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  - خاص:

اساتقبََل رئياُل اللجياة اليورية الدلياا محمد 

عايل الحوثل، يو  أمل األربداء، بصيداء مشاايَخ 

وقياعاِت أَبْيَاااء محاخظة مأرب، بحضور محاخظ 

املحاخظة أحمد مجيدي1.

َونقال رئياُل اللجياة اليورياة الُدلياا يف اللقاء 

ألَبْيَاااء محاخظة مأرب تحياِت قائد اليورة السايد 

عبد امللك الحوثال ومباركتَه صموَعلم وصربَلم يف 

وجه الُداْدَوان األَمريكل السدوعي.

وقاال الحوثل: »إن الحديَث عن قبائل الايَاَمان 
وصموعلاا وحريتها وشاموخها ليال حديياً غري 
مألوف، ساواٌء يف تدز أَْو ماأرب أَْو غريلا من قبائل 
الايَاَماان، وما يحققاه أَبْيَاااء ماأرب من جمي1 
قبائلهاا املدروخاة بالشاموخ والدازة والشاجاعة 
واألصالة يف مواجهة الُداْدَوان السادوعي األَمريكل 

ملياٌل واضٌح وحل«.

وذّكار رئياُل اللجية اليورياة الُدلياا باملوروث 
التأرييال للقبيلاة وحاْرِص رجاالتها عاى مكانة 
القبيلاة وعد  تلوثهاا بأيَّة نقيصة، ولال القبائُل 

التال ييتساُب إليهاا الكيدانيون والقبائاُل الدربية 
التال انترشت يف أرجااء املدمورة.. وقاال »إن لذه 
القيماة والقيَاَم القبَلية األصيلة التال نجُدلا أَيْضاً 
يف قصاة بلقيل ونبل الله ساليمان نحن أولو قوة 
وأولو بأس شاديد، نجُدلا يف التصّدي والوقوف ضد 
الُداْدَوان والغازي الذي عجز عن رخ1 عَلِمه يف ُجُزر 
طيب الكاربى والصغرى، وجاء يتمياى رخَده خوق 
أحجاار ماأرب ثم ذلاب ليأتَل بمرتزقتاه ملواجهة 

أحرار الدالم«.

وأشاار إَلاى تجااُوِز الُداْدَوان لاا 300 يو  ولم 

يتمكن خاللها من الحصول عى يشء أَْو السايطرة 
عاى أرض يميياة، وكلماا وصل إليه نباذه أَْو عجز 
عن السايطرة عليه.. وقاال: »لقد خرس لؤالء حب 
وثقة الشدب الايَاَمايل ووقوخه مدهم ضد املدتدي 

واملستدمر الحقيقل األَمريكل واإلرسائييل«.
ولفت رئيُل اللجية اليورية الدليا إَلاى املرشوع 
القديم لإلخوان املسالمني املساتهدف ملأرب وحْشد 
طاقات وأسلحة ثقيلة حتى من ميهوبات حرب لا 
من أجل تحقيل ُحلم قديم لتيظيم اإلخوان، ولو ما 
يتمُّ استيماُره اليو  ضد أَبْيَاااء مأرب والايَاَمان.
وعرّب عان أمله يف أن يدوع القلاة املغرَُّر بهم من 

أَبْيَااااء ماأرب وغريلام إَلااى صف الوطان، وأال 
ييساقوا م1 قلة باعت نفَسها للشيطان.

وناّوه رئياُل اللجياة اليورياة الدلياا باأعوار 
أَبْيَاااء مأرب والسبِْل يِف املجاالت الدلمية والدملية 
والِحاوار والتفااوض مان أجل الوطان واملجتم1.. 
مذكاراً بتوصياف املفرّسيان للهدية التل أرسالتها 
هه نحو  بلقيال إَلاى اليبل ساليمان الختباار توجُّ
املال والذلب والسايطرة أَْو اإليمان والصدق ليكوَن 

الييار الدائم.
حرض اللقاء عضوا اللجياة اليورية الدليا نائف 

القانص وعبده برش.

  - خاص:
تمّكيات األجهازُة األميياُة واللجاان الشادبية، ياو  اليالثاء 
املايض، مان إحباط لجو  إجرامل اساتهدف ميزل الدميد خؤاع 

الدماع بأمانة الداصمة.
: إن أَحَد رصعى الهجو  عى ميزل الدميد  وقال مصدٌر أميالٌّ
الدماع قائاد اللواء اليالث مدرع حماية رئاساية لو عماع أحمد 
محمد إساماعيل شااش، وكان يطلل عى نفسه أمري ما يسمى 

والية صيداء ولو من عيارص تيظيم القاعدة.
وأضاف املصدُر أن الرصي1َ شااش كان يتيِقاُل لتيفيذ أعمال 
إجرامياة ضمان خاليا عياارص القاعادة التل يقوُعلا بأساماء 
ولمية ميتلفة وُلويات )بطائل( مزورة، ُمشرْياً إَلاى أن املدعو 
عمااع شااش يُداَرُف يف إطاار تيظيم القاعادة بددٍع مان الُكيَى 
واألساماء ميها )نرباس الصيدانل – شااكر – الدب – ساامل(، 
وخقااً العرتاخاات عياارَص إجرامية أُْخااَرى متورطاة يف أعمال 

االغتياالت والتفجريات سبل َوتم إلقاء القبض عليهم سابقاً.
واعترب املصدر األميل مرصع املدعو شاس إنجازاً أميياً نوعياً؛ 

كونه أحد األذرع اليطرية ملا يسمى تيظيم القاعدة.
وكشاف مديُر مباحاث أمانة الداصمة، الدقياد الركن مدمر 
لراش ياو  أمل األربداء عن لوية اإلجرامال اليانل الذي لقل 
مرصعه االثيني 18 يياير/كانون ثانل 2016، م1 ما يسمى أمري 
والية صيدااء بتيظيم القاعدة، يف الهجو  عاى ميزل قائد اللواء 

اليالث حماية رئاسية، بشارع الزراعة.
َونقلات وكالاة “سابأ” الحكومياة، عان الدقيد لاراش، أن 
اإلرلابال اليانل، يدعى عمر الجماعل، َولاو متورط يف جريمة 

اغتيال املحامل خيصل األسدي.
َوأشاار إىل أن الساالَح الاذي ضبط بحوزة اإلرلابيني شااس 
َوالجماعال اساتيد  يف جريمتال اغتيال بشاار املؤياد وخيصل 

األسدي.
لت بدد  َولفات إىل أن األعلاَة الجيائية بأمانة الداصماة، توصَّ
مطابَقاة الظاروف الفارغاة للمسدساني اللذيان كاناا بحوزة 

اإلجراميني الرصيدني عماع شااس، املدروف بأمري والية صيداء، 
ُعَمار الجماعال، أنهماا اساتُيدما يف جريمتَال اغتياال املؤياد 

َواألسدي.
َوأشاار لاراش، إىل أن االغتيااالت التال شاهدتها الداصماة 

صيداء مؤخراً تمت بتوجيهات مبارشة من عماع شاس.
َولفات إىل أن األجهازة األميياة تتدقاب َحالياً امليفاذ املبارش 

اال من ُلويته. لجريمة اغتيال بشار املؤيد بدد التحقُّ
َوععاا املواطيني إىل التداون ما1 األجهزة األميية يف اإلبالغ عن 
أيَّة عياارص إجرامية أو تحرُّكاٍت مشابولة حفاظاً عى األرواح 

واملمتلكات. 
وتأتال لذه الدملية اليوعية عقب تيفياذ الديارص اإلجرامية 
لدمليات اغتيال يف شاوارع أمانة الداصمة، يف خطوة تهدف إَلاى 

إثارة الفوىض والقالقل األميية وتيويف املواطيني األبرياء.
وتمّكيت األجهزة األميية واللجان خالل الدرشين يو  املاضية 
مان إحباط عدع من املحاوالت اإلجرامية، وكذا إلقاء القبض عى 

بدض املتهمني:
- خفال ياو  2016/1/1 ألقات األجهازُة األميياة واللجاان 
الشادبية بمحاخظاة البيضاء القبض عى شايَصني بحوزتهما 

عبوتان ناسفتان أما  خيدق الشدبية.
- ويف 2016/1/3   تمّكيت األجهزة األميية واللجان الشدبية 
من تفكيك عبوتني ناسافتني كانتا مزروعتني يف مدرسة الشهيد 

بمديرية باجل.
- ويف ياو  ل/2016/1 أبطلات األجهازة األميياة واللجاان 
الشادبية مفدوَل عبوة ناسفة كانت مزروعة يف طريل الروضة، 
كماا تمكيات األجهزة األميياة واللجان بمحاخظاة البيضاء يو  

2016/1/8 من تفكك عبوة ناسفة يف ميطقة عزة – ذمار.
- وضبطات األجهزة األميية واللجان الشادبية مجموعًة من 
األخارقة من الجيساية األثيوبية قاعمني من محاخظة عدن بزي 

نسائل يو 10 /2016/1.
- وضبطات األجهزة األميية واللجان يف ل1 يياير سايارًة نوع 
لايلكل يف نقطة عني بمديرية سحار عى متيها كمية من ماعة 

الحشيش كانت يف طريقها إَلاى الحدوع السدوعية.

تصاُدُر عان الحكوماة الساوعانية ترصيحااٌت 
غريبٌة لاذه األَيَّاا ، تصاب يف مدظمها يف مصلحة 
التمهياد للتطبيا1 م1 عولاة االحتاالل اإلرسائييل، 
وتبااعل الدالقات الدبلوماساية مدها، تحت ذريدة 
أن عوالً عربياة أقدمات عاى لذه اليطاوة، خلماذا 

يكون السوعان استيياء؟
وزيار اليارجية الساوعانل إبَْراليْم غيدور كان 
األَْكيَار رصاحًة ووضوحااً يف لذا املضماار، عيدما 
خاجاأ الجمي1، من الساوعانيني وغريلم من الدرب 
واملسالمني، وقاال “إن الساوعان يمكان أن يدرس 
مساألة التطبيا1 ما1 إرسائيال”، بددلاا عقادت 
لجياة الدالقات اليارجية بمؤتمار الحوار الوطيل 
الساوعانل اجتماعااً ياو  االثياني ناقشات خالله 
قضياة الدالقات م1 تل أَبيب، حياث “أيَّدت غالبيُة 
أَْعاَضاااء اللجياة إَقاَماة عالقاات مرشوطاة م1 

الدولة الدربية«.
ونقلات وكالاة األَنْبَاااء الساوعانية الرسامية 

)سونا( عن السيد إبَْراليْم سليمان عضو اللجية أن 
االجتماع شاهد مداخالت 1ل عضاواً، وأن غالبيتهم 
يدعماون الارأَي القائال بارضورة إَقاَماة عالقات 
طبيدياة مرشوطة م1 الدولة الدربياة باعتباره أن 

جامدة الدول الدربية تدعم لذا االتجاه.
عيدما تيقل وكالة األَنْبَاااء السوعانية الرسمية 
لذه األقاوال، خهذا يديال أن الحكومة الساوعانية 
تتبيَّى لاذه اليطوة الطبيدية، وتمهد لها تدريجياً، 
ولان يكاون مساتبدداً أن نصحَو قريباً عاى زيارة 
وزيار ساوعانل إَلاى تال أَبياب، أَْو إرسائيايل إَلاى 

اليرطو ، أَْو االثيني مداً.
لذا الحراك الدبلومايس الساوعانل يأتل يف إطار 
تغيريات جذرية يف مواقف لذه الحكومة، والرئيل 
الساوعانل عمر البشاري بالاذات، أبرزلاا التقارب 
الكباري ما1 السادوعية وعول اليلياج، وانضمامه 
إَلاى التحالف الدربل برئاسة األْوىَل، وإْرَسال حوايل 
1000 ُجيدي للقتال يف الايَاَمان، وقطده الدالقات 

كليااً م1 إيْااَران؛ تضاميااً م1 املوقف السادوعي؛ 
يف  السادوعية  السافارة  اقتحاا   عاى  احتجاجااً 

طهران.
الساوعان، وميذ وصول جبهة االنقاذ اإلْساَلمية 
إَلااى الحكم عا  ا8ا1، ولاو يقيم عالقات وثيقة 
جاداً ما1 إيْاَران وحازب الله، واساتضاف حركات 
املقاوماة الفلساطييية عى أرضه ميال »حماس« 
و”الجهااع اإلْسااَلمل”، وساّهل وصول األسالحة 
اإليْاَرانية إَلاى قطاع غزة عرب موانئه، وعانى الكيريَ 
خاة، وتدرضت  بسابب لذه املواقاف الوطيية املرشَّ
اليرطو  لقصف أَمريكل )مصي1 الشفاء لألعوية( 
عاا  8اا1 بصواريخ كروز، بسابب اتهامها بدعم 

واستضاخة تيظيم “القاعدة” ورئيسه.
الشادُب الساوعانلُّ الطيب والوطيل كان عاعماً 
رئيساياً لهذه املواقف السياسية واألَْخاااَلقية التل 
تمليهاا قيَاُم الدقيدة اإلْسااَلمية، ومبااعئ الددالة 
وحقوق اإلنَْسااان، ومن املؤكد أنه سيصاُب بحالة 

مان الصدمة من جاراء لذا التدباري االنّقالبل الذي 
تتبياه الحركة السوعانية وتمهد له.

الحكومة السوعانية تجري َحالياً حوارات رسية 
وعليياة ما1 اإلَعاَرة األَمريكياة من أجل اساتئياف 
الدالقاات، ورخ1 الحصار األَمريكال املفروض عى 
الساوعان، ويبدو أن مان رشوط الجانب األَمريكل 

إَقاَمة عالقات عبلوماسية تطبيدية م1 إرسائيل.
ال نيكر أبداً أن الساوعان يمر بأوضاع اقتصاعية 
خانقاة بداد خقدانه لدوائاد نفطية تبيارت بفدل 
انفصال جيوب الساوعان، ولكن السوعان لم يكن يف 
تأرييه عولة نفطية، بال زراعية، َوإِذَا كان خقدانه 
آلباار نفط الجياوب أَعَّى إَلااى وصولاه إَلاى لذه 
األزماة، َخإن لذا يداوُع إَلاى قرص نظر سياسااته 
وسياساييه، واساتفحال الفسااع يف الباالع، ثم أن 
حكوماَة االنقاذ واخقت عى توقي1 اتفاق االنفصال 
بضغاوط أَمريكياة، وعى أمال إنَْهاء ُكّل مشااكل 
الساوعان السياساية واالقتصاعياة وتلبياة لوعوع 

أَمريكية “صلبة” يف لذا املجال.
نأمال أن ال تييِدَع حكوماة االنقاذ مرة أُْخاَرى، 
وتلادغ من الجحار األَمريكال للمارة اليانية، ولل 
لدغاة ربماا تكاون قاتلاًة؛ بسابب جرعاة السام 

الضيمة التل تحتوي عليها.
اليماريي  الراحال جدفار  الساوعانل  الرئياُل 
وق1 يف املصيادة اإلرسائيلية يف أواخر السابديييات 
عيدما اعتقَد بأنه يساتطي1 حّل األزمة االقتصاعية 
الطاحياة التال كان يديشاها الساوعان يف حييهاا 
باملواخقة عاى ترحيل اليهوع الفالشاا، وخدالً تمت 
عملية الرتحيل، ولم تحل األزمة االقتصاعية، وتمت 
اإلطاحاة بالرئيل اليمريي وحكماه بانقالب قاَعه 

الجيرال سواُر الذلب.
خهل يُديُد التأريُخ السوعانلُّ نفَسه؟ 

* افتتاحية صحيفة رأي اليوم-لندن

رئيس اللجنة الثورية العليا يلتقي مشايخ وأعيان محافظة مأرب وينقل لهم تحيات قائد الثورة 
ومباركته لصمودهم وصربهم يف مواجهة الُعـْدَوان

األجهزة األمنية تقتل أمري ما يسمى بوالية صنعاء 
يف محاولة الهجوم على منزل العميد العماد

الحكومة السودانية تمّهد للتطبيع مع إسرائيل بعد إْرَسالها قواٍت للقتال يف الـَيـَمـن.. ملاذا هذا االنقالب؟*

بالوثائق الكاملة.. اللجنة 
الثورية تكشف حقيقة »حصار 
تعز« يف رسالة لألمم املتحدة

  - خاص:
أّكاد األخ محمد عيل الحوثال رئيُل اللجياة اليورية 
ُج له بشاأن حصاار محاخظاة تدز  الدلياا، أن ماا يُاروَّ
َمْحاضُّ اخارتاء وابتازاز وتضليال وخاداع للتغطية عى 
حصار وجرائم الُداْدَوان األَمريكل وحلفائه ضد الشدب 

الايَاَمايل.
وقاال رئياُل اللجياة اليورياة الدليا يف رساالة بدث 
بها ياو  اليالثاء املايض إَلاى األمني الداا  لألمم املتحدة 
باان كل مون »من ميطلل املساؤولية َوحتاى تدلموا أن 
ماا يروج له بشاأن حصار محاخظة تداز محض اخرتاء 
وابتازاز وتضليال وخاداع للتغطية عى حصاار وجرائم 
الُدااْدَوان األَمريكال وحلفائه ضاد الشادب الايَاَمايل 
َوالتال انتهك خيهاا ُكلَّ مواثيل األمم وحقوق اإلنَْسااان، 
وقد ندعتام بالبدض ميها؛ لذلك خقاد أرخقيا لكم صورة 
من بدض ما تم إيصالُه من املساعدات التل وصلت إَلاى 
محاخظاة تدز مان قبل امليظماات الدولياة املتواجدة يف 

الايَاَمان خصوصاً يف لذا الشهر«.
وأضااف »أن الرتوياج لحصاار تدز ليال إالَّ ياخطة 
ييتبائ خلفها مجرمو لذا التحالف وحتى تدلموا بمدى 
التضليال الاذي يحاولون من خاللاه زعزعاة اليقة بني 
الشادب الايَاَمايل واألمم املتحدة إلعاقة ععمكم لجهوع 

الحل السيايس«.
َن رئيُل اللجية اليورية الدليا جهوَع األمم املتحدة  وثمَّ
املبذولاة لدعم الدمل اإلنَْسااانل يف الايَاَمان.. مدرباً عن 
أملاه يف أن يكوَن لألمني الدا  موقف قوي وحاز  لفضح 
عول الُدااْدَوان حتاى ال يتياذ صمات امليظماة الدولية 
ذريدًة الستهداف الجمهورية الايَاَمايية املستقلة أرضاً 

وإنَْسااناً.

قبائل ضوران آنس يعلنون النفري العام 
ملواجهة الُعـْدَوان

  - خاص:
عقادت قبائُل مديرية ضاوران آنل بمحاخظاة ذمار، صباح 
اداً، أكدت خياه اليفاريَ الدا َّ  أمال األربدااء، لقااًء قبليااً موسَّ
اَة ملواجهاة الُداْدَوان األَمريكل السادوعي عى  والُجُهوزياَة التامَّ

بالعنا.
وتيلََّل الوقفَة زوامُل شادبيٌة وأبياٌت شادريٌة وكلماٌت أكدت 

صموع الشدب الايَاَمايل يف مواَجهة الُداْدَوان.
 وأّكادت قبائال آنل يف بيانهاا وقوخهم صفاً ونسايجاً واحداً 
بميتلاف انتماءاتهام وأطياخهم ملواجهة الُدااْدَوان، مؤكدين أن 
أَيَّااااَة جهة أَْو طرف لن يتمكَن من تفريِل صفوخهم، وأنهم لن 
يقفوا مكتويف األيدي أمااَ  صمِت املجتم1 الدويل تجاه ما يحُصُل 

ألطفال ونساء الايَاَمان.

قبائل الشغادرة بمحافظة حجة يقدمون 
قافلة غذائية َدْعــمًا أَلْبَطال الجيش 

واللجان يف جبهات القتال 
  - خاص:

قّد  أَبْيَاااُء مديرية الشغاعرة يو  أمل األربداء قاخلة غذائية 
ومالياة َعْعاامااً ألَبَْطال الجياش واللجان الشادبية املرابطني يف 

جبهات الرشف والبطولة.
 وخالل تسايري القاخلة أَكَّد املواطياون أن لذه القاخلة ما لل 
إالَّ القليل، مدليني اساتدداَعلم لباذل املزيد واملزيد ورخد الجبهات 

باملال والرجال َعْعااماً وتأييداً للييارات االسرتاتيجية.
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  - خاص:
للجياش  التابا1ُ  القيَّاَصاة  خرياُل  أثبَاَت 
واللجاان الشادبية أناه يميُّل مداعلاًة كبريًة 
يف مواَجهة الددو السادوعي، حياث برز عوُر 
ااًة خالل الشهرين  الفريل بشكل كبري َخاصَّ
األخرييان، ويُبدي أخراُع الفريال مهارًة عالية 
يف اقتياص جيوع الددو السدوعي، يف عمليات 
متدادعة شابه يومياة، خيماا تواصال القوة 

الصاروخياة واملدخدية تدماريَ آليات وعبابات 
الددو يف ميتلف املياطل الحدوعية.

ويف إطاار عملياات القياصة شاهد أمل 
األربداء ثالث عمليات قيص يف نجران وجيزان 

لقل خيها ل جيوع سدوعيني مصارَعهم.
وحادات  أن  ويوضاح مصادر عساكري 
القياصة يف الجيش واللجان الشادبية قيصت 
جيديني سادوعيني يف موق1 الرمضة وجيدي 
آخار خلف ميفذ الطاوال، باإلضاخة إىل قيص 

جيدي يف موق1 امليروق الدسكري.

يأتال ذلاك بالتزاُمان م1 قصاف مدخدل 
الحادوع  حارس  قطااع  طاال  وصاروخال 
باليوباة وموقدال امليتازه والادوع بصليات 
مان الصوارياخ وقذائف املدخدياة، كما طال 
القصف الصاروخل مواق1 سادوعية يف صلة 
ومراباض املدخدية يف خبااش ورقابة الطلدة 

بيجران.
كما لقال عدٌع من جيوع الددو السادوعي 
مصارَعهام اليالثااَء، وعّمار أَبَْطاال الجيش 
واللجان الشادبية عدعاً من اآلليات والدبابات 

السدوعية بجيزان. 
وأوضح مصدٌر عساكريٌّ أن ُعبَْوًة ناسفًة 
كانت قد زرعتها وحداٌت من الجيش واللجان 
الشادبية انفجرت بآلية عساكرية سادوعية 
بحادوع ميدي، وأسافرت عن مقتال عدع من 
الجيوع السدوعيني وتدمري املدرعة واحرتاقها. 
كما أشاار املصدُر إىل أن وحاداٍت متيصصًة 
يف الجيش واللجان الشادبية عمارت عبابتني 
إبراماز سادوعية يف موق1 اليشال باليوبة، 

هة. وذلك باستيدا  بصواريخ موجَّ

املدخدياة  عّكات قاوُة  أيضااً  ويف جيازان 
للجيش واللجان الشدبية تجمداً لجيوع الددو 
السادوعي ومرتزقته غرب ميفاذ الطوال، ما 
أعى إىل مقتال وجرح عدع ميهم، باإلضاخة إىل 

قيص جيدي آخر رشقل امليفذ.
وأشاار املصادُر إىل أن القاوَة الصاروخية 
واملدخدياة قصفات موق1َ امليتازه ومواق1 يف 
الطاوال، ماا أعى إىل مقتِل وجارح الدديد من 
الجياوع السادوعيني ومرتزقتهام وتكبيدلم 

خسائَر ماعيٍة كبرية.

  - خاص:
حقل أبطاال الجيش واللجان الشادبية انتصاارات يف أرض 
املداركاة ساواء يف جيزان أو نجران وعساري وكذلاك يف جبهات 
القتاال الداخلية وأضاف إىل ذلك انتصارا يف األجواء حيث تمكيت 
قوات الجيش واللجان الشادبية من اساقاط طائرة اساتطالع 
تابداة لدول الددوان األمريكل السادوعي كانت تحلل يف ساماء 

الداصمة صيداء.
ووزع اإلعاال  الحربال مشاالد لدملياة إساقاط طائارة 
االساتطالع التابداة للددوان يف ساماء الداصمة صيداء مسااء 
اليالثااء وأظهرت املشاالد اللحظات التل تدامال خيها الجيش 
واللجان الشادبية م1 الاراعارات التل رصادت الطائرة وحدعت 
موقدهاا وتم توجياه الصاروخ من طراز ارض-جاو والذي يتم 
اساتيدامه ألول مرة حيث تمكان من إصابة الطائارة املداعية 
بدقاة كماا تظهر املشاالد حطا  الطائارة التل تياثارت بفدل 

الصاروخ.
ونقلات قيااة املسارية عن مصدر عساكري قولاه أن وحدة 
الدخااع الجاوي تمكيت من رصاد حركة طائرات التجسال يف 
سماء الداصمة صيداء بددلا تم إطالق صاروخ موجه بالراعار 
متوسط املدى أعى إىل إسقاط الطائرة وعوعة الفريل إىل أماكيهم 

بدد تيفيذ الدملية بيجاح.
وأخااع املصادر أن الطائارة أمريكياة الصيا1 يساتيدمها 
الددوان يف عمليات االساتطالع يف ساماء الداصمة ومحاخظات 
الجمهورية. وأكد املصدر أن الدملية اليوعية جاءت يف إطار رعع 
الددوان والرع عن الشدب اليميل الصامدين ألل الدزة والكرامة.
وقال املحلل الدساكري أحمد سايان إن قوة اإلنجاز تمكن يف 
انه جاء بدد 10 أشهر من زعم تحالف الددوان أنه عمر ميظومة 
الصواريخ وحيد قوة الدخاع الجوي، ونفاع بيك ألداخه، ومسحه 
ألجواء املحاخظات اليميية بطائرات االستطالع عرشات املرات.

وأضااف املحلل سايان “لذه لال املرة األوىل التل تساتيد  

خيهاا القوة الصاروخية ميظومة الدخااع الجوي صواريخ أرض 
جو بالداصمة وم1 ذلك نجحت يف إسقاطها وتحطيمها”.

وكانت أساقطت الدخاعات األرضية التابداة للجيش اليميل 
واللجان الشادبية يف نوخمرب من الدا  املايض طائرتل استطالع 
تابداة للددوان السادوعي األوىل يف مديرية بالع الروس محاخظة 

صيداء واليانية يف صددة.
ويساتيد  الددوان طائرة االستطالع للقيا  بدمليات مسح 
جوياة خاوق الداصماة صيدااء واملحاخظاات األخارى لتحديد 

األلداف ورضبها.
يذكار أن الجيش واللجان قد تمكيوا من إساقاط 5 طائرات 
اساتطالعية يف صدادة، و2 يف صيداء، وواحادة يف ذمار، واحدة 
يف تدز، واحادة يف مكرياس بالبيضاء، واحادة يف مأرب، وواحدة 
يف حارف سافيان بدماران، باإلضاخاة إىل إساقاط طائرتاني 
استطالعيتني سدوعيتني يف جيزان، كما استطاع الجيش واللجان 
من إسقاط طائرة حربية من نوع )F16( وا مروحيات أباتيش.

  - متابعات:
اندكسات لزائُم مرتزقة الددوان األمريكل السدوعي بمأرب عى عالقتهم بأسياعلم 
من آل سادوع، حيث كشاف صحيفٌة عربيٌة أن الهزائم التل ُمِيَل مرتزقة الددوان عخدت 
اليظاَ  السادوعي لتوبيخ قاعة املرتزقة بشدة، وذلك بدد سيطرة أَبَْطال الجيش واللجان 
الشادبية عى جبال الكولة االسارتاتيجية ونّفذوا عملية التفاف عى املرتزقة يف مدسكر 

كوخل.
وأوضح مصدٌر عساكريٌّ أن أَبَْطاَل الجياش ويف عملية نوعية تمّكيوا من تطهري جبل 

الكولة املطل عى مياطل الجدعان رشقل مفرق الجوف.
ونقلات صحيفُة األخبااِر اللبيانية عن مصاعَر عساكريٍة أن أَبَْطااَل الجيش واللجان 
الشادبية تمكياوا مان االلتفااف عى مدساكر كوخال وتطويقه مان الجهاة الجيوبية 
والرشقية. وبحساب املصدر، خقد تمت السايطرة عى عدع من التباب يف ميطقة املشجح 
باتجااه موق1 الدمياة الواق1 بالُقرب من ميطقة الزور خلف مدساكر كوخل من الجهة 

الرشقية. 
وكشافت الصحيفاة ذاتهاا أن وزير الدخاع السادوعي محمد بن سالمان التقى قائد 
ااٌة أن اللقاء ناقش االخفاقات  املسلحني يف مأرب، سلطان الدراعة. وذكرت مصاعُر َخاصَّ
الدساكرية لقوات الغزو واملرتزقة »وتضمن االجتماع عتاب وتوبيخ بن سالمان للدراعة 
نتيجاة التأخر بحسام املدركة ميدانياً رغام الدعم املايل واللوجساتل الكبري الذي تقدمه 
اململكاة«. وأشاارت املصااعر إىل أن الدراعة شاكا من اليالخاات الداخلياة التل تدصف 

بمجامي1 املرتزقة وتقد  بطلبات متددعة من بييها قوات جديدة وأسلحة متطورة.

  - خاص:
تمكَّيات قواُت الجيش واللجان الشادبية، يو  
أماٍل األول اليالثاء ا1 ييايار، من ضبط ميازن 
أسالحة تابدة ملرتزقة الددوان يف ميطقة األحيوق 

بمحاخظة تدز.
حياث أكد مصدٌر عساكريٌّ ميدانالٌّ أن أَبَْطاَل 
الجيش واللجان الشدبية ضبطوا ميازَن أسلحٍة 
السادوعي  األمريكال  الدادوان  ملرتزقاة  تابداة 
بميطقاة األحياوق، تحتوي عاى كميااٍت كبريٍة 
ومتيوعاٍة مان األسالحة اليفيفاة واملتوساطة، 
مضيفااً أن عملياة اكتشااف تلاك املياازن جاَء 

بالتداون م1 ألايل وسكان امليطقة.
وأشاار املصادر إىل أن قوات الجياش واللجان 
تلاك  تيزيان  يف  املتورطاني  سالَّمت  الشادبية 
األسالحة إىل األجهزة األميية امليتصة؛ الستكمال 
التحقيقاات مدهام وضباط الدياارص الضالدة 

مدهم لييالوا جزاءلم الراعع. 
ويف محور )ذو باب - باب امليدب( خقد تمكيت 
قاواُت الجيش واللجان الشادبية ياو  االثيني 18 
يياير من أرِس خمساٍة من املرتزقاة األثيوبيني يف 
ميطقاة الدمري بمديرياة ذو بااب، حيث أكدت 

املصااعر امليدانياة أن أَبَْطاال الجياش واللجاان 
الشدبية تمكيوا من أرس خمسٍة جيوع من الجيش 
األثيوبل املرتزق، وذلك أثياء صدلم لزحٍف نفذته 
قوات الغازو ومرتزقتهم باتجاه ميطقة الدمري، 
وأشاارت املصااعر إىل أن لذا الزحاف يأتل ضمن 
سلسالة الزحوخات الدديادة التال تيفذلا قوات 
الغازو يف مديرية ذو باب؛ سادياً ميها للسايطرة 

عى املديرية، وجميدها باءت بالفشل.
ويف ذات املحاور خقاد تمّكيات قاواُت الجيش 
واللجاان الشادبية، مسااء أماٍل األربدااء، من 
اساتهداف رتاٍل مكّوٍن مان ثالث مدرعااٍت وآليٍة 
عسكريٍة تابدٍة لقوات الغزو ومرتزقتهم يف مفرق 

الدمري.
 وأكادت مصاعُر عساكريٍة ميدانياٍة أن القوة 
الصاروخياة التابداة للجيش واللجان الشادبية 
للدادو ومرتزقتهام  رتاالً عساكرياُ  اساتهدخت 
هاٍة يف مفرق الدماري، وأضاخت  بصوارياخ موجَّ
املصااعُر أن االساتهداَف أساَفَر عن تدماري الرتل 
تدمارياً كلياً ومرصع ُكلِّ من خيه، وأشاارت إىل أن 
االساتهداف املتكرر للمواق1 التابدة لقوات الغزو 
ومرتزقتهام يف لذه امليطقاة، أجربتهم عى إخالء 

تلك املواق1.

مان جهاٍة أخارى تقاوُ  القاوَُّة الصاروخياُة 
واملدخدياُة التابدُة للجيش واللجان الشادبية بدك 

مواق1 قوات الغزو :
خقاد أكَّادت املصااعُر امليدانيُة قيااَ  الوحدات 
الصاروخياة التابداة للجيش واللجان الشادبية 
بإمطاار مواق1َ تابدٍة لقوات الغزو ومرتزقتهم يف 
ميطقة مفرق الدماري ومجم1 ذو باب بصلياٍت 
من صواريخ الكاتيوشا، يو  أمٍل األول ا1 يياير، 
أسافرت عان ساقوط الددياد ميهم باني رصي1ٍ 
وجرياح، إضاخاًة إىل تدماري الددياد مان آلياتهم 

الدسكرية.
كما عّكت القوة الصاروخياة للجيش واللجان 
الشادبية يو  أمٍل األربداء مواقا1َ تابدٍة لقوات 
الغزو ومرتزقتهم بجبل املرّشف بميطقة الّصِيَمة 
يف مديرياة الوازعياة، حيث أكادت بدض املصاعر 
امليدانياة أن القاوة الصاروخية للجياش واللجان 
الشادبية اساتهدخت تجمدااٍت ومواقا1َ لقوات 
الغازو ومرتزقتهام يف ميطقة الصيماة بصلياٍت 
مان صوارياخ الكاتيوشاا، وأضاخت املصااعُر أن 
عملياات القصف أسافرت عن تدماري كيل ملواق1 
الغازاة وتحصيياتهم، ومرصع وجارح الدرشات 

من املرتزقة.

