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  - خاص:
يف اساتمراٍر ملسارية االنتكاساات التال 
تتدرَُّض قوات الغزو ومرتزقتهم وعمالئهم، 
يواصال الجياش وأَبطاال اللجان الشادبية 
سلسالة انتصاراتهام وتقدمهم عاى كا0ة 

محاور جبهة تدز.
ويواصل أبطال الجيش واللجان الشدبية 
التقادل وعك عناارص القاعادة واملرتزقة يف 
جبهة الرشيجة يف إطار الدمليات الدسكرية 

لتأمل املناط2 الجنوبية ملحا0ظة تدز. 
وساط انهيار عنارص القاعدة ومرتزقة 
الدادوان يف جبهة الرشيجة يتقادل الجيش 
واللجاان الشادبية يف عادع مان املواقا1 يف 

الجبهة الجنوبية ملحا0ظة تدز. 
يف الدملية الدساكرية للجياش واللجان 
يتم تمشايط عدع مان املواقا1 والتباب من 
عناارص املرتزقاة والقاعادة بداد تطهريلا 
ومدساكرات  مواقا1  اقتحاال  إىل  وصاوالً 

استحدثتها لذا الدنارص. 

وعاى محاور )الوازعياة – ذوبااب 

– املنادب( 0قاد أكادت مصاعر عساكرية 
واللجاان  الجياش  قاوات  باأن  ميدانياة 
الشادبية قاد أحكمات سايطرتها الكاملاة 
عاى منطقة الحناا، وقامت بدملياِة تطهرٍي 
شاامٍل للمنطقاة من قوات الغازو وعنارص 
مرتزقتهام وعمالئهم، وأشاارت املصاعر إىل 
أن منطقة الحنا تدترب منطقة اسارتاتيجية 
لامة، حيث تق1 عى الطري2 الرئيس الرابط 

ملحا0ظة لحج بمديريتال ماوزع واملدا0ار.
من جهٍة أخرى استهد0ت القوة املد0دية 
والصاروخياة يف الجيش واللجان الشادبية 
مدرعًة إَماَراتيًة يف منطقة الصنمة أسافرت 
عن ساقوط مان بداخِلها رصعاى، وأكدت 
املصااعر امليدانية أن الدرباة انَماَراتية كان 
عاى متنهاا أركان القوة انَماَراتياة، ونائب 
الرئياس التنفياذي لباالك ووتار يف الارشق 
األوساط الفرنيس »كلاوع بانتياس« والذي 
يحمل الرقم الدساكري »«DPJ2525 وقائد 
التخطياط القتاايل لباالك ووتار الربازيايل 
»أموس 0رناناد بابلو«، بانضا0اة إىل ثالثة 
مان عناارص الباالك ووتار وعنرصيان من 
مرتزقاة الددوان مان أبناء لحاج، ويف ذات 
املحور لقيت مسئولة املوارع البرشية للبالك 
ووتار يف الارشق األوساط »بامياال ماياكل 
جاي« مرصعها بطلقات من رشااٍش ثقيل 
أصابتها يف الصدر مّزقت جسادلا إىل أشالء 
يف  الدائارة  االشاتباكات  أثنااء  متطايارٍة، 

منطقة ذوباب، حيث أكدت املصاعر امليدانية 
أن عناارَص املرتزقة قاموا بلملمة أشاالئها 
ونقلتها بر0قة جنث ر0اقها بطائرٍة خاصٍة 

إىل عدن.
كماا أكادت املصااعر امليدانياة مارصَع 
الدقيد يف القوات السوعانية املشاركة يف رزو 
اليمان »التيجانال رس النمار« يف مواجهاٍت 
يف  عارت  الشادبية  واللجاان  الجياش  ما1 

منطقة الوازعية.

ويف محاور )املاراخ – الضبااب(، 
أكدت املصاعر الدساكرية امليدانية أن قوات 
الجياش واللجان الشادبية تمكنت من صد 
زحاٍف لتجمداات مرتزقة الدادوان قاعمل 

مان منطقة الشاقب مديرية صارب املواعل، 
لتحقيا2 اخارتاق يف بواباة تداز الرشقياة، 
وأسافرت املواجهات عن مرصع الدديد من 
املرتزقة، مان بينهم ثالثٌة مان أبرز قياعات 
تلاك املجامي1 ولام املدعو »عبدالله سايف 
السابئل« واملدعو »محمد عبدالجبار محمد 
محموع« واملدعو »سامري عبدالواحد محمد 

محموع«.

ويف محور )صرب املواعل – الشاقب(، 
أّكادت املصااعُر امليدانياُة أن قاوات الجيش 
واللجاان الشادبية تمكنات من صاد زحٍف 
ملجاميا1 مسالحٍة تنتمال إىل تنظيم عاعش 
قاعمٍة من مديرياة مرشعة وحدنان لتدزيز 

عنارص املرتزقة يف منطقة الشقب. والجدير 

بالذكار أن تلك املجامي1 الداعشاية أرسالت 

مان قبال املدعاو محماد عبداللاه إبراليم 

بمديرياة  الدساكري«  املجلاس  »رئياس 

مرشعاة وحدناان وقائاد تنظيام عاعش يف 

نفس املديرية التل تولت مهمة ذبح وسحل 

وحرق آل الرميمة يف وقٍت سااب2، وأضا0ت 

املصاعر أن مدظم عناارص تلك املجامي1 قد 

ساقطوا يف املدركاة ماا بل قتياٍل وجريح، 

وكان مان ضمنهام املدعاو »أمال عبدالله 

إبراليام« شاقي2 قائاد تنظيام عاعاش يف 

املديرية املشار إليه يف الخرب.

انتصاراٌت للجيش واللجان الشعبية، وقيادات البالك 
ووتر يف الشرق األوسط يلقون مصارعهم يف ذوباب 

  - خاص:
السادوعي  الُدااْدَوان  مرتزقاُة  يدياُش 
التال  املواقا1  األمريكال يف ماأزق كباري يف 
يتواجادون 0يهاا بمحا0ظاة الجاوف، حيث 
يتلقون رضباٍت قاسية من قبل أبطال الجيش 
واللجان الشادبية الذين ضيقاوا الخناق عى 
املرتزقاة وتمكناوا من تطهري عادة مواق1 يف 
مدركة ما زالت مساتمرة ررام الدعم الجوي 

من قبل طريان الُداْدَوان. 
وأكادت املصااعُر لاا« صدى املسارية« أن 
أبطاال الجياش واللجاان الشادبية تقدماوا 
مان اتجااه الدقبة نحاو الحزل، وتام إحراُق 

مدرعتال وتدطيال واحدة وتدطيال طقمل 
وإحراق مددل 23.

وأ0اعت املصاعُر املحلية بسايطرة الجيش 
واللجاان عاى القارن باتجااه الحازل مان 
جهاة الرشق وساقوط عدع كبري مان القتى 
والجرحاى يف صفوف الددو، وماا زال التقدل 

مستمراً.
 َويف مديرياة الغيال تقاّدل أبطااُل الجيش 
واللجاان الشادبية من ايارب إىل الطالدية وتم 
تدمريُ ٣ مدرعات تابدة للددو ومقتل سابدة 
مان عناارصه يف إحادى املدرعاات وساقوط 
عادع من القتاى والجرحى يف صفاوف الغزاة 

ومرتزقتهم.
وأكدت املصاعر أن املرتزقة قاموا بساحب 

آلياتهام وعباباتهام مان املواق1 التال كانوا 
يتحصنون بها يف حازل الجوف والذوا بالفرار 
رشقااً بداد تضيي2 الخنااق عليهام من قبل 
الجياش واللجاان الشادبية الذين سايطروا 
عاى مواق1 مطلة عاى اللاواء 115 واملجم1 
الحكومال بمديناة الحزل حياث لقل 10 من 
عناارص املرتزقة مصارعهام وجرح عدع آخر 
وعّمرت 6 آليات تابدة لهم عندما تمكن أبطال 
الجيش واللجان الشادبية من تطهري عدع من 
التباب يف منطقة الدقبة. كما تمكنوا من صد 
محااوالت املرتزقاة للتقدل باتجااه منطقتل 

صربين والخنجر بمحا0ظة الجوف.
ويف ماأرب تمكان أبطال الجياش واللجان 
الشدبية من قتل وجرح عدع كبري من املرتزقة 

وتدمري عدع من آلياتهم، حيث كروا محاولة 
جديادة ملرتزقاة الُدااْدَوان للتقادل باتجااه 
جبال ليالن بدد وقوعهم يف كماشاة الجيش 
واللجان الشادبية الذيان أطبقوا عى املرتزقة 

يف محاولتهم األوىل بجبال ليالن.
وكان أبطال الجيش واللجان الشدبية يول 
الجمدة قد أنهاوا مغامرَة مرتزقاة الُداْدَوان 
مسانوعين بغطاء جوي كنياف يف محاولتهم 

السيطرة عى جبل ليالن بمحا0ظة مأرب.
مرتزقاة  أن  عساكري  مصادٌر  وأوضاح 
التال  الكنيفاة  الغاارات  وررام  الُدااْدَوان 
سااندتهم مان قبل طاريان الُدااْدَوان وقدوا 
يف كماشاة الجياش واللجان الشادبية الذين 
لجماوا عاى املرتزقاة مان ُكّل االتجالاات 

وأوقدوا 0يهم 22 قتيالً عى الفور وتمكنوا من 
أرس 16 مرتزقااً بدد محارصتهام واجبارلم 

عى االستسالل.
أوضاح مصادر  الدتا2  ويف جبهاة نجاد 
عساكري أن رجال الجيش واللجان الشادبية 
تمكنوا من السايطرة عى جبال بحرة املقابل 
كماا  الرشقياة،  الجهاة  مان  صلاب  لجبال 
استطاعوا أيضاً السيطرة عى أجزاء من جبل 

صلب من الجهة الرشقية.
للجياش  الصاروخياة  القاوة  وواصلات 
واللجان الشدبية استهَداَف تجمدات ومواق1 
قاوات الغزو واملرتزقة بصياالت من صواريخ 
الكاتيوشا وصواريخ محلية الُصن1 يف مدسكر 

صحن الجن ومدسكر كو0ل برصواح.
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اإ�صت�صهاد 4 موظفني واإ�صابة 10 اآخرين
للمرة الثانية على التوالي: العدوان 

األمريكي السعودي يقصف مستشفى 
أطباء بال حدود يف مديرية رازح بصعدة

  - خاص:
قصف طرياُن الُداْدَوان األمريكل السادوعية، يول أمس األحد، مستشافًى 
تابدااً ملنظمة أطبااء بال حدوع بمديرياة رازح بمحا0ظة صدادة، ولل املرة 
النانياة التل يتدرض لها املستشافى للقصاف يف تَحدٍّ واضٍح لناداءات األمم 

املتحدة املتكررة بالكف عن استهَداف املقرات التابدة لها يف بالعنا.
واستشاهد ل موظفل تابدل ملنظمة اطباء باال حدوع خالل لذا القصف 

كما أصيب 10 آخرون.
وأشاارت املنساقُة الطبيُة يف منظمة أطبااء بال حدوع يف بالعناا الدكتورة 
ريم عجرة إىل أن الُداْدَوان يدرف أن املستشافى تاب1 للمنظمة وأن استهَدا0ه 

سيحرل عدعاً كبرياً من أبناء املنطقة من أية الرعاية الطبية.
وساب2 لطاريان الُدااْدَوان أن اساتهدف عيااعة طبية تابداة للمنظمة يف 
محا0ظاة تداز يف 2 عيسامرب من الداال املايض، ماا أعى إىل استشاهاع ثالثة 

مواطنل وإصابة آخرين.
وأكدت مصاعر محلية حينها أن املخيم ليسات 0يه منشاآت عسكرية وال 
مقااّر للحوثيل، وإنما لاو مخيم يقطنه نازحون التجاأوا إليه جراء رارات 

الُداْدَوان السدوعي األمريكل عى مناطقهم ومدنهم وقرالم.
واشاتكت املنظماة أكنر من مارة من اساتهَدا0ها يف بالعناا، وقال رئيس 
املنظماة »ميجاو ترزياان« إن ما شاالده يف الايَاَمان »مخياف« و«مرعب« 

والوض1 أسوأ من سوريا.
وأكاد ترزياان يف ترصيح صحفل سااب2 أن تحالاف الُدااْدَوان ال يحرتل 
القوانال الدولية واننساانية، وأن مدظم الضحايا لم مان املدنيل األطفال 

والنساء.
وأعان األمال الداال لألمام املتحادة بان كل مون يف أرساطس مان الدال 
املايض، القصف الذي تدرض له مستشافى رازح ألول مرة يف صددة، مشارياً 
إىل أن املستشافيات والداملل يف املجال الطبل يتمتدون بحماية واضحة و20 

القانون اننسانل الدويل.
وحاث كال مون عاى احرتال قاناون حقاوق اننساان الادويل والقانون 

اننسانل، ملن1 الهجمات ضد املدنيل واأللداف املدنية.
وععا بان كل مون إىل إجراء تحقي2 عاجل و0دال ومحايد من أجل ضمان 
املسااءلة.. لكن عول الُداْدَوان تجاللت لذه الدعاوة ولم تجر أية تحقيقات، 

ولم تتوقف كذلك عن استهَداف املستشفيات.

 مرتزقة العدوان يستشعرون الهزيمة ويسحبون دباباتهم وآلياتهم من حزم الجوف 
 مقتل 17 مرتزقًا والسيطرة على تباب منطقة العقبة والقرن

 مأرب: السيطرة على جبل بحرة وأجزاء من جبل صلب، والكاتيوشا تدك الغزاة والمرتزقة في صحن الجن وكوفل
 هزيمة جديدة لمرتزقة الُعـْدَوان باتجاه الطالعية وجبال هيالن ومقتل وأسر العشرات
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  - خاص:
لام يتمكِن املرتزقاُة الذين اساتقدمهم النظاُل السادوعي 
للقتال نيابًة عنه من حماية جيشه من نريان الجيش واللجان 
الشادبية يف جيزان بشكٍل خاصٍّ التل شهدت مقتَل الدرشات 
مان املرتزقة وعدع مان قوات الددو، بينهم ضباط، وشاهدت 
مديرياة ميادي بمحا0ظاة حجة إساقاط طائرة مان طراز 

أباتيش تابدة للددو السدوعي.
وبدايًة من آخر الدمليات امليدانية، حيث لقل عدع من جنوع 
الدادو مصارعهم وعمرت إحدى آلياتهام عندما أحبط أبطال 
الجيش واللجان الشدبية محاولة سادوعية نْرَسال تدزيزات 
عساكرية باتجاه مدينة الربوعة بمنطقة عسري التل شهدت 

قصفاً صاروخياً ومد0دياً استهدف موق1 رقابة عليب.
و0يما تمكن أبطال الجيش واللجان الشادبية من إ0شاال 
أَْكارَب زحف لقوات الددو السادوعي ومرتزقتاه الذين يرتدون 
زي الجيش السادوعي من منفذ الطوال باتجاه حرض-ميدي 
إال أن قاوات الدادو ع0دت أماس باملرتزقة مان جديد للزحف 

باتجاه ميدي.
وأكد مصدر عساكري أن أبطال الجيش واللجان الشادبية 
كاروا املحاولة األخارية للمرتزقة للتقادل باتجاه ميدي من 

منفذ الطوال وأوقدوا 0يهم عرشات القتى والجرحى.
ويف جيزان لقل اثنان من قوات الددو السدوعي مرصعهما 
بنريان الجيش واللجان الشادبية 0يما وق1 ستة من املرتزقة 

يف األرس.
وأ0اعت املدلومااُت بمقتل املالزل عبداللاه بن عبدالرحمن 

الحوشاانل والدرياف عايل بان أحمد الهااليل خاالل مدارَك 
بمنطقة الطوال يف جيزان التل شاهدت أيضاً وقوع 6 مرتزقة 
بلباس الجيش السادوعي يف قبضاة الجيش واللجان بمنطقة 

املصف2.
ويف ساياق آخر أكد مصدر عساكري أن الد0اعات الجوية 
للجيش واللجان الشدبية تمكنت بفضل الله تداىل من إسقاط 

طائرة األباتيش يف مديرية ميدي.
وأشاار إىل أن الطائارة التال تام إساقاطها كانت تقصف 
منازل املواطنل وممتلكاتهم واملناط2 الحدوعية بمحا0ظتل 

صددة وحجة.
كما قنصت وحدات القناصة يف الجيش واللجان الشادبية 
جنديال سادوعيل يف تباة الرمضاة يف الطاوال، 0يماا عكت 
القوة الصاروخية للجيش واللجان الشادبية عدعاً من املواق1 

السدوعية بجيزان.
وبنات قنااُة املسارية الفضائياة تساجيالً مصوراً ألساري 

عسكري سدوعي يُدعى عبدالله 0روان عسريي.
وكان الدساكري السدوعي قد وق1 أسارياً يف كمل ُمحِكٍم 
ملجموعاة من مقاتايل قبائل لمدان بن زياد الرش0اء يتبدون 
الشايخ عبدالله الرزامل، أثناء توجهه ضمن عورية عسكرية 

سدوعية إىل رقابة منطقة الضبدة يف نجران.
ووّزع انعاالل الحربال مشاالَد مخزيًة للمرتزقاة تُظِهُر 
جناث قتاللم بازي القوات السادوعية بمنفذ الطاوال ووجد 
بحوزتهام مبالاُغ نقدية زليادة بالُدملة السادوعية ووثائ2 
توضح الصفقة التل تمت نْرَسالهم للقتال يف الصفوف األوىل 

نيابًة عن الجيش السدوعي.

  - متابعات:
للداصماة  األمنياة  األجهازة  تمكنات 
بمسااندة اللجاان الشادبية، أماس األحد، 
مان تفكيك سايارة مفخخة كانات تقُف يف 
منطقة مذبح بمديرية مدل ررب الداصمة 

صنداء.
وقال مصدر أمنل إن ألايل منطقة مذبح 
أبلغوا الجهات األمنية أن سايارة مشابولة 
كانت تقاف يف املنطقة وتم عى إثره التحرك 
من قبال األجهزة األمنية واللجان الشادبية 

وتم تفكيك السيارة.
وأشااع املصدر بالدور الاذي قال به أبناء 
املنطقة، عاعياً للمزياد من اليقظة واالنتباه 

والحذر.
كماا تمكنت األجهازة األمنياة واللجان، 

يول السبت املايض، من ضبط أربدة أثيوبيل 
متنكرين يف زي نسائل يف مدينة ذمار.

وقاال مصادر أمنال إن أجهازة األمان 
ضبطت األثيوبيال يف إحدى نقاط التفتيش 
عاى مدخال املديناة ولام يف طريقهام إىل 
الداصماة صندااء قاعمال مان محا0ظة 

عدن.
وأشاار املصادُر إىل أن األجهازة األمنياة 
بارشت التحقي2َ مدهم.. ُمؤّكداً اساتمراَرلا 
يف تدقاب الدناارص انْجااَرامياة والقبض 
عليهاا وتقديمهاا للددالاة لتناال جزاءلاا 

الداعل والراعع.
ويف محا0ظاة البيضااء تمّكنت األجهزة 
األمنياة، ياول الجمدة املاضياة، من تفكيك 

عبوة ناسفة يف منطقة عزة.
وأوضاح مصادر أمنال باملحا0ظاة أن 
األجهازة األمنياة واللجان الشادبية عنرت 

عى عبوة ناسافة مزروعاة يف منطقة عزة، 
وتم استدعاء املختصل يف تفكيك املتفجرات 

وقاموا بإبطال مفدولها.
ويواصل أَبطال الجيش واللجان الشدبية 
تأمال مناط2 مطاارح آل لشاال والحد يف 
الحدوع الجنوبياة الغربية ملحا0ظة البيضاء 

والتصدي لدنارص القاعدة.
لتأمال مناطا2 مطارح آل  اساتكماالً 
لشاال والحاد واملناطا2 املحيطاة بهاا يف 
الحدوع الجنوبياة الغربية ملحا0ظة البيضاء 
يواصل أَبطال الجيش واللجان الشدبية صد 
محاوالت عنارص القاعدة التسالل إَلاى لذه 

املناط2. 
الدمليات الدسكرية التل ينفذلا الجيش 
واللجان الشدبية تمتد عى طول الحدوع م1 
محا0ظة لحج، ولل مناط2 تشهد وال تزال 

تواجد عنارص القاعدة منذ 0رتات طويلة.

وعى مدى الفارتات املاضية 0شالت ُكّل 
محااوالت عنارص القاعدة اعااعة التموض1 
واالنتشاار يف لاذه املناطا2 0يماا يتوسا1 
انتشاار الجياش واللجان الشادبية من لنا 

وصوالً إَلاى الخطوط األمامية.
يفارض لاذا االنتشاار تامال مناطا2 
ساكنية واسادة كانت تتدرض بال الحل 
واآلخار البتازاز القاعادة وتحويلهاا إَلااى 
مدسكرات لتحشايد عنارصلا من مختلف 

األماكن. 
القاعادة  تحاركات  تدريجيااً  تتاالىش 
واملرتزقاة 0يما تدوع الحيااة الطبيدية إَلاى 
لذه األرض التال يحاول الددوان إشادالها 
مجادعاً، بياد أن صماال األماان يكمان يف 

التواجد األمنل والدسكري. 

ملتقى أبني للتصالح والتسامح 
يدعو اىل إعالن الكفاح املسلح 

يف وجه االحتالل الخليجي
  - خاص:

ععا ملتقى أبل للتصالُح والتساُمح إىل تنظيم جبهة قوميٍة 
لتحرير الجنوب من االحتالل الخليجل.

وقال يف بيان أصدره أمس األحد بذكرى التصالح والتسامح 
يجادع  والتساامح  للتصالاح  أبال  ملتقاى  »إن  ينايار:   13
الدهاد لجمالري أكتوبار ونو0مرب الساتداعة عولاة الايَاَمان 

الديمقراطية التقدمية«.
كما يجدع ععوته إىل إْعاَلن الكفاح املسالح من خالل تنظيم 

الجبهة القومية.
وأكاد البيان ر0َضاه القاط1َ ألياة عالقة م1 َمن أسامالم 

مرتزقة املايض.

 مقتل وإصابة عشرات المرتزقة في محاولة فاشلة جديدة باتجاه ميدي وإسقاط طائرة أباتشي
 قتلى وجرحى عسكريون سعوديون في محاولة التقدم باتجاه الربوعة بعسير وأبطال الجيش واللجان يدمرون آلية

 مقتل 4 من قوات العدو بينهم مالزم بعمليات قنص ومعارك في الطوال

األجهزة األمنية واللجان يفككون سيارة مفخخة يف صنعاء ويضبطون 
أربعة أثيوبيني متنكرين بزي نسائي يف مدينة ذمار
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إغتيال ضابطني يف عدن وإصابة 
آخر وداعش تتبنى اغتيال الناخبي

  - خاص:
أعلن تنظيُم عاعش انجرامل مساؤوليته عان ارتيال الدقيد عيل صالح 
الناخبل، وكانت مصاعر أمنية قد أ0اعت أن مسالحل مجهوَلل يساتقالن 
عراجاًة نارياة ارتاال الدقياد عيل صالاح الناخبل ظهر أماس األحد خلف 

مستشفى املنصورة يف عدن.
مشرية إَلاى أن الدقيد كان يدمل يف األمن السيايس ملطار عدن.

 إَلااى ذلاك أ0اعت مصااعر أمنية أخارى بارتيال الدقياد مبارك لرشل، 
وإصاباة ضاباط آخر أمس األحاد، برصاص مسالحل مجهولل يف مدينة 

عدن بالقرب من النانل والدرشين من مايو.
تأتال لاذه االرتياالت يف ساياق الفاوىض األمنية التل تشاهدلا مدينة 
عادن تحت ُحكم االحتالل، وتأتل لذه الدمليات بدد أيال من ارتيال الدقيد 
عبدالخالا2 الشااي1، ومحاولاة أخارى الرتياال محا0ظ عادن عيدروس 

الزبيدي. 
وكان تنظيام عاعش قد نّفذ عدة عمليات كان أبرزلا الدملية التل أوعت 

بحياة محا0ظ عدن وعدع من مرا0قيه.

قبائل همدان يرفدون أبطاَل 
الجيش واللجان الشعبية 

بقافلة النصر
  - خاص:

قاّدل أبناُء قبيلة لمادان بصنداء، أمس األول، قا0لًة رذائيًة حملت اسام 
»قا0لة للنرص«، وذلك ر0داً منهم للجيش واللجان الشدبية.

وأكاد أبنااُء قبيلة لمدان يف احتشااع لهم اساتمراَر ععمهم ومسااندتهم 
للجياش واللجاان الشادبية يف املراحال التصديدياة مان مرحلاة الخياارات 
االسارتاتيجية، وأناه سايصَحُب لذه القا0لاة قوا0ل من الرجاال لر0د وععم 

الجيش واللجان الشدبية يف مياعين الرَشف والبطولة.

الرقابية العليا تطالب النائب العام سرعة البت يف القضية 132 

مسرية وعرض مسرحي عن القنابل العنقودية أمام 
األمم املتحدة بمديرية معني صنعاء

معرض لجرائم العدوان يف مدرسة أسماء بالعاصمة صنعاء

  - متابعات:
أحالت اللجنُة الرقابية الدليا شاكوى 
رقام ) 132 ( إَلااى النائاب الدال بشاأن 
عدل تنفيذ حكم قضائل خاص باملواطن 
عبدالكريم صالح األشول واملدزز بمذكرة 
إحضاار قهاري مان نيابة جناوب رشق 
وقاد  ل1-12-ل201  بتأرياخ  األماناة 
تبال من خالل البالغ املقادل من املواطن 
أحاد  باأن  األشاول  صالاح  عبدالكريام 

املتنفذين املدعو )ع خ ل( قد قال باقتحال 
مخازنه ومحاولة االستيالء عى ممتلكاته 
عون أَي مربر يُذكر سوى انه انتحل صفة 
اللجاان الرقابياة النورياة واساتغلها يف 
الساطو عى اآلخريان، يف ماؤرش خطري 
ييسء إَلاى اللجاان الرقابية النورية التل 

تدمل يف حفظ األمن والسكينة. 
 وبنااًء عاى ذلك وبدد عراساة اللجنة 
الرقابية الدلياا للبالغ املقدل لها املتضمن 
22 مساتنداً تبل أن لنااك مماطالت من 

قبل بداض الجهات النا0اذة التل تحاوُل 
الترصف خارج الحكم القضائل الصاعر، 
إَضا0َاًة إَلاى مربرات أخارى تتدل2 بددل 
تمكان الجهاات األمنية مان القبض عى 
املشاكو به، وعليه تأمال اللجنة الرقابية 
مان النائب الداال القيال بما يلازُل و0قاً 
للقاناون واالختصاصاات وبماا يحقا2 
وعادل  املتسااوية  واملواطناة  الددالاة 
التهااون م1 منال لكاذا ترص0ات ترض 

بمصلحة املواطن.

  - متابعات:
نظَّام طاالُب وأبنااء مديرية مدل 
اليول األحد، أمال مبناى األمم املتحدة 
بالداصماة صنداء وقفاًة احتجاجيًة 
مندعًة بإلقاء طاريان الددوان للقنابل 

الدنقوعية عى مديريتهم. 
وأعان املشااركون الصمَت األممل 
والدويل إزاء جرائم الددوان السادوعي 

األمريكل بح2 الشدب اليمنل. 
وقدل الطالب مرحية بدأت بحمل 
ندوش عى أكتا0هم وشايّدوا 0يها ما 
تبقى من ُحطاال القنابال الدنقوعية 

الدادوان  بهاا طائاراُت  ألقات  التال 
عى أحيائهام الساكنية، مدتربين أن 
تشاييدهم ذلك يدرب عن رضورة زوال 
املارشوع األمريكال يف اليمان. وحّمل 
بياان الوقفة األمم املتحدة املساؤولية 
الكاملاة إزاء لاذا التطاور الددوانال 

والخطري.

  - متابعات:
جّهازت مدرساُة أساماء بالداصماة 
صنداء، صباح أمس، مدرضاً يحوي عدعاً 
مان الصاور واللوحات لجرائام الددوان، 
والتل تدل عى حجم االستهداف انجرامل 

بح2 أبناء الشدب اليمنل. 
ويف املدرض الذي شهد إقباالً كبرياً من 

الزوار، تفننات طالباُت مدارس الداصمة 
يف التقاط الصور ورسام اللوحات، بحيث 
تجساد املدانل الحقيقية لآلالل الجسدية 
والنفساية ملداناة الكباار والصغار جراء 
الددوان والحصار بح2 اليمن، وخصوصاً 

الرباءة املذبوحة. 
ويف املدرض تستوقفك عرشات الصور 
لذكرياات األلم اليومية بحا2 اليمن الذي 
أضحاى مرحااً تتناوع 0ياه الجرائام 

املساتمرة للددوان السادوعي األمريكل، 
0مان املدارس واملدالاد والجامدات إَلاى 
مناازل املواطنال وممتلكاتهام ورريلا. 
وتأتل من بال تلك األعمال الفنية وصور 
الجرائم مالمح النرص املوساومة بصموع 
الجيش واللجان الشدبية ورسائلهم التل 
0تكت بُقاوى الدادوان الهمجل ورشعت 

بهم تنكيالً يف الفلوات والصحاري.

وقفة احتجاجية 
ألهالي بيت مسعود 

يف مديرية بني قيس 
بحجة تنديدًا باستمرار 

العدوان السعودي 
األمريكي الغاشم

  - خاص:
نّظام ألاايل ومشاايُخ ووجهاء وأعياان بيت 
مسادوع يف مديرية بنل قياس بمدينة حجة يول 
أماس األحد وقفًة احتجاجيًة؛ تنديداً واساتنكاراً 
الساتمرار االعتداءات انْجااَرامية التل يرتكبها 
النظاال السادوعي انجرامال ومرتزقتاه يف ح2 

أبناء الشدب الايَاَمانل املسالم. 
 وأكاد املشااركون يف الوقفاة أن ماا يرتكبه 
الُداْدَوان السادوعي األمريكل لاو جرائم حرب 
ضاد اننساانية وانتهااك صاارخ لاكل األعراف 

واملواثي2 الدولية.
وطالاب املحتجاون املجتما1َ الادويل واألمام 
املتحادة واملنظماات الدولياة القيااَل بواجبهام 
اننساانل واألخالقال والحقوقال تجااه لاذه 
الجرائام ووضا1 حد لهاا وإحالاة مرتكبيها إىل 

محكمة الجنايات الدويل.
 وأكاد املشااركون يف الوقفاة ععَمهم ألبطال 
الجياش واللجان الشادبية واساتدداَعلم تقديَم 
الغاايل والرخياص يف سابيل الاذوع عان تاراب 
الوطن مان أي اعتداء، مجدعين التأييَد للخيارات 
االسارتاتيجية التل أعلن عنها الجيُش كرع قاٍس 
ملا يمارساه لاذا الُدااْدَوان من عبَاٍث بمقدرات 

الوطن وبُنيته األساسية.
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  - أحمد داود:

أّكد الناط2ُ الرسملُّ ألنصار 
الله محمد َعبدالسالل أن 

أمريكا لل من تُديُر الحْرَب 
عى بالعنا، 0هم يقتلون 

املدنيل ولم يتواجدون يف 
ررف الدمليات، مشرياً إىَل أن 

السدوعية رريُ قاعرة عى شن 
الحرب أو إيقا0ها إال بالضوء 

األخرض األمريكل.
َث َعبُدالسالل يف لقاء  وتحدَّ

خاصٍّ أجرته مده قناة املسرية 
مساَء أمس األحد، حوَل الكنري 
من القضايا وامللفات الشائكة، 

بما 0يها الددوان األمريكل 
السدوعي عى بالعنا ومسار 

املفاوضات السياسية يف جنيف 
وعالقة أنصار الله الداخلية 

والخارجية والحصار ورري ذلك 
من القضايا.

