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الرئيس املشاط يشيد باملواقف الوطنية لرئيس وأعضاء مجلس النواب ويلتقي كتلة الحديدة الربملانية

»املشرتك« واألحزاب الوطنية ترّحب ببيان السيد القائد وأي خطوات يقدم عليها ملواجهة العدوان
س���اح اجل���و امل��س��ر ي��دم��ر م��ن��ظ��وم��ة االت���ص���االت ال��ع��س��ك��ري��ة ل��ل��ع��دو يف ال��س��اح��ل ال��غ��ريب

استشهاد وإصابة 10 أشخاص معظمهم أطفال مبجزرة جديدة للعدوان يف تعز

مصرع أكثر  من 600 جندي سعودي ومرتزق يف يونيو املاضي
ال��ع��دو اإلم�����ارايت ي��ف��رض التجنيد اإلج���ب���اري ع��ل��ى م��واط��ن��ي��ه وال��ع��دو 
السعودي يفاوض يف تل أبيب على شراء   القبة احلديدية اإلسرائيلية

حكماء حجة يعلنون النفر العام وجتهيز 
20 ألف مقاتل للدفاع عن الساحل الغريب

القبض على 
أخطر العمالء 
العسكريين 

المتورطين في 
رفع إحداثيات 

عسكرية للعدوان

مسؤولون بشركة 
صافر مأرب:

قيادات المرتزقة 
تستولي على 
إنتاج الشركة 

وتبيعه لحسابها

استنفار  قبلي واسع تنديدًا جبرائم اختطاف النساء باجلوف 
من قبل مرتزقة العدوان واالعتداء على األعراض

اليوم.. احتشاد قبلي بأرحب استجابة لنكف َدَهـم

قبائل اليمن تلبي 
داعــــــي الـــجـــوف
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أخبار 

سالح الجو املسّي يدّمـر منظومة االتصاالت العسكرية للعدو يف الساحل الغربي 
 : خاص 

ـذ سـاُح  وجـو  ملسـ�رّ ولجيـش و ولجان  نفرّ
 وشـعبية، مسـاء أمس  ألحد، عمليـًة 5جوميًة 
ــرت ملظومة  التصاالت  وعسـكرية  نوعيـة دمرّ

ولعدو يف  وساحل  وغربي. 
وأفاد مصدر يف ساح  وجو  ملس� بأن  وعملية 
ة.  جاءت بعد رصد دقيق من قبل  وطائر ت  ملس�رّ
وأكد  ملصدر أنرّ  وطائر ت  وهجومية يف سـاح 

 وجو  ملس�رّ شلت عدد ً من  وغار ت عىل ملظومة 
 التصاالت  وعسـكرية بعد رصد5ا، وأصابت تلك 
 وغـار ت 5دَفها بدقة عاوية، ما تسـبب يف تدم� 

كامل ولملظومة. 
يأتـي ذوك يف إطـار تو صل  وعمليـات  ولوعية 
ـذ5ا ساح  وجو  ملس� يف جبهة  وساحل   وتي يلفرّ
 وغربـي، حيـث شـهدت  وفـرة  ملاضيـة كثافة 
ملحوظة يف تلك  وعمليات، وكبرّدت  وعدو خسـائَر 

ضخمة وغ�ت معادالت  ملعركة بشكل كب�.

مصرع وإصابة عدد من 
املرتزقة بهجوم نوعي على 

مواقعهم يف »املصلوب«
 : الجوف

ـذت ُقـوَّ ُت  وجيش و ولجان  وشـعبية، أمـس  ألحد، 5جوماً  نفرّ
نوعيـاً مباغتاً عىل عـدد من مو قـع مرتزقة  وعـدو ن  ألمريكي يف 
مديرية  ملصلوب بمحافظة  وجوف، وأسـفرت  وعملية عن سقوط 
قتىل وجرحى يف صفوف  ملرتزقة وتكبيد5م خسائَر مادية متلوعة. 
وأفـاد مصـدر ميد ني وصحيفة  ملسـ�ة بـأن  وهجـو9َ  وذي 
شـلته وحد ت  وجيـش و ولجان  سـتهدف عدة مو قـع تتمركز 
فيهـا تجمعات  ملرتزقة يف ملطقـة  وغرفة بمديرية  ملصلوب، ويف 
 وهجو9  قتحمت  ووحد ت تلك  ملو قع بشـكل مباغت مسـتهدفة 
فة، ما أدى إىل سـقوط  مـن كانو  فيها مـن  ملرتزقة بل� ن مكثرـّ
عدد من  وقتىل و وجرحـى يف صفوفهم، فيما الذ بقيتهم باوفر ر، 

مخلفا ور ء5م جثث قتا5م. 
وجـاء 5جـو9  وجيـش و ولجان عىل تلـك  ملو قع بعـد عملية 
رصد دقيقـة وتَحـررّكات  ملرتزقة 5لاك، ومعرفـة حجم ُقـوَّ تهم 
ل عمليـة مباغتتهم  و ستكشـاف تحصيلاتهـم،  ألمر  وذي سـهرّ

باقتحا9 تلك  ملو قع، حيث تمت  وعملية يف وقت قيايس. 
وأوضـح  ملصـدر أن ُقــوَّ ت  وجيش و ولجان  وشـعبية قامت 
بإحر ق وتدمـ� تحصيلات ومخابئ  ملرتزقة يف تلك  ملو قع خا5 

عملية  وهجو9. 
كما مشـطت  ووحد ت تلك  ملو قـع و غتلمت ملها كمياٍت من 
 وعتـاد  وعسـكري  ملتلوع ولمرتزقـة، و غتلمت أيضاً أسـلحتهم 

وذخائر5م  وتي كانت عىل جثث قتا5م.

الجيش واللجان يسيطرون على عدة مواقع جنوب مفرق »الوازعية« 
 : تعز

سـيطر أبطـا5ُ  وجيـش و ولجـان 
 وشـعبية، أمـس  ألحد، عـىل عدٍد من 
مديريـة  يف   ملو قـع  السـر تيجية 
 وو زعيـة بمحافظة تعـز، بعد عملية 
5جومية نوعية سـقط فيها عدٌد من 
مرتزقة  وعدو ن  ألمريكي  وسـعودي 

قتىل وجرحى. 
مصـدٌر عسـكري أفـاد وصحيفـة 
 ملسـ�ة بأن وحد ِت  وجيش و ولجان 
عـىل  نوعيـاً  5جومـاً  أمـس  شـلت، 
عـدد مـن  ملو قـع  وتـي كان يتمركز 
فيها مرتزقـة  وعدو ن جلـوب مفرق 
 وو زعية، وأوضح  ملصدر أن  ووحد ت 
 ملهاجمـة باغتت  ملرتزقـة باوهجو9، 
بلـ� ن  مجاميعهـم  و سـتهدفت 
فة أسـفرت عن سقوط عدد من  مكثرـّ

 وقتىل و وجرحى يف صفوفهم. 
وفر بقية  ملرتزقة مـن تلك  ملو قع 
أالاء 5جو9 وحـد ت  وجيش و ولجان 
رت  مللاطق  والحقتهم  ووحد ت، وطهرّ

 ملحيطـة بتلك  ملو قـع ملهـم تَماماً؛ 
وتلتهـي  وعمليـة باوسـيطرة  وكاملة 

عىل تلك  ملو قع. 
و غتلمـت  ووحـد ت  ملهاجمـة 
كمياٍت من  وعتاد  وعسـكري جمعتها 
مـن متـارس وتحصيلـات ومخـازن 

 ملرتزقة يف تلك  ملو قع. 

وتشكل  وسـيطرُة عىل تلك  ملو قع 
إطـار  يف  5امـاً  إنجـاز ً  سـر تيجياً 
 وتضييـق عـىل  وعدو وقطـع خطوط 
إلسـلاد  يسـتخدمها  إمـد ده  وتـي 
ُقـوَّ ته يف  وسـاحل  وغربي عرب مفرق 

 وو زعية. 
ويأتـي 5ذ   إلنجاُز بعـد أيا9 قليلة 

من سيطرة  وجيش و ولجان  وشعبية 
عىل سلسـلة جبلية 5امة يف  ملديرية، 
خـا5 عمليـة 5جوميـة و سـعة تم 
خاوها  كتسـاح كافة مو قع  ملرتزقة 
ـقت تلك  وسيطرة إرش فاً  5لاك، وحقرّ
نارياً عـىل خط إمـد د  ملرتزقة 5لاك، 
وقلصت من مساحة تَحـررّكهم بشكل 

كب�. 
وكان  إلعـا9  وحربـي قـد عرض، 
أمـس  ألو5، مشـا5َد مصـورة وارّقت 
سـيطرة  وجيـش و ولجـان عـىل تلك 
 وسلسلة  وجبلية  ملمتدة باتجاه و دي 
 وحلايـة، وعرضـت  ملشـا5د جانبـاً 
مـن  وخسـائر  وبرشيـة و ملادية  وتي 
تكبرّد5ـا مرتزقة  وعـدو ن 5لاك خا5 
 وهجو9  ولوعي، كما عرضت  ملشا5د 
 مللاطـق  وتـي كان مرتزقـة  وعدو ن 
يتحصلـون فيهـا قبـل أن تطرَد5ـم 
ُقــوَّ ُت  وجيـش و ولجان ملهـا، وإىل 
جانـب ذوـك وارّقـت  ملشـا5د إرش َف 
ُقـوَّ ت  وجيش و ولجان عىل خط إمد د 

 وعدو بمحاذ ة تلك  وسلسلة. 

 سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المرتزقة خالل العملية:

القناصة تردي 600 عنصر من جنود  إفشال محاولة تسلل للمرتزقة في »أضيق« ومصرع وإصابة عدد منهم
العدو السعودي واملرتزقة خالل شهر

 : خاص
أفاد وصحيفة  ملسـ�ة مصدٌر يف وحدة  وقلاصة  وتابعة ولجيش و ولجان  وشـعبية بأن 
أكثر من   6 علرص من جلود  وعدو  وسعودي ومرتزقته سقطو  رصعى وجرحى بل� ن 

 وقلاصة خا5 شهر يونيو  مللرص9. 
وأوضح  ملصدر أن 5ذه  وحصيلة من  وجلود  وسعوديا و ملرتزقة  ستهدفتهم رصاُص 
وحدة  وقلاصة يف مختلف  وجبهات خا5  وشهر  وفائت فقط، وال تتضمن 5ذه  إلحصائية 
قتىل وجرحى  وعدو  وذين سقطو  بل� ن  ملو جهات  مليد نية وعمليات  ووحد ت  وعسكرية 

 ألُْخـَرى يف ُقـوَّ ت  وجيش و ولجان. 
وتعكـس  إلحصائية تميز ً كب� ً ووحـدة  وقلاصة  وتابعة ولجيش و ولجان، و وتي أابتت 
دور ً ريادياً و سـتثلائياً يف عملياتها  وعسكرية د خل ُكـلرّ  وجبهات، وأحدات أار ً و سعاً يف 

معركة  وتصدي وقوى  وعدو ن. 
ويتساقط  وعرش ت من  وقتىل و وجرحى يف صفوف جلود  وعدو ومرتزقته بشكل يومي 

يف مختلف جبهات  ملو جهة عىل  وحدود ويف  ود خل. 

مصرع عسكريني سعوديني بينهم قيادات بضربات 
صاروخية يف نجران

 :  ما وراء الحدود
و صلـت ُقــوَّ ُت  وجيـش و ولجـان 
بجيـش  وعـدو   وشـعبية  وتلكيـَل 
مختلـف  يف  ومرتزقتهـم   وسـعودي 
محـاور  ملو جهـات بجبهـات مـا ور ء 
ــذت، أمـس  ألحـد، عدَة   وحـدود، ونفرّ
عمليات عسكرية سـقط فيها عدد من 
 وقتىل و وجرحى يف صفوف جلود  وعدو 

و ملرتزقة، بيلهم قادة سعوديون. 
ـذت وحد ُت  ففي جبهة نجـر ن، نفرّ
 إلسـلاد  وصاروخـي ولجيـش و ولجان 
 وشـعبية، أمـس، عدَة رضبـاٍت نوعية 
 سـتهدفت تجمعات  وجلود  وسعوديا 
تلـك  وجـاءت  موقـع  وسـديس،  يف 

 ورضبـات بعـد عمليـة رصـد دقيقـة 
وتَحــررّكات  وعدو يف  ملوقـع، حيث كان 
عدد من  وقادة  وعسـكريا  وسعوديا 

متو جدين يف  ملوقع علد  ستهد فه. 
أن  ورضبـات  وأكرّــد  ملصـدر 
 وصاروخيـة ولجيـش و ولجـان أصابت 
تجمعـات  وجلود  وسـعوديا يف  ملوقع 
بدقة عاويـة، وأوقعت عـدد ً من  وقتىل 
و وجرحـى يف صفوفهـم، وبـا  وقتىل 
و وجرحى عدٌد من  وقادة  وعسكريا يف 

 وجيش  وسعودي. 
كما سـدرّدت وحد ت  إلسـلاد  ملدفعي 
ولجيـش و ولجان رضبـاٍت أُْخــَرى عىل 
تجمعات مرتزقة  وجيش  وسعودي غرب 
ـقت تلك  موقع  وسديس أيضاً، حيث حقرّ

 ورضباُت إصابـاٍت دقيقـة أوقعت عدد ً 
من  وقتـىل و وجرحى يف صفوف  ملرتزقة 

وكبرّدتهم خسائر مادية متلوعة. 
وباوتز من مـع ذوك، تمكرّـلت ُقـوَّ ت 
 وجيـش و ولجـان من إفشـا5 محاووة 
ـذ5ا مرتزقة  وجيش  وسعودي  تسلل نفرّ

يف ملطقة أضيق قباوة نجر ن. 
وأفـاد مصـدر ميد نـي ولصحيفـة 
بأن وحـد ت  وجيش و ولجـان  ملر بطة 
يف مو قعهـا 5لـاك، رصـدت مجاميـَع 
مـن  ملرتزقـة تحـاو5  وتسـلل باتجاه 
برضبـات  فباغتتهـم  تلـك  ملو قـع، 
نارية مسـدرّدة أوقعت عـدد ً من  وقتىل 
و وجرحـى يف صفوفهـم، وأجـربت من 

تبقى ملهم عىل  وفر ر. 
جاء ذوك فيما شلت مدفعية  وجيش 
و ولجـان  وشـعبية عـدة رضبـات عىل 
تجمعـات ملرتزقة  وجيش  وسـعودي يف 
صحـر ء  وبقع بعد رصد تلك  وتجمعات 
بشـكل دقيـق، وأكرّـد مصـادر ميد نية 
ولصحيفة أن عدد ً من  ملرتزقة سقطو  
قتـىل وجرحـى جـر ء تسـاقط قذ ئف 
وشـو5د  تجمعاتهـم،  عـىل   ملدفعيـة 
تصاعـد  ألدخلـة وأوسـلة  ولهـب مـن 
 ملو قع  وتي كانـت فيها تلك  وتجمعات 
كما شـو5د فـر ر آويـات  ملرتزقـة وما 
تبقـى ملهم من تلـك  ملو قع؛ خوفاً من 

ن� ن  وجيش و ولجان. 
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 :  خاص
ــاط، رئيـَس  شـكر  ورئيـُس مهـدي  ملشرّ
وأعضـاَء مجلـس  ولـو ب  وصامديـن يف وجه 
 وعـدو ن عـىل مو قفهم  ووطليـة وحضور5م 
ف يف  وفرة  وعصيبة  وتي يمر بها  ووطن.   ملرشرّ
جاء ذوك يف كلمته، أمس  ألحد، يف جلسـة 
مجلـس  ولـو ب  وتي حرض5ـا: »إن أعضاء 
مجلس  ولو ب يمثرّلـون  وو جهة  الجتماعية 
ـدون أعمدَة  وربملان  و وسياسية ولبلد ويجسرّ

يف 5ذ   وظرف  الستثلائي«. 
وحـثَّ رئيـُس  ملجلـس  وسـيايس  ألعىل 
يف كلمتـه خـا5 حضـوره  وـدورَة  وجديدَة 
ملجلـس  ولو ب، عـىل أ5ميرّة تعزيـز  وجبهة 
 ود خلية ملو جهـة  وعدو ن و وحصار و وعمل 
عـىل تجاوز  آلاـار  ملرتبة عليهمـا، مؤكرّـد ً 
عـىل  و وقانـون  تطبيـق  ولظـا9  رضورَة 

 وجميع دون  ستثلاء. 

ـب رئيَس مجلـس  ولو ب  مـن جانبه رحرّ
ـاط، مؤكرّـد ً  يحيى عيل  ور عي باورئيس  ملشرّ
أنهـم سـيكونون عونـاً ولمجلس  وسـيايس 
 ألعـىل وحكومة  إلنقـاذ  ووطلي يف مو جهة 

كافة  وتحديات. 
َو سـتمع مجلس  ولو ب يف جلسته، أمس 
 ألحـد إىل رسـاوة رئيـس  ملجلس  وسـيايس 
 ألعىل بشـأن ماحظته عـىل مرشوع قانون 
إنشـاء صلدوق مكافحة  ورسطان  ملقر من 
 ملجلـس، وتمت إحاوتهـا إىل  ولجلة  ملختصة 
ودر سـة  ورسـاوة وتقديم  ورأي بشـأنها إىل 
 ملجلس، كما  ستمع إىل رساوِة رئيس مجلس 
 ووزر ء بشـأن طلب سـحب مرشوع قانون 
 التصـاالت  ملعروض عـىل  ملجلـس، وو فق 

 ألخ� عىل  وطلب. 
مـن جانب آخـر،  وتقـى  ورئيـس مهدي 
ــاط، أمس، باوكتلـة  وربملانية ملحافظة   ملشرّ
 وحديدة، بحضور رئيس مجلس  ولو ب  ألخ 

يحيى عيل  ور عي وعضو  ملجلس  وسـيايس 
 ألعىل سلطان  وسامعي. 

جـرى خـا5  ولقـاء ملاقشـة  ألوضـاع 
 إلنَْسـانية  ملتفاقمة جر ء  ستمر ر  وعدو ن 

يف  وسـاحل  وتصعيـده  ألخـ�  و وحصـار 
 وغربـي وما خلفه ذوك مـن آاار عىل مختلف 

 ملستويات بمحافظة  وحديدة. 
ة دور أعضـاء  وتطـرق  ولقـاء إىل أ5ميرـّ

تعزيـز  يف  باملحافظـة  مجلـس  ولـو ب 
 الصطفـاف و وتاحم و وتصـدي مُلَخطرّطات 
 وعدو ن وكذ  دور5ـم يف تلبية تطلعات أبلاء 
 ملحافظـة من  ملشـاريع و وخدمـات يف ظل 

 وتحديات  وتي فرضها  وعدو ن و وحصار. 
أن  برملانيـو محافظـة  وحديـدة  وأكرّــد 
ل   ملرحلة  ور 5لـة تتطلب مـن  وجميع تحمرّ
 ملسـؤووية ولدفاع عن  ووطـن و وحفاظ عىل 
مكتسـباته، مشـ�ين إىل ما يرتكبه تحاوف 
 وعدو ن ومرتزقته من جر ئم يلدى وها جبا 

 إلنَْسانية. 
د  ولـو ُب تأكيَد5ـم عـىل  سـتمر ِر  وجـدرّ
مو جهـة  وعـدو ن  يف  و وثبـات   وصمـود 
و وتصـدي وجحافـل  وغزو و الحتـا5 مهما 
كانت  وتضحيات، الفتا إىل أن أبلاء  وحديدة 
كمـا عهدتهم  وقيادة  وسياسـية  وسـبرّاقا 
و ملتفاعلا مع قضايا  ووطن ورفد  وجبهات 

ملو جهة  وعدو ن وإفشا5 ُمَخطرّطاته. 