بينهم اأمريكيون واأملاين ومن�صاوي ويوناين
ضربة توشكا تطيح بخرباء 

القصف بالطائرات بدون طيار وكبار 
القناصني ومدربي حروب الجبال

  - خاص:
َميَّلت رضبُة توشاكا األخاريُة والتل اساتهدخت مرَكَز قياعة 
الُغازاة واملرتزقة يف مدساكر تداوين )الباريق( بمحاخظة مأرب 
تفوُّقاً اساتيباراتياً يُحَساُب لقوات الجيش واللجان الشادبية، 
بحسب كيري من املراقبني الدسكريني، ولذا ييطِبُل عى رضبات 
توشكا السابقة يف مأرب وباب امليدب، وما تزاُل تداعياُت الرضبة 

األخرية متواصلًة واملدلوماُت بشأنها تتوارع.
وحصلت »صدى املسارية« عى مدلوماٍت من مصاعَر موثوقٍة 
عان أساماء ومهاا  بداض القتاى مان الضبااط األجانب من 
جيسيات ميتلفة كانت مهاُمهم الدسكرية من الدرجة األوىل يف 

صفوف قوات الغزو واملرتزقة.
وبحساب تلك املصاعر خمن بني القتى ساتة ضباط ومدربني 
عسكريني من ميتلف الجيسيات ولم أندرياس بابانيوس، ولو 
ضاباٌط يونانلٌّ ميتَّاٌص بتوجيه طائرات بال طياار، وماركوس 
باسابيكاس كولومبال الجيساية ومساؤول تدرياب يف حروب 
الجباال يحمال رتباة عالية ضمان مرتزقاة رشكة باالك ووتر 
األمريكياة، كماا لقل كبريُ القياصني مرصَعه يف رضبة توشاكا 
ولاو برنارع لاندنغتن نمسااوي الجيساية، وكذلاك أمريكيان 
وأملانال ولم خراين نورمان وجورج لانغال ومارك خون راييخ، 

وكلهم خرباء يف إعارة القصف بواسطة الطائرات بدون طيار.

يف حتول ا�صرتاتيجي يف مواجهة العدوان 

ألول مرة.. صاروخ أرض-جو موّجه بالرادارات أسقط طائرة استطالع معادية من سماء العاصمة 

ال�صيطرة على الكولة وااللتفاف على املرتزقة بكوفل ماأرب تثرُي جنون ال�صعودية
بن سلمان يوبخ العرادة بسبب الهزائم واألخري 

يربرها بالخالفات التي تعصف بمجاميع املرتزقة

اأ�صر 5 من املرتزقة االأثيوبيني يف منطقة العمري مبديرية ذو باب
َأْبَطاُل الجيش واللجان يضبطون مخازن أسلحة ضخمة يف األحيوق، 

والقوة الصاروخية تدك مواقع العدو ومرتزقتهم يف الوازعية

فريق القنا�صة يوا�صل ح�صد روؤو�س جنود العدو وي�صرع 4 جنود يف جنران وجيزان
عبوة ناسفة تنفجر بمدرعة بمن فيها من جنود العدو واملرتزقة بحدود ميدي

القوة الصاروخية واملدفعية تستهدف بعشرات القذائف مواقع عسكرية وتدمر دبابتي ابرامز يف الخوبة
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صراع األجنحة يف آل سعود، يهدد بانهيار أعمدة اململكة 
  - خاص:

نادِرُك مان واقا1ِ القاراءة التأرييياة للكياان 
السادوعي أن لذا اِلكياَن بمراحل تأرييه السيايس 
ابتادأ بالدولة السادوعية األوىل والتل اساتمرت ل7 
عاًماا حتاى قاى عليهاا إبراليام باشاا الحاكم 
الُديمانال عاى مارص آناذاك، والدولة السادوعية 
إىل  أيًضاا سابدَة عقاوع )1818  اليانياة عاشات 
1ا18(، وكان سبب القضاء عليها لو اليالف بني 
الدائلة الحاكمة من أمراء آل سادوع، وتحديداً أبياء 
خيصل بن تركل بن عبد الله آل سادوع، وقد استغّل 
آل الرشيد اليالف وسايطروا عى الرياض وطرعوا 

السدوعيني ميها.
 أما الدولُة السادوعيُة اليالية التل أسساها عبد 
الدزياز آل سادوع، خقد َمارَّ عى تأسيساها ثمانية 
عقوع، متيطيًة الرقمني السابقني بدقٍد من الزمن، 
ليل لسبٍب إالَّ لوجوع عامل اليفط والدور الوظيفل 
الاذي لدبتاه وتلدباه الدولاة السادوعية اليالية يف 

امليطقة خدمًة ألسياعلا وصانديها.
 ولدلَّ الدرَش السايوات األخرية التل اتّسمت بُحكم ملكني 
أقارب إىل مومياءاٍت برشياٍة ميهم إىل ُحاكَّا  أقوياء، ما لو 
إالَّ علياٌل عاى ترّلل لذه الدولة الوظيفياة وانتهاء مقومات 
ساه  حيويتها، ولدّل األوكسايجني الصياعل الذي كانت تتيفَّ
من خالل الهيمية عى امليطقة بالبرتوعوالر من خالل رشائها 
للذمم والوالءات تارًة، وبالتدهدات التكفريية الولابية األصل 
والفكار إلضداف امليطقة تارًة أخرى، قاد بدأ يتحول إىل غاٍز 
سا ٍّ يييل ميظومتها املجتمدية واألميية وآلة الحكم خيها.

 أسباب بقاء الكيان السعودي 
ومان امُلساّلم باه أّن اساتمراَر الكيان السادوعي ونظا  
حكماه الغرياب الدجياب لاه أساباٌب تتدلال بحماية قوى 
االستكبار وأصحاب املصالح اليفطية له، ميذ اللقاء الشهري 
بني عبد الدزيز وروزخلت عى متن السافيية كونيس يف البحر 
األحمر عا  5لا1 وحتاى اللحظات األخرية لترصيح أوباما 
املفاجئ عن اليطار الداخيل الذي يتهادع اململكة، ال اليطر 
اليارجل املتميل يف الدول التل تدارض سياساة لذا الكيان 

التيريبية التل تيتهجها يف امليطقة. 
وم1 مرور السايوات، تتكشاف حقائُل الدالقة الوطيدة 

بني الكيانني السادوعي والصهيونل يف زواٍج رّسيٍّ مبيلٍّ عى 
الحماياة املتباعلة بني الطرخني، حتاى أصبحت ثيائيُة البقاء 
ترتاباط وتتمالى بشاكٍل متداخال لدرجة القول باأن بقاء 
الكيان الصهيونال يدتمد كلياً عى وجوع الكيان السادوعي 
والدكال، وبقااء الكياناني مرلاوٌن بالحماياة والرعاياة 

األمريكية لهما كونها األ  لهذين الكيانني.

 مؤشرات الزوال واالنهيار
 بادأت لذه املؤرشاُت تلاوُح يف األخل ميذ وخااة امللك عبد 
الله بن عبد الدزيز، حيث وصلت قائمة األبياء يف الجيل األول 
ليواتيمها، لتؤسل ملرحلٍة جديدٍة وقائمٍة جديدٍة مبييٍة عى 
األحفاع يف الجيل اليانل، ولذا ما سايدخ1 من تبقى من جيل 
األبياء لوض1 امليططات التآمرية لتوريث الحكم إىل أبيائهم؛ 
خشاية أن يقو  اآلخرون بهاذه الحركة االساتباقية، خيجد 
امللك عبد الله قا  بإعداع نجله متدب ليكون األقرب يف قائمة 
الجيل اليانل من الذين سيتسالمون مقاليد الحكم يف الفرتة 

القاعمة، بيد أن لذا اإلعداع ذلب أعراج الرياح.
 خديدما تسالم امللك سالمان حكم اململكة، جم1 مجلل 
البيداة وأصدر قراَر عزل أخيه مقارن من والية الدهد، وقا  
بتيصيب نجل شاقيقة محمد بن نايف كل يكَسَب ععم أبياء 
نايف األقويااء والذين يحظون بالرعاياة والدعم األمريكل، 

ليتسايى له بذلك تيصياب نجله محماد ويل الدهد 
اليانل، حتى يتمكن الحقاً من إزاحة نجل شاقيقه 
محماد بن نايف بطريقٍة أو بأخارى؛ ليصدد نجله 
إىل كاريس والية الدهاد، ولذا ما تم خداالً، خدملية 
تقليام أظاخار محمد بان نايف بدأت حياز التيفيذ 
وذلك من خالل سحب ملف املجلل االقتصاعي من 
بني يديه وتساليمه ملحمد بن سلمان، كيطوٍة أوىل 
يف إزاحاة األول من ميصب والياة الدهد للملك، وما 
كانت مساألة الُداْدَوان عاى الايَاَمان إالَّ اليطوة 
اليانية يف تلمي1 األمري الشااب عى الصديد الداخيل 
واليارجال، حتاى جااءت خطاوة ساحب ملاف 
اإلرلااب من محماد بن نايف وتساليمه ملحمد بن 
سالمان من خالل توليه لقياعة التحالف اإلسالمل 
ملحارباة اإلرلااب، بمياباة اليطاوة التل تسابل 
املرساو  امللكال والذي يقاي بتدياني محمد بن 
سالمان ويل الدهاد األول والذي سايمكيه من تويل 

مقاليد الحكم املطلقة للمملكة.
ومان خاالل لاذا الساياق تتضح لياا مؤرشات 
الزوال الذي سايدلن صاخارة البدء يف تحققاه، الرصاع الذي 
سييشاب بني أماراء الجيل اليانال من األحفااع ليكون لذا 

الرصاع أول وألم مسماٍر سيَُدقُّ يف ندش لذا الكيان.
 وكدليٍل ييبُت ما ساتؤول إليه ميظومة الحكم يف اململكة، 
قيا  املغرُِّع الشهريُ يف موق1 تويرت »مجتهد« والذي أثار ضجًة 
إعالمياًة يف األيا  املاضية بترسيباته عان خفايا الرصاع بني 
أجيحة الحكم الدائر خلف الكواليل، حيث تحدث يف تغريدته 
األخارية عن تحالٍف بني األمري محمد بن نايف واألمري متدب 
بان عبد اللاه يقي بالتدااون بييهما ملواجهة أيَّاة محاولٍة 
مان امللك سالمان أو نجلاه بااللتفااف عليهماا وإقصائهم 
مان مياصبهم، يف إشاارٍة ميه بأن األمرييان املتحالفني عى 
اساتدداٍع تا  للقيا  بأي يشٍء ملواجهاة أية مؤامرٍة ضدلما 
حتاى لو وصلت األمور للمواجهة املبارشة. وليا يساتوقفيا 
التسااؤل األبارز الاذي قد يتبااعر إىل ذلن البداض، خيما لو 
حصلات عملية اإلطاحة باويل الدهد الحاايل محمد بن نايف 
لصالاح محمد بن سالمان ماذا سايكون رع خدال ويل الدهد 
املقال؟ وما لو وجه الرصاع الذي سايقوعه ضد امللك ونجله 
يف ظال خوض اململكاة الطاعية يف السان ُعاْدَوانها وحربها 

عى الايَاَمان والذي تلوح بواعر لزيمتها يف أخل املدركة؟

وقفة احتجاجية ألبناء مديرية التحرير بأمانة العاصمة أمام 
مبنى اأُلَمــم املتحدة تنديدًا بإلَقاء القنابل العنقودية على صنعاء

  - خاص:
نّفذ أبيااُء مديرية التحرير، يو  أمل 
األَْربَدااء، وقفاة احتجاجية أماا  مبيى 
صيدااء  بالداصماة  املتحادة  األَُمااام 
وحّملولاا املساؤولية الكاملاة حول ما 

يحدث.
القيابال  الُدااْدَوان  إلَقااَء  واعتاربوا 
الديقوعية واألسالحة املحرَّمة َعولياً عى 
األحياء الساكيية إبَاَعة جماعية وجريمة 

حرب.
وحارض الوقفاَة عادٌع من اليشاطاء 
الحقوقياني ومميايل ميظماات املجتم1 
املدنال وعدع من وساائل اإلعاال ، وععا 
بياان الوقفاة األَُمااام املتحادة للقياا  
اااة  َخاصَّ املطلاوب  بالشاكل  بدورلاا 
والايَاَمان يشاهد أكرب ُعاْدَوان يشاهده 

التأريخ الحديث واملدارص.

معرض فني وتشكيلي يف محافظة 
حجة لفضح جرائم الُعـْدَوان 

األمريكي السعودي

  - حجة:
ة، يو  اليالثاء املايض، مدرضاً  اختتح القطاُع الرتبويُّ بمديرية املفتاح بحجَّ
خيياً وتشكيلياً استدرض جانباً من جرائم الُداْدَوان األمريكل السدوعي بحل 

الشدب الايَاَمايل بكل خئاته.
واحتوى املدرُض عى مجسامات ولوحات خيية وضحت جزء من الجرائم 
التل ارتكبها الُداْدَوان األمريكل السدوعي بحل الشدب الايَاَمايل بكل خئاته 
ومكوناتاه عون مراعاة أليَّة ضوابط عييية أو أخالقية، إضاخة إىل عرض صور 
توضاح جزء من التضحيات والدمليات البطولية التل يحققها أبطال الجيش 
واللجان الشدبية يف مياعين التصدي لقوات الغزو ومرتزقتهم الذين يحاولون 

تركي1 الشدب وسلب قراره السيايس والدبث بأميه واستقراره.
ويف االختتااح الاذي حارضه عادٌع مان امليقفاني واألعبااء والشايصيات 
االجتماعية اعترب الحارضون بأن املدرض يُدد رساالة قوية تؤكد عى صموع 
أبياء الشادب بكل خئاتاه يف وجه الُداْدَوان، مساتيكرين الصمات الدويل إزاء 
الجرائام التل يرتكبهاا الُداْدَوان بحل أبياء البلاد.. مؤكدين رضورة الصموع 
يف وجاه الُدااْدَوان مهماا كان حجم التضحياات، وأن لذه األنشاطَة لل يف 
إطاار التدبئة الدامة لرخد الييارات االسارتاتيجية لرعع الُدااْدَوان األمريكل 

السدوعي.

قبائل جبل يزيد بعمران: مستمرون يف 
االحتجاجات تنديدًا باستمرار جرائم الُعـْدَوان

  - عمران:
 نّظمت السالطُة املحليُة والفداليااُت املجتمدية ومجلال التالُحم القبيَل 
بمديرياة جبل يزياُد محاخظة عمران، ياو  أمل، وقفاة احتجاجية للتيديد 

باستمرار الُداْدَوان األمريكل السدوعي عى بالعنا.
واستيكر املشاِركون يف الوقفة ما يرتكبه الُداْدَوان من جرائم وحرب إبَاَعة 
بحل الشدب الايَاَمايل وتدمري ُكّل مقدرات الوطن يف ظل صمت عويل مريب.
وأكدوا االساتمراَر يف املظالرات واملسريات والوقفات االحتجاجية إليصال 
صوت الايَاَمان إىل الدالم إىل الدالم وتدرية تحالف الُداْدَوان وكشاف جرائمه 

التل يرتكبها ميذ أَْكيَار من عرشة أشهر يف الايَاَمان.

وقفة احتجاجية طالبية بمديرية الجبني 
بريمة تنديدًا باستمرار الُعـْدَوان

  - ريمة:
نّفاذ طالُب مدرساة الصديل بميطقاة الرباط بمديرياة الجبني محاخظة 
ريماة ياو  االثيني املاايض وقفاة احتجاجياة للتيديد باساتمرار الُدااْدَوان 

األمريكل السدوعي عى بالعنا.
واستيكر املشاركون يف الوقفة استيدا  تحالف الُداْدَوان مليتلف األسلحة 
الفتاكة لقتل األطفال واليسااء من أبياء الشادب الايَاَمايل وتدمري مقدرات 

البالع.
وخاالل الوقفة التل حرضلا مدياُر إعارة الرتبية باملديرية حامد الضبيبل 
ورئيُل األنشاطة املدرساية حميد الحداع وعدٌع من القيااعات الرتبوية، أعان 
الطاالُب اساتمراَر الحصار الجائار ومي1 عخول الغاذاء والدواء واملشاتقات 

اليفطية.
وطالبات الوقفاة املجتم1 الادويل واألَُماام املتحدة وامليظماات الحقوقية 

اإلنسانية بتحمل مسئولياتها والدمل عى إيقاف الُداْدَوان ورخ1 الحصار.
وأكدت الوقفاُة أََلميََّة الوقوف صفاً واحداً يف مواجهة الُداْدَوان وإخشاال 

املؤامرات التل تهدف إىل تمزيل اليسيج االجتماعل بني أبياء الوطن.
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املوقع االسرتاتيجي للـَيـَمـن.. أساس املطامع األمريكية وأهم أسباب الُعـْدَوان
بُحكِم موقعها االستراتيجي الهاّم وثرواتها الضخمة والمتعددة المصادر، كانت الـَيـَمـُن وال تزال محطًة 

لمطامع ُكّل الدول االستعمارية، وملعبًا لصراع األقطاب العالمية؛ ونظرًا لغياب مشروع الدولة المستقلة، البعيد 
ُل إَلـى نقمٍة تجر الويالت على أبناء شعبها. عن هيمنة أحد تلك األقطاب، جعل هذه النعمة تتحوَّ

النظاُم ال�صعودي ا�صرتى ال�صمَت العاملي عن جرائمه وهزائمه 
اإلعالُم الغربي مضطرًا يكشف: هكذا يهزم الـَيـَمـنيون قوات آل سعود

  - حسين الجنيد:

ُث مراِكُز الدراسات  عيدما تتحدَّ
أو الباحيني، عن الايَاَمان، تجُد أن 
أََلميََّة موقدها يف خارطِة اإلطالالت 

اإلسرتاتيجية لل ُصلب عراساتهم أو 
حدييهم؛ كون الحديِث عن الايَاَمان 

وخل زوايا الرؤى الجيوسياسية 
لديهم ييحرُص يف موقدها الجغرايف 

االسرتاتيجل، ولذا ما يجدُل الغالبيَة 
من املراقبني أو املهتمني بالشأن 
الايَاَمايل من الداخل أو اليارج 

يرّكزون عى لذه الزاوية من الرؤياة؛ 
إلعراك ماليّة الرصاع التياخيس بني 

محاور القوى الداملية يف كيفية تيبيت 
مواطئ أقدامها يف لذا البلد، وملدرخة 

خارطة طموحات تلك املحاور 
وأطماعها املبيَّتة واملدلية. 

َأَهميَُّة املوقع الجغرايف للـَيـَمـن
تقا1 الايَاَمان يف الجازء الجيوبال الغربل من 
شابه الجزيارة الدربياة، أي يف جيوب غرب آسايا، 
ومن خالل مشاالدة اليريطة يتضح لياا جلياً أن 
الايَاَمان تُدترَبُ أَحَد ألمِّ بوابات امليطقة، باعتبارلا 
املتسيّدَة عى البوابة الجيوبية للرشق األوسط، وما 
يضاعاُف أََلميَّاَة موقدها، إطاللتُهاا املبارشة التل 
ميحتهاا السالطة عى ألام مضياٍل يف الدالم ولو 
مضيل بااب امليدب الاذي يتحكم بامليطقاة املائية 
البحرية التل تفصُل قارة آسايا مان ناحية الرشق 
وإخريقيا مان ناحية الغرب، وتربط املحيط الهيدي 
وبحار الدرب بالبحر األبيض املتوساط، ومن خالل 
ان يف اليارطاة، نالحاُظ انتشااَر ُجُزَرلاا يف  التمدُّ
ميالهاا اإلقليمية عاى امتداع بحار الدرب وخليج 
عدن والبحر األحمر، ولذا ما عزز سلطتها عى لذا 

املضيل الحيوي.
واكتساب لاذا املضيال أََلميَّتَه االسارتاتيجيَة 
رت  ميذ اختتااح قياة الساويل عاا  ا186 ، ووخَّ
طبيداة الجغراخياا للايَاَمان بامتالكاه لذا املوق1 
سالطَة التحكم به، عون أن تكاوَن بالرضورة تملك 

القاوة لذلك؛ باعتباره املدخَل الوحيَد للبحر األحمر، 
إضاخًة إَلاى التداخل الوثيل بني مضيل باب امليدب 
ومضيال ُلرُماز، باعتبارلماا طريَقاني للياقالت 
املحملاة بيفاط اليليج باتجاه أوروباا، ناليك عن 
اعتبااره الحزاَ  األميال للجزيارة الدربية، ولمزة 

وصٍل بني إخريقيا والجزيرة واليليج.
ووخقااً لإلحصااءات، يُماااارُّ يف مضيال باب 
امليادب حوايل 3،3 مليون برميل نفاط يومياً، ولذا 
ببسااطة يؤّكد مصلحة الدول الكربى وعول اإلقليم 
يف أََلميَّاة السايطرة عى لذا الرشياان الدويل الذي 
ُل مياه الطاقة أللم وُكربى الادول الصياعية  تتدخَّ
األوروبية، مما عخدها ملمارساة عوٍر سيايسٍّ وأميلٍّ 
وعساكريٍّ يف األرض الايَاَمايياة، بفاْرِض تدخاٍل 
واضٍح يف أزمات البالع وتوجيه مسااراتها، تأجيجاً 
أو تجميداً، باتساٍق مضطرٍع م1 مصالح تلك الدول 

ميفرعًة أو متحالفة.
 ولاو األمُر امليدكُل يف الارصاع اإلقليمل عاخل 
الايَاَماان واملتجايل يف الحضاور اإلقليمال نياباًة 
عان الحضور الدويل، وبدالً عان أن تكوَن جغراخيُة 

الايَاَماان املميزة نديماً ألللاه، تحوَّلت إَلاى نقمٍة 
عليهم، وصاروا ضحايا لرصاعاات تلك الدول خيما 

بييها عى اليفوذ الداملل. 

غياُب مشروع الدولة املستقلة
ومن خالل عماِل عيالكتيك للمرحلاة التأرييية 
ميذ تأسايل الدولة الايَاَمايية يف الدرص الحديث، 
نالحاظ أن ُكلَّ الحكوماات املتداقباة، عجازت عن 
تكوين نظاٍ  سايايسٍّ وطيلٍّ مساتقل، مرتاخٍل م1 
تحقيال تيمياٍة حقيقيٍة، وجااء لذا الدجاز نتاجاً 
لساوء اإلعارة السياساية يف الايَاَمان خالل املراحل 
املاضية والسايوات األخرية خصوصاً؛ كونها عملت 
عى تدطيل أو تغييب متدمد للجغراخيا السياساية؛ 
نظاراً لالرتهان املطلل لليارج، ِعْلمااً أن الجغراخيا 
السياساية تدد أحَد ألم الركائز لبياء نظاٍ  سيايسٍّ 
بمصااعر قوٍة متددعٍة، تمّكيه مان الحضور عاخلياً 
وخارجياً. وذلك بتوظيف ما تتميَُّز به الايَاَماُن عن 
ساائر عول امليطقة ُخُصْوصااً وعول الدالم عموماً، 
ار عيارَصي مداعلاة صياعة الدولاة القوية  يف توخُّ

املتميلاة باملوق1 الجيواسارتاتيجل الها  واليروات 
الهائلة.

املطامع األمريكية
ُربَّاَما ال يدرُك البدُض أن مدركَة السايطرة عى 
الدول التل تمتلُك موقداً جغراخياً مهماً كالايَاَمان 
وخْرض الهيمية عليها، يأتل يف ساياِق َمّد جغراخية 
الحضور للدول االساتدمارية لتضييل اليياق عى 

مصالح عوٍل استدماريٍة أخرى تتصارع مدها.
وألن أمرياكا تدتارب مان عول الدالام الجدياد، 
ومراكاز الياروة تكُماُن يف الدالم القديام، كان عى 
أمريكا إيجاُع طريقٍة لحلِّ لذه املشاكلة الكامية يف 
موقدهاا الجغرايف البديِد عن مواطان تلك اليروات، 
خلم تجد حالً غريَ سايطرتها وخارض ليميتها عى 
الادول املطلة عى ألامِّ الطرق التجارياة واملضايل 
الدولية لتتحكَّم بَسارْيِ عمليِة نقل الطاقة والتجارة 
الدولياة، وتماِرُس مان خاللها أقاوى الضغوطات 
إلخضاع القوى الداملية التل تيازعها زعامة الدالم.
خكانات الايَاَمااُن ضمان عائارة االساتهداف 

املوقا1  بمواصفاات  تتمتا1ُ  كونهاا  األمريكال؛ 
االسرتاتيجل الذي يميح أمريكا امتيازات السيطرة 
عاى ألام مفاصال طارق التجاارة الدولياة ونقل 
الطاقة، مضاخاً إليها ميزوَن اليروات الهائلة خيها، 
ختضمان بذلاك أوراَق الضغاط عى تجاارة الصني 
الذالبة إَلاى القاارة األخريقية واألوروبية وضمان 
قطا1 الطريل عى خطاوط نقل الطاقة الروساية 
التل تطمح روسيا إلنشائها من خالل االستيمار يف 
مجال الغاز واليفط يف الايَاَمان وربطها بيط غاز 
املتوساط وتوصيله إَلااى أوروباا، أو تحويله إَلاى 
آسايا للادول التل ال يصلهاا خط »قوة سايبرييا«، 
كماا تضماُن بقااء عول أوروباا الدظماى يف عائرة 
التبدية لها، وبذلك تكون أمريكا صاحبة اليد الدليا 
يف التحكام باملصاري الداملل أماا  أقاوى اليصو  

الدوليني.
ويف الوقات الاذي أعليات خيه القاوى اليوريُة يف 
الايَاَماان تبيِّال مرشوع التحارر من أيَّاة وصايٍة 
إقليميٍة أو عوليٍة، يف ساديها لبياء الدولٍة املساتقلٍة 
الحديياةٍ والقوية، وتطهري الباالع من أعوات اليفوذ 
اليارجل، الذيان رليوا البالع للساياعة األمريكية، 
أعركات أمرياكا باأن لاذه الياورَة ولاذا املرشوع 
يساتهدف وجوعلاا ومصالحها، خلجاأت إَلاى ُكلِّ 
الحيل الساتمالة قياعة لذه الياورة واحتوائها كما 
خدلت يف الساابل ما1 قياعة ثورة خرباير الشابابية 
التال باع خيها قاعتُهاا ضمائَرلم واليورة؛ من أجل 
الوصول إَلاى السالطة املطلقاة املميوحة واملدمدة 
أمريكيااً، ولكن قياعَة لذه الياورة رخضت أن تبي1َ 
ُحلَُم الشادب يف الحرية والدولاة القوية، مقابل أي 
ثمان، لذا وجدت أمريكا نفَساها أماا  خيار إعاعة 
الايَاَمان لبَيت الطاعة بالقوة الدساكرية، خشايَّت 
ُعاْدَوانهاا الربباري بواساطة أذنابهاا وأعواتهاا يف 
امليطقاة، خأوعزت لليظا  السادوعي ومشاييات 
اليلياج بإعاالن الحرب عاى الايَاَماان واحتاللها 
عساكرياً حتاى وصال األماُر بمشااركتها خدليااً 
أو  األرض  عاى  ساواٌء  الدساكرية،  الدملياات  يف 
بالرضبات الجوية؛ الساتداعة نفوذلا الذي لدَّعته 
لاذه الياورة بالضيااع. لهاذا ييبغل عاى الجمي1 
إعراك لاذه الحقيقة، أن الُداْدَواَن عى الايَاَمان لم 
يكان من أجِل رشعيٍة أو كما تّدعياه عوُل الُداْدَوان 
يف تربيراتهاا لاه، بل من أجال إبقااء ليميتها عى 
الايَاَماان كال تمتاصَّ ثرواتها وتساتغلَّ موقَدها 
االسارتاتيجل خدمًة ملصالحها التل سيقي عليها 
مارشوع الدولاة الايَاَمايياة الحديياة املساتقلة 
والقوياة التل سادت القيااعة اليورياة لتحقيقيه؛ 
تلبياًة لطموحات وآمال الشادب يف بياء لذه الدولة 

امليشوعة. 

  - إبراهيم السراجي:
إذا كان النظاُم الس�عودي قد استطاع أن يشرتَي 
بأموال�ه صم�َت العالم وأغ�َدَق األمواَل عىل وس�ائل 
اإلع�الم ومؤسس�اته يف العال�م مقابَل ع�دم التطُرّق 
للجرائم التي يرتكبها طي�ران العدوان بحق األبرياء 
من المدنيين، نس�اء وأطفاالً وش�يوخاً يف اليمن، فإنه 
–أي النظام الس�عودي- قد استطاع أيضاً أن يشرتَي 
ة يف المواجهات  صمَت العالم حول خس�ائره المباشرِ
العس�كرية يف جبهات الحدود من جي�زان إىل نجران 

وعسير.
ويعتقد البع�ض أن اإلعالم الغربي ومؤسس�ات 
الدراسات العس�كرية وغيرها ال تعلُم بالخسائر التي 
يتعَرُّض لها النظاُم الس�عودي وقواته عىل يد الجيش 
واللجان الش�عبية نتيج�ًة للتعتي�م اإلعالمي من قبل 
نظام آل س�عود، وهذا غير صحي�ح، فالتعتيُم يجري 
عىل الش�عب الس�عودي ذاته وش�عوب المنطقة، أما 
العال�م فع�ىل علم تام بذل�ك، ولكننا نج�د أن اإلعالم 
الغرب�ي ال يتحدث عما يتكبده النظام الس�عودي من 
خس�ائَر مادي�ة وبرشية ع�ىل الصعيد العس�كري يف 
المواجه�ات المباشة إال حين يتناول ذلك يف معرض 

حديثه عن مواضيع أخرى. 
واس�تعرض معه�د واش�نطن لدراس�ات الرشق 
األدن�ى يف ورقة بحث كش�ف عنها قبل أي�ام تناولت 

الحروَب التي تقودها الس�عودية بالوكالة، احتماالت 
وقوع نزاع مباش مع إيران.

ويف مع�رض تناول�ه للح�روب الت�ي تغ�رق بها 
الس�عودية يف اليمن وس�وريا وغيرهم�ا أقرت ورقة 
البحث تلك بالخسائر العسكرية التي يتكبدها الجيش 
الس�عودي عىل يد الجيش واللجان الشعبية يف جيزان 

ونجران وعسير.
الق�وات  بي�ن  المواجه�ة  موض�وع  واقت�ر 
الس�عودية واليمني�ة يف ورقة البحث ع�ىل المواجهة 
العس�كرية المب�اشة ول�م تتناول تأثي�َر الصواريخ 
بش�قيها الباليس�تي وغي�ر الباليس�تي، حي�ث تقول 
ورقة البح�ث: »الواقع أّن الحوثيي�ن ُينزلون أرضاراً 
جس�يمة بالجيش الس�عودّي ويدمرون أعداداً كبيرة 
م�ن دبابات المعارك الرئيس�ية المقّدمة من الواليات 
المتح�دة وغيرها م�ن اآلليات المدرعة، مس�تخدمين 

الصواريخ الموجهة المضاّدة للدروع«. 
إذن فاإلع�الم الغرب�ي ومراكز الدراس�ات تبدو 
عىل عل�م كبير بما يس�طره أبطال الجي�ش واللجان 
الش�عبية م�ن بط�والت يف ميادي�ن القت�ال بجيزان 
ونجران وعس�ير، وكما يعل�م اليمني�ون ومن يتابع 
أيض�اً ما يوزعه اإلع�الم الحربي من مش�اهد يومية 
لتدمي�ر وإحراق عرشات اآلليات م�ن دبابات اإلبرامز 
المتط�ورة ومدرعات الرباديل وكلها صناعة أمريكية، 
ولك�ن وفيما اإلع�الم الغرب�ي يضط�ُرّ للحديث عن 
تل�ك الحقائق ضمنياً وليس بش�كل رئييس يف تقاريَر 

تتن�اول قضايا أخ�رى كما يفعل معهد واش�نطن يف 
ورق�ة البحث، ه�ذه فلماذا ال نرى تغطي�ة يوميًة لما 
يحصل عليه اإلعالم الغربي من معلوماٍت عن خسائر 
النظ�ام الس�عودي عس�كرياً؟ وهن�ا اإلجاب�ة يمكن 
اس�تخراُجها من جديد أن النظاَم الس�عودي اشرتى 
باألم�وال صم�َت العالم ع�ىل جرائم�ه يف اليمن وعىل 

خسائره وهزائمه عىل حد سواء. 
ال يعرف كثي�ٌر من المتابعين أن كربيات الصحف 
األمريكي�ة والربيطانية تنقل دوري�اً يف تقاريرها عن 
المغ�رد الس�عودي )مجته�د( الش�هير بترسيباته يف 
الشأن السعودي حتى أن الواشنطن بوست األمريكية 
والغاردي�ان الربيطاني�ة وغيرهم�ا تعتربانه مصدراً 
لكثير من األخبار التي تتناولها يف الش�أن الس�عودي 
وم�ا يرتبُط ب�ه، ولكنه�ا ال تفعل ذلك حين يكش�ف 
المغرد ذاته عن حجم الخس�ائر الت�ي يتكبَُّدها جيش 

العدو السعودي ولنفس األسباب. 
ونرَشَ المغرد الس�عودي مجتهد يف مطلع ديسمرب 
الم�ايض إحصائي�ًة باألرق�ام ع�ن حجم وأع�داد ما 
يخ�رُسه الجي�ُش الس�عودي مادي�اً وبرشي�اً يف خّط 
المواجهة م�ع الجيش واللجان الش�عبية يف الحدود، 
وتمثلت تلك الخسائر بمرع 2000 ضابط وجندي 
سعودي وإصابة 4850 كما جرى بحسب اإلحصائية 
إْس�َقاط 4 طائرات أباتيش وتدمي�ر 3 زوارق حربية 

وإعطاب زورقين وتدمير نحو 450 دبابة ومدرعة.
وال تبدو أرقاُم مجتهد بعيدًة عن الواقع بالمقارنة 

مع ما يتم عرُضه من مش�اهد لإلعالم الحربي والتي 
تظه�ر الدباب�ات والمدرعات الس�عودية التي يجري 

تدميرها بشكل يومي. 
قب�ل ذل�ك ويف س�بتمرب المايض ن�رشت صحيفة 
الواش�نطن بوس�ت األمريكي�ة تقري�راً تناولت فيها 
المخ�اوَف الس�عودية الداخلي�ة وما يخفي�ه النظام 
السعودي عن شعبه حول خس�ائره يف المواجهة مع 

اليمن خشية اندالع ثورة شعبية ضد النظام. 
وم�رًة أخ�رى يظه�ر اإلع�الم الغربي ع�ىل علم 
بمجمل خس�ائر القوات الس�عودية ولكنه ال يتناولها 
يف أخب�اره اليومي�ة، فقد ج�اء يف ذل�ك التقرير الذي 
يس�تند إىل تقري�ر مخابرات�ي أمريك�ي » إن الجيش 
اليمني واللجان الشعبية تمكنوا من تدمير 98 موقعاً 
عسكرياً سعودياً يف نجران وجيزان وعسير وظهران 
الجن�وب وخمي�س مش�يط تدمي�راً كلي�اً، إىل جانب 
76 موقعاً عس�كرياً ت�م اقتحامها والس�يطرة عليها 
وتفجيرها باأللغام األرضية وفق المخطط العملياتي 

العسكري اليمني«.
وأضاف�ت أن الجيش واللج�ان الش�عبية اليمنية 
دم�روا أيض�اً منطقتَي القيادة والس�يطرة يف نجران 
وعس�ير وخميس مش�يط بش�كل كيل، كما تم تدمير 
بش�كل كام�ل قص�ور اإلم�ارة يف نج�ران وظهران 
وجي�زان، إضاف�ة إىل تدمي�ر مقر العملي�ات للجيش 
الس�عودي يف الخوبة والط�وال وأبو عريش والحرث 

والربوعة.

