
الق�ى ال�سيا�سية حتذر من اإ�سعال النريان يف باب املندب واأن�ساراهلل يحمل�ن العدوان امل�س�ؤولية
الجيش واللجان يحكمون السيطرة على باب المندب ويفشلون محاوالت الغزاة

16 صفحة

60 رياالً
لالشرتاك بأخبار املسرية موبايل:
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هادي معزول دوليًا.. 
ما الذي تغير؟

عبد الرحمن األهنومي

رؤية أولية مبكرة 
لثورة 21 سبتمبر

عبداهلل سالم الحكيمي 1110

�سم�د اأ�سط�ري للجي�ش واللجان وثبات يف امل�اقع

معركة مأرب: الفشل المرير للغزاة!
العمق السعودي يشتعل في عسير ونجران وجيزان

إحراق 50 مدرعة
سعر المدرعة 4 ماليين دوالر  
ومجموع قيمة ما تم إحراقه 

= 200 مليون دوالر

إسقاط 9 طائرات اباتشي
 سعر الطائرة 100 مليون دوالر 
ومجموع قيمة ما تم إسقاطه

 = 900 مليون دوالر

إحراق 55 دبابة
 سعر الدبابة 6 ماليين دوالر 

ومجموع قيمة ما تم إحراقه 
= 330 مليون دوالر

 w w w . a l m a s i r a h n e w s . c o mالددع )62(           انثإل 5 أينوبر 2015   املواإل 22 5  الثإة 36ل1لا

العدوان يلفظ أنفاسه واأليام 
القادمة مؤلمة ألم الفواحش

بقلم: األستاذ/ صالح الصماد
من يتأمل س�يَر األح�داث يف اليمن يج�د أن الع�دواَن قد تجاوز 
ُكّل الخط�وط الحمراء وداس عىل ُكّل الش�عارات التي كان يتش�دق 
به�ا العال�م المتحرض م�ن حماية حقوق اإلنس�ان واحرتام س�يادة 
واستقالل الشعوب التي بدأ واضحاً أن المجتمع الدويل الذي تتزعمه 
قوى االس�تكبار العالمي ممثلة يف أمريكا وإرسائيل كانت تس�تخدم 
هذه الشعارات لتصفية حساباتها وتنفيذ مخططاتها التدميرية ضد 

الشعوب التي تمانع االنصياع لسياستها اإلجرامية.
س�تة أش�هر من العدوان أزهق�ت أرواح ع�رات آالف من أبناء 
الش�عب ودمرت ُكّل يشء يف اليمن وأس�قطت ُكّل األقنعة التي كانت 
تختف�ي وراءه�ا الكثير من الحقائق التي تكش�فت بوضوح س�واء 
ألنظم�ة إقليمي�ة ودولي�ة أو لقوى سياس�ية وش�خصيات داخلية 

تحولت إىل أحذية يمتطيها العدوان لتحقيق أهدافه يف اليمن.
س�تة أش�هر من العدوان طرقنا فيها ُكلَّ األب�واب لعل وعىس أن 
نص�ل إىل أية حل�ول يمكن أن توقَف ه�ذا العدوان الغاش�م وترفع 
المعاناة عن ش�عبنا اليمني الذي يس�تحق اإلعظام واإلجالل، قدمنا 
فيها التنازالت المجحفة التي كنا نتوقع أن يلومنا الكثير يف تقديمها، 
ولكن كنا مس�تعدين لتحّمل ذلك اللوم من أجل شعبنا، فأسقطنا بها 
ُكلَّ الذرائع الواهية، وكش�فنا حجم المؤام�رة العالمية التي تتجاوز 
ُكلَّ األه�داف المعلن�ة للعدوان وتثبت لش�عبنا أن خياَر الصمود هو 
الخيار الذي سيدفعهم إىل االنحناء أمام عظمة الشعب اليمني وثباته 

وصربه الذي يقدم دروساً للعالم يف الكرامة والعزة والثبات.
إن العدواَن الظالَم يلفظ أنفاس�ه ويحترض أمام صمود الش�عب 
اليمن�ي؛ لذلك لجأ إىل أس�اليب أكث�ر قذارة قد تك�ون آخر رصاصة 
يف جعبت�ه فاتجه ليفرض حصاراً خانقاً عىل الش�عب من خالل منع 
المش�تقات النفطية والمواد األساسية من الدخول إىل اليمن مستغالً 
أحذيت�ه يف الداخل لتأليب الرأي العام إلثارة الفوىض وإرباك الجبهة 
الداخلية فتحطمت هذه الورقة أمام وعي وصمود شعبنا الذي يدرك 
أنه لم يعد لديه يشء يخرسه س�وى كرامته وعزته واس�تقالله التي 
يأب�ى أن يفرط فيهما مهما وصل حجم المعاناة والعدوان واإلجرام 
التي بذلت القوى الوطنية يف س�بيل رفعه�ا عنه ُكّل الجهود وقدمت 

ُكّل التنازالت ولكن دون جدوى.
كم�ا اتج�ه الع�دوان لفتح جبهات جدي�دة يف ب�اب المندب الذي 
حرص ش�عبنا ُكّل الح�رص عىل تحييده عن الرصاع طيلة األش�هر 
الماضي�ة لحساس�ية ذل�ك، ولك�ن ح�اول الع�دوان افتع�ال ه�ذه 
الرصاعات لتس�ويغ عدوانه واستجالب من لم يستجلبهم من القوى 

الدولية إلكمال مخططاته اإلجرامية ضد شعبنا.
لذلك من األهمية بمكان أن يبقى شعبنا اليمني عىل أهبة االستعداد 
والوعي والجهوزية إلكمال مش�وار الصمود والتحدي والثبات، فما 
من حل إال أن يميَض شعبنا يف تعزيز عوامل الصمود مهما كان حجُم 
التضحي�ات التي هي أقل بكثير مما كان يراد لش�عبنا يف حال تمكن 
الع�دوان من تحقي�ق أهدافه وفرض س�يطرته، معت�رباً بما حصل 
ويحصل يف العراق وس�وريا وأفغانس�تان وليبيا وغيرها من الدول 

التي امتدت إليها يُد الر والعدوان واستحكمت سيطرتهم عليها.
لذلك نؤكد لشعبنا اليمني العظيم أن بوادَر النرص والتمكين تلوُح 
يف األف�ق وأن حجَم االنتصار هو بحج�م المعاناة والتآمر وأن نرصاً 
سيحرزه ش�عبنا يخزي العدوان ويخزي العالم المتواطئ ويخزي 
أحذية العدوان يف الداخل ويجعل العالم يركع وينحني أمام شعبنا.

وكم�ا وعدنا ش�عبنا يف المراحل الس�ابقة بخط�وات أكثر إيالماً 
لق�رن الش�يطان وحققه�ا ش�عبنا ممث�اًل بجيش�ه وأمن�ه ولجانه 
الش�عبية م�ن توغل وس�يطرة يف عمق األرايض التي يس�يطر عليها 
النظاُم الس�عودي وتحطمت تحت أقدام أبطالنا ُكّل كربياء العدوان 
وغطرس�ته فإننا نطمنئ ش�عبنا أن الق�ادم أعظ�م وأن خياراته لم 

يستنفد منها إال القليل.
وه�ذا وع�ٌد لش�عبنا أن األي�ام القادمة ستش�هد تصعي�داً قوياً 
ورضب�ات مؤلمة ألم الفواحش والمنكرات ترد بهم من خلفهم من 
األمري�كان والصهاينة فإن دّمروا دّمرنا وإن قتلوا وفتكوا بش�عبنا 
فالقت�ل والفت�ك بهم س�يكون أش�د، وإن حاولوا تدنيس ش�رباً من 
أراضين�ا الطاهرة بأق�دام جنودهم وأحذيتهم م�ن مرتزقة الداخل، 
فسيطهر شعبنا بأبطاله أضعافها يف عمق األرايض التي دنسها نظام 

آل سعود.
وعاقب�ُة األمور لل��ه وإليه تصي�ر األمور وال تبديل لس�نته وال 
تحوي�ل فهو من يحدد كي�ف تكون النهاية المخزية لَمن س�اروا يف 
طريق الكفر والنفاق وتولوا أمريكا وإرسائيل. وكيف تكون العاقبة 
لمن س�اروا يف طريق الرُس�ل واألنبي�اء وكان�وا يف مقدمة صفوف 
الفاتحين مع رس�ول الل�ه صىل الل�ه عليه وآله وس�لم وساروا عىل 

نهجه.
}وقال الذين كفروا لرس�لهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن يف 
ملتن�ا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنس�كننكم األرض من 

بعدهم ذلك لَمن خاف مقامي وخاف وعيد{.

سالح الجيش السعودي تحت أقدام اليمنيـين
احلقيقة التي يراها الكثري وال ي�سدق�نها:

إسرائيل والسعودية قصة عشق ترويها دماء اليمنيين!
المجتمع الدولي يؤكد على اتفاق السلم والشراكة كمرجعية رئيسية

تقرير خاص
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»�سدى امل�سرية« تنفرد بن�سر تفا�سيل املعارك مباأرب
 مصرع المئات من قوات االحتالل والمرتزقة وإحراق 200 آلية عسكرية وصد كل محاوالت التقدم لقوات الغزو خالل أكثر من شهر من المواجهات

 تبة المصارية والجفينة وتبة المقهوي وذات الراء والبلق ما تزال تحت سيطرة الجيش واللجان الشعبية

معركة مأرب: الفشل المرير للغزاة!

اليمنيون من جديد في مسيرة حاشدة بباب اليمن بصنعاء: لن ننكسر أمام 
العدوان وإشعال فتيل النار في باب المندب سيعم المنطقة والعالم

وقفة احتجاجية نسائية أمام مقر األمم المتحدة بصنعاء

  - خاص: 
أّياد مصدٌر عساكر ٌّ ل »صدى املسارية« أن 
ياإة مواقع الإيش واللإان الشدبية بمثاإظة 
ماأرب ما زالت تثت السايطرة، يف ظال اندحار 
يبري لقوى الغزو واالحنالل عىل ياإة الإبهات. 
 وأياد املصادر أناه رغام الهإماة الداملياة 
الرشسة الني حشد لها الددو يامل إمكانياته إال 
أن ثبات الإيش واللإان الشادبية يان الصخرة 
الني تثطمات عليها آمال الغازاة يف النقد  ولو 

شرباً واحداً يف املثاإظة. 
وقاال املصادر بأن تباة املصارياة والإفيإة 
وتبة املقهاوى و5ات الراء والبلال ما زالت تثت 
سايطرة أبطال الإيش واللإان الشادبية، َوأن 
الدارشات مان مثااوالت الزحف الني قاا  بها 
الغازاة واملرتزقة طوال األساابيع املاضية ُمإيت 
بالفشل الذريع وتكبّد الغزاة خسائر برشية أيثر 
من أن تُثىص، إضاإة إىل إحراق ما يزيد عن 200 

آلية عسكرية. 

وَصادَّ أبطااُل الإياش واللإاان الشادبية، 
أماس األحد، زحفاً جديداً قامات به قوات الغزو 
واملرتزقاة النابداون لهام باتإاه تباة املقهو  
القريباة من مديإة ماأرب، وانكارت مثاولة 
الدادو اليائساة وعاع مان حيث أتى يإار أ5يال 
الهزيمة. وتكبد الددو يف لذا الزحف أيرب خسائر 
برشياة، حيث لقاي الدارشات مصارعهم تثت 

وقع رضبات الإيش واللإان الشدبية. 
يماا تمكن أبطال الإيش واللإان الشادبية 
مان صد مثاولاة زحف أخرى قامات بها قوات 
االحناالل باتإااه موقاع الشادلة والاذ  يقع 
بالقرب من سد مأرب واسنطاع الإيش واللإان 
الشادبية ير الزحف والنقد  والسايطرة عىل 
عادع من النباب الناي يان ينواجد بهاا املرتزقة 

وقوات االحنالل يف مثيط السد. 
ويثّفت قاوات الغزو واالحنالل مان غاراتها 
الإوية مسنهدإة ياإة مإاطل مثاإظة مأرب 
بشكل لسانري  خالل األيا  القليلة املاضية إثر 
الهزيمة املذلة الني تدرضوا لها، ما يدكس حإم 
االنهيار لادى قوات االحناالل واملرتزقة النابدل 

لهم. 
ويانات قاواُت االحنالل قد خططات لدملية 
عساكرية يبارية يف ماأرب بداد عملياة صاإر 
الإوعياة وحشادت عول الدادوان وعىل رأساها 
نظا  آل سدوع املإر  أقىص طاقاتها الدسكرية 
من عبابات ومدرعات حديثة، إضاإة إىل انسإاع 
الإاو  املكثف، حيث شاإت مقاتاالت الددو ما 
يزيد عان 1000 غارة جوية عاىل املثاإظة مإذ 

بداية الدملية. 
وخططات قاوات الدادو الحناالل مثاإظة 
ماأرب خالل ل2 سااعة، ولو ما يكشاف حإم 
لزيمنهم، حيث أنهم لم يسانطيدوا أن ينقدموا 
شارباً واحداً بداد ميض أيثر من شاهر، ولو ما 
يدكس الفشال الذريع لقوات االحنالل يف مأرب، 
ما اضطرلام إىل اللدب بآخر أوراقهم وإشادال 
جبهة باب املإدب لإر الدالم إىل اليمن بواساطة 
الدزف عىل مخاوف تهديد حرية املالحة الدولية. 
وتمكن الإيش واللإان الشادبية بفضل الله 
من صاد ُيّل مثاوالت الزحف والنقد  مإذ بداية 
الدملياة وقنال الدرشات من جإوع قاوات الغزو 

واالحناالل واملئات من املرتزقاة، يما تم إعطاب 
ماا يزيد عن 200 آلية عساكرية رغم مشاارية 
األباتيش واسنمرار القصف عىل مدار ل2 ساعة. 
ورغام يثاإاة الإاريان وضخاماة مثاوالت 
الزحف الني قا  بها الددو مدززاً بآلياته املنطور 
إال أن الفشال املريار يان حصاعلام الوحياد يف 
مغامرتهم الغبية يف أرض ُعرإت تأريخياً بمقربة 

الغزاة. 
لذا واسانبقت قاوات الغازو واالحنالل لذه 
الدملياات بثملاة إعالمية ضخماة مثاولًة أن 
تثبات أ  تقد ، لكان الواقع خاالف 5لك، حيث 
اسانطاع الإيش واللإان الشدبية إعارة املدارك 
باقنادار وتشانيت قاوات الدادو وزْرع الكمائن 
ورضب مواقاع الغازاة مان حياث ال ينوقدون، 
ورغام مثاوالت الددو النضلياَل عىل لزيمنه يف 
مأرب عرب اخناالق األخبار الكا5باة واملضللة يف 
وساائل إعالمه إاّل أن وقائاَع امليدان تدحض لذا 
الزيف وتبث قإاة املسرية تقارير مصورة بشكل 

يومي من جبهات القنال يف املثاإظة.  
لذا وقاد زار رئياُس اللإإاة الثورياة الدليا 

مثماد عيل الثوثي جبهات القناال يف مثاإظة 
ماأرب لنفقد أبطاال الإيش واللإان الشادبية 
يف  والارشف،  البطولاة  جبهاات  يف  املرابطال 
حال تثدثت أنبااء عن انساثاب ُجزئي لقوات 
االحنالل من مدسكر صاإر باتإاه مإطقة الدرب 
بمثاإظة حرضموت بدد إشال ُيّل مثاوالتهم 

يف تثقيل أ  تقد . 
واعرتإات انماارات بمارع أحاد جإوعلا 
منأثاراً بإراحه من عملية صاإار الإوعية الني 
اسانهدف إيها أبطال الإيش واللإان الشدبية 
مإطقاة صاإار  يف  االحناالل  قاوات  مدساكر 
بصاروخ بالسني من نوع توتشكا، موقداً مئات 

القنىل والإرحى مإهم. 
وأياد مصادر عساكر  لا »صدى املسارية« 
أن جباال وأوعية ورماال مأرب سانبنلع الغزاة 
واللإاان  الإياش  وأن  والدماالء  واملإرمال 
ماأرب،  يف  األخطاار  ُيّل  ملواجهاة  حاارضون 
مساطرين أروع املالحام والبطاوالت يف أرشس 
غزو عاملي، تشاارك إيه عارش عول ومن خلفها 

أمريكا وإرسائيل ضد اليمن. 

  - خاص: 
ش�هدت العاصم�ة صنعاء ي�وم الجمع�ة الماضية 
مس�يرة جماهيرية حاشدة يف س�احة باب اليمن تنديداً 
بالعدوان الس�عودي عىل بالدنا ومجزرة مديرية ذباب 
بتع�ز وتضامناً مع الضحايا من حجاج بيت اهلل الحرام 

يف منى. 
اليمني�ة  الجمهوري�ة  أع�الم  المش�اركون  ورف�ع 
والشعارات المنددة باس�تمرار العدوان السعودي عىل 
اليم�ن والحصار الجائ�ر وكذا المجازر الت�ي يرتكبها 
الع�دوان يف مختلف محافظ�ات الجمهورية.. مؤكدين 
أن تل�ك المج�ازر لن تثني الش�عب اليمني عن مواجهة 

العدوان وصلفه. 
الس�عودي  الع�دوان  دول  المش�اركون  وحّم�ل 
المس�ئولية الكامل�ة ج�راء إش�عال فتيل الن�ار يف باب 
المن�دب الممر المائ�ي الدويل.. الفتي�ن إىل أن تداعيات 

ذلك ستعم المنطقة والعالم. 
وأدان المش�اركون إدارة النظام الس�عودي السيئة 
للمش�اعر المقدس�ة واالس�تهتار واإلهم�ال المتعم�د 
لحج�اج بيت اهلل الح�رام.. مطالبين بتحقيق إس�المي 
مس�تقل يف حادثة الحج�اج يف منى تش�ارك فيه الدول 

العربية واإلسالمية. 
وأك�دوا أهمي�ة إس�ناد ش�ئون الح�ج والمش�اعر 
المقدس�ة إلدارة إس�المية متفاهم عليها م�ن ُكّل دول 
العال�م اإلس�المي بال اس�تثناء؛ كون بي�ت اهلل الحرام 
والمشاعر المقدس�ة ملكاً لكل المسلمين وليست حكراً 

عىل أرسة أو دولة أو حكومة معينة. 
وألقي�ت خ�الل المس�يرة كلمت�ان من قب�ل مفتي 

محافظ�ة تعز العالمة س�هل بن عقي�ل ورئيس حزب 
األم�ة العالم�ة محم�د مفت�اح، دعي�ا مجل�س األم�ن 
والمجتم�ع ال�دويل إىل تحم�ل المس�ؤولية القانوني�ة 
واألخالقي�ة واإلنس�انية إزاء م�ا يتعرض له الش�عب 
اليمني من عدوان والتدخل إليقاف هذا العدوان الظالم 
الذي تش�نه دول تحالف العدوان الس�عودي منذ أكثر 

من سبعة أشهر. 
تخلل المس�يرة قصيدة للش�اعر معاذ الجنيد.. أكد 
فيها صمود أبطال القوات المس�لحة واللجان الشعبية 
يف كاف�ة الميادي�ن والجبهات والذين يس�طرون أروع 
أمثلة الشجاعة والتالحم الشعبي يف مواجهة العدوان. 

وصدر عن المس�يرة بي�ان.. أكد فيه المش�اركون 
إرصار كافة أبناء الش�عب اليمني عىل مواجهة العدوان 

وإفش�ال أهدافه.. مشيرين إىل أن اس�تمرار العدوان يف 
ارت�كاب المجازر وآخرها مجزرة ذباب بتعز إنما يأتي 

ضمن سلسلة جرائم السعودية وسجلها األسود. 
ودع�ا المش�اركون كافَة أبن�اء الش�عب اليمني إىل 
مواَصلة الثبات والصرب واالستبس�ال يف سبيل مواجهة 

الغزاة يف عدوانهم عىل الوطن. 

واس�تنكر البي�ان الفاجعة الك�ربى التي حصلت يف 
ح�ق حجاج بيت اهلل الح�رام.. مطالبين بفريق تحقيق 

محايد للكشف عن مالبسات القضية. 
وأدان البي�ان الصمت اإلس�المي العرب�ي والدويل 
وجم�ود ش�عوب العالم حول الجرائ�م التي تحصل يف 

المنطقة ومنها إحراق المسجد األقىص وحادثة منى. 

  - خاص: 
نظمات ياو  أماس األربدااء، مإموعاة مان 
الإاشاطات وقفاة احنإاجياة أما  مكناب األمم 
املنثادة بصإدااء؛ تإديادا بالإرائم الناي يرتكبها 
الددو السادوع   بثال أطفال ونسااء اليمن مإذ 

أيثر من 192 يوما .
الوقفاة،  يف  املشااريات  الإسااء  واسانإكرت 
الصمات الدويل تإاه جرائم انبااعة الإماعية الني 
تطال أطفال ونساء اليمن، مطالبات برعة وقف 
الددوان وإك الثصار الإائر الذ  تسابب بكوارث 

إنسانية بثل أيثر من 25 مليون يمإي.
وعربت نسااء اليمان عن اسانيائهن البالغ من 
موقف املإظمات الدولية وعىل رأسها األمم املنثدة 
يمإظمة مسؤولة عن حفظ األمن والسلم الدوليل 
وصمنهاا املريب عان إعاناة الإرائم البشادة ضد 
األبرياء الذيان تطالهم آلة القنل الندمريية من قبل 
طريان تثالف الددوان بقياعة الإظا  السدوع .

ونادعت الوقفة بالإرائم البشادة الني يرتكبها 
مثاإظاات  مخنلاف  يف  الدادوان  عول  تثالاف 
الإمهورية وبطريقة لسانريية مإاإية لكل القيم 
اننسانية والدربية وانساالمية ومخالفة للقوانل 

واملواثيل الدولية.

  - متابعات: 
يشاف رئياُس اللإإاة الثورياة الدلياا مثمد 
عايل الثوثي عن ُوُجوع أرسى سادوعيل يف قبضة 
الإياش واللإان الشادبية، إضاإاة إىل أرسى من 

جإسيات أخرى. 
وقال يف حاوار له مع قإاة املياعيان الفضائية: 
إن من بل األرسى لدى الإيش واللإان الشادبية 
ملثقاً عسكرياً أمريكياً سابقاً ُمإع من الدخول إىل 
بالعنا من مطار صإداء الدويل إدخل عرب مثاإظة 

حرضموت. 
ُمشارياً إىل أن األرسى الذيان تم تساليمهم قبل 
أيا  لسلطإة عمان يانوا يف قبضة األمن القومي. 
وأضاف أن االسارتاتيإيَة الثالياَة يف مواجهة 
الدادوان السادوع  األمريكاي تنمثال بالنوغل يف 

األرايض السدوعية وليس الهإو  عىل عدن. 
 َوأشاار إىل أن لإااك توغاالً مسانمراً للإيش 
واللإاان الشادبية يف جيازان ونإاران وعساري، 
مشدعاً عىل أن القاع  أسوأ عىل الإيش السدوع . 
 وععاا قبائال نإاران وعساري إىل عاد  الازج 
بأبإائها يف مدرية االسنقالل والرشف الني سيُهز  

بها لؤالء، عىل حد وصفه. 
رئياُس اللإإاة الثورياة الدليا قاال: إن القوى 
انرلابياة لاي َمن تسايطر عىل عدن، وسايطرة 
تإرباَة  أن  مضيفااً  شاكلية.  وبثااح  لااع  
أإغانسنان يُداُع إنناَجها يف اليمن من خالل القوى 

انرلابية. يما لفت إىل أن قنَل و5بَح جإوع الإيش 
يف حرضموت وشابوة ولثج وعدن سابل عخولإا 

»الإيش واللإان الشدبية« إىل الإإوب. 
وأّياد عاىل أن روسايا تدعم الثل السايايس يف 
اليمن يما يف ساوريا، وأن أمارييا لي من ترإض 
وتدرقال وتقف حإر عثرة أما  الثل السايايس يف 

اليمن. 
 وحّمال الثوثاي األمام املنثادة واملإظماات 
اننساانية مساؤولية االننهاايات وجرائم الثرب 

بثل اليمإيل. 
يماا تإاول الثوثي يف الثوار عدة قضايا بيإهم 
الثصاار املفاروض عىل اليمان منهمااً أمريكا يف 

الضلوع به بشكل رئييس. 
وقاال إن األمام املنثدة أُبلغات أن املمثل املقيم 
لان يدوع إىل اليمن قبل عخول املشانقات الإفطية. 
مشارياً إىل أنهام تلقوا وعوعاً مان املإظمة األممية 
برإع الثصار والسماح بدخول املشنقات الإفطية  
ولام ينواصلاون ماع األمام املنثدة بشاأن رإع 

الثصار املخالف لكل الرشائع والقوانل. 
وأياد رئياس اللإإاة الثورياة الدلياا يف اليمن 
مثمد عايل الثوثي أال خالص من الثرب يف اليمن 

إال بثوار اليمإيل. 
الثوثاي أيد عاد  وجوع مشاارية عساكرية 
إياران عاىل  اليمان، وشاكر  إيرانياة عاىل أرض 
املسااعدات اننساانية. وساأل »إ5ا يانات إداالً 
الثرب عىل اليمن شاإت ألنإا حلفاء إيران، ملا5ا ال 

تنوجه السدوعية مبارشة إىل إيران؟.

رئي�ش اللجنة الث�رية العليا يف ح�ار مع قناة امليادين: 
القادم أسوأ على الجيش السعودي 

وأمريكا تعرقل الحل السياسي 
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العمق السعودي يشتعل في عسير ونجران وجيزان
 إخفاق سعودي في استعادة موقع الحثيرة االستراتيجي بجيزان وأبطال الجيش واللجان الشعبية يسيطرون على قريتي السويدة ومثعن

 جسر جوي إسرائيلي لنقل أسلحة وصواريخ إلى قاعدة خميس مشيط بعسير لدعم القوات الجوية السعودية في عدوانها على بالدنا

اأمريكا وبريطانيا تطالبان بحل �سيا�سي ف�ري.. وني�ي�رك ت�سهد جتاهاًل دولياً لهادي واإرها�سات 
لرتاجع الدول الغربية ب�ساأن قرار جمل�ش االأمن:

 إتفاق السلم والشراكة إلى الواجهة من جديد

  - خاص: 
وّزع انعاال  الثربي مشاالد تلفزيونية، 
أوضثت سايطرة الإيش واللإان الشادبية 
عىل بلدتي مثدن وسويدة يف جيزان إثر عملية 
خاطفاة، نفذلا أبطالإا يف الدمل السادوع ، 
حيث تم نصُب يمل مثكم لقاإلة عساكرية 
سادوعية مؤلفة من عدة سايارات مصفثة، 
والإنيإاة تدماري وإحراق آلياات ومقنل عدع 
من الإإوع السدوعيل من بيإهم املقد  نارص 
األحمر  ولاو قائد ينيبة املدإدياة يف اللواء 
الناساع عارش، ليإضم إىل ساابقيه مان أبرز 
قاعة الإيش السادوع  يف الإإوب السدوع ، 

الذين قضوا بإريان الإيش واللإان.
األرايض  عاىل  تادور  حقيقياة  حارب   
السادوعية بداد النقاد  الذ  أحرزتاه قوات 
الإيش واللإان الشادبية جإوبي اململكة، يف 

مإاطل عسري ونإران وجيزان.
وعاىل الرغم مان الندنيم انعالماي الكبري 
الذ  تمارسه السلطات السدوعية وحلفاؤلا، 
إاّل أن الصورة امليدانية تكشاف يوماً بدد يو  
حإم املأزق الكبري الذ  تواجهه الرياض، بدد 

أشهر سنة من عدوان بدأته عىل اليمن.
وبددساة انعاال  الثرباي اليمإاي، تبدو 
آثاار رصااص وصواريخ اليمإيال يف اآلليات 
السادوعية، بيإماا الإثاث ال تازال يف أرض 
املدرية.. مشاهٌد إن عل عاىل يشء إإنما يدل 
عىل حإم ونوعية وتطاور املدرية الني باتت 
رحالا تدور عىل أرايض اململكة، يف إثبات آخر 

المنالك اليمإيل زما  املباعرة.
يما بثات قإاة املسارية تقرياراً تلفزيونياً 
مان عمل مإطقاة الإابار  بمإطقة جيزان 
أظهرت إيه سيطرة للإيش واللإان الشدبية 

يف عادع مان املواقاع الدساكرية السادوعية 
باملإطقة.

أيضااً، ُقنال عادع مان الإإاوع  ميدانيااً 
السادوعيل، يف املإطقاة الثدوعياة بإيازان 
وعساري بقصاف نفذتاه طائرات سادوعية، 
اسانهدف مإطقاة اشانباك.. وقد شاولدت 

سيارات االسداف ولي تهرع إىل املإطقة.
ويقول منابدون: إن الفشال السادوع  يف 
اليمان تكرس بمزيد مان الغاارات الددوانية 
الناي قنلات البارش وعمارت الثإار، إاّل أن 
الخارس األيرب لم السادوعيون الذ  يهربون 
إىل األماا  بمزيد من الغاارات واملإازر، بيإما 
يواجهاون خساائر يومية، تنمثل يف ساقوط 
املزياد مان الإإاوع ويذلاك ساقوط مإاطل 
سادوعية بأيد  الإياش واللإان الشادبية، 
ولإاا يصبح أ  حديث عن وقف نطالق الإار 
أيثار إيالمااً للريااض، ال سايما وأن مإاطل 
واسدة من أرايض اململكة، جإوباً، باتت تثت 

سيطرة اليمإيل، ومده يصبح املأزق أوسع.
مصدر عساكر  بإيزان، أوضح أن وحدًة 
منخصصة من الإيش واللإان الشدبية الني 
تسايطر عىل مإطقة قرية حامضاة بإيزان 
تمكإات من تدمري عربني لمار وعربة براعيل 
للددو السدوع  غرب قرية حامضة بإيزان، 

الخميس الفائت. 
يماا أياد املصادر الدساكر  أن الإياش 
واللإان الشادبية عمروا عربة براعيل ومدرعة 
يف موقاع الغارف البياض، إضاإاة إىل تدمري 
طقم يف موقع املصفل الدساكر  السدوع ، 

الإمدة الفائت.
الإنااً إىل أن القاوة الصاروخياة يف الإيش 
واللإاان الشادبية قصفت عدعاً مان املواقع 
الدساكرية السادوعية يف جيزان بصليات من 
صواريخ الكاتيوشا، مثدثة إصابات مبارشة.
وأيد مصدر عساكر  أن وحادات الإيش 
اليمإاي واللإاان الشادبية، سايطرت عاىل 

مواقع سادوعية جديادة راإقهاا صد زحف 
خلف قنىل وجرحى.

 وقال املصدر إن وحادات الإيش واللإان 
الشادبية سايطرت عاىل قريناي الساويدة 
ومثدن بإيزان، وسط مواجهات خلفت قنىل 

وجرحى بصفوف الإيش السدوع . 
وتصادت وحدات الإياش واللإان لزحف 
سدوع  بإسإاع جو  ملثاولة اسنداعة موقع 
الثثرية، تكبد إيها الإيش السدوع  خسائر 
يف األرواح والدناع وإشل يف اسنداعة املوقع. 
سادوعية  عساكرية  مواقاع  وتدرضات 
بإإاران لقصف صاروخي يمإي، أسافر عن 
تدمري عربات وآليات عساكرية وإرار للإإوع 

من مواقدهم.
الدادو  أن  عساكر   مصادر  وأوضاح 
السدوع  إشل السبت يف مثاولة يائسة لي 
الثانية السنداعة موقع الثثرية االسرتاتيإي 
بإيزان.. مشارياً إىل أن الزحاف يان مدعوماً 

بدرشات اآللياات والدبابات واملدرعات. ولفت 
املصادر إىل أن الوحادات الدساكرية للإياش 
واللإان الشادبية الني تصدت للزحف عمرت 
عباباة نوع ابراماز مع عربة باراعيل يف موقع 
غارف الشايخ وعربة باراعيل أخارى يف موقع 
القرن السادوع  ولقي عدع مان جإوع الددو 

السدوع  مصارعهم خالل الدملية.
و5يار املصدر أن قاوات الإياش واللإان 
الشدبية أيملت السيطرة عىل قريني السويدة 
ومثدن وساَقَط عدٌع من القناىل والإرحى يف 

صفوف الإيش السدوع 
وعاىل صدياد منصل، أياد رئياس اللإإة 
الثورية الدليا مثمد عيل الثوثي وجوع أرسى 
لدى الإياش اليمإي. وقال الثوثي، السابت، 
يف حاوار تلفزيوني: »لديإاا أرسى من الإإوع 
السادوعيل وجإسيات سينم الكشف عإها يف 

األيا  املقبلة«.
وأضاف يف حوار مع قإاة املياعين: »القاع  
أسوأ للإيش السادوع «، مشرياً إىل أن لإاك 
توغالً مسانمراً للإيش واللإان الشادبية يف 

جيزان ونإران وعسري.
وطالاب »الثوثاي« قبائل نإران وعساري 

بدد  الزج بأبإائها يف املدرية.
إىل 5لاك، أيادت مصاعر مثلياة يف مإطقة 
عساري أن طائرة من نوع بويإاغ 7ل7 تابدة 
بإقال  تقاو   انرسائيلياة  الإوياة  للقاوات 
قاعادة  إىل  واملدادات  والصوارياخ  األسالثة 
خميس مشايط يف إمارة عساري لدعم القوات 
الإوية لنثالف الددوان السدوع  عىل اليمن.
و5يرت وسائل إعال  عولية، أن جراً جوياً 
أقامه الكياان انرسائييل مع القاعدة الإوية، 
حياث يإار  إمداعلاا بالذخارية وتدويض 

مخزونها من الصواريخ.