أخبار

 التقى الكتلة البرلمانية لمحافظة الحديدة وأّكـد أهمّية دورهم خالل الفترة الراهنة:

 في لقاء موّسع على مستوى المحافظة:

 عملية أمنية دقيقة نفذتها األجهزة األمنية:

الرئيس املّشاط يشيد باملواقف الوطنية لرئيس وأعضاء مجلس النواب

حكماء وعقــالء حجة يعلنــون النفي 
العــام وتجهيز 20 ألف مقاتل للدفاع 

عن الساحل الغربي

 : حجة
يف إطـار  وتَحــررّك  ملجتمعـي ولتصـدي 
وتصعيـد  وعـدورّ يف  وحديـدة، أعلـن حكماء 
ـة  ولفـ�َ  وعـا9  حجرّ محافظـة  وعقـاء 
و وتحشيد إىل جبهات  وعزة ملو جهة  وعدو ن 

وخاصة جبهة  وساحل  وغربي. 
ع، أمس  وأكرّـد حكماُء حجة يف وقاء موسرّ
 ألحـد، باملحافظـة  سـتمر ر5م يف جهـود 
 وحشـد و وتعبئـة ورفـد  وجبهـات باورجا5 
حتى دحر  وغز ة و ملرتزقة، معللا بر ءتهم 
مـن ُكـلِّ من ابت تورطه مع  وعدورّ وسـعى 
وتلفيذ أجلدته، مش�ين إىل أن أعضاء  وخلية 
 إلجر مية  وتي تم ضبطها مؤخر ً باوحديدة 
ومن يقود5ا ال يمثلون إال أنفسهم ملفردين 
باوخزي و وعـار دون غ�5م وأن أبلاء حجة 

بريئا ملهم ومن أفعاوهم. 
ودعا بيـاٌن صـادر عن مشـايخ وعقاء 
 ويمـن بحجـة إىل تفعيـل وايقـة  وـرَشف 
ـع وحكماء   وقبليـة ومخرجات  ولقاء  ملوسرّ
وعلمـاء  ويمـن  مللعقـد يف شـهر رمضـان 
و 25 5ــ، مهيباً بمن تبقى من ملتسـبي 
 وقو ت  ملسـلحة  وتفاعل مـع وجان  وتعبئة 
و الستدعاء باوعودة إىل وحد تهم  وعسكرية 
و صطفافهم إىل جانـب  ملر بطا يف معركة 

 ودفاع  ملقدس عن  ألرض و وعرض. 
وحث  وبياُن أبلاَء  وشـعب عىل  الضطاع 
باملسـؤووية يف كشـف  ملتورطا و ملتآمرين 
عـىل  ووطن و إلباغ فور  عـن أية تَحـررّكات 
مشبو5ة من أي فرد كان، مشيد ً بإنجاز ت 
 وقوة  وصاروخيـة و وقوة  وجويـة وأبطا5 

 وجيـش و ولجان  وشـعبية وما يسـطرّرونه 
مـن ماحَم بطووية يف مختلف جبهات  وعزة 

و وكر مة. 
ـن  وبيـاُن مو قـَف  وـدو5  وعربيـة  وامرّ
و إلسـامية  ملتضاملة مع  وشـعب  ويملي 
ويف  ملقدمة  وسيد حسـن نرص  وله وكتائب 
سـيد  وشـهد ء يف  وعر ق وغ�5ا، مطاوبا 
 ملجتمَع  ودويل باوقيا9 بمسؤوويته  إلنَْسانية 
و ألخاقية يف  وتضامن مع مظلومية  وشعب 
بتلظيـم  الحتجاجـات و ملظا5ر ت   ويملي 
 وتضامليـة و وضغـط عـىل أنظمـة تحاوف 
 وعدو ن إليقـاف جر ئمها و نتهاكاتها بحق 

 وشعب  ويملي. 
ويف  ولقاء، دعا محافُظ حجة 5ا5 عبده 
 وصـويف أبلاَء  ملحافظة ولتَحـررّك إىل  وحديدة 
إىل جانـب  ملر بطـا يف جبهـات  ولوقـوف 
 وعـزة وصـد  وعـدو ن ومو جهتـه، مؤكرّـد ً 
أنه سـيكوُن يف مقدمـة  وصفـوف  ملتجهة 
ولسـو حل  وغربية ولذود عن  ووطن وكر مة 

أبلاءه. 
وأشـار  وصـويف إىل أن  ورتيبـاِت قائمـٌة 
وتسـي� نحو عرشين أوف مقاتـل من أبلاء 
حجة ولسـاحل  وغربي، مشـيد ً بتضحيات 
ـة يف جبهـات ومياديـن  وعزة يف  أبلـاء حجرّ
ميـدي وحرض ونهم و وسـاحل وغ�5ا من 

 وجبهات. 
حجـة  حكمـاء  أكرّــد  جانبهـم،  مـن 
و وتلظيمات  وسياسـية باملحافظة مو صلة 
 وصمود ورفد  وجبهات باملا5 و ورجا5 حتى 
تحقيـق  ولـرص وتطهـ�  ووطن مـن دنس 

 وغز ة و ملحتلا.

منظمات حقوقية وصفت المجزرة بأنها جريمة حرب:

استشهاد وإصابة 10 أشخاص معظمهم أطفال 
بمجزرة جديدة للعدوان يف تعز

القبض على أخطر العمالء العسكريني املتورطني يف 
رفع إحداثيات عسكرية للعدوان

 : تعز
 رتكب طـ� ُن  وعـدو ن  ألمريكي 
جريمـة  أمـس  ألحـد،   وسـعودي، 
مروعـة جديـدة باسـتهد ف مزرعة 
ألحـد  ملو طلـا يف محافظة تعز أدت 
أشـخاص  وإصابـة  2  الستشـهاد 

معظمهم من  ألطفا5. 
وأفادت مصـادٌر محليٌة أن ط� َن 
 وعـدو ن شـن، ظهـر  ألمـس، عـدة 
ألحـد  تابعـة  مزرعـة  عـىل  غـار ت 
 ملو طلـا بملطقـة شـعب  ود خـل 
بمديرية خدير أسفرت عن  ستشهاد 
يف  أطفـا5،  معظمهـم  وإصابـة  2 
سـياق  وجر ئم  ويومية  وتي يرتكبها 
 وعدو ن ومرتزقتـه بحق  ملدنيا عىل 

رأسهم  ألطفا5 و ولساء. 
ت  عـربرّ ردود  ألفعـا5،  سـياق  ويف 
مؤسسـة يمانيـات ولمـرأة و وطفـل، 
عـن إد نتهـا وبأشـدِّ  وعبـار ت 5ـذه 
 وجريمـة  وبشـعة، و وتي تعـد -وفق 

 وتوصيـف  وقانونـي  إلنَْسـاني  ودويل 
 وذي تضملته  تفاقيـات جليف  ألربع 
و وربوتوكووا  مللحقا- جر ئم حرب. 
وطاوبت  ملؤسسـُة بتشكيل وجلة 
دو5  ترتكبـه  فيمـا  دوويـة  تحقيـق 
 وتحاوـف مـن جر ئـم بحـق  ملدنيا 
ة يف  ووقـت ذ تـه عن   ألبريـاء، معـربرّ
وصمـِت  ملجتمـع  وـدويل  إد نتهـا 
و وهيئـات و مللظمـات  ودوويـة وعىل 
رأسـها  ألمـم  ملتحـدة،  وتـي تقـُف 
متفرجًة إز ء مـا تقرُفه دو5ُ تحاوف 

 وعدو ن بحق  ويمليا. 
ملظمـُة  أد نـت  جانبهـا،  مـن 
ملارصون ولحقوق و وحريات  وجريمة 
 ملتعمدة من قبل  وعدو ن د عية مبعوث 
 ألمـم  ملتحـدة وليمن و ملجتمـع  ودويل 
من  وـدو5 و وهيئـات  ودوويـة  وتابعة 
وألمـم  ملتحدة إىل  وضغـط عىل مجلس 
 ألمـن باتخاذ قـر ر ت عاجلـة إليقاف 
5ذه  وحرب  وظاملة عىل  وشعب  ويملي 
وفك  وحصار عن كافـة  مللافذ  وجوية 

و وربية و وبحرية. 

 : متابعات 
كشـفت  ألجهزُة  ألمليُة، أمس  الحد، 
ذتها وتعقب  عـن عملية أملية دقيقـة نفرّ
وإوقاء  وقبض عىل أخطر علارص عماء 

 وعدو ن  ألمريكي  وسعودي. 
أمـس  وقاوـت  ألجهـزة  ألمليـة،   
 ألحـد: إن قـو ت  ألمـن تمكرّـلـت مـن 
إوقاء  وقبض عىل  الا من  وعسـكريا 
 مللخرطا يف صفـوف  وعماوة، مضيفة 
أن  وعلرصين من أخطر عماء  وعدو ن، 
تكللـت  أن  وعمليـة  ألمليـة  إىل  الفتـة 
باولجاح وجـاءت بعد عمليـات متابعة 

وتحرٍّ ورصد دقيقة. 
أن  وأوضحـت  ألجهـزة  ألمليـة، 
 وعميلـا قاما برفع إحد ايـات ولط� ن 
 وعـدو ن  ألمريكي  وسـعودي عن أماكن 

مو قـع يف معسـكريهما  ولـذ ن يعمان 
بهمـا، مشـ�ًة إىل أن  وعميلـا  سـتغا 
موقعهمـا  وعسـكري يف خيانـة  ووطن 
باوكشـف عن مو قع مخازن  وسـاح يف 

عدة معسكر ت. 
وكشـفت  ألجهزة  ألمليـة، أن  ملدعو 
ماجد أحمد محمد  ملوشـكي،  وجلدي يف 
 ولـو ء  ور بع مدرع – حـرس جمهوري، 
قـد قـا9 باوتخابر مـع  وعـدو ن برصدة 
ورفعـه إلحد ايـات مخـازن  وسـاح يف 
معسـكر  وسـو د ومعسـكر  ولـو ء 62 
وكذ  مقر ت ومخابئ  وساح يف معسكر 
 وعرقوب  ولـو ء  ور بع حرس جمهوري، 
محمـد  أن  ملدعـو  ولاظـري  مضيفـة 
 ملوشـكي خريج كلية  وطـ� ن و ودفاع 
 وجـوي -  ولو ء 27 ميـكا  ملكا،  عرف 
باشـر كه مع  ألو5 يف رفـع  إلحد ايات 

وط� ن  وعدو ن  ألمريكي  وسعودي. 
و عتـربت  ألجهزُة  ألمليُة أن  وعميلا 
مارسـا  وخيانَة يف أعظم صور5ا، و زوقا 
يف  وفجـوِر برَشِفهمـا  وعسـكري وذوـك 
بتورطهمـا برفـع  إلحد ايـات وطـ� ن 
 وعدو ن  ألمريكي  وسعودي ملعسكر تهما 
 وتي يلتميان إويهـا ويتدربان فيها حيث 
كانا يقسمان ُكـلرّ صباح أن يصونا تر بَه 
وتر َب وطله مـن  وغز ة و ملحتلا وأن ال 

يرى عليه وصياً. 
 وحـذرّرت  ألجهـزُة  ألمليـُة ُكــلَّ َمن 
5ُ وه نفُسـه باوتعـاون مـع أعد ء  تسـوِّ
 ووطـن بأي شـكل مـن  ألشـكا5 بأنها 
أن  إىل  الفتـًة  باملرصـاد،  وهـم  سـتبقى 
 وعميلا سـيحاالن إىل  وجهات  ملختصة 
ويلـاال جز َء5مـا  وـر دَع فور  سـتكما5 

 إلجر ء ت  ألووية ولتحقيق. 
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أخبار

 : الحديدة
أشادت  وسلطُة  ملحليُة بمحافظة  وحديدة بصمود و ستبسا5 
 وجيش و ولجان  وشـعبية وقبائل تهامة يف مو جهة تصعيد قوى 

 وعدو ن و الحتا5  ألخ� باوساحل  وغربي. 
ت  وسـلطُة  ملحليـة باملحافظـة يف بيان تلقـت صحيفة  وعـربرّ
 ملس�ة نسـخة مله، عن  العتز ز باالنتصار ت و ملاحم  وبطووية 
 وتـي سـطرّر5ا  وجيـُش و ولجـان  وشـعبية وكل قبائـل  ووطـن 
 وتـي وقفت إىل جانب أبلـاء تهامة يف موجهة ودحـر قوى  وغزو 

و الحتا5 دفاعا عن  ألرض و وعرض. 
وأد نـت  وسـلطُة  ملحليـُة باوحديـدة ما أقدمـت عليه علارص 
 وقاعدة ود عش  مللضوية ولقتا5 يف صفوف قوى  وغزو و الحتا5 
بجبهة  وسـاحل  وغربي بتفج� مسـجد ورضيـح  وعامة أحمد 
 وفاز و وذي يعود تأريخه ولقرن  وسابع  وهجري، مؤكرّـدًة أن 5ذه 
 ملجاميع صليعة  ملرشوع  وصهيوأمريكي يف  مللطقة  وذي يسعى 

إىل تدم� ُكـلرّ ما يُمـتُّ وإلسا9 بصلة. 
وأشـادت  وسـلطة  ملحلية باوحديدة بحلكة قائد  وثورة  وسيد 
عبد مللـك بـدر  وديـن  وحواـي ومتابعتـه  ملسـتمرة ولتطـور ت 
باوسـاحل  وغربي، مقدمًة رساوَة شـكر وتقدير ولمتضاملا مع 
 وشـعب  ويملي من  ألمة  وعربية و إلسـامية ويف مقدمتهم سيد 

مقاومة  وقائد حسن نرص  وله. 
وحذرت  وسلطة  ملحلية قوى  وغزو و الحتا5 من أية محاوالت 
وتحقيـق أي  خـر ق، مؤكرّــدة أنها سـتاقي مص�5َـا  ملحتو9 
عـىل أيدي أبطـا5  وجيش و ولجان  وشـعبية وأبلـاء تهامة  وذين 

يسطرّرون يف  وساحل  وغربي ماحم َوم يشهد وها  وتأريخ مثياً

 في وقفة قبلية تحت عنوان »ال مكان للغزاة والمحتلين في سواحلنا«:

السلطة املحلية بالحديدة تشيد 
باالنتصارات يف الساحل الغربي وتؤّكـد 
مضاعفة الجهود إلفشال مخّطط األعداء

محافظ ذمار يناقش احتياجات مديرية عتمة وجهود تعزيز األمن ورفد الجبهات
 : ذمار

ـٌع، أمـس  ألحد،  ُعقـد وقاٌء موسرّ
وقيـاد ت  وسـلطة  ملحليـة و ملكاتب 
بذمـار  عتمـة  بمديريـة   وتلفيذيـة 
حسـا  محمـد  برئاسـة  ملحافـظ 

 ملقديش. 
وناقش  الجتماُع جهوَد  وسـلطة 
تلبيـة  الحتياجـات  يف   ملحليـة 
تعزيـز  وجهـود   إلنَْسـانية  مللحـة 
 ألمـن و السـتقر ر ورفـد  وجبهـات 
باملـا5 و ورجا5 ملو جهة تصعيد قوى 

 وعدو ن يف  وسـاحل  وغربي و فشـا5 
ُمَخطرّطاته  وساعية الحتا5  ووطن. 
وخا5  الجتمـاع، أكرّــد  ملحافظ 
ة تعزيـز وحدة   ملقـديش عـىل أ5ميرـّ
 وصـف وتحصـا  وجبهـة  ود خلية 
عو مـل  وتعزيـز  ورفـد  وجبهـات 
 وصمود يف مو جهة  وعدو ن، مشـيد ً 
بجهـود  وشـخصيات  الجتماعيـة 
و وسـلطة  ملحليـة يف إنجـاح عملية 
ورفـد  و وتعبئـة  وعامـة   وحشـد 
 وجبهات و إلسـها9  وفاعل يف إنجاح 
حملة دعم جهود  وُقـوَّة  وصاروخية 

 وتـي تبلتهـا محافظـة ذمـار  وتي 
كان ألبلـاء مديريـة عتمة؛ إسـهاماً 
يو زي ما قدمتـه مديريات  ملحافظة 
مجتمعـة.  وأشـاد  ملقـديش بجهود 
 وسـلطة  ملحليـة يف تلميـة  إلير د ت 
سـات  ودووة بما  وتفعيـل دور مؤسرّ
يمكرّلهـا مـن  السـتمر ر يف تقديـم 
 وخدمات  وعامة، مبيلاً بأن  وسـلطة 
 ملحليـة وـن تدخر أي جهـد يف توف� 
 ملتطلبـات  إلنَْسـانية  مللحـة وفـق 
 إلمكانيـات  ملتاحـة باوتلسـيق مع 

 مللظمات  ملانحة. 

أبناء مديرية اللحية واملربع الشمالي بالحديدة يدعون للنفي العام 
دفاعاً عن الساحل الغربي وطرد الغزاة واملحتلني

 : الحديدة 

أقيمت، أمس  ألحـد، بمديرية  ولحية و ملربع 
 وشمايل بمحافظة  وحديدة وقفٌة قبلية حاشدة 
تحـت علـو ن »ال مـكان ولغـز ة و ملحتلـا يف 
سـو حللا«، إعانـاً وللفـ�  وعـا9 وتلبيـة ولد ء 
 وجهاد وحفظـاً عىل مقدر ت  وبلـد ودفاعاً عن 

ولساحل  وغربي. 
 ويف  ووقفـة  وتـي حرض5ا قياد ت  وسـلطة 
 ملحلية ومشايخ وأعيان ووجهاء قبائل  ملديرية 
و ملربـع  وشـمايل، أكرّــد  ملشـاركون أن معركة 
 وسـاحل  وغربـي سـتمرغ أنوف قـوى  وعدو ن 

يف  ورمـا5، وأنـه ال مـكان ولغـز ة و ملحتلـا يف 
سـو حللا، معللا وقوفهم مع  وجيش و ولجان 
 وشـعبية حتى تحرير كامـل  ور ب  ووطلي من 
دنـس  وعـدو ن ومرتزقتـه ودفاعاً عـن  ألرض 

و وعرض مهما بلغت  وتضحيات. 
كمـا أشـار  ملشـاركون أن  النتصـار  وـذي 
ـق يف جبهة  وسـاحل وكل  وجبهات 5و من  تحقرّ
علد  وله وبفضل تضحيات  ملجا5دين من أبطا5 
 وجيـش و ولجان  وشـعبية، الفتـا إىل أن أرض 
 ويمـن محرمة عىل ُكـلرّ غـاٍر ومحتل وأن رما5 

 وساحل ستلتهم  وغز ة وعتاد5م. 
ونقـل  ملشـاركون يف  ووقفـة  وتحية ولسـيد 
حسن نرص  وله وفاء ملو قفه  ملرشفة و مللارصة 

وكفاح شـعبلا يف دحر  وغز ة  ملعتدين، مشددين 
عـىل  وجميع أن يعدو  أنفسـهم ملو جهة  ألعد ء 

 ملحتلا وحماية  وساحل. 
وأوقيـت يف  ووقفة عدٌد من  وكلمات أكرّـدت 
يف مجملهـا  السـتلفار تلبيـة ود عـي  وجهاد 
باوتلكيـل  وتوعـدت  وغـز ة  ونـد ء  وحريـة 
و وهاك، محذرة قادة  ملعتدين أن ال يستهيلو  
بـإر دة وعزة وكر مـة أبلاء تهامة و وسـاحل 
 وغربـي وأبلـاء  وشـعب  ويملـي  ألبـي  وذين 
تو فدو  مـن ُكـلرّ محافظة ولدفـاع عن حرية 
وكر مـة أخونهـم يف تهامـة باعتبار5ا جبهة 
و حدة ومقيـاس حقيقي ولوطليـة و النتماء 

وهذ   ووطن. 

اجتماع بأمانة العاصمة يناقش آلية رفد جبهات الساحل الغربي 
وتجهيز أكرب قافلة غذائية ومالية

 : صنعاء

ناقـش  جتمـاٌع بأمانـة  وعاصمـة، أمس 
 ألحد، برئاسـة وكيل  ألمانـة وقطاع  ووحد ت 
 إلد رية عيل  وقفري،  ملو ضيع  ملتصلة بتلفيذ 
مخرجات  ولقاء  ملوسـع  مللعقـد، أمس، ورفد 

 وجبهات خاصة جبهة  وساحل  وغربي. 
وتطـرق  الجتماُع، إىل  ورتيبـات  وجارية 
وتسـي� أكـرب قافلـة غذ ئيـة وماويـة مـن 
أمانـة  وعاصمـة إىل جبهة  وسـاحل  وغربي 
دعمـاً ولجيش و ولجان  وشـعبية يف مو جهة 

 وعدو ن. 
وأكرّــد  الجتماع  وذي ضمَّ مـدر ء مديريات 
 ألمانـة و ملشـايخ و وعقا5 و ووجهـاء أ5ميرّة 
حشـد  إلمكانـات و وطاقـات وتسـي� قو فل 
 وعطـاء ورفـد  وجبهات، بما يعـزز من صمود 
ومرتزقتـه  مو جهـة  وعـدو ن  يف   ملر بطـا 
وإفشـا5 ُمَخطرّطاتهم  وتي تسـتهدف  حتا5 

ميلاء ومديلة  وحديدة. 
وأشـاد  ملجتمعون باوتضحيات و وبطوالت 
 وتي يسـطرّر5ا  وجيـش و ولجان  وشـعبية يف 
مختلـف مياديـن وجبهـات  وعـزة و وبطووة 
و وـرشف دفاعاً عن  ووطن وسـيادته وكر مة 

 وشعب  ويملي. 
أبلـاء  مو قـَف  ـن  ووكيـل  وقفـري،  وامرّ
مديريات أمانة  وعاصمـة يف مو جهة  وعدو ن 
مـن خـا5 دعـم  وجيـش و ولجان  وشـعبية 
ورفد  وجبهات باورجا5 و وعتاد و ملا5 وتسـي� 

 وقو فل ملذ بدء  وعدو ن. 
وأشـار إىل أ5ميرّة مضاعفة  وجهود و وعمل 
بـروح  وفريق  وو حد وتعزيز تماسـك  وجبهة 
 ود خلية يف مو جهة  وعـدو ن.. الفتاً إىل أ5ميرّة 
 وتوعية  ملجتمعية بأ5ـد ف وُمَخطرّطات قوى 
 وعـدو ن باحتا5  ألر يض  ويملية و السـتياء 

عىل  وثرو ت و ملقدر ت. 

اللقاء املشرتك يرّحب ببيان السيد 
القائد ويدعو القوى الوطنية إىل 

مضاعفة الجهود للتصدي للعدوان
 : خاص

ب  ولقاء  ملشرك، أمس  ألحد، ببيان  وسيد عبد مللك بدر ودين  وحواي  رحرّ
 ملتعلق باوتعبئة و وحشد ملعركة  وساحل  وغربي. 