زيارة ولد الشيخ إىَل صنعاء
وتطرق َعبُدالسالل إىَل زيارة ولد الشيخ إىَل 
صنداء، مشارياً إىَل أنه من الطبيدل أن يأتل 
إساماعيل ولد الشايخ إىَل الداصمة اليمنية 
صندااء، حيث كاناوا يف السااب2 يلتقون به 
يف مساقط وتحدث لقاءات أُْخااَرى ببدض 

السفراء املدنيل بالشأن اليمنل.
وقال: »نحن نتحمل مساؤولية أن نوضح 
الصاورة لاكل الدالم ونتحمل عناء السافر، 
لكان ال يدنل لاذا أنناا نتجالال الداصمة 
صندااء، ولهذا نحان طلبنا أنه أَياة لقاءات 
قاعماة يجاب أن تكاون يف الداصماة للقاء 
بالو0وع الوطنية لنا، لهاذا نحن ندتقد اآلن 
أن مساار املفاوضات القاعماة لو مرلوٌن 

بوقف الحرب«.
وأكاد قائاالً: »الرؤية أصبحات واضحًة، 
بالنقااط  ماروراً  القضاياا،  ُكّل  ناقشانا 
الدرش، والنقاط الساب1 وماا توصلنا إليه يف 
مشاورات سويرا من رؤًى واضحِة املدالم 
تضمنها حتى كالماه لو يف إحاطته ملجلس 

األمن«.
أن  »ندتقاد  بقولاه:  َعبدالساالل  وزاع 
مشااورات ساويرا يف إطارلا الدال كانت 
إيجابياًة، وتداطى الجميا1 يف تلك الو0وع يف 
اليول األول والنانل والنالث بشكل جيد، ولم 
يكن لناك تََخلٍّ عن النقاط الساب1، النقاط 
الساب1 وإن بشاكل آخار، أو بمسامى آخر 
َواألطاراف األُْخاَرى ال ترياد أن يُذكر أَي عور 
ملساقط، وأن ال يُذكار أَي عور للمشااورات 
التل تمت، لذا شاأنهم وشأن الحساسيات، 
ليسات األطاراف اليمنياة، نحان ندرف من 

يقف وراء منل لذه الحساسية«.
وأشاار إىَل أن ما عرقل تلك املشاورات لو 
أماران: األول أن تنبيت وقاف إطالق النار لم 
يتام، وكان لنااك وعوع كنرية مان املجتم1 
الدويل واملجتم1 األوروبل عائمة الدضوية يف 
مجلس األمن، وكانات لدينا لذه الضمانات 
للحضاور بأن الحرب ساتقف. كذلاك األمم 
املتحادة ععات لوقف إطاالق الناار يف اليول 
األول ورحبنا، والتزمنا أَيْاضاً بهذا، ويف اليول 
النانل املشااورات كانات إيجابية، وكذلك يف 
الياول النالث، أما يف الياول الراب1 0قد حصل 
نشاٌط عسكري واسا1 يف محا0ظة الجوف، 

وقصٌف جاويٌّ يف صدادة وصندااء وحجة، 
وسقوط ضحايا من املدنيل واألبرياء، وكان 
لزامااً علينا لنا أن نقول لألمم املتحدة إن ما 
تم االتفاُق عليه يف انطار األسايس والرئييس 
ووقاف االقتتاال قد أُِخلَّ به، ولاو ما جدلنا  
نجلس يف اليول الراب1 جلساًة استننائيًة م1 
إساماعيل ولد الشايخ ملناقشاة لذا الخرق 

الذي لم يدد خرقاً 0قط، بل أكرب.
وواصل َعبُدالساالل بالقول: »ولهذا نحن 
بداد أن قدَّمنا ِمَلافَّ الخروقات نساماعيل 
ولاد الشايخ، حتى الخباريُ الدساكري الذي 
كان موجوعاً وقدَّل خريطًة مسااء ذلك اليول 
وأكاد أن الطاَرَف اآلخر 0دالً ماارس عدواناً 
وتوسا1 يف محا0ظاة الجاوف، وأن قصفااً 
جويااً موجوعاً عاى اليمن، منادوب الطرف 
الدساكري لو0اد الرياض عندما ُسائل: ملاذا 
ال يتوقاف القصف الجوي؟ قال: نحن لسانا 
مدنيل، أنا ال أستطي1ُ أن أتواصَل بالتحالف 

كل يوقف القصف الجوي..
 يدنل نحن كنا أمال طرف ال يملك القرار 
وال يدرُف حتاى تفاصيل الحقيقة، ال يدرف 
ماا يجاري عاى األرض، وربما لو يسام1 
لبداض التفاصيال ملاا يحادث مان انعالل، 
وال يدارف مااذا يجري عاى األرض وال عى 

امليدان«.
ولفات إىَل أنه وبداد مواصلة املشااورات 
كان لناك تدخل سا0ر من السفري األمريكل 
الاذي كان قريباً مان جلساات املفاوضات، 
وكان يديُرلاا لو وأحمد عاوض بن مبارك 
من الخاارج، موضحاً أن السافري األمريكل 
ألغى املشااوراِت ررم أن األَُمَم املتحدة كانت 

تريد التمديَد بحجة عيد امليالع.
وأضاف أنه تم التحدث م1 الساويريل 
وقالاوا بأناه ال توجاد لديهام مشاكلة بأن 
يساتمر الحاوار حتاى ألشاهر طاملاا لناك 
مصلحة للشادب اليمنل، وأن إسماعيل ولد 
الشايخ شاخصياً قال ال يوجد لديه مشكلة 
حتى شاهرين طاملا نحن متقدمون، ولناك 
حاواٌر جيد، والطارف اآلخر لدياه الرربة أن 
تساتمرَّ وبدٌض منهام لديهام الرربة، لكن 
رئاساة الو0اد اآلخار كانات منساجمًة م1 

املوقف األمريكل، لكن يف االتجاه اآلخر.
وأوضح أنهم يف مفاوضات جنيف األخرية 
قدموا مقرتحاً يف ما يتدل2 بمساألة ان0راج 
عان املدتقلل، بحيث يتام ان0راُج عن 50% 
مان ُكّل األطراف، لكن الطارف اآلخر ر0ض 
لذا املقرتح، ثم تم تقديُم مقرتح ان0راج عن 
%70 مان ُكّل األطراف 0ر0ضاوا أَيْاضاً لذا 
املقارتح، مضيفاً بقوله: »ثام قدمنا مقرتَح 
ان0اراج عان ُكّل املدتقلل بال اساتنناء عند 
الدخول إىَل تنبيت وقف حقيقل نطالق النار 

وم1 لذا تم إ0شاُل لذا«.

أمريكا تدير الحرب سياسياً وعسكريًا
وزاع بقولاه: »نقاول برصاحة: السافري 
األمريكال لاو مان يديار الحرب سياساياً 
وعسكرياً، ولم من يقتلون الشدب اليمنل، 
ولم موجوعون يف ررف الدمليات، والقنابل 
أمريكياة، وطائارات بدون طياار أمريكية، 
والسادوعية راري قااعرة عاى حارب اليمن 
بادون الضوء األخرض من أمرياكا، والحرب 

لن تتوقف إال إذا اقتندت أمريكا بإيقا0ها«.
وبخصوص وقاف املفاوضاات يف جنيف 
إىَل أن إقادال السافري  2 أشاار َعبدالساالل 
األمريكل عى لذه الخطاوة ربما لها عالقة 
بالارصاع يف املنطقاة، 0األمرياكان لم من 
يديارون الارصاع، وجهاوع السادوعية عى 

اليمن يسّهل لألمريكيل تمرير صفقات.
ولفات إىَل أن الحرب أُعلنت من واشانطن 
وطائرات االساتطالع والقياعة لل أمريكية، 
مدتقاداً أن املجتما1 الدويل تدامال م1 و0د 
صندااء الوطنال يف جنيف؛ ألنهام أصحاب 
قارار؛ وألنهام لام الذيان يقررون ماا 0يه 

مصلحة للوطن، بدكس الو0د اآلخر.
وأشاار إىَل أن و0اد صندااء لام يذلب إىَل 
جنيف2 إال ولدياه الضمانات الكا0ية لوقف 
الدادوان و0ك الحصار، موضحااً أن املبدوَث 
الخاص لليمن إساماعيل ولد الشيخ يريد أن 
ينجاَح يف مهمتاه، لكنه ال يمتلاك القرار وال 
يستطي1 حتى توضيَح النقاط ملجلس األمن.

وأكد أنهام لن يذلباوا إىَل جولاة أُْخاَرى 
وقاف  عون  األسالوب  بذلاك  للمفاوضاات 
الذلااب  مان  جادوى  ال  ألناه  الدادوان؛ 

للمفاوضات والحرب مستمرة.
ولفات إىَل أنهام يف املفاوضاات الساابقة 
ناقشاوا م1 و0ِد لاعي الكناري من القضايا، 
من بينها تشاكيل الوحادة الوطنية واتفاق 
عاى الرشاكة الوطنياة، لكن انشاكالية أن 

لؤالء جاءوا وال يملكون القرار.
وزاع بالقاول: »أؤكد لكم أننا قاعرون عى 
حل الخال0ات السياسية يف رضون 3 أيال إذا 

وقفت التدخالت الخارجية«.
وأشار ناط2 أنصار الله محمد َعبدالسالل 
إىَل املصا0حاة التال جرت بيناه وبل رئيس 
و0اد لااعي َعبدامللاك املخااليف، موضحاً أن 
ولاد الشايخ طلب منهام يف آخر جلساة أن 
يصا0حوا بدضهم البدض وأن الو0د الوطنل 
وا0َا2َ بدون تارعع، لكن الطارف اآلخر وألنه 
ال يملاك القارار طلب عرش عقائا2 للرع عى 
الطلاب، وخارج إىَل الصالاة ومان ثام عااع 
ووا20، ولذا عليٌل عى أنهم ليساوا أصحاب 

قرار.
وقاال َعبدالساالل إن من ألام إيجابيات 
مفاوضاات جنياف األخارية لاو أن الو0اد 
الصاورة  تصحياح  مان  تمكناوا  الوطنال 
املغلوطة عن أنصار الله لدى املجتم1 الدويل، 
موضحااً أنهم تحدثوا م1 لاؤالء بأن أنصار 
الله والنورة ليس لديهم مشكلة يف إقامة أَية 
عالقة ساواٌء م1 السادوعية أو م1 سالطنة 
ُعماان طاملاا لياس 0يهاا امتهاان لكرامة 

اليمنيل.
وأّكد أن النظاَل السادوعي لدياه االند0اُع 
ملواَجهة أبطاال الجيش واللجان الشادبية، 
لكنهام ال يساتطيدون التحارك إال بالضوء 
األخارض األمريكال، وعندماا تجاد أمريكا 

مصلحتها يف إيقاف الحرب سوف توقفها.
وأوضاح أن الشادَب اليمنل لاو مدتدى 
علياه، ولاذه الدول لال التل جاءت لشان 
الحارب علياه، متساائالً: مااذا نفدال، لل 
نستسلم؟ لل نخض1؟ لذا رري وارع، مؤكداً 
أنهم سايواصلون مساار الد0اع عن الوطن 

وعن الكرامة.
وأشاع َعبدالسالل بصموع الشدب اليمنل، 
قائالً: الشادب اليمنل شدب كريم، وال خيار 
أمامه ساوى مواجهة لذا الددوان، 0نحن ال 

نمتلك سوى خيار الصموع«.

تعز ليست محاَصرة
الحدياث  مان  َعبدالساالل  واساتغرب 
املتواصال ملرتزقة الددوان عان حصار تدز، 
مشرياً إىَل أن ُكّل ما يُطَرُح لو محاولة ابتزاز 

من الطرف اآلخر، وأن تدز رري محارصة.
وأوضح أنه تم تشكيل لجنة من الطر0َل 
لتقاّ� الحقائا2 بوجوع منسا2 الشاؤون 
اننساانية يف بالعناا، مشاريا ًإىل أناه حصل 
خالٌف بل منسا2 الشاؤون اننسانية وو0د 
الريااض الاذي أكاد عخاول املاواع انراثية 

للمدينة.
ولفات إىَل أنه وبدد أن عخلت ُكّل انراثات 

كان الطرف اآلخر يقول: ال لم تتدخل.
اليمنال  الشادَب  أن  َعبدالساالل  وأكاد 
كله محاارَصٌ وليس تداز 0قاط، منولاً إىَل 
أن سافرية االتحااع األوروبال تواصلت به، 
وسألته عن سابب حصار تدز، وأنه أخربلا 

أنه مستدد نعخالها إىَل تدز لتتأّكد من ذلك.
وقاال إن اليمن يدانل مان حصاٍر مدَلن، 

ومواطناون تُنتهك كرامتهم يف مطار بيشاه 
بالسدوعية، وال أحد يتحدث عن لذا، وبالعنا 

ال تدخلها املواع انراثية إال بقدر محدوع.

املجتمع الدولي محرج
ولفات ناط2 أنصاار اللاه إىَل أن املجتم1 
الدويل بات محرجاً من اساتمرار الحرب عى 
اليمنيل؛ بسابب ترعي الجوانب اننساانية 
لادى البداض، وخشاية البداض اآلخر من 
املنطقاة، مساتدركاً  يف  الارصاع  اساتمرار 
بالقول »لكن ُكّل عولاة لها مصلحة! ولناك 
ررباة حقيقية لدى لاؤالء للحال يف اليمن، 
لكنهام راري قاعرين عاى مواجهاة الرربة 

األمريكية التل تريد االستمرار«.
ولفات إىَل أن الدول األخرى أكنر عقالنية، 
مشارياً إىَل أن أحاد السافراء الغربيال كان 
يتسااءل: ملااذا الرتكياز 0قط عاى إطالق 5 
مدتقلال؟، وملاذا ال يتم ان0اراج عن جمي1 

املدتقلل؟.

الدور الروسي
وأشاار َعبُدالساالل إىَل أنهم التقاوا مراراً 
بالسفري الرويس بصنداء وأنهم أَيْاضاً زاروا 
موساكو، موضحاً أن السافري الارويس أكد 
لهام أن قرار مجلاس األمن 0ياه خطأ، ولم 

يتضمن بنداً واحداً لوقف الحرب.
وقاال إن قارار مجلاس األمان األخري لم 
يداد الطارف اآلخار يتحادث عناه؛ ألن و0د 
صنداء الوطنل أسقطه حل »ُكنا نقول إننا 

مستددون لتطبيقه«.
وأكد أن سافراء الدالم ملزمون يوماً بدد 
آخر بالتحرك، والدور املطلوب من روسيا لو 
الدعم الحقيقل لوقف الحرب وععم املساار 

السيايس.
املوقاف  إىَل  اللاه  أنصاار  ناطا2  ولفات 
الصينل، مشارياً إىَل أنه بدأ اآلن يدخل بشكل 

أ0ضل، وأنهم تلقوا ععوًة لزيارتها.
وأوضاح َعبدالساالل أن لنااك تواصاالً 
مستمراً، وأنهم يلتقون بالكنري من السفراء 
وبينهام سافراء الخلياج، َوأنهام يلتقاون 
باكل األطراف لكن بشاكل ندي ومكشاوف 
ومحارتل، وأنهم ال يلتقون يف الُغَرف املغلقة، 
وأن مان الطبيدال اللقاء بالسادوعيل لكن 
ليس من الطبيدل تقديم التنازالت، موضحاً 
أن السافارَة األمريكياة لام يتحدثاوا مدها 
بشاكل مبارش، بل عقدوا 3 لقاءاٍت بطريقة 
رري مبارشة، وتباعلوا الرساائَل والتنسي2َ يف 
بدض القضايا اننساانية عن طري2 سلطنة 

ُعمان.
وخاطاب السادوعية قائاالً: »نحن نقول 
للسادوعية، أنتام عولاة ليس لدينا مشاكلة 
مدكم، وقاد جاء الددوان وملادة 0ل يوماً لم 

نطل2 رصاصة نحوكم«. 

املؤتمر وأنصار اهلل.. عالقة متينة
عاخليااً، ويف إطاار عالقة أنصاار الله م1 
األحزاب السياساية، بّل محمد َعبدالساالل 
أن عالقَة أنصار الله باملؤتمر الشادبل الدال 
متيناة وواسادة، مشارياً إىَل أنهام يف خندٍق 
واحاد، ومشايداً بو0اد املؤتمار الشادبل يف 
جنيف وبالحّس الوطنل للو0د، مشرياً إىَل أن 
و0َد الرياض كان يرالُن عى ُحُدوث انقسال 
بينهام وبل املؤتمار يف املفاوضاات، لكنهم 
ة االنساجال، وكان رأيهم موحداً  كانوا يف قمَّ

وموقفهم واحداً.
ظالارٌة  السايايس  االختاالف  إن  وقاال 
صحيٌة، ولو وارع، لكن اآلن نحن يف مشاكلة 
شابه  لقااءاٍت  لنااك  أن  موضحااً  أكارب. 
يومياة بل أنصار الله واملؤتمر ملناقشاة ُكّل 

القضايا، ولناك انسجال كبري.
وأوضاح أناه ال يوجد يمنال حر ورشيف 
يقبل بالقصف عى بالعه، مبيناً أن انخَوَة يف 
املؤتمر الشادبل الدال لديهام موقٌف واضٌح 

يف ماا يتدلا2 بانعاالن الدساتوري واللجنة 
ٌل يف املسار السيايس،  النورية، لكن لناك تقدُّ

ٌر لسد الفراغ. ولناك تصوُّ

تشكيل حكومة 
وأشاار عبُدالساالل إىل أناه عندماا يتام 
الحدياث عان تشاكيل حكومة 0إناه يدنل 
السياساية  املكوناات  كل  تمنّال  حكوماة 

واألحزاب. 
و0يما يتدل2 بتشاكيل حكومة واالعرتاف 
الدويل بها، أكد عبدالساالل قائالً بأنه عندما 
يتم الحديث عن املكوناات املواِجهة للددوان 
لياس 0قط أنصاار اللاه واملؤتمر الشادبل 
الدال، وإنما بقية املكونات واألحزاب األخرى 
املنالضاة للددوان، ولهذا عندما نتحدث عن 
تشاكيل حكومة نتحدث من لذا املنطل2، أن 
تكون حكومة تمنل كّل املكونات السياساية 
واألحزاب املنالضة للددوان، ساواٌء األحزاب 
التل كانت منضويًة تحَت اللقاء املشارتك أو 
األحازاب الفتية الصغرية واملكونات الوطنية 

من الحلفاء.
 وبخصاوص االعرتاف الادويل بالحكومة 
أوضح عبدالساالل أنه من خالل التنسيقات 
ما1 الدديد من الدول والزياارات التل قامت 
بهاا اللجنة النورية الدليا إىل أملانيا وروسايا 
تؤكد أن لناك توجهااً مقبوالً أكنر مما كان 
يف املاايض، أي أنه يف حال ساد الفاراغ وكان 
بشكل جيد متف2 عليه وطنياً 0إنه بانمكان 
أن تأتاَل بداُض الادول وأن تدارتف بهاذه 

الحكومة.

صرف املرتبات.. واجٌب على الدولة
وبخصوص رصف الدولة واللجنة النورية 
بصنداء ملرتباات املوظفل يف ُكّل محا0ظات 
الجمهورية بما 0يها عدن وحرضموت، قال 
ناط2ُ أنصار الله محمد َعبدالساالل: إن لذا 
واجب عاى الدولة حتى لاو كان لدى بدض 
املوظفل موقف سايايس مخالف، 0املرتبات 

يجب أن ترَُصُف لهم.
الدولاة يف عادن  إياراعات  أن  إىَل  وأشاار 
بال  صندااء،  إىَل  تذَلاُب  ال  وحرضماوت 
تذلاب إىَل القاعدة وعاعش، وما1 ذلك نحن 
حريصون عى رْصف املرتبات للجمي1 بدون 

استنناء.
وبخصوص الوضا1 االقتصااعي يف البلد 
جراء الدادوان األمريكل السادوعي، أوضح 
محمد َعبدالسالل أن اليمَن مداىفً اقتصاعياً، 
وأن البناك املركازي ما يزال قااعراً عى ع10 
املرتباات ولدياه املصااِعر للدخل ساواٌء عن 
والتجاارة  الرضائاب  أو  الجماارك  طريا2 

ورريلا.
وعَحاَض ُكّل اال0ارتاءات التال تزعُم بأن 
مرتبات الدولة تأتل من إيران، مشارياً إىَل أن 
أَيَّ ععام يدخل البنك املركازي اليمنل يكوُن 
مدرو0اً للجميا1، وانيرانيون لو قدموا لذه 

املرتبات لقالوا للداَلم.
وبّل أن اليمَن يشارتي النفط من السوق 
الداملل، وأن املرتبات التل تُد10 تأتل يف إطار 

الدخل اليمنل 0قط.

القاعدة تعبث بالجنوب بتمويل سعودي
َق اللقااُء ما1 ناطا2 أنصاار الله  وتطارَّ
الجناوب،  يف  للوضا1  َعبدالساالل  محماد 
وتسااءل عن مليارات السادوعية وانمارات 
ومئات املرتزقة كيف 0شالوا يف تأمل مدينة 

صغرية منل عدن.
وأوضاح َعبدالساالل أن القاعدة وعاعش 
لديهام أسالحٌة ولام مان يسايطرون عى 
الوضا1، ولديهام تموياٌل كباريٌ مان قبَال 
السادوعية وأمريكا، مبيناً أن القاعدة تُدعم 
بشاكل مبارش ورري مباارش يف حرضموت، 
وأن أعاالَل القاعادة تر0ارُف يف قصور املكال 
وتسايطر عى املطارات وتجلُس يف ُرَرٍف م1 

حممد عبدال�صالم يف مقابلة خا�صة: 

األمريكي وراء العدوان وال خيار لنا إال املواجهة
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انماراتيل والسدوعيل، ولم اآلن يذبحون 
أرسى الجيش واللجان الشدبية.

وزاع بقوله: »املساألة اليول، أنه يراع لنا 
كيمنيال أن تأتاَل لاذه الدنارص لتمساك 
زمال األماور، واآلن لدينا نماذُج وتجارُب يف 
الجناوب، ونحن لن نقبال للقاعدة وعاعش 

بالتحكم عى زمال األمور يف اليمن«.
منال  اساتُهدف  الجناوَب  أن  وأوضاح 
وجادوا  الجنوبيال  أن  مدتقاداً  الشامال، 
القاعادة،  ملواجهاة  خنادق  يف  أنفَساهم 
0الجناوُب محتٌل مان قبل عارشات الدول، 
وأن اال0ارازات الخارجية تتجى يف الجنوب، 
0هناك تنبياٌت لالحتالل وانتشااٌر للقاعدة، 
ونحن نقول: »نموذجكم يف الجنوب 0اشاٌل 

ومر0وٌض يف الشمال«.
وأكد أن واجَب الجيش واألمن كمؤسسة 
عستورية لو الد0اُع عن الوطن، مطالباً من 
لوا املساؤوليَة يف  انخوة يف الجنوب أن يتحمَّ
مواجهة القاعدة، 0كل ما يحُدُث يساتهدُف 
مقادرات الجناوب واننساان يف الجناوب، 
ل املساؤولية يف  وعاى الجيش واألمان تحمُّ
الد0اع عن الجنوبيل، مشارياً إىَل أن الجيَش 
كمؤسسة ليس 0يه 0قط شماليون بل 0يه 

كذلك جنوبيون.

علي ناصر.. شخصية وطنية
َعبدالساالل بشاخصية  وأشااع محماد 
الرئياس عايل ناارص محماد، مدتارباً أناه 
شاخصيٌة وطنيٌة مدرو0ة ولو يلتقل بكل 
األطراف بدون اساتنناء، ورجاٌل لديه رؤية 
وال يمنّاُل التجاذُباات السياساية، وأناه لو 
ُساِمَح ملنل لذه الشاخصيات 0إن بإمكانه 

أن يلَدَب عوراً يف املستقبل.
وأشار َعبدالساالل إىَل أنهم التقوا أَيْاضاً 
باملناضال حسان باعاول، موضحااً »أنناا 
قاعرون من خالل التواُصل م1 الشخصيات 
الجنوبياة والشامالية الوطنياة عاى حال 

املشكلة األمنية والسياسية يف الجنوب«.

ردع العدوان ولو يف الُعمق السعودي
ويف ماا يتدّل2ُ بالخيارات االسارتاتيجية، 
أوضح َعبدالساالل أنها بدأت عى مساتوى 
الرضبات الصاروخياة الدقيقة، ومن خالل 

تطويِر الصواريخ وتطوير املدلومات.
وتطرق إىَل املواَجهات يف الحدوع، موضحاً 
أنهاا كانت قوياًة، كماا كان لادى الجيش 
واللجان الشادبية قدراٌت نسقاط طائرات 

األباتيش، وآخرلا ما حصل يف ميدي.
االسارتاتيجيَة  الخيااراِت  أن  إىَل  ولفات 
ليسات متدلقاًة بالصواريخ 0قاط، بل لل 
منظوماٌة عساكرية متكاملاة، مؤكاداً أن 
الشادَب اليمنال يمتلاك الصماوَع والنَفَس 
الطويال، وقاد ثبات أن َمان يمتلاُك لاذه 

الخاصية لو املنترص.
وأوضح أن أبطال الجياش واللجان كان 
لهم عوٌر بارٌز يف اساتهداف باوارج الددو يف 
عرض البحر بباب املندب، وأن لذه البوارَج 

باتت تخىش االقرتاب حتى ال تُستهَدُف.
وأكَّد َعبُدالساالل أن 0تاَح أبطال الجيش 
واللجان الشادبية جبهاٍت للقتال يف جيزان 
ونجران وعسري ليس له عالقة بالخالف عى 

الحدوع، وإنما يأتل يف إطار رعع الددوان.
وقال نحن ندتقد اآلن أن املساألة ليست 
خال0ااً عى األرايض وإنماا رع عى الددوان، 
ولذه املساألة تدوع إىل الجانب الدساتوري 
والقانونل يف اليمن، وإن كان ثمة اتفاقياٍت 
محرتمًة، لكن للشادب اليمنال ينظر يف أي 
اتفااق أو يلغال أي اتفااق أو يديد النظر يف 
أية مساألة، مشارياً إىل أن لذه األمور تدوع 
عساتورياً إىل الجهات والهيئات الدستورية 
التل تفصل يف لذه املساائل التل تتدل2ُ بأي 
خالف عى الحدوع أو ما شاابه، موضحاً أن 
لذه امللفات من ساب2 ألوانه الحديث عنها، 
منولاً إىَل أن الددوان ساتتم مواجهته حتى 

لو كان يف الُدم2 السدوعي.

األسرى السعوديون واألمريكيون
لادى  السادوعيل  األرسى  وبخصاوص 
إنهام  َعبدالساالل  قاال  اليمنال  الجياش 
سايدوعون كما حصل يف الحرب الساعسة، 
مشرياً إىَل أن السدوعية سحبت بدَض أرسى 
الجياش واللجاان الشادبية من ماأرب إىَل 

السدوعية.
أماا يف ماا يتدلا2 بتساليم الرلائان أو 
املدتقلال األمريكيال، ناوَّه ناطا2ُ أنصار 
اللاه إىَل أن تساليَمهم لام يُكان صد0ة، بل 
كان مقابَل ر10 املداناة عن الشدب اليمنل 
ومدالجاة الكنري من الجرحاى، وقابل لذه 
الخطاوة خطاوات اساتفاع منها الشادُب 
اليمنل اقتصاعياً، حيث تم الساماُح نعخال 
الكناري مان السافن التجارياة إىَل املوانائ 
اليمنية، 0كلُّ لاذه الخطوات وأية خطوات 

تُصبُّ يف مصلحة الشدب اليمنل.

 الخيارات االستراتيجية متنوعة كمًا وكيفًا ونوعًا

 روسيا تعتبر قرار مجلس األمن حول اليمن خاطئًا 

 العمليات في ما وراء جبهات الحدود لردع 
العدوان والنزاع الحدودي له مساره الخاص

 الجيش واللجان حاضرون لمساعدة أبناء الجنوب 
للتصدي للقاعدة وداعش 

من حماولة حتقيق ورقة �صغط اإىل الهروب باأقل اخل�صائر 

ورطة السعودية يف حرض وميدي 
محمد الوريث 

عىل مش�اِرِف جولٍة جديدٍة من جوالت الهزل الدويل تحت مس�ميات 
»مفاوض�ات جني�ف« يكثُِّف العدُوّ الس�عودي من جهودِه العس�كرية 
اليائسة عىل أكثر من جبهة يف الداخل ال�يَ�َم�ني عىل أمل تحقيق اخرتاق 
ُقه عىل الصعيد اإلعالمي وعىل طاولة المفاوضات السياس�ية بعد  يس�ِوّ
عرشة أش�هر من الفش�ل الذريع يف ال�يَ�َم�ن، وبعد االنكش�اِف الكامل 
لعورة النظام السعودي وهشاشة جيشه الذي أدمن الهرب من ساحات 

المواجهة ليفرد عضالته عىل المدن بقنابله العنقودية.
وتب�ث قناة المس�يرة واإلعالم الحرب�ي عرشات المش�اهد الموثقة 
بالص�وت والصورة لعملي�ات نوعية يف ُعمق أرض الع�دو يتلقى فيها 
جيُش�ه تنكيالً ذريعاً وهزائم َقَلّ نظيُرها عىل مستوى العالم مع تدشين 
المرحلة األوىل من الخيارات االس�رتاتيجية التي أعل�ن عنها قائد ثورة 
الش�عب ال�يَ�َم�ن�ي كخيار يذه�ب اليه ال�يَ�َم�ني�ون مضطرين إن لم 

يتوقف الُع�ْدَوان األمريكي الصهيوني السعودي عىل ال�يَ�َم�ن.
ويقامر النظام الس�عودي بمس�تقبله ليقدم ع�ىل مغامرات مرهقة 
حتى ع�ىل تحالفه الكوني؛ بغرض تغيير قواعد االش�تباك عىل الحدود 
ال�يَ�َم�ني�ة الس�عودية بفت�ح جبه�ة جديدة من جهة ح�رض وميدي 
بمحافظة حجة والتي تقابلها من الجانب السعودي الطوال جيزان، عىل 
أمل تسويق اْنتَصار يخفف به من وطأة الحَرج الواقع عليه، َوُيداري به 
عجَز قواته المسلحة ويشتت األنظار عن الهزائم المخجلة التي يتعرض 
لها يف كافة جبهات الثغور، وعىل أمل أن يخلط األَْوَراق وينجز ما فش�ل 
يف إنج�ازِه من االتجاهاِت األُْخ��َرى الكتس�اب أَْوَراق يفاوض بها عىل 
طاولة جنيف المتوقع عقدها نهاية الش�هر الجاري إذا صدق المبعوث 

األممي وهو قلما يقول الصدق.
واختار النظاُم السعودي هذه المرة ورقته للهجوم باتجاِه األرايض 
ال�يَ�َم�نية بعنايٍة بعد تجاِرَب مريرة يف الجبهات األُْخ��َرى، فمن حيث 
الجغرافيا تتشكل المناطق الحدودية ال�يَ�َم�نية السعودية يف معظمها 
من سلس�الت جبلية ش�اهقة ترتكُز بالذات يف محافظتَي حجة وصعدة 
وال�ذي يصُع�ُب من مهمة العدو الس�عودي الس�تخدام عام�ل التفوق 
الوحيد له يف هذه المعارك »س�الح الجو«، ولعل اختيار حرض وميدي 
ج�اء يف المق�ام األول؛ كونها تح�اذي الس�واحل ال�يَ�َم�ني�ة الغربية 
وتتش�كل من ناحي�ة الجغرافي�ا من أرض مبس�وطة تعط�ي أفضلية 
لصاحب الجِوّ عىل صاحب األَْرض، ويجرجر النظام الس�عودي إىل هذا 
المستنقع الجديد الجنرال الخائن عيل محسن األحمر عىل أمل أن يحقق 
آلل سعود يف حرض ما عجز عن تحقيقه لهم يف صعدة وصنعاء عىل مر 

سنين من النفوذ والسلطة المطلقة.
أم�ا من الناحية التأريخية، ففي الحرِب ال�يَ�َم�نية الس�عودية التي 
اندلعت مطلَع القرن العرشين -1934- بين القوات ال�يَ�َم�نية وجيش 
آل س�عود، والتي ل�م تتمكن وقتها جيوش آل س�عود م�ن تحقيق أي 
اخ�رتاق عىل مختلف جبهات الحدود ال�يَ�َم�نية الس�عودية بل العكس 
تمام�اً حيث توغلت قوات اإلمام يحي�ى حميد الدين رحمة اهلل إىل ُعمق 
محافظ�ات جيزان ونجران قبل أن تحقق قوات آل س�عود اخرتاقاً من 
جهة الس�احل )تهامة( وانته�ت الحرب وقتَها بمعاه�دة الطائف التي 
تقيض بأحقية ال�يَ�َم�نيين بكلٍّ من نجران وجيزان وعسير عىل أن يتم 

دفع إيجار هذه األَْرض من قبل النظام السعودي للنظام ال�يَ�َم�ني.
ورغم اختالف الزمان والظروف واإلمكانات إال أن العدو السعودي 
لم يجد أماَمُه من طريق آخر إال المحاولة من جهة حرض عىس أن يحقق 
اليوم بالطيران واألمريكان ما استطاع تحقيقه سابقاً يف السابق، ولكن 
وضع المعركة اليوم اختلف وتفاجأ العدو السعودي بثقب يمني أسوَد 
يف حرض ابتلع ُكّل ما أعده وضاَعَف جراحاته النازفة، ال وأكثر من هذا 
أن توغلت قوات من الجيش ال�يَ�َم�ني واللجان الش�عبية لتسيطر عىل 
مس�احات يف محافظة جيزان يف مدينة الخوبة الشمالية وقرية حامضة 

وتبة بلبلة، إَضاَفة إىل عرشات المواقع العسكرية يف العمق السعودي.
وبالرغ�م م�ن أن ه�ذه الزحوف�ات والتي تس�تمر منذ م�ا يقارب 
األس�بوعين تعد األَْكَب من نوعها، حي�ث أفاد مصدر يف اإلعالم الحربي 
أن زحفاً ُكرس قبل أيام امتد عىل مس�احة 30 كيلو مرتاً بمعداٍت حربية 
ثقيلة من مدرعات ودبابات، إَضاَفًة إىل قصف جوي بالطيران العمودي 

واإلف 16 وقصف بحري متواصل من البارجات.
وتوحي هذه االستماتة السعودية والرمُي بكل ثقلها مرًة واحدًة إىل 
حال�ة الي�أس والتخبط التي وصل إليها العدو وال�ذي افتقد ُكّل عوامل 

التخطيط واالسرتاتيجية يف معركة تحتاج إىل العقل أكثر من النار.
وتأتي ه�ذه المحاوالُت الفاش�لة بعد أن وصل المواِط�ُن المغلوب 
ع�ىل أمره يف نجد والحجاز إىل حالِة قناع�ٍة كاملة من ضعف جيش ابن 
س�عود وتوافد األَْخبَار بالمئات بما ال يش�تهي العدُوّ السعودي إىل ُكّل 
أذن يف الس�عودية وانتق�ال المعركة إىل ُبعد جديد صار يس�َمُع ويرى 
ضوَءه�ا يف ُكّل أَْرَكان محافظات الحد الجنوبي، وجعل من المس�تحيل 
أن يعتَِّم النظام السعودي عىل المعارك يف الحدود كما كان يفعل سابقاً 
وأَْصبَ���ح م�ن غير المقبول حت�ى للمواطن الس�عودي أراجيُف قناة 

العربية عن سقوط مقذوف يمني هنا أَْو مقذوف هناك.
وبالتزام�ن م�ع الحدي�ِث عن جول�ة مفاوض�ات جدي�دة، توقعت 
الس�عودية أن تح�ُدَث حالُة ارتخاء ل�دى الق�وات ال�يَ�َم�نية واللجان 
الش�عبية إَضاَفًة إىل اس�تغالِل الضغط اإلعالمي وس�الح الجو لزعزعة 
الثب�اِت ال�يَ�َم�ن�ي وتحقيق اخ�رتاق ولو محدوداً يتم بن�اًء عليه خلُق 
معادلٍة جديدٍة تقيض »بانس�حاب الطرفين من األَْرض«؛ باعتبار توغل 
القوات ال�يَ�َم�نية يف العمق الس�عودي يقابله توغٌل سعودٌيّ يف الُعمق 
ال�يَ�َم�ني، كما يمنح اْنتَصاراً معنوياً محدوداً لجيش بن سعود وشعب 
نجد وحجاز الذي حّطمت معنوياته ُكّل األَْخبَار والتقارير والصور من 

الحد الجنوبي.
د النظاُم السعودي أَْخبَاراً عارية عن الصحة، عن سيطرة قوات  ويرِدّ
الغزو عىل مدينة حرض، يف وقت ما تزاُل االش�تباكاُت ال تزاُل يف الُعمق 
الس�عودي يف الخوبة وحامضة والطوال من باب رفع معنويات جنوِده 

ومرتزقته الذين أَْصبَ��حوا يف حالة يأس مطبق من تحقيق أي تقدم.
وش�ن الطيراُن الس�عودي قصفاً جوياً ومدفعياً مكثفاً عىل مديرية 
حرض ومي�دي لتأمين خطوط التقدم لقواته عىل مدى س�اعات وأيام 
متواصل�ٍة حتى ش�عر ب�أن المهمَة قد ت�م انجاُزها ولم يب�َق إال التقُدُّم 

لالحتفال.
ورغم عوام�ل التفُوّق اإلعالمي والعس�كري ال�ذي يمتلكها النظام 
الس�عودي إال أن إعداَد وتجهي�زات أبطال ال�يَ�َم��ن يف جبهة الطوال 
كانت تفوُق التوقعات وانقلب السحر عىل الساحر؛ لتكون الثقب األسود 
ال�ذي ال يع�ود منه أحد ومثل�ث برمودا ال�ذي تاهت فيه آلي�اُت العدو 
العسكرية ولم يجد لها أحٌد أثراً ورغم ُكّل ما رّوج له النظام السعودي 
كذباً وزوراً عن سيطرة عىل مدينة حرض أَْو منتزه ميدي إال أن الواقَع 
يق�وُل غير ذل�ك وَسعاَن ما تنفضُح هذه الكذب�ة كغيرها من الكذبات 

السابقة عن سيطرة مزعومة عىل مأرب أَْو الجوف أَْو تعز.
وتفاج�أ الع�دو الس�عودي يف جبهة ح�رض بس�الح تكتيكي ذكي 
اس�تخدمه الجي�ُش ال�يَ�َم�ن�ي بَما يناس�ب طبيعَة الم�كان والزمان؛ 
لتؤكد األَْرُض مرة أُْخ��َرى أنها تقاِتُل مع أَْصَح�ابها، حيث توىّل فريُق 
القناصة بالجيش ال�يَ�َم�ني واللجان الش�عبية مهمَة اصطياد رؤوِس 
جن�ود الغزو ليس�ُقَط العرشات بين غ�زاة ومرتزقة يف موقع الش�بكة 

بنجران.
�ُد الجي�ُش ال�يَ�َم�ن�ي مرًة بع�د أُْخ��َرى تفّوَقُه العس�كري  ويؤِكّ
والتكتيك�ي، وم�ا بدأ به العدو الس�عودي يف محاولة الخ�رتاق األَْرض 
ال�يَ�َم�نية يبدو اليوم ورطًة س�عوديًة جديدًة وموعداً آخر مع الفش�ل 

ومصاعب مراهقي آل سعود.
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  - إبراهيم السراجي:
كانت الترصيحاُت املدلناُة يف اليول األول الندالع 
الُداْدَوان عى الايَاَمان كفيلًة بالكشف أن الُداْدَوان 
أَمريكل بامتياز، سواٌء من حيث القرار أَْو املصلحة 
أَْو التوقيت والوسايلة والهادف، بينما كانت األَيَّااُْل 
التالية للُدااْدَوان كفيلًة بانددال الرؤية لدى النظال 
اُداْوعي الاذي تارصف بهَمجية ضاد املدنيل،  السُّ
وتنوعات الترصيحات الصاعرة عان عول الُداْدَوان 
يف حدينهاا املتخبّاط عن ألداف الُدااْدَوان، ُكّل ذلك 
أوجاد قناعًة لادى الايَاَمانيل عى املساتوى األول 
واملراقبال عى املساتوى النانال، أن أَمرياكا تملك 
اُداْوعي يلدب  قارار الُداْدَوان وإيقا0ه وأن املال السُّ
الادور الرئييس يف تطوي1 منظمة األمم املتحدة التل 
عجزت عن اتخاذ أية خطاوة ررم يقينها وإْعاَلنها 
املتكرر عن ارتكاب الُداْدَوان جرائم ترتقل ملستوى 

جرائم الحرب.

