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العفو الدولية: لدينا أدلة جديدة على 
قصف صنعاء بأسلحة محرمة دوليًا

فوضى االحتالل واالنفالت األمني يف الجنوب 
 إغتيال عقيدين وامرأة برصاص مسلحين مجهولين في المنصورة وإطالق قذيفة آر بي جي على حراسة مطار عدن
 مسلحو القاعدة يفّجرون مقر الشرطة في لحج ووحدة مختصة في اللواء 21 ميكا تكتشف حقل ألغام ما بين العبر وشبوة
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حي على الجهاد
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  - خاص:
عَعاا علمااُء اليمن أبناَء الشادب اليمنل 
إىل النفاري الداا5 لجهااِع الغازاة واملحتلال 

ن باعوا ضمائرلم للشيطان. وأعوانهم ممَّ
وقال بيان صاعر عن رابطة علماء اليمن 
حصلت »صدى املسرية« عىل نسخة منه )إنَّ 
لذا املوقَف مساتَمدٌّ من رَشيداة الله تداىل، 

حياث قاال: )إَمن اعتادى عليكام إاعتدوا 
علياه( وقوله تدااىل )وقاتلوا يف سابيل الله 

الذين يقاتلونكم(.
الُدماالُء  ينتظاُر  )مااذا  البياان:  وقاال 
واملرتزقاة واملحتلون من الحر عندما يُدتَدى 
عىل ألله وبلده(، مشرياً إىل أن القرآن الكريم 

لم يرتك عذراً للجمي2 يف القدوع عن القتال.
وقاال البيان: إنناا يف رابطة علماء اليمن 
ندلان تضامنَناا الكاماَل وتأييَدناا الكباري، 

ونضام صوتناا إىل صاوت الدالماة محماد 
املطاع، يف وجاوب مواجهة الددوان والغزاة، 
ونحث كاإة أبناء الشدب اليمنل، عىل النفري 
إىل الجبهات وععم املجالدين بكل الوساائل 

املتاحة.
واساتنكر البياان: ماا جااء عىل لساان 
خطيُب عرإة السادوعي الذي كّفر اليمنيل 

وحّرض عىل سفك عمائهم يف يو5 عرإة.
وأشاار البياان إىل أناه كان األوىل بَمان 

يشنون الحملة املسدورة عىل الدالمة املطاع 
السادوعي، منولال  الخطياَب  يُديناوا  أن 
عاىل أن لاذه الحملة لن تننَل علمااَء اليمن 
الربانيال عن قاول الحال ومواَجهة قوات 

االحتالل ومرتزقتهم.
واعترب البياان: أن موقا2َ الدلماء لو يف 
مقّدماة املداإدل عن الشادب؛ ألنهم ورثة 

األنبياء.

  - خاص:
واَصَلات الجماعااُت انجرامية )عاعش، 
املحاإظاات  إغاراَق  القاعادة(،  تنظيام 
الجنوبية ومدينة عدن بالفوىض تساندلا يف 

ذلك قوات االحتالل.
واغتال مسالحون مجهولون، يو5 أمس 
األحد، مسؤوَل االنتشار األمنل بمدينة عدن 
الدقيد طه الصبيحال يف منطقة املنصورة، 
إيماا قا5 عناارُص مان تنظيام »القاعدة« 

بتفجري مقر للرشطة يف محاإظة لحج.
وقالت وساائل إعال5 مقرَّبة من الددوان 
الدقياد  عاىل  الناار  أطلقاوا  مسالحل  إن 
الصبيحال أثناء ماروره من إْحاَدى جوالت 
منطقة املنصاورة يف عدن، ما أعَّى إىل مقتله 
ومقتل امرأة ومدنل كانا مارين عىل الطريل 

خالل إطالق النار.
ياو5  مجهولاون،  مسالحون  واغتاال 
الخميس املايض، الدقيد سند ثابت الياإدل، 
وبداده تام اغتيال مواطان أثناء ماروره يف 

شارع التسدل باملنصورة. 
وتشاهُد عدن انتشااراً كنيفاً للجماعات 
تنظيام  )عاعاش،  انجرامياة  املسالحة 
القاعادة(، يف ماا إشالت قاواُت االحتاالل 
بدتاعلا الكباري وتواجدلا الكنري من تأمل 

لذه املدينة الصغرية.
وذكار موقا2 »رأي اليو5« أن مسالحل 
مجهولال حاولاوا مسااَء السابت املاايض 
طائفاة  إىل  ينتمال  رجاٍل  اختطااف 
انساماعيليل البُهرة، لكن محاولتهم باءت 

بالفشل وأعَّت إىل مقتل نجل لذا الرجل.
وأإاع مصدر أمنل أن أربدة أإراع ينتمون 
إىل لاذه الطائفاة التال يقيام زلااء 200 
شاخص من أتباعها يف عدن، خطفوا عىل يد 
الجماعات املسلحة املتشدعة خالل األسابي2 
املاضية، وأطلل ثالثاة منهم يف مقابل إدية 

مالية.
ولّزت مدينة خور مكرس السبت املايض 
تفجرياٌت اساتهدإت مدرعتل إماراتيل، يف 
ماا أُعلان يف الياو5 ذاته عن اكتشااف حقل 

ألغا5 بالقارب من الطريل الادويل بل الدرب 
ومحاإظة شبوة.

وقال مصدر عسكري إن وحدًة مختصة 
مان اللاواء 21 ميكا كشافت حقاالً »يضم 
عارشة ألغاا5 متنوعاة وشاديدة االنفجار، 
والدرباات  األإاراع  الساتهداف  ُزرعات 

الدسكرية«.
من جاناب آخر قا5 عناارص من تنظيم 
»القاعدة« األحد، بتفجري مقر خاٍل للرشطة 

يف محاإظة لحج.
التفجاري  إن  إعالمياة  وقالات مصااعر 
اساتهدف مقراً للرشطاة يف مدينة الحوطة 
بلحاج، ونتج عان »عباوة ناسافة إجرلا 

تنظيم القاعدة عن بُدد«.
وأكادت املصاعر أن املقار كان خالياً وأن 
التفجري لم يتسبب بإصابات، مشرية إىل أنه 
وقا2 غداة زياارة قا5 بها مديار الرشطة يف 

املحاإظة الدقيد عاعل الحليمل.
وعىل صديد االنفالت األمنية يف عدن ذكر 
شابكة »صدى عدن« انخبارية أن مسلحل 

مجهولال أطلقاوا قذيفاة آر باى جى عىل 
نقطة حراسة يف مطار عدن يف ساعة مبكرة 
مان صباح الجمدة. وذكرت »شابكة صدى 
عادن« انخبارية نقالً عن مصاعر محلية أن 
املهاجمل أطلقوا وابالً من الرصاص بشكل 
عشاوائل عقب ذلك والذوا بالفرار، مشاريًة 
إىل أن القوات الدساكرية واألمنية املتواجدة 
يف املطار قامت عىل الفاور بمطاَرعة الجناة 
تارش  ولام  بالكامال،  املنطقاة  وتمشايط 
املصااعر إىل وقاوع أياة ضحايا أَْو خساائر 

بسبب الهجو5.
إىل ذلك قال مصدر خاص لوكالة الجنوب 
إويس إن القيااعي يف تنظيم القاعدة جالل 
بلديدي راَإَل محاإظ أبل الخرض السديدي 

يف زيارته نْحَدى مديريات املحاإظة.
وأوضح املصدر أن الساديدي زاَر مديرية 
لوعر يو5 الخميس املاايض، ومده انرلابل 
بلديدي املتهام بتخطيط وتنفياذ عدع كبري 
مان الجرائام انجرامية التال راح ضحيتها 

عدع كبري من األبرياء.

  - خاص:
كشافت منظمُة الدفو الدولية عن امتالكها أعلة جديدة 
تؤكاُد أن قاواِت تحالاف الدادوان األمريكال ألقات قنابَل 
عنقوعياة أمريكية الصنا2 عىل أمانة الداصماة يف 6 يناير 

املايض.
ونرشت املنظمة تقريراً عىل موقدها االلكرتونل الجمدة 
املاضية أوضحت إيه أن الهجو5َ أسفر عن مقتل صبل يبلغ 
مان الدمر 16 عاماً وإصاباة 6 مدنيل آخرين، كما تناثرت 

الذخائُر الصغرية يف ل أحياء سكنية مختلفة.
وععت منظمُة الدفاو الدولية تحالف الددوان إىل الوقف 
إوراً عن اساتخدا5 الذخائر الدنقوعية، التل لل بطبيدتها 

أسلحة عشوائية ومحظورة عولياً.
وأشارت املنظمة إىل أن الددوان لو الطرف الوحيد الذي 
لديه القدرة عىل إساقاط القنابل من الجو، كما تؤكد األعلة 
الدامغة عىل أن تحالف الددوان أساقط الذخائر الدنقوعية 

يو5 6 يناير املايض.
َوشامل بحاث املنظماة مقاباالت ما2 ا من الساكان 
املحليال، بما يف ذلاك عائلة الصبل الذي استشاهد و3 من 
الجرحى، و2 من شهوع الديان، ورئيس جهاز األمن يف غرب 
صنداء و2 من املصّورين املحليال الذين زاروا املواق2 التل 

تأثرت بالهجو5.

  - متابعات:
األمريك�ي  الخارجي�ة  وزي�را  ع��رّ 
والس�عودي، عن تطاُبق مواقف بلَديهما 

تجاه العدوان عىل بالدنا.
 وق�ال كيري يف ترصيح�ات صحفيٍة 
السبت: »نقُف مع السعودية أمام التهديد 
له تم�رد الحوث�ي يف اليمن،  ال�ذي يش�كرّ
ونواجه التم�دد الحوثي يف اليمن وتهديد 

القاعدة«.
�د الجبير ع�ىل »تعاُون  م�ن جهته، أكرّ
م�ع  التع�اون  مجل�س  ودول  ب�الده 
واش�نطن إلنهاء َدور األس�د يف س�وريا 

وإنهاء االنقالب يف اليمن«. 
ويف تعليقه عىل هذين الترصيحين قال 
رئيس اللجن�ة الثورية العلي�ا محمد عيل 
الحوث�ي: »ترصيح�اُت وزي�ر الخارجية 
األمريك�ي العدائية تج�اه اليمن تؤكد أن 

العدوان قراٌر أمريكي«.

 وأضاف قائ�اًل: »مواَصل�ُة الواليات 
المتحدة تقديَم الدعم واإلسناد للسعودية 
تؤك�ُد أن الع�دواَن ع�ىل اليمن ه�و قراٌر 

أمريكي.
 وأش�ار إىل أن�ه وبعَد أكث�ر من 300 
يوم جاءت ترصيح�اُت الوزير األمريكي 
لتقيَض ع�ىل جهود األمم المتح�دة تجاَه 
د  الح�لرّ الس�يايس يف اليم�ن، وهو م�ا أكرّ
عليه األمين الع�ام يف خطابه أمام مجلس 
األمن وأقررّه، وال�ذي عىل إثره تم تكليُف 

المبعوث الخاص إسماعيل ولد الشيخ«.
ترصيح�ات  »أن  الحوث�ي  وأك�د   
المس�ئول األمريك�ي تعن�ي االس�تمراَر 
يف س�فك الدماء والخ�راب والدمار الذي 
طال وم�ا ي�زاُل مختلَف نواح�ي الحياة 
يف الجمهورية اليمني�ة«، محِمرّالً الوالياِت 
المتحدة تبعات كل ما تقوُم به السعودية 
وغيره�ا يف اليم�ن م�ن دم�ار وحص�ار 
ودع�م  والس�يادة  للقواني�ن  وانته�اك 

وتسليح أدواتهم من اإلرهابيين وغيرهم، 
قائ�اًل: »إن ذل�ك يؤكد أنهم م�ن يعيقون 
الح�واَر والح�ل الس�يايس، والمبارشون 
للعدوان والقت�ل يف اليمن، وهو ما يؤمُن 
ُد أن أمريكا تقُتُل  ب�ه المواطُن وصار يرِدرّ

الشعب اليمني«.
 ودع�ا الحوثي الش�عَب اليمني الثائَر 
إىل مواَصل�ة النضال والكف�اح عىل كافة 
األصعدة، خصوصاً العس�كرية لمواَجهة 
غطرس�ة أمري�كا وعرب�دة حلفائها، كما 
دعا رئيُس اللجنة الثورية العليا ش�عوَب 
األمة العربية واإلس�المية إىل استش�عاِر 
المس�ؤولية والوعي بخطورة ما ينتهُجه 
ه�ذا التحاُل�ُف األمريك�ي م�ن انخ�راٍط 
الصهيوني�ة،  األجن�دة  تنفي�ذ  أعم�ى يف 
حي�ث كان األوىل بهؤالء ف�كرّ حصار غزة 
وتحرير فلس�طين، ب�دالً ع�ن االنخراط 
ضمن مرشوع اس�تعماري عدائي للعرب 

والمسلمين.

رابطة علماء اليمن تدعو أبناء الشعب اليمني للنفير العام إلى الجبهات 
لمواجهة الغزو واالحتالل ودعم المجاهدين بكل الوسائل المتاحة:

حي على الجهاد

فوضى االحتالل واالنفالت األمني يف الجنوب 
 إغتيال عقيدين وامرأة برصاص مسلحين مجهولين في المنصورة وإطالق قذيفة آر بي جي على حراسة مطار عدن

 مسلحو القاعدة يفّجرون مقر الشرطة في لحج ووحدة مختصة في اللواء 21 ميكا تكتشف حقل ألغام ما بين العبر وشبوة

العفو الدولية: لدينا أدلة جديدة على 
قصف صنعاء بأسلحة محرمة دوليًا

كريي يف لقاء مع اجلبري: نقف مع ال�سعودية يف )احلرب على اليمن( 
رئيس اللجنة الثورية: العدوان على بالدنا قرار أمريكي 

واليمنيون صاروا يرددون أن أمريكا تقتلهم

يف منال يو5 أماس قبل عا5ٍ بالضباط، أي يف الراب2 والدرشين مان يناير 52015 
نقلت وسائُل انعال5 الدولية ترصيحاٍت ملسؤولل أمريكيل أّكدت أن الوالياِت املتحدَة 
عّلقات بدض عملياتها الدساكرية ضد تنظيام القاعدة يف الايَاَمان عقب سايطرة 

الحوثيل عىل مقاليد السلطة يف الايَاَمان واستقالة الرئيس لاعي.
وكالاة األنبااء الدولية رويارت نقلت، يف حيناه - عن مساؤولل أمريكيل أمنيل 
القاول »إن انهياَر الحكومة الايَاَمانية أعَّى إىل شالل جهاوع مكاإحة انرلاب- وإن 
األمَر تسابب يف نكسٍة كبرية لجهوع مكاإحة تنظيم القاعدة يف الجزيرة الدربية، وإن 
وقَف الدمليات الدساكرية سيتضمُن وْقَف غارات الطائرات من عون طيار عىل األقل 

مؤقتاً«. 
والياو5، وبداد مرور عاا5 كامل عىل تلاك الترصيحات - أي قبال يومل - رّصح 
»جاون كاريي« وزير خارجياة أمريكا أن باالَعه تدعم السادوعية يف حربها عىل من 

وصفهم با«املتمرعين الحوثيل«.

لنناقش التصريحني:
 قال األمريكان قبل عا5 إن سيطرة الحوثيل عىل السلطة أعاقت جهوع أمريكا يف 

مكاإحة انرلاب. حسناً، لل يملك األمريكان إجابات عىل لذه األسئلة:
- من الذي يحكم اآلن محاإظات عدن ولحج وأبل؟

- ألياس أنها الدنارُص ذاتُها التال كانت تحُكُم صنداَء وكاناوا يدتربونها رشيكاً 
لهم يف مكاإحة القاعدة؟

- أليس َمن يحكم عدن لو لاعي وحكومته املدعومة أمريكياً؟
- إلمااذا إذن توّقفت جهوُع أمريكا ملكاإحة االرلاب لناك، عىل الرغم من كونها 

صارت مناطل تنشط إيها القاعدة بكناإة؟
- ملااذا لم تنفذ طائراتُهم مان عون طيار أيََّة غارة عىل ُعنرص إرلاب إضايف جديد 

لو عاعش يف عدن وأبل ولحج؟
- وملاذا سمح األمريكل بسيطرة القاعدة عىل محاإظة حرضموت حيث ال وجوع 

لسلطة الحوثيل؟
- وملااذا اختفاى وجاوع القاعادة وعاعش مان املناطل التال ال سايطرة لهاعي 

وحكومته املدعومة منكم عليها كصنداء وإب وعمران َوغريلا؟ 
سيقرر الواق2ُ انجابَة عىل كل تلك األسئلة، إكما ظل تحالف لاعي وحكومته م2 
األمريكان ينتج توساداً لنفوذ القاعدة يف الايَاَمان خالل السانوات املاضية، إها لو 
االنتاُج ذاته مستمرٌّ يف املناطل التل تمكَّن الددوان السدوعي األمريكل انرسائييل من 

إبقائها خاضدًة شكلياً نعارة لاعي وحكومته املوصوإة باملدعومة من واشنطن..
إخالَل سانوات رئاساة لاعي وحكومتيه »باساندوة - بحاح« لم تكن السالطُة 
ٍ لنشااط القاعدة، وليس أعلَّ عىل ذلك من إنشاء مدسكرات  الايَاَمانية ساوى ميرسرِّ
إيواء وتدريب لهم يف عدة مناطل يمنية كمدساكر يحيص بأرحب والساحيل بمارب 

ونخال واللبنات.. 
وألنه حقاً زمن كشاف الحقائال، إقد أصبحت إجابات الكنري من التسااؤالت يف 
متناول الجمي2 بُساهولة، إأمريكا عدوُّ املسالمل األول لم تجد بُاّداً من خل2 القناع 
لتقاول للدالم: لسات أخىش القاعادة، ال أكرتث لداعش، إنما الخاوف كل الخوف من 

الحوثيل..
- إَمان لام الحوثيون الذيان انربت أمرياكا لتحاربَهم، ليس بطائارات من عون 
طياار وإنما بتحالُاف م2 عول النفط الدربل وإرسائيال وعول غربية قوية لم يتوّرع 
عن اساتخدا5 أعتى األسلحة الرتكاب أشد جرائم الحرب وأكنرلا خسة ضد اننسان 

الايَاَمانل؟
- وماا املرشوُع الدظيُم الاذي يحمله الحوثيون لؤالء لتحاربَهام أمريكا عون أن 

تتمكَن من تلفيل تهمتها الجالزة »انرلاب« عليهم؟
- َمان ُلم لؤالء الذين اعترب الددوُّ االرسائييل سايطرتَهم عاىل باب املندب خطراً 

يفوُق حصوَل إيران عىل القنبلة النووية خطورة؟. 
- كياف تمّكناوا مان الصماوع ثالثمائة ياو5 ونيّف أماا5 أرشس عادوان عرإته 

البرشية؟
اة أليرِّ يمنل أَْو عربل  - ولال أبقى انجاالء الحقائل بهذا القدر من الوضوح ُحجَّ

أَْو مسلم أَْو إنسان لكل يدلم َمن يقُف يف موقف الحل ومن يقف يف موقف الباطل؟
- لل بقل مجاٌل للشاك بأن أمريكا وعمالَءلا من الحكا5 الدرب لم َمن يدملون 

عىل توس2 القاعدة وعاعش املسيئل لإلسال5؟
- لل ما زال بوسا2 البدض تجالل حقيقة اساتهداف أمرياكا ومن مدها يف لذا 

الددوان للايَاَمانيل ككل، وليس إقط من أسمالم كريي بالحوثيل؟.. 
لقد قال بوش االبن مربراً حربَه عىل املسالمل: »إن حرب أمريكا ضد انرلاب لل 

حرب صليبية« أي أنها حرٌب عىل انسال5..
ومنلُاه إدل كاريي - ضمنااً - قبَل يومل حل خاصَّ »الحوثيال« يف ترصيحه، 
وكأنه أراع أن يقوَل: »إن حرب أمريكا عىل الايَاَمان يف لذا الددوان تستهدُف املسريَة 
القرآنية«.. لذا لو لدُف الددوان األمريكل األول إذن »املسارية القرآنية« املنهج الذي 
يساريُ عليه أنصاُر اللاه، املسارية التل تديل رايَة انساال5 القرآنل املحمدي، وتحظى 

بتأييد متنا5 كل يو5..

ومضة:
كماا بدأت لذه املساريُة عقَب ترصيح »بوش« املساتهِدف لإلساال5 واملسالمل، 
ونََمت رغم الحروب السات التل ُشانَّت عاىل املنتمل لها، إإن اللاَه تداىل سايحميها 
َلا عىل لاذا الددوان وإن تكرر ساتَّ مرات،  الياو5 عقَب ترصيح »كريي« وساينرُصُ
إكلماُة اللاه ساتبقى الُدليا عىل يد أنصاِر اللاه، ولن يطاَل »كري« أمريكا ساوى َمن 

يجلس بجانبها حل تنفُخ إيه.. 
»يُِرياُدوَن أَن يُْطِفُؤواْ نُاْوَر الّلاِه ِبأَْإَواِلِهْم َويَأْبَى اللّااُه إاِلَّ أَن يُِتمَّ نُوَرُه َوَلْو َكِرَه 

اْلَكاِإُروَن«.

كري أمريكا.. لن يحرق سوى العمالء

 مسافات

هاشم شرف الدين
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  - خاص:
وجدت قواُت الددو السادوعي نفَساها أما5َ حرٍب 
جديدٍة مصاحبٍة لدمليات الجيش واللجان الشادبية 
يف جيزان نجران وعساري، تمنلت تلك الحرب بدمليات 
القناص التال تحُصاُد رؤوس الجناوع السادوعيل 
يف األياا5 األخارية عىل مرأى مان عدساات انْعاااَل5 
الحربل، إشاهد يوما السابت واألحاد عملياِت قنص 

متفرقة حصدت 20 جندياً سدوعياً. 
وبداياًة بدمليات القنص من قبال إريل القناصة 
بالجيش واللجان الشادبية أماس األحد إقد لقل 11 
جنديااً سادوعياً مصارَعهام يف ثالث عملياات نوعية 

شهدت إَلاى جانب ذلك تدمري آلية عسكرية. 
وأوضاح مصادر عساكري أن وحادات القناصة 
بالجياش واللجاان الشادبية تمكنات مان قناص 5 
جنوع سادوعيل يف غرب منفذ الطاوال وإْحَراق آلية، 
إيما لقل 3 جناوع آخرون مصارعهم بدملية مماثلة 

استهدإتهم باتجاه ميدي.
وعقب ذلك تمّكنت وحادات القناصة من قنص 3 
جنوع آخرين يف الحدرِّ الواق2 بل منطقة املوسم بمنفذ 

الطوال وميدي. 
أماا السابت املايض إقاد أإااع مصدٌر عساكري 
أن ساتًة من الجنوع السادوعيل لقاوا مصارَعهم يف 
عمليتال قنص، األوىل غارَب منفذ الطاوال، واألخرى 
باتجاه صحراء ميدي يف وقت مبكر من صباح السبت 

املايض. 
ويف وقت الحل تم قنُص ثالثة جنوع آخرين، اثنان 
منهام ُقبالة منفذ الطوال، والنالث غرب املنفذ، ليصَل 
عدع الذين تم استهداُإهم من قوة القناصة يف الجيش 

واللجان الشدبية إَلاى تسدة. 
وضمان عمليات القنص أوضح مصدٌر عساكري 
الجمداة أن وحادات القناصاة يف الجياش واللجاان 
الشادبية قنصات 3 جنوع سادوعيل يف موقا2 بُرج 
الدوع الدساكري، وجندي آخر باتجاه موق2 الرمضة 

يف الطوال. 
ل جناوع  أماا الخمياس املاايض إشاهد قناَص 
سدوعيل، ثالثٌة منهم لقوا مصارَعهم يف عملية قنص 
بموقا2 الرمضاة الدساكري بجيزان، كماا تم قنُص 

جندي آخر يف موق2 الضبدة بنجران. 
كما وّزع انْعاااَل5 الحربل مشاالَد لكمل نصبه 

أبطال الجيش واللجان السادوعي لطقمل عسكريل 
تابدال لقاوات الدادو السادوعي بموقا2 الرشإاة 

الدساكري، َماا أَعَّى ملرصع ضابط سادوعي وأربدة 
جنوع. 

وأظهرت املشاالد لحظات رْصاد تحرك الطقمل 
وعاىل متنهماا أحاد الضباط السادوعيل وعادع من 
الجناوع، إيماا كانات وحداٌت مان الجياش واللجان 
الشادبية تتمركز بالُقرب من طريال ترابل مرَّت بها 

األطقم الدسكرية السدوعية وتم إمطارلم بالنريان.
وأظهارت املشاالد ضابطاً سادوعياً عاخاَل أحد 
األطقم بدد أن لقال حتَفه برصاص الجيش واللجان 
الشادبية، إيما تظهار ُجنَُث أربدة جنوع سادوعيل 

سقطوا يف نفس الكمل. 
وتساتمر محارق عبابات وآليات الددو السادوعي 
عىل ياد أبطال الجياش واللجان الشادبية، وعن ذلك 
يوضح مصدر عساكري أناه جرى تدماريُ عبابة من 
طراز ابرامز أمريكية الصن2 بواسطة صاروخ موجه، 
َماا أَعَّى لتدمريلا بالكامل وذلك رشق منطقة الرشإة 
بنجران، إيما عرض انْعاااَل5 الحربل مشالد تدمري 
عباباة أخرى بنفاس الطريقة ولكن لاذه املرة رشق 

موق2 الشبكة بنجران.
ولام يقترْص ساقوُط القتاىل يف صفاوف الجنوع 
السادوعيل عىل عمليات القناص والكمائن من قبل 
الجيش واللجان الشدبية، حيث أإاع مصدر عسكري 
مرصَع عادع من الدساكريل السادوعيل واملرتزقة 
داات لهام غارَب  يف قصاف مدإدال اساتهدف تجمُّ
منفذ الطاوال، إيما انكرست محااوالُت جيش الددو 
السدوعي للتقد5 باتجاه الربوعة وُسوقها من الجهة 
الرشقياة، حيث تصادَّى لهم أبطال الجياش واللجان 
الشادبية وأمطرولم بالقذائف والصواريخ، ملحقل 

بهم خسائر ماعية وبرشية كبرية. 
من جانب آخر عكت القاوة الصاروخية واملدإدية 
مواقا2 الضبداة والجباوح وواعي املدايال وكارس 
جوبح والدوع بدرشات القذائف املدإدية، إيما تدرَّض 
موق2ُ الشبكة وغرب ساوعانه وجنوب كربي الخوبة 
وموق2 رشقان لقصف صاروخل باستخدا5 صواريخ 
الزلازال محلية الصنا2 وعدع من القذائاف املدإدية، 
محققاًة إصابااٍت مباارشًة يف صفاوف الدادو. كما 
طال القصاُف الصاروخل مراِبَض للمدإدية يف موق2 
خباش ومواق2 مستحدثًة رشق سوق األمري بددع من 
الصوارياخ، بانضاإة إَلاى اساتهداف موق2َ الضبدة 
داً للجيش السدوعي يف موق2 نهوقة  الدسكري وتجمُّ

بددع من القذائف املدإدية.

  - خاص:
كشافت قواُت الجيش واللجان الشادبية بمحاإظة مأرب عان يقظٍة عالية 
تجاه مخّططات قوات الغزو إأحبطت ُكلَّ محاوالت املرتزقة رغم الغطاء الجوي 
قات الدملياُت قفزًة نوعيًة يف منطقة  لتحقيال أيرِّ تقد5ٍ باتجاه ليالن، إيما حقَّ

كوإل، حيث جرى تضييُل الخناق عىل املرتزقة يف مدسكر كوإر. 
وأشاارت املدلومااُت الدساكريُة إىل أن القاوة الصاروخية للجياش واللجان 
ارت، أمس األحد، جراإاة تابدًة ملرتزقة الددوان كانت تحاوُل شال  الشادبية عمَّ
طريال باتجاه إْحَدى التباب قبالة جبل ليالن، َمااا أَعَّى نْحَراق الجراإة ومقتل 

قائدلا. 
منطقة الجدعان شاهدت عمليًة نوعيًة للجيش واللجان الشادبية وشاهدت 
مقتَل وجرح عدع كبري من املرتزقة عندما استهدإت القوُة الصاروخية مدرعتل 

عسكريتل تابدة للمرتزقة بددع من الصواريخ، مما أعى إَلاى تدمريلما. 
ويف وقت ساابل كان مرتزقة الددوان إشالوا يف ُكّل محاوالتهم شبه اليومية 
للزحف عىل جبال ليالن، رغم الغطاء الجوي املكنَّف واملساند لهم من قبل طريان 
الددوان الذي َشانَّ أمس األول أكنَر من 15 غارة وإشال يف ضمان تقد5ُّ املرتزقة 
الذيان إروا بدد انكساار محاولتهم تاركل جنث قتاللم أسافل التباب املحيطة 

بجبال ليالن. 
وتلقت قوات الغزو واملرتزقة لزيمًة اسارتاتيجية بدَد مدركٍة خاضتها قواُت 
الجياش واللجان الشادبية ببطولاة، حيث تمّكنات من السايطرة عىل موقدل 

لامل قرب مدسكر كوإل. 
وقال مصدر عساكري: إن قاوات الجيش واللجان الشادبية تمّكنت من قتل 
وجرح أعداع كبرية من املرتزقة وسايطرت عىل موقدل يف محيط مدسكر كوإل 

الذي كان يسيطر عليه مرتزقة الددوان. 
وأشار املصدر إىل أن الدملية تأتل يف طريل تطهري مدسكر كوإل من مرتزقة 

الددوان، ويف إطار مواجهة قوى الغزو يف محاإظة مأرب. 
وكانت ُعبوٌة ناسافٌة قد انفجرت لدى مرور مدرعة عساكرية تابدة ملرتزقة 
الدادوان يف الخّط الدا5 بمدينة مأرب، وأشاارت األنبااُء إَلاى مقتل وجرح 6 من 

املرتزقة.

  - خاص:
اساتهدإت القوَُّة الصاروخيُة التابدُة للجيش واللجان 
دااٍت للغازاة ومرتزقتهام، ياو5 الخميس  الشادبية تجمُّ
الفائات 21 يناير، بمنطقاة مفَرق الدماري بمديرية ذو 
بااب، حياث أكدت مصااعر عساكريٍة ميدانياة أن القوة 
الصاروخية للجيش واللجان الشادبية اساتهدإت مواق2 
وتجمداات للغازاة ومرتزقتهام بصليااٍت مان صواريخ 
الكاتيوشاا، محققًة إصاباٍت مبارشٍة أسافرت عن تدمرِي 
عدٍع من اآللياات وإعطاب الكنري من املدرعات وساقوط 
الدديد من القتىل والجرحى يف صفوف الغزاة ومرتزقتهم.

ويف محاور األحياوق إقاد تمّكنات اللجاان األمنياة 
بالتدااون م2 قوات الجيش واللجان الشادبية من ضبط 
مخاازن ذخائر للقناصات يف منازٍل ألحد عنارص املرتزقة 

بمنطقة الصنمة باألحيوق يف محاإظة تدز.
َوأكد مصدٌر عساكريٌّ ميدانلٌّ أن أبطال اللجان األمنية 
ضبطاوا مخازن ذخائر للقناصاات يف أحد منازل منطقة 
الصنماة، مضيفاً أن عملية اكتشااف تلك املخازن جاءت 
بالتداون م2 ألايل وساكان املنطقة. وأشاار املصدر إَلاى 
أن لذه املخازن لم تُكن األوىل إقد تم ضبط مخازن أخرى 
قبل أيا5 يف نفس املنطقة وتم إلقاُء القبض عىل املتورطل 
وإحالتهام للجهات املختصة التخااذ انجراءات القانونية 

بحقهم. 
ويف محور تدز املدينة، تمكنات قوات الجيش واللجان 
الشادبية، يو5 أمٍس األول 22 يناير، من إإشاال محاولٍة 
زحاٍف ملرتزقة الدادوان باتجاه منطقاة الجحملية رشق 
املديناة، وأكدت مصاعر ميدانية أن قوات الجيش واللجان 
الشادبية صدوا محاولة الزحٍف، والتل أسفرت عن مقتل 

الدديد من عنارص املرتزقة وتدمري آلية عسكريٍة.

 وذكارت املصااعر أن محاوالٍت عديادٍة للزحف باتجاه 
منطقاة الجحملية قا5 بهاا مرتزقة الدادوان ومجامي2 
من تنظيم عاعش انجرامل طوال الفرتة الساابقة، ولكن 
أبطاال الجياش واللجاان الشادبية كانوا لهام باملرصاع 

وأإشلوا ُكّل تلك املحاوالت. 
وأماا يف محاور منلث الدماري، ذو بااب، إقد تمكنت 
قاوات الجياش واللجان الشادبية، يو5 أماٍس األحد، من 
صاّد زحٍف للغزاة ومرتزقتهم حاولوا التقد5 باتجاه منلث 
الدمري، وأكدت مصاعُر ميدانية أن قوات الجيش واللجان 
الشادبية تمكنات من صاد محاولاٍة للغازاة ومرتزقتهم 
بالتقاد5 نحو منلاث الدماري، وأمطرتهم بصليااٍت من 
صواريخ الكاتيوشا، أسفرت عن تدمري الدديد من آلياتهم 
الدساكرية وإعطااب بداض املدرعاات، إيماا انساحب 

بقيتهم، مخلفل وراءلم الدديد من الجنث.

