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 : خاص 
 ب2تـرة متزتيدة، ت2تصلـا تبهجمـاُت تبصاروخ ة 
تبج2يـة تبتـي تنّفـــذ8ـا قـ2تُت تبج ـش وتبلجـان 
تبشـعل ّة ضـد تملنشـآت تبح 2يـة تبسـع2دية ضمـن 
تبتصع د تالسرتتت جي تملستمّر، َح ْـــُث وهدت تأليا2ُ 
تبثالثة تملاض ـة حزمًة من تبرضبـات تبن2ع ة تبدق قة 
دتً، وتسـتهدفا  أخرجا مطار ج زتن عن تبخدمة مجدَّ
محطـة كهرباء »تبشـق ق« يف ج زتن، كما تسـتهدفا 
تجمعات بعنارص تبعدو، ف ما ت2ّعدت تبق2تُت تملسـلحة 
باملزيد من تملفاجآت وتبرضبات تالسـرتتت ج ة ردتً عىل 

تستمرتر تبعدوتن وتبحصار. 
وأعلن سـالُح تبج2 تملسّر، أمس تألو8، عن 8جماٍت 
ي2ع ـة وتسـعة يّفـــذتها عدٌد من طائـرتت »قاصف 
2K« عـىل عـدة أ8دتف عسـكرية يف مطار ج ـزتن، ما 

أسفر عن خروج تملطار عن تبخدمة ب2قا ط2يل. 
وقا8 تبناطُق تبرسمي باسم تبق2تت تملسلحة تبعم د 
يح ـى رسيع: إن تلك تبهجمـات جاءت ضمن عمل تني 
مت2تب تـني تسـتمرتا حتـى منتصـف ب ـل تبخم س/ 
تبجمعـة، مؤّكــــدتً أن تبهجمـات حّققـا إصابـات 

دق قة. 
وقـد أّكـــدت م2تقـُع رصد تملالحـة تبج2ية ت2قف 
حركة تملالحـة يف تملطار ب2قا ط2يل جـرتء تبهجمات، 
َح ْـــُث أظهر م2قع )FLIGHT RADAR 28( حركة 

إحدى تبطائـرتت تبتي كايا متجهـة إىل مطار ج زتن، 
وقـد قامـا بابتحل ق بشـكل دتئري عدة مـرتت ف2ق 

تملطار، قلل أن تع2د إىل مطار جدة. 
وجـاء ذبـك بعـد أقل من 28 سـاعة مـن رضبة 
ي2ع ـة، يّفـــذتهـا تبقـ2ة تبصاروخ ـة، َح ْـــُث 
أطلقـا صاروخـاً مـن ي2ع »كـروز تملجنـح« عىل 
محطة كهرباء »تبشـق ق« يف ج ـزتن أَيْــضاً، وقد 
أصاب تبصاروخ تبهدف بدقة عاب ة، وأحدث أرضترتً 

كلرة يف تملحطة. 

وتعـرتف تحابُف تإلعال2 تبسـع2دي بنجاح تبرضبة، 
َح ْـــُث أّكـــد »سـق2ط مقـذوف يف تملحطة« قلل أن 

يلجأَ بلتضل ل ويزعم إسقاط تبصاروخ بع دتً عنها. 
ووّكلا رضبة »كروز« تح2الً ي2ع اً جديدتً يف مسار 
تبتصع ـد تالسـرتتت جي تبذي تنّفـــذه قـ2تت تبج ش 
وتبلجـان، َح ْـــُث كان ترك ـز تبرضبات خال8 تبفرتة 
تملاض ة عـىل تملطارتت، ف ما تعترب 8ـذه تبرضبة دب ال 
عىل أن قائمة تأل8دتف ال تقترص عىل تملطارتت فقط. 

كما يّفــــذت تبقـ2ة تبصاروخ ة، رضبـة أخرى، 

أمـس تألو8، بصاروخ مـن ي2ع »بدر -إف« تبلابسـتي 
تبـذي بـات يعـرف بــ »ت2وـكا تب مـن«، مسـتهدفًة 
تجمعـات ملرتزقـة تبج ـش تبسـع2دي قلابـة يجرتن، 
وأّكـــدت تبق2تت تملسـلحة أن تبصاروخ حّقق إصابًة 
دق قـة وأسـفر عـن سـق2ط عـدد كلـر مـن تبقتىل 
وتبجرحى يف صف2ف تبعـدو، كما أّكـــدت أن تبرضبة 

م2ثقة وس تم بثها الحقا. 
وكشـف ياطُق تبق2تت تملسـلحة، أيه »ال تزت8 8ناك 
مفاجـآت كلـره قادمة«، َح ْـــُث سـ تم تسـتهدتف 

»م2تقع أكثر حساس ة بابنسلة بلنظا2 تبسع2دي«. 
وأعلـن تبعم د رسيع أن ق2تت تبج ش وتبلجان باتا 
تمتلك تب 22 »تقن ات متط2رة ال تسـتط ع تملنظ2مات 
تالعرتتض ـة تألمريك ـة وغر8ا تملنترشة يف تبسـع2دية 
تبتعامـل معها« م2ضحاً أيه سـ تم تإلعـالُن عن بعض 

من ذبك يف مؤتمر صحفي. 
وأّكـــد ياطق تبق2تت تملسـلحة أن ما يمتلُكه تب مُن 
تب ـ2َ2 من تبص2تريخ تبلابسـت ة وتملجنحـة وتبطائرتت 
تملسـرة بكل أي2تعهـا »قادر عـىل رضب أي 8دف عىل 
طـ82 وعـرض تبجغرتف ـا تبسـع2دية«، ُمشـرتً إىل أن 
تبعمل ـات »بـن تقتـرص عـىل مناطق عسـر ويجرتن 
وج زتن« وأن مسـاحة تبردع سـتزيد يف حا8 تسـتمرتر 

تبعدوتن وتبحصار. 
كمـا أّكــــد عـىل أن تبقـ2تت تملسـلحة تب من ـة 
باتـا تمتلك تبقـدرة عىل تإليتـاج تملسـتمّر بلص2تريخ 

وتبطائرتت، بما يكفل تبصم2د بسن2تت عديدة. 

 : متابعات 
بابت2تزي مـع تصاُعِد وت2ّسـع تبعمل ات 
تملنشـآت  ضـد  وتبج2يـة  تبصاروخ ـة 
تبسـع2دية، وتصـل أبطا8ُ تبج ـش وتبلجان 
تبشـعل ّة تبتقد2َ تبربي دتخل جلهات تبعمق 
تبسع2دي، َح ْـــُث تمّكنا، أمس تألو8، من 
تبسـ طرة عىل عدد من تمل2تقع تبسـع2دية يف 

عسر، وكلّــدت تبعدو خسائر فادحة. 
وأفـاد تإلعال2 تبحربي، بـأن ق2تت تبج ش 
وتبلجـان يّفـــذت عمل ًة 8ج2م ة وتسـعة 
تـم خالبها تجت ـاح تلـك تمل2تقع تبتـي كان 
يتمركز ف هـا مرتزقة تبج ش تبسـع2دي يف 

مجازة تبغرب ة. 
 وأوضح أن تبعمل ة بدأت بتمش ط مدفعي 
وتحص نـات  تجمعـات  تسـتهدف  مكثّـف 
تملرتزقة 8نـاك، وعقب ذبك تقد2 تملجا8دون 
بنـرتن مكثّفة مقتحمني تلك تمل2تقع وسـط 

حابة إرباك وذعر أصابا تملرتزقة. 
طـرتن  أن  إىل  تبحربـي  تإلعـال2  وأوـار 
تبعدوتن حاو8 إعاقة تقد2 تملجا8دين، إال أن 
تبغارتت تبتي وـنها بم تُْجــِد يفعاً، وتيتها 
تبعمل ة بس طرة تبج ش وتبلجان عىل جم ع 
تلك تمل2تقع.  وسـقط خال8 تبعمل ة عدٌد من 
تملرتزقة قتىل وجرحـى والذ بق تهم بابفرتر، 
ف مـا تمّكـن تملجا8دون من تدمـر عدد من 

تآلب ات تبسع2دية ب نها 8 مدرعات. 
وبـث تإلعـال2 تبحربـي مشـا8َد مص2رًة 
عرضا جايلاً من تفاص ل تبعمل ة، َح ْـــُث 
أظهـرت تدمـر تبعديد من آب ـات ومدرعات 

تملرتزقة وتسـتهدتف وتقتحا2 م2تقعهم، كما 
أظهرت حابَة تبخـ2ف وتبرعب تبذي أصابهم 

ودفعهم بلفرتر من تمل2تقع. 
ـا2 قل لـة من إعالن  ويأتـي ذبك بعـَد أَيَـّ
تإلعال2 تبحربي عن سـ طرة تبج ش وتبلجان 
عـىل سلسـلة جلـا8 وتلـاب وتسـعة غربي 
مجـازة، يف عمل ة ي2ع ة كربى، تكلّــد ف ها 

تبعدو تبسع2دي خسائَر كلرة. 
وتشـهد جلهـاُت مـا ورتء تبحـدود خال8 
وتسـعاً  ي2ع ـاً  تصع ـدتً  تألخـرة  تبفـرتة 
ومت2تصـالً تنّفـــذه ق2تُت تبج ش وتبلجان، 
م2ّسـعًة مساحَة سـ طرتها يف عدة محاوَر، 
بابتـ2تزي مع تبتصع ـد تبصاروخي وتبج2ي 

عىل تملنشآت تبسع2دية. 

أخبار

»قاصف 2K« تعّطل حركة مطار جيزان و»كروز« المجّنح يضرُب محطَة كهرباء »الشقيق« و»بدر-F« يبعثر تجمعات المرتزقة قبالة نجران

اإلعالم الحربي يعرض تفاصيل العملية:

بعد يومين من إسقاط أخرى في نجران

القوات املسلحة تكّثف ضرباتها على مملكة العدوان وتتوعد بـ »توّسع مساحة الردع« 

الجيش واللجان يواصلون التقدم يف عسري ويسيطرون على مواقَع جديدٍة بمجازة الغربية

إسقاط طائرة تجسسية معادية يف 
منطقة »الفازة« بالحديدة

 : خاص 

تمّكنا قـ2تُت تبج ش وتبلجان تبشـعل ّة، 

ـس  أمـس تبجمعة، من إسـقاِط طائرة تجسُّ

تابعـة بلعـدوتن يف منطقة تبفـازة بمحافظة 

تبحديدة. 

وأفاد مصدٌر عسـكري بصح فة تملسـرة 

بأن ق2تت تبج ـش وتبلجان رصـدت تبطائرَة 
تملعادية أثناء ق امها بمهـا2 عدتئ ة يف أج2تء 
تبفازة، فاسـتهدفتها بسالح مناسب أصابها 

بشكل ملارش وأسقطها عىل تبف2ر. 
ويأتـي ذبك بعد ي2مني من إسـقاط طائرة 
تجسـس أخـرى بلعـدوتن، يف جلهـة يجرتن 
ورتء تبحـدود، َح ْــــُث تم تسـتهدتُفها أثناء 

تحل قها يف أج2تء منطقة تبرشفة. 

مصرع وإصابة عشرات املرتزقة بينهم قيادات وتدمري 
4 آليات يف جبهة »قانية«

 : البيضاء 
سـقط عدٌد كلرٌ من مرتزقـة تبعدوتن 
قتـىل وجرحى، ب نهم ق ـادتٌت، وتم تدمرُ 
عـدة آب ـات بهم خـال8 عمل ـات متن2عة 
يّفـــذتها ق2تت تبج ش وتبلجان تبشعل ّة، 

أمس تبجمعة، يف محافظة تبل ضاء. 
وأفاد مصدر عسـكري بصح فة تملسـرة 
بأن ق2تِت تبج ش وتبلجان تبشـعل ّة تمّكنا 
من كرس محاوبة زحف وتسـعة بلمرتزقة يف 
جلهـة قاي ة، م2ضحاً أن تملحاوبَة تسـتمرت 

أكثـَر من 10 سـاعات تم خالبها تسـتهدتف 
تملرتزقة برضبات ويرتن مكثّفة أوقعا َعَددتً 

َكلرتً من تبقتىل وتبجرحى يف صف2فهم. 
وأّكــــد تملصـدر أن َعَددتً مـن ق ادتت 
تملرتزقـة كاي2ت بني تبقتـىل وتبجرحى، كما 
تـم تدمر طقمني بهم برضبـات مدفع ة، 
وإعطـاب دبابة بصـاروخ م2جـه، خال8 

تبعمل ة. 
وتيتها محاوبة تبزحف بابفشل، وفرتر 
بق ة تملرتزقة من تمل دتن، بدون أن يحّقق2ت 

أي تقد2. 

وبابتـ2تزي مـع ذبـك، دّمـــرت ق2تت 
تبج ـش وتبلجـان تبشـعل ّة آب ـة رتبعـة 
بلمرتزقـة يف تبجلهـة ذتتهـا، َح ْـــُث تم 
تسـتهدتفها بسالح مناسب أصابها بشكل 
ملـارش، وكان عـىل متـن تآلب ة عـدٌد من 

تملرتزقة سقط2ت قتىل وجرحى. 
يف تب2قـا ذتتـه، أطلقا قـ2تت تبج ش 
وتبلجان صاروخني من ي2ع »زبزت18« عىل 
تجمعـات بلمرتزقـة تم رصد8ـا يف قاي ة 
أَيْــضاً، وسقط عرشتت من تملرتزقة قتىل 

وجرحى جرتء تبرضبتني.
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السلطة المحلية بالحديدة تنفي مزاعَم العدوان وتدعو لردع مخططاته الرامية لعودة التصعيد

رئيس الوفد الوطني: العدو يتعّمد التصعيَد يف الحديدة ونحتفظ بحق الرد

جمعيتا البنوك والصرافني تدعوان للتصعيد بعد استمرار العدوان 
يف فرض القيود على القطاع املصريف

اللجنة الوطنية لشؤون األسرى تدين جريمَة إعدام أسري يف 
شبوة وتدعو األحرار للرد على جرائم العدوان

املؤتمر الشعبي العام يدين ممارسات 
االحتالل جنوب اليمن ويدعو لردعه

االحتالل اإلماراتي يسيطر بالقوة على 
ميناء حوالف بسقطرى

 : متابعات: 
محمـد  تب2طنـي،  تب2فـد  رئ ـُس  تعتـرب 
تحابـف  مماطلـة  تسـتمرتَر  علدتبسـال2، 
تبعـدوتن ومرتِزقتـه عـن تنف ذ مـا يت2جب 
عل هـا من تبخط2تت وتملتفق عل ها مع بجنة 
تبتنسـ ق، مسـلكاً خاطئاً وخطـرتً، محّمالً 
تبعـدوتَن ومرتِزقته كامَل تملسـؤوب ة عن أي 
تصع ـد يف تبحديدة وما سـ نتُج عنه يف حا8 

تستمروت يف مسلكهم.
إىل  أمـس،  ب ـان،  وأوـار علدتبسـال2 يف 
أيـه وبعـد ق ـا2 تب2فـد تب2طنـي بمـا عل ه 
مـن خطـ2تٍت وتملتمثلـة يف إعـادة تاليتشـار 
بابحديـدة، عاد تبعـدو ب ماطـَل يف تنف ذ ما 
عل ـه من خط2تت عل ه بنـاء عىل ما تتفقا 
عل ـه بجنة تبتنسـ ق، الفتاً إىل أيـه وبابرغم 
مـن حرص تب2فـد تب2طني عـىل تبتقد2 يح2 
تتّفـاق  بتنف ـذ  تبسـال2، وتملتمثـل يف بدئـه 
تبس2يد ومن طرف وتحد وذبك بشهادة تألمم 

تملتحـدة، إال أن تبعدو ما يزت8 يماطُل يف تنف ذ 
تالتّفاق، فضالً عـن َك له وتختالقه بلمربّرتت 

وتألكاذيب وتالتهامات.
وقا8 رئ ُس تب2فد تب2طنـي: »يعمد تبعدو 
وخروقاتـه  تعتدتءتتـه  تصع ـد  إىل  حاب ـاً 
عـىل محافظـة تبحديدة بمـا ف هـا تبغارتت 
تبج2ية وتالسـتطالع ة وتبقصف تبصاروخي 
وتملدفعـي«، مطابلـاً تألمـم تملتحـدة تبعمـل 
تبق ـاد بدور8ا وتبعمل بجديـة عىل تنف ذ ما 
تـم تالتّفـاق عل ه بناء عـىل تتّفاق تبسـ2يد. 
وأضاف: »يجـدد تأك ديا عىل تالبتزت2 باتّفاق 
تبس2يد ومسارتته يف تتّفاق تبحديدة، وفقاً ملا 
تق2ُ2 به بجنُة إعادة تاليتشار، مع تالحتفاظ 

بحق تبرد«.
ويأتـي تعل ق رئ ـس تب2فـد تب2طني بعد 
تبعـدوتن يف  تبخطـرة بتحابـف  تبخروقـات 
محافظة تبحديدة، ح ث ون طرتن تبعدوتن 
3 غارتت عىل مزرعة أحد تمل2تطنني يف مديرية 
تبضحي يف خرق جديد التّفاق تبسـ2يد، ف ما 

قصـف مرتِزقته، أمس بعـرش قذتئف 8اون 
منـاز8 تمل2تطنـني يف تبجـاح بمديريـة ب ـا 

تبفق ه وسط تحل ق بلطرتن تبحربي.
وأضاف مصدٌر محيل بصح فة تملسـرة، 
أن منـاز8 وممتلـكات تمل2تطنـني تـرضرت 
بقريتي تبشجن وتبك2عي يف مدينة تبدريهمي 
جـرتء تسـتهدتفها بـي1 قذيفة 8ـاون، كما 
تستهدف تملرتِزقة بـ15 قذيفة مدفع ة رشق 

ح س، ما أّدى إىل إصابة طفل بجروح.
تبعـدوتن  قـ2ى  أن  إىل  تملصـدر،  وبفـا 
وتبرواوـات  تبهـاون  بقذتئـف  تسـتهدُف 
تملت2سـطة أماكَن متفرقًة يف منطقة 7ي2ب 2 

تبسكن ة.
ويف س اق تسـتمرتر تبخروقات وخط2تت 
تحابف تبعدوتن تالسـتلاق ة بتجديد تبتصع د 
تبحرب عىل تبحديدة تبرشيان تألخر بلشـعب 
تب منـي، يفـا تبسـلطة تملحل ـة يف تبحديدة 
تبترصيحـاِت تألخـرَة تبتـي سـ2ّقها ياطُق 
تحابـف تبعـدوتن، وتّدعائـه إطـالَق طائـرة 

مسّرة من أرتيض تملحافظة.
وطابلـا تبسـلطة تملحل ـة يف تبحديدة يف 
ب ان بهـا »تألمـَم تملتحـدة وتملجتمـع تبدويل 
باتخـاذ م2قـف وتضـح مـن تصع ـد دو8 
تبعـدوتن وخروقاتهـا التّفاق تبسـ2يد خال8 
تبفـرتة تملاض ـة«، مسـتنكرًة »تصع َد دو8 
تحابـف تبعـدوتن عـىل تملحافظـة بقصـف 

تبطائرتت تبحرب ة ملمتلكات تمل2تطنني«.
وقابـا »إن تسـتهدتف طـرتن تبعـدوتن 
ملـزترع تمل2تطنـني بمديريـة تبضحي مسـاء 
أمـس بثـالث غـارتت 8ـ2 تيتهـاٌك صـارخ 
ومحاوبة بائسـة إلفشـا8 تتّفاق تبسـ2يد«، 
مشـرًة إىل أن »تبج ـَش وتبلجـان تبشـعل ّة 
ملتزم2ن بتنف ذ تتّفاق تبسـ2يد بشأن إعادة 
تاليتشـار يف تبحديدة ويف تملقدمة وقف إطالق 

تبنار«.
وي82ّـا بابخط2تت تبعمل ـة تبتي يّفذ8ا 
تبج ُش وتبلجان تبشـعل ة من طرف وتحد يف 
إطاِر تنف ذ تتّفاق تبس2يد يف مرحلته تألوىل. 

