
عبدالسالم: الجرائم البشعة يف الجنوب باتت روتيناً يومياً وشعبنا ليس يف وارد التسليم لألجنبي
مفوضية حقوق اإلنسان: السعودية وحلفاؤها أسقطت قنابَل عنقودية على عمران

مصرع نجل القيادي العكيمي وتدمري آليتني و 25 طقمًا ومقتل 21 مرتزقًا يف الخلقني ومديرية خب والشعف بالجوف

إْسَقـاط طائرة استطالع تابعة لدول الُعـْدَوان بمحافظة إب بعد أيام من إْسَقـاط ُأْخــَرى يف تعز
تعز: مقتل القيادي الميداني لمرتزقة العدوان عبد العليم محمد عبد اهلل والسيطرة على مناطَق استراتيجية

البحث عن احلماية ومواَجهة خطر الزوال امل�شرَتك 

موسم الهرولة السعودية-
الخليجية إىل إسرائيل..  
جرميُة ا�شتهداِف دار امل�شنني..ملك البحرين: إسرائيل قادرة على حمايتنا

إفرازاٌت لصراعِ قوات االحتالل يف عدن، 
ومالمُح للمدينة الغارقة بالدم

داعش تهدد الطالبات في عدن 
بالمفخخات والعبوات الناسفة 

النموذج األمريكي الحتالل اليمن:
 25 عملية اغتيال و 8 عمليات فاشلة

و6 عمليات اختطاف لقيادات عسكرية 
ومدنية وتفجير 3 سيارات مفخخة وانتحاري 

وسقوط 4 مدن بيد القاعدة وداعش

16 صفحة

60 رياالً
لالشرتاك بأخبار املسرية موبايل:
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 موؤكداً ف�شل 
ال�شعودية اإقليمياً

السيد نصر اهلل: ال يمكن 
لليمن إال أن ينتصر

هل على الرياض أن تعيَد 
مراجعة حساباتها يف اليمن؟

تحالف الُعـْدَوان ينهب ثروتنا 
السمكية يف البحر اأَلْحَمــر
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  - خاص:
الج7داة  الحديادة،  محااظاُة  شاهدت 
املاضية، مساريًة  7الرييًة غريَ مسابوقة 
من حيث عدن املشااركل ايها االتي قل أن 
تشاَهَد املحااظاة لهاا مثيالً من قباُل اذلك 
تادياداً بالُدااْدَاان اتهديداتاه التاي توحي 

بايته قصف ميااء الحديدة.
ارااع املشااركون يف املظالارة أعاال  
ماادنة  اناتاات  الي7ََاياة،  الج7هورياة 
يف  اثمريكياة  ابالسياساة  بالُدااْدَاان، 
املاطقاة، ك7اا رّنناا الهتااااِت املااِلضاَة 
للُداْدَاان تجاه الي7ََن، مستاكرين التهديدات 
التي أطلقها الُداْدَاان مؤخراً بقصف ميااء 

الحديدة.
املفرَاض  الحصااَر  املتظالران  اراض 
عاى ميااء الحديادة من قبل الُدااْدَاان ماذ 
شهور، اسحب السافن من امليااء، مدرّبين 
الُدااْدَاان  اسات7رار  تجااه  عان غضبهام 
ا رائ7اه البشادة بحال الشادب الي7ََااي 

املظلاو  التاي طالات الج7ياع يف مختلاف 
املحااظات.

الداا   املتظالاران انساتافار  اأعلان 
االجهوزية الكاملاة ملوا هة أي مدتٍد اغاٍز 

يحاال املسال بأمن املحااظة امياائها.
اح7ال بياان املظالارة املجت7اع الدايل 
ااثمام املتحدة اأمياها الداا  امبدوثها إىَل 
الي7ََن مسئولية الاية املبيّتة لقوى الُداْدَاان 
أنَّ  باساتهداف مياااء الحديادة، موضحااً 
البالغاات التاي تلقتهاا السافن التجارياة 
اسفن الشحن للخراج من امليااء اانبتدان 
عااه لاي نفاس اإل اراءات امل7اثلاة التي 

سبقت انستهداف السابل لل7يااء.
الجدياد ذكاره أن ميااء الحديادة ميااء 
تجاري الياس ميااًء عساكرياً، ايخد  25 
ملياون ي7ااي، ايدترب املافاذَ الوحياد بدد 
قصاف مياااء املخااء الاذي ي7اد املواطال 
بالسلع الغذائية ااملوان اإلغاثية التي تقدمها 
اثمم املتحادة لل7حتا ال ااملترضرين من 

الُداْدَاان االحصار.

على خلفية تهديدات الُعـْدَوان بق�شف امليناء

مسريٌة حاشدٌة وغري مسبوقة شارك فيها اآلالف يف الحديدة
أبناء بيت نعم ووادي ظهر بصنعاء يسريون 

قافلة »نصر اهلل« دعمًا للجيش واللجان الشعبية
  - صنعاء:

َ  أبااُء ماطقتي بيت ندام اااني ظهر ب7حااظة صاداء، أمس اثحد،  قادَّ
قاالة »نرص الله« الغذائية؛ نع7اً ثبطال الجيش االلجان الشادبية يف ميانين 

الكرامة االرَشف.
اأّكد املشاايخ خالل تسيري القاالة، اساتدداَنلم راد الجبهات باملزيد من 

قواال الغذاء االر ال حتى يتم نحر الغزاة ااملدتدين.
ااعترباا أن القاالَة أقلُّ ما ي7كن تقدي7ُه ثبطال الجيش االلجان الشدبية 

الذي يقّدمون أرااحهم انماَءلم نااعاً عن الوطن اكرامته.
7وَن اثساطوري  احيّا مشاايُخ اا هاُء اأبااء بيت ندم اااني ظهر، الصُّ
ثبطاال الجيش االلجان الشادبية يف  بهات القتال؛ نااعاً عن سايانة اعزة 

الي7ََن االي7ََايل.

أبناء بيت معياد يستهجنون الصمت الدولي تجاه 
جرائم الُعـْدَوان األمريكي السعودي على بالدنا

  - أمانة العاصمة:
نّظم أبااُء ماطقة بيت مديان ب7ديرية السابدل بأمانة الداص7ة صاداء، 
السابت املايض، اقفًة احتجا ية؛ تاديداً باست7رار  رائم الُداْدَاان اثمريكي 

السدوني عى بالننا.
ااساتهجن املشااركون يف الوقات التي كانات تحت شادار »أمريكا تقتل 
الشادب الي7ََاي«، ص7َت املجت7ع الدايل ااثمام املتحدة ااملاظ7ات الحقوقية 
َااإلنَْساانية الدالية عى الجرائم ااملجازر البشدة التي ترتكبُها ناُل الُداْدَاان 
اثمريكاي السادوني يف حال الي7ََايال.. مشاريين إىَل أن يد الددالة ساتطال 
عا االً أ  آ الً ُكلَّ َمن شاارك يف تلك املجازر االجرائام االتي يادي لها  بل 

اإلنَْساانية.
اأكادت الوقفة يف بيان صانر عاها اسات7رار مسااندة اراد أبااء مديرية 
السابدل لكاااة  بهات القتال بالر ال ااملال االساالح اذلاك من أ ل عزة 

َاكرامة الشدب الي7ََن.

أبناء الجميمة يرفدون الجيش واللجان 
بقافلة األحرار الغذائية

  - حجة:
تحاَت شادار »أمريكا تقتل الشادب الي7ََاي« أقا  أبااء امشاايخ اأَْعيَان 
مديرياة الج7ي7اة ب7حااظاة حجاة االسالطة املحلياة باملديرياة اقفاة 

احتجا ية، السبت املايض؛ للتاديد بالُداْدَاان.
 املشااركون يف الوقفاة أناناوا ص7اَت املجت7ع الادايل عاى الجرائم التي 

يرتكبها الُداْدَاان بحل الشدب الي7ََاي.
 اقد  أبااء الج7ي7ة »قاالة اثحرار« االتي احتوت عى موان غذائية نع7اً 
ثبطال الجيش االلجان الشادبية يف  بهات الارشف، مؤكدين أن القاالة لن 
تكون اثخرية اساتتبدها قواال أُْخااَرى لل7رابطال يف  بهات الدزة للدااع 

عن سيانة الوطن.

وقفة احتجاجية يف تعز للتنديد بجرائم الُعـْدَوان 
األمريكي السعودي والـتأكيد على دعم الجيش

  - تعز:
نّظام أبااء مديرياة مااياة ب7حااظة تدز اقفاة احتجا ياة، الخ7يس 
املاايض، أكداا من خاللها عى تطهري مااطقهم مان ننس الغزاة امن تواُ د 
مرتزقاة الُداْدَاان اثمريكي السادوني يف بالنلم، مؤكدين مسااندة الجيش 
االلجان الشادبية يف مساريتهم الاضالية حتى تحرير كامل اثََرايض الي7ََاية 

ماهم.
اأكاد أبااء مديرياة مااية محااظة تداز اساتددانلم ا الزيتهم لراد 
قاوات الجيش االلجان الشادبية يف  بهات الرَشف بالر ال ااملال االساالح 

للتصدي للُداْدَاان السدوني اثمريكي.

أبناء همدان يجّددون التأكيد على صمودهم 
يف مواجهة الُعـْدَوان
  - صنعاء:

َن مشاايُخ اأَْعيَان اا هااء اأبااء مديرية ل7ادان ب7حااظة صاداء   دَّ
الج7داة املاضية التأكيد عى اقوف ل7دان صفاا ااحدا يف موا هة الُداْدَاان 
ااستددانلم لبذل املزيد من التضحيات نااعاً عن سيانة اعزة اكرامة الي7ََن 

االي7ََايل.
اأكد أبااء ل7دان أنهم صامدان ص7ون الجبال رغم ما تتدرض له ل7دان 
من قصف مسات7ر مان قبل تحالاف الُدااْدَاان اثمريكي السادوني أَنَّى إىَل 
ساقوط الشهداء من الاساء ااثطفال االشايوخ.. ناتل إىَل أن قبيلَة ل7دان 

ستظل يف خادق الدااع عن الوطن ابوابة الارص.

داعش تتوعد طالبات عدن 
باملفخخات والعبوات الناسفة

  - خاص:
حصلت صحيفُة صدى املسارية عى ماشاوٍر خاصٍّ 
ااى  لتاظيم ما يَُس7َّ
املاترِش  بالقاعادِة 
يف محااظاة أبل، 
أعاللاا تحذير  ايف 
مذيَّاال  اإناذار 
بتأرياخ 26  7اان 

اثال 36ل1ه.
يتض7ّاَن  ا
تهدياداً  املاشاوُر 
مدرساة  لطالبااِت 
الا7وذ ياة،  عادَن 
حيث أاضح املاشور 
أن لباال الطالباات 
يداد  )البالطاوه( 
اليهاون  لباس  مان 
االاصاارى امن لباال الكفاار اأنه ليس من اإلساال  

بيشء الو طريٌل لازع الحياء االرذيلة.
اأمهال التاظياُم الطالبااِت عادة أيا ، ما لام اإنهم 
سايطبّقون ايهن رشُع الله، بحساب املاشور، حيث أن 

أاواَه باانقهم متدطشٌة اسرتايها نماء املخالفل.
اختام املاشاوُر بتهدياد ااضاح، بأنهم سايلجأان 
إىل السايارات املفخخاة التاي ستشاوي اث ساان، ك7ا 
سايلجأان إىل الُدبوات الااسفة اغريلا، محّذرين أالياَء 
الطالباات بأنهام إذا لم يغارّياا لذه املالبس اإن أشاالَء 

اَلل. الطالبات سيتم  7ُدها يف السِّ

الصحافة الغربية تهتم بلوحة فنان يمني 
تشكيلي حملت عنوان »قرن الشيطان«

  - خاص:
تااالات ُكارْبَى الصُحاف الغربياة، 
َة تقارير  خالَل اليومال املاضيل، عادَّ
للوحة الفاان الي7ََاي التشاكييل مح7د 
نجياب االتاي ح7ََلات عااوان »قارن 
الشيطان« االتي تم عرُضها يف املدرض 
التشاكييل الثاناي املداارص املقاا  يف 
ازارة  برعاياة  »صادااء  الاري« 

الثقااة.
اذكارت صحيفاُة »ياوراب ناييل« 
املدرااُة بانتقائهاا للوحات أن اللوحَة 
ساتؤثُر عاى الارأي اإلنَْساااني الدابر 
للادال، ك7ا أاارنت الصحيفاُة تقريراً 
عن اللوحة املدربة عن الحرب يف نفول 
الفاانل الي7ََايل، اتأثر الفن التشكييل 

بالحرب.
 اأاضح التقريُر أن اللوحة اختزلت 
مدانااة الشادب الي7ََااي عارب ريشاة 
أن  أران  الاذي  نجياب  الفااان مح7اد 
يوصَل رساالًة للدالم عن حجم املأساة 
التي تخلقها الحارب، ناعية الصحيفة 
الاقاان لتحليال البُداد الافاي الاذي 
أسقطه الفاان نجيب نتيجة حرب قرن 

الشيطان عى بالنه.
 ايف ساياٍق متصال أثاارت اللوحُة 

اعجااب القائ7ال عاى موقاع اايش 
باول الربيطاني الاذي طلب من الفاان 
مح7د نجياب إنراج لوحته يف إْحااَدى 
مزاناتهام الدالياة، ملا تح7لاه اللوحة 
من بُدٍد إنَْسااني  ّسد مداناة الشدب 
الي7ََااي يف ظال لاذه الحرب، حساب 

اصف مسئويل املوقع.
االفاان مح7اد نجيب من الفاانل 
التشاكيليل الي7ََايل املشاهورين عى 
الصديد املحيل االدرباي االدايل، حيث 
أقاا  عادة مداارض محلياة ايف نال 

عربية اأ ابية. 

مسؤولة يف الحكومة الهندية تؤكد اختطاف مسلحني لكاهن هندي يف عدن

إفتتاح املعرض اإلبداعي الفني األول بجامعة ذمار

  - متابعات:
نار  الذيان لا 7اوا  خطاف املسالحون 
الرعاية املساال تديره رالباات  7دية اث  
ترييازا يف مديااة عدن بجااوب الي7ن، كالن 

لادي، »اال ما أاان مسؤال أماي«. 
اأكادت مساؤالة يف الحكوماة الهادياة 
خطاف الكالان، موضحاة أن بالنلاا تبذل 

 هوناً لإلاراج عاه. 
اقال املساؤال اثماي الي7اي الذي راض 
كشاف اسا7ه، »املدلوماات املتوااارة لدياا 
التاي لا 7ات نار  املتطرااة  الدااارص  أن 
رعاية املساال يف عدن، خطفت الكالن تو  
اازلوناليال الهاادي الجاساية، االبالغ من 
الد7ر 56 عاماً، انقلته إىل  هة مجهولة«. 

اأضااف املساؤال »ندلم أنه لام تتبن أي 

 هاة الد7لياة اإل رامية بحل نار املساال 
بدد، لكن تشاري املدلوماات إىل تورط ناعش، 
عل7ااً بأن التاظيَم عانًة ماا يتباى الهج7اِت 

التي يافذلا، ببيان يصدر يف اليو  نفسه. 
الادار  لا 7اوا  مسالحل  أربداة  اكان 
الج7دة، اقتلوا 16 شاخصاً لم حارل ا11 
مساااً اأربع رالبات لام راانديتان الادية 

اكياية.

  - ذمار:
ااتتاح رئيُس  امداة ذمار اثساتاذُ الدكتور مح7اد الرايل، يو  
أماس اثحد، مع عدن من نواب الجامدة، املدِرَض اإلبداعي الفاي اثال 

بحضور نائب ازير التدليم الدايل الدكتور َعبدالله الشامي.
احاوى املدارض لوحاٍت ااياًة ملدارل تشاكلية متدادنة، اكذلك 
قسام  أنامال طاالب  متاوعاة، شاكلتها  ااياة  اأشاكال  زخاارف 
»الرتبياة الفاية« امشااريع لادساية لطلباة »الهادساة املد7ارية« 
ا«الجيولو ياا«؛ لتداعاب تلاك اثع7اال تفاصيال الخيال، اتقاسام 
الج الحضاارة الدربية االداملية من خالل رموزلا الحارضة يف زاايا 

املدرض.
 ابحساب اثستاذ الدكتور »عبِدالكريم زبيبة« مدير مركز اإلرشان 
االرعاياة الافساية بالجامداة، ااإن املدِرَض سيسات7ر ثالثاة أيا  
اساتربز اياه اثع7ال الفاياة يف إطار تا7ياة املوالاب ااملبدعل من 
طلبة الجامدة«، مؤّكداً أن املدرض يشا7ُل عى لامشاه »سلسلة من 
الفداليات اإلبداعية االفاية االشدرية االقصصية لطالب الجامدة«. 
ك7اا بث مج7وعة من الطالب املبدعال عطر كل7اتهم يف صباحية 
قصصية أقي7ت عى لامش املدرض شااركت ايها القاصة: رشايدة 
القاايض، االقاصة: ريم الد7اري، اتخللها الدديد مان املداخالت من 

الشدراء الحارضين.

قبائل خوالن 
تستجيب لنَكف 

قبائل مأرب وتعلن 
النفري العام

  - صنعاء:
أعلن أباااء امشاايخ قبائل خونن 
الطياال يف محااظة صادااء، الج7دة 
املاضياة، تلبياة نعاوة الافاري الداا  
قبائاُل  أطلقتهاا  التاي  االاَّااَكاااف 
لتحريار  الرشاااء  ماأرب  محااظاة 
املحااظاة من نناس الغازاة ااملرتزقة 
الذين عاثوا اساناً اأاغلوا يف سفك الد  

الي7ََاي.
القبائال أقارت يف مشاااراتها التي 
اسات7رت ليوَمال راد  بهاات القتال 
باملقاتلل ااملاال، انعم ص7ون الجبهة 
الداخلياة يف ا اه الُدااْدَاان، ك7ا حيّا 
للجياش  البطاويل  اثناء  املجت7داون 

الي7ََاي االلجان الشدبية. 
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  - خاص:
ت7ّكان أبطاُل الجيش االلجان الشادبية ار اُل 
الجبهاة الوطاياة، السابَت 5 ماارل، مان تطهري 
موقَدل اسارتاتيجيل كان يت7ركاز ايه7ا مرتزقة 
الُداْدَاان ب7اطقاة الضباب يف تدز، اأكدت املصانر 
امليدانياة، أن املوقدل باتا تحت السايطرة الكاملة 
للجياش االلجاان الشادبية، اأضااات املصانر أن 
عادناً مان املرتزقاة ساقطوا يف املوا هاات ما بل 
رصياٍع ا ريح، ك7اا غام الجياش االلجان الدديد 
من اثسالحة االذخائار التي خّلفها ماا تبقى من 

املرتزقة أثااء ارارلم.

القاي القائُد امليدانيُّ عبُدالدليام مح7د عبدالله 
مرصَعه قبل يومل يف املوا هات بجبهة حبيش قبل 
يوَمال، اقان عبدالدليم مدارَك عادة يف تدز ايدترب 

من أخطر القيانيل ملرتزقة الدداان يف تدز.
ايف  بهة املديااة، حّقل أبطاُل الجيش االلجان 
الشادبية انتصاراٍت كبريًة اأحرزاا تقدماً يف الدديد 
مان اثحياء، حيث أّكد مصدٌر عساكريٌّ أّن الجيش 
االلجاان الشادبية طّهاراا مااطَل ااسادًة يف حي 
الزلاراء، احي عصيفرة، ا ولة املرار كانت تحت 
سايطرة مرتزقاة الُدااْدَاان، اأضااف املصادر أن 
املرتزقة تكبداا خسائَر اانحة يف اثرااح االدتان.

ايف ساياٍق متصاٍل، أكادت مصاانر محلياة أن 
أبطال الجيش االلجان الشادبية ت7ّكاوا من تأمل 

ماطقة الكدبال يف مديرية القبيطة، بدد تطهريلا 
كلياً من مرتزقة الُداْدَاان.

ايف  بهة كرش، لقي عدٌن من مرتزقة الُداْدَاان 
السادوني اثمريكاي مصاِرَعهام ا ارح آخران، 
خالَل َصّد محاالة تقّدٍ  ااشلٍة لهم باتجاه ماطقة 

تلة الخزان ب7ديرية كرش. 
اأاضحات املصانر أن الجياَش االلجان ت7كاوا 
ابفضال الله، مان التصّدي لهذا الزحاف، بكلِّ قوٍة 
ااقتادار، كبقياة زحوااات املرتزقاة التاي بااءت 
 7يُدهاا بالفشال عى لاذه املاطقاة اغريلا من 

املااطل ااملواقع املجاارة.
اأضااات املصاانر أن مان تبقى مان املرتزقة 
نذاا بالفارار كدانتهم، تاركل اراءلم أسالحتهم 

امدرعاتهام، التاي أصبحات غاي7اة بياد الجيش 
االلجان الشدبية.

اي7اا اساتهدات القاّوُة الصاراخياُة للجياش 
االلجان الشادبية، آليًة مدرعًة تابداة لل7رتزقة يف 
ماطقة “السفيال” ب7ديرية كرش محااظة لحج.

املدرعاة  أن  الدساكرية،  املصاانُر  اأااانت 
اساتُهِدَاْت بصااراٍخ مو اه، أسافر عان مرصع 

طاق7ها بالكامل.
اأشاارت املصاانر إىَل أّن مديرية كرش أصبحت 
ماطقة اساتازاٍف للغازاة امرتزقتهم، حيث ن ي7ر 
ياو  نان قتال ا ارح عدن ماهام، اكذلاك تدمري 

اإعطاب عدٍن من آلياتهم.

مقتل القيادي امليداين ملرتزقة العدوان عبد العليم حممد عبد اهلل

السيطرة على موقعني اسرتاتيجيني بمنطقة الضباب، ومناطق واسعة يف أحياء 
الزهراء وعصيفرة واملرور، وتأمني كامل منطقة الكعبني يف القبيطة بمحافظة تعز

األمم املتحدة: السعودية تمنع سفينة مساعدات تابعة 
لربنامج الغذاء العاملي من التوجه إىل مينائي عدن والحديدة

إْسَقـاط طائرة استطالع تابعة 
لدول الُعـْدَوان بمحافظة إب بعد 

أيام من إْسَقـاط ُأْخــَرى يف تعز
  - خاص:

أساقطت الدااعااُت الجوياُة للجيش االلجاان الشادبية طائرَة 
اساتطالع لتحالف الُداْدَاان السادوني اثمريكاي يف مديرية املخانر 
ب7حااظة إب، السبت املايض، بدد نحو أسبوع من إْسَقااط أُْخااَرى 

يف محااظة تدز.
اأاضاح مصادٌر عساكريٌّ يف ترصياح أنه تام إْساَقااُط طائرة 
اس يف سا7اء  انساتطالع أثاااء تحليقها ثغاراض املراقبة االتجسُّ

مديرية املخانر.
رًة لبقايا ُحطا  الطائرة التي  اازع اإلعالُ  الحربي مشاالَد مصوَّ
 رى إْسَقااطها بواسطة صاراخ من قبل الجيش، ك7ا اّزع مشالد 
أُْخااَرى للطائرة انستطالعية اثُْخااَرى التي  رى إْسَقااطها اوق 
ماطقة عزان ب7ديرية ذا باب غرب محااظة الج7دة قبل املاضية.

  - خاص:

قاال املتحدث الرسا7ي باسام اثمل الداا  لألمم 
املتحدة ارحان حل: إن السدونية تواصل ماع سفياة 
مسااعدات تابدة لربنامج الغاذاء الداملي، »ميابورت 
سايدار« مان التو اه إىل مياائي الحديادة اعدن بدَد 
أسبوعل من احتجازلا غري الرشعي يف ميااء  يزان.
لًة  اأضاف أن اثمام املتحدة قّدمت مدلوماٍت مفصَّ
عن طبيدة أ هزة انتصانت التي تاقلها الي تاتظر 

اإلاراج عن السفياة.
من  انباه أاضح مدياُر مكتب تاسايل املدونات 
اإلنساانية التابع لألمم املتحادة،  ون غياغ، أن اثَُمَم 
املتحادة كانت قد أبلغت السادونيَة تفاصيَل شاحاة 

السفياة قبل إبحارلا، امع ذلك  رى احتجازلا.
َن  ون غياغ عى أن اثمَم املتحدة ن تقبل أيَّة  اشادَّ
رشاط عاى تقديم املسااعدات من أحاٍد مه7ا بلغت 

الحا ة لتلك املساعدات.

ايأتاي لاذا الترصياُح بالتزامان ماع التحذيرات 
اثمريكية االسادونية لج7يع السفن ب7غانرة ميااء 
الحديدة ت7هيداً نستهدااه، احتى عسريي نفسه أّكد 
يف اقت ساابل أن السافياة ن تح7ل أسلحة بل تح7ل 
مواناً اأ هازة طبية اأطباء قال إن بدَضهم إيرانيون 
اآخاران مان  اسايات أارابياة يتبداون ماظ7ة 
اإلغاثة الداملية، لكاه اساتدرك بالقول إن بدَض املوان 

محظورة الم يوضح ما لي لذه املوان؟
ايكشف لذا التااقض عن غباء كبري لدى قيانات 
الداداان، يف نفس الوقت يفصح عن مخطط ارض 
حصار شاامل، ي7هد لد7ليات عداانية ااسدة لكن 
لاذا املخطط يالقاي راض نايل مان قبل ماظ7ات 
أم7ياة انالياة يحاال الداداان ت7رياره من خالل 
لذه املغالطات االتااقضات، اثمر نفسه حدث حل 
طلاب املاظ7ات اثم7ية باملغاانرة، مدتقداً أن الكل 
بات مساتجيباً لطلباات السادونية اأموالها الو 
اثمر الذي  دله يرتكب اضائح مكشاواة ابوقت 

قيايس.

اما كشافته اثمم املتحدة لو أن السافياة تح7ل 
مسااعدات تابدة لربنامج الغاذاء الداملي، »ميابورت 
سايدار«، مادتهاا السادونية مان التو اه إىل ميااء 
الحديدة بدد أسابوعل من احتجازلا يف ميااء  يزان 
يف طريقها من  يبوتي اتح7ل عى متاها مسااعدات 

إنسانية اأ هزة اتصانت تابدة لألمم املتحدة.
ايف ساياق آخر أكدت مصانر باملفوضية السامية 
لحقوق اإلنسان يف  ايف بأن املفوضية قررت إيقاف 
التدامل مع عز الدين انصبحي ازير حقوق اننساان 

يف حكومة لاني. 
ا كانات حكوماة قطار قاد ت7كاات مان إقاااع 
أن املفوضياة  إن  القارار.  املفوضياة بالدادال عان 
تحصلات بداد ذلك عاى أنلاة تثبت تاورط انصبحي 
يف اع7اال تساتهدف املفوضياة الساامية اتشاوية 
س7دتها..م7ا  دلها تقرر مجدنا توقيف تداملها مع 
انصبحي الذي يحاال بشاتى السابل إقااع املفوضية 
بإلغاء قرارلا االهراب من حقيقة عالقته بل اإنارته 

ملا يس7ى برابطة اإلعالميل..

انفجار عنيف يهز املقربة امل�شيحية بني التواهي والقلوعة

مسلحون مجهولون يغتالون مدير شرطة التواهي 
بعدن ويقتلون قياديني موالني لهادي يف أبني

  - خاص:
لز انفجاٌر عايٌف بالُقرِب من املقربة املسيحية 
الواقداة بال مدياتاي التوالي االقلوعاة ب7دياة 

عدن نان ُحُداِث إصابات يف صفوف املواطال.
اقالات مصاانر خاصة إن اننفجاار ناتٌج عن 

قابلة اّجرلا مجهولون بالُقرب من املقربة.
اترضُب الفوىض اانغتياانُت يف أع7اق مدياة 
عادن التأريخية، حتى بات الوضاُع كارثياً بكل ما 

تح7له الكل7ة من مداى.
اتددُّ مدياُة املاصورة ا ولة كالتكس أن7وذ اً 
لل7َاوت باملدياة، ان يكاُن ي7رُّ يو  نان اإلعالن عن 
 ري7اة اغتيال أا إطالق رصااص أا نهب يف لذه 
املاطقة التي اصلت أصداُء بشااعتها إىَل مساامع 

الدالم.

الخفيفاِة  باثسالحة  اشاتباكات  ااندلدات 
ااملتوساطة السابت يف  ولة كالتكاس نتج عاها 
مقتال الدقيد املاوايل لهاني ساالم ملقااط مدير 
رشطاة التوالي نان أن يتم تحدياُد الجهات التي 

قتلته أا نّفذت لذه الجري7ة.
انقلات مواقاع إعالمياة موالية للُدااْدَاان أن 
مسالحل مجهولال نصباوا ك7يااً للدقيد ساالم 
ملقاط يف  ولة كالتكاس اأثااء مراره يف الجولة 
أطلقاوا علياه الرصااص، ماا أَنَّى إىَل مقتله اأحد 

مرااقيه.
مسالحون  أطلال  املاايض  الخ7ياس  اياو  
مجهولاون الااَر عى حسال الوحييش اشاقيقه 
ال7اا موالياان لهااني، ماا أَنَّى إىَل مقتله7ا عى 

الفور.
اذكر موقع »لاا عدن« أن مسلحل مجهولل 
طاارناا سايارة الوحيايش اأطلقاوا الاااَر علياه 

بشاارع التسادل، اقتلاوا إىَل  اناب الوحيايش 
شاقيقه صالاح، احسال الوحييش لاو الااطل 

الرس7ي باسم اللجان الشدبية بأبل. 
اتداال ناشاطون مان عدن كثرياً مان الصور 
الواضحاة لحاانت الدشاوائي آخرلا صاورة من 
مديااة كريارت ملبااى تام انشااؤه خاالَل يومل، 
مساتغلل اثَْاَضاااَع اثماية املافلتاة الفوضوية، 
ك7ا تزايََدت أع7اُل انستيالء الدشوائي عى أََرايض 
املساتث7رين يف املاطقة الحرة ااثََرايض الحكومية 

اة. االَخاصَّ
ابحساب موقاع »لااا عادن« اقاد تدرضت 
أََرايض  امدة عدن أَيْضاً للساطو االبسط اماها 
املسااحات املخصصة لبااء ماشآت الجامدة التي 
تخد  املجت7اع اأبااءه اع7لية التطاور التا7وية 

املاشونة يف البالن. 

