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القاهر العاشر يضرب مطار أبها الدولي

من ا�ستحقاق ال�سلم وال�سراكة اإىل اخليارات اال�سرتاتيجية 

اليمن في 2015 
في لقاء خاص: محطات في مواجهة المؤامرة الصهيوأمريكية

باقزقوز يكشف 
خبايا وكواليس 

مفاوضات سويسرا

داعش 
وبالك ووتر 

لماذا وكيف اجتمعـا 
في اليمن؟

  - خاص:
أطلقت القّوُة الصارخخيُة يف الجيش اليخني خاللجان الشادبية صارخخاً 
باليساتياً من نوع قالر 1 مسااء اممل امربداء، عىل مطاار أبها الدخيل، 

حيث أكدت املصاسُر الدسكريُة أن الصارخَخ أصاب لدَخه بدقٍة عاليٍة. 

الجدياُر بالذكار أن لذا الصارخَخ يدد الدارش مان نوعه، خالتي أطلقها 
أبطاال القوة الصارخخية خالل الدرشين يوماً، بخددل صارخخ كّل يومني. 

خذلك ضخن خطوات التصديد يف املرحلة امخىل للييارات االسرتاتيجية.

لاذا خيحظى مطار أبهاا اإلقليخي بألخيٍة اسارتاتيجيٍة كباريٍة؛ كونه 
يسارّيُ ما يزياد عن 0ا27 رحلًة سانويًة، كخا يدد املوقا  الثالث يف قائخة 
املواق  االسارتاتيجية السادوسية عىل مرسح الدخليات ضخن اسرتاتيجية 
الدخااع لادى املخلكة، لهذا تم إسراُجه ضخن بنك ألاداف القوة الصارخخية 
للجياش اليخناي خاللجان الشادبية خالتي سايتم اساتهداُخها تباعاً خالَل 

خطوات التصديد للخرحلة امخىل من الييارات االسرتاتيجية.
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  - خاص:
قاّد  ألاايل عزلتَي اليدابار خبني مقاتال بخديرية 
مناخاة بخحاخظة صنداء، يو  أمال امربداء، قاخلًة 
غذائياًة مبطال الجياش خاللجان الشادبية املرابطني 
يف جبهات القتاال ضد الُداْدَخان السادوسي اممريكي 

خمرتزقته.
ختحخل القاخلاة مواساً غذائياة ختخوينية متنوعة، 
إضاخة إىل املوايش خمياه الرشب خالدصائر خالدديد من 

التخوينات الغذائية التي يحتاجها املقاتلون.
خأكد أبناء املديرية أن لذه القاخلة لن تكون امخرية 
خستتبدها قواخل إضاخية، مشدسين عىل رضخرة سعم 
جبهات القتال خعد  الساخاح لألعداء باحتالل بالسنا 

خنهب ثرخات الوطن.
خأضاخاوا أن أبناًء املديرية كبااراً، خصغاراً، رجاالً، 
خنساء يتسابقون خيتناخسون عىل تقديم أنواع الدعم 
مبطال الجيش خاللجان الشادبية املرابطني يف ميتلف 
جبهاات املواجهاة للُدااْدَخان، خأنهم مساتددخن بأن 
يقدموا امنفل خامخالس يف سابيل الله خيف سبيل الدخاع 

عن الوطن خسياسة أراضيه.

  - متابعات:
قتال طرياُن الُدااْدَخان السادوسي اممريكي أكثَر مان 0ل مرتزقاً 
يف محاخظاة تدز، يف غارة جوية اساتهدختهم بخنطقة حدة الشاقب 
بخديرية صل املواس ، يو  الثالثاء املايض، كخا أسفرت الغارة الجوية 

عن إصابة 100 آخرين.
خجااءت لاذه الغاارات نتيجاَة اليالخاات الداخلية باني مرتزقة 
الُداْدَخان خيف سياق تصفية الحسابات بني املرتزقة ختحالف الُداْدَخان 

السدوسي اممريكي بدد الهزائم املتوالية التي لحقت بهم يف تدز.

  - متابعات:
خاللجاان  الجياش  أبطااُل  تخّكان   
الشادبية الثالثااء من تأمني عادٍس من 
املواقا  خالقارى مان بينها الشاازبي 
ناعام  ذي  منطقتاي  يف  خيفداان 

خالناصفة بخحاخظة البيضاء.
خأخضح مصدر عساكري يف ترصيح 
لوكالة امنباء اليخنية )سبأ( أن الجيش 
خاللجاان الشادبية اساتكخلوا تأمانَي 
عادس مان املواقا  خالقارى مان بينها 
ذي  منطقتاي  يف  خيفداان  الشاازبي 

ناعم خالناصفة ختطهريلا من مرتزقة 
الُداْدَخان السدوسي اممريكي.

خأشاار املصدُر إىل أن أبطاَل الجيش 
املرتزقاَة  أجالخا  الشادبية  خاللجاان 
عىل الفارار خاالندحار من تلاك املواق  
خكبدخلام عادساً من القتاىل خالجرحى 

خسّمرخا لهم آليات خعتاساً عسكرياً.
خثّخان املصادر تدااخن أبنااء تلاك 
املناطال الرشخاء خخقوخهام اىل جانب 
خاللجاان  الجياش  رجاال  إخوانهام 
الشادبية لتطهاري مناطقهام من تلك 

الدنارص املرتزقة.

  - خاص:
جّدس طرياُن الُداْدَخان السادوسي اممريكي، مسااء 
أمال امربدااء، غاراتاه عاىل عادس مان املناطال يف 
محاخظات الجخهورية، مساتهدخاً مناازَل املواطنني 

اة. خاملنشآت الدامة خالَيااصَّ
خأصيبات امرأتاان بجارخح بليغاة جاراَء قصاف 
صارخخي سادوسي طال عادساً من املناطال املتفرقة 

بخديرية رازح بخحاخظة صددة.
الجاوي  الُدااْدَخان بقصفاه  خيساتهدف طارياُن 
خالصارخخي خاملدخدي أغلَب املناطل املتاخخة للحدخس 
بشكل مساتخر، مرتكباً مجازَر بحل املدنيني خمدّمراً 

اة. املنازل خاملختلكات الدامة خالَيااصَّ

 خيف محاخظة حجة َشنَّ طرياُن الُداْدَخان السدوسي 
اممريكي مسااء أمل امربداء، غارة عىل منطقة را  

بخديرية مستبأ محاخظة حجة.
خأخضح مصدٌر مسائوٌل بغرخة الدخليات املشرتكة 
باملحاخظاة أَن طاريان الُداْدَخان اإلجرامي اساتهدف 

بغارته آباَر املياه يف خاسي را ..
خاساتهدف طرياُن الُداْدَخان السادوسي اممريكي، 
أمال امربدااء، إحدى شابكات االتصااالت بخديرية 
كتاف بخحاخظة صددة، ما أسى إىل تدمريلا، كخا جدس 
طريان الُداْدَخان استهداَخه ملنطقة املنار بغارتني، مخا 
أسى اىل تدمري جرس رابط باني طريل صنداء الحديدة 
ختدماري أباراج االتصااالت خإحاداث أرضار بامحياء 

السكنية املجاخرة.

  - متابعات:
اممنياة خاللجان  تخّكنت امجهازُة 
الشادبية بخحاخظة ذمار الثالثاء من 
تفكياك عباوة ناسافة ُزرعات بجوار 

منزل أحد املواطنني بخدينة مدل.
خأخضاح مصدر أمني باملحاخظة يف 
ترصيح لوكالة امنباء اليخنية /سبأ/ 
أن امجهزة اممنية خاللجان الشادبية 
عثرت عىل عبوة ناسفة مزرخعة أما  
منازل أحاد املواطناني يف مدينة مدل 

خقامت باساتدعاء امجهازة امليتصة 
لتفكيكها خإبطال مفدولها.

خألااب املصدر باإلخاوة املواطنني 
امجهازة  ما   التدااخن  رضخرة 
اممنياة خاللجاان الشادبية خاإلباالغ 
عان أية أجساا  مشاتبهة أَْخ عنارص 
مشابولة حفاظاً عىل سالمة امرخاح 
خاملختلكات.. مؤكداً أن امجهزة اممنية 
خاللجاان الشادبية لان تألاَو جهداً يف 
القيا  بواجباتهاا يف حخاية املواطنني 

ختدزيز اممن خالسكينة الدامة.

أبناء مديرية مناخة يقدمون قافلة غذائية ألبطال الجيش واللجان الشعبية

أكثر من 40 قتياًل في قصف لطيران 
العدوان السعودي األمريكي على 

مرتزقته في تعز

أبطال الجيش واللجان يطهرون مناطق وقرى في ذي ناعم بالبيضاء من مرتزقة العدوان

اإ�سابة امراأتني يف ق�سف �ساروخي �سعودي على مديرية رازح ب�سعدة 

 طيران العدوان السعودي األمريكي يدمر الجسر الرابط بين 
طريق صنعاء والحديدة ويستهدف آبار المياه بحجة

األجهزة األمنية واللجان الشعبية تفكك عبوة ناسفة 
زرعت أمام منزل مواطن في مدينة معبر بذمار

إغتيال قاٍض في مدينة عدن 
والتنظيمات اإلجرامية تغلق بعض 

أقسام جامعتها بحجة منع االختالط
  - خاص:

تتواصُل ختريُة االنفالت اممني يف مدينة عدن م  انتشاار التنظيم 
اإلجرامياة خقوات الغزخ خعجز السالطة املحلياة باملدينة عن تأمني 

حياة املواطنني.
خانفجرت سايارٌة مفيية مسااء الثالثاء املايض أما  مقر البنك 
املركزي يف عدن، َمااا أَسَّى إىل مقتل ثالثة مواطنني من املارة خإصابة 

آخرين.
خذكرت خساائل إعاال  تابداة للُدااْدَخان أن مسالحني مجهولني 
لاجخوا أحد خرخع البنك املركزي، خاشتبكوا م  حراسة البنك الواق  

يف مدينة كريرت، ثم الذخا بالفرار.
خعىل ساياق متصل اغتال مسلحون مجهولون بخديرية املنصورة 
بخحاخظة عادن يو  الثالثاء املاايض القايض جاالل عبدالله سحيان 
عضو الشدبة الجزائية املتيصصة بخحاخظة حرضموت أما  سوق 
باناده يف خط التسادني بخديرياة املنصاورة بينخا كان يف سايارته، 
كخاا تم نهب سايارته من نوع مونيكا ساخاخية اللاون قبل أن يلوذ 

املسلحون بالفرار.
خأسان مجلال القضاء امعىل لذه الجريخة، محخالً يف بيان له يو  
أمل امربداء الجهات امليتصة بددن كامل املسؤخلية ملالحقة الجناة 

خالقبض عليهم إلحالتهم إىل القضاء لينالوا جزاءلم«.
خشادس مجلل القضاء امعاىل يف البيان عىل عاد  التحريض عىل 
السالطة القضائية باعتبارلا ليئات مستقلة مهختها الحفاظ عىل 
ساياسة القانون خإرساء مباسئ الددالة ختحقيل اممن خاالستقرار يف 

البلد.
خاغتيال يف الاا 5 مان لذا الشاهر القايض حسان علاوان رئيل 
الشادبة الجزائياة املتيصصة يف محكخة اساتئناف عادن برصاص 
مسالحني كانوا عىل متن سايارة من نوع شااص يف شارع التسدني 

بالحي نفسه.
خقبال أيا  تنبأ محاخظ عادن املدني من قبل الفاار لاسي بتكرار 
سايناريو الفوىض الليبي يف عدن خاملحاخظات الجنوبية التي تحتلها 

قوات الُداْدَخان السدوسي اممريكي خمرتزقتها.
خقال الزبيدي يف حوار م  صحيفة الوطن املرصية ”إن اليطر من 
التنظيخاات اإلرلابياة أنها تدرب أعداساً جديدة يوميااً، خىف املقابل ال 

نختلك نحن نفل القدرات املالية لها«.
خيف ظال سايطرة الجخاعاات اإلجرامياة عاىل مدينة عادن أقد  
مسالحون من تنظيام القاعدة عىل إغالق بدض امقساا  يف جامدة 

عدن بزعم من  االختالط يف الجامدة.
خقاا  املسالحون تحَت تهديد الساالح بطارس الطالب مان الحَر  

الجامدي خلم يراعوا ُحرمًة للطالبات.
خشخلت عخلية الطرس للطالب كليات عدة بالجامدة، أبرزلا كليات 

الحقوق خاالقتصاس خالدلو  اإلسارية خالهندسة.
خسبل للتكفرييني أن قاموا بإجراء مخاثل بطرس طالب بحجة من  

االختالط يف الكلية الشهر املايض.
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النظام البحريني يقطف ثمار مغامرته مع اليمن
إسقاط طائرة إف16 بجيزان ومقتل 3 ضباط بحرينيين قاتلوا في صفوف قوات العدو السعودي

�سمن قائمة 300 هدف يف االأرا�سي ال�سعودية حددها اجلي�ش واللجان ال�سعبية 
القواهر الباليستية تدك ميناء جيزان وشركة أرامكو النفطية ومواقع 

التواصل تفضح التضليل اإلعالمي من قبل النظام السعودي

  - خاص:
يفتَُح النظااُ  البحريناي مجاِلَل عزاء 
لُضبَّااطاه ثخنااً ملغامرتاه غري املحساوبة 
الدادخان السادوسي  بانضخاماه لتحالاف 
اممريكاي عىل اليخن ليتلقى رضبتني خالل 
أقل من ل2 ساعة بإسقاط طائرة من طراز 
إف16 يف منطقة حدخسية بجيزان خقبل ذلك 
اعرتاخاه بخرصع ثالثة من ضباطه خساط 
تشكيك يف امرقا  التي يتم اإلعالن عنها. 

خقاد أعلان تحالاف الددخان السادوسي 
اممريكي عن ساقوط طائرة تابدة للقوات 
البحرينياة املداسية من نوع F16، زاعخاً أن 

ذلاك نتيجة خلال خني خوق مديناة جيزان 
خنجاة قائدلا. 

ٌر لسقوط الطائرة  خكشاف مشهٌد مصوَّ
البحرينياة جواناَب تشاّكك زعام تحالاف 
الددخان ساقوطها بيلل خني، حيث يُظهر 
املشاهد اندالَع الناريان يف الطائرة ختصاعد 
الدخاان منهاا بينخاا كانت تساقط، خلو 
ماا رأى خياه مراقباون سلياالً عاىل إصابة 
الطائرة بناريان مضاسة للطريان، خصوصاً 
أن جيزان تشاهد قصفاً صارخخياً خمدخدياً 
من قبل الجيش خاللجان الشادبية بشاكل 
متواصل، حيث الدخاعات الجوية تدخل عىل 
تغطية تحركات الجيش خاللجان الشادبية 
بجبهات ما خراء الحادخس، بخا خيها جيزان 

التي شهدت سقوط الطائرة. 
قبل ذلك أعلن تحالف الددخان عن مقتل 
ثالثاة ضبااط بحرينياني لدى مسااندتهم 
لقوات الددخ السادوسي يف الحاد الجنوبي، 
حسب البيان الصاسر عن تحالف الددخان. 
خبحسب البيان الذي نرش أسخاء القتىل 
خلام النقياب أحخاد محخاد أماني أحخاد 
امنصااري خالنقياب مباارك سادد مبارك 
الرميحي َخالرقيب أخل حسان عيل اسكندر 

ماجد. 
خمارًة أخرى جارى التشاكيك يف صحة 
الرخاياة التي سااقها تحالُُف الدادخان عن 
قتاىل الضبااط مان الجنساية البحرينية، 
حيث يارى مراقبون أن طبيداة املواجهات 

الدساكرية تجدال مان الضاباط يف موق  
قياسة ملجخوعة من الجنوس، خكيف يتدرَُّض 
ثالثاة ضباط للناريان خيلقاون مصارعهم 
بخفرسلام سخن أَن يتام اإلعاالُن عن مقتل 
جنوٍس مخن لم تحت إمرة أخلئك الضباط. 

يُذَكاُر أن تحالاف الدادخان السادوسي 
اممريكاي سأب منذ بداية الارس اليخني عىل 
الدادخان عاىل عاد  االعارتاف بيساائره 
البرشياة خاملاسياة، رغم أن كاماريا اإلعال  
الحربي قد نقلت عىل مدى شهور املواَجهة 
مئات املقاط  التي توّضح قتَل خجرح جنوس 
للدادخ خأرس عدس كبري منهام، باإلضاخة إىل 
تدمري مئات اآلليات ماا بني سبابة خمدرعة 

خعربة خأطقم عسكرية.

  - خاص:
تصاعادت ختريُة الدخلياات الصارخخية 
التاي تنفذُلاا القاوة الصارخخياة للجيش 
خاللجاان الشادبية، بدد اإلعاالن عن خض  
300 لادف يف امرايض السادوسية يف مرمى 
الصوارياخ اليخنياة، حياث شاهدت امياُ  
امخاريُة إطاالق ا صواريخ باليساتية من 
طراز قالر1 عىل مواق  خمدسكرات الددخ 
يف جيازان خنجاران خعساري، حياث جرى 
اساتهداف ميناء جيزان بصاارخخ قالر1 
خقبلاه اساتهداف رشكاة أرامكاو بجيزان 

بصارخخ مخاثل. 

القاوة  أن  عساكري  مصادر  خأعلان 
الصارخخياة للجياش خاللجاان الشادبية 
أطلقت يف السااعات امخىل من صباح أمل 
امربداء صارخخاً باليساتياً من نوع قالر-

1 عىل ميناء جيزان. 
خأكد املصدر أن الصاارخَخ أصاب لدخه 
بدقة عالية، الختااً إىل أَن القوة الصارخخية 
للجيش خاللجان الشدبية مستخرة يف تنفيذ 

مها  االسناس املوكلة لها. 
خقبل ذلاك أطلقات القاوُة الصارخخيُة 
للجياش خاللجاان الشادبية بداد منتصف 
ليال الثالثاء املايض صارخخاً باليساتياً من 
ناوع قالر 1 عاىل رشكة أرامكاو النفطية 

يف جيزان. 
خأخضاح مصادٌر يف اإلعاال  الحربي أن 
القوة الصارخخية للجيش خاللجان الشدبية 
اساتهدخت بصارخخ بالساتي نوع قالر 1 
رشكة أرامكو السادوسية يف جيزان، مؤكداً 

أن الصارخخ أصاب لدخه بدقة عالية. 
خأشاار املصدُر إىل أن القوة الصارخخية 
للجيش خاللجان الشدبية مستخرة يف تنفيذ 
املهاا  املوكلاة إليها بكفااءة عالياة لرسع 
الددخ ختلقينه سرخسااً قاساية لن ينسالا، 
الختااً إىل أن الدادخ يتكباد خساائر خاسحة 
يف جيازان خنجران خعساري، كخاا يتكبدلا 

مرتزقته يف ميتلف الجبهات. 

خخيخا خاصل النظاُ  السادوسي تضليله 
اإلعالمي باإلعالن عن اعرتاض الصارخخني، 
خزعم أَنها من طراز ساكوس، خيخا الحقيقة 
أنهاا مان طاراز قالار1، غاري أن النظا  
السادوسي لم يستط  السايطرة عىل رسخس 
خدال املواطناني يف جيازان خنجاران الذين 
يغّرسخن بوساو  )لاشاتاق( شاهرية من 
قبيل #نجران_االن َخ#جيزان_االن خيؤكدخن 
ساخاَعهم النفجاارات ضيخاة عقاب كل 
صارخخ يتم إطالقه من اليخن، حيث يخكن 
زيارة الوساو  ملطالدة آالف املنشاورات أَْخ 
التغريدات عىل موقَدي التواصل االجتخاعي 

خيسبوك ختويرت. 
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  - خاص:

شاهدت جبهاُت القتال يف نجاران خجيزان 
خعساري، أمال امربدااء، عخليااٍت متنوعاًة 
للجيش خاللجان الشدبية تنّوعت بني القصف 
آلياات  خاساتهدخت  خالصارخخاي،  املدخداي 
دات للددخ أسفرت عن مقتل عدس منهم  ختجخُّ

يف مواقَ  ميتلفة.
خسّمر أبطاُل الجيش خاللجان الشدبية آليًة 
ن  بدد  عسكريًة من طراز براسيل أمريكية الصُّ
ه لادى تخرُكزلا  اساتهداخها بصاارخخ موجَّ
يف قرياة الغاخياة بخنطقة اليوباة يف جيزان 
التي شاهدت قصفاً مدخدياً مان قبل الجيش 
داً للقوات  خاللجان الشادبية اساتهدخت تجخُّ
خاآللياات السادوسية غارب منفاذ الطاوال، 
بالتزامان م  إطالق صلية من الصواريخ عىل 

مواق  عسكرية يف منطقة املوسم.
خلقاي عادٌس مان جناوس الددخ السادوسي 
مصارَعهام بقصف مدخدي مان قبل الجيش 
خاللجان الشادبية الذين اساتهدخوا بدرشات 
القذائاف موق  رقابة الدش بنجران بالتزامن 

م  قصف مخاثل عىل مركز رقابة عليب. 
أما منطقة عساري خشاهدت لرخباً لقوات 
الدادخ خالسادوسي خآلياتهم من عادة مواق  
خاقداة عاىل تبااب الشايباني جاراء قصاف 
صارخخاي خمدخدي مكثف مان قبل الجيش 
خاللجاان الشادبية، بينخاا شاهدت املنطقة، 
أمل امخل، إعطاب آليتني سدوسيتني بالقرب 
من منفاذ علب خساقوط قتاىل خجرحى من 

الدسكريني السدوسيني.
خخيخاا تدخر مدارك عنيفة يف منفذ الطوال 
يف الجاناب السادوسي ختزُعاُم قاوات الغازخ 

خاملرتزقة تقدمهم يف حرض خميدي بخحاخظة 
حجاة ضخان التضليال اإلعالمي البدياد َعن 
الواق  خرج مراسال قناة الجزيارة القطرية 

ليفضاَح اسعاءات الغازاة خاملرتزقة، بخا خيها 
القنااة التي يدخال لصالح، خأكاد أَن الحديث 
عن الدخول إىل حرض خميدي أخباٌر ال أساَس 

لها من الصحة.
خقاال ساخري النخري خلاو مراساُل قناة 
الجزيارة القطاري يف منشاور عاىل صفحته 
االجتخاعاي  التواصال  بخوقا   الشايصية 
»خيسابوك« إن الحدياَث عان السايطرة عىل 
حرض خميدي خالوصول إىل مشاارف صنداء 

ال صحة لها.
خأضااف أن لنااك مبالغاات خمغالطاات 
»انتصاارات  أساخاه  خيخاا  كبارية  إعالمياة 
املقاخماة« يف الفرتة امخرية، مبدياً اساتغرابه 
مخان يقف خلفها مثل السايطرة عىل حرض 
خميادي خالوصاول إىل مشاارف صنداء، خكل 
ذلاك ال أسااَس له من الصحاة، ساعياً إىل عد  

صناعة انتصارات خلخية، عىل حد تدبريه.
مان جانباه كشاف اإلعاال  الحرباي عن 
صورة جديادة لُضدف الددخ السادوسي الذي 
يّدعي تقدمه يف اليخن، خذلك بتوزي  مشاالَد 
مصاورة لجولاة قامات بهاا كاماريا اإلعال  
الحرباي يف قرية خمرَكاز الرسيف الدساكري 
السادوسي يف جيزان بدد شاهٍر مان اقتحامه 
خنْساف مبنى القياسة خيه، كخا أظهر اآلليات 
التي تام تدمريُلا خآثاار الغارات التي شانها 

طريان الددخ بدد خرار قواته من املنطقة.
كخاا أظهرت املشاالد نْزَع مئاات املغا  
التي زرعها الددخ السادوسي يف القرية خحول 
املوق  الدساكري قبل خرار قواته منها، حيث 
تام زرعهاا خشايَة تقادُّ  الجياش خاللجان 
الشدبية، خلو ما حصل، خسط عجز سدوسي 
عان املواَجهاة يف نفال الوقات الاذي يدَّعي 

َمه يف امرايض اليخنية. تقدُّ

السيطرة على ساحل باب المندب 
والسلسلة الجبلية المطلة عليه 
واإلعالم الحربي يوثق العملية 

 تطهير جبال الفراوش من مرتزقة العدوان 
السعودي وعناصر القاعدة 

 قصف صاروخي يوقع عشرات الغزاة والمرتزقة 
في مدارس العمري ومصادر تؤكد نقل الجثث 

والمصابين إلى عدن ومعظمهم سودانيون
  - خاص:

أحَكَم أبطاُل الجيش خاللجان الشادبية السايطَرَة عىل السلسالة 
ٍ  اسارتاتيجي بيط املواَجهة  الجبلياة املطلَّاة عىل باب املندب، يف تقدُّ

م  قوات الغزخ خمرتزقة الددخان السدوسي اممريكي. 
خخثّال اإلعاالُ  الحرباي مشاالَد الدخلياة التي أخضات إىل تخّكن 
الجيش خالّلجان الشادبية من إحكا  السايطرة عاىل الجبال املختدة 
عىل طول اليط السااحيل، بداد طْرس املرتزقة خعناارص القاعدة من 
املناطال التي يتخركازخن خيها، مكبدينهم خساائَر برشياة خماسيّة 
كبرية، خذلك بدَد مدارَك كبرية يف املناطل القريبة خاملحاذية للسلسالة 
الجبلية املطلة عىل منطقة الدخري بخديرية ذخ باب يف محاخظة تدز. 
كخا استكخل أبطاُل الجيش خاللجان الشدبية السيطرة عىل جبال 
الفاراخش بخنطقاة الحزة، خطّهارخا من تبقى من مرتزقاة الددخان 
خعناارص القاعدة، يف مداارَك كانت امخرية يف طريل السايطرة عىل 
تلاك الجبال، حيث جارى التصّدي ملحاخلة املرتزقة الدوسَة الساتداسة 
مواقدهام ليتام مالحقتهام مخاا تبقاى مان مواقا  خاقداة تحت 

سيطرتهم خشهدت مقتل خجرح عدس كبري منهم. 
دات للُغزاة  خيف عخلياة أخرى اساتهدخت القوُة الصارخخياة تجخُّ
خاملرتزقاة يف الجهة الغربية ملدارس الدخري، مخا أسَّى ملقتل عدس كبري 

من قوات الغزخ خاملرتزقة. 
اٌة أَن الدرشات من قوات الغزخ خاملرتزقة  خأخضحت مصاسُر َخااصَّ
لقاوا مصارَعهم يف الدخلية، حيث جارى نقُل جثث القتىل خالجرحى، 

مدظخهم من مرتزقة الجيش السوساني إىل مستشفيات يف عدن.

 أحد الجنود السعوديين الذي لقي حتفه في منفذ الطوال 
والذ زمالؤه بالفرار تاركين جثته في العراء
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  - إبراهيم السراجي:
يسريُ النظاُ  السدوسي بُيَطًى 

ثابتة ببلده نحو االنهيار االقتصاسي 
خالدسكري، خرغم أن التوقدات التي 

ظلت تصدر عن َمراكز الدراسات 
كان تؤكد أن استخرار سياسة 
النظا  السدوسي القائخة حالياً 
عىل الفساس خاالنفاق الدسكري 
خالتورُّط يف حرخب إقليخية م  

انهيار أَْخ تدلور أسدار النفط سخن 
إيجاس بدائل اقتصاسية سيجدل من 

السدوسية سخلة مفلسة خالل 5 
سنوات، حسب تقرير البنك الدخيل 
الذي صدر مؤخراً، خحذر من أن 

السدوسية مقبلة عىل خقدان كامل 
احتياطاتها النقدية سخن أن تسحب 
منها سخالراً خاحداً، ما يدني أن أكثر 
من 700 مليار سخالر يف مهب الريح. 
بدجز خصل حجخه إىل 326 مليار 

ريال سدوسي ما يداسل 7ا مليار 
سخالر تم اإلعالن رسخياً عن امليزانية 

السدوسية املتوقدة للدا  املقبل 
2016 م  ذلك ما تزال أصوات بارزة 

تؤكد أن لناك تضليالً يف اإلعالن 
املذكور خإن الدجز املايل الذي تحاخل 

أن ييفيه النظا  السدوسي بلغ 
ضدف ذلك الرقم تخاماً.

الحكوماة السادوسية أن تبلاغ إيراساتهاا 
513.8 ملياار ريال )حوايل 137 مليار سخالر(، 
مقابال نفقاات تصال إىل 0لا ملياار رياال 
)حاوايل ل22 ملياار سخالر(، ماا يدناي عجزاً 

مقداره 326.2 مليار ريال. 
خإذا كانات موازناة الداا  2016 تقديرية 
خاإن السادوسية ختخات الدا  الحاايل 2015 
بدجاز قادره 367 مليار ريال، جااءت نتيجة 
لحجم االنفاق الذي بلغ 975 مليار ريال، خيخا 
حققت إيراسات قدرلا ا60 مليارات سخالر. 

خباملقارنة ما  الدجز الفديل الذي حققته 

السادوسية يف الدا  2015 نجاد أن تقديراتها 
له للدا  القاس  تبادخ غري منطقية خصوصاً 
يف ظال التوقداات الداملية باساتخرار تدلور 
أسادار النفط بدد رخ  الدقوباات عىل إيران 
التي ستسالم بخا ال يقل عن 2 مليون برميل 
يوميااً، ماا يدناي أن سادر اللميال الواحد 
سايتدلور ليصل إىل 20 سخالراً خقط، خبالتايل 
خإن السادوسية مقبلة عىل كارثاة اقتصاسية 
أكل بكثري مخاا توقدته يف ميزانيتها املتوقدة 
للدا  2016 م  اساتخرار انفاقها الدسكري 
يف ظال مواصلتهاا للددخان عاىل اليخن خسعم 

الجخاعات اإلرلابية يف سوريا.

• طوابير في محطات الوقود.. 
نعم في الرياض 

شاهدت محطات تدبئة الوقوس يف عدس من 
مناطل املخلكة ازسحاماً من أصحاب املركبات 
الذيان يحاخلون اساتباق قرار زياسة أسادار 
البنزيان الاذي أصدره مجلُل الاوزراء، حيث 
أعلنت رشكة أرامكو السادوسية إغالق جخي  
مراخال توزي  املنتجاات البرتخلياة يف جخي  
مناطل املخلكة، اعتباراً من السااعة السابدة 
مسااء االثنني خحتاى السااعة الثانية عرشة 
من منتصف الليل، عىل أن تبدأ البي  بامسدار 

الجديدة بدد خرتة اإلغالق مبارشة. 
اليالُ الاوارس أعاله نرشته جريادة الوطن 
الكويتية خنرشت خساائل االعال  السادوسية 
خاليليجية أخبااراً مخاثلة عان الحدث ذاته، 
غري أن قاارئَ اليل سايدتقد أن ذلك باليخن 
املحاارَص لاوال أن اليل يشاري بوضاوح م  

الصور التي تم نرشلا أنها يف السدوسية. 
الداا   السادوسي  الشادب  إذن يساتقبل 
القاس  برضباة قاصخة ال تتوقاف عند إقرار 
جرعاة سادرية برخا  الدعم عن املشاتقات 
النفطية، خبالتايل زياسة امسادار بل ساتصل 
إىل تيفياض الرخاتب خكذلاك تقليص االنفاق 
الحكومي عاىل االنفاق الجامدي خاالبتداث... 
إلاخ، خيخا يارخن أموالهم تتطايار للخرتزقة 
يف اليخن خساوريا خالداراق خليبيا خملياراتهم 
تذلاب لليزائان اممريكية خامخرخبياة ثخناً 
لصفقاات أسالحة يلمها النظا  السادوسي 
الذي يريد أن يقيَض عىل شادبه خيثقل كالله 

بالكوارث االقتصاسية خالدسكرية. 
الدلخاي  االساتيدا   عان  خبدياداً 
يخكان  خإناه  االقتصاسياة  للخصطلحاات 

القول إن النظا  السادوسي يقار اليو  نظا  
الجباية من شادبه عىل شكل رخ  للدعم عىل 
املشاتقات النفطياة يف بلد لو املصاّدر امخل 
يف الدالام خكذلك سالبهم امماوال عن طريل 
تيفيض الرخاتب خما إىل ذلك خمنح ما يسلبه 

من الشدب نفقة عىل اإلرلاب خالسالح.

