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قنص 9 جنود سعوديني واملدفعية اليمنية تدك مواقع عسكرية يف جيزان

رئيس الثورية العليا يشيد مبواقف قبائل الزرانيق وحيث على دعم اجلبهات بالرجال واملال
هجوم نوعي على مواقع املرتزقة يف »مريس« وتدمري آليتني يف الساحل الغربي وقنص 5 مرتزقة جنوبي تعز

اإلم������������������ارات ع�����ص�����ا ال�����ت�����خ�����ري�����ب األم������ري������ك������ي������ة يف ال�����ب�����ح�����ر األمح������������ر وال��������ق��������رن األف�����ري�����ق�����ي
االستقطاب العسكري وسباق السيطرة وعالقته بالع�����دوان على اليمن

أذرع الصهيوأمريكية

الحكومـــة تناقش 
قانـــون تخصيص الزكاة 
لمستحقيها من الفقراء

صحيفة سيكيورتي جاست العسكرية األمريكية:

واشنطن فشلت في معرفة 
الدرس الصعب في اليمن

إب يف  ان�������ت�������ح�������اري�������ة  ع�����م�����ل�����ي�����ة  وإح�����������ب�����������اط  ت������ع������ز  أس������������������واق  أح������������د  يف  ن������اس������ف������ة  ع��������ب��������وة  ان�������ف�������ج�������ار 

العدوان  حصار 
إىل  ي���م���ت���د 
م��ي��ن��اء ع��دن

قاعدة »ساوا«. في أريتريا

قاعدة تركيا عسكرية في 
جزيرة سواكن السودانية

جزيرة ميون

 قاعدة عسكرية في مدينة بربرة 
في إقليم أرض الصومال

جزيرة  سقطرى

الخليج العربي



2
الالثاا

العدد

25 آلادى امجر5 ج25153..
13 مار3 12018

)381(
 

 : ما وراء الحدود
الجي2ش  ق2واُت  نّف2ذت 
أم2س  الش2عبية،  واللج2ان 
االثن2ن، مجلوعًة من العلليات 
املتنوعة، يف محاور  العس2كرية 
وراا  م2ا  آبه2ات  م2ن  ع2د5 
تل2ك  واس2تهدفت  الح2دود، 
عات  العللي2اُت َع2َدداً م2ن تجلُّ
لجي2ش  ومواق2َع  وتحصين2ات 
العدو الس2عودي ومرتزقته، ما 
أَْسَف2ر عن سقوط عرشات من 

القتىل والجرحى يف صفوفهم. 
القناصة  مص2ادُر يف وح2د5 
واللج2ان  للجي2ش  التابع2ة 
لصحيف2ة  أف2ادت  الش2عبية، 
املس2ر5، أن تس2عًة م2ن آنود 
س2قطوا  الس2عودي  الع2دو 
رصع2ى، من2ذ الس2اعات األوىل 
لي2و1 أم2س، بعللي2ات قن2ص 
متفرق2ة اس2تهدفتهم يف ع2د5 
محاور من آبهة آيزان، حيث 
تم قنص جلس2ة منهم يف قرية 
حامضة، واثنن آجرين ش2لال 
قرية قوى، واثن2ن إضافين يف 

تبة الخزان بالقرية نفسها. 

كل2ا لقي ثلثة م2ن مرتزقة 
الس2عودي مرصعهم،  الجي2ش 
أمس، بعللي2ات قنص متفرقة 
استهدفتهم، يف موقع الرمضة، 
ضلن استهداف ناري تم جلله 
إعطاب معدل رش2اش عيار 15 
املوق2ع  داج2ل  بحوزته2م  كان 

نفسه. 
وبالتزام2ن مع ذلك، يف آبهة 
أَيْض2اً، ش2نّت مدفعية  آي2زان 
الش2عبية  واللج2ان  الجي2ش 
عللياِت قصف مسدد5، رضبت 
ع2اٍت لجن2ود الع2دو  فيه2ا تجلُّ
ُكلٍّ  يف  ومرتزقته2م  الس2عودي 
من مدينة الخوب2ة وقبالة آبل 
قي2س ومناط2َق متفرق2ٍة م2ن 
قريت2ي قلر وحامض2ة، وأكدت 
مص2ادر ميداني2ة لللس2ر5 أن 
إصاب2ات  حقق2ت  الرضب2ات 
دقيقة وأَْس2َف2رت عن س2قوط 
عرشات م2ن القت2ىل والجرحى 
الس2عودين  العس2كرين  م2ن 
جس2ائر  وكبّدتهم  ومرتزقتهم، 

مادية متنوعة. 
ويف الوق2ت ذاته، رضبت قو5ُ 
للجي2ش  الصاروج2ي  اإلس2ناد 

واللج2ان الش2عبية، يف الجبه2ة 
ع2ات لجنود  نفس2ها، عد5َ تجلُّ
م2ن  ُكّل  يف  الس2عودي  الع2دو 
منطق2ة البي2ت األبي2ض وقرية 
أ1 القط2ب والرقاب2ة الرشقي2ة 
وأف2ادت  آحف2ان،  ملس2تحدث 
مص2ادر ميداني2ة للصحيفة أن 
تل2ك الرضب2ات أَْس2َف2رت ع2ن 
مقتل وإصابة ع2دد من الجنود 
به2م  وألحق2ت  الس2عودين، 
جسائر مادية متنوعة يف العتاد 

العسكري والتحصينات. 
رضب  نج2ران،  آبه2ة  ويف 
عات  س2لُح املدفعية ع2د5 تجلُّ
يف  الس2عودي  الع2دو  لجن2ود 
والرشف2ة  الش2بكة  موقع2ي 
ويف رقاب2ة الخش2با، فيل2ا ت2م 
عات أُجرى لهم  اس2تهداف تجلُّ
يف رقابة الس2ديس بقذائف »بي 
10«، وأك2دت املصادر أن آليع 
تل2ك الرضبات أصاب2ت أ5دافها 
بدق2ة، موقع2ة جس2ائر مادية 
آي2ش  صف2وف  يف  وبرشي2ة 

العدو. 
س2قط  عس2ر،  آبه2ة  ويف 
عرشات م2ن القت2ىل والجرحى 

الجي2ش  مرتزق2ة  صف2وف  يف 
الس2عودي، إث2ر قصف مس2دد 
واللج2ان  الجي2ش  ملدفعي2ة 
الشعبية، استهدف تحصيناتهم 
منف2ذ  قبال2ة  عاته2م  وتجلُّ
عل2ب، وأوضح مص2در ميداني 
للصحيف2ة أن القصف أَْس2َف2ر 
أَيْض2اً عن تدمر معدل رش2اش 
عيار 50، كان بحوز5 املرتزقة. 

كلا رضبت قذائ2ف مدفعية 
الوق2ت  يف  واللج2ان،  الجي2ش 
وتحصين2اٍت  ع2اٍت  تجلُّ ذات2ه، 
الس2عودي  الجي2ش  ملرتزق2ة 
ش2لال صحراا ميدي، م2ا أَدَّى 
يف  وآرح2ى  قت2ىل  س2قوط  إىل 

صفوفهم. 
الجي2ش  مرتزق2ة  ويتلق2ى 
الس2عودي يف صح2راا مي2دي، 
رضب2ات يومي2ة م2ن مدفعي2ة 
الش2عبية،  واللج2ان  الجي2ش 
تستهدف تحصيناتهم وآلياتهم 
وضلنهم  أفراد25م،  عات  وتجلُّ
حي2ث  س2ودانيون،  مرتزق2ة 
يتس2اقط العرشات م2ن القتىل 
والجرح2ى يف صفوفه2م آ2راا 

تلك الرضبات. 

أخبار

قنص 9 جنود سعوديني يف جيزان ومصرع وإصابة 
آخرين بضربات مدفعية وصاروخية

هجوم نوعي على مواقع املرتزقة يف »مريس« 
ومصرع قيادي يف »عسيالن«

 : محافظات
تكبّد مرتِزقُة العدوان السعودي األمريكي، 
جسائَر ماديًة وبرشية فادحة، جلل علليات 
واللج2ان  الجي2ش  ق2وات  نّفذته2ا  متنوع2ة 
الشعبية، يف عدد من آبهات الضالع والبيضاا 

وشبو5، أمس االثنن. 
فف2ي محافظة الضال2ع، 5اآلت وحداٌت 
م2ن الجيش واللجان َعَدداً من مواقع املرتِزقة 
يف منقط2ة قاع الحيايف بلديرية مريس، وأفاد 
مصدر ميداني لصحيفة املس2ر5، أن الهجو1 
باغت مرتزق2ة العدوان يف تل2ك املواقع، حيث 
تم التقد1 من عد5 آهات بش2كل متزامن، ما 
أَْسَف2ر عن س2قوط عدد من القتىل والجرحى 

يف صفوفهم. 
وأكد املصدر أن قيادات يف صفوف املرتزقة 
س2قطوا قت2ىل وآرح2ى، بن2ران الوح2دات 

املهاآلة جلل العللية. 
إىل ذل2ك، أف2اد مصدر عس2كري يف محافظة 
شبو5 لصحيفة املسر5، أن القيادي يف صفوف 
املرتزق2ة »بكيل ن2ارص قاس2م الجريبي« لقي 
واللج2ان  الجي2ش  ق2وات  بن2رات  مرصع2ه، 

نوعي2ة  عس2كرية  عللي2ة  ج2لل  الش2عبية، 
شهدتها آبهة عسيلن، مساا، أمس. 

ويف محافظ2ة البيض2اا، لق2ي أربع2ٌة م2ن 
مرتزق2ة الع2دوان مصارعه2م، أم2س، بنران 
قوات الجيش واللجان الشعبية، جلل علليات 
متنوع2ة نّفذته2ا الق2وات يف قيف2ة، وحصلت 

صحيف2ة املس2ر5 م2ن مص2ادَر ميداني2ٍة عىل 
أس2لاا املرتزقة الرصعى األربعة و5م ُكلٌّ من: 
املرت2زق آه2اد مالك مرش2د الزوب2ة - املرتزق 
ش2فيق أحلد س2عد البخيتي الزوب2ة - املرتزق 
آرب ح2زا1 أحل2د مان2ى الس2ندي – واملرتزق 

عبدالله طا5ر أحلد الرصاري. 

 مصرع 4 مرتزقة بنيران الجيش واللجان في البيضاء

تدمري آليتني يف الساحل 
الغربي وقنص 5 مرتزقة 

جنوبي مدينة تعز

مصرع وإصابة عدد من املرتزقة 
بهجوم مباغت يف »صربين«

 : تعز
س2قط عدٌد من مرتِزق2ة العدوان 
الس2عودي األمريكي قت2ىل وآرحى، 
أم2س االثن2ن، وت2م تدم2رُ آليت2ن 
عللي2ات  ج2لل  له2م،  عس2كريتن 
الجي2ش  ق2واُت  نّفذته2ا  متنوع2ة 
واللجان الش2عبية، واستهدفت فيها 
عاته2م وأوكار5م، يف  َعَدداً م2ن تجلُّ
عدد من محاور املواآهات بلحافظة 

تعز. 
فف2ي الس2احل الغرب2ي، تلّكنت 
ق2واُت الجي2ش واللجان م2ن تدمر 
آليتن عس2كريتن ملرتزق2ة العدوان 
جلف معس2كر اإلما1 بلديرية ذباب، 
وذل2ك بواس2طة عبوت2ن ناس2فتن 
زرعتهلا وحد5 الهندسة العسكرية. 

وأوضح مص2در ميداني لصحيفة 
املس2ر5، أن امليت2ن كانتا محللتن 
الع2دوان  مرتزق2ة  م2ن  بلجامي2َع 
وكلي2ات م2ن األس2لحة والذجائ2ر، 
عندم2ا انفجرت بهلا العبوتان جلف 
املعس2كر، م2ا أَدَّى إىل مقت2ل آليع 
املرتزقة الذين كانوا عىل متن امليتن 
وتدمر حلول2ة األس2لحة والذجائر 

أَيْضاً. 
إىل ذل2ك، أف2اد لللس2ر مصدر يف 
للجي2ش  التابع2ة  القناص2ة  وح2د5 
واللج2ان الش2عبية أن جلس2ًة م2ن 
العدوان السعودي األمريكي  مرتزقة 
لق2وا مصارَعه2م، أم2س، بعللي2ات 
قنص استهدفتهم يف مناطَق متفرقٍة 
م2ن آبهت2َي الضب2اب وب2ر باش2ا 

آنوبي مدينة تعز. 

 : الجوف
ش2هدت عدٌد من آبهات محافظة 
عللي2اٍت  االثن2ن،  أم2س  الج2وف، 
ق2واُت  نّفذته2ا  متنوع2ة  عس2كريًة 
الجيش واللجان الشعبية، واستهدفت 
فيها َعَدداً من مواقع مرتزقة العدوان 
الس2عودي األمريكي، ما أَْس2َف2ر عن 
س2قوط عدد من القت2ىل والجرحى يف 

صفوفهم. 
مص2در عس2كري أف2اد لصحيفة 
الجي2ش  م2ن  وح2داٍت  أن  املس2ر5 
واللجان نّف2ذت، أمس، 5جوماً نوعياً 
ع2ىل عدد من مواقع املرتزقة يف آبهة 
صربين بلديرية جب والشعف، حيث 
اقتحلت الوحدات تلك املواقع بش2كل 
مباغت، ما تس2بب بحالة إرباك كبر5 
أن  قب2ل  5ن2اك،  املرتزق2ة  ملجامي2ع 

يسقط معظلهم قتىل وآرحى، فيلا 
الذ البقية بالفرار. 

وأوضح املص2در أن الهج2و1َ آاا 
بع2د عللية رص2د دقي2ق لتَح2ّركات 
املرتزقة يف تلك املواقع، حيث تلكذنت 
الوح2دات املهاآل2ة ع2ىل ض2وا ذلك 
الرصد من تخّطي دفاعاتهم بسهولة 
واقتح2ا1 املواقع بش2كل مفاآئ ويف 
وق2ت قي2ايس، ول2م ي2دِر املرتزقة إال 
و5م تح2ت نران مب2ارش5 من قوات 
الجي2ش واللجان، ما أس2هم يف زياد5 

جسائر5م البرشية. 
م2ن آه2ة أُج2رى، أفاد لللس2ر5 
مص2دٌر يف وح2د5 القناص2ة التابع2ة 
للجي2ش واللج2ان الش2عبية، أن أحَد 
مرتزقة العدوان الس2عودي األمريكي 
لقي مرصعه، أمس، برصاصة قناص 
اس2تهدفته يف آبه2ة اليتلة باملديرية 

ذاتها، وأردته قتيلً عىل الفور. 
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وصول منسقة الشؤون اإلنسانية 
الجديدة يف اليمن إىل صنعاء خلفاً 

للسيد ماكغولدرليك
 : صنعاء

وصل2ت إىل صنع2اا الس2يد5 لي2ز 
غران2دي؛ لت2ويل مهامه2ا كلنس2قة 
التاب2ع لألم2م  اإلنس2انية  للش2ؤون 
املتح2د5 يف اليلن، وذلك جلفاً للس2يد 
لجيلي ماكغولدرليك منسق الشئون 
اإلنس2انية الس2ابق الذي انتهت فرت5 
علله يف اليلن مطلع العا1 الجاري. 

غران2دي  لي2ز  الس2يد5  وكان2ت 
منسقة الشؤون اإلنسانية يف العراق 
وت2م تعيينُه2ا يف اليلن؛ للس2تفاد5 
م2ن جرباتها املرتاكل2ة للتغبلب عىل 

التحدي2ات املعقد5 التي يواآهها الش2عب اليلني؛ بس2بب الع2دوان األمريكي 
ة مع إرصار تحالف العدوان منع  السعودي والحصار منذ ثلث سنوات، َجاصَّ

وصول اإلغاثة الدولية إىل املوانئ اليلنية ال سيلا ميناا الحديد5. 
 وستجري ليز لقااات يف صنعاا مع عدد من القيادات الحكومية يف حكومة 

اإلنقاذ الطلعهم عىل جطتها يف العلل. 
يُذكر أن الس2يد آيلي ماكغولدرليك منس2ق الش2ئون اإلنسانية السابق 
يف اليل2ن وّآ2ه انتقاداٍت الذعة لتحالف العدوان وحذر من انتش2ار املجاعة 
واألوبئة؛ بس2بب اس2تلرار العدوان الذي س2يدجل عامه الراب2ع جلل أيا1 

قليلة. 

أخبار

مجلس الوزراء يناقش مشروع تعديل قانون الزكاة 
لتخصيصها ملستحقيها من الفقراء

رئيس نقابة عمال امليناء: االحتالل اإلماراتي يواصل منع السفن 
التجارية من دخول ميناء عدن

صحيفة عسكرية أمريكية: واشنطن يف حقبة أوباما وترامب فشلت يف معرفة الدرس الصعب يف اليمن

 : صنعاء
عقد مجلُس ال2وزراا اآتلاَعه الدوري، 
أمس، برئاس2ة املجلس الدكتور عبدالعزيز 
صال2ح بن حبتور؛ وذلك ملناقش2ة عدد من 

القضايا املدرآة عىل آدول أعلاله. 
كل2ا ناق2ش املجل2س م2رشوَع تعديل 
قانون ال2زكا5، املحال م2ن رئيس املجلس 
الس2يايس األعىل الرئيس صال2ح الصّلاد؛ 
وذل2ك للحفاظ عىل ال2زكا5 باعتبار5ا أحد 
األركان اإلس2لمية الت2ي يج2ب الحف2اظ 

عليها وكذلك لتنلية إيرادات الدولة. 
َويقع امل2رشوُع يف 87 ماد5ً موزعًة عىل 

ثلاني2ة أبواب تش2َلُل التس2لية والتعاريف 
واأل25داف واملب2ادئ العام2ة، األم2وال التي 
وح2رص  واملقادي2ر،  ال2زكا5  فيه2ا  تج2ُب 
وتقرير وتحصيل ال2زكا5، مصارف الزكا5، 
اس2تالارات أموال وعائدات ال2زكا5، الهيئة 
االآتلاعي2ة،  والرعاي2ة  لل2زكا5  العام2ة 

العقوبات وأجراً أحكا1 عامة وجتامية. 
ويه2دف امل2رشوع إىل تحقي2ق املقاص2د 
الرشعية لفريض2ة الزكا5 إي2راداً ومرصفاً، 

وتأكي2د س2لطة الدول2ة يف تلق2ي وتحصيل 
وإدار5 ال2زكا5 والصدق2ات وتوزيعه2ا عىل 
مس2تحقيها، بلا يحقق مقاصد 5ذا الركن 
اإلس2لمي العظي2م، ع2لو5 ع2ىل الح2د من 
ظا25ر5 الفقر والتس2ول والترشد ومخاطر 
االنح2راف االآتلاع2ي، إىل غ2ر ذل2ك م2ن 
األ25داف الت2ي تُع2ن املجتلع ع2ىل العيش 

الكريم. 
وش2ّكل املجلُس لجن2ًة وزارية برئاس2ة 
نائ2ب رئي2س ال2وزراا لش2ؤون الخدم2ات 

وعضوي2ة نائب رئيس ال2وزراا وزير املالية 
ووزراا اإلدار5 املحلية والش2ؤون القانونية 
والدولة لش2ؤون مجليس النواب والش2ورى 
والعدل واألوقاف واإلرشاد والنفط واملعادن 
والدول2ة َعبدالعزيز البك2ر والدولة الدكتور 
حليد املزآاآي؛ لدراسة املرشوع من كافة 
الجوان2ب ومراعا5 األجذ بللحظات أعضاا 
املجلس، وبحيث ترفع اللجنة نتائج أعلالها 
إىل املجلس جلل فرت5 أقصا5ا أسبوعن من 

تأريخه؛ لللناقشة النهائية واإلقرار. 