وقا5  ملشـرك يف بيان تلقت صحيفة  ملسـ�ة نسـخًة ملـه: إن  وعدو َن 
ماٍض يف تلفيذ  ملرشوع  ألمريكي  وصهيوني يف  مللطقة، مؤكرّـد ً أن  وشعَب 
 ويملـي يقف صفاً و حد ً ور ء  وقيادة  وسياسـية وتعزيـز  وجبهة  ود خلية 

ورص  وصفوف ملو جهة قوى  وغزو و الحتا5. 
ودعـا بيان  ولقاء  ملشـرك  وقوى  ووطلية إىل مضاعفـة جهود5ا ودعم 
مسـار  وتصدي ولعدو ن بعد أن سـقطت ُكـلرّ  وحجـج، مؤكرّـد ً عىل أ5ميرّة 
ع  ملبعوث  ألممي يف  ودعـوة ولمفاوضات وتقديم إحاطات و ضحة  أن يرُسرّ

ملجلس  ألمن  ودويل وتحميل  وجهة  ور فضة ولحل  وسيايس  ملسؤووية. 
وأوضح  ولقاء  ملشـرك أنه يقر برنامج  ألنشـطة و وفعاويات  ملقرحة 
وشهر يوويو، ويوجه عدد ً من  ورسائل وألحز ب  وسياسية يف  وعاوم  وعربي 
و إلسـامي تطاوبهـا باوضغـط يف  تجـاه وقف  وعـدو ن عـىل  ويمن ورفع 
هاً رسـاوَة شكر وتقدير ولسـيد حسن نرص  وله عىل مو قفه   وحصار، موجرّ

 ود عمة و مللارصة ملظلومية  وشعب  ويملي. 
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 : متابعات:

أقـرت مصادُر يف رشكـة صافر  ولفطية 
مـأرب  يف  وسـيطرة  ملرتزقـة   وخاضعـة 
باوتاعـب بكميـات  ولفط تصـل إىل نصف 
 إلنتـاج  ويومـي وتهريبها و السـتياء عىل 

عائدتها  وتي تقدر بمئات  ملايا شهرياً. 
ونقـل موقـع » وعربـي  وجديـد«  ملو يل 
ولعـدو ن عـن مصـادر برشكـة صافـر أن 
وأمليـة  وعسـكرية  حكوميـة  قيـاد ت 
بحكومـة  ملرتزقـة تتاعب بإنتـاج  ولفط 
وتقـو9 باالسـتياء عـىل أكثـر مـن نصف 
 إلنتاج يوميـاً وتهريبها وبيعها يف  وسـوق 

 وسود ء وحساباتهم  وخاصة
وقاوـت تلـك  ملصـادر إن »إد رة  ورشكة 
تغطـي عىل عمليات  وفسـاد تحت مربر ت 
 ألعمـا5  وتخريبيـة  وتـي تطـاو5 ملاطق 
 إلنتـاج ويلتـج علهـا ترسيـب  ولفط من 

 ألنابيب بشكل يومي«. 
وأشـار  ملوقـع إىل أنه حصل عـىل واائق 
رسمية من د خل  ورشكة تضم تقرير ً يؤكد 
أن » وكميات  ملفقودة بشـكل يومي نتيجة 
 وتخريب يف  ألنبوب تتجاوز أكثر من 7 آالف 

برميـل، بمـا يعلي نصـف  إلنتـاج  ويومي 
ولرشكة  وباوغ إجماويه 25 أوف برميل«. 

 وقا5 أحد  ملسؤووا يف  ورشكة ولموقع، 
إن »مـا يجري يتمثـل يف ضخ كميات كب�ة 
مـن  ولفط  وخـا9 إىل أنابيـب معيلة بعد5ا 
تأتـي عمليـة شـفط  وخـا9 وتخزيلـه يف 
ناقات كب�ة، ام تأتي  ملرحلة  وثاوثة و5ي 

بيعه وتهريبه«. 
أحـد  ملوظفا يف  ورشكة قـا5 إن  ولفط 
 وخا9  ملهرب أصبح سـلعة ر بحة وعدد من 

 ولوبيات و وقياد ت  ألملية..
من جانبه، قـا5 عبُد وو حد  وعوبيل و5و 
موظـف يف  إلد رة  وعامة ورشكة صافر: إن 
» ملستفيد  ألو5 من  وفساد يف قطاع  ولفط 
5ـو إد ر ت رشكات  ولفط يف مأرب ومعهم 

 وقياد ت  وعسكرية و ألملية«. 
يُذَكـُر أنه حتـى  وكميـات  ولفطية  وتي 
تبيعها رشكة صافر يف مأرب بشكل رسمي 
تـورد عائد تها وقيـاد ت  ملرتزقة من حزب 
 إلصـاح وغ�5ـم عـىل رأسـهم سـلطان 
 وعـر دة  ملعا من قبـل  وعـدو ن محافظاً 

ملأرب و وفار عيل محسن  ألحمر. 

 : ترجمة:

نرشت صحيفـُة » ملونيتور«  ألمريكية 
بـروس  ولكاتـِب  أمـس  ألو5،  مقـاالً، 
ريـد5 -كاتب عمـود »نبـض  وخليج« يف 
 وصحيفة ومدير مرشوع  الستخبار ت يف 
معهد بروكيلغز-، تطـرق فيه إىل  ووضع 
 ود خيل ألرُسة آ5 سـعود يف دووة  وعدو ن 
وطبيعة  ملؤ مـر ت  وتي تحاك با  ألمر ء 

ضد بعضهم  وبعض. 
وقا5 ريد5: إن بن سـلمان ويل عهد ما 
يسمى  ولظا9  وسعودي يعتمد يف  وتحكم 
يف  وباد عىل و وده سـلمان يف وقت تو جه 
بـاده تحديات يف  ود خـل و وخارج، الفتاً 
إىل قيا9 سلمان بإز وة محمد بن نايف من 
 ملركـز  وثاني يف  ململكة بدون أي تفسـ� 

ورفع  بله ويحل ووياً ولعهد، مشـ� ً إىل أن 
بـن نايف وملـذ إبعاده من خـط  وخافة 
ولحكـم ر5ـن  الحتجـاز  مللـزيل ويجري 
مر قبـة جميـع  تصاالتـه، وتـم تجميد 

حساباته  ملرصفية يف نوفمرب  ملايض. 
وأضـاف  وكاتـب، أن جلـاح نايف من 
 وعائلة  ملاوكة سيطر عىل وز رة  ود خلية 
ملـذ  وسـبعيليات؛ ويبدو أنهـا تقع تحت 
ب�وقر طيـة 5ائلة مليئـة باولاس  وذين 
يديلـون بوظائفهم وعشـ�ة نايف، ناقاً 
رفيعـة  سـعودية  أمليـة  مصـادَر  عـن 
 ملستوى أن معلوياتهم  نخفضت ملذ أن 

تمت إز وُة بن نايف. 
وكشـف  وكاتـب، أن مصـادَر عديـدة 
تؤكد أن أم� ً كب� ً آخر  آلن ر5ن  العتقا5 
ملـذ موجـة  العتقـاالت  وتـي وقعـت يف 

 وخريـف  ملايض ضد كبار  ملسـؤووا من 
 وعائلة  ملاوكة و وعائـات  وبارزة  ألخرى 
يف  ململكة، مشـ� ً إىل أن معظم  ملعتقلا 
وم توجه وهم أية  تهامات بأية جر ئم ووم 
يطلـق رس حهـم إال بعد  بتز ز5ـم بدفع 

أمو 5 طائلة. 
وبـارّ  وكاتـب، أن تركـي بـن عبِد وله 
 البن  وسابع ولملك عبد وله ال ز 5 معتقاً 
ووـم يتـم تقديـم أية تهمـة ضـده، الفتاً 
إىل ملعـه مـن  وحصو5 عىل  ستشـار ت 
قانونيـة، ويسـمح وـه فقـط بمكاملـات 
5اتفيـة قصـ�ة وعائلتـه، كاشـفاً عـن 
تعرُِّض رئيس  ألركان  وسـعودي  وسابق 
 ولو ء عـيل  وخاتاني ولتعذيب حتى  ملوت، 

وكذ  تم  عتقا5  بن عم تركي. 
وأوضـح  وكاتُب أن  عتقا5َ تركي أنتج 

توتر ً يف  ألرسة  وحاكمة،  ألمر  وذي جعل 
 إلخوة غ�  ألشـقاء ولملك: أحمد ومقرن 
يطاوبون وبشـكل خـاص، بإطاق رس ح 
تركي و وذي قوبل باورفض من قبل  مللك، 
ملو5ـاً إىل أن  ورفـض أمٌر غـ� معتاد يف 
آ5 سـعود، متطرقاً إىل  عتقـا5 متعب بن 
عبد  وله أخ تركي يف نوفمرب  ملايض، وكله 
أطلـق رس حـه يف وقـت الحق بعـد دفعه 
أمـو الً، الفتـاً إىل أن تركـي 5ـو  ورئيـس 
 وتلفيذي ملؤسسـة  مللـك عبِد ولـه و وتي 

تبلغ قيمتها  2 مليار دوالر. 
وكشـف  وكاتب، أن  وعائلة  وسعودية 
تعاني  ويو9 من  نقسـا9ٍ عميـق ووطاملا 
كان سـلمان عـىل  وعـرش فـإنَّ  حتما5 
وقـوع  نقـاٍب د خـل  ألرسة أمـٌر غـ� 
محتمـل، ووكـن يف حـا5 موته فـإن ُكـلرّ 

ويصبـح  حتمـا5ُ  سـتلتهي   ور5انـات 
حدوث  نقاب كب� ً، مش� ً إىل أن  الغتيا5َ 
5ـو أيضـاً  حتمـا5ٌ إىل جانـب  النقاب، 
خصوصاً 5لاك  وعديـد من  وتقارير  وتي 
تفيد بـأن ويل  وعهـد كان 5دفـاً ملحاووة 
 غتيا5 يف أبريل  ملايض وبقَي بعد5ا ألكثَر 
من شـهر متخفياً عن  ألنظار،  ألمر  وذي 
يجعل  وحلقة كلها غامضة ووكلها تش� 

إىل حاوة عد9  ويقا يف  ململكة. 
وأضاف  وكاتب، أن  وسعوديا يأملون 
يف خوِض معركة  وحديدة أن تُخِرَجهم من 
ُجُمود  وحـرب  وتي د مت ااَث سـلو ت، 
معتـرب ً ذوك محاووة يائسـة ولخروج من 
 ملسـتلَقع  وـذي يكلـف  وسـعودية اروًة 
طائلة، ووضعت  ملايا من  ويمليا عىل 

حافة  ملجاعة. 

 : وكاالت:

أقَد9َ  ولظا9ُ  إلمار تي عىل تمديِد فرة 
 وتجليد  وعسـكري  إلجباري ولمو طلا 
 إلمار تيـا يف ظـل ورطته  ملسـتمرة يف 
 ويمـن ووجوئه وتجليـِس مرتِزقة رشكة 
بـاك ووتر  ألمريكيـة وضمهم ولجيش، 
يف خطوة مماالة وقر ر  ولظا9  وسعودي 

بفرض  وتجليد  إلجباري. 
وذكرت وكاوـُة رويرز، أمـس  ألحد، 
نقـاً عـن وكاوـة  ألنبـاء  إلمار تيـة أن 
 ولظـا9َ  إلمار تي قررّر رفـَع مدة  وتجليد 

 إلجبـاري من 22 شـهر ً إىل 26 شـهر ً، 
حيث أشـارت رويـرز إىل أن  وقر ر يأتي 
يف ظل مشـاركة  إلمار ت يف  وعدو ن عىل 

 ويمن ملذ أكثر من اااة أعو 9. 
ونـص  وقـر ر  وصـادر عما تسـمى 
ولقـو ت  ملسـلحة   وقيـادة  وعامـة 
 إلمار تيـة عىل »زيـادة  ملـدة  وقانونية 
ولخدمـة  ووطليـة  وتي أقر5ـا  وقانون 
25 2 بشـأن  6 وعـا9   التحـادي رقـم 
 وخدمة  ووطليـة ولمو طلا  وذكور من 
حملـة شـهادة  وثانـي عرش/ وثانويـة 
 وعامة/ وما فوق وتصبح 26 شهر ً بدالً 

عن 22 شهر ً«. 
كمـا تضمـن  وقـر ُر فـرَض  وتجليد 
 إلجباري عىل  وذكور غ�  وحاصلا عىل 

 وثانوية  وعامة ملدة عاما. 
وكان  ولظـا9  وسـعودي دعـا عـربَ 
مفتي  ململكـة ولتجليـد  وطوعي يف ظل 
 السـتلز ف  وكبـ�  وـذي يتعـرض وـه 
 وجيـش  وسـعودي يف جبهـات  وحدود، 
وكن تلك  ودعوة وم تلَق  ستجابًة من ِقبل 
 ملو طلـا  وسـعوديا،  ألمـر  وذي دفع 
 ولظا9َ  وسـعودي التخاذ قر ر باوتجليد 

 إلجباري. 

مسؤولون بشركة صافر مأرب يؤّكدون استيالَء قيادات 
املرتزقة على إنتاج الشركة من النفط وبيعه لحسابهم

كشفت وجود انقسام عميق في أوساط األسرة المالكة السعودية ومحاولة اغتيال بن سلمان
صحيفة املونيتور األمريكية: معركة الحديدة محاولة 

بائسة للخروج من مستنقع اليمن

النظام السعودي اتخذ قرارًا مماثاًل:
النظام اإلماراتي يفرض التجنيد اإلجباري على مواطنيه يف ظل ورطته يف اليمن
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 : خاص:

و العتـد ُء  » ختطـاُف  ولسـاء 
أخـاق  وعـدو ن  مـن  عـىل  ألعـر ض 
ومرتزقته«.. تحت 5ذ   وعلو ن تستلفُر 
قبائُل  ويمـن ُكـلَّ قو 5ا مـن أجِل  وثأِر 
وـكل حر ئـر  ويمـن  ولو تـي تعرضـن 
النتهـاكات طاوت أعر ضهـن يف ملاطق 

سيطرة  وغز ة و ملحتلا. 
وشـهد سـوُق  الالا مرَكـز مديرية 
 ملتـون محافظـة  وجوف، أمـس  ألو5، 
َقبَـيل شـهدته  ملحافظـة  نََكـٍف  أكـربَ 
بحضور عرش ت  آلالف من رجا5 قبيلة 
َد5َـم كربى  وقبائل  ويملية؛  سـتلكار ً 
وخطف  ولساء من قبل مرتزقة  وعدو ن 
باوجـوف و وتـي كان آخر5ـا جريمـة 
 ختطـاف إحدى  ولسـاء تدعى سـم�ة 
مارش مـن أ5ـايل مديرية  وحـز9، قبل 
جلـوٍد  بعـد  قتحـا9  أشـهر   6 حـو يل 
مقلعـا مللزوها يف وقت متأخر من  وليل 
و ختطافهـا باوُقــوَّة من بـا أطفاوها 
و قتياد5ـا إىل أحـد سـجون  الحتـا5 

بمحافظة مأرب. 
ودفعت 5ـذه  وجريمة حر ئر  وجوف 
إىل  الستلجاد بقبائل  ويمن وكل  ألحر ر 
و ورشفـاء د خل  ووطن من أجل  وتدخل 
وصون أعـر ض  ويمليات و ووقوف أما9 
جر ئم  وعيب  ألسـود  وتـي تطا5ُ  وكث�َ 
ملهن عىل أيدي تحاوف  وخزي و وعار من 
 ختطاف وللسـاء وإيد عهن يف سـجون 
رسية خارج  ملحافظة، يف  نتهاٍك صارٍخ 
وـألرض و وِعـْرض وتطـاُو5ٍ عىل رشف 

وكر مة  ملرأة  ويملية. 
ووطاملا كان 5ذ   وعار 5و عاُر  وجميع 
فا بد من 5برّة شعبية عارمة،  بتد ًء من 
 وجـوف ومأرب و نتهاًء بكل  ملحافظات 
 ويمليـة ووضـع حـدٍّ وهذه  ملمارسـات 
 إلجر مية بحق  ولساء حتى ال يتكرر ما 
عملته قوى  وغـزو و الحتا5 باوخوخة 
يف  وسـجون  يرتكبونـه  ومـا  وحيـس 
 ورسية  إلمار تية باملحافظات  وجلوبية 
مـن  عتـد ء ت طاوت  وكر مـة  ويملية، 
فاوجـوف وبقية  مللاطق وهـا رجا5ٌ أُباة 
ووهم مـع 5ذه  ملمارسـات موعٌد ووقاٌء 
ووـن تُمــرَّ 5كـذ  جر ئم مـرور  وكر 9 
دون أن يلا5 مرتكبو5ا  وعقاَب و وجز ء. 

وصمة عار 
وإز َء 5ذه  وجريمـة  ألخاقية، أكرّـد 
 وشـيخ عبد وعزيز بدر ن –أبرز مشايخ 
مديريـة  ملتون محافظـة  وجوف-، بأن 
مـا جرى ويجري مـن جر ئم الختطاف 
 ولساء و قتحا9  مللاز5 باوُقـوَّة من قبل 
مرتزقـة  وعدو ن وترويـع  آلملا يمثل 
وصمـة عار يف جبـا  ملرتزقة من جهة 
وكذوـك يف جبا ُكـلرّ مـن يتقاعس عن 
 وثـأر ولـرشف و وعـرض و ووطن؛ كون 
ذوك عيباً أسـوَد يستوجُب  ستلفاَر ُكـلرّ 

 ألحر ر يف 5ذ   وبلد. 
وأوضـح  وشـيُخ بـدر ن يف ترصيـٍح 
خاصٍّ وصحيفة » ملسـ�ة« بـأن قبائَل 
 وجـوف أعللـت  ولَكـَف  وقبَـيل، و5لاك 
 وكث�ُ من تلك  وقبائل  ستجابت وللَكف 
ود عي إخو نهم قبائل  وجوف، مش� ً إىل 
َم عىل  وبيوت و عتقا5َ  ولسـاء  أن  وتهجُّ
وتغييبهـن  مـربر  أي  بـدون  باوُقــوَّة 
ألشهر يُضــرُّ بُسـمعة  وقبيلة وويست 
من عاد ت  ويمليـا، مبيلاً أن  ختطاَف 
 مـرأة بمديريـة  وحـز9 و قتياَد5ـا إىل 
مـأرب وم تكن  ألوىل ووـن تكون  ألخ�َة 

يف ظل سـيطرة قوى  وعدو ن ومرتزقته 
من جماعـات  إلخو ن و مللافقا، حيث 
شـهدت  وكثـ�ُ مـن ملاطـق سـيطرة 
 الحتا5  وعديـَد من  وجر ئم  ملشـابهة 

 وتي تُمسُّ أعر ض  ملو طلا. 
ووفت  وشـيخ عبد وعزيز بـدر ن، إىل 
أن  ولكـف  وقبـيل ال ز 5 مسـتمر ً حتى 
 ولحظة وال تز 5ُ قبائُل  وجوف مستمرًة 
يف وقاء تها و جتماعاتهـا ولوقوف أما9 
5ذه  وجر ئـم  ودخيلة عـىل  ملجتمعات 
تدمـ�  وِقيَــِم  إىل  و وهادفـة   ويمليـة 
و ملبادئ و ألعـر ف  وقبَلية، و5و  وهدُف 

 ورئييسُّ ولعـدو ن ملذ أن وطـأت قدُمه 
أر يض  ويمـن، موضحاً بأن  جتثاِث 5ذ  
 وغـزو و الحتـا5 و جٌب ديلـي ووطلي 
وإنسـاني عـىل ُكــلرّ يملي يمتلـك ذرًة 
مـن رشف وأخـاق وغـ�ة وحميرّة عىل 
عرضه وأرضه، د عيـاً جميع  مللظمات 
 وحقوقية  ودوويـة و ملحلية إىل  وتحقيق 
يف مثـل 5كـذ  جر ئم أخاقيـة يرتكبها 

 وعدو ن. 

أرح��ب تس��تجيب لداع��ي قبائ��ل دهم 
ومناشدة حرائر الجوف 

إىل ذوـك، أكرّــد  وشـيخ شمسـان أبو 
نشـطان –أحـد كبـار مشـايخ مديرية 
أرحـب محافظـة صلعـاء-،  سـتجابَة 
جميـع  وقبائـل يف أرحب ولَكـِف قبائل 
َد5َم وتلبية السـتلجاد حر ئـر  وجوف؛ 

 نطاقاً من  وو جب  وديلي و ووطلي. 
وقا5  وشيُخ أبو نشـطان يف ترصيٍح 
خـاصٍّ وصحيفـة » ملسـ�ة«: إنَّ رجا5َ 
قبائل أرحب سـتتد عى بأكملها، صباح 
 ويـو9  الالـا، يف وقـاء قبَـيل مسـلح 
ولوقـوف أمـا9 جر ئم مرتزقـة  وعدو ن 
 ملتمثلـة باختطـاف  ولسـاء، مبيلـاً أن 
تكر َر 5ذه  وجر ئم يف  مللاطق  وخاضعة 
وسـيطرة  وعدو ن تسـتوجُب عـىل ُكـلرّ 
قبائـل وأحـر ر  ووطـن  وهبة  وشـعبية 
و وقبَليـة وصـون كر مة  ملـرأة  ويملية؛ 
باعتبـار ذوك و جـَب  وكل و ملـرأة يف أية 
محافظة 5ي عـرض  وجميع وال يجوُز 
 وتفريـط بو جب َصون عـرض وكر مة 

نساء  ويمن. 