في ظل استمرار الخروقات وتضرُّر المواطنين وممتلكاتهم:

في اجتماع األمانة العامة للحزب بصنعاء حول 
تطورات األحداث في المحافظات المحتلة:

بتواطؤ قيادات المرتزقة في حكومة الفاّر هادي:

أكد أن استمرار مماطلة العدوان ومرتزقته عن تنفيذ اتفاق ستوكهولم مسلك خاطئ وخطير: 

طالبتا بتحييد االقتصاد وإخراجه من دهاليز السياسة والحرب االقتصادية

قالت إن الجريمة ارتكبت بتوجيهات سعودية إماراتية:

 : متابعات: 
وتبرصتفـني  تبلنـ2ك  جمع تـا  جـّددت 
تب من ـني تبتأك ـَد عـىل أن إقحـا2َ تحابـف 
تبعـدوتن ومرتِزقته تبقطـاَع تملرصيف ك2رقة 
ضغط يف خ ارتتهم تبعدوتي ة تجاه تبشـعب 
تب مني، يهدُد عمـَل تبقطاع تملرصيف ويفاقُم 

معاياة أبناء تبشعب تب مني. 
ودعا جمع تَا تبلن2ك وتبرصتفني يف ب ان 
مشـرتك تلقا صح فة تملسرة يسخًة منه 
»إىل تبتدخـل تبعاجل من أجـل مللمة تبجه2د 
وتقديـم  تملـرصيف  تبقطـاع  أدتء  ت2ح ـد  يف 
تبتسـه الت ال خلق تبعرتق ـل أمامها وتلني 
محـددتت متفق عل ها مـن جم ع تألطرتف 
وبرعايـة دوب ـة إيقـاذت أليشـطة تبقطـاع 

تملرصيف«. 
تبتـي  تإلجـرتءتت  أن  إىل  تبل ـان  وبفـا 
يمارسـها تبلنك تملركزي يف عدن وما تسمى 
تبلجنـة تالقتصاديـة تبتابعـة بلفـار 8ادي 

بق ـادة تملرتـِزق حافـظ مع ـاد، فاقمـا 
تبصع2بـات تبتي ي2تجههـا تبقطاُع تملرصيف 
إىل جايـب تبحـرب تالقتصاديـة، مشـرتً إىل 
أيه ورغم تبنـدتءتت تملتكررة ما يزت8 تحابف 
تبعـدوتن يمعـن يف حربـه تالقتصادية بحق 

تبشعب تب مني. 
وأضـاف تبل ـان: »بات تبقطـاع تملرصيف 
مكلـال بإجـرتءتت متناقضة يصعـب ف ها 
إرضـاء تبنق ضـني، تألمـر تبـذي يجعل من 
تبعمـل تملـرصيف عمـال محشـ2رت يف تبنـزتع 
و8ذت مـا ال يتفق مع ملادئ وأسـس تبعمل 

تملرصيف«. 
وطابب تبل ـان بتح  ـد تالقتصاد وخلق 
تبح2تر تبلناء بني تملؤسسات تملاب ة وتبت2قف 
تبتـي  تبتعسـف ة  تبقـرترتت  إصـدتر  عـن 
تؤّكـــد محاوبة تسـتخدت2 تبقطاع تملرصيف 
ك2جه آخر مـن أوجه تبحـرب تالقتصادية، 
تبلنـك تملركـزي إىل تبعمـل بمهن ـة  دتع ـاً 
وتبق ـا2 باملسـؤوب ة تمللقـاة عـىل عاتقـه 
يف ت2فـر تبسـ 2بة تبنقديـة بضمـان سـر 

تبعمل ـة تملرصف ـة، يف إوـارة إىل تبقرترتت 
تبتـي أصدر8ا تبلنك تملركـزي يف عدن ب2قف 
تملخصصـات تبدورية من تبسـ 2بة تبنقدية 
عىل تبلنـ2ك ورشكات تبرصتفة وتبتح2يالت 
تب منـي  تملركـزي  تبلنـك  مـن  تملرخصـة 

»صنعاء«. 
تبل ـاُن بجـ2َء تبجمع تـني إىل  وأّكــــد 
تبتصع د ودع2ة منشئات ورشكات تبرصتفة 
ـا2 حتى  إىل تإلرضتب عـن تبعمل ملدة 10 أَيَـّ
يتم فـك تبق 2د تبتعسـف ة تبتـي تق د عمل 

تبقطاع تملرصيف. 
سـابق  ب ـان  يف  تبجمع تـان  وكايـا 
منتصف مايـ2 تملايض قـد أّكـــدتا أن بنك 
تبدوب ـة  تبتح2يـل  خاَطـَب رشكاِت  عـدن 
بعـد2 تبتعـاون مـع تبـرشكات وتملصـارف 
تملرخصة من مركزي صنعاء، مشـرتني إىل 
أن ذبـك تبقرتَر زتد من تأزيم تب2ضع تملع يش 
وتإليسايي وعّقد بشكل كلر فرصة تبقطاع 

تملرصيف بالستمرتر بكل عاف ته.

 : خاص: 
يف ت2تصـل مسـتمّر بثقافـة ترتكاب 
تبجرتئـم وتبقتل وتعذيـب تألرسى تبتي 
تُمـاَرُس مـن قلـل مرتِزقـة تبعـدوتن؛ 
تسـتجابًة بت2ج هات تبنظا2 تبسع2دي 
تبعـدوتن  مرتِزقـة  أقـد2  وتإلمارتتـي، 
تبسـع2 إمارتتـي يف محافظـة وـل2ة، 
أمـس تألو8، عىل قتل تألسـر محسـن 
محسـن محسـن عيل تبغاثـي، وذبك يف 
أحد تبسـج2ن تبتابعـة بلق ادي تملرتِزق 
صابح علدربه تملنصـ2ري ورمي جثته 

يف أحد تبشعاب قلل يقلها إىل عتق. 
وإزتء 8ـذه تبجريمـة تبلشـعة غـِر 
تبجديدة عـىل مرتِزقـة تبعـدوتن تبذين 
ترتكلـ2ت أبشـَع تبجرتئم بحـق تألرسى، 
أدتيا تبلجنُة تب2طن ة بشؤون تألرسى، 
تبتـي  تبنكـرتء  تبجريمـَة  تألو8،  أمـس 

أقد2 عل ها مرتِزقة تبعـدوتن تألمريكي 
تبسـع2 إمارتتـي يف وـل2ة، وذبـك من 
تبسـج2ن  أحـد  يف  تصف تـه  خـال8 
تبتابعة بلق ـادي تملرتِزق صابح علدربه 

تملنص2ري ورمي جثته. 
وأّكــــدت تبلجنـة يف ب ـان تلقـا 
صح فة تملسـرة يسخة منه، أن تكرتر 
8ذه تبجريمة وبهـذه تبص2رة يد8 عىل 
أيها أصلحـا منهج ًة وثقافـًة بديهم 
تبنظـا2  وتتـم بت2ج هـات عل ـا مـن 
تبسـع2دي وتإلمارتتي وب سا ترصفات 

فردية عابرة. 
تبنظا2َ  تب2طن ـة،  تبلجنـة  وحّملـا 
وق ـادتِت  وتإلمارتتـي  تبسـع2دي 
تملرتِزقة يف وـل2ة وعىل رأسـهم تملدع2 
مفـرح بح لح َوتملدع2 صابـح علدربه 
تبقاي2ي ة  تملنص2ري، كامَل تملسـؤوب ة 
وتألخالق ة تجاه 8ـذه تبجريمة، دتع ًة 

تألمـم تملتحـدة إىل تحمـل مسـؤوب تها 
تجاه مـا يحدث بحق تألرسى من خال8 
تبضغط عىل ق2ى تبعدوتن بتنف ذ تتّفاق 
تبطرفـني  تمل2قـع مـن  تلـاد8 تألرسى 

برعايتها. 
كما دعـا تبلجنة جم ـَع تملنظمات 
مجـا8  يف  تبعاملـة  وتملحل ـة  تبدوب ـة 
حق2ق تإليسـان إىل إدتية 8ذه تبجريمة 
تألرسى  بحـق  تبجرتئـم  مـن  وغر8ـا 
بزيـارة  وتبفاعـل  تبجـاد  وتبتحـرك 
تبسـج2ن وتملعتقالت بدى ق2ى تبعدوتن 
ومرتِزقتهم بالطالع عىل أوضاع تألرسى 
ومعابجتهـا، كما دعـا تبل ـاُن تألحرتَر 
وتبرشفـاء مـن أبنـاء محافظة وـل2ة 
بل2ق2ف بحـز2 ضد 8ـذه تبجرتئم تبتي 
تتنـاىف مـع ملـادى وأعـرتف تبقل لـة 
تب من ة بشـكل عا2 ومحافظة وـل2ة 

بشكل خاص. 

 : صنعاء: 
أدتيـا تألمايـُة تبعامـة بحـزِب تملؤتمر 
تبشـعلي تبعا2 يف تجتماعهـا، أمس تألو8، 
تبعـدوتن ومرتِزقته  بصنعاَء، ممارسـاِت 
ردِع  إىل  دتع ـًة  تبجن2ب ـة،  باملحافظـات 
تالحتـال8 وتبحفـاظ عـىل وحـدة تب مـن 

تبجغرتيف وتالجتماعي. 
ووقفا تألماية تبعامـة، أما2 تط2رتِت 
تألحدتث يف تملحافظات تبجن2ب ة وتبرشق ة، 
وتسـتهدتف ق2ى تبعدوتن وتالحتال8 تبذي 
ومعهـم  وتإلمـارتت  تبسـع2دية  تقـ2ده 
حك2مـة تبفـاّر 8ـادي ومن خلفـه حزب 
تإلصـالح، بلنسـ ج تالجتماعـي وتبسـلم 
وسـقطرى  وـل2ة  بمحافظـات  تأل8ـيل 
وتملهـرة ومـا يتج عـن ذبك مـن عمل ات 

تقتتا8 مؤسـفة بني أبناء محافظة ول2ة، 
إلثـارة  تبرتم ـة  تإلجـرتءتت  مسـتنكرًة 
تملسـلحة  تملل شـ ات  تبنعـرتت وتشـك ل 
تبتـي تمـاِرُس تاليتهـاكات تب 2م ـة بحق 
تمل2تطنـني وتسـعى إىل تدمر مكتسـلات 
تبه منـة  وفـرض  ومؤسسـاتها  تبدوبـة 
وأ8ـدتف ق2ى تالحتـال8 وتبغـزو وتيتهاك 
س ادة تب من وتستقالبه ومصادرة إرتدته 

وقرتره تب2طني. 
بلمؤتمـر  تبعامـة  تألمايـة  ودعـا 
تملجتمَع تبـدويل ويف مقدمته مجلس تألمن 
وتألمـم تملتحـدة إىل إدتية 8ذه تملمارسـات 
وإبـزت2  ضد8ـا  وتب2قـ2ف  وتاليتهـاكات 
تبسـع2دية  بق ـادة  تبعـدوتن  تحابـف 
ورفـع  عدوتيهـم  بإيقـاف  وتإلمـارتت 

حصار8م تبجائر عىل وعلنا تب مني. 

 : سقطرى: 
وـهدت جزيرُة سـقطرى، أمس تألو8، 
تالحتـال8  قلـل  مـن  عسـكرياً  تصع ـدتً 
تإلمارتتـي؛ تسـتكماالً ملخطـط تبسـ طرة 
وتالسـت الء عـىل مـا تلقـى مـن تملرتفـق 
وتالسـرتتت ج ة  وتبهامـة  تبحساسـة 

وتبح 2ية يف تملحافظة.. 
وقابـا مصادر محل ة يف سـقطرى: إن 
توـتلاكاٍت مسـلحًة عن فـة وقعا، أمس 
تألو8، بـني جن2د مرتِزقـة تابعني بحك2مة 
تبفاّر 8ادي وق2تت تالحتال8 تإلمارتتي، عىل 
خلف ة محاوبة تألخرة تبس طرة عىل م ناء 
ح2الف بسـقطرى، أدى إىل سق2ط جرحى 
من تبطرفني ب نهم قائد ما يسـمى تبحزت2 
تألمني يف سقطرى تملرتِزق عصا2 تبشزتبي. 
وبفتا تملصـادُر إىل أن مرتِزقَة تالحتال8 
تمّكنـ2ت مـن تبسـ طرة عـىل ب2تبـة م ناء 
حـ2الف بعد تقتحامه وتالوـتلاك مع أفرتد 
تبحرتسـة يف حك2مة تبفاّر 8ادي، َح ْـــُث 
قامـا ق2تت ما يسـمى »تبحـزت2 تألمني« 

تبتابـع بالحتـال8 تإلمارتتي بإغـالق تمل ناء 
تبذي يعد تألو8 يف تملحافظة عقب تبس طرة 
عىل ب2تبته تبرئ سـ ة، م2ضحًة أن حرتسة 
تمل ناء تسـتنجدت بإدترة تألمـن وق ادة ما 
يسمى تبل2تء تألو8 مشاة بحري يف حك2مة 
تبفـاّر 8ـادي، بكنهـا بـم تحصل عـىل أية 
تسـتجابة، مـا أدى إىل سـ طرة تالحتـال8 
بشـكل كامـل عـىل تمل نـاء، تألمـُر تبـذي 
يؤّكــــُد رشتء تالحتـال8 والءتت ق ـادتت 

تملحافظة تملرتِزقة تمل2تبني بلفار 8ادي. 
وأوضحـا تملصـادر أن تبهجـ22 جـاء 
بعـد تجتماع مندوب تالحتـال8 تإلمارتتي يف 
سـقطرى خلفـان تملزروعي، مـع ق ادتت 
محل ة ومشـايخ م2تبني بلعـدوتن أبرز8م 
تملعـني مـن قلـل  تملحافظـة  أمـن  مديـر 
ـا2 من تبعاصمة  تالحتال8 تبذي عاد قلل أَيَـّ
تإلمارتت ـة »أبـ2 ظلـي« وأركان حـرب ما 
يسـمى تبلـ2تء تألو8 مشـاة بحـري تبتابع 
بالحتـال8، م2ضحة بأن تنسـ قا مسـلقا 
حصـل بني مرتِزقة تبفـاّر 8ادي وتالحتال8 

تإلمارتتي. 



4
تبسلا

تبعدد

18 و2ت8 81880ـ..
22 ي2ي 2 ي2201

)688(
 

تبعالقات تبعامة وتبت2زيع:
تلفون:01314024 – 776179558

رئيس قسم التصحيح:
محمد تبلاوا

تملقاالت تملنش2رة يف تبصح فة 
تعرب عن رأي كاتلها وال تعرب 
بابرضورة عن رأي تبصح فة

مدير التحرير:
إبرت8 م تبرستجي تبعن2تن: صنعاء – شارع املطار- جوار 

محالت الجوبي  -  عمارة منازل السعداء- 
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أخبار

حّددت رسوَم ترقيم ُكــّل وسيلة ودعت المواطنين للمسارعة 
في ترقيم وسائلهم واالستفادة من التخفيض:

تنفيذًا لتوجيهات القيادتين الثورية والسياسية

في إطار الحرب التي يشنها االحتالل اإلماراتي ضد مرتزقة الفاّر هادي في جنوب اليمن:

وسط تنديد دولي إزاء جرائم االغتصاب بحق األفارقة وأسرهم الرافضين 
للقتال في صفوف العدوان:

وزارة الداخلية تعلن عن بدء املرحلة الثانية من 
ترقيم وسائل النقل واملواصالت 

إنهاء قضية قتل بني أسرتني يف مديرية جهران بذمار

مصرع 5 جنود مرتزقة من قوات الفاّر هادي يف حضرموت وتعرض قائد لواء ملحاولة اغتيال يف شبوة 

االحتالل اإلماراتي يواصل تهريب املرتزقة األفارقة وتجنيَدهم 
يف عدن وشبوة وحضرموت

 : متابعات 
أعلنـا وزترُة تبدتخل ـة عـن تبلـدء يف تملرحلـة 
تبثاي ة من حملة ترق م وسائل تبنقل وتمل2تصالت، 
دتع ـًة مابكي وسـائل تبنقـل وتبدرجـات تبنارية 
بلمسـارعة يف ترق ـم وسـائلهم وتالسـتفادة من 
فرصة تخف ض تبرسـ22 خال8 8ذه تملرحلة وتبتي 

ستلدأ من ي2منا 8ذت. 
وأّكــــدت تبدتخل ـة يف ب ـان تلقـا صح فة 
تملسـرة يسـخًة منه عىل رضورة ترق م وسـائل 
تبنقل وتبدرتجات تبنارية، مشـرة إىل أيها ستق22 
بضلط أية وسـ لة يقل غر مرقمة عقب تاليتهاء 

من 8ذه تبحملة ملارشة. 
وحـّدد تبل ـان »تإلدترَة تبعامة بلمـرور، ومرور 
أماية تبعاصمـة، ومرور محافظة صنعاء« أماكَن 

برتق م تبسـ ارتت وتبدرتجـات تبنارية تملجمركة يف 
أماية تبعاصمة ومحافظة صنعاء. 

كما حّدد تبل ان رسـ22 ترق م ُكــّل وس لة من 
وسائل تبنقل وتبدرتجات تبنارية، و8ي كابتايل: 

• رس22 ب2حات معدي ة حك2مي 8050 رياالً. 
• رس22 8 ئة دبل2ماس ة 17550 رياالً. 

• إدخا8 جمركي 8050 رياالً. 
• رس22 ب2حات يقل عا2 8050 رياالً. 

• رس22 ب2حات خص2يص 8050 رياالً. 
• رس22 ب2حات أجرة 8050 رياالً. 

• رس22 ب2حات درتجة يارية 1000 ريا8 فقط. 
وأّكــــدت تبدتخل ـُة عـد2َ وجـ2د أية رسـ22 
أخـرى، دتع اً تمل2تطنـني إىل تبتقد2 بشـك2ى ضد 
ُكـــّل من يطلـب منهم دفع أية رسـ22 أَو ملابغ 
زيـادة عن تبرسـ22 تبتي حّدد8ـا تبل ان آيفـاً، أَو 

تالتصا8 بمركز تبشكاوى عىل تبرقم ي18. 

 : ذمار 
تقدمهـا  وقلل ـة  رسـم ة  وسـاطة  يجحـا 
محافـظ ذمـار تبشـ خ محمـد حسـني تملقديش 
وأمني عا2 محيل تملحافظة مجا8د وايف تبعنيس 
ورئ ـس مجلس تبتالحم تبقليل تبشـ خ ض ف تبله 
رسا2، أمس تألو8، يف إيهاء قض ة قتل بني أرستي 
تبشـاليل وتب مني بمنطقة ضـاف مديرية جهرتن 

رتح ضح تها وخصان من تبطرفني. 
وأعلن أوب اء تبد2 من تبطرفني تبعف2َ ب2جه تبله 
وترشيفاً بلحارضيـن، وتفرغهم مل2تجهة تبعدوتن 
وتعزير تبصمـ2د يف تبجلهة تبدتخل ة وتالسـتمرتر 
يف رفد تبجلهـات بابرجا8 وتملا8 حتى تحرير كافة 

تبرتتب تب مني من ديس تبغزتة ومرتِزقتهم. 
وخـال8 تبلقـاء تبذي حـرضه وك ـُل تملحافظة 
علاس تبعمدي وعدٌد من أعضاء مجلس تبشـ2رى 
علدتملغنـي  إسـماع ل  مديريـة جهـرتن  ومديـر 
ومديـرت مكتلَـي وـؤون تملغرتبني يح ـى تبكليس 
وتبثقافـة محمد تبع2مري وعدٌد من تبشـخص ات 

تالجتماع ـة وتملشـايخ، أوـاد تملحافـظ تملقديش 
بجه2د بجنة تب2سـاطة تبرئاسـ ة وم2قف أوب اء 
تبـد2 يف تبعف2 وكل من سـا8م يف إيهـاء تبقض ة، 
مؤّكـــدتً أ8م َة تبحفاظ عىل تبنس ج تالجتماعي 
وإصـالح ذتت تبلـني ومعابجـة تبقضايـا بابطرق 
تبسـلم ة وتبتفا8م تألخ2ي، وتستمرتر دعم ق ادة 
تملحل ـة بجهـ2د معابجـة  تملحافظـة وتبسـلطة 
تبقضايا تالجتماع ـة؛ تنف ذتً بت2ج هـات تبق ادة 
تبث2رية وتبس اسـ ة يف إصـالح ذتت تبلني وتبتفرغ 

مل2تجهة تبعدوتن. 
مـن جايلـه، أوـار رئ ـس مجلـس تبتالحـم 
تبقلـيل إىل أ8م ة ترسـ خ ق م تإلخاء وتبتسـامح 
وت2ح د تبصـف ورفد تبجلهات مل2تجهـة تبعدوتن 

ومخططاته. 
ف ما عرّبت أرستا تبشـاليل وتب مني عن تبشـكر 
بلجنـة تب2سـاطة يف إصـالح ذتت تبلـني وإعـادة 
تبتآخي بني تألرستني، دتع ة تبجم ع إىل يلذ تبثارتت 
وتجسـ د معايي تبتسـامح وق م تملجتمع تب مني 

تبحم دة. 