 : خاص
يواِصُل االحت2لُل اإلماراتي فرَض القيود 
يف مين2اا عدن والعلل عىل تعقيد اإلآرااات 
املحلل2ة  الس2فن  لدج2ول  تُطَل2ُب  الت2ي 

بالبضائع. 
حيث قال رئي2ُس النقابة العلالية مليناا 
عدن س2عيد املعاري املعن من قبل حكومة 
5ادي املحتجز يف الس2عودية، أمس االثنن: 
إن اإلآرااات املعقد5 الذي يفرضها تحالف 
العدوان لدجول الس2فن إىل امليناا والتأجر 

املتعلد يهدد بوقوف جطوط امللحة. 
ووص2ف املع2اري ب2أن املين2اا يف حال2ة 
احتضار, موآه2اً نداَا اس2تغاثة لللعنين 
يحذر من التقهقر الذي يشهده ميناا عدن؛ 
بس2بب اإلآرااات املعقد5 لق2وات التحالف 
ب2إرشاف إمارات2ي, وقال املع2اري إن 5ناك 
إآ2رااات متك2رر5 تس2بب تأج2ر دج2ول 
السفن، ما يهدد اس2تلرار النشاط امللحي 

يف امليناا. 

5ذا وكان االحت2لل اإلماراتي والتحالف 
ق2د من2ع يف وق2ت س2ابق دج2ول بع2ض 
البضائع إىل ميناا عدن كالس2يارات وقطع 
غيار25ا ومنظومات الطاقة الشلس2ية, يف 
جطو5 أثارت اس2تغراب الجليع، جصوصاً 
وأن امليناا يخضع لس2يطر5 ق2وى العدوان 

ومرتزقته. 
كل2ا ق2ال تج2ار ومس2توردون إن 5ذا 

القرار س2يقلل م2ن قيلة املين2اا التجارية 
وس2يكلفه جس2ائر كب2ر5؛ نظ2راً ملبال2غ 

الجلارك التي يدفعها املستوردون. 
وكانت ردود فعل الش2ارع العا1 يف عدن 
قد أحدثت ضجيجاً، ما أآرب مدير مؤسسة 
موان2ئ جليج ع2دن علوي امزرب2ة إلصدار 
مذك2ر5 مفّصل2ة وّآهها إىل وزي2ر النقل يف 
حكوم2ة املرتزق2ة لتنبيه2ه بتداعيات 5ذه 

القيود التي وصفها األول بالتهديد لخطوط 
امللحة. 

وأض2اف البي2اُن الذي أص2دره امزربة يف 
منتص2ف يناير امل2ايض أن 5ناك َع2َدداً من 
السفن املحللة بالبضائع األُجرى واإلغاثات 
تنتظر ألش2هر حتى يُس2لح لها بالدجول, 
محذراً من االنتكاسات االقتصادية القادمة 

آراا 5ذه القيود. 

 بعد وضعه قائمة بضائع يمنع استيرادها:

 أكدت توفير واشنطن غطاًء سياسيًا لدول العدوان ومشاركتها المباشرة عسكريًا 

 : متابعات: 
نرشت صحيفُة »س2يكيورتي آاست« 
األمريكي2ة املتخّصصة يف الش2ؤون األمنية 
للباحا2ن  مط2والً  تقري2راً  والعس2كرية 
األمنين اري2ك اكينربي وكيت كيرس، أمس 
االثنن، تحدثت فيه عن إجفاق إدار5 البيت 
األبيض األمريك2ي أوباما، ثم جلفه ترامب 
يف معرف2ة اليل2ن ال2ذي وصفت2ه بالدر3 
الصعب، مضيفة أن إدارتَي أوباما وترامب 
حاولت2ا ج2لل الا2لث الس2نوات األج2ر5 

إجف2اا تواطؤ أمري2كا يف الحرب من جلل 
الترصيح2ات املتطابق2ة لوزي2ر الخارآية 
ريك2س  وجَلف2ه  ك2ري  آ2ون  الس2ابق 
تيلرس2ون بقولهلا »5ذه ليس2ت حربنا«، 
وقال التقري2ر: »لكن الحقيق2ة أن أمريكا 
تدعُم باستلرار دول الحرب الوحشية عىل 
اليلن سياسياً وعسكرياً والتي تقوُد حللة 

قصف آوية وحشية بحق املدنين«. 
وقال2ت الصحيفة: إن تناقض سياس2ة 
أمري2كا يف اليلن ج2رج إىل العلن من جلل 
الجل2ود يف س2احة املواآهات العس2كرية 
وكذا تصاعد الخس2ائر البرشية يف صفوف 

املدنين وف2رض الحص2ار البحري وآوي 
وبري عىل الواردات واملساعدات اإلنسانية، 
ملا تسبب يف جلق مجاعة كبر5، مضيفًة 
أن الوالي2ات املتح2د5 مس2تلر5 يف تقدي2م 
الدع2م الحرب2ي لق2وات تحال2ف الع2دوان 
الس2عودي م2ن ج2لل تزوي2د الطائ2رات 
بالوق2ود يف الجو الذي يتيح تس2ارع إيقاع 
الغ2ارات الجوية بتوفر ح2وايل ثلث الوقت 
يف الطلعة الجوية؛ لتس2تهدف بذلك املواقع 
املدني2ة وكذا تق2و1 بتحديد األ25داف املراد 
قصفها وتوفر الغطاا السيايس يف مجلس 
األم2ن ل2دول العدوان م2ن ج2لل الجهود 

الت2ي يبذله2ا الدبلوماس2يون األمريكيون؛ 
للتغطية عىل آرائم الحرب املرتكبة. 

تحال2ف  دوَل  أن  الصحيف2ة،  وبيّن2ت 
الع2دوان ليس2ت لديها أية مب2ادر5 إليقاف 
الحرب؛ بسبب الدعم األمريكي غر املحدود 
وتخاط2ر بلواصلته2ا للح2رب يف الغرق يف 
مس2تنقع ال نهاية له يهدد بتوّس2ع رقعة 
إراقة الدماا والرصاع واستنزاف لاروتها يف 
رصاع ال يوآد له أي حل عسكري، مشدد5ً 
ع2ىل إنه2اا الدعم العس2كري والس2يايس 
األمريك2ي ال2ذي من ش2أنه س2يجعل دول 
الع2دوان ترضخ للتح2اور الدبلومايس مع 

اليلني2ن ويخّف2ف وق2ع الخس2ائر الت2ي 
تتكبّد25ا يومي2اً والت2ي يف أق2ل التقديرات 
تبل2غ 66 ملي2ون دوالر يومياً وأن ال تصنع 

لنفسها فيتنا1 أُجرى. 
أن م2رشوَع  إىل  الصحيف2ة،  وأش2ارت 
الق2رار ال2ذي تق2د1 به ع2دد م2ن أعضاا 
العس2كري  التدج2ل  إلنه2اا  الكونغ2ر3 
األمريك2ي يف اليلن سيش2كل تهديداً كبراً 
لدول تحالف العدوان، حيث سيضع أعباا 
الح2رب كامل2ة ع2ىل أكتافها َوس2يضعها 
يف عزل2ة دولية؛ بس2بب آرائ2م الحرب يف 

اليلن. 

انفجار عبوة 
ناسفة يف إحدى 

األسواق الشعبية 
بمدينة تعز

 : تعز
انفج2رت عبو5ٌ ناس2فٌة، أم2س االثنن، 
يف س2وق ش2عبي بلحافظة تعز وتس2ببت 

بإصابة عدد من املدنين. 
وأف2ادت مص2ادر إعلمي2ة أن انفج2ار 
العب2و5 الناس2فة الت2ي كان2ت مزروعة يف 
سوق القبة بلنطقة األآينات وسط مدينة 
تعز قد أوقَع س2تة آرح2ى، أحد5م أصيب 

بجروح بالغة الخطور5. 
وأشارت املصادر إىل أن الجرحى 5م: 5م 
محلد عيل سعيد عيل يرس 30 َعاماً، وأيلن 
محل2د عبدالل2ه الرومي 27 َعام2اً، وماآد 
محل2د أحل2د العدين2ي 27 َعام2اً، وعل2ر 
عبدالجليل محلد س2عيد 35 َعاماً، وسامر 
عبده عيل مس2لم 18 َعاماً ومرزوق محلد 

سعيد 30 َعاماً. 
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أخبار

رئيس الثورية العليا يشيد باملواقف البطولية ألبناء قبائل الزرانيق وصمودهم األسطوري بوجه العدوان
 : الحديدة:

أش2اد محل2د ع2يل الحوث2ي – رئي2ُس 
اللجن2ة الاورية العلي2ا، باملواقف البطولية 
والشجاعة ألبناا قبائل الزرانيق بالحديد5 
الذين أثبتوا صلود5م األس2طوري يف وآه 

العدوان. 
آ2اا ذلك جلل حض2وره، أمس، اللقاَا 
َع الذي ضم مشايخ وأعيان ووآهاا  املوسَّ
الفقي2ه  الزراني2ق بلديري2ة بي2ت  قبيل2ة 
محافظة الحديد5، وأعضاا مجلس النواب 
واملجل2س املح2ىل وقياد5 الس2لطة املحلية 
باملديري2ة، وبحض2ور 5اش2م أحلد رشف 
الدي2ن - نائب وزير اإلعل1، ومحلد عياش 
قحي2م - وكي2ل أول محافظ2ة الحدي2د5، 
وعبدالرحلن الجلاع2ي - وكيل محافظة 

الحديد5. 
ويف اللق2اا دعا رئيس الاورية العليا، إىل 
التَح22ّرك الجاد بوآه الع2دوان ومرتزقته 
وإفش2ال مخطط2ات اليه2ود الهادف2ة إىل 
تش2تيت األمة ونرش العنرصية واملذ5بية، 
موضحاً بأن الشعب اليلني يزداد شلوجاً 
وثبات2اً يف مواآه2ة ق2وى الع2دوان الذين 
يس2تهدفون بعدوانهم وآربوتهم النس2اا 
واألطف2ال دون أي وازع دين2ي أَْو أجلقي 

أَْو إنساني. 
وأكد الحوث2ي عىل رضور5 توحيد كافة 
الجهود ملواآه2ة املؤامرات التي تحاك ضد 
ش2عب الحكلة واإليل2ان، مطالباً الجليع 
بتحلل املسؤولية يف مواآهة قوى العدوان 
ك2ون التَح2ّركات الخطر5 من الس2عوديّة 
واإلمارات تتم وفق إراد5 اليهود، حاثاً دعم 

آبه2ات العز5 وال2رشف بامل2ال والرآال، 

مشيداً باملواقف املرشفة التي يقدمها أبناا 

مديري2ة بي2ت الفقي2ه يف مختل2ف املراحل 

التأريخية. 

الزراني2ق  قبيل2ة  أبن2اا  أَك2ََّد  ذل2ك  إىل 

وقوفه2م صف2اً واح2داً ض2د ُكّل مؤامرات 

ومخطط2ات العدوان التي تس2عى لتدمر 
األرض واإلنسان، معربين عن استعداد5م 
الوقوف مع وطنهم وآلهوريتهم والدفاع 
عن عزته وكرامته، مس2تنكرين اس2تلرار 
الع2دوان يف قت2ل أبناا الش2عب اليلني من 
والرآ2ال  والش2يوخ  واألطف2ال  النس2اا 
222ة  وتدم2ر امللتل2كات العام2ة والَخاصَّ

والبنى التحتية. 
وثّلن أبن2اُا الزراني2ق االنتصارات التي 
يحققها أبطال الجيش واللجان الش2عبية 
يف مختل2ف آبه2ات العز5 وال2رشف، وكذا 
الصلود األسطوري للشعب اليلني والذي 
يدج2ل عاَم2ه الراب2ع، مؤكدي2ن تفاعَلهم 
الكام2ل مع حللة التجنيد والتعبئة العامة 
واستعداد5م املش2اركة بالقتال يف مختلف 

الجبهات دفاعاً عن الوطن وسيادته. 

دعا الجميع إلى تحّمل المسؤولية في مواجهة التحّركات الخطيرة للعدوان السعودي اإلماراتي.. 

فعالية طالبية يف مدرسة ُأّم سلمة بمديرية القناوص الحديدة إلحياء ذكرى مولد الزهراء

محافظ الحديدة يحّذر التجار املحتكرين ملادة الغاز املنزلي بهدف تضييق الخناق على املواطن

حرائر حريب القراميش ُيْحِينَي ذكرى مولد الزهراء 
ومعلموها يؤكدون استمرار العملية التعليمية

 : الحديدة:
نّظل2ت معللات وطالبات مدرس2ة أ1 س2للة بلديري2ة القناوص 
الحدي2د5، أمس، فعالي2ة ثقافية؛ إحي2اا لذكرى مولد الز25راا عليها 
الس2ل1، تزامن2اً مع اليو1 العاملي لللرأ5 املس2للة ال2ذي يوافق 20 من 
آل2اد امجر م2ن ُكّل ع2ا1.  وألقي2ت يف الفعالية العديُد م2ن الكللات 
والقصائد الش2عرية واألناشيد التي أش2ارت إىل عظلة االحتفال بلولد 
لز5راا عليها الس2ل1، وإىل أ5ليّة 5ذه املناسبة بالنسبة لنساا اليلن؛ 
كونه2ا تع2د محطة للت2زود بالصرب والاب2ات يف وآه قوى االس2تكبار 
باعتبار الس2يد5 فاطلة قدو5 لكل امرأ5 مس2للة والتي يسعى الغرب 
اليو1 بكل الوسائل حرف مسار املرأ5 املسللة عن ما اجتاره الله لها. 

 : الحديدة:
أّك2د حس2ن الهي2ج – محافظ الحدي2د5، أن 
العل2َل يج2ري بوتر5 عالي2ة لحل أزم2ة الغاز 
املنزيل باملحافظة، محذراً من إتاحة املجال أما1 
املحتكرين الس2تغلل الوض2ع الرا5ن وتضييق 
الخن2اق ع2ىل املوطن ال س2يلا يف ظ2ل األوضاع 
الرا5ن2ة الت2ي يتع2رض فيه2ا الوط2ن لعدوان 

وحصائر آائر. 

آ2اا ذل2ك ج2لل االآتل2اع املوس2ع، أمس 
االثن2ن؛ ملناقش2ة الجوان2ب املتعلق2ة بتوف2ر 
م2اد5 الغ2از املن2زيل لللواطنن، بحض2ور أمن 
ع2ا1 املجل2س املح2يل لللحافظة ع2يل بن عيل 
الق2وزي، ووكي2ل أول املحافظ2ة محلد عياش 
قحيم، ورئييَس لجنتي الخدمات محلد حلييص 

والشئون االآتلاعية أحلد شعبن. 
الهي2ج، إىل أن قي2اد5  ويف االآتل2اع أش2ار 
املحافظة تعلل يف إطار مس2ؤولياتها بالتعاون 

م2ع الجهات املعني2ة لتوفر ماد5 الغ2از املنزيل 
وتأم2ن احتياآ2ات الس2وق املحلي2ة بكليات 
كافية، داعياً إىل فتح باب استراد الغاز املنزيل. 

وطالب محافظ الحديد5 الرشكة اليلنية للغاز 
222ة بعللية  برُسع2ة إع2داد املكش2وفات الَخاصَّ
توزيع الغاز عىل مستوى املديريات شهريا ملعرفة 
االحتياآ2ات يف ُكّل مديرية، مش2دداً ع2ىل أ5ليّة 
أَْو  متابع2ة وكلا الرشك2ة وضب2ط املحتكري2ن 
املتخلفن عن البيع بالتنسيق مع أمن املحافظة. 

 : مأرب:
نّظلت الهيئُة النس2ائيُة ألنصار 
الل2ه يف مديري2ة حري2ب القراميش 
ثقافي2ة  فعالي2ًة  أم2س،  م2أرب، 
الز25راا  مي2لد  ذك2رى  بلناس2بة 
عليها السل1 وكذا التنديد باستلرار 
آرائم العدوان بحق الشعب اليلني 

وال2ذي يدج2ل عام2ه الراب2ع. 
حري2ب  حرائ2ر  أَك2ََّدت  الفعالي2ة  ويف 
القراميش امليَض عىل نهج الس2يد5 فاطلة 
الز5راا عليها السل1 واقتفاا أَثَر5ا والتزود 

م2ن س2رتها الطا25ر5، مج2دداٍت العه2َد 
باالستلرار يف مواآهه العدوان مهلا كانت 

التضحيات. 
ويف ذات الس2ياق، نّظلت معللو وطلب 

م2دار3 حري2ب القرامي2ش وقفة 
احتجاآي2ة؛ للتنديد بقطع العدوان 
لرواتب املعللن منذ أكار من عامن 
والتأكيد عىل االس2تلرار يف العللية 

التعليلية. 
ويف الوقف2ة، أوضح املش2اركون 
بأنهم س2يواصلون عللي2َة التعليم 
مهل2ا كان الال2ن ومهل2ا كان2ت 
التضحيات والظروف، مس2تنكرين 
الصل2َت املطب2َق م2ن قب2ل العالم 
تج2اه ما يتعرض له اليلن من عدوان ظالم 
ويبق2ى جيار الش2عب الصل2ود واملواآهة 

حتى تحقيق النرص. 