  - طالب الحسني:
أماراء الحرب يف رصاع محتد5.. وسانة اوىل  من 
حكم سالمان منلت انقالبا عىل مايض سالفه امللك 
عبداللاه الذي عمال طوال 10 سانوات لنقل نجليه 
متداب ومقرن قليال مان السالم الرتاتيبل  لدرش 
الدائلاة ، وم2 وصول سالمان اىل الحكم لم يمكث 
الرجل اكنر من ثالثة اشاهر حتى صدد بنجله إورا 
اىل والية والية الدهد وليس ذلك إحساب بل ثمة ما 
يشري بوضوح اىل انه الرجل النانل وليس النالث  ، 

 لاذه التغياريات  احدثات توجساا حقيقيا من 
االنتقاال نحاو الخطاوة التالية بازاحاة محمد بن 
ناياف مان موقا2 ويل الدهد  الاذي لم يداد ثانياً يف 
اململكاه بال جيلل مان االحفاع واالشاقاء ينتظر 

كل لاوالء ان يكوناوا اقارب نوعاا ماا اىل قارص 
اليمامة، وما يلفت االنتباه لوالتحركات  واللقاءت 
الدبلوماساية االخارية التل شاهدت تغييبا متدمدا 
لبان نائف واخرلاا تغييبه عان لقاء كاريي وزير 
الخارجياة االمريكال ولاو ماا عإا2 بالصحاإاة 
الدربياة واالجنبية اىل التسااؤل عان متى االنقالب   
؟ ولاذه التناوالت جاءت بالتزامان م2 زيارة وزير 
الخارجياة االمريكية جون كريي للرياض ولقاءاته 

املقترصة عىل امللك، ونجل امللك.. 
ولنا يارى مراقبون باان التمامات واشانطن 
باتت توحل بانها اقرب اىل ترشايح محمد سالمان 
ملوق2 امللاك والتداطل مداه وإتح عوائار االتصال 
املباارشة بدال عن محماد بن نائف ، إال أن الساؤال 
األبرز الذي يساتجد لناا  لو عن الداإا2 للواليات 

املتحادة ألن تنقلاب عاىل بن ناياف املشاهور بأنه 
رجلها األول يف الدائلة..وتفضيلها بن سلمان..؟..

والجاواب لو رغباة الواليات املتحادة يف إخماع 
الناورة اليمنياة التل منلت أكرب تحاول يف مواجهة 
املشاري2 األمريكية  االستدمارية، وواشنطن ولل 
االن تجاد  يف شاخص بان سالمان األكنار اندإاعا 
نخمااع ثور¬ة اليمن.، ماا يُفهم من ترصيح جون 
كاريي من الريااض بأنه » م2 السادوعية ملواجهة 
ماا أساماه »بالتهدياد الحوثال يف اليمان« وقوله 
ما2 السادوعية..يف لذا الساياق يدنل أناه م2 بن 
سالمان .. كونه من يتوىل من موقده كوزير للدإاع 
خاوض املواجهة ضاد الناورة اليمنياة والتل ترى 
إيها واشانطن خطراً عىل نفوذلا االساتدماري يف 

الجزيرة الدربية.

العدو ال�سعودي يف مواجهة حرب القّنا�سة:
قنص 11 جنديًا سعوديًا يف جيزان.. َو27 جنديًا حصيلة عمليات القنص خالل 72 ساعة 

 كمين يمني مصّور يطيح بضابط سعودي و4 جنود في شرفة نجران 
 قوات آل سعود تنكسر مرة أخرى في الربوعة.. ومحرقة الدبابات واآلليات تستمر

تدمري اآليتني ومقتل وجرح مرتزقة على متنهما يف اجلدعان.. 
واإحراق جرافة حاولت �سق طريق لتباب هيالن 

هزيمة مدوية لقوات الغزو واملرتزقة 
وسيطرة للجيش واللجان على موقعني 

على أبواب معسكر كوفل

ضبط مخازن للذخائر مجددًا يف األحيوق، وكسر زحفني للغزاة 
ومرتزقتهم باتجاه مثلث العمري ومنطقة الجحملية بمحافظة تعز

ترحيب أمريكي بخالفة بن سلمان.. فما الخطوة التالية؟
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اإ�سرائيل : عالقتنا بالدول العربـــــــــــــــــــية باتت اأفـ�سل من اأوروبـــــــــــــــــــــــا 
نتنياهو يؤكد: السعودية ترى فــــــــــــي إسرائيل حليفاً وليــس تهديدًا 

  - متابعات*

حَصَد الكياُن الصهيونل ثماراً 
كنريًة من وراء الُداْدَوان عىل 
الايَاَمان وقطدت الحكومة 

انرسائيلية شوطاً كبريا يف عالقاتها 
م2 الدول الدربية وتحديداً عول 

التحالف السادوعي، أي أن الكياَن 
الصهيونل أنجز خالل الُداْدَوان ما 
لم يتمكن من إنجازه خالل الدقوع 
الفائتة، إشهدت شهوُر الُداْدَوان 

اإتتاَح قنصلية صهيونل يف أبوظبل 
وبات رئيُس الوزراء انرسائييل يؤكد 

أنه يتواصل م2 مدظم الدول الدربية 
بسهولة، ناليك عن قوله مؤخراً 

إن السدوعية حليفة نرسائيل عىل 
لامش منتدى عاإاوس االقتصااعي 

حتى أنه طالب االتحاع األوروبل 
بفهم إرسائيل كما تفهمها الدول 

الدربل التل وصفها باملدتدلة.

 

• رئيس حكومة إسرائيل: إسرائيل والدول 
العربية ليست على طريَف نقيض

عىل لاماش منتدى عاإاوس االقتصاعي 
بساويرسا قاال بنيامال نتنيالاو رئياس 
الحكومة يف الكيان الصهيونل واصفاً الدالقة 
القائماة م2 السادوعية، تحدياداً، بالحليف 
والرشيك. وقاال: »يوجد تغيري عراماتيكل يف 
الدالقات الخارجية نرسائيل يف املدة األخرية، 
وبينها وجريانها الدرب. السادوعية كما لم 
ُكنْاٌر يف الدالم الدربل، ترى يف إرسائيل حليفاً 

وليس تهديداً«.  
حدياُث نتنيالاو َوَرَع يف لقاء م2 شابكة 
»يس إن إن« انخبارياة األمريكياة، مان عىل 
مارسح مؤتمار »عاإاوس« االقتصااعي يف 
ساويرسا، وأورع إيه جملًة من املواقف تجاه 
الساحات الدربية، راإداً شدار الدداء نيران 
وسوريا وحزب الله، كراإدة رشاكة وائتالف 

م2 »االعتدال الدربل«. 
وقال إن الادَوَل الدربياة املدتدلة »تواجه 
التهدياد نفساه املتمنال بإياران وعاعاش، 
ان يمكنه  ولل تساأل )الادول الدربية( عمَّ
مسااعدتها؟ وبطبيداة الحاال، إن إرسائيل 
والادول الدربياة السانية، ليسات عىل طريف 

نقيض«.
وللداللاة أكنار عاىل ُحْسان الدالقاة م2 
الدول الدربية، ذكر نتنيالو أنه التقى بدَض 
املساؤولل يف االتحاع األوروبل، وطلب منهم 
أن يظهاروا نرسائيال الفهاَم نفَساه الاذي 
يظهره لهاا »جريانها الدرب«، الذين )كانوا( 

لم األعداء التقليديل »للدولة اليهوعية«.
وأضااف: »لادّي طلاب واحاد، أن تدكَس 
سياساة االتحااع األوروبال حيااَل إرسائيل 
والفلساطينيل، السياساَة الدربية السائدة 
تجااه إرسائيال والفلساطينيل«، مدرّباً عن 
اعتقااعه باأن إقاماَة عالقات بال إرسائيل 
والادول الدربياة املدتدلاة، »التال تارى يف 
إرسائيل رشياكاً لها ملواَجهة خطر انساال5 
املتشادع، قاد تاؤعي إىل حاّل الارصاع ما2 

الفلسطينيل، وليس الدكس«.
وعاىل لامش املنتادى االقتصاعي أشاار 
انعاال5ُ انرسائيايل إىل ُحاُدوِث لقااءات بل 
نتنيالو وعدع من زعماء الدول الدربية التل 
قالات إنهاا ال تربطها عالقاات مبارشة م2 

إرسائيل.
وتوقفات القنااُة األوىل انرسائيلياة عناد 
ساؤال ُوّجاه لنتنيالاو خالل املنتادى حول 
موعاد لقائه م2 زعماء عارب؟ إما كان ِمن 

رئيس حكومة االحتالل إال أن أجاب »من قال 
إنل ال ألتقل مدهم؟«.

 وساألت القنااة انرسائيلية »لال التقى 
رئيس الحكومة م2 زعماء عرب يف عاإوس؟ 
زعماء ال يوجد نرسائيل عالقاٌت عبلوماسية 
مدهم؟ مضيفًة أن إجابته تشاري إىل أنه قا5َ 
بذلك لكناه تجالل األمر عند تكرار الساؤال 
علياه مارة ثانياة، كماا رإضاوا يف مكتباه 

التطرق إىل األمر.
َج تقاريَر عديدة  تلميُح نتنيالو يأتل ليتورِّ
نرشت خالَل األيا5 املاضية يف وساائل انعال5 
انرسائيلياة تحدَّثات بشاكل مباارش وغاري 
مباارش عن اتصااالت رسية بل مساؤولل 
يف تال أبياب ومساؤولل عارب وعان رغبة 
إرسائيلية باساتمالة بدض الدول الدربية ال 
سايما الخليجية التل تتشاارك مدها موقَف 
الداداء لطهران والرغبة بتقويض نفوذلا يف 

املنطقة. 
قبال ذلك نقلات صحيفاُة »لآرتس« عن 
رئياِس الوزراء االرسائيايل بنيامل نتانيالو 
قولاه إنه التقى من وراِء الكواليس يف مؤتمر 

املناخ يف باريس عدعاً من القاعة الدرب.
الصحيفة انرسائيلية ذكارت أن نتنيالو 
هوا  أبلغ بدَض الصحاإيل أن قاعًة عرباً توجَّ

إلياه وتحدثوا مداه وصاإحوه أماا5 أنظار 
املشااركل ومنهام َمان ال تربطاه عالقاة 

بإرسائيل.
 وتابا2 نتنيالو وإال الصحيفة أن »أَحَد 

ال�سعوديُة واجلماعات التكفريية.. اأدواُت امل�سروع الأمريكي ال�سهيوين يف املنطقة 

من يكبح )معول التفتيت(؟
ما يحُدُث اليوَم في المنطقة ولألمة العربية من َتَشظٍّ وصراعاٍت داخليٍة، لم يُكن من باِب الحدث الَعَرضي أو نتاجًا 
تراكميًا لفشل األنظمة الحاكمة وانهياراتها الدراماتيكية، بقدر ما هو مشروع معد سلفاً، الغاية منه تدمير 

دول المنطقة من الداخل ليسهل بعد ذلك إعادة تقسيمها وفق رؤيٍة إستراتيجيٍة ال تخدم إال المصالح األمريكية 
اإلسرائيلية، فهل ستدرك عقلية الشعوب هذه الحقيقة لتستيقظ من سباتها وتواجه هذا المشروع؟.

  - حسين الجنيد:
 ُكلُّ ماا يجاري يف الوقات الرالان؛ الغاياُة منه تغياريُ الوجِه 
الحقيقال ملنطقاة الارشق األوساط وباألخاص الادول الدربية 
ومحيطها، وتقسايمها إىل عويالت لتبقاى إرسائيل القوة الوحيدة 
يف املنطقة، وتستطي2 الواليات املتحدة أن تتمت2َ بالقدر األكرب من 

ثروات لذه املنطقة.
هات الواليات املتحادة األمريكية يف   وإذا نظرناا بُدمال إىل توجُّ
ٍع  املنطقة، نجدلا تسريُ يف اتجالاٍت متددعٍة ولكن وإَل إيقاٍع محدَّ
ترتابَاُط إياه االتجالات بنماٍط عيناميكل، يتضاح يف لذا النمط 
قالب أساايس يختلف مان اتجاٍه آلخر وإل متغاريات الوض2 م2 

بقاء أسس لذا القالب.
 أمرياكا وباعتبارلاا من الادول الدظمى القوياة، إذا لم نقل 
الدولة الدظماى األوىل يف لذا الدالم، واملدروف عن الدول الدظمى 
أن صناعاة االسارتاتيجيات إيهاا قائماٌة عاىل عراسااٍت تددلا 
مؤسسااٌت ومراكاُز بحنيٌة متخصصاٌة يرشف عليهاا نخبٌة من 
رجاالت الظل، عورلم وض2 الخطط واالسارتاتيجيات والخطوط 
الدريضاة لسياساات عولهم ولم مان يُْطَلُل عليهم اسام الدولة 
الدميقاة، إاإن أمريكا ومن خالل لاذه الدولاة الدميقة صندت 
مرشوعاً اسرتاتيجياً يهدف للهيمنة الكاملة عىل املنطقة برمتها، 
ولتنفياذ منل لاذا املرشوع الضخام عىل أرض الواقا2 كان ال بد 
مان مراعاة بدض الدوامل األساساية الهامة، ألام لذه الدوامل 
تجزئتاه إىل عدة مراحل؛ كل يساهل عليهاا إعارة خطوات تنفيذه 
وإقااً للمتغاريات الطارئاة عاىل كاإاة األصدادة حتاى ال تفقد 
السيطرة عىل موجهاته، وتتحقل األلداف املرسومة بنسب نجاٍح 

عاليٍة وبأقل الخسائر املمكنة. 

املشروع األمريكي ومراحل التنفيذ
لياس خاإياً عىل أحاد طموحااُت الواليات املتحادة بالهيمنة 
الكاملة عاىل املنطقة األلم يف الدالم؛ كونها منب2 النروات ومركز 
طارق التجاارة الداملياة، إقد أعلنتهاا رصيحًة إعاراتهاا ونخبها 
السياساية كاشافل مرشوعهم وخطتهم بكل وضوح، قد يسأل 
البدض ماا الجديد؟ الجديد بأنهم لم يطلدونا عىل كيفية التنفيذ، 
حياث يكمن الخطر الذي يجب عىل شادوب أمتناا التنبه له حتى 
ال يساالموا يف تنفيذه من حيث ال يشادرون. لو كان لذا السؤال 

ُطارح قباَل عقَدين مان الزمان لوقفناا حائرين إدلياً عن َسارْبِ 
َغاْوِر لذا املرشوع ملدرإة خطوات تنفياذه، ولكن حالياً بإمكاننا 
إيجاع انجابة عليه، إخالل الدقدين املاضيل جرت أحداٌث كنرية 
ظنناا يف حينها بأنها مجرَّع حواعَث سياساية عرضية، ولم ندّقل 
يف ترابُاِط تلك األحاداث، اتضحت لنا اآلن، وحتاى ال نطيَْل الرْشَح 
سانرّكُز عىل مراحل تنفيذ املرشوع األمريكل؛ كل ندرك الحقيقة 
الكاملة ملا يخطط له األمريكان وما لو مصري بلداننا وشادوبنا. 

إذن أمريكا تريد السيطرة 
بأقال  املنطقاة  عاىل 
خسائر ممكنة كل تندم 

بنرواتها، كيف؟.
ال  أمرياكا  حتمااً 
تساتطي2ُ إساقاط كاِمَل 
اصطافَّ  إذا  املنطقاة 
يف  املنطقاة  شادوُب 
مواجهتهاا، لهذا وضدت 
أمريكا يف حساباتها لذه 
املساألة إبَنَت مرشوَعها 
املنطقاة  تفتيات  عاىل 
الرصاعاات  بإثاارة 
بال  الحاروب  وإشادال 
عولهاا وخلال الداداوات 

بل شادوبها، كال تكرَس 
لاذا االصطفااف، ومان ثَاامَّ بادأت يف عملياة االساتهداف عىل 
مساتوى الدولة الواحدة لكارس اصطفاإها الداخايل، واختصاراً 
للمسااإة الزمنية التل قد تطاول كان ال بد لها من وض2 الخطة 
التل تساتهدف خاللها أكنر من عولة عىل التوازي، إكان مرشوع 

الربي2 الدربل الذي رضب عدة عول وعّمرلا من الداخل.

مخطط الربيع العربي ومرحلة التهيئة
ولضماِن تنفيِذ املرشوع األمريكل بنجاح كان ال بد من إحداث 
عملياة تهيئة للمنطقة، ولذه التهيئة تدتارب أحد عوامل التنفيذ 
إىل جاناب عامال التنفيذ املرحيل، ولاذه التهيئة من خالل رضب 
النسيج املجتمدل للدول من الداخل وبأعواٍت عاخليٍة حتى تتحقل 

الخطة بشكٍل إاعل.
تام توجيه مخطط الربي2 الدربل يف الدول التل تمتاز بتنوعها 

الديموغرايف الساكانل من الناحياة الدرقية وانثنياة والطائفية 
واملذلبية لخلل الرصاعات عىل أساس لاذه االختالإات، ولذا ما 
تم إدلياً، إها لل اليو5 تونس وليبيا ومرص والايَاَمان وساوريا 
ٍق رليب يف أنساجتها االجتماعية وإن كانت بنسٍب  تدانل من تمزُّ

متفاوتٍة، لكنها حققت الغاية املرجوة.
تم تدمريُ تونس عىل املساتوى البنيوي املجتمدل للدرجة التل 
تحول إيها شبابها إىل قنابَل موقوتٍة تتفجر يف املجتمدات الدربية 
عينياٍة  عناوياَن  تحات 
املدنى  مشولل  جهاعية 
لهذه  والحقيقل  السامل 
انساالمية.  املفاليام 
التداياش  تدماري  وتام 
املجتمدال يف للموزايياك 
املرصي املتنوع بمسلميه 
وأقباطاه،  ومسايحييه 
عان  مارُص  إخرجات 
املداعلاة انقليمياة، أماا 
ليبيا إقد تم تدمريلا عىل 
كاإاة األصددة وأصبحت 
باؤرًة للارصاع واالقتتال 
بل أبنائها ومرتداً خصباً 
والتنظيمات  للجماعاات 
انجرامياة، وساوريا لاا 
ُر تدمرياً ممنهجاً عىل املساتوى املؤساي والبنيوي  لل اليو5 تدمَّ
والدسكري، ولكنها ما زالت تقاو5ُ ولم تصل ملا وصلت إليه ليبيا، 
وأما الايَاَمااُن إقد عانت لل األخرى من تبدات لذا الربيدليمن 
ولكنهاا اساتطاعت الخروَج من النفل املظلم بداد أن برزت إيها 
قاوًى ثوريٌة وطنيًة وعت املرشوَع األمريكل وواجهته، إاضطرت 
أمريكا إىل استخدا5 القوة يف النموذج الايَاَمانل، وذلك بانيداز إىل 
أعواتها يف املنطقة من الدول التابدة لها واملسالمة وبشكل إدال 
يف تنفياذ املرشوع األمريكل الكبري، والتل تُظانُّ لذه الدول بأنها 
ساتكون بمنأًى عنه نظريَ خدماتهاا الطوعية، إَشانَّت عدوانها 
الدساكري الظالم عاىل الايَاَماِن وإقاً لاإلراعة األمريكية، ولكن 
الايَاَماَن بصموعلا األساطوري ال زالت يف خطرِّ املواَجهة صامدًة 
ومدرقلًة لهذا املرشوع، وتخوض حربها عإاعاً عن األمة واملنطقة 

بأرسلا.

تفريٌخ للجماعات اإلجرامية واألدوار الوظيفية لها
أعركات الدولاُة الدميقُة يف أمرياكا بأن لذا املارشوَع بحاجة 
إىل أعواِت مسااعدة للترسيا2 يف عملياتاه التفاعلية ورضب عول 
املنطقاة مان الداخل بشاكل تدمريي عماوي لجدال الوض2 عىل 
الصديد الشدبل والحكومل يف تلك الدول سهَل التطوي2 من خالل 
إيصالاه إىل أقىص عرجات الضدف، إاكاَن ال بد من إيجاع كيانات 
تقاو5ُ بهاذه املهماة الدموياة، إتم خلاُل التنظيماات انجرامية 
النابدة من صلب مجتمدات عول املنطقة املدتقة بالفكر املتطرف 
املنحرف عن الدقيدة انساالمية السامحاء والحقيقية، ولنا برز 
الدوُر الوظيفل الذي لدبته حكومة السدوعية يف خلل وتمويل تلك 
الجماعاات والتنظيمات وإل منظومة الفكر الولابل الذي تبنّته 
وغرساته يف املجتمداات الدربية وانساالمية حتاى تحَل لحظة 
إشادال قاعح لذا الفكر انجرامل لتأعية مهامه املددة سلفاً، ولا 
نحن نرى اليو5 تنظيَم عاعش والقاعدة باتوا يسيطرون عىل عوٍل 
بشاكٍل كامل منل ليبيا، وبشاكٍل ُجزئل يف بداض الدول كالدراق 
وساوريا والايَاَمان ومارص وتونس، وتخُد5ُ املارشوَع األمريكل 
وبشاكٍل واضح للديان عون الحاجة للتأويال أو عبقريٍة نعراكه، 
ولدُإهاا إغاراُق عوِل املنطقاة يف الارصاع ورضب البنياة األمنية 
والسالم املجتمدال إيها حتى يصاَل بها الحاال إىل االنهيار التا5 
إترصخ مساتنجدًة املجتم2َ الدويلَّ للتدخال وإنقاذلا من جرائم 
ساات الدولية الحايل وخروجها  لاذه التنظيمات، ويف وض2 املؤسَّ
عن نطااق الخدمة، تربُُز أمريكا يف لباس املنِقاذ واملخلرِّص، وبهذا 
تكون أمرياكا راعيَة األمان واألمان لاكل عول املنطقة وجهازلا 
الدساكري الاذي يحفاظ مجتمداتهاا مان بطاش وإجارا5 تلك 
التنظيماات، وبالنمان الاذي تطلباه أمريكا، حتى لاو وصل بهم 
الحال للركوع والخضوع لها إقط يف سابيل عيشاهم تحَت مظلة 

األمان الذي ستوإره املنقذة أمريكا. 
قت ما تصباو وتطمُح إليه بالهيمنة  ولكاذا تكوُن أمريكا حقَّ
عاىل املنطقة، وبأقلرِّ خساائَر ممكنة، ولذا ما تحدََّث عنه السايُد 
القائاُد يف خطابه األخري بمناسابة املولد النباوي الرشيف، تحدث 
بكل تفاصيال لذا املرشوع ورسام مالمح الطريال للخروج من 
لاذا النفل املظلام وإيقاف لاذا املرشوع األمريكل الذي يسادى 
لتدمارِي منطقتناا وعولنا وشادوبنا، لقد وّجاه ناداَءه إىل أحرار 
األمة بالنهوض، واالصطفااف خلف املرشوع املحمدي الحقيقل، 

الضامن الوحيِد لدزتنا وكرامتنا.
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علماء الوهابية يحاولون اإنقاذهم من الغَرق

معادلة صمود الشعب اليمني.. املسمار  األخري يف نعش آل سعود

اإ�سرائيل : عالقتنا بالدول العربـــــــــــــــــــية باتت اأفـ�سل من اأوروبـــــــــــــــــــــــا 
نتنياهو يؤكد: السعودية ترى فــــــــــــي إسرائيل حليفاً وليــس تهديدًا 

  - إبراهيم السراجي:
يُجِما2ُ كنريٌ مان املراقبال أن الساُدوعيَّة حل 
قررت تغيريَ سياساتها املدهوعة بالدخول يف حروب 
مباارشة اختارت الوقاَت الخطأ لفدل ذلاك، بل إن 
الوقت قاد تجااوز ُقدرتَها عىل ذلك؛ وذلك لساببل 
رئيسال، أولهما تراُج2ُ الواليات املتحدة باعتبارلا 
القوة الدظماى األوىل يف الدالم، والنانل أن نظا5 آل 
سدوع شن ُعااْدَوانها عىل الايَاَمان وتكّفل بتبدات 
الُدااْدَوان مالياً يف الوقت الذي تفقد إيه السُدوعيَّة 
قوَّتَها املالية وتقف عىل مقُربة من انإالس، بحسب 
تقارير اقتصاعية وعىل رأسها تقرير صندوق النقد 

الدويل. 
بدد مارور تسادة أْشاهر عاىل ُعااْدَوانها عىل 
الايَاَماان أعلنت الساُدوعيَّة موازنتَها للدا5 2016 
بدجاز بلغ 326 مليار رياال، وترتب عىل لذا الدجز 
رإ2ٌ نسبلٌّ للدعم الحكومل عىل املشتقات النفطية 
وإجراءات تقشف لم يدتد عليها الشدب السدوعي، 

إهل يتوقف لذا التدلور عند لذا الحد؟
لإلجابة عىل لذا الساؤال يجادر التنويه إَلاى أن 
نظا5َ آل سادوع وَض2َ موازنتاه املالية للدا5 2016 
عىل أسااس توقداته بإيراعات النفط باا0ل عوالراً 
للربميال الواحاد لكن سادر الربميل تدلاور خالل 
الشاهر األول مان الداا5 ليصاَل إَلااى 27 عوالراً، 
ولناك توقدات اقتصاعية شابه مؤكدة أن السادر 
سايتدلور ليصل إَلاى ما عون 20 عوالراً، وإذا كان 
النظا5ُ السادوعي يدتماد يف موازنته عاىل إيراعات 
النفط بنسابة تتجااوز الا%60 بمدناى أن الدجز 
الحقيقال اآلن يف موازناة الساُدوعيَّة للداا5 2016 
َر عىل أسااس 0ل عوالراً  لام يدد 326 ملياراً الذي ُقدرِّ
للربميال؛ ولذلك إالدجُز الحقيقل بحساب أسادار 
النفط اليو5 واملتمنلة 27 عوالراً سيصل الدجُز إَلاى 
نحو 500 مليار ريال والرقم سايزيد كلما انخفض 

سدر النفط. 
ويارى املحللاون االقتصاعياون أن الساُدوعيَّة 
ساتلجأ ملزيد مان انجراءات التقشافية وساتدلن 
عان رإا2 جديد يف ععام املشاتقات النفطياة، بما 
يدنل زياعًة جديدًة يف األسادار سايتحملها الشدب 
السادوعي، بانضاإاة إَلااى الزيااعة التال جارى 
إقراُرلا مطل2 الدا5 الحايل، ولو ما يهدع االستقراَر 
الذي كان يندم به النظا5 السادوعي يف أيا5 الرخاء، 
حيث كان يدتمُد عىل ذلك يف كساب صمِت الشدب، 
بانضاإة إَلاى اعتماِعه عىل َعور املؤسسات الدينية 
التل تلدب عوراً ترليبياً يف خدمِة النظا5 السدوعي، 
ولكن النظرة اليو5 تختلُف، حيث يؤكد املراقبون أن 
االنهياَر االقتصاعي يف الساُدوعيَّة سيندكس خطراً 

عىل نظا5 آل سدوع.

• املؤسسة الوهابية تحاوُل انقاَذ آل سعود 
من الغرق

إىل جاناب اعتماِع نظا5 آل سادوع عاىل إيراعات 
النفاط لضماان بقائاه ورشاء الاوالءات الداخلية 
والتحالفاات الخارجياة َإإن انهيار أسادار النفط 
بدأ يفقُد آل سادوع لذه الورقة ولم يدد بيده سوى 
الورقاة الدينية متمنلاة باملؤسساة الولابية التل 
صندات جيالً مؤعلجااً ومجتمداً يقاو5 عىل الوالء 
األعماى آلل سادوع ولداب املااُل عوراً رئيساياً يف 
استجابة ذلك املجتم2 لهذا النوع من األيديولوجيا، 
لكن ساقوط ورقة املال عق ناقوَس الخطر لدى آل 
سادوع ليدإدوا بالورقة الدينية لتمارس مزيداً من 
الضغوط واالمالءات عىل الشادب والزامهم بالوالء 

لهم بال مقابل. 
وبماا يؤكد ُعْمَل املشاكلة االقتصاعياة لدى آل 
سادوع وخطرلاا عىل بقااء نظامهام، يظهر ذلك 
يف تحذيارات أطلقهاا أحاُد أئمة الَحَر5 مان علماء 
الولابياة الاذي ععاا لاللتازا5 بالوالء آلل سادوع 
وعاد5 ربطه باملال، وعاعًة ما يتم اساتخدا5ُ علماء 
الولابياة يف مخاَطبة الشادب السادوعي اعتماعاً 
عىل األيديولوجيا الولابية التل ُزرعت يف شادبهم، 
وال يتم االعتماُع عىل املؤسساات الحكومية يف كاإة 
املجاالت؛ ولذلك يتمُّ الدإ2 بإما5 الحَر5 للتدبري عن 

مشكلة اقتصاعية تهدع النظا5. 

واعتاىل صالاح بان حمياد مناربَ الَحاَر5 املكل 
الجمداة املاضية، محاذراً مما أساماه املخّططات 
التل تساتهدف لاذا البالَع »الساُدوعيَّة« عن طريل 
ما وصفه بنرْش الشائدات، »إيسَدون عرب شبكات 
التواُصال االجتماعال – حساب بن حمياد – إَلاى 
تكبري الصغري، ونارش األكاذيب، عاعياً أبناء اململكة 
إَلاى الحفاظ عىل اساتقرار وطنهام وعد5 تمزيقه 

بظلمات املشاحنات«.
الشاائدات التل يتحدث عنها إما5ُ الحر5 ليست 
ساوى كتاباات يدارّب بهاا ناشاطون سادوعيون 
عن الفسااع الذي يمارساه آل سادوع وعخولهم يف 
حروب خارجية أثّرت بشاكل مبارش عىل اساتقرار 
اقتصاعلام، ولكن املؤسساة الدينياة اعتاعت عىل 
تحريام أيرِّ ناوع مان النقاد أَْو التدبري عان الرأي، 
اااة إيماا يُماسُّ سياساَة آل سادوع والذي  َخاصَّ
يفاِرُض النظا5ُ عقوباٍت كبرية بحل ُكتّاب الروايات 

واملدونات ونشطاء وسائل التواصل االجتماعل. 
ووصف خطيب جمدة الحر5 »أية ععوة أَْو كلمة 
أَْو تدليال أَْو تدويان يولاد حقداً وينري ندارًة بأنها 
مان أمر الجاللياة«، ولكذا يصبح انتقاُع الفسااع 
واملغامرات من الجاللية، غري أن إما5َ الحر5 لذا قد 
عرّب يف خطبته عن حقيقة لذا القلل الذي يشدر به 
النظا5 السادوعي يف ظل االنهيار االقتصاعي عندما 

حذر من ربط الوالء للملك باملال.

حياُث لاجم بن حميد يف خطبته الذين يربطون 
والَءلم بوالة األمور باملصالح املاعية، يف إشارة منه 
إَلااى تدلور األحاوال املاعية للمملكاة، محذراً من 

انثارة والفتن التل يسدى البدض نحداثها.

• الصمود الـَيـَمـني يف معادلة االنهيار 
السعودي 

لنااك إجمااٌع مان قبال مراكاز الدراساات أن 
مغامرة النظا5 السدوعي يف الايَاَمان كان لها عور 
كبري يف الرتنُّح االقتصااعي الذي تدانل منه مملكة 
النفط الساُدوعيَّة وإذا كانت تلك املراكُز قد اختلفت 
يف تقدير حجم الخساائر املالية والدسكرية لنظا5 
آل سادوع إإنهاا اتفقات أنه لو لام يُقاِد5 النظا5 
السادوعي عىل ُعااْدَواناه عىل الايَاَماان ملا وصل 
باه االنهيار االقتصاعي إَلاى لذا الحد بالتزامن م2 

انهيار أسدار النفط. 
عرشاُت املليارات التل يكبدلا النظا5 السدوعي 
ساواء بشاكل مبارش أَْو غاري مباارش يف ُعااْدَوانه 
عاىل الايَاَماان إهاو إَلااى جاناب ماا يدإده من 
أَْماَوال لتمويل تحالفه الذي يمتد مان أَمريكا إَلاى 
واملرتزقاة  ذاتهاا  التحالاف  إَلااى عول  بريطانياا 
املحليل والدوليل إهو يوزع األَْمَوال الطائلة لرشاء 
املؤسسات الدولية ويستجيب البتزاز الدول الغربية 

له ويمولها باملليارات. 
وعخل النظا5 السادوعي يف مغامرته بالايَاَمان 
ظناً منه أن الحملة ستؤتل أكلها يف أيا5 قليلة لكنه 
وجاد نفساها يغرق لدرشة أْشاهر وما يازال األإل 
مفتوحااً عون أن يحقال أي نتائاج تذكار بال عىل 
الدكس يجنل الهزائم يف جبهات الحدوع والجبهات 
الداخلية ولذلك يؤكد كنريون أن الصموع الايَاَمانل 
كان جازءاً رئيسايا من مداعلة االنهيار السادوعي 

ووصوله ملرحلة الخطر. 
بحساب تقرير اقتصااعي لتلفزيون »عويتشاه 
إيتلاه« األملانل والذي بنه التلفزيون يف مايو املايض 
عن خساائر النظا5 السادوعي ماليااً يف ُعااْدَوانه 
خاالل عرشين يَااْوماً من الُدااْدَوان إقد بلغت 30 

مليار عوالر. 
وجااء يف تقريار التلفزياون األملانال أناه » ال 
يستطي2 أحد حتى الساعة تقديم أَْرَقا5 عقيقة عن 
تكلفة الحرب التل تقوعلا السُدوعيَّة عىل الايَاَمان 
تحت اسام »عاصفة الحز5«. ويدوع السبب يف ذلك 
إَلاى رإاض القائمل عليها تقديم مدلومات يمكن 
االعتماع عليها بهذا الخصاوص. غري أن التقديرات 
األولياة املبنية عىل تكاليف حروب أخرى مشاابهة 
ترّجاح باأن التكلفة وصلات بحلول أواساط أبريل 
2015 إَلااى نحو 30 ملياار عوالر تتضمن تكاليف 
تشاغيل 175 طائارة مقاتلاة وتزويدلاا بالذخائر 
وتكلفاة وضا2 150 ألاف جندي سادوعي يف حالة 
استنفار تحسبا الحتماالت توسي2 نطاق الحرب.«

والالإاُت أن التقديارات التال أورعلاا التقريار 
األملانال وبلغات 30 مليااراً كانات بداد مارور 20 
يَااْوماً عىل الُدااْدَوان أي حل كانت الدملية ال تزاُل 
يف إطار القصاف الجوي وقبل بداية الرع الايَاَمانل 
يف الحادوع والجبهات الداخلياة والتل خلفت مئات 
الدبابات واآلليات املدمرة وكبدت النظا5 السادوعي 

عرشات الطائرات الحربية واالستطالعية. 
وإذا كان النظا5 السادوعي قد تكباد 30 ملياراً 
مان الادوالرات خاالل أول 20 يوماً مان الُدااْدَوان 
إكم سايكون املجموع خالل 300 يو5 من الصموع 
الايَاَمانل وإعخال الخساائر الربية يف الحساابات 
كان  عندماا  األملانال  التقريار  يتضمنهاا  التال 

الُدااْدَوان يف مرحلة القصف الجوي إقط؟.
بهذه القاراءة والقراءات األخرى يادق الصموع 
الايَاَمانل شادبياُ وعساكرياً واجتماعيااً يف وجه 
تحالف الُدااْدَوان املساامريَ األخريَة يف ندش النظا5 
السادوعي وسيساجل التأرياخ له أنه أساقط أكرب 
امرباطورية نفطية يف عالم ترتبط بقوى االستكبار 
الداملل وال شك أن الشادب الايَاَمانل ما يزال لديه 
مخازون كبري مان الصموع لسانوات قاعماة إيما 
تشاري املدلومات أن النظا5 السدوعي لم يدد يقوى 

عىل مواجهة ُكّل لذه التحديات.

