتكب بثقهم جريمة لم يشاهد لها ساابقة 
يف النأرياخ الثديث، موضثاً أن املكان مإشاأة 

مدنية وليس لها عالقة بأي عمل عسكري.
وأضااف قارش أن الجريماة الناي ارتكبها 
طاريان الدادوان األمريكي السادوعية جريمة 
مندادعة ال تخنلُف عن جريماة الصالة الكربى 
وال جريمة حي الهإوع وال جريمة الصلو ووإقاً 
لقارش إإن لذه املجزرَة املروعاة ارتكبت بثل 
مساجونل مدنيل مسايل ُساجإوا عىل ذمة 
قضاياا مدنياة وجإائية وبلاغ عادع الذين تم 
اننشاالهم ما يقارب مئة شاهيد وجريح بيإما 

ال يزال لإاك جثث تثت األنقاض.
وأشاار قارش إىل أن الثديادَة تشاَهُد وضداً 
عادع  وأن  وأوبئاة،  وأمراضااً  صدبااً  صثيااً 
الضثايا الذين وصلوا إىل مسنشفيات الثديدة 
بسابب لاذه املجازرة ياناوا إاوق طاقنهاا 

االسنيدابية.
وتدليقاً عىل لذه املذبثة قال الإاطل باسم 
أنصاار الله مثمد عبدالساالل يف صفثنه عىل 
الفيس باوك يول أمس إن الدادوان قد انغمس 
خاالل أربع وعرشين سااعة يف مجازر مننالية 

ُيلُّ واحدة مإها أبشع من األخرى.
وأضاف مثمد عبدالساالل يف مإشاوره أنه 
بدد ساقوط 26 شاهيداً السابت املايض جراء 
غارات الددوان الني طالت مديرية الصلو-تدز، 
ورصواح-مأرب، وشادا-صددة، يانت الرابدة 
مجزرة أيثر لوالً باسنهداف إَعاَرة أمن مديرية 
الزيدية بمثاإظة الثديدة، يإزل إيها ساجإاُء 
غاعرلام الدادوان بداد مإنصف ليل السابت- 
األحد بغاارات قطدنهم أشاالًء، وأوقدت إيهم 
أيثر من 60 شاهيداً، و0ل جريثااً، والباقي ال 
زالوا حناى اللثظة تثت األنقااض لم ينمكن 
رجاال اننقاذ من اننشاالهم لإقص يف املددات 
لبلد لم ينبل له وإيه بدد 19 شاهراً من الندمري 
ساوى أن يسنبساَل عإاعاً عن نفسه ومصريه 
ومسانقبل أجيالاه يف مواجهة قاوى عدوانية 
عموية اسارتخصت حيااة مائة إنساان يمإي 

مسلم خالل ل2 ساعة إقط.

وقاال الإاطال الرسامي ألنصاار اللاه وإذ 
ندزي أرس الشاهداء جميداا منمإل للجرحى 
الشافاء الداجال، إإنإاا نأمال مان أبطالإا يف 
الجياش واللجان الشادبية والقوة الصاروخية 
أن يضاعفوا من جهوعلم لرعع املدندي بكل ما 

أمكإهم من وسائل مرشوعة.

وقبال لذه الجريمة ارتكاب طريان الددوان 
األمريكي السادوعي مذبثاة جديدة يف مديرية 
الصلو، حيث شن طريان الددوان خمس غارات 
جوية اسنهدإت إحدالن مإزال يف قرية الصيار 
تساكن إيه أرسة تنكون من ثمانية أشاخاص 
لم تادع مإهم أحداً عىل قيد الثياة، ال طفال وال 
امرأة وال شايخا، إيما اسانهدإت غارة أخرى 
مإازالً يثنوي عىل أرسة تنكاون من أحد عرش 
مواطإاً ُجّلهم من الإساء واألطفال نزحوا إليها 
لاربال مان املاوت يف املديإة حيث يدشادش 

مرتزقة الددوان األمريكي السدوعي.

ويقول مثمد الصلوي ولو يشاري إىل املإزل 
األول الذي راح إيه ما يقارب ثمانية أشخاص، 
منثدثااً عن صاحاب املإزل: ظال يدمل طيلة 
عماره من أجال أن يبإَي لاذا املإزل البسايط 
الذي يأوي أطفاله، يان لذا البيت بالإسابة له 
لو الوطان والدولة والكون وحناى »الكدبة«، 
يدمال با »الثاول« يازرع الذرة وياأيل وآخر 
الليال يذلب لوطإاه، جاءت طائارات الددوان 

وقصفت املإزل وقنلت من إيه«.
ينثادث  ولاو  باأىس  الصلاوي  وأضااف 
عان الصمت الادويل ووساائل انعاالل الدربية 
والداملياة إزاء لذه املجازر إيقاول: »يف الصلو 

ماإياش مداناا يدباة، مداناا »عور« قديماة 
مإدثارة ننخذلاا مإاازل للديش، لياس لديإا 
قااعة سياسايل وتجاار، نثن أصثااب بوايف 
ومطاعام وورش لثاال، مداناا »عس« عصيد 
وُحلباة، يوجبة أساساية تربيإاا عليها، ليس 
لديإا قإوات إعالمية، لهذا ال أحد يذيرنا، ال أحد 

يثزن ملقنلإا، ال أحد يهنم لدمائإا«.
ويرصخ مثماد الصلوي ولاو ينثدث عن 
الجريماة إيقاول »يإا نماوت جوعااً، جاءوا 
ليذيقوناا أنواعا جديادة للموت، سابدة عرش 
»رعوي« تقنلهم السادوعية يف مإازلهم، حماة 

الكدبة يقنلونإا، أبإاء الكدبة يثرقونا«.
ويما لم يكنف الددوان األمريكي السادوعي 
بمجازرة الصلاو، ولام يكناِف يذلاك بمجزرة 
الزيدياة رغام الدادع املفازع للضثاياا إقال 
بارتاكاب جريمة مروعة باسانهداف سايارة 
ملسااإرين يف مديرياة شادا بمثاإظاة صددة 
بغاارة جوياة اسنشاهد عاىل إثرلاا خمساة 
مواطإال وأصياب ثالثة آخارون بيإهم طفل، 
ولم يقف عإد لاذا الثد إقال بارتكاب مجزرة 
رابدة باسانهداف سايارة املواطن زيد املسمي 
يف مإطقة آل مسامي بواعي حباب يف مثاإظة 
مأرب بغارة جوية اسنشاهد عىل إثرلا خمسة 

مواطإل آخرين بيإهم ثالثة أطفال وامرأة.

  - خاص :
واللجاان  الجياش  أبطااُل  سايطر 
الشدبية عىل تبة عياش وعدٍع من املواقع 
املجااورة يف مإطقاة نهام بداد مدارَك 
عإيفٍة ماع مرتزقة الددوان السادوعي 
األمريكي الذين تكبّدوا خساائَر جسيمة 

يف األروح والدناع.
وأوضح مصادٌر عساكريٌّ أن أبطال 
الجياش واللجان الشادبية تصدوا األحد 
لزحاٍف يباري شاإه مرتزقاة الدادوان 
ومإاإقوه باتجاه مإطقة الثول يف نهم.

وأيد املصادر أن املواجهات أسافرت 
عن ساقوط عادع من القناىل والجرحى 

يف صفاوف املرتزقة، وأن خساائر يبرية 
لثقت بهم اضطر عاىل إثرلا من تبقى 

مإهم عىل الفرار.
وأشاار املصدر إىل أن ابطاال الجيش 
واللجان الشادبية طارعوا إلوَل املرتزقة 
إىل مواقدهم وتمكإوا من السايطرة عىل 
تباة عياش الناي يانوا يإطلقاون مإها 
للهجاول عاىل مواقع الجياش واللجان، 
مضيفا أناه تم تطهري املواقاع املثيطة 

بنبة عياش. 
القاوة  اسانهدإت  الساياق  ويف 
الصاروخياة للجيش واللجان الشادبية 
باتجااه مدساكر  املإاإقال  تجمداات 
الفرضاة وعادٍع مان املواقاع بصواريخ 

املدإدياة مثققة  الكاتيوشاا وقذائاف 
إصابات مبارشة.

الثاول  مإطقاة  مداارَك  أن  يُذيار 
أسافرت عان ساقوط عارشات القناىل 
والجرحاى مان املإاإقال، حياث وّزَع 
انعاالُل الثربي مشاالَد لإوعية لدملية 
النصدي لزحف املرتزقة يف مإطقة الثول 
ويذلك مشاالد لجثث القنىل الني ترامت 

يف عدة مإاطل ضمن مرسح الدمليات.
يماا تكباد املإاإقون خساائر يبرية 
يف قياعاتهام الدساكرية أبرزلم املإاإل 
الدقيد الرين مإصور عيل سيف - رئيس 
النوجياه املدإوي باللاواء -314، النابع 
لقاوى الدادوان ويذلاك املإاإال الدقيد 

االتصااالت  مساؤول  الإاماس  مثماد 
راصاع،  ناجاي  عبداللاه  والقيااعي 
بانضاإاة إىل القياعي لشاال الثمزي، 
وإىل جانباه القياعي أنس حامد الخدري 
وعايل صالاح غانام املادري إىل جاناب 
عدع مان القيااعات امليداناي الني لقيت 
مصارعهاا مع أيثر مان 0ل عإرصاً من 

املرتزقة بيإهم:
وليب أحمد حسن الربيهمي. 

يونس الإويهي. 
طه عيل مثسن البكويل. 

عبدالجليل الهزمي.
تقي يثيى صالح حسل رقيب.

وعابد عيل رسحان رضمان.

  - متابعات :

ضبطات األجهزُة األمإياُة بأماناة الداصمة يول 
الجمدة املاضية يميًة من القذائف املدإدية منددعة 
الدياارات يف مثاولاة للبدض من الدإاارص املوالية 
للدادوان األمريكاي السادوعي تهريبها من شاارع 

الخمسل بالداصمة.

وقالات مصادر أمإي لصثيفة »صدى املسارية« 
إن األجهازة األمإياة تمكإات مان ضباط عارشات 
القذائف يانت عىل منن سايارة تابدة ألحد املرتزقة 
الذين تم القبُض عليه مع تلك الكمية، مشارياً إىل أن 
النثقيقاات ال تازال جارية يف الثاعثة للكشاف عن 

الجهات والدإارص املنورطة إيها.
ويف مثاإظاة البيضااء تمكإت األجهازة األمإية 
واللجان الشادبية يول الجمداة املاضية من تفكيك 

عبوة ناسفة بمديرية الطفة.
وأيد املصدر أن األجهزة األمإية واللجان الشدبية 
لان تألاَو جهاداً يف منابدة وضباط ُيّل مان يثاول 
املسااس بأمن واسانقرار الوطان، مشايداً بنداون 
املواطإل ماع األجهزة األمإية واللجان الشادبية يف 
الثفاظ عىل الساكيإة الدامة وإحبااط مخططات 
األعاداء الني تهادف إىل زعزعاة األمن واالسانقرار 

الوطن. 

سقوٌط جماعي لقيادات املرتزقة ومقتل العشرات منهم يف منطقة نهم

األجهزُة األمنيُة واللجان تضبُط كميًة من قذائف املدفعية 
بالعاصمة وتفّكك عبوة ناسفة يف البيضاء

خبرٌي يف القانون الدولي: 
استهداُف مديرية 

الزيدية جريمة حرب
  - خاص :

تح�اوُل قوى العدواِن التهرَُّب من جريمِة الحرِب واإلبادِة 
بَح�قِّ عرشاِت املس�اجنِي يف إدارِة أم�ِن مديري�ِة الزيدية يف 
محافظِة الحديدة، بمزاعم أنَّ املكاَن املس�تهَدَف مركُز قيادٍة 
للعملي�اِت العس�كريِة وف�َق ترصيح�اِت غراب الس�عودية 

عسريي، لتصويِر املرفِق املدنّي بأنه عسكري. 
جريم�ة حرب جدي�دة، ومجزر ك�رى يرتكبُه�ا طرياُن 
الع�دوان بح�ق عرشات الس�جناء داخل س�جن تابع إلدارة 
أم�ن مديري�ة الزيدي�ة بمحافظ�ة الحدي�دة، أح�د مرافق 
وزارة الداخلي�ة، وم�ع أنها جريمة ح�رب موصوفة وكاملة 
األركان فإن الناطَق باس�م العدوان ح�اول التهرَُّب من عار 
ه�ذه الجريمة باالدع�اء أن املكاَن املس�تهَدف »مركز قيادة 

للعمليات العسكرية« حد زعمه.
 الخبري يف القانون الدويل د. حس�ن جوني أكد للمس�رية 
أن اس�تهداَف طريان التحالف للس�جناء يف مديرية الزيدية 
جريم�ة حرب بقول�ه: »إن القانون الدويل يجرم اس�تهداف 
املدنيني ويجرم حتى اس�تهداف العسكريني خارج املعركة 
ويعت�ر ذل�ك جريمَة ح�رب وفق امل�ادة الثامنة م�ن نظام 
روم�ا إْن بق�ي أي اعتبار للقانون اإلنس�اني ال�دويل«، ومع 
ُكّل جريمة يرتكبُها النظام الس�عودي ورشكاؤه، يطلُّ غراب 
السعودية اللواء أحمد عسريي منكراً للجريمة، ومختلقاً ُكّل 

األكاذيب يف اسطوانة باتت مملة وقد مل الجميع سماعها. 
يف 8 م�ن أكتوبر املايض ارتكب ط�ريان التحالف جريمة 
إب�ادة جماعية بح�ق املعزين يف الصالة وأنك�ر جريمته، ثم 
اع�رف بها محمالً عمالَءه تبعات ذل�ك باالدعاء أن الغارات 

جاءت نتيجة معلومات خاطئة. 
وب�ني مج�زرة الصال�ة الك�رى يف العاصم�ة ومجزرة 
مديري�ة الزيدية يف الحديدة يبقى العامُل املش�رُك س�الحاً 
أمريك�يَّ الصنع من نوع إم كي اثنني وثمانني، وهو ما يؤكد 
املؤكَّ�د ب�أن أمريكا رشيك�ٌة يف ُكّل جرائم الح�رب واإلبادة، 
فهل س�تطبَُّق العقوبات عىل مجرم�ي الحرب أم أن القانون 
الدويل اإلنساني مجرد كذبة كبرية، وسالح يف يد الجاّلد ضد 

الضحية؟
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رئي�ُش �ملجل�ش �ل�سيا�سي �الأعلى يف �أول حو�ٍر تلفزيوين لـقناة �لعامل:

هناك توجه سعودي امريكي لتمزيق اليمن
نحن بصدد إكمال تشكيل الحكومة وستخرج إلى النور قريبًا

ندرك المعاناة التي وصل إليها الشعب وسنبذل كل جهد لرفعها

ولد الشيخ.. ال يأتي بجديد
وبشأن مساعي ولد الشيخ نيَْجاع حل يف 
اليمن قال الرئيس الصماع: إن ولَد الشايخ 
ال يمكاُن أن يأتاَي بجديد، ولاو عبارة عن 
مبداوث أَْو رساول مان السادوعية يثمل 
رساائل إقط، مشارياً إىل أنه ومإاذ الجولة 
األوىل يف املفاوضاات لام يكن لينبإى شايئاً 
جدياداً غري ماا يطرُحه الطرُف السادوعي 

وطرف املرتِزقة القاعمل من الرياض.
بالقاول:  الصمااع  الرئياس  واساندرك 
»صثياٌح لذه املرة قّدل لاذه الورقة، لكن 
مضاميإهاا تنضّمُن رؤياَة الطرف اآلخر يف 
ُيّل املواضياع، مشارياً إىل أن الوإد الوطإي 
يدمال اآلن عاىل إباداء املالحظات وساوف 
تصال ولاد الشايخ واألمال الداال لألمام 

املنثدة.
ويف مدرض رعه عىل ساؤال: لل النقينم 
بولد الشايخ خاالل زيارتاه األخارية، قال 
الصمااع: »ال يرشإإاا أن نلنقي باه وعماُء 
اليمإيال تسايُل ولاو لام يسانِطع حنى 
أن يوّإار طائارة لإقال الوإاد الوطإاي ثم 
لام يسانِطع أن يوإر طائارة لإقل جرحى 

الصالة الكربى«.
ويف ماا يندلال بالهدنة الناي أعلإها ولد 
الشيخ ملدة 72 سااعة أيد الرئيُس الصماع 
قائاالً: »أصاالً ال يوجاد لدنٌة حناى نقول 
إن لإاك اخرتاقااً مدلوماً، إن الهدنة تكون 
تثت مراقباة عولية، لإاك مئاات الغارات 
مإاذ إعاالن ماا يسامي لدنة 72 سااعة، 
لاذه الطائارات ال تأتي من بإي حشايش 
أَْو مان مثاإظاة عماران، لاي تأتاي من 
خميس مشيط ومن جدة ومن جيزان، لذه 
الطائرات ليسات إلنة أَْو ما يساّمى عإدنا 

بالشدبي بالغاربة«.
إىل  ينبااعر  حناى عإدماا  َعائمااً  نثان 
أذلانإاا ععوات ولد الشايخ إىل لدنة وغري 
ذلك نثن ندلم أن وراءلاا تصديداً خطرياً، 
أغلب النصديد وأغلب الدمليات الدساكرية 
الكبارية الني ُشاإت يانت أثإاء ما يساّمى 
الهدن الني يان يقول بها ولد الشيخ سواء 

يف عدن يف الجوف ويف مأرب َويف غريلا.
 إهام اآلن يدادون لدملياات عساكرية 
يبارية تثدثإا عإها يف خطااب ل1 أينوبر، 
إدالً بدأت يف البقع اآلن، ولإاك اسانهداف 
للساواحل اليمإياة، إذاً مان املهم جاداً أن 
يكون الإاس أَْيثَر جهوزيًة وأن يكونوا عىل 
اساندداع ويقظة ملواجهة لاذه النثديات، 
ونثان مداإداون عان أنفساإا مناى ماا 
يانات لإاك نواياا جاعة للثلول ساإكون 
أَْيثَار الإاس النزامااً ووإاًء بهاا لكن منى 

ماا يان لإااك مراوغاة وخاداع ومثاولة 
السانغالل لذه لنخدير الشدب وذر الرماع 
يف الدياون لنثقياِل مكاساَب ميدانياة لم 
يسنطيدوا تثقيقها سابقاً، يجب أن يكون 
جيشاإا ولجانإا وشدبإا عىل أتم الجهوزية 

واليقظة واالسندداع.

القاعة الكربى.. تعاٍط سلبيُّ 
للمجتمع الدولي

أما بخصوص مسنجدات قصف القاعة 

الكربى ومادى تجااوب املجنماع الدويل يف 
النثقيل بشاأنها، أوضاح الرئيس الصماع 
أن املجنماع الادويل لو َمن يُدطاي الغطاء 
للإظال السدوعي لذلك، وليس مسنغرباً أن 
ينداطى بسالبية وأن ينداطى بنجالل مع 

لذه الدعوات.
وزاع الرئيس قائالً: »نثن لساإا بثاجة 
إىل لجاان تثقيال عولية، نثان بثاجة أن 
يثاَساُب َمن ارتكب لذه الجريمة، وأَْصبَح 
مدروإاً مدرتإاً بإفساه بأنه لو َمن قصف 

الصالة إلذلك تجب مثاسبنه«.

ولفات الرئياس الصمااع إىل أن املواقَف 
الناي جااءت بداد قصاف القاعاة الكربى 
يان الهادف مإهاا لفت الرأي الداال الدويل 
املثيل وانقليمي والادويل عن اآلثار املرتتبة 
عاىل لاذه الجريماة وتخفياف االحنقاان 
وامنصاص الغضب بنوجيه أنظار الشادب 

والرأي الدال إىل مثل لذه الزوبدات.
وأّيد الصماع أن لإاك اساندداعاً أمريكياً 
سادوعياً خارجياً لنصديد جدياد يف امليدان 
مان خاالل مهاجماة الساواحل اليمإياة، 
إأمرياكا ترياد أن تدطاي ماربرات لندزيز 

تواجدلاا يف ميااه البثار األَْحَمار لخدمة 
امُلَخّطط األمريكي الذي تقوُعه السدوعية.

الحدوُد اليمنية السعودية 
ورعاً عاىل ساؤاِل املذيع بأن السادوعيَة 
تنداّذُر بأن عدوانها عاىل اليمن لو لغرِض 
حماياة حدوعلا قاال الرئياس الصماع إن 
الثادوع اليمإية السادوعية يانت يف مأمن، 
بل إنه مإذ تواجد الجيش واللجان الشدبية 
مإذ عال 2011ل تقريباً يان لإاك اسنقرار 
لم تشهد له الثدوع اليمإية السدوعية مثيالً 
طيلاة الدالقات اليمإية السادوعية ويانت 
لإااك حمالت مكاإثة املخادرات وتهريب 
السالح بشكل يبري جداً، وربما أن لذا يشء 
مماا أزعج آل ُساُداْوع؛ ألنها يانت تشاهد 
عمليات مإظمة لنهريب املخدرات إىل عاخل 

الدمل السدوعي.
الدالقاات  الصمااع  الرئياس  ووصاف 
والنأريخياة،  باملنيإاة  الروساية  اليمإياة 
مشارياً إىل أن اللقااءات الناي تثدث يف لذا 
السياق لي يف إطار انشاعة بالدور الرويس 
املإالاض للدادوان ويف مواجهاة رؤية ولد 
الشايخ الني يانت تنبإى الرؤية السياسية 
واألمإياة إقط بدياداً عن الثل السايايس، 
مبيإااً أن صاوت املإادوب الارويس عاخال 
مجلاس األمان يان واضثاً ومشاهوعاً له 

بالرصاحة والقوة.
واسانغرب الصمااع مان الاكالل حاول 
عساكرياً،  الندخال  روسايا  مان  طلبهام 
مشارياً إىل أن لذه أخباراً غري صثيثة، وال 
يمكان أن تثصل إطالقااً، مضيفاً بالقول: 
»نثن شادب لديه زخم برشي وقوة لائلة 
يسانطيع أن يداإع عن نفسه وعن يرامنه 
إذا يان من مواقف الدولية إيجُب أن تكون 
يف إطار رإاع املدانات عن الشادب اليمإي 
والوضاع اننَْسااني ورإع الثصاار الربي 

والبثري والجوي«.

املجلُس السياسي.. خطوة 
للتالحم الشعبي

وذير الصماع أن املجلس السيايس األعىل 
لو السلطة الرشعية املمثلة للشدب اليمإي 
الني نالت ثقة املاليل الني خرجت يف ميدان 
السبدل يف الدرشين من اغسطس املايض، 
يذلك ثقاة الربملان اليمإي الاذي يدنرب لو 
السالطة النرشيدية أَْو الرشعية الوحيدة يف 
لذا الشدب الذي يسنمدُّ صوته من الشدب 

اليمإي وسلطة مإنخبة مدرتَف بها عولياً.
 وقاال إن مصلثاة املجنماع الادويل أَْو 

التوّجه السعودية اآلن هو لفْصِل املناطق الجنوبية 
وتفريغها من املقاتلني األشداء ملواجهة داعش والقاعدة
ُكّل الكوادر من َأْنَصار اهلل هم ال زالوا في 

جبهات القتال ولم يلتفتوا إلى السلطة نهائيًا
موازيُن القوة ال زالت بيد الجيش واللجان الشعبية 

وإعالُم العدوان يصنع من الحبة قبة 

أّكد رئيُس المجلس السياسي األعلى، صالح الصماد، أن العدواَن على بالدنا هو أمريكي بامتياز، وأن السعودية ليست سوى أداة فقط 
تتحكم بها أمريكا وتنفذ أجندة األمريكيين.

وقال الصماد في أول حوار تلفزيوني له منذ تعيينه في المجلس السياسي األعلى خص به قناة العالم: إن العدواَن جاء بشكٍل مفاجئ 
وبضغط أمريكي على النظام السعودي، مشيرًا إلى أنهم ال يعولون على أن يصُدَر موقٌف دولي يسعى نحو وقف العدوان.

وأشار الرئيس الصماد إلى أن األمريكيين ليسوا جادين في إْيَجاد أية حلول لألزمة، هم فقط يريدون أزمًة تحت سيطرتهم يتحكمون هم في 
خيوطها، مشيرًا إلى أن َمن يتأمل المثال السوري والمثال الليبي فإن أمريكا لديها توجه لتمزيِق وتفتيت المنطقة والعدوان على اليمن يأتي 

في هذا السياق فقط.

  - خاص:
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أمريكا أن يقف مع أوَلئك املجموعة الفارين 
يف الريااض ليجدَل مإهم ذريدة وشاماعة 

للندخل يف شؤون اليمن.
أياد  الثكوماة،  تشاكيل  وبخصاوص 
الرئياس الصمااع أنهاا سانخرج إىل الإور 
قريباً وساينم بددلا النواصل بشاكل قوي 

مع حكومات الدالم.
ويف إطاار الثدياث عان تدزياز الوحدة 
الداخلياة أَْو مرشوع ييان الدولاة اليمإية 
الوحدة أيد الرئيس الصماع أن لإاك توجهاً 
سادوعياً أمريكياً لنمزيل اليمن، سواء عرب 
تمكال القاعادة وعاعاش مان مثاإظات 
بأيملهاا، أَْو تمارر امُلَخّطط الاذي بدأ عال 
2011 لذلاك املجلاس السايايس األعىل أتى 
ليثاإاظ عىل ما تبقى مان تالحم لدى لذا 
الشادب، وأن الثفااظ عىل يياان الوحدة 
اليمإياة لو مان أولوية املجلس السايايس 

األعىل.
وأشاار الرئيس الصماع إىل أن الكثري من 
امُلؤّسساات الدولياة ماا زالت عاىل تواُصل 
مريازي باسانثإاء بدض يف عادن وغريلا 
وال زال الكثاريُ رواتبهم ترَصُف من صإداء 
حنى أتت خطوة نقل البإك املريزي اليمإي، 
السادوعي  النوجاه  لاي  اآلن  واملشاكلة 
األمريكاي لفصل املإاطال الجإوبية إقط، 
اما أبإااء الجإوب أنفساهم، إالكثري مإهم 
وحدوياون وطإياون، الكثاري مإهام لهام 
موقاف قاوي وحااع يف مواجهاة الدادوان 
وتصدد به وسائل انعالل يف مواجهة الغزو 

واالحنالل.
وباّل الرئياس الصمااع إىل أن األعاداَء 
يفرغاون اآلن املإاطل الجإوبية من الرجال 
األحرار املقاتلل األشداء الذين يسنطيدون 
مواجهَة القاعدة وعاعش، َوالسادوعية اآلن 
تثاول أن تجإَّدلم وتأتاي بهم للقنال عىل 
حدوعلاا بيإماا القاعدة وعاعاش تدبَُث يف 

املثاإظات الجإوبية وترسح وتمرح.
وأوضاح الصمااع أن املجلس السايايس 
لدياه الئثاٌة عاخلياٌة، ولإااك تواإال بل 
أَنَْصار الله وبل املؤتمر الشدبي الدال حول 
أََعاء املجلس السايايس وبالإسابة ملا يُطرح 
عن اللجان الثورية إاللجان الثورية غاعرت 
امُلؤّسسات ويف لقاء رسمي موثل إال يوجد 

من لذه االشياء.
 

