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إقتحام وتدمير مركز الرديف ومصرع جنديين سعوديين بمثعن واستهداف 17 موقعًا عسكريًا سعوديًا
مصرع 20 مرتزقًا بينهم قيادات وتدمير 8 آليات وتطهير ثالثة مواقع في مزاريق الجوف

اليمن مقربتكم

الجيش واللجان يطهرون الشقب بصبر ومواقع استراتيجية في طيبين بكرش 

مصرع 15 مرتزقًا أجنبيًا من شركة بالك ووتر األمريكية بينهم مسؤول العمليات 
ماسياس باكنباه مكسيكي ومستشاران بريطانيان واسترالي وفرنسي وكولومبيون

أسطورة بالك ووتر األمريكية تحت أقدام اليمنيين

تعيين العميد 
عبداهلل الحاكم 
قائدًا للمنطقة 

العسكرية الرابعة 
وقائدًا للواء 35 مدرع

مصرع عشرات المرتزقة وتدمير 4 آليات بصرواح مأرب
المحافظات الجنوبية بال »أمن« و»داعش« تتمدد

إنفجار عبوة ناسفة في شقة بحي األعناب بصنعاء ومقتل معدها أثناء تجهيزها
األجهزة األمنية تضبط خلية إجرامية بالحديدة وتعثر على مخزن يحوي 48 صاروخ لو و20 لغمًا بإب

لماذا تطمس داعش المعالم اإلسالمية وأضرحة الصالحين؟
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  - خاص: 
حّقل أبطاُل الجيش واللجان الشادبية تقدماً 
اسرتاتيجياً ولاماً، يف إطار املواجهة مع مرتزقة 
الدادوان السادوسي األمريكاي بخحاخظة بتدز، 
بالسايطرة عاى منطقة الشاقب بصال والتي 
تداد خط سخااع لاماً ملرتزقاة الدادوان باتجاه 

مواقدهم يف جبل الدروس.
وأكادت جبهُة تدز اإلعالمياة تدز عن مصدر 
محايل أن رجااَل الجبهاة الوطنياة ماع أبطال 

الجيش واللجان الشادبية تخكنوا من السايطرة 
عى منطقة الشاقب بصل ولاي ألم مدخل إىل 
جبال الداروس الواقاع تحات سايطرة مرتزقة 

الددوان. 
ويتلقاى الغزاة من ُكّل الجنسايات واملرتزقة 
رضباٍت موجدة يف ظل انهيار كبري يف مدنوياتهم 

والبدء بتيوين بدضهم البدض. 
وأخااس مصادر عساكري لصدى املسارية أن 
أبطاال الجياش واللجان الشادبية تخكنوا أمل 
األربداء من اساتكخال السايطرة عى جبل حيد 

البقر املطل عى منطقتي طبان والجريبة، كخا 
سحاروا املرتزقة من تبة مسايدد بن محاخظتَي 
تدز ولحج وكبدولم خسائر يف األرواح والدتاس.

كخاا تخكنات وحدات مان الجياش واللجان 
الشدبية من إحراق مدرعة تابدة للخرتزقة أثناء 

محاولتها التقد  باتجاه بوابة الرشيجة.
ولقي عارشات املرتزقاة مصارعهام وُجرح 
الدارشات يف الدخاري وكرش والرشيجاة بينهم 

مرتزقة أجانب.
وكشاخت مصاسُر عسكرية أن أبطاَل الجيش 

واللجاان الشادبية املرابطان يف ذبااب تصاّدوا 
ٍ  للغزاة ومرتزقة الددوان السدوسي  ملحاولة تقدُّ
تجاه منطقة الدخاري وكبَّدولم عرشات القتى 

والجرحى بينهم ل1 من املرتزقة األجانب.
وأشاار املصدُر إىل أن املرتزقاَة األجانَب الذين 
ُقتلاوا يف منطقاة الدخري جلبتهام سول الددوان 
عال رشكة باالك ووتار ولام 6 كولومبين ول 
مان جنسايات أخارى بينهام 2 من الجنساية 

الليطانية وخرنيس واسرتايل.
كخاا قصخات وحادُة اإلساناس الصاروخاي 

واملدخداي للجياش واللجان الشادبية تجخداٍت 
للغازاة واملرتزقاة يف منطقاة الجريادة يف كرش 
ومنطقاة حيادب، أساخرت عن مارع وجرح 
الدرشات بينهم ثالثاة من أبرز قياساتهم وتدمري 

مدرعة وآليات عسكرية متنوعة.
وطّهر الجيش اليخني واللجان الشدبية عدساً 
مان املواقع االسارتاتيجية يف منطقاة الرشيجة 
ومنطقاة طبان يف كرش بدد سحار املرتزقة من 
تلاك املواقع وخرارلم، ميلخن وراَءلم عدساً من 

القتى والجرحى والدتاس.

  - خاص: 
تتحارَُّك ساعش بكلِّ حرية يف جخيع املحاخظات الجنوبية، 
األسالحُة الرشاشاة والدبابات والرايات الساوساء تخأل عدن 
واألوامُر والنوالي تصدر للخواطنن خقط من قياسة التنظيم.
وارتخدات وتريُة االغتيااالت خالل األياا  املاضية، لتطاَل 
املساؤولن والقيااسات التابداة لهااسي ومرتزقاة الددوان، 
وأبرُزلاا اغتيااُل اللاواء جدخار سادد والاذي عيّناه لاسي 

محاخظاً لددن.
وقبل تشاييع ُجثخاان اللواء سادد أطلل مسالحون من 
عناارص ساعاش واباالً مان الرماص عاى الدقيد محسان 
الجحايف مدير األمن السيايس يف مديرية التوالي، يو  االثنن 

املايض، ما أسى إىل مرعه.
وقال شاهوس عيان إن مسالحن ملثخان، كانوا عى متن 
سيارة “لايلوكل” تحخل عَلَم تنظيم القاعدة، أطلقوا النار 
عاى الدقيد محسان ناجي الجحاايف مدير األمن السايايس 

السابل يف خور مكرس، وأرسوه قتيالً.
وعقَب لذه الجريخة خّجر مسلحون مجهولون يو  أمل 
األربدااء كنيساة   »حاخون« بخديرية املداال، وأسَّى االنخجاُر 

إىل إثاارة ُرعاب األلايل، خيخاا لم يحدث االنخجاار أية أرضار 
برشية.

وبات املشاهد الرالان أن املحاخظاات الجنوبية أمبحت 
باال أمن، وأن عنارص القاعدة وساعش والجخاعات املسالحة 
وعناارص القاعدة تتحارك يف ُكّل االتجالاات ليصبح لاسي 
وحكومته عاجزين عن توخري األمن واالحتياجات للخواطنن 

يف تلك املحاخظات.
وانتقدت أبرُز الصحاخاة الداملية حالة الخوىض والال أمن 
يف عدن، حيث أكدت محيخة »نيويورك تايخز« أن االغتياالِت 
يف عدن تثري حالة شاكوك جديدة حول ُقدرة تحالف الددوان 

عى تأمن واحدة من ألم مدن اليخن ولي عدن.
وإذا كان لاسي واملرتزقاة وتحالف الددوان عاجزين عن 
تحقيل األمن يف عدن، خكيف لهم إذا احتلوا اليخن بأكخله؟!.
وحساَب وساائل اإلعال  التابدة للددوان خإنه تم تدريب 
600 رجال أمان لضباط األمان بخحاخظة عادن، إضاخة إىل 
اساتجالب املئات من املرتزقة من السوسان وسول أخرى، لكن 
تلك الوساائل تبدي خشايتها من تحول عدن إىل عراق آخر يف 

املدى القريب.
وذلبات محيخاة »وول سارتيت جورناال« للتأكيد بأن 

االغتيااالت يف جنوب اليخان تظهر تنامي قادرة املجخوعات 
اإلجرامية »ساعش« َو«القاعدة« عى الومول أللداخها وسط 
الحخلة املستخرة منذ أكثر من ل أشهر بقياسة السدوسية ضد 

اليخنين.
وعلقات جامداة حرضماوت الدراساة، بداد توجيهات 
مان ساعش بخناع االختالط ساخل حاَر  الجامدة ويف قاعات 

الدروس.
وزرع تنظيام القاعدة عبوة ناساخة اساتهدف عدساً من 
الجنوس بخدينة القطن بخديرية سايئون يو  الثالثاء املايض، 

ما أسَّى إىل مقتل جندي وإمابة آخر.
وأماا  لاذا االنخاالت األمناي الرلياب يف املحاخظاات 
الجنوبية يكثّف رجال لاسي يف الرياض اللقاءاِت باملسؤولن 
الغربين وعى رأساهم السخري الليطاني والسخري األمريكي 

بالرياض.
خالد بحاح عقد لقاءات يو  الثالثاء املايض عل خيها عن 
قلقه مان لذا الجخاعاات اإلجرامية التي تساهم يف زعزعة 
األمن وإقالق الساكينة الدامة حسب قوله، إال أن السخريَين 
لام يبديا أيَّة تطخيناات للرجل واكتخياا بالتأكيد عى ألخية 

الحل السيايس يف بالسنا.

  - خاص: 
تلقاى مرتزقاُة الددوان السادوسي األمريكاي بخحاخظة 
الجوف، رضبة قامخة، أكدت لهم أن أبطال الجيش واللجان 
الشادبية عى أتمِّ الجالزية لكارس ُكّل محاوالتهم للنيل من 
املحاخظاة، وذلاك عندما تكبد املرتزقة لزيخة سااحقة لدى 
محاولتهام التقاد  باتجااه مدساكر اللبنات الذي سايطر 
عليه أبطال الجيش واللجان الشادبية بداد انطالق الددوان 
بخرتة وجيازة، حيث كان وكاراً لتنظيم القاعادة وأحد أكل 

مدسكراتها يف املنطقة.
وأوضاح مصادر عساكري أن أبطااَل الجياش واللجان 
الشادبية تخكنوا باقتدار من كرس محاولاة ملرتزقة الددوان 
للتقد  باتجاه مدساكر اللبنات حيث تحولت محاولتهم تلك 

إىل لزيخة ساحقة.
وأضاف املصادر أن عخليَة التصدي أست إىل خرار مجاميع 
املرتزقاة الذيان تركاوا وراءلام 20 جثاة لقتاللام بدُضها 
لقيااسات باارزة تابدة للدادوان، كخا تركاوا ل آليات سمرلا 
أبطاال الجياش واللجان الشادبية لادى تصديهام ملحاولة 

املرتزقة.
عخليااُت الجيش واللجاان الشادبية يف محاخظة الجوف 
لم تقتر عاى كرس محاوالت مرتزقة الدادوان التقد ، بل 

وملت إىل مالحقتهم إىل مواقدهم وتطهري عدس منهم.
وقاال إن أبطاال الجيش واللجاان الشادبية تخكنوا من 
سحار مرتزقاة الدادوان من ثالثاة مواقع كاناوا يتخركزون 
خيهاا بخنطقة املرازيل، خيخا تام إحراق مدرعة بخا خيها من 

مرتزقة.
وخشل مرتزقة الددوان السدوسي لليو  الثالث عى التوايل 
يف تحقيال أي تقاد  باتجااه مديرياة رصواح بخاأرب رغم 
محاوالتهام املتواملة للزحاف باتجاه املديرية، مسانوسين 
بطاريان الددوان الحربي الذي شان عارشات الغارات وألقى 
عادساً مان القنابل الضوئياة والتي لام تدد بأيّاة خائدة عى 

املرتزقة يف مواَجهة أبطال الجيش واللجان الشدبية.
وقاال مصادر عساكري إن مرتزقاة الددوان السادوسي 
قاموا بسلسالة من محاوالت الزحف باتجاه مديرية رصواح 
خشالت جخيدهاا بخدال الثباات الذي أباداه أبطاال الجيش 
واللجان الشدبية الذين تصدوا للخرتزقة باستيدا  األسلحة 

املتوسطة والثقيلة.
وأضااف املصادر أن طائارات االساتطالع وطاريان اإلف 
16 واألباتيش التابع للددو السادوسي شانت عادساً كبرياً من 
الغارات وألقت بالقنابل، غري أنها خشالت يف تخكن مجاميع 

املرتزقة من التقد .
ولخات املصادر أن أبطااَل الجياش واللجاان الشادبية 
كرسوا محااوالت املرتزقة وطارسولم لادى خرارلم عائدين 
إىل مواقدهام، مشارياً إىل وقوع عرشات القتاى والجرحى يف 

مخوف املرتزقة وتدمري ثالث آليات وسبابة.
ورمادت كامريا اإلعال  الحربي مشاالَد لروب مرتزقة 
الدادوان ومالحقتَهام من قبل الجياش واللجان الشادبية، 
حياث أظهرت اللقطات جثَث قتاى املرتزقة يف أرض املدركة 

إىل جانب آلياتهم التي جرى تدمريلا.
ويف محاخظاة الضالع لقي عارشات املرتزقة مصارعهم 
وُجارح عدس كباري منهم، يف عخلياة مباغتة لقاوات الجيش 
واللجان الشادبية الذين رمدوا تحاركاِت مجاميع املرتزقة 
حاولت التقاد  باتجاه منطقة الزيلاة بخديرية مريل التي 

جرى تحريُرلا مؤخراً.

هزائم مؤلمة للمرتزقة والغزاة بتعز
 السيطرة على منطقة الشقب بصبر وأبطال الجيش واللجان يتقدمون باتجاه المرتزقة بجبل العروس

 مصرع 6 كولومبيين و8 من جنسيات أخرى بينهم 2 من الجنسية البريطانية وفرنسي واسترالي في مواجهات العمري

الجنوب بال »أمن« و«داعش« تتمدد في جميع الفراغات!
 القاعدة تفجر كنيسة في المعال وتغتال مدير األمن السياسي في التواهي

 جامعة حضرموت تغلق أبوابها عقب تهديدات من داعش بعدم االختالط في قاعات الدراسة

مرتزقة العدوان يتلقون هزمية �شاحقة يف حماولة التقدم باجتاه اللبنات باجلوف وم�شرع ع�شرين مرتزقاً بينهم 
قيادات وتدمري 8 اآليات  واأبطال اجلي�ش واللجان ال�شعبية يدحرون املرتزقة من ثالثة مواقع يف املزاريق

مصرع عشرات المرتزقة وتدمير ثالث آليات ودبابة في محاوالت زحف فاشلة على صرواح بمأرب

�شبط خلية اإجرامية مبحافظة احلديدة
األجهزة األمنية واللجان 

الشعبية تعثر على 48 صاروخ 
لو و20 لغمًا مضادًا لألفراد في 

منزل أحد المرتزقة في إب
  - متابعات: 

ضبطات األجهازُة األمنيُة بخسااندة اللجان الشادبية يف محاخظة 
الحديادة، مباح الثالثاء املايض، خلياة إجرامية مكونة من ل عنارص 

بحوزتهم الدديد من األسلحة امليتلخة.
وأوضاح مصدر أمني بالحديدة أن اليلياة املضبوطة مكونة من ل 
عنارَص متورطة بأعخال تيريبية واستهداف النقاط واملقرات األمنية 
باملحاخظاة.. مضيخااً أن الدخلياَة نخاذت بداد عخلية رماد ومتابدة 
استطاعت من خاللها األجهزة األمنية، القبَض عى كامل أخراس اليلية 

مع كخيات ميتلخة من األسلحة املتوسطة واليخيخة.
ويف محاخظة إب سالخت األجهزُة األمنية واللجان الشادبية ميزَن 
أسالحة تابدااً ملرتزقة الدادوان السادوسي األمريكي يف قرياة املرجل 

بخديرية السدة.
وقالات مصاسر خاماة إن األجهزة األمنية واللجاان عثرت بداخل 
املنازل: لل مااروخ لاو و20 لغخاً مضااساً لألخراس و3 ألغاا  مضاسة 
للدبابات ول مناسيل ذخرية عيار ٧/١٢ و2 مندوق قذائف آر بي جي  

و2 قاعدة رشاش عيار ٧/١٢.

العميد عبداهلل الحاكم قائدًا 
للمنطقة العسكرية الرابعة 

وقائدًا للواء 35 مدرع 
  - خاص: 

أمدر القائُم بأعخال وزير الدخاع، يو  أمل األربداء، قراراً بتكليف 
الدخيد عبدالله يحيى الحاكم قائداً للخنطقة الدساكرية الرابدة وقائداً 

للواء 35 مدرع.
وكان الدخيد عبدالله الحاكم املدروُف با »أبو عيل الحاكم« يشاغُل 
منصاَب عضو اللجناة األمنية الدليا، التي تم تشاكيلُها عى إثر اتخاق 
السالم والرشاكة الذي ُوّقع يف الحاسي والدرشين من سابتخل ل201  
مان قبال كل املكوناات السياساية، التي نكثات بدُضها ذلاك االتخاق 

وانساقت مع قوى الددوان بدد أن كانت مبيتًة له.
الحاكام لاه أسوار بطولية يف التصاّدي ملرتزقة الدادوان يف أكثر من 
جبهة تختحها سوُل الددوان أو أياسيهم يف الداخل، َومشهوٌس له بالنزالة 

والحنكة الدسكرية والحز  يف مواجهة أعداء اليخن.
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 فريق القناصة يصرع جنديين سعوديين خلف موقع مثعن بجيزان
 مئات القذائف والصواريخ تطال أكثر من 17 موقعًا ومعسكرًا سعوديًا في جيزان ونجران وعسير

 تدمير دبابة ابرامز في موقع المعزاب يجبر قوات العدو على الفرار باآلليات أمام كاميرا اإلعالم الحربي

إقتحام وتدمير مركز الرديف.. عملية مباغتة ترتقي لمستوى المرحلة األولى من الخيارات االستراتيجية

حتالف العدوان العربي يتو�شع لي�شمل املك�شيك وكولومبيا وبريطانيا وفرن�شا

اليمن مرة أخرى »مقبرة كل الغزاة«
مصرع 15 مرتزقًا أجنبيًا تابعين لشركة بالك ووتر بينهم مسؤول العمليات وبريطانيان واسترالي وفرنسي

  - خاص:
سخلت قواُت الجيش واللجان الشدبية يف املرحلة 
االسارتاتيجية  اليياارات  مان  األوىل  التصديدياة 
ملواجهاة الدادوان وخل خطاة عساكرية منظخة 
وعخليات عسكرية تناسب املرحلَة التي تم اإلعالن 
عنهاا رساخياً، حيث أمباح القصاف الصاروخي 
واملدخدي عى مواقع الددو السادوسي مستخراً عى 
مدار السااعة يف جيزان ونجران وعسري، بالتزامن 
ماع اقتحامات نوعية ملواقع عساكرية سادوسية 
وتدماري آليات وسباباات تابدة لجياش الددو، بخا 
يضداه أماا  سيناميكياة عساكرية ال يقوى عى 
مجاراتهاا، حيث أن الددو السادوسي لم يساتطع 
مجاراَة أبطال الجيش واللجان الشادبية يف املرحلة 

التخهيدية للييارات االسرتاتيجية وما قبلها.
الشادبية  واللجاان  الجياش  أبطاال  وينخاذ 
عخلياتهام مناذ بادء املرحلاة األوىل، واضدان يف 
حساابهم أن تكاون تلاك الدخليات عى مساتوى 
املرحلة، خبدَد تدشاينها بإساقاط عرشات املواقع 
والقارى السادوسية يف نجران وجيزان والسايطرة 
عى مدينة الربوعة ومواقدها يف عسري وتكبيد الدد 
خساائر تخثلت بتدمري 75 سباباة ومدرعة ومقتل 
عرشات مان جنوسه بارش أبطااُل الجيش واللجان 
الشادبية بخخاجأة الدادو بالدخلياة النوعية التي 
عرضها اإلعال  الحربي للسيطرة عى مرَكز الرسيف 

الدسكري وتدمريه بالكامل يف عخلية مباغتة.
ميدانياً نقلت قناة املسرية عن مصدر عسكري 
بجيزان قوله إن جندين سدوسين لقيا مرعيهخا 
خلف موقاع مثدن برماص خريل القنامة التابع 

للجيش واللجان الشدبية.
وضخاَن آخار الدخلياات قال مصدر عساكري 
لصادى املسارية: تخكان أبطاال الجياش واللجان 
الشادبية من تدمري سبابة جديادة من طراز ابرامز 
أمريكية الصنع يف موقع املدزاب الدسكري بجيزان 
بصااروخ موجه تخكان من جدل الدباباة أثراً بدد 

عن.

وحصلت مدى املسارية عى مشاالد مصّورة 
للدخلياة وزعها اإلعال  الحرباي وتظهر الصاروخ 
الذي حخلاه أحد أبطال الجيش واللجان الشادبية 
عى كتخه ليوجهه بدقة ويدل املسااخات ويصيب 

الدبابة بشكل مبارش.
وبخجرس اساتهداِف الدبابة السادوسية بخوقع 
املدازاب أظهرت املشاالُد خرار القوات السادوسية 
بآلياتهاا مان ساخل املوقاع برُسعة كبرية خشايَة 
اساتهداخها مان قبال أبطاال الجياش واللجاان 
الشادبية الذين يواملون مباغتة الددو يف ميتلف 

الجبهات.
الصاروخياة  القاوة  واملات  جانبهاا  مان 

واملدخدية عخلياتها ضد مواقع الددو واساتهدخت 
أكثار مان 17 موقداً تابداة للددو، أربداة منها يف 
جيزان وساتة يف عساري وسابدة مواقع يف مناطل 

ميتلخة من نجران.
إن  املسارية  وقاال مصادر عساكري لصادى 
القوة الصاروخياة واملدخدية اساتهدخت بدرشات 
الصوارياخ والقذائاف تجخدااً لآللياات والجناوس 
السادوسين يف مواقع جنوب الكلي واملساتحدث 
وقطااع حرس حادوس الدن الحاارة، بالتزامن مع 
قصف مدخدي مكثف عى مواقع عسكرية بنجران 
يف الساديل وامليروق والرشخة واشاتدال النريان 
خيهاا، كخاا طاال القصاف الصاروخاي يف نجران 

برج مراقباة يف موقع الطلدة مواقع عساكرية يف 
مرتخدات رجال وخباش والدش وحخاق.

ويف عسري سكت القوة املدخدية - بحسب املصدر 
مدساكري - عن الثورين والحضار السادوسين، 
خيخا تدارض موقع رقابة عليب وتجخدات للجنوس 
خلف املجخع الحكومي الربوعة لقصف ماروخي 
مكثاف طال مواقع عساكرية تابداة للددو رشق 

مدينة الربوعة.
وكانات مدخدياة الجيش واللجان الشادبية قد 
سكات أمل األول بدرشات القذائاف تجخداً لقوات 
الدادو يف مركز الرمضة بجيزان، كخا طال القصف 
املدخدي مواقع عساكرية جناوب منطقة اليوبة، 

حياث يؤكد مصادر عساكري أن قاوة الصواريخ 
واملدخدياة تخارض خطااً ناريااً عى الدادو ملنده 
من اساتحداث مواقاع جديدة أَْو إرساال تدزيزات 
الساتداسة املواقاع التاي يسايطر عليهاا الجيش 

واللجان الشدبية.
ومنذ قرابة عرشة أيا  عى إعالن البدء باملرحلة 
االسارتاتيجية  اليياارات  مان  األوىل  التصديدياة 
يواملاون  الشادبية  واللجاان  الجياش  وأبطاال 
عخلياتهم النوعية التي تتناسب مع املرحلة، وكان 
آخرلا اقتحا  مركز الرسيف الدساكري والسيطرة 
علياه ومان ثام تخجاريه بكامال مراخقاه وبُنيته 
التحتية من قبل الخرق الهندساية للجيش واللجان 

الشدبية.
وجارت الدخلياة البطولية عندماا رمدت قوة 
االستطالع للجيش واللجان الشدبية، الحركة ساخل 
املركز وشولدت سيارة عساكرية سدوسية تدخل 
إىل املركز، وبينخا كانت عدسة اإلعال  الحربي توثل 
الدخلية لحظة بلحظة كان أبطال الجيش واللجان 
الشدبية يتقدمون من عدة اتجالات باتجاه املوقع 

تخهيداً للسيطرة عليه.

وبحسب املشاالد املصورة لإلعال  الحربي قا  
أبطال الجيش واللجان الشادبية بتخشايط األبنية 
املحيطة باملقر الرئيل ملركز الرسيف الدسكري بدد 

ذلك جرى اقتحا  املركز والسيطرة عليه.
وقامت الخرق الهندساية بتلغيم املبنى الرئيل 
للخركاز واملراخل املحيطة لاه، بينخا كانت وحدات 
من الجيش واللجان الشادبية تستويل عى أسلحة 
وذخائار تركهاا جناوس الدادو قبل خرارلام جراء 
القصاف الصاروخاي واملدخداي الذي تدارض له 

املركز قبيل اقتحامه.
وأظهرت املشاالد لحظة تخجاري املركز بكامل 
بُنيتاه التحتياة بدد زراعاة املتخجارات خيه، حيث 
تصاعاد الغباار الناتج عان انهيار مباناي املركز، 
بحيث أمبح من املخكن رؤيته من مساخات بديدة 

ساخل منطقة نجران.

  - محمد الوريث:
لقاي مساؤوُل عخلياات رشكاة باالك ووتار 
األمريكياة – رشكة لتأجاري املرتزقاة – مرَعه، 
يف عخلياة نوعياة نخذلا أبطاال الجياش واللجان 

الشدبية يف الدخري بخحاخظة تدز. 
وأكد مصدٌر عسكري لصدى املسرية أن مسؤوَل 
عخليات رشكة باالك ووتر األمريكياة يف اليخن قد 
لقي مرَعه يف تخا  الساعة 6 ونصف مساءاً من 
ياو  أمل األربداء يف جبهة الدخري بخحاخظة تدز 
ويُدعى ماسياس باكنباه من جنسية مكسيكية.

كخاا لقي ل1 مرتزقاً أجنبياً آخرين مصارَعهم، 
قبل أمل الثالثاء، تابدن لرشكة بالك ووتر، بينهم 
مستشااران بريطانيان واسارتايل وخرنيس، خالل 
مواجهات ماع قوات الجيش واللجان الشادبية يف 

منطقة ذو باب بخحاخظة تدز.
وأكاد مصدٌر عساكري أن املستشاارين اللذين 
يحخاالن الجنساية الليطانياة ُقتاال يف ذو بااب 
أحدلخاا يدعاى “آرثار كنجساتون” مان القوات 
اليامة امللكية واآلخر “آرثر بنسرت” ويدخالن مع 

رشكة “بالك ووتر”. 
وتحشاد قوات الغازو واالحتاالل، املرتزقَة من 
ميتلف الجنسيات إىل اليخن؛ لقتال الشدب اليخني 
بدد خشال قواتهاا واندحار املرتزقاة وساعش أما  
الجياش واللجان، وتلقيها لزائاَم مذلًة يف ميتلف 
جبهات املواجهة يف الداخل اليخني، وجّرب الددوان 
اساتقدا  مرتزقة الساوسان ومرتزقاة ساعش من 
ميتلاف الجنسايات، ولكان أماا  مخاوس ووعي 
الشادب اليخني لم يبَل لدول الددوان وعى رأساها 
اإلَمااَرات من خيار إال االستدانة برشكة بالك ووتر 

امليتصة بتأجري مرتزقة للقتال.
وبداد تلقاي قاوات الغازو اإلَمااَراتياة رضبَة 
توشاكا املباركة يف ماخر بخحاخظاة مأرب والتي 
أساخرت عن ساقوط ما يزيد عن 0ل قتيالً منهم، 

بينهم أبناء أمراء وشايوخ كانوا يدتقدون أن غزو 
اليخن سيكون نزلة.

ولام تجاد اإلَماااَرات مان حلٍّ يف ظال ضغوط 
شدبية إال ساحب جنوسلا واساتبدالهم باملرتزقة 
األجاناب مان ُكّل سولاة لتكاوَن اليخان مقلتهم 

املنتَظرة.
يف حن يدجز الجيش السادوسي عن الدخاع عن 
مواقِده يف ظل انهيار مدنوي وعسكري كبري يتلقاه 
الجيش السادوسي يف ُعخل جيزان ونجران وعسري، 
ولهذا تدرف السادوسية أن قواِتهاا غري قاسرة عى 

املشاركة إال لتكون ميداً سهالً لليخنين.
واملثريُ للسايرية أن الددو السادوسي وأسياسه 
يف واشانطن قد أطلقوا عى عدوانهم يف اليخن اسم 
»التحالاف الدرباي« واخرتعاوا الذرائاَع الولخيَة 
لددوانهام وحصارلم؛ بحجة الدخااع عن الدروبة 
واملقدساات اإلساالمية، ويبدو أن التحالف الدربي 
اع ليشاخل اسارتاليا وبريطانيا واملكسيك  قد توسَّ

وكولومبيا.
وقد أثار لذا التناُقَض الخاضَح موجة من النقد 
الالذع والسايرية لدى ناشاطي مواقاع التوامل 
االجتخاعي الذين اعتلوا مشااَركة مرتزقة أجانب 
انحاداراً جدياداً لدادوان قاذر وباال أسناى مالمح 
اإلنساانية، مؤكدين أن الكولومبين ليسوا حراَس 
رشعياة اليخان أَْو مداخدان عن مقدساات األمة 
االساالمية، وإنخاا يجَخاُع بان ُكّل املشااركن يف 

الددوان املال السدوسي امللوث. 
مان جهتهام يؤكاد أبطاال الجياش واللجاان 
الشادبية اساتدداَسلم ملواجهة املرتزقة من جخيع 
يف  واألمريكياة  واألوروبياة  الدربياة  الجنسايات 
مدركاة النَخل الطويل، وأن رمال اليخن ساتكون 
مقابَر لاكل مرتزقة بالك ووتار وغريلم، مؤكدين 
أن تواجد املرتزقاة األجانب ساخع إضايف للدخاع عن 

األرض والِدرض من الغزو اللبري الغاشم.
 ويخثل مقتُل 15 مرتزقاً أجنبياً يف اليخن، بينهم 
قائاد الدخليات، مخداة قوية لرشكة باالك ووتر 

ومؤّجريهاا، والذي اعتال محللون بأناه قد يخقد 
قواِتهام يف اليخن التاواُزَن ويقيض عى مدنوياتهم 
ليُنتهاَي بهم األماُر بالخرار مثل َمن سابقولم من 
مرتزقة اإلَماااَرات والسادوسية وغريلا من الدول 
التاي اكتوت بناار اليخن ليثبات اليخنياون للدالم 
أجخَع مرة أخرى بأن أرَضهم مقلة لكل الغزاة من 

ُكّل الجنسيات.

اإلعالم الغربي يؤكد مصرع األجانب 
في اليمن 

وانشاغلت كليااُت وساائل اإلعاال  الغربياة 
بتاداول خل مقتال املرتزقة األجاناب من ميتلف 

الجنسيات، مؤكدًة انتكاساِت الغزاة يف اليخن. 