م�شرع جنل القيادي الإ�شالحي اأمني الُعَكيمي 

تدمري آليتني 25 طقمًا والكمائن توقع 21 قتياًل 
من املرتزقة يف الخلقني ومديرية خب والشعف

  - خاص:
ااَصااَل أبطاُل الجيِش االلجاِن الشدبية، 
إْسَقااَط قياناِت مرتزقة انحتالل يف مااطَل 
متفرقاٍة بالجوف ااساتهداَف آليتهم، حيث 
حصادت الد7لياُت الدساكريُة يف السااعات 
اثخارية، من مسااء أماس عارشات القتى 
اشهدت تدمري آليات امدرعات تابدة لهم يف 

ماطقة صربين اخب االشدف.
أبطااَل  أن  عساكريٌّ  مصادٌر  اأاضاح 
الجيش االلجان الشادبيّة صاّداا زحفاً من 
قبل مرتزقاة انحتالل مسااونين بالطريان 
باتجاه ماطقة صربين التي  رت السيطرة 

عليها مؤخرة انحر املرتزقة ماها.
ايف الد7لياة أاان املصادُر ب7رَصِع رئيس 
ع7ليات ما يُسا7ّى لواء الاارص التابع لقائد 
املرتزقاة بالجوف أمل الدكي7اي، إىَل  انب 

املدعو بن خ7يس أحَد قانة املرتزقة. 
الجياش  أبطااَل  أن  إىَل  املصادر  اأشاار 
االلجان الشادبية نّماراا يف الد7لياة نبابة 
امدرعة تابدتال لل7رتزقة الذين اراا عقب 

انكسار محاالتهم.
ايف ماطقِة الخلقل بالجوف لقي 13 من 
مرتزقة انحتالل مصارَعهم يف ك7ل ُمحكم 
نصباه أبطااُل الجياش االلجاان الشادبية 
لدارياة تابدة لل7رتزقة، ك7اا تصّدى أبطاُل 
الجياش االلجاان لزحاٍف من قبال مرتزقة 

الُدااْدَاان ملحاالة السايطرة عى مدساكر 
الخاجر.

اٌة لصحيفِة »صدى  اقالت مصانُر خاصَّ
املسارية« إنَّ نجاَل القيااني اإلصالحي أمل 
الدكي7اي لقاي مرصَعاه ماع ثالثاٍة مان 
مرااقيه، ك7ا أصيب 13 مرتزقاً يف موا هات 

أمس اثحد، يف مدسكر الخاجر.
ايداد نجل الدكي7اي من أبارز القيانات 
بقياانة  بهاة  مكلفااً  اكان  املاطقاة،  يف 
اث اارش، امثَّاَل مقتلُُه حالًة مان انرباك يف 

صفوف املرتزقة.
اأشاارت املصاانر إىل أن أبطااَل الجيش 
االلجان نّماراا 22 طق7اً خالل لذا الزحف 

الفاشل.
ك7اا ُقتال اأصياب ث7انية مان مرتزقة 
الُدااْدَاان السادوني اثمريكي، أمس اثحد، 
يف ك7ال محكام للجيش االلجان الشادبية 

ب7ديرية خب االشدف ب7حااظة الجوف.
اأاصح مصدٌر عسكريٌّ أن أبطاَل الجيش 
االلجاان الشادبية نصباوا ك7ياااً محك7اً 
باتجااه  تقاّد   لل7رتزقاة خاالل محاالاة 

ماطقة املهاش7ة ب7ديرية خب االشدف.
اأشاار املصادُر إىَل أن الك7ل أساَفَر عن 
احارتاق ثالثاة أطقام عساكرية لل7رتزقاة 
امارَصع اإصاباة ث7انية، بياهام القياني 
عامار مرعي االقيااني صالح بان زايد بن 

عااية.
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مرَكز أبحاث تابع لجامعة تل أبيب: العالقاُت اإلسرائيلية مع السعـودية ودول الخلــــــــــــــــــيج قائمٌة ويفّضل تأجيل إعالنها 
تقرير: زهير أندراوس*

ن�ر مرَكُز أبحاث األم�ن القوم�ّي، التابع لجامعة 
ت�ل أبيب، دراس�ة جديدة ع�ن العالق�ات الرسّية بين 
إرسائيل والس�عودية، جاء فيها أّنه عىل الرغم من عدم 
وجود عالقات دبلوماس�ّية عادية بين الدولتين، إال أّن 
المصالح المش�ركة بينهما، منع إي�ران من الوصول 
إلَ��ى القنبل�ة النووّية ومن�ع الجمهورية اإلس�الميّة 
من التح�ّول لدولٍة عظمى يف المنطق�ة، أَدَّْت يف اآلونة 
األخي�رة إلَ�ى تق�اُرٍب كبيٍر بين الري�اض وتل أبيب، 
الفت�ًة إلَ�ى أّن هناك بوناً شاس�عاً بين وجود عالقات 
دبلوماس�يّة كاملة وبين القطيعة التاّمة بين الدولتين، 
األم�ُر الذي يمنحهما الفرصة للعمل س�ويًة بعيداً عن 

األنظار، كما قالت الدراسة.
وبرأي الدراس�ة ف�إَنّ المب�ادرة الس�عودية، التي 
تحّول�ت إلَ�ى مب�ادرة عربيّ�ة، كان هدفها األس�ايّس 
تحس�ين صورة المملكة بعد أحداث س�بتمرب 2001، 
ورفض�ت الس�عودية جمي�ع المح�اوالت األمريكيّ�ة 

للتق�ّرب من إرسائيل، كما فعل�ت يف حينه ُكلٌّ من قطر 
وسلطنة عمان، كما أعلنت المملكة يف مناسبات عديدة 
عن أّنها لن تقوم بأيَّة خطوة إيجابيّة نحو إرسائيل بعد 
المبادرة العربيّة، إال إذا حدث االخراق يف المفاوضات 
بي�ن تل أبي�ب ورام اهلل، ولك�ّن الدراس�ة لفتت إلَ�ى 
أّن االط�الَع عىل وثائ�ق )ويكيليكس( تؤّك�د لكلٍّ من 
يف رأس�ه عينان عىل أّنه بين الري�اض وتل أبيب جرى 

حوار رسّي ومتواصل يف القضية اإليرانيّة.
باإلضاف�ة إلَ��ى ذلك، قال�ت الدراس�ة، إّن الوثائَق 
أثبت�ت أّن العدي�َد م�ن ال�ركات اإلرسائيليّ�ة تق�وم 
بمس�اعدة ال�دول الخليجيّ�ة يف االستش�ارة األمنيّ�ة، 
ويف تدري�ب الق�وات الخاّصة وتزويده�ا لمنظومات 
تكنولوجيّ�ة متقّدم�ة، ع�الوًة ع�ىل لق�اءات رسّي�ة 
ومس�تمرة بي�ن مس�ؤولين كب�ار من الطرفي�ن. كما 
تبيّن، زادت الدراسة، أّن إرسائيل قامت بتليين سياسة 
تصدير األس�لحة إلَ��ى دول الخلي�ج، باإلضافة إلَ�ى 
تخفيف معارضتها لتزويد واش�نطن بالس�الح لدول 
الخلي�ج، وذل�ك يف رس�الة واضح�ة لهذه ال�دول أّنه 

باإلم�كان التعاون عوضاً عن التهديد، كما أّن إرسائيل 
تتمتّع بحرّية يف بيع منتجاتها يف دول الخليج، رشيطة 
أْن ال ُيكت�ب عليه�ا أّنه�ا ُصنّع�ت يف الدول�ة العربّية. 
وأش�ارت الدراس�ة أَْي�ضاً إلَ�ى أّن السعودية والدول 
الخليجيّ�ة تعرف مدى قوة إرسائي�ل يف أمريكا ومدى 
تأثيره�ا عىل ق�رارات الكونغرس، وبالت�ايل فإّن هذه 
ال�دول ترى أّنه من واجبها الحفاظ عىل عالقات معينّة 
م�ع تل أبيب، ولكن العالق�ات الطبيعيّة لم تصل حتى 

اآلن إلَ�ى موعدها.
ونّوهت الدراسة إلَ�ى أّنه بحَسِب الرواية السعودية 
ودول الخلي�ج األخرى، ف�إّن العالقات الدبلوماس�يّة 
العلنية مع إرسائيل يف الوقت الراهن س�تكون نتائجها 
س�لبية أكثر بكثير من إيجابياتها، ذلك أّن دول الخليج 
تتمتّ�ع اآلن بالعالق�ات الرسّية مع إرسائي�ل، دون أْن 
تضط�ر لدفع الفات�ورة لل�رأي العام العرب�ّي، الذي 
يرف�ض التطبيع م�ع الدول�ة العربّية، ذل�ك أّن الرأي 
الع�ام العرب�ّي يرفض اآلن أّي نوع م�ن العالقات مع 
إرسائي�ل، كم�ا أّن ه�ذا األمر ينس�حب ع�ىل إرسائيل؛ 

ألّنه من األفضل لها أْن تبقي العالقات مع الس�عودية 
وباق�ي دول الخليج رسّي�ة وغير رس�ميّة؛ ألّن ه�ذه 
ال�دول الرجعيّة ال تحرم حقوق اإلنس�ان وال تتماىش 
سياس�تها الداخليّة مع القي�م الديمقراطيّة إلرسائيل. 
وأوضح�ت الدراس�ة أّن�ه يف الفرة األخي�رة توطدت 
العالقات بين الرياض وتل أبيب ولكنّها أوصت صنّاع 
الق�ار يف ت�ل أبي�ب بعدم إقام�ة حلف مع الس�عودية 
ومرص ضّد الرئيس أوباما؛ ألّن من شأن ذلك أْن ُيلحق 
األرضار بالعالق�ات اإلرسائيليّة � األمريكيّة، التي تمّر 

يف فرة حساسة.
وكش�فت الدراس�ة أّن الس�عودية تتمنّى أْن تقوم 
إرسائي�ل بمهاجمة إيران، ويف نف�س الوقت تبتعد عن 
الغم�ز أَْو اللم�ز بأّنها سُتس�اعد تل أبي�ب يف الهجوم، 
خشية أْن تضطر هي لدفع تكاليف الرضبة العسكرّية، 
كما أّنه بين إرسائيل والس�عودية يوج�د حاجز دينّي 
واجتماعّي لعدم التقارب أكثر، عىل حّد تعبير الدراسة. 
وتابعت إّنه عىل الرغم من أّن السعودية ترى يف النزاع 
الفلس�طينّي-اإلرسائييلّ عام�اًل مؤثراً ج�داً يف فقدان 

 السعودية تخسر اإلجماع العربي ضد حزب اهلل.. 
وإسرائيل: ُشكرًا يا طويل العمر

  - خاص:
ناداِت السادونيُة بأموالها انفوذلاا، ازراَء 
الخليجاي  املوقاِف  ملساايرة  الدارب؛  الداخلياة 
اإعالن حازب الله اللبااني )ماظ7اًة إْرَلاابية(، 
اماذُ اللحظاات اثاىل ن ت7اِع الاوزراء، اثربداَء 
الفائاَت، اطرح اكارة القرار كانات عيون ازير 
الداخلية السدوني تراقب الخار ل عن اإل 7اع 
)السادوني( االذي بدأ ب7داَرضاة ازير الداخلية 
اللبااناي، ابادأت نال أخارى بالرتا اع؛ ليجاد 
الوزيار السادوني أناه لام يداد بإمكانه ساوى 

انحتفال )بالتأييد اإلرسائييل( للقرار. 

• ُخطوة لبنانية جديدة خارج 
العباءة السعودية

سابََل اإلعالُن )الدربي( ضد حزب الله خطوة 
سادونية قضات ب7داقبة لبااان بإلغااء ماحة 
لتساليِح الجياش بقي7اة أربدة ملياارات نانر؛ 
بسابب امتاااع ازيار الخار ياة اللبااناي عان 
تأييد موقاف )عربي( يدين إياران، اظن الاظا  

السادوني أناه بهاذه الخطاوة سايجرب لبااان 
عاى الداونة إَلااى عباءتاه أَْا إنخالاه يف حرٍب 
أللية  ديادة عن طريل املوالل لاه االج7اعات 
اإلْرَلاابية، ليتجه ذلك الاظا  إَلاى خطوة أخرى 
بصيغٍة عربية ضد حزب الله الكاه ا د أن لبااَن 

من  ديد يخطو خطوًة أخرى بديداً عاه. 
ات7ثلت تلك الخطوة ب7داَرضة ازير الداخلية 
اللبااني نهان املشاوق للقرار )الدربي( ضد حزب 
اللاه، ااار موقفاه بأنه »صاوٌن ملاا تبقى من 

مؤسسات نستورية يف البلد«.
ايبادا أن اللباانيل ب7ا ايهام خصو  حزب 
الله قد أنركوا أن مساايََرَة الجاون السادوني لن 

تدوَن إن بالدمار عى لباان اليس بالافع.

• العراق: سعودة ال عروبة
اتَسَم املوقُف الدراقي من قرار ازراء الداخلية 
الدرب بالُجرأة عى كشاف زياف اإل 7اع الدربي 
يف موضاوع اْصم حزب اللاه باإلْرَلااب، مفّراً 
انساحابَه من ا ت7اع ازراء الداخلية بكونه ياّفذُ 

إرانًة سدونيًة اليس عربية.
اكان ازيار الداخلياة الدراقي مح7اد الغبان 

قد انساحب من  لساة الوزراء الدرب بدد طرح 
قارار تصاياِف حازب اللاه يف قائ7اة اإلْرَلااب، 
اقاال يف ترصياح لوكالاة رايارتز: »نحان لاا 
ملااقشاة خطاط مشارتكة للتصادي لإلْرَلااب 
ااْضاع اسارتاتيجيات ع7ل اتاسايل الجهون ن 
إصدار بياناٍت سياساية لخدمة أطراٍف سياسية 

مدياة«، يف إشارة ااضحة إَلاى السدونية.
ك7ا كشف الوزيُر الدراقي أن القرار )الدربي( 
 اء بإماالءات اضغوط سادونية عادما قال يف 
ترصيحاات صحفياة: »إن انساحاباا  ااء بدد 
أن تفا ئااا بتوزياع قاراراِت املجت7دل نان أن 
يّطلاَع عليها أحد مسابقاً، الم تُبَحاث يف اللجاة 
التحضريياة ك7ا  ارت الدانة، اأعلاّاا تحفظاا 
عاى ماهجية اإلمالء الي7اة طاَرف عى قرارات 
املجلاس ا اّر اآلخرين إَلااى مواقَف سياساية 

تحقل مصالح لطرف نان اآلخر«.

• الجزائر: ال للمهزلة السعودية 
ونعم للمقاومة 

م7ا يؤكاد أن القرار الذي اتخذته السادونية 

بإمالءات اضغوط باسام الدرابة اضد املقاامة 
تحوَّل رسيداً إَلاى صداع يؤرِّق آل سدون ازان من 
حدته امتااُع الجزائر عن التصويت لصالح القرار 
االتي عاانت مرًَّة أخرى لتتربأ مان القراِر اتدلن 
اصطفاَاها يف صف مقاامة الكيان الصهيوني. 

ايوَمهاا أعلان ازياُر الخار ياة الجزائاري 
رمطاان الد7امارة أن السالطاِت الجزائريِة تتربأ 
رسا7يّاً من قارار تصاياِف حزب اللاه ك7اظ7ة 
إْرَلاابية الذي أعلات عاه نال الخليج، ناتاً إَلاى 
أن حزب الله حركة سياساية تاشط يف لباان، ان 

تتدخل يف الشؤان الداخلية للدال الشقيقة.
اانض7ات القاوى السياساية الجزائرياة مع 
حكومة بالنلا اأيّدت الا 7ت الاظا  السدوني 

بشكل عايف.
ابحساب القادل الدرباي اعتارب  7اال بن 
عبِدالساال  رئيس حزب  بهاة الجزائر الجديدة 
أن الجزائاَر أنقذت رَشَاها مان املهزلة التي تقف 
اراءلاا امل7لكاة الدربياة السادونية، مدترباً أن 
السلطاِت السدونية اصلت إَلاى حالٍة من اليأل 
ااإلحباط، ماا  دلها تتباّى سياساة »عيلّ اعى 

أعدائي«.

• تونس: استعادة التوازن و »ال« 
جديدة يف وجه آل سعود

اكتشافت تونس خطورَة الخطوة السادونية 
باسام الدرب ضاد املقااماة م7ثلة بحازب الله 
اتاربّأت من القرار )الدرباي(، اأكدت أنها ن ترى 
يف حزب الله تاظي7اً إْرَلاابياً ك7ا  اء يف القرار. 
خ7ياس  التوناي  الخار ياة  ازياُر  اقاال 
الجهياااي: إّن اعتباَر حزب الله تاظي7اً إْرَلاابيّاً 
لياس موقَف توناس، اأضاف أن اتخااذَ مثل لذا 
قارار من املفاراض أن يصُدُر عن رئياس الدالة 
بتاسايل ماع رئياس الحكوماة اتاارُشه ازارة 
الشاؤان الخار ياة، إماا عن طريال بياان، أَْا 
بترصيٍح من الوزير املختص. ك7ا أكد الجهياااي 
يف مقابلاٍة تليفزيونياة أنه لم يتام تصايُف حزب 
الله كتاظيام إْرَلاابي، اما صدر لو بيان اليس 

قراراً له ُقدرة إقرارية اصفة تافيذية. 
اثحازاُب  خر ات  الجزائار  غارار  اعاى 
هاتها، اعرّبت  االتاظي7ات التونسية ب7ختلف تو ُّ
باملج7ل عن راضها للقرار، مشارية إَلاى أنه  اء 

تلبية لرغبات سدونية ان عالقة له بالدرابة.

• إسرائيل للنظام السعودي: ُشكرًا 
على هذه الخدمة

ااي7اا انفاَرَط عقُد اإل 7ااع الدربي مان يَِد 
الاظاا  السادوني بخصوص حزب اللاه اتحّول 
قراُر تصايفاه ك7اظ7ة إْرَلاابية إَلاى مااسابة 
ملها 7ة الاظا  السادوني ااتهامه بخدمة إيران 
ا د الاظاا  السادوني أنه اساط نءات عربية 

مقابل سدانة إرسائيلية.
اعقَب القرار الذي استهدف حزب الله رصدت 
 ريدُة اثخباار اللباانياة رناَن ادل اإلرسائيليل 
الذيان عرّباا برصاحة عان ارتياحهم بل االتأكيد 

عى أن القراَر انتصاٌر إلرسائيل. 
ابحسب اثخبار اصفت صحيفة »مداريف« 
القاراَر بأناه »إنجااز إلرسائيال«، اي7ا أشاارت 
ازيارة الخار ياة اإلرسائيلية الساابقة، اعضو 
الكايسات )تسيبي ليفاي(، إَلاى أن »القراَر مهمٌّ 
انقيٌل«، مل7حًة إَلاى أنه يراع الغطاَء الدايل عن 
حازب الله اح7ال، الي إشاارة إَلاى أن القراَر 
سيسااعُد إرسائيل عى َشانِّ الحراب ساواء عى 

لباان أَْا قطاع غزة.

لم يهاأ الاظاُ  السدونيُّ بقرار تصايف حزب الله 
ك7اظ7ة إْرَلاابية سوى لساعات قليلة، بددلا تحول 
القرار إَلاى رصاصٍة سارت يف انتجاه املداكس أصابت 

الاظا  السدوني ذاته اأكدت أنه يديش أزمة عى 
املستوى الداخيل االخار ي، اكان عى آل سدون أن 

يتفر وا متحرين بيا7ا كانت الدال الدربية تتاصل 
من ذلك القرار اتتربأ ماه، اتال ذلك مواقف حزبية 

اشدبية عى مستوى الدال الدربية ااإلسالمية تادن 
بالقرار الذي تحول إَلاى مااسبٍة للتضاُمن مع حزب 

الله ااتها  الاظا  السدوني بخدمة إرسائيل.
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مرَكز أبحاث تابع لجامعة تل أبيب: العالقاُت اإلسرائيلية مع السعـودية ودول الخلــــــــــــــــــيج قائمٌة ويفّضل تأجيل إعالنها 
األمان واألمن يف المنطقة، فإّن إيراَن بالنسبة للسعودية 
كانت وما زالت المشكلة الرئيسيّة والمفصليّة للمملكة، 
كما أّن قاعدة التعاون اإلرسائييلّ-الس�عودّي توّسعت 
بع�د اتفاق الدول العظمى مع إي�ران، والذي لم ُيقابل 
بموافق�ة يف الري�اض وتل أبيب. باإلضاف�ة إلَ�ى ذلك، 
قالت الدراس�ة إّن هن�اك مصالَح أخرى مش�ركة بين 
الدولتين: وقف التغلغل اإليرانّي يف المنطقة، عدم منح 
الرعيّة لنظام األس�د يف سورّية، دعم حكم السييس يف 
مرص، والتعاون المش�رك مع أمري�كا، ولكن مع ذلك 
تس�اوق المصالح التكتيكيّة واالس�راتيجيّة المذكورة 
بين الس�عودية وإرسائي�ل ال ُيمكنه يف الوق�ت الراهن 
اإلعالن عن التوّصل لعالقات دبلوماسيّة كاملة وعلنيّة، 
ب�ل إلَ�ى تعزي�ز التفاهمات الرسّي�ة بينهما ومواصلة 

التنسيق الرسّي بين الرياض وتل أبيب.
وش�ّدّدت الدراس�ة عىل أّن�ه ال ُيمكن ب�أّي حاٍل من 
األح�وال التقلي�ل م�ن أهمي�ة العالق�ات الس�عودّية 
اإلرسائيليّ�ة، خصوص�اً يف ظ�ل ع�دم وج�ود اعراف 
متب�ادل بينهم�ا، ومواصلة التنس�يق بينهما هي عامل 

ي�ؤّدي إلَ��ى االس�تقرار يف المنطقة، ولك�ن مع ذلك، 
استبعدت الدراسة تحويل العالقات بينهما إلَ�ى علنيّة، 
ألّن من شأن ذلك أْن ُيلحق األرضار الجسيمة بالمملكة، 
مش�ّدّدًة عىل أّن التقّدم الفعيلّ يف المس�ار الفلس�طينّي 
ي�ؤّدي حتماً إلَ��ى التعاون بي�ن الري�اض وتل أبيب 
لتطوي�ر العالق�ات بينهم�ا وتقديم مب�ادرات جديدة، 
وحتى المس�اعدة الفعليّة يف إقامة الدولة الفلس�طينيّة 
والتوّص�ل إلَ��ى حلٍّ ش�امٍل وعادل م�ع جميع الدول 

العربيّة، عىل حّد قول الدراسة.
وكان الفت�اً أّن الدراس�ة لم تتطّرق إلَ��ى التقارير 
اإلرسائيليّ�ة عن زيارة وفد رس�مّي إرسائي�يّل مؤخراً 
إلَ��ى الرياض، كم�ا أّنها لم تتناول، ال م�ن قريٍب، وال 
من بعيٍد، ما نرته وكالة األنباء الروس�ّية )سبوتنيك( 
عن أّن وزير الخارجيّة السعودّي، عادل الجبير ومدير 
الُمخاب�رات يف المملكة قام�ا أخيراً بزي�ارٍة رسّيٍة لتل 

أبيب.

*نقاًل عن صحيفة رأي اليوم-لندن

معهد وا�شنطن اعتربها اأهّم اأحداث العام 2015 

مفاجأة علنية العالقات السعودية-اإلسرائيلية والعدوان املفاجئ على اليمن
  - إبراهيم السراجي:
اَضَع مدهُد ااشاطن لدراسات الرشق اثننى 
خراَج الدالقات السادونية اإلرسائيلية إىل الدَلن 
عاى رأل قائ7ة ألّم مفا اآت الدا  2015، الم 
يكان غريباً تزاُمُن تلك املفا اأة مع الدداان عى 
الي7ََان يف ذات الداا  لو ون ارتباط بال الدداان 
اتوساع الدالقات السادونية الصهيونية؛ بل إنه 
–أي الداداان- كان اثرضية التاي التقى ايها آل 

ُسُدون االصهاياة.
اليس من املاطقي أنه ااي7ا تغرق السدونية 
يف الي7ََان اساوريا أن يقاال إن لرالتَهاا باتجاه 
إرسائيل كان من أ ل تاظيم موسم الحج؛ الذلك 
َر الدالقات بل الكياان الصهيوني اآل  اإن تطاوُّ
سادون له ارتبااط اثيل باملصالح املشارتكة بل 
الطراال يف ملفاي الي7ََان اساوريا. مان  انب 
آخر ا7ن الوا ب اإلشاارة إىل أن تدشال مرحلة 
الدالقاات الدلاية ماع الكيان الصهيوني ليسات 
اضطرارية بل ض7ن خطوات مدراسة اقد حانت 
اللحظاة التي يجب ايها احاداث تحول  ذري يف 
إطاار تغيري الصورة الا7طياة للكيان الصهيوني 

ااعتباره كياناً رشعياً يف املاطقة.
ابالَداونة ملدهد ااشااطن لدراساات الرشق 
انتقاال  »أّن  اثنناى اقاد اعتارب يف تقرياٍر لاه 
الدالقاات السادونيّة-اإلرسائيليّة إىل الدلان كان 
املفا أة الُكربى يف صيف الدا  2015، بدد اللقاء 
الا«تأريخاي« يف الداص7ة اثمريكيّة، ااشااطن، 
بل املدير الدا  لاوزارة الخار يّة اإلرسائيليّة، ن. 
ناري غولد، االجارال السدونّي امُلتقاعد اامُلقّرب 

 داً من الدائلة املالكة، أنور عشقي. 
َر اإلعالُ  الصهيوني مفا أًة  ايف لذا اإلطار اجَّ
من الدياار الثقيل عادما بثات القااة اإلرسائيلية 
الداارشة تقرياراً يَُغّطاي زياارَة اااد إرسائيايل 
اصفتاه بالراياع للداص7ة السادونية الرياض 
االلقاءات التي أ رالا مع املسؤالل السدونيل 
بخصوص ملفاات املاطقة. الااا ي7كن التأكيد 
عاى أن امللفاات اإلقلي7ية )الي7ََن اساوريا( لي 

محوُر املباحثات بل الصهاياة اآل سدون. 
َق املراقباون يف تدليقهم عى الزيارة  اقاد تطرَّ
اإلرسائيلياة للريااض إىل اثلاداف مان توسايع 
تلاك الدالقاات بال املصالاح املشارتكة االداع 
بالدالقاات )الدربية-الصهيونياة إىل اثما (، ايف 
لذا يقاول الكاتب الفلساطياي زلاري اندارال 

مدّلقاً عاى تلك الزيارة ااإلعالن عاها: »يأتي لذا 
اإلعالُن عى اقع التطورات اثخرية عى السااحة 
الساورية االي7ََاية ااإلقلي7ية، حيث بات ااضحاً 
أّن مصالح الجانبل أصبحت مشارتكة، ك7ا بات 
أعداؤل7اا مشارتكل« ايضياف أناه: »اعادما 
تتد7ّاد تل أبيب اإلعاالن عن مثل لاذه الزيارات، 
اهي تهادف إىل تطويع الرأي الدا  لدى رشكائها 
من الادال الدربيّاة )املدتدلاة(، االت7هياد لاقل 
الدالقات القائ7ة رساً إىل املرحلة الدّلاية املطلوبة 
إرسائيليااً، ك7اا طالاب أخارياً، رئياس الاوزراء 

اإلرسائييلّ بايامل نتايالو«. 
اعاى اْقِع اللقااءاِت املتسااِرعة ااملدَلاة بل 
السادونيل ياشاغُل  اإلرسائيليال ااملساؤالل 
اإلعاالُ  الصهيوناي ااملساؤالون بالتدباري عان 
ر عالقتهم بدال عربية عى رأسها السدونية  تطوُّ

ابداض نال الخليج يف إشاارات تتبالاى بُقدرِة 
الكيان عى كار حالة الج7ون االدزلة التي كان 

يقبع ايها. 
ارأى التلفزياون اإلرسائيايل أن زياارَة الواد 
 ُ الصهيوني للريااض ليس اساتثاائياً اإن7ا يَُدربِّ
عن نفء الدالقات مع آل سدون اتطورلا بشكل 
ناات، مشارياً إىل أن لاااك لقاءاٍت كثاريًة  رت 
بال الطراال بالفدال اإىل  اناب املدَلان ماها 
اإن لقااءاٍت أكثَر أل7ياًة ك7ا يقاول التلفزيون 
اإلرسائيايل أن الطرال ن يريادان اإلعالن عاها يف 

لذه املرحلة.
ايضياف التلفزياون انرسائيايل أّن تال أبيب 
نجحات يف إقاماة عالقاات يف ماتهاى الصداقاة 
التاي تحك7ها املوّنة الد7يقاة املتبانلة مع الدال 
السااية املدتدلاة يف املاطقاة، امان بياها مرص 

انال الخليج.

• العدوان على الَيَمن وثنائية آل 
سعود-الكيان الصهيوني

تساُرُع ُخُطوات التطبيع السدوني اإلرسائييل 
يف لذا التوقيت برز من حا ة الطرال لبدضه7ا، 
افي7اا يدتقُد الكيااُن الصهيوني أن السادونية 
تقوُن الحراَب يف الي7ََن اساوريا اتحقل مصلحة 
إرسائيلية اإن السادونية ترى أن لرالتَها اتجاه 
الكيان سيسااعُدلا عى الص7ون يف امللفات التي 

غرقت بها يف املاطقة. 
اكان ن بُدَّ أن يث7َر تطور الدالقات السدونية-
اإلرسائيلية بخطوات ع7لية عى اثرض يف امللفل 
الي7ََاي االسوري عى حد سواء ااي7ا أخذت ملف 

ساوريا اقتاً طويالً كشفت ايه عى نطاق ااسع 
 واناب الادار الصهيوناي يف مسااندة القاعدة 
اناعش امسالحي الفصائل التابدة للسادونية 
اتركيا لدر ة ان رئيس ازراء الكيان الصهيوني 
زار  رحاى من مسالحي )املدارضة الساورية( 
بيا7ا كانوا يتلقون الدالج يف مستشفى إرسائييل. 
الداااع  ازيار  كان  الي7ََان  يُخاصُّ  ااي7اا 
اإلرسائييل رصيحااً للغاية عادما قاال يف مقابلة 
تلفزيونية إن الكيان الصهيوني يشارك يف الحرب 
عى الي7ََن بشاكل رسي.. مدلالً ذلك من الحرص 
عى عاد  إحراج الادال الدربياة املاضوية تحت 

لواء التحالف السدوني. 
ام7ا يجاب اننتباه له أن الكياان الصهيوني 
حسام أمَره مبكراً اأعلن موقفاه املؤيد للدداان 
عى الي7ََن حتى قبال أن تبانَر بدُض نال تحالف 
الداداان ذاته إىل إعاالن موقفها بشاكل مافرن، 
اقاد خاَرَج رئياس ازراء الكياان الصهيوني يف 
اليو  التايل للُدداان ليدلَن أن الح7لة التي تقونلا 
السادونية يف الي7ََان تلقاى ترحيبااً إرسائيليااً، 
مدارباً عان ا ون قلال مشارتك مع السادونية 
تجاه التطورات اثخارية بالي7ََن )يقصد ثورة 21 
سابت7رب( ابدد ذلك توالات املواقاف االخطوات 
اإلرسائيلياة املسااندة للدداان يف خاط ااحد مع 

توايل اللقاءات اإلرسائيلية السدونية. 
اكان ملوقاع )VETERANS TODAY( نار يف 
اضح الدار اإلرسائييل الدساكري يف الدداان عى 
الي7ََان الو موقاع أمريكي متخصص بشاؤان 
الحراب اكشاف يف مايو املايض أن  هاز املوسان 
ارابطة مكااحة التشاهري اإلرسائيلية ADL ل7ا 
 F16 اراء تفجري القابلة التي أساقطتها طائرات
إرسائيلياة عاى نقام بالداص7ة صادااء يف ذات 
الشاهر، مؤكداً أن الطريان اإلرسائييل يشاارك يف 
قصاف الي7ََن بداد طاالء الطائارات اإلرسائيلية 

بشدار سالح الجو اإلرسائييل. 
ان ي7كُن حرُص ما كشاف عاه اإلعال  الغربي 
عن  واناب املسااندة اإلرسائيلية للسادونية يف 
الدداان عى الي7ََن ان حرص اللقاءات املدلاة بل 
الصهاياة اآل سدون، إن أنه ي7كن القول إّن الدا  
ر الدالقات  2015 شاهد تالُزماً ااضحاً بل تطاوُّ
الصهيونياة السادونية انطالقااً مان الظاراف 
ااملصالح املشارتكة التي تضاعفت بالدداان عى 

الي7ََن اقبلها الحرب يف سوريا.