• سقوط أسطوانة )آل سعود 
يرّفهون شعبهم(

عىل مدى السانوات املاضياة خّظف النظا  
السادوسي مئات الُكتّااب خصن  الدديد منهم 
خانفل عاىل آالف املساتيدمني الولخيني عىل 
مواقا  التواصل االجتخاعي لاريسسخا كلخا تم 
ختاح حدياث عان الحرياات خالديخوقراطية 
الشادب  »مريحاني«  سادوس  آل  إن  القاول 
السدوسي ماسياً حتى حني يكون الحديث عن 
خساس أمراء آل سدوس يرسخن بالقول )ألم يش 
انهام مش ميلني الشادب محتاج يش(، لذه 
امساطوانة ساقطت اليو  خالشدب املرّخه لو 
لم يشادر بالتدلور ملا خجدناه يحخل الدبوات 
الفارغاة خيقاف يف طواباري أماا  محطاات 
البارتخل ليياّزن كخياات منهاا قبال ارتفاع 
سادرلا رساخياً خلم نجاده يقاُف يف طوابري 
كبارية أما  ذات املحطات بالسايارات لنفل 
الغارض خلذلاك اليو  يقا  عىل عاتال أخلئك 
الُكتااب أن يرسخا عىل امحاسياث تلك بأن عىل 
الشادب السادوسي أن يحَخَد اللاه عىل ندخة 
الحياة خينتظر أياماً ساوساء يف كل عا  خأياماً 

أكثر سواسا م  مرخر السنوات.
الجرعاة السادرية التاي أعلان عنهاا يف 
السادوسية رساخياً القات اساتياًء مان قبل 
نشاطاء سادوسيني بارزت أصواتهم بشاكل 
الخات بالتزامن م  اإلعالن عنهاا خلوحظ أن 
لناك تطوراً يف ُجرأة نقدلم للنظا  السدوسي 
خكلخاا  السادوسي  الشادَب  أن  إال  القخداي 
تواصلت أخطاء آل سادوس يتخكنون من كرس 

املزيد من الحواجز.

• السعودية: سنوات سوداء.. 
جار التحميل 

توق  صندخق النقد الدخيل يف أكتوبر املايض 
قياا  السادوسية بإنفاق جخيا  احتياطاتها 
املالية خالل السانوات الاا 5 القاسمة لتغطية 
يف ظال انهيار أسادار النفط عامليااً خاالنفاق 
الدساكري جراء حربها عىل اليخن خضلوعها 

يف حرخب إقليخية يف سوريا خالدراق خغريلخا.
خيف ذلك الحني أشاارت التوقداات أن تلجأ 
السادوسية إىل الساحب مان االحتياطي املايل 
لساد الدجز التأرييي يف امليزانياة، إال أن لذا 
ر بنسابة خرُسعاة عاليتني،  االحتياطاي يتبيَّ
خلاو ماا يخثال مدضلاًة إضاخياة إىل جانب 
الدجز يف املوازنة، خفاي حني كان االحتياطي 

يخثل حالً خقد أصبح مشكلًة أُْخااَرى. 
خقد بلغ حجُم االحتياطي املايل للسادوسية 
يف أغساطل مان الداا  املاايض 737 مليار 
سخالر، غاري أناه انيفض يف أغساطل الحايل 
إىل 673 ملياار سخالر، أي أنه خارس ل6 ملياَر 
سخالر سخن أن تخل السدوسية باالحتياطي أَْخ 

تستفيد منه. 
أن  الدراساات  تؤكاد  ذلاك  إىل  خإضاخاة 
السادوسية قاسمة عىل سانوات سوساء قاسمة 
خستساجل عجزاً متصاعداً يف امليزانية بخرخر 
امعوا  لثاالث عوامل لاي باختصار: لبوط 
أسادار النفاط ختاآكل االحتياطياات املالية 
بسبب الفسااس خساوء اإلسارة، خثالثاً التورط 
السادوسي يف حارب اليخن خساوريا خالدراق 
خليبيا خاساتنزاخها من قبال الواليات املتحدة 

بصفقات امسلحة. 
صحيفة »جولف نيوز« اإلماراتية الصاسرة 
باللغاة اإلنجليزية قالت إن السادوسيني ربخا 
يواجهون ظرخخاً اقتصاسية صدبة قد تستخر 
لفارتات طويلاة، نتيجاَة انيفااض أسادار 
النفاط، مشارية إىل تراجا  ساوق امساهم، 
ختزايد النقاشاات حول املستقبل االقتصاسي 
للخخلكاة، التاي تضخان بدضهاا انتقااسات 
للسياسة التي تتبنالا السلطات السدوسية. 

عبُدالحخادي  الباارز  االقتصااسي  خغاّرس 
الداماري عاىل »تويارت« قائاالً: »كان لنااك 
تجالال لنصائح اليلاء عىل مدى السانوات 
الا 10 املاضية. النظا  االقتصاسي السادوسي 
لم ينتبه إىل لذه املشاورة مفّضاالً النو  عىل 

خساسة الطفرة النفطية«. 
أماا امصواُت السادوسيُة الثائرة عىل نظا  
آل سدوس خدلت عن توقداتها أن بلدلم أما  
خيارين أخلهخا الساكوت عىل خسااس النظا  
خبالتايل سيجر نفسه خالبالس مده إىل االنهيار، 
خالثاني لو اإلطاحاة بالنظا  ختدارك الوض  
االقتصااسي خإيجااس حلاول له خمنا  إقحا  
بالسلام يف حارخب اخقدتهام اممان ختفتاك 

باقتصاس بلدلم.

جرعة �سعرية يف بلد النفط  
الميزانية السعودية.. عجز كبير وخطى متسارعة نحو االنهيار

قتلى مرتزقة 
العدوان ال بواكي 

لهم! 
عبده عطاء 

تصااُب بالدلشاة خأنت تارى أمهاِت 

شهداء اللجان الشدبية خالجيش يستقبلن 

جثامنَي أبنائهن الشهداء بالزغاريد خالفل 

خالاورخس، خترى آباًء للشاهداء يُْقِساخون 

باللاه إنهم سيساتخرخن يف إرساال بقية 

أبنائهام إىل الجبهاات للاذَّخس عان الوطن 

ختحقيل االنتصار، أخ نيل ندخة الشهاسة.

ييتلاُط عليك امماُر إن كناَت ال تدري 

لل ما تشاالده تشايي  أ  زخاة عريل؟ 

ندام إنهاا زخُة عريال إىل جناة اليلد، يف 

املقابال – خرغم املاكناة اإلعالمية الهائلة 

– خال يكاُس املرء يتحصُل عىل مشاهد خاحد 

لتشاييِ  أحد القتاىل اليخنيني من املرتزقة 

خالدخالء!!.

تجاُلاٌل خاضاٌح ال يطاال املغخوريان 

منهم خحساب، بل خالقياسات الدساكرية 

الذيان يُقتلاون يف الجبهات ثم ال نساخُ  

شيئاً عن تشييدهم أخ الصالة عليهم.

الشاهداُء قدموا أرخاحهام خداًء للوطن 

الشادب  تكرياَم  خنالاوا  مقابال  سخن 

ختقديَره، خيخا قاّد  الدخالء أرخاحهم من 

أجل ماِل االرتزاق خحصدخا تجالَل قاستهم 

خاحتقارلم خمن قبلهم ازسراء الشدب.

مفارقاٌة يجاُب أن يقرأ ساطورلا ُكلُّ 

الساائرين عاىل سرب الدخالاة خاالرتزاق، 

لدّلها تكون سرًساا لهم ربخا يكون موازيًا 

للدرس الذي اساتحّقوه خلم يحصلوا عليه 

خلم عاىل قيد الحياة، خحساب ما نرشته 

صحيفة »خاشانطن بوسات« اممريكية، 

يف تقرياٍر لهاا قبال أياا ، خاإن مرتزقاَة 

الددخان السادوسي اممريكي »يتسوَّلون« 

يف الريااض خيشاحذخن يف اليليج للدالج 

خقاستهام يقيخون يف خنادق »موخنبيك« يف 

الرياض.

لكاذا يبادخ، خبطريقاة مهيناة بدأت 

سخل الددخان تتيىل حتى عن كبار الدخالء 

خاملرتزقاة الذيان ال يشادرخن باليياناة 

لغياب مدناى الوطن لديهام، حيث ينظر 

إليهام قااسة الدادخان بنظارة »نازية« أخ 

كخا قال عنهام لتلر: »أحقر الناس الذين 

قابلتهم يف حياتي أخلئك الذين سااعدخني 

عىل احتالل أخطانهم«.

خداالً »أحقار النااس« لام َمان لام 

عىل تيك الشااكلة، َمان ال يدرخون مدنى 

القيام خال تحكام حياتهام أياة مبااسئ.. 

الغاياُة عندلم تلّر الوسايلة.. الييانة يف 

سمائهام.. ييوناون أخطانَهم خشادوبَهم 

كخاا يتنفساون.. خخيانُة الوطان أعظم 

خأكل مخا تحتخله أية نفل، خيكاُس يجخُ  

البرش عىل مقت اليائن، خكلُّ خدل ُمشاني 

يخكان للخارء أن يجاد مالراً لفاعلاه إال 

خياناة الوطان، خإننا ال نساتطيُ  أبداً أن 

نجد لها ملراً، أياً كان السبب الذي يدخدك 

لهاذا الفدل املشاني خهو أبدا ال يشاف  لك 

لتبي  خطنك ختغدخ يف عرخه خائن.

حتى أقبح الناس صفات يكره خيخقت 

اليائان خ يزسريه، من خيانة الوطن تدني 

عد  املارخءة  بالرضخرة، خاإلنساان الذي 

ال يخلاك املارخءة يخكناه أن يبياَ  عرضه 

خرشخاه، كخاا يخكناه أن يبيا  خطناه، 

من الوطان لاو بخنزلة الدارض خالرشف 

لإلنساان، خمان لاان عليه خطناه يهون 

عليه عرضه خرشخه، ببساطة.

باملقابل، لناك رجال رشخاء يديشاون 

حياتهم مداخدني عان القيم خاملباسئ التي 

يؤمناون بها.. خيبذلون الغاايل خالرخيص 

من أجل خدمة أخطانهم خكرامة شادبهم 

الاذي ينتخون إليه، خلاؤالء الرشخاء تيلد 

ذكرالم بداد مخاتهم خيورثاون أبناءلم 

الارشف خاممانة خالذكاري الطيباة.. أما 

أحاد،  يذكرلام  خال  خيخوتاون  اليوناة 

خيورثون أبناَءلام اليزَي خالاذلَّ خالداَر، 

ال يدخلون قبورلم يف ساكينة خاطخئنان 

تطارسلام اللدنااُت خالشاائداُت ختتدادس 

حولهم الرخاياُت كخا كانوا يف الدنيا.
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  - محمد الوريث:
اايِّاد عبدامللك بدر   يُجايل قائاُد الثورة الايَاَخانية ساخاحُة السَّ

الديان الحوثي، بوضاوح يف خطابه امخري يف ذكارى إحياء خدالية 

املولاد النباوي الرشيف لهذا الداا ، بأن املدركة م  الددخ )ليسات 

مدركة سخاع عن أرض خقط(، خيف لذا بُدٌد اسرتاتيجي خُمهمٌّ مبداس 

املرحلة التي تدايُشها بالُسنا يف ظل ُعاْدَخان خحصار غاشم أمريكي 

ائييل تنفذه أسخات محلية. إرْسَ

اايِّاُد ألخية الدخاع عان امرض خرضخرة  خبقدر ماا خّضح السَّ

مضاعفاة الجهاوس خالتََحااّرك الجااس خاملساؤخل للتصادي لهاذا 

الُداْدَخان، إال أَنه كان حريصاً أن يض  الجخي  يف الصورة الشااملة 

خالبُدد الدخيل للُداْدَخان عىل الايَاَخان، خالذي لو جزء من مرشخع 

ايِّاد »شدبُنا الايَاَخاني خلو  أكل يستهدف اممة ككل.. خيقول السَّ

يُداناي من لاذا املحنة الكبرية خالدظيخة خلو يُساتهَدُف بدخن أَي 

حال بدخن أن يقرتَف ذنباً يلر مخلئك املدتديان ما يفدلونه به خما 

يرتكبونه بحقه من أبشا  الجرائم خأخظ  االعتداءات، يستهدخون 

الحياَة خيستهدخون امَْرض، يدخلون عىل إذالل ختركي  لذا الشدب 

الحار الدزياز املسالم خمن حولاه املنطقاة بكلها تدياُش امحداَث 

الجسااَ  ختديُش خاقداً اساتثنائياً مليئاً بالفتن، مليئااً بالحرخب، 

مليئاً بامزمات؛ نتيجة االساتهداف الكبري لهذه املنطقة خلشدوِبها 

ااة جخداء بهويتها اإلْسااااَلمية  بأجخدها، االساتهداف لهذه امُمَّ

يف أَْخاَلقها خيف قيخها، خاساتهداٌف لها أَيْاضاً كأُّمٍة؛ بغية تفكيكها 

خبدثرتها ختخزيقها خالسايطرة التامة لهاا خاالخضاع لها خاإلذالِل 

لها خاالستدباس لها«.

اايِّاُد عالَ التخهياد بوصاِف خاقِ  اممة املأسااخي  خيؤكاُد السَّ

الياو  خحجام الُداْدَخان خاالساتهداف لهاا بأن املارشخَع أكلُ من 

احتاالل منطقاٍة ما أخ إخضااع جزء مدانّي من باالس، خإنخا اممة 

بأكخلها ُعرضٌة لالساتهداف من قبل املرشخع اممريكي الصهيوني 

يف املنطقاة، خلو امماُر الذي يظهار جلياً عند النظار إىل اليريطة 

اايِّاَد أّكاد أن النتيجة التي  الدربياة الياو ، خاملم من لذا بأن السَّ

يرجولاا الددُخ من ُكّل لذا االساتهداف لو »إخضاع اممة بأكخلها 

خإذاللها خاساتدباسلا، خلو أمٌر يبادخ أكل من الجغراخيا خإن كان 

متصالً بها بشاكل رئيل، حيث أن الددخَّ بقدر ما يهدف إىل احتالل 

البلدان الدربية ختدمريلا إال أَنه ينظر يف اإلطار امخس  بُغية تركي  

الشادوب خإخخاس جذخة الثورة املشتدلة لدى املاليني من أبناء اممة 

الذيان يطخحاون إىل خاق  أخضل. خلاو أمر بالغ اليطاورة، إذ أنَّ 

 ، االحتالَل الدساكري يخكُن طرسه خمقاخمته طاال الوقت أخ َقرُصَ

ااة ختغييب  خإنخا اساتهداف الوعي خزرع الفتن ختدمري ُلوية امُمَّ

ااة إىل  أَي مرشخع لها لو امكثر خطورة خالذي قد يوسي بواق  امُمَّ

ضياع أكل لسنوات خربخا عقوس. خاصة خأن الددخ يستهدف اليو  

ااة بأسخات محساوبة عليها خيدخال بكل إمكاناته لفرض لذا  امُمَّ

املرشخع الذي تبدخ تجلياته خاضحة يف الايَاَخان خالدراق خساوريا 

خليبيا، خالقائخة مرشحة أن تزيد خالجخي  يف سائرة االستهداف.

اايِّاُد باأن عاالَج لاذه املشاكلة خسابل التصادي  خيؤكاد السَّ

اااة ملدالجة  لهاذا املرشخع يخكان يف تََحاّرك جااسٍّ خخاٍع لاكل امُمَّ

أساباب خاقدها املأسااخي خاملتخثلة يف »االختاالل الرليب يف الوعي 

خاالختاالل الرلياب يف القيم خامَْخااَلق خغياب املارشخع الحقيقي 

لألمة«، خاملفرتض أن لألمة رساالًة َخمرشخعاً َخلدخاً تبني خاقدها؛ 

لتكاون أمة عظيخة قوية، تقاد  النخوذج الداملاي كأمة حضارية 

راقياة خاقدها قائاٌم عىل امَْخااَلق خعىل القيم َخعاىل الددل، ختنرش 

الحال خاليري إىَل أرجااء الدالم، ختتخيز بوعيها بالدخر االساتياليف 

لإلنْاَساان يف امَْرض«.

ااة ككل ملواجهة  اايِّاد لذا يف إطار خاقا  امُمَّ خيأتاي طْرُح السَّ

جاللية الياو  خالتي أثبتت أنها أكثر قبحاً من الجاللية امخىل، خلم 

ايِّاُد الشدَب الايَاَخاني عىل ِحَدٍة، خإنخا ُكّل مسلم لو  يياطب السَّ

يتحخل مسؤخلية سخره الديني االستياليف يف امرض.

خلاو ماا ينساجم ما  الواقا  يف الايَاَخاان أَيْاضاً ما  امخذ 

اايِّاد »املساؤخلية كبارية؛ ِمَن املدركَة  بيصوصيتهاا، خقد قال السَّ

ليل خقاط سخاعاً عن أرض، صحيٌح أن املساتهَدَف احتالُل امَْرض 

الايَاَخانياة، خاحتاالل الايَاَخاان بأجخدها لادٌف مَمريكا خلدٌف 

مغٍر إلرسائيل خمطخٌ  للسادوسية، خلاي ال تؤسي إالَّ سخراً لآلخرين 

خإال ليال لهاا مرشخٌع يف املطلل نهائياً، ليال لها أَي مرشخع عىل 

اإلطالق، لاي تتََحاّرك يف مرشخع أَمريكا خمارشخع إرسائيل، لكن 

املساألة أكال، املساألة مساألة حرية، لم يريادخن اساتدباَس لذا 

الشدب«.

خأنه من الطبيدي أن يأُخذَ ُكلُّ إنسان خاٍع، لذا الكال  عىل محخل 

الجاّد، ليضاعف جهوسه يف إطار مواجهاة الغزخ الجغرايف خمحاخلة 

احتاالل امرض، كخا من املهم االساتدداُس الديني خالثقايف خالفكري 

ااة ختنوي  خاملداريف ملواجهاة املؤامرة الكلى التاي تساتهدف امُمَّ

اايِّاد يف لذا اليطاب  اساتدباَسلا خإخضاَعهاا بالكامل، يض  السَّ

منهجااً ثقاخياً خخكرياً متكامالً يبانّي آليات التصّدي ملرشخع الددخ 

خالتََحاارُّك بحخل مارشخع لألمة يف أبهى تجلياات القياسة القرآنية 

ااة خاملرحلة خلام يبَل إال أن  الواعياة الحتياجات خمقتضياات امُمَّ

ننفذَ، خليل ذلك بصدٍب أخ بديد إذا صدقت النوايا ختََحارََّك الجخي .

من وحي خطاب قائد الثورة يف ذكرى املولد النبوي
غاية المشروع 

الصهيوأمريكي 
استعباد الشعوب

يف لقاء خا�ش: ع�سو الوفد الوطني امل�سارك يف جنيف 2 نا�سر باقزقوز يك�سف خبايا وكوالي�ش املفاو�سات

لوال التزام صنعاء واستمرارها بإرسال مرتبات 
الموظفين، لكان الوضع كارثيًا بحضرموت

  - خاص:
يتسااَءُل الكثريخن عن مؤتخر )جنيف2(، خعن امساباب 
التاي حالات سخن تحقيال أياة نتائَج مان اندقااسه، خماذا 
اساتفاس الوطُن من ذلاب الوخِد الذي يخثلاه إىل لناك؟ خرساً 
عىل تلاك التسااؤالت أجاب امساتاذ نارص باقزقاوز »يجب 
عاىل الجخي  أن يدرك أن ُكلَّ القارارات الدخلية التي رشعنت 
لهاذا الُدااْدَخان عاىل بلدنا، صدرت بسابب غيااِب من يخثل 
الوطان خيحخال الصاوت الحقيقي للشادب يف املؤسساات 
الدخلية أثناء إصدار تلك القرارات، لذا الغياُب اساتغلته سخُل 
الُداْدَخان، خاساتطاعت إقناع املجتخ  الدخيل بخا تختلُكه من 
إغاراءات البرتخسخالر، باأن القوى الوطنياَة خالذين يداخدون 
عان خطنهم، لام متخرسخن عاىل قرارات مجلال اممن خال 
يدرتخون بالرشعية الدخلية، مساتغلني إمكاناتهم اإلعالمية 

الهائلة يف تشكيل خعي املجتخ  الدخيل خخل ما يريدخنه.
خقاد كان لاذا املؤتخر مصيادًة أراسخا خاللهاا إثباًت تلك 
اإلسعااءات، خبأننا لن نشاارك خيها؛ مننا ال نجيد ساوى لغة 
الحرب، خلكننا خّوتنا عليهم الفرصة بخشااركتنا يف املؤتخر، 
خمن جانٍب آخر، أحب أن أؤكد بأننا ذلبنا لساويرسا إليقاف 
الحارب عاىل بالسنا خخاك الحصار عان 25 ملياون مواطن، 
خإيصاال صوت اليخنيني للخجتخ  الدخيل باأن لذا الُداْدَخان 
الجائار عليهام ال مالر له عاىل اإلطاالق، خإيصال رساالة 
للخجتخ  الادخيل بأننا نتداطى م  ايجابياات القرار اممخي 
باكل جدياٍة خمسائولية، خاشارتطنا للخشااركة يف املؤتخر 
إيقااَف الُداْدَخان، حينها أعلن لاسي عن الهدنة، خعىل الرغم 
من عد  اقتناعنا بَخساألة الهدنة؛ كوننا نريد إيقاخاً شاامالً 
للُداْدَخان ختثبيت خقف إطالق النار بشاكل سائم، خعىل الرغم 
من يقيننا التا  من خرقهم للهدنة، ذلبنا لسويرسا خاعتلنا 

الهدنة مقدمًة خإثباتاً لحسن النوايا.
خيف أخل لقااٍء لناا بالوخاد القااس  من الريااض، طرحنا 
مساألة تثبيات سائام لوقف إطاالق النار، خكان جاواب خخد 
الريااض خبكل خضاوح بأنهم جاؤخا للخفاخضاات لتحقيل 
مطالاَب محادسة »إطاالق رساح خخساة مدتقلاني خقاط 
حدسخلم باالسم، خخك الحصار عن مدينة تدز«، خكان رسنا، 
بأن ما نسدى له أكل مخا تطرحون، ملاذا ال يتم إطالق رساح 
ُكّل املدتقلني؟ خملاذا ال يتم خك الحصار عن اليخن بأكخلها؟«.
خأضااف امساتاذ ناارص سااخراً »بأن لاؤالء لام يأتوا 
ليتحدثوا عن خطن خال يحخلون لخو  شدب، بقدر ما جاؤخا 
يطالباون بخطالاب شايصية تهخهم ختياد  ميططاتهم 
ال أكثار، اليخن خشادب اليخان ال يهخهم، خالدليال عىل ذلك، 
عندما سألنالم ملاذا يتوجب عىل املساخرين اليخنيني الهبوط 
يف مطار بيشاة السادوسي، حيث يتام تفتيشاهم خإذاللهم 
خإلانتهام لناك، خإجراءات التفتياش تتم يف مطارات الدخل 
التي يتوجهون إليها؟. لل تقبلون بإلانة املواطنني اليخنيني 
يف مطاار بيشاة؟ إذا كنتام ال تقبلاون، خلخاذا ال يتام إلغاء 
مساألة الهبوط يف مطار بيشاة؟ خبذلك سانكون قد خدمنا 
الشادب ُكّل الشادب. لكننا لن نلل منهم أي تجاخب م  لذا 
الطارح، خلاذا سليل سامغ بأنهام ال يكرتثون ال للشادب خال 
للوطان، خاملساألة ال تددخ مطالب محادسة تيدمهم باملقا  

امخل خامخري«.
خأشاار امساتاذ نارص إىل أن »اممم املتحدة أيّادت ُكّل ما 
طرحه الوخد الوطناي، خأخضحت أن رخَ  الحصار عن اليخن 
كله يشاخل رخَ  الحصار عن تدز، خلذا يدد حالً شامالً، خأن 
إطاالق رساح ُكّل املدتقلني يدد أيضاً حالً شاامالً. خجاء لذا 
التأييد بخثابِة تسخية الجانب الذي يسدى للحل الشامل خمن 

يسدى للحلول الجزئية«.

دور األمم المتحدة وكواليس 
المفاوضات

ادت يف رسخس أخدال اممم  خيف ظال التناقضات التاي تجسَّ
املتحادة، خاملثرية للتسااؤل خالغرابة، كان رس امساتاذ نارص 
ميتِزالً عجز اممم املتحدة قائالً: »عىل الرغم من إسراك اممم 
املتحادة بأن الطرف اآلخار لو املتدنت خلو الذي ال يسادى 
لحل حقيقي خشاامل لكنها تدجز عن اتياذ أي موقف جاس؛ 
كاون لاذه املؤسساة الدخلية تديرلاا مجخوعٌة مان الدخل 
خالتي تربطها مصالح مبارشة م  السادوسية، إضاخًة للخال 
السادوسي الذي لدب الدخر امكل يف تجيري مواقف تلك الدخل 

ملا ييد  أجندتها يف الُداْدَخان عىل اليخن.
خالاذي ال يدركه املواطنون يف اليخن بأن املفاخضات كانت 
تساري بشقني، الشال امخل كانت جلساات تفاخض م  خخد 
الرياض حتى الدرص، خيف املسااء تتم جلساات م  سافراء 
الدخل، السفري الرخيس خالسفري الصيني خالسفري الليطاني 
خسافرية االتحااس امخرخباي خالسافري اممريكي خالسافري 
الهولندي خالسافري امملاني، خالذين جااؤخا ملراقبة مجريات 
املفاخضات عن كثب، باإلضاخة لحضور خخوس من السدوسية 

خاإلمارات أيضاً.
خمن خالل تلك االجتخاعات م  السافراء، خاطالعهم عىل 
تفاصيل أطرخحاتنا عاىل طاخلة التفاخض م  خخد الرياض، 
اساتطدنا إقنااع كلٍّ من السافري الرخيس خالسافري امملاني 
خالسافري الصيني خسافرية االتحاس امخرخباي بخا طرحناه، 
حيث مااَرَس لؤالء السافراء الكثاريَ مان الضغوطات عىل 

السافري اممريكاي يف إقناع السادوسية بالتداطي م  ما يتم 
طرحاه من قبلناا. خأعلنولاا رصاحًة بأنهام يؤيدخن خقف 
الحرب، خرخ  الحصار الشاامل، خلكن تدنت السدوسية حال 
سخن التوصال مي حال. خيجاب عاىل الجخي  أن يادرك بأن 
السافري اممريكي قد لدب سخراً سالبياً يف املفاخضات، حيث 
أكد سافراء الدخل الذيان كانوا يلتقون بالوخدين السادوسي 

خاإلماراتاي لنقل أطرخحاتنا بأنهم كاناوا يتدنتون بدخن أية 
مالرات مقنداة، خذلك بسابب خقوف السافري اممريكي إىل 
جانبهم خمسااندته لهم خبقوة. خلنا اتضحت لنا حقيقُة ما 
كان يدنيه السيد القائد عبُدامللك الحوثي بأن أمريكا لي من 
تقف خلف السادوسية، خلي أساُس املرشخع الذي يستهدف 

اليخن، خاتضح لذا جلياً لنا خالل املفاخضات.
خلكان يكفيناا بأنناا حّققناا مكساباً مهخاً مان خالل 
مشااركتنا يف املؤتخر، خلي إيصال الحقيقة للدالم خاملجتخ  
الدخيل، خكسبنا تأييد سخل عظخى عىل رأسها رخسيا خالصني 
خأملانياا خاالتحااس امخرخبي بخا نطرحه خبأننا نسادى خدلياً 
لحاّل حقيقي خشاامل، خبهاذا التأييد نكوُن قاد قطدنا عىل 
السادوسية خأمريكا الطريال يف إنجاح ميططهم السااعي 
إلصادار قارار أمخي أقىس مان القرار الساابل يف حل اليخن 
خشادبها يتام الازجُّ باملنظومة الدخلياة خياه خإقحامهم يف 

الُداْدَخان عىل اليخن. 