وطرقت عرشاُت الصحف واملواقع الدولية مقتَل 
املرتزقة كنيويورك تايخز وكاونرت بانش َوساكاي 
نيوز َوخوربل والغارسيان والتلجراف الليطانيتن 
َواسارتاليان نيوز وكولومبيا ريبورتل سخن نيوز 
َوإيكو نت سيايل، َوباإلضاخة إىل عادس من الصحف 
واملواقع األجنبياة األخرى، أكادت مضخوَن اليل 

ذاته الذي نرشته قناة املسرية.
محيخُة الغارسياان الليطانية أخرست مخحًة 
كاملًة لليل ذكرت أن الكولومبين الستَة وقائدلم 
األسرتايل خيليب ستيتخان يدخلون لدى رشكة بالك 
ووتار« وقاد تم اساتئجارلم مان قبال اإلَمااَرات 

كخرتزقة وبرواتب مغرية للقتال يف اليخن 
إىل ذلاك ذكارت محيخاة نيوياورك تايخاز أن 
اساتئجاَر املرتزقة من رشكة بالك ووتر األمريكية 

عالماة غري جيدة، حياث كانت يف املايض سابباً يف 
نخاور الدراقيان ضاد الوالياات املتحادة، ولو ما 
سايندكل عى جخيع الادول يف الرشق األوساط، 
كخا ذكارت أن اإلَمااَرات تقو  بتجنيد املرتزقة من 
أمرياكا الالتينية ساخل أراضيهاا، حيث سّربت أكثر 
من ألاف وثخانخائة مرتازق من أمرياكا الالتينية 
عى مدى اليخل سنوات املاضية أرسلت أربدخائة 

وخخسن منهم إىل اليخن. 
موقاُع كاونارت بانتاش األمريكاي أضااف أن 
الواليااِت املتحادة أنخقت أكثَر من سابدة مليارات 
سوالر ما بن سانة 2000 و2015 لتدريب وتجهيز 
اآلالف مان قوات املرتزقة، كجزء من اسارتاتيجية 
أمريكياة ملكاخحاة اليطر الاذي يخكان أن يتهدس 
سول اليلياج مان سون التدخال املباارش وإرساال 
قواتهاا كخا ذكر املوقع يف تقريار ماسر عن وزارة 
الدخاع السلخدورية، أن أكثَر من مائة عسكري من 
الجنساية السالخدورية يدخلون اآلن يف اليخن، من 
خالل رشكة تُدعى »نورث راب جرومن«، وأشار إىل 
أن قوات من الجنسية املكسيكسة تقاتل يف اليخن، 

سون ذكر أعداسلم أَْو أماكن تواجدلم.
موقاع محيخاة سيايل ماسانجر اإللكرتونياة 
ذكارت أن املرتزقاة الكولومبيان يتقاضاون ألَف 

سوالر أسبوعياً كراتب مدتخد لقتالهم يف اليخن. 
واعتالت الصحاف الغربياة أن اساتدانة سول 
الدادوان بخرتزقاة البالك ووتر يشاكل انتكاساة 
جديادة لهام وتطوراً خطارياً يوحي بنخااِس جخيع 
خياراتهم يف ظل الصخوس البطويل للشدب اليخني. 
الجديُر بالذكار أن رشكة بالك ووتر لي رشكة 
أمنية عساكرية أمريكية لبيع املرتزقة واليدمات 
لديهاا  أن  رئيُساها  رّصح  قاد  وكاَن  القتالياة 
عقاوساً مع سول مسالخة بدلام ومواَخقاة أمريكا، 
واساتيدمت أمريكا مرتزقة باالك ووتر يف غزولا 
للدراق والذين ارتكبوا جرائَم بشادًة بحل الشادب 
الدراقي عى رأساها مجزرة النساور، َمااا أَسَّى إىل 

مقتل 17 مواطناً عراقياً يف الدا  2007.
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  - خاص
نّظم اتحااُس اإلعالميان اليخنين، مباح 
أمال األربداء أماا  كلية اإلعاال  بصنداء، 
وقخًة تضامنيًة مع قناة املنار، مساتنكرين 
حْجااابَها من القخر »عربسات« بإيداز من 

النظا  السدوسي.
واعتال اإلعالميون أن إساكاَت األموات 
الرشيخاة واملنالضة للددوان تخضُح جرائَم 
النظا  السدوسي وسعَخهم لإلرلاب وزعزعة 
واملنطقاة،  اليخان  يف  واالساتقرار  األمان 
مشاريين إىل أن حجاب قنااة املنار يكشاف 
أيضاً عن البُدد السايايس الذي تنتهجه إسارة 
قخر »عرب ساات« ضاد القناوات الوطنية 
السادوسي  للدادوان  املنالضاة  والدربياة 

األمريكي عى بالسنا.
ورخاع اإلعالمياون الختاٍت ُكتاب عليها: 
»املناار.. شادلة ال تنطخائ« و«ألنهاا منار 

املقاومة ضد االستكبار الداملي أغلقت«.
بيااُن اتحااس اإلعالمين اليخنيان أكد أن 
حَجب قناة املنار يكشف عن البُدد السيايس 
والاذي  »عربساات«  إسارُة  تنتهُجاه  الاذي 
أسى مان قباُل إىل إيقااف القناوات الوطنية 
املنالضة للددوان السادوسي األمريكي عى 
اليخان، كقنااة اليخن الرساخية وخضائيات 
املسارية والسااحات واليخن اليو .. ما يدد 
انتهااكاً واضحااً ومارخااً لحرياة الارأي 
والتدبري املكخولة يف اإلعالن الداملي للحقوق 
اإلنسان وميتلف الترشيدات والقوانن ذات 

الصلة.
وسعا االتحااُس يف بيانه ميتلَف املنظخات 
الحقوقياة املحلياة والدربياة والدولياة، إىل 
مواجهاة ميتلف االنتهااكات التي تتدرض 
لها وسائل اإلعال ، من حجب وتشويش من 
قبَال عربساات، ومسااءلة إسارة القخر عى 
ترخاتها الالقانونية.. ساعياً إسارة عربسات 
للرتاجع عن قراراتها غري القانونية واملهنية 
والكاّف عان املخارساات املسايئة إىل حرية 

الرأي والتدبري وحل املدرخة.
الساتخراِر  أساخه  عان  االتحااس  وعاّل 
مضايقاات وساائل اإلعاال  امليتلخاة سون 
سانَد قانوناي أو أخالقي أو مهناي.. مديناً 
ومستنكراً ما تقو  به إسارة “عربسات” من 
حْجاب للقنوات الخضائياة املحلية والدربية 
والدولياة، وآخرلاا حجاب قنااة “املناار” 

الخضائية اللبنانية.
وأكد البياان أن األساَء املهناي واألخالقي 
الاذي تنتهجه قنااة “املناار” وزميالتها من 
القناوات التاي تام حجبهاا مان إسارة قناة 
عربساات يأتي يف إطاار الحخلاة اإلعالمية 
التضليلياة واملخنهجاة ضد الشادب اليخني 
التاي تقوُسلاا قيااسة تحالف الدادوان عى 
اليخن بقياسة املخلكة السادوسية منذ تسدة 

أشهر.
مان جانبهاا عاّلت الهيئاة اإلعالمياة 
ألنصاار اللاه عان تضاُمنهاا املطلال ماع 
قناة “املناار” وإسارتهاا وطاقخها اإلعالمي 
والخناي.. مطالبًة برسعة إعااسة بث القناة 

وإيقااف االنتهااك الصاارخ بحقهاا وبحل 
وسائل اإلعال  الحرة.

وأضاخت الهيئُة اإلعالمياة يف بيانها »إن 
الهيئاة ولاي إذ تدل عان كامال التضامن 
واملؤازرة خإنها تدعو إسارة املنار إىل مواَملة 
سورلاا املهناي بانحيازلا الدائم واملساتخر 
لقضاياا الشادوب املظلومة، واساتخرارلا 
كخنل ال ييَضُع لالبتازاز الرخيص من قبَل 
النظاا  الرجدي الذي ال يتوقاُف عن تكخيم 
األخواه وطْخل الحقائل، يف ساياق خدماته 
للخرشوع اإلرسائييل واألمريكي يف املنطقة«.
الوقخاِة  يف  ألقالاا  التاي  كلختاه  ويف 
التضامنياة قال وكياُل وزارة اإلعال  يونل 
لازاع إن وزارَة اإلعاال  وكاخَة املؤسساات 
الصحخية واإلعالمية اليخنية تؤكُد تضاُمنَها 
مع قناة املنار وكاسرلا اإلعالمي والخني، ملا 
تدرضت لهاا من حجب من قبال إسارة قخر 

عربسات.
وأضاف الوكيال لزاع: إن الاوزارَة تؤكد 
رخضهاا الكامال حْجاَب الحقيَقاة وتكخيم 

وسائل اإلعال  الحرة.
مشرياً إىل أن املضايقات التي تتدرَُّض لها 
وساائُل اإلعال  املحلية والدربية، من حجب 
وتشويش يقف وراءلا تحالُُف الددوان عى 
اليخان، مساتغالً الرتساانَة اإلعالمياة التي 

يختلكها يف مخارسة التضليل اإلعالمي..
الدادوان  اىل أن سادَي تحالاف  منولااً 
لسياسااتهم  املنالضاة  القناوات  لحْجاب 
الشادب  حالِّ  يف  وانتهاكاتهام  اإلجرامياة 

اليخناي، يأتاي ضخان اسارتاتيجية إخخاء 
انة  الحقيقة عان الدالم ونْقل مورة محسَّ
للجرائام التاي يرتكبونهاا يف حال الشادب 

اليخني.
كخاا ألقيات كلختاان تضاُمنيتاان ماع 
قنااة املناار مان قبَال اإلعالماي عبداللاه 
ملي والكاتاب الصحخي عاسل الساياغي 
أكَّدتاا تضاُمنَهخا الكامَل ماع قناة املنار، ملا 
تدرضات لها من حجب وإساقاط من باقة 

قخر عربسات..
خطاٍط  تبنّاي  رضورة  إىل  مشاريَين 
الداملاي  اسارتاتيجية ملواَجهاة االساتكبار 
املتخثال يف أمرياكا وإرسائيال وعخيلتهاا يف 

املنطقة املخلكة السدوسية.
وسعا ملي والساياغي إىل تكوين اتحاس 
عاملي منالض ومقاِو  للخرشوع األمريكي 
اإلرسائيايل الاذي يساتهدُف إثاارة الندرات 

والختن يف املنطقة الدربية واإلسالمية.
من جانبه أشاس مراسُل قناة املنار لاشم 
أحخاد رشف الدين بادوِر اتحااس اإلعالمين 
تام  التاي  القناوات  مساانَدة  يف  اليخنيان 
اساتهداُخها عان طريال حجبهاا مان قخر 

عربسات..
مؤكاداً أن قنااَة املنار ساتوامل نهَجها 
يف كشاف الحقائال والجرائم التاي يرتكبُها 
النظاا  السادوسي يف حل الشادب اليخني، 
وساتقُف منالضاًة ومقاوماًة ضاد خطط 
أمرياكا  االساتكبار  قاوى  واسارتاتيجية 

وإرسائيل يف املنطقة الدربية واإلسالمية. 

  - خاص:
اساتنكر قبائُل ومشاايُخ وأعيان مديرية عيال رسيح 
بخحاخظاة عخاران، اساتخراَر جرائم الددوان السادوسي 
األمريكي بحل الشادب اليخني والصخت املريب للخجتخع 

الدويل.
وقالاوا يف وقخاة احتجاجية لهم يو  أمال إن ُكّل تلك 
الجرائام تداد ميالخاة واضحاة لاكل املبااسئ واملواثيل 
اإلنسانية والحقوقية والقوانن الدولية، وتتناىف مع القيم 

والتداليم اإلسالمية.
لليياارات  املطلال  تأييدلام  املحتجاون  وأعلان 
االسارتاتيجية، ومؤكديان مخوسلم وثباتهام ووقوخهم 
مخاً واحاداً إىل جانب أبطاال الجيش واللجان الشادبية 
يف مياسيان الدازة والارشف لارسع الدادوان.. كخاا أكدوا 
استدداسلم لتقديم الدعم واملساندة باملال والنخل سخاعاً 
عن سياسة الوطن والحخاظ عى وحدته وأمنه واستقراره.
وطالباوا كاخاة منظخاات املجتخاع املدناي وحقاوق 
اإلنساان املحلياة والدولياة ويف مقدمتها األمام املتحدة، 
اإلنساانية  بواجباتهاا  والقياا   مسائولياتها  بتحخال 
والحقوقياة إزاء ُكّل الجرائام الوحشاية التاي يرتكبهاا 

الددوان يف اليخن.

يف وقفة ت�شامنية لهم اأمام كلية الإعالم ب�شنعاء

اإلعالميون اليمنيون يدينون حجب قناة المنار من 
»عربسات« ويؤكدون أن منار المقاومة لن تنطفئ

مصدر اشتراكي: جماعة الرياض في 
األمانة العامة تهدد بقصف مقرنا 

بصنعاء إذا لم نخرج منه
  - خاص

قاى عادٌس مان أعضااء الحازب االشارتاكي اليخناي، اليومن 
املاضيان، ليلتهام يف شاارع الزراعاة جاوار مقاّر الحازب الرئيل 
يف مندااء بداد تلقيهم بالغااٍت تأخذ شاكل تهديد مخن أساخولم 
)جخاعاة الرياض( يف األمانة الدامة، بأن املقر التابع ملنظخة الحزب 

االشرتاكي اليخني منداء سوف يُقصف.
وقالات مصااسُر خاماة لصحيخة »مادى املسارية« إن أعضاء 
الحازب تلقوا إناذاراً بإخالء املقر مان قياسة الحزب منذ أسابوع ملا 
اعتلتاه قيااسة الحازب رضورة أمنية قالارة، وبداد االعتداء عى 

حارس املقر ومحاولة أخذ املخاتيح منه.
 وقال املصدر بأن لذه التهديدات واملسااعي إلخراجهم من املقر 
تأتي ملوقخهم الوطني الراخض للددوان، مضيخاً بأن لذا يُثبت عالقة 

القياسة الدخيلة بغرف الدخليات يف الرياض.

مقتل انتحاري أثناء تجهيزه عبوة 
ناسفة في حي مذبح بأمانة العاصمة

  - خاص
لقاي أحُد مرتزقة الددوان مرَعه، مسااء أمال األربداء، أثناء 
انخجار ُعبوة ناساخة يف شاقته بحي األعناب بخنطقة مذبح بأمانة 

الدامخة.
وقالات مصااسُر خاماة لصحيخة »مادى املسارية« إن الدبوة 
الناساخة انخجارت باالنتحاري أثنااء تجهيزه لها، ماا أست إىل تناثر 

جسده إىل أشالء.
وأضاخات املصااسر أن االنخجاَر أّسى إىل تارضر 3 منازل مجاورة 

بالحي.

مرتزقة العدوان في لحج يضربون 
مواطنًا ويسحلونه حتى الموت

  - خاص
قالت مصااسر محلية بخحاخظة لحاج إن عنارص مخن يطلقون 
عاى أنخساهم املقاومة يف محاخظة لحج أقدماوا يو  أمل عى قتل 

مواطن بطريقة بشدة.
وأضاخت املصاسر أن املسالحن أطلقوا النار عى الشااب )سخري 
محخد مايل( يف سوق املسيخري، ثم انهالوا عليه بالرضب، وسحلوه 

حتى لخظ أنخاسه األخرية.
وأكدت املصاسر أن ناخذين غطوا عى الجريخة بالقول إن الضحية 

كان »متحوثاً«، وبالتدتيم عى ُلويات َمن قاموا بقتله.

إنطالق قافلة الرسول األعظم 
السابعة بمديرية سنحان دعمًا 

للجيش واللجان الشعبية
  - خاص:

إنطلقات مبااَح أمال األربدااء قاخلاُة ”الرساول األعظم” 
السابدة مقدمًة من أبناء مديرية سنحان وبني بهلول بخحاخظة 
منداء سعخاً ألبطال الجيش واللجان الشدبية يف جبهات القتال.
وأشاس مدير عا  مديرية سنحان أحخد نهشل بالتخاعل الكبري 
ألبناء سنحان وبني بهلول، مؤكداً أن ذلك يأتي من حرمهم عى 
سعام الجيش واللجان يف جبهات القتاال وتقديم ما يخلكون من 
أجال الدخاع عن الوطن وساياسة أراضيه وسْحار الغزاة ومرتزقة 

الددو السدوسي. 
من جهتهم، أوضح وجهاُء املديرية والشيصيات االجتخاعية 
أن قاخلاة الصخاوس الساابدة ليسات األوىل ولن تكاون األخرية.. 
الختان إىل أن القاخلة تحتاوي عى مواس غذائية لي أقل ما يخكن 
تقديُخاه ألبطاال الجياش واللجان الشادبية؛ كونهام يجوسون 
بأرواحهم وسمائهم الزكية من أجل انتصار الوطن وحرية أبنائه.
ولخت أبناُء مديرية سانحان وبني بهلاول إىل أن لذه القواخل 
تجّساد مدى ثبات الشادب اليخني وتالُحِخه مع جيشاه الدظيم 
ولجاناه الشادبية، وتبدث للدالام أجخع رساالَة الصخوس وعد  

االستسال  والركوع لتحالف الددوان السدوسي.

اأكدوا تاأييدهم للخيارات ال�شرتاتيجية ونددوا بجرائم العدوان وداع�ش
قبائل عيال سريح: مستعدون لتقديم الدعم والمساندة بالمال 

والنفس دفاعًا عن الوطن ووحدته واستقراره
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الدعم السعودي لإلرهاب وجرائم العدوان في اليمن يسقطان تأثير أموال النفط

المغرب تقرر خوض المعركة البرية في اليمن.. ضغط سعودي أم مصالح سياسية؟

  - إبراهيم السراجي
عى غارار الكيان الصهيوناي منََع النظاُ  السادوسي 
لوبيا عاملياً، باساتيدا  أموال النخط، وبذلك حخى نخَساه 
من ارتداسات ما حدث يف املنطقة، وكان النظاُ  السادوسي 
تقاوُ  قائختُاه إذا نالات مناه وسايلة إعالمياة يف الغرب 
ويسدى إلسكاتها بنخل األسلوب الذي تديُر السدوسية به 
ُكّل شؤونها )أموال النخط( وحققت إىل خرتة قريبة نجاحاً 
واضحاً يف لذا اإلطار، غري أن متغريين حدثا مؤخرا وجدال 

ال سدوس يخقدون مكانتهم يف الدالم.
املتغريان تخثال يف )حارب اليخن( واإلرلاب الذي رضب 
قلب أوروبا، وتزامن ذلك مع خقدان النظا  السدوسي أللمِّ 
أسلحته ولو املال، بخدل تراجع أسدار النخط عاملياً والذي 
جدلهاا عى حاخة اإلخاالس وعى بُدد خخل سانوات من 

ذلك، بحسب تقرير أمدره البنك الدويل ماؤخراً.
لم يدد لدى الغرب اساتدداس أن يتحخل سعم السادوسية 
لإلرلاب ليال ألن الادول الغربية ترخاض اإلرلاب، خهي 
تشاارك يف سعخاه بالوطان الدرباي، لكنها لام تحتخل أن 
يرضب اإلرلاب أراضيها كخا حدث يف خرنسا، ولذلك لم يدد 
بإماكان املساؤولن الغربين والصحاخة أيضااً أن توامل 
انصياعهاا للخال السادوسي وتدخع ثخن ذلاك تصاسماً مع 
شادوبها التاي تتدرض لإلرلااب؛ لذلك ساقط تأثري املال 
السادوسي بدد ذلك، خختحات كليات الوساائل اإلعالمية 
الغربياة أباواَب الجحيم عى النظاا  السادوسي واتهخته 
بدعم ورعاية اإلرلاب لدرجة أن أحَد تلك الوسائل قالت إن 
السادوسية لي ساعش وباملثل ساعش لي السادوسية، كخا 
انالى نائُب املستشاارة األملانية ليحذر النظا  السادوسي 
بشكل مبارش قائالً إن زمن التغايض انتهى. محذراً النظا  

السدوسي من سعم ونرش الولابية يف أملانيا. 

• السعودية تتعاقد مع شركات أمريكية لتحسين 
صورتها

الجرائُم التي ارتكبها النظا  السدوسي يف اليخن وسعخه 
لإلرلاب املتخثال بداعش والقاعدة جدلته مكشاوخاً أما  
الدالم، ولذلك وضخن محاولته اليائساة لتحسان مورته 
املشاولة واملشابولة أقد  النظا  السادوسي عى التداقد 
مع رشكات عالقات عامة أمريكية بأموال طائلة لتحسن 

مورته أما  الدالم.
يف أكتوبار املاايض كشاخت وساائُل إعاال  أمريكية أن 
السادوسية رمدت عرشات املليارات من الدوالرات لتخويل 
حخلاة عالقاات عاماة يف أماريكا وسول أخارى لتحسان 
مورتها يف مواَجهة االنتقاسات الشديدة املوجهة إليها، من 
قبل محاف ومحطات تلخزة غربية، خامة يف حربها عى 
اليخن، وسجن املغرس السدوسي رائف بدوي، وحكم اإلعدا  

عى املرالل عيل النخر، ملشاركته يف مظالرات ضد النظا .
كشاف عن ذلك الكاتب يل خاناغ يف مقال نرشه يف موقع 
»انرتسابت« األمريكي أن السدوسيَة وّقدت اتخاقن مع ُكلٍّ 
من رشكة »ايدملان« الدخالقة للدالقات الدامة، التي تُدتَلُ 
األضيام يف الدالم، ورشكة »بوسيساتا جاروب« واألخرية 
أّسساها توناي بوسيساتا، أحد أبارز املرشخان عى جخع 

األموال لحخلة مرشحة الرئاسة ليالري كلينتون. 
كخا نجحت الساخارة السدوسية يف واشانطن يف تجنيد 
الدديد من املرّشعن األمريكين، مثل السايناتور الساابل 
نور  كوملان، كخا تقوُ  رشكة أرامكو السدوسية بتوظيف 

عالقاتها للومول إىل لوبي رشكات النخط األمريكية.
املال السادوسي بدون جدوى وكشاف الوجه   •

القبيح آلل سدوس مستخر
لم تحقل محاوالت النظا  السادوسي لتحسن مورته 
أي نجاح، بل إن جرائخه يف اليخن وسعخه لإلرلاب قد جدل 
أموالاه التي أنخقهاا يف أكتوبار املايض لتحسان مورته 

تدطي نتائج عكسية.
ويف أواخر شهر نوخخل املايض نرشت محيخة نيويورك 
تايخاز األمريكية تقريراً بدنوان »السادوسية وساعش التي 
مندتها« وشابهت السادوسية با«ساعش األبيض« مقابل 

منيدتها التي ومختها الصحيخة با«ساعش األسوس«.
و«ساعاش«  األساوس،  »ساعاش«  إن  الصحيخاة  وقاال 
إرث  ويدّمار  ويقتُاُل،  الحناجار،  يشالُّ  األّوُل  األبياض. 
اإلنسانية املشارتك، ويهزأ باآلثار والنساء وغري املسلخن. 
أّماا اآلخُر خريتدي مالبل أخضل وأكثر ترتيباً، ولكنّه يقو  

باألمور نخسها. ساعش، املخلكة الدربية السدوسية.
ويف رصاعاه ضاّد اإلرلااب، يشاّن الغارُب حربااً عى 

أحدلخاا، ويصاخاح اآلخر. لاذه آلية الرخاض، وللرخض 
ثخان: الحخااظ عاى التحالف االسارتاتيجي الشاهري مع 
السادوسية عى محّك نسايان، إن لذه املخلكة تدتخد أيضاً 
عى تحالف مع رجال سين يصّدرون الولابية، ويرّشعونها 
وينرشونهاا، ثّم يدعون لهاا ويداخدون عنهاا. والولابية 
تاً من أشاكال اإلسال ، الذي يتغذّى  لي الشاكل األكثر تزمُّ

عليه تنظيم »ساعش«.
من جانباه قال تلخزيون »سويتشاه خيلاه« األملاني إن 
التحالاف بان السادوسية والادول الغربياة أمبح محط 
تسااؤالت، بدَد انتقاسات حول تخويل سادوسي للجخاعات 

اإلرلابية. 
كخاا أكد النائُب من حزب اليرض األملاني أُميد نوريبور 
يف حاوار ماع التلخزياون األملاناي أن عالقاَة الغارب ماع 
السادوسية »عالقة غامضة«، وقال »ال أخهُم سابب تزويد 
الادول الغربياة لحكومة الريااض باألسالحة بالرغم من 
الساجل اليسء للخخلكة يف مجال حقوق اإلنسان وطبيدة 
الدالقات غري الواضحة مع منظخات إجرامية خارجية«. 
وقاال النائب األملاناي أعتقاد إن غياَب رؤياة أوروبية 
موحادة للتدامال مع السادوسية ساالم يف تقوية موقف 
الريااض. خالادول الغربياة تياى مان ضيااع مخقات 
األسالحة، ما يضطرلا إىل املواخقة؛ ألنها تيى مناخساة 
سول غربياة أخارى ويتابع »أعتقد أنه لو تام االتخاق عى 
سياساة خارجياة مشارتكة خسايكون ذلاك يف الصالاح 

األوروبي«.
وعّلل أُميد نوريبور عى سياساة السادوسية اليارجية 
والسياساة تجاه »ساعاش« قائالً »نجد تطابقااً يف بدض 

السياسات اليارجية«.

مان ناحيته يارى املدارض السادوسي عايل األحخد أن 
تنظيام ساعش قا  بالخدال ببدض اليطاوات التي مبت 

بالنهاية للخصلحة السدوسية.

• زمن التغاضي انتهى.. صرخة أوروبية في وجه 
اإلرهاب الوهابي

تأكياداً لخشال األماوال السادوسية يف تحسان مورة 
النظا  السادوسي تصاعدت التريحاُت املبارشة من قبل 
املساؤولن األوربيان ضد اإلرلااب الولاباي، حيث وّجه 
نائب املستشارة األملانية تحذيرياً شديد اللهجة للسدوسية 
يحّذُرلاا مان سعم وتخويال التطارف الولاباي يف أملانيا، 
مدتلاً أن الولابية لي املساؤولة عان خكر تنظيم ساعش 

اإلرلابي.
وقال زيجخار جابرييل الذي يشاغل أيضاً منصب وزير 
االقتصااس يف تريحات لصحيخة “بيلاد ا  زونتاج” اليو  
بأناه “يتم تخويل مسااجد ولابياة يف ُكّل سول الدالم بخا 
خيها أملانيا من قبل املخلكة الدربية السادوسية”، مدتلاً أن 

ذلك يشكل خطراً حقيقياً عى بالسه.
وأضاف جابرييل: يتدن عى أوروبا أن تقول للسدوسين 
إن »خرتة التغايض مضت«. مطالباً بإجراءات حاسخة ضد 
النشااط الولابي يف أملانيا والذي اعتال خطره ال يقل عن 

خطر التطرف اليخيني يف بالسه.
وشادس عاى رضورة أن تتدخال الدولة بخجارس أن يتم 
الدعوة للدنف وكرالياة البرش، قائالً »يتدن علينا تطبيل 
املديار ذاته مع الولابين مثلخا يحدث مع مرتكبي جرائم 

الدنف املتطرخن«.
أماا السايناتور األمريكاي ريتشاارس بالك خقاد أكد أن 
تخويَل اإلرلاب يف الدالم يأتي من السادوسية، خيخا شدست 
نائبة من حزب اليساار يف اللملان األملاني عى أنه من يريُد 
محاربة عصابات ساعش عليه أن يقطع التخويالت ويوقُف 

تدخل األسلحة واملقاتلن الُجُدس لها.
وقالات النائباة األملانياة يف كلختهاا أماا  اللملاان إن 
َمن يرياد محاربة ساعش يجاب أن تكون لديه الشاجاعُة 
لوضاع حد ألعخاال حلخائه تركيا والسادوسية وأي مخول 

للجخاعات اإلرلابية.
ويف أعقاب األحداث التي شهدتها باريل أشارت مجلة 
خوريان بوليايس األمريكية بأمابع االتها  إىل السادوسية 
باعتبارلا مصدَر تخويل اإلرلاب منذ السبدينيات، وأكدت 
أنها أست سوراً مبارشاً يف االعتداءات اإلرلابية التي شهدتها 

باريل.
املجلُة أشارت أيضاً إىل سور السدوسية يف تبليغ الولابية، 
وحّخلتها مساؤولية االعتاداءات اإلرلابية التي شاهدتها 
باريال يف اآلوناة االخرية وانتقدت واشانطن لسياساتها 

التجاللية إزاء الرياض.

  - حسين محمد الجنيد
بداَد ساقوط خطاوط الدخااع األوىل عاى الحدوس السادوسية 
وانهياار الجياش السادوسي ومواقداه الدساكرية تحاَت وطأة 
رضبات الجيش اليخني واللجان الشادبية، تساتقدُ  السادوسية 
1500 جندي مغربي من قوات النُّيبة، خبدد التوتر الذي جرى بن 
حكومة املغرب والنظا  السادوسي عى خلخية أزمة إخالء ُجثخان 
الطيار املغربي الذي سقطت طائرته عى األرايض اليخنية، ترى ما 
لي سواخُع النظا  املغربي إلقحا  قواته يف الددوان عى اليخن بدد 
أن كانت مشااركته يف التحالف الدرشي للددوان عى اليخن مجرس 

رمزية تقتر عى 6 طائرات حربية؟
من مشاركٍة رمزيٍة يف التحالف الذي قاسته السدوسية للددوان 
عاى اليخن، والذي اقتر عى إرساال 6 طائارات حربية، تدتز  
املغرب إرساال 1500 جندي؛ لتكون بذلك رشيكًة أساسيًة لنظا  
آل سادوس يف الدادوان عاى اليخان أرضاً وإنسااناً، حياث أخاست 
مصاسُر محلية مغربية بأن حكومة بالسلم سرتسل 1500 جندي 
مان قوات الصخوة يف الدرك الحربي للقتال اللي يف اليخن، وقالت 
املصااسر، باأن لاذه القوات عى مساتوًى عااٍل مان التدريب، إذ 
تشاارك لذه القوات بشاكٍل سوري يف مناورات »األسد األخريقي« 
بالتدااون مع قوات الواليات املتحدة األمريكية، والتي كان آخرلا 
املناورات التي جرت منتصف مايو املايض بخنطقة »سايد لكرن« 

جنوب طانطان.

دوافع المغرب الحقيقية للمشاركة في المعارك 
البرية

وعى ما يبدو بأن إرسال املغرب 1500 جندي من قوات النيبة 
للخشااركة يف الحارب اللية عى اليخن إىل جانب السادوسية، يدد 
تطوراً الختاً يف مسار الدالقات »السدوسية –املغربية«، بدد مرحلة 
الختور التي شاابت الدالقة بن البلَديان عقب أزمة إخالء جثخان 

الطيار املغربي الساالخة الذكر، خقد أكد بدض املراقبن واملهتخن 
بالشاأن املغارباي، أن قرار املخلكاة املغربية بإرساال بدض من 
قواتها اللية للسادوسية، لم يكن إال من باب خطب وس السدوسية 
وإعاسة ولج الدالقة بن البلدين، وينبغي النظر إليها من الزاوية 
الجزائرية، يف إشاارٍة إىل األزمة الباارسة بن املغرب والجزائر حول 
قضية الصحاراء املغربية، وحل تقرير املصري لساكانها. خخي 9 
نوخخال، وماف وزير اليارجياة الجزائري »رمطاان لدخامرة« 
تريحات امللك املغربي محخد الساسس با »غري املالئخة«، مؤكداً 
موقاَف الجزائار املبدئي ولو حل الشادب الصحاراوي يف تقرير 
مصريه، وقال لدخامرة »إن الجزائر تدعم موقف الجخدية الدامة 
لألمام املتحادة ومجلل األمن الادويل بحل شادب الصحراوي يف 

تقريار املصري«، مضيخاً »إن ذلك حتخاي وموقف الجزائر ثابت يف 
لذا الشأن«.

ويف السياق ذاته، ورساً عى تريحات امللك املغربي التي ألقالا 
يف مدينة الديون، بخناسابة الذكرى الا 0ل »للخسرية اليرضاء«، 
لادَّس زعيُم جبهاة »البوليسااريو« املدعومة مان الجزائر محخد 
عبدالدزيز، بالرجوع إىل الحرب وحخل السالح ضد املغرب. الجدير 
بالذكر، أن املقرتَح املغربي والذي ينُصُّ عى منح سكان الصحراء 
ُحكخااً ذاتيااً، يحظاى بدعام بداض سول املجتخع الادويل، حيث 
يتهم نشاطاُء ومنظخاٌت لحقوق اإلنساان، خرنساا بدعم املوقف 
املغرباي، يف حن جبهة »البوليسااريو« رخضت املقارتَح املغربي 
وتطالاب بحال بتقرير املصاري، وتدَعُخها يف ذلك الساويد والدول 

االسكندناخية األخرى. 