قبائل العدين إب تعلن النفري العام وتدشن 
املرحلة الثانية من حملة التجنيد والتحشيد

 : إب:
نّظ2م أبناُا قبائل عزلة آبل بحري يف مديرية العدين محافظة إب، أمس 
األول، وقفًة قبليًة مسلحة؛ إلعلن النفر وتدشن املرحلة الاانية من حللة 

التعبئة العامة والتجنيد الطوعي التي دعت إليها وزار5 الدفاع. 
ويف الوقف2ة ق2ال عبا3 فايع - مدي2ر عا1 مديرية العدي2ن: إن اليلنين 
يخوضون حرب2اً مصرية ضد قوى عدوانية تهدف إىل احتلل بلد5م ونهب 
ثروات2ه حيث يتلتع اليلن بلوقع اس2رتاتيجي 5ا1 وغني باملوارد والاروات 
الطبيعي2ة، مؤك2داً أن أبن2اا الش2عب اليلن2ي ال يقلون ش2أناً ع2ن آبائهم 

وأآداد5م وسيابتون للعالم من آديد أن اليلن مقرب5 الغزا5. 
م2ن آانبهم أَكََّد أبن2اُا عزلة آبل بحري االس2تلرار يف مواآهة العدوان 
ودع2م ورفد الجبهات بامل2ال والرآال، ُمبدين اس2تعداَد5م للدفع بأبنائهم 
الش2باب إىل آبهات القتال ومعسكرات التدريب والتأ5يل للدفاع عن الوطن 

وعز5 وكرامة أبنائه. 

أبناء صعدة ينددون بجرائم العدوان والصمت الدولي 
ويؤكدون عزَمهم ألخذ الثأر من قَتلة النساء واألطفال

 : صعدة
نّظم أبناُا مديرية صعد5 وقفًة احتجاآية 
مسلحة، أمس االثنن؛ للتنديد بجرائم العدوان 
يف ح2ق أبن2اا املحافظ2ة، جصوصاً والش2عب 

اليلني عامًة. 
ون2ّدد املش2اركون يف الوقف2ة االحتجاآية 
بالصل2ت الدويل واألملي إزاا تلك الجرائم وما 
يتعرض له الشعب اليلني من عدوان وحصار 
يه2دد حيا5 ملي2ن األطفال والنس2اا، داعن 

املجتل2ع الدويل واملنّظلات الحقوقية إىل زيار5 
اليل2ن للط2لع عن ُقرب ع2ىل الجرائ2م التي 
راح ضحيته2ا ع2رشات امالف م2ن املواطنن 

معظلهم من األطفال والنساا. 
وأك2د املش2اركون ب2أن تلادي الع2دوان يف 
ارت2كاب الجرائم بحق املدنين يهدف إىل إركاع 
الش2عب اليلن2ي، ولكنه2م لن يركع2وا إال لله 
وحَده، مبيّنن أنه كللا تلاَدى يف عدوانه كللا 
ازداد الش2عُب صلبًة وعزيلًة ع2ىل مواآهته 

والاأر منه لدماا األطفال والنساا. 
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وزير الدفاع يشيد بشجاعة واستبسال الجيش واللجان يف 
جبهات الساحل الغربي

أسرة الشهيد الليثي بذمار تقدم 
قافلة غذائية للمرابطني يف الجبهات

 : خاص:
قّدمت أرس5ُ الشهيد كلال مجا5د اللياي من أبناا مديرية عتلة بلحافظة ذمار 

قافلة غذائية ألبطال الجيش واللجان الشعبية املرابطن يف آبهات القتال.
وأكدت أرس5ُ الشهيد اللياي أثناا تسير5ا للقافلة، عىل السر يف النهج الذي سار 
علي2ه الش2هداا العظلاا، يف مواآهتهم لألعداا، معت2رب5ً القافلَة أقلَّ يشا يلكن أن 

تقدَمه مقابل ما يقدمه املرابطون يف آبهات القتال.
واحتوت القافلة عىل كلية من املواد الغذائية واملرشوبات والكيك والكعك.

األجهزة األمنية بمحافظة إب تحبط عملية 
انتحارية وتلقي القبض من حاول تنفيذها

أهالي وادعة صعدة ينددون بجرائم تحالف 
العدوان وتدمري مقومات الحياة باملحافظة

وقفة كربى ملوظفي االتصاالت أمام مقر األمم املتحدة تندد 
باستنساخ العدوان لبوابة اتصاالت اليمن 

فريق وحدة زبيد ينتزع لقب بطولة »النَفس الطويل« الكروية 
بالحديدة ويفوز بكأس مؤسسة بنيان الرياضي

 : الحديدة:
تفّق2ُد الل2واا الرك2ن محل2د العاطفي - 
وزيُر الدفاع، أمس، آبهَة الس2احل الغربي؛ 
للط2لع عىل البط2والت واالنتص2ارات التي 
يف  الش2عبية  واللج2ان  الجي2ش  يس2ّطر5ا 
مختلف املناطق الس2احلية، بلشاركة قائد 
الدف2اع الس2احيل العلي2د الق2ادري، ومدير 
مكت2ب املنطق2ة الخامس2ة العقي2د ي2ارس 

املغربي.
الدف2اع  وزي2ر  أش2اد  الزي2ار5  وج2لل 
بش2جاعة وإقدا1 واستبسال أبطال الجيش 
واللجان الشعبية املدافعن عن عز5 وكرامة 
الش2عب اليلني وس2ياد5 واستقلل الوطن، 
ماّلن2اً ال2دوَر البط2ويل ل2كل املش2اركن يف 
آبه2ات القتال بالس2احل الغرب2ي من أآل 

دحر الغزا5 واملحتلن.

 : صنعاء:
نّف2ذ موظف2و قط2اع االتص2االت وقفًة 
مق2ر  أم2ا1  االثن2ن،  أم2س  احتجاآي2ًة، 
األم2م املتح2د5 بالعاصلة صنع2اا؛ للتنديد 
باس2تحداث العدوان رشك2ة انرتنت آديد5 
ونقل بوابة االتصاالت الدولية من صنعاا إىل 
عدن، ما يكش2ف نوايا قوى العدوان يف عزل 

املحافظات الشلالية عن العالم.
وأكد املش2اركون يف الوقف2ة االحتجاآية 
أن 5ذه اإلآ2رااات تأتي يف إطار اس2تكلال 
تضيي2ق الخناق ع2ىل املواطن2ن يف املناطق 

التي ال تخضع لسيطر5 االحتلل والعدوان.
ويف الوقف2ة، أش2ار وزي2ر االتص2االت يف 
حكومة الشباب، رشف األبيض، إىل جطور5 
املخطط الذي يس2تهدف جدمات االتصاالت 
ومنظومته2ا الوطنية املتلاس2كة التي من 
املفرتض تحييد5ا وع2د1 التورط بتجير5ا 
لحس2ابات الح2رب وفرضه2ا كش2كل م2ن 
أش2كال العق2اب الجلاعي؛ نظراً مل2ا يلاله 
نق2ل واس2تحداث بوابة االتص2االت إىل عدن 

م2ن جط2ور5 بالغ2ة ع2ىل املجتل2ع املدني؛ 
باعتبار5ا تأتي عىل غرار نقل البنك املركزي.

ورفع املشاركون ش2عاراٍت تطالب األمَم 
األجلقي2ة  القي2ا1َ بلس2ؤولياتها  املتح2د5 
بالبيان2ات  االكتف2اا  وع2د1  واإلنس2انية 

التنديدي2ة بينلا يتعرض املدني2ون يف اليلن 
لكل أش2كال التعس2ف التي تف2رض عليهم 
عق2اب آلاع2ي تحظ2ره مواثي2ق حق2وق 
اإلنسان وال يلكن القبول به تحت أية ذرائع 

يتم التسويق لها.

 : الحديدة:
اجتُتلت، ع2رص أمس، فعالي2اُت بطولة 
النَف2س الطوي2ل الش2بابية الكروي2ة الت2ي 
نظلته2ا مؤّسس2ة بني2ان التنلوي2ة ألندية 
مديريات املرب2ع الجنوبي ملحافظة الحديد5 
اس2تلرت عرش5 أيا1، حي2ث آلعت املبارا5 
النهائية بن فريق2ي الوحد5 باملوقر )زبيد( 
واالتح2اد بالجراح2ي، وانتهت بف2وز فريق 
الوحد5 بهدفن مقابل 25دف واحد، لينتزع 
بذل2ك لق2ب البطول2ة ويظف2ر بامليدالي2ات 
الذ5بية َوكأ3 مؤسس2ة بني2ان عن آدار5 

واستحقاق.
وعق2ب املب2ارا5 الختامي2ة ق2ال إبرا5يم 
الوريث - مدير برنام2ج أغنياا من التعفف 
س2تظل  املؤسس2ة  إن  بني2ان:  بلؤسس2ة 
دوماً تلنَُح الش2باب واألنش2طة الش2بابية 
25ذه  وأن  جاص2اً،  ا5تلام2اً  والرياضي2ة 
البطولة ما 5ي إال تعزيز للصلود الشعبي يف 

5ذه املديريات يف مواآهة العدوان.سسس
وحظي2ت املب2ارا5ُ الختامي2ة بلش2اركة 
آلا5رية واس2عة، بحض2ور العليد رشف 
غال2ب لقل2ان - الناط2ق الرس2لي للقوات 
املس2لحة، ومحلد عياش قحيم - وكيل أول 

محافظة الحديد5، وملايل مكاتب الش2باب 
والرياضة بلديريات آن2وب الحديد5 وعدد 

من الشخصيات والوآا5ات االآتلاعية.
وق2د س2بق املب2ارا5 الختامي2ة ع2روٌض 
فولوكلوري2ة رياضة وفنية ملتعة وش2يقة 
كالقف2ز ع2ىل الجل2ال ال2ذي قدم2ه فريٌق 
م2ن أبناا الزراني2ق الذين أذ5ل2وا الجلهوَر 
بقدراته2م الفائقة، حيث وصل2وا إىل القفز 
فوق جلس2ة آل2ال بخّفة ورش2اقة، كلا 
كالرق2ص  فني2ة  فق2راٌت  الحف2َل  تخلل2ت 

ودّق الطب2ول واأل5ازيج املع2رب5 عن الفرح 
وغر5ا.

وعق2ب الفعالي2ة الكروية ت2م االحتفاُا 
بالفريق الفائز ب2كأ3 البطولة وامليداليات 
الذ5بية الذي اعتىل املنصة وأطلقت إثر ذلك 
األلعاُب الناري2ة والبالونات ونُا2رت الورود 
وأز25ار الفل؛ ابتهاآاً بالحدث الذي ش2هده 
آلهور واس2ع يزيد عن أربعة آالف شخص 
ع2رّبوا ع2ن ش2كر5م وتقدير5م ملؤسس2ة 
بنيان التنلوية التي رعت ونّظلت البطولة.

 : إب:
ألق2ت األآه2ز5ُ األمني2ُة بلحافظة إب، 
أم2س االثنن، القب2َض عىل أح2د العنارص 
اإلآرامي2ة وبحوزت2ه حزا1 ناس2ف وعبو5 
حي2ا5  اس2تهداَف  به2ا  قص2د  متفج2ر5 

املواطنن واجلل األمن والسكينة العامة.
وأكدت األآهز5 األمنية أن املضبوَط كان 
يعلل ضل2ن جلي2ة تابعة ألح2د القيادات 

التكفري2ة الت2ي آنّد5ا الع2دوان الرتكاب 
آرائم القتل والتفج2ر, وتم إلقاا القبض 
علي2ه وإحالت2ه للجه2ات املختص2ة بع2د 
سلس2لة م2ن عللي2ات الرص2د واملتابع2ة 

األمنية الدقيقة.
بتع2اون  األمني2ة  األآه2ز5ُ  وأش2ادت 
املواطن2ن الذي2ن أثبتوا حرَصه2م عىل أمن 
إىل  الجلي2َع  داعي2ًة  الوط2ن,  واس2تقرار 
املزيد م2ن التعاون من أآ2ل تحقيق األمن 

والحفاظ عىل تلاُسك الجبهة الداجلية.

 : صعدة:

نّفذ أبناُا منطقة وادعة بلدينة صعد5، 

أم2س االثنن، وقف2ًة احتجاآي2ًة؛ للتنديد 

بالجرائ2م الت2ي يرتكبه2ا تحال2ف العدوان 

بح2ق املواطنن وتدمر مقوم2ات حياتهم 

محاف2ظ  بحض2ور  وذل2ك  باملحافظ2ة، 

املحافظ2ة محلد آابر ع2وض وأمن عا1 

مح2يل املحافظ2ة محل2د العل2اد ووكي2ل 

عبدالل2ه  اإلنس2انية  للش2ؤون  املحافظ2ة 
القاسلي.

ويف الوقف2ة، أك2د محلد العل2اد - أمن 
ع2ا1 محيل املحافظ2ة، أن الش2عَب اليلني 
س2ينترص إليلانه بعدالة قضيت2ه، الفتاً إىل 
أن الجرائ2م التي ارتكبها تحال2ف العدوان 
بحق الشعب اليلني آرائم حرب ال تسُقُط 
بالتقاُد1، مشيداً بالبطوالت التي يسّطر5ا 
الجيُش واللجان الشعبية يف مختلف مواقع 

الرشف والبطولة.
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االستقطاب العسكري وسباق السيطرة وعالقته بالعـــــدوان على اليمن*
اإلمارات عصا التخريب األمريكية يف البـــــــحر األحمر والقرن األفريقي 

 : تقرير: 
أنس القاضي:

أطــراف وأهداف الســباق يف البحر 
األحمر

ج2لل الس2نوات األج2ر5 وتحديداً 
مرحلة الغ2زو األمريكي ألفغانس2تان 
يف ع2ا1 12001 بدأ الظه2ور الخارآي 
لإلم2ارات م2ن ج2لل تقدي2م األجر5 
نفس2ها للوالي2ات املتح2د5 كوكي2ل يف 
إىل  بري2ة  ق2وات  فأرس2لت  املنطق2ة 
أفغانس2تان مكون2ة يف معظله2ا من 
مرتزقة رشك2ة بلك ووت2ر األمريكية 
اإلماراتي2ة  الجنس2ية  منح2وا  الذي2ن 
وارت2دوا زيها العس2كري وم2ع الوقت 
لعب2وا دوراً أك2رب يف ح2روب اإلم2ارات 
الخارآي2ة أَْو يف حف2ظ وحلاية نظا1 
الحك2م م2ن االجت2لالت والرصاع2ات 

الداجلية. 
أما الظهور األكار تأثراً لإلمارات يف 
املنطقة فيعود إىل ما قبل سبع سنوات 
تقريب2اً من جلل ال2دور الذي لعبته يف 
إط2ار الربيع العربي وبعد ذلك العدوان 
ع2ىل اليل2ن. وبالنظر لحج2م وقدرات 
وإمكاني2ات اإلمارات فإنه2ا تبدو أقل 
بكا2ر م2ن أن تدج2ل يف منافس2ة مع 
ال2دول العظل2ى مال روس2يا والصن 
ودول ك2ربى ما2ل تركي2ا وغر5ا عىل 
النفوذ يف البح2ر األحلر، و5و ما يقود 
إىل تأكي2د أن اإلم2ارات مج2رد وكي2ل 
حظي بالاقة األمريكية وتقو1 بتنفيذ 
أآن2د5 أمريكي2ة تعفي واش2نطن من 
التكاليف بشتى أنواعها وليس التكلفة 

املالية. 
لكن ما س2بق ال يعن2ي أن اإلمارات 
تخ2د1 الواليات املتحد5 فقط بل قدمت 
نفسها لواشنطن للعب 5ذا الدور الذي 
يحقق لها أيضاً مصال2ح منها اإلبقاا 
ع2ىل مكان2ة موان2ئ دب2ي م2ن جلل 
الهيلن2ة باس2تخدا1 املال ع2ىل موانئ 
دول البح2ر األحل2ر كلا 25و الحال يف 

أرض الصوم2ال ويف أريتريا وقبل ذلك 
يف آيبوت2ي قبل أن تتوت2ر العلقة مع 
25ذه األج2ر5، أَْو باحتللها عس2كرياً 
بلس2اند5 معلن2ة وغط2اا عس2كري 
وسيايس من قبل الواليات املتحد5 كلا 

5و الحال يف املوانئ والجزر اليلنية. 
التَح22ّركات األمريكي2ة املبارش5 أَْو 
عرب الوكيل اإلمارات2ي يف البحر األحلر 
والقرن األفريقي أَدَّت لتصاعد السباق 
العس2كري واالقتص2ادي وظهر بعض 
الجديد5 والتكتلت واألحلف  األقطاب 
بعدما كان التنافس حكراً بن الواليات 
املتحد5 من آهة وروس2يا والصن من 
آه2ة أُْج2َرى فيل2ا يظه2ر امن تكتل 
مناف2س يتكون م2ن دول لها علقات 
وتحالف2ات وجلفات يف الوقت نفس2ه 
مع ط2ريف املنافس2ة الس2ابقن، و5نا 
الحديث عن تركيا كرأ3 لتكتل مكون 
من قطر والسودان والحكومة املركزية 
الصومالي2ة ودول أُْج22َرى. وإذا كانت 
قط2ر بلفرد5ا وقوته2ا املالية عاآز5 
ع2ن دج2ول 25ذا الن2وع من الس2باق 
ل2وال الغطاا الرتكي ف2إن األمر ينطبق 
عىل اإلم2ارات الت2ي تحظ2ى بالرعاية 