قراُر نقل البنك.. معد سلفًا
وإيما يندلل بالشاأن االقنصاعي وقرار 

نقال البإاك املريزي مان صإدااء إىل عدن 
أوضاح الصماع أن لذه الخطاوة لم يانوا 
ينثدثاون عإهاا مان قبال ثمانية أشاهر، 
أعإي األمرياكان والربيطانيل وانَماَراتيل 
والسادوعيل، مشارياً إىل أنهم يف لقاء أخري 
قبل اتخااذ لذه الخطاوة اجنمدوا وعقدوا 
أمرلم عىل نقال البإك املريزي واسانددت 
انَمااَرات بنغطية تكاليفاه وبضوء وبإذن 
أمريكي، لام ينثريون يف ساياق الضغط 
عىل الشدب اليمإي، يف سياق ُمَخّطط أمإي 

عسكري سيايس اقنصاعي.
وأشاار إىل أن لاذه الخطوَة أتات بدد أن 
أوصلوا الشدب اليمإي إىل مرحلة من انعياء 
واننهاك لالقنصاع يدإاي أوقفوا االيراعات، 
عّمروا املإشاآت، عمروا املصانع، قضوا عىل 
ُيّل ما من شانه أن يرإد االقنصاع الوطإي، 
يان يبقى للشدب اليمإي موضوع الرواتب 
وموضوع البإك املريزي بما يسانطيع من 
الثاد األعناى من تقديام خدمات للشادب 
اليمإي نيصاال رواتب املوظفال بالقوات 
املسالثة واألمن واملوظفل يف املؤّسساات 
املدنياة، إكاناوا حريصال عىل ينام لذه 

األنفاس.
 وأياد الرئيُس الصماع أن املجنمع الدويل 
يشايُد بمجلاس انَعاَرة يف البإاك املريازي 
بثياعينه وتدامله بمهإية وحياعية عالية، 
والاكاعر الذي يديار البإك املريازي اليمإي 
مشاهوٌع له أمال الداخل والخارج واملجنمع 
الادويل ثقنه يف لذا الاكاعر أَْيثَاُر من ثقنه 
بالإظاال املرصيف يف اليمن، لاوال لذا الكاعر 
عاىل رأس الإظاال املارصيف يف اليمان َلكان 
تدامال املجنمع الدويل تداماالً اخر لكن ما 
حصل لو عبارة عان خطوة إقط للقضاء 
عاىل ما تبقى يف الدروق بدد الذبح، إن صح 

الندبري.
وواصال الرئياس قائالً: »لذلاك لو يانوا 
جاعين لو يان لديهم الإوايا مثالً أنهم إقط 
حريصون عاىل االقنصااع وحريصون عىل 
البإاك املريزي ملاا اتخذوا لاذه الخطوة إال 
وقد رتبوا ُيّل يشء، حنى اآلن لم يسنطيدوا 
أن يرتبوا مكاناً للبإك، لذه حكومة بن عغر 
غااعرة، أمس لم يسانِطع أن يرتاب مكاناً 
السانقرار الثكوماة يف املداشايل إكياف 

يمكن أن يأمن عىل املليارات«.
وأياد الرئياس أن لاذه الخطاوة عإدما 
جااءت أربكات الإظاال املارصيف من خالل 
تغياري مجلاس انَعاَرة ومان خاالل تجميد 

أرصادة البإاك املريازي يف الخاارج الناي 
يسانطيع من خاللها ععم املواع األََساسية 
للشدب واسنالل السيولة مقابل لذا الدعم 
الذي يؤتى من الخاارج للنجار يف القمح يف 
املشنقات الإفطية يف غريلا، يما أثّرت عىل 

وضع السيولة عاخل البإك املريزي إقط.
وأشاار الصمااع إىل أن عبدرباه مإصور 
لاعي يان ينثادث يف عال ل201 أنه إذَا لم 
ينم رإع أَسدار املشنقات الإفطية إإنه لن 
يسانطيَع عإع الرواتب والغااز حيإها يان 
يَصادَّر والبرتول يان يصادَّر واملإاإذ الربية 
يانت تسانلم الجمارك والرضائب إىل آخره، 
واآلن بدد ساإة وثمانية أشهر من الثصار 
لياس غريبااً أن تثصل بداض االخنإاقات 
االقنصاعية الني لإاك جهوع يبرية وحثيثة 
تباذل لنالإيهاا، وباإذن اللاه تداىل ساينم 
تجاوز آثاار لذه الخطوة الني ندنربلا لي 

الخطوة األََساسية يف ما حصل. 
وواصال الصمااع قائاالً:« إداالً نثان 
نادرك املدانااة الني وصال إليها الشادب، 
يدإي ثالثة أشاهر عىل بدض امُلؤّسسات لم 
تسنلم رواتبها ولي املصدر الوحيد لقوتهم 
ورزقهام، يدإاي تدنرب مدانااة صدبًة جداً 
لوال يربياء وعزة وشاموخ لذا الشدب، أن 
يشمت أعداؤه إيه، ولي الخطوة الني يان 
يريدلا األَْعَداء ومن خاللها أقدموا عىل نقل 
البإك املريزي عاىل الثصار يف لذه املرحلة 
األخرية ليؤّلبوا الشارع ضد القوى الوطإية 
املواجهة لالحنالل والغزو لكن صرب الشدب 
يان صارباً أساطورياً بماا تدإياه الكلماة 
وبإذن اللاه تداىل ساإبذل ُيّل الجهد ملا من 
شاأنه رإع لذه املداناة الناي نثن ندريها 

وننألم لها«.
وأياد الصماع قائالً: »ندم لإاك خطوات 
جباارة تأتي يف لذا الساياق ولإالك حلول 
بإذن الله تداىل سنخّفف من لذه املداناة«.

َأْنَصاُر اهلل يف الجبهات وليس يف 
السلطة

وبشأن ما يرتعع عن الفساع قال الرئيُس 
الصمااع: إن ماا ينام رصإاه لاو الراتاب 
إقاط، ولاو عبارة عان البااب األول الذي 
تدنرب رواتَب وحقوقااً ألإراع ال يمكن ألحد 
أن يدباث بهاا، مشارياً إىل أن لاذا الصموَع 
الذي حصل لساإة وسنة أشهر يان بفضل 
الجهاوع  اللاه سابثانه وتدااىل وبفضال 

النصثيثية الني قامت بها السالطات لإا 
من خالل مكاإثة بدض البؤر الني تضايََل 
مإها املفسادون الذين يانوا يسنمدون من 
لاذه البؤر الكثريَ من االبنزاز من أَْمَوال لذا 

الشدب.
ويف إطار الثديث عن تديِل يواعَر تابدة 
ألَنَْصار الله يف يثري من ُمؤّسساات الدولية 
قاال الرئياس الصمااع: إن ُيّل الكواعر من 
أَنَْصاار الله لام ال زالوا يف جبهاات القنال 
ولم يلنفنوا إىل السالطة نهائياً، وما يثصل 
لاو إقاط إن ُوجد يكاون تدويار َوظيفي 
لنثسل األََعاء يف بدض امُلؤّسسات الني لها 
عالقٌة بمواجهة الددوان ساواء إيما يندلل 
بالجانب االقنصاعي أَْو االعالمي أَْو غريه أَْو 
األمإي والدساكري، إلم يكان ُيّل ما يرتعع 
إقط لو البنزاز السالطة الثالية أَْو البنزاز 

بدض القوى السياسية.

الجيُش واللجان.. يملكون زماَم 
املبادرة 

وأيد الرئيُس صالاح الصماع أن موازين 
القوة ال زالت بيد الجيش واللجان الشدبية، 
مشارياً إىل إعالل الددوان يصإاُع من الثبة 
قبة، مبيإاً أن الطرَف اآلخر ال يمنلُك قضيًة، 
ولو عباارة عن غاٍز مثنل واملرتزق، يكون 
لماه إقط عباارة عان املال، لياس لديهم 
قضية وطإياة، وَمن يملك انراعة القوة لو 
نثن، أَّوالً نإطلل من مظلومية لهذا الشدب 

وعدالة قضينه.
وأشاار الرئياس صالاح الصمااع إىل أن 
قاراَر الدفو أتى يخطوة وطإية مساؤولة؛ 
ألن الكثاري ياناوا أبإاء اليمان مهما يانت 
مواقفهام نثان ننألام عليهام أن يباعاوا 
بثمٍن بخس يف ساوق السادوعية وأمريكا، 
أن تدنربلام أمرياكا والسادوعية عباارة 
عان وطأة قدل لها تسانطيُع مان خاللهم 
الدخول والولوج إىل يمن انيَْمان والثكمة.

ولفت إىل أن املجلس السايايس حل أقدل 
عىل لذه الخطاوة يان يدرف جيداً آثارلا، 
ولإاك الكثري من الشاخصيات االجنماعية 
الناي يانت يف الطرف اآلخر بدأت بالنواُصل 
واسانقطاب مجامياع للداوعة وإال لذا 

القرار الدال.
حناى  عااعوا،  مإهام  املئاات  ولإااك 
يان لإااك إقاط تواصال عاىل مسانوى 

املثاإظات.

قاراَر  أن  إىل  الصمااع  الرئياس  وأشاار 
الدفو ينثرك يف مسااَرين مساار السجإاء 
جرائهام  وتقليال  لفرزلام  واملدنقلال 
وتهمهام، ومن لإا ينام البت إيها من قبل 
لجإة الدفو الدال واملجلس السيايس األعىل 
إيماا يندلال باملوقوإل، نثن اآلن شاّكلإا 
مان ُيّل األَْطاَراف مان وزارة الداخلية من 
ليئة الساجون ومن غريلاا لجإًة لفرزلم 
أَّوالً حناى ينبل؛ ألن لإااك مباعرًة حصلت 
يف شاهر رمضان وتام إخاراج اآلالف، يما 
تدارف، يانوا موقوإل عىل ذماة الددوان، 
ولإااك الكثري مان الساجإاء لهام عالقة 
بالدادوان بشاكل يبري، ولإااك أرسى من 
الجيش واللجان الشدبية لدى الطرف اآلخر 
ينام مراعاة لاذه االعنباارات حناى ألايل 
األرسى الذيان لديهام أرسى لادى الطرف 
اآلخر ليسات القضية عفوياًة يمكن نقول 
إقاط عباارة عان عفاو عاال وَمان خرج 
يخارج ال بد أن تكوَن وإل عراساة وتقييم 
عقيال حنى أرسانا، أوَلئاك ال يملكون قيماً 
لإاك لام يبيدونهم للسادوعية يبيدونهم 

لإلَماَرات.

 الوضع اإلْنَساني.. معّقد جدًا 
وبشاأن الوضاع اننَْسااني املارتعي يف 
الباالع، أوضاح الرئيُس صالاح الصماع أن 
الدادوان والثصاار األمريكاي السادوعي 
اسانهدَف ُيّل يشء، حناى تلك املسااعدات 
الني يانت تثصال للضمان االجنماعي تم 
إيقاإهاا من قبل الخاارج وتم إيقااف ُيّل 

املساعدات اننَْسانية.
املجلاس  أنهام يف  إىل  الرئياس   وأشاار 
السايايس األعاىل تواصلاوا ماع مإظمات 
يثرية يف لاذا الخصوص وقدموا الكثري من 

النسهيالت.
الدولياة  ُمؤّسساات  ُيّل  أن  وأوضاح   
تشانغل يف لذا انطار ولالسنفاعة من الثد 
املمكن مان الخدمات املوجوعة، ساواء من 
الجاناب الصثي أَْو مع مإظماات االغاثة، 
وقاد نزلات لجاان إىل مإاطال يف الثديادة 
ملسااعدتهم لالطالع عاىل أحوالهام لجدل 
األولوية لنلاك املإاطل الني تداني الثرمان 
ويزعاع الوضُع اننَْساانيٌّ إيها ُسْوءاً، تخيل 
عاىل مسانوى األَُماام املنثدة مثاالً بدض 
األحياان يأتي بطائرات يخجل اننَْساان أن 

يذير لك ما بداخلها.

 المجلس السياسي األعلى تتويج للتالحم 

الشعبي في مواجهة العدوان

 اللجان الثورية غادرت المؤسسات وفي لقاء 

رسمي موثق

 لم نسمع للمجتمع الدولي صوتًا عن معاناة 

مناطق بالحديدة من نقص حاد في المواد 
الغذائية

 هناك استعداٌد أمريكي سعودي لمهاجمة 

السواحل اليمنية وعلى الناس أن يكونوا على 
يقظة لمواجهة التحديات
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  - رشيد الحداد:
تقارِتُب آخُر ورقة الددوان االْقنَصاعية من 
الساقوط بداد أن حرقات خالل شاهر إقط 
مان تدماد الفاار لااعي وحكومناه تدطيل 
نشااط البإاك املريازي اليمإاي يف صإدااء، 
والسايطرة عاىل االياراعات الداماة للدولاة 
يف املإاطال الرشقياة والجإوبياة، إثكوماة 
الفار لاعي إشالت يف عإاع مرتبات موظفي 
الدولاة وأَْصبَثات أََمااال مساائلة صإادوق 
الإقد الادويل الذي وّجه بنجمياد طباعة 00ل 
مليار ريال احنجاجاً عاىل عدل وإاء حكومة 
الفاار بالنزاماتها أََماال الصإدوق وُخُصْوصاً 

برصف املرتبات للجميع. 
تسابب القراُر الددمي القايض بإقل البإك 
املريازي إىل عادن بانكشااف الوجاه القبيح 
للددوان أََماال الدالم، إبدد قرابة الشاهر من 
إعالن قارار نقل البإك والاذي اعنربه املرتزقة 
نرصاً مؤزراً لهم سايغري املداعلة الدساكرية 
عاىل األَْرض، باات الدادو ومرتزقنه يف ورطة 
أََمااال الداخال والخارج، إبيإماا صمد البإك 
املريازي اليمإاي يف صإدااء عاال وث أشاهر 
يف رصف املرتباات رغام تداعياات الثصاار 
والدادوان عىل ماوارعه األََساساية.. وإشال 

املرتزقة يف الصموع لشهٍر واحد.
 وعوضاً عن رصف املرتبات والثفاظ عىل 
االسانقرار املدييش واسانقرار سادر رصف 
الُدملة، عمدوا إىل تقويض االسنقرار املدييش 
واسنقرار رصف الدملة من خالل بيع ماليل 
الادوالرات مان األَْماَوال الناي ساطوا عليها 
بنواطاؤ املجنماع الادويل املخادوع بُهراءات 
والنزامات املرتِزقة باملزاع الدلإي، ولم يكنفوا 
بذلك، بل عمدوا إىل النوجيه من إإاعق الرياض 
بارصف االحنياطاات الإقدياة مان الُدمالت 
األجإبياة املناحة يمرتباات لبضع اآلالف من 
موظفي املثاإظاات الجإوبية، ولو ما يؤيد 
مادى نوايالم الشايطانية لإلإاالس بفروع 
البإاك املريزي مان جانب وإحاداث انهيار يف 
سدر رصف الدملة الوطإية ليطال أثرلا عىل 

اليمن برمنها. 
خياراُت الددوان ومرتزقنه املالية يشافت 

حجم املؤامارة الني يديرلا الددو السادوعي 
األَمريكاي يف اليمان، إلام يكنِف بندماري ُيّل 
مقوماات الثيااة بال يندماد عارب مرتزقنه 
لندمري ما تبقى من حيوية لالْقنَصاع الوطإي، 
ورغام ذلك حاول أن يمرر مبااعرات للخروج 

من ورطنه. 

سقوُط املرَبّرات 
البإاك بإنقااذ  الاذي باّرر نقال  إالدادو 
االْقنَصاع الوطإي والثفاظ عىل سادر رصف 
الدملة عمل عاىل الندمري املمإهاج لالْقنَصاع 
والدملاة، ويف حل اتخذ الدادو ومرتزقنه من 
عجز البإك يف أغساطس املايض عىل اسنكمال 
رصف مرتباات املوظفال مربراً لإقال البإك 
منجالال انه من تسبب بمداناة مئات اآلالف 
مان املوظفال ال سايما َوأن حكوماة الفاار 
مارسات عملية الساطو عىل املاوارع الدامة 
للدولة وجهت بمصاعرة املوارع وعدل الندامل 
ماع البإك املريزي يف صإداء، وصاعر املرتزقة 
عائدات الغاز والإفط يف مأرب ونهبت ايراعات 
مبيداات 3،5 ملياون برميل نفاط من ميإاء 
الضباة يف املكال، إاّل أنها وبدد شاهر إشالت 
عجزت عن رصف مرتبات املوظفل وإشالت 
يف اسانداعة األَْماَوال الداماة مان مرتزقنها 
ليإكشاف ُيّل زيفها أََماال الدالم أجمع، ولو 
ماا أَعَّى إىل انزعاج صإادوق الإقد الدويل الذي 
وّجه الرشية الروساية املكلفة بطباعة 00ل 
مليار رياال إىل وقاف عملياَة الطباعة وعدل 

الندامل مع حكومة الفار لاعي. 

حرُب اإليرادات 
عماد الدادو مإاذ الوللاة األوىل للدادوان 
بفرض حصار جاوي وبثري وجوي عىل 26 
مليون نسامة يديش مإهام ل1 مليوناً تثت 
خط الفقر وإل تقاريار البإك الدويل، إأوقَف 
تدإل الغاذاء والدواء والوقاوع وإرض حظراً 
بريااً وجويااً عىل الباالع باملخالفاة للقوانل 
املالحياة الداملية املوقدة عليهاا اليمن، ومإع 
تدإال النثوياالت املالياة مان وإىل اليمان؛ 
لينسابب بمداناة ياربى للبإاوك والرشيات 

واملسانثمرين، وعماد بداد ذلاك إىل إيقااف 
رشيات الغااز والإفط لنفقاد املوازنة الدامة 
للدولة واحاداً من ألم مصاعر الدخل بالُدملة 
الصدباة الناي تثناجهاا الثكوماة اليمإية 
لنغطياة وارعاتهاا األََساساية، إأيثار من ل 
مليارات عوالر إقدلا اليمن جّراء ذلك، يضاف 
إىل إقداناه مليار عوالر مثفظاة البإك الدويل 
االسنثمارية يف اليمن وتوقف ياإة املوارع الني 
يانت تثصل عليها اليمن والني يانت تغطي 
الربنامج االسانثماري للدولة بإسابة %9ل، 
وتجسايداً لإهج الندمري ومثارَصة الشادب 
اليمإاي نفاذ الددو سياساة تجفياف املوارع 
إاسانهدف ياإة املوارع والقطاعات انيراعية 
ومإع تدإقها إىل البإاك املريزي، ولو ما أَعَّى 
إىل إقادان الخزيإاة الدولة %70 مان املوارع، 
وجراء تلاك األعمال الددائياة تدرضت املالية 
الداماة لضغوط شاديدة جاراء ارتفاع عجز 
امليزانياة مان %5 مان إجمايل الإاتاج املثيل 
عاال ل201 إىل ل.11 % الداال 2015، يماا 
انخفض مددل نصيب الفرع من ساثب املإح 
واملسااعدات الدولياة إىل 2 عوالر الدال 2015 
مقارنة ماع 23 عوالر الدال ل201، وبسابب 
تراجاع االياراعات الداماة إىل %25 تم تدليل 
الكثاري مان النزاماات اننفاق الداال لصالح 
الوإااء بالنزامات عإع األجاور واملرتبات من 
قبل البإاك املريزي اليمإي الاذي ظل مثايداً 
رغم الثرب االْقنَصاعية الني يشاإها الددوان 
ومرتزقناه الذين يانوا ينقاضاون مرتباتهم 
من ذات البإك الذين حّولوه إىل لدف عسكري 

بدد أن عجزوا عسكرياً يف تثقيل أَي تقدل.
 إنهجماوا عىل البإك وشاإّوا عليه حمالت 
إْعاَلمياة منواصلاة مسانخدمل آلاة الدادو 
انْعاَلمياة للنأثاري عىل نشااطه بالنزامن مع 
عملياات أُْخاَرى تمثلت يف املضارباة بالدملة 
والدباث  وحرقهاا  الساوق  مان  وساثبها 
بها، وخاالل الداال املإرصل تصادت الجبهة 
االْقنَصاعياة والبإك املريازي اليمإي لدرشات 
املثااوالت الرامية نحاداث انهيار يف أَْساَدار 
رصف الدملة الوطإية أََماال الدمالت األجإبية 
النابداة للدادو السادوعي األَمريكاي، إداىل 
الرغام من توإِل مصاعر الدخال من الُدمالت 

األجإبياة، إاّل أن مبيداات البإاك املريزي من 
الإقاد األجإباي للبإاوك ورشيات الرصاإاة 
ارتفدت من ل0ل ماليل عوالر عال ل201ل إىل 
667 مليون عوالر عال 2015ل؛ بهدف صموع 
سادر الريال اليمإي أََمااال الدمالت الصدبة، 
ومع ذلك اسانمر خفاإياش الظالل بالنالعب 
بأَْسَدار الرصف إاتخذ البإك اجراءات صارمة 
للثفاظ عىل القيمة الرشائية للدملة الوطإية 
املديايش  باالسانقرار  اسانقرارلا  املرتباط 
للمواطن اليمإي أيان يف الشمال أَْو الجإوب. 

ومع تصاُعاد الهجمة الددائياة ضد البإك 
املريازي ولقمة عيش املواطان اليمإي، أتخذ 
البإاك سياساة تقشافية مان خالل ترشايد 
الإفقات الدامة إىل أعنى الثدوع حنى يسنمر 
يف رصف مرتباات موظفاي الدولاة وتغطية 

وارعات املواع األََساسية.

حكومة سوابق 
رغام مثاوالت تهارُّب حكوماة الفار من 
تداعياات قرارلاا الكارثي عىل حيااة مليون 
و250 ألاَف موظاف، إاّل أنهاا الدقااب الاذي 
طاال الجميع من قبل تلاك الثكومة الإاقمة 
عاىل الشادب اليمإاي والناي تمثال الددوان 
وتإفاذ أجإدته يف اليمن، سابل لها أن إرضت 
عقابااً جماعيااً عاىل الفقاراء واملددمل من 
االجنماعاي،  الضماان  اعاناات  مسانثقي 
إالددوان ومرتزقنه وقفوا حجرة عثرة أََماال 
مثااوالت البإاك الادويل واملانثال يف تثويل 
االعاناات املالياة الخاصة بالفقاراء يف ياإة 
أرجاء البالع لينساببوا بثرمان مليون و500 
ألف مسنفيد من اعانات الضمان االجنماعي 
الدورياة، رإض حكومة لااعي لنثويل 900 
ملياون عوالر مخصصاات صإادوق الرعاية 
االجنماعياة خالل الدامال املاضيل يأتي يف 
اطاار الثصاار املاايل املفروض عىل الشادب 
اليمإاي ُخُصْوصااً وأن املبلغ سايدزز رصيد 
البإاك املريازي يف البإاوك الدولية وسايكون 
لاه عور إيجاباي يف تثقيال االسانقرار املايل 
واملديايش يف الداخال ومقابل ذلك سايرصف 
البإك مسانثقات الضمان للفقاراء بالدملة 

الوطإية.

َد الددوُّ األَمريكي السادوعي اسنهداَف  وبقدر ما تدمَّ
اننَْساان اليمإي يف لقمة عيشاة اسانهدف أَيْضاً البُإية 
النثنية لالْقنَصاع الوطإي مإذ الوللة األوىل إاسانهدف 
مايإاة االننااج والدامال املإناج عارب قصاف املصانع 
والداملال إياه واملازارع ومزارعيهاا، يماا اسانهدف 
وسائَل وأََعَوات النسويل من ناقالت وشاحإات وجسور 
وطرقاات وأساواق عاماة ومخاازن للغاذاء، وتنثدث 
األرقاال بجالء لنكشاف وجهااً آخر من أوجاه الددوان 
االْقنَصااعي والإهج الندماريي وامُلَخّطاط الددائي لكل 

سبل الديش.
 ووإل آخر تقرير للمريز القانوني للثقوق والنإمية 
حصلت علية »صدى املسارية » إإن الجرائم االْقنَصاعية 
الني ارتكبها الددوان السدوعي األَمريكي عىل مدى 590 
يوماً من الددوان والثصار إقد اسنهدف الددو بطريقة 
مباارشة 15 مطااراً جويااً عوليااً ومثليااً و12 ميإاء 
وثل1 مثطة ومولد يهرباء و226 خزاناً وشابكة مياه 
و269 شابكة ومثطة اتصاالت و1226 طريقاً وجرساً، 
وتدرض 379691 مإزالً للندمري واألرضار الجزئية، يما 
اسانهدف الددوان السادوعي األَمريكي 5ل12 مإشاأة 
حكومية و673 مساجداً و712 مدرسة ومدهداً، و263 
مسنشافى ومرإقااً صثيااً، و199 مإشاأة ساياحية 
و201 موقع أثري، و100 ملدب ومإشأة رياضية وث10 
مإشاأة ومبإى جامداي، و20 مإشاأة إْعاَلمية و5163 
مإشاأة تجارية و5ث22 وسيلة مواصالت وث63 مخزن 
غذاء، و73ل ناقلة غذاء ول51 ساوقاً ومجمداً تجارياً، 
و7ث2 مثطة وقاوع، و2ل2 مصإداً و215 وناقلة وقوع 
و2ل2 مصإداً و215 ناقلاة وقوع ول17 مزرعة عواجن 

وموايش و1252 حقالً زراعياً.

اديُة �الأَخرية للعدو�ن حترتُق حملياً ودولياً �لورقُة �الْقت�سَ

مربراُت نقل البنك تتساقط وصندوق النقد الدولي يجّمد طباعة 400 مليار ريال

أسعار صرف العمالت 
رشاءبيعالدملة   

  250   250.5عوالر 

ث5.2ث52ث.5ث2 اليورو

66.66 66.79 ريال سدوعي

9.35ل650.656 ريال ُعماني

6353.15ث.353االسرتليإي

 للعــلم 
صندوق النقد!

 

رغ�َم تأكيد صندوق النق�د الدويل بعدم 

امت�الِك الفار هادي وحكومت�ه أَيَّة قدرات 

أَْو أمني�ة فيم�ا يتعل�ق  أَْو فني�ة  إداري�ة 

بموقف�ة من ق�رار نقل البن�ك املركزي، إاّل 

أنه ل�م يص�در موقفاً واضح�اً بخصوص 

تل�ك املح�اوالت العدمي�ة، فصن�دوق القد 

الدويل أش�اد بقدرات البنك املركزي اليمني 

بصنع�اء عىل تف�ادي وقوع أزمة إنَْس�انية 

ش�املة يف اليم�ن والحفاظ عىل اس�تقرار 

عملياته املرصفية، وأّكد يف الوقت نفس�ه أن 

عملي�َة نقله من العاصم�ة صنعاء إىل عدن 

أمر معق�د للغاية ويحت�اج إىل جهود فنية 

كبرية وإَداَرة وثيقة.