 : عدن 
ي2تصُل تالحتال8ُ تإلمارتتي تجن َد تملئات 
مـن تملرتِزقـة تألفارقـة من تبجنسـ ات 
تإلث 2ب ة وتإلرترية يف معسـكرتت تابعة 
به بعدن وتملحافظـات تبجن2ب ة تألخرى؛ 
بهدف تبزج بهـم إىل محارق تمل2ت بلقتا8 

ي ابًة عنها. 
وأفادت مصـادُر محل ـة يف محافظة 
عـدن، أمـس تألو8 ب2صـ82 تملئـاِت مـن 
تملرتِزقـة تألفارقة إىل سـ2تحل أبني وبحج 
أن  إىل  مشـرة  تملاض ـة،  تأليـا2  خـال8 
تالحتـال8َ 28 من قـا2 باسـتقلابهم بعد 
تهريلهم ودفـع أم2تالً طائلـة بعصابات 
تبتهريـب، ثـم إرسـابهم إىل معسـكرتت 
تبتجن ـد يف عـدن ووـل2ة وحرضمـ2ت 

وجزيـرة م ـ2ن. 
وبحسـب تقارير ملنظمات دوب ة فإن 
تالحتـال8َ تإلمارتتـي يق22 بسـجن ُكــلِّ 
َمن يرفض تبتجن د يف معسكرتتها، الفتًة 
إىل أن قـ2تت تالحتال8 تإلمارتتـي ترتكلا 
8م  جرتئـَم تغتصاب بحـق تألفارقة وأرَُسِ

بعد رفضهم تبتجن د بلقتا8 معها. 
بـني  متقطعـٌة  توـتلاكاٌت  وتجـري 
أبـني  سـ2تحل  يف  تبتهريـب  عصابـات 

وحرضم2ت خـال8 عمل ـة تملتاجرة بهم 
بإلمارتت. 

وتجن ـد  تبتهريـب  عمل ـاُت  وتأتـي 
تألفارقة من قلل تإلمـارتت بعد مطابلات 
وعل ّة س2دتي ة بسحب ق2تتها تملشاركة 
مـع تحابف تبعدوتن يف تب مـن، إضافًة إىل 
حـدوث تيقسـاماٍت يف صفـ2ف تبقـ2تت 
تبسـ2دتي ة ورغلة تبكثر منهـم بابع2دة 

إىل تبس2دتن. 
وحّذرت حركُة ولاب أبني تبث2رية من 
تدفـق كلـر بلمهاجرين من تبجنسـ ات 

تإلث 2ب ـة وتبص2ماب ـة إىل سـ2تحل أبني 
وبحج وحرضم2ت بتسه ل من تالحتال8 
تإلمارتتـي تبـذي يعمـل عـىل تجن د8م؛ 
بلقتا8 معها يف جلهات تبساحل تبغربي. 

تبقـ2تِت  إن  بلحركـة:  تقريـٌر  وقـا8 
تإلمارتت ـة تبلحريـة تملحتلة بـم تعرتْض 
آالف تملهاجريـن معظُمهم من تبجنسـ ة 
تملاض ـني  تبشـهرين  خـال8  تإلث 2ب ـة، 
وتبذين َقِدُم2ت عرب باب تملندب من وـما8 
ج ل2تـي إىل جزيرة م 2ن وص2الً إىل ط2ر 

تبلاحة ومدينة عدن. 

 : حضرموت 
يف إطـار تبرصتِع تملحتد2ِ بـني مرتِزقة تالحتال8 
تإلمارتتي من جهـة، ومرتِزقة تبفاّر 8ادي تمل2تبني 
بالحتال8 تبسـع2دي من جهة أخرى، بقي 5 جن2د 
من منتسلي ما يسمى »تملنطقة تبعسكرية تألوىل« 
تبتابعة بلفـار 8ادي بمدينة سـ ئ2ن مصارعهم، 
أمـس تبجمعـة، وأص ـب آخـرون إثر تسـتهدتف 
طقم عسـكري بهم يف مديريـة تبقطن بمحافظة 
حرضمـ2ت، ف ما تعـرض قائد ب2تء مـن مرتِزقة 

تبفاّر 8ادي ملحاوبة تغت ا8 يف ول2ة. 
وقابا مصادر محل ـة يف حرضم2ت: إن عل2ًة 
ياسـفًة تيفجرت أثناء مرور طقم عسـكري يقل 
جن2دتً تابعني ملا يسـمى تملنطقة تبعسكرية تألوىل 
تبتـي يسـ طر عل هـا حـزُب تإلصالح تملرتـِزق، يف 
مديرية تبقطن، ما أّدى إىل مرصع 5 جن2د وإصابة 

آخرين. 
وأوضحا تملصـادر أن 8ذه تبعمل ة تأتي بعد 3 
ـا2 من عمل تني منفصلتني وهدتهما مديريتا  أَيَـّ

تبقطـن ووـلا2 حرضمـ2ت تبثالثـاء تملنـرص2، 
َح ْــــُث أقـد2 مسـلح2ن مجه2بـ2ن عـىل قتل 
جنديـني، مل نـة أن 8ـذه تبعمل ات تأتـي يف إطار 
تبتصع د تبـذي أعلنه تالحتال8 تإلمارتتي ومرتِزقته 
يف ما يسـمى تملجلس تاليتقايل ضـد حك2مة تبفاّر 
8ادي وحزب تإلصالح تملرتِزق يف وتدي حرضم2ت، 
وتهديـد تملرتـِزق ع ـدروس تبزب ـدي علنـاً وعرب 
فضائ ـة أبـ2 ظلـي بلـدء معركة تجتثـاث حزب 
تإلصـالح وتطهر8ـا حرضمـ2ت مـن أي ت2تجد 

بق2تت ما يسمى تألحمر وتبفار 8ادي. 
ويف تبسـ اق تعـرض تملرتـِزق تبعم ـد جحـد8 
حنـش تبع2بقي – قائد ما يسـمى تبل2تء 21 م كا 
يف حك2مـة تبفاّر 8اديـن؛ ملحاوبة تغت ـا8، أمس 
تبجمعـة، يف منطقـة تبعل ـالت بمحافظة وـل2ة 
تملحتلة.  وأوضحا مصادر عسكرية، أن مسلحني 
يتلع2ن ما يسمى تبنخلة تبشـل2تي ة أطلق2ت تبناَر 
عىل تبع2بقي خال8 زيارته ألحد تملعسكرتت تبتابعة 
بحك2مة تملرتِزقة، مشـرة إىل أن تبع2بقى يجا من 

تالغت ا8 وبم يتعرض بألذى. 
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 : هاني أحمد علي 
أعلـن بريامُج تبغـذتء تبعاملـي تبتابع 
بألمـم تملتحدة عىل بسـان عـاد8 تبجلر 
تبسـع2دّي  تبخارج ـة  تبشـؤون  وزيـر 
تبناطقـة باسـم  تبعرب ـة  وعـرب قنـاة 
تبعـدوتن أمس تألو8 تبخم س عن تعل ق 
أيشـطته جزئ ـاً بتقديم تملسـاعدتت يف 
تب مـن؛ بحجة عـد2 تبت2صل التفاق مع 
حك2مة صنعاء بشـأن ض2تبـط عملها 
بعـد أن أثلتا ُكــــلُّ تبدالئل وتبربت8ني 
بأن تبطابَع تإليَْســايي أليشطة بريامج 
تبغـذتء تبعاملي يف تب من ب ـس إال تغل فاً 
بتحابـف  خدمـًة  تملخابرتتـي؛  بـدوره 

تبعدوتن ومن ورتئه أمريكا وإرستئ ل. 
ومـا يؤّكــــد تبـدور تملشـل2ه بهـذه 
تملنظمـة غر تإليَْســـاي ة 28 تبتنسـ ُق 
تبعـدوتن  دوبـة  وبـني  ب نهـا  تبكامـُل 
تبسـع2دّي، ممثـالً بابجلر تبـذي تح82 
إىل ياطق رسـمي باسـم بريامـج تبغذتء 
تبعاملي، كمـا يؤّكـــد تيح ـاَز تبربيامج 
دوره  عـن  وخروجـه  تبعـدوتن  بطـرف 
تإليَْســـايي، باإلضافـة إىل تيفـرتد قناة 
تبعرب ة تبتابعة بلعدوتن بنرش خرب إيقاف 
تيشـطة بريامج تبغذتء تبعاملي حتى قلل 
م2قع تبربيامج يفسه، تألمر تبذي ي2ضح 
حجـم تبتنسـ ق تبكامـل ما بـني تبنظا2 
تبسـع2دّي وبريامج تبغـذتء تبعاملي، كما 
أن سـفر رئ ـس بريامج تبغـذتء »ديف د 
ب زيل« مـن إيطاب ا إىل بنـدن، أمس تألو8 
تبخم س، من أجل بقاء تب2زير تبسع2دّي 
تبقمـة  تجتمـاع  يف  وتملشـاركة  تبجلـر 
تبرباع ة بلـدو8 تبرتع ة وتملنّفذة بلعدوتن 
عىل بالديا ملعرفـة دور تبربيامج تملطل2ب 
تبق ا2 به ضمن خطة تبعدوتن عىل بالديا، 
يعد دب الً قاطعاً أن بريامج تبغذتء تبعاملي 

جاء بقتل تب من ني وب س إليقاذ8م. 
ويف تب2قـا تبـذي يحـذر تبعابـم مـن 
تب2ضـع تإليَْســـايي تبكارثـي يف تب مـن 
جرتء تسـتمرتر تبعدوتن وتبحصار وتبذي 
وصل َحدَّ تملجاعة بأوسـاط تملاليني، فإن 
بريامج تبغـذتء تبعاملي يعلـن عن إيقاِف 
وتملـرىض  بلفقـرتء  تملسـاعدتت  ت2زيـع 
وتملحتاجني رغم تبتسه الت تبتي تقدمها 
حك2مُة تاليقـاذ تب2طنـي بلربيامج وكل 
تبعاملـني ف ـه، و8ـ2 مـا ينفـي تبصفَة 
تإليَْســـاي ة عنـه بعـد تح2بـه إىل أدتة 
سـع2ديّة من أدوتت تبعدوتن ضد تبشعب 
ُع  تب مني، و28 ما كشف عنه تالتفاُق تمل2قَّ
بـني تحابـف تبعـدوتن وبريامـج تبغذتء 
تبعاملي تبذي يشرتط عىل رئ س ومسئ2يل 
تبربيامج تإلوـادة بـدور دو8 تبعدوتن ال 
سـ ما تبنظامـني تبسـع2دّي وتإلمارتتي 
وتح2يلهما من دو8 قاتلة بلشعب تب مني 
إىل دو8 دتعمة وعد2 تإلوـارة إىل دور8ما 
يف حدوث تملجاعة وقتـل تمل2تطنني ج2عاً 

جرتء تبحصار وتبعدوتن. 

الغ��ذاء  اف��راءاِت  تك��ذُِّب  الداخلي��ة 
العاملي 

من جايلها، أوضحـا وزترة تبدتخل ة 
يف بالغ رسـمي، أمـس، حصلا صح فة 
»تملسـرة« عـىل يسـخة منـه، أن عـدَد 
تبتصاريح تألمن ة تبتي منحتها بلسـماح 
وتسـه ل تَحـــّركات م2ظفـي وآب ات 
يف  تبعاملـي،  تألغذيـة  بريامـج  منظمـة 
67ي2  بلغـا  تبجمه2ريـة  محافظـات 
ترصيحاً، خال8 تبفرتة من 1 يناير وحتى 
18 ي2ي 2 ي201، ف ما بلغ عدُد تمل2ظفني 
تبتابعني بلمنظمة، وتبذي ُمنح2ت تصاريَح 
ملزتوبة يشاطاتهم دتخل تألرتيض تب من ة 
تبخاضعـة بسـلطة تملجلـس تبسـ ايس 
تألعىل 1012 م2ظفاً خال8 يفس تبفرتة، 

باإلضافة إىل منح تصاريَح أمن ة وت2فر 
تبحماية بعدد 31776 واحنة عملا عىل 
يقل تملـ2تد تبغذتئ ة ومسـتلزمات تإلي2تء 

تابعة بلمنظمة. 
قدمـا  أيهـا  تبدتخل ـُة  وأّكــــدت 
كافـة تبتسـه الت تملطل2بـة وتبتأمـني 
تبالز2 ملنظمة تبغـذتء تبعاملي وتملنظمات 
تألُْخـــَرى تبعاملـة يف بالديـا منذ بدتية 
تبعدوتن، ياف ة مـا ورد يف تقارير بعض 
تملنظمـات تبدوب ة مـن تتّهامات بعرقلة 
ووـاحنات  تإلغاث ـة  تملنظمـات  عمـل 
يقل تبغـذتء وتبدوتء، مشـرة إىل أن 8ذه 
تالتّهامـات باطلـة وال أسـاس بهـا من 
تبصحـة، الفتـة إىل أن يسـلة تبحـاالت 
ال  وتصاريـح«،  »تأوـرتت  تملرف2ضـة 
تتجـاوز %2 مـن إجمـايل تبتسـه الت 
تملقدمـة و8ـي حـاالت يـادرٌة خاصـة 
باملخابفـات تألمن ـة وتبقاي2ي ـة ومنها 

ألجهـزة  تبسـ2ق  مـن  ملـارش  رشتء 
تتصـاالت ال سـلك ة وسـ ارتت مدرعة 
وخـ2ذ عسـكريّة ودروع تفـ2ق حجـم 

تالحت اج تبفعيل بلمنظمة. 
وذكـرت أن مـن تملخابفـات تألمن ـة 
وتبقاي2ي ـة بلعـض تملنظمـات رفَضها 
تإلفصـاَح عن مصـر سـ ارتت مدرعة 
كايـا بح2زتهـا وتختفا فجـأة وتريد 
تسـترتد تملزيد، ما يتعارض مع تبل2تئح 
وتبق2تيـني تبنافذة يف تبلـالد وتملعتمدة يف 
بلـدتن تبعابم، ويأتي ضمـن تبترصفات 
ومـن  تبلـالد  سـ ادة  تحـرت2  ال  تبتـي 
تبطل عـي عـد2 منحهـا مـا يلـز2 مـن 

تصاريح وتسه الت. 

الغذاُء العاملي.. خطاٌب مسّيس وغرُي 
محايد 

إىل ذبـك، تسـتنكرت تبه ئـُة تب2طن ة 

بتنس ق تبشؤون تإليَْســاي ة تالتّهاماِت 
تبتـي وردت يف كلمـِة تملديـر تبتنف ـذي 
بربيامج تبغذتء تبعاملي، ديف د ب زيل، أما2 
مجلس تألمن تألسل2ع تملنرص2، معتربة 
ذبك خطاباً مس ّساً وغرَ محايد بربيامج 
تبغـذتء تبعاملـي ويخابف ُكــــلَّ ملادئ 
وتتفاق ات تبعمل تإليَْســـايي وتيح ازتً 
بطـرف تبعـدوتن وتبعمـل عىل تسـ2يق 
تالبتـزتز  وممارسـة  أجندتـه س اسـ اً 
وتبتج2يع بحق أبناء تبشـعب تب مني يف 
سـل ل خدمـة مايح ه ومم2ب ـه وتبتي 
عىل رأسها تبنظا2 تألمريكي وتبسع2دّي 
وتإلمارتتـي و8ي أيظمـة رشيكٌة يف قتل 
أبنـاء تبشـعب تب مني، رتفضة تبسـل2َك 
غـر تملتـ2تزن وتمل2تقـف تملنحـازة تبتي 
يطلقهـا رئ ـُس تبربيامـج تملقـرِّب من 
رئ ـس تب2اليات تملتحدة وتملعنيَّ من قلله 
وتبتـي تأتـي من سـ اق خدمـة أ8دتِف 

وأجندتت أمريكا؛ باعتلار8ا تبعقَل تملدبَِّر 
بهذت تبعـدوتن، دتع ًة تبربيامَج إىل تقديم 
تإلثلاتات وتألدبة عىل تملزتعم وتالتّهامات 

تبتي وردت يف كلمة »ب زيل«. 
وتطرقـا تبه ئُة يف ت2ض ح رسـمي، 
أمـس، بلرأي تبعا2 تبدتخـيل وتبخارجي، 
إىل فسـاد بريامج تبغذتء تبعاملي وتلديده 
تبشعب  بلمساعدتت وتسـتغالبه ملعاياة 
تب منـي عىل حسـاب كرتمته وسـ ادته 
وكـذت تهديـده بلشـعب تب منـي بتعل ق 
ت2زيـع تملسـاعدتت مـن خال8 وسـائلة 
تبصادرة وب اياته تملعلنة وَك ْل تالتّهامات 
تبلاطلة، مؤّكـــدًة أن مظا8َر تبفسـاد 
تملسـاعدتت  وت2زيـع  إدترة  طريقـة  يف 
تإليَْســـاي ة عرب بريامج تبغذتء تبعاملي 
أمٌر غر مقلـ82 وال يمكن تسـتمرتُره، 
يف  بلتحق ـق  تملايحـة  تبجهـات  دتع ـة 
طريقة إ8ـدتر تبربيامج تمللابغ تبلا8ظة 
تصـل  أن  يفـرتض  مسـاعدتت  مـن 
بلجائعـني وتملـرىض مـن تبناء تبشـعب 
تب منـي، كمـا دعـا تبـدو8 تبصديقـة 
تإليَْســـاي ة  وتبه ئـات  وتملنظمـات 
بتقديم تبدعم وتملساعدة بلشعب تب مني 
يف ظـل تبحصار، وإيقاف حابـة تالبتزتز 
تبذي تمارسـها تب 22 منظمات يفرتض 
أيهـا إيَْســـاي ة وبكنهـا حـادت عـن 
دور8ا بتق2َ2 بمها2 س اس ة وعسكريّة 

بصابح طرف ضد آخر. 