  - إبراهيم السراجي: 
تنخاذُ الادَوُل الدظماى واألماُم املنثادة 
مواقَفهاا بإاًء عىل مدلوماات لامة تثصل 
عليهاا بطرقهاا الخاصاة، بمدإاى أن ماا 
يروجه إعاال  عول الددوان من اننصارات ال 
تأُخذُه تلك الدول بالُثسابان ويبقى مإرع 
اسانهالك إعالمي يف إطار حرب انعال  الني 
تسنهدف املسنويات الدنيا وليس الدليا. 

حإام  للدالام  ماأرب  مدرياة  أثبنات 
الصدوبة الني تواجهها عول الددوان وقوات 
الغازو النابدة لها واملرتزقاة وأنها أصبثت 
حربااً عبثياة، بانضاإاة نشادال الإاار يف 
باب املإدب، األمُر الذ  يانت تخشااه الدول 
الغربياة وُخاُصاْوصااً عول أوروبا بشاكل 
يباري، ولذلاك يانت األياا  القليلاة املاضية 
يفيلاة بإحاداث منغريات يبارية يف مواقف 
الادول الغربية تإاه الثارب، مبدية تراُجداً 
يف ععمها وتقدماً يف ععم الثلول السياسية.

 بريطانيا: اتفاق السلم والشراكة 
مرجعية مهمة وقرار مجلس األمن 

ليس شرطًا للتفاوض
خاالل الدقاوع املاضياة أثبنات قضاياا 
املنثادة  الوالياات  أن  األوساط  الارشق 
وبريطانيا تنخاذان 5ات املواقف ولم يثدث 
أن تدارضات مواقف الدولنال، ولذلك يقال 
إن املواقاف الني تدخل يف قإاعات األمريكان 
تخارج للدلن عن طريال بريطانيا، ولو ما 
يإطبال عىل املوقاف الربيطاناي األخري من 

الددوان واسنمرار الثرب.
املنغارّيُ الإديُد يف املوقاف الربيطاني عرّب 
عإاه وزيار الخارجياة الربيطاني لشاؤون 
الاذ  تثادث  إيادووع  األوساط، توبيااس 

لإريادة األخباار اللبإانياة وأياد أنه يإب 
النمساك بإميع املرجديات بما إيها اتفاق 

السلم والرشاية.
يما أّياد الوزياُر الربيطاني عاىل ألمية 
املفاوضاات، مدنارباً أن قارار مإلس األمن 
حول اليمن لياس رشطاً نطالق املفاوضات 

بل األطراف اليمإية. 
واعنارب مراقباون أن تريثاات الوزير 
الربيطاناي تداد تراجدااً يبارياً يف املوقاف 
الغرباي الداعام لدول الدادوان عاىل اليمن 
وناجمااً عان إعراك بدبثياة الثارب الناي 
بدأت تشاكل تهديداً لثرية املالحة البثرية 
ُخاُصاْوصااً ماع إقادا  عول الدادوان عىل 

مغامرة إنح جبهة يف باب املإدب.
وبيإماا تر عول الدادوان عىل االعرتاف 
بقارار مإلاس األمان يارشط للنفااوض 
ترتاجاع بريطانيا عان اعنبار القارار مهماً 
للنفاوض، بل سارت إىل أبدد من 5لك بنإديد 
اعرتاإها باتفاق السلم والرشاية املوّقع بل 
جميع القوى السياساية عشاية ثاورة 21 

سبنمرب.

 البيت األبيض: الحل سياسي 
في اليمن وال بد من تحقيق في 

استهداف المدنيين
تنداظام القإاعاة الدولياة بشاأن الثل 
السايايس بداد أيثار من سانة أشاهر من 
الدادوان الاذ  لم يثقال نإاحاً عساكرياً 

واسنمر يف ارتكاب املذابح.
بموقاف  األمريكياة  انعارة  تكناِف  لام 
حليفنها بريطانيا، حيث اسانغلت الفرصة 
للندبري عن قإاعنها برضورة الثل السيايس 
لاذات األساباب املقلقاة للادول الغربية من 

تأثريات الثرب عىل اقنصاعلا وأمإها. 

عإدماا وقدت مذبثة املخاء الثانية وراح 
ضثينها 2ل1 شاهيداً بيإهم 91 امرأة و27 
طفاالً باسانهداف صالاة لثظاة االحنفال 
بدرس نسائي، خرج املنثدث باسم مإلس 
األمان القوماي الناباع للبيات األبياض نيد 
برايس أما  وساائل انعال  ينلو عليها بياناً 
يدعاو للنثقيال يف النقارير الني تشاري إىل 

اسنهداف املدنيل.
وطالب البيان أن تكاون تلك النثقيقات 
علإية وعىل نطاق واساع يشمل ُيّل الإرائم 

الني ارتكبت بثل املدنيل يف اليمن.
وأضااف »نشادر بقلل بالاغ وبالصدمة 
والثازن مان لاذه النقاريار، يماا أصبإا 
بالصدماة والثزن الشاديدين جاراء مقنل 
عادع مان املنطوعل لادى الصلياب األحمر 
اليمإاي يف تداز، و5لاك يف الياو  5اته ونثن 
نأخاذ ياإة أنشاطة الرصاد املوثوقة حول 

اسنهداف وقنل املدنيل بدل االعنبار«.
واعنارب بيان البيات األبياض أن حواعث 
ساقوط املدنيل تؤيد رضورة اللإوء للثل 
السايايس يف اليمن، مطالباً أن يكون 5لك يف 

أقرب وقت ممكن.

 األمم المتحدة: ال حل عسكريًا 
في اليمن 

اسانمراراً للنثول الادويل واتإاه قإاعنه 
نثاول الثال السايايس واسانبداع نإااح 
الدملياات الدساكرية خارج باان يي مون 
األمل الداا  لألمم املنثدة منثدثاً براحة 
أناه ال يوجد حل عساكر  يف اليمان، مدوالً 
عاىل املفاوضات السياساية للخاروج بثل 

سيايس.
واعنارب يي ماون أن الرضباات الإوية 
مقدمنهاا  يف  الدادوان  عول  تشاإها  الناي 

السدوعية تدمر اليمن، عاعياً جميع األطراف 
لالنضما  إوراً للدملية السياساية وتسهيل 
مهمة مبدوثه الخاص إسماعيل ولد الشيخ.
تريثاُت بان يي ماون يانت حارضة 
يف باال املبداوث األممي إىل اليمن إساماعيل 
ولاد الشايخ الذ  قاال إناه آن األوان لوقف 
الثارب وأن الشادب اليمإاي بثاجة لوقف 

نطالق الإار بشكل ييل.
جااَء 5لك يف مقابلاة تلفزيونياة مع ولد 
الشايخ أّيَد إيها عاىل رضورة وقف نهائي 
نطالق الإار يف اليمن، مشارياً إىل أن األوضاع 

اننسانية يف اليمن لم تدد تُثنمل.
واعنرب ولد الشيخ أن الثرب عىل اليمن قد 
تإاوزت حدلا وزاعت عن سانة أشاهر وأن 
اليمان يان البلد الثاني عىل مسانوى الدالم 
مان ناحية مإاعاة األطفال، وقبال الثرب 
يان لإاك سابدة ماليل يمإي يثناجون إىل 
مسااعدات واآلن تفاقمات األوضاع وأصبح 

21 مليوَن يمإي يثناجون للمساعدات.
 وأشاار ولد الشايخ إىل أن ألم مثطة يف 
الوسااطة األممية يف اليمن لاي أن الإهوَع 
األممياة نََإَثات يف َجْمااِع أطاراف األزمة 
اليمإياة يف جإيف واالتفاق عاىل الدديد من 
الإقااط املثورياة واألساساية مثال وقف 

إطالق الإار واالنسثاب.

 الحل السياسي يمر بتجاوز هادي.. 
قناعة محلية ودولية

تكنمل الصورة عولياً عإد الوصول لرؤية 
أن الثال السايايس لاو املخارج الوحيد يف 
اليمن، وتدارف الدول الكاربى أن لذا الثل 
ال باد أن ينإااوز مرحلة لااع  ولي أيضاً 

قإاعة األطراف الوطإية يف الداخل.

لثضاور  نيوياورك  إىل  لااع   5لاب 
اجنماعاات الإمدية الدمومياة يف مثاولة 
الننزاع اعرتاإاات عولية به غري أن مإريات 
األماور لإاك أثبنت له أنه لم يدد رئيسااً إال 
باملإاملة وأن الثل السيايس سيطيح به إىل 

األبد.
إقد 5لاب الفار عبدرباه مإصور لاع  
إىل نيوياورك لثضور اجنماعاات الإمدية 
الدمومياة لألمم املنثادة وبثثاً عن اعرتاف 

عويل به يرئيس لليمن.
وقد أجرى لاع  لقاًء باألمل الدا  لألمم 
املنثدة قبَل يوَمل يف نيويورك، ولكن اللقاء 
لم يإِر يما لي عاعة اللقاءات بل أمل عا  

املإظمة ورئيس عولة.
إقد غاب عان اللقاء وييال األمل الدا  
لألمم املنثدة للشاؤون السياساية إلنمان 
عاىل غري الدااعة يف مثل لذا اللقااءات الني 
يُفرتض إيها حضاور الوييل ليكون مإوطاً 
باه النثادث أما  انعاال  حول اللقااء وما 
جرى إيه لينثول لقاُء لاع  ببان يي مون 

إىل مإرع مإاملة من األول ال أيثر.
لم تنوقف األموُر السايئُة بالإسبة لهاع  
عإد لقااء بان يي مون بل تداداه إىل ما لو 
أيثار من 5لك، حياث لم يلنِل برؤسااء عول 
يان يُفرتض به لقاؤلم، حسب ما تم وعده.
وقاد رإاض رؤسااء الوالياات املنثادة 
بهااع  عاىل  اللقااء  وبريطانياا وإرنساا 
لامش اجنماعات الإمدية الدمومية لألمم 

املنثدة.
وإيماا يان لااع  يخطاب يف اجنمااع 
الإمدية مشارتطاً وقف الثرب بدد تطبيل 
مإلس األمان غري أن األمل الداا  بان يي 
ماون رضب بكالمه عارض الثائط وخرج 

لإلعال  مطالباً بوقف إور  للثرب. 
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  - خاص: 
تَصادَّى أبطااُل الإياش واللإاان الشادبية 
ألرباع مثاوالت زحاف جديدة قامات بها قوات 
الغازو واالحناالل، ياو  أمس األحاد، يف مإطقة 
باب املإادب، مكبّدين القاوات الغازية واملرتزقة 
النابداة لها خساائر إاعحاة يف األرواح والدناع 
رغام النغطياة الإوياة والبثرياة املكثفاة من 
طائرات وبارجات الددو، لذا ولقي الدرشات من 
ضباط وجإاوع الغزاة مصارعهم، يما تم إحراق 

ست آليات مدرعة.
يما نصاب الإيش واللإان الشادبية يميإاً 
مثكمااً لقاوات الغازو واالحناالل يف مإطقاة 
بااب املإادب تم إيهاا تدمري الدديد مان اآلليات 
الدسكرية، يما لقي عدع يبري من ضباط وقوات 
الدادو مصارعهام يف لذا الكمل من جإسايات 

منددعة.
وأيد مصادر عساكر  أن الإياش واللإان 

الشادبية نفذوا عملية نوعياة يف املدارك الدائرة 
يف مثيط باب املإدب أسافرت عان مرع عدع 
من الغازاة بيإهم ضباط وخرباء من جإسايات 

مخنلفة.
وأياد املصادر أن أبطااَل الإياش واللإاان 
الشادبية يثكمون السايطرة عىل ياإة املإاطل 

واملواقع يف مإطقة باب املإدب.
وتكبادت عإارص القاعادة ومرتزقة الددوان 
خساائر يبارية يف األرواح والدناع وولاوا األعبار 
خاالل مثاولنهم النقاد  يف بدض املإاطل تإاه 
باب املإدب رغم الغطااء الكثيف من قبل طريان 

الددوان السدوع  والبارجات البثرية.
يما تمكإت قوات الإيش واللإان الشادبية 
مان صد زحف مكثف لقوى الدادوان ومرتزقنه 
من مإطقة الصبيثة حاولوا النقد  إيها باتإاه 
باب املإدب ويبدولم عرشات القنىل والإرحى.
يما تصدى الإيش واللإان الشدبية ملثاولة 
الدادوان ومرتزقناه  لقاوى  أُْخااااَرى  زحاف 
يف مإطقاة شاداب الإان النابدة لبااب املإدب 

ويبدولام عادعاً يبارياً مان القناىل والإرحى، 
وإشالت ُيّل مثاوالت الغزاة بالنقد  حنى لذه 

اللثظة وباءت جميدها بالفشل.
 ويف مطلع شاهر أينوبر يانت قوات الإيش 
واللإان الشدبية قد أإشلت لإوماً يبرياً قامت 
به قوى الدادوان والغزو للسايطرة عىل مضيل 
بااب املإادب االسارتاتيإي، وزحفات مإاميع 
يبرية مان الغازاة واملرتزقاة النابدال لهم من 
مإطقة الصبيثاة وخور عمرية بمثاإظة لثج 
عرب الخط الساحيل باتإاه باب املإدب، وتصدت 
قاوات الإيش واللإان الشادبية الباسالة لهذا 
الزحاف، موقدال خساائر ضخماة يف صفوف 

الددو.
يماا تمكن أبطال الإيش واللإان الشادبية 
مان إحراق سابع آليات عساكرية وقنل ما يزيد 
عان 9ل عإراً مإهام تم نقلهم إىل مسنشافى 
رأس الدارة بمثاإظة لثج، إيما نقل الدرشات 
من القنىل والإرحى إىل مسنشافيات عدن، وأيد 
مصدر عساكر  إصابة طائرة أباتيش شااريت 

يف النغطياة الإوياة وشاولدت ألساإة الدخان 
تنصاعاد مإها ولي تفارُّ باتإاه مثاإظة لثج 
ولم يُدلم عىل وجه اليقل حنى لذه اللثظة لل 

سقطت يف إحدى املإاطل الإائية باملثاإظة.
وقصف طارياُن الدادو السادوع  األمريكي 
مإطقة بااب املإدب بهسانرييا بغارض تغطية 
الزحف جوياً، يف حل قصفت البوارج األمريكية 
وانرسائيلياة املإطقة بدد اندحاار قوات الغزو، 
يف تإسايل مكشاوف بل ثالثي الارش )أمريكا، 
السادوعية، إرسائيال( يف عدوانهام عاىل اليمن، 
ويانت قاد أعلإات قإااة املسارية الفضائية أن 
الإياش واللإان الشادبية قد تصادوا ملثاوالت 
تقد  قامت بهاا بارجات مداعية وأجربولا عىل 

الرتاجع تثت زخات من الرضبات الإارية.
ورغام ضخاماة الزحف وتطور عنااع الغزاة 
الدساكر  والنغطية الإوياة والبثرية املكثفة 
من الطائارات والبارجاات إال أن املقاتل اليمإي 
الشاإاع أثبت مارة أخارى أن النويل عاىل الله 
وعدالة القضية تهز  جثاإل الغزو ولو حشدت 

الدالم يله.
ويأتي انكساار الغازاة يف بااب املإدب يف ظل 
انهياارات منواصلاة تلثال بالغازاة عاىل أيد  
ابطاال الإيش واللإان الشادبية عىل مسانوى 
جبهة ماأرب الني إشال الغازاة يف أيثر من 30 
مثاولاة زحف وعىل مدى شاهر يامال، النقد  
إيها، ما تسابب يف انهيار يامل آلمال الددو من 
جهاة مأرب وعإده إىل االننقال إىل ورقنه األخرية 

يف باب املإدب.
وأعلان مصادر عساكر  مسااء األول مان 
أينوبار أن الإياش واللإان الشادبية أإشالوا 
الهإو  الذ  شاإه الددوان بمشارية إرسائيلية 

مبارشة للسيطرة عىل باب املإدب.
وأياد املصادر يف القيااعة املشارتية للإيش 
واللإان الشدبية أنه تم رصد مشارية إرسائيلية 
مباارشة يف الهإاو  الارب  والبثار  والإو  
باتإااه مإطقة بااب املإدب وباإرشاف أمريكي 

مبارش عىل لذه الدملية.

  - خاص: 
قاال الإاطاُل الرساميُّ ألنصار اللاه مثمد 
عبدالساال : إن اليمإيال ياناوا حريصل عىل 
تإإيب باب املإدب أ  رصاع عسكر ؛ ملا له من 
تداعيات مدروإة عىل اليمان واملإطقة والدالم 
أجمع.وأياد عبدالساال  يف ترياح نرشه عرب 
صفثنه عىل الفيس بشاأن تداعياات املغامرة 
الطائشاة لثالثي الددوان عىل اليمن أن اإندال 
الدادو ملدرية يف باب املإادب ومهاجمة املواقع 
النابداة للإياش الني تقاو  بمهاا  الثماية 
واملراقباة األمإية لاو تصديد مكشاوف وغري 
مربر لدإاه إثارة املإنمع الدويل حول ساالمة 

املمر املالحي.
َوأَضاف عبدالساال  أن الددو يثاول أن يإر 
الدالم ملغامرته غري املثساوبة بدد أن وصل إىل 
طريل مسدوع ولم تدد الثرب عىل اليمن سوى 

اننقا  للمأزق الني وضدت نفسها.
وحاّذر عبدالساال  املإنماع الادويل أن يقع 
ضثية للخداع والنضليل السادوع ، وأن يدرك 
أن مان يإار الراع اليو  إىل بااب املإدب عون 
أ  ماربر لاو الددو الاذ  بات يهيائ املإطقة 
للدإاارص انجرامية من القاعادة وعاعش، يما 
بات مدروإاً يف مإاطل عخلها االحنالل األجإبي.
أن  عبدالساال   أياد  تريثاه  خناا   ويف 
الإياش واألمن واللإان الشادبية سايداإدون 
عن ُيّل شارب من أرايض ومإاطال الإمهورية 
اليمإية وساينصدون للغازاة بإ5ن اللاه تداىل، 
مثمالً من أشادل إنيل الإار املسئولية الكاملة 
عن لذه الثماقات غري املثسوبة وتداعياتها.
 من جانبه بدث رئيس اللإإة الثورية مثمد 
عايل الثوثاي برساالة إىل األمال الداا  لألمم 
املنثدة بخصوص النصديد الددواني املكشوف 
لنثالف الغازو عىل اليمن، وأياد رئيس اللإإة 
الثورية عاىل الثرص الكبري من جانبهم نبقاء 
مضيل باب املإدب بديداً عن ُيّل أشكال الراع 
والدإاف وتإإيباه وياالت الثارب واالقنناال، 
َوأَضااف رئيس اللإإاة الثورياة »انطالقاً من 

إعرايإاا وحرصإاا عاىل تأمل وحماياة حرية 
املالحاة الدولية يف لذا املضيل باعنباره مإطقة 
مصالاح حيوية مشارتية لساائر عول وبلدان 

الدالم.
الدادوان  عول  الثوثاي  مثماد  وحّمال 
وعمالَءلا يامل املسئولية عن ما قد يرتتب عىل 
لذا النصديد الخطري وغري املسئول من عواقب 
وتهديادات ألمان وساالمة املالحاة الدولياة يف 
مضيل باب املإدب وما قد يإإم عإه من أرضار 
ومخاطر عىل حرية السافن ومصالح األطراف 

الدولية.
مطالباً املإنمع الدويل إىل تثمل مسؤولياته 
والدمال عىل وقف الدادوان الإائار عىل اليمن 
وماا يندارض له مان تدماري ملقدراتاه وبُإينه 
النثنية ورإاع الثصار االقنصااع  املفروض 
عىل الشدب اليمإي والذ  وصل إىل حد حرمانه 
مان االحنياجاات األساساية املنمثلاة بالدواء 
والغاذاء واملثروقات وغري 5لك من االحنياجات 
اننسانية الرضورية، حسب ما جاء يف الرسالة.
مان جانباه أعان مصدر مسائول يف املؤتمر 
الوطإاي  النثالاف  وأحازاب  الداا   الشادبي 
الديمقراطي، النصديد الخطري الذ  أقد  عليه 

تثالاف الدادوان الذ  تقاوعه السادوعية ضد 
اليمن ومرتزقنه من خالل القيا  بشان اعنداء 

عسكر  يف مإطقة باب املإدب.
وأياد املصادر يف بيان لاه أن إقادا  الددوان 
السادوع  ومرتزقنه عىل شن عدوان عسكر  
الإياش  قاوات  وبار  وبثار  عاىل  جاو  
اليمإي الناي تنوىل حماية مإطقاة باب املإدب 
االسارتاتيإي يمثال تصديداً خطرياً يف مساار 
الددوان عىل الشادب اليمإاي، ومثاولة لخلط 
األوراق واسنهداف أمن وسلم املإطقة، والدالم 
يلاه، بالإظر إىل األلمية االسارتاتيإية ملإطقة 

مضيل باب املإدب.
وحاّذر املصدر من خطورة ما سايرتتب عىل 
لاذا الددوان مان مخاطر يارثية عىل ساالمة 
املالحاة الدولياة يف مضيل باب املإادب يف حال 
نإثت النإظيمات انرلابية يداعش والقاعدة 
وغريلماا مان بساط سايطرتها والنثكام يف 
أمان املضيل، سايما بدد أن سااعدلا الددوان 
ومرتزقنه يف السايطرة عىل مثاإظات وموانئ 
يمإياة لاماة يماا لاو يف حرضماوت وعدن 

وغريلما.
يماا أعان حزب البداث الدربي االشارتايي 
واسانإكر عدوان عول النثالف عيل باب املإدب 
ويل اعناداءات حلفاء الرش عاىل اليمن..مؤيداً 
أحقية اليمن ممثلة بالإيش واللإان الشدبية 

يف الدإاع عىل السياعة الوطإية.
وععاا الثازب يف بياان لاه ُيّل عول الدالام 
نعانة لذا الددوان، ملا له من ننائج وخيمة عىل 
مصالح املإطقة والدالم..مثاذراً من مغبة أ  
تداطف مده أو مثاولاة جر املإطقة إىل رصاع 

قد يثيلها إىل إولة بريان.
وقاال البيان »إن اللدب بالإاار لن تثرق إال 
رجال واطيهاا، وعاىل عول الرش والدادوان أن 
تادرك أن مثاولاة تغطية إشالها يف الإبهات 
بإقل املدرياة إىل باب املإدب لن يكون مصريَلا 

يسابقاتها إال الفشل«.
وعرب البيان عن قلل قيااعة الثزب بندرض 
باب املإدب العنداء قوات النثالف، يف اننهاك غري 

رشعي للساياعة الوطإية وعمل جإوني يهدف 
إىل نقل املدرية إىل مضيل يدد رشيان حياة لكل 
عول الدالام بدد أن إشال يف مدارياه يف َمأرب 
وعدن والإوف وغريلا من املدن اليمإية.. الإناً 
إىل أن لذا الددوان مثاولة لإر املإطقة والدالم 
إىل رصاع لن تُثمد عقباه بدد أن يان ممراً آمإاً 
تدارب مإه ُيّل السافن من أصقااع الدالم عون 
اعارتاض، ومثّل الإيش واللإاان مال5اً وغطاًء 

لثماينه من أية اعنداءات.
يماا أيدت األماناة الدامة لثازب الثل أن 
إقدا  الددوان ومرتزقنه عىل اإندال مواجهات 
يف باب املإدب سيدإع الدالم لإولة من الراع 
الداماي حول لذا املمر املائاي الها  يف املإطقة 

والدالم.
وأشاار بياان صااعر عان األماناة الداماة 
لثازب الثال إىل أن األماناة الداماة للثازب 
تابدات النطورات األخرية الني قا  بها الددوان 
املإادب واملنمثلاة بنقاد   السادوع  يف بااب 
البارجاات الحناللاه مصثوبة بغاارات جوية 
تسانهدف البارش والثإار والناي تأتاي بداد 
جرائام الثرب الني مارساها يف اليمان عموماً 
ويف املخااء خصوصااً من قنل ملئاات املواطإل 

املدنيل مدظمهم من الإسااء واألطفال ساواء 
يف ساكن مهإديس مثطة الكهرباء قبل إرتة أو 
خيمة األعراس قبل أقل من أسبوع؛ بهدف عإع 
الساكان للإزوح من مإازلهام وتهيئة املإطقة 

للغزو واالحنالل.
مان جانباه أعان حازب الكراماة اليمإي ما 
تدارض له باب املإدب مان اعنداء من قبل عول 
الدادوان ويف مقدمنهاا اململكاة السادوعية يف 
اننهاك غري رشعاي للساياعة اليمإية ويف عمل 
جإوني يهادف إىل نقل املدرياة إىل مضيل باب 
املإدب الاذ  يدد واحداً من ألم مضايل املالحة 
الدولية ويف تهديد مبارش ألمن وساالمة املالحة 
الدولياة، بدد إشال الددو يف تثقيال أ  نر 
يذير يف مداارك يف مأرب والإاوف وغريلا من 

الإبهات.
وقال األمل الدا  املسااعد للثزب الإارص  
مثمد مسادد الرعاعي إن لذه املثاولة جاءت 
لإار اليمان إىل رصاع عويل مان بااب املإادب، 
وأضاف الرعاعي يف تريح لا »صدى املسرية«: 
إن الدادوان ينثمل املساؤولية الكاملة ملا يإنج 
عن اعندائه عىل باب املإادب ونقل املدرية إليه 
ولو يمثل مماراً للمالحة الدولية ومن مصلثة 

الإميع أن يكون آمإاً مسنقراً.
وحاذر الرعاعاي من خطاورة ما يقاو  به 
تثالاف الددوان؛ ألن سايطرة قاوات النثالف 
عىل مضيل لا  مثل باب املإدب يدإي خضوعه 

الكامل لنإظيم القاعدة يما حدث يف عدن. 
وأصادرت عادٌع مان األحازاب والفدالياات 
الُدادوان مساؤولية  بيانااٍت تثمال  اليمإياة 
حماقاته يف باب املإدب ويل ما قد يرتتب عليها 
مان تهدياد لثرية املالحاة الدولياة، واعنربت 
األحازاب والفدالياات اليمإياة أن الددو لم يدد 
يمنلك ورقًة أخرى للضغط عىل الدالم نخراجه 
مان لذه الورطة بدد أن اسانإفذ ُيّل مثاوالته 
ساوى باسانهداف املمرات املائية الهامة يف ما 
يشابه طلب الإإدة، مؤيدين أن حظوظ الغزاة 
لن تكون يف باب املإدب مخنلفة عن ساابقاتها 

يف مأرب.
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احلقيقة التي يدركها املتمظهرون بالدين وال ي�سدق�نها..
»تل أبيب« و«الرياض« قصة عشق ترويها دماء اليمنيين

  - عبده عطاء: 
السادوع   الُداْدَواَن  إْسااَرائيْل  إسانقباُل 
الثايل عاىل الايَاَمان بإيإابياة لم يكن مثرياً 
للدلشاة، بصفاة أن السادوعية تقاول بأنها 
تدمل من خالل ُعاْدَوانهاا عىل مواجهة نفو5 
إياران، عادوة ُيلٍّ مان الريااض وتال أبياب، 
ولاي نقطاة االلنقاء بال الداصمنال الني 
ساارعت وتارية النقاارب بيإهم الاذ  خرج 
من نطااق الرياة والغرف املغلقاة إىل الدلن 
خالل الساإوات األربدة املاضياة، عىل خلفية 
تواإقهماا ضد إيران ووحادة رؤينهما لخطر 
الربناماج الإاوو  انيراني عليهماا. لذا إإنه 
من الداع  أن يزخار انعال ، إعال  لذه األيا  
بنأيياد الُدااْدَوان السادوع  عاىل الايَاَمان، 
ساواء عىل أرضية مواجهة نفو5 إيران عدولا 
الرئييس، أو يونه يدإع املإطقة إىل أتون رصاع 
طائفاي ومذلباي الرابح الوحياد مإه لو تل 

أبيب.
ومثلما تكشَف بمرور السإوات عوٌر رئييسٌّ 
نرسائيل -الإاشائة وقنها- يف حرب الايَاَمان 
األوىل وييفية اسنثمارلا ملواجهة مر الددو 
الرئيايس لنثقيل لزيمة 1967، َإإنَّه من غري 
املسانبدد أن يإكشاف عور للكيان الصهيوني 
يف الُدااْدَوان الثاايل عاىل الايَاَماان، حياث 
تضاعفات قاوة إرسائيل عن ساابقها مرات، 
بموازاة تقد  يبري يف عالقاتها مع السدوعية، 
ما اتضح أنها اسانهلت بالنداون ضد مر يف 
حرب الايَاَمان األوىل.. إماا5ا يمإع أن ينكرر 
لاذا مإادعاً بنبادل أعوار الثلفااء واألعاداء 

بالإسبة لالثإل؟.
عاىل  الُدااْدَوان  بداد  لاه  أول خطااب  يف 
الايَاَمان، وصف قائد الثورة السايد »عبدامللك 
الثوثي« الُداْدَوان عىل الايَاَمان با»الُداْدَوان 
الظالم الذ  يسانهدف الايَاَماإيل ومإشآت 
الدولة«، يما اتهام الواليات املنثدة وإرسائيل 

بأنهما أمرا وخّططا لهذه الغارات.
السايد »عبدامللك الثوثي«، اتهم السدوعية 
با»تبديد املال يف إإقاع شادوب املإطقة األمن 
واالسنقرار«، منساائالً »أية مصالح مشرتية 
تإمع بل السدوعية وإرسائيل لنبارك األخرية 

الثرب عىل الايَاَمان؟«.
ووّجه السايد » عبدامللك الثوثاي« اتهامه 
إىل )إرسائيال( بالوقاوف وراء الغاارات عاىل 
الايَاَماان، واصفاً الدول املشاارية يف الثرب 
با»قاوى الرش الناي تقد  الدعم اللوجساني 
وإرسائيال«،  أمرياكا  لصالاح  واملخابراتاي 
يماا اعنربلم أنهام »أعوات َوُعَماًى للمرشوع 

األمريكي انرسائييل«.
ويف أبريل، يف خطاباه الثاني، بدد الُداْدَوان 
عىل الايَاَمان، قال السايد» عبدامللك الثوثي« 
»ماا يان للُداْدَوان السادوع  عاىل الايَاَمان 
أن ينام لاوال مواإقاة امارييا الناي تدير لذا 

الُداْدَوان وإْساَرائيْل تؤيد وتدعم«.
وأضاف »السادوعيون اسنهدإوا الايَاَمان 
بداد مرحلاة طويلاة مان الفشال يف املإطقة 
وإرسائيال  الايَاَماإيال،  إ5الل  ويريادون 

وأمرييا أيرب املسنفيدين«.
وقاال السايد الثوثي: إن أيارب خطر يهدع 
الثرمال الرشيفال لاو إرسائيال وأمرييا، 
أياة عروبة لاذه الني تكاون يف حضن أمرييا 
وإرسائيل؟!«.. وتسااءل ييف يكون الُداْدَوان 
األمريياي انرسائيايل لثماية األمان القومي 
الدربي؟ وقال: »إرسائيال تدنرب لذا الُداْدَوان 
مصلثاة مشارتية ماع الإظاا  السادوع ، 
وخااع   جإاد   لاو  السادوع   والإظاا  

لألمريييل«.
عاىل  السادوع   الُدااْدَوان  ألقاى  ربماا، 
الايَاَمان الضوء مإدعاً عىل مساألة عالقة يف 
ثإايا تَأرياخ الراعات انقليمياة يف املإطقة 
خاالل الدقوع الخمس املاضية، ولي مساألة 
النواإل انرسائييل-السدوع  ضد الايَاَمان. 
بداد شاهر مان الُدااْدَوان السادوع  عىل 
الايَاَمان، نرشت صثيفة لآرتس انرسائيلية 
مقااالً لباحاث يف الإامدة الدربياة يف القدس 
يدعاى »يوجياف ألبااز« يسادى لإيال عرجة 
الديناوراه يف تَأرياخ الراعاات انقليمياة، 
ويهنام ببثث تدخالت إرسائيال يف الراعات 

انقليمياة مإاذ نشاأتها 8ل19 وحناى عاا  
بالنطارق  مقالاه  »ألبااز«  واسانهل   .1975
إىل ياون الايَاَماان سااحة لامة اسانفاعت 
مإهاا إرسائيال يف رصاعاتهاا انقليمياة مإذ 
السانيإيات، إالدولاة املهمشاة والناي تداد 
واحدة مان أإقار عول الدالم شاكلت مرح 
مواجهة إقليمية واسادة، ليس اآلن إثساب 
يف ظال الُدااْدَوان السادوع  الثاايل، ولكان 
حنى قبل خمسال عاماً، حياث غرّيت أحداث 
حارب الايَاَماان األوىل )1962( ميزان القوى 
انقليمية، وأعت -حسب قول الباحث- بشكل 

غري مبارش إىل حرب يونيو 1967.
الثوثاي«  »عبدامللاك  السايُد  يان  ولكام 
مثقااً يف قسامه حال قاال: »مان يثاولون 
أن ينمظهاروا بالديان لال يمكان أن تكاون 
إرسائيال مدياراً للثل حيإماا يكون موقفكم 
منطابقااً تماماً مع املوقاف انرسائييل بدون 
أ  نقاد تماا  النطابل؟، لل تظإاون أنكم يف 
موقاف الثل؟، لل إرسائيال لي مديار للثل 
والددالاة؟.. لاذه وهللا ياإية باأن تدريوا أن 
مواقفكام باطلاة وأنكام يف خإادق واحد مع 
إرسائيل ومع أمريكا، مان يؤيد لذا الُداْدَوان 
موقفه ال يزيد عىل موقف ننإيالو عىل موقف 
انرسائيليل عىل موقف األمريكيل، لذا ياٍف 

بأن يبر الإاس الثقائل«.
خاط  تدخال  إرسائيال  رسامياً،  الياو  
املواجهات بشاكل مبارش وتشارك يف الهإو  
عىل باب املإدب، حيث أيدت مصاعر عسكرية 
يمإية، مشاارية قاوات »إرسائيلية« بشاكل 
مباارش يف الهإو  الارب  والبثار  والإو  

باتإاه مإطقة باب املإدب.
ذ بإرشاف  وأيادت املصااعُر أن الهإاو  نُفِّ
أمريياي مبارش، مشاريًة إىل أن الغاارات الني 
اسانهدإت ُعرساً نساائياً قبل أيا  يف مإطقة 
املخاء عاىل الطريل إىل باب املإادب قد نفذتها 
طائارات »إرسائيلياة« وإال ترجيثات يثرية 
بداد أن نفت السادوعية تإفيذَلاا أية غارة يف 

تلك املإطقة.
لاذا الُدااْدَواُن جاء بدد يومال إقط، من 
ترياح رئياس ليئاة األريان »انرسائيايل« 
بيإاي غيإناز يف مدهاد واشاإطن لسياساات 
الرشق األعنى بأن عيإه اآلن عىل باب املإدب.