وأوضحت الصحيفة أن خس�ائَر السعودية تتمثل 
أيض�اً يف تدمي�ر 363 دباب�ة و25 مدرع�ة مجنزرة 
و181 طقماً عس�كرياً، وذلك بمنطقة جيزان، إضافة 
إىل تدمي�ر أَْو إحراق 18 دباب�ة و13 مدرعة مجنزرة 
و71 طقماً عس�كرياً يف منطق�ة نجران، وتدمير221 
دباب�ة و19 مدرعة مجنزرة و51 طقماً عس�كرياً و3 
آلي�ات »دركت�الت« تابعة لقط�اع االنش�اء والطرق 

بالجيش السعودي يف منطقة عسير. 
مرة أخ�رى وبالمقارن�ة مع س�ير العمليات فإن 
إحصائي�َة الواش�نطن بوس�ت الصادرة يف س�بتمرب 
الم�ايض وما قَدّم�ه المغرد الس�عودي مجتهد بعدها 
بثالثة أشهر نجد مرة أخرى أن األرقاَم واقعيٌة مع ما 
يعلن عنه الجيش واللجان الش�عبية ويعرضه اإلعالم 
الحرب�ي، ولكن ما يتابع األخباَر اليومية التي تنرشها 
الصحيف�ة األمريكي�ة س�يجد أنه�ا محص�ورٌة ع�ىل 
اإلنجازات الوهمية التي يعلُن عنها النظام السعودي، 
ث�م فجأة تظه�ر ُكّل هذه االحصائيات عن خس�ائره 
وهزائم�ه فم�ن أين يأت�ون به�ا؟ ولم�اذا يخفونها 
يف تقاريره�م اإلخباري�ة اليومي�ة علم�اً أن النظ�ام 
رة لما يزعم أنه  السعودي يعُجُز عن بث مشاهد مصَوّ
حققه، بالمقابل هناك مئات المش�اهد المصّورة التي 
يوّثقها اإلعالم الحربي ال يتم االستعانُة بها يف اإلعالم 
الغرب�ي ال�ذي ينقُل كالم�اً غي�ر موَثٍّق ع�ن القوات 

السعودية ويقدمها وكأنها حقائق.
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  - رشيد الحداد:
الدادو  يساتهدف  ماربرات  او  توقاف  عون 
السادوعي القطااع الساياحل اليميال ميذ عرشة 
أشهر مستهدخاً كاخة مكونات احد ألم القطاعات 
االقتصاعياة الحيوية املتجدعة ، خالددو الذي يدتمد 
عاى الساياحة الدييية خقط اساتهدف الساياحة 
التارييية والحضارية والدييية والساياحة البيئية 
وساياحة السافر واساتهدف الفياعق وامليتجدات 
وحاول اليمن بددوانه الغاشام وحصاره الظالم اىل 
بؤرة رصاع  طارع للساياحة الواخدة ، وألعرك الددو 
بألمية الساياحة يف بلد يتملك مقومات ساياحية 
متيوعاة وتميال الساياحة خياه احد ألام مصاعر 
الدخال ملئاات اآلالف مان املواطيني واحاد مصاعر 
الدخل القومل ، سدل إىل استيدا  سياسة التدمري 
تجااه القطاع الساياحل ولام يكتفل باساتهداف 
امليشآت السياحية وتدطيل االستيمارات السياحية 
بال عماد عاى تدماري اآلثاار واملدالام الساياحية 

التارييية .

السياحة التأريخية
عى مدى الدرشة األشاهر املاضياة من الددوان 
والحصار اساتهدف الددو ميتلف مكونات القطاع 
الساياحل ابتداء بتدطيل حركة السياحة الداخلية  
واليارجياة بفرض حرض جوي وبري وبحري عى 
البالع وانتهاء باستهداف املطارات واملوانل واملدابر 
الربياة ومن ثم اساتهداف الساياحة الدييية بمي1 
حجااج اليمن مان أعاء خريضة الحاج ولو  ماكبد 
ما تبقل من رشكات عاملة يف تقديم خدمات الحج 

والدمرة واألياعي الداملة خسائر خاعحة .
وعاى ذات اليهاج ألتدماريي ملاقا  باه تيظيم 
عاعش االرلابل من تيريب ميظم لآلثار التارييية 
يف الداراق وساوريا ، أقاد  الدادو السادوعي عى 
اليميياة يف  لآلثاار  التارييياة  املدالام  اساتهداف 
باساتهداف  يكتفال  خلام  املحاخظاات  ميتلاف 
حاارض اليمن ومساتقبلة بيريان حقدلم األساوع 
بل اساتهدخوا املدالام التارييية التل مان اليروات 
املتجدعة التل تتصاعد قيمته اإلنسانية والحضارية 
واالقتصاعية م1 تقاع  عمرلا وعى مدى األشاهر 
املاضياة من عمار الددوان عمد الدادو عى تحويل 
املياطال واألماكان األثرية الشاهرية واملدرجة عى 
قائمة الارتاث الداملل إىل ألداف عساكرية عون أي 
مربر، خاساتهداف مديية صيداء التارييية ومديية 
زبياد التارييياة وقلداة القالارة ومساجد األما  
الهااعي ومديية صداده القديماة، وحصن براقش 
التارييل يف محاخظة الجوف،وسد مأرب التارييل 
يف مديية ماأرب ،وصوال إىل جرف اسادد الكامل يف 
محاخظاة إب  ومدبد الشامل يف مأرب ، وعدع من 
الحصاون كحصان الرشف حصن ندماان وحصن 
قفل حرض وقلدة كحالن لقلدة حرض القديمة يف 

محاخظة حجة . 
ويف اخر تلك األعمال التيريبية التل أصالة اليمن 
ومدارصتها للدصور االددو السدوعي مؤخراً قرص 
بلقيل ومدبد الشامل يف رصواح محاخظة مأرب 
مما أعى اىل تارضر  أجزاء من قرص بلقيل ارضار 
بالغاة وترضر األعمدة الرئيساية ملدبد الشامل ، 
وتكارس بدض األحجاار الكبرية التال تحتوي عى 

كتابات باليط السبئل القديم.

الخسائر باألرقام
ووخال تقريار صاعر عان وزارة الساياحة خان 
القطااع الساياحل خاان االساتهداف املميهج لهذا 

القطاع تسابب يف تدمري امليشآت واملواق1 واملزارات 
واملادن والقارى الساياحية والتارييياة واألثرية، 
وأعى إىل توقف الكيري من االساتيمارات الساياحية 
واساتهداف البياى التحتياة واليدمية األساساية 
وتوقاف الحركة الساياحية الواخدة لليمن بشاكل 
كامال باإلضاخاة إىل توقاف أكير من نحاو 15 الف 
ميشاأة ساياحية كبرية ومتوساطة وصغرية عى 
امتداع الوطن، وأشاار إىل ان اليساائر األولية لهذا 
القطاع جاراء الدادوان والحصار بلغات 12 مليار 
عوالر حتى أغسطل املايض، يف حني خرس نحو رب1 
مليون عامال يف ميتلف مجاالت الدمل الساياحل 
أعمالهام ممن كاناوا يدملاون يف ميتلف مجاالت 
الدمل السياحل غالبيتهم يف مجال اليقل السياحل 
وميشآت الطدا  والرشاب واإليواء ميذ بدء الددوان 
يف مارس املاايض، خضال عن خقدان أرسلم ملصاعر 
عخلهاا الرئييس، حيث كان الفرع الدامل يدول نحو 
أربداة أشاياص كأقل تقدير بمتوساط عخل نحو 

١٠٠-١٥٠ عوالر شهريا.

استهداف 360 موقعاً 
ووخل مجلل الرتويج الساياحل خاان الددوان 
تسبب يف تدمري وتوقف الدمل يف 360 موقدا ومزارا 
وميشاأة ساياحية وتارييية وأثرية بشاكل كامل 
وجزئل، يف حاني أعت غارات تحالاف الددوان التل 
اساتهدخت املواق1 الساياحية والتارييية واألثرية 
املكتظاة  الساكيية  واألحيااء  املادن  يف  املوجاوعة 
باملدنياني إىل استشاهاع ماا نسابته ١٢باملائة من 
إجمايل عدع الشاهداء، بما خيها تلك املسجلة ضمن 
قائماة الارتاث الداملال اإلنساانل التابا1 مليظماة 
اليونساكو أبرزلاا مديياة صيداء القديماة وزبيد 
التارييياة وغريلاا مان املادن والقارى واألحيااء 
املكتظة بالسكان يف كل من صدده وحجة والحديدة 

وتدز وعدن ومأرب .
إىل ذلك أوضح مصدر مسائول بوزارة السياحة  

أن الساياحة واالقتصااع الوطيل تكباد الكيري من 
اليساائر املباارشة وغاري املباارشة التال يصدب 
ملياارات  تتجااوز  ولال  وحرصلاا،  تقديرلاا 
الادوالرات ميها ما بني نحو 00ا مليون إىل ١ مليار 
عوالر كيساائر سايوية مبارشة لدائدات السياحة 
اليميياة وخال تقاريار وزارة الساياحة وحاوايل 1 
مليون و322 ساائحا كمتوساط القدو  السياحل 

السيوي لليمن.

تدمري املنشآت الفندقية
 تسابب الدادوان الدادوان الساياحل بتدماري 
امليشاآت الساياحية يف محاخظاة حجاة وتكبياد 
القطااع الساياحل خساائر خاعحة ، وقاال مكتب 
الساياحة بمحاخظة حجاة أن الددوان السادوعي 
تسابب يف حرماان ألاف و 782 عامل مان الدمالة 
غري املباارشة يف القطاع الساياحل مان وظائفهم 
بميتلاف مديريات املحاخظة ، باإلضاخة اىل حرمان 
املحاخظة من الدائدات الساياحية البالغة 3 ماليني 
عوالر ، وأشاار إىل ان طريان الددوان عمر بمديريتل 
حارض وعبال نحاو 28 ميشاأة خيدقياة تدمريا 
كامال واتلف كل محتوياتها ، مشاريا إىل ان التكلفة 
التقديرياة األولياة لتلاك اليساائر التال ميل بها 
القطاع الساياحل باملحاخظة خيما يتدلل بامليشآت 
الفيدقياة قدرت ماباني ثمانية إىل عارشة مليارات 

ريال 

استهداف املنتجعات
عى مدى الفرتة املاضية من الددوان اساتهدف 
مان  عادع  السادوعي  الدادوان  تحالاف  طاريان 
امليتجدات الساياحية يف حجاة وإب وتدز وصيداء 
والحديادة بصورة متدمدة حيث اساتهدف ميتج1 
حماا  جاارف »الكربيتال« احاد ألام امليتجدات 
الساياحية الدالجياة يف محاخظاة صيدااء وعمرة 

بالكامال بسلسالة غارات األسابوع املاايض وكان 
الددو قد استهدف حما  جارف قبل شهرين والحل 
خياه أرضار واسادة ونظاراً أللميته ظال مقصداً 
للباحيني عن الشافاء إال إن الددو عاوع اساتهداف 

امليتج1 مرة أخرى .
كما استهدف يف محاخظة إب التل أعليت مؤخراً 
بقارار اللجياة اليورياة الدلياا عاصمة للساياحة 
اليميياة ميتجا1 بن العن يف مديياة إب  لددة مرات 
واساتهدف مؤخراً ميتج1 إب الساياحل ويف ميدي 
تدرض ميتج1 ميدي الساياحل للتدمري من طريان 
الددو ، كما ترضرت عدع من امليتجدات الساياحية 

يف مديية الحديدة من الددوان .

داعش والسياحة الدينية
مياذ ابريال املاايض أقدمات ماتسامى بتيظيم 
عاعاش من اساتهداف مكوناات الساياحة الدييية 
يف محاخظاات عادن لحاج حرضموت وصاوال إىل 
تدماري مزارات وأرضحة وقباب عييية يف مديية تدز 
مساتهدخة بذلاك التساامح الدييال ، ووخل احدث 
البيانات خاان إجمايل القبااب واألرضحة واملزارات 
التل عمارت من قبل عاعاش وأخواتهاا القاعدة يف 
حرضموت السااحل » املكال« التل سلمها الددوان 
السدوعي وأعواته للقاعدة يف ميتصف ابريل املايض 
والتزال تحت سايطرة التيظيام اإلرلابل حتى اآلن 
بلغت 13 رضيح وقبة تارييية عمرت بشكل كامل 
تحت مربر إنها أعاة للرشكيات والبدعة وماضاغف 
مسلسال التدمري ان تلك املازارات تقا  خيه بصورة 
سايوية طقاوس عييية ويتوجاه إليهاا الياس من 
ميتلاف أنحااء حرضماوت والكياري ميهاا يأتال 
مان اندونسايا وعول اليليج وتلك املازارات خاصة 
بدلماء الصوخية وغريلم ويتم خيها ترعيد االلازيج 

الدييية.
ويف محاخظاة عادن عمارت عادع مان املدالام 
الدييياة  من قبال القاعادة وبصاورة عليية خالل 
الفرتة املاضية واساتهدخت عياارص التيظيم عدعا 
من القباب التارييية ، كما احرق مسلحو القاعدة  
يف ميتصف سابتمرب املايض اقد  كييسة »البارعي« 
التارييية بمديية عدن، بدد اقتحامها وإحراقها.

ووخل املصاعر خاات عيارص “عاعش”  اقتحموا 
كييساة “ساانت جوزياف” الباارعي الكاثوليكية 
الكائياة بمديرياة كريرت حل البارعي التل أنشائت 
عا  1850 يف ميطقة كريرت وأحرقوا الصور األثرية 
املوجاوعة خيها، قبال ان يقوموا بإحراق الكييساة 

بالكامل.
وأقدمت الجماعات اإلرلابية “عاعش القاعدة” 
تدمار كل ما لو اثري أو لاه تاريخ بمحاخظة عدن 
تحات رعاياة وتوجياه قاوات االحتاالل اإلماراتل 

السدوعي .

اليونسكو تدين 
املتحادة  لألمام  التابداة  اليونساكو  ميظماة 
اساتهداف  مسائولية  السادوعي  الدادو  حملات 
بستان السالطان بالداصمة ولم تتجاوز رع خدلها  
التدباري عن القلال من تدماري الددوان السادوعي 
آلثاار اليمان واإلرضار بها، وععات إىل إبداع الرتاث 
اليقاايف عن عائارة اليازاع وإىل االمتياع عان القيا  
بأي عمل عسكري من شأنه استيدا  أو استهداف 
احرتامااً  وذلاك  واآلثاار  اليقاايف  الارتاث  مواقا1 
للمدالدات الدولية، السايما اتفاقية اللاي بشاأن 
حماياة املمتلاكات اليقاخياة يف حالة نزاع مسالح 
وبروتوكواللا )١٩٥٤( واتفاقية اليونساكو بشأن 

الرتاث الداملل )١٩٧٢(.

  - خاص:
واص�ل الع�دو الس�عودي األمريكي اس�تهداف البنية التحتي�ة للقطاع 
الصناعي اليمني خالل األيام القليلة الماضية يف العاصمة صنعاء وعدداً من 
المحافظات بصورة تعكس مدى التخبط التي يعيشه العدو وتنامي الشعور 

بالهزيمة النفسية التي يعيشها منذ عرشة أشهر من عدوانه عىل البالد .
فف�ي ع�دة أيام اس�تهدف جمل�ة م�ن المصان�ع الخاص�ة بالصناعات 
الخفيف�ة والرخ�ام والجراني�ت ومصانع األدوي�ة يف العاصم�ة وعدد من 
المناطق الواقعة يف نطاق محافظة صنعاء ، ويف اقل من أس�بوع اس�تهدف 
العدو بسلس�لة غارات مصنع الراعبي للرخ�ام والجرانيت يف منطقة ذهبان 
بالعاصمة صنعاء وتسبب بأرضار بالغة يف المصنع واخراجة عن الجاهزية  
، كما اس�تهدف العدو مصنع العاقل للبفك بحي النهضة بالعاصمة صنعاء ا 
أدى إىل تدمي�ره ووفق المصادر فان طيران العدو اس�تهدف مصنع العاقل 
للبفك أثناء تواجد عرشات العمال فيه مما تسبب بسقوط عرشات الضحايا  

وكان الع�دوان ق�د اس�تهدف ع�دداً م�ن مصان�ع األدوية يف مش�ارف 
العاصمة من تلك المصانع التي حولها اىل أهداف لعملياته العسكرية مصنع 
الميتمي  لألدوية الواقع يف مديرية س�نحان بعدة غارات ، كما هاجم مجمع 

الرش�يد الصناعي يف مديرية بني مطر غرب صنعاء، كما اس�تهدف طيران 
الع�دو مصنع مجموع�ة الغنامي للبطاري�ات الكولريدا بمنطق�ة الربح  يف 
محافظ�ة تعز بأربع غ�ارات ما أدى إىل اندالع النيران فيه والتس�بب بدمار 
واس�ع يف البنية التحتية . ويف ذات الس�ياق تعرض مصنع بيوفارم لألدوية 
مطلع األس�بوع الجاري لالس�تهداف من قبل طيران العدو السعودي بعدة 
غارات تسببت بالحاق دمار كبير يف المصنع ومرافقة وأدت تلك الغارات اىل 
توقف المصنع عن أداء نش�اطه بشكل تام األمر الذي أدى إىل فقدان المئات 

من العاملين فية لفرص أعمالهم .
إمعان العدو يف اس�تهداف مصانع األدوي�ة يف االونه األخيرة أثار ردود 
أفعال ش�عبية ورس�مية غاضبة تج�اه ممارس�ات العدو الذي يس�عى اىل 
اس�تكمال الحصار الذي يفرضه عىل الشعب اليمني منذ عرشة أشهر يف ظل 

صمت العالم ، ويف اول ردة فعل لالتحاد اليمني لمنتجي األدوية
اص�در بيان�اً ش�ديد اللهجة اتهم في�ه الع�دو الس�عودي  بتدمير كافة 
المنش�ات الصناعة والمدنية والخدمية والدوائية التي تخدم الشعب اليمني 
بمختلف فئاته والس�عي من وراء تلك األعمال الرعناء اىل مضاعفة األوضاع 

اإلنسانية التي يعانيها المواطن اليمني منذ عرشة أشهر .
واشار االتحاد اىل ان استهداف مصانع الصناعات الدوائية يعد استهداف 

لحي�اة المواطنين خصوصاً المرىض الذين يعانون من نقص األدوية والتي 
تتعرض حياتهم للموت بسبب منع العدو تدفق الدواء اىل األسواق المحلية ، 
واكد ان استهداف مصنع بيوفارم الذي ينتج 80 صنفا من االدوية لمعالجة 
مختل�ف األمراض والوحي�د الذي ينتج الحقن الدوائي�ة البرشية »االمبول« 
يف اليمن أمر يخالف كل المواثيق اإلنس�انية والقوانين الدولية والوطنية يف 

انحاء المعموره.
من جانبة اكد الدكتور محم�د النظاري – المدير العام لمصنع بيوفارم 
لالدوية ان الخس�ائر المادية األولية التي خلفها استهداف العدو السعودي 
للمصن�ع بلغ�ت اكثر من 600 مليون ريال أش�ار إىل إن قرابة 300 موظف 
وموظفة منهم الخرباء والدكاترة والفنيين واإلداريين فقدوا أعمالهم بسبب 
توقف المصنع عن الخدمة ، ويف ذات الس�ياق اكد الدكتور حس�ن المحبيش  
مدي�ر عام الهيئ�ة العليا لألدوية ان مصانع األدوي�ة المحلية كانت يف األيام 
الطبيعية تغطي مانس�بته %15 من احتياجات السوق المحلية من األدوية ، 
مؤكدا تسبب العدوان والحصار برتاجع  تغطية الصناعات الدوائية المحلية  
يف الوقت الحايل إىل %5 الس�باب عدة ، قال ان من بينها انعدام المش�تقات 
النفطي�ة، وانقطاع الكهرباء والحصار الجوي والربي والبحري المفروض 

عىل اليمن ، واالستهداف الجوي المباش للمنشآت المنشآت الصناعية..

دّمر االآثار واملعامل التاأريخية يف ال�صمال واأوعز مهمَة التدمري يف اجلنوب لداع�س

العدو السعودي يستهدف مختلَف مكونات القطاع السياحي بتوحش

ويواصل استهداف مصانع الغذاء والدواء يف العاصمة واملحافظات
أسعار صرف العمالت 

مقابال  الدماالت  أسادار رصف 
الريال اليميل يف السوق املحيل 

رشاءبي1الدملة   

  1ا.ل21   87.ل21عوالر 

ا8.ل323ا.ل23 اليورو

ل57.1 57.15 ريال سدوعي

558.21558.1 ريال ُعمانل

 للعلم 
به�دف اطالع القارئ الكريم عن األس�باب 

الحقيقية والخفية التي دفعت العدو السعودي 

اىل تدمي�ر القطاع االقتصادي اليمني عىل مدى 

االش�هر الماضي�ة نواصل نرش بقي�ة الخامات 

والمع�ادن الت�ي تزخ�ر ب�ه اليم�ن  والتي لم 

تس�تغل حتى االن ولم توظ�ف لخدمة التنمية 

وتعود خيراتها لليمن وأبنائه .

فالقطاع المعادن يف بالدنا لوحدة ان وظف 

التوظيف االمث�ل كفيل بإحداث تنمية ش�املة 

وتوفير مئات االالف من فرص العمل وتحسين 

األوضاع االقتصادية والمعيش�ية للماليين من 

اليمنيي�ن  فقطاع المعادت م�ن أهم القطاعات 

الواع�دة ويع�د رغ�م الظ�روف ط�وق النجاة 

لالقتص�اد اليمن�ي فهو ث�روة حيوي�ة كثيفة 

التنوع وعالية القيمة .

واىل جان�ب م�ا س�بق وان تحدثن�ا عنه من 

خامات الزنك والرخ�ام والرصاص والمعادن 

األخ�رى يتواجد الجب�س بكمي�ات تجارية يف 

محافظ�ات: الحدي�دة، ش�بوة م�أرب، ويقدر 

احتياط�ي اليم�ن م�ن الجب�س ب�� 4.6بليون 

طن، وبنق�اوة بنس�بة 97.5 %، وك�ذا يوجد 

الرخ�ام بمحافظات تعز ، حج�ة، مأرب، أبين، 

وصنع�اء باحتياط�ي ملي�ار م�رت مكع�ب، إىل 

جانب 500 ألف م�رت مكعب احتياطي صخور 

الرتافرتي�ن يف صنعاء وإب ، وتبين الدراس�ات 

توف�ر الخام�ات األساس�ية لصناع�ة الخ�زف 

والس�يراميك وبكمي�ات كبيرة، حي�ث تتواجد 

مع�ادن الفلدس�بار يف حجة وأبي�ن باحتياطي 

أكثر من 23 مليون مرت مكعب، وتنترش األطيان 

الصناعية يف عدة محافظات باحتياطي أكثر من 

120 مليون مرت مكعب..

إىل  االستكش�افية  الدراس�ات  تش�ير  كم�ا 

وجود أكثر من س�تة مليارات احتياطي الرمال 

الزجاجي�ة يف عدة مناط�ق، واحتياطي أحجار 

الجراني�ت والجابر و ب� 1.6 مليار مرت مكعب، 

واحتياط�ي يقدر ب�13 ملي�ون مرت مكعب من 

الكوارت�ز، فض�اًل ع�ن 75 مليون م�رت مكعب 

احتياط�ي خام الزيواليت، فيما يصل احتياطي 

الصخ�ور البازلتي�ة أكثر م�ن 121 مليون مرت 

مكع�ب، و345 ملي�ون مرت مكع�ب احتياطي 

صخور األجنمربايت والتف..

 وكش�فت الدراس�ات وجود أكث�ر من 1.7 

بلي�ون م�رت مكع�ب احتياط�ي خ�ام الخب�ث 

بمحافظ�ات: صنع�اء  )أس�كوريا(  الربكان�ي 

وذمار ومأرب وأبين وعمران وش�بوة، إضافة 

إىل الكاؤلي�ن باحتياط�ي أربع�ة ماليي�ن مرت 

مكع�ب، وأكث�ر م�ن 335 مليون م�رت مكعب 

احتياط�ي صخور الربالي�ت ومليار مرت مكعب 

للبيوميس.

ب�ان  أض�اف  الب�ري  الزج�اج  وح�ول 

الدراس�ات تش�ير إىل مس�تقبل واع�د لصناعة 

الزجاج والبريات يف اليمن، نظراً لوفرة رمال 

الس�يليكا التي تعترب المادة الخام الرئيس�ة يف 

صناعة الزج�اج وبمواصفات عالية باحتياطي 

يقدر بس�تة مليارات مرت مكع�ب، باإلضافة إىل 

تواج�د الملح الصخ�ري باحتياط�ي يقدر ب� 

390 مليون مرت مكعب... 

البقية يتبع،،

 منتجع حمامات جارف الطبيعية 
تعرض للقصف أكثر من 3 مرات
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العالقة باإ�صرائيل القا�صُم امل�صرتُك بني حلفاء الُعـْدَوان ال�صعودي االأَمريكي على الـَيـَمـن

مــوسُم التطبيع )العربي( مع الكيان الصهيوني
عبداهلل علي صبري:

يديُش الشااِرُع الساوعانلُّ والدربلُّ لاذه األياَ  صدمًة 
غريَ مسبوقة، يف ظل التدليقات املتوالية لحكومة اليرطو  

بشأن التطبي1 م1 الكيان الصهيونل.
وخاجأ وزيُر اليارجية السوعانل إبَْراليْم غيدور، الرأَي 
الدا َّ الدربل واإلْساَلمل، حني رّصح قبل أيا  بأن السوعاَن 
يدُرُس مساألة التطبي1 م1 إرسائيل. ولام تتمهل حكومُة 
السوعان، خقد ساارعت لجيُة الدالقات اليارجية بمؤتمر 
الحوار الوطيل السوعانل إَلاى عقد اجتماٍع االثيني املايض 
ناقشات خالله قضيَة الدالقات م1 تل أبيب، ونقلت وكالُة 
األَنْبَاااء الساوعانية عان إبَْراليْم ساليمان عضو اللجية 
أن غالبياة أعضاء اللجية يدعمون الارأي القائل برضورة 

إَقاَمة عالقات طبيدية مرشوطة م1 إرسائيل. 
ويبدو أن الساوعاَن التل يتلهف رئيُساها عمر البشاري 
لتطبي1 عالقاته بالدالم عربَ البوابة اإلرسائيلية، لم تحصل 
عى رضا الغرب، وقد انيرطت يف الُداْدَوان عى الايَاَمان، 
وأقدمات عى قطا1 عالقتها بإيْااَران، إذ ال يازال مطلوباً 
ميهاا أن تتدّرى عى نحٍو كامال، ختيزع ورقة التوت ولل 
تيحاِدُر إَلاى لاوياة التطبي1 م1 الكياان الصهيونل عى 
اااة الدربية واإلْساَلمية ويف مقدمتها  حسااب قضايا األُمَّ

القضية الفلسطييية. 
وانتقدت اليارجية السوعانية، اليو  األربداء، القرارات 
األمريكية بتجديد الدقوبات املفروضة عى اليرطو ، ميذ 
18 عاماً، واساتاءت من اليطوة األمريكية عى الرغم من 
تداون السوعان يف القضايا اإلقليمية ومشاركتها بالددوان 

عى اليمن.
ورخضت اليارجية السوعانية، يف بيانها، اليو  األربداء، 
املاربرات التال اساتيدت إليهاا واشايطن إلصادار القرار 
واملتصلة باستمرار الحرب يف إقليم عارخور وميطقتل الييل 
األزرق وجيوب كرعخان، خضالً عن انتهاك حقوق اإلنسان.
ويأتال ترصياح وزير اليارجياة الساوعانل ومواخقة 
الساوعان بارضورة إقامة عالقاات طبيدية ما1 إرسائيل 
عاى ذاكارة مؤتمر الاالءات اليالث والذي عقاد يف يو  ا2 
من شاهر يونيو من عا  67ا1 يف اليرطو  وخرج املؤتمر 
خيهاا بالالءات اليالث الشاهريية )ال للساال ، ال لالعرتاف، 
ال للتفااوض( رعاً عى الهزيمة يف حارب حزيران واحتالل 
الدولة الدربية ألرايض سايياء والجاوالن والضفة الغربية 
وقطااع غزة، ولذا ما يميل اإلنقالب الكامل الذي يديشاه 
زعمااء الدارب تجاه إرسائيال، ولدل تدماري اليمن أصبح 
طريال عول تحالف الددوان نحو تطبيا1 الدالقات م1 تل 

أبيب.

السْبُق املصري
بالَداوعِة إَلاى تأريخ الارصاع الدربل اإلرسائييل، يلحظ 
املارُء اندطاخاًة خطاريًة بَُديْاَد حارب 73ا1، التل انترص 
خيها الجيُش املرصي عاى الددو الصهيونل، لكن بدالً عن 
اساتيمار اللحظاة التأرييية باتجاه انتازاع الحل الدربل 
يف خلساطني، عمل أنور السااعات رئيل مارص آنذاك عى 
الفصال باني الحقاوق املرصية يف سايياء وباني الحقوق 
الدربية األخرية، وعمل بمساندة أَمريكية عى نْسج خيوط 
التطبي1 والسال  م1 إرسائيل، ُوُصوالً إَلاى توقي1 اتفاقية 
كاماب عيفيد وإَقاَمة عالقات عبلوماساية، حيث أصبحت 
ملرص سافارة يف تال أبياب وقيصلية يف إياالت، وإلرسائيل 

سفارة يف القالرة وقيصلية يف اإلسكيدرية. 
ويف مجال الدالقات التجارية، وّقدت الحكومة املرصية 
ل200 اتفاقياة الكوياز ما1 الوالياات املتحادة  يف عاا  
وإرسائيال، التل تمكن امليتجات املرصية من الدخول إَلاى 
الساوق األَمريكية عون تدريفة جمركية أَْو حصص كمية 

برشط استيدا  نسبة %11.7 مكونات إرسائيلية.
ويف عا  2005 وّقدت الحكومة املرصية اتفاقية تصدير 
الغااز املرصي إلرسائيل تقي بالتصديار إليها 1.7 مليار 

مرت مكدب سيوياً من الغاز الطبيدل ملدة 12 عاماً.
وبرغم ثورة 25 يياير 2011، إالَّ أن التطبي1 استمر م1 
حكام اإلخوان وُماريس، ثم يف ظل حكم الساييس الرئيل 
اص عور الزعيام  الحاايل ملارص، الاذي يحااول عبيااً تقمُّ
الدروبال عبد الياارص، خيما سياسااتُه تُدلُّ عاى ارتهان 

لليارج وبالذات للسدوعية واإلمارات.
وتشاارك مارُص يف تحالاف الُدااْدَوان عاى الايَاَمان، 
بزعام حماية األمن القومال الدربل، ولكيهاا تتغاَخُل عن 
اليطار اإلرسائييل، الذي يدَمُل عى إنشااء قيااة البحرين 
التل تشاكل تحدياً وجوعياً لقياة السويل ولألمن القومل 

املرصي بشكل عا .

رأُس األفعى يف الُحضن الصهيوني
تحاَت عياوياَن مضللاٍة تشاكََّل ماا يسامى بالتحالف 
الدربال الذي أعلن عن »عاصفة الحز «؛ بهدف اساتداعة 
ما يسامى بالرشعية، وحماية األمن القومال الدربل من 
التهديدات اإليْاَرانية. وقد بات مدروخاً أن السادوعيَة التل 
تقاوع الُداْدَوان عى الايَاَمان تدماُل وخل أجيدة أَمريكية، 
ولوال الضوء األخرض من واشايطن ملا تجّرأت الرياض عى 

التدخل الدسكري يف الايَاَمان.
بيد أن آَل سدوع ليسوا مطمئيني ألوباما والبيت األبيض، 
ات السياساة  وتسااورلم امليااوُف والشاكوُك مان تغريُّ
األَمريكياة يف امليطقة التل أخضت إَلاى تفاُلمات تأرييية 
باني أَمريكا وإيْااَران، األمُر الاذي قاع اململكاَة إَلاى مزيد 
االنبطاح، والكشاف عن لقاءات مبارشة جمدت مسئولني 

سدوعيني بأقرانهم يف الكيان الصهيونل.
اسارتاحت رأُس األخدى يف الُحضان الصهيونل، ضاربًة 
عْرَض الحائِط باملكانة الدييية للرياض يف الداَلم اإلْساَلمل، 
ولل املكانة التل تدرضت لهزٍَّة عييفٍة بفدل الُداْدَوان عى 
الايَاَمان املتواِصل ميذ عرش شهور، يف جرائم بشدة خاقت 

الحماقات الصهيونية بحل الدرب والفلسطيييني.
وإذا كان للُدااْدَوان عى الايَاَمان من محاساَن، خميها 
أنه كشاف عن عالقات وثيقة باني أَْطاَراف وعول التحالف 
ما1 الكياان الصهيونال، بدُضهاا كان قاد ظهار للدلن، 

وبدُضها انكشف يف ظل لذا الُداْدَوان.
حتاى الكويت التل ال زالت تُداري عن رغبتها يف التالقل 
ما1 الكيان الصهيونل، لام يُيِف نُيبتُها رغباًة عارمًة يف 
إطاالق عالقٍة رسامية م1 إرسائيال، بزعام أن الكويت ال 

ييبغل أن تكوَن ملكيًة أَْكيَر من امللك.
خفل ماارس 2013 ععا املرشاح الربملانل صالح بهمن 
إَلااى تطبي1 الدالقات باني الكويت وإرسائيال، مدترباً أن 
رت يف اتيااذ قرار التطبي1 م1 إرسائيل؛ حيث  الكويت تأخَّ
أناه كان من املفرتض أن يتمَّ ذلك بداد تحرير الكويت من 
ااًة وأن إرسائيل لدبت عوراً إيجابياً  الغزو الدراقل، َخااصَّ

يف تلك املرحلة، حسب زعمه.
ويف إبريل ل201، ععا الكاتُب الكويتل حسن كرو  إَلاى 

إنجاز املهمة قائالً برصاحة وقحة: 
إذا كان املرصياون واألرعنياون والفلساطيييون الذين 
لام األَْطااَراف املباارشة بالقضياة الدربياة اإلرسائيلية 

رخدوا راية الساال  وأبرموا االتفاقيات ويتباعلون ليَل نهاَر 
نياب الصداقة، َوإِذَا كانت البلداُن اليليجيُة الشاقيقة قد 
ختحات ابوابها لزيارة املساؤولني اإلرسائيلياني َوإِذَا كانوا 
يقومون بالزيارات املتباعلة رّساً وعالنية ويتباعلون الهدايا 
واألناواط، خهال نحان وحدنا متدهادون للقضياة وباقل 

الدرب خَونة..؟!!
مضيفااً يف تهكُّام بالاغ: يبادو أن حكومتياا ووزارة 
خارجيتياا ماا زالتاا تديشاان يف عهاد بائاد ماى عليه 

الزمن..!!