• هيومن رايتس ووتش تختصر الطريق: 
تحدثوا مع البيت األبيض فقط!

بذلت منظماُة ليومان رايتس ووتاش الدولية 
مجهاوعاً ملحوظااً يف رْصاد جرائام الحارب التال 
املدنيال  بحا2  الُدااْدَوان  ويرتكبهاا  ارتكبهاا 
واساتهدا0ه لألحيااء الساكنية بشاكل عشاوائل 
باستخدال أَْسلَحة محّرمة عولياً، وبأكنر من تقرير 
أكدت املنظمة و0رقهاا امليدانية أنها وثّقت الجرائم 
التال اعتاربت أنهاا ترقى ملساتوى جرائام حرب، 
وناعت يف رري مرة تحالَُف الُداْدَوان مطاِلبة بإجراء 
تحقيقاات يف الجرائم املرتكبة، وكانات عائماً تؤكد 
أن مطالباتهاا ال تلقى أي تجاوب مان قبل تحالف 

الُداْدَوان. 
مؤخاراً وبُحكم خربتها يف إطار الدمل الحقوقل 
ويف ظروف الحارب توصلت املنظماة لقناعة بددل 
قدرة األمام املتحدة عى وقف الجرائم التل يرتكبها 
الُدااْدَوان وكذلك بالالمباالة التل يتمت1 بها تحالف 
الُداْدَوان واساتخفا0ه بأْرَواح املدنيال، ولذلك ويف 
آخر تقريريان أصدرتهما املنظمة أكادت 0يهما أن 
أَمرياكا طرف مباارش يف الُداْدَوان عاى الايَاَمان، 
وأكنار من ذلك حارصت نداءاتهاا ومطالباتها عى 
البيت األبيض وليس الرياض 0يما يخص استخداَل 
األَْسالَحة املحرماة أَْو مساؤولية وقف اساتهداف 

املدنيل. 
يف تقريرلا األخري 7 يناير2016 حول استهداف 
الداصماة صندااء بقنابَل عنقوعياة قالت املنظمة 
إن »الوالياات املتحادة طارف يف النازاع املسالح يف 
الايَاَمان، وتلدب عوراً مبارشاً يف تنساي2 الدمليات 
الدساكرية«، ولم تكتِف املنظمة باعتبار واشانطن 
طر0اً مبارشاً بالحرب، بل أكدت لدى 0حصها لبقايا 
القنابال الدنقوعياة التل اساتهد0ت الداصمة أنها 

صناعاٌة أَمريكية، وبذلك تارى املنظمة أن الواليات 
املتحدة تتضاَعُف مساؤوليتها تجااه الجرائم التل 
يرتكبها الُداْدَوان، إضا0ة لكونها طر0اً يف الحرب. 

ويف تقريرلاا الصااعر أواخار عيسامرب املايض 
قالات املنظماة إن »الواليات املتحدة – بتنسايقها 
ومسااعدتها الدمليات الدساكرية للتحالف بشكل 
مباارش – لل طرٌف يف النزاع ومان ثَّم 0هل ُملزمة 
بالتحقي2 يف الهجمات رري القانونية التل شااركت 

0يها«.
ويف ذلك التقرير وبماا يوحل أن املنظمَة عر0ت 
أن الواليات املتحدة لل التل يجُب مخاطبتها حول 
الُدااْدَوان وليس الرياض 0قاد طالبت املنظمة من 
واشانطن بإجراء تحقيقاات يف جرائم الحرب التل 

ارتكبها تحالف الُداْدَوان بالايَاَمان. 

• األمم املتحدة.. مظهر هزيل ملنظمة مثقلة 
ُعـْودي تمثل العالم  باملال السُّ

أمااَل ماا يصادر عان املنظماات الدولياة من 
بيانات وتقاريار تؤكد أن الُدااْدَوان يرتكب جرائم 
ترتقل ملساتوى جرائم الحرب تظَهُر منظمة األمم 
املتحدة بشاكل خجول لتمارس عوراً يتناَساُب م1 
منظماٍة حقوقيٍة راري محايدة ولياس باعتبارلا 
منظماًة تمنل الدالم كله، 0هل حل تدرتف بوجوع 
مدلومات لديهاا بارتكاب الُدااْدَوان لجرائم حرب 
باساتخدال قنابَل عنقوعية بشاكل عشاوائل عى 
املدنيال 0إنها تكتفال ببياناتها تلك عون أن تحرك 

ساكناً. 
 عاى مدى أيال الُدااْدَوان ترب للدلن ما ُعرف 
اُداْوعي« والتال  السُّ الاوالء للنظاال  با«شايكات 

كشافت عنها وثائ2 ويكيليكس الشهرية وتحدثت 
اُداْوعية ساّلمت األمم املتحدة سيكا با100  أن السُّ
مليون عوالر باسام ععام مكا0حة انرلااب، ولو 
ما اعترب ثمنااً للصمت األممل عى جرائم الُداْدَوان 

بالايَاَمان. 
كما كشافت إحادى الوثائ2 املرباة عن وزارة 
اُداْوعية تتحدث عان تقديم اململكة  الخارجياة السُّ
نحاو مائاة ألاف عوالر من أجال »حملاة ععائية« 
للحصاول عاى مقَدد يف مجلاس حقوق اننساان 
التابا1 لألمام املتحادة. وذلاك عاى الررم مان ُكّل 
اُداْوعية بشاأن أوضااع  االنتقااعات املوجهاة للسُّ
حقاوق اننساان 0يهاا. ورّصح جولياان آساانغ، 
اُداْوعية  ناارش وثائ2 ويكيليكاس أن »الوثائ2 السُّ
تر10 الغطاء عن عكتاتورية محاطة بالرية ورري 
منتظماة عى نحاو متزايد والتل لام تحتفل ببلوغ 
عدع الارؤوس املقطوعة 0يها إىَل املائة لذه السانة 
0حساب، بال أصبحت تشاكل خطراً عاى جريانها 

وعى نفسها«. 
كماا أَن لنااك جوانَب كنارية وال حرص لها عن 
اُداْوعية بأعاء األمام املتحدة  عالقاة الشايكات السُّ
الايَاَماان وكذلاك  الُدااْدَوان عاى  0يماا يخاص 
رضوخها ملطالب الرياض بتغيري املبدوث األممل إىَل 
الايَاَمان جمال بن عمر يف ذلك الحل واملجلء بولد 
الشايخ، ناليكم عما حدث يف نفاس املضمار 0يما 

يخص عمل األمم املتحدة يف سوريا. 

ُعـْودي  • هل ُتعاِمُل األمُم املتحدة التحالف السُّ
ـة؟  يف الـَيـَمـن معاملة َخاصَّ

يف بياان أصدره مكتبُاه قال األمال الدال لألمم 

املتحادة »إنه تلقاى تقارير مزّعجة عن اساتخدال 
القنابال الدنقوعياة يف األماكان املكتظة بالساكان 
ماا يمكان أن يرقاى إىَل جريماة حارب؛ بسابب 
الطاب1 الدشاوائل لها«. وقبل ذلاك صدر بيان عن 
األمام املتحادة يدين اساتخدال القنابال الدنقوعية 

واستهداف املدنيل بها بشكل عشوائل. 
وم1 ُكّل تلاك املواقف الصاعرة عن األمم املتحدة 
لام يبِد عليها أن يف نياة التحرك بناًء عاى التقارير 
التال حصلات عليهاا، ولاو ماا اعتاربه مراقبون 
أن األمام املتحادة ال تساَدى نعاناة الُدااْدَوان، بل 
بامتصااص الغضب الشادبل وإساكات املنظمات 
اننساانية الدولياة بترصيحاات وبياناات توحال 
باأن األمم املتحدة يف طور التحارك، ولو ما لم ولن 

يحدث، بحسب تدبريلم. 
رعاً عاى ذلاك حكوماة لااعي املساتقيلة ومن 
الرياض »خاطبت رسامياً مكتب املفوض السامل 
بجنيف باأن القائام بأعماال املكتاب يف الايَاَمان 
ا0تقد املهنياة والحياعية ولم يدد شاخصاً مرروباً 

به« 
رع األمام املتحدة عى لاذه الخطوة انحرَصَ عى 
التدبري عن انزعاجها من ذلك املوقف ولم تدا10 عن 
صحة التقارير الصاعرة عن القائم بأعمال مكتبها 

يف صنداء. 
وتحالاف  املتحادة  األمام  بال  الدالقاُة  لاذه 
الُدااْدَوان عاى خلفياة جرائم الحارب التل حدثت 
ت املنظماات الدولياة، ولاو ماا  بالايَاَماان حاريَّ
ع0ا1 إحدى املستشاارات بمنظماة ليومن رايتس 
ووتش املستشاارة إيمال لريمان للتسااؤل: »لل 
اُداْوعية يف  تُدامل األمم املتحدة التحالف بقياعة السُّ

اة؟«.  الايَاَمان مداملة َخاصَّ

وقالات املستشاارة يف مقالهاا املنشاور بموق1 
املنظماة إن »أكنر مان 2500 مدنل ُقتلاوا، أرلبهم 
ساقطوا ضحايا راارات التحالف الجوية بحساب 
تحقيقاات  كشافت   « وتضياف  املتحادة«  األمام 
»ليومن رايتس ووتاش« امليدانية أن رارات جوية 
عديادة للتحالاف كانات راري قانونياة، إذ أصابت 
بشاكل عشاوائل بيوتاً سكنية وأساواقاً ومنشآت 
صحية ومدارس لم تتواجد 0يها ألداف عسكرية«.

وتبدي املستشاارة اساتغربَها من كون مجلس 
األمان َخصَّ من وصفتهم بالقوات الحوثية بجمي1 
انتقاعاته تَْقريباً م1 التزامه الصمت إزاء انتهاكات 

التحالف، عى حد تدبريلا. 
وتدوُع املستشاارة ايمل لريمان لتأكيد الدالقة 
اُداْوعي واألمم املتحادة حيُث ترع يف  بل املال السُّ
مقالها قائلاة: »ملاذا يُدامل التحالاف لذه املداملة 
ااة؟ لنااك احتمال قائام: انظر إىَل مساار  الَخاصَّ

النقوع«.
اُداْوعية أنها  وتضياف أنه و«يف أبريل أعلنت السُّ
ستفل بطلب األمم املتحدة كامالً بمبلغ ل27 مليون 
عوالر تموياالً طوارئاً للايَاَماان«. وعن مصري تلك 
األماوال تقاول املستشاارة أناه و«يف الواق1 وزعت 
ُداْوعية القليل مما وعدت به، وصّدبت تحصيل  السُّ

املبلغ الباقل«.
نقطاة  لريماان  ايمال  املستشاارة  وتطارق 
لامة بقولهاا إن »إعانة التحالف قاد تؤعي لدرقلة 
مسااعدات رضورية يتم إرراء األمام املتحدة بها« 
ثام تقول إن ذلك قد يفر ملاذا تدامل األمم املتحدة 

اة. ُداْوعي مداملة َخاصَّ التحالف السُّ
املسااعدات  »رئياس  أن  إىل  لريماان  وتشاري 
اننساانية باألمام املتحدة ساتيفن أوبراياان عقد 
مؤتماراً صحفياً مشارتكاً رري مألوف م1 السافري 
اُداْوعي باألمم املتحادة، لإلقرار بدعام اململكة  السُّ

للدمل اننسانل وذلك يف أكتوبر املايض«. 
وتحتم املستشارة ايمل لريمان مقالها بالقول 
»أماال مجلس األمان خياران. إماا أن يذكر أعضاء 
التحالاف باأن القاناوَن الدويل يري عاى الكا0ة، 
وأن ُكّل مساؤول تتبل مساؤوليته عان انتهاكات 
لحقوق اننسان قد يتدرض لجزاءات، أَْو أن يستمر 
يف صمته وتحيازه، لينبت للناس يف الايَاَمان، ممن 
0قادوا أمااً أَْو أخااً أَْو طفاالً يف رضباة جوية ررِي 
قانونياة للتحالاف، أن املجلاس ال مشاكلة لديه يف 

رّض الطرف عن مصابهم«. 
اُداْوعي   ُكّل تلاك الحقائ2 حوَل عالقة املال السُّ
باألمام املتحدة وعالقة الواليات املتحادة بالُداْدَوان 
عاى الايَاَماان تجَدُل الايَاَمانيال محقل يف عدل 
مرالنتهم عى األمم املتحدة وتشاكيكيهم يف عورلا 
املنحاز لتحالف الُداْدَوان، وأيضاً يجدلهم محقل يف 
قناعتهم أن تحالف الُداْدَوان وعى رأساهم النظال 
اُداْوعي مجرع أعوات يف يد واشانطن، بما 0يها  السُّ

األمم املتحدة.

  - خاص:
مناذُ ُعُخاوِل قوات الغازو إىل جنوب الايَاَماان، واألياُل 
تكِشاُف ألبناء الجنوب زيْاَف وعوع قااعة التحالف، والتل 
رسامت واقداً سايأُخذُلم إىل ُمُدِن املساتقبل، واملديشاة 
الرردة، أثناَء َعْزف سايمفونية التحرُّر من استدمار أبناء 
جلدتهم، َمن كانوا حجر عنرٍة يف طري2 بناء لذه األحالل.

 لكذا تمت عملية تخدير عقول أبناء الجنوب، بواسطة 
أمصاال لذه الوعوع الزائفة التل ماا لبنت أن تزول، ِبِفْدِل 
مأسااوية ان0اقاة عاى الخاراب، وأن أحاالَل تلاك املادن 
ور0الياة الدياش امُلرتجى، لم تكن ساوى مجرع إعالنات 

متها وسائُل إعالمهم املضلل. وخرائَط لندسية صمَّ
أعرك أبنااء الجنوب مؤخراً، أن مفهوَل ساياعة القانون 
والدولاة املنشاوعة، التال كانات تتحادث عنهاا انمارات 
والسادوعية، لام تكان ساوى رشيداة القاعادة، والدولة 
انساالمية )عاعش(، وباأن األمان يف قاماوس تلك الدول، 
عبارٌة عن رعٍب مغلٍف بأكياس املدونة التل توزعها عليهم 

جمدياتهم الخريية.
وما1 لاذا انعراك، بات مان الطبيدل جاداً أن يتحرك 

أحارار جناوب الوطان، يف لبٍة شادبيٍة لطرع الغازاة من 
أراضيهم ووطنهم، كما 0دل آباؤلم يف خمساينيات القرن 
املنرصل بقوات انمرباطورية التل ال تغيب عنها الشمس.

شرارة املقاومة ضد االْحِتاَلل
القيااعي  خطااُب  التحارك،  لاذا  ماؤرشات  أوىل  ويف 
الجنوبال »أحماد القن1« يف مسارية الجمداة يف الداصمة 
صنداء املنّدعة بقصف الداصماة واملحا0ظات الايَاَمانية 
بالقنابل الدنقوعية واألَْسالَحة املحرَّمة، والذي أكد 0يه أن 
وقَت الصمت عاى جرائم االْحِتاَلل وتنظيماتهم انجرامية 
ومرتزقتهام يف جناوب الوطن قاد انتهى، وحانت سااعُة 
مدركاة الخالص من لذا االْحِتاَلل، الذي لم يجلب للجنوب 
ساوى الدماار والفاوىض والقتل والنهاب، ملمحااً لُقرِب 
انعالن عن »حركٍة مقاومٍة ضاد قوات االْحِتاَلل يف جنوب 

الايَاَمان«.
ويف قاراءٍة تحليلياٍة ملاا وراء لاذا الخطاب الاذي كان 
مفاجأًة من الديار النقيل ونكساًة أخارى نزلت عى رأس 
قااعة التحالاف، إذ اعتقادوا باأن األمر قد اساتتب لهم يف 
املحا0ظاات الجنوبية، ضامنل ذلك عارب ترليب وإرلاب 
أعواتهام املمنلاة بالقاعادة وعاعاش يف قمدهام الوحيش 

والدماوي لاكل من تساول له نفَساه مان أبنااء الجنوب 
مداَرضاة مندوبال عول التحالف السااميل »ُحكال عدن 
الجادع«، أو الخروج يف تظالرٍة احتجاجيٍة لرتعي األوضاع 
واملطالبة بأية حقوٍق أو حتى التسااؤل وإن كان من باب 
الدفوياة، عن مدنى وماليّة عملياة »إعاعة األمل«، والتل 

لم ترسخ يف مدن الجنوب، سوى األلم.

واساتناعاً ملفهاول تحليال الخطاباات والترصيحاات 
للشخصيات القياعية، تتضح لنا أموٌر عّدة، ألمها:

أوالً: أن قرب انعالن عن أية حركٍة مقاومٍة ألي اْحِتاَلل، 
ساواٌء أكانت مسالحًة أو عرب النضال السلمل، 0ال يتم إال 
بدد اكتمال تأسيس نواٍة لهذه الحركة باالعتماع عى مدى 

انتشار الحاضنة الشدبية لها يف الجغرا0ية املستهد0ة.
ولاذا يدنال أن ناواة املقاوماة لالْحِتااَلل يف جناوب 
الايَاَمان قد تشاكلت أو أصبحت عى وشاك التشكل عى 
األقال؛ ونظراً ملا تديشاه عادن ومحا0ظاات الجنوب من 
0وىض عمويٍة عارمٍة تبتل1 حياة املواطنل لناك شيئاً بدد 
يشء، وأوضاعهام وأحوالهم املديشاية واألمنية والصحية 
تنهار يوماً بدد يول حتى كاعت تصل إىل مستوى االنددال، 

0مان املؤكد أنها ساتوّلد موجااٍت من الغضب والساخط 
لديهام تجاه قاوات الغازو ومرتزقتهم؛ كونهم املتسابب 
والجالب لشقائهم وويالتهم، مما يجدلهم حاضنًة مناليًة 

ألية حركٍة مقاومٍة ومنالضٍة لهذا االْحِتاَلل.
ثانيااً: ايحااءات الخطااب كانت تحماُل عنوانااً بارزاً، 
ولاو التخطياط املدروس والدقي2 لتنشائة لاذه الحركة 
و0ا2 آليٍة وضدت ُكّل االحتمااالت وكل مصاعر الدعم عل 
االعتبار وتمت عراستها بدناية، عليل لذا الدنوان كان من 
واقا1 تحليل الجدول الزمنل، 0املدة التل مرت عى اْحِتاَلل 
جنوب الايَاَمان ليست بالقليلة، وانعالن عن لذه الحركة 
يف لاذا التوقيات، يؤكد أن لذه املساا0ة الزمنياة لم تكن 
مجرع انتظار للوصول لقناعاٍة ذاتية، بل كانت للتخطيط 

والتأسيس.
وبقياة املؤرشات حتماً ساتكون األياال القاعمة كفيلًة 
باننباء عنها، وصوالً حتى سااعة الصفر التل يدلن 0يها 
أبنااء الجنوب عن بداية مدركة التحرير الحقيقل للوطن، 
ومن املؤكد أن لذه الرشارة لو انطلقت لن تشتنل أحداً من 
أبناء الايَاَمان األحرار، الذين سيهبون من ُكّل 0ٍج وصوب 
باتجااه سااحات املدركاة ملشااركة إخوتهام يف الجنوب 

لتحرير وطن الجمي1.

خبرية بهيومن رايت�س تك�صف العالقة امل�صبوهة بني ال�صعودية واملنظمة الأممية

املنظمات الدولية تتجاهل الرياض واألمم املتحدة وتخاطب البيت األبيض:
أنتم مسؤولون عن العدوان

»شعب الجنوب« ينتفض يف وجه االحتالل، َونواة املقاومة املسلحة على طريق التشّكل
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مغلقاً اأبواب الرهان على املوؤ�ص�صات الدولية، والرك�س خلف �صرابية املفاو�صات 

الصماد يحدد مسار املرحلة املقبلة
مع تزايد وكثرة الحديث عن مفاوضاٍت مقبلٍة، وتصعيد تحالف الُعـْدَوان لمستويات إْجــَرامه 

ووحشيته، كان خطاُب الصماد بتوقيته، بوصلة المسار، ومحدداٍت للخيارات القادمة.
  - حسين الجنيد:

الرالناة،  املرحلاة  يف ظال ضبابياة 
هاات  والواقا1 القائام الاذي 0قاد موجِّ
القاراءة، وماؤرشات الفهم ملا ساتؤول 
إليه األحاداث يف قاعل األياال، خصوصاً 
بداد أن وصل ملف املفاوضات إىل طري2ٍ 
مسادوع، واتضحت أجندة األمم املتحدة 
يف رعايتها لتلك املفاَوضات، بممارستها 
لام يخادل ساوى عول  عوراً وظيفيااً، 
بمنحهام  الايَاَماان،  عاى  الُدااْدَوان 
املساحة الزمنية للدب عى ورقة الُهدنة 

املزعومة لتغيري مداعلة األَْرض.
جااء خطاب األساتاذ صالح الصماع 
رئياس املجلس السايايس ألنصاار الله 
الحاشادة  الجمالريياة  التظالارة  يف 
صندااء،  بالداصماة  الجمداة  ياول 
املنادعة باساتهَداف تحالاف الُدااْدَوان 
بالقنابال  الايَاَمانياة  للمحا0ظاات 
الدنقوعية واألَْسالَحة املحرمة عولياً، يف 
توقيٍت كان مان األلمية بمنابة بوصلة 
االتجاه التل حدعت وجهة السري، واضداً 
النقاط املفقوعة، 0وق حروف التكهنات 
السياسية، كاشافاً حجم التآمر الداملل 
عاى الايَاَماان أَرضاً وشادباً، وموجهاً 
الددياد من الرساائل للداخال والخارج، 

تحمل يف 0حوالا مفاتيح التحوالت.

استهَداف وحشي، وتواطٌؤ أممي
ويف قاراءٍة تحليلياٍة ملضامل خطاب 
الصماع، مان خالل تناول ألام املحاور 
التل شاكّلت عليل التداطال م1 املرحلة 
املقبلة عرب تلك املضامل، نجد أن البداية 
كانات يف تناولاه للمؤسساات الدولياة 
واألممياة، ومادى تواطؤلاا ما1 عول 
تحالاف الُدااْدَوان، 0دارشة أشاهٍر من 
الُداْدَوان الرببري عاى الايَاَمان، ولذه 
املؤسساات لم تبِد أية رعة 0دٍل إزاء لذا 
الصلاف ولاذا انْجااَرال راري الصمت 
عناويان  ُكّل  أساقط  والاذي  املخازي 
»حقوق اننسان والشدوب« َو«استقالل 
الدول« َو«مواثي2 حفظ الساالل الدويل« 
التل يتشادقون بهاا، واتضحت حقيقة 
اساتخدامهم لتلك الدناوين يف استهَداف 
بداض األنظماة التل تشابُّ عان طوق 
انراعة األمريكياة والصهيونياة، مغلقاً 
أَْو  املؤسساات  تلاك  إىل  الركاون  بااب 

مخاطبة ضمائرلا نهائياً.
ويف رؤيته الستهَداف طريان الُداْدَوان 
للبناى االقتصاعية واملنشائات الحيوية 
واستخدال القنابل الدنقوعية واألَْسلَحة 
املحرمة عولياً يشاري الصماع يف خطابه، 
إىل أن راية الُداْدَوان من لذا االستهَداف، 
تكمن يف كر صموع الشادب وتركيده 
من خالل القضاء عاى مقومات الحياة 
املديشاية يف البلد، وصمت األمم املتحدة 
واملؤسساات الدولياة أعطاى التحالاف 
الجرأة لهكذا استهَداف وتماٍع، وصل حد 
اساتخدال القنابل الدنقوعية واألَْسلَحة 
املحرماة عوليااً عاى أحيااء الداصماة 
املكتظاة بالساكان، ولنا ينبغال علينا 
توضياح مساألٍة لامة، ولاو التوقيت 
الذي صاعف 0يه قيال كوريا الشامالية 
بتنفياذ عملياة تجرباة نووياٍة، وبال 
اساتهَداف الداصماة صندااء بالقنابل 
الدنقوعياة، يتضح لنا مادى تواطؤ تلك 
املؤسساات الدولية، 0قاد أعلن مجلس 
األمن عقد جلساٍة طارئٍة لبحث مسألة 
عملياة التجرباة النووية التال أجرتها 
كوريا الشامالية، وما لاو الرع الدقابل 
الذي ينبغال عى األمم املتحادة اتخاذُه 

ضد كوريا ملخالفتهاا القانون الدويل، يف 
حل لم يكرتث ولم تلتفت للجريمة التل 
اقرت0هاا تحالاف الُداْدَوان باساتهَدا0ه 
ألحياء الداصمة والدديد من محا0ظات 
الايَاَمان بالقنابل الدنقوعية واألَْسلَحة 
املحرمة، ومن جهٍة أُْخااَرى لذا التزامن 
تدماده التحالاف األمريكال السادوعي 
ليقاول مان خاللاه، بأنه ال يكارتث وال 
يهتم للرشعية الدولية وال ملؤسسااتها، 
مستدرضاً قواه وعضالته من خالل لذا 
التصدياد الوحيش للضغاط عى صموع 
الشادب الايَاَمانل يف محاولة النيل منه 

مدنوياً.

ال تفاوض، والخيار الوحيد هو املواجهة
و0يما يتدل2 بمسألة املفاوضات التل 
جرت يف جنيف، تناول الصماع يف خطابه 
تفسرياً واضحاً لتلك املفاوضات، أنها لم 
تكن ساوى مرحية لزلياٍة قامت بها 
األمم املتحدة ملنح عول تحالف الُداْدَوان 
مستقطداً من الوقت الستداعة أنفاسه، 
والستغالل ظروف الهدنة ووقف إْطاَلق 
الناار لتغيري مجارى املدركاة يف امليدان 
بشان لجاوٍل متدادع املحاور وبشاكل 
مفاجائ لتحقي2 مكاساب وانْتَصارات 
لتحسال وضداه الحارج أماال الدالم. 
قاطداً طريا2 التكهنات بما يدور خلف 
الكوالياس والحديث عان مرحلٍة قاعمٍة 
األحاعياث  لاذه  أن  املفاوضاات،  مان 
وتلاك التخرُّصاات ليسات إال رضباً من 
الهلوسات السياساية املراع منها تنبيط 
عزيمة الشادب الايَاَمانل واساتدراجه 
مرًة أُْخاااَرى ملصيدة الهدنات امللغومة، 
ويف قاراءٍة اساتباقيٍة، ملا يداّد ويخطط 
لاه تحالف الُدااْدَوان، يؤكاد الصماع أن 
الحديث عان املفاوضاات املقبلة مجرع 
ساحابٍة يخبّائ خلفها الدادو مخططاً 
لشاّن لجاوٍل كبارٍي وشاامٍل عاى تدز 
والجاوف وحارض، ولكن تكارار الكّرة 
لن يجدي، حيث كانت لدنتهم السابقة 
عرسااً جدل الشادب والجيش واللجان 
الشدبية عى عرايٍة ووعٍل تال بمؤامرات 
تحالاف الُدااْدَوان، إذ لن يُلادَغ من لذا 
أن  نساتخلص  ولناا  مرتال.  الجحار 
مسألة الرلان عى أية مفاوضات باتت 
مجارع ركاٍض خلاف رساب؛ ألن القوى 

الوطنياة طرقات ُكّل األبواب وجلسات 
عاى ُكّل الطاوالت التفاوضية، وساارت 
عى ُكّل الادروب املقرتحة؛ من أجل ر10 
املداناة والحصار عن الشدب وقدمت ُكّل 
التناازالت؛ من أجل الوصول لحلٍّ يفيض 
بإخاراج الوطن مما لو 0ياه من عمار، 
ولاذا ما جدل الصماع يؤكد عى رسابية 
لاذا الرلاان، وتدتارب ععاوة الصمااع 
لددل االلتفاات واالكرتاث لكل من يدعو 
ملفاوضاٍت جديادٍة، بمنابة الباب النانل 

الذي تم إرالقه يف وجه الرلانات.

منهجية املرحلة القادمة، ورسائل للداخل 
والخارج

وصاوٍت  النقاة  تملؤلاا  لغاٍة  ويف 
يضاّج بناربات القاوة، يدعاو الصمااع 
واالساتدداع  للصماوع  الشادب  أبنااء 
والتداضاد م1 أبطال الجيش الايَاَمانل 
واللجاان الشادبية، يف مواجهة تحديات 
املرحلاة القاعماة والتمساك بالخيارات 
االسارتاتيجية، باعتبارلاا لال الحال 
الوحيد والخياار املتاح أمامهم، بالتوكل 
عاى اللاه، لتحقيا2 االنْتَصاار وانتزاع 
الحرية، وال يشء آخر سيحق2 لهم ذلك.

لاذا وقاد وصال الصمااع إىل أعاى 
والجياش  بالشادب  النقاة  عرجاات 
االنْتَصاار  ويقال  الشادبية،  واللجاان 
بالتوكل عى الله، عند إْرَسااله للرسائل 
املوجهاة للداخل والخاارج، حيث كانت 
أوىل رساائله موجهاًة لدماول الشادب 
ولجاناه  جيشاه  وأبطاال  الايَاَمانال 
الشدبية، بالشد عى أياعيهم يف مواصلة 
الصماوع ومواجهاة الُدااْدَوان، ووّجاه 
رساالته النانية إىل األعاداء، بأال يرالنوا 
عى إطالة عمر الُداْدَوان ور10 مستوى 
وحشايته واساتهَداف االقتصاع لرتكي1 
الشادب، مساتدالً ومرتكزاً يف رساالته 
عى خطاب السيد القائد يف املولد النبوي 
الرشيف حل قال »إن الشدب سيحارب 
ويواجه الُداْدَوان عارب األجيال القاعمة 
حتاى يول القياماة«، ويف لذا االساتناع 
عاللاٌة واضحاٌة يف أن لاذا التوجاه بات 
منهجيًة وعقيدًة سيساري عليها الشدب 
يف قاعل أيامه. 0يما كانت ثالث رساائله 
موجهاًة إىل أَْصَحاااب األقنداة املزيفة 
التل تخبئ خلفها قباح األ0اعل، يف بث 

سمول الفتنة واالصطياع يف املاء الدكر، 
تحت شادارات الحيااع تاارًة، والدعوة 
للساالل تارًة أُْخااَرى، للنيل من عزيمة 
الجبهاة  ورضب  الشادب،  وصماوع 
الداخلية، بنرش ثقا0ة االنهزال، والدعوة 
التناازالت للوصاول إىل الحال  لتقديام 
السالمل، حيث جاءت رساالة الصماع 
لهام بمناباة القول الفصال، أن التنازل 
عن كرامة الشدب وحريته، مسألٌة رري 
قابلٍة للنقاش والتنازل عنها من رضوب 
املحاال، 0بداد تقديام ُكّل التضحياات 
بالبيوت واملمتلكات واألطفال والنسااء 
والشايوخ وكل البُنَاى التحتياة للباالع، 
لام يداد لنااك أي مجاال لر0ا1 الراية 
البيضاء وإْعاَلن االستساالل، ولنا تأتل 
الداللة القطدية عى تحديد املساار نحو 
املواجهاة حتى آخر قطارة عٍل تنبض يف 
رشياان مواطاٍن يمنل. وراب1 رساائله 
وّجههاا إىل مرتزقاة الُدااْدَوان املمنلل 
بالدَُّمى القابدة يف 0ناعق الرياض، أنهم 
ليساوا إال مطياًة لتلاك الادول ال أكنر، 
ويف ذلاك عالليٌة عى إساقاطهم من أيَّة 
حسااباٍت حتاى وإن كانت لامشايًة، 
ولاذا يف حاد ذاتاه يداد تقزيمااً لهام 
وتسامية األشاياء بمسامياتها وكأناه 
يقاول لهام: لساتم حتاى يف مساتوى 
أن ندتربكام خصومااً؛ كونكام تددون 
مجارع أعوات ملن لم الخصول الفدليون 
للشادب وللجياش واللجان الشادبية. 
مرع0اً رساالته التالية إىل عول األعراب، 
حيث رّلف الرسالَة بنوٍع من الَوْسِم عى 
تشاخيص عورلم الوظيفل يف املنطقة؛ 
كونهام مطياَة األمرياكان والصهاينة، 
ومن خاالل إرعاف الرساالة إىل املرتزقة 
برساالته إىل عول الخلياج، تأكياٌد مان 
الصماع عى ارتباط الرساالتل، برتابط 
املدنيال بها، من جهة تشاابه وتكامل 
وبتبديتهام  لهام،  الوظيفال  الادور 
ومصريلم الحتمال يف نهايات األحداث 

من جهٍة أُْخااَرى.
واختتام الصمااع خطاباه عقب تلك 
الرساائل، بالتأكيد عاى منهجية خيار 
الركيازة  كوناه  والصماوع؛  املواجهاة 
األساسية لتحقي2 االنْتَصار، بدد التوكل 
عى الله واملرالنة عاى تأييده ونرصته 

لدباعه املؤمنل والصابرين.