ملك البحرين: إسرائيل قادرة على الدفاع عن 
الدول العربية والتطبيع العلني مسألة وقت

كشف موقع صحيفة  ريازاليم 
بوسات اإلرسائيلياة، عان أن ملاَك 
البحرين ح7د بان عيىس آل خليفة، 
أّكاد أن »إرسائيل قاانرة عى الدااع 
لياس عان نفساها احساب بل عن 
أصاوات انعتادال االادال الدربياة 
الفتات  املاطقاة«.  يف  املدتدلاة 
الصحيفاة إَلااى أن ملاك البحرين، 
شادن أَيْاضااً أما  رئيس مؤسساة 
نيوياورك،  يف  الدرقاي  التفالام 
الحاخا  اليهوني مارك شااير، عى 
أن »توازن القوى يف الرشق اناساط 
بل مدتدلل امتطرال يستاد إَلاى 

إرسائيل«. 
بوسات،  اأضااات  ريازاليام 
أن الحاخاا  التقاى مع بان خليفة 
مان  املااماة  يف  امللكاي  القارص  يف 
ا ل مااقشاة التطاورات يف الرشق 
اناساط. الفتات أَيْاضااً إَلااى أنه 
سبل أن التقاه يف مااسبتل أخريل. 
انعا امللاك، ااقا ملا أنىل به الحاخا  

»توسايع  إَلااى  الصحيفاة،  إَلااى 
موا هاة حزب الله قادر انمكان يف 
الدالم الدربي« مضيفا بأن الجامدة 
موقاف  تتبااى  أن  يجاب  الدربياة 

تصايفه ماظ7ة إْرَلاابية.
َاأَّكاااد الحاخا  شاااير، أَن بن 
خليفة شاّدن أَيْاضاً خاالل لقائه7ا 
عاى أن »مساألة بدء بداض الدال 
الدربية اتح قاوات نبلوماساية مع 

إرسائيل لي مسألة اقت اقط«.

من  هته، أاضح شاااير أَيْاضاً 
أن »الدادااة املشارتكة التاي تكاها 
الادال الخليجياة اإرسائيال تجااه 
حزب الله ارعاته اإليرانيل يجب أن 
تُساتغل كفرصة إلنشاء تحالف مع 
لذه البلادان التي كانات مدانية يف 

السابل للدالة اليهونية«.

عن جريدة األخبار- بيروت
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  - رشيد الحداد:
لم يكتِف الُداْدَااُن السدونيُّ ب7اِع نخول السلع 
ااملاتجاات الغذائياة االك7الياة إَلاى اثَْساااَواق 
َل الدرشات من أَْساااَواقاا املحلية  املحلية، بل حاوَّ
الشدبية املزنح7ة باملتسوقل االباعة إَلاى حقوِق 
تجاارَب ثسالحته الفتاكة، مرتكباً أبَشاَع الجرائم 
بحل اإلنساانية، إّن أَن أَْعَداء الحياة اشالوا يف قتل 
حركة اثَْسااَواق املحلية عى مدى اثشهر املاضية 
اجادناا ح7لتهم الوحشاية نساتهداف املزيد من 
اثَْساااَواق اقتل املزيد من املدنيل مؤخاراً.. إَلاى 

التفاصيل: 
ارتفاع إْ 7َاايل اثَْساااَواق الشادبية االدامة 
طاريان  اساتهداها  التاي  االزراعياة  االتجارياة 
الُدااْدَاان السادوني خاالل الفارتة املاضياة إَلاى 
353 ساوقاً، ااقااً إلحصائية حديثة صاانرة عن 
املركاز القانوناي للحقاوق االتا7ية، ك7اا أاانت 
إحصائياة صاانرة عان ازارة الزراعاة االاري أَن 
32 ساوقاً زراعيااً، باإلضااة إَلاى عادن من مراكز 
اع تدرضات لالساتهداف امل7اهاج مان قبل  التج7ُّ
طريان الُداْدَاان السدوني، ايف حل برر الددا عى 
بدض  رائ7ه ضد اثَْسااَواق باستهدااه تج7دات 
عساكرية، إّن أَن أََنَااته توّلت مه7ة الدااع عن تلك 

الجرائم يف غالب الحانت.

َأْســَواٌق يف مرمى العدو 
عاان طرياُن الُداْدَاان السادوني اثَمريكي شن 
لجاتاه الدموية عى عادٍن من اثَْساااَواق الدامة، 
مرتكبااً  رائم إبَااَنة  7اعية ضد املدنيال الُدزَّل 
يف عادن من محااظاات صاداء اصدادة، ايف حل 
لم تجاف نماُء شاهداء ساوق نهم الشادبي الذي 
اساتهدف من قبل طاريان الُداْدَاان بسات غارات 
 32 ايهاا  إَلااى ساقوط  أَنَّت  اننفجاار  شاديدة 
شاهيداً ا25  ريحاً السابت قبل املاايض األحقت 
نماراً ااسَع الاطاق يف الساوق امكوناته امحالت 
املواطاال امركباتهام، لا ام طاريان الُدااْدَاان 
السادوني بسلسالة غارات أااخر اثُْسبُْوع املايض 
ساوق  ياش الزراعي ب7دياة صددة، م7ا تسابب 
ر عدن من مااازل املواطال  بتدمري الساوق اتارضُّ
الواقداة يف محيطاة، ك7ا اساتهدَف بثاالث غارات 
آل ح7يادان  ب7اطقاة  تجارياة  امحاالٍت  ساوقاً 

ب7ديرية سحار.

خلقة يثرُي غضب بان 
رغم اشال املاظ7ات الدالياة يف تواري الح7اية 
الالزماة لل7دنيال يف الي7ََان عاى مادى عاا  من 
الُدااْدَاان اص7تهاا امُلطِبال عاى الدارشات مان 
الجرائام امل7اثلة لجري7ة ساوق خلقة نهام، إّن أَن 
اثماَل الداا  لألَُماااام املتحدة “بان كاي مون » 
أنان الغارات الجوية التي شااها طاريان الُداْدَاان 

السادوني اثَمريكي عى سوق “خلقة” الشدبي يف 
مديرية نهم ش7ال رشق صاداء، اقال اثمل الدا  
يف بيان أصدره املتحدث الرس7ي باس7ه “استيفان 
نغريك”، إن “عادن القتى يف تلك الغارة لو من بل 
أعاى املدادنت يف قصف  اوي ااحد ماذ سابت7رب 
2015، ابداث بخالاص تدازيه اتداطفاه الد7يل 
مع أرس الضحايا”، اأكد بيان اثمل الدا  أن “مثل 
لاذه الهج7ات تدتارب انتهاكات خطارية للقانون 
اإلنسااني الادايل، اإناي أنعو إَلااى إ راء تحقيل 

رسيع انزيه يف لذا الحانث”.
اعاى الرغم من أَن اإلنانة اثَُمااا7ية تدد اثاىل 
التي تصادر عقب اساتهداف الُداْدَاان السادوني 
لساوق شادبي يف الي7ََن، إّن أنها كشفت عن اشل 
التضليال اإلعالماي يف قلاب الحقائال، م7اا نااع 
باملاظ7اات الدالية إَلاى تغيري سياساتها تجاه ما 

يحدث يف الي7ََن. 

قنابل عنقودية!!
بداد اشال الدادا يف قتال حيااة اثَْساااَواق 
الشادبية االداماة الاابضة بالحركاة التجارية يف 
مختلف املحااظاات اخصوصاً يف محااظة صددة 
التاي تتوا ُد ايها الدرشات من اثَْساااَواق الدامة 
االشادبية التي تشاهد تفاعالً نشاطاً بل الدرض 
االطلب بصورة يومية اضطر الددا السدوني إَلاى 
استخدا  القاابل الداقونية لتحويل تلك اثَْسااَواق 
إَلاى حقاول الغا  مؤقته حتاى يض7ن عد  عونة 
الحيااة إليها، الدل ماا ارتكبَُه الددا السادوني يف 
سوق عالم اساوق املهاذر اسوق مديرية حيدان 
ماتصف أكتوبر املايض اماع الددا ارق اإلساداف 

من نقل املصابل إَلاى املستشفيات.

العدو يقتل الباعة 
اساتهدف الدداُّ املئات من املتسوقل يف مختلف 

اثَْساااَواق التي حّولها الددا السادوني اثَمريكي 
إَلاى أَْلَداٍف عسكرية لد7لياته اإلْ ااَرامية، اقتل 
ايها الباعة ااملتساوقل مداً بكل احشية، مرتكباً 
أبشع  رائم اإلبَاَنة الج7اعية ضد املدنيل الُدزَّل يف 
الدرشات من اثَْساااَواق التي اساتهدات يف أاقات 
ذراتهاا من الددا، متد7داً سافك نمااء الي7ََايل، 
بدد أُْسابُْوع اقط من اساتهداف سوق أزير يف نهم 
بسلسلة غارات أاقدت عدناً من الشهداء االجرحى 
اَخلَّفت نماراً كبرياً يف محالت املواطال أقد  الددا 
عاى ارتاكاب  ري7ة أُْخاااَرى يف نفاس املديرية، 
مستهدااً ساوق خلقة بسلسالة غارات أَنَّت إَلاى 

سقوط 32 شهيداً اعرشات املصابل.

َأْســَواق صعدة وحقد العدو 
 ري7ُة سوق خلقة نهم ذّكرت الي7ََايل بجرائم 
م7اثلة تدرضت لها أَْسااَواٌق شدبية اعامة يف عدن 
من املحااظات كجري7ة ساوق آل مقاع الشادبي 
ب7ديرية مابه محااظة صددة التي استشاهد ايها 
90 مدنياً، ا ري7ة ساوق البقاع يف مديرية كتاف 
محااظاة صدادة يف الا 27 مارل املاايض أي بدد 
ياوٍ  ااحد من بدأ الُداْدَاان االتي أانت بحياة أَْكثَر 
مان 20 مدنيااً إّن أَن  ري7ة البقع كانت تدشايااً 
نمويااً ملسلسال  رائام اإلبَااَنة الج7اعياة التاي 
ارتكبهاا ايرتكبهاا الُداْدَاان السادوني اثَمريكي 
ضاد املدنيال التي ن تزال مسات7رة ابداد  ري7ة 
البقاع ارتكب الددا خالل الاا 130 يوماً اثاىل من 
ع7ر الُدااْدَاان الاا192  ري7اة ضد اثَْساااَواق 
الدامة االشادبية، اأنَّى إَلااى مقتل الدرشات من 
املدنيال يف ساوق يساام يف مديرية باقم، اساوق 
الداد اساوق الخفجي اساوق الخ7يس بسااقل 
اساوق ماطقة باي بحر اسوق انثال يف ماطقة 
الشادف بسااقل اساوق ماران الشادبي الواقع 
يف ماطقاة ماران ب7ديرياة حيادان » ك7اا شا7ل 

انستهداف ساوق الطلح اثُْسابُْوعي مديرية مابه 
أَْكثَر من مرة، اقصف ثَْكثَر من مرة ساوق املازالة 
اساوق املالحيط اساوق الحصامة اسوق املشال 
ا 7يع اثَْساااَواق القريبة من حدان الت7ال مع 

السدونية ب7دادية الددا.

اأَلْســَواق كَأْهَداف 
من خالل أسا7اء اثَْساااَواق الدامة االشدبية 
الواقداة يف نطااق محااظاة صدادة التاي احتلت 
املرتباة اثاىل يف إْ 7َاايل اثَْساااَواق املساتهداة يف 
الج7هورية تتضُح ناااع الدادا اإلْ ااَرامية التي 
يسادى من خاللها إَلاى قتل حياة احيوية انشاط 
تلك اثَْساااَواق االتسابب بأزمة إنساانية خانقة 
ساي7ا اأن تلاك اثَْساااَواق ت7ثّاُل مراكاَز تجاريًة 
يلتقي ايهاا الباعة لدْرض ماتجاتهم ااملتساوقل 
لرشاء احتيا اتهم إّن أَن ُحرمة تلك اثَْسااَواق التي 
تحّرُ  اساتهداَاها كااة اثعراف ااثسالف انتهكت 
عى مدى أَْكثَر من 11 شهراً.. عدا حول اثَْسااَواق 
الداماة إَلاى أَْلَداف مرشاعة لد7لياته الدساكرية 
يف الي7ََان اارتكاب عارشات الجرائم ضاد املدنيل 
الدزل احاّول مدظام تلك اثَْساااَواق إَلااى ُركا  
إّن أَن مدظام تلك اثَْساااَواق يف محااظات صددة 
االحديادة اع7اران صادااء اتدز اإب اساتدانت 

نشاطها.

إتساع نطاق االستهداف 
الُدااْدَاان  مان  املاضياة  اثشاهر  مادى  عاى 
السادوني الغاشام اتساع نطاق نائرة اساتهداف 
ت7ثلات  12 محااظاة  إَلااى  الداماة  اثَْساااَواق 
ب7حااظاات صدادة احجة االحديادة لحج اعدن 
االجاوف اع7اران اتداز اإب اصادااء اشابوة 
امأرب، ا7سلسال اساتهداف اثَْساااَواق من قبل 
الددا شا7ل نصاف املحااظاات الي7ََاياة اارتكب 
 رائام إبَاَنة  7اعياة بحل الدرشات مان اثَبْريَاء 
يف ساوق الضحي بالحديدة الذي استهدف بسلسلة 
غارات ليساقط ايه 35 شاهيداً اعرشات الجرحى 
من الباعة ااملتسوقل، امن بدده سوق مدياة زبيد 
التأريخياة مخلفااً 50 شاهيداً اعارشات املصابل 
ايف ساوق  وب السفى ع7ران ساقط ل5 شهيداً 
خالل تدارض الساوق لالساتهداف، ك7اا تدرض 
ساوق املخاء يف محااظة تدز لالستهداف بددن من 
الغارات، م7ا أنى إَلاى استشهان اإصابة 11مدنياً، 
ك7اا تدرضت أَْساااَواق عامة اشادبية يف الجوف 
امأرب اصاداء احّجة االبيضاء اإب اتدز الحج 
التي ن تزال  ري7ة ساوق الفيوش شالداً حياً عى 
 رائام الُداْدَاان احشايته ضد اثَبْريَااء ا رائ7ه 
ضد اإلنساانية، حيث استشهد يف الفيوش أَْكثَر من 
خ7سال شاهيداً اعرشات الجرحاى، ايف البيضاء 
تدرََّض سوُق مكريال الشدبي ب7حااظة البيضاء، 
ايف شابوة اساتهدف ساوق بيحان ايف مأرب شن 

الُداْدَاان سلسلة غارات عى سوق رصااح.

العدو يقتل الباعة واملت�شّوقني يف 12 حمافظة 

الَيَمن.. َأْسَواق حية ال تموت رغم صلف الُعـْدَوان ووحشيته

أسعار صرف العمالت 
مقابال  الد7االت  أسادار رصف 

الريال الي7اي يف السوق املحيل 

رشاءبيعالد7لة   
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ل57.1 57.15 ريال سدوني

1.ل2155.ل55 ريال ُع7اني

 للعلم 
َعَرف�ت اليََمُن النقَل الج�وي منذ وقت مبكر 

وربما قبل أَن تعرفه الس�عودية بعقوٍد زمنية، 

وال نتح�دث هنا عن عدن الت�ي عرفت الطيراُن 

يف عق�د العريني�ات م�ن القرن الم�ايض، بل 

عن صنع�اء وتعز التي عرف�ت الطيران منذ يف 

ذات العقد الزمني أيض�اً، فالمصادُر التأريخية 

تؤك�د أَن اإلمام يحيى حميد الدين اش�رى عام 

1926م أول سّت طائرات بواسطة اإليطاليين، 

الذي�ن كان�ت تربُطه�م باإلمام عالق�ات قوية، 

وأب�دى اإلماُم يحيى حينها اهتماماً باس�تخدام 

الطائ�رات الصغيرة للنقل، فافتتح لها مدرس�ة 

صغيرة لتدريب اليََمنيين عىل كيفية العناية بها، 

وكانت مهمة تلك الطائرات نقل كبار الموظفين 

والتج�ار ووفود الحكومة يف المهمات الداخلية، 

واستمر اس�تخدام الطائرات الصغيرة إلَ�ى أن 

تحّطم�ت إحداهن وهي تقل وفداً رس�مياً إلَ�ى 

الصين برئاس�ة القايض محمد عبداهلل العمري 

ومقتل جميع ركابه�ا، كما ُقتل يف الحادث أمير 

من أمراء األرسة المالكة، فأثار ذلك ُخزَن اإلمام 

واألرسة المالكة، فأمر بوقف نش�اط الطائرات، 

ولكن تفي�د مص�ادر أُْخ��َرى أَن ق�راَر اإلمام 

ج�اَء بناًء ع�ىل ارتف�اع تكاليف ه�ذا النوع من 

النق�ل برغم فائدته تكاليفه كبيرة، وبعد أَن أمر 

بحرض نش�اط الطيران تركت بعد ذلك تتدهور 

حالتها ع�ىل أرض المطار، وبع�د عرين عاماً 

أي 1946م، اقتن�ع اإلمام ثانية، وأدرك الحاجة 

إلَ��ى طائرات جديدة، وعاد يس�تخدم طيارين 

أجانب لقيادته�ا، ويقال بأن معظ�م الطيارين 

يف عه�د اإلم�ام أحم�د كانوا م�ن الس�ويديين 

واإليطاليين.

وبع�د عام 48م اش�رى اإلم�ام أحمد ثالَث 

طائرات جديدة من ط�راز »داكوتا دي يس 3«، 

وقد اس�ُتخدمت تلك الطائرتان يف نقل مسئويل 

الحكومة اليََمنية، ونق�ل الربيد، ويف نقل رجال 

األعمال بين المدن اليََمنية الهامة، وأعيد إصالح 

الممرات الجوية الت�ي كانت قد أهملت ورصف 

النظ�ر ع�ن اس�تخدامها، كما أقيم�ت يف عهده 

ممراٌت جديدة يف صع�دة، ويف حجة، ويف يريم، 

ومدن إقليمية أُْخ���َرى، وبحلول عام 1950م 

كانت هن�اك خدمة جوية غي�ر منتظمة بين ُكٍلّ 

من عدن وصنعاء إلَ�ى اليََمن، ويف عام 1952م 

م أصبَح باإلمكان تس�يير رح�الت جوية إلَ�ى 

جدة، والقاهرة، وبعد ذلك بخمس سنوات أي يف 

1957م م، بادر الس�وريون بافتتاح خط جديد 

بين دمش�ق وصنعاء، وأمر اإلم�ام بالمزيِد من 

الرحالت إلَ�ى الداخل والخارج.

 ويف 4 أغس�طس 1961 أنش�ئت الخط�وط 

الجوي�ة اليََمني�ة المتوكلية وتغيّر اس�مها عام 

1962 باس�م »خطوط طي�ران اليََمن«، وخالل 

عام 1965 قامت خط�وط طيران اليمن براء 

أربع طائراٍت أُْخ��َرى من نوع »داكوتا«، وبعد 

إع�ادة هيكلة الركة بعد تأميمها تَغيّر اس�مها 

إلَ�ى »الخط�وط الجوية اليََمني�ة« عام 1972، 

وظل�ت رشكة حكومية خالصة حتى عام النكبة 

1978عندم�ا دخل�ت الس�عودية ك�ويص عىل 

الطيران اليََمني وفق رشاكة غامضة لتبدأ عملية 

تدمير طيران اليََمنية.. للحديث بقية.

�شعى لإخالء ال�شفن وتوقيف املالحة البحرية 

نشاط ميناء الحديدة يثرُي هسترييا 
الُعـْدَوان وتحذيرات من استهدافه 

  - خاص:
يف مؤرٍش خطرٍي يكشاُف نوايا تحالف 
الُدااْدَاان السادوني اثَمريكاي تشاديَد 
الحصار عى الشادب الي7ََاي ااساتهداَف 
ميااء الحديادة الذي يدد املياااء البحرى 
الوحياد لدخول امادانات الغاذاء االدااء 
لبالننا، تلّقت السافن الراساية بغاطس 
مياااء الحديادة أااخر اثُْسابُْوع املايض، 
إناذاراً بقصفها، اامليااء الذي اساتهدف 
بسلسالة غاارات أَنَّت إَلااى تدطال عدن 
مان خدماته قبل عدة أشاهر عاانت إليه 
إّن أَن  الحركاة املالحياة رغام الحصاار 
مدااانة املياااء لاشااطه املالحاي أثاار 
ليساترييا تحالاف الُداْدَاان السادوني 
اثَمريكاي اأََنَااتاه يف الداخال، الاو ما 
ناع حكوماة بحاح املساتقيلة ماتصَف 
اثُْسابُْوع املايض إَلاى مااقشاة املوضوع 
يف ا ت7اعها بالرياض امطالبتها تحالَف 
الُدااْدَاان بتشاديد الحصاار عاى كامل 
املوانائ الي7ََاياة التي قالات إنها خار ة 

عن إرانتها، ابدد يوَمل سدى الددا إَلاى 
إيقاف نشااط امليااء االذي ت7ثل بإطالق 
بوارج الددا تحذيرات للسافن الراساية 
يف املياااء ب7غاانرة املاطقاة باعتبارلاا 

ماطقًة مستهداة اسيتم قصفها.
الحديادة  ب7ياااء  مصادر  اأاضاح   
أن قاوات تحالاف الُدااْدَاان السادوني 
اثَمريكاي أعطت السافن مهلاة ملغانرة 
املاطقة حتى الساعة السابدة من مساًء 
الخ7ياس، احادنت لها مواقاع أُْخااَرى 
 ديدة عى بدد 50 ميالً بحرياً من امليااء، 
اأضاف املصادر أن قوات الُداْدَاان أبلغت 
إنارة حركاة امليااء عرب أ هازة انتصال 
برضارة مغاَنرة السافن لرصيف امليااء 
أيضا باعتباره ماطقة مستهداة لتحالف 

الُداْدَاان.
إن أَن تحذيارات نالياة امحلياة من 
اساتهداف املياااء حالات نان ذلك حتى 
الياو ، حياث ح7ّال مصادر مسائول يف 
اللجااة الثورياة الدلياا، املجت7اَع الدايل 
ااثَُمااام املتحدة اأمياها الدا  امبدوثه 
إَلاى الي7ََن، مسائولية الاية املبيّتة لقوى 

الُدااْدَاان باساتهداف مياااء الحديادة، 
اأشاار املصادر إَلااى أن البالغاات التي 
تلقتها السافن التجارية اسافن الشحن 
للخراج من غاطس امليااء اانبتدان عاه 
بدد أن تجاَازت السفن ُكّل رشاط نخول 
امليااه اإلقلي7ية املحارصة خارج القوانل 

ااثعراف الدالية.
 اأكاد املصدر أن ع7ليات انساتهداف 
الساابقة لل7يااء كانت تتم بدد إ راءات 
م7اثلاة ملا تم الياو ، انبّه املصادر إَلاى 
حجام الجري7ة التاي ي7كان أن يحدثها 
اساتهداُف امليااء الذي عّطل انساتهداف 
اظائفاه  مدظام  لاه  الساابل  املتكارر 
امدداته، االذي يدد اساتهدااه بحساب 
نظا  محك7ة الجاايات الدالية االقانون 
الادايل مان  رائام الحارب االُدااْدَاان 
مكت7ل اثركان، إضااة إَلاى ما سيخلفه 
مان آثاار إنساانية اانحاة ت7ُاسُّ بأحد 
أََلاااّم مصاانر تزايد املجت7اع يف الي7ََن 
انحتيا ات اثساسية  اساكانه ب7دظم 
اباسابة تتجااز تلثي الاوارنات عرب لذا 

امليااء.

تحالف الُعـْدَوان ينهب ثروتنا 
السمكية يف البحر اأَلْحَمــر

  - خاص:
أّكد تقريٌر حديٌث ملاظ7ة الزراعة ااثغذية »الفاا« تدرَُّض الثراة الس7كيِة 
يف املياه اإلقلي7ية الي7ََاية يف البحر اثَْح7َاار للاْهِب املاّظم اانستازاف الجائر، 
اأشاار إَلاى أن تصاعد أنشاطة الصيد غري املرّخصة اغري القانونية يف املياه 
الساواحل الي7ََاية مان قبل قوارب صياد غري مرشاع اساتغل حالة الرصاع 
االفراغ بتواطؤ قوات تحالف الُداْدَاان بقيانة السادونية التي ارضت قيوناً 

عى حركة الصيانين املحليل لصيد اثس7اك يف السواحل الي7ََاية.
 ك7ا أشاار تقريار الفاا إَلااى قيا  باوارِج التحالف باساتهداف قوارب 
الصياد خصوصاً يف محااظاات الحديدة اتدز احجة، انتيجاًة لذلك توقفت 
أغلبياة خدمات قطاع اثسا7اك، اااقااً »للفاا« اقد 65 % مان الصيانين 
ُسابُل عيشهم، باإلضااة إَلاى اقدان اآلنف من الداملل يف التدبئة االتخزين 

االاقل، أع7الهم.
 الفتات املاظ7اة إَلاى أَن نادرة اارتفااع تكلفة الوقون ااندادا  اثمن يف 
املحااظاات السااحلية أثّرت بشاكل كبري عى م7ارساات الصياد اخّفضت 
بشكل كبري من ك7ية املصيد الس7كي االدرض يف  7يع أَْسااَواق املحااظات 
الوساطى االسااحلية، اأكدت انخفاض الصيد التقليدي باسبة 75 % يف تدز 
االحديادة، اي7ا بلغ اننخفاُض يف املحااظاات اثُْخااَرى ما يقرب من 50% 

مقارنًة مع عا  ل201  .
 اأشاارت إَلااى أَن الصيد التجااري الذي كان ياتج أَْكثَار من 600 طن يف 
الياو  الواحد قبل الُداْدَاان ترّضر بشاكل كبري، اباملثال انخفضت صانراُت 
اثسا7اك بشاكل ملحوظ؛ بسابب إغالق ماااذ الشاواطئ اموانئ التصدير 
باساتثااء ك7يات بسايطة ن تُذكر تم نقلُها بواساطة الشاحاات االحاايات 

من املهرة إَلاى ع7ان.
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إستشهاد مواطَنني وإصابة 4 نساء وأطفال بقصف على منزل مواطن بصعدة 
وسلسلة غارات متواصلة على تعز ومأرب

  - صنعاء
اثَمريكاي  الُداااْدَاان  طارياُن  ااَصاَل 
السدوني َشانَّ غاراته عى عدن من مديريات 
محااظة صاداء، مستهدااً اثحياَء السكاية 

امزارع املواطال.
اقصاف طارياُن الدادا ياو  أماس اثحد 
بحاوايل 6غارات ماطقاة الدرقاوب ب7ديرية 
خونن، َماا أَنَّى إىل ترضر اثرايض الزراعية.

 اسابل للطاريان أن قَصَف بأرباع غارات 
املدساكر ذاته يو  السبت املايض، َماا أَنَّى إىل 

أرضار كبرية بداخله.

َاشان طاريان الدادا عادة غاارات عاى 
ماطقتَاي مساورة االفرضاة يف مديرية نهم 
َامازل الشيخ يحيى أبو إلها  يف ماطقة بران 

باملديرية نفسها.
ك7ا اساتهدف طرياُن الُدااْدَاان اثَمريكي 
السادوني بسلسالة غارات عى مديرية نهم 
ب7حااظاة، باإلضاااة إىل اساتهداف مااطل 
بران امسورة َاالفرضة باملديرية، َماا أَنَّى إىل 

ترّضر عدن من املاازل.
انّفاذ طارياُن الُداااْدَاان ياو  الخ7ياس 
املاايض غارتل عاى مديرية نهم، مساتهدااً 
بغارتال ماطقاة ملاح باملديرياة امحدثااً 

أرضاراً كبرية يف مزارع املواطال.

اثَمريكاي  الُداااْدَاان  طاريان  اشاّن 
السادوني غارة عى مديرية أرحب ب7حااظة 
صاداء يو  السابت املايض، مساتهدااً بغارة 
إىل إحاداث أرضار  أَنَّى  َمااا   بال الص7اع، 

ب7راعي اثغاا .
السادوني  الُداااْدَاان  طاريان  اأغاار 
اثَمريكاي عاى مديرياة سااحان ب7حااظة 
صاداء مدمرا مزرعة ن اج يف ماطقة حااد، 
َمااا أَنَّى إىل تدمريلاا تدماريا كلياا اإحداث 

ارضار بالغه باملاازل املجاارة.