ولطاملا اعنرب انْسااَرائيْليون واألمريييون، 
مضيال باب املإدب واملإطقاة املناخمة مإاالً 
حيويااً اسارتاتيإياً لهام، حياث أن القاوات 
الدساكرية انْسااَرائيْلية تنمريز يف عدة جزر 
سادوعية يف البثر األحمر ويف قواعد عسكرية 
يف أرترييا وأيضاً يف مإموعة سافن عساكرية 
تإاوب مإطقاة البثر األحمر بشاكل عور ، 
إضاإة إىل انخراط انْسااَرائيْليل يف املإظومة 
البثرياة الدولية الناي تهيمن عىل املساارات 

املائية الدولية.
الكياان  لثكوماة  رئياس  أول  عارّب  لقاد 
الصهيوناي عيفياد بن جوريون عان تطلدات 
إرسائيال إىل السايطرة عاىل البثار األحمر يف 
عا  9ل19 إ5 قال »إنإاا مثارصون من الرب.. 
والبثار لو طريال املارور الوحياد إىل الدالم 
واالتصال بالقارات، وإن تطور إيالت سيكون 

لدإاً رئيسياً نوجه إليه خطواتإا.
وقاد أيادت املدطياات عاىل أرض الواقاع 
نرسائيل أن سايطرة الدرب عاىل مضيل باب 
املإدب يمثل شوية قد تدمي إرسائيل وترضب 

مصالثها وتهدع وجوعلا 5اته.
»آيف  انرسائيايل  الصثفاي  يقاول 
بقلال  تناباع  »إرسائيال  إن:  يسساخروف« 
ساقوط املدن الايَاَماإية واحادة تلو األخرى 
يف أياد  الثوثيال، ال سايما مع اقارتاب تلك 
الإماعاة الزيدياة الناي تمولهاا إياران مان 
السايطرة عاىل املإار  املالحاي الاذ  توليه 
إرسائيل ألمية خاصاة، ممثالً يف مضيل باب 
املإادب، والاذ  يدد بواباة الدبور مان البثر 

األحمر للمثيط الهإد «.
وقاد حاذرت صثيفة تايماز أوف إرسائيل 
مان وصول الثوثيل، إىل مضيال باب املإدب، 
األمار الاذ  تدده إرسائيال تهدياداً ملصالثها 
الدربياة أن  االسارتاتيإية. ورأت الصثيفاة 
السايطرة عىل لذا املمر تدإي تهديداً مصريياً 

القنصاع إرسائيل.

ومان لذا املإطلال، إإن مشاارية القوات 
انرسائيلية، بشاكل مبارش، يف الهإو  الرب  
والبثر  والإو  باتإاه مإطقة باب املإدب، 
لياس باألمار الغرياب، خاصاة، وأن »عور  
لا«بإيامال  السايايس  املسنشاار  غولاد«، 
ننإيالاو« يان أياد يف مقاال نارشه موقاع 
صثيفة »إرسائيل اليو «، يف عيسامرب 2013، 
أن السادوعية وإرسائيل، تداوننا مإذ عرشات 
الساإل يف مواجهة تهديدات مشرتية، مشرياً 
إىل أن النقااء املصالاح بال الإانبال يمكن 
أن يساو  َمَواطان الخاالف النَّأريخياة بال 

الإانبل.
»عور  غولاد«، الذ  يشاغل حالياً مإصب 
املدير الدا  لوزارة الخارجية انرسائيلية، لو 
من أعلن يف يوليو الفائت، أن »اململكة الدربية 
السدوعية لي حليف نرسائيل«. و5لك حسبما 
5يرتاه صثيفة »مداريف« انْسااَرائيْلية، أن 
»عور  غولد« أشاار يف مؤتمر نظمنه اللإإة 
املريزية ليهوع أمرييا، إىل الوضع السايايس يف 
الرشق األوساط، إقال يف إشاارة إىل إيران إن 
»لديإا نظاماً يثاول احنالل الرشق األوساط، 
ولساإا نثن من يقول 5لك، بال أيضاً جارتإا 
اململكاة الدربية السادوعية الناي لي حليف 

لإا«.
لطاملا تمّكان انرسائيليون والسادوعيون 
مان وضاع خالإاتهم جانبااً يف وقت ساابل 
ملواجهة النهديدات املشارتية، إإنهم بالنأييد 

يمكن أن يفدلوا 5ات اليشء اليو .
يف مإنصاف يونياو الداا  املاايض، أوىص 
مؤتمر »لرتسيليا« والذ  يدد الثدث السإو  
األلام عاىل الصديدين األمإي واالسارتاتيإي 
يف الكياان الصهيوناي، ويُدقد بشاكل عور  
2000، ويثارضه قااعة الكياان  مإاذ عاا  
السياسيون والدساكريون واألمإيون، أوىص 
بأن: »النثالف مع السدوعية لا  نرسائيل«.
قبال عارشة أياا  مان بداياة الُدااْدَوان 
»آشاري  نارش  الايَاَماان،  عاىل  السادوع  
أورياباي« الباحاث بمريز يراون لدراساات 
الرشق األوساط ومؤلف يناب »النَّأريخ الدويل 
للثرب األللياة الايَاَماإية 1962–68«، نرش 
مقاالً قال إيه: قد يفاجأ املنابع لالضطرابات 

الني ترضب الرشق األوسط بالدالقات الوعية 
الني ينام بإاؤلا عىل نثو منزايد بل إرسائيل 

واململكة الدربية السدوعية.
وأضااف: يف نوإمارب املاايض أعارب وزيُر 
الإفط السادوع  عايل الإديمي عن اساندداع 
باالعه لبياع الإفاط نرسائيال، الناي ال تزال 
عولاة غاري مدارتف بهاا رسامياً مان ِقبال 
السادوعية، حياث رّصح يف مؤتمر صثفي يف 
إيإإاا بقوله »لطاملا يان جاللاة امللك عبدالله 
نمو5جاً للدالقاات الطيبة بل اململكة الدربية 
السدوعية وغريلا من الدول، والدولة اليهوعية 
ليسات اسانثإاء«، وقبل بضدة أشاهر إقط، 
قا  رئيس املخابرات السدوعية السابل األمري 
ترياي الفيصال بإرش مقالاة رأ  يف صثيفة 

لآرتس انرسائيلية.
ويداعتاه، يشاف الكيان انْسااَرائييْل عن 
لقاء إْساَرائييْل سدوع  جديد مع أحد أعضاء 
الدائلة السادوعية الثايمة لاو األمري تريي 
الساابل.  االسانخبارات  مساؤول  الفيصال 
وحسابما نقل موقع »رأ  اليو «، إإن اللقاء 
الاذ  جمدهما الثالثااء الفائات، يأتي ضمن 
تنابُع عمايل يشاري إىل رغبة اململكاة الدربية 
السادوعية بفنح أيثر من جهاة لالتصال مع 
الكيان انْسااَرائييْل، حيث النقاى يائري البيد، 
رئيُس حازب »لإاك مسانقبل« انْسااَرائييْل 
لاذه املرة رسامياً مع الإإرال الساابل تريي 
الفيصال، بداد أن يانات مشاارينه الساابل 
املدلإة مع مساؤولل من الكيان انْساَرائييْل، 
تقنار عىل حضور نادوة سياساية للوزيرة 
السابقة تسايبي ليفإي، حل تمإت أن يكوَن 

بإوارلا عىل املإصة.
وجاء يف وثائل البيات االبيض الرية الني 
ُرإع عإها الثظار ونرشتها مإلة »نيوزويك« 
وصثيفة »الواشإطن بوسات«، يف 17 إرباير 
»واجاه عبدالدزياز مثإاًة صدباًة   ، 1992
لادعت الدارش السادوع  ننيإاة انخفاض 
عائادات الثج وانرساف والنبذير الذ  ساببه 
والدشاوائي.  والفارع   الفوضاو   حكُماه 
و5يرت الوثائل أن الثكومة األمريكية تدخلت 
ننقاا5 الدرش السادوع  ماليااً مقابل تدهد 
عبدالدزياز للرئيس األمريكي لاار  ترومان 

باأن ال تشاارك اململكاة الدربياة السادوعية 
أبداً يف أية حروب يشاإها الدارُب ضد إرسائيل 

السنداعة إلسطل«. 
ويناب لاريش غوعمان مقااالً يف صثيفة 
الإريوزاليام بوسات يف )12 أينوبار 1980(: 
»يان لإااك تفالام واضاح يف املرحلاة األوىل 
للنثالف األمرييي-انرسائييل، وُخااُصااوصاً 
يف الفرتة 1967-1973 تقو  إرسائيل بموجبه 
بالندخل بالإيابة عن أمرييا إ5ا حدثت تغيريات 
يف األوضااع القائماة يف الارشق األوساط. أما 
املثال املهم إيندلل بإعراك آل سادوع يف الفرتة 
1967-1973 أنه إ5ا تثرشات مُر باململكة 
السادوعية القليلاة الساكان واملنخماة باملال 
واملؤيدة للغرب بشادة إإن ُحّكاَ  السادوعية 
يدرإاون أن إرسائيال سانندخل للدإاع عإهم 

لثماية املصالح الغربية«.
وينب ألكساندر بال  مقاالً يف مإلة إصلية 
تُدعاى »جريوزاليم يوارتاريل« تثدث إيه عن 
عمليات بيع الإفط السدوع  نرسائيل، و5ير 
أن الإفط يغاعر املوانئ السدوعية وما أن يصل 
إىل عارض البثر حنى ينم تغيري مساار ناقلة 
الإفاط وتزييف أوراقهاا وتثويل حمولنها إىل 

املوانئ انرسائيلية.
انيكونوميسات  مإلاة  5لاك  وأيادت 
الربيطانياة بقولهاا إن إرسائيل تقو  بثماية 
الإفط السدوع  الذ  يضخ من ميإاء يإبع إىل 
البثار األحمر، وأن إرسائيل تقاو  بذلك عمالً 
إرسائييل-سادوع -مر ،  رس   باتفااق 
تثماي إرسائيال بموجباه القطااع الشامايل 
وتثماي مار القطااع الإإوباي والغرباي 
مقابال حصولهام عىل مسااعدات سادوعية 

مالية.
وأياد الباحث أليكسااندر باال  من مدهد 
تروماان لألبثااث يف مقالاه »نثاو تداياش 
»جيإاز«  »مإلاة  يف  سادوع «  إرسائيايل- 
الربيطانياة املخنصاة بالشاؤون الدساكرية 
7/21/ل198 »إن مفهو  االعنماع السدوع -
انرسائييل املنباعل يقو  لنوه بإرشااع صاندي 
السياساة يف إرسائيل«، مشارياً إىل أن خزانات 
وقوع طائرات إف15- السدوعية قد صإدت يف 

إرسائيل.
انرسائيلياة  املخابارات  ضاباط  ونارش 
)املوساع( إيكنور أوسرتوإسكي يناباً، طلب 
إساثل شاامري من الثكوماة الكإدياة مإع 
نرشه، أيد إيه أن اململكة السادوعية تشارت  
يميًة يبريًة من األسلثة املصإوعة يف إرسائيل، 
وقد 5ير يف ينابه »علمت من القسام املسؤول 
عان السادوعية يف املوسااع أن إرسائيال تبيع 
عرب عولاة وسايطة خزانات وقاوع للطائرات 
السدوعية املقاتلة لنمكيإها من الثصول عىل 
مزيد مان الوقوع نطالاة الرحلاة إ5ا اقنضت 
الثاجاة لذلك، حيث أن إرسائيال تداقدت مع 
الوالياات املنثادة لنزويدلاا باذات الإوع من 
خزانات الوقوع. يما أن خزانات الوقوع ليست 
الايشء الوحيد الاذ  بدإاه للسادوعيل بهذه 
الطريقة إقد بدإالم أشاياء أخرى يثرية. إن 
السدوعية سوق يبري وال يمكإإا تإالله«.

وينب سنيف روعان يف صثيفة »جريوزاليم 
بوست« )9/17/ل199( أن السدوعية اشرتت 
باسام واشاإطن أثإاء حارب الخلياج من تل 
أبياب مإصات نطالق صوارياخ »تومالوك«، 
وقذائاف منطورة قاعرة عاىل اخرتاق الدروع، 
وطائارات اسانطالع جو  بال طياار وأجهزة 
مالحاة، يما أن الارشيات انرسائيلياة تقوُ  
بداض  وتصإياع  إف15-  طائارة  بنطويار 
أجزائها، وبدد حرب الخليج زوعت السادوعية 
بأربداة عرش جراً عساكرياً صإدنها رشية 

»تاس« للصإاعات الثربية انرسائيلية.
وأياد 5لك الباحثاان مليماان وراإيفان يف 
ينابهماا حياث قااال: إن إرسائيل شاثإت إىل 
1991 مإاظاريَ  السادوعية يف عاا   اململكاة 
للرؤياة الليلياة وجساوراً منثرياة ومدداٍت 
لزرع األلغا  ومدادات حربية منإوعة أخرى، 
وقاد أمر الإإارال شاوارزيوف قائاُد القوات 
األمريكية يف السدوعية بإزالة جميع الكنابات 
ال  األسالثة حناى  املإقوشاة عاىل  الدربياة 

يكنشف أحٌد مإشألا.
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�سعدة يف ث�بها احلزين خالل اأيام عيد االأ�سحى
استشهاد 95 مدنيًا في قصف وحشي لطيران العدوان 

طال األسواق الشعبية بمديرية منبه وحيدان ورازح 

غارات ه�ستريية لطريان العدوان على حمافظات اجلمه�رية خالل اأيام العيد

العدوان يواصل تدمير اتصاالت حجة ويستهدف جامعة تعز ويقصف صنعاء بقنابل قوية شديدة االنفجار

  - خاص:
مضات أيااُ  عيد األضثاى املبارك عصيبة عاىل أبإاء 
مثاإظة صدادة، إطرياُن الددوان السادوع  األمريكي 
يان حاارضاً نإسااع إرحاة الدياد بارتكاباه املزيد من 

الإرائم بثل الإساء واألطفال واملواطإل األبرياء.
قصاف الطارياُن خاالل األياا  املاضياة الددياَد مان 
املديريات والقرى بصددة، مخلفاً عدعاً يبرياً من الشهداء 
والإرحاى ومدماراً عادعاً يبارياً مان مإاازل املواطإل 

واألسواق الشدبية واملساجد واملدارس واملزارع.
وشان طريان الددوان السادوع  االمريكي يو  أمس 
االحاد , عارشات الغارات الإوياة عىل مإاطال منفرقة 
بمثاإظاة صدادة  مسانهدإاً مإطقة املهاا5ر بمديرية 
سثار , أسفرت عن اسنشهاع 3 أشخاص وجرح آخرين 

.
يما واصل طريان الددوان السادوع  االمريكي صباح 
أماس االحاد , قصفه املكثاف ملإطقة مران , مسانهدإاً 
مإازل املواطإل , ما أعى اىل اسنشاهاع عدع من املواطإل 

وجرح آخرين .
ويان طريان الددوان قد اسانهدف أمس السبت , أحد 
االساواق بمإطقة ماران بمديرياة حيدان بدادة غارات 
, ما أعى اىل اسنشاهاع 3 أشاخاص وجارح عدع أخر من 
املنسوقل , إضاإة اىل تدمري عدع من املثالت النإارية

ارتفدات  ويف ساياق اسانهداف األساواق الشادبية 
حصيلة ضثايا املإزرة الوحشاية الناي ارتكبها طريان 
الددوان السادوع  وحلفائه يف ساوق آل مقإع بمديرية 

مإبه بصددة إىل 90 شهيداً.
مصااعر مثلية باملثاإظة أيادت أن الإريمة خلفت 
عارشات الإرحى مدظمهام جراحهم خطارة، وننيإة 
الثصاار الخانال الاذ  يفرضاه الدادوان عاىل اليمان 
وخصوصاً صدادة وانددا  األعوية واملشانقات الإفطية 
الالزمة لنشاغيل األجهزة الطبياة إإن عرشات من لؤالء 

الإرحى اسنشهدوا منأثرين بإراحهم.
ولام يكنف طريان الدادوان بهذه الإريماة بل واصل 
اسانهداإه لألساواق الشادبية إقصف بددة غارات يو  
الإمدة املاضية ساوق شادارة بمديرياة رازح، َماا أَعَّى 
إىل إَصابَاة عدع من املواطإل وتدماري الدديد من املثالت 

النإارية.
والبثاث عن مدنيال لي سامة الددوان السادوع  
األمريكاي مإذ بادء الدادوان عاىل بالعنا أواخار مارس 

املايض.
ويف صددة يان يل يشء لدإاً للددو، وقصف األسواق 
يما يقول املراقبون يهدف إىل ترويع املواطإل وإجبارلم 
عىل االسنساال  والرتاجع وترييع املواطإل ولو يكشف 
عن نفساية الددوان انجرامية وعن عناءة ألداإه؛ يونه 

يسنهدف املواطن يف حياته وقوته.
األحياء الساكإية ومإازل املواطإال يان لها الإصيب 
األوإار مان القصاف الهمإاي املندمد يف صدادة، حيث 
اسنشاهدت امرأة يو  السابت املاايض وطفلنان بغارات 
لطاريان الدادوان السادوع  الغاشام عاىل مإطقة بإي 

صياح بمديرية رازح الثدوعية بصددة.
وواصل الطريان السدوع  األمريكي اسنهداإه لبيوت 
الله يف صددة، وعّمر بددة غارات جوية مساإداً بمديرية 

ساقل بصددة يو  الإمدة املاضية يف مإقطة جمدة بن 
إاضل يف مديرية سااقل، يما أعى القصف إىل تدمري عدع 
من مإازل املواطإل املإاورة للمسإدة وترضر عدع آخر.
ويف مديرياة حيدان شان طاريان الددوان السادوع  
األمريكي خالل األيا  املاضية غارات مكثفة، َماا أَعَّى إىل 
تدمري عرشة مإازل بشاكل ييل وتارضر عرشات املإازل 

املإاورة.
وقال مصدر أمإي بصددة إن طريان الددوان عمر سنة 
مإاازل بمإطقني إوط واملإازين بمديرية حيدان تدمرياً 
يلياً وترضر عدع من مإازل املواطإل املإاورة، بانضاإة 
إىل تدمري أربدة مإازل يف مإطقة جمدة بإي بثر بمديرية 

ساقل أعى إىل نفوق عدٍع من املوايش واألغإا .
وشان طريان الددوان السادوع  الغاشم يو  الإمدة 
املاضية 12 غارة جوية اسنهدإت مديرية شدا بمثاإظة 

صددة، َماا أَعَّى إىل تدمري عدع من مإازل املواطإل.
وتدرضات مديرياات شادا ورازح والظالار وغمار 
لقصاف منواصل بالطريان السادوع  وُعمارت عرشات 
املإازل ويذا عادع من املرايز الصثياة واملدارس وغريلا 

من املإشآت.
ومان تدماري املسااجد واألحيااء الساكإية إىل تدمري 
املإشاآت الثكومية، حيث عمر طاريان الددوان مرشوع 
الكهربااء بمديرياة حيادان بصددة يو  السابت املايض 

بالكامل مع مثنوياته وأجهزته.
ولام يرتك الدادوان السادوع  األمريكاي بصددة أية 
مإشاأة عاماة أو خاصاة إال وطالها القصاف والدمار، 
حيث عمر الدادوان الدديد من مثطات الكهرباء والإفط 

باملثاإظة.

  - خاص:
يثّف طريان الددوان السادوع  األمريكي خالل 
أيا  عيد األضثى املبارك من غاراته املنوحشاة عىل 
عادع املإاطل واملادن اليمإية، مفنقاداً لكل األخالق 

اننسانية وانسالمية األصيلة.
وشاهدت أمانة الداصمة تثليقاً مكثفاً لطريان 
الددو، والذ  اسانهدف بسلسالة من الغارات عدعاً 
من األحياء السكإية واملإشآت املدنية والدسكرية. 
واسانهدف طاريان الددو ياو  السابت املايض 
بثالثاة صوارياخ مإطقاة الثفااء ونقام اآلللاة 
بالساكان، َماا أَعَّى إىل ترضر عادع يبري من مإازل 
املواطإل وتهشام نواإذ املباني الساكإية يف شارع 
خوالن. ويان طريان الددوان السادوع  اسانهدف 
مسااء الإمداة املاضية مإطقة الإهديان بمديرية 
السابدل باا 17 صاروخااً وقإابال قوية شاديدة 
االنفإاار، بداد أن يان قاد قصاف نفاس املإطقة 
مسااء الخمياس، َماا أَعَّى إىل تارضر عدع يبري من 
مإازل املواطإل وتهشم نواإذ املباني السكإية، يما 
قصف أيضاً مإطقة حي سدوان اآلللة بالسكان.

وجادع طاريان الددوان السادوع  يو  السابت 
املايض غاراته عىل مثاإظة 5مار، مسنهدإاً بغارة 

مديإة الرشق بمديرية جبل الرشق.
وأوضثات مصااعُر أمإياٌة باملديرياة أن الغارة 
أعت إىل تدماري مإزل بالقرب مان إعارة أمن املديرية 
املواطإال  مإاازل  مان  بالددياد  أرضار  وإلثااق 
املإااورة لها. ولم ترش املصاعر عان وقوع ضثايا 

أو اصابات.
ويانات طائارات الدادوان اسانهدإت قبل عدة 
أياا  مديإة الرشق بددة غارات أعت إىل تدمري مإزل 
وإَصابَة عدع من األشخاص وإلثاق أرضار بالغة يف 

عدع من املإازل يف املإطقة.

ويف مثاإظاة صإدااء شان طاريان الدادوان 
السادوع  األمريكي سلسالة غارات عاىل عدع من 
املديرياات حيث قصف يو  السابت املاايض مإدعاً 
مريز أبو نشاطان يف مديرية أرحب عون وقوع أية 

إصابات. 
يما شان طريان الدادوان الغاشام أيثر من 18 

غارة عاىل أنثااء منفرقة يف مديإة حارض بثإة 
مساء الإمدة املاضية.

واسانهدإت الغاارات أبراج اتصااالت يانت قد 
عمارت ساابقاً ومإاطل وقرى غري آللة بالساكان 
نظاراً لإازوح األلايل مإهاا خالل األشاهر املاضية 
جاراَء عمليات القصف الهسانري  واملنواصل الذ  

تقو  به طريان تثالف الرش بقياعة السدوعية.
وتشاهد املديرياات الثدوعية النابداة ملثاإظة 
حإة يومياً الدرشات من الغارات املسنمرة من قبل 
طريان الددو السادوع ، وقد شهدت تلك املديريات 
عادعاً من املإاازر الوحشاية الناي ارتكبها طريان 

الددو أعت إىل نزوح يامل للسكان.

وشان طاريان الددوان السادوع  الغاشام يو  
السابت املاايض عادعاً مان الغاارات عاىل مإاطل 

منفرقة بمثاإظة تدز.
واسانهدف طريان الددو جامداة تدز وحي بري 
باشا وحي السالل ومإطقة الضباب أعت إىل أرضار 
يف مإازل املواطإل واملمنلكات الدامة والخاصة. 

تقارير

بعد كل املحاوالت الفا�سلة للتقدم يف امليدان
طيران العدوان يقصف عددًا من مناطق محافظة 

مأرب بالقنابل الفسفورية المحرمة دوليًا
  - خاص:

إشل جيُش الغزاة ومرتزقنه يف الداخل من النقد  يف امليدان يف املدارك الني 
تشاهدلا مثاإظة مأرب مإذ أيثر من شهر، إلإأ بأسلوب قذر إىل اسنخدا  

القإابل الفسفورية املثرمة عولياً.
وشن طريان الددوان السدوع ، يو  الخميس املايض، سلسلة من الغارات 
الإوياة عىل مإاطال منفرقة بمأرب، مسانخدماً قإابل إسافورية مثرمة 

عولياً.
وقالت مصاعر مثلية باملثاإظة إن الطريان املداع  شن ست غارات عىل 

مديرية رصواح، مسنهدإاً مإازل املواطإل وسوق رصواح والخط الدا .
وأشاار املصدر إىل أن طرياَن الددوان السادوع  ألقى قإابل إسفورية عىل 
جبل البلل غرب مديإة مأرب.. مبيإاً أن طريان الددوان شن عدعاً من الغارات 

عىل تبة املصارية والإفيإة و5ات الراء.
وأوضثت املصاعر أن الددوان وعىل الرغم من اسنخدا  لذا السالح املثر  
عوليااً إال أنه إشال يف النقاد  ولم ينمكن مان تثقيل أ  اننصاار يذير عىل 

األرض وتقهقر أيثر من مرة ويف أيثر من اتإاه.

دع�ات دولية متزايدة للتحقيق يف جرائم العدوان
منظمة العفو الدولية تتهم السعودية 

بقتل الغالبية من المواطنين اليمنيين 
باستخدام القنابل العنقودية

  - خاص:
تواجه اململكُة الدربيُة السدوعية لذه األيا  ضغوطاً منزايدة من قبل عول 

الدالم واملإظمات الداملية إزاء الإرائم املنواصلة بثل املدنيل يف بالعنا.
وععات الواليات املنثدة األمريكية إىل إناح تثقيل يف النقارير الوارعة عن 
ساقوط مدنيل ومنطوعل يف الهالل األحمر يف غارات جوية يف املخاء وتدز يف 

وقت سابل لذا األسبوع.
وارتكبات الددوان السادوع  األمريكي الكثري من الإرائام بثل املدنيل، 
لكن لذا لو الصوت األعىل من واشاإطن مإذ حوايل سنة أشهر املطاِلب بفنح 
تثقيل حول اسانهداف املدنيل، عىل الرغم مان النقارير الكثرية الني ورعت 

عن جرائم الددوان وعىل رأسها مإظمة ليومن راينس ووتش الثقوقية.
مان جانبها اتهمات مإظمة الدفاو الدولياة النثالف بقياعة السادوعية 
بالنسابب يف ساقوط الغالبية الدظمى من القنىل املدنيل وباسنخدا  القإابل 

الدإقوعية ولي أسلثة تثظر مدظم عول الدالم اسنخدامها.
 وععت املإظمة إىل تثقيل عويل يف اننهايات القانون الدويل باليمن، وقالت 
املإظماة إنه يندل عاىل األمم املنثدة النثقيال يف اننهاايات القانون الدويل 
اننسااني من جانب يل أطراف الراع يف اليمن و5لك بدد سنة أشهر من بدء 

حملة عسكرية بقياعة السدوعية ضد اليمن.

�سبتمرب.. ال�سهر االأكرث دم�ية لطريان العدوان على حمافظة �سنعاء

219 شهيدًا و1395 جريحًا و290 غارة على تسع مديريات بالمحافظة
  - خاص:

  

بلغ عدُد الش�هداء الذين قضوا ج�راء قصف طيران العدوان 
الس�عودي األمريكي عىل محافظة صنعاء خالل ش�هر سبتمرب 
المايض حواىل 219 ش�هيداً َو1395 جريحاً أغلبهم من النس�اء 

واألطفال.
وق�ال مصدر مح�ي لوكالة االنب�اء اليمنية س�بأ »رغم قيام 
طيران العدوان باستهداف المنازل وقتل األطفال والنساء خالل 
األش�هر السابقة إال أن شهر س�بتمرب كان األكثر دموية وبشاعة 
وإجراماً، حيث ش�ن 290 غارة عىل تسع مديريات: بني حشيش 
وبالد الروس وس�نحان وجحانة وخ�والن وهمدان وبني مطر 

والحصن وبني ضبيان«.

وأض�اف المصدر: »كان لبني حش�يش النصي�ب األكرب من 
عدد الشهداء خالل ش�هر سبتمرب ب� 13 شهيداً، منهم 8 شهداء 
من أرسة واحدة استش�هدوا يف مجزرة مروع�ة بينهم 4 أطفال 
وامرأه واستشهد مدرس وولداه، يف استهداف الطيران لمدرسة 
الش�هيد الوزير، وُجرحت امرأتان، كما س�قط شهيدان يف نقيل 
الرفة وجرح 4 آخرين وتلتها مديرية بالد الروس ب� 8 شهداء 
من أرسة واحدة وجريح بينهم 5 نس�اء وطفل وجرح 3 آخرين 
عندما اس�تهدف طيران الع�دوان المجم�ع الزراعي بوعالن يف 

جريمة بشعة ال تقل يف بشاعتها عن مجزرة بني حشيش«.
وتاب�ع بقوله »س�قط ثالث�ة ش�هداء وجريح�ان يف منطقة 
العادي بخوالن وش�هيد وخمس�ة جرحى بينهم طفل وامرأة يف 
همدان وشهيد وجريحان يف جحانة وشهيد وجريح يف بني مطر 
وش�هيدة يف س�نحان و4 جرحى يف الحصن َو3 جرحى أيضاً يف 

بني ضبيان«.
وذك�ر المص�در أن طي�ران الع�دوان ل�م يكت�ِف بالمجازر 
الدموية التي ارتكبها بل وّس�ع من دائرة جرائمه إىل اس�تهداف 
العديد من المنش�آت الحيوية اس�تهدافاً مب�ارشاً كمحطة حزيز 
الكهربائي�ة والمجم�ع الحكوم�ي لمديرية س�نحان ومدرس�ة 
الش�هيد الوزير ببني حشيش ومجمع وعالن الزراعي والمجمع 
الصحي بهمدان ومصنع السواري للسيراميك ببني مطر وحمام 
جارف ببالد الروس والعديد من الطرق والجس�ور يف س�نحان 
وبالد الروس وجحانة ونهم والحيمة الخارجية والحصن وبني 
ضبي�ان باإلضاف�ة إىل العديد من المنش�آت الت�ي ترضرت من 
جراء القصف مثل مستش�فى متنة ومدرسة الفاروق ومدرسة 
الهندوان�ة وت�رضر أرايض زراعي�ة بمس�احات كبي�رة يف بني 

حشيش وسنحان وبني مطر ونهم.
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  - خاص:

• أجساد األطفال والنساء تحولت إلى 
أشالء أكلها مرتزقة العدوان

سارع املسدفون لإقل الإرحى إىل مسنشفى املخاء 
غاري أنهم وجدوا صدوبًة يبريًة يف نقل جثث الشاهداء؛ 
ألنهاا تثولت إىل أيثر من أشاالء وأصبثت مإرََّع قطع 
صغرية تإاثرت عىل أطالل الصالة املسنهدإة وخارجها.
شاهوع عيان قالاوا بأنهم لام يشاالدوا يف حياتهم 
جريماة أبشاع من لاذه، ويقاول أحدلم: »شاالدنا 
عارشات الإرائام عاىل شاشاات النلفازة يف الايَاَمان 
والدراق وإلساطل، ولكن مإزرة املخاء يانت األبشع 

وال يمكن نسيان مإاظر أشالء الضثايا«.
الإريماة صدمات الشادب الايَاَماإاي باسانثإاء 
مرتزقاة الُداْدَوان الذين ساالموا يف الإريمة و«أيلوا« 
أشاالء الشاهداء عإدما أنكروا ُحاُدوث الإريمة ورغم 
أنهم ظلوا عىل مدى األيا  املاضية عىل عاعتهم ينغإون 
بغارات الُداْدَوان ويساارعون عرب إْعااَلمهم إىل تثديد 
أمايان الغارات، وما إن ظهر ناطُل الُداْدَوان عساري  
عىل الشاشاات بوجهه الذ  اعناع عىل الكذب وتسويل 
يذبناه لادى املرتزقاة إقال ولاو يإفاي الإريمة: إن 
الدمليات الإوية منوقفة مإذ ثالثة أيا  قبل الثاعثة.
الشاشات الني نقلت أيا5يب عسري  لي 5اتها الني 
يانت تإقال أخبار الغارات ليالً ونهااراً غري أن مرتزقة 
الُداْدَوان الداخليل يان موقُفهم أيثر بشاعة من 5لك.
إبيإماا رصادت وتغإَّات مواقاع انصاالح والخائن 
لاع  بالغاارات الإوية غري أنهاا وبإفس األقال  الني 
ينبت واملواقع الني نرشت أخبار الغارات لي الني تبإت 
رواية ناطل الُداْدَوان.. ولم تنوقف أبواق الُداْدَوان عإد 
5لاك بل قالات إن ناطل الُدااْدَوان »يفضاح الثوثيل 
ويإفاي وجوع غارات جوية مإاذ ثالثة أيا « والثقيقة 
إن يان لإااك مان إضيثاة يف جبل املرتزقاة وأبواق 
الُداْدَوان الني تإنظر عساري  ليقاول لها ما يثدث يف 
بالعلام ولم الذيان يدعون مدرإة أخباار االننصارات 
الولمية ألرباب ندمنهم من ال سدوع لكإهم أراعا إال أن 

يأيلوا لثو  الشهداء.