 ووف�ق ما ذكره مدي�ُر دائرة االتصاالت 

يف صن�دوق النق�د جريي راي�س يف مؤتمر 

صحف�ي عقده مؤخراً بمق�ر الصندوق أن 

البن�ك املركزي اليمني بصنع�اء لعب دوراً 

حيوي�اً عىل م�دى ال��16 ش�هراً املاضية 

يف توف�ري الح�د األدنى من واردات الس�لع 

األََساس�ية و تفادي أزمة إنَْس�انية شاملة، 

ُمش�رياً إىل أن م�ن مصلح�ة ُكّل اليمني�ني 

اس�تمرارية بنك مركزي يتمتع بمصداقية 

عالية من االس�تقاللية والقدرة االستيعابية 

إلع�ادة األعم�ار وتحقي�ق االس�تقرار بعد 

انتهاء ال�رصاع، وأكد اس�تعداد الصندوق 

للوقوف ومساعدة اليمن بقدر ما يستطيع، 

ُمش�رياً إىل أنه من الصع�ب يف هذه املرحلة 

عم�ل تقييم كامل لآلث�ار املرتبة عىل قرار 

نقل مقر البنك املركزي من صنعاء إىل عدن 

يف ظل عدم وجود خطة مفصلة.

تأكي�داُت صن�دوق النق�د ال�دويل عدم 

ثقته بهادي وحكومته بنق�ل وإَداَرة البنك 

وإش�ادته الت�ي تعد ش�هادة دولية عىل ما 

قدم�ه البنك املرك�زي يف صنعاء م�ن أََداء 

اْس�تثنَائي يف رضف صع�ب ونجاح�ة يف 

تج�اوز ُكّل تداعي�ات الع�دوان والحصار 

واس�تمراره يف الوف�اء بالتزامات�ه برصف 

مرتب�ات الدول�ة والحفاظ ع�ىل ديناميكية 

االْقتَص�اد اليمن�ي ل�م تدفع�ه إىل القي�ام 

بمسؤولياته األَْخاَلقية تجاه الشعب اليمني 

ك�ون صندوق النقد ال�دويل يدرك مخاطر 

صمت�ه املطبق عىل مس�اعي الف�ار هادي 

يف تعطي�ل نش�اط البنك املرك�زي والحاق 

ال�رر بالقط�اع امل�رصيف اليمن�ي برمته 

وتعريض الدولة والش�عب لخطر االنهيار 

الشامل.

جرائم العدو االْقتَصادية باألرقام
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إبراهيم السراجي:

اليمإياة،  الباليسانية  الصوارياُخ  نقلات 
املواَجهاَة مع الدادوان السادوعي األَمريكي، 
إىل مرحلة جديدة ومسانوًى جديٍد، وإيصالها 
ألعمال نقطاة سادوعية لثاّد اآلن واملنمثلة 
باسانهداف مطاار عبدالدزياز يف الداصماة 
االْقنَصاعية جدة، يف خطوة لم ترإع مسانوى 
املواجهاة من حياث الُدمل واملادى إقط، بل 
يرست النفوق اليمإي يف مقابل تثبيت الفشل 

السدوعي وحلفه الدرشي.
قاراءُة النفاوق اليمإاي للجياش واللجان 
الشادبية يمكاُن رسُعلا وإل ترتياب الثدث 
إطاالق صااروخ  بإعاالن  بادءاً  أَي  نفساه، 
باليساني من طاراز )باريان1( عاىل مطار 
عبدالدزياز بان سادوع يف مديإة جادة، ولإا 
يمكن اعنبار عملية االطاالق وحَدلا يإقطة 
ارتاكاز لبداية لاذا النوإل الجدياد، ملاذا؟ قد 
يكاون النسااؤُل عاعياً يف حال امناالك اليمن 
لهاذا الإاوع مان الساالح يف األساابيع األوىل 
للدادوان، لكان انجاباة الناي تدطاي قيمة 
للنسااؤل تنلخص يف زمن الدملياة الذي جاء 
بدد 19 شهراً عىل بدء الددوان، وجاء لدد أيثر 
من عال ونصف عال عىل اععاء الددوان تدمري 
األسالثة االسارتاتيجية اليمإية، وجاء أَيْضاً 
بداد حدوث عملياة تطوير مثلياة لصاروخ 
ساكوع ليصبح »باريان1« بمادى 00ث ييلو 
مرت، وحصاول عملية النطوير يف ظل الددوان 

والثصار.
ما سابل يمكُن اعنبااُره تفوُّقااً تمهيدياً 
يإطبل عىل ُيّل صاروخ باليساني يسانهدُف 
الددو يف أراضيه، ويمكن اعنباره تفوقاً عاماً، 
لكان بريان1 الاذي رضب مطار جدة اخنص 
بكثاري مان األماور، مثّققااً تفوقااً إضاإياً 
للجيش واللجان الشدبية وللقوة الصاروخية 

ووحدة النصإيع بشكل أخص.
يضاُع الخرباء الدساكريون رواية الددوان 
جانبااً يف تإاولهام ألي حادث باات الجياُش 
اليمإي واللجاُن الشادبية يخنصون بصإاعة 
املنغريات، إالددواُن لم يدرتف ولو مرًة بفشل 
باليساني،  لصااروخ  النصادي  يف  عإاعاتاه 
وُخُصْوصااً السادوعيُة الناي أَْصبَثت مثطَّ 
ساخرية مإذ صاروخ توشاكا صاإار، حيث 
أعلإت انَماَرات يف ذلاك الثل مقنل الدرشات 
مان جإوعلاا، ويف الياول الناايل قاال ناطاُل 
الددوان أحمد عسريي إن 10 جإوع سدوعيل 
ُقنلوا يف صاإار بثاعث عَريض، وأن الدإاعات 
الجوياة اعرتضت صااروخ توشاكا، ولو ما 
جدال رواية الدادوان مثط تجالال الخرباء 
والنماال انْعاَلل الذي يسايطر علياه الإظال 

السدوعي بشكل مبارش أَْو باملال.
مطاار  رضب  الاذي   1 باريان  صااروخ 
عبدالدزيز يف جدة عرب مسااإة تزيد عن 600 
ييلو مرت، ويان يسجل بدبوره األجواء نقاط 
تفوق مسانمرًة، تنمثال يف إدالية مواصفاته 
املددلاة الناي أعجازت الدإاعاات الجويُة يف 
الثدوع السادوعية عن اينشااإه، ناليك عن 
الوصول إليه، ولذلك يانت املساإة الني عرَبَلا 
الصاروخ قد مإثت الجيش واللجان الشدبية 

تفوقاً جوياً تجاوز 600 ييلو مرت.
األعلة الني أثبنت أن الصاروخ أصاب لدإه 
يمثّال قمة ذلاك النفوق الصاروخاي للجيش 
واللجاان الشادبية، ولكان قبال ذلاك واصل 
باريان1 تساجيَل األرقاال الجديادة ووضاع 
مسانوًى جدياداً للمواجهاة، أولهاا إعخاال 
الداصمة االْقنَصاعياة جدة يف قائمة األلداف 
وإضاإنها أَيْضاً يف مداعلة املواجهة ألول مرة، 
إضاإة السنهداف أحد ألّم مإشآتها الثيوية 
املنمثلاة باملطار الذي خلل اسانهداإه ارباياً 
يبارياً يف مخنلاف مطاارات السادوعية الني 
يانات تدنقد أنها خارج عائرة املواجهة، ولذا 
سايإدكس عىل حرية املالحة الجوية يف عائرة 

املدى الذي يسنطيع صاروخ بريان1 الوصول 
إليه من أقرب نقطة حدوعية.

بالوصاول إىل قّماة النفاوق الناي تنمثال 
لهدإهاا  الصاروخياة  الدملياة  تثقيال  يف 
الدسكري، والذي تمثل يف قدرة الصاروخ عىل 
إصاباة مطاار عبدالدزيز بن سادوع يف جدة، 
ولاذا ما أيدته وحداُت الرصد النابدة للجيش 

واللجان الشدبية.
صاحباه  ُحّجاة  يثبات  الدليال  يان  وإذا 
إاإن تقديم أَي طرف عساكري لدليال مزّور 
يصباح لذا عليال إثباتاً للطارف اآلخر، ولذا 
ماا حدث بالفدال يف عملية اسانهداف مطار 
جادة بصاروخ باليساني من طاراز بريان1، 
حيث تجاوز الددو مسنوى األياذيب اللفظية 
املنمثلة بزعماه اعرتاض الصااروخ، إىل نرش 
مقطاع إيدياو زعام أناه لدملياة اعارتاض 
انْعااَلل  وساائل  قامات  حياث  الصااروخ، 
إيدياو  مقطاع  بباث  السادوعية  الرسامية 
قالت إناه لدملية اعرتاض صااروخ بريان1، 
قبال أن ينضاح أن املقطع تمات رسقنه من 
عملياة تجارب للمإظوماة الدإاعية يف يوريا 
الجإوبياة وقد تم بث ذلاك املقطع قبل عملية 

بريان1 بددة شهور.
للجياش  الصاروخياة  الدملياات  تراإال 
واللجاان الشادبية »حارب نفساية« ناجثة 
يخضاع الدادو السادوعي تثات ساطوتها، 
وتأتي من خاالل اخنيار األلاداف الني تنجه 
إليهاا الصواريخ الباليسانية ويذلاك الدامل 

الزمإي.
االإراط يف القصف املنواصل يمإح الخصم 
خاربة يف الندامال ماع املواجهاة املثفوإاة 
بالقصاف الاذي ال ينوقاف، ولذا ماا قال به 
الدادو السادوعي الاذي أإقاد آلناه الثربية 
املنطاورة إدالينهاا وليبنهاا، بثياث أَْصبَح 
املقاتال اليمإي يقُف أََمااال الكامريا عىل بُدد 
أمنار مان موقع حدوث غاارة جوية يف وقت 
تواصل الطائرات النثليل إوق رأسه. باملقابل 
ورغم أن الجيش واللجان الشدبية لم يطلقوا 
ساوى صاروخال من طاراز باريان1 بمدى 
يصال إىل 00ث ييلاو مارت، إاّل أن صدالما ما 
يزال قائماً إىل االن، ولذا النأثريُ املسانمرُّ نابٌع 

من اسرتاتيجية الثرب الإفسية.
جااء اخنيار القاعادة الجوياة يف الطائف 
ومطاار جادة يأول لدإل لصااروخ بريان 

وإل خطة عساكرية ناجثاة يف وضع الددو 
تثات تأثاري الثارب الإفساية، إمان خالل 
الهدإال األولال يصبح الددو غاري قاعر عىل 
الجياش واللجاان الشادبية،  قاراءة أإاكار 
وال يمكإاه توقاع أَْو تخمال الهادف القاعل 
للصواريخ الباليسانية، وبهاذا يكون الددو يف 
القواعد واملطاارات واملدساكرات تثت تأثري 
النهدياد قبال أن يثادث القصاف ويصباح 
الزمان الفاصل بل الصااروخ واآلخر تكنيكاً 
حربياً يربك الددو بشاكل منواصل بل ويجدل 
الجإوع من جيشه يفرون خوإاً من تدرضهم 
للقصاف يف أَي لثظة، ولذا ما يثدث بالفدل 
بثساب ما تشاري املدلومات وماا ترسب من 
وثائاَل لقياعات عساكرية سادوعية شاكت 

لوزير الدإاع من ترسب الجإوع.
مان جانب آخار يأتي ثبااُت وثِقاُة القوة 
الصاروخياة وقاوة مصااعر مدلوماتهاا عن 
تثقيِل رضباتها لأللداف املرساومة، بمثابة 
ساالح آخار بادأ ماع مارور الوقات يقاي 
عاىل »ثباات األياذياب« الناي يارصُّ عليهاا 
ناطال الدادوان، إمثالً يف بداياة الددوان يان 
يثظى عسريي بإسابة ثقة عالية يف أوساط 
السادوعيل الذين لم يكونوا يندرضون لنأثري 
انْعاَلل اآلخار، لكإهم اليول وعىل عكس األيال 
األوىل بادأوا ينسااءلون يياف تام اعارتاض 
صااروخ باريان1 يف ساماء جادة ولام ينام 
اعرتاضه بمإظوماة الدإاع الجاوي املإنرشة 
يف الثادوع؟ وإذا يان قد تام اعرتاضه يف جدة 
إكيف لو أن الصاروخ يان موجها لهدف آخر 
بداد أن عرب مإطقة الدإااع الجوي الثدوعية 

ورضب لدإا آخر؟
تام  الناي  الصوارياخ  عادُع  يان  وإذا 
اسانخدامها مان طاراز باريان ليس ساوى 
صاروخل بمدإى أنهما لم ينجاوزا عدَع ما تم 
عرُضاه من لذه الصواريخ يف انْعاَلل الثربي، 
وأحدثا ُيلَّ لذه الضجاة والنأثري وبثا الخوَف 
يف نفاس الدادو، إكياف سايكون احنمالاه 
يف األياال القاعماة إذا ماا وصل الدادع إىل 10 
صواريخ؟ ال شك أن انجابة تكمن يف أن الددو 
لم ينفهم مدإى أن اليمإيل يخوضون مدرية 
الإَفاس الطويل إيما لو عخل الثرب مدنقداً 
أناه سايإهيها يف أول أسابوعل ليجد نفساه 
غارقااً يف اليمن ويجاد صواريخ اليمن تقرتب 

من عمقه يوما بدد يول. 
أخرياً ويما شاكل الكشاف عان صواريخ 
الزلزال وقالر ُوُصْوالً إىل بريان، صدمة للددو 
السادوعي األَمريكي، إإنه ال شاك يديش اآلن 
وطأة القلل مإنظراً ماذا يخبئ قسُم النصإيع 
للجيش واللجان الشدبية من صواريخ أُْخَرى 
وإىل أَي مادى يمكان أن تصل بداد مدى 00ث 

ييلو مرت لصاحبه بريان؟

عبداهلل سالم الحكيمي:
تثالُاُف ُعَوِل الُدْدَواِن عىل اليمن يإشاُط لذه األيّال لبإااء )حصان طرواعة( نعخاله إىل صإداء 
بالدرجة األوىل ثم تدز والثديدة تثت عإوان قوات حفظ ساالل ولم يلفت اننبالإا إىل ذلك ساوى 
خرب نرش إعالمياً برإض الجزائر ععوة )سدوعية(!!! للمشارية يف قوات حفظ سالل يف اليمن! ولم 
يكن مدلوماً أَْو مطروحاً من قبل مثل لذا األمر ما لم يكن منداوالً يف يواليس املفاوضات الرسية 

برعاية )أَُمامية( يف الكويت
والغرياب أن السادوعية ولي قائدة تثالاف عول الددوان والثصار عىل اليمان مإذ ما يقارب 
الدامل لي نفسها من تقول باالتصاالت نعداع وبإاء مثل لذه القوات! ولو ما إهمإاه من خالل 
خرب رإض الجزائر لطلب سادوعي باملشارية يف تلك القوات! يف حل أن املدلول واملندارف عليه أن 
قاوات حفظ الساالل مهمة تدخل يف صميم مهال األَُمام املنثادة حرصياً ولم يثدث أن قال مدنٍد 

بنشكيل قوات حفظ سالل يف البلد الني يدندي عليها عسكرياً ويثنل أرضها!
ونثن يف اليمن نندرض أََساساً لددوان غاشم تقوعه السدوعية وتشارك إيه عول غربية بقياعة 
أَمرياكا وعول عربية واإريقية وآسايوية وعصابات انْجاَرال الداملية وحصار بري وبثري وجوي 

شاامل ولإاك جماعات إرلابية وميليشايات مسالثة منطرإة مثلية يدعمها تثالف الددوان باملال والساالح 

وتشاكل أعاة من أعوات عدوانه إثاجنإا تكمن بوقف املدندي لددوانه ورإع حصاره وإيَْقاف ععمه ومسااندته 
للجماعاات وامليليشايات انرلابياة واملنطرإة الني يسانخدمها يف عدوانه عىل اليمان لذا لو ما 
نثناجاه طريقااً وحيداً لثل سايايس يمإي تواإقي شاامل ياعت األَْطَراف اليمإياة املنثاورة يف 
موإمبيك بصإداء تدلإه بدد االتفاق عليه برعاية املبدوث األَُمامي الساابل السيد جمال بن عمر 

إدالجه الددوان ببدء عدوانه إقىض عليه! 
إن قوات لثفظ سالل يقول بإعداعلا وانشائها املدندي نفسه أَلمٌر بالغ الخطورة ولو بمثابة 
اخرتاق للوصول إىل ما عجز الددوان والثصار عن تثقيقه طوال ما يقارب الدامل بفضل صموع 
وتضثيات وبطوالت الجيش واللجان الشادبية والقبائل اليمإية الرشيفة وصموع شدبإا املقاول 

للددوان ومرتزقنهم 
إال حاجَة لإاك وال رضورة لقوات حفظ سالل ذلك ومن املؤيد واليقيإي أنه لو توقف الددوان 
عن عدوانه ورإع حصاره وتوقف عن ععم وتساليح الجماعات وامليليشيات انرلابية واملنطرإة 
النفساح املجال واساداً وعىل الفور لثل سيايس شاامل ساننواإل عليه األَْطَراف الوطإية ياإة 
بأرسع وأساهل ما يمكن إمشاكلنإا تكمن أََساسااً بالدادوان األجإبي الغاشام املدمر والثصار 

الشامل الظالم ولواله لكان اليمإيون يف سالل.
إلإثذر حصان طرواعة الذي يزمع املدندون إلدائه إليإا إىل عاخل قلدنإا!!

ما حاجُتنا لقوات حفظ سالم يف اليمن؟!

 صاروخ بركان يحّقق األهداَف بالجملة 
ويحصد نقاط التفوق ُوُصْوالً إىل جدة
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  - أحمد داوود:
ُيلُّ َمان يازوُر مديرية النثيناا بمثاإظة 
الثديادة يخاُرُج بقلاٍب يدنارُصه الكثريُ من 
اآلالل؛ ننيجة الواقع املؤلم الذي يديشه الكثري 
من ساكان املديرية.. إنه الجوع.. ندم الجوع 
الذي شالدناه من قبُل يف القرن انإريقي ويف 

ميانمار وعىل شاشات النلفزة.
األجساع الهزيلة، الشفاه املندطشة للماء، 
األمدااء الخاوياة، وبياوت الصفياح الني ال 
تثيط بها ساوى مياه قليلاة ال تدري أتكفي 
لغسيل املالبس الرثة أل للرشب أل ملاذا؟.. لذا 
لو الواقع املرير لساكان لذه املإطقة، الذين 
عأبوا عىل لذا الثال مإذ ساإل، عون أن تمند 

إليهم حكومة بصرية أَْو عولة ساترة.
وخالل األساابيع املاضياة حظيت املديرية 
بالنمال إْعاَلمي مثيل واساع، غري أن وسائل 
إْعاَلل الددوان قلبت الثقائل رأسااً عىل عقب 
وعاإدت بشكل مسنميت عن تثالف الددوان 
الشايطاني وتغاإلت الثصاار املفروض عىل 

لؤالء املكلومل.

نحن ال نحرث البحر
الوَجُع اآلن ازعاع ساوءاً، لكاذا يقول أحد 
ساكان املإطقاة، والاذي ينثدث باأىًس عن 
واقده املريار إيقول: »يإا ندنماُد عىل مهإة 

الصيد يمصدر رزق وحيد 
اآلن  لكان  وألرستاي،  يل 
أَْصبَثإا لإاا يف مإازلإا ال 
نذلب إىل البثار.. إقصُف 
الطاريان ال ينوقاف، لقاد 
قصفاوا الكثري من قوارب 
الصياد، ومن أراع املجازإة 
إإن ينوقع املاوت بغارات 
الطريان، ومان أراع البقاء 
إإن مصريه الجوع لإا يف 

البيوت املهرتئة.
يشاكو  تهاماة  يف 
الثصاار  مان  الكثاريون 
املفروض عليهام من قبل 
تثالف الدادوان األَمريكي 
السادوعي والذي تضاعف 

يف األشهر املاضية.
ويصاف املواطان عايل 
عواش 5ل ساإة يف حديث 
»الثاورة«  لصثيفاة 
بالقول: »أنا ال أمنلك قيمة 
ألرستاي  واحادة  وجباة 
مرضهام  أعالاج  إكياف 

وأوإر لهم أعوية«؟.
ويدمال عواش يف مهإة 
الصياد يف قرياة سااحلية 
ولدياه 10 أطفاال 7 أوالع 
وينثادث  بإاات،  و3 

بساوء  املصاباة  الصغارية  ابإناه  وبجاواره 
النغذياة إىل جانب إصابنها بالجرب: يما ترى 
جسمها يله بقع سوعاء وتقول بثك جسمها 
إىل أن تخرج الدماء وال تسانطيع الإول بشكل 

ياٍف؛ بسبب الجرب..
ينوقاف عاواش قلياالً، ثم يمساح عموع 
تسااقطت من خديه ويقاول: »أنا عاطل عن 
الدمال، وإقاري ولم أتمكن من نقال ابإني إىل 
أَي مسنشافى أَْو مسانوصف باملديرية، ولم 
أسانطع توإاري الوجباات الغذائياة اليومية 
الثالث ألوالعي الناي نقنصدلا إذا توإرت من 
إاعال خري من وجبة إىل وجبنل إقط مكونة 

من خبز وشالي أَْو خبز أَْو أرز وماء«.
أعمال  يإات  حديثاه:  عاواش  ويواصال 
صيااعاً بالبثار واحصل من عمايل عىل قوت 
أطفاايل اليومي الذي يسااعدلم عاىل البقاء 
أحياء وواقفل عىل أقدامهام ولكن بدد قيال 
طريان تثالاف الددوان بقصف قوارب الصيد 
الناي نصطاع بها عرض البثار توقفإا تماماً 
عان االصطياع؛ خوإاً عاىل حياتإا من قصف 

الطاريان الاذي يثلل عاىل رؤوساإا بصورة 
منواصلاة وال نسانطيع الإاول يف الليال مان 
أصواته القوية الذي يصيب األطفال والإسااء 

بالخوف والهلع طوال الليل.
باسام  املنثادث  عساريي  أحماد  يقاول 
النثالاف إناه ال يثاارص اليمان، وَمان قال 
ذلاك إهو غاري صااعق.. لكن الدساريي لذا 
يإاقاض يالماه بإفساه، حيث ينباع يالمه 
بالقول: »لساإا مالئكة« ونثان نمر بظروف 
اْسانثإَائية ووضاع اْسانثإَائي.. اذ1 إثصار 
اليمإيل لو ظرف اْسانثإَائي وتجويع سكان 
تهامة والنثينا لو اْسنثإَائي وإقاً للقاموس 

الدسريي السدوعي.

التحيتا أنموذجًا
ليسات مديرياة النثيناا يف تهاماة لاي 
الوحيدة الني يداني سكانها من سوء النغذية 
واألمراض األُْخاَرى والفقر والجوع، بل لإاك 
ألاف تثينا وتثينا، من صدادة إىل عمران، إىل 

حجة وتدز وصإداء وغريلا.

يقول الدينور نشوان الدطاب وييل وزارة 
الصثة والساكان لقطاع الطاب الدالجي إن 
وساائل انْعااَلل اليمإية لاو نزلات إىل القرى 
واملديرياات يف املثاإظاات اليمإية لشاالدت 
الدجب، إالوضع اننَْسااني يف اليمن مأسوي 

للغاية.
صثفاي  مؤتمار  يف  الدطااب  ويضياف 
عقده ياول أمس بالداصمة صإداء لنساليط 
الضاوء حول مأسااة النثينا قائاالً: »يل من 
يف الرشياط السااحيل مان املخااء إىل تهاماة 
إىل حجاة يواجهاون ظروإااً صدباة يما لو 
الثاال بمديرية النثينا، الني تداني من زمان 
مان الثرماان واإنقاار الخدماات الصثياة 
والندليمياة، ومان ُيّل يشء.. املإطقاة خارج 
الإسايان.. ال النمال حكومي ساابل بها وال 

لم يثزنون«.
الصثفيال:  مخاطبااً  القاول  ويواصال 
»تخيلاوا، ال يوجاد حناى عإاياة مريازة يف 
النثيناا، وال يوجاد مرياز صثي، إالإسااء 
يلادن يف البياوت، حناى وإن يانات الاوالعة 
مندرّسة ال يسانطيع لؤالء املساايل نقلهن 
إىل املسنشافيات البديادة، وساكان املإطقاة 
يدنمادون إقط عاىل مهإاة الصياد للثياة، 
لكإهم اآلن بال عمل، إالطريان لم يرحم أحداً، 

ولو يقصف ُيّل قوارب الصيد«.
األياال  وخاالل 
نارشت  املاضياة، 
إْعاَلمياة  وساائل 
وعاملياة  يمإياة 
عان حااالت عديدة 
النثيناا  لساكان 
إنها  بدضهاا  قالت 
الجاوع،  بسابب 
ذيارت  وأُْخاَرى 

أسباباً أُْخَرى.
باغييل،  ساديدة 
الثامإاة  يف  إنااة 
عرشَة مان عمرلا، 
النماال  تصادرت 
الصثاإاة الداملياة 
االندبإدنت  وخاصة 
الربيطانياة، ولاي 
لكثرييان  نماوذج 
يدانون من الجوع.

يقاول الدينور نشاوان الدطااب عن لذه 
الثالاة: إنها تداني من ساوء تغذية، ومإذ ث 
ساإوات يانات تداني مان صدوباة يف البلع، 
ولم تنمكن أرستها من نقلها إىل مسنشفيات 

الداصماة أَْو غريلاا لنلقاي الداالج مإذ ذلك 
الوقت، واينفات أرستها بالدصائر وقليل من 

املاء ملثاولة إشباع مددتها الفارغة.
وظلت سديدة خالل لذه املدة حنى وصلت 
إىل لاذا الثاال، وبصاورة ينفطر لهاا القلب 

يَمداً وحزناً.

يف مديرياة النثيناا، لإااك نمااذج يثرية 
للمداناة والبؤس والثرماان، بدُض األطفال 
اآلن مصاباون بأمراض تخرج من رؤوساهم 
»عيدان«، ومع ذلك إإن ألاليهم ال يسنطيدون 
تقديام الدالج لهم، وتريولام عىل لذا الثال 

يدانون مصريلم بدون عالج أَْو عواء.
وخالل الدامل املاضيال، ظهرت أمراض 
يثارية يف املديرية، إبداض األطفال مصابون 
بامليااه الزرقااء ولام تجار لهام أَي عملياة 
جراحياة، وباتاوا بأوضااع مثزناة للغاياة، 
والبدض أَيْضاً مصابون بالشلل الدماغي، مع 
أن لؤالء ياناوا بثاجة إقط إىل أجهزة طبية 
منواضداة يف املديرياة يجهااز األويساجل 
عإد الاوالعة لنجإب لذا املرض، لكن لألساف 

الشديد ال يوجد لإاك.
ليس لإاك من مهإة لساكان لذه املديرية 
وللسااحل النهامي ساوى الصيد، وإىل جانب 
الصيد، يبياع البدض »الفال«، ومع ذلك إإن 

أمداء الكثريين خاوية، وأوجاعهم منددعة.
بالإسابة ألمراض الديدان إإن اننشاارلا 
أماناي  الديناور  املديرياة – يماا تقاول  يف 
الدمراني اسنشاارية أماراض أطفال- يرجع 
ساببه نقاص الوعاي الصثاي لدى ساكان 
املديرياة، والثلُّ لو إصاالُح املإطقة، وتوإري 
املسنلزمات الطبية الني تظل مدهم باسنمرار 

وتوإري الغذاء قبل الدواء.
الساابقة  الساإوات  يف 
لم يكان األطبااء يرغبون 
بالذلااب إىل النثينا لددة 
أساباب؛ ألنهام ال يجدون 
أمايان مإاسابة لإلياواء، 
للإوع،  أماين مإاسبة  وال 
يظلاون يف بيوت »الدش«، 
الديناور  يقاول  لكاذا 

نشوان الدطاب.