استنفار قبلي غير مسبوق بعد تزايد ظاهرة اختطاف النساء واالعتداء على األعراض من قبل أدوات العدوان: 

قبائل اليمن تلبي داعي الجوف

مشايخ ووجهاء محافظة الجوف لصحيفة »المسيرة«:
الشــيخ عبــدان: اختطاف النســاء جريمة ال ُتغتفــر وال يقرها شــرع أو ُعرف وعلى قبائــل اليمن التضامن مــع قبائل َدَهـم
الشــيخ بــدران: جريمــة المرتزقــة فــي الحــزم وصمــة عــار واجتثــاث العــدو واجــب دينــي ووطني علــى ُكـــّل يمني

الشــيخ أبــو نشــطان: قبائــل أرحــب تتداعــى اليــوم بكل قواهــا اســتجابة لنكــف دهــم وتلبية لصرخــة حرائــر الجوف 
المركز اليمني لحقوق اإلنســان: اعتقال النساء في الجوف مؤشر خطير لتعاظم االنتهاكات التي يرتكبها مرتزقة العدوان
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وأوضح أبو نشـطان بأنه ويس غريباً 
عىل قبائـل أرحـب  ألحر ر 5ـذ   ملوقُف 
 ملـرشف فهـي  وسـباقة إىل  ودفـاع عن 
كر مة وعزة  ووطن يف مختلف  وجبهات، 
باإلضافـة إىل مـا تتمتـُع بـه أرحب من 
ِخصا5ٍ حميدٍة يف نجدِة  مللهوِف و ودفاع 
عـن  ملظلـو9 و وتز مهـا بـكل  وعاد ت 
و وتقاويـد  وتي تحَفـُظ ولمـرأة  ويملية 

كر متَها ومكانتَها وعزتَها. 
 

اختطاُف النساء جريمٌة ال ُتغتفر 
فيصـل  دعـا  وشـيخ  جانبـه،  مـن 
عبد ن -أحد مشـايخ ووجهـاء مديرية 
 ملتـون باوجوف-، ُكــلَّ  وقبائل  ويملية 
 ورشفاء إىل  وتَحـررّك و الحتشاد ملو جهة 
قـوى  وعدو ن ومرتزقـة وعماء أمريكا 
وإرس ئيل و وسعودية و إلمار ت، معترب ً 
 ختطاَف  ولساء جريمًة كب�ًة ال تُغتفر 
أو  ُعـرف  أو  ديـن  أو  يقر5ـا رشع  وال 

قانون. 
و سـتلكر  وشـيخ عبـد ن يف ترصيح 
خـاص وصحيفـة » ملسـ�ة«، أمس، ما 
قـا9 بـه أدو ت  وعـدو ن  ورخيصـة يف 
محافظـة  وجـوف من  ختطـاف إحدى 
نساء مديرية  ملتون نازحة مع أطفاوها 
ودى و ودتها بمديرية  وحز9 قبل 6 أشهر 
بـدون أي مـربر و قتياد5ـا إىل سـجن 
بمأرب، يف سـابقة خط�ة وم تشـهد5ا 

 ملحافظة من قبُل. 
وقـا5  وشـيخ فيصـل عبـد ن: إن ما 
يحُدُث يف  وجوف من جر ئَم بحق  ولساء 
تعـد وصمـة عـاٍر بحـق قبائـل  ويمن 
ويجُب عد9ُ  وسـكوت علها وتجا5ُـلها 
وعـىل  وقبائـل  ويمليـة  وتضاُمـن مـع 
و السـتجابة  د5ـم  قبائـل  إخو نهـم 
أمـس  ألو5،  أطلقتـه،  وللَكـف  وـذي 
ودى  حتشـاد5ا  وكب� بمركـز مديرية 
 ملتـون، الفتـاً إىل أنـه ويف حا5  سـتمرَّ 
مرتِزقُة  وعدو ن  مللسلخون عن 5ويتهم 
وديلهـم وعاد تهم وتقاويد5م وأسـاف 
أجد د5ـم  ملتو راة ملذ  وقـد9 وو صلو  
 رتكاب  وعيب  ألسود و وتعرض وللساء 
و ملساس بأعر ضهن فإنهم سيو جهون 
رد ً عليفاً من ُكـلرّ قبائل وأحر ر  وجوف 
وـم يخطر بباوهـم وإن كلفهـم حياتَهم 

وأمو َوهم وكل ما يملكون. 

شقيق املختطفة: العكيمي أداة االحتالل 
الستباحة األرض والعرض بالجوف 

5ـذ  وكان  ملو ِطــُن خاود -شـقيق 
 ملختطفـة بسـجون  ملرتزقـة سـم�ة 
حـز 9 عـيل مـارش– قـد أكرّــد يف وقت 
سـابق ولصحيفـة بأنهم تفاجئـو  علد 

حـو يل  وسـاعة 2 بعـد ملتصـف  وليل 
بمد 5مة ملزوهم من قبل جلود مقلعا 
ال يعرفـون جلسـيتَهم وال يـرى ملهم 
سوى أعيلهم، وبعد أن قامت  ملختطفة 
يف  و وـرص خ  باعر ضهـم  سـم�ة 
وجو5هم عىل مدى نصف ساعة تقريباً 
غـادرو  وعـادو  بعد5ـا علـد  وسـاعة 

 وثاملة مساء و عتقلو5ا باوُقـوَّة. 
وأشـار  ملو طـن خاود مـارش، إىل أن 

أحد  ألشـخاص أخرب5م بأن شقيقتهم 
 ملختَطفـة مـن قبل  ملرتزقـة تتو جد يف 
أحد  وسـجون  ورسية بمحافظة مأرب، 
فذ5بو  ولتأكرّـد من ذوك فاتضحت صحُة 
 وخرب وذ5بو  إويها، وكلهم وم يستطيعو  
أنـه عـاَد إىل  ملرتـزق  زيارتهـا، مبيلـاً 
و وقيادي بحزب  إلصاح أما  وعكيمي 
 ملعاَّ من ِقبل  وعدو ن محافظاً ولجوف 
ـه ويعطي  بعـد أن تبـاَّ أنـه َمـن يوجرّ

 ألو مـَر باختطـاف  ولسـاء وأعطا5ـم 
مذكـرًة إىل مديـِر  السـتخبار ت مديـر 
محافظة مـأرب و ملدير  وعا9 ولسـماح 
وـه بزيارة شـقيقته  ملختطفة سـم�ة 
حـز 9 مارش، إال أنهم وم يسـمُحو  وهم 
بزيارتهـا، وإىل  آلن مـى أكثـُر مـن 6 
أشـهر عـىل  عتقاوها و5م يسـعون إىل 
زيـارة  بلتهم و الطمئلـان عىل صحتها 
ووو باتصا5ٍ باوتلفون، وكن دون جدوى. 
وناشدت أَُســـُر  ولساء  ملختطفات 
بسـجون مـأرب جميـع قبائـل  ويمـن 
وكل  ألحـر ر و ورشفاء وكل من ال ز وت 
دماء  ولخوة و وشـهامة تجري يف دمائه 
ــل وعـد9  وسـكوت إز ء 5كـذ    وتدخُّ
جر ئـم يصلفهـا  ويمليون عيباً أسـوَد 
وكذ   ودفاع عن عرض  ولساء  ويمليات 
 وتـي تسـعى قـوى  الحتـا5 و وغـزو 
 سـتباحتها عرب أدو تهـا  ورخيصة من 
 ملرتزقـة و وعمـاء و مللافقـا فاقـدي 

 ورشف و ورجووة. 

املركز اليمني لحقوق اإلنسان: اختطاف 
النس��اء مؤش��ر خطري لتعاظ��م انتهاكات 

املرتزقة
وأمـا9 5ـذه  وجريمة أوضـح  ملركز 
 ويملـي وحقوق  إلنسـان بـان  عتقا5 
 ولسـاء يف  وجوف مؤرش خط� وتعاظم 
مرتزقـة  يرتكبهـا   النتهـاكات  وتـي 

 وعدو ن بحق  ملدنيا. 
و سـتلكر  ملركـز  ويملـي يف بيـان، 
أمس، تلقت صحيفة » ملسـ�ة« نسخة 
ملـه، إقد 9 مرتزقة  وعـدو ن يف مديرية 

 وحـز9 محافظـة  وجوف عـىل  عتقا5 
نسـاء دون مسـوغ قانونـي أو جريمة 
أو ذنـب تم  قر فـه يف ظا5رة 5ي  ألوىل 
مـن نوعها، مشـ� ً إىل قلـَق  أل5ايل عىل 
ــًة بعد تعلُّت  بلاتهـم  ملحتجز ت َخاصَّ
 ملحتجزين من  وكشـِف عـن مص�5ن 
و إلفـر ج علهن وتهديـد أ5اويهن بعد9ِ 
بلاتهـم  عـن  ولسـؤ 5  إويهـم   وعـودة 

 ملحتجز ت. 
وقـا5  وبياُن: إن  العتد َء عىل  ملرأة أو 
 وتعـرُّض وهـا يف  وقبيلة  ويمليـة يَُعــدُّ 
من  وعيب  ألسود ويعد من  العتد ء عىل 
 وعـرض و ورشف، كما يعـدُّ يف  وقو نا 
 ودووية  نتهاكاً وحق  ملرأة وعلفاً ضد5ا، 
ــة أن ولمـرأة خصوصيـة تجب  وَخاصَّ
أن  عتقـا5َ وحجـَز  مبيلـاً  مر عاتهـا، 
دون  كان  مو طـن  أي  حريـة  وتقييـَد 
ـًة إذ  كانت نسـاء فهذ  يعد  ذنب، َخاصَّ
 نتهـاكاً صارخاً يتعـاَرُض مع  وقو نا 
 ودووية و ألعـر ف و وعاد ت و وتقاويد يف 
ـًة،   ويمن عامة ومحافظة  وجوف َخاصَّ
صة يف  د عياً 5يئاِت  ألمم  ملتحدة  ملتخصرّ
قضايا  العتقاالت  وتعسفية  وتحقيق يف 
5ذ   ملوضوع وإطاق حرية  وسـجيلات 
ومحاسـبة ومعاقبة  مللتهكا من أجل 

ضمان عد9 تكر ر5ا. 
وناشـد  ملرَكـــُز  ويمليُّ وُحُقـــوق 
 إلنسـان، ملظمَة  وعفو  ودووية وغ�5ا 
مـن  مللظمـات  وحقوقيـة  وتـي تعَمُل 
ــَق يف 5ذه  عـىل ملـف  ملعتقلا أن تحقرّ
 وقضيـة وإنصاف  ولسـاء ضحايا 5ذ  

ف  ألرعن.   وترصُّ

رفضت تحويل مزرعتها في مديرية مقبنة إلى ثكنة عسكرية:
مرتزقة العدوان يف تعز يرتكبون جريمة مرّوعة بدهس امرأة مسّنة بطقم عسكري حتى املوت 

 : تعز:

أاـارت  وجريمـُة  ملرورّعـة  وتـي  رتكبهـا مرتِزٌق 
تابـٌع ولعـدو ن بحق  مرأة مسـلة يف عزوـة  وعف�ة 
ملطقة حم� مديرية مقبلة تعز، حاوًة من  الستياء 
و وسـخط ودى أبلاء  مللطقة تجـاه مرتزقة  وعدو ن 
 ألمريكـي  وسـعودي  وذيـن قامو  بإز5ـاق روحها 

بطريقة معتمدة ووحشية. 
ووفقـاً ملصـادر محليـة و عـر ف  وعديـد مـن 
 ولشـطاء  ملؤيديـن ولعـدو ن يف تعز، أقـد9 عدد من 
 ملرتزقـة  مللتما ملا يسـمى  ولـو ء 27 يف تعز  وتابع 
وحزب  إلصاح عىل متن طقـم يقوده مرتزق يدعى 

نـوح صاوـح  ولجـار، أمـس  ألو5، عىل قتـل  مرأة 
عجوز تدعى 5دية سلطان  وعلكبي، د5ساً باوطقم 
 وعسـكري  وذي بحوزته وإصابة  بلتهـا بجو ر5ا، 

بشكل متعمد يف جريمة يلدى وها  وجبا. 
وأوضحـت  ملصـادر أن  ملـرأة  وضحيـة رفضـت 
دخـو5  ملرتزقـة إىل مزرعتهـا  وتـي كانـو  يريدون 
تحويلهـا وثكلة عسـكرية فقامـو  بمعاقبتها بتلك 

 وطريقة  ووحشية  وتي أنهت حياتها. 
وأشـارت  ملصـادر إىل أن أ5ـايل  مللطقـة 5رعـو  
وقامـو  بلقل  ملرأة وإسـعاف  بلتها إىل مستشـفى 
بملطقـة  وـربح، حيـث تـم إدخـا5  بلتهـا ولعلاية 
 ملركزي وحاوتها خطـ�ة، حيث تعاني من إصابات 

وكسور يف مختلف أجز ء جسمها. 

وأقر عدٌد من  ولشـطاء  ملؤيدين ولعدو ن بحدوث 

 وجريمة، حيث كشـف  ولاشـط بصفـوف  ملرتزقة 

بموقـع  بصفحتـه  ملشـور  يف  حسـان  ويـارسي 

 وفيسـبوك، أن  وقاتَل أقد9 عىل فعلته بشكل وحيش 

وبطريقة ال يستخدُمها أكثُر  ولاس إجر ماً عىل وجه 

 ألرض، مستقوياً عىل جسِم تلك  وعجوز  وتي قد أكل 

 وزمُن عليه ورشب ووم يشـفع وها عمر5ا وال بدنها 

 وـذي ال يتحمـل دفعة يد إنسـان عادي فمـا باوكم 

بمركبة تزن أكثر من إالا طن من  وحديد. 

د  وأضـاف أن  ملرتِزَق  وذي كان يقـود  وطقم تعمَّ

د5ْــَس  ملـرأة عدة مـر ت، يف نيـة و ضحـة وقتلها 

بطريقة وحشية.
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تتمات من الصفحة األخيرة .. 

بياٌن يحّرك مبادرة جريفث
محمد ناجي أحمد

رفض تحاوـف  وعدو ن و الحتا5 ملبادرة 
جريفث  وتي تلص عىل إرش ف أَُمـمي عىل 
مو رد وو رد ت ميلاء  وحديدة ضمن  وتز 9 
حكومـة 5ادي بتسـديد رو تـب  ملوظفا، 
و النتقـا5 إىل مفاوضـات شـاملة ولخروج 
مـن حاوة  وحـرب إىل تسـوية يملية يملية 
ويمليـة إقليميـة ودوويـة.. 5ـذ   ورفـض 
يعكـس صو بية  وقـر ر  وذي  تخـذه قائد 
حركة أنصار  وله  وسـيد َعبد مللك بدر  ودين 
 وحواي يف تعاٍط إيجابي وفاعل مع مبادرة 

جريفث. 
وقد فهم تحاوف  وعدو ن و الحتا5 أن 5ذه  ملو فقَة خطوة ولخلف يرتب 
عليها خطوتان وألما9 عىل  ملستوى  وسيايس ألنصار  وله، أي نرص سيايس 

ولقوى  مللا5ضة و ملو جهة ولعدو ن.. 
إن بياَن قائد حركة أنصار  وله  وسـيد َعبد مللـك بدر  ودين  وحواي  وذي 
أذيـع باألمـس ٧-٧-9٢٠١٨ يف رأيي يدفـع نحو تحريك مبـادرة جريفث 
و ملفاوضـات، يف  ووقـت  وذي تتبلى قوى  وعـدو ن و الحتا5 خياَر  وحرب 
عىل حسـاب  ود9  ويملي ضمن  سـر تيجية  وعدو ن طيلة ااث سـلو ت 
ونصف سـلة، بيمللة  وحـرب وكن صو ريخ  وجيش و ولجان  وشـعبية إىل 

عمق  وسعوديرّة و إلمار ت، ومر كز قيادة  وتحاوف يفشل 5ذ   وتوجه.. 
أعتقـد أن 5ـذه  وديلاميكيـة يف  وتجاوب مـع مبادرة جريفـث تعكُس 
وعياً مضـاد ً وغايات  وعدو ن، وترسع يف إعادة مسـار  وحرب نحو طاووة 

 ملفاوضات.. 
ومـن باِب رد  وتحية بأحسـن ملها، كعادٍة وسـلوٍك يملي أصيٍل، كانت 
إشـادة قائد حركـة أنصار  وله بأما حـزب  وله.. وإن كانـت قلاعتي أنه 
يف  وسياسـة و ملشـرك  ولضايل يف مو جهة  ملـرشوع  ألمريكي  وربيطاني 
 وصهيوني يف  مللطقة يكفـي رد  وتحية بمثلها، وكلها خصا5 وكر9  وقائد 
 ويملـي،  وذي يرى وحدَة  وخطـر و وتحديات يف  مللطقـة فيبادر إىل تعزيز 
 ولحمـة  وعربيـة  ملقاومة وهـذ   ملرشوع  المربيـايل  وذي يشـمل  مللطقة 

بأكملها.. 
وهـذ  بـاَد5َ قائُد حركة أنصار  وله موقف أما عـا9 حزب  وله  وذي قا5 
بأنـه يتملى أن يكون جلدياً تحت قيادة  وسـيد َعبد مللك بدر  ودين  وحواي 
َر و جهتَـه باووكاوة  يف مو جهـة تحاوـف  وعـدو ن و الحتـا5  وذي تتصـدَّ

 وسعوديرّة و إلمار ت،  وتحية بأحسلها ملها. 

بياُن النصر 

يحيى صالح الدين 

مثرّل بياُن قائد  وثورة  وسيد عبد مللك 
بـن بـدر  وديـن  وحواي 
سـا9  ولـه عليـه، بياَن 
ا فيه   ولـرص و وـذي حيرـّ
أبلاء تهامة  ألوفياء وكل 
 ألَْحـَر ر يف  وعاوم  وعربي 
و إلسـامي بـدء ً بسـيرّد 
 ملقاومـة عظيـم  وقـدر 
رفيع  مللزوـة وبيرّض  وله 
وجهـه وكما حيـا أَْحَر ر 
إىل   وعـر ق  وذين وقفـو  

جانب شعبلا. 
 كمـا أن بيـان  وقائـد 

أسقط  وقلاَع عن تحاوف  وعدو ن وبارّ 
زيـَف ما يدرّعيه خـاد9ُ أمريكا  ووضيع 

 ولظـا9  إلمار تـي  وذي جلبـه أمريكا 
واعتـد ء عـىل مدنلـا وشـعبلا َو وذي 
رفض مبـادرة مبعـوث  ألَُمـم  ملتحدة 
وأَيْضـاً رفـض كلمـا قدرّمـه  وسـيد يف 
خطابه  وسـابق و وتي 
كشـفت زيف  درّعاء ته 
أمـا9  ملجتمـع  وـدويل 
و ملؤسسـات  ودوويـة 
 ألَُمـم  ملتحدة و الترّحاد 

 ألوروبي، 
ووضـح أن  ولظـا9 
 ووضيـع  ملجـر9 
 إلمار تي  ختار  وحرب 
قبحـه  عـن  وكشـف 

وعبوديته ورمب. 
وقـد قد9 قائد  وثورة  وحلو5َ وكل ما 
يتذرع به  ألعـد َء َوأقا9  وحجة عليهم 

ـًة ما يتعلق  وأز 5 ُكـلرّ ذر ئعهم، َخاصَّ
بـإرش ف  ألَُمــم  ملتحدة عـىل إير د ت 
ميلـاء  وحديـدة وأَيْضـاً تمـت طمئلة 
 ملجتمـع  ودويل بـان ال قلق مـن قبللا 

ولماحة  وبحرية  ودووية. 
تحاوـف  جانـب  مـن  إنمـا  وقلـق 
 وعدو ن  ألمريكي  وسـعوديرّ  إلمار تي 
و وذي تقو9 سـفلهم  وحربية  ملعتدية 
بقصف مدنلا وتقتل  ولساء و ألطفا5. 
مع  الحتفـاظ بحقلا بدفع  وعدو ن 
ورضب سـفلهم  وحربيـة  وتي تدخل 

ميا5لا  إلقليمية وتعتدي عليلا. 
بعـد ذوك كله عىل  إلمـار ت ومدنها 
 وزجاجيـة  السـتعد د وضيوفلا  وذين 

سيزورنها. 
)َربَّلَا أَْفِرْغ َعَليْلَا َصرْبً  َواَبِّْت أَْقَد َملَا 

نَا َعىَل  ْوَقْو9ِ  ْوَكاِفِريَن(.  َو نرُصْ

محتاً يعاني من قهر وظلم و غتصاب و ختطاف نساء 
وسلب حقوق و متهان وكل  وحياة تتحو5 إىل جحيم.. 

ووكـن بفضـل  وله وبتأييـده ويس موقـف أبلاء 
تهامة مثل موقف  وجلوبيا يف 25 2 علدما خذوو  
إخو نهم، 5ا 5م  ويو9 يقبعون تحت محتلا وغز ة 
ويتعرضـون وظلم يشـابه مـا قا9 بـه  ألمريكي يف 
 وعر ق من سـجن أبـو غريب وقتـل ولعر قيا بد9 
بارد مايـا  وعر قيا ُقتلو  بفعـل أمريكي مبارش 

وغ� مبارش.. 
وبفضل  وله يف 5ذه  ملرحلة  وتي 5ي أ5مرّ مرحلة 
يف تأريـخ  وصمـود  ويملـي مرحلـة قطـف  وثمرة 
وقطفهـا  وشـعب  ويملي يف  وسـاحل حيث و5و يف 
 وسـاحل يو جه ُكـلرّ قوى  السـتكبار وكل  ملرتزقة 
ُكُم  ولَُّه َفَا َغاِوَب َوُكْم( وتجلت عظمة  وله )إِن يَلرُصْ

ُه، إِنَّ  ولَّـَه َوَقِويٌّ َعِزيٌز(  نَّ  ولَّـُه َمن يَلرُصُ )َوَويَلرُصَ
صدق  وله  وعظيم.. 