  - خاص
آخاران  ل  اأصياب  مواطااان  استشاهد 
ُ االُّااهم نساء اأطفال يف غارة لطائرات الدداان 
السدوني اثمريكي استهدات مازَل املواطن عزي 
 ربان امحالته التجارية يف مدياة الاظري ب7ديرية 
رازح الحدانية غرب محااظة صددة يو  الج7دة 

املاضية.
الغاارات التاي اساتهدات ماازل املواطن عزي 
 اربان ألحقت أرضاراً كبرية يف املاازل اكذا املاازل 
املجاارة له، ما أّنى إىل استشهاِن مواطاَل، اإصابة 
ل آخرين نساء اأطفال يف استهداف إ رامي  بان، 

ن ي7ت للدين ان للقيم ان لل7بانئ بصلة.
يُذكار أن املواطان عزي  ربان ي7تلاُك املحالت 
التجارياة الوحيادة يف مديااة الاظاري التاي توار 
حا يات املواطال اثساساية، ااساتهداف مازلِه 
امحالتاه التجارياة كانات عقاباً له مان طريان 

الدداان، حسب آراء املواطال.
 اكشاف مواطاون كذَب ازياَف إعال  الدداان 
التي تقاوُل بكل  ارأة بأنها لم تساتهدْف ماازَل 
مواطاال أا محالتهام يف مديااة الاظاري، غري أن 
اَوَر تُظهر زياَف ابطالَن ما يّدعاو من بهتان  الصُّ

ااارتاء بقتلهم الاال ثم إنكارلم لذلك.
اأكاد ألايل الاظاري أن بدَض الجرحاى لم يتم 
انتشاالُهم ااستخراُ هم من تحت اثنقاض خالل 
الياو  اثال  راء ُركا  الدمار املهول الذي تسابب 
به الداداان، مؤّكدين أن التحليل املتواصل ن يكاُن 

يتوقُف يف تلك املااطل الحدانية.

ايضياُف أبااُء مدياة الاظاري أن لحظة الهداء 
قاد غانرت املدياة ماذ بدء الدداان الذي قارب من 
ت7اا  الداا ، اإىل  اناب الغاارات الجوية قصف 
صاراخي امدادي من اثرايض السدونية لم يقف 

عاد حد.
اكثَّف طارياُن الُدااْدَاان اثَمريكي السادوني 
َشانَّ غاراته عاى عدن من مااطال محااظة تدز، 
مساتهدااً مااازل املواطاال اامل7تلاكات الدامة 

ااة. االَخاااصَّ
اشان طرياُن الُدااْدَاان ياو  أمس اثحد ثالث 
غاارات عى الطريال الدا  الرابط بال مدياة تدز 
االقاعدة، اغارًة عى املطار القديم، ك7ا استهدف 
قارًى ساكايًة يف مديريتاي  بل حبايش َامااية، 

اأصيبات امرأة بجاراح يف غارة شااتها طائرات 
الُدااْدَاان السادوني انمريكي عى ماطقة عزان 

ب7دياة ذباب.
اعااَاَن طرياُن الُدااْدَاان اثَمريكي السادوني 
ياو  الج7داة شان غاراته عاى محااظاة تدز، 
مستهدااً بسلسلة غارات قرًى سكايًة ب7ديريتي 

 بل حبيش امااية غرب مدياة تدز ارشقها.
طارياَن  إن  باملديااة  محايل  مصادر  اقاال 
الُداااْدَاان اساتهدف بغاارات مااطال متفرقاة 
ب7ديرياة  بال حبايش، يف محاالة إلسااان الول 
مرتزقاة الُداااْدَاان بدد ع7لياات نوعية للجيش 
االلجان الشادبية أسفرت عن نحر الول املرتزقة 
من مواقع متفرقة يف ماطقتي الوايف االحصن«.

اأاضح املصدر أن طرياَن الُدااْدَاان شن أيضاً 
غارات عى مديرية مااية أسافرت عن تدمري أحد 
املاازل اترضر ماازل مجاارة، اضالً عن ترضر يف 

ااة. امل7تلكات الدامة االَخاااصَّ
اأغاار طريان الُدااْدَاان اثَمريكي السادوني، 
يو  أمس اثحد، عى عدة مااطل ب7ديرية رصااح 
تابداة  مساتهِدااً  راااات  ماأرب،  ب7حااظاة 
لل7واطال امااطل متفرقاة من مديرية رصااح 
ب7حااظة مأرب، ك7ا شان عدة غاارات عى  بل 

ليالن. 
اااصل طريان الُدااْدَاان اثَمريكي السادوني 
السابت املايض َشانَّ غاراته عاى مديرية رصااح 
ب7حااظاة مأرب، مساتهدااً مااازَل املواطال يف 

ماطقاة الضيل برصااح، َماا أَنَّى اىل تدمريه كلياً، 
ك7ا َشانَّ ثالَث غاارات عى  بل لياالن ااملااطل 

املجاارة له.
ايف محااظة الجوف استهدف طرياُن الُدااْدَاان 
مديرياة الغيل بددة غاارات، يو  السابت املايض. 
اشان طريان الُدااْدَاان اثَمريكي السادوني يو  
الج7دة املاضية، عرش غارات عى مااطَل متفرقة 
ب7ديرياة برط الداان ب7حااظاة الجوف. اأاضح 
مصادٌر محايلٌّ باملحااظاة أن الطارياَن املداانَي 
استهدف بَساتِّ غارات شدب عقبة الايل، َماا أَنَّى 
إىل استشهان امرأة كبرية يف السن. اأشار املصدُر إىل 
أن طريان الُدااْدَاان شان أربع غارات عى ماطقة 

الغيب التابدة ملديرية برط الداان.
اثَمريكاي  الُداااْدَاان  طاريان  ااساتهدف 
السادوني يو  أماس اثحد 11 غارة عى مشااتل 

زراعية متفرقة ب7ديرية محااظة حجة.
اأاضاح مصادر مسائول بغرااة الد7لياات 
املشارتكة باملحااظة لوكالاة اثنبااء الايَا7َااية 
(سابأ( أن غاارات الُداااْدَاان تساببت يف إحداث 
أرضار كبرية يف املشااتل التي تدد ركيزة أساساية 

يف الد7لية الزراعية باملديرية. 
اَشانَّ طرياُن الُداااْدَاان السادوني اثَمريكي 
الغاشام يف السااعة اثاىل من، صباح أمس اثحد، 

غارتل عى مديرية حرض ب7حااظة حّجة.
اأاضاح مصادٌر مسائوٌل بغرااة الد7لياات 
املشارتكة باملحااظة لوكالاة اثنبااء الايَا7َااية 
)سابأ( أن طاريان الُدااْدَاان اإل رامي اساتهدف 

مدياة حرض القدي7ة.

مفّوضية حقوق اإلْنَسـان تؤكد أنها تحّقق حالياً يف تقارير 
تفيُد بإسقاط قنابَل عنقودية على مصنع أسمنت عمران

االتحاد العام لشباب اليمن يدين تهديداِت العدوان بضرب ميناء الحديدة

  - متابعات
أعربات املفوضية الساامية لحقوق اإلنَْسااان عن 
قلقها إزاء ارتفااع عدن الضحايا املدنيال يف الايَا7َان 
 راء اسات7رار الغاارات الجوياة لتحالاف الُدااْدَاان 
اثَمريكاي السادوني، االتي كانت السابَب يف ساقوط 
ثلثَاي عادن اإلصاباات يف الايَا7َاان.. مشاريًة إىل أنها 
تحّقال حالياً يف تقارير تفيُد بإساقاط قاابَل عاقونية 
عى ماطقة  بلية  اوب مصاع اإلس7ات يف ع7ران.

اقال مكتاُب املفوضية يف بيان نرشه اليو  الج7دة: 
»إن عادَن الضحايا املدنيال يف الايَا7َان يف تزايد، حيُث 
ُقتل خالل شاهر ارباير أكثر من 150 شخصاً، اأصيب 

ما يقرب من 200 شخص«.
اأضاف »قتال ما مج7وعه ثالثاة آنف ا1ل مدنياً، 

اأصيب خ7سة آنف َا733 ماذ مارل 2015 «.

انقل البياُن عن املتحدث باسام املفوضية يف  ايف 
رابرت كولفيال قوله »إن ثلثَي عادن اإلصابات تقريباً 
تأتاي مان الرضباات الجوياة للتحالاف« الدساكري 

السدوني عى الايَا7َان.
ُث أناه كان لاااك انخفاٌض  ااي7اا أاضاح املتحادِّ
ملحاوٌظ يف اإلصابات بالغارات الجوياة يف نوا7رب من 

الدا  املايض.
اأَشااَر إىل تضاَعاَف عادُن القتى بل شاهري يااير 
اارباير، حيث سّجل عدن اإلصابات بل املدنيل الشهر 

املايض أعى مستوى ماذ سبت7رب.
الفات املتحدث باسام املفوضية الساامية لحقوق 
اإلنَْسااان أن مكتاَب حقوق اإلنَْسااان ن يازاُل يد7ل 
عاى التحّقل من تقاريار تفيُد بأن قاواِت التحالف قد 
أسقطت قاابَل عاقونية عى ماطقة  بلية إىل الجاوب 

من مصاع لإلس7ات يف ع7ران.

  - متابعات
لشاباب  الداا ُّ  انتحااُن  أَناَن 
الايَا7َاان، املوقاَف املتخااِذَل ااملريَب 
لل7جت7ع الادايل ااملاظ7اات الدالية، 
تجاه الُدااْدَاان الغاشم عى الايَا7َان، 
ااسات7رار آلاة القتال االدماار لقوى 
الُداااْدَاان، اعاى ا اه الخصاوص 
التهديد برضب اقصف ميااء الحديدة.
اأكَّاَد انتحاُن يف بيان له اساتاكاره 
الشادُب  لاه  يتدارض  ملاا  الشاديد 
الايَا7َااي من حرِب إبَاَنة  7اعية من 
قبل آلة القتل االدمار االحصار لقوى 
الُداااْدَاان التاي تازنان بشااعة يوماً 
بدد آخر من أ ل القضاء عى الشادب 

الايَا7َااي.
اقال إنه يف الوقات الذي ُكاَّا ناتظر 

مان املجت7اع الادايل موقفااً إيجابياً 
تجاه ذلك الُدااْدَاان الغاشم ا رائ7ه 
البشادة االدماار الذي يطاُل الشادَب 
الايَا7َاااي امقدراتاه التحتية نفا أ 
ب7وقاف سالبي اصامات غاري مربَّر 
ملجلاس اثمان ااثمال الداا  لألمام 
املتحادة ااملاظ7اات الدالياة الداملة 
يف مجااِل حقاوق اإلنَْسااان إزاء لذه 
ااات االتهديادات الالمسائولة  الترصُّ
الادااء  نخاول  ب7ااع  تهاّدُن  االتاي 

االغذاء«.
انعاا البيااُن املاظ7ااِت االهيئاِت 
الدالياَة لُرعاة الد7ال عى تشاكيل 
لجاة تحقيل نالية يف  رائم الُدااْدَاان 
اإيقااف آلة القتل االحارب االحصار 

اله7جية ضد الشدب الايَا7َااي..
مؤكداً أل7يَّة قياا  كااة ماظ7ات 
املجت7اع املدناي احقاوق اإلنَْسااان 

باتخااذ  االدالياة  االدربياة  املحلياة 
مواقاف إيجابية للضغاط عى مجلس 
اثمن الادايل للتدخل الفاوري إليقاف 

الُدااْدَاان عى الايَا7َان.
كاااة  قيااِ   أل7ياِة  َن عاى  اشادَّ
ا 7ياع  املدناي  املجت7اع  ماظ7اات 
أبااء الشادب للوقوف صفاً ااحداً ضدَّ 
الُدااْدَاان الغاشام احلفائه االيقظة 
ااات  اترصُّ أَْع7َاااال  تجااَه  اة  التامَّ
املرتزقاِة االُد7َاالء االَخَونَة االتصّدي 

لها بكل قوة احز .
اأَكَّاَد البيااُن نعَم انتحاان ثبطال 
الجياش االلجاان الشادبية، مشايداً 
ب7اا يقدمونه من تضحياٍت  ساي7ٍة 
بشاجاعة باسالة للدااع عان الوطن، 
ايف موا هاة ذلك التغطارل من قبل 
الصهيوناي  السادوني  الُداااْدَاان 

الغاشم احلفاؤه. 

  10غارات على معسكر العرقوب بخوالن الطيال 
وطريان الُعــْدَوان يدمر مزرعة دجاج بمديرية سنحان
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النموذج الأَمريكي لحتالل الـَيـَمـن

باألرقام: جرائم االغتياالت والقتل والسحل والذبح والفوضى 
األمنية يف املحافظات الجنوبية لشهر فرباير 2016
َأْكَثــر من خمسة وعشرين عملية اغتيال خالل شهر وثمان عمليات اغتياالت فاشلة 

عمليات ذبح لجنود وست عمليات اختطافات لقيادات عسكري وشخصيات مدنية 
القاعدة تفّجر مبانَي حكومية في لحج وقبورًا في حضرموت 

تفجير ثالث سيارات مفخخة وانتحاري يفّجر نفَسه وسط َأَحـد معسكرات االحتالل 
َأْرَبــع مدن جنوبية تسقط بيد القاعدة وداعش برعاية االحتالل 

  - زيد الغرسي:

ن تزاُل املحااظاُت الجاوبيُة 
الخاضدُة لالحتالل اثَمريكي 

السدوني اإلَماَراتي تشَهُد 
اغتيانٍت يوميًة تطاُل قياناٍت 
عسكريًة امدنية امواطال 
تحت عاااين عدة، اتربُُز 

مدياة عدن يف أاىل املحااظات 
يف ُسّلم انغتيانت التي تقُع 

ايها، ايف تقريرنا لشهر 
ارباير ساسلط الضوَء حول 

أَبَْرز اثحداث اانغتيانت 
ااملوا هات املسلحة بل 
مرتزقة انحتالل ا رائم 

انحتالل يف لذه املحااظات 
كأُن7وذج يقّدُمه انحتالل 

لبقية الايَا7َاايل.

االغتياالُت والذبُح والجثث املجهولة 
تتواصال انغتياانت يومياً عى مرأى امسا7َع 
من قاوات انحتالل بل ابرعاية ماهاا، حيث اغتيل 
أَْكثَاااُر مان ث7انية ضبااط ا ااون، أَبَْرزلم قائد 
محور أبل اللواء عبدربه حسل اإلرسائييل ارئيس 
شادبة انستخبارات الدساكرية يف املاطقة الرابدة 
الدقيد أنلم مح7د عبدالله الجدري ارئيس ع7لية 

لواء شالل عيل أح7د مح7د الياادي. 
ك7اا تم ذباح  اديل يف محااظاة لحج بته7ة 
أنه7اا يات7يان للجيش، اشاهدت عدن ع7لية ذبح 
لخ7ساة  اون، حساب بدض املصانر، بدد أرسلم 
من قبل عاارص القاعدة اناعش، بدد الهجو  الذي 
اساتهدف مرَكز رشطة البسااتل، ك7ا تام اغتياُل 
مدير مكتب محااظ لحج يف مدياة الحوطة بلحج.
ايف  اناب ماا يسا7ى املقااماة تام اغتيااُل 
شاخَصل أحدل7ا الشايخ ماازن الدقربي يف عدن 
ااآلخار شاقيل القيااني يف ماا تسا7ى باملقاامة 

بالصبيحة بحااظة لحج.
أما املواطاون التي طالتهام انغتيانت اقد بلغ 
عدنلم أَْكثَاار من عرشة مواطال سابدًة ماهم يف 
عادن، ماهم امرأة، االبقية إَمااا  مساجد زنجبار 
بأبال ااثاال يف لحاج، أَبَْرزلم شايخ نار الفيوش 

عبدالرح7ن بن مرعي الددني.
ك7ا تم الدثوُر عاى خ7س  ثث مجهولة، ثالث 
ماها ناخل مدساكر الدااع الجوي بددن اااحدة يف 
زنجباار أبل اأخارى يف مديرية ميفداة ب7حااظة 

شبوة.
اي7اا ساّجلت خاالل شاهر اربايار أَْكثَاار من 
ث7ان محاانت اغتيال ااشالة طالت أَبَْرز القيانات 
يف السالطة املحلياة يف عادن االضالاع، حياث نجا 
محاااظ عدن عيادرال الزبيدي امديار أمن عدن 
شالل شاائع من محاالة اغتيال قامت بها عاارُص 
ما يسا7ى القاعادة أثااء مارار موكبه7ا يف عدن، 
اأنت الد7لياة إَلااى مقتل أَْربَاادة مان مرااقيهم 
ااثال من عاارص ما يسا7ى القاعدة، اتدترب لذه 
املحاالة لَي الثانياة نغتيال محااظ عدن االثالثة 
ملدير أماه خالل الشاهَرين املاضيل ايف نفس اليو  
نجاا محااظ الضالاع اضل الجددي مان محاالة 
اغتيال بدبوة ناسافة ُزرعت أََمااا  بوابة مازله تم 

اكتشااها قبل انفجارلا بلحظات، أَيْاضاً نجا مدير 
أمن الضالاع امدير أمن لحج اقائاد اللواء )131( 
اأركان حرب اللواء )39( اقائد مدساكر ما تس7ى 

املقاامة يف شبوة. 

االختطافات 
أما ع7لياُت انختطاف اقد شاهدت املحااظاُت 
الجاوبية أَْكثَااَر من ستِّ محاانت أَبَْرزلا اختطاف 
الد7ياد ماصور صالح قاسام نائاب مدير التو يه 
املدااوي يف عدن االدقيد عيل بن ساالم بارال قائد 
اللاواء )27( ميكا بحرضموت امديار عا  مديرية 

حجر كربى مديريات ااني حرضموت. 

جرحى ما يسمى باملقاومة 
يف سياساٍة ترُِبُز مداملة انحتالل ملرتزقته الذين 
يقاتلاون مدهم يف الجبهات الداخلية اإلانتهم لهم 
اتركهام بدد انساتفانة ماهم كوقون ملشااريدهم 
اقاط أقاا  املرتزقاة مان أَبْاَاااء محااظاة تداز 
اعتصامااً مفتوحاً يف عدن احتجا ااً عى إل7الهم 
اعد  مدالجتهم، ك7ا نّظ7ت مظالرة يف الساونان 
من قبل الجرحى بافس السبب، اي7ا أمهلت اثرنن 
الجرحى للخراج من مستشفياتها اااانقها نظراً 

للدد  تسديد تكاليف الدالج ااإلقامة.
ايف تطاور يابئ عن حجم املدانااة التي يدانيها 
املرتزقاة اانل7ال مان قبل قوات انحتاالل أحرق 
 ريٌح نفَسه أََمااا  السفارة الايَا7َااية بالسونان 
احتجا ااً عاى عاد  عال اه اامل7اطلاة يف عاالج 

الجرحى امدالجة أاضاعهم الصحية. 

التفجرياُت واملفخخات 
شاهدت مدياة عادن خالل شاهر ارباير تفجريَ 
سايارة مفخخة اساتهدات موكَب مدير أمن لحج 
الدقياد عاانل الحاملاي أَنَّت إَلاى استشاهاِن طفل 
اإَصابَة ساتة مان مرااقيه اثالثاة مواطال، ك7ا 
تام تفجاريُ موكب لقاوات الغازا اإلَماَراتية مكّون 
من ثاالث عرباات كان يف طريقه من قاعادة الداد 
إَلااى ماطقة كرش اعرتات اإلَماَراُت ب7رصع أََحاد 
 اونلا اإَصابَة آخر، الذه الد7لية تأتي يف ساياق 
الرصاع بل قوات انحتالل امرتزقته، ايرى البدض 
أنها يف ساياق الخالاات املتصاعدة بل السادونية 

ااإلَماَرات. 
ايف سياق الرصاع بل مرتزقة الدداان تم تفجريُ 
سيارة مفخخة أََمااا  نقطة أمايه تابدة ملا يس7ى 

باملقااماة يف نار سادد أَنَّى إَلااى ساقوط ضحايا 
ا رحى.

ك7ا اّجر انتحاري نفَساه من عاارص ما يس7ى 
بداعاش يف مدساكر رال عباال بددن، ماا خّلف 
أَْكثَاار من سبدل ما بل قتيل ا ريح أثااء ع7لية 
تجاياد لبدض املغاّرر بهم مان أَبْاَاااء املحااظات 
الجاوبياة يف مدساكرات انحتاالل، اتأتاي لاذه 
الد7لية يف ساياق تو يه الشاباب من قبل انحتالل 
بطريقاة غاري مباارش لالنض7ااِ  إَلاى ما يسا7ى 
القاعادة اناعاش، حياث تأتاي بدد رااض قوات 
انحتالل تجايد كثري من الشاباب ليتم استقطابُهم 
مان عاارص ما يسا7ى القاعدة اناعاش ب7رتبات 
مغرية، اقد تم توزيُع است7ارات التجايد يف صفوف 
الشاباب أثااء احتجا اتهم أََمااا  املدسكر، اادالً 

ذلب بدض الشباب، حسب بدض اثنباء.
إىل ذلاك َلازَّت أَْربَااداة انفجاارات عايفاة يف 
مديرياة املاصاورة ب7حااظاة عادن، ُكّل ذلك غري 
الدباوات الااسافة اانلغا  التي يتام اإلعالن عاها 

بل حل اآخر.

تدمري البنية التحتية للدولة والِقباب 
الدينية من قبل االحتالل وما يسمى 

القاعدة وداعش
تواصلت ع7ليات التدمري امل7اهج ملقرات الدالة 
ابالاذات اثماياة ماها، ساواًء بطريان الداداان أَْا 
اثَْرض  عاى  املو اونة  انساتخباراتية  عااارصه 
املسا7اة قاعادة اناعاش، اكان ملحااظاة لحاج 
الاصياب اثكرب، حيث تام تدمريُ مبااى املواصالت 
االساارتال من قبل طريان الداداان اتفجري مباى 
الاجدة ااثمن املركزي االفرن الدساكري ب7دسكر 
عبال امباى اثمن السيايس من قبل لذه الداارص 
اإلْ ااَرامياة، ك7اا قامات عااارص انساتخبارات 
اثَمريكية اإلرسائيلية املس7اة قاعدة اناعش بهد  
ُقبَّة الشايخ ساديد الدطييش اقبة مسجد الحسل 
ب7ديرية غيل باازير اقبة مساجد بن إسا7اعيل يف 

مديرية الشحر يف محااظة حرضموت. 

تمكني القاعدة وداعش من املدن 
الجنوبية 

سيَطَر ما يسا7ى تاظيم القاعدة اناعش خالل 
لذا الشاهر عى عدة مدن  اوبية من بياها مدياة 
عزان بشبوة ازنجبار ا دار بأبل االحوطة بلحج 

يف ساياق تساليم انحتالل الجاوب لهاذه الداارص 
اإلْ ااَرامية التي تديث يف اثَْرض اسااناً، ك7ا ت7ت 
السايطرة عى الطريل البحري انسارتاتيجي الذي 
يربُُط بل عادن احرضموت لض7ان تحرك عاارص 
ماا تسا7ى بالقاعادة بال املحااظتال اتساهيل 
مرارل7اا نان أي اعارتاض، اذلاك بداد أن التز  
قبائل أحور بدد  اعرتاضهم أثااء مرارلم من لذه 
الطريل مقابل انسحاب لذه الداارص اإلْ ااَرامية 
من املدياة بدد سايطرتهم عليها اتشاكيل مجلس 
ألايل ايها شابيه ب7جالس القاعادة يف حرضموت 

اأبل. 
إىل ذلاك ايف خطاوة  ديادة أصاَدَر القيااني يف 
املقاامة الجاوبياة )عبدالاارص أبو ل7اا (، قراراً 
بتكلياف )مح7د عاوض الدقربي( مدياراً لرشطة 
مديااة الشادب يف محااظاة عادن. اتدتارب لاذه 
الخطوة كشفاً لحقيقة الواقع عى امليدان ايكشف 
زيَف انعاءات انحتالل اساقوط شاداراته املت7ثلة 
بالرشعياة ااثمان امحاربة اإلْرَلاااب، بل يوضح 
ت7كيااه مان لاذه الدااارص مان أ هازة الدالاة 

الرس7ية.

االشتباكاُت املسلحة بني مرتزقة 
العدوان 

يف ساياق الرصاع بال املرتزقة تاكان ن تاقطع 
انشاتباكات بياهام يف ُكّل املحااظاات الجاوبياة، 
حيث تشهد عدن اشاتباكاٍت عايفًة تستخد  ايها 
اثسالحة املتوساطة االثقيلة يف مديرياة املاصورة 
التاي انتهت بتسالي7ها رسا7ياً للقاعادة اناعش 
اكذلاك يف مديرياة خاور مكار االشايخ عث7ان 
اغريلا مان املديريات التي من املالَحظ أن انحتالل 
يدعام عاارص القاعدة اناعش ضاّد بقية الفصائل 
لت7كياه من السايطرة عى املباني اثماية امقرات 
التابداة  املدساكرات  ابداض  ااملياااء  الرشطاة 

للجيش.
ك7ا انتقلت انشاتباكاُت أَيْاضااً إَلاى محااظة 
أبال أَنَّت إَلااى تساليم املديااة لدااارص القاعدة 
اناعاش بدد اتفاق ماع لاني ب7و به تم ساحُب 
ميلشاياته انقاطاه اثماية مان املديااة االطريل 
انسارتاتيجي الهاا  الذي يربط عادن احرضموت 

مراراً ب7دياة أحور.
ك7اا شاهدت مديااة زنجباار اشاتباكات بال 
عااارص القاعدة نفساها، ايف لحج شاهدت مدياة 
الحوطاة اشاتباكات م7اثلة بل مرتزقاة الدداان، 

ك7ا امتادت إَلاى مدساكرات التجاياد لالحتالل يف 
لحج اعادن، أما يف شابوة ا7دياة عزان لم تسالم 
من الفوىض اثماية بدد تسلي7ها للقاعدة اناعش، 
اكان لااك اشاتباكاٌت بال بدض أَبْاَاااء القبائل 
اعااارص القاعادة ايهاا، ايف حرضماوت تواصل 
عااارص القاعادة اناعاش لجوَمها عاى مقرات 
انقااط الجياش املؤياد لهاني باواني حرضموت، 
ك7ا كان لااك حانثة اشاتباك بل عاارص القاعدة 

أنفسهم يف املكال. 

مديرية املنصورة 
شاهدت مديرياة املاصاورة خاالل لذا الشاهر 
اشاتباكاٍت متواصلاًة بل مرتزقة انحتالل شاارك 
ايها الطريان الحربي التابع لإلَماَرات لدعم اصائله 
عى امليدان، يف محاالة لسادي ُكّل اصيل السيطرة 
عليها اعى املقرات الحكومية خّلفت عرشات القتى 
االجرحى إَلاى أن ارضت عاارص القاعدة اناعش 
سايطرتها عى املديرياة ب7و ب تو يهاات قوات 
انحتالل تحت مس7ى اتفاق بل الفصائل عى إثره 
تم تبديال لوحة املجلس املحيل لل7ديرية إَلاى لوحة 
تح7ل اسام املجلس اثليل باملديرياة، ايف تداعيات 
َح الحاميل أََحاد قيانات ما تس7ّى املقاامة  ذلك رصَّ
يف عادن بأن ما حَدَث ت7ثيلية يتم ب7و بها تساليُم 
املديرياة لإلْرَلاابيل الذين يّدعاون أنهم مقاامة، 
الاذا يوّضح َمن يقُف خلَف انغتياانت يف املديرية 
التي أَْصبَاحت تحتلُّ املرتبة اثاىل يف املحااظة بددن 
انغتياانت، َاأن الخطة اثماية التاي أعلاتها قوات 
انحتالل لتأمل عدن ملدة مائة يو  محاالًة لتضليل 
الرأي الدا  عن عالقة انحتالل بداعش االقاعدة.

املَِلفُّ السياسي 
كان أَبَْرز امللفات السياساية تديل عيل محسن 
اثح7ار نائبااً عساكرياً لهااني، ما سابّب صدمة 
للشاارع الجاوباي، اكان الالااُت تزايُاد لقااءات 
لاني َابحاح اَعيل محسان بالسافريين اثَمريكي 
َاالربيطاناي بشاكل متكرر ما يشاري إَلاى حقيقة 
نار لاؤنء يف عداانهم عاى الايَا7َاان اما مجرن 

السدونية ااإلَماَرات إن أناات.
ك7اا راضات حكومة بحااح الدونة لدادن بدد 
نجاح اإلَماَرات بطرن لاني من عدن كرشط لتوليها 
امللاف اثماي اال الخطة اثماية التي قالت اعلاتها 
لتأمل محااظة عدن ملادة مائة يو  ابالفدل اعلن 
ناطال حكومة لاني خراج اثخاري من عدن إَلاى 
الريااض مقابل إمسااك بحاح بامللاف انقتصاني 
ااثماي يف عدن، ايف لذا الساياق كانت انشتباكاُت 
الدايفة التي حدثت يف قرص املداشيل انقالباً كامالً 
من اإلَماَرات عى لاني ابقية موظفيه كاباه  الل 
لااني امدير مكتب لاني مح7اد مار  إلخرا هم 
مان عدن ابساط نفوذ اإلَمااَرات عاى ُكّل يشء يف 
عدن يف ساياق الارصاع الدائار بياها ابال الاظا  
السادوني، لكن الاظا  السادوني رّن بالتفجريات 
ااملفخخات كرساائل لديال زايد، ك7ا قامت بتديل 
املجر  عيل محسان اثح7ر، ايف لذا الساياق  رى 
تباانل انتهامات بل ما يسا7ى الااطل الرسا7ي 
لجيش لاني االااطل الرس7ي ملا تس7ى املقاامة، 
من  انب آخر عانت الخالااات بقوة بل اإلَماَرات 

احزب اإلصالح.
ناليااً أعلات الصال بْدَء بااء قاعدة عساكرية 
يف  يبوتي، ايف ساياق التحركات الدالية للسيطرة 
عى بااب املادب اخليج عدن ُعقاد لقاء بل رئيس 
 يبوتاي اأمري قطار ملا أسا7وه البحث يف الشاأن 
الايَا7َاااي، ك7ا أعلن رسا7ياً عن احتاالل أَمريكا 
لساقطرى تحات عااوان تأ ري لااني لإلَمااَرات، 
اتشهد  يبوتي اخليج عدن اباب املادب تحرُّكاٍت 
عساكريًة من أَمرياكا ابريطانيا اارنساا االصل 
اتركياا االددا اإلرسائيايل لض7ان السايطرة عى 
امل7ار املالحاي الداملي الاذي ت7ر ماه أغلاب تجارة 

الدالم.
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جرميُة ا�شتهداِف دار امل�شنني..