حضرموت والحقائق المغيبة عن 
العالم

يف خاق  لاذه املحاخظة اليخنية املغيَّبة عان اإلعال  عخداً 
من قبل سخل الُداْدَخان، تدخر الكثري من امسئلة عن مصريلا 
خعن مصري أبنائها خمؤسساتها، يزيح امستاذ نارص الستار 
خيكشاف مأسااخية ما يجري لناك حيث قاال: »أخالً أنا لم 
أذلاب إىل املفاخضاات كخخثال عن محاخظاة حرضموت أَْخ 
الجناوب، خإنخاا ذلبت ممثال ُكّل اليخن خباسام ُكّل اليخن، 
خلاذا لو السابب الرئييس يف تدرُّيض لهجخاات إعالمية من 
قبل خساائل حزب اإلصالح اإلعالمية خرشكائهم، خمنني ضد 
َ  يل بدُض امشاياص التابدني  الُدااْدَخان، خيف ساويرسا قادَّ
لقاوى الُدااْدَخان عْرضااً بالحصاول عىل اللجوء السايايس 
ختوخاري الحخاية يل ختقديم كاخة خساائل املسااعدة خالدعم 
خغاريه من الدارخض املالياة، حياث كان الهادف الحقيقي 
لو تخزيال الوخد الوطناي، خلذا الذي لام ارتضيه باملطلل، 
ختناازل أنصار اللاه عن مقاعدلم من أجل أن نشاارك نحن 
يف املفاخضات جدلني أشاُدُر باملسئولية الكبرية تجاه خطني 
خأبناء خطناي يف تيفياف مداناتهم خإيقاف لاذا الُداْدَخان 
الظالام عليهم، لل يظن لؤالء املرتزقاة بأن الجخي  مثلهم 
بإماكان سخل اليلياج رشاء ضخائرلم باملاال؟. خالحخُد لله 

بأننا لم نُين ثقة أنصار الله خثقة شدبنا.
خمان جهاٍة أخرى أناا أعلام خأسرك يقينااً باأن القاعدة 
تسايطُر كليااً عاىل حرضماوت خماا يجاري يف حرضموت 
يصُدُب عىل أي شايص رشحه، خلذا ما طرحته عىل طاخلة 
املفاخضاات خأغضاب خخد الريااض لدرجة حصوِل مشااّسة 
كالمياة بيناي خباني عبِدالدزياز جبااري أحد أعضااء خخد 
الريااض، خكأنهم ال يريدخن طارَح ملف حرضموت باملطلل 
عاىل الرغم أنهاا خاقدة تحت سايطرة تنظيام إرلابي يهدس 
ساكانها باملوت خالدمار، مخا اضطار املوقف لتدخل مبدوث 
اممم خلد الشايخ خحسام املوقاف بقوله القاعادة جزء من 
املفاخضاات خينبغاي علينا طرحهاا يف املفاخضات، خأشاار 
تقريار لألمني الدا  لألمم املتحدة باأن تنظيم القاعدة يحتل 
حرضموت خيسايطر عىل كاخة موانئها خمؤسساتها، خكان 
لذا مكساباً مهخا لناا يف املفاخضات، خال يزاياد لاسي علينا 
بقولاه بأن قواته تسايطر عاىل %70 مان امرايض اليخنية، 
خهذا اعرتاف من اممم املتحدة بأن حرضموت تحت سايطرة 
تنظيم القاعدة سيطرًة كاملًة، إال إذا كان يدتل القاعدة جزء 
مان رشعيته خمن قواتاه. خلذا ما يدعو الجخي  للتسااؤل: 
ملاذا ُكّل موانئ اليخان خاضدة لحصار تحالف الُداْدَخان عدا 
موانئ حرضموت؟ ملاذا لم يساخ  أحد أن طاريان الُداْدَخان 
شان خلو غارة خاحدة عىل تنظيم القاعدة يف حرضموت عىل 
الرغم من أنها تتشادق ختّدعاي بأنها تحارب اإلرلاب؟ اممر 
باات جلياً للدالم أجخا  بأن التغايض عان القاعدة خساعش 
يف اليخان يتم بغطاء سادوسي خأمريكي خاضح للديان، خلذا 
ما ملساناه من خالل لقائنا بسافراء الدخل حيث أخضحوا لنا 

إسراكهم لهذه الحقائل.
خأما ماا تدانيه حرضموت عىل أرض الواق  من ساطوة 
لذا التنظيم خهو اممُر الذي يصدب رشحه، خأبناُء املحاخظة 
يرزحون تحات جلخت لذه الدصابات اإلجرامية، خال يجرؤ 
أحٌد عىل ميالفتهم أَْخ مدارضاتهم يف أي يشء، خال يستطي  
أيُّ أحٍد لناك انتقاس السدوسية أَْخ أية سخلٍة من سخل الُداْدَخان، 
خكأن التنظيم قد أخكلت إليه مها  الذخس عن سارية خساخدة 
لاذه الدخل، املساخوح باه خقط انتقاس خشاتم أنصاار الله 
خاملؤتخر الشادبي الدا ، خغري ذلك حارا  خمخنوع، عقوبته 
الساجن أَْخ القتل. خخصال اممُر بهم لدرجٍة مان اإلجرا  أن 
قاماوا بنبش قباور الصالحني خذبح املواطنني يف السااحات 
علنااً القرتاخهام بداض امخطاء البسايطة. باختصاار لقد 
أصبحات حرضموت عبارًة عن ساجٍن كباري، خكل مقدرات 
خعائادات املحاخظة املالية تذلب إىل صالاح تنظيم القاعدة، 
خلوال التزاُ  صنداء خاساتخراُرلا بإرسال مرتبات املوظفني، 
لاكان الوضاُ  كارثياً، لهذا نشاكر القائخاني يف صنداء عىل 
رعايتهم مبناء حرضموت خاساتخرارلم يف القيا  بواجبات 
الدخلة، خلذا لو مفهوُ  الرشعية الحقيقي، يف حني يتشادق 
لااسي خبحااح بالرشعياة التي تنّصلات ختيلت عان أبناء 

حرضموت يف لذه املحنة

 لماذا كل موانئ اليمن خاضعة 
لحصار تحالف العدوان عدا موانئ 

حضرموت؟
 لم أذهب إلى المفاوضات 

كممثل عن حضرموت أو الجنوب، 
وإنما ذهبت ألمثل كل اليمن 

وباسم كل اليمن
 يكفينا أننا حققنا مكسبًا مهمًا 

من خالل مشاركتنا في المؤتمر، 
وهو إيصال الحقيقة للعالم

 في سويسرا قدم لي أشخاص 
تابعون لقوى العدوان عرضًا 

بالحصول على اللجوء السياسي 
وتقديم كافة وسائل المساعدة 

والدعم وغيره من العروض المالية، 
وكان الهدف تمزيق الوفد الوطني 

ولم أخن شعبي
 بات جليًا للعالم أجمع بأن 

التغاضي عن القاعدة وداعش في 
اليمن يتم بغطاء سعودي وأمريكي

 تنازل أنصار اهلل عن مقاعدهم 
من أجل أن نشارك نحن في 

المفاوضات جعلني أشعر 
بالمسئولية الكبيرة تجاه وطني
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  - عبداهلل علي صبري:
تشهد املنطقة الدربية رصاعات سامية طالت 
نسبياً، ختدخقت بفدل التدخالت اليارجية التي 
بلغت ذرختهاا يف 2003، حني أقدمت أمريكا عىل 
احتالل الدراق تحت ذرائ  انكشاف زيفها خيخا 
بدد، خلكن بدد خاوات امخان، حيث كان مرشخع 
الارشق امخساط الكبري قاد سخل ساكة التنفيذ 
تحت عنوان »الفوىض اليالقة«، خالتبشري بربي  
سيخقراطي يقو  عىل أنقاض الفوىض خاالحتالل، 
بالتخايش م  املرشخع الصهيوأمريكي باملنطقة، 
خضخان أمن ارسائيل، ختدخل النفط الرخيص إىل 

أمريكا خالدخل الكلى.
خعاشت الدراق خال تزال مياضاً ساميا يف ظل رصاع 
املشاري  الداخلية ختغلغل النفوذ اممريكي، الذي خجد 
نفساه مرغخاً عىل االنسحاب الدسكري املبارش، لكن 
بدد أن أثين بالس الراخدين بجراح غائرة خانقساامات 
طائفياة خأثنية حاسة خصوالً  إىل تهديد خحدة امرايض 
الدراقياة يف ظال سايطرة ماا يسام بتنظيام الدخلة 
اإلساالمية ) ساعش ( عىل جزء كبري من أرايض سوريا 

خالدراق.

البداية
قبل ساعش كانت خاشانطن قد استيدمت رشكات 
الحخاياة اممنية الياصة يف إطاار زعزعة أمن الدراق 
ختأجياج الارصاع الساني- الشايدي باني ابنائه، بل 
ختفجاري املنطقة برمتها عىل خق  ما حدث خيحدث يف 

الدراق.
خفاي 2003، خيف ظل االحتالل اممريكي اساتدان 
الحاكام الدساكري للداراق باول بريخار بارشكات 
الحخاياة اممنية الياصة خمنحهام الحصانة ضد أية 
مالحقاة، خبناء عليه حصلت “باالك خختر” عىل عقد 
بقيخاة 27.7 ملياون سخالر، ختداقادت الرشكاة ما  
)خرساان مالطا( املشابولني، خاساتقدمتهم لتأمني 
حخاية منشاآت االحتاالل، خللقيا  بامعخاال القذرة 
خمان بينهاا قتال املواطناني الدراقياني، خإحالة تلك 
الجرائم إىل الرصاع الطائفي الذي أندشاته سياساات 
خاشانطن خخسائل اإلعال  الغربية خالدربية التي تدخر 

يف خلكها.
لام تتحقل املداف اممريكياة عىل النحو املطلوب 
يف الداراق، خيف ظال امشاهر امخىل لوالياة اخباما كان 
خاضحا أن السياسية اممريكية تتجه نحو االنسحاب 
تحقال  خإذ  خأخغانساتان،  الداراق  مان  الدساكري 
االنساحاب اممريكي الدساكري من الدراق يف 2011، 
خإن لذا الدا  نفسة كان خاتحة متغريات سراماتيكية، 
ساخحت للبيت االبيض بالدوسة إىل املنطقة عىل جناح 
الربي  الدربي ذي الصبغة اإلخوانية، خاتجهت امياسي 
اممريكياة إىل الدبث بوض  ساوريا بزعم سعم الثورة 

الشدبية.
خكشاف الكاتاب الدربي الشاهري محخد حسانني 
لياكل أن لبالك خختار سخراً يف امحاداث الدامية  التي 
عرختها سوريا منذ 2011 ، خال تزال. موضحاً أن ستة 
آالف مان عنارص الرشكة كانوا يدخلون ساخل خخارج 

سوريا.
خقال لياكل يف حديث صحفي أن »باالك خختر« – 
الشاهرية بتارييهاا اليفي خالداماي – لبي  خدمات 
الساالح موجوسة – خإن باسم جديد – حول »سوريا« 

خىف ساخلها أيضا، مشارياً إىل إن الحخلة عىل »سوريا« 
ُمضاخاا إليهاا الحخلة عاىل »إيران« توشاك أن تحول 
الرصاع الرئييس يف الرشق امخساط مان رصاع عربي 
إرسائييل، إىل رصاع سانى شايدي ختلك ختنة أخرى يف 
سار اإلساال  نفساه خىف قلبه، خ خطيئة كلى، حسب 

تدبريه.
خباإلضاخاة إىل سخرلاا يف الداراق خساوريا، قالت 
مصاسر صحفية أن بالك خختر سادت مساتيدمة ما 
لديهاا من جخاعاات ضغط، لكي تحصال عىل عقوس 
يف إقليام سارخاور بالساوسان لتدخل كقوة ساال ، خىف 
مسادى من الرئيال اممريكي الساابل جورج بوش 
لتخهيد الطريال أمامها للبدء يف مهخة تدريبية لناك، 
قا  برخا  الدقوبات عن الجزء املسايحي من جنوب 
الساوسان. حيث أشاار مخثل إقليم جنوب السوسان يف 
خاشانطن إىل ذلاك, عاىل أن تبدأ رشكة “باالك خختر” 

أعخالها يف تدريب قوات اممن يف جنوب السوسان.

داعــش الالعب الجديد 
يف خضام امحداث امخارية توارت باالك خختر عن 
املشاهد مؤقتاً، لتفساح الطريال أما  العاب جاديد 
يساتيد  نفال أسااليبها املتوحشاة، خيياد  ذات 

امجندة لكن بغطاء إسالمي.
تأكياداً عاىل ذلاك يذلاب الدكتاور خياا  محخد 
الزعباي إىل إن الواليات املتحدة خبدد انساحاب قواتها 
مان الدراق تدرضات إىل انتقاسات شاديدة من جانب 
إرسائيل خاللوبي الصهيوني، ليشاتيها من اساتداسة 
الداراق لادخره، خإعااسة بناء جيشاه، خاكان الداخ  
باتجاه تقسايم الدراق، سخن التورط بتدخل عسكري 
مباارش عاىل امرض، خاختريت »ساعاش« للقيا  بهذا 
الدخر بتخويل غربي حتاى تطخنئ إرسائيل ختزيل عن 

كاللها اليوف من الجيش الدراقي.
خيكشف الزعبي عن امالعيب اممريكية خامخرخبية 
التي سااعدت ساعش عىل التخادس يف امرايض الدراقية 
خالساورية، تخهياداً لتقسايم ختجزئاة الداراق الذي 
يفايض إىل ساقوطها يف قبضة االحتاالل الغربي مرة 
أخرى. خخلص إىل القاول: إن الدراق، الذي بات يغرق 
يف الدنف خالفوىض، التي تخارسها املليشيات املسلحة 
خالجخاعات املرتزقاة، يف ظل الفوىض غري اليالقة لن 
تنتج سوى مزيداً من الدنف خاملوت خالدمار خاليراب، 
خلنا ال بد من القاول إن ما جرى يف املنطقة خما يزال 
لو مصلحة أمريكية إرسائيلية بالدرجة امخىل خإعاسة 

ترتيب جديد للخنطقة. 

بالك ووتر في اليمن 
نظارا الشاتهارلا بامعخاال القاذرة خاجهت بالك 
خختار كرشكاة أمنياة خاصاة مشاكالت قانونياة، 
اضطرتها للبحث عن مالذ آمن الساتئناف أنشاطتها. 
خلاذا ما حدث بالفدال، حينخا تداقادت الرشكة م  
الحكومة اإلماراتية، التي كلفت الرشكة بتشكيل قوة 
رسياة من املرتزقة. خللتغطية عىل ساخدتها السايئة 

. XE قامت يف عا  2010 بتغيري اسخها إىل
خخخقاا ملا ذكرتاه » نيويورك تايخاز« خإن الرشكة 
تلقات 529 ملياون سخالر لتشاكيل قاوة رسياة مان 
املرتزقاة مؤلفة من 00ا عنارص أجنبي للقيا  مها  
خاصاة ساخال اإلماارات خخارجها، خحخاياة أنابيب 
النفط، خناطحات الساحاب، خمساعدة اإلمارات عىل 
التصادي مي تهدياد ساخيل أخ خارجاي. خيقدر راتب 
املقاتال 150 سخالر يف الياو  الواحاد. خحساب خض  
امعخاال التاي تقو  بهاا الكتيباة خإن راتاب املقاتل 
يرتف  عند مشااركته يف القتال ليصل إىل 1000 سخالر 

أمريكي يوميا.
خيف ظال الددخان السادوسي اممريكي عاىل اليخن 
خاملشااركة اإلماراتية يف الددخان خيف غزخ البالس، ظهر 
مرتزقة »بالك خختر« تحت مساخى جنوس كولومبيني.  
ختدتل كولومبيا مركزاً محورياً يف استقطاب مجندي 
»باالك خختر« ختدريبهم بحكم النفوذ اممريكي يف لذا 
البلد الاذي يصفه الكثري من املتابداني بأنه »إرسائيل 

أمريكا الالتينية«.
خلجاأت قوات الدادخان إىل اساتجالب مرتزقة من 
اليارج يف الحرب عىل اليخن بدد أن خشلت خمرتزقتها 
يف الداخال يف تحقيل انتصارات ميدانياة أما  صخوس 

خبسالة الجيش خاللجان الشدبية.
خإضاخاة إىل الهجخات النوعية التاي أرست باملئات 
من القتىل يف صفوف الغزاة، خإن توشكا 2 بباب املندب 
أصااب ميتلف املجامي  الغازية لليخن، خاختلط الد  
اممريكي خاإلرسائييل بالسدوسي خاإلماراتي خاملغربي.  

خطاب قائد الثورة
خقاد اشاار إىل لذه الحقيقة السايد عباد امللك بدر 
الدين الحوثي يف خطابه امخري بخناسابة ذكرى املولد 
النباوي الرشياف، مؤكادا أن النخاوذج الياو  القائم 
خاملوجاوس يف عدن خيف أبني خيف لحج يؤكد أن امَمريكي 
خاإلرسائييل خالسادوسي، قد جلبوا ساعش خالقاعدة إىل 
عدن، يف إطار الفوىض الدارمة خالغالبة عىل ُكّل يشء.
خأخضاح قائاد الثاورة الشادبية إن سخر ساعاش 
خالقاعادة يف منطقتناا الدربياة لاو أن تقاوض ُكّل 
اااة، ختهيئتها  الكياناات القائخاة، خأن تارضَب امُمَّ
لالحتالل املبارش من قبل أمريكا خارسائيل. خقال:  لذا 
لو سخُر ساعش خالقاعدة خلذا ما يراس لها، خلذلك رأينا 
ماا يرياده أخلئك يف بلدناا.. بالك خختار امَمريكية لي 
خجه أَمريكا خلاي إَراَسة أَمريكا خلي مرشخع أَمريكا 

م  ساعش خالقاعدة يف اليخن خيف البلدان الدربية.
 مضيفاً يف خالصة عخيقة: إن من ألم ما نستفيده 
مان حقيقاة امحاداث، أنه يف بااب املنادب يف رضبة 
التوشاكا يف رضبة ذلاك الصارخخ امتزج لنااك الدُ  
امَمريكاي َخاإلرسائييل خالسادوسي خكذلاك اإلَماَراتي 
خالداعيش خالقاعدي.. لناك كانوا َجخيْداً مجتخدني يف 
خندق خاحد يف مارشخع خاحد يف اتجاه خاحد، خاختلط 
ذلك الد  ِمَنهم َجخيْداً يشٌء خاحٌد ختوجه خاحد خكلهم 

ييدمون مرشخعاً خاحداً.

داعش وبالك ووتر .. 
لماذا وكيف اجتمعـا في اليمن؟

وأنتم األعلون
حسن زيد

يف  الوطنايُّ  الوخاُد  أنجاز 
مفاخضات سويرسا مهختَُه بنجاح، 
خأثبت ُحسَن نية القوى التي يخثّلها 
)الراخضاة للُدااْدَخان املداخداة عن 
السياسة خاستقالل القرار السيايس 
للشادب الايَاَخاني(، خقاد  الوخُد 
َماه مان  أقاى ماا يخكاُن أن يقدِّ
تنازالت، خأثبت للشادب الايَاَخاني 
الاذي يتدرُض للحصاار خالقتل ُكلَّ 
لحظاة حرَصاه عىل خقاف الحرب 
يف  خاساتدداَسه  الساال   ختحقيال 
سابيل ذلاك أن يقبَاَل باكل ما لو 
مطلاوٌب منه، َخأعلنهاا بوضوح أَنه 
مستددٌّ لتقديم أَيَِّة ضخانة تُديُد للايَاَخان السالَ  خاممن خاالستقرار 
خالساياسة الوطنية، خأكد عىل حرصه عىل الرشاكة الوطنية خالتزامه 
بدد  إقصاء أَي طرف مهخاا كان ضدُفه خضدُف موقفه، كخا أثبت 
للدالام مخثاالً بخخثل اممني الدا  خخريقه املسااعد خسافراء الدخل 
الدارش خَمن أضيف إليهاا أَنه مفاوٌَّض تفويضاً كاماالً يف اتياذ أَّي 
قرار من شاأنه رخ  املدانااة عن أبناء الشادب الايَاَخاني بخيتلف 
مناطِقهام خاتجالاتهم خمواقفهم السياساية، ختقيَّد بدد  ترسيب 

أَيَِّة ُجخلة أَْخ خل له عالقة باملفاخضات. 
ندم لقد أثبت ُحْساَن النية لنا، نحن أبناَء الشادب خللدالم أجخ ، 
خأثبت لنا خللدالم أنَّ اإلخاوة الذين جاءخا من الرياض رغم احرتامنا 
لهم ال يخلكون أَية سالطة أَْخ صفة للتفاُخض من أجل خقف الحرب، 
خكلخاا جاءخا باه طلٌب خاحٌد، خلو اإلخراُج عان بدض املدتقلني )٣( 
أَْخ خخساة، خيف امخري مدتقل خاحد، خرخ  الحصار عن ثالث حارات 
يف مدينة تدز، خقط ال غري، أَي أَنَّه ال يهخهم حتى اساتداسة السلطة 

التي يتحدثون باسم رشعيتها. 
أثبات اإلخوُة خخد الداخل الوخد الوطني أَنه مساؤخٌل عن الشادب 
الايَاَخاني كله، خيف سابيل ذلك قبلاوا رصاحًة خبدخن مواَربة بتنفيذ 
القرار٢٢١٦، خطالبوا لم االتفاَق عىل آلية لتنفيذ بنوسه، خاستجابوا 

حتى للخطالب التدجيزية التي قدمها الطرف اآلخر. 
أثبتاوا ُحساَن النياة خيف املقابل الدكال، أثبت الطاَرُف اآلخر أَنه 
مجاّرس غطااء خخاجهة خُسَماًى؛ لتلير اساتخرار الحارب خالُداْدَخان 

خالحصار خالتجوي  خالقتل خالدمار. 
رات املشااخرات، بدًء من جنياف خاحد خما تدرض  خاملتاِباُ  لتطوُّ
له خخُد املكونات السياسية من عرقلة خحصاٍر، خمشاخرات مسقط، 
خقبلهاا صنداء م  املبداوث الدخيل خبدض السافراء املهتخني خالتي 
أنتجت النقاط الدرش خالساب  خرساالة أنصار اللاه خاملؤتخر لألمني 
الداا ، ثم جدخل عخل املفاخضاات خضوابطها... إلخ.. املتاِبُ  يلحظ 
أَنه كلخا استجاب الوخد الوطني للخطاِلب كلخا تطوَّرت لذه املطاَلب 
ت أَْخ ُعّدلت خحرخت، خكلخا أكََّد الوخُد الوطنيُّ رغبتَه خحْرَصه  أَْخ تغريَّ
عاىل تحقيل الساال ، تضاعف التصديُد الدساكري خزاست بشااعُة 
الُدااْدَخان حاّدًة خإرصاراً عىل االساتخرار يف سافك الاد  الايَاَخاني 

ختدمري مقدراته. 
ملاذا؟.

من سخل الُدااْدَخان خاملجتخ  الدخيل يسايئون قاراءَة سخاخ  الوخد 
الوطني خقياسته، يدتقدخن أن الجهَد الذي يبذلُه لوقف الُداْدَخان بكل 
أشكاله خالدوسة إىل سال  ناتج عن ضدف خإنهاك خُقرب الهزيخة. 

لم ال يدركون أن املساؤخلية الدينية خالوطنية التي يستشادرلا 
َمن يديشون خأللُهم ُعرضًة للقتل تجاه َمن يُقتلون ختجاه املقدَّرات 
ر، لذه املساؤخلية لي الداخُ  لتقديم  الايَاَخانياة خالدربية التي تُدمَّ

التنازالت خليست الضدف خاإلنهاك. 
الوطناي  الوخاد  عاىل  يُساِقطون  خمندخبولام  الُدااْدَخان  سخُل 
مشااعَرلم خقيََخهم؛ خلذلك يسايئون خهَم املوقف خيساتخّدخن منه 

طاقًة لإليغال يف الجريخة خالقتل خالدمار. 
خمن امماَر كذلك خإن املرخناَة التي أبدالا الوخاُد الوطني خالقوى 
الراخضاة الُدااْدَخان املداِخدة عن الساياسة خاالساتقالل تتحّخل جزًء 
كبرياً من املساؤخلية يف تخاسي الددخ خُجارأة مخثليه خجهل املجتخ  
الدخيل بالنفساية الايَاَخانية التي تقاتل سخاعاً عن الحرية خالكرامة 

خاالستقالل. 
ندم االساتخراُر يف إعطاء االنطباع بأننا )نشُدُر بالضدف خنيىش 
الهزيخاة( تُغري املدتدَي عاىل مواَصلة ُعاْدَخاناه ختختصُّ الضغوط 

الدخلية الداعية لوقف الحرب. 
نحن نتحّخُل جزًء من املسؤخلية يف تخاسي املدتدي )رغم خساراته 
التاي تاكاس تقتل  خجاوسه كأنظخة(؛ منناا باالساتخرار يف محاخلة 
اللهاث خلف رساب أن املجتخَ  الدخيل يريد منا أن نللن عىل ُحسان 
نيتناا خنقّد  الضخانات التي تدزز الثقة خسايوقف الحرب إن خدلنا، 
إنخا نوصل رساالة خاطئة مضخونُها أن الُداْدَخان خعخالَءه قاسرخن 

عىل كرس إراستنا خحسم الرصاع عسكرياً. 
علينا بدد أن اساتنفدنا خساائَل إثبات ُحسان النياة إسراُك اليطأ 
الذي خقدنا خياه خأخقدنا غرينا خيه، خاإلعالن بوضوح أن ُقدرتنا عىل 
االساتخرار يف الصخوس خاملواجهة قابلٌة لالستخرار حتى يو  القيامة، 
اايِّاد عبدامللك الحوثي، خأن الشادب الاذي قىض عىل  كخاا قاال السَّ
جحاخال الدازخ امجنبي عل التأرياخ خنهض خينهاُض ُكلَّ مرة من 
الُحَفار خالدثََرات َلقاسٌر اليو  يف ظل انتشاار الثقاخاة الِجهاسية عىل 
القتال لُدقوس خأجيال، خليدرخوا أننا بالحرب نربُح الشهاسة خالنرص، 

خال يوجُد ما نيرسه أكثر. 
لنوقاف اللهااَث نحو إرضاِء الددخ خإثبات ُحْساِن النية له؛ كي ال 

نطيَل أمد الُداْدَخان خنخنِّايَه باالستسال .
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  - إبراهيم السراجي:
يطوي الايَاَخانيون َعاَ  2015 بشكٍل 

ميتلٍف عن ُكلِّ امعوا  السابقة، خقد 
شهدخا أكل املؤامرات اإلقليخية خالدخلية 
ضد بالسلم، خخيه أَيْاضاً خاجهوا بشكٍل 

مبارش القوى التي تقُف خراء تلك 
املؤامرات، بدد سنني طويلة من مواجهة 

أسخاتهم، خيف ذات الوقت شهد الداُ  
نفُسه صخوساً يخنياً َقلَّ نظريُه يف الداَلم 

بخواجهة عدخان لم يستثِن أحداً من 
ألداخه خحصاراً شامالً لم تشهده أيُة 

سخلة من قبل.

• االنقالب على استحقاق اتفاق 
السلم والشراكة 

عىل عكل أسالوب املنترص الباغي الذي يفِرُض 
رشخَطاه بداد انتصااره يف أيَّة مدركاة، إال أن قوى 
ثاورة 21 سابتخل لام تسالك ذلاك الطريال خخور 
إساقاط قوى النفاوذ توجهت قوى الثاورة إىل سار 
الرئاساة لتوّقاَ  ما  جخيا  املكونات السياساية 
اتفااق السالم خالرشاكة الذي يدطاي الحل لجخي  
املكونات بالدخاول يف مرحلة حقيقية من الرشاكة 
الفدلياة عكل ماا خرضته املبااسرة اليليجية عىل 

ثورة 11 خلاير. 
إذن بدأ الايَاَخانيون عا  2015  خلم يتطلدون 
لتنفياذ اتفاق السالم خالرشاكة إلنهااء الرصاعات 
التي شاهدتها البالس، غري أن القوة السياساية عىل 
رأساها اإلصاالح خالرئيال الفار عبدرباه منصور 
لاسي لم تؤمان باالتفاق رغم توقيدها عليه خظلت 
تتلقاى التدليخات مان اممريكيني خالسادوسيني يف 

محاخالت متسخرة إلجهاض االتفاق. 
شاّكل الفاارُّ لااسي بخوجاب التفوياض الذي 
حصل عليه، حكومَة برئاساة خالد بحاح خلم يأخذ 
يف االعتباار رشخط التفوياض الاذي حصال علياه 
خلم يساترش مستشااريه الذين جرى تديينُهم بناًء 
عىل اتفاق السالم خالرشاكة لإلساها  يف مشاخرات 
تشاكيل الحكومة، خعاىل مضض تم القباوُل بتلك 
الحكومة رغم ُكّل املالحظات، لكن لاسي خحكومته 
بتدليخاات أمريكية خسادوسية سادوا للتنصل من 
جدياد عان تنفياذ بناوس اتفااق السالم خالرشاكة، 
خكان لااسي قبال تشاكيله حكوماة بحااح قاد 
اجتخ  بالسافري اممريكي خخرج ليفاجئ الجخي  
بتديانِي مدير مكتبه أحخد عوض بن مبارك رئيسااً 
للحكوماة، يف خطاوة خاجاأت الجخيَ ، بخاا خيهم 
مستشاارخه، الذين لم يَدلخوا بيطوتِه التي اتضح 
أناه اتيذلا بناًء عاىل أخامر من السافري اممريكي 
لتشاهد الداصخة يف ذلك الحني املأسااة التي تخثلت 
باالنتحاري الذي خجر نفساه بخيادان التحرير بني 
املتظالريان ضد تدياني بن مباارك خأخق  عرشات 

الشهداء خالجرحى. 

• إستقالة الفار هادي وحكومته.. 
فاتحة المؤامرة 

َ  الفاار لااسي اساتقالته من  يف 22 ينايار قادَّ
منصبه كرئيال للجخهورية، خما لي إال سااعاٌت 
خقّد  خالد بحاح استقالتَه أَيْاضاً كرئيل للحكومة 
سخن أن يدلاَم أعضاء حكومته بذلك؛ لتتضَح الرؤية 
يف ذلك الحاني أن أمريكا خالسادوسية أخعزتا إليهخا 
بذلاك بداد أن أخشالت اللجااُن الشادبية املؤامارة 
التي كانت تهدُف إىل تخرير مساوسة الدساتور التي 
صاغهاا لااسي خَمن مده عاىل غري ما تام االتفاق 
عليه، خكانت االساتقاالُت بهدف خلل خراغ سيايس 
يديُل مساار ثاورة 21 سابتخل خيحّخلهاا الدبَء، 
خيف محاخلاة للضغاط عىل قاوى الثاورة للرضوخ 
للخيططات اممريكية بشاأن الدساتور خمساألة 
امقاليم التي كانت مطرخحًة يف ذلك الوقت خسادي 
أمرياكا إلقرارلا سخن سراساة بهدف خلاِل صيغٍة 

ُل تقسيَم البالس.  تسهِّ
عقاَب تقديام الفاارِّ لااسي خرئيال حكومته 
اساتقالتهخا بيخساة أيا  خاَرَج السايُد عبُدامللك 
الحوثاي بيطاٍب متلفٍز ألقاه يف 27 يناير خعّلل عىل 
أن خطاوة اللجان الشادبية كانت يف ساياق الَدوسة 
لالتفااق املال  خااللتازا ، خقال يف خطاباه: »كان 
يُفرتَُض أن تلقى لذه اليطوة، بخطالبها خما رمت 
إليه خسدت لتحقيقه، أن تلقى بالحّد امسنى تفهخاً، 
تفهخاً مان الجخي ، ختفاُعالً إيجابيااً، خلكن كانت 
اليطاوة الغريباة، غريباة يف مقابل ماا حصل، يف 
مقابل ما ُطولب به، يف مقابل ما سادينا إليه، كانت 
اليطاوة الشااذة غري الساليخة لي اليطاوة التي 
تخثلت باساتقالة الرئيل خكذلاك تقديم الحكومة 

الستقالتها«. 
يف ذات اليطااب خبينخا كانت القاوى املرتبطة 
باليارج تنتظر رضوخ قوى الثورة للضغوط بفدل 
اساتقالة لااسي خحكومتاه إال أن السايد عبدامللك 
الحوثاي قاال مدلقاً عىل االساتقاالت تلاك: »نحن 
نادرك خلربخا الجخي  يادرك، أخ امكثر يادرك، أنها 
كانت خطوة تهادف إىل مناخرة، يدني كانت خطوة 
غري جاسة، الهدف منها مناخرة من أجل االبتزاز، من 
أجل الدخل عىل خرض تلك االلتفاخات التي يسادون 

لفرضها يف الواق ، خلكن.. ُرب ضارة ناخدة«.
بكلخاة »ُربِّ ضاارة ناخداة« التي قالها السايد 
املرتبطاة  القاوى  أسركات  خطاباه  يف  الحوثاي 
بالسادوسية أنهاا خشالت يف ابتازاز الثاورة، خلذلك 
املكوناات  براغخاتياة خالصاة ذلبات  خمساباب 
خنادق  يف  السياساية  للخفاخضاات  السياساية 
موخخبياك برعاياة املبداوث اممخاي إىل الايَاَخاان 
يف حيناه إساخاعيل خلاد الشايخ، خكانت لادى تلك 
املكوناات قناعة بتجااخز مرحلة لاسي خالساري يف 
طريل الوصول إىل خرتة انتقالية بخشاركة املكونات 

السياسية كلها.

• اإلعالن الدستوري.. الثورة تؤكد 
جديتها في الخروج من حالة الجمود 
منذ استقالة لاسي خحكومته جرت املفاخضات 
ل التفاق سيايس للخرحلة  برعاية أمخية بُغية التوصُّ
املقبلاة إال أن بدَض املكونات املرتبطة بالسادوسية 
عىل رأساها اإلصالح ظلت تخاطاُل، خفي حني كان 
مخثلاو اإلصاالح يف تلاك املفاخضاات يتوصلون إىل 
اتفااق ما  القوى امخارى كان الحازب بتدليخات 
سادوسية يدوس بدد ذلك بسااعات خيصادر بيانات 
تؤكُد تخسكه برشعية لاسي رغم أنه كان يرص عىل 

استقالته خبذلك يتم نسُف االتفاقات. 
مدلناًة  ُمهلاًة  السياساية  للقاوى  خأعطيات 
ااال إىل اتفاق يُْيِرُج الباالس من حالة الفراغ  للتوصُّ
السايايس، إال أن املهلة انتهت خلم تتوصل املكونات 

السياسية مي اتفاق خكان اإلعالُن الدستوري. 
يف 6 خلايار خمان ساخال القارص الجخهاوري 
خبحضور سيايس خقبيَل خعسكري كبري تم الكشف 
عن »اإلعالن الدساتوري« خالاذي أخضح يف مقدمته 
أناه جاء بدد أن بذلت »املكونات السياساية املؤمنة 
بثورة الا11 من خلاير خالا21 من سبتخل، جهوساً 
مضنية الحتواء املوقف، خإقناع املكونات السياسية 
بخبدأ السالم خالرشاكة لليرخج بالوطن من الفراغ 
الذي خّلفته االستقالة املفاجئة خغري امللَّرة لرئيل 

الجخهورية خالحكومة.
خلكان تلك الجهاوس قوبلت بالتدطيال خالرخض 
ل عن املساؤخلية الوطنية، خاستخرت بدُض  خالتنصُّ
املكونات يف نهَجهاا االنتهازي ختفريطها باملصلحة 

الوطنية.
خأقر اإلعالن الدستوري 15 ماسة خالذي نص عىل 
تشاكيل مجلل خطني، ختشاكيل مجلال رئايس، 
خاختصاص اللجنة الثورية باتياذ كاخة اإلجراءات 
خالتدابري الرضخرية لحخاية سياسة الوطن خضخان 
أمنه خاستقراره خحخاية حقوق خحريات املواطنني، 
خيخكان الدوسة إىل نص اإلعالن الدساتوري للتدرف 

عىل كاخة مواسه تلك. 