• إدانات أممية ودولية لمذبحة المخاء 
صثيح أن األمم املنثدة واملإظمات الدولية تواطأت 
بشكل مفضوح مع الُداْدَوان السدوع  عىل الايَاَماإيل 
غاري أن مذبثة املخاء بثل الإسااء واألطفال حارصت 
الدالم وعإدت األمم املنثدة واملإظمات اننسانية نعانة 

الإريماة لنثاإظ عىل ما تبقى مان مكانة ضئيلة لها 
عاىل عكس أباواق الُدااْدَوان الني إقدت مااء وجهها 

ووضدت نفسها تثت أقدا  الغزاة واملدندين. 
َوأعان األمال الداا  لألمام املنثادة بان ياي مون، 

الغاارات الإوياة الني وقدت عىل حفال زإاف يف قرية 
واحإة بمديرية 5باب مثاإظة تدز. 

وأشاار بان يي مون يف بيان للمنثدث باسام األمم 
املنثادة إىل أن أ  لإاو  مندماد ضد املدنيل يشاكل 

اننهاياً خطرياً للقانون الدويل اننساني، مؤيداً رضورة 
النثقيل يف اننهاايات القانون الدويل مان خالل آليات 
رسيدة وإدالة ومسانقلة ومثايدة لضمان املساءلة.. 
وعارّب البياان عن خالاص تدااز  األمل الداا  لألمم 
املنثادة وتداطفاه ماع أرس الضثايا منمإياً الشافاء 

الداجل للمصابل. 
مان جانبها وصفات مفوضية األمم املنثادة الدليا 
لثقوق اننسان الإريمة الني ارتكبها طريان الُداْدَوان 
الدسكر  السادوع  يف مإطقة واحإة بمديرية 5باب 
مثاإظاة تدز، باأليثار عمويًة مإذ بادء الُداْدَوان عىل 

الايَاَمان.
وقاال املنثدث باسام املفوضياة روبارت يولفيل، 
أماس األول، يف تريح صثايف يف تدليقه عىل الإريمة 
الني اسانهدإت حفل زإاف وأوعت بثياة 131 شخصاً 
بيإهم نساء وأطفال »إن لذا الثاعث لو األيثر عموية 

مإذ بدء الإزاع«.

• اإلعالم الدولي: مذبحة المخاء األكثر 
دموية وعسيري اعتاد نفي الجرائم

يانت تغطية وساائل انْعااَل  الدولية ملذبثة املخاء 
مإصفًة عاىل عكس إْعاااَل  مرتزقة الُدااْدَوان، بل إن 
صثفااً مثل نيويورك تايمز األمريكياة قالت إن ناطل 
الُدااْدَوان اعنااع أن يإفاي الإرائام رغام أن مدظام 

الضثايا سقطوا بغارات جوية.
وقالت الإيويورك تايمز إن القصف الإو  الذ  وقع 
جإاوب مديإة املخاء، يبدو أنه جازء من أيثر الثواعث 
عموياة يف الايَاَماان ضد املدنيل مإذ بادء الُداْدَوان يف 
مارس املاايض. ولفنت أن حصيلة القناىل من الصدب 

تأييدلا بسبب تشوه جثث الضثايا.
أماا صثيفة الفوريان بوليايس األمريكياة إقالت 
إن السادوعية تقاوُع حملاة  املذبثاة  عقاب حادوث 
عبلوماساية شاديدة القوة ملإع الندقيل الدويل حول ما 
يإنج عن رضباتها الإوية خالل السانة أشهر املاضية 
يف الايَاَماان، وإال الدديد مان املصاعر الدبلوماساية 
والوثائال الرياة الناي اسانطاعت إوريان بوليايس 

الثصول عليها. 
أماا مإظماة الدفاو الدولياة إاتهمت يف بياان لها 
النثالاف السادوع  بارتاكاب جرائم حارب وأن عول 
النثالف الدساكر  املشاارك يف الثرب يف الايَاَمان ما 
انفكت تسادى جالدة إىل عرقلة قياا  مإلس حقوق 
اننساان بنشكيل لإإة أممية تُدإى بالنثقيل يف الإزاع 

الدائر يف الايَاَمان.

تقارير

ا�ست�سهاد 142 بينهم 91 امراأة و27 طفاًل

مذبحة المخاء )2( 
 مرتزقة العدوان يأكلون أشالء الضحايا واألمم المتحدة تطالب بالتحقيق
بحسب الخريطة الجغرافية للصراع مع العدوان السعودي ال يوجد أي مبرر للعدوان في استهداف أبناء المخاء بمحافظة تعز إال أن استهداف المدنيين وقتل 

أكبر عدد ممكن من األبرياء يأتي من أهم أهداف العُـدْوَان السعودي األمريكي على الـيَـمَـن.
يوم االثنين الماضي كانت نساء مديرية المخاء مع أطفالهن يحتفلن بزفاف إحدى بناتهن وكانت طائرات العدوان السعودي األمريكي تحوم في سماء الـيَـمَـن 

تبحث عن أكبر تجمع بشري لحصد أرواحهم فلم تجد إال الصالة التي كانت تحتضن حفَل زفاف نسائيًا، وعلى حين غرة أطلقت طائرات العدوان صواريخها لتصيب 
صالة العرس بشكل مباشر وتحصد حياة 142 بينهم 91 امرأة و27 طفاًل، باإلضَاَفة إلى أكثر من 200 جريح يعانون من إصابة بالغة وينتظرون الموتَ؛ نظرًا 

لشحة اإلمكانات الطبية واألدوية جراء الحصار الذي يفرضه تحالف العُـدْوَان على الـيَـمَـن.
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اليمنيون في مواجهة 
أسطورة البرادلي:

 
باراعيل لاي من أحادث الدربات 
الدرباات  إئاة  مان  املقاتلاة 
االسنطالعيه وحامالت الإإد حول 
الدالام وأيثرلاا تطاوراً , حيث تم 
الكرتونياة  بمإظوماة  تدعيمهاا 
حديثاة للغاياة وصممات يإاقلاة 
للدباباة االمريكيه  جإد مصاحباة 
ابراماز ولها ساإل خدمه مرشف 
جدا حياث يان اول اخنبار ميداني 
لاي  تخوضهاا  حارب  واول  لهاا 
حارب الخلياج عاا  ١٩٩٠ حياث 
 ٢٠٤٥ القناال حاوايل  يف  شااريت 
عرباه مدرعاه ومن بل لاذا الددع 
املهول تام اعطااب ل عربات إقط 
بإاريان عراقية ليس لاذا إقط بل 
حققت الرباعيل مددل اصابات ايرب 
من عباباات االبرامز ضاد الدبابات 
واملدرعات الدراقيه بفضل مدإدها 
الرشااش عيار ٢٥ عاىل الرغم من 
انهاا عربة مشااه بدكاس الدبابه 
االبراماز املخصصاه ... وحنى االن 
يف تارياخ خدمنهاا عاخال الإيش 
االمريكاي تام اعطااب ٥٥ عرباة 
براعيل يف حربي الدراق واإغانسنان 
مان اصل ايثر مان ٦٠٠٠ يمنلكها 
الإيش االمريكي .. الدولة الوحيدة 
الني تمنلك عربات الرباعيل اىل جانب 
امريكا لي السادوعية حيث تمنلك 
ماا يقاارب مان 800 عرباة براعيل 
وباحادث واخر النإهيازات ..يبلغ 
سادر الدربة القياايس 3,1 مليون 
عوالر وباالضاإات والنثديثات الني 
طلبنها السادوعية إالسدر ينإاوز 

ل مليون عوالر ...
املقاتال  ماره  ألول  واسانطاع 
الدرباات  يقهار  أن  اليمإاي 
الارباعيل األمريكياة وإال تقإياات 
تام  عساكرية  واسارتاتيإيات 
اسانثداثها يف مياعين املواجهة لم 
يكان ليصدقهاا أحد لوال املشاالد 
الثية واملوثقاة بالصوت والصورة 
والني تدارض أول باأول عىل قإاة 

اليمإياون  واسانطاع   ، املسارية 
أحراق ما يزياد عن 5ل عربة براعيل 
أمريكية ساواء يف الدمل السدوع  
أو بدض الإبهات الداخلية يمأرب 
ومكرياس وال تدنرب لذه احصائية 
نهائية إقد يزيد الددع عن 5لك وإل 

آخر االحصائيات.
وبلاغ األمار عرجاة ان اعطاب 
اليمإيال عربات الرباعيل بواساطة 
عباوات يدوية الصإاع ومقذوإات 
منواضدة ما يإدل مصانع السالح 
األمريكياة يف موقاف مثارج قاد 
يإذر بإيقاف أننااج مثل لذا الإوع 
من الساالح الذ  يدر املليارات عىل 

الخزيإة االمريكية .

اليمنيون يحطمون 
أسطورة الدبابة اآلبرامز :

 تقاو  رشياة جإارل عيإمكس 
الدبابة  االمريكياة بنصإياع لاذة 
والناي تدنرب إخر صإاعاة الدروع 
األمريكياة إجماايل ما صإاع مإها 
8069 للإياش األمريكاى و 293, 
و للدلم إإن السادوعية تمنلك 315  
عباباه مإها والكويات تمنلك  218 
ومر تإمع لذة الدبابة و تصإع 
بداض األجزاء ) الادروع إمر ال 
تمنلاك نفاس الادروع األمريكية , 
لذا تقو  بنصإياع عرعها ( , و قا  
الإيش األمريكى بنثديث ايثر من 
1000 عباباة من إئاة M1A1   اىل 

. M1A2

تسليح الدبابة :
105مام  يان  الرئياى  املدإاع 
ولكان يل الدباباات اآلن تسانخد  
مدإاع املس النإوياف عيار 120 
L و لو مدإع املانى املإشاأ ) ليس 
املدإاع  مثال  النإوياف  مخاروط 
, و   ) الربيطاناى   120mm L30ال
الذخرية  للمدإاع اسانخدا   يمكن 
اآلتياة , و يمكن للدباباة أن تثمل 

50 عانة :
و لاى أقاوى 5خارية ىف الدبابة 
) بال ىف الدالام أيضا ( , يسانخد  

اليورانياو  املإضب و لو أقوى من 
الفاوال5 , و يمكإاه تدمري أ  عبابة 
عىل بدد 6-ل KM , ولكن لذا يأتى 
ماع أرضار تصيب البيئة ملده يبريه 
و تقو  بنشاويه و قنال األطفال و 
األجإة و تاؤعى اىل األصابه بمرض 

الرطان و أمراض تإفسية .

التدريع للدبابة واجراءات 
السالمة: 

أحسان  مان  االبراماز  الدباباة 
عباباات الدالام من حياث الندريع 
لألساباب الناى سابل 5يرلاا » , 
و الادرع عباارة عان مزياج مان 
الشاوبيو  ارماور ) الربيطانى ( و 
الDU او اليورنيام املإضاب و الذى 
يمنااز بالصالباة ) ولكان من ايرب 
عيوباه ا5ا رضبات الدباباة تثول 
جزأ مإاه اىل تاراب و يصيب جإوع 
الدبابه او املكإيكاى بامراض ( , و 
الندريع الكباري للدبابة جدل وزنها 
يبري ماا يفوق ال65 طان الندريع 

يأتى ياآلتى : 
و الدباباة جيادة اىل عرجاة أنك 
تثنااج اىل صااروخ ) heat , مثال 
اخارتاق  عاىل  يقادر   ) الكورنات 
1300مم من األرماور او اىل قذيفة 
KE تسانطيع أن تخارتق ايثر من 
650 مم من األرمور ولو الدرع

اجراءات السالمة:
 NBCحيث إن الدبابة مإهزة ب 
system و لاى نظام حماياة مان 
االسالثة الكميائياة و البيولوجية 
مإاع  و  الهاواء  بفلارتة  تقاو    (
الغاازات مان الدخاول ( و ايضاا« 
تقو  بثماية الطاقم من االشاداع 
AN/ و   , ماا  عرجاة  اىل  الإاووى 
VDR-1 للنثذير من انشداع .

و للدبابة مخزن للذخرية يقع ىف 
الربج ىف الإهاة الخلفية ) انظر اىل 
الصاورة النوضثية رقم 2 (, مزوع 
ببااب ) الذى يأخذ مسااعد الرامي 
مإه الذخرية , موجوع عاخل الدبابة 
( يقفل اوتوماتيكيا ىف حالة رضب 
الدبابة و يقفل الباب ىف 2 مىل ثانية 

و بدد 5لك يإفإار بابان موجوعان 
ىف ساقف الدبابة حنى يبدد انفإار 
الذخارية اىل األعىل بدياد عن طاقم 
الدباباة , و مان ثام تقاو  اجهزة 

انطفاء بالدمل ايضا .
قإابال   6/2 الدباباة  لادى  و 
 M250 smoke grenade ( عخاان
مان  حائاط  لدمال   )  launchers
الدخان نعاقة عمال عبابات الددو 
و إارق املضااعة للدباباات, و لي 
موجاوعة عاىل يال جانباي املدإع 
الرئياى انظار اىل الصاورة رقم 1 

النوضثية ) 1.6 (
الرعة :

عىل الطريل: 2ل ميل ىف السااعة 
او 66 ييلومرت .

عىل لضبة 10عرجات ) مطلع ( 
: الرعة 17 ميل , او 27 ييلومرت.
عىل لضباة 60 عرجه : الرعة 

ل ميل او 7 ييلومرت.

الرعة من الثبات: 
 32 20 ميال )  مان الصفار اىل 

M1A1ييلومرت( 7 ثوان عىل ال
 32 20 ميال )  مان الصفار اىل 

M1A2ييلومرت( 7.2 ثانية عىل ال

السدر
6 مليون عوالر امريكي ما يداعل 
مليار و290 مليون ريال يمإي وقد 
تمكن اليمإيون من اعطاب ما يزيد 
عن 50 عبابة آبراماز ما يإذر ايضاً 

بنوقف صإاعة لذه الدبابة .
 

إسقاط 9 طائرات اباتشي 
منذ بداية العدوان على 

اليمن : 

 
أباتايش  إتاش64-  إياه 
 )AH-64 Apache )باننإليزياة: 
أمريكياة  لإاو   مروحياة  لاي 
مان إننااج رشياة بويإاغ، وتداد 
طائارة الهإو  الرئيساية للإيش 

األمريكي.
وتنميز األباتايش بأنها مروحية 
لإومية عالية النسليح، 5ات رعوع 
أإداال رسيدة، بإمكانها أن تهاجم 
من مسااإات قريباة أو يف الدمل، 
بثياث تكون قااعرة عاىل الندمري، 

وانخالل بقوات الددو.
ولاي قااعرة عاىل الدمال لياال 
الظاروف  بإمياع  ويف  ونهاارا 
مسالثة  واألباتايش  املإاخياة. 
بصواريخ ليلفاير الخارقة للدروع 
رشااش  بمدإاع  مإهازة  ولاي 
30مام، وصوارياخ  إ 230 بدياار 
الهايادرا 70 )مقااس 2.75 إنش( 
الفدالاة تإااه أناواع مخنلفة من 
األلاداف. طائارة األباتايش قاعرة 
عىل الصماوع يف مواجهات عإيفة، 
حيث تسانطيع االسنمرار يف الدمل 
حنى بدد انصابة بطلقات 23مم يف 

مإاطقها الثساسة.
األباتيش أ  اتش64- أ ، مزوعة 
بأرباع أطقام شافرات وبمثريل 
جيإاريال  رشياة  مان  تربيإيال 
اليكرتيك بقاوة 1890 حصان لكل 
مإهماا، أقاىص وزن لهاا يصل إىل 
لهاا  باوناد مماا يسامح   17650
بالوصاول إىل رسعاة تثليال 5ل1 
الطاريان  عاىل  وقادرة  ميال/س 
يمكان  سااعات.   3 ل  املنواصال 
ترييب خزان وقاوع إضايف خارجي 
للاطائرة أ  اتش64- بسادة 230 
غالاون، مما يسامح بزيااعة مدى 
عملياتهاا. ويمكان تريياب أرباع 

230 غالاون  خزاناات 5ات سادة 
يثاد أقىص. يمكن نقال طائرة أ  
اتش64- ملساإت طويلة من خالل 
طائارات يس5-، ويس141- ويس-

.17
أ  اتش64- تسانطيع حمل 16 
صااروخ للفايار املوجاة بالليزر. 
لذه الصواريخ لها مدى 8000 مرت 
،و تسندمل بشاكل أسايس لندمري 
املصفثاة.  والدرباات  الدباباات 
اتاش64-  أ   طائارة  وتسانطيع 
أن تثمال 76 صااروخ أرض جاو 
عياار 2.75 تساندمل ضاد األإراع 
والدرباات 5ات النصفيح الخفيف. 
يماا تثمال 1200 قذيفاة بدياار 

30مم.
يقادر سادر الطائارة االباتايش 
 ، عوالر  ملياون   100  –  80 بال 
وقد تمكان ابطال الإياش اليمإي 
تثطيام  مان  الشادبية  واللإاان 
أسطورة االباتيش الفناية يف اليمن 

ع�سرات املليارات من الدوالرات خ�سائر العدو ال�سع�دي من العتاد الع�سكري فقط

فخر السالح األمريكي تحت أقدام المقاتل اليمني
لم يهان سالح في العالم كما حدث للسالح األمريكي في عدوانها المشترك 

على اليمن مع السعودية منذ ما يزيد 185 يومًا ، وظنت السعودية وبعض 
الظن إثم أن التفوق في العتاد الحربي قد يشكل عامل تفوق لقهر إرادة 

شعب رفض كل إشكال الوصاية واالحتالل، وهذا ما لم يحدث، حيث استطاع 
المقاتل اليمني بسالحه المتواضع وشجاعته الغامرة أن يقلب كل الموازنات 

ويجعل من ميادين المواجهات مقابر جماعية ألحدث السالح في العالم 
وأكثره تطورًا .

وقد استطاع المقاتل اليمني ان يغير رؤية العالم للسالح األمريكي والذي كان 
ينظر إليه بأنه سالح ال يقهر وكانت تتسابق دول العالم على شراء السالح 

األمريكي وفق ما هو معروف عنه من سمعة عالمية سرعان ما تالشت تحت 
أقدام المقاتل اليمني، ووصلت أخبار اليمن إلى كل بقاع األرض في ظل انتشار 

وسائل االعالم الجديد ورأت شعوب العالم بانبهار كبير ماذا حقق المقاتل 
اليمني بسالحه المتواضع موقعًا أعتى دبابات ومدرعات وطائرات العالم في 

براثن الجحيم اليمني .

  - محمد الوريث: 

اكبر مجازر تعرض 
لها السالح 

األمريكي في 
تأريخه في 

العدوان على 
اليمن ما ينذر 

بتوقف صناعات 
البرادلي واآلبرامز 

واالباتشي
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حياث اساقطوا 9 طائرات تام تأييد 
سقوطها يف املواقع النالية : 

- صددة - البقع 1
- صددة - خلاف الثدوع مع باقم 

1
- حإة - خلف مإفذ حرض 1

- جيازان - الخوبة 2 - األوىل قرب 
الثدوع والثانية خلف موقع الثثرية
   2 لاوعر   - مكارياس  جبهاة   -

بالقرب من جبل يسوف
- ماأرب 2 يف عملياة النوشاكا - 

صثن الإن
وتقدر خساائر السدوعية ب 900 
ملياون عوالر إقاط ثمان الطائرات 

االباتيش .
 

مدرعات الريفا وعربات 
الهمر :

الهامفاي  لاي سايارة عساكرية 
املهاا  وعالياة  أمريكياة متعادعة 
األعاء واأليثر اسانخداما لد  القوات 
األمريكياة عىل انطاالق، إأيإما تإد 
الإإاوع األمريكيال تإاد الهامفي. 
ولقد صإدت أساساا لثاجة الواليات 
املنثدة السانبدال عدع من سياراتها 
القديمة بأخارى حديثة  الدساكرية 

عالية األعاء.
اخنصاارا  لامفاي  اسام  يأتاي 

مندادعة  مدولباة  »مريباة  لدباارة 
املهاا  5ات قادرة تإقال عالياة يما 
ان لامر الهامفاي أظهرت تدرضها 
لألسلثة املشاة الخفيفة عإد الندخل 
الثاروب  تزاياد  ،ماع  الصوماال  يف 
يثاإاة  املنماثلاة  غاري  والإزاعاات 
وتسانخد  عىل نثاو منزاياد لامر 
الهامفاي ملهاا  قنالياة يف املإاطال 
الثرضياة ،ولام يكان تصميمها إال 

لنكون بمثابة ناقلة جإد مدرعة.
ولم يكن حظ املدرعاات الهامفي 

والريفاا مخنلفااً عان ساابقاتها يف 
اليمن حيث شاهدت ساحة املواجهة 
يف بدض الإبهات الداخلية ويف الدمل 
السادوع  ايرب مإازر بثل مخنلف 
النابداة  املنطاورة  املدرعاات  اناواع 
لقاوات الغازو ومازالت حناى اليو  
مكارياس تمثال عقادة للمصفثات 
األماراتيه الني لم تسانطاع ان تإناز 
شارب واحاد إيهاا يما غإام الإيش 
اليمإاي واللإاان الشادبية عدع من 

لذه املدرعات.

ع�سرات املليارات من الدوالرات خ�سائر العدو ال�سع�دي من العتاد الع�سكري فقط

فخر السالح األمريكي تحت أقدام المقاتل اليمني
معركة اليمن: إذالل 

السالح األميركي
عامر محسن*

منذ تسعينيات القرن المايض انطلقت دينامية تقوم عىل تحويل 
الهيمنة المادي�ة األميركية عىل النظام العالم�ي اىل »ثقافة«، تجعل 
من اميركا ال مجّرد منترص بل »نموذجاً« ومثاالً متفوقاً، وهي كانت 
تعمل عىل عدة مس�تويات: من فكرة النموذج االقتصادي األمثل، اىل 
حزم�ة جمالي�ات تتعلق بأس�لوب الحياة واالس�تهالك، وصوالً اىل 
ترسيخ اإلنطباع بأن السالح األميركي متفّوٌق وال ُيهزم؛ وهذا كان 

ركٌن ال يستهان به وبفعاليته يف الدعاية األميركية.
تك�ون الهزيمة حين تبدأ برؤي�ة العالم من منظار عدّوك، ولكن 
تربي�ة جيٍل كامل عىل فكرة أن الغرب وح�ده يمتلك مفتاح الحرب 
ورّسها، وأّن أي تحدٍّ عس�كري لجيٍش غربي سوف ينتهي بإذاللك، 
وكّل س�الٍح آخر ال نفع له أمام التكنولوجيا الغربية المتفّوقة، هذه 
العقلي�ة تنتج خضوعاً من نوٍع مختلف، مقتنٍع يف داخله باس�تحالة 
المقاوم�ة، وأن الحرب ال تك�ون اال عىل النم�ط األميركي )أي انها 
ليس�ت للفقراء(، وال نفع من استيراد الس�الح الرويس أو الصيني، 

ناهيك عن التفكير يف صناعة سالحك بنفسك.
ح�رب الخليج، عام 1991، قّدم�ت لألميركيين »معرض صوٍر« 
غن�ّي إلثبات تفّوقهم واذالل الس�الح المنافس: الدبابات الروس�ية 
���� التي كانت ترعب اوروبا ���� مدّمرة ومتفّحمة يف الصحراء، 
طوابي�ر المدرعات العراقية وقد أحرقتها غ�ارات الطيران، وفلول 
الجي�ش الهاربة من آل�ة الحرب األميركية. يف س�نوات مضت، كان 
باإلم�كان انهاء أي نق�اٍش )باألرقام والمواصف�ات والنظرية( عن 
مزاي�ا الس�الح ال�رويس أو امكاني�ات مواجهة غ�زو اميركي عرب 
اس�تحضار ص�ور حرب الخلي�ج وفك�رة »التفوق النوع�ي« التي 
كّرس�تها. اليم�ن اليوم يصنع »حرب خليج« بالنس�بة اىل الس�الح 
األميرك�ي، تبّدد الهال�ة التي بنيت حوله عىل مدى س�نين، وتحّطم 
����� وإن بالمعن�ى الرمزي ���� أس�طورًة أخرى من أس�اطير 

الهيمنة.
ل�م يكن أح�د يتخيّل أن يت�ّم اذالل الس�الح األميرك�ي عىل هذا 
النّح�و، فتدّمر مدرعات ال� »براديل« بالعرات، وتصير دبابات ال� 
»ابرامز« منصات اللتقاط الصور التذكارية، وتدخل األرشيف مئات 
الصور ألحدث المعدات األميركية بين ألس�نة اللهب ���� وأن يبدو 
كّل ذلك س�هالً ويس�يراً. ُكرست هيبة الس�الح األميركي يف العراق 
وافغانس�تان، ولك�ن ليس بنفس الش�كل والكثاف�ة، واألميركيون 
كانوا دوماً حريصين عىل صورة سالحهم وتربير خسائرهم. أّما يف 
اليمن، فقد اكتشفنا أن الدبابات األميركية قابلة لإلشتعال كنظيرتها 
الروس�ية تماماً، وبأسلحة س�وفياتية قديمة، وقد تم توثيق )خالل 
هذا الشهر وحده( تدمير أكثر من عر مدرعات سعودية من طراز 
»ب�راديل«، وخمس دبابات »ابرامز«؛ ومع اس�قاط مروحية جديدة 
منذ أيام، يبلغ عدد المروحيات التي أس�قطت من األجواء أو دّمرت 
يف هجوم »صافر« اىل أكثر من ثمان، أي ما يوازي نصف رسٍب عىل 

األقل من طائرات ال� »اباتيش« الباهظة الثمن.
دولة كالس�عودية، رصف�ت عىل رشاء الس�الح األميركي وحده 
)بحس�ب تقري�ر للكونغرس( أكثر م�ن 90 ملي�ار دوالر منذ عام 
2010، تجد نفس�ها عاج�زة عن هزيمة أفقر بل�ٍد عربي، و«أنصار 
اهلل« يتقّدم�ون باس�تمرار داخ�ل أراضيه�ا، وال تلم�ح الجن�ود 
الس�عوديين يف تس�جيالت المعارك اال وهم يهرب�ون. مغزى هذه 
المشاهد بس�يط وواضح، وهو أن الس�الح، كالمال، مجرد أداة، ال 
يجعل�ك أكثر حكمة أو أكثر ش�جاعة أو أكثر ق�وة. ولكن الغربيين 
س�يبذلون جهوداً مضنية، يف السنين المقبلة، إلثبات أن العيب ليس 
يف س�الحهم، بل يف الجنود الخليجيين، الذين يشرتون ما ال يعرفون 
استخدامه. مقابل التسجيالت ش�به اليومية التي يصدرها »أنصار 
اهلل« لرضباته�م وغاراتهم وانتصاراتهم، ش�كلت تس�جيالت قليلة 
نرها الجيش الس�عودي فضيحة حقيقية بالمعنى العس�كري. يف 
احداها، وهو مأخوذ من قمرة حوامة »اباتيش«، تجد الطيار يستنفد 
ذخيرته وهو يصيب كّل يشٍء حول الهدف باس�تثنائه، ثم يأخذ اذنا 
ب�رضب صاروٍخ ثمن�ه مئات آالف الدوالرات عىل هدٍف ال يناس�به، 
ثم يتبين )بحس�اب الوقت الذي اس�تغرقه الصاروخ يف طيرانه( أن 
الطيار الس�عودي كان يس�تعمل الرش�اش الثقيل من خارج مداه 
الفع�ال بعدة كيلومرتات ���� أي انه لن يتمكن من اصابة يشء عىل 
أي حال، ول�و كان وليم ِتل )وهذه هي التس�جيالت التي انتخبتها 

وزارة الدفاع السعودية لعرضها عىل الجمهور!(.
منذ غزو العراق ومس�ار الهيمنة األميركية يف انحدار. لم تتمكن 
الوالي�ات المتحدة من فرض ارادتها عس�كرياً يف كل رصاع دخلته 
)مب�ارشة أو غي�ر مب�ارشة( يف الس�نوات الع�ر الماضي�ة. اال أن 
اليمنيين اليوم يخوض�ون حربنا جميعاً، وال يوجد عربي وطني ال 
يحلم بمنازلة آل س�عود. الحكم الس�عودي قد ج�اء اليهم برجليه، 
غازياً معتدياً؛ ال توجد حرٌب أقدس من هذه، وال عدوُّ أجدر باإلهانة 
واإلذالل. ح�رب اليم�ن، يف أكثر م�ن تقريٍر غربي، ص�ارت تدعى 
»الح�رب المنس�ية«، ألن اإلع�الم الغربي يتجاه�ل جرائم األنظمة 
الخليجي�ة ويتح�ّرج من الكالم عن الحرب، فيم�ا اإلعالم يف بالدنا، 
وطبقة المثقفين، تتواطأ برصاحة ووقاحة مع الغزو. يكفي هؤالء 
ذالً أن يس�ّجل التاري�خ أنه�م قد وقف�وا اىل جانب األمي�ر، المجرم 
العمي�ل، ضد فق�راء اليمن، وضد رج�اٍل يحرقون دباب�ات أميركا 
التي أذلّت شعوبنا، وهم يصدحون بأعىل الصوت: »الموت ألمريكا، 

الموت الرسائيل«.

*نقال عن االخبار اللبإانية

الدبابات 
والمدرعات 
االمريكية 

تحولت أرانب 
في ساحة 
المواجهة

تمكن ابط�ال اليمن من تدمير ما يزيد 
عن 55 دبابة وأكثر من 50 مدرعة و200 
عربة عس�كرية مختلفة كما تم أسقاط 9 
طائ�رات اباتيش وطائرتي�ن اف 16 و4 

طائرات استطالعية أخرى .
وبعملي�ة حس�ابية بس�يطة لمجموع 
م�ا تم إحراقه اضافة إىل س�عره المذكور 
سابقاً نستطيع ان نستنتج بسهولة حجم 

الخسائر عىل النحو التايل : 
س�عر  ،يق�در  مدرع�ة    50 إح�راق 

المدرعة ب 4 مليون دوالر 
مجم�وع قيمة م�ا تم إحراق�ه =200 

مليون دوالر
ما يعادل 44 مليار ريال يمني 

احراق 55 دبابة يقدر سعر الدبابة ب 
6 مليون دوالر 

مجم�وع قيمة م�ا تم احراق�ة =330 
مليون دوالر

ما يعادل 72 مليار ريال يمني

اسقاط 9 طائرات اباتيش
يق�در س�عر الطائ�رة ب 100 مليون 

دوالر

مجم�وع قيمة ما تم إس�قاطه =900 
مليون دوالر

ما يعادل بالري�ال اليمني 198 مليار 
ريال يمني

وه�ذا يكش�ف ب�أن الس�عودية ق�د 
خرست ع�رات المليارات من الدوالرات 
يف م�ا يتعلق بالجانب العس�كري فقط يف 
عدوانها عىل اليمن الممتد عىل ما يزيد عن 

ستة أشهر .