أمراٌض غريبة
يؤياد الدينور نشاوان 
النثيناا،  أن  الدطااب 
ساوى  إيهاا  يوجاد  ال 
ووحدة  ريفي  مسنشافى 
صثية مغلقة وال طوارئ 
عاماة وال عإاياة مريازة 

إيها.
املاضياة  األياال  ويف 
املديرية  إىل  وأثإاء زيارتاه 
قال الدطاب إنهم شالدوا 
أمراضااً غريباة يف الجلاد 
ولاذه األماراض لام يكن 
الساابل،  يف  وجاوع  لهاا 
وإنما ظهرت بدد الددوان 
األَمريكي  الددوان  وقصف 

السدوعي عىل الثديدة.
ويشاكو الدطااب بألم 
من املإظمات الدولية، الني ال 
لم لها سوى الثصول عىل األَْمَوال، والرتويج 
إقاط ألعمالهاا، لكن ال وجاوع لها عىل أرض 
الواقع، يما يشكو من إلمال السلطة املثلية 
للوضاع اننَْسااني املارتعي يف النثيناا، ومن 
وزارة الصثة الني لم تقدل شايئاً، ُمشارياً إىل 
أنها تذلب إىل لذه املإاطل املإكوبة مثلها مثل 
بقياة املإظمات ألخذ الصور ومان ثم الدوعة 

عون تقديم أَي يشء للمواطإل لإاك.
ويؤياد إاتك الرعيإي ولاو رئيس مإظمة 
مإى لإلغاثة، أن مشكلة سوء النغذية والجوع 
ليسات مقنرصة إقاط عىل مديرياة النثينا 

بالثديدة وإنما عىل تهامة بالكامل.
ويقاول الرعيإاي لاا »صدى املسارية« إن 
مإطقاة النثيناا يوجاد إيها أيثر مان عزلة 
وقرية ومدظم ساكانها يدنمدون عىل الصيد 
نطداال ألاليهم الفقاراء، ُمَؤّيداً أن مأسااة 
لاؤالء ازعاعت بسابب تدمد طاريان النثالف 
قصف قاوارب الصياد يف املإطقاة، واندكس 
لذا سلباً عىل أطفالهم الذين ال يثصلون عىل 

تقرير

ح�ساُر �لعدو�ن �الأَمريكي �ل�سعودي جعل �ملنـــــــــطقة تت�سّدر قائمة �جلوعــى يف �لعــــــامل
الحديدة تدق جرس اإلنذار: َشَبــُح الجــــــــــوع يهّدد سكـــان الشريط الســــاحلي!

 سعيدة باغيلي: فتاة تصدرت 

الصحافة الغربية وتعاني من سوء 
في البلع منذ 3 سنوات وأسرتها 

الفقيرة لم تتمكن من توفير 
العالج لها حتى وصلت إلى أشبه 

بهيكل عظمي 
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املواع الغذائية.
وأشاار الرعيإي إىل أن أيثَر أطفال الرشيط 
السااحيل بالثديدة مصابون بساوء النغذية، 
مإهام  وقليال  صثرواياة،  مإاطال  ولاي 

يدنمدون عىل الزراعة.
ومن املشاايل الرئيساية الني يداني مإها 
ألاايل الثديادة، مارض »الجارب« وأمراض 
جلدية خطرية ال ينمكن لؤالء السكان بسبب 

إقرلم من الدالج.
واننقد الرعيإاي، الكثري من املإظمات الني 
تنسّول باسم تهامة، مإولاً إىل أنه ال يصل إىل 

لؤالء الفقراء سوى القليل.
انْعاَلماي حموع مثماد رشف أثإاء زيارة 
للمإطقاة قاال إنه شاهد بإفساه أن مديرية 
النثيناا “تديُش عىل شافري مجاعاة ويارثة 
إنَْساانية صثية وبيئية مثققنال«. مإولاً 
بأن “الوضاع االْقنَصاعي للساكان مرتعٍّ جداً 
وأن نسبة املشااريع الخدمية إيها تبلغ 0%، 

ما أوجد صدوبًة يف إيجاع بدائل اْقنَصاعية«.
وأإاع رشف أن “الدعَم املايل والغذائي املقدل 
بمباعرات مجنمدية لنلك النجمدات السكانية 
لام يكان ياإيااً لنفااعي الكارثاة الغذائياة 
الثاصلاة جراء الوضاع االْقنَصااعي املندني 
للساواع األعظام،.. وعادل النفاات الجهاات 
الثكومياة املدإية يف الدولة واملثاإظة إىل تلك 
النجمدات السكانية بالشاكل الذي يإبغي«.. 
الإناً إىل “توثيل حاالت مجاعة )ساوء تغذية( 
مأسااوية عديدة يف مسنشافى الثاورة الدال 
بمديإة الثديدة، وأُْخَرى يف أوسااط تلك الدزل 
نفساها، تإنظر الادور لإقلها إىل املسنشافى 

لنلّقي الدإاية«.
وأياد حماوع رشف “وجاوع الددياد مان 
الثااالت املرضياة غري الخطارية الإاتجة عن 
الوضع الصثي الدال، بدضها يثناج عالجها 
إىل تدّخال جراحاي، والبدض اآلخار إىل تدّخل 
عوائاي إقاط؛ لام تنمكن تلاك الثااالت من 
الثصاول علياه«.. ناقالً عن طبياب منطوع 
لخدماة الساكان يف املإطقة “أن لإااك ُعَزالً 
وتجمداات ساكانية أُْخاَرى تدياش أوضاعاً 

مماثلة بل وأسوأ من تلك األوضاع«.

سوُء التغذية وأمراٌض ُأْخَرى
وعإدماا اضطار الصيااعون للنوقاف عن 
الدمال بسابب القصاف املنواصال لطاريان 
الدادوان األَمريكاي السادوعي عاىل قاوارب 
الصيد ظهرت أماراض يثرية يف املإطقة مإها 
سوء النغذية والجرب وخاصة يف قرى املغريق 

والذيري واملنيإة واملثيلس والفازة والثيمة.
ويقاول عضو املجلاس املثيل عان القرى 
السااحلية بمديرياة النثيناا عبدالله عطيف 
يف ترصياح صثفي: »بداد أن إقد الصياعون 
أعمالهام وأرزاقهم ننيجة الثارب الددوانية 
يونهام ياناوا يدملاون يف مجاال االصطياع 
السامكي بالبثار وعإدماا تم قصاُف بدض 
قاوارب الصياد بدارض البثار توقفاوا عن 
أعمالهام الوحيادة الناي يسارتزقون مإهاا 
وأَْصبَاح الجوع مصريلم.. أما ساوُء النغذية 

املإنرش بل األطفال بكاإة القرى السااحلية 
وغري السااحلية بمديرية النثيناا أَْو غريلا، 
إبسابب الدادوان السادوعي األَمريكي ولم 
اآلن مدرضاون لخطار املاوت بالرغام مان 
املسااعدات اننَْساانية الني قدمها ألل الخري 

من املثاإظة أَْو املثاإظات األُْخَرى«..
بمثاإظاة  الصثاة  مكناب  وبثساب 
الثديادة إقد ارتفدات حاالُت ساوء النغذية 
بل األطفال والجاوع بل الكبار، وبلغت عدع 
الثاالت املصابة بساوء النغذية رسامياً 57ل 

حالة مصابة، بدضهام حاالتهم خطرية جداً 
ويسندعي نقلهم إىل مسنشفى الثورة بمريز 
املثاإظاة وتم خاالل األياال املاضياة إحالُة 
خماس حاالت إىل مسنشافى زبياد 3 حاالت 

ومسنشفى الثورة بمريز املثاإظة حالنل.
ويقول املنثدث باسام مإظمة اليونيسف 
مثماد األساددي إن نسابة انصاباة بساوء 
النغذياة بال األطفاال بمثاإظاة الثديادة 
ارتفدات إىل %30 بداد انخفاضهاا إىل %ث1 
قبل الددوان، حيث بلغ عدُع األطفال املصابل 

بمخنلاف  والوخيام  الثااع  النغذياة  بساوء 
مديرياات مثاإظة الثديادة 101 ألف و17ل 
طفالً عون سن الخامسة وخاصة باملديريات 
السااحلية الجإوبياة والشامالية، َوأن الددع 
مرّشاح إىل الزيارة يف حالة اسانمرار الددوان 
الني أيثر من يدإع ثمإها لم األطفال.. مؤيداً 
عاىل أن مإظمة اليونيساف تسانهدف حالياً 
مدالجاة 60 ألفاً و50ث حالة مصابة بساوء 
النغذياة الثااع والوخيم إىل جاناب تإفيذ 11 
برنامجااً للنغذية الدالجياة يالرتقيد الداخيل 
وتشاغيل 17 إريقااً طبياً يف مجاال مدالجة 

سوء النغذية بالثديدة.

دخاٌن يف ُكّل مكان 
وجراء تصاعد الدمليات القنالية والثصار 
املفروض عىل شادبإا أليثر من سإة وثمانية 
أشهر أطلقت رئيساُة برنامج األغذية الداملي 
قبال أساابيع جارس انناذار وحاّذرت مان 
أن اليمان يواجاُه مجاعاًة يف ظال اسانمرار 
االتجالاات الثالياة. والإنيجاة – يما تقول 
ارثارين يازين ظهر الدخان يف ُيّل مكان، لكن 
مان عون أن يأتاَي رجاُل انطفااء: لم تثدث 
زياعة يف االلنمال الداملي، وال ترييز جديد، وال 
ضغط من أجال إيقاف الدادوان، ولذا الإداء 
يذيرنا تمامااً بما حدث الداال املايض عإدما 
أطلقات األمم املنثدة تثذيراً مماثالً يف جإوب 

السوعان.
من الإاحياة الفإية، لإااك تدريٌف واضٌح 
للمجاعاة، إذ أنها تثدث إقاط عإدما تكون 
لإااك مؤرشاٌت مديإاة. ولاي أن يواجه 20 
باملائاة عاىل األقال مان األرس يف مإطقاة ما 
نقصاً شاديداً يف الغذاء مع قدرة مثدوعة عىل 
النكياف، وأن تنجااوز مددالت ساوء النغذية 
الثاع 30 باملائاة، وأن ينجاوز مددل الوإيات 

شخصل يومياً لكل 10 آالف شخص. 
وقالت يازين إن »تقييماً جديداً أجري عرب 
الهواتف املثمولة، حيث تم النثدث أليثر من 
1،100 شخص تم اخنيارلم عشوائياً من 10 
مثاإظاات يف اليمن – يثري مإها لي مإاطل 
نزاع ال نسانطيع الوصول إليها، يوضح حجم 
املشكلة... لإاك مواضيع مشرتية – ال توجد 
مياه، لإااك نقص يف املاواع الغذائية وتدلور 
وأزماة وارتفااع األَْساَدار – والوضاع يازعاع 

سوءاً«.
وتؤيد يازين بألم: لقد تثدثت عن املجاعة 
يف اليمن والوضع املأسااوي يف أواخر الشاهر 
املايض وماع ذلك إإن االلنماال الدويل ضئيل 

جداً وغري مشجع عىل انطالق«.

األمم املتحدة.. زياراٌت خجولة
وعاىل عجاٍل يان لوييال األمام املنثادة 
للشاؤون اننَْسانية سانيف أوبراين زيارة إىل 
مثاإظة الثديدة، وحيإها عرب الرجل عن أمله 
جراء الوضع اننَْساني املؤلم يف املديإة عون أن 

يضيف الرجل املزيد من الندليقات.
املكناب  باسام  املنثدثاة  عطيفاة  عباري 
انقليماي للربناماج يانت من أعضااء الوإد 
الزائر. ويف حوار مع إذاعة األمم املنثدة قالت 
إن أعضاء الوإد زاروا املسنشافيات، واملرايز 
الطبياة والنغذوياة، وشاالدوا الكثريين من 
األطفاال الذيان يداناون مان ساوء النغذية 

والقاعمل من مإاطل نائية. 
»طبدااً الوضع اننَْسااني يف اليمن يف غاية 
الساوء، تواصال مدادالت ساوء النغذية بل 
األطفال االرتفاع. يف بدض املثاإظات وصلت 
مددالت سوء النغذية بل األطفال إىل أيثر من 
%30. عإدماا تصال الإسابة إىل %15 تدنرب 
لذه حالة طوارئ. بانضاإة إىل أن الكثري من 
األرس تثدثات مدإا عان مداننها يف الثصول 
عاىل الغذاء بصاورة يومية، حناى األرس ذات 
الدخل املنوساط، يف ظل توقف الرواتب وعدل 
قدرتها عىل الدثور عىل إرصة عمل، أَْصبَثت 

مهدعة بالوقوع يف براثن الجوع.«

تقرير
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 يشكو سكاُن الشريط الساحلي بالحديدة من أمراض كثيرة منها 

سوء التغذية.. الجرب.. وأطفال تخرج من رؤوسهم »ديدان« وآخرون 
مصابون بالشلل الدماغي وال يستطيعون العالج!

 أمراض غريبة 
ظهرت في 

المديرية بعد 
القصف المتواصل 

لطيران العدوان 
اأَلمريكي 

السعودي على 
المنطقة
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املناِبُع لإلْعاَلل السادوعي، ووساائل انْعاَلل النابدة له.. ينفاجأ، 
بل يصطادل، بكمياة ضخمة من االسانثمار واالسانهنار املوّجه 
للجمالاري السادوعية ولجمالاري لدالم يله.. ولو ماا يجدل لذه 
»الجمالاري« يف ُحكم املنإاازل عن عقله تمامااً، عإدما تصدق لذا 

انْعاَلل.
سإثاول لإا أن نقَف عىل بدض مثاور النضليل انْعاَلمي الذي 
اعنمدته السادوعي مإذ بداية الددوان عىل اليمن، باعنبارلا الفرتة 

الني ظهرت إيها لذه »املسخرة« بشكل واضخ وُمْخٍز:

)العسريي(
يكفي أن تذير اسام الدسريي، ليبنسم الجميع، وليس ذلك ألنك 
تنثدث عن شاخص »يوميدي« أَْو شخصية يرتونية ظريفة.. أنه 
الإاطل الرسامي باسام »قوات النثالف«، وبديداً عن لذا املإصب 
الطويال الدريض، نثان أََماال »طفرة« يف عالم الكذب، واسانغباء 
عقول الإاس.. ولو ال يمثل نفساه يف لذا األمر؛ ألنه مجرع لساان 

لإظال آل سدوع.
برز الدسريي، يف األشهر األوىل للددوان باعنباره املصدر الرسمي 
الاذي يوضاح ما يجري، غري أناه مإذ اليول األول لام يوإر ُجهداً يف 
الكاذب، ولو ما يُإبئ عان إإالس لذا »النثالاف« الذي اعنمد من 
البداية عاىل الولم وصإع االنْنَصارات الولمياة، ويأن الثرب لي 

مجرع »إقإاع« للدالم بقصة مديإة.
يانات قاوى الدادوان وقنهاا تدنقاد أنهاا سنثسام املدرياة 
برسعة، ويان »لساان حالها« لذا يظهر لياديل بنرصيثات تخدل 
ذلاك االعنقاع ولو بالكاذب.. إاملإازل واملإاطاُل الني تُقصف يقول 
إنهاا مواقُع عساكرية ومخازن أسالثة، واملدنيون الذيان يُقنلون 
يسميهم »تجمدات للمليشايات«.. وبفدل اآللة انْعاَلمية الضخمة 
النابدة للسدوعية، يان الكثريون حول الدالم يقنإدون بنرصيثات 
الدساريي ويشااطرونه اعنقااعه بقارب نهاياة املدرياة لصالح 
السادوعية، وبلغات مرحلة »انسانثمار« لذه ذروتهاا عإد إعالن 
الدسريي تدمري ٩٠٪ من الصواريخ الباليسنية اليمإية؛ لينم بددلا 
إعاالن عملية »إعاعة األمال« الني من بددلا بادأت صورة الددوان 
تنضح أََماال امللنقي الدالم بشكل، أما يف الداخل اليمإي إكان األمر 

واضثاً ملدظم الشدب من البداية.
تإاقاص ظهور الدساريي بداد ذلك واقنرص عاىل الظهور الذي 
يأتاي إيه ليربر الجرائم الني يرتكبها الطريان.. ولكن يف ذلك الوقت 
يان انْعاَلل السادوعي قد إقد تلك الهالاة و«الزحمة« بفدل ترايم 
الكذب، وازعياع الجرائم، وزياعة النساؤالت الني تقول »ماذا حققت 
السادوعية يف اليمن؟« وبادأ ينضح للمنابع يف الخاارج والداخل أن 

الدسريي ليس إاّل مهرجاً!

مع مرور الوقت، ومع بروز مدارك »الثدوع« وانطالق الصواريخ 
اليمإية إىل مواقع ومدساكرات الددوان يف الداخل والخارج.. أَْصبَح 
الدساريي رمزاً مثرياً للساخرية، وصارت ترصيثاتاه تإنرش وينم 
تداولهاا غالباً يف مدارض االننقاع أَْو الضثك.. غاري أنه بالطبع لم 
ينوقف عن الكذب؛ ألن السادوعية لم تنوقف عن انإالس األَْخاَلقي 
وانجارال والهزيمة، إكلما ارتكبت مجزرة أَْو تلقت صفدة.. يظهر 
الدساريي ليُدطَي جرعة األعذار والنخريفاات الني تدوع عليها من 

تبقى من أتباع انْعاَلل السدوعي يف عاخل اململكة وخارجها.
الدساريي، يإاطل رسامي باسام »تثالف« عويل، لم يدرب مإذ 
ظهاوره وحنى اآلن إاّل عن املهزلة الناي يندامل بها »نفط« اململكة 
ماع الدالم.. ألنك عإدما تإظر إىل ترصيثات الدساريي، ال تفكر إاّل 

بيشء واحد: لل الدالم يف نظر السدوعية غبي إىل لذا الثد؟!

)قنواُت األخبار(
يانات قإواُت األخبار املمّولة سادوعياً، وما زالات، قلب مدرية 
اسانغفال الدقل البرشي، ولاذه الثقيقة يانات ظالرة بوضوح 
مإذ بداية »الربيع الدرباي«.. غري أنها بالغت يف الوضوح مإذ بداية 
الددوان عىل اليمن، وبغض الإظر عن الدساريي وتخريفاته.. نثن 
اآلن ننثادث عان وقاحة مإقطداة الإظري، وجهد غاري طبيدي يف 

النضليل.
اشارتت السادوعية أعداعاً يبرية من القإوات الدربية واألجإبية 
لنكاون يف صفها غري أن ثالثاي )الجزيرة- الدربياة- الثدث( يان 
لو األبرز، وتبقى الصدارة طبداً لا »الثدث« يف مجال االسانثمال 
والدهار انْعاَلماي الذي تبإناه السادوعية وحلفاؤلاا يف مخاطبة 

الشدوب.
تدنماد لذه القإوات عىل أََسااس أن املشاالد األقل غباءاً يمكن 
نقلاه إىل مرحلاة الغبااء الكامل، إذا توإار لديه القليال من الوقت 
ليشاالد، والقليال مان الندصب السايايس والطائفاي، وعىل ذلك 
إاكل يشء مبااح.. األخباار الكاذبة، تربيار الجرائام، النإاقضات، 
اإنداال األحاداث ونفخها، تلفيل النهم، اخارتاع ما يمكن اخرتاعه 
وتقديماه عىل أنه واقع.. وأََسااليب يثرية جاداً يان يمكن تصل إىل 
حد اسانخدال »األساطري« إذا يان ذلك ممكإاً.. ُيّل ما ينطلبه األمر 
لو مشالد يجد يف نفسه حرجاً من سماع الثقيقة الني ال تدجبه، 

وسينثول إىل عمية مع الوقت.
لاذ القإوات تدمل بدعام ضخم جداً، ولهذا إهاي ترى يف الخرب 
»مكاإأة مالية« وليس ماعة خاضدة للمإطل، إال بأس أن يُقصف 
عار مكفوإل وينم نقله عىل أنه اسانهداف مخزن سالح، وال حرج 
مان أن ينام تثرير صإداء ُيّل شاهر عاىل الرشيط انخبااري، َوال 
مانع من اعرتاض الصواريخ الباليسانية اليمإية حنى وإن وصلت 

إىل ألداإهاا، وال يهام إعالن انْنَصار ولمي ال وجاوع له إاّل يف خانة 
الداجل. املهم أن الدعم مسنمر، َوأن لإاك من يصدق.

تمنلك لذه القإوات مجموعة من املهرجل تساميهم »مثللل« 
ولم يدكساون بوضوح حالة لذه القإوات، إدإدما يظهر أحدلم 
عىل الشاشاة ولو يخاّرف ويهدع وينوعد ويثدع مساارات ملدارك 
ليسات موجاوعة، وباال حياء مان تإاقضاتاه وثبوت خطاأه مرة 
بداد مارة.. إهو لياس إاّل قابض أجر يارى يف ُيّل يلماة مجموعة 
مان الريااالت، تماماً يالقإااة.. وليذلب الصدق والكاذب واملإطل 

والفلسفة والجغراإيا والنأريخ إىل الجثيم.
يمكن القول ببسااطة إن السدوعية ال تسانطيع إقإاع أحٍد بأن 
يكون يف صفها إاّل إذا يان لذا الشاخص قابالً لالسانثمار، ولذلك 
انشاأت لاذه القإوات وععمنها لنماارس ُيّل ذلاك؛ العنقاعلا بأن 
لإاك يف الدالم أغبياء يثريين ويف مقدمنهم »الشادب السدوعي«.. 

لذه لي نظرتها.

)مواقع األخبار وصفحات التواصل(
تمنلاُك السادوعيُة مجموعًة مان املواقع انخبارياة وصفثات 
النواصل االجنماعي املوجهة »السنثمار« الشدب السدوعي باملقال 

األول، ويف املقال النايل ُيّل من ينابدها يف الدالم.
نثن لإا ننثدث عن »مسخرة« بكل ما تدإيه الكلمة.

 عإدماا يازوُر املرء لذه الصفثاات واملواقع ال ياكاع يصّدُق ما 
ياراه، إجإاوُع الجيش السادوعي لإاا يموتون برضبات الشامس 
وتقلباات املإااخ، ومثطاات الكهرباء تغلال بسابب »إيضانات« 
مفاجئة ورياح وأعاصري، إضاإة إىل املالحم الخراإية الولمية الني 

بلغت إىل حدوع اقثال »الجن« يف الثرب!
لاذه املواقع والصفثاات تريد تغيياب املواطن السادوعي عن 
حقيقاة الثارب، ولكان بطريقة مهيإاة تدكس نظرة السالطات 
السادوعية لشادبها، إهي ترى إيهام أغبياء يصدقاون أَي يشء.. 

ولذه لي سياسنها انْعاَلمية تجاه الشدوب يلها والدالم يله.
****

خالصاُة الكالل: أن السادوعية تإظر لشادوب لدالم ولشادبها 
ولكل الدقول البرشية عىل أنهم قسامان: إماا مرتزقة واننهازيون 
ينم رشاؤلم باملال، وإما أغبياء ينم الضثك عليهم بأي يشء يواإل 

نزعاتهم الندصبية.
القسام األول ينكفال باه الإفاط، والقسام اآلخار تنكفل به 
»املذيداات«. ويل مان خارج عان لاذا النقسايم، إداىل الإفط 
وانْعاَلل أن يثارباه بشانى الطرق؛ ألنه رإاض أن يكون مرتزقاً 

أَْو »حماراً«!

نظرٌة يف �آلية �خلطاب �الإْعاَلمي �ل�سعودي خالل �لعدو�ن..

السعودية تستحمُر العاَلم!

مشروُع »الصالة 
الكربى« الخريي!

إاازت السادوعيُة بنمدياد عضوينها 
الناباع  اننَْساان  حقاوق  مجلاس  يف 
لألمم املنثادة من خاالل »النصويت«.. 
تكريماً لجهوعلا يف قنل الشادب اليمإي 
وتجويده وحصاره، ولدل ألمَّ ما ععمها 
يف لذا املجال لي مجزرة الصالة الكربى 

الني ارتكبنها مؤخراً، واعرتإت بها.
لذه ليسات ساخرية.. من »صوتوا« 
للسدوعية لم من يسخرون من أنفسهم 
ومن الدالم يله، إجريمة الصالة الكربى 
الني أعاننها الكثريُ من املإظمات الدولية، 
مرت مرور الكارال عىل »مجلس حقوق 
اننَْساان« لاذا، أَْو باألصاح تثولات إىل 
»إغاثاة إنَْساانية« و«مرشوعااً خريياً«. 
بدد أن تزيّإت باملال السادوعي، إلم يكن 
بياد »املصوتال« إاّل أن يإثإوا ويدرتإوا 
للسادوعية بأحقينهاا يف ريااعة مجاال 

»حقوق اننَْسان«.
ال يوجد يالل إضايف.. نثن أََماال عالم 

»عاِلر« بامنياز!

إضاءة

خريُج أياعيمية الرشطة بمرص، وخريج قسام النأريخ 
مان جامداة صإدااء، وضاباط يف األمن عاال، َوُمؤّساس 
صثيفاة الصثوة، ثام رئيس تثريرلاا، وضابط يف جهاز 
االسانخبارات، وأمال عال حازب انصاالح، ورئيس حزب 

انصالح.
لذا يفرّس جيداً ملاذا يُطلل عليه لقب »أبو إاس«.