مرتزقة »بالك ووتر«.. 
عصٌف مأكوٌل يف اليمن!

  - خاص:
حَمَل الُغزاَة خالَل الشهَرين املاَضل جنامَل الدرشات من مرتزقة »بالك 
ووتر« األمريكية الذين اساتقطبَهم الُداْدَواُن األمريكل السادوعي ملشاركة 

مرتزقة الداخل يف احتالل بالعنا.
ووراء ُكّل جنماان ال عماوع تُاذرف وال بواكل لهؤالء، الذيان جاؤوا من 
هم الوحيد األجر اليومل الذي يصل إىل 1500 عوالر يومياً،  أصقاع الدالم ولمُّ

وُجلُّ تفكريلم ارتكاُب الجرائم وإيذاء اليمنيل.
ويتصدى أبطاُل الجيش واللجان الشادبية لهؤالء، 0ُجدبُة املقاتل اليمنل 
مليئٌة بالرصاص وعى كتفه الرشااش وأماماه املدا10 وصليات الصواريخ، 

وكلها أعوات النتزاع أرواح لؤالء وع0نهم عى تراب الوطن.
وتداد جبهة تدز، املكان رري املفّضال ملرتزقة »بالك ووتر«، 0فيها انتزع 
أبطال الجياش واللجان الشادبية أرواح الدرشات منهام ونُقلت جنامينهم 
عارب الطائرات إىل عدن، وآخر مذبحة لهؤالء يول الجمدة املاضية، حيث لقل 
عدع منهم مصارعهم يف قصف صاروخل ألبطال الجيش واللجان الشادبية 
بمنطقاة الصنمة ررب الوازعية بمحا0ظة تداز، أصابت مصفحة إَماَراتية 
كانات تحمل قائد أركان القوة انَماَراتية، ما أعى إىل إصابته وإصابة مرتزق 
0رنايس تاب1 لرشكة »بالك ووتار«، بانضا0ة إىل مرصع ثالثاة من مرتزقة 

الُداْدَوان السدوعي األمريكل.
وتناثارت أشاالء الكناري مان مرتزقاة »البالك ووتار« خالل الشاهَرين 

املاضل، وكانت األرلب يف شهر عيسمرب املايض.
0فال النالاث مان يناير الجااري لقل عادع مان مرتزقة »باالك ووتر« 
مصارعهام، بينهام نقياب أمريكال وإصاباة 0رنيس يف قصاف صاروخل 

للجيش واللجان الشدبية لتجم1 لهم يف منقطة ذو باب بمحا0ظة تدز.
ويف النالث والدرشين من شاهر عيسمرب املايض من عال 2015 لقل أحد 
مرتزقاة »باالك ووتر« ويُدعاى اليخاندرو توريناوس مرصَعه خالل قصف 

صاروخل استهدف تجمداً للغزاة يف منطقة ذو باب بتدز.
كماا لقل عدٌع مان لؤالء املرتزقاة مصارعهم يف 18 عيسامرب 2015 يف 
محاولاة للتقدُّل يف تداز ومن بينهم عرياف أمريكل من أصول باكساتانية 
يدعى جاوياد ألطاف خان ومرتزق آخر يدعى صموئيل بريبوتاتانا راوندي، 
وكان مان بال القتى أيضااً إيطايل يُدعاى أبيتل كاربونل َوجناوب أ0ريقل 

يدعى مازولو كنياتل.
ويف ل1 عيسامرب 2015 قتال أبطال الجيش واللجان الشادبية األمريكل 
املتاورِّط يف أعمال إجرامية بالدراق جاورج إعرر مالونل، ولو من عنارص 
»بالك ووتر«، وذلك يف رضبة التوشاكا التل استهد0ت باب املندب، كما لقل 

قائد كتيبة مرتزقة »بالك ووتر« الكولومبل كارل مرصعه يف لذه الرضبة.
وقبلهاا بيومل يف 12 عيسامرب 2015، لقل مرتزٌق تابا1ٌ لرشكة »بالك 
ووتار« األمريكية مرصعاه يف قصف مد0دل اساتهدف نقطة تجم1 لهؤالء 

املرتزقة يف منطقة كرش بمحا0ظة لحج.
ووصلات يف 11 عيسامرب 2015 طائارة بوينج إىل مطار عادن كان تقل 

ع0دًة جديدة من لؤالء املرتزقة وعدعلم ما يقارب 200.
ويف ا عيسامرب 2015 لقال مساؤوُل عملياات مرتزقاة »باالك ووتار« 
األمريكياة مرصَعه يف جبهة الدمري بمحا0ظة تدز ولو مكيسايكل يُدعى 

ماسيايس باكنباه.
ويؤكاد املحللاون السياسايون أن انَمااَراِت وبداد انتكاساتها يف مأرب 
ومقتل وجرح الدرشات من جنوعلا وبينهم أبناُء ُحّكامها، عمدت إىل تجنيد 

مرتزقة من رشكة »بالك ووتر« لكل يحاربوا تحَت إمرتها يف بالعنا.
َويقاول الخبري يف الشاؤون الدساكرية الدميد املتقاعاد أمل حطيط أن 
انَماَراِت اتخذت قراَر ساحب عنارصلا واساتبدالهم بمقاتيل »بالك ووتر«، 
بداد تلقيها األوامَر من الواليات املتحدة، مضيفاً أن »عجز القوات انَماَراتية 
يف تحقي2 أي انجاز أَْو تقدل وانتشاار الفاوىض يف املناط2 الجنوبية، ع0دها 

إىل اللجوء لتلك القوات«.
وأشاار حطيط إىل أن انَماَرات »تحقا2 0ائدتل من لذه الخطوة، تتمنل 
األوىل بتدطيل النفوذ السادوعي يف الجنوب اليمنل واالساتحواذ عى الحصة 
األكرب من النفاوذ وتنبيت وجوعلاا بمواجهة القوات السادوعية، والفائدة 

النانية تتمنل بإرضاء أمريكا عرب تنفيذ أوامرلا«.
وتأكيداً عى اشرتاك لؤالء املرتزقة يف املدارك الربية يف بالعنا، 0قد كشف 
موقا1 »كاونارت بانتاش األمريكل« يف تقرير لاه أن عنارَص قاوات وصفهم 
باملرتزقاة يغاعرون صفوَف جيوشاهم الوطنية لبالعلام للقتال يف صحراء 

اليمن، وارتداء الزي الرسمل لجيش عولة انَماَرات.
 وقاال املوق1 إنه تم التداُقُد م1 عدع من لؤالء من قبَل رشكات أمريكية 
اة، كرشكة »بالك ووتر«، وتّم تدريبُهم يف انَماَرات قبل أشاهر، ويصل  َخاصَّ
عدُعلام إىل أربدمئة وخمسال عنرصاً من الجنسايات املختلفة منل كوملبيا 

وبنما وسالفاعور وتشييل.
 َوأَضااف املوق1ُ أن الواليات املتحدة عرَّبت أكنر من ثالثل ألف عساكري 
من أرب1 جنسيات للمشاركة يف حرب اليمن، مشرياً إىل أن القوات املكسيكية 
تقاتاُل أيضاً يف اليمن تحاَت إرشاف انَماَرات، 0يما يقاتاُل ثمانمائة مرتزق 
كولومبال بشاكل منفصل عان »بالك ووتار« وأيضااً تحت قيااعة القوات 

انَماَراتية.
صحيفاُة الغارعيان الربيطانياة، أكدت لل األُْخَرى أن انَماَرات أرسالت 
مئااٍت من املرتزقاة الكولومبيل واالسارتاليل إىل بالعنا وذلاك للقتال نيابًة 

عنها وعن جنوعلا.
 وأضا0ات الصحيفة أن ساتَة جناوع كولومبيل ُقتلوا خاالل املدارك يف 
محا0ظاة تدز، مؤكادًة أنهم كانوا يقاتلون م1 مقاوٍل عساكري خاصٍّ من 

رشكة بالك ووتر.
وتفياُد املدلومااُت الاوارعة يف الصحف الغربياة ويف مقدمهاا »التايمز« 
الربيطانية بهذا الشاأن بأن ويل عهد أبو ظبل محمد بن زايد آل نهيان، أبرل 

قبل سنوات عقداً م1 »بالك ووتر« بلغت قيمته 500 مليون عوالر.
 وبموجاب الدقاد املذكاور، تتكّفل الرشكاة بمهمات مان بينها حماية 
أنابيب النفط وناطحات السحاب وتو0ري الدعم اللوجستل للجيش انَماَراتل 

والسيطرة عى االحتجاجات الداخلية. 
ويكشاُف تقريٌر لشابكة »0ولتاري« انخبارية انيطالياة أن عنارص من 
مدساكر املرتزقة يف أبو ظبل شاركوا يف قم1 االنتفاضة الشدبية بالبحرين، 
البلد الذي يمنل االرتزاَق سامًة ثابتًة لقواته األمنية. كما عملت تلك الدنارص 
جنباً إىل جنب آالف الخرباء الدساكريل الساابقل الذين أو0دتهم مؤسساُة 

الفوجل الباكستانية ملساعدة النظال البحرينل عى إخماع االنتفاضة.
و«باالك ووتر« لل رشكة أمنية أمريكية تدّرُب املرتزقة من بلدان الدالم 

وترسلهم للدول الراربة بهم.
 ولهذه املنظمة ساجٌل أساوُع حول حقوق اننَْساان وتحدياداً يف الدراق، 
حيث قال مرتزقٌة من الرشكة بقتل خمساة عرش مدنياً يف ساحة النسور يف 

الشهر الساعس من الدال 2007.
 وبال الرشكة وانَماَرات تدااُوٌن كبريٌ، حيث أوكل للرشكة إعارُة ساجن 
الوثباة يف الداصماة انَماَراتية أبو ظبل، بانضا0ة إىل ُساجون املدينة كلها. 

ولو ما يؤكد بحسب مراقبل أن املرتزقَة لم َمن يحمل أمن انَماَرات.
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 الصماد يدعو الشعب إلعداد الُعّدة لمواجهة العدوان وأال يراهن إال على اهلل 
ويؤكد أن الدور السلبي لألمم المتحدة والمجتمع الدولي هو من جعل العدوان يتمادى

مسرية غاضبة يف باب اليمن بصنعاء: قصف األحياء السكنية بالقنابل العنقودية جريمة إعدام جماعي
  -  زكريا الشرعبي

شهدت سااحُة باب الايَاَمان بالداصمة صنداء، 
يول الجمدة املاضية، مسريًة حاشدًة تنديداً بالصمت 
الدويل تجاه الُداْدَوان األمريكل السادوعي عى بالعنا 
وتماعيه بإلقااء قنابل عنقوعية عى أحياء ساكنية 

بالداصمة.
وجاءت لاذه املسارية اساتجابًة لدعاوة اللجنة 
النورياة الدلياا للخاروج والتظالار تحات شادار 
»استهداف صنداء وامُلُدن بالدنقوعيات جريمُة إعدال 

جماعية«.
 وعرّب املشااركون يف املسرية عن سخطهم الدارل 
من الصمِت الدويل إزاء استخدال الُداْدَوان السدوعي 
للقنابل الدنقوعية يف قصف األحياء الساكنية وكذلك 
اساتهدا0ه ملركز النور للمكفو0ال، مؤكدين أن لذا 
الصمات لن ينااَل من صموعلم، وأنهم متمساكون 
بمبادأ الد0اع عان الوطان وأن جرائم الُدااْدَوان لن 

ترلَب الشدَب الايَاَمانل مهما كانت بشاعتها.
وألقى رئيُس املجلس السيايس ألنصار الله صالح 
اع كلمًة أمال الجمالري املحتشادة، أشاار 0يها  الصمَّ
إىل أن صمَت الدالم واألمم املتحدة واملنظمات الدولية 
وعوَرلا السلبل لو الذي شاّج1 الُداْدَوان األمريكل 
السدوعي وجدله يتماعى، مدترباً أن عخوَل الُداْدَوان 
شهَره الدارش واستخدامه يف لجماته ُكّل األساليب 
القاذرة واألَْسالَحة الدنقوعياة املحّرماة عوليااً ينري 

الدديد من التساؤل.
وقاال الصمااع إن الُداْدَوان األمريكل السادوعي 
يرياُد بهذه األسااليب أن يوصل الشادب الايَاَمانل 
إىل مرحلاة من االستساالل والخضاوع وتركي1 لذا 

الشدب.
وععاا األساتاذ صالاح الصّمااع أبنااَء الشادب 
ة وأن ال يرالان إال عى الله  الايَاَمانال نعاداع الُدادَّ
سبحانه وتداىل وعى شدبنا الايَاَمانل وعى جيِشنا 
ولجاننا الباسالة وأن يتحرََّك ملواجهاة لذا الُداْدَوان 
ومواجهاة التحادي، وأال يصغَل ملا يرتعع يف وساائل 
انعالل، 0الدادو يدد الددة ويجّهز لُدااْدَوان كبري يف 

تدز والحديدة وحَرض والجوف.
وقاال رئيس املجلس السايايس ألنصار الله: ليس 
لنااك حال. مشارياً إىل أنه قد تام طارق ُكّل األبواب 
لر10 املدانات عن أبناء الشدب الايَاَمانل إال أن املاَل 
السادوعي والنفط السادوعي قد اشارتى كنرياً من 

الذمم، وكنرياً من املواقف الدولية وانقليمية.
وحاّذر الصماع أبناء الشادب الايَاَمانل من عدل 
انصغاء ملن يتحدثون عن مفاوضاٍت جديدة، واصفاً 

إيالا باألكاذيب وان0رتاءات، وأال يكون أبناء الشدب 
سطحيل.

وزاع الصمااع قائاالً: »عليناا أن نكون بمساتوى 
الوعال وأن عارشة أشاهر كانات كفيلة باأن يصل 
شادبنا إىل مرحلاة مان النضج ومرحلة مان الوعل 
ومرحلاة من الصموع الذي يدجز ُكّل قوى الدالم عن 
أن يَُفاااتَّ يف عضده أو أن يولن مان عزيمته أو أن 

يخدعه بأساليبه«.
اُع أن الشادَب الايَاَمانل لم يَُضِح من  وأكاد الصمَّ
أجل االستسالل، وأن الشدَب لم يدد أمامه ما يخره 
ولم يب2 لديه إال عزته وكرامته ولل التل ال يمكن أن 

يساول عليها أو أن يستسلم يف آخر املطاف.
وللمرتزقاة قاال الصمااع: الذين باعوا أنفساهم 
وعينهم وكرامتهم ولم يقفون اآلن رأس الحربة م1 
عول الُداْدَوان، لال تظنون أن األمريكل وانرسائييل 
هم  والسادوعي وانماراتل متزاحمون بقواتهم وقضِّ
وقضيِضهام لخدمتكام ال، 0أنتم عباارٌة عن مطية 

سيستخدمونكم لتحقي2 ألدا0هم.
وخالَل املسارية الحاشدة ألقيت عدٌع من الكلمات 
والقصائاد الشادرية، حياث ألقى املحامال عبدالله 
ناجال عاالو كلماًة عان منظماات املجتما1 املدنل 
طالب 0يها املجتم1 الدويل بتحمل مساؤولياته تجاه 
الجرائم التل يرتكبها الُداْدَوان األمريكل السادوعي 

يف الايَاَمان.
 وأكاد عالو أن املنظمات الدولية وثّقت اساتخدال 
الُدااْدَوان للقنابال الدنقوعياة يف عادع مان املناط2 

الايَاَمانية.
كماا ألقى نائاب رئياس االتحااع الدربال لذوي 
0يهاا  أعان  كلماًة  بنياان  أحماد  عبداللاه  انعاقاة 
االساتهداف البشا1 من قبال الُداْدَوان ملركاز النور 
للمكفو0ل، متساائالً عن سابب ُساكوت املنظمات 
الدولياة عن جرائم لذا الُدااْدَوان مذكراً إيالا بمواّع 
القاناون الادويل، والقاناون اننساانل، التل تحمل 
املدنيال، واملداقل، واألطفال والنسااء يف النزاعات، 
اد وااللتحال يف  عاعيااً الشادب الايَاَمانال إىل التوحُّ

مواجهة الددو. 
إىل ذلاك ألقاى الشااعُر مجالاد الرصيمال أحد 
منتسابل عار املكفو0ال التال قَصَفهاا الُدااْدَوان 
النالثاء املايض قصيدًة أشااع 0يها ببطوالت الشادب 
الايَاَمانال وعراقة تأريخه، كما ألقى الشااعر ُعباع 
أباو حاتم قصيدًة شادريًة بدنوان “حارب الرشق”، 
أشاع 0يها بدور الجيش واللجان الشدبية يف مواجهة 

الُداْدَوان. 
ور10 املشااركون يف املسارية أعاالَل الجمهورية 
الايَاَمانية والشادارات املندعة باساتخدال الُداْدَوان 

للقنابل الدنقوعية واستهدا0ه ملركز املكفو0ل.
وصاَدَر عن املسارية بيااٌن أعان جرائام الُداْدَوان 
األمريكال السادوعي واساتخداَمه املفارط للقاوة 
واساتهدا0ه املباارش للُماُدن واملدنيل –بمان 0يهم 
املكفو0اون واملداقاون- بمختلف األَْسالَحة الفتاكة 

واملحرمة عولياً.
واعتارب البياان أن لذه الهساترييا التال أصابت 
عول الُدااْدَوان عليٌل عى انتكاساتها وخساارتها، إذ 
لم تحق2 شايئاً من ألدا0ها املدلنة أو رري املدَلنة، ال 
عى املستوى الدساكري وال عى املستوى السيايس، 
0لم تغن عنها أسلحتها املتطورة وال أموالها الطائلة 
شايئاً من بطاش الله تدااىل، ولم تنفدها جيوشاها 
وال عمالؤلاا ومرتزقتهاا –من الدواعاش وعنارص 
البالك ووتر والجنجويد- شايئاً أمال صموع الشادب 

الايَاَمانل وبسالة أ0راع جيشه ولجانه الشدبية.
 وأشااع البيان بما حققاه أبطال الجيش واللجان 
الشادبية من انتصار نوعل كباري تمنل بكر زحف 
مرتزقاة ومدرعاات الُداْدَوان وتكبيدلام الكنري من 
الخساائر يف األْرَواح واملددات، وذلك يف مدركة الرمال 
شامال منطقاة ميادي، كما أشااع البياان بمواقف 
واللجاان  للجياش  املسااندة  الايَاَمانال  الشادب 

الشدبية يف كا0ة الجبهات.
وأكد بيان املسرية عى تجديد الوالء والطاعة لقائد 
النورة الشادبية السايد عبدامللك بدرالديان الحوثل، 

واساتمرار ومواَصلة االلتحاق بجبهات القتال أ0راعاً 
وجماعااٍت، وععمهاا ومسااندتها بمختلاف املاواع 
التموينية الالزمة، حتى تحقي2 النرص، وكذلك إعانة 
واساتنكار الصمات والتواطؤ الدويل جراء اساتمرار 
الُدااْدَوان والحصار السادوعي الصهيوأمريكل عى 
الايَاَمان، واساتخدامه لألَْسالَحة املحرماة عولياً –

ومنها القنابال الدنقوعية- واعتبار ذلك جرائم إباعة 
جماعية بح2 الايَاَمانيل.

وشادع البيان عى التضاُمِن ما1 أبناء املحا0ظات 
الجنوبياة التال تحتلُّهاا قاوات الدادو السادوعي 
انماراتل، وإعانة واساتنكار عملياات االرتيال بح2 
الكاواعر الجنوبياة عى أيادي الدناارص املخابراتية 
املساّماة “عاعاش” وتحات مظلة ماا تُسامى زوراً 

با”الرشعية”.
وععا البياان الجاليات الايَاَمانياة والايَاَمانيل 
املقيمل يف الخاارج للتحرك يف الدول التل يتواجدون 
0يها؛ بغرض التدريف بجرائام وانتهاكات الُداْدَوان 
السادوعي عاى بالعلم وشادبهم، و0ْضاح رشاكة 
السادوعية  اململكاة  تزوياد  يف  األمريكياة  انعارة 

باألَْسلَحة املتطورة واملحّرمة عولياً.



9 تقاريرالددع )0ا(     انثنل 11 يناير 2016ل  املوا20 ررة ربي1 النانل 37ل1لا

 الصماد يدعو الشعب إلعداد الُعّدة لمواجهة العدوان وأال يراهن إال على اهلل 
ويؤكد أن الدور السلبي لألمم المتحدة والمجتمع الدولي هو من جعل العدوان يتمادى

مسرية غاضبة يف باب اليمن بصنعاء: قصف األحياء السكنية بالقنابل العنقودية جريمة إعدام جماعي

 ور0ض البيان ُكلَّ الجهوع واملباعرات السياساية 
التل تلتفُّ عى صموع الشدب الايَاَمانل وتضحيات 
شاهدائه وجرحااه وحقه يف االساتقالل والساياعة 
عاى بلدناا ومقدراتناا، وقاال البياان: »ماا عجزت 
عول الهيمنة واالساتكبار عان تحقيقاه بالُداْدَوان 
والحصاار لان نسامح لهاا بتحقيقاه بالسياساة 

والخداع«.
وكان الُدااْدَوان األمريكال السادوعي قاد قاال 
األسبوَع املايَض بقصف األحياء السكنية يف الداصمة 
صندااء بالقنابال الدنقوعياة، يف تطاور لساتريي 
مخالف لكل األعراف واملواثي2 الدولية، وأعى القصف 

إىل استشهاع مواطن وإصابة آخرين بجروح.
 وقال شهوع عيان لا«صدى املسرية« إنهم سمدوا 
انفجاارات عنيفاة وقَت صاالة الفجر ياول األربداء 
املاايض، مشاريين إىل أن طاريان الُدااْدَوان قصاف 
صنداء بقنابل عنقوعية يف شارع القالرة يف الدائري 
الشمايل، وأن إحدى القنابل سقطت يف سوق امليزان، 
ما أعى إىل ترضر األحياء الساكنية واملنازل املجاورة 
للسوق، كما سقطت إحدى لذه القنابل بالقرب من 
م نوا0ذ  مدرساة عائشاة وأعت لذه القنابل إىل تهشُّ

الكناري ماْن املناازل وبدض السايارات التل كانات واقفًة 
بالُقرب من أماكن االنفجارات.

 وقال صالح الدامري أحد ساكان شارع الزراعة: كنُت 
يف املساجد أصيل الفجر ولم أعِر إال واملساجد يهتز وصوت 
انفجار ضخم لم يسب2 أن سمدت منَله تبل يف الصباح أنه 
كان صاوت انفجار قنبلة عنقوعية، حياث تكرت نوا0ذ 

املبانل وَوصلت شظاياه إىل ُكّل أنحاء الحل.
 وأضاف صالح بالقاول: »أوالعي يف البيت كانوا نائمل 
وُعدت من املساجد ولم َجميداً مذعورون. مذعورون من 

االنفجار ومذعورون ألنل كنت خارج املنزل«.
عبُدالدزياز محماد يساكن يف تقاطا1 شاارع عرشين 
م1 شاارع لايل يقاول: لم أعِر أين االنفجاار لكنل عندما 
سامدتَه ورأيت ضوَءه يدخل من النوا0ذ قلت بأنه نفخ يف 

الصور.
محمد الوتاري يساكن يف شاارع الزبريي يقول: عر0ُت 
لحظاة االنفجاار أناه قنبلة عنقوعياة؛ ألنه لم يساب2 أن 

شدرت بذلك الرعب منذ بداية الُداْدَوان.
قَصاَف  أن  السادوعي  األمريكال  للُدااْدَوان  وساب2 
ة وتدز بالقنابال الدنقوعية عون  محا0ظات صدادة وحجَّ

اعتبار للتقارير املنظمات الدولية املدينة لهذه الجرائم.
ووثّا2 0ريا2ٌ قانونالٌّ وإعالمالٌّ مان التحالُاف املدنل 
ملنالضة الُداْدَوان والقنوات الفضائية املحلية والخارجية 
والصحفيل الخميس املايض جريمة الُداْدَوان السادوعي 
األمريكال التال اساتهد0ت الداصماة صندااء بقنابال 

عنقوعية األربداء املايض.
واطلا1 0ريا2ُ املحاِمال وانعالمل عى بقاياا القنابل 
الدنقوعية املحفوظ لدى أمن املنطقة الغربية.. مساتمدل 
إىل رشح مفصال عن طريقة عمل لذه القنابل التل تحوي 

بداخلها 
بال 300 - 650 قنبلاة مصغارة تتناثار 0اوق األحياء 

واملناط2 السكنية بدد انفجارلا يف الجو.
والتقاى الفريا2 القانونل وانعالمال باملواطنل الذين 
تارضرت منازلهام وممتلكاتهام إثار تدرضهاا للقنابال 
الصغارية يف حال الزراعاة َوالغديار والدائاري والربااط 
والسانينة ومذباح ووث2ّ ما تدرضت له مان حرق وتدمري 

وإصابات.
ورصاد الفريا2ُ شاهاعاِت الشاهوع واملواطنال الذين 
عايشاوا لحظاِت القصف السادوعي بالقنابال الدنقوعية 
ه املواطنل ألعاِء صالة الفجر  والاذي تزاَمَن م1 لحظة توجُّ

يف املساجد.

اأكدت اأن الهدف من ا�صتخدام هذه القنابل هو 
ا�صتهداُف الأمنيني لل�صماح للخاليا الإجرامية بالتحرك

هيومن رايتس ووتش: تحالف العدوان 
يقصف صنعاء بأسلحة عنقودية، وأمريكا 

طرف مباشر يف الحرب على اليمن
  -  خاص

جادَّعت منظمُة ليومان رايتس ووتاش التأكيَد بأن 
أَمريكا طاَرٌف مبارٌش يف الُداْدَوان عاى بالعنا، مؤكداً أن 
الُدااْدَواَن اساتخدال أسالحة عنقوعياة يف قصف أحياء 

سكنية بالداصمة صنداء.
وقالات املنظمة يف بيان لها: إن لذا القصف يأتل بدد 
يومل من تحذيرات أطلقتها املفوضية السامية لحقوق 
اننَْساااان وقالت 0يها إنها تلقات تقارير مهولة تؤكد 
اساتخدال الُداْدَوان ذخائر عنقوعية يف محا0ظتَل حجة 

وصددة.
وأشاارت املنظماة يف بيانهاا إىل أن صندااء تدرضت 
لقصاٍف بالذخائار الدنقوعية صباَح النالثااء املايض، 6 
يناير 2016ل، ومؤكدة أن اساتخدامها يَشّكُل انتهاكاٍت 

خطرية لقوانل الحرب.
املتهاور  أو  اُد  املتدمَّ »االساتخدال  بالقاول:  وزاعت 
للذخائر الدنقوعية، يف املناط2 املألولة بالساكان، يصُل 

إىل جريمة حرب«.
وقال ساتيف روس مديُر برنامج األسلحة يف ليومن 
رايتاس ووتش: إن »اساتخداَل قاوات التحالاف املتكّرر 
للقنابل الدنقوعية يف وسط مدينة مزعحمة يُدلُّ عى نيٍة 

نيذاء املدنيل، ولل جريمة حرب«.
وأضاف أن »لذه الهجمات الشنيدة تبل أن التحالف 
يبادو أقل قلقاً من أيِّ وقت مىض حاول تجنيب املدنيل 

ألواَل الحرب«.
وقالات املنظماة إنهاا تلقات مان مدنيل يف شاارع 
الزراعاة والدائري ولائل تأكيداٍت باأن طريان الُداْدَوان 
السادوعي نّفذ ثالث رضباٍت باألسالحة الدنقوعية عى 

األحياء املذكورة.
وراجدت ليومان رايتس ووتش صاوراً 0وتوررا0ية 
التُقطت يف 6 يناير/كانون النانل يف صنداء، تُظهر بدون 
شاك بقايا ذخائار عنقوعياة، منها لم تنفجر، شاظايا 
ُكروياة من ذخائر صغرية تحطمات يف مواق1 االرتطال، 

وأجزاء من القنبلة التل َحَوت الحمولة.
وقالت ليومن رايتس بأنها تدر0َّت عى ذخائر صغرية 
نا1 من طاراز »بال إل ياو63-« املضاعَّة  أَمريكياة الصُّ
لأل0اراع والدتااع، ومكونات القنبلاة الدنقوعية »يس بل 

يو58-«، تبال الدالمات عى بقاياا القنبلة تصنيدها يف 
الداال 78ا1 يف مصن1 »مياالن« لذخائر الجيش يف والية 

تينييس يف الواليات املتحدة. 
وصندات الواليات املتحدة القنبلة الدنقوعية »يس بل 
يو58-« والذخرية الصغارية »بل إل يو63-« أثناء حرب 
0يتناال، ولما مصممتاان ملهاَجمة األ0اراع والدتاع ذي 
الحماياة الطفيفة كماا تحتوي الذخائار الصغرية عى 
كرياات تيتانياول زنة 5 رراماات لها تأثري حااٌرق عى 

ألداف قابلة لالشتدال.
»ومان الواضح أن الهدف من اساتخدال لذه القنابل 
يف مناطا2 الدائاري والسانينة والزراعة لو اساتهداُف 
الحمايات األمنياة واملرابطل يف النقاط واملنشائات بما 

يسمح للخاليا انْجااَرامية بالتحرك«.
وأعااعت املنظماُة اتهامهاا للوالياات املتحادة بأنها 
طرف يف النزاع املسالح يف الايَاَمان، وتلدب عوراً مبارشاً 
يف تنساي2 الدمليات الدساكرية، وعى لذا النحو، 0هل 
ملزمة بالتحقي2 يف االنتهاكات املزعومة لقوانل الحرب 

التل شاركت 0يها قواتها.
وقالات املنظماة بأنهاا وثّقات يف -2015 اساتخدال 
الُدااْدَوان ثالثة أنواع مان الذخائر الدنقوعياة، ووثّقت 
منظماة الدفو الدولية اساتخدال الُدااْدَوان نوعاً رابداً، 

كما استخدل نوٌع خامٌس من الذخائر الدنقوعية.
 وقالات املنظماة إن مساؤول أَمريكل ر0ض كشاف 
لويتاه اكد للمنظمة »يو إس نيوز آناد وورلد ريبورت« 
يف أرسطس/آب إن »الواليات املتحدة تدرك أن السدوعية 

استخدمت ذخائر عنقوعية يف الايَاَمان«.
ويف 17 نو0مارب/ ترشين النانال، أعلنت وزارة الد0اع 
األَمريكية أن وزارة الخارجية وا0قت عى صفقٍة بقيمة 
ا1.2 ملياار عوالر لبي1 ذخائر جاو-أرض، منل القنابل 
هاة بالليازر وقنابل »متددعة األراراض« ذات نُُظم  املوجَّ
توجياه، وكلها ليسات ذخائار عنقوعية، لكان املنظمة 
قالات إن عى الوالياات املتحدة أال تبيا1 قنابل جوية إىل 
السادوعية، يف ظال ريااِب تحقيقاات جدياة يف انتهاك 

قوانل الحرب بالايَاَمان.
وطالبت يف ختال بياِنها مجلَس حقوق اننَْساااان يف 
األمام املتحدة إجراَء تحقي2ٍ عويلٍّ مساتقلٍّ يف االنتهاكات 

املزعومة لقوانل الحرب من قبل جمي1 األطراف.

   سالح عشوائي في مناطق سكنية

عالمات على بقايا قنبلة عنقودية »سي بي يو- 58« ُوجدت قرب شارع الزراعة في صنعاء، اليمن، 
يوم 6 يناير/كانون الثاني 2016 تشير إلى تصنيعها عام 1978 في مصنع »ميالن« للذخيرة في 

والية تينيسي األمريكية. 
© 2016 خاص - هيومان رايتس ووتش
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دعا اإَلـى التحرك العاجل لوقف الق�صف ورفع احل�صار عن الـَيـَمـنيني

إتحاد املحامني العرب: العدوان على الـَيـَمـن »غري شرعي« ويأتي يف إطار املخطط الصهيو أمريكي لتدمري الجيوش العربية

غارات العدوان تتوا�صل على حمافظات حجة وتعز وماأرب واإب
إستشهاد 8 مواطنني بينهم نساء وأطفال يف قصف متوحش 

على منازل املواطنني واألسواق الشعبية يف محافظة صعدة

  - خاص:
 أكَّد اتحاُع املحامل الدرب أن الُداْدَواَن األمريكل 
السادوعي عى بالعنا »رري رشعال«، ويأتل يف إطار 
املخطط الصهياو أمريكل لتدمري الجياوش الدربية 
ااة بدد 0شالهم يف  وتقسايم الادول الدربياة َخاصَّ

تقسيم الايَاَمان إَلاى ست عول.
وععاا األمل املسااعد التحاع املحامال الدرب يف 
تقريار له ونرشتاه مؤسساة البيت القانونال إَلاى 
التحارك الجااع نيقااف الُدااْدَوان ور0ا1 الحصار، 
مشارياً إَلااى أن الجرائم التال ارتكبها الُدااْدَوان يف 
الايَاَماان ال يجُب الساكوت عليها، ويجب تشاكيل 

لجنة تحقيقات عولية ويكون االتحاع عضواً 0يها.
وأكاد أن الُداْدَوان رشياك للجماعاات انرلابية 
وعاعم أساايسٌّ لها، وأن وجوعلاا يف الايَاَمان يهدع 
األمان القومال الدربال ويهادع الدالم، وأناه يجب 
ااة وقد  عى املجتم1 الادويل التحرك الداجال، َخاصَّ

انكشف للجمي1 حقيقة الجماعات انرلابية.
َع التقريُر عى رضورة قيال اتحاع املحامل  وشادَّ
الدرب بادوره الكامل والرا0ض للُدااْدَوان والحصار 
عاى الايَاَماان والقياال بالتحارُّكات الجااعة ليس 
لحماياة الايَاَماان 0قاط وإنماا لحماياة األمتال 

الدربية وانسالمية من الخطر القاعل ضد الجمي1.