المغرب بحاجة للدعم الخليجي 
ويارى املراقباون أن املغارَب بحاجاة إىل سعم عرباي وسويل يف 
موقخها من جبهة »البوليسااريو«، حيُث أقلل التواُخُل السدوسي 
الجزائاري، املخلكاَة املغربية، والذي اندكال يف تريحات وزارة 
الشائون اليارجياة الجزائرياة، عاى لساان ناطقها الرساخي، 
باأن »الدالقات بان الجزائر واملخلكاة الدربية السادوسية متينة 
ومتجذرة ومتخيزة، ولي يف تطور سائم ومساتخر«، وخل ما نرشه 
موقاع »الجزائر والدالم« اإلخبااري. كخا أقلقها أيضااً تحركاٌت 
السادوسية باتجااه الجزائر، حياث قال وزير التجاارة والصناعة 
السادوسي توخيل بن خوزان الرابيه يف الجزائار، إن رجال األعخال 
السادوسين مساتددون الساتثخار أكثر من مليااَري سوالر خالل 
أربداة أشاهر يف الجزائر، يف إشاارٍة مناه إىل أن بالَسه غاريُ عابئٍة 
بالتحالف االسارتاتيجي والتأرييي الذي يربط املخلكتن املغربية 
والسادوسية. وأوضاح الوزيار الاذي كان يتحادث عاى لاماش 
االجتخاع الدارش للجنة امليتلطة الجزائرية السدوسية، أن الجانب 
السادوسي مهتام خصوماً بقطاع ماواس البنااء ومناعات مواس 
التدبئاة والتغليف، كخاا أن الطرَف السادوسي يتطلُع لرخع حجم 
املبااُسالت التجارية بان البلَدين والتي ساّجلت زيااسًة كبريًة بن 
الداَمان ل200 و2013، كخاا أن املخلكَة السادوسية تنوي تقويَة 

عالقاتها االقتصاسية والسياسية مع الجزائر.
خداى ما يبدو بأن السادوسية التي تتجه نحاو الجزائر »غريم 
املغارب« قد نَجحات يف إثارة حخيظاة املخلَكة املغربياة وسخدتها 
التياذ قارار املشااركة الخدلياة يف التحالُف ضاد اليخن وَخوض 
غخار املدركة اللية، لدلخها بأن املغرَب بحاجة لدعم سول اليليج 
السيايس واملاسي والدسكري أيضاً، ما إن قررت املغرب خوَض أية 
حرب مساتقبلية لضخان إبقاء الصحاراء الغربية تحت ُحكخها، 
خخشاَركُة املغرب اليو  مع السدوسية يف حرب اليخن سيضَخُن لها 

مستقبالً وقوَف السدوسية وسوَل اليليج إىل جانبها.
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ترجمة : موقع الوقت
تايخاز«  »الخايننشاال  أكادت محيخاة 
بان  املتخاقخاة  النزاعاات  أن  الليطانياة 
السادوسية  يف  الحاكخاة  األرسة  أقطااب 
واألزمات الداخلية واليارجية التي تواجهها 
الرياض يف الوقت الحارض مؤرش واضح عى 
تدلاور األوضااع يف لذا البلد وجارس إنذار 

للدائلة املالكة.
أن  لهاا  تقريار  يف  الصحيخاة  وذكارت 
السادوسية تداني من أزماات ساخلية كثرية 
السيّخا يف الجانب االقتصاسي منذ تسلم امللك 
سالخان  بن  عبدالدزياز مقالياد األمور قبل 

نحو عرشة أشهر. 
وأشاارت إىل أن االنيخااض الحااس وغري 
املسبوق بأسادار النخط يف األسواق الداملية 
تسابب يف خلل مدضالت اقتصاسية بالغة يف 

لذا البلد.
أحاد  عان  نقاالً  الصحيخاة  وأضاخات 
املساؤولن السادوسين أن االعتخااس املخرط 

عى اإليراسات النخطية والسياسات الياطئة 
التي انتهجتها بالسه طيلة السانوات املاضية 
يف املجاال االقتصاسي واالنيخااض الحاس يف 
أسدار النخط بدأت تدق ناقوس اليطر وتثري 
الهواجل بشأن مستقبل األرسة الحاكخة.

أن  إىل  تايخاز  الخايننشاال  وأشاارت 
السادوسية التي توامال عدوانها عى اليخن 
منذ أكثر من ثخانية أشاهر تسدى إىل تدزيز 
نخوذلاا وإحيااء سورلا اإلقليخاي ملواجهة 
إياران ومحاور املقاومة يف املنطقاة، لكنها 
بدت منذ مادة تتدرض لتهديدات الجخاعات 
تنظيام  السايخا  واملتطرخاة  اإلرلابياة 
»ساعش«، يف وقت تؤكد كاخة األسلة والقرائن 
املتوخرة بأن لذه الجخاعاات ال زالت تتلقى 
الدعم املايل والتساليحي مان »رجال الدين« 
السادوسين بهادف نارش الخكار الولاباي 

التكخريي يف املنطقة والدالم.
اعتقاسلاا  عان  الصحيخاة  وأعربات 
باأن السادوسية تواجاه اآلن وضدااً أمنيااً 
واقتصاسيااً مدبااً للغاياة عاى الصديدين 

سياساتها  بسابب  واليارجاي  الداخايل 
املضطربة وسلوكها غري املتوازن إزاء قضايا 
املنطقة السايّخا ما يتدلال بقضايا اإلرلاب 
ومصااسر الطاقاة، مشارية إىل أن الريااض 
قامات وتقاو  بتصديار كخياات لائلة من 
النخاط، ماا أسى إىل تراجع أساداره بشاكل 
كبري يف األساواق الداملية. ويف جانب آخر من 
تقريرلا أشاارت الخايننشاال تايخاز إىل أن 
محخاد بن سالخان ويل ويل الدهد السادوسي 
ووزير الدخاع الذي التقى الرئيسان الرويس 
خالسيخاري بوتان واألمريكاي بااراك أوباما 
لاذا الدا ، ويدير رشكة أرامكو السادوسية 
للنخاط والغااز الطبيداي والبرتوكيخاويات 
ومندوق االساتثخارات الدامة يف البالس الذي 
تقدر وسائده با ٥.٣ مليار سوالر يدد نخساه 
لتسلم السلطة بدد والده امللك سلخان البالغ 
من الدخر ٨٠ عامااً والذي يداني من مرض 

الزلايخر.
ويتوقاع املراقباون أن تحصال خالخاات 
شاديدة عى توزياع املنامب الحساساة يف 

الدولاة يف حاال موت سالخان، خيخاا يؤكد 
مقرباون مان األرسة الحاكخاة يف الرياض 
أن لذه اليالخات موجوسة بالخدل وساتلز 
بقوة عى السطح يف حال تربع ويل ويل الدهد 

عى الدرش امللكي. 
ويارى لؤالء املراقبون أن نخوذ محخد بن 
سالخان يدتخد بدرجة كبرية عاى مجريات 
الدادوان السادوسي عاى اليخن مان جهة، 
ومادى قدرته عى احتواء األزمة االقتصاسية 

يف البالس من جهة أخرى.
النظاا   تايخاز  الخايننشاال  وومخات 
السادوسي بأنه نظا  اساتبداسي تخكن من 
خرض نخساه عى مقادرات البالس منذ عقوس 
بخسااعدة رجال الديان الولابيان والثروة 
الطائلة التي جنالا من عائدات النخط الذي 

تزخر به أرض الحجاز.
واوضحت الصحيخة أن سلطات الرياض 
تدخد إىل قخع مدارضيها بشادة وتسادى يف 
الوقت نخساه إىل إرضاء املوالن لها بشاتى 
الوساائل وقد تجى لذا األمر بوضوح خالل 

الثورات الشدبية التي شهدلا الدالم الدربي 
والتي بلغت ذروتها عا  ٢٠١١ وأسخرت عن 
تغيري أنظخاة حليخة للسادوسية يف املنطقة 
يف مقدمتهاا نظا  الرئيل املري األسابل 
حساني مبارك والتونيس زيان الدابدين بن 
عيل وتغيري ميزان القوى يف الرشق األوسط.
وتؤكد املنظخاات الداملية املدنية بحقوق 
اإلنساان أن السادوسية توظاف املؤسساة 
القضائية لقخع املدارضن يف الداخل السيخا 
والنشاطاء  الرشقياة  املنطقاة  الشايدة يف 
النظاا   بالديخقراطياة وتغياري  املطالبان 
السايايس يف الباالس. خيخاا تشاري التقاريار 
الحقوقياة الدولياة إىل أن وتاريَة اإلعدامات 
يف لذا البلد قاد ازساست يف الدقدين املاضين 
وبلغت أعى مستوياتها خالل الدا  الجاري.
وتزُعُم السدوسية أن سياستَها اليارجية 
تهادف إىل مواجهاة نخوذ إياران يف املنطقة، 
وتتهام طهاران بدعم الحوثيان يف اليخن يف 
وقت أعربت خيه الكثري من الدوامم الغربية 

عن شكوكها بصحة لذه املزاعم.

قالت اإن عوا�شم الغرب �شككت مبزاعم الريا�ش عن وجود نفوذ اإيراين يف اليمن 

الفايننشال تايمز البريطانية: األزمات الداخلية والخارجية تدق ناقوس الخطر في السعودية

مت رف�ش عر�ش قدمته الريا�ش لتحييد �شعدة مقابل الن�شحاب من اأرا�شيها

دول العدوان تبحث عن طوق النجاة مع بداية الخيارات االستراتيجيــّة 
يبدو أن السادوسيَة قد استنخدت جخيَع الخرص التي أعطيت لها من 
قبَال أنصار الله للتومل إىل ميرج عال طاولة التخاوض، وحان الوقت 
لتخديال اليياارات االسارتاتيجية التي سابل أن أعلنها زعياُم الحركة 

عبدامللك الحوثي: جالزية عسكرية القتحا  نجران إال إذا... 
كان بإماكان اليخان اإلعالن عان امتالكاه الييارات االسارتاتيجية 
مناذ بداياة الددوان عليه. غاري أن القياسَة اليخنية ترخات بدقل بارس، 
بديداً عن االنخداالت، ولم تلجأ اىل خائض من القوة الدساكرية والتخوق 
امليداني، ما لم يكن استثخاُرلخا مخكناً سياسياً. سرست القياسة اليخنية 
االبدااس الداخلياة واإلقليخياة والدولية، وربطت بن الدجلة الدساكرية 

واملسارات السياسية التي عاسة ما تختح أثناء الحروب. 
اإلعالُ  السادوسي الداعم للدادوان أطلل من الياو  األول حخلة تلر 
الحرب، بأنهاا مدركُة الدخاع عان األماكن املقدَّساة، وحخاية الحرمن 
الرشخن. وتم تصوياُر اليخن عى أنه املدتدي، وأن أنصار الله انقالبيون 
وخارجون عن القانون والرشعية. وأنخقت السدوسية الكثريَ يف مصلحة 
اّسعائها يف تساويغ رشعيتها املزعومة يف لذا الدادوان. القياسة اليخنية 
انتبهات إىل لاذه السياساة، وعخلات عاى احتاواء امليطاط، وأخقدته 
خداليته من خاالل الصل والصخوس والدخل عى خضح ألداخه. وبالخدل 
نجح اليخن، بنسابة عالية، بدليل أن سوالً خاعلة مثل باكساتان رخضت 
املشااركة اىل جانب حليختها التأرييية السادوسية، وسوالً أخرى أعلنت 
املشااركة يف التحالاف، لكنهاا رَسعان ما تراجدت وأخذت مسااخة عن 
السادوسية مثال مر التي تقتر مشااركتها حالياً عاى حخاية باب 

املندب، وكذلك خدلت املغرب. 
بدد شاهور من بدء الددوان، تبّن أن السادوسية وحلخاءلا خشلوا يف 
إساقاط اليخن وإخضاعه. ولذا ما ساخح للخسار السيايس باالنطالق. 
وتولت سالطنة ُعخان سوَر الوسايط، وجرى البحث عن ميغ توقف آلة 
القتل السادوسية مع الحخاظ عى ماء الوجه اليليجي. بداية طرح عى 
أنصار الله واملؤتخر الشدبي الدا  االنسحاب من عدن. أبدى وخُد منداء 
املرونة. لكن اإلشاكاليَة انحرت يف اسم الجهة التي ستتوىل األمن بدد 
انساحاب الجيش واللجان الشادبية، سيخا أن اليشاية متداظخة من 

تنامي تنظيم القاعدة وساعش. 
أمااَ  إرصار الغزاة، كان ال بُاادَّ للقيااسة اليخنية من أن تدلن موقخاً 
واضحااً يجلُ الدادواَن عى إعاسة النظار يف خياراتاه، وإلزامه بالدوسة 
اىل املساار السايايس، خأعلن زعيُم أنصاار الله السايد عبدامللك الحوثي 
الييارات االسارتاتيجية، بدد أن كانت الدخلياُت الدسكرية عى الحدوس 
اليخنية السادوسية مقترٌة عى رجاال القبائل. وبددلا انطلل الجيش 

واللجان الشدبية بقياسة الدخليات الدسكرية عى حدوس البلدين. 
يف األساابيع األوىل، تقاد  الجياش واللجان عادة كيلومارتات ساخَل 
األرايض السادوسية. وكان التقد  كاخياً لتحريك املسار السيايس. نقلت 
طائرة سلطان عخان وخد منداء اىل مسقط لتبدأ جوالت من املخاوضات. 
ولكان لذه املارة بحضور عدس من الادول والجهات )الوالياات املتحدة، 
بريطانيا، سالطنة عخان، االتحاس األوروبي، االمم املتحدة والسدوسية(، 
خُطرح تحييد مددة من قبل الددوان مقابل انساحاب الجيش واللجان 

الشدبية اىل الحدوس، خُرخض الطرح باملطلل من قبل وخد منداء. 
أعطيات السادوسيُة مهلاًة جديادة، عّلها تساتطيع تحقيال إنجاز 
عساكري يكسابها أية ورقاة تضدها عى طاولاة املخاوضاات، خأعاس 
التحالف الكرة من خالل تجهيز حخالت عسكرية عى محاخظتي مأرب 
وتداز. ومارة جديدة خشال الغازاة يف تحقيل أي تقد  عساكري. وعى 
الدكل، نجح الجيش واللجان يف التقد  أكثر يف عخل املناطل السدوسية 

الجنوبية. وتخت السايطرة عى الرشيجة الواقدة يف لحج الجنوبية. ويف 
مدركة الحدوس، سقطت مدينتا اليوبة والربوعة يف محاخظة جيزان. 

يف املخاوضاات التاي جرت االسابوع املايض، تبّن أن سول ما يساخى 
التحالاف تدبت من اساتخرار عدوانها وأنها تبحث عان ميرج يخّد لها 
طوق النجااة. وقد طرح من قبل وساطاء إقليخين وسولين انساحاب 
متزامان للجياش اليخناي اىل الحدوس، مقابل انساحاب سول ما يساخى 
التحالف من األرايض اليخنياة، خصوماً الجنوب، مع وقف إطالق النار 
مان قبل الدادوان من جهاة، ووقف إطالق ناار عى املساتوى الداخيل 
اليخني، عى أن ترّحل املشكلة اليخنية الداخلية اىل مخاوضات جنيف. 

غاري أن آل سادوس وحلخاءلم يرزحون تحت عبء الساقوف الدالية 
وااللاداف التي يساتحيل تحقيقهاا. وسخلت رصاعاات االجنحة ساخل 
االرسة الحاكخاة يف ملاب الددوان. وبدد ميّض تسادة أشاهر عى بدء 
الددوان، ساقطت امللرات التي استيدمها التحالف اليليجي وضدخت 
أسواتاه، وخقد القادرة عى مياطباة الرأي الداا ، حتاى أن حلخاءلم 
الغربين أمبحوا عاجزين عن تغطية جرائخهم واملجازر التي ارتكبولا 
بحال املدنيان اليخنين، بل أمبح كثاري من الكتّااب والصحف الكلى 
يوّجهاون اللو  إىل الحكومات الغربية ويحّرضونها عى خك االرتباط بآل 

سدوس. 
وإزاء التدثر املساتخر يف املخاوضات، ولجاوء سول الددوان اىل تغطية 
سايطرة القاعدة عى مناطل الجنوب، بهدف سخداه اىل مواجهة أنصار 
الله، وجدت القياسة اليخنية أن استخرار التوامل السيايس مع الوسطاء 
اإلقليخين واألمخين ليل كاخياً، وأن سول الددوان، وال سيخا السدوسية، 
تساتدرج نخساها اىل مزيد من املتاعاب. ولذا ما يحتّام تخديل اليطط 
الدساكرية، ساواء املتدلل منها بتحصن الجبهة الداخلية، أو تلك التي 

تتدلل بالييارات االسرتاتيجية. 
ويف لذا الساياق، أنجز الجيُش واللجاُن الشادبية خالل األيا  القليلة 
املاضياة عخلياة التوغل الشااملة، التاي أتاحت لهذه القاوات اإلرشاف 
املبارش عى مدينة نجران وعى مناطل واسدة يف عسري وجيزان. وحتى 
مسااء أمل، كانت الجالزياة قد اكتخلت، لتنخيذ خطة السايطرة عى 
مدينة نجران، ولي خطوة مكتخلة عسكرياً، بددما خّرت غالبية القوات 
السادوسية مان املنطقة، حيث أخلات جخيع املواقع القريباة، بخا خيها 
املواقاع التي كانت محّصنة بقوة. وقد أخااست مصاسر من املنطقة بأن 
وحادات من الحرس الوطني السادوسي تسارّي سورياات يف ُكّل املنطقة 
الجنوبياة العتقال الجناوس الخارين، بينخا لم يُر اىل إنقاذ أية سايارة 

عسكرية أو مؤللة أو سبابة من جخيع املواقع. 
وَساَط لذه األحداث، لوحاظ أن عخليَة النزوح لساكان تلك املنطقة 
قاد توسادت وتكثخت خاالل اليومن املاضيان، وشاولدت قواخل من 
السايارات التاي تضام الدائالت ولاي تتجُه شاخاالً، مقابل اساتقدا  
الجيش اليخني واللجان الشادبية قوات إضاخية ونرشلا ساخل األرايض 

السدوسية الجنوبية.

نقاًل عن جريدة األخبار
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  - عبده عطاء:
سأب الدادواُن منذ الوللاة األوىل عى بالسنا 
يف استهداف املنشاآت التدليخية بُكّل وحشية 
وغطرساة ولم يكن يجد حرجاً ولو يساوق 
مالرات وحججاً والية لتلير غاراته الجوية 
املكثخاة عى املادارس يف ميتلاف مدن وقرى 
اليخان بذريداة كاذبة وتضليلياة واسعاء بأن 
لاذه املادارس تُساتيد  لتيزيان األسالحة 
وإيواء مسلحن عى الرغم من النخي القاطع 
واليقيناي مان قبال مسائويل وزارة الرتبياة 
والتدليام لتلاك املزاعام وسعواتهاا املتكاررة 
لجخياع املنظخاات املدنياة املحلياة والدولية 
وكاخاة أولياء األمور للنزول امليداني إىل عخو  
املادارس واملراخل التدليخياة والتأكد بأعينهم 

من خلولا تََخاماً من األسلحة واملسلحن.

صمود وتَحــدٍّ
يف  اليخنيان  مخاوَس  تالُز  خطاوة  ويف 
مواجهاة الدادوان الاذي أرصَّ عاى عرقلاة 
الدخلياة التدليخية يف الباالس، ويف ظل الظروف 
االساتثنائية التاي يدانيها املجتخاُع اليخني، 
تتوامال الدخلية التدليخياة متحديًة الددوان 
السادوسي األمريكاي، الذي أرص عاى نهجه 
التدماريي للخادارس وأحاال عدساً كبارياً من 
منشآت التدليم الدا ، وحتى األليل والياص، 
إىل خراباات وأنقاض، كخا قا  عال طائراته 
بقتال أعاداس كبارية مان الطلباة واملدلخان 
والرتبويان، ظنااً مناه أن ذلك سايخنع أبناء 
اليخن من مواَملة مسرية التدليم والتنوير.

ولكام كانات لحظاات مهيباة ومشااعر 
إنساانية عظيخة ساست مشاهَد رجوع نحو 
6 ماليان طالب وطالباة إىل مدارساهم، لذا 
املشاهُد الرائُع اختزل مدانَي وسالالٍت عخيقًة 
يف  اليخناي  والكليااء  التحادي  عان حجام 
مواجهة وحشية الددوان وأسواته الناقخة عى 
اإلنساان والحياة يف ُكّل شال من لذا الوطن، 
األمر الذي ترجخه القائُم بأعخال وزير الرتبية 
والتدليام، الدكتور عبدالله الحامدي، بالتأكيد 
عاى أن أطخااَل وشاباَب اليخان بدوستهم إىل 
مدارساهم وّجهاوا رساالة قوياة إىل الدالام 
كاخة وإىل سول الددوان تحديداً بأن شدباً مثل 
الشدب اليخني ال يخكن أن يستسلم أو يساوَ  
يف حقاه يف الحيااة وأن ال يشء سايحول سون 

استخراره يف حياته الطبيدية.
وكانات وزارة الرتبياة والتدليم، كشاخت 
عن تدمري الددوان السادوسي األمريكي، لددس 
)00ل1( مدرسة منذ بداية الددوان السدوسي 

عى اليخن يف الا26 من مارس املايض. 

00ل1  سّمار  »الدادوان  الحامادي:  وقاال 
مدرساة، والجرائام التاي يرتكبُهاا يف حال 
الشدب اليخني وأبنائه لم ترتكبها النازيُة ولم 

يشهد لها التأريخ مثيالً«.
وتاباع: »إن ثباَت الشادب اليخني الدظيم 
تلاك  وأول  االنتصاارات  يف  الخضال  لاه  كان 
االنتصاارات لاي الصخاوس والثباات، ومان 
تلاك االنتصاارات ذلااب الطاالب للخادارس 
وانتظامهام خيهاا ولي رساالة للدادو بأننا 
مامدون وثابتون، كخا أن لذه األموَر لي ما 
سخدت األبطال لتحقيل االنتصارات يف ميتلف 

الجبهات«.
الرتبياة  وزيار  بأعخاال  القائاُم  وأشاار 
والتدليام، إىل أن الحصاَر الجائَر الذي يخرضه 
الدادوان السادوسي لام يِتح للاوزارة طباعة 
الكتاب املدريس؛ بسابب عد  سخاحه ألوراق 

الطباعة بالدخول إىل اليخن.
اآلبااء  بتخاُعال  »الحامادي«  أشااس  كخاا 
واألمهات وسخدهم بأوالسلم إىل املدارس، الختاً 
إىل االقباال الكباري مان الطالب عاى الدخلية 
التدليخياة يف ميتلاف مراحلهاا ومتوقداً أن 

يدوَس كاخة الطالب إىل املدارس.
وقاال: »نشادُر أن عخاالً جبااراً أنجز من 
ُكلِّ خئاات املجتخاع خالل الخارتة املاضية من 
الددوان؛ بهدف إنجاح الدخلية التدليخية، ولذا 
خقاد انتهى الدا  الدرايس املايض بنجاح، وبدأ 

الدا  الدرايس الجديد بنجاح أيضا«.
وأضاف: »رغَم ُكلِّ ذلك الددوان والدمار إال 
أن الدخلية الدراساية ستتوامل، ولي رسالة 
واضحاة لقوى الدادوان عن مخوس الشادب 

اليخني وتطلده للحياة«.

إنتقام العدوان من التعليم 
السادوسي  الدادواَن  أن  واضحااً  وكان 
األمريكي، ماَرَس سياسة االنتقا  من املدنين 
يف اليخن بشاكل كبري، األمُر الذي مثّل انتهاكاً 
مارخااً للقوانان الدولياة ومواثيال حقوق 
اإلنساان، حياث اساتهدف الدادواُن املدنين 
بالساكان  واساداً  سمااراً  ُملحقااً  اليخنيان 
املدنيان ومختلكاتهام وباملنشاآت واملراخال 
الحيوياة األساساية يف اليخن. وقاد طال لذا 
الدادواُن البُنياة التحتياة للدخلياة التدليخية 
تهاا كاملدارس ومؤسساات التدليم الدايل  بُرمَّ
والطلبة واملدلخن، محدثاً مزيداً من الدمار يف 
البيئة التدليخية، بخا سبب مزيداً من التدلور 
يف واقع املنظوماة التدليخية، يف انتهاٍك خطرٍي 
ألحاكا  القانون الادويل الذي يكخال الحل يف 
التدليم يف جخيع األوقاات، والظروف ويحظر 

تََخاماً املّل باملدنين أو باأللداف املدنية.

قاا  الدادواُن بخصااسرة الحال يف التدليم 
من خاالل اساتهداخه وتدمريه للخؤسساات 
للخبااسئ  مراعااٍة  أسناى  سون  التدليخياة 
والتناساب  بالتخيياز  الياماة  األساساية 
والرضورة الدسكرية، والتي تحظر استهداَف 
لذه املؤسساات؛ كونهاا من األعياان املدنية 
املحخية.  من خالِل لذه املدطيات والتي تدّلل 
عى تدلور واقع الحل يف التدليم، خخن املتوّقع 
تخاقم تدلور األوضاع التدليخية، ملا تسبب به 
الدادوان من آثار خطرية عاى التدليم وتدمري 
للخنشاآت التدليخية، حيث تُشّكُل لذه الحالة 
انتهااكاً مارخاً ألحكا  القاناون الدويل الذي 
يكخاُل الحلَّ يف التدليام يف جخيع األوقات، بخا 
يف ذلاك أثنااء النزاع املسالح أو تحت االحتالل 

الدسكري أو يف أوضاع الطوارئ. 

اآلثار النفسية والصحية
كخاا وأناه مان املتوقاع أن تكاوَن لنااك 
تداعياٌت سالبية عى ساري الدخلية التدليخية 
خاالل الدا  الادرايس الحايل أو حتاى األعوا  
القاسماة، وذلاك ملاا تدرضات له مؤسساات 
التدليام من سمار، باإلضاخة ملاا لحل بالهيئة 
التدليخياة والطلباة عى حّد ساواء مان آثار 
سالبية نتيجة الددوان ستكون لها تداعياتها 
عاى عطااء الخئاة األوىل والتحصيال الدلخي 

لألخرية.
كذلاك الوضع اإلنسااني لألطخاال باليخن 
جراء الدادوان السادوسي الغاشام، وما نتج 
عناه من آثاٍر سالبية عاى الصحة النخساية 
التدليخاي  والوضاع  لألطخاال  والسالوكية 
التدليام  وحرمانهام  لألطخاال،  والصحاي 
الجائار  الحصاار  نتيجاة  الدالام  كأطخاال 
والددوان الغاشام الذي اساتهداف املنشاآت 

التدليخية يف ميتلف املحاخظات.
النخساية  الصحاة  عاى  الدادوان  وآثااُر 
والسالوكية، خصومااً لادى األطخاال الذين 
أميبوا بصدمات نخساية جراء الددوان وآثار 
مزمناة، لذلك خإنه مان اليطر أن نتجالل ما 
سيواجه الطلبة يف اليخن من تََدنٍّ يف التحصيل 
الادرايس؛ نظاراً إىل حجام الدماار وتشاتت 
الطلباة وانتقالهم من أماكن ساكنهم، حيث 
انتقل الدديُد من الطالب من أماكن ساكنالم 
إىل أماكان أخارى وانتقلت مادارُس بأكخلها 

وسمجت يف مدارس أخرى. 
إن مجخَل لذه التأثريات النخساية الصدبة 
التاي ألحقها الدادوان السادوسي األمريكي، 
بالطاالب بجاناب ساوء األحاوال واألوضااع 
االقتصاسياة واالجتخاعياة التاي نتجات من 
الحصاار املخاروض عاى اليخان، خإناه مان 

الطبيداي أن يؤثاَر عاى التحصيال الادرايس 
للطاالب بل والدخلية التدليخية ساواء تحدثنا 

عنها كخؤسسة أ  كخنظومة.
وحتى مع بداياة الدا  الادرايس، خإن »أُ َّ 
محخاد » 2ل عاماً، تارى أن اليخنين، خامة 
بيوتهام يجادون  تدمارت  النازحان، وَمان 

مدوبًة بالغة يف استقبال الدا  الدرايس.
وتُضياف: »كياف لناا أن نساتقبل عامااً 
سراساياً، وبيوتنا تحولت إىل أكوا  من الدمار، 
واألطخاال -الطلباة - أنخساهم يداناون من 

اضطراب نخيس حاس«.

حقد أعمى 
يارى  املسارية«  لا«مادى  حديثاه  ويف 
»محخاد«، ولاو أب ألربدة أطخاال يف املرحلة 
األساسية، أن »الحقد األعخى والدخن للددوان 
السدوسي عى اليخن واليخنين تجى بوضوح 
ال مواربة خيه من خالل االساتهداف الواساع 
ملراخال التدليم الدا  بخيتلف مساتوياته، يف 
مسادًى خبياث لتجهيل لذا الشادب املتطلع 
للغد األخضل وانتهاج الدلم يف سابيل الومول 

إىل غاياته«.
وأضاف: »يف ظل الحصار الساخر وتضييل 
الحيااة املديشاية عى الشادب اليخناي خإن 
الدخلية التدليخية ستستخر وسيكخل األطخال 

تدليخهم لبناء مستقبلهم«.
املوجاه الرتباوي بصندااء »خاؤاس غليل« 
قال يف حديث لا«مدى املسارية«: »برغم لذا 
الددوان إال أننا مامدون وأبناءنا الطالب عى 

وعي وإسراك كامل باملسؤولية«. 
وزاس: »ماا يحصل من عدوان عى البالس قد 
أثّر سالبياً عى ميتلف النواحي«.. مشارياً إىل 
أن الطالب لو أول املترضرين بسابب انقطاع 
الكهربااء باملرة واالضطرابات النخساية التي 

تراوس الطالب.
واضاف: »مدوبات عديدة واجهت الطالب 
األمنياة  الظاروف  إىل  باإلضاخاة  اليخنيان، 
الصدباة، خكانات لنااك أزماة يف املوامالت 
بداض  نازوح  وكذلاك  تدرختهاا،  وارتخااع 
املدرسان والطالب من أماكان الراع.. لكن 

مخوسلم كان أقوى«. 

جيل صاعد يتنفس العزة والكرامة 
بنااء  أن  الصاعاد  اليخان  جيال  ويادرك 
الوطان وانتصااره عاى األعداء لان يكون إال 
من املؤسساات التدليخية والاروح الدلخية 
الشاامية، ولاو ماا تجساده الياو  ماور 
الصخاوس واملقاوماة التاي تَُساطَُّر مان قبال 
وأعخالهام..  مواقدهام  باختاالف  اليخنيان 

وعزيخة الطالب لاي واحدة من لذه الصور، 
كخاا يقول الطالب »وضااح عبدالدزيز«: »أنا 
وماليان الطاالب توجهناا إىل املادارس تحت 
القصاف وأزياز الطائارات، لكنناا سانكخل 
تدليخنا ولن تساتطيع أيَُّة قوة يف الدالم مندنا 

من حقنا يف التدليم وحقنا يف الحياة«.
وأضااف: »إنناي كطالب رساالتي لي أن 
أقاد  واجباي وأن أقد  ُكّل جهادي وأمبه يف 
منحاي الدرايس وأتخوق ثم سايكون آنذاك يل 

سوٌر سيايس خيخا بدُد«.
عبدالدزياز«  »وضااح  الطالاب  ويبقاى 
واملاليان مان أمثاله مان اليخنيان، مدارَس 
أخارى لتدليم خنون الصخوس واالستبساال يف 
وجوه قوى الرش والطغيان عى لذه األرض.