عاىل أية حاال نثان ال نثااول الرباَط بل الشاهاعات 
واملإاصاب املذيورة أعاله، إسارية ضابط االسانخبارات ال 
ترإض أن تنضمن حناى مهإة الرقص الرشقي إذا ُوجدت، 
ولكان املصيباة لاي أن تنجمع ُيّل لذه األشاياء لنشاكل 
شاخصاً »مرتزقاً«، ما يدإي أنإا ننثدث اآلن عن شخصية 

تم إعداعلا جيداً ملهإة االرتزاق.
مع ذلك إإثن ال ننثدث لإا عن شخص خارق القدرات.. 
إنه اليدومي، مجارع إخواني منخلف بدقلية خطيب جامع 
قىض عمره يف علاليز االسنخبارات يدنقل الإاس ويدذبهم، 
ليإنهَي به املطاُف يف إإاعق الرياض، وأي شاخص إخواني 
منطرف ومرتزق يان يسنطيُع القياُل بدمله بدون الثاجة 

إىل تلك الشهاعات.
لليدوماي حكايااٌت يثارية وشايّقة يف أََسااليب تدذيب 
املدنقلال باسانخدال املإاطل الثّساساة يف الجساد، يما 
له عالقة بكثاري من قضايا االخنفاء القارسي واالْغنيَاالت 
وربماا أن لاذه خربات اينسابها من ليساانس النأريخ أَْو 

رئاسة تثرير الصثوة.. من يدري؟!
ماا ندرإه لاو أن اليدومي لم يصبَح أميإااً عاماً لثزب 
انصاالح ثم رئيسااً له؛ بسابب الرتيّض عان الصثابة؛ بل 

ألناه أحد يبار عمالء السادوعية وأحد أقطااب الولابية يف 
اليمن، وقد يان إىل جانب »عيل مثسان« يمثاّلن َسإَداً قوياً 

لإلرلابيل مسنفيدان من موقدهما يف نظال الثكم.
قبل ٢٠١١ لم يكن لذا الرجل يظهر يثرياً عىل يف انْعاَلل، 
ولياس لذا ألنه رجل اسانخبارات يما قاد ينولم البدض؛ 
بال ألنه غبي. ُعرف عإه ذلك بوضوح يف إرتة ما بدد ٢٠١١ 
حيث تثول لذا الرجل إىل »مفسبك« يمنلك صفثة اسمها 
يمند إىل ساطرين، يسانخدمها لكنابة مإشاورات سخيفة 
وأغلاب الظان أنه يهدف بهاا إىل انإصاح عان َخَرإه ويرب 

سإه إقط.
عإدما شإت السدوعية عدوانها عىل اليمن يان اليدومي 
يف طليداة مرتزقنهاا، وإمداناً مإاه يف إظهار ذلاك، أصدر 
حزباه بياناً تأييدياً وتثريضيااً، إقد يان لذا املرتزق يظن 
يغريه مان املرتزقة أن السادوعية سانطثإإا يف يومل ثم 
يدوع لو ليواصل مسريته املدفإة مضيفاً إىل سريته شهاعة 

ارتزاق مخنومة بثذاء امللك.
يديش اليدومي مإذ أيثر من ساإة ونصف السإة يف أحد 
إإااعق الريااض، ولاو عىل األرجاح يقي وقنَاه يف تذير 
شاهاعاته الساخيفة ومإاصبه ثم يلنفت حوله إال يرى إاّل 
غرإاًة صغاريًة تُذَيُِّره بدلالياز االسانخبارات، ويطل من 
الإاإاذة إريى حراساة الفإادق وينذير أنهم سايلقون به 
يف أقرب ساجن إذا إّكار بالخروج، إيضع ياده عىل وجهه 
ثم يفنح صفثنه الفيسابويية، يربّر للجرائم السادوعية، 
ويكناب أَيَّ يشء يارى أن إيه رىض آلل سادوع، ثام يإال، 

وضمريه مرتاح!

بطاقة تعريفة:

يحررها / ضرار الطيب

 املرتزق: 
محمد اليدومي

املقّدسات الجديدة! 
مصطفى عامر *

حساإًا، ساأخربك األمَر برصاحٍة بالغة. البارحة، حيإما صّليت الدشااء األخري يمّمُت وجهَي تلقاء 
مّكة، بدد الّصالة حاولت تصّفح الفيسابوك، يالداعة يان بطيئًا، وحيإما ذلبت إىل الإّول يانت القبلة 

يف مكانها.
لسُت وحدي، إكّل املسلمل يف أرجاء الّدنيا، عىل حّد علمي، يانوا حنّى البارحة ينوّجهون بصلواتهم 

إىل البيت الثرال الكائن يف مّكة امُلكّرمة.
وإًقاا ملدّوناات الّسارية الني بل يادّي إقد يان انساالل إنيًّا حيإماا ُإرضت الّصاالُة. وقنها يان 

املسلمون ينوّجهون بصلواتهم ناحية الُقدس، املديإة امُلبّجلة من أتباع ُيّل الديانات النّوحيديّة.
لم يمّر وقٌت طويٌل، سإٌة ونصٌف عىل األغلب ثّم نزل األمر انلهي بنثويل القبلة إىل الكدبة املرشإة، 
البيت الثرال، يف مديإة مّكة. لإاك حيث مّر أبو األنبياء إبراليم عليه الّساالل ذات يول، وأساكن ذريّنه 

يف واٍع غري ذي زرع.
بالإسبة للمسلمل، مإذ ألف عاٍل ومئات الّسإل، إإّن البيت الثرال لو ثاني القبلنل وأّول الثرمل، 
وقد احنفظ البيت الثرال بهذه املكانة املقّدساة يف قلوب ُيّل املؤمإل برساالة مثمد بن عبدالله، صىل 

الله عليه وآله وسلم. 
ثّم..

ال أعري ما الذي حدث بالّضبط، أو: ال أعري بالفدل يم لبثت. إأنا مثل سائر املؤمإل مؤمٌن بقّصة 
ألال الكهاف، وموقٌن أّن الله عىل ُيّل يشٍء قدير، ولو ساألنإي عن عمري اآلن إلن أسانطيع أن أجيبك 

بدّقة، لكإّإي أسنطيع إخبارك بأّن مّكة وإل آخر األخبار قد ذلبت إىل جّدة، وجّدة ذلبت إىل بارئها.
واحإا نايمل.

أو، ألسباٍب ال أعلمها قال البيت الثرال، إيما يبدو، بنغيري بياناته الّشخصيّة، ومثل سكإاه. حيإما 
تخرج اآلن إىل الّشاارع، مثاًل، وتصاعف واحًدا من املسالمل، ثم تسأله عن أّول الثرمل، إسوف يإظر 

إليك شزًرا. تدرف، الجهل ُمخٍز، ُخُصْوصاً إذا عرف أنّك مسلم!
إليكان.. يف لاذا الّزمان ال أحاٌد ينفّهم، ال أنصثك بالنّايل بطرح لذا الّساؤال، عىل أنّك إيما لو يإت 
مثظوًظا وصاعإت مؤمإًا حليًما ثم ساألنه عن أول الثرمل إإنّه ساوف يبنسم، يسنغفر الله قلياًل، 

يسرتّع أنفاسه ثّم يجيبك بهدوء:
أّول الثرمال- لاداك اللاه- لو مطار امللاك عبدالدزيز. ثّم أنّه لان يغاعر مكاناه، بالّطبع، قبل أن 

يهمس يف أذنيك:
إاّل صالتك يا أخي، إاّل صالتك!

أعيان بالنأييد اسانهداف مطار امللك عبدالدزيز، قبلة املسالمل، وأتفل تماًما ماع ما قاله الجبري، 
الوزير النّقي الإّقي، الورع. 

لقد قال بأّن اليمإيّل ال يملكون إالًّ وال ذّمة، عبدامللك املخاليف قال شيئًا شبيًها، ثُّلٌة من املؤمإل قالوا 
نفس األمر، جامدة الدول الدربيّة وصفت اسنهداف مقّدسات املسلمل باألمر املشل.

وأنا أتفل مدهم جميًدا، إاليمإيل بالفدل لن ينوّرعوا عن اسنهداف ُيّل مقّدسات املسلمل:
بادًءا بجّدة امُلكّرماة، مروًرا بالّرياض َمرَسى آل سادوع، واملشادر الثرال يف بقيال، واننهاًءا بدبي 

املقّدسة، ومقال أبوظبي الرّشيف، وبيت آل ثاني الذي باريت أمرييا ما حوله.
وال حول وال قّوة إاّل بالله.

*)من حائطه في فيسبوك(
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زعُمهم استهداَف 
املقدسات.. مرتٌس 

جديٌد لالختباء 
خلفه

نوح جالس
مار تسادة عارش شاهراً من 
القنال والندمري وارتاكاب أإظع 
لاذا  بثال  الجرائام  وأبشاع 
الشادب املؤمان الصابار يف ظاِل 
إاضاح،  وأَُماماٍي  عويٍل  صماٍت 
عادواٌن النف حولاه ُيّل طواغيت 
ورأيإاا  املسانكرب،  الدالام  لاذا 
مملكاة الارش وحلفاءلاا يياف 
تخديار شادوبهم  مان  تمكإاوا 
تجااه لاذا الدادوان وذلاك عارب 
أياذياَب وععايات ال أََسااس لها 
مان الصثة، إقاد رأيإالم بداية 
الدادوان يياف ياناوا ينخبطون 
ويبثثون عن ما يخنبؤون خلفه، 
إكانوا يخنبؤون تارًة تثت غطاء 
حماياة األمان القوماي الدرباي 
وتارًة خلف رشعياة لاعي وتارًة 
مثارباة النمادع انيراني املزعول 
وأحياناً يقولاون الثد من النمدع 
والنوسع الشيدي الذين إشلوا يف 
قمع الشايدة يف بلدانهم وإشلوا 
يف مإاع تمادع إياران يف أراضيهم 
وميالهام انقليمياة وقاد رأيإاا 
ذلك يف الجازر انماراتية ومإاطل 

أخرى عىل الخليج.
ولكن ماا إن تزايادت األزمات 
حناى  سادوع  آل  مملكاة  عاىل 
أصبثت تارى الدالام قطيع من 
خداعهاا  يف  واسانمرت  األغإاال 
املإثط، إبدد  وتزييفها انعالمي 
أن إشلت يف تثريك مشاعر الإاس 
مان حولهاا بنلك األياذياب الني 
بهاا أحرجات نفساها وأحرجت 
ُيّل من ساار عىل ريبها، حاولت 
البثاث عن أياذياب أخرى تهيج 
بها مشااعر أتباعها الصم البكم، 
ويأتاي لاذا النزيياف والخداع يف 
ظِل الداار الذي أصبثات تثمله 
مملكة الارش بداد تخبطها أمال 
الرأي الداملي تجاه مجزرة القاعة 
الكربى، والدار األيرب الذي تجسد 
يف املداارك عىل الدمل السادوعي 
الني  اليمإياة  الصواريخ  ويذلاك 
وصلات بدقاة منإالياة إىل قلب 
اململكة مثدثة عمااراً وأيرب مإه 

عاراً عىل آل سدوع.
إجااء إعالنهم باأن لإاك َمن 
الديإياة  املقدساات  يسانهدُف 
وأنإا نشاّكل النهدياد األيرب عىل 
املقدسات، وذلك للجوء إىل مرتٍس 
آخاٍر تقاي نفساها باه ويذلاك 
إثارة مشااعر الرأي الدال لنربير 
جرائمها البشادة الني اسانمرت 

مإذ بداية الددوان.
إعالٌن جاء ليؤيد للجميع مدى 
حقارة لذا الإظال الذي يسنمر يف 
جلب الدار لإفسه يوماً بدد يول.

ويأتاي لاذا يف ساياق البثث 
عن مرتس يثنمون خلفه بدد أن 
عمر شدبإا الدظيم ُيلَّ منارسهم 
للدالام  مؤيديان  الساابقة، 
أن  بداد  وتقهقرلام  لزيمنهام 
نطثوا برأسهم يف صخرة صموع 
الوطان ورجالاه  وعزيماة لاذا 
املقاتلل وجيشاه األبي وشادبه 
الثر الصابار املثابر حنى انكرس 

م. قرنهم وتهشَّ

أحمد ناصر الشريف
ال ندري ييف تثّولت ما سمي بالهدنة املزعومة 
من مرشوع أَُمامي تبإنه بريطانيا وأَمريكا إىل طلب 
من الفار عبدربه مإصور لاعي إىل سايده سالمان 
بان عبدالدزياز والاذي قالت عإاه وساائُل انْعاَلل 
السادوعيّة بأن سالمان قد تكاّرل وواإل عىل طلب 
لاعي.. مع أن املنوقع يان من مجلس األمن الدويل 
أن يجنماع ويصدر قراراً يقاي بوقف الثرب عىل 
اليمان وينم رإع الثصار الجاوي والبثري والربي 
يرشط أََسايس السنئإاف املفاوضات وصوالً إىل حل 
سايايس شاامل.. لكن يبدو أن املال السدوعّي الذي 
يبدثره املهفوف مثمد بن سلمان لإا ولإاك وجدل 
مملكنه عىل وشاك انإالس حساب اعارتاف نائب 
وزير االقنصاع السادوعّي النويجري ما يزال يلدب 
لدبنه ويجدل املإظمات الدولية ويف مقدمنها األَُمام 
املنثدة يسايل لدابها لهذا املال املدنس عىل حساب 
قنل األبرياء يف اليمن.. ولإا يطرح الساؤال نفساه 
وبقاوة ولو: إىل منى سايظل اليمإياون يصدقون 
ياذب املجنمع الدويل ولام يدلمون جيادا بأن لذا 
املجنمع األناني الذي يناجر بأرواح األبرياء يف اليمن 
وسورية والدراق وليبيا وعول أُْخاَرى يرمة للبقرة 

الثلوب واسانإزاإها ممثلة بالسدوعيّة ال يمكن أن 
ينخاىل عإها مالم تجف البقرة تمامااً ومن ثم ينم 

ذبثهاا والنخلص مإهاا يما أَّيد 
ذلك املرشاح الجمهوري للرئاسة 
األَمريكية: عونالاد ترامب.. ومن 
املفارقاات الدجيباة أن وساائل 
الُدااْدَوان تإاولت  إْعاَلل تثالاف 
بيانا يضاع الارشوط الندجيزية 
لنإفياذ لدناة االثإل والسابدل 
ساعة والني من ضمإها اشرتاط 
حضاور مإدوباا عان االنقالبيل 
حسب زعمهم إىل ظهران الجإوب 
ولي مإطقة تقاع خلف الثدوع 
بل اليمن والسدوعيّة مسنفيدين 
مان أول ُلدنة حققوا من خاللها 
مكاساب عإدما انسثب الجيش 

اليمإي واللجان الشادبية مان بدض املإاطل خلف 
الثادوع بثسان نية وبهاد ف إنح املجاال لإجاح 
املفاوضات يف الكويت علها تفي عن يشء ايجابي 

يساعد عىل إنهاء الُداْدَوان عىل اليمن.
لكان مع األساف الشاديد إاان الوإاد الوطإي 
اليمإاي الاذي ذلاب إىل الكويات ولاو يثمل عىل 

ياللاه مأسااة الشادب اليمإاي الاذي يندارض 
لثارب ُعاْدَوانياة ماىض عليهاا حناى الياول ماا 
يقاارب الدرشيان شاهراً قد عاع 
خاال الوإااض ليإنهي باه األمر 
يف سالطإة عماان ممإوعاا من 
مغاعرتهاا ملادة شاهرين حناى 
عاع مؤخرا إىل صإداء بوسااطة 
وجهاوع جباارة بذلنهاا القياعة 
عماان  سالطإة  يف  الثكيماة 
وجادت  وعإدماا  الشاقيقة.. 
السادوعيّة نفساها يف مأزق بدد 
الني حققها  الكبرية  االننصارات 
الجيش اليمإي واللجان الشدبية 
يف مخنلف الجبهات الداخلية وما 
وراء الثادوع ويذلك بدد أن وجد 
الإظاال السادوعّي نفساه أََمال 
املساءلة الدولية حول ارتكابه الجريمة الشإداء يف 
الصالة الكاربى بصإداء والناي يان يقيم إيها آل 
الرويشاان من مشايخ خوالن مجلس عزاء للفقيد 
عيل الرويشاان والاد وزيار الداخلية اللاواء جالل 
الرويشاان ساارع املجرل سالمان بان عبدالدزيز 
وابإه املهفوف وزير الدإاع إىل االسانإجاع بأَمريكا 

وبريطانياا ننقاذلام مان تثويلهام إىل مثكماة 
الجإاياات الدولياة ويف نفاس الوقات النفاإاا عىل 
املارشوع الارويس – الصيإي الذي يان سايقدل إىل 
مجلس األمان مطالبا بالوقف الفوري نطالق الإار 
وانهاء الُداْدَوان عىل اليمن.. ولكن وبفضل األَْمَوال 
السادوعيّة تمخض الجبل وولد إاأراً.. إكما أرشنا 
آنفاً إقد تثاول املرشوع الربيطاني األَمريكي الذي 
يان يفرتض أن يصدر به قراٌر من مجلس األمن إىل 
طلب من الفار عبدربه لاعي لسيده املجرل سلمان 
بان عبدالدزيز يسانجدي مإه املواإقة عاىل ُلدنة 
مدتها 72 ساعة تشكل اسرتاحة للإظال السدوعّي 
يمناص خاللها غضب املجنمع الادويل عن الجرائم 
املرّوعاة الني يرتكبها يف حل األبرياء يف اليمن.. وان 
يانات الثجة تقع عاىل مجلس األمن الادويل الذي 
أقار بدجزه أََماال تهديدات وضغوطاات ومغريات 
املال الإفطي السادوعّي والني بكل تأييد سابقنها 
ولثقنها ممارساات وسالوييات املإدوب األَُمامي 
لدى اليمن إساماعيل ولاد الشايخ أَْو بمدإى أصّح 
ولد الشايك يف ترصيثاته لوساائل انْعااَلل املغايرة 
لثقائال ماا تام االتفااق علياه، ولو ماا يدكس 
طبيدة الدور الخبيث الذي تلدبه أَمريكا وبريطانيا 

وربيبنهما السدوعيّة.

حسين العزي
نثن يشادب يمإي - عىل األقل - لم نسانغِرْب 
يذبنَها األخريَة حول قصة الصاروخ ومكة املكرمة، 
وندارف تماماً ملااذا يذبت لذه الكذباَة وملاذا تقف 

وأبواقها وبكل قوة خلف لذه الثملة النضليلية 
- إأماا يونإا لام نسانغرب إألنإا نداِرُف أنها 
ليسات الكذبة األوىل وال األخرية لهذا الكيان املريض 

وإليكم بدض الإماذج: 
١- قبال عامال ومن أول يول أّسسات عدوانها 
ضاد اليمن عىل الزيف والكذب والنضليل، لقد قالت 
السادوعية حيإهاا بأنها تشان عدوانهاا )عاصفة 
الثازل( بإااءاً عىل طلاب لاعي ومان أجل رشعية 
لااعي ماع يونها تدلام بأنه ال رشعياة لهاعي بل 
ولم تنلقى أي طلب من لاعي، إهاعي نفُسه رّصح 
عارب القإاوات الفضائية بأنه لم يدلم بما أسامالا 
عاصفة الثزل إاّل من نرشات األخبار، والدجيب أنه 
وبالرغم من ذلك إإن السادوعية لام تجد حرجاً يف 
مواصلة وتكرار لذا االععااء الكاذب، )طبداً لإاك 
بثسب املدلومات اجراء تأعيبي حدث لهاعي حيإها 

ربما نكشف عإه يف املسنقبل(.
٢- أعلإات السادوعية باان ماا تقاوُل باه لو 
ملصلثة اليمن والشادب اليمن، يف الوقت الذي تقنل 
الطفَل واملارأة والطبيب واملهإدس واملدرس واملداق 
وتقصاف وتدمار البيات واملدرساة واملسنشافى 
واملطار وامليإااء والطريل والجرس وصاالت األإراح 

وقاعات ومخيماات الدزاء وُعْور الدجازة واملباني 
الخاصاة والداماة وقاوارب الصياعين البساطاء، 

امليااه وصوامع  واملازارع وآباار 
الغالل، ومدالم الثضارة والرتاث 
واالثاار، وحناى املقابار وحناى 
املاوايش والدواجان و... إلاخ، إىل 
جاناب الثصار املطبال وتجويع 
الشادب ومإع اليمإاي من حقه 
يف السافر ومان حقاه يف الدوعة 

إىل بلده.
ندام ومع ذلاك إهاي ال تجد 
حرجااً يف تكارار ايذوباة أن ماا 
تفدله لو ملصلثة اليمن وشدب 

اليمن. 
٣- مؤخراً قصفت صالة عزاء 
يف وضاح الإهاار، إساارعت إىل 

الكذب والنإصل عن لذه الجريمة، ولكإها إوجئت 
بَثاَرج الدالم مان النظالر بنصديال أيذوبة بهذا 
الثجم، ولوال ذلك َلما يانت لندرتف بهذه الجريمة 

الشإداء.
الدالام  يف  النطاّرف  رشور  ُيّل  ذلاك  قبال   -٤
ومجامياع القاعادة وعاعاش خرجات مان تثِت 
الدبااءة السادوعية الولابياة يماا لاو مدروف، 
ومع ذلك إقد أنفقت مليارات الدوالرات يرشااوى 
لشاخصيات ناإذة ويأجور ملكاتب عالقات عاملية 
وخدمات واسنشارات عولية لقاء الدمل عىل تلميع 

وتثسال صورتهاا يذبااً وتدليسااً، وماع ذلك لم 
تإجح عىل األقل يف اعرتاض جاسنا وإْن لي نجثت 
- مؤقناً إقط -يف تخدير وتمييع 
املوقاف الدويل تجااه جرائمها يف 

اليمن. 
٥- ظلت ترَإُع شدار النوحيد 
والدقيادة وتقادل نفساها يذباً 
بأنهاا حامية حمى انْسااَلل ويف 
الوقات الاذي تقنل املسالمل يف 
اليمان وساوريا وليبياا والدراق 
ووو إلخ - ألفيإالا ال تجد حرجاً 
يف الوالء والنوعع ألمريكا ولم تجد 
حرجاً أيضااً يف االنفنااح الدلإي 
عىل إرسائيل والنآمر عىل القدس 

وإلسطل. 
وأبواقهاا  تقاوع  الياول   -٥
حملاة تضليلياة جديادة لنساويل وإشااعة أنإاا 
نإوي اسانهداف مكة املكرمة مع انها تدلم بانه ال 
أَْخاَلقإا وال ثقاإنإا وال عروبنإا وال إْساَلمإا يسمح 
لإاا باالعناداء عاىل مقدساات اآلخرين إماا بالك 
بمقدساتإا نثن املسلمل. ومع ذلك ترص اْبواق آل 
ُساُداْوع عىل أن مكة يف يورنيش جدة، وأن الكدبة 

قد يانت وجهة الصاروخ اليمإي. 
لكإإاا ندرف تماماً ملاذا لاذه الثملة؟! إهي إىل 
جانب عالالت االإالس والهزيمة والساقوط جاءت 

أيضاً: 

رخياص  سادوعي  توظياف  عان  لندلان  أ- 
ملقدسااتإا الغالية عىل قلوبإا الهدف مإه النثشيد 
املذلبياة  الفنان  عوائار  وتوسايع  والنجيياش 
والطائفية بل املسلمل اسنجابة وتلبية للمرشوع 

الصهيوأمريكي.
الثرمال  السانهداف  والنمهياد  النهيئاة  ب- 
الرشيفال وربماا اسانكمال ماا تثارج الإظاال 
السدوعي عن اسنكماله وذلك إيما يندلل بهدل قبة 
الإبي الني تدد أمالً سادوعياً ولابياً لطاملا عرب عإه 
علماء السدوعية يف ينبهم ومثارضاتهم وإناوالم 
املقروءة واملساموعة واملإشاورة، واملمولة رسامياً 
من حكومة اململكة، ولذه حقيقة ال يدوزلا الدليل 

وانثبات. 
ولإاا مكمُن الخطاورة الني تساندعي من ُيّل 
املسالمل املساارعة إىل توجيه النثذيار الكايف آلل 
سادوع مان مغبة املسااس بقباة الإبي عاىل وجه 
الخصاوص. واملساارعة إوراً إىل إخضااع اععاءات 

السدوعية للفثص والنثقيل ويشف زيفها. 
ويف اعنقاعي يكفي تفريط املسلمل يف ما مىض 
عإدماا لم يمإدوا السادوعية من انقادال عىل لدل 
ارضحة وقباب يبار الصثاباة ومإازلهم وآثارلم 

وتثويلها إىل حمامات لألسف. 
مع الدلم أن عمليات الهدل تلك لم تشامل آنذاك 
ماا يندلل بآثار اليهوع الناي ماتزال قائمة إىل اليول 
ويف لاذا مإنهاى الداربة من مغازى لاذه الثملة 

السدوعية املشبولة حول قصة الصاروخ.

الإظال السادوعي يف أي بلد منى ما أراع األمريكي لها ذلك. 
ماا يجاري يف الداراق من قنال وما يثادث يف ساوريا من 
مجاازَر وماا يادور يف ليبياا من وتدماري وما يثااك ملرص من 
مؤامرات، الثروب والفنان والنفجريات واملفّخخات واألحزمة 
الإاسافة والقاعادة وعاعاش، الإرصة وجيش الشاال وغريلا 
من املساميات، أعوات قذرة بيد أمريكا يغّذيها املال السادوعي 
والفكار الولابي.. أبو بكر البغداعي الاذي توّعد بهدل الكدبة؛ 
ألنها حساب زعمه أَْصبَثت وثإاً يُدبَُد مان عون الله، َمن الذي 
أتى به ومن الذي يدعمه ويرعاه؟! أليس الإظال السدوعي ومع 
لذا لم نسمع بياناِت الشجب والنإديد وععوات الدإاع عن مكة 

من تهديد واضح وبّل. 
لم نسمع يلمًة تسنإكر ععواِت مشايخ الولابية لهدل قبة 
رساول اللاه صلوات الله عليه وعىل آله وسالم، ولام نَر غَضباً 
إساالمياً عارمااً للقنل املنكاّرر لثجاج بيت اللاه، وال لنثويل 
مإزِل رساول الله صلوات الله عليه وعىل آله إىل حّمامات عامة 

من قبل الإظال السدوعي. 
إن الهدَف الثقيقيَّ من وراء لذه الضجة لو النغطيُة عىل 
جرائم الددوان السادوعي، ومإهاا جريمة الصالة الكربى الني 
راح ضثينُها أَْيثَر من ألف مواطن ما بل شهيد وجريح، ولي 
تمّهُد الرتكاب جرائَم أَْيثَر بشااعة بثل أبإاء شادبإا اليمإي، 
وأيضااً مثاولٌة لرصف أنظار األمة عن الددو الثقيقي أمريكا 

وإرسائيال، ويف نفاس الوقت تدكاُس حالَة الخاوف من القوَّة 
الصاروخياة ومثاولة لثإيها عن القيال بواجبها يف اسانهداِف 
الُدمل السدوعي والني أصثبت تمثّل قوَة رعٍع يمكإها أن تغرّي 

املداعلة. 
ولإا نؤّيُد أن القوَة الصاروخية ماضيٌة يف اسانهداف قرن 
الشيطان؛ اننصاراً لهذا الشدب الُثّر وَرّعاً عىل جرائم الددوان، 
وأنإاا لن نظلَّ مكناويف األيدي حنى لو ساّمينم جدة )مكرمة( 
والريااض )رشيفًة( وقواعديم الدساكرية )مقّدساات(!، وال 
ِب  أسانبدُد أن يُْقِدَل قرُن الشيطان عىل اسنهداف الكدبة ورَضْ
املقدساات، وماا لذا الضجياُج انعالماي إال مقدماٌة لنبييِت 
جريمة يبرية تسانهدُف الثرمل، إقد يشف جهاُز املخابرات 
الارويس قبل أشاهر أن لإااك ترتيباٍت بل الكياان انرسائييل 
والكيان السدوعي السانهداف الكدبة واسنغالِل لذه الجريمة 
الساندرار عواطف الجمالري والنفاإها حول الإظال السدوي، 
حناى تنمّكَن من ارتكاب املزيد من الجرائم ومواَصلة الددوان، 
ولاذا لياس مسانغَرباً، إَمن يقنلاون حجاج بيت الله عوسااً 
باألقادال ويذبثونهم يف الطرقات لن يرعَعهام عن ارتكاب أيّة 
ُل لهم مكساباً ساياعياً أيُّ راعع، وما ترصيثاُت  جريماة تثقِّ
الدساريي لذه الليلَة إال تهيئٌة شايطانيٌة السانهداِف املساجد 
ة أنهاا أمايُن نطالق الصواريخ  واملدارس واملسنشافيات بُثجَّ

الني تسنهدُف الرياَض وِجدَّة )الرشيفل(.