وأوىص التقرياُر بتشاكيل لجان سياساية تقول 
بدقاد لقاءات م1 قااعة األنظمة الدربياة واألجنبية 
للدمال عى إيقاف الُداْدَوان ور0ا1 الحصار وإقامة 
الفداليات واألنشطة املتدلقة بذلك وكذا لجنة تق� 
الحقائا2 تقاول باالنتقال إَلااى الايَاَماان ملداينة 
ار وجرائم الُدااْدَوان وااللتقاء باملكونات  آثاار وأرَْضَ
وتلماس  املدنال  املجتما1  ومنظماات  السياساية 
الشارع الايَاَمانل ور10 تقرير بذلك لألمانة الدامة.

كما أوىص بتشاكيل لجنة قانونية تقول بانعداع 
والرتتيب والتنساي2 م1 الجهاات القضائية الدولية 
لتشكيل لجنة تحقيقات عولية يكون االتحاع عضواً 
0يها وتتبنى ر0ا1 قضايا جنائية عربية وعولية ضد 
مرتكبال جرائم الحارب وجرائم انبااعة الجماعية، 
ولجنة إنساانية للتحرك لتو0ري املسااعدات الداجلة 
التل يحتااج إليها املترضرين من الُدااْدَوان، ولجنة 
إعالمية لنارش الحقائ2 للشادب الدربل عرب جمي1 
وسائل انعالل يف ُكّل عولة عربية عضو يف االتحاع ويف 

وسائل انعالل الدولية.
عاجال  اجتمااع  عقاد  رضورة  التقريار  وأكاد 
واساتننائل للمكتاب الدائام يف الايَاَماان ليكاون 
»اجتماع ساالل« يهدف إَلاى إيصال رسالة املحامل 
الدرب لتحقي2 السالل يف الايَاَمان، وحث االتحاعات 
الدربية والدولياة لتحدي الُدااْدَوان وكر الحصار 
واالساتمرار يف إصدار البياناات والتقارير والنداءات 

الداجلاة لوقاف الُدااْدَوان ور10 الحصار وكشاف 
الحقائ2 لوسائل انعالل الدربية واألجنبية.

وععاا التقريار إَلااى رضورة مشااركة االتحاع 

املحلياة  الفدالياات  لاه يف جميا1  وعارب ممنلال 
وانقليمية والدولية نيصال رساالة االتحاع بإيقاف 
الُدااْدَوان ور10 الحصار ومتابداة مرتكبل الجرائم 

ومالحقتهام قضائيااً، وكاذا التخاطب ما1 نقابات 
املحامال الدرب نصادار بيانات ونداءات مساتمرة 
نيقااف لاذا الُدااْدَوان ور0ا1 الحصار والتنساي2 
ما1 اتحااعات املحامل الدوليال واأل0ارقاة للقيال 

بواجبهم القانونل واننسانل.
ارتكبهاا  التال  الجرائام  التقريار  واساتدرض 
الُدااْدَوان يف الايَاَمان، يف انتهاك مليناق األمم املتحدة 
وميناق جامدة الدول الدربية وقواعد القانون الدويل 
اننساانل، حياث أعى إَلاى استشاهاع سابدة آالف 
َو5ال مان املواطنل األبرياء وإصاباة 16 ألفاً و85 

مواطناً .
الُدااْدَوان اساتهدف  إَلااى أن  وأشاار التقريار 
)08ل( جساور وطارق َو)35( جامداات و)ال1( 
ناقالت وقوع و)131( خزانات وشابكة مياه َو)10( 
موانائ َو)10 ( مطاارات َو)ل22( محطاات وقاوع 
مستشافيات  َو)223(  اتصااالت  شابكة  َو)123( 
ووحدات صحياة َو)336( ساوقاً َو317 ألفاً و85ا 
منازل مدمرة ومترضرة َو)15( مؤسساات إعالمية 
و)6ل1( مصان1 َو)5ا8( منشآت حكومية َو)106( 
َمازاِرع  عجااج َو)583( مسااجداً َو)ل50( مخازن 
أرذية َو)50( موقداً أثريااً َو)78ل( مدارس ومراكز 
َو)86( منشاآت  ناقاالت راذاء  و)370(  تدليمياة 
ساياحية وثالثة آالف و750 مدرسة متوقفة َو)30( 

ملدباً رياضياً َو)7( صوام1 رالل.

  - خاص:
 استشهد ثمانية مواطنل، بينهم نساء وأطفال 
وأصيب سبدٌة آخرون يف استهداف طريان الُداْدَوان 
األمريكال السادوعي ياول أماس ملناطا2َ متفرقة 

بمحا0ظة صددة .
وقصف طارياُن الُداْدَوان منزَل مواطن بمنطقة 
آل مقنا1 بمديرية منباه الحدوعية، َمااا أَعَّى إَلاى 
استشاهاِع أربداٍة مان أ0اراع األرسة بينهم نسااء 
وأطفاال وإصاباة اثنل آخرين بجاروح، بانَضا0َة 

إَلاى تدمري املنزل بالكامل .
كما اساتهدف طارياُن الُداْدَوان ساوقاً شادبياً 
بمديرياة رازح الحدوعياة وأسافر عان استشاهاع 
أربداة مواطنل وإصابة خمساة آخريان بجروح، 
كماا قصاف طارياُن الدادو جاَر ومفارق باقم، 
وشان سلسالة رارات عى منطقتل الساداع ومرع 

باملديرية.
وأصيب مواطنان اثنان يف راراٍت شنها الُداْدَوان 
الجمهاوري  منطقاة  عاى  السادوعي  األمريكال 

بمديرية صددة .
الُدااْدَوان كذلاك عادة راارات  وشان طارياُن 
اساتهد0ت منطقة مارع بمديرية باقم تسابَّبت يف 
ار كبارية بمنازل املواطنل وممتلكاتهم الدامة  أرَْضَ

ااة. والَخاصَّ
ويف محا0ظة حجة استشاهد مواطنان وأصيب 
ثالثاة آخارون جاراء ثاالث راارات شانها طريان 
الُدااْدَوان األمريكل السادوعي السابت املايض عى 

مديرية بكيل املري بمحا0ظة حجة.
َع طارياُن الُدااْدَوان األمريكال السادوعي  وجادَّ
قصَفه ملحا0ظة إب يول أمس األحد، حيث َشنَّ ثالث 

رارات جوياة عنيفة عى منطقتال بمحا0ظة إب 
عون وقوع ضحايا أَْو إَصابَات يف األَْرَواح.

وقال مدير عال رشطاة املحا0ظة الدميد محمد 
الشاامل لوكالة األنْبَاء الايَاَمانية )سبأ( إن طريان 
الُداْدَوان السادوعي الغاشام شان رارتل جويتل 
عاى منطقاة حراثاه وساط مديناة إب، مماا أعى 
ار  إَلاى ترضر مناازل املواطنل بهذه املنطقة بأرَْضَ
ار بمنتج1 بن  متفاوتة، بانَضا0َة إَلاى إحداث أرَْضَ

العن السياحل .
َوأََضااف مديُر عاال رشطة املحا0ظة أن طريان 
الُدااْدَوان نّفاذ الغاارة النالناة يف الوقات ذاته عى 
منطقاة قااع الجام1 بمديرية الساربة ولم تسافر 

عنها أَية ضحايا أَْو إَصابَات يف األَْرَواح .
وأصياب مواطاٌن بإَصابَاات بليغة يول السابت 
املايض جراء سّت رارات لطريان الُداْدَوان السدوعي 
األمريكل عى منطقة قاع الجام1 بمديرية الساربة 
ار  باإب، كما تساببت تلك الغارات يف خساائر وأرَْضَ

ماعية.
ويف محا0ظة تدز شن طريان الُداْدَوان األمريكل 
السادوعي يول الجمدة املاضية رارات عى مديرية 
املخاا بمحا0ظاة تداز، َمااا أَعَّى إَلااى استشاهاع 
وإصاباة عدع مان الداملل يف محطاة تحلية املياه 
التابدة ملجموعة رشكات لائل سديد أندم يف مدينة 

املخاء وتدمري املحطة ومصن1 للمياه املددنية.
املجما1  الُدااْدَوان  طاريان  اساتهدف  كماا 
الحكومال يف مديرياة املخاء، واساتهدف بخمس 
رارات عاى منطقة ورزان بدمنة خدير، أسافرت 
عان تدمري مزرعة ألحد املواطنل وإصابة عدع من 

املدنيل بجروح.
وقصف طاريان الُداْدَوان األمريكل السادوعي 
بددة رارات مواق1 متفرقة يف منطقة الرالدة، ما 
ار باملناازل واملرا20 الدامة،  تسابب يف إحداث أرَْضَ
كماا شان راارات اساتهد0ت رارب مديناة تدز 

ومناط2 متفرقة يف منطقة املراخ.
وشان طاريان الُدااْدَوان األمريكل السادوعي 
أكنار من 25 راارة عاى مناط2 متفرقاة بمأرب 
ياول الجمداة املاضياة، مساتهد0اً جبال لياالن 
االسارتاتيجل بمديرياة رصواح وأكنار مان عرش 
راارات عى مناط2 مفرق الجوف والفرضة وجبل 

صلب التابدة ملديرية مجزر.
وخلفات تلاك الغاارات عمااراً كبارياً باملحالت 

التجارية ومنازل املواطنل.

وا�صل ا�صتهداف العا�صمة �صنعاء وحمافظة عمران
الطريان األمريكي السعودي يقصف 

مدينة شبام كوكبان باملحويت وهناجر 
املؤسسة االقتصادية يف الصباحة وهمدان

  - خاص:
واصل طاريان الُداْدَوان األمريكل السادوعي الغاشام قصفه للداصمة صنداء بسلسالة من 

الغارات خالل النالثة األيال املاضية مستهد0اً عدعاً من مديريات الداصمة.
واستهدف طريان الُداْدَوان يول الجمدة املاضية شارع املطار بنالث رارات عنيفة، كما قصف 
اراً 0اعحة يف املنزل  طاريان الُدااْدَوان منزل أحد املواطنل يف منطقة ساواع حناش ما خلاف أرَْضَ

َوترضر عدع من منازل املواطنل املجاورة واألحياء القريبة .
ومسااء الجمدة أيضاً قصف طريان الددو منطقة التلفزيون وذلباان بنالث رارات، َماا أَعَّى 

إَلاى ترضر منازل املواطنل واملبانل السكنية املجاورة.
َع الطرياُن األمريكل السادوعي يول الجمدة املاضية اساتهدا0ه ملنطقاة الصباحة ببنل  وجادَّ

ار باألحياء السكنية. مطر، ما أعى إَلاى إحداث أرَْضَ
كما واصل طريان الُداْدَوان األمريكل السدوعي استهدا0ه لددع من مناط2 مديريات محا0ظة 
صنداء، حيث شن يول أمس األحد سلسلًة من الغارات عى مناط2َ يف مديريتل بنل مطر ولمدان.

وشن طريان الُداْدَوان ثالث رارات عى مخازن املؤسسة االقتصاعية بمنطقة الصباحة وأربداً 
عى لناجر املؤسساة االقتصاعية يف املداور بمديرية لمدان، كما اساتهدف جبل النبل شاديب يف 

بنل مطر بنالث رارات.
وشان طريان الُداْدَوان األمريكل السدوعي يول السابت املايض رارتل عى مديرية بنل مطر، 

ار يف األرايض الزراعية واألحياء السكنية. َماا أَعَّى إَلاى إحداث أرَْضَ
وياول الجمدة املاضية شان طريان الُدااْدَوان السادوعي األمريكل أرب1 راارات عى مديرية 

لمدان بمحا0ظة صنداء.
واساتهدف طاريان الددو بأرب1 راارات لناجر املؤسساة االقتصاعياة الايَاَمانية يف منطقة 

املداور، َماا أَعَّى إَلاى تدمريلا بالكامل.
واستشاهد مواطن وأصياب أربدة آخرين يف قصف لطريان الُداْدَوان السادوعي األمريكل عى 

منطقة مقريش بمديرية بنل حشييش.
وشان طريان الُداْدَوان السدوعي االمريكل يول الجمدة املاضية أرب1 رارات عى كلية املجتم1 

بسنحان وبالع الروس بمحا0ظة صنداء، َماا أَعَّى إَلاى تدمريلا بالكامل.
كما استهدف طريان الُداْدَوان الجمدة املاضية بنالث رارات مديرية أرحب بمحا0ظة صنداء، 

ار بمراعل األرنال . حيث شن ثالث رارات عى منطقة الصم1، َماا أَعَّى إَلاى إحداث أرَْضَ
وشان طريان الُداْدَوان السادوعي ظهر ياول أمس رارة جوية عى مديناة كوكبان التأريخية 
بمحا0ظة املحويت مساتهد0اً مبانَل ساكنيًة يف منطقة الحجلة شامال مدينة كوكبان، َماا أَعَّى 
ار وتهدل يف املبانل واملسااكن األثرية للمدينة وإثَاَرة حالة من الرُّعب الشاديد يف  إَلاى إحداث أرَْضَ

أوساط املواطنل من أَبْنَاء مدينتَل كوكبان وشبال األثريتل.
ار يف املبانل واملسااكن القريبة من املوق1 ومنها ملدب وناعي  وتسابََّب القصُف يف إحداث أرَْضَ
كوكباان عون ساقوط أَي ضحاياا برشية لخلو املنطقة من الساكان أثناء القصف إال أنه سابََّب 
حالة من الذعر ونزوح بدض األلايل واملواطنل إَلاى االتجاه اآلخر من املدينة إثر عملية القصف .

وجدع الُداْدَوان السادوعي يول أماس راراته عى محا0ظة عمران مساتهد0اً منطقة عقبات 
اة. ار بالغة يف املمتلكات الدامة والَخاصَّ َوذيفان مديرية ريدة، مما أعى إَلاى حدوث أرَْضَ

وأشاار مصدر محيل يف ترصيح لوكالة األنْبَاء الايَاَمانية )سابأ( إَلاى أن الُداْدَوان يكنف من 
تحليقه يف أجواء املحا0ظة ومختلف املديريات مسبباً حالة من الرعب للنساء واألطفال والشيوخ.
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حقوق اإلْنَسان على الطريقة األمريكية!

اليمني الخائن والكولومبي املرتزق

شهداؤنا عظماؤنا

التالحم الوطني 

 عبداهلل الدومري 
لم تُدد حقوُق اننَْساان لل تلاك التل ندر0ُها بأنها 
االنتصااُر للمظلول وتنبياُت مبدأ الددالة وترسايخها، 

ور0ض الظلم أيّاً كان مصدره.
0حقاوق اننَْساان بالطريقة األمريكياة لل القتل 

والذبح والسحل.
ندم لقد أصبح قتلُنا حقاً من حقوقنا يف نظر أمريكا 
وإرسائيال، أماا القوانال واألعاراف الدولياة لحقوق 
اننَْسان ليسات إال ستاٌر لهيمنة وبساط نفوذ أمريكا 
وإرسائيال وارتاكاب املزيد مان الجرائم بحا2 الدرب 

واملسلمل من أجل اخضاع الشدوب واحتاللها.
ملاذا ال تساألون مااذا عملت منظماة األمم املتحدة 
لحقوق اننَْسان للشدب الفلسطينل الذي احتل الكيان 
الصهيونال انرسائيايل أرَضاه وقتال أطفال ونسااء 

الفلسطينيل؟
مااذا عملات قوانال واتفاقياات حقوق اننَْساان 

للدراق وسوريا وليبيا؟
مااذا عملات الادول التال التزمت بحماياة حقوق 
اننَْساان للشادب اليمنل الذي يتدرض ألبش1 الجرائم 
الوحشاية ومجاازر انبااعة اليومياة وتدماري البنياة 
التحتياة التل ترتكبهاا قوى الُداْدَوان السادوأمريكل 

بح2 الشدب اليمنل؟
أي حقاوق لاذه التال يدتربونها حقاً مان حقوق 
اننَْساان ولم َمن انتزعت منهم اننَْساانية بل وماتت 
يف قلوبهام اننَْساانية؟، يف اليمن لم تداد لناك حقوق 
لإلنَْساان 0داالً، 0قاد أصباح القتال حقاً مان حقوق 

اننَْسان.
حتاى املنظمات اننَْساانية الداملياة كلها منظمات 
أنشئت من أجل تغطية جرائم األمريكيل وانرسائيليل 

بح2 الشدوب الدربية وانسالمية.
لو كانات منظماة األمم املتحادة لها تأثاري لكانت 
أوقفات القتال والدمار يف 0لساطل وساوريا والدراق 
واليمان، مااذا اساتفاع اننَْساان من منظماة حقوق 
اساتفدنا  شايئاً؟  يساتفد  لام  بالتأكياد  اننَْساان؟ 
ترصيحات وأعذاراً قبيحة، ولنا يف 0لسطل خري شالد 

وعليل.
عاى األقال كان عليهام أن يخجلاوا مان التطبيال 
بحقاوق اننَْساان، لم الذين شاجدوا قاوى الُداْدَوان 
السادوأمريكل عاى ارتاكاب املزيد مان الجرائم بح2 
الشدب اليمنل بسبب صمتهم، لم يتخذوا موقفاً واحداً 
تجااه املجازر التل يرتكبها الُدااْدَوان يف اليمن إال أنهم 

يدربون عن قلقهم البالغ.
حفظ الله اليمن وألله.

والنرص حليفنا بإذن الله. 

 عبدالكريم أحمد الديلمي

عندماا أرعنا أن نقاوَل بدمل مقارنة 
بل املرتازق والخائن وجدنا أنه ال بد أن 
نتحدََّث عان أموٍر »ثالثاة« متدلقة بل 
االساتئجار والخيانة، األمر األول: أن أي 
جيش مهماا كانت كفاءة أ0راعه وقوته 
يتام اساتئجاُره ليحاارَب يف وطن رري 
وطناه، ال يمكن باي حال مان األحوال 
أن يحقا2 نارصاً عى جياش يدا10 عن 
وطنه وكرامته وحياته، 0الفرق واضح 
والهادف مختلاف، 0املدا10 عان وطنه 

أمامه طريقان، إماا املوت وإما النرص، 
وبكليهماا يتحقا2 النرص، أماا املرتزق 
واألجاري 0أمامه لد0ان، املال أوالً واملال 
ثانياً، ال يهمه لزيمة أَْو نرص، 0كاللما 

لغريه.
 األمار النانال: عندماا قارناا بال 
املرتزق الكولومبل أَْو املكسايكل أَْو من 
أية جنساية أُْخَرى وبل اليمنل الخائن 
والدميال، توصلناا إىل نتيجاة لال أن 
املرتزَق أرَشُف بكنري من اليمنل الخائن؛ 
لسابب بسايط جداً، ولو لو طلبَت من 
أن  الكولومبال وأمنالاه  املرتازق  لاذا 

يحارب ضد وطنه كولومبيا أَْو املكسيك، 
لر10 الساالح يف وجهك قائاالً: صحيٌح 
أنال مرتزق لكن الوطن ليس للبي1، ولو 
تخيلناا أن اليمان قامات باالعتداء عى 
كولومبيا لَسااَرَع لؤالء املرتزُقة للد0اع 
عن وطنهم مجاناً، وبكل قوة سيسدون 

لصد الُداْدَوان عن بالعلم.
األمار النالث: صحيح أن السادوعية 
وعول الخلياج قاد وجادت خائنال يف 
اليمان تام تجنيُدلم ملحارباة إخوانهم 
يف كناري مان الجبهاات، لكنال يف راية 
الدَجاب مان ساديهم يف الحصاول عى 

بتكالياف  أُْخاَرى  عول  مان  مرتزقاة 
بالظة، ما1 أن أماَمهم خوناًة وعمالَء 
يف الريااض، يتمتدون بإَقاَماة راقية يف 
0نااعق الرياض، ملااذا ال يطلبون منهم 
اساتئجاَر أبنائهام وأقاربهام بادالً عن 
أُولئك األجانب؟ وبهذا يتحق2ُ للسدوعية 
وعول الخلياج رايتاان، األوىل التأكد من 
والئهام وإذا كانوا عى حا2 0لن يبخلوا 
بالشاهاعة ألبنائهام، والنانياة لاو أن 
التكلفَة لهذه الدول ساتكون أقل بكنري؛ 
ألن سدر الخائن أرخُص بكنري من سدر 

املرتزق.

 إبراهيم محمد زايد
الشاك أن صموع وثبات الشدب اليمنل وأبطاله من 
رجال الجيش واللجان الشادبية يف وجه قوى التحالف 
والددوان عى اليمن أرضاً وإنساناً بقياعة مملكة الرش 
السادوعية ، قد أظهر مادى ما يتمت1 به لذا الشادب 
الصابار واملجالد من حكمة ووعل و0هم لحقيقة لذا 
الدادوان واأللداف الخبينة التل تقاف وراءه واملتمنلة 
يف النيال من وحدته واساتقالله واساتقراره وتاريخه 
وحضارته ونهب ثرواتاه وخرياته ، يؤكد ذلك مرور ما 
يقارب من عال عى بدء الدادوان وعجزه حتى اآلن عن 

تحقي2 أي لدف من ألدا0ه ، 
وكذلاك وقاوف اليمنيل مساتدينل باللاه عزوجل 
وبقاوة الح2 صفاً واحداً خلاف رجال الجيش واللجان 
الشادبية البواسال الذين يصندون النرص ويسطرون 
بدمائهم الزكية أروع مالحم البطولة والفداء يف مياعين 
الداز والرشف وانبااء وياذوعون عن حيااض الوطن 

ويدا0داون عن أراضيه ضد الغازاة واملحتلل بكل قوة 
واقتادار أذللت الدالم ورريت نظرته لإلنساان اليمنل 
وسامدته التل تم تشاويهها عمداً ،  وتصويره عى أنه 

مجرع إنسان عاعي ولاميش وال يستح2 االلتمال. 
والحقيقاة عكاس ذلك ، 0قد قادل املقاتال اليمنل 
صاورة أخرى عن حقيقاة جوانب شاخصيته املؤمنة 
والوطنية الفذة واملتفرعة مغايرة لتلك الساابقة تماماً 
، وأظهار ما يمتلكه من مدنياة و مخزون حضاري يف 
مكنون شاخصيته ونبله وكرمه وشجاعته يف الحروب 
. 0ال يغدر وال يقتل أسرياً وال طفالً وال شيخاً كبرياً وال 
0اراً ، وإذا انترص عفا وساامح بكرل وساخاء ، ناليك 
عن جوانب الدبقرية الحربية يف شخصيته وما يمتلكه 

من قدرة 0ائقة عى قلب موازين الحرب 
) املفروضاة علياه ( ومداعالتهاا . وامتاالك زمال 
املدركاة والتحول مان موق1 املدا10 الصلاب إىل موق1 
املهاجم الجسور الذي ال يخىش املوت وال يهاب املنية ،

متجاوزاً شاحة انمكانات. والتدويض عن ذلك من 

خالل توظيف ما يمتلكه من سالح وتدديله ليتالءل م1 
ظروف املدركاة ومدطياتها . وبما يحق2 نتائج بالرة 

وتهديداَ ونرصاً عى الددو .
األمار الذي يتوجب مده من املجتم1 أن يقول بدوره 
تجاه لذا املقاتل الغيور عى وطنه واملضحل بروحه يف 
سابيل الله أوالً ثم يف سبيل الد0اع عن األرض والدرض 
وأن يويل لذا املقاتل التماماً خاصاَ ورعاية شااملة له 
وألرسته التل خلفها وراءه ، وأن ندضده ونسنده حتى 

يتسنى له القيال بواجبه والتفرغ ملواجهة الددو 

ختاما ....
الرحمة والخلوع لشهدائنا عظمائنا..

والشفاء الداجل لجرحانا..
والنارص املاؤزر لرجاال اليمان الرش0ااء واألو0ياء 

واملخلصل من الجيش واللجان الشدبية.
عاشت اليمن وشدبها حرة أبية

وال نامت أعل الجبناء..

 عامر شائع 
لقاد أعطاى اليمنيون صاورًة رائدًة 
وقويًة يف التالُحِم الوطنل ضد الُداْدَوان 

السدوعي األمريكل.
0قاد حاول الُدااْدَوان أن يخرتَق ذلك 

التالُحَم الوطنل بأساليَب عدة. 
ساواٌء من خاالل الدماالء واملرتزقة 
الذين تم استقطابُهم يف الخارج وععهم 
مان أجل أن يُحِدثوا شاقاً عاخل التالحم 

الوطنل بل أبناء الشدب اليمنل..
ولكنه لم يساتِط1؛ ألن تلاك الدمالء 
واملرتزقاة املتواجدين لدى آل سادوع ال 

يمنّلون سوى أنفسهم 0قط. 
الدادوُّ  قاال  ذلاك  يف  0شاله  وبداد 
السادوعي بنارش األخباار الكاذباة عن 
انتصاارات ولمية لدل وعىس أن تحدث 
شاقاً وانقسااماً عاخل الصاف اليمنل 
الواحد.. كذلك 0شلت ألن الشدب اليمنل 
ُكّل النقاة بانتصاارات الجياش  واثا2 
واللجان الشادبية، وأن أخبار الُداْدَوان 
إنما لل أخبار كاذبة، ويريد الددو بتلك 

األخبار الكاذبة أن يرجف أبناء الشادب 
اليمنال بهاا، ولكان خااب ظناه؛ ألن 
الشدب اليمنل ال ترلبه وال ترجفه منل 
تلك األخبار الكاذبة وأنه واث2 بنرص الله 

سبحانه وتداىل له!! 
0قاد ازعاع الشادب اليمنال وحادًة 
السادوعي  الُدااْدَوان  ضاد  وتالحمااً 
ًة عندما قال الددو بتلك  األمريكل، َخاصَّ
األسااليب، ساواٌء من خالل استقطاب 
وععام للدماالء واملرتزقاة املتواجديان 
لدياه والذي كان يتولم باأن لهم أياعي 
وقاعدًة شادبيًة عاخل الشادب اليمنل، 
وأن تلاك األيااعي ساوف تتحارك عاخل 
اليمن نحداث أية أعمال تخريبية تكون 
ملصلحاة الُدااْدَوان.. ولاذا بالطب1 لم 
يتحق2 بسابب التالحم الوطنال الرائ1 
ألبناء الشادب اليمنل والذي يزعاع يوماً 
بدد يول يف التالحم والوحدة والتماسك.. 
وأن أولئك الدمالء واملرتزقة لن يمنلوا إال 

أنفسهم 0قط.
أو مان خالل نارش األخباار الكاذبة 
عان انتصاراتاه الولمية والتال تدترب 

أحد أسااليبه التل يساتخدمها من أجل 
إحداث شا2 عاخل التالحم الوطنل ولو 
بالطبا1 زاع ذلك الشادب اليمنال أكنر 
وحدة وتالحام ملواجهة الُدااْدَوان، وأن 
أخبااره الكاذباة لم تجادي نفدااً لدى 

الشدب اليمنل. 
0دندما الحظ الُداْدَوان بأن الشادب 
اليمنل لم ولن تننيَه تلك األسااليب التل 
يساتخدمها، ساواٌء مان خاالل ععمه 
للدماالء والخوناة املتواجديان لدياه أَْو 
مان خاالل نارْش األخباار الكاذباة عن 
االنتصاارات الولمياة، ولام يظهار إال 
أكنر صماوعاً وعزيمة ووحادة وتالحماً 

وإرصاراً ملواجهة الُداْدَوان الغاشم. 
الجأ إىل أسالوب آخر وذلك عن طري2 
الدماالء راري الظالريان واملتواجديان 
عاخال اليمن والذيان لم يظهاروا بدُد.. 
وعملُهام الوحياُد لاو نرش الشاائدات 
الكاذبة، 0دندما نالحظ نجُد بأنهم تارة 
يقومون بنارش أباطيل عان انتصارات 
ولمياة للجياش واللجاان الشادبية.. 
وتارة يقومون بنرش ا0رتاءات عن قيال 

للتحارُّك  الدساكرية  الوحادات  بداض 
ملواجهة الُداْدَوان.. ولذا رريُ وارع!!.

وتاارة يقومون بنرش مقاالت الهدف 
مان ورائهاا إحداث شا2 عاخال الصف 
الوطنال.. مان خالل التدصاب الحزبل 
والطائفال والدنرصي والقبايل، يف تلك 

املقاالت واملنشورات التل تُنرش لهم.
ولاذا أمر خطاري يجب االنتبااُه له، 
0هاذا السالوب أحد أسااليب الُدااْدَوان 
نضدااف التالُحم الوطنال املوجوع بل 
أبنااء الشادب اليمنال، ويدتارب إثاارة 
للدنرصياة والحزبياة والطائفياة بال 

الشدب اليمنل!!

0نحن أبناء شادب واحد لان تفرقنا 
أحزاب أَْو طوائاف يف مواجهة الُداْدَوان 

0الددو واحد للجمي1.
يجب علينا أن نزياد من ذلك التالحم 
الوطنال ملواجهاة الُداْدَوان السادوعي 

األمريكل عى شدبنا ووطننا الغايل!!.
 »وال نامت أعُلُ الجبناء«..

قبل إحادى وعرشين سانة من اآلن حال كنا طالبا 
نادرس يف الجامدة مااعة »إعالل عربل« كنا نتسااءل: 
أيان لو انعالل الدربال لذا؟، 0نحان كيمنيل لم نكن 
نتدارض ساوى نعاالل يمنل رسامل يحتكار النظال 
الحاكام وساائله الجمالريياة، حالنا كحال أي شادب 
عربال ليس ساوى مجرع متل2 نعاالل نظامه الحاكم، 
0كيف ساندرف أين يكون لذا انعاالل ونحن ال نتلقاه 

وال ندرف مصدره!؟..
لكنناا بديهياا أعركناا ماليته، 0مصطلاح »انعالل 
الدربال« يشاري إىل أنه ذلك الذي يدنى برساالة إعالمية 
تخادل القضاياا الدربياة ويف مقدمتهاا »0لساطل« و 
»الوحادة الدربياة«، ويقدل صورة مرشقاة عن الدرب 

واملسلمل..
ثام حينما شاهدت السانوات الالحقة ظهاور مئات 
القنوات التلفزيونية الدربية - الرسامية ورري الرسمية 
- وصار بإمكان املشاالد الدربل متابدتها عرب األقمار 
االصطناعية توقدنا أن ندرك أخريا إجابة الساؤال، لكن 

خابت توقداتنا، وظل قائما: أين لو لذا انعالل؟
إذ لم تكشاف بداية عرص الفضااء انعالمل الدربل 
سوى عن تناول محدوع لتلك القضايا عرب وسائل إعالل 

مددوعة حاولت مخاطبة الدرب كل الدرب..
وبدد مرور عرش سانوات من عمر قنوات التلفزيون 
الفضائية الدربية أي يف عال 2005ل وم1 كل االعتداءات 
التال تدرض لهاا الدرب يف 0لساطل ولبناان والدراق 
انتظرناا إعالما عربيا ينربي للد0ااع عن األمة ولويتها 
ويوصل رساالتها، لكن ما حدث لو الدكس، 0منذ ذلك 
التاريخ انترشت برامج املسابقات الفنية والشدرية وما 
عر0ت بربامج »تلفزيون الواق1« التل تجم1 متنا0سل 
مان األقطاار الدربياة وتحظاى بمتابداة جمالريية، 
0داززت االنتمااءات القطرياة، وأشادلت األحقااع بل 

بدض الشدوب..
وما1 بداية ما عارف بالربيا1 الدربل وخاالل أرب1 
سانوات رااب الخطاب املقااول للوجاوع الصهيونل يف 
رالبية وساائل انعاالل الدربية ريابا ملفتاا، يف مقابل 
تركيزلاا عى إثاارة الفتان الداخلية يف بداض األقطار 

الدربية ممن لل مصنفة عى محور املماندة..
أماا بالدادوان السادوعي األمريكال انرسائييل عى 
اليمان 0قد انتقلت رالبية وساائل انعالل الدربية ليس 
إىل مرحلة التخيل عن طرح القضايا الدربية األساساية 
وحساب، بال إىل املجالارة بصداقاة الدادو انرسائييل 

وتقديم أصل الدرب أعداء للدرب!..
ولاا نحن رصنا قريبل جدا من إجابة الساؤال: أين 

انعالل الدربل؟
0من قاع لذا الددوان عى اليمن لو ذاته من يرسام 

سياسة انعالل الدربل اليول..
من يدعم الفتنة يف ساورية ويف الداراق لو ذاته من 

يصوغ رسالة انعالل الدربل اليول..
مان يطبا1 ما1 ارسائيال ويدمال ضاد املقاومة يف 
0لساطل ولبناان لاو ذاته من يماول انعاالل الدربل 

اليول..
مان يدعم التنظيماات انرلابياة كالقاعدة وعاعش 

لو من يشوه صورة الدرب واملسلمل اليول..
أولئك خطفوا إعالمنا، لكنهم لن يخطفوا أحالمنا..

أولئك رسقوا وحدتنا، لكنهم لن يرقوا عزتنا..
أولئك سلبونا راحتنا، لكنهم لن يسلبوا حريتنا..

ومضة:
لم تدد صدبة إجابة السؤال..

0حينما تكون املقاومة الدربية لألمريكل وانرسائييل 
وعمالئهماا من صهايناة الدرب يكون انعاالل الدربل 

الحقيقل..

اإلعالم العربي 
المخطوف سعوديًا..