إفرازاٌت لصراعِ قوات االحتالل يف عدن، ومالمُح للمدينة الغارقة بالدم

  - حسين الجنيد:
يف  ري7ٍة َلزَّت اثاسااَط الشدبية االسياسية، 
لا م مسالحون يخفون ا وَلهم بأقادٍة سوناء، 
صباَح يو  الج7دة يف الرابع من مارل، نار املسال 
الواقاع يف مديرية الشايخ عث7اان، ابدمااٍء بارنٍة 
يضخهاا التوحاش، قتال املسالحون 16 عرش من 
الداملل يف الدار، اأربع م7رضاٍت يح7لن الجاسية 
الهادياة، إضاااًة إىل أحد أاران حراساة الادار، أحد 
الاا ياات من لاذه املجزرة البشادة االتي راضت 
اإلاصاح عن اسا7ها، خشاية اساتهدااها من ِقبَل 
تلاك الداارص، تراي  ازًء من تفاصيال الجري7ة: 
»او ئااا، السااعة الثاماة صباح ياو  الج7دة ل 
مارل 2016، بهجوٍ  من قبل مسالحل يلبساون 
اقادًة ساوناء، ااساتهلوا  ري7تهم الشاداء بقتل 
أاران حراسة الدار، امن ثم نخلوا إىل اثقسا ، حيث 
أخذاا امل7رضات الهاديات اقاموا بتقييدلن قبل أن 

يقدموا عى قتلهن«.
اأاضحات أن »القتلة كانوا يكبّالون ُكّل ضحيٍة 
امان ثام يقوماون بقتلهاا يف أماكان متفرقة من 

الدار”.
 اأضاات بصوٍت يساكن نرباتاه الخوف االهلع 
أّن »ع7لية القتل لذه لم نشهد مثيلها طوال حياتاا 
مان حيث نر اة الوحشاية ا التي اسات7رت مدة 

ساعة«.
محايلٌّ  مصادٌر  أاضاح  أخارى،  امان  هاٍة 
باملحااظة: »أّن الضحايا توزعوا بل )تساع نسااء 
اسابدة ر ال( اأكثُرلام من الداملال يف الدار يف 
مجانت الحراسة االرعاية االت7ريض ابياهم أربع 
»رالباات« يح7لن الجاساية الهادياة، اي7ا نجت 
إحدى امل7رضات الهاديات بدد ن7كاها من انختباء 

يف ثال ات التربيد«.
اأشاار املصادُر إىل أّن لاذه الجري7اة »تأتي يف 
إطاار اننفاالت اثمااي اماا تشاهده املحااظاات 
الجاوبية من اغتيانت اتفجريات اانتشار للداارص 

اإلرلابية«، حسب تدبريه.

دار املسنني ومستشفى العرضي، تشاُبُه 
السيناريو واألقنعة

امان خالل اإلحاطاة بتفاصيل لاذه الجري7ة، 
يربز انتساق يف املشاهد من حيث اثسلوب االا7ط 
املتباع يف تافيذلاا، بتفاصيال  ري7ة مستشافى 
الداريض بصادااء التاي اقدت يف شاهر نيسا7رب 
2013 ، حل لا م مسلحون مقادون املستشفى 
اأطلقاوا الااَر عى الداملل يف املستشافى ااملرىض 
ا ااون الحراساة، لذا انتسااق الذا التشاابه يف 
اثسالوب، أّكده الدديُد من املراقبل انشطاء مواقع 
التواصل ان ت7اعي، حياث أّكد الصحفي »رضوان 
يف  اإلرلابياة  التاظي7اات  يف  املتخصاص  ااارع« 
ماشاوٍر له عى صفحته يف موقاع الفيس بوك »أن 
 ري7اة نار املساال بدادن تح7ل نفاس بص7ات 

 ري7ة مستشفى الُدريض«.
 يف حِل ربط بدُض املحللل السياسيل تفاصيل 
اانساتهداف،  »التوقيات،  حياث  مان  املشاهَدين 
ااثقاداة« مؤكديان أّن »تافياذ الد7لياة صباحاً، 
عاى  القادرة  مفانلاا  ااضحاًة  رساالًة  يوصال 
انساتهداف يف أّي اقاٍت مان الاا ل2 سااعة ايف 
لاذا ناوٌع من انساتدراض للقاوة ابث أكارب قدٍر 
من الرعاب يف نفاول املجت7ع، ااثقاداة ترمز إىل 
اساتحالة الوصاول إلياه، اانتقاء املاكان لرمزيته 
اإلنسانية؛ للدنلية عى أن اثمكاة التي تحااظ عى 

الحياة اإلنسانية باتت مسكونٌة باملوت«.
ايف بيااٍن له نرُِشَ عاى املواقع التابداة له، نفى 
تاظيام القاعادة أي صلٍة لاه بالجري7اة موكداً أن 
»لاذه الجري7ة ن ت7ت بأسااليب تاظيام القاعدة 
باأي صلة«، حيث اا أ البياان الدديد من املراقبل 
اأثار ساخريتهم، لدر ٍة نادات أحدلم للقول »إن 
لذا البيان مفاربك، اهااك الدديد مان املواقع التي 
باتات متحدثاًة رسا7ية باسام التاظيم، اتاساب 
اتافاي ما يريده م7ولو لذه املواقع، اهذه الجرائم 
لم يشاهدلا الااال إن ماذ باراز لاذا التاظيم يف 
املاطقاة، الم ياااساه يف احشاية  رائ7ه ساوى 

تاظيم ناعش«.
 ازمااً أن »مقارتف لاذه الجري7اة لاو ذاته 
مقرتف  ري7ة ُمستشافى الُدريض«، يف إشارٍة ماه 

إىل تاظيم القاعدة الذي أعلن تبايه رسا7ياً لجري7ة 
مستشفى الدريض.

»اارنال  الصحفياة  أاضحات  مان  هتهاا 
الدل7ي« أّن »مشاكلَة نار املسال ظهرت، ماذ عا  
2011، حال تااقال الكثري من املواطال تسااؤنٍت 
مفانلا: ملاذا يرشف عى إنارة لذا الدار مسيحيل؟ 
ااته7اوا اإلنارة أنهاا تُْخِرُج املسااال االدجزة من 
نياهم، ان تجدلهم يقرأان القرآن، أَْا حتى يصّلون 
اراضهم، ايحرمولم من نخول املسجد، ااصلت 
الشاائدات حّد اتهاا  الطاقم أنّهم يقاو  برتتيباٍت 
 اائزياٍة بالطريقاة املسايحية، يف حاال ااااة أي 
ُمساّن، الاذه الجري7اة نتيجاة ساكوت الجهات 
املداياة، اعد  اضع حّد لتلك الشاائدات بتفايدلا 

للاال«.
ايف صلٍة اثيقاٍة ب7ا قالتاه الصحفية ارنال، 
نرش أحاد املواقع التابدة لتاظيام القاعدة أن »لذا 
الدار لو ناٌر تبشريي تابع ثحد املاظ7ات التبشريية 
الدالية، اقد تم تصفية لؤنء الذين يقومون بارش 
الكفر يف نيار املسال7ل«، ااعترب مراقبون أن »لذا 
البيان يدد نليالً عى ارتكاب التاظيم لهذه الجري7ة 

البشدة«.

داعش تفرض السيطرة بإدارة التوحش
ايف تقرياٍر نارشه أحاد املواقع التابداة ملرتزقة 
تض7ان  االاذي  السادوني،  اثمريكاي  الداداان 

توصيفااً للجري7ة ااقرتانها باسارتاتيجية أطلقها 
ش«،  تاظيم ناعش مؤخاراً تُْدَرُف باا »إنارة التوحُّ
اأاضاح التقرير أن »ناعش اتباع يف لذه الجري7ة 
نفاس التكتياك الاذي انتهجاه يف بداياة نشاأته يف 
الدراق اساوريا، باتّساا   رائ7ه بشدة الوحشية 
االبشااعة، ااساتهدااه للصحفيال االااشاطل 

االداملل يف نار الرعاية من املسيحيل«. 
اربط التقرياُر التزامن بل تحريار املحااظات 
الجاوبياة مان مليشايات الحوثي اصالح حساب 
اصفاه، اظهور تاظيام ناعش، مؤكاداً »انرتباَط 
الوثيَل بل لذا التاظيم ابل ما أسا7الم ب7ليشيا 

الحوثي اصالح«.
ايف سياٍق متصٍل بهذا التقرير، االذي عّلل عليه 

أحاد املراقبل بقولاه: »التوصياف يف الجزئية التي 
تتدلال ب7ا يُْدَرُف باإنارة التوحاش، يُدترَب ماطقياً 
اقاد يكون صحيحاً باسابٍة كبريٍة؛ كاون الجري7ة 
الشااداء حصلت يف ماطقة الشيخ عث7ان، الواقدة 
ادلياً تحت سايطرة تاظيم ناعش، بل تدترب املدقل 
الرئيس للتاظيم، ااقرتاف الجري7ة يف اضح الاهار، 
يدلل بشاكٍل قاطع أن مرتكبها يسايطر ادلياً عى 
املاطقاة؛ كاون الجري7ة اسات7رت ملدة ماا يقارب 
السااعة ايف حي مألول بالسكان، ايف ظل تقاُسِم 
مااطل الافوذ يف مدياة عدن التي باتت موزعًة عى 
التاظي7اات اإل رامية، باتت أيَّاُة  ري7ة اغتيال أَْا 
تفجري تاساب للتاظيم املسايطر عى املاطقة التي 

اقدت ايها الحانثة«.
ااي7ا يُخااصُّ الجزئيُة املتدلقُة بارتباط ناعش 
بصالاح االحوثيال أّكد أّن »املساألة باتت ااضحًة 
للج7ياع، اإذا كان ناعش يتباع صالح االحوثيل، 
ال7ااذا يتام السا7اُح لدااارصه بالتجاول الدلاي 
يف شاوارع عادن، اكيف يسايطران عاى مااطل 
أَْا  تتام محاربتُهام  أن  املديااة، نان  يف  شاسادٍة 

استهدااهم من قبل السلطات يف املدياة«.

صراٌع إَمـارَاتي سعودي 
ايف متابداٍة للدالقات بل البلَديان، برز الخالف 
بل الحليفتل االشاقيقتل السادونية ااإلَمااَرات 
عى مساتوًى عاٍل؛ بسبب الرصاع بل الطرال عى 

الافوذ بحسب مراقبل.
حياث قالات صحيفاة »الفايااشاال تاي7ز« يف 
ع7ونلا املخصص لشائون الرشق اثاساط، الذي 
ح7ال عاوان »الافوذ يف عدن يدصف بالحلفاء«، إّن 
»الخالااِت اصلت لل7ساتوى الاذي تخطى  دران 
الرياة، مان خاالل صفحاات التواصال، احرب 

الهاشتاقات«.
ت الصحيفاة الغضاَب السادوني تجاه  اااّرَ
اإلَمااَرات؛ »بسبب اساتحواذلا عى نصيب اثسد، 
بالقادر الذي لم ترتك اياه لل77لكة غريَ الُفتات عرب 

 7اعاٍت تديُن بالونء للرئيس لاني«.
ٍف اساتفزازي، أعاان ازياُر خار ياة  ايف تارصُّ
اإلَماااَرات، عبدالله بن زايد، نرَْشَ مقولٍة عى موقع 
»تويرت«، ترِ ع لل7فكر السادوني املدارض، حسن 
ارحان املالكي، االتي تصُف املجت7ع السدوني، أنه 
تربّى عاى ثقااٍة  اائزيٍة ن تتحادث إن عن الكفر 
االحارا ، مته7ًاا ثقااة السادونيل أنهاا مدانيٌة 

للحياة، اتحتقُر اإلنسان، اتدعم انٍرلاب.
أثاارت  اإلَمااَراتاي  الخار ياة  ازيار  تغريادة 
حفيظاَة اساخط حلفائاه السادونيل، الاو ما 
نادهم إىل تدشل لاشتاق ُمداٍن للوزير اإلَمااَراتي، 
تحت عاوان عبدالله بن زايد يهل السدونيل، اعرب 
لاذا الهاشاتاق، انطلقات اننتقااناُت اانتهاماُت 
السادونية املوّ هاة إىل الوزير اإلَمااَراتاي انالته 
بأك7لها، اساخر الاشاطاُء من بن زايد، اقّللوا من 
أل7ياة نالتهم، ااته7وا قيااناٍت يف نالة اإلَمااَرات 
أنهام يريادان أن يلدبوا ناًرا أكرب مان حج7هم يف 
الارشق اثاساط، اأن لاذا سايرضلم، ااصفاوا 
السياسيل اإلَمااَراتيل با »عيال نحالن«، نسبًة إىل 
الدار انستشاري الذي يضطلع به املسؤال السابل 

يف حركة اتح، مح7د نحالن، يف اإلَمااَرات.
السادونية  »الخالااات  أّن  أكاداا  مراقباون 
اإلَمااَراتياة لم تكن اليدة التغريادات التي انطلقت 
عاى مواقع التواصل ان ت7اعي، بل ماذ بداية قيا  
السادونية بالداداان عى الي7ان، بداد أن خذلتها 
الددياد مان الدال، ااضلات أن تاأى بافساها عن 
التاورط يف حرٍب ن يُدرف لها ألداف أَْا نهاية، اي7ا 
ت7كاات امل7لكة من إقاااع اإلَماااَرات بالدخول إىل 
 انبهاا يف لذا الدداان، الاا ظهرت الخالاات ماذ 
الشاهر اثال عى مااطل الافون ااسارتاتيجية ُكّل 

نالة يف القتال«.
قاً اتجاّذراً »ماذ انفرنت  اأّن الخاالف ازنان تد7ُّ
اإلَماااَرات بالسايطرة عاى ألم اأكارب املااطل يف 
عادن، ما ناع امل7لكاة إىل القيا  بد7ليااٍت تقيّض 
لذا الافوذ اإلَمااَراتي، من خالل ع7ليات استهداٍف 
ثبرز الشاخصيات التي تحظى بالدعام اإلَمااَرات، 
ااساتهداف اثمن يف املدياة، كي تثبت اشل اثخرية 
يف قدرتهاا عى قياانة الوضع اثمااي يف عدن، اأن 
ع7لية اساتهداف نار املسال اغريلا من الد7ليات 

تأتي يف لذا السياق«.

داُر المسنين والَعَجَزِة في عدن كان مسرحًا لجريمٍة بشعٍة، أعادت لألذهان جريمَة 
دًا الَقَتَلة يختبئون خلف قناع، بينما أصابُع االتهامات  مستشفى الُعرضي بصنعاَء، ومجدَّ

تختلُف في إشاراتها، البعُض يتهم القاعدة، والبعُض اآلخر يجزُم أّنها إدارُة التوحُّش في 
تنظيم داعش، ومحللون يقرأون الجريمَة من زاويِة الصراِع السعودي اإلَمـاَراتي.

إدانات واسعة، واستنكار سياسي كبري يف صنعاء 
للجريمة املروعة التي تعرض لها دار املسنني بعدن

• المجلس السياسي ألنصار اهلل: مثل هذه األعمال اإلْجــَرامية ال تمت إلى الدين اإلسالمي بصلة، وال تعّبر عن أخالق وقيم الـَيـَمـنيين.

• محمد عبدالسالم: قوى الُعــْدَوان ومرتزقتهم مسئولون عّما يجري في الجنوب الـَيـَمـني من جرائم باتت روتينًا يوميًا

• اللجنة الثورية العليا: جنوب الـَيـَمـن ال يمكن أْن ُيصِبَح حاضنًا لإلرهاب، كما يخّطط لذلك أعداء الـَيـَمـن واإلْنَسـانية والسالم في العالم

• المؤتمر الشعبي العام: هذه الجريمة البشعة تتنافى مع أخالق الشعب الـَيـَمـني، الذي ُعِرَف باالحترام لضيوِفه من األشقاء واألصدقاء

  - خاص:
نقات الجري7اُة البشادُة التاي اساتهدات نار 
إَنانَاًة  ل ماارل،  املساال بدادن، ياو  الج7داة 
ااسادًة ااساتاكاراً يف  7يع اثاسااط السياسية 
أنان  حياث  صادااء،  الداص7اة  يف  اان ت7اعياة 
َع  املجلُس السايايس ثنصار الله لذا الحاانث املراَّ
االجري7اة الاكاراء التاي تدارض لها الادار، اقال 
يف بيااٍن له: »إنَّ مثاَل لذه اثع7اال اإلْ ااَرامية ن 
ت7ُااتُّ إىل الديِن اإلساالمي بصلاة، ك7ا ن تدرب عن 

أخالق اقيم الايَا7َاايل«.
الفت املجلُس إىل »أن شدبَاا الايَا7َااي الدظيم 
الياو ، ن ي7كان بأي حاٍل أن يسا7ح بتد7يم حالة 

الفوىض، ابقاء أّي محتٍل أا غاٍز«.
من  هته ح7ّال الااطل الرسا7ي ثنصار الله، 
مح7اد عبدالساال ، قاوى الُداااْدَاان امرتزقتهم 
مسئولية ما يجري يف الجاوب الايَا7َااي من  رائم 

باتت راتيااً يومياً.
اأكد عبدالساال  يف ترصيٍح له »أّن ما حدث من 
 ري7ٍة احشايٍة، خاالل الهجو  عى نار املساال، 
تؤّكد ب7ا ن يدع مجانً للشاك مساؤاليَة الُدااْدَاان 

امرتزقتاه عن ُكّل ما يجاري يف الجاوب من  رائم 
بشدة باتت راتياياً يومياً«.

ايف بياٍن رس7يٍّ لها، أنانت اللجاُة الثورية الدليا 
الحاانث اإلْ ااَراماي الذي طال نازنء اعاميل نار 

املسال ب7حااظة عدن.
اعارّبت اللجااة الثورياة »عان بالاغ الحازن 
الايَا7َاااي  االتداازي ثرس الضحاياا، اللشادب 
الذي يكتاوي باار اإلرلاب االُداااْدَاان االحصار، 
اللشادب الهادي الصديل، الل7اظ7ة اإلنَْسااانية 
التاي ترعاى املساال يف لذه الادار مان ماطلقات 

إنَْساانية«.
اتض7ن البيان تأكياد اللجاة الثورية الدليا عى 
»أّن  ااوب الايَا7َاان ن ي7كان أْن يصبح حاضااً 
لإلرلااب ابيئاة خصباة ك7اا يخّطط لذلاك أعداء 

الايَا7َان ااإلنَْساانية االسال  يف الدالم«. 
ك7ا أنان املؤت7ر الشادبي الدا  ااستاكر بشدة 
لاذه الجري7ة املراعاة، َااعترب مصدٌر مسائوٌل يف 
، نرشته  املؤت7ار الشادبي الداا ، يف بياٍن صحفايٍّ
اكالُة اثنباء الايَا7َااية )سابأ(، »أّن لذه الجري7ة 
البشادة تتااىف ماع تداليام الدين اإلساالمي اقيم 
اأخالق الشادب الايَا7َااي، الذي ُعِرَف بالتساامح 

الشادب  ضياوف  ماع  اااة  َخاااصَّ اانحارتا  
الايَا7َاااي مان الداملال يف السالك الصحاي من 

اثشقاء ااثصدقاء«.
اأشاار املصادر إىل »أّن مديااَة عادن الداص7ة 
انقتصانياة، أصبحات الياو  مرتدااً للتاظي7اات 
اإلرلابياة ااملليشايات املسالحة اأع7اال الدااف 

االفوىض االتطرف«. 
الوطاياُة  الجبهاُة  أنانات  الساياق،  ذات  ايف 
الجاوبيُة، اثع7ااَل اإلْ ااَرامية التاي يتدرَُّض لها 
أبااء عدن، اآخرلا الجري7ة البشادة التي ارتُكبت 

يف نار املسال االدجزة.
»الرشاااء  مان  الوطاياُة  الجبهاُة  اطالبات 
ااة،  ااملخلصل يف الجااوب عامًة، اَعادَن َخاااصَّ
التحرك الشادبي الريع لكشِف ُكلِّ املؤامرات التي 
يُحيُكها املساتد7ر الجديد«، مضيفًة »أنَّ السكوَت 
عاى مثِل لاذه الجرائام سايؤني إىل مجاازَر أكثر 

بشاعة م7ا سبل«.
اأّكدت الجبهُة »أّن سكوَت قوات انحتالل اعد  
إنانتهاا لهاذه الجري7ة البشادة نلياٌل ااضٌح عى 
ُل مساؤاليَة ُكّل ما يجري يف  تواطِؤلاا، الي تتح7َّ

عدن االجاوب«.
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مشهد سياسي قادم يتشكل على خالف ما تريده َأمريكا

رماُل مأرب تبتلُع الغزاة

أحمد ناصر الشريف
 

الدماُء الحراُ  التي تُساَفُك ُظل7اً اُعاْدَااناً 
عانًة يرتتُب عليهاا يف الاهاية بااء نال ابااء 
مجت7دات سالي7ة خالية من ُكلِّ الشاوائب، 
الاذا ماا ُلاَو حاانٌث يف الايَا7َاان الياوَ  
نتيجاة الُدااْدَاان الربباري الاذي يتدرض له 
الايَا7َااياون بقياانِة زعي7ة الدالام أَمريكا 
السادونية  ساي7ا  ن  املاطقاة  يف  اأََنَااتهاا 
اإرسائيال، اقد أثبت الشادَب الايَا7َااي من 
خالل التصّدي للُداْدَاان امقاامته بشاجاعة 
ماقطداة الاظاري بأناه اداالً بلاد اني7اان 
االحك7اة، ك7ا اصفه الرساوُل اثعظم عليه 
أاضل الصالة االساال .. لكن تظلُّ مشاكلتاا 
الكاربى نحان الايَا7َاايال م7ثلاة يف ثقااة 
التدامال مع بدضاا اإن كانات ثقااة قدي7ة 
اساتطاع أَْعااَداء الوطن الايَا7َااي يف الداخل 
االخارج عرب الد7الء ااملرتزقة الذين شااءت 
لهم اثقادار أن يتحك7وا يف زما  اثمور خالل 
أَْكثَار مان خ7ساة عقاون مضت غرساها يف 
نفول الايَا7َاايل ليصباَح البدُض أَْعااَداء 
للبداض اآلخار، بدليال أنااا عادماا نتاااال 
يتدلال  ماا  ااة  َخاصَّ قضاياناا امشااكلاا، 
باملشاهد السايايس الحاايل ن نتااالهاا مان 
ماظور اطااي بديداً عن حسااباتاا الضيقة 
التاي تاطلاُل أَْا تدرب عن الخالااات الحزبية 
ااملذلبياة االشاخصية.. ماع أن أموَرناا قد 
أَْصبَاحات ااضحًة اضوَح الشا7س يف رابدة 
الاهار اباات مدراااً لدى الج7ياع أن أزمتاا 
يف الايَا7َان التي نديشاها ماذ عقون ليسات 
أزماة سياساية ان أزمة اقتصانياة ان أزمة 
أماياة اإن7ا لاي أزماة إنارة اأزماة أخالق 
بامتيااز.. الو ماا يؤكاد أن اإلنارَة الوطاية 
الكفؤة ااملخلصة إذا ما تواارت اإن مشاكَلاا 
اقضايانا مه7ا كانت مدّقدًة ستجُد طريقها 
إَلااى الحال.. اأنااا ساات7كن مان اقتحاا  
ُكلِّ الدقباات االصدااب التاي تشاكل عائقاً 
يف طريقااا ات7اُدااا مان تحقيال تطلداتااا 
اط7وحاتاا يف باااء نالة قوية اعانلة تكفل 
املواَطااة املتساااية للج7ياع اانبتداان عن 
التدبئاة الخاطئاة االتحرياض اإلعالمي ضد 

بدضاا. 
لكن ماع اثساف الشاديد اإن مشاكلتَاا 
اثَْكاابَاار- ك7ا أرشنا- تت7ثل يف أناا نتداَمُل 
مع نقد اثخطاء بطريقاة غري باّاءة ن تؤني 
إَلااى تصحيحهاا، ايكون تداملااا يف الغالب 
مدهاا بوعي قاارص يرااقه حقاد اَغالٍّ ضد 
مان ارتكبها أَْا تسابب يف ا ونلا اياتج عن 
لذا التدامل عدااة ابغضاء يباعد املساااات 

اي7اا بيااا يف اقت نحان أحوج ما نكوُن ايه 
إَلاى التداضد االتكاتاف اانلتقاء من خالل 

إيجاان قيانة مشارتكة لد7ل 
 7اعي يوصلاا إَلاى تحقيل 
ماا نتطلع إلياه ايساهل لاا 
الطويال  الطريال  اختصاار 
اصاونً إَلاى الهادِف االغاية 
عرب اساائل ميارة تبرصنا 
بدربااا الصحياح اتتياُح لاا 
ارصاة عبوِره إَلااى الاهاية 
ان نتوقاُف يف ماتصفه حتى 
ن تبقى قضايانا مدلقًة بدان 
َحااّل.. امان اثخطااء التي 
نرتكبها أيضاً يف حل أنفسااا 
ااطااا أناا ن نحااُل مواَصلة 

الباااء من حياث انتهى ماه َمن كاناوا قبلاا 
حتى لو كان اثََساااال لشااً اإن7اا ند7َُل 
عى تقويض ما لاو قائٌم لار ع إَلاى نقطة 
الصفار الاا تتدثار خطانا اتدون بااا إَلاى 

الخلف بدل اننطالق بها إَلاى اثما ..
 االسابُب ك7ا لاو مداراٌف أن ُكّل طرف 
سايايس يأتاي ماتق7ااً م7ن سابقه؛ بهدف 
تصفياة الحساابات مداه، الاذا عيب كبري 
يراااُل ترصااتااا غاري الوطاياة ن يدرب عن 
حك7ة يف التدامال ان عن الخلل الرايع الذي 
يجاب أن نتحى به ايكاون مصاحباً ثادالاا 
اأقوالااا يف حياتااا اليومية اإن7اا نرٌص عى 
ع7ل الدكس ت7اماً، حيث أَْصبَاح البدُض من 
أباااِء  لدتاا يدتربان سافَك الدماء املحّرمة 
التي ن يكاُن يخلو ماها يوٌ  ااحٌد سواء بفدل 
الُدااْدَاان الخار اي الظالام عاى الايَا7َان 
اشادبها أَْا بفدال القاوى املتطرااة التاي 
تم اساتقداُمها إَلااى الايَا7َاان مثل ناعش 
االقاعادة اتقتال اثبرياء بال رح7اة، اكأنه 
ع7ٌل مقدٌَّل اشاجاع بالاسابة لهم ضاربل 
عرض الحائط بكل ما  ااء يف القرآن الكريم 
مان أحاكا  قاطداة يتوعاد الله ايهاا قاتل 
الافاس املحّرمة بالخازي يف الدنيا االخلون يف 
 هاام اما  اء عى لساان الرساول الكريم 
علياه اآلاه الصاالة االساال : لَهاْدُ  الكدبة 
حجاراً حجراً ألاوُن عااَد الله مان إراقة ن  
امرئ مسلم أَْا ك7ا  اء يف الحديث الرشيف. 
إن الوضاَع الاذي نديشاه الياو  قد ضاق 
باه الايَا7َاايون ذرعاً الام يدد لديهم القدرة 
الكااية لتح7ل أَْكثَر م7ا تح7لوا خالل الدقون 
املاضياة احتاى الياو  مان ظلم ااساتبدان 
انهب لثرااتهم.. الذلك اإن الساوان اثعظم 
اة اثَْكثَر تارضراً من لذا  مان الااال اَخاصَّ
الوضاع اليء لم يدد يه7هم الُهوية الحزبية 

للتياار السايايس الاذي سايضطلُع ب7ه7اة 
التغيارِي اإخرا هم مان لذا الوضاع املدقد 
يْدَع7اون  أَْصبَاحاوا  حياث 
باكلِّ قاوة ايلتفاون حاول 
الشادب  يتبااى قضايا  مان 
االوطان بإخاالص الام تدد 
لديهم حساسية ضد أي تيار 
سايايس يقاو  بهاذه امله7ة 
حتاى لاو كان الاذي يقاونه 
يهونياً ي7اياً اكيف باملسالم 

اثي مذلب يات7ي. 
اثن الغريَل – ك7ا يقولون 
– يحااُل أن يت7ساَك بقشاة 
إلنقاذ نفساه من الغرق اإن 
مدظام الايَا7َاايل قد اقفوا 
إَلاى  انب مكون أَنَْصااار الله انع7وه؛ ثنه 
تبااى قضايالام اكان ذلك سايحدث مع أي 
تيار سايايس آخر لو أنه راع نفس الشدار.. 
لكن مع اثساف اتلك اثحازاُب االتاظي7اُت 
السياساية التاي اصلات إَلاى السالطِة عى 
أكتااف الشاباب اعاى أنقااِض ما نسا7يه 
نظاا  الرئياِس اثسابِل عيل عبداللاه صالح 
اشاكلت ما عارف بحكومة الواااق الوطاي 
انشاغلت بالتقاسام ااملحاَصصاة اتوزياع 
الوظيفاة الدامة عى اثقاارب ااثتباع؛ ثنها 
ما صدقت أن تصال إَلاى الحكم يف اقت كان 
أباااء الشادب الايَا7َااي يدولاون عليها أن 
تحقل لهم الكثري االكثري بحكم ما كانت تلك 
اثحزاب االتاظي7ات السياساية ت7تلكه من 
خربة انراية يف قيانة الد7ل الوطاي ن ساي7ا 
بدد أن أَْصبَاحت ُكّل خيوط السلطة يف أيديها 
الكاها مع اثساف خيبت آماال الايَا7َاايل 
عادما كانت أال املوااقل عى الضغط عليهم 
يف مديشاتهم من خالل توقيدها عى ما عرف 
بجرعاة املشاتقات الافطية لتزياد من حدة 
مداناتهم انكائ  راحاتهم، الو اثمر الذي 
 َدَل مكاون أَنَْصاااار الله يلتقاط اللحظة 
حياها ايتدامال مدها بذكاء حيث رما الكرة 
إَلااى شاباك الشادب الايَا7َاااي الاذي لو 
اآلخر استطاع إخرا ها االقذف بها يف ا وه 
رموز الفساان اتسااقطوا مثل أاراق الشجر 
اساقطت حكوماُة الواااق الحزبي اَساَط 
ذلول احرية املراقبل ااملحللل السياسايل 
الذيان عجزاا حتاى اليو  عن إيجاِن تفسارٍي 
مدقاوٍل ملا حادث من ا هاة نظرلم ا دل 
الكثاري يف الداخال االخاارج يف حالاة صدمة 
شاديدة لام يفيقاوا ماهاا بدد حتاى يف ظل 
الُدااْدَاان الرببري االظالم الاذي يتدرض له 
الايَا7َان اشادبها ماذ قرابة الدا ، اقد عّلل 

عى ذلاك  7ال بن ع7ر مبدوث اثمم املتحدة 
الساابل إَلااى الايَا7َاان الاذي كان حارضاً 
املشاهد بقوله: إن الذي حادث خارق للدانة.. 
بيا7اا الحقيقة التي ن تقبال الجدل ايحاال 
اة  البدض تجاللها نتيجة لحسااباته الَخاصَّ
اإن7اا حادث يف الايَا7َاان أماراً طبيديااً ن 
يحتاج إَلاى تفساري؛ ثن الفسان االظلم كانا 
قد تجاازا ُكّل الحدان التي ن يجب الساكوت 

عليها. 
امان يتأمال يف املقدمات ايقاف أََماااا  
اثساباب عى اثقل ك7ا يقف أََماااا  الاتائج 
اكيف كانت تدار اثمور من قبل املشاركل يف 
حكوماة الوااق الحزبي سايصل إَلاى قااعة 
تامة بأن ما حدث ن يخرج عن املألوف ايكان 
يكون حدثاً عانياً  داً أارزته الظراف ا 7لة 
من الدوامل كانت تابئ بحداثه نساي7ا اان 
الشادب الايَا7َاااي كان الالعاب الرئياس يف 
املشاهد الجديد الذي يتشاكل حاليااً عى غري 
ما تريده أَمريكا االسادونية اإرسائيل.. اما 
مكاون أَنَْصااار الله إن اسايلة قاانت إَلاى 
تحقيال غاية الشادب الايَا7َاااي الذي كان 
يتاوق إَلاى تحقيقها ماذ اارتة طويلة.. لكن 
الحساساية املفرطة لادى البدض من أن لذا 
التغيري قد  اء عى أيدي مكّون أَنَْصااار الله 
غري املريض عاه من قبل املترضرين يف الداخل 
االخارج، اقد ح7لوه اوق طاقته يف محاالة 
إلاشاله اتح7يله املسؤالية ااّراا اثاضاع 
القائ7ة ب7ا يتااسب مع مواقفهم السياسية 
اماا كانوا يخططاون له بهادف ارضه عى 
الشادب الايَا7َاااي، حياث كان لداهام أن 
يظل الايَا7َاايون عالًة عليهم ارْلَن قرارلم 
ام7اوعال مان باااء نالتهم املرَكزياة التي 

ااتقدالا طويالً..
 الذلك اقد تباّوا ح7لًة إعالميًة رشساة ن 
تساتهدف مكون أَنَْصااار اللاه الو يتصدر 
مقاامة الُداْدَاان سياساياً اعساكريا م7ثالً 
يف الجيش االلجان الشادبية يف حد ذاته بقدر 
ماا تساتهدف ُكلَّ أباااء الشادب الايَا7َااي 
لرصاهم عان التوّ ه نحو لزي7اة الُداْدَاان 
اباااء نالاة اطاياة حديثاة اانعت7اان عى 
أنفساهم اموارنلم املحلية االسايانية، اما 
أَْكثَرلاا.. غري مدركل أن الشادَب الايَا7َااي 
قاد قال كل7ته بصوٍت عااٍل الن يرتاَ َع إَلاى 
الاوراء أباداً مه7ا كانات التضحيااُت امه7ا 
ادلاوا، اعليهام انعارتاف بد7لياة التغياري 
االتدامل مدها كأمر ااقع؛ ثن التغيري سااة 
كونية ترت 7ها إرانة الشادوب ان تساتطيع 
أية  هة مادهاا اتجيريلا لصالحها حتى لو 

استدانوا بكل  يوش الدالم ملاع حداثها.