تجـىل نرُص  ولـه وهذ   وشـعب.. كيف نرصه عىل 
5ـؤالء  وغز ة رغم كـرب حجم  ودعم وهم و إلسـلاد 

وهم من أمريكا إىل إرس ئيل إىل  إلمار ت إىل بريطانيا 
وفرنسـا، وآخر5ـا  نسـحبت ماويزيـا، ُكــلرّ 5ـذ  
 إلجمـاع  ألممـي  نهار و5ُـز9 يف  وسـاحل  وغربي 
بفضـل  وله وبتأييده وشـعب حمل  وسـلن  إلوهية 
) 5تـم وصرب و سـتلفر وجا5ـد و نتظـم و وتز9(، 
فجعل من  وسـاحل  وغربي أرضاً مقدسـة، مو قف 
 ورجـا5 5لـاك مثرّلت شـهادًة وله عـىل عظمة ديله 
وتجـىل وعـده، حيـث وغـد  قتـىل  وغز ة بـاآلالف 
ومدرعاتهـم باملئـات أحرقـت وطائر تهـم تفشـل 
وتتساقط و5ا 5ي تجمعاتهم تستهدف باوباوستي 
قص�  ملـدى وقبلها باوتوشـكا وتم تطهـ�  وفازة 
و وجاح وكل  مللاطق  وتي دخلو   ويها و5ا 5م  ويو9 
بعد محـاوالت  وزحف و وهز ئم  ملتكررة أيقلو  أنهم 

أما9 5زيمة مؤكرّـدة.. 
وكانت  إلمار ت أعللت وقف  وعمليات يف  وساحل 
بأمـر أمريكي وذوك وعدة أسـباب:  وسـبب  ورئييس 
فشـلهم إعامياً وعسـكرياً وسياسـياً، يريدون أن 
يعللـو  أنهم توقفو ، ووكن يف  وو قع 5م أُجربو  عىل 

ذوك ويريدون خد ع  ورأي  وعاملي، 5ذ  من ناحية. 
ومن ناحية أُْخـَرى، 5م يريدون أن يخمدو  5مَم 
5ـذ   وشـعب و سـتلفاَره و رص ره ويصلـو  به إىل 
 ور خي عن  ملو جهة باسـم وقف عمليات أَْو 5دنة 
كمـا كانو  يفعلـون وبعد5ا يغزون؛ وهـذ  ال نُخدَع 
وولتذكر قو5  وله علهم )َواَل يََز وُوَن يَُقاِتلُونَُكْم َحتَّٰى 

يَُردُّوُكْم َعن ِديِلُكْم إِِن  ْستََطاُعو (.. 
عليلـا أن نهتم أكثر وأن نرفَد  وسـاحل وأن نهتمَّ 
بـه  5تمامـاً َكب� ً قتاويـاً برفد  وجبهـات باورجا5 

وإعامياً وغ�ه.. 
و5ذ   وقر ر يف 5ذه  ملرحلة 5و أمريكي.. 

و ودور  إلرس ئييل يف  وسـاحل  وغربي دور رئييس 
5م يعتربون أن نجاح  وغز ة يف  وسـاحل 5و تمهيد 
وصفقة  وقرن وأن فشل  ملرتزقة 5و إعاقة وصفقة 

 وقرن و5م متابعون ملا يحصل يف  ويمن.. 
و وـدور  إلرس ئييل وـه حضور بـا  ملرتزقة 5م 
مـن يؤ5لون يف  رت�يا  وغز ة عفافيش وغ�5م 5م 
مـن يديرون عمليات  وغز ة وأيضاً 5م من يوجهون 

إعا9  ملرتزقة و وعدو ن عرب خرب ء إرس ئيليا.. 
و5ذ  فضح وهـم ونعمة ولـا أن عدونا من نقو5 
 ملوت وهم ظهرو  5م مبارشة، 5ذ  موضوع مهم.. 

ووهذ :-
يا شـعبلا  ويملي يف 5ذه  ملرحلـة نلتجئ إىل  وله 
ـق  ونرفد  وجبهات وأيضاً ولفهم أن وعود  وله تتحقرّ

و ولرص حليفلا و5ذ  وعد من  وله.. 
نصعد عسكرياً ونصعد إعامياً وبفضل  وله  رتقى 
5ذ   وشـعب حتى يف سـاحه، 5ا 5ي طائر ت مس�ة 
تسـتهدف تجمعاتهم و5ا 5ي  وصو ريخ  وباوسـتية 

تدك مديلَة  مللك خاود  وعسكرية، و وقاد9 أعظم. 
ما حصـل من  نتصـار ت 5ي إوهية، نسـتمرُّ يف 
 وثبات و ولف� و وصمـود و إلرص ر عىل طرد  وغز ة 

و وله موالنا نعم  ملوىل ونعم  ولص�. 
ونسـأ5ُ  ولَه  ولرَص ولجيش و ولجان يف  وجبهات 
وأن يرحَم  وشـهد ء ويشـفَي  وجرحى ويفـكَّ أرَْسَ 

 ألرسى، و وعاقبة ولمتقا. 
وصىل  وله وسلم عىل سيدنا محمد وعىل آوه  وطا5رين.

يهدرون نعمَة  إلسـا9، ونعمـَة  وجغر فيا، وكل 
 ولَِّعــم  وتي َمـنَّ  وله بهـا عليهم، مع أنهـا كفيلٌة 

بجعلهم  إلمرب طورية  ألعظم يف  وعاوم. 

إرس ئيل و ستغا5  ودين: 
إرس ئيـُل 5ي  ألُْخـَرى عرفت كيف تسـتغل ديَن 

موىس.. أحيا  ويهود ديلَهم، جمعو  شـتاتَهم، بعثو  
وغتَهـم بعد موتهـا، وجعلو  من  وديـن أيديوووجية 
سياسـية ولدووة  وتي بدأت يف جيوب وأزقة  وقدس، 
و5ـا 5ـي تتوسـع غربـاً نحو  وليـل ورشقـاً نحو 

 وفر ت. 
 باويهـودة، تبـدو إرس ئيـل  آلن ااوـث اااـة يف 

 مللطقـة  ملعروفـة باورشق  ألوسـط، و5ي يف حاوة 
تلافـس محمـو9 مـع تركيـا وإيـر ن ولهيملة عىل 

 مللطقة.
بكيانهـم  وغاِصـب  رغـم  العـر ف  وـدويل 
ُش  إلرس ئيليون يف  ولصوص  وديلية  و ملحتل، يفتِـّ
و ألساط�، ويحِفرون  ألرَض بحثاً عن أية رشعية 

ديلية. 
َعلَّهـم  و وسـلو ت؛  مايـا  وـدوالر ت  أنفقـو  
يحصلون عىل حجر من 5يكل سليمان، بيلما تلرُشُ 
ابيُة ِفـَرَقـها يف ُكــلِّ مكاٍن؛ وتدم� أي َمْعَلـٍم   وو5رّ
إسـامي، حتـى مديلة  ولبـي وم تلُج مـن  وبلدوزر 

ـابي.  وو5رّ

الساحل ما بني خداع اإلمارات واملكر اإلسرائيلي!

العرب وهواية إهدار النعم 
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هل يستطيع التحالف السعودي احتالل الُحديَدة؟
قاسم عز الدين*

ظ عىل طلب  إلمار ت ولمشـاركة يف   مللاَوَرُة  ألم�كية  وتي أشـاعت بعض  وتحفرّ
ـف أنها تتاعب بامللظمات  إلنَْسانية   وعدو ن عىل مديلة  وحديدة، رَسعاَن ما تتكشرّ
د  ملدنيا  ألبرياء  وحقوق  إلنَْسـان  وتي حـذرّرت من مخاطر 5ذ   وعدو ن  وذي يهـدرّ

بكاراة إنَْسانية كما وصفو  تد عياته. 
بته   إلَد َرُة  ألم�كيـة وم تكشـف فحوى طلب  إلمار ت باملسـاعدة، وكـن ما رسرّ
صحيفة »نيويورك تايمز« أاار مخاوف  مللظمات  إلنَْسـانية  وتي تتَحـررّك أماً بأن 

تملع و شلطن من تقديم  وضوء  ألخرض وحرب و سعة. 
 ملديرة  وتلفيذية مللظمة  ألمومة و وطفووة )يونيسـيف( 5لريتا فور، حذرّرت من 
أاـر  وحرب عىل     أوف طفل يف  وحديدة ومحيطها وعىل 22 مليون طفل يف  ويمن 
بحاجة إىل مساعد ت إنَْسانية. و ملفورّض  وسامي وشؤون  واجئا يف  ألَُمـم  ملتحدة 
فيليبـو غر ندي، أعرب عن  وخوف من إمكانية تدفـق  واجئا إىل  وقرن  ألفريقي. 
ويف  وسياق أطلقت جمعيات »أنقذو   وطفووة«  وربيطانية، و ولجلة  ودووية ولصليب 
 ألحمـر  وـدويل وجمعيات عديدة ند ء ت ووقف  سـتهد ف ميلاء  وحديـدة  وذي يُعدرّ 

رشيان إيصا5  ودو ء و وغذ ء إىل ضحايا  وعدو ن عىل  ويمن. 
وزيـر  وخارجية  ألم�كي مايـك بومبيو أظهر يف  تصاوه مـع محمد بن ز يد أنه 
يدعو إىل ضبط  ولفس بحسـب ما نقلت وسـائل  إلعا9. وكله يف حقيقة  ألمر بحث 
 وكلفـة  وتي يخطرّها تر مب ملهجاً ولعمل مع  وسـعوديرّة وحلفائها، وفق مؤرش ت 

عديدة تبيرّلت يف  إلرش ف  ألم�كي عىل تحض�  وعدو ن. 
مجلـس  ألمن  وـذي عقد  جتماعاً مغلقـاً تعررّض إليحـاء ت أم�كية وإىل بعض 
 وضغوط واكتفاء باوتلبيه إىل رضورة إيجاد »سـبيل وتجلرّب  ملو جهة  وعسكرية يف 
 وحديدة« بحسـب تعب�  ألما  وعـا9 أنطونيو غوت�يش  وذي دعـا ملدوبه مارتن 
غريفيـث »جميـع  ألطـر ف إىل ضبـط  ولفس«. ووعلرّ مـا يشـ� إىل دور أم�كي يف 
 إلرش ف عىل  وعدو ن 5و ما كتبه مايكل نايتس من معهد و شلطن يف »وو5 سريت 

جورنا5« تعب� ً عن أسباب  إلَد َرة  ألم�كية ور ء  وحرب عىل  وحديدة. 
ُقـوَّ ت  وعدو ن  وسعوديرّ و إلمار تي تعتمد عىل  ودعم  ألم�كي يف  وساح و وعتاد 
و إلحد ايـات عرب  ألقمار  وصلاعية. كما تعتمد عـىل تزويد  وطائر ت باووقود وعىل 
مساعدة  وخرب ء يف إَد َرة  ملعارك وعىل مشاركة ضباط أم�كيا متقاعدين، طاوبت 
عريضـة من  ولو ب يف مجلس  وشـيوخ برئاسـة مـارك بوكان، باوكشـف عن 5ذه 

 ملشاركة دون جدوى. 
ويف  وتحضـ� ولحرب عـىل  وحديـدة، أرشف ضباط أم�كيون عـىل تدريب أوفي 
مقاتل يف أرت�يا وصلو  إىل سو حل محافظة  وحديدة. ويف 5ذ   وسياق تتحدرّث  ألنباء 
عن حشد أَْكثَــر من أربعا أوف مقاتل يضم مجموعات من ُقـوَّ ت َعبدربه ملصور 
5ادي ومن ُقـوَّ ت طارق َعبد وله صاوح وُقـوَّ ت تهامة. فهذه  وُقـوَّ ت  وربرّية تحت 
ية تحـت إرش ف أم�كي أيضـاً وبمو ز تها  إرش ف أم�كـي تسـاند5ا عمليـات جورّ

تتحررّك بو رج بحرية باتجاه مديرية  ودريهمي. 
5  إلمار ت » وسـيطرة عىل  ة و وبحرية، تعـورّ عـىل 5ـذه  وُقــوَّ ت  وجويرّة و وربيرـّ
محافظـة  وحديدة وتكون بد ية  ولرص  وكامل وتحرير كافة  ألر يض  ويملية وصوالً 
إىل  وعاصمـة صلعـاء« كما كتب أنور قرقـاش صباح  وهجو9. وكـن رئيس  ولجلة 
 وثورية محمد عيل  وحواي طمأن  ويمليا من قدرة  وجيش و ولجان  وشـعبية عىل 
إوحـاق  وهزيمـة باوُقـوَّ ت  ملعتديـة. ويف 5ذ   وصدد أوضح  ملتحدث باسـم  وجيش 
 ويملي  وعميد رشف وقمان أن  ملعارك مسـتمرة ملذ فرة و5م يحاووون  وعودة من 

طريق »ميدي« وكللا بانتظار5م. 
عون أن تكون   وخرب ء  ملهتمون بدر سـة آفاق  وعدو ن  وسعوديرّ عىل  ويمن، يتوقرّ
ع كاراة  . وكن  وجميَع يتوقرّ معركة  وحديدة طويلًة من دون نرص ولتحاوف  وسعوديرّ
إنَْسـانية جديدة تُلهب  وجمعيات  إلنَْسـانية وتتيح فرصة ملاسبة ود عمي  وعدو ن 

يف و شلطن و ودو5  وغربية بذرف دموع  وتماسيح. 
* نقالً عن امليادين نت

األوهام في الُحَدْيدة ودرعا
ناصر قنديل

– خا5 شـهَرين بلى حلفاُء و شـلطن 
يف تـل أبيب و وريـاض وأبو 
ظبـي أو5امـاً عىل مسـار 
بديل ولتسويات  وتي تعرف 
و ويمـن،  سـورية  بلـرص 
وسـارت معهـم و شـلطن 
يف  وو5ـم. وجـرى  إلعـد د 
وخطط  ملو جهـة يف جلوب 
و وسـاحل  وغربي  سـورية 
وليمن، وحشـدت  إلمكانات 
أت  و5يرـّ أنو عهـا،  بـكلرّ 
 مللصات  وسياسية وخوض 

 ملعركة. 
و ور5اُن 5و نرٌص جزئي 

يف  وُحَديْـدة يُضِعـُف مكانـَة أنصـار  ولـه 
ويُشـِعُر5م باوخطر، وصمود ولمسـلحا 
يف جلـوب سـورية بوجـه تقـدر9ّ  وجيش 
 وسوري مع إعان فشل  وتسوية، ف�تفع 

ويمكـن  كليهمـا،  يف  سـقف  وتفـاوض 
خ  وحلرّ   ور5اُن عىل تحقيق مكاسَب، تفخرّ

 وسيايس يف  وبلدين. 
– عمليـاً فشـل  ور5اُن 
 وعسـكري عـىل تحقيـق 
أيرّ إنجـاز، رغم  وتسـويق 
واحتمـا5   إلعامـي 

 ملعاكس. 
تاقـي  بـأنرّ  و ألمـل 
 ووقائـع  وتاويـة  ألخبـار 
 وسابقة، ويحدث  إلنجاز، 
وكن  ألمل و ور5ان حصد  
ففـي  وُحَديْـدة   وخيبـة. 
فشـل ذريـع بإحـد ث أيرّ 
 خر ق. ويف درعا  نهيار ت 
ولجماعـات  باوجملـة 
 ملسـلحة، وتقدر9ّ رسيع ولجيش  وسوري، 
د ً عـىل  وخيار  وعسـكري  و ور5ـان مجـدرّ
يبـدو نوعـاً من  وخبل  وسـيايس، وـم يُعد 
أصحابـه يجـرؤون عىل  وتفكـ� باوعودة 

هـم  النخر ط  ورسيع يف  إويـه، بل صار 5مرّ
صيغ وتسـويات ممور5ّة تتيح  وتحدرّث عن 

نرص من نوع آخر. 
قـادة  وهجـو9  أعلـن  يف  وُحَديْـدة   –
 إلمار تيـون عـن وقف  وعمل  وعسـكري. 
ويف جلوب سورية يو صل  وجيش  وسوري 
تقدرّمه و نتصار ته  ملتدحرجة وتتسـاقط 
أَْو  باالنهـز 9  مو قـع  ملسـلحا  أمامـه 
باالستسـا9. فيـدور  وسـعي بحثـاً عـن 
تسـوية يف سـورية علو نها خـروج إير ن 

مقابل نرص سورية. 
ويف  وُحَديْـدة عـن إرش ف أَُمـمـي عىل 
 مليلـاء يضيع فيـه  مللترص مـن  ملهزو9. 
ويف  وحاوتـا  وهدف 5و تفـادي  ملزيد من 
 وهز ئم  وتي سـيجلبها  وعلـاد عىل  وخيار 
 وعسـكري، بتمويـه  وهزيمة  وسياسـية 
وجعلها موضع  جتهاد بتغليفها بعلاوين 

قابلة ولتأويل. 
– يف  وُحَديْـدة ودرعـا مـا يهـمرّ محـور 
 ملقاومة 5و  وجو ب عن سـؤ 5:  وسـيادة 

مَلـن؟ وويس  وبحـث عن تفاصيـل يجري 
إخفاء  وهزيمة خلفها. 

فاوسـيادة عـىل  وُحَديْـدة سـتبقى بيد 
بـاإلرش ف  وسـيكون  وبحـث  ُحماتهـا، 
 ألَُمـمي  ورقابي، وويس  وتلاز5  وسـيادي 

5و  ملطروح عىل  إلطاق. 
ويف درعـا و وجلـوب  وسـوري سـتكون 
 وسـيادة كاملـة ولجيش  وسـوري، وويس 
مقبوالً أيرّ تلاز5 علها ال ولجماعات  ملسلحة 
ووو جزئياً، وال وترشيع أيرّ وجود أم�كي يف 
قاعدة  وتلف أَْو سـو 5ا، أَْو صورة غامضة 
ولوضع عـىل  وحدود مع  ألردن أَْو  وعر ق أَْو 

 . حدود  وجوالن  ملحتلرّ
– ملذ شهور وأنصار  وله يدعون  ألَُمـم 
 ملتحـدة وـدور رقابـي يف ميلـاء  وُحَديْـدة 
رشطه فك  وحصار وتأما تشغيل  مليلاء، 
و ورفـض إمار تي سـعوديرّ غربـي. وملذ 
شـهور تعرض موسكو تسوية يف  وجلوب 
يخرج فيها كلرّ سـاح غ� سـاح  وجيش 
 وسـوري مـن جلـوب سـورية، و ورفض 

ترجمـه  وجماعـات  إرس ئيـيل  أم�كـي 
 ملسلحة. 

– علدمـا يصـ�  وقبو5 بفـك  وحصار 
عن  ويمن بحرياً مقابل رقابة أَُمـمية عىل 
ميلـاء  وُحَديْدة، و وقبو5 ببسـط سـيادة 
 وجيـش  وسـوري يف  وجلـوب كلـه، ويف 
 ملقابـل يتبا5ـى حلفـاء و شـلطن بأنهم 
ـقو  نرص ً يف  ويمن أَْو يف سـورية، فهم  حقرّ
يبحثـون عن نرص و5مـي يعلمون أنه ون 
يغـ�رّ حقيقة وجـود ملتـرص ومهزو9 يف 

5ذه  وحرب. 
و5م يعلمون أيضـاً أنرّ  وحرب يف  ويمن 
وم تكـن يوماً تحت علـو ن مد خيل ميلاء 
 وُحَديْـدة، بـل حـو5 وجـود أنصـار  وله، 
خصوصاً عـىل  وبحر  ألحمـر، وال  وحرب 
يف سـورية كانـت تحـت علـو ن خطوط 
وجود  ملستشارين  إلير نيا أَْو حزب  وله، 
بل حـو5 وجـود وُقـوَّة  وجيش  وسـوري 
وإمساكه باوجغر فيا  وسورية من  وحدود 

إىل  وحدود. 