 مسافات

هاشم شرف الدين
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املواالة واملعاداة حالة نفسية، تنعكس إىل مواقف
اااة الدربياة  مماا ال َشاكَّ 0ياه أن األُمَّ
وانساالمية اليول أكنار من رريلا تداساًة 
وشاقاًء وقتاالً، ومما ال شاك 0ياه أن لناك 
ااة ويحيك ضدلا ُكّل  عدواً يرتبَُّص بهذه األُمَّ

لذه املكائد حتى وصلت إىل ما وصلت إليه.
وأماال لاذا الواقا1 املرير تحدث السايد 
محاارَضة  يف  الحوثال  بدرالديان  حسال 
)املاواالة واملدااعاة( والتال ألقالا يف شاهر 
شاوال 22ل1ه، عن خطورة اليَُهاْوع البالغة 
كماا  توليهام،  وخطاورة  املجااالت  ُكّل  يف 
بل كياف تحدث الُقااْرآن الكريام عن لذه 
القضياة، وخطاورة اليَُهاْوع البالغاة يف ُكّل 
املجااالت، وعان عملهام الادؤوب يف إضالل 
ااة وتكفريلا، وحرصهم الشاديد يف أن  األُمَّ

ااة عى  ال تحصل األُمَّ
أيِّ خاري، وأن يدملوا 
ُكلَّ ماا يمكان عمله 
اااة،  األُمَّ ضاد لاذه 
مشارياً إىل أن ابتدااَع 
الُقاْرآن  عان  ااة  األُمَّ
الكريم لو ما أوصلنا 

إىل ما نحن إليه.
السايد  ععا  ولناا 
الحوثال  حسال 
الدربياة  اااة  األُمَّ

وانساالمية جمدااً إىل الداوعة إىل الُقااْرآن 
الكريام، لتدّرف مان خالل الُقااْرآن الكريم 
عدوَّلاا الاذي تحادث الله عنه بشاكل كبري 

ورشح لنا أوصا0َه ونقاط ضدفه.
ولنا يشاري السيد حسال الحوثل إىل آية 
املاواالة واملداعاة يف ساورة املائدة ولل قوله 
تدااىل: )يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ال تَتَِّخذُوا اْليَُهاْوع 
َوالنََّصااَرى أَْوِليَاَء بَْدُضُهْم أَْوِليَاُء بَْدٍض َوَمْن 
يَتََولَُّهاْم ِمنُْكْم 0َِإنَّاُه ِمنُْهْم إِنَّ اللَّاَه ال يَْهِدي 
اْلَقْوَل الظَّاِلِمَل }51{ 0َرَتَى الَِّذيَن يِف ُقلُوِبِهْم 
َماَرٌض يَُسااِرُعوَن 0ِيِهْم يَُقولُاوَن نَْخىَش أَْن 
تُِصيبَنَاا َعاِئَرٌة 0ََداىَس اللَُّه أَْن يَأِْتاَل ِباْلَفتِْح 
وا  أَْو أَْماٍر ِمْن ِعنْاِدِه 0َيُْصِبُحوا َعاَى َما أرََسُّ
يِف أَنُْفِساِهْم نَاِعِماَل }52{( تبدأ بنداء يتكرر 
كنرياً يف الُقاْرآن الكريم يخاطب الناس الذين 
قد شاهدوا عاى أنفساهم بأنهام مؤمنون 
باسام إيمانهم: }يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا{ أي ُكّل 
من يرى أنه مؤمن، وينتساب إىل لذا االسام 
الدظيام، ويا مان تددون أنفساكم مؤمنل 
انتبهاوا!! انتبهاوا!! قاد تقداون يف ماواالة 
اليَُهااْوع والنصاارى من حيُث تشادرون أو 
من حيث ال تشادرون، ويوضاح أن الُقاْرآن 
ه النهَل برصاحة 0قال }ال تَتَِّخذُوا  الكريم وجَّ

اْليَُهاْوع َوالنََّصاَرى أَْوِليَاَء{.
ولنا يرى السايد حسال أن اآلياَة كأنها 
رريبة تبدث عى التساؤل، كيف مؤمن يتوىل 
يَُهاْوعيااً أو نرصانيااً، ما1 أن اليَُهااْوع لم 
أكنر من واجه انساالل برشاساة ويحملون 
حقداً وعداءاً عى املسلمل، وقد يرى البدض 
نفساه أنه يف مكان واليَُهااْوع يف مكان آخر، 
وليس بينه وبينهم أي عالقة، ويتسااءل: إذاً 
ن يتخذلم أولياء؟!. 0كيف يمن أن يكون ممَّ

ويف ذات الساياق يشاريُ السايُّد حسال 
الحوثال إىل عبارات متقاربة آيااٍت مختلفة 
يف الُقااْرآن الكريم، ولل قوُل الله سابحانه 
وتداىل: }إِْن تُِطيُداوا 0َِريقاً{ )آل عمران: من 
اآلياة 100(، ولناا }تَتَِّخذُوا{ تبادو القضيُة 

وكأناه - عاى الررم مان أنكام مؤمنون – 
تاكاعون أنتم الذيان تتخذون، وأنتام الذين 
تبحناون عان كيف تطيداون، ماا يدنل أن 
لناك جذباً؟ يبدو وكأنه يتحدث وكأننا نحن 
سانتخذ، ونحن سانطي1، 0ليسات املسألة 
0قاط لل أننا سانُخدع، بل يمكان أن تصل 
املساألة إىل أن ننطل2َ نحن لنتخذلم أولياء، 
أو ننطلا2 نحن لنطيدهم، ولذا يشء رريب. 

أليس رريباً؟.
ولنا يتساءل السيد حسال: ألسنا نلَدُن 
اليَُهااْوع؟ ويجياب عاى تسااؤله: )نلَداُن 
النصاارى، ونحان  نلدان  اليَُهااْوع ونحان 
نبغُضهام ونداعيهام ونكرُلُهام، ومتاى ما 
رضب أحدنا عى اآلخر قال له: ]يا يَُهاْوعي، 
أنات نرصانال أنات 
يَُهااْوعي أنات كذا[، 
الررم من  لكن عاى 
لاذا كلاه قاد تصُل 
عرجاة  إىل  املساألُة 
أن يكوناوا مان لم 
يحملون اسم إيمان، 
ينتمون إىل لذا االسم 
لام  ينطلقاوا  أن 
أوليااء،  ليتخذولام 
لام  ينطلقاوا  أن 

ليطيدولم 0ريعولم بدد إيمانهم كا0رين.
ويض1 السيُد حسل الكنريَ من التساؤالت 
منل: )ما الذي سايد10 إىل لذا؟ لل اليَُهاْوع 
والنصارى سايبدون أمامنا مان أولياء الله 
0ننطلا2 نحاو توليهام أو طاعتهام؟ أو أن 
عداوتهم ساتذوُب من قلوبناا؟ أو يبدون لنا 
بشكل يشادنا إليهم؟ ما الذي يشدنا إليهم؟ 
ما الذي يمكن أن يُشادَّ اننسان املؤمن إليهم 
0ياكاع لو الاذي يبحث عن كياف يتخذلم 
أولياء؟! ويكاع لو الاذي ينطل2 يف طاعتهم 
ليطيدهم لريعوه بداد إيمانه كا0راً؟ ليصبح 
منلهم، ويصبح ظاملاً كما لم ظاملون، ظاملاً 
لنفساه وظاملاً للبرشية، وماا مدنى لذا أنه 
سيحصل وأنت تحمل اسم انيمان، واليَُهاْوع 
عاى ما لام عليه لم يتغاريوا بداُد، لم لم 
اليَُهااْوع، الذيان يبادون أماَماك ملدونال، 
يبادون أماماك مبغوضال ومكرولل. لم 
َمن قد تنطل2 - وأنت تحمل اساَم انيمان – 

لتتواللم؟!
يارى  وألناه 
جداً،  خطرية  املسألة 
التفكري  إىل  وتحتااج 
وتأمل  بتاأنٍّ  الكباري 
ُكّل لذه  لإلجابة عى 
كاون  التسااؤالت؛ 
لال  التاويل  قضياة 
للمشااعر  خطااٌب 
وأعماال  للقلاب، 
القلب  تنطلا2 نحاو 
النفاس،  ونحاو 
والتاويل مان أعماال 

القلاوب، منلما الداداء من أعماال القلوب، 
يشري السيد حسل الحوثل إىل )نفس اليشء 
الذي يحصل من جانبنا بالنسابة للشيطان، 
ماذا يدمل الشايطان؟ وسوساة وسااوس 
وحاجات كذا بسايطة لكان تتجه إىل القلب، 
0رتاناا نلدن الشايطان جميداً، ألسانا نحن 

بنل آعل نلدن الشيطان جميداً؟ ولكن نسبة 
ربماا %5ا يدبدونه، كيف حصال؟. عندما 
يقول الله للناس لبنل آعل يول القيامة: }أََلْم 
يَْطاَن  أَْعَهْد إَِليُْكْم يَا بَِنل آَعَل أَْن ال تَْدبُُدوا الشَّ
إِنَُّه َلُكاْم َعُدوٌّ ُمِبٌل{ )ياس: 60(، نحن نرى 
الشايطان عادواً، نلدان الشايطان، إذا أراع 
أحدنا أن يساب اآلخر يقول له: ]شايطان[. 
أصبح اسامه ُسابّة عندنا، ولكان ننطل2ُ يف 
عباعتاه، ماا الدبااعُة طاعة وزيااعة؟ كيف 
حصل؟ املساألة لل مساألة القلب، والقلب 
اساة وخطرية جاداً، ولل التل  منطقة حسَّ
بداد تحرك ُكّل يشء، يحرك مواقفك، ويحرك 
لساانَك، ويحارك وجهاة نظارك، ويحارك 
مشااعرك، ويحارك حتاى مالاك، ويحارك 
ساالحك، القلب لو املضغة التل إذا َصلَُحت 

صلح اننسان، وإذا 0سدت 0سد اننسان.
)املاواالة  ولاو  موضوعناا  إىل  وعاوعة 
واملدااعة( يشاري السايد حسال إىل ما روي 
عن َرُسااْول الله صى الله عليه وآله وسالم 
أنه قال: )لو أن عباداً صال نهاَره وقال ليله 
وأنف2 مالاه ِعلقاً ِعلقاً يف سابيل الله، وعبد 
اللاه بل الركن واملقاال حتى يكون آخر ذلك 
أن يذبح بال الر كن واملقال مظلوماً ملا ر10 
إىل اللاه من عملاه منقاال ذرة، حتى يظهر 
املاواالة ألولياء اللاه واملداعاة ألعاداء الله(، 
ولاو ماا مدناه أن شاخصاً يصاول النهار، 
ويقاول الليل يتدبد، وينف2 أمواله يف سابيل 
اللاه، ويتدبد يف أ0ضل ماكان وأقدس مكان 
عناد اللاه ما بال الركان واملقال، ثام يقتل 
مظلومااً.. عمله كله ماا يُْر0َا1ُ إىل الله منه 
منقاال ذرة حتاى يظهر املحباة ألولياء الله 
والداداوة ألعداء الله، وكذلك انمال عيل قال: 
)الارايض بدمل قاوٍل كالداخل 0ياه مدهم، 
وعى ُكّل عاخل يف باطل إثمان: إثُم الدمل به، 

وإثُم الرضا به(.

املواالة حالة نفسية تتحول إىل مواقف مع الحق 
أو الباطل: 

املاواالة مدنالا: املدياة، املدية يف املوقف، 
املدياة يف الارأي، املدية يف التوجاه، املدية يف 
النظرة، لذه لل املواالة، أي أن تشادر بأنك 
يف لاذا الجاناب تؤيد لذا الجاناب متجه إىل 
لاذا الجانب، لاذه لل املواالة ساواء كانت 
ماواالة ألولياء الله أو 

مواالة ألعداء الله.
السايد  ويدتارب 
حسال الحوثال أن: 
)املاواالة لال حالاة 
لل  واملداعاة  نفسية 
حالة نفساية، لكنها 
مواقاف  إىل  تتحاول 
بشاكل  وتندكاس 
يف  وتدتارب  مواقاف، 
حد ذاتها مهيئًة لهذا 
وملجامي1  الشاخص 
من النااس الذين لم 
عاى وترية واحادة يف املاواالة لتهيئة أرضية 
ه وأعماال الجهة التل  صالحة النتشاار توجُّ
لام يوالونها ساواء أكانت جهاة محقة أو 

مبطلة(.
ويف ذات الساياق يرى السايد حسال أن: 
)خطورتهاا أي: املاواالة، أنهاا تجدل الناس 

• أجااب السايد عبدامللك بادر الدين الحوثل، يف 7 شاوال 
30ل1 املوا20 25 سابتمرب ا200ل، عى تسااؤالت صحيفة 
الغربية األسبوعية األوس1 يف املنطقة الغربية التابدة نمارة 

أبوظبل، وِمن ضمنها لذا التساؤل: 
الغربية: ما هي أهدافكم؟ وهل لديكم إمكانية لتحقيقها؟

السايد: تحرُُّكنا باألسااس يهدف إىل: توعية أبناء شدبنا 

وأمتنا بالنقا0ة الُقاْرآنية، لتصحيح الواق1 امُلّر ورري املقبول 
ااة انساالمية _ مان ذل وتخلف وجهل  _ الذي تديشاه األُمَّ

وتفرق وترشذل.
ااة _   وتوعياة أبنااء أمتناا باملخاطر التال تحيا2 باألُمَّ
واملساؤولية تجالها _ عرب حلول ُمساتقاة ومستوحاة من 
الُقااْرآن الكريام، إضا0ًة إىل تفديال الدور الرتباوي للقرآن 
الكريام الذي تزكاو به النفاوس وترتقل لتكون بمساتوى 

مواجهاة التحدياات والقياال باملساؤوليات التأريخية عى 
اااة، إضا0اة إىل: توعية الشادوب بواجبها  أبنااء لاذه األُمَّ
ومساؤولياتها تجاه مواجهة املخاطر التل ستكون لل قبل 

رريلا ضحيتها. 
 ولدينا قناعة أن مواقاف الحكومات الدربية رريُ مجدية 
يف ع10 الخطر عن الشادوب، وأن الشدوب تتحمل مسؤولية 

لتنهض بما يبنيها يف مواجهة أعدائها.

هدفنا األساس توعية أمتنا بالثقافة الُقـْرآنية

 الَيُه�ْود يعرفون أن 
الفساد في هذا البيت، وفي 
هذا الشخص في أية منطقة 

من العالم أصبح يخدم 
قضيتهم وهيمنتهم

 قضية المواالة 
والمعاداة مهمة جدًا.. 

تعّطل أعمال اإلنسان 
الصالحة كلها، هذه اآلية 

فاصلة وفارقة }َوَمن 
َيَتَولَُّهم مِّنُكْم َفِإنَُّه ِمْنُهْم{.

املثقف النائحة 
محمد أحمد الشميري

املنقف الذي ال يدتمُد وعياً علمياً صحيحاً يدرّب عن ذاته بنظرية موضوعية حول الظالرة التل ينشغل 
بهاا، ينطلا2 تلقائياً آنذاك من مواقف تبشاريية، شاطحات أخالقية، أو يف أحسان األحاوال أولال ذاتية، 
وبالتايل يصبح 0كره عاجزاً عن انسهال يف إعراك طبيدة الظالرة وجدليتها الخاصة، أو بتطوي1 الظالرة 
ملقاصاده، لاذا يد10 املنقف يف كنري مان األحيان إىل رباط ُكلِّ يشء ملصالحه الذاتياة، وتوظيفه لصالحه 
الشاخ�، 0الدبارة التل يساتخدمها وإن لل كانات إيقاعيًة أو محفزًة وقاعرًة عى االنتشاار، وتحاول 
تقديماه كمنقاف ُمِهمٍّ أو كبري لكن يف صفاوف املرتزقة والخونة إىل أن تزول املوجاة الدابرة لتلك املواقف 
-الشطحات- أو األولال التل كانت تجد أساسها يف واق1 ا0رتايض، مملوء بالضجيج، ورسعان ما تتبخر، 

وليس لها عالقة بأي صيارة موضوعية أو علمية ملوضوعها.
لذا يدنل من ناحية ثانية، انزالق أو احتمال انزالق املنقف 0يما يسمى، يف الفكر االجتماعل السيايس 
الحدياث، بالنظرية »الشايطانية« أو » التآمرية« التل تفر النورة كنتيجاة لدمل تآمري تقول به بدض 
الجماعاات الصغارية الرياة أو تديد مسااوئ ورشور نظاال، وض1، أو سياساة مديناة إىل مقاصد أو 
انحر0اات ذاتياة تميز مجموعة مان القاعة، أو قائداً مديناً، 0تنسالخ بذلك عن األوضااع املوضوعية التل 

تفرلا، وتقف عندلا وكأنها ظوالر عائمة ال عالقة لها بأوضاع كهذه.
لاذا واضح جاداً يف موقف املنقف الياول الذي يرع يف كنري مان األحيان أو حتى أساساياً، إىل إرجاع 
سلبيات ذاته إىل الوض1 أو إىل انحر0ات جماعة كان لو منها ويصفها بأشن1 األوصاف، 0يرع إىل االتهال 
والنقد والتشهري، عرب االنحطاط األخالقل، واالنتهازية، األنانية، والدمالة الخيانة، الخ، 0لوال ذلك املسؤول 
أو لاذا القائاد لكان الوض1 عى رري ما لو عليه، لاو كان لناك قاعة من نوع آخر ملا كنا ندانل ما ندانيه 
اآلن من وض1 0اساد، وظالل عامس يلف البيئة واملجتم1 من أقصاه إىل أقصاه، بحد وصفه، وأحياناً يربر 

للددوان بكله الذي تباكى لو قبل أيال نتيجة قصفه لقريته، وقتله ألبناء عمومته وأ0راع مجتمده
ومان ناحياة أخرى، يجب التنبيه أيضاً أناه عون وعل، وال يمتلك أي ثقا0ة، 0أي ثقا0ة يساتقل منها 
تذباذب مواقفاه املرتبكة واملتناقضاة من وقت آلخر، وأي ثقا0اة تدزز لديه الخياناة والدمالة، وأي عمل 
ثاوري يزعام أنه يتبناه يف ظل تصاعد مواقفه املشابوه، وكيف يصبح املنقف ضحياَة آنية أحداث ووقائ1 
تخادل عادوه، واملدتدي عليه وعى وطنه، إن ما يميز الدمل الناوري أن يكون صاحبه مصطفاً م1 وطنه، 
ضد املحتل األجنبل املدتدي عليه، وإال 0األحداث قد توعي به، وأعماله التل يظن أنها ثورية قد تخرجه عن 

إراعته وتتحول إىل حلقات منفصلة متنا0رة يضي1 يف 0وضالا وبلبلتها.
مان يتأثار بمنا20 عربال.. منا20 عربل وآيات الله تتى عليه و0يه َرُسااْوله، سايدبد يَُهاْوعياً وليس 
0قط سيتأثر بيَُهاْوعي، سيتحول إىل كا0ر عى يد يَُهاْوعي، وسريى نفسه يف يول من األيال يدبد اليَُهاْوعي 
كدباعة الناس للشيطان؛ ألن املنا20 الدربل لو أقل علاء من اليَُهاْوع، أقل خربة، أقل 0هماً، أقل ذكاًء، أقل 
علااء من اليَُهاْوع. 0إذا كان منا0قون عرب مان ألل املدينة وممن حول املدينة لم قد يكونون من تأثروا 
تأثارياً بسايطاً باليَُهاْوع 0أصبحاوا منا0قل مزعجل، 0أصبحاوا مؤثرين 0املجتم1 الاذي يتأثر باملنا20 
الدربل البدوي سايتأثر باليَُهاْوعي 0يتحول إىل كا0ر، اليَُهاْوعي الذي يمتلك تاريخاً من الخربة قوامه أكنر 

من ثالثة آالف سنة، ويدرف لذا الدين أكنر مما يدر0ه املنا20 الدربل.
لاو تالحظوا حتى 0داالً منا0قل الدرب يف زماننا ألام يتحولوا إىل خدال لليَُهاْوع؟ وعن بُْدد يشاغلولم 

]بالريموت[، عن بُدد.
إذاً 0تأتال اآلياة لال 0دالً تحكل أن لنااك وضدية خطرية حتاى عى الررم من وجاوع النبل ووجوع 
الُقااْرآن }إِْن تُِطيُدوا 0َِريقاً ِمَن الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكتَاَب يَُرعُّوُكاْم بَْدَد إِيَماِنُكْم َكا0ِِريَن{ )آل عمران: 100( ولل 

لناك أبدد من الكفر؟.
}َوَكيَْف تَْكُفُروَن{ الحظ كأنه يحكل بأنه قد حصل منهم، أحياناً عندما تكون حالة اننساان أو حالة 
املجتم1 مهيأة ألن تساوعلا ظالرة مدينة يصح أن يُحكى عنها وكأنها قد وقدت. }َوَكيَْف تَْكُفُروَن َوأَنْتُْم 
تُتْاَى َعَليُْكاْم آيَاُت اللَّاِه َو0ِيُكْم َرُسااْولُه{ )آل عمران: من اآلياة 101( لنا قد نضل بمنا0ا2 عربل متأثر 

بيَُهاْوعي بدوي.
}َوأَنْتُْم تُتَْى َعَليُْكْم آيَاُت اللَِّه َو0ِيُكْم َرُسااْولُه{ )آل عمران: من اآلية 101( توحل اآلية بأنه أيضاً: ال بد 
ااة تحتاج إىل لدي من الله بشاكل كتب وإىل أعالل للهدى قائمة،  مان لداياة الله عى لذا النحو، وأن األُمَّ
تحتااج إىل أعاالل للهادى قائمة. لم يقل: }َوأَنْتُاْم تُتَْى َعَليُْكْم آيَااُت اللَِّه{ )آل عمران: مان اآلية 101(، لل 
اكتفاى بهذا؟. }َو0ِيُكْم َرُسااْولُه{ )آل عمران: من اآلياة 101( َعَلم منكم، رجل منكام، َعَلم للهدى يحمل 
لاذا الُقاْرآن، ويدور حوله، ويهديكم بهديه، يحمل رحماة الُقاْرآن، ويحمل لدي الُقاْرآن - والُقاْرآن لو 
يتنزل يف تلك األيال آية، آية، عى مرأى ومسم1 منهم - ولو َرُساْول الله )صلوات الله عليه وعى آله( الذي 
يدر0ونه بشاخصه، ويدر0ونه بمواقفه، يتحرك بينهم، وم1 لاذا يمكن أن يضلوا بمنا20 يدترب عميل أو 

متأثر بيَُهاْوعي، يكفر بطاعة 0ري2 من ألل الكتاب!.
وأولئك اليَُهاْوع كانوا أقل علاء وأقل خبناً، بل كانوا 0دالً يددون ]بدواً[ بالنسبة ليَُهاْوع اليول، والكتاب 
لاو كتااب للداملل إىل آخر أيال الدنيا، والَرُسااْول )صلوات الله عليه وعى آله( لو َرُسااْول لألمة إىل آخر 
ااة بحاجة إىل الُقاْرآن، وبحاجة إىل َعَلم يتجساد 0يه الُقاْرآن  أياال الدنياا، والُقاْرآن لنا ينص عى أن األُمَّ
لاو امتداع للَرُسااْول )صلوات الله عليه وعى آله(، ووارث للَرُسااْول )صلوات اللاه عليه وعى آله( يف ُكّل 
ااة ساتكون أحوج ما تكاون إىل أعالل للهدى تلتف حولهم؟  عارص من الدصور. أليس يدنل لذا: بأن األُمَّ
ااة بالُقااْرآن، ويدملون عى تطبي2 الُقاْرآن يف  لم يجسادون الُقاْرآن ويهدون بالُقاْرآن، ويرشادون األُمَّ

ااة. أوساط األُمَّ
الربعونل الدظيم يكشف يف إحدى نبوءاته عن بدض النماذج: 

ابتديت الاانااجااول  قااباال  وليتيااقااولااون،  ولااااوال،  وتااجااتاااز،  تااايضء، 
0استحلت )ماااارب(  ضحى  لاااكاااّل بااداايااد رساجاااااااً، وزياااتوكنت 
وكنت، وكااناات،  كااناات،  ميتيااقااولااون،  أصبحت  الفجر،  ضحوة  ويف 
حكوا مااا  عااى  ماانااك،  يااباا2  صويتولااام  بااقااايااا  أو  عاااربة،  ساااوى 
)ععااباال( شاابااهااا   ) )للكميت(و)ناااوناااياااة  )بااائاايااة(  وأصااااادأ 

***
)بخيتا( كنت  ماااّت؟  متى  »بخيت«ولااكاان  تسمى  شاادااوباااً،  0اارصت 
رأوك 0اايااهاام،  امااتااّد  اساامااك  انتهيتألّن  و0اايااك  ابااتاادياات،  لااناااك 
بيت؟0اااأيااان أالقاااياااك لااااذا الااازماااان أّي  ويف  حااقاال؟  أّي  ويف 
)الاارياااض( يف  أرصاافااة  )الااكااوياات(أالقاايااك،  يف  ماازرعااة  وأوراق 
الااخاالاايااج رماااااال  يف  اختفتومااكاانااة  وأنااات  يااديااك،  عاان  وشااباات 
مستدمر أساااااواق  وانطفيتواساافاالاات  مااسااا0اااتااهااا،  أضاااأت   
الجبل عااصااري  مااان  وأنااات كااصااحاارائااهااا، مااا ارتااويااتورّوياااتاااهاااا 

***
الااحااضااور رّس  لاانااالااك،  )كيت(0ااكااناات  0صلل  ُكااّل  لنا،  و)شيكا( 
)سدد( كيف  شااجاان،  لنا  )سبيت(باارياادا:  قرنا  طال  ولل  و)أروى(؟ 

***
الدبري ينبل  ماااّت،  مااتااى  ابتنيتولااكاان  مااا  وعاان  ساااعااديااك،  عااى 
سااواك وتااهاادي  تبنل،  عماات  التديتومااا  إلاايااك  ماانااك  ساايااحااكااون، 
جئت الاانااهااايااات،  تااجااربااات  انتفيتوماان  الااباازوغ  وقااباال  ولااياادا، 
املغيب لاابااساات  الااربااياا1،  أتاايااتأمااناال  آت  ُكاااااّل  مااان  وأنااااارض 
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برنامج رجال اهلل
املقرر األسبوعي:

من 21 ربي1 األول إىل ل ربي1 النانل
- اشرتوا بآيات الله ثمنا قليال

- املواالة واملداعاة
- حفظ سورة الحجرات + مراجدة سورة الحديد

إنتصاُر الِجَراح 
ضيف اهلل سلمان

َلَلَلَلِعَلَلَلَلُر ياََلَلَلنَلَلَلحَلَلَلنَلَلَلي تاََلَلَلبَْلَلَلِجَلَلَليَلَلَل�اَ  َلَلَلَلَلا ُهَلَلَلَلناََلَلَلَلا الَلَلَلَلشِّ هاَ
لَُلَلَلَلَلَلَلَلوا تاََلَلَلَلَلبَْلَلَلَلَلِديَلَلَلَلَل� َلَلَلَلَلَلَلَلَلا باََلَلَلَلَلَلَلَلدَّ َلَلَلَلَلَلَلَلَلاٍل اَماَ ِلَلَلَلَلَلَلَلَلَلِرجاَ

َلَلَلا َلَلَلّقً َلَلَلَلَلَلعاَ الَلَلَلَللََّلَلَلَلِه حاَ ُهَلَلَلَلْم ماَ َلَلَلَلْهَلَلَلَلداَ ُقَلَلَلَلَلوا عاَ َلَلَلَلَلداَ صاَ
َلَلَلانَُلَلَلوا، وأزهَلَلَلَلقَلَلَلَلوا الَلَلتاََلَلْضَلَلِلَلَليَلَل� َلَلَلَلا اْسَلَلَلتاََلَلَلكاَ  ماَ

َلَلَلا بَلَلَلَلنَلَلَلَلفَلَلَلَلوٍس لَلَلَلَلَلم يَلَلَلخَلَلَلطَلَلَلر الَلَلَلَلَلوهَلَلَلَلَلُن ِفَلَلَليَلَلَلهاَ
َلَلَلَلِبَلَلَلَليَلَلَلَلِلَلَلَلَلِه املَُلَلَلسَلَلَلتاََلَلَلِحَلَلَليَلَلَل� َلَلَلَلناََلَلَلَلُعَلَلَلَلوا ِفَلَلَلَلَلَلي ساَ صاَ

َلَلَلَلَلَلاباََلَلَلَلَلَلُهَلَلَلَلَلَلُم ِمَلَلَلَلَلَلَلْن ِجَلَلَلَلَلَلَلراٍح َلَلَلَلَلَلا أاَصاَ َلَلَلَلَللاََلَلَلَلَلى ماَ وعاَ
َلَلَلِمَلَلَليَلَلَل� َلَلَلَلَلبَْلَلَلَلَلًرا جاَ َلَلَلَلَلباََلَلَلَلَلُروا فَلَلَلَلي رضَلَلَلَلَلَلَلاهُ صاَ صاَ

كَلَلَلَلَلفَلَلَلَلَلروا بَلَلَلَلالَلَلَلَلطَلَلَلَلغَلَلَلَلاة، ثَلَلَلَلَلم اسَلَلَلتَلَلَلقَلَلَلامَلَلَلوا
َلَلَلُمَلَلَلوا ِبَلَلَلالَلَلَلُهَلَلَلدی الَلَلَلَلّسَلَلَلَل�حاَ الَلَلثاََلَلِقَلَليَلَل� َلَلَلطَّ حاَ

ُدوا ِبَلَلَلَلَلالَلَلَلَلَلدمَلَلَلَلَلاِء ِمَلَلَلَلنَلَلَلَلهَلَلَلَلاجاَ زاَيَلَلَلَلَلَلٍد َلَلَلَلَلَلَلَلَلَلَلَلَلَلدَّ جاَ
َلَلَلَلَلَلَلن أحَلَلَلَلَلَلَلبَّ احلَلَلَلَلَليَلَلَلَلَلاةاَ عَلَلَلَلَلَلَلاشاَ ذِلَلَلَلَليَلَلَلَل�( )ماَ

َلَلَلَلَلَلاُهَلَلَلَلَلَلم َلَلَلَلَلابَُلَلَلَلَلوا ِلَلَلَلَلَلَللََّلَلَلَلَلَلِه ِحَلَلَلَلَلَلَلَلناَ داَعاَ إْسَلَلَلَلَلتاََلَلَلَلَلجاَ
َلَلَلَلأنَُّلَلَلَلوا، وأقَلَلَلَللَلَلَلَلُقَلَلَلَلواْ ِإسَلَلَلَلرائَلَلَلَليَلَلَلَل�!! َلَلَلَلاطَلَلَلَلماَ فاَ

َلَلَلَلاءٌ ِشَلَلَلَلفاَ َلَلَلا  ِفَلَلَليَلَلَلهاَ الَْلَلَلَلَلَلجَلَلَلَلَلَلراِح  باََلَلَلَلْعَلَلَلَلضاَ  )ِإنَّ 
َلَلَلَلَلَلِويَلَلَلَلَلَلً�( َلَلَلَلَلَلَلَلْد اَتَلَلَلَلَلْسَلَلَلَلَلتاََلَلَلَلَلِمَلَلَلَلَلُرّ طاَ جلَلَلَلَلَلَلَلَلَلَلراِح قاَ

َلَلَلَلِثَلَلَلَليَلَلَلَلًرا َلَلَلَلَلَلَلُهَلَلَلَلَلَلَلْم ياََلَلَلَلَلَلْألاََلَلَلَلَلَلُمَلَلَلَلَلَلوناَ ِمَلَلَلَلَلنَْلَلَلَلَلُكَلَلَلَلَلْم كاَ ِإنَّ
َلَلَلَلِلَلَلَلَليَلَلَلَلً�!! مَلَلثَلَللَلَلمَلَلا تاََلَلَلَلَلَلْألاََلَلَلَلَلَلُمَلَلَلَلَلَلوناَ ِمَلَلَلَلنَْلَلَلَلُهَلَلَلَلْم قاَ

َلَلَلَلَلَلباََلَلَلَلَلَلْرتَُلَلَلَلَلَلْم سَلَلَلهَلَلَلاٌم َلَلَلَلَلا صاَ َلَلَلَلَللاََلَلَلَلَليَْلَلَلَلَلهَلَلَلَلَلم ِبَلَلَلَلَلماَ واَعاَ
ُم ِقَلَلَليَلَلَل� فَلَلَلَلحَلَلَلَلديَلَلَلَلُث الَلَلَلَلَلَلرصَلَلَلَلَلَلاص أاَْقَلَلَلَلَلَلَلَلَلَلَلَلَلواَ

َلَلَلَلَلَلَلْوًزا َلَلَلَلاِبَلَلَلَلِريَلَلَلَلناَ بَلَلَلالَْلَلَلُخَلَلَللَْلَلَلد فاَ َلَلَلَلِر الَلَلَلَلصَّ باََلَلَلَلشِّ
َلَلَلِلَلَلَليَلَلَل� ِظَلَلَلَلَلَلَلَلَلَلَلَل�ًّ ظاَ َلَلَلَلَلى واَ ناََلَلَلَلِعَلَلَلَليَلَلَلَلًمَلَلَلَلا أسَلَلَلَلَلماَ واَ

َلَلَلَللاَ الَلَلَللََّلَلَلُه َلَلَلَلضَّ َلَلَلَلَلْد فاَ َلَلَلَلاِعَلَلَلَلِديَلَلَلَلناَ قاَ َلَلَلَللاََلَلَلَلى الَْلَلَلَلقاَ وعاَ
َلَلَلَلَلَلَلُدوا تاََلَلَلْفَلَلَلِضَلَلَليَلَلَل� َلَلَلَلَلَلَلاهاَ َلَلَلَلَلَلَلْن جاَ َلَلَلَلَلالاََلَلَلَلَلى ماَ تاََلَلَلَلَلعاَ

ءُوُكَلَلَلَلَلَلَلْم  َلَلَلَلَلَلد باََلَلَلَلَلَلَلداَ أولَلَلَلَلَلَليَلَلَلَلَلَلاءُ الَلَلَلَلشَلَلَلَليَلَلَلَلطَلَلَلَلاِن قاَ
) َلَلَلِبَلَلَليَلَلَللاَ الَلَلَلسَّ تاََلَلَلَلِضَلَلَلَللَُّلَلَلَلوا  أاَْن  يَُلَلَلَلَلَلَلَلِريَلَلَلَلَلَلَلَلُدوناَ  )واَ

َلَلَلَلَلَلَلَلَلدُّ ِنَلَلَلفَلَلَلاقَلَلَلاً ُهَلَلَلَلَلَلَلَلَلَلَلْم أشاَ قَلَلَلَلَلد تاََلَلَلَلَلَلَلنَلَلَلَلَلَلَلاداَوا واَ
ُعَلَلَلَلَلَلوا الَلَلَلتََّلَلَلنَلَلَلِكَلَلَليَلَلَل� ْوا فَلَلَلَلَلَلُجَلَلَلَلَلَلرِّ وتاََلَلَلَلَلَلَلَلَلمَلَلَلَلَلَلَلَلَلاداَ