ولربخاا أن الدادوَّ تنااىس باأن اليخنيان 
وبخاا يختلكوناه مان إرث حضااري عظيام 
لن يستسالخوا ملاآرب خبيثاة كهاذه، وأنهم 
سايواملون حياتَهام وتدليَخهام ولاو تحت 
أنقاض تلك املباني املدّمرة أو تحت األشاجار، 
كخا خدل إباؤلم األولون، مهخا بلغت الظروف 

والتحديات التي تواجههم.

حماس وتفاعل
أوُل ماا يلخاُت انتباَلك عناد لقائك الطلبة 
الدارسان ولام يف طريقهام إىل مدارساهم، 
لاو ذلك الحخاُس والتخاعال يف إكخال التدليم 
وتحدي الدقبات والظروف االساتثنائية التي 
تديشاها الباالس يف ظال الدادوان والحصاار 
واالساتهداف املخنهاج للخادارس ومنشاآت 
التدليم. وتقول الرتبوية »أمل الحدي« املدلخة 
بأماناة الدامخاة، والتاي تؤكاد يف حديثهاا 
لا«مادى املسارية« أن الدادوان السادوسي 
الوحشاية  وجرائخاه  انتهاكاتاه  وتوامال 
املتواملة بحل اليخن وشادبه املساالم جدل 

من مغارنا أبطاالً قبل األوان.
وتضياف: »لقاد رأيناا التحادي واإلباء يف 
عياون األطخال ولم يرون عى الحضور إىل 
مدارسهم تحَت القصف وتحت أزيز الطائرات 
التي كثّخات من تحليقها يف ساخاء الدامخة 

خالل األيا  القليلة املاضية«.
أطخااُل وشاباُب اليخن من طلباة املدارس 
لم بال شاك أبطاُل املساتقبل وقااسُة بالسلم 
يف قااس  األيا  ولام يدركون ذلاك تََخاماً، بل 
واساتوعبوا مسائوليتَهم لهذا الادور الوطني 
كخا تقوُل »سخر الذمراني« ولي طالبة ثالث 
ثانوي إنها ستوامل تدليخها حتى النهاية وال 
تتييال أبداً بأن بخقدور السادوسية أو غريلا 
من سول تحالف الددوان أن تحرمها من حقها 

يف التدليم.

عام درا�شي جديد مليء بالتحديات.. مليء بال�شمود

االنتقام من التعليم.. 
العدوان السعودي األمريكي يحّول 1400 مدرسة إلى ركام!

 مجخع الشيخاء الرتبوي - الحديدة
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املنازل واملزارع واملدار�ش وامل�شاجد والطرقات و�شبكة الت�شالت كلها كانت اأهدافاً لطريان العدوان

االستهداف المتوحش »لقرن الشيطان«.. كتاف مديرية مدمرة!

  - أحمد داود:
َمبَّ طرياُن الددوان السدوسي األمريكي َجاَ  
غضِباِه عى مدادة، وأعلنها منطقًة عساكريًة 
مناذ األشاهر األوىل مان القصاف املتوحش عى 

بالسنا. 
أكثاُر مان أرسة ُسخنت تحت األنقااض، وألُف 
سوا وعانوا  حكاياة وحكاية ومآٍس ملواطنان رُشِّ
جاراء لاذا الدادوان اللئيام الذي أظهار حقَده 
الدخن ومالخته ووحشايته ووجهه الشيطاني 

البشع.
كل مبااح ومسااء يحلال طاريان الدادو يف 
ساخاء محاخظة مدادة، يقتناُص ألداَخه بدقة 
عالية، األطخال والنساء أبرُز الضحايا، واملدارس 
واملسااجد والطرقات وشابكات االتصال واملياه 
سمرت.. إنها الوحشية التي ال نظري لها يف الدالم 
ظهرت يف وجه آل سادوس ونظامهم املتسلط.. يا 
الله.. أنساتحل لذا؟.. ملاذا ُكلُّ لذا القصف عى 

األبرياء وعى لذه املدن؟.

ثالُث نسااء تم انتشااُل جثثهن املتخحخة من 
بان األنقاض، لناا امارأٌة تقطع ُكلُّ جسادلا 
ولام يُدارف منها ساوى مالمح وجههاا، ولنا 
امرأة أخرى لم يتبل من جسادلا ساوى الرأس 
والصادر والظهر، أما اليدان والسااقان خال أحد 
يدلم أين لخا بالتحديد!!.. املشاهُد بشٌع للغاية، 
واملصيبُة كبريٌة عى أرسة املواطن مالح جرمان 
التاي تدرضت للقصف من قبل طاريان الددوان 
يو  الثالثاء املاايض يف منطقة مرحض بخديرية 

كتاف محاخظة مددة.
منازُل جرمان ُسّمر بالكامال، وكم من منازل 
سمارت يف مدادة ويف كتااف تحدياداً.. الجاراح 
غائرة، وما تزال تنزف.. إنه الوجع الكبري يواَجُه 

أيضاً بصل كبري.
سأسادف أبنائاي – لكاذا يقاول املواطان 
جرماان- ماا زال لناك مباي يف الداارشة من 
عخاره عى قياد الحيااة، وجراحه غائارة جراء 
القصف اللدن.. لكن إىل أين سايتجه جرمان؟!، 
خجخياع مستشاخيات مدادة تام قصُخهاا!!.. 
رت بكل وحشاية.. واالنتقال إىل منداء أو أية  ُسمِّ

محاخظة أخرى ليل باألمار الهّن.. خالطرقاُت 
مدمارة ووعرة، واألمر يحتااج إىل أموال كثرية.. 

واملسكن ال يختلك سوى لذا املنزل املدمر.
سيغاسر جرمان واأللم يدتر قلبه، خالرجل 
خقد 3 نسااء ومساكناً كان يأوي إلياه، أما اآلن 
خليل له ساوى النزوح والبحاث عن مكان َعلَّه 

يدخن خيه ُكلَّ محنه وآالمه.
َة  يف كتااف كخا باقاي مديريات مدادة.. ثخَّ
مأسااة بحجام الوطان.. ولاو توقف الدادواُن 
وأتياح لإلعالمين والحقوقين النازوُل واالطالُع 
عاى حجم الياراب والدمار لشاابت رؤوُساهم 
لهول ما سيشاالدون.. إنها املحاخظُة املكلومُة 
ارتادت ثوب الصل والصخوس، لكن شادار أللها 
الصابرين املحتسبن لو »ليهات منا الذلة«. 

يقاول املراقباون: إن متوساط الغاارات عى 
مددة ومل يف اليو  الواحد ما يقارب 15 غارة، 
وخالل ثخانية أشاهر مضت، يكون عدُس الغارات 
عاى لاذه املحاخظة تقريبااً 3600 غاارة، ومن 
بان لذه الغاارات تم إلقااُء القنابال الدنقوسية 
واالنشاطارية والساامة التاي أللكات الحارث 

والنسال وسّمرت آالف املزارع واملنازل ومنشاآت 
ومؤسسات الدولة.

ويكشاف مديُر مكتاب الصحاة يف محاخظة 
مدادة عبداإلله الدزي يف ترياح محخي عن 
وجوس حاالت تسخم لوائي ناجخة عن استيدا  
الدادوان السادوسي األمريكاي ملئاات القنابال 
الساامة، مضيخااً أن لنااك موالياَد مصابان 

بحاالت تشولات خلقية.
وقصاف طارياُن الدادوان شابكات االتصال 
يف كتااف، لو ال يهدُف إىل تدمري لذه الشابكات 
خحساب، بال إىل عاْزل كتااف كليااً عان بقياة 
مديريات مدادة وعن بقية املحاخظات وعن ُكّل 
الدالام، كخا تراخل مع قصف شابكات االتصال 
تدماريُ الجساور والطرقات واملستشاخيات، ما 
يجدل حتاى ومول سايارات اإلساداف أمراً يف 

غاية الصدوبة.
90 يف املئة مان مناطل مدادة )التي أعلنها 
تحالُاُف الدادوان منطقًة عساكريًة بدد شاهر 
من بادء الددوان( أمبحت خاارج نطاق خدمة 
االتصااالت َوالكثاري مان الجرائم التاي ارتكبها 

الددوان لم يُدلم بها إال بدد أيا  من وقوعها.
حتى بيوُت الله التاي ُعخرت للدباسة، سمرتها 
طائرات الحقد واستشهد عدٌس من املواطنن أثناء 
تأسيتهام للصاالة يف تلك املسااجد.. استشاهدوا 
ولم راكدون خاشدون ساجدون للحي القيو .
املدارس يف كتاف.. ال تَساْل عنها.. كلها بدون 
اساتثناء تام تدمريُلاا.. ال وجاوَس ملدرساة اآلن 
يف لاذه املديرياة املنكوباة، لقد طالهاا القصُف 
الوحايش مان قبل طاريان الدادوان السادوسي 

األمريكي الصهيوني الغاشم.
وألن كتااَف مديرياة تقاُع عاى الحادوس مع 
السادوسية خقد طالها أيضاً القصُف الصاروخي 
واملدخداي مان أرايض »قارن الشايطان«، ولقد 
ُقصخات مناطال املليل والبقاع والصاوح أكثَر 
من مارة بالقذائف املدخدية لجياش الددو، الذي 
لم يكتِف بطلداات الطريان، ويخكان القول: إن 
ُكّل مقوماات الحيااة يف مديرية كتااف مدّطلة 
ومناطل املديرية أشابه بالياراب.. إنها بالخدل 

مديرية مدمرة.

طيران العدوان السعودي األمريكي 
يستهدف قلعة حريب األثرية بمأرب 

ويدمر شبكة االتصاالت في الجوف
  - خاص:

شانَّ طرياُن الددوان السادوسي األمريكي الغاشام، يو  أمل األربدااء، عرش غارات عى 
مناطل متخرقة بخحاخظة مأرب.

واساتهدف طريان الددو بددس من الغارات مناطَل الندر والخرشاة التابدة ملديرية مجزر، 
كخا استهدخت غاراُت الطريان املداسي سيارًة ألحد املواطنن يف اليط الدا  الرابط بن منداء 
ومأرب، ما أسى إىل إمابة امرأتن. ووامل الطريان يو  أمل قصخه ملناطل الحقيل واملشجح 

برواح، وأسى إىل حدوث أرضار كبرية يف منازل املواطنن ومزارعهم.
ووامال طريان الددوان السادوسي األمريكي قصخه لددس من املناطال واملواقع الهامة يف 

محاخظة مأرب، مستهدخاً منازل املواطنن ومزارعهم.
ألايل مديرية رصواح عّلوا عن اساتنكارلم الشاديد لصخت الدالام تجاه جرائم الددوان 

عى منازلهم وأراضيهم التي أمبحت ألداخاً متواملًة لطريان الددو.
وأسان األلاايل اساتهداَف قصف منزل الشايخ الدوبيل واستشاهاسه مع تسادة من أخراس 
عائلته يو  األحد املايض، مضيخن أن لذه األعخاَل املتوحشاة خاقت ُكّل التوقدات وتجاوزت 
ُكّل األعراف اإلنساانية واألخالقية، وأن الددوان واملرتزقة خشالوا يف تحقيل أي تقد  ميداني 

عى األرض ولجأوا إىل رضب املواطنن األبرياء ولم يف منازلهم آمنن. 
ويف جدياد االنتقا  الخظيع لطريان الددوان لجأت طائراته، يو  الثالثاء املايض، إىل قصف 

قلدة حريب األثرية، ميلخاً سماراً كبرياً يف املدالم األثرية للقلدة.
وسابل لطريان الددو قصف مدظم املواقع األثرية يف ماأرب والجوف، حيث قصف مدينة 
براقش التأرييية األثرية وقصف سد مأرب أكثر من عدة مرات، بطريقة وحشية ولستريية 

تنُااامُّ عن الحقد الدخن لهذا الددو عى ُكّل مقومات الحضارة يف بالسنا.
وشان طريان الددوان السادوسي األمريكي، خالل اليومن املاضين، عدساً من الغارات عى 
مناطل الحقيل واملشاجح وكوخل يف مديرية رصواح بخأرب، ميلخاً سماراً كبرياً يف املختلكات 

الدامة واليامة للخواطنن.
ويف محاخظة الجوف شاّن طريان الددوان السدوسي األمريكي سلسلًة من الغارات الجوية 
عاى مديرياة خب والشادف أست اىل تدمري أباراج االتصاالت وانقطاع شابكة االتصاالت عن 
املنطقة بالكامل. وقال مدير عا  املديرية يف تريح لوكالة سبأ: إن طرياَن الددوان استهَدَف 
منطقاَة الدزبة باملديرية بثاالث غارات، نتج عنهاا تدمريُ جخيع أبراج االتصااالت وانقطاع 

االتصاالت عن املنطقة بالكامل. 

باحلداء امللحاء  قرية  يف  جرحى  و9  �شهداء   4
طيران العدوان السعودي األمريكي يكثف من غاراته على محافظة تعز 

ويواصل قصف منازل المواطنين في عدد من محافظات الجمهورية

  - خاص:
واَمَل طرياُن الددوان السدوسي األمريكي 
اليومن املاضين قصَخه لددس من محاخظات 

الجخهورية. 
واساتهدف طرياُن الددو بددة غارات، يو  
أمل األربداء، شبكة االتصاالت والكسارة يف 

منطقة لخدان بخحاخظة منداء.
وأغاار طارياُن الدادو منطقاة الرشيجة 
بخحاخظاة تدز حن اساتهدخها بغارة جوية 
مباح أمل. وشان طريان الددوان السدوسي 
األمريكي يو  الثالثاء املايض عدة غاراٍت عى 
مناطال متخرقاة بخحاخظة تدز، مساتهدخاً 
مواقاَع مدنية، َمااا أَسَّى إىل ساقوط ضحايا 
مدنين وتدمري منازل ومراخل عامة وخامة.
وقال مصدٌر يف املجلال املحيل باملحاخظة 

إن طاريان الدادوان شان، الثالثااء، غاارات 
عشوائية عى املنطقة املحيطة بقر الشدب 
واساتهدخت امليبز اآليل وخندق سوختيل، َماا 
أَسَّى إىل ساقوط ضحاياا مدنيان وتيرياب 

منشآت ومراخل.
وأشاار املصادر إىل أن طائارات الدادوان 
استهدخت بسلسالة غارات منطقتي الرالدة 

وعزان ولجدة واملطار القديم. 
وشنَّ طرياُن الددوان السدوسي األمريكي، 
يو  الثالثاء املاايض، غارتن عى واسي تبه يف 
مديرية الشاالل محاخظة حجة، مساتهدخاً 

مناطل زراعية وطرق.
وتتدارض حجاة لقصف وحايش من قبل 
طاريان الددو طال املدنين واملنشاآت الدامة 
والياماة والطرقاات والجساور، كخا ألقى 
طاريان الدادو قنابال عنقوسياة عاى مدينة 

حرض أكثر من مرة.
وسّمر الددوان خالل األشهر املاضية حوايل 
ل2 منشاأة خندقية تدمارياً كامالً يف مديريتي 
حرض وعبال، وبتكلخة تقديرياة قدرت ما 

بن ثخانية إىل عرشة مليارات ريال.
ويف محاخظاة البيضااء اساتهدف طريان 
الدادوان السادوسي األمريكاي ناسي شاباب 
البيضاء الثقايف والريايض، َماا أَسَّى إىل ترضر 

مبنى بنك اإلنشاء والتدخري. 
أربداُة  استشاهد  ذماار  محاخظاة  ويف 
أشاياص بينهم طخل، وجُرح تسدة آخرون 
إثر غارة لطريان الددوان السدوسي األمريكي 

بخديرية الحداء، مباح أمل األربداء. 
الطاريان  أن  أوضحات  محلياٌة  مصااسر 
اساتهدف منازل أحاد املواطنان يف منطقاة 
امللحاء بخديرية الحداء رشق محاخظة ذمار.
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جرائم العدوان على مدينة عدن ترصدها المنظمات الدولية
*م. سامي أحمد محب الدين

تدياش مدينة عادن يف ياو  30 نوخخل 2015  
الذكرى الا لل لديد االستقالل املجيد من االستدخار 
الليطاني، وضع مأساوي تشاركها كل املحاخظات 
واملادن اليخنية، مدانااة تتخثل يف الحصاار الجوي 
والالي والبحاري اليانل مخا سابب نقص الوقوس 
واملياه وانقطاع اليدمات األساسية مثل الكهرباء، 
وانتشاار ركا  املباناي املتناثر، واملدالام التارييية 
املدمارة، ونازوح الساّكان والتدلاور االقتصاسي، 
الهاواء  امللاوث نتيجة الحرائال املتكاررة، و تنوع 

بيولوجي مهدس باإلختالل.
وقد اكتسبت عدن شهرتها التارييية من ألخية 
موقع مينائها التجاري الذي يدد ألم املناخذ البحرية 
لليخن مناذ أزمنة موغلة يف القاد  من خالل خليج 
السويل غرباً إىل رأس اليليج الدربي رشقاً، وكان 
ذلاك املدخل بخثاباة حلقة ومل بن قاارات الدالم 
القديم ) أسيا وإخريقيا وأوروبا(، وتقع مدينة عدن 
يف الجازء الجنوبي الغربي مان الجخهورية اليخنية 
ولاي عبارة عن شابه جزيرتن شابه جزيرة عدن 
)كريارت( وشابه جزيرة عادن الصغارى )الليقة( 
ويصال بينهخا رشيط سااحيل، ومن شابه جزيرة 
عادن الصغارى يوجاد امتاداس سااحيل يصال إىل 
رأس عخران وقدوة. وتنقسام املحاخظاة إسارياً إىل 
ثخان مديرياات )مرية – التوالاي – املدال – خور 
مكرس – الشايخ عثخان – املنصورة – سار سادد – 
الليقاة(، ويبلغ عدس ساكان محاخظاة عدن وخقاً 
لنتائج التدداس الساكاني لداا  ل200  )19ل9ل5( 
نساخة، وينخو السكان سنوياً بخددل )3.77%(، و 
يشكل ساكانها ما نسبته )3%( من إجخايل سكان 
الجخهورية، ويدخل حوايل 9% من سكان املحاخظة 
يف مياد األساخاك والباقاي عبارة عان موظخن يف 
ميتلاف القطاعاات أو أعخاال تجارياة وخدمية، 
وترتاوح الرطوبة النسابية يف محاخظة عدن ما بن 
)65% - 77%( أماا سرجاات الحرارة تارتاوح بن 
)26.5 – 32.5(. أما التكوين الجيولوجي عبارة عن 
براكن تدلو جازء من مياور القاعدة)الصخيحة 
الدربية( خخي الخرتة الزمنية مابن عر املايوسن 
والباليوسن تكونت ستة براكن عى ساحل جنوب 
الجزيرة الدربية وتختاد من الغرب: جزيرة ميون – 
جبل خرز – أ  بركة – رأس عخران – شابه جزيرة 
عدن الصغرى – عادن )كريرت(، وتدد لذه اللاكن 

من النوع التطابقي .
وتتخيز عادن بوجوس األرايض الرطبة كخحخيات 
طبيدياة واألرايض الرطباة لاي األرايض املغخورة 
بامليااه التي يرتاوح ارتخاعها من عدة سانتيخرتات 
إىل ساتة أمتاار، ولاي إماا طبيدياة أو مان منع 
اإلنساان، سائخة أو مؤقتة، ميالها عذبة أو مالحة، 
ولاي تنترش يف كل ماكان، و تدتل األرايض الرطبة 
مواطن تغذية وموئل لددس كبري من الكائنات الحية 
والسايخا الطياور واألساخاك، وتتصاف بألخيتها 
الحيوياة كونهاا تخثل مناطل لاماة لتوقف مئات 
الطيور املهاجرة واملساتوطنة، وتم اعالنها رسخيا 
كخحخياة طبيدية ضخن سابع محخياات يف اليخن 
بخوجب قارار مجلل الوزراء رقم 9ل2 لدا  ل200 
والتي تم خيها تحدياد خخل محخيات يف محاخظة 
عادن )محخياة كالتكل تقع يف مديرياة املنصورة 
- محخياة بحاريات عادن وتشاخل بحارية البجاع 
الجنوبياة وبحرية البجاع الشاخالية وبحرية عدن 
املخالح وتقاع يف خور مكرس واملنصورة - ومحخية 
املخاالح وتقع يف مديرية الشايخ عثخان - ومحخية 
الاواسي الكباري )الحساوة ( تقاع بان املنصاورة 
والليقاة - خور بري أحخد ويقاع يف الليقة( ولي 

أرايض رطبة وطبيدتها برية.
لذلك يجب عى الجخيع وعاى املهتخن يف الدالم 
بالنظار ملا يجرى مان اعتداءات وسراساة تأثرياتها 
والدخل عى ايقاف جرائم الدخليات الدسكرية التي 
تقو  بها ماتساخى بقوات التحالاف بقياسة بدض 
أنظخاة اليلياج والتي تطاال لذه املديناة وغريلا 

مان املحاخظات اليخنية، ومتابداة ما تقو  به عدس 
مان املنظخاات يف تقاريرلاا بأن األعخاال الددائية 
تجاوزت ما يساخى األلاداف التي أُعلان عنها منذ 
البداياة، وبارزت تلاك األعخاال الددائياة امليالخة 
للقوانان واملدالادات الدولية باساتهداف املدنين 
واملختلاكات الياماة وكذلك تدماري البنية التحتية 
ومقادرات الدولة ال سايخا ذات الطاباع اليدمي . 
ويتم رماد كثاخة الغاارات وعشاوائيتها وتوقيت 
الرضبات التي أست إىل ارتخاع كبري يف أعداس الضحايا 

من املدنين وعى سبيل املثال:

استهداف المواقع الحيوية 
واالستراتيجية والتأريخية:

ميناء  قصف  تم   2015 يونيو   27 بتاريخ   -1
بيئية  أثار  وسبب  عدن  ملصايف  التابع  بددن  الزيت 
الثاَلثاء  يو   ويف  للسكان.  اختناقات  من  كارثية 
2015 استهدخت غارات الطريان  ل1 يوليو  بتاريخ 
مصايف عدن يف منطقة الليقة، ما أسى اىل اشتدال 
منازل  من  عدس  اىل  الحريل  وومول  خيها  النريان 
طالت  املجاورة،كخا  السكنية  األحياء  يف  املواطنن 
لذه  وكل  املدينة.  يف  الرئيل  املياه  خزان  الغارات 
املحخيات  مواقع  بدض  عى  تأثريات  لها  الحواسث 
القصف حوايل  يبدد موقع  الطبيدية يف عدن حيث 
7كم من  3 كم من محخية خور بري أحخد وحوايل 
تدتل محطة من محطات  والتي  الحسوة  محخية 

الااطاايااور 
املهاجرة.
 -2

يو   مباح 

األربدااء بتارياخ ل أبريال 2015، قصاف الطريان 
موامع الغالل بحي املدال، حيث يتم تيزين ماستي 
القخح والدقيل، اساخر القصف عن تدمري مطاحن 
وموامع الغالل بشاكل كيل وخقادان ما يقرب من 
خخساة ماليان كيال من القخاح كانات جالزة 
للتسويل يف ميتلف محاخظات الجخهورية لتأمن 
إحتياجاات املواطنن من لذه السالدة الرضورية 
واانترشت شاواطئ عادن بهذا القخح، واساتهدف 
القصاف أيضا شااحنات املاواس الغذائياة يف طريل 
املدينة اليرضاء. وقد أعلنت االمم املتحدة أن أمينها 
الدا  بان كي مون أميب بييبة أمل كبرية إلنهيار 

الهدنة االنسانية يف اليخن يف تلك الخرتة.
3- تدرضات الدديد من املدالام األثرية واملباني 
القديخة ذات الطراز املدخاري امُلخيز والخريد بخدينة 
عدن للدمار واليراب جراء غارات تحالف الددوان، 
خخاي مسااء ياو  األحاد 21 يونياو ويف ل2 يونيو 
2015 حدثات غاارات وقصف اساتهدف مهاريج 
عدن بدد سااعات من قصف قلدة مرية التارييية 
ونخال القلوعة وأشاارت بدض املصااسر إىل تدمري 
جزئي لتلاك املراخل التارييية والساياحية يف عدن 
خخثال تسابب القصف يف تسااقط عادس من أحجار 
قلدة مارية خوق مناازل املواطنن، أساخل الجبل 
وإىل البحار من الجهة األخرى. باإلضاخة إىل تدرض 
كنيسة الحبل بال سنل الكاثوليكية يف مدينة عدن، 
لقصف الطريان ما ألحل بها أرضاراً جسايخة، ويف 
ياو  السابت 11 يولياو قصخت 
الساياح  بواباة رمياف  غاارة 
التارييية ما تسابب يف تدمريلا 

بشكل شبه كيل.
ل- اليطار الاذي يطال عدن 
الحاضناة  التداياش  كخديناة 
للحوار بان األسياان والثقاخات 
بها حاواىل 112 سياناة وطائخة 
الجخاعاات  سايطرة  بداد 
خقاد  االرلابياة،  والتنظيخاات 
تدايشات كل الدياناات يف لاذه 
املدينة بساال  ومحباة عى بدد 
أمتار خقط من املسجد اإلسالمي 
اليهاوسي  املدباد  لنااك  كان 
والكنيساة الكاثوليكية، وقد تم 
تساجيل الددياد مان الحاواسث 
خخاي ياو  الجخداة 31 يولياو 
تدرضات كنيساة البنجساار يف 
التوالي للنهب. وكذلك سجلت حواسث عى املتحف 
الحرباي، واملكتباة الوطنية بددن )مكتباة الخقيد 
باذياب( التاي تضام بداخلهاا اآلالف مان الكتاب 
القديخة واألرشيف الثقايف الرياسي للخدينة، وكذلك 
مبناى الرضائب الذي كان يضم مدرساة لليهوس يف 
عدن، ومبنى الشااعر الخرنيس )رامبو(، ومساجد 
الشانقيطي التاريياي، وطخال القباور ولدمها 

وإزالاة الدالماات والرماوز مان األرضحاة ونبش 
بدضها، وتكسري أعخدتها وتسويتها باألرض.

رصد جرائم العدوان عن طريق 
المرئيات الفضائية

كل ماا يجري يتم توثيقه وتقييام آثاره الحالية 
واملساتقبلية من قبال املهتخن يف الدالام عل عدة 
طرق ومن الخها اإلستشادار عان بُدد خخثال لناك 
 )UNITAR( مدهاد األمم املتحدة للتدرياب والبحث
والاذي يدخل عاى وضاع التصاميام والدراساات 
واألبحاث يف عدة مجاالت منها االقتصاسية والتنخية 
االجتخاعية والساال  واالمن الدولين واملسااعدة يف 
أعخال التحقيل التي تقو  بها منظخة األمم املتحدة، 
وكذلك برنامج تشغيل تطبيقات األقخار الصناعية 
)UNOSAT( التاباع لألمم املتحادة لتطوير الحلول 
التطبيقياة والتدرياب لجدل منظخاة األمم املتحدة 
والدول األعضاء تستخيد من تقنية علو  الخضاء يف 
مجاالت األمن الداملي، واإلغاثة االنساانية، الوقاية 
مان الكاوارث والتيطياط اإلقليخاي، وقاد قاماوا 
برماد الدديد مان جرائم الدادوان التاي تحدث يف 
اليخان وتم نرش عدس منها مع ذكار رضورة اعخال 
)التحقل األريض( بشكل خرائط املرئيات الخضائية 
ذات الدقاة املكانياة الدالية التي تصال مابن )30 
– 50سام( ونارش بداض نتائاج التحاليال لتقييم 
آثاار التدمري يف عدس من املحاخظاات واملدن اليخنية 
كالدامخاة مندااء ومدينة مددة وتداز ومدينة 
عادن ولناا ندرض إحادى الدراساات التاي أُعدت 

بشاكل أويل وتام االعتخاس خيها عاى مرئيات القخر 
الصناعاي )PLEIADES( التاي أخاذت بالتواريخ 
)15 أبريال – 10 ماياو 2015( والقخار الصناعي 
)WORLD VEIW-3( بتاريخ 31 سيساخل ل201  
وتم انتاج خرائط تكشاف مقادار الدمار الذي وقع 
يف مدينة عدن، وتام التدرف عى اجخايل 2ل6 مبنى 
موقاع مدمار، منها عادس ل25 تجخدات األساواق 
الشادبية أو اماكن الباعاة املتجولن، وتقريبا 327 
مبناى تدمار بشاكل نهائاي، وعادس 153 تدمارت 
بشاكل حااس، و162 تدمري متوساط، باالضاخة اىل 
وجوس ل3 أماكن حخار القصف تم تخييزلا يف عدن 
وكان أغلبهاا يف مطاار عدن الادويل، ولناك اجخايل 
13 موقاع لليدمات الصحية تقاع يف حدوس مباني 
مدمارة عى بداد 100 مارت ومؤكد وماول الدمار 
اليهاا وأظهارت املرئياات ثالثاة مباناي مدمرة يف 
شبه جزيرة مداشايل، وكذلك الحال يف مطار عدن 
عالماات تدماري يف مهباط الطائارات، وتدمري حاس 
ملبنى وتحطم للسقف يف الجزء الجنوبي من املطار. 
وأظهرت املرئيات ايضاا الدمار والتحطيم يف امليناء 
الصناعاي بددن الواقدة شاخال املدال، وتم التدرف 
عى تدمري مركز للرشطة يف وساط املدينة، وتدمري 

لناسي ضباط الرشطة الواقع يف جزيرة الدخال.

* مدير إدارة اإلستشعار عن بــُعد  - في 
المركز اليمني لالستشعار عن بعد ونظم 
المعلومات الجغرافية

* امليناء الصناعي

* املطار

* مركز رشطة عدن - ناسي ضباط الرشطة
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أوُل إباحاة للد  الايَاَخاناي كانت بإباحة 
سماء الجنوبين يف عا  ل9 وجاءت تلك الختوى 
عى لساان قياسات )حزب اإلمالح( وألن لذِه 
االباحة والتحريض كانت تحت سعوى اإللحاس 
ات الداملية،  الشايوعي خقد تيثرت مع التغريُّ
ماع انتقاال القاوى االساتدخارية الرجدياة 
الساتيدا  الطائخياة يف إباحاة س  اليصو  

وتصخية القوى الوطنية والثورية. 
وقاد كانات إباحاة سمااء أبنااء مدادة 
وامللتخن حول حركة السايد ُحسان الحوثي 
اإلباحاة الثانية للاد  الايَاَخاني، وكانت لذه 
األخارية لاي الحنخية التاي يسايُل منها س  
الايَاَخانيان حتاى الياو ، بداد أن تجاوزت 
لذه السايول البرشية حدوَس مدادة لتُصبح 
الايَاَخان ككل ُجغراخيا اإلنسان امُلباح سمُه.