املغرب.. جْســــُر العبور 
إذا كانات اتفاقياُة كاماب عيفياد قاد أساقطت خاطَّ 
الدخااع الدربال األول يف مواَجهاة إرسائيل، خاإن اتفاقية 
دة بني الكياان الصهيونال وميظمة التحرير  أوسالو املوقَّ
الفلساطييية يف 3اا1، قاد أعَّت إَلااى انهيار خاّط الدخاع 
اليانال، حاني انيرطات األرعن يف الدالقات الدبلوماساية 
ظ لبيان  م1 الكياان الغاصب للُحُقوق الدربياة برغم تحفُّ
وساوريا، ولذا ال عَجَب أن تكوَن األرعُن ضمن تحالف الرش 

عى الايَاَمان.
تدياُش ربيدااً مساتداماً يف عالقاتهاا  أَيْضااً  املغارُب 
بإرسائيال، وإلرضااء الرياض وتال أبيب تورَّطات الرباط 
خزجت بجيِشاها يف الحرب عى الايَاَمان، التل ال يمكُن أن 
تشكل تهديداً من أَي نوع للمغرب وأليَِّة عولة عربية كانت.
ويكشاف أحاد الباحياني املغربني عن خفايا مشااركة 
بالعه خيما يسامى بداصفة الحز ، ُمشارْياً إَلاى أن الدولَة 
املغربياَة عولة صديقة للكياان الصهيونال، ولدلها تكوُن 
جارَس تواُصال لتقرياب وجهات اليظار بني عولاة الكيان 
وقوات التحالف، حتى يضميوا مساَعدة اإلعال  الصهيونل 
ااًة  املسايطر عى أوروبا وأَمريكا يف ععم الداصفة، َخااصَّ
وأن إرسائيل تظهُر كددو إليْاَران، وأن ما تقو  به الداصفة 

يُصبُّ يف صالحها.
موضحاً أن امللك السادوعي سالمان يرَغاُب يف أن يكوَن 
لدياه وسايٌط آخار غاري مارص ليوصال رساائَله للكيان 
الصهيونال، ويضمن بصاورة أكرب والَءه، وقريٌب بشاكل 
قاط1 من إرسائيل، ويملك لوبل عاخلها يكساُب من ورائه 
تحيياداً كامالً وقبوالً تاماً بتحرُّكات السادوعية يف ميطقة 
الرشق األوساط، وربما قبولها زعيماً أوَحَد للدالم الدربل، 

وصديقاً جديداً إلرسائيل يف املرحلة القاعمة.

السنغال مصابٌة بمرض التطبيع 
الالخاُت أن السايغاَل التل التحقات بتحالاف الُداْدَوان 
عى الايَاَمان تتمت1ُ لل األُْخاَرى بدالقة عبلوماساية م1 
الكياان الصهيونل، وبرََّر وزياُر خارجيتها ماعيكل انيانغ 
يف حوار صحفل 2011 موقف بالعه، بأن السايغال أقامت 
عالقاٍت م1 إرسائيال لظرف مدني، ولذه الدالقة محدوعة 

خقط بدالقات عبلوماسية، حسب تدبريه.
وكشافت صحيفاة »واشايطن بوسات« األَمريكية أن 
إعاالَن السايغال انضماَمهاا إَلااى التحالف الاذي تقوُعه 
السادوعية يف الايَاَماان، يأتل بداد حصولها عاى أمواٍل 
مباارشة مان اململكاة، وذلاك عاى اليقياِض مان مزاعم 
السايغال التل اعَّعت أنها تقاتُل يف الايَاَمان بهدف حماية 

وتأمني األماكن املقدَّسة اإلْساَلمية يف املديية ومكة.

 وما خفي كان أعظم
عاى الرغم من خداحاة وُخُطورة الدالقاات الدَليية بني 
األنظمة املحساوبة ُزوراً عى الدرب، إالَّ أن خفايا الدالقات 
تيش بما لو أساوأ، خفل اليامن عرش من الشاهر الجاري 
كشافت القيااُة اليانياة اإلرسائيلياة أن وزياَر االقتصااع 
اإلرسائيايل زار مؤخراً بشاكل رّسي أبو ظبل بالتزامن م1 
رخا1 الدقوبات عان إيْاَران. وبحساب القياة خاإنَّ زيارة 
شاتاييتل تزاميات م1 رخا1 الدقوبات عن إيْااَران الختة 
إَلاى أن »لدى إرسائيل َمن تتحدث مده يف لذه املواضي1«.
وذكارت القيااة اليانياة أن الوزياَر اإلرسائيايل التقاى 
مجموعاًة من الجهاات، مضيفة أن »أبو ظبال وعدعاً من 
الادول الدربياة املدتدلة تجمُدهماا مصالُح ما1 إرسائيل 
مقابل إيْااَران، وإرسائيل تريد الرشاكة ما1 لذه الدول«، 

عى حد تدبريلا.
كماا أشاارت إَلااى أن »وزارَة اليارجياة اإلرسائيلياة 
تحاول الدخ1 نحو ختح مميلية بأبوظبل وعالقات م1 عول 
عربية مدتدلة أُْخاَرى، يف اليلياج وأماكن أُْخاَرى«، قائلة 

»إن لذه الزيارة لل أَيْضاً جزء من لذا األمر«.
وكان عبلومايس إرسائييل قد سّلط الضوء عى الدالقات 
الرسيَّاة بني قطر َوإرسائيل وجهوع اخرتاق اليليج الدربل 
يف كتاٍب َحِفَل بالفضائح التل كان بطلها أمري قطر الشاب، 
خقد طالب األمريُ الجديُد بإلغاء الحصار االقتصاعي الدربل 
عى إرسائيل بدد 3 أشهر من توليه الحكم، كما استهدخت 
اتصاالُت قطر م1 إرسائيل تسويَل “الحقل الشمايل” للغاز 

الطبيدل لجذِْب االستيمارات األجيبية. 
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الهيئة الوطنية ال�صبابية الريا�صية: اال�صتهداُف يعك�س احلقَد الدفنَي لالأعداء جتاه الريا�صيني يف الـَيـَمـن

ٌش أمريكي سعودي.. الطريان يقصُف مدينة الثورة الرياضية وقاعة املؤتمرات الدولية ومصنع أغذية أطفال توحُّ

وزارة الرتبية ت�صتهجُن االعتداَء على الطالب وت�صُفه باجلرمية املنافية للمواثيق الدولية
إستشهاُد 12 طالباً ومعلمة يف قصف لطريان العدوان األمريكي السعودي 

على حي الُحـَرير بمحافظة تعز 

اأكرث من 20 غارة على مناطق متفرقة 
على حمافظة ماأرب

سلسلة غارات متواصلة على 
مديريات نهم وبني حشيش 

وهمدان بمحافظة صنعاء

  -  أحمد داود
كيََّف طرياُن الددوان األمريكل السدوعي، خالل 
اليوَماني املاضياني، غاراِته عاى الداصمة صيداء، 
الداماة  وامليشاآت  املواطياني  مياازل  مساتهدخاً 

واملراخل الحكومية.
واساتهدف طارياُن الددو ياو  اليالثااء املايض 
بشاكل مبارش، مدييَة الياورة الرياضياة بميطقة 
الجراف، كما قصف تباة التلفزيون وميطقة واعي 
أحماد وعارس بمديرياة الياورة اآلللاة بالساكان 
وقصف ميطقاة واعي أحمد، َمااا أَعَّى إَلاى ترضر 

الكيري من ميازل املواطيني.
ويف سااعة مبكرة من يوِ  اليالثاء قَصَف طرياُن 
الددوان األمريكل السدوعي مدييَة اليورة الرياضية 
بددع من الصواريخ، مساتهدخاً الصالاة الرياضية 
الدولية الكاربى وقاعة املؤتمارات الدولية، وصالة 

الدمااع الرياضياة املغطااة والصالاة الدولية لكرة 
الطاولة.

وأعت لذه الغاارات إَلاى ترضر امليازل املجاورة 
للمديياة الرياضياة، حياث تارضر ُكلٍّ من اساتاع 
الرتبياة  الادويل، ومبانال كلياة  املريايس  الفقياد 
الرياضياة، ووزارة الشاباب والرياضاة، واملجما1 
الفيدقال للميتيباات، واالتحاع الداا  لكرة القد ، 
ومقار اللجياة األوملبياة، واملرَكز األوملبال، ومرَكز 
الطب الريايض، واساطبالت الييول، وملدبَل جول 
لكارة القاد ، كما شان طارياُن الددوان عادعاً من 
الغارات عى حديقة 21 سبتمرب وعى مطار صيداء 

الدويل.
وذكار مصدٌر أميلٌّ أن طرياَن الددوان رّكز خالل 
اليوماني املاضياني يف اساتهداِف مياازل املواطيني 
وامليشاآت الرياضياة بشاكل خااص يف عادع مان 
املحاخظات، حيث شان الطاريان غارتني عى ملدب 

السال  الريايض وسط مديية صددة.

وأعانات الهيئاة الوطيياة الشابابية الرياضياة 
للتصدي للدادوان، إمداَن قوى الددوان السادوعي 
األمريكال الغاشام، يف اساتهداِف البُيياة التحتياة 
لشباب ورياضة الايَاَمان يف ميتلف املحاخظات.

واستيكرت الهيئُة يف بيان لها استهداَف الددوان 
وبطريقة مميهجاة ملقدرات الرياضيني والشاباب 
يف ميتلاِف أرجاء الايَاَماان، وآخُرلا قصُفه كاخة 
الصاالت الرياضية يف مديية اليورة الرياضية بأمانة 
الداصماة وقصف امللدب الرياايض بمديية صددة، 

ومبيى جمدية الكشاخة واملرشدات.

وأشاار البياان إَلااى أن تدمريَ طاريان الددوان 
الرياضياة  لأللدااب  الدولياة  ماياو   22 لصالاة 
واملؤتمارات الدولياة، وصالاة الدمااع الرياضياة، 
والصالاة الدولياة لكارة الطاولاة وإلحااق أرضاٍر 
بالغة جراء ذلاك ببقية امليشاآت الرياضية بمديية 
الياورة الرياضية، يدكُل مادى الحقد الدخني الذي 

يكيه املدتدون تجاه أبياء الشادب الايَاَمايل عامة 
والشباب والرياضيني عى وجه اليصوص.

الدادوان  اساتهداَف  أن  إَلااى  البيااُن  ولفات 
السادوعي األمريكل ملقدرات الشاباب والرياضيني 
بلاغ ماداه، وذلك بوصاول عدع امليشاآت الرياضية 
والشابابية التل استهدخها إَلاى قرابة 50 ميشأة يف 

ميتلف املحاخظات.
وععات الهيئاة الوطيياة الشابابية الرياضياة 
للتصادي للدادوان، األماَم املتحادة وكاخاة األُُطار 
اَل إليقاف لذا  الرياضية والشابابية الدولية، التدخُّ
الدادوان السااخر وإيقاف مسلسال تدماري البُيية 

التحتية للرياضة الايَاَمايية. 
 مؤكادة أن اخارتاءات الدادوان بوجوع أسالحة 
ومسالحني عاخل تلك امليشآت باطلة وال أساس لها 
مان الصحة، بدليل عد  ساقوط حتى جريح واحد 

يف تلك الرضبات.
وقالت الهيئة يف بيانها »إن ُكّل لذا الحقد الدخني 

ييم عن املياوف من شباب الايَاَمان الذين يميلون 
الرشيحاة األكارب يف املجتما1 الايَاَمايال؛ كونهم 
نصاَف الحارض َوُكلَّ املساتقبل ومن يداول عليهم 
بياء الايَاَمان وقيااعة نهضته التيموية يف ميتلف 

املجاالت.
وأغاار طارياُن الدادوان األمريكال السادوعي 
بسلسالة من الغارات عى مطار صيداء الدويل، كما 
قصف مصي1 الداقل للبفك يف حل اليهضة، َماا أَعَّى 

إَلاى تدمريه.
كما شان طاريان الدادوان غاارة عاى ميطقة 
التحرير اآلللة بالسكان، لكن الصاروخ الذي سقط 

يف حوش ميزل أحد املواطيني لم ييفجر.
وذكر مصدر أميل أنه تم استدعاء خريل ليديس 
تاب1 لدائرة الهيدساة الدساكرية ملدايية الصاروخ 
وتفكيكاه وإبطال مفدوله، مشارياً إَلاى أن غارات 
الدادوان عى لذه املياطال أعت إَلاى ترضر امليازل 

اة وامليشآت واملمتلكات الدامة والَياصَّ

  -  خاص
َع طرياُن الُداْدَوان األمريكل السدوعي  جدَّ
غاراِته عى محاخظة تدز، مستهدخاً األحياَء 
اة، حيث  السكيية وامليشآت الدامة والَياصَّ
قصف طاريان الدادو، ياو  أمال األربداء 
بغارتني ميزل مدير أمن تدز الساابل الدميد 
عبدالحليم ندماان يف حل الُحاَرير، َماا أَعَّى 
إَلااى وقاوع إصاباات يف صفاوف املدنيني 

وترضر ميازل أخرى مجاورة.
كما شان طارياُن الُدااْدَوان غاارًة عى 
القارص الجمهاوري رشَقال مديياة تداز، 
أسافرت عن ترضر عرشات امليازل املجاورة 
والسايارات واملمتلكات الدامة، خيما ُشايَّت 
غاارات أخرى عى مياطاَل متفرقٍة يف نقيل 

اإلبل بميطقة الرالدة.
واستشاهد 12 طالبااً ومدلماة وأصيب 
آخارون بجاروح يف غاارة شايها طاريان 

الُداْدَوان األمريكل السادوعي ظهر اليالثاء 
مستهدخاً حل الُحَرير رشق مديية تدز.

وأوضح مصدٌر محيلٌّ أن طرياَن الُداْدَوان 
شان الغاارة عاى امليطقاة لحظاة خروج 
الطالب من املدارس، َماا أَعَّى إَلاى استشهاع 
12 طالبااً ومدلماة وإَصابَاة ثالثاة طالب 
وامرأة، يف مجازرة مروعة ارتكبها الُداْدَوان 

بحل املدنيني يف املحاخظة.
َوأعانت وزارة الرتبية والتدليم اساتهداَف 
الُداْدَوان األمريكل السادوعي ملجموعة من 
الطالب أثياء عوعتهم إَلاى ميازلهم بميطقة 
كالباة مديرياة التدزية بمحاخظاة تدز، ما 
أسافر عان استشاهاع 5 طاالب ومدرساة 

متطوعة وجرح ا آخرين.
واساتيكرت الاوزارُة يف بياان لها بأشاد 
الدبارات لذا الدمَل اإلْجاَرامل الجبان الذي 
يساتهدُف التدليَم يف بالعناا وخلذات أكباعنا، 
يف عملياة مميهجاة يواصال مان خاللهاا 
التدليمية..  امليشاآت  الُدااْدَوان اساتهداَف 

واصفاًة إيالاا بالجريماة البشادة املياخية 
للمواثيال والقوانني الدولية التل ال تساُقُط 
بالتقااع . وحّمال البياان املجتما1 الادويل 
واألمام املتحادة ومجلل األمان َوميظمات 
حقوق اإلنسان املسؤولية إزاء استمرار لذا 
الُدااْدَوان يف ظل الصمت الدويل املطبل جراء 
الجرائام التل يشايها الُداْدَوان عى شادبيا 

الايَاَمايل الدظيم.
ومسااء االثيني شان طاريان الُدااْدَوان 
األمريكل السادوعي غاراٍت ليلية عى مديية 
امليااء، َمااا أَعَّى إَلاى استشاهاع ل مدنيني 

وإَصابَة آخرين.
وقاال مصدر مساؤول يف املجلل املحيل 
ملحاخظاة تداز لوكالاة األنبااء الايَاَمايية 
)سابأ(: إنَّ طائارات الُدااْدَوان السادوعي 
اساتهدخت بغارة شااحية ليقل السجائر يف 
ميطقاة السااحرة بمديية امليااء، َماا أَعَّى 
إَلاى استشاهاع ساائقها وإَصابَة مراخقيه 

وتدمري السيارة بالكامل.
 وأوضاح املصادر أن طاريان الُدااْدَوان 

شن غارات عى الطريل الرئييس الرابط بني 
محاخظتَل إب وتدز يف ميطقة القاعدة، َماا 
أَعَّى إَلاى تدماري الطريل وترضر الدديد من 

اة. السيارات واملمتلكات الَياصَّ
االثياني  ويف وقات ساابل مان صبااح 
استشاهد ثالثة أطفاال وأصياب آخرون يف 
غارة لطريان الُداْدَوان األمريكل السادوعي 
عى ميزل يف ميطقة بري باشاا غربل مديية 
تداز، َمااا أَعَّى إَلااى تدمري امليازل بالكامل 

وترضر عرشات امليازل املجاورة.
األمريكال  الُدااْدَوان  طاريان  وعااوع 
غاراتاه  االثياني، شان  السادوعي، عارص 
الُداْدَوانية عى مياطَل متفرقٍة يف محاخظة 
تدز بالتزاُمان م1 تحريك خلول املرتزقة عى 

األرض يف مياطل متفرقة.
وشان طاريان الددو خمل غاارات عى 
مدساكر الدمري بمديية ذو باب، كما شان 
سلسلة غارات أخرى عى أنحاء متفرقة من 
واحجة والحييشية بميطقة ذو باب التابدة 

ملديرية باب امليدب.

  -  خاص
واَصاَل طارياُن الُداْدَوان األمريكل السادوعي َشانَّ غاراته عاى عدع من 
مديريات محاخظة صيدااء، حيث قصف خالل اليومني املاضيني مديرية بيل 

حشيش بددع من الغارات.
وشان طريان الُداْدَوان األمريكل السدوعي يو  أمل األربداء غارتني عى 
ميطقاة زّجان وغارتني عى واعي رجاا ، ما أحدث أرضاراً بالغًة يف ممتلكات 

املواطيني واألرايض الزراعية.
وذكار مصدر محيل أن طريان الُداْدَوان اساتهدف بغارتني ميطقة رصف، 

َماا أَعَّى إَلاى إحداث أرضار باألرايض الزراعية.
وشن طرياُن الُداْدَوان األمريكل السدوعي ثالث غارات عى مديرية لمدان 
بمحاخظاة صيداء، مساتهدخاً بياالِث غارات ميطقاة ضالع، َمااا أَعَّى إَلاى 

إحداث أرضار باألرايض الزراعية وممتلكات املواطيني.
وَشنَّ طرياُن الُداْدَوان األمريكل السدوعي خمَل غاراٍت عى مديرية نهم، 

مستهدخاً بأرب1ِ غارات ميطقة البريق بالفرضة وبغارة نقيل نهم.
ويف محاخظة مأرب شان طارياُن الُداْدَوان األمريكل السادوعي يو  أمل 
األربداء غارتني عى مديرية رصواح، مستهدخاً اليط الدا  الرابط بني صيداء 

ومأرب.
واساتهدف طاريان الددو جرس نوع بالياط الدا ، َمااا أَعَّى إَلاى تدمريه 

كلياً.
َوشن طريان الُداْدَوان األمريكل السدوعي يو  أمل 12 غارة عى مياطَل 

متفرقة بمأرب، مستهدخاً بيمل غارات ميطقة املحجزة برصواح.
واساتهدف طرياُن الددو بأرب1ِ غاارات عى مفرق الجوف بمديرية مجزر، 
مساتهدخاً مبيى إعارة األمن ومدرسة، كما استهدف بيالث غارات جبل ليالن 

االسرتاتيجل.
َوَشانَّ طارياُن الُداْدَوان يو  اليالثاء ساب1 غاارات عى مياطاَل متفرقة 
بمحاخظة مأرب، مستهدخاً بيالث غارات جبل الكولة رشقل مفرق الجوف. 
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إستشهاد 14 مواطناً من أسرة واحدة وإَصاَبة 5 آخرين يف قصف 
لطريان العدوان األمريكي السعودي ملنزل بمران يف صعدة

50 منظمة حقوقية عربية تطالب بسحب عضوية السعودية 
من مجلس حقوق اإلنسان

  -  خاص
استشاهد أربدَة عرَشَ مواطياً، وأصيب خمسٌة 
آخارون، مدظُمهم نسااٌء وأطفاٌل، إثر اساتهداِف 
طريان الُدااْدَوان األمريكل السادوعي اإلْجاَرامل 
مليازل املواطان حساني رصمال بميطقاة ماران 

بمديرية حيدان محاخظة صددة.
وذكار مصدر محيل أن ُكلَّ الشاهداء واملصابني 
لام من أرسة رصمل وأن القصَف تسابب أيضاً يف 
تدمري ميزلهم بالكامل حني كانوا يتواجدون خيه.
ويو  االثيني املايض استشاهد مواطٌن وأصيب 
3 آخارون بجاروح يف قصاف لطاريان الُدااْدَوان 
األمريكال السادوعي عاى ميطقاة الصحان وآل 

عقاب بمديرية صددة.
وَشانَّ طارياُن الُداْدَوان سلسالة غاارات عى 

ميطقاة ماران بمديرية حيادان وسلسالة غارات 
أخارى عاى مديرياة الظالار، مساتهدخاً ميازل 

املواطيني وممتلكاتهم.
كماا استشاهد مواطان وأصيبات امارأة يو  
االثيني املايض يف قصف لطريان الُداْدَوان األمريكل 
السادوعي عاى ميازل مواطان يف مديرياة باقام 
بصدادة، وأعى القصاف كذلاك إَلاى تدماري امليزل 

بالكامل.
وأشاار املصدُر إَلااى أن طريان الُداْدَوان شان 
غارتني عى ميطقتال الصحن وآل عقاب بمديرية 
ساحار، باإلضاخة إَلاى غارتني عى قريتل املرقوع 

وآل لكون بمديرية ساقني.
ولفت املصدر إَلاى أن طرياَن الُداْدَوان الغاشام 
اساتهدف امللَدَب الريايض بمديياة صددة بغارتني 
أحدثت عماراً يف امللدب وملحقاته وامليازل املجاورة 

له.

  -  متابعات
 طالبات 50 ميظماة حقوقياة 
عربية بساحب عضوية السادوعية 

من مجلل حقوق اإلنسان.
يف   50 الاا  امليظماات  وقالات 
الساامية  املفوضياة  إىل  رساالة 
لحقوق اإلنساان يف األمام املتحدة » 
املفوض الساامل لحقوق اإلنساان 
زيد رعد الحساني، يرشف ميظماتيا 
الحقوقياة الدربياة املوقداة أعنااه 
وتؤياد  تتبياى  بأنهاا  إعالمكام 
مضمون الرساالة املقدمة لديايتكم 
مان قبل االئتاالف املغربال لهيئات 
حقاوق اإلنساان بتارياخ 6 ييايار 
2016، والاذي طلاب خيهاا ساحب 
عضوياة السادوعية مان مجلال 
حقوق اإلنساان«. وعربت امليظمات 
عان أملهاا أن تلقاى لذه الرساالة 

التجاوب اإليجابل«.
امليظمات الحقوقية املوقدة:

1- الرابطة التونسية للدخاع عن 
حقوق اإلنسان

2- مركز عَمان لدراسات حقوق 
اإلنسان

لحقاوق  الدربياة  اللجياة   -3
اإلنسان / باريل

ل- التحالاف الدراقال مليظمات 
حقوق اإلنساان)وتضم ل5 ميظمة 

حقوقية(
5- شابكة آمان للتأليل والدخاع 
 11 )تضام  اإلنساان  عان حقاوق 

ميظماة حقوقية يف عادع من الدول 
الدربية( / لبيان

6- التحالاف الدربال مليالضاة 
عقوبة اإلعدا  )ويضم 10 تحالفات 

وميظمة وطيية(
7- ميظماة يمان للدخااع عان 
وحقاوق  الديمقراطياة  الحرياات 

اإلنسان
للمسااعدة  القادس  مركاز   -8
اإلنساان/  وحقاوق  القانونياة 

خلسطني
ا- الرابطة الجزائرية للدخاع عن 

حقوق اإلنسان
لتأليال  اليياا   مركاز   -10

ضحايا التدذيب / لبيان
11- ميتادى البحريان لحقاوق 

اإلنسان
12- الجمدية املوريتانية لرتقية 

الحقوق
لحقاوق  الكلماة  مركاز   -13

اإلنسان / مرص
ل1- مركاز عمشال للدراساات 

الحقوق املدنية/ السويد
15- الجمدية التونساية لليساء 

الديمقراطيات
16- مؤسساة الرشق األوساط 

للتيمية وحقوق اإلنسان/ اليمن
17- مركز أوغاريت للتدريب عى 

حقوق اإلنسان/ سورية
الدربياة ملدرباني  الشابكة   -18

حقوق اإلنسان
التحالاف األرعنل مليالضة  ا1- 

عقوبة اإلعدا 
20- مؤسساة البيت القانونل/ 

اليمن
21- التحالاف الدراقل مليالضة 

عقوبة اإلعدا 
22- محاماون من أجل الددالة/ 

اليمن
23- املركاز الدويل لدعم الحقوق 

والحريات/ مرص
ل2- املركاز القانونال للحقاوق 

والتيمية/ اليمن
الفلساطييية  الجمدياة   -25

لحقوق االنسان / خلسطني
26- التحالاف اليميال مليالضة 

عقوبة االعدا 
للحقاوق  عدالاة  مركاز   -27

والتيمية/ اليمن
لرصاد  الادويل  املرصاد   -28
وتوثيل إنتهاكات حقوق االنساان/ 

االرجيتني
ا2- الفريال اإلساالمل من أجل 

السال / الدراق
30- الرابطاة املوريتانياة لدعم 

الدمل الجمدوي
31- جمدية اليسااء الدربيات/ 

األرعن
32- ميساقية وعال وقضياة – 

موريتانيا
املوريتانياة  الجمدياة   -33

لحقوق اإلنسان والتيمية
الكرعساتانل  التحالاف  ل3- 

مليالضة عقوبة االعدا 

35- مركز طوز لدراسات حقوق 
اإلنسان/ الدراق

36- ميتادى الشاقائل لحقاوق 
اإلنسان / اليمن

37- ميظمة سال  للديمقراطية 
وحقوق اإلنسان/ ليدن

38- ميتادى اليسااء الدربياات 
)عائشة(

اليسااء  ميتادى  ا3- 
الفلسطيييات/لبيان

0ل- الشابكة األرعنياة ملدرباني 
حقوق اإلنسان

1ل- املركاز الساوري للحقاوق 
االقتصاعية واالجتماعية

2ل- محامون بال حدوع/ اليمن
للساال   املدنال  التحالاف  3ل- 
وحماية الحقوق والحريات/ اليمن
الددالاة لحقاوق  لل- ميظماة 

االنسان والديمقراطية/ سورية
5ل- شبكة املرأة اليميية للسال  

واألمن
6ل- مؤسساة عدالاة لحقاوق 

اإلنسان/ اليمن
للتيمياة  امليازان  جمدياة  7ل- 

وحقوق اإلنسان/ الدراق
8ل- املؤسساة الدربياة لحقوق 

اإلنسان/ اليمن
لرصاد  اليميال  التحالاف  ال- 

جرائم الحرب
50- املؤسساة الوطيية ملكاخحة 
االتجاار بالبرش وحقوق اإلنساان/ 

اليمن.

  -  خاص
أطلال االئتاالف املدنل لرصاد جرائم الدادوان تقريره 
الاا 27 تزاميا ما1 مرور 300 يو  عى الدادوان األمريكل 

السدوعي الغاشم عى بالعنا.
وأوضاح اإلئتاالف يف التقريار الاذي أطلقه ياو  أمل 
بمركاز الياور للمكفوخاني بصيداء يف مؤتمار صحفل أن 
عادع ضحيا الددوان عى اليمن بلغ خالل 300 يو  ل2 ألف 
و3ا2 مواطياا ميهم ثمانية آالف و278 شاهيدا و16 آلف 

و15 مصاب.
وبني التقرير أن عدع الشهداء من األطفال ألفني و236 
طفل واليساء آلف و752 والرجال أربدة آالف 0ا2 شهيدا، 
يف حاني بلغ عادع الضحاياا مان األطفال اليدج بحساب 

إحصائيات املستشفيات ألف و61ل طفل.
ويف جاناب البيياة التحتياة أشاار التقريار إىل أن عدع 
الجساور والطرقاات التل عمرلا الددوان السادوعي 530 
طريقاا وجرس و163 خزانا وشابكة ميااه و0ل1 محطة 
ومولاد كهربائل و167 شابكة اتصااالت ول1 مطار و10 

موانئ.
ورصاد التقريار تدمري الدادوان لدادع 5ل3 ألف و722 
ميزال و615 مسجدا و810 مدرسة ومركزا تدليميا وتوقف 
ا3 جامداة و2ل2  آالف وا80 مدرساة وتارضر  ثالثاة 

مستشفى ووحدة صحية و16 مؤسسة إعالمية.
وأشاار تقرير اإلئتالف املدنل إىل أن الددوان اساتهداف 
القطااع اإلنتاجال الدا  والياص حيث بلغ عدع امليشاآت 
التال اساتهدخها الدادوان ألاف و113 ميشاآة حكومياة 
ومراخال عاماة و7ل5 مياازن غذائياة و21ل ناقلة مواع 
غذائياة و276 محطاة وقاوع و271 ناقالت وقاوع و1ا1 
مصيا1 ول12 مزرعة عواجن وا5 موقدا أثريا و1ل ملدبا 

رياضيا وثمان صوام1 غالل.
واساتم1 املؤتمر الصحفال إىل شاهاعات ملدير وطالب 
مركاز اليور للمكفوخني وصيدوق رعاياة وتأليل املداقني 
حول جريمة استهداف الددوان ملركز اليور وترضر جمدية 
األماان لرعاية الكفيفاات جراء اساتهداف مصي1 الداقل 

للبفك يف حل اليهضة أمل اليالثاء.
وقال نائب املدير الدا  التيفيذي لصيدوق رعاية وتأليل 
املداقني محمد الديلمل » إن عياية الله تداركت 100 طالبا 

كفيفا يف السكن الداخيل ملركز اليور للكفيفني«.
وأعرب عان أسافه إزاء املغالطاات التل عمادت إليها 
بداض امليظمات الحقوقياة يف التدامل م1 تقاريرلا حول 
ماا تدرض له مركاز الياور للمكفوخني ومحاولاة تحوير 
الحاعثاة وتوظيفها واالععااء أن املركز كان مقرا لددع من 
املسالحني..مؤكدا أن املركاز كان وماا يازال خاليا من أي 

مسلحني.

اإلئتالف املدني لرصد جرائم العدوان: 
أكثر من 24 ألف شهيد وجريح خالل 300 يوم من العدوان األمريكي السعودي على بالدنا
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عامان على اغتيال الشهيد الربوفسور أحمد شرف الدين.. 
سطور من حياة حافلة بالعطاء

  - خاص:
صبااح يو  اليالثااء املواخال 1/21/ل201  
اغتالات يد الغدر والييانة بكل وحشاية وإجرا  
خقيه الدساتور وأساتاذ القانون الداا  بجامدة 
صيداء الدكتور/ أحمد رشف الدين عضو مؤتمر 
الحاوار الوطيل عان أنصار اللاه، ومميل أنصار 
اللاه يف لجية الا 18الياصة بموضوع الضمانات 
أثياء ذلاباه ألعاء عوره الوطيل يف مؤتمر الحوار 

الوطيل.
وقاد كان لذا الدمل الجبان ضمن اساتهداف 
مميهج ألنصار الله عاخل مؤتمر الحوار وخارجه 
نتيجة اليشاط االستيباراتل األمريكل عرب أعاته 
املحلياة للييل من الوطان وتيريبه واساتهداف 

أبيائه وكواعره الوطيية.
وقد ولد الشاهيد الدكتور/ أحمد عبد الرحمن 
رشف الديان يف مديية حيال بمحاخظة الحديدة 
53ا1  حياث كان يدمال والاده ليااك،  عاا  
ورسعان ما عااع بصحبة والده ووالدته وإخوانه 
إىل مدييتهام األصلية شابا  الواقدة عى سافح 

جبل كوكبان.
التدليام يف  وعرس تدليماه األول يف كتاتياب 
مدييتل كوكبان وشابا ، وكان أساتذته يدركون 
أن لذه الشايصية سيكون لها شاأن رخي1 بني 

الدلماء وامليقفني.
وانتقال إىل صددة م1 والاده ثم انتقل إىل تدز، 
وليااك تقاد  يف عراساته املتوساطة واليانوية، 
وكان الشااب أحماد رشف الدين من الساباقني 
لإللتحااق بالجامداة طالبااً يف كلياة الرشيداة 
والقاناون وتيارج وحاز عى الرتتياب األول بني 
زمالئه يف الدخدة األوىل من خريجل كلية الرشيدة 
والقانون عا  78ا1، ومن ثم ابتدث إىل جمهورية 
مرص الدربية الساتكمال عراسته الدليا يف مجال 
القاناون يف الداا  78ا1، مصطحباً أرسته مده، 
ويف أقل من ثالث سيوات حاز عى الدرجة الدلمية 

»الدكتوراه« يف مجال القانون الدا .
وبدد عوته إىل اليمن حامالً عرجة الدكتوراه يف 
القاناون عا  ل8ا1  قا  بأوىل خطواته يف تدليم 
أبيااء وطياه، ورسعان ما أصباح الدكتور رشف 
الديان أول عميد يميل لكلياة الرشيدة والقانون 

عا  87ا1 . 