المحامي عبداالله الشامي 
نح�ن يف هذا البلد معنيون بالتحرك الجاد عىل ُكّل املس�تويات اْقتَصادياً البد من العناية 
ل رجال املال واألعمال ملس�ؤوليتهم يف دع�م االْقتَصاد، بما  بالش�أن اإلي�رادي، ال بد من تحمُّ
يفيد هذا البلد ويفيدهم، وإال فعليهم مسؤولية كبرية أمام الله( هكذا نبه قائد الثورة السيد 
عبداملل�ك بدرالدين الحوثي.. وأن�ذر يف خطابه يوم أمس ويف العديد من خطاباته الس�ابقة 
رج�ال املال واألعمال.. وما أصدر ه�ذا التنبيه واإلنذار إال بعد ما بل�غ األمر مداه.. وبعد أن 
رأى وأطل�ع أن من لبوا نداء الواج�ب الوطني برفد البنك املركزي بالودائع والترعات ُجّلهم 
م�ن الطبقة الفق�رية وذوي الدخل املحدود!! فيم�ا أغلُب رجال املال م�ن التجار وأصحاب 
الرشكات وامُلؤّسس�ات لم يستشعروا هذا الواجَب الوطني والديني واإلنساني، ما بني محايد 
وممان�ٍع ومناف�ق ومحرض ومخ�ذل وخائف.. وربم�ا ال ينفع مع البع�ض التنبيه واإلنذار 
املتخ�اذل أو الركون عىل صحوة ضمريهم! ألنه لي�س للبعض ضمريٌ حتى ينتبه؟ وألنه كما 
يقوُل الحكم�اء: بأن وطنية املحتكرين ومن دينهم البخل تنحرص يف جيوبهم وال يردها عن 
أطماعه�ا إال القانون والقائمون عىل تنفيذه من املس�ؤولني الرشفاء األمن�اء األكفاء.! ملاذا؟ 
ألن الراعة التجارية يف بالدنا أس�وأ براعة؛ ألن املحتكرين والجشعني يعالجون الداء بالداء.. 
فلكي يأمنوا من اللوم أو من اإلجراءات العقابية التي تصدر يف حقهم يتوددون بالرش�وات 
إىل طغمة منحلة من املسؤولني.. وطز يف الوطن واملواطن واملخاطر التي ستحل يف املستقبل 
ع�ىل ال�كل وهم أكر املتررين م�ن ذلك.. ولهذا ف�ال مناص من قيام الحكومة والس�لطة 
القائمة بواجبه�ا باتخاذ اإلجراءات القانونية يف تحصيل اإليرادات واملس�تحقات القانونية. 
كالزكاة ومن أهمها عروض التجارة وزكاة املستغالت العقارية والرائب بأنواعها.. وبقية 
الرس�وم واملوارد املبينة يف القوانني النافذة ومنع أي رس�وم يتقاضاها أفراد غري قانونية ال 
ت�ورد إىل خزينة الدولة.. تطبيقاً للقانون والدس�تور.. ذل�ك ألن القانون يعلم الناس أن من 
دخ�ل م�ن باب الرذيلة خرج من باب العقاب؛ ومن دخل م�ن باب الرشف بلغ قمة الرشف، 
�ة  وواللِه ما جاع فقري إال بما استمتع به غني.. ولقد مىض زمن مخادعة الجماهري.. وخاصَّ
الت�ي تح�س امل�رارة يف أفواهها؛ وصي�اح األكباد يف أحش�ائها؛ واألمر ال�ذي ال يقبل الصر 

واالنتظار هو الجوع.

الهدنة املزعومة.. تمخض الجبل فولد فأرًا!!

السعودية.. تأريٌخ طويٌل من الكذب والتضليل

لن نظلَّ مكتويف األيدي حتى لو سّميتم جّدة 
)مكرمة( وقواعَدكم العسكريَة )مقّدسات(

بقية من الصفحة األخيرة لقد نّبه السيد وأنذر.. ملا 
يحييكم ويحميكم!! 

الت
تأم



انثإل 31 أينوبر 2016ل  املواإل 30 مثرل ث3ل1لا     الددع )ث16(12 ثقافية

ال ينبغي أن نكون أقّل وعياً من الجن.. يجب أن نفهَم أن اإلسالم )دين عمل(.. وأن هدى اهلل يهدي للعمل
  - بشرى المحطوري:

بداية: ــ
ألقاى الشاهيُد القائاُد ساالُل اللاه علياه 
ْإإَا إَِليَْك نََفًرا  مثاارضًة اا ملزماة ا ]َوإِذْ رَصَ
[ منإاوال إيهاا موقاف الجن من  ِماَن اْلِجانِّ
القارآن الكريم ومن الرساالة املثمدية، حيث 
يان موقاف الجن أحسان وأإضال بكثري من 
موقاف االالف من البرش الذين يُدعون إىل عين 
الله، ويناب اللاه، إيصموا آذانهم عن الهدى، 
بل ويجمدون ييدلم ملثاربة انساالل، ونبي 
انساالل، وورثاة الكنااب أعالل الهادى، إقد 
حكاى عإهم أنهام وصلوا إىل عإد رساول الله 
صىل الله عليه وآله وسالم واسانمدوا للقرآن 
بإنصات شاديد، جازء من القارآن، وإهموه، 
وانطلقوا إىل قومهم مإذرين لهم، وعاعل لهم 
إىل انسالل، لذا إقد سطر الله يف القرآن الكريم 
ساورة ياملة باسمهم]ساورة الجن[، وذير 
موقفهام أيضا يف ساورة األحقاف، عّل البرش 
يأخذون الدربة مإهم، يف عدل الكنمان للهدى، 

وتبليغه بطريقة موإقة.. 

اآلياُت التي تناولها الشهيد القائد 
بالشرح: ــ

ْإإَا إَِليَْك نََفًرا ِمَن اْلِجنِّ  قال تداىل: ]َوإِذْ رَصَ

وُه َقالُوا أَنِْصنُوا  ا َحرَضُ يَْسنَِمُدوَن اْلُقْرآَن َإَلمَّ

اا ُقاِيَ َولَّاْوا إىَِل َقْوِمِهاْم ُمإِْذِريَن)29(  َإَلمَّ

َقالُوا يَاَقْوَمإَا إِنَّا َساِمْدإَا ِينَابًا أُنِْزَل ِمْن بَْدِد 

ًقا ِلَما بَْلَ يََديْاِه يَْهِدي إىَِل اْلَثلِّ  ُماوىَس ُمَصدِّ

َوإىَِل َطِريٍل ُمْسانَِقيٍم)30( يَاا َقْوَمإَا أَِجيبُوا 

َعاِعاي اللَِّه َوآِمإُوا ِبِه يَْغِفْر َلُكاْم ِمْن ذُنُوِبُكْم 

َويُِجْرُيْم ِماْن َعذَاٍب أَِليٍم)31(َوَماْن الَ يُِجْب 

َعاِعي اللَّاِه َإَليَْس ِبُمْدِجٍز يِف األَْرِض َوَليَْس َلُه 

ِمْن ُعونِِه أَولِيَاُء أُْوَلِئَك يِف َضالٍَل ُمِبٍل[ساورة 

األحقاف.

كان أسلوُب الجن يف الدعوة إىل 
اهلل.. راقيًا

أبدى الشهيد القائد سالل الله عليه إعجابه 
باألسالوب الراقي للجن عإدما سمدوا القرآن 
وعاعوا إىل قومهم مإذرين، حيث قال عن ذلك: 
]إناذار أيضاً عىل أرقى أسالوب، عإدما عاعوا 
إىل قومهام لم يإطلل الواحد مإهم ليقول: ]يا 
جماعاة اعملوا ياذا ويذا وياذا...[ من تلقاء 
نفساه؛ ألناه لاو الجإِّاي الذي انارصف من 
عإدلام قبل سااعة ثم عاع، سايإظرون إليه 
نفس الإظرة الساابقة، لن ينأثروا به، لكإهم 
اخنااروا أسالوباً جمياالً - ولهذا ُساطِّر لذا 
األسلوب أيضاً - عإدما عاعوا إىل قومهم قالوا: 
}َقالُاوا يَاا َقْوَمإَا إِنَّا َساِمْدإاَ{ ألم يثكوا أنهم 
سامدوا يناباً أنزل من بدد موىس؟ يناباً أنزل 
مان عإد الله إىل نبي بدثه الله من بدد موىس، 
اللاه أعلام يف أي بلاد يان لاؤالء الجان إلام 
يسمدوا بديىس، ولم يسمدوا بأنبياء آخرين.! 
لكإهم عىل الرغم من جهلهم حنى باملوضوع 
لياس يف أذلانهم إال ماوىس، تأثاروا بالقرآن 
الكريام، إكياف بمان يولاد يف بيئاة القارآن 
الكريم، ويف بياوت يُقرأ إيها القارآن الكريم، 
وعإاد مسااجد يُقرأ إيهاا القارآن الكريم، يف 

الصالة، ويف غري الصالة ثم ال ينأثر؟![.

على الثقافيني أن يستفيدوا من 
أسلوب الجن يف التبليغ: ــ

ونصح ساالل الله علياه الثقاإيل خاصة 
بأن يسانفيدوا مان طريقة الجان يف النبليغ، 
حياث قال: ]}إِنَّا َساِمْدإَا ِينَاباً أُنْاِزَل ِمْن بَْدِد 
ُماوىَس{ بدض الإااس قد يداوع إىل أصثابه، 
وبدض الشاباب من طالب الدلم إذا ما سامع 
شيئاً عاع إىل بلده، وانطلل لو ليثكي باسمه، 
باسام نفساه، ثم يأتي بدد ليقاول: ]يا أخي 
الإاس ما عاع رضيوا يسنمدوا، الإاس ما عاع 
بريضاوا يقبلوا[ بالطبع لام لن ينقبلوا مإك، 
أنات ما تازال صغارياً يف أعيإهم، لكان ملاذا ال 
تسنخدل أسلوب الجن؟ أن تقول: ]يا جماعة 
أنا سامدت ياذا ويذا.. أنا سامدت إالناً[ ويف 
نفاس الوقت تدنمد عاىل القارآن الكريم، أن 
تقدمه لآلخرين؛ يف لذه الثالة سانؤثر؛ ألنهم 
سيقبلونك يإاقل، وحيإئٍذ ما تإقله إليهم أنت 
قد تإقله عمن لااه مكاننه عإدلم أعظم من 
مكانناك، ويالمه لو أرإاع من يالمك، ويالل 
اآلخريان؛ ألنه لو يالل الله سابثانه وتداىل. 

لذا لو األسلوب الصثيح[.
وأضاف ساالل الله عليه: ]إذا يإت تريد أن 
تؤثر يف اآلخرين، ليس أن يكون لمك أن تبإي 
شاخصينك - يما يقول البدض - إأنا أريد أن 
أحدثهام أنا، ألؤثر إيهم أنا، ليدرإوا من أنا، ال 
حاجة لهذا. أنا عإدماا أحدثكم ال آتي بجديد، 
مان يناب اللاه سابثانه وتداىل الاذي عرإه 
من لو أيرب مإي ساإاً مان الثارضين، ومن 
غريلم، ومن أقوال أئماة ألل البيت )صلوات 
اللاه عليهام( ومإهاج ألال البيات، يانمال 
الهااعي، وغاريه مان قدمااء الدارتة )عليهم 

السالل( إإثن لم نأت بجديد[.

إسقاط القرآن على الواقع.. من خالل 
موقف الجن: ــ

قاارن ساالل اللاه علياه مقارناة صغرية 
بال موقف الجن الذي ساطره اللاه يف القرآن 
الكريام، وبال موقاف بداض البارش، حيث 
قاال: ]ملاا يان أسالوب الجن أسالوباً جميالً 
ساطره الله يف القارآن الكريم، اسانطاعوا يف 
موقاف واحد - ولم من لم عون اننساان يف 
يمالاه - يف موقاف واحاد أن يفهماوا القرآن 
الكريام أنه مان عإد اللاه، وأن ينأثاروا به يف 
أنفساهم، وأن يدرإوا ماذا يريد القرآن مإهم، 
إانطلقاوا عاملال، لام يإطلقاوا إىل بيوتهم 
عائدين وسااينل، ثم عإدماا تثريوا للدمل 
عرإوا أن األسالوب الصثيح لاو: أنإا عإدما 
نداوع إىل اآلخرين، ونثن لام نفارقهم إال مإذُ 
سااعة، أو ساعنل ماذا سايكون لكالمإا من 
أثار عإدلم؟ إلإقل: }إِنَّا َساِمْدإَا ِينَابااً أُنِْزَل 
ِمْن بَْداِد ُموىَس ُمَصدِّقاً ِلَما بَْلَ يََديِْه يَْهِدي إىَِل 
{ لم يقولوا مجرع ثإاء عىل ذلك الكناب،  اْلَثالِّ
يناب لداية، إهموا أن القرآن لو يناب عمل 
وينااب لداياة، يهادي إىل الثل، لو يرشاد، 
ولام - إدال - إهموا أن قومهم بثاجة إىل أن 

يهندوا[.
وأضاف أيضاً: ]نثن لإا تكررت جلساات 
يثارية مع من؟ ماع القرآن الكريام، ومع ما 
نإقلاه من ألال البيات )عليهم الساالل( إال 
يإبغاي أن نكاون أقل وعيااً من الجان، يف أن 
نفهم ألمية ما سمدإاه عىل ضوء يناب الله، 
ومن نصاوص آيات الله يف القرآن الكريم، من 
خالل ما سامدإا لو: أن الديان عين عمل، أن 
لدى اللاه يهدي إىل الدمال، أن القرآن الكريم 
يناب عمل، لاي القضية الني ترساخ لديإا، 
ويف مجنمدإاا ضدلاا: الجماوع، الساكوت، 
انعاراض، لذه الثالة إذا لم نإنقل بأنفساإا 
إليها إيكون ما يمأل مشااعرنا لو: أن الدين 

لو عمل يف يل مجاالته، يف يل جوانبه[.

 الواقُع الذي يفرُضه القرآُن الكريُم 
على املسلمني: ــ

ونبه ساالل الله علياه إىل أن املفروض عىل 
األماة انساالمية أن تكون خري أماة أخرجت 
للإاس، وأن تدمل عىل أن يدم لدى الله أرجاء 
الدنياا، إقال: ]الواقاع الذي يفرضاه القرآن 
الكريام: أن املسالمل حنى وإن لام يُغزوا إىل 
بالعلم، وإن لم يصل إساع اآلخرين إىل بالعلم 
لام مكلفاون، لام ملزماون من جهاة الله 
سابثانه وتداىل أن يهنموا عىل أعىل مسنوى 
من االلنمال أن يكوناوا لم من ينثريون إىل 
اآلخرين، لم من يإطلقون ليصلوا بإسالمهم 
إىل  بإساالمهم  ليصلاوا  أوروباا،  أعمااق  إىل 
أمريكا، ليُهدُّوا يل بإاء للطواغيت يف أي مكان 
من لذه الدنيا. لذا ما يفرضه القرآن الكريم، 
لَّ القارآن الكريم لاذه األمة ألن  ولاذا ماا أَلَّ

تإهض به[.
وتساءل سالل الله عليه يف ألم شديد، قائال: 
]إلماذا نثن وصل بإا األمر يمسلمل إىل لذه 
الدرجاة؟ وصل بإا األمر نثن يزيوع وشايدة 
أللل البيت )عليهم الساالل( إىل لذه الدرجة، 
أن نارى ماا يبدث عىل الخازي أن نرى ما لو 
مؤسف حقا من عمل ضد انسالل، واملسلمل 
يف يل مإطقاة، ثم بدد نثن لام ننجه اتجالاً 
جااعاً، أو الكثري بداد لم يخطر عاىل باله، لم 
يخطار عىل بالاه بدد أن ينثارك، أو أن يدمل 

شايئاً ماا، لذا يادل عاىل انثطااط إىل أحط 
مسانوى يف إهمإا لديإإا، ويف ثقنإا بربإا، ويف 
اعنزازناا بهذا الديان، واإنخارنا بهاذا الدين 

الدظيم[.

ما الدرُس الذي تستفيُده األمة من 
غزوة تبوك: ـ

وأشاار الشاهيد القائد ساالل الله عليه إىل 
غازوة تبوك، وييف أن رساول اللاه صىل الله 
عليه وآله وسالم لو من تثرك وجهز الجيش 
ليغازو الرول يف عقر عارلام، ولم يإنظر حنى 
يأتاوا لم إلياه، إقال: ]القارآن الكريم جدله 
الله ناوراً للمؤمإل، نوراً للمسالمل يهندون 
باه قبل أن تهجام عليهم الظُّْلماة، ينثريون 
لم عىل أساساه قبل أن يهجام عليهم الددو 
إىل ُعقِر عيارلم، ساواء بفسااعه، أو أن يصل 
بقدمه وبإفسه، ألم ينثرك الرسول )صلوات 
اللاه علياه وعىل آلاه( لاو يف غازوة ]تبوك[ 
ليهاجام لو، وعىل مسااإة طويلاة جداً من 
املديإة نثو )750 يام( إىل تبوك ليواجه عولة 
عظمى يف ذلك الزمن لي عولة الرومان. أراع أن 
يقول ألمنه: إن من يإنظرون، ويصمنون لم 
من سيكونون أذالء إذا ما لجم عليهم الددو، 
لام من سايكونون مدّرِضال ألن يُفنإوا عن 
عيإهم، وألن ينإازلوا ببساطة عن عيإهم إذا ما 
لجم عليهم الددو إىل عاخل عيارلم، الرساول 
)صلوات اللاه عليه وعىل آله( ربّى املسالمل 
عاىل االلنماال، ربّى املسالمل عاىل املباعرة، 
ربى املسالمل عىل اسنشادار املسئولية، عىل 
أن تكون لديهم روح وثّابة عاخل يل شاخص 
مإهم، روح جهاعية روح تسنشدر املسئولية 
إنإطلال، ال تإنظار األعداء وإن ياناوا يباراً، 
وإن يانوا يمنلكون مخنلف وساائل القوة، ال 

يإنظرونهم حنى يهجموا عليهم[.

َفْضٌح ألبعاد السياسية األمريكية: ــ
حذََّر سالُل الله عليه من أمريكا وسياسنها 
يف اليمان، وتسااءل قائاال: ]أَولم نسامع أن 

األمريكيل إدالً عخلوا اليمن؟ وسمدإا يف لذا 
األسابوع ما يؤيد إدالً أن األمريكيل شئإا أل 
أبيإا سايصإفون اليمن عولة إرلابية، وأنهم 
سايدملون عاىل أن يكاون لهم وجاوع لإا يف 
اليمن، وقواعد يف اليمن، أي أن يسايطروا عىل 
اليمان سايطرة مباارشة، أماا الهيمإة إهي 
قائماة، يل الدول الدربياة تخضع ألمريكا يف 
مخنلاف شاؤونها، يف املجاال السايايس، ويف 
االقنصاعي، ويف الثقايف، ويف مخنلف املجاالت، 
لكإهم ال يكنفون بهذا، لم يريدون أن يدخلوا 
مباارشة إىل أعماق يل قطر إساالمي، وإذا ما 
عخل األمريكيون - ونثن من عانيإا يثرياً من 
إساعلم ييهوع ونصارى، ولم من ال يزالون 
يف بالعلم، وصل إسااعلم إىل يل أرسة عاخل 
بالعنا, وصل إساعلم عاخل يل أرسة يف البالع 
الدربياة، إكيف إذا ما عخلوا لم بأنفساهم؟ 
- سايذّلون الإااس، سايثاربون الديان مان 
عاخل البالع، سايذلون يل إنساان سيقهرون 
اليمإيل، سيذلونهم، سيجدلونهم عبيداً لهم، 
خاريات بالعناا سايإانهبونها، ساينثكمون 
يف يل يشء يف لاذه الباالع، إاال تنصاوروا أن 
عخولهم سيكون عخوالً عاعياً، وال تإنظر أنت 
أن ترالم أمامك، لم سيبإون قواعد عسكرية 
لهم لإا ولإا ولإاك، ال يسامح لليمإيل بأن 

يدخلوا إليها[.

ملاذا تغافلنا عن آيات تحذرنا من 
اليهود والنصارى؟

وأيد ساالل الله علياه بأن القارآن الكريم 
يداج باآليات الكثرية الناي تثذر املؤمإل من 

اليهوع والإصارى وسياساتهم، مثل: ا
1اا َلنَِجَدنَّ أََشادَّ الإَّاِس َعَداَوًة ِللَِّذيَن آَمإُوا 

ُيوا. اْليَُهوَع َوالَِّذيَن أرَْشَ
2ااا َوَلْن تَْرىَض َعإَْك اْليَُهاوُع َوالَ الإََّصاَرى 

َحنَّى تَنَِّبَع ِملَّنَُهْم.
َوإِْن  تَُساْؤُلْم  َحَساإٌَة  تَْمَسْساُكْم  إْن  3ا 

تُِصبُْكْم َسيِّئاَاٌة يَْفَرُحوا ِبَها.
لا َماا يََوعُّ الَِّذيَن َيَفُروا ِمْن أَْلِل اْلِكنَاِب َوالَ 
َل َعَليُْكْم ِمْن َخرْيٍ ِمْن َربُِّكْم.  ِيَل أَْن يُإَزَّ اْلُمرْشِ
5اا َلاأَنْنُاْم أُْوالَِء تُِثبُّونَُهاْم َوالَ يُِثبُّونَُكْم 
َوتُْؤِمإُوَن ِباْلِكنَااِب ُيلِِّه َوإِذَا َلُقوُيْم َقالُوا آَمإَّا 

وا َعَليُْكُم األَنَاِمَل ِمَن الَغيِْظ. َوإِذَا َخَلْوا َعضُّ
وأن عىل املسالمل أن يأخاذوا حذرلم يما 
أمرلام القارآن، إقاال: ]ونثن َماْن تفكريُنا 
ساطثي؛ نرياد أن نارى األمريكاي أمامإاا 
مدججاً بساالحه حنى ننأيد أناه لإا، لم إذا 
ما تواجادوا يف قواعد - ولن تكاون قواعدلم 
إال يف أماين اسارتاتيجية مهماة عاخل اليمن 
- إإنهام حيإئاٍذ يكوناون قاد خإقاوا اليمن 
وأمساكوا بزماال أمار اليمإيال. ولإداد إىل 
القارآن الكريم لإدرف ماذا إذا سايدملون إذا 
ماا تثكموا إىل لذه الدرجة؟. أليساوا لم من 
قال الله عإهم: أنهم عائماً يسادون يف األرض 
إسااعاً، وأنهم ال ياوعون لإا أي خاري، وأنهم 
ال يثبونإاا، وأنهم يدّضاون عليإا األنامل من 
الغيظ، إنهم أعداء، إإذا ما اسنثكمت قبضة 
عادوك مإاك إمااذا تنوقاع مإاه إال رضبات 
مخزية، رضباات مؤملة لإفساك وملمنلكاتك، 
ولاكل يشء عزياز عإادك. لكاذا أصبثإا إىل 
لذه الدرجة ألنإاا ابنددنا يثريا يثرياً جداً عن 
القرآن الكريام، أي نثن بثاجة إىل يالل يثري 
ويثري ويثري حنى ننثرك أمال الخطر الذي قد 

وصل إىل عاخل يل بيت[.

كان موق�ف الجن موقفاً جميالً، موقفاً متكامالً 

م�ن بدايته إىل نهايته عىل مس�توى عاٍل من األداء، 

جعل ذلك املوقف جديراً بأن يسطره الله يف القرآن 

الكريم، وأن يجعله ع�رة لإلنس. حكى عنهم منذ 

أن وصلوا إىل عند رس�ول الله )صل�وات الله عليه 

وعىل آله( كي�ف أنهم ملا حروه }َقالُ�وا أَنِْصتُوا{ 

{ ذلك الجزء  ا ُق�ِ�َ اس�تماع بإقبال بتََوج�ه }َفَلمَّ

من القرآن الكريم الذي اس�تمعوه، فهموا، ووعوا، 

وانطلق�وا إىل قومه�م عائدين، منذري�ن لقومهم.

جلس�ة واح�دة مع من؟ م�ع الق�رآن الكريم، هذا 

الق�رآن ال�ذي نجل�س معه جلس�ات وجلس�ات، 

وأش�هر.. وال ن�دع هذا الق�رآن العظي�م أن يرك 

أثره يف نفوس�نا، جلس�ة واحدة اكتف�ى بها أولئك 

النف�ر من الج�ن؛ ألنهم هكذا: ملا ح�روا أنصتوا 

واس�تمعوا ب�كل مش�اعرهم، كان�وا كله�م آذان�اً 

سامعة، ثم فهموا: أن القرآن هذا ليس مجرد كالم 

يعجب به من يسمعه، ثم يعود إىل بيته. هل عادوا 

إىل بيوته�م وقال�وا: ]س�بحان الله م�ا أجمل ذلك 

الكالم وكل واحد عاد إىل ش�غله وعمله[؟ عادوا إىل 

قومهم منذرين.]ملزمة: وإذ رصإإا إليك نفرا من الجن[.

مقتطفاٌت نورانية

نحن َمْن تفكيُرنا 
سطحي، نريد أن 
نرى األمريكي 
أمامنا مدّججًا 

بسالحه حتى نتأكد 
أنه هنا، هم إذا 
ما تواجدوا في 

قواعد - ولن تكون 
قواعُدهم إال في 
أماكَن استراتيجية 
مهمة داخل اليمن 

- فإنهم حينئٍذ 
يكونون قد خنقوا 
اليمن وأمسكوا 

بزمام أمر اليمنيين.