مناذ بداياة الحاروب السات التي شانتها 
ُسلطة مالح واألحخر عى مددة عا  ل200  
كان التحريض ضد أبنااء مددة يأخذ بُدَدين 
طائخي وسايايس، خخيخا كان جنااح النظا  
السايايس مُخثاالً بدايل مالح يياوض لذه 
الحرب تحت سعاوى أن الحركة الحوثية تُريد 
اإلماماة والرِّسة عان الجخهورياة، كان جنُح 
السلطة اآلخُر الدينيُّ )الولابي( ييوض لذه 
الحرب ويَُحّشد لها، تحت الختٍة سينية باعتبار 
أنصاار السايد ُحسان الحوثاي »رواخاض، 
َمجوسااً«، وكان حامال لاذا اليطااِب لاَو 
حزب اإلمالح والقوى السالخية، وكان نظا  
آل سادوس لو املخول الواحاد ليطاب الحرب 

ولذريدتيه السياسية والدينية. 
ماع تصاُعد لاذه الُحخاى الطائخية كأحد 
أوراق مارشوع الارشق األوساط الجدياد يف 
املنطقاة ظال لاذا التحرياض لاو الساائد 
وامُلساتَقرَّ عليه يف الحرب عاى الايَاَخان، ولو 
َشاِهَد خرتاٍت من الجخوس لظرٍف سيايس خهَو 

يلس ويَسين وخل امُلدرتك السيايس.
جااءت انتخاضاة 11 خلاير عاا  2011  
عى غرار ما ُسّخي با«الربيع الدربي«، حينها 
سخلت ُكّل رشائح ومكونات الشدب الايَاَخاني 
بخيتلاف طوائخهم ومناطقهام وانتخاءالم 
السياساية وتياراتهم الثقاخية، وبهذه الخرتة 
سخل أنصار اللاه ألول مرة للحركة يف الخضاء 
الداا  ويف الحاراك الجخالريي عى ُمساتوى 
الايَاَخان ككل ال عى مساتوى مددة، خظهر 
أنصاُرلم من منداء حتى تدز، وكان يف لذه 
السااحات حزُب اإلمالح اليصم الذي حرَّض 
عليهم طاوال الحروب الساتة وأبااح سمهم، 
لكناه )أي حزب اإلمالح/ إخاوان الايَاَخان( 
تحارك ماع أنصاار اللاه يف السااحة واحتك 
بهام وكاس يتنااىس ُكلَّ تحريضاتاه وتهخاه 
الطائخية السابقة؛ ألن الظرف السيايس، كخا 
يخهخاه اإلخوان، كان بحاجة إىل وحدة القوى 
امُلدارضة إلسقاط مالح من الُحكم، وبشكل 
أسق لتوسايع حصاة اإلخاوان من السالطة، 

خلطاملا كانوا جزءاً منها.
»املبااسرة  لتوقيداه  األوىل  األياا   ومناذُ 
اليليجية« يف 23 نوخخال2011  التي رلنت 

الثاورة  ماع  وتداملات  لليلياج  الايَاَخاان 
كأزماة سياساية، عاس خطااُب إباحاة الد  
الايَاَخاناي من جديد، ليل ألن أنصار الله لم 
يكونوا »شايدًة« ثم أمبحوا »شيدة« خجأة، 
كخاا تحاب القاوى الرجدية تخساري الراع 
االجتخاعي، ال.. بال ألن أنصار الله لم يوّقدوا 
عاى »املبااسرة اليليجية« وبقوا يف السااحة 
مع الشادب، بينخاا انتقل حازب اإلمالح إىل 
السالطة، خاكان أنصاار الله لام املدارضة 
الوحيدة املنظخة يف الشارع، خيخا اإلخواُن لو 
املهيخن عاى الحكومة ومن موقده الجديد يف 
ة السالطة، عاس إىل تخييخ الجو طائخياً،  ُسادَّ
َواساتيدا  الورقاة الطائخياة كان أحد بنوس 
»املبااسرة اليليجياة«، ولاذه املرة جنّاد ُكّل 
إمكانيات الدولة ومنابرلا وإمكانياتها للنيل 

ِمن لذا اليصم السيايس واملكون الثوري.
الاذي  الوطناي  الحاوار  مرحلاة  جااءت 
انطلال يف ل1 ماارس2013  وسخلاه أنصاُر 
الله بخارشوع سايايس وبساقف طخوحات 
انتخاضاة 11خلاير، التي تام وأُسلا باملباسرة 
اليليجياة، وألن أنصار اللاه كانوا ُمتيخخن 
من مصالح الُسلطة ومن التأريخ، خقد كانوا 
بخوقع الضحية سوماً ال الجالس، سخلوا بسقف 
عاٍل وثوري، ولذا ما مثّل خطراً عى مصالح 
القاوى التقليدية الرجدياة وعى عوامل بقاء 
حضورلاا يف الشاارع، وخاماة ماع انتقال 
الراع إىل شاكل سايايس نظري، وخيه تخقد 
القاوى الرجدية مكامن قوتهاا القائخة عى 

القخع والتسلط.
ولكاذا خكلخاا ومال الحاوار الوطني إىل 
مرحلاة لاماة ومخصلياة وحساساة تخل 
مصالح القوى الرجدية التي راكختها تأرييياً 
وتخل حل الايَاَخانين يف الساياسة الوطنية 
التي وقدت القوى الرجدية عى اساتباحتها، 
سخدتهم السدوسية إىل تسين الجو الطائخي، 
وإىل إشادال الحاروب، وطاوال خارتة الحوار 
الوطني، قامات مدركُة »ِكتاف« بتحرشاات 
من اإلخوان والسالخين لكي ينسحب أنصار 
الله من مؤتخر الحاوار، وخاضها أنصار الله 
ضد أكل مدساكر للقاعدة يف الرشق األوسط 
السادوسية  الايَاَخانياة  الحادوس  عاى  كان 
بالُقارب مان مدادة، وللتغطياة عاى لذه 
املدركاة التي تخقد بهاا السادوسية وأمريكا 
أسواتها بدد انقالب الكخة لصالح أنصار الله، 
تم تسايُن الجو طائخياً واختداال مدارك يف 
مدهد سماج املدهد السالخي بصددة، والضخ 
اإلعالمي من املساجد وميتلف وسائل اإلعال  
بأن »الحوثيان الراخضة يقتلون ُطالَب سماج 
انة«، وامللخات للنظار أن لاذه الدعاية  »السُّ
بغضون أسابوع تدّخخت عاى ُكّل الايَاَخان، 
وانترشت امُللصقاُت خخي تدز خالل يو  واحد 
غطت املدينة، تحت شدار »سماج تحت مداخع 
الراخضاة«، وكانات نوعياة ورق امُللصقاات 
البالظاة الثخن ال تُشاري إىل خدال جخالريي 
أو حال اجتخاعاي كتضامن عخاوي، بل إىل 
أَن لنااك عخاالً منظخااً ومخاوالً يقف خلف 

لاذه الالختاات، وتحارُُّك الصحاف واملواقاع 
ومخحاات التوامل واملسااجد بتلاك الوترية 
املحخوماة يؤكاد أن لاذا ُميطٌط يساتهدف 
الوحادة االجتخاعية الايَاَخانياة، لذا الضخ 
اإلعالماي يف الداخال لام يكان إاّل اساتجابة 
لضخ إعالمي قااس  من السادوسية ولتخويل 
قااس  من السادوسية، خكانت قنااة »ومال« 
الولابية الُسدوسية و«مخاء« وقنوات أخرى 
كانت ختحتها السادوسية ملن تساخيهم الثوار 
يف ساوريا، كانات يف حالاة باث ل2 سااعة، 
وكلاه تحرياض عى أنصار اللاه تحت سعوى 
الرواخض، واتسادت سائرة التحريِض لتصبح 
مدادُة راخضياة، وكالت الدائارة لتصباح 
الايَاَخان راخضية، وأن ألل الُسانة ِقلة قليلٌه 
ُمستضدخة، وكانت لذه الدعاية األخرية لي 
انة يف الايَاَخاان، أغيثوا  »أغيثاوا إخوتنا السُّ
سمااج«، تصور ما يحدث من رصاع سايايس 
كدخلية إبااسة جخاعية يقو  بها »الشايدُة« 
نة«، وأتت حرب سماج لذه يف الوقت  ضد »السُّ
الذي كان موعد حسم قضايا لامة يف مؤتخر 
الحوار كخساوسة الدساتور التاي ُرّحلت من 
هر الساابل خكان لذا الشهر لَو الذي تم  الشَّ
باه إيقاُس مدركة سماج الثانياة، ليتم الضغُط 
الدسكري عى أنصار الله وإضداف موقخهم 
السايايس يف مؤتخار الحاوار، وكأن َمن رحل 
لاذه امللخات إىل لذا الشاهر وأوقد بِه مدركة 

سماج لي ِجهًة واحدة. 
طاوال خارتة الحاوار الوطني، كانات تتم 
حخلاة تحرياض ضاد أنصاار اللاه ثام ضد 
شايصيات بدينها، وِمن ثم استهداخها، ختم 
التحريض عاى الدكتاور عبِدالكريم جدبان، 
عضاو مؤتخار الحوار عان أنصار اللاه، وتم 
اغتيالاه يف الوقات الاذي كان الجادل سائراً يف 
مؤتخار الحوار حول قضية مددة، ثم حرََّض 
رئيُل شاورى اإلماالح -وزميل بان السن يف 
تورا بورا- عبداملجيد الزنداني وأباح س  خريل 
مياغاة الدساتور بأنهام علخانياون كَخرة، 
وتم اغتيال األساتاذ الدكتور يف القانون أحخد 
رشف الديان ولو ُمتوجاٌه إىل قاعة املؤتخر يف 
يو  التصويت وَحسام مسألة لوية الدولة يف 
الدساتور، حيث كان الجخياع ُمقتنداً بطرح 
الدكتاور رشف الدين والتي لاي رؤية حركة 
أنصار الله بشاأن علخانياة الدولة، والصيغة 
التاي طرحهاا أ. س أحخاد رشف الديان باأن 
))اإلساال  سيان الشادب، والدولة شايصية 
اعتبارياة سينهاا القاناون((. وخيخاا بدُد تم 
اغتيال الصحخي الثوري عبدالكريم الييواني 
والسيايس الكبري محخد عبِدامللك املتوكل، ويف 
ُكّل عخلياة اغتياال كان امُلجتخع قد بدأ يتقبل 
خكارة أن أنصار الله من طائخاة أُخرى ُمباٌح 
سمهام، وتقبل أن اإلنساان يذباح اآلخر؛ ألنه 
مان غري طائختاه وحزباه السايايس، مدناه 
أن يحكام عى نخساه باأن سمه ُمبااح؛ ألنه 
حان يخرز اآلخر عاى أنُه مان طائخة أخرى 
خالارضورة أن يتينادق يف طائخاة ُمضااسة 
خلام يكن اليسااري الذي يتحدث عان الزيوس 
يسارياً، بل يضُع نخَسه بخوضع الشاخدي. 

وماع لاذه االغتيااالت الشايصية بدأت 
املخيياات، والتخجاري  إىل  ُر  الدخلياة تتطاوَّ
بالناس، وتحت تلك الالختة بأن لؤالء حوثيون 

رواخض، وخيخا بدد سخل ضخن لذا التحريض 
تحريض مدني يُبيح سَ  امليليشيات -التي لي 
اللجان الشادبية - ختخات يف منداء أكثُر من 
عخلية إرلابية كان ُمجرس نساب الضحايا إىل 
أنصار الله أو الزيوس أو اللجان الشادبية يُلر 
لهاا، وأكثر من ذلك كان القاول بأن الضحايا 
كلهم من مناطل الشخال يلر قتلهم بالنسبة 
للوعي املناطقي يف تداز والجنوب، والذي أتى 
عى عكل ما كانت تُدرف لذه املناطل قديخاً 
باه كاملدنياة والثقاخياة، خهي أكثار املناطل 
الواقدة تحت سطوة وعي اإلخوان والولابية.
كلُّ لاذِه االغتيااالت كانت تتام يف منداء 
وميتلف املناطل تحت ذات الالختة الطائخية، 
ويف تداز كانات تتام أيضااً اغتيااالت لكواسر 
أنصاار اللاه ولم مان املذلاب الشااخدي ال 
الزيادي ولام من أبنااء املناطل الوساطى ال 
املناطال الشاخالية، خاكان يتام قتلهم تحت 
سعوى أنهام )تحّوثوا(، ولاذه الدعوى كانت 
بخثابة أنهام اعتنقوا سيناً أخر، وبشاكل آخر 
كأن الَحلَّ لدى اإلخوان وكالء السادوسية، وما 
سونَه مان خيارات سياساية ومذلبياة ُكخٌر 

وخروٌج عن الوطنية والايَاَخانية.
لاذا وأمادرت رابطة علخااء الايَاَخان يف 
2013/10/30  بيانااً تساتنكر خياه وتدين 
حخالت التحريض املذلبي والطائخي، ُمشريًة 
إىل أن لاذا األمر تنخياذٌ مليططات أجنبية من 
أتباع القوى األمريكية والصهيونية. جاء خيه 
»تتابع رابطة علخااء الايَاَخان بقلل بالغ ما 
يجري مان حخالت التحرياض اإلعالمي التي 
تقو  بها بدُض وساائل اإلعاال  امليتلخة من 
قنوات ومحف ومجاالت ومواقع إلكرتونية، 
من حخالت تحريض وتخسيل وتكخري وتضليل 
وسعاوات وختااوى شااذة تدعاو إىل االقتتاِل 
والتناحر الطائخي واملذلبي. إن رابطة علخاء 
الايَاَخاان ولاي تساتنكر ذلك بشادة َلتؤكد 
أن إذكاء الختناة الطائخياة واملذلبياة يدتلُ 
عخاالً إجرامياً يتناىف مع أبساط مباسئ وقيم 
الدين وأسال التدايش السالخي والتساامح 
اإلساالمي واإلنسااني وتؤكاد حرماة الدماء 
واألعاراض واملختلكات. إن مثال لذه األعخال 
محّرماة رشعاً، وال يجوز أن تساتباَح الدماء 
وتنتهاك األعاراض والُحرماات باسام الدين 
خدماًة لجهات خارجية وألغراض سياساية، 
وتنخيذاً مليططات أجنبية. وإن رابطة علخاء 
الايَاَخاان تؤكُد أنّنا نديش يف يخن التساامح 
والحكخة واإليخان، الاذي ُعرخت به الايَاَخان 
طاوال تأرييها مان التدايش بن الشااخدية 
والزيدياة والاذي امتاازت به عاى غريلا من 

البلدان. 
وتحاَت الضاخ اإلعالمي باات ُمتقبّاالً أن 
يُصخى شايص من تدز يتدارض مع مواقف 
اإلخاوان تحات سعاوى التحاوُّث، خاكان يتم 
التحرياض عاى ُكتّااب وأعضااء يف مؤتخار 
حاوار وعاى أعضاء لجناة مركزياة ومكتب 
سايايس للحزب االشارتاكي عى أنهم تحّوثوا 
وكذلاك  اإلخاوان،  لسياَساة  بخدارضتهام 
التحرياض عاى الُيطبااء من نخال املذلب 
الشااخدي ومن الصوخية الذين رخضوا منطل 
التكخري والتحريض مان منابرلم واالنيراط 
يف الُحخاى الولابية ضد »الشايدة الراخضة« 

خكانات سعاوة أنهام تحوثاوا تكخاي لتقبُّال 
أن يُقخداوا ويُقتلاوا، ولكاذا وباكل إجارا  
اساتطاعت املخلكاة الولابية السادوسية أن 
تجاّزء امُلجتخاع الايَاَخاناي وتجدلاه مهيئاً 
لتقبال خكارة الدادوان اليارجاي ضد خصم 
سيايس أو نظري مذلبي أو ميتلف مناطقي، 
وطاوال أربدة أعوا  تم تهيئاه البيئة الذلنية 
للخجتخاع ليتقبل ُمالرات الدادوان، كخا تم 
إضداخه من الداخل لكي ال يستطيَع املقاَومَة. 
وكان للخؤسساة الدساكرية نصياب من 
لذه الدخلياات، خرغم أن الجياش كان تحت 
قياسه لاسي إاّل أنه كان يُكخر من قبل القاعدة 
وكان  الكاخارة،  الُسالطة  يتباع  باعتبااره 
يُساتهدف يف 2011 باعتباره »جيشااً عائلياً« 
يتبع الرئيل مالح، وحن كان ال يتدخل بن 
رصاع أنصاار اللاه واإلخاوان كان يُتهم بأنه 
ماواٍل للراخضاة ومارسات القاوى اإلرلابية 
عخلياات ذباح وانخجارات لتكارس مدنوياته 
وتُذله، وكانت لذه مقدمات للددوان، خجاءت 
جريخة التخجري بهم يف ميدان السابدن ولم 
يدخلاون بروخاات لالحتخاال عياد الوحادة، 
وحصدت لاذه الجريخة ل9 شاهيداً، اتبدتها 
بأربدة أشهر جريخة سخول القاعدة بدنارص 
وزاره  يف  الُداريض  ُمستشاخى  إىل  سادوسية 
الدخااع بصندااء وقتال الجناوس واألطباء، يف 
عخلية إجرامية ومذلة للجيش أمابته يف عقر 
ساره بدد أيا  من التحريض عى الجيش بقناة 
»وماال« وذكرلاا ملجخاع الُدريض باالسام 
مان قبَل املذياع خالاد الغامادي يف برنامجه 
الاذي  الايَاَخاان«  عاى  »عان  التحريايض 
بثات حلقتاُه يف 2013/11/27 ، وتدارض 
املستشاخى يف تأرياخ 2013/12/6 للدخلية 
اإلرلابياة نتج عنها قتل أكثر من 57 وإمابة 
ماا يزيد عان 205 أشاياص آخريان، وكان 
الضحاياا أطبااًء ومخرضن ومارىض وزواراً 

وجنوساً ومدنين.
وتلتهاا جرائام اختطاف جناوس يف مناطل 
الجناوب، وبتواطاؤ مان لااسي -الاذي كان 
يُشاكل لجان تحقيال وال ترخاع تقاريرلا - 
كان يتم تساليم مدساكرات بكامال عتاسلا 
وجنوسلاا للقاعدة، حدث لاذا األمر أكثر من 
مارة يف املناطال الجنوبياة، وكان نرش مور 
لجناوس ورؤوساهم مخصولة عن أجسااسلم 
يف  امُلسالحة  القاوات  ثقاة  طدان  بخثاباة 
مؤسساتها، حتاى أن الجنوس كاناوا يياخون 
مان ارتداء الزي الدساكري ساواء يف منداء 
أو تداز أو الجناوب، خكل ما له زي عساكري 
لو ُمبااٌح وُمساتهَدٌف، ويف جريخة أخرى تم 
ذباح خيهاا ل1 جنديااً، وتدخادت القاعدة أن 
تظهار مور الجنوس الذين ينتخون إىل املناطل 
املحساوبة عاى املذلب الزيدي لكاي يبدو أن 
القاعدَة تقتل الشايدة، رغم أنه بذات الدخلية 
اإلجرامياة قتلت القاعدة جناوساً من املناطل 
الشااخدي،  للخذلاب  وينتخاون  الوساطى 
هات  لكنهاا غطات األمار بخاا يواخال التوجُّ
الجديادة للخلكاة الولابياة السادوسية وبخا 
يتناسب مع اليطاب اإلعالمي لإلخوان، ومع 
سعوات الددوان السادوسي األمريكي وسواخع 

مرتزقتهم يف الداخل بهذه الخرتة الرالنة. 

إستباحة الدم اليمني 
أنس القاضي

َما نُشالُده من سخح للد  الايَاَخاني 
ااَخه، لم يأِت مع بداية الددوان  بهذا السَّ

امُلسخى بدامخة الحز ، كانت لذه 
الهجخة الددوانية، لي االنتقاُل السدوسي 
األمريكي ملبارشة عدوانه، بدد أن استنخذ 

األسوات، وما كان ليُنظر بلوٍس إىل الد  
الايَاَخاني ولَو يُسَخك إاّل حن ندرُف 

أَن لذا الددوان أتى ترجخًة عخلية 
وختاماً ملرحلة طويلة من التحريض عى 

الايَاَخانين والحرب عليهم وإباحة سمهم، كانت بِه السدوسية 
امُلخول واملوجه عل قنواتها التكخريية وشيوخ إجرامها ووسائل 

إعال  وكالئها وأسواتها يف الداخل واليارج.



11 تقريرالددس )1ل(     اليخيل 10 سيسخل 2015   املواخل ل2 مخر 37ل1لا

ليسات لذه الكتاباُة ترخااً، لكنها خروج عان رتابة رواية 
التخاميال اليومياة ملجريات عادوان تجاوز عخاره حتى اآلن 

الثخانية أشهر، ولي محاولة الستقراء ما بدد توقخه.. 
منذ أيا  يتساارع تشاكل مالمح انتصار يخني شامل عى 
مسااَري بطاوالت الجياش واللجاان الشادبية، والتحضريات 

ملخاوضات جنيف2.. 
خبينخا بدأ تساقط املواقع الدسكرية السدوسية تباعاً عقب 
انهيار خط الدخاع األول للددو السدوسي، ارتخع الصوت اليخني 
ليقاول للدالام: سانذلب إىل جنيف ليل للنزلاة أو اليضوع 

إلمالءات، بل لنتخوَق سياسياً.. 
مالمُح االنتصار اليخني تتشاكل أيضاً يف ظل عجز الددوان 
عن لزيخة اليخنين، وإسراك املدتدين بكل الورطة التي أوقدوا 
سوَلهام خيها، وتتشاكل أيضاً يف لاذه الحالة األساطورية من 
الصخوس التي يشهدلا اليخن، حيث يتخاعل اليخنيون يف تسيري 
أمور حياتهم ومديشتهم تكيخاً للصداب التي خرضها الددوان 

وقهراً لحصاره اليانل.. 
من لذا املنطلل أطرح لذا السؤال: 

لال سايخثل الثلاث األخاري من عاا  الدادوان السادوسي 
األمريكي اإلرسائييل مرحلًة أوىل ملا بدده؟ 

إن كان األمار كذلك أو يساري يف لذا االتجااه، خإن اليخنين 
ساييوضون تحدياً جديداً يخوق تحدي الصخوس الذي اجتازوه 

رغخاً عن املدتدين.. 
سايكون بديهياً القول إن أوَل املناوط باليخنين حينها لو 
الارشوع بتنخياذ ميرجات الحاوار الوطني ومقاررات اتخاق 
السالم والرشاكة تنخيذاً سليخاً يضخن تحققها سون أي تحايل 

أو تجاوز، خبه ضخاٌن لحل كاخة املشكالت.. 
لكن ما أوس اإلشاارة له لو ما تدنياه ترجخُة االنتصار عى 
الواقع ليال - خقط - برحيل الغزاة املحتلان عن اليخن، لكن 
باأن يكون انتصاار اليخن قد مّكن املدتديان من إسراك حقيقة 
قوة اليخن الدساكرية، بخا يحوُل سون التخكري بتكرار الددوان 

عليه.. 
خاالنتصااُر يدني أن تتحوَل الجارُة السادوسية إىل سولة غري 
التها  مؤذية لليخن، وما يستلزمه ذلك من وقف ُكّل أشكال تدخُّ
يف اليخان، كرشائهاا للاوالءات، وتخويال املرتزقاة وتساليح 
الجخاعاات، وتحريضهاا اإلعالماي واملذلبي، ويدناي توقف 

أمريكا عن التآمر عى الشدب اليخني.. 
االنتصار يدناي عالقاٍت سولية قائخة عى أسااس االحرتا  

ل يف الشأن اليخني..  والندية وعد  التدخُّ
االنتصاار يدناي وجوَب أن تشاكل التخالخات السياساية 
الداخلياة راخاداً إضاخياً لقاوة اليخن، واساتقالله وساياسته، 
بخدنى التزا  املكونات التي أيّدت الددوان بقطع أية ارتباطات 
قامات بينهاا وبان الادول املدتدياة عاى اليخن، من شاأنها 

االستخراُر يف التآمر عى الشدب اليخني.. 
االنتصاار يجُب أن يدناَي إنهاَء الوجاوس اإلجرامي يف اليخن 
تخامااً، بخدناى التحاا  الجخياع يف التصدي لدناارص ساعش 

والقاعدة.. 
االنتصاار يدني االنختاَح سياساياً عاى سول الدالم، وعد  
القبول بأية عزلة سولية سيحرص املدتدون عى تخديلها عقب 

انتهاء الددوان.. 
االنتصار يجب أن يدني بْدء سياساة انختاح اقتصاسي عى 

سول أخرى ال تتوّلد عنها تبدية سياسية.. 
االنتصاار يدناي تغلبناا عاى الخسااس يف كاخاة املراخال 

واملؤسسات.. 
لاكل ذلك، يجاب أن يكاوَن انتصااُر اليخان نخوذجااً لكل 
الشادوب املتطلدة للتحارُّر والديش بكرامة، ومدرساًة يتدلم 
خيها ُكلُّ من سايحررون القادَس واألرايَض املحتلة وينترون 

للقضية الخلسطينية..

ومضة:
ل ألداف ثورة الشدب  االنتصاُر يدني باختصار تحقُّ
املدروخة بثورة الحاسي والدرشين من سبتخل ل201 ، 

والذي قا  لذا الددوان ليقيَض عليها:
- استقالل..

- استقرار تا ..
م بثروات اليخن.. - تندُّ

وساالُ  اللاه عاى أول َمن طرحهاا يومااً، ولل غريُ 
السيد القائد يحخظه الله َمن خدل؟.

ما بعد االنتصار.. 
باختصار 

 مسافات

هاشم شرف الدين

حمود سعيد وشركاؤه!

مجلس األمن الدولي شريك رئيسي في العدوان على اليمن 

خطوط التماس ومالئكة األرض

نجيب القرن
يف الوقت الذي ينتظُر خياه الكثريُ من الناس وْقَف الددوان اليارجي 
وتتوجه أنظاُرلم إىل متابدة ما ستساخر عنه مباحثات جنيف اثنن إذَا 
ااة يتخاجؤون بختح خروع جديدة للخقاولة بإرشاف  بسكان تدز َخامَّ
لاسي شايصياً يف عدة مناطل ومديريات أخارى من املحاخظة بالذات 
منطقاة الرشيجة التابدة ملديرية القبيطة وأجازاء من مديرية حيخان 

تحت ذريدة تحرير تدز وتيليصها من الغزو والدطش الشديد! 
لم يكن أحد يتييّل للحظة واحدة أن تصبَح عامخة الثقاخة سااحة 
حارب وذلك لدوامال كثرية منهاا تخيز ألال تدز بسالخيتهم املدروخة 
وانراخهام للوظائف الحكومياة واألعخال اليدوية وعاد  التخامهم 
بخسألة حخل السالح مقارنة باملحاخظات األخرى، لكن السبَب والبدايَة 
لحالة تدز باختصار كانت بظهور شايصية حخوس للواجهة، ولو من 
الشايصيات الذين يحبون ويدشاقون سوماً تصادُّر الواجهة، ويا ليته 
كان بالخدل متصدراً لحل قضايا أبناء املدينة بجدٍّ وإنصاف أَْو مشهوراً 

بنزالته.
 بروُز شايصية حخوس وتلخيع مورته أكثر بدأ بدد تصدُّره للخقاولة وإغراق تدز يف 
أتون مدركة ولخية ال ملر لها باسام رسع الغزاة واملحتلن.. املشكلة أنه توىل ختَح باب 
املقاولة للدديد من املغرر بهم املصّخخن واملدتقدين أنهم يواجهون غزواً خارساياً يحتل 

األرض ويستبدل نوَر اإلسال  بنار كرسى!
َمن قاسوا تدز للخوىض إىل جانب حخوس ساديد لم يكونوا مخثلن عن ُكلِّ ساكان تدز 
ولم يأخذوا بخشاورة وجهائهاا وعقالئها ونيبتها، ونتحدالم إثباات أنهم اتيذوا قراَر 

املواجهة عل مشورة وإجخاع الغالبية من أبناء تدز.
خخان الذي خّول حخوس ونّصبه إماماً ليقرر املواجهة نيابًة عن أكثر من أربدة مالين 
تدزي ُجّلهم من ميتلف التوجهات والتكوينات؟.. لل لذه لي الشاورى التي يؤمنون 

ويدعون لها؟!
لقد محت تدز خجأًة لتجد نخَساها أما  طيش خرسي، مرغخًة سون مشاورتها وأخذ 
رأيها، ُسخع بها سخداً لواقع ال مناص منه نحو طريل ومنزلل الجهاس السادوسي املزيف، 
ليل ساوالم َمن تيلوا عن سالخيتهم الياسعة وعن حخل القلم والالختة ليقخوا موقَف 

الشاحاتن خارسين أيديَهام مرابطن أما  نقاط توزيع املال والساالح الهابط جوياً من 
أرض »الحارا « ثم يظنون أنهام بدد ذلك وطنيون ورشخااء! وأن األحرار الحقيقين يف 

الداخل واليارج سينظرون إليهم نظرة إعجاب وإكبار.
وبرغام أن أنصار اللاه عرضوا عى حخوس ساديد قبل عدة شاهور 
خروجهم من تدز مقابل رشوط بسيطة وسهلة تجنب الجخيع الدمار 
إاّل أناه رخاض ذلك باعرتاخاه الرياح يف إحدى مقابالتاه، واملخرتض 
حينها لو كان يتختع بيشء من الحنكة والدقل ومحباً لتدز أن يساتغل 
أياة باسرة حَسانة تؤسي للسالم ووقاف النار. ربخاا أعختاه عنرتياتُه 
الخالشية والتي ملدت بدد ومول ختنة املال والسالح إىل سطوح املنازل.
ماا يقاو  به حخاوس وأتباعه يشابُه إىل حاد كبري ما قا  باه )إريك 
برنال( ميارتع ومؤسال رشكة )باالك ووتار( الرشكاة األمريكية 
الشهرية التي جنّدت من املرتزقة املقاولن للدخل القتايل واألمني يف عدة 
بلدان مثل الدراق بدد الغزو واالحتالل األمريكي وسولة اإلمارات لتأمن 

أنابيب النخط.
 اختيار حخوس سديد لطريل املقاولة جاء طبداً بدد سخول الدامخة 
وشاّجده كثرياً تأييد حزب اإلمالح لها بجانب قطيع كبري لألساف من 
اليساارين والقومين املنحازين الياو  للخلوك واألمراء املتناسان للكاسحن والخقراء، 
ولتأكياد مدق وقوخهام وإخالمهم للخخلكة رشعوا للتغرير عى املسااكن بأنهم أماَ  
مواجهاة غزو واحتالل خاريس والحقيقة أنها عخلية واضحة للختاجرة بأبناء تدز تحت 
مسخى تحريرلم من تخدُّس مخوي إيراني طخع باالستيالء عى )البدرارة وتبة الزنقل(!
لألساف الشاديد بدالً عان البحاث إليجاس مياارَج سالخية وأخذ الادرس من خالل 
املواجهاات الدائرة ساخل املحاخظاة إذَا بنا أما  اختتاح خروع ملقااوالت جديدة ورشكاء 

آخرين لحخوس سديد. 
الادأب يف توسادة اليرق وختح مسااحات جديدة لالقتتاال تجارة واضحاة بأرواح 
األبريااء رغام علخهم ومدرختهم يف قرارة أنخساهم أنهام لن يصلوا عل لاذه البوابات 
وأنهاا لن تجلب ساوى مزيد من الدماء ومضاعخة األلم والحازن لألبرياء ورغم علخهم 
بخدارضة واساتنكار غالبية ساكان تلك املناطل لهذه املغامرات الجنونية إاّل أن ركوَب 
موجة الحخاقة واملكابرة وتنخيذ رغبات شاياطن مخلكة الختنة تجدلهم يسرتسلون يف 

امُليض للومول كداستهم إىل نقطة مجهولة يف نهاية املطاف.