• مغادرة السفير األمريكي وكواليس 
المؤامرة القادمة من الخارج

يف 9 خلايار خعقب أيا  من اإلعالن الدساتوري 
غاسر السافري اممريكاي الداصخة صندااء بدد أن 
خقد القدرة عىل التحرُّك خارج الساياق الدبلومايس 
املتداارف علياه بدد أن اعتااس عىل التحارُّك بحرية 

خامتاالك سالطات تطدن يف ساياسة الباالس يف خرتة 
حكام الفار لاسي؛ ليجد أن خجاوَسه لم يدد مفيداً، 
حيث غااسر الداصخة صنداء، خلناك يف خاشانطن 
بادأت املؤامارة التي سخدات بخزيد مان املخاطالت 
يف الوصاول إىل حل سايايس بينخا كانت خاشانطن 

ة للددخان. خالرياض تددان الُدااادَّ

• إغتيال المناضل عبدالكريم الخيواني 
بالتزاُمان م  ذكرى مجَزرة جخدة الكرامة التي 
تواخال ا1 مارس جرى اغتياُل الشاهيد عبدالكريم 
الييواناي أمااَ  منزلاه بالداصخة صندااء، كانت 
خاجداة اغتيالاه بخاا يخثلاه الييواني مان رمزية 
للحّرياات خحقوق اإلنساان خما يخثلاه من رمزية 
للنضاال خالثورة خطوًة مدرخساًة مان قبل القوى 
التاي تقاُف خراء اغتياله باعتباره صوتاً مساخوعاً 
عاملياً سيُفِساُد الكثريَ مان ميططات الددخان التي 

كانت تُطبخ يف خاشنطن. 
إغتيااُل الييواناي شاغل الارأي الداا  املحايل 
خالدرباي خالادخيل، حياث أشاارت بداُض التقارير 
التي تناخلات اغتياله »أن اغتيال شايصية خطنية 
بحجام الشاهيد الييواني، جاء الساتكخال خيوط 
املؤامارة التي تُدبر للايَاَخاان خالايَاَخانيني؛ بهدف 
خض  الديص يف سخالب الثاورة الايَاَخانية، لحرخها 
عن مساارلا أَْخ إيقاخها، للحيلولة سخن الوصول إىل 
ألداخها يف التحرر من الهيخنة خالتبدية للسدوسية، 
خإسادال الساتار عاىل املرسحياة الطويلاة ُكتبت 
خصولها يف السدوسية يف زمن امللك محخد بن سدوس، 
خالتاي خرضت عىل الايَاَخاان سخَر التاب  الضديف، 
خاملساكون بانددا  اممن خالفوىض، خاملحتاج سخماً 

لليارج بهدف سخ  شبح الجوع عنه«.

• العدوان السعودي األمريكي.. حين 
تعلن المؤامرة عن نفسها 

يف 26 مارس تم اساتقداُ  الفااّر لاسي بخالبل 
ُعخانياة إىل الريااض يف خطوة تجخيلياة للخيطَّط 
الذي جارى اإلعالُن عنه بالغارات بدد سااعات من 
خصوله إليهاا، حيث اساتيقظ الايَاَخانيون ليلتها 
عىل خقا  الغارات خإعالن السافري السادوسي لدى 
خاشنطن تبني بالسه ختحالفها للددخان الذي انطلل 
ضاد الايَاَخانياني يف طول الباالس خعرضها، خكانت 
خطوة السافري السادوسي بإعالنه عن الددخان من 
خاشانطن بالتزامن ما  بيان مؤيد مان قبَل البيت 
امبيض الذي أعلن مساندته اللوجيستية للددخان.. 
كلهاا كانات كاخياًة ليدارف الايَاَخانياون أنهام 

يواجهون عدخاناً سدوسياً أمريكياً بامتياز. 
خقال بيان البيت امبيض إنه يدلن: »عن مواخقة 
رئياِل الوالياات املتحادة اممريكية بااراك أخباما، 
عىل تقديام سعم لوجساتي خاساتيباراتي لدخلية 
»عاصفة الحز « الدساكرية يف الايَاَخان«. خيف ذلك 
الحني كانات الطائرات السادوسية قاد أنجزت أخل 
مهخاة بارتكاب أخل جريخة حني اساتهدخت منزالً 
بالداصخة صنداء ليساقط أخل الشهداء خالجرحى 

من املدنيني.

• المبعوث األممي بن عمر يقدم 
استقالته ويؤكد »العدوان قتل 

العملية السياسية«
بذلات السادوسية بخسااندة أمريكياة جهاوساً 
كبارية للتيلص مان املبدوث اممخاي إىل الايَاَخان 
جخاال بن عخار يف ذلك الحني خالاذي أسرك أن اممم 
املتحادة قاسمٌة عاىل الرضوخ للضغاوط اممريكية 

خالسدوسية.
خيف 16 من أبريل قّد  املبدوث اممخي اساتقالتَه 

مان مهخته كخبدوث يخثل أماني عا  اممم املتحدة 
بالايَاَخاان، خقاال يف مقابلة صحفياة الحقة »إّن 
الوصاول إىل اتفاق سايايس كان خشايكاً قبيل بدء 
الددخان السادوسي عاىل الايَاَخان، مخا ساالم يف 

تصّلب مواقف امطراف املتنازعة.
خنقلات صحيفاة »خخل سارتيت جورنال« عن 
بان عخر قولاه إّن الدخلية الدساكرية يف الايَاَخان 
عّقدت املساار السايايس يف البالس«. خعااس بدد ذلك 
ليؤكاد ماا قاله يف إحاطتاه امخرية ملجلال اممن، 
خبذلك أكد أن الددخان السادوسي سادى إلخشال أي 
اتفاق سايايس، خأكد صحة أن الرياض كانت توعُز 

التباعها باملخاطلة يف املفاخضات. 

• صاروخ سكود بضربة واحدة حّطم 
مزاعم العدوان 

يف 21 أبريل كانت السادوسيُة قاد أعلنت يف بيان 
عن خزارة الدخاع أنها أنهت مهخة »عاصفة الحز « 
خقضت عىل أسالحة الجيش الايَاَخاناي، بخا خيها 
امسلحة الباليستية، لكنها عاست ملواَصلة عدخانها 
بشاكل أبشا  خباني مراحال الدادخان امخىل كان 
الناطال باسام الددخان السادوسي يؤكُد ماراراً أن 
طاريان الددخان قد تخكن من تدمري امسالحة التي 

تخثل خطراً عىل املنطقة، حسب زعخه. 
خيف 6 يونياو أعلن الجيُش خاللجان الشادبية أن 
القاوََّة الصارخخية أطلقت أخل صاارخخ من طراز 
ساكوس الباليساتي باتجااه قاعادة خالد بان عبد 
الدزيز الجوية يف خخيل مشايط يف عساري جنوب 
غرب املخلكة الدربية السادوسية؛ لتؤكد قوََّة الرصد 

أنه أصاب لدخه بدقة.
خبغاض النظار عان زعام الدادخان اعارتاَض 
الصارخخ، بينخاا كانت ُكلُّ املاؤرشات تؤكد عكَل 
ذلاك، غاري أن إطالق الصاارخخ بحدِّ ذلاك خما تاله 
من الصواريخ الباليساتية أسقطت مزاعَم الددخان 
حاول تخكُّنه من تدمريلا، خلو ما سابّب له حرجاً 

كبرياً أما  الدالم.

• توشكا صافر.. يبعثر أوراق الغزاة 
بمأرب

يف ل سبتخل أطلقت القوُة الصارخخية صارخخاً 
باليتساياً من طراز توشاكا اساتهدَف قوات الغزخ 
خاملرتزقة يف منطقة صاخار بخحاخظة مأرب، خبخا 
حققه مان نتائاَج تخثلات بخقتل عارشات الغزاة 
خاملرتزقاة، خقاد مثّال عالماة خارقاة يف املواجهاة 
ما  الغازاة، خإىل جانب ما حققه خقاد خضح سخل 
الدادخان التاي اسعات نارْشَ بطارياات الباتريوت 
العارتاض الصوارياخ، لتؤكاد خشالها يف اعرتاض 
توشاكا خالصواريخ الباليستية، سواء التي أطلقت 
عاىل مواق  الغازاة خاملرتزقة بخاأرب ختدز، أخ عىل 
مواق  الددخ السدوسي بجيزان خنجران خعسري. 

خحااز توشاكا صاخر عىل االلتخاا  امكل رغم 
ما حّققتاه الصوارياخ التي من نفل طارازه من 
نتائاج، إال أناه كان أخىل الرضباات القوياة التاي 
أخقدت سخَل الدادخان تواُزنَها، خقد أكدت املدلومات 
أن 67 ُجنديااً إماراتياً لقوا مَصاِرَعهم، كخا ساقط 
2ل جنديااً سادوسياً خ16 جنديااً بحرينيااً، إضاخة 
إىل 12 جنديااً أرسنيااً، أماا يف ما يتدلُل باليساائر 
البرشية يف صفوف مرتزقة حزب اإلصالح خعنارص 
القاعادة خقاد أكادت مصاسُرنا أن ما يزياُد عن 52 
لقاوا مصارعهام خعادس كبري جاداً مان الجرحى، 
ر الصارخخ  خعىل صديد الدتاس الدساكري خقاد سمَّ
25 عربة حاملة صواريخ من نوع مانساتري خثالث 
قاطارات خقاوس خل ناقاالت إساداف خعادساً مان 
طائرات اساتطالع خطائرتني أباتيش، خاحرتق عدس 

كبري من اآلليات الدساكرية امخارى، ما بني سبابة 
خمدرعة، خقدرت املصاسر أن مجخوَع ما تم إحراقه 

من لذه اآلليات يفوق املائة آلية عسكرية. 
خبالبحاث يف تأريخ نتائج الدخليات الدساكرية 
للصوارياخ الباليساتية نجاُد أن ما حّققتاه القوة 
الصارخخياة الايَاَخانياة سايظل رقخاً قياساياً يف 
تأرياخ الدخلياات الصارخخياة يصدب تكاراُره إال 
من قبال القوة الصارخخية نفِساها، خفي حني أكد 
اليلاء أن صارخخ توشكا امخل يف صاخر كان أنجَح 
صارخخ باليستي يف تأريخ لذا النوع من الصواريخ 
يحقل لدخه الدساكري، ليتخكان الجيش خاللجان 
الشادبية مان كرس رقخهام القيايس مارة خمرتني 

خثالث خأرب  مرات خالرقم مرشح للزياسة. 

• المرحلة األولى.. خيارات استراتيجية
أماَ  اساتخرار الدادخان أثبت الجياش خاللجان 
االسارتاتيجية  باليياارات  التلوياح  أن  الشادبية 
ملواجهة الددخان لم تكن ملجرس االستهالك اإلعالمي، 
بال خاط خاضاح للخواجهاة الدساكرية الراسعاة 

للددخان.
خفاي 3 مان سيساخل الجااري أعلان الناطاُل 
الرساخي باسام الجياش باْدَء املرحلاة امخىل مان 
التصديد ضخن الييارات االسارتاتيجية يف مواجهة 
الدادخان خالغزخ خانتهااء املرحلاة التخهيدية منها 
بالسايطرة عاىل مواقا  الدادخ خُقاراه يف ميتلف 

الجبهات الحدخسية. 
خيف حينه أعلنات خزارُة الدخاع أن أبطاَل الجيش 
خاللجان الشادبية حّققوا خالل امياا  الثالثة التي 
سبقت اإلعالن انتصاراٍت عظيخة يف جيزان خنجران 
خعساري تخّكنوا من خاللها السايطرة عىل عرشات 
املواقا  خالقرى خسّمرخا عارشات اآلليات خالدبابات 
خالجراخاات التابدة للددخ الاذي تكبد إىل جانب ذلك 

خسائر كبرية يف امرخاح. 
حياث جرى تخشايط اليطاوط اممامية للددخ 
بأكثار من 1000 صارخخ خقذيفة، الختاً أن خطوط 
الددخ شاهدت انهياراً كبرياً خالل الدخليات النوعية 
يف خارتة زمنية محدخس عىل طول املحااخر الثالثة يف 

نجران خجيزان خعسري. 
خأكاد مصدر باوزارة الدخااع أن تلاك الدخليات 
شاهدت تدمري أكثار مان 75 سبابة ابراماز خعربة 
باراسيل خآلياة خجراخاة يف جيزان خنجران خعساري، 
خساقوط عارشات القتاىل خالجرحاى مان ضباط 
خجنوس الددخ يف عخليات تناسبت م  حجم اإلعالن. 
امخىل  املرحلاة  بادء  خما   املصادر  خبحساب 
للييارات االسرتاتيجية قا  أبطال الجيش خاللجان 
الشادبية بتخشايط امرايض خاملواق  خالقرى التي 
جارى السايطرة عليهاا بخنطقاة جيازان، خلاي 
مواق  الساوسة – اليشال - أبو الكثااف – املدطن 
– املارخة – مواقا  املدنال خقرية املدنال - االباسية 
– سالدة – بارج املخداوس خمواق  املخداوس خقرية 
املخدوس – جوبح - املدزاب خقرية املدزاب – القصبة 
– الارسساح – الدقة – قائم زبياد– جنوب الكلي– 
القارن – الدني الحارة – مدساكر قازع – الغاخية 
تجخ  الياات خمواق  – الادخس – الدخان – الرميح 
– قرية الرسيف مواقا  الرسيف برج الرسيف خمركز 
الرسياف – قرية الزبااسي خمواق  الزبااسي – قرية 

الدخوس خبرج الدخوس خمواق  الدخوس.

• خيارات صاروخية.. العرض مستمر
عاَرَض اإلعاالُ  الحربيُّ قباَل خبداَد اإلعالن عن 
املرحلة امخىل من الييارات االسارتاتيجية مشاالَد 
كثريًة أسقطت خيها قواُت الجيش خاللجان الشدبية 
عرشاِت القارى خاملواقا  خبدَض املدن السادوسية 
كالربوعاة خاليوبة، خمدها تام عرُض تدمري مئات 

اآلليات.
لكان ما ميََّز مرحلَة ما بداد اإلعالن عن املرحلة 
امخىل من الييارات االسرتاتيجية لو تكثيُف إطالق 
الصوارياخ الباليساتية، حياث شاهد امسابوعان 
املاضياان إطاالَق ا صوارياخ مان طاراز قالار1 
الباليساتي عىل ألداٍف سادوسيٍة يف جيزان خنجران 
خعساري، ضخان ماا أعلان عناه الجياُش خاللجان 
الشادبيُة عن خضا  300 لدٍف سادوسيٍّ يف مرمى 

قوة االسناس الصارخخي. 
خأماَ  ما تم إطالُقه عىل مواقِ  الددخ السادوسي 
من صواريخ باليستية كان للغزاة خاملرتزقة نصيٌب 
منهاا، ساواٌء من طاراز توشاكا أَْخ قالار1، التي 
اساتهدخت الُغازاَة خاملرتزقاة يف باب املنادب، خمرة 
أخرى يف صاخر خمدسكر تداخين بخحاخظة مأرب. 
خحساَب ختارية إطاالق الصوارياخ خاملاداف 
املوضوعاة يخكان التأكياُد أن ذلك ماا يازاُل بدايًة 

لدرض مستخر.

من ا�ستحقاق ال�سلم وال�سراكة اإىل اخليارات اال�سرتاتيجية 

اليمن في 2015.. محطات في مواجهة المؤامرة الصهيوأمريكية
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18 مارس.. اغتيال الخيواني 
خبدأ الداُ  بارتكاب جريخٍة سياسيٍة 
ِل  يف خقات عصياب، ما  اقارتاب توصُّ
حاول  حال  إىل  السياسايني  الفرقااء 
مشاكلة الفاراغ السايايس الحاصل يف 
البلد، التزت الداصخة صنداء عىل خق  
جريخاة اغتياال الصحفي خالسايايس 
خعضو اللجنة الثورية الدليا َعبدالكريم 
محخاد الييواناي برصاص مسالحني 
مجهولاني، حياث صااسف لاذا اليو  

ذكرى مذبحة جخدة الكرامة.
كان الييواناي عائاداً إىل منزلاه يف 
شاارع الرّقااص بالداصخاة صندااء، 
النااَر  خأطلال مسالحون مجهولاون 
صوبَاه اخرتقات إحادى الرصاصاات 
رقبتَاه، َمااا أَسَّى إىل استشاهاسه عاىل 

الفور.
بكتاباتاه  الييواناي  خاشاتهر 
النظاا   الجريئاة يف نْقاد  الصحاخياة 
خسياسااته، خُساجن ملدة سنة؛ بسبب 
خمنحتاه  للنظاا ،  الناقادة  كتاباتاه 
ا200  الدخلياة عاا   الدفاو  منظخاُة 
بالصحفيّاني  اااة  الَياصَّ الجائازة    
املدّرضني لليطر، خيخا منحته منظخُة 
بدثة الساال  خالدالقات الدبلوماساية 
اإلنساان  لحقاوق  الادخيل  للخجلال 
خالتحكيم، تدييناً خيرياً بصفته سفرياً 
للنوايا الحَسنة خالدالقات الدبلوماسية 
لقااَء جهاوسه خإساهاماته يف املجاالت 
اإلنساانية، خلو أخل يخناي يُخنح لذا 

املنصب.
تصاّدر  امخريَيان  الداَماني  خيف 
الييواني نشاطاً سياسياً علَ عضويته 
يف مؤتخار الحاوار الوطني، ثام مخثالً 
لجخاعاة أنصار الله يف جاوالت الحوار 
اللجناة  يف  السايايس، خأخارياً عضاواً 

الثورية الدليا.
خأثاارت عخلياُة اغتياال الييواناي 
امخسااط  لادى  غاضباًة  خدال  رسخَس 
خالصحاخياة  خالحقوقياة  السياساية 
التي أسانت جريخاَة االغتيال خخصفتها 
بأنها »عخل إجراماي غاسر خإْرَلااابي 
جباان تساتهدُف السالم االجتخاعاي 
خإغراق البالس يف مزيد من أعخال الدنف 

خالفوىض«، مطالبة باصطفاف خطني 
ضد اإلجرا .

20 مارس.. تفجيرات بدر 
والحشوش

مساؤخلية  ساعاش  تنظياُم  تبنَّاى 
اغتياال الييواني.. خلكاي ينىس الناُس 
 ، لذه الصدمة أقاد  التنظيُم اإلجراميُّ
ارتاكاب  عاىل  سادوسية،  خبخباركاة 
جريخة أخارى أكثار خحشايًة خُعنفاً، 
تخثلت يف استهداف املصلني يف مسجَدي 

بدر خالحشحوش بأمانة الداصخة.
خصلت الحصيلُة النهائيُة لتفجريات 
املسجَدين حوايل 2ل1 شهيداً، خأكثر من 
351 جريحاً، خمن بني الشهداء الدكتوُر 
الدالمة املرتىض بن زيد املحطوري إما  

خخطيب مسجد بدر.
بحازا   نفَساه  انتحااري  خخّجار 
ناساف خساط املصلاني أثنااء خطباة 
صاالة الجخدة يف مساجد بادر، خحني 
لرب املصلون من ساخل املساجد اندخ  
انتحااريٌّ آخار خخّجار نفَساه بينهام 
ليضاعف عدس الشاهداء خاملصابني، خيف 
الوقات ذاتاه خّجار انتحاريٌّ نفَساه يف 
مساجد الحشاوش عقاب االنتهاء من 
صاالة الجخدة، كخاا حااخل انتحاريٌّ 
ثالاٌث تفجريَ نفساه يف مساجد اإلما  
أن  بخحاخظاة صدادة، غاري  الهااسي 
اللجاَن الشدبية ضبطت االنتحاري قبل 

اإلقدا  عىل لذه الجريخة.

26 مارس.. بداية العدوان 
السعودي األمريكي 

خلام يكاد يكتخاُل تشاييُ  شاهداء 
بدر خالحشاوش  تفجاريات مساجَدي 
بصنداء حتى تفاجأ اليخنيون بالددخان 
السادوسي اممريكي عشايَة 26 مارس 
2015، خيف الياو  امخل مان الدادخان 
خما  أخىل الغاارات الجوياة اساتهدف 
طرياُن الددخ حياً سكنياً يف منطقة بني 
حاوات يف الداصخة صنداء، َماا أَسَّى إىل 
استشهاس ما ال يقلُّ عن عرشين شهيداً 
خجرح خخساني آخريان، ُجلُّااهم من 
النسااء خامطفال عدا عن التدمري الذي 

لحل بددس من املنازل خالسيارات.
خيف اليو  التايل خيف سااعات الصباح 
امخىل خّلف الطارياُن املداسي يف عدخانه 
عىل ساوق البقا  يف محاخظاة صددة 
أكثاَر مان عارشة شاهداء خعارشات 
الجرحاى، خيخاا استشاهدت امارأٌة يف 
عدخان مخاثل استهدف سوق اليخيل 

بخديرية منبه الحدخسية.
أماا الياوُ  الثالُث من الدادخان خقد 
كثَّف الطرياُن السادوسي اممريكي من 
غاراته عىل محاخظة صددة، مستهدخاً 
الساجن املركزي خرشكاة لتدبئة الغاز 

خعادساً من القارى خامحياء الساكنية، 
خالحصيلة كانت استشاهاَس نحو ساتة 
مواطنني خجرح آخرين يف منطقة شدا 
خاستشاهاس أربدة خجرح ثالثني آخرين 

يف منطقة الكخب الحدخسية.

 31 مارس.. مخيم المزرق يغرق 
بالدماء

خبادأت تتصاَعُد الهجخااُت الجوية 
لطاريان الدادخان السادوسي اممريكي 
لتيّلاَف املزياَد مان الضحاياا امبرياء، 
خيف اليو  اليامال من الددخان ارتكب 
طارياُن الدادخ جريخاًة بشادة، حاني 
اساتهدف مييم النازحني السلخيني يف 
منطقة املازرق بخحاخظة حجاة، َماا 
أَسَّى إىل استشاهاِس أربدني مدنياً خجرح 

أكثر من مائتني خستني آخرين.

1 أبريل.. استهداف ناقلة غاز 
بيريم

السادوسية  الجرائاُم  ختتواَصاُل 
الياو   يف  املدنياني  بحال  اممريكياة 
باساتهداف  الدادخان  مان  السااسس 
ناقالت غااز خمحطات خقوس يف مديرية 
يريام بخحاخظاة إب، خالحصيلة كانت 
استشاهاس أكثر من أربداة عرش مدنياً 

خجرح الدرشات.

2 أبريل.. مصنع »يماني« تحت 
القصف

خيف صاورٍة تكشاُف بشااعة جاارة 
الساوء ارتكب طريانها الجوي يف يومه 
السااب  مان الدادخان مجازرًة كبريًة 
باساتهداخه مصناَ  »يخاناي« لأللبان 
خامغذياة يف الحديادة، حيث استشاهد 

ثالثون مواطناً خجرح الدرشات.

20 أبريل.. قنبلة فراغية على 
فج عطان

خُخجا  ساكاُن الداصخاة صندااء 
بجريخاة جديادة، تدد من أكال جرائم 
عاىل  اممريكاي  السادوسي  الدادخان 
بالسناا، حني ألقى طرياُن الددخان قنبلًة 
خراغيًة عىل منطقاة خج عطان بأمانة 

الداصخة.
خاستشهد يف لذه الدخلية االجرامية 
البشادة 6ا مواطناً، خيخاا أصيب أكثر 
مان 300 مواطن، كخا تدرض أكثر من 
00ل منازل للدمار الجزئي خاملتوساط 
خالكيل، خنَزح من الحي الذي ألقيت خيه 

القنبلة 0ا% من ساكنيه.
خسّمر الددخان السدوسي اممريكي يف 
لذه الجريخة أكثَر من 200 سيارة، كخا 
ازسحخت مستشافياُت صندااء يف ذلك 
الياو  باملصابني يف ظل مدانااٍة كبريٍة؛ 
بسبب نقص امكساجني خاالنطفاءات 

املتكاررة جراء الِحصاار املفرخض عىل 
اليخنياني خعاد  ساخاح سخل تحالاف 

الددخان بدخول املشتقات النفطية.

11 مايو 2015.. جريمة نقم
خعقاَب ارتكاب جريخاة خج عّطان، 
السادوسي  الدادخان  تحالُاُف  غيَّاااَر 
اممريكاي تساخيَة عدخانه عاىل اليخن 
من »عاصفة الحز « إىل »إعاسة اممل«، 
خاساتخر ارتكاُب الجرائم بحل املدنيني 
يف مدظم محاخظات الجخهورية، حتى 
جااءت الجريخاة املرخعاة يف الداصخة 
صندااء، بقصاف مكثّاف خعنيف عىل 

جبل نقم يف 11 مايو 2015.
خخّلفات لاذه الجريخة ماا يقارب 
الاااا 120 شاهيداً خمئاات الجرحاى 

خنزخح املئات من امرس.
اكتظات  الحزيان  الياو   لاذا  يف 
الجرحاى  باملئاات مان  املستشافياُت 
خالدرشات من الشهداء خرخدت مكّلات 
الصوت باالستغاثة إلنقاذ الجرحى بدد 
أن اساتيد  طريان الددخان السدوسي 
الصهيوأمريكي ساالحاً شابيهاً إىل حد 
كبري بالساالح الذي اساتيد  يف رضب 
منطقاة خاج عطاان، كخاا ازسحخات 
مان  خالباكاء  بالارصاخ  الشاوارُع 
املواطنني الذين شاهدخا لاذه الجريخة 
املرخِّعة التاي لم تصل ناُرلا إىل منطقة 
نقم خحساب، بل امتدت ناُرلا إىل كثري 

من أنحاء الداصخة.
الهَلاُ  الاذي أصااب ُساكاَن نقام 
خاملناطال املجاخرة كان أشادَّ من املوت 
لدى املواطنني الذين نزحوا من منطقة 
خصندااء  خسادوان  خشادوب،  نقام، 
القديخاة، خالساائلة إىل خاارج صنداء 
خمنهام نزحاوا إىل أطاراف الداصخاة 
َخالجواما   املادارس  إىل  خبدُضهام 

خاستخر النزخح حتى الصباح.
مان  املستشافيات  تسالم  خلام 
خخستشافى  خالرتخيا ،  االساتهداف 
الثورة الداا  بصنداء تدرَّض لألرضار، 
خقد خصل تأثاريُ القصف الددخاني عىل 
جبل نقام بأسالحة محّرماة إىل مبنى 
رت مبانيه بشكل  املستشفى الذي ترضَّ

كبري ختحتاج إىل ترميم خاس .

27 مايو.. توحش للعدوان في 
منطقة بكيل المير 

خاستشاهد يف لاذه املذبحاة حاوايل 
أربداني مواطناً، غالبيتهم من النسااء 
خامطفاال، حياُث قا  الدادخان بتنفيذ 
سلسالة غارات عاىل مناازل املواطنني 
يف منطقة املزرق، ما تسابب بساقوط 
عدس من الّشهداء خالجرحى، خخيخا كان 
املواطناون يشايّدون شاهداَء الغارات 
امخىل عااخس الطريان غاراته ُمساتهدخاً 
ثخانياة  استُشاهد  كخاا  املشايّدني. 

  -  أحمد داوود

ستَُياالَّااُد سنُة 2015 يف ذاكرة اليخنيني، خأياُمها خأسابيُدها خشهوُرلا كانت 
مليئًة بامحداث املتساِرعة عىل كاخة املستويات سياسياً خاقتصاسياً خعسكرياً، 

خعاش اليخنيون خيها خطأة الجوع خاليوف خالددخان.
خنشط تنظيُم ساعش بارتكاب جرائم ضد املدنيني يف لذا الدا ، بالتزاُمن م  عدخان 

خارجي تجاخز ُكلَّ القيَم اإلسالمية خاإلنسانية خكذا ُكّل اليطوط الحخراء.
خسنحاخُل لنا تسليَط الضوء عىل أبرز الجرائم التي ارتُكبت ضد املدنيني خحخلت 

بصخاِت ساعش خالددخان السدوسي اممريكي.
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اأب�سع 20 جرمية اهتز لها �سمري اأحرار العامل!

طيران العدوان السعودي األمريكي والعبوات الناسفة.. كابوس اليمنيين في سنة 2015
مواطناني خأصياب آخارخن يف مجزرة 

أخرى يف املنطقة ذاتها.

24 يوليو.. جريمة مروعة في 
المخاء

السادوسي  الدادخاُن  خيساتخرُّ 
اممريكاي يف جرائخه، لريتكاَب جريخًة 
مرخَّعاًة تَُضااُف إىل ساجلِّه اإلجرامي، 
حني قصف املحطاة الكهربائيَة خالحيَّ 
السكني بخدينة املياء محاخظة تدز.

حصيلة لذه الجريخة خصل إىل 103 
شهداء َخ150 جريحاً.

خشن طريان الددخ ثخاني غارات عىل 
ااة باملوظفني  املدينة الساكنية الَياصَّ
الداملاني يف محطاة الكهربااء، خلاي 
تقدر بخائتي منزل، خترّكز القصف عىل 
خساط املدينة الساكنية، حياث أصاب 
أطفاالً خنسااًء خشايوخاً، توّزعوا عىل 
مستشافيات الحديدة ختدز خجراحهم 

خطرية.

20 أغسطس.. مذبحة صالة بتعز 
اساتهدف طارياُن الدادخان يف لاذه 
الجريخاة عادساً مان مناازل املواطنني 
امبريااء يف منطقاة صالاة بخحاخظة 
تداز، خراح ضحيتهاا ما يزياد عن 60 

شهيداً خأربدني جريحاً.
خظل ألايل املنطقة لسااعات طويلة 
خلام يحاخلاون انتشااَل الضحايا من 
اساتقبلت  ماا  يف  املناازل،  ُركا   باني 
مستشافياُت تدز حااالٍت متفاختًة من 
املصاباني يف ظالِّ نقص باملساتلزمات 

الطبية.
خيف ذلك اليو  كثَّفت طائراُت تحالُف 
مان  اممريكاي  السادوسي  الدادخان 
غاراتهاا عىل تداز، مساتهدخًة مناطَل 
خأحياَء ساكنيًة، ختوزَّعت تلك الغارات 

عىل الجحخلية خصالة. 

2 سبتمبر.. داعش يستهدف 
المصلين في مسجد المؤيد 

بصنعاء
املتواصلاة  الجرائام  لاذه  خإزاَء 
للدادخان السادوسي اممريكاي سخلت 
ساعاش عاىل الياّط، لرتتكاَب جريخًة 
جديادًة يف مسااجد اللاه يف 2 سابتخل 
2015، حيث سخل انتحاريٌّ إىل مساجد 
املؤياد بحاي التلفزيون بصندااء أثناَء 
تأسياة املصلني لصالة املغارب، خانفجر 
خلام يف الركداة الثانياة، َمااا أَسَّى إىل 
استشاهاس عادٍس مان املصلاني، خحني 
لرعت ساياراُت اإلساداف خاملواطنني 
إلنقاذ املصابني، انفجرت عبوٌة ناسفٌة 
كانت مددًة بجوار املساجد، َماا أَسَّى إىل 

مضاعفة عدس الشهداء خالجرحى.
خكانات الحصيلاة النهائياة لهاذه 

املذبحة حوايل ل3 شهيداً خل9 جريحاً.
املجلاُل  الجريخاة  لاذه  خأسان 
السايايس منصاار الله خالاذي اعتل يف 
بيان له أنها امتداٌس للددخان السادوسي 
اممريكاي عىل بالسناا خأحاُد صنائده، 
كخا أسانها عدٌس من املنظخات خامحزاب 

السياسية خالهيئات الدينية. 