الزعماء أبادى تقديره للخطاب الذي ألقاه يف 
األمم املتحدة«.

• مسؤول إسرائيلي رفيع: هناك انفتاٌح 

عربي نحو إسرائيل وهناك اتصال مع 
معظم الدول العربية

نقلت وساائُل إعال5 إرسائيلياٌة عن مدير 
عاا5 وزارة الخارجية انرسائييل عوري غولد 
خاالل قوله إن »لناك اختالإااٍت بالرأي م2 
عول مختلفة يف الدالم، ومؤخراً لدينا مشاكل 
م2 أوروبا ولذا ليس رساً، ولناك عول كنرية 
تفتح أبوابها الياو5 أما5 إرسائيل، من يقول 

إننا مدزولون ال يدرف ما يقوله«.
وخالَل مشاارَكته يف أعمال مؤتمر أبحاث 
األمان القومل كشاف غولاد أن »ماا تملَكه 
إرسائيل بشاكل رئياس، ولذا ربماا التغيريُ 
الدراماتيكال، لو انفتاح الدالم الدربل نحو 
الدالقاات الرسياة ما2 إرسائيال«، وأضاف 
»يمكنناا االتصال اليو5 تقريبااً م2 ُكّل عولة 

عربية«.
وكانت وساائُل إعال5 إرسائيلية كشافت 
عان زياارة رسياة قاا5 بهاا مؤخاراً وزيُر 
االقتصاع انرسائييل يوإال شاتاينتس لدولة 

انمارات الدربية وسط حماية مشدعة.
وذكارت القنااة النانياة انرسائيلياة أن 
التقاى مجموعاة مان  انرسائيايل  الوزياَر 
الجهاات، مضيفاة أن »أبو ظبال وعدعاً من 
الادول الدربياة املدتدلة تجمدهماا مصالح 

ما2 إرسائيل مقابال إياران، وإرسائيل تريد 
الرشاكة م2 لذه الدول« عىل حد تدبريلا.

• معهد واشنطن: العالقات اإلسرائيلية-
الخليجية اقتصادية ودبلوماسية على 

حد سواء 
أكد سايمون لندرسون، ولو زميُل بيكر 
يف مدهاد واشانطن ومدير برناماج الخليج 
ٌص يف  وسياساة الطاقاة يف املدهاد، ومتخصرِّ
شاؤون الطاقة والادول الدربية املحاإظة يف 
الخليج، يف عراساٍة جديدة عاىل أنّه ال بّد من 
انشاارة إىل أّن الدالقات بال إرسائيل وعول 
الخليج لل عبلوماسايّة واقتصاعيّة عىل حدٍّ 
ساواء، ومن املؤّكد أّن االتصاالِت السياساية 
تخض2 لحركاة مد وجزر، إمان الصدب أْن 
َر أّن اغتيال جهاز »املوساع« انرسائييلّ  نتصوَّ
للقياعي يف حركة »حماس« محموع املبحوح 
يف عبل عا5 2010 كان مجرع حدث بسايط، 

عىل حّد تدبريه.
وتابا2 قائاالً »لكاّن الرواباط التجاريّاة 
وتلاك الخاّصة باألعمال تنماو باطراع، ولل 
عالقاات لاّمة عاىل األقل م2 بداض الدول، 
إذْ أّن إحادى انحصائيات التال أطلدنل عىل 
نتائجها أحد املسؤولل الخليجيل لذا الدا5 

كانت مدلشة«.

• السعودية بعيون املسؤولني 
اإلسرائيليني 

بالادور  انرسائيلياة  االشااعات  تتاواىل 
السادوعي باملنطقة والذي تدتاربه إرسائيل 
يصب يف مصلحتها ورصدت إحدى الوساائل 
انعالمية جانباً من تلك االشاعات البارز ولل 

كالتايل:
- مراسال الشاؤون السياساية يف القناة 
األوىل– يائريإاينرف، عند ساؤال لنتنيالو يف 
ملتقى عاموس: متى ستلتقل بزعماء عرب؟

أجاب: من قال إننل لم التِل بهم؟
ثم يتسااءل املراسال: »لال التقى رئيس 
الحكوماة زعماء عرباً لادول ليس نرسائيل 
عالقات عبلوماساية مدها؟ بحسب إجابته، 

يمكن إهم أنه قا5 بذلك«.
الحديث عان عالقاات إرسائيلية م2 عول 
عربية تصفها إرسائيل باملدتدلة ليس باألمر 
الجدياد إنتنيالاو لياس وحاده مان التقى 
زعماء عرباً وليس الوحيد الذي تحدث تطور 

الدالقات م2 عدع من الدول الدربية 

- يقول موشيه يدالون – وزير األمن 
انرسائييل:

»املدسكر األكنُر ألمية اليو5 لو املدسكر 
الاذي تقاوعه السادوعية نرسائيال مصالح 
مشرتكة عديدة م2 لذا املحور ولذا لو األمر 
األلم لتأسايس عالقات مداه اليو5 أكنر من 

السال5 وأكنر من االتفاقات واالحتفاالت«.
الحدياث عن الدالقات بال إرسائيل وبل 
عول عربياة لم يبَل كالمااً يف الهواء بل ترجم 

عىل أإدال عىل األرض. 
-نري عإوري- مراسل الشؤون الدسكرية 

يف القناة انرسائيلية النانية يقول:
»وزير الطاقة يوإالزتشاينز زار أبو ظبل 
رساً والتقاى عادعاً مان األشاخاص لنااك، 
ينبغل القاول إن أبو ظبل وعادعاً من الدول 
الدربياة املدتدلاة تجمدهماا مصالاح ما2 
إرسائيل مقابل إيران وإرسائيل تريد الرشاكة 

م2 لذه الدول«. 

* المصدر: قناة الميادين، جريدة األخبار 
اللبنانية، صحيفة رأي اليوم اللندنية
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  - رشيد الحداد:
ُث األَْرَقاا5ُ عان ارتفاع الخساائر  بينماا تتحادَّ
ة للدولة الددو السادوعي يَااْومااً بدد يو5  املباارِشَ
منذ أكنر من 300 يو5 من ُعااْدَوانها الغاشام عىل 
الشادب الايَاَمانال، والتل بلغت أعىل املساتويات 
وكاعت تصياُب االقتصااَع الريدال لدولاة الدادو 
بانإاالس؛ نتيجاة ارتفااع النفقاات الداماة عىل 
الُدااْدَوان وارتفاع إواتري رشاء الساالح إَلاى أكنر 
من 60 مليار عوالر مقابَل انخفاض انيراعات املالية 
للددو الذي يدتمد بنسبة 0ا % عىل مبيدات النفط 
الاذي خرس لاو اآلخاُر منذ أواخار الداا5 ل5201 
حتاى اآلن أكنَر من %70 من قيمته الرشائية، ولو 
ما عإ2 مؤسساات التمويال الدولياة الداملية إَلاى 
تخفيض التصنيف االئتمانال القتصاع عولة الددو 

إَلاى من الدرجة املوجبة إَلاى السالبة.
تصاعادت الخساائُر املبارشة لدولاة الُدااْدَوان 
السادوعي خالل ذات الفرتة إَلاى أعىل املساتويات 
إالَّ إنهاا حاولت التكتَُّم عىل األَْرَقاا5 الحقيقية لتلك 
الخساائر التل ال يُستبدد أن تتجاوز الا 100 مليار 
عوالر، وبسابب ُعااْدَوانهاا الظالام عاىل الشادب 
الايَاَمانال تراج2َ أعاء األساواق املالياة والدقارية 
والتجارياة إَلاى أعنى املساتويات، وعىل الرغم من 
إخفااء األمار، إالَّ أن مساتوى أعاء ساوق األساهم 
الساُدوعيَّة الاذي يداد ترمومرتاً للحركاة التجارية 
واالستنمارية املحلية كشاف عن مدى االرتداع غري 
املحساوب لُدااْدَوان آل سادوع عاىل الايَاَمان عىل 

مختلف القطاعات االقتصاعية يف اململكة. 

خسائُر فادحٌة لألسُهم 
الداا5  خاالل  ساّجلت  الساُدوعيَّة  إاألساهُم 
املاايض أساوأ أعاء منذ ثمانل سانوات، بضغط من 
مدظام القطاعاات واألساهم، لتغلاَل عناد 11ا6 
نقطة بخساائَر وصلت نسابتها 17 يف املائة لتصل 
خسارتها السانوية الدا5 املنرص5 233 مليار ريال 
سادوعي، ويف ظل ارتفاع ماؤرشات انهيار اقتصاع 
الدادو السادوعي جاراء انخفااض أسادار النفط 
إَلااى أعنى املساتويات وارتفاع إاتاورة الُدااْدَوان 
عىل بالعنا، اإتتح ساوُق األساهم السادوعي الدا5 
الجاري بخساائَر قياساية جديدة األوىل منذ خمس 
سانوات، وخارست عرشات الارشكات الساُدوعيَّة 
ملياارات الادوالرات من قيماة أساهمها الرشائية 
يف ساوق األساهم مناذ مطلا2 األسابوع، وال تزال 
املاؤرشات الحمراء تسايطر عىل أعاء ساوق تداول 
حتى الخميس، وإقدت ساوق األساهم الساُدوعيَّة 

87 ملياَر ريال سادوعي من قيمتها السوقية خالل 
األسبوع املايض، ويؤكد خرباُء اقتصاع أن االقتصاع 
السادوعي ُمقِبٌل عىل أزمة مالياة كربى بفدل األثر 
املايل لخطة التقشف التل أقّرتها حكومة الُدااْدَوان 
السدوعي للحد من تصاعد الدجز الدا5 يف موازنتها 

البالغ ا8 مليار عوالر.

شلل اقتصادي يف الجنوب 
وما2 تصاُعاد ماؤرشات انكمااش االقتصااع 
السادوعي يف تراجا2 مساالمة القطاعاات غاري 
النفطياة يف الناتج املحيل انجمايل وتوقف النشااط 
التجااري واالقتصااعي يف مختلاف مناطل جنوب 
اململكاة التال تدانال من شالل اقتصااعي وركوع 
تجااري كبري، خفاض صندوق النقد الادويل أواخر 
األسابوع املايض يف تقريره السنوي توقداته بشأن 
نمو اقتصاع عولة الددو إَلاى أعنى املستويات للدا5 
الجااري إَلااى 1.2 % وا.1 % يف 2017مقابل 2.7 

% الدا5 املايض.
ويف الساياق ذاتاه خيّم الركاوع االقتصاعي عىل 
مناطل جنوب مملكة الُدااْدَوان وشاهدت الحركة 
التجارياة واالساتنمارية تراجدااً حااعاً يف نجاران 
وجيزان وعساري، وتداظمت إيها خساائر مختلف 
القطاعاات بداد أن أصبحات تحات مرماى نريان 
الجيش الايَاَمانال واللجان الشادبية، إاملنتديات 
االقتصاعياة واالساتنمارية التل تشاهدلا نجران 
التجارياة  ُكلَّ عاا5 توقفات، والحركاة  وجيازان 
واالساتنمارية تراجدات إَلااى أعناى املساتويات 
بفدال النازوح الكبري للساكان واملساتنمرين من 

املحاإظتل.

موجُة غالء يف جيزان 
عان  الساُدوعيَّة  الوطان  صحيفاة  كشافت 
ارتفاعاات حااّعة يف أسادار السال2 واملنتجاات يف 
املناطال الجنوبياة للمملكاة، وقالات الصحيفاة 
إن أسادار املاواع الغذائياة األساساية واملحروقات 
وُخُصاْوصاً الديزل واالسامنت والكماليات ارتفدت 
إَلااى أعاىل املساتويات؛ بسابب تراجا2 الدارض 
مقابال ارتفااع الطلب عليهاا من قبال املواطنل، 
وأشاارت الصحيفة الساُدوعيَّة إىل أن أزماة الغذاء 
التل تشاهدلا جيازان ونجران وعساري ناتجة عن 
إغالق اآلالف من املحاالت التجارية أبوابَها عون أن 
تذكر األساباب الرئيساية التل عإدت أصحاب تلك 
املحالت من سدوعيل وواإدين إَلاى إغالقها إالَّ أنها 
أشاارت إَلااى أن إغالق تلك املحاالت عإ2 القلة من 
أصحااب املحالت التجارية إَلااى االحتكار واملغاالة 

يف األسدار.

أسواق سوداء يف نجران
وكشفت الصحيفة السُدوعيَّة عن ارتفاع أسدار 
الديازل إَلاى ما بال 20 رياالً إَلااى 30 رياالً للدبة 
سادة الا 20 لرتاً؛ بسبب توقف املئات من املحطات 
الرسامية عن تزويد املواطنال بالوقوع وعىل الرغم 
من عاد5 ذكار الصحيفة الساُدوعيَّة األساباب إالَّ 
أنها كشافت عن وجوع أسواق ساوعاء للمشتقات 
النفطية يف جيزان ونجران وعساري، حيث أشاارت 
إَلااى أن ناقاالت وعيّناات تبيا2 الديازل بأسادار 
مرتفداة عاىل الطرقاات الداماة يف ظل غيااب أي 
عور رقابل، كما أشاارت الصحيفة السُدوعيَّة إَلاى 
أن ارتفاع أسادار الديزل أعى إَلااى ارتفاع تكاليف 
النقل النقيل من املناطل الجنوبية الساُدوعيَّة إَلاى 
أعىل املساتويات ووصفت ذلاك االرتفاع بالجنوبل، 
وقالت إن ارتفاع تكاليف نقل البضائ2 من املناطل 
الجنوبية للمملكة الُدااْدَوان وإليها تسبب بارتفاع 
كاإة مواع البناء والكماليات.. وأشارت إَلاى ارتفاع 
أسدار االسامنت يف جيزان إَلاى ا1 رياالً للكيس يف 
حل قيمتاه الطبيدية لم تتجااوز الدرشة رياالت، 
كماا تحدثت عن انخفاض حاع يف أسادار الساكن 
وتكباد القطااع الدقااري خساائر إاعحاة يف تلك 
املحاإظاات الساُدوعيَّة التل أصبحات تحَت مرمى 
نريان أبطال الجيش واللجان الشادبية الايَاَمانية 
منذ عدة أْشاهر، ووإال املصاعر َإإنَّ تلاك املناطل 
الجنوبية للمملكة شهدت نزوحاً جماعياً آلالف من 
األرس َلَربااً من نريان الحارب والبحث عن مناطل 
آمنة يف محاإظات سُدوعيَّة أخرى، ولو ما سبل أن 
اعرتف به الناطل باسام عولة الُدااْدَوان السدوعي 
عيل الدساريي والذي أكد إجاالء اآلالف من املناطل 
الواقداة عىل الحادوع ما2 الايَاَمان وتأمال لتلك 
األرس النازحة سكناً بديالً يف مناطل قال إنها آمنة، 
ويتضاح ذلاك من خاالل اقتحا5 الجياش واللجان 
الشادبية الايَاَمانياة لدادع مان املناطال واملادن 
الساُدوعيَّة كمنطقاة الخوباة وغريلاا، بانضاإة 
إَلاى عرشات القرى الساُدوعيَّة التل سايطر عليها 
الجيش الايَاَمانل ولجانه الشدبية ووجدت خالية 

من السكان.

نروٌح جماعيٌّ للمستثمرين 
ف املنتدياات االقتصاعية والتجارية  ويف ظل توقُّ
لجيزان ونجران التل كانت تقا5 سانوياً لتساجيل 
املئات من االستنمارات الجديدة، شهدت املنطقتان 
الداا5 املايض نروحاً جماعياً لالساتنمارات املحلية 

واألجنبياة بدد أن أصبح االساتنمار يف تلك املناطل 
مرتف2َ املخاطر.

مصاعر عاملة يف اململكة الساُدوعيَّة كشفت عن 
تراُجا2 األعمال يف تلاك املناطل وتوقاف املئات من 
اااة إيها، بانضاإة  االساتنمارات الدامة والَخاصَّ
إَلاى تجميد السلطات السُدوعيَّة لدرشات املشاري2 
الحيوياة والهاماة، منها إيقاف اساتكمال املرحلة 
النانياة من مدينة امللك عبدالله الساكنية يف جيزان 

ونجران والبالغة 5000 وحدة سكنية. 
كماا تحولت تلاك املناطل إَلاى مناطاَل طارعة 
للدمالاة الواإادة، ووإال املصااعر َإاإن املناطال 
الجنوبية للمملكة شاهدت عزوإاً جماعياً من قبل 
الدمالاة الواإادة، وكانت عدع من الدول اآلسايوية 
كالهناد والفلبال قاد أجلات رعايالا مان جيزان 
ونجران وعساري؛ خوإاً مان تدرُّضهم ألي مكروه، 
مدتاربة تلاك املناطل خطارة وغري آمناة، ولو ما 
أعى إَلااى أزماة عمالاة يف تلاك املناطال وارتفااع 
أجور بداض الدمالة الواإدة كالدمالاة الايَاَمانية 

والدربية.
ويف املقابل توّقفت عرشات األسواق الواقدة عىل 
التماس م2 الحدوع الايَاَمانية أَْو الواقدة يف الدمل 
السادوعي يف جيزان ونجران وعساري لذات السبب، 
وِمن تلك األساواق أسواق شادبية مدروإة كسوق 
الخوباة وغاريه مان األساواق النشاطة يف جنوب 

مملكة الددو السدوعي.
مان  الدارشات  توقفات  ذاتاه  الساياق  ويف 
املادارس التابدة لدولة الددو السادوعي أَْو املدارس 
اااة يف جيازان ونجران وعساري بدد عزوف  الَخاصَّ
الطاالب والطالباات من الدراساة إيهاا؛ كون تلك 
املناطل ليسات آمنة، وساط تكتكم سلطات الددو 

السدوعي عن ذلك.
وتواصالً ننكار عولة الددو الساُدوعيَّة للتدلور 
الشاامل لألوضاع يف املناطال الجنوبية وترعي بيئة 
األعمال وتوقف االساتنمارات حاوَلْت خالل الفرتة 
القليلة املاضية أن تسالط وسائل انعال5 املوايل لها 
والاذي يدمال بالدإ2 املسابل عىل األوضااع يف تلك 
املناطال، إالَّ أن الكناريَ مان تلك القناوات أكدت ما 
دات، ونقلت مشاالد من حدائَل  كانت مجارع توقُّ
عاماة خالية من الساكان، بل ومهجاورة منذ عدة 
أْشاهر، ونقلات مشاالد أخرى من جيازان لبدض 
شاوارع ملديناة ولال شابه خالياة إالَّ مان بدض 
السيارات املارة إيها، يُشاار إَلاى أن ليئة الطريان 
املدنل السدوعي قد أعلنت يف إبريل املايض إغالَق 12 
مطاراً عولياً وتدليل كاإة الرحالت الجوية الداخلية 
عاخل اململكة من وإىل مطارات جريان وأبها وعسري 

ونجران. 

  - خاص:
إيماا يؤّكاُد وجاوَع تنسايل كبري بال ماإياا املشاتقات النفطية 
ولوامري السوق الساوعاء والُدااْدَوان السدوعي عىل بالعنا، استهدف 
الددوُّ السادوعي منشاأَة رأس عيىس النفطية بدَد سْدل رشكة النفط 
الايَاَمانياة الساتداعة املنشاأة النفطياة بتوجيهات اللجناة النورية 
الدليا من قبل رجال أعمال موالل للُدااْدَوان السادوعي ثبت تورُّطهم 
خالل األْشاهر املاضية يف إغراق األساواق السوعاء باملشتقات النفطية 
واساتخدمها لإلرضار باالقتصاع الوطنل، إاملينااُء التاب2 للدولة كان 
حتاى وقات قريب مساتأجراً من قبل تجاار نفط موالال للُدااْدَوان 
السادوعي، إالَّ أنه وبسابب تحويل مخازن النفط يف ميناء رأس عيىس 
ااة بتجار الساوق السوعاء وّجهت اللجنة النورية  إَلاى مخازن َخاصَّ
الدلياا خالل الرب2 األخاري من الدا5 املايض بالدمل عىل اساتداعة تلك 
املنشاآت لصالح رشكة النفط الحكومية، كما وّجهت اللجنة الرقابية 
الدليا، الهيئة الدامة لألرايض واملساحة والتخطيط الدمرانل، بتسليم 
منشأة رأس عيىس النفطية لرشكة النفط الايَاَمانية، ووّجهت الهيئة 
أنه بناًء عىل قرار اللجنة النورية الدليا القايض بتساليم منشاأة رأس 
عيىس النفطية لرشكة النفط وبناًء عىل رساالة املدير الدا5 التنفيذي 
لرشكة النفط يتم تشاكيُل لجنة من املختصل ملساح األرض بصورة 

عاجلة؛ كونها من أرايض وأمالك الدولة ليتم تسليُمها للرشكة.
رشكاة النفاط الايَاَمانية وعىل لساان ناطقها الرسامل 5/ أنور 
الداماري أكدت أناه وبناًء عىل توجيهاات األخ املدير الداا5 التنفيذي 
اااة الساتال5 مينااء رأس عياىس يف النامن من  شاّكلت لجناة َخاصَّ
نوإمارب املاايض، ضمات اللجناة ممنلل عان انعارة الداماة لرشكة 
النفاط، ومحاإاظ الحديدة، ووكيال املحاإظة ومدير أمان محاإظة 
الحديدة، وليئة مكاإحة الفسااع، والنيابة، والجهاز املركزي للرقابة 
واملحاسابية، وتم استال5ُ منشأة رأس عيىس وتسليمها رسمياً لرشكة 

الايَاَمانياة،  النفاط 
الرسامل  الناطل  وقاال 
الرشكاة  إن  للرشكاة: 
نعارة  لجناة  شاّكلت 
املنشاأة. وأشاار الناطل 
الرسامل للرشكاة إىل أن 
استداعة املنشأة ستمكن 
الرشكاة مان اساتقبال 
السفن الدمالقة مبارشة 
عون الحاجة إَلاى سافن 

وسايطة صغارية، كما لو الحاال يف رصياف ميناء الحديادة، والتل 
ستمكن الرشكة من توإري املشتقات النفطية برُسعة وبكميات كبرية 

ومبارشة، لم تكن تستوعبها يف السابل.
وجاء اساتهداُف املنشاأة من قبل طريان الُدااْدَوان السدوعي بدد 
د املدير الدا5 التنفيذي لرشكة النفط الايَاَمانية  يَاااْو5ٍ واحد من تفقُّ
عيل الطائفل ومده مديُر عا5 إرع الرشكة بالحديدة حسال مقبول، 
منشاأة النفط يف رأس عيىس يف الصليف، وخاالل الزيارة تطرق مدير 
رشكاة النفط إَلاى كيفية زياعة السادة التخزينية بمنشاأة الحديدة 
وتطوير قدرة استقبال املواع من السفن من خالل إضاإة أنبوب جديد 
وصياناة األرصفة البحرية والحفاظ عىل النشااط التجاري من خالل 
تورياد جمي2 املدادات املتدلقة بذلك من مضخاات، عداعات، خراطيم 

واستكمال الدمل واستال5 منصة التفريغ الجديدة.
ووّجاه املديار الداا5 التنفياذي لرشكاة النفاط الايَاَمانية خالل 
الزيارة بإنشااء أَْربَاادة خزانات إضاإية برأس عيىس، سادة الخزان 
الواحد 35 ألَف طن والتشااُور م2 مؤسساة موانئ البحار األَْحَماار 
الايَاَمانياة لدمال وتطبيال الارشوط واملواصفاات التال تجدل من 
مينااء رأس عياىس النفطال مطابال للمواصفاات ورشوط انبحار 

وعمل رصيف بحري الساتقبال السافن الدمالقة حتى أكنر من 100 
ألف طن، كما وّجه برسعة عمل عراساة ننشااء مبنى إعاري متكامل 
وتوإري عدع سات كرإانات بصورة إساداإية واساتكمال نظا5 األمن 
والسالمة وانطفاء، م2 إنشاء خزان للماء ليدمل بصورة عاجلة، كما 
تم التوجيُه يف منشاأة الصليف بدمل عراساة متكاملاة نقامة مدينة 
نفطية متكاملة بمواصفات عولية عالية جداً يف املساحة التل تمتلكها 

الرشكة يف الصليف.
وحتاى قبال الُدااْدَوان السادوعي عىل الايَاَماان كان ميناُء رأس 
ص لتصدير اننتاج  عيىس امليناَء الوحيَد يف املحاإظات الشمالية املخصرِّ
النفطل من منشاأة ماأرب النفطية والذي يُمرُّ عارب أنبوب من مأرب 
إَلااى امليناء يف الحديادة، ويدد املينااُء الواق2ُ عىل البحار األَْحَماار يف 
ل لتحميل وشحن السفن بالنفط  محاإظة الحديدة كخزان عائم ومؤلَّ
الخا5 ألغراض التصدير، ويتم ضاخ نفط مأرب )القطاع 18 بمأرب( 
الخفياف ونفط قطاع جنّة )قطاع 5(، وبدض الحقول املجاورة، إَلاى 
املينااء عرب خط أنابيب النفط مأرب - رأس عيىس ملسااإة ا3ل كيلو 
مرتاً، منها ا كيلو مرتات يف املغمورة لريتبط بالباخرة »صاإر« بالبحر 

األَْحَماار. 

ال�سلل القت�سادي ي�سرب جنوب اململكة ونزوٌح جماعي لال�ستثمارات 

الخسائر غري املباشرة للعدو تتجاوز الـ 100 مليار 
دوالر وانهيار األسهم يكسر حاجز الصمت 

أسعار صرف العمالت 
مقابال  الدماالت  رصف  أسادار 

الريال اليمنل يف السوق املحيل 

رشاءبي2الدملة   

  1ا.ل21   87.ل21عوالر 

ا8.ل323ا.ل23 اليورو

ل57.1 57.15 ريال سدوعي

558.21558.1 ريال ُعمانل

 للعلم 
تمتل�ُك ال�يَ�َم��ُن جب�اًل م�ن ذه�ب إالاَّ أنها 
فقي�رٌة.. مفارقة كبيرة ومس�تحيلة يف مختلِف 
اإلفريقي�ة  ال�دول  بع�ض  يف  إالاَّ  العال�م  دول 
وال�يَ�َم��ن، وع�ىل الرغ�م م�ن أن الش�واهد 
د استغاللهم  التأريخية لل�يَ�َم�نيين القدماء تؤكرّ
للذهب، واشتهر السبئيون تأريخياً باستغاللهم 
لمع�دن الذهب حت�ى قيل إنهم كان�وا من أغنى 
الش�عوِب يف المنطق�ة لكثرة م�ا يف بالدهم من 
مناِج�م للذهب، حي�ث كانت أب�واُب قصوِرهم 
ومعابده�م وُجدرانه�ا وس�طوحها مزخرف�ًة 

بالذهب والعاج والفضة واألحجار الكريمة.
ولذل�ك َف�إن األَْرَق�ام تتح�دث ع�ن وجود 
ثروة هائل�ة من أغىل المع�ادن يف العالم أجمع، 
فوف�ق آخ�ر إحصائيات رس�مية ص�ادرة عن 
الهيئة العامة للمس�احة الجيولوجية والثروات 
المعدني�ة ال�يَ�َم�نية َفإن احتياط�ي ال�يَ�َم�ن 
ع يف  من الذهب يبل�غ )31.6( مليون طن، يتوَزرّ
تف�اوٍت كبير يف منطقة الحارقة بمحافظة حجة 
الجبلية القريبة من الحدود الس�ُعودياَّة، يف حين 
ُع )30( أل�ف طن من�ه يف وادي »م�دن«  يت�وَزرّ

بحرضموت -جنوب رشق البالد.
وخ�الل العق�ود الماضيَ�ة تم الكش�ُف عن 
وج�ود أكثر م�ن 50 موقعاً لتمعدن�ات الذهب 
والفضة يف الجمهورية ال�يَ�َم�نية، يرتكز أهمها 
يف صخور األس�اس من عرص ما قبل الكام�ي، 
حي�ث يعط�ي الوض�ع الجيولوج�ي اإلقليمي 
للدرع العرب�ي- النوبي فرصًة كبي�رًة لتواجد 
دت�ه نتائج  الذه�ب يف ال�يَ�َم��ن، وه�ذا م�ا أكرّ
الدراس�ات االستكش�افية، كما تم الكشف أيضاً 
عن وجود عدٍد م�ن تواجدات الذهب يف صخور 

بركانيات ال�يَ�َم�ن من العرص الثالثي. 
تتواجد تمعدناٌت هام�ة للذهب يف ال�يَ�َم�ن 
يف صخور األس�اس التي يع�وُد ُعمرها للعرص 
ال�كاني�ة  الصخ�ور  ضم�ن  ال�يكام��ي 
والرسوبية المتحولة وكذا الصخور الجرانيتية 
محافظ�ة  يف  م�دن  منطق�ة  يف  المتداخل�ة، 
حرضم�وت، ومناط�ق الحارقة، عاه�م، كرش، 
حرض، بع�الن، الحري�رة ورشس يف محافظة 
حجه، ومناط�ق الفيض، وادي م�روان، وادي 
الع�رض يف محافظة صع�َدة، باإلضاف�ة إلَ�ى 
يف  الكحي�ل  ووادي  الل�وذ  ص�ي�ن،  مناط�ق 
محافظ�ة الجوف، ونجد المالج�ي يف محافظة 

شبوة.
كما توج�د العديد من مواقع الذهب بش�كل 
متناثر وعىل هيئة ُعريقات ش�بكية يف الصخور 
صخ�ور  م�ن  والمكون�ة  المتداخل�ة  الناري�ة 
جرانيتية يف مناطق فلحان، وادي عطف ووادي 
النماص�ة يف محافظ�ة الج�وف، ويتواج�ُد يف 
صخ�ور جرانيتية يف منطق�ة بحره يف محافظة 

صنعاء.
نفرّ�ذت العديُد من الدراس�ات االستكش�افية 
الحديث�ة يف الصخ�ور ال�كاني�ة الت�ي يع�ود 
ن�ة للهضب�ة  عمره�ا للع�رص الثالث�ي والمكورّ
الغربي�ة لل�يَ�َم��ن، وق�د أَدرّت تلك الدراس�اُت 
إلَ�ى الحصول عىل نتائج مش�جعة للمسوحات 
�د تواُج�َد تمعدن�ات يف مناط�ق ش�هارة،  تؤكرّ
مناخة وعاثين، وتمعدنات أخرى للذهب ضمن 
الصخور ال�كانية يف مث�ل مناطق ورقة، عتمه 

والوازعية. 
الجديُر ذكُره أن تمعدناِت الذهِب يف المناطق 
الشمالية الغربية )صعَدة وحجة( تتواجد ضمن 
حزام نبيطة الممتد من وسط المملكة السُعودياَّة 
مروراً بالمناطق الشمالية الغربية من ال�يَ�َم�ن 

وحتى الشمال الرشقي من أثيوبيا.
للحديث بقية،،

 اإ�ستهداُف من�ساأة راأ�س عي�سى النفطية..
 العدو السعودي يف خدمة مافيا النفط وهوامري السوق السوداء 
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 ممثل األمم المتحدة غاضبًا أثناء لقائه بالمرتزقة: نرفض أن تسلم المعونات اإلغاثية ألي طرف
 الجَندي: تعز ليست محاَصرة ومعاناتها بسبب الُعـْدَوان

 مواطنون: أكذوبة حصار تعز هي لتزويد اإلرهابيين بالسالح

األمم املتحدة تكشُف الزيَف عن حصار تعز!