إحصائيات بحجم خسائر العدو العسكرية

 اإلحصائية غير نهائية

 صورة توضيحية للعربة البرادلي

 صورة توضيحية للدبابة األبرايمز
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عبداهلل سالم الحكيمي *
يف يو  21 من شاهر سابنمرب عا  ل201 
أُعلن عن قيا  ثورة شادبية يف الايَاَمان إثر 
سيطرة حشوع شادبية لائلة عىل الداصمة 
صإدااء، تدّإقات عليهاا من عاخلهاا أو من 
املثاإظاات املثيطة بها، وتنويإاً لسلسالة 
املواجهاات والراعاات واملظالارات  مان 
الشادبية شاهدتها عادع مان املثاإظات يف 
صددة وعمران والإاوف وصإداء واملثويت 
وحإة و5ماار والثديادة وإب وغريلا، وما 
تلنها من أحداث ومواجهات واتفاقات شملت 
ياإة املثاإظاات الايَاَماإية تقريباً، وصوالً 
إىل قيا  تثالف عسكر  من عدة عول عربية 
وغربية بشن عدوان عسكر  وإرض حصار 
بر  وجو  وبثر  شاامل عاىل الايَاَمان، 
ولاو عادوان ال يازال منواصاالً وقاد عخل 
شهره السابع، قنل وجرح آالف الايَاَماإيل 
وعّمار ُيّل بُإاه األساساية ومقومات حياته 
االقنصاعية والخدمياة والندليمية والصثية 
والطرق ومشاريع الكهرباء واملياه واملساين 

وحنى املإاطل األثرية ومقابر املوتى.
إن ثورة 21 سابنمرب لذه أيملت إثسب 
عامهاا األول يف ظل ظروف اسانثإائية بالغة 
يازاُل مان  وال  الصدوباة والخطاورة مدااً 
املبكار جداً إجاراء عملية تقويم ملاا لها وما 
عليهاا بشاكل موضوعاي وعقيقاي.. لكإإا 
نسانطيع لإا أن نكاّوَن مدالم رؤياة أولية 
رسيداة ومبكرة حولهاا وعإها اسانإاعاً إىل 
ما تنيثه لإا املنابدات والشاوالد واملؤرشات 
املسانخلصة من وقائع مسريتها وتطوراتها 
األحاداث الداصفاة الناي يشاهدلا الواقاع 
الوطإي وانقليمي والدويل املثيط بها واملؤثر 

عليها.
الفكار  مفاليام  يف  ثاورة  أ   والثاورة 
السايايس الثديث لي عمٌل إنسااني مإظم 
إىل عملياة تغياري شاامل وجاذر   يهادف 
لواقع مدااش بأوضاعه ومؤسسااته وبُإاه 
وقيَماه وثقاإناه وأعواتاه يف ياإاة مإاالت 
حيااة املإنماع بدد وصاول لاذا الواقع إىل 
أقىص عرجة من الدْإز والفشال يف أعاء عوره 
ومساؤولياته إيصاح، وقد أوصال املإنمع 
الدويل إىل طريل مسادوع عقبة تديل وتدرقل 
حرية نماو وتطاور وتقد  حيااة املإنمع، 
ينوجب القيا  بإزاحنه وتغيريه وينثنم عىل 
الثورة يف لاذه الثال أن تمنلك رؤية واضثة 
ومرشوعاً وطإيااً منكامالً للبديال انيإابي 
الذ  تسادى إىل تأسيسه وبإائه عىل أنقاض 
الواقاع القديم واملنهالك ووإقااً لذات الفكر 
السيايس الثديث إإن ُيّل عمل تغيري  سواٌء 
أيان الإيش من يإفذه أو الشدب ال يكنسب 
صفة ومفهو  »ثاورة« إال بمقدار ما يثدثه 
ويثققاه من مكاساب وإنإاازات حقيقية 
وعميقة وإدلياة عىل أرض الواقع وأوضاعه 
ومإاالت حيااة مإنمده، وإال وما لم يثقل 
الدمل النغيري  ُيّل 5لك إإنه ال يسنثل، عن 
جدارة اينسااب صفة ومفهو  »ثورة« وإن 

اععالا!!..
وال يمكان أل  عمال تغياري  ثاور  أن 
يسانإد وينأّساس إال عىل جملة من البواعث 
واألساباب والدواإاع الوجيهاة وامللموساة 
واملثسوساة الني تكسابه وتمإثه املربرات 
املوضوعياة املوجبة لنثرياه وتضفي عليه 
مبادأ »الرشعياة« الثورياة أو الشادبية أو 

يلنيهما..
ووإقااً لهاذه املإهإياة وعاىل أساساها 
ساإثاول تكويان رؤينإا األولياة والريدة 
لثاورة 21 سابنمرب ل201 الشادبية وعملها 
النغياري  يف واقاع اليمن الرالان ويف مآالته 

املسنقبلية.
ويف اتإااه تكويان رؤينإا لاذه لدله من 
املهم أن نبادأ حديثإا حاول الثامل أو املدرب 
أو األعاة السياساية الني حملت عىل عاتقها 
مهماة ومساؤولية تثرياك الثاورة وقياعة 
مساريتها مقرتنااً ومرتبطااً يف نفس الوقت 
بالثديث عن انرلاصات والدواإع واألسباب 
واملاربرات املوضوعياة الناي حريات الثورة 

وأوجبنهاا.
ل201  سابنمرب   21 ثاورة  أن  ومدلاو  
الشادبية انطلقت بدد أربع ساإوات إال قليالً 
مان انطالق ثورة 25 إرباير 2011 الشادبية 
5ات  يف  إجمااالً  اشارتينا  الثورتاان  ويلناا 
املطالاب النغيريياة ويف 5ات الصفة بكونهما 

شادبية عاماة والفاارق األساايس وربماا 
الوحياد بال الثورتال يكمان يف حقيقة أن 
الثاورة األوىل رغام عظمنها الشادبية يانت 
تفنقد للقياعة أو املرجدية واألعاة السياسية 
الواحدة الثاملة ملرشوعها واملدرّب السايايس 
عإهاا، مماا جدلهاا تقاُع إريساًة ساهلًة 
لالحنواء والسايطرة عليها من قبل القياعات 
السياساية ألحزاب »املدارضة« آنذاك، والني 
نإثات عارب الدإاع بكواعرلاا وعإارصلا 
الثزبياة املإظماة نحاكا  السايطرة عاىل 
مفاصال الثورة الشادبية وآلياتها ومإابرلا 
يف إجهاضها وريوب موجنها، وتثويلها من 
ثورة شدبية تغيريية شاملة وعميقة للواقع 
إىل صفقاة سياساية وتساوية بيإهاا وبل 
السالطة الثايمة أإضت إىل تقاسم السلطة 
واملإاصاب الدلياا بيإهما، يف حال أن الثورة 
الثانياة تإااوزت لاذا الخلل االسارتاتيإي 
القاتال بامناليهاا، مإاذ البادء أللام وأبرز 
عامال مان عوامال نإااح الثاورات، ولاو 
واحدياة القيااعة واملرجدياة وواحدية األعاة 
السياساية املثرية واملوجهة والقائد للثورة 
يف مخنلاف مراحلها وتطوراتهاا، حيث مثّل 
السايد الشااب/ عبدامللك بدرالديان الثوثي 
»املرجع القائاد« ومثّلت »حرية أنصار الله« 
األعاة السياساية والنإظيمية املثرية للثورة 

والقائد ملسريتها..
والواقاع أن »حرياة أنصاار اللاه« لاي 
حرياة حديثاة الإشاأة، حيُث بادأ ظهوُرلا 
األوُل يف عاا  ل200، وارتباط ظهورلا آنذاك 
بمقاومة أساطورية لثشوع عسكرية يبرية 
مان قوات الإيش واألمن مدعومة بمإاميع 
قبلياة جرعتها السالطة الثايماة –آنذاك- 
لنصفياة وإنهااء واجنثاث تلاك الإماعة يف 
مإطقاة »ماران« بمثاإظة »صدادة«، ولم 
تكن قد اتخذت لإفساها آنذاك االسام الثايل 
لهاا »أنصاار اللاه« بال يان يطلال عليهاا 
»الثوثيون« نسابة ملؤسساها األول السيد/ 
حسال بدرالديان الثوثي الذ  اسنشاهد يف 
نفس الدا  ل200 إيما عرف بالثرب األوىل، 
تلنها خمسة حروب أُْخاَرى حنى عا  2010 
تقريباً، والالإت يف تلاك الثروب الظاملة ضد 
»حرياة أنصار الله« والثشاوع الدساكرية 
والقبلياة الضخماة ماع مشاارية الإيش 
السادوع  إيها خاالل الثرب الساعساة أن 
تلاك الثرية يانات تإمو وتنطاور وتنقوى 
عاىل نثاو رسيع ماع ُيّل حرب مان جوالت 
الثاروب تلاك الناي يان واضثاً أن ساببها 
ولدإها يندلل أساسااً بثساابات وترتيبات 
الثكام والسالطة وإزاحاة ُيّل ماا يشاكل 
خطاراً واقديااً او مثنماالً أو منولمااً عىل 
اسانمرارلا، وبانضاإاة إىل الثروب السات 
الني شاإها الإيش ضد حرية »أنصار الله« 
يف صدادة إإنهاا واجهات قبلهاا وأثإائهاا 
وبددلاا تثديات ومخاطر لادعت وجوعلا 
السالفية  الإماعاات  قبال  مان  عساكرياً 
املسلثة املنمريزة يف بدض مإاطل مثاإظة 
صددة يمإطقة »عمااج« ومإطقة »يناف« 
وحلفائها أو املنداونل مدها من مليشايات 
حزب النإمع الايَاَماإي لإلصالح – انخوان 
املسالمل وباقاي الإماعاات املنطرإة مثل 
جماعاتاه  بمساميات  القاعادة«  »تإظيام 
املندادعة مثل »أنصاار الرشيدة« و«الإهاع« 
وغريلاا، وغالبااً تكون ُيّل لاذه الإماعات 
والنإظيمات »انساالمية« مدعومة وممولة 

من قبل السلطة الثايمة أيضاً.
والواقع أن نشاوء وبروز حرياة »أنصار 
اللاه« بمخنلف مراحال تشاكلها يف خلفينه 
النأريخياة يداوع إىل عقوع طويلة مارسات 
خاللها سالطات الثكم املنداقبة سياساات 
عملياة  إىل  لدإات  ممإهإاة  وإجاراءات 

اجنثااث وتصفية وإقصااء ملكون اجنماعي 
سيايس واسع ومؤثر للزيدية يمذلب إقهي 
وللهاشاميل يمكون عرقي ساليل، وياللما 
حكام الايَاَمان قروناً مان الزمن واعنمدت 
املمإهإاة  وانقصااء  االجنثااث  عملياة 
واملدعومة بإمكانيات الدولة وسالطنها عىل 
نارش مإظوماة الندليام الديإاي 5  املإثى 
املذلبي »السإي« يف ُيّل أنثاء البالع، وخاصة 
مإهاا املداقال النأريخية النقليدياة للزيدية، 
وتهمياش وإقصااء الدور السايايس للرموز 
والقيااعات 5ات االننمااء الهاشامي، وتثت 
تأثاري وضغاط الرتايماات الإاتإاة عن تلك 
السياسات انقصائية الخاطئة نشأت حرية 
أنصاار اللاه رإضااً ومقاومة لهاا وآلثارلا 

السلبية املدمرة..
ولساإا لإا بصادع تثليال وتقييم حرية 
أنصار اللاه ومرشوعها السايايس والفكر  
إدماٌل يهذا ينطلب إجراء أبثاث وعراساات 
منخصصاة ومندمقاة ولو ما ال ينساع له 
لاذا الثيز لإا، لكإإا نكنفي بنساإيل عدة 
نقاط حولهما اسنإاعاً إىل سلسلة مثارضات 
بدرالديان  السايد حسال  األول  مؤّسساها 
الثوثاي وماا لثل 5لاك من مواقاف ورؤى 
الثرية املدلإة وباخنصار شديد يما ييل:

-1 أن »أنصاَر الله« حرية ثورية عقائدية 
إكرية وسياسية جديدة شابة إنية يف جميع 
مسانوياتها القياعية والقاعدية تطرح رؤية 
ومرشوعااً جدياداً لإلساال  اسانإاعاً للقرآن 
الكريم وحرية االجنهاع املنإدعة باسانمرار 
يمإهاج رؤية وتثليل ثابت يربز ويثيي قيم 
الدين ومفاليمه ومضاميإاه األصيلة بديداً 
عان الندصبات املذلبياة والطائفية وتأييداً 
عىل إعالء شاأن الثرية والكرامة اننساانية 
وتفديل واحرتا  سإة االخنالف والنباين بل 
الإاس والسادي إىل بإاء اننساان يف سالويه 
ومواقفاه وعوره وحياته، وإقااً لذلك املإهج 
القويم وعىل أساساه ومن اننسان الفرع إىل 

املإنمع الرشيد.
2 - أن حرياة أنصاار اللاه مان خاالل 
مرشوعها الوطإي ومإهاج الرؤية والنثليل 
الذ  تدنمده تسادى إىل  إقامة مإنمع جديد 
وعولاة مدنياة حديثاة وعاعلاة وال مريزية 
تقو  عىل أساس ومدايري املواطإة املنساوية 
انيإاباي  والنواإال  الثقيقياة  والرشاياة 
السياساية  والرشائاح  املكوناات  لإمياع 
واالجنماعياة مان مإطلال أن الوطان ملك 
لإميع أبإائه عون تمييز أو تهميش أو إقصاء 
يندايشاون ويقبلاون بدضهم بدضااً مهما 
يانات اخنالإاتهام وتبايإاتهام السياساية 
واالجنماعياة واملصلثية الناي يإب أن تدار 

وتثل سلمياً وبالرشاية والنواإل.
3 - أن حرياة »أنصار الله« ترإض رإضاً 
قاطداً وال تقبل مطلقاً باحنكا  أ  طرف أو 
مكون إىل الساالح والدإاف وانرلاب لفرص 
خياراتاه وقإاعاتاه عىل اآلخرين أل  سابب 
أو ماربر واالحناكا  إقط للثاوار والنواإل 
والرشاية ولثكم القانون والقضاء أن تطلب 
األمر، لذه لي حرية أنصار الله ومرشوعها 
الوطإي ومإهج الرؤية والنثليل الذ  يثكم 
حرينهاا ومواقفها وبياناتهاا وإقاً لرؤيني 
ووجهاة نظر  الشاخصية ولي غري ملزمة 
ال ألنصاار اللاه وال لغريلام إال ملان اتفال 
مدها، ووإقاً ملا اسانخلصنه من مثارضات 
مؤسسها األول، يما أرشت آنفاً، ومن مإمل 
املنضمإة  املداخاالت وانساهامات واألوراق 
رات الني ساالم بها وقدَّمها  الارؤى والنصوُّ
أعماال ونقاشاات  اللاه يف  أنصاار  ممثلاو 
ومخرجاات مؤتمار الثاوار الوطإاي ولي 
مسإلة وموثقة ومإشاورة ملن أراع الرجوع 

إليها.
وعاىل ضوء حديثإا الساابل حاول حرية 
أنصاار اللاه ومرشوعها الوطإاي ومإهإها 
 21 ثاورة  عان  الثدياث  إىل  ندخال  الداا  
سابنمرب ل201 والناي يانت حرياة أنصار 
الله مرجدينها وقائدلا وإعارتها السياسية، 
ويف نقاط رئيساية مخنارة نقول عن لذه 

الثورة:
1 - لقاد شاهدت الايَاَمان عقاب الثورة 
بصفقاة  وإجهاضهاا   2011 إربايار  األوىل 
تساوية سياساية وقيا  سالطة ما سامي 
بسالطة »الوإااق الوطإاي« وإعااعة تثبيت 
والفسااع  القاوى  مراياز  ونفاو5  مواقاع 
الدساكرية واملشاايخية مان جدياد وتدزيز 

سايطرتها عاىل الدولة ومؤسسااتها املدنية 
والدساكرية واألمإية، شاهدت سلسالة من 
الناي  واملؤامارات  واالضطراباات  األزماات 
اسانهدإت زعزعة األمن واالسانقرار ونرش 
الفاوىض الدارماة وتغاول ماإيات الفسااع 
واننشار االنفالت األمإي عىل نثو مريع، مما 
أوصل الدولة إىل حالة شابه شالل وعإز عن 

الإهوض بمسؤولينها.
مخططااً  لإااك  أن  واضثااً  ويان   -  2
تآمرياً خطرياً لنصفية وتفكيك املؤسسانل 
الدساكرية واألمإية من خالل مئات عمليات 
االغنياال لقاعة وياواعر لاتل املؤسسانل 
ويف وضح الإهار وبدعام وحماية من مرايز 
عاىل  املهيمإاة  والفسااع  والإفاو5  القاوى 
الإياش واألمن، وتزامن 5لاك مع تفكيكهما 
تثات 5ريداة إعااعة الهيكلاة ويف الإاناب 
اآلخر جارى تثرياك الإماعاات النفكريية 
املسالثة السانهداف حرياة »أنصاار الله« 
يف صدادة وعماران والإاوف وجارى إثاارة 
البغيضاة  واملذلبياة  الطائفياة  الإدارات 
وتإمياع الثشاوع من مخنلاف املثاإظات 
الشامالية بدعوى نرة الساإة، وبنإسايل 
قبلياة ومان  وععام ومسااندة مشاايخية 
وحدات الإيش واألمان املوالية ملرايز القوى 
وميليشيات انصالح، وارتكبوا أبشع الإرائم 
يف قطع الطرقات وقنل املسااإرين إيها عىل 
الهوياة املذلبياة والدإرياة ووصل الثال 
إىل إارص حصار يامل عاىل صددة، ونفذت 
سلسلة االغنياالت وتفإريات اننثارية بثل 
املنظالرين واملصلثل يف املساجد يف صإداء 
وعماران خاصاة وغريلما مان مثاإظات 
الباالع ضاد قيااعات وياواعر أنصاار الله أو 

املنداطفل مدهم.
3 - وعاىل الصدياد السايايس سالبت ُيّل 
مظالار الساياعة الوطإية وسالمت ملفات 
الإياش واألمان مثاالً وبالكامال للسافارة 
األمريكياة وصياغة الدسانور وإعارة الثوار 
وأملانياا  لفرنساا  الدولاة  وبإااء  الوطإاي 
وبريطانياا، والشاؤون املالياة واالقنصاعية 
للبإاك الادويل وصإادوق الإقد الادويل وعول 
الخلياج الخ، وخطط وعبار لنفكيك وتمزيل 
الوطإياة  الدولاة  الوطإاي ورضب  الكياان 
بنمرير وإرض إكرة تقسايم البلد إىل سانة 
أقاليم أعطيات من الصالحيات والسالطات 
السياساية ماا يإدلهاا عبارة عان عويالت 
مسنقلة رغم اعرتاض عدة مكونات أساسية 

يف مؤتمر الثوار الوطإي عىل 5لك.
ل - ووجادت حرية أنصاار الله والإيش 
واألمان الوطإيان أنهما يف عائرة االسانهداف 
الخطاري برضبهماا وتصفينهماا يمدخال 
لنفكياك الوطن وتمزيقه وإنهااء وجوعلما 
الوطإاي، إلم يكان أمامهما ساوى الوقوف 
صفااً واحاداً ويف خإدق واحد ننقاا5 الوطن 
وحمايناه وعماالً مدااً وبثرياة مإساقة 
ملواجهاة الإماعات النفكريياة انرلابية يف 
مخنلف املثاإظات وقد ياعت تدلن اسنقالل 
إمارات خاصاة بها، وتمكن الإيش واللإان 
الشادبية »أنصاار اللاه والقبائال« من عحر 
تلاك الإماعاات وتصفينهاا يف أبال ولثج 
والبيضاء وإب والإوف وصإداء وغريلا,

5 - ورغم سايطرة الثورة عاىل الداصمة 
صإدااء لكإهاا حرصات عاىل عد  اسانال  
السالطة والنفرع يف الثكم، من موقع القدرة 
و5لك يو  21 سابنمرب ل201، بل أرصت عىل 
تغلياب مبدأ النواإل والرشاياة الوطإية يما 
جّسده وعرّب عإه اتفاق السلم والرشاية الذ  
رعنه األمم املنثدة وتبإّاه قرار مإلس األمن 

الدويل والدول الدرش الراعية!!.
تلاك إ5ن يانت ملثة مخنرة أللم مدالم 
صورة واقاع األوضاع الداماة يف واقع البالع 
املدااش ومادى تدلاوره وانفالته سياساياً 
وأمإيااً واقنصاعيااً واجنماعيااً إىل حاد بات 
يإاذر بانهيار املإنمع وماا بقي من مظالر 
عولة، وقد شكلت منضامإة ومنظاإرة مربراً 
موضوعياً وقوياً ووجيهاً لثورة 21 سابنمرب 
ل201  وأيسابها يامال الرشعياة الثورية 
والشادبية لإلمسااك بزما  األماور يف البالع 
والقيا  بمهمة إنقا5 الايَاَمان، وطإاً وشدباً 

وعولة.
وعاىل الرغم مان أن حرية »أنصاار الله« 
يانت الواجهة السياساية املدلإاة للثورة إال 
أنإاي اعنقاد من خاالل شاوالد ومؤرشات 
وقائاع األحاداث وتطوراتها، ولاو واعنقاع 

شاخيص، أن ثورة 21 سابنمرب ل201 يانت 
بثل ثورة إّإرتها وقاعتها حرية أنصار الله 
والقياعات الوطإياة الرشيفة للإيش واألمن 
الوطإياة  الايَاَماإياة  والقبائال  الوطإيال 
والرشيفاة يف أروع عملياة تماساك وتالحم 

وطإي يف تأريخإا املدارص..
ورغم الظروف االسنثإائية بالغة الصدوبة 
وحالاة الفاوىض واالنفاالت واالضطراباات 
الداخلياة يف الباالع الني صإدنها أو تساببت 
إيها مرحلاة ما بدد ثاورة 25 إرباير 2011 
والدادوان الخارجاي الظالام وغريلاا املربر 
الاذ  يشاإه تثالٌف لبداض الادول الدربية 
وبدض القوى الدولية الإاإذة والذ  عمر ُيّل 
مقومات املإنمع وقنل اآلالف وغالبينهم من 
املدنيل والإساء واألطفال والثصار الشامل 
الذ  يفرضه بشاكل يامل عىل الايَاَمان وال 
يزال ورغم تدااون بدض الخوناة واملرتزقة 
وأخواتهاا  القاعادة  يإماعاات  املثليال 
والنإماع الايَاَماإاي لإلصاالح وحلفائهام 
مان السالفيل وبدض القااعة الثزبيل مع 
الدادوان الخارجي إال أن الثورة اسانطاعت 
أن تثقال جملة من االننصارات واملكاساب 

االسرتاتيإية ومن أبرزلا وألمها:
1 - أن ثورة 21 سابنمرب ل201 نإثت يف 
وقت انهيار األوضااع الدامة يف البالع، والذ  
يان وشيكاً وأإشلت مرشوع تفكيك وتمزيل 
وحدة الوطن ورضب ييان عولناه الوطإياة.

2 - واسنطاعت عحر وتصفية الإماعات 
واملإظماات النكفريية املنطرإة يف الكثري من 
املدن واملثاإظاات والثد يثرياً من عملياتها 
انجرامية ومثارصة نشاطاتها الندمريية.

3 - وتمكإات وألول مارة مإاذ ثاورة 26 
سابنمرب 1962 من إزاحة ورضب وإساقاط 
مرايز القوى والإفو5 الدساكر  املشاايخي 
املنثالفة مع قوى الفساع وانرلاب وتإارة 
وسايطرتها  ليمإنهاا  وإنهااء  املخادرات 

النأريخية عىل الدولة ومقدراتها.
للندخاالت  إاصاالً  حاداً  ووضدات   -4
الخارجية يف شؤون البالع الداخلية واسنداعة 
الساياعة الوطإياة وحاررت القارار الوطإي 
مان االرتهاان للقاوى الخارجياة املنخالفة 

والثامية لقوى الفساع وانرلاب.
5- ونإثات ألول مرة يف تأريخإا املدارص 
أن تثشاد وتدبائ قاوى القبائال وطاقاتها 
الخالقاة وتوظيفهاا ضمن مارشوع وطإي 
ثور  تغيري  وبإَّاء مع قوى الإيش واألمن 
واللإان الشدبية والرشإاء الوطإيل من ُيّل 
رشائح ومكوناات املإنمع بدد ُعُقوع طويلة 
مان الزمن تام خاللهاا إقصااء عور القبيلة 
شادبها  مسارية  يف  الفاعلاة  ومشاارينها 
الوطإياة وجرى اسانغاللها لخدمة مصالح 
وأطماع يبار مشاايخها وتدرضها لنشاويه 

صورتها  وأصالنها وعورلا.
6- وعاىل مادى أيثار مان سانة أشاهر 
صماوعاً  تثقاَل  أن  اسانطاعت  منواصلاة 
أساطورياً يف مواَجهاة الدادوان الخارجاي 
ار والثصاار الارب  والإو   الغاشام واملدمَّ
والبثار  الشاامل الاذ  يفرُضاه الدادوان 
نخضااع إراعة الشادب الوطإياة وإجبااره 
عىل االسنساال ، ليس لذا إثسب، بل ونقل 
املدرياة إىل عاخال أرايض املدنديان وتثقيل 
اننصارات مذللة علياه برغم الفارق الهائل 
يف النساليح والُددة والدناع والثاروات املالية 
الخراإياة بيإإاا وبيإاه، وإإشاال وتدرياة 
واملذلبياة  الطائفياة  املشااريع  وإضاح 

واملإاطقية املنثالفة مده يف الداخل.
7- إن ثاورًة يثاورة 21 سابنمرب ل201 
لذا شاأنها ولذه اننصاراتها ولذه عظمنها 
ينوحاد بهاا وإيهاا وتثات راينهاا شادب 
وجيش ولإان شادبية مإالدة وقبائل أبية 
وأحزاب وقوى سياسية ووطإية صفاً واحداً 
اإرتاضيااً صلبااً لقااعرٌة عاىل إعااعة ينابة 
النأريخ وُصإع الثيااة الدزيزة الكريمة عىل 
أرضهاا وجذورلاا ضارباة يف ُعمال أعماق 
تربنهاا الوطإياة، ال تسانطيع أياة قوة عىل 
األرض أن تهزَمهاا، ولان تكاون يف األخري إال 
مإنرة ظاإرة ملرشوعهاا وألداإها الإبيلة 

بإ5ن الله تداىل وقوته.

* شيفلد- 2015/9/23

 رؤية أولية مبكرة لثورة 21 سبتمبر
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 عن 21 سبتمبر ومبادرة الثورة المضادة!!
 عبدالعزيز البغدادي

 من�ُذ بدء الُع��ْدَوان ع�ىل ال�يَ�َم�ن لم تفارقني آث�اُر الصدمة 
الناجمة عن س�لوكيات بعض ش�خصيات تتسول الموت من أسوأ 

جار ابتي به ال�يَ�َم�ن!.
لق�د كان ال�يَ�َم�ني�ون يف فرباير2011م ع�ىل موعد مع ثورة 
حقيقية ضد نظام دام فس�اده قرابة ثالثة عقود ونصف أو هكذا 

ظننا حينها!.
ومهما قيل عن ما أس�مي ب� »الربيع العربي« وجزيرته* فإن 
م�ن المؤكد أن األنظم�ة التي تالحق اندالعها ضم�ن تلك الموجة 
الربيعية أو ما ُوصفت بالثورات كانت أوضاعها تستدعي التغيير!.

صحي�ح أن هناك أكثَر من عالمة اس�تفهام حول تمكين بعض 
أح�زاب اإلس�الم المرتهن للسياس�ة يف تلك البلدان التي ش�ملتها 
الموج�ة وعدم امت�داد ذلك الربيع إىل دول أكثر اس�تبداداً وتخلفاً 

وظلماً ورجعية وفس�اداً وبالتايل أكثر حاجة للثورة مثل السعودية التي تحولت 
بين ليلة وضحاها مالذاً لبعض المحس�وبين عىل القومية والتقدمية وبقية دول 

الخليج!!!.
إال أن مس�توى الفس�اد يف األقط�ار التي خرجت ش�عوبها مطالبة بإس�قاط 
أنظمته�ا من منظور الحالة المعيش�ية فوق احتمال البر وك�ذا توجه التدخل 
األمريك�ي يف ش�ئون المنطق�ة يف ظ�ل تصوره�ا لمصالحها، إذ وق�ف من هذا 
المنظ�ور ضد أية ثورة حقيقية بل وس�خر الدول المعروف�ة برجعيتها لتكون 
الداعم لبعض هذه الثورات مثل قطر التي دعمت بس�خاء المحس�وبين ثواراً يف 
ُكٍلّ م�ن مرص وال�يَ�َم�ن وليبيا ووظفت َكثي�راً من المنظمات والجوائز لتكون 

ضمن الداعمين لهذه الثورات مثل مؤسسة )جائزة نوبل المبجلة(!.
 وقد بين�ت األحداث حقيقة أن قطر والس�عودية كانتا ممولتين رئيس�يتين 
لمروع أمريكي هدفه إجهاض الثورات وتشويهها يف البلدان التي أشعلت فيها 
وت�م رسقته�ا من أيدي الث�وار الحقيقيين الذين لم تكن لديه�م اليقظة الالزمة 
والربنام�ج الواض�ح إلنجاح ث�ورة أو لنقل لوضع عجلة قط�ار الثورة يف بداية 
السكة، مما مكن قوى الثورة المضادة من بعض التنظيمات اإلرهابية منها مثل 

اإلصالح يف ال�يَ�َم�ن واإلخوان يف مرص ومن تحالف معها!.
 لذلك فقد كان التغيير يف اإلطار المرس�وم لخدمة األجندة األمريكية الممول 

خليجياً وبالذات من السعودية وقطر واإلمارات كما أسلفنا.
من هنا يمكن قراءة المبادرة الس�عودية المسماة )بالخليجية( التي روج لها 
مع األس�ف من هم محسوبون ضمن مكونات الثورة هذه المبادرة كانت بمثابة 
َمت الغتيال ثورة 11فرباير 2011م يف مهدها!!. وثيقة الثورة المضادة التي ُصِمّ

ولذلك رأينا كيف صيغت تلك المبادرة الغريبة وكيف جرى تعديل صياغتها 
ألكثر من س�ت م�رات لتلبي رغبات الحاك�م الفرد الذي يف�رتض أن الثورة قد 
قامت إلس�قاطه ولتك�ون مدخالً جدي�داً علمنا بع�ض العباقرة م�ن خالله أن 
الث�ورة الناجحة ه�ي التي تنته�ي بمبادرة يمليه�ا النظام ال�ذي قامت الثورة 

إلسقاطه!!!!!!!!!!.
لذلك رأينا كيف أنه بدالً عن إس�قاط النظام سقطت الثورة بين براثن النظام 

ورشكائه من متسلقي وأدعياء الثورة. 
ولعل أكثر فصول المبادرة مدعاة لالستغراب بل الدهشة والذهول ما يسمى 
بقان�ون الحصانة الذي تضمن تحصين عنارص الفس�اد واإلرهاب وتم بموجبه 
تمكينه�م من الس�لطة م�ن جديد أي إعادة إنت�اج النظام، ذلك القانون المس�خ 
ال�ذي انبنى عىل أس�اس تطويع المبادئ القانونية للسياس�ة بصورة فجة وبما 
يخالف ُكّل مبادئ وقواعد القانون الوطني والدويل واإلنس�اني؛ ألن جوهر ذلك 
القان�ون يعني فيما يعنيه تحصي�ن أربعة وثالثين عاماً من الفس�اد واإلرهاب 
واالس�تبداد!!!، والدخ�ول يف عملية محاصصة وقحة بين قي�ادات أحزاب ليس 
�ْع�ب  له�ا وجود ش�عبي يف المجتمع وإذا وجد فال يتعدى نس�بة ١٠٪ من الَشّ
ال�يَ�َم�ن�ي، األم�ر الذي يجعل الحديث عن أي نظ�ام رشعي يف البالد رضباً من 

السخف والسخرية من المواطن والوطن معاً!!.
لقد تضمنت المبادرة إعادة قس�مة مؤسس�ات الدول�ة وفق تلك المحاصصة 
بين رموز الفس�اد يف الس�لطة وما يس�مى بالمعارضة، وقد رأين�ا كيف انربى 
البع�ض ليقدمها للمجتمع عىل أنها الح�ل الممكن والوحيد الذي يعكس الحكمة 
ابوها عىل درجة من الجرأة والسفه حد التجرُّؤ عىل  اليمانية كما قيل بل وكان َعَرّ
تس�فيه المخالفين لهم يف الرأي، ما يعني أنهم إنما هم مجرد منفذين ألجندة ال 

عالقة لهم بصنعها!!.
يف هذا الس�ياق تم تس�ويق المب�ادرة لرسقة الثورة بص�ورة فيها تهديد بأن 
�ْع�ب ال�يَ�َم�ني أن ال  البدي�ل ه�و الحرب والف�وىض، ومعنى ذلك أن ع�ىل الَشّ
يفكَر مطلقاً يف التغيير إاّل وفق الصورة التي يرس�مها تحالف الفساد واإلرهاب 
يف ال�يَ�َم��ن بجناحي�ه الداخي والخارج�ي وكأنهما باتا ق�ٓدراً محتوماً بعد أن 
ت�م تمكين الفس�اد م�ن ُكّل مفاصل الدولة والس�لطة وتم ن�ر مراكز للقاعدة 
والجماع�ات اإلرهابية بعلم وتواطؤ وانصياع النظام ودعم الس�عودية يف أكثر 
مناط�ق ال�يَ�َم�ن حساس�ية يف ُكلٍّ من صنعاء وأرح�ب ودماج والجوف وعدن 
والبيض�اء وأبين ولح�ج وتعز ورداع وغيره�ا من مناط�ق ال�يَ�َم�ن وتمكين 
القاع�دة من بعض المعس�كرات واألس�لحة بعد االنس�حابات الممنهجة، وكان 
س�عي السعودية الحثيث لفرض هذه المبادرة بهدف استمرار إقصاء الثوريين 
الحقيقيين، س�واٌء من المنتميين لألحزاب المش�اركة يف المبادرة )المؤامرة( أو 

من المستقلين أو من مكون أنصار اهلل!!.
بل إن أحد قياديي حزب اإلصالح المتبني األكرب للمبادرة الس�عودية قد عرب 
وبكل صالف�ة يف كثير من االجتماعات والترصيحات عن رفضه المطلق إلرشاك 
أنص�ار اهلل يف الحكوم�ة أو يف الرقاب�ة عىل الحكومة )أي يف األجه�زة الرقابية( 
وكأن�ه وحزب�ه صاح�ب الح�ق يف الس�لطة؛ ألن هدف ه�ذه العصاب�ة كما هو 
واضح هو اس�تمرار تحالف الفساد واإلرهاب الذي عم ال�يَ�َم�ن وبشكل يريح 

الفاسدين أي بدون إزعاج!!!.
لذل�ك تالحقت األحداث والوقائ�ع التي يطول إيراد تفاصيله�ا، إىل أن بدأت 
حرك�ة 21 س�بتمرب الت�ي هدفت وبدعم ش�عبي كبير إلس�قاط 
حكومة الفساد االنتقايل التي أرشنا لبعض تطلعاتها يف استمرار 
الفس�اد والتس�لط والتي أوجدتها محاصصة المبادرة وقد نتج 
ْع�بية أمنياً  عن دخول أنصار اهلل إىل صنعاء وسيطرة اللجان الَشّ
هروب كثير من عنارص الفس�اد واإلرهاب المرتبطة بالسعودي 
بشكل قوي، ورغم أن مكون أنصار اهلل الذي قاد الحركة الثورية 
كان ق�د أحك�م إىل حد كبي�ر قبضته األمني�ة وكان بإمكانه ملء 
الفراغ الس�يايس الذي تعمد خالد بحاح وعبدربه هادي بتوجيه 
االستخبارات األمريكية والسعودية إحداثه من خالل تعمد تزامن 
تقديم اس�تقالة الحكومة للرئيس المنتهية واليته االنتقالية ومن 
ثم تقديم اس�تقالة الرئيس يف نفس الوقت، ويف البداية كان بحاح 
وكذل�ك بع�ض وزرائه موافقين ع�ىل القيام بترصي�ف األعمال 
إال أنه وبس�بب التدخل األمريكي الس�عودي الوق�ح وبتوجيهاتهم فقد رفضوا 
تس�يير األعم�ال، وبعض الوزراء يعرف أن قيام أي�ة حكومة بترصيف األعمال 
إىل حين تش�كيل حكومة جديدة ليس فقط واجباً عىل الحكومة المس�تقيلة، بل 
إن االمتن�اع عن ذلك يعد جريمة طبقاً لقانون إنش�اء مجل�س الوزراء رقم )3( 
لسنة 2004المادة )50( والمواد 125، 128، 129، 131 من قانون العقوبات. 
وم�ن المؤس�ف أن ذلك المخطط قد انط�ىل عىل كثير من الن�اس، من بينهم 
مثقفون صادقون، حيث وجدناهم يرمون بالالئمة عن إحداث الفراغ الس�يايس 
عىل أنصار اهلل واللجان الثورية؛ ألنهم حسب زعمهم لم يمألوا الفراغ السيايس.