عبداهلل السقاف
 

 عاى رمااِل اصحااري اانياان ا باال 
مأرب تاتهي أحالُ  الغزاة ااملرتزقة، صفدات 
أبطاال  أيادي  متواصلاة يتجرعونهاا عاى 
ارشااء الايَا7َان من ر ال الجيش االلجان 
الشدبية ماْذُ بداية الحرب يف مأرب اإىل اليو  
الفشال االخيباة ااننكساار االهزي7ة من 

نصيب الغزاة امن مدهم من املرتزقة.
 شاهور َمَضات ان زالات من املداارك يف 
الدايفة يف محااظة التأريخ االحضارة اأبااء 
الايَا7َاان الرشااء يساطران أراع ما يقال 

من املالحم البطولية ااملدارك اثسطورية.
 مداارك لام يشاهد لهاا التأرياخ مثياالً 
اساتخد  ايها الددا ُكّل ما لديه من أسلحة 
اتاكاة اتكاولو ياا متطاورة أََمااااا  ما 
ي7تلكه الجيش الايَا7َااي االلجان الشدبية 
من أسالحة تقليدية امتوساطة، ارغم ُكّل 
ذَلاك اقف أبطال الايَا7َاان باملرصان للغزاة 
ااملحتلال القاولم أقاوى الدرال يف ااون 
القتال اخاصًة مع املقاتل الايَا7َااي املدااع 
عان اثرض االدرض املتسالح بقوة اإلي7ان 
اإي7انه الكبري بددالة قضيته التي يدااع من 
أ لها، شاهور مضت ماذُ إعاالن الغزاة بدء 

مدركة تطهري صاداء ك7ا يزع7ون، شهور 
مضت مان اإلعادان الدساكري االتحشايد 
الكباري لل7رتزقة من  7يع أصقاع املد7ورة 
للبدء يف مدركتهام املزعومة تحرير صاداء، 
لقاد  7داوا  7دهام احشاداا حشادلم 
ابادأاا بشان الزحوااات تلاو الزُحوااات 
املسااونة بغطاء  اوي مكثف بطاريان الا 
F16 ااثباتايش اطريان انساتطالع امئات 
الدبابات ااملدرعات السادونيّة ااإلَمااَراتية 

ااثلف املرتزقة.
رصااح أسطورة الجبهات يف مأرب كانت 
ان زالت تُجرع الغزاة عى أطرااها الرشقيه 
غصص الخاران االاذل االهاوان، زحفوا 
عليها عرشات الزحواات التي يدجز اللسان 
عان اصفهاا، إن أن قاوََّة الله لاي اثقوى 
ااثشدُّ بأسااً اتاكيالً، ُماي الغزاة ااملرتزقة 
يف رصااح عى أيادي أبطال الجيش االلجان 
الشدبية من الخسائر االهزائم املزلزله ما لم 
يكن لهم يف ُحسبان الم يخطر لهم عى بال، 
اكانت لاي الرضبات القاضياة التي بدَّنت 
مداوياِت  اون الددا امرتزقته عى اثرض، 
اايها أُاشالت  7يع مخططاته اإل رامية 
امدرعاتاه  آلياتاه  ُنّمارت  ترابهاا  اعاى 
امدداته الدسكرية السادونيّة ااإلَمااَراتية 

التاي تحّط7ت تحت أقادا  الجيش االلجان 
الشادبيّة اانتهى الُحلام االتفكري بالدخول 
إَلاى لاذه املديريّاة التي أَْصبَاحات عصيًة 
عاى  حااال الغازاة امرتزقاة الريااض، 
ابداد الفشال الذريع الاذي ُماي باه الغزاة 
عاى اثطاراف الرشقية برصااح غارّياا من 
َسارْي مدركتهم اإسارتاتيجية حربهم اذَلك 
ب7ها 7اة  بل لياالن اإلسارتاتيجي بُغية 
السايطرة علياه؛ كوناه يحتل مكاناة ذات 
أل7ياة بحكم سايطرته عى مااطاَل كثرية 
يف مأرب ماهاا رصااح، مدياة مأرب، مدغل 
الجدعان، اااني حبااب ااملحجزة امديرية 

حريب القراميش ابدبدة امااطل أخرى.
تسالل  اع7لياات  باسات7رار  زحواااٌت 
متددنة نفذلا الُغاَزاُة امرتزقتهم عى  بل 
ليالن إن أنهم اصطدموا بص7وٍن أساطوري 
اثبااٍت ن يَُضاَلى من ِقبل ر ال الر ال من 
أباااء الجيش االلجاان الشادبيّة املرابطل 
يف ذَلاك الجبال الشاامخ اثباي الاذي راض 

اننحااَء االركوع اانستسال  للغزاة.
اعادماا انتهات أحاال  الغازاة اتباّدنت 
يف رصااح ا بال لياالن، لم ي7ار ذَلك نان 
انتقاا  مان ِقبل تحالاف الرش االُدااْدَاان، 
اارصااح التاي قهارت الغازاة امرتزقتهم 

مخططاتهام  دلات  اأاشالت  7ياَع 
مان الددا يفقاُد أعصاباه اياربُز عضالته 
اقوتاه لياس أََمااااا  الر اال يف امليادان 
إن7اا آنف الغاارات الهساتريية اساتهداااً 
لكل مقوماات الحياة ايهاا، اكان من أبرز 
أَْلاااَداف الُدااْدَاان الفاشال يف امليدان لو 
اساتهداُف البُاياة التحتياة ابشاكٍل كامل، 
مدارل اطرقات اأساواق ااملراال الصحية 
ااملساا د ااملدالم التأريخية كانت ان زالت 
من ألم اأبرز اثَْلااَداف الدساكريه الحاليه 
لتحالف الُداْدَاان، ناليَك عن ماازل امزارع 
املواطال التي نالها الحظ اثاار من عاجهية 
ال7َجياة الُدااْدَاان عرشات املااازل اُقَرى 
بأك7لها تم نسُفها اتدمريلا اما تبقى ماها 

ن زال تحَت القصف حتى اللحظة.
 لساترييا كبارية أصابت املدتادان عى 
تغطياة  عان  الخار اة  ماطقاة رصااح، 
املاظ7اات الدالياه التاي لام تحرك سااكااً 
أََمااااا  ما تتدرَُّض له من ُعااْدَااٍن بربري 

كغريلا من مااطل الايَا7َان.
َح  رَشْ نساتطيُع  ن  رصااح  لاي  لاذه 
مداناتهاا اماا يحصاُل ايها يف لاذا املقا  
مه7ا كتباا لن نستطيَع التدبريَ بشكل كامل 

عن ما يدار عى أرضها.

فضيحة 
الشرعية يف 

الجنوب!!

 

عبداهلل األحمدي*
 

ى  تسا7َّ ماا  اضائاح  آخاُر 
بالرشعية لي مجزرة نار املسااّل 
يف الشايخ عث7ان يف عدن. 25 قتيالً 
ذلبوا إَلااى ربهم من بياهام أَْربَع 
م7رضاات البياياات كان يق7ان 
بخدمة املساال يف لذه الدار. قولوا 
لاا يا أَبَْطال الرشعية ما ذنُب لؤنء 
يقتلاون باد  باارن، ابادان  ر  
ارتكبوه. يا لؤنء أنْتُااْم ااشالون 
اغري قانرين عى ح7اية أنفساكم 
أَْا  الشادب،  ساتح7ون  اكياف 

الرعايا؟!!
مااذ أن سال7كم التحالف قيانة 
الجااوب االقتل ا باة يومية لكل 
مان يدياش عاى ارض الجااوب. 
لياس مان الدياب أن تقولاوا إنكم 
عا زان عان ح7اية الاال اانارة 
شاؤانهم، لكان الدياب أن تظلاوا 
تقاماران بحياة الااال احياتكم 
بدان  اداى. لقد أبحتام الجاوب 
التطرف ااإلْرَلااب، اع7يت  لقوى 
اعياكم عن رؤية الطريل الصحيح 
امدرااة القتلاة الذين اساتباحوا 
اانماوال  اانعاراض  الدمااء 

االحقوق.
اليو  الجاوب مجازأ بل قاعدة 
بااب  إَلااى  املهارة  مان  اقاعادة 
الكثاري  تحكام  القاعادة  املاادب. 
ب7سااعدة  الجااوب  أرايض  مان 
انحازاب الدياياة، الاو ماا ناراه 
تصادره  البارتال  حرضماوت،  يف 
القاعادة عارب مواناي حرضموت 
تحات سا7دكم ابرصكام، ارب7ا 
بح7اياة التحالاف. أنْتُااْم تقولون 
إن القاعادة عفاشاية، طياب ملاذا 
اتحالفكام  أنْتُاااْم  ترضباون  ن 
قاعدة عفاش ك7اا يرضب عفاش 
احلفائه يف املحااظات الش7الية؟! 
أ  أن القاعادة يف حرضماوت لاي 
قاعدتكام اقاعادة حلفائكام؟ ياا 
لاؤنء املساألة مفضوحاة أنْتُااْم 
تقاتلاون االقاعادة يف صاف ااحد 
ااال تخدعاوا شادبكم بأنكام ضد 
القاعدة. طياب كونوا قاعدة، أَْا ما 
تكونوا، بس اااراا للاال اماا، بل 

ااراا لذا اثمن ثنفسكم. 
مااذ أن اضدكام اث اباي عى 
الجااوب انحان  الحكام يف  سادة 
نرى انسا7ع القتل اليومي كو بة 
مدتانة، حتى قياناتكم الدساكرية 
ااثماياة لم توااراا لهام ح7اية. 
حا اة  أقال  رشعياة  ياا  طياب 
ااراا ثنفساكم ح7اياة، الفوىض 
اثماياة ااننفاالت اثمااي اصال 
إَلااى مقراتكام ابيوتكام. اعتقاد 
انكام راضون عن تصفياة الكوانر 
الدسكرية ااثماية ار ال املقاامة 
الخلص ليصفو لكم اثْصادَقائكم 
القاعادة الجو، اتافارناا بالقرار، 
ليس لااك أي تفسري ملا يجري غري 

لذا انعتقان.

* رئيس الدائرة السياسية للحزب 
االشتراكي في تعز
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 نجم الدين الرفاعي 
يدتقادان أنهام بد7الئهام اأرا يفهم قاانران عى كر 
إَراَنة شدب بات عى قااعة مطلقة أن ن حياة له يف ظل لي7اة 
آل سادون اايانيهام عى مقادرات لذا الوطان ان عيش كريم 
ماا لام ياكر قرن الشايطان اتقطاع ُكّل أيانياه التي عبثت 
بالي7ن أرضاً اإنَْساااناً انيااً اأخالقاً مه7ا كان صلف املدتدي 

ااحشيته.
اما حدث من انكسارات لبدض الجبهات الجهانية ن تداي 
شايئاً ثن الحرب ساجانت ااملدركة ن زالت يف بدايتها اأنصار 
الله امن خلفهم ُكّل الرشااء يف لذا الوطن قانرين عى تحويل 
تلك اننكساارات إىَل أَْسابَاب لالنتصار الشاامل بالوقوف الجان 
مع أَْسابَابها اإعانة شاحن الافاول باإلي7ان باللاه االدونة 
الصانقاة إىَل نرب املسارية التاي بزغت لدحر الظلام االدداان 
ااننتصاار لل7دوزين ااملظلومل اقاان  اثيا  كفيل بتوضيح 

لذه الحقيقة.. 
االخباث الاذي التحال بادرب املسارية اشاّوه مساريتها 
تسااقطت أغلب أقادته بدد ان كشاف الكثري مان املدعل عن 
ا ولهم القبيحة اأغ7داا خاا ر خساتهم اخيانتهم يف ظهر 
الوطن يف اقت الوطن أحوج ما يكون لرص الصفوف االوقوف 
يف ا اه املدتادي الاذي بانات نوايااه باحتالل عادن امحاالة 
البسط عى كل7ا تطاله يداه القذرتان ب7س7يات اا وه عديده 

ن ت7ت للحل بصلة.. 
امه7ا كان التزييف االحرب اإلعالمية االافسية كبرية اإن 
كيدلا ضديف الن تاطيل أكاذيبهم إّن عى من بقلبه مرض اما 
الحشاد املاقطع الاظري التي شهدته مسرية اليو  التي خر ت 
يف صادااء تاديدا بسياساات انساتد7ار ا رائ7ه إّن شاهانة 
صانقه عن الوعي املجت7دي اثقته املطلقة بقيانته ات7ساكه 

بدراة الله الوثقى التي ن انفصا  لها..
لهاذا االغاد القريب ساوف يكار عداانهم ايقتلاع أيدي 
الخونة الذين اختاراا الوقوف يف صف املدتدي ط7دا بفتاته من 
خالل ما قاموا به من قالقل احركات ت7رن بهدف ارباك الجبهة 

الداخلية خدمة لل7دتدي.. 
االله ن يصلح ع7ل املفسدين.

كنِت يا صغريتي
رند األديمي 

احلقت طائرات الجر  مطالبة برأسك الذي لم يكت7ل بدُد.
كانات تحلال اترتصاد أكثر البياوت نائااً لتخطاف ماها 

زلورلا التي لم تكت7ْل أعوامها اثاىل.
اكأي بستان ارن كان أبويِك يرشانك من عطر حياتهم.

ايف تلاك الليلة اعادما رشعتي يف ماا اة الاو  خبأاِك  يداً 
من الربن تحت البطانيات الشاتوية.. اعادما مسساتي يد أمك 
لتشادري أنه ن أحاد يساتطيع أن يقلل ساكياة نومك. كانت 

لاالك طائرة تجثم عى س7اء مدياتي. 
مطالبة بدمية صغرية تبدثرلا اتشظيها أرباً أرباً. 

 ابيا7ا كاِت تلهل يف حدائل أحالمك الليلية ساقط صاراٌخ 
يُذِلُب الط7أنياة من قلب الداص7ة  7يداً. 

اصحا ُسكاُن صاداء يفتشون عن لدف عسكري عن مقر 
أسلحة قد تحطم.

تساتدد قاواُت اثخبار لرشيط عا ل لتكوني أنِت يا صغرية 
خرب اليو  الدا ل.

 كاِت يا صغريتي قد عيث ايكي من الاخاع حتى القدمل.
ن ذناب لك ساوى أناك صغارية ي7اياة ن تح7ل الجاساية 
الفرنساية.. الساِت أَيْضاً كلباً أمريكياً مدلاالً لياتفض الدالم 

ث له،
كااِت ي7اية تلاك البالن املقصياة املافية حتى مان خارطة 

الدالم.
إناي أرى تلك الُجدراَن الي تطالب بيديك الصغريتل لتتكئي 
عليها لتتدل7ي الحبو ُكّل يو .. بدد اآلن سيحبو ُكلُّ اثاغان عى 

 ثتك اليحولوا  ثتك ننتصارات. 
عرشة ليايل ارسيرك يكسوه غبار. 

عرشة ليايل اأمك ُكّل يو  تصحو عى صوتك اآلتي من عوالم 
الااور الكاها ن تجد إّن لح7اً كان ماها اسااار بديداً من نان 

سابل إنذار.
لاا لي أمك تطالب الله أن يديَد عقارب الوقت الزماي علها 
تساتطيع أن تولب  سادلا بدنً عااك، علها تخباأك بديداً يف 
أحشاائها.. الكن ليت لذه التكاولو يا الجبارة استطاعت أن 
تربماَج ثواني ااصلة ما بل املوت االحياة.. لد7ر مديد نحركه 

ك7ا نشاء.
 اأخرياً مرباك سل7ان اهذه لي انتصاراتك. 

األقنعة املتساقطة 

بقية من الصفحة األخرية 
هل على الرياض أن تعيد مراجعة حساباتها يف اليمن؟

عبدالملك العجري
اإلقلي7ياة يف الارشق اثاساط، َاماع 
صداون إيْاااَران كقوة إقلي7ياة تحتل 
مواقاَع متقدماة مااذ ساقوط بغدان 
اخاراج الدراق مان مدانلاة التوازن 
اإلقلي7ي االفاوىض التي أعقبت الربيع 
الدرباي االفاراغ يف املاطقاة الدربياة 
االتغاريُّ يف الخطااب الدبلومايس بياها 
ابل الغارب الذي تاّوج بتوقيع اتفاق 
لاوزان اانعارتاف بإيْاااَران الرشياَك 
إنارة  يف  الكاربى  للادال  اثََساااايسَّ 
اساتجابت  اكياف  املاطقاة.  ملفاات 

الرياض لهذه املتغريات؟

 الرياض.. من سياَسة االحتواء 
إَلـى التصعيد العسكري  

الُدااْدَاان  قاراَر  الريااض  اتخااذُ 
كان مفا ئااً اعاى خاالف السياَساة 
الخار ية التقليدية للرياض يف انعت7ان 
ااكالئهاا  الغربيال  حلفائهاا  عاى 
املحليال، اتدكاس حالة من التشااج 
االرلااب السايايس نادهاا للتصدياد 
الدساكري مان نان نراساة كااياة، 
يؤكاد ذلاك اتخااذُ ع7لياات الداصفة 
اسارتاتيجية اننتقا  االتدمري الشامل 
خارج أي ماطل عسكرية أَْا سيايس. 
7ة  تسااِاُر السدونية مخااُف متولَّ
امتضخ7اة مان أَنَْصاااار اللاه بلغت 
ذراتَهاا ماع سايطرة اثخرييان عاى 
الداص7اة صاداء ساي7ا اأناه تزامن 
ماع ساياقات إقلي7ية انالياة مقلقة 

للرياض ك7ا مر.
 غاري الخصوماة التأريخياة تارى 
الرياض أن الت7كل السيايس ثَنَْصااار 
يلهام  الايَا7َاان  يف  انجاحهام  اللاه 
السادونية  يف  الشايدية  املج7وعاات 
الت7يياز  مقااماة  عاى  ايحّفزلام 
عليهام  ي7ارساه  الاذي  االته7ياش 
الاظاا ، ك7اا تاظار ثَنَْصاااار اللاه 
 7اعًة مسلحًة عى حدانلا الجاوبية 
بإيْاااَران،  قوياة  عالقاة  تربُُطهاا 
ات7كياهام يدااي ت7كل إيْاااَران من 
التحكام يف ثالثة مخاناَل مائية تتحكم 
يف تجاارة الافاط باب املاادب امضيل 

لرمز اقااة السويس.
تدتقد الرياض ان سايطرَة أَنَْصااار 
الله عى صاداء  اءت بداع إيْااَراني، 
ايبااون مقاربتهم لذه عى أََساااال 
أنهاا رنة ادل من إيْاااَران عى اإلنهاك 
الذي تسابّبت ايه الرياض –من ا هة 
نظار إيْااَرانياة - إليْااَران يف ساوريا 
َاتخفياض أسادار الافاط ااكان الرنُّ 

يف  لهام  رضباه  بتو ياه  اإليْااَراناي 
الايَا7َان حيُث خارصتهم الرخوة.

مخاااُف  السادونية  املخاااف 
متضخ7اة امباَلاغ ايها اقدات ايها 
ضحية لَسايل املدلوماات التي يقدمها 
خصاوُ  أَنَْصاااار الله السياسايون يف 
الايَا7َان عاّزز ماها الخطاُب اإلعالمي 
إليْااَران الذي كان يتد7ّد بدث رساائَل 
توحاي ان ماا يحادث يف الايَا7َان من 
تدباريه اإيهاا  السادونية مان خالل 
ترصيحاِت مساؤالل رايدي املستوى 
أنهم َمن يديران اثاضاع يف الايَا7َان. 
يدرك أَنَْصااار الله حساسيَة الوضع 
يف الايَا7َان بالاسابة للرياض، اسَدوا 
لفتاح قااوات تواصال مدها ملااقشاة 
توقفات  لكاهاا  الطراال  تخوااات 
بداد موت امللاك السادوني عبدالله بن 
عبدالدزيز اتبال ان إنارة امللك الجديد 
غري راغبة يف التواصل اان لديها موقف 

مسبل.
لقاد باات السادونية رنما نفسايا 
مان حدياد اناار ا رحات الو ادان 
الايَا7َاااي  رحاً ع7يقاً سايظل زمااً 
يدكار مساتقبل الدالقاة بال البلدين 
اساتكون لها عواقب اخي7اة عى ُكّل 
اانقتصانياة  السياساية  املساتويات 
َااثماية ن تقف عاد حدان الايَا7َان.

بطالن نظرية الدولة الضعيفة 
يف  سياساتها  السادونية  باات 
الايَا7َان عى نظرية »أن نالة ضديفة 
يف الايَا7َاان أاضل ملصالحهاا اأماها 
»الي نظرية ثبات بالتجربة بطالنها، 
االدال الضديفة تشاكل مصدر تهديد 
لجوارلاا أَْكاابَاار اأخطار من الدال 

القوية. 
أموال ضخ7ة رصاتها السدونية يف 
الايَا7َان خالل الدقون السابقة بقصد 
اإلضداف امل7اهج للدالة اتقوية مراكز 
الدياية االسياسية  الافوذ االج7اعات 

التي تدين للرياض بالونء املطلل.
يف  سااعدتها  اإن  السياَساُة  لاذه 
الهي7اة عى القارار الايَا7َااي إن أنها 
عاى املدى الطويل تااقاض مصالحها. 
أعاراض  تداُظاُم  نتائجهاا  مان  كان 
الفشال عى كيان الدالة َاتحول مراكز 
الافوذ االج7اعات الدياية االسياَساة 
املدعوماة مان الريااض إَلااى كيانات 
موازياة للدالاة تاازعهاا يف السالطة 
االقوة، ك7ا ع7لت عى ق7ع ااستبدان 
القاوى اثُْخااااَرى ااارض لي7اتها 
اإلمكانااِت  لاذه  مساتخدمًة  عليهاا 
املالياَة الضخ7اَة اعالقتها بالسالطة، 

امان الطبيدي ان تداع لذا السياَساة 
بقياة القاوى للبحث عن مصاانر قوة 
ااة يف ظال  للدااع عان نفساها َخاصَّ
حالاة انساتقطاب اإلقلي7اي الحاان، 
ابالتاايل الدخاول يف متوالية لادساية 
مان الرصاعاات االفوىض السياساية 
اتطاور  اانقتصانياة،  اان ت7اعياة 
أعراض الدالة الفاشالة سواء بفقدان 
الدالاة لسايطرتها عاى ُكلِّ الجغراايا 
الايَا7َااياة االدْجز عن ارض سالطة 
القانون اسقوط الحّل الحرصي للدالة 
يف ت7لاك الساالح اانتشاار الج7اعات 
املسالحة، االكيانات الدسكرية اشبه 
الدساكرية ايف الاهاية تحول الوضع يف 
الايَا7َاان إَلاى ماأزق أماي كبري يهدن 
اثمن اإلقلي7ي االادايل ايربر أَْا يهيء 
للادال الكاربى إحكا  سايطرتها عى 

املاطقة.

املال الخليجي نقمة أم نعمة؟ 
ياُظُر مدظُم الايَا7َاايل االشدوب 
البلادان الدربياة ع7وماً للثاراة املالية 
االافطية الخليجياة املهولة باعتبارلا 
نق7اة عاى بلدانهام تهادن سايانتهم 
ااساتقرارلم؛ نظراً للتوظيف الخاطئ 
لهذه اإلمكانات يف رشاء الونء السيايس 
اارض امالءاتهم عى حلفائهم الدرب 
الخليجاي  لل7اال  حا تهام  اابتازاز 
إلرغامهم عى مساايرتها يف مشااريع 
تدمريية ن عالقة لهاا ب7صلحة الدرب 
ان أماهم القوماي ايف حال م7اندتهم 
يدرضاون اساتقرار بلدانهام للغرق يف 
مساتاقع نماوي ات7ويال الج7اعات 
االدااارص املتطرااة ك7اا يف ساوريا 
االدراق االايَا7َاان اليبيا اعى خطر 

عظيم مرص الباان. 
االحقائال  الجوارياة  الثواباُت 
الجيوسياساية يفرتُض أن تكون نااداً 
ملاد ياد الداون للايَا7َاان للتغلب عى 
اة  التحدياات التاي تدصاف باه َخاصَّ
أُّ   التحدياات انقتصانياة التاي تداد 
اثزماات، لكان الاذي حصال كان عى 
الدكاس من ذلاك، ااثماواُل الضخ7ة 
التي رصاتهاا السادونية يف الايَا7َان 
مدظ7هاا  الساابقة  الدقاون  خاالل 
يذلاب لجيوب مراكاز الافاوذ القبلية 
االدساكرية االدياية اغري ذلك ع7دت 
الرياض إَلاى مج7وعاة من اإل راءات 
الدقابية مثل طارن الد7الة الايَا7َااية 
اإساقاط حقوقهم عى خلفية موقف 
الايَا7َان من حرب الخليج اثاىل االتي 
أنَّت إَلااى ضغاط كبري عاى انقتصان 
الايَا7َااي الهّش اتوساع رقدة الفقر 

اانتشاار البطالة الذلك ياُظُر الشادُب 
الايَا7َااي للدار السدوني يف الايَا7َان 
بغري قليل من املقت ااملخزان السالبي 
الاذي تكتااُزه الذاكارُة الشادبية عن 
السادونية يفوق بأضدااف مضاعفة 

املخزاَن اإليجابي.
***

نالتاان  اإيْاااَران  السادونية 
مصاانَر  عاى  يتوااران  إقلي7يتاان 
الافاوذ  مان  بهاا  يساتهاُن  ن 
رصاعاته7اا  يف  يساخرانها  االقاوة، 
الجيوسياساية، بيا7اا الايَا7َان نالة 
ذات موارن محدانة يجب تحييدلا عن 
رصاعات الدالتل اإذا كان للسادونية 
مشاكلة ماع إيْاااَران اال تكاون عى 

حساب الايَا7َان.
ماع  مدركتهاا  الريااض  تصوياُر   
الايَا7َان عى أنها موا هة مع إيْااَران 
االرتكياز عاى اننقساامات الطائفية 
للت7وياه عاى الداااع الجيوسياساية 
للقتال اانستاهاض الغرائزي للشدوب 
السااية لحشاد الدعام اإلقلي7اي، عى 
نر اٍة عالياٍة مان الخطاورة، يدخال 
املاطقاة يف حراب من شاأنها أْن تغريِّ 
ا هها عاى نحٍو مدمار، االرصاعاُت 
الطائفيُة رصاعات غري عقالنية مباية 
اناااداه  الداطفاي  التضاُمان  عاى 
غامضاة االوصول إَلاى تساوية ايها 
ع7لياة صدباة امدقدة بيا7اا الرصاع 
ظالارة  عاانة  ناااداه  السايايس 
االوصول لتساوية تاهي الخالف أير 

اأسهل. 
إنها سياساة ن ي7كان ان يقبل بها 
عاقال بله، إنها ك7ا قاال رئيس تحرير 
صحيفاة اثلارا  املرصياة لان تأتاي 
يف مصلحاة املاطقاة الن تفياد القوى 
الدربياة الطامحاة إَلاى باااء تحالف 
 دياد ضد طهاران، بل سااجاى -عى 
حاده- مزيداً من التداساة السياساية 
الادر املاوارن نان طائل كام اانهيار 
للدالاة املركزية اضحايا ب7ئات اآلنف 
امرشنين باملاليل، الذلك من الطبيدي 
اراء  اننجارار  الايَا7َاان  ترُااَض  ان 
لاذه السياساة املجاوناة، اأعتقاد ان 
مدظاَم الادال الدربياة تادرك كارثية 
لذه السياساة حتى تلاك التي تضطر 
ملجاملتهاا، اقاد تجاى ذلاك يف املوقف 
اللبااناي  الداخلياة  لوزيار  املسائول 
املحساوب عى حلفاء الرياض ار لها 
يف لبااان سادد الحريار رغام الحجام 
الضغوط الهائلة التي ت7ارساها عليهم 
اعى لباان اهم يدون  يداً ان املغامرة 
مع الجاون السدوني يداي القفز إَلاى 

اولة بركان.