األمريكية. 
ع2ىل  العدواني2ة  الح2رب  تس2ببت 
اليل2ن واألزمة الخليجية بش2أن قطر، 
باس2تقطابات ح2اد5 يف منطقة القرن 

األفريقي تهدد بانفجاره عسكرياً. 
ومنطقتا الخلي2ج والقرن األفريقي 
متشابكتان بش2كل وثيق، إذ تواآهان 
املس2لحة  الرصاع2ات  جط2ور5  مع2اً 
والتهري2ب  اإلر5ابي2ة  والح2ركات 
والقرصنة واالتج2ار بالبرش وعلليات 

غسل األموال. 
دت أزمُة قطر من االستقطابات  َصعَّ
ي2ربز  حي2ث  األفريق2ي،  الق2رن  يف 
تركي2ا  قط2ر  معس2كر  معس2كران، 
الس2ودان أثيوبيا آيبوتي وآلهورية 
الصوم2ال، ومعس2كر آج2ر اإلم2ارات 
م2رص ارتري2ا الس2عوديّة إْقليْم أرض 

الصومال. 
وتأت2ي األزم2ُة الرا5ن2ُة يف الخلي2ج 
للق2رن  بالنس2بة  يف لحظ2ة عصيب2ة 
األفريقي ال2ذي تلّزقه أصلً النزاعات، 
فكار من دوله غر مستقر5 سياسياً، 
أَْو غارق2ة يف نزاعات مس2لحة داجلية، 
ولم يك2ن ينق2ص املنطقة أن تنش2ب 
األزم2ة بن مرص وأثيوبيا بش2أن س2د 
النهض2ة األثيوب2ي 25ذه األزم2ة التي 

تضع املنطقة عىل شفا الهاوية. 
عدواني2اً  دوراً  اإلم2اراُت  تلع2ُب 
األفريق2ي؛  الق2رن  ألزم2ة  وُمصع2داً 
وبس2بب أطلاعها التوس2عية البحرية 
الت2ي تقف جلفه2ا االمربيالية العاملية 
ملال2ة بالوالي2ات املتح2د5 األمريكية 
بدرآة رئيس2ية، فهي تكسب ُكّل يو1 
مزيد من األع2داا، وتواآه برفض من 
منطق2ة الخلي2ج والق2رن األفريق2ي، 
حي2ث ت2ربز الق2وى الوطني2ة اليلنية 
املدافعة مبدئياً عن الس2ياد5 من آهة، 
ومن آهة أُْج2َرى دولة قطر وسلطنة 
عل2ان وآلهورية الصوم2ال وأثيوبيا 
التوس2ع  م2ن  منزعج2ة  دول  فكله2ا 

اإلماراتي. 
مؤج2راً ألغ2ت دول2ة آيبوت2ي عقد 
لإلم2ارات، بس2بب  مينائه2ا  احت2كار 
تعطيل2ه لصال2ح مين2ا دب2ي و5و ما 
اعتربت2ه آيبوت2ي تدجلً يف الش2ؤون 
الوطني2ة الجيبوتية، وبس2بب الوآود 
العسكري اإلماراتي الذي يار مخاوف 
وقل2ق دول القرن االفريق2ي التي 5ي 
يف حالة س2ل1 5ش، ويف الس2ابق دوالً 

متحاربة. 
من ش2أن اندالع النزاع عس2كرياً يف 
املنطقة أن يخفف الضغط العس2كري 
ع2ىل اليل2ن، إال أن نتائج2ه س2تكون 
االنس2اني  املس2توى  ع2ىل  كارثي2ة 
واالقتص2ادي يف الق2رن األفريقي، من 
آه2ة أُْج22َرى ف2إن عرقل2ة امللحة يف 
البحر األحلر كنت2اج للرصاع يف القرن 
األفريقي ق2د يدفع القوى العاملية ذات 
املصلح2ة التجاري2ة أن تعقد تس2وية 
أزم2ة منطقة الخلي2ج واليلن والقرن 

األفريقي. 
مؤج2راً اندلع جلف بن إْقليْم أرض 
الصوم2ال واإلم2ارات تس2بب بوق2ف 
بن2اا قاع2د5 برب2ر5 العس2كرية، لكن 
25ذا الخلف منش2ؤه اقتصادي، حول 
التزامات إماراتية وليس سياسياً ومن 
املس2ائل املختل2ف عليها بن2اا وترميم 
طريق »بربر5-ك2وردول« الذي يصلها 
بلدينة وآ2ايل عىل الح2دود بن أرض 
الصوم2ال إثيوبي2ا، ويبل2غ طوله نحو 
220 كلم. بينلا تظل احتلاالت انحياز 
أرض الصومال لللعسكر امجر بعيد5. 

اســتقطابات الصــراع يف منطقــة 
القرن األفريقي

أَدَّى االضطراُب يف الخليج إىل تصعيد 
العسكر5 يف القرن األفريقي، حيث يتم 
الضغ2ط ع2ىل الحكومات في2ه؛ لتأييد 

اإلمارات والس2عوديّة، أَْو تركيا وقطر؛ 
وألن تك2ون موض2ع ق2د1 لإلم2ارات 

والسعوديّة يف الحرب عىل اليلن. 
دولة الس2ودان ويف آج2ر موقف لها 
تق2ف بجان2ب قط2ر ومنح2ت تركي2ا 
له2ا،  آزي2ر5  يف  عس2كرية  قاع2د5 
وتغ2ازل طه2ران، وطلبت من روس2يا 
تحديث س2لحها ومساعدتها ملواآهة 
التهدي2دات األمريكية يف البحر األحلر. 
تق2ف  الصوم2ال  آلهوري2ة  فيل2ا 
م2ع قط2ر وتركي2ا وتق2او1 الضغوط 
اإلماراتي2ة  واالقتصادي2ة  السياس2ية 
يف  تق2ف  أن  يلكنه2ا  الس2عوديّة، وال 
تحال2ف يدع2م انفص2ال إْقلي2ْم أرض 

الصومال. 
رئيس آلهوري2ة الصومال الجديد 
محلد عبد الله فرماآو، أبدى تضامنه 
م2ع اليلن بطريقة غر مبارش5، حيث 
قال يف كللة تنصيبه رئيساً انه ال ينس 
فض2ل اليلن ع2ىل قب2ول الصومالين 
ووعد بفتح الصومال لليلنين، وتلنى 
لليل2ن أن تع2ود )حر5 وقوية وش2عباً 

عزيزاً(. 
أما اريرتيا فهي تق2ف مع اإلمارات 
والس2عوديّة، يف مواآهة معسكر قطر 
تركيا الس2ودان، وتهيُا لدول العدوان 

موقعاً متقدماً للحرب عىل اليلن. 
ويف آجر التطورات يف املنطقة غرت 
آيبوتي موقفه2ا من اإلمارات، وتليل 

امن إىل املعسكر السوداني االثيوبي. 

الطبيعة الجيو سياسية للصراع
االستقطاباُت العس2كرية اإلْقليْلية 
الق2رن األفريق2ي تفّج2ر  يف منطق2ة 
املنطق2ة،  يف  آيوسياس2ية  رصاع2اً 
فلرص تعترب بناا إثيوبيا لسد النهضة 
ب2دون االتّفاق معها، أم2راَ يهدد أمنها 

القومي. 
الق2رن امل2ايض ش2هد رصاع2اً عىل 
األرايض ب2ن اثيوبيا وإرتري2ا، أثيوبيا 
الي2و1 تتخوف من ان تس2تفيد ارتريا 
م2ن الوآود اإلماراتي املس2لح، لتقوي 
مركز5ا العسكري عىل حساب اثيوبيا. 
كلا أن األزمة بن مرص والس2ودان قد 
ت2ؤدي إىل رصاع مس2لح ب2ن البلدي2ن 
الجارت2ن اللت2ن كانت2ا تلا2لن دولة 
واح2د5. فيل2ا التواآ2د العس2كري يف 
إْقليْم أرض الصومال )االنفصايل( يار 
مخاوف حقيقية لجلهورية الصومال 
واثيوبيا وآيبوتي معاً. باإلضافة إىل أن 
اال5تلا1 الس2عودّي الو5ابي املتزايد يف 
منطقة الق2رن االفريقي يار املخاوف 

الاقافية املسيحية األثيوبية. 

ومؤشراُت  العسكرية  التموضعات 
الصراع 

تتِّبُع اإلماراُت سياسَة حزا1 )أمني( 
واح2د، ومين2اا واح2د )دب2ي(. حي2ث 
تلتل2ك مين2اااً وقاع2د5 عس2كرية يف 
مدينة برب2ر5 يف إْقليْم أرض الصومال. 
كل2ا تلتلك مين2اااً وقاعد5 عس2كرية 

و25ذه  االرتري2ة.  عص2ب  مدين2ة  يف 
التلوضع2ات العس2كرية تزي2د األزمة 
كفيل2ة  رشار5  أي  وتجع2ل  احتقان2اً 

بإشعال النار يف البحر األحلر! 
ال يبدو أن ثلة -حتى امن- أيَّ توآه 
لحل الخلفات سللياً إذ فشلت دعوات 
االتحاد األفريقي واألمم املتحد5 للحوار 
بن مرص وأثيوبيا. من آهتها تضغط 
الس2عوديّة عىل اثيوبيا بورقة العلالة 
االثيوبية يف أراضيها، وقرارات سعود5 
العلل سوف تؤثر عليهم. كلا تلار3 
مالية  الس2عوديُّة واإلمارات ضغوط2اً 

عىل حكومة آلهورية الصومال. 
آيبوتي أنهت من آانب واحد وبأثر 
ف2ورى عقداً م2ع موانئ دب2ى العاملية 
لتش2غيل محط2ة دورالي2ه للحاويات. 
ومؤجراً اآتلع رؤس2اا أركان الجيش 
يف  والقط2ري  والرتك2ي  الس2وداني 
مق2ر القياد5 العامة للقوات املس2لحة 
بالخرطو1. كلا أقام2ت قوات قطرية 
مناور5 عسكرية مشرتكة مع نظرتها 

السودانية يف البحر األحلر. 
تعزي2زات  ص2ول  وص2ول  وم2ع 
عس2كرية من مرص إىل قاعد5 »ساوا«. 
يف أريرتي2ا. أعل2ن الرئي2س الس2وداني 
عل2ر البش2ر حال2ة الط2وارئ يف عدد 
م2ن والي2ات الب2لد بينها والية كس2ل 
رشق الس2ودان املحاذية إلْقليْم القاش 
بركة اإلري2رتي، فيلا انتقلت املعارضة 
إىل  إريرتي2ا  م2ن  االثيوبي2ة  املس2لحة 
القا5ر5، وقد تكتسب من 5ناك مكانة 

سياسية. 

يشَهُد البحُر األحلُر تصاعداً للسباق الدويل عىل النفوذ 
والسيطر5 عىل جطوط امللحة الدولية التي يلال البحر 

األحلر أ5ّم جطوطها؛ باعتبار 5ذا النوع من النفوذ 
يعطي الدول قو5 اقتصادية وعسكرية عىل حساب الدول 
األُْج2َرى، ولذلك لم يعد غريباً أن تتحول دولة صغر5 مال 

»آيبوتي« إىل مجلع للقواعد العسكرية التابعة لعد5 
دول أبرز5ا الواليات املتحد5 وفرنسا والصن، ما يجعل 

من البحر األحلر يف الوقت الحايل أحد أسخن املناطق 
التي قد تؤدي إىل مرحلة االنفجار العسكري، باإلضافة 
إىل أن ما سبق يفرس آانباً من طبيعة وأ5داف التدجل 

األمريكي اإلرسائييل يف اليلن بغطاا تحالف العدوان 
الذي تقوده السعوديّة واإلمارات يف اليلن ويفرس أسباب 

التَح2ّركات باتجاه السواحل واملوانئ والجزر اليلنية 
ومنابع النفط والغاز. 
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االستقطاب العسكري وسباق السيطرة وعالقته بالعـــــدوان على اليمن*
اإلمارات عصا التخريب األمريكية يف البـــــــحر األحمر والقرن األفريقي 

بدور5ا أرس2لت اثيوبيا تعزيزات عسكرية 
إىل قبالة املال2ث الحدودي مع آارتها ارتريا. 
ونرشت مرص يف س2واحل ارتريا أسطوالً من 
س2فن قتالية تضم فرقاطة قادر5 عىل إطلق 
صواريخ بعي2د5 املدى، قادر5 عىل الوصول إىل 

السودان. 

 احتماالُت الصراع
يظ2ّل احتل2اُل ش2ن إريرتي2ا حرب2اً ع2ىل 
الس2ودان بعيداً ألس2باب متع2دد5 منها عد1 
وآود اس2تقرار وتلاس2ك س2يايس يف الداجل 
اإلريرتي، باإلضافة إىل أن اإلريرتين يحصلون 
عىل معظم احتياآاتهم الغذائية من السودان. 
وبالنظر إىل حجم القوات العسكرية وقدراتها 
وإمكاناتها فالجيش اإلرتري بحالته الرا5نة 
غر قادر عىل ش2ن 5جو1 عس2كري إال بدعٍم 
م2ن ق2وات املعارض2ة الس2ودانية وح2ركات 
دارفور ومال 5ذا التحالف مازال وارداً وبه قد 

يتم الهجو1. 
الس2ودان وإثيوبي2ا تعدان الع2د5 ملواآهة 
محتلل2ة، فإثيوبي2ا ل2ن تف2رط يف أمنها ويف 
حلاي2ة س2د النهضة بع2د أن أنج2زت 63% 
من أعلاله، كلا أن الس2ودان يس2عى لتأمن 
ح2دوده كلا يس2عى لوق2ف بناا الس2د بأية 

طريقة منها العسكرية. 
وبق2راا5 جريطة ال2رصاع وتضاريس2ها، 
فلن الصعب عىل مرص ش2ن ح2رب مبارش5 
عىل إثيوبيا، لبعد املس2افة ب2ن الدولتن، ولن 
تس2تطيع القا5ر5 أيًضا ش2ن الحرب انطلًقا 
من إريرتيا لبُعد سد النهضة أيضاً عن الحدود 

اإلريرتية. 
احتل2اُل قي2ا1 مرص بتنفي2ذ رضبة آوية 
لسد النهضة يظل وارًدا، إذا ما تصاعد الرصاع، 
غر أن2ه جيار غر آم2ن تلاماً، فق2د اتخذت 
إثيوبيا احتياطات بفرض حظر آوي يلتد إىل 
داجل العلق السوداني، ووضعت مقاتلت إف 
16 االعرتاضية عىل أ5بة االستعداد، وتسّللت 
السودان طائرات السوجوي 35 الروسية ذات 
اإلمكانات العالية وتنس2ق مع إثيوبيا بشكل 

مستلر وفق اتّفاقية الدفاع املشرتكة. 
ما يلك2ن أن تقد1 علي2ه مرص 5و رضب 
الس2ودان يف علقه الرشق2ي بعلليات نوعية 
اس2تضافة  م2ن  الخرط2و1  ملن2ع  جاطف2ة، 
القاع2د5 الرتكي2ة املحتللة وإنه2اا أي وآود 
محتل2ل لرتكيا يف إط2ار املنافس2ة اإلْقليْلية 
يف املنطقة، كلا س2تعلل م2رص وارتريا بكل 
الوس2ائل بهدف إنهاا التحالف االس2رتاتيجي 

بن السودان وإثيوبيا. 
واريتري2ا  م2رص  تق2و1  ان  يُس2تبعد  وال 
النظ2ا1  إس2قاط  أَْو  زعزع2ة  ع2ىل  بالعل2ل 
االثيوبي بدع2م فصائل املعارض2ة اإلثيوبية، 
والر5ان ع2ىل حدوث رصاع عرق2ي كبر بن 
القوميات اإلثيوبية جصوًصا أوروميا وأمهرا 

من أآل إيقاف بناا سد النهضة. 

تداعيات الصراع
يف حال2ة ان2دالع ح2رب يف منطق2ة الق2رن 
األفريق2ي ق2د تس2حب الس2وداُن قواِتها من 
عس2كرياً،  آبهاته2ا  يف  لحاآته2ا  اليل2ن 
وس2يكون ذلك قطعاً مجر الروابط السياسية 

التي تجلعها بالسعوديّة واإلمارات. 
س2يؤثر ال2رصاُع الدائُر يف إثيوبي2ا عىل أ5ّم 
مل2ر مائي يف العالم بلنطقة القرن األفريقي 
والبحر األحلر، وسينس2ف استقرار املنطقة 
والتأثر ع2ىل الدول املحيط2ة. فإثيوبيا، أكرب 
دول القرن األفريقي وثاني أكرب الدول سكاناً 

يف أفريقيا. 
تداعي2ات اندالع حرب أ5لي2ة يف إثيوبيا لن 
تتوقف آثار5ا عىل تلك املنطقة، بل س2تلتد ال 
محالة لتتأثر بها بعض الدول العربية القريبة 
منها، وعىل رأس2ها الس2عوديّة. كلا أن البحر 
األحل2ر الذي يس2تحوذ عىل نس2بة %13 من 
تج2ار5 العالم س2نوياً، أي رصاع يف ش2واطئه 
س2يلحق أرضاراً 5ائلة باقتص2ادات ُكّل دول 
املنطق2ة، كلا س2يؤثر ع2ىل اقتص2ادات دول 

أُْج2َرى بعيد5 كالصن والهند. 

*مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية اليمني
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تشهد آبهات قتال، سواا بتكايف العلل امليداني أَْو بالرسائل اإلعلمية 
املوآه2ة ألبناا تلك املحافظات، ودون أن نس2قط من حس2اباتنا مخاطبة 
أبن2اا املديريات الت2ي تلكن الغزا5 م2ن احتللها، فال2لز1 أن يكون 5ناك 
ا5تل2ا1 اس2تانائي بلخاطبة أبناا تل2ك املديريات لحاهم ع2ىل االنتفاضة 

ة وقد آربوا سطوته وعنجهيته وعانوا من رشوره.  بوآه العدو، َجاصَّ
التحدي2اُت كبر5 واإلمكانات مح2دود5 لكننا ناق بالله تعاىل يف أن يحقَق 
اإلعل1ُ الوطني أ5دافه يف 5ذه املرحلة ولن يكون له ذلك إال برشاكة يقيلها 
م2ع املجتلع بتعزي2زه لحضور األص2وات الوطنية الصادقة م2ن أبناا تلك 
املحافظات من الساسة واألكاديلين واملشايخ والشعراا واألدباا واملاقفن 
وجطباا املس2اآد وقاد5 الرأي علوماً، التي تحظى باحرتا1 املجتلع املحيل 
يف املديريات املختلفة ال س2يلا القريبة من الجبه2ات، يؤكدون فيها - بكل 
ش2لوخ وإب2اا - أنهم لن يس2لحوا أبدا للع2دو بأن يدن2س أرضهم، وبأن 
الجليع يجب أن يتَح2ّركوا لجبهات القتال ملواآهة األعداا، وينبهون فيها 
م2ن جطور5 التقاعس ع2ن مواآهة العدو ومآالت ذل2ك عىل املجتلع الذي 

سيصبح ذليلً مستعبداً للغزا5 ورشور5م. 
كل2ا أن اإلعلمين ينتظرون ا5تلاماً اس2تانائياً من القياد5 السياس2ية 
نحو العلل اإلعلمي يعينهم عىل أداا دور5م الوطني عىل أكلل وآه، و5ذا 

أفضل من أي تكريم أَْو شكر..

األج2ر5 التي طال2ت املغرتبن.. ع2ن أن املللكة اس2تقبلت مليون نازح 
يلني بكل رحابة وود.. بل ووفرت لهم مس2اكَن وأعلاالً، وقامت بتس2هيل 
تواآد25م فيها.. تأتي 5ذه الترصيح2ات الكاذبة مخالفة تلاماً ملا يحصل 

عىل أرض الواقع.. 
و5ذا ليس بغريب وال آديد عىل أبواق التضليل الذي تلارُس2ه املللكة يف 
ُكّل اعتداااته2ا املتك2رر5 عىل اليلن أرضاً وإنس2اناً، ربلا كانت ترصيحاته 
حللة دعائية اس2تباقية تلهيًدا لتغطية الكاذبة حيال النوايا الس2يئة التي 

تعز1 املهلكة السعوديّة القيا1 بها تجاه املغرتبن اليلنين. 
نع2م، إن املغ2رتب اليلني اليو1 بن ناَري أرس5 آل س2عود فبعد أن قامت 
الس2لطات الس2عوديّة بعللية تهجر قرسي.. وترحيل ملا يقارب 130 ألف 
يلن2ي مؤجراً.. وتواآ2د ما يقارب 150 ألفَ يلني يف الس2جون اس2تعدادا 
لرتحيله2م، ليصل املغرتب بعد5ا اليلني إىل أرض الوطن ليس2تقبله عدوان 

أكرب ووحشية أقبح من قبل مللكة الرش..

والع2راق وإي2ران.. وأما اليلن فيعد الش2عب األول عاملي2اً يف تفاُعِله مع 
القضايا املركزية وانتصاره للقضية الفلس2طينية رغ2م العدوان األمريكي 
الس2عودي عليه والحصار املفروض عليه والقصف املتواصل بالليل والنهار 
كلوقٍف مبدئي إيلاني يربز يف صدار5 ا5تلا1 الش2عب اليلني الذي يرى يف 
القد3 قضيته األوىل، وكان صخر5ً تحطلت عليها ُكلُّ املحاوالت السعودية 
الفاشلة لقطع طريقه إىل القد3، ويف الطريق إليها تتهاوى ُكّل ُمَخّططات 
الحلف األمريكي اإلرسائييل السعودي، و5و ما يؤكد صوابية موقف الشعب 

اليلني وعدالة قضيته، ومعرفته لعدوه.

فجر الحرية والتحرير في اليمن آٍت آت
طارق مصطفى سالم 

والي2و1َ  يُضِح2ُك,  م2ا  البلي2ة  رشُّ  نع2م 
أباطي2ُل  2ُف  تنكشَّ للعي2ان  آ2يل  وبش2كل 
العدوان ومزاعُلهم الكاذبة يف غزو واحتلل 
اليل2ن، فبعد أن اعت2دوا عىل اليل2ن وقتلوا 
ش2عبنا بلختل2ف أن2واع األس2لحة املحرمة 
دولي2اً وتحت عنوان إع2اد5 الرشعية لحكم 
اليل2ن.. 25ا 25م الي2و1 وبعد 3 أع2وا1 من 
القتل لليلنين وتدمر كافة مقومات اليلن 
يقومون بطرد املغرتبن اليلنين وإعادتهم 
لليلن بينل2ا تحتجز الرشعي2ة املزعومة يف 

الرياض ويقومون 5م بحكم اليلن بالحديد 
والن2ار والبطش بأبنائه بكل وس2ائل القتل 

واإلآرا1. 
األد5ى واألمرُّ أن تقو1َ س2لطاُت االحتلل 
الس2عودية اإلماراتي2ة بنه2ب ث2روات اليلن 
مبارش5 َوبكل الصلف َوالخسة وترتك شعبنا 
الكريم يعاني م2ن الفاقة والحاآة والجوع، 
بينلا 5ي تدَّعي -بكل الوقاحة وكافة وسائل 
التضلي2ل- قياَمه2ا بالعلليات اإلنَْس2انية يف 

اليلن للتخفيف عن شعبنا اليلني. 
نع2م, أن ط2رد املغرتب2ن اليلني2ن م2ن 
الس2عودية أَْو احتج2از أي مواط2ن يلن2ي 

السياس2ية  وحقوق2ه  حريت2ه  ومص2ادر5 
واإلنَْس2انية أياً كان يف الرياض 5و آزٌا من 
العدوان عىل اليلن ومكلل للحصار والحرب 

االقتصادية عىل شعبنا اليلني الكريم.. 
الس2عودية  االحت2لل  س2لطات  ع2ىل 
اإلماراتية الحذُر من مغبة التلادي يف امتهان 
كرام2ة ش2عبنا اليلن2ي األصي2ل ومحاولة 
إذالله وكرس إرادته بلختلف وس2ائل القلع 
والرت5ي2ب، وأن ش2عبَنا اليلن2يَّ - بلختلف 
فئات2ه االآتلاعي2ة وأطيافه السياس2ية - 
ب2ات يع2ي آي2داً من 25و ع2دوه الحقيقي 
ويعي أ25داَف مخّطط العدوان واالحتلل يف 

غزو أرضن2ا وتلزيق ش2عبنا، وصوالً لنهب 
ثرواته واحتلل آزره وأراضيه والس2يطر5 
عىل موقعه االس2رتاتيجي الها1، ملا يحتم 
عىل ش2عبتا اليلني الحر َوقواه الحية كافة 
التصدي لهذا الس2يناريو واملخّطط الخبيث 
لتحالف العدوان يف تلزي2ق اليلن واحتلله 
ونه2ب ثروات2ه وط2رد س2لطات االحت2لل 
الغازي2ة من ع2ىل أرضن2ا الغالي2ة وتطهر 
تربتنا الطا5ر5 من دنس آحافل االحتلل.. 
وال ش2ك أن فج2ر 25ذا الي2و1 املنش2ود 
للتحرير واالنعتاق من براثن سلطات الغزو 

واالحتلل يف اليلن آت آت. 

االهتداء أكَبر من مسألة المعرفة
هنادي محمد

الكارُ من أبناا اإلْس22َل1 يعتقدون أن معرفتهم لبعض 
العل2و1 كأصول الفقه والحديث وم2ا إىل ذلك، 5ي الطريق 
األوُل واألج2رُ لل5ت2داا، وأن مص2دَر الهداي2ة 5ي رصاُت 
الكت2ب، تل2ك املصفوف2ة املزدحل2ُة ع2ىل الرف2وف، والتي 
ينهكون أنفسهم يف مطالعتها ظنّاً منهم أنها تقّد1 5داية، 
وأنها وس2يلة لتصحيح واقعهم واالرتق2اا بإيَْلانهم ملجرد 
أنّه2م اصبحوا )ُق2ّراا أَْو فلس2فة(، يف 5ذا الس2ياق يقول 
الشهيد القائد - ع - يف در3 الاقافة الُق22ْرآنية: ]ال تفكر 
إطلقاً أن العلم 5و يف أن تنتهي من رّصات من الكتب، ربلا 
رص2ات من الكتب توآد يف نفس2ك آهلً وضلالً، ال تنفع. 
اس2تعرض امن املكاتب يف الشوارع يف املدن تجد رصات من 
الكتب، رّصات من الكتب يف الحديث يف التفسر يف الفقه يف 
فن2ون أُجرى، لكن كم تجد داجلها من ضلل، كم تجد أنها 

تنسف اإلنَْسان أنه حتى ال يبقى عىل فطرته[. 
كل2ا أنّه2م ال يدركون جط2ور5َ ما تتضّلن2ُه من ضلل 
وباط2ل يفت2ك بإيَْل2ان اإلنَْس2ان ويحرف2ه ع2ن الطري2ق 

املس2تقيم ال2ذي رس2له الله، ل2و لم يك2ن إاّل 
تغيي2ب دور الُق222رْآن الكري2م كلصدر 

أس2ايس للحصول عىل الهداية بعيداً 
عن تل2ك املي2ات والربام2ج التي 

ألنفس2هم،  الن2ا3  يضعه2ا 
ورغبته2م  نظرته2م  بحس2ب 
يع2ودوا  أن  دون  وحاآته2م 
وتع2اىل  س2بحانُه  الل2ه  إىل 
ويس2ألونُه الهداي2ة والع2ون 
والتوفي2ق والاب2ات، ويف إطار 

25ذا املوض2وع 5ن2اك حدي2ث 
رائ2ع وعظي2م للش2هيد القائ2د 

ذك2ره يف در3 م2كار1 األج2لق - 
الدر3 األول - قال فيه:

]الهداي2ة لي2س 5نالك آلي2ة مربمجة 
للهداية بحيث أن اإلنَْس2ان ملك2ن أن يوفر5ا، 

ال ب2د من الرآ2وع إىل الله، ال بد من الدع2اا، أن نطلب من 
الله الهداية، أن نطل2ب من الله التوفيق، أن نطلب من الله 
االس2تقامة، أن يوفقنا للس2تقامة، أن نطل2ب من الله أن 
يابت جطانا، أن نطلب من الله أن يس2دد أقوالنا. اإلنَْس2ان 
ال يس2تطيع بنفس2ه، ال يس2تطيع من جلل االعتلاد عىل 
نفس2ه أن يحقق لنفس2ه الهداية، والتوفي2ق يف املج2االت 

التي ترتبط بحي2اته، وفيلا يتعلق بآجرته[.
ومن مس2اوئ تلك الكتب – ما تس2ّلى بكت2ب علم أ5ل 
الكل1 )املعتزلة( - أنّه2ا تعترب وبالدرآة األوىل مصدراً من 
مص2ادر تش2ويه املنهجي2ة الُق22ْرآنية الس2ليلة والعقائد 
الصحيح2ة م2ن جلل ذك2ر بعض امي2ات للس2تدالل بها 
ع2ىل بع2ض املواضي2ع وذل2ك بتفس2ر5ا بحس2ب اآهاد 
اال5واا، ومن جلل تقديلها لاقافات مغلوطة ُمجّرد5 عن 
الصوابية تُظهر حجم املفارقة بن ما يقدمُه املنهج اإللهي 
- الُق22ْرآن الكريم - من 5دٍي سا1ٍ يسلو بالنفس ويرتقي 
22ة، وبن م2ا تقدمه تلك الكتب م2ن جزعبلٍت  بواق2ع األُمَّ
ومنهجي2ات ومعتق2دات برشية مغلوطة ما أن2زل الله بها 
من سلطان تؤدي دوراً س2لبياً يتلاّل باالنحطاط بالواقع، 
وبالهبوط بالعقلية اإلنَْسانية التي كّرمها الله واللعب بوتر 
الفكر النقي من ش2وائب ُكّل م2ا 5و دجيٌل عىل كتاب الله، 
ويف 5ذا الس2ياق أّكد الش2هيد القائد يف در3 معرفة الله - 
الاّقة بالله - أن أحد أسباب وصول الواقع إىل ما وصل إليه 

من سوا 5و اعتلاد البدائل التي ظهرت والتوّآه لها وترك 
الاقلن كلرآع لصلح واقع الحيا5 بشكل عا1؛ حيُث قال 

-رضوان ربّي عليه-:
] إذا تأمل اإلنَْسان يف واقع النا3 يجد أننا ضحية عقائد 
باطلة، وثقافة مغلوط2ة آااتنا من جارج الاقلن: كتاب 

الله، وعرت5 رسوله )صلوات الله عليه وعىل آله([.
ولتصحي2ح مس2ار 5ذا الواق2ع الهابط يج2ب علينا أن 
نعود ع2ود5 صادقة إىل الُق22ْرآن الكري2م، لل5تداا بهديه، 
والعل2ل بلا آاا فيه فهو عل2ٌم ال أعظم منه وال أرفع كلا 
تحّدث الش2هيد القائد قائلً: ] كتاب عظيم، كتاب واس2ع، 
2ة - لو  ثقافت2ه عالي2ة آداً، عالي2ة آداً تجع2ل 25ذه األُمَّ
تاقف2ت باقافت2ه - أعظم ثقاف2ة، وأكار إنج2ازاً، وأعظم 
آثاراً يف الحيا5، وأس2لى.. أس2لى روحاً، وأسلى وضعية، 
وأزكى وأطهر نفوساً من أي أمم أُجرى [؛ كيف ال.. وكاتبُه 
َهاَد5ِ،  ومنزلُه 5َو }اللَُّه الَِّذي اَل إَِلَٰه إاِلَّ 5َُو، َعاِلُم اْلَغيِْب َوالشَّ
ُن الرَِّحيُم{]س2ور5 الح2رش 22[، العالم بحاآة  5َُو الرَّْحَلٰ
البرشي2ة وبن2ي اإلنَْس2ان، األحرص م2ن ُكّل م2ن يربزون 
كلرش2دين وموّعظ2ن ومتكلل2ن بعيداً عن منه2ج الله، 
األعلم بلصلحة عبادِه وما فيِه صلٌح وجرٌ لهم. 

: العللي2ُة املعرفية غر  ولنعل2م أجراً أنَّ
كافي2ة لل5ت2داا؛ ألنه2ا لن تق2ّد1 إاّل 
معلوم2ات آوفاا عب2ار5 عن ثراا 
لفظ2ي كأك2رَب ما يلك2ن..!، وال 
صحي2ح م2ن تل2ك املعلوم2ات 
إاّل م2ا ن2در، ل2ذا ِلزام2اً علينا 
أن نلتف2ت التفات2ة آ2اّد5 إىل 
الكت2اب  الكري2م،  الُق222ْرآن 
العظي2م الواس2ع ال2ذي أدرك 
وأ25ل  الل2ه  اع2داا  عظلت2ُه 
الباط2ل وعلل2وا آا5دين عىل 
فصلنا عن2ه بوس2يلٍة وبأُجرى، 
ونحن أّمة الُق22ْرآن تركناه آانباً، 
ندرك أنه معجز5 الل2ه لخاتم انبيااه، 
وأنُّه نور الله لللس2تبرصين ب2ه يف الظُّلم، 
و5و الس2بيل الوحيد للهداي2ة العللية التي تتلال 
يف التطبيق العليل املللوس2ُة آثارُه يف واقع النفس أّوالً، ويف 
ميادي2ن الحيا5 املختلف2ة ثانياً؛ و5ذا ما يصح أن نس2ّليه 

باال5تداا الحقيقي.. 
وال وصف لهذا الكتاب أعظم ملا وصفه الشهيد القائد 

قائلً: 
]الُق222ْرآن علو1 واس2عة، الُق22ْرآن مع2ارف عظيلة، 
الُق22ْرآن أوسع من الحيا5، أوسع ملا يلكن أن يستوعبه 
ذ5نك، ملا يلكن أن تس2توعبه أنت كإنَْس2ان يف مداركك، 
الُق222ْرآن واس22ع آداً، وعظيم آداً، 225و ))بحر - كلا 
ق2ال اإلما1 عيل - ال ي2ُدَرك قعره((. نح2ن إذا ما انطلقنا 
من األسا3 عنوان ثقافتنا: أن نتاقف بالُق22ْرآن الكريم. 
س2نجد أن الُق222ْرآن الكري2م 5و 5ك2ذا، عندم2ا نتعلله 
ونتبع2ه يزكين2ا، يس2لو بنا، يلنحن2ا الحكل2ة، يلنحنا 
الق2و5، يلنحن2ا ُكّل القي2م، ُكّل القي2م الت2ي مل2ا ضاعت، 
22ة بضياعها، كلا 5و حاص2ل امن يف وضع  ضاع2ت األُمَّ
املسللن، ويف وضع العرب بالذات. ورشف عظيم آداً لنا، 
ونتلنى أن نكون بلس2توى أن ناقف امجرين بالُق22ْرآن 
الكري2م، وأن نتاقف باقافة الُق222ْرآن الكريم }ذَِلَك َفْضُل 
اللَِّه يُْؤِتيِه َمْن يََش2اُا َواللَُّه ذُو اْلَفْضِل اْلَعِظيِم{ يؤتيه من 
يش2اا، فنحن نحاول أن نكون ملن يش2اا الل2ه أن يُؤتَوا 

5ذا الفضل العظيم[. 
والعاقب2ُة لللتقي2ن. 