7 سبتمبر.. فاجعة جديدة في 
يريم 

عااخس طارياُن الدادخان جرائَخاه يف 
منطقة يريم بخحاخظة إب، حيث شانَّ 
غاراٍت عنيفة عىل منازل املواطنني أست 
إىل استشاهاس 12 مواطنااً خجارح لل 

آخرين.
الدخيد محخاد الشاامي، مديُر أمن 
محاخظاة إب، قال إن طاريان الددخان 
اساتهدف عدساً مان مناازل املواطنني 
بالُقرب من مستشفى يريم الدا ، َماا 
أَسَّى إىل استشهاس 12 خجرح لل آخرين 

أغلبهم نساء خأطفال.
خأضاف، أن الغاراِت تسببت يف تدمري 
ر أخرى مجاخرة.  عدٍس من املنازل خترضُّ

20 سبتمبر.. مذبحة بسوق آل 
مقنع بصعدة

لطاريان  املتوّحاُش  القصاُف  خأسَّى 
الددخان السدوسي اممريكي عىل سوق 
 90 استشاهاس  إىل  بصدادة  مقنا   آل 

مواطناً خعرشات الجرحى.
خقصفات طائراُت الددخان الساوق 
بسلسالة غاارات متتالية خلاو مكتٌظ 
بخئاات املتساوقني خالباعاة خأصحاب 
يُجّهازخن  كاناوا  التجارياة  املحاالت 

حاجيات عيد امضحى املبارك.
ختدخاد الطاريان قتَْل أكال عدس من 
املدنيني، حيث شان غاارة أخلية، خحني 
بدأ املواطناون بإساداف الضحايا عاس 
الطاريان خقَصَف مرة أخرى املسادفني 

خَمن تبقى من الجرحى.
ام جثث  خأسَّت تلاك الغااراُت إىل تفحُّ
أرجااء  يف  أشاالء  ختناثار  املواطناني 
الساوق، باإلضاخة إىل احارتاق محالت 

املواطنني ختدمريلا.

28 سبتمبر.. مذبحة جديدة 
بالمخاء

خأصياب  مواطنااً   135 استشاهد 
املذبحاة  جاراء  آخارخن،  عارشاٌت 
طائاراُت  ارتكبتهاا  التاي  الجخاعياة 
الددخان السدوسي اممريكي، مستهدخًة 
خيختَاي أعاراس إحدالخاا ميصصة 
للنساء خأخرى للرجال يف مديرية املياء 

بخحاخظة تدز.
طارياُن الدادخان اساتهدف خيختَي 
أعاراس يف منطقة خاحادة بصارخخني 

أست ملقتاِل جخيا  مان بداخلهخاا من 
مدنيني، مدظخهم نساء خأطفال.

ختحوَّلت امليااُء إىل منطقة منكوبة 
جارَّاَء غاارات الدادخان املكثَّفاة عاىل 
املدينة خالتي خلَّفت املئات ما بني شهيد 

خجريح. 

29 أغسطس.. العدوان يتوحش 
على مصنع مياه بعبس

السادوسي  الدادخاُن  خيواصاُل 
َشه عىل املدنيني يف عخو   اممريكي توحُّ
محاخظات الجخهورية، ختشن طائراتُه 
غااراٍت عدخانياًة عاىل مصنا  ميااه 
بخدينة عبل بخحاخظة حجة، َماا أَسَّى 
إىل استشاهاس خإصاباة 30 مواطناً، يف 
ع التزت له حجة بأكخلها..  مشهد مرخِّ

8 أكتوبر 2015.. جريمة سنبان
الفاجداُة الُكالى يف محاخظة ذمار 
كانت باملجزرة البشادة التاي ارتكبها 
طريان الدادخ عىل حفل زخاف بخنطقة 
سانبان مديرياة ميفداة يف ا أكتوبار 
2015 خالتاي أسَّت إىل استشاهاس حوايل 
ل5 مدنيااً ُجلُّهم من النسااء خامطفال 
خإصاباة 31 آخرين اىل بينهم 15 طفالً 

خ17 امرأة.
خامتاألت املستشافياُت بالجرحاى، 
خَعامَّ الغضاب املديرياة بأكخلهاا.. ألٌم 
اعترص أخئادة الجخي ، الذيان ما زالوا 
حتاى اآلن مصدخمني لَهاول ما حدث.. 
خامطفاال امبريااء املصابون ماا زالوا 
يئناون يف املستشافيات، مترضعني إىل 

الله بالشفاء خاالنتقا  من القتَلة.
مشاالُد انتشاال الُجثَاث مان بني 
امنقاض لم ينَساها املاايل.. لقد كان 
حفال زخاف، لكناه رَسعاَن ماا تحول 
إىل مأتام خُحزن نتيجة الغارات الدنيفة 
عىل الحي، رجٌل يف كامل قواه الجسدية 
أصبح مقدداً عىل ُكاريس متحرك؛ منه 
خقد قدَميه جراء لاذا القصف، خامرأة 
كانات يف كامِل زينتهاا انتقل إىل بارئها 
خلاي يف طريقهاا عريساًة إىل منازل 
زخجهاا.. إنه املُم ما زال يدترُص قلوَب 

منطقة سنبان إىل اآلن.

27 أكتوبر 2015.. مجزرة 
للصيادين في عقبان

يحاوُ   القاَدُر  كان  الياو   لاذا  يف 
دوا،  عاىل الصياسيان.. خكداستهام تجخَّ
الصياد  بقاوارب  اتجهاوا  خكداستهام 
إىل البحار، لكان ثخة َمان كان يرتبص 
اصطياَسلام  جالاداً  خيحااخل  بهام 
مان الساخاء، إنهاا طائاراُت الددخان 

السدوسي اممريكي.
حلقات عدٌس مان الطائارات بكثاخة 
يف ساخاء املنطقة، خخجأة أطلقت عدساً 

داات لؤالء  مان الصوارياخ عاىل تجخُّ
َل أجسااَسلم النقية  الصياسيان، لتحاوِّ
الطالرة إىل أشاالء.. خالدماُء تسيل عىل 

الشاطئ.
ال أحد يساتوعب بشااعة ما حدث، 
املجرمون غااسرخا بطائراتهام سخن أن 
يقتندوا بالحصيلة امخىل من القتل، خملا 
اقرتب املسادفون إلنقاذ املصابني، عاس 
الطرياُن من جديد ليقصَفهم خيضاعف 

املأساة خيضاعَف املحنة.
الحصيلة خصلت إىل استشاهاس أكثر 
من مائة صياس خإصابة مائة آخرين.

خالقات لذه الجريخة تنديداً خاساداً 
من قبَل امحزاب السياسية خاملنظخات 

اإلنسانية خاملدنية يف بالسنا. 

29 نوفمبر.. القصف على النساء 
في بئر ماء بتعز

خيتفنَُّن الددخاُن السدوسي اممريكي 
يف جرائخاه بحل املدنياني يف بالسنا، خيف 
29 نوخخال قَصَف طرياُن الددخ تجخداً 
نساوياً بالُقرب من برئ مياه يف مديرية 
املارساخ بخحاخظة تداز، َمااا أَسَّى إىل 

استشهاس 12 امرأة بالكامل.
خيف ذلاك الياو  عرضات الكثريُ من 
خساائل اإلعاال  بقاياا أشاالء املجزرة 

للنساء أثناء جلبهن للخياه. 

22 ديسمبر.. إبادة أسرة 
بأكملها في كتاف صعدة

قَصاَف طارياُن الددخان السادوسي 
اممريكاي يف لاذا اليو  منازَل املواطن 
عبدالكريم حخوس حخيد الدزي بخنطقة 
إىل  أَسَّى  َمااا  كتااف،  بخديرياة  أملاح 
استشاهاس أرسته بالكامل خعدسلم 19 

مواطناً.
خقالات مصااسُر محلياة باملديرياة 
إن بدضااً من أخاراس امرسة ظلوا تحَت 
امنقاض لساعاٍت طويلٍة؛ نتيجَة تدمري 
املنازل بالكامل عليهام، خأن املواطنني 
خاجهوا صدوبًة بالغًة يف إنقاذ الضحايا 
خإخراجهام من باني امنقااض نتيجَة 

التحليل املستخرِّ للطريان.
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تدمري م�سنع »كوكا كوال« للم�سروبات الغازية وت�سرر مدر�ستني وعدد من منازل املواطنني 

إستشهاد وإصابة 8 مواطنين في قصف لطيران العدوان السعودي 
األمريكي على حي سكني بمنطقة جدر بأمانة العاصمة

�سل�سلة غارات متوا�سلة على مديريات حمافظة �سنعاء

طيران العدوان يقصف جبل الضين بعمران واستشهاد 
7 مواطنين في قصف على سيارة إسعاف 

إستشهاد 10 مواطنين في قصف متواصل 
للطيران السعودي األمريكي على محافظات 

صعدة وتعز ومأرب وحجة

  -  خاص
كثّف طرياُن الددخان السادوسي اممريكي، 
خاالل اليومني املاضيني، غاراتاه عىل امحياء 
السكنية خاملنشاآت الدامة خالياصة يف أمانة 

الداصخة. 
خقصاف طارياُن الدادخ بتوحاش مسااء 
الثالثااء املاايض مصنداً خمدرساة يف مديرية 
بناي الحاارث اآلللاة بالساكان بالداصخاة 
صندااء، ضخن سلسالة مان االساتهداخات 
الددخانية املتواصلة ملقدرات الحياة بالداصخة 

خاملدن اليخنية.
خقاال مصادر محايل باملديرياة إن طريان 
الدادخان قصف مصنداً للخرشخباات الغازية 
بخنطقاة  يساار(  )الصاورة  »كوكاكاوال« 
سارس بأربا  غاارات عنيفاة خقنابال قوياة 
شديدة االنفجار، ما أسافر عن إصابة تسدة 
مواطنني إصابة مدظخهم خطرية ختم نقلهم 

للخستشفى لتلقي الدالج.
خأشار املصدر إىل أن قصف طريان الددخان 
ر بالكامل، أسى اىل اشاتدال  للخصنا  الذي ُسمِّ
النريان خاندالع حريل كبري يف املصن  خأن خرق 
الدخاع املدني بأمانة الداصخة ظلت لسااعات 

تدخل منذ عىل إخخاسه.
خخاصال طاريان الدادخ ارتاكاب جرائخه، 
حيث قصف مدرسة للتدليم امسايس بخنطقة 
خاسي أحخاد القريبة من منطقة سارس اآلللة 

بالسكان.
خأسى القصاف إىل تارضر عدس مان منازل 

املواطنني املجاخرة للخصن  خاملدرسة ختهشم 
نواخذ املباني السكنية ختكرسلا.

خعّل ألاايل الحي عن امتداضهم الشاديد 
الساتخرار الدادخان السادوسي اممريكاي يف 
أن  الجرائام، مؤكديان  املزياد مان  ارتاكاب 
الددخاَن عىل بالسنا تجاخز ُكّل القيم اإلنسانية، 
القصاف  لاذا  اساتخرار  عان  خمتساائلني 
خالذي سخل شاهَره الدارش خماا لي ملراته 

خسخاخده.

خأكادخا أن لاذه الجرائام لان تثنيَهم عن 
الدخااع عان الوطن مهخاا كانات التحديات، 
خمباركاني مبطال الجيش خاللجان الشادبية 
انتصاراتهام يف امليدان خاالنتقاا  لهم من لذا 

التوحش السدوسي.

خمسااء االثناني املاايض ارتكاب طاريان 
الددخان السادوسي اممريكاي جريخة جديدة 
يف أماناة الداصخة، يف قصف متوحش ملنطقة 

جدر، َمااا أَسَّى إىل استشاهاس أربدة مواطنني 
خإصابة أربدة آخرين.

خاساتهدف طاريان الدادخ حاارة الحضن 
الساكنية بجدر مسااء االثناني، َمااا أَسَّى إىل 
إثاارة الياوف خالهل  لادى املدنياني اآلمنني 
خترضر مصن  محد املواطنني يف منطقة جدر 
بأرضار بالغة، كخا ألحل بددس كبري من منازل 

املواطنني أرضاراً بالغة.
خأكاد ألايل الحاي أن منطقتهم ليل خيها 

أي لدف عساكري أخ تواجد للخسلحني، خأن 
الحي املساتهدف لاو ساكني خيتواجد خيها 

الكثري من املدنيني امبرياء.
خأبدخا اساتنكارلم الساتهداف لذا الحي 
التاي  الدادخ  املتواصلاة لطاريان  خللجرائام 
تستهدف امحياء السكنية خمنازل املواطنني، 
مؤكديان ثباتهام خسعخهام الكامال للجيش 
خاللجان الشدبية يف مدركة الدخاع عن الوطن 

خأن مصريلم خاحد.

  -  خاص
خاَصاُل طرياُن الددخان السادوسي 
اممريكاي غاراته الدنيفاة عىل عدس 
مان مديرياات محاخظتَاي عخاران 
خصنداء، مستهدخاً امحياء السكنية 

خاملصان .
خاستشاهد سابدة مواطناني إثر 
اساتهداف طريان الددخان السدوسي 
ياو  الثالثااء املاايض لجبال ضاني 

بخحاخظة عخران.
خأثنااء قصف الطاريان عىل جبل 
ضاني تدارض عادس مان املواطناني 
اإلنقااذ  عخلياة  خخاالل  لإلصاباة، 
استهدف الطريان سيارات اإلسداف، 
َمااا أَسَّى إىل استشاهاس جخياِ  َمان 
بالسايارات خعدسلم سابدة  كاناوا 

مواطنني.
الطارق  اساتهداف  ساياق  خيف 
خالجساور بخحاخظاة عخران شانَّ 
طرياُن الددخان السادوسي اممريكي 
الثالثاء املايض غارًة اساتهدخت مقّر 
خالجساور  للطارق  الرياان  رشكاة 
التابدة لرجل امعخال صالح الجابري 

بخنطقة ذيفان بخحاخظة عخران.
خأخااس مصادر محيل بدخاران أن 
غارات الدادخان أسافرت عن تدمري 
الكبارية  خاآللياات  املدادات  جخيا  
الياصة بتنفيذ مشااري   خالثقيلاة 
الطرق خالجساور، كخا سّمرت املنزل 
الواق  بجوار تلك املددات. ختدرضت 
عدٌس من مديرياات محاخظة صنداء 
للقصاف الدنياف مان قبال طريان 

الددخان السدوسي اممريكي.
خشان طريان الددخان السادوسي 
اممريكاي، مسااء االثناني املاايض، 
ثالث غارات جوية عاىل مديرية نهم 

بخحاخظة صنداء.
خجادس طريان الددخان السادوسي 
أمال  ياو   الغاشام  اممريكاي 
عاىل  اإلجرامياة  غاراتاه  امربدااء 
مديريتي الحيخة اليارجية خالطيال 
بخحاخظاة صندااء. خشان طاريان 
الدادخان ثالث غاارات عاىل منطقة 
الدرقوب بخديرية الطياال، َماا أَسَّى 

إىل أرضار يف امرايض الزراعية. 
كخا شان طاريان الدادخان ثالث 
غارات عىل منطقاة املنار يف مديرية 
الحيخة اليارجية، متساببة بأرضار 

ماسية كبرية. 
خاساتهدف طريان الددخان بغارة 
سايارة بواسي ملح، كخا شان غارة 
أخارى عىل قرياة سيرة باواسي ملح 

خغاارة عاىل الفرضاة ياو  الثالثاء 
املايض.

ختدرضت مديرياة بني مطر يو  
الثالثااء املاايض لقصاٍف مان قبال 
طريان الددخان السادوسي اممريكي، 
بوعاان  قشالة  اساتهدف  خالاذي 
بساتِّ غاارات، َمااا أَسَّى إىل تارضر 
أباراج االتصاالت خامحياء الساكنية 

املجاخرة.
خخاَصَل طرياُن الددخان السدوسي 
اممريكاي شان غاراته عاىل مديرية 

لخدان بخحاخظة صنداء.
خاساتهدف الطريان خجر الثالثاء 
املايض منطقة الكساارات، َماا أَسَّى 
إىل إحاداث أرضار بالغاة يف امرايض 

الزراعية.

  -  خاص
الثالثااء  مواطناني،   5 استشاهد 
املايض، إثر استهداف طريان الددخان 
الصهيوناي  اممريكاي  السادوسي 
اإلجرامي سايارَة أحد املواطنني خوق 
الصفاراء  جارس عكاوان بخديرياة 

بخحاخظة صددة.
خأشار مصدٌر محيلٌّ بصددة إىل أن 
الغارات اساتهدخت الجرس مبارشة، 
أن  إىل  تدماريه.. الختااً  إىل  أَسَّى  َمااا 
طاريان الددخان شان غارتاني أيضاً 
مساتهدخاً منطقتَي املهاذر خامزقول 

بخديرية سحار.
خامارأة  رجال  استشاهد  كخاا 
خأصيبات ثاالث نسااء أخرياات أثر 
اساتهداف طريان الددخان السدوسي 

اممريكاي ملنازل مواطناني بخديرية 
سااقني بخحاخظاة صدادة الثالثاء 

املايض.
خقالت مصااسر محلية إن طريان 
الدادخان اساتهدف منطقاة جاول 
التابداة لجخداة بني بحار بخديرية 
سااقني، َماا أَسَّى إىل استشهاس رجل 
خامرأة خإصابة ثالث نسااء أخريات 
الغاارة  أن  إىل  مشارياً  بجارخح.. 
أحدثت سماراً كبرياً بخنازل املواطنني 

خمختلكاتهم.
خخاصل طريان الددخان السدوسي 
اممريكاي قصفاه عاىل مناطال يف 
محاخظاة حجاة، مساتهدخاً بأرب  
غارات مديريتَاي عبل خحرض يو  

الثالثاء املايض.
خاساتهدف طرياُن الددخ بغارتني 
مزارع خاصة بخنطقة الجر مديرية 

عبال، كخا اساتهدف بغارتني عزلة 
خاس املجاخرة لواسي حرض.

الحدخسياة  املناطال  ختتدارض 
بحجاة لقصاف خحايش خإجراماي 
مان قبل قوات سخل تحالاف الددخان 
البارش  يساتهدف  الاذي  اإلجراماي 
خالحجر خالشاجر، خضاالً عن تدمري 
ُكّل مقومات الوطان خبنيته التحتية 
يف ظال صخات سخيل ختجالال مان 

املنظخات الحقوقية يف الدالم.
خشانَّ طريان الددخان السادوسي 
اممريكاي خاالل اليوماني املاضيني 
سلسالة غارات عىل عدس من املناطل 

بخحاخظة تدز.
خاساتهدف طاريان الدادخان يو  
الثالثاء املاايض منطقَة جبل الُدىل يف 
الحوباان، َماا أَسَّى إىل ترضر عرشات 

املنازل.
كخا شان طريان الدادخان غارات 
اساتهدخت مواق  متفرقاة بخديرية 
خمنطقاة الجناد، خيخاا اساتهدخت 
طائرٌة مان سخن طيار تابدة لتحالف 
الدادخان السادوسي اممريكاي بددة 
صوارياخ مناطل قريباة من رشكة 

النفط جنوبي مدينة املياء.
خيف محاخظاة مأرب استشاهد 3 
مواطناني خأصيب آخارخن يف قصف 
لطريان الددخان السادوسي اممريكي 
يف  خامليادرة  لياالن  مناطال  عاىل 
مديرية رصخاح يو  أمل امربداء.

خشان طريان الددخان السادوسي 
اممريكاي الثالثاء ثخان غاارات عىل 
مناطال متفرقة بخديرياة رصخاح، 
َمااا أَسَّى اىل تدماري عدس مان منازل 

املواطنني.
كخا شن طريان الددخ غارتني عىل 
منطقاة الغدخ بارصخاح خغارة عىل 

امليدرة باملحاخظة.
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بشرى عبدالرحمن 
تفاجأُت برساالٍة مطولٍة مان صديقٍة يل عىل 

الواتساب تقوُل يل خيها: 
صديقتاي بارشى: خطارْت عاىل باايل خكرٌة 
جخيلاٌة خقخُت بتنفيذلاا، خأريد أن تشااركيني 
خيهاا، ختيالي من أرستاي بها، لكي يشااركوا 

خيها.. خسأرشح لك.. 
كناُت ُكّل ياو  أربدااء أقاو  بدخل خخساني 
ُخبزًة للجان الشادبية، خكان لذا اليو  لو اليو  
الاذي حاّدسخه لنا للقياا  بهذا، خاساتخريت عىل 
لذا النظا  عدة شهور، حتى يا صديقتي عندما 
نزحنا بسابب الحرب من منزلناا، كنُت ال أقط  
الدخال لذا أبداً، خكنُت أرسال لهام مبلغاً مديناً؛ 

مسالخة مني ُكّل أربداء لرشاء اليبز..
ثم يف بداية شهر أكتوبر، طرأت يل خكرة، ملاذا ال 
استغل الواتساب، خأقو  بدخل قرخب خاص بهذا 
الدخال، جخا  مبالغ للخسااَلخة يف عخل اليبز، 
بحيُث أناي أخّسا  سائرتاه، خالتكنولوجيا اليو  
تسااعُدنا عىل التواُصل بسهولة خيرٍُس، خالقرخب 
نساتطيُ  خيه أن نتكلَم بشاكل جخاعي، ختصل 
الرساالة الواحدة إىل ُكّل امعضاء، خنستطيُ  خيه 
أن نضَ  املشاكالت التي قد تواجهنا، خنناقشها، 

خالكل يقد  حلوالً، خيتفاعل مدها..
 خبدل اليخساني خبزة التي أعخلها أسبوعياً، 
كخسالخة خرسية مني، ملاذا ال أختُح املجال لألرَُس 
التي تريد أن تنفَل يف سابيل الله خال تدري كيف، 
ندام عثرت عاىل نااس متداطفني م  املسارية 
القرآنية، خيريادخن أن ينفقوا شاهرياً، خلكنهم 
ال يدرخن إىل من يدطون مبالغهم، خلي بسايطة 

عىل ُكّل حال..
صديقتاي: ا خدالً بدأت بخراسالة صديقاتي 
عاىل الواتسااب يف لاذا املوضاوع، خاقرتحت أن 
يكون لنااك مبلٌغ شاهري مساتخر، أقلاُه ألف 
رياال، خالذي يريد أن يدخَ  أكثَر خال مان ، خكتب 
اللاُه أجَره.. خلذا مان باب قول اإلماا  عيل بن 
أباي طالب كر  اللاه خجهه: ال تساتقلل القليَل، 
خالحرماُن أقال منه، حيث خأن املف ريال، مبلغ 
بسايط، يساتطي  امغلب من النااس سخده من 

رخاتبهم، بسهولة..
خوجدت اساتجابًة كبريًة للخوضوع، خعلخُت 
القارخب، خأضفت إليه املشااركات يف لذا الدخل 
خقط، خمندنا الكالَ  خيه إال لهذا املوضوع خقط، 
ختفاعل كثاري من البنات مداي.. خامغلب سخدوا 
أكثاَر مان ألاف، بدضهم عارشة آالف شاهرياً، 

خبدضهم أكثر..
خاآلن بفضل الله نقوُ  برشاء أكثر من ثالثني 
كيَل بار خسقيل حجام كبري، خنقو  بإرساالها 
للفارن الذي يدخاُل اليبز للجان الشادبية.. خخا 
رأيك يا صديقتي؟، لل ستشااركني مدي يف لذا 

الدخل اليريي؟
كثارياً،  خرحات  لرساالتها،  قراءتاي  عناد 
خشاكرتها من أعخااق قلباي عىل لاذه املباسرة 
الطيباة، خانضخخات إىل القارخب اليااّص بهذا، 
خقخت بدعوة من أعرف لهذا املرشخع الفرسي..

خقلاُت يف نفيس: ا لاو ُكلُّ خاحد عنده خجالة 
خحابٌّ من النااس له خثقة خياه، خال زال ال يقد  
شايئاً للجهاس يف سبيل الله، يقوُ  باستغالل لذه 
الثقة من الناس بدخل أشاياء مشابهة، خيتحرك 
بنفساه، خيارتك القدوس، لاكان أجُره عناد الله 
عظيخاً، خلتحقل التكاخال االجتخاعي عىل أرقى 
صوره، خملا شاالدنا ناسااً محتاجني، خصوصاً 
لاذه امياا ، نحتااج خيهاا للتكاتاف، خلتفديل 
التكاخال االجتخاعاي بشاكل كبري، خلان يكون 
ذلاك إال إذا تحارك اليرّييان من أبنااء املجتخ ، 
النااس  الذيان  الوجالاات،  ذخخ  خخصوصااً 

يحبونهم، خيثقون خيهم..
عندما ُكلُّ خاحد منا يشادر باملسئولية، خبأن 
التكاخال االجتخاعي يف لذه الفرتة خرَض عني، ال 
ينتظار ُكّل خاحد منا اآلخر يقو  به بدالً عنه، ال.. 

ُكّل خاحد يتحرك بنفسه، بهذا سننترص..
ننتارص عندما ال نشارتي يف لاذه املرحلة إال 
امشاياَء الرضخرية خقط، خنرتك رشاَء امشاياء 
التي ليسات رضخرياًة كاملالبل مثاالً، خدخاليُب 
املالبل مكدَّساة باملالبل عند كثاري من الناس، 
كالقاات الاذي يقاو  البداض برشائاه باآلالف 
يوميااً، خلو يدلُم أن إخوة لاه يخوتون من اللس 
القارس، باال بطانيات، خال جواكيت، خالبدض يف 
أماّل الحاجة لألكل، خالبداض يرتسس يف أن يقو  
بتساجيل أبنائه يف املدرساة؛ مناه ال يخلك قيخة 

الدخاتر خامقال ..
علينا أن نرتَك رشاء امشاياء غري الرضخرية، 
خليسات من امساسيات، خنقوُ  بتفديل التكاخل 
االجتخاعي بشاكل كبري، خليال لليخني بدَد الله 
إال اليخني، الداَلُم كله تيىل عنا، خقا  بخحاربتنا، 
خَمن ال يحاربنا بامسالحة، لو يحاربُنا بسكوته 

امليزي عن املظالم التي تحصل يف اليخن.

استغالل الواتساب 
في تفعيل التكافل 

االجتماعي

اليمن.. إسقاطه الجريمة المستحيلة تأريخًا!

حقيقة منظمة األمم المتحدة 

ناصر الحريري *
حاخلاوا الوصاوَل إىل امُلَحارَّ  يف الوطان.. خَفشالوا، خبدأخا 
اون إْسافني الفتناة ليقيخاوا عليهاا  يحفارخن امرَض خيَُدقُّ

مستوطناِتهم اليبيثة.
مثلخاا َزَحفوا من أخغانساتان إىل بغاداس َخَلوَّثاوا مياسينها 
الجخيلاة، خملؤخلا بالنفاياات، مثلخا حولوا ميااه الفرات إىل 
حخا  يغتسلون بخياله، خيغسلون ثيابهم خيلوثوه بقذارتهم 
مثلخا يحدث يف بالس الشا  من قتٍل للتأريخ ختصفية لحسابات 

ضيقة، يحدث يف اليخن!.
يبتايل اللاُه اليخَن بفئٍة من السياسايني الذيان أطلقوا عىل 
أنفساهم »ُمَيلِّصاو اليخاِن مان ِمْحنَِتاه«.. االْصالِحينّي خَمْن 
خاالُلم.. خغريلم مخن ال يفقهون يف السياساة شيئاً، يحخلون 
مشااريدهم اليبيثاة يف جيوبهام خيلقون قشاور املوز تحت 

أرجل البسطاء.
اليخُن أيها الجخيل بكل لغات البرش، إنهم يحاخلون تدنيل 
ألقك خكلياءك املرتف  حتى السخاء، بحثالة تدعي خوخها عىل 
الوطن كخا تّدعي اإلساال  خالدرخبة، إنهم خئة ضالة تستغلها 
طغخة حاكخة يف مخالك خمشاييات النفط لتزيد من اشاتدال 

النار التي يُْطبخ عليها إنهاك اليخن خإنهائه.
إنهم يخثلون - كأساياسلم - الَدَدَ .. الدد  الثقايف خالجخايل 
خالقوماي خحتى الداد  التأرييي، إن لغَة الحاوار تُضايقهم؛ 
منهام ال يساتطيدون خهخها، خعبارة الَوْحادِة تزعجهم منهم 
ال يساتطيدون تركيبها، خلم مقتندون أن ُكّل الدصور قبلهم 
لاي عصور خصاياة خأن عرصلم خقط لو عرص االساتقالل 

خاالسال .
يقصفاون َصْدادة خماا جاخرلاا؛ من ثقاخاة التناوع ال 
تناسابهم، خينهالون بصوارييهم خحخم نريانهم عىل صنداء 
من ثقاخاة الوحادة التي ترسايت منذ عقوس ال تناسابهم خال 
يساتطيدون التأقلام مدهاا، خيتجهون إىل الوساط خينهالون 
رضبااً عىل ُكّل ماا يجدخنه ميالفااً ملدتقدلام الجاليل الذي 
يساتخد لخجيته من ثقاخاة إنهاك اآلخر ختالشايه، يفجرخن 
مسااجد اليخن عىل مرتاسيها من إسال  اليخن الذي حدثنا عنه 
رسول الرحخة ال يناسب إسال  تطرخهم خال إسالمهم الياص، 
خأن حضارة خثقاخة سبأ خحخري ال تناسبهم أيضاً، خمن امتداس 

امرض يجدلهم عاجزين عن املسري..
يحاخلون إحراق الوطن، منهم ما اعتاسخا إال حياة الحواري 

خامزقة املظلخة الضيقة..
إن ميططهام أيهاا اليخن لو قتل الجخاال خيك، خإرغامك 

عىل تبدية الذي يستبيح امرض خالسخاء خالبحر..
أشادلوا حرَب اساتنزاف تساتهدف ُكّل نبيال خجخيل خيك، 
ختساتهدف اجهااض ُكّل التناوع الفكاري خالثقاايف خحتاى 

السيايس الذي ما زاَل خاقفاً يطرح ظله خيطرح الثخر..
إنهام مجخوعة من املرتزقة يجولون يف ساخائك بأسالحة 

خبيثة خيطلقون صوارييهم إرضاء لشهوة القتل.
أنا ال أساخ  عنك أيها اليخن..- من بلدي خلي الشاا  توأمك 
يف خصية نبي الرحخة - تداني إْرَلاابهم أيضاً خسافكوا سماء 
امبريااء خرشسخا البارش خحطخوا الحجر، منهام ال يريدخن أن 
يارخا امشاياء الجخيلاة خاملرتفدة التاي ال تتأثر أباداً بإطالق 
الرصااص عليهاا، خأنات منيا  تأريييااً خزمنياً، ماا يجدل 

اسقاطك لو الجريخة املستحيلة..
إن ماا يحادث ليل بريئااً، خال حاواراً حضارياً يادخر عىل 
طاخلاة، لكناه لجخة لئيخاة عىل تأرياخ ناص  باكل أصوله 

خجذخره.
من املؤساف أن يصبح اليخن خلو مرت  الشاخل خاملحبة 
ماأخًى لهاؤالء، خمركازاً لدصاباة تتحارك بغريزة الدادخان، 
ختتحاول إىل سيك منفوش الرياش بدد أن كانت سجاجاً ذليالً يف 

بلدانها..
إنهم يكرلاون الشاخل خالينابي  خسانابل القخح خموج 
البحار خاممطاار، خيديشاون عاىل أنقااض الدالام خخرائبه 
خلدل أخطر ما خيهم أنهم يرخدون راية الساياسة خاالساتقالل 

خاالسال .
إن اغتياال التأرياخ ليال ساياسة، خالدادخان عاىل البرش 
خالحجار َختحطيام البناى التحتية خنباش قباور املوتى ليل 
سيخقراطية، خقتل امبرياء خالتشهري بالحياة الدامة خالياصة 

للبرش ليل إسالماً.
أيها اليخن..

لن يساتطي  ُكّل طغاة الدالم أن يغاريخا ألل التأريخ خعبل 
الدرخبة خال امتداس امرض.. خال عزاء لنا بخن ساقط خوق ثراك 
من امبرياء؛ منهاا تضحيات الزمتك مذ خجدَت، خهذا قدرك أن 
تكل خوق الجراح خلكن بدد أن تنفض عنَك غبار املدركة لتديد 

ألَل الشواطئ خصفاء السخاء خخرضة امرض.

* إعالمي وصحفي سوري مقيم في اليمن 

 المستشار/ ثابت الحاشدي 
ُميطائٌ َمان يدتال أن الحل خيخاا يجري 
لليخن من عدخان سااخر سينتهي عىل طاخلة 

اممم املتحدة. 
خُميطائ من يدتقد أن اممام املتحدة لي 
من تختلك الدى السحرية يف حل ُجل قضايا 

الدالم الدربي.
لل تدرخن ملاذا؟. 