ت��ورُُّط الربنام��ج يف قضاي��ا فس��اد 
وأعمال غري قانونية 

وكايا صح فُة »تملسرة« قد تناوبا 
بأعـدتٍد سـابقة تبعديـَد مـن تبتقاريـر 
وتألخلـار تبتي تشـرُ إىل تـ2رُّط بريامِج 
تبغـذتء تبعاملـي يف تب من بقضايا فسـاد 
تمثّلـا يف تحتسـاب يفقـات تشـغ ل ة 
بعامل هـا تف2ق ملابـغ تملـ2تد تبغذتئ ة 
وتملحتاجـني،  بلمسـتف دين  تملرصوفـة 
مـ2تد  يف رشتء  ت2رطهـا  إىل  باإلضافـة 
غذتئ ـة منه ة تبصالح ـة وغر صابحة 
بالستخدت2 تآلدمي وت2زيعها بلم2تطنني 
تب من ني غـر مكرتثة بح اتهـم وما قد 
تنتجـه تلك تملـ2تد من أمـرتض وأرضتر 
صح ة عـىل مسـتهلك ها يف ص2رة من 

أبشع ص2ر تالستغال8 بابعابم. 
وقـد تطرقـا تبصح فـة إىل تب2ثائق 
تبرسـم ة تبتي تؤّكـــد تـ2رط بريامج 
تبغذتء يف تب من يف قضايا فسـاد وأعما8 
تيتهازيـة غـر قاي2ي ة تسـتغل حاجة 
تبفقرتء وتملساكني يف 8ذت تبللد تملطح2ن 
جـرتء تبعدوتن وتبحصار، ح ث أوـارت 
وتبتجـارة  تبصناعـة  وزيـر  مذكـرة 
تملرف2عـة إىل وزير تبتخط ـط وتبتعاون 
تبـدويل بحك2مة تإليقـاذ وتملؤرخة يف 28 
تبغـذتء  بريامـج  أن  إىل   ،2016 مـارس 
تبعاملي قـا2 بت2زيع 3600 طن من ف82 
تبص2يـا ب سـا مطابقـة بلم2تصفات 
وتملقاي ـس وغـر صابحة بالسـتهالك، 
مـا أدى إىل تسـمم ي3 م2تطنـاً ووفـاة 
طفـل وتحـد، تألمـر تبـذي دفع بـ2زترة 
تبصناعـة إىل مخاطلـة بريامـج تبغذتء 
تبعاملـي بإيقـاف تبتـرصف بابكم ـات 
تملتلق ـة يف مخازيها وعد2 تبترصف بها 
إال بمعرفة تبـ2زرة وتبجهات تبقضائ ة، 
كمـا تم مطابلة تبربيامـج تالفصاح عن 
تملـ2تد تبغذتئ ة تمل2ج2دة يف تملخازن وذبك 
بغرض تبتأّكـــد من سـالمة وصالح ة 
8ـذه تملـ2تد؛ بهـدف ضمـان أال تكـ2ن 
مخازُن تبربيامج مصدرتً بتزويد تبسـ2ق 
وتبفئات تملسـتهدفة بسلع غر مطابقة 
تختصـاَص  أن  باعتلـار  بلم2تصفـات؛ 
تبـ2زترة وفقـاً بلترشيعات 8ـ2 ضماُن 

صحة وسالمة تملستهلك. 

بعد إعالنه إيقاَف أنشطته في مناطق سيطرة الجيش واللجان بتنسيق مع تحالف العدوان:

برنامج الغذاء العاملي يتجرد من إنســانيته

  رئيس برنامج الغذاء يلتقي الجبير في لندن قبيل ساعات من 
إعالن تعليق أنشطته في اليمن 

  الهيئة الوطنية للشؤون اإلنســانية: برنامج الغذاء حاد عن 
دوره اإلنســاني وقام بمهام سياسية وعسكرّية لصالح العدّو 

  قناة العربية تنفرد بنشر خبر إيقاف عمل الغذاء العالمي في 
اليمن قبل الموقع الرسمي للبرنامج 

  الداخلية تكذُِّب افتراءاِت البرنامج وتؤّكـــد منَحه 2967 
تصريحًا خالل الفترة من 1 يناير وحتى 18 يونيو 2019 

  تحالف العدوان يشترط على برنامج الغذاء اإلشادَة بدور 
السعودية واإلمارات وعدم اإلشارة إلى جرائهما في اليمن 
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إبراهيم محمد الهمداني 

االنس�جام  يب�دو م�ن  بالرغ�م مم�ا 
الظاهري ب�ن اإلدارة األمريكية ومملكة 
الخلي�ج  ���ة وممال�ك  َخاصَّ آل س�عود 
عامًة، إال أن تلك العالقاُت يشوبُها الكثريُ 
م�ن التعقي�دات والتناقض�ات العميقة، 
فمملكة آل س�عود -بع�د تبنيها مرشوَع 
ِمه�ا مرشوَع  الع�دوان ع�ى اليمن، وتزعُّ
التطبيع، وأعمالها التخريبية يف املنطقة- 
وألنَّها أصبحت اليَد الطوىل لقوى الهيمنة 
اإلمربيالية والصهيونية، ترى أحقيتَها يف 
بس�ط نفوذها وهيمنتها ع�ى رشكائها 
م�ن ممال�ك الخلي�ج أوَّالً، انطالق�اً م�ن 
طبيع�ة ُحلم املرشوع اإلمربي�ايل الغربي، 
ال�ذي هي بدوره�ا من ضحاي�اه؛ ونظراً 
ال�دور االس�تعماري  ملمارس�تها نف�س 
ع�ى رشكائه�ا الخليجين، فقد ش�ابت 
عالقاته�ا به�م الكث�ري م�ن االختالفات 
والرصاع�ات، التي ظهر منه�ا ما ظهر، 
كعالقتها ورصاعه�ا ضد دولة قطر، وما 

خفي كان أعظم وأخطر. 
إن تل�ك العالق�اِت املضطربة واملصابة 
بال�رشوخ العميق�ة والفج�وات الهائلة، 
ق�د أفق�دت اململك�َة الحاضنَة الش�عبيَّة 
الخليجية عامًة، وأس�قطت عنها َح��قَّ 
وهيب�َة الزعامة، التي كان�ت يف طريقها 
إىل التحّق���ق الفع�ي، األم�ر الذي جعل 
بقي�َة دول الخلي�ج -التي كان�ت ترى يف 
مملكة آل س�عود القائَد والس�نَد والعوَن 
والحام�ي- تق�ُف موقَف الحذر الش�ديد 
�ب والتخ�وف من مخال�ب وأنياب  والرتقُّ
الش�قيقة الكربى؛ لتعيد بذلك حساباِتها 
وتبحَث ع�ن تحالفاِت حماية من الرشق 
والغ�رب، وتحاوُل املحافظ�ة عى صورة 
ذلك التحالف الشكي، الذي يرى يف اإلدارة 
األمريكي�ة مرجعيتَه املطلق�ة، بوصفها 
صاحب�َة الوصاي�ة ع�ى ُك����ّل ممالك 
الخليج الق�ارصة، وكل ما يثري مخاوَفها 
أَو يه�دُد كيانها، تت�وىل اإلدارُة األمريكية 
الب�تَّ في�ه، غ�ري أن تغ�ايض أمريكا عن 
مملك�ة آل س�عود، حن ك�رّشت أنيابَها 
ومخالبَه�ا تج�اه جريانه�ا الخليجي�ن، 
جعله�م يش�كون يف عدالِة وإنَْس���انية 
م�ع  املتواط�ئ   - األمريك�ي   - ال�ويص 
الش�قيقة الك�ربى، وه�ذا هو م�ا حمل 
دول�ة مثل قط�ر ع�ى توقي�ع اتّفاقيات 
حماية مع إيران، العدّو التقليدي ألمريكا 
والسعوديّة، رغم أن قطر - ذاتها - رشيٌك 
فاعٌل وأس�اٌس يف تحالف الع�دوان، الذي 
يش�ن حربَه الظاملة اإلجرامية عى اليمن 
منذ ح�وايل خمس س�نوات، تحت مزاعَم 
ش�تَّى، منها محاربة املد اإليراني والنفوذ 

املجويس يف اليمن. 
بأمري�كا  س�عود  آل  مملك�ة  عالق�ُة 
ه�ي األُْخ���َرى طرأت عليه�ا العديُد من 
التقلبات، فمنذ بداية العدوان عى اليمن، 
حرصت الس�عوديُّة - متوهمة ذكاَءها - 
عى إظهاِر ال�ويص املطلق واألب الروحي 
األمريك�ي، يف قل�ب الص�ورة الت�ي تمثّل 
حربَه�ا العدواني�ة عى الش�عب اليمني، 
هادف�ًة من خالل ذل�ك إىل تحقي�ِق كثرٍي 
م�ن األه�داف االس�رتاتيجية واملكاس�ب 
السياس�ية، ولعل أهمها إيصال رس�الة 
أنه�ا - أي الس�عوديّة  للعال�م مفاده�ا 
- أصبح�ت يف مص�افِّ الق�وى الك�ربى 
العاملية، وأن لديها القدرَة الكافيَة والَحقَّ 

املطَلَق يف إعادة رس�م خارط�ة املنطقة، 
وابتالع َمن تشاء وكما تشاء ومتى تشاُء 
��ًة ممالك النفط  من دول الجوار، وَخاصَّ
الهزيل�ة، وأنه�ا بتعمد إعالنه�ا العدواَن 
عى اليمن من واش�نطن، ق�د حّق��قت 
املرشوعي�َة  وزعامته�ا  ملرشوعه�ا 
والتضاُم�َن والتأييَد الدويل، وضمنت - يف 
ذات الس�ياق - نجاتها م�ن ُك���ّل أنواع 
املس�اءلة واملحاكم�ة، جراء م�ا ارتكبته 
وترتكبه م�ن جرائم وانته�اكات وحرب 
إب�ادة جماعي�ة بح�ق الش�عب اليمني، 
وهي جرائم حرب تنتهك ُك���ّل القوانن 
واالتّفاقي�ات  اإلنَْس���انية،  واألع�راف 
الدولية وحقوق اإلنَْس��ان، وهي جرائُم 
وفظائ�ُع ال تس�قط بالتقادم، وس�تجر 
مرتكبيه�ا - عاج�الً أَو آج�الً - إىل املثوِل 

أمام العدالة والعقاب الذي ال مفرَّ منه. 
لم تكن أمري�كا الِحَمى الذي ال يُطاُل، 
والرشي�ك ال�ويف، كم�ا توهم آُل س�عود، 
الذين أفاقوا من َس�كرة الهيلمان ونشوة 
االس�تعالء عى مس�خ برشي م�ن رعاة 
الغجري�ن، ال يفق�ه ش�يئاً، وال  البق�ر 
يُجي�ُد م�ن فن�وِن التعامل م�ع حلفائه 
ه  وأصدقائ�ه غ�ريَ الحل�ب، وكل م�ا يُهمُّ
ه  ليس مصلحَة ومكان�َة حلفائه، بل َهمُّ
الوحي�ُد ه�و الحص�وُل عى أك�رب كمية 
م�ن الحلي�ب، وهو نفس�ه الذي س�ّمى 
الحل�وب،  بالبق�رة  س�عود  آل  مملك�ة 
مش�ّدداً عى رضورة ذبحها بعد استنفاد 
رضعه�ا، يف وقاح�ِة وصلف واس�تكبار 
منقط�ع النظ�ري، غ�ري عاب�ئ بأث�ر تلك 
الترصيحات النارية عى حلفائه وأدواته 
يف املنطقة، موقن�اً ومؤّك���داً للعالم أنه 
لي�س بحاج�ة إىل مراعاة الدبلوماس�ية 
والربوتوكوالت السياسية، يف تعامله مع 

آل سعود، وأنهم رغم ترصيحه بنهايتهم 
الحتمي�ة وزواله�م الوش�يك، ال يجرأون 
عى االنس�حاب م�ن تحالفه�م معه، وال 
يس�تطيعون الرتاج�َع ع�ن مواقفهم أَو 
التوق�ف عن الدور الوظيف�ي الذي أوكله 
إليهم؛ ولذلك تغاضوا عن ُك���ّل إهاناته 
له�م، وجعل�وا تس�ميته له�م بالبق�رة 
الحلوب من باب الدعاب�ة، وربما ظنوها 

إطراًء لهم. 
غ�ري أن ل�ؤَم البع�ران م�ن آل س�عود 
���ًة بعد  ب�دأ يطفو عى الس�طح، َخاصَّ
عمليات التاسع من رمضان، التي نّفذها 
الجيُش اليمني، باستهداِف رشكة أرامكو 
النفطية، التي تعد قلَب مملكة آل سعود، 
وق�وام وجوده�م، باإلضاف�ة إىل كونه�ا 
الرشيان األكرب لتغذية الخزانة األمريكية؛ 
ولذل�ك كان اس�تهدافها رضب�ة موجعة 
وقاصمة لكل من السعوديّة وأمريكا عى 
الس�واء، فعالوة عى النكسة االقتصادية 
التي أصيب بها الحليفان، س�قطت هيبة 
التكنولوجيا  الس�عودّي، وهيب�ة  النظام 
العس�كريّة والدفاعي�ة األمريكي�ة، التي 
اهتبل�ت مئ�ات امللي�ارات من ال�دوالرات 
والنف�ط الخليج�ي، م�ن أج�ل تزويدهم 
بمنظومات دف�اع جوي ذكية ومتطورة، 
لكنه�ا َسعاَن ما ظه�ر تبلدها وغباؤها 
وعجُزها حتى عن حماية نفس�ها، أمام 
الط�ريان املس�رّي والصواريخ البالس�تية 
اليمني�ة، ويف الوقت ال�ذي اكتفت اإلدارُة 
األمريكي�ة بالش�جب والتندي�د، ظه�رت 
عى الس�طح تساؤالُت النظام السعودّي، 
عن م�دى تحّق���ق اتّفاقي�ات الحماية 
األمريكي�ة، وترصيحات ترامب نفس�ه، 
ب�أن أمريكا لن ترتّدَد لحظًة يف الدفاع عن 
مصالحها وعن حلفائه�ا ضد أي تهديد، 

وه�ا هو التهديُد قد حصل، ووقع الفأس 
يف الرأس، واإلصابة بليغة سحقت الجسد 
والكرام�ة، وال يكف�ي معها املواس�اة أَو 
التنديد، فإين أمريكا من وعودها بحماية 
حلفائه�ا ومصالحها، ناهي�ك عن إعادة 
االعتبار لهيبتها وس�معة سالحها، الذي 
نُسجت حوله األساطري، وها هي تسقط 
فجأة كخرافات بالي�ة، وتتوارى يف خزي 

مهن. 
كان ترام�ب يتح�ى بق�در ال بأس به 
م�ن ال�ذكاء، وح�ن كان�ت الس�عوديّة 
تجره إىل املربعات الحرج�ة، كان يكتفي 
باتّفاق الوعود بإرسال املئات من الجنود 
إىل املنطق�ة العربي�ة ملحارب�ة اإلره�اب، 
ويح�اول امتصاص حق�د وغضب ملوك 
الخلي�ج، من خ�الل اتّف�اق الترصيحات 
ضد إي�ران، أما بالتهدي�د بنقض االتّفاق 
الن�ووي، أَو بالتلوي�ح بف�رض مزيد من 

العقوبات االقتصادية. 
مل�وك  ب�ن  الس�يايس  ال�رصاع  كان 
الخليج بزعامة آل س�عود وترامب يجري 
��ًة حن أعلن ترامب -  عى أش�ده، َخاصَّ
بعد تأزم العالقات األمريكية اإليرانية - أن 
أمريكا ال تنوي الدخول يف حرب مع إيران، 
وأنه�ا ترح�ُب بالح�وار والدبلوماس�ية، 
وبل�غ األم�ُر م�داه ح�ن رفض�ت إيران 
تلقَي رس�الة ترامب، التي تكفلت بنقلها 
اليابان، فكانت تلك إهانة كبرية لرتامب، 
وصفع�ة قوية ملحور الهيمنة االمربيالية 
والصهيوني�ة عموم�ا، بدوره�ا لم تقف 
أمري�كا واملوس�اد اإلسائي�ي مكتوف�ة 
األيدي أم�ام هذا التط�ور الخطري، حيث 
قامت بتفج�ري ناقلة النف�ط اليابانية يف 
بح�ر عمان، لتفتعل مش�كلة ب�ن إيران 
���ة ودول الخلي�ج عامة،  وعم�ان َخاصَّ

ولتقدم املربّرات لتخويف إيران ووضعها 
يف موقف محرج للغاية مع اليابان ودول 
العالم، أم�ا بعجزها ع�ن حماية ناقالت 
النفط يف مضيق هرمز، أَو بتلفيق التهمة 
ضدها، هذا من جان�ب، ومن جانٍب آخر 
اس�تغالل هذه الحادثة لحل�ب املزيد من 

املال والنفط والخليجي. 
يب�دو أن ترام�ب ق�د واج�ه تملم�الً 
خليجي�اً س�عوديًّا ه�ذه امل�رة، بع�د أن 
اتضحت سخافة اللعبة، وعدم فعاليتها، 
���ة بع�د وصول ممال�ك النفط إىل  َخاصَّ
قناع�ة مفادها؛ أن ترامب ليس حليفا أَو 
صديقا بقدر ما هو مستثمر وتاجر بارع 
يف املضاربة باألحداث السياس�ية، وخبري 
ماه�ر يف بورص�ة املصالح واالس�تغالل 
البش�ع، وأنه يف حال انتهت مصلحته مع 
أم�راء ومل�وك الخليج، لن ي�رتّدد لحظة 
واحدة يف تركهم لقمة س�ائغة ألعدائهم، 
الخليج�ي  التملم�ل  مكم�ن  كان  وهن�ا 

واهتزاز الثقة بالحليف التأريخي. 
أخ�ذت األحداُث مس�ارا غ�ريَ الذي تم 
رسمه مسبقا، وبدأت أنظار ملوك النفط 
تبح�ث عن مخرج، ال تك�ون فيه أمريكا 
صاحبَة الفضل، وعن تحالفات جديدة ال 
تك�ون أمريكا جزءاً منه�ا أَو فيها، األمُر 
الذي جعل ترامب يعاوُد ممارسَة الضغط 
عى الوتر الحس�اس، حيث رصح تقرير 
أمم�ي بإدانة محمد بن س�لمان يف مقتل 
الصحفي جمال خاش�قجي، ولهذا األمر 
أبع�اده ودالالت�ه، فه�و يؤّك����ُد ك�ون 
أمريكا قادرًة أن تسقط الحصانة عن بن 
��ًة ومل�وك الخليج عامة،  س�لمان َخاصَّ
وأنه�ا إذَا ل�م ترتكهم فريس�ًة ألعدائهم، 
فأنه�ا س�تجعلهم قراب�ن ع�ى مذب�ح 
مصالحها، تحت مسمى العدالة ومعاقبة 

تقارير
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 : ضرار الطيب 
ع�ى َوْق����ِع التصاُع�ِد املس�تمرِّ 
للرضب�ات العس�كريّة االس�رتاتيجية 
التي تنّفذه�ا قواُت الجي�ش واللجان 
الش�عبيَّة ع�ى املنش�آت الس�عوديّة، 
اهتز املش�هُد الداخي لتحالف العدوان 
ورعاته بش�كل واضح، فقد كان أبرز 
ما أثبته التصعيد األخري ضد املطارات 
واملنشآت السعوديّة، هو العجُز الكامل 
لربيطاني�ا وأمريكا عن حماية النظام 
الس�عودّي، وه�و ما انعكس بش�كل 
سيع عى مسألة »مبيعات السالح«، 
حي�ث عّلقت الحكومُة الربيطانية بيَع 
الس�الح إىل الس�عوديّة، فيم�ا صاَدَق 
مجل�ُس الش�يوخ األمريكي عى وقف 
لتحال�ف  جدي�دة  س�الح  صفق�ات 
العدوان، وبن هذا وذلك، ظهر النظاُم 
وارتب�اكاً  عج�زاً  أَْكثَ���َر  الس�عودّي 
وذعراً، إذ لجأ يائساً إىل استجداِء املزيد 
م�ن الدعم م�ن واش�نطن وبريطانيا 
مقارن�ا ب�ن اململك�ة و«إسائي�ل« يف 

التعرض للرضبات الصاروخية!
تعليُق مبيعات األسلحة الربيطانية 
للس�عوديّة، ج�اء بعد حك�م قضائي 
أصدرته محكمة االس�تئناف يف لندن، 
أم�س األول، وقضت فيه بأن صفقات 
الس�الح مع الرياض »غ�ري قانونية«؛ 
ألَنَّ الس�عوديَّة تستخدُم هذه األسلحة 