هم اإلرهابيون وحزب اهلل 
ناصر املظلومني بالبوسنة

الوقوف املخزي

مالطف الموجاني 
حديث السايد حسان نرص الله أمل عا  حزب 
الله يف حفل تأبل الشاهيد القائاد عيل اياض عن 
مشااركة ابطاال حزب اللاه يف نارصة املظلومل 
بالبوسااة بقادر ما يؤكاد املؤكاد ايافاي التهم 
الساخيفة عن طائفياة حزب اللاه  اإنه يضع آل 
سادون اكل سالطات الد7الة بالوطان الدربي يف 
محور  البحث عن إ ابة ألف ساؤال اسؤال حول 
الدتان االدديد الاذي ي7تلكه حزب الله االذي ناع 
باه كحازب موا اه نرسائيال امساتدد لخوض 
الحارب مدهاا يف أي اقات خالاا عى مشااركته 
الداااع عان  الفدلياة  هاارا نهاارا يف مدركاة 
الج7هورية الدربية السورية لساوات امع الحشد 
الشادبي يف تطهري  الدراق مان  7اعات اإلرلاب 

التكفريي . 
ا7ن ساجل مع مظلومية املسال7ل يف البوسااة 
موقفا مرشاا رغم بددلم الشاسع  غراايا بالتأكيد لديه ما يتكؤ عليه ك7ا اكيفا مع 
تأييد الله امن املحال أن يتخى عن نرصة أي مظلومية يف كل نيار الدرابة ااإلسال .

اأماا  لذا كل مراكز البحث اناائر صااع القرار يف أمريكا اارسائيل اع7الئه7ا يف 
السادونية ابدض نايالت الخليج ساتجدل حزب الله ك7ا لو الحاال مع انصار الله 
يف الي7ان تحت املجهار ارأل اثالويات يف كل مراحل التآمر  اماا تصايفه ارلابيا ان 
ااحدة من املراحل الت7هيدية الادد لتأكيد ذلك بتصايف السدونية ابدض نال الخليج 
لتاثاار الله كج7اعة إرلابية  الكن ن قلل ا7ا لو حاصل يؤكد الدجز عن انساتزانة 
يف الطغيان اإستحالة ادل يشء يف طريل الرتكيع اانذنل االشدوب ااثحزاب املؤماة 

بإحقية القضية اعدالة املرشاع ني7كن قطدا أن تهز  .

أحالم حسن 
اقف الدرُب اقفَة ر ل ااحد ااصطفوا صفاً ااحداً اكانوا كالبُايان املرصوص. 
تَهم،   اداا أنفساهم اأَْصبَاحوا كالحصن الحصل اكالطون الدظيم أعداا ُعدَّ

ا 7دوا قوتَهم، اسلوا سيواهم.
لام مزيج مختلط من ُكّل اج ع7يل قِدموا، أ ااساهم مختلفة الكن غايتهم 
ااحدة، ألسااتهم مختلفة الكان لداهم ااحد، ألوانهام مختلفة الكن ا هتهم 

ااحدة!! 
تثقفوا، تألبوا، تساّلحوا، اساتدداا، التحقيل غايتهم اتحداا، اباسم اإلسال  

تقاّدوا امن ثم انطلقوا إَلاى ُكّل ُقطر عربي تو هوا اانترشاا. 
ليس من أ ِل إعالء كل7ة الله، أَْا الحفاظ عى نين الله ن أبداً. 

اليس من أ ل املسل7ل اح7ايتهم، أَْا من أ ل املستضدفل انرصتهم ن أبداً.
اليس من أ ل اليهون اقتالهم، أَْا من أ ل إذنلهم اإصغارلم ن أبداً!!.

اإن7ا من أ ل )اليهون( أَمريكا اإرسائيل، اقد  اّداا أنفَساهم اتدالداا عى 
أن يكوناوا صّفاً ااحداً، احصااً مايداً للذان عان أَمريكا اربيبتها إرسائيل ُكّل ما 

يسؤلم أَْا يجرح مشاعرلم!! 
ح7لوا كتاَب الله اراَء ظهورلم، ااشرتاا بدين الله رغباتهم األواَءلم.

اياا لألساف ثُلاة عرب صدقاوا ما عالاداا اليهاون علياه، اها لام يدادون 
بأنفسهم، اأموالهم اكل ما لديهم نرُصة لليهون، اإعزازاً لليهون، الت7كل اليَُهون 

من أنفسهم، اأراضيهم، اشدوبهم. 
يُوااون بوعونلام ثَمرياكا اإرسائيل، اهام يقاتلاون إَلاى آخر رَماِل ايهم 
لتبقاى أَمريكا اإللَه اثَْكاابَااَر لديهم، االقوة الضاربه عى الشادوب الدربية عن 
طريقهم ابفضل  هونلام الجبارة التي يبذلونها من أ ل بقاء )اليهون( يف أمن 

اأمان اسال .. 
امضة:

كياف لهم أن يِدّزاا قوماً رضب اللُه عليهم الذلَة ااملساكاَة اباءاا بغضب من 
الله؟!!
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ال�شهيد القائد يك�شف اأن هناك موؤامرات خبيثة َيـُهـْودية �شد حزب اهلل:

حزُب اهلل َمن قدموا الشهداء وحفظوا ماَء وجه 
اأُلمَّــة وأثبتوا أن اإلْساَلم ال يمكن أن يهزم

كلمات من نور

  -  خاص
إن محاارضاِت السايد حسال الحوثاي ككل ن 
تخلاو مان رضب أمثلاة بجهان حازب اللاه، ااصفاً 
إيالم بساانة املجالدين يف الدالام، اكان نائ7اً يكرر 
اإلشاارات إىل حزب اللاه كا7وذج ارماز لل7جالدين 
الذيان يوا هون اليَاُهااْون ألّد اثعاداء لألمة الدربية 
ااإلْسااَلمية، يف مقابال الد7الة اانرتهاان ااملواقِف 
املهياة للزع7اء الدَرِب الذين كانوا ي7تلكون الجيوش 

ااملددات.
اقد رأى السايد حسال الحوثي أن ما يتدرض له 
اليوَ  حزب الله لي مؤامراٌت يَاُهاْونيٌة خبيثٌة الكن 
بأسالوب آخر اتحت عااايَن أخارى ن تكون  ذابًة، 
بحياث يظهر أن حازب الله لم مان يوا هوا أمريكا 

اإرسائيل.
احرصااً ماا عى إيصاال الفائدة ناورن لكم نص 
ماا تحدث به السايد حسال الحوثي عن حازب الله 

االحقائل التي كشفها يف حياه:
)ماا يتدرض لاه اليو  حزُب اللاه، امن لو حزب 
اللاه؟. إنهم ساانة املجالدين يف لاذا الدالم، لم من 
ااة  قدموا الشاهداء، لم مان حفظوا ماء ا اه اثُمَّ
اداالً، لقد ظهراا بالشاكل الذي كاا نقاول: )ما زال 
لؤنء يحااظون عى ماء ا ولاا، لم الذين حفظوا 
الشهانة عى أن اإلْساَل  ن ي7كن أن يُهَز (. لم اليو  

تحاك ضدلم املؤامرات، الكن بأسلوب آخر.
لال اته7وا حزب الله بأنه كان اراء ع7لية رضب 
الربج يف نيويورك؟. ن أعتقد، لو اته7وه بذلك لشاّداا 
اااة إىل حزب الله، الذه حالٌة خطرية  داً  أنظاَر اثُمَّ
 داً عاى أمريكا اإرسائيال أن تاطلَل مان أاوالهم 
كل7ة ااحدة تشاد املسال7ل إىل حزب الله، حاَالوا أن 
يشاداا أنظاَر املسال7ل إىل ذلك الرماز الول7ي، الذي 
ن يارض ان يافع، ن يرض أمريكا ان يافع املسال7ل 
]أساامة اطالبان[. أليساوا ُلم من اُتِِّه7اوا بحانِث 

نيويورك من بدد تقريباً ربع ساعة من الحانث؟.
حازب الله يُدبار له تحت عااايان أخرى ن تكون 
 ذابة، احياها عادما يرُضب حزب الله ااكون نحن 
املسل7ل لم ندد نرى يف حزب الله بأنه يشكل خطورة 
عى أمرياكا اإرسائيل؛ ثنه لم يقصام رأل أمريكا، 

ذلك الربج الذي كان ماتصباً يف نيويورك.
لاذا من خباث اليَاُهاْون أن يرضباوا بُر اً لكذا؛ 
ثنهام أصبحاوا يدراون أنااا نحن الدارب أصبحت 
أنظاُرنا كأنظار القطط، تاظر إىل اليشء الذي يتحرك 
طوياالً ماتصبااً، ايول7وناا باأن لاذا رأَل أمريكاَ 
رُضب عاى ياد أساامة اطالباان، إذاً أالئاك لم من 

رضب أمريكا أما حزب الله ماذا ع7ل؟.
ليُارَضب حازُب اللاه اي7اا بداد ثام ن يتحرك يف 
املسال7ل شدرة ااحدة، يرُضب من يرَُضب اليرَُضب 

حازب الله الترَضب إيران اليرَُضب الدراق كل لؤنء 
ليساوا بايشء، اقط نكاون حريصل عى أن يسالم 

أسامة اطالبان.
اقد سال7وا اداالً؛ ثن أمريكا كانات أحرَص ماا 
عى ساالمتهم، سل7وا ادالً أين لي اإلحصائيات عن 
قتل ااحٍد من قانتهم؟. أين لي اإلحصائيات عن قتل 
الو ألف شخص ماهم؟. ن يشء. الله يدلم احده أين 
ذلبوا، ااثمريكيون يدل7اون أيضاً أين ذلبوا. لكذا 

يخطط اليَاُهاْون، لكذا يخطط اليَاُهاْون.
الادرف حقيقة ااحدة من خالل لذا، أن اليَاُهاْون 
أن اثمريكيال عى الرغم م7ا بحوزتهم من أسالحة 
ااة عادة مارات حريصون  تكفاي لتدماري لاذا اثُمَّ
 اداً  داً عى أن ن يكون يف أنفسااا ساخط عليهم، 
حريصاون  داً  داً عاى أن ن نتفاوه بكل7ة ااحدة 
تابئ عن ساخط أا تزرع ساخطاً ضدلم يف أي قرية 
الو يف قرية يف أطرف بقدة من لذا الدالم اإلْسااَلمي، 

لل تدراون أنهم حريصون عى لذا؟.
االقارآن الكريام كان يرياد مااا أن نكاون لكذا 
عادماا حدثاا أنهم أعاداء، يريد مااا أن نح7ل نظرة 
عدااة شاديدة يف نفوسااا نحولم، لكاا كااا أغبياء 
لام ندت7د عى القرآن الكريم، كاا أغبياء، اجاءاا لم 
ليحاالوا أن ي7ساحوا لذه الددااة، أن ي7ساحوا لذا 

السخط.
ملااذا؟. ثنهم حيائٍذ سايت7كاون من رضب أي 

ماطقة أا أي  هة تشكل عليهم خطورة حقيقية، 
ثم ن يكون لااك يف أنفساا ما يثري سخطاً عليهم، 
ثام ن تكون تلك الد7لية م7ا يثري ساخط اآلخرين 
ااة عليهم، لكاذا يكون خبث  مان أبااء لاذه اثُمَّ
اليَاُهااْون االاصارى، لكذا يكون خباث اليَاُهاْون 
بالذات، أما الاصارى اهام لم قد أصبحوا ضحية 
لخبث اليَاُهااْون، الاصارى لم ضحية ك7ثلاا، تلك 
الشادوب لم ضحية مثلااا لخباث اليَاُهاْون، لم 
مان يحركهام اليَاُهاْون، مان أصبحاوا يصّفقون 

لليَاُهاْون.
ملاذا لم تبانر أمريكا إىل أن تتهم حزب الله اترضب 
حازب اللاه، انحان ندلام بأن مان لاو رأل قائ7ة 
اإلرلااب - ك7ا تقاول - لو إيران احازب الله؟! ثّن 
أمرياكا لي اليَاُهاْون، اليَاُهاْون لم الذين يحّركونها، 
لم يريادان أن يرضبوا يف الوقت الذي يكون ايه، ما 
حادث أا عى ضوء ماا حدث يف نيوياورك، قد أحدث 
رعبااً يف نفول الاال ابادت أمريكا تتحرك بقطدها 
ثام ساارع إليها اآلخاران اأيدالا، ثام انطلقوا لم 
ليك77وا أاواه املسل7ل عن أن ياطقوا، أن تاطلل من 
حاا رلم رصخة ضاد أمريكا اضد إرسائيل. حيائٍذ 
رأت اث واء املااسابة ثن ترضب لاا الااك، اتحت 
ماربر أصباح لدياا مقبونً لاو أن أالئاك إرلابيون، 
اطبدااً اإلرلابياون قاد أ 7اع الدالام كلاه عليهم 

اليرُضبوا.

م���ن هو الذي ميك���ن أن تتواله، ول���ه هيمنة على 
القل���وب؟ من ه���و الذي ميكن؟ ال زعي���م، ال رئيس، 
ال مل���ك، ال أي أحد في هذا العال���م له هيمنة على 
القلوب.. ألم يقل الرسول )صلوات الله عليه وعلى 
آله(: ))نصرت بالرعب من مسيرة شهر((؟ من أين 
جاء هذا الرع���ب؟ من قبل الله، هو الذي هو مطلّع 
على القل���وب، وبي���ده القلوُب يس���تطيُع أن ميأَلها 
رعباً، وميأل تلك القلوب ق���وًة وإمياناً وثقًة، وعزماً 

وإرادة صلبة؛ ألنه قيوٌم ال تأخذه سنة وال نوم.
ممكن يك���ون معك وأنت في الدني���ا هذه صديق 
مس���ئول أو تاج���ر، يحصل موقف، تس���ير إلى عند 
ب���اب بيته.. قال���وا: حلظة عاده راق���د.. يا جماعة 

احن���ا عّجالني بلغ���وه.. قالوا ما ميك���ن.. ألنه عادة 
كل م���ن هو كبير في ه���ذه الدنيا كلم���ا بيكون أكثر 
ابتعاداً عن الناس.. راقد! ُشوُفوه لنا.. ذا معنا ورقة 
نري���د يعمل لنا توجيه إلى عند فالن، معنا مش���كلة 
ك���ذا وكذا، ونريد.. قالوا: حلظة.. راقد، وميكن أن 
تخل���ي الورقة عند احلارس وجتي لها إن ش���اء الله 
بكره؛ ألن وليك هذا هو يس���هر على الفيديو إلى ما 
قبل الفج���ر، ويتابع الفضائيات إلى ما قبل الفجر، 
ثم ينام ويواصل نومه إلى الظهر، وهناك من يذهب 
يش���تري له قات، ويذهب يشتري مصاريف البيت، 
وهو يصحو فقط ف���ي الظهر، وأنت منتظر له عند 
الب���اب؛ ألن وليك ه���ذا راقد، تأخذه س���اعات من 

الن���وم، والورقة حقك عندما توصله���ا عنده يقلبها 
قلي���اًل، وه���و متأثر بع���د الن���وم، ع���اده ِمَبِخر بعد 
الغداء، وإن ش���اء الل���ه عندما يصح���و بالقات قبل 
املغ���رب يرجع يش���وف ورقت���ك، ثم يحوله���ا: )األخ 
الفالني اطلعوا على قضية األخ فالن وانظروا فيها 
على حس���ب ما بدا لكم(. مثل هذا ليس جديراً بأن 

تتواله، وأن تثق به بعيداً عن الله سبحانه وتعالى.
أما الله عندما تتواله هو الش���اهد على ُكّل شيء، 
ه���و احلاضر على ُكّل ش���يء }َما يَُكوُن ِم���ْن نَْجَوى 
ثاَلثٍَة ِإالاَّ ُهَو َراِبُعُهْم َوال َخْمَس���ةٍ ِإالاَّ ُهَو َساِدُسُهْم َوال 
أَْدنَ���ى ِمْن َذِلَك َوال أَْكثَ���َر ِإالاَّ ُهَو َمَعُهْم أَيَْن َما َكانُوا{ 
ُدوِر{  )اجملادل���ة: من اآلي���ة7(، }َعِليٌم ِب���َذاِت الصُّ

���َماَواِت َوَما  )احلدي���د: من اآلية6(، }لَُه َما ِفي الساَّ
ِف���ي اأْلَْرِض{ )البق���رة: من اآلي���ة255(. هو إلهك، 
ه���و لي���س إلهاً من تل���ك اآللهة التي ش���راها جدك 
من الهند ووضعها في الس���احة قرب بيتك، يحتاج 
تنظفه وتبخر له - مثلما كان يفعل العرب س���ابقاً - 

وهو ال ميلك حتى املكان الذي هو منصوب عليه.
أما هذا اإلله العظيم، هو من له ملك السماوات 
واألرض، وكون���ه مالَك َمن في الس���ماوات واألرض 
َد على إرادته، ال  ملكاً نافذاً ال أحد يستطيُع أن يتمراَّ
أحد يستطيع أن يغالَبه، فإذا ما كان معك فسيجعل 
الكوَن بكله معك، وهو من يستطيع أن يهيَئ ويدبَِّر، 

يستطيُع أن يسّخَر.

عن الذكرى السنوية للشهيد
بقلم/ حمود عبداهلل األهنومي

قال صبي صغري يف أرسة من اثرس: ليت لاا شاهداء أكثر 
م7ا لااا، مّلا رأى الحفااة التي نالتها أرس الشاهداء يف اثيا  
الفائتة، قال لذه الدبارة الو يرى صور الشهداء اقد زيات 
أركان بيتهم، اأعانت لهم أخالم، قالها اقد عان من حديقة 
السابدل، الو يرتنم بألازيج الشهيد البطل لطف القحو  
التاي تتغاى بالدزة االكرامة، قالهاا بدد أن رأى أن املجت7ع 

لام ياس حل أرسته املكلومة يف انحارتا  االتقدير االرعاية 
الو رمزيا.

لاذا الطفل سايتكرر يف كثري مان املااازل ااملجت7دات، 
ايبتاي الشادور بأل7ية الشاهداء اعظيم عطائهم بشكل 
بااذخ، ن ياكاره إن مرتازق أا ع7يال، الشاهداء الذين لون 
عطاؤلام لرأياا شاذاذ اآلاااق امجرماي الدالم اأمسااخ 
الكون يجوساون خالل الديار، اياتهكون اثرض االدرض، 
ايفجران املسا د ااثسواق، ايدمران الحارض ااملستقبل.
لؤنء الذين يزياون مدن الي7ن اقرالا لم من حرسولا 
من أاساخ اأقاذر اأاظع اأحقار عداان عراتاه البرشية، 
انحان الي7انيال ندرك  يادا أناا ندياش يف أرض اضلهم، 

ايف سا7ااات عزلم، ايف عليااء مجدلم، امباوَّأ كرامتهم، 
الذا الصبي الصغري الذي نال قساطا من التكريم ااثلداب 
االحلاوى تدّلم أنه نال ما ناله بسابب لاؤنء، الكذا مىض 
مجد الشاهداء مان حارضنا ليصاع الوعاي الكامل بقضية 
الشهداء لدى مستقبلاا اأ يالاا، الذين سيكرب اعيهم حتى 
يصاري  بال عالياا مايفا ن يقل شا7وخا عن  باال الي7ن 

الش7اء.
لدل يف لذا الدرض املبّساط ما يشاري إىل أل7ية أنشاطة 
اأناار القائ7ل عى اداليات الذكرى الساوية للشهيد امن 
كان لهام نار يف نجاحهاا، اكياف صادوا قضية الشاهداء 
لتتجااز اثطر الزماية ااملكانية االفئوية، اما يشاري إىل أن 

الشاهداء مدل7و اث يال، اصااع اثاطان الحرة، امهادسو 
املساتقبل الكريام، الدلهام أنركاوا أنهم ساال7وا  يدا يف 
تحويال ثقااة الشاهانة إىل ثقااة عامة، الاو ما يجب أن 

نسدى لتأكيده نائ7ا يف الدقول االقلوب ااثع7ال.
إن أمة تدشال الشهانة االشهداء اترتبى عى الفضيلة 
اثقااة الدطااء اتقد  أغى ما لديها من خرية الشاباب - 
لهي أماة موعونة بالارص، مباركاة باث ر، مطّرزة بويش 
املجاد، متو اة بالحرياة االكراماة، اإن اثمهاات الالتي 
يساتقبلن أبااءلان الشاهداء بالزغارياد االارار لهان 
مدارل ن تاتج اتلد سوى املستقبل الحر االزالر االكريم 

ااملدطاء.

كربالء العصر
بغداد الرميمة

آآآلا  كربي ابآلئي ،،حزناي ارثائي..نمداي ابكائي..قصة مظلوماة زيابية،،من 
أصاول حساياية،،عارشت اثحاداث ، عاشات الواقع اثليام ،، أال امارأة يف عرصلا 

،شِهدت اضاعة اقسوة  الطغاة ، لتاا  ماتظرة بهجة اارحة  أال أيا  الديد ..
الاي تتدب يف تجهيز مالباس أطفالها..ايحاال أطفالها الاو  ..من شادة الفرح 

بهذا الديد 
اصباح يو  الديد يستيقظ اثلم عى صوت اثنات االجراح.،

صباح اعتدنا أن نقول ايه:  »من الدايدين«
لكااا نستقبله لذه املرة بالتشاؤ  االدربة االحرة » ن عانك الله أيها الديد« 

التاساع من شاوال بداية املأسااة انخول عاا  الحزن يف حياتي،،ياو  مأل صدري 
قيحا...

حل خرج زا ي الغايل  أما  ناظري يونعاي بابتسامة بالتة اعيون متأللئة
اا ه كالبدر أال طلوعه.

ات7ر الساعات ببطء، ااجأة يطرق الباب أحدلم، ابدأ قلبي يزنان نبضه، اشدرت 
ثال مرة بهذا الشادور، يريد الخراج من صدري بقوة ..اأحاال السيطرة عليه رغ7ا 

عن اندااعه الشديد الذي سبب يل آملاً ..
اكل7ا زانت الطرقات عى الباب..زان قلبي خفقانا..

تو هت إىل الباب كدانتي نستقباله..اأتفا أ بخرب استشهانه..
حلقات أاكاري بديدا يف تلك اللحظة، ثاكر إىل ما بدد عا ، اي7ر عى اكري طابور 

من اثسئلة املتزاح7ة:
كيف سأعيش بدانه؟؟

ما مصريي املجهول ..بدد أن اقدت سادي يف الحياة؟؟
أحسست أنه انقطع الافس اجأة، أا رب7ا اقدت الحياة من نان أن  أشدر..

حياها لم أساتوعب من أمامي بال ا دت نفي أطلل الزغاريياد اجأة الم يتوقع 
أحد ذلك..

شدرت ب7غانرة قلبي من صدري..ثناي ادال اقدت راحي من بدده..
أتجول يف تلك الغراة التي طاملا امتألت بانبتسامة ، االحب االحاان،  ن أرى إن أنه 

أرسل عليها ريحا رصرصا..،
ايأخذناي التفكري ثيا  خلت.، اانعتها بدمدتال.. اُقبلًة عى ما تبقت من صوره 

املبدثرة،
يأتي الظال  ..اأشدر اكأن زاايا الغراة ستطبل عيل..!!
أشدر بوحشة تتخلل عظامي، اكآبة لم أعهدلا من قبل..

حياهاا قررت الرحيل عن املازل ت7اما، ثن أيااني الغدر طالت مازيل، اانتزعت ماه 
أشيائي اذكرياتي.

اأرى الظلم االجور ن زال يالحقاي،  حياها قررت السفر بديدا عن املاطقة  ثعاني 
اأتح7ل مشاق الطريل الطويل الذي يتجااز السبع  الساعات تقريبا.

متخفية بزي أثري..
مغريًة مالمح أانني...

ابدل من أن يكونا حيدر االكرار، يتحونن بغرض الت7ويه إىل زياب اااط7ة
الن يتخيل أحد صدوبة لذا املوقف..

ثرى الدي الحيدر محتارا يف أمره امتدجبا من لبساه، ايسألاي قائال: ماما لل أنا 
الحيدر ، أ  أنا اطو ..؟؟!!

اأحاس بالغصاة ت7األ حلقي من لاذا املوقف اأ يباه قائلًة: لذا مان أ ل ند7ل 
املفا أة لجدك اقط.. بقصد أنها لدبة..!!

اعى الرغم من لذا كله،، استحرضت السيدة زياب يف كل املواقف التي صاناتاي..
الن أكون أعظم ماها، ان أعظم من السايدة سكياة، ثاصل ثعداء البرشية رسالة 

مفانلا:
» أناا أمة ن نسارتن ما البااه  يف سابيل الله، اأن القتل لاا عانة اكرامتاا من الله 

الشهانة«
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متهمون نحن باالرهاب ... 
... اذا رفضنا محونا 

على يد املغول .. واليهود .. 
والبرابرة ... 

اذا رمينا حجرا ... 
على زجاج مجلس األمن الذى 

استولى عليه قيصر القياصرة 
 ...

.... متهمون نحن باالرهاب 
.. اذا رفضنا أن نفاوض الذئب 

.. وأن مند كفنا ل.. 
أميركا ... 

ضد ثقافات البشر .. 
وهى بال ثقافة ... 

...
ضد حضارات احلضر ... 

وهى بال حضارة ..  

هتمة 
اإلرهاب
   نزار قباني

برنامج رجال اهلل
املقرر ألسبوعني :
 من 19  7ان انال 
اىل 3  7انالثاني

- ملزماة مدرااة اللاه الثقاة باللاه 
الدرل اثال.

- ملزمة الثقااة القرآنية.

سّيُد الُحْسِن واإلحسان
أبو داوود نصراهلل

هل تعشُق احُلْسَن؟ إي واللِه أعَشُقُه 

الَبَدنا ال  واألرواِح  ؛  املناِقب  ُحْسَن   

وقد حوى احُلْسَن في روٍح وفي بََدٍن 

َسَكنَا مهجتي  في  بل  بلبناَن  شيٌْخ   

أح��ت��اُر ِع��نْ��َد ال��ّن��دا م���اذا أق����وُل ل��ُه 

 يا سيِّد احُلْسِن ، أم يا سّيدي َحَسنا

اج��ت��م��ع��ْت  ب���ِه  ل��ي��ٍث  م���ن  دّرك  ل��ل��ه 

مْؤمتنا واخ��ت��ارت��ُه  ال��ف��ض��ائ��ِل  ك���لُّ   

إن ل��م ت��ك��ن ل��ل��ع��روب��ِة ق���ائ���داً وأَب����اً 

والِفتنا البؤَس  تشكو  اليتيمُة  فهي   

قاطبًة  ل���ألح���راِر  أن���ت  ت��ك��ن  ل��م  إن 

ُجَبنا جميُعهم  ف��األن��اُم  أمن��وذج��اً   

�����ٍة ت��ب��دي��َك ج��ْف��َوتَ��ه��ا  ت��ّب��ت ي����دا أماَّ

 وت���ب���ذُل ال�����ِوداَّ ل���ألوغ���اِد واخل���َون���ا

ول��ي��ط��م��ِس ال��ل��ُه ع��ي��نَ��يْ��ه��ا وي��لْ��ع��نُ��ه��ا 

ِسَمنا واستوَرَمْت  وَرم��اً  نْت  َسماَّ إن   

ي��ا زي��ن��َة ال��ده��ِر ي��ا ش��ي��َخ اإلب����اِء ويا 

والّزمنا الكوَن  بَهْرَت  الطفوِف  نسَل   

خجٌل  به  تسليماً  الشعِر  صْفوةَ  خذ 

ُفنا السُّ ق��درِه  هيَبُة  تُْخِجُل  والبحُر    

يَ��َم��ِن اإلمي���اِن خالصًة  ج��اءتْ��َك م��ن 

ف��ّي��اض��ًة حت��م��ُل اإلع���ج���اَب وامِل��ن��ن��ا

حسناً  يا  والدْعواِت  واحلباَّ  والشكَر 

والَيَمنا ال��ش��اَم  ى  تعداَّ قد  إحسانُُه   

متى يكون النصر ؟!