ويٌل ألّمٍة تعتبر السّيد نصر اهلل إرهابيًّا
زهير أندراوس*

 وحملـُة  وسـافرُة  وتـي تقـو9ُ بهـا 
ُة وأدو تُهمـا يف  ُة و وصهيونيرـّ  إلمربياويرـّ
 ووطن  وعربيرّ وشـيطلة سـيرّد  ملقاومة، 
 وسيد حسـن نرص  وله، وبطبيعة  وحا5 
حـزب  وله، مررّد5ـا باعتقادنا  ملتو ضع، 
أنرّ  السـتعمار  وثقايفرّ تمكرّن عرب  ووكاء 
ة من تأجيـج  وخافات  يف  وـدو5  وعربيرـّ
5  وعد ء  ة، إذْ تحورّ ة  وعربيرـّ بـا أبلاء  ألمرّ
 وطائفيرّ  ملقيت و وبغيض با  ملسـلما 
بـا  مذ5بـيٍّ  رص ٍع  إىل  و ملسـيحيا، 
 وُسلرّة و وشيعة و وعلويا، و5ذ   ورص ع 
يُسـا5م إىل َحـدٍّ كبٍ� يف تفتيـت وتمزيق 
ـة  وعربيرّة من   ولسـيج  الجتماعـيرّ وألمرّ
محيطهـا إىل خليجهـا، ويُجـزأ  ملجـزأ، 
ـم، ويـرصف  ألنظار عن  ـم  مُلقسرّ ويُقسرّ
5 و ألخـ� كان ومـا ز 5  أنرّ عدرّونـا  ألورّ
وسـيبقى  السـتعمار وصليعته  وحركة 
ف أطماعها يف  ة،  وتـي ال تتوقرّ  وصهيونيرـّ
 غتصاب فلسـطا  وتاريخيرّة، بْل تذ5ب 
إىل أبعـد من ذوك، إنرّهـا حركة كووونياويرّة 
ة بامتيـاز تهدف إىل  وسـيطرة  علرصيرـّ
 وعمليرّة عىل  ووطن  وعربيرّ من أوفه حتى 
م جد ً  إلشـارة إىل مقووة  يائـه. ومن  مُلهرّ
أرييل شـارون: جميعلا يجب أْن يتحررّك، 
أْن يركض، يجب أْن نستويل عىل مزيٍد من 
ع بقعة  ألرض  وتي   وتا5، يجب أْن نُوسرّ
نعيـش عليها، فكلرّ ما با أيديلا ولا، وما 

ويس بأيديلا يصبح وهم. 
***

، ال تترّم  و وسـيطرة عىل  وعاوم  وعربيرّ
باوحروب، و5ا 5و أحـد أَْكبَــر ملظري 
يف  الحتيـاط  ة،  وجلـر 5   وصهيونيرـّ
يهوشـافاط 5�كابي يقـو5: وقد قاتللا 
و5زملا5ـم  حـروب  عـدة  يف   وعـرب 
عسـكريًّا، وكن يف أاـر ُكـلرّ حـرب يتوورّد 
مشـهٌد سـيايسرّ أَْكثَــر تعقيـًد  وتزد ُد 

مشكلتُلا مع  وعرِب تعقيًد . 
ويُضيف: وذوك فإنرّ  وحرب ضدرّ  وعرب 
وـن تملَح  ألمـَن إلرس ئيل، بـل كلرّ حرٍب 
تلد أُْخَرى، وأنرّ أفضل طريقة 5و  وركيز 
عـىل  وتسـوية  وسياسـيرّة، ويف 5ذه من 
ـق  النتصار  ولهائيرّ عىل   ملمكـن أْن نحقرّ
 وعرب، ومن  ملمكـن أْن نأخذ من  وعرب 
ا نأخذ  عىل طاووة  ملفاوضات أَْكثَــَر ممرّ

ملهم يف  وحرب. 
وبرأي  وربوفيسـور 5ركابي: طبيعة 
ة  و وشـخصية  وعربيرـّ  وعقـل  وعربـيرّ 
تؤكرّـد ولا ذوك. فاوعربـيرّ عليد يف  وحروب 
يف  وحـو ر  َملُـو5  ه  ووكلرـّ و ملو جهـات، 

ه قص�  و ملفاوضـة ومـن  ملمكن؛ وألنَـّ
 ولََفس وفاقد ولرؤية  وسياسيرّة وُمهشم 
من  ود خـل نتيجـة  وهز ئم  وعسـكرية 
 ملتكررة،  سـتخاص مكاسـَب سياسيرّة 

عديدة مله عىل طاووة  ملفاوضات. 
***

وغليٌّ عن  وقو5 إنرّ 5ركابي بات  ألَب 
 وروحيرّ وحزب  وعمل  إلرس ئييلرّ. كما أنرّه 
أَْصبَح يُشـكل مدرسة سياسية يف ذ تها، 
وذوـك ناحظ أنرّ حزب  وعمـل يؤكرّد د ئًما 
عىل  وتسوية  وسياسيرّة يف برنامجه. فلو 
بُعث 5ركابـي من قربه وسـأوه  ورئيس 
بوش قبـل غزو  وعـر ق يف  وعـا9    2 
وقا5 وه: 5ل نغـزو  وعر ق؟ وكان جو ب 
 ، 5ركابـي: ال أنصـح باوغزو  وعسـكريرّ
، فاوغزو  وسيايسرّ  ووكن باوغزو  وسيايسرّ
ــق نتائج عىل  ألرض  يف باد  وعرب يُحقرّ
، ووو غزوت  أَْكثَــر من  وغزو  وعسـكريرّ
عسكريًا سيتوورّد مشهًد  سياسيًا أَْكثَــر 
تعقيًد  من وجود  ورئيس  وعر قي صدرّ 9 
حسا  آليل ولسـقوط. ويبدو أنرّ  إلَد َرة 
درس  وعـر ق  مـن  تعلرّمـت  ة   ألمريكيرـّ
خاصة مقووة 5ركابـي، وبعد أْن كانت 
تُهـدد كاً من إير ن وسـوريرّة  نخفضت 
وت�ة  وتهديـد وأخذت  وواليـات  ملتحدة 
،  وذي  تكثف من وت�ة  وضغط  وسـيايسرّ
يُركرّز عىل سياسـة  وتفكيـك و ورويض 
وكٍل من إير ن وسـوريرّة. بكلماٍت أُْخَرى: 
“يعاوجونلـا”  آلن عـىل طريقـة  إنرّهـم 
5ركابـي. ال حـرب وال عسـكر بـل غزو 
اقـايفرّ  وتغلغـل  طويـل  ألمـد  سـيايسرّ 
ولبلـى  و جتماعـيرّ  سـيايسرّ  وتفكيـك 
ة و وسياسـيرّة  وتقليديرّة ذ ت   الجتماعيرـّ
 ولظرة غ�  ووديرّة ولتدخات  ألمريكيرّة يف 
ة يف  وشأن  وثقايفرّ   وشؤون  وعربيرّة، خاصرّ

 . و وديليرّ و وحضاريرّ
***

وعـوٌد عـىل بـدء: نقـو5 وال نجـز9 
وشـهد شـا5ٌد من غـ� أ5لـه، ونُوجه 
حديثلا إىل  وعـرب  وذين باتو  يهاجمون 
 وسـيد نرص وله.  وصحايف و ملسـترشق 
قـا5:  روبيلشـتاين  د نـي   إلرس ئيـيلرّ 
“حسن نرص  وله 5و شخصيرّة عظيمة، 
أبصـار  وفلسـطيليا  وهـا  تشـخص 
تفـوق  بدرجـٍة   ، و وشـارع  وعربـيرّ
َعبد ولـارص يف زملـه، َعبد ولارص صمد 
ا حسـن  يف حرب حزير ن سـتة أيا9، أمرّ
نـرص  ولـه فقـد حبـس ُربـع سـكان 
إرس ئيـل يف  ملاجـئ أَْكثَــر مـن أربعة 
أسـابيع”. ونحـن نعلـم أنرّ  ملقارنة با 
 ورجلـا ويـس يف مكانهـا، ونـدري أنرّ 

 إلعاميا  وصهايلة يعملون بدون كلٍل 
أَْو ملـٍل عـىل تأويب  ورأي  وعـا9  وعربيرّ 
بشتى  ووسـائل ضدرّ  ورموز  وتاريخيرّة، 
كما نـدري أنرّ  إلعا9  وعـربيرّ 5و ويس 
ة  أَْكثَـــر من كتيبـٍة عسـكريرٍّة متطوعرّ
ـمى باإلجمـاع  وقوميرّ  وصاوـح مـا يُسرّ
، ومع ذوـك نجـد وز ًما عىل   وصهيونـيرّ
أنفسـلا  وتذك�، 5ذ  إْن نفعت  وذ كرة، 
بأنرّ أحد  سـتطاعات  وـرأي  وعا9  وذي 
تمرّ إجر ؤه يف إرس ئيل أكرّد بشـكٍل يقطع 
 وشـكرّ باويقـا عـىل أنرّ  و باملائـة من 
 وصهايلـة يف دووة  الحتـا5، يُصدرّقون 
كلرّ كلمة يُطلقها  وسيرّد نرص  وله، بيلما 
ال يؤملون بترصيحات قادتهم. ويف 5ذه 
 وُعجاوـة يجب  وتأكيد عـىل أنرّ  ملثقفا 
و وكترّاب  وعرب،  وذين يزعمون أنرّ سبب 
تر جـع  وتأييـد وحـزب  وله يف  وشـارع 
 وعربيرّ مردرّه  وتدرّخل  وعسـكريرّ ولحزب 
وصاوـح  ولظـا9  يف  ألزمـة  وسـوريرّة 
 وحاكم، إنرّما يكذبون عىل أنفسهم أوالً، 
ويخدمون من حيث يدرون أْو ال يدرون 
ة و إلرس ئيليرّة، اانيًا.   ألجلـدة  ألمريكيرـّ
يجب قـو5  وحقيقـة بـدون “رتوش”: 
ة فإنرّ محور  مـن وجهة نظر  إلمربياويرـّ
إير ن، سـوريرّة وحزب  وله وحماس 5و 
 وـ ”محـور  وـرش”، وفق تسـمياتهم، 
 وتي وألسـف تبلرّا5ا  وعديـد من  وعرب، 
ـليرّ  و ملحـور  وثاني 5و  وـ ”محور  وسرّ
 مُلعتـِد5”  وذي تقوده  وسـعوديرّة، و5ذ  
 ملكان ولتذك� بأنرّ دو5 مجلس  وتعاون 
 وخليجيرّ  تخذرّت قـر ًر  يعترب حزب  وله 

تلظيًما إر5ابيًا. 
وباعـر ٍف  بقيادتـه،  حـزُب  ولـه 
غ أنف دووة  الحتا5  ، مررّ إرس ئييلٍّ رسميٍّ
باور ب يف  وعدو ن عىل وبلان عا9 6  2، 
ة  وتي وضعها  ونسـف  وعقيدة  وقتاويرـّ
ـس”  وكيان  وغاِصـب، د فيد بن  “مؤسرّ
غوريون: “يجب حسـم  ملعركة برسعٍة 
ويتحترّم أْن تدور رحا5ا يف أرض  وعدو”. 
حرب وبلان  وثانية،  سـتمررّت 5  يوًما، 
و وجبهة  ود خليرّة  إلرس ئيليرّة تحوورّت إىل 
ساحة معركة بفعل صو ريخ حزب  وله 
ة”،  وتي أجـربت أَْكثَــر من   وــ ”بد ئيرـّ
مليون إرس ئييلٍّ عىل  وهرب من  وشـما5 
إىل  ملركـز و وجلـوب، كمـا أنرّ  وحـرب 
ت قو عد  الشـتباك، ووم تجرؤ دووة  غ�رّ
 الحتا5 عىل تلفيذ أيرّ عمليٍة عسـكريرٍّة 
يف باد  ألرز، وباتت “إرس ئيل  وُعظمى” 

ة.  تشكو حزب  وله وألَُمـم  مُلتحدرّ

* كاتب فلسطيني - نقالً عن رأي اليوم
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5ذ  يشء مؤكد، أنه بعد أن سـلرّم  وجميع 
ألمريـكا، أن تكـون 5ي من يقـود  وتحاوف 
 وعاملي - و وذي مـن ضمله  ودو5  وعربية - 

ملكافحة  إلر5اب.
و إلر5اب ما 5و مـن وجهة نظر أمريكا 
مـا 5و  إلر5اب؟ يف رأس قائمة  إلر5اب 5و 
ذوك  وجهاد  وذي تكررت آياته عىل صفحات 
 وقرآن  وكريم، 5ـذ  5و  إلر5اب رقم و حد، 
ع عليه  مـن وجهة نظر5م، و5ذ  5ـو ما وقرّ
زعماء  وعرب، ما وقع زعماء  ملسـلما عىل 

طمسه!
إذً  ربمـا شـا5دتم مـا يُدبـر ضـد حزب 
 ولـه، وفعـًا 5ذ  5دف رئييس مـن ور ء كل 
ذوك  وتمثيـل، قصة أسـامة،  وتمثيلية  وتي 
كان بطلها أسـامة وطاوبان، فا أسامة وال 
طاوبـان 5م  ملسـتهَدفون، وال ذوـك  وحدث 
 وـذي حصـل يف نيويـورك 5ـو  وـذي حرك 
أمريـكا، من يدري، من يـدري أن  ملخابر ت 

 ألمريكيـة قـد تكـون 5ـي من دبـرت ذوك 
 وحـدث؛ وتصلع  ملـربر ت، وتهيـئ  ألجو ء 
وتـرضب مـن يشـكلون خطـورة حقيقية 

عليها، و5م  وشيعة، 5م  وشيعة.
 ويهود يعرفون بأن  وسـلِّية ون يشـكلو  
أي خطـر عليهـم، ونحـن رأيلا فعـًا، رأيلا 
فعـًا ما يشـَهُد بأنهـم فعًا يلظـرون 5ذه 
 ولظرة. أويس زعماء  وعاوم  إلسـامي  ويو9 
سـليرّة؟ أويسـو  سـليرّة؟ كلهـم ربمـا و حد 
ملهـم )خاتمـي( شـيعي. 5ؤالء 5ـم ماذ  
عملـو  يف 5ذ   وعاوم؟ أويسـو  5م من و فق، 
من سارع إىل  وتصديق عىل أن تكون أمريكا 
5ي من يقود  وتحاوف  وعاملي ضد ما يسمى 
باإلر5ـاب؟ ومـن 5و  وـذي يقـود  وتحاوف 
 وعاملي؟ أمريكا، أمريكا 5م  ويهود، وأمريكا 
5ـي إرس ئيـل،  ويهـود 5م  وذيـن يحركون 
ويحركـون  إرس ئيـل،  ويحركـون  أمريـكا 
بريطانيا، ومعظم  ودو5  وكربى،  ويهود 5م 

 وذين يحركونها.
وقـد تجلرّت حقيقة خطـ�ة جًد ، خط�ة 
جـًد  جديـرة بـأن نلعـن كل صـوت رفع يف 
تأريخ  إلسـا9 أو ُخطَّ بأقا9 علماء  وسوء، 
أو مؤرخي  وسـوء  وذين عملـو  عىل تَْدِجْاِ 
ــة وكل حـكا9  وجور عىل طـو5 تأريخ   ألُمَّ
 إلسـا9، نقـو5 وهـم:  نظـرو  مـاذ  جلت 
أيديكـم يف 5ـذ   وعـرص،  نظـرو  مـا تركت 
أقامكـم،  نظـرو  ما تركـت أصو تكم، يو9 
كلتـم تقووـون: يجـب طاعـة  وظاوـم، ال 
يجوز  وخروج عـىل  وظاوم، يجب طاعته ال 
يجوز  وخروج عليه، سـيحصل شـق وعىص 
 ملسـلما، وعبـار ت مـن 5ذه. أنتـم يا من 
لْتُم  ألمة  إلسامية ولحكا9،  نظرو  كيف  َدجَّ
لَها  وحكا9 وليهود،  نظرو  كيف أصبحو   َدجَّ

يتحركون كجلود ألمريكا وإرس ئيل. 
ونحـن نعـرف - مـن نتعلم ومـن نحمل 
علًمـا - مـا أخطر مـا أخطر مـا تجلي عىل 

نفسـك وعىل  ألمة باسـم عاوم وباسم علم. 
علدما رفعـو  أصو تًا مثل تلك أيا9 أبي بكر، 
أيـا9 عمر، أيـا9 عثمان، أيـا9 معاوية، أيا9 
يزيد، أصـو ت كانت تُرفع، و5كذ  عىل طو5 
تأريـخ  ألمة  إلسـامية إىل  ويو9 نقو5 وهم: 
لْتُمونـا ألووئك فدجلونا   نظـرو ،  نظرو  َدجَّ
وليهـود، وكما كلتم تقووون ولا أن نسـكت، 
أسـكتو  ال ترفعو  كلمة ضد 5ذ   وخليفة أو 
5ـذ   ورئيس، أو ذوك  مللك أو 5ذ   وزعيم. 5م 
 ويـو9 يقووـون ولا:  سـكتو  ال تتحداو  ضد 

أمريكا وضد إرس ئيل! 
فما  وذي حصل؟ أوم يقد9 علماء  وسـوء 
 وقـرآن  وكريـم و إلسـا9 كوسـيلة وخدمة 

 ويهود و ولصارى يف  ألخ�؟ 
5ذ  5و  وذي حصل، 5ذ  5و  وذي حصل. 
وال تُْقبـل  ملربر ت علد  وله سـبحانه وتعاىل 
تحت  سـم )ال نريد شـق عىص  ملسـلما(، 
5ذ  5و شق عىص  ملسـلما، 5ذ  5و كرس 

 ألمة، 5ـذ  5و كرس نفوس  ملسـلما، 5ذ  
5ـو كرس  وقـرآن، وكرس  إلسـا9 بكله، أن 
تصبـح وسـائل  إلعـا9، أن تصبـح  ودو5 
 إلسـامية يف معظمهـا 5كـذ  تعمـل عـىل 
تَْدِجا  وشعوب  ملسلمة، أبلاء  إلسا9، أبلاء 
لُهم وليهود و ولصارى، أي خزي   وقرآن تَُدجِّ

5ذ ؟! وأي عار 5ذ ؟!
ام بعـد 5ذ  مـن يَْجبُـن أن يرفـع كلمة 
يرصخ بهـا يف وجه أمريـكا وإرس ئيل فإنه 
أسـوء من أووئك جميًعا، إنه 5و من توجهت 
إويه أقا9 وأصو ت علماء  وسوء من  وعلماء 
و ملؤرخـا عىل  متـد د تأريخ  إلسـا9 وإىل 
 ويو9، و5و من تتجه إويه خطابات  وزعماء 
بـأن يسـكت، فإذ  ما سـكتَّ كلـت أنت من 
تعطـي  وفاعليـة وكل ذوك  وـذي حصل عىل 
أيدي علماء  وسـوء وسـاطا  وجور. فهل 
تقبل أنت؟ 5ل تقبل أنت أن تكون من يعطي 

وكل ذوك  وكا9 فاعلية من  ويو9 فما بعد؟ 

ُكلرّ  يف  حسـا  وحواـي  ركرّـز  وسـيُد 
محارض تـه عىل توعية  ملجتمـع من حووه، 
وإيصـا5 5ذ   ووعي إىل أكرب د ئرة من  ولاس 
يمكـن أن يصـل إويهـا، وقد بـدأ محارضته 
بعلـو ن )وإذ رصفلـا إويـك نفر مـن  وجن( 
باوحديـث حو5 مـا يلبغي أن يكـون  ولاس 
عليه يف عقيدتهم، يف سـلوكهم، يف مو قفهم، 
يف  5تمامهـم بأمـر  وديـن، يف  5تمامهـم 

بأنفسهم إلصاحها.
ورضب  وسـيد حسـا  وحواي مثاً من 
 وقرآن  وكريم ولمجتمع  ملسـلم واسـتفادة 
مله، حيث ذكر قصة  وجن  وتي وردت سورة 
 ألحقاف قائـاً: ال يلبغي أن نكون أقل وعياً 
من  وجن،  وجن  وذين نحن إذ  ما غضب أحد 
ملا عىل  بله، أو عىل أي شخص دعا باوجن.