صالح القرشي
ترتكاُب السادوسيُة وحلخاؤلا، وبشاكل مساتخر املجازر الوحشايَة، من خالل 
قيامهاا باإلغاارة عى قرى القبائل األبيِة ظلخاً وعدواناً بحال املدنين األبرياء، وقد 
تكررت لذه الرضبات واملجازر يف مددة ومأرب والجوف وعخران وتدز يف الوازعية 

وموزع وقرى الرشيجة والقبيطة واملرساخ.
ويف اعتقااسي أنها تريد إرسااَل رساالة للقبائل األبية، تدناي أن الذي لم تحارب 

مدنا سوف نقصف قرالا ونقتل أطخالها ونساَءلا وشيوخها وحتى مواشيها.
لذه لي رساالُة السادوسيِة البشادة، التي تدّل عن املأزق والخشل الذي تدانيه 
أرسة آل سدوس الصهيونية وحلخاؤلا، وأنها عاجزٌة عن تحقيل أي اخرتاق أَْو نر 

حقيقي اسرتاتيجي يف لذه الحرب الددوانية عى اليخن.
والغريُب أن األَُماااَم املتحدة ساكتة ومامتة عى لذه املجازر التي تتناقض مع 
ُكّل املدالادات واملواثيل واألعراف الدولية وقواعاد القانون الدويل، وكذلك تتناقض 
وتنتهاك مباسئ وبنوس مدالادة جنيف الدولياة التي تحخي املدنين وقات أَْو أثناء 

الحروب واالحتالل.
ولاذا يدني أن مجلَل األمن الدويل رشيٌك خديل يف لذا الددوان الوحيش البشاع، 
ويكخي أن مجلَل األمان الدويل وكاخة منظخات األَُمااام املتحدة وكل سول الدالم، 
يدلخون منذُ بداية لذه الحرب أنها غري رشعيّة وأن نتيجَة تسدة أشهر من القصف 
والدماار الذي رأينااه جخيداً كانت توساع ساعش وأخواتها يف مدظام املحاخظات 
الجنوبياة والرشقية، وانظروا إىل عادن وما تدانيه من الدناف والقتل والتصخيات 
بشاكل شابه يومي، وكّل املناطل التي سايطرت عليها القاعادة وأخواتها، غارقة 

بالخاوىض والدنف، بدد أن تم قصُف مدساكرات ومواقع الجيش اليخني املسانوس 
ى الرشعيّة خاقدة  باللجان الشادبيّة وانساحابه من لذه املحاخظات، وأن ما يُساخَّ
السايطرة عليها تخامااً، وبالرغم من ذلاك يراقب مجلل األمن اساتخرار الددوان 
السادوسي األمريكاي عى اليخان ولو يحااول التخادس ونرش الخاوىض والدنف يف 
املحاخظات الشاخالية والوساطى والتاي تندم باألمن ولي تحت سايطرِة الجيش 
واللجان الشدبيّة، ولم يحرك ساكناً ويلوذ بالصخت املشبوه، ومكرراً سوَره اليبيث 

والتآمري الذي قا  به يف ليبيا وسوريا والدراق.
اليزي والدار والهزيخُة ألرسة آل سادوس، وللخجلل األمن الدويل املرتهن لتواُزن 

املصالح والنخوذ الدخن.
ال نقاول إاّل تدازينا ألرس شاهداء لذه املجازر وكتب اللاه أجوركم، ولنيئاً لكل 
الشاهداء الشاهاسَة، والصال والصخاوس ألن األرض و الكراماة والِداْرض والرشف 

والدين، تهون ُكّل التضحيات من أجلها.
إن الشادب اليخني ومناذ األزل لم ولن يرضاخ ألي ابتزاز أَْو مجاازَر، لكذا لو 
تأريياه املجيد الدريل الذي يشاهد له باملقاومة والصالباة والصل وعد  الرضوخ 
للظلم واالساتكبار، وأنه سايقاتُل من أجل سينه ووطناه وعرضه ورشخه وكرامته 

مهخا كانت التضحيات، وأن اليخن مقلة الغزاة.

الرحخُة للشهداء 
الشخاُء للجرحى

النُر للجيش واللجان الشدبيّة
الشخوُخ والدزُة واملجد للشدب اليخني الدظيم

محمد الجبلي
إحاطاة وعناية ملخوساة جداً خصومااً وأنت تقو  
بادور مهام وخداال.. لنااك ال تخكار إطالقااً بضجيج 
الطاريان وال حنن اآللياات وأموات القذائاف.. خدندما 
أسخل خطوط التخاس وأشاالد الثبات والشخوخ للرجال 
الرجال أشدر خدالً بأن األرض تقاتل إىل جانبهم والسخاء 
والجباال مقابال إمكانية الددو وعتاسه وعادسه، لذا من 
جاناب، ومن جانب آخر بخاا يحخلون من قضية وثقاخة 
وإباء وعزة وكرامة مقابل ما يحخله الددو من انحطاط، 
خصوماً وأنك تواجه عدواً ال يحخل أية قضية ساوى أنه 
حاذاٌء لغريه، خكياف إذَا كان غريه أيضاً حذاء للشايطان 

وجنوسه؟.
خينظار املجالد أن القتال ضد لؤالء الذين أثبتوا خدالً 
أنهم أضل من األندا  سابيالً، ينظر إىل أن املواجهة مدهم 
منغصاة؛ ألن أغلاب أوقاتهام خارار، لم يتختاع املجالد 
اليخني ولو مرة واحدة باملواجهة مدهم ليشادر خدالً أنه 

يواجه رجاالً.
براعة الخرار لي التي ساتبقى للتأريخ لتتدرف عليها 

األجيال، ومنها يدرخون كيف تكون نخساية ألل الباطل 
ومن ال يحخلون قضية، كيف لي نهاية من ييون وطنه 

وكيف تكون نهاية ألل األطخاع واملال؟!.
أناا ال أبالغ واملشاالد التي تدرض عى قناة املسارية 
باساتخرار كاخية، لاذا لو حالهم، وما أساوء مصريلم 
الاذي يجهلونه.. خهيامهم مع أولا  الشايطان سالبَهم 

الدقول وكل قيم الخطرة.
يف اليطاوط األمامياة نَخال طويال وبار ثاقاب 
وبصرية ناخذة وحكخة يخانية تتجسد يف املواقف الدخلية 
ومان أرض املدركاة، خحقااً إنهام الحوارياون يف عر 

الحسن ومدقاً أنهم أنصار الله.
يف الياط األماماي واقٌع ال يُومف.. بخجارس أن أغاسر 
ينتهاي ذَلاك الشادور موسعااً مالئكة محاطان بكامل 
أنواع الحخاية ووساائل الرعاية، يخلؤون الجو لخساات 
التقديل وتنزيه خالقهم، خال تخارقهم سبحانك ال إله إاّل 
أنات، ربنا ال تزغ قلوبنا، ثبت أقدامنا وانرنا عى القو  

الكاخرين.
زاسلام الرئييس لو الكتااب الذي نزل بلساان عربي 
مبن، يبحارون يف أعخاقه، وال يتيهاون؛ ألنهم يختلكون 
خارطة طريل سقيقة جداً رسخها حكيُم الزمان وماحب 

الللان وُحجة اإلنساان، رساخها حخيد الكرار حسان 
الدر رضوان الله عليه.

لنااك تتنخل نساخات وتستنشال ذراٍت من خصيل 
الروحانية السخاوية، يذوب الرين يف قلبك وينشل مدرك 

منختحاً للُهدى املتولج بالحكخة والبصرية.
خهام خالمة اإليخان يف مواجهاة خالمة الكخر.. لم 
جّسدوا مدنى اليليخة يف األرض وكيف يكون اإلنسان.

خساالُ  ربي عليكام يا مالئكاة األرض وياا حواريي 
الزماان.. خأنتام الجديارون بوعاد الله الذي سايتحقل 
عاى أيديكم، وأنتم ومن ثخرتكم ساتخلؤون األرض عدالً 
وأمناً.. لنيئاً لكم ملواقدكم، وحخداً لله كثرياً أن اختاركم 
أنتام ألل الوعاد يف التاوراة واالنجيل والقارآن، خوالله ال 
رشَف عاى اإلطالق أرخع مخا أنتم خياه، يا من تواجهون 
أرجل اليلل وأقبح البرش وأنصار الشايطان، لنيئاً لكم 
لذا الرشف الدظيم يا من خككتم خيوط الشايطان التي 
ظل ينساجها منذ أبيكام آس  إىل اليو  وأنتم تخككونها يف 

ساعات وأيا  وأشهر وسنوات.
نركام الله يا أنصاَره وأيَّدكم اللُه بالقياسة وقائدلا 
الحكيم السيد/ عبِدامللك بن بدر الدين رضوان الله عليه.
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 التحرك الكبير لألعداء 
مؤشر لقرب تالشيهم

تحدث السايد حسان بدرالدين 
الحوثي يف الدرس الثالث عرش من 
سروس رمضان عن التحرك الكبري 
لألعاداء وكيف يدتل لاذا التحرك 

مؤرشاً لقرب تالشيهم .
ْت َطاِئَخٌة  ويف تناوله لآلياة } َوسَّ
ِمْن أَْلِل اْلِكتَاِب َلاْو يُِضلُّونَُكْم َوَما 
يُِضلُّوَن إاِلَّ أَنُْخَسُهْم َوَما يَْشُدُروَن{ 
)آل عخاران : مان اآلياة 69(  لذه 
اآلياة نخساها مان اآلياات الهامة 
ولهذا نقاول: إنها تدتل ندخة عى 
الناس أن يكون أعداؤلم لم أعداء 
لله أن يكون أعداؤلم بخا يدخلونه 
لم يستوجبون عذاب الله يف الدنيا 
واآلخارة أن يكاون ماا يدخلوناه 
لاو ضالل والضاالل يف األخري لو 
مااذا؟ ضاالل ألنخساهم أعني ما 
يدخلونه من محاولة إضاللكم لو 
ضالل لهام خطريقتهم لاذه التي 
يتحركاون خيهاا قد يكاون لديهم 
رؤية بأنه مساتقبل زالر بالنسبة 
لهام ونتائاج طيبة ويلخساون يف 
الداخال أعناي : يف قضاياا جزئية 
وكأنهاا كلها مالحة أليل لكذا؟ 
لكان قاد تكاون يف األخاري خدااًل 

لضياعهم.
}َوَماا يُِضلُّوَن إاِلَّ أَنُْخَساُهْم{)آل 
عخاران : مان اآلياة 69(    وكلخة 
ضاالل يف مدنالا الداا  يف القرآن 
وبخدنالاا اللغوي مااذا؟ الضياع 
أن تضياع أمة عندما تضلل ثقاخيًا 
ياؤسي إىل ضياعهاا عندماا تكون 
حركتها قائخة عى أساس تضليل 
ياؤسي إىل ضياعهاا . لاذا أيًضاا 
حامل بالنسابة للخسلخن عندما 
حصل مثاًل ضالل ألام تكن عاقبة 
الضاالل ضيااع لناا ؟ ألناه لكذا 
. وإذا بناا يف األخاري أماة ضائداة 
أليال لذا لاو الحامل بالنسابة 
للدرب اآلن ؟ وبالنسبة للحكومات 

والشدوب يف الغالب لكذا .
} َوَماا يُِضلُّوَن إاِلَّ أَنُْخَساُهْم َوَما 
يَْشاُدُروَن { )آل عخاران : من اآلية 
69(   إذًا خخدناى لاذا أناه يدطي 
النااس أمااًل يف مواجهتهام ماع 
اليهاوس والنصاارى ألن حركتهام 
حركاة إضالل حقيقاة ليل خيها 
شاك عندما يقول: } َوَماا يُِضلُّوَن 
إاِلَّ أَنُْخَسُهْم {)آل عخران : من اآلية 
69(   مدنااه : لام سايضيِّدون 
أنخساهم يف األخاري يدطاي الناس 
أماًل ، أمااًل كبريًا جًدا ألن لذا يشء 
مان جهة اللاه يبن وكأنها سانة 
وتجدلا خداًل أن من يساريون عى 
ضالل ينتهي بهم الضالل إىل ضياع 

أنخسهم .
عندماا ابتداد املسالخون عان 
القرآن الكريم ولديهم أشياء كثرية 
خيهاا أشاياء كثارية مان الضالل 
وملات األمة لذه إىل حالة الضياع 
يف عار قاد يكاون مان أزلاى 
عصور الدنيا أليسات حالة ضياع 
التاي األماة خيهاا اآلن؟! إذًا خهاي 

سنة تشخل الكل والنص لنا خيخا 
يتدلل بألل الكتااب }َوَما يُِضلُّوَن 
إاِلَّ أَنُْخَساُهْم َوَماا يَْشاُدُروَن {)آل 
عخاران : مان اآلياة 69(   عندماا 
يقاول: وماا يضلون إال أنخساهم 
وماا يشادرون مدنااه أن الله لو 
يدبر ولهاذا قال لنااك: } َوَمَكُروا 
َوَمَكَر اللَُّه َواللَُّه َخرْيُ اْلَخاِكِريَن{)آل 

عخران : اآلية ل5(  .
 خكلخا تحركوا بشكل أكل كلخا 
كانوا يساريون إىل مااذا إىل ضياع 
أنخسهم يف األخري بدد أسوار مدينة 
قد تكون منوطة بحركتهم : رضب 
خئاات كثرية مان النااس ورضب 
حكومات ورضب متياذلن...لذه 
سانة إلهية} َوَلْوال َسْخُع اللَِّه النَّاَس 
بَْدَضُهاْم ِببَْدٍض َلَخَساَدِت اأْلَْرُض{
)الحج : من اآلية0ل( لكن يف األخري 
لان تكاون األمور كخاا ييططون 
لها وساتكون كخا يريد سيضلون 
يدناي: سايضيدون لام ! لكن ال 
تكاون لذه بالشاكل الاذي يخكن 
يقول واحد: ساننتظر حتى يضلوا 
ويضيداوا ! ساتضيع أنات ألنك يف 
حالة ضاالل يف نخال الوقت ألنه 
أنات ملز  أن تتحرك يف مواجهتهم 
أن تدخال إلعاالء كلخاة اللاه، إذا 
وقخات وقدات يف ضاالل. } َوَماا 
يُِضلُّوَن إاِلَّ أَنُْخَسُهْم َوَما يَْشُدُروَن{
)آل عخران : من اآلية 69( ساتضل 

مدهم .
لذه اآلية لي واحدة من اآليات 
التي يجب أن تكون بالشاكل الذي 
تدطينا نظرة ثابتاة لدينا وقضية 
مخهوماة عند أي واحاد أن تدرف 
بأن الله قاال: إن لناك طائخة من 
ألل الكتااب يوسون لو يضلونكم . 
موضوع الطائخة ال يكون متدلًقا 
بأرقاا  مديناة مثااًل قاد تقاول: 
اإلثناعرشياة  طائخاة  الشاواخع 
طائخة قاد يكون الشايدة طائخة 
قد يكونون مالين ليل مدناه : إذًا 
خأمامك خئة مدينة خقط من ساخل 
لؤالء خئة مديناة ، قد تكون لذه 
الطائخة لي التي تخسك بخخامل 
والسياساة  واإلعاال   اإلقتصااس 

والحكومات يف البالس الغربية.
 أليسوا لم يحاولون أن يوظخوا 
اآلخريان ؟ حتاى لو لام يكن عند 
اآلخريان مشااعر وس مان لذه إال 
متاى ما ثقخاوا وشاجدوا عى أن 
ينطلقاوا: باأن أعخالهام عظيخة 
وأشاياء مان لاذه يوجاد عندلم 
وس أناه قاد تكاون الطائخاة لذه 
طائخة تحرك مالين طائخة تحرك 
إمكانيات كبرية . إذًا خإن لديهم وس 
أي : رغبة وميل يخثل لديهم أمنية 
أن يضلوكام . ال يكون أحد متوقع 
مان جانبهام لادى أو ماالح أو 
حرية أو أي يشء من لذه األشاياء 
التاي يقدمونها أبًدا لم لن يقدموا 
إال ضاالل وال يريادون لنا نحن إال 

ضالل.

لاذه  لديهام  يكاون  خدندماا 
الرغبة ولذا امليل الذي يخثل لديهم 
أمنياة خخدنى لاذا مااذا؟ عندما 
ذون  يجدون أنخسهم متخكنن ينخِّ
، يدخلاون أليل لذا الايشء الذي 
لاو حامال اآلن؟ عندماا ماار 
لديهام إمكانياات ولديهام نخاوذ 
سايايس وقاوة عساكرية كبارية 
وقاوة اقتصاسياة كبارية اتجهاوا 
لتنخياذ ماا لاو أمنية لديهام، أن 
يضلوكام، كلخاة: يضلوكام تدني 
: الضيااع بكل ماا تدنيه الكلخة يف 
كل مجاالت الحياة، ال يكون مدناه 
خقاط أناه يحاول عقيدتاك، لذه 
واحادة مان األشاياء . يضلونكام 
يريدون أن يجدلوكام أمة ضائدة 

أمة ال تخثل شيئًا .
ص لنا يف القرآن  إذًا الله قد شايَّ
أن  الكريام بشاكل كباري بحياث 
ماا يأتاي مان لديهم ليال لناك 
يشء يخكن تساخيه جديًدا بنسبة 
%100 لام يتدرض له القرآن كلخا 
يخكان أن يدخلاوا ويخكاروا خيه، 
ص نخوساهم بحيث ال يبقى  شايَّ
إال تخاميل خقط تخاميل يف إطار 
خطة مدينة، اليطة املدينة نابدة 
من خكارة مديناة، عندماا تدرف 
الخكارة والتوجه ساتدرف عالقة 
األسلوب بالخكرة، خرتى بأن القرآن 
الكريام عندما يهادي إىل ما لديهم 
من رغبة ، لو جاء بتخاميل خيخا 
يتدلال بالضاالل لديهم وسايأتي 
بداد يف اآليات لذه كيف طرقهم يف 
التضليال كيف طرقهام يف اليداع؛ 
ألناه لادى متكامال يف القضياة 
لذه، ألنهاا قضية لاماة خدندما 
يقول: }لاو يضلونكم{ )آل عخران 
: من اآلية69( والله لناك يقول: } 
اللَّاُه َويِلُّ الَِّذيَن آَمنُاوا يُْيِرُجُهْم ِمَن 
الظُّلَُخااِت إىَِل النُّوِر{)البقارة : من 
اآلياة 257( إذًا خال بد، ولذا اليشء 
الذي وقاع خداًل من خاالل القرآن 
الكريام، قد بان ما يجدال الناس 
بخناأى عان إضاالل ألال الكتاب 
لهام، وأعطى لذا مؤرًشا يسااعد 
النااس يف مجال مواجهتهم، أن ما 
يتحركون خيه من إضالل لكم إي: 
إضاعة لكم لو يف األخري سايكون 
إلضاعاة أنخساهم } َوَماا يُِضلُّوَن 
إاِلَّ أَنُْخَساُهْم َوَماا يَْشاُدُروَن { )آل 

عخران : من اآلية69( .
يدناي خهناا أعطاك مان خالل 
حركتهم ما يدتل ماذا؟ أماًل وأنت 
تتحرك ضدلم أنك أنت تدخل والله 
مان عناده ولام مان عندلام إىل 
ماذا؟ ألن يصلاوا إىل حالة الضالل 
 . يشء  ال  خيصبحاون  الضيااع   ،
ضاللهام أليال مدنااه يف األخاري 
أنه تااليش كياناتهام الكبرية؛ ألن 
الضاالل مدناه : ضيااع أمة ضياع 
أمة عندماا ماذا؟ تخقاد مقومات 

القوة لديها.

ه���و ال يأمر بش���يء إال وقد هيأ كثيرا من التش���ريعات التي تخ���دم األمة في أن تصل إلى 
تنفيذ هذا األمر، ولهذا عندما نتعلم القرآن الكرمي وكما أسلفنا أن يكون من أهم ما يتوجه 
ذهنك إليه وأنت تتعلم هو التعرف على الله س���بحانه وتعالى، ومعرفة الله هو بالشكل الذي 
يتناس���ب مع عظمته س���بحانه وتعالى وبالش���كل الذي نحن في أمّس احلاج���ة إليه في هذه 
املرحل���ة م���ن تاريخنا هو: أن نع���رف كيف نعزز ثقتن���ا بالله، كيف نعزز ثقتنا بالله س���بحانه 
وتعالى حتى نرى أن باإلمكان أن ننفذ كل ما أمرنا أن نقوم به، أن نكون قوامني بالقسط، أن 
نك���ون أنصارا له، أن نكون أمة تدعو إلى اخلي���ر وتأمر باملعروف وتنهى عن املنكر، أن نكون 

مجاهدين في س���بيله، أن نكون مؤمنني فيما بيننا بعضنا أولياء بعض نأمر باملعروف وننهى 
عن املنكر.

كل هذا سيصل الناس إليه إذا ما عملنا على تعزيز ثقتنا بالله، وعرفنا سنته في الهداية 
سنته في التشريع، وعرفنا أنه سبحانه وتعالى ملك يختلف عن بقية امللوك، وملك رحيم .. 
ه���و رحيم .. ولرحمته وبرحمته جعل تدبيره كله وهدايته كلها وتش���ريعه كله منوط برحمته 
ف���إذا م���ا أمرك فأعلم أن���ه أمرك من منطلق رحمت���ه بك وعندما أمرك هو س���يهيئ لك ما 

يجعلك تؤدي هذا األمر من منطلق رحمته بك وهكذا مع كل أوامره ومع كل نواهيه.

 اليهودي يهودي 
ولو أسلم!

بشرى عبدالرحمن
مثٌل ش�ائع يف اليمن يقول: )اليهودي يهودي ولو أس�لم( فمن أين 

جاء لهم هذا المثل؟ 
الجواب بالتأكيد أن اليمنيين اس�توحوا المثل من احتكاكهم بيهود 
اليم�ن، من نفس�ياتهم الخبيثة، وواقعهم ال�يء، والذي ابتعد عن أي 

هدًى ُقِدَم لهم من الل�ه جل شأنه...
فه�م كما وصفهم الل�ه يف القرآن من خ�الل تعاملهم مع نبي الل�ه 
موىس عليه الس�الم، ومن خالل ]قصة بقرة بني إرسائيل[ وكم أتعبوا 
نبي الل�ه بالتساؤالت : ما لونها؟ ما هي؟ إن البقر تشابه علينا؟ ..الخ 
القصة المذكورة يف س�ورة البقرة، والتي نستش�ف من بين سطورها 

كم اليهود بعيدون عن الحق!
فبالرغم من أنهم مؤمنون بأن موىس عليه الس�الم نبي، مرسل من 
عن�د الل�ه، وكالمه حق ألنه كالم الل��ه،  إال أن تعاملهم معه خال من 
المصداقية، والتقدير، وبالتايل فكأنهم ال يصدقون وال يقدرون الل�ه..

ويف هذا السياق قال السيد الحسين بن بدر الدين الحوثي سالم الل�ه 
عليه يف ال�درس الخامس من دروس رمضان عن هذا بالحرف الواحد 
يف ص2: ]ألس�ت ترى وتلحظ أن موىس نفسه ال يقدرونه حق تقديره 
هو كرس�ول من عند الل�ه؟ فتكون القضية هذه انعكاس لتقديرك لما 
يأت�ي من عند الل�ه عندما تعرف بأن الل�ه لن يختار ش�خصاً إال وهو 

بالشكل الذي فعالً مؤهل ألن يقوم بالدور عىل أكمل وجه.[..
هؤالء اليهود، بنفس�ياتهم الخبيثة هم من يتعامل معهم المسلمون 
الي�وم م�ن أج�ل ح�ل القضي�ة الفلس�طينية! فك�م م�ن المعاهدات 
واالتفاقي�ات قامت بينهم وبين العرب، والعرب يتمس�كون بها، وهم 
ينقضوها! حتى معاهدة ]أُوْس�لو[ والتي اعرتف الفلس�طينيون فيها 
بإرسائي�ل مقاب�ل أن يك�ون لهم حكم ذات�ي ، بدون جي�ش ، وبدون 
عالقات خارجي�ة، محكومون ضمن دولة إرسائي�ل العامة، حتى بعد 
هذا لم يرتك اليهوُد الفلس�طينيين يف حاله�م! القتل والدمار والغارات 

واالغتياالت والسجون مستمرة..
فكيف يا عرب ترجون من قتلة األنبياء خيرا!! 

هل ترجون عودة دولة فلسطين ممن قال الل�ه عنهم]أم لهم نصيب 
م�ن الملك فإذا ال يؤتون الناس  نقيرا[ والنقير: هو اليشء األبيض عىل 

نواة التمرة!!
ه�ل ترج�ون يا مس�لمون الخير ممن قال�وا عن الل��ه : ] يد الل�ه 

مغلولة[!! وقالوا: ] إن الل�ه فقير ونحن أغنياء[.
الغريب فعال يا عرب هو  أن تستغربوا لماذا ال يفي اليهود بوعوهم 

لكم؟؟ 
عودوا إىل رش�دكم، واعلموا أن ه�ؤالء ال يجيدون إال إهالك الحرث 

والنسل كما أخرب الل�ه عنهم بهذا!! 
اعلموا أن هؤالء ال ُيجيدون إال التنكر لكم، ووضع العراقيل لكم كما 

وضعوها لموىس عليه السالم من قبل..
ال يجيدون إال التغلغل يف العالم لإلفس�اد، ويف المؤسس�ات الدولية 
خصوص�ا كاألم�م المتح�دة، والتي فس�ادها بدا واضح�ا للعيان من 
مواقفه�ا المخزية تج�اه قضايا المظلومي�ن يف أنحاء العال�م ، اليمن 

وجنوب لبنان وسوريا كمثال.. 
اإلم�ام الخمين�ي � رحم�ه الل��ه � أطل�ق ع�ىل إرسائي�ل )الغ�دة 
الرسطاني�ة( يف جس�د األم�ة، لذا ال س�الم معها أبدا، ألنه�ا تطمح أن 
تس�يطر عىل ]أرض الميعاد[ كما يس�مونها، وهي األرض الممتدة من 
النيل إىل الفرات، وتطم�ح إرسائيل فعال بأن تقيم لها دولة حقيقية يف 

هذه األرض!!
أعود فأقول: 

ه�ؤالء اليهود بنفس�ياتهم الخبيث�ة، هم وراء ما يحص�ل يف بالدنا 
الحبيب�ة من ح�رب ودمار، هم محركه�ا األول، من�ذ المدمرة )كول( 
هم وراء تفجيرها كما ذكر هذا الس�يد الحس�ين بن بدر الدين يف نفس 
الملزمة الس�ابقة بالحرف الواحد: ]حصل هذا يف السفينة التي فجرت 
يف ]ع�دن[ رتبوها خط�ة من أج�ل أن يلصقوا باليمن ب�أن هناك فيه 
إره�اب وإرهابيين، إذاً نحن بحاجة إىل أن ندخ�ل ونكافح اإلرهابيين 

هؤالء! أي أن نحتل.[.
وقد صدق الس�يد الحس�ين س�الم الل�ه عليه، فقد كش�فت الحرب 
ع�ىل اليمن م�دى تورط اليه�ود فيها، حتى بالقص�ف المبارش لليمن، 
بطيارين صهاينة، وبشكل مبارش، وما القنبلة النيوترونية اإلرسائيلية 
الت�ي ألقيت عىل جبل نقم، والقنبل�ة ال.... التي ألقيت عىل عطان لخير 

دليل..

يف الذكرى الثانية 
لرحيل املجاهد/ حممد 

عبدالعظيم العجري 

فارس اإلعالم 
وصوت االنتصار

تزاُمنااً ماع انتصاارات شادبنا اليخني 
الدظيم يف مدركة التحرُّر واالساتقالِل تخرُّ 
عليناا الذكارى الثانياة لرحيل أحاد رجال 
اإلعاال  لا«أنصاار اللاه« املرحاو  محخاد 
َعبْدالدظيام الدجاري، والاذي كان الصوَت 
الاذي ينقال مظلومية »أنصاار الله« خالل 
الحاروب الساّت الظاملاة إىل كاخاة أنحااء 

الدالم.
وانطالقااً مان الدور الدظيام الذي لدبه 
الدجاري،  َعبْدالدظيام  محخاد  املرحاو  
يرسناا أن نقد  نبذًة ميتارًة عن حياته 
الثانياة، خهاو املجالاُد  يف ذكارى وخاتاه 
املجهوُل الذي ظل طيلاَة املراحل التي مرت 
بهاا املسارية القرآنياة بديداً عان األضواء، 
خالكثاري ال يدرخه رغم أناه كان من طالئع 
املنتخن للخسارية املباركة ولم قلة، والذي 
كان متواجاداً يف الجبهاة اإلعالمية ألنصار 
الله خاالل الحاروب السات الظاملاة وقا  
بكل ماا كلف به بإخالص وتخااٍن مقطوع 
النظري وساّير إمكانيته ومدارخه يف مجال 
الحاساوب ليدمة القضية الداسلة ونرة 
املساتضدخن، ورغم بسااطة إمكانيات يف 
ذلاك الوقت إال أن مخوسلام أثناء املواجهة 
اإلعالمياة الشااملة حقال ناراً إعالميااً 
تطاور إىل األخضل وحقل نقالت مشاهوسة 

خالل الدرش السنوات املاضية.
وحساب رواياات الكثريين مخان عرخوا 
املرحو  محخد َعبْدالدظيم الدجري، والذين 
أكادوا أنه من األوائل والساابقن والداملن 
يف املجاال اإلعالماي لا«أنصاار اللاه« عل 
االنرتنات وبشاكل كباري، والاذي تجااوز 
بهخته الدالية  كل الصدااب والدوائل التي 
كانات تالقيه، خدندما لم تكان تتوخر املاسة 
اإلعالمية التي يدخل عليها يف االنرتنت، كان 
ينزُل لاو ميدانياً للحصاول عليها ومن ثم 
نرشلا، و لهذا كان له الدوُر الكبري يف خضح 
جرائم السلطة َوإبراز انتصارات املجالدين 
إعالمياً عال االنرتنت، حيث كان يقو  بهذا 
الدخال ولو يدارف أنه قد يستشاهد يف أية 
لحظة بسابب قصف الطريان للخكان الذي 
كان يتواجاد خيه، خامة أنه قد اساتُهدف 
ذات مارة بسابب أن الطاريان كان يالحاُل 
إشاارة الهواتف التي كانات بجانبه ويدخل 

من خاللها. 
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مخزوننا الحربي!
معاذ الجنيد

ينتعُل ِل���ل����)إب���رام���ز(  وغ���ي���رَك  ح����اٍف 
وأن������َت وح������دَك رت�����ٌل أي���ه���ا ال���َرُج���ُل

ال��ه��ام��اُت صاغرًة ه��َوت حتتك  ح��اٍف 
ع��اً م��ن ب��أس��َك اجل��ب��ُل وخ���رَّ ُم��تْ��َص��دِّ

ت��ط��وي امل���س���اف���ات أم���ي���االً ُم���دّرع���ٌة
ت��ش��ت��ع��ُل أق��ب��ل��َت  إذا  املُ����ض����اُد  أن�����َت 

منتفضاً األن��ق��اض  من  خرجَت  ح��اٍف 
ح����راً ألرق����ى م��ع��ان��ي اجمل���د ت��خ��ت��زُل

م���واج���ه���اً ك���ل أن������واع ال���س���اح وف��ي
ي����دي����َك ق���ل���ٌب ب��ح��ب��ل ال���ل���ه ُم��ت��ص��ُل

وج���������وهُ غ�����ي�����رَك آث���������اٌر ألح����ذي����ٍة
الُقبُل نحوها  متضي  وِرجلَك   .. مّرت 

لعزتها ت��س��ت��ه��دي  ال���ن���اس  ب��خ��ط��وَك 
ب���رم���ل أق����دام����ك ال���ت���اري���خ ي��ك��ت��ح��ُل

ك��م دم����روا م��خ��زن��اً خ����اٍو ه��ن��ا، وهنا
ل��و عقلوا م��خ��زون��ن��ا احل���رب���ّي  وأن����ت 

م���ش���روع ك���ل اق���ت���ح���اٍم أن����ت ُع���دت���ُه
مكتمُل ال�����ردع  ِب����دء  ع��ن��د  م��ع��س��ك��ٌر 

فمتى بالستيٌة،  احل��رب  ف��ي  رج���اَك 
دَت ق���اع���دًة ف��ي أرض��ه��م ت��ِص��ُل ح�����دَّ

دولتهم األق����دام  ع��ل��ى  جت��ت��اُح س��ي��راً 
وال���ُك���ت���ُل اآلالُت،  ت���راف���ق���ك  وال 

لُه الكاسحات  يصنعون  م��ن  أن���َت  م��ا 
ألن������َك ال��ي��م��ن��ي ال���ك���اس���ُح ال��ب��ط��ُل

ع��ل��ى ي���دي���َك ال��ك��اش��ن��ك��وف ق���اِذف���ٌة
أُِذّل������ت ج���ي���وٌش واك���ت���وت دوُل م��ن��ه��ا 

ل��ي��س حتملُه ال���س���اح، س���اٌح  أغ��ب��ى 
دخلوا ِحلفهم  في  من  الناس  وأت��ع��ُس 

ُمحتِفٍل غير  ومت��ض��ي  ال��ط��غ��اةَ  تُ���ردي 
احتفلوا أطفالنا  استهدفوا  إذا  وُه��م 

ِل�������ذا ي����ظ����لُّ ال���ي���م���ان���ي���ون م���ع���ج���زًة
ك��أن��ه��م م���ن س���م���اوات ال���ُع���ا ن��زل��وا

يُ���س���ائ���ُل ال���ده���ر ع���ّن���ا وه����و ي��ع��رف��ن��ا
ل��ك��ن��ُه ف���ي ذه������وٍل ب���ني م���ن ُذِه���ل���وا

قاِصفها األه���داُف  أعَمت  عزمنا  من 
فشلوا ترويضها  في  احل��رب  وس��اس��ُة 

)نُ��ق��ٍم( على  تهوي  صواريخُهم  كانت 
جهلوا التي  ال��ص��واري��خ  وُك��ّن��ا  صبحاً، 

أه��داف��ه��م م��س��ك��ٌن، ُع����رٌس، وم��درس��ٌة
قتلوا م���ا  األط���ف���ال  م��ن��ظ��وم��ة  وغ��ي��ر 

سطوتنا حت��ت  أُه��ي��ن��وا  عجافاً  تسعاً 
أم��ُل ع��ن ضعفنا  ل��ه��م  ي���وش���وْش  ول���م 

دمنا من  فهي  ُعدنا  )جن��ران(  حلضن 
ون��ح��ُن ف��ي أرض��ن��ا ن��أت��ي ، ون��رحت��ُل

ألن����ن����ا ن���ت���م���ش���ى ف�����ي )رب���وع���ت���ن���ا(
وصلوا مب��ن  اخلجلى  ال��دّل��ُة  ��ُب  تُ��رحِّ

مم��ال��ك��ه��م م����ن  أب���ق���ى  ن���ع���ل���َك  ألنَّ 
ُزَح���ُل ال��وغ��ى  أرض  ف��ي  ِرج��ل��َك  ألنَّ 

ألّن�������َك ال���ي���م���ن���يُّ احُل�������رُّ ُم��ن��ت��ِص��ٌب
ما عاد يدري املدى َمن ِمنُكما اجلبُل !!