أهالي مديرية جبلة: 
سنواجه الغزاة واملرتزقة 

ونقاتلهم حتى دحر 
الُعـْدَوان

  - إب:
نّفاذ أبنااُء مديرية جبلة بمحاإظاة إب وقفة 
احتجاجياة نادعوا إيهاا بالُدااْدَوان األمريكال 
السادوعي عاىل بالعناا والتواطؤ الادويل إزاء لذا 

الددوان. 
وأكد املشاركون يف الوقفة استدداَعلم الكامَل 
ملواجهاة الغازاة واملرتزقاة ورإد جبهاات القتال 
باملقاتلال وباملاال والساالح حتاى نيال الحرية 

واالستقالِل.
وأحارق املشااركون يف الوقفاة االحتجاجياة 
األْعاااَل5 األمريكية وانرسائيلية، مدتربين لاتل 
الدولتال الددو الحقيقل والنظا5 السادوعي أعاة 

بأيديهما.
 وكان أبناء مديرية الددين قد نفذوا األسابوع 
املاايض وقفاة احتجاجية اساتنكروا إيها جرائم 
الُدااْدَوان األمريكال السادوعي، مؤكدين وقوف 
أبناء إب يف وجه الُدااْدَوان وكذلك يف الحفاظ عىل 
أمان محاإظاة إب ووقوإهام يف وجاه مان يريد 

خلخلة أمنها واستقرارلا.

حرائر الـَيـَمـن ينددن بالُعـْدَوان الغاشم ويؤكدن صمود 
الشعب الـَيـَمـني حتى االنتصار

  - صنعاء:
نّظمات نسااُء الايَاَمان ياو5 الخميس 
املايض وقفًة احتجاجيًة أما5 مبنى األَُماام 
املتحادة بصنداء؛ للتندياد بجرائم الُداْدَوان 
السادوعي األمريكال َواساتنكاراً لصمات 
األَُماام املتحدة جراء لذا الُداْدَوان الغاشم.

وألقيات يف الوقفاة االحتجاجياة عادٌع 
مان الكلماات نادعت جميدهاا باساتمرار 
بالُداْدَوان، وقد5 أطفال الايَاَمان اسكتش 
صامتااً ينقال بصورة واضحة ماا تدرضوا 
له خالل القصف األمريكل السادوعي الذي 

استهدف منازلهم وأسواقهم َومدارسهم.
 وطالبات الوقفاة االحتجاجياة بوقاف 
الُدااْدَوان غاري املاربر عاىل أبنااء الشادب 
الايَاَمانل، محملة املجتم2 الدويل مسؤولية 
ماا يحدث من جرائام ضد اننساانية، كما 
شاّدعت املحتجاات عاىل تمساك الشادب 

الايَاَمانل بمبدأ الصموع حتى االنتصار.
 إَلااى ذلك نّظمات حرائار مديرية أإلح 
محاإظاة  الجواناة  بمنطقاة  الايَاَماان 
حجاة وقفة احتجاجياة تندياداً بالُداْدَوان 
السدوعي األمريكل، عىل الايَاَمان وصمت 

املنظماات الدولية أما5 الجرائم التل يف حل 
الايَاَمان أرضاً وإنساناً.

الشادب  صماوَع  املشااركات  وأّكادت 
وجاه  يف  ونساائه  برجالاه  الايَاَمانال 
الُدااْدَوان والوقوف صفاً واحاداً م2 أبطال 

الجيش واللجان الشادبية مان أجل الدإاع 
عان الايَاَماان وكرامتاه، منمناات للدور 
البطاويل الذي يقو5 باه املجالدون األبطال 
يف مياعيان الرشف والبطولة ضاد الُداْدَوان 

السدوعي األمريكل ومرتزقة الُداْدَوان.

وقفات احتجاجيٌة يف 
املحويت والحديدة 
تنديدًا باستخدام 

الُعـْدَوان أسلحة محّرمة 
دولياً على املدنيني
  - المحويت:

نّظام مشاايُخ وُوجهاُء وأبنااء مديرية 
وقفاًة  األحاد،  أماس  املحويات،  جبال 
احتجاجياًة للتندياد باساتمرار الُداْدَوان 

األمريكل السدوعي عىل البالع.
وأعان املشااركون يف الوقفاة اساتمرار 
تحالاف الُداْدَوان يف ارتاكاب املجازر بحل 

أبناء الشدب الايَاَمانل. 
وأكادت الوقفاة رضورة االصطفاف يف 
مواجهة الُدااْدَوان والحفاظ عىل مقدرات 

الوطن ومنجزاته.
وشهدت مديريُة حيس التابدة ملحاإظة 
الحديدة، السبت املايض، وقفتل طالبيتل 

ضد الُداْدَوان السدوعي األمريكل.
حياث نّظمت طالبااُت مدرساة خولة 
للبنات، وطالب مدرساة الوحدة األساسية 
النانوياة للبنل، وقفاًة احتجاجيًة طالبوا 
ل مساؤولياته  إيهاا املجتم2 الادويل بتحمُّ
األمريكال  الُدااْدَوان  جرائام  إيقااف  يف 
السادوعي، مندعين بالجرائم التل يرتكبه 
لاذا الُدااْدَوان بحال الشادب الايَاَمانل 
واساتخدامه لألسالحة املحرَّمة عولياً ضد 
الجائار،  الحصاار  مساتنكرين  املدنيال 
املفروض عىل الايَاَمان، منذ عرشة أشهر.

  - زكريا الشرعبي:
تتَدارَّى ُكلَّ ياو5 حقيقاُة املتاَجارة بالقضاياا اننساانية لدى 
مرتزقة الُداْدَوان األمريكل السادوعي ويتضُح زيُْف عموِعهم عىل 
وطان باعاوه بنمن بخاس ألعدائه، ورإداوا أما5 الداَلام قميَصه 

امللطخ بد5 كاذب متهمل اآلخر بقتله.
 لذا ما تبّل يف الزياارة األخرية لوإد األَُماام لإلغاثة إَلاى تدز، 
حيث انهاارت ُكلُّ حمالت التضليل والكذب التال رّوجها الُداْدَوان 
األمريكال السادوعي ومرتزقتاه بشاأن حصار الجياش واللجان 
الشادبية للمحاإظاة ومندهام لدخاول املدوناات انغاثياة إَلاى 
املدينة، إبدد زيارة ميدانية قا5 بها الوإُد إَلاى تدز برئاساة املمنل 
املقيم لألَُماام املتحدة يف الايَاَمان جيمل ماك ومشااركة ممنلل 
عان منظمات األَُماام املتحدة املختلفاة أّكد رئيُس الوإد يف مؤتمر 
صحفال عقاده أما5 عدع مان وساائل انْعااااَل5 أن املداناة التل 
يديشها أبناء محاإظة تدز لل إنسانية ناتجة عن الحرب الدائرة، 
وأن مهمة الوإد األَُماامل الزائر لل اساتطالع الوض2 اننساانل 
واحتياجاات املترضريان ِمن الحروب، ناإياً بشاكل ضمنل وجوَع 

حصاٍر عىل لذه املحاإظة.
واعتارب مااك أن الحارَب لال التل تحاول عون وصاول املواع 
انغاثية، ولام يقف ماك عند لذا الحد من تدرية أضاليل الُداْدَوان 
ومرتزقته، إقد ثّمن يف املؤتمر عور محاإظ املحاإظة األستاذ عبده 
الجندي والسالطة املحلية يف تدز يف إيصال املدونات انغاثية ألبناء 

املحاإظة ويف تسهيل زيارة وإد األَُماام املتحدة.
وكان الوإد األَُماامل قد زار الخميس املايض الدديد من مراكز 
انغاثة الدولية، إضاإة إَلاى مستشفى النورة الدا5 ومراإل أخرى 
عون أن يلقاى أياة عوائاَل من طارف الجيش واللجان الشادبية، 
ولاذا ما لم يتم يف لقائه م2 ممنايل مرتزقة الُداْدَوان، حيث أكدت 
مصاعُر أن املرتزقة طالبوا باساتال5 حقيباة املدونات إَلاى أيديهم 
وتساليمهم َعور انرشاف عىل توزيدها، وأن الوإَد األَُماامل خرج 
غاضبا من عندلم بدد أن أكد لهم رإضه تسليم شحنات املدونات 
ألي طرف وأن عليهم السماح لشحنات املدونات انغاثية بالدخول 
إَلاى األحياء املساتهدإة وتوزيدها عىل الساكان املستفيدين وإل 

اآللية املدتمدة. 
واطلا2 الوإاُد األَُماامل عىل جهاوع توزي2 املدوناات انغاثية 
الدولية وطبيدة احتياجات الساكان يف جانب املدونات اننساانية 

الداجلة، وقا5 كذلك بانرشاف عىل عملية عخول 20 شاحنة تحمل 
3 آالف كياس من ماعة القمح واملواع الغذائياة األخرى إَلاى أحياء 
مديرياة القالرة، حيث تم توزيدها مبارشة عىل املساتفيدين، بدد 

من2 مرتزقة الُداْدَوان السدوعي توزيدها خالل األيا5 املاضية.
وناقش أعضاُء الوإد م2 مساؤويل السالطة املحلية الداملل يف 
إارق التوزي2 امليدانية آليات تساهيل عخولها وتوزيدها عىل أحياء 
مديرياات مدينة تداز وخصوصاً األحياء التل تدنارت إيها عملية 
التوزي2 خالل الفرتة املاضية نتيجة من2 مسّلحل املرتزقة شحنات 
انغاثة اننسانية من الدخول إَلاى أحياء املدينة ومطالبتهم تسليم 

لذه الكميات إليهم.
إىل ذلاك أكد محاإاظ محاإظة تدز عبده الَجنَادي أن الوض2 يف 
تداز ظهر خالل زياارة املوإد األَُماامل بخالف ماا يتم الرتويج له 
من حديث حول حصار تدز، مشرياً يف املؤتمر الذي عقده م2 الوإد 
إَلااى أن الُداْدَوان األمريكل السادوعي سابب ُكّل ما يحدث يف تدز 

وكل الايَاَمان وأن الُداْدَوان لم يساتنِن شايئاً من حربه الهمجية، 
املمتلاكات  وكل  والفنااعق  واملصانا2  املستشافيات  عمار  إقاد 
اااِة حتى تلك املصان2 التل تتب2  االقتصاعياة للبلد الدامة والَخاصَّ

أطراف تابدة لهم.
وأكاد الجندي أن الوض2 اننساانل عموماً يف تداز يحتاج إَلاى 

ااة من قبل األَُماام املتحدة. مساعدة وَخاصَّ
وكان الجنَادي قد زار مراكز توزي2 املدونات انغاثية الدولية يف 
أحياء مدينة تدز الخاضدة لسايطرة مسالحل مرتزقاة الُداْدَوان 
السدوعي، وناقش يف زيارته املسؤولل امليدانيل املكلفل بدمليات 
التوزيا2 يف الصدوباات التال تواجه مهامهام والجهاوع املبذولة 

لتذليلها.
 وأشاار الجنادي إَلاى أنه مهما كان حجاُم انغاثة كبرياً إال أنه 

عون حاجة أبناء تدز املترضرين من آثار الُداْدَوان.
وقال الجندي إنه التقى أعضاء الوإد األَُماامل برئاساة املمنل 

املقيام ملكتاب األَُماام املتحادة بصندااء وناقش مدهام إمكانية 
توسي2 جهوع إغاثة الدولية لتشامل سكان محاإظة تدز بجمي2 
مديرياتهاا ويف املقدماة املديرياات الناالث بمدينة تداز، وأوضح 
الجندي أن أعضااء الوإد األَُماامل وعادوا بالدمل من أجل توإري 
مدوناات إغاثية ملاا تبقى من املناطال يف املديريات التل شاملها 
التوزيا2 خالل الفارتة املاضية، وكذلك توإاري كميات إضاإية من 
املدونات ملحاإظة تدز ساتوزع عىل كاإة مديريات املحاإظة ملدة 

عا5 ونصف بصورة شهرية.
ويف لذا الصدع نقل موق2 املساتقبل انخبااري عن مدير إعارة 
املتابداة بمارشوع التغذية املدرساية يحيى صلح قولاه: إن نحو 
3 آالف سالة غذائية عخلات الخميس املايض إَلااى أحياء مديرية 
القالرة بوساط مدينة تداز لتوزيدها عىل املساتحقل للمدونات 
انغاثياة وخصوصاً األرس التل لم تتمكن خالل الفرتة املاضية من 

استال5 حصصها من املدونات االغاثية الدولية.
ولفت إَلاى أن عملية التوزي2 ستساتمر خاالل األيا5 القاعمة 
يف لاذه األحياء، وغريلا من أحياء املديريات املساتهدإة يف عملية 

التوزي2..
يف ذات السياق أّكد سكاٌن محليون من أبناء محاإظة تدز إَلاى 
أن قاعة املرتزقة أخفوا مسالحيهم من أحياء املدينة وقاموا برإ2 
حواجاز التفتيش التل ينصبونهاا يف أحياء املديناة وأزالوا الدديد 
مان املتاريس الرتابية والخناعق التل كانوا ينصبونها يف املرتفدات 
الجبلياة الجنوبياة املطلة عىل املديناة، وأن املرتزقة لم من يحول 
عون وصاول املاواع انغاثية، كما نفوا أيَّ حصاار يفرضه الجيش 

واللجان الشدبية عليهم.
ويف لذا السياق أكد املواطن 5. ع. السامدل أنه يسكن يف جولة 
القارص وأن املاواع الغذائياة ال توجاُد عاخل املدينة بسابب الحرب 
وتقطدات املرتزقة لها، وأن املواطنل يخرجون بشكٍل شبه يومل 
إَلاى منطقة الحوبان لرشاء حاجاتهم. كذلك أكدت »ععاء النقيب« 
- تساكن يف حال التحريار- أن مدظَم ساكان تدز قاد نزحوا من 
األماكان التل يقيام إيها املرتزقُة إَلاى خاارج املدينة وأن املرتزقة 

يرإدون شدار حصار تدز بغَرض املزايدة يف القضية.
وتأكياداً ملاا قالت ععاء قال إياع الزغروي- حل املسابح بأنه ال 
حقيقاة للحصار وإنما يرياد املرتزقة من وراء لاذا إعخال الغذاء 
والساالح للجماعاات انجرامية التال باتت تدشادش يف ُكّل أزقة 

املدينة القديمة وأحياء الجمهوري والروضة واألحياء األخرى.

  - صنعاء:
إإتتََح نائُب وزير انْعاااَل5 أحمد نارص الحماطل، يو5 أمس األحد، 
مدرضااً إوتوغراإيااً تحات عنوان »300 ياو5 من الصماوع« يف بيت 
النقاإة بصنداء، وحوى املدرض عىل مشالَد إوتغراإية وثّقت جرائم 

الُداْدَوان بحل املدنيل يف بالعنا. 
املدارُض الذي نظمته مؤسساة الناورة للصحاإاة برعاية وزارة 
انْعااااَل5 يساتمر ملادة ثالثة أياا5، حياث أُلقيت يو5َ أماس عدع من 
الكلماات لاكلٍّ مان: نائب وزيار انْعااااَل5 أحمد الحماطال ورئيس 
مجلس إعارة مؤسساة النورة للصحاإة محمد املنصور ووكيل وزارة 
انْعااااَل5 عبدالله املؤيد ووكيل الوزارة املسااعد يوناس لزاع، أكدت 

أن املدارَض ياربز عظمة صماوع الايَاَمانيل وبساالتهم يف مواجهة 
الُدااْدَوان األمريكل السادوعي طوال 300 يو5 مان الجرائم يف مقابل 

وحشية الجرائم التل يرتكبها لذا الُداْدَوان.
وتضمن املدرُض، عرشاِت الصور عكسات مدى وحشية الُداْدَوان 
يف اساتهداإه ِلُكّل يشء يف الايَاَمان، كما تظهر الصور، يف ذات الوقت، 

صموَع وعظمة الايَاَمانيل يف مواجهة لذا الُداْدَوان الغاشم.

300 يوم من الصمود.. معرٌض صوري لوزارة اإلْعــاَلم يف بيت الثقافة بصنعاء
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اإ�ستمراراً ل�سيناريو تدمري القت�ساد الوطني وتدمري امل�سانع الـَيـَمـنية

طرياُن الُعــْدَوان اأَلمريكي السعودي يقصُف منشأة رأس عيسى النفطية 
بالحديدة واستشهاد 14 مواطناً وإصابة 15 آخرين

�سهيد و4 جرحى يف ق�سف وح�سي على مركز حمافظة �سنعاء

العاصمة تتعرض لقصف بصواريخ ثنائية االنفجار والعدوان يلقي قنابل ضوئية على سوق صرواح

  -  خاص
إرتفا2 عدُع شاهداء قصف طاريان الُداااْدَوان 
األَمريكل السادوعي ملنشاأة رأس عياىس النفطية 
بمديرياة الصليف محاإظة الحديدة ظهر الخميس 
املاايض إَلااى 15 مواطنااً وإصاباة ل1 آخرين من 

الداملل يف املنشأة.
وقالت مصاعر طبية بالحديدة إن مستشافيات 
املحاإظاة اساتقبلت 15 ُجنًة، بدضهاا متفحمة، 
بانضاإاة إَلااى ل1 جريحااً، بدضهام جراحهام 

خطرية مدظمهم من املتدربل الشباب.
وقصف طارياُن الُدااْدَوان األَمريكل السادوعي 
بغارتل ياو5 الخميس املايض منشاأة رأس عيىس 
النفطياة، َمااا أَعَّى إَلاى تدمري أجازاء كبرية منها، 
واشاتدال النريان إيها، يف ما استهدإت غارة ثالنة 
ناقالت النفط خارج املنشاأة الطبية، َماا أَعَّى إَلاى 
احارتاق 8 ناقاالت واستشاهاع من إيهاا وإصابة 

الدرشات من املواطنل.
وشاي2ّ أبنااء املحاإظة بدد صالة ياو5 الجمدة 
عادعاً من شاهداء املجازرة املروعاة، مندعين بهذه 
الجريمة البشادة التال ارتكبها طاريان الُدااْدَوان 
األَمريكل السدوعي بحل املواطنل األبرياء من أبناء 

محاإظة الحديدة.
للموقا2  الُداااْدَوان  اساتهداف  أن  واعتاربوا 
النفطال لرشكاة النفاط بمنطقاة رأس عياىس، 
جريماة تضاف إَلاى سلسالة الجرائم التل ارتكبها 
الُدااْدَوان بحل أبناء الشدب الايَاَمانل منذ عرشة 
أشاهر.. الإتل إَلاى أن الشادب الايَاَمانل سيظل 
صاماداً يف مواجهة لذا الُدااْدَوان انْجاَرامل مهما 

بلغت التضحيات.

وتداد منشاأة رأس عيىس أكرب مينااء نفطل يف 
الحديدة، حيث ألحل القصف عماراً كبرياً يف خزانات 
النفاط التابدة له، ولل تساتوعب 60 ألَف طن من 

املشتقات النفطية.
واملينااء التابا2 للدولاة كان حتى وقات قريب 
مساتأجراً لتجاار نفاط موالال للُداااْدَوان، لكن 
بسابب تحويل مخازن النفاط يف ميناء رأس عيىس 
ااة بتجار الساوق الساوعاء،  إَلااى مخاازن َخاصَّ
وّجهات »اللجنة النورية الدلياا« خالل الرُّب2 األخري 
مان الداا5 املاايض إَلاى الدمال عىل اساتداعة تلك 

املنشآت ملصلحة رشكة النفط الحكومية.
هت »اللجنة الرقابياة الدليا اا الهيئة  كذلاك وجَّ
الدامة لألرايض واملسااحة والتخطياط الدمرانل« 
إَلااى تساليم منشاأة رأس عياىس النفطياة إَلاى 

رشكة النفط الايَاَمانية.
 وقالت الهيئة إنه بناًء عىل قرار »اللجنة النورية 
الدليا« القايض بتسليم منشأة رأس عيىس النفطية 
لرشكاة النفاط وبنااًء عاىل رساالة املديار الداا5 
التنفياذي لرشكة النفط، يجري تشاكيُل لجنة من 
املتخصصل ملْساح األرض بصاورة عاجلة؛ لكونها 

من أرايض الدولة وأمالكها، لتسليمها للرشكة.
وجاء اساتهداُف طاريان الُدااْدَوان السادوعي 
د املدير الداا5 التنفيذي لرشكة  للمنشاأة غداَة تفقُّ
النفط الايَاَمانية، عيل الطائفل، ومده املدير الدا5 
لفرع الرشكة يف الحديدة، حسال مقبول، منشاأة 

النفط يف رأس عيىس يف الصليف.
خالل الزياارة، تطرق مدير رشكاة النفط إَلاى 
كيفية زياعة السادة التخزينية يف منشاأة الحديدة 
وتطوير قدرة استقبال املواع من السفن عرب إضاإة 
أنبوب جدياد وصيانة األرصفاة البحرية والحفاظ 
عىل النشااط التجااري، عرب توريد جميا2 املددات 

املتدلقاة بذلك مان مضخات، وعاداعات، وخراطيم 
واستكمال الدمل وتسّلم منصة التفريغ الجديدة.

ووجاه الطائفال إَلاى إنشااء أَْربَاداة خزانات 
إضاإياة يف رأس عيىس، سادة الواحد 35 ألف طن، 
وكذلك التشااور م2 مؤسساة موانئ البحر األحمر 
الايَاَمانياة لدمال وتطبيل الارشوط واملواصفات 
التل تجدل من مينااء رأس عيىس النفطل مطابقاً 
للمواصفاات ما2 رشوط انبحاار وعمال رصياف 
بحري الساتقبال السفن الدمالقة حتى أَْكنَاار من 

100 ألف طن.

إدانات واسعة
وأعانت وزارة النفط واملداعن اساتهداف طريان 
الُدااْدَوان األَمريكل السادوعي منشاة رأس عيىس 
النفطية بالحديدة، مشارية يف بياان لها أن الغارات 
اساتهدإت منصاات التحميال وساكن الداملال 
ووساائل النقل واملراإل املختلفة واشاتدال النار يف 

املراإل النفطية وأنابيب النقل.
وقاال البياان »إن لاذه املنشاأة الحيوياة التل 
كلفات الايَاَماان مبالاغ طائلة تدد ألم املنشاآت 
الحيوية التل تقد5 الخدمات النفطية ومشاتقاتها 
لاكل املحاإظات واملواطنل واملؤسساات الخدمية، 
مدتربة لذا االساتهداف مساساً بمستقبل ُكّل أبناء 

الايَاَمان وتدمرياً ملا تبقى من مصالح الشدب.
وحّمال البياان تحالاف الُدااْدَوان وعىل رأساه 
أَمرياكا والسادوعية مسائولية لاذا االساتهداف 
لهذه املنشاأة واندكاساات ذلك عىل حياة املواطنل 
والخدماات األََساااساية الشاحيحة التال ال تزال 
تقد5 لهم يف ظل الُدااْدَوان والحصار عىل املشتقات 

النفطية والسل2 الرئيسية.

والغرإاة  والتجاارة  الصناعاة  مكتاب  وأعان 
التجارياة بمحاإظاة عمران اساتهداَف الُدااْدَوان 
السادوعية ضاد بالعناا  الاذي تقاوعه  الخارجال 
للمنشائات الصناعياة والقطاع الصناعل بشاكل 

عا5.
وأشارا يف بيان مشارتك لهما إَلاى أن الُدااْدَوان 
يهدف إَلاى تدمري املصان2 الوطنية؛ بهَدِف القضاء 
عىل ألم املقومات واملرتكزات الدامة واألََساااسية 

لالقتصاع الوطنل والدخل والناتج القومل املحيل.
مؤكديان أن تدماريَ املصانا2 وخطاوط اننتاج 
ملختلاف التصنيداات املطلوباة محليااً والتل تضم 
اآلالف مان أربااب الدمال واأليادي الداملاة الذين 
يدولاون أرساً كنرية قد أصبحوا أيااعَي عاطلة عن 
الدمل ومرسحة من وظائفها كرلاً؛ بسابب تدمري 

لذه املصان2 الوطنية. 
وأضاإاا إَلاى أن ألّم ما يبتغيه لاذا الُدااْدَوان 
الهمجال الربباري والاذي يكن حقاداً عإينااً أزلياً 
للايَاَمان وشادبه ومقدراته الوطنية واالقتصاعية 
لو إيَْجاع الركاوع االقتصاعي وإنَْهاااء حالة النمو 
بجمي2 مساتوياتها بدالً عن أن يكون لناك تراج2 

يف النمو للوطن بشكل عا5.
من جهته أعان املجلس املحيل واملكتب التنفيذي 
بمحاإظة الحديدة املجزرة الوحشاية بمنشأة رأس 
عيىس النفطية والتابداة لرشكة النفط الايَاَمانية 

يف مديرية الصليف.
وقاال املجلس يف بيان صاعر عنه إن عول تحالف 
الُداااْدَوان بتدمدلاا بصاورة واضحة اساتهداف 
أبناء الشدب الايَاَمانل ومقدراته الوطنية وبُنيتها 
التحتية قاد تماعت يف غرورلاا وطغيانها وتزمتها 
املفارط. مضيفااً أن »املجازرة التال ارتُكبت بحل 
املدنيال من موظفل رشكة النفاط وراح ضحيتها 

الدرشات من أبناء املحاإظاة والوطن يدترب تكراراً 
متدماداً للمجازر التال ارتكبها النظا5 السادوعي 
بحل الايَاَمانيل الذين رإضاوا االنصياَع والتبديّة 
لنظاا5 بائاد يحااول من خاالل تدمري اننَْساااان 
والحيوان واملشااري2 أن يهيمَن عىل شدب كانت له 

الحرية يف ُكّل يشء«.
املحلياة  والسالطة  عماران  محاإظاة  قيااعة 
واألجهازة التنفيذية والفداليات الرسامية واملدنية 
باملحاإظاة مان جانبها أعانات اساتهداَف طريان 
الُدااْدَوان األَمريكل السدوعي الغاشم ملنشأة رأس 

عيىس النفطية بمحاإظة الحديدة.
وأشاارت سالطات عمران يف بيان لهاا إَلاى أن 
اساتهداَف الُدااْدَوان للبنية األََساااسية من خالل 
تدمري منل لذه املنشائات الكبرية يكشف عن حقد 
النظا5 السادوعي الذي يسدى بكل قوة إَلاى تدمري 
االقتصاع الايَاَمانل املتواض2 وإْإَشااال الايَاَمان 

اجتماعياً واقتصاعياً.
وأشاار البيان إَلاى أن تدماري املقومات الوطنية 
والبنية األََساااساية للايَاَمان من شاأنه إنَْهاااء 
يف  واننمائال  الخدمال  والتقاد5  التطاور  حالاة 
الجمهورياة الايَاَمانياة؛ بهادف إْإَشااال إَقاَماة 

الدولة الايَاَمانية املستقلة بقرارلا وسياعتها.
وععاا البياان األمام املتحادة ومجلاس األمان 
واملنظمات الدولية لالضطالع بدورلم اننَْساااانل 
يف وقاف الُداااْدَوان انْجاَرامال وغري املاربر الذي 
بنتياه  لتدماري  ويسادى  الايَاَماان  يساتهدف 
األََساااساية بشاكل ممنهاج.. مطالبل برضورة 
إاك الحصار املفروض عاىل الايَاَمان مناذ أَْكنَاار 
من عرشة أشاهر براً وبحراً وجواً ملن2 وصول الدواء 

والغذاء إَلاى املواطن الايَاَمانل.

  -  خاص
عاَوَع طارياُن الُدااْدَوان األَمريكل السادوعي قصَفه الهَمجل 
عىل الداصمة صنداء، مساتهدإاً عدة مناطل بمديرية السابدل 

بسلسلة غارات عنيفة.
األنبااء  الداصماة لوكالاة  بأماناة  أمنال  وأوضاح مصادر 
الايَاَمانية )سابأ( أن طريان الُدااْدَوان شن غاراته عىل منطقتل 
السابدل والنهديان بأَْكنَااار مان 15 صاروخاً ثنائال االنفجار 
وقناباَل ارتجاجية شاديدة االنفجار، كما اساتهدف حلَّ النهضة 

وحديقة 21 سبتمرب.
ولفت املصدر إَلاى أن قصَف تلك املناطل اآلللة بالسكان ألحل 
أرضاراً بالغاة يف املبانل الساكنية وتهشام وتكارس نواإذ منازل 
املواطنل وتسبب يف نزوح الكنري من املواطنل إَلاى أماكن أخرى.

واساتنكر املصادُر الصْمَت املخازي واملدياَب للمجتم2 الدويل 
واألمام املتحدة ومجلس األمان واملنظمات الدولية إزاء اساتمراِر 
جرائام الُدااْدَوان األَمريكل السادوعي بحل الشادب الايَاَمانل 
وقتال أبنائاه وتدماري مقدراتاه وبُنيتاه التحتية بشاكل لَمجل 
عاىل مدى عرشة أشاهر، يف انتهاك واضٍح لاُكّل املواثيل واألعراف 

والقوانل الدولية واننَْسااانية.

وواصال طاريان الُدااْدَوان األَمريكل السادوعي شان غاراته 

الدنيفة عاىل عدٍع من أحياء أمانة الداصمة، محدثاً خراباً وعماراً 

يف عدع من منازل املواطنل.

واستشاهد الطفل محمد عبده مرشد يو5 الجمدة املاضية إثر 

تدمري منازل والده بغارة لطريان الُدااْدَوان األَمريكل السادوعي 
عىل حل ساكنل قرب شاارع الخْمسال بالداصماة صنداء ليل 

الخميس املايض.
وكان طارياُن الُداااْدَوان قد شان 11 غارة عنيفاة منتصف 
الخميس/الجمداة، عىل  ليال 
بالداصمة  النهديان  منطقاة 
بخاراب  تساببت  صندااء، 
املناازل  يف  جسايمة  وأرضار 

املجاورة.
صندااء  محاإظاة  ويف 
وأصياب  مواطاٌن  استشاهد 
أَْربَاداة آخارون جاراء غاارة 
الُداااْدَوان  طاريان  شانها 
األَمريكل السدوعي عىل مرَكز 
بشاارع  صندااء  محاإظاة 

النالثل.
طاريان  واساتهدف 
الُدااْدَوان األَمريكل السدوعي 
يو5 أماس الطريال الدا5 بل 
مديرياة  يف  وخاوالن  ماأرب 

خوالن محاإظة صنداء.
ويف محاإظاة عمران عمر الُدااْدَوان ياو5 أمس مبنى املجم2 

الحكومل بمديرية حوث.
وأوضاح مصدر محيل باملديرياة لوكالة األنبااء الايَاَمانية /

سبأ/ أن الغاراِت أعَّت إَلاى حدوث أرضار بالغة يف منازل املواطنل 
املحيطة باملجم2. 