أي أنه�م يلوم�ون من أظه�روا حرصهم دائماً عىل التمس�ك بمب�دأ الراكة 
الوطنية ويتجاهلون من يس�تقوي بجار الس�وء وبالخ�ارج عموماً لإلبقاء عىل 
الفس�اد وعىل مبدأ تقاس�م الس�لطة بين عصابات الفاسدين س�واء ممن أدمنوا 

السلطة أو من رشكائهم الذين يطلقون عىل أنفسهم )معارضة(!.
وتسارعت األحداث وبدأت اللجان الثورية تتخذ خطوات ثورية لملء الفراغ 
الس�يايس طبق�اً لنفس مبدئها المتمس�كة ب�ه )الراكة الوطني�ة( حيث صدر 

اإلعالن الدستوري يف 6 /2 /2015م.
وبتدخ�ل ممثل األمي�ن العام لألمم المتحدة حينها األس�تاذ جم�ال بن عمر 
فقد تمت العودة إىل طاولة المفاوضات وحين أوش�ك ال�يَ�َم�نيون، حسب آخر 
تقرير قدمه ممثل األمين العام، عىل الوصول إىل اتفاق تدخلت السعودية، ويبدو 
أن مصداقية بن عمر يف التقرير قد عّجلت باستبداله بإسماعيل ولد الشيخ الذي 

كان يعمل ضمن فريق بن عمر.
قامت الس�عودية وبتوجيه من أمريكا وبالتحالف م�ع بعض الدول العربية 
منها دول الخليج وبتواطؤ بل ومش�اركة حقيرة من جامعة الدول العربية التي 
زاد دوره�ا الس�لبي يف قضايا األمة وضوح�اً وبتواطؤ منظم�ة األمم المتحدة 
وكثير من المنظمات بش�ن أبشع ُع�ْدَوان عىل ال�يَ�َم�ن متواصل منذ 26/ 3/ 
2015م لي�ل نهار حتى كتابة هذا المقال وهو ُع�ْدَوان أكد الكثير من المراقبين 
أنه لم يس�بق له يف التأريخ مثيل فقد اس�تهدف تدمير ُكّل البنية التحتية المدنية 
والعس�كرية وهدمت البيوت عىل رؤوس س�اكنيها وأعلن�ت مدينة بل محافظة 
صع�دة بكاملها هدفاً عس�كرياً للُع��ْدَوان وهو ما لم يس�بق يف تأريخ الحروب 
واس�تهدفت أيضاً جميع مدن وقرى ومناطق ال�يَ�َم�ن دون تمييز بين أهداف 
مدنية أو عس�كرية فدم�رت الجس�ور والمستش�فيات والم�دارس والمصانع 
وصوام�ع الغ�الل والجوامع واآلث�ار وكل ما يخط�ر أوالً يخطر ع�ىل البال إذ 
بلغ�ت ضحاي�ا الُع�ْدَوان حتى اآلن حوايل س�تة آالف ش�هيد جلهم من األطفال 
والنس�اء ومئات آالف الجرحى وحورصت ال�يَ�َم��ن بكاملها براً وبحراً وجوا 
ْع�ب ال�يَ�َم�ني بكامله مهدد  منذ اللحظات األوىل لش�ن الُع�ْدَوان ما يجعل الَشّ
بالموت جوعاً أو الرضوخ إلرادة آل س�عود المريضة وتأتي رسعة هذا الحصار 
اإلجرامي البشع ليؤكد أن مسيرة الفساد يف ال�يَ�َم�ن خالل ثالثة عقود ونصف 
ليست سوى جزء من مسيرة الُع�ْدَوان الذي يبدو أن هدفه األسايس هو محاولة 
إنقاذ مؤسس�ة الفس�اد واإلرهاب التي بناها النظ�ام ال�يَ�َم�ني بتوجيه ودعم 

أسوأ جار طوال ُكّل هذا الوقت، 
هذه مقدمات ونتائج المبادرة التي أتيحت لمن حكم باس�مها ثالث س�نوات 
لكي ينفذ مهام محددة فلم ينفذ منها يشء، متعمداً ذلك بغرض التمديد وتنفيذاً 
لس�يناريوهات موضوعة منها ما رأيناه وعايشناه ومنها ما ننتظر ومن وجهة 
نظري بأن نظام المبادرة ونظام صالح ال يزال باقياً وال تزال مسؤوليته قائمة؛ 
ألن�ه قد تحالف مع الفس�اد وعمل عىل ترس�يخ بقائه بدالً ع�ن العمل عىل تنفيذ 
الربام�ج االنتقالي�ة وتهيئة األوضاع لحياة سياس�ية طبيعي�ة وبدوافع أنانيته 
المفرطة استدعى الخارج للُع�ْدَوان عىل وطنه وهو استدعاء ليس له أية رشعية؛ 
ألن أي�ة دول�ة أو دول ال تمتلك الحق يف الُع�ْدَوان عىل دولة أخرى أو المس�اس 
بس�يادتها؛ بحجة دعم الرعية يف البلد المعتدى علي�ه فمبدأ التدخل إنما يعني 
يف القان�ون الدويل تدخل األمم المتحدة لفض الن�زاع بين األطراف المتصارعة 
ولي�س الوق�وف مع طرف ضد طرف وه�ذا يعد من أبجدي�ات القانون الدويل 

والحروف األوىل لمعنى السيادة.

)*( قناة الجزيرة لما قامت به من دور تمهيدي ومواكب ألحداث الربيع 

العربي وهو دور حوله ما حوله من تساؤالت َتَماماً كما أثير حول ما كان 

يخ�ص بن الدن وغيره من قي�ادات الجماعات اإلرهابية قناة الجزيرة من 

ترصيحات بين الفرتة واألخرى منذ أحداث 11سبتمرب 2001م.

كتابات

هادي معزول دوليًا.. وولد الشيخ 
يتهمه بإفشال مفاوضات مسقط

ما الذي تغير! 

عبدالرحمن األهنومي

بدد أن تداَوَل مراقبون يف أروقة األمم املنثدة أخباراً 
بأن ولد الشايخ بات عائقا أممياً أما  الثل السايايس 

يف اليمن،
واتهامه بنبييض ُيّل بيانات األمانة الدامة الني يرع 

إيها 5ير النثالف!!
حاول ولد الشيخ يف حواره مع »روسيا اليو « الدإاَع 
عن نفساه بشاكل غري مبارش، إمن جهة حّمل لاع  
مسائولية توقاف مفاوضات مساقط يونه اشارتط 
تطبيَل القرار 2216 قبل الدخول يف أية مفاوضات.

ومان جهة ثانياة حااول النمظهر بموقاف مغاير 
لهذا.. وملوقفه السابل طبداً..

 املوقاف الإدياد لخصاه يف أن القارار 2216 ليس 
رشطااً للمفاوضات، إهو يسانثيل تإفيذه يف صيغنه 
الدامة، ويسنثيل تإفيذه يف موضوعه يثزمة قرارات 
يإب تإفيذلا، واعنربه رييزة من ريائز النفاوض.

ثم أضاف بأنه يإب أّوالً وقف إطالق الإار والإلوس 
عىل طاولاة الإقاش قائماًة عىل مرتكازات عدة مإها 

قرار مإلس األمن.
***

ماا الذ  غرّي موقف ولد الشايخ، قبال 5لك ما الذ  
تغاري يف املوقاف الدويل بشاأن لاع ، وماا5ا يف اعنذار 
رؤسااء بريطانياا وإرنساا والوالياات املنثادة عان 

اسنقباله؟!
تساوق ولد الشيخ مع املوقف الدويل الإديد، لم يدد 
إياه القرار 2216 مان الرشوط، وصار لااع  خارج 
حساابات النساوية، اعناذار زعمااء عول غربياة عن 

اسنقباله يقول لذا.
 أشار »ولد الشيخ« إىل أن أنصاَر الله واملؤتمر قدموا 
تإاازالت ضمان الإقااط السابع املقرتحة يف مساقط 

ضمإها عوعة الثكومة.
أملاح يف ساياق حديثاه بأنها تإاازالت قاد ال يُمكن 
الثصاول عليهاا اآلن ضمان امُلدطياات السياساية، 

وتطورات امليدان..
ولاذا وارع بطبيدة مآالت الددوان، ويره يف مأرب 
ومإطقاة املإدب، وماا عليه الوضاع امليداني يف الدمل 
السادوع ، وبصماوع نصف عا  يمإاي، وما تقنضيه 
ُيّل النضثياات الني قدمها اليمإياون، غرّيت املداعلة 
وإرضت مسااراً عولياً جديداً للنداطي مع الثرب عىل 

اليمن. 
***

يف حارب تموز حااول مإلاُس األمن إرغااَ  لبإان 
القباوَل بإارش قوات مان أرباع عول، رإضهاا لبإان، 
وأشار حيإذاك إىل أنه يمكن الإقاش حول قوات عولية، 
ويف أعقاب تطورات امليدان، قالت املقاومة ومدها قوى 
لبإانية أُْخااَرى بأنها لن تقبل بإرش قوات عولية يف ُيّل 
لبإاان، وتثت االننصاارات امليدانية تراجع طلب بوش 

إىل إْعاَلنه نْشااَر قوات عولية يف الإإوب اللبإاني.
رع »نبيه بر « منكئاً عىل بطوالت املقاومة ولزائم 
الصهايإة امليدانية بالقاول: إ5ا يان لإاك من رضورة 
لقاوات عولياة إيإب أن تكاون يف إرسائيال وليس يف 

لبإان.
يف نهاياة املطاف اننهى الدادوان واقنر األمر عىل 
تواجد قاوات لبإانياة يف الإإاوب، ومراقباة عولية يف 

الخط الفاصل.. »إض اشبناك«.
***

 إىل َحاادٍّ َما تُشاِبُه مدرياُة اليمإيل اليو ، مدرية 
املقاومة اللبإانية يف 2006، ومن تشاابهها نسانقرئُ 

الإنائَج واملآالت.
ومن الصموع واملقاومة سنُصإع النوجهات الدولية، 

وتُفرض املسارات انقليمية والدولية مإها.

نبض الريح!
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العالمة ال�سيد بدر الدين احل�ثي..

مجدد العصر وملهم األمة
أحمد عبدالرحمن شرف الدين * 

اااة، يف لذا الزمن  إن صاحاَب لاذه الذيرى مإادٌع لهذه األُمَّ
الدصياب والصداب، الاذ  تداخلات إيه األماور بشاكل يبري، 
وتددعت إيه الفئات، َواملشاارب، َواألحزاب، َوالقوى السياسية، 
حناى اخنلاط األمر عاىل الإاس، إلم يداد أحٌد يدارف أين الثل 
مان الباطل، أين الصثيح من الساقيم، ولكذا، جاء يإدع لهذه 
اااة يف لاذا الدار، منإااوزاً ُيّل املدطيات الساابقة الني  األُمَّ
ساار الإاس عليها، منإاوزاً املدطى انقليمي الإغرايف، َواملدطى 
الثقايف الفكر ، َواملدطى السايايس الضيل، َواملدطى االجنماعي 
الضيال، َواملدإى السايايس الضيال، أبداع منددعة لهاذه الدعوة 
بثيث أنها ضمت إىل جوانبها ُيّل لذه املشارب، ولذلك تإدون أن 
لذه املسرية تلقى نإاحاً بالراً يف سريلا يما يقول من يراقبون 
الثاريات يف الدالم إن »حرية أنصار الله« واملسارية بالذات من 
أيثر الثريات اننشااراً يف الدالم، ليس إقط عىل مسانوى اليمن 
بل عىل مسانوى الدالام، ومن أيثر الثريات تأثارياً من الإاحية 

الزمإية.
الثرياة أبداعلاا تإااوزت انقليم مان الإاحياة الإغراإية 
إأصباح أثرلا خارج اليمن، أصبح الشادور عإاد من لم أعداء 
لهاذه املسارية بخطورة لذه املسارية عليهم خاارج اليمن، عىل 
املسنوى انقليمي، عىل املسنوى القار ، عىل املسنوى الداملي.

تإاد زعماء مهمل جداً يف الدالم ينثدثون عن املسارية وعن 
حرياة أنصار الله، وأثرلا، أبداعلا، من الذ  أوجد لذه األبداع؟ 
الله سابثانه وتداىل أوجدلا بفدل لذا املإدع لهذه املسارية؛ ألن 
الديان يان يف مإنهاه، يان يف نهاينه، إبدث الله بهذا الرجل أمة، 
أحيالا من تثت األنقاض، ورإع بها الهامات، وأوصلها إىل 5رى 
املإد، وبإ5ن الله تداىل سانكون يلمنها لاي الدليا؛ ألنها تإطل 
بكناب الله سابثانه وتداىل وبالثقاإة القرآنية، ويلمة الله تداىل 

عائماً لي الدليا، يلمة الله تداىل لي الدليا.
ملاا5ا القادوة الثساإة؟ ألن الله سابثانه وتداىل جدال نبيإا 
مثمادا صىل الله عليه وآله وسالم قادوة للإاس، قادوة للإاس 
َجميدااً ولياس إقط للمؤمإل أو للمسالمل، )َلَقاْد َياَن َلُكْم يِف 

َرُسوِل اللَِّه أُْسَوٌة َحَسإٌَة( يدإي قدوة.
وبالنايل إالرساول جّساد بدمله وإدله لاذه القدوة، إالإاس 
اقنبساوا من نوره، وال زالت تلك القادوة موجوعة إىل اآلن، ولكن 
ألن الرساول صىل الله عليه وآله وسالم قد غااب عإّا ا نفيس له 
الفاداء، ا إاإن حملة لذه الراية لم املإادعون، ويف عرنا لذا 
»الدار املدارص« لاذا املإادع الدالام الرباني املإالد السايد 
بدرالدين بن أمريالدين الثوثي جّدع القدوة الني جّسادلا رسول 

الله صىل الله عليه وآله وسلم، جّسدلا يف حياته.
أقول مثاالً يف مساألة تإسايد األساوة والقدوة الثساإة عىل 
لد  رسول الله صىل الله عليه وآله وسلم، جاء مرشيوا مكة إىل 
الإبي صىل الله عليه وآله وسلم وعرضوا عليه عرضاً، قالوا: ما5ا 
تريد من لذه الدعوة؟ لم يدنقدون أنه يبنغي من لذه الدعوة أن 
يثصل عىل حطا  الدنيا يما لم يسدون إليه، ويما لو يف زمإإا 
لاذا ويف األزمان الغابرة وربما يف األزماان القاعمة، الإاس عبدة 
الدنيا يهنمون بمصالثهام الدنيوية ويدنقدون أن اآلخرين يما 
لم، إإاءوا إىل الإبي وقالوا له: ما5ا تريد؟ وعرضوا عليه عرضا: 
إن يإت تريد مااالً جمدإا لك من أموالإا حنى تكون أيثرنا ماال، 
وإن يإت تريد جالا سوعناك عليإا، أ  جدلإاك ملكاً عليإا، وإن 
يإت تريد شايئا آخر مثل الإساء زوجإاك بأإضل الإساء عإدنا، 
ما5ا تريد؟ إقال: ليس لذا ما أععو إليه، وقال يلمنه املشاهورة: 
»لو وضدت الشمس يف يميإي والقمر يف يسار  عىل أن أترك لذا 

األمر ما ترينه«، أنا لد  مرشوع آخر تماماً.
السايد بدرالديان بان أمريالدين الثوثي يإساد لاذه القدوة 
الثساإة تمامااً، لو عالاٌم له لسااٌن إصيح، وعإده قادرٌة عىل 
الكال ، ويفهم األمور بأعماقها، لو أراع الدنيا لثصل عليها طوالً 

وعرضاً.
مإارع قليل من املدالإة ومن الإفاق ومن مداراة الظلمة ومن 
حضور مإالساهم وتزييإهاا لهم وما إىل 5لك مان لذه املواقف 
ممكن أن ترإده أعاىل املقامات الدنيوية، ولكإه رإض 5لك يله، 
أنظار القدوة، أنظر القدوة الناي ننأىس بها، أنظر القدوة، رإض 
لذا يلاه، وإّضال الديش يف الُإارف والكهاوف، وإّضل الديش 
بالفاقة، وإّضال الديش يف حالة الفقر، والنضثية بكل ما لديه، 
إن يان لدياه شايئ إهاو يضثاي به، يدإاي ال يثفظاه وإنما 
يضثي باه، ويما قال من تثدث قبيل: ضّثى بإفساه وبأبإائه 
وبأموالاه وبألله وباكل ما يملك مان لذه الدنيا، ملاا5ا؟ ألنه ال 
يطلب عنياا أصالً، إكل الدنيا عإده منااٌع من أجل تثقيل لدف 
مدل، إال بد أن يُساخر لذا املناع يف تثقيل الغاية الإهائية الني 
نسادى اليها ولي الهدف ولو الله سبثانه وتداىل، ألنإا َجميداً 
يف مسرية، ملا5ا خلقإا الله؟ خلقإا ألن نرجع إليه، نسري اليه وإقاً 
ملا قرره الله سابثانه لإا، اُمشوا يف مسارية إيلّ وإقاً لهذا املإهج 
الرباناي الذ  قررته لكم، إهاذا لو الهدف، وبالناايل ُيّل ما عدا 
5لك لو وساائل وإمكانيات يإب أن تُسانخد  جميُدها يف سبيل 

لذا الهدف.

لذا الرجل الرباني جّسد لذه القدوة، لل سمدنم به أنه جلس 
ماع ظالم أو أنه ناإال ظاملاً أو أنه جامل ظاملااً؟ بالدكس، يان 
مبايإااً لهم ولم مبايإون له، ولذا لاو عأُب املإدعين، الذ  أوالً 
يدزل نفسه عن الوضع لذا، ويإشئ أمة جديدة بفكره وجهاعه 
وقدوتاه وسالويه إىل غري 5لك، إهو جّساد لذه القادوة، ولذلك 
نثن نسانلهم مان أإداله وأقواله وأعماله الني جسادت القدوة 
نسانلهم مإها الايشء الكثري يف حياتإا، ألنها غابات عإا القدوة، 
ضاعات، ملاا5ا ضاعت؟ ألنهم عّلساوا عليإاا، جّهلوناا بانعال ، 
جّهلونا بالثقاإة، جهلونا بالندليم، واحد يمكن أن يسألإي ييف 
يإّهلاوك بالندليام، الندليم ال يُإهل، الندليام يُدلم الإاس؟ لكن 
ال، يف لاذا الدر الندليم يّإهل، يُخرج أناسااً جهلة، الثقاإة ال 
تثقف تخرج أناساً أميل؛ ألنها تثرإهم عن املسارات، وتدطيهم 
مدلوماات مغلوطة، مدلومات مبإية عىل أساس غري صثيثة، 
مدلوماات أو أعبياات أو ثقاإات عبارة عن بذور تهد  اننساان 
نفساه، وتهد  أمنه وتهد  عيإه، ولذلك لم تؤثر شايئا، لذا يله 
الذ  عملوه عبارة عن تإهيل وتضليل وتزييف لألمور، ولألسف 
الشديد قاموا بهذا يله بأموالإا، لذا لألسف، يدإي يأخذوا أموال 
الإااس ويساخروا لذه األماوال ضدلام، لكن جاء رجال واحد 
نسانلهم اآلن مإه القدوة الثسإة والسرية الطيبة، نسنلهم مإه 
وننبل مإه الطريل الصثيح الذ  يوصلإا إىل رضاء الله سبثانه 
َة يِف اْلُقْربَٰى(  وتدااىل مإاناً )ُقل الَّ أَْساأَلُُكْم َعَليْاِه أَْجًرا إاِلَّ اْلَماَوعَّ
مإاناً، لو عإع لم يأخذ، لو عإع إأصبح لإا قدوة نسنلهم مإه 
مساريتإا، واآلن خطواتإا وعملإا يله تسري عىل نفس لذا املإهج 
الذ  قرره لذا السيد املبارك، ثم حمل راينه بدد 5لك ابإه الشهيد 
القائد السيد حسل، ثم بدد 5لك املوىل الدالم الإليل املفّدى السيد 

عبدامللك بن بدرالدين الثوثي حفظه الله تداىل.
  السايد املإالاد الدالم الرباناي قا  بواجب األمار باملدروف 
والإهاي عن املإكار، لل وجدتم يف عرنا من قاا  بهذا الواجب 
يما قا  به؟، قا  به يف امليدان، ليس يف الغرف املغلقة، وليس من 
وراء املايرإوناات، بل الإاس، خرج يُبل للإاس الثالل والثرا  
ويدعولام إىل الله سابثانه وتداىل ويأمر باملداروف ويإهى عن 
املإكر، لذا أصٌل من أصول الدين يان قد اندرس، ما عاع أحد يان 
يسانطيع أن يقوَ  بهذا األصل، خالص، ملا5ا؟ ألن الإاس أصبثوا 
مهزومل من الداخل، ُلزموا، لم يكن أحٌد يإرؤ أن يإطَل بكلمة 
ولو يدارف، يقول لك لذا َجرح، وقد سامدت أنا بدض الدلماء 
الكباار ولاو يقول »الاكال  يف لاؤالء اآلن يالطدإاة بالإإبية« 
الحظوا إىل أين وصال الخوُف من القيا  باألمر باملدروف والإهي 
عان املإكر!، ومع 5لك إإن لذا الرجال قا  وأمر باملدروف ونهى 
عان املإكر، وقاا  بواجبه خري قيا ، ولذلك الله سابثانه وتداىل 
جدال يف حريناه ويف قيامه ويف أمره باملداروف ونهيه عن املإكر 
ااة الني أرجو بإ5ن الله تداىل  برية، وأخرج من حرينه لذه األُمَّ

أن تكون لي الوارثة يف لذه األرض.

*  محاضرة ألقيت بمناسبة حلول الذكرى السنوية الثالثة لرحيل 
العالمة السيد بدر الدين بن أمير الدين الحوثي- بتصرف

شعارنا براءة!

قصيدة من شدر السيد املإالد بدر الدين الثوثي رحمه الله
قالهاا بدد الثارب األوىل، وأشاار إيهاا إىل الشادار، ووجهها 
ملإظمات املإنمع املدني الني ناشدت »أنصار الله« بأن يساملوا:

ُق�����ْل مل���ن ق���د ق�����اَم ل��ل��س��ل��ِم داع��ي��ا أال 
�����َد ج���م���ًع���ا ل����ل����س����اِم م���ن���ادي���ا وح�����شَّ

أت�����دع�����و ب�����ه�����ذا م�����ن ي�����ف�����رُّ ب���دي���ن���ِه
ل��ي��ح��ف��َظ��ه ف����وَق اجل���ب���اِل ال���رواس���ي���ا ؟!

�����ن�����ا ج������لَّ ش���أنُ���ه دع�����ون�����ا نُ����َك����بِّ����ر ربَّ
ف����ا ث���ال���ًث���ا ن���دع���و ول������ْم ن������دُع ث��ان��ي��ا

��ن��ا دع�����ون�����ا ن�����ع�����ادي َم��������ْن ي��������ذمُّ ن��ب��يَّ
ج����رمي����تُ����ه ج�����لَّ�����ْت ول�����ي�����س م���ب���ال���ي���ا

����ْن دي���نَ���ن���ا ب���ش���ع���اِرن���ا دع����ون����ا نُ����َح����صِّ
ون��ح��ف��ظ��ه ِم����ن ش����رِّ ك���ي���ِد )األع����ادي����ا(

رف��ع��ن��ا ال���ش���ع���اَر ال����ي����وَم م��ن��ه��م ب�����راءًة
��������ا ل����ه����م ل�����ن ن���وال���ي���ا وإع�����انُ�����ن�����ا أنَّ

ب��رف��ض��ه��م إال  اإلس������ام  ي��ح��ف��ظ  وه����ل 
وت���ط���ب���ي���ق آي��������اِت ال����ك����ت����اِب امل��ث��ان��ي��ا

ف��ف��ي س�����ورِة )األن����ف����اِل( آخ����ر ص��ف��ح��ٍة
ت����رى ع��ن��َده��ا ن�����وًرا إل����ى احل����قِّ ه��ادي��ا

ه���ا ُرن������ا م����ن ف���ت���ن���ٍة ش�������اَع ش���رُّ حت������ذِّ
وش������رُّ ف����س����اِد امل���ع���ت���دي���ن )األع�����ادي�����ا(

ًة ِردَّ ع�����م�����راَن(  )آل  ف����ي  َرن������ا  وح������ذَّ
س��اه��ي��ا ت����ُك  وال  ف����اح����ذْر  ب��ط��اع��ِت��ه��م 

����ا ال�����ش�����ع�����اَر ون���ال���ن���ا ل�����ذل�����ك أع����ل����نَّ
ب���ه احل�����رُب مم���ْن ك����اَن ب���احل���رِب ب��ادي��ا

ف���ه���اَّ دع����وتُ����م ب���ال���س���اِم ال�����ذي بغى
َدن�����ا ف���ي م���ق���ف���راٍت )ق���واص���ي���ا( وش�����رَّ

وق��د ج���اَء ف��ي األم��ث��اِل: ل��و تُ���ِرَك الَقَطا
ل����ن����اَم وك�������اَن احل�������اُل ف��ي��ن��ا م��س��اوي��ا

وهذا زامل شعبي قاله سيدي بدر الدين 
أثناء تشرده بعيدًا عن طالبه وأحبابه:

سالم يا دنيا الغرائْب
ما عاد بقى يل فيش صاحب

يوقف معي عند النوائب
يف رىض الرحمْن..

قد صار صحبي واألقارْب
ما بين مشغول وحانْب

يف البيت أو خايف وهارْب
حّل يف القيعاْن
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يحيى قاسم أبو عواضه 
يو  الوالية أو مإاسابة الغدير الذ  
نقيمهاا يل عاا  لاي مإاسابة لهاا 
عمقهاا الناريخاي والثقاايف بالشاكل 
الاذ  يإدلهاا من ألام املإاسابات يف 
حيااة األماة انساالمية،، وماا قدماه 
رساول الله )صلاوات اللاه عليه وعىل 
آلاه( يف لاذا اليو  من رسام ملساارلا 
السايايس إىل يو  القيامة لي القضية 
الني تثناجها األمة يف يل زمان ومكان 
وتمثل الثل واملخرج لها يف يل الدصور 
،، واآللية الني عىل أساساها يبإى واقع 
األمة انسالمية بإاء قرآنيا يإدلها أمة 
عظيمة قاعرة عىل أعاء مسئولينها الني 
يلفات بها وجالازة ملواجهاة أعدائها 
بكل أنواعهم وأصإاإهم بديدة عن ظلم 
الظاملل وليمإة املسانكربين وطغيان 

املنسلطل. 
ولاو أن األماة عااعت إىل مثال لاذا 
اليو  وما قاد  إيه الرساول )صلوات 
الله عليه وعىل آله( من بالغ مبل ومن 
أسس مهمة يف والية أمر األمة ملا ظلمت 
والطامداون  املفسادون  تمكان  وملاا 
والظلماة واملسانكربون مان الهيمإاة 
عليها وإ5اللها ولكن تهاون األمة ببالغ 
الرساول يف لاذا الياو  والثلاول الني 
قدمها جدلها أمة تدياش حالة رليبة 
من الظلم واالسنبداع وبالشكل الذ  لم 
يثصال أل  أمة أخارى !! حنى ظهرت 
يف األخاري أماة عاجزة عان أعاء عورلا 
يف لداياة البرشياة مفارقاة لخريينها 
الناي تؤللها لنكون أماة جديرة بإرش 
املداروف يف يل بقداة من بقااع الدالم 
وقاعرة عىل إزالة املإكر من لذا الوجوع.

إإحياؤنا لهذه املإاسبة لو:
أوالً: تإسيد واقنداء واتباع الجنماع 
تاريخاي قبال ألاف وأربدمائاة عاا ، 
األيار   الرساول  اجنمااع يف حارضة 

مثمد )صىل الله عليه وعىل آله وسلم( 
ندمل مان خاالل اجنماعاتإاا لذه أن 
يبقاى صدى صوت رساول الله ويبقى 
بالغاه قائماً عارب األجياال، يبقى 5لك 
الباالغ الذ  أعاه رساول اللاه )صلوات 
اللاه عليه وعاىل آله( من إاوق أيناب 
الذيان ياناوا مداه  انبال واملؤمإاون 

يسمدونه جميدهم
الوالياة،  بثقاإاة  إيمانإاا  ثانيااً: 
وإيمانإا بمبدأ الوالية لو إيمان بكمال 
الدين، وأن الدين ليس بإاقص.! ف من 
يإدلاون أمر الدولة يف انساال  قضية 
غائباة لم يثادع إيها انساال  مإهإاً 
ولم ترتبط باللاه لم يضيفون الإقص 
إىل اللاه، يإدلون يف عيإاه ثلمة ونقصاً 
خطرياً جداً، يرتتب عليه ضياع شاؤون 
الإاس، ويرتتب عليه أال يقو  الدين .!!
ثالثااً: نثان عإدماا ندلان يف لاذه 
املإاسابة توليإاا للاه ورساوله والذين 
آمإوا ويف مقدمنهام عيل بن أبي طالب 
إهذا ماا يوجبه عليإا عيإإا وما تنوقف 
عليه عزتإاا ويرامنإا وقوتإاا ونإاتإا 
الاذ   املساار  لاو  لاذا  وساداعتإا, 
ساريبطإا بالله ورسوله لذا لو املسار 
الاذ  اخنااره اللاه لإا وسامانا عإدما 

نسري عليه ›حزبه الغالب‹ . 
رابداً: أن الثمرة الني سانثصل من 
تاويل الله ورساوله وانما  عايل وتويل 
لداة اللاه وأوليائه ورموزه لدباعه لي 
القوة, لو الإر, لو الغلبة, أن تكون 
األماة بادالً مان أن تكون أماة مغلوبة 
تكون أمة غالبة, بدالً من أن تكون أمة 
مسانضدفة تكون أماة قوية, بدالً من 
أن تكون أمة مسنذلة مهانة تكون أمة 
عزيازة بدازة الله, بدزة رساوله, بدزة 
انما  عيل, بدزة انيماان, بدزة القرآن 

الكريم.
بيإماا البديل عن لذا النويل حساب 
لليهاوع  الناويل  القرآناي لاو  املإطال 

والإصاارى واتخا5لام أوليااء والاذ  
ثمإه 5لة ولوان وضدف وعإز وشنات 
وإرقة وشقاء ونكد يما لو حاصل.