ساأقوُل لكم السابَب لدد  تفاؤيل يف نجاح 
اممم املتحدة يف حل قضايا الدالم الدربي، خأنا 
عىل ثقة من مواخقتكم يل بالرأي ملا سأطرحه 

عليكم يف لذه السطور.
تأرياخ لاذه  لنكاون خاقدياني خنراجا  
املنظخة اممخياة خقط منذُ الداا 1990 ، ال 
أريد الذلاب بداية تأسايل لذه املنظخة التي 
شاكلها خيُديرلا منذُ التأسيل خحتى اليو .. 
أعداء اممة الدربية خاإلساالمية خالذي حذرنا 
منهام رب الداملني يف ُمحكم كتابة بدد بسام 
الله الرحخن الرحيم ))خلن ترىض عنك اليهوس 
خال النصاارى حتى تتب  ملتهام(( صدق الله 

الدظيم..

أواًل: العراق:
يا سااسة يا كرا .. مان الذي أعطى الضوء 
امخرض لغازخ الدراق ختدمري جيشاه خبنيته 
التحتية خنهب ثرخاتاه خزرع الدخل خاملرتزقة 
خالقتلة خإنشااء جخاعات إْرَلاابية خسعخها 
باملاال خالساالح بال خختاح خساائل إعالمية 
مقارخءة خمساخوعة خمرئية تداخا  عن تلك 
الجخاعاات خحتى اليو  ال يازال بلدنا الدربي 

الدراقي يُداني؟.
 أليست اممم املتحدة خمجلل اممن التاب  
لها الذي تديره املوسااس خامليابرات اممريكية 
خامليابارات الليطانياة الادخل امكثار عداًء 
خامكثار اساتفاسة مان توتر امخضااع ساخل 

الوطن الدربي؟.

ثانيًا: فلسطين:
كام لاي االعتاداءات خاالنتهااكات التاي 
أقرتخهاا الكياان الصهيوناي يف حال أبنااء 
خحتاى    1990 مناذُ  الفلساطيني  الشادب 
الياو  خلام يحرك املجتخا  الدخيل سااكناً بل 
إنهم سااعدخا خساندخا بإصدار قرارات تيد  
الكيان الصهيوني ختساعده عىل قتل خاعتقال 
اآلالف مان امطفاال خالنسااء خكبار السان 
ختدمري امُلدن خالقرى خالبُنى التحتية للشادب 
الفلساطيني بال ختام انتهااك كاخاة الدهوس 

خاملواثيل الدخلية خبدعم أمخي.

ثالثًا: أفغانستان: 
مناذُ أحاداث الاا 21 مان سابتخل خسخلة 
اخغانساتان تحت االحتالل اممريكي خالغربي 
خالقصف طال ُكّل شل خيها خسخن أي مسوغ 

قانوناي خبقارار مان منظخة اممام املتحدة 
يساتخر احتاالل لذا البلاد خيساتخر انتهاك 

الحدياث  اإلنساان  حقاوق 
طويل ال نهاية له.

رابعًا: اإلرْهَـاب وتفشيه 
منُذ العام 1999م:

ماا لحال بامماة الدربية 
رضر  مان  خاإلساالمية 
الجخاعاات  باه  تساببت 
انتارشت  التاي  اإلْرَلاابياة 
جخيا   يف  الالق  برسعاة 
خاإلساالمية  الدربياة  الادخل 
أي  جدلهاا  قاوي  خبشاكل 
اإلْرَلاابياة(  )الجخاعاات 
تارضب يف ُعخال جخي  الدخل 

الدربية خاإلساالمية جدل الشادوب تنتفض 
ضد تلاك الجخاعات املتطرخة التاي اعتلتها 
الشادوب الدربياة خاإلساالمية سخيلاة عىل 
بُلدانهم، مخا شاّكل ذلك املدتقاد ضغطاً عىل 
رؤسااء خحكومات الدخل الدربية خاإلسالمية 
التاي بدخرلاا عقادت لقااءات خمؤامارات 
سخلياة خاقليخياة ملواجهاة تلاك الجخاعاات 
املتطرخاة خاإلْرَلاابياة خاتفال كاخاة الدخل 
الدربياة خاإلساالمية محاربتهاا خالتيلاص 
منهاا، خبالفدال سخل كثارية خمنهاا اليخان 
اساتطاعة أن ترضب بيد من حديد ختم الحد 
من انتشاار تلاك الجخاعاات.. خلكان ُصناع 
اإلْرَلاااب خساعخاي اإلْرَلاابياني لام يكونوا 
يتوقدوا أن تفشل مسااعيهم يف تدمري الدخل 
الدربية خخليلاة امنظخة عل ما ترتكبه تلك 
الجخاعات اإلْرَلاابية مخا جدلها تُساارع إىل 
عقاد مؤتخرات سخلية ساخل قبة اممم املتحدة 
ختشاكيل منظخاة سخلية ملكاخحاة اإلْرَلااب 
ظالرياً، )خسعم اإلْرَلااب( من خراء ساتار.. 
خلكاي تنجح منظخاة مكاخحاة اإلْرَلاابية. 
ساارعت الدخل الغربية الداعخاة لإلْرَلاابيني 
إىل تكلياف أجهزتهاا االساتيباراتية بدخال 
بداض التفجاريات ساخل بُلداناه لكي يصدق 
الدرب خاملسالخون بأن لناك تنظيم إْرَلاابي 
أساخه )تنظيم القاعدة( خعل خسائل اإلعال  
التي تام تجهيزلا لتلك الجخاعاات املتطرخة 
التي صندها الغرب لتشاويه صورة اإلساال  
خاإلرضار باملسالخني.. انذللت شدوب الدالم 
من قادرات تلك الجخاعات مان اخرتاق كاخة 
يُريداناه!!،  لادف  أي  خرضب  التحصيناات 
حتى أن الشدب اممريكي خالليطاني انطلت 
عليهام تلك امحاداث خاصًة خأكال عخليات 
نفذتهاا الجخاعاات اإلْرَلاابياة كانت ساخل 
الشادوب  خصدقتهاا  خبريطانياا.،  أمرياكا 
الدربية خاإلساالمية الضديفة مخا ساالم يف 
انتشاار تلاك الجخاعات بل ختام تجنيد أعداس 
كبرية جداً من صغار السان خالشباب الداطل 
عن الدخال خصاار التنظيام اإلْرَلاابي سخلة 
)الدخلاة اإلساالمية( )ساعش( بدأ نشااطهم 

ساخل الحدخس الساورية اإلرسائيلياة الرتكية 
ختحات مظلاة اإلخاوان املسالخون )جبهاة 
النرُصة( التي تدعخها املخلكة 
السدوسية خقطر ختركيا خقا  
الدخيل  التحالاف  بتساليحهم 

النيتو... إلخ.

خامســًا: الربيــع العربي 
)العبري(:
مرص.. 
اليخن..
ليبيا..

سوريا..
تونل.. 

خقاط خخال سخل عربية 
خإساالمية ثالث سخل من قارة 
أخريقيا لاي )مرص ختونال خليبيا( خبلدين 

من قارة آسيا لي )اليخن خسوريا(. 
نتساءل: ملاذا لذه الدخل بالذات؟! 

الجواب لو: 
يا سااسة ياا كارا : مارص لاي أ  الُدنيا 
خالحاضناة لكل أبناء شادوب الدالام خخيها 
الحضاارات املتددسة التي ال توجاد يف أي بلد، 
خخاضات حرخباً طويلاة جداً ما  بريطانيا 
خحققات  خغريلاا  خإرسائيال  خامرياكا 
انتصارات ساجلها التأريخ بأحرف من ذَلب 
خخقف شادبها خجيشاها خُحكامها م  كاخة 
الشادوب الدربياة خاإلساالمية بال خشاارك 
جيشاها يف انتصاار الحل لددس من الشادوب 
الدربية خاإلسالمية، خالتأريخ شالد عىل ذلك.
لم يُدجب ُصنااع اإلْرَلاااب خساعخيه تلك 
النجاحات للشادب املرصي خجيشاها البطل 
خظل يرتبص بهم حتى سانحت لهم الفرصة 
السياسايني  مان  الاوالءات  بداض  يف رشاء 
خاملنبوذين خخاصًة قياسات اإلخوان املسلخني 
خمدلام بكاخاة امموال خبأيااسي عربية مثل 
قطار خامليابارات السادوسية التاي كان تخد 
اإلخاوان يف مرص بكاخة امموال التي جدلتهم 
يصنداون ثاورة مساتغلني طيباة الشادب 
املارصي خظارخف بدض الشاباب خلكنها لم 
تحقل مبتغالا كون الشدب املرصي اكتشف 

تلك امالعيب مبكراً. 
الجخهورياة اليخنياة.. نجاحاات ختنخية 
خحضاارة  قاوي  خجياش  خسيخقراطياة 
خاكتشااخات نفطية خغاز بشكل مهول جدل 
ُصناَع اإلْرَلااب يحتاطون من تلك النجاحات 
خاصاًة الجاارة السادوسية التاي ترتبط م  
اليخان ارتباطاً ليل خقط الجورة بل خامرض 
خاإلنساان خالقبائل خ«النساوبة« خاملصالرة 
خلام تُظهر املخلكاة السادوسية خُحكاُمها أيَّ 
عاداء للشادب اليخناي طيلَة عقاوس، بل إنها 
ُمجالٌة عىل تقديم الدعم خاملسااندة خالقبول 
بتشاغيل اميدي الداملاة اليخنية؛ كون اليخن 
تدتلُ الادرَع الواقي للخخلكاة خأيضاً املخلكة 
ضخن ثالث ُمادن يخنية م  ريفهاا ملخلكتها 

لاي )جيازان خنجاران خعساري(، كاي تتام 
مسااندة خسعم الشادب اليخني خكل عرشين 
عامااً يتام الجلاوُس باني حكوماات البلدين 
ملناقشاة التجدياد لوثيقاة مدالادة الطائف 
التاي أرشخت عليهاا منظخة االرتازاق )اممم 
املتحادة(، يدناي لناك ارتباطااً خثيقااً َخأية 
مسااعدات قدمتها السدوسية للشدب اليخني 
ماا لاي إال إيجاار لاألرايض اليخنياة التاي 

ذكرنالا آنفاً.
لم يسالم اليخن من خاوىض الربي  الدربي 
)الدالي( بال إن آثااره ال تازاُل حتاى كتابة 
الغارَب  أن  جليااً  خيتضاح  املوضاوع  لاذا 
اساتدان بالادخل اليليجياة لتخويل الفوىض 
اليالقاة التاي طالت الادخل اليخال خالتي 
يكان لها الغارب الدداء؛ كونها كاست تفشال 
ميططاتهم يف التصدي للجخاعات اإلْرَلاابية 
التاي سخلت امرايض اليخنية عن طريل حدخس 
اليخان ما  املخلكاة خقاد اتضاح أن املخلكة 
لي مان تخول تلاك التنظيخاات خالجخاعات 
اإلْرَلاابية خمدها سخلة قطر، خنكتشاف أيضاً 
أن امحزاب اإلساالمية لي اليد التي تُساعد يف 
انتشاار تلك الجخاعاات اإلْرَلاابية بل ختقو  
بحخايتها خإرساال ُكّل احتياجاته ختساهيل 

كاخة مهامها.
نجح الربي  اإلخواني باليخن خمرص خليبيا 
ختونال يف الوصول للُسالطة خلكناه رسيداً 
ما ساقط خبالرضبة القاضية ختم ساحقهم 
يف ساوريا خحرصلم يف مناطال حدخسية م  
الادخل املسااندة لهام مثال تركياا خإرسائيل 
بينخا يف مرص أساقطهم الشادب بانتيابات 
رئاساية مبكارة، خنجاح ُرعااة اإلْرَلااب يف 
مسااندة عخالئها اإلْرَلاابيني يف ليبيا خاليخن 
ختونل خساوريا عاىل امقل من أجال إيقاف 
أية إصالحات أَْخ انتيابات قد نزيح تواجدلم 
ساخال الُسالطة، لاذا ماا لو حاصال لليخن 

خليبيا خسوريا ختونل.
ختحات مارأى خمساخ  منظخاة االرتزاق 
)اممام املتحادة( بال أصباح خاضحااً خجلياً 
أن امماَم املتحادة لاي اليد الطاوىل ملا يحدث 
للوطان الدربي خلي املرشع لاكل االعتداءات 
خاالنتهااكات لحقوق اإلنساان التي تدرضت 
لهاا شادوب: ليبياا خاليخان خساوريا، خلوال 
بحال  الشادوب  تلاك  لنجحات  قراراتهاا 

مشاكلها.. 
لاذا ُجازٌء يساريٌ مان نشااطات منظخة 
االرتازاق اممخياة التاي يديرلاا الياو  ُرعاة 

خساعخي اإلْرَلااب علناً.
االرتازاِق  منظخاة  عان  الحدياُث طوياٌل 
خساعخاي اإلْرَلاااب خمشاوِّلي اإلساال  من 

املسلخني!!!!.

ملحوظة:
)منظخاة  مان  االسام  تغياريُ  يُفارتَُض 
اممام املتحادة( إىل )منظخة االرتازاق( خسعم 

اإلْرَلااب.
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عرض /  أنس القاضي 
نشأة الدولة والتنمية االقتصادية 

بارزت مخالاك خليجياة يف القارن الدرشيان كدخل 
مستقلة عىل االقل منها املخلكة الدربية السدوسية التي 
تكونات من تحالف باني قوى سينية خقبلياة يف املناطل 
النائية خالكويت خاملشاييات امصغر )قطر خالبحرين( 
الناتجاة مان حخاياة اإلملاطورياة الليطانياة، أماا 
سالطنة ُعخاان التاي كانت يف ماا ماىض إملاطورية 
تجارياة متواضدة تختد أراضيها مان رشق أخريقيا إىل 
جنوب آسايا ختختلك تأريياً أطول بكثاري، لكنه متأثراً 
بالرغام من ذلاك بالقاوى امجنبية خالدين خالسياساة 

القبلية. 
كانات لاذه التفاعاالت امخىل م  القاوى اليارجية 
ختحديداً الليطانية بارزًة جداً يف بلورة ليكليات املخالك 
اليليجية السياساية خاالقتصاسية، خالتي ال يزال الكثري 
منها عىل حالة حتى اليو ، خالتي شاكلت نخاذج للدخلة 
الريدياة املداارصة خيف لاذه الفرتة تشاكلت اتجالات 
الُسالطة امبوياة، املراخل ملساارات التنخياة لصناعات 
النفاط خالغاز خقطاعات الصناعاة التحويلية خصناعة 

السياحة خاملراكز املالية خأسواق الدقارات. 

جذور الممالك الخليجية 
يف الدا  لل17 تم عقُد ميثاق تأرييي ساخل الجزيرة 
الدربية بني قبيلة قوية من مقاطدة نجد برئاسة محخد 

بن سدوس خخاعظ ناخذ يُدعى ُمحخد بن عبدالولاب. 
يواصال املؤلاف حديثه عان الولابياة ال باعتبارلا 
صنيداًة بريطانياة بال خكأن الولابياني حقااً جااءخا 
بخذلاب إساالمي يقاول املؤلاف: »كان الولابيون من 
املوحدين الذين يدعون إلساال  أكثر صفاًء خلو مذلٌب 
توحيادي خالاص خإىل الداوسة إىل مباسئ اإلساال  كخا 
خرست يف القرآن، خكانوا يسادون إىل تجديد عرص إسال  
ذلباي.. لاذا اجتاحوا ُكّل من اعارتض طريقهم بخن يف 

ذلك من الُحكا  امُلسلخني ذخي امرخاح )النجسة(«. 
خيبادخ لناا أن املؤلف يُارّخج لهم أخ ينقال ما كانوا 
يدعاون بدخن أن يكشاَف حقيقاة أن الولابية صنيدة 
االمريكياة  السياساة  ينساجم ما   بخاا  بريطانياة، 
التاي يتبنالاا الكاتب كخا يُساهم يف كتابه لاذا بدعم 
طرخحاتهام التأرييياة خنرشلا يف الدالم ليساد الفراغ 
الذي يكتنف تأريخ لاذه املخالك، خحني يربطها الكاتُب 
باالساتدخار الليطاناي خليال إىل ذلاك الحاد الاذي 

ُمباارشة  أسخات  يجدلهاا 
إنخا بالشاكل الاذي يجدُل 
لاذه املشاييات يف حالاة 
ندية لليطانياا اخ تبدية، 
الحقيقاة  يف  بينخاا لاي 
تخلاك  ال  خأساة  صنيداة 
االساتقاللية  مان  قادراً 
عن السياسة الليطانية 
قديخا خاممريكية حالياً. 
»خم   املؤلف  يواصل 
الدرشين  القرن  بدايات 
أرسة  تحدياات  خبداد 
آل رشايد من مقاطدة 
الشاخالية  حائال 
بن  عبدالدزياز  رّساخ 
قااسة  امكثار  سادوس 
شاهرًة  سادوس  آل 
السدوسية  السايطرة 
الرياض،  يف  الولابية 
االلة  السُّ عاصخاة 
امللكياة خماا تبقاى 
نجد،  مقاطداة  من 
مقاطداة  ليشاخل 
االحسااء الرشقياة 
مقاطداة  خأخارياً 
الغربياة  الحجااز 
تيض   كانت  التي 
لحكام أماري مكة 
حساني  الرشياف 
املدعو  بريطانياً، 
عاا   خبحلاول 

الدعام  ما    1932
الولابي املستخر سايطر عبدالدزيز عىل مدظم مناطل 
رشق الجزيارة الدربياة، خأطلال عليهاا اسام املخلكة 

الدربية السدوسية تيخناً بأسالخه«. 
غاري أن الكويات تيتلاف بدض الايشء خالدين كان 

ياؤسي سخراً غري أساايس خيها، يف حني كانات عالقاتها 
م  قوى أجنبية أكثر برخزاً من عالقات املخالك امخرى، 
خم  ذلك خإن أرسَة الصباح الحاكخة يف الكويت كساللة 
آل سادوس امللكية خليادة قرخن من الرصاعاات القبلية 
القديخاة. خانتقلات الحخاية عىل الكويات من الحخاية 
الدثخانية إىل الحخاية الليطانية يف الدا  6اا1 بسابب 
تدلاور اإلملاطورياة الدثخانياة خكان الهادف مناه 
تحساني سخول الكويت لألساواق الليطانياة الهندية 
خخاصاة يف مجاال الآللائ التي كانات أكثر صااسرات 
الكويات ربحااً. خعاىل غارار الكويات خقدات املخالك 
اليليجياة امخرى الصغارية اتفاقيات حخاية شابيهة 
ما  بريطانيا، خحصل لاذا م  التهدياد الولابي الذي 
كان يهاجم لذه اإلَمااَرات خاملشييات الصغرية، خلكن 
املم بالنسابة لليطانياا كون رشكة الهناد الرشقية 
الليطانياة التي كانت تسايطر عىل مساارات التجارة 
البحرية بني مومباي خالبرصة بدأت تشاتكي م  نهاية 
القرن الثامن عرش من اعتداءات القراصنة املدمرة عىل 
ُسُفنها. عىل الرغم من الشكوك حول حقيقة االعتداءات 
م  اسعاء بدض املؤرخني أن الرشكَة كنت تريد أن تزيل 
بقياة املناخساني، خاساتجابت بريطانيا لهاذه ملياخَف 
خشانت سليلة من االعتداءات البحرية يف الدامني 09ا1 

َخ10ا1 عىل عدس من موانئ اليليج امسنى. 
يف لاذه املرحلاة كانات أرساً بل خليفة قد رسايت 
خجوسلاا يف البحريان، ال قيامهاا بتوقيا  االتفاقيات 
م  بريطانيا خخقط بل اساتضاختها القاعدة اإلقليخية 
الليطانياة، خكونهاا مان أرسة الدتوب التاي غاسرت 
الكويات اجتاحت أرسة خليفاه البحرين خلزمت آنذاك 
حاكخهاا ذا امصل الداناي، خعىل الُرغم مان تدرضهم 
لهجاو  الحلاف السادوسي الولاباي يف مطلا  القرن 
خلالحتالل الدخاني يف الدا  02ا1 رسعان ما رساخ آل 

خليفة سطوتهم عىل امرخبيل. 
 خبطارق متددسة نشاأت أرسة آل ثاناي الحاكخة يف 
قطر يف ظل السالطة االساخية آلل خليفاة، حتى الدا  
67ا1، عناد قيا  قوة بحرينياة باقتحا  الدخحة خلي 
مساتدخرة قطرية أخرى، خنظراً لكاون االعتداء بحرياً 
خقاد كان مدناى ذلاك خارق آل خليفاة لالتفاقياات 
الليطانياة باني املشاييات، خكان لذا االعتاداء ساخداً 
لليطانياا عاىل خصال قطار عان سالطة آل خليفاة 

البحرينية. 
أما أرسة القاساخي يف رأس الييخاة ختحخلت عبء 
الهجخات الليطانية.. خاضطرت للتنازل عن سيطرتها 
عىل مدينتها الثانية الشاارقة، لفرع منقلب من امرسة 
عا  69ا1 خبني عامي 1900 خ1901 خقدت رأس 
تحات  الييخاة 
الشاارقة،  حكام 
الشارقة  خخقدت 
الييخاة  خرأس 
املدالادات  عاىل 
ختام  الليطانياة 
بهخاا  االعارتاف 
مان قبال بريطانيا 
مستقلتني  كدخلتني 
)يُساتقبل أمرائهخا 
نظاراً  باملداخا ( 
لقربهخا من مخرات 
الليطانية  الشاحن 

الهندية. 
أماا رسة آل نهيان 
خكانات يف أبو ظبي يف 
القارن التاسا  عرش 
بسابب تراجا  ثرخات 
خباني  القاساخي،  آل 
امعاوا  0لا1 خ1909 
خقدات أباو ظبي تحت 
حكام زاياد بان خليفة 
آل نهيان، الذي استطاع 
صد الهجخات السدوسية 
خسايطر  الولابياة، 
مدظام  عاىل  نهياان  آل 
يف  السااحيل  الرشياط 
الدنى. خعىل غرار  اليليج 
انشقاق قطر عن البحرين 
تنازل آل نهيان عن مدينة 
سبي عقب نازال قبيل بارز 

آل  مكتو ، الذين استقال بدبي ما  
خحظاوا باالعرتاف خالحخاية الليطانية ختوسا  نفوذ 

سبي التجاري م  تسدينيات القرن الدرشين«.
خكخا أسالف املؤلف يف رسسه التأرييي، خقد تشكلت 

مدظام لاذه اإلَماااَرات خاملخالاك نتيجاة خجوس 
مصالح بريطانياة، خبخوازاة الحخاية التي كانت 
تؤسيهاا بريطانياا لهاذه امس خقاد تنازلت عن 
اساتقاللها لصالح بريطانيا، خعدا عن ذلك خقد 
كانات لذه امرس تتلقى أماواالً من بريطانيا أي 
أنها كيانات خظيفية مستأجرة تحكم بريطانيا 
متى يتام التنقيب عان النفط خيحادسخن الكم 
تحات إسارة رشكاة نفط الدراق التي تأسسات 
1935 التي كانت تتب  بريطانيا خكان االحتكار 
الليطاناي الثاني يف املنطقاة بدد رشكة الهند 
الرشقياة الليطانية أيضاً، خكانات بريطانيا 
تشارتط أن لذه االتفاقيات الحخاية خامجور 
خاإلَماااَرات  املشاييات  ما   تلمهاا  التاي 
خاملخالك أن إلزاميتها ليل للشايوخ الحاليني 
خخقاط بل خملزماة مساتقبالً مبنائهم. ِمخا 
يدناي أن لاذه اإللزامياة ما زالات موجوسًة 
حتاى الياو  تناخساها الهيخناة اممريكية، 
خفيخاا البحريان خاإلَماااَرات خعخان تحت 
الهيخنة الليطانية حتى اليو ، اساتفرست 

أمريكا بالسدوسية، خإرسائيل بقطر. 

*الدولة السعودية، وشكل الحكم 
 م  خخاة عبدالدزيز بن سادوس 1953 كانت املخلكة 
قد أصباح مدرتخاً بها سخليااً، ثم انتقال الحكم إىل ابنه 
سدوس بن عبدالدزيز، ختنازل سدوس مخيه خيصل يف ل6، 
خبداد اغتيال خيصال يف 65 خلفه خالد بان عبدالدزيز، 
ختسالم السالطة من بدده خهد بان عبدالدزيز يف الدا  
2ا19 حتى خخاتاه عا  2005 خصوالً عىل امللك عبدالله 
الاذي أعلنات خخاتاه يف ل201، ليأتاي سالخان خابناه 
خييوضاا لذا الددخان عىل اليخان، خبخؤازرة ُكّل لؤالء 
الحاكا  التزامااً بامليثااق الليطاني، تساتخر أرسة آل 
الشايخ بقياسة املجتخ  الديني خلي السااللة املبارشة 
ملحخد عبدالولاب، خال يزال آل الشايخ يُسايطرخن عىل 
منصب رئيال الحكومة خالددل خالرتبياة، خيواصلون 
قرابتَهام من آل سادوس بالازخاج خامُلصالرة خبأساهم 
الارشكات النفطية من سخن شاك. خلام يتغري أي يشء 
يف شاكل السالطة خيف حقيقة لم امُلسيطرخن عىل لذه 

املخلكة. 
يقاول املؤلاف: »يبادخ التطاور الوحيد يف السانوات 
امخرية اجاراء انتيابات املجالال البلدية 205 خحيث 
كان لاذا اممار محادخساً إذ انتيب به نصاف امعضاء 
خقط خلم يساخح لغري الذكور باملشاركة إضاخة لكون 
املستشارين ال يتختدون بأية سلطة، خكان من املفرتض 
إجراء انتيابات جدياده يف 2009، إال أنها ألغيت بحجة 
احتياج الحكومة إىل خقت لدراساة الدخلية، ختخت لذه 
االنتياباات يف أخاخار الدا  2001 التي شاكلت عىل ما 
يبادخ تناازالً إال أن القياوَس بقيت عىل ما لي بالنسابة 

للخرأة كخا أنُه لم ينتيب سوى نصف امعضاء«. 

*الكويت 
يف الدا  1961 أصبحت الكويت سخله مستقله خأعلن 
عبدالله آل ساالم الصباح نفساه امارياً خاعرتخت اممم 
املتحادة بها غخاره، إال أنه قبل انساحاب بريطانيا من 
الكويات، كانت قد سخلات الواليات املتحادة اممريكية 
خانشائت قنصلية لها خيخا يبدخ كإحاالل امريكي بدل 
الليطاناي، م  خاارق أن الكويت لم تصنا  بريطانيا 
مان الصفر مثل السادوسية بال كان لها خجوس ساابل 
تام إخضاُعه للهيخنة الليطانية التي أساخيها الكاتب 
بالحخاياة الليطانياة كخا كانات تدعاي بريطانيا أن 
خجوَسلاا يقترص عاىل حخاية طارق التجاارة خال توس 

ليخنة خاستدخاراً. 
ظلت نفُل امرسة امللكية تحكم الكويت، منذ عبدالله 
امحخاد إىل جابار امحخاد الجابار حتى سادد عبدالله 
الصباح، خصوالً إىل الحاكم الحايل صباح امحخد، امُلغاير 
يف التجرباة الكويتياة أن امرسة امللكياة الحاكخة رغم 
تدزيز سالطتها من قبل بريطانيا سياساياً خعساكرياً 
إال أنهاا لام تكان تسايطر عاىل ُكّل يشء، خالتجاارة 
الكويتياة البحرياة تأرييياً انشاأت طبقة مان التجار 
يصدب تجاُخُزلم خرضوا شاكالً من الديخقراطية، خإن 
كانت حتى اليو  شاكلية، خخن بدد اساتقاللها بحقبة 
عبدالله ساارع الرجل إىل تأسيل برملان جديد الجخدية 
الوطنية، جرت أخل انتيابات 1936 » حيث كان الذكور 
الكويتياون املتدلخون جخيدهام مؤللني للترشيح عىل 

املقاعد اليخسني كلها«. 
يقول املؤلف: »خسدى عبدالله عىل غرار نخوذج حكم 
آل سادوس إىل تدزيز موق  أرسة الصباح كارسة ملكية، 
خذلاك عل تأكيده يف الدساتور الذي خصاف آل الصباح 
بنهام الحكا  املقدساون للكويت، خحارص الحكم عىل 

ه  لاذ
الذرياة، كخا نص الدساتور عىل 

أن منصاب رئيل الاوزراء محصوراً عاىل لذه امرسة، 
خساخح لألماري بتديني 15 مان أصل مناصاب مجلل 
الوزراء السته عرش إىل ذلك تم حظر امحزاب السياسية، 
خإعطااء اممري صالحية حال املجلل النياباي خإعالن 

قانون الطوارئ«. 
خعاىل غارار آل سادوس خآل الصبااح، حكخت امرس 
امللكياة يف إَمااَرات السااحل بالتزكياة الليطانية منذ 
استقاللها، خكذلك حالة البحرين خقطر الشارقة خرأس 
الييخاة خغريلاا التي تشاهد من خقت مخار انقالبات 
ساخل امرس الحاكخة نفساها نتاج الرصاعات الداخلية 
عىل الثرخة خشاكل الحكم املساتبد الذي ال يتيح انتقال 

للسلطة بني امجيال إال بدد املوت.
 خمحااكاة للنخاوذج الكويتاي بادأت البحرين خرتة 
اساتقاللها بخحاخلاة تشاكيل مجلال نياباي يارشك 
التجاار، إال انه لم يثبت ختم حلاه خعاسته ختدديله أكثر 
مان مره، خصاوالً عىل امزمة الحالية التاي تداني منها 
البحريان، خالذي يُطالب الشادب بديخقراطية حقيقية 
تخثله بدد أن ذاق ذرعاً من الدقوس الساابقة التي كانت 
خيهاا التجربة الشاكلية للخجلال النياباي خالحكومة 
لزليااً، خللشادب يف البحرين تأريٌخ عرياٌل من النضال 
النقاباي خالديخقراطي يدوَس من ألايل البحرين يزاخلون 
االعخاال خالوظائف خاملهان خبالتايل يشادرخن بحاجه 
إىل املطالباة بحقوقهام خيشادرخن بانهام منفصلاني 
عان الدخلة التي تحكخها طبقاة ال تنتخي لهم خخاصة 
يف الفارتة امخارية مان القخ  الاذي تخارساُه ضدلم، 
مخا يجدلهم يشادرخن الحاجه إىل املشااركة يف الحكم 
خاىل املطالباة بالديخقراطياة خالددالاة االجتخاعية خقد 
تجاخزخا الشادور بألحاجاه خالوعي بهاا خانيرطوا يف 
النضاال الشادبي الاذي سايؤسي إىل نتااج حتخية م  

الرتاكم. 
يف الجانب امخر من شاكل السيطرة تقو  السيطرة 
الحقيقية لهذه امرس الحاكخة عل امسال االقتصاسية 
التاي تحاخاظ عليها صااسرات النفاط خالغااز، خالتي 
أساهخت يف تنخية املساارات االقتصاسية لهاذه املخالك 
اليليجية بخا يوخر عوامل اساتقرار اجتخاعي لها، م  
خجوس خاوارق اقتصاسية من مخلكاة مُخرى، يتبني لذا 
التفاخت يف الصناسيل االساتثخارية لهاذه املالك، خحتى 
اآلن يبقى جهاز أبو ظبي لالستثخار أكل الصناسيل منذ 
تأسيسه يف الدا  1976، من املحتخل أن يتجاخزه جهاز 
أبو ظبي لالساتثخار الذي يرتب  أعىل مبنى يف أبو ظبي، 

خالذي كان يُسيطر عىل أكثر من 900 مليار. 
خثاني أكال لاذه الصناسيل خأقدمها لو مؤسساة 
النقد الدربي السادوسي )سااما( الذي تأسال يف الدا  
1960 خيساتحوذ الياو  عاىل 00ل ملياار. إضاخاة إىل 
تشاييد قطر خعوماان صناعات للخشاتقات النفطية، 
خرشكات يف لاذه املجااالت ما  احتاكارات عاملية، خيف 
مجخلها خهذه امموال خاملصاسر املالية املرتبطة بالدخالر 
ال نستطي  أن نقول عنها بأنها مرَكز مايل قوي يناخل 
اإليراناي خالصيناي مثاالً خهو ليال أكثر مان خقاعة 
ريدياة، خبالتاايل خهو ليل سابباً قوياً ليطال من بقاء 

لذه املخالك، 
خال ننىس أن مشارة لذه املخالك يف الددخان عىل اليخن 
خرشاء امسالحة الغربية البالظة خاالنفاق عىل املُرتزقة 
يهز مراكزلا املالية، إضاخًة عىل سخول إيران إىل السوق 
الداملياة يف النفط خالصناعاة البرتخكيخاخية الذي يقو  

عليها أساس لذه املخالك اقتصاسياً. 