املجمداات  ملبانال  الُداااْدَوان  اساتهداَف  أن  إَلااى  وأشاار 
الحكومياة يف عاصمة املحاإظة وعدع مان املديريات يهدُف إَلاى 
تدطيال الدمال الحكومال وإيقاف عجلاة التنمياة يف املحاإظة، 
إضالً عن استهداف الطرق والُجُسور واألسواق وتدمري املمتلكات 

ااة. الدامة والَخاصَّ
األَمريكال  الُداااْدَوان  طارياُن  ألقاى  ماأرِب  محاإظاة  ويف 
السدوعي، يو5 الجمدة املاضية، قنابَل ضوئيًة عىل سوق رصواح 
وواعي امللاح والخط الدا5 باملديرية، كما َشانَّ طارياُن الُدااْدَوان 

غارتل عىل جبل ليالن ومفرق الجوف بمأرب.
وشان طرياُن الُدااْدَوان األَمريكل السادوعي يو5 أمس أَْربَا2 
غارات عىل مناطل متفرقة بمديرية مجزر بمحاإظة مأرب، كما 
َشنَّ غارتل عىل منطقة الصفراء وغارتل عىل جبل عقيب بواعي 

مْلحاء.
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 إستشهاد 26 مدنياً بينهم مصّور قناة املسرية..  
العدوان ينحط باستهداف املسعفني يف ضحيان صعدة

  -  أحمد داود
26 شاهيداً إاَضات أرواُحهام إَلااى الساماء، 
وباتوا يف جواِر ربهم، بدد قصٍف لساترييٍّ لطريان 
الُدااْدَوان األَمريكل السدوعي عىل منطقة ضحيان 

بمحاإظة صددة.
يف ياو5 الخمياس 22 ينايار 2015 كان طارياُن 
الددو يحو5ُ يف ساماء منطقة ضحياان بمحاإظة 
صدادة، باحناً عن جريماة يتلذذ بهاا كداعته منذ 
أَْكنَااار مان 300 ياو5، إقارر بدد ذلك اساتهداف 
منازل أحد املواطنال، ولو منازل متواض2 يف حل 
ساكنل يقطنه عرشات األرس التل إّضلت البقاء يف 

محاإظة صددة الجريحة واملنكوبة.
قارر الطيار ارتاكاب الجريماة، ولناك يف غرف 
الدملياات كان القااعة األَمريكياون والربيطانيون 
قاد أعطاوه األوامَر ولم يف نشاوة إارح، ورَسعاَن 
ما ساقط الصاروخ عىل املنازل ليحيله إَلاى أكوا5، 
ويتحول ُكلُّ سااكنيه إَلاى أجسااع جريحة، وعماء 

تنزف وتغرق املكان.
اُش؟!، لاؤالء أطفال  ياا اللاه.. ماا لاذا التوحُّ
ونسااء ورجال شااخوا يف السان، وشاباب ال ناقة 
لهم وال جمل يف ُكّل ماا يحدث.. الصاروخ لم يرحم 
أحداً، مّزق األجسااع، وشوى اللحم، إفاضت أرواح 
من إاضات، وبقيات أرواح أخرى تحات األنقاض 
تساتجريُ بالله الديل الكبري، وباملواطنل املجاورين 

لهم.
كانات أصاواُت االنفجاارات كبارية ومخيفاة، 
التفات ساكاُن الحل، إشاالدوا املأسااة، إهرعوا 
إَلااى املكان ننقااذ الجرحى واملصابل، وانتشاال 
الجناث من تحت الركا5.. لنا شاابٌّ يف النالثينيات 
مان عمره، ينبش بل األحجار والدموع تسايُل من 
خديه من َلْول ماا رأى، ولناك امرأٌة عجوٌز قريبة 
ُع إَلاى اللاه بأن يلطَف  من ماكان االنفجار تتارضَّ
ُر قناة املسارية لاشام محمد  بهام.. وُلناا مصاورِّ
الحمران قد وصل للتو وبدأ يف توثيل ما حدث.. الكلُّ 
منهمٌك يف انتشال الضحايا من تحت الرُّكا5، وإنقاذ 
ماا يمكن إنقااذه، لكن الطريان يف الساماء ما يزال 
يحو5، ينظر باساتياء إَلاى لاؤالء القو5 الباحنل 
عن الحياة، إريسال صوارياَخ أخرى عليهم ولم يف 

مهمة إسداف الضحايا.
املأسااة تتدمال ياا رب.. الضحاياا اآلن أَْكنَاار 
بكناري مان الساابل، الخاوف والهلا2 عام قلاوب 
الجمي2، ال أحد يصادق ما حدث، الطريان ال يرحم، 
وقيااعة الدادو ال ترحام، والسادوعية ال ترحام، 

وأَمريكا أيضاً ال ترحم.

أين هاشم ليوثق ما يحدث؟ 
لاشام شاهيداً، ارتقات روُحاه إَلااى بارئهاا، 
وكامريتاه التل كانات بيده باات ُكّل يشء مخزوناً 
إيهاا.. مذبحاة ضحياان شاالد آخار عاىل قباح 
وبشاعة الُدااْدَوان.. لقد رحل لاشم ورحل آخرون 
كاناوا يف مهمة إساداف وإنقااذ أرواح أخارى.. يا 
الله ما لذه الكارثة.. األشاالء تمأل املكان، أجسااع 
املسادفل يف ُكّل ماكان ممزقاة ومقطدة، البدض 
جراحهم غائرة ومنخنة ويشاكون أنينهم وآالمهم 
إَلاى الله، وأطفال لنااك من بديد يبكون من لول 
ماا حدث.. يغاعر الطريان ويتوقف القصف، وتبقى 
الجريمة لنا يف ضحيان شاالدة عىل لذا التوحش 

ولذا القبح.
ينقل أحاد األطفاال املصابل إَلاى املستشافى 
ولو يف خاوف وإزع، ينظار إَلااى الطبيب بذلول 
ويقاول: لال ساأموت ياا عكتاور ولاو ينتحاب 
ويبكال؟.. إيجياب الدكتور قائاالً: ال يا صغريي.. 
أنات بخاري، لان تماوَت، ساتظل تحكال لألجيال 

القاعمة ما حدث لنا يف ضحيان.
لل جريمة تضاف إَلاى جرائام الُدااْدَوان، لن 
ينساالا الايَاَمانياون، وال يمكان لهم نسايانُها، 

لكذا يقول أحد سكان الحل.
ويضياف قائالً: »أقسام باللاه، لن نغفاَر لهم، 
سانقاتلهم جيالً بدد جيل، ساننأر لهؤالء األبطال، 
سانميض يف طريقهام، ولان نختار ساوى طريل 
الجهااع«، متساائالً بقولاه: »أين ضماري الدالم؟، 
أيان منظماات حقاوق اننَْساااان؟، أيان األمام 
املتحادة؟، وأين الدرب؟.. ُكّل لذا يحدث لنا وال يهز 

مشاعرلم، الدروبة ماتت؟!!«.
ارتفدت حصيلة شاهداء لاذه املجزرة إَلاى 26 
شاهيداً، و35 مصاباً، من بينهام 7 عانوا كنرياً من 
جراحهم حتاى انتقلوا إَلاى رحماة الله، كانوا من 
ضمن املسادفل للجرحى، ومدظم لؤالء الشهداء 

لم من املسدفل، من بينهم مصور قناة املسرية.

سَخٌط محلي واسع
واساتنكرت وزارة الصحاة الداماة والساكان 
اساتهداَف طاريان الُدااْدَوان األَمريكل السادوعي 
للمسدفل من الطواقم الطبية واملواطنل وسيارة 

انسداف يف لذه الجريمة.
وقاال وكيال وزارة الصحاة الدكتاور نشاوان 

الُداااْدَوان  إن  الدطااب: 
أحاد  منازَل  اساتهدف 
مديرياة  يف  املواطنال 
ضحياان وعندماا لرعت 
الطواقم الطبية وسيارات 
االساداف ملاكان القصف 
بغاارة  اساتهداإها  تام 
وعند قياا5 أحد املواطنل 
سايارته  باساتخدا5 
واساداف املسادفل تام 

استهداإه بغارة أخرى.
وأضاف »ما زال لناك 
االنقاض  تحت  مواطنون 
يصداب إخراجهم نتيجة 
الُداااْدَوان  اساتهداف 
للمسادفل  السادوعي 
يف  الطبياة  والطواقام 

املنطقة«.
الدكتاور  واعتارب 
االساتهداف  لذا  الدطاب 
الطبياة  للطواقام 
واملسادفل لاو القضاَء 

التا5َ عاىل البقياة القليلة 
مان الطواقم الطبية املتبقياة يف محاإظة صددة.. 
عاعياً ُكّل املنظمات الدولية إَلاى رُسعة عْعِم القطاع 
الصحل وبصورة عاجلة يف محاإظة صددة وععمه 
باألعوية وسايارات االسداف ننقاذ أبناء املحاإظة 
مان املداناة جراء نقص األعوياة وانددا5 الخدمات 

الطبية نتيجة الُدااْدَوان والحصار.
الُداااْدَوان  تحالُاَف  الاوزارة  وكيال  وحّمال 
وعاىل رأساه أَمرياكا والسادوعية مسائوليَة لذا 
االستهداف للمواطنل والطواقم الطبية واملسدفل 
واندكاساات ذلك عاىل حياة املواطنال والخدمات 

الصحية الشحيحة واملددمة يف املحاإظة.
وطالب كاإاة املنظمات الدولية واننَْساااانية 
واننَْساااانية  األخالقياة  مسائوليتهم  ال  تحمُّ
والقانونياة، إزاء اساتهداف املواطنل واملسادفل 
والطواقام الطبياة واملنشاآت الصحياة وتدطيال 

عورلا الحيوي واننَْسااانل.
والقت لذه الجريمة اساتنكاراً محلياً واساداً، 
مستغربل اساتمراَر الُدااْدَوان يف قصفه للمدنيل 

بكل لذا التوحش والشناعة.

وقالت قياعة محاإظة صددة واملجالس املحلية 
ومنظمات املجتم2 املدنل يف بيان لها 

إن لاذه الجرائام املروعاة تداد جرائاَم حارب 
وانتهاكاً صارخاً لحقوق اننَْسااان ومواثيل األمم 
املتحادة ومجلس األمن الادويل وجميا2 املنظمات 

اننَْسااانية والحقوقية يف لذا الدالم.
وأوضاح البياان أن الصماَت الادويل وخصوصاً 
صمت األمم املتحدة يض2 عالمات اساتفها5 كبرية 
حاول تبدية لذه املنظماات وعملها اننَْساااانل؛ 
كاون ما يرتكباه الُداااْدَوان يدد انتهااكاً صارخاً 

لإلنَْسااانية وملواثيل لذه املنظمات.
واساتنكر محايل صندااء يف بيان له اساتمرار 
الُدااْدَوان الغاشام يف اساتهداف املدنيال األبرياء 
يف مختلاف املحاإظاات وارتكاباه أبشا2 الجرائم 
واملجازر املروعة، إضالً عن تدمري منازل املواطنل 
ااة ومقدرات الشادب  ومصالحهم الدامة والَخاصَّ

الايَاَمانل.
وععاا البيان كاإاَة أبناء الشادب الايَاَمانل إىل 
مزيد مان التالحام يف مواَجهة الُدااْدَوان الغاشام 
وإْإَشاال مخططات ومؤامرات تحالف الُدااْدَوان.

َوأشاارت قياعُة محاإظة عمران 
والسلطة املحلية ومنظمات املجتم2 
املدنال يف بياان لهاا إَلااى أن لاذه 
املجزرة املروعة تضاُف إَلاى السجل 
الُداااْدَوان..  لتحالاف  انْجاَرامال 
مؤكدة أن استهداَف الطواقم الطبية 
واملسادفل جريمة حرب تتناىف م2 
ُكّل القيم واألعراف والقوانل الدولية 
محاكماة  ويجاب  واننَْساااانية 

مرتكبيها.
وأكادت أن اساتهداَف الُدااْدَوان 
السدوعي األَمريكل للطواقم الطبية 
وسيارات انسداف جريمة يندى لها 
جبال اننَْساااانية وتَاَحادٍّ واضح 
الدولياة ويف مقدمتهاا  للمنظماات 
األمان  ومجلاس  املتحادة  األمام 
واملنظماات الحقوقياة التال تّدعل 

رعايتها للسال5.
شابكُة  اعتاربت  جهتهاا  مان 
منظمات املجتما2 املدنل بمحاإظة 

املحويت يف بيان لها اساتهداف الُدااْدَوان للطواقم 
الطبية واملسدفل، جرائم حرب تتناىف م2 ُكّل القيم 

واألعراف والقوانل الدولية واننَْسااانية.
وأشار البياُن إَلاى أن لذه الجريمة تضاُف إَلاى 
الجرائام اليومية التال يرتكبها تحالاف الُدااْدَوان 
بحل األبرياء من أبناء الشادب الايَاَمانل.. مطالباً 
األَُماَم املتحادة واملنظماات الدولية واننَْساااانية 
وأحارار وشادوب الدالم إَلااى الدمل عاىل إيقاف 

جرائم الُدااْدَوان عىل الشدب الايَاَمانل.
اننَْساااان  حقاوق  منظماات  البياان  وَحاثَّ 
إَلااى توثيل مجاازر الُدااْدَوان عىل أبناء الشادب 
الايَاَمانال يف مختلاف املحاإظاات.. عاعيااً كاإة 
أبناء الايَاَمانل بمختلف إئاتهم وانتماءاتهم إَلاى 

االصطفاِف ملواجهة الُدااْدَوان الساإر.

مصور املسرية.. يف رحاب اهلل
ُر قناة املسارية  واستشاهد يف لذه املجزرة مصورِّ
الزميل لاشم محمد الحمران، متأثراً بجراحه التل 
أصيب بهاا يو5 الخمياس خالل تغطيتاه لجريمة 

اساتهداف الطريان ملسادفل يف مديناة ضحيان يف 
صددة.

ونَدت قناة املسارية الفضائية مصورلا الزميل 
لاشام محماد الحماران، مؤكادة يف بياان الندال 
اساتمرارلا يف نقل الكلمة الصاعقة وأعاء عورلا يف 
نقل مظلومية الشدب الايَاَمانل وصموعه وجهاعه 
يف مختلاف مياعين الارشف والكراماة، وبالتوازي 
كشف وحشية قوى الُدااْدَوان السدوعي األَمريكل 
عاىل الايَاَمان ومنساوب الرببرية الَداايل جداً الذي 

يظهر يف أبش2 صوره يوماً بدد آخر.
وقاال البياان »إن قناَة املسارية التال قدمت يف 
طريال الجهااع انعالمال الدديَد من الشاهداء منذ 
بدء الُدااْدَوان وقبله، تجادع الدهد بأنه لن يولنَها 
د عَد5َ التمييز بل  اساتهداُف الُدااْدَوان الذي يتقصَّ
يشء وآخار، بل إناه جدل انعالميل لدإااً مبارشاً 

له«.
وععات القنااة يف بيانهاا ألوسا2 تضاُمان م2 
األَمريكال  للمارشوع  املنالاض  انعاال5  شاهداء 

وأعواته يف املنطقة.
وعارّب البياُن عن بالغ املواسااة ألرُسة الشاهيد 
ولوالاده الزميل انعالمل محماد الحمران ولجمي2 

أرس الشهداء.. سائالً للجرحى الشفاء الداجل.
ُر قناة  وندى اتحاُع انعالميل الايَاَمانيل مصورِّ
املسارية الفضائية انعالمل لاشم محمد الحمران 
الذي استشاهد إثر إصابته يف غارة جوية عىل إحدى 
املناطل السكنية بمدينة ضحيان محاإظة صددة.

انعالميال  أن  الندال  بياان  االتحااع يف  وأكاد 
الايَاَمانيل سايواصلون َكْشاَف جرائم الُدااْدَوان 
األَمريكال السادوعي عاىل الايَاَماان بالرغام من 

استهداإهم من قبل لذا الُدااْدَوان.
وععا االتحااُع الهيئاِت الدربياَة والدوليَة املدنية 
بُحريّاة انعاال5 وحقاوق اننَْساااان؛ للتضاُمان 
ما2 انعالميال الايَاَمانيل الاذي أصبحاوا َلَدإاً 
للغارات الُدااْدَوانياة وجرائم االغتياالت، مدرّباً عن 
خالص الدزاء واملواسااة نعارة قناة املسرية وأرُسة 
الشاهيد الحمران وإىل جميا2 انعالميل الوطنيل، 
َد الشاهيَد بواسا2  ساائالً اللَه الديلَّ القديَر أن يتغمَّ
الرحمة واملغفرة ويلهم ألله وذويه ومحبيه الصرب 

والسلوان.

ُر قناة المسيرة الزميل هاشم محمد الحمران، استشهد متأثرًا   مصوِّ
بجراحه التي أصيب بها يوم الخميس خالل تغطيته لجريمة استهداف 

الطيران لمسعفين في مدينة ضحيان في صعدة.



انثنل 25 يناير 52016  املواإل 15 ربي2 النانل 37ل1لا     الددع )لا(10 كتابات

»داعش« وْحُش االستعمار الجديد يف املنطقة

  - أنس القاضي:
 تطرق السيد إىل ِنقاط ُمهمة، يف 

الدور الوظيفل، الذي تلدبُه »عاعش« 
يف خدمة القوى االستدمارية يف الدالم 

الدربل، ولل ُمرتكزات أساسية 
يف إهمنا لهذه الظالرة امُلصندة 

استخباراتياً ويف حالة الحرب والِصدا5 
مدها نحُن مدنيون بدراسة آثارلا 
والخدمة التل تُسديها للمستدمر، 
أكنر من عراسة البواعث النقاإية 

االجتماعية لها، إهذِه الظالرة ُمصنده 
خارجياً أكنر من كونها ُمنتجاً محلياً، 

وتسمد قوتها من الدعم انمربيايل 
األمريكل األوروبل ال ِمن ُكتب محمد 

َعبْادالولاب وابن تيمية. 

*   *   *

داعش يف مواجهة االنتفاضات الشعبية
)تقويض الكيانات، وبناء الدولة على 

الطريقة األمريكية(
 ليسات ُمصاعإاًة أَن ُكّل الدول التل َشاِهدت 
انتفاضاٍت شادبيًة تساتهدف األنظمة املؤمركة، 
أضحات سااحًة مفتوحاًة نرلااب الجماعاات 
يف  ادة  املوحَّ تسامياتها  بمختلاف  انْجاَرامياة، 
مرشوعهاا األمريكال بإعاقاة نضاال الشادوب 
الهااعف إىل التحويال الديمقراطال وإىل الددالاة 
الادول  لاذه  بتحريار  الكفيال  االجتماعياة، 
للفلاك  السياساية  السايطرة االقتصاعياة  مان 
االساتدماري، وتقوياض الكياناات القائمة عرب 
التدماري امُلسالَّح لاو املارشوع الذي لجاأت إليه 
أمرياكا بداَد تَاَحااّرك جمالاري َلذِه الشادوب 
وكأنها تُلقنها عرسااً بأن الدماار ثمن تَاَحاّركها 

النوري.
أتت لذه االنتفاضات الشادبية م2 ما تديشُه 
أمريكا من حالة انحساار وَضداف، ولل يف لذِه 
الحالة ال تسادى إىل السيطرة امُلبارشة عرب النُّظم 
القائماة، إقاد عجزت لذه األنظمة عاىل البقاء، 
إنماا تلجأ إىل تدمري لذِه الدولة وتقويضها نهائياً 
لتُدياد بناَءلاا من جدياد، حساب الديمقراطية 
الغربياة، ولتكاون ُمنقذاً مرغوباً لهذِه الشادوب 
التال يتخطفها الدمااُر واملوت الداعاي ِمن ُكلرِّ 
جاناب. لذه ))الفاوىض الخاّلقة(( لال التدبريُ 
الفدايل َعن عجز نماوذج الديمقراطية األمريكية 
ووعوعلا لشادوب املنطقة بالديمقراطية والرغد 
ِمن بدد عقَدين عىل انهيار املنظومة االشارتاكية، 
لكان أيااً مان لاذِه الوعاوع لام تتحقال يف ظل 
األنظمة التال كانت املوالية ألمرياكا. أما الحالة 
السورية إيُدتدى عليها، ليس لدجز الديمقراطية 
األمريكياة عان توإري الرخااء، إلم تكن ساوريا 
يَومااً يف عيمقراطيتهاا غربياة وال صهيونية؛ بل 
ألن ابتداع ساوريا عان الديمقراطياة األمريكية 
وعن السوق الحر، وّإر لشادبها قدراً من الرخاء 
والتقد5، ولو األعىل عىل مساتوى الدول الدربية، 
إدّمرت لاذا النموذج الدربل النموذَج اننساانل 
الذي يؤكد أن شادوَب املنطقاة قاعرة عىل التقد5 

واالزعلار بدون التبدية للغرب االستدماري. 
بجانِب لذِه املصلحة السياساية الدسكرية يف 
الداوعة األمريكياة لبناء لذِه الادول، إهل تجنل 
األربااَح الطائلة من مشااري2 إعاعة انعمار التل 
تصل إىل امللياارات، وِمن نهب ثاروات لذِه الدول 
يف مرحلاة ما بداد اساتدمارلا وعاوعة الهيمنة 
عليهاا، ولكاذا تدّوض أمرياكا ماا خرستُه من 
أموال يف سابيل ععم لذه الجماعاات انجرامية، 
إهال تُديُده مئاٍت َوألوف املارات، ولذِه املصلحة 
االقتصاعية االساتدمارية لل الهادف الحقيقل 

من خلِف ُكلرِّ لذا الدمار التل تصنُده أمريكا. 

*   *   *

داعش وتمزيق وشائج اأُلمَّة 
)فّرق تسد(

إنَّ َما تصنُدُه عاعش عىل املساتوى الدسكري 

وعىل املستوى االقتصاعي ِمن لد5 البُنى التحتية 
للادول ليس أخطَر ما تُساتديه من خدمٍة للقوى 
االساتدمارية، إماا تهدُمه عىل املساتوى املاعي 
يُمكان تدويُضاه عاىل املساتوى غاري البديد، إال 
أن أخطاَر ماا تصنداُه عاعاش لو لاد5 الوعل 
االجتماعال واننساانل امُلراإال لهاد5 امُلجتم2، 
لاذا التمزياُل للوشاائج االجتماعية لاو امُلنجُز 
االساتدماري الذي ساتظلُّ آثاره باقيًة وسايظل 
يدماُل يف خدمة املشااري2 االساتدمارية حتى يف 
مرحلة ما بدد كرس عاعش عسكرياً، تدمري وعل 
النااس لو تمزياٌل للوحدة االجتماعياة وتمزيٌل 
لوحدة القوى الشدبية التل تق2ُ عليها مسئولية 
واالحتاالل  االساتدمارية  القاوى  منالضاة 
الصهيونال يف املنطقاة، إم2َ لاذه الخدمة التل 
تساديها عاعش من تمزيل وحدة املجتم2 يف البلد 
الواحاد وتحويال الرصاع يف املنطقاة من الرصاع 
انل الشيدل«،  الدربل الصهيونل إىل الرصاع »السُّ
التضحياة  إىل  وإرسائيال  أمرياكا  تضطار  لان 
اااًة أن ممالاَك  بجنوعلام وال باألماوال، َخااصَّ
الخليج ترعى لذه الحروب، وحتى عىل املساتوى 
التقنل لان تضطرَّ لذه الدوُل االساتدمارية عىل 
إنفااق امللياارات ألجال صناعة أحادث التقنيات 
الحربياة، كماا كانات يف حالة الساباق م2 عول 
املنظوماة االشارتاكية، بل ساتحاإُظ عىل قوتها 
املوجوعة التل ستتداظم بضدف املحيط الدربل.

*   *   *

داعش وتعميم صورة اإلسالم الرجعي 

يدارُف الغرُب االساتدماريون أن يف قيم الدين 
انساالمل قوة ثورياة للتحريار والتقاد5 إذا ما 
امتلكتهاا الجمالاري، وإياه َحاثٌّ عاىل الساال5 
والتدايُاش والتدااُرف بل الشادوب، وإيه نزعٌة 
أمميٌة لتبنّل قضايا البرشية، لذا الجانُب النوري 
من االساال5 لَو امُلساتهَدف، بماا تصنُدُه عاعش 
ِمان تدميِم صاورة الشاّل الرجدل من انساال5 
الشال االساتخباراتل الولابال والجاناب اآلخر 
من عين الساالطل، إم2َ ما تصنُداُه عاعش من 
لذه الجرائام ال تتزعزُع قناعات بقية الشادوب 
بقيم الدين انساالمل، بل تتزعزع قيم امُلسالمل 
ورضُب  القناعاات  لاذه  وزعزعاة  أنفِساهم، 
الدين انساالمل يف الدول انساالمل تدنل رضَب 
التال  األوىل،  الشادبية  والنقاإاة  األيديولوجياة 
توّحد الشدب يف مواَجهة الطُّغاة واالستدماريل، 
وال تخفى عاىل أحاٍد الحْمَلُة االساتدمارية التل 

تتدرَُّض لها املنطقة. 

*   *   *

داعُش ومحو اإلرث الحضاري اإلنساني 

ا تُساديه عاعش ألمريكا  وعىل صدياد آخر ممَّ
وإرسائيال لاَو َلاْد5ُ الارتاث اننساانل واآلثاار 
الحضارياة، لذا الهاد5ُ يخُد5ُ إرسائيال املزروعة 
يف املنطال التل ال تملاُك تأريخاً، كماا يخُد5ُ بنل 
سادوع الذيان ال يملكون تأريخاً، وعىل مساتوى 
أكارب يخد5 أمرياكا التل لل أَيْضااً بدون تأريخ، 
إهل لفيٌف مان االساتدماريل األوروبيل الذين 
ساحقوا حضاارَة الساكان األصليل مان االنكا 
والبريو واالزتك يف تلك القارة التل ُساميت باسام 
امُلستكشف »أمريكو«، كما يُسمى شدب الجزيرة 
الدربية بالسادوعي نسابة إىل بنل سدوع، بَمحو 
أمريكا لهاذِه اآلثاار الحضارية محاواً للنقاإات 
الغربال  لنماوذج  وتدميمااً  األصيلاة  الشادبية 
األمريكال املدولام أعاالًء للقيمة السالدية التل 
تنتُجها مصان2ُ الغرب للشادوب التل تستدمُرلا 
وتجدلُها ُمستهلكة وليس للقيمة اننسانية التل 

أقامت لذِه الحضارات. 

*   *   *

داعش وتشويُه صورة النضال اأُلممي 

َعان َقْصاٍد يُجَما2ُ انجرامياون مان مختلف 
الدول م2 عاعش للُهُجو5 عىل عولة ُمديَّنة، وتهتم 
انعارة األمريكياة بتددُّع جنساياتهم، جم2ُ لذه 
الجنسايات يف تنظيماات إجرامياة لاَو مؤاَمرٌة 
غربياٌة؛ لارضب صاورة النضاال األممال، حل 
كان يجتم2 الشايوعيون والنورياون من جمي2 
الدول ويناضلون إنساانياً م2 شدٍب ُمستضَدف، 
ولبناان  كفلساطل  الدربال  الوطان  يف  ساواٌء 
والجزائار أو يف بلد آسايوي كفيتنا5 أو بلد التينل 
كبوليفار كوبا وغريلا، ُكلُّ لذه الدول شاارك بها 
مناضلون من مختَلف عول الدالم، وكرسوا حاجَز 
الجنساية والحدوع لريتقوا إىل اننساانية لتحرير 
الشادوب املساتضدفة، إيماا ما تفدلاُه عاعش 
لو كرُس الجنسايات والحدوع بما يخاُد5ُ القوى 

االستدمارية الستدباع الشدوب.
دُة   ال شاكَّ أن الدول االساتدمارية كتلاٌة موحَّ
املصالاح واملشااري2، وتكالُبُهاا عاىل الايَاَمااِن 
صاورة واضحة، ويف الجانب اآلخار قوى النورية 

يف الدالام وكل أحارار الدالام ُلام أَيْضااً جبهاة 
واحدة، ويجب أن يتوحدوا كما أن االساتدماريل 
موحادون، لاذه الوحادة األممياة تشاّوه اليو5 
انجرامال  يقاتال  الياو5  عاعاش،  تفدلاُه  بماا 
الفرناي م2 عاعاش يف ساوريا، والجمي2 يتقبل 
الفكارة؛ ألناُه عاعي إاوق النقد، ولكان لو أتى 
مناضل ثاوري إرني ليقاتل م2 الفلساطينيل 
سايقولون: مااذا يفدال الفرناي النرصانال يف 
إلساطل؟!.. الكولومبيون الذيان يقاتلون اليو5 
كمرتزقاة يف الايَاَمان لام يف مهمة أممية ولكن 
إْجاَرامية، وليس عندنا ُمشكلة لو جاء ثوريٌّ من 
كولومبيا يداإ2ُ عان الايَاَمان مدنا ضد الهجمة 
االستدمارية، لكن لذِه الصورَة الطبيدية للوحدة 
األُممياة النورية شاولت بماا تقو5 باِه عاعش، 
ساتُصبح وكأنهاا إضيحاة لاو وجاد كولومبل 
يُقااو5 م2 الايَاَمانيل. منذ بداية الددوان يبَحُث 
املرتزقة عان انيرانيال يف الايَاَماان ولم يجدوا 
أحاداً؛ ألناُه حقااً ال وجاوع لهام، وماذا لاو وجد 
َق  ثائاٌر إيرانال يقاتُل ما2 الايَاَمانيل ألن تساوَّ
كفضيحاة، بينما يف النمانينياات النورة انيرانية 
تلقات ععمااً باملقاتلال والضبااط املدربل، من 
الايَاَمان الديمقراطية وِمن سوريا والسوإييت، 
ولم تكن إضيحًة يومها؛ ألن األُمميَة كانت ثوريًة 
وتدنل اننساانية، واليو5 تدنال األمم املتحدة أو 

تدنل )أممية عاعش(!.

*   *   *

اإلرهاب والرأسمالية 

عاعُش ليست كياناً وظيفياً يف الشلرِّ الدسكري 
ر الرأسامالية،  إقاط، بل لل أحُد أشاكال تطاوُّ
ُر بشاكل رجدل ومتدِفن، لذا التدفُن  التل تتطوَّ
الرأسامايل لو تداُقُد رشَكة االحتاكارات الداملية 
ما2 عاعاش التال تبيدهام األعضااَء البرشياة، 
وتبيدهام النسااَء لاوكاالت الدعاارة يف أمرياكا 
وأوروبا وتركيا، وتبيُدهم النفط، إكما أن عاعش 
تسايطُر عىل مناب2ِ النفط يف الدراق وسوريا ويف 
ليبياا، وتبيُداه لالحتاكارات الداملية، لال أَيْضاً 
تسايطُر عاىل الساواحل واملوانائ الايَاَمانية يف 
حرضموت وعدن وأبل، وساقوط لاذه األعوات 
انْجاَرامياة واالنتصاُر عليها ليس إقط خساارًة 
عسكريًة؛ باعتبارلا أعواٍت للمستدمر، إنما أَيْضاً 
خساارٌة ماليٌة لالحتكارات الرأسامالية يف الدالم 
التابدة ألمريكا وتركيا وأوروبا، التل تُبِدُع يف نهب 
ثروات الشدوب ويف امتصاص الربح من الحرب. 

سر هزائم 
السعودية

علي أحمد جاحز
تجاوزنا ثالثمائية ي�وٍم منذ بدء العدوان 
والحص�ار ع�ىل اليم�ن، وبقدر م�ا هي 300 
يوم من الصمود والتح�دي والص� والثبات، 
فإنها أيضاً 300 يوم من االنتصارات اليمنية 
والهزائم الس�عودية، هزائم الس�عودية التي 
ل�م تتوقف عن�د ح�دود جغرافي�ة اليمن بل 
امت�دت لتك�ون هزائ�م يف المنطق�ة والعالم، 
واالقتص�ادي  العس�كري  المس�توى  ع�ىل 

والدبلومايس.
ال نبال�ُغ حين نقوُل إن هزائم الس�عودية 
المتتالية ع�ىل أكثر من صعيد، ه�ي انعكاٌس 
لهزائمها أمام الشعب اليمني والجيش اليمني 
واللجان الش�عبية اليمنية، وأن صخرة اليمن 
الصلب�ة التي وقف�ت وحيدة بوج�ه طغيانها 
وفظاع�ة إجرامه�ا رغ�م الدع�م األمريك�ي 
وال�يطان�ي والس�كوت األمم�ي والحقوقي 
واإلنساني، كش�فت ضعفها وهشاشتها، وإن 
جرائَمه�ا الفظيعة والبش�عة بح�ق اليمنيين، 
فضحته�ا أم�اَم العالم بكونها كيان�اً إجرامياً 
ظالمياً رجعي�اً يعتقُد أن بإمكان�ه إحياَء من 

يريد بالمال وقتل من يريد بالمال أيضاً.
لك�ن.. كما يب�دو أن س�كرة الطغيان لن 
تس�تمر طويالً، خاصة وقد بدأت الس�عودية 
تحص�د ثمرة مغامرته�ا يف اليمن غاليا هزائم 
وس�قوط عىل أكثر م�ن صعي�د ويف أكثر من 
مكان وبأكث�ر من وجه يف المنطق�ة والعالم، 
ولعل أهمها تس�وية الملف الن�ووي اإليراني 
وحلحلة إش�كالية الرئاس�ة اللبنانية، إضافة 
إىل خروج مس�ار األحداث يف األزمة السورية 
من يدها، فضالً عن أزمة انهيار أسعار النفط 
ومش�اكلها الداخلية، واألهم أن ُكلاَّ ما يجري 
يدل ع�ىل أن اليم�َن بصموده�ا وانتصاراتها 

تؤثر يف ما يجري يف المنطقة وال تتأثر به.
أول أم�س ق�ال الرئي�س األمريكي باراك 
أوباما إن أمريكا ستعتمد يف حماية مصالحها 
بال�رشق األوس�ط ع�ىل رشاكتها م�ع إيران، 
وب�رصف النظر عن مدى التج�اُوب اإليراني 
مع ه�ذه الجزئية، إال أنها م�ؤرٌش واضٌح عىل 
أن الس�عودية ل�م تعد مح�ل اعتم�اد اإلدارة 
األمريكية بعد أن كانت لعقود طويلة الحارس 
األوىل للمصالح األمريكي�ة، األمُر الذي يمكن 
ت  تفس�يُره ب�أن الواليات المتح�دة حين زجرّ
بالسعودية يف العدوان عىل اليمن، وضعتها يف 
امتح�ان »انتحاري« إن ص�ح التعبير، لتخت� 
م�دى قدرتها عىل الخروج قوية ومتماس�كة، 
تحق�ق مكاس�َب وتس�يطر ع�ىل المتغي�رات 
والتهديدات الجديدة لمصالحها وفق رؤيتها.