وبالناايل األمة بل خياريان ال ثالث 
لهما: إماا أن تكون يف لذا االتإاه الذ  
تقدماه ثقاإاة القرآن الكريام, تقدمه 
ثقاإاة الغديار, تقدمه ثقاإاة الوالية, 

لذا االتإاه الذ  
تنوىل اللاه إيه وتؤمن بوالينه عليك, 
وأن والية رساوله امناداع لوالينه, وأن 
والية انما  عيل )عليه الساال ( امنداع 
لوالية الرسول )صلوات الله عليه وعىل 
آلاه(, وأن والياة أوليااء اللاه والهاداة 
لدبااعه امناداع لوالياة اللاه سابثانه 
وتدااىل ويف إطاار والياة الله سابثانه 
وتدااىل, والية قائمة عىل الرحمة, والية 
تبإي أمة عىل أساس الرحمة والثكمة 
والدزة, تبإاي أمة لنكاون قوية, تبإي 
مساؤولينها  بمسانوى  لنكاون  أماة 
الكاربى يف األرض يأمة أخرجت للإاس 
تأمار باملدروف وتإهى عان املإكر, أمة 
لها مسؤولينها الداملية يف إقامة الثل, 
الظلام  الدادل, يف مواجهاة  إقاماة  يف 
ولنكاون بمسانوى لذه املساؤولية يف 
عزتهاا, يف قوتهاا, يف حكمنها, يف زياء 

نفوس أبإائها.
اليهاوع  لام  البديال  سايكون  أو 
والإصارى والذلة والخإاوع والدبوعية 
والهوان يما لو حاصل يف لذه املرحلة 
ألماة ابنددت عان الناويل الثقيقي لله 

ورسوله والذين آمإوا .
ألياس أغلاب الزعمااء والثكومات 
ترإاع  وحاريات  وأحازاب  بال  اآلن 
أصبثات  عيإياة  وعإاويان  شادارات 
منولية لليهوع والإصارى بشكل مطلل 
وتدمال وتقاتال أبإاء أمنها بوحشاية 
لخدماة مشااريع اليهاوع والإصاارى 
ويف مقدمنهم أمرياكا وإرسائيل ،، وما 
الثارب الظاملة عىل شادبإا اليمإي من 

قبال الإظاا  السادوعى واملنثالفال 
مده يف الداخل والخاارج إال مظهر من 
مظالر لذا النويل وثمرة من ثماره .

وعإدما تنإاه أمريكا وإرسائيل من 
خاالل أوليائها وعمالئهاا ملثاربة لذه 
املإاسبة بكل الوسائل ومثاولة شطب 
لذا اليو  الناريخي من الذايرة الدربية 
وانساالمية إألنهام يدرياون ألمياة 
ماا حصل يف لاذا اليو  من حال لألمة 
سايإإبها ا عإدماا تداوع وتدمل به ا 
ليمإنهم وتسلطهم واسندمارلم ولن 
يكون لإاك ماكان ألعواتهم وعمالئهم 
الذين يسلطونهم عىل رقاب لذه األمة.
إإحياؤنا لهذه املإاسبة ليس موجها 
ضد أحد وال تإقيص من أحد وإنما لو 
تقديم ملا قدمه رساول الله يف لذا اليو  
من حل لهاذه األمة يمثال صما  أمان 
لها وسبيل لقوتها ووحدتها وسياعتها 

وعزتها ويرامنها.
ويما يقول السايد حسال رضوان 

الله عليه يف لذه املإاسبة:
أعلإاه  ماا  يدلإاون  ال  مان  إن   ((
الرساول يف لذا اليو  لام من يَِصُمون 
الله يف حكمناه، ويف عدله، ويف رحمنه، 

لم من يضيفون الإقص إىل الله.
ييف يإوز عىل الله سبثانه وتداىل، 
الذ  سامى نفساه بالثكيام، الدليم، 
الدادل، الاذ  سامى نفساه بالرحمن 
الرحيام، أن يأتاي ليإظام شاؤون يل 
أرسة، ليإظم حنى املواريث، ثم ال يإظم 
شاأن األمة، ويرتك األمة عون أن يإظم 

أمرلا!.
لل يإوز عىل الله؟ لذا ال يإوز عىل 
الله، لكن اآلخرين جوزوه عىل الله، وملا 
جاوزوا عاىل الله أن يكون ألمل شاأن 
األمة رأيإا عرشات الخلفاء، والرؤساء، 
والزعماء الذين لم بديدون عن انسال  
ينقاإازون عاىل حكم املسالمل، وعىل 

أيناف املسلمل جيالً بدد جيل.(( .

مثقفون ولكن...ما أحوج األمة اليوم إلى ثقافة يوم الغدير!
    ثابت القوطاري

َفِهم البعُض أنَّ السياس�ة هي فُن الكذب، والخداع، واستجالب المصالح 
بأيِّ طريقٍة كانْت لذلك ظهر الس�يايس المرتزق، الس�يايس الخائن، وأنا هنا 
ال أس�تغرب، فاألم�ر ي�كاد يك�ون طبيعياً إىل حٍد م�ا ومقبوالً ع�ىل األقل يف 
دول العال�م الثال�ث- وأن�ا هنا ال أدعو إىل ذل�ك أو أبرر ل�ه- والتي تحكمها 
الديكتاتوريات من جانب، والعقلية االس�تعمارية من جانب آخر. الملفْت أن 
االحتالل الس�عودي من�ذ عدوانه عىل اليم�ن يف 26/آذار/2015م، أفرز لنا 
نماذجاً للمثقف العربي بش�كٍل عام، واليمني بش�كٍل خاص، فظهر يف اآلونة 
األخي�رة فريٌق م�ن المثقفين المرتزقة  برغم ما لهم م�ن رصيٍد ثقايف حافٍل 
بالعطاء والجدِّية عىل مس�توى الفكر والكتاب�ة والتنظير، إالَّ أنَّ األيام كانت 
كفيلة لتس�قط األقنعة، ورس�وب هؤالء يف االمتحان الحقيقي لمادة )الوطن 
والوطني�ة( التي تغنوا بها يف أش�عارهم، واس�تطردوا بذكرها يف رواياتهم، 
وتش�عبت يف أبحاثه�م، وانس�كب لها الدم�ع يف خطاباته�م ومحارضاتهم، 
وندواتهم. ِمن المخجل والعار أن يس�قط القلم، والفكر، وصدق الكلمة أليِّ 
س�بٍب كان: س�واٌء لخالف س�يايس مع )س( أو )ص(، أو لوجود مال النفط 

المغري، أو غيرها من االحتماالت الواردة.
نع�م دون ش�ك أن واقع المثقف اليمن�ي بائٌس جداً، الس�يما وأنَّ األدب 
والثقافة ينظر إليهما عىل أنَّهما ترٌف زائٌد، وال حاجة للمجتمع بهما، فوزارة 
الثقافة بذاتها ينظر إليها عىل أنَّها مجرد سمرسة للغناء، والرسم، والمرسح، 
وال ينظر إليها عىل أنَّها ُبعٌد حضاري عميق لليمن، ومصدر من مصادر دخل 
الدول�ة، وأكثر العاملين فيها ويف قطاع الثقافة بش�كل عام ال يمتون للثقافة 
بأيِّ صلة: عىل مس�توى التخصص، أو عىل مس�توى الرغبة واالهتمام، إالَّ أن 
الحاج�ة والعوز أو غيرها ليس�ْت عذراً مقبوالً ليبيع المثق�ف اليمني عمره 
الثق�ايف- والذي قد يص�ل بالبعض إىل ثالثة عقود- م�ن العدوان ومرتزقته 
يف الري�اض، يكفين�ا من عمالة بع�ض المثقفين أنَّه تفان�ى يف كتابة المدائح 
والمطوالت الش�عرية لمل�وك الطغيان وأم�راء الجور ليس�تجديهم بضعة 
ري�االت عرب الس�فارة أو الملحقية الثقافية، بل األس�وأ من ذلك أن النفط قد 
ت�رسب ليطمس معال�م الثقافة اليمني�ة فامتدَّ لتحريف بع�ض العبارات يف 
شعر الربدوني، وطمس بعض األغاني الوطنية القديمة والتي كانت تعرض 
عىل شاش�ة التلف�از لألمس القريب، أما رسقة ال�رتاث الغنائي والفني لليمن 
وإلصاق طابع )لحن من الرتاث الخليجي( فحدث وال حرج. أسفي عىل بعض 
األصدقاء من المثقفين واألدباء، الذين كنت أنظر إليهم نظرة النموذج الفريد 
للمثق�ف اليمن�ي العصامي الذي يرف�ض االرتزاق واالرته�ان مقابل كلمته 
الوطني�ة، وقلمه اإلبداع�ي الُحر، أراه�م اليوم يس�ارعون إىل )أمير النفط( 
يس�تجدونه ألقاباً ومدحاً وثناًء بل ويؤيدون العدوان والمعتدي، ويلتحقون 
بقطي�ع الخونة والمرتزق�ة يف )الرياض( التي أصبحْت مكب�اً للنفايات التي 
يرفض اليمن أن تبقى يف أحش�ائه. أس�في عىل أس�اتذة يحملون شهائد عليا 

تفوح من خطاباتهم رائحة المناطقية والعنرصية والجهوية.

براءة
معاذ الجنيد

واإلنزاال الزحَف،  أعدَت  مهما 
ُمحاال املُحاِل،  في  تبحُث  ستظّل 

جيُشنا َم  ميَّ الله  لبيت  ملَّا 
)السنغاال( و  )باكستان(  مَت  ميَّ

كتيبًة تستديُن  أرٍض  كل  من 
رياال! للدائنني  وتُردُّها 

هنا ختموا  حشدتُهم  الذين  كل 
أوصاال وتوزعوا  أعمارهم، 

على ثاروا  إن  لليمانيني  من 
أرتاال!؟ وحتركوا  طغيانكم 

مشيَت  .. زحفاً  أم  حلَّقَت،  أم  أبحرَت، 
واإلذالال املوَت،  جتني  فأنَت 

حلربنا أتيَت  )أمريكا(  حضن  من 
تعالى( )قال  حيُث  من  لُكْم  جئنا 

مثابًة للحجيج  )مكة(  ِلنُعيَد 
رماال الرمال،  مملكة  ونُحيَل 

ِبدءها  .. البراءة  بسملة  ونصيَر 
)األنفاال( و  )األحزاَب(  َد  ونُجسِّ

واِهماً نصرَك  القنوات  على  فاصنع 
قتاال يُجيُد  ملن  القتاَل  ودِع 

نحوها ُجهدَك  جاهدَت  جبهٍة  كْم 
خياال وانتصرَت  أرضاً،  فُهِزمَت 

بقطرٍة تعود  لن  تُكاِبُر  مهما 
ساال املذّلة  في  وجٍه  ماء  من 

فوارٌس الساح  بصفقات  أنتُم 
أطفاال استخدامِه  في  وتَُروَن 

شرورُكم كل  سنُصدُّ  بساحُكم 
أطاال ُملكُكم  سيُصبُح  وبِه 

بأنُكْم التعيس  ُكُم  حظِّ فلسوء 
جباال!!! وتُقاوموَن  ُهنا،   .. بشٌر 

أبو داوود نصراهلل
ت������ب������ّس������َم ث������غ������ُره������ا ب�����ع�����د ال������ُع������بُ������وس 

وص������������������ارْت ي�������������وَم ُخ�������������مٍّ ك��������ال��������َع��������ُروِس
ون�������������اَدتْ�������������ُه احل���������ي���������اةُ ب�������ك�������لِّ َش����������وٍق 

أَط���������لْ���������َت ال�������بُ�������ْع�������َد ف�����������أذن ب�����اجل�����ل�����وِس
س�����ت�����م�����ض�����ي-الم�����ح�����ال�����َة- ع�������ن ق�����ري�����ٍب 

َف�������ُج�������ْد واَش���������������رْح ل����ن����ا ب�����ع�����َض ال�����������دروِس
أن�����������ا ي�������������وُم ال��������تَّ��������م��������اِم ل�������ك�������لِّ خ����ي����ٍر 

���������ُروِس  أن���������ا ال��������ي��������وُم اخمل��������لَّ��������ُد ف�������ي ال���������طُّ
ول�������ي�������َس يُ������ِض������ي������ُرن������ي إن��������ك��������اُر أم�������ري 

ونَ��������ْس��������ِب��������ْي ل��������ل��������ّرواف��������ِض واملَ���������ُج���������وِس
ف����ع����ن����د ظ����ه����ي����رت����ي م�������ن ب������ع������ِد )بَ��������لِّ��������ْغ( 

وإج�����������������������راِء امل������������راس������������ِم وال�������ط�������ق�������وِس
جت������لّ������ى اس������������ُم اإلش�������������������ارِة ف�������ي ع����ل����يٍّ 

ب�������أم�������ِر ال�������ل�������ِه ف�������ي وْض�������������ِح ال�����ش�����م�����وِس
أب�����������ان ال�������ل�������ُه ُح��������ْك��������َم ال�����ق�����ت�����ِل ع�����م�����داً 

ض���������اع���������ِة وال������غ������م������وِس وأح����������ك����������اَم ال���������رَّ

ال����ق����ض����اي����ا  رأَس  ب�����ع�����َده�����ا  أَي������ه������م������ُل 
م�������ع�������اَذال�������ل�������ِه- ي�������ا َم��������ْرض��������ى ال�����نُّ�����ف�����وِس

وي�����������اي�����������وم ال�������������والي�������������ِة ع��������ن��������َد خ�������مٍّ 
������م������وِس ح������م������اك ال��������ل��������ُه م��������ن ش����������رِّ ال������طَّ

�����اً  ف�����ف�����ي�����ك امل�����ص�����ط�����ف�����ى وّل��������������ى ع�����ل�����يَّ
ب������������)ه�����������ذا( ص�������������اَر ت��������اج��������اً ل��������ل��������رؤؤِس

ل����ف����ض����ٍل ال  ��������ُة  ال��������ب��������ريَّ وب�������ْخ�������َب�������خ�������ِت 
وف��������ْص��������ٍل ف�������ي ال�����غ�����ن�����ائ�����ِم وال����������تُُّ����������روِس

ف�����ف�����ض�����ُل أب����������ي ت��������������راٍب ل�����ي�����س ي���خ���ف���ى 
وق����������د ش�������ه�������َد ال�������ي�������ه�������وُد م��������ع اجمل����������وِس

أي���������ا ي������������وَم ال������غ������دي������ِر ق�������د اس����ت����ف����دن����ا 
ل����������ل����������دروِس واٍع  خ��������ي��������ُر  وش�������ع�������ب�������ي 

�����������ُة م���������ن ت����ع����ام����ى  وأم��������ري��������ك��������ا ول�����������يَّ
ل������ه������ا َوُوالِت���������������ه���������������ا ُس���������������مُّ ال���������ك���������ؤوِس

وع�������ه�������داً ل������ن ن����ح����ي����َد ول��������و أُِث���������يْ���������َرْت 
ع�������واِص�������ُف�������ه�������اُ امل�����ل�����ي�����ئ�����ُة ب�����ال�����ن�����ُح�����وِس

�������ت داع�������������ُش ال�����ك�����ب�����رى ُح��������ُروب��������اً  وش�������نَّ
ع����ل����ي����ن����ا م�������ث�������َل داح���������������َس وال�������ب�������ُس�������وِس

قطرٌة من غدير الكرار

إلى مأرب التأريخ
فؤاد المحنبي

غاِصِب يلِّ  عىل  وتوتوشكا  جثيٌم 
) َمااأرِب   ( عماليِل  من  جباٍل  وأسااُد 

بالِفدى اللَه  عاَلدوا  رجاااٍل  وجإُد 
َغاِضِب صولَة  اللِه  َسبيِل  يف  لهم 

نُفوَسهم باعوا  األنصاُر  الفنيُة  ُلُم 
ألعااظااِم ُساالااطاااٍن وأيااارِ  والااِب

إفي ) مأرَب ( الناريِخ من ) صاإِر ( الدال
الكنائِب أسمى  الِدزِّ  مشيخاِت  ومن 

الِددى عىل  َسِدريٌ  الغاز   عىل  لهيٌب 
الثدالِب َغاادَر  الااِداادواُن  أضمَر  وقد 

الني والثكمِة  انيااماااِن  يمُن  لإا 
الكوايِب إااوَق  الاالااِه  لاااواَء  أقاالَّاات 

قوٍة أجإاُع  الإاِس  أرضى  سااالالت 
بالنإارِب ناااصااٍع  شااديااٍد  وباااأٍس 

رؤوِسهم إااوَق  والإاُر  يخوضونها 
الَثرائِب أَشااادِّ  يف  ِعاازٍّ  َصااإاااِعيااَد 

َوِليُهم ولااو  الاالااِه  أولااياااُء  لإا 
صاحِب أضدُف  الشيطاُن  ومواليُم 

َقرنَاُه الثلُّ  يكر  يي  بااِه  أتينم 
األجانِب اليهوِع  أحااالُ   وتسقَط 

حضارٍة يإُز  الناريِخ  يَمُن  لإا 
َعاِطِب ُحلُم  ثرواتُها  الثرى  وتثَت 

بها خصإا  ربااإااا  باااالع   يااإااوٌز 
َجانِب ُياالِّ  يف  الثلِّ  عيااَن  ِلإإَر 

ِلثايُم َشولنُه  قد  ما  ونَطِمَس 
الزِب بالديِن  والنكِفرِي  الذبِح  ِمااَن 

ُمثمٍد بااديااِن  تََلبسنم  يااهااوٌع 
امَلثالِب ِعياااَن  ِلاالااإاااِس  نظااهااارِه 

ربهم َقصِد  عن  البيِت  َحإيَج  َصدعتم 
غالِب أغااَلااُب  الاالااِه  أماااَر  ولااكاانَّ 

َرحمًة للإاِس  الرحمُن  َشاااءُه  إقد 
الَسثائِب َرحيِم  من  تهمي  الكوِن  عىل 

5َريدًة اً  رِسَّ )إياااراَن(  وحالفنُم 
بالإكائِب إعااالُمااهااا  نااا  يُااإااارِصُ

ً َموِقفا للثلِّ  )إيااراُن(  َوَقفْت  وما 
الَدإائِب زَماااُن  لااذا   .. يُإارِصنا 

َوِعمائَإا أرضإا  تسنبيثوا  لكي 
امَلااذالااِب رِصاَع  إيها  وأشَدلنُم 

5مًة  « للكنابيِّ   « حنى  الديِن  ويف 
ُمَثارِب َغاارِي  ُياالَّ  ِمإهم  نسالُم 

ِبَماِئها حنى  )إياااَراُن(  َصدقت  وما 
امَلَطالِب بأعنى  أَوَإااْت  )روسيا(  وال 

َضمائٍر أولى  ثِت  السُّ بماِل  ينم  رَشِ
املكاسِب َخااريَ  الرحمُن  لإا  ونثُن 

مكًة تفنُح  الناريِخ  )مااأرُب(  غااداً 
الشوائب ُياالَّ  انسااالِ   َعااِن  وتمثو 
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 متابعات فلسطينية 
 إقتحام وحصار األقصى متواصل واعتقاالت 

تطال 12 مقدسيًا

واصلت سالطات الددو الصهيوني، الخميس، حصارلا الدساكر  للمساإد األقىص 
املباارك، وإغالقاه أماا  املواطإل ممان تقال أعمارلم عن الخمسال عامااً، ومن يال 
الإإسال، يف الوقت الذ  وّإرت إيه الثماية والثراساة لدصابات املسنوطإل اليهوعية 

خالل اقنثاماتها الإديدة لألقىص املبارك وجوالتها االسنفزازية إيه. 
وأوضثات مصاعر صثفية، أن قوات الددو الحقت الإسااء والطالبات املمإوعات من 
الدخاول إىل األقاىص املبارك، وأبددتهن عن بوابات املساإد باتإاه مإطقاة باب الداموع 
)أحد أشهر بوابات القدس القديمة( وسط تهديداٍت باعنقالهن وإبداعلن عن القدس. 
ويانت سالطات الددو إرضت قبل أربدة أيا  وعشاية احنفاالت اليهوع بديد ›املظلة‹ 
النلموع ، حصاراً مشادعاً عىل املساإد األقاىص وحدعت أجيال من تسامح لهم بدخول 
املساإد ملن تزيد أعمارلم عن الخمسال عاماً إقط، يف إرتة اقنثامات املسنوطإل الني 

تسنمر يومياً حنى موعد صالة الظهر. 
ومن جهة أخرى، اعنقلت رشطة الددو ١٢ إلساطيإياً يف مديإة القدس خالل ساعات 

الليلة املاضية بشبهة رشل الثإارة. 
وقالات الرشطة »انرسائيلياة«، يف تريح مكنوب، إن قواتها »قامت خالل سااعات 
الليلة املاضية باعنقال 12 مقدساياً من بل املدنقلل 6 قر- بشابهة الضلوع بأعمال 

انخالل بالإظا  األخرية يف املديإة ورشل الثإارة«، عىل حد تدبريلم. 

تايماز،  نيوياورك  صثيفاة  5يارت 
السابت، أن أعمال النشاييد والبإاء تإر  
حاليااً بهادوء يف أول مسانوطإة تقيمهاا 
مإاذ  الإاوالن  مرتفداات  يف  »إرسائيال« 

االحنالل عا  1967. 
وأشاارت الصثيفاة األمريكياة، إىل أن 
لإااك قطداة أرض من املقارر أن تصبح 
مسانوطإة جديدة بثلاول الداا  القاع  
حيث حصل أمل عا  املسنوطإات عورون 
بوجدانوإساكي عاىل املواإقاة عىل خطة 
اسانيطان نثو مائة عائلاة جديدة لإاك 

عىل مدى السإوات الدرش القاعمة. 
وقالات: »إن لذا الإمو يف عدع الوحدات 
باملقارنة  االسانيطانية يدنارب منواضدااً 
بخطة النطوير الطموحة الني تسادى إىل 
نقل مائة ألف مسانوطن جدع إىل الإوالن 
يف غضاون خمس ساإوات، ولاي الخطة 
الناي ععاا إليهاا نفناايل بإيات واحد من 
قاعة ومفكار  »إرسائيل« الكثريين الذين 
يسدون إىل اننهاز إرصة الفوىض السائدة 
يف ساوريا لندزياز قبضاة »إرسائيل« عىل 

الإوالن«.

العدو يبني مستوطنة جديدة في الجوالن المحتل 

»الجهاد« تبارك عملية القدس وتعتبرها 
تصعيدًا مميزًا للمقاومة

مقنل مسنوطن وإصابة ٤ يف عملية طدن واسنشهاع املإفذ
ُقنل مسانوطٌن وأصياب ٤ آخرين بإاروح، أحدلم يف حالة 
ماوت رسير ، يف عملياة طدن وإطالق نار، نفذلا إلساطيإي 
مساء السبت، يف شارع الواع، بالبلدة القديمة بالقدس املثنلة. 
وبثساب املصااعر الدربياة، إقاد قاا  شااب إلساطيإي 
بمهاجماة عائلة من املسانوطإل، وأصااب األب واأل  بإروح 

خطرية، إيما أصيب اثإان من أبإائهم بإروح طفيفة. 
وأوضثت املصاعر باأن رشطة االحنالل أطلقت الإار باتإاه 
الشااب وأصابنه بإروح، قبل أن تدلن عن اسنشاهاعه يف وقت 
الحل، إيما تقو  بالبثث عن شاب آخر شارك يف تإفيذ الدملية، 

وتمكن من الفرار من املكان. 
وأشاارت املصاعر بأن الشااب قا  بطدن املسنوطن، ثم قا  
بخطف مسدساه وقا  بإطالق الإار، مماا أعى نصابة ٤ مإهم 

بإروح بيإها حاالت خطرية. 
وبثسب رشطة االحنالل، إإن مإفذ الدملية لو مهإد رإيل 

حلبي، ١٩ عاماً من بلدة البرية القريبة من را  الله.
وباريات »حرياة الإهااع انساالمي« يف إلساطل الدملية 
البطولية، وقالت الثرية يف بيانها: إن لذه الدملية تدنرب تقدماً 
مميازاً يف الدمل املقااو  ضد الددو الصهيوناي، مدنربة أنها رع 

طبيدي عىل جرائم الددو بثل شدبإا. 
وأيدت »الإهاع« أن الددو سايدإع ثمن عدوانه عىل شادبإا 

ومقدساتإا، وأن املقاومة سننصاعد و سننواصل.

إصابة 10 فلسطينيين بجروح برصاص 
جيش االحتالل

أصيب عرشة إلساطيإيل بإروح برصاص جيش االحنالل 
االرسائيايل الذ  قاا  بنوغل يف نابلس شامال الضفاة الغربية 
املثنلة، حسبما أإاعت مصاعر طبية ومن الرشطة الفلسطيإية.
واندلدت املواجهاات عإدما اقنثم عرشات الإإوع الصهايإة 
عىل منن عربات عساكرية قرابة السااعة الثانية حي الضاحية 
رشق نابلاس، بالقارب مان ماكان الهإاو  الاذ  قنال إياه 
مسانوطإان صهيونياان مسااء الخمياس بثساب الرشطاة 

الفلسطيإية.
وينصاعد النوتر بل الفلسطيإيل وقوات االحنالل يف مثيط 

املسإد االقىص يف القدس املثنلة.
واملكان الذ  وقع إيه الهإو  الخميس قريب من قرية بيت 
إوريك الفلساطيإية حيث اسنشاهد إلساطيإي بإريان القوات 

االرسائيلية يف مواجهات الشهر املايض.
ويدازز لذا الهإاو  املخاوف مان انفإار الدإاف يف اجواء 
النوتر الشاديد يف مإطقة شهدت يف االساابيع االخرية لإمات 

بالرصاص عىل سيارتل لالحنالل عىل االقل.

إصابة مستوطنين برصاص جيش العدو 
الطائش في الضفة المحتلة

أإااعت تقاريار إعالمية صهيوني أن طفالً يف الخامساة من 
عمره أصيب بإروح برصاصة طائشة خارج مإزله. 

وإيماا لام تذير النقارير ماكان وقوع الثاعثاة، وال مصدر 
الرصااص الطائش، لكن الإدير 5ياره أن تقارير عديدة أإاعت 
عان اسانخدا  عصاباات جيش الدادو الصهيوني الإاار الثّي 
بكثاإاة لادى اقنثا  مإاطال يف مديإة نابلاس املثنلة، ويذلك 
إدل املسنوطإون من مغنصبات يف الضفة املثنلة، الذين جابوا 

الشوارع يف الضفة بالسالح بدد عملية نابلس. 
ومان املرجح أن يكون الطفل قد أصياب برصاص عصابات 
جيش الددو أو قطدان املسنوطإل، وال سيما أن وسائل انعال  

الدربية سدت إىل النخفيف من الثاعث. 
يذلاك 5يرت النقاريار أن إناة يف 16 من الدمر، من ساكان 
مسانوطإة يوخااف يدقوب قارب را  اللاه، أصيبات بدورلا 

بإروح إثر إصابنها برصاصة طائشة، بظروف مماثلة.

لهذه األسباب سارعت روسيا 
بإعالن تدخلها في سوريا 

 نضال حمادة*
يف شاهر أبريال املايض، ويف حاعثة لي األوىل مان نوعها يف الثرب 
السورية، أسقط مسالثو املدارضة طائرة ميغ 29، يانت تقلع من 
مطار خلخيل الدساكر ، الواقع عىل طريل عمشال السويداء، وبدد 
يومال من اننشاار الخارب وتأيد وقاوع الثاعثة، حرض إىل ساوريا 
إريل خارباء رويس مخناص بالنثقيل يف لذا الإوع مان الدمليات، 
وبدد البثث وجمع القطع املددنية املنإاثرة يف املكان، اينشاف إريل 
الخرباء الروس قطدة مددنية تدوع لصاروخ سنيإغر أمريكي، وعليها 
رقام خاص باملدادات األمريكية الني تباع للإياوش األجإبية، وتبل 
أيضاً أن لذا الصاروخ السانيإغر اشارتته قطر مان الواليات املنثدة 
ومان األسالثة الني يمإع عىل القطريل تساليمها لطارف ثالث، أو 
إعااعة بيدها خارج قطر أو لإهة أخرى غري الإيش القطر ، اتصل 
الروس باألمريكيل عارضل عليهم ننائج النثقيل، نفى األمريييون 
علمهام باألمار، ولادعت روسايا حيإها بنساليم الإيش الساور  
أسلثًة أيثر تطوراً، ومإها طائرات قإص ليلية وأنظمة راعار جديدة، 
ورع األمريكيون انهم ساوف يسلمون املسالثل يف سوريا صواريخ 
سانيإغر من الإيال الإديد، واتفل حيإها الطرإاات عىل النواصل يف 
حال حصول واقدة مشاابهة، لذه الكال  نقلناه لإا مصاعر منابدة 

لدملية النفاوض الني بدأت مإذ وقع تلك الثاعثة. 
بدد حاعثة طائرة امليغ تلك، اتخذت القياعة الروسية قراراً بالدخول 
مبارشة عىل األرض الساورية، ملسااندة الإيش الساور ، و5لك بدد 
عاا  من الدخول األمريكي عرب النثالاف الدويل، وبدَدما وصل الدعم 
الخليإي للإماعات املسالثة النكفريية إىل مسنويات غري مسبوقة 
بإوعية الساالح املنقد  عون تثرك جد  مان الإانب األمريكي ملإع 
لاذا الدمل، إضالً عن لذا يانت موساكو تراقب تثريات املخابرات 
الرتيية يف عول آسايا الوساطى، القريبة من روسيا، خصوصاً نإاح 
األتراك باسانإالب آالف الرتيسانان خالل الساإة املاضية للقنال يف 
سوريا ومشاارية لؤالء يف يل مدارك الشامال السور  حيث يانوا 
رأس الثربة يف ميليشايا جيش الفنح يف مدارك السايطرة عىل يامل 

مثاإطة إعلب. 
 يف لذا الساياق قالت مصاعر إرنسية رإيدة إن قضية املهاجرين 
إىل أوروبا، يانت حاسامًة بالإسابة للروس الذين قارروا انعالن عن 
عخولهام إىل ساوريا، مبارشًة بداد الضإة الكربى الناي عارت حول 
املهاجريان الذيان أتوا مان املخيمات الرتيياة، بقارار تريي واضح 
يقيض بإإاراغ مخيمات الالجئل الساوريل يف ترييا، وإغراق الدول 
األوروبياة بهام، وبادأت لذه القضياة تإضج لنصبح حإاة لندخل 
أمريكاي يف ساوريا تثات عإاوان )الندخل اننسااني( وأتاى القرار 
الفرنيس باملشاارية يف قصف عاعش ليزيد الريبة الروساية من لذه 
الضإاة املفندلة حاول املهاجرين، وتضيف املصاعُر أن روسايا الني 
تإسال مع أملانياا يف حارب أويرانيا يانات وراء تراجع املسنشاارة 
األملانياة )انإيال مريييل( عن قرار اسانقبال مئاات آالف املهاجرين 
الساوريل، واقفال البااب أما  اسانقبال مهاجرين جادع يف املانيا، 
وتضيف املصاعر الفرنساية أن الروس يدرإاون أن أ  قرار أمريكي 
بالندخال تثات الدإوان اننسااني ممكان أن ينثاول يف أ  وقت إىل 
تدخال نساقاط الإظا ، والاروس يدلمون أن األمريكاي يانت لديه 
نوايا يبرية نساقاط الإظا  يف عمشال ملدة عقد من الزمن، بدأت مع 
االحنالل األمريكاي للدراق عا  2003 حياث يانت خطة املثاإظل 
الإدع املدلإة لي تغيري الإظا  يف سوريا ومن ثم يف إيران بدد الدراق، 
غري أن الواقع الدساكر  وخسائر الإيش األمريكي يف الدراق غريت 
مدالام االسارتاتيإية األمريكياة عون أن تلغيها، وتقاول املصاعر ال 
شاك أن املخابرات الروسية أعريت نوايا أمريكا بخلل امر واقع جديد 
عىل األرض الساورية عرب الساماح الرتيي ألمريكا باسنخدا  قاعدة 
انإرلياك للقيا  بدمليات قصف يف ساوريا، ماع النهاإت الربيطاني 
االسارتايل ومن ثم الفرنايس عىل االلنثاق برياب القصف األمريكي، 
ولاذا ما عإال بانعالن الرسامي الرويس عان الدخاول مبارشة يف 

الثرب السورية وعىل األرض. 
االمر األيثر وضوحاً يف الكشاف الرويس عن الشاكوك اتإاه خطة 
أمريكياة يان ماا أعلإه وزيار الخارجية الرويس ساريغي الإروف، 
األحاد املايض، يف مقابلة مع النلفزيون الرسامي الارويس أعلن إيها 
عن شاكوك موساكو حيال الإوايا األمريكية، يف ساوريا تثت غطاء 

لزيمة تإظيم الدولة انسالمية )عاعش(. 
وقال الإروف يف املقابلاة يقول بدض زمالئإا االعضاء يف النثالف 
اناه يف بداض األحيان لإااك مدلومات، عن مواقاع وتمريز عاعش، 
لكن القياعة األمريكياة للنثالف ال تواإل عىل إعطاء األوامر بقصف 
لاذه املواقع، أما أن زمالءنا األمريكيال مقنإدل مإذ البداية أن لذا 
النثالاف ال يكفي وحده لهزيمة عاعاش، أو أن الفكرة لي الوصول 
أللاداف غري الني أعلن عإها، لقد أنشاأ النثالف عاىل عإل، وخالل 
أياا  قليلة قالوا إنه جالاز، انضمت اليه بدض الدول وبدأت الغارات 
الإوياة، وبنثليل طلدات النثالف الإوياة، يخالإك انطباع غريب، 
الشكوك لي أن لإاك ألداإاَ أيثر من قنال تإظيم الدولة انسالمية«، 
ويضيف الإاروف »ال أريد أن اقو  باسانإناجات، حول تفكري قياعة 

النثالف لكن االمور سوف تنضح يف املسنقبل«.
الإروف املدروف بدقنه الدبلوماساية املنإالياة، واخنيار تدابريه 
بنأن، أراع أن يبلغ واشإطن أن روسيا تدرف الخطة األمريكية، وأنها 
تراقب الدمليات الإوية، يما تثلل الطلدات الإوية األمريكية، تقول 
املصاعر الفرنساية« إن الروس لديهم إائض من املدلومات يشاري إىل 
ما يانت تقوله إيران عائماً، عن أسلثة أمريكية تلقى لنإظيم عاعش 
عرب الطائرات، وعن ععم أمريكي للنإظيم يف سوريا ويف الدراق، ولذا 
ماا عإل يف عخول الروس إىل ساوريا للقول ألمرياكا أن الخطة الني 
تدملاون عليها مإذ انشااء النثالف ضد عاعش قاد اننهى مفدولها 

االن«.