لما كان أسلوُب 
الجن جمياًل سّطره 
اهلل في القرآن 

الكريم، استطاعوا 
في موقف واحد - 
وهم من هم دون 
اإلنسان في كماله 
- في موقف واحد 
أن يفهموا القرآن 
الكريم أنه من عند 
اهلل، وأن يتأثروا به 

في أنفسهم

الجزء 
األول
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ب���ال���س���اح  أو  ب���ال���ق���ي���د  ه������ّددون������ا 
ب���ال���ّن���ب���اح أو  ب���ال���زئ���ي���ر  واه�����������دروا 

وك���ل���وا ج��وع��ن��ا و س���ي���روا ع��ل��ى أش��� 
... اجل��م��اح ك��اخل��ي��ول  ؛  الئ��ن��ا احل��م��ر 

واق����رع����وا ف��وق��ن��ا ال��ط��ب��ول و غ��ّط��وا 
خ����زي����ك����م ب����ال����ت����ص����ّن����ع ال����ف����ّض����اح

ه����ّددون����ا ل���ن ي��ن��ث��ن��ي ال���زح���ف ح��ّت��ى 
ي��زح��ف ال��ف��ج��ر م���ن ج��م��ي��ع ال��ن��واح��ي

ق���س���م���ا ل������ن ن�����ع�����ود ح�����ّت�����ى ت����ران����ا 
راي�����ة ال��ن��ص��ر ف���ي ال���ن���ه���ار ال��ض��اح��ي

إّن�������ا اس��ت��ه��ّن��ا   : ب����امل����وت  خ����ّوف����ون����ا 
ف�����ي ال�����ص�����راع ال�����ك�����رمي ب���������األرواح

ق���د أل��ف��ن��ا ال������ردى ك��م��ا ت���أل���ف ال��غ��ا 
ب������ات ع���ص���ف اخل����ري����ف ب��������األدواح

أدم����  و  ال�������رؤوس  ق��ط��ع  اح��ت��ق��رن��ا  و 
ّن�������ا امل����ن����اي����ا ف�����ي ح����ان����ه ال���س���ف���اح

 صمود الشعب 
 أمام الوسائل 

اإلجرامية للعدوان

عبد اهلل البردوني

اإلمام »زيد«.. ثورة متجددة

قَسماً سنهزمهم

نشوان الغولي 

ج���������ددي ت�����اري�����خ زي�������د ج�����ددي 
وارف����ع����ي����ه ف������وق ه������ام ال���ف���رق���د

ج������ددي ع���ه���د زم������ان ق����د م��ض��ى
وان������ط������وى حت�����ت دث��������ار األم�����د

واك�����ت�����ب�����ي�����ه�����ا أم����������ة زي�����دي�����ة 
ت����ت����رددي ال  احل������ق  ج���ب���ن  ف�����ي 

وارف�������ع�������ي راي�����ت�����ه�����ا خ����ّف����اق����ة
حت����ت����ه����ا ك�������ل ك���������رمي ي���غ���ت���دي

ال�����ورى ه����ام����ات  ف�����وق  زي������دا  اّن 
ش���ع���ل���ة ن����ي����ران����ه����ا ل������م ت��خ��م��د

ه�������و ح�������ق ه�������و ن���������ور وه�������دى
ه������و ع��������دل ف������ي زم����������ان ن��ك��د

ال���وغ���ى ي������وم  ب�����ه  ح������ّل  ان  ه�����و 
أس���������د أن������ع������م ب�������ه م�������ن أس�����د

ي����زده����ي االص�����ب�����اح م����ن ط��ل��ع��ت��ه
وال�����دج�����ى م�����ن ن�������وره ف�����ي ب���دد

ال�����ذي ال���ط���ه���ر  وه������و  ال  ك���ي���ف 
م����ث����ل����ه ك������ل ال����ن����س����ا ل������م ت��ل��د

ث������ورة احل�����ق ال���ت���ي اض���ح���ت ل��ن��ا
م����ن����ه����ج����ا ن����ح����ي����ا ب�������ه ل����أب����د

ب�����ال�����دم ال�����ن�����ازف ق�����د أش��ع��ل��ه��ا
وب���������ن���������ار اجل�������س�������د امل����ت����ق����د

ج����س����د ل������م ي����ع����ر ل����ك����ن ال������ذي
ق���ت���ل االم�����ج�����اد ع�������اري اجل��س��د

أي����ه����ا ال�����ق�����ادة ه�����ل م�����ن ج��س��د
ب�����ح�����ي�����اة ال�����������ذل ل�������م ي���ّت���ح���د

أي����ه����ا ال�����ق�����ادة ه����ل ف����ي أم���رك���م
م����ب����دأ االق�����������دام ل��ل��م��س��ت��ش��ه��د

م�����ا رأي�����ن�����ا داع�����ي�����ا ل���ل���ح���ق أو
داع���ي���ا ب��ال��ص��م��ت م��ن��ك��م ي��ق��ت��دي

ف���ي���ك���م ال������داع������ي ع���ل���ى م��ن��ب��ره
م��ج��ل��س االم������ن ل���دع���م امل��ع��ت��دي

ل���ل���م���ب���ص���ر ان ه����ك����ذا ال������واق������ع 
ي��ك��د ل�����م  أو  ي����ج����ل����وه  أن  ك�������اد 

ودل����ي����ل األم�������ر م����ا ي����ح����دث ف��ي
ال�����ول�����د أم  ال���������ع���������ذراء  ب�����ل�����د 

ب����ل����د ف���ي���ه���ا ل����دي����ن امل��ص��ط��ف��ى
م���ش���ه���د ل���ي���س ل�����ه م�����ن م��ج��ح��د

وب�����ه�����ا ل����ل����ع����رب ت������اري������خ أب����ى
م���ح���وه م����ن ق���ل���ب ص���خ���ر ج��ل��م��د

ان���������ه االص�����������ل ال�����������ذي دّون���������ه
ق����ل����م اجمل�������د ب�����ح�����رف أب����ج����دي

وان��ت��ض��ى س��ي��ف االب����ا م���ن غ��م��ده
ال����ك����ائ����د ك�����ي�����د  رّد  ع������رب������ي 

م�����ن ك����م����اة وط����ئ����ت أق����دام����ه����م
ع������رش ص���ه���ي���ون ورك�������ن امل��ع��ب��د

س���وى ي��ع��ل��ي��ه��م  ل���ي���س  ان  آم����ن����وا 
ص����ول����ة ال���س���ي���ف وب�������رق اجل����رد

ف���أع���ي���دي ذك�����ري�����ات االم������س ي��ا
أم�����ت�����ي ومب�����اض�����ي�����ك اق����ت����دي

 وأم��ي��ط��ي ع��ن��ك ج��ل��ب��اب ال��ك��رى
وظ������������ام امل����س����ت����ب����د امل���ل���ح���د

ق��د ب����ال����ق����ول  م�����ن  ي����غ����رن����ك  ال 
وس�����م ال����ص����دق ب��خ��ب��ث امل��ق��ص��د

ه������و م������ن ب������ن م�����اي�����ن األل������ى
م��ال��ه��م ف���ي س��ي��ره��م م���ن م��رش��د

ق��ط��ع��وا ح��ب��ل ال���ه���دى واع��ت��ص��م��وا
ف����ي م���س���اع���ي���ه���م ب���ح���ب���ل امل��س��د

ق��د ال�������ذل  ف����ص����اة  ت���ص���ل���وا  ال 
دّن����س����ت م��ن��ك��م ح���ن���اي���ا امل��س��ج��د

واع���ب���دوا ال��ص��ل��ب��ان ح��ت��ى ال ي��رى
م��ن��ك��م االع��������داء ش��ي��ئ��ا أح���م���دي

ول���ت���م���وت���وا حت����ت أق�������دام ال���ع���دا
ب�����أن�����ن ال����������ذل م�����وت�����ا أب������دي  

إبراهيم الديلمي

يا إلهي.. 
إننا في الكرب مازلنا

بعونَك نستعُن
 ولم نزل إياك نحمده ونعبْد، 

لم نبع أبداً كرامتنا
ولم نركع لشيطاٍن ونسجْد، 

نحن ما زالنا نواجُه
عالم العدوان واإلجراِم والتجويع

مازلنا عليك نراهن الباغن 
في ثقٍة فلو حشدوا سنحشْد،

لو أحاطونا ببارجة مدمرٍة 
بطائرة مطورٍة 

بكل نطيحٍة سلخوا هويتها
بسلب نقودنا

قسماً سنهزمهم 

سنهزمهم 
سنهزمهم

وهذا ما عليه بربنا دوماً نؤكد، 

نحن مازلنا بصبٍر ثابتَن 
نردهم جثثاً

فا جنح العمى في قتل همتنا
 وال جنحت مؤامرةٌ

وال الترهيب أخضعنا
وال آمالنا يئست من النصر الذي 

أكدتْه يارب لأحرار موعْد، 
ومتى جاءوا بكل جيوش هذا األرِض

لو جاءوا بكل شرورهم

قسماً بأنا سوف نصمْد.!

برنامُج رجال اهلل
ُر ألسبوعني : املقرَّ

 من 27 مثرل اىل 10 صفر 
 

-ملزمة وإذ رصإإا إليك نفرا من الجن.
- ملزمة مدرإة الله وعده ووعيده الدرس 

الخامس عرش.

  ث يوليو 2ث19ل:

 
وصلت قطع األسطول الساعس 

األمريكية إىل مساإة أقل من 
50 ييلومرتا من السواحل 

اللبإانية، نسإاع القوات 
الصهيونية الني غزت لبإان 

يول 5 يونيو 2ث19ل..

زهرة 
الدنيا.. 
»تهامة«

أحمد عطاء
وغدا ستنتصر الكرامه 

وتصير ام املؤمنن ..
وزهرة الدنيا »تهامه«

وتصير لؤلؤًة ..
تُصلي نحوها مليون هامه 

وغدا ..
سيعلوا اجلائعوَن على تناهيد 

القيامه 
وتضج افئدة السماِء

وميتطي احلب الغمامه
وغدا ستنتصر الكرامه ..

يا ايها الوجع املهمُن ال على الوجِع 
املامه

الله ميتحن الصبور
و وجهنا للصبر شامه

أنبياءٌ ان مشينا 
في أناملنا ابتسامه

بشرو أرض الكرام .. 
غدا ستنتصر الكرامه

بسم الذين تساقطوا شغفاً
ستبستم احلمامه

ويطير في االفاق جنٌم ال تامسه 
الندامه

وترى الوجود سنابًا
والناُس ..

تستهوي السامه
ال جوَع إال العاشقون ..
وال صدى غير النعامه

طيري الى االفاق وحدِك ..
علميهم ما الكرامه

ودعي العمائم وحدها ..
فإن جوعِك من ِعَمامه

ولتصبحي ام السام
وزهرة الدنيا ...

ت��ه������ام���������ه

يف دماك رسول
زياد السالمي 

دليا  رآك  م��ن  زي���د  ي��ا  ف���از 
واقتفى نهجك اعتماالً وقوال 

خالداً عاش حن بعدك نادى 
»من أحب احلياة عاش ذليا« 

امل��ن��اي��ا شغوفاً  ب��ك  ث��م الق��ى 
جليا  ق��ب��ل��ت��ه  احل����ق  راي�����ة 

إي���ه م����اذا ن����راك ق��ل��ب نبي 
قتيا  ع���اش  ن����راه  وه���ش���ام 

حسب صنعاء يا امامي أطلت 
وعقوال  ث���ورة  منك  وح��ده��ا 

اتباٌع  يديها  في  احل��ق  مبدأ 
وح��ل��وال  رؤًى  ع���ا  حل��ل��ي��ٍف 

ك��م��ع��ن ي��ج��ود ب��امل��اء خ��ي��راً 
ال ارجت��اٌل  توشح املستحيا 

منهج االعتدال في الدين أهدى  
إمنا الظاملون ضلوا  السبيا

درٍب  ن��ور  لنا  ت��زل  ل��م  هكذا 
رس��وال دم���اك  ف��ي  أن  طيفه 
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 متابعات فلسطينية

كيف تواصل أمريكا هيمنتها على الشرق األوسط؟
بدد عقوع من إرض ليمإنها عىل شاؤون 
الرشق األوساط وغرب آسايا ال زالات أمريكا 
تواصل لاذا الإهاج باعنباره يمثال أحد ألم 
أريان سياسانها الخارجياة، وذلك من خالل 
اإنداال الكثري من األزمات ويف مقدمنها إثارة 
الثاروب والإزاعات بل عول املإطقة وتكثيف 
تواجدلا الدساكري بثجة مثاربة انرلاب، 
ومكاإثاة أسالثة الدمار الشاامل، وتثريك 
ما يسامى مفاوضات النساوية بل السلطة 

الفلسطيإية والكيان انرسائييل.
وتسادى أمريكا إىل توظيف لاذه األزمات 
للبرشياة  املإقاذ  عور  تقماص  خاالل  مان 
والظهاور بمظهار املداإع عان الديمقراطية 

وحقوق اننسان يف املإطقة والدالم.
وعملت أمرياكا يف البداية عىل خلل أزمات 
عائماة مان خاالل إشادال إنيال الدديد من 
الثاروب بال عول املإطقاة لنهيئاة األرضية 
للساالح  واملصإداة  االقنصاعياة  لرشياتهاا 
السنثمار الظروف السايئة الني تنزامن عاعة 
مع لذه الثاروب تمهيداً للندخل الدساكري 
املبارش يف شؤون املإطقة بثجة السدي لوقف 
االضطراباات الناي تإجام عن تلاك األزمات، 
لنقول بددلاا انعارة األمريكية بنغيري بدض 
األنظماة يف املإطقاة تثت عإاويان مكاإثة 
انرلااب أو مثارباة الديكناتورية والرجدية 
مان  وذلاك  الديمقراطياة  تطبيال  بذريداة 
أجل تدزياز الإظال الرأسامايل الاذي تدنمده 

واشإطن إقليمياً وعولياً.
ويمكن تلخيص ألم املجاالت الني سادت 
أمريكا مان خاللهاا إىل إارض ليمإنها عىل 
الرشق األوساط والندخل الدائم بشاؤونه بما 

ييل:
- ععم الكيان انرسائييل الغاصب وتكريس 
األزماات املنواصلاة مإاذ عقوع ساواء يانت 
عاخال األرايض الفلساطيإية املثنلاة أو بال 

ييان االحنالل والدول الدربية املثيطة به.
- ععام األنظماة الديناتورياة يف املإطقة 
يإظاال الرئياس الدراقاي األسابل »صادال 
حسال« خالل حربه ضد إياران يف ثمانيإات 
القرن املاايض والني ليأت األرضية لإشاوب 
أزماات مندادعة مّكإت أمريكا إيماا بدد من 

توسيع نفوذلا يف عمول املإطقة.
- بيع أسلثة بمئات املليارات من الدوالرات 
إىل يثري من عول املإطقة السايّما عول مجلس 

النداون.
- تدزياز الدالقات االقنصاعياة والنجارية 
ماع الدديد مان الدول انقليمية السايّما عول 

مجلس النداون.
- إشاعة روح الدداء للجمهورية انسالمية 
يف إيران يف أوسااط الدديد مان عول املإطقة، 
تثت مسامى »رلاب إياران« أو ما يدرف با 

»إيران إوبيا«.
- إنشاء قواعد عسكرية يف الدديد من عول 
املإطقاة بيإها تريياا واألرعن وبلدان مجلس 

النداون.
- تأسيس جماعات إرلابية يف املإطقة عىل 
غرار تإظيم »القاعدة« الذي عخل أإغانسنان 
عاال 1996 بقياعة »أساامة بان العن« لخلل 
أزمات عائماة ومنددعة الجواناب يف لذا البلد 
الذي يانت تسايطر عليه حرية »طالبان« يف 

ذلك الوقت.
- اسانغلت أمرياكا أحاداث 11 سابنمرب 

إىل  جيوشاها  نرساال  نيوياورك  يف   2001
املإطقاة تثت ذريداة مثارباة انرلاب بدد 
اتهاال تإظيم »القاعدة« بالوقاوف وراء لذه 

الثواعث.
- رّوجات إعارة الرئيس األمريكي الساابل 
»جورج بوش االبن« إىل أن حروبها يف املإطقة 
تهادف إىل إقارار الديمقراطياة والدإااع عن 
حقوق اننسان. وأطلل بوش مقولنه الشهرية 
يف بداياة األلفية الثالثة »مان ليس مدإا إهو 
ضّدناا« ولي مقولاة تدكس بوضاوح نوايا 
واشاإطن ملّد نفوذلا يف املإطقة والدالم تثت 

ذريدة مثاربة الديكناتورية وانرلاب.
وبدد عال 2001 وننيجة غزو أإغانسانان 
واصلت القاوات األمريكية والقاوات الثليفة 
لهاا يف »الإاتاو« احناللهاا لهذا البلاد بثجة 
مثارباة انرلااب وععام حكوماة الوحادة 
الوطإية برئاسة »أرشف غإي أحمد زي« ومن 

قبلها حكومة »حامد يرزاي«.
- سادت أمريكا من خالل طرح ما يسمى 
»مواجهة مثور الرش« من قبل إعارة »جورج 
بوش االبن« إىل تكريس تواجدلا الدسكري يف 
املإطقة الذي ابنادأت حلقاته باحنالل الدراق 
عاال 2003 واسانمر إيما بداد عرب مرشوع 

»الرشق األوسط الكبري أو الجديد«.
- اسنغلت أمريكا ظروف الدراق السياسية 
واألمإياة الني نجمت عان غزولا لهاذا البلد 
لنوسايع نفوذلاا لإااك، بثجاة مسااعدة 
الثكوماة الدراقية يف إطاار االتفاقية األمإية 

الني وّقدها البلدان عال ث200.
- اسانغلت أمريكا الخالإات املسنمرة بل 
حكوماة إقليم يرعسانان الداراق والثكومة 

املريزياة للندخل يف شاؤون لاذا البلد بثجة 
املصالثاة الوطإياة، يف وقات يدلام الجميع 
أن انعارة األمريكياة الزالات تسادى لنإفياذ 
مرشوعهاا الذي طرحاه نائاب الرئيس »جو 
بايدن« عال 2007 والرامي إىل تقسايم الدراق 

إىل ثالث مإاطل »شيدية وسإيّة ويرعية«.
الجماعاات  وجاوع  أمرياكا  اسانغلت   -
انرلابية السايّما تإظيم »عاعش« يف ساوريا 
يف  الدساكري  تواجدلاا  لنكثياف  والداراق 
املإطقة بثجة مثاربة النطرف، يف وقت يدلم 
الجميع أن انعارة األمريكية لي من سالمت 
بنشاكيل وععام لاذه الجماعاات، ولإااك 
اعرتاإاات يثارية ملساؤولل أمريكيال بهذا 
الخصوص من بيإها اعرتاف مرشاثة الثزب 
الديمقراطاي الننخاباات الرئاساة »ليالري 

يليإنون«.
أو  األمريكياة بشاكل  انعارة  - ساالمت 
بآخر بنقوية الوجوع السلفي املدعول من قبل 
الفكر الولابي الذي تنبإاه السادوعية لنربير 
تواجدلا الدسكري واألمإي يف املإطقة بثجة 

مواجهة لذا الفكر املنطرف.
الثال  األمريكياة بال  انعارة  - تسادى 
واآلخار لنثرياك ملاف مفاوضات النساوية 
بل السلطة الفلساطيإية والكيان انرسائييل 
بهادف تكريس تواجدلا السايايس يف الرشق 
األوساط ولاي تادرك تمامااً أن النوصال إىل 
اتفاقياة بهاذا الشاأن أمار مسانثيل، نظراً 
لندإت يياان االحنالل ورإضه إعاعة الثقوق 
املغنصبة للشدب الفلسطيإي، وإرصاراه عىل 
بإااء املسانوطإات، ورإضه النفااوض حول 

القدس وعوعة الالجئل.

مان خاالل قاراءة لاذه املدطياات ينبل 
بوضاوح إّن انعارة األمريكياة ال تادع إرصة 
حناى وإن يانات ضئيلاة للندخل يف شاؤون 
املإطقاة بهدف تمزيال عولهاا والهيمإة عىل 
ثرواتهاا والنثكام بمصاري شادوبها خدمة 
ملصالثهاا ومصالح حلفائها السايّما الكيان 
انرسائيايل. ولكان لإااك شابه إجمااع لدى 
الباحثل يف شاأن االسارتاتيجية األمريكية يف 
املإطقاة أنهاا تإكمش يوماً بداد آخر خاصة 
بداد انجاراءات الناي اتخذتها تجااه األزمة 
السورية والقضية الإووية انيرانية، ما يثبت 
أن عارص الهيمإاة األحاعياة وعور رشطاي 
الدالم قد اننهى، ولو ما أيده أيضاً مسنشار 
األمان القوماي األمريكاي األسابل »زبغإيو 
ليمإاة  »حقباة  أن  بإعالناه  بريجإساكي« 

أمريكا عىل الدالم قد اننهت«.
يما يسانفاع من االسارتاتيجية األمريكية 
الجديدة يف الرشق األوسط أن واشإطن قررت 
النخيل عن نظرتها السابقة والني يانت تقول 
عىل أساس أن املإطقة مإقسمة بل مدندلل 
ومنطرإال؛ ألن واقع الثاال إرض مدطيات 
مخنلفاة تمامااً، حياث اينشاف الجميع أن 
من يان يصإف ساابقاً زعيماً لدول االعندال، 
ويقصاد به السادوعية، لاو عاّراب انرلاب 
الدويل والداعم األبرز لاه، يف حل أن من يانوا 
يصإفاون يف خاناة النطرف يإياران ومثور 
املقاوماة لم مان يثاربون انرلااب والفكر 

النكفريي عىل أرض الواقع.

* الوقت التحليلي

الجماهرُي الفلسطينية بالداخل تحيي الذكرى الـ 60 ملجزرة كفر قاسم

الداخال  الدربياة والفلساطيإية يف  الجمالاريُ  أحيات 
الفلساطيإي املثنل عاال ثل، يول السابت، الذيرى الا 60 
ملجزرة يفر قاسام، الني وقدت يف مديإة يفر قاسام يف 29 
أينوبر عال 1956، وراح ضثينها 9ل شهيداً ُقنلوا بدل بارع 

عىل يد الدصابات الصهيونية.
ويانت »اللجإة الشادبية« نحياء ذيرى شهداء مجزرة 
يفر قاسام الاا 60 قد أعلإت يف وقت ساابل عان برنامج 

إحيااء الذيرى عاىل الإثو الناايل: املسارية النقليدية الني 
سنإطلل من ساحة مسجد أبو بكر حنى الإصب النذياري.

وسانكون وقفة بجوار الإصب النذياري، حيث سنلقى 
لإااك عدة يلماات إحياًء للذيارى، وسايقال املهرجان يف 

املريز الجمالريي يف يفر قاسم.
يشاار إىل أن يفار قاسام لي بلادة عربية إلساطيإية 
داات الدربياة  يف أرايض الداال ثل19، ولاي إحادى النجمُّ

الثدوعية الواقدة غربي الخط األخرض، تنبع ملإطقة املثلث 
الجإوبي، يانت تسانقر عىل ربوة بارتفااع 150 مرتاً إوق 
ساطح البثر، عىل بدد 20 يم رشقي مديإة ياإا الناريخية 
)تال أبياب الياول(، وث يم شامال رشقاي مديإاة ملبس 
)الاُمساماة اليول - بينح تكفا(‹، وزاع عدع سكانها، حيُث 

تجاوز الا22 ألف نسمة.

العدو يصيُب شاباً بزعم 
محاولته تنفيذ عملية 

دهس يف رام اهلل
أصيب ش�اب فلس�طيني، صب�اح الس�بت، برصاص ق�وات العدو 
الصهيوني، بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس يف مدينة رام الله املحتلة.

وادعت وس�ائل اإلعالم العرية، نقالً عن مصادر يف جيش العدو، أن 
»الشاب أحمد أمني حامد )19 عاماً( أصيب بجراح خطرية، فجر اليوم، 
إثر إطالق قوات االحتالل النار عىل سيارته، قرب بلدة عني يرود، رشق 

مدينة رام الله يف الضفة الغربية املحتلة«.
وزعمت وس�ائل إع�الم عرية أن »إط�الق النار عىل الش�اب حامد، 
جاء عق�ب محاولته تنفيذ عملية دهس لعدد م�ن جنود االحتالل كانوا 

يتمركزون عىل الشارع الرئييس قرب البلدة«.
ووفق اإلعالم العري، فإنه جرى نقل الشاب إىل مستشفى »هداسا« 
يف مدين�ة القدس املحتلة، ووصف�ت جراحه بالخطرية، ج�راء إصابته 

بثالث رصاصات يف البطن

الكيان الصهيوني استنجد 
بالفاتيكان من أجل قرارات 

»اليونسكو« املعادية له 
َزَعَم بابا الفاتيكان فرنس�يس يف كلمة يف س�احة القديس بطرس 
بالفاتيكان، إن اللَه وَعَد ش�عَب »إرسائيل« باألرض املقدس�ة، عىل حد 

قوله.
وأض�اف يف كلمته ع�ن الهجرة، والت�ي نرشتها إذاع�ة الفاتيكان 
بصفحتها عىل اإلنرنت »ش�عب إرسائي�ل الذي خرج من مرص، حيث 
كان عبًدا وس�ار ملدة 40 س�نة يف الرية إىل أن بلغ األرض التي وعده 

اللُه بها«.
وذكرت صحيفة جريوزاليم بوس�ت الصهيوني�ة، أن البابا تحدث 
قبل قليل من اس�تقبال نائب وزير التعاون اإلقليمي الصهيوني أيوب 
كارا ليش�كره عىل جهوده نيابة عن الكنيس�ة واملسيحيني يف »الكيان 

الصهيوني«.
وأضافت أن كارا أبلغ الصحفيني أنه يش�عر أن بابا الفاتيكان كان 
يبعث برس�الة مبارشة إىل منظمة اليونس�كو الت�ي وافقت عىل قرار 

يتجاهل نصه الروابط اليهودية بالحرم القديس.
وكانت منظمة اليونس�كو، قد صادقت منتص�ف أكتوبر الجاري، 
عىل قرار ينفي وجود ارتباط ديني لليهود يف املس�جد األقىص وحائط 

الراق.
ويف س�ياق متص�ل، ذك�رت صحيف�ة »عرب�ي 21« أن »الكي�ان 
الصهيوني« استنجد بالفاتيكان من أجل مساعدته عىل التدخل لوقف 
اتخ�اذ املزيد من القرارات الصادرة من منظم�ة األمم املتحدة للربية 

والعلم والثقافة »اليونسكو«، »املعادية« للكيان الصهيوني.

اعتقال شاب فلسطيني قرب »اإلبراهيمي« بزعم حيازته سكيًنا 
وإصابات بمواجهات غرب جنني 

الصهيوناي،  الدادو  رشطاة  أعلإات 
مسااء الجمدة، اعنقال شااب إلسطيإي 
قرب الثرل انبراليماي الرشيف بالخليل 
جإوبي الضفة املثنلاة، بزعم نينه تإفيذ 

عملية طدن.
وقاال املنثادث باسام رشطاة الددو 
ميكاي روزنفيلد، عرب »تويارت«، إن قوات 
الرشطاة اعنقلت إلساطيإياً قرب الثرل 

انبراليمي بزعم حيازته سكيإاً.
وأععى روزنفيلد أن الشاب الفلسطيإي 

يان يإوي تإفيذ عملية طدن.
مان  عادع  أصياب  آخار،  ويف ساياق 

املواطإل باالخنإاق بالغاز املسيل للدموع 
يف مواجهات اندلدت يف قرية الدرقة غرب 
مديإاة جإال، مسااء الجمداة، تخللهاا 

أعمال تمشيط ونصب للثواجز.
املواجهاات  إن  وقاال شاهوع عياان، 
اندلدات عقاب نصاب الددو حاجازاً عىل 
بمدالمنهاا  قاال  يماا  البلادة،  مدخال 
واننرشت يف شاوارعها ما أعى السانفزاز 

املواطإل واندالع مواجهات.
وأشااروا إىل أن قاوات الدادو أطلقات 
القإابل الغازية بكثاإاة باتجاه املواطإل 
الصوتياة  القإابال  أطلقات  ويذلاك 

واسنجوبت عدعا مإهم.
يماا عالمات قاوات الدادو األرايض 

الفصال  وجادار  الدرقاة  بال  الواقداة 
الدإرصي ومشطنها.
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الجيش السوري يوّسع من نطاق سيطرته بريف دمشق 

جنرال إسرائيلي: نصُر اهلل حّول »حزب اهلل« إىل املنظمة األقوى عاملياً 

اإلمارات تتوقع تراجع أرباح البنوك حتى 20 % بسبب النفط

  - وكاالت
اَع الجيُش الساوري وحلفااؤه أمس األحد   َوسَّ
نطااق سايطرتهم يف مإطقاة خان الشايح بريف 
عمشل الجإوبي الغربي، يما واصلوا عملياتهم عىل 
تجمدات ومثاور تسالل تكفرييي جماعة “جبهة 

الإرصة”.
 وأإااع مصادر عساكري لويالة “ساانا” بأن 
وحادات من الجياش “واصلت تقدمهاا عىل اتجاه 
خان الشايح وأحكمت سيطرتها عىل خط أرشإية 
الدباساية/ رشق الزعرورة بدد تكبياد انرلابيل 

خسائر يف األإراع والدناع”.
 يما عمرت وحدات الجيش الساوري يف عرعا 3 
طائرات مسارية وعبابة وعربات مزوعة برشاشات 
ثقيلاة للنإظيمات انرلابية املإضوية تثت زعامة 
تإظيام “جبهة الإارصة” املرتبط بكياان االحنالل 

انرسائييل.
 وتإفذ وحادات من الجيش مإاذ مطلع أينوبر 
الجاري عمليات عساكرية يف ريف عمشل الجإوبي 
الغرباي ضد جماعاة “جبهة الإارصة” النكفريية 
أحكمات خاللهاا السايطرة عاىل بلادة الديرخبية 
وعاىل الدديد من ينل األبإية يف مثيط تل أبو ساية 
وعىل مجموعة مزارع يف مثيط بلدتي خان الشيح 

وزايية.
ويان تمكان الجياش الساوري من اسانداعة 
مدظم الإقاط الناي خرسلا مؤخراً يف قرية مإيان 
بريف حلب الغربي، وبدأ لجوماً مدايساً السنداعة 

السيطرة عىل ضاحية األسد جإوب غرب حلب.
وأحكمات سايطرتها الكاملاة عاىل عادع من 
املإاطال االسارتاتيجية يف ريف حلب الشامايل بدد 

تدمري آخر تجمدات الجماعات النكفريية إيها”.