َلَلَلَلَلِزيَلَلَلَلَلٌز  َلَلَلَلَلُهَلَلَلَلَلو اَعاَ َلَلَلاْسَلَلَلتاََلَلَلِعَلَلَلنَلَلَلتَلَلَلم ِبَلَلَلَلَلالَلَلَلَلَللََّلَلَلَلَلِه فاَ فاَ
ِكَلَلَلَلَليَلَلَلَلَل� واَ فَلَلَلَللَْلَلَلَلنَلَلَلَلتََّلَلَلَلِخَلَلَلَلْذهُ  َلَلَلَلَلَلاٍم  انَْلَلَلَلَلَلِتَلَلَلَلَلَلقاَ ُذو 

َلَلَلَليَْلَلَلَلٌر  لَلَلَلَلَلَلَلَلكاَ خاَ َلَلَلَلبَْلَلَلَلِر ذاَ واَاْسَلَلَلتاََلَلَلعَلَلَلنَلَلَلتَلَلَلم ِبَلَلَلَلالَلَلَلَلصَّ
أاَِصَلَلَلَلَلَليَلَلَلَلَلَل� ًة واَ فَلَلَلَلَلَلَلَلاْذُكَلَلَلَلَلَلَلَلُروا الَلَلَلَلَللََّلَلَلَلَلهاَ بَُلَلَلَلَلَلْكَلَلَلَلَلَلراَ

َلَلَلَلِريَلَلَلَلٌب ْعَلَلَلَلَلَلَلَلَلَلٌد قاَ ِإنََّلَلَلَلَلمَلَلَلَلَلا الَلَلَلَلنَلَلَلَلصَلَلَلَلُر ِمَلَلَلَلنَلَلَلَلُه واَ
والَلَلَلتاََلَلَلهَلَلَلِويَلَلَل� اإلرجَلَلَلَلَلَلَلَلَلَلافاَ  َلَلَلَلاُفَلَلَلَلوا  تاََلَلَلَلخاَ لاَ   

َلَلَلِمَلَلَليَلَلَلًعَلَلَلا انَْلَلَلَلَلَلَلَلِفَلَلَلَلَلَلَلَلُروا، يَُلَلَلقَلَلَلهَلَلَلُر الَلَلَلَلَلغَلَلَلَلَلزاةُ جاَ واَ
ِبَلَلَلَليَلَلَلَل� ُخَلَلَلَلَلَلَلَلَلَلَلَلُذوا املَُلَلَلَلعَلَلَلَلتَلَلَلَلديَلَلَلَلناَ أاَْخَلَلَلَلَلَلَلَلَلَلَلًذا واَ واَ

َلَلَلاتاََلَلَللَُلَلَلوُكَلَلَلْم  َلَلَلَلَلَلَلَلَلِإْن قاَ ُكَلَلَلَلَلَلم )فاَ ُخَلَلَلَلَلَلَلَلَلَلُذوا ِحَلَلَلَلَلَلْذراَ واَ
َلَلَلَلَلَلدوا الَلَلَلتاََلَلَلنَلَلَلِزيَلَلَل� َلَلَلَلَلَلسِّ َلَلَلَلاْقَلَلَلَلتَُلَلَلَللَُلَلَلَلوُهَلَلَلَلم( واَجاَ فاَ

َلَلَلَللاَ  َلَلَلَلَلَللاََلَلَلَلَلَلى الَْلَلَلَلَلَلُمَلَلَلَلَلَلْؤِمَلَلَلَلَلَلِنَلَلَلَلَلَلناَ لاََلَلَلَلَلَلَلَلْن ياََلَلَلَلْجَلَلَلَلعاَ وعاَ
َلَلَلِبَلَلَليَلَلَلً�  َلَلَلَلاِفَلَلَلَلِريَلَلَلَلناَ ساَ َلَلَلَلالاََلَلَلَلى ِلَلَلَلَللَْلَلَلَلكاَ الَلَلَلَلَللََّلَلَلَلَلُه تاََلَلَلَلعاَ
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املواالة واملعاداة حالة نفسية، تنعكس إىل مواقف
يقفاون م1 لاذا، يصوتاون لهاذا، يؤيدون 
عمل لذا، ولكذا ساواء حا2 أو باطل؛ وألن 
الحالة النفساية لدى اننساان لال النقطة 
األساساية بالنسابة للتغيري نحاو األ0ضل، 
أو التحاول نحو األساوأ، إنما لاو يف األخري 
من أجل أن ترسام التوجه يف املوقف التوجه 
النفس، التوجه القلاب، ولذا لو الوالء، لو 
املواالة، التغيري أن يحصل لديك حالة، أو لدى 
ااة حالة من التوجه نتيجة وعل مدل،  األُمَّ
ساواء وعل إيجابل 0يما يتدل2 بنهج الح2 
ووجهاة ح2، أو سالبل وسايئ 0يما يتدل2 

بالباطل ومنهج باطل.
وأضاف السيد أن: )مما يدل عى خطورة 
املاواالة إنهاا لال يف الواق1 عند ماا يحصل 
لدياك وعل كناري من خالل أشاياء كنرية أن 
تصال إىل عرجة أن تتجه كاذا، ]ذات اليمل[ 
أو تتجه كذا، ]ذات الشامال[ ولذا االتجاه يف 

صورته الدامة لو مواالة(.
ويضا1 السايد حسال الحوثل شاالداً 
عى ذلاك بأناك أخل القاارئ عندماا )تقرأ 
الُقااْرآن، تدبر آيات اللاه، وتحاول أن تهذب 
ل لؤالء  نفساك، وتذكر نفساك بالله، 0ُسمِّ
أوليااء الله؛ ألنهم تولاوا الله، أصبح اللُه لو 

وجهتهم، اتجهوا نحو الله، تولوا الله. 
0بتوليهام لله أصبحات وجهتهم متجهة 
نحو الله، يتقبلون ما يأتل منه، ينطلقون يف 
رضاه، نفوسهم والبيئة التل لم 0يها مهيأة 

ملا يأتل من قبل الله.
ولكذا يف الجانب اآلخر، أولياء الشيطان، 
ايَْطاِن{  الشَّ أَْوِليَااء  }0ََقاِتلُاواْ  يقال:  ألام 
)النساء76( أولياء الشيطان تصبح نفسيتُه 
باتجاله، لذا االتجاُه السايئ، ذات الشمال، 
يصباح موالياً؛ ألن وجهته، حالته النفساية 
متجهة نحو خط الشايطان، والشايطان... 

إىل آخره.
ويؤكد السيد حسل أن خالصَة ما تنتهل 
إليه لذه املساألة )إىل أن جداَل الحب يف الله 
والبُغاض يف اللاه مان أوثا2 ُعاَرى انيمان؛ 
ألناه قمة الاوالء وقمة الداداء، يف واقدك، يف 
نفسايتك، أن تصبح إىل الدرجاة لذه، لدم2 
املسألة يف نفسك، وتوليك الصاعق لله تصبح 
إىل لاذه الدرجة: أن تحاب يف الله وتبغض يف 
الله، سماه يف الحديث أنه أوث2 عرى انيمان، 
ولاو ما يدنل أناه يصبح مقياسااً لك ألنك 

0يصبح  للاه  متاولٍّ 
ُكّل يشء عنادك ماا 
تنطلا2 0ياه إال عى 
أسااس أن 0يه رضا 
أناه ح2 رشعه  لله، 
الله، أنه عمل صالح 
الله، وكما قال  أراعه 
أن  الخمينل:  انماال 
تصباح لديك املدايري 

كلها إلهية(.
باأن:  وأضااف 
املاواالة  )قضياة 

واملدااعاة مهماة جاداً جاداً تدّطال أعماال 
اننساان كلها الصالحة، لاذه اآلية خطرية 
نُكْم 0َِإنَُّه ِمنُْهْم{ وتكررت يف  }َوَمان يَتََولَُّهم مِّ
أكنر من موق1، م1 اليَُهاْوع والنصارى، وم1 
الكا0ريان، وما1 املنا0قل، يحاذر املؤمنل 
مان تويل لاذه الخطوط النالثاة: الكا0رين، 

املنا0قال، اليَُهاْوع والنصاارى، كلها جاءت 
اآليات 0يها تحذر من التويل وتذكر بأن التويل 
لهم يجدل اننسااَن منهم }َوإِْن أََطْدتُُموُلْم 
ُكوَن{ )األندال 121(، بالنسابة  إِنَُّكاْم َلُمرْشِ
للكا0ريان، مناالً يحاولاون أن يغارروا عى 
املؤمنال بالنسابة للذبائاح أناه: كياف ما 
نقتال حالالً، وماا يقتل الله يدتارب حراماً؟! 
ولام يجاعلون املسالمل 0يماا يتدل2 بأكل 
ايَاِطَل َليُوُحوَن إىَِل أَْوِليَآِئِهْم  امليتة: }َوإِنَّ الشَّ
ُكوَن{  ِليَُجاِعلُوُكْم َوإِْن أََطْدتُُموُلْم إِنَُّكْم َلُمرْشِ
ألم يقل لنا: إنكم ملرشكون إذا أطدتمولم؟ 
وعندماا يقاول: إنكم، منال ما قاال لنا يف 
املاواالة: ومان يتولهام منكم، يذكارك بأنك 
وأنات عى الحالاة التال وأنت ترى نفساك 
راري متغري 0يها باعتبارك تحساب نفساك 

مان ضمان املؤمنل، 
وتمارس األعمال التل 
املؤمناون:  يدملهاا 
وصياال،  صاالة 
وأشاياء من لذه، م1 
الررم من  لذه، وعى 
لذه إنكام ملرشكون، 
ومان يتولهام منكم، 
منكام أنتام عاى ما 
أنتم عليه، 0إنه منهم 

}إِنَّ الّلاَه الَ يَْهِدي اْلَقاْوَل الظَّاِلِمَل{ )املائدة 
.)51

واعتارب السايد حسال أن )الخطاورة يف 
املساألة يف الزمان لاذا انتارشت الوساائل 
الكنرية التل تقدر عى تحويل الناس، وكلها 
ترتكز، ُكّل وساائل انعالل، ُكّل األشاياء لذه 
ترتكاز إىل خل2 والء وعداء يكاون خالصتها 
حتاى عندماا يحاولاون أن يكاون املنهاج 
الادرايس عاى نحاو مدال، ونشااط وزارة 
النقا0ة عى نحو مدل، والتلفزيون وانذاعة 
نشااطها عى نحو مدل كلاه يصب يف لذه 
النقطاة: لو لتهيئة النفوس بالشاكل الذي 
يمكن أن تكون مده تتوىل لذا الخط وتداعي 
لاذا الخط، تتوىل لاذه الفئة وتدااعي لذه 
الفئاة. لذا ُكّل ما تدور حوله لذه الوساائل 
انعالمية والرتبوياة، والتنقيفية، ومن أجل 
لذه النقطاة تبذل ماليل ماليال الدوالرات 

من أجل خل2 والءات وعداوات.
منبهااً إىل أن لاذا 
مان  يدتارب  )الزمان 
أساوأ األزمنة يف لذه 
الناحياة حيث يظهر 
أي 0ساع يحصل  بأن 
قبلاك  مان  -حتاى 
أنات شاخصياً عاخل 
أصباح  قاد  بيتاك- 
واقدااً يخدل إرسائيل 
يخادل  وأمرياكا، 
والنصارى،  اليَُهااْوع 
أّي 0ساع أصبح يخدل 
اليَُهاْوع والنصارى، 0اننسان عندما يفسد، 
أو يرتك أوالعه يفسادون، أو يُفِساد آخرين، 
يدتارب مجناداً لخدماة أمرياكا وإرسائيال، 
وخدمة اليَُهاْوع والنصاارى، بدليل أنهم لم 
حرصوا جداً عى أن يصل ما يريدونه، ويصل 
إ0ساُعلم إىل ُكّل بيت؛ ألن اليَُهاْوع والنصارى 
استطاعوا أن يهيمنوا ليمنة يفسدون 0يها 

يف ُكّل مجال كما حكى الله عنهم يف الُقاْرآن: 
}َويَْساَدْوَن يِف األَْرِض 0ََسااعاً{ )املائادة 33( 
0أصباح مان الخطاورة بمكان أن الفسااَع 
الذي يحصال يف لذه املحلاة أو يف لذا البيت 
لم تداد مدصيًة محادوعًة يف إطاارك 0قط، 
أصبحات تخادل أمرياكا وإرسائيال، تخدل 
املجرمل مان لاؤالء، اليَُهااْوع والنصارى. 
ومدناى لاذا بأنه تصباح الجريماة كبرية، 

تصبح الجريمة كبرية.
ويف سابيل إيصاال ثقا0تهام إىل ُكلِّ بيت 
يؤكاد السايد حسال الحوثال أن اليَُهااْوع 
عملوا عى ععم الرشكات املصنِّدة للصحون 
الالِقَطاة )الدشاات( بأكنار مان %70 لكل 
تصال إىل األساواق بتكلفاة بسايطة جاداً 
يساهل رشاؤلا، 0قد كانت )قبل 0رتة تصل 
إىل صندااء وقيمتها 
حاوايل مائة وثالثون 
ألفااً، الصحان ما1 
يكلاف  الجهااز 
ألفاً،  مائاة وثالثال 
قليالً  نزلات  بددلاا 
بنمانال  وَصَلات 
ثام ُععمت من  ألفاً، 
إرسائيال،  جاناب 
ُععمات بدعم رئييس 
لتخفض أسادارلا جاداً للنااس؛ لتنترش يف 
ُكّل بيات، 0أصباح أسادارلا اآلن إىل حدوع 
خمساة عرش ألفااً، عرشين ألفااً الذي كان 
بمائاة وعرشين ألفاً!، ولاو ما يدنل أن يتم 
احتساُب نسابة %70 من القيمة كدعم من 
أصحاب الرأسامال اليَُهااْوع، ليتم إنزالها إىل 
األساواق بالسادر الفالنل، ويقاول اليَُهاْوع 
بتسديد الرشكات بهذا الفارق وذلك يف سبيل 
أن يصلوا بالفساع إىل ُكّل بيت؛ ألنهم يدر0ون 
أن الفساَع يف لذا البيت، ويف لذا الشخص يف 
أية منطقة من الدالم أصبح يخدل قضيتهم، 
أصبح يخدل ليمنتهام، وإال ملا بذلوا ماليل 
الادوالرات يف ععم الدشاات لاذه وتنزل من 
مائة وثالثل ألف إىل عرشين ألفاً إىل خمساة 

عرش ألفاً.
ويؤكد السيد حسل أن اليَُهاْوع يحسبون 
ألف حسااب أليَّة أرسة ال تزاُل صالحًة، وألي 
شاخص ال يازال صالحاً؛ ألن لذا الشاخص 
الصالاح، أو لاذه األرسة الصالحة يمكن أن 
يري صالحه إىل ما حوله ويتس1، والقرية 
الواحدة الصالحاة يدتربونها ما تزال قضية 
تحاز يف نفوساهم، ملاذا لم تفساد وأصبحت 
منل بقية القرى، 0املساألة اآلن أن الناس إذا 
ما 0هموا ساواء 0يما يتدل2 بفسااع األبناء، 
يف ما يتدل2 بفسااع األرس، أّي 0سااع، سواء 
يف أوسااط الكباار أو الصغاار، مان الرجال 
والنسااء، أناه يف لاذا الزمان ربماا يصبح 

مدصية مضاعفة.
ة املواالة  لنختام لذا الُجازء من محاارَضَ
واملدااعة بقاول السايد حسال الحوثل: إن 
اننساان إذا ما تبينت له األحاداث يكون له 
موقٌف بأناه ال يتخذ من عاخل نفساه تأييد 
أو مدارضة إال بدد أن يتبّل له وجه الح2 يف 
ن ين2 بهم يف 0همهم  املساألة، أو أن يرى ممَّ
يف تدينهام مان قدواته لهم موقاف من لذه 

املسألة 0يقف موقفهم.

 القلب السليم الذي 
هو مملوء بتولي اهلل 
ورسوله والذين آمنوا 
ما يمكن أن يميل إلى 

اليهود

 خطورة الَيُه�ْود بالغة 
في ُكّل المجاالت، وفي 

��ة  عملهم الدؤوب إلضالل اأُلمَّ
وتكفيرها، وحرصهم الشديد 

��ة على  في أن ال تحصل اأُلمَّ
أِيّ خير.

السيد محمد حسين فضل اهلل بل
تق

مس
 ال

اف
شر

ست
أسس العالقة مع الَيُهـْود والّنصارىا

يفِرُض انساالل عى املسالم أن يؤمَن بالرسل أجمِدهم وبالرسااالت كلها، ولكنَّه يريد له أن يكون واقدياً يف عالقته بالَّذين 
ينتمون إليها، وذلك من موق1 السالوك الددوانل الَّذي التزموه يف عالقتهم باملسالمل؛ ألنَّهم يدتقدون بُطالن عقيدة املسلمل 
يف ما يدتقدونه من َرُساْوٍل ويف ما يتبدونه من رشيدة؛ وألنَّ طبيدة التحرك انسالمل يف مجال الدعوة اّلتل قد تدارض بدض 
مفاليمهم الخاطئة للرسااالت اّلتل ينتمون إليها، أو يف مجال السالطة اّلتل كان انسالل يدمل من أجلها عى أساس عقيدته 
ورشيدتاه، قاد تخل2 بدض الدقد الداخليّة، وقد تنري بدض املشااكل الدمليّة والفكريّة، ما يفرض 0ارزاً يف املواق1 وتدقيداً يف 
املواقف، والتقاًء عى املدارضة لإلساالل، وقد أثبتت املمارساات التاريخيّة يف حال ظهور انساالل وبدده بدض ذلك. ولهذا أراع 
انسالُل للمؤمنل أن يديشوا يف عاخل حياتهم وخارجها الخطوط الفاصلة الدازلة، بل املواق1 املتنوعة واملواقف املختلفة، من 
أجل الحفاِظ عى الجانب الفكري للدقيدة، 0ال يتأثَُّر باالنحراف الَّذي قد يأتل من املجامالت اّلتل تسالم يف تميي1 املوقف، من 

أجل التأكيد عى سالمة املسرية، 0ال تهتز أمال األوضاع الداطفيّة والدالقات الذاتيّة البديدة عن الرتكيز.



انثنل 11 يناير 2016ل  املوا20 ررة ربي1 النانل 37ل1لا     الددع )0ا(14 عربي ودولي

 متفرقات عربية

جيش االحتالل يهدم منزَل فلسطيني نّفذ هجوماً قبل ثالثة أشهر 

هاجس ’إسرائيل’: هل نحن مقبلون على مواجهة أخرى مع حزب اهلل؟ 

رقص ُسُعـْودي باللحم العاري على حبل َأمريكّي متهالك
محمد صادق الحسيني *

أكاُع أجازُل باأّن ماا أملُكاه مان بداض 
مدلومات وكنري من الرصد والتحليل بأّن قراَر 
الريااض األخري بإعدال الشايخ نمر النمر لو 

قراٌر أَمريكل بامتياز!.
وأضياف إليه بأّن قاراَر قط1 الدالقات م1 
إيران يؤكد زعمل الساب2 الذكر، ويضيف إليه 

بأّن لذا قرار مغطى أَمريكياً بامتياز أيضاً.
وأذلاب إىَل أبدد من ذلك بالقاول إّن لذين 
القرارين إنما يأتيان يف إطار مستوى أَمريكل 
جديد للمواجهاة م1 جبهة املواجهة تريد من 
ورائه واشانطن اساتبدال »عاعش« املسلحة 
اش انجرامل الدااري« با»عاعش«  با»التوحُّ
املسالحة بغطااء حارب التحالفال »الدربل 
اململكاة  أي  املقاوماة،  ضاّد  وانساالمل« 

ُداْوعية. الداعشية السُّ
وأختم بالقول يف لذا الساياق، بأّن ُكلَّ لذا 
ُداْوعي الظالر الذي لم يستوعبه  الجنون السُّ
حتى أقارب حلفاء الرياض وأشاقاؤلا، إنما 
يدوع سببُه الرئييس إىَل الفشل الذري1 واملدّوي 
»انرسائيايل«  األَمريكال  الدادوان  لتحالاف 

ُداْوعي عى الايَاَمان النوري الجديد. السُّ
أعرف أّن البدَض سايقول يل: إّن واشانطن 
لام تكان يومااً تمامااً لال الريااض، مهما 

توا0قت سياساتهما.
وأعارف أّن لاذا البداض سايقول أيضااً 
بأّن أولويات واشانطن ليسات لال أولويات 

الرياض.
وأعارف أنكم ساتضيفون بالقاول إن من 
التهدئاة ما1 طهاران،  أولوياات واشانطن 
ولهذا أقاّرت اتفاقااً مدها بخصاوص أخطر 

موضوعات الخالف بينهما ولو النووي.
اُداْوعي لم يستط1 تحّمل  0يما الحكم السُّ

لاذا، وجّن جنونه وبذل ُكّل جهده ملنده ذالباً 
إىَل خطاوة التحالاف الدلنل م1 تال أبيب ملن1 

إنجاز منل لذا التوا20.
وعلياه كان اساتنتاج لاذا البداض باأّن 
الريااض قامات باكّل لذا عاى قواعاد قل2 
»ُساُداْوعية« محضة وبحجة مخاطر النفوذ 

انيرانل عى األمن القومل الدربل.
لل نفُساها التحليالت التال ترّوج بوجوع 
تنا0ار تركال ا أَمريكال، أَْو عادل تطابا2 يف 
األولوياات بينهما، وبالتايل تمنح اساتقاللية 

ُداْوعية. قرار إْقليْمل لكّل من تركيا والسُّ
اسامحوا يل أن أختلاَف ما1 لاذا البداض 

بالرأي وأن أقول اآلتل: 
اُداْوعيَة وكذلاك ُكلُّ َمان تحالاف  إّن السُّ
مدها »عربياً« أَْو »إساالمياً« ساواٌء يف عدوان 
»عاصفة الحزل« عاى الايَاَمان أَْو يف أكذوبة 
»تحالاف الادول انساالمية« ضاّد انرلااب، 
إنما لاو جزٌء من حفلة الرقاص عى الحبال 
اتجااه،  مان  بأكنار  املتحركاة  األَمريكياة 
واملخّصصاة لجماعاة النفااق واملنا0قال يف 
زمن االنكفاء األَمريكال عن منطقتنا وإعاعة 
التموضا1 ألولوياتها باتجااه املحيط الهاعئ 

والبحر األصفر…
وبالداوعة إىَل الاوراء قلياالً سايتبّل لناا 

صدقية ما نذلب إليه يف لذا السياق.
لقد بذلت واشنطن، كما لو مدلوٌل يف زمن 
بوش االبان ُقصارى ُجهدلا ملحارَصة طهران 
من جهة كابول وبغداع، للوصول إىَل ما سّماه 
يومهاا سااكن البيات األبياض الجمهاوري 
بالحرف الواحد »الجائزة الكربى« أي الهيمنة 

عى إيران.
وإناه ملا رازا كالً من أ0غانساتان والدراق 
يومهاا كان يناوي بذلاك الوصاول إىَل »البنك 
املركازي لإلرلاب«، حساب توصيفاه لحكم 

الجمهورياة انساالمية، ولاو ما 0شال 0يه 
0شالً ذريداً.

واشانطن التل انتقلات يف عهاد أوباما إىَل 
اساتبداعلا نظرية الغازو املبارش، 0قد كانت 
قّررت الحارَب بالوكالة عاى جبهة املقاومة، 
ولكن لذه املرة بادالً عن الهجول عى طهران 
قاّررت الهجوَل عاى الدموع الفقاري لجبهة 
املقاومة، أي ساورية، ظناً منها بأنها تشكل 
الجبهاة يف محاولاة  الرخاوة لهاذه  البطان 
مقّدماة  يف  واجتياحهاا  أوصالهاا  لتقطيا1 

للوصول إىَل »الجائزة الكربى« من جديد.
وإذا كانات قاد اساتخدمت يف عهاد بوش 
جيوشاها الجرارة، ولو ما أ0ىض يف خواتيمه 
إىَل خروجهاا من رزوتَل أ0غانساتان والدراق 

بخفل حنل.
0إنها اضطرت يف عهد أوباما إىَل اساتخدال 
جنوعلا األبدال واملتساللل إىَل ساورية بُغرتة 
ُسُداْوعية أَْو ندال قطري أَْو طربوش عنمانل، 
إىَل أن انكشف وجَههم »انرسائييل«، مما أجرب 
واشنطن عى تجرُّع كأس السّم أكنر من مرة 
عى بوابات الشاال، ما جدلها تذعن لذه املرة 

أيضاً الستحالة املهمة.
وملاا كانات الوعاوع املدلنة لسااكن البيت 
األبياض الديمقراطال لال عادل الدخول يف 
حروب مبارشة عى طريقاة بوش االبن، كما 
أسالفنا، وإنهاء ملف إياران النووي من عون 
حرب، 0إّن الخياَر الوحيَد الذي يبقى له، ولو 
يف سانته األَخريَة قبل مغاعرة لذا البيت، إنما 
اُداْوعية الحاكمة  لاو اساتخداُل األرسة السُّ
باعتبارلاا الرصاصاةَ ماا قبل األَخاريَة التل 

يملكها يف ُجدبته.
ولكذا كانت الحرب عى الايَاَمان والد10 
بااألرسة الحاكمة يف الريااض لتقاتل بلحمها 
الدااري، ولو ما يحصل ألول مارة يف الدقوع 

األَخريَة من ُعمر مملكة الرمال.
لكنك عندماا تخر مدركتك م1 الايَاَمان 
وأنات  والجغرا0ياا  والتَأْرياخ  الحضاارة 
إمرباطاور الدالام املتاّوج أُحاعيااً، ومدك ُكّل 
أماوال وإمكاناات أرنى عولاة نفطية حليفة 
لاك، لن يبقى أمامك إاّل نقل املدركة مجّدعاً إىَل 

املرب1 األول.
أي التفكاري مارة أخرى يف اساتخدال لذه 
الورقاة، ولكن لذه املارة يف محاولاٍة جديدٍة 
لنقل املواَجهة م1 موق1 »الجائزة الكربى« أي 
إياران، لدلك تنهل اللدباة يف انْقليْم بالرضبة 

القاضية.
وملا كانات واشانطن ال تساتطي1 َخْوَض 
مواجهاة علنية ما1 طهران بسابب االتفاق 
النووي، 0إنها ساتصبُح مجاربة عملياً للدب 
بقواعاد الحارب الناعماة، أي إشادال 0تان 
مذلبياة وعرقياة وأعاتها املفّضلاة 0يها لل 
اُداْوعية التال تحمال ُكّل  ُحكام الدائلاة السُّ

مواصفات لذا املخطط.
تحرك االحتيااط االسارتاتيجل البديل، أي 
اُداْوعي يف محاولة لجاّر الخصم  الحكام السُّ
لحرب، لو يبدألا 0يتدحرج إىَل حرب مفتوحة 
بالوكالة م1 املارشوع األَمريكل »انرسائييل« 
يبدو لواشانطن لاو الخيار الوحياد املتبقل 
للقضاء عاى ُكّل إنجازات طهاران يف النووي 

ورري النووي.
يف رري ذلك، 0إنك مضطر للرمل باالحتياط 
االسارتاتيجل األصيال يف املدركاة، أال ولاو 

»انرسائييل«. 
لكان ذلاك سايدنل بالارضورة املجاز0اة 
بخطاوة جهنمية، قاد تجاربك للتدحرج أنت 
نحاو املنازلاة الكاربى التال يتدطاش إليها 
خصمك وينتظرلا ويشاتهيها ليدلن لو يول 
القياماة التل تنهال »إرسائيل« مان الوجوع 

وتمسحها من الخارطة. 
وملاا كان الخياار النانال مساتبَدداً تماماً 
أَمريكيااً عاى األقّل يف عهد بااراك أوباما، 0ما 
كان مان واشانطن إاّل اللجوء للداب بالورقة 

ُداْوعية كخيار إجباري.  السُّ
أَمريكيااً  اُداْوعية  السُّ الورقاة  إساتخداُل 
باتجاه إيران يف اللحظة الرالنة، قد يحّق2ُ من 
زاوية أخرى لَد0اً أَمريكياً آخر أال ولو احتواٌء 
مزعوٌج ملا بقل من إمكانات لدى الدرب ولقوة 
إياران الصاعدة، عى ررار ما 0دلته يف الحرب 
الدراقية انيرانية يف ثمانينيات القرن املايض.

إناه الخيااُر األصداُب املتبقل لواشانطن 
قباَل ر10 الراية البيضااء يف منطقتنا الدربية 

وانسالمية.
ذلك ألّن استخدال لذه الورقة قد يفيض إىَل 
اُداْوعية الحاكمة عاخلياً  انقراض األرسة السُّ
وإْقليْمياً إذا ما علمنا أّن ذلك سيشكل تشديداً 
لارصاع مجتمدل يتفاقم عاخلياً منذ مدة عى 
صفيح سااخن، بدأ يطالب باالنفصال علناً يف 
املدة األَخريَة يف رشقه وجنوباه بالحّد األعنى، 
0يماا بادأ يتمظهر خارجيااً بوصول أساهم 
اُداْوعية إىَل الحضياض، بددما  وحصص السُّ
خارت الرياض مواقا1 نفوذلاا الخارجية 

كا0ة عون استنناء. 
0هل تتدحارُج األرسة الحاكمة يف الرياض 
بخطواتهاا الحمقاء األَخاريَة إىَل ما ال يّرلا 
عاخليااً أوالً 0تخار قبضتَهاا املركزياة عى 
مملكاة الرماال منتقلاًة إىَل واق1 التقسايم، 
وخارجيااً إىَل واقا1 االنقاراض والخروج من 
املشاهد السايايس انْقليْمال نهائيااً، ولل يف 
أقاى حااالت النشاوة الراقصاة عاى حبل 

أَمريكل مقط1 األوصال باألساس.؟

* صحيفة »البناء« اللبنانية 

لدل جيُش االحتالل انرسائييل، 0جر السابت، منزالً يف الضفة 
الغربياة املحتلة يملكه ذوو مهند الحلبل، الشااّب الفلساطينل 
الاذي نّفذ قبال ثالثة أشاهر لجوماً بساكل يف البلادة القديمة 
بالقادس الرشقية املحتلة، كما أ0اعت مصاعر أمنية 0لساطينية 

وشهوع عيان.
وأكد شافي2ُ الحلبل صاحاُب املنزل الذي يقا1ُ يف قرية رسعا 
شمال رال الله، أَن قوات من جيش االحتالل مندت أصحاب املنزل 

من االقرتاب منه يف حل قامت جرا0اٌت عسكرية بهدمه. 
وكانت عائلة الحلبل أخلت املنزل منذ ترشين النانل/ نو0مرب 

2015، إذ أنها كانت تتوق1 أَن يهدمه الجيش يف أية لحظة. 
وذكار شاهوع عياان أَن أعاداعاً كبارية مان جناوع الجياش 
انرسائييل حارصوا املنزل من مختلف جهاته قبل حوايل ساعتل 

من املبارشة يف عملية الهدل. 
واستشاهد مهناد الحلبال )18 عامااً( يف النالاث من ترشين 
األول/ أكتوبار بداد أَن لاجام مساتوطنل يف البلادة القديماة 
بالقادس الرشقية املحتلة كد0ااع عن النفس وقتال اثنل منهم 

وأصاب آخرين. 
وتبنات الهجاول حركة الجهااع االساالمل، مدتاربًة الحلبل 

»مفجر انتفاضة القدس«.

  -  متابعات
اعت�بت صحيفة »معاريف« الص�ادرة، الس�بت 9 يناير 2016م، 
أن الُعبْ�َوَة التي تم تفجيُرها هذا األس�بوع بدورية للجيش اإلسائييل 
بالُقرب من الحدود اللبنانية، تش�يُر إىَل أن حزَب الل�ه لم يغيّر أساليَب 
عمل�ه. وقالت »ه�ذا الح�ادُث األمني الذي وق�ع بعد نحَو أس�بوعين 
عىل تصفية )الش�هيد( س�مير القنطار يف دمش�ق، الذي ُنسب بحسب 
منش�ورات أجنبية إىَل »إسائيل«، نّفذ عىل خلفية فقدان معالم الحدود 
بين لبنان وس�وريا يف األش�هر األَخيَرة والتدخل الرويس يف س�وريا«، 

عىل حّد وصفها. 
وتابعت الصحيفة »تفجير العبوة هذا األس�بوع وخيار »إسائيل« 
بعدم الرد يشير إىَل أّن المعنيين يف »إسائيل« يحاولون رؤية أبعد من 
حادث�ة موضعية كهذه أَْو غيره�ا«، ولفتت إىَل أن »هذا الحادث األمني 
يشير أيضاً إىَل أّن الردع اإلسائييل إزاء حزب الل�ه لم ينهر، لكنه ليس 
قطعياً«، وأردفت »السؤال الكبير الذي يطرد النوم من أعين المؤسسة 
األمني�ة اإلسائيلية يف هذه األَيَّ�اْم هو: هل حزب الل�ه س�يحاول الرد 
مجدداً عىل اغتيال سمير القنطار؟ وهل نحن مقبِلون عىل جولة نيران 

أخرى يف الّشمال؟«.