)بعض مؤلفاته يف تلك الفرتة(
 كانت سيوات الشهيد الدكتور األوىل يف الكلية 
قد شاهدت إثاراءه املكتباة الدلمياة بالدديد من 
املؤلفاات الدلمية امليشاورة يف: الوظيفة الدامة، 
القاناون اإلعاري، القاناون الدساتوري، القضاء 

اإلعاري، اإلعارة املحلية، والترشي1 الرضيبل.

)حياته السياسية(
اساتبرش الشاهيد الدكتاور بإعااعة تحقال 
الوحادة اليميياة، ورأى خيهاا بداية عهاد جديد، 
ومرحلة انفتاح سايايس وخكري لليمييني، خدمل 
عى ععم مرشوع عساتور الوحدة، مبيياً ألميته 
من الياحية القانونية كيبري قانونل وعستوري.
خما1 مطلا1 تساديييات القرن املاايض باعر 
ومجموعاة مان الدلمااء وامليقفني إىل تأسايل 
َكياٍن يجتم1 به شمُل الياس، وتتكاتُف جهوعلم 
عاربه ليرصة عيان الله واملساتضدفني، خكان أن 
تأسال حزب الحال مطلا1 تساديييات القرن 
املايض، ليدمل الشهيد الدكتور أحمد رشف الدين 
أمييا عاما مسااعدا للحزب، باإرشاٍف من أكابر 
الدلمااء - وعاى رأساهم الدالمة الكبري السايد 
الراحال مجاُد الدين باِن  محمٍد املؤيادي والدالم 
الربانال السايد بدرالدين بن أماري الدين الحوثل 
رحماة اللاه عليهما، وخاالل املرحلاة االنتقالية 
كان الشاهيد الدكتاور يقد  أطروحاات قانونية 
تدالج املشكالت التل تواجه مسار تيفيذ اتفاقية 
الوحدة، وأبرزلا مشاكلة الفراغ الدستوري التل 
واجهتهاا عولاة الوحدة عقاب انتهااء مرحلتها 
االنتقالية يف حييه عون استكمال استحقاقاتها. 
وعيدما استشدر عد  جدية السلطة يف انتهاج 
الديمقراطية كييار اسرتاتيجية يمارس الجمي1 

من خالله الدمل السيايس 
بحرياة وسالساة، مادركا ا يف الوقات ذاته ا 
حاجاة الياس إىل عمال اجتماعل وثقاايف، خقد  
اساتقالته من حزب الحال، ليتفرغ لدمل يساد 
الحاجاة يف لذيان الجانباني، خاكان أن بااعر إىل 
تأسيل مؤسسة اجتماعية مدنية غري حكومية، 
حارص عاى تساميتها بمؤسساة ألال البيات 

للرعاية االجتماعية أواخر عا  3اا1 .

)موقفه من الحرب على املحافظات الجنوبية 
صيف 1994م(

عارب الشاهيد الدكتور أحماد رشف الدين عن 
رأيه وموقفه من حارب لا وذلك برخضه املطلل 

لتلك الحروب يف مواقف واضحة ورصيحة.
وانتقد الشاهيد الدكتور تدديل الدساتور عا  
لاا1 حياث أصدر كتابااً حمل عياوان »أحكا  
الدستور املددل يف ميزان الرشيدة« قد  خيه نقداً 
علمياً موضوعياً للتدديالت الدستورية التل تمت 
يف يف الداا  لاا1  ، موضحااً أن بدضها وق1 يف 

تياقضات م1 الرشيدة.

)مواصلة أبحاثه العلمية رغم التحديات(
وعيدماا تقلاص لاماش الحرياة بداد تلاك 
الحارب املشاؤومة، وزاع قم1 السالطة لكل من 
يياوئها حتى بالدلم والقلم، عاع الشهيد الدكتور 
إىل تركياز التماماه عاى عوره التدليمال، وعى 
املطالدة والقراءة، واإلرشاف عى رساائل طالبه 
يف املاجساتري والدكتاوراه، ماا أللاه ليكون أول 
أساتاذ يميل يشارك يف مياقشاة رسائل عكتوراه 

يف جامدات مرصية عريقة..
حيث تمكن الشاهيد الدكتور خالل السايوات 
الالحقاة من تأليف بدض األبحااث الدلمية التل 
تام تحكيمها علمياا يف جامداات عربية عريقة، 
خيال بموجبها أعى عرجة علمية، لل األستاذية، 
خصار أول بروخيساور يف القانون، ليل يف اليمن 

خقط، بل ويف شبه الجزيرة الدربية.

)طرح فكرة القائمة النسبية(
بداد االنتياباات الييابياة التال جارت عاا   
الدكتاور أن األسااليب  3اا1 ، تأكاد للشاهيد 
االنتيابياة املساتيدمة ساتكون أعاة لتكريال 
األنظماة الحاكمة عى الدوا ، ولو ما سيسابب 
أزماات عيمقراطياة متتالياة يف الوطان، خبااعر 
إىل طارح البديال الاذي وجد أنه يحقال الرشاكة 
الحقيقياة وييبات الديمقراطياة كيياار تواخل 
عليه اليمييون. خكان أول من طرح وناعى بفكرة 
االنتياب بواسطة نظا  القائمة اليسبية يف الدا  

6اا1 

 )الحرب على صعدة واستقالته من العمادة(
خالل الدا  ل200 سادت السالطة الظاملة إىل 
حشاد تأيياد مجتمدل وسايايس للدادوان الذي 
تدتز  شايه عى أحاد أبرز الشايصيات الدربية 
واإلساالمية التل قاومت ذلك املرشوع ثقاخياً، أال 
ولو السايد حساني بدر الدين الحوثل سال  الله 

عليه، الذي أطلل شدار املوت ألمريكا الشهري.
وكان الشاهيد الدكتور يف مقدمة من تدرضوا 
لضغوط السلطة الظاملة، إذ حاولت انتزاع موقف 
مؤيد مياه لها، إال أنه لم يرضاخ لتلك الضغوط، 

مفضال االنحياز إىل موقف الحل.
حييها وعى الفور، قّد  اساتقالته من عماعة 
كلية الرشيدة والقانون، وساّلم مفاتيح سايارة 
التال كان يساتيدمها بحكام عملاه،  الدمياد 
واضطار إىل مغااعرة البالع إىل القالارة يف إجازة 

تفرغ علمل..

)عودته من الخارج ملواصلة دوره التعلميي(
لام تيقض اإلجازة كاملاة، إذ كان رجل الدلم 

الكباري حريصا عى الداوعة إىل موقده التدليمل، 
ليواصل مسريته يف تدليم األجيال.

عااع ليحاارِض طالباه يف الدرجاة الجامدياة 
األوىل ويف الدراساات الدلياا يف جامداة صيدااء، 
وأكاعيمية الرشطة، وجامدة الحديدة، والجامدة 
والتكيولوجياا،  الدلاو   وجامداة  الايَاَمايياة، 

وجامدة عدن، وجامدة األحقاف.
لاذه األخارية كانت تجرباة مميزة باليسابة 
لاه، خقاد انتقل إىل مديياة تريم مرتاني تصاحبه 
رشيكة جهاعه زوجته، ويمي لياك األسبوعني، 
لتدريال ماعة القاناون االعاري بكلياة الرشيدة 

والقانون بجامدة االحقاف
كما وض1 لجامدة األحقاف برنامج الدراسات 
الدليا والئحته بكل عقة، مؤكدا عى إعارة الجامدة 
أن تحاخاظ عى تميز الجامدة باالنضباط بلوائح 

الدراسات.

 )مباركة ثورة 2011م وتأييد املسرية 
القرآنية(

تفجرت ثورة الشادب اليميل يف الدا  2011، 
ختلمال خيها بداية موخقة يتحرك خيها الشادب 

لرخض الظلم واملتكربين.
وحاني كانت القوى السياساية تتساابل عى 
االساتئيار بهذه الياورة، تحرك الشاهيد الدكتور 
إىل حياث اطمنئ قلباه، واقتي1 عقلاه، لالنيراط 
ضمن املسرية القرآنية، وم1 بداية اليورة، كان قد 
سااخر إىل صددة، للقاء السيد عبد امللك بدر الدين 
الحوثل حفظه الله، وساارع الشهيد الدكتور إىل 
إعالن تأييده للمسارية القرآنية إعالنا رصيحا، لم 
يكن قد سبقه إليه غريه يف صيداء، مدليا تسليمه 
لقائدلا السيد عبد امللك بدر الدين الحوثل حفظه 

الله..
ميال ذلاك اإلعاالن الحاخاز ألبيااء الداصمة 
املسارية  بركاب  لاللتحااق  وغريلام،  صيدااء، 

القرآنية.
لقد كان الشاهيد عائَم التأكيِد عى أن املساريِة 
القرآنيِة ساتحظى بتأييِد اللِه وتمكيِيه ، كونها ال 
تسدى لالساتدالِء الفرعونل ، وإنما تسدى ليرِي 

األمة..

 )اللجنة الفنية للتحضري للحوار الوطني 
وعضو مؤتمر الحوار(

عني الشاهيد الدكتور عضاواً يف اللجية الفيية 
للتحضاري ملؤتمار الحاوار الوطيل عاا  2012  
مميالً عن أنصار الله، وبروحية الشاهيد الوطيية 
امليفتحاة أعى الدكتور عور حيوي بارز يف التمهيد 
للحاوار، والاذي خلاص باليقاط الدرشيان التل 
خرجت بها اللجياة الفيية والتال قدمت الحلول 

الجذرية ملشكالت الوطن املدقدة.
ويف كلمته األوىل بالجلسة األوىل ملؤتمر الحوار، 
كان الشاهيد الدكتور حريصا عاى نصح زمالئه 
بانتهااج القباول بالتيوع والقباول باآلخر، عون 

إقصاء.
ويف تلاك الكلماة ذاتهاا كان الشاهيد الدكتور 
الدضاو الوحيد الاذي لم يفتاه التيدياد بجريمة 
االعتاداء عاى شاباب الياورة يف سااحة التغيري، 
والتل أسافرت عن استشاهاع اليائار عبد الغيل 
الحمزي وجرح اثيني آخرين من شباب اليورة.

)مناداته بالدولة املدنية(
انضام الشاهيد الدكتور إىل خريل بيااء الدولة 

بمؤتمر الحوار.
وقدَّ  خيه خالصاَة خكِره وعلِمه تقديماً راقياً 
يف رؤاُه املقّدمة عن أنصاِر اللِه، والتل كانت ُملبيًة 
للحقوِق والحرياِت، ومرتجمًة أللداِف وتطلداِت 

اليواِر األحراِر من الشباِب وأبياِء الشدِب.
خاكان مكون أنصاار الله لو املكاون الوحيد 

الذي طالب يف رؤيته بالدولة املدنية..

)طرحه فكرة املرحلة التأسيسية(
الدكتاور يشاّيُص املشاكلَة،  أخاذ الشاهيد 
ويوضاح بكل رصاحة ومصداقياة ألمية الدولة 

املدنية يف اكير من مياسبة
عارف الشاهيد الدكتور بأنه كان يقادُ  الحلَّ 
التواخقال عى الحلاول التل يقدمهاا عن مكون 
أنصاار اللاه، خاكان بحال مرجدياًة للجميا1، 
وشايصيًة اساتييائية قاعت الحوار يف كيري من 
مراحلاه إىل بر األمان، السايما م1 مكون الحراك 
الجيوبل الرشكاء م1 أنصار الله يف املظلومية..

 )دوره يف لجنة التوفيق بمؤتمر الحوار(
لقد آمان الشاهيد الدكتور بالرشاكاة، موقياً 
بكونها األسالوب األميل لتمكني اليمييني من حل 
مشكالت بلدلم، باذال كل جهده يف لجية التوخيل 
بمؤتمر الحوار إلقياع ممييل املكونات السياسية 
بفكارة الرشاكة والتواخل، رغم ماا كان يواجهه 

من تشدع القوى التقليدية.

)تهديد مؤتمر الحوار(
احتدمت الرصاعات السياساية، وكاعت رياح 
الارش أن تدصف بمؤتمر الحاوار الذي تأخر عن 

موعد اختتامه املقرر بحوايل ثالثة أشهر.
حييها حاول الشاهيد الدكتاور رأب الصدوع، 
وتحقيال أكارب قادر مان اإلجمااع الوطيل عى 
ما تام التواخال عليه يف مقاررات خارق املؤتمر، 
واللجياة التوخيقية،  لكن القوى الحاكمة أبت إال 

االستفراع بالرأي
انربى الشاهيد الدكتور حييهاا ليوضح للرأي 
الدا  عرب قياة املسرية االلتفاف الذي تم عى تلك 
الوثيقاة، واختالخها عماا كان الجمي1 قد تواخل 

عليه عاخل لجية التوخيل.

)لجنة صياغة الضمانات(
وعيدماا حاولت الرئاساة والقاوى التقليدية 
االنحاراف باملؤتمر إىل حيث تريد بتشاكيل لجية 
مان بييهم لوضا1 وثيقة ضماناات جديدة، وتم 
اختياار عضو عن كل مكون مشاارك يف املؤتمر، 

كان الشهيد الدكتور عضوا خيها.
وحني كان الدد التياازيل قد بدأ لتواخل أعضاء 
لجياة صياغاة الضماناات عى مدظام بيوعلا، 
غااعر الشاهيد الدكتاور اجتمااع لجياة صياغة 
الضماناات السااعة الحاعياة عارشة لياال مان 
ياو  االثيني الدرشين من ييايار ل201 ، عى أن 
يساتكمل م1 زمالئاه يف اللجية املياقشاة صباح 

اليو  التايل. 
لم يكن يدري الشهيد الدكتور أن ذلك لو آخر 
اجتماع سيشاارك به يف أعمال مؤتمر الحوار، إذ 
بيّات له أعداء األماة والوطن والشادب ميططا 

إجرامياً يف اليو  التايل..

)يوم استشهاده 21 ـ يناير ـ 2014م(
لقد كان الشهيد الدكتور يدعو الله عوما وأبدا 
أن ييبتاه عاى الحل، وأن يجدله شاهيدا من بني 
أولئاك الذيان ال خاوف عليهم وال لام يحزنون، 
وحقال اللاه مبتغااه الاذي لطاملا نشاده وبحث 
عياه، أال ولو الشاهاعة يف سابيل اللاه تداىل، يف 
موقف عاٍز ال يقو  به إال الدظمااء من آل البيت 
الطالرين عليهم سال  الله، حيث ركز املجرمون 
بني السلة والذلة، خكان تيبيت الله للوالد الشهيد 
عى الحل، عى السالة، مقاوماا للمجرمني الذين 
حاولوا اختطاخاه ولم يمكيهم من ذلك، خأطلقوا 
رصاصات حقدلم اآلثمة عى رأسه الطالر الذي 
كان يحمال الدقل الاذي قد  لليمان كل األخكار 

اليرية والبياءة.
حتمااً أن تلاك اللحظاات كانات مان أسادد 
لحظات حيااة الشاهيد الدكتور ألناه كان تواقا 
للشاهاعة واللحااق بركب آبائاه األكرمني محمد 
سايد املرسالني وعايل أماري املؤمياني واإلمامني 
األعظمني الحسن والحساني واألئمة الدظا  من 
ألل البيت الطالرين صلوات الله عليهم أجمدني

من أقوال 
الشهيد

 القوى الدييية ا القوى القبلية 

ا القوى الدسكرية

» ميلاث » تحالفت أضالعه، خكان 

السبب الرئيل ملشاكل اليمن..

 عولة مدنياة ا عولة اتحاعية ا 

جيش وطيل

نرياد أن نبيال الدولاة عاى لذه 

األسل اليالثة.

 نرياد أن نبيال عولاة بشاكل 

آخر، نريد أن نبيل عولة مدنية ترعى 

الحقوق الدييية.

 نرياد أن يكاون لديياا جياش 

يميل الشدب بأكمله.

جياش قائم عاى أسااس عقيدة 

وطيياة، وليل عى أسااس خئوي أو 

مياطقل أو قبيل.

جياش يحمل الشادب وال يشان 

الحروب عليه.

جياش يشارتك خياه الجمي1 من 

صددة إىل املهرة..

 كل يشء زائال، أنت ستيشاغل 

بمااذا؟ باأللال، بااألوالع، بامليصب، 

بالجاه؟، لل ستأخذه مدك؟

ساييتهل، نهايتاك ونهاياة غريك 

واحادة، وبالتاايل خإنك خقاط تضي1 

آخرتاك، وتدتقاد أنك عى شايئ، ويف 

الحقيقاة أناك أنات الياارس يف لذا 

املجال..

 ماذا تيتظرون أيها الياس؟ ألم 

تروا البييات؟ ألم تروا الواضحات؟

الله سبحانه وتداىل قد أراكم آياته 

يف لاذه املساألة، وبالتاايل خلام يدد 

لياك عذر ألحد يف لذه املساألة، عى 

الياس كلهام أن يجتمدوا، وأن يلموا 

شاملهم، وأن يباعروا قبل أن تفوتهم 

لذه املسرية..

أنتام خياه مان   الجاروا ماا 

القدوع، وتحركوا يف سبيل اليري.

لكال تدركوا قاخلة الحرية وقاخلة 

الكرامة.

اإليماان  قاخلاة  تدركاوا  لكال 

وتسريوا مدها.

حتى تحققاوا الغاية التل خلقكم 

الله سبحانه وتداىل لها..

 اللهم ثبتياا عى الحل، وأصلح 

لياا األعماال، واجدلياا مان أنصارك 

وأنصار رساولك وأنصار أوليائك، من 

الذين ال خوف عليهم وال لم يحزنون

 لسايا ألال عنياا، نحان ألال 

مسارية، لسايا ألال عنياا، ولذلك ال 

نبتغل من انضماميا إىل لذه املسرية 

عنيا، وال نريد زائاال، وال نريد متاعا، 

إنماا نرياد أن نحقال الهادف الاذي 

أمرناا اللاه تدااىل أن نحققاه، ولو 

السري إليه يف مسارية جماعية، نحن 

نساري اآلن يف مسارية جماعية، والله 

سبحانه وتداىل سيبارك لذه املسرية 

وساييرصلا، ألنهاا تتجاه إلياه وال 

تتجه إىل أحد غريه.
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فلسفُة الزيف والخداع يف الحرب الالمتماثلة

املحايدون والصامتون

اليهود هم اليهود إىل الضمري!

 مصطفى الخطيب
بدَد َسيْاٍل من األسئلة الفلسفية، أعركت يف قضية 
»اململكة« التل بساقوطها سيكتشُف الداَلَم ضيامة 
املشهد التل سترتتب عى ذلك »سقوط مقيد«، نتيجة 
سلسالة حديدية ضيماة من كرس قرنل الشايطان 
»باملطرقة نفسها التل كانت تقم1 بها الشدوب«.. 

خقاد حّولت الايَاَمان األسائلة الفلسافية والدني 
امليدلشة والدقل الذي ال يستسلم إَلاى املسلمات عى 
طريقاة يدكرلا إَلااى قوانني جديدة غاريت الدالم..
تقوعه الكتشاف نظرية تفرس الحقائل الجديدة.. 

] اإلكتشااف غري االخارتاع يف الحتمية الجدلية [.. 
خاملحصلاة تقاول إن اكتشااف الحقائل لاو إزاحة 
الساتار عن بواطن املوجاوعات الحياتياة )للُدْدَوان( 
بدني ميدلشاة تيترب املسالمات وتيليال إيقونات 

اليقيييات.. 
ذلاك يحيلُيا إَلاى مرحلٍة مهمة من حرب الحقيقة 
الدائارة يف »الايَاَماان«، بموازاة حارب التأريخ الذي 
تساطو عى جغراخياة األرض لليو ، عليياا أن نض1 
املبضا1 يف املاكان املياساب ليكتشاف، خواحادة من 
حداثة الحرب الزائفة يف مرحلته الجديدة لل تضليل 
الحقائل ليدخل بوابة حقول الحروب الزائفة ويتحول 
امليياال إَلااى مجموعة بحوث لها مان املدطيات ما 

يؤللها لتسلل مضمار حرب نفسية.. 
ليا عليياا أن نتفحَص املييلة يف وثائقية الحروب 
التال تيبأت باالنفتاح املجاالت عى غرار أخال  الييال 
الدلمال، إذ نجدلاا مدعااًة للتفحاص الجديد ضمن 
مييلة الكشاف عان الحقيقة الفاعل قبال أن تكوَن 

أَية نبوءة.. 
عاى َمرِّ التأرياخ كانت تأُخذُ الحارَب من الصموع 
لغتاه وحقولاه لصياغاة اليظرياات كالماا وجداول 
ومدوناات تياد  املساار الجااع، عاى حاني حارب 
)اململكاة( الحقرية تدخل مؤخرة حقول الساال  من 
لذي املجااالت..يف عملياة تدعم الحقاول الرسمدية 

الكاذبة مداً.. 
إن الدالام الزائاف يف ميتاربه الياو  يحااول أن 
يكتشاف الداالج الياجام ألماراض حاروب الدرص، 
كمهيادس جيولوجيا يكتشاف مصاَعخاة برئ اليفط 
بصاورة عرضياة، أَْو كالرحالاة يارى املحيطات من 

عدسة املرقاب بدني ميدلشة.. 
لكان الدالئال اإللهيّاة لل مان جدلتياا ندير عى 
طريل ساالك من عون لدى اليجو  ويكون ميترصاً 

ومؤعياً لطريل إَلاى األرض السالكة.. 

)أخدااٌل تولد مان رحم االكتشااف(.. ذلاك يديل 
أنك تكتشاُف آلية جديدة ساتؤعي حتمااً إَلاى امليجز 
الساال ..  أَْو  الحارب  حقايل  يف  ساواٌء  املكتشاف، 
خاكتشااُف الحقيقاة غواياة للضالل عالقاة يف عيل 

الزجاجة.. 
لكان الحقيقة يف الياص التأرييل بدٌض من عربة 
خكرياة تُديَاى بالبحاث الجماايل واملباحاث امليتجة 
ومتيلاص من حبائال الصموع التل تاأكل كيرياً من 
جارف الدادو وخكاره وبييتاه وترساانته الرتاتبية، 
الساتدراجه نحو الطدم الياص لتفاحة »املهلكة« ال 

إلشكالية السقوط ومدانيه من أعى الشجرة.. 
خالايَاَمايل لو رساالٌة تأخاذ من أجياٍس رسعيٍة 
كيريٍة، خمان القصِة اختزالُها وتكييف لحظتها، ومن 
الرواياة تددع أصواتها ومتييلها ورسام شايوصها 

املتددعة.. 
مان الصماوع تأويُل لغاة الحياة ومان املظلومية 
ترجماات لكل لغاات الدالام لتجدل مراكاز البحوث 
والدراساات اساتطالعاتها واساتبياناتها، والجدال 
ميه مدرساًة يف مدانال الحياة ومدطياتهاا الفكرية 

امليتجة.. 
لكان عيدما تصبح مهمة الحرب يف الحديث مهمة 
تشابه الرضبة االساتباقية يف مفهاو  الحداثة، خلن 
تجياح يف الحارب الالمتماثلة إَلاى نحاو املدلوماتية 
وتدزياز املتن الحكائل بالوثائل واليرائط والتضمني 
التضاميال، لهاذا السابب وأساباب أخارى تتواصل 
الحرب الالمتماثلة ضد الايَاَمان يف تربدها عى املرب1 

»الهمجل والحقوع« يف عرص املظلومية. 
املحاارب الايَاَمايال ييتازن ذلك كلاه ويطرحه 
ضمن ساياقات الارشف، تحفر به اليارص الحقيقل 
وتيحات لُغاة وليادة ميتلفة مأخاوذة مان املألوف 
اليومال وغاري ملوثاة بهجييياة )الُداْدَوان( املزيفة 

ومشبدة بلغة اليقيييات وغري متوصفة.
ويف خّن الحرب الالمتماثلة نجد لياك أكيَر من آلية 
جديادة بديدة عن أنمااط التجرياب املفتدلة.. خيمة 
عالام وعالم خلفال.. ثمة وجوه وبواطان متيفية، 
ثماة متاٌن ولاماش يرتب1 عاى القمة، ثمة ساطح 
وقفاً للمرآة الداكسة ألصل الحرب، ثمة أصل للحرب 
وميدكال عيها يرسام خريطة للحقيقة اليسابية، 
ثمة عال ومدلول يؤعي إَلاى نهاية اليفل بساال ، ثمة 
تفاحة شاهية وساقوط يتحاول إَلااى قضية كربى 

»إرسائيل-أمريكا«.. طبداً! 
وليا التسااؤل األكير إلحاحاً، من يتقىص الطريل 
املظلم للبواطن والقفا والدوالم اليفية؟ ومْن سيكتب 
عن الُجيد يف عراكهم املستدر من الوالعة حتى املشيب.. 

عن مقارات تجانيدلم التال تيظم )طواباري( املوت 
املؤجال وأوراق الكيى البيض الدسااتري الشايصية 
لصيوف األخاراع، إذ تيظم لهم أياا  الترسيح وعخاتر 
اليدماة املوشاومة باأرسار الغيااب.. عان الهاربني 
القلقاني يف نوِمهم يف حلم الدذاب األرس ولم يحلمون 
يف رسقة ساجالت الزيف واليداع.. عن اليمط القاتل 
يف رساائل األرسى والجيد مداً الرساائل املتشابهة يف 
الديباجة واليتا ..عن املرتلالت الداطالت عن الدمل 
الباحياات عن )مدااش(.. عان الكراجاات الحاكية 
وخياون الصموع عى أرصفتها أيا  اشاتداع الحرب.. 
عان الحماماات الدتيقاة قبال أن تيقارض وتذلب 
أبيرتها اليدية الساحرية تحات القصف.. عن مراكز 
التدريب عن مراكز تسليم الشهداء.. عن جيث مرمية 
عى األرصفاة وتحت األنقااض.. عن اتسااع املقابر 
واضمحاالل )املقايل( املرتلفة.. عن الطب البسايط 

ومستشفيات مستغيية؟
كلُّ تلك األسائلة تساتفزُّ مان يدمل عاى طريقة 
الدليل اإللهال الذي يكتشاف األرض الجديدة املؤعية 
إَلاى ميظوماة متكاملة تؤعي إَلاى آخااق لم تُجيل 

بدد بإراعة ميقطدة اليظري.. 
الم تكان الحرب الحقارية تيضيدا ألسائلة يومية 
ملحاة؟ لذلاك كلاه لام تداد األجيااس بمواصفاتها 
التقليدية تحتمل عراما االغتياالت يف الشارع املدارص 
خصوصاً بدد أحاداث الداصفة الهوجااء، وتحوالت 
الفارع بكل ما اختزنه من تقلباات ومفاجآت يومية، 
خهذا الشاارع يحّول البدض إَلاى رلبان يستمتدون 
يف قما1 اعرتاخات وخطاياا األجيال التال مّرت عليه 

ليسجلها ضمن مذكراته الُدْدَوانية.. 
لياا علييا أن نساجل مالحظة عقيقاة يف تحوالت 
الدالام مان حولياا يف الدمل عاى بث جدياة بحتية 
تأخاذ مان قضياة أرض البحار األحمار والدربل ما 
يدعام توجهاتيا إليه، واالبتداع عان خارطة التضليل 
القديمة يف ُكّل اإلساقاطات الدامة وميها ما اُساقط 
أَْو االجتماعال  التأرياخ والحاارض السايايس  عاى 
أَْو املوروثاات الحكائياة أَْو مقارباتهاا أَْو األسااطري 
وتضميياتهاا، خهاو يهضام ُكّل مدطياات مادارس 
الحروب القذرة، ليصباح لزاماً عى )الُدْدَوان( البحث 
عن أسالوبية تشتغل يف ميطقة جديدة تلهل املجتم1 

بكل أصياخه وامتداعاته، تيري الدلشة حوليا.. 
يف األخري قد تدترب لذِه الصياغة الحياتية املكتشفة 
من ميترب الشايصية الايَاَمايية التل يقوعه التفرع 
يف صياغة مدمان »الحقيقة« التل بََدت ملغزًة أحياناً 

يف حقب ميتلفة للزايف املحدق بيا. 

 الشيخ/ محمد علي طعيمان
 رغباًة ورلباًة ترمقهام الداني اليانية للُداْدَوان 
بموجاب القاعادة اليابتاة لديهم )من لام يكن مديا 
خهاو عدوناا( أَْو عى قاعادة عيارتة )ارضب الجبان 
رضبة يصدل لها قلب الشاجاع( واقصف سدد يفهم 

مسدوع.. إرضب الوطاف يفهم البغل؟
تلك لل القواعُد امُليى لُداْدَوان االخرتاس؛ من أَجِل 
البقااء - وقد رأى املجتما1ُ الايَاَمايلُّ خالل الُدْدَوان 
مشاالَد مروعًة من جرائام الُدْدَوان طالات األَبْريَاَء 
واملدنياني واملحايديان والصامتاني، خلاف خطاوط 
التماس ويف املدن األلله بالسكان. وال جدل يف ذلك.

ولكن املذلاَل والصاع  لو تداُماُل ذوي الضحايا 

األَبْريَاء بدد حااعث وجريمة الُداْدَوان بقتل أرسلم، 
ولد  مسااكيهم تجد أن البدض تواق إَلاى مياطبة 
الُدْدَوان والتواصل مده من أَجل التسوية والتدويض؛ 
كاون ما حصل إْجاَراماً باليطأ خيلتحم بظهر مزيية 

الضدف والييانة يف أقرب الياس اليه. 
والبداض بداد اساتهداخه يظال مكاناه محاياداً 
وصامتاً خاال يغضب لله وال لوطياه وال ييكف بغريه 

وال ييأر للدزة والكرامة. 
والقليل من تتغري مواقفهم بدد الدرس من الحياع 
إَلااى االصطفاف الوطيل والدخااع عن الوطن وربط 

املصري باملصري.
ليال  والصامتاني:  للمحايديان  نقاول  وعلياه   
لياك طارف ثالث باني الحال والباطل. ولان تجدوا 

لكام مكاناً خاارج كّفة امليترص مساتقبالً خإن كيتم 
ما1 الوطن، خالوطان يرُضب ويُدمر من ساالح جو 
الُداْدَوان، خهلموا إَلاى خيدق الدخاع م1 الشادب ضد 
الُدْدَوان،وان كيتم راخداً للُدْدَوان ضد الشدب والوطن 
خلن يطوَل غموُضكم، وحتماً سييكشاُف مستقبلُكم 

حيث تحُل مطاياكم 
وكما قال الشاعر:

وَمن لم يُمْت بالسيف مات بغريه 
  تددعت األسباب واملوت واحد

ومن لم يذع عن حوضه بسالحه
يهد  ومن لم يتلِّ الظلَم يُظلم   

واليرص قاع  للايَاَمان وسايهز  الجم1 ويولون 
األعبار بإذن الله

حنان غمضان 
يتساابل التاريخ بتوارييه ويتواىل بقرونه ويبقى الدرق 
لو الدرق ولوجدل االسال  بطاقه لدخوله اىل عالم املؤمييني 
الحل خصدق سايد االولني واالخرين حني قاال تحروا الدرق 
خإن الدرق عسااس وخري ميال آل سدوع لم من ساللة بيل 
قييقااع يهوع املديياه جدلوا عخولهم االساال  ذريده وقياع 
العمالهام الدنيئه من غدر وخياناه وذبح وقتل وعملوا عى.
ترسايخ الولابيه يف السادوعيه وغري السادوعيه عن طريل 
محماد عبدالولاب الذي لو يف االصل يهوعي وذبح وقتل كل 
مان ييالف الولابيه اوييالاف حكمها اومذلبها خقد اقد  
جدلم  عبدالدزيز عى ذبح اربدة االلف شايدل عا  1802 
وتسلسال مسلسال الذباح والقتال لديهام واصبح لو 
الطريال السااكت الحال اومن حااول ان يدارتض طريقة 
حكمهام الفاساد خقد اقدموا عاى قتل نارص الساديد النه 
نااعى ان تساقط الدولاه املتياساله للحكم بالتاوارث ناعى 
بحرياة الارأي لكان كان القتل لاو مصريه وكان سايفهم 
خاوق كل شائ وعاثوا خسااعا يف االرض وصادق االما  عيل 

عليه الساال  حني قال)سايأتل للياس زمان اليستقيم لهم 
امللاك االبالقتال والتجرب(وكذلاك قوله تدااىل)إن امللاوك اذا 
عخلوا قريه اخسادوه( وكانوا ومازالاوا الخوانهم الصهاييه 
خري مداون ليرش خسااعلم  خلم تقترص عاى ارضها وانما 
تغطرساها وتكربلا وخيانتها جدلت ليفسها الحل لالعتداء 
عى جارتها اليمن بكل الوساائل اخرجت الحقيقه املكيونه 
ولال انها من تصيا1 االرلاب باكل طرقهامان ذبح وقتل 
وترشيد ومجازر الحرصلها  ولل التدلم ان لذا نهاية وزوال 

ملكهاا املتغطارس 
وكان باالمال حاعثاة ذباح الشايخ املجالاد نمر  لل 
الرضبه القاسيه لزوال ملكها لقول االما  عيل عليه السال 
يقتل رجل من اكابر الدرب خيقط1 راساه بامر حاكمها 
خبداد ذلاك زوال ملكهم والتاريخ خريشاالد عاى ذلك خد  
الحساني كان سابب وعذاب ملاك يزيد وع  حجار بن عدي 
كان سابب زوال مداويه  ولوجلسيا نكتب كم.من ملوك زال 
ملكهم بسبب ظلمهم لجفت االقال  لكن نحمد الله ونشكره 
ملاا آلت اليه السادوعيه من حالة تيبط وانكساار يف جمي1 

نواحيها خسبحان من يمهل واليهمل

 د أشرف الكبسي 
سايدي الضماري الدربل.. كم أنا قلاٌل عليك وحزيان! خال أعلُم 
أيها املساكني، إن كيَت مستيقظاً أ  نائماً، حياً أَْو ميتاً، حقيقياً أ  
أسطورياً، قد طال غيابك وانقطدت أخبارك، حتى ليييَل إيلَّ أحياناً 

أنك إحدى شيصيات ألف ليلة وليلة.. وربما كيت أنت الديك!
إن كيت تسامديل، وأنت األصم، خقل يل، بالله عليك، ألم تشادر 
بالوخاز ولو مارًة عربياة واحدة ملقتال مئاات الايَاَماييني عخدة 
واحدة يف غارة )سدوأمريكية( واحدة! وإن كيت ما تزال ترى، أيها 
الكفيف، خأخربنال، بالله عليك، ألم تيجل عييااك، ومليون طفل 

يميل يرصخون تحت ظلمة األنقاض: واعرباه..!
من أنات؟ أين أنت؟ وكيف أضدت البوصلاة، خرتكت القدس يف 
ُعهادة صهيون وذلبت ترتدي عقاالً لتحرير صيداء؟ متى تدفيت 
لكاذا، بال ضاع، يف قدر الساقوط، وماا بال وجهك يشابه برميل 

نفط!
لال حقاً لديك قلب وجامدة! ال أكاع أتبني لك نبضاً وحياًة، وما 
حاجاة الجية لجامدة عامدة، وما حاجتل لدروبة أعميت االنحياء 

يف متحف الشم1 املهني؟
حسياً.. كفاك سيفاً، ال تحدثيل عن قهر األنظمة، أين جموُعك 
املليونية وشاوارعك القومياة وثوراتك املاراثونياة، وأين حيجرتك 

الشدبية، وقصائدك عن الحرية امللدونية؟ 
صبااح اليري ياا عرب.. ال بد أناك، من ميفاك، تحادق يف لكذا 
برناماج تلفزيونل لدني، حياث خاتية وأبلاه، يحدثانك عن جمال 
البدري الدربل وسايقان امللاك الدربل، وعن ضياماة بُرج خليفة 
وخليفة، وبييما تحتيس أنت قهوتك امُلّرة، تيتيش ملذاقات إرتداشاة 
الدروبة، وتغمغم بالدربية الفصيحة: مساكيية صيداء وعمشال 

وبغداع وغزة..! 
وقاد تذرف عمدًة بارعة، بال اكارتاث، بييما تأُكُل الفوَل والبصل 
الدربال، وتيىش اليووي اإليرانل، وتقرأ صفحَة الوخيات يف ضمري 

الجريدة الدربية!
خلتدلم أيها الضمري الدربال املتواري، وأييما وكيفما كيت، أنك 
تُدخان م1 ُكّل أرسة يميية تموت تحات الركا ، ويف ُكّل قرب حفرته 
طائرات األعراب وصوارييهم يف قلاب الايَاَمان، وكن عى يقني.. 