* موقع المنار اإلخباري

تركي الفي�سل يف »م�ؤمتر اإ�سرائيل لل�سالم«:
العرب ال يرفضون اآلن »السالم مع إسرائيل«

  - خاص: 
يف أول مقابلاة تلفزيونياة مع وسايلة 
إعال  صهيونية، قال األمري تريي الفيصل، 
السادوعية،  للمخابارات  الساابل  املديار 
أنه لاو يان رئياس الثكوماة انرسائيلية 
بإيامال ننإيالو زعيماً ينثاىّل ببُدد نظر، 

ألعلان اساندداعه نجاراء مفاوضاات مع 
الفلساطيإيل عىل أسااس مباعرة السال  
الدربية.  ويف مقابلة خاصة وناعرة أعىل بها 
إىل صثيفاة »لآرتس«، عىل أن تُبث ياملة 
يف »مؤتمر إرسائيل للساال «، الذ  تإظمه 
الصثيفة وسايُدقد يو  12 نوإمرب املقبل 
يف »تال أبيب«، أيد الفيصال أيضاً أن »مثل 

لذا االسندداع من جانب ننإيالو من شأنه 
أن يزيل الكثري من الشكوك والشبهات لدى 

الدرب بشأن نيات إرسائيل«. 
األمري السادوع  قال أيضااً »إن الدرب 
رإضاوا يف املاايض الساال  ماع إرسائيل، 
لكن لذه األخرية لي الني تقول ال للساال  

اآلن«.
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ق�ات برية وبارجتان.. واأمريكا كل ردها »القلق العميق«!!

روسيا في سوريا.. الهدف جماعات دربتها 
أمريكا.. والسعودية: ال لضرب »داعش«

  - محمد الباشا: 
املنشاّدُب  الإازاُع يف ساوريا  إتخاذ 
األطراف، الذ  اندلع يف مارس ۲۰۱۱ ، 
مإدطفاً جديداً مع اشرتاك روسيا الني 
بدأت بشان رضبات جوية عىل سوريا 

تثت شدار »مكاإثة انرلاب«.
روسيا بدأت، األربداء، أوىل رضباتها 
الإوياة ضاد جماعاات انجرامياة يف 
ساوريا، وشان الطريان الرويس للمرة 
عاىل  غاارة  الخمياس  مسااء  األوىل 
مثاإظاة الرقاة غاداَة بداياة تإفياذ 

رضباته.
 وقامت املقاتالت الروسية، الإمدة، 
إجمااالً باال1 طلدة نفاذت خاللها 6 
النإظيمات  غارات اسانهدإت مواقاع 
انجرامياة، ماا أّعى إىل مقنل ما ال يقل 

عن ۱۲ إرلابياً.
و5ير املنثادُث باسام وزارة الدإاع 
الروساية أن »طائارات قا5إاة تابداة 
للقاوات الفضائياة الإوياة الروساية 
اسنمرت بشان الرضبات الدقيقة عىل 
مواقاع تإظيام »عاعاش« انرلابي يف 
األرايض السورية، حيث قامت طائرات 
روسية من طراز »سو34-« و«سو24- 
إ « و«ساو25-« باال1 طلدة انطلقت 
واسانهدإت  »خميماي«  قاعادة  مان 

خاللها 6 مواقع لداعش«.
وقال حسان حاج عيل، قائد الإبهة 
الشمالية يف لواء صقور الإبل املدارض 
اسانهدإت  روساية«  »غاارات  إن 
مدسكراً تدريبياً للواء يف إعلب، وأضاف 
قائاالً: »مدساكرنا الندريباي يقاع يف 
جبل الزاوياة يف إعلب ويإا ننلقى ععماً 
عساكرياً أمريكياً للمساعدة عىل قنال 
عاعاش يف حلاب وإعلاب،« الإنااً إىل أن 
2000 مقاتل يثارباون يف لواء صقور 

الإبل.«
الإديار بالذيار أن »لاواء صقاور 
الإبال« ينم تإظيماه وتدريبه من قبل 
ويالاة االسانخبارات األمريكياة يف يل 

من السدوعية وقطر.

روسيا تنزل قوات برية بسوريا 
وبارجتان حربيتان بالطريق

الروساية  الدإااع  وزارة  ويشافت 
عن إنزال قاوات بثرية خاصة لثماية 
املإشآت الدسكرية الروسية يف سوريا، 
مشرية إىل أن سفن اننزال البثر  للرع 
الرياع املإنارشة يف البثار املنوساط 
سنشارك يف الدملية الإوية الروسية.
واإاع موقع »سوريا اآلن« الخميس 
أن قاوات خاصة مان مشااة البثرية 
إضاإاة إىل قوات االنزال الإو  الإبلية 
املإشاآت  لثماياة  الثقات  الساابدة 

الروسية يف سوريا.
وعربت بارجنان حربينان روسينان 

مضائال البثر األساوع يف طريقهما إىل 
البثر املنوساط، حيث سانؤمن قوات 
البثرية الروساية القاعادة البثرية يف 
طرطوس والقاعدة الإوية يف الال5قية.
ونقلت ويالة »إنرتإايس« الروسية 
عن مصدر عساكر  أن قوات أسطول 
البثر األساوع ساوف تكون يف مقدمة 
القوات املشاارية يف لاذه الدملية بما 
يخاد  حماياة نقطاة الدعام الفإاي 
وانسإاع يف طرطوس والقاعدة الإوية 

املؤقنة يف الال5قية.
جديار بالذيار، أن مإلاس االتثاع 
األربدااء  إاّوض  قاد  يان  الارويس 
وبانجمااع الرئياس إالعيماري بوتال 
اسانخدا  القوات املسالثة الروساية 
وزارة  وأعلإات  الباالع.  أرايض  خاارج 
الدإااع الروساية عاىل لساان اللاواء 
إيغور يوناشايإكوف املنثدث الرسمي 
باسامها يف أعقااب صادور النفويض 
بدء عملية عساكرية جوية يف ساوريا 
تسانهدف عإاارص جماعاة »عاعش« 

انرلابية ومواقدها.

تحالف أمريكا: وقف فوري أو 
ضرب مناطق دون أخرى!!

الادويل  النثالاف  عوُل  واننقادت 
يف  الروساية  الدساكرية  الدملياات 
سوريا، ووصفنها بأنها »تصديد إضايف 
للاراع ولن تدمل ساوى عاىل تغذية 

النطرف«.
وععاا االئناالف الوطإاي الساور  
املإنماع الادويل إىل إعانة ماا وصفه با 
»عادوان روسايا غاري القانوناي عاىل 
ساوريا«. وحذر من أن روسايا ساوف 

يطالها »تبدات« تدخلها الدساكر  يف 
األزمة السورية.

املنثادة  والوالياات  تريياا  وععات 
وبريطانيا وإرنسا وأملانيا وحلفاؤلا يف 
عول الخليج، يف بيان مشرتك، روسيا إىل 
وقف رضباتها الإوية »ضد املدارضل 
الساوريل والرتييز عاىل رضب تإظيم 
الدولة انساالمية«، مداربة عن »القلل 
الدميال«. وجااء يف البياان »ندارب عن 
القلال الدميل إيما يخاص الندزيزات 
ساوريا  يف  الروساية  الدساكرية 
وخصوصاً الرضبات الإوية الروساية 
يف حماة وحمص وإعلاب مإذ البارحة، 
والناي أعت إىل ساقوط ضثايا مدنيل 

ولم تسنهدف »عاعش«.

المقاتالت الروسية تدمر مواقع 
مهمة لـ »داعش«

عمرت املقاتاالت الروساية الإمدة 
قاعدة ونقطة سايطرة وورشة لصإع 
املنفإارات تابدة لنإظيام »عاعش« يف 

سوريا.
باسام  الرسامي  املنثادث  وقاال 
وزارة الدإااع الروساية، اللاواء إيغور 
يوناشيإكوف إن تدمري قاعدة األسلثة 
يف مدارة الإدماان يف ريف إعلب أسافر 
عان احرتاق أيثار من 10 وحادات من 
املددات، بما إيها عربات مشاة قنالية. 
الروساية  املقاتاالت  عمارت  يماا 
بالكامل ورشة يبرية لصإع املنفإرات 
اليدوية، إ5 بل اللواء يوناشايإكوف أن 
»طائارات لإومية روساية من طراز 
»ساو25-« عمرت بالكامال يف مإطقة 
مدارة الإدماان برياف إعلاب ورشاة 

يبرية ننناج القإابل الدبوات الإاسافة 
اليدوية يانت ممولة عىل شكل مدمل 

أسطوانات غاز«. 
وناوه إىل أناه بواساطة الرضباات 
الدقيقة، الناي نفذتها طائرات القا5إة 
»ساو- ل2 إ « والطائارات الهإومياة 
»ساو25-« يف مإطقة قريباة من بلدة 
»خان شيخون« يف ريف إعلب، تم تدمري 

نقطة سيطرة للنإظيم.
ويسايطر تإظيم »عاعش« عىل عدع 
من السادوع واملواقع يف مثاإظة الرقة 
الشامالية، املدقال الرئياس للنإظيام 

انرلابي مإذ عا  ۲۰۱۳.

السعودية تعارض الضربات ضد 
»داعش«

وطالبات السادوعية روسايا بوقف 
رضباتها الإوية ضد جماعة »عاعش« 

انرلابية يف سوريا.
ويف يلماة ألقالا بمقر األمم املنثدة 
يف نيوياورك، زعام مإدوب السادوعية 
يف األمام املنثدة عباد اللاه املدلمي أن 
ساوريا  يف  الإوياة  روسايا  رضباات 
أوقدات ضثاياا مان املدنيال )يدإي 

مقاتيل »عاعش«(.
وعارّب املدلماي، الاذ  تدعام بالعه 
الإماعات املسالثة يف ساوريا ولدبت 
النكفرييال  تإيياش  يف  يبارياً  عوراً 
وإرساالهم إىل ساوريا لقناال الدولاة 
الساورية وإساقاط حكوماة الرئيس 
بشاار األساد، عرب عان »قلقاه البالغ 
تإاه الدمليات الدساكرية الني قامت 
بها القوات الروساية يف حماة وحمص 

اليو «.

األرقام تكذب السلطات 
السعودية: )1000( 

حاج مجهول الهوية 
ضمن ضحايا )منى(

  - متابعات: 
يف مفاجاأة مان الديار الثقيل تكشاف حإم يارثاة تداإع 
الثإيج بمشدر »مإى« يف أول أيا  عيد األضثى املبارك، ويذب 
األرقا  الرسامية الناي تم إعالنها عن عادع القنىل واملصابل.. 
نرشت صفثة الإالية املرية بالسادوعية عىل موقع »إيس 
بوك«، وثائل ويشوإاً بأعداع 1000 حاج مإهويل الهوية ضمن 

ضثايا الثاعث. 
ورغم إعالن السالطات السادوعية أن ضثايا حاعث تداإع 
الثإاج بمشادر »مإاى« بلغ 769 قنياالً و3ل9 مصاباً، إال أن 
املفاجاأة إإرتها يشاوف الضثايا املإهولل الناي أصدرتها 
الإالياة  بثساب صفثاة  نفساها–  السادوعية  السالطات 

املرية- مإذ أقل من يومل. 
ونارش موقاع »شاؤون خليإية« الكشاوف الناي نرشتها 
صفثة الإالية املرية بالسادوعية عاىل موقع »إيس بوك«، 
وتوضح أن عدع الضثايا املإهولل وصل إىل 1000 قنيل، ولي 
الكشاوف الني تظهر إيهاا أخنا  وزارة الداخلية السادوعية- 
ليئاة األمن الدا – وحادة األعلة الإإائياة– بمإمع الطوارئ 

واألعمال للثج. 
وأثار النإاقض بل الرقم املدَلن من قبل السلطات السدوعية، 
ورقم الضثاياا املإهولل الذ  تإاقلنه الكشاوف ممن أُجر  
لهام تثليال الااDNA، وتم تصويار الإثماان والثصول عىل 
بصمنه لثل الندرف عليهم.. أثار تسااؤالت يثرية حول الرقم 
الثقيقي للضثايا، ولل بالفدل تخطي األلفي ضثية بثسب 

أرقا  غري رسمية. 
وتأتاي تلك األرقا  وساط اتهامات عديادة وجهت للمملكة 
بشاأن إخفااء الددع الثقيقاي للضثاياا، أبرزلاا االتهامات 
انيرانية بشاأن وصاول عدع الضثايا أليثر مان ل آالف حاج، 
يماا أعلإت »مإظمة الثاج والزيارة انيرانياة« اليو ، أن عدع 
ضثايالاا من الثإاج بثاعث النداإاع يف مإى ارتفع إىل ل6ل 

حاجاً. 
يف انطاار نفساه أيدت شاهاعات لدبلوماسايل مان عول 
 ،»BBC« مخنلفة حرضوا موسام الثج، وإقاً ملا نرشته شبكة

أنهم شالدوا جثثاً تخطت األلف لضثايا حاعث مإى. 
 ورإض عدع من الدبلوماسايل األجانب بالسادوعية قبول 
األرقا  الني أعلإنها السلطات السدوعية، لشبكة »بي بي يس« 
انخبارياة، مؤيدين وجوع عالئل عىل عاد  عقنها، حيث أيد أبا 
يايوباو، ولو مساؤول الثج من مديإة ياناو يف نيإرييا، أنه 
توجه إىل جدة حيث حفظت جثث املوتى، مضيفاً أنه شالد ل1 
شااحإة مثملة بالإثث قدمت للمديإاة، وأنه رأى 1075 جثة 
ولي تإقل من 10 شااحإات إىل املشارح، وبقي أربع شاحإات 

وقنها لم تفرغ من حمولنها. 
يماا نقلات الا«باي باي يس« عان عبلوماسايل لإاوع، 
وبايسانانيل، وإندونيسايل شاالدوا صاور منوإال يقدر 

عدعلم با1100 حاج. 
وقال وزير الخارجية الهإد ، سوشاما ساوارج، يف تغريدة 
عاىل موقع »تويرت«: »إن السالطات السادوعية أظهرت 1090 

صورة للموتى«. 
باأن  النأييادات  تلاك  عاىل  السادوعية  السالطات  ورعت 
الدبلوماسايل خلطوا بل صور حاعث مإاى وحاعث الراإدة، 

والني تخطى عدع ضثايالا الا100 ضثية. 
وعاىل الرغم من إرصار السالطات السادوعية عاىل أن عدع 
الضثاياا لم ينخاط الا769، إال أنه من الواضاح أن الددع أيرب 
بكثاري مما أعلإات، ولو ما تؤيده يشاوف الثإااج مإهويل 

الهوية.

األفا �ساروخ تنتظر االأوامر ل�سرب ال�سع�دية

الرئيس اإليراني: سنستخدم القوة إذا لزم األمر.. وجعفري: جاهزون لرد سريع وحازم ضد آل سعود
  - خاص: 

أياد رئياُس الإمهورية انساالمية انيرانية 
الشيخ حسان روحاني أن انيرانيل لن ينإازلوا 
عن عماء أعزائهم الذين سقطوا يف يارثة مإى. 
 قاال يف يلماة لاه أثإااء مراسام اسانقبال 
الدإداة األوىل مان جثامل ضثاياا يارثة مإى 
والني حرضلا رؤسااء السالطات الثالث ويبار 
مساؤويل البالع يف مطار طهاران: إن اللغة الني 
تسانخدمها الثكومة انيرانية ازاء لذه الكارثة 
لي لغة األخاوة واألعب والدبلوماساية لكن إ5ا 

لز  األمر نسنخد  لغة القوة. 
 َوأيد روحاني عىل رضورة يشاف الثقيقة 
يف لاذا الثااعث األليم وتشاكيل لإإاة تقيص 
الثقائل، مبدياً شاكره لقائد الثورة انساالمية 
عىل حكمنه وموقفه املقندر يف لذا الخصوص. 
 وتضمإت الدإداة األوىل من جثامل ضثايا 
حاعثة النداإع يف مشادر مإى جثامل ل10 من 
الثإااج انيرانيل من أصال ل6ل إيرانياً قضوا 

يف الكارثة. 
رئياس  قرباناي،  مرتاى  الدمياد  وقاال 
مؤسساة مناحاف الثاورة انيرانياة: إن ألفاي 
صااروخ جالزة لرضب األرايض السادوعية إ5ا 

أصدر مرشد الثورة أوامره بالنإفيذ.
ولفات إىل أن “خطوط عإااع الثورة انيرانية 
باتات اليو  يف اليمن وساوريا والداراق ولبإان، 
ونثن عىل ألبة االسندداع لنطبيل أوامر املرشد 
خامإئاي، للنثرك يف أ  مكان ألنه لو من يقوع 
لذه الباالع والثاورة وألنه ممثل انماا  املهد  

املإنظر يف الدالم”.
وأعلان اللاواء جدفار  قائد حارس الثورة 
انساالمية يف تريثات له السابت عىل لامش 
اجنماع مقر قياعة خاتم األنبياء )صىل الله عليه 
وآله( البثر ، أن قوات حرس الثورة انسالمية 
وظفات جميع امكانياتهاا للنثضري لرع رسيع 

وحااز  عىل إاجدة مإى وارغا  آل سادوع عىل 
تثمل مساؤولياتهم إضال عن اسنيفاء حقوق 

الثإاج انيرانيل، وانها تإنظر األوامر.
الثاورة  حارس  قاوات  إن  قائاالً:  وتاباع 
انساالمية مسانددة بكامال قوتهاا واقندارلا 
للقيا  بأية خطوة يف أ  زمان ومكان عإاعا عن 
عزة ويرامة املسالمل السايما الشدب انيراني 
الثاور  يف مواجهاة حكا  آل سادوع الإائرين 

الإهلة، واالننقا  مإهم لإريمنهم الرليبة.
وأشار قائد حرس الثورة انسالمية إىل جرائم 
وخبث آل سادوع ضد الدالم انساالمي مرحا 
بالقاول: أن الدالم انساالمي سائم مان خيانة 

وجهال آل سادوع واجراءاتاه الندسافية، مثل 
قنل الشادب اليمإي وتهإري الشادب الساور  
االبي وقمع الشادب البثريإاي وعمليات القنل 
الطائفياة الني يرتكبها يف الدراق نثارة الإدرات 
الطائفية وععمه لإلرلاب، وانهم سايذوبون يف 

غضب املسلمل قريباً. 
يُذير أن مرشاد الثاورة انساالمية انيرانية 
السايد عايل خامئإاي لاّدع “السادوعية بارع 
قااس”، يف خطوة غري مسابوقة، يماا أن نائب 
رئياس ليئة األريان يف الإياش انيراني قال إن 
باالَعه مسانددة لنإفيذ عمليات عساكرية ضد 

السدوعية. 
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األخيرة
 سياسية- شاملة

تصدر يل اثإل وخميس

 أحمد داود

 تكشاف الثقائال مان يو  

إىل آخار حاول ألاداف الددوان 

السادوع  األمريكي عىل بالعنا، 

إرضاوة الهإماات وإطالة أمد 

الددوان لياس لها عالقة بإعاعة 

رشعية لااع  أو حكومة بثاح 

خاروج  يف  عالقاة  لهاا  وإنماا 

اليمن عان الوصاياة األمريكية 

و5لاك  السادوعية  انرسائيلياة 

باننصار الشدب اليمإي يف ثورة 

21 سبنمرب الني اسنطاعت إزاحة 

قوى الفساع والدمالة واالرتهان للخارج.

ولو عدنا قليالً بذايرتإا إىل قبل 21 سابنمرب ل201 إساإرى 

أن الثايام الفديل لليمن لياس لاع  وإنما السافري األمريكي 

»إريساناين« ولو املسايطر عىل القرار السايايس اليمإي لدى 

الرئياس أو الثكومة وال يمكن تمرير أ  قرار عون املواإقة من 

»إريسناين« السفري األمريكي.

وخاالل تلاك الساإوات يان السافري األمريكاي والسافري 

السدوع  ينثريان يثكا  إدليل لليمن وبشكل علإي لخدمة 

مشااريدهم، إكانت قاعدة الدإد الإوية ألم املواقع يف املإطقة 

قاعدة عساكرية للماريإز األمريكي، يما حرص األمريكان عىل 

أن تكاون املواقع االسارتاتيإية تثات سايطرتهم إدملوا عىل 

إنشااء رصيف عائام ويارس األماواج يف مإطقة خاور عمرية، 

بمثاإظاة لثج الذ  يبدد عن باب املإادب 75 ييلو مرتاً، ولو 

عبارة عن رشيط سااحيل خال من الساكان، حياث أعلن إيلل 

مهإديس الإيش األمرييي بمإطقة الرشق األوسط عن مإاقصة 

لنإفيذ مرشوع الرصيف يف حيإه، وأعخلت أمريكا أيثَر من 500 

جإاد  أمريكي مان املاريإز إىل »شارياتون«، بيإماا يان مطار 

صإداء الدويل يسانقبل بشاكل شابه يومي طائرات عساكرية 

أمريكية وال أحد يإرؤ من املوظفل عىل تفنيشها.

إ5ن يان األمريكاي والسادوع  لما املسايطرين عىل القرار 

السايايس يف اليمان واملنثكمال إيه بمسااعدة قوى الفسااع 

والدمالاة واالرتهاان إىل أن جااءت ثاورة 21 سابنمرب وغارّيت 

املداعلة، حيث أصبح الشدب اليمإي لو صاحب القرار الفديل يف 

اليمن وليس سواه، وأصبح النثرك األمريكي غريَ مإٍد، والقرار 

يف البلاد لو ساياع  مان الدرجاة األوىل والطائارات األمريكية 

يبقية طائارات الدالم تخضع للنفنيش وإقاً لإلجراءات املنبدة 

يف أ ٍّ من مطارات الدالم.

اآلن تنضح الصاورة، إأمريكا وإرسائيل والسادوعية جلبوا 

الددوان يمثاولة نعاعة مصالثهم الني إقدولا بسبب الثورة، 

واملدارك الني تدور حالياً يف باب املإدب لي بمشارية إرسائيلية 

مباارشة وبإرشاف أمريكي مبارش عىل لاذه الدملية، إالقياعة 

املشرتية للإيش واللإان الشادبية رصدت مشارية إرسائيلية 

مباارشة يف الهإو  الرب  والبثر  والإو  باتإاه مإطقة باب 

املإدب وبإرشاف أمريكي مبارش عىل لذه الدملية.

وللنأيياد عىل أن ماا يثُدُث لو أمريكاي إرسائييل لو الذعر 

والقلال انرسائييل مما يدور يف مإطقة بااب املإدب، حيث ألقى 

رئياس أريان الإيش انرسائييل بإي غاننس مثارضة يف مدهد 

واشاطن للسياساة، وطالاب إيها باالبندااع عن القلل بشاأن 

توقياع االتفاق الإاوو  مع إيران، مدنرباً أناه أنقذ إرسائيل من 

حرب، أ  أنه ال رضورة للدخول يف حالة لسنرييا.

و5لاب الرجال إىل أبداد مان 5لاك حال أظهار أن الكياان 

الصهيوناي أيثر ما يقلقاه لذه األيا  لو بااب املإدب والطرق 

البثرياة األخارى، إ5 أنهاا »أشاد إقالقاً مان الربناماج الإوو  

انيراناي” وأن إرسائيل بثاجة إىل أن تساأل نفساها عن مالية 

الطريقة الدإاعية الني سانكون لديها يف مواجهة مسنقبل غري 

مدروف، مشيداً بالدعم األمرييي غري املثدوع واالسنثإائي الذ  

عرضناه الواليات املنثدة عاىل إرسائيل، من أجال الثفاظ عىل 

تفّوقها الدسكر  الإوعي يف املإطقة.

إ5اً ال لاع  وال بثاح لما املقياس لدى السادوعية وأمريكا، 

والثإل إىل املايض واالسانئثار بالقرار السياع  لليمن لو الذ  

يإدال تثالف الدادوان بقياعة أمريكا تإاِزُف باكل مغامراتها 

للداوعة من جديد إىل ما قبل ل201 وإعاعة عمالئها من جديد إىل 

يرايس الطاعة واالنثإاء.

باب المندب يكشف 
حقيقة العدوان!!

كلمــــــة أخـــــيرة 

تابعوا قناة
تابعوا قناة المسيرة على القمر الروسي إكسبرس إي إم 44 
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علي جاحز

حاَولَت السعوديُة أَن تعِزَل ال�يَ��َم��َن 
َوتص�ّوَره كَخَطٍر عىل المنطق�ة واألَْم��ن 
القوم�ي العرب�ي فوجدت نفَس�ها تس�يُر 
باتجاه الُعزلة؛ بكونها هي الخطر عىل امن 
المنطق�ة َوالعال�م، هي تدرك أنه�ا تغَرُق، 

لكنها تكابر َوتريد أَن تغرق وهي تكابر..
يف  وتفعل�ه  الس�عودية  فعلت�ه  م�ا 
ال�يَ��َم���ن َوس�وريا َوالع�راق َوليبي�ا، 
وإْص�َراُره�ا ع�ىل التعاطي باس�تهتار مع 
نتائ�َج وعواق�ب حادث�ة التداف�ع يف منى، 
وتعامله�ا مع ُكّل م�ا يجري حولَه�ا بلُغة 
استعالئية معتمدًة عىل سلطة المال َورشاء 

المواقف.. 
كل هذه العوامل ستضع السعودية َقريباً يف موضع المجرم الذي يكثر 
الراغبون يف القصاص منه، وحينها لن يس�تطيَع ماُلها أَن ينجيَها من ثأر 

الشعوب التي تجرعت بسببها الويالت. 
يف الغد القريب س�يجُد نظاُم آل س�عود َوُكّل من سيقف معه من أنظمة 
وتنظيم�ات أمام غضب العالم، ويف حال تمكنت م�ن توريط قوًى عالمية 
معها يف مواَجهة قوًى أُْخ��َرى فستشعل حرباً ُكربى ستكون هي بال شك 

أول من ستشويه نيرانها؛ ألنها أَْكثَ��ر دولة يف العالم هشاشة َوضعفاً..
ال�ذي ال يقرأ ما تش�هده المنطق�ة َوالعالم من إرهاص�ات َومخاضات 
َوتداعيات بعيون منصفة لن يس�تطيع أَن يكتش�ف أَن السعودية هي من 
يقف وراء ُكّل تلك القضايا التي تش�غل االهتمام العالمي حالياً، َوأهم تلك 
الملفات هو داعش التي ليس�ت س�وى وباء انتجته الس�عودية ورعته َوال 
تزال ترُصّ عىل رعايته، إنه الوباء الذي حقنته يف أَْكثَ��ر من دولة َوال تزال 

تغّذيه َوتحارب ُكّل محاوالت عالجه..
الس�عودية ه�ي داع�ش الك�ربى، َوهي م�ن يم�ّول َويصن�ع األزمات 

َواالشكاالت يف ُكّل المنطقة َوالعالم..
س�تتضح ه�ذه الحقيق�ة َقريباً ج�داً لَمن ل�م تتضح له، وم�ن يتهرب 
م�ن االعرتاف بهذه الحقيقة لَغَرٍض ما س�يجُد نفس�ه يواج�ه ما تواجهه 

السعودية وسيربط مصيُره بمصيرها.

أبو مالك الفيشي
ماا يإر  مان أحاداث مإذُ 
القرن املايض لاو بكّل وضوح 
أن ُلإااك أرسًة لقيطًة تساّمي 
نفَساها مملكًة وعولاًة، قامت 
الساكان  وأشاالء  عمااء  عاىل 
نإاد  أبإااء  مان  األصليال 
وعساري  وجيازان  والثإااز 
ادي  توسُّ يكياان  ونإاران، 
ومازروع  ومدعاو   وطاارئ، 
مان  بالقاّوة  ومفاروض 
االسنكبار الداملي، ومإذ نشأتها 

صااعرت ُلوياَة الساكان األصليال وثقاإنَهام 
ثقاإنَهاا  وإرضات  وأساماَءلم،  وتَاأريَخهام 

واسَمها يأرُسة عليهم.
يمثمياة  ادها  توسُّ مارشوع  يف  واسانمراراً 
أمريكية خدمًة ألمريكا وإرسائيل شاإّت ُعاْدَواناً 
غاشاماً وظاملاً لندمري وغزو واحناالل الايَاَمان، 
وبنوجيهاات وععم وتغطياة أمريكية صهيونية، 
وباملاال حشادت بإانبهاا عوالً وجيوشااً عربيًة 
وإسالمية ومرتزقنها وطابورلا الخامس يف عاخل 
الايَاَمان الذ  إرضنهم عىل الشدب يُثّكااا  يف 
بداياة الدقد الثايل، ولي يانت تدعمهم مإذ قيا  
ثورة سبنمرب األوىل وتثّريهم ضد الدولة والشدب 

والإيش والثورة.
وماا حادث مان قنال وعاْزل وطارع رؤسااء 
واغنيااالت لرماوز وثاوار وأحارار الايَاَمان مإذ 
السانيإيات إىل ما قبل شان عاصفاة غدرلا لي 
مان صإدنهاا عرب مرتزقنهاا، ويف ثورة سابنمرب 
الثانياة طرعلم الشادُب إهربوا الريااض، وبهذا 
ياناوا جزءاً مان الُداْدَوان بوضاوح ويانوا جزءاً 
مإه لدقوع مان تثت الطاولة، بداَد لذه املقدمة 

نصل إىل النايل:
- لم تكن السادوعية تدعُم الايَاَماَن ال شادباً 

تدعام  يانات  بال  عولاًة،  وال 
ينبدونهاا  الذيان  مرتزقنَهاا 

ثقاإياً وسياسياً وأمإياً.
-  لاي َمان تإفاذ ُياالَّ ما 
واغنيااالت  قنال  مان  حادث 
وتثاول  عاخلياة،  وحاروب 
عون قياا  عولاة قوية وجيش 
ومإنمع قو  يف الايَاَمان عرب 
مرتزقنهاا، ولاي مان طدإت 
وتآمارت عىل َوحادة الايَاَمان 
وال زالات عرب مثاولاة إْرض 
األقاليم السابدة الناي لي لُبُّ 

ألداف الُداْدَوان اليو .
-  لياس لإاك حرٌب عاخلياة يف الايَاَمان اليو ، 
بال لإااك ُعااْدَواٌن لاألرُسة السادوعية الثايماة 
وَمن حشادت إىل جإبهاا بالرتغياب والرتليب من 
عول وجياوش ومرتزقنهاا الذين طرعلم الشادُب 
يف سابنمرب الثانياة، حناى املواجهاات يف الإبهات 
الداخلياة يمأرب وتدز واملثاإظاات الإإوبية لي 
جزٌء من مقاومة املدندين والُغزاة بدليل أنهم خليٌط 
من السدوعيل وانماراتيل ومرتزقنهم املثليل.

لذا الُداْدَواُن مسانمرٌّ من أيثر من نصف عا  
عىل الايَاَمان شدباً وجيشااً وأرضاً وعولًة وبُإيًة 
تثنيًة وتَاأريخاً وحارضاً ومسنقبالً، بل ُعاْدَواٌن 
عاىل الثيااة باكّل مقوماات، ومن لإاا يإب أن 
ندرَف املشاكلة لإدارَف الطرياَل إىل الثّل ووقف 
الُدااْدَوان سياساياً وعساكرياً وأمإيااً، وندارف 
َمان نثاور وييف نثااور وييف نقااو  ونصُمُد 
ونإنر عساكرياً وسياساياً وأمإياً وإعالمياً، بل 
ييف نسانكمُل املقاومة والصموع واالننصار؛ ألن 
الُدااْدَوان قد خار وانكر حنى الياو  ووصل 
إىل نهاياة طريال الُخاران واالنْكَسااار، ولاو 
الياو  عىل حاإة الهاوية، إإما أن يِقرَّ بخساارته 
وانْكَساااره ويدارتَف بالواقاع وينداماَل مداه 

ويوقَف ُعاْدَوانَه الهمإي أو يقفز ويإنثر.

السعودية قريبًا

العدوان بين االنكسار واالنتحار

فضل أبو طالب
إن تدماريَ البُإياة النثنياة ومإاَع عخاول املواع 
الغذائية َواملشانقات الإفطية واسانهداَف ناقالت 
الغاز جريمة ال تقلُّ بشااعًة عن املإاازر اليومية 
الناي ترتكبها قاواُت النثالف بثل أبإاء الشادب 

الايَااَمااإي.
إلماا5ا ننإاَلااُل الثدياَث عان لاذا الثصار 
الخانل والقاتل عىل أبإاء الشدب الايَااَمااإي مإذ 

سنة أشهر جواَ وبراً وبثراً؟!.
إن لذا النإالل سايمثّل إرصاًة خطريًة للددو 
السانغالل آثاار الثصاار املأسااوية عاىل حيااة 
املواطان بهادف تألياب الإااس وإثاارة الفاوىض 
ورصف األنظاار عان املنسابب الثقيقاي بهاذه 
املداناة وتثويل االننقا  إىل األطراف الداخلية الني 

تواجه الددوان!!.
بانضاإاة إىل أن 5لاك ساينيُح إرصاًة للدادو 
ملثاولاة النإصل عن ياإاة النبدات اننْاَسااانية 
واألَْخاااَلقية والقانونية الإاتإة عن لذا الثصار..

اليمن تحت 
الحصار!!