كان قـو5ُ  وله تعاىل متحدااً عن  وجن 5و 
 وشـا5د  وذي وضعه  وسـيد حسا  وحواي 
ولا ولجعَله ملهجاً يف تََحرُّكلا فذكر قو5  وله: 
َن  ْوِجنِّ يَْسـتَِمُعوَن  ْفلَـا إَِويَْك نََفر ً مِّ }َوإِذْ رَصَ
ا ُقِضَ  وُه َقاوُو  أَنِصتُو  َفَلمَّ ا َحرَضُ  ْوُقْرآَن َفَلمَّ
لِذِريَن َقاوُو  يَـا َقْوَملَا إِنَّا  َووَّـْو  إىَِل َقْوِمِهـم مُّ
َسِمْعلَا ِكتَاباً أُنِز5َ ِمن بَْعِد ُموىَس ُمَصدِّقاً وَِّما 
ْستَِقيٍم  بَْاَ يََديِْه يَْهِدي إىَِل  ْوَحقِّ َوإىَِل َطِريٍق مُّ
يَـا َقْوَملَا أَِجيبُو  َد ِعَي  ولَِّه{ ) ألحقاف: ش2 - 
2 (، مشـ� ً إىل أن موقَف  وجن كان موقفاً 
جمياً، موقفاً متكاماً من بد يته إىل نهايته 
عىل مسـتوًى عا5ٍ مـن  ألد ء، مـا جعل ذوك 
 ملوقـَف جديـر ً بأن يسـطرّره  ولـُه يف  وقرآن 

 وكريم، وأن يجعله عربًة وإلنس.
وأشـار  وسـيُِّد حسـا  وحواي إىل  وعديِد 
َل فيها  مـن  ولقاط  وتـي يلبغي عليلـا  وتأمُّ
وجعلهـا ملهجـاً وتََحرُّكلـا، ملهـا  إلنصات 
و وفهـم و ووعي، ومـن ام  وتََحـررّك و وعمل، 
حيـث حكـى  وقـرآن  وكريـم علهـم كيف: 
)أنهـم ملا حـرضوه }َقاوُو  أَنِْصتُو {  سـتماع 
{ ذوـك  وجزء  ـا ُقـِضَ بإقبـا5 بتََوجـه }َفَلمَّ
من  وقـرآن  وكريم  وذي  سـتمعوه، فهمو ، 
ووعو ، و نطلقو  إىل قومهم عائدين، ملذرين 

وقومهم.
معتـرب ً أنلا جلسـلا مـع  وقـرآن  وكريم 
 وعديد من  وجلسات وكللا وم ندع 5ذ   وقرآن 
 وعظيم أن يرك أاره يف نفوسـلا، مشـ� ً إىل 
أن )جلسة و حدة  كتفى بها أووئك  ولفر من 
 وجن؛ ألنهم ملـا حرضو  أنصتو  و سـتمعو  

بكل مشاعر5م، كانو  كلهم آذ ناً سامعة.
وأضـاف: أن  وجن فهمـو  أن  وقرآن 5ذ  
ويـس مجرد كا9 يعجب به من يسـمعه، ام 
يعود إىل بيته، متسائاً: 5ل عادو  إىل بيوتهم 
وقاوـو : ]سـبحان  وله ما أجمـل ذوك  وكا9 

وكل و حـد عاد إىل شـغله وعمله[؟، ويجيب 
عىل تساؤوه قائاً: عادو  إىل قومهم ملذرين، 

عىل أرقى أسلوب.
ُد حسـا  وحواي إىل إحدى  َه  وسـيِـّ ونبَـّ
 ألسـاويب  وتي وصفها باوجميلـة يف كيفية 
إيصـا5  ملعلومة أو نقلهـا إىل  ملجتمع و5ي 
أن  ولفر مـن  وجن علدما عـادو  إىل قومهم 
قاوو : }َقاوُو  يَا َقْوَملَا إِنَّا َسِمْعلاَ{ ) ألحقاف: 
مـن  آليَة   (، يف 5ذه  آليَة وم يتحداو   وجن 
عن أنفسـهم، ووكن نقلو  أنهم سـمعو  كذ  
وكذ  أي أنهم  عتمدو  يف أسـلوبهم أن جعلو  

أنفسهم ناقلا ولخرب.
وأشـار إىل أن: بعـض  ولاس قـد يعود إىل 
أصحابه، وبعض  وشـباب من طـاب  وعلم 
إذ  مـا سـمع شـيئاً عـاَد إىل بلـده، و نطلق 
5و ويحكي باسـمه، باسم نفسـه، ام يأتي 
بعـد ويقـو5: ]يا أخي  ولاس مـا عاد رضيو  
يسـتمعو ،  ولاس ما عاد ب�ضو  يقبلو [..!! 
باوطبـع 5ـم ون يتقبلـو  ملك، أنـت ما تز 5 
صغـ� ً يف أعيلهـم، وكـن ملـاذ  ال تسـتخد9 
أسـلوَب  وجـن؟ أن تقـو5: ]يـا جماعـة أنا 
سـمعُت كذ  وكـذ .. أنا سـمعت فانـاً[ ويف 
نفس  ووقـت تعتمد عىل  وقـرآن  وكريم، أن 
تقدمه وآلخرين؛ يف 5ذه  وحاوة ستؤار؛ ألنهم 
سـيقبلونك كلاقٍل، وحيلئٍذ مـا تلقله إويهم 
أنـت قد تلقله عمن وه مكانتُه علد5م أعظم 
مـن مكانتـك، وكاُمه 5و أرفـُع من كامك، 
وكا9  آلخريـن؛ ألنه 5و كا9  وله سـبحانه 
وتعاىل. 5ذ  5و  ألسلوب  وصحيح، وإن كان 
بعـض  وشـباب قد يكون وديـه رغبة 5و أن 

يلطلق باسم نفسه، ويجرب نفسه.
ويرى  وسـيد حسـا  وحواي أن  إلنسان 
يكون 5مه 5ـو: أن يؤار يف  ولاس، فإذ  رأى 
أنه يف قريته، يف بلده ويست وه  ملكانة باعتبار 
صغر سله، ويسـت وه  ملكانة  وتي يمكن أن 
يؤاـَر بها عـىل  آلخرين، فعليه أن يسـتخد9 
5ذ   ألسلوب: يحكي كتاَب  وله، يحكي كا9َ 
 آلخرين ممن قد يكونون مقبووا أكثَر مله، 
5ذ  5ـو  ألسـلوُب  وصحيـح، إذ  كلت تريد 
أن تؤار يف  آلخريـن، ويس أن يكون 5مك أن 
تبلي شـخصيتك - كما يقو5ُ  وبعُض - فأنا 
اَهم أنـا، ألؤاَِّر فيهم أنا، ويعرفو   أريد أن أحدِّ

من أنا، ال حاجة وهذ .
و عترب  وسـيد حسـا أن  مللهج يف تبليغ 
5دى  وله 5و إتباع  ألسلوب  وقرآني، ونصح 
 وحارضيـن قائـاً: وكـن ويكـن 5مـك 5ـو 
 ولصـح، 5ـو أن تلصح، وإذ  كان  ألسـلوب 
ن   وصحيـح ألن تلصح 5ـو: أن تحكـي عمَّ
 ولاُس سـيقبلونه فاحكه، وويـس عيباً فيك 

أن تقو5َ: سـمعت؛ ألنك ال ترغـب أن تقو5َ: 
قلت، ويكون  وتأا� 5و وك شخصياً؛ ويعرفو  
مقامك، أو ويعتربوك شـخصاً عظيماً أو ألي 

يشٍء آخر.
5ـذه 5ـي ممـا يحـو5 دون  وتأاـ�، قد 
يكـون مما يفقـد كامك بركتـه - وإن كان 
كامـاً إيجابياً - ألنه وـم يلطلق خاوصاً، فيه 
يشء، تحـاو5 أن تبدو كبـ� ً، وتبدو عظيماً 

علد  آلخرين.
ويف ذ ت  وسـياق قـا5: ملـا كان أسـلوب 
 وجن أسـلوباً جمياً سـطره  ولـه يف  وقرآن 
 وكريـم،  سـتطاعو  يف موقـف و حد - و5م 
َمـن 5م دون  إلنسـان يف كماوـه - يف موقف 
و حـد أن يفهمو   وقـرآَن  وكريم أنه من علد 
 وله، وأن يتأارو  به يف أنفسـهم، وأن يعرفو  
ماذ  يريـد  وقرآن ملهـم، فانطلقو  عاملا، 
وـم يلطلقـو  إىل بيوتهم عائدين وسـاكتا، 
ام علدما تََحررّكو  ولعمل عرفو  أن  ألسـلوَب 
 وصحيـح 5و: أنلا علدما نعـود إىل  آلخرين، 
ونحن وم نفارَقهم إال ملذُ ساعة، أو ساعتا 
ماذ  سيكون وكاملا من أار علد5م؟ فللقل: 
}إِنَّا َسِمْعلَا ِكتَاباً أُنِْز5َ ِمْن بَْعِد ُموىَس ُمَصدِّقاً 
{ ) ألحقاف: من  ِوَما بَْاَ يََديِْه يَْهِدي إىَِل  ْوَحقِّ
 آليَـة   ( وـم يقووو  مجـرد الـاء عىل ذوك 
 وكتـاب، كتاب 5د ية، فهمـو  أن  وقرآَن 5و 
كتاُب عمـل وكتاب 5د ية، يهـدي إىل  وحق، 
5و يرشـد، و5م - فعـاً - فهمو  أن قومهم 

بحاجة إىل أن يهتدو .
وأوضح  وسـيد حسـا  وحواي أن: كث� ً 
مما يف د خل 5ذه  آليَـة مما فهمه  وجن 5و 
ما يغيب عن أكثرنا فهمه، فهمو  أن قومهم 
يف أمس  وحاجة إىل أن يهتدو  فقاوو  وقومهم: 
5لاك مصـدر ولهد ية 5و 5ذ   وكتاب، يهدي 
إىل  وحق، و5ذه قضية مهمة، أن يعثرو  عىل 
يشء يهـدي إىل  وحق؛ ألن  وحقَّ مطَلٌب مهمٌّ، 
5و نفُسـه  ويشء  وذي ال نكـرَث أمامه، أن 
نعرَف أن 5لاك شـيئاً يهدي إىل  وحق فتكوَن 
أنـت من تبحث عله، وأنت من يشـغل ذ5لك 
أن تعثـر عليـه، }يَْهِدي إىَِل  ْوَحـقِّ َوإىَِل َطِريٍق 
ُمْسـتَِقيٍم{ ) ألحقـاف: مـن  آليَـة   ( ألن 
 ملس�ة 5ي مسـ�ة عمل، و وحياة 5ي كلها 
مسـ�ة إىل  ولـه سـبحانه وتعـاىل، يهدي إىل 
 وحـق فتفهمه، إىل  وحـق فتلطلق تعَمُل من 
أجله، وتد فع عله، ووتس� عىل  وطريق  وتي 
رسـمها  وحق، وإىل طريق مستقيم، طريقة 
مسـتقيمة يف 5ذه  وحياة، وطريق مستقيم 
يهـدي، أو يوصل من يسـ� عليه إىل رضو ن 

 وله سبحانه وتعاىل وجلته.
ويعوُد  وسـيد حسـا  وحواي إىل أسلوب 

 وقرآن  وكريم قووه تعـاىل: }يَا َقْوَملَا أَِجيبُو  
َد ِعَي  ولَّه{ ) ألحقاف: مـن  آليَة 2 (، د عياً 
 وجميـع إىل  وتأمـل فقـا5: الحظـو  كيـف 
 ألسلوب تكرر أَيْضاً }َد ِعَي  ولَّه{؟ وم يقووو : 
يـا قوملا: أعملو  كذ  وكـذ ... 5كذ  بدون أن 
يلحظو  َمن 5و  وذي دعا إىل 5ذ   ويشء  وذي 
يريـدون من أصحابهم، أو قومهم أن يعملو  
بـه }يَا َقْوَملَا أَِجيبُـو  َد ِعَي  ولَّـِه َوآِملُو  ِبِه{ 

) ألحقـاف: مـن  آليَـة 2 (.
ويحـدث  وحارضيـن قائـاً: نحـن 5ُلـا 
تكرَّرت جلسـات كث�ة مع َمـن؟ مع  وقرآن 
 وكريم، ومع ما نلقله من أ5ل  وبيت )عليهم 
 وسـا9( فا يلبغـي أن نكوَن أقـل وعياً من 
 وجـن، يف أن نفهـَم أ5ميَة ما سـمعلاه عىل 
ضـوء كتـاب  وله، ومـن نصوص آيـات  وله 
يف  وقـرآن  وكريم، من خا5ِ ما سـمعلا 5و: 
أن  وديـن ديـُن عمل، أن 5دى  ولـه يهدي إىل 
 وعمـل، أن  وقـرآن  وكريم كتـاب عمل، 5ي 
 وقضيـة  وتـي ترسـخ وديلـا، ويف مجتمعلا 
ضد5ا:  وجمود،  وسـكوت،  إلعـر ض، 5ذه 
 وحاوة إذ  وم نلتقل بأنفسلا إويها فيكون ما 
يمأل مشـاعرنا 5و: أن  ودين 5و عمل يف ُكلرّ 

مجاالته، يف ُكلرّ جو نبه.
مشـ� ً إىل أنه حتى ُكلرّ ما نسميه إيماناً، 
أو  عتقـاد ً 5ـو أَيْضـاً عمـل، ويـس 5لـاك 
يف  إلسـا9  عتقـاد ٌت ملجـرَّد  العتقـاد، وال 
إيمـان ملجرد  إليمـان، ُكلرّ إيمـان يبعث عىل 
عمـل وكل  عتقـاد يبعث عىل عمـل، فهملا 
أَيْضاً أن 5ذ   وظـرف  وذي نعيش فيه و وذي 
تعيـش فيه 5ـذه  ألمة بصـورة عامة وضع 
مأسـاوي، وضع مخٍز، 5جمة شـديدة عىل 
 ودين، عىل  إلسـا9، وعىل  ملسـلما، أصبح 
 وكب� و وصغ� يرى، ويلمس مشـا5د5ا يف 
ُكلرّ مـكان، ويف  وحقيقة أنه مـن  وغريب أن 
نحتـاج، ونحن كمسـلما، مؤملا باوقرآن 
 وكريم أن نلتظر إىل أن نرى  ملشـا5د  وسيئة 
ضـد ديللـا، وضـد أمتلـا وحيلئـٍذ عىس أن 

نتََحررّك عىل أقل وأدنى مستوى.

القرآن الكري��م ُيلِزُم املس��لمني بإيصال 
اإلسالم إىل ُكلِّ العالم

ُث  وسـيُد حسا  وحواي  ويف  ملقاِبِل يتحدَّ
عـن  وو قِع  وذي يفِرُضه  وقـرآن  وكريم: أن 
 ملسـلما حتـى وإن وـم يُغـزو  إىل باد5م، 
وإن وـم يصـل فسـاد  آلخريـن إىل باد5ـم 
5ـم مكلفـون، 5م ملزمـون من جهـة  وله 
سبحانه وتعاىل أن يهتمو  عىل أعىل مستوى 
من  ال5تما9 أن يكونو  5م من يتََحررّكون إىل 
 آلخرين، 5م من يلطلقون ويصلو  بإسامهم 

إىل أعمـاق أوروبـا، ويصلـو  بإسـامهم إىل 
أمريـكا، ويُهـدُّو  ُكلرّ بلـاء ولطو غيـت يف أي 
مكان من 5ذه  ودنيا. 5ذ  ما يفرضه  وقرآن 
ـلَّ  وقـرآن  وكريم 5ذه   وكريـم، و5ـذ  ما أ5ََّ

 ألمة ألن تلهض به.
مـن  حسـا  وعديـَد  ويضـع  وسـيد 
 وتسـاؤالت: ملـاذ  نحـن وصـل بلـا  ألمـر 
كمسـلما إىل 5ذه  ودرجة؟ وصـل بلا  ألمر 
نحـن كزيود وشـيعة أل5ـل  وبيـت )عليهم 
 وسـا9( إىل 5ـذه  ودرجة، أن نـرى ما يبَعُث 
عىل  وخزي أن نرى ما 5و مؤسـف حقا من 
عمل ضد  إلسا9، و ملسلما يف ُكلرّ ملطقة؟، 
اـم بعد نحـن وم نتجـه  تجا5اً جـاد ً؟، ووم 

يخطر عـىل بـا5  وكثـ� بعـد أن يتََحـررّك؟.
تلـك  ُكلرّ  عـىل  يجيـُب  ذ ت  ووقـت  ويف 
 وتسـاؤالت: 5ذ  يُد5ُّ عـىل  نحطاط إىل أحط 
مستوى يف فهملا وديللا، ويف اقتلا بربلا، ويف 
 عتز زنا بهـذ   ودين، و فتخارنـا بهذ   ودين 
 وعظيـم، أن ال نتََحررّك حتى عـىل  ورغم مما 
نشا5ده، مما نعلمه حرباً شديدة ضد ديللا، 
وضـد أمتلا، وضد ُكلرّ فرد فيلا، وكل أرسة يف 

مجتمعلا.
ويف ذ ت  وسـياق يؤكد أن:  وقرآن  وكريم 
جعلـه  وله نـور ً ولمؤملا، نور ً ولمسـلما 
يهتـدون به قبـل أن تهجم عليهـم  وظُّْلمة، 
يتََحررّكـون 5ـم عىل أساسـه قبـل أن يهجم 
عليهم  وعدو إىل ُعقِر ديار5م، سو ء بفساده، 
أو أن يصـل بقدمـه وبلفسـه، أوـم يتََحـررّك 
 ورسـو5 )صلـو ت  وله عليه وعـىل آوه( 5و 
يف غـزوة ]تبوك[ ويهاجم 5و، وعىل مسـافة 
طويلـة جد ً مـن  ملديلة نحـو ) 75 كم( إىل 
تبـوك ويو جَه دووًة عظمى يف ذوك  وزمن 5ي 

دووة  ورومان.
فيمـا يعلي أن  ولبيَّ صـىل  وله عليه وآوه 
وسـلم أر د أن يقو5َ ألمته: إن من يلتظرون، 
ويصمتـون 5م مـن سـيكونون أذالء إذ  ما 
5جـم عليهـم  وعـدو، 5ـم من سـيكونون 
وألن  ديلهـم،  عـن  يُفتلـو   ألن  معررِّضـا؛ 
يتلازوـو  ببسـاطة عـن ديلهـم إذ  ما 5جم 
عليهـم  وعـدو إىل د خـل ديار5م،  ورسـو5 
)صلو ت  وله عليه وعىل آوه( ربرّى  ملسـلما 
عـىل  ال5تما9، ربرّى  ملسـلما عـىل  ملبادرة، 
ربى  ملسـلما عـىل  ستشـعار  ملسـئووية، 
عـىل أن تكون وديهـم روح وارّابـة د خل ُكلرّ 
شـخص ملهم، روح جهادية روح تستشعر 
 ملسـئووية فتلطلـق، ال تلتظر  ألعـد ء وإن 
كانـو  كبـار ً، وإن كانو  يمتلكـون مختلف 
وسـائل  وقوة، ال يلتظرونهـم حتى يهجمو  

عليهم.

من يصمتون وينتظرون هم من سيكونون أذالء إذا ما هجم عليهم العدو، الرسول 
صلوات اهلل عليه رّبى املسلمني على املبادرة واالهتمام واستشعار املسؤولية

برنامج رجال اهلل: الصرخة في وجه المستكبرين

يقدم علماُء السوء القرآَن الكريم واإلسالَم كوسيلة لخدمة اليهود والنصارى 
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 : فلسطين المحتلة
يف خطوٍة  سـتفز زية ملشـاعر  ملسـلما عامة 
صهايلـٌة  وزر ُء  ـذَ  نفَّ خاصـة،  و وفلسـطيليا 
وأعضاء كليسـت صبـاح أمس  ألحـد  قتحامات 
ولمسـجد  ألقـىص  ملبـارك تحـت حمايـة رشطة 

 الحتا5. 
ويأتـي 5ـذ   القتحـا9ُ،  وـذي يشـكل سـابقة 
خطـ�ة عـىل  ملسـجد  ألقـىص يف ظـل  وصمـت 
 ورسمي، بعد أيا9 قليلة من سماح رئيس حكومة 
 الحتـا5 »نتليا5ـو« ووزر ئه وأعضاء  وكليسـت 

باقتحا9  ألقىص مرة كل   شهور. 
وكان أو5  ملقتحمـا وزيـر  وزر عة يف حكومة 
 الحتـا5 »يـوري أرئيل«، و وـذي  قتحـم باحات 
 ألقـىص عـىل رأس مجموعـة مـن  ملسـتوطلا، 

صباح أمس  ألحد، من جهة باب  ملغاربة. 
ونفـذ  ووزير  إلرس ئيـيل برفقة  ملسـتوطلا، 
جـوالت  سـتفز زية يف  ملسـجد  ألقـىص بلباسـه 
 وتلمـودي  وتقليـدي، تحت حر سـة مشـددة من 

قو ت  الحتا5  وخاصة. 
ويف حديث  ستفز زي وه عقب  قتحامه وألقىص 
قا5 يوري: »نحن نشـهد تقدماً 5ائاً 5لا، ويمكن 
ألي شـخص كان 5لـا قبـل   سـلو ت أن يقـدر 
ذوـك، و وحمد ولـه وديلـا وزير أمن د خـيل، وقائد 
رشطة، وقادة  مللطقة، يهتمون بلا ويقدمون كل 

 وتسهيات ولوصو5 إىل  وهيكل«. 
ويف  وسـياق ذكر موقع  وقلاة  وسـابعة  وتابع 
ولمسـتوطلا، أن  ووزيـرة  إلرس ئيليـة »شـارين 

5يشـكل« من حزب  وليكود،  قتحمت أمس  ألحد، 
ساحات  ملسجد  ألقىص. 

يذكـر أن  ووزيـر يـوري مـن  وصهايلـة  وذين 
يقتحمون  ملسجد  ألقىص بشكل متكرر وسبق أن 
قا5: »ال ملك  ألردن وال أبو مازن من يقررون 5لا، 

دووة إرس ئيل 5ي صاحبة  وقر ر«. 
وتأتـي 5ذه  وخطو ت بعـد  وحصو5 عىل ضوء 
أخرَض من  ألنظمة  وعربية و وخليجية  وتي أذعلت 
بشـكل معلن ولكيان  إلرس ئييل، مرحبًة باوتطبيع 

مع 5ذ   وكيان  وغاصب. 
مـن جانب آخر، كشـفت صحيفـة »5آرتس« 
 وعربيـة، أمـس  ألحـد، أن وزيـر  ألمـن  ود خـيل 
»جلعـاد أرد ن« بدأ باورويج وخطة تهدف وتمكا 

مئـات  آلالف مـن  إلرس ئيليا مـن  وحصو5 عىل 
تصاريح وحمل  وساح. 

وأضافـت  وصحيفـة، أن 255 أوـف إرس ئيـيل 
يحصلون عىل تر خيص أسـلحة نارية و5و عدد ال 
يشمل  وجلود ورجا5  ورشطة و ألمن، الفتًة إىل أن 
5ذ   وقر ر يشمل  ملستوطلا و إلرس ئيليا  وذين 
يعيشون يف »ملاطق خط�ة« قرب  وجد ر وغ�ه. 
ويأتـي 5ـذ  وزيـادة حـدة  النتهـاكات  وتـي 
يمارسـها  إلرس ئيليون بحق  وفلسطيليا، ورفع 
مستوى  السـتفز ز ولفلسـطيليا، بعد أن تمكن 
 وصهايلة من قطع شـوط كبـ� يف تكميم  ألفو ه 
 وعربيـة وإجبار5ا عىل  وتغايض عـْن َما يجري يف 

فلسطا. 