شراكة اإلعالم واملجتمع

املغرتبون بني ناَري آل سعود 

القدس بني التصفية الصهيوأمريكية 
وفتور املشاعر العربية وصمود 

الشعب اليمني 

تتمات من الصفحة األخيرة .. 
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الواليات المتحدة تغامر وتقامر بمصير العالم!
عصام مخول*

السياس2ية  امللارس2ات  2َص  تفحُّ إنَّ 
والعدواني2ة األمريكي2ة عىل مدى م2ا يقارب 
ثلثَة عقود يفضح الطابع االمربيايل ملشاريع 
الوالي2ات املتح2د5، وي2ي بحقيق2ة الذرائع 
األمني2ة ومحارب2ة اإلر5اب التي اس2تعللتها 
ض2د  الح2رب  وحقيق2ة  املتح2د5،  الوالي2ات 
القاعد5 وإع2لن التخلص من بن الدن عندما 
انته2ى دوره يف جدم2ة العدواني2ة األمريكية 
وتربير25ا، والح2رب ضد »الرتس2انة النووية 
العراقي2ة« غ2ر املوآ2ود5، وم2ا رافقها من 
»عللي2ة تجري2ف حض2اري« كل2ا وصفه2ا 
الباحث س2ليم ن2زال يف كتابه »حص2اد ُمّر«، 
وش2يطنة إيران وس2وريا، والدور املشبوه ل2 
»التحالف ال2دويل بقياد5 الوالي2ات املتحد5 يف 
محارب2ة داعش« ويف إنش2اا داع2ش وغر5ا 
م2ن منظل2ات اإلر25اب )باع2رتاف وزي2ر5 
5ي2لري  الس2ابقة  األمريكي2ة  الخارآي2ة 
كلينتون(.. ويتكش2ف أن 5ذه التهويلات ما 
5ي إال تربيرات لسياس2ات إر5ابية تلارسها 
االمربيالية األمريكية بحق الشعوب ومن أآل 
إجض2اع ال2دول وابتزاز5ا يف أش2به ما يكون 
بللارس2ة الربوتيكش2ن ال2دويل.. والواليات 
املتحد5 التي وضعت 5دف محاربة »اإلر5اب 
اإلْسَلمي« كهدف اس2رتاتيجي يشكل عنواناً 
للع2رص، كان2ت األق2وى حض2وراً يف إنت2اج 
25ذا اإلر25اب م2ن »القاع2د5« إىل »داع2ش« 
الهيلن2ة  مش2اريع  جدم2ة  يف  واس2تعلاله 
األمريكي2ة وما تزال تس2تعلله اليو1 أيضاً يف 
س2وريا والع2راق لتربير وآود5ا العس2كري 
العدوان2ي وقواعد5ا العس2كرية ملنع القضاا 

عىل اإلر5اب بشكل يحرر الشعوب منه. 
ها يف  والوالي2ات املتح2د5 عندما تعل2ن حقَّ
التص2دي ألي2ة محاول2ة تعي2ق ُمَخّططاته2ا 

االقتصادي2ة وألي2ة ق2و5 ترف2ض الخض2وع 
مليات 5يلنتها االقتصادية أَْو السياسية، أَْو 
تح2د من علق تأثر5ا يف عالم القطب العاملي 

األوحد فإنها تعني ما تقول. 
فق2د ربط2ت االس2رتاتيجية األمريكية بن 
االقتصادية،  العس2كرية وآربوتها  سطوتها 
ووظف2ت األوىل يف جدم2ة األج2ر5.. فكي2ف 
ينعكس ذلك يف عالم السياس2ة واالسرتاتيجيا 
عال2م  يف  الديلقراطي2ة«  »ن2رش  وم2رشوع 

القطب األمريكي الواحد؟. 

الدولة العظمى والِعمَلة العظمى: َأْو 
موقع الدوالر يف التجارة العاملية!

يف الح2رب العاملي2ة الااني2ة بع2د أن الح يف 
األف2ق انتص2ار الحلف2اا اآتلع2ت يف تل2وز 
األمريكي2ة  وودز  بريت2ون  مدين2ة  يف  55ج1 
بلب2ادر5 م2ن الحكومة األمريكي2ة، 55 دولة 
للتّف2اق ع2ىل نظا1 نق2دي دويل آدي2د يوفر 
حرية التجار5 ويلد الدول األعضاا بالسيولة 
الكافي2ة. وب2رزت يف املؤتلر 5يلن2ة الواليات 
املتح2د5 األمريكي2ة، وق2د توص2ل املؤتلر إىل 
وضع اتّفاقيات تم بلوآبها إنش2اا صندوق 
النقد ال2دويل والبنك الدويل لإلنش2اا والتعلر 
)إعاد5 اإلعلار!!( ورفض االتحاد السوفييتي 
املش2اركة يف 5ذه املؤسس2ات يف ظل الهيلنة 

األمريكية الواضحة عليها. 
ويلك2ن الق2ول إن »نظ2ا1 ثب2ات أس2عار 
رصف العل2لت األآنبي2ة كلا وصف2ه أكر1 
مؤتل2ر  يف  الزاوي2ة  حج2ر  كان  الحوران2ي، 
بريت2ون وودز، إذ يق2و1 5ذا النظ2ا1 النقدي 
الجديد عىل أس2ا3 »قاع2د5 الرصف بالدوالر 
الذ5ب2ي« وع2ىل أس2ا3 »مقي2ا3 التب2ادل 
الذ5بي«، وبذلك تح2ول الدوالر األمريكي من 
علل2ة محلية إىل عللة احتياط دولية، بلعنى 
أن احتياط الدول بات يعتلد الذ5ب أَْو الدوالر 

يف املعام2لت التجاري2ة الدولي2ة، إىل أن أعلن 
الرئي2س األمريك2ي نيكس2ون يف العا1 71ج1 
أن الواليات املتحد5 تُلغي قابليَة تبديل الدوالر 
إىل ذ5ب، وأن الوالي2ات املتحد5 تعتلُد الدوالَر 
وح2َده كلقي2ا3 للتبادل التج2اري، فارضًة 
بذلك 5يلنتها عىل االقتصاد العاملي من جلل 
5يلن2ة عللته2ا املحلية عىل النظ2ا1 النقدي 

الدويل.. 
بلعن2ى أن ُكّل تجار5 ب2ن دولتن يفرتض 
أن تكون بالدوالر.. ملا آعل الواليات املتحد5 
قادر5 عىل طبع أية كلي2ة من الدوالرات؛ ألن 
البن2وك يف العال2م كانت بحاآ2ة إىل دوالرات. 
وبن2اا ع2ىل األ25داف االس2رتاتيجية الكربى 
للوالي2ات املتح2د5 كل2ا آئن2ا عليه2ا يف 5ذا 
التحلي2ل، فقد تص2دت الوالي2ات املتحد5 لكل 
من سيحاول االنسحاب من استعلال الدوالر 
واعتربت ذلك رافع2ة لعدوانيتها بغض النظر 

عن املربرات التي افتعلتها لحروبها. 
ومن املار أن نش2رَ أن أول من تحدى ذلك 
وقّرر االنس2حاَب من النظ2ا1 النقدي املعتلد 
عىل الدوالر وأن يجري تجارتَه باليورو.. كان 
الرئيس العراقي األسبق صدا1 حسن. وبعده 
أعلن الق2ذايف أنه يريُد إدار5َ التجار5 باالعتلاد 
ع2ىل الذ5ب! وب2ادر إىل تأس2يس بنك مركزي 
أفريقي عىل 5ذا األس2ا3. وبع2د ذلك أعلنت 
إيران أنها لن تبيع النف2ط بالدوالر.. فانطلق 
امل2رشوع األمريك2ي ل2 »ن2رش الديلقراطية« 
يف الرشق األوس2ط، ومنذ ذل2ك الوقت وضعت 
إيران أيضاً، عىل املرشحة وتجري ش2يطنتها 
بش2تى الوس2ائل، ويف الدرك األسفل من 5ذه 
الش2يطنة ما تقو1 به املؤسس2ة اإلرسائيلية 
األمريكي2ة  واإلدار5  نتنيا25و  ورئيس2ها 

ورئيسها الحايل ترامب. 

*كاتب فلسطيني

فاطمة عليها السالم
يحيى صالح الدين 

يشٌا مح2زٌن كي2ف ب2ات 
واق2ُع امل2رأ5 العربي2ة ال2ذي 
باتت تقتدي وتتسلى بنساا 
غربي2ات ذو ثقاف2ة وأجلق 
5ابط2ة ومتفس2خة وباتت 
امل2رأ5 العربي2ة تتتب2ع آج2ر 
املوضات والصيحات وتنفق 
يف آج2ر احصائيات جلس2ة 
مليار دوالر عىل املاكياآات؛ 
ألنه لألس2ف الوآود لاقافة 
ال  الس2ل1  عليه2ا  فاطل2ة 

وآود لذكر من يفرتض 
املرأ5  به2ا  تقت2دي  أن 
للق2دو5  العربي2ة 
حلت  لق2د  الحس2نة 
وصنعت املسلسلت 
والغربية  الرتكي2ة 

وبعض املسلس2لت العربية ثقافة املرأ5 
العربي2ة ن2رى كي2ف يت2م ع2رض املرأ5 
امللتزمة بالحشلة وتعاليم 
دور  يف  الحني2ف  دينن2ا 
واملرأ5  التعيس2ة  الشغالة 
بأنها  الهابط2ة  املتربآ2ة 
والعرصي2ة  املتح2رض5 
والهانم و5و جداع وكذب 
امل2رأ5  ألدمغ2ة  وغس2ل 
أن  فالصحي2ح  املس2للة، 
التقية  السعيد5 5ي  املرأ5 
النقية الطا5ر5 والتعيسة 
5ي املتربآة الخليعة التي 
تس2لح بان تتكشف ويقع عليها الذباب 
ثم ترمى للكلب 5ذا 5و الواقع الصحيح 
ال2ذي يجب عىل ُكّل امرأ5 حر5 أن تفهله 

وأن ال تخدع. 
لألسف ال يوآُد ا5تلا1ٌ بإيجاد البديل 
ع2ن 5ك2ذا مسلس2لت 5دام2ة الوآود 
ملسلس2ل واح2د أَْو فيلم 
ح2د  ا و
يتح2دث 

ع2ن 

س2ر5 فاطل2ة أَْو زينب عليهلا الس2ل1 
الوآود لكتب وقصص عن حيا5 فاطلة 
5ن2اك تغييٌب كام2ٌل لدور امل2رأ5 املاالية 
الق2دو5 الحس2نة كيف نريد من نس2ائنا 
أن تتاق2َف باقافة الز5راا و5ناك س2يل 
م2ن األعل2ال واملح2ارضات تتحدث عن 
مليس ورفيس وغر ذلك من الشخصيات 
امل2رأ5  الت2ي صنع2ت إلغ2واا  الو5لي2ة 
العربية وتجعل منها س2لعة علينا إعاد5 
صياغة نظر5 املجتلع لللرأ5 عىل اسا3 
ُق22ْرآني ويكفينا فاطلة الز5راا لتكون 
ق2دو5 ومدرس2ة ل2أل1 والزوآ2ة والبنت 
الطا25ر5 النقي2ة العطوف2ة والت2ي قال 
عنه2ا رس2ول الله ص2ىل الله علي2ه وآله 

وسلم أ1 أبيها.
علينا تعريف نساا العالم كيف عاشت 
فاطلة عليها الس2ل1 كيف كان تعاملها 
مع أبيها ومع زوآها وأوالد5ا وآرانها 
كانت رمزا لألج2لق العالية قال عنها 
ع2يل عليه الس2ل1 والل2ه م2ا اغضبتني 
وكنت انظر إليها وتكشف عني الهلو1.

كانت بش2كل مخترص حورية بشكل 
إنس2ية، فس2ل1ُ الل2ه عليها ي2و1 ولدت 
وي2و1 تبع2ث وع2ىل أبيه2ا رس2ول الل2ه 
أزكى الصل5 والتس2ليم وعىل بعلها أمر 
ويعسوب املؤمنن عيل عليه السل1 وعىل 
ولَديها س2يَدي شباب ا5ل الجنة وعىل آل 

رسول الله الطيبن الطا5رين. 

طموح دول العدوان 
في ثروات الشعب 

علي محسن الشتوي 

عندم2ا نتكلم عن الكليات الهائلة من الاروات 
املوآود5 يف اليلن يجف القلم عن مداده فالاروات 
الطبيعي2ة املوآ2ود5 يف اليل2ن ل2و اس2تخرآت 
ألغنت نصف العالم ولكن عندما بدأت السعودية 
جصوصاً ودول الخليج علوماً بالنظر إىل الشعب 
اليلن2ي بالع2ن الحل2راا آل2دت تل2ك الاروات 
وآعلت أبناا 5ذا الش2عب مغرتب2ن يف ُكّل أنحاا 
العالم لقضاا حاآاتهم و5ذا اليا مؤسف آداً 
عندما يك2ون بلدك ملتلئ2اً بالخ2رات والاروات 

املجلد5 وأنت ال تزاُل مغرتباً.
ع2ىل أبناا الش2عب اليلني العظي2م أن يدركوا 
أ5لية 5ذه الكليات الهائلة املجلد5 وأن يواآهوا 
5ذا العدوان الغاشم الذي يريد منّا عد1 استخراج 

ثرواتنا املجلد5.
دول الع2دوان لم يش2نوا عدوانه2م من أآل ما 
يزعلون2ه بلا يس2لى برشعية 25ادي املزعومة 

واملنتهية صلحيتها.
الي2و1 نح2ن ع2ىل مش2ارف الع2ا1 الاالث من 
العدوان السعودي األمريكي اإلماراتي اإلرسائييل 
الغاش2م، ولألس2ف الش2ديد أن بعض األغبياا ال 
زال2وا ال يفهل2ون ملاذا ش2ن علينا 25ذا العدوان 

الغاشم!.
يا أبناا الشعب اليلني العظيم العدوان لم يأِت 
بالهدايا والورود بل أتى بأفتك األس2لحة املحرمة 
دولي2اً وزرع امل2وت املؤق2ت بامل2زارع والطرقات 
بالقناب2ل العنقودية وغر5ا م2ن مخلفات القتل 
املؤق2ت، وعلينا أن ندرك م2دى جطر 5ذا العدوان 
الغاش2م املتكرب ونتص2دى له بكل م2ا نلتلك من 

قو5.
فهذا العدوان أتى ملنعنا من اس2تخراج ثرواتنا 

املجلد5 وإيقاف املوانئ اليلنية واحتللها.
وأك2رب دلي2ل عىل ذلك 25و ما يحص2ل اليو1 يف 
ع2دن التي منع املحت2ل اإلماراتي تش2غيل ميناا 
عدن، واملصيبة الك2ربى أن املحتل اإلماراتي منع 

حتى التجار من استراد التجار5 من الخارج.
دول الع2دوان ل2و كان 5له2م كل2ا يزعلونه 
اليو1 إنقاذ أبناا الش2عب اليلن2ي العظيم فهناك 
مواطن2ون يلني2ون مغرتب2ون يف دوله2م مل2اذا 
ال يتعامل2ون معه2م بع2ن االعتب2ار والرحل2ة 
واالحرتا1؟ ملاذا حكا1 5ذه الدول يزآون بامالف 
م2ن املغرتبن يف الس2جون وقلعه2م وتعذيبهم؟ 
ملاذا يتغن2ون بالكل1 أما1 العال2م بأنهم يريدون 

إنقاذ الشعب اليلني.
نحن كش2عب يلن2ي لدينا الكار م2ن الاروات 
الطبيعية املجلد5 التي لو اس2تخرآنا5ا ألغنتنا، 
ولكن لألس2ف الش2ديد األغبي2اا م2ن املرتزقة ال 
يفكرون وال يفهلون بأن العدوان آعلهم ذريعة 
الحتلل اليل2ن وتدمر5ا وجل2ق الرصاعات بن 
أبناا الش2عب اليلن2ي وآعلهم يتناح2رون يف ما 

بينهم لكي يلهينا عن استخراج ثرواتنا.
اليو1 ونحن نل2ر يف أجطر املراحل االقتصادية 
التي يري2د العدوان بخلق الف2وىض ويريدون من 

أبناا الشعب اليلني الخضوع واإلمعان لهم.
ويأب2ى لن2ا الله ذلك م2ن الخضوع له2م والله 
ل2ن نخض2ع ول2ن نرك2ع إال لل2ه الواح2د القهار 
ولن تس2تطيع أن تحق2ق دول الع2دوان أ5دافها 
وأحلمه2ا وبس2ط نفوذ25م ع2ىل أبن2اا اليل2ن 

العظيم.
وقد أثبتت التجارب الس2ابقة مع الغزا5 القد1 
فكل2ا أج2رج آباؤن2ا وأآدادنا الغ2زا5 يف الفرتات 
السابقة و5م محللون بالهزيلة النكراا واليأ3 
من احتلل اليلن، نحن سنابت لهم من آديد أن 
اليلن مقرب5 الغزا5 وس2يخرآون من اليلن و5م 
محلل2ون بالهزائ2م النكراا وس2تلرغ أنوفهم يف 

الرتاب والوحل..
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املال.. يشكل املحك الرئيسي يف قضية اإليمان

طبيعة الصراع مع أهل الكتاب

الجنة تحتاج منا إىل عمل 
لندخلها:ــ

مذكراً -ِرْض2َواُن الل2ِه َعَلي2ِْه- بقوله 
اْلَعاِمِلَن{الجن2ة  أَْآ2ُر  ]}َوِنْع2َم  تع2اىل: 
تحتاج إىل علل، العلل 5و بيدك، بلسانك، 
بقللك، بلالك، بجه2دك، وبلا 5و أرقى 

م2ن ذلك، ب2كل مال2ك، وبروح2ك، بدمك 
}إِنَّ اللََّه اْش2رَتَى ِمَن اْلُلْؤِمِنَن أَنُْفَس2ُهْم 
َوأَْمَواَلُه2ْم ِب2أَنَّ َلُه2ُم اْلَجن2ََّة يَُقاِتلُوَن يِف 
َويُْقتَلُوَن{الجنة  َفيَْقتُل2ُوَن  الل2َِّه  َس2ِبيِل 
الت2ي نح2ن نُلنِّي أنفس2نا بها، ونس2أل 
الله س2بحانه وتع2اىل أن نك2ون آليعاً 

م2ن أ5لها، الل2ه ق2ال عنها}َوِنْع2َم أَْآُر 
اْلَعاِمِلَن{[. 