وبعد مرور أكثر من 300 يوم من الهزائم 
والخيبات التي ُمنيت بها الس�عودية يف اليمن، 
فإنها ال تبدو يف وض�ع يمكُن االعتماد عليه ال 
عس�كرياً وال دبلوماس�ياً وال اقتصادياً أيضاً، 
ال بمنظ�ور األمري�كان وال بمنظ�ور الق�وى 
التي كانت تعتمُد عىل الس�عودية كسنَد، ولعل 
المتغيرات المتساِرعة يف لبنان مثالً، النموذج 
ع�ىل تفلُرّت الحب�ال من يد النظام الس�عودي، 
فانحياز حزب القوات اللبنانية بقيادة س�مير 
جعجع إىل ترش�يح العماد عون لرئاسة لبنان 
بعد س�نوات من إعاق�ة الس�عودية النتخاب 
رئي�س لبنان�ي، وبق�در ما تعد رضب�ة قوية 
مفاُده�ا أن لبنان تح�َررّر من قي�ود الوصاية 
الس�عودية غير المبارشة، فإنه�ا أيضاً مؤرٌش 
ع�ىل أن جعج�ع واحد مم�ن يق�رأون بُعمق 
مس�تقبل المنطق�ة والمملك�ة بعد انكش�اف 
ضعفها وهشاش�تها يف اليمن، وخروج مسار 

األزمة السورية عما تريده السعودية.
القوى االس�تكبارية وعىل رأس�ها أمريكا 
يهمه�ا مصالحها وبقاء نفوذه�ا، وعودتنا يف 
مراحل كثيرة من التأريخ أنها ال تجد مش�كلة 
يف تمزي�ق أي�ة ورق�ة لم تع�د نافع�ة، ولعل 
السعودية واحدة من تلك األوراق التي لم تعد 
نافع�ة ألمري�كا، وبالقدر ال�ذي تدفع أمريكا 
الس�عودية بقوة نح�و االنتحار وتش�جيعها 
عىل الجنون وكس�ب العداوات مع الشعوب يف 
المنطق�ة، فإن من الواضح أن األزمة النفطية 
التي تعيش�ها الس�عودية تقف أمريكا خلفها 
أيضاً، فأمريكا هي من يدفع النظام السعودي 
نحو اس�تمرار زيادة اإلنت�اج وأيضا هي من 
ينافس�ها بالنفط الصخري، وكم�ا أن أمريكا 
تس�تنزف احتياطي�ات الس�عودية المالية يف 
بنوكها، فإنها أيضاً تجف�ف مصدر وإرادتها 

الوحيد من خالل انهيار أسعار النفط.
تع�رُف أمري�كا أن ه�ذا النظ�اَم ل�م يعد 
صالحاً للبقاء فضالً عن االعتماد عليه، خاصة 
بع�د الفضائ�ح المتتالية التي كش�فت تبعية 
القاع�دة وداعش لها، وخاصة قتالها يف اليمن 
جنب�ا إىل جن�ب يف خن�دق واحد م�ع القاعدة 
وداع�ش، ه�ذه الفضائ�ح التصق�ت بثي�اب 
أمري�كا وس�تحاول أمريكا أن تبي�ض ثيابها 

وإن كان الثمُن النظاَم السعودي.

يقوُل قائُد الثورة السيد َعْبـدالملك الحوثي: »إنَّ أَهــمَّ َدْوٍر لداعش والقاعدة 
ــة، وأن  في منطقتنا العربية هو أن تقّوَض ُكّل الكيانات القائمة، أن تضرَب اأُلمَّ
ــة، أن تهيَئ أرضية قابلة أَلمريكا وإسرائيل الحتاللهم  تكّره اإلْســاَلم لدى اأُلمَّ

المباشر وسيطرتهم التامة وغلبتهم المطلقة كمنقذين مقبولين«
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أوجه الشبه َواالختالف بني السُعوديَّة َو »إسرائيل« 
  الشيخ عبدالمنان السنبلي 

ر املجتمدات  اُل قلياالً يف مراحل نشاوء َوتطاوُّ َمان يتأَمَّ
َوالدول يجُد أن لناك تجانُسااً أَْو تشاابُهاً يتشاّكل من نوٍع 
ماا قد يجَم2ُ عولتل أَْو أكنر َوذلك بما راكمته قروٌن َوعقوٌع 
طويلٌة من الدالقاات البينية َوالتمازج النقايف َواالقتصاعي، 
إالَّ أنه قلما نجُد منَل لذا التمازج الدجيب يحُدُث بل عولتل 
ناشائتل لم يمِض عىل إنشائهما بضدُة عقوٍع من الزمن يف 
ظل غياب أيَّة أرضية ثقاإية أَْو اقتصاعية أَْو عينية مشرتكة 
باساتنناء الحالاة الساُدوعيَّة َوانرسائيلياة َوالتال تميزتا 
بوجاوع مالمح صورٍة توحل بأن لناك شايئاً ما يجم2 بل 
لذين الكيانل َوالذي يتبال لنا من خالل النظر إَلاى أوجه 

الشبه َواالختالِف بينهما. 

أوجه الشبه أَوَّالً:
- كاللماا عولتان أنشائتا بقراٍر بريطانل اساتدماري؛ 
لخدماة سياسااتها االساتدمارية يف املنطقاة بنااًء عاىل 

توصيتل من )آرثر بلفور َولورانس الدرب(.
- كاللما عولتان أنشائتا عىل أسااس ُعنرصي ناب2ٍ من 
إكر عينل متطرف )الصهيونية َوالولابية( كغطاء لضمان 
االساتمرارية َوالبقااء، َويف بقدتل مقدساتل )إلساطل 

َوالحجاز(.
- كاللماا صاحبتاا إكار اساتدماري توسادل، حيث 

بدأتاا يف )أرايض 8ل َومنطقاة الدرعياة( َومان ثام امتدتا 
عن طريال الغزو َواالْحتاَلل إَلااى حدوعيهما اليو5، إاألوىل 
تحتل إلسطل َوأجزاء من سوريا َولبنان َواألرعن َومضائل 
ثاريان من الجزيارة الدربية، َواألخرى تحتال نجد َوالحجاز 
َوأجزاء كبرية من الايَاَمان َوُعمان َومسااحات بسيطة من 

انمارات َوقطر. 
- كاللماا إقط من يحظيان بقدر كبري َواساتننائل من 
االلتماا5 َوالقْدر لدى األَمريكيال، َوكاللما إقط أيضاً من 

تتدهد أَمريكا بحمايتهما َوالدإاع عنهما َوضمان أمنهما.
- يساتخد5 كاللماا نفاَس الطريقة َوأسااليب انجرا5 
َواالقتصاعياة  الدساكرية  حروبهماا  يف  َوالغطرساة 
الُدااْدَوانية عىل من حولهما من الشادوب )الُدااْدَوان عىل 

غّزة َوحصارلا، الُدااْدَوان عىل الايَاَمان َوحصارلا(.
- كاللماا يمتلاكان ماكنتل إعاال5 ضخمة يمارساان 
باحرتاإياة عالياة أسااليب الدعاياة َوالتضليال لتغطياة 

إضائحهما َوإجرامهما.
- تحمال كلتالما ساجالً حاإالً بانجارا5 َواالنتهاكات 
الجسيمة يف مجال حقوق اننساان، َوم2 ذلك ال يجرؤ أحٌد 
من الدالم أن ينتقدلما أَْو يتخذ ضدلما أي إجراء عقابل. 

كاللماا صاحبتا لوبال كبري َوناإاذ يف األروقة َواملحاإل 
الدولياة يمكناه أن يجدل عوالً عظمى كأَمرياكا َوبريطانيا 
أن تقفزا عاىل قوانينها َوتدطلها لدينال اململكة َوإرسائيل 

)قضية اغتيال كارتر َوصفقة اليمامة(.. 

كاللما مان لدينيهما يُرَإ2 الفيتاو األَمريكل متى أراعا 
َومن بدده الفيتو الربيطانل َوالفرني. 

- كاللماا يحماالن مرشوعااً تآمريااً رسياً عاىل األمة 
الدربياة َويرإضاان َويواجهان بقوة أي مارشوٍع وحدوٍي 
عربل )مان مرشوع جماال عبدالنارص إَلااى وأع مرشوع 

صدا5 حسل(.
َولنالك الكنري َوالكنري من أوجه الشابه َوالتل ال يتسا2 
املجاال لرسعلا َوتجدل مان ُكّل ذي إكٍر ثاقب ينظر إليهما 

َوكأنهما وجهان لدملٍة واحدة. 
أماا أوجاُه االختاالِف بينهما، إلياس لنالك من سامة 
بارزة تربز شايئاً من االختالف الحقيقل الظالري سوى أن 
شاكل نظا5 الحكام يف إرسائيل لو جمهاوري برملانل، َويف 

السُدوعيَّة لو ملكٌل استبداعي. 
َولاذه لل الحقيقة التل لن يغفلهاا التأريخ َولن يؤمن 
َويدارتف بهاا الكنريُ مان النااس إالَّ عندما يرولاا ظالرًة 
َوباارزًة أمامهام، َوذلاك لان يكاون إالَّ عند ساقوط لذين 
الكيانل كأمٍر حتملٍّ يبدو أنه أصبح وشايكاً جداً بحساب 

مدطيات اليو5 ال األمس.
بهذه املقارنة البسايطة استطدنا أن نصل إَلاى حقيقة 
تقول إن الساُدوعيَّة َوإرسائيل ليستا ساوى وجهل لُدملٍة 
عنرصيٍة تآمريٍة واحدة، َوأن زوال إحدالما سايدجل بزوال 
األخارى، َوال أظنهما إالَّ يف طريقهما األخاري َوالنهائل إَلاى 

ذلك.

 عبدالغني العزي
ناِطاُل  يتمتَّا2ُ 
املدعاو  الُداااْدَوان 
أحمد الدسريي بجهل 
وغباء  واضاٍح  مركَّب 
األندا5،  بغباِء  شابيه 

بل أحسبُه أشد.
وقاد تكارَّر باروُز 
املرّكب  الغباء والجهل 
لناعل الُدااْدَوان يف ما 
يُديل باه ويتحدث عنه 
عان ساري املواَجهات 
م2 الجيش الايَاَمانل 
واللجاان الشادبية املسااندة له ومن خلفهما الشادب 

الايَاَمانل بكل أطياإه وتوجهاته.
الغراُب الناعُل الدساريي يف آخر ماا أعىل به لقناة الا 
آر تال قال باأن تدإل املجالدين والدناارص القتالية يف 
الجاناب الايَاَمانال إىل جبهاات الصماوع والدزة يدوع 
إَلااى املبالاغ التال تُدإا2 لهم، والتال حدعلاا الغراب 
الناعال بمبلاغ مئاة عوالر للفارع الواحد يوميااً بواق2 
ثالثة آالف عوالر شاهرياً، متناساياً بل جالالً ملا يتمت2 
به الشدب الايَاَمانل من غرية وشجاعة وإداء وصموع 
عرب الحقاب التأريخية التل حاول الغزاة إيها النيل من 

األرض الايَاَمانية.. 
الجهاُل املركَّب الواضاُح يف ما يُديل به الدساريي من 
ترصيحاات يؤكد أن الجهَل بتأريخ الشادب الايَاَمانل 
غاريُ مقصور عىل ناعل الُدااْدَوان، بل لو امتداٌع لجهل 
مركَّاب تديُشاه قيااعة عول الُداااْدَوان، ويف مقدمتهم 
سالمان الذي يجهل لياس تأرياَخ الشادب الايَاَمانل 
الدريل بال يجهل تأريَخ أرسته وعوامل نشاأة مملكته 
التل يرتب2َّ عىل ُسلَِّمها القياعي بدون أعنى مؤلل سوى 
أنه من أرسة بنل سادوع املتحكمة يف مصري شدب نجد 

والحجاز يف غفلة من الزمن.
لقد قاع الذلول َواالندلاش الذي يسايطر عىل ناطل 
الُداااْدَوان مان بطوالت الجياش الايَاَمانال واللجان 
الشادبية يف مختلف جبهات الصموع والفداء وال سايما 
يف عاخل الُدمل السادوعي، قاعه إَلاى التخبُِّط والهذيان 
الواضح يف القول، وحتى يف لُغة الجساد التل يظَهُر بها 
الدسريي، رغم محاوالته الظهور بهيئة الواثل من قوله 
وترصيحاتاه إالَّ أن الحقيقاَة التال بداخلاه تكون غريَ 
خاإياة عىل املتاب2 لاه عرب القنوات والتال تدل عىل أنه 

يقول ما ال يدلم ويؤكد ما يدرف عد5 صدقه.
لقد أثبت الدسريي يف ترصيحاته األخريَة عن بطوالت 
الجيش واللجان الشدبية ما لم يستِط2 اآلخرون إثباته، 
ومن واق2 التجربة املريرة التل يتلقالا عنارص الجيش 
السادوعي املغلوبل عاىل أمرلم من رضباات أصحاب 
واللجاان  الايَاَمانال  الجياش  يف  السامراء  الساواعد 
الشادبية وبصورة يومياة ومرّكزة وباقل الخساائر يف 
األرواح والدتااع رغام الفاارق الكباري بال الجانبل يف 

التسليح والغطاء الجوي.. 
إن محاوالت ناعل الُدااْدَوان اساتخدا5 مصطلحات 
تدبريية يدتقد انه من خاللها يمكن أن يشاد من عزائم 
جياوش التحالاف َومرتزقتهم يف الداخل تندكس سالباً 
عليه أَوَّالً وعىل من يريد أن يشاد عزائمهم ثانياً وتصبح 
بشاكل غري مبارش مؤيدة وموضحة لساجل البطوالت 
واالنتصارات التال يحققها الجيش الايَاَمانل واللجان 
الشادبية ومان خلفهم الشادب الايَاَمانال الذي ليس 
كمنله شدٌب يف الصموع واالستبسال والصرب الالمتنالل 

عىل الحصار والتجوي2.. 
إن الجهل املرّكب املتمكن من تفكري ناعل الُدااْدَوان 
لو ماا يجدلاه يهذي باال عْلاٍم وال عراياة بحقيقة ما 
يحُدُث يف الجبهات والتل تتّوج بهزائَم متالحقٍة للجيش 
السدوعي َوالجيوش املساتأَجرة ملساندته وبانتصارات 
سااحقة للجيش الايَاَمانال واللجان الشادبية أَْو أنه 
يدلام ذلاك وال يجارؤ عىل قاول الحقيقة والتال تدترب 
رسَّ االنتصاارات والصموع للجياش الايَاَمانل واللجان 
الشادبية واملمنلاة يف النقاة املطلقة باللاه وحده ومن 
ثم قاوة انَراَعة والدزيمة التل يتمت2 بهاا أَْإَراُع الجيش 
الايَاَمانل واللجان الشدبية النابدة من املظلومية التل 
يتدرَُّض لها الشادُب الايَاَمانل من الُدااْدَوان الغاشام 
ُق  والتل جدلت منهم حمماً نارية وقذائَف بُركانية يتذوَّ

لهيبَها جيُش الُدااْدَوان ومرتزقته يف الداخل. 

 الجهل املرّكب 
لناعق الُعــْدَوان 

آل سعود.. بقية الشيطان من املرتفني
حمود عبداهلل األهنومي:

تمهيد
ا2َ عدٌع غاريُ قليٍل مان األكاعيميل  توقَّ
واملشايخات  املمالاك  انهيااَر  واملحللال 
الخليجياة يف غضاون السانوات املقبلاة، 
ومان أولئاك كريساتوإر.5. عيفيدساون 
الذي َغاَص يف استنطاِق األسباِب والدوامل 
املختلفاة مان نقااط الضداف الداخلياة 
والضغوط الخارجية التل تشاري إىل ساري 
لاذه املمالاك نحاو االنهياار يف كتابه )ما 
بداد الشايوخ: االنهياار املقبال للممالاك 
الاذي شاغل  الكتااب  الخليجياة(، ولاو 
الصحاف  يف كربياات  والكتااب  املحللال 
واملجالت الداملية تحليالً وععماً ومداَرضًة.

ساأتحدث يف لاذه املقالة عان مفهو5 
قرآنال للمرتإال، وعن مآالتهام، ولو ما 
ينطبال الياو5 بصاورة كبارية عاىل لذه 
املمالاك التال عاثات يف األرض الفسااع ال 
سايما بدد عدوانها عىل اليمن، وإكنارلم 

يف أرضها الفساع.

نماذج تأريخية
سقطت عولُة البطاملة خلفاء انسكندر 
املقدونال عاىل مارص وانساكندرية يف يد 
الرومان؛ ألنهم لم يدوعوا ألالً للملك، حيث 
كان الارتَُف قد نَخاَر يف عظاا5 مملكتهم. 
وحال ماجت موجاة التتاار عاىل الدالم 
انساالمل كان الخليفة الدبايس مشاغوال 
الجاواري،  تغنياه  وشاهواته،  بملذاتاه 
وتضحكاه القيان. ويدلل الدكتور شاوقل 
أبو خليل سابب ساقوط األندلاس بقوله: 
»والحقيقة تقول: إن األندلسايل يف أواخر 
أيامهم ألقوا بأنفساهم يف أحضان النديم، 
وناماوا يف ظال ظليل مان الغناى والحياة 
الدابناة، واملجون، وما ياريض األلواء من 
ألوان الرتف الفاجر، إذلبت أخالقهم كما 

ماتت إيهم حمية آبائهم البواسل«.

ابن خلدون يعلل
ويدتارب ابن خلادون عالام االجتماع يف 
مقدمتاه الشاهرية أن »من أساباب ضياع 
امللك حصاول الرتف: وذلاك أن الناس »إذا 
اتّخاذوا الّدعة والّراحة مألفااً وخلقاً صار 
لهام ذلاك طبيداة وجبّلاة شاأن الدوائد 
كّلهاا وإيالإهاا إرتباى أجيالهام الحاعثة 
يف غضاارة الدياش ومهاع الارّتف والّدعة، 
وينساون عوائاد الباداوة اّلتال كان بهاا 
امللك من شاّدة البأس. إتضدف حمايتهم، 
ويذلب بأسهم، وتنخضد شوكتهم ويدوع 
وبااُل ذلك عىل الّدولة بماا تلبّس من ثياب 

الهر5«.

ترف آل سعود
سادوع  آل  أحاوال  يف  تأملناا  وإذا 
ومملكتهم الشيطانية نجد أنها تسلك لذا 

السابيل، وأنها ممنلاة يف أمرائها الكنريين 
وأحوالهم وعاعاتهام وتقاليدلم يحفرون 

قبورلام بأيديهام ليس 
إقاط من جهاة تدديهم 
وعدوانهام عاىل شادبنا 
الدالام  شادوب  وعاىل 
أيضاا  بال  انساالمل؛ 
انشاغالهم  حياث  مان 
الشاخصية  بشاهواتهم 
املشاهوعة،  ونزواتهام 
إقاد باات الدالام عاىل 
علم بخساتهم وعناءتهم 
األخالقال،  وإسااعلم 
وتفيد مذكرة عبلوماسية 
أمريكياة كشافها موق2 

ويكيليكاس أن قصاور األماراء يف جادة 
تخفل حياة ليل تدج بالكحول واملخدرات 
عان  صااعرة  برقياة  وقالات  والجناس. 
القنصلياة األمريكياة يف ترشيان النانل/

نوإمرب ا200 أنه »وراء الواجهة الولابية 
املحاإظاة يف الشاارع السادوعي، يديش 
شاباب نخباة جادة حيااة ليلياة مليئاة 
بالصخاب والحياة«. وأضاإات الربقية أن 
»مجموعة واسدة من املغريات واملوبقات 
متوإارة مان بينهاا الكحاول واملخدرات 
والجنس، لكنهاا تجري حرصا وراء أبواب 
مغلقاة«. وتابدت الربقية أن »لذه الحرية 
ألن  إقاط؛  ممكناة  املتا2  يف  لالنغمااس 
الرشطاة الدينية تبقى بديدة عن الحفالت 
التال تجري بوجاوع او برعاياة أحد أإراع 
الدائلاة املالكاة أو أحاد أإاراع حاشايته 

امللكية«. 

املرتفون يف القرآن وعالقة )الخاليجة( 
بهم

ويف القارآن الكريام حدياٌث كباري عن 
)املرتإال( ولام الذيان أترإتهام الندمة 
وأبطرتهام األحاوال املاعياة التال وصلوا 
إليهاا، عن مدرإة السابيل الساوي، وعن 
اتبااع منهاج الله عاز وجل املاريض، بما 
تلبّسوا به من ِكرْبٍ وغباء وشهوانية ماعية 
غليظاة عمغت عقولهم بحجاب غليظ عن 
إعراك الحقائال الفطرياة، وعان املقاصد 
واأللداف القيَمية، وأساكرلم ما بأيديهم 
وا وأكنروا  من املال والندماة إطغوا وتجربَّ
يف األرض الفسااع؛ ولذا لو ما عليه حال 
املرتإال مان آل سادوع وآل نهياان وآل 

خليفة وآل ثانل وغريلم.
إن لؤالء بلغ بهم الرتف إىل انجرا5 بما 
يجااِوز الوصف ويتدادَّى التصاور؛ والله 
تداىل يقول عان املرتإل: )َإَلاْوالَ َكاَن ِمَن 
اْلُقاُروِن ِمن َقبِْلُكْم أُْولُاواْ بَِقيٍَّة يَنَْهْوَن َعِن 
اْن أَنَجيْنَاا  مَّ اْلَفَسااِع يِف األَْرِض إاِلَّ َقِلياالً مرِّ
ِمنُْهاْم َواتَّب2ََ الَِّذياَن َظَلُمواْ َماا أُتِْرُإواْ ِإيِه 

َوَكانُواْ ُمْجِرِمَل( )لوع: 116(.
مدنياون  الكناريون  وأمنالهام  ولام 
بشاكل واضح بقوله تداىل: )َوإِذَا أََرْعنَا أَن 

نُّْهِلَك َقْريَاًة أََمْرنَا ُمرْتَِإيَها َإَفَساُقواْ ِإيَها 
ْرنَاَلاا تَْدِمارياً(  َإَحالَّ َعَليَْهاا اْلَقاْوُل َإَدمَّ
)انرساء 16( حياث الله 
عز وجل أمرلم بطاعته 
لكنهم إسقوا وتجاوزوا 
وتجربوا  إطغوا  الحدوع؛ 
األرض  يف  وأكناروا 
الفسااع، إصاب عليهم 
الله سياط عذابه، ووبال 

نكاله.

املرتف الحفيد
ويف ععااء انما5 زين 
الدابديان عليه الساال5: 
)وأعوذ بك من ُكّل مرتف 
حفياد(، ويمكان تفساري الحفياد بالذي 
وصل إىل الرتف عن طريال آبائه وأجداعه، 
والذين تدبوا يف تحصيال الرتف بينما جاء 
الحفياد ليتقّلاب يف إاراش النديم من غري 
تداب، وال نصب، وحفيٌد بهذه الحال حريٌّ 
به أن يبدنر تلك الندمة وال يرعى حرمتها، 
وال يراعال موجباات بقائهاا، وربما كان 
مدنااه أيضاا محفاوعا باملاال والحشام 
والخد5، إهاو حفيد، عىل وزن قتيل؛ وكال 
املدنيل ينطبقان تمامااً عىل لؤالء الذين 
الخلياج  الياو5 يف عول  وصلاوا للسالطة 

املدتدية عىل شدبنا.
يصدق لاذا الوصف باكال مدنييه عىل 
املارتف الحفياد )املهفاوف( بن سالمان، 
واملتهور املتكرب )بن نايف( بشكل واضح.

مستكربون
إنهام اآلن يف ترإهام ويف عدوانهم عىل 
الشادوب األخارى وعاىل رأساها شادبنا 
اليمنال بوحال مان ترإهم، وساكرة من 
حااالت  مان  حالاة  يمنّلاون  كربيائهام 
املرتإال الذيان توعدلام اللاه بالنهاياة 
األليمة، والداقبة السايئة، ال سايما حل 
ال يتحّرك أحاد يف )قريتهم( أو )نظامهم( 
أو )شادبهم( ليوقف لذا الارتف ومآالته، 
وينكره، حل ال يوجاد من يتصّدى ننكار 
نتائج الارتف واالنبهار باه، إدندئذ يؤذن 

الله بطل صفحتهم، وتغييب وجوعلم.
يقاول اللاه تدااىل: )َحتَّاى إِذَا أََخذْنَاا 
ُمرْتَِإيِهام ِباْلَدذَاِب إِذَا ُلْم يَْجأَُروَن }ل6{ اَل 
وَن )65(  نَّاا اَل تُنرَصُ تَْجاأَُروا اْليَْو5َ إِنَُّكم مرِّ
َقاْد َكانَاْت آيَاِتل تُتْاىَل َعَليُْكاْم َإُكنتُْم َعىَل 
أَْعَقاِبُكاْم تَنِكُصوَن )66( ُمْساتَْكرِبِيَن ِبِه 
بَُّروا اْلَقْوَل  َسااِمراً تَْهُجُروَن )67( أََإَلاْم يَدَّ
ا َلْم يَأِْت آبَاءُلُم اأْلَوَِّلَل( )68(  أ5َْ َجاءُلم مَّ

)املؤمنون(.
تبالرِّ اآلياات أن املرتإل أولئاك رعاعيد 
اهم الدذاب،  خاوارون جبنااء، حال يمسُّ
إيجاأرون ويبكون، بدد أن ظلوا عهداً من 
الزماان ناكصل عن الحال، مدبرين عنه، 
وإذا تُليات عليهام اآليات اساتكربوا، وإذا 
لم عن املظلومل  ُطِلب منهم أن يكفوا رشَّ

ازعاعوا طغياناً وإساعاً واستكباراً، ولِزئوا 
بالقيم الدينية واألخّوة اننسانية.

ُر ُععااُة آل سادوع وأخدانُهم من  يصاورِّ
املرتإال أن ماا بيدلام من النديام املاعي 
إنماا لو ألن اللاه راٍض عنهم، وألنهم ألٌل 
لاه، لكن القرآن الكريم يبل أن املال والولد 
لو السابب يف طغيان الطاغل، يقول الله 
ان نَِّذيٍر إاِلَّ  تداىل: )َوَماا أَْرَساْلنَا يِف َقْريٍَة مرِّ
َقاَل ُمرْتَُإوَلاا إِنَّا ِبَما أُْرِساْلتُم ِبِه َكاِإُروَن 
)ل3( َوَقالُاوا نَْحُن أَْكنَُر أَْماَواالً َوأَْواَلعاً َوَما 
نَْحاُن ِبُمَدذَِّباَل )35( ُقاْل إِنَّ َربرِّل يَبُْساُط 
الررِّْزَق ِلَمن يََشااُء َويَْقِدُر َوَلِكنَّ أَْكنََر النَّاِس 
اَل يَْدَلُموَن )36( َوَماا أَْمَوالُُكْم َواَل أَْواَلعُُكم 
ِبالَِّتال تَُقررِّبُُكاْم ِعنَدنَاا ُزْلَفى إاِلَّ َماْن آَمَن 
ْدِف  َوَعِمَل َصاِلحااً َإأُْوَلِئَك َلُهاْم َجَزاء الضرِّ
ِبَماا َعِملُوا َوُلْم يِف اْلُغُرَإااِت آِمنُوَن( )37: 

سبأ(.
إن »لذا يكشاف أنهم طغماة جهولة، 
غبية، مساتدلية، متغطرسة، تظن أن قوة 
)املاال والرجاال( التل مكنتها مان الظلم 
والتحكم واالساتدالء يف الدنيا، تنجيها من 

الدذاب األكرب املحقل يف اآلخرة«.

حصيدًا خامدين
إن الارتََف الاذي يديُشاه لاؤالء اليو5، 
وساوء تقديراتهم السياسية واالقتصاعية 
بالنديام،  واساتئنارلم  والدساكرية، 
وتغطرساهم،  وجهالتهام  وكربلام، 
وتدديهام عىل الجاريان، وعىل شادوبهم، 
وعاىل شادوب الدالام انساالمل جمداء، 
بإنتاجهام للتيارات التال أكنرت يف األرض 
الفسااع، وآخرلا لذا الددوان الذي شنوه 
ظلماا وعدواناا عاىل بلدناا بلاد انيماان 
والحكمة، كلها مؤرشات تشاري إىل أن الله 
آذن بزوالهم، وأن سنته انلهية، وناموسه 
الكونل قضيا بصريورتهم مصري سالفهم 
اساتخدا5  أسااؤوا  الذيان  املرتإال  مان 
ومالكهاا،  مصدرلاا،  ونساوا  الندماة، 
ومبتدئها ومديدلا، إقصمهم الله، وطوى 

صفحتهم غري مأسوف عليهم.
إن الظلام الناتاج عان الارتف وساوء 
التقدير سابٌب ياؤعي إىل الدماار والحصد 
والخماوع، وتلك سانة الله التال ال تتخلف 
عن آل سدوع وأشابالهم، وناموسه الذي 
ال يتباّدل؛ يقاول الله تداىل: )َوَكاْم َقَصْمنَا 
ِمان َقْريٍَة َكانَاْت َظاِلَماًة َوأَنَشاأْنَا بَْدَدَلا 
اوا بَأَْسانَا  ا أََحسُّ َقْومااً آَخِرياَن )11( َإَلمَّ
نَْهاا يَْرُكُضاوَن )12( اَل تَْرُكُضوا  إِذَا ُلام مرِّ
َواْرِجُداوا إىَِل َماا أُتِْرْإتُاْم ِإيِه َوَمَسااِكِنُكْم 
َلَدلَُّكْم تُْساأَلُوَن )13( َقالُوا يَا َويَْلنَا إِنَّا ُكنَّا 
َظاِلِماَل )ل1( َإَما َزاَلت ترِّْلَك َعْعَواُلْم َحتَّى 
َجَدْلنَاُلْم َحِصيداً َخاِمِديَن( )15: األنبياء(.

ال مناص إذاً أن نرى يف قاع5 األيا5 لؤالء 
املرتإال الجباريان وقد أذّلهم اللاه، وأعال 
عليهام، ومكَّن املظلومل مان النأر إيهم، 
)وما الله يريد ظلما للدباع(، )وما ظلمهم 

الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون(.
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الُقـْرآن َربَّى املسلمني على الطاعة املطلقة للّرُسـْول 
صلوات اهلل عليه وآله، وترك )التأويالت والتصنيفات(

  -  خاص
كاَن مان أَلاامرِّ األشاياء التال ُربرِّاَل عليهاا 
املسالمون يف الُقااْرآن الكريم، وعىل يد َرُسااْول 
اللاه )صلاواُت الله علياه وَعاىَل آلاه( يف تربيته 
للمسلمل لل: السم2 والطاعة، الطاعة بمدنى 
الكلماة، والُقارْآن أكد عىل لذه، طاعة َرُسااْول 
الله )صلوات الله عليه وعىل آله( يف ُكّل املياعين؟

بهاذه الكلماات بادأ السايرُِّد حسال الحوثل 
ااة )عروس من غازوة أُحد(  محارضتَاه املسامَّ
والتال ألقالا عاىل جبل الرُّماة، يف جبال أُُحد، يف 
مدينة َرُسااْول الله )صلوات الله عليه وعىل آله( 
خالل زيارته لسايد الشهداء حمزة )رضوان الله 
تداىل عليه( سانة 22ل1 لجرية[، مشارياً إىل أن 
السام2َ والطاعاَة لل مان ألم األشاياء ينبغل 
ااة  عاىل املسالمل االلتزا5 بهاا، مؤكاداً أن األُمَّ
الدربياة وانساالمية إىل اآلن ما تازاُل تدانل من 
آثار التفريط يف طاعة َرُسااْول الله صلوات الله 

عليه وآله.

قصة املعركة:
يف الدا5 النالث الهجاري خرج املرشكون من 
مكاة متجهال إىل املديناة، يريادون أن ينتقموا 
من املسالمل ِلَما حصل لهم يف بدر، وعندما علم 
الَرُساْول صلوات الله عليه وآله تداُوَل الرأَي بينه 

وبل املسلمل.
ويف األخري عندماا رأى أن األكنريَة من الناس 
املقاتلل لديهم رغبة يف الخروج، يلقونهم خارج 
املدينة عخل ولبس لباس الحرب التل يسمونها: 
المة الحرب، وملا خرج من منزله ملسوا يف وجهه 
أناه ربما ما كان رأيه الخاروج، إحاولوا إذا كان 
بانمكان أن يددل عان رأيه، قال: ال ينبغل لنبل 
إن لبس المة حربه أن يرج2 حتى يخرج إيقاتل 

أو يفتح الله بينه وبل عدوه.
ويف بداياة املدركة بداد أن واجهوا املرشكل، 
وبداد أن عبّأ َرُسااْوُل اللاه )صلاوات الله عليه 
وعىل آله( املسالمل وَض2َ مجموعًة - كما يُقاُل 
- مان الرماة إاوق الجبل، وقال لهام: اقددوا يف 
لذا املكان سواء انترصنا أو قتلنا أو... ال تربحوا 

أماكنكم.
 وبداد لاذا التوجياه الدساكري للمقاتلل، 
بدأت املدركاة وانترص املسالمون يف البداية عىل 
املرشكال وقتلاوا منهام أعاداعاً كبارياً، وانهز5 
املرشكاون وتراجدوا إاّرين، حتى حصل التناُزُع 
ن كانوا رماة يف الجبال، بدد أن رأوا  والفشال ممَّ
املسالمل يف املدركة الغلبة لهام، ورأوا املرشكل 

انهزموا، إقرََّر البدُض تْرَك مواقدهم التل أَمَرلم 
َرُسااْوُل الله صلوات الله عليه وآله أال يربحولا 
والنزول من الجبل لجْما2 الغنائم، وعندما بدأوا 
بالنزول شاالدلم املرشكاون والتفوا من خلف 
الجبَل وإاجأوا املسلمل، ولم يجمدون الغنائم، 
وكانت لزيمًة منكرًة للمسالمل، وبقل َرُساْوُل 
اللاه )صلوات الله عليه وعاىل آله( م2 مجموعة 
مان ألال بيتاه، ومان خاواص أصحاباه، بقوا 
يداإداون عناه، ووصال األمُر باملرشكال إىل أن 
شامتوا النبل )صلوات الله عليه وعىل آله( حتى 
قاال قائلهم: ]أُعاُل لبل[، قالوا: إن أبا سافيان 

قال: ]أُْعُل لبل[.
إكانات النتيجُة النهائيُة لام يكن إيها نرٌص 
للمسلمل حقيقة لكن إيها عروٌس كنريٌة مهمة 
ماا تازال مساطرة إىل اآلن، وما يزال املسالمون 

بحاجٍة إليها إىل اآلن.
وبدد رشح القصة الكاملة لغزوة أحد، أوضح 
السيد حسل الحوثل أنه عندما )حصل التنازع، 
حصل الفشال، حصل عصيان، رضب املسالمل 
رضبة رليباة(، مدتارباً أن التنازع والفشال ال 
ماربر لهما، وال يوجد مربر ألي شاخص أن يديل 
بارأي أو أن يقول شايئاً م2 وجوع َرُسااْول الله 

)صلوات الله عليه وعىل آله(؛ لددة أسباب:
 أوالً: كان النبل )صلوات الله عليه وعىل آله( 

َرُساْوالً من عند الله.
يف  ذكائاه،  يف  كاماالً  شاخصاً  كان  ثانيااً: 
إهمه، شاخص يدرُف املجتم2َ الدربل، ويدرف 
آلاَة الحرب عند الدارب، ويدرف ُكّل األشاياء يف 

املجتم2 الدربل.
يدارف  ثالنااً:   
املداارك،  تكتياكات 

والقتال.
ويف ذات الساياق 
السايُد حسل  أشار 
قضياة  إىل  الحوثال 
مهماة جاداً، ولال 
أن التنازع والفشال 
عاخال إئاة تحمال 
رسالة، تحمل مهمة 
إقاد  جاداً  كبارية 
الرَُّسااْول  يدرضون 
ويدرضون الرساالة 
كلهاا للخطار، ومن 

ثم يدرضون البرشية 
كلها للُخرسان.