يف انتهاك القوانن الدولية يف اليمن. 
وبالتزامن م�ع ذلك، صاَدَق مجلُس 
الش�يوخ األمريك�ي عى ع�دة قراراٍت 
للس�عوديّة  األس�لحة  بي�َع  تمن�ُع 
يف  جرائمهم�ا  بس�بب  واإلم�ارات؛ 
اليم�ن، وذل�ك بع�د أن ح�اول ترامب 
الكونغ�رس  امل�ايض تج�اوز  الش�هر 
لتمرير صفق�ة جديدة، لكن هذه املرة 
تؤّك���د املصادر أن فرصة الكونغرس 
أك�رب للتغلب عى اس�تخدام ترامب ل� 

»الفيتو«.
هذه التَح��ّركاُت ج�اءت بالتزامن 
العس�كريّة  الرضب�ات  تصاع�د  م�ع 
التي  اليمني�ة  الجوي�ة والصاروخي�ة 
اس�تهدفت مؤّخراً َع�َدداً من املطارات 
واملنش�آت الس�عوديّة االس�رتاتيجية، 
وما زالت مس�تمّرة ضم�ن تصعيد ما 
زال يتوسع يوماً بعد آخر، كاشفاً عن 

املزيد من األهداف الحساسة. 
 ومن�ذ بداي�ة ه�ذا التصعي�د، كان 
املعط�ى الغائ�ب تمام�اً ع�ن املعادلة 
العس�كريّة الجدي�دة ه�و »الحماي�ة 
األمريكية والربيطاني�ة«، حيث أثبتت 
الرضب�اُت اليمنية أن مختلَف وس�ائل 
الحماي�ة والدف�اع الت�ي ت�زّودت بها 
السعوديّة من لندن وواشنطن، عاجزة 
تََمام�اً، يف الوق�ت ال�ذي أصبحت فيه 
هجمات الجيش واللج�ان بالغة األثر 
االس�رتاتيجي بحيث لم تع�د الرياض 
قادرًة حتى عى تغطيتها أَو إخفائها. 
وق�د أف�ادت املتحدثة باس�م البيت 
األبي�ض، بأنه ت�م اط�الُع ترامب عى 
النوعية  تفاصيل الرضبة الصاروخية 
الجي�ش  ق�وات  نّف���ذته�ا  الت�ي 
واللج�ان، أم�س األول، ع�ى محط�ة 
كهرب�اء »الش�قيق« يف جي�زان، لك�ن 

ترامب لم يفعل أي يشء. 
وب�ن تصاع�د الرضب�ات اليمني�ة 
الحماي�ة،  وس�ائل  ل�كل  املتج�اوزة 
والتَح���ّركات الربيطاني�ة األمريكية 
الس�الح«،  »مبيع�ات  ملن�ع  الجدي�دة 
وجدت الس�عوديُّة نفَس�ها محارصًة 
وب�دون أي مخرج س�وى االس�تجداء 
يف  واضح�اً  ظه�ر  ال�ذي  الذلي�ل، 
ترصيحات وزير الخارجية الس�عودّي 
»عادل الجبري« خ�الل مؤتمر صحفي 

له يف بريطانيا، أمس األول. 
الجبري َردَّ عى مسألة قطع مبيعات 
األس�لحة للس�عوديّة، قائالً: إن »آالف 

الصواري�خ البالس�تية يف اليمن توّجه 
نح�و الس�عوديّة مثلم�ا يوج�ه حزب 
الله صواريخه إىل إسائيل« يف مقارنة 
فاضحة تكش�ف مدى الذع�ر والعجز 
الذي يجعل النظام الس�عودّي يلجأ إىل 
»تس�ول« الحماية بهذه الطريقة بعد 

أن حارصته الرضبات اليمنية. 
االس�تجدائية،  انفعاالت�ه  وضم�ن 
أض�اف الجبري مخاطب�اً الغرب: »أنتم 
ترس�لون جنودك�م إىل حدودن�ا ليس 
بس�بب ألوان عيوننا البنية بل بس�بب 
لدين�ا،  املوج�ودة  النف�ط  إم�دادات 

والسعوديّة مهمٌة لالقتصاد العاملي«.
ع�ن  يشء  ُك����لَّ  يعك�ُس  كالٌم 
الوضع الس�عودّي الحايل بعد أس�ابيَع 
قليل�ٍة من بدء التصعيد االس�رتاتيجي 
ض�د  واللج�ان  للجي�ش  العس�كرّي 
املنش�آت واملطارات، حي�ث يوضح أن 
الس�عوديّة باتت ترى برع�ب حقيقة 
أن�ه ال منجى لها الي�وم من الرضبات 
م�ن  كالً  أن  يوض�ح  كم�ا  اليمني�ة، 
بريطانيا والوالي�ات املتحدة مدركتان 
لعجزهم�ا ع�ن حماية الري�اض، وأن 
توسالِت الجبري لن تؤدَي إىل أي يشء. 

وقد ظهر هذا الوضع جلياً يف تعامل 
وسائل اإلعالم السعوديّة مع التصعيد 
كان�ت  حي�ث  بدايت�ه،  من�ذ  اليمن�ي 
واالس�تجداءات  واالرتباك  التناقضات 
هي السمات الرئيسية إلعالم الرياض 
أن  بع�د  و«التحال�ف« بش�كل ع�ام، 
ص�ارت كثاف�ُة العمليات العس�كريّة 
ونوعيته�ا أك�رب من أن يت�م إخفاؤها 
بترصيح�ات أَو بيانات، ب�ل إن الكثريَ 
من الترصيحات الت�ي حاولت التقليَل 
من الرضب�ات اليمنية ل�م تفلح إال يف 
االعرتاف بالتطور النوعي الذي وصلت 
إليه قدراُت الجيش واللجان الشعبيَّة، 
والخطر االسرتاتيجي الذي باتت تمثّله 

هذه القدراُت عى النظام السعودّي. 
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املجرم�ن، وما لذلك من أث�ر يف تجميل 
صورتها السياسية، وامتصاص غضب 
ممث�الً  والخ�ارج  األمريك�ي  الداخ�ل 
يف بقي�ة ش�عوب العال�م، وه�ذا بدوره 
س�يجعل آل س�عود ومن خلفهم بقية 
أمراء النف�ط، يس�ارعون يف العودة إىل 
بيت الطاعة، وتسليم الرضع بما حوى؛ 
ألَنَّهم َجميعاً مدانون بجرائم حرب ضد 
��ة وبقية  اإلنَْس���انية، يف اليمن َخاصَّ

دول املنطقة العربية عموماً. 
يمكن القول إن ترامَب رجُل سياسة 
انتهازي ووقح من الطراز األول، وليس 
عس�كريّة  ورصاع�ات  ح�روب  رج�َل 
ع�ى األرض، وق�د اس�تطاع أن يجن�ي 
الكثريَ من األم�وال للخزينة األمريكية، 
ذل�ك  يف  الوس�ائل، متجنب�اً  بمختل�ف 
��ة  الدخ�ول يف حرٍب عس�كريّة، َخاصَّ
م�ع إيران، لك�ن ذكاَءه ق�د خانه هذه 
امل�رة، حيث اس�تطاع بعران آل س�عود 
ورشكائه�م جرجرت�ه وقذف�ه إىل قلب 
��ة  املعركة واملواجهة مع إيران، َخاصَّ
بعد إسقاط الدفاعات الجوية اإليرانية 
طائرة أمريكية دون طيار، فوق مضيق 
هرمز، وهذا الح�دث يضعنا أمام اثنن 

من السيناريوهات املحتملة: 
األول: احتمال أن تسعى إدارة ترامب 
إىل إعالن الحرب عى إيران؛ ثأراً لهيبتها 
الخي�ار  وه�ذا  ومكانته�ا،  وكرامته�ا 
س�يفيض إىل اش�تعال ح�رب عاملية يف 
األوس�ط،  وال�رشق  الخلي�ج  منطق�ة 
وس�تكون حربا كارثية بكل املقاييس، 
أمري�كا  فيه�ا  تنت�رص  أن  احتم�ال 
��ًة بعَد ما  وحلفاؤها بعيد ج�داً، َخاصَّ
حّق��قه محوُر املقاومة عامة والجيُش 
��ة، من  اليمني واللجان الشعبيَّة َخاصَّ

مع�ادالِت ردع قلب�ت موازي�ن الق�وى، 
وحّق��قت مع�ادالت جديدة عى أرض 
الواق�ع، وفرضت نفس�ها كقوة عاملية 
يمك�ن  ال  وعس�كرّي  س�يايس  ورق�م 
تجاهل�ه، وما أحدثته الرضباُت اليمنية 
الباليس�تية والطريان املسرّي والتصنيع 
العس�كرّي، واالنتص�ارات والتقدم�ات 
والتطورات املتوالية، التي أربكت العدّو، 
وصنعت تحوالٍت سياسية عى مستوى 
املنطق�ة العربي�ة والعال�م، إضاف�ة إىل 
بداية تفكك الحلف األمريكي الخليجي، 
نظرا الخت�الل مس�تويات الثقة، إن لم 
نقل انعدامها، ويف هذه الحال ستسقط 
أمري�كا وحلفاؤه�ا بهزيمة عس�كريّة 

مدوية. 
بينما يف�يض الس�يناريو الثاني: إىل 
احتمال اس�تبعاد ترامب وإدارته خيار 
الحرب تح�ت مربّر رف�ض الكونجرس 
األمريك�ي ذل�ك، ولك�ن يف ظ�ل فش�ل 
يرس�لها  الت�ي  الوس�اطات  مس�اعي 
ترامب إىل إيران، لفتح ملف املفاوضات 
مج�ّدداً، ف�إن التصور الس�يايس الذي 
يعتزم ترامب الرد عى إس�قاط الطائرة 
م�ن خالله، س�يكون يف حك�م املعدوم، 
لعدم وجود أرضية يُطبق عليها، وبذلك 
ستس�قط هيبة ومكان�ة وقيمة القوة 
االمربيالي�ة العظم�ى، وتس�قط ورقة 
الت�وت األخ�رية ع�ن س�وأة الهيلم�ان 
وبس�قوطها  والتس�لط،  والغطرس�ة 
سياس�يا ستس�قط كافة مش�اريعها 
امل�رشوع  رأس�ها  وع�ى  املنطق�ة،  يف 
الصهيون�ي االس�تعماري، ال�ذي طاملا 
خدمت�ه اإلدارات األمريكي�ة املتعاقبة، 

وتفانت إدارة ترامب من أجله. 
وم�ع ميض الس�اعات الت�ي أعقبت 
إس�قاط الطائ�رة األمريكي�ة اتضح إىل 
َح���ّد اآلن تحّق��ق الس�يناريو الثاني 
بعدم�ا أعل�ن ترام�ب أن�ه تراج�ع عن 
توجي�ه رضبة عس�كريّة محدودة عى 
أه�داف عس�كريّة إيرانية بع�د ما علم 
أن الرضبة س�تؤدي ملقتل 150 إيرانياً، 
معت�رباً أن ذل�ك ال يتناس�ب م�ع حجم 
إس�قاط طائ�رة أمريكية ب�دون طيار 
وعدم س�قوط قتى أمريكي�ن، إضافة 
س�حب  إىل  الكونج�رس  مس�ارعة  إىل 
ق�رار الح�رب من ي�د الرئي�س وتعديل 
قانون يجربه ع�ى الرجوع للكونجرس 

للموافقة عى أي قرار متعلق بالحرب.
ق�د يك�ون خي�ار الح�رب مجنون�اً 
ومغام�رًة غ�ريَ محم�ودة العواق�ب إىل 
���ًة وأن احتم�ال  َح���دٍّ كب�ري، َخاصَّ
تحّق���ق النرص فيه ألمريكا وحلفائها 
ضئي�ل ج�داً، وي�كاد يك�ون معدوم�ا، 
لك�ن خي�ار الدبلوماس�ية واملن�اورات 
وط�أة  أق�ى  س�يكون  السياس�ية، 
الق�وة  لتل�ك  وإذالال  إهان�ة  وأَْكثَ���ر 
االمربيالي�ة، الت�ي طاملا أهان�ت وأذلت 
اس�تكربت  وطامل�ا  العال�م،  ش�عوب 
وتغطرس�ت وقتلت ودّم��رت ورّشدت 
مئ�ات اآلالف م�ن األبري�اء واألح�رار، 
لهيمنته�ا  االنصي�اَع  رفض�وا  الذي�ن 

وطغيانها. 
ربما كان هناك س�يناريو ثالث ليس 
يف الحس�بان، وربم�ا تحص�ل تحوالت 
م�ا  وه�ذا  متوقع�ة،  وغ�ري  مفاجئ�ة 

ستخربنا به األَيَّ��ام القادمة. 

بريطانيا تعّلق مبيعات األسلحة للرياض و»الشيوخ« 
األمريكي يصادق على وقف صفقات ترامب مع »التحالف«
الجبير يتوّسل الحماية الغربية: صواريخ اليمن تستهدفنا 

مثلما تستهدُف صواريُخ »حزب اهلل« إسرائيل!

الضربات اليمنية تحاصُر النظام السعودي 
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بدايُة الدخول األمريكي لليمن
ابتدأ الشهيُد القائُد -َساَلُم اللِه َعَليِْه- حديثه 
مؤّك����داً أن الحديَث عن خطر دخول أمريكا 
اليم�ن لي�س من نس�ج الخي�ال، ب�ل حقيقة 
واقع�ة، حيث قال: من األخب�ار التي ينبغي أن 
نتح�دث حولها هو ما ذكر لن�ا بعض اإلخوان 
الذين سمعوا من إذاعة إيران، ويبدو من إذاعة 
أُْخ���َرى ق�د تكون الكويت، أن�ه قد وصل إىل 
اليم�ن جنود أمريكي�ون، واحتل�وا، أو توزعوا 
عىل مواقع عسكريّة متعددة، ولم ندِر بالتحديد 
يف أي�ة منطق�ة.. ونحن قب�ل أس�بوع تقريباً، 
وربما من ش�هر رمضان ملا ب�دأ الحديث حول 
هذه املواضيع، قد يكون الكثري يس�تبعدون ما 
نطرح، يس�تبعدون ما نحذِّر من�ه؛ باعتبار أن 
الدني�ا س�المات، وال يوج�د يشء! ونحن نقول 
دائم�اً: أن هذه هي صفة من الصفات الس�يئة 
يف الع�رب، فينا نحن العرب، الخصلة الس�يئة، 
نَا َوَس�ِمْعنَا َفاْرِجْعنَا نَْعَمْل َصاِلحاً  }َربَّنَا أَبَْصْ
إِنَّا ُموِقنُوَن{)الس�جدة: م�ن اآلية12( ال نعرف 
الخط�ر، وال ندرك م�ا يعمل األع�داء إال عندما 
يرضبوننا، بعده�ا نتأّك���د صح، والله صح[ 
لكن نعيد الكالم م�ن جديد، قد يقول البعض: 
والله صح، ولكن ما جهدنا.. نسكت![ وإذا هي 
سكته من قبل أن تأتينا ومن بعدما جئتنا.. كما 

قال بنو إرسائيل[. 

 تساءالٌت: ملاذا جاء األمريكيون إىل اليمن؟
وتس�اءل الش�هيُد القائُد -َس�اَلُم اللِه َعَليِْه- 
عن الهدف الحقيقي م�ن دخول األمريكان إىل 
اليم�ن، حيُث ق�ال: وعندما يأت�ي األمريكيون 
اليمن هل جاءوا ليّطلعوا عىل األوضاع؟ لينظروا 
ما هي املشاريع أو الخدمات التي نحتاج إليها؟ 
أو ج�اءوا ليحرثوا ويزرع�وا األرايض البيضاء، 
أو ج�اءوا ليعمل�وا مزارع نَْح�ل؛ ألَنَّهم عندهم 

مزارع نحل، وعنده�م مزارع قمح؟ هل جاءوا 
يش�تغلوا معن�ا، أو ج�اءوا م�ن أجل م�اذا؟[. 
وتس�اءل أيضا: ملاذا يس�محون لألمريكيني أن 
يدخل�وا؟ وما الذي يح�وج الناس إىل أن يدخل 
األمريكيون اليمن؟ هل أن اليمنيني قليل؟ أو أن 
اليم�ن يتعرض لخطورة من أية جهة أُْخ��َرى 
غري أمريكا؟ فهم يأتون ليساعدوا اليمنيني!؟[. 
الفت�اً إىل صفاِت األمريكي�ني الحقيقية التي 
م�ن خاللها نعرف س�بب دخوله�م إىل بالدنا، 
حيث ق�ال: اإلمام الخميني )رحم�ة الله عليه( 
س�مى أمريكا بأنها: الش�يطان األك�ر[، وأنها 
هي وراء ُكّل رش؛ ألَنَّ من يحكم أمريكا ويهيمن 
عىل أمريكا هم اليه�ود، واليهود كما حكى الله 
عنهم يف الُق���ْرآن الكريم يف آيات كثرية: أنهم 
يس�عون يف األرض فس�اداً، وأنهم ي�ودون لو 
يضلون الناس، وأنهم يريدون أن يضل الناس، 
وأنه�م ال ي�ودون للمؤمن�ني أي خ�ري، وأنه�م 
يعض�ون عليكم األنامل من الغيظ، وكم ذكر يف 
الُق���رْآن الكريم مما يدل عىل عدائهم الشديد 

للمسلمني واإلْس��اَلم. 

التحذير املبكر للشهيد القائد.. من خطر 
أمريكا

وحّذر الشهيد القائد َدائماً يف محارضاته وعىل 
رأس�ها هذه املحارضة، حّذر من خطر أمريكا، 
ورد ع�ىل م�ن يقولون ب�أن الدنيا )س�المات( 
فقال: نقول جميعاً كيمني�ني لكل أولئك الذين 
يظن�ون أنه ال خطر ُمح�دق، الذين ال يفهمون 
األشياء، ال يفهمون الخطر إال بعد أن يَْدهمهم، 
نق�ول للجميع س�واء أكانوا كب�اراً أم صغاراً: 
اآلن ماذا س�تعملون؟ اآلن يج�ب أن تعملوا ُكّل 
يشء، العلم�اء أنفس�هم يج�ب أن يتَح��ّركوا، 
واملواطن�ون كله�م يج�ب أن يتَح��ّركوا، وأن 
يرفع�وا جميعاً صوته�م بالصخة ضد أمريكا 

وضد إرسائيل، وأن يعلنوا عن سخطهم لتواجد 
األمريكي�ني يف اليم�ن، الدولة نفس�ها، الرئيس 
نفسه يجب أن يحذر، ما يجرى عىل عرفات، ما 
جرى عىل صدام، م�ا جرى عىل آخرين يحتمل 
أن يج�ري عليه هو، إن الخط�ر عليهم هو من 
أولئ�ك، الخط�ر عليه�م ه�و م�ن األمريكيني، 
الخط�ر عليهم هو من اليه�ود، عىل الحكومات 
وعىل الشعوب، عىل الزعماء.. وحتى من يظنون 
أنهم قد اطمأن�وا بصداقتهم ألمريكا عليهم أن 
يحذروا؛ ألَنَّ أولئك ليس�وا أوفياء أبداً، الله ذكر 
عنه�م يف الُق����ْرآن الكريم أنه�م نبذوا كتاب 
الل�ه وراء ظهوره�م، وم�ن نب�ذوا كت�اب الله 
وراء ظهورهم، واش�روا بآي�ات الله ثمناً قليالً 
س�ينبذون ُكّل عهد وكل اتفاقي�ة، وكل مواثيق 
مع اآلخرين.. أو أن املواثيق ستكون لديهم أهم 
م�ن كتاب الل�ه الذي نبذوه؟ س�ينبذونه، والله 
حكى عنهم ه�ذه الصفة: }أََوُكلََّما َعاَهُدوا َعْهداً 

نَبَذَُه َفِريٌق ِمنُْهْم{)البقرة: من اآلية100([. 