مؤك2داً أن أعلاَلنا الخاّص2َة التي من 
2ة  وراا5ا نجني أم2واالً ومصالَح َجاصَّ
ليست 5ي املقصود5 بقوله تعاىل: }َوِنْعَم 
أَْآُر اْلَعاِمِلَن{، 5ذه ليست يف الغالب 5ي 
أعلال أ25ل الجنة، وما أحوآنا لألعلال 
الصالح2ة، ل2كل ماق2ال ذر5 م2ن علل 

صالح يو1 الوقوف بن يديه سبحانه. 

ا من أجل إعالء كلمة  املاُل مهمُّ ِجـدًّ
اهلل:ــ

َعَلي2ِْه-  الل2ِه  واستش2هد -ِرْض22َواُن 
ْرتَِني إىَِل أََآٍل  بقول2ه تعاىل: }َربِّ َل2ْوال أَجَّ
اِلِحَن{  َق َوأَُك2ْن ِم2َن الصَّ 2دَّ َقِري2ٍب َفأَصَّ
ليُدلَِّل لنا عىل أ5لية اإلنفاق يف سبيل الله 
حيث أن أول حرس5 تصدر من اإلنس2ان 
و25و عىل ف2راش املوت، 25ي أنه يطلب 
من الله س2بحانه أن يؤجر قبض روحه 
من أآ2ل ماذا؟؟ م2ن أآ2ل أن يتصدق، 

ينفق يف س2بيل الله كلا آاا يف امية، لم 
يطلب أن تعطى له فرصة أجر5 ألآل أن 
يص2و1، أَْو يزكي، أَْو يح2ج، أَْو... إلخ بل 
طلب أن يُعطى فرص2ة أجر5 ليتصدق، 

لينفق يف سبيل الله.. 

سورة كاملة تتحدث عن الجانب 
املالي:ــ

ويف ذات الس2ياق نبّهنا -ِرْض2َواُن اللِه 
َعَلي22ِْه- إىل س2ور5 كامل2ة تتح2دث عن 
الجانب امل2ايل، و5ي س2ور5 )الليل( وأن 
اللَه ابتدأ5ا بالقَس2م بالثة أيَْلان، و5و 
أص2دُق القائلن، فأقَس2َم اللُه س2بحانه 
عىل ماذا؟ قال الش2هيد القائد -ِرْض2َواُن 
الل2ِه َعَلي2ِْه- مجيباً: ]}َواللَّي2ِْل إِذَا يَْغَش 
َوالنََّهاِر إِذَا تََجىلَّ َوَما َجَلَق الذََّكَر َواأْلُنْاَى{ 
)الليل:1-3( ثلثة أيلان، أليس2ت ثلثة 
أيَلان؟ من الذي يُْقِس2م 5ن2ا، من الذي 
يقسم؟ 5و الله، ملاذا يقسم؟، أليس 5و 

أصدق القائلن؟.

يف الواقع إن قضية املال بالنس2بة لنا، 
ل2و يحلف ع2رش5 أيَلان م2ا يهتز لواحد 
را3، يؤك2د بالث2ة أيل2ان، و5و أصدق 
أن  إىل  يحت2اج  ال  القائل2ن، و25و م2ن 
يقس2م }َوَما َجَلَق الذََّكَر َواأْلُنْاَى{ أقس2م 
ب2كل مخلوقات2ه }إِنَّ َس2ْعيَُكْم َلَش2تَّى{

)الليل:5( عللكم يف 25ذه الدنيا مختلف 
متن2وع، وكل علل له غاية، وكل س2ائر 
عىل طريق له نهاي2ة، إما إىل الجنة وإما 
2ا َمْن  إىل الن2ار }إِنَّ َس2ْعيَُكْم َلَش2تَّى َفأَمَّ
أَْعَط2ى َواتََّقى{ )اللي2ل:5( أعطى ماذا؟ 
ألي2س 5ذا حديااً عن امل2ال؟ بعد أن ذكر 
أن أعلالن2ا مختلفة، وتح2دث من بداية 
العلل إىل غايته، ابتدأ يف الحديث عن املال 
2ا َم2ْن أَْعَطى{ أعط2ى ماله واتقى  }َفأَمَّ
الل2ه، أعطى يف س2بيل الل2ه ابتغاا وآه 
الله[، مش2راً إىل أن الله سبحانه وتعاىل 
ق2ّد1 الجان2ب امل2ايل، يف كلل2ة )أعطى( 
عىل كلل2ة )واتقى( ليكش2ف لنا أ5ليَة 

العطاا يف تحقيق التقوى. 

 : خاص

تحدث الش2هيُد القائُد السيد حسن 
بدرالدين الحوثي يف الدر3 الاامن عرش 
م2ن درو3 رمض2ان يف س2ياق كلم2ه 
ع2ن طبيعة ال2رصاع مع أ25ل الكتاب، 
وكيفية تعامله2م “اليهود والنصارى” 
م2ع األنبي2اا بالتكذيب، ب2ل ووصل إىل 
القتل فقال: “وصل بهم الحال إىل أنه إذا 
آاا رس2ول ال يتأقل2م معهم، يقتلونه، 
أو يكذبون به، ويلوت وال يكون قد أثر 
فيهم ب2أي أثر }أََفُكلََّلا َآاَاُكْم َرُس2وٌل 
ِبَلا ال تَْهَوى أَنُْفُسُكُم اْستَْكرَبْتُْم َفَفِريقاً 
َكذَّبْت2ُْم َوَفِريق2اً تَْقتُلُوَن{)البق2ر5: من 
امية87( فريقاً من الرس2ل تكذبونهم، 
وفريقاً تصل بكم الحال إىل أن تقتلو5م 

ماللا قال سابقاً:}َوَقتِْلِهُم اأْلَنِْبيَاَا ِبَغْرِ 
َحقٍّ َوَقْوِلِه2ْم ُقلُوبُنَا ُغْلٌف{ {)النس2اا: 

من امية 155(.
 وصلت سخريتهم من منطق الهدى 
عىل ألس2ن األنبياا منهم ، وعىل لس2ان 
رس2ول الله )صل2وات الل2ه عليه وعىل 
آل2ه( أن يقولوا يف األج2ر: نحن قلوبنا 
25ذه مغط2ا5 ال يدجل كلم2ك إليها، ال 

تتقبل..
2ا َآاَا5ُْم ِكت2َاٌب ِمْن ِعن2ِْد اللَِّه  }َوَللَّ
ٌق ِلَل2ا َمَعُه2ْم َوَكان2ُوا ِم2ْن َقبُْل  ُمَص2دِّ
ا  يَْس2تَْفِتُحوَن َع2ىَل الَِّذي2َن َكَف2ُروا َفَللَّ
َآاَا5ُْم َما َعَرُفوا َكَف2ُروا ِبِه َفَلْعنَُة اللَِّه 

َعىَل اْلَكاِفِريَن{)البقر5:ج8 
2ا َآاَا5ُْم ِكت2َاٌب ِمْن ِعن2ِْد اللَِّه  }َوَللَّ
ٌق ِلَلا َمَعُهْم{ البقر5: من اميةج8( ُمَصدِّ

ويش2ر الش2هيد القائ2د إىل موق2ف 

اليه2ود من رس2ول الل2ه صل2وات الله 
علي2ه وآله عندما أرس2له الل2ه مصدقاً 
ملا معهم، فكان2ت مواقفهم منه نفس 

مواقفهم السابقة مع أنبيائهم.
عندم2ا  القائ2د:  الش2هيد  وأض2اف 
تجد5م كافرين برس2ول الله )صلوات 
الل2ه عليه وعىل آله( م2ا كانت القضية 
فق2ط مج2رد رد5 فع2ل، ملاذا ل2م يكن 
منهم؟ ملاذا لم يك2ن من بني إرسائيل؟ 
ال، 25ذا 5و امتداد ملا كان2وا عليه حتى 
م2ع أنبياا منه2م، رس2ل منهم}َفِريقاً 
يَْقتُلُوَن{)املائ2د5: من  َوَفِريق2اً  َكذَّب2ُوا 
امية70(. ال2در3 الخامس من درو3 

رمضان.
ويؤكد الش2هيد القائد أن موقف أ5ل 
الكت2اب اليهود والنص2ارى من األنبياا 
وتكذيبه2م وقتله2م ليس ل2ه أي مربر 

إال الكف2ر بآيات الله }ذَِل2َك ِبأَنَُّهْم َكانُوا 
يَْكُفُروَن بآي2َاِت اللَِّه َويَْقتُل2ُوَن النَِّبيَِّن 
{)البق2ر5: م2ن امي2ة61(،  ِبَغ2ْرِ اْلَحقِّ
ومعناه أن2ه يبن لك كيف وصلوا 5م يف 
أن 5ذه األش2ياا ما له2ا قيلة عند5م ، 
النعم 25ذه واميات 5ذه واألنبياا الذين 
25م منهم يقودونه2م إىل ما فيه رشف 
ورفعة لهم، وأنبياا يعللون أنهم أنبياا 
م2ن عن2د الله، ولي2س أنه2م مكذبون؛ 
ألنهم ل2م يعرفوا أنه نبي، قد عرفوا أنه 
نبي، ويتآمرون عليه ويقتلونه. الدر3 

الرابع من درو3 رمضان.
يف  يعرف2ون  الكت2اب  أ25ل  وألن 
تاريخه2م قيل2ة الدي2ن، قيل2ة الحق، 
وكي2ف أنه يبن2ي أمة تك2ون عىل أرقى 
مس2توى، تك2ون أق2وى أم2ة، يعت2رب 
الش2هيد القائ2د موقفهم م2ن األنبياا 

ألنهم: “ أصبحوا حاس2دين، ألن النا3 
أوتوا ش2يئا صحيحا أوتوا ش2يئاً يعترب 
بالنس2بة له2م نعلة كب2ر5، ويف نفس 
الوق2ت ملاذا لم يكن النب2ي منهم 2 كلا 
يقولون 2 ملاذا لم يأِت النبي منهم ”لكن 
ما يك2ذب قولهم أن2ه “قد آ2اا أنبياا 

منهم فريقاً كذبوا وفريقاً يقتلون”.
الش2هيد  أوض2ح  الس2ياق  ذات  ويف 
القائ2د يف “ال2در3 الاام2ن ع2رش من 
تق2د1  املس2ألة  أن  رمض2ان”:  درو3 
ب2أن الفض2ل 5و بي2د الله وق2د أعطى 
25م من قب2ل و25م الذين تخل2وا و5م 
الذين أصبحوا يتعاملون مع أنبياا الله 
بالتكذيب والقت2ل ويتعاملون مع كتب 
الله بالتحريف ويش2رتون بها الضللة 

ويشرتون بها ثلناً قليلً.

يف سياق حديث الشهيد القائد -ِرْض2َواُن اللِه َعَلي2ِْه- عن 
اإلنفاق، )ملزمة: وأنفقوا يف سبيل الله( أكد لنا قاطعاً بأن اإلنساَن 

البخيَل ليس بلؤمن؛ ألن صفات املؤمنن الذين يدجلون الجنة 
كلا ذكر5ا الُق2ْرآن ال تنطبق عليه، فالبخيل إذا قي2ل ل2ه: ]إنطل2ق 

إىل أعلال صالحة، ال يتحرك، وإىل مرشوع جري يحتاج إىل إس2ها1 
فيه، ال يلد يده، لدينا فقراا، نحتاج إىل التعاون معهم، لتزويجهم، 

ملعالجتهم، ال يلد يده، لدينا طلب مجاميع من أبنائنا نريد أن 
نعللهم، ال يلد يده، لدينا أعلال ملحاربة أعداا الله تحتاج إىل 

آهدك إىل مالك، ال يلد يده، وعندما تسأله: 5ل أنت مؤمن؟ يقول: 
الحلد لله مؤمن إن شاا الله أننا سندجل الجنة!![.

 أهل الكتاب مع أنبيائهم فريقاً كذبوا وفريقاً يقتلون
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مواجهات وسط الضفة الغربية واالحتالل يعتقل 49 
فلسطينياً بينهم 10 صيادين

 : فلسطين المحتلة
أُِصي2َْب عدٌد من الش2بان الفلس2طينين، أمس 
االثنن، جلل مواآهات اندلعت مع قوات االحتلل 
يف مدينة البر5 وس2ط الضفة املحتلة، فيلا نّفذت 
قوات االحت2لل حللة مدا5لات واس2عة اعتقلت 
فيها ج5 فلس2طينياً من مناطق متفرقة بينهم 10 

صيادين. 
ش2ابن  أن  أف2ادت  فلس2طينية،  مص2ادر 
فلس2طينين ع2ىل األق2ل، أُِصي2ْب2وا ظه2ر أمس، 
جلل مواآهات مع ق2وات االحتلل »اإلرسائييل«، 
عن2د املدجل الش2لايل ملدينة البر5، وس2ط الضفة 
املحتل2ة، حي2ث اندلع2ت املواآهات عق2ب وصول 
مسر5 طلبية، انطلقت من وسط مدينة را1 الله، 
وصوالً إىل املدجل الش2لايل لللدينة؛ احتجاآاً عىل 
اعتقال قوات االحتلل، رئيس مجلس الطلبة علر 
الكس2واني، األربعاا املايض، م2ن حر1 آامعة بر 

زيت. 
وأوضح2ت املص2ادر أن الش2بان رش2قوا قوات 
االحت2لل بالحج2ار5، فيل2ا أطلق2ت تل2ك القوات 
األعر5 النارية واملعدنية والقنابل املس2يلة للدموع 

تجاه التظا5ر5 ما أَدَّى لوقوع اإلصابات. 
آاا ذلك فيلا شنت قواُت االحتلل الصهيوني، 
حلل2َة مدا5لات واعتقاالت طال2ت عدداً من مدن 
وبل2دات الضفة الغربي2ة والق2د3 املحتلة، حيث 
أن ق2وات االحت2لل  إْع2َلمي2ة،  أف2ادت مص2ادر 
اقتحلت بلد5 »العيس2وية« رشقي مدينة القد3، 
ودا5ل2ت ع2دداً كب2راً م2ن املن2ازل واعتقلت 10 

شبان. 
كلا اعتقلت قوات االحتلل شابن فلسطينين 
من بلد5 عنبتا رشق طولكر1 شلال الضفة، حيث 
اقتحل2ت تس2ع آليات عس2كرية البل2د5 ودا5لت 

منزيل الشابن قبل اعتقالهلا. 
وش2هدت مدينة قلقيلية شلال الضفة يف وقت 
مبك2ر من فج2ر أمس حلل2ة مدا5لات واس2عة، 
حي2ث انترش آن2ود االحت2لل بكاافة يف ش2وارع 

املدينة وضواحيها، واعتقلت 7 فلسطينين. 
ويف الوق2ت ذات2ه، اقتحل2ت ق2وات االحت2لل 

ع2د5 مناط2ق يف محافظة الخليل آن2وب الضفة، 
واعتقلت 6 فلس2طينين م2ن مدينة يطا وحلحول 

وبلد5 بيت أمر شلاالً. 
ويف األثناا، اعتقلت البحرية اإلرسائيلية، صباح 
أم2س، 10 صيادين ج2لل عللهم يف بح2ر مدينة 
رفح آنوب قطاع غز5، ونقل2ت مصادر إْع2َلمية 
ع2ن نقي2ب الصيادي2ن يف القطاع ن2زار عياش أن 
الصيادي2ن العرش5 ت2م اعتقالهم و25م وعىل متن 
قارب صي2د، كم تلت مصاَدر5 الق2ارب، فيلا أّكد 
ش2هود عيان أن عللية االعتقال تخللها إطلق نار 

كايف من قبل قوات االحتلل عىل الصيادين. 
وكان آي2ش االحت2لل ق2د ذكر يف بي2ان له، أن 
قواته اعتقلت، مس2اا أمس األول، 16 فلس2طينياً 
بزعم أنهم »مطلوبون« بتهلة ملارس2ة أنش2طة 
تتعّلق باملقاومة الشعبية ضد الجنود واملستوطنن 

الصهاينة. 
م2ن آهة أجرى، حذرت رسايا القد3 -الجناح 
العس2كري لحركة الجهاد اإلْس2َلمي يف فلس2طن 
-كيان االحتلل اإلرسائييل من اإلقدا1 عىل ارتكاب 

أية حلاقة بحق قاد5 ومجا5دي املقاومة، متوعد5ً 
بتصعيدات أوس2ع وأقوى ملا س2بق. 

وق2ال الناطق باس2م الرساي2ا »أب2و حلز5« يف 
حسابه عىل »تويرت«، أمس االثنن: »نحيي الذكرى 
السادس2ة ملعرك2ة بش2ائر االنتص2ار، ونؤك2د أنه 
يستوآب عىل الكيان أن يحسب ألف حساب، وأن 
يفكر مراراً وتكراراً، قبل أن يقد1 عىل أية حلاقة، 
ض2د قاد5 ومجا25دي املقاومة؛ ألن2ه يعي فاتور5 

الحساب املفرتضة آيداً«. 
وأوضح »أب2و حلز5« أن رسايا القد3، حّققت 
منجزاً مهل2اً، يف معركة بش2ائر االنتصار، »حيث 
أسس2ت ملرحل2ة آدي2د5، منعت بها كي2ان العدو، 
من االس2تلرار يف سياس2ة االغتياالت بحق كوادر 
املقاومة، استنادا للقو5 والجرأ5 يف الدفاع عن أبناا 

شعبها«. 
و«بشائر االنتصار« 5ي املعركة التي دارت بن 
املقاومة الفلس2طينية وكيان االحتلل يف ج مار3 
2012، عقب اغتيال قوات االحتلل الشيخ » ز5ر 

القييس« األمن العا1 للجان املقاومة الشعبية. 