واعترب الشاهيد القائد أن مان املفرتَض أن ال 
يربحوا أماكنهم كما أمرلم َرُساْوُل الله صلوات 
الله عليه وآله، لكنهم عصوا، واملدصيُة ملا سكت 
اآلخارون عنهاا كان وكأنه موقف للاكل، ألنهم 
ارتكباوا خطيئة كبريًة، بغاض النظر عن كونها 
خطيئاة مان وراءلا جهنام؛ كونهاا خطيئًة يف 
واق2 الدمل الرسايل، يف واق2 الرسالة؛ ألن لؤالء 
لام يحملاون رساالًة للبرشياة كلهاا، وإذا لم 
يكونوا لم ملتزمل بالطاعة املطلقة للرَُّسااْول 
)صلوات اللاه عليه وعىل آله(، إمدنى لذا بداية 
الفشال يف أول الطريل، ولذا تدريٌض للرساالة، 

وللَرُساْول ولألمة كلها للُخُطورة.

الدروُس التي يمكُن أن نستفيَدها 
من غزوة ُأُحد

أن لنااك  الحوثال  السايد حسال  أوضاح 

الددياَد من الادروس التل يمكن أن تساتفيَدلا 
اااة الدربياة وانساالمية مان غازوة أحد،  األُمَّ
منهاا أن الُقااْرآن َربَّاى املسالمل عاىل الطاعة 
املطلقة للَرُسااْول صلوات اللاه عليه وآله، وترك 
)التأوياالت والتصنيفاات(، ولاو ماا يقصد به 
تأويال التوجياه، بمدنى أناه عندما يقاول لك: 
اجلاس لناا، إذاً اجلاس لناا، ال تأتل مان بدد 
تتاأول، كما تأول أبوناا آع5، ربما.. ولدل.. حتى 

أكل من الشجرة.
وأشار السيُد حسل الحوثل إىل أنَّ )التأويالت 
ااة تدانل  والتصنيفاات( لال التل ال تازاُل األُمَّ
منهاا إىل اآلن، مدتارباً أن ما حادث يف غزوة أحد 
لاو التأويل أو التصنيف حياث قالوا: )قد انهز5 
ا2 غنائم، انتهات املدركة  املرشكاون ننزل نجمرِّ

ننزل نجم2 غنائم!، ولذا ليس من اختصاصهم، 
إالغنائم قضيتها محساومة يف املداارك: أنه ما 
جم2 يجب أن يجم2 جميداً، ثم يقسام، إسواء 
أنات تنازل تجما2 أو ال تجما2، أنات ساتلحل 

نصيبك ما عا5 أنت حارض املدركة(.
 لكان الرغبة، كما قال اللاه: }ِمنُْكْم َمْن يُِريُد 
نْيَاا َوِمنُْكْم َمْن يُِريُد اآْلِخاَرَة{ )آل عمران: من  الدُّ
اآلياة 152( وأحيانااً مان يف نفوساهم رغبة يف 
الدنيا يطمداون حتى وإن كان مان املحتمل أن 
يحصال له عىل نصياب، الرغبة يف املاال، يف ملس 
املاال، يف جم2 املال قد يكون عند بدض الناس يف 
حد ذاته لدف، ويشء يتلذذ به. عإدهم لذا أيضاً 

إىل أن ينزلوا، عإدهم لذا إىل أن يرضبوا.
عاىص  ماا  )متاى  قاال:  الساياق  ذات  ويف 
اننساان، ولاو يف موقا2 مهام جاداً، ويتحمل 
مساؤولية للبرشياة كلهاا، اساتحل أن يرُضب 
عىل يد اآلخريان؛ ولهذا قال اللُه: }َوَماا أََصابَُكْم 
يَْو5َ اْلتََقاى اْلَجْمَداِن - يو5 أُُحاٍد - َإِبِإذِْن اللَِّه{، 

ولاو ما يدنل أن اللَه يهيئَ أن ترضبوا؛ لتؤّعبوا؛ 
ألنكام عصيتام، وتنازعتم، وإشالتم، وأنتم من 
تحملون رسالًة مهمًة، وقياعتكم قياعة عظيمة، 
َرُسااْول الله )صلوات الله عليه وعىل آله(، ولو 
ما ال ينبغل أن تتنازعاوا م2 وجوعه، وال ينبغل 
أن تدصوه، وال ينبغل أن تفشالوا ولو قائدكم، 

وأنتم أيضاً من تحملون رسالة للبرشية كلها.
أن  إىل  الحوثال  حسال  السايد  وأشاار 
املرشكل كان باساتطاعتهم أن يدخلوا املدينة، 
ويجتاحولا ويرضبوا قاعدَة الدولة انساالمية، 
ااة  لكن الله سبحانه عفا عنهم، ثم عفا عن األُمَّ

كلها كما قال }َوَلَقْد َعَفا َعنُْكْم{.

تخسر اأُلمَّــة عظماَءها نتيجة 
العصيان والتفريط

يبّل الشاهيُد القائُد السايد حسال الحوثل 
أن نازوَل املقاتلال مان الجبال أعَّى إىل التفااِف 
املرشكال عليهام ورضبهام وُقِتَل نتيجاة لهذا 
الخطأ سابدون قتياالً منهم حمازة، وقد كانت 

خسارة حمزة تدترب خسارًة رليبة.
ااة لل  ويضيُف أن أعظَم خساارة عاىل األُمَّ
خساارة عظمائها؛ ألنَّ أي خسارة أخرى يمكن 
أن تدوَّض ككوارث طبيدية تتدرض للمسااكن، 
أو للمازارع، أو ألي يشء آخر، لكن الدظماء لم 
إذا ما إقدوا خسارًة ال تدوض، وقد تألم َرُساْول 
الله صلاوات الله عليه وآله عىل حمزة؛ ألنه كان 
يف ظاْرف أحوج ماا يكون إىل شاخص كحمزة، 
ورجل  شجاع،  رجل 
ورجال  مخلاص، 
ورجال  مؤمان، 
اللاه،  ذات  يف  قاوي 
وأي قائاد يدخال يف 
آخرين  م2  مواَجهة 
الرجل  يدرُف قيماة 
املهم؛ ألن يف مياعين 
أعداء  ما2  املواجهة 
اللاه يصباح الرجل 
قيمتاه  لاه  املهامُّ 
ويدارف  الدالياة، 
الحاجاة  النااُس 
املاساة إلياه، إكان 
حمزة يدترب خسارًة 
لياس  جاداً،  كباريًة 
عىل النبل صلاوات الله عليه وآله وحده، ولكنها 
خساارة عىل الكل؛ ألن أولئك الذين تناقلوا - كما 
قاال الله عنهام - تنازعاوا، وإشالوا، وعصوا، 
اساتحقوا أن يؤعبوا، اساتحقوا أن يؤعبوا إدالً، 

والتأعيب يأتل عاّماً؛ ألن اآلخرين سكتوا.

اإليمان واإلخالص والوعي درجات 
متفاوتة

ويف زيارته ألُُحاد ولسايد الشهداء حمزة أكد 
السايد حسل الحوثل أننا عندما نزوره مواساة 
لَرُسااْول اللاه صلوات اللاه عليه وآلاه وتذكرياً 
لجهاوع ذلك البطال، وتقديراً لروحيتاه الدالية؛ 
ألناه كان إنسااناً متوثبااً يف مياعيان القتاال يف 
سابيل اللاه، ويف طاعة َرُسااْوله )صلاوات الله 

عليه وعىل آله(.
ويؤكاد أن لنااك إاوارَق كبريًة تأتال عاخل 
النفسايات، يخُرُج املئاُت مان الناس مجالدين 

يف سابيِل الله، وأبطااالً مقاتلون يف سابيل الله، 
لكن عمل انخالص، انخالص عرجات متفاوتة، 
عرجاات  انيماان  متفاوتاة،  عرجاات  الوعال 
متفاوتة، مدترباً أنه ليس لناك خط يرتقل إليه 
النااس جميدااً يف مقامات انيماان، يف مقامات 
انخاالص، يف مقاماات االستبساال، وأن لنااك 
تفاوتاً كبرياً، إإيماننا ليس كإيمان َرُساْول الله 
صلاوات الله علياه وآله، ولياس كإيمان عيل بن 
أبال طالب؟ يختلُف اختالإاً كبارياً، ولهذا عندما 
يقول َرُسااْول الله صلوات الله عليه وآله لحمزة 
ويساميه سايد الشاهداء ال يدنال ذلاك لضماً 
لآلخريان أباداً، إإذا أنات تريد أن تساتحلَّ أكنر 

أخلص أكنر، وتفانى أكنر، واستبسل أكنر. 
ااة بحاجاة إىل قصة )غزوة  وأوضاح أن األُمَّ
أُُحاد( لتأخذ منهاا الدرب يف ُكّل مراحال حياتها، 
مدتارباً أن الُقاْرآَن الكريَم ال يفساح املجال أبداً 
للتأويالت والتصنيفات والتقديارات، وأن غايتَه 
واحادٌة ولال االلتازا5، منل ماا كانات روحية 
انما5 عيل عليه الساال5، روحياة االلتزا5 املطلل 
لَرُسااْول اللاه صلوات الله عليه وعاىل آله، وألن 
من يلتزماوا لذا االلتزا5 لم مان يحصلون عىل 
الكماال املكتوب ملن عانوا بهذا الدين الدظيم؛ ألن 
انساال5 عين تكامل، عيان تكامال للبرش، إمن 
التز5 به، من سلَّم روحيته له، وأطاع الله، وأطاع 
َرُسااْوله الطاعاة املطلقاة، يحصل عاىل الدلم، 
يحصل عىل الكمال املقدر له، لكن من ينطلقون 
وراء التصنيفات والتأويالت لم من يجنون عىل 
اااة، ما رضبنا مان ذلك اليو5 إىل اآلن إال من  األُمَّ

التأويالت لذه.
ختامااً أوضح الشاهيد القائاد أن قصة أحد 
كلها تركزت حول )أن يأخذ املسلمون الدربَة من 
أنه ال بُااادَّ من طاعة مطلقة(، وإذا ُإتح املجاُل 
ااُة ستفشال تحَت أيَّة قياعة  للتصنيفات، إاألُمَّ
كاناوا، حتاى ولو كاناوا تحَت قيااعة محمد بن 

عبدالله )صلوات الله عليه وعىل آله(.
وتسااءل السايُد حسال الحوثل: لل لناك 
أعظم من قياعة َرُسااْول الله؟ إشلوا ولم تحت 
قيااعة َرُسااْول اللاه )صلاوات اللاه عليه وعىل 
آله(، ملاذا إشالوا والُقاْرآن ينازل عليه؟ ويجيُب 
يف نفاس الوقت: ألنهم عَصاوا بتأويالت ]انتهت 
املدركاة وقاد راح املرشكون واملسالمون قد لم 

يجمدون الغنائم، إذاً ننزل ما بقل لزو5[.
ولنا أوضح السايُد حسل أنه كان املفروض 
أنهم يجلسوا حتى لو راح َرُساْول الله إىل املدينة 
لو وأصحاباه، وما عا5 وقد قال لهام أن يبقوا، 
عليهم يبقوا ولو راح َرُساْول الله إىل املدينة؛ ألنه 

لكذا الطاعة املطلقة.

َفأَْصلِ�ْح َمثَْواَك، َوالَ َتبِ�ْع آِخَرَتَك ِبُدْنيَاَك، 

َوَدِع الَْقْوَل ِفيَم�ا الَ َتْعِرُف، َوالِْخَطاَب ِفيَما 

لَ�ْم ُتَكلاَّْف، َوأَْمِس�ْك َع�ْن َطِري�ق إَِذا ِخْفَت 

الَِل  َضالَلَتَ�ُه، َف�إِناَّ الَْكفاَّ ِعنْ�َد َحيْ�َرِة الضاَّ

َخيٌْر ِمْن ُرُكوِب االْْه�َواِل، َوأُْمْر بالَْمْعُروِف 

َتُكْن ِمْن أَْهلِِه، َوأَْنِكِر الُمنَكَر ِبيَِدَك َولَِساِنَك، 

َوَباِي�ْن َم�ْن َفَعلَُه ِبُجْه�ِدَك، َوَجاِه�ْد يِف اهللِ 

َح�قاَّ َجَهاِدِه، َوالَ َتأُْخ�ْذَك يِف اهللِ لَْوَمُة الَئم، 

ُه  َوُخِض الَْغَمَراِت إىَل الَحقِّ َحيُْث َكاَن، َوَتَفقاَّ

ْ�َ َعىَل الَْمْكُروِه،  ْد َنْفَسَك الصاَّ يِف الدِّيِن، َوَعوِّ

، َوأَلِْجىْء َنْفَس�َك يِف  ُ َوِنْع�َم الُْخلُ�ُق التاََّص��رُّ

االُُموِر ُكلَِّها إىَِل إِلِهَك، َفإِناََّك ُتلِجُئَها إىَِل َكْهف 

َحِريز، َوَماِن�ع َعِزيز، َوأَْخلِْص يِف الَْمْس�أَلَِة 

لَِربَِّك، َفإِناَّ ِبيَِدِه الَْعَط�اَء َوالِْحْرَماَن، َوأَْكثِِر 

�ْم َوِصياَّتِ�ي، َوالَ َتْذَهبَناَّ  االْس�ِتَخاَرَة، َوَتَفهاَّ

]َعنَْك [َصْفحاً، َفإِناَّ َخيَْر الَْقْوِل َما َنَفَع.

من وصية اإلمام علي البنه الحسن عليهما السالم

 إن أعظَم خسارة 
ــة هي  على اأُلمَّ

خسارة عظمائها ألن 
فقدانهم خسارة ال 

تعوض

 متى ما عصى 
اإلنسان، وهو في 
موقع مهم جدًا، 

ويتحمل مسؤولية 
للبشرية كلها، 

استحق أن ُيضرب على 
يد اآلخرين

ــة العربية   اأُلمَّ
واإلسالمية إلى اآلن 

ما تزاُل تعاني من آثار 
التفريط في طاعة 

َرُسـْول اهلل صلوات اهلل 
عليه وآله
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 عبدالسالم المتميز*

دُم���َك امل��ب��ارُك ذوال��ف��ق��اِر اآلخ��ُر
خيبُر ط��ه  ي��اب��ن  اغتيالك  ويَ���ُد 

سفكوا دَماً من ِغْمِد قلبك صارماً
والسيف يأبَى الغمَد ساعَة يُشهر

بابَهم وت��ك��س��ر  قلعتَهم  س��ت��ه��دُّ 
تُكَسر ال  ال��ت��ي  املضرجة  ي���ُدك 

فقْم َدَم���اً  دّث���روك  إن  ياسيدي 
أن�������ذْر وك�����ّب�����ْر أي���ه���ا املُ����ّدث����ر

أن����ذْر ف��ل��وَل ال��ب��غ��ي أن دم��اءن��ا
تُ��ه��َدر ال  لكنها  ن���َع���ْم.  ُس��ف��ك��ْت 

وسيُقبر الشهداء في جذر الثرى
ل��ك��ن َم�����دَّ ج���ذوره���م ال يُ��ق��ب��ر

يوسفاً يُنِتج  اجُل��ّب  قعُر  سيظل 
وينِذر الِعجاف  الفنت  من  يحمي 

قمَحنا تأكل  البقرات  أرى  إن��ي 
وتزمجر ط��ي��اره��ا(  )ب��ا  ت��ع��وي 

شهيِدنا قميُص  ه��ذا  ياموطني 
ُمَعّطر واجل��ه��اِد  ال��ن��ب��وِة  ب��ش��َذا 

عسى أمتنا  وج��ه  ف��ي  ف��لْ��تُ��لْ��ِق��ِه 
فتبصر الضياَء  بعينيها  تُحِيي 

صنعا رأْت في الصحو ليس بنومها
ُمعبِّر وأن��ت  سجٍن  صاحَبْي  عن 

عن قاِتِلني مضوا وفوق رؤوسهم
األوفر واألج��ور  )السفارة(  خبُز 

قلَبه يعصر  )الدكتور(  وهنالك 
ل��ن��ا ال���رؤي���ا ف��إن��ك أخبر ع��بِّ��ْر 

رأَسه تأكل  ثم  يُصلب  َمن سوف 
ر؟ طيُر اخلطوِب القادماُت الُضمَّ

أمتي يسقي  سيظل  ال��ذي  وم��ن 
كأَس اإلباء وفي اخللود يُسّطر؟

روي��دك��م ال��غ��ادري��ن  للطغاة  ق��ل 
ي���ُد ك��ي��دك��م ال بُ����دَّ ي��وم��اً تُ��ب��تَ��ر

إن كان ِمْن سؤِر )القصور( عطوُركم
ف���ن���ح���وُرن���ا ب��دم��ائ��ن��ا ت��ت��ع��ّط��ر

فكروشكم بعروشكم  التفرحوا 
ر تَُطهَّ فكيف  بها  )السفيُر(  ولَ��َغ 

زحَفنا يُرِهب  القتل  أن  أحسبَت 
نفّكر ك��ي��ف  ب��ع��ُد  ت��ف��ه��م��ون��ا  ل��م 

ِمن القتل  أن  كيف  تفهمونا  لم 
ال��ش��ه��ادة مفخر ع��ادات��ن��ا ول��ن��ا 

بأسنا عرفتم  قد  تكونوا  لم  إن 
فتذّكروا ما مضى  نسيتم  قد  أو 

رى وسلوا اجلبال السود والشّم الذُّ
مسّطر الشاهقات  في  فشعارنا 

ج��َرْت كيف  ال��ودي��ان  ولتسألوا 
تكّبر ت����زال  ال  دم�����اءٌ  م��ن��ا  ب��ه��ا 

التي ثورتنا  ساحات  ولتسألوا 
املستكبر فتضعضع  ب��ه��ا  من��ن��ا 

بخيامها ف��ق��ْط  مننا  وق��د  ه��ذا 
ي��ام��غ��ف��ل نسهر ٱ���ّن���ا  ل���و  م�����اذا 

ستجلجل الساحات وعياً صائباً
تتفجر وث�������ورًة  مي����ور  ع���زم���اً 

س��ت��دم��دم ال��س��اح��ات ث���ورةَ ق��وٍة
تتقهقر ف��ا  ال��دن��ي��ا  ب��ض��م��ائ��ر 

وسيُبعُث )الدكتور( في قبضاتنا
س��ي��ظ��ّل ف���ي أج��ي��ال��ن��ا ي��ت��ك��رر

دمائه س��رَّ  الم��ْس��َت  ل��و  ياصبُح 
ل��رأي��تَ��ه��ا م���ن ق��ل��ب ط���ه ت��ْق��ُط��ر

طموحنا ربوع  على  الربيع  أحيا 
ت��ت��ص��ّح��ر امل���ن���ى  ف��ي��ن��ا  رأى  مل���ا 

ورأى الطريَق إلى السماء من الثرى
تتجّذر الثرى  في  سماًء  فمضى 

أتُ����َرى ت��ض��ّم��َخ ب��ال��دم امل����ّوار أْم
يُْستعَمر ال��ذي  موطنه  بنحيِب 

بها تسمع  دمائه  لصوت  أنِصْت 
ش���ع���ب���اً ي���ئ���نُّ وأّم��������ًة ت��ت��ض��ّور

ودموع أطفال العراق وجهشة ال
تسهر وثكلَى  املسرى  في  أطفال 

ال��ذي احلسيني  ال��ق��م��ر  ي��أي��ه��ا 
ه��و ف��ي س��م��اء اجمل���د ب���دٌر نّير

ومفخٌر أنت  العصر  لهذا  شرٌف 
األع��ُص��ُر عليك  تنازعنا  ك���ادْت 

الردى ده  ترصَّ َط��وٍد  ِمن  أفديك 
املشعر وأّن  ل��ه  احلطيُم  فبكى 

أصدروا ممن  القتل  قبل  وُقتلَت 
��ر ف���ت���وى ب��ه��ا ك���ل األب������اة تُ��ك��فَّ

يهّزهم كان  حني  صياَمك  قتلوا 
فالصوُم اجملاهُد عسكر أفديَك 

أمنا -ياللجهالة-  يفقهوا  ل��م 
يَنُظر صوُمك  الرحمن  لضيافة 

أفِطْر هناك. وَدْع دماءك هاهنا
تُفِطر فعرشاً  عرشاً  بعروشهم 

مبسيرٍة ب��ل  نحن  دن��ي��ا  أه���َل  ال 
فتُنصر األن���ام  رب  إل��ى  متضي 

وإمنا التراب  إلى  انحنيَت  قالوا 
ت��دن��و ل��ت��رس��م ع���ّزن���ا وت��س��ط��ر

تدنو لتنقذ من يعاف العيَش في
فيكبُروا ليتْبَعوك  الَصغار  ُحَفِر 

دموعه ك��أَس  إليك  مي��ّد  وطني 
يَ��ه��ِدر ع���زٍم  بسيْل  منك  ليعود 

لوال اشتياُق محمٍد لك في الُعا
وِم��غ��َف��ر ُع����اه  م��ن  درٌع  ألت����اك 

ثباِتنا ع��ه��َد  ال��ل��ه  رس����ول  ب��لّ��ْغ 
ون��ك��ّب��ر.. ال����ردى  نقتحم  ب��ال��ل��ه 

* كتبتها بعد استشهاده رحمه اهلل

ق���ول���ي »ك����ري����ت����ر« م����ا ه����ن����ا؟  ال���ق���ص���ف، أم ع���ي���ن���اك أح���ل���ى؟
ت����زه����و ب���ك���ف���ي���ك اخل������م������وش  ك�����ش�����ارب ال����ق����م����ر امل�����دل�����ى..
ج�����������اؤوا ل����ق����ت����ل����ي: ه������ل أع���������د  ل�����ه�����م، ري����اح����ي����ن����اً وف������ا؟
ه����م ب���ع���ض أه����ل����ي، ف���ل���ي���ك���ن  ه���ي���ه���ات أرض�������ي ال����غ����در أه���ا
ع���زل���ى ال�����ن�����ار  ت���ل���ق���ى ص����ق����ور  أن   ال������ي������وم،  ح����م����ام  ت����أب����ى 

الشاعر عبد اهلل البردوني

دماء على أعتاب النصر
إلى روح فقيه الدستور الشهيد الدكتور

أحمد شرف الدين رحمه اهلل

» ميدي«
أ.أحمد بن زيد المحطوري

 

ِميادي - بمن يغزوك - ِميدي

ولتغضبل ياا أرَض )ميدي(

كونال جاهانام تاحتاهام

قاويل لهام لال مان مزياد

الغازاة مان  أتااك  إلقاد   

الجلاوع عبااغ  ابان  جياش 

حلاف ابان سالمان الرجيم

يزياِد أو    لناٍد  ابان  منال 

إكارلام الخاوارج   منال 

ماكاار ابان  آكلاة  الكباوع

التال انماارات  جياش 

الوعياد يف  الذباباة  منال 

حارباوا ماا  إذا  قاو5 

النرياد أكل  إىل  تاقاوا 

قواِتهام تجاْد    أنظار   

والجنجوياد كولومبياا 

يتحالفاون ضدفهام  مان 

الساديد اليمان  بنال  عاىل 

)يمان( الحضاارة  والفاداء

)يمان( البطولاة  والصموع

نحان الجبال لادى )الطوال(

وحاول   )ميدي(  كاألساوع

الصاعقال الرجاال  إن  

الحادوع إىل   يتساابقون  

يستشاهدون إذ   إرحال 

مان أجاِل  مجدلام  التليادِ 

يارععون اللقااااااء  عناد 

والنشايد الزوامال  أقاوى 

لاك  مهجتال أرَضناا   ياا  

وجاوعي يف  الكراماُة  أنات  

للغازاة النهاياة   إن  

واللحاوع املقابار  وساط  

منناورة أشاالؤلم  

و رؤوساهم حابُّ الحصياد

نُاكسات قاااد  أعالمهام 

القاروع رِسب  عاىل  حزنًاا 

حريمهام منال  يبكاون  

والدناوِع وِشايخة   ماوزة  

يسادى الغزاة  إىل  الساقوط

و نحان نمايض  يف  الصدوع

الساديد(( ))لليمان  املجاد 

 أماا  الخلاوع ))إللشاهيد((
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 متابعات فلسطينية

إستشهاد طفلة فلسطينية برصاص االحتالِل بالقدس املحتلة 

14,250 مصاباً فلسطينياً منذ بدء انتفاضة األقصى

»يديعوت«: الجيش »اإلسرائيلي« يتخوف من اقتحام املقاومة الفلسطينية 
لسديروت يف الحرب القادمة 

11 إصابة يف مواجهات مع العدو برام اهلل 
وإصابتان بالرصاص الحي بحدود غزة

إنتصار للـ BDS: إزالُة منتجات »إسرائيلية« 
من محال تجارية يف سلوفينيا 

آل سعود يصرخون: »أوقفوا 
صواريخ التوتشكا«

شارل أبي نادر *

عندماا يُصِباُح َوْقَف إْطاَلق صواريخ التوتشاكا مان ألم مطالب 
السادوعية التل ينقلها مبدوَث األمم املتحدة حول األزمة الايَاَمانية 
ولد الشايخ أحمد إَلااى الجياش الايَاَمانل وأنَْصار الله، تساتطي2 
أَن تساتنتج القيماة الدساكرية وامليدانية الكبرية لهاذا الصاروخ يف 
مواَجهاة الددوان عىل الايَاَمان، وما لو حجم الخساائر وانَصابَات 
التال يحققهاا لذا الصااروخ الباليساتل يف وحادات التحالف الذي 

تقوعه اململكة يف الددوان عىل الايَاَمان. 
لم تكن أساسااً املطالاب والرشوط التل وضدتهاا اململكة قبل أَن 
تشان الددوان عىل الايَاَمان، أَْو خالل مراحلاه التل تقطدت ببض2 
محاوالت خجولة نيجاع تسوية سلمية لم تكتمل أيٌّ منها، أقل غرابة 
ووقاحة من لذا املطلب الذي تشادع علياه يف حربها لذه، إهل تبدو 
كَمن يساتجدي عدوَّه يف املدركة طالباً منه بأن ال يكون قاساياً مده 
وبأن يدامله باللطف وأن يبتدد عن اساتدمال أسالحة اسارتاتيجية 
إدالة تؤذيه أَْو توق2 لديه خسائر، ويف الوقت نفسه تتاب2 لمجيتها 
وجنونهاا يف قصف األماكان املدنية والبنى التحتياة وال تهتم لقتلها 
األَْطَفال والنسااء يف أغلب محاإظات ونواحال الايَاَمان وخاصة يف 

شماله ووسطه. 
سابقاً، ظهرت وبشادة غرابة مطَلب السماح با »عوعة الرشعية 
ًة إَلاى جنوبه بدد أَن غزت وحدات التحالف  » إَلاى الايَاَماان وَخاصَّ
ادت الطريل لهذه الداوعة ولقائدلا  املادن والنواحال الجنوبية ومهَّ
الرئياس الفار عبد ربه منصور لااعي، عندما وصل األمر بقائد لذه 
الرشعياة التل »خرَّباوا الدنيا« من أجلهاا إَلاى املغااعرة رسيداً م2 
حكومتاه إَلااى إنااعق الرياض بدد أَن إشال يف تأمال الحد األعنى 
مان الحماية الشاخصية عىل األقل له ولفريل عملاه يف عدن، وأيضاً 
ظهارت الغراباة يف مطلب انساحاب الجياش واللجان الشادبية من 
امُلُدن والنواحل وتساليم أسالحتهم، ولكن إَلاى أين قصدوا أَن تكون 
وجهتهم ولل كان املقصوع تركهم للايَاَمان والهجرة خارجه، ولل 
كان املقصاوع أَيْاضااً أَن يسالموا أسالحتهم مليليشايات االصالح أَْو 
لدناارص عاعش أَْو لدنارص القاعدة وترك امليدان لهؤالء يساتبيحون 

املدن والقرى، إيكونوا يف ذلك وكأنهم يستسلمون. 
باملبادأ، لام يدمد الجياُش الايَاَمانال واللجان الشادبية وأنَْصار 
اللاه إَلااى إْطاَلق لذه الصوارياخ، عىل الرغم من أَن ذلاك يمنرُِّل حقاً 
مرشوعااً وطبيدياً لهم يف الدإاع عن أرضهم وعرضهم وشادبهم، إالَّ 
بدد أَن حاذروا غريَ مرة باللجوء إَلاى الخيارات االسارتاتيجية والتل 
يدخل استدمال أسلحة باليستية من ضمنها، كما أنهم كانوا يرتكون 
مجاالً واسداً، وبدد ُكّل إْطاَلق ألحد لذه الصواريخ، لوحدات التحالف 
كل تُديد النظر يف عدوانها عّلها تقتن2 بوقف الدمار والقتل والذلاب 
إَلاى املفاوضات، محاولة إيجاع تساوية سالمية لهاذا النزاع القاتل 
واملكلاف، ولكن عون جدوى، ال بل كانت تقابال لذه الدعوات بمزيد 
مان التدنت والوحشاية ومن تصدياد وتكنيف القصاف والتدمري يف 

كاإة أنحاء الايَاَمان. 
مان ناحية أُْخااَرى، بدد الصاروخ األول الذي أطلل عىل مدساكر 
للتحالاف يف منطقاة صاإار قرب ماأرب، والصااروخ النانال الذي 
اطلال عىل قاعادة أُْخااَرى لهذا التحالف يف بااب املندب، وحيث نتج 
عن االثنل خساائر إاعحة يف الدديد واآلليات واألسالحة والطائرات، 
جااء إْطااَلق الصااروخ األخاري عاىل مدساكر تداويال رشق مأرب 
أَيْاضاً ليشاكَل صدمًة لوحادات التحالف من ناحياة عقة املدلومات 
االساتخبارية يف تحدياد املكان حياث كانت لذه الوحادات تدترب أَن 
تمركزلا يتمتا2 برسية تامة اذ عملت كنرياً عىل ذلك لتاليف ما عاعت 
ووقدت به، وشكل صدمة أَيْاضاً من ناحية عقة انصابة، حيث حدث 
انفجار الصاروخ يف نقطة وساطية عاخل املدساكر ليسبب أَْكرَب قدٍر 
مان الدمار يف منصات الصواريخ ويف منظوماة باتريوت االعرتاضية 

ويف مخازن األسلحة ويف طائرات االباتي والطائرات بدون طيار. 
لكاذا، ويف ظال لذا التخبط السادوعي يف حربها عاىل الايَاَمان، 
حياث عجز التحالاف الذي تقوعه اململكة يف إحاداث أي خرق باتجاه 
صندااء عارب مأرب ومحاورلاا املتدادعة، أَْو عرب الجاوف ومفرقها 
باتجااه الغرب، أَْو عرب تداز ومديرياتها املتددعة مان اتجاه الجنوب 
أَْو مان اتجاه الجناوب الغربل، ويف ظل لذه الخساائر التل تتدرض 
لهاا الوحدات السادوعية عىل كامال املواق2 الحدوعية املشارتكة م2 
الايَاَمان، وأيضاً يف ظل لذا التطور يف منظومة الصواريخ الايَاَمانية 
والتل يتبل يوما بدد يو5 أنها أصبحت تشكل عامالً حاسماً ومرجحاً 
يف تنبيت صموع الجيش الايَاَمانل واللجان الشدبية وأنَْصار الله، لم 
يبل للتحالف بقياعة اململكة إالَّ االعرتاف بفشل حربه عىل الايَاَمان، 
واالقتناع برضورة البحث عن حل سالمل يدياد األمور إَلاى نصابها 
لناحية ايجاع تساوية سلمية تحفظ حل الجمي2 وتوقف لذا الدمار 

والقتل الدبنل.