للايَاَمان ضمري ال يموت!

حسن حمود شرف الدين
انتصااراُت  تتاواىل 
الجيش واللجان الشدبية 
األمريكال  الدادو  ضادَّ 
والسادوعي وعمالئهماا 
ميتلف  يف  ومرتزقتهماا 
جبهات القتال الحدوعية 

والوسطى.
انتصااراٌت يساجلها 
امللتحقاني  مان  أخاراٌع 
واللجاان  بالجياش 
عان  للدخااع  الشادبية 
لال  والدارض  األرض 
مفيرٌة وعز وكرامة لكل 
مواطن رشيف ييتِسُب إىل 

الجمهورية الايَاَمايية أرضاً وشدباً.
لذه االنتصاراُت التل يساّجلُها أخضاُل وأعز الياس لم تأِت 
مان خراٍغ أو مجازخاًة.. إنها نابدٌة من تربياة إيمانية ووطيية 
توخارت خيها جميا1ُ مقوماِت االساتمرارية والبقااء.. رجاٌل 
انطلقوا مان مظلومية غفل عيها الكياريُ وتكالبت عليها عوُل 

االستكبار.
إن املظلومياَة التال يساتيُد إليها شادٌب بأكملاه مميالً يف 
الايَاَماييني لال الداخ1ُ الرئيُل لَحثِّ أبيائهم للتصدي لكل ما 
يُحاُك ضد الوطن من قبَِل عول الِجوار يف عول التداون اليليجل، 

ويف مقدمتها اململكُة الهالكة السدوعية جارُة السوء.
وال ييفاى عاى الجمي1 ماا واجهتاه الايَاَماان ُمن عول 
اليليج، ابتداًء برخض زعماء عول اليليج عضويَة الايَاَمان يف 
مجلل التداون، مروراً بمساعيهم وتييُّالتهم بجدل الايَاَمان 
حديقاًة خلفيًة ملرالقاتهم السياساية والصبيانية، وصوالً إىل 
التحكُّم بالساياعة الوطيية وتحديد أولوياات البلد واملواطيني، 

بديداً عن املصالح الحقيقيِة للشدب الايَاَمايل.
سايوات عدة وعوُل اليليج ويف مقدمتهاا مملكُة الزلايمر 
السدوعية ولم يسَدون إىل عرقلة ومواَجهة أّي مرشوع وطيل 
ه نحاو البيااِء والتيميِة  يميال يهدُف الساتقرار البلاد والتوجُّ
ومياخَساة الدول املساتقرة عساكرياً واقتصاعيااً واجتماعياً 

وثقاخياً.
ال شك أن عوَل شبه الجزيرة أغلبُها حديُث الدهد وال يتجاَوُز 
ُعُمُرلا بضا1َ قرون.. مقاباَل تأريخ وعراقاة الايَاَمان أرضاً 
وشادباً.. واملتتب1 لتأريخ شبه الجزيرة الدربية سيجُد أن أغلَب 
الدويالت واإلمارات واملمالك ظهرت عى أيدي أُناٍس ال يدرخون 
مديى اإلنساانية والرشائ1 السماوية.. يدرخون خقط لُغَة الد  
واملال والدمالة واإلرلاب مَلن لو أقوى بغضِّ اليظر عن املباعئ 
والقيَام األخالقياة والدييياة واإلنساانية؛ ولاذه األعماُل لل 
الدامُل املشارتُك بييها وبني ثمارلا مان التيظيمات اإلجرامية 

التل ظهرت يف السيوات األخرية ميل القاعدة وعااااااعش.
لذلك ال غرابَة من وجه التشاابُه باني التيظيمات اإلجرامية 
وراعيتهاا مان عول الشايطان األكارب أمرياكا والصهيونياة 

اليَُهوعية وقرن الشيطاِن السدوعية وحلفاؤلا.. 
ماا يجاُب أن نساتغرَب ونتيباَه لاه لاو الَجاْرُي –سادياً 
ولرولاًة- من بدض أبياء الشادوب الدربية واإلساالمية وراَء 
لذه التيظيمات التل تسادى لتشويه اإلسال  ورسول اإلسال  
وتفكياك األماة اإلساالمية وتجدلها تتحااَرُب وتتقاتال خيما 
بييهاا.. خيماا أعاداُء اإلساال  ييدماون بيرياتياا ويتفرجون 

ضاحكني علييا وعى سذاجتيا.
االنجراُر الحاصُل وراَء األخكار الهدامة وّلدت إخالالً يف القيم 
واألخالق، وغاب املرشوُع اإلسالمل الداعل إىل األُلفة والرحمة.. 
ومواَجهاة األخاكار الهدامة ال تتامُّ إال بالرجاوع إىل كتاِب الله 
َدلا محمٌد  سبحانه وتداىل والقيَِم واألخالق اإلسالمية التل جسَّ
صى اللُه عليه وآَله وسالم يف حياته.. وأن يكوَن لياك مرشوُع 
إنقاذ حقيقل للشدوب اإلسالمية حتى تدوَع كما كانت صاندَة 
قرار قاعرًة عى َخْرِض رؤيتها ورسالتها السمحة للدالم أجم1.

إنتصاراٌت ترَفـُع الراس.. 
وعمالٌة توطي الراس
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 ملزمة األسبوع : معنى التسبيح                      )الجزء الثاني(

التسبيح يعني تنزيه اهلل وتقديـسه والثقة بنصره
إذا تأمل اإلنسان في األحداث سيجد لتنزيه اهلل سبحانه وتعالى أهمية بالغة مرتـبطة بكل القــــــــــــضايا، في ُكّل الميادين، في 

مواجهة المفسدين، في مواجهة المضلين، في مواجهة أعداء اهلل، حتى في المواجهة الكـــــــــــالمية في حاالت النقاش

  -  خاص
يف بدايِة تياوليا للجازء اليانل من محاَضارة 
السايد حساني الحوثل )مديى التسابيح( نديُد 
ُق لها، ولل  التذكاريَ بيقاٍط أساساية تم التطارُّ
أن املؤماَن ال بد أن يكون لديه ثقة بالله وبوعده، 
وأيضاً ثقة وإيمان تا  بالقضية التل ييطلُل من 
أجلها، بحيث ال تؤثُر خيه الشدائُد وال األلوال، وال 
يؤثر عى نفسايته ومديوياتاه وإيمانه بأحقية 
مرشوعاه وعدالاة قضيته، تراج1 لياا أَْو تقد  

للددو ليا.
ويف لذه الجزئية وض1 السيد حسني الحوثل 
ميااالً وشاالداً حيااً لشايصية عظيماة مان 
صحابة رسول الله صى الله عليه وعى آله ولو 
عماار بن يارس رحمه الله، حيث عرّب عن إيمانه 
الدايل والواعل بأنه عى الحل وُلم عى الباطل يف 
أيا  صفني )والله لو بلغوا بيا سدفات لجر - أَْو 
عبارة تشابه لذه، قرى يشري إليها يف البحرين - 

لدلميا أنيا عى الحل ولم عى الباطل.
ولاو ما يديال أنه يقول: لاو لزميا مداوية 
وجيشاه حتى يصلوا بيا البحرين ملا ارتبيا أبداً يف 

أنهم عى باطل وأنيا عى حل.
ومان لاذا اليماوذج يدطييا السايد حساني 
الحوثل مياالً لإلنَْساان الواعل، اإلنَْسان الفالم 
الذي يدارُف طبيدة الرصاع، ويدرف ما تحتاجه 
مياعيُن الجهاع، لذه اليوعيات ولذه املواصفات 
يف اإلنَْساان لل ما تتطلبه طبيداة الرصاع التل 

يحصل خيها حاالت كر وخر.
إضاخاًة إَلاى ما سابل يؤكُد السايد حساني 
الحوثال أن اإلنَْساان عيدماا يتََحااّرك يف قضية 
عاعلاة ومحقة عليه أن: )ال ييطلل عى أسااس 
خهم قارص للمساألة، وأن يفهم قول الله تداىل: 
ُه{، مشارياً إَلااى  نَّ اللَّاُه َماْن يَيْارُصُ }َوَليَيْارُصَ
اإلنَْسااَن إذا تََحاّرك بتلك الصفات التل سابل أن 
تحدثيا عيها خإنه لن يالقل أيَّة صدوبٍة، مشارياً 
إَلااى أن َمن يقول إن )مديى تأييد الله لو إمداع 
غيبال لاه بحياث ال يالقال أي عيااء( ليل لو 

الفهم املطلوب.
وزاع عى ذلك بقوله )وأنت واثٌل من املسارية 
التل تسري عليها أنها مسريُة حل، واملواقف التل 
تتََحااّرك خيها أنها مواقاف حل، لذا يشء مهم، 

ثم ثل بأن الله سييرصك.
وحاذََّر السايِّاُد حساني الحوثل مان اليظرة 
الشايصية يجب أن تلغى؛ ألن من ييظرون إَلاى 

أنفساهم شيصياً، وأن يتحقل لهم شيصياً ُكّل 
تلك الوعوع لم من قد يضطربون عيد أول شادة 

يواجهونها.

الهدف الذي تَتَحـّرك من أجله
أشاار السايد حساني الحوثل إَلاى مساألة 
مهمة ولل الهدُف الذي تََحاّرك من أجله، خقال: 
)انظار ملاذا تتََحاّرك؟ لل أنت تتََحاّرك يف سابيل 
اللاه؟ ألم تكان لذه الدبارة لال التل تكررت يف 
القرآن الكريم بدد كلماة: }يجالدون، جاَلدوا، 
جاِلدوا؟ يف سبيل الله، يف سبيل الله، يف الله{ لذه 
لل الغاية، لو الهدُف الذي من أجله أتََحاّرك، أنا 
أتََحاّرك يف سبيل الله، وأن التََحاّرك يف لذا امليدان 
لو يتطلب ميل أن أصل إَلاى اساتدداع بأن أبذل 

نفيس ومايل.
مشرياً إَلاى أن االستدداع اليفيس ببذل اليفل 
واملال يديل إلغاء اليظرة الشايصية واملكساب 
الشاييص؛ ألن يصبح التََحاّرك والهدف والغاية 
الذي يتََحاّرك من أجلها أي شيص يف لذا امليدان 
لال تحقيل اليارص لدين اللاه، والدمال إلعالء 
كلمته، وإن كان ذلاك ببذلك اليفل واملال، ولذا 
ما يزيال اليظرة الشايصية واملاعياة ويجدلها 

تتالىش.
ويف ذات الساياق يؤكد السيد حسني الحوثل 
أناه ال مجاال للتفكري يف اليرص الشاييص، وأن 
اليارَص الشاييص ألي إنَْساان لال الشاهاعة، 
مشارياً إَلاى أن: )اليرص الشاييص باليسبة لك 
حتاى لو لام تكتمل املسارية، أَْو َجبُاَن اآلخرون 
من ورائاك، أما أنات خقد حققت اليارص، قمَت 
بالدمل الذي يراُع ميك أن تقوَ  به، وبذلت ُكلَّ ما 
بإمكاناك أن تبذله، خأنت قد نرصت القضية عى 
أعى مساتوى، وتحقل لك اليارص، أَوليل نرصاً 
عظيمااً أن تُكتَاَب عياد الله من الشاهداء الذين 
قال عيهام: }َوال تَْحَسابَنَّ الَِّذيَن ُقِتلُوا يِف َساِبيِل 
اللَِّه أَْمَواتااً بَْل أَْحيَاٌء ِعيَْد َربِِّهاْم يُْرَزُقوَن َخِرِحنَي 
وَن ِبالَِّذيَن  ِبَما آتَاُلُم اللَّاُه ِمْن َخْضِلِه َويَْساتَبرِْشُ
َلاْم يَْلَحُقوا ِبِهْم ِمْن َخْلِفِهاْم أاَلَّ َخْوٌف َعَليِْهْم َوال 
ُلْم يَْحَزنُوَن{ )آل عمران:ا16 - 170( أليل لذا 

لو نرص؟.

ما معنى تنزيه اهلل
يوضح السيد حساني الحوثل أن )تيزيَه الله 
سابحانه وتداىل الاذي يديال: تيزيهاه يف ذاته، 
خال يمكان أن نصَفه بما يساتلز  ميه أن يكون 
مشاابهاً مليلوقاتاه أبداً، تيزيهاه يف أخداله لو، 
خال يمكان أن نتهمه يف خدل من أخداله أنه صدر 
ميه ميالفااً ملقتى الحكمة، ميالفااً ملا يليل 
بجالله وحكمته وعظمته، تيزيهه يف أن نيساب 
إلياه - خيما يتدلل بوعوعه - أناه ييلف امليداع، 
أنه لم ياف بوعده }َوأَْوُخوا ِبَدْهِدي أُوِف ِبَدْهِدُكْم{ 
)البقرة: من اآلية 0ل(، تيزيهه يف ترشيده أيضاً، 
ع ماا يتياىف م1 كماله سابحانه وتداىل،  أن يرشِّ
أن يرشع ليا ما يتياىف م1 قدسيته، م1 عظمته، 
م1 جالله، م1 حكمته، ما1 عدله. ُكّل ما يتياىف 
عه الله سابحانه وتداىل  م1 ذلك ال يمكن أن يرشِّ

لدباعه.
وأوضح السايد حساني الحوثل أن الله الذي 
لدن الظاملني، ال يمكن أن يوجَب علييا طاعتهم، 

خليفاة  الفالنال  الحاكام  إن  يقاول  َمان  وأن 
املسالمني يجب طاعته، لو يضفل عى املسألة 
امتاداعاً ترشيدياً أي أن الله أوجاب علييا طاعة 

لذا.
ويف لذه املسألة يرى السيد حسني الحوثل أن 
لياك أشياَء كيريًة ظهرت ونُسبت إَلاى عين الله، 
ساواٌء يف مجال الدقائد، واملواقف، والترشيدات 
األخارى قد يلقالا أيُّ إنَْساان طالاب علم، وإذا 
كان ييطلال مان قاعادة: ]تيزيه الله سابحانه 
وتدااىل[ خساريى كام ساتفيده لاذه القاعدة، 
وساريى البصرية الدظيمة التال تتحقل له من 
وراء اعتماعه عى تيزيه الله سابحانه وتداىل؟.

مشارياً إَلاى أن الله )يدلُم أن كيرياً من عباعه 
سييسابون إليه ما ال يليال به، خأوضح ليا نحن 
خطورة املساألة عى أنفسيا يف نظرتيا إَلاى الله 
سابحانه وتداىل، خطورة املساألة عى أنفسايا 
خيماا يتدلل بواقا1 الحياة، خأبان لياا يف القرآن 
الكريام اآليات التل تدل عى ماذا؟ عى أن قضية 
تيزيهه قضية مهمة استيفر لها ُكّل ميلوقاته: 
اَماَواِت َوَماا يِف اأْلَْرِض{  }يَُسابُِّح ِللَّاِه َماا يِف السَّ
)الجمدة: من اآلية 1( أليل لذا اساتيفاراً عاماً 
لاكل امليلوقات؟ طبدهاا بأن تسابحه، ما كان 
ميها بلسان املقال، وما كان ميها بلسان الحال، 
خهو يشهد بأنه - خيما لو عليه - يشَهُد بيزالة 

الله.
للاه  )التيزياه  أن  السايد حساني  وأوضاح 
سابحانه وتداىل ليل خقاط مجرع حكم برباءته 
مان كذا، عيدماا نقول يف صالتيا أثيااء الركوع: 
)سابحان الله الدظيام وبحمده( ألسايا نقول: 
)وبحماده(؟ التيزياه الذي يجاب أن ييطلل ميا 
نحاو اللاه سابحانه وتدااىل ليل خقاط مجرع 
التربئة وإصدار حكم برباءته من كذا، بل التيزيه 

املتلبل باليياء عليه.
وزاع السيد حساني الحوثل بقوله: )وكميال 
عى لذا أنت تجد من الياس من إذا نسب إليه أنه 
عمل عمالً سايئاً، ولكن لم تيبت إعانته خحكميا 
برباءتاه خقاط، قليا: لو بريء. لال يف لذا ثياء 
عليه؟ لو بريء، لكن أن ييساب ذلك الفدل إَلاى 
شيص أنت تدرخه بالتقوى، بالدباعة، بالصالح، 
بزكاء نفساه، بطهارة روحاه، وتدرخه عمره لم 
يحدث ميه ميل لذا اليشء، كيف ساتقول أنت؟ 
ساتقول: أباداً لذا ما يمكان أن يحصل ميه كذا 
ولاو كذا، ولو كذا، ونحان ندرخه أنه كذا، ولو 
مان أولياء الله، ولو.. ولو.. إَلاى آخره. ألسايا 
سايقول لكذا؟ لذا لو التيزيه املتلبل باليياء، 
أي مرتاخال بالييااء، والاذي يقاد  يف مااذا؟ يف 
صياغ متلبساة بالييااء. تقاول: أبداً ماا يمكن 
يحصال ميه لاذا، نحان ندرخه إنَْساان ويل من 
أولياء الله، وإنَْساان متديان وعاقل و.. و.. إَلاى 

آخاره، خيدرف الفرق بني مجارع الرباءة ومطلل 
الارباءة، التربئة، وباني التربئة املتلبساة باليياء 
أيهماا أخضل؟ التربئة املتلبساة بالييااء. خيحن 
نقول: )سابحان الله الدظيم( نسابحه: نيزله 
)وبحمده( باليياء عليه نيزله؛ ألنه إنما يستحل 

اليياء من لو ميزه.
ويف )مديى التسابيح( يقد  السايد حساني 
الحوثل عروسااً وتدليماٍت خيقاول: )أنت يف ُكّل 
حاالتاك ُكن مسابحاً لله، كان واثقااً بالله، ويف 
ُكّل الحااالت يكون لمك لاو رىض الله، متى ما 
عرخات أن املداناَة التل أنت خيها لل يف سابيله، 
املدانااة التل أنت خيها ليسات خيوعااً ألعدائه، 
ل واصرب، ولذا  ليست ذالً تحت وطأة أعدائه تحمَّ
لاو املطلوب من املؤمن أن يتجلد، أن يكون لديه 

حالة من الجلد، التجلد والتصرب(.
ويرى السيد حساني الحوثل أن لذه اليوعية 
مان املؤمياني -املؤمن املسابح لله الواثال بالله 
الذي يتََحاّرك ولماه رىض الله، والذي يدرف أن 
مداناته لل يف سبيل الله، وليست خيوعاً ألعداء 
اللاه وليسات ذالً تحت وطاأة أعدائاه ويتحمل 
ويصارب -لاو الذي يساتطي1 أن يقاف املواقف 
املهمة يف سبيل إعالء كلمة الله، أما الذي يسقط 
مان أول شادة يتدارض لهاا، ساواء تحصل له 
شدائد يف نفسه ميل بدض الياس قد يرى نفسه 
متاى ما توجه توجهااً إيمانياً ثم مرض أحد من 
أقارباه، ثم حصل بَاَرع عى أموالاه، خيحاول أن 
يتيذ قراراً آخر بأنه يبطِّل التََحاّرك بهذا التوجه.
مدتارباً أن لذه الترصخاات تدل عى أن لياك 
جهال شديداً بالله سبحانه وتداىل، جهل بالحياة، 

جهل بقصورنا أنيا قارصون، أنيا ناقصون.
وييبهيا السيد حسني الحوثل إَلاى الشيصية 
الكاملاة والدظيمة لإلنَْساان الكامال يف إيمانه 
وتقواه وطهارة نفسه وحرصه عى لداية عباع 
اللاه رساول الله صلاوات الله عليه وآله وسالم 
عيدما يقول الله سابحانه: }َخاْعَلاْم أَنَُّه ال إَِلَه إاِلَّ 
اللَّاُه َواْساتَْغِفْر ِلذَنِْبَك َوِلْلُمْؤِمِيانَي{ )محمد: من 
اآلياة ا1( }إِنَّا َختَْحيَا َلاَك َختْحاً ُمِبييااً ِليَْغِفَر َلَك 
َر{ )الفتح: من  َ  ِمْن ذَنِْبَك َوَماا تَأَخَّ اللَُّه َما تََقادَّ
اآلياة 2(، أي أناه مهما ارتقيت يف سالم الكمال 
ال بد أن تستشادر بأنك ما تازال قارصاً وناقصاً 
ومقارصاً أماا  اللاه سابحانه وتداىل، ماا تزال 
ناقصااً، ما تزال مقرصاً، ال تساتطي1 أن تحيط 
علماً بكل الدائرة من حولك أنها قد أصبحت كلها 
طالرة بيسبة مائة يف املائة يف ُكّل ترصخاتك، ُكّل 
أخدالاك،كل أقوالاك، ُكّل آرائاك، ُكّل نظراتك، ُكّل 
مواقفك، ثم تقول بداد: ]ما عاع بددنا[، خإذا لم 
تر األشاياء تتحقل عى ما تريد تسيط عى الله 

سبحانه وتداىل! لذه جهالة.
مبييااً أن )اإلنَْسااَن املؤماَن يجاب أن يكون 
عائماً مستشادراً للتقصري أما  الله، الله وصف 
املتقاني بأنهم كما قاال عيهم: }َواْلُمْساتَْغِفِريَن 
 ،)17 اآلياة  مان  عماران:  )آل  ِباأْلَْساَحاِر{ 
مساتغفرين عائمااً حتاى يف تلاك األوقاات التل 
عاعة ييهض خيها الدبّااع امليقطدون يف الدباعة. 
لام عيدما ييهضاون يف اليلث األخاري من الليل، 
ويف الساحر قبيال الفجر لام ال ييظارون إَلاى 
أنفساهم بأنهم قد أصبحوا ]ما شااء الله[، وال 
عااع بقل لديهم أي تقصاري، وأنه ما بقل لديهم 
أي ذنب، يساتغفرون الله عائماً }َواْلُمْستَْغِفِريَن 

ِباأْلَْسَحاِر{، }َواْلُمْستَْغِفِريَن ِباأْلَْسَحاِر{.
ويتساءل السيد حسني الحوثل بدد توضيحه 
ملديى التسابيح، كيف ندمل عى أن نرسايها يف 

نفوسايا ويف مشااعرنا؟.
يف  املستشادر ملساؤوليته وعوره  وبروحياة 
توعية املجتم1 يجيب عى تسااؤله بقوله: )من 
خاالل التكريار الواعال لكلمة: )سابحان الله( 
عيدما تسابح الله عاخل الصالة أَْو خارج الصالة 
يف أي وقات مان األوقات، ثام أن تتلماَل عالئل 
نزالاة الله سابحانه وتداىل، وُقدسايته وجالله 
وعظمتاه من خالل آياات القارآن الكريم، ومن 
خاالل صفحات لاذا الكون، وآيات لاذا الكون 
الذي بني يديك، لذا الدالم؛ لترتساخ يف نفوسايا 
مدانال نزالاة اللاه؛ ألن املؤمان بحاجاة إليها 
عائماً، مدترباً أن الياس انطلقوا من لذه القاعدة 
لكانت الدنيا بيري، ولكان وجه الدنيا عى خالف 

ما لو عليه اآلن.
وأمر الله سابحانه وتداىل أولياءه بالتسابيح 
خأمار الرساوُل صلاوات اللاه عليه وآله وسالم 
بقوله: }َوَسابِّْح ِبَحْمِد َربَِّك ِحنَي تَُقوُ  َوِمَن اللَّيِْل 
َخَسابِّْحُه َوإِْعبَاَر اليُُّجوِ { )الطور:8ل - ال(، ويف 
الشدائد أَيْضاً يشري السيد حسني الحوثل أن الله 
ذكر لياا يف القارآن الكريم الددياد من القصص 
عان أنبياء اللاه يف حالاة الشادة التجاأوا إَلاى 
التسابيح )كما حادث ليبل الله يونال ولو يف 
بطن الحوت ماذا قال؟ }َخيَاَعى يِف الظُّلَُماِت أَْن ال 
إَِلَه إاِلَّ أَنَْت ُسابَْحانََك{ )األنبياء: من اآلية 87( ألم 
يقل سابحانك؟ أنزلك }إِنِّل ُكيُْت ِمَن الظَّاِلِمنَي{ 
)األنبيااء: من اآلياة 87( خأن تكاون أنت مؤمن 
بهذه القاعدة بشاكٍل واٍع، ويف ُكّل الحاالت؛ ألنها 
قاعادة إيمانية يف ُكّل الظاروف ويف ُكّل الحاالت، 
يف ُكّل الشادائد، يف حالة الشادة والرخاء، وحالة 
الارساء والارضاء، ال باد أن تكون قاعادة لديك 
ثابتة، أنك عائماً سرتج1ُ إَلاى نفسك يف ُكّل حدث 
تواجهاه يف الحيااة، وأنات تدمل يف سابيل الله، 
وأنت ترى نفسك بأنك تسري عى نهج أولياء الله، 
ال ترع اللو  عى الله أبداً، حتى وإن كان من عيده 
ما أصابك خإنما ذلك إما ألنك أنت كيت جديراً بأن 
صدر ميك ما تساتوجب به أن يحصل عليك لذا 
الايشء، وإماا ألن يف ذلك مصلحة لاك، وحكمة، 
حكماة من الله أن تالقل تلك الشادة، أَْو تحصل 

عليك تلك املصيبة، ملصلحتك أنت.
ويف املقابل يوضح السايد حساني الحوثل أن 
مان )يضدف إيمانهام عائماً - كماا نقول نحن 

عندم�ا انحرف�ت األم�ة ع�ن قي�م اإلس�الم 
وأخالق�ه وتعاليم�ه انحرفت ع�ن الهدى الذي 
جاء به اإلس�الم واقترت عىل شكليات تطّوع 
لخدمة الجائرين والمس�تكربين، حيث أصبحت 
ُع لخدمتهم وأصبحت الجبايات  المس�اجد ُتطَوّ

المالية ُتطَوّع لمصلحتهم، وهكذا أصبحت بقية 
الهامشيات، باس�تثناء األوساط التي تستمر يف 

��ة. اتجاهها الصحيح كأوساط األُمَّ

���ة  ولك�ن نتائ�ج االنح�َراف يف واق�ع األُمَّ

ملم�وس وكارث�ي ومأس�اويي ج�داً، فالدي�ن 
اإلْس���اَلمي الذي جل�ب لألمة الحري�ة وأراد 
للبرشية كله�ا أن تكوَن ح�رة، عندما غاب عنه 
هذا المبدأ ما هو واقعنا اليوم نحن المس�لمين، 
تأت�ي ق�وى العال�م المتجربَة المس�تكربة، ويف 

طليعتها أَمريكا ومعها إرسائيل، ويأتي البعُض 
م�ن داخ�ل المس�لمين م�ن العم�الء والخونة 
والمجرمي�ن المنقلبين عىل مبادئ اإلْس���اَلم 
العظيم�ة والطاعنين ألمته�م يف الظهر، ياتون 

��ة. من جديد الستعباد األُمَّ

االنحراف مّكن أمريكا وإسرائيل من استعباد األمة

 إذا تأمل اإلنسان 
في األحداث ما يجري 

في مسيرته )سيجد 
لتنزيه اهلل سبحانه 

وتعالى أهمية بالغة 
مرتبطة بكل القضايا، 

في ُكّل الميادين، 

 المؤمن ال 
يؤثر على نفسيته 

ومعنوياته وإيمانه 
بأحقية مشروعه 

وعدالة قضيته، تراُجٌع 
هنا َأْو تقدم للعدو 

هنا

 المؤمن يجب أن 
يكون دائمًا مستشعرًا 

للتقصير أمام اهلل
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برنامج رجال اهلل
املقرر األسبوعي:

من  ٥ - ١٩ ربي1 اليانل
- الدرس مديى التسبيح 
- عروس من غزوة أحد/ 

- حفظ سورة) ق (+ مراجدة سورة الذاريات

 ملزمة األسبوع : معنى التسبيح                      )الجزء الثاني(

التسبيح يعني تنزيه اهلل وتقديـسه والثقة بنصره
إذا تأمل اإلنسان في األحداث سيجد لتنزيه اهلل سبحانه وتعالى أهمية بالغة مرتـبطة بكل القــــــــــــضايا، في ُكّل الميادين، في 

مواجهة المفسدين، في مواجهة المضلين، في مواجهة أعداء اهلل، حتى في المواجهة الكـــــــــــالمية في حاالت النقاش

ل الله مساؤولية  – يارعون امَلْحل يف الله، خيحمِّ
ماا حصل، ثم ييطلل لييسء الظان يف الله }َوإِذْ 
َزاَغِت اأْلَبَْصاُر َوبََلَغِت اْلُقلُوُب اْلَحيَاِجَر َوتَُظيُّوَن 
ِباللَّاِه الظُّيُونَا{ )األحزاب: من اآلية 10( خحصل 
عيد البدض عيدما حورص املسالمون يف املديية 
م1 الرساول )صلاوات الله عليه وعاى آله( يف 
غزوة األحزاب: }َوتَُظيُّاوَن ِباللَِّه الظُّيُونَا{ حتى 
انطلل بدضهم يسايرون من اليبال )صلوات 
اللاه علياه وعى آلاه( ولم يحفارون الييدق، 
عيدماا رضب الصيرة خانقدحات خقال: )الله 
أكارب إنل ألرى قصور خاارس، إنل ألرى قصور 
صيدااء( خقالاوا: يددنا بأن يصل عييياا، أَْو أن 
تفتح لذه املياطل عى أيدييا، ولا نحن ال يأمن 
الواحاد ميا أن ييرج ليبول. ألام يقولوا لكذا؟ 
انطلل بدض الياس يقول لكذا، ويف ]ساورة آل 
عمران[ بدد أحداث ]أحاد[ حصل يف غزوة أحد 
شدائد، وحصل خيها ما جدل البدض يرتبك، ما 
جدال البدض ييظر أنه ملااذا أصابيا لذا اليشء 
ا أََصابَتُْكْم ُمِصيبٌَة َقْد أََصبْتُْم ِميَْليَْها ُقْلتُْم  }أََوَلمَّ
أَنَّى َلذَا ُقْل ُلَو ِمْن ِعيِْد أَنُْفِساُكْم{ )آل عمران: 

من اآلية 165(.
ويدوع بيا السيد حسني الحوثل إَلاى قاعدة 
تيزياه اللاه وصدق وعاده خيقول: )يف مسارية 
الدمال، عيدماا يكاون املوقف م1 اللاه موقفا 
ثابتاً، تيزيهاه، نزالته ال يمكن أن ييلف وعده 
أبداً، مشارياً إَلاى أن أي صدوبة يمر بها الياس 
إذا ماا رجداوا إَلاى أنفساهم وواقا1 حياتهم 
خسيجدوا أن ما سبب عليهم تلك الصدوبة ربما 
خطأ حصل من عيدلم اثياء ترتيب املسألة عى 
لذا اليحو، أَْو خطاأ من عيدلم عيدما ضدفت 
ثقتهام باللاه، عيدما رأوا أنفساهم كيري ) كما 
حصال يف يو  حياني }َويَْوَ  ُحيَانْيٍ إِذْ أَْعَجبَتُْكْم 
َكيَْرتُُكْم َخَلاْم تُْغِن َعيُْكْم َشايْئاً َوَضاَقْت َعَليُْكُم 
اأْلَْرُض ِبَماا َرُحبَْت ثُمَّ َولَّيْتُاْم ُمْدِبِريَن{ )التوبة: 
من اآلية 25(؛ ألنهم رأوا أنفساهم كيرياً وكانوا 
ماا يزالون بداد نشاوة اليرص بدد ختاح مكة، 
وعيدما يكون لذا الشادور عاخال الكيري، بدل 
أن تكاون اليفاوس ممتلئة باللجاوء إَلاى الله، 
واساتمداع اليرص ميه، والتأييد ميه، الذي تدرب 
عيه اآلية : }َربَّيَا أَْخِرْغ َعَليْيَا َصرْباً َوثَبِّْت أَْقَداَميَا 
نَاا َعَى اْلَقاْوِ  اْلَكاِخِرياَن{ )البقرة: من  َوانرُْصْ
اآلياة 250(، أصبحات اليفاوس ممتلئة با)لن 
نهز  اليو  من قلة(.. خهزموا لزيمة ميكرة.