  - متابعات
أقار إرسائيلياون باأن حازَب الله، بات يُشاكل 
خطراً اسرتاتيجياً من طراز جديد، وأن األمل الدال 
للثزب، السايد حسان نرص الله، لو زعيم عربي، 

يجب انصغاء إليه.
وبثساب »رأي الياول« إاناه وبدد مارور عقد 
من الزمن عاىل حرب لبإان الثانياة، صيف 2006، 
ما زال املثللون والخرباء وصإاع القرار يف تل أبيب، 
يثاولون سارب غور لذه الظالرة، إذا جاز الندبري، 
ومثاولة اسنخالص الدرب والإنائج من »لزائمهم« 

يف الددوان املذيور.
علما بأن بثثا علميا، أُجري يف يلية »تل حاي«، 
انرسائيلياة، أّياد عاىل أن %0ث مان انرسائيليل 
يثقون بالسيد نرص الله، أما الباقي إيدنمدون عىل 

قاعتهم.
ويف لاذا الساياق، نقلات صثيفاة »يديداوت 
احروناوت« انرسائيلية عن ضاباط إرسائييلّ رإيع 
قوله: خالل حرب غزة الني أعقبت حرب لبإان عال 
2006، يان يباار الجإاراالت يف الجيش انرسائييل، 
يرتقباون تداطاي »حازب اللاه« مع ماا يجري يف 
القطااع، وياناوا يإنظرون قاراءة نارص الله مما 

يجري.
ويُضياف: لو إهمإاا بالكامل نظارة الددو رقم 
واحاد املمثل با«حزب الله« يف حارب لبإان، لكانت 
اتضثت أمامإا أمور يثارية. لقد نجح نرص الله يف 
النأثاري عىل مشااعر الجمهاور انرسائييل وإيقاظ 
لواجساه األمإياة وتدزياز رعباه مان الرتساانة 

الصاروخية لا«حزب الله«.
من ناحينه، رأى إينان لابر، مدير عيوان رئيس 
الوزراء انرسائييل األسبل، ينسثاق رابل، يف مقال 

نرشه يف صثيفة »يديداوت أحرونوت«، رأى أنّه ال 
توجد حرب تإنرص عىل يل الثروب، ولو يان يوجد 

مثل لذه الثرب لكإا أوصيإا بشإها عىل الفور.
وتاباع لابار، الذي حااول تلخياص 10 أعوال 
عاىل عدوان لبإان الثاني، تاباع قائالً: إذن ثمة من 
يقولاون إن حرب لبإاان الثانية يانت »تسانثل« 
الثمن البالظ أساسااً، الشامال لم يدارف الراحة. 
يان لذا سايثصل لو أن حزَب الله جلس عىل مدى 

لذه السإل مكنوف األيدي.
وشادع لابر عىل أن لذا الهدوء سايُإىس بدد أن 
يطلل إىل أراضيإا أول صاروخ من لبإان، إما بالكم 
إذا سقط عدع يبري من الصواريخ. عإدلا سإنوقف 
أيضا عن النثيل بالإرش الوقح وامليسء لزعيم حزب 

الله نرص الله.
ومن امُلفيد النذيري بما يان قد أقره اييل يشاي، 
نائاب رئيس الوزراء خاالل الثارب، إّن حزب الله 

أعار مداارَك نفساية ناجثة برغم اندادال املقارنة 
بال قدراته وقدراتإا، و«إرسائيل« إشالت يف أعائها 
انعالماي خالل الثارب وأبقت املإصاة للددو، إلم 
يمار يول مان عون أْن يثبّاط نرص اللاه مدإوياتإا 
وينالعاب بأعصااب انرسائيليل، قائاالً، أْي نرص 

الله: »إرسائيل« تُهزل.
وبإااًء عاىل ماا تقادل، يُجماع مثللاون يف تل 
أبياب عىل أن السايد نرص الله لو قائد اسانثإائّي، 
وبالناايل يجدر بإاا أن نُصغي إليه جيادا، ألن لإاك 
تطابقا يبريا جدا بل ما يقوله وما يفدله، بثساب 

مقاالتهم.
ويُذّيار املثلل الدساكرّي يف صثيفة »يديدوت 
احرونوت« أليكس إيشامان، بأّن »إرسائيل« تميل 
يف الدااعة إىل االسانخفاف بالقاعة الدارب، لكن يف 
الرشق األوساط أيًضاا، لإاك قااعة اسانثإائيون، 
ويُضيف: عإدما يُهّدع نرص الله، إيجدر بإا انصغاء 
إليه جديًّا، إهو الرجل الذي أوىف بكل ما النزل ولدع 

به.
أّماا مثلل الشاؤون الدربيّة يف القإااة الدارشة 
تسافي يثزيئيليي، إيقول: أنا أثل بكالل نرص الله 
عن قدرة »حزب الله« يف رعع »إرسائيل«، مشارياً إىل 
أنه »ينثنام عليإا أخذ تهديد نرص الله بفنح جبهة 
الجاوالن بجدية؛ ألنّاه يف حال نازل مقاتلو »حزب 
اللاه« إىل الثادوع، إإنّهام يُدنربون األيثار يفاءة 

للقنال ضد »إرسائيل«.
وبارأي قائد الذراع الربياة يف الجيش انرسائييل 
الجإرال غابي تسور، إإن »نرص الله نجح يف تثويل 
»حزب الله« إىل مإظمة تدنرب من أقوى املإظمات يف 
الدالم، من حيث القدرات الدساكرية وتإامي بإينه 
وقدراتاه القنالية وتدزياز ترسااننه الصاروخية، 
وأشاكال املواجهاة الني يطماح للوصاول إليها يف 

املدرية املقبلة«.

  - وكاالت
ع عبُدالدزياز الغرير، رئيُس اتثاع املصارف  توقَّ
يف انمارات، لباوط أرباح البإاوك انماراتية خالل 
الدال الجاري )2016( بإسابة ترتاوح بل 10% – 

%20، بسبب الإفط.
مراسال  بيإهام  للصثفيال  الغريار  وقاال 
األناضول، عىل لامش مؤتمر يف عبي، يول األحد: إن 
البإوك ال تسنطيع الدمل بمدزل عن االقنصاع الذي 

يشهد تباطؤاً ننيجة تراجع أسدار الإفط.
وأوضاح أن تأثار أربااح املصاارف انماراتية، 
ال يأتاي ننيجة انكشااإها املبارش عاىل القطاعات 
الإفطية، وإنما من خالل انكشاإها عىل االلنزامات 
الثكومية واالقنصاع املثيل بشاكل عال، وياللما 

سينأثر بهبوط إيراعات الإفط.
واعنرب الغرير الذي يشغل أيضاً مإصب الرئيس 
النإفياذي لبإك املرشق، ثالث أيارب بإك يف عبي من 
حيث األصاول، حالاة النذبذب القائماة “صثية” 
لالقنصااع، مطالباً املؤسساات االقنصاعية واملالية 
بماا إيهم البإاوك الندامال مع الظاروف الجديدة 

بثرإية.
ولفات رئيس اتثاع املصاارف انماراتية، إىل أن 
السايولة يف القطااع املارصيف يف عولة انماارات ما 

تازال جيدة، لكإه توقع ارتفاع أسادار الفائدة عىل 
الوعائع ننيجة تإاإس البإوك عىل جذب السيولة.

وحاول أسادار الفائدة عىل القروض، أشاار إىل 
أن “عارص أسادار الفائادة الرخيصاة اننهى أمال 

الدمالء”.
وتوقاع أن يكاون الرتفااع الفائادة انداكاس 
إيجابي عاىل ربثية البإوك، وذلك باالسانفاعة من 
السايولة القوية الني تمنلكها والني يصل حجمها 

إىل 0ث2 مليار عرلم )76.3 مليار عوالر(، إضاإة إىل 
الثسابات الجارية الني تمنلكها وال تدإع مقابلها 

إوائد.
 23 بيإهاا  مرصإااً،  9ل  انماارات  يف  ويدمال 
مرصإاً مثلياً و26 بإكاً أجإبياً، إيما يصل إجمايل 
عادع الفاروع املإنرشة عاىل مسانوى الدولة ثل9 
إرعااً، مان بيإها 62ث إرعااً لبإاوك وطإية، و6ث 

إرعاً لبإوك أجإبية.

القوات العراقية تقرِتُب من املوصل 
على الجبهات الجنوبية

  - متابعات
أيد مساؤولون عراقيون أن القوات الدراقية 
وقوات األمن تقدمات باتجاه مديإة املوصل من 
جهناي الجإوب والجإوب الرشقي يول األحد مع 

اقرتابها من مدقل تإظيم عاعش يف الدراق. 
وأإاع بيان عساكري باأن الفرقة الناسادة 
املدرعاة بالجياش الدراقي سايطرت عىل قرية 
عيل راش الني تقع عىل بُدد 7 ييلومرتات جإوب 

رشقي املوصل ورإدت الدلم الدراقي لإاك. 
وقال ضابط من مإطقة أبدد باتجاه الجإوب 
إن قاوات األمان النابدة لاوزارة الداخلية تنقدل 
من بلدة الشاورة الني اننزعت من تإظيم عاعش 
يول السابت عىل امناداع واعي نهر عجلة باتجاه 
املوصل الني تبدد نثو 30 ييلومرتا إىل الشمال. 
وأضااف أنهاا تنقادل باتجااه بلادة حماال 
الدليل الني تقع يف مإنصف الطريل بل الشورة 
واملوصال ولاي آخار بلدة يبارية قبال املوصل 

نفسها. 
والجياش الدراقاي وقاوات األمن جازء من 
قوة أوسع نطاقا تشامل يذلك قوات البشمرية 
الكرعياة ومقاتلال شايدة وتسادى لنطويال 
املوصل وسثل مقاتيل النإظيم انجرامي يف أيرب 
مديإة يسيطر عليها ضمن األرايض الني تخضع 
لسايطرته يف ساوريا والدراق وأعلن إيها عولة 

خالإة إسالمية. 
وسانكون اسانداعة املوصل بمثاباة لزيمة 
إدلياة لداعاش يف الداراق لكن املدرية نفساها 
قاد تصبح األيارب يف أيثر من عرش ساإوات من 
االضطراباات مإاذ الغزو الاذي قاعتاه الواليات 
املنثدة يف الدراق عال 2003 وأطاح بُثكم صدال 

حسل. 
وما زال نثو 1.5 مليون شاخص يقيمون يف 
املوصل وإقا لنقديرات األمم املنثدة الني حذرت 
من أزمة إنسانية وتدإل مثنمل للمهاجرين مع 

اقرتاب القنال من املديإة.

ك�سف �أن ملَك �لبحرين �أ�سدر �أمر�ً بقتل �ملتظاهرين يف عام 2011 

ويكليكس: كلينتون ال تريد أن يعرَف 
أحٌد عن عالقتها مع “وول سرتيت”

  - وكاالت
يشافت إحدى وثائل ويكيليكاس املرّسبة برقية عن إصدار ملاك البثرين أوامر للقوات 
السادوعية »1000 جإادي« تثت مساّمى »عرع الجزيارة«، بإطالق الرصااص الثي لقنل 

املنظالرين يف االحنجاجات الشدبيّة الني خرجت بنأريخ 13 مارس/ آذار عال 2011.
الوثيقُة أشارت بثَسِب »مإامة بوست«، إىل اسنشهاع 12 مواطإاً بثريإياً واصابة ما بل 
30 إىل 50 آخريان يف النظالارات الني تجّمدت يف ميدان اللؤلؤة، للمطالبة بإساقاط الإظال 

الخليفي، وحل الشدب البثريإي يف تقرير مصريه، والديمقراطية.
وذيرت الوثيقة اسانخدال القوات السادوعيّة املدعومة من عإارص املرتزقة والسالطات 
األمإيّة والدساكريّة يف البثرين، الرصاص والقإابل املسايّلة للدموع والساامة بكثاإة ضد 

املنظالرين.
من جهة أخرى يشاف موقع “ويكيليكس”، أمس األحد، أن مرشثة الرئاسة األمريكية 
لياالري يليإنون أخفت اتصاالتها مع مرصإيل من “وول سارتيت” حي املال واألعمال يف 

نيويورك.
وجاء يف الرساالة “أنها ال تريد أن يدرف أحد عن عالقنها مع “وول سارتيت”، وتسادى 
إىل إلغاء النإاقضات بل شاداراتها وعالقنها ماع املمولل، وأإضل طريقة لنثقيل ذلك لو 

إخفاء ذلك.
واسانإد املوقع إىل رساالة مان الربيد انلكرتوناي الخاص بجون بوعسانا، مدير الثملة 
االننخابية لكليإنون، حيث اتضح أنه تمت يف مايو املايض مإاقشة لقاء يليإنون مع ممثيل 

بإك “غولدمان سايس” وممولل آخرين.

الجيش املصري يعلن 
مقتل 4 من عناصره وستة 

مسلحني شمال سيناء 
  - متابعات

أعل�ن الجيش امل�رصي أمس األح�د مقتل 
أربع�ة من عن�ارصه وس�تة مس�لحني خالل 
الحمل�ة العس�كرية التي ينفذه�ا يف محافظة 
شمال س�يناء لفرض السيطرة األمنية الكاملة 
ع�ىل م�دن املحافظ�ة الت�ي تش�هد هجم�ات 

للمسلحني.
وقال الناطق باسم الجيش املرصي يف بيان 
نرشته وسائل االعالم املرصية »أسفرت أعمال 
القتال عن استشهاد اربعة من املقاتلني أبطال 

القوات املسلحة«.
وأض�اف ان املع�ارك اس�فرت ايض�اً عن 
مقتل س�تة مس�لحني والقبض ع�ىل عدد من 
املطلوب�ني وتفج�ري 12 عب�وة ناس�فة كانت 
معدة الستهداف قوات األمن، اضافة إىل ضبط 

كميات من األسلحة والذخائر.
ويأت�ي ذل�ك يف الوقت ال�ذي ينفذ الجيش 
املرصي حمل�ة مداهمات ض�د مناطق تمركز 
املتش�ددين الذين يس�تهدفون عن�ارص االمن 

والجيش واملراكز العسكرية يف املنطقة.
وكان الجيش أعلن يف وقت سابق عن مقتل 
خمس�ة من عنارصه يف مواجه�ات تلت مقتل 
12 جندي�اً يف 14 أكتوب�ر الج�اري يف هجوم 
عىل حاجز أمني بقذائف الهاون والرصاص يف 

منطقة برئ العبد يف شمال سيناء.



 سياسية- شاملة
تصدر يل اثإل وخميس

نُحي���ي ثورةَ اإلمام زيد باعتب���اره َرْمزاً من رموز اإلس���ام، وَعلَماً 
من أعام الهدى، رفع صوَت احلق في زمن الس���كوت، َوتطلعنا إلى 

اإلمام زيد هو تطلع إلى ما جّسده من قيم ومبادئ اإلسام.
السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي 

الددع )ث16( انثإل 31 أينوبر 2016ل  املواإل 30 مثرل ث3ل1لا

علي شرف ال�َمَحْطوري
جادة  يطااُل  باريان1  صااروُخ 
ضماَن  إعاريااً  الواقداة  السااحلية 
مإطقاة مكاة املكرماة والناي تضم 
الطائاُف،  مإهاا  مثاإظاًة،   )17(
حيث توجاد قاعدة إهاد، وقد طالها 
الاربيان1 يف الاداارش مان أينوبار، 
ينجربة شاجدت القاوة الصاروخية 
أن تإطلل إىل لدٍف أبدَد وأغإى وأثقل 
وأعسام، إاكان اخنيار مديإاة جدة 
الواقع عىل أطراإها الشامالية قاعدة 
عبداللاه، ومطاار عبدالدزيز، إضاإة 
إىل ما تمثله املديإة من ثقل اقنصاعي 
األمريكياة- للمصالاح  مازعوج 

بأنهاا »الداصماة  السادوعية حناى يصادق عليهاا 
االقنصاعياة« لواشاإطن يف الجزيارة الدربياة، وليس 
للمملكة إثساب، ولذا ما أغرى القوة الصاروخية أن 
تجدل مإها لدإاا للربايل اليمانية، رعاً عىل الددوانية 
السادوعية املوغلة يف الادل اليمإاي أوالً، وثانياً نإهال 
الواليات املنثدة بأن »مدن السادوعية« الني تثسابها 
مساندصية وبديادة عن املواجهة باتات تثت املرمى، 
ومان يطالها مرتل خالل 20 يومااً )الطائف ثم جدة( 
حارٌض ألن يرضب ما لو أبدد، وليس لذا إثساب، بل 
من تمكن من قطع الزمن 19 شهرا تثت الإار عون أن 
يكاون لديه قوٌة صاروخية طويلاة، إهو بدد امناليها 
حنماا لو قاعٌر عىل تطويرلاا وتثديثها لنكون أطول 

وأشد وقدا وتأثريا سياسيا وعسكرياً واقنصاعيا.
وأماال لكذا رساالة لي بمثاباة »قارعة« حلت يف 
وسط عار السدوعي الإائم عىل أولال اقنصار املواجهة 
عىل الثادوع، تفنقات ذلإينه االنهزامياة ألن ينالعب 
باملدلول انعاري ملكة ياسام يشمل أيثر من مثاإظة، 
مسنثرضا مدلوَله القديس، إكان انخراج الخربي عىل 
لذا الإثو: »اعرتاض صااروخ عىل بدد 65 من مكة«، 
ولذه املسااإة لاي الفاصلة بل جادة ومكة املكرمة 
نفساها، ويان لاه أن يأتي مبارشة عىل ذيار »املديإة 
الساحلية« عون أن يدمد إىل أن يلوي الثقائل ليا، إال أن 

قراءته لطبيدة املداعلة الني أراع »الربيان« تكريساها 
باأن »املدن البديدة والغإية واألساساية أصبثت تثت 
املرماى« إرضت عليه ألن يفر مذعوراً 
مكاة«،  »قدساية  خلاف  لينمارتَس 
مولماا الدالم عىل نثو إاج ومبنذل 
بأناه ولوال االعرتاض لاكان الصاروخ 
رضب »مكاة«، ساديا مإاه لنألياب 
املسالمل، ولو ما لام ينثقل أصال، 
ومن اندإع وراء »الرصاخ السادوعي« 
لي قوًى تإقسام بال ولابية أو ذات 
مصالح ماعياة بثنة، إنما يشادوب 
إقد ظلات تنفرج وتلوك تلاك األخبار 
بالرواياة  مصدقاة  غاري  يالدلكاة، 

السدوعية، وال ملقية لها أي بال.
للدملياة  املطالداة  لاذه  وبداد 
الصاروخياة وما تسادى إىل تكريساه 
مان مداعالت، وما أحدثنه من أصاداء، يمكن توصيف 

املرحلة يف نقاط تالية:
- تداظام الارصاع إىل أن يضطار الدادو لريمي إىل 
الطاولاة بورقة »مكة« باكل لذه الفجاجاة والغباء، 
إليس ذلاك إال مؤرٌش عىل »مرحلة مكية« تبدو ويأنها 

سمة املسنقبل املإظور.
- عخاول املدن السادوعية الكربى تثات خط الإار 
إنٌح لليمن عىل الصديد السيايس والدسكري واملدإوي 

واالسرتاتيجي.
- تسااقط ذرائاع الإظال السادوعي الواحادة تلو 
األخارى، حناى أصبح الثدياث عن )رشعياة لاعي( 
مإقصاًة يف حل أصثابها، وأن نجد الإظاَل السادوعي 
يف ليلاة وضثالا مخنبئاا حول »قدساية مكة« إذلك 
مظهر من مظالر إشل ذريع يثيط به من ُيّل جانب.

- أن املجاازر -الناي وقدت خالل ل2 سااعة يومي 
السابت واألحد: مجازر الصلو-تداز، ورصواح-مأرب، 
وشادا-صددة )26 شاهيدا(، ثام املجازرة الفظيداة 
بمديرياة الزيدية-الثديدة 60 شاهيدا من الساجإاء، 
وعرشات الجرحى- لي ليست األوىل ندم، ولكإها األوىل 
يف ظل »النمرتس خلف قدساية مكاة«، أي أنها جرائم 
وقدت من مجرل مندلل بأسانار الكدبة، يُغوي الدالم 

بأنه حاميها ولو أيرب حراميها.

- اإنداال »اسانهداف مكاة« أيذوبة جديادة تذير 
بنثوير حقيقة السافيإة انماراتياة الني رُضبت عىل 
شاواطئ املخاء، إأشاع الإظال السادوعي وانماراتي 
أنها إنسانية ولي عساكرية، تبيينا بذلك رشا، إكانت 
جريمة الصالة الكربى، ومع لذه األيذوبة الجديدة لإا 

أن ننخيل أي إجرال سوف يرتكبه آل سدوع.
- أن حالاة الإظاال السادوعي »يمجارل منمرتس 
خلف مكة« سانأخذ مدالا، وسنشهد رصاعا مثندما 
يسندعي مزيدا من الصالبة والنثدي، آخذين باالعنبار 
أن املجارل أصبح يقنل من موقع أضدف لم يإثدر إليه 
إال بفضل صموع الشدب اليمإي طوال املراحل املاضية، 

واملطلوب أيثر يف املراحل القاعمة، إمن صرب ظفر.
- أن املجنماع الادويل ياذاب، وال رياون علياه يف 
يشء، إهاو إما صامت ومنواطائ، وإن تكلم إليس إال 
إقاعاة ال يُبإى عليها، وإال ييف نفرس تجديد عضوية 
الإظال السادوعي يف مجلس حقوق اننساان السابت 
املايض، وتثت الإشاوة ارتكب جريمة مديرية الزيدية 

بالثديدة!!
- أن نادرك باأن الارصاع يكارب، وقضاياا املإطقة 
تنداخال وتنفاعال عاىل نثاو غاري مسابوق، واليمن 
بيإهاا يثنل مرتبة منقدمة وألول مارة يف تأريخ البالع 

واملإطقة.
- أن أيثر ما يخشااه األعداء أن ينثول اليمن إىل أن 
تراه الشادوب األخرى ملهماً، وأن يأخذ شادبإا لذا يف 
ن ما يإزل عليه مان مثإة، لي بل يديه  االعنباار يُهوِّ
أن يجدال مإهاا مإثاة ليصإاع تأريخاً عاملايَّ املكان 

واملكانة.
يان لغارق السادوعية يف اليمن أثر عاىل قضايا 
إقليمياة، ومإهاا لبإان ولاو اليول يشاهد اننخاب 
مرشاح حازب الله الجإرال ميشاال عون لرئاساة 
الجمهورياة بداد شاغور املإصب لدامال ونصف، 
ولو يول أساماه اللبإانيون باليول األبيض، وال أجد 
إال أن أملاح من لذا النطور أن اليمن مقدٌل لو اآلخر 
عىل يول وزمن أيثر بياضا ونصاعة من أي بلد آخر، 
وإذا مصائاب قول عإد قول إوائد، إال بد وأن تُمطر 
ساثائُب الصرب نرصا يبريا وخاريا عميما عىل يمن 

انيمان والثكمة مهما طال الزمن.

خلف مكة يتمرتس املجرم، والصراع يكرُب!

لن نظلَّ مكتويف األيدي حتى لو سّميتم جّدة 
)مكرمة( وقواعَدكم العسكريَة )مقّدسات(

كلمــــــة أخـــــيرة 

أحمد حامد*
اُة انعالمية لقإواِت وأبواِق  الضجَّ
الدادوان األمريكاي السادوعي بدد 
اسنهداِف القوة الصاروخية لقاعدة 
امللاك عبِدالدزيز )املكّرماة( بمديإة 
جادة، ليسات غريباًة عاىل عادواٍن 
اعناع َقْلَب الثقائال وتزييَف الوعي 
وتثويَل الضثية إىل جالع، إطواَل ما 
يقارب ِمن عامل والدادو األمريكي 
السادوعي ينفإّاُن يف قنال وتدماري 
وحصاار الشادب اليمإاي ويرتكُب 
أبشاَع الجرائم عىل مرأى ومسامع 

من الدالم يله.
آالف األطفال تفثمت أجسااعلم وآالف الإسااء قطدت أشالؤلن، 
مئات املسااجد واملسنشافيات واألساواق والجساور تم اسانهداُإها، 
قاعاُت الدزاء وصااالت األإراح، املصانع واملإشاآت الخدمية.. لم يُبِْل 
الددوان شايئاً لم يسنهدإه ولم يرتك سالحاً مثّرماً لم يسنخدمه، لذا 
انْجَرال الواضح لو الذي يجُب أن يداَن ولذا الددوان السااإر لو الذي 

يجب أن يثرك ضمري األمة. 
ُع األمَة ويهّدع املقدساات ويهدع مكة  إن الخطَر الثقيقيَّ الذي ينهدَّ
ويهدع الشادوب لاو الفكر الولابي والإظال السادوعي، لاذا الكياُن 
الاذي زَرَعه االساندماُر يماا زرع الكيان انرسائييل لارضب األمة من 

ُرلا  الداخل.. إالفكُر الولابي لو بمثابة قإبلٍة موقوتة يفجِّ
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*رئيُس الجبهة اإلعالمية لمواجهة العدوان

الدراسات االستراتيجية يدشن موقعه على شبكة اإلنترنت
يرس  مريز الدراسات االسرتاتيجية واالسنشارية اليمإي أن يدلن للقراء والباحثل واملهنمل عن تدشل 
الإساخة النجريبياة للموقع االلكرتوني للمرياز ، يما ترحب اعارة املريز باسانقبال اساهامات الباحثل 
والكناب واملثللل ونرشلا ساواء عاىل موقده االلكرتوني أو مجلة »مقاربات سياساية« أو عرب اصدارات 
خاصة، سايما مإها الني لها عالقة بالربنامج البثثي للمريز يما لو مدلن عىل املوقع االلكرتوني عىل ان 

يراعى إيها القواعد االساسية للإرش.
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