* عميد متقاعد- العهد اإلخباري

استشهدت طفلٌة إلسطينيٌة برصاص قوات االحتالل انرسائييل؛ بذريدة محاولتها 
االقرتاَب من بوابة مساتوطنة يف منطقة عناتا شامايل القدس املحتلاة لتنفيذ عملية 
طدن. وأكدت وزارة الصحة الفلساطينية استشاهاع رقية أبو عياد البالغة من الدمر 

نحو ل1 عاماً.
وزعمات مصاعُر إرسائيلياة أن الفتاَة حاولات طْدَن أحد الجنوع الذين يحرساون 
مستوطنة عنتوت، مشرية إَلاى أن الحارس أطلل النار عليها وأصابها بجروح خطرة 

أعت إَلاى استشهاعلا.
وأكدت املصاعر عد5 وجوع إَصابَات يف صفوف الجنوع.

وقال طه ندمان رئيس مجلس قرية عناتا: إن الشاهيدة لل رقية عيد أبو عيد 13 
عامااً، أصيبت عىل بوابة املساتوطنة املقامة عىل أرايض القرياة، والتل تبدد حوايل 2 

كيلو مرت عنها.
وأوضح ندمان أن الفتاَة لل من سكان قرية عناتا، وأصلُها من مدينة يطا قضاء 

الخليل.

قالت وزارُة الصحة الفلساطينية: إن »ل123 مواطناً 
إلساطينياً أصيباوا بالرصااص الحل عىل أيادي قوات 
الددو »انرسائيايل« منذ بداية أكتوبار املايض، بالضفة 

الغربية املحتلة ومدينة القدس املحتلة. 
وذكارت الاوزارُة يف إحصائياة أصدرتهاا، األربدااء 

اآلنف، أن »37ا موطناً أصيبوا باملطاط املددنل املغلف، 
و3ل20 بالرصاص املددنل املغلف باملطاط )ميدانياً(. 

وأكادت إحصائية الاوزارة أن »232 مواطناً تدرضوا 
لالعتداء بالارضب من قبل جيش الددو واملساتوطنل، 

إيما أصيب 38 بالحروق، و675ا أصيبوا بالغاز.

رإيا2  »إرسائيايلٌّ«  قاال ضاباٌط 
املساتوى يف قوات الدادو الصهيونل: 
القاوات  لادى  تخوإااٍت  »لنااك  إن 
مان إمكانية اقتحا5 كتائب القساا5 
الجنااح الدساكري لحركاة حماس 
ملساتوطنة ساديروت يف أياة حارب 
قاعماة عىل خالف الساابل املتمنل يف 

إْطاَلق الصواريخ إقط«. 
»يديداوت  صحيفاة  ونقلات 
أحرونوت« الدربية عن الضابط قوله 
خالل جولاة أجرالا يف املساتوطنات 
املحاذياة لقطااع غازة إناه »يف لذه 
األثناء يجاري الجيش التدريب النانل 
خالل ستة أشاهر إقط ملواجهة لذا 
السايناريو الخطري، مان خالل تنفيذ 
تدريبات تحاكل عملية تسلل للمدينة 
من خالل نفل، وتباعل نْطاَلق النار«. 
وكشف أنه »تم تشكيل إرقة طوارئ 
مان املدنيال املسالحل ملواجهة أي 

خطر قااع5، إَلاى حال وصول أإراع 
الجيش للمكان«. 

وأضاف أن »حماس تستددُّ ملدركة 
جديدة من خالل بناء األنفاق وتطوير 

الصواريخ وقاال يف نفس الوقت أنها 
غاري مدنياة بمواجهة قريباة، إهل 
تحااول السايطرة عاىل الجماعاات 
السالفية الصغارية الذيان يحاولون 
كرس الساال5 م2 إرسائيال كما كان 
الحاال يف األسابوع املاايض عندماا 
وضدت مجموعة من املقاومل عبوة 
عىل الحدوع شامال قطاع غزة«. عىل 

حد قوله. 
يُذَكاُر أن الصحَف الصهيونية منذ 
عادة أيا5 ترّكز عىل قادرات املقاومة 
الفلساطينية يف قطاع غازة وتضخم 
بهاا، ما اعتربه محللاون أنها خطوة 
لدادوان  التجهياز  إطاار  يف  تأتال 
صهيونل عاىل القطااع للتهرب مما 
يجري لجيش الددو يف الضفة املحتلة 
والداخال املحتال مناذ ترشيان األول 

املايض )انتفاضة القدس(.

أصيب أحد عرش إلساطينياً بالرصاص 
املطاطال واالختناق، خاالل مواجهات م2 
قوات الددو الصهيونل، بدد قمدها املسرية 
السالمية األسابوعية لقرية ندلل شامال 

غرب را5 الله، الجمدة اآلنفة. 
وقالات مصااعر محلياة: إن »شاابل 
أصيبا بالرصااص املددنل املغلف باملطاط، 
وتسدة باالختناق نتيجة استنشاقهم الغاز 
السا5 املسايل للدموع، الذي أطلقته قوات 

الددو خالل قمدها املسرية. 
إَلااى  املسارية،  يف  املشااركون  ورإا2 
جانب الدلم الفلساطينل، الدلم الساويدي 
تقديراً لدور مملكة السويد يف ععم القضية 
الفلساطينية، وصاورا لألساري الصحفال 
املارضب عان الطدا5 مناذ 60 يوماً محمد 

القيل. 

وأصياب مواطناان بالرصااص الحال 
بالقارب من منطقاة كارنال رشق مدينة 
بحااالت  الدارشات  أصياب  إيماا  غازة، 
االختنااق يف مناطال التمااس عاىل طول 
الرشياط الحادوعي لقطاع غازة، يف تجدع 
املواجهاات يف عدة مناطل عىل حدوع قطاع 

غزة. 
وأإااعت مصااعُر صحفيٌة، أن شااباً يف 
الدرشينياات من عمره أصياب بالرصاص 
الحل من قبال جنوع الدادو املتمركزين يف 
األباراج الدساكرية رشق مدينة غزة، إيما 
أصياب الدارشات باالختنااق ما2 كناإاة 
إْطااَلق القنابال الغازياة املسايلة للدموع 
صاوب املواطنل يف كارنل وحال الفراحل 

ورشق الربيج وسط قطاع غزة.

أزالت شابكة »مركتاور« التجارياة األَْكرَب يف سالوإينيا، والتل 
تمتلك الحكومة جزءاً من أساهمها، ُكلَّ املنتجات »انرسائيلية« عن 
الرإاوف، وبضمنها األإاوكاعو والبوميل والتمور، وذلك اساتجابة 

 .BDS لضغوط حركة املقاطدة
ويف أعقاب ذلك، قال تقرير نرشته صحيفة »يديدوت أحرونوت« 
إنه تم اساتدعاء سفرية سالوإينيا يف »إرسائيل« لذا األسبوع إَلاى 

وزارة الخارجية نجراء محاعثات بهذا الشأن. 
وبحساب الصحيفة إإن كبار املساؤولل يف الخارجية أوضحوا 

للسفرية أن »إرسائيل« تنظر بخطورة إَلاى ما حصل. 
كماا أشاارت إَلاى أناه من املتوقا2 أن يصل سافري »إرسائيل« 
يف سالوإينيا، شاموئيل ماريو5، إَلااى لنااك قريبااً، وأن يطارح 
لاذه القضية أََمااا5 وزارة الخارجية السالوإينية، وأما5 شابكة 

»مركتور«. 
ولفتات الصحيفاة إَلاى أنه خاالل الدا5 ل201 جارت محاولة 
انرسائيلياة  الخارجياة  ضغاوط  أن  إالَّ  الكريبفاروت،  ملقاطداة 

و‹أصدقاء نرسائيل‹ يف سلوإينيا جدل الشبكة تجدع تسويقها.

إصابة مستوطن 
صهيوني بزجاجة 

حارقة بالقدس 
صهيونال  مساتوطٌن  أصياب 
إثار  املنارص5،  الخمياس  بجاراح، 
إلقاء زجاجات حارقة عىل سيارات 
للمستوطنل بمساتوطنة »مداليه 

أعوميم« يف القدس املحتلة. 
وذكر وساائل إْعاااَل5 عربية، أن 
»شباناً إلساطينيل ألقوا زجاجات 
حارقة تجاه سايارات املستوطنل، 
سايارات  بدضهاا  أصابات  حياث 
املساتوطنل، ماا أعى إَلااى إصابة 
ماعياة  أرضار  ووقاوع  أحدلام، 

جسيمة«.
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رئيس الحكومة الربيطاني يرد على استجواب الربملان بشأن مشاركتهم 
يف العدوان على اليمن: نعمل فقط على توجيه واختيار األهداف

  -  متابعات
اتُّهم عيفياد كامريون، رئيس الاوزراء الربيطانل، 
خالل جلساة اساتجوابه يف الربملان الربيطانل نهاية 
األسبوع املنرص5، باملشاركة يف الحرب الوحشية التل 

تقوعلا اململكة السدوعية يف الايَاَمان.
يف  االساكتلندي  الوطنال  الحازب  زعياُم  وقاال 
وستمنسارت، انجوس روبرتساون: إن بريطانيا تورع 
املدادات الدساكرية واألسالحة واملستشاارين إَلااى 

السدوعية يف الحرب الوحشية بالايَاَمان.
وخاالل الجلساة التال تناولتهاا وساائل إْعاااَل5 
بريطانياة اتهم زعياَم الحزب الوطنل االساكتلندي، 
عيفياد كامريون، بدخاول بريطانياا يف رصاع آخر يف 

الرشق األوسط من عون مواإقة الربملان أَْو الرقابة.
وقال انجوس روبرتساون، زعيم الحازب الوطنل 
االساكتلندي يف ويستمنسرت: إن رئيَس الوزراء اعرتف 
بمشاركة بريطانيا يف غزو السدوعية للايَاَمان، حيث 

يتم توإري األسلحة الربيطانية والتدريب واملشورة.
ويأتل لذا االتها5 بدد صدور أرقا5 وتقارير جديدة 
صاعرة عن الحكومة الربيطانياة، تظهر أن صاعرات 
القنابال والصواريخ الربيطانية إَلااى اململكة الدربية 
السدوعية زاعت بنسبة %110 من 000.000.ا جنيه 
اسرتلينل إَلاى 1.000.000.000 خالل النالثة األشهر 

األخرية الدا5 املايض.
وقال روبرتساون، خالل جلسة اساتجواب رئيس 
الوزراء الربيطانل عيفيد كامريون، إن “آالف املدنيل 
قتلاوا يف الايَاَماان، بسابب طائراتناا التال زوعنالا 
القوات الجوية السدوعية، وبأيدي الطيارين الذين يتم 
تدريبهام عىل يد مدربل بريطانيل، وإساقاط قنابل 

بريطانياة الصنا2، التل تم تنسايقها يف ظال وجوع 
املستشارين الدسكريل الربيطانيل”.

وأضاف: “ألم يحن الوقت لرئيس الوزراء أن يدرتَف 
باأن بريطانيا تشاارُك إدلياً يف حارب الايَاَمان التل 
كلفت آالف األرواح من املدنيل، وأنه لم يطلب مواإقة 

الربملان للقيا5 بذلك؟”.
وتابا2: “الدالقاة بال اململكاة املتحادة واململكة 
عادة،  ألساباب  للقلال  منارية  السادوعية  الدربياة 
إالسادوعية لل واحدة من أَْكنَاار األماكن قمدية يف 

الدالم”.
ورإض رئيس الوزراء عيفياد كامريون االتهامات 

قائالً: “ندم.. أننا نقد5 املشورة واملساعدة والتدريب، 
وذلاك من أجال التأكد مان أن التحالف إداالً ينصاع 

لقواعد القانون اننَْساانل”.
وقال كامريون رعاً عىل االتهامات: “لنكن واضحل 
تمامااً حاول عورناا: نحن لسانا عضاواً يف التحالف 
الاذي تقاوعه السادوعية، الدساكريون الربيطانيون 
ال يشااركون مباارشة يف عملياات قاوات التحالاف 
التل تقوعلا السادوعية، واألإراع ال تشاارك يف تنفيذ 
الرضباات.. نحان، إقط، ندمل عىل توجياه واختيار 

األلداف يف الايَاَمان”.

الغارديان: ارتباط السعودية بـ 
»داعش« أقوى من أن يخفى

  -  متابعات
كشافت صحيفُة »الغارعيان« املسادى السادوعيَّ نظهار 
بتنظيام  الجولاري  ارتباطهاا  لحقيقاة  مداكساٍة  صاورٍة 

»عاعش«.
َق الكاتُب »إيان بالك« يف  وبحساب موق2 »الدهد« إقد تطرَّ
مقاال نرشته الصحيفة، إَلاى ساجن الحائار جنوب الرياض 
الاذي يضمُّ متهمال بانرلااب واملدارضل السياسايل عىل 
حاّد ساواء ويديره جهاز األمان الداخيل، والاذي اععى تنظيم 
»عاعاش« تدمريه بداد إعدا5 السادوعية لا7ل شاخصاً )من 
ضمنهم الشاهيد الشايخ نمر باقر النمر(، مدتارباً أن ترحيَب 
السالطات السادوعية، بزياارة الصحاإيال إَلااى الساجن 
وتساليط الضوء عىل حياة آالف الساجناء وظروف ساجنهم 
وإعااعة تأليلهم يهدف إَلاى انبهار والتضليل عىل حقيقة ما 
يجري يف الداخل، من تدذيب للسجناء والظروف القاسية التل 

يديشونها.

الرئيس التونسي يتهم 
اإلمارات بتمويل مخطط 

إسرائيلي لثورة مضادة

  -  متابعات
قال رئيُس الحكومة التونساية الحبيب الصيد إن السلطات 
املدنياة تتحارك ملواجهاة التحدياات االقتَصاعياة واحتاواء 
االحتقان املتصاعد يف البالع، الإتاً إَلاى أَن الحكومة التونساية 
تدمل نيجاع حلاول ملواجهة االزمة، مؤكداً أَن لناك محاوالت 

لتدكري صفو املناخ الديمقراطل يف البالع.
لذا واعتقلت السالطات التونسية أَْكنَاار من 120 شخصاً 
عاىل خلفية اتهاماات بارتاكاب اعمال عناف وتخريب خالل 
التظالرات.. وأشارت مصاعُر رسامية إَلاى جرح ا1 عنرصاً 
أمنياً وإْحَراق عرشات اآلليات والسيارات التابدة لقوات األمن.

ماا أشابه اليو5 باألماس.. وكأنهاا النورة تديد نفساها يف 
توناس.. مطالاب املحتجال االْجتَماعية يف القرصيان ال تزال 
تحارك الشاباب الداطلال يف احتجاجاات بمناطال أُْخااَرى 
حيث تادور مواجهات بال الرشطة والغاضبل من سياساة 

التهميش.
التحذير من التحاق املهمشل با«عاعش«، قابله تحذير آخر 
من الرئيس السابي باأن الجماعة املتاخمة للحدوع تساتغل 

االضطرابات يف تونس، إَلاى جانب استغاللها سياسياً.
وقاال الرئياس التوني الباجال قائد السابي: إن اليء 
الجدياد لو أَن »عاعش« املوجوعة يف ليبياا الجارة عىل الحدوع 
م2 تونس، لو ما زاع من تأجيج االوضاع وعست أنفها إيها«.

وعاىل خالف ما تاراه عوائر صن2 القرار، لام يرتعع الرئيس 
الساابل منصاف املرزوقل يف اتها5 انماارات بتمويل مخطط 
»إرسائييل« لاو النورات املضااعة يف املنطقة، يف إشاارة إَلاى 

زعزعة االستقرار، وتدطيل االنتقال الديموقراطل يف تونس.
املرزوقال اعترب أن انمارات، حّرإت النورات عن مساارلا، 

عرب املال وإْعااَل5 إاسد، نّفذ أجندة النورات املضاعة. 
ترصيحات اساتنكرتها الخارجية التونسية، واصفة إيالا 

بالالمسؤولة، وأنها قد تقحم تونس يف سياسة املحاور.
أما رئيس حركة النهضة راشاد الغنويش، إقد رإض ععوة 
املرزوقل النتخابات مبكرة، بدد سنة من االنتخابات املاضية، 
عاعيا من أسمالم بأصدقاء تونس إَلاى املساعدة عىل تخطل 

صدوباتها االقتَصاعية واالْجتَماعية.

»إسرائيل« تتطّلع إَلـى شراكة حقيقية مع 
السعودية ملواجهة إيران 

  -  متابعات
ُص بالشاؤون األمنية يف موق2 “والال” الصهيونال أمري بوخبوط عن  كشاف املتخصرِّ
خشاية املساؤولل انرسائيليال وقلقهم بداد رإ2 الدقوباات الدولية عن إياران، ولو 
ماا سايمّكن انيرانيل من تصديار نفطهم واالساتحصال عىل أْمَوال قد يساتخدمونها 
“لتدزيز وض2 انرلاب”، لكن الجهوع السادوعية القائمة حول تخفيض أسدار النفط، 
تُغرّي قواعد اللدبة، وتحّول الرياض إَلاى رشيك لا”تل أبيب” يف األسالوب املتب2 ملواجهة 

طهران”. 
ووإل بوخبوط، إإن وزيَر الحرب موشايه يدلون، كان قد تطرق إَلاى ذلك يف الكلمة 
التال القالاا يف مؤتمر مدهد أبحاث االمان القومل يف تل أبيب، متحّدثااً عن التقارب يف 
انل”-  الدالقاات بل الريااض وتل أبيب، وقاال إن “املدساكر األَْكنَاار ألمية لو “السُّ
الرسمل بقياعة السادوعية”، مضيفاً “لا”إرسائيل “مصالح مشرتكة عديدة م2 املحور 
“السنل”، ولذا لو األمُر األلمُّ لتأسيس عالقات مدها اليو5- أَْكنَاار من السال5 وأَْكنَاار 
من االتفاقات واالحتفاالت.. لذا املدسكر محبط كنرياً من الخيار األمريكل يف رؤية إيران 

العباً رائداً يف املنطقة”. 
وتوّقاف املوق2 الصهيونل عند كلمة رئيس أركان الجيش انرسائييل غاعي أيزنكوت، 
الاذي أشاار بدوره يف كلماة ألقالا يف مؤتمر املدهاد املذكور، إَلااى أن الوض2 يف الرشق 
األوساط يخلل إرصااً، وأنه كلما تدّمقت األزمة بل إيران والسادوعية، إإن “إرسائيل” 
تتقّرب من األخرية، أي من السدوعية. ولذا التقارب قد يرقى إَلاى مرحلة أعىل بدد رإ2 

الدقوبات، وقد يتحول إَلاى رشاكة حقيقية”. 

»الجيش الحر« يحضر مؤتمرًا يف 
»إسرائيل«: قادرون على القضاء على 

حزب اهلل إن َأْكَثــرتم لنا الدعم
  -  متابعات

قالات انذاعاُة الدربيُة الدامة إنَّ ممنلل عان ما وصفتها با 
“املدارضة الساورية املدتدلة”، وقياعي بالجيش الحر، شاركوا 
بمؤتمار عقده مدهد األمان القومل انرسائييل يف تال أبيب قبل 

يومل. 
واععى الدقيُد عبُدالجبار الدكيدي خالل مداَخلة له من تركيا 
عارب الفيديو كونفرنس” أن الجيش الحر قاعر عىل القضاء عىل 

حزب الله إن توإر الدعم املايل لجنوعه بشكل أكرب”. 
وأعرب عضو االئتالف الوطنل السوري املدارض منذر أقبيل 
خالل محارضته التل ألقالا يف تل أبيب، أن املدارضة الساورية 
نجحات بنازع الرشعية وإضدااف القوى املتطرإاة منل جبهة 

النرصة. 
ولم يدارض اقبيل القبوَل بإقامة أكراع سورية عولة مستقلة 
خاصاة بهم خالل إجابته عىل تسااؤل طرحته وزيارة القضاء 
انرسائيايل اييل شااكيد حاول موقاف املدارضة الساورية من 

حقوق األكراع بإقامة عولة لهم.

العفو الدولية: البحرين تعتقل معارضيها 
باسم »مكافحة اإلرهاب« 

  -  متابعات
أّكادت منظماُة الدفاو الدولياة أنَّ السالطات يف 
البحرين تواِصُل إساكات املدارضة واستخدا5 القوة 
غري الرضورياة واعتقال وساجن املحتجل وزعماء 

املدارضة السياسية وتدذيب املدتقلل.
وأإاع موق2ُ »مرآة البحرين« الخميس، أَن املنظمَة 
قالت ضمن حملة أطلقتها بمناسبة مرور 5 سنوات 
عىل »الربيا2 الدربل«، تناولت إيهاا أوضاع البلدان: 
»خرج املحتجون إَلاى الشاوارع يف شتى بلدان الدالم 
الدربل يف عا5 2011 لدإ2 زعماء بلدانهم إَلاى وض2 

حد لدقوع من القم2«.
وأضاإات: »إن يف البحريان ومارص وغريلاا من 
الادول، تدماد الحكومات إَلااى االعتاداء عىل حرية 
الكال5 بحبس نشاطاء حقوق اننَْساان واملدارضل 

السياسايل واملنتقدين، وغالبا ما يكون ذلك باسام 
مكاإحة انرلاب«.

وتابدت الدفو الدولياة: »عالوة عىل ذلك، لم يقد5 
إَلاى سااحة الددالة ساوى عدع قليل من األشخاص 
املساؤولل عىل أعمال الدنف والقتال والتدذيب التل 

وقدت أثناء االحتجاجات يف عا5 2011 وبددلا«.
ونقلت املنظمُة عن الناشاط الحقوقل البارز نبيل 
رجب قوله: »يف البحرين يقب2 خلف القضبان مدظم 

نشطاء حقوق اننَْساان والزعماء السياسيل«.
وععت الدفو الدولياة تحت عنوان »ما الذي ندعو 
إليه؟« إَلاى حّث البلدان عىل »وقف حبس األشخاص 
وتقديام  إال،  لياس  الحكوماات  انتقاعلام  بسابب 
األشاخاص املساؤولل عن جرائم حقوق اننَْسااان 

إَلاى ساحة الددالة«.

إختفاء قسري لصحفي أردني 
باإلمارات منذ 40 يومًا

  -  متابعات
إعتقلات عولاُة انماارات الدربياة املتحدة، 
صحفيااً أرعنيااً، مناذ 0ل يومااً، بحساب ماا 
كشافت وساائل إْعااَل5 أرعنية، ونَُشاطاء عىل 

مواق2 التواصل االْجتَماعل. 
وبحَساب مواقا2 »السوسانة«، و»الُحارَّة 
األرعن«، و»لوا األرعن«، إإن السلطات األمنية 
يف مطار عبل اعتقلت عضاو نقابة الصحفيل 
األرعنيل وعضو رابطة الكتاب »تيسري سلمان 
النجاار«، أثناء تواجده يف مطاار انمارة قاعماً 

إَلاى األرعن، يف 13 عيسمرب املايض. 



ماذا تريدون مني؟!
كلمــــــة أخـــــيرة 

العالمة/ محمد محمد المطاع

اٌه  موجَّ الخطااُب 

يدجبُهام  ال  للذيان 

يف  الصياا5ُ  وال  الدجاُب 

رجاب، أخاطبُهام: ماذا 

ُب  أأُرحرِّ منال؟  تريادون 

وأععو سالماَن  بالُغزاة، 

إَلاى املزيد حتى تساوَّى 

الساماء  ما2  األرُض 

عَوجااً  إيهاا  تارى  ال 

أزعَجكام  أْمتًاا؟،  وال 

أن ععاوُت اليمنيال ليداإداوا عن كرامتهام وعينهم 

وأرضهم ووجوعلم؟! 

أين ععوتل من ععوة الله سابحانه وتداىل: )انفروا 

وأنفساكم(؟  بأموالكام  وجالادوا  وثقااالً  خفاإااً 

أزعجكام أن انفجار يََراعال أَلمااً عاىل أبنااء وبنات 

هاات وآبااء وإخاوة بلادي اليمان؟! أغضبكم أن  وأُمَّ

رصخاُت يف وجوه الدبياد الذين قاعلم سالمان إَلاى 

بلادي اليمن؟! أزعجكم أن ععاوت إَلاى تطهري اليمن 

من رجس الغزاة الذي نجسوا بلَدكم اليمن؟! 

الاورَع  وأإاِرَش  اَب  أرحرِّ أن  منال  تريادون  لال 

والتكفرييال  والقاعادة  عاعاش  تجااه  والرياحاَل 

والسوعانيل والسنغاليل والكولومبيل واملكسيكيل 

والفرنسايل وانرسائيليل واألمريكيل والربيطانيل 

واألرجنتينيل ومهّربل املخدرات وُقّطاع الطُرق وبالك 

ووتر و... و…؟!

أزعَجكم أن ععوُت إَلااى الصموع يف وجه التحالف 

انجرامال الاذي أحادث حتى الياو5 يف اليمان ما لم 

تحدثه إرسائيُل يف إلساطل يف ساتل عاماً ولل َمن 

لل إرسائيل التل لل أشد عداوة لإلسال5؟ 

ااا2ُ وال يخطر بباايل أن يوجَد رجٌل  ماا كناُت أتوقَّ

محساوٌب عىل الرجال أَْو امرأة محسوبة عىل النساء، 

يدارتض ععوتال لتطهاري اليمان وتحريار أرضهاا 

وبرشلاا. ماا كان يخطر يف بايل أن يوجاد وبالصوت 

املرتفا2 الداايل مان يرّحاب بقتال أبيه وأماه وأخيه 

وعمه وخاله وخالتاه، وأن يتآمر بقوة أن يصريَ بلده 

اليمن موطناً لشاذاذ اآلإاق، وأن يدإن ساكانه تحت 

األنقاض!!. 

عجباً والله، ويا للدجب الُدجاب!، لذا وسوف أنزرُِّه 

يََراعال عان ذكر َمن سامحوا ألنفساهم التجنرِّل من 

الذكور أَْو انناث أن أشاري إليهم باالسام، وحسبل أن 

اليماَن لو الحاكام بينل وبينهم، وما عماُت قد برَّأت 

ذمتال إذاك ضالتل، والله وحَده لو الذي قلبل بيده، 

وله الحمد والشاكر أن أعاننل عىل الجهاع ومصاَرعة 

الظلام والظاملال، وذلاك سالوكل ال أخااف يف الحل 

لوماة الئم، وعىس أن تكرلوا شايئاً ولاو خري لكم.. 

ولاو لم يكن من املقال إال أن اكتشافنا خليًة إجراميًة 

كانت مدلقًة عىل قرن الشايطان تحمل سالح الدمار 

الشامل تأكل من ُإتاته وترشب من بوله، إهل رجس 

من عمل الشيطان. 

َوَقى الله اليمَن من رشلا وَمن يدتصم بالله يهديه 

إَلاى ساواء السابيل، والحمد أوالً وآخراً لله الذي بيده 

ناصياُة ُكّل عاباة وإليه املصاري، وحسابنا الله وندم 

الوكيال، وقاتل الله من أبااح قتل اليمنيل أَْو ريض أَْو 

ساكت ولم يتربأ من ذلك، م2 الدلم أنل لم أكّفر أحداً، 

وإنما قلُت القاتُل مصريُه جهنُم، وعلييل القرآن )وَمن 

يقتل مؤمناً متدمداً إجزاؤه جهنم(.

 سياسية- شاملة
تصدر كل اثنل وخميس

اَل بُ����َدّ أن تس���تمر ه���ذه الث���ورة وهي اآلن ث���ورة حقيقة قوي���ة تواج���ه الُع��ْدَوان 
اخلارجي، تواجه الغ���زو اخلارجي لهذا البلد، تواجه االحتال واحملتلني اجملرمني 
الطامعني الذين يريدون هذا البلد ويريدون أن يحتلوه وأن يس���يطروا عليه وقاموا 

إلى اآلن باحتال أجزاء منه مبعاونة من املرتزقة واخلونة والعماء اجملرمني.
السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي  الددع )لا( انثنل 25 يناير 52016  املواإل 15 ربي2 النانل 37ل1لا

عَجبااً للبداض.. ال يارى أبدَد مان أنفه، وال يكارِتُث إال لصغري 
ذاته.. يحياا متأإفاً تحت الحصار والقصاف وممتدضاً من القتل 
والدصاف، ال ياكاع يفدال )أو يقول( شايئاً لوقف الُدااْدَوان عىل 
بالعه، وربما تآمر مده، لكنه يطالب الجمي2 حوله، بكامل حقوقه 

وامتيازاته وحرياته كأي مواطن سويدي.!
ندم.. ليسات الحارُب شاماعًة ندّلال عليها أخطاءلاا، لكنها 
باملقابل ليسات نُزلًة عىل نهر الدانوب، نسارتخل عىل شاواطئها 
إراعى، لنبنَل من الرمال مناليَة رغباتنا الهشة بينما ننتظر وصوَل 

شطائر البيتزا الساخنة.! 
كما وليسات الحرب ذُبابة حطت لوللة عاىل أنفك، لتتجاللها 
أَْو تهشاها بأصب2 منفدلة، وتميض يف رسع قائمة املدعوين لحفل 
الزإااف من عول الجوار، أَْو يف االنهماك بكتابة قائمة االتها5 بحل 
من خدش حيائك بدد أن سمدك تمتدح الُداْدَوان عىل وطنك وأللك، 

وقد سالت عمائهم يف ُكّل حل وزقاق وشارع!
تنتهال ساائُر حرياتك املفتوحاة عندما تبدأ حرياة اآلخرين يف 
الحياة والنجاة من صاروخ يتجه 

نحو رؤوسهم ورأسك!
الحارب محتدماة، والجبهات 
تنظيام  يرياد  ولاذا  مشاتدلة، 
مظالرة لزياعة الحواإز، التل لم 
يحصل عليهاا يوماً، وذاك يطالب 
باإرضاب شاامل للحصاول عىل 
تأمال صحل حساب املواصفات 
األوروبياة، ولذه ترياد إعتصاماً 
حرياة  ما2  تضامنااً  مفتوحااً 
إحداثياات  نارش  يف  الصحاإاة 
القاوات  وأرسار  املدساكرات 
الجياش  وتسافيه  الوطنياة، 
واللجان والساخرية من الشهداء 

والجرحى..!!
ليس رصاعاً سياساياً عاخلياً، 
يحتماُل  سالطوياً  ِخالإااً  وال 
التوظياَف واالبتزاز.. إنها الحرُب يف أقىس صورلا.. إهل تديشاون 
جدياَة الحارب؟.. أ5 تمارساون لَزلياة الساياحة الدابارة عاىل 

لامشها؟!
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د/ أشرف الكبسي 

متى تصبح دعواُت »مكافحة 
الفساد« وسيلًة لشرعنة الفساد؟

فضل أبو طالب*
ُل ععواُت »مكاإحة  عندما تتحوَّ
سياسايٍة  ورقاٍة  إَلااى  الفسااع« 
بهادف  البداُض؛  عليهاا  يشاتغل 
تحقيل مكاساَب سياسية لصالح 
أطاراف مديناة غارقاة بالفسااع 
إإنهاا تصبح يف حاد ذاتها رشعنة 
للفسااع؛ لكونهاا تكتفال بإثاارة 

»ملفات إساع« بدض األطراف..
إسااع«  »ملفااُت  وتساتننل 
أطراإاً محادعة كانت وال زالت لل 
الرشيان الرئيي الذي يغذّي جمي2َ 

لوبيات الفساع يف البلد منذ عقوع.
ععوات »مكاإحة الفسااع« حتى تكون صاعقة إإنها يجب أن ال 

تكون انتقائية، إالفساع ليس له عين.
وحتاى تكون لذه الدعوات منمرة إإنها تتطلب وجوع مسااعَل 
- ولاو بسايطًة - نثباتهاا أَْو عاىل األقال تحريكها أماا5 الجهات 

املختصة..
لكان ما لو حاصل لو أن لذه الدعوات تكتفل عائماً بالضجيج 
انْعاااَلمل؛ وذلك لهدف مرساو5 سَلفاً، ولو إقناع املجتم2 بفكرة 
»كلنا يف الهوا ساوا«، بمدنای »أننا كلنا إاسادون« و«ما إيش حد 

أحسن من حد«.
ال يمكن ألحد القبوُل بالفساع ومن أي طرف كان.

لكن اساتغالل شاداراِت »مكاإحة الفسااع«، ولل الشادارات 
األكنار ارتباطاً بحيااة النااس وعواطفهم وضمائرلام وبطونهم 
لتلميا2 إمرباطورياات الفسااع التأريخية إهاذا أمٌر ال يقال قبحاً 

وبشاعة عن انقدا5 عىل ممارسة الفساع بحد ذاته.

*عضو المجلس السياسي ألنصار اهلل

صعدة تقهر الغزاة وتقدم أول قافلة 
غذائية بالرغم من القصف والحصار

مان بال األنقااض 
أول  ويف  واالشاالء 
محاإظاة  ألبنااء  رع 
#صدادة التال تتحمال 
الددوان  وحدلا نصاف 
عاىل حملاة التضامان 
#صدده_تحت_الناار_

والحصاار ساري أبنااء 
لذا  صدادة  محاإظاة 
غذائياة  قاإلاة  الياو5 
أبطال  لدعام  وتموينية 
واللجاان  الجياش 
جبهاات  يف  الشادبية 

القتال.
املواع  عىل  اشاتملت 

الغذائية املختلفة واملبالغ املالية واألغنا5 واألبقار وغريلا من املواع التموينية.
م2 خالص التحية ملن اعترب حملة التضامن م2 صددة عليل عىل املناطقية