 »سرايا القدس« تحّذر الكيان الصهيوني من ارتكاب أية »حماقة« بحق قادة وأفراد المقاومة

نيويورك تايمز: ترامب يضع اللمسات األخرية 
على »صفقة القرن« الخاسرة

 : متابعات*
ع2ىل الرغ2م م2ن االحتل2ال الكب2ر برفضها 
رسيعاً من قبل الفلس2طينين، يُرّآح أن يعِرَض 
الرئيُس األمركي دونالد ترامب جطته ملا يُسلى 
»الس2ل1«، أَْو ما بات يُعرف ب2 »صفقة القرن«، 
قريب2اً آ2داً، بحس2ب ما أّك2د ثلثة مس2ؤولن 
أمركين كب2ار، نقلت عنهم صحيفة »نيويورك 
تايل2ز«، أمس االثن2ن، تأكيَد5م أيض2اً أن إدار5 
ترامب 5ي حالياً يف إطار وضع الللسات األجر5 

عىل 5ذه »الصفقة«. 
وفيلا لم يُعرف بعُد املوعد الدقيق لإلعلن عن 
جطة الرئيس األمركي الحايل، اعترب املسؤولون 
الالث2ة أن التحدي األكرب الحايل بالنس2بة للبيت 
األبيض يكلن يف طريقته لتس2ويق »الصفقة«، 

كي ال تُعلن ميتة مع إعلنها. 
وأش2ارت الصحيف2ة األمركي2ة إىل أن اإلدار5 
األمركي2ة تخّط2ط فقط لإلفص2اح عن جطتها 
للتس2وية ب2ن الفلس2طينين والصهاين2ة، عىل 
ع2ىل  الخطة-الوثيق2ة  25ذه  تضغ2ط  أن  أم2ل 
الفلس2طينين، الذي2ن ال يزال2ون غاضب2ن من 
إعلن ترامب القد3 عاصل2ة للكيان، للجلو3 

إىل طاولة املفاوضات. 
الوض2ع  يف  فتتلا2ل  الااني2ة،  العقب2ة  أّم2ا 
الس2يايس الصهيون2ي املائع، حيث م2ن امللكن 
أن يدع2و رئي2س وزراا س2لطات االحت2لل إىل 
انتخاب2ات مبك2ر5، لللتفاف عىل تهم الفس2اد 

الت2ي تحارصه، فيلا يق2ول املحللون، كلا تنقل 
ال22 »نيوي2ورك تايل2ز«، »إن املش2اكل الداجلية 
لنتنيا5و س2تجعله أقل ميلً لتقديم »التنازالت« 
للفلس2طينين؛ ألّن ذل2ك س2وف يؤآ2ج غضب 

القاعد5 الشعبية اليلينية املتطرفة«. 
لك2ن، بحس2ب الصحيف2ة األمركي2ة، ف2إن 
وتر5 العل2ل الرسيعة يف 5ذا اإلطار داجل البيت 
األبيض، تنبئ بأن ترامب س2وف يكش2ف قريباً 
آ2داً ع2ن جطته بش2كل مفصل، بغ2ض النظر 
عن العراقيل السياس2ية. وقال أحد مس2اعديه، 
مش2بهاً 25ذه الخط2ة بتطبي2ق امللح2ة الربية 
»وايز«، التي طور25ا الصهاينة، لتخطي زحلة 
الصهاين2ة  إىل مس2اعد5  إنه2ا ته2دف  الس2ر، 

والفلس2طينين عىل »تخطي األفخاخ والخروج 
من عنق الزآاآة« للوصول إىل اتّفاق تس2وية« 

وفق تعبر5ا. 
وفيلا يرى الرئيس األمركي الوآهة النهائية 
ك2 »الصفقة القصوى«، يعترب5ا بعض املحللن 
أنه2ا »القضي2ة الخ2ارس5 القص2وى«. عللاً أن 
آهود ترامب للتسوية الصهيونية الفلسطينية، 
تتزام2ن م2ع محاولته معالجة ملٍف مس2تعٍص 
آج2ر، و25و برنامج كوري2ا الش2لالية النووي، 
معلناً أجراً عن قبول دعو5 للقاا زعيم الش2لال 
الكوري، كيم آونغ أون، يف وقٍت لم يحدد جلل 

األشهر الالثة املقبلة. 
*موقع العهد اإلخباري

الجيش السوري يطّوق 
»حرستا« ويتقدم 

وسط الغوطة

 : وكاالت
أّكدت مصادُر سورية، أمس االثنن، أن قوات الجيش السوري 
يف منطقة حرستا، تلّكنت من تطويق كامل املدينة بعد السيطر5 
ع2ىل كامل مزارعها املحيط2ة، وذلك بالتزامن مع الس2يطر5 عىل 
غالبي2ة بل2د5 َمْدي2َرا يف الغوطة بع2د مواآهات م2ع املجلوعات 
املس2لحة، فيلا تجري مفاوضاٌت لعزل مناطق س2قبا وحلورية 

وكفر بطنا عن العللية العسكرية يف الغوطة. 
وأوضحت املصادر أن الجيش الس2وري، قا1 بتقس2م الغوطة 
الرشقي2ة إىل ش2طَرين آنوب2ي وش2لايل، وف2رض حص2اره عىل 
مس2لحي دوما بش2كل كامل بعد الس2يطر5 عىل بلد5 مديرا، فيلا 
التقت القوات الحكومية املتقدمة من مرسابا مع القوات املوآود5 
يف إدار5 املركبات يف مدينة حرس2تا، ليتم إحكا1 الطوق عىل كامل 
املدين2ة، حيث ب2ات جي2ارات الجلاعات املس2لحة محصور5 بن 

املوت أَْو االستسل1. 
 ويأت2ي ذلك بالتزام2ن مع تقد1 وح2دات الجي2ش إىل القطاع 
األوس2ط للغوطة من الرشق نحو الغرب، فيلا تس2تلر العلليات 
العس2كرية ضد مس2لحي »الن2رص5« والجلاع2ات املرتبطة بها 
2ة داجل م2زارع آرسين  يف أكا2ر م2ن منطق2ة بالغوط2ة، َجاصَّ

وافرتيس. 
إىل ذل2ك، استش2هد 5 مدني2ن وأُِصي2ْب آج2رون، أمس، آراا 
قذائف أطلقها مس2لحون من الغوطة الرشقية عىل أحياا سكنية 
بدمش2ق وريفها، فيل2ا تدور مفاوض2ات لعزل مناطق »س2قبا 
وحلوري2ة وكف2ر بطنا« ع2ن العللية العس2كرية، جصوصاً بعد 
ج2روج مظا5رات حاش2د5 أل5ايل كف2ر بطنا وس2قبا وحلورية 
رفعوا فيها األعل1 الس2ورية وطالبوا بلغادر5 املس2لحن ودجول 

الجيش السوري إىل بلداتهم. 

سقوط طائرة ركاب على 
متنها 67 شخصاً يف نيبال

 : وكاالت
س2قطت، أمس االثنن، طائ2ر5ُ ركاب عىل متنها 67 ش2خصاً 

قادمة من بنغلدش، أثناا 5بوطها يف مطار كاتلندو، يف نيبال. 
ونقلت وكالة »رويرتز« عن مس2ؤول باملطار، أن طائر5 ركاب 
من بنجلدش س2قطت أثناا 5بوطها يف مط2ار كاتلندو بنيبال، 

مؤكداً »إنقاذ 17 من بن 67 راكباً كانوا عىل متن الطائر5«. 
بدور25ا، نقل2ت صحيف2ة »كاتلان2دو بوس2ت«، ع2ن مصدر 
ة  باملط2ار، قوله إن طائر5 تابعة لرشكة الطران البنغالية الَخاصَّ
»ي2و ا3 — بانغ2ل« ق2رب املط2ار ال2دويل بالعاصل2ة النيبالية 
كاتلان2دو، قد تحّطل2ت، مؤكد5 أن الطائر5 س2قطت عىل ملعب 
لكر5 القد1 رشق املطار، وش2بت فيها النران بعد سقوطها، ولم 

ترد ترصيحات رسلية حول عدد ضحايا الحادث. 
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يقسموا ل���م  وم����ن  ش���رف���ًا  أق��س��م��وا  م���ن 
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شراكة اإلعالم واملجتمع

املغرتبون بني ناَري آل سعود 

 هاشم أحمد شرف الدين
الق�ادَم  األس�بوَع  نحتف�ُل 
بالعي�د الوطن�ي لإلع�ام للم�رة 
الثالثة خ�ال مواجهتنا للعدوان 
األمريكي السعودي وحلفائه عىل 
بادنا، ويف ُكّل احتفال نحاول أن 
يكون مصحوباً بحدث له قيمة. 

ب�ث  أول  كان  األوىل  امل�رة  يف 
إذاع�ي وتلفزيون�ي موحد جمع 
ة،  وسائل اإلعام العامة والَخاصَّ
وك�م كان املش�هد جمي�اً ح�ن 
اتّح�دت قن�وات اليمن واملس�رة 
واليم�ن الي�وم والس�احات يف ب�ث برامج�ي موح�د، ليس�بق 

اإلعاميون بذلك الساسة إىل التفاهم والعمل املشرتك.. 
يف املرة الثانية ش�هد احتفالُن�ا باليوم الوطني لإلعام توقيَع 
رؤس�اء وم�دراء املؤسس�ات والوس�ائل اإلعامية ع�ىل ميثاق 
ال�رف اإلعامي بالتعاون م�ع اتحاد اإلعامي�ن اليمنين، يف 

لوحة عّززت من وحدة اإلعام الوطني يف مواجهة العدوان. 
اليوم نس�تعدُّ لاحتفال الثال�ث ولدينا توج�ه لتعزيز العمل 

اإلعامي خارجياً وداخلياً ال سيما يف املحافظات التي 

أحالم عبدالكافي
 املغ�رتُب اليمن�يُّ يف مملك�ة ال�ر يتع�رَُّض 
اليوَم إىل حملة ترحيل َوتهجر قرسي تمارُس�ها 
اململكة حياَل مئات اآلالف من املقيمن اليمنين 

بطريقة نظامية.. 
ُد باملقيمن بطريقة ممنهجة حتى  يتم الرتصُّ
عىل مستوى مخالفة بسيطة َوالرتبص بهم للزج 
بهم يف الس�جون السعوديّة اس�تعدادا لرتحيلهم 
بطريق�ة مهينة لليم�ن.. تنُ��مُّ هذه الوحش�ية 
عن أن هناك اس�تهدافاً للمغ�رتب اليمني بالذات 
حن يتم اعتقالُه من وسط الشارع أَْو من مكان 
عمل�ه.. وال يس�مح ل�ه حت�ى بأخذ أموال�ه َوال 

سيارته وال حتى الرجوع إىل أهله.. 
هن�اك معاناٌة كبرٌة تطال املقيمن يف اململكة، 
من�ذ س�نوات طويلة رأين�ا وس�معنا الكثرَ من 

املآيس الت�ي يعانيه�ا املغرتبون ابت�داًء من رفع 
قيم�ة اإلقامة بش�كل ي�كاد يكون ش�هري عىل 
كافة أرسة املقيم.. ورفع قيمة ما يسمى التأمن 
الصح�ي، ورف�ع قيمة ما يس�مى بمس�تحقات 
الكفي�ل.. بص�ورة مس�تمرة من ناحي�ة.. ومن 
ناحية أُْخ�َرى املعاملة الاإنس�انية التي يتلقاها 
املغرتب والتي تخالف بن�ود االتّفاقيات املتعاَرِف 
عليه�ا دولياً.. وما زال�ت اململكة ترتكب بحقهم 
ممارس�ات غاب�ت فيه�ا اإلنس�انية وال تُم�تُّ 

لإلسام أَْو العروبة بصلة.. 
بالنس�بة ملا يعانيه املغرتبون اليوم يف اململكة 
لي�س ببعيد عم�ا يعانيه الش�عب اليمني يف ظل 
العدوان الوحيش والحص�ار الجائر الذي ترتكبه 
آلة العدوان الس�عودّي األمريكي.. منذ ما يقارب 
ثاثة أعوام وها نحن ندخل العام الرابع َومملكة 
الدواع�ش تمِع�ُن القت�ل والقص�ف والتدمر يف 

اليمن.. 
رأين�ا كلنا م�ا نر عرب 
مواقع التواصل االجتماعي 
من ربط املغرتبن بعضهم 
وعن  بالساس�ل..  البعض 
حجم التعذيب الذي يتلقاه 

اليمنيون.. 
املمارس�ات  تل�ك  تأت�ي 
الحاق�دة لتنُ�مَّ ع�ن حجم 
الحقد ال�ذي تُِكنُّ�ُه األرسة 
آل  املس�ماة  الداعش�ية 
سعود بحق اليمنين وبحق 
اإلنس�انية يأتي ذلك دعماً 
لترصي�ح وزي�ر الش�ؤون 
والعم�ل  االجتماعي�ة 
الس�عودّي ب�رورة قطع 
أُذُن املغ�رتب اليمن�ي قب�ل 
ترحيل�ه ليك�ون ع�ربًة ملن 
اعت�رب.. ذلك ع�ىل حد زعم 

املسؤول الداعيش. 
تأت�ي ُكلُّ تلك التداعيات 
ضد املغرتب اليمني منافيًة 
لترصيح�ات املدعو الجبر 

قبيل اإلشكاليات 

القدس بني التصفية 
الصهيوأمريكية وفتور 

املشاعر العربية وصمود 
الشعب اليمني 

حسين الشدادي
توال�ت الق�راراُت األمريكي�ة، 
آخُره�ا إع�اُن خارجيته�ا نق�ل 
سفارتها إىل القدس مايو القادم، 
النكب�ة  ذك�رى  م�ع  بالتزام�ن 
واحتال فلس�طن، والهدُف من 
ذلك إهان�ة ُكّل مس�لم يف كوكب 
ع�ىل  بات�ت  فأمري�كا  األرض، 
ثقة ب�أن املش�اعر العربية تجاه 
فاترًة  الكربى أصبحت  قضاياها 

وخاوية وال يوجد فيها حياة. 
باملنطق�ة  الف�وىض  فقب�ل   
م�ن  أمري�كا  أوجدته�ا  والت�ي 
والتي  السعودية وأخواتها  خال 
بأنها حرٌب  الس�عودية  صّورتها 
تخوضه�ا ملواجهة خط�ر التمّدد 
اإليران�ي يف املنطق�ة والذي ترى 
يته�دد  الس�عودية في�ه خط�راً 
مصالحه�ا يف الح�ن ال�ذي ل�م 
ن�َر في�ه خ�ال ثاثة أع�وام من 
العدوان عىل اليمن وجوداً إليران! 
األمريك�ي يع�رُف جي�داً أن�ه 
اس�تطاع إخم�اد املش�اعر التي 
الش�عوُب  به�ا  تفي�ُض  كان�ت 
لنُ�رصة  واإلس�امية  العربي�ة 
القدس عىل أبس�ط إج�راء يقوم 

به الكيان الصهيوني. 
وق�د كان�ت األنظم�ة العميلة 
واإلماراتي  الس�عودي  كالنظ�ام 
الت�ي غيّب�ت  األدوات  وغرهم�ا 
القضي�ة الفلس�طينية يف وع�ي 
الش�عوب العربي�ة واإلس�امية، 
وذلك بإغ�راق املنطقة برصاعات 
وح�روب  وطائفي�ة  مذهبي�ة 
تنفيذاً  اقتصادية؛  أهلية وأزمات 

للسياسات اليهودية. 
لكنه�ا لم تص�ل ملبتغاها رغم 
ُكّل م�ا بذلت�ه وس�عت إليه، فقد 
األمريكي�ُة  الق�راراُت  قوبل�ت 
بإعان القدس عاصمة إلرسائيل 
بمواق�َف رافض�ة وغاضب�ة من 
أحرار العالم وح�ركات املقاومة 

اإلسامية يف لبنان 

امل���رأة اليمني���ة املس���لمة ش���اهدةٌ عل���ى 
مظلومية شعبها وشاهدة على زيف وخداع 
الغرب فيما يّدعيه عن حقوق املرأة وحقوق 

الطفل.
                                السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي   

الوجه الحقيقي ألمريكا!!
صارم الدين مفّضل

برغ�م أح�داث 11 س�بتمرب 
برعاي�ة  الس�عوديّة  واتّه�ام 
اإلره�اب  يس�مى  م�ا  ودع�م 
وص�دور قانون جاس�تا إال أن 
اإلدارَة األمريكي�َة، ويف تناقض 
مف�ض، وح ت�رصح علناً وبا 
خج�ل بأنه�ا تدَع�ُم الع�دوان 

السعودّي عىل اليمن!!
صنع�ت  ببس�اطة  أمري�كا 
النظ�اَم الذي يجعلها متحكمة 
الحساس�ة  الخي�وط  بجمي�ع 

ملصلحة إرسائيل؛ ولذا فقد باتت اليوم تمتلك 
العديد من األدوات التي ليس�ت لها ُهوية وال 
مروع س�وى خدمة أجندتها ومشاريعها، 
كالس�عوديّة َواإلمارات يف منطقتن�ا العربية 

عىل سبيل املثال. 
وكذل�ك الحاُل مع »داع�ش« الذي يحرص 
ُكّل وس�ائله  يَه يف  أن يس�مِّ األبي�ُض  البي�ت 
اإلعامي�ة »تنظي�م الدول�ة اإلس�امية« كان 

يمكن فيما لو استقر له الحاُل يف العراق أَْو يف 
سوريا أن يلعَب نفَس الدور الذي يلعبه حكام 
اململك�ة الس�عوديّة فيظهر يف 
املس�تقبل للعال�م أن�ه حلي�ف 
لألمريكين  يدَفُع  اس�رتاتيجي 
وحس�ب،  خدماته�م  مقاب�َل 
بينما هو يواصل ذبح ش�عوب 

املنطقة من الوريد إىل الوريد!
فاملواق�ف األمريكي�ة الت�ي 
لاس�تهاك  تق�دم  كان�ت 
عناوي�ن  تح�ت  اإلعام�ي 
كالحري�ة  فضفاض�ة 
اليوم  تحّولت  والديمقراطي�ة، 
إىل مواق�َف وق�راراٍت معروضة 

للبيع عانية. 
وُكلُّ الجرائ�م البش�عة الت�ي تقش�عرُّ لها 
األب�داُن التي قامت به�ا داعش يف ُكّل املناطق 
الت�ي س�يطرت عليه�ا، وأيض�اً م�ا يرتكبه 
الع�دوان األمريك�ي الس�عودّي اإلمارات�ي يف 
ُ عن وج�ه أمري�كا الحقيقي،  اليم�ن.. تع�ربِّ
الوجه القبيح، الوجه السوداوي الذي يريُد أن 

يمألَ األرَض ظلماً وجوراً. 