عدنان الجنيد
  لام يكتاِف سواعُش الولابية بالجرائام النكراء التي يقوماون بها يف حل أبناء 
الشادب اليخني، من قتل وقطع للرؤوس وسحل وإحراق للجثث ونهب للخختلكات 
الياماة والدامة، بل عخادوا إىل محاربة األموات، خقاماوا بتدمري أرضحة وقباب 
أوليااء الله، علخااً بأن لذه القباب تداد من اآلثار التأرييية خضاالً عن أنها تضم 

مراقد أولياء الله.
إن الدواعش يف األشاهر املاضية قاموا بتخجري الدرشات من األرضحة والقباب، 
ثم توقخوا، لخرتة قصرية وإذا بهم قبل أسابوعن تقريباً- من كتابتنا لهذا املقال - 
يستأنخوا عخلهم اإلجرامي ضد أولياء الله، حيث قاموا بتخجري رضيح وقبة الشيخ 
عخار بن مداخع املديني اليوالني )ت لل6 لجرية( الكائن يف منطقة مينة -غرب 
تداز - وبدَدلاا بأيا  قليلاة قاموا بهد  رضياح إما  الصوخية يف عره الشايخ 
عبدالهاسي السوسي )ت 923 لجرية(، وقيل إنهم قاموا بنبش قله بهدف التخثيل 
برخاته الطالرة، إضاخة إىل لد  األرضحة التي بجوار رضيح الشايخ الساوسي يف 
حاي عبدالهاسي الساوسي الواقع أعى املديناة القديخة يف تدز، ثام توعد الدواعش 
بتخجري قبة الشايخ عبدالهاسي يف األيا  القاسمة..، وقبل أيا  قريبة قاموا بتخجري 
قباة ورضيح ويل الله املغرباي يف واسي جول الريدة بخحاخظة شابوة.. وكذلك قبة 
الشيخ مسدوس الرميخة ونبشوا قلَ السيد عبدالله الرميخة الذي تويف قبل ل1 عاماً 
يف منطقة حدنان.. ونحن اآلن لسانا بصدس رسس أسخاء األرضحة والقباب التي تم 
تخجريلا، وما أورسناه عبارٌة عن نخوذج من جرائخهم التي ال نستطيع حرلا.

ولكاي تدلم حقَدلم الدخان ألولياء الله تدااىل خهم يحاربون اللاه بخحاربتهم 
ألولياء الله.

جاء يف الحديث القديس )من آذى يل ولياً خقد آذنته بالحرب(.
إن من ألداف املنهج الولابي الداعيش الذي يسادى إىل تحقيقها لو الحط من 
الرماوز الدينية، ساواء األحياء أَْو األماوات، أما األحياء خبتشاويههم ومحاربتهم 

والقيا  بدخليات اغتيال الشيصيات الخاعلة واملؤثرة. 
وأماا األمواُت خبتدمري أرضحتهم وقبابهم بغرض أن ينساالم الناس وينساوا 
خكرلام ومن ثم يضخان الولابية عد  إتباع الناس لهام.. خالولابيون مدروخون 
بددائهام ألولياء الله وتأرييهم شاالد عى ذلك، خقد قاماوا بهد  أرضحة وقباب 
الصحابة وآل البيت ساواء التي يف مكة أَْو التي يف املدينة، ناليك عن إزالتهم لآلثار 

النبوية ومن يستقرئ تأرييهم يدرك ذلك. 
ولنا أقول: 

إذا لم نحرت  أرضحة وآثار رموزنا الدينية والصوخية، خلنحرتمها عى األقل؛ ألن 
أمحابها خدموا اإلنسانية، وألن آثارلم القديخة تدد جزءاً من حضارتنا الدينية. 
وانظروا إىل الشادوب الرشقية والغربية تقف ساعات طويلة يف االنتظار لزيارة 
األجسااس املحنطاة لزعخائهاا وقبور قاساتهاا، ويذرخون سموع الشاوق بجوارلا، 
ويدتلون ذلك نوعاً من االحرتا  والتقدير لتلك الشيصيات، بينخا متطرخو الدرب 

يهدمون أرضحة وقباب عظخائهم، ويسدون إىل إزالة آثارلم. 
خانظروا إىل الخرق بن أولئك ولؤالء!!

إن املسالخن قاطبة منذ القرون األوىل الهجرية وما بددلا يحرتمون أولياء الله 
مان األئخة امليلصن والدلخاء الداملن وكانوا يشايدون أرضحتهم ويبنون عليها 
القبااَب ويصّلون بالُقرب من مراقدلم تلُّكاً بهم، خالله تداىل أذن أن ترخع بيوتهم 
والحخااظ عى أرضحتهم وقبابهم من الزوال واإلنادراس قال تداىل: )يف بيوت أذن 
الله أن ترخع ويذكر خيها اساخه يسبح له خيها بالغدو واآلمال(.. خلخظة )بيوت( 
جاءت منكَّرة لتشاخل بيوَت األنبياء واألولياء واملؤمنن ال سايخا البيوت واألماكن 

ت مراقدلم يكون حسياً ومدنوياً ملاذا؟!. التي ضخَّ
حتاى يتام الذكار خيها ليل نهار )يسابح لاه خيها بالغادو واآلمال( ساواء يف 
حولياتهام أَْو عناد زيارتهم، ثم كيف ال تشايَّد أرضحتهم وقبابهم والله سابحانه 
وتدااىل قد أقرَّ املوحديان يف رأيهم الذي اقرتحوه يف ألل الكهاف )وقال الذين غلبوا 
عى أمرلم لنتيذن عليهم مسجداً( لقد اتيذوا عليهم املسجد كي يتلكوا بالصالة 
بجوارلام؛ ألن املكان الذي حلُّوا خيه اكتساب القداساة والطهارة، والله سابحانه 
وتدااىل لم ينتقدلام يف خدلهم ذلك، خساكوُت القرآن عن ذلك لاو تقريٌر لخدلهم، 

ولهذا كان التلك بآثار األنبياء واألولياء أمراً مرشوعاً.
ولهاذا ملا انتقل النباي _ مى الله عليه وآله وسالم _ إىل الرخيل األعى، تم سخنه 
يف حجرته وكان بابها إىل املساجد، ولكذا كانت حجراته ثم بدد ذلك بنى املسلخون 
القبة عليها وأمبحوا إىل اآلن يصلون يف مسجده قرب مرقده الطالر تلكاً باملكان 
الذي ضم جساده الرشيف، ولكذا شايد املسالخون أرضحة الصحابة وآل البيت _ 
عليهم الساال  _ وبنوا عليها القباب، وكذا مثلهم األولياء واألئخة امليلصون الذين 
جااؤوا بددلم وأمبح لهام مقامات يف جخيع البلدان اإلساالمية والناس يذلبون 
إىل زياارة أرضحتهم ويصلون ويذكرون الله يف قبابهم.. ظلوا لكذا جيالً بدد جيل 

بخاا خيهم الدلخاء والخقهاء وطاالب الدلم، ولم ينكر أحد من املسالخن عليهم إال 
ملا جااء محخد بن عبدالولااب النجدي مؤسال املنهج التكخاريي الولابي، خبدأ 
بتكخري املسالخن وقتلهم وسابي نساائهم وتهديم أرضحة رموزلام الدينية من 
الصحاباة وآل البيات وأولياء الله وإن كان ابن تيخية سابقه باإلنكار إال أن محخد 
بان عبدالولاب خاقاه باألعخال املريدة، خلقد بدأ بارتكاباِه لهذه املجازر بدد لقائه 
بخحخد بن سادوس سنة 1160لجرية واتخاقه املشؤو  مده عى غزو قرى وقبائل 
الحجاز واليخن والدراق، خقتلوا اآلالَف من الناس بخا خيهم األطخال وسبوا النساء 
وماسروا األموال بُحجة أنهم مرشكون قبوريون، ولم يسلم من القتل إال من سخل 
يف الديان الجديد سين محخد بن عبدالولاب.. وما يقاو  به سواعش الولابية اليو  
مان قطع للرؤوس وساحل وإحاراق للجثاث وتهديم ألرضحاة الصالحن ونبش 
قبورلم ما لو إال مورة ملا كان يخدله مشاييهم الولابية يف األزمنة السابقة.

إن سواعاشَ الولابية عندما يدخدون إىل تدمري أرضحة وقباب األولياء يدتقدون 
بأنهاا أمنا  تُدبَد مان سون اللاه وأن الزائرين لها مرشكون مان سون الله، لكذا 
حسب ختاوى مشاييهم الولابية، ولم بهذا خالخوا كتاب الله وسنة رسول الله- 
مى الله عليه وآله وسالم - الذي حثنا عى زيارة القبور، قال رساول الله - مى 
الله عليه وآله وسلم - ))زوروا القبور خإنها تذكركم باآلخرة(( رواه ابن ماجة.

وكذلك كان رساول الله - مى الله عليه وآله وسالم - يزور البقيع ويسّلم عى 
موتى املسالخن وكذلك الصحابة من بداده ولذا أمٌر مدروف متواتر عن الصحابة 
والتابدان، ولناا أقول- إضاخة ملا سابل - إن القيا  عى قباور األولياء والجلوس 
لسااعات طويلة بجانب أرضحتهم احتخاالً بخواليدلام ووخياتهم َلهي من األمور 
املستحبة، وإذا كان الله تداىل قد نهانا عن الصالة عى املناخل وأن نقو  عى قله، 
خاإن املؤمن يكاون عكل ذلك بأن نصيلَ عليه ونقوَ  عند قاله.. وإليك بيان ذلك: 
يقاول الله تدااىل ]وال تصلِّ عى أحد منهم مات أبداً وال تقام عى قله إنهم كخروا 
بالله ورساوله وماتوا ولم خاسقون[ يف لذه اآلية نهى الله عن أمَرين الصالة عى 

املناخل والقيا  عى قله.
ولاذان األمران مطلوبان لغري امليات املناخل ولو املؤمُن بأن نصيل عليه ونقو  
عاى قله.. خالنهُي عن القيا  عى قل املناخل ليل وقت الدخن خحساب، بل وقت 
الدخان وغريه يف أي زمن كان وكذلاك الصالة عليه تُخهم كذلك بقرينة ))أبداً(( كخا 

سيأتي توضيح ذلك.
خلخظة ))أحد((- كخا يف اآلية- ورست يف سياق النخي ولي تخيد الدخو ، ولخظة 
))أبداً(( تخيد االساتغراق الزمني خيكوُن مدنالا: ال تُصلِّ عى أحد من املناخقن يف 

أي زمن كان.
ومن لذا يتضح أن املراَس من النهي عن الصالة عى امليت املناخل ليل خصوص 
الصالة عى امليت عند الزمن خقط بسبب أنها غري قابلة للتكرار يف أزمنة متددسة.

إذ لاو كانات كذلك ملا ذكرت لخظة ))أبدا(( يف اآلياة، إذاً املراس من الصالة يف اآلية 
مطلل الدعاء للخيت والرتحم واالستغخار له والذكر وقراءة القرآن إىل روحه..

وكذلاك قوله تداىل )وال تقم عاى قله( بتقدير أباداً؛ ألن ُكّل ما ثبت للخدطوف 
عليه من القيد- أعني أبداً- يثبت للخدطوف أيضاً، وبهذا يكون )وال تقم عى قله( 

وقت الدخن ويف غري الدخن - كالزيارة له يف أي زمن -.
اليالماة: إذا كان الله تداىل قد نهى نبيه - مى الله عليه وآله وسالم - واملراس 
أمتاه - عن الصالة عى املناخل )كالدعاء والرتحم، واالساتغخار له أَْو قراءة القرآن 
إىل روحاه...( وعن القيا  عى قله بأي زمن كان خإنه يساتحب للخؤمن خدل ذلك 
بالصاالة عليه - كخاا بينا مدنالا آنخاً - وبالقيا  عى قله لسااعات طوال وليال 

عديدة.
وبأي زمن كان، بل لذا يف حل امليت املؤمن، خكيف بحل الويل الذي لو أكل ُرتبة 
وأعى مقاماً من املؤمن الداسي، وبهذا تكون زيارة أرضحة وقباب األولياء وإقامة 
حولياتهم عند أرضحتهم مرشوعاً ومستحباً، ُكّل لذا عرخناه من مخهو  امليالخة 

لآلية الكريخة ولي قاعدة يف علم األمول.
لاذا ولتدلام بأننا ماا ذكرنا- آنخااً – من بداض األسلة عى مرشوعية تشاييد 
األرضحة وبناء القباب عى قبور أولياء الله ومرشوعية زيارتهم، ما ذكرناه عبارة 

عن غيض من خيض ولوال خوُف اإلطالة ألتينا بخا يبهر األلباب. 
خاإذا عرخت لذا تادرك بأن قيااَ  الددوان السادوسي األمريكاي ومرتزقته من 
الدواعاش يف الداخل.. تدرك بأن اساتهداَخهم وتدمريلم ألرضحاة قباب أولياء الله 
ال يُخاتُّ إىل الديان بصلاة، بل لو عخال مهيوني بامتيااز.. لهذا نهياب - من لذا 
املنل الحر - بالجيش واللجان الشادبية وبكاخة أبناء الشدب يف جخيع املحاخظات 
اليخنياة برُسعاة القضاء عى لذا الوباء الولابي الداعيش الذي يدد السابَب األكلَ 
يف ُكّل ماا تداناي منه األمة اإلساالمية واإلنساانية من ختن ومحان وقتل وسمار.. 
ونهيب بكاخة الدلخاء القيا  بدورلم الرساايل، وأن يكثخوا جهوَسلم يف خضح لذا 
اليطر؛ ألنهم مساؤولون بن يَدي الله تداىل إذا تسااللوا يف ذلك وقددوا يف بيوتهم 
ولم يحركوا سااكناً، خخا وملنا إليه من تيريب وقتل كان بسابب ُسُكوت الدلخاء 

وتقاُعسهم عن أساء واجبهم.

الدواعش يفّجرون أضرحة أولياء اهلل.. لماذا؟ 
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سامي رمزي *
 يبادو أن أوروباا اساتيقظت بدد ُسابات “ماسي” عخيال، اثر تلطخ 
شاوارع مدنها بد  ضحايا اإلْرَلااب الولابي، الذين تسااقطوا عى وقع 
التخجريات االنتحارية واطالق النار الدشاوائي عى مواطنيها يف الشوارع 
واملسارح واملقالي، بدد أن كانت تدتقد أن لذه املشالد خامة بجغراخيا 

الرشق االوسط.
يبادو أن ماوت التخجريات يف قلاب أوروباا، ومسااحة االرض الذي 
غطتهاا الدماء لناك، جدلت املساؤولن يف أوروبا، يديدون حسااباتهم، 
التاي كانت تادور سائخااً حول كيخياة الحصول عاى النخط السادوسي 
الرخياص، وعقد مخقات األسالحة بخئاات املليارات من الادوالرات مع 
االنظخة الرجدية املتيلخة ويف مقدمتها النظا  السادوسي، سون االعتناء 
بالرسطان الولابي الذي كان يتخدس شايئا خشيئا إىل ربوعها، لذلك أخذت 
أماوات حكيخاة ومساؤولة يف أوروبا ترتخاع، وتنااسي إىل وضع حدوس 
للجشاع األوروبي، الذي شال حتى أجهزة االساتيبارات األوروبية، التي 
كانت تتغاىض عن الرسطان الولابي املدعو  سدوسيا، والذي نير عقول 
عرشات االالف من الشباب املسلم يف أوروبا، وحولهم إىل قنابل موقوتة.

بداد خرنساا التي رضبتهاا الولابية بدأت، السالطات لنااك بإغالق 
املسااجد املخولاة من السادوسية، واملساؤولة عان نرش الخكار الولابي 
الهادا ، اغلقات بلجياكا اكال مساجد يف الدامخاة بروكسال، والاذي 
اساتأجرته السادوسية ملدة 99 عاماا سون مقابل، والذي تحاول إىل اكل 
مركاز للرتويج للولابية الظالمية يف بلجيكا، وقاررت بريطانيا وايطاليا 
والدديد من الدول األوروبية األُْخااَرى السري عى ذات املنهج، بدد أن تبن 

لهم، أن الولابية لي اليطر املخيت الذي يهدس املجتخدات األوروبية.
اكثار املواقاف األوروبية رصاحاة ورصاماة، ازاء الولابية، ورضورة 
استئصالها من أوروبا، خجاءت من أملانيا، البلد األوروبي االكثر حساسية 
من باقي الادول األُْخااَرى ازاء االخكار املتطرخاة واملتدصبة والدنرية 
والهدامة، بدد تجربتها املرة والقاسية مع الخاشية، حيث اخذت االموات 
تتدااىل للتصدي للولابية مع تم ويتم التصدي للخاشاية الجديدة واليخن 

املتطرف يف أملانيا وأوروبا.
اول من سق ناقوس اليطر الولابي يف أملانيا كان جهاز االساتيبارات 
االتحاسياة األملاني )بي.إن.سي ( الذي اعرب يف بيان علني وناسر من نوعه 
عن قلقه من السياسة اليارجية املتهورة للسدوسية يف املنطقة، واملتخثلة 
بخسااندتها للخجخوعات املسلحة يف سوريا، واساتدداسلا ليوض مزيد 
من املياطر يف اطار تناخسها االقليخي، وحخل البيان السدوسية مسؤولية 

األحداث التي تشهدلا سوريا والبحرين والدراق، 
كخا سالط البيان الضوء عى ترسايخ ويل ويل الدهاد األمري محخد بن 
سالخان ألقدامه يف السالطة، محذراً من املياطر التي قد تحل من تركيز 

السلطات يف أيدي األمري محخد بن سلخان.
رغم أن الحكومة األملانية وبيت جهاز االساتيبارات االتحاسية )بي.
إن.سي(، مدتالة البياان ال يخثال وجهة نظار الحكومة األملانياة، اال أن 
نائب املستشاارة األملانية أنجيال مريكل ووزير االقتصاس األملاني زيجخار 
جابرييل، وبدد ذلك بوقت قصري جداً، حذر السدوسية من تخويل التطرف 
الديني يف أملانيا، وقال جابرييل الذي يشاغل أيضااً منصب رئيل الحزب 
االشرتاكي الديخقراطي الرشيك باالئتالف الحاكم يف تريحاته لصحيخة 
“بيلاد أ  زونتااج” األملانياة األسابوعية: إن تخويال مسااجد ولابية يف 
جخيع أنحاء الدالم يتم من املخلكة الدربية السادوسية. ولناك الكثري من 
اإلسالمين الذين يشكلون خطرا ويأتون إىل أملانيا من لذه املجتخدات.

ويف تريح الخت وغري مسابوق ملساؤول أوروبي كبري قال جابرييل: 
”إنه يتدن علينا أن نوضح للسدوسين أن خرتة التغايض مضت”، وطالب 
باتياذ إجراء حاسام ضد املسااجد السالخية الولابية يف أملانيا،، مدتلا 

الولابية ليست أقل خطورة من التطرف اليخيني.
ومن جانبه حذر رئيل الكتلة اللملانية للحزب االشرتاكي الديخقراطي 
توماس أوبرمان من انتشاار الولابية يف أملانيا، بسبب تخويل السدوسية 
للخسااجد الولابية، حيث سعا يف تريحات لصحيخة “خيلت أ  زونتاج” 
األملانية األسابوعية يف عدسلا الصاسر الياو  إىل رضورة “أن تكون لناك 
مراقبة سقيقة لهذه املسااعي مان خالل حخاية سساتورية”، خالولابية 
لي أيدولوجية ساعش وتساهم أيضاً يف تطرف مسالخن مدتدلن يف سول 
أُْخااَرى، ولو ما ال تحتاجه أملانيا وال ترغب خيه، وخقا لتدبري أوبرمان.
الصوت االعى املحذر من مياطر الولابية يف أملانيا كان لرئيل الكتلة 
اللملانية لحزب اليرض األملاني املداارض، أنطون لوخرايرت، الذي طالب 
الغارب بخرض عقوبات اقتصاسية عى السادوسية، وقاال يف تريحات 
لصحيخة “زاربروكر تساايتونج” األملانية أن السادوسية: “ليسات خقط 
سيكتاتورية ولابية، يتدرض خيها امليالخون للرأي بشادة للقخع وحتى 
للقتل. السادوسية تدعام أيضاً اإليديولوجياة الولابية بأماوال كثرية يف 

جخيع أنحاء الدالم«.
ان كرالياة االخر، والتحريض عى القتل ملجرس االختالف، ومخارساة 
القتال بدواخاع عنرياة وشاوخينية وسينياة ومذلبية، تدتل القاسام 
املشارتك بن الخاشاية والولابية، ولذا األمر لو الذي الذي جدل النيب 
السياساية يف أملانياا، تدق ناقاوس اليطار، وتدلن أن املجتخاع األملاني 
واألوروبي، مهدس مارة أُْخااَرى بأيديولوجية ظالمية عنرية، مدعومة 
من نظا  سايايس قبيل ومتيلف، ولذا التحذير يُحساب للنيب األملانية 
عندماا لم تخرق بان السادوسية والولابية، خلاوال السادوسية ملا كانت 
الولابياة، ولكن رغم ذلك البد من أن تدخام الظالرة األملانية عى أوروبا 
كلها والدالم، لتقف الحكومات اما  مساؤوليتها، يف حخاية مجتخداتها 

من الرسطان الولابي قبل أن يستخحل.

* شفقنا العربي 

 أوروبا بين 
الفاشية والوهابية

 متابعات فلسطينية 

»صندوق إرث المبكى« يقيم »بيت الجوهر« التهويدي قرب األقصى!! 
اعتل اإلعالماي امليتص يف شاؤون القدس واألقىص، 
محخوس أبو عطا، امليطط الجديد ملرشوع »بيت الجولر« 
التهويادي املقاررة إقامتاه عى بدد نحو مئاة مرت غربي 
املساجد األقىص املباارك، وجااءت املصاسقاة بإيداز من 
رئيال الحكومة الصهيونياة، بنيامان نتنيالو، خطريا 
جداً ألنه يبنى يف ساحة اللاق -التي تدتل جزءاً من حارة 
املغاربة الوقخياة- بدد تدمري مدالم إساالمية من الخرتة 
األموية حتى الدثخانية، ويبنى كذلك بالقرب من املساجد 
األقىص املبارك، حيث ستساتدخله قوات االحتالل ملراقبة 

كل ما يدور ساخله«.
ويُخارتض أن يتكاون مبنى »بيت الجولار« من ثالثة 
طوابل ويرشف عليه »منادوق إرث املبكى« ولو رشكة 

حكومية تابدة ملكتب رئيل الحكومة مبارشة.
كخا يخرتض أن يتكون مبنى »بيت الجولر« من ثالثة 
طوابل، األول تحت األرض ولو الطابل األثري بخسااحة 
1320 مارتا مربداا، وسايحتوي عاى مالة االساتقبال 
الدامة ومخوف تدليخية وغرف تشاغيلية عى مسااحة 
0ل7 مارتاً مربدااً، خيخا سيشاخل الطابل الثاناي مركزا 
تدليخياا ومكتباة وغرخاا للخرشادين باإلضاخاة للغرف 

التشغيلية بخساحة 765 مرتاً مربداً.
وأضااف أباو عطاا أن »اليطاورة ال تكخان يف املبنى 
خقط وإنخا باستدخاالته، إذ سيحتوي عى متحف وغرف 
تشاغيلية وعاروض، ليكاون مدظام زواره من الشاباب 
اليهاوس وجنوس االحتالل اإلرسائيايل، بخدنى أن لذا املبنى 

الضيام -مقارناة بأبنية أُْخاااَرى موجاوسة باملنطقة- 
سيشاكل خطاراً كباريا عى املساجد األقىص، وسايكون 

نقطة انطالق لتزييف التأريخ واملدالم«. 
من جانبه، قال وزير شؤون القدس، عدنان الحسيني: 
إن »كل ماا يحصال يف منطقة حائاط الالاق -بخا خيها 
حارتا الارشف واملغاربة- يخال البنياة التحتية للوضع 
الثقايف واألثري والتارييي واملدالم التي أجخع الدالم عى 
رضورة املحاخظاة عليها«، مشاريا إىل أن »االحتالل ير 

عى تزوير التاريخ«. 
يشاار إىل أن عدس الكنال اليهوسية يف البلادة القديخة 
بالقادس املحتلة ويف محيط املساجد األقاىص املبارك بلغ 

102 كنيل، مدظخها ساخل املدارس الدينية اليهوسية.

مستوطنون يقتحمون األقصى واعتقال سيدة مقدسية 

336 اعتقااًل إداريًا منذ بداية انتفاضة القدس بينهم فتاتان 

اقتحم مساتوطنون، مباح الثالثاء، 
املساجد األقاىص، عال بااب املغارباة، 

وسط تكبريات املصلن. 
»6ل  إن  محلياة،  مصااسر  وقالات 
مساتوطناً اقتحخوا األقىص خالل خرتة 
االقتحاماات الصباحياة التاي تساتخر 
منذ السااعة )7:30 – 10:00 مباحاً(، 
وساط انتشاار لقوات الددو اليامة يف 
سااحات املساجد، وتكباريات املصلان 

الذين تواجدوا خالل االقتحامات«. 
وكانات جخاعاات يهوسياة قد سعت 
لتكثياف االقتحامات للخساجد األقىص 
املبارك، خالل عيد »األنوار – الحانوكاة« 
الدلي، والذي بدأ اإلثنن ويساتخر ملدة 

أسبوع. 
وتوامال رشطاة الدادو الصهيوني 
مناَع مجخوعاة مان النسااء والرجال 
وعدسلم حوايل 60 شايصاً، الدخول إىل 

املساجد األقىص، بأمر مان ضابط قائد 
الرشطة الصهيونية يف القدس القديخة، 
أيف بيطون، بحجة »اختدال املشااكل« يف 

املسجد. 
واعتقلات عصاباات الددو السايدة 
منتهاى أباو اسانينة خاالل محاولتها 
الدخاول إىل األقاىص، وحولتها إىل مركز 

التحقيل.

أن  الثالثااء،  للدراساات«،  أكاد »مركاز أرسى خلساطن 
سالطات الددو مددت منذ بداية انتخاضة القدس من اللجوء 
إىل اساتيدا  االعتقال اإلساري كدقاب جخاعي للخلسطينين، 
ومحاولاة ليلال سياساة رسع لوقاف االنتخاضاة، وذلك بدد 
اعتقاال ما يزيد عن 2700 مواطن منذ بداية شاهر أكتوبر، ما 

رخع أعداس األرسى اإلسارين إىل ما يزيد عن 520 أسرياً. 
وأَْوَضاااح الناطال اإلعالماي للخركاز الباحاث، ريااض 
األشاقر، أن مركزه رمد إمدار الدادو )336( قراراً إسارياً عل 
محاكخه الصورية، عدس كبري منها تصُدُر ضد أرسى ألول مرة، 
ولام من الذين تام اعتقالُهم خالل أكتوبار ونوخخل الجاري، 

بينهم األسريتان.
وأشاار األشقر إىل أن الددو وبشكل الخت بدء بإمدار أوامر 

إسارة ألرسى مان مديناة القدس عى غري الدااسة حث وملت 
أعداس اإلسارين من مدينة القدس إىل )31( أسارياً، بينهم 3 من 
األطخال خارض عليهم اإلساري ل3 شاهور، ولم خاسي عبايس 
17 عامااً، ومحخد غياث 17 عاماً و الطخال كاظم مبيح 17 
عاماً، إضاخة إىل 9 أطخال آخرين خرض عليهم االعتقال اإلساري 
ليصبح مجخوع القارصين الذين تم تحويلهم إىل اإلساري )12( 

طخالً. 
وأشاار إىل أن أعاداس األرسى اإلساريان ارتخدت مناذ بداية 
أكتوبار لتصل إىل ما يزيد عن )520( أسارياً إسارياً، ولذا الددس 
اٌح لالرتخاع خالل األساابيع القاسمة بشكل غري مسبوق  مرشَّ
نتيجاة اساتخرار عخلياات االعتقاال مان كل انحااء األرايض 

الخلسطينية.

»إسرائيل« تصادر 4 آالف ُدمية بسبب شعار القدس لنا 
ذكار موقع 2525 الدلي، أنَّ موظخي الجخارك الصهايناة يف ميناء حيخا، أحبطوا إسخال 000ل ُسمية تدتللا »إرسائيل« 

ُسَمًى تحريض ضدلا. 
وقال املوقع، إن »عَلَم خلسطن ُرسم عى الدمى، تحت شدار »القدس لنا وللقدس إنا قاسمون«، وقد تم استرياس الدمى من 

أسواق عربية يف طريقها ملناطل السلطة الخلسطينية«.