أن  الحوثال  حساني  السايد  يارى  ولياا 

اإليماَن بقاعادة التيزيه الكامل للاه )لو الذي 
يدخا1ُ اليااَس إَلااى أن يرجدوا إَلاى أنفساهم 
خيصّححون أخطاَءلم ويكتشفون أخطاَءلم، 
ويُْحسايون  أوضاعهام،  مان  ايون  ويَُحسِّ
خططهام، ويُْحسايوا ترصخاتهام، ويظلاون 
عائماً، عائماً مرتبطون بالله مهما بلغت قوتهم، 
مهماا بلغ عدعلم، يظل ارتباطهام بالله قوياً، 
ارتباطهام باللاه ولم مائاة ألاف كارتباطهم 
بالله يو  كانوا ثالث مائة شيص، أَْو أقل، وأنه 
متى ما انفصل الياس عن الله، ورأوا أنفساهم 
وكأنهام يف حالة ال يحتاجاون مدها إَلاى تأييد 

من الله سيرضبون، سيرضبون.
وأشار السيد حسني الحوثل إَلاى عامل آخر 
ياؤعي إَلاى الهزيماة والدقاب ولاو الدصيان 
للرساول )صلوات الله عليه وعاى آله(، عيدما 
عىص البدض وساكت الباقون خكأن مدصيته 
لال تدرب أَْو أنها تحظى برضاء اآلخرين، أي لم 
يستيكروا ما حدث من أولئك عيدما تيلفوا عن 
الحفااظ عى املوقا1 الذي أكد عليهم الرساول 
)صلوات الله عليه وعاى آله( أن يظلوا خيه وال 
يربحوا ميه، خحصل أن رُضبوا رضبة شاديدة، 
ولزموا لزيماة ميكرة، بداد أن كانوا يف بداية 
اونَُهْم{  املدركاة كما قاال اللاه عيهام: }تَُحسُّ
يديل قتل لكاذا، وكأنه قتل بساهولة ورسي1 
اونَُهْم ِبِإذِْنِه  }َوَلَقاْد َصَدَقُكُم اللَُّه َوْعَدُه إِذْ تَُحسُّ
َحتَّاى إِذَا َخِشاْلتُْم َوتَيَاَزْعتُْم يِف اأْلَْماِر َوَعَصيْتُْم{ 
)آل عماران: من اآلياة 152( حصال ما حصل 
خحصلات لزيماة، وحصال قتى، وقتال نحو 

سبدني شيصاً.
وختامااً ييربنا السايد حساني الحوثل أن 
اإلنَْسان إذا تأمل يف األحداث ما يجري يف مسريته 
)سايجد لتيزياه اللاه سابحانه وتدااىل ألمية 
بالغاة مرتبطة باكل القضاياا، يف ُكّل املياعين، 
يف مواجهة املفسادين، يف مواجهاة املضلني، يف 
مواجهة أعداء الله، حتاى يف املواجهة الكالمية 

يف حاالت اليقاش.
مؤكاداً أنيا عيدماا نيطلل مان قواعد ثابتة 
خسيكون اليرص الذي وعد الله به حليفيا، مهما 
نمل الطرف اآلخر كالمه أمامك، وزين شابهته 
لديك، لن تضطرب أبداً؛ ألنك سارتى أن ُكّل لذا 
الاكال  امليمل الذي جاء مان جانبه، مبيل عى 

أساس خاسد.
نساأل الله سابحانه وتدااىل أن يجدليا من 
املسبحني له، امليزلني له، وأن يرتسخ يف أعماق 
نفوسيا مشاعر عظمته وتيزيهه وقدسيته إنه 

عى ُكّل يشء قدير.

 المؤمن ال ينطلق 
على أساس فهم قاصر 

بل يفهم تمامًا قول 
اهلل تعالى: }َوَلَيْنُصَرنَّ 

اهللَُّ َمْن َيْنُصُرُه{ 

 أن أَتَحـّرك في 
سبيل اهلل، يتطلب 
مني أن أصل إَلـى 
استعداد بأن أبذل 

نفسي ومالي
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 بشرى المحطوري
اإلس�الُم دي�ُن الع�دل، ال يميل أبداً إلَ��ى جانب الرجل عىل حس�اب المرأة أَْو 
العكس، ولكن لحساب اإلْنَسان وحساب المجتمع المسلم وحساب الخلق والخير 
يف إطالقه، فالمرأة يف نظر اإلس�الم ليس�ت خصماً للرجل، وال منازعاً له، بل هي 

مكملة له، وهو مكمل لها، كما قال تعاىل: )بعضكم من بعض(.
وقد أتاح اإلس�الم للمرأة مجاالت واس�عة للمش�اركة يف حقوقها االجتماعية 
والثقافية والسياسية، والدور الرسايل والتبليغي ال يقتر عىل الرجل دون المرأة 
ٌة َيْدُعوَن إلَ�ى الَْخيْررِ َوَيأُْم�ُروَن برِالَْمْعُروفرِ َوَينَْهْوَن  نُكْم أُمَّ قال تعاىل:) َولْتَُك�ن مِّ
هرِ  َس�ااَلترِ الل�َّ ُِّغوَن ررِ َع�نرِ الُْمنَك�ررِ َوأُْولَئرَِك ُهُم الُْمْفلرُِح�وَن(، وقال تعاىل: )الَّذرِيَن ُيبَل
�يبًا(، فهنا األمر موجه  �َه َوَكَفى برِاللَّ�هرِ َحسرِ رِالَّ الل�َّ َوَيْخَش�ْوَنُه َواَل َيْخَش�ْوَن أََحًدا إ

للرجل والمرأة..

املرأة يف القرآن:
وق�د حفل الق�رآن الكري�م بكثير م�ن اآليات الدال�ة عىل تكريمه لش�خصية 
المرأة واهتمامه بها، عىل أس�اس من المس�اواة يف اإلْنَس�انية بينها وبين الرجل، 
وتس�اويها معه يف قاع�دة الجزاء والعمل وتحمل المس�ئولية، وإن من صور هذا 
االهتم�ام والتأكيد لش�خصها أنه�ا تذكر بجان�ب الرجل يف كثير م�ن آياته فقال 
ْن َذَكٍر َوأُنثَ�ى َوَجَعلْنَاُكْم ُش�ُعوًبا َوَقبَائرَِل  رِنَّا َخلَْقنَاُك�ْم مرِ تع�اىل: )َيا أَيَُّها النَّ�اُس إ
َ َعلرِيٌم َخبرِيٌر(، وقوله: )َوَما َخلََق الذََّكَر  رِنَّ اللَّ رِ أَْتَقاُكْم إ نَْد اللَّ رِنَّ أَْكَرَمُكْم عرِ لرِتََعاَرُف�وا إ
نرِيَن  يَن َوالُْمْس�لرَِماترِ َوالُْمْؤمرِ رِنَّ الُْمْسلرِمرِ ى(، وقوله: )إ رِنَّ َس�ْعيَُكْم لََش�تَّ َواألُْنثَى)3( إ
ابرَِراترِ  ابرِررِيَن َوالصَّ َقاترِ َوالصَّ ادرِ يَن َوالصَّ قرِ ادرِ نَاترِ َوالَْقانرِترِيَن َوالَْقانرِتَاترِ َوالصَّ َوالُْمْؤمرِ
ائرَِماترِ  يَن َوالصَّ ائرِمرِ يَن َوالُْمتََصدَِّق�اترِ َوالصَّ �َعاترِ َوالُْمتََصدِّقرِ يَن َوالَْخاشرِ �عرِ َوالَْخاشرِ
ُه لَُهْم  َراترِ أََعدَّ الل�َّ ررِيَن ال�لََّه َكثرِيًرا َوالذَّاكرِ يَن ُفُروَجُهْم َوالَْحافرَِظاترِ َوالذَّاكرِ َوالَْحافرِظرِ

يًما(. َرًة َوأَْجًرا َعظرِ َمْغفرِ
وهناك سوٌر من القرآن تحمل اسمها مثل سورة مريم، أَْو تتناول موضوعاتها 
مثل س�ورة النساء، وسورة المجادلة نزلت يف خولة بنت ثعلبة، التي رفعها الل�ه 
 ُ َع اللَّ بأن جعلها مجادلة ومتحاورة مع رس�ول رب العالمين، قال تعاىل: )َقْد َسمرِ
َه  رِنَّ الل�َّ ُ َيْس�َمُع َتَحاُوَرُكَما إ رِ َواللَّ ي إلَ�ى اللَّ َها َوَتْش�َتكرِ ُلَك يفرِ َزْوجرِ َقْوَل الَّترِي ُتَجادرِ

يٌر(. يٌع َبصرِ َسمرِ
وق�د خلّد القرآن الكريم قصصا كثي�رة رائعة للمرأة مثل: أم موىس وامتثالها 
ألمر الل�ه، وأخت موىس وحسن تدبيرها، وابنة شعيب وذكائها، وزوجة فرعون 
وإيمانه�ا، وامرأة عم�ران التي نذرت ما يف بطنها لل��ه، ومريم بنت عمران التي 

أصبحت هي وابنها عيىس عليه السالم آية للعالمين..
رِنَّ  وه�ي متس�اوية مع الرج�ل يف الج�زاء عىل حس�ن عملها، ق�ال تع�اىل: )إ
َه َقْرًضا َحَس�ًنا ُيَضاَعُف لَُه�ْم َولَُهْم أَْجٌر  دَِّق�اترِ َوأَْقَرُضوا الل�َّ دِّقرِي�َن َوالُْمصَّ الُْمصَّ
ْن َتْحترَِها األَْنَهاُر  نَاترِ َجنَّاٍت َتْجررِي مرِ نرِيَن َوالُْمْؤمرِ َل الُْمْؤمرِ َكررِيٌم(، وقال تعاىل:) لرُِيْدخرِ
ْم(، ومتس�اوية م�ع الرجل يف كثيرمن حاالت  ئَاترِهرِ َر َعنُْهْم َس�يِّ يَها َوُيَكفِّ َخالرِدرِيَن فرِ

َقُة فاقطعوا أيديهما(. اررِ ُق َوالسَّ اررِ العقاب قال تعاىل: )َوالسَّ

مياديُن جهاد املرأة:
- عندم�ا تتعرض البالد لغزو أجنبي كما يح�دث لبلدنا ال�يَ�َم�ن اليوم فعىل 
ُكها مهم جداً، وواجب  الجميع التََح�ّرك دون اس�تثناء بما يف ذلك الم�رأة، فتََح�ُرّ
عظي�م، وذل�ك بالدف�ع بزوجها وأوالده�ا إلَ�ى ميادي�ن الجه�اد، ميادين العزة 
وال�رشف والبطول�ة، وأال تثقل كاهلهم بحزنها وألمها عليه�م، بل تظهر أمامهم 
ش�جاعة مجاه�دة، ال تخاف م�ن يشء، فتخفف بذلك وطأة فراقه�م لها، وقلقهم 

عليها..
- عليها االعتناء باألوالد يف غياب آبائهم المجاهدين يف س�بيل الل�ه، واالهتمام 
بكل يشء يف حياتها هي وأبناءها يف غياب زوجها المجاهد، وأن تتعلم االعتماد عىل 

نفسها يف أشياء كثيرة كان يوفرها لها زوجها.
- عليها إعداد الخبز والكعك للمجاهدين يف الجبهات..

- عليها االعتناء بالجرحى من المجاهدين ومن المصابين من غارات الُعْدَوان، 
م�ا أَمَكنها ذلك، وأن تتربع بال�دم مثلها مثل أخيها الرج�ل، وأن تلتحق بدورات 

اإلسعافات األولية إن ُوجدت، فال تتأخر أَْو تتكاسل عن ذلك. 
- عليها الدعاء وقراءة القرآن لل�ه القهار عىل نية النر والعون للمجاهدين يف 
الجبهات، بأن يثبت الل�ه أقدامهم وينرهم عىل عدوهم، ويخذل آل س�عود ومن 
تحال�ف معهم، وتواظب ع�ىل الربنامج اليومي قبل الفجر، فف�ي ذلك عون كبير 
للمجاهدين يف ساحات القتال، وأنا أعرف أن هناك اآلالف من النساء يفعلن هذا..

- عليها المش�اركة يف الوقفات واالحتجاجات والمظاهرات النس�وية؛ ألن لها 
أهمي�ة كبيرة إعالمياً، من أجل إط�الع العالم عىل مظلومية الش�عب ال�يَ�َم�ني، 
فالجبه�ة اإلعالمية مهمة جدا كما قال الس�يد عبدالملك حفظ�ه الل�ه تعاىل، ومن 

ذلك أَْيضاً المشاركة يف إقامة المعارض لفضح ُعْدَوان آل سعود..
- عليه�ا يف الجبه�ة اإلعالمية أَْيضاً المش�اركة قدر المس�تطاع يف نرش أخبار 
الُع�ْدَوان وإزالة الغش�اوة التي ال زالت عىل عيون البعض، وذلك يف ]الواتس�اب، 

الفيس بوك، التليجرام[..

- عليه�ا حضور الفعاليات الثقافية، ودروس المس�يرة القرآنية التي تقام يف 
إطار منطقتها، وأال تفضل يشء من األعمال عليها..

- ع�ىل ُكّل ام�رأة ترى من نفس�ها القدرة ع�ىل إلقاء المح�ارضات والدروس 
أال تتأخ�ر عن ذل�ك، وأن تعمل جهده�ا يف إزالة الثقافات المغلوط�ة عند الناس، 
وتوضي�ح الُع�ْدَوان وجرائمه، وم�ا واجب المجتم�ع نحوه، وإبط�ال إرجافات 

المرجفين وما إلَ�ى ذلك..
- عليها إن كانت تملك ماالً، أَْو ذهباً، شاء قطعة س�الح تتس�لح بها، وتتدرب 
عىل استخدامها ما أمكنها ذلك، فنحن يف زمن صعب، ولنا عربة بما حصل للنساء 

يف سوريا والعراق، والتقي من اتعظ بغيره..
- عليها اإلنفاق يف س�بيل الل�ه من مالها، وحليها، وما تملك، وأال تبخل بذلك، 
وتدعو من اس�تطاعت من النس�اء إلَ�ى اإلنفاق يف س�بيل الل��ه، وأن ترشح لهن 
ُهْم  ْ رِ َفبرَشِّ يلرِ اللَّ َة َوالَ ُينفرُِقوَنَها يفرِ َس�برِ قوله تعاىل: )َوالَّذرِيَن َيْكنرُِزوَن الذََّهَب َوالْفرِضَّ

برَِعَذاٍب أَلرِيٍم(.
- عليه�ا الص�رب والتجلد عند ع�ودة زوجه�ا أَْو أخيها أَْو ابنها ش�هيدا إليها، 
وإظهار الفرح واالستبش�ار ألنه نال الش�هادة، ففي هذا دور عظيم جدا يف خدمة 
القضي�ة؛ ألن الع�دو ال يراهن عىل ما معك من س�الح مثلما يراهن عىل نفس�يتك 
وتماسك مجتمعك، وما أجمل المرأة التي استقبلت ولدها بإطالق األعيرة النارية 
فرحا باستش�هاده، والمرأة التي استقبلت ولدها ش�هيدا بالورود والفل ولبست 
الف�ل وعلت الزعاريد من البيوت، ففي هذا الرضبة القاضية للعدو؛ ألنه يدرك أن 

مقاومتنا لها حاضن شعبي كبير، وأنها لن تهزم أبداً.

أمثلة لجهاد املرأة بالقول والعمل يف التأريخ:
- يف الهج�رة إلَ��ى الحبش�ة كانت المرأة م�ع الرجل يف الس�فر، ويف الهجرة 
إلَ��ى المدينة كانت المرأة مثل الرجل، وبعد ان قال تع�اىل: ﴿َيا أَيَُّها الَّذرِيَن آَمُنوا 
نَّ َفإرِْن َعلرِْمُتُموُهنَّ  ُ أَْعلَ�ُم برِإرِيَمانرِهرِ ُنوُهنَّ اللَّ َراٍت َفاْمتَحرِ نَ�اُت ُمَهاجرِ رَِذا َجاءُك�ُم الُْمْؤمرِ إ

لُّوَن لهن﴾. لٌّ لَُّهْم َواَل ُهْم َيحرِ اررِ اَل ُهنَّ حرِ ُعوُهنَّ إلَ�ى الُْكفَّ نَاٍت َفاَل َْرجرِ ُمْؤمرِ
- ش�اركت بالقت�ال الفعيل، مثل نس�يبة بنت كع�ب، التي قال عنها الرس�ول 
صىل الل�ه عليه وآله وس�لم:«ما التفت يميناً وال ش�ماالً يوم أُُحد إالّ ورأيتها تقاتل 
دون�ي«، فق�د كان لموقفه�ا يف أحد ال�ذي فاق صنادي�د الرج�ال أن أثنى عليها 
الرس�ول صىل الل�ه عليه وآله وس�لم بقوله مخاطباً ابنه�ا: »لمقام أمك خيٌر من 

مقام فالن وفالن«. وشهدت اليمامة فقاتلت حتى قطعت يدها.
- وصفي�ة بنت عبدالمطلب عمة الرس�ول صىل الل�ه عليه وآله وس�لم قاتلت 
فارس�اً يهودياً كان يحوُم حول حصن بني حارثة، ذلك الُحصن الذي اجتمع فيه 
النس�اء والصبيان يوم األحزاب � فخشيت عليهم منه � وقاتلت وأبى ذلك حسان 

بن ثابت الذي احتمى بالُحصن لخوٍف يف قلبه.
- أم س�ليم بنت ملحان الخزرجية صحابية كانت من السابقات إلَ�ى اإلسالم 
يف يث�رب م�ن األنصار، وهي أم الصحابي أنس بن مال�ك خادم النبي محمد صىل 
الل�ه عليه وآله وس�لم وقد ش�اركت أم سليم يف غزوة حنين حيث لعبت دورها يف 

تحميس المقاتلين ومداواة الجرحى.
- وأس�ماء بنت أبى بكر تقطُع المسافة الطويلة بين مكة وجبل ثور يف جوف 

الليل حاملة الزاد واألخبار للرسول صىل الل�ه عليه وآله وسلم. 
- وس�مية أم عمار بن يارس التي تؤثر العذاب والش�هادة يف س�بيل الل�ه عىل 

النطق بكلمة الكفر للمرشكين.
- زينب بنت اإلمام عيل عليه السالم وأخت اإلمام الحسين عليه السالم خرجت 
م�ع بنات اإلمام الحس�ين وزوجته الرباب يف كرب�الء، وكان لهن الدور الكبير يف 

حفظ ما حصل، وفضح الجريمة، وتسجيلها عرب التأريخ..
- خول�ة بن�ت األزور التي زلزلت جند ال�روم يف موقعة أجنادي�ن، غير آبهة 
بالموت، وكانت عامالً مؤثراً يف حمل جند المس�لمين عىل الروم وهزيمتهم وحين 
أرست مع النس�اء أخذت تخطب فيهم داعية للجهاد والمقاومة بأبس�ط األش�ياء 
فل�م يكن معهن س�الح، فأخذن أعمدة الخيام وقاتلن بهن قتال المس�تميت حتى 

استنقذتهن من أيدي الروم.
- أم الخير بنت الحريش بن رساقة بن مرداس نشأت أم الخير يف كنف قومها 
بارق يف ال�يَ�َم�ن، ترشبت الفصاحه والش�عر، لم تقعد أم الخير عن ُنرة أمير 
المؤمنين عيل، حرضت معه حرب صّفين. وكانت عىل جمل، وبيدها س�وط وهي 
كالفحل تخطب وتحرض الجيوش عىل القتال، وتدعو األنصار والمهاجرين عىل 

الصرب والمثابرة والجهاد.
- ب�كارة الهاللي�ة تلك الم�رأة المؤمنة، الت�ي كانت تحمل بي�ن جنبيها قلباً 
حافظاً، وإيماناً راس�خاً وعقيدة ثابتة. كانت من النس�اء المس�لمات المؤمنات، 
الموصوفات بالشجاعة واالقدام والفصاحة، والشعر والنثر والخطابة. حرضت 
ح�رب صفي�ن وكانت من أنصار الح�ق وبجانب اإلمام عيل ب�ن أبي طالب عليه  

السالم.
�دق الل�هجة  رَن بصرِ - وس�ودة ابن�ة عم�ارة هي م�ن النس�اء الالتي اش�ُتهرِ
والُخل�وص يف اإليم�ان بالوالية، وهي امرأة ش�جاعة ذات منط�ق فصيح بليغ، 
وُتعّد يف أصحاب أمير المؤمنين عيل عليه الّس�الم وش�يعته. جاهدت هذه المرأُة 
دَق  الصالح�ة بكالمها وأش�عارها، وكان لها م�ع معاوية موقف أثبتَ�ت فيه صرِ

والئها ألمير المؤمنين عليه الّسالم وصالبتها يف الدين والعقيدة.

ال�����ت�����ح�����دي  ) مي�����������ُن   ( ه�����������ذه  ه�����������َي  ن������ع������م 
ال�����ب�����ع�����ي�����ُد األم������������������ُل  ت�������راب�������ه�������ا  وذاَك 

ف���ي���ه���ا ل�����يُ�����س�����رَّ   ، ل�������ُك�������ْم  ِص���������������وراً  ُخ�������������ذوا 
ت�������ع�������ودوا ل��������ن  ف�������أن�������تُ�������ْم   ، أه�������اِل�������ي�������ُك�������ْم 

دع������������وا ال�������ق�������ن�������وات ت����ن����ق����ل����ه����ا ان������ت������ص������اراً
!! ُج����������ن����������وُد  مل���������ث���������واُك���������ْم  وي�������ن�������ُق�������ل�������ُك�������ْم 

الشاعر معاذ الجنيد

أي حركة مقاومة ناقصة إن 
لم يكن للمرأة فيها نصيب
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ماذا يجري داخل 
أسوار قصر اليمامة؟ 

حمزة الخنسا*

ال تجري الرياح كما تشاتهل سفن آل سادوع الغارقة يف أكير من 

مساتيق1 يف امليطقاة. مياعيان الارصاع املفتوحة يف اليمان والدراق 

وساوريا وغريلاا، تأتل يومياً بأنبااء كارثية. زاع طاني املدارك بّلة، 

عخول االتفاق اليووي اإليرانال حيّز التيفيذ، ورْخ1 االتحاع األوروبل 

والواليات املتحادة األمريكية وكل عول الدالام عقوباتها االقتصاعية 

عان إيران. امللياارات اآلتية إَلااى اليزيية يف طهاران، تدانل خزيية 

الريااض من الشاّح خيها. لياك يف السادوعية َمن لم يصاّدق بدد أن 

االتفاق اليووي بني إيران والسداسية الدولية قد تّم تيفيذه خدالً! 

الحدياث عان خالخات بني األخاوة واألحفاع لم يداد مقترصاً عى 

ترسيبات من ليا وتقارير من لياك. يزعاع سوء الدالقة بني آل سدوع 

ساوءاً يف ُكّل يو  تتيبّت خيه اليساائر السياسية واملاعية السدوعية، 

والتل تطفو عى الوجه جّراء سياساة الفريل الحاكم. أكير ما يقلل 

آل سادوع، ترّسب التململ إَلاى الجمهاور الذي ما برح يدلن الطاعة 

الدمياء تحت تأثري الفتاوى الولابية. 

تقاول مصاعر مّطلدة عن كيب عى أحاوال اململكة، ملوق1 »الدهد 

االخباري«، إن الدشاوائية يف اتياذ القرار تسايطر عن املوقف لياك. 

تؤكد املصااعر صّحة الترسيبات عن خالخات باني أركان الحكم. ويل 

الدهد محمد بن نايف، ال يأمن جانب ويل ويل الدهد محمد بن سلمان. 

التياخل أساسه تجاذب السلطة، وَمن يتّيذ القرارت املهمة. الشدور 

باأن ابن امللاك يريد التيّلص مان »القاوي«، موجوع وعائام، تدّززه 

خطاوات التقارب بني بن نايف وأبياء امللك الراحل عبدالله، خصوصاً 

متدب، لضمان مصالحهما وحضورلما. 

إحدى نتائاج الدشاوائية والتياخل كانت قرارات كاربى، أبرزلا 

قرار اغتيال الشايخ نمر باقار اليمر إعداماً. تقاول املصاعر إن بطل 

لذا القرار لو محمد بن نايف، الذي أراع شّد عصب املتشّدعين عاخل 

اململكاة عارب رصاع مذلبال م1 إيران مان جهة، ومان جهة أخرى 

إحاراج امللك ونجله، خصوصااً بددما كان امللك قاد أعطى ضمانات 

لجهاات عربياة وعولية بداد  تيفيذ حكام اإلعدا  بحال اليمر. بن 

ناياف ظاّل، إَلاى وقات قريب، يدتقد بأناه املفّضل لادى األمريكيني 

نظاراً لتأرييه مدهم. أخرياً بدأ ويل الدهد وزير الداخلية، يشادر بأن 

األمريكياني يتداطاون ما1 ويل ويل الدهد وزير الدخاع، عاى أنه َرُجل 

القرار يف اململكة، ولو كان لذا التدامل قائماً بحكم األمر الواق1. 

األكير وجداً باليسبة إَلاى السدوعيني لو صورتهم أما  »عدّولم 

اللادوع« إيران. قارار ختْح باب املواجهة م1 إيران يحتل حيّزاً واساداً 

من الجداالت واملحاججات بني األمراء السدوعيني. تقاذف االتهامات 

بالفشال يف مواجهة »األطماع اإليرانية«، وصل إَلاى حّد التشاكيك يف 

صوابية توقيت الهجمة عى إيران. ثّمة يف السادوعية َمن بدأ يشاّكك 

يف ُكّل قارار. يقول املشاّككون إن توقيت الهجماة عى إيران خاطئ، 

خالجمهورياة اإلساالمية كانات ميذ أشاهر عى موعد ما1 اللحظة 

التأرييية التل يُدَلن خيها عن رخ1 الدقوبات عيها، خيما خشليا نحن 

يف عرقلة لذا اإلنجاز. 

يف قّمة الصدوع اإليرانل، أعليت السادوعية عان امليزانية الجديدة 

للدا  2016 بدجز بلغ 327 مليار ريال )نحو 87 مليار عوالر(. إيرانياً 

وبلغة األرقا ، سايتيح االتفاق اليووي إليران زياعة إنتاجها، وبالتايل 

صاعراتها، من اليفط بيحو مليون برميل، لتصبح نتائج لدبة خفض 

األسدار عكساية باليسبة للسادوعية. وخل األرقا  األولية املتداولة، 

ساتحصل إياران عى 00ل ملياون عوالر مجّمادة يف الواليات املتحدة 

ميذ أيا  الشااه، وخوقها 1.7 مليار عوالر خوائاد مرتاكمة عى املبلغ، 

إضاخة إَلاى مبلغ قد يصل إَلاى 150 مليار عوالر محتجز يف املصارف 

الغربياة، ناليك عان ضدف لاذا املبلغ سايُجيى من االساتيمارات 

املتوقدة. إضاخة إَلاى انتصارات الحلفاء يف امليدان السوري والدراقل 

واليميال. ما يُقلل أصحاب القرار يف السادوعية لاو أن إيران، راب1 

احتياطل نفطل يف الدالم، وثانل احتياطل عاملل من الغاز الطبيدل، 

ستصبح حّرة التحّرك يف األسواق الداملية. 

َظَهاَر بني أعضاء الدائلاة الحاكمة َمن يقاول إن »قراراتيا مبيية 

عى رّعة خدل عاطفية عصبية«، ال عى عراساة ونظرة اسارتاتيجية. 

ال لاّم إْن كان لاذا القول لو يف أساساه مبيياً عاى رّعة خدل قائمة 

عاى الرصاع الداخايل عى املياصب. املهام أن كالماً كهذا بدأ يُساَم1 

صداه ويؤّسال لحالة رخض تتوّسا1 م1 ظهور تكتّاالت »أمريية«. 

أبياء امللوك الراحلني وخصوصاً أبياء عبدالله، يشادرون بالتهميش. 

تكتّل املهّمشاني ضماناً ملصالحهم بدأ يصبح واساداً. يدّزز الشدور 

ب، عى شاكل تقاريار غربياة وتغريدات  بالتهمياش لاذا، ماا يرُسَّ

عاخلية، عان نيّة امللك التييل عن الدرش البياه محمد، وبالتايل ييقل 

سالمان وجهة اليالخة من »اإلخوة«، أبياء عبدالدزيز املؤّسل، إَلاى 

»األبياء« بداية من ابيه محمد.

* العهد اإلخباري

أقد  مستوطن صهيونل، يو  االثيني 
اآلنف، عى علل شاابني خلساطيييني 

قرب سلفيت. 
وقالات مصااعُر عربية، »إن ساائل 
سايارة إرسائيلياة أقاد  عاى علال 
شابني«، ما أعى إَلاى استشهاع أحدلم 

وإصابة آخر بجراح بالغة. 
الدادو،  رشطاة  ذكارت  والحقااً 
أن الشاابَّ خليال عامار )ا1 عامااً(، 
استشاهد خيماا أصيب شااب آخر )17 
عامااً( من ساكان بلدة مساحة قضاء 
سلفيت، عقب تدرضه للدلل من قبل 

مركبة صهيونية.

الداخال  أكاد رئيال »الحركاة اإلساالمية« يف 
الفلساطييل املحتال عاا  8ل، الشايخ رائد صالح 
»أن »إرسائيل« أراعت رشَق أوساط محرتقاً لتحقل 
مجموعاة مان األلاداف ألمهاا، تقسايم األقىص 
مكانيااً، وبيااء ليكل يف سااحاته، ثام االنتقال ملا 
يدرف بيطة التيلص من الفلسطيييني يف الداخل«. 
وقاال صالح إن لاذه األلاداف أراعت تحقيقها 
عرب ميططات ضم بدض مياطل اليقل الساكانل 
للضفة الغربية، تمهيداً إلجراء توسيدات عى واق1 
يتياح لا«إرسائيال« ابقااء احتاللها لاا 88% من 

أرايض خلسطني. 
وأضااف »ميططاات »إرسائيال« ماضية اآلن، 
ولألسف يف ظل صمت عربل مييف، لكن لياك من 
يدرقل لذه امليططات، حضور الشدب الفلسطييل 
ووقوخه يف مواجهة لذه امليططات، كما قميا بذلك 

يف مسألة املسجد األقىص«. 
وذكر أن بييامني نتييالو اآلن، ال يرى يف السلطة 
رشيكاً، وال يسدى ملفاوضات مدها، لذلك ما يصوب 
مساار السياساة الفلساطييية الدمل عاى إيجاع 
صيغة وطيية تجم1 القوى الفلسطييية، للتيلص 

من االحتالل. 

وحول الحركة اإلسالمية ونشاطها، شدع بالقول 
»رسالتيا اليابتة ملؤسسة االحتالل »اإلرسائييل«، أن 

الحركاة اإلساالمية باقية، وقياعتهاا، وكاعرلا لن 
يغاعروا ساحَة الدمل«. 

خلساطييياً،  أسارياً   38 أماى 
ماا يزياد عاى 20 َعاماً يف ساجون 
االحتالل اإلرسائييل، ولم من يطلل 
عليهم مصطلاح “عمداء األرسى”، 

يف قاموس الحركة األسرية.
وأخااع رئيل “وحدة الدراساات 
والتوثيل” يف “ليئة شؤون األرسى 
خروانة،  عبدالياارص  واملحرريان”، 
بأن قائماة “عمداء األرسى، ضمت 
مؤخرا األساري الفلساطييل نضال 
محمد مصطفاى الربعال، لريتف1 
عدعلم إَلاى 38 أساريا أمضوا أكير 
من عرشين َعاماً يف سجون االحتالل 

اإلرسائييل بشكل متواصل”.
)3ل  الربعال  األساري  واعتقال 
عاماً(، املقيم يف مييم جباليا شمال 

قطاع غزة، ميذ 17 يياير 5اا1.
وأكد خروانة، يف ترصيح صحفل 
لاه ، أن مان باني قائماة “عماداء 
األرسى” 28 أسرياً يقضون أحكاما 
بالساجن املؤباد )مادى الحيااة(، 
والبقية ترتاوح أحكامهم ما بني 30 
و5ل عاماً، الختاً إَلاى أن ل1 من بني 
الدماداء لام من خلساطني املحتلة 

عا  8لا1.
وذكار أن من بني مجموع لؤالء 

األرسى ليااك 16 أسارياً مى عى 
اعتقالهم أكير من 25 عاماً، بشكل 
يف  ميهام  ثالثاة  يقبا1  متواصال، 
ساجون االحتالل ميذ ماا يزيد عى 

30 عاماً متواصلة.
الساابل خروانة،  األسري  وطالب 
كاخاة املؤسساات املديية بشاؤون 
األرسى وحقوق اإلنسان، برضورة 
باذل املزياد مان االلتماا  بقضية 
وخاصاة  الفلساطيييني،  األرسى 
القداماى ميهام وكذلك ممان أعاع 
االحتاالل اعتقالهام مان محارري 

“صفقة شاليط«.

38 أسريًا فلسطينياً يف سجون االحتالل 
منذ 20 عاماً بشكل متواصل 

مستوطنون يجددون 
اقتحامهم للمسجد األقصى 
جادعت مجموعاات من املساتوطيني، 
اقتحامهاا  امليارص ،  اإلثياني  صبااح 
لباحاات املساجد األقاىص من جهاة باب 
املغارباة، تحت حراساة مشادعة من قبل 
قاوات ورشطة الددو الياصة.  وشاهدت 
باحاات املساجد تواجداً للمصلاني، الذين 
تصدوا للمستوطيني بصيحات التكبري، ما 

أجربلم عى املغاعرة. 
ويحااول الددو من خاالل االقتحامات 
شابه اليومياة للمساجد، تطبيال واقا1 
التقسيم الزمانل واملكانل للمسجد، يف ظل 
الرخض واملقاومة من قبل الفلسطيييني.

إعتقال مقدسي حاول 
طعن جنود صهاينة 

اعتقلت الرشطة الصهيونية مسااء 
اإلثيني شااباً عى مدخل مييم شدفاط 
بمديياة القادس املحتلاة، وذلاك بزعم 

محاولته طديهم. 
»يديداوت  صحيفاة  وذكارت 
ألقاوا  أن شاباناً  الدربياة  أحروناوت« 
الحجاارة عى القطاار اليفيف وعيدما 
الحقهم عيارص الرشطة اساتل الشاب 
ساكيياً وحااول االقرتاب مان الرشطة 

وطديهم. 
وأشاارت إَلااى أن »عيارص الرشطة 
الساالح  علياه  رخداوا  اإلرسائيلياة 
لجهاة  ونقلاوه  املاكان  يف  واعتقلاوه 

مجهولة«.