الحمد هلل الذي جعلني يمنيًا

السيد العالمة/ عدنان الجنيد
إن الثقاة باللاه تداىل اانعت7ان علياه اانلتجاء 
إليه االيقال بأن الارص بيده ن بيد غريه مع إقامة 
اثساباب اإعادان القاوة املانية يف موا هاة أعداء 
اللاه االتحيل بالصارب _ أثااء املوا هاة _ االتقوى 
اانلتازا  بالتداليم القرآنية ااحادة الصف اعد  

التاازع املؤني إىل الفشل ..
االد7ال عاى التاأيس برساول الله _ صاى الله 
علياه اآلاه اسالم _ يف مداركه مع أعاداء الله من 
حيث أخذه باثسباب اإرسااله الديون التي ترصد 
تحاركات اثعاداء اسالوكه الطارق الخفياة عن 

اثعداء مع سيطرته لل7واقع الهامة ا ...إلخ
اإقاماة مثال لاذه اثساباب اانلتازا  بهاذه 
التداليام اإعدان القوة املانية ماع الثقة بارص الله 
االتاوكل علياه ... كل لذه اثماور إذا ما ا دت يف 
أية ائة مؤماة مجالدة اإن الله يؤيدلا ايارصلا 

حت7اً. 
قاال الشاهيد القائاد _ رضاوان الله علياه _ ما 
نصاه : » عوناا إىل الله لو الذي ساي7احكم القوة 
، ي7احكام الدازة اتكوناوا أنتام املهي7اال عاى 
اآلخرين ثنكم ت7ساكتم بالساال  املؤمان املهي7ن 
..امن يستطيع أن يرضكم ؟ من الذي يستطيع أن 

يؤذيكم ؟ من الذي ي7كاه أن يقهركم ؟ ......«
اإذا ماا ر دااا إىل الدهاد الاباوي إىل مدركاة 
اثحازاب حيا7ا تكالب التحالاف الرشكي اليهوني 
عى املسال7ل اقد كان الارص يف نهاية اثمر حليف 
املسال7ل بسابب أن القلاوب تو هات إلياه تداىل 
اعل7ات بيقل أن الارص بيده ن بيد غريه .... اإليك 

توضيح ذلك :
 ااء التحالف )الرشكاي االيهاوني( إىل املدياة 
اذلاك كي يساتأصل شاأاة املسال7ل إن أنه حال 
بياهام ابل اقتحا  املدياة الخادق الذي رُضب عى 
املدياة من الجهة الشا7الية من الحرة الرشقية إىل 
الحرة الغربية الاي الدورة التي تؤتى ماها املدياة 
أماا بقية الجهاات اال يت7كن الددا مان اخرتاقها 
بساهولة ، إضاااة إىل أن بااي قريظة-مان الجهة 
الجاوبية-كاناوا ح7اية لظهر املسال7ل اقد كان 
بياهم ابل املسال7ل عهد اعليهم نرصة املسل7ل 

إذا ما نال7هم أي عدا ....
لكان الذي حادث أن باي قريظة نقضاوا الدهد 
اظهر ع7لهام الخياني باإلغارة عاى املدياة حتى 
أصبحاوا يحومون حول بيوت املسال7ل التي ايها 
أطفالهم انساؤلم بصورة مشبولة ، الاا أصبح 
املسل7ون يف قلل اخوف االتحالف أمامهم االيهون 
من بااي قريظاة خلفهم اطاشات عقاول بدض 
الصحابة من شدة الخوف ااضطربت عزائ7هم من 
الفَرق اقد صور الله تداىل حالهم بقوله ) إذ  اؤكم 
مان اوقكم امن أسافل ماكم اإذ زاغات اثبصار 
ابلغات القلاوب الحاا ر اتظاون باللاه الظاونا ، 

لاالك ابتى املؤماون ازلزلوا زلزانً شديدا(
اإضاااة إىل حالتهام لذه قاا  املاااقون بارش 
اثرا ياف بغارض تثبياط عزائم ال7م املسال7ل 
اإضدااف إي7انهم اثقتهم بالله تدااىل حيث قالوا 
: كان مح7اد يددنا بكاوز كارى اقيرص اأحدنا 
اليو  ن يأمن عى نفسه أن يذلب إىل الغائط .. قال 
تدااىل ااضحاً لهم ) اإذ يقاول املاااقون االذين يف 
قلوبهم مرض ما اعدنا الله ارسوله إن غرارا....(
أما الابي _ صى الله عليه اآله اسلم _ اخواصه 
مان املؤماال اقاد كاناوا ثابتال ثباوت الجبال ، 
اب7جارن أن اصال الخارب إىل رساول اللاه _ صى 
اللاه عليه اآله اسالم _ باقض بااي قريظة للدهد 
اساتبرش بالارص اقاال مخاطباً املسال7ل أبرشاا 

بالارص يا مدرش املسل7ل.
اهذه الدبارة التي قالهاا الابي _ صى الله عليه 
اآله اسلم _ لها ننلة عظي7ة ااشارة اخي7ة الي 
أن الاارص آت ثن قلاوب املسال7ل ساوف تتو ه 
بكليتهاا إىل اللاه تدااىل الان تركان إىل ح7اية باي 

قريظة أا إىل نرصتهم لهم .
كذلاك يريد رساول الله _ صاى الله علياه اآله 
اسالم _ بدبارته تلك أن يوصل رسالة إىل املسل7ل 
ااحوالاا لو أن التحالف مه7اا تكالب عليكم مع 
ع7الئاه مان املاااقال يف الداخال امه7اا خذلكم 
اآلخاران اإنه يف لذه الحالاة يأتي نرص الله إذا ما 
التجاأت القلوب إىل عاال  الغياوب ااثقت بارصه 

اأيست من غريه.
اادالً التجأت قلوب صحابة رساول الله _ صى 
الله عليه اآله اسلم _ بكليتها إىل الله تداىل احصل 

لهم الارص املبال اقد نرصلم الله بالريح ابجاون 
لام يرالا قال تداىل )..... اذكاراا ند7ة الله عليكم 
إذا  اءتكم  اون اأرسالاا عليهم ريحاً ا اوناً لم 
ترالا .....( اقاال ) ارن الله الذين كفراا بغيظهم 

لم ياالوا خريا اكفى الله املؤمال القتال (
اماا حدث لل7سال7ل  يف الساابل لالاو اليو  
يداون يف  الحاارض حياث تكالب عى بالنناا الي7ن 
التحالاف ) انساتكبار الداملي ماع مرشكي الدرب 
( اقاماوا بحربهام الغاشام عاى شادباا الي7ااي 
امحارصته  واً ابراً ابحراً ، اكان الشدب يف بداية 
الدداان يؤمل عى اثمم املتحدة اعى مجلس اثمن 
اعى الجامداة الدرببة اعى بدض الادال الدربية 
ااإلساالمية ااإلنساانية لكاه ملا اقد أمله من لذه 
املاظ7اات امن الادال اآلخرى اعلام بخذننهم له 
زاغت أبصاار ضدفااء اإلي7ان  االاات عزائ7هم 
إضاااة إىل ماقا  به املر فون مان نرش اثرا يف 
الكاذباة ااثخباار الزائفاة بغارض زعزعاة ثقاة 
الشادب الي7اي بالله اباارصه لهم ايف لذه الحالة 
التي ُضدف ايها إي7ان بدض أبااء الشادب الي7اي 
ظهر عى شاشاة التلفااز _ يف بداية الدداان _ قائد 
املسرية القرآنية سا7احة السيد عبدامللك بدر الدين 
الحوثاي _ حفظاه اللاه _ اط7نئ الشادب الي7اي 

اأخربلم بأن قرن الشيطان سوف ياكر ...
ابدباراتاه الساديدة اكل7اتاه الاورانياة قوى 
عزائام ال7م الشادب الي7اي ااعدلام بارص الله 

.....
اكانت كل7ة قائد املسارية لها اثثار البالغ عى 
قلاوب الشادب الي7اي ا يشاه الجانه الشادبية 
املسااندة لاه ، اقاد التجاأاا إىل الله تدااىل ااثقوا 
بارصه .... حيائٍذ بدأت التأييدات اإللهية ترتى عى 
الشدب ا يشاه الجانه اارصلم الله بإنتصارات 
مسات7رة اتقدمات متواصلة امازالت اننتصارات 
مسات7رة للجياش االلجان الشادبية املسااندة له 
االتاي أذللت اثعاداء اضالً عن غريلام ، اانترص 
الشادب الي7اي بص7ونه اثساطوري الاذي أذلل 

الدالم.
اصدق الله تداىل حيث يقول ] كم من ائة قليلة 
غلبت ائة كثارية بإذن اللاه [ االقائل ]إن تارصاا 

الله يارصكم ايثبت أقدامكم ....[

 إبراهيم محمد الهمداني
لياس من قبيل التدصاب اثع7ى أا املااطقية املبتذلاة اان7ا من باب 

استحقاق اختص الله به الي7ايل ااضٌل لم ياله 
سوالم .

الي7ان مهد الحضاارات اإلنساانية امهبط 
أعارق  نشاأت  ايهاا  السا7ااية،  الدياناات 
الحضارات اماها خر ات الج7اعات البرشية 
شاهد  اثرض،  أصقااع  إىل  7ياع  املها ارة 
التارياخ للي7ايل بالدراقة اشاهد لهم القرآن 
بالقوة االبأل الشاديد الذي ن يشاابههم ايه 
ان الحدياد ، اشاهد لهم الابي صاى الله عليه 
اعاى آله باإلي7اان االحك7اة، ازاناا عى ذلك 
باأن أصبحوا أنصاار لذا الديان اخاصة أتباع 
نبياه،  اأنصار ابن ع7ه أماري املؤمال عيل بن 
أبي طالب، اشايدة الده الحسل عليه السال  
ااتبااع انما  زياد بن عيل عليهام صلوات الله 

اسالمه  7يدا. 
ن يتساع املقاا  لذكار مااقاب امآثار ألل 

الي7ن القانة االفاتحل الدظ7اء، الكن يصل القول إىل ما تشهده الي7ن 
من أحداث امن عداان غاشم ظالم، تافذه م7لكة قرن الشيطان ارضاء 
ثسايانلم الصهاياة ااثمريكان، الالم الي7ايون كدانتهم يوا هون 
أعتاى قوى الارش ااإلرلااب بإمكانياتهم املحادانة، اصربلم اعزتهم 
انخوتهم الالمحدانة، يف ظل قصف ليسارتي 
متواصل احصار مطبل برا ابحرا ا وا، ارغم 
كل يشء ارغم كل الظراف املآيس اتآمر الدالم 
ضد الي7ن، ما زال الي7ايون كدانتهم يرضبون 
أراع اثمثلة للص7ون اثساطوري االشا7وخ، 
اماا زالت قوااال الخاري االدطااء تتدال من 
 7يع أبااء الي7ن اما زالت الطوابري محتشادة 
باملجالديان يوما بدد ياو ، الذين لم يهاوا الم 
يحزناوا ملا أصابهم الم يثاهام عداان املدتدين 
أا تآمار املتآمريان، ماضال يف نراب الحرياة 
االشا7وخ االكراماة، حاملال عاى عواتقهم 
مه7اة تحريار البرشية من تسالط الشايطان 
اأعواناه احلفائه، لذلك اغاريه يجب ان يقول 

كل ي7اي حر :
»الح7د لله الذي  دلاي ي7ايا«
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مقتل امراأتني هاجمتا مركز �شرطة يف اإ�شطنبول

الشرطُة الرتكية تقتحُم صحيفة 
مناهضة ألردوغان بالغاز املسيل للدموع!

بحث جيولوجي »إسرائيلي«: السالسُل 
الحجرية يف القدس إسالميٌة بامتياز 

  - متابعات

َقتََلات الرشطاة الرتكية امرأتال أطلقتا الااار اقاابَل يداية 
عى مرَكز لرشطة مكااحة الشاغب يف مدياة إسطابول الرتكية، 

بحسب محااظ املدياة. 
اكانت انمرأتاِن قد اساتقلتا سيارًة بدد الهجو ، ثم تحّصاتا 
يف إحادى البااياات يف ماطقة بايرا  باشاا، احاارصت الرشطة 
البااياة ثم أطلقات الاار عاى املرأتال اقتلته7ا بداد راضه7ا 

انستسال . 
اأااانت تقارير بأن اثال من ر ال الرشطاة أصيبا بجراح 

طفيفة. 
انقلت  ريدة »حريت« الرتكية عن مصانَر راضت اإلاصاَح 
عاها أن »املسالحتل كانتا تات7يان إَلاى  بهة التحرير الشدبية 

الثورياة الرتكياة«. اقاال محاااظ اساطابول إن »الواقدة قيد 
التحقيل«. 

يُذكار أن تركيا شاهدت أع7اَل عاف عديادًة يف اآلانة اثخرية 
كان أحدثها تفجري يف أنقرة قبل حوايل أُْسبُْوعل.

من ناحية أُْخااَرى اقتح7ت الرشطة الرتكية مسااء الج7دة 
مقار صحيفاة »زمان« اليومياة املاالضة للرئياس ر ب طيب 

أرناغان.
ابحساب »القدل الدربي«، استخدمت الرشطة الغاز املسيل 
للدماوع اخراطيام امليااه لتفريل أشاخاص تج7داوا يف املكان 

ااقتح7ت مباى الصحيفة.
اّارقت قوات اثمن مئات اثشخاص الذين تج7دوا أما  مقر 

الصحيفة يف اسطابول.
اكانات محك7ة تركية قررت ارض الحراساة القضائية عى 

الصحيفة.

  - متابعات

أثاارت نتائاُج بحاث عل7اي صدر 
الجيولو اي  »املدهاد  عان  مؤخاراً 
اإلرسائييل«،  دنً »إرسائيلياً« ااساداً، 
بدد توصله إَلاى أن السالسَل السادية 
الحجرية االزراعياة املاترشة يف  بال 
اتالل القادل، لي إساالمية بامتياز 
ب7اا ن يدعو للشاك، اغالبيتهاا تدون 
للفارتة الدث7انياة اأُْخاااَرى لفرتات 
إساالمية متداقبة كالفرتة امل7لوكية، 
اذلاك بخالف ما كان يرّاج له من قبل 
أذرع انحتاالل »اإلرسائيايل« - بغطاء 
عل7ي - أن لذه السالسال ذات مشهد 

توراتي مشهون. 

 يف حال نرشت صحيفُة »لآرتس« 
الدربياة تقرياراً مطاّونً حاول نتائج 
آباؤلام   « عااوان:  تحات  البحاث 
الياس آباؤناا«، ك7ا اعتربت أاسااط 
»إرسائيلياة« نتائاج البحاث ب7ثاباة 
»لزة أرضية« أثارت  دنً »إرسائيلياً« 
ااساداً، خاالل حلقة نراساية عقدت 
قبال أربداة شاهور يف مديااة القدل 

حول تالل املدياة الجاوبية. 
الحجرياة  السالساُل  أا  االُجاُدُر 
الساادية الزراعية، لي اكرة بسيطة 
للغاياة، إّن أن لهاا ناراً كبارياً، تت7ثل 
بوضع حجارة ذات أحجا  متوساطة 
اقريبة من بدضها البدض، عى شكل 
سالسال مرتاصة ن يتجاااز ارتفاعها 
املرت اتدت7د الشاكل الطاويل املتواصل 
عى ماحادرات الجبال االتاالل، اذلك 

بهادف مااع انجاراف الرتباة، اثمار 
الاذي يحفظ الرتبة ايض7ن اسات7رار 
الاشاط الزراعي نان عوائل يف الجبال 
املزراعاة بالشاجر خاصاة الزيتاون 

االلوزيات. 
يذكر ان لاذه السالسال الحجرية 
مو اونة يف غالبياة  بال الساطل، 
لكاهاا ااضحة املدالام يف  بال مدياة 
القدل االضفاة الغربية املحيطة بها، 
اقاد اعت7دت املؤسساة »اإلرسائيلية« 
اأذرع انحتاالل »اإلرسائيايل« رااياة 
أن  تّدعاي  الساال،  عارشات  طاوال 
لذه السالسال لي  ازء »أصيل« من 
ماظاور توراتي حفظ آلنف الساال، 
ابالتايل الرضب عاى اتر الحل الدياي 

االتأريخي املولو  يف أرض امليدان.

 متابعات فلسطينية

شهيدة وعمليتان و24 مواجهة َوإصابة 3 إسرائيليني 

أنا أحارب ’داعش’ إذن أنا إرهابي!
محمد محمود مرتضى*

التدااان  مجلاس  نال  سياساة  »بادأت 
الخليجي تأخذ ماحى أَْكثَر  دية يف موا هات 
املته7اة  إياران،  مان  املدعوماة  املاظ7اات 
اسايلة  ااساتخدامه  اإلرلااب،  ب77ارساة 
للهي7ااة االتسالط، مثل مليشايات الحوثي 
الداراق  يف  الشادبي  االحشاد  اللاه  احازب 
االفصائل التابدة لها«، بهذه الدبارات ااتتح 
ياسال السالي7ان مقالته عى موقع الخليج 

اانالين. 
لكن عبارة السلي7ان ن تاحرص به، بل لي 
سا7فونية نأب عى عزاها انعال  السادوني 
امان يادار يف الكه. اااا »طاارق الح7يد« 
عزف اللحن نفسه يف صحيفة الرشق اناسط 
يف مقالاة بداوان: »اعازل إرلابي الضاحية.. 
اانعم الدقالء« اكذلك ادل مشااري الذايدي 

يف الصحيفاة ذاتهاا نان ان نااىس »اهاد بن 
 ليد« يف صحيفة الجزيرة يف اليو  عياه تحت 

عاوان »حزب الله انرلابي«. 
انااا ن نبالغ ان قلاا ان عادن املقانت التي 
خطها انعال  السادوني خالل أُْسابُْوعل عن 
حزب الله االتحريض عليه يفوق عدن املقانت 
التاي كتبها لذا انعال  بحال »إرسائيل« ماذ 

نشوء لذا الكيان الغاصب إَلاى اليو . 
يتحادث انعال  السادوني عان »ناعش« 
بوصفاه صااعة ايرانية، مدتاربا ان ذلك بات 
من الحقائل التاي ن تااقش، لي تكان تقرب 
مان البديهياات، متجالاال ان ناعاش يقارأ 
بكتاب ابان تي7ية امح7اد بن عباد الولاب. 
يتحادث عان إرلااب ناعش الاذي يرضب يف 
امل7لكاة، متااسايا أناه يارضب ائاة مدياة 
لطاملاا نأب الولاباي عاى التحرياض علياه 
بوصفاه مارشكا، مت7اليا بذلك ماع ناعش 
اتصايفاتها لل7جت7داات االج7اعات. يتهم 

اعاال  باي سادون حركة انصار اللاه الي7ََاية 
باإلرلاب ننها مدعومة من ايران عى حساب 
تدبريلام، يف الوقات الذي ياشاط ايه ناعش 
اكذلك القاعدة يف املااطل الخاضدة لسيطرة 

التحالف السدوني. 
ايتهم باو سادون الحشد الشدبي الدراقي 
بانرلااب، ايصافاه عى لذا انساال اي7ا 
الواقع يشاري إَلاى ان لذا الحشاد أُسس بدد 
احتالل ناعش لل7وصال ااصوله إَلاى ابواب 
الداص7اة الدراقياة بغدان، اي7اا كان انعال  
السادوني يصاف لجاو  ناعش باناه ثورة 
عراقية عاى حكم رئيس الحكوماة الدراقية 
عااارص  ايادات  املالكاي،  ناوري  الساابل 

التاظيم بالثوار. 
اماا حازب الله اداى الرغم مان املؤمرات 
الكثرية التي كانت انساتخبارات السادونية 
تحيكهاا ضاده ماهاا تفجاري برئ الدباد عا  
5ل19، ااان الحازب لام يتدامال ماع لاذه 

التهديادات االح7االت انعالمياة امل7اهجاة 
باراح كيدياة اا انفدالية، بل غالباا ما كان 
يدعو إَلااى الحوار االتفالم، ايسادى لدد  
السافارة  ماع  االتواصال  الدالقاات  قطاع 
السدونية اا غريلا، عل7ا أن التآمر السدوني 
بلاغ حادا خطاريا، حياث أن الحازب ي7تلاك 
مدلوماات تؤكد أن السايارات املفخخة اآلتية 
من بداض املااطل الساورية املحاذية للباان 
كان يتم ارساالها بالتاسيل ااننارة املبارشة 
مان انرايض السادونية.الذا ماا اشاار اليه 
انمل الدا  لحزب الله سا7احة السيد حسن 
نرص الله يف خطابه انخري، ارب7ا ي7لك حزب 
اللاه من املدلومات ما لو اخطر من ذلك لكاه 

يحتفظ بها للوقت املااسب. 
اذن يسالط بااو سادون ااعالماه الضوء 
عى مج7وعة من انحازاب اللباانية االي7ََاية 
االدراقياة، يته7هاا باإلرلااب، يضدها عى 
لوائحاه، ايضغط عى بداض الدرب للذلاب 

يف لاذا الخياار، ترليبا تاارة، اترغيباا تارة 
أُْخااَرى. لكن الالات يف لذا التصايف ايف لذه 
الح7لاة ان ث7ة عالمتل اارقتال ت7يزان ُكّل 
لذه املج7وعاات املصافة ارلابية سادونيا: 
اثاىل: ان شادار الدداء إلرسائيل لو شدارلا 

انسايس. 
أماا الدالماة الفارقة الثانياة اانلم اهي 
انهاا  7يداا تاخارط يف حارب شادواء عى 
ناعاش اعى الفكر التكفاريي انرلابي الذي 
ت7ولاه امل7لكة اكرا امانة ثام تتهم انخرين 

بالسري عى نهجه. 
اطاملاا ان السا7ة املشارتكة للج7اعاات 
املصافاة ارلابيا ااال التوصيف السادوني 
لاي انها تحاارب ناعش، اقد حال القول ان 
السادونية تد7ال ااال قاعدة: انات تحارب 

ناعش اذاً أنت ارلابي.

* موقع العهد اإلخباري

شهدت أحداث انتفاضة القدل يو  
الج7دة، استشاهاُن السطياية اإصابة 
69 آخريان، اي7اا تام تافياذُ ع7ليتل 

بطوليتل اإصابة 3 »إرسائيليل«. 
حسااي  أماناي  استشاهدت  اقاد 
ساباتل )ل3 عاماً( من قرية حوساان 
قضااء بيت لحم لادى تافيذلاا ع7لية 
أَنَّت  عتصياون  مفارق  عااد  نلاس 
إلصاباة  ادي »إرسائيايل«، ك7ا أصيب 
برأساه  طفيفاة  بجاراح  مساتوطن 
اا هاه  اراء تدرضاه لد7لياة طدن 
نفذلا شااب بالقرب مان حائط الرباق 
يف القدل املحتلة، حيث ت7كن املافذ من 

اننسحاب بسال . 
ايف نفاس الساياق، أصياب  ااديُّ 
»إرسائييل« بالحجارة يف املوا هات التي 
اندلدت يف بلدة سالوان قضااء القدل، 
اي7ا ألقى الشبان املاتفضون ز ا ات 
حارقة تجاه قاوات انحتالل يف بلدة أبو 

نيس. 
صفاوف  يف  اإلصاباات  اعان 
الفلساطيايل يف الضفاة، اقد أصيب 3 
بالرصاص الحي، ا5 باملطاطي اإصابة 
ااحادة بالرضوض ال5 بالغاز املسايل 
للدماوع، اي7ا أصيب 2 مان قطاع غزة 

بالرصاص الحي. 

ل2  الج7داة  حصاان  يف  اأحاي 
يف  ا3  القادل،  يف  ماهاا   2 موا هاة، 
ضواحيهاا، اااحادة يف الخليال، ا5 يف 
را  الله، ا6 يف بيات لحم، ا2 يف ُكّل من 

نابلس اقلقيلية، ا3 يف قطاع غزة. 

بال  املوا هاات  اتصاعادت حادة 
الشابان الفلساطيايل اقوات انحتالل 
انتفاضاة  انادنع  مااذ  »اإلرسائيايل«، 
القادل مطلاع شاهر أكتوبار املايض، 
احتجا ااً عى انقتحامات اإلرسائيلية« 
املتكررة لل7ساجد اثقاى اانعتداءات 

املست7رة بالضفة االقدل.

مستوطنون يقتحمون باحات 
املسجد األقصى وإصابة شاب يف 

بيت لحم

إقتح7ْت مج7وعة من املستوطال الصهاياة صباح اثحد باحاِت 
املسجد اثقى املبارك بح7ايٍة أماية من رشطة انحتالِل اإلرسائييل.
اأااانت اساائل إعاال  الساطياية بأن عادًنا من املساتوطال 
اقتح7وا باحات املساجد اثقاى، عرب باب املغارباة، اي7ا اا ههم 

املرابطون يف املسجد بالهتااات االتكبري.
يف ساياق مافصل، أصيب شاب الساطيايي بديار مددني مغلف 
باملطااط اجار الياو  اثحاد خاالل موا هات ماع قاوات انحتالل 

انرسائييل يف بلدة الخرض  اوب بيت لحم.
انقلت اكالة “ااا” عان مصدر أماي القول “إن قوات كبرية من 
 يش انحتالل اقتح7ت بلدة الخرض اسط إطالق الرصاص املددني 

اقاابل الصوت االغاز انلم ملاازل املواطال.
اتاباع املصدر أناه اندلدت عى إثار ذلك موا هات عى الشاارع 
الرئيس القدل الخليل قرب حارة “نار موىس” يف ماطقة” البوابة”، 
اأصياب خاللهاا الشااب بدياار مددني يف القاد  ااصفات حالته 

باملستقرة.
 دير بالذكر أن قوات انحتالل الصهيونية تقو  بد7ليات اقتحا  
انلام ملاازل املواطال الفلساطيايل، ك7ا تقو  بإطاالق الاار عى 
الفلساطيايل عااد الحوا از الدساكرية يف محاالة ماهاا إلخ7ان 

اننتفاضة الفلسطياية التي انطلقت يف مطلع أكتوبر املايض.

إصابة مستوطن 
بشجار مع فلسطيني 

يف القدس 
التاسادة  يف  مساتوطٌن  أصياب 
عارشة مان الد7ار بجاراح طفيفة، 
مسااء الج7دة، بدد تدرضه للرضب 
خاالل شاجار ماع مج7وعاة مان 
الفلساطيايل بالبلادة القدي7اة من 

القدل املحتلة. 
»يديداوت  صحيفاة  اذكارت 
نشاب  »شاجاراً  أن  أحراناوت« 
الفلساطيايل  مان  بال مج7وعاة 
ااملساتوطال ماا تسابب بإصاباة 
مساتوطن بجراح طفيفاة ااعتقال 
أحد الفلساطيايل، يف حل لم تدرف 

خلفيات الحانث بدُد«. 
بواباات  الدادا  قاوات  اأغلقات 
البلادة القدي7ة مان القدل، اكثفت 
القدي7اة  البلادة  يف  انتشاارلا  مان 
امحيط املساجد اثقى بدد إصابة 

املستوطن. 
باأن  إعالمياة  اأااانت مصاانر 
»ثالثاة مساتوطال كاناوا اصلاوا 
بااب  باتجااه  الارباق  حائاط  مان 
السلسلة، اشات7وا عدناً من الشبان 
الفلسطيايل، االذين قاموا بدارلم 
ب7ها 7تهام اإصابة أحدلم بجراح 
املساتوطال  اار  اي7اا  بالارأل، 

اآلخرين إيل حائط الرباق«. 
ااصلات قوات مداززة من الددا 
إَلااى املاكان ااعتقلات عادناً مان 

الشبان بته7ة رضب املستوطن.
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مسريات شعبية يف تونس داعمة 
لحزب اهلل ورافضة للعدوان على اليمن 

»داع�ش«  من  املو�شل  لتطهري  ي�شتعدون  مقاتل  األف   30
العَلم العراقي يرفرُف على ِضفاف بحرية 

الثرثار بعد تحرير جزيرة صالح الدين 

ال�شيد ن�شر اهلل: �شينت�شر ال�شعب الَيَمني حتماً؛ لأنه يقاوم وي�شمد

املواقف املؤيدة للمقاومة رسالة قوية إلسرائيل: أنتم األعداء واإلْرَهابيون وستبقون كذلك
لن يستطيع آل سعود أو أي نظام عربي أن يطّبع مع إسرائيل، ومن يريد أن يرفعهم سيسقط معهم

  - خاص

أّكد اثمُل الدا  املساعد لالتحان الدا  
التوني للشاغل، نورالدين الطبوبي، يو  
أمس اثحد 6 مارل 2016، ثنه تم ماده 
َااثمل الدا  املسااعد عبد الكريم  ران، 
مان حضور اشاغال مؤت7ر اتحاان ع7ال 
البحريان، بسابب تاديد ارااض انتحان 
لقارار مجلاس الاوزراء الدارب تصايف 

حزب الله اللبااني تاظي7اً إرلابياً. 
البحريان  نالاة  إن  الطبوباي  اقاال 
سا7حت لكل الجاسايات لدخاول ترابها 
احضاور مؤت7ر ع7اال البحريان، اي7ا 
ظل م7ثلاو اتحان الدا  التوني للشاغل 
باملطاار ثكثر من 36 سااعة رغم تدخل 

السافري التوناي بالبحريان لكااه لام 
يتوصل إىَل حل. اأاضح نورالدين طبوبي 
أن راض السالطات البحرياية لدخولهم 
لاو رشف  مواقفاه،  بسابب  أراضيهاا 
لالتحان الدا  التوني للشاغل املت7ساك 

بقااعاته. 
اليساارية  اثحازاب  اكانات  لاذا 
ماادنة  بياناات  أصادرت  التونساية 
باعتباار حازب اللاه ماظ7اة إرلابياة، 
حياث أنان حازب الد7اال التوناي لذا 
القرار، اكذلك اتحان الشاباب الشايوعي 
التوناي، ااعترباا قاراَر مجلس التداان 
الخليجاي ناع7ااً للكياان الصهيونية، يف 
إطار التاسايل الرايع بل الدال الر دية 
الصهيوناي،  الكياان  ابال  الخليجياة 
ااعتبارلام  ازءاً ن يتجزأ من مشااريع 

االصهيونياة  اثمريكياة  انمربيالياة 
اثحازاب  لاذه  ك7اا  ادنت  الداملياة، 
اليساارية موقفها الراااض للدداان عى 

الي7ن االتآمر عى سوريا. 
لذا  ابت مساريات حاشاده شوارع 
الج7الاريي  الرااض  إطاار  يف  توناس 
االشادبي لهذا القرار، ات7ساك الشادب 
التوناي بقضايااه القومية ااإلنساانية 
ااثم7ياة، ضاربااً مثاانً تقدُّميااً عربياً 
يف أن املَدنياة االدل7انياة التاي يديشاها 
املجت7ع التوني ن تتدارض مع ت7ساكه 
بالقضاياا املحورية، بل اتزيده يقيااً بأن 
الحضاارة الغربية تخلت َعن لاذِه القيم 
اإلنسانية، لصالح مشااريدها التوسدية 
اانساتد7ارية يف املاطقة اثاساطية ايف 

كل الدالم.

  - وكاالت
أنهات القاوات الدراقياة املشارتكة 
الد7ليات الدساكرية يف  زيرة سامراء 
ب7حااظة صاالح الدين بداد أن حرَّرت 
أَْكثَار مان 50 قرياة ابلدة ايهاا.. ك7ا 
ت7ّكات القوات املشرتكة من إ الء 300 
عائلاة كانت تحتجزلاا ناعش ااككت 
عارشات الدباوات الااسافة يف املااطل 

املحررة.
اأكادت القيااناُت الدساكريُة نجاَح 
القوات املها 7ة بإ الء عرشات الدوائل 
التاي كانات تحتجزلا  7اعاة ناعش 
اإلْ ااَرامياة اتفجري عارشات الدبوات 

الااسفة يف املااطل املحررة.
اأاضاح قائاد الرشطاة انتحانياة 
يف الجياش الدراقاي الفريال الركن رائد 
شااكر  ونت أنه قد: تم إخالء أَْكثَر من 
300 عائلاة لحد اآلن احولات بانتفاق 
امديار  الديان  صاالح  محاااظ  ماع 
رشطتهاا اقائاد ع7ليات صاالح الدين 
إَلاى مدسكرات آماة.. اكانت الد7ليات 
نظيفاة، اتم إبطاُل الكثاري من الدبوات 
الااسافة اتدماري الكثري من السايارات 

املفخخة اقتل الكثري من اإلرلابيل.
التاي  املشارتكة  الدراقياة  القاوات 
ت7كاات مان رااع الدلام الدراقي عى 
ضفاف بحارية الثرثار أنهات الد7ليات 
الدساكرية يف ع7او  املحااار باجااح 

ابادأت بفتاح الطارق الرئيساة