تحرير مستشفى الرمادي ومقتل عشرات املسلحني بينهم 7 انتحاريني 
  -  متابعات

تمّكن الجيُش الدراقل وقوات االساناع الشادبل من تحرير مستشافى الرماعي التدليمل الذي تحّصن 0يه عنارص 
»عاعش« منذ أَمد ليس بالقريب يف مركز املدينة، بالكامل بدد عملية عسكرية واسدة ذلبت ملديات ابدد من املستشفى 

جرى خاللها قتل عرشات املسلحل بينهم 7 انتحاريل.
وأسافرت مدركة تحرير مستشفى الرماعي، كذلك عن إنقاذ عوائل حاولت جماعة »عاعش« االرلابية استخدامها 

كدروع برشية يف مواجهة القوات األمنية.
ويف رشق األنباار، تكبادت »عاعش« خساائر كبارية بمقتل 75 من مسالحيها جراء رضبة لساالح الجاو الدراقل 
اساتهد0ت مدساكراً لها يف النرثار، 0يما عاوعت »عاعش« ررباً مهاجمة ناحية بروانة إاّل أَن لجومها النالث من نوعه 
يف األَيَّاااْل الخمساة األَخريَة رع عى أعقابه بقتل 18 من املهاجمل 0يما أَعلن شايخ عشارية البونمر نديم الكدوع 0ك 

الحصار عن أرب1 أرس احتجزتها »عاعش« يف الناحية.
 يُذَكاُر، أن جماعاَة »عاعش« انجرامية صناعة أَمريكية صهيونية، وتتبناى الفكر الولابل التكفريي املتطرف الذي 

ُج له عوٌل إْقليْمية تسدى لتمرير أجندة إْقليْمية وعولية تهدف تجزئة املنطقة بدد تدمريلا. تروِّ

»إنتفاضة 
القدس« ُتلحق 
أضرارًا بسياحة 

»إسرائيل« 
رّكازت الصحاف »انرسائيلية« لذا 
األسابوع عاى األرضار الكبارية التال 
لحقات بقطاع الساياحة يف »إرسائيل« 
جراء الهجمات الفلساطينية. 0للشهر 
املرا0ا2  تواصال  التاوايل  الرابا1 عاى 
االقتصاعية تأثرلا السلبل من استمرار 
موجة الهجمات التل اندلدت منذ األول 

من ترشين األول املايض. 
وأشاارت »يديداوت أحروناوت« إىَل 
الفلساطينيل، ال سايما  أن لجماات 
عملياات الطدان، أعت لرتاجا1 أعاداع 
السياح األجانب الوا0دين إىَل »إرسائيل« 
مناذ أكتوبار/ ترشيان األول املاايض، 
وقالات الصحيفاة إن األشاهر األَخريَة 
مان الدال املاايض كانت أساوأ مقارنة 

بمنيالتها يف األعوال املاضية. 
لاوزارة  إحصائياات  إىَل  واساتندت 
الساياحة ذكارت أن حركاة الساياحة 
األجنبية انخفضت يف األشاهر األَخريَة، 
الاروس،  الساياح  مان   65% وبلغات 
مان  %5ل  انيطاليال،  مان  و58% 
الفنلنديال، %36 مان األملاان، و%ا2 
0رنساا  مان  و%ل2  النروياج،  مان 
والساويد والدانمارك وإسابانيا، 28% 

من النمسا، %18 من لولندا. 
إن  »مدارياف«  صحيفاة  وقالات 
موجة الهجماات أعت إىَل تراج1 الطلب 
عاى الفنااعق يف الفارتة األَخاريَة التل 

تزامنت م1 احتفاالت رأس السنة.
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اأنفقت 81 مليار دولر على جي�صها يف عام واحد وا�صتعانت باملرتزقة يف قتال اجلي�س الـَيـَمـني!

ثالث أكرب ميزانية عسكرية يف العالم.. عاجزة يف الـَيـَمـن! 

املساعد السابق لوزير الخارجية اأَلمريكي: بدون مقدمات.. 
ُعـْودية واشنطن تدعم مخططاً لتغيري نظام الحكم يف السُّ

  -  متابعات
أن  بالدربياة«،  إن  إن  »يس  موقا1  أ0ااع 
اُداْوعية أكاربَ قاوة عساكرية مان حيث  للسُّ
امليزانياة يف منطقة الخلياج، بدمليات تدريب 

تربط الواليات املتحدة وبريطانيا و0رنسا.
ملؤسساة  و0قااً  أناه  املوقا1  َوأََضاااف   
الدراساات االسارتاتيجية، 0قد قارب اننفاق 
اُداْوعية يف عال ل201  الد0اعال للمملكة السُّ
81 ملياار عوالر. ليشاكل ٪10 مان  حاجاز 
إجماايل الناتاج املحايل، ويتحاول لنالث أكرب 

ميزانية ع0اعية يف الدالم.
تتكاون قاوُة اململكة الدساكرية من 227 
ألف 0رع نشاط. لدى الجياش 75 ألف جندي، 
لكن القوات الربية األكرب لل الحرس الوطنل 
الاذي يتكاون مان 100 ألاف 0رع، ويتشاكل 
بغالبيته من ميليشايات قبلية.. كانت املهمة 
األوىل لهاذه القوة لل حماياة الدائلة املالكة، 
لكن تدخلها يف حرب الكويت بداية التسدينات 
إىَل جاناب القاوات األَمريكياة والربيطانياة، 

اُداْوعيل إىَل إمكانياة نرشلا كقوة  ع0ا1 السُّ
خارجية يف حال التدرض للتهديد.

اُداْوعية لديهاا أيضااً 13 ألاف و500  السُّ
جندي يف البحرية بجانب عرشين ألًفا يف القوة 
 F15 الجوية.. األساطول يتكون من طائرات
األَمريكياة وطائارات تورنيادو ويور0ايارتز 

تايفون األوروبية.
ُداْوعية مزوعة أيضاً بمروحيات  القوات السُّ
أباتايش لAH6 و315 عباباة من طراز أبرامز 
M1A2 واستنمرت مؤخرا يف صواريخ مضاعة 

للدبابات.

اُداْوعية شاهدت أيضاً  قوُة الصواريخ السُّ
اساتنمارات كنيفة يف السانوات املاضية، بما 
 DF3و DF21 0يها أنظمة الصواريخ الصينية

التل صممت نْطاَلق صواريخ طويلة املدى.
اُداْوعية التال تخاوض  لكان القاوات السُّ
عدوانااً عاى الايَاَماان منذ 10 شاهور بدت 
عاجزة ومدها القاوات انَماَراتية والبحرينية 
أرعنياة  والقطرياة والساوعانية.. ووحادات 
ومغربياة عان تحقيا2 أي انتصاار يف مقابل 

الشادبية  واللجاان  الايَاَمانال  الجياش 
ولماا األقال تساليحاً بال الادول الدربياة 

عاى انْطااَلق.. وقاد بلغ مان عجاز القوات 
ُداْوعية وحلفائها أنها استقدمت مرتزقة  السُّ

مان كولومبياا والسانغال ورشكات أَمريكية 
اة منل بالك ووتر! َخاصَّ

  -  وكاالت
تزايدت مؤخراً التحليالُت والتكهناُت 
حول األساباب الحقيقياة، التل ع0دت 
الشايدل  الداعية  اُداْوعية نعادال  السُّ
النمار«،  باقار  »نمار  اُداْوعي  السُّ
ررام انْعااَلن املساب2 بحجام التوتار 
القارار، وجااء  الاذي سايخلفه لاذا 
أبارز التحلياالت ليشاري إىَل أن القارار 
تحقيا2َ  يساتهدُف  كان  اُداْوعي،  السُّ
أكنر من لدف، لكن األلم يبقى إحباط 
مخطط أَمريكل نسقاط نظال الحكم، 
لصالاح  اململكاة  اساتقرار  وزعزعاة 
صدوع إيران كقوة مهيمنة عى الرشق 

األوسط عقائدياً وسياسياً. 
وكانت الوالياات املتحدة، قد حذرت 
اُداْوعية من إعدال النمار؛ ألن لذا  السُّ
سايؤعى إىَل مشكالت كبرية يف املنطقة، 
مسااعدة  واشانطن  تساتطي1  ولان 
اململكاة وععمهاا يف مواجهاة إياران، 
وذلك من خالل رسائل نقلها مسئولون 
أَمريكيون إىَل أعضاء باألرسة املالكة يف 

ُداْوعية.  السُّ
لكن و0قاً ملارتن إنديك، نائب الرئيس 
التنفيذى ملدهد بروكينجز واملساعد أول 
الساب2 لوزير الخارجية األَمريكى جون 
كريي، 0إن الرياض رضبت بالتهديدات 
والتحذيارات األَمريكية عرض الحائط؛ 
ألنها بدأت تشدر ببواعر أزمة ومخطط 
أَمريكى لتغياري نظال الحكم يف اململكة 
أَْو إسقاطه لصالح بروز قوى أخرى يف 

البالع، ويكون للشيدة عور مهم و0دال 
يف حكم اململكة مستقبالً. 

األَمريكاى،  السايناريو  وكان 
يساتهدُف تكرار التجربة املرصية عال 
٢٠١١ وإساقاط نظال الرئيس مبارك، 
والاذي كان الحليف املقارب والرئيىس 
لواشانطن يف املنطقاة، لكان لاذا لام 
يشاف1 له أمال املخططاات األَمريكية 

التل رأت رضورة إسقاطه. 
وأوضاح إندياك، يف تحليال نرشتاه 
صحيفاة »نيويورك تايماز« األَمريكية 
اُداْوعية  السُّ الدالقاات  ساماَء  أن 
األَمريكياة، كانت ملبَّدًة بالغيول الفرتة 
املاضية، وقاال: »بدأ التوتر يف الدالقات 
اُداْوعي بأنهم  مناذ تزايد الشادور السُّ
لادف ملخططاات أَمريكياة لتقسايم 

اململكة وتغيري نظال الحكم«. 

لاو  النمار،  إعادال  أن  إىَل  ولفات 
انجاراء األخاري يف سلسالة إجاراءات 
ومواقف وصادال بال الجانبل طوال 
الفارتة املاضية، بادا م1 لباوب رياح 
ماا يدارف بالربيا1 الدربل، ثام تدقد 
الوضا1 يف ساوريا والايَاَماان وأخرياً 
االتفاق الناووي انيرانل، الذي اعتربته 
اململكة املسمار األخري يف ندش عالقتها 

االسرتاتيجية م1 واشنطن. 
مان جانباه أوضاح باروس ريدل، 
مسئول كبري ساب2 عن شؤون الرشق 
األوساط يف املخابرات املركزية »يس آي 
أياه«، أن اململكة كانت تساتدد للحظة 
االنفصال عن الواليات املتحدة سياسياً 
واسارتاتيجياً، وبادا الصادال واضحاً، 
اُداْوعيون  السُّ القااعة  وبّاخ  عندماا 
الرئيس األَمريكى باراك أوباما بسابب 

سياساته يف املنطقة، وتخاذله الشاديد 
يف إنقااذ حلفائاه، 0ضاالً عان إثاارة 
الفوىض يف الرشق األوساط، ساواء من 
خالل التخيل عن مبارك أَْو التوجه بقوة 
إىَل إياران، وعادل اتخاذ موقف حاسام 
مماا يجارى يف ساوريا، وكان لنااك 
بالفدل قل2 ُساُداْوعي من أن أوباما أَْو 
من سيأتل بدده سايفدل نفس اليشء 

مدهم. 
املسائولل  زياارات  وحملات 
لواشانطن  املتكاررة  اُداْوعيل  السُّ
مشاعر الغضب والقل2 تجاه السياسة 
اة قبال وبدد توقي1  األَمريكياة، َخاصَّ
االتفااق الناووي ما1 إياران، ووجاه 
بدضهام ساؤاالً مباارشاً للمسائولل 
األَمريكيل: لل ماا زلنا حلفاء ويمكن 

لنا االعتماع عى واشنطن أل ال؟ 
وخلص املحلل األَمريكل إىَل أن إعداَل 
النمار، لم يكن رساالة نياران 0قط أَْو 
ألساباب تتدلا2 0قاط بتحريضه عى 
الدناف والقتال، بل حمل أيضاً رساالة 
قوية مرتبطاة بالسياساة الخارجية، 
مفاعلاا أناه »إذا لام تقاف الوالياات 
املتحادة يف وجاه إياران، 0اإن الرياض 

ستفدل ذلك بنفسها«. 
كماا أن لنااك قلقااً أَمريكيااً مان 
خاالل  ازعاع  ساوريا  يف  سياساتها 
أكتوبار  ساوريا  حاول  املحاعثاات 
املاايض، وذلك بدد تراجا1 جون كريي 
عان مطالباة الواليات املتحادة بتنّحل 

الرئيس السوري بشار األسد. 

محللون غربيون: الحرب 
“الفاشلة” على الـَيـَمـن 

ُعـْودية أكثر من  تكلف السُّ
مليار دوالر شهرياً 

  -  وكاالت
سايٌل من االنتقاعات، 0يما يشبُه “الهجوَل املركََّز”، وّجهها 
أكاربُ املدلقل يف صحيفة واشانطن بوسات األَمريكية، ونائب 
رئيس تحريرلا، عيفيد إرناتيوس، يف مقالته األسبوعية باتجاه 
اُداْوعية، بسابب التخباط البالظ يف سياسااتها  اململكاة السُّ
والحارب املكلفة عى الايَاَماان – والتل كلفت ما يفوق مليار 
عوالر شاهرياً – عون أية نتائج ملموساة عى األرض، وجاءت 
اُداْوعية التل  املقالة تحات عنوان “التخبط املكلف لقياعة السُّ

يسيطر عليها القل2”. 
“الدولة الهشة”، املصطلح الذي استخدمه الصحفل كارين 
ُداْوعية يف كتابه الصاعر عال  إليوت لاوس، لوصف اململكة السُّ
اُداْوعية لل منل مشاالدة العبة جمباز  2012. “مراقبة السُّ
تفقد توازنها بالحركة البطيئة. وبينما يحبس الدالم أنفاسه، 
0إناه يتسااءل عما إذا كانت ساتهبط بساالل أل أنها ساوف 

تسقط عى األرض”. 
وقال نائُب رئيس تحرير الا”واشانطن بوست”: إن اململكة 
اُداْوعية لل نظال ملكل يدانل من الخوف، وقد تدنرت يف  السُّ
حرب مكلفة ورري ناجحاة يف الايَاَمان. كما أنها تدانل حالة 
من 0قدان النقة يف القوة الدظماى الحامية، الواليات املتحدة، 
بسابب توقيدهاا لالتفااق النووي الاذي أنهل الدزلاة الدولية 

نيران. 
مشارياً أنه عندما تشادر الدول بالضدف، 0إنهاا أحياناً ما 
تلجاأ إىَل 0دل أشاياء متهورة وراري 0دالة، ولاذا بالضبط ما 

ُداْوعية.  يحدث يف الفرتة األَخريَة م1 اململكة السُّ
اُداْوعية  ولفات عيفيد إرناتياوس إىَل أن ررباة اململكة السُّ
يف مقاوماة إياران قد ورطتهاا بالفدل يف الحارب الايَاَمانية. 
اُداْوعية ما يفوق  ويقاال إن الحرب تكلف اململكة الدربية السُّ
مليار عوالر شاهرياً عون أية نتائج ملموساة عى األرض. وقد 
رع الايَاَمانياون، من خالل مهاجمة املدن الحدوعية يف اململكة 
ُداْوعيل كانوا متحمسل ملحاعثات  اُداْوعية. ويبدو أن السُّ السُّ
الساالل التل ترعالا األمم املتحدة بشأن الايَاَمان حتى وقدت 

تطورات األسبوع املايض. 
وأشاار أنه يف األسابوع املايض، بادا أن آل سادوع يفقدون 
اتزانهام. مخااوف اململكة مان الصدوع انيرانال ربما قاعتها 
إىَل تنفياذ حكم انعادال بح2 رجال الدين الشايدل املدارض، 
نمار النمار، مما أثار أعمال شاغب يف طهاران انتهت إىَل قط1 
الدالقاات الدبلوماساية بل البلديان، وتصاعد حااع يف الدداء 

الطائفل الذي يجتاح الرشق األوسط. 
ويتساءل نائب رئيس تحرير صحيفة “الواشنطن بوست”: 
اُداْوعية إىَل اتخاذ لذه انجاراءات الخطرية،  ماا الذي ع10 السُّ
وما لل السياساات األَمريكية التل قد تقلل من خطر الفوىض 
يف الارشق األوساط؟ ال يمكان انجابة عى لذه األسائلة عون 
اُداْوعيل، والتال ع0دتهم إىَل  0حاص املخاوف األمنية لدى السُّ

اتخاذ خيارات سيئة. 

كوريا الشمالية: الردع النووي هو السيف األمضى إلحباط أي عدوان خارجي 
  -  متابعات

اعتاربت كورياا الشامالية أَن تجربتَهاا النووياة 
األَخريَة تدد »حدثاً ضخمااً« يمنحها ُقدرَة رعع كا0ية 
لحماياة حدوعلاا من أياة قاوى مداعية بَمان 0يها 

الواليات املتحدة. 
َوأََضااف النظاُل الكوري الشامايل يف تدلي2 نرشته 
وكالاة األنبااء الرسامية أن »التَأْريخ يظهار أَن قوة 
الارعع النووي لل السايف األمىض نحباط أي عدوان 
خارجال«، مؤكادة أَن الوضا1 الادويل الياول يشابه 

»قانون الغاب« حيث البقاء لألقوى 0قط. 
وقاال إن »نظاال صدال حسال يف الداراق ونظال 
مدمر القذايف يف ليبيا، لم يتمكنا من ان0الت من مصري 
التدماري بداَد ما تام حرمانهماا من أساس نمولما 
الناووي وتخليا عان برنامجيهماا النوويل بمحض 

اراعتهما«، ُمَشّدعاً عى أن مطاَلبة كوريا الشمالية بأن 
ترتكب الخطأ نفساه »أمٌر ال جدوى منه عى انْطاَلق 
ألنه لان يتحقا2 أباداً«، وكورياا الشامالية بأرسلا 
»0خورة بقنبلتهاا الهيدروجينية، ولال أعاة تحقي2 

الددالة«. 
وكانات كوريا الشامالية قاد أعلنت األربدااء أنها 
أجرت بنجااح تجربة نووية جديدة لال الرابدة لها، 
مؤكادًة أنها اساتخدمت 0يها قنبلاة ليدروجينية يف 
ساابقة من نوعها، األمر الذي شاكك 0ياه الدديد من 
الخارباء الن قوة القنبلة الهيدروجينية أكرب بكنري من 

نظريتها الذرية. 
وقال رئيس إعارة الدعاية يف حزب الدمال الحاكم يف 
كوريا الشمالية كيم كل نال، أثناء احتشاع جمالريي 
يشادرون  الذيان  وأتباعهاا  املتحادة  »الوالياات  إن 
بالغارية من نجااح تجرباة أول قنبلاة ليدروجينية 
لديناا، يد0داون املوقف نحاو حا0ة الحارب بقولهم 

إنهم اساتأنفوا الدعاية النفساية وأحارضوا قاذ0ات 
اسرتاتيجية«. 

إىل ذلك، أظهر 0يديو جديد نرشته كوريا الشامالية 
تجربة لصاروخ بالستل، ينطل2 من الغواصة عموعياً 
ويتحاول إىَل بقداة مضيئة بدد أن يخارتق طبقة من 

الغيول. 
ويظهار يف الفيدياو الذي يداوع تَأْريخه إىَل شاهر 
عيسامرب/كانون األول 2015 عاى األرجاح، الزعيام 
الكوري الشامايل كيم جونغ أون ولو يشالد انطالق 

الصاروخ. 
وكان مساؤول عساكري كوري جنوبل رصح أن 
سيئول وواشانطن ناقشتا نرش أسالحة اسرتاتيجية 
أَمريكياة يف شابه الجزيارة الكورياة بداد التجرباة 
الكورياة الشامالية، وذكارت وساائل إعاالل أن تلك 
األسالحة قاد تشامل قاذ0ات مان طارازي »بل2-« 

و«بل52-« ورواصة تدمل بالطاقة النووية. 



أمني عام القلق!
كلمــــــة أخـــــيرة 

د. أشرف الكبسي
ساداعة السايد بان كل 

مون..
املؤلاالُت  ماا  أعري  ال 
الالزماُة ليُصِبَح أحُدنا أميناً 
عامااً لألمام املتحادة، لكن 
شاخصكم  إىل  وبالنظار 
أن  جليااً  يبادو  الكريام، 
هاا إجاعُة انعاراب عن  ألمَّ
القل2، ما يجدلُنل بال شاك 
اساتحقاقاً  البارش  أكناَر 
لهذا املنصاب الر0ي1، 0لدي 
القلا2 ومربراتاه ماا  مان 
تكفل ُجرعاة مجهرية منه 
ة  لقتاِل عيناصور بحجام أُمَّ

منهاتن..!
ندم سايدي..أنا قل2ٌ بكم ومنكم ولكم، أليسات اننَْسانية 
يف عهدكام األممل، قل2ٌ جديٌر باالحارتاِل بالغ التفاقم؟! 0إن 
علمتام أننال إنَْسااٌن يمنل، لاكان لاذا كا0يااً، يف تقديري، 

لتناُزِلكم الطوعل عن أمانة القل2 ألكنر خل2 الله قلقاً! 
ال أعلُم مسااحة القل2 التل تولونهاا لليمن وما يحدث يف 
ب إنَْساانياً بما يكفل ألطمنئ أن  اليمان، ولل لو قل2ٌ مخصَّ
القنابل الدنقوعية األمريسادوعية ستمنُحنل وشدبل 0رصًة 

تاليًة للقل2 الالئ2 باألحياء..!
نظارة واحادة ملبدوثكام إىل اليمان، ولد شايخ، تبدث ُكّل 
قل2 الحضاارات البرشية ع0دًة واحدًة منذ الدصور الحجرية 
األوىل وحتى عرص القل2 الرقمل األخري، وأسوأ ما يف األمر، يا 

سيدي، أن لذا )الولد( ال يكاع يقل2!
كياف ال.. ومبدوثكم لذا ينبداُث يف ُكّل بالع الله إال اليمن، 
وينتقا1 يف ُكّل برميل نفط، إال برميال القل2 حيث ينبغل أن 

يكوَن!
باألماس قصفت طائاراُت التحالف اللدال، للمرة األلف، 
حينا السكنل القل2 منذ تسدة أشهر، وقال يل طفيل الصغري، 
بأنه جد خائف، 0أخربته بكل ثقة وطمأنينة: سنكون بخري، 
كسوريا والدراق وليبيا واألوزون، 0السيد بان كل مون قل2!

كان عيكارت محقاً عندما قال: أنا أقل2 إذاً أنا موجوع!
وأخاىش، والحااُل حالكام، أنكام قريباً ساتقولون بلكنة 

أممية متحدة: 
أنا أقل2 إذاً أنت رري موجوع!

 سياسية- شاملة
تصدر كل اثنل وخميس

شَلَلَلعبنا قَلَلَلادٌر بالسَلَلَلتعانة باللَلَلَله بالتَلَلَلوكل على الله بَلَلَلاإلرادة 
اإلميانية بالستفادة من تاََلأريخه العظيم، قادر على كسر الغزاة 

واحملتلن وعلى طردهم من ُكّل شبر من الب�د.
	 السيد/	عبد	امللك	بدر	الدين	احلوثي		
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حقارة غربان السماء وهراء جرذان األرض
حمود عبداهلل األهنومي

لنا مدرستان مدرسٌة للبنل وأخرى للبنات، تسم1 لدير 
طاباور صباحهما، لذه البنت تاؤعي تحية الدلم، بينما ترعِّع 

إذاعة األوالع النشيد الوطنل.
يتحارك الجمي1 نحو الفصول الدراساية، ويخفت رصاُخ 
امليكر0وناات، وتبادأ الفصول بأحاعينهاا الجانبية، ولكن لم 
يمِض وقاٌت طويٌل وإذا بصاوت انفجار ضخام، وأنت تقُف 
بجانب مدرسة البنات تظن أن الصاروَخ السدوعي ررز 0ُمه 

الولابل القذر يف الجانب اآلخر من املدرسة.
بناُت الصفاوف األوىل يِصْحن بصوت واحد، ويكنر البكاء 
والخاوف والقل2 منهن؛ وكأنه قرينة لوقوع الصاروخ ضيفا 

وسخا عليهن.
األخصائياة تفقاد وعيهاا، وبداض املدرساات يبكال، 
واملدرسون الذين يظنون أن الصاروخ ربما سقط يف حارتهم 
يحاولاون مغااعرة املدرساة، وأوليااء األمور رجاال ونسااء 

يهرعون إىل املدارس ليطمئنوا أبناَءلم وبناتهم الصغار.
لاؤالء يظناون أن الصاروَخ انفجار ُقرب أولئاك وأولئك يظنوناه حل عند 
لؤالء. رري أن ارتفاَع الدخان والغبار بأطراف الحل يدطل مكاناً آخر لالنفجار 

ليس أياً منهما.
وتنرش الشاائدة نَفَسها الخبيَث بأن الددوان السدوعي األمريكل يستهدف 
املدارس 0يظن الطالب وأمهاتهم ساوءاً، وتدزز ذلاك تلك الصور ملئات املدارس 

املدمرة وآالف الضحايا يف ربوع اليمن.
وتقارر الفوىض واالرتجاال أن يغاعر الطالب والطالباات املدارس ولكن م1 

األولياء.
ويف أثنااء ذلك يأتل االنفجاُر النانل والنالث وتظهر الطائرة املدهوعة لتحوَل 

يف سماء الحل ذالبة وآيبة.
يكنر قَل2ُ الصغار ويتدّوع َمن ُلم أكرب عى اللحظة املحزنة شيئاً 0شيئاً..

لذه الشاوارع تماوج اآلن بالرجال والنسااء والبنات والبنال من مختلف 
األعمار.

لذه ثالث بنات من ذوات السات السانل يمضل من أمامل وتمسك شمال 
إحدالان بيمال األخارى والدكاس، والدموع مان مآقيهان كالغياث املدرار. 
وأخرياات منلهن كنري وكنري، تختلف بهن السابل، وتتحد 0يهن املأسااة التل 

يصندها عالُم القذارة السدوعية األمريكية.
يبكال؛ ألن كنارياً مان زميالتهان ومربياتهن يبكال، لن يتوجهان يميناً 

وأخريات كنريات يتوجهن شماالً.
يقول أحدنا: إنه ملن الخطأ أن يسامح بخروجهن يف لذا الوقت الذي تحتدل 
0يه الحقارة السادوعية األمريكية وترمل األحياء السكنية بالقنابل، لكن ولل 

لناك من يساتطي1 من1 أولياء األمور من التزاحم يف بوابة املدرساة وكلٌّ منهم 
يريد طمأنة ابنته أو ابنه وال يجده إال بدد اللتيا والتل؟!.

ِمان لناك يهارع أٌب للتو قال من نوماه ع0دت به زوجتُه 
ليشارك يف جزئية بسيطة من لذا املشهد الرتاجيدي املؤسف، 
ومن لنا تخطو أُلٌّ برعة رري مدهوعة وقد أمسكت ببنتيها 
وبناِت جارتهاا، وتجاري بهم ولال تتلفت إىل الساماء التل 
حّولهاا آل سادوع إىل مصادر للحقارة بداد أن عهدلا الناس 

مصدراً للخري والرحمة عائماً.
لكان لؤالء طالب من ذوي األعمار الكبرية يضحكون من 
خوف الصغار، وبدضهم يحاول أن يشااركنا طمأنة الصغار 
والتخفيف من روعهم، لكنك قد تسام1 مان لنا ومن لناك 
أولئاك املشااربل الذين يتمنون أن يساتمرَّ الحاال عى لذا 

النحو حتى تغل2 املدارس أبوابها، 0يتفررون للدب أكنر.
أنت يجب أن تضحك ولو من بل ركال البكاء.

ل  ال سايما حل يصُل إىل سامدك صاوُت ميكر0ون متجوِّ
يدياش عاملااً آخر ويجاول يف الشاارع، وينااعي عى رؤوس 
أشهاع لذا املشهد: البيض البيض، وكأن البيض لو من كان 

ينقص لذه الرتاجيديا.
يا الله ما لذا؟

أنت يف صنداء التل حَوَت كلَّ 0ن وكلَّ جن.
لاذا يموت ولاذا يضحاك، ولذا يبكال ولذا يدلان بضاعتَه عاى رؤوس 

األشهاع.
ولذا يراقب الطائرة ويهزأ منها وتلك تخاُف منها.

وعاى أ0اواه الجمي1 تدوُر لدائُن الله عى بنل سادوع القاول املرت0ل الذين 
أكنروا يف األرض الفساع.

يف صنداء لم ندد نساتط1ُ أن نُمرَّ رسيداً برعة السانل الضوئية لندطَل 
بدَض ح2 ملشهد من مشالد حقارة بنل سدوع وأسياعلم األمريكان.

بينما أنت مشادوٌه وتقلبك األوجاع ذات اليمل وذات الشامال؛ ألن الحقراء 
قصفاوا املكفو0ال، 0إذا بك تجد عاى الضفة األخرى يف نفاس اللحظة قنابل 

عنقوعية وقد رضبت أكنر من حل.
وبينما يجب أن تديش بدض الحزن؛ ألن الرياح أتت بخرب استشهاع حبيب، 
0اإذا بآخار أقرب إليك صلة وأوشاج منك رحمااً قد راعر الحيااة كريماً وع10 

بالدرشات من أقاربه إىل مدركة البطوالت الدظيمة.
و0يماا أنات تاروي ألطفالك بدضااً من صور حيااة املجالديان يف ورعهم 
وعّفتهم وبطوالتهم وعشاقهم للد0اع عن بلدلام، وُلجرانهم ألللهم وذويهم 
وعشاقهم لحياة املرابَطة واملصابَرة، إذا بحساِبك يخربُك أن جيوَش املفسبكل 

تنقسُم عى نفسها بسبب كلمة الزعيم.
يا رب.. 

لل علينا أيضاً أن نتس1َ لكل لذا الهراء؟!

قال اإنه مل يعلم بقرار العدوان والأمريكان اأبلغوه بعدم التدخل

الدمية.. َمن قال ال أدري فقد أفتى!
  - خاص:

أّكاد الفاارُّ عبدرباه منصور 
لااعي أناه لياس ساوى ُعمية 
لدى النظاال السادوعي والبيت 
األبياض، وخارج لاذه املارة يف 
مقابلاٍة تلفزيونياٍة ما1 قنااة 
إماراتياة ليؤكَد أنه لم يكن يدَلُم 

بما يسمى »عاصفة الحزل«.
وقال لاعي يف مقابلة أجرتها 
مده قنااة »أبوظبال« إنه وم1 
عخول قاوات الجياش واللجان 
يف  ووصال  عادن  إىل  الشادبية 
إىل مديناة  الياول  ذلاك  صبااح 
الغيظاة وحل وصال إىل لناك، 

يقول ضاحكاً »قالوا لنا عاصفة 
الحازل ماا كناش عاريل«، ويواصُل الحكاية مساتمراً يف ضحكتاه ولو يدرب عن 
مفاجأتاه بما حصل قائالً: »حتى أنا كنت أقول لال مدقول!!، األمريكان قالوا يل 

ما احد بيتدخل«.
وكما يقال »َمن قال ال أعري 0قد أ0تى«، ولنا يفتينا الفارُّ لاعي أنه حل لَرَب 
0دال ذلك؛ ألنه كان يرالن عى األمرياكان الذين قالوا له بأنهم لن يتدخلوا وكذلك 
يفتينا بددل علمه بالُددوان وقبوله أن يكوَن ُعميًة وذريدًة ررم أنه أساَقَط اععاء 
تحالاف الددوان بأنهم شانوا عدوانَهم بناًء عى طلبه، ولكناه 0يما يبدو وكُدمية 

َقِبَل أن يلَدَب ذلك الدور قبل أن يسُقَط بهفوٍة يف املقابلة املذكورة.

انتهت الحفلة »السادوعية« م1 مجموعة من وزراء الخارجية الدرب يف اجتماع 
طاارئ لهم أماس األحد يف القالارة ببيان ختامال يدين إيران، ويحذرلاا من أنها 

ستواجه »مدارضة أكرب إذا واصلت تدخلها يف شؤون الدول الدربية.
وما أقدل عليه وزراء خارجية الدرب من انساياق وراء السادوعية يف أزمتها م1 
إيران  يدد سابقة خطرية يف تأريخ الجامدة الدربية التل رابت عنها املواقف الجاعة 

تجاه 0لسطل، وانحر0ت باتجاه ا0تدال »أعداء« ولميل.
وبشأن اليمن ساايرت الجامدة الدربية املوقف الددوانل للسدوعية، ولم تتداط 
بحياعية، ورشعنت الددوان عى اليمن، ولو أحد الدول الساب1 املؤسساة للجامدة 
التل وقدت - بدد تأريخ حا0ل بالفشل عى صديد قضية 0لسطل – يف قبضة نظال 
عائايل طاروتل متخلف تسابب يف كوارث كبارية لألمة الدربية، ويبادو أن املرحلة 
القاعمة مهدعة بمزيد من املغامرات السدوعية بغطاء من قبل الجامدة الدربية بدد 

أن تمت »سدوعتُها«.
واشاتدلت األزمة بل السدوعية وإيران بدد أن أعدمت اململكة الشيخ البارز نمر 

النمر يف النانل من يناير كانون النانل مما أثار رضبا املسلمل يف عمول الدالم.
ورعا عاى إعادال النمر اقتحم محتجون إيرانيون سافارة السادوعية يف طهران 
وقنصليتهاا يف مدينة مشاهد مما ع0ا1 الرياض إىل قط1 الدالقاات م1 الجمهورية 
انساالمية. وبدد ذلاك قطدت طهاران كل الدالقات التجارية ما1 الرياض ومندت 

سفر املدتمرين إىل مكة.
وعقاب اجتماع طارئ لجامدة الادول الدربية قال وزيار خارجية انمارات عبد 
الله بن زايد آل نهيان »إيران ساتبقى جار ولكن نحن ال نستطي1 مدر0ة لوية لذا 
الجاار وعليها أن تحدع إن كانت جار صالح أل عبنال؟ وتدرض لليمن متباليا بأن 

لدى بالعه اآلالف يقاتلون لناك إىل جانب السدوعية.
وقال وزير الخارجية السادوعي عاعل الجبري: »إن قط1 الدالقات الدبلوماساية 
والتجارياة ما1 إياران خطاوة أوىل« وإن باالعه ساتناقش ما1 حلفائهاا الدوليل 
وانقليميال إجاراءات محتملاة أخارى ضاد إياران. ولم يذكار الجباري مزيدا من 

التفاصيل.
وأياد كل أعضاء الجامدة الدربية البيان باساتنناء لبنان حيث اعرتض عى ربط 
حزب الله »بانرلااب« وقال وزير الخارجية اللبنانل جربان باسايل: »لبنان امتن1 
عن التصويت عى البيان الختامل الذي ربط »حزب الله« باالعمال االرلابية وطلبنا 

ازالته«.
وما1 تحفظ الدراق عى بدض نقااط البيان الختامل، 
إال أناه أكاد حرصه عاى »انجمااع الدربل« وقاال وزير 
الخارجياة الدراقال إبراليم الجدفاري: إن بغداع تر0ض 
إعاناة إيران كدولة، مشاريا إىل »أننل حاذرت خالل كلمتل 

من التماعي ألن من شأن التوتر أن يدم املنطقة«.
ولم تقارر جامدة الدول الدربية أي إجراءات مشارتكة محادعة ضد إيران لكنه 
شاكل لجنة أصغر مان أمانة جامدة الادول الدربية وممنلل مان مرص وانمارات 

والسدوعية والبحرين ملواصلة بحث الخالف.

وقاال نبيل الدربل األمل الدال لجامدة الدول الدربية يف املؤتمر الصحفل إن من 
املتوق1 أن يجتمدوا مرة أخرى يف 25 يناير كانون النانل يف انمارات

ية!
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