إصابة 3 »إسرائيليني« 
بانفجار سيارة مفخخة 

يف »تل أبيب« 
أصياب ثالثاة »إرسائيلياني« ظهار 
اليالثاء، جراء انفجار سيارة مفيية يف 
»تل أبيب« بالداخل الفلساطييل املحتل 

عا  8ل. 
وأكدت وساائل اإلعاال  الصهيونية، 
أن ثالثاة »إرسائيليني« أصيباوا بجراح 
ُوصفات باليطرية بدد انفجار سايارة 
مفيية يف ميطقة »رمات غان« وسط 

»تل أبيب«. 
وأشاارت القياة إَلاى أن قوات كبرية 
وتدزيازات أميياة لرعات إَلااى مكان 
االنفجاار، ولم تتضح خاخياة االنفجار 

حتى الساعة.
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اإعالن جعجع م�صاندة زعيم التيار احلر.. كان الفي�صل

عون على ُبعد خطوة من رئاسة لبنان والسعودية تقر بالهزيمة: دائماً »رهاننا على بغال«
  -  محمد الباشا

أعلان سامري جدجا1 زعياُم حازب القوات 
اللبيانية مساندتَه وتأييَده لرتشح ميشيل عون 
رئيسااً للبالع يف مؤتمار صحفل ُعقد يف ميطقة 
مدازاب بالداصماة بريوت مسااء اإلثيني »بدد 
طول عراساة وتفكري ومياقشاات ومداوالت يف 
الهيئاة التيفيذية للقوات اللبيانية، تبيّل القوات 
اللبيانية لرتشايح الدماع ميشاال عون لرئاسة 
الجمهورياة، يف خطاوة تحمل األمال باليروج 
مّما نحن خيه إَلاى وض1ٍ أكير أماناً واساتقراراً 

وحياًة طبيدية«. 
وجَما1َ التواُخاُل عاى انتياباات رئيل بدد 
خالٍف عليه عرشين شاهراً، ما خّرقته السياسة 
بييهما عى مادى عقوع. ولو ماا يميل مرحلًة 
جديادًة يف لبيان اساتهلها حزبا التياار الوطيل 
الحار والقوات اللبيانية من خاالل إْعاَلن رئيل 
الهيئة التيفيذية يف القوات سامري جدج1 تبيل 
ترشايح رئيل كتلة االصالح والتغيري أكرب كتلة 
مسايحية يف لبيان اليائب ميشاال عون لرئاسة 

الجمهورية يف مؤتمر صحفل مشرتك. 
اَن إْعااَلن جدجا1، ععاَم خصماه  وإذ تضمَّ
السيايس الساابل، ما يشبه الربنامَج االنتيابل 
لداون، حِرَص عاى إرضاء كاخة األطاراف بأن 
ععاا قوى الال1 مان آذار لدعم الرتشايح، كما 
ععاا للتالقال بييها وبني قاوى الا8 مان آذار. 
خيما أظهر عون سديَه لطل صفحة املايض من 
ميرب مداراب، مجدعاً تأكيَده عى عدَ  التداطل 

بكيدية م1 أيٍّ من األطراف اللبيانية. 
ويُرِسُل املؤتمُر الصحفل الفيصُل والحاسُم، 
بإشااراٍت عى عدة مساتويات، حيث يأتل بدَد 

ُخفوِت الكال  عن مباَعرة ترشايح رئيل حزب 
املَرعة سليمان خرنجية يف ظلِّ تالقل حزبَل عون 
وجدج1 رئاساياً وربما انتيابيااً، إضاخًة إَلاى 

ُقبُاول ضميل باه من حزب الكتائاب. ما يض1 
صاحَب املبااعرة رئياَل تيار املساتقبل رئيل 
الحكومة األسابل سادد الحريري –املقرَّب من 

السدوعية والحامل جيسيتها- يف مواَجهة شبه 
ح واحد، وحظل لذا  إجماع مسايحل عى مرشَّ
االجماع بتأييد غري رسامل مان رئيل الربملان 

نبيه بري.  
وترباط ميشاال عاون عالقاة قوياة ما1 
املقاوماة، ولاذا كماا يقاول املتابدون يشاّكل 
كيدياة  سياسااٍت  اعتمااع  بداد   ضماناًة 
تساتهدخها، كما أن حزَب الله أعلن أنه مرشُحه 

ميذ بداية األزمة بُكريسٍّ رئايس شاغر. 
ويارى املراقباون أن تبيال حازب القاوات 
لرتشايح عاون يشاكُل ما1 تأيياد متوّق1 من 
الكتائاب خلفيًة قويًة عى السااحة املسايحية 
إليصال رئيل للجمهورياة، بالتوازي م1 األخذ 
بداني االعتبار القضايا الداخلية واالقليمية التل 

تلدب عورلا يف امللف الرئايس. 
كل ذلاك يف انتظار إذا ما كانات لذه املرحلة 
الجديدة ستض1ُ قطاَر الحل يف البالع عى السكة 
الصحيحة لتكاون انطالقته مان عاخل الربملان 

م1 انتياب رئيل الجمهورية.
أماا موقُف السادوعية التل تدعام خريل ل1 
آذار، ومياه، أو كانات مياه، القاوات اللبيانياة 
بزعاماة جدجا1، من التطاور املريار والصاع  
باليسابة لهاا، خجااء عاى لسااِن األكاعيمال 
السدوعي محمد الحضيف املقرَّب من البالط، إذ 
قال: إن إْعاَلَن جدج1 مسااندة ترشاح خصمه 
ميشاال عون زعيم التيار الوطيل الحر، مليصب 
رئيال الباالع، إنما يادل عاى »أن اساتيماَرنا 

السيايس لياك، لم يكن إال رلاناً عى بغال«.

وزير »إسرائيلي« يف أبو ظبي لبحث »املصالح املشرتكة بني البلدين«!!

جامعة سعودية تدفع مليوني دوالر كرشوة 
لرفع تصنيفها عاملياً 

»مجتهد« يكشف خبايا جديدة لنزاعات الحكم السعودي

  -  متابعات
كشافت القيااُة »اإلرسائيلياة« اليانية يف تقريار لها، أن 
وزير الطاقة »اإلرسائييل« مان حزب الليكوع الحاكم، يوخال 
شاطاييتل، زار يف األياا  القليلاة املاضياة وتحَت حراساة 
مشدعة، مديية أبو ظبل يف اإلمارات الدربية املتحدة من أجل 

بحث »املصالح املشرتكة بني البلدين«. 
وأضاف التقرير أن وزارة اليارجية »اإلرسائيلية« تبحث 
إمكانياة ختح مميلية لهاا يف أبو ظبل ويف عول عربية أخرى، 
وقالات القيااة إن الوزير شاطاييتل، رخاض التدقيب عى 

التقرير. 
وتأتال لاذه الزيارة بدد أشاهر من 
اليارجياة  وزارة  عاا   مديار  زياارة 
»اإلرسائيلياة« ألباو ظبل حيث شاارك 
املتجادعة،  الطاقاة  يف جلساات حاول 
وبحث إمكانية ختح مميلية عبلوماسية 

لا«إرسائيل« يف أبو ظبل. 
وذكرت وسائل إعال  »إرسائيلية« يف 
شهر ترشين اليانل/نوخمرب الفائت أن 
»إرسائيل« ساتفتتح ألول مارة مميلية 
عبلوماساية رسامية لهاا يف اإلماارات 

وبصورة واضحة. 
وأشاارت إَلااى أن ذلاك تقاّرر بداد 

ماا زار املدير الدا  لاوزارة اليارجياة »اإلرسائيلية«، عوري 
غولد، أبو ظبل للمشاركة يف اجتماع مجلل الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية التاب1 لألمم املتحدة، وكانت زيارته ألبو ظبل 

تهدف إَلاى االتفاق عى ختح مميلية »إرسائيلية« خيها. 
وقاى غولد ثالثَة أيا  يف أبو ظبل يف ساياق مشااركته 
يف اجتماع املجلال، وخالل لذه الزيارة التقى م1 مدير عا  
الوكالاة، عدناان أمني، وتام االتفاق مده عى ختاح املميلية 

الدبلوماسية »اإلرسائيلية« خيها. 
وأضاخات صحيفاة »لآرتل« أنه تم تديانُي رامل حتان 
رئيسااً للميلية الجديادة، ويتوق1 أن يسااخر إَلاى أبو ظبل 

للمشاركة يف اختتاح مكتب التمييلية يف احتفال رسمل. 
وأكد مسؤول »إرسائييل« أن »كون إرسائيل لديها ُعضوية 

يف الوكالة الدولية للطاقة املتجدعة أعى 
ذلك إَلاى وجوع مميلية عبلوماسية لها 
يف أباو ظبل، األمر الذي يدخ1 إَلاى تواجدلا بشاكل رسامل 

ومكشوف يف اإلمارات«. 
وأضاخات الصحيفاة أن »االتصاالت بشاأن ختح املميلية 
كانت رسية ميذ سيوات، ولذه الفكرة عخدت إرسائيل يف عا  
ا200 إَلاى ععم إقامة مقر الوكالة الدولية للطاقة املتجدعة 

يف أبو ظبل وليل يف أملانيا«. 
وأضاخات لآرتل إَلاى أن الشاهر األول من الدا  2010 
وصل وزير الطاقة »اإلرسائييل«، عوزي النداو ألول مرة إَلاى 
أبو ظبل للمشااركة يف مؤتمر الوكالاة، علماً أنها أول زيارة 
يقاو  بها وزيار »إرسائييل« لدولاة عربياة ال تقيم عالقات 
عبلوماساية ما1 »إرسائيال«. وخقاط األرعن ومارص لديها 

عالقات عبلوماسية م1 »إرسائيل«. 

إال أناه وبدد زيارة النداو أبو ظبل بأقل من شاهر، اغتيل 
القيااعي يف حركاة حمااس محماوع املبحوح يف أباو ظبل، 
واتهام جهاز امليابرات »اإلرسائييل« »املوسااع« بالضلوع يف 
الجريمة، األمر الذي تسابب يف توتري الدالقاات بني البلدين. 
ولكان حدة لاذه التوتارات تراجدات مؤخاراً، وخاصة بدد 
وصاول الوزيار »اإلرسائيايل«، سالفان شاالو ، يف أواخار 
عا  ل201 ومشااركته يف اجتمااع للوكالاة الدولية للطاقة 
املتجادعة، والتقى خالل مشااركته عدعاً من الاوزراء الدرب 

وخقا لصحيفة »لآرتل«. 
يُذَكُر أن مباعرة الساال  الدربية التال تلتز  بها اإلمارات 
تياصُّ عاى عاد  تطبيا1 الدالقاات ما1 »إرسائيال« عون 
اعرتاخها، »بالحقوق الرشعية« للشادب الفلساطييل بما يف 
ذلك إقامة عولته املساتقلة وعاصمتها القدس الرشقية، كما 

يحظر عى حملة الجواز »اإلرسائييل« عخول اإلمارات.

  -  متابعات
يوماً تلو آخر، يتكشف حجم الفساع الذي ييير عضم اليظا  السدوعي، والذي لم 
تسالم ميه حتى املؤسسات التدليمية والرتبوية، حيث كشفت ليئة مكاخحة الفساع 
يف السادوعية عن قيا  إحدى الجامدات يف اململكة بدخا1 أكير من مليونل عوالر ألحد 

املدالد يف أسرتاليا كرشوة لرخ1 تصييفها بني الجامدات الداملية. 
وبحساب موق1 »روسايا اليو « قالت وساائل إعاال  محلياة »إن ليئة مكاخحة 
الفسااع كشفت عن تجاوز إحدى الجامدات السادوعية بدخ1 أكير من مليونل عوالر 

ألحد املدالد يف أسرتاليا لطلب زياعة تصييفها بني الجامدات الداملية«. 
ونقل املوق1 عن صحيفة »سابل« قولها »إن »نزالة« خاطبت وزارة التدليم للرع 

عى لذه التجاوزات املالية التل اعتربتها خساعاً ولدراً للمال الدا «. 
وأوضحات الصحيفة »أن لذه الجامدة لديها الكيري من التجاوزات«، مبيية »أنها 

لم تتداون م1 الهيئة يف الرع عى ما ييرش يف وسائل اإلعال «.

  -  متابعات
كشاف املدّوُن السادوعي املداروُف إعالمياً 
»مجتهاد« عن تدالد بني ويل الدهد السادوعي 
محمد بن نايف، ووزير الحرس الوطيل متدب 
بن عبدالله، عى حماية بدضهما إن تجرأ وزير 
الدخاع محمد بن سلمان عى إقصاء أيٍّ ميهما 
وذلاك بدد أن وصال إَلاى قياعاة أنه ييوي ذلك 

خدالً.
أن  اإلخبااري،  »الدهاد«  موقا1  وأخااع 
»مجتهاد« قاال يف تغريادات لاه عاى موقا1 
التواصل االجتماعال »تويرت« إن بن نايف كان 
قد رالن عى حماية أمريكية ولكيه بدأ يشادر 
أن أماريكا وبقية الدول الغربية صارت تتدامل 
م1 بن سالمان بصفتاه املساؤول األول كأمر 
واقا1. وأضااف »ظانَّ محمد بن ناياف أن بن 

سالمان ليل لديه من الدلاء ما يكفل لسحب 
البسااط مان تحته، وتباني أن تقويمه خاطئ 
خهاذا الشااب ندام متهاور لكيه ليال غبياً« 

حسب تدبريه.
وبحساب »مجتهد«، خقد »اتفال بن نايف 
ما1 متدب بان عبدالله عاى أن يساتيد  ُكّل 
ميهما سلطته ونفوذه لحماية اليانل لو صدر 
قرار بإبدااعه من ميصبه ولذا يشامل اليفوذ 
الدسكري، ويقول املطلدون عى واق1 الداخلية 
والحارس أن الضبااط واألخاراع ليال لديهام 
اساتدداع للتحرك ضد بن سلمان إذا كان األمر 
صاعراً من امللك حتى لو شكلياً، وسوف يضطر 
بان نايف ومتدب إَلاى اللجوء ألبياء عبدالدزيز 
لالساتقواء بهام ضاد بن سالمان وسايكون 
الياالف مدلياً بتحزباات يف الدائلة وليل عى 

شكل مواجهة عسكرية«.

بريطانيا تمنع النقاب باملدارس ومصر 
تحظر عمل املنقبات بالجامعات 

  -  متابعات
أعليت الحكومة الربيطانية اليالثاء ععَمها للمؤسسات املدرسية التل تريد 
حظار ارتداء اليقااب رغم ما ييطوي علياه االمر من مجازخاة بإَعاَعة احياء 
الجدال حول الحرية الدييية يف بلد يفاخر بانه بني االكير تسامحا يف الدالم. 

وقاال وزيار التدليام نيكل مورغاان اليالثااء لبل بل يس إن املؤسساات 
املدرساية »يمكيها ان تقرر عد  الساماح باليقاب«، مدتارباً أن لذه القاعدة 
يفرتض يف لذه الحالة أن تطبل عى التالمذة واألسااتذة يف آن واحد.  ويف ذات 
الساياق قضت محكمة القضااء اإلعاري املرصية اليالثااء ا1 يياير 2016 ، 
بحظر عمل امليقباات يف الجامدات تأييداً لقرار رئيل جامدة القالرة. وكان 
عادٌع من املحاماني قد أقاموا ل ععااوى قضائية نيابة عان 80 باحية ميقبة 
يف جامداة القالرة إللغااء قرار الجامدة 8لل1 لساية 2015 القايض بحظر 
اليقااب ألعضاء ليئة التدريال والهيئة املداونة من طالب الدراساات الدليا 

عاخل املدامل البحيية ومراكز التدريب الدلمية لطلبة الدراسات الدليا. 

»إسرائيل« وتركيا أردوغان على وشك 
التوقيع على اتفاق »مصالحة« تأريخي 

  -  وكاالت
ذكرت صحيفة »حريات« الرتكية يف عدعلا الصاعر، األحد اآلنف، أّن اتفاق 

املصالحة بني »تل أبيب« وأنقرة جالز يف مدظمه، وعى وشك التوقي1. 
وقال مساؤول كباري يف الحكوماة الرتكية إنّه سايتم قريبااً التوقي1 عى 
اتفاق سايتضّمن تباعل السافراء بني البلدين، بما يؤعي إَلاى عوعة السافري 

»اإلرسائييل« إَلاى أنقرة. 
ووخقااً للتقرير، خقد واخقات »إرسائيل« عى عخا1 التدويضات ملترّضري 
»أساطول الحرياة« لغزة عاا  2010، وعاى إزالاة الحصار عن قطااع غزة 

بطريقة أو بأخرى. 
وساتلغل تركياا، مان جانبهاا، اإلجاراءات القانونياة التل اتُياذت ضّد 
مساؤولني »إرسائيلينّي« بسابب أعماال القتل يف أساطول الحرية عا  2010 
ومان بييهم رئيال األركان حيياذاك غابل أشاكيازي وقائد ساالح البحريّة 
إليديازر مارو .    باإلضاخة إَلاى ذلاك، ساتلتز  »بدد  االستساال  للدمليات 
اإلرلابية« يف أراضيها، بل وساتطرع صالح الداروري، ولو أحد كبار مسؤويل 

»حماس« الذي ُطرع إَلاى تركيا. 
وباإلضاخاة إَلااى ذلك، خقاد يتضّمن االتفااق تطّورا اقتصاعياا ملحوظا 

لصفقة الغاز بني كال البلدين. 
 وخقااً للتقاريار، خاإّن »إرسائيال« وتركيا ساتبدآن بمفاوضاات تصدير 
الغاز »اإلرسائييل« إَلااى تركيا. وكما لو مدلو ، خهياك نقاش عا  مكيّف يف 
»إرسائيل« بيصوص مساتقبل احتياطيات الغاز الهائلة التل تم اكتشااخها 

عى شواطئ البالع. 
والساؤال امليري لاللتما  اآلن لو كيف ستيظر مرص، إَلاى التطّور الحايل. 
إذا تام خداال التوقي1 عى االتفاق بني »إرسائيل« وتركياا قريباً؟. تقول املجلة 
ان االتفااق سايتضمن نقطتني قد تُغضبان املساؤولني يف القالرة: األوىل لل 
تيفيف الحصار عن غزة، ولو أمر يتدارض م1 املصالح الدساكرية لليظا  
املارصي، واليانية لل التدااون االقتصاعي الذي سيتسابّب بالرضر بمكانة 

مرص كقوة عظمى يف مجال الطاقة. 
خمياذ اكتشااف احتياطال الغااز الضيام يف األشاهر املاضياة، أصبحت 
»إرسائيال« ومرص عدوتني محتملتني يف مجال الطاقاة. من املمكن تماماً أن 
تساارع »إرسائيل« إَلاى التوقي1 عى االتفاق بشاأن الغاز م1 تركيا من أجل 

ضمان ميزة اقتصاعية عى مرص.



حصاد العار يف 
الحرب على األنصار!

كلمــــــة أخـــــيرة 

فوزي حوامدي

بداَد أَْكيَاااِر مان 300 يو  

من الُداااْدَوان، الذي جيّدت له 

السادوعيُة ُكلَّ قدراتهاا املاعية 

والبرشياة، واملالياة، ما1 ععم 

وعربال  صهيونال  أمريكال 

وصمات عاملل رلياب وتواطٍؤ 

أَْكيَااار غراباة، ولام يجن لذا 

الُداااْدَوان إالَّ الداار ملرتكبياه 

التل ساتظلُّ تالحقهم  واللدية 

عى مدار السيني.

300 ياو  اساتدملت خيهاا 

السادوعية ومان حالفهاا من 

الادول وامليظماات، القيابَل الديقوعياة واملحّرماة وقصفت األحياء 

ااة من  اماات ومراخال ذوي االحتياجاات الَيااصَّ الشادبية والحمَّ

مكفوخني ومداقني، ولم ترتك أَي مرخل أَْو ُعمران شالل يف الايَاَمان 

إالَّ ووصلته القذائف من طائرات عدوان الدار عى يمن األنصار.

الايَاَمايياون، الذين ظلات أَبْااَوابُهم مفتوحًة للحاوار، رغم ما 

صار يُدركون بُحكم إيمانهم القوي، أن األمل يف نرص من الله وثبات 

وصماوع إَلاى أن يقتي1 املدتدون بالحصيلاة املحققة يف ُعااْدَوانهم 

ويكفوا رشلم عيهم، كما يدركون تََمااماً أن مساألة استساالمهم 

وميحهام صيدااء واملحاخظات التل يسايطرون عيها بداد ُكلِّ لذه 

التضحيات لو رضٌب من الييال.

ويارى املراقباون أن الايَاَمايياني ليال خقط أبهاروا الدالم، بل 

بادأوا يجربوناه عاى التكلُّام وتغياري املواقاف، ولو عى اساتحياء، 

بفضال صموعلام صربلام، وبساالتهم يف امليادان، خهام يقاتلون 

ُحفااة، ومدوقني، وبأي وض1 كانوا يحاربون ويداخدون عن أرضهم 

ورشخهم وعزتهم كرامتهم.

ولم يجد الكيري لحد اآلن من تفسري، ملا يفرضه الايَاَماييون، من 

واق1 جديد يف املواجهة والحروب، وستكون الحرب أَْو الُدااْدَوان عى 

الايَاَمان، أحد محاور البحث يف كبار امليابر التأْرييية خالل املرحلة 

القاعمة، يكون الايَاَمان قبلة بدد انتهاء الُدااْدَوان عما قريب بحول 

اللاه مهزوماً مذعوراً للمؤرخني والباحيني واملؤلفني، لصياغة تأْريخ 

جديد، خكما قال لهم قائد اليورة واملسارية القرآنية السايد عبدامَللك 

الحوثال: إن الايَاَماييني سايغرّيون وجه امليطقة والدالم، ولو لحد 

اآلن يسريُ يف سكة اليجاح وُحسن اإلعارة ملدركة غري متكاخئة يدرُف 

جيداً خوارقها من حيث القدرات واإلمكانيات، ولكن يحسن تسيريلا 

بقدر عزيمة الايَاَماييني ويساتيمر غباَء املدتدين يف بدض األحيان، 

ولو ما يفدله ُكلُّ قائد ناجح يدتمد عى إمكانياته، َويساتغل ثغرات 

أعدائه يف الحروب، غري املتوازنة، كما حال الُدااْدَوان عى الايَاَمان.

وقاد خاجأ الايَاَماييون الداَلَم بتطويرلام للُقدرات الصاروخية، 

التل أخزعت السادوعية، وأربكت خطط املرتزقة، وقَضت عى الكيري 

من عيارصلا يف رضبات التوشاكا، كما أرعبات الكياَن الصهيونل، 

الذي لرول بيربائه ألرض الحَرمني، لدراسة كيفية ونوعية صواريخ 

الايَاَماان، وإلنقااذ اململكاة، بدد أن اععات يف أول أياا  الحرب أنها 

عمرت القدرة القتالية للايَاَمان بيسبة 80 باملئة.

ائييْل وكل  ولام يدد خاخياً عان الجمي1، التقاُرُب السادوعي اإلرْسَ

َمان تحالف م1 السادوعية، يف لاذه الحرب م1 الكياان الصهيونل، 

حتى الساوعان التال قصفتها تل أَبيب عدة مارات، عون أن ترع ال يف 

الزمان وال يف املكان، لّوحت بالتطبي1 وال تملك غريه؛ لتكون اليتيجة 

الوحيدة التل نجحت مملكة الرش يف تحقيقها، خالل لذه الحرب لل 

تغيريُ بوصلة الددو لألنظمة الدربية، والتيارات املرتبطة بالسدوعية، 

ائيْل ككيان زرع وساط األمة، واغتصاب أوىل القبلتني، إَلاى  من إرْسَ

إيْااَران التل تصُفها بأنها مجوسية راخضية، وغريلا من األوصاف، 

رغام اليجاحات التال تحققها إيْااَران عى الصدياد الدويل، إَلاى أن 

أََصبْاحت عولة نووية.

البداض يقاول: إن السادوعية تصفل حساابها ما1 إيْااَران يف 

الايَاَماان. ولو خطأ جسايم يق1 خيه الكيري مان املهتمني الدرب، 

بل السادوعيُة تحارب الايَاَمان من أجال الايَاَمان، وليل من أجل 

إيْااَران؛ ألن السادوعيني يف قلوبهم حقد كباري عى الايَاَماييني ميذ 

القد ، خالايَاَمان بلُد التأْريخ والحضارات، وال يرُمُز لتأْرييه رسواٌل 

يف متحف، كما حال بدض الدول، والسدوعية تريد أن تبقى الايَاَماُن 

تحت ليميتها تابداً لها، مساتدَمراً بطريقة حضارية ال ساياعَة وال 

قارار لاه، كما الحال يف الساابل، إالَّ أن الوض1َ تحّملاه الايَاَماييون 

َكيارياً وحاان الوقات ليقولاوا للسادوعية: انتهى زمن االساتغفال، 

ونحن قاعرون عى قياعة بلدنا والساياعة يف قرارنا. ولو ما سيجييه 

الايَاَمايياون بصموعلام وانتصارلام يف لذه الحارب الُدااْدَوانية 

الغاشمة الظاملة.

 سياسية- شاملة
تصدر كل اثيني وخميل

أَمريكا اليوم حتارب في اليمن ولكن مقابل أن تكسب حتى املال وحتى قيمة 
سالحها الذي يُقتَُل به اليمنيون كما في أية بقعة أُْخ��َرى تفعل ذلك، السعودي 
��ة يتََح�ّركون ُهم جنوداً مجندًة ألَمريكا  اليوم واإلَماَراتي وغيرهم من داخل األُمَّ

َوإلسرائيل خداماً طيعني مذعنني.
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 يف الشاأن السدوعي تحديداً حول ما يُحَكى عن رصاع بني املحمَدين بن 
نايف وبن سالمان، برزت خالل األَيَّاا  الدرشة املاضية من اليشااط امللكل 
ظالارُة تهميِش بن نايف عن أغلاب اللقاءات بالشايصيات الدولية التل 
زارت اململكاَة، آخرلا الرئيل الصييل، ما يديل أن خالَف الدائلة الحاكمة 
يف السادوعية يظهار للدلن وأن محاولاة تمرير لذه االنكشااف بديداً عن 
بدض الدوائر اإلعالمية تكشاُفها تحرُّكات محمد بن سالمان الدبلوماسية 
واللقاءات يف ظل غياب محمد بن نايف، وتدَمُد وساائل اإلعال  السادوعية 
الرسامية إَلاى تغيياب األخري والرتويج ملحمد بن سالمان، ولاذا ما يبدو 

واضحاً.
 ويمكان القول ليا إن محمد بن نايف يتجاُه إَلاى التقاُعد الَقرْسي، أَْو 
عاى األقل لكاذا يُفَهُم من التحركات الرسامية األخارية يف علاليز مملكة 
الدائلياة عاخلياً وخارجياً وتفرع نجل سالمان بالظهور يف املكان الذي كان 

يجب أن يكون ميصصاً لويل الدهد محمد بن نايف.
قراباة عرشة أيا  من الحراك واللقااءات تم تغييُب صورة الرجل اليانل 
يف اململكاة املفارتَض ليحل محله محمد بن سالمان بدءاً بزيارة باكساتان 
واللقاءات م1 املسؤولني الباكستانيني مروراً بالتفرُّع بلقاء وزير اليارجية 
الفرنايس إَلاى اللقااء برئيل برملان جمهورياة قرغيزساتان إَلاى اللقاء 

باملبدوث الدويل للايَاَمان.
يف حاني تم تغيياُب محمد بن نايف 
عان عقد أَيِّ لقاء بتلك الشايصيات، 
خلام يظهر ملارة واحدة عاى األقل يف 
اجتماعاات امللاك م1 رئيال الوزراء 
الباكساتانل الاذي زار اململكة االثيني 
املاايض.. ولام يكان بن ناياف ضمن 
التال  لألساماء  وخقااً  الحارضيان 
الرسامية  األنبااء  وكالاة  أورعتهاا 
السادوعية واس، ولاو ماا لام يكن 
مدهاوعاً يف الربوتوكوالت السادوعية 
الرسامية، ويبادو أَْو بالتأكيِد توحل 
سياَساة  بفارض  املدطيااُت  لاذه 
التهمياش املقصاوعة عاى بان نايف 
األماري الاذي كان يفارتَُض أن يكون 
لو األبرَز خالل املرحلاة الحالية كما 
لاو املدروف وخقااً لسالم األولويات 
التال اتيذتهاا أنظماُة الدائلة خالل 
الفارتات املتداقباة، ويمكن مالحظة 
إقصاء محمد بان نايف خالل الزيارة 
التال قا  بها الرئيل الصييل مؤخراً إَلااى الرياض وتحرّضت لها اململكة 
بشكل كبري، وعقدت أثياء الزيارة عرشات االتفاقيات، تم تغييُب محمد بن 
نايف ليل خقط عن االساتقبال بل حتى عن االجتماعات التل عقدلا امللك 
سالمان كما لو مدتاع، واساتكمل التهميُش بتفرُّع ويل ويل الدهد عون ويل 

الدهد بدقد لقاء ثيائل م1 الرئيل الصييل.
 لم يقترص األمر عى إبراز بن سالمان يف اليشاط اليارجل خحسب، بل 
أيضاً والداخايل كاختتاح مرَكز امللك عبدالله للدراساات والبحوث البرتولية 
الذي اقترص االختتاُح عى سالمان ونجله ومان يحيطون بهما، وليل ذلك 
بال ولم تكتِف آلاُة اإلعال  امللكية بإبراز األنشاطة السياساية خقط ملحمد 
بن سالمان، بل عمادت إَلاى اساتحداث طريقة غري مدتااعة يف الرتويج.. 
ة بيت سالمان بن  وذلاك بتيصيص مسااحٍة كباريٍة لحديث األمارية حصَّ
عبدالدزياز.. عن نجاحاات والدلا خالل سايٍة من تولياه مقاليد الحكم.. 

ُج ألخيها محمد بن سلمان.. بأنه يسريُ عى ُخَطى والدلا.  وخيها تروِّ
1 عائرة اليالخات عاخَل  ات أَبْااَواَب التساؤالت عن توسُّ تفتَُح لذه التغريُّ
الدائلة الحاكمة، ومحاولة سلمان استئيار الحكم، والدخ1 به باتجاه نجِله 

بدَد عا  من ُوُصوله إَلاى الحكم.
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أخي اليمني.. إحسبها بعقالنية قلياًل
 الشيخ/ عبدالمنان السنبلي 

لل جاء الكولومبل َوالربيطانل َواملكسايكل َواألسارتايل و...و... و... 
ألجلك َوألجل وطيك، أ  جاءوا الحقني َوالليني بدد الدوالر َواليورو؟!

َولال يدييهم وحدة َوأمن َوساالمة واساتقرار اليمان َوالحفاظ عى 
ساياعته واساتقالله، أ  أن ُكّل ما يدييهم لو مدرخة رقم الحساب الذي 

سيتم إيداع رواتبهم خيه؟!
َولال يهمهام إن كيت مؤتمريااً أو حوثيااً أو إصالحيااً أو حراكياً أو 
إشارتاكياً أو زيدياً أو شاخدياً أو مسلماً أو غري مسلم أو يميياً أو سدوعياً 
أو.. أو…، أ  أن ما يهمهم َويشاغل بالهم لاو مدرخة نوعية الدملة التل 
سيقبضون بها، الدوالر أ  اليورو أ  الريال السدوعي أ  القطري أ …؟!
َولل يقلقهم ارتفاُع حصيلة الضحايا من األبرياء أو انتهاكاُت حقوق 
اإلنسان أو ارتكاُب املجازر َوجرائم الحرب أو تدمري املدن َوالبيى التحتية، 

أ  أن ما يقلقهم لو لبوط سدر رصف الدوالر َومدى تأثرلم به؟!!
ولل يشغلهم أمُرك أو أمري أو نوعية ما تحمله أنت أو أنا من قضية، 

أ  أن ُكّل ما يشغلهم لو موعد عوعتهم إىل بالعلم؟!
أخال اليميل.. لل تدلم أن لؤالء قد جااءوا إىل بالعنا َولم ال يدلمون 
ملاذا حتى جاءوا، بل إن البدَض ميهم يجهل اساَم البلد الذي قد جاء إليه 

َولل ألله عرٌب أ  غري عرب!!
خهال يليل بك َوبوطييتك َوبأخالقك َومباعئاك أن تكوَن يف خيدٍق واحٍد 
ما1 لؤالء َوَمن جاء بهم َويقُف وراءلام، أ  أن تكوَن يف خيدق املداخدني 
عان وطيك َوأللاك َوتاريياك - حتاى َوإن اختلفتم َوتباييتام يف األخكار 

َواآلراء، خأنتم يف األول َواألخري إخوٌة َوأبياء وطٍن َوعيٍن َوعرٍق واحد؟!!
خاخارت ليفساك - أخال اليميل - املاكاَن الاذي تريُد أن تكاوَن خيه، 
َواإلنساُن - كما يقولون - حيُث يَض1ُ نفَسه، خالتأريخ ال يرَحُم َواملباعئُ 

ال تتجزأ َواألوطان ال تُدّوض!!

ِمن اليمن يتغري وجه املنطقة! 
إن لم يُكن من »اإلجماع العربي« بل »التآمر العربي« ضد اليمن -  وما يعني ذلك من استكمال 
َظمرِ  لمس�ار االنقالب عىل تأريخ المنطقة، وُهويتها العربية اإلس�المية – لكف�ى ذلك دليالً عىل عرِ
القضية التي ينَهُض بها اليمُن دولًة وش�عباً وثورًة، وأن العدوان عىل اليمن يمثل إحدى ظواهر 
»الله�اث العربي« نحو »تل أبي�ب«، ونيل رضاها ورىض الغرب االس�تعماري، وبمقدار صمود 
اليمن فس�وف تتش�ّكُل -داخل الجزيرة العربية وألول مرة - بيئٌة اس�رتاتيجيٌة نقيضٌة لمس�ار 

التطبيع الذي تقوُده الرياض، ويسيُر يف ركابها بقية األعراب. 