لش��دة ل��ن اليمني��ن، وطيب��ة قلوبهم.. 
ُيخدعون بسهولة

وتط�ّرق -َس�اَلُم اللِه َعَليِْه- وه�و يحّذُر من 
خط�ر أمريكا، إىل صفٍة س�يئة يف العرب، وهو 
أنهم يخدعون بسهولة، مقابل الدهاء اليهودي، 
حي�ث ق�ال: إذاً فلنتأّك����د جميع�اً بأن�ه آن 
- فع�الً - أن نرف�ع صوتن�ا وأن يع�د الجميع 
أنفس�هم ألَن ال يدوسهم األمريكيون بأقدامهم، 
وهم كعادتهم يف ُكّل بلد يخادعون، يخادعون، 
والعرب بسطاء يف تفكريهم، العرب سطحيون 
يف نظرته�م، وأول م�ن ع�رف ه�ذا اإلمام عيل 
)عليه السالم( هو نفسه. سنقول ألنفسنا بدون 
تحايش: أن العرب سطحيون جداً، وأن اليمنيني 
أَْكثَ��ر العرب س�طحية، سيكون اليمنيون من 

أَْكثَ��ر من يمكن أن يُخدعوا[. 

مثال توضيحي
استش�هد -َس�اَلُم اللِه َعَليِْه- عىل س�طحية 
اليمني�ني، ورسع�ة تأثره�م بالغ�زو الوّهابي 
الثقايف لليم�ن، حيث قال: ألم يدخل الوّهابيون 
إىل اليمن واس�تطاعوا أن يؤثروا؟ استطاعوا أن 
يؤثروا حتى يف أفراد من بيوت علم، اس�تطاعوا 
أن يؤثروا فيهم. النصارى استطاعوا أن يؤثروا 
وأوجدوا نصارى يف ِجبَْلة[. إذاً نقول ألنفس�نا: 
يج�ب أن نكون يقظني، يقظ�ني نتنبه جيداً، ال 

نَُخادع[. 

نحن من ُنوجد ألمريكا املرّبرات لتَح��ّركها 
يف بالدنا!!

وتأّلم الش�هيُد القائد أملاً شديداً وهو يتحدُث 
ع�ن م�دى س�طحيتنا تج�اه املك�ر اليه�ودي 
األمريك�ي بأننا نح�ن من نوجد له�م املرّرات 
للدخ�ول، حيث قال: قد يك�ون يف البداية تنكر 
الدولة أن هناك وجوداً لألمريكيني، ثم بعد فرة 
يضعون مرّراً لوجود األمريكيني، ثم يتَح��ّرك 
األمريكي�ون واملرّرات دائماً أمامهم، كما عملوا 
يف أفغانستان كان املرّرات دائماً أمامهم، ونحن 
بطبيعتنا اليمنيني نشتغل باملجان إعالمياً ياخه 
قالوا ما بالّ يش�توا كذا وك�ذا وابعد نقل الخر 
ياخ�ه قالوا م�ا يش�توا إال كذا ك�ذا وابعد قال 
ما يش�توا إال ك�ذا كذا[ فتنق�ل الترير باملجان 
وتعممه عىل أوس�اط الن�اس، وكل واحد ينقل 
الخ�ر إىل أن ي�رك أثره.. إرسائي�ل مع العرب 
استخدمت هذا األسلوب، أسلوب الخداع، هدنة، 
مصالح�ة، حت�ى تتمك�ن أَْكثَ��ر وتس�تقوي 
أَْكثَ��ر، ث�م ترضب، فإذا م�ا تَح��ّركوا قليالً 
جاء وس�يط من هناك وقال: صلح. وتصالحوا، 
أو هدنة وقبلوا.. وهكذا حتى رأوا أنفس�هم أن 
وص�ل بهم األمر إىل أن إرسائيل لم تعد تقبل ال 

صلحاً، وال هدنة، وال مساملة، وال يشء[. 

ُز دخوَل �أمريكا بالدنا ال يجوُز تناقُل �لتربير�ت �لتي ُتَوِّ
إعداد بشرى المحطوري

الدين  بدر  بن  احل�سني  القائُد  ال�سهيُد  فتئ  ما 
���َ�ُم اهلِل َع���لَ���ْي���ِه- حم����ذراً م��ن خطر  احل��وث��ي -����سَ
)اأم���ري���ك���ا، واإ����س���رائ���ي���ل( ع��ل��ى الأم���ت���ني ال��ع��رب��ي��ة 

باآيات  حديَثه  وم��دّع��م��اً  م�ست�سهداً  والإ�ْس��َ�مية، 
ال��ُق�����������ْراآن ال��ك��رمي ال��ذي ل ياأتيه ال��ب��اط��ُل م��ن بني 
بالأحداث  يديه ول من خلفه، وكذلك م�ست�سهداً 
والوقائع احلا�سلة يف الوطن العربي من قهر وظلم 

وا�ستبداد واحت�ل من ِقبل اأمريكا واإ�سرائيل.. 

مبناأًى  اليمن  تكن  مل  �سنة   17 من  اأَْكَث��ر  وبعد 
القائد  ال�سهيد  قاله  ُكّل ما  الأح��داث وحتّق��ق  عن 
َع��لَ��ْي��ِه- يف حما�سرته )خ��ط��ر دخ��ول  اهلِل  -����َس���َ�ُم 
هذا  يف  منها  جزء  �سنتناول  والتي  اليمن(  اأمريكا 

التقرير:
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تتمات من الصفحة األخيرة .. 
اليمنيون يكتبون مستقبَل األمة

تالقتصاديـة وتالجتماع ة يف آن وتحد 28 بحدِّ ذتته تيتصاٌر 
عظ ٌم تشهُده تبس اسُة تب من ة. 

بن يتحـدََّث عن دقِة تبرضبات تبج2يـة وتبصاروخ ة تألخرة 
ويسِفها ألسط2رة تبتقاية تبعسكريّة تبغرب ة برمتها، وتح2يلِها 
إىل أضح2كـة أمم ة إيمـا يتحدَُّث عن مضم2ِن 8ـذه تبرضباِت 
تالسرتتت ج ة بابنسـلة بلمعادبة تبعسـكريّة وتبس اس ة وتبتي 

تص ُب مشاريَع تبه منة تألمريك ة يف تملنطقة بابشلل. 
إذ تأتي 8ذه تبرضباُت بتسـّجَل تحـ2الً ج82رياً يف م2تزين 
تبق2ى يف زمن صعٍب تشـهُده كافُة تألصعدة، إن 8ذت تبتح8َ2 
تبـذي تصنُعه تبلندق ـُة تب من ة وق ادتُهـا تب2طن ة بن يك2َن 
مرحلـًة عابـرًة تع ُشـها تبللُد يف ظـرٍف طارئ إيمـا محطٌة 
تأريخ ٌة خابدة تمّهُد بنظا2 ووـعٍب ث2ريَّني ق2يني سـ ك2ُن 
تأثر8ُما بشكل أكربَ خارَج حدود تبجغرتف ا يف تملدى تبقريب، 

و28 ما تغشاه ق2ى تبرجع ة وتالستعمار بال وك. 

ت بكل  إىل ذبـك، فإن مـا يصنُعه تب من ـ2ن تب 2َ2 يضـُع َحدًّ
مشـاريع تب2صايـة تألمريك ـة، ويمكـُن أن يـرى يتائَج ذبك 
بشكل أوضح باملستقلِل تبقريب يف وكِل خارطة تملنطقة، وال 
غرتبَة أن يشـا8َد ترسـ َم حدوٍد جديدة وسق2َط أيظمة كأن 

تنقِرَض مثالً كما حدث »بلديناص2رتت تملغرورة«. 
ُكلُّ يشء وترٌد، كما ع2ّدتنـا ق ادتُنا تب2طن ُة تبحك مة تبتي 
جعلا من تملسـتح ل ممكناً، وجعلا ما كان وتردتً بألعدتء يف 

تب من غرَ وترد.

مـن تملعل22 أن ُحـبَّ تبدي ا من تألمـ2ر تملذم2مـة وتمللغ2ضة عند 
أ8ل تبل ا عل هم تبسـال2 فقد ورد عن تبرسـ82 صىّل تبله عل ه وآبه 
وسـلم أيه قا8 »حب تبدي ا رأس ُكـــــّل خط ئة« فهذت تبحديث قد 
أوار إىل ُكــــّل رشور تبدي ا ومفاسد8ا؛ ك2ن تبدي ا تق22 عىل حب 
تبجـاه وحب تملـا8 وحب تبطعـا2 وتبرشتب وغر8ا مـن تألم2ر وكل 
وتحـد من 8ذه تملجم2عة قد يؤدي إىل أعظم تملفاسـد وأوـد8ا، فإن 
َ عىل غـره وقد يللُغ به  مـن يحـُب تبجاَه قد يللغ بـه تبحا8ُ أن يتكربَّ
تبحـا8ُ أن ييُسَء إىل تبغِر ف سـتغ له أَو يذمه وقـد يعتدي عل ه، وقد 
يللُغ به تبحا8ُ أن يتعدى إىل تبقتل ُكــــّل ذبك بلمحافظة عىل تبجاه، 
ومـن يحب تملـا8 قد يللغ به حب تملا8 إىل تبرسقـة ف تعدى بذبك عىل 
تبغـر وقد يتعدى تبحا8 به إىل تبقتل، ُكــــّل ذبك يف سـل ل تحص ل 
تملا8 وتملحافظة عل ه، ومـن يحب تبطعا2 وتبرشتب إىل حد ال يكتفي 
بابقل ل منهما تبذي تقىض به تبحاجة إب هما بل يطلب ما 28 تألج2د 
قـد يللغ به تبحـا8 أن يرسق وقد يللغ به تبحـا8 أن يعتدي أَو يقتل، 
فحـب تبدي ا -كما يق82 صىّل تبله عل ه وآبه وسـلم- رأس بكل 8ذه 
تبخطـايا وقا8 أَيْــضاً يف حديث آخر: »من أحب دي اه أرض بآخرته« 
وجاء يف تبحديث تملروي عن تإلما2 عيل عل ه تبسـال2 »من تعلق قلله 
بابدي ا تعلـق ف ها بثالث خصا8: 8م ال يُفنى، وأمل ال يُدرك، ورجاء 

ال يُنا8«. 
 ويجد أن تبرسـ82 تألكر2 صـىّل تبله عل ه وآبه وسـلم قد تربأ من 
تبدي ا، ح ث يق82 »ما يل وبلدي ا ما مثيل ومثل تبدي ا إال كرتكب سار 
يف ي22 صائف، فاستظل بظل وجرة ساعة من يهار ثم رتح وتركها« 
وكذبـك يجـد أن أمر تملؤمنـني عل ه تبسـال2 قد تربأ منهـا وطرد8ا 
وطلقها، ح ث قا8 »يا دي ا إب ك عني يا دي ا ُغري غري أبي تعرضا 
أ2 إيلّ تشـ2قا، 8 هات باينتك ثالثـاً ال رجعة يل ف ها، فعمرك قصر 

وخطرك حقر«. 
بذت يجد أن سـ د من ز8د يف تبدي ا 28 رسـ82 تبله صىّل تبله عل ه 
وآبـه وسـلم فقد أعرض عنها مـع قدرته عل ها، وقـد ُعرضا عل ه 
فرفضها ففي تبحديث تملروي أن رس82 تبله صىّل تبله عل ه وآبه قا8 
جاءيي ملك فقا8: يا محمد ربك يقرئك تبسـال2 ويق82 بك إن وـئا 
جعلـا بك بطحاء مكة خدتر ذ8ب قـا8: فرفع تبنلي صىّل تبله عل ه 
وآبه رأسه إىل تبسماء فقا8: يا رب أولع ي2ماً فأحمدك، وأج2ع ي2ماً 
فأسـأبك« وبذبك يجد أن أمر تملؤمنني وأبنائه عل هم تبسال2 قد حذو 
حذَو رس82 تبله صىل تبله عل ه وآبه وسلم، فهذه سرة أمر تملؤمنني 
تشـهد بـه بذبك فهـذت جرتبه تملخت22 و8ـذت قرصه تبـذي تتخذه من 
تبشـعر و8ذت أدتمه تبذي تتخذه من جريش تمللح، 8ذت كله مع قدرته 
عىل تحص ل ما طاب من تملطعم وتملللس، فلقد أعرب عن قدرته عيل 
ذبك فقا8 »وتبله ب2 وئا ال8تديا إىل مصفى 8ذت تبعسل، وبُلاب 8ذت 
تبقمح، ويسـاج 8ذت تبقز، وبكن 8 هات أن يغللني 28تي أَو يق2ديي 

جشعي إىل تخر تألطعمة«. 
إن 8ذت 8ـ2 تبز8د عند أ8ل تبل ا عل هم تبسـال2، و8م تبقدوة بنا 
ف ه وقد يص أمر تملؤمنني عل ه تبسال2 عىل ذبك فقا8: »أال وإن بكل 
مأم22 إماماً يقتدي به ويسـتيضء بن2ر علمـه، أال وإن إمامكم قد 

تكتفى من دي اه بطمريه ومن طعمه بقرص ه«. 
وبقد تجسـد ق82 أمـر تملؤمنني عل ه تبسـال2 يف رئ سـنا تبرتحل 
تبشـه د صابح تبصماد رض2تن تبله تعاىل عل ه ذبك تملؤمن تبذي ز8د 
يف 8ـذه تبدي ـا رغم أيها كايا ب ديه إال أيه آثـر رض2تن تبله عىل ذبك 
تملتـاع تبزتئل ومـا ذبك إال بك2يه قد تعلم يف مدرسـة تبشـه د تبقائد 
حسـني بدر تبدين تبح2ثي رضـ2تن تبله تعاىل عل ه َوكذت يف مدرسـة 
تبسـ د تبقائـد علدتمللك بدر تبديـن تبح2ثي حفظه تبله و8نا سـؤت8 
يتلـادر إىل تبذ8ن ماذت ب2 ُخرت بني أن تسـلك طريق تبلاطل وتك2ن 
مـع تبظاملني وتملك تبدي ا وما ف هـا وبني أن تع ش فقرتً دون رتتب 
تأكل قرص وعر مع تمللح تبجريش وتك2ن مع تبصادقني تملرتبطني 

عىل تبَحــّق فأي تبطريقني يا ترى تختار؟

ُحـبُّ الدنيا رأُس كل خطيئة 

* يعم فجع2يا وأوجع2يا، بكن ِعنايَة تبله ورحمتَه كايا 
ــَة. وبلَقتََلـِة وتملعتدين  أقـ2ى وأمـىض، فلّله تبحمـُد وتملِنَـّ

تبخزُي وتبعاُر وتبُخرستُن. 
أرتدوت إبادتَنـا ومحـ2َ ِذْكـــِريـا، فشـاء تبلـُه بنـا تبعزَة 
وتبـرشَف وتالصطفـاَء، فمـا أكـر2َ خاتمـَة أمي تبشـه دة 
تبغاب ـة، وأيُّ ترتقـاٍء أجمُل من وـهادِة تب2بَدين تبصابَحني 

بؤي وحسن. 
ا َمـن أص ب منا فقد َمنَّ تبلُه عل ه بابعاف ِة وتبصرِب  * أمَّ

وتبثلاِت وتحتساِب تألجِر عند تبله. 
بم تتفاجأ بما حدث، فُكلُّ تب من ني بات2ت مشاريَع وهادٍة 
يف ظـل تـ2تيل تملجـازر تبدتم ة بحـق تملدي ني تبتـي يرتكلُها 
تبتحابـُف تبسـع2دّي منذ تب 22 تألو8 ملا يُعـَرُف بـ ]عاصفة 

ش وتإلر8اب.  تبحز2[ تبتي غدت عن2تياً بإلجرت2 وتبت2حُّ
بكـن حني حلَّا بنا 8ذه تبفاجعُة أدركُا عن يقنٍي أن 8ذت 
تبصم2َد تبشـعليَّ يف م2تجهِة تبعدوتن مصح2ٌب بتضح اٍت 
جمـة وآال2ٍ كلـرة ت2زعا عىل ُكــــلِّ أرسٍة يمن ٍة تقريلاً. 
وقد كنا يتكلُم ويكتُُب عن 8ذه تبتضح ات إال أن َمن سـمع 
ب س كَمـن رأى وتكتـ2ى بنَ ْـــِر تبغارتت ومـا تخلفه من 
جرتٍح جسـديٍة ويفسـ ٍة وإحساٍس وـديٍد بابظلم وتبقهر 
ال يُحـــدُّ من مسـت2ته سـ2ى درجِة إيَْمــــاِن تملرء بابله 

ه.  وبابقدر خرِه ورشِّ
* ال عجَب إذَت إْن 8بَّ تبشـعُب تب مني ثائرتً بلدماء تبزك ة 
ومدتفعـاً عـن تألرض وتبعرض، و28 يرى تبعدّو تبسـع2دّي 
تألمريكي قد تسـتلاح ُكـــلَّ يشء أرضاً وإيَْســاياً.. حجرتً 
ْر حتى مقابَر تألم2تت وأرضحَة تبصابحني..  وبرشتً، وبم ي2فِّ
ومـع ُكـــلِّ ذبك بم يجْد ضابتَه وبم يحّقــق أياً من أ8دتِف 
عدوتيـه تبخف ِة منها وتملعلنة. وال عجَب إْن خطف وـعلُنا 
بصم2ِده وتستلسابه أبصاَر تألحرتر يف تبعابم تبذين يدرك2ن 
م2تزيَن تبق2ى تملادية وتبعسـكريّة، ويعرف2ن أن َمن تعتدى 
ويعتـدي عـىل تب مـن يمتلـُك أفتـَك تألسـلحة تبحديثة من 
ص2تريَخ وطائرتت وبارجـات ومدرعات وغر8ا، باإلضافِة 
إىل غطاء س ايس وإعالمي غر مسل2ق، وإْمَكــاياٍت ماب ة 
ضخمة تتضـح حجُمها ومقدتُر تأثر8ا حـني رأينا م2تقَف 
تبـدو8 تبكـربى تلاُع وتشـرتى، فتلز2ُ تبصمـَا ح ا8َ وضع 

وكارثة إيَْســاي ة وصفتها تألمُم تملتحدة باألس2أ عامل اً. 
* خمسـُة أع2ت2 تقريلاً وآ8ُ سـع2د وع ا8ُ زتيد وتملرتِزقة 
تملأجـ2رون من تبدتخل وتبخـارج ي2تصل2ن تبعلـَث باب من 
ُكــــّل تب مـن بمـا ف هـا تملناطـُق تبتـي 8ّللـا بعدوتيهم 
لهم تبعسكرّي، فلاتا مرسحاً بلقتل وتبنهب وتبه منة  وتدخُّ
ومصـاَدرة تبحريـة وتبكرتمـة، ع2ضاً عن تبقرتر تبسـ ادي 
تبـذي بـات مـن تملايض يف ظـل خن2ع مـا يُعـَرُف بحك2مة 
تبفنـادق وتبرئ س تملزع2مـة رشع ته، وتبق ـادتت تبحزب ة 
تبتـي تيقللا عىل تأريخهـا وقدما يفَسـها خادماً مط عاً 
بسـلمان ويجلـه، بـل وتهابكا يف تبتـ2ّدد إب همـا برغم أن 
جرتئم تبتحابف تبسـع2دّي بـم ت2ّفر حتـى تملنحطني تبذين 

باع2ت وطنَهم وأيفسهم بلش طان. 
* ويف تملقابل سـّطر وـعلُنا وج ُشـنا وتبلجان تبشعل َّة 
ملحمـًة من تبصمـ2د وتبتضح ة وتبفدتء، وأمكـن بقدرتِتنا 
تبعسكريّة أن تتط2َر عىل يح2ٍ متصاِعٍد حتى رأينا وسمعنا 
تبـرصتَخ تبسـع2ديِّ تإلمارتتـي، كما حـذر ذتَت ي22 تبسـ ُد 

تبقائُد علدتمللك بدر تبدين تبح2ثي -حفظه تبله-. 
* بـل بقد وـهديا يف رمضاَن تملـايض ثالَث قمـٍم عرب ة 
تالسـتغاثُة  كلَّهـا  وإْســـاَلم ة وخل ج ـة كان جامَعهـا 

وتالسـتجدتُء مـن ق2ة وبأس تبشـعِب تب منـي وأيصار تبله 
تبح2ث ني. 