ما بعد الشيوخ..
االنهيار المقبل للممالك الخليجية

الحلقة 
الثـانية
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اليهود متفككون جدًا فيما بينهم.. فكيف انتصروا؟

مدرسة الزهراء بريدة عمران تقيم احتفااًل بالمولد النبوي الشريف

  -  خاص

املتاِبُ  البسايُط لألحداث يلحُظ أن اليَُهاْوَس خالل القرنني 
املاضياني كانات لهام الياد الطاوىَل يف االقتصااس، خاإلعال ، 
خالسياساة، خالثقاخاة يف الداَلام بشاكل عاا ، خيف الوطان 
الدربي بشاكل خاص، خكيف تحّقل لهام لذا، خلم من قال 
اللُه عنهم: )بَأُْسُهْم بَيْنَُهْم َشاِديٌد تَْحَسبُُهْم َجِخيداً َخُقلُوبُُهْم 
بَْت َعَليِْهُم الذِّلَُّة َخاْلَخْسَكنَُة َخبَاُءخا  َشاتَّى( خقال عنهم: )َخرُضِ
ِبَغَضاٍب ِمَن اللَِّه(؟ خنحن من باني يدينا القرآن الكريم، خمن 
خصفناا اللاه بأنا خاري أمة أخرجات للناس، اساتطاعوا أن 

يهزمونا؟
ساؤاٌل مهمٌّ جداً، من خالل اإلجابة عليه نتدرف عىل قدر 
كباري من صفات َمان نواجههام، خنقاتلهام اآلن يف امليدان، 
بشكل خاضح ال لبل خيه، بدد مشاركة طائراتهم يف قصفنا 

بشكل ظالر..
خخان صفاتهم قاتلهم الله كخا أخال الله عنهم بأن لهم 
قادرة عجيبة عاىل لبل الحل بالباطال: )يَا أَْلاَل اْلِكتَاِب ِلَم 
تَْلِبُسوَن اْلَحلَّ ِباْلبَاِطِل َختَْكتُُخوَن اْلَحلَّ َخأَنْتُْم تَْدَلُخوَن(، )َخَقْد 
َكاَن َخِريٌل ِمنُْهْم يَْساَخُدوَن َكالَ  اللَِّه ثُمَّ يَُحرُِّخونَُه ِمْن بَْدِد َما 

َعَقلُوُه َخُلْم يَْدَلُخوَن(.
 حتاى النبي محخد صلوات ربي عليه خعىل آله لم يسالم 
ْت  منهم لاوال رحخة الله )َخَلْوال َخْضُل اللَِّه َعَليَْك َخَرْحَختُُه َلَهخَّ
َطاِئَفاٌة ِمنُْهاْم أَْن يُِضلُّاوَك(، )َخإِْن َكاُسخا َليَْفِتنُونََك َعِن الَِّذي 
أَْخَحيْنَا إَِليَْك(.. خندرك أنهم عىل سرجة عالية من الذكاء، خلكن 
ذكاء استيدموه للرش، خخطريخن جداً إذا ما أظهرخا رشلم: 

)يهلكون الحرث خ النسل(..
خخن اممثلة عىل لبساهم الحال بالباطل من أجل تحقيل 
ألداخهم يف الدرص الحديث ]محرقة الهولوكست[ التي يقول 
اليَُهاْوس بأنه تم إحراق خإعدا  ما بني 5-6 ماليني يَُهاْوسي يف 
أملانيا عىل يد النازية!! ختباكى اليَُهاْوس عىل لذا، خظهرخا أما  
الدالم بأنهام مظلومون، خأنهم يتدرضاون إلباسة جخاعية، 

استدراراً لتداطف شدوب الدالم مدهم!!
خقاد ظهر ُكتااب خسياسايون خمحامون ُكثْاٌر يف الدالم 
أنكرخا لذه املحرقة، خأنها ليسات بهاذا الحجم، خقّدموا أسلًة 
كثريًة جداً تدحض حدخث املحرقة، خأن اليَُهاْوس لم أنفسهم 
كاناوا من املتنفذيان يف النازية، خكانوا يريادخن سخ  يَُهاْوس 
أخرخباا للهجرة إىل خلساطني إلقامة سخلة لهام لناك، حيث 
أن بداض اليَُهااْوس رخضاوا الهجرة إىل خلساطني الرتباطهم 
بأعخاال ختجاارات يف أخرخبا، خقاماوا باملحرقاة اليَُهاْوسية 
مبناء جلدتهم يف أملانيا، لييوخولم، خضيخوا امعداس الهائلة 
لهاذه املحرقة!! خقد تحقل لهم الهدف الذي سادوا له، خقا  
كثري من اليَُهاْوس بالهجرة إىل أرض امليداس عىل حد زعخهم..
أيضاً: سديهم الدؤخب إلبداس املسلخني عن القرآن الكريم، 
لكي يساهل السيطرة عليهم، خقد استطاعوا خدالً، خمن ُلنا 
ندرُك أن الدبارة التي يستيدمها بدض الُكتاب حني يقولون 
]الرصاع اإلسالمي اإلرسائييل[ لي عبارة مغلوطة كخا أشار 
لذلك السايد الحسني بن بدر الدين الحوثي سالُ  الله عليه يف 
ملزماة ]يو  القدس الداملي[ حني قال: ]ال يخكن أن يُساخى 
الارصاع ما  إرسائيل ]رصاعاً إساالمياً إرسائيليااً[، لو كان 
اإلساالُ  لو الذي يصارع إرسائيل، لو كان اإلساال  لو الذي 
يصاارع اليَُهااْوس، لو كان اإلساال  لو الذي يصاارع الغرب 

ملاا خقف الغارب خال إرسائيل خال اليَُهااْوس لحظة خاحدة أما  
اإلسال [..

خبددماا نجحاوا يف إبداسنا عان القرآن الكريام، أصبحنا 
أماة ذليلة، مساتكينة أمامهم، لدرجة أنهم ال يحسابون لنا 
أي حسااب عىل اإلطالق، خيقومون بشان الحرخب عىل غزة 
مثاالً خرؤسااء الدرب يدقادخن قخة عربية كخا يساخونها، 
خال يحركون سااكناً، اللهم إال الشاجب، خالشاجب كخا لو 

مدرخٌف ال يرض خال ينف ، خال يُديد حقاً مصحابه..
خعندما أبددخنا عن القرآن الكريم، استطاعوا أن يرّشحوا 
لناا رؤسااء أذالء، ال خري خيهم، خاساتطاعوا من خاللهم أن 
يسايطرخا عاىل الاوزراء خالاوزارات، خمان خالل الاوزارات 

تحكخوا خيخا يُقرر سراسته يف الجامدات خاملدارس.
خقاد أشاار إىل ذلك السايد الحساني بن بدر الدين ساال  
اللاه عليه يف نفل امللزمة الساابقة عندما قاال: ]حاخلوا أن 
يرصخوناا عن تأريينا اإلساالمي، خأن يديادخا ُكّل بلٍد عربي 
إىل تأريياه الجاليل. يف اليخن يشادخن اليخنياني إىل التأريخ 
السابأي خالحخريي، خيجدلونهم يقدسون خيدظخون بقايا 
أعخادة يف ماأرب من آثاار سخلة مداني، أخ آثار سخلة سابأ يف 
ماأرب، خيف الجاوف، أخ يف غريلا، خأن لذا لاو تأريينا خأنا 
كناا أصحاب حضاارة، خكناا.. خكناا.. خالتأريخ اإلساالمي 
ال أثار لاه![، ]يف مارص نفل الايشء يشادخن املرصيني إىل 
تأرييهام الفرعوني، خيضدون لفرعون رمسايل ]تخثاالً[ 
كبرياً يف ميدان يساخونه ]ميدان رمسيل[ ختسخ : ]شارع 
رمسايل[ ]مطدم رمسايل[ ]صالاون رمسايل[ خترى 

النقوش الفرعونية من جديد[.
خعندماا أبددخناا عان القارآن الكريام، اساتطاعوا أن 
يسايطرخا عىل توجياه اإلعاال  يف بلداننا كخا يريادخن، علَ 
خغريلاا..  خاملجاالت،  خالصحاف،  التلفزيونياة،  القناوات 
خدارشاُت القنوات التي تخلُكهاا الدخل الدربياة لحد اآلن لم 
تستطْ  أن تكّوَن شدوراً مداسياً لليَُهاْوس يف اممة الدربية!!

لهذا خلغريلا من امسباب انترصخا، خلن ننترَص عليهم إال 
بالدوسة لكتابنا الدظيم، القرآن الكريم، خفيه خقط، خليل يف 

غريه ُسبُُل خطرق مواجهتهم خالقضاء عليهم..

أقيم يو  أمل امربداء بخدرسة الزلراء 
بخديرياة ريادة محاخظاة عخاران احتفاٌل 
بخناسبة املولد النبوي الرشيف عىل صاحبه 

خآله أخضل الصالة خأزكى التسليم.
خيف الحفل أشار مدير عا  مكتب الرتبية 
خالتدليام بخديرية ريدة أحخاد غالب الغويل 
إىل ألخياة االحتفاال بذكارى املولاد النبوي 
الرشيف الذي يأتي لذا الدا  يف ظل الددخان 

السدوسي الغاشم عىل اليخن.
خقال »إن االحتفال بخولد سايد البرشية 
ليال كأي عا ، خإنخاا لو يبدث برساائل 
لاسخاة خقوية للبرشياة جخدااء يف ظل ما 
تتدرض له اليخن من عدخان يستهدف كاخة 
مراخقها الحيوية خبنالا التحتية خعىل خجه 
خااص البنية التدليخياة خطالبها خكواسرلا 

البرشية«.
خأكد الغويل أن الدخلية التدليخية صخدت 
أما  الدادخان خكرست حصاار الجهل الذي 
حاخل الددخان خرضه بكل قوة، خكان نجاح 
التدليام خالدخلياة االمتحانياة يف محاخظة 
عخران اندكاسااً لنجاح منقطا  النظري يف 
كاخاة محاخظاات الجخهورية .. مشارياً إىل 
أن تأثريَ صخوس خمواجهاة الدخلية الرتبوية 
خالتدليخية يف خجه الددخان ساَعد عىل عوسة 

الحياة الطبيدية إىل املجتخ .
من جانبه، أشاار مديُر مدرساة الزلراء 
امساتاذ خالد حساني رسان إىل أن االحتفاَل 
باملولاد النباوي لاو إجاالٌل خإعازاٌز بخولد 
النبي الكريم خرساالته النبوياة التي غطت 
ُكّل بقااع الدالم خالبرشياة خارتبط بها ألل 

اليخان خنارصخا الرساول محخد صاىلَّ اللُه 
َعَليْه َخآَلُه َخَسالََّم خكانوا قلب خرأس االسال  
خلهم امسبقية يف نرصة رسول الله خاإلسال  
.. مقدماً امسلة من القرآن الكريم خامحاسيث 
النبوية خالتوثيال التأرييي عىل الدخر الها  
خالباارز الذي قا  به ألال اليخن يف منارصة 
الدعوة املحخدية خنرصة االسال  خالفتوحات 
االساالمية خمناقاب خصفاات ألال اليخن 

املستخدة من أخالق النبي محخد.
خأكاد أن اليخن ساينترص عاىل الددخان 
السادوسي خحلفائه خيقاخ ، جيالً بدد جيل 
ُكّل، الظاملني خاملدتدين؛ كون القيم خاملباسئ 
خامُلثُال جازًء أساساياً مان حيااة اليخنيني 

الشااميني الذيان ال زالاوا رغام ظرخخهام 
القاساية خاالعتاداء الظالم عليهام يقفون 
إىل جانب القضية الفلساطينية خيُنارصخن 
بالادخر  مشايداً   .. الدربياة  القضاياا  ُكّل 
الرياسي خالرتبوي إلسارة خمدلخات خطالبات 
مدرساة الشاهيد الزلراء خالتخيز النوعي يف 
أساء رساالة خقرات االحتفاال باملولد النبوي 
الرشيف خربطاة بخواجهة الددخان خإنجاح 

الدخلية التدليخية.
تيلل االحتفال تقديم الدديد من الفقرات 
املدلة عن حياة خسارية النباي محخد صىلَّ 
اللاُه َعَليْه َخآَلُه َخَسالََّم خما تتدرض له اليخن 
من عدخان ساخر، خكانت تلك الفقرات بأساء 

خجهوس ذاتية طالبات مدرساة الزلراء، عل 
القصائد الشادرية خامناشيد يف خصف النبي 
محخد صىلَّ اللُه َعَليْه َخآَلُه َخَسلََّم خكذا عرض 
مرسحيتاني تناخلتا ألخياة االحتفاء باملولد 
النبوي الرشياف خاملدجازات الدظخية التي 
حدثت ياو  مولده املبارك خأنشاوسة بدنوان 
»الصاالة عىل محخد لرشيحة الصم خالبكم« 
عان طريال اإلشاارات، كخا قدمات زلرات 
مدرساة الزلراء اساكتش تخثيليااً صامتاً 
صور ما تدرضت له اليخن من مؤامرة سخلية 
بقيااسة السادوسية خمرتزقتهاا يف الداخال 
خانتصااِر اليخان بقاوة اإليخاان خالتالحام 

الوحدخي بني كاخة مدنه خأبنائه.

إسالم السعودية 
وديمقراطية 

أمريكا
 نصر الرويشان 

منذ بدأ الددخاُن الغاشاُم لم تستط  السدوسيُة 
خحلفاؤلا خمن يقاُف خراءلا أن تحقَل أي منجز 
عاىل امرض، صحياٌح قتلات امطفاال خالنسااء 
خالشايوخ، خسمارت البنياة التحتياة خاملقادرات 
الوطنية، خلكنها مفلسة تخاماً، خبدد بدأ التصديد 
الدساكري اليخناي نرالا متيبطة خال تساتطي  
تحقيال يشء عىل الواقا ، مدساكراتها تقتحم، 
خثكناتهاا خمواقداا تنساف خآلياتهاا خسباباتهاا 
خمجنزراتهاا تدمار، خضالً عن إطاالق الدديد من 
الصوارياخ اليخنياة قالار 1 املطاور الذي رضب 
قاعدة خخيل مشايط خالطاوال خالجوف خصاخر 
الاذي رضب  الدالياة  الدقاة  ختوشاكا صاارخخ 
تجخداتهم يف ذخ باب خباب املندب خأخرياً يف قاعدة 
الدناد، خخاذا عاىس أن تفدل سادوسية لذا القرن 
الهزيلاة خالضديفاة خاملتآكلة من الداخال، خخاذا 
ساتفدل ساوى إعالن الساقوط خالهزيخاة أما  
شادب قوي بالله، خقياسة ثورياة حكيخة خجيش 
خلجاان شادبية مدنوياتهام مرتفداة خلدخهام 

مرشخع.
لالحتفاال  الجخالاريي  الحضاور  كان  خقاد 
باملولاد النباوي الرشياف صفدة بالحاذاء للقرن 
الشايطاني خحلفائه خأمرياكا خإرسائيل، صفدة 
مان ُكّل يخني؛ من نبينا لو محخد خقدختنا محخد 
خأسوتنا محخد، خسنحتفل به خسنقول للسدوسية 
خالولابياة بأجنحتها املسالحة القاعادة خساعش 
خالنارصة خغريلم: احتفالناا بنبينا خاجب يحتخه 
الدين خيزيدناا عزة خقوة خأنتم تدعاون أنه بدعة 
خليل لناك بدعة ساواكم، خليال لناك انحراف 

سواكم، خليل لناك شذخذ خكري إالكم.
لذا لو إساال  السادوسية قتال ختدمري خحرق 
خساحل خسالخ ختفجري ختفيياخ ختخثيل، خلذه 
سيخقراطياة أمريكا سعم إلرسائيل ختفريخ ساعش 
خالقاعادة خجبهاة النرصة خنرش الفكار الولابي 

ختفكيك املنطقة خنرش اإلْرَلااب.
خدالً صدق السيد عبدامللك بن بدرالدين الحوثي: 
لذا لو إساال  السادوسية خلذه لي سيخقراطية 
أمرياكا خلذه بالك خختار الوجه اآلخار ممريكا.. 
خقد انتشلت ُكّل مرتزقة الدالم كله للقتال يف اليخن 
خلكنهام أتوا لحتفهام، خالكولومبي خاملكسايكي 
خاإليطاايل خالكوباي خاممريكاي خاإلرسائييل ليل 
لهم إال املوت عىل تراب لذا الوطن، خلن يكون لهم 

موطأ قد  عىل تراب أرضنا إال القبور.
خنؤكد عىل توجيه القائد لنا يف كلخته التي ألقالا 
يف املولد، أن مشاكلة اممة تتليص يف: االختالل يف 
الوعاي خاالختالل يف القيم خغياب املرشخع، خلنكن 
أماة محخد الواعية املتخساكة بقيخها خالتي تدلم 
علم اليقني مرشخعها الحضاري الداملي اإلنساني.
خسانقول -كخاا قاال قائد الثاورة السايد- ال 
ينبغي الولَن مهخا كانات التطورات مهخا طالت 
الحرب خال نكرتث بالتهويال، لن نكرتث بالتهويل 
خلو طالات الحرب لسانوات خسانقاتل جيالً بدد 
جيل حتى تقو  الساعة، خستظل قضية خلسطني 
حاارضة نصاب أعينناا مهخاا قسات الظارخف 
خحورصناا خرضبناا ختكالبات عليناا اممم خهي 
قضية اممة خلن تكون محالً للخساخمة أَْخ التييري 
باني ما نحن خياه من سمار خحصاار خبني حقوق 
شادبنا الفلساطيني خحقناا يف الدياش بكراماة 
مارشخع خحل الشادب الفلساطيني باساتداسة 
أرضاه خحقوقه كاملاة سخنخا انتقااص مرشخع 

أيضاً، ختأملوخخخخخخخخا.

  
حاولوا أن يصرفونا عن تأريخنا اإلسالمي، وأن 
يعيدوا ُكّل بلدٍ عربي إلى تأريخه الجاهلي. 

في اليمن يشدون اليمنيين إلى التأريخ 
السبأي والحميري، ويجعلونهم يقدسون 
ويعظمون بقايا أعمدة في مأرب من آثار 
دولة معين، أو آثار دولة سبأ في مأرب، 

وفي الجوف، أو في غيرها، وأن هذا هو 
تأريخنا وأنا كنا أصحاب حضارة، وكنا.. وكنا.. 

والتأريخ اإلسالمي ال أثر له
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 متابعات فلسطينية 

مئة يوم على االنتفاضة 
وتوقعات »إسرائيلية« باستمرارها 

مخطط إسرائيلي لبناء 55 ألف وحدة استيطانية 
في مستوطنات الضفة 

مستوطنون صهاينة وجنود يعتدون على 
4 أطفال بالخليل 

تتوق  أجهزة اممن يف »إرسائيل« أن تساتخر انتفاضة الساكاكني الفلساطينية لددة شاهور بدد مئة يو  عىل 
بدايتها، لكنها ما زالت ترخض تسخيتها انتفاضة ختدتللا مجرس عخليات خرسية. 

خيساتدل مان مدطياات الجهاز اممني الدا  )شااباك( -الاذي يصدر بياناتاه الناسرة من خاالل سيوان رئيل 
الحكومة- أن 156 خلسطينياً -بدضهم من خلسطينيي الداخل- نفذخا خالل لذه االنتفاضة 0ل1 عخلية، منها ال 

ساخل اليط امخرض. 
خمان بني الدخلياات التي خقدت ساخل اليط امخرض، 26 عخلية نّفذلا أشاياص من القدس خالداخل يحخلون 

بطاقة الهوية الزرقاء. 
خيبلغ عخر أصغر مهاجم 12 عاماً، بينخا كانت امرأة تبلغ 72 عاماً امكل من بني منفذي الدخليات.

إعااسة  إىل  االرسائيايل  االحتاالل  تسادى سالطاُت 
إطالق ختوساي  خطط لبنااء أكثر مان 55 ألف خحدة 
اساتيطانية يف مساتوطنات الضفاة الغربياة املحتلة، 
بحساب ماا أعلنات منظخاة »الساال  اآلن« املنالضة 

لالستيطان االثنني.
خحساب املركاز الفلساطيني لإلعاال  خقاد قالات 
املنظخاة التي حصلات عىل املدلومات عال قانون حل 
الحصول عىل املدلومات إن خزارة اإلساكان االرسائيلية 
تسدى لبناء 55 ألفاً خال5 خحدة استيطانية يف الضفة 

الغربية املحتلة بخا يف ذلك مستوطنتان جديدتان.
خسيتم بناء 300ا خحدة استيطانية يف منطقة »أي 
1« القريبة من القدس خالتي ساتؤسي لتقسايم الضفة 
الغربية لشطرين ما يهدس الدخلة الفلسطينية املقبلة«.
خبحساب املنظخة خإن »منطقة مداليه أسخميم خأي 
1 من أكثر املناطل حساساية يف ماا يتدلل بفرص حل 

الدخلتني«.
خأضاخات »لهاذه امساباب كلخاا حااخل مساؤخل 

إرسائيايل الرتخيج ليطط يف أي 1 خاان املجتخ  الدخيل 
يدينها بشدة«.

خحساب تقريار املنظخاة، خاإن أكثار مان نصاف 
الوحادات االساتيطانية الجديدة سايكون رشق جدار 
الفصال الدنارصي الاذي بنتاه »إرسائيال« يف امرايض 
الفلساطينية املحتلة، أي أنها كتل اساتيطانية مدزخلة 
ليسات جزءا من الكتل التي قد تكون جزءاً من عخليات 
تباسل امرايض يف مفاخضات الساال  املتدثرة منذ الدا  

ل201.
كخا كشافت خثائل لوزارة البناء الصهيونية عن أنه 
يف ترشين الثاني )نوخخل( من الدا  ل201 املايض جرى 
تحويال مبلاغ 3.6 مليون شايكل إىل ميطط مدن من 
أجل سخ  خطة اساتيطانية لبناء 3200 خحدة ساكنية 
يف املنطقاة E1 بهدف ربط »القادس الرشقية« املحتلة 
خمساتوطنة »مداليه أسخميم«، خذلك بدد عا  من إلغاء 
رئيل الحكوماة االرسائيلية، بنياماني نتنيالو، خطة 

مشابهة يف أعقاب ضغوط سخلية.

اعتادى مساتوطن، مسااء االثناني، عىل 
طفلاة بالارضب املالح عاىل رأساها، خيخا 
اعتادى جناوس الدادخ الصهيوني عاىل ثالثة 
أطفاال بالارضب يف البلدة القديخاة بخدينة 

اليليل جنوب الضفة املحتلة. 
خقال شاهوس عيان، إن »مستوطناً لاجم 
تحت حخاية جنوس الددخ الطفلة سانا رائد أبو 
ارميلة التخيخي )7 سانوات(، خاعتدى عليها 
بالرضب امللح، ما تسبب بإصابتها بجرخح 

خرضوض يف رأسها ختحطيم أسنانها. 
خبينوا أن خالد الطفلة سانا تخكن من نقلها 
من الحاجز خإيصالها لسيارة اإلسداف التي 

مندت مان الوصاول إليها، ثم نقلات لتلقي 
الدالج يف املستشفى. 

خمنا  جنوس الددخ طواقام الهالل امحخر 
مان الوصاول للطفلاة ختقديام الداالج لها 
عىل الحاجاز املقا  عنوة بخحااذاة املحكخة 
الرشعية يف منطقة الساهلة بالبلدة القديخة 

خسط اليليل. 
كخاا اعتادخا عاىل شاقيل الطفلاة ساناا 
الطفل مدتصم )10سانوات(، خعىل الطفلني 
الشاقيقني نبيل خخرحات نااسر الرجبي )ل1 
خ10 سانوات( بالارضب املالح، ما تسابب 

بإصابتهخا بجرخح خرضوض. 

اليمن.. هدية 
سعودية لإلرهاب 

على طبٍق من دماء
أمين أبو راشد *

إن اليليَط اليخني املتحالف حالياً م  السادوسية يف جنوب اليخن، 
خاملتخثِّال بألوياة الجيش اليخناي املوالياة للرئيل املساتقيل الدائد 
عبدربّاه منصور لاسي، ما  بدض القبائل خقاوات الحراك الجنوبي 
االنفصاايل خالدنارص »اإلرلابية« خيف طليدتهاا القاعدة، يبدخ خكأنه 
سايكون بؤرة التفجري لحرٍب أقىس خأمىض بني اليخنيني الجنوبيني، 

من حرب التحالف السدوسي عىل عخو  اليخن.
ل السدوسي يف الداخل اليخني، خكأنه رحلة  شبَّه أحد املحللني التوغُّ
ن ظهره، ال بل يرتك خلفه حتى إشداٍر  صياس يساري إىل امما  خال يؤمِّ
آخر ُكّل أنواع الوحوش التي يتآلف مدها اليو ، بانتظار أن ينتهي من 
»الددخ امسايس خاملشرتك املتخثِّل بالحوثيني املدعومني من إيران«، ما 
يُلقي الضوء بقوَّة عىل النشاط املتزايد لتنظيم القاعدة يف مدينة عدن 
بجنوب اليخن، خالغياب الكامل للدخلة اليخنية يف املؤسسات الرسخية 
خالقطاعاات اإلنتاجياة، خبالتايل التحديات املساتقبلية التي ساوف 
تواجهها السادوسية ساواء يف حرضموت خأبني أخ ساخل حدخسلا م  

اليخن.
إن اليليط اليخني املتحالف حالياً م  السادوسية يف جنوب اليخن، 
خاملتخثِّال بألوياة الجيش اليخناي املوالياة للرئيل املساتقيل الدائد 
عبدربّاه منصور لاسي، ما  بدض القبائل خقاوات الحراك الجنوبي 
االنفصاايل خالدنارص »اإلرلابية« خيف طليدتهاا القاعدة، يبدخ خكأنه 
سايكون بؤرة التفجري لحرٍب أقىس خأمىض بني اليخنيني الجنوبيني، 
من حرب التحالف السادوسي عىل عخو  اليخن، كون قرار االنفصال، 
لان تلغيه االنتصاارات اآلنياة للسادوسية يف بداض املحاخظات، خال 
االنتصاارات اإلعالمياة النفساية يف محاخظاات أُْخاااَرى، م  عد  
إمكانياة تدديل التوازناات يف أية مفاخضات؛ من أنصاار الله باقون 
امقاوى ضخن املداسلة السياساية بسابب تارشذ  اآلخرين، سايخا 
خأن قاسة الدشاائر الكالى يف الجنوب اليخني قاد انتهوا بدد التدخل 
السادوسي، نتيجاة اعتقال عدس منهام خلرخب البداض إىل اليارج، 
خقطا  رأس املشاييات القبلية خحدخث ما يشابه االنقاالب الكبري 
يف توازناات السالطة خالهيكلياة املجتخدياة الجنوبياة، خحّلت محل 
القيااسات التأرييية قياسات جديدة خارجة من أرض املدارك ختنتخي 

شة. يف الغالب إىل قبائل خأرس خمناطل خقرية خمهخَّ
قاسة ميليشايات ُمساتحدثة باتوا يحكخون جنوب اليخن يف غياب 
القاسة التأريييني، رغم خجوس بدضهم يف الداصخة الُدخانية مسقط، 
مان أمثال رئيل الوزراء امسابل حيدر أبو بكار الدطاس خأحخد بن 
خريد خسديد الحريري، إالَّ أن املتواجدين عىل أرض الجنوب لم أمثال 
»عبد الفتاح« خلو عامل متدّرب يف مصفاة، خ«عبد الدزيز عبدالويل« 
خلاو موظاف يف محل تجااري، خ«مطيا « خلو موظاف بريد خمن 
القالئال الذين حازخا الشاهاسة الثانوية، خ«عيل ناارص محخد« خلو 
مدّرس ابتدائي خ«سالم ربي  عيل« خلو حاجب يف محكخة، ختقترص 
أنشاطتهم السياساية حاليااً يف التناخل عاىل التقديخاات اإلغاثية 
خالتوظيفات؛ منها خحدلا تضخن ارتقاء أحدلم عن اآلخر يف بورصة 

القياسات املستحدثة.
خالوضا  املقلال يف الجناوب اليخناي حاليااً يتخثَّال ليال خقط 
بالقاعادة مناذ تفجريلاا مقار اممن السايايس يف عادن خمصاسرة 
خإتالف خثائل كانت ساخل املبنى، خسيطرتها عىل خخسة مبان مهخة 
يف حاي التوالي غارب عدن خإقامة نقاط تفتياش يف املنطقة، خلذه 
هة إىل الجخي  بخن خيهم جخاعة الحراك  كانت البداية كرساالة موجَّ
الجنوبي، لكن املشكلة املستجدَّة لي يف رسالة شديدة اللهجة تلقالا 
منذ أيا ، الدخيد نارص النوبة مؤسال الحراك الجنوبي، من القياسي 
ساالم ثابت الدولقي، ينتقده خيها خيحذِّره مان التناغم م  جخاعة 
الشخال اليخني امُلطاِلبني بالَوحدة، خيؤكد عليه رضخرة الدخل لتدزيز 

سعائم انفصال الجنوب خعاصخته عدن خإعالنه سخلة مستقلة.
خما  تهيئاة أرضية حرب أللياة يف الجنوب اليخناي، خاصة بدد 
إقادا  السادوسية عىل إطاالق يد املتطرخاني خعىل رأساهم القاعدة، 
ختسليخهم مواق  حساسة يف عدن، مخا أثار حفيظة الحراك خبدض 
القبائل، خإن االساتحقاق امكل لو يف الشاخال حياث تتواجد خاليا 
نائخة لتنظيم ساعش خاصة يف الداصخة صنداء، خم  اقرتاب الحديث 
عان »زحاف« نحو صندااء بداد االنتهاء مان الجوف خشابوة، خإن 
السادوسية خمدها سخل التحالف أمااَ  خيارين أحاللخا مّر، مواجهة 
ساعش يف أي مكان تتواجد خيه خختح الحدخس السادوسية أما  امعخال 
االنتقامية، أخ ترك ساعش حرَّة يف بدض املناطل الشخالية، مخا يدني 
خض  الجناوب تحت رحخة القاعادة، خإطالق يد ساعش يف الشاخال 
الساتيدامها أساة ملحاربة الحوثيني، خيبقى الددخان السدوسي سواء 
عىل الجنوب اليخني أخ عىل شاخاله، أشبه برحلة صيد متهورَّة، حيث 
عاىل السادوسية أن تتيلَّص بنهاياة الرحلة من »جامداي الطرائد«، 
خلنا ساتبدأ حخامات الاد  يف رحلة الدوسة، بني السادوسية خحلفاء 
الدادخان من املنظخات اإلرلابية، خباني »الحلفاء« خالحراك الجنوبي 
مدعومااً من القبائال الجنوبية، خلم يُدد لادى اليخنيني ما ييرسخنه 
بداد أن باتت اليخن لدياة عىل طبل من سماء، لكن الهدية سايكون 
ثخنها عىل السادوسية غالياً جداً، يف رحلٍة حسااباتها مغلوطة بنظر 

من يدرف طبيدة الشدب اليخني خطبيدة تضاريل امرض.. 