الجيش السوري يؤّمن طريق دمشق وزراء صهاينة يقتحمون األقصى ووزير داخلية االحتالل يمنح املستوطنني تراخيَص لحمل السالح
عّمان ومسلحو الريف الغربي لدرعا 

يقبلون بالتفاوض مع القوات السورية
 : متابعات

ان  ودويل  ن  وجيُش  وسوري أمس  ألحَد طريَق دمشق عمرّ أمرّ
بعـد تحريـر معرب نصيب علـد  وحدود  ألردنية بشـكٍل كامل، 

ودخو5 عدد من  وبلد ت يف عملية  ملصاوحة. 
وأقا9  وجيُش  وسـوري نقاطاً عسكريًة عىل طو5  وطريق 
 وـدويل  وذي بات آملـاً بعد دخو5 بلد ت نصيـب وأ9  ملياذن يف 

عملية  ملصاوحة. 
ويف ذ ت  وسـياق و فقت مدن وبلـد ت  وريف  وغربي ودرعا 
عـىل  وتفـاوض مع  وـروس، بعـد يو9 مـن  التفاق  وـذي تم 
 وتوصـل إويه يف درعا  وبلد و وريف  ورشقي، بحسـب ما أفادت 

وسائل إعا9 تابعة ولمعارضة  وسورية  ملسلحة. 
وحسـب »شا9 تايمز«، أفادت مصادر معارضة، أن مهلة 
مـن و5 سـاعة أعطيت ولريـف  وغربـي ولتشـاور من أجل 
“ ملصاوحـة” وتسـليم  وسـاح  وثقيل و وخفيـف عىل غر ر 
 تفاق  وجمعة، موضحًة أن بلد ت ملطقة  وجيدور وتشـمل 
 نخل ونوى وجاسـم ونمر و وحارة شـكلت وفًد  مشرًكا يف 
 وسـاعات  ملاضيـة وبدء  وتفـاوض عىل  مللطقـة، بعيًد  عن 
محافظـة  وقليطـرة  وتـي ال يـز 5 مص�5ا مجهـواًل حتى 

 ويو9. 
وتأتـي  وتطـور ت  وحاوية بعـد يو9 من  وتوصـل إىل  تفاق 
يقـض بتسـليم  وريـف  ورشقي ودرعـا  وبلد وقـو ت  وجيش 
 وسـوري و ورشطة  وروسـية، وخروج من ال يرغب باوتسوية 

من مسلحي  ملعارضة إىل  وشما5. 

العثور على رفات 36 شخصاً من ضحايا 
مجزرة سبايكر

وزيرة القوات املسلحة الفرنسية تلتقي ملك السعودية 
لعقد صفقات سالح جديدة

 : متابعات
أعللت وجلة تخليد مجزرة تكريت أمس  ألحد 
 وعثور عىل رفات 6  شخصاً من ضحايا مجزرة 

سبايكر يف  ملديلة. 
وقاوـت  ولجلة يف بيـان وها »تـم  وعثور عىل 
رفات 6  شـخصاً من ضحايا مجزرة سـبايكر 
بمقـربة رقـم 27 يف  ملديلة«، موضحـًة أن 5ذه 
محيـط  وقصـور  ورئاسـية  يف  تقـع   ملقـربة 

باملحافظة. 

وأعللـت وز رة  وصحـة  وعر قيـة،  ألربعـاء 
 ملايض، عن  كتما5  جر ء ت  وفحص و ملطابقة 
ولوجبة ٢٣ من جثاما شـهد ء قاعدة سبايكر، 
مشـ�ة إىل أن  وعـدد  وكيل مـن  وشـهد ء  وذي 

توصلت  ود ئرة إىل 5وياتهم بلغ 5 7 شهيد ً. 
يشار إىل أن عصابات تلظيم د عش  إلر5ابية 
 وو5ابية قامت بإعد 9 أكثَر من أوفي طاوب من 
طلبة  وعلو9  وعسكرية يف محافظة صاح  ودين 
باوعـر ق يف عـا9 25 2 بعد  حتاوهـا جزء من 

 ألر يض  وعر قية بدعم إقليمي ودويل. 

 : وكاالت
عقـدت وزيـرُة  وقو ت  ملسـلحة  وفرنسـية 
وقـاًء مـع  مللـك  وسـعودي  بـاريل  فلور نـس 
وعقـد  ملزيد من صفقات  وسـاح بـا باريس 

و ورياض. 
وذكـرت وكاوة  ألنباء  وسـعودية  ورسـمية 

»و س« أمس  ألحد أن  مللك  وسعودي  ستعرض 
مع  ووزيرة  وفرنسـية خا5 وقاء معها يف قرص 
 وسـا9 بجـدة، أوجـه  وعاقات بـا  وبلدين يف 

 ملجاالت  وعسكرية، وسبل تطوير5ا. 
5ذ  وتبحث  وسعودية عن خيار ت عسكرية 
أخـرى بعد فشـلها  ملتكرر يف عدد مـن جبهات 

 وقتا5 مع  وجيش  ويملي و ولجان  وشعبيرّة. 

الحرُب املقبلة.. ستدّمر إسرائيل
 : متابعات*

نتائـَج  وعـدو ن  أن  مـن  باورغـم 
 إلرس ئيـيل عـىل وبلـان )تمـوز 6  2( 
كانت قاسـية عـىل إرس ئيـل، باعر ف 
 ألخـ�ة؛ وباورغـم مـن أن حـزب  ولـه 
 نتـرص يف  وحرب بإمكاناتـه  ملتو ضعة 
مقارنـة مـع جيـش  وعـدو، رأى نائب 
رئيس مجلس  ألمـن  وقومي  إلرس ئييل 
 وسابق، ع� ن عتصيون، أنه »حتى  آلن 
وم نشـهد حربـاً حقيقيرًّة بـا إرس ئيل 

وحزب  وله«
يـكاد ال يخلـو يـو9 إال ويصـدر فيه 
» وحـرب  بشـأن  بحـث  أَْو  ترصيـح 
 مللتظـرة« بـا إرس ئيـل وحـزب  وله، 
وعىل  ورغم من أن ترصيحات  ملستويَا 
 ألملـي و وسـيايس  إلرس ئييل قـد تُقرأ 
أحياناً عىل أنها باوونات  ختبار إعامية، 
أَْو تهيئـة ولجمهـور  إلرس ئيـيل، يبقى 
و ضحـاً أن 5لاك شـبَه إجماع با قادة 
 وعدو عـىل أن  وحرب  ملقبلـة مع وبلان 

ستكون نتائجها كاراية عىل إرس ئيل. 

آخر مـا ُحكي يف 5ذ   إلطـار، 5و ما 
قاوه، يو9 ) ألحـد(، نائب رئيس مجلس 
 ألمن  وقومي  إلرس ئييل  وسابق، ع� ن 
عتصيـون، يف مقابلـة وه مـع صحيفة 
»5آرتس«؛ إذ  عترب أنـه إذ   نضمرّ حزب 
 ولـه إىل أية حـرب قد تقع بـا إرس ئيل 
وإير ن، فإنرّ » ودمار  وذي سـتتعررّض وه 
 ملدن  إلرس ئيلية  وكربى، عىل رأسها تل 
أبيب، سيكون خط� ً جد ً، ووم يسبق أن 

شهدناه من قبل«. 
وأوضـح عتصيـون أن »إرس ئيـل ال 
تمتلـك  وقـدرة وال نوعيـة  وـررّد  ولتـا 
قـد تملعان مثـل 5ذ   ودمـار«. وأضاف 
سـاخر ً »ال أعـرف مـن 5ـو  وشـخص 
 وذي يعزي نفسـه باوقو5 إنه إذ  ما قا9 
ر  حزب  وله بتدم� تل أبيب، فإنلا سلدمرّ

عاصمتهم ب�وت«. 
عتصيـون  عترب أنـه »حتـى  آلن وم 
نشهد حرباً حقيقية با إرس ئيل وحزب 
 ولـه، ووكللـي ال أريـد أن أتخيـل حرباً 
مبارشة بـا إرس ئيل وإير ن، علماً بأنه 
خـا5 فـرة عمـيل  وطويلـة يف مجلس 
 ألمن  وقومي  ضطـررت مر ر ً إىل تخيرّل 

مثل 5ذ   وسيلاريو«. وأضاف أن  وحرب 
بـا تل أبيب وطهـر ن »يمكن أن تطو5 
وتكون عىل شـاكلة  وحرب  إلير نية ـــ 

 وعر قية. وقد تمتدرّ وسلو ت طو 5«. 
وباورغم من تبا5ي إرس ئيل بتفوقها 
 وعسـكري و وتكلوووجي، رأى  ملسؤو5 
 إلرس ئييل أن »تل أبيب ويسـت أقوى من 
إير ن يف  ملجاالت  وعسكرية و وتسلحية«، 
الفتـاً إىل أن »مسـاحة إيـر ن من حيث 
 وجغر فيـا تملحها تفوقـاً عىل إرس ئيل 
 وصغـ�ة«. وأوضح أن » وسياسـة  وتي 
 نتهجهـا قـادة إرس ئيل سـابقاً، كانت 
تقـض باالبتعاد عـن  ملو جهة  ملبارشة 
مع إير ن... أرى أن من  وحكمة و وذكاء 

مو صلة 5ذه  وسياسة«. 
إىل ذوـك،  عتـرب عتصيـون أن كل من 
يُطاوب بتوجيه رضبة عسـكرية إلير ن 
)يف تلميـح و ضح إىل كل من وزير  ألمن 
 ألسـبق، إيهـود بار ك، ورئيـس  ووزر ء 
 وحايل، بلياما نتليا5و( »يعاني جلون 
بتعـا5ٍ  إىل  آلخريـن  ويلظـر   وعظمـة 

وفوقية«. 
* نقالً عن جريدة األخبار اللبنانية
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ف���ي مقابِل اس���تمراِر العدّو ف���ي التصعيد وس���عيه جللب املزيد م���ن مرت�زقته املنافق���ني واجملرمني من 
اذ اآلفاق ومن اخل�َونة الرخيصني، فإني أدعو أبطاَل وش���رفاَء الي�من من شبابها البواسل األعزاء إلى  ُش���ذَّ
االستمرار في التعزيزات إلى الساحل الغربي، وأُشيد بالدور املتميز للقبائل الوفية في التحشيد والتعزيز 

لدعم اجليش واللِّجان في هذه املعركة الكبرى.

كلمة أخيرة

الساحل ما بني خداع 
اإلمارات واملكر اإلسرائيلي!

العرب وهواية إهدار النعم 

طه الحملي
 

يف البداي�ة يق�ول الل�ه تع�اىل )َوَل يََزالُ�وَن يَُقاِتلُونَُك�ْم َحتَّٰى 
يَُردُّوُكْم َعن ِديِنُكْم إِِن اْستََطاُعوا( صدق الله العظيم.. 

ه�ذه اآلية القرآنية تحكي لك نفس�يات أعدائك أنهم هكذا يف 
، والعدوان ممثالً  عمق نفوس�هم لديهم حقٌد وس�عٌي مس�تمرٌّ

بأمريكا وإرسائيل جعلنا بني خيارين: 
-1 إم�ا أن يردون�ا بعد إيماننا كفاراً من بع�د اإليمان والعزة 
والصم�ود، وه�ذا خياره�م كما قال الحس�ني س�الم الله عليه 
)إن الدع�ي بن الدعي قد ركز بني اثنتني: إما الس�لة وإما الذلة 

وهيهات منا الذلة، يأبى اللُه لنا ذلك ورسولُه واملؤمنون(.. 
وموقفن�ا كش�عب يمن�ي وأمة تنتم�ي إىل م�روع الله هو 
ه�ذا املوقُف: س�نقاتلهم ونس�تمدُّ تأيي�َد الل�ه يف النرص عليهم 
وإخزائهم وأن نكوَن أمًة مجاهدًة يَُعذُِّب اللَه األعداَء بأيديها.. 

وهذا ما جرى يف الس�احل الغربي بع�د أن اجتمع ُك�ّل الغزاة 
ممثل�ني بأمري�كا وإرسائي�ل واإلم�ارات والقاع�دة والدواعش 
ومرتزقة اإلمارات)العفافيش(، هؤلء األدوات يتَح�ّركون لغزو 

الحديدة؛ بغية أن يجعلوا من الحديدة جنوباً آخَر 

عباس السيد
 

ُر الع�رُب النف�َط الخام بُرخص ال�راب، ثم   يَُص����دِّ
يستوردون مشتقاته واملواد البروكيماوية املصنعة منه 
بأس�عار باهظ�ة. ه�ذه الحقيقة، مجرد فصل يف س�رة 

العرب وتأريخهم يف إضاعة النعم وإهدار الفرص.
قبل النفط، أنعم اللُه عىل العرب باإلس�الم، اس�تفادوا 
من�ه وص�ّدروه إىل الخ�ارج. لكنه�م الي�وم يس�توردون 

مشتقاته، كما يستوردون مشتقات النفط.
إس�الم ُسنِّي، وإس�الم ش�يعي، بهائي، إسالم معتدل، 

محافظ، متنور، منفتح، مطربش ومعمم... إلخ. 
كل الدول العربية أصبحت أسواقاً مفتوحة للمشتقات 
وج�ه  وع�ىل  الخ�ارج،  يف  واملعالج�ة  املك�ررة  الديني�ة 

الخصوص، يف تركيا وإيران.
هذا ليس تش�كيكاً بإسالم إخواننا يف إيران أَْو تركيا، فنحن العرب لم 

نقدم نموذجاً أفضل منهم.
وعندما حاولت »بلُد املنش�أ« املعروفة َحالياً بالس�عودية، الستغناَء 
عن املشتقات الدينية املستوردة وتكرير اإلسالم محلياً، أنتجت السلفية 

الوهابية التكفرية، وعادت بالناس إىل ما قبل اإلسالم. 
بعد حوايل قرن من اإلنتاج والتس�ويق للمنتج اإلس�المي السعودي، 

اتضح وجود عيوب خطرة يف املنتج السلفي الوهابي. 
وع�ىل طريق�ة رشكات تصني�ع الس�يارات ح�ني تكتش�ف عيب�اً يف 
منتجاتها، ها هو النظام السعودي يقوم بسحب منتجاته الوهابية من 

األسواق املحلية والخارجية.
كب�ار علم�اء املذه�ب أَْو املنت�ج، والخ�راء والفني�ون يف هيئة األمر 
باملعروف كلهم يخضعون اآلن للفحص، وَمن استعىص إصالُحه يرسل 

إىل سجن الحائر، لستبدال »املذر بورد« أو املحرك بأكمله. 
دول�ُة اإلمارات، الجارُّ األقرب لبلد املنش�أ وحليفه�ا األبرز، لم تنتظر 
كث�راً نتائج التعديل عىل املنتج الس�لفي الوهابي. وقبل أيام، افتتح بن 

زايد أكر كنيسة مسيحية يف الرق األوسط. 
الس�ودان ه�ي األُْخ�َرى، حاولت اس�تخدام املنتج الس�عودي، لكنها 

تحّولت عنه رسيعاً، وعادت إىل املنتج الركي. 

ولول رواُج املشتقات الدينية املعالجة يف الخارج -التشيع يف البحرين 
والتس�نن اإلخوان�ي يف قطر-، لخرج�ت الدولتان عن اإلس�الم، ويكفي 

الدولتني كنيسة واحدة أَْو معبٌد كبر.
ويف حني تعَمُل السعوديُة لستبدال املنتج الوهابي عىل 
أرضه�ا، تمنُع اليمنيني من الع�ودة إىل منتجاتهم املحلية 
-الزيدية والش�افعية- وتحاول إرغامهم عىل اس�تخداِم 
املشتقات الس�عودية الوهابية، ريثما توافيهم بالنسخة 

لة.  املعدَّ

تركيا وإيران: 
وحَدهم األت�راك واإليرانيون، يعرفون أهميّة اإلس�الم 
وكيفي�ة اس�تغالله كمادة روحي�ة وسياس�ية وثقافية 
واجتماعي�ة. يعرفون كي�ف يصنعون منه دين�اً ودولة، 
يوّحدون من خالله ش�عوباً وأمماً وأعراقاً، يصيغون منه 

أيديولوجياٍت، ويصنعون امراطورياٍت.
 تخرج األنظمة العربية عن اإلس�الم وتتق�رَُّب إىل النصارى واليهود، 
بينم�ا يُب�دي النظام�ان يف طه�ران وأنق�رة اهتمام�اً كبراً باإلس�الم، 
ومقّدس�اته، بغض النظر عن حقيق�ة هذا الهتمام، الل�ُه وحَده أعلُم 
بالنوايا. وليس لنا كبر سوى قراءة األحداث والواقع ومقارنُة املواقف. 
باإلس�الم، اس�تطاع األت�راك العثماني�ون بن�اَء إمراطورية عظمى 
منافس�ة لإلمراطورية الريطانية، واحتلوا أجزاء شاسعة من أوروبا؛ 
ولذل�ك لم يأب�ه األتراك ألية انتقادات عندما حّولوا كنيس�ة آياصوفيا يف 

اسطنبول إىل جامع. 
رمى األتراُك علمانيَة أتاتورك خلف ظهورهم، ولول مراعات أردوغان 
ورفاقه لبعض العتبارات، ألصدروا فرماناً بإيداع تمثال أتاتورك سجن 

مرمرة.
ِل األتراك وصحوتهم اإلس�المية، خلع اإليرانيون الشاه الذي  قبل تحوُّ
حاول تغريَب إيران، وأس�قطوا نظاَمه العلمان�ي. وأعلنوا: الجمهورية 
»اإلس�المية« يف إيران. وها هي إيران اإلس�المية تفرض نفس�ها كقوة 
ل يمكن تجاُوزُها يف املنطقة. ومن اس�تطاعوا بناَء إمراطورية عظمى 

�د.  بدين زرادشت، يمكنهم بناُء إمراطورية أعظَم بديِن محمَّ
وكما يهدر العرب نعمَة النفط، 

السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي 

رئيس التحرير:
صربي  ودرو ني

البقية ص 8

البقية ص 8

 الل�ه وإىل رجال حزب الله األوفي�اء.. اهدي هذه 
األبيات املتواضعة

ضيف اهلل سلمان*

ي����ا )م���������ارون ال����������رأِس( س����اٌم 
م�����ن)م�����راَن( ل����)ب���ن���ِت ج��ب��ي��ل(..

م��ن )أن���ص���ار ال���ل���ِه( إل���ى )ح���زِب 
ال����ل����ِه( يَ���تُ�������مُّ ال���تَّ���وص�������ي���ل..!!

ول������� )ن�����ص�����ِر ال������ل������ِه( حت���ي���اٌت 
تُ��ه��َدى ب��اس��م )أب���ي ج��ب��ري��ل(..!!

م����ن ش���ع���ِب اإلمي�������انِ األس���م���ى 
َوْع����يَ����اً ف���ي زم����ِن ال��ت��ض��ل��ي��ل..!! 

م����ن ش���ع���ِب األن�����ص�����اِر األه�����دى 
س��ب��ي��ل.. األرض  ش���ع���وب  ب����ن 

تُ�������ُه ال����ُع����ْظ����َم����ى إيْ�����َم�����اٌن ُق�������وَّ
ب����ال����ل����ِه ش�����دي�����ُد ال���ت���ن���ك���ي���ل..

ي�����أب�����ى وال��������لَّ��������ُه ل��������ُه ي���أب���ى

ذل����ي����ل..  ب���ال���ع���ي���ِش  ي���ق���ب���َل  أن 
�����������ِة م��ه��م��ا  ي���ح���م���ُل َه�����������مَّ األُمَّ

ك�����ان ع���ل���ي���ه احِل�����ْم�����ُل ث���ق���ي���ل..
و)ال�����ُق�����ْدُس( ق��ض��ي��تُ��ُه ال��ُك��بْ��َرى 

لَ������ْن تَ���ْح���ُك���َم���َه���ا إْس�����راِئ�����يْ�����ْل!!
م����ن )ك����ون����وا أن����ص����اَر ال����ل����ِه(..

من���ض���ي ج���ي���ًا ي���ت���ب���ُع ج��ي�����ل..
وأول����و ال��ب��أس )رج�����اٌل ص��دق��وا(

)ل��م ي��رت��اب��وا(!! ف��ي ال��ت��ن��زي��ل..!!
ف�����ي ال�����ل�����ِه ت������ولَّ������وا أع�����ام�����اً

واخ������ت������اروا ال�����ق�����رآَن س��ب��ي��ل..
تَ����ه����ا ص����ن����ع����وا ل�������ُأم�������ِة ع����زَّ

وأذاق��������وا ال���ط���اغ���وَت ال����َوي����ل..
وا أم����ري����ك����ا ب�����ال�����ل�����ِه حت�������������دَّ

وحت����ال����َف أص����ح����اِب ال���ف���ي���ل..
م��ا وه���ن���وا.. م��ا ض��ع��ف��وا.. رغ��َم

اإلرج�������اِف ورغ�����َم ال���تَّ���ه���وي���ل..!! 

رسالة الوالء والوفاء