ــا2ُ تألخـرُة فقـد ت2تبـا تبعمل ـاُت تبن2ع ـة  أمـا تألَيَـّ
تبعسـكريّة بلق2تني تبصاروخ ة وتملسّرة، وأمَكَن بنا فرُض 
معادبـة مطارتتهم بمطار صنعاء.. ومهما كابروت فقد بات 
ي2ُ2 تستسـالمهم قريلاً جـدتً، “َوي2ََْمِئـٍذ يَْفـَرُح تْبُمْؤِمن2َُن 

ِبنرَْصِ تبلَِّه”. 
* وبابع2دة إىل جريمة تبحادي عرَشَ من رمضاَن فقد كان 
الفتاً أن تسـتهدتيف كرئ ِس التّحـاِد تإلعالم ني جاء بابتزتُمِن 
مع تسـتهدتِف وزترة تإلعال2 أَيْــضـاً، ويف ذبك مؤرٌش الفٌا 
عـىل تيفالت وتيحطاط تبعدّو تبذي بم يت2ّرْع عن تسـتهدتف 
صحفـي بصاروخ وبطائرة إف!!، وبسـاُن حاِبـه يق8ُ2: إنَّ 
تإلعالم ـني وتبصحف ني تملنا8ضني بلعدوتن بات2ت ضمن بنِك 
أ8دتف 8ذت تبتحابف تألرعن تبذي أثلتا ُكـــلُّ جرتئمه أيه ال 

يق ُم وزياً بألعرتف وتألَْخـــاَلق تبدين ة وتإليَْســاي ة. 
* بَ ْـَد أن ُكــــلَّ ذبـك بن يُثن َنـا عن م2تجهـة تبعدوتن 
بكل وسـ لٍة متاحـة ومرشوعة وإن تطلب تألمـُر تالبتحاَق 
بجلهـات تبقتا8 وسـاحات تبنزت8 جنلـاً إىل جنب مع رجا8 
تبله وأبطا8 تبج ش وتبلجان تبشعل َّة، كما يفعُل تملئاُت من 
رجا8 تإلعـال2 تبحربي تبذين يقل2ت بلدتخـل وتبخارج ص2رَة 
تبلأس تب مايي وتملشـا8َد تالسـتثنائ ة تبتـي طافا قن2تِت 
تبعابـم ومختلَف وسـائل تإلعـال2 وأّكــــدت ُعلُــ2َّ كعب 
تملقاتل تب مني تبذي صمـد وتيترص أما2 طائرتت ومدرعات 
تبعدوتن وأبطل مفع2َبها يف معركة تبدفاع تملقدَّس عن تب من 

ووعله وس ادته وكرتمته.
* سـن2تِصُل؛ ألَنَّ ذبـك وتجـٌب رشعيٌّ ودينـيٌّ أوالً، فابلُه 
تعـاىل يقـ8ُ2 يف ُسـ2رة تبشـ2رى وتصفـاً تملؤمنـني بق2به: 

وَن”.  “َوتبَِّذيَن إِذَت أََصابَُهُم تْبلَْغُي 8ُْم يَنترَِصُ
ويق8ُ2 يف ذتت تبسـ2رة: “َوَبَمِن تيْترََصَ بَْعَد ُظْلِمِه َفأُوَبِئَك 
ِل ُل َعىَل تبَِّذيَن يَْظِلُم2َن تبنَّاَس  َما َعَل ِْهْم ِمْن َسِل ٍل، إِيََّما تبسَّ
”، وآ8ُ سـع2د بَغـ2ت وطَغ2ت  َويَلُْغـ2َن يِف تأْلَْرِض ِبَغـْرِ تْبَحـقِّ
وتجـربوت، وال مناَص مـن منا8َضة عدوتيهـم حتى تبنرص 

تمل2ع2د وتبحتمي بإذن تبله. 
* سن2تِصُل كما قا8 وه ُد تبكلمة تبحرة ورتئد تبصحف ني 
تب من ني علدتبكريم تبخ 2تيـي، وبن يخضَع أو يركَع إال بله 
وحـَده، فهكذت يحن كنا وسـنك2ُن دومـاً وبتأي د من تمل2ىل 
عز وجل يف َصفِّ وـعلنا ومظل2م ته وقض ته تبعادبة حتى 

يفتَح تبلُه ب ننا وبني ق2ِمنا بابحق و28 خرُ تبفاتحني. 
* سـن2تِصُل؛ ألَنَّ كرتمتَنا تب2طن ـَة تأبى تبخض2َع بق2ى 
تبه منة وتالسـتكلار وبلنظا2 تبسـع2دّي تبـذي ظل يتعامُل 
مـع صنعـاَء كدوبـٍة ملحقـٍة بابريـاض وتـدوُر يف فلكها، 
فـإن حاوبا تبخـروَج عن ب ا تبطاعة كمـا حاو8 تبرئ ُس 

تبحمدي كان تالغت ا8ُ تملاديُّ وتملعن2ي بها باملرصاد. 
وسـن2تِصُل تيتصـارتً بلدمـاِء تبزك ـة تبتـي تسـتلاحها 
تبعدوتُن تبسع2دّي تألمريكي، وظنَّ وت8ماً أن بشاعَة إر8ابه 
وإجرتمه سـتفتُح به أب2تَب صنعاء مجـّددتً، وبكن 8 هاَت، 
فابشـعُب تبذي تيتفَض من أجل تبتغ ـر وتبكرتمة وتنّفس 
حريّـَة تمتـالِك تبقـرتر بـن يعـ2َد إىل تبُقمُقِم مجـّددتً مهما 
أوغـل تبعدوُّ يف إجرتِمـه وحصاِره، ومهما باَبـَغ يف تبتزي ِف 

وتبتضل ل تإلعالمي. 
* سـن2تِصُل وب ـس أماَمنا من خ اٍر سـ2ى تبصرب حتى 
تاليتصـار، فإنَّ مع تبصرب يرصتً، وعىل تبلاغي تدوُر تبدوتئُر، 

وعىل يفِسها َجنَا تألرُسُة تبَهاِبَكُة يف مملكِة تبرما8.

لة!! هيهاَت منا الذِّ
أم مصطفى محمد  عـبداهلل عـلي صبري 

 )2( الــزهـد  
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ُأفقيًا : 
م�ن   – ه�روب   – كب�ري  س�مك   .1

الخرضوات.
2. االسم القديم للبحر األحمر.

3. تس�مى أمريكا ب�الد ........ – نقش 
عىل الجسم ال ينمحي.

. ................. .4
5. برئ.

6. أج�ر يتقاضاه املوظ�ف – اتفقا عىل 
أن ال يفرقا.

7. يف الصحراء – يحبسه )م(.
8. قوام – األخ )م( – سافر ليالً.

9. فلسطني )مبعثرة(.
10. يقاتلون مع العدوان من أجل املال.

11. متشابهة.
................ .12

13. يُستخدم يف املعارك- قاذفات.
14. صمود – طوى.

َعـُمـوديًا:
1. »الشعار سالح و.........« .
2. الرمز والعالمة – صيحة.

. ............... .3
4. أُخطبوط – المع – قاعدة.

5. طني مختلط باملاء – نميل )مبعثر( – 
سارق.

6. مس�تنقعات – حل�ف يم�ني – أح�د 
األبوين.

7. توجيه من األعىل لألدنى – كلمة الرس – طليق.
8. جزء من الريال – لو أنه يكون كذا.

9. صعد – الورود.
10. املسغبة – ثلثا طقم – والده.

11. يف الكبس�ة – مخ�الف يف محافظ�ة 
ذمار – متشابهان.

12. فراق أبدي – فارق من يحب.
13. قوانني وضعية – للتعريف.

14. محارب ياباني – بصق.

استراحة
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حل األمس

 الشاعر معاذ الجنيد 

غزوة الخندق

مفتاح القلعة

حروف وأرقام

كلمة السر

1

2

3

   ت   

4

5

6

هـراغملا1

 زيزعت2

  روس3 

   ة   

  ربق4 

 دادغب5

بكارملا6

أسئلة المفتاح
تملفتاح: - 

كن ة بإلما2 عيل.

1. تبسلع تملثايي
2. يتقد2 بنذر إىل تبله.

3. من ة وأجل.
8. مائة عا2.

5. إخال8 باألماية .
6. تبتماس عذر.

أوـُطِب تبكلمـاِت أسـفَل 
أُفق اً  تبق2سني  تمل2ضحَة بني 
بتحُصـَل  وُقْطريـاً؛  ورأسـ اً 
يف تبنهايـِة عـىل كلمـة تبرس 
تملك2َّيـة ِمـْن 6 أحرف »غزوة 
تألعظـم  تبرسـ8ُ2  قاد8ـا 
صل2تت تبله عل ـه وعىل آبه ، 
تكللا بابنـرص وتبفتح دون 
قتا8، وذبك يف تبسـنة تبثامنة 

بلهجرة 20 رمضان«.
 – تبقـرى  أ2   – )تبكعلـة 
تألصنـا2 – تبطلقـاء – ب ـا 
تبلـه – تبحر2 – حجر أسـ2د 
– تبقللـة – وـعائر – وثنـي 
– ط2تف – ج ش – محمد – 
فتح – زمز2 – أذتن – بال8 – 

سط – 8لل - غط(.

أدِخـــْل مرتدَف تبكلماِت يف تبجدو8ِ بتحُصَل عىل: كاتب كلمات تبزتمل تبشعلي »قل بلملك وتبنه تملهف2ف« إدتء ع ىس تبل ث.
8+7+10= حطم، 3+1+ي= مفرد وح2ش، 11+6+5= من مصادر تبطاقة قلل تكتشاف تبنفط، ي+1= بخل، 3+11+8= يمثل تبحك2مة 

يف تملفاوضات، 2+8= من حاالت تبلحر.

1234567891011

حيهـللاتيبأ

جانابلالمم

رملثلفغءرا

أحتاوقاطحل

سمحنصقبجلق

وداطلنيلار

دذوطزشامةى

أالمختفمسهـ

فازشعائـرطب

ةمكهـبعكلال

غزوة بدر

إليجاد مفتاح القلعة املكون من سبعة أحرف يف العمود املظلل 
- ق�م بتعبئ�ة املربعات بم�رادف الكلمات املوضحة يف األس�فل 

بشكل أفقي.

ةعطاقتمتاملك

يومــــــًا9451
غيمةمن العدوان السعودي األمريكي على اليمن

أمريُ النّفط نحن يداك نحن أحدُّ أنيابك 

ونحن القادة العطىش إىل فضالت أكوابك 

ومسئولون يف )صنعاَء( وفّراشون يف بابك 

ومن دمنا عىل دمنا تَُمْوِقُع جيَش إرهابك 

لقد جئنا نجرُّ الّشعَب يف أعتاب أعتابك 

ونأتي كّلما تهوى نمّسح نعل حجابك 

ونستجديك ألقابا نتوجها بألقاِبك 

فُمْرنا كيفما شاءت نوايا ليِل رسداِبك 

1234567891011121314

بولحة رقب  ر م 1

الاو    يناعنص2

خومش مد م ي ج 3

رل            4

ةة ث لالقتسالا5

   ماكتحا يلدن6

ميتيلا  ق سباي7

وا نجم  ر ايعم8

ل ا ملح ت وو ي9

ىضوفلا  سسجتلا10

 ب ر  يغاب  ن 11

   ي      مس  12

نيشدت ازاف  قش13

ناب   خيراوصلا14

للشاعر اليمني الكبري /

علدتبله تبربدويي

يصف املرتمني يف أحضان تحالف 
العدوان األمريكي السعودي
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 فيما خرج عشراُت اآلالف في مسيرات العودة بقطاع غزة 

فيما قوات الجو اإليرانية تعلن أنها تغاضت عن إسقاط طائرة أخرى 

 فيما عّلقت الحكومة البريطانية مبيعات أسلحتها إلى النظام السعودي 

عربي ودولي

إصابُة عشرات الفلسطينيني بقمع قوات االحتالل ملسريات الضفة 

توتر حاد بني طهران وواشنطن بسبب إسقاط طائرة أمريكية فوق املياه اإليرانية

منظماٌت غرُي حكومية تدعو فرنسا إىل اتخاذ خطوات مماثلة 

 : فلسطين المحتلة 
أص ب عـرشتُت تبفلسـط ن ني بجروح 
مختلفة، أمس تبجمعة، خال8 تملشـاركة يف 
مسرتت ضد تالست طان يف تبضفة تبغرب ة، 
جرتء تعتدتء قـ2تت تالحتال8 عىل تملحتجني 
بابرصـاص وتبغاز تملسـ ل بلدمـ2ع، ف ما 
وـارك عرشتت تآلالف من تبفلسط ن ني يف 

مسرتت تبع2دة بقطاع غزة.
وقابا وكابة وفا تبفلسـط ن ة بأليلاء: 
إن عـرشتت تبفلسـط ن ني أص ل2ت بحاالت 
تالحتـال8  قـ2تت  قمـع  جـرتء  تختنـاق 
تبصه 2يي مظا8رة كفر قدو2 تألسـل2ع ة 
تملنا8ضـة بالسـت طان وتملطابلـة بفتـح 
وـارع تبقرية تملغلق منذ أكثر من 15 عاماً 

رشق قلق ل ة بابضفة تبغرب ة.
ويقلـا وكابة وفا عن منسـق تملقاومة 
قـدو2 مـرتد وـت 2ي  تبشـعل ة يف كفـر 
ق2بـه إن قـ2تت تالحتال8 تقتحمـا تبقرية 
وأطلقـا تبرصـاص وقنابـل تبغاز تبسـا2 

تجاه تملشـاركني يف تملظا8ـرة تبتي خرجا 
تب 22 رفضاً بـ “صفقة تبقرن” َو“وروـة 
تبلحريـن” مـا أدى إىل إصابـة تبعـرشتت 

بحاالت تختناق ب نهم صحف 2ن.
ويف قطاع غزة، وـارك عـرشتُت تآلالف 
من تبفلسـط ن 2ن يف تبقطـاع تملحارَص يف 
تبجمعـة، تبثاي ـة وتبسـتني من مسـرتت 
تبع2دة وكرس تبحصار تحا عن2تن “تألرض 

ب سا بلل ع”.
تصع ـد  أن  عـىل  تملشـارك2ن،  ووـدد 
تبشـعب  ضـد  تبصه 2يـي  تالحتـال8 
تبفلسط ني بن يزيده إال تمسكاً باملقاومة 
السـتعادة أرضـه وكامل حق2قـه وإيهاء 

تالحتال8. 
وأّكد تملشـارك2ن، تسـتمرتر تملسـرتت 
حتـى تحق ـق أ8دتفهـا بإيهـاء تبحصـار 
تبصه 2يـي تبظابم تملفـروض عىل تبقطاع 
تبفلسـط ن ني  تبالجئـني  حـق  وحمايـة 
بابعـ2دة، الفتـني إىل مض هـم يف إسـقاط 
صفقة تبقرن تبهادفـة إىل تصف ة تبقض ة 

تبفلسط ن ة. 

 : متابعات 
زتدت حـدُة تبت2تر بني تبجمه2رية 
تإلْســـاَلم ة تإليرتي ة وأمريكا خال8 
تب 2مني تملاض ني , وذبك عقب تخرتتق 
بألجـ2تء  مسـرة  أمريك ـة  طائـرة 
تإليرتي ـة، ب تـم إسـقاُطها مـن قلل 
ق2ة تبدفاع تبج2ي تإليرتي ة بصاروخ 
أرض ج2؛ بتشتعَل حرُب تبترصيحات 
بني تبطرفـني مع تهديـدتت أمريك ة 
بابـرد عـىل إسـقاط تبطائـرة، ف ما 
أعلنـا تبقـ2ة تبج2ية تإليرتي ـة أيها 
تمتنعا عن إسـقاط طائرة أمريك ة 
تسـتطالع ة أخرى تخرتقا أج2تء8ا 

وكان عىل متنها 38 جندياً.
تبقـ2ُة تبج2يـة تبتابعـُة بلحـرس 
تبثـ2ري تإليرتيـي أّكدت، أمـس تألو8 
طائـرة  أسـقطا  أيهـا  تبخم ـس، 
تجسـس أمريك ة مسـرة من طرتز 
“غل2با8 8اوك” بعد تخرتتقها تألج2تء 
8رمـزكان  محافظـة  يف  تإليرتي ـة 
جن2ب تبلالد وعىل بعد 8 أم ا8 بحرية 

من تبساحل تإليرتيي.
ويف تبسـ اق، قا8 يائـب قائد مقر 
يف  تبجـ2ي  بلدفـاع  تاليل ـاء  خاتـم 
إيرتن تبعم د قـادر رح م زتدة، أمس 
تبجمعـة، يف ترصيحـات ب2كابـة تريا 
تإليرتي ة، أن إسقاط طائرة تبتجسس 

تألمريك ـة جـاء بعد عـدة تحذيرتت 
وجهـا بهـا، مشـرت إىل أن إسـقاط 
تبطائـرة 8ـ2 يت جـة عـد2 تكـرتتث 
أمريكا بحق2ق باقي تبدو8، مل ناً أيه 
جرى تسـج ل جم ع تملسـارتت تبتي 
تجتازتهـا تلـك تبطائـرة وتبتحذيرتت 

تبتي وجها بها.
إىل ذبـك، أّكـد قائـد قـ2تت تبجـ2 
تبثـ2رة  بحـرس  تبتابعـة  –فضـاء 
تإلْســـاَلم ة تبعم د أمر عيل حاجي 
زتدة، أمس تبجمعة، أن تبدفاع تبج2ي 
تإليرتيـي تمتنـع عن إسـقاط طائرة 
 P8 تستطالع أمريك ة ثاي ة من طرتز

كان عىل متنها 35 جنديا أمريك ا.
وأّكد قائُد تبق2تت تبج2ية تإليرتي ة 

أمريك ـة  مصـادر  يرشتـه  خـربتً 
تألسـل2ع تملايض، أن تبحرس تبث2ري 
حاو8 إسقاط طائرة أمريك ة مسرة 
تقرتبـا مـن ياقلتَي تبنفـط يف خل ج 
عمـان بعـد تسـتهدتفهما، ُمض فـاً: 
إن تلـك تبطائـرة كايـا مـن طـرتز 
تبج2يـة أطلقا  MQ-9 وتبدفاعـات 
تجا8ها ع ـارتت تحذيرية وب2 أرتدت 

إسقاطها بفعلا«.
إىل ذبـك، صّعدت تب2اليـات تملتحدة 
مـن بهجتها مـع إيرتن يف تبسـاعات 
تألوىل مـن تب 22 ومن إعالن إسـقاط 
تبطائرة، وقا8 ترتمب ردتً عىل سـؤت8 
تبصحف ـني عما إذَت كايا وتوـنطن 
سترضب، “ستعرف2ن قريلاً”، مدع اً 

أن تبطائـرة تألمريك ـة كايـا ضمن 
تألجـ2تء تبدوب ـة عندمـا أسـقطا، 
متناس اً سه2بة كشف كذبه وإثلات 
أيهـا فـ2ق تألجـ2تء تإليرتي ـة ب ع2د 
ويرتتجع عن تهديده ويرسـل رسائل 
إىل  إيا8ـا  دتع ـاً  إيـرتن،  إىل  تهدئـة 

تبح2تر.
تبل ـُا تألب ض عقـد تجتماعاً مع 
مسـؤوبني عسـكريني ودبل2ماس ني 
كايـ2ت يت2قع2ن رضبـة أمريك ة بعد 
ترصيحـات ترتمـب وبعـد محادثات 
مكثّفـة يف تبل ـا تألب ـض بـني كلار 
تبق2مـي وق ـادتت  تألمـن  مسـؤويل 
مصـادر  كشـفا  تبك2يغـرس، 
ترتمـب  بـأن  تألمريك ـة  بلصحافـة 
وتفـق يف تبلدتية عىل تنف ـذ 8جمات 
ضـد مجم2عة من تأل8ـدتف تإليرتي ة 
مـن ب نهـا رتدترتت وم2تقـع إطـالق 
ص2تريـخ إال أن تبرضبة تـم إبغاؤ8ا 

بشكل مفاجئ يف تملساء.
رئ سـة مجلس تبنـ2تب تألمريكي 
ياييس ب ل2يس مـن جهتها أّكدت بعد 
تالجتمـاع يف تبل ـا تألب ـض وبقائها 
ترتمـب أن أمريكا بحاجـة إىل تبق ا2 
بكل ما يف وسـعها بخفـض تبتصع د 
مـع إيـرتن ورأت أن تب2ضـَع يتطلب 
وب ـس  وذك ـا  تسـرتتت ج ا  يهجـا 

40 شهيدًا وجريحاً بانفجار مته2رت. 
استهدف حسينية شرقي بغداد

 : متابعات 
أفاد مصـدر أمني عرتقي، أمس تبجمعة، بارتفاع حص لة تفجر 
دتخل حسـ ن ة يف منطقة تبللديات رشقي تبعاصمة تبعرتق ة بغدتد 

إىل 80 وه دتً وجريحاً.
وقـا8 تملصدر بـ م2قـع بغدتد تب 22: إن حص لة تبحزت2 تبناسـف 
تبـذي تيفجر يف حسـ ن ة تملنتظـر بمنطقة تبللديـات رشقي بغدتد، 

ترتفعا إىل )10( وه دتً َو)30( جريحاً.
وكان حزت2ٌ ياسٌف يرتديه تيتحاري، تيفجر دتخل حس ن ة تإلما2 

تملنتظر يف منطقة تبللديات رشقي بغدتد.