* موقع المنار اإلخباري

المخابرات 
»اإلسرائيلية« 

تقتحم األقصى 
المبارك 

امليابارات  مان  عناارُص  إقتحام 
سيساخل/  29 الثالثااء  اإلرسائيلياة، 
كاناون امخل، باحات املساجد امقى 
برخقة عناارص من الوحادات الياصة 

بالجيش.
خأكد شاهوس عياان أن مجخوعة من 
عناارص امليابارات اقتحخات املساجد 
امقى مان جهة بااب املغارباة خقا  
أخراسلا بتصويار املرابطني خاملرابطات 
الذين يتصدخن القتحامات املستوطنني 
يف  خالذكار  الدلام  حلقاات  خمراقباة 

ساحات املسجد.
كخا أشارت مصاسر يف سائرة امخقاف 
اإلسالمية إىل أن 33 مستوطنا اقتحخوا 
املساجد تحات حراساة مشادسة مان 
عناارص الوحادات الياصاة يف الجيش 
اإلرسائيايل خانساحبوا مان جهاة باب 

السلسلة.

النيابة 
الصهيونية 

تطالب بتجريم 
التكبير في 

المسجد األقصى 
يف تدد ساخر عىل حقوق التدبد خأساء 
املسالخني شادائرلم الدينياة، قدمات 
النياباة الصهيونية طلباً مان املحكخة 
لتجريام التكبري ساخل املساجد امقى 

املبارك. 
جااء ذلاك بداد اعتقاال شااب من 
الداخال الفلساطيني املحتال عاا  ال 
بدعوى تكبريه أثناء اقتحا  ميليشيات 
أن  بذريداة  للخساجد،  املساتوطنني 
التكباري ياؤسي إىل »إثاارة الشاغب« يف 

املسجد امقى. 
خذكار املحاماي رمزي كتياالت، أن 
طلاب النيابة يدد ساابقة خطرية كون 
حاالت االعتقال التاي كانت تجري عىل 
اثار التكبري يف املساجد امقاى املبارك 
لم تكان تأخذ منحاى الجريخة، بحيث 
اكتفاى االحتاالل بالتحقيال أخ يف أعىل 
تقدير يتم إبداس الشايص عن املساجد 

امقى أياماً قليلة. 
من جهتاه، قال امليتص يف شاؤخن 
لادف  »إن  عخارخ،  جخاال  القادس، 
االحتالل من طلب تجريم التكبري ساخل 
املساجد امقاى املباارك لاو بخثاباة 
تكخيام امخاواه، خهاو يرياد أن يقتحم 
املساتوطنون املساجد خيدربادخن خيه 
سخن أن يحرك أحد من أصحاب امقى 

ساكناً«. 
خأضاف عخرخ أن مسااس االحتالل 
بالتكباري لاو مسااس بكامال الديان 
اإلساالمي »خغالبية عباسات املسالخني 

تبدأ بالتكبري كاآلذان خالصالة«.
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العراقيون يحررون الرمادي من داعش، والعبادي من 
وسط ساحتها: قادمون لتحرير الموصل

  - متابعات: 
ساّجلت القواُت الدراقية خالحشُد الشدبي انتصاراً 
جدياداً برخدهاا الدَلام الدراقاي خاوَق مرَكاز مدينة 
الرماسي، مدلناًة تحرير املدينة بالكامال، لتكون تلك 
خطاوة كبارية يف تحريار محاخظاة االنباار، خاضدًة 
مساخاراً جديداً يف ندش »ساعش« خلتبدأ بذلك عخليات 
تطهاري املديناة مان الدباوات املزرخعاة يف البياوت 

خامحياء. 
خالجدياُر بالذكار أن مدينة الرمااسي لي عاصخة 
محاخظاة امنباار خكالى مدنهاا، حياث تبداد عن 
الداصخاة بغاداس 100 كام غربااً خلاي ذات ألخياة 
اسارتاتيجية بالغاة نتيجاة قربها من طريال بغداس-
سمشال الدخيل خلكونها تشاكل قاعدة انطالق لتحرير 
باقاي املدن الغربية من املحاخظاة خإلحاطتها بخدينة 
الفلوجة التي ما زالت تحت سيطرة تنظيم »ساعش«.
خلناأ رئيُل الوزراء القائد الدا  للقوات املسالحة 
حيادر الدباسي، االثناني، بتحرير مديناة الرماسي من 
ه  سايطرة تنظيم »ساعش« االرلاباي، خيخا أكد التوجُّ

إىل مدينة املوصل لتحريرلا.
خقاال الدبااسي يف كلخاة متلفزة بخناسابة تحرير 
مدينة الرماسي: إن »مديناة الرماسي عاست إىل حضن 
الوطن خساتدوس ُكّل مدينة عراقياة إىل حضن الوطن 
الكباري«، مدرباً عن تهنئته خمباركتاه با«لذا النرص 
خالحاق الهزيخة الكبرية بداعش خاملتحالفني مده«.

خأضااف الدبااسي الاذي زار مديناة الرمااسي بدد 
تحريرلاا، أن »الدراقياني كتباوا بدمائهام بيان لذا 
االنتصار خأذاقوا ساعش رش لزيخة«، مؤكداً أن »أبناء 
الشادب الدراقي لن يتوقفوا أبداً حتاى تحقيل كامل 

املداف بتحرير ُكّل مدينة خقرية خقصبة«.
ختاب  الدبااسي، »قاسمون لتحريار املوصل لتكون 
الرضباة القاصخة خالنهائية لداعاش بوحدة خعزيخة 

لذا الشدب الدراقي خبسواعد أبنائه«.
خإذ أكاد الدبااسي أن عاا  2016 سايكون عاا  
»الهزيخاة الكالى« لتنظيم »ساعاش« االرلابي، سعا 

الدالم إىل عد  التسالل م  »الفكر املتطرف«.
مضيفاً »إذا كان عا  ٢٠١٥ عا  التحرير خسيكون 
عا  ٢٠١٦ عاا  االنتصار النهائي خعاا  إنهاء خجوس 

ساعاش عاىل أرض الداراق، خعاا  الهزيخاة الكلى 
لداعش«.

خلفات الدبااسي أناه »لاوال الحرص عىل ساالمة 
الدوائال املحارصة يف الرماسي متخخناا تحريرلا قبل 
لذا املوعد خلذا التأرياخ بوقت طويل«، مؤكداً »قيا  
ساعاش بتفيياخ املدارس خاملسااجد خاملستشافيات 

خالشوارع خكل يشء إلعاقة خصول املقاتلني«.
خشادس الدباسي بالقول، إن »ساعش التي سافكت 
الدمااء خقطدت الرؤخس خلجارت املواطنني امبرياء 
لي عدخة لالنسانية جخداء«، ساعياً الدالم إىل »التوحد 
خعد  التساالل لحظة خاحدة م  الفكر املتطرف منه 

أساس اإلرلاب«.
خيف الساياق أعلنات قيااسة الدخليات املشارتكة يف 
الداراق  الثالثااء، اعتقاال ماا يساخى بوزيار مالية 

)ساعش( يف مدينة الرماسي.
خذكارت القياسة يف بياان صحفي أن ألاايل مدينة 
الرمااسي أبلغاوا القاوات اممنية بوجاوس أحد أعضاء 
)ساعش( البارزيان متيفياً يف املدينة خيحاخل الهرب، 

مشارية إىل أن امجهازة اممنياة اعتقلتاه عاىل الفور 
خإحالته إىل الجهات امليتصة.

خأخااست مواقُ  إعالمية عراقية نقالً عن مساؤخل 
أمني رخي  املساتوى لم تذكر اسخه بأن »ل مطلوبني 
اعتقلاوا بينهام أباو صفاء الدمشاقي خلو ساوري 
الجنساية خيشاغل مهخة ما يساخى بوزير املالية يف 
تنظيام ساعش«، كخاا أكدت أن السالطات تلقت عدة 

بالغات من مواطنني عن اختبائه بني السكان.
خأكاد املساؤخل أن »الدخلياات النوعية مساتخرة 

ملالحقة عنارص التنظيم يف مدينة الرماسي«.
يف غضاون ذلاك، أعلنات خزارة الداخلياة الدراقية 
مقتل مساؤخل املجلل الدساكري لا«ساعش« املدعو 
أبو أحخد الدلواني إىل جاناب الدرشات من اإلرلابيني 

يف امنبار.
خقالت خلية الصقور االستيبارية التابدة للداخلية 
يف بياان لها إنهاا زّخست »صقاور الجاو« بخدلومات 
سقيقة عان اجتخاع قياسات »ساعاش« ليتم عىل إثرلا 

تصفية أتباع التنظيم اإلجرامي.

صحف وشخصيات مقربة من النظام البحريني 
تنعي اإلجرامي زهران علوش! 

  - متابعات: 
أقام�ت صُحٌف بحريني�ة موالية للنظ�ام مجالس عزاء عىل 
متزعم ما يس�مى ب�«جيش اإلسالم« اإلجرامي زهران علوش 
الذي ُقتل مع عدد من مساعديه بقصف جوي عىل ريف دمشق 

يوم الجمعة المايض. 
وأفاد موق�ع »مرآة البحرين« أّن »الكاتَب يف صحيفة أخبار 
الخليج إبراهيم الش�يخ رأى يف مقالة له أن »اغتيال قائد جيش 
اإلس�الم يف ريف دمش�ق زهران علوش قبل أي�ام، تأكيد عميل 

وحقيقي للدور الرويس المشبوه يف سوريا«. 
وأضاف الش�يخ »م�ن العجي�ب والغري�ب، أن تتم صفقة 
برعاي�ة أممي�ة يف مخي�م اليرم�وك، لتأمين انس�حاب مقاتيل 
»داع�ش« وعائالتهم، بينم�ا يتواصل قص�ف المدنيين وقادة 

المعارضة المعتدلة«! وفق قوله. 
وتاب�ع الموقع »لك�ن األعجب األغرب م�ن ذلك هو وصف 
الكات�ب زهران علوش ب� »الش�هيد«، و«المعارض المعتدل«، 
بينم�ا يصف، باس�تمرار، المعارض�ة البحريني�ة التي تنتهج 

العمل السيايس السلمي المعلن ب� »اإلرهاب«!«. 
أم�ا الكاتب يف الصحيفة ذاته�ا عبدالمنعم إبراهيم فرأى أن 

قتَل علوش »خلٌط لألوراق«، مضيفاً »جيش اإلس�الم كان أحد 
التنظيمات المعتدلة« حسب زعمه. 

وأضاف »روس�يا تقول إنه�ا الدولة الراعي�ة للمفاوضات 
الس�لمية يف س�وريا.. لكنها تقتل قيادات يف تنظيمات معتدلة! 

وترتك »داعش« يتمدد كاألخطبوط«! حسب قوله. 
وق�د كتب النائب الس�ابق ع�ن جماعة اإلخوان المس�لمين 
محم�د خالد تغريدات تصف علوش ب�� »البطل« قبل أن يعيد 
إرس�ال تغريدة للكاتب الس�عودي خالد المه�اوش كتب فيها 

عبارات تمّجد علوش لقتاله اتباع مذهب أهل البيت. 
وكتب حسن الحسيني عىل حسابه يف »تويرت« »#استشهاد_

زهران_علوش قائد جيش اإلس�الم مع عدد من القادة. أس�أل 
اهلل لكم الفردوس. اللهم اغفر لهم وارحمهم..«. 

أم�ا نارص الفضالة، وهو نائب س�ابق عن جماعة اإلخوان، 
فقد كتب أبيات ش�عرية عّب فيها عن حزنه لمقتله: »أيا زهران 
قد أدمى فؤادي.. رحيل الليث عن س�وح الجهاد. فسال الدمع 

من عيني دمشق.. وغوطتها تنئ من البعاد«. 
وق�ال »م�رآة البحري�ن« إن التي�ار الس�لفي )التكفيري( 
يف البحري�ن يتحالَ�ُف م�ع العائل�ة الحاكمة، لص�د طموحات 
المعارضة يف وضع حد الستحواذ عائلة آل خليفة عىل السلطة، 

واالنتقال لنظام حكم ديموقراطي.

ربع ميزانيتها للجي�ش و�سراء االأ�سلحة
العدوان على اليمن زاد إنفاق السعودية 

على األمن 20 مليار خالل 2015
  - متابعات: 

أعلنت السادوسية االثنني أنها قررت رصد حاوايل 213 مليار ريال 
للقطاعاات االمنياة خالدساكرية، أي أكثر مان 25 % مان امليزانية 
الداماة للدخلة خاملقدرة با 0لا مليار ريال )الدخالر يسااخي 750ر3 

ريال(.
خقاال خزيار االقتصااس خالتيطياط عااسل خقياه خاالل املؤتخر 
الصحفي الذي عقده مسااء االثنني عقب اإلعالن عن املوازنة الدامة 
للدخلاة ”إن اإلنفاق الدساكري خاممني للخخلكاة زاس نحو 20 مليار 

ريال خالل الدا  املايض )2015(«.
خأضاف أن سابب الزياسة يف امليزانية الدسكرية خاالمنية للخخلكة 
الدا  املايض يدوس إىل قياسة السدوسية للتحالف الددخان عىل اليخن.

خقالات خزارة املالية السادوسية يف بياان لها نقلتاه خكالة امنباء 
السادوسية الرسخية )خاس( أن املخلكة خصصت حوايل لر367ر213 

مليار ريال للقطاع اممني خالدسكري.

بعد السعودية.. البحرين ترفع سعر 
الديزل والكيروسين

  - وكاالت: 
أعلنات البحريُن عن خفض الدعام الحكومي عان ماستَي الديزل 
خالكريخساني ابتاداًء من الشاهر املقبل، بحساب ما أخرست خساائل 
اإلعاال  الرساخية، بداد خطاوات مخاثلة يف عادس مان سخل مجلل 

التداخن امُْخااَرى.
خنقلات خكالة أنباء البحريان عن خزير الطاقة عبدالحساني عيل 
مريزا إعالنه »تطبيل التسادرية الجديدة للكريخسني خالديزل اعتبارا 

من امخل من شهر كانون الثاني/ يناير املقبل«.
خأضاف أن رخ  أسادار مشاتقات النفاط امُْخاااَرى ال يزال قيد 

الدراسة. خلم يدلن الوزير عن نسب الزياسة عىل لاتني املاستني.
خأعلنت السادوسية االثنني قرارلا رخ  أسادار الوقوس خمشتقات 

نفطية أُْخااَرى خاملياه خالكهرباء خغريلا، بنسب تصل إىل 67 %.
خكانات اإلَمااَرات أخل سخلاة يف مجلال التداخن ترخا  الدعم عن 

الوقوس يف خقت سابل من لذا الدا .
خرخدات الكويات الدعَم عان أسادار الديزل خالكريخساني مطل  
2015، ختناوي اعتخااس اجاراءات اضاخية السانة املقبلة، ال سايخا 

بالنسبة للبنزين خالكهرباء.
ختبحاث الادخل اليليجية امُْخاااَرى، خالتي يشاكل النفط املورس 

امسايس لها، يف اعتخاس اجراءات مخاثلة.
خكان صندخق النقد الدخيل قدر كلفة سعم أسادار الطاقة يف الدخل 

اليليجية بنحو 60 مليار سخالر.
ختواجاه سخل مجلل التداخن التي تدتخد بشاكل كبري عىل سخلها 
من النفط، أخقاتاً صدبة بسابب االنيفاض الكبري يف أسدار النفط يف 

االسواق الداملية.

السعودية تستنجد بالكويت للتدخل 
بريًا في عدوانها على اليمن 

  - متابعات: 
خيخا تتيبَُّط السادوسيُة خَمن يلف لفها يف الددخان الدساكري عىل 
اليخن، ختتكبّد املزيد من اليساائر، قّررت الكويت إرسال قوات برية 
إىل الريااض للخشااركة يف لذا الددخان الجائر عىل امطفال خالنسااء 

خالشيوخ، خخل ما ذكرت صحيفة »القبل« الكويتية. 
خنقلت »القبال« عن مصدر مطل  أن »الكويت قررت مشااركة 
القوات اللياة مخثلة يف كتيبة املدخدية يف عخليات رضب ما أساخته 
مواقا  الدادخان »الحوثي« عاىل املخلكاة الدربية السادوسية« خخل 

تدبريلا. 
خرّصح املصادر أّن »مجلَل الوزراء باارك يف اجتخاعه يو  االثنني 
املشااركة يف ما أساخاه الدخاع عان أرايض املخلكة، باعتباار أن أمن 
اليلياج جازء ال يتجزأ من أمان ُكّل سخلة عضو يف مجلال التداخن« 

حسب قوله. 
خكانت مشااركة الكويات يف عخليات الددخان عاىل اليخن تقترص 

حتى اآلن عىل سالح الجو. 
خباإلضاخاة إىل بالك خختر اممريكية سايئة الصيت، تشاارك سخل 
عربية أُْخااَرى بينها اإلَماَرات خالبحرين خقطر خمرص خالساوسان يف 

لذا الددخان.

تحسبًا لرد »حزب اهلل«.. 
العدو يوسع تدريبه 

العسكري ليصل مطاري 
»بن غريون« و»اللد«

  - متابعات: 
ذكارت خساائُل إعاال  علياة، باأن 
بادأت  اإلرسائيلياة  الداخلياة  »الجبهاة 
الثالثااء بتدريب عساكري يشاخل مدن 
حولون خاللد خمطار بن غريون خغفدات 
شاؤخل خنوعريم خمستوطنة موسعني«. 
خكان جيش الددخ قد استدعى امحد، 
جناوس خضبااط مان جياش االحتيااط 
للخشااركة يف التدريب الدسكري شخال 

خلسطني املحتلة. 
خسيشاارك يف التدريب قاوات الجبهة 
الداخلية، خالسلطات املحلية، خسيالحظ 
حركة نشطة لألليات الدسكرية، خسيتم 
استيدا  قنابل سخانية خالل التدريب. 

خقال الناطل باسام جيش الددخ، بإن 
»التدرياب خطاط له مسابقاً كجزء من 
خطة التدريبات الدساكرية لدا  2015، 
خلدخه الحفاظ عىل جهوزية القوات«. 

خاعارتف الجياش الصهيوني مسااء 
اإلثنني، بأنه عّزز قواته شاخايل خلسطني 
املحتلاة خشايًة لتهدياد امماني الداا  
لا«الحازب الله« اللبناني السايد حسان 
نرصاللاه باالنتقاا  الغتياال »إرسائيل« 
عخيد امرسى اللبنانيني خاملقاخ  ساخري 

القنطار.

  - متابعات: 
إعتقلت قواُت اممن يف السدوسية شاباً 
قا  بنرش خيديو يهاجُم خيه امللك سلخان 
بن عبدالدزياز، خيطالبه بتساليم الحَر  

املكي لألرشاف. 
خكشاف الناشاط السادوسي عخر بن 
عبدالدزياز عان أن املدتقال يداناي من 

اضطرابات خمشاكل عقلية خنفسية. 
خأشاار »بان عبدالدزياز« يف تغريدات 
عىل حساابه الشاييص بخوق  التواصل 
االجتخاعاي »تويارت«: إىل أن »لذا الرجل 
اسعاى أناه لو املهادي املنتظار.. خاسعى 
أنه رآني م  املاساونية خأنه يرى أشاياء 
خغيبياات ال يرالا كثري مان الناس خَمن 

يقاول لاذا ليال بساوي«. الختااً إىل أن 
اعتقااَل الشااب جااء بدد أن نارش لذا 
الفيدياو.  خقاال عخار بان عبدالدزياز: 
»بغض النظر عخا جااء خيه إال أني أؤكد 

أن الرجل يجب أال يدتقل لظرخخه ».
الداخلياة  لاوزارة  رساالة  خخًجاه 
السادوسية قال خيها: »يا خزارة الداخلية 
حتاى خإن كنتم ال تؤمناون بحرية الرأي 
خهاذا الرجال مكاناه ليال الساجن خال 
املدتقال خإنخا يجب أن يحاط بالرعاية«، 
ميتتخاً حديثه بقولاه: »خلا أنا ذا أكتب 
لكام قبل أن تدذبوا الرجال ختنكلوا به ثم 
تيرجاوه ما  ساخخس - يف إشاارة للخذي  
ساخخس الرشيان- لتقوموا برضب ختشويه 

صورة املدتقلني، خشكراً«.

السعودية 
تعتقل شاب 

)مختل عقليًا( 
هاجم الملك 

سلمان 



حيث الرغبة األمريكية 
ثمة مال سعودي!!

كلمــــــة أخـــــيرة 

هاشم أحمد شرف الدين
مناظارة  خاالل 
جخدتاه  تلفزيونياة 
اممريكاي  بالسايناتور 
قبيال  ماكاني  جاون 
الرئاساية  االنتياباات 
املرشاح  قاال  اممريكياة 
الديخقراطاي باراك أخباما 
اممريكياة  اإلسارة  إن 
كباريا  خطاأ  تيطائ 
حينخاا تساتدين املال من 
الصاني لارشاء النفط من 
يف  أن  مدتالاً  السادوسية، 
ذلك سعخا معداء أماريكا، حيث أرباح خوائد الديون تذلب 
للصني الددخ االقتصاسي خالسيايس، خيخا مال رشاء النفط 

يذلب لتخويل السدوسية راعية اإلرلاب حد خصفه..
كال  أخباماا أعطى ماؤرشا عن توجهاات الرجل نحو 
السادوسية خعن سياسات سيتبدها بصدسلا إذا ما أصبح 
رئيسااً للواليات املتحدة، كخا مثل تهدياداً مبارشاً للنظا  
السدوسي، جدل امخري يبالغ يف تقديم نفسه حليفا يخكن 

الركون إليه يف تلبية الرغبات اممريكية يف املنطقة..
حاني بحث الطرخان عان خرقة مشارتكة للدب بها لم 
يجدا أخضل من خرقة اإلرلاب، خأخذا يدخالن عىل توسي  
نشااطات اإلرلابياني يف أكثر من قطر عرباي، إذ حظيت 
الرغبة اممريكية يف تقسايم الدراق خعد  استقراره بدعم 
سادوسي كامل، خكذلك الرغبة يف إساقاط النظا  املخان  
يف ساورية، حيث مول النظا  السدوسي أنشطة »القاعدة 

خساعش« يف كال البلدين..
خليبقى حاكخاً عىل أرايض نجد خالحجاز ساعد النظا  
السادوسي أخباما - الذي كان يشاكو مان تقديم امموال 
للسادوسية مقابال رشاء النفط - عاىل تبديدلا يف تخويل 
رغباات اإلسارة اممريكياة يف املنطقة خالتي تنفذلا ساعش 
خالقاعادة، الرغباات التاي تتجاخز التقسايم خإساقاط 
امنظخة ختبديد الثرخات، ختتجاخز رصف اممة عن عدخلا 
الرئيال اإلرسائييل، خإغراقها يف حارخب ساخلية، تتجاخز 
ذلك إىل تشويه صورة اإلسال  ختقديخه سيناً سموياً خحشيا 

إجراميا ال نظري له..
خبالنظر إىل كاون القاعدة صناعة أمريكية خإن ساعش 
أيضاا كذلك، بال إن عهد أخباما لو عهاد ساعيش بامتياز، 
خخقاا ملدطيات عدة من بينها نشاوء لاذا التنظيم خالل 
خرتة رئاساته عاىل الرغام من تبنياه سياساة مكاخحة 
اإلرلااب، ختخكاني التنظيم من إقامة ما يساخيها الدخلة 
اإلساالمية عىل أجزاء مهخة من الدراق خسورية، خاللقاء 
الشاهري الذي جخ  السايناتور اممريكاي »جون ماكني« 

بقياسات التنظيم يف سورية..
خبالنظار إىل التحالاف اممريكي السادوسي يف الددخان 
عاىل اليخن، ختخكينه للقاعدة خساعش من السايطرة عىل 
محاخظة حرضموت، خاالنتشار الواس  يف محاخظة عدن 
خغريلا، خعد  التدارض لدنارصلخا بأية غارة أخ عخلية 
عساكرية يتأكد لنا أنه حيثخا تحرض الرغبة اممريكية يف 
احتالل بلد عربي خمسلم أخ تيريبه يحرض املال السدوسي 
خالقاعادة خساعاش كأسخات لتنفيذلاا، مشاكلني بالفدل 
مثلثا للرش عىل رأساه أمريكا خإرسائيال، خيف قاعدته كل 

من النظا  السدوسي، خالقاعدة خساعش..

ومضة:
حيثخاا خجدت رغباة عربية إساالمية ملواجهة الرغبة 
اممريكية تكارس مثلث الرش لذا، خانظارخا إىل تكرسه يف 
كثري من مناطل اليخن، خكيف تكرس يف الرماسي بالدراق، 

خكيف يتكرس يف سورية..
ختتداظام خارص القضااء علياه تخاماا كلخاا كانت 
مواجهته مستندة إىل الثالثية التي أشار إليها السيد القائد 
عبدامللك بدرالدين الحوثي حفظه الله يف كلخته بخناسابة 

املولد النبوي الرشيف:
خعي حقيقي.

قيم تجسد عظخة اإلسال .
مرشخع يتحرك الناس ليصبح حارضا يف الواق ..

 سياسية- شاملة
تصدر كل اثنني خخخيل

َن املعركَة ليس فقط دفاع���اً عن أرض، صحيٌح أن املس���تهَدَف احتالُل  املس���ؤولية كبي���رة؛ لأِ
الَْرض اليمني���ة، واحت���الل اليم���ن بأجمعه���ا ه���دٌف لَمريكا وه���دٌف مغٍر إلس���رائيل ومطمٌع 
للس���عودية، وهي ال تؤدي إاَلّ دوراً لآلخرين وإال ليس لها مشروٌع في املطلق نهائياً، هي تتََح�ّرك 
في مش���روع أَمريكا ومش���روع إس���رائيل، لكن املسألة أكبر، املسألة مس���ألة حرية، هم يريدون 

استعباَد هذا الشعب، ولن يُستعبد لهم أحد ويقبل بالعبودية له إاَلّ ويكون من اخلاسرين.
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على حافة الثراء المهين !
د أشرف الكبسي
ملااذا تتداخ  سخل اليليج 
املساتنق   يف  للساقوط 
املتسادوس يف اليخان..؟ لال 
اإلماراتياون  يخاوت  حقااً 
سخاعااً عان رشعياة لاسي 
خأحاال  تداز  ، خلال جااء 
خالكويتياون  البحرينياون 
بحااح  حكوماة  إلنقااذ 
خبيور عادن؟، خلل ينتحر 
الدلام  لرخا   القطرياون 
الجخهاوري عالياً يف ساخاء 

شبه الجزيرة امللكية!
إن كانات اإلجابة ، ندم ، 

خليل الدقل أكثر من جنون يختلك لساان ، 
خليل املنطل إال ساياخة عابارة للقارات ، 
خليسات السياساة إال بدرة تدل عىل حخاقة 

البدري يف سرب التبانة..!
اليليجياون أثريااء بخاا يكفاي لرخض 
الوقاوف الطوعي الداري يف مزاس النياساة 
السدوسي ، خالخاً لفقراء )الدامدة( الدربية 
خحقاراء )الذمام( املتحادة ، خلذا يُساقط 
خرضية اإلرتزاق مان قائخة الدخاخ  املخكنة 

لهكذا سقوط..
لال تشادر سخياالت اليلياج بالتقاز  
إىل ضياماة  الجغارايف خالسايايس قياسااً 
التاور  املاايل ، خسادت إىل تقاسام كدكاة 

امرض اليخنية م  البلطجي السدوسي..؟
إن كان لاذا ساخدها ، خهي بال شاك أكثر 

غبااء مان الغبااء ، خاليخان ليسات كدكة 
بال مقالة ، لكذا يقاول التأرياخ ، كخا أن 
البلطجي ، مهخا بدا خسخساً 
 ، املشارتك  النهاب  خاالل 
ال يحاب املائادة املزسحخة 
بالصغاار عناد اإلحتفال ، 
لكذا تقول كليلة خسمنة..!
 ماا يزال اممار غامضاً 
حاد  إىل  مساترت  خالداخا  

كبري..
مهاالً.. صحياح أنهام 
أثريااء لكنهام ضدفااء ، 
كذباباات اليرياف ، خهل 
حقااً يختلكاون ثرخاتهام 
الدالام  خقرارلام يف لاذا 
املحكاو  بامقويااء خكبار 
البالطجة.؟ أليال ثراؤلم أكذخبة لها بريل 
التساوق اليانا  ، خأليساوا سماى تحركها 
قارساً تلاك امصابا  الغليظاة التي ترسام 
خحادخس  الادخل  خخرائاط  الدالام  مالماح 

الشدوب.!
لل يساقطون يف اليخان؛ منهم يريدخن؛ 
أ  أنهام يفدلاون ما يؤمارخن ، خانتحارلم 
لذا رضيباة البقاء الالز  عاىل حاخة الثراء 

املهني؟ 
أنصتاوا جيداً لهاذا الصاوت الهامل يف 
أذانهم بلكنة أجنبية آمرة ، جاءت من خلف 
املحياط خالهياكل البديد: جارخا مؤخراتكم 
الثقيلاة بالنفط ، خأذلباوا إىل اليخن.. أقتلوا 
كثارياً خموتوا قليالً ، ليحيا ربنا يف الساخاء ، 

خيولد رشقنا امخسط الجديد..!

وفي ختام 2015.. رسالة
يوشاك الدا  الحايل عىل االنرصا ، خأبرز تجلياته انكشااف املشاييات املداسية للايَاَخان عىل أكثر من خضيحة ليل الدجز املايل إال بدض مظالر 
الدجز املستحِكم يف ميتلف جوانب الحياة، خاملشكلة ليل يف قلة املوارس، خإنخا يف قلة التوخيل خانددا  الحكخة، خاالنصياع لإلراسة خاإلسارة اممريكية.. 
أيُّ قلة موارس؟؟ خلي أنظخة تسابح عىل بحريات من النفط منذ عقوس..، كيف لها أن تدجز يف مشااري  التنخية، بينخا تجد اممواَل الالزمَة ملشااريَ  
حرخٍب.. اندكسات عىل مواطنيها برخ  أسادار الوقوس، بدءا من اإلمارات، خمخلكة الشاياطني ثم البحرين..، خلذه امخرية أعلنت اليو  مقتل ثالثة 
عساكريني لها يف حاسث عىل الحدخس الايَاَخانية السادوسية.. مسكينة البحرين تساتحي أن تذكر أنهم قتلوا يف مدارك، خقالوا حاسث.. خإنخا الحاسث 
امبرز، خاملساتجد أن تلك الدخيالت بلغت من الِكَل عتيا، خلن يجدي السادوسية إنشااء مجلل تداخن اسرتاتيجي م  تركيا، خلن يخنحها ذلك أي نرص 
يف الايَاَخان..، خلو أعلنت تحالفا م  كل شاياطني امرض..، خسخيالت اليليج الداجزة عن مدالجِة أحوالها امليتلفة خصوصا أخضاَعها االقتصاسية 
ل عليها يف مسااعدة اآلخرين، خكيف خلي إنخا عبارٌة عن صندخق تخويل لحرخب أمريكا يف املنطقاة..، أين عقالء اليليج، أليل خيهم رجل  أنّاى يُداوَّ
رشايد..؟؟؟ حتى الكويت أصابها جنوُن البقر لي امخرى، خلحقت بخثيالتها يف الحظرية اليليجية بإرساال جنوس إىل الحدخس السادوسية الايَاَخانية 
كخاا أعلنات إحدى الصحف الكويتية، يبدخ أن الكويت نسايت محنتها حني شاغلت الدالم بكاء خعويال جراء غزخ الدراق لهاا.. خخا لها اليو  تُقِحُم 
جنوَسلاا يف أمار رخضته باممل عىل حالها.. أال تدلُم الكويت أن مشااركتَها يف الُداْدَخان عىل الايَاَخان ينساُف رخايتهاا تخاماً حول غزخ الدراق لها، 
أيها اليليجيون: عوسخا إىل خيخكم، خانشاغلوا بألداب امتاري، خالتيخيساات.. خالفورموال، خساباق اإلبل، خخوائد الحبة السوساء، عالجوا أخضاعكم 
االقتصاسية، خاتركوا اآلخرين يف حالهم.. ال تفتحوا عىل أنفسكم أبواب رش لن تغلل..، الايَاَخان ليل عراق صدا  حسني، خعواقب استهتاركم بشدب 

الايَاَخان عليكم خخيخٌة.. ال ِقاابَااَل لكم مطلقا عىل تحخلها.. خاحذرخا مغالبَة ُسنن التأريخ، خإنكم مجرمون بُغاة.. خالباغي مرصخع.