جنود العدو يطفئون 
»28 سيجارة« في جسد 

أسير فلسطيني مريض
الشاؤون  عاا   مديار  كشاف 
القانونياة يف »ليئة شاؤون األرسى 
واملحررين«، لؤي عكة، مساء اإلثنن 
اآلنف، خالل جولته التخقدية لألرسى 
يف ساجن »عوخار« الدساكري، عان 
جريخة حقيقية بحل األساري املريض 
وسايم مداروف، حياث أطخاأ جنوس 
الددو ل2 سايجارة يف ذراعية ومدره 

وظهره. 
وقاال عكاة بداد لقائه باألساري 
إنساان  مداروف، »ال يخكان لدقال 
أن يساتوعب التدامال اإلجرامي من 
قبل جناوس الددو مع إنساان مريض 
بهاذه الطريقاة، وال أسري ما طبيدة 
التدليخاات والتدريبات التاي تلقولا 

حتى أمبحوا بهذه الوحشية«. 
وباّن عكاة أن األساري مداروف 
لديه وضاع محي خااص، إذ يداني 
من مارض »الغرغرينا« القاتل يف يده 
اليُخنى، والذي امتد إىل الكلية اليُخنى، 
ما أسى إىل اساتئصالها، ويوجد بالتن 
يف ساقه اليرسى وكرس يف الجخجخة، 
واعتقال خاالل توجهاه إىل را  اللاه 
لتلقاي الداالج، وتام التدامال مداه 

بطريقة سيئة والأخالقية. 

إصابة طفل برصاص 
العدو في مخيم 

»الجلزون« 
عامااً(   12( طخال  أمياب 
بالرماص الحي يف الحوض، الثالثاء، 
خاالل مواجهاات اندلدت بان طلبة 
مييام  يف  الدادو  وقاوات  املادارس 
الجلزون شخال را  الله وسط الضخة 

الغربية املحتلة«. 
وقال عضو لجناة خدمات املييم 
محخد عارار يف ترياح محخي: إن 
»االحتالل أطلال الرماص الحي عى 
الدارشات من طاالب املادارس خالل 
انتهاء الياو  الدرايس، ما أسى إلمابة 
طخال بالرمااص الحاي يف الحوض، 
أسخل لغرخة الدخليات بخستشخى را  

الله بجراح خطرية«. 
إىل أن »الرماماة  وأشاار عارار 
اخرتقات جساَد الطخال يف منطقاة 
الحوض وخرجت من أسخل ظهره«. 
وذكار أن الددو »أطلال الرماص 
الحاي والقنابل الغازياة عى الطالب 
يف  الجناوس  ماع  اشاتبكوا  الذيان 
محيط املادارس الواقدة قارب جدار 
مساتوطنة بيت ايل ورشاقوا الجنوس 
بالحجارة، خيخا اقتحم الجنوس محيط 
املادارس ورشعوا بإطاالق الرماص 

الحي عى الطالب«. 
االنتخاضاة  مطلاع  واستشاهد 
الحالياة الطخال أحخاد رشاكاة )ل1 
عامااً( مان مييام الجلازون خاالل 
مشااركته يف مواجهاات ضاد قوات 
الددو الصهيوني عى املدخل الشاخايل 

ملدينة البرية.
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مرشح انتخابات الرئاسة يدعو لمنع 
المسلمين من دخول أمريكا

نتنياهو يكشف عن اتصاالته مع 
 »BDS« الحكام العرب لمواجهة

مسؤول صهيوني يقترح اتفاقًا مع الدول 
»العربية« لالنفصال عن الفلسطينيين 

دار إفتاء أهل السنة يطالب حكومة 
بغداد إنهاء التوغل التركي

  - متابعات: 
أعلنت وزارُة اليارجية »اإلرسائيلية« أن 

لديها وحادًة متيصصًة بخراقبة شابكات 

التوامل باللغة الدربية، ملحاربة ما أسخته 

خاالل  مان  »إرسائيال«  عاى  التحرياَض 

الشبكات التوامل االجتخاعي. 

ويتألف الطاقم مان ميتصن مهاينة 

يُجيادون اللغاة الدربية، مدظخهام جنوٌس 

يتبدون وحادة النيبة يف شادبة امليابرات 

الدساكرية، وستنسال الوحدة مع مواقع 

ورشكات عاملياة لحاذف مقاطاع خيدياو 
تومف بالتحريضية. 

وكانت تسايبي حوطوبيايل نائبة وزير 
األسابوع  زارت  »اإلرسائيايل«  اليارجياة 
املايض الواليات املتحدة، والتقت مساؤولن 
يف رشكات بينهاا غوغل ويوتيوب، واتخقت 
ماع إساراتهاا عى زيااسة التدااون يف إطار 
لذه الحخلة، وعخدت إسارة يوتيوب التابدة 
لرشكاة غوغال إىل حذف عدس مان مقاطع 

الخيديو بطلب من »إرسائيل«. 
وتقاول حوطوبيايل إن مقاطع الخيديو 
التاي تساتهدخها الحكوماة »اإلرسائيلية« 

الختياان،  إىل  رساائل  تحخال  التاي  لاي 
وتدعولام خيهاا إىل الياروج إىل الشاارع 
الدا ، وقتل اليهوس باساتيدا  أي وسايلة 
متاحة، وتضياف املساؤولة »اإلرسائيلية« 
أن بدض تلك املقاطع تدوس لحركة املقاومة 
»الدولاة  وتنظيام  )حخااس(  اإلساالمية 

اإلساالمية«.
وترى اليارجياة »اإلرسائيلية« مقاطع 
الخيديو التاي يظهر خيها ختياة وأطخال يف 
األرايض الخلسطينية ولم يحخلون السالح 
تحريضااً عى الدنف، يف حان ال ترى األمر 
نخساه يف مقاطاع أُْخاااَرى يظهار خيهاا 

أطخاال يهوس مسالحون أو أُْخااَرى لجنوس 

االحتاالل ولام يقتحخاون حرماات بيوت 

الخلساطينين، مع ما يثاريه ذلك من خوف 

لدى األطخال. 

ويقاول املحاماي والناشاط الحقوقاي 

اليطاوة  إن  سحاال  محخاد  الخلساطيني 

»اإلرسائيلية« تنطوي عى مشاكل قانونية؛ 

التدباري عان  بحرياة  خيهاا مساساا  ألن 

الارأي وحرياة اإلعاال ، ولو حال مكخول 

يف الوالياات املتحادة حياث مقار رشكات 

التوامل االجتخاعي مثل خيسبوك وغوغل.

  - وكاالت:
سعاا سونالاد ترامب، السااعي للخوز برتشايح 
الرئاساية  لالنتياباات  الجخهاوري  الحازب 
األمريكية، لحظر سخول املسلخن للواليات املتحدة 

بدد أيا  من حاسث إطالق نار يف كاليخورنيا.
وبحساب »باي بي يس« سعاا تراماب إىل وقف 
»كامل وكيل« لدخول املسلخن أمريكا، قائال »ليل 
لديناا أي خيار آخار«، وزعم ترامب إن اساتطالع 
رأي أظهر أن املسالخن يكرلون األمريكين، ولو 

ما يشكل خطرا عى البالس، عى حد قوله.
وأضاف أن »الحدوس ينبغي أن تظل مغلقة أما  
املسلخن حتى يتومل نواب الشدب إىل خهم واضح 

ألسباب تلك الكرالية«.
وانتقاد البيات األبياض تريحاات املرشاح 
الجخهاوري، وامخااً إيالاا بأنهاا »ال تدال عان 
الوالياات املتحادة«، وقاال بياان مدر عان البيت 

األبياض إن تلاك التريحات تتداارض مع القيم 
األمريكية وتشكل تهديداً لألمن القومي.

وقاال جاوش أرنسات الناطال باسام البيات 
األبيض إن ترامب »يسدى لالستخاسة من الجوانب 
املظلخة واساتغالل مواقف الناس من أجل شاحذ 

التأييد لجخلته االنتيابية.«
وتخثل بداض املقرتحات املداسياة للخهاجرين 
إىل الواليات املتحدة إحادى سعائم حخلة ترامب، إذ 
تدعو الحخلة إىل بناء حائط عى الحدوس املكسيكية 
أمرياكا ملناع تسالل مان تصخهام بأنهام  ماع 

»مغتصبون« و«مدمني ميدرات«.
وبادأ سونالاد تراماب يف الرتكيز عى املسالخن 
املوجوسيان يف الوالياات املتحادة، أمريكيان وغري 
أمريكيان، مناذ لجخاات باريال الدامياة التي 
تدرضات لهاا الدامخاة الخرنساية منذ أساابيع 
قليلاة، ساعيا إىل مراقبة املسااجد وإنشااء قاعدة 

بيانات لتسجيل املسلخن.

  - متابعات:
ذكرت اإلذاعاة الدلية، أن حرص سيوان رئيل 
الوزراء »اإلرسائييل« بنيامن نتنيالو عى الكشف 
عان مصاخحتاه الرئيال املاري عباد الختااح 
الساييس، وتباسله الحديث مده عاى لامش قخة 
»املنااخ« يف باريال، يأتاي ضخن توجاه نتنيالو 
أن يثبات للارأي الداا  »اإلرسائيايل« والادويل، أن 
سياسااته املتشادسة تجااه الخلساطينين ال تؤثر 
سالباً يف الدالقات االسرتاتيجية مع الدول الدربية، 

سيخا مر. 
ونولات اإلذاعاة الليلة املاضياة إىل أن نتنيالو 
يحرص بتصخيم شديد عى جدل عالقاته »الداخئة 
والحخيخاة جاداً« مع الساييس بديدة عان الجدل 
اإلعالماي، وأقاد  عاى لاذه اليطاوة ملواجهاة 
االنتقااسات التي توجههاا له املدارضة اليساارية 
التي تتهخه بأنه مساؤول عان الدزلة الدولية التي 

تدانيها »إرسائيل«. 
وشادست اإلذاعاة عاى أن »إرسائيال« رشعت 
بالخدال يف توظياف عالقاتهاا الداخئاة ماع نظا  
الساييس واألرسن وسول عربياة أُْخاااَرى سعائياا، 

 .»BDS« ملواجهة حركة املقاطدة الدولية
ونقلات اإلذاعاة عان موظف كباري مقرب من 
تسايخي لاتوبيل القائخة بأعخال وزير اليارجية، 
قولاه: »رساالتنا للنياب األوروباي واألمريكياة 
واضحة وبسايطة، أنه ال يخكنكام أن تكونوا أكثر 
حرما عى الخلساطينين من الدول الدربية، التي 
تحرص عى تدزيز التداون والتنسايل مدنا، حتى 
يف ظال األحاداث التاي تشاهدلا الضخاة الغربية 

والقدس«. 
وأضااف املوظف الكباري: »من خالل الكشاف 
املنضبط عن مظالر التوامل والتداون مع الدول 
الدربية املدتدلة، خإننا نحاول أن نقنع الدالم بدد  

.»BDS اإلمغاء لا

  - متابعات:
قاال عضاو الكنيسات وزعيام حازب »ييش 
عتيد«، يائاري البيد، إن عى »إرسائيال« إيجاس حل 
سايايس إلخراج الخلساطينين من حياتهم، حتى 
تستطيع »إرسائيل« الحخاظ عى طابدها اليهوسي 

والديخقراطي. 
وجااءت تريحاات البياد أثناء مشااركته يف 
منتدى ساابان اليو  السابت يف الوالياات املتحدة، 
وقال خيهاا أيضاً إن »إرسائيل ال تساتطيع وليل 
عليهاا محاولة اساتيداب 3.5 مليون خلساطيني 
إذا ماا أراست الحخاظ عى نخساها كدولة يهوسية 

خطاوات  باتيااذ  بالبادء  عليناا  وسيخقراطياة، 
توملنا التخاق سايايس سويل يساخح لناا بإخراج 

الخلسطينين من حياتنا«. 
وقاال البيد يف املنتادى إنه يجب إعااسة النظا  
والهادوء إىل الارشق األوساط وعقاد اتخااق بان 
سول املنطقاة، عان طريل خطة تتبنالاا الواليات 
املتحدة األمريكية تساخح بانخصال »إرسائيل« عن 
الخلسطينين وتشكيل تحالف سويل واسع ملحاربة 

اإلْرَلااب. 
أو  القالارة  يف  قخاة  عقاد  البياد  واقارتح 
الريااض، تشاارك خيهاا كل الادول الدربياة منذ 
الياو  األول للتومال التخااق بان سول املنطقاة، 
يساخح لا«إرسائيل« بالتيلص من الخلساطينين 
ويختاح املجال لتداون يف الرشق األوساط ملحاربة 

»اإلْرَلااب.« عى حد زعخه. 
وعارضات رئيساة الحكومة ووزيارة القضاء 
»اإلرسائيلياة« الساابقة، تسايبي ليخناي، اقرتاح 
البيد، وقالت إنها ال تخهم كيف يساتطيع شايص 
الحدياث عن اتخاق ماع الدول الدربياة والجلوس 
مدهم عاى نخل الطاولة يف القالارة أو الرياض، 
سون أن يواخال عاى التخاوض مع الخلساطينين 

أنخسهم. 
ورس البيد سون أن يذكر اسخها، »لذا أخضل من 
أن نخاوض خقط أما  عدسات الكامريات، سون أن 
نخاوض عى أرض الواقع«، مشارياً إىل خرتة ترأس 
ليخني وخد املخاوضات اإلرسائييل مع الخلسطينين 

لسنة كاملة سون تحقيل أية نتيجة.

  - متابعات:
أسان سار إختااء ألال السانة يف الداراق، التوغل 
الرتكي شاخايل البالس، وامخاً إياه باالحتالل. وسعا 

الحكومة الدراقية إىل التصدي له.
خدى خلخياة سخول قوات تركياة إىل محاخظة 
املومال، والاذي أثاار غضاب الدراقيان حكومًة 
وشدباً، ساارعت سار اختاء الل السانة والجخاعة 
يف الدراق إىل امدار بيان يشاجب ويستنكر سخول 
لذه القوات إىل املومل مدتلاً إيالا قوات احتالل، 
وطالاب جخاع مان علخااء الال السانة أن تتيذ 

الحكومة اجراءات راسعة.
وقال عضاو مكتب األماناة الدامة لادار إختاء 
ألل السانة الشايخ خليل الكبيايس يف تريح له: 
»نرخض التدخال الرتكي أو أي تدخل أجنبي يحقر 

سياسة الدراق وييخر ذمته«.
تركيا بدخاول قواتهاا للدراق عى لاذا النحو 
يصخها البدض بأنها باتت ساعخة لإلرلاب وعليها 
أن تحرت  ساياسة الدراق، خالدراقيون مساتددون 
للدخاع عن ارضهم، يف حن طالب مختي الل السنة 
والجخاعة، رئيل الوزراء الدراقي أن يتدخل بقوة 

إلنهاء التواجد الدسكري الرتكي.
وقاال مختي ألل السانة والجخاعاة يف الدراق 
الشايخ مهدي الصخيدعي يف تريح: »نحن نريد 
حقناا باأن تظهار الحكوماة لندرف ملااذا يحدث 
تدخال قوات تركية ألرضنا بدون اساتئذان وبدون 
علم، ونحن كخرجدية سانية أللل السنة يف الدراق 

ال ندلم وال ندري، وكذلك املرجدية الشيدية ال تدلم 
وال تدري، خخن الذي أذن لهذه القوات أن تدخل؟«.
خيخاا يرى الكثريُ من الدراقين سانة وشايدة 
أن سخاول قوات تركياة إىل الدراق لاي محاوالت 
لتقسايخه، والدراقيون يرخضاون ذلك، ويف الوقت 
الرالن يتطلب أن تتكاتف الجهوس لحخاية الحدوس.
وقال رئيل تجخع عشائر الطائي مالح الدين 
الشيخ سادد مشادن: »ندعو سولة رئيل الوزراء 
إىل حل لذه االمور ووضع اليطط الالزمة لها عن 
طريل مستشااريه أو وزرائه أو عان طريل أبناء 

الدشائر«.

حاخام يهودي يحتفل بعيد 
الحنوكا الصهيوني في أبو ظبي 

  - متابعات:
سيكشاتاين،  شاالو   الحاخاا   أحياى 
مراسام عيد الحناوكا الدالي، يف الدامخة 

اإلماراتيّة، أبو ظبي، مساء األحد. 
ويف التخاميل أنه أثناء عوسة الحاخا  من 
تل أبياب، مروراً بدّخان، توّقخات الطائرة يف 
مطار أبو ظبي الادويل، حيث تقّد  الحاخا  
بطلاب إلسارة املطاار بهادف إحياء مراسام 
الدياد، خخاا كان مان اإلسارة إال أن ›تخهخت 

طلبه‹ ومّكنته من االحتخال بالديد. 
وقد نقل الحاخا  شدائر إضاءة الشخدة 
األوىل عل الهواء مبارشة ألرسته يف تل أبيب، 

عل تقنية سكايب، للبث املرئي املبارش. 
يأتاي االحتخاال ماع تأكياد اليارجياة 
اختتحات  أبياب«  »تال  أن  »اإلرسائيلياة« 
مؤخراً ساخارة لهاا يف أبو ظباي، لي األوىل 

لا«إرسائيل« يف سولة خليجيّة.

مجتهد: انتشار الفساد أدى النهيار 
معنويات الجنود السعوديين 
  - متابعات:

قال املغرس السادوسي الشهري »مجتهد«: 
إن انتشاار الخسااس يف حارب اليخان أسى إىل 
انهيار املدنويات حيث يشدر الجنوس ومغار 
الضبااط أنهام ال قيخة لهم وليساوا إال أساة 

للرسقة وتنخيع الكبار«.
عان  »خضاالً  أناه  مجتهاد  وأَْوَضاااح 
التجهيزات والنقل واالتصاالت حتى اإلعاشة 
يستويل عى ميزانيتها كبار الضباط ويضطر 
مغاار الضبااط والجناوس لتدباري وساائل 

طدامهم بطرق أُْخااَرى«.
واضاف:«كخاا رخضات الجهاات املدنية 
االلتخاات إىل املشااكل االجتخاعياة واملالياة 
للجناوس ومغار الضباط مخاا اضطر الكثري 
وساائط  عال  مناشادات  تساجيل  منهام 

االتصال«.
وحاول املزاعام يف خصاوص االلتخاا  
باأرسة القتاى السادوسين قاال مجتهد:« 
الدكل يحصل حيث يتوقاف الراتب ثم بدد 
متابدات طويلة ال يرف إال جزء من الراتب 

مخا يدتل حقا لألرسة بدد الوخاة«.

مصر تدمر 20 نفقًا على 
حدود غزة!!

  - متابعات:
كشاف املتحدُث باسام الجيش املري، 
الدخياد محخد ساخري، اإلثنان الخائت، عن 
تدماري 20 نخقااً جدياداً بخنطقاة رخح عى 

الرشيط الحدوسي مع قطاع غزة. 
وقال ساخري يف بيان محخي: إن »جهوس 
القاوات املسالحة عاى كاخاة االتجالاات 
االسارتاتيجية خالل أكتوبر املايض أساخرت 
عن ضبط ل7ل قطدة ساالح متنوعة وقطع 
آر. بى.جى، وكخيات من املواس املتخجرة«. 

وأضاف: »أساخرت الجهوس خالل الشهر 
نخساه عن ضبط 15 طناً مان املواس امليدرة 
ما بن حشايش وبانجو و2.9 مليون قرص 

من الرتاماسول«.



 ثــأر )داعــش( 
أم )تل أبيب(؟؟

كلمــــــة أخـــــيرة 

عــبداهلل علي صبري 

تدجاُز الكلخااُت عان 
ساعاش  جرائام  وماف 
اليخان،  يف  املتواملاة 
)ثاأر  عخلياة  وآخُرلاا 
بلغات  التاي  الُكاخااة( 
ذروَة اإلجرا  الالإنساني، 
يف  الحادوَس  وخاقات 
أرسى  بحل  اااش  التوحُّ
حارب تدارخات البرشية 
عى ُحرماة سمائهم، وبل 
التأريخ اإلساالمي  وقد  
مورًة نامدًة إلكرا  واحرتا  أرسى الحروب والتداُمل 
مدهام بطريقة حضارياة اعرتف برُقيِّها وإنساانيتها 

الددو قبل الصديل.
ومخاا ال شاكَّ خياه أن الرساالَة االساتخزازية التي 
انطوت عليها الدخلية، مساتهدخًة حياَة ل2 أسارياً من 
أبناء الجيش واللجان الشادبية، وزعم املجرمون أنهم 
/ راخضاة، حوثاة، مرشكون/ كانت رساً سادوسياً عى 
التصديد الدساكري اليخني يف الحدوس مع الددو، وكأن 
لسااَن حالهم يقول: ساعش لي خياُرنا االسارتاتيجي 
يف مواَجهة الشادب اليخني الذي أذلل الدالم بصخوسه 

وبسالة مقاتليه يف ميتلف الجبهات.
وإذ اختار الددواُن توقيَت لذه الدخلية؛ بهدف قطع 
الطريل عى التخاوض السيايس، ولكي يستدرَج الجيَش 
واللجاان الشادبية إىل الجناوب مجادساً، خاإن القياسَة 
الثوريَة قد تداملت بحنكة وبُدد نظر اسارتاتيجي، مع 
ثأِر ساعش، وأجّلت الرسَّ املبارَش عليها حتى حن، برغم 

األَلم الكبري الذي اعتر القلوَب، وال يزال.
لقاد اساتُيدمت القاعادة وساعاش أكثاَر مان مرة 
يف خلال الخاوىض األمنية، حتاى باتت مساألُة الحرب 
عليها عصيًة حتى عاى سول كلى زعخت أنها تحارُب 
اإلرلاب، وكشخت األيا  أن املسألة مجرس خدعة كلى 

ال أكثر. 
ومخا يشاد االنتبااَه أن الجياَش واللجان الشادبية 
تخكنتاا يف وقات قياايس مان سحار عناارص القاعدة 
وساعاش يف محاخظاات عادة بَُديَْد ثورة 21 سابتخل، 
وكاست األماوُر تصُل إىل نهاية ساديدة لليخنين، حيث 
انكشاف للدالم مدى ضدف وعجز الدنارص اإلرلابية، 
عندما يدخلاون املداارَك الحقيقية، األمُر الذي شاّكل 
لهاذه التنظيخاات وَمن يدعخهاا رضبًة إسارتاتيجيًة، 
كانت ضخان الدوامل التي أسَّت إىل الددوان الدساكري 
املبارش عى اليخن، بهدف تحجيم خسارات التنظيخات 
اإلرلابية بدناوينها الطائخية، التي تدد ورقًة رئيسًة يف 

املرشوع الصهيوأمريكي باملنطقة.
وتاداُركاً لهاذا االنهياار عخال الددوان عاى تخكن 
التنظيخاات اإلرلابياة يف بدض املحاخظاات الجنوبية 
كحرضماوت، وعدن، وأبان، ومنح عنارَصلاا حريَة 
الحركة، يف انكشااف مضاٍف يؤكد أن ساعش وأخواتها 
حجاَر أسااس يف املارشوع الصهيوأمريكاي باليخان 

واملنطقة.
وال عجاب، خالدالقاُة ماع الكياان الصهيوناي تدد 
القاساَم املشرتَك الذي يجخُع مدظَم سول تحالف الرش، 
خباإلضاخاة إىل الدالقااِت القائخاة بن مار واملغرب 
واألرسن وقطر مع إرسائيال، خإن يومياِت الددوان عى 
اليخن كانت ُحبى بخخاجاآت التقاُرب بن تل أبيب من 

جهة والرياض وأبوظبي من جهة أخرى.
وألن الدالقاة بن الددوان واإلرلااب وإرسائيل عى 
لذه الدرجة من االنساجا ، خإن ساعش كخا )تل أبيب( 
لهخا نخُل الرغبة يف الثأر من الشدب اليخني الثائر!! 

 سياسية- شاملة
تصدر كل اثنن وخخيل

مواجهة الظاملني والطغاة واملس���تكبرين من مبادئ وثوابت هذا اإلس���ام إحقاق 
احلق وإقامة العدل )يا أيها الذين آمنوا كونوا قّوامني بالقس���ط( مسئولية ميكن أن 
نحاسب عليها يوم القيامة ولو قبل اإلنَْسان أن يعيش في هذه احلياة مستسلم خانع 

راكع للظاملني واجملرمني ستكون عاقبته يوم القيامة جهنم وبئس املصير.
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 علي شرف المحطوري 
يقارتب اليخُن بثبات ألن يتباوأ موقدا مخيزا يف اإلقليم 
والدالام كبلد يختلاك »عقيدة قتالية« تداد أثخن ما لديه 
من  ثروةال تداسلها ثروة وساط محياط يختقر إىل أسنى 
مداياري الكخاءة القتالية، كخا لاو حامل لدى »اليليج 
اف - إضاخاة إىل لزائخه لو- عى  الكسايح« الذي تكشَّ
خضيحاة لزيخة منيت بها »رشكة باالك ووتر«، وتدني 
بالدربية »املياه السوساء«، ولي رشكة تُدار عل اليس آي 
إيه، وقد ملع نجخها يف الرشق األوسط إبان احتالل أمريكا 
للداراق 2003، وارتكبات الدديد مان الخظائع والجرائم 
سون أن يرسعهاا راسع. إال أن حظهاا يف اليخن كان عاثرا، 
ولام يكتب له النجااح، وبات اليليج مكشاوخا عى أنه 
منطقة تداني خراغا اسارتاتيجيا خطريا لناحية اختقاسه 

»الدقيدة القتالية« الالزمة لديخوماة سويالت اليليج، وبقاء أنظختها 
باألساس مرلوٌن بالحخاية األمريكية، ولواللا ملا تخكنت من الوقوف 
عى قدميهاا يوما واحدا، وتجربة اجتياح مدا  حسان للكويت عا  
1990 ال تازال ماثلاة يف الذاكرة، والتز اليليج حينها، ولم يكن له من 
بُادٍّ ساوى االستنجاس بالواليات املتحدة، ويف تجربة الددوان عى اليخن 
يتأكاد أن اليلياج - وأعني »اليليج املداسي« – لم يساتخد من املايض 
إطالقاا، بل أغواه امتاالك اإلمكانياات املالية والدساكرية واإلعالمية 
وعالقاتاه الدولياة، خذلب إىل شان عدوان عاى اليخن– منخاذا طلبا 
أمريكياا -  يف محاولة الجتياحه بشاكل كامل، مكاررا خطيئة مدا  
بشاكل أو بآخر، إذ كيف يُقد  اليليج عى عخل عساكري عدواني من 
ذلك النوع الذي سبل وأن رخضه عى نخسه كخا يف تجربة الكويت..؟!
لاذا التناقض لادى اليليج يف نظرته لنخساه وللجاريان من حوله 
ساوف يندكال عليه يف قااس  املراحل عى شااكلة لازات ساخلية لن 
يساتطيع التخاساك أمامها، ولن تخيده املدالجات اآلنياة ما لم يتخلك 

الشجاعة والجرأة ويدخل عى تغيري جذري لبنيته الثقاخية والخكرية، 
ولاو ماا نراه عاجازا عن ذلاك، الختقااسه حرياة الحركاة، والنظرة 
االستقاللية بديدا عن أجندة الواليات املتحدة األمريكية.
ولناا لاو الخاارق الجولري بان اليخان ومحيطه 
حياث تخكن األول من اتياذ مساار نهضاوي بناًء عى 
مراجداة نقدية لرتاثه، منطلقا منهاا نحو تحديد رؤية 
اساترشاخية للخساتقبل واضحة املدالم، ثبت بالتجربة 
محتُهاا وموابيتُهاا إىل حد بدياد، وغالاَب اليخنُواقدا 
مؤملا منحطاكان يتوسال خيهدخول »نااسي األغنياء«–
ماعدا إىل مساتوى من الثراء الوطني واإلنساني املخدم 
بالحيوية والدزة واإلباء، والقيم واملباسئ التي ما تخثّلها 

شدٌب إال نهض من كبوته، واستيقظ من سباته.
 وعليه وقياساا بخا يختلكاليخن من »رؤية ومرشوع 
وقضياة« -  اتضح أن »ناسي األغنيااء« مختقٌرإىل الرؤية، 
ُمدَدٌ  من املرشوع والقضية، كسايٌح يف املواجهة، وتلك لي مؤرشات 
»األزماة والهزيخاة« التي يتيباط خيهخا مجلل التدااون اليليجي، 
وقرياٌب منه حال منظخة التداون اإلساالمي، والجامدة الدربية التي 
تدرضت لسيرية الذعة من اليارجية الرتكية عى خلخية انتقاس األوىل 
للثانية تخركَز قوات عسكرية تركيةيف أراض شخال الدراق، واشتدلت 
عى إثرلاا أزمة عراقية تركياة، وقالت اليارجياة الرتكية: الجامدة 
الدربياة لام يدد لها وزن وال قيخاة. ولكذا لو حاال اليليج والدرب 
الغاري مبرين خطرا إال يف اليخن، متدامن عن األخطار الكلى التي 
تتهدس الجخيع باساتخرار احتالل إرسائيل لخلسطن، وذلك لو مسار 
االنحاراف الاذي تصدى له اليخان وطنيا وانتر بثورة 21 سابتخل، 
وتخكن من التصدي له بثبات ويقن خالل لذه املنازلة التارييية عى 
مدى تسدة أشهر، وأمبح عى وشك أن يحتخل بالنر بحلول ذكرى 
مولد رساول البرشية محخد مى الله عليه وآله وسالم، جامدا بذلك 

بن خرحتن: خرحة النر الوطني، وخرحة مولد النبي األمخي.

قبل الوداع: الختام مولد! )3(

هل في اليمن حربان أم حرب واحدة؟
عبدالملك العجري

محاولاُة التخييز بن حربَان حرب ساخلية 
وأخرى تخثال عدواناً خارجيااً يف توميف ما 
يحدث يف اليخن، وما لي إال مراوغة مكشوخة.
كان يخكان الحدياُث عن حارب أللية قبل 
الدادوان، لكان بدد الدادوان الخصال بينهخا 
كالخصال بن الروح والجساد، خكل الجبهات 
عى املساتوى الداخايل تحات إرشاف مبارش 
مان تحالُاف الدامخة عاى مساتوى اإلسارة 

والتوجيه والتخويل والقرار.
مع بداياة الددوان حاولنا أن نخرتَض نوعاً 
مان التخييز بينهخاا، وكان من ضخن خطتنا 
ملواَجهاة الدادوان أن ندَخل عاى التهدئة مع 
الجبهاات الداخلياة قادَر اإلماكان مان خالل 

الدخول يف تسويات محلية لخّض االشتباك ومدالجة الخراغ األمني؛ باعتبار أن 
ذلك يساهُم يف سْحَب البسااط من تحت أقدا  الددوان إال أن مساعينا خشلت، 
خَخن يقوسون املدارك يف لذه الجبهات ال يخلكون قراَر الوقف أو االستخرار.

عى سابيل املثال يف تدز تقّد  بدُض الشايصيات السياساية واالجتخاعية 
بتساوية تجنّاب املديناة ويالت الحارب وتدالُج الخاراغ األمناي واإلساري وتم 
التواماُل ماع أطاراف النازاع عى بناوس التساوية إىل أن أمبحات جالزًة لم 
يبال إال التوقياع عليها، لكن املياليف اشارتط أن يوّقَع عليها أنصااُر الله أوالً 
)محاولة للتهرب حتى ال ينكشاَف أما  الوسطاء(، وبالخدل ذلب بها أعضاٌء 
يف الوَسااطة إىل أنصار اللاه ووّقع عليها عنهم األساتاذ مالح الصخاس رئيُل 
دًة مان أنصار الله إال  املجلال السايايس، لتدوس بها الوسااطُة من جديد موقَّ
أنهم خوجئوا باعتذاِر املياليف وامتناِعه عن التوقيع وتبن أن القراَر ليل بيده.