تونس: مسرياٌت غاضبٌة ضد 
التطبيع مع الكيان الصهيوني

 : متابعات 
وـارك آالُف تبت2يسـ ني يف مدينـة صفاقـس، أمـس تبجمعة، يف 
مسـرة جما8رية غاضلة بدع2ة من تتّحاد تبشغل تبت2ييس، منددًة 
بابتطل ـع مع تبك ـان تبصه 2يـي ودتع ة إىل إقابة وزير تبسـ احة 

بسلب تستضافته ب2فد صه 2يي.
وجاءت تملسرة يف س اق سلسلة من تبتحركات تالحتجاج ة عىل 
خلف ة زيارة وفد صه 2يي إىل ت2يس بمناسلة م2سم حج تب ه2د إىل 

معلد تبغريلة جن2ب تبلالد، أوتخر تبشهر تملايض.
وتحتشـدت تبجما8رُ تبشـعل ة أما2 تملقر تملحيل التّحاد تبشـغل 
قلل تاليطالق يف مسـرة حاوـدة، مؤّكدة رفضها تبقاطع ألي وكل 

من أوكا8 تبتطل ع.
تملسـرة جابا وـ2ترَع تملدينة، 8تفا أيضاً بشعارتت منا8ضة 
ملؤتمـر تبلحريـن تملزمع عقده تألسـل2ع تبقاد2 باملنامـة وتملمهد بـ 
»صفقـة تبقـرن« تبرتم ـة إىل إيهاء تبقض ـة تبفلسـط ن ة، مؤّكدة 

تستعدتد8ا بلتصدي بشتى تبس اسات تبتطل ع ة.
وقـا8 تبكاتُب تبعـا2 بالتّحاد تبجه2ي بلشـغل بصفاقـس تبهادي 
ب2جمعـة، بقناة تبعابم: بعضهم يلهث ورتء تبتطل ع بدع2ى أن تبزوتر 
تبغرباء من تبصهاينة وغر8م يحرضون أم2تالً ويط2رون تبسـ احة، 
ويحن يق82 بهم ال حاجة بنا بس احتكم وال بأم2تبكم ويحن ماض2ن 
يف تبدفاِع عن فلسطني، مطابلاً بإقابِة وزيِر تبس احة رويي تبطرتبليس، 
َد من صفاقـس، 8ذه تملحافظة تبتـي قدما عديَد  و8ذت تملطلـُب تجدَّ
تبشهدتء يرصًة بلقض ة تبفلسط ن ة، آخُر8م تبط ار تبقسامي محمد 

تبزوتري تبذي تغتابه جهاُز تمل2ساد قلل يح2 ثالث سن2تت.

 : متابعات 
أعلنـا تبحك2مـُة تبربيطاي ـة، أمـس تألو8 
تبخم س، أيها سـتعلُق إصدتَر تصاريَح جديدٍة؛ 
بل ع أسلحة بدوبة تبعدوتن تبسع2دي، وذبك بعد 
ساعات من قرتر محكمة يف بندن بأن تبحك2مة 
خرقا تبقاي2ن عندما سمحا بتصدير أسلحة 

بلسع2دية تستخدما يف عدوتيها عىل تب من.
ويقلا وكابة تبصحافة تبفريسـ ة عن وزير 
تبتجـارة تبدوب ـة تبربيطايي ب ـا2 ف2كس ق2به 
أمـا2 مجلس تبعم22: “إينـا بن يمنح ترتخ ص 
جديدة بل ع أسـلحة إىل تبسع2دية ورشكائها يف 
تبتحابف يمكن تستخدتمها يف تبحرب باب من”.

تألو8  أمـس  بريطاي ـة،  وقضـا محكمـة 
تبخم ـس، بـأن تبحك2مـة تبربيطاي ـة خرقا 
تبقاي2ن عندما سمحا بتصدير أسلحة بلنظا2 

تبسع2دي تستخدما يف عدوتيه عىل تب من.

وتم رفـُع تبدع2ى تبقضائ ة مـن قلل تبحملة 
تبحك2مـة  عـىل  تبسـالح  بتجـارة  تملنا8ضـة 

تبربيطاي ة.
 وقـا8 أيدرو سـم ث -أحد أعضـاء تبحملة-: 
إن “تبنظا2 تبسـع2دي أحد أكثر تأليظمة وحش ة 
وقمعـاً يف تبعابم، ومع ذبك ظـل بعق2د من تبزمن 
أكرب مشرٍت بألسلحة تبربيطاي ة.. يجب أن تت2قف 

مل عات تألسلحة به عىل تبف2ر”.
ذبـك، دعـا منظمـاٌت غـر حك2م ـة  إىل 
تبفريسـ ة إىل تالحتـذتء بنظرتهـا  تبسـلطاِت 
تبربيطاي ـة تبتي أعلنا، أمـس تألو8 تبخم س، 
تعل ق منح عق2د تسـلح جديدة بدوبة تبعدوتن 
تبسـع2دي. ويقلا فرتيس برس عـن ب ن دكا 
ج نـروود من منظمـة 8 2مـن رتيتس ووتش 
ق2بهـا “إن قـرتَر محكمـة تالسـتئناف بلنـدن 
تاريخـي وي2جـُه رسـابًة ق2يـة جـدتً بلـدو8 
تألوروب ة مثل فريسا تبتي ت2تصُل ب َع تألسلحة 

تملنهج ـة ضـد  تاليتهـاكات  بلسـع2دية رغـم 
تملدي ـني يف تب مـن”، مض فـة “عـىل تبحك2مة 
تبفريسـ ة أن تأخذ تبعربة من ذبك وت2قف ف2رت 

وحنها بلسالح إىل 8ذت تبللد”.
مـن جهته، قـا8 ت2يي ف2رتني مـن منظمة 
مرصد تألسـلحة “إن قرتر محكمة تالسـتئناف 
بلنـدن يلـأ ج ـد يتعـني أن يأخـذ بـه تبقضاء 
تبفريـيس ح ث تتم حاب اً عدة إجَرتءتت قاي2ي ة 
بهـذت تبصـدد”، ب نما دعا بـ2يس كالريدج من 
منظمـة تبعف2 تبدوب ة إىل تالسـتمرتر يف تبدع2ة 
إىل تعل ق ف2ري بكل وـحنات تألسلحة تبتي قد 

تستخد2 يف تب من.
بدور8ا، ذكرت منظمة أوكسفا2 يف ب ان أيه 
“حان تب2قا بلدو8 تملنخرطة يف ب ع تبسالح بما 
ف هـا تململكة تملتحدة وفريسـا ملضاعفة تبجهد 
بلت2صل إىل تتّفاق سـال2 بدالً عـن تغذية تبنزتع 

باألسلحة”.



تبعدد 
  )688(

تستطيع الصواريخ أن تصَل إلى الرياض وإلى أبو ظبي وإلى دبي، وإلى 
أه���داف حيوية وحساس���ة، وهم يعرف���ون ماذا نعني باأله���داف احليوية 

واحلساسة واملهمة واملؤثرة، نأمل أن يأخذوا الدرَس من ذلك.
السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي  تبسلا 

18 و2ت8 81880ـ  -  22 ي2ي 2 ي2201

كلمة أخيرة

حلمي الكمالي

عش�يَة إع�الِن تحالُِف 
األمريك�ي  الع�دوان 
الس�عودّي ب�دَء عملياِته 
العس�كريّة ع�ى اليم�ن 
 2015 م�ارس  نهاي�َة 
أّك����د ق�ادُة التحال�ف 
تأُخ�ذَ  ل�ن  الح�رَب  أن 
أَْكثَ��َر من  م�ن وقِته�م 
غ�ري  فق�ط،  أس�بوعن 
غروَره�م  أن  مدرك�ن 
األدب�اَر،  به�م  س�يقذُف 
وأن الحرَب س�تأخذُ ُجلَّ وقتهم وحياتهم ومس�تقبلهم 

أَيْ��ضاً. 
الي�وم ونحن نش�اهُد يف عامن�ا الخام�س الطائراِت 
الحربي�َة اليمنيَة الصن�ِع وهي تتجّوُل يف س�ماء العدّو 
كالذب�اِب وت�ُدكُّ أه�مَّ مطاراِت�ه وموانئ�ه هن�ا وهناك 
دون أن يح�ّرَك س�اكناً يمكُن أن نُدِرَك جي�داً كيف قَلَب 

اليمنيون الطاولَة عى األعداِء رأساً عى عقب!
يب�دو األمُر أبس�َط من ذل�ك كأن تق�وَم أساٌب من 
الطائ�رات املس�رّية اليمني�ة بغض�ون أس�بوٍع فق�ط 
باستهداف مطار أبها الدويل للمرة الخامسة وتحّوله إىل 
أكوام من الخردة يف وقت يسمع صداها مدوياً يف البيت 
األبيض ال�ذي رف�ع الرايات البيض�اء معلناً انتكاس�َة 
التحالف الدويل أمام اإلرادة الش�عبيَّة اليمنية كتلك التي 

شاهدها العالُم أجمُع يف القمم الثالثة الفاشلة. 
هذه ليست فانتازيا خياليٌة، إنما حقيقٌة بالغُة األََلِق 
تدوِّنُها السواعُد اليمنية األصيلة وحنكُة ودهاُء قيادتها 
الوطنية وم�ن خلفها تضحياُت رج�ال اليمن الرشفاء 

املرابطن يف جميع جبهات الرشف الوطني. 
ينش�غُل قادُة الحرب يف الس�عوديّة يف فتح »املراقِص 
الدينية »كاس�رتاتيجيٍة جدي�دٍة ملواجهة النظام العاملي 
الجدي�د يف الوق�ت ال�ذي تعلُن في�ه صنعاُء ع�ن دخوِل 
طائرات مس�رّية وصواريَخ ذكي�ٍة جديدة يمنية الصنع 

الخدمَة بشكل شبه يومي. 
هي مفارقاٌت بيني�ٌة تربُمها العقوُل اليمنيُة الزاهية 
ع�ى واجهة القرن، فبينما يضُع أمراُء الدواوين امللكيِة 
يف الرياض أيديَه�م عى خدوِدهم، ترتفُع ُص�َوُر القائِد 
اليمان�ي املبج�ل الس�يد عبداملل�ك الحوث�ي يف ميادين 
الكرامة يف لبنان وتونس والجزائر والسودان كآخِر قائد 
عربي ينهُض بآماِل الشعوِب املستضعفة عناَن السماِء 

من املحيِط إىل الخليج. 
إذاً ه�ي معرك�ُة وجود تجّس�ُد فيها صنع�اُء حائَط 
الصد األخ�ري؛ دفاعاً عن آخ�ر ِجداٍر للكرام�ة العربية، 
فيما يكتُب اليمنيون خاللها نرَصهم املعظََّم، يف صورة 
جلية تؤّك���ُد أْن ال س�بيَل للَخاَلص م�ن هذه املؤامرة 
الدولية س�وى التشبّث بزناد البندقية اليمنية وقيادتها 
الوطني�ة التي تدرُك جيداً متى وأين وكيف توجُع العدوَّ 

يف الخارصة. 
خ�رباُء الح�رب والسياس�ة يف الغرب يدرك�ون جيداً 
ده�اَء القائ�د اليماني الذي يقوُد ش�عبَه م�ن نرص إىل 
نرص، كم�ا يدركون أنه ما زال هن�اك الكثريُ والكثريُ يف 
ُجعبة ه�ذا القائد العظي�م، وأنَّ خ�وَض معركة كربى 

بهذا الحجم بتجاوز ظروف اللحظة 

أمين النهمي 

بع�َد ف�رِض الحص�ار املطبق 

تزايَ�َد  اليمن�ي  الش�عب  ع�ى 

وج�وُد املنظم�ات التابعة لألمم 

املتحدة يف اليمن تحت مس�ميات 

إنَْس���انية، األم�ُر ال�ذي يجعُل 

األمَم املتحدَة محطَّ تساُؤٍل حول 

تواطؤها م�ع الحصار املفروض 

وتجوي�ِع الش�عِب اليمن�ي وبن 

إذالِل األخري بإغاثاٍت وهمية. 

منظماٌت أممي�ٌة ناعمٌة تعمُل 

َوْف����َق ط�رق ملتوي�ة ونش�اطات متنوعة، 

ظاهُره�ا الخ�ريُ وباطنُه�ا القت�ُل والتجوي�ُع 

والس�يطرُة واالس�تغالل، بعُضها تعمُل للتأثري 

ع�ى رشائ�َح مختلف�ٍة م�ن املجتم�ع للتعاون 

معه�ا، وأُْخ���َرى تعم�ُل ع�ى الرص�د وجمع 

أنش�طة  املعلومات االس�تخبارية، وممارس�ة 

تُمسُّ عقي�دَة وقيَم ومب�ادئَ وأمَن واس�تقراَر 

املخالف�ات  م�ن  العدي�د  وارت�كاب  الب�الد، 

والسياس�ية،  واإلنَْس���انية،  األَْخ���اَلقي�ة، 

واألمنية، واالقتصادية، والثقافية. 

ويع�د برنام�ج األغذي�ة العامل�ي واح�داً من 

سية االستخباراتية التي  مئاِت املنظمات التجسُّ

دخل�ت اليمن تحَت عباءِة الغطاء اإلنَْس���اني 

واملس�اعدات، مس�تغلًة معاناَة الشعب اليمني 

الذي يرِشُف ع�ى مجاعة وكارثية إنَْس���انية 

ك�ربى ع�ى مس�توى العالم عى م�دى خمس 

س�نوات متواصلٍة من الع�دوان والحصار، عرب 

تقديِمها مواداً غذائيًة تالفًة ومنتهيًة الصالحية 

وغري صالحة لالس�تخدام البرشي تودي بحياة 

عرشات اآلالف من املواطنن. 

ه�ذه املنظم�اُت املش�بوهُة التابع�ُة ملنظمة 

ع�ن  كش�فت  العامل�ي،  الغ�ذاء 

وجِهها القبي�ِح وأهدفها الخبيثة 

وارتباِطها املب�ارِش بدول العدوان 

العدوان  أجن�دة  لتنفي�ذ  والعم�ل 

يف املناط�ق الخاضع�ة لس�يطرة 

الش�عبيَّة،  واللج�ان  الجي�ش 

خ�الل  م�ن  تس�عى  َحيْ����ُث 

والحثيث�ة  املتك�ّررة  مطالباته�ا 

البصم�ة  للحص�ول ع�ى نظ�ام 

وقاع�دة بيان�ات م�ا يزي�د ع�ن 

%90 من س�كان اليم�ن لالس�تفادة منها من 

قب�ل أجهزة املخابرات الخارجي�ة، وهو ما يعد 

انته�اكاً للس�يادة اليمني�ة ومخالف�اً لقان�ون 

العمل اإلنَْس��اني. 

تنفي�ذه  يف  الربنام�ج  دور  لكش�ف  ونظ�راً 

أجن�دة حقرية وجبانة تُص�بُّ لصالح العدوان، 

فق�د تقدم�ت حكومُة اإلنق�اذ بطلٍب رس�مي 

يفيُد بتحويِل املس�اعدات الغذائية التي يقدمها 

الربنامُج للمواطنن إىل مبالَغ مالية.. إال أن ذلك 

أثار امتعاَض الربنامج، ما دفعه إىل تقديِم إنذاٍر 

لألمم املتحدة بإيقاِف هذه املس�اعدات وتعليق 

عمله يف اليمن. 

وإزاَء ه�ذه الخطوة، أعرب�ت الهيئُة الوطنيُة 

لتنس�يق الش�ئون اإلنَْس���انية ع�ن إدانته�ا 

واس�تنكارها لالتّهام�ات الباطل�ة والخط�اب 

املس�يّس، التي وردت يف كلمِة املدي�ِر التنفيذي 

بي�زيل(  )ديفي�د  العامل�ي  الغ�ذاء  لربنام�ج 

أم�اَم مجل�س األم�ن، بم�ا يخص املس�اعدات 

اإلنَْس���انية يف اليم�ن، مؤّك�دة أن ترصيحاته 

تأتي يف س�ياق خدمة أهداف وأجندات أمريكا؛ 

باعتبارها العقَل املدبَِّر لهذا العدوان. 

وأّك�دت الهيئُة يف بي�ان توضيحي هام صدر 

التنفي�ذي  املدي�ر  أن م�ا ورد يف كلم�ة  عنه�ا 

للربنامج مخالٌف لكل مبادئ واتّفاقيات العمل 

اإلنَْس���اني ويكش�ُف انحياَز الربنامج لطرف 

العدوان وأنه يعمُل عى تسويق أجندته سياسياً 

وممارسة االبتزاز والتجويع بحق أبناء الشعب 

اليمني يف سبيل خدمة مانحيه ومموليه، َوعى 

رأسهم النظام األمريكي والسعودّي واإلماراتي 

املتشاركن يف قتل أبناء الشعب اليمني. 

وكش�ف البياُن ع�دداً من اإلج�َراءات التي تم 

اتخاذها؛ للحد من فس�اد برنامج الغذاء العاملي 

وتبديده للمس�اعدات واستغالله ملعاناة الشعب 

اليمني عى كرامتها وسيادته الذي يعاني ويالِت 

الع�دوان والحص�ار ع�ى مدى خمس س�نوات 

متواصل�ة وكذا تهديده للش�عب اليمني بتعليق 

توزيع املس�اعدات من خالل وس�ائله الصادرة 

وبياناته املعلنة وكيل االتّهامات الباطلة. 

يف الخت�ام اتض�ح األم�ُر أن برنام�َج الغذاء 

العامل�ي رشيٌك أس�ايس يف قتل اليمني�ن، لكنه 

والقناب�ل  واألس�لحَة  الط�رياَن  يس�تخدُم  ال 

املحّرم�ة دولي�اً كما يفع�ُل تحالف الع�دوان.. 

وإنما يس�تخدُم سالحاً آخَر أش�دَّ فتكاً، سالحاً 

خالياً من أصوات االنفجارات وتطاير الش�ظايا 

وتصاعد س�حب الدخان.. س�الحاً يقت�ُل دوَن 

األرواح  يزِه�ُق  س�الحاً  ضجي�ج.  أي  إح�داث 

تحت مس�مى تقديم املس�اعدات اإلنَْس��انية.. 

والتي هي يف واقع األمر أغذيٌة فاس�دٌة ال يمتلُك 

مقدِّموه�ا أدن�ى مقوم�اِت اإلنَْس���انية التي 

يتشّدقون بها.. 

اليمنيون يكتبون 
مستقبَل األمة

قتُل اليمنين تحت عباءة العمل اإلنس�اني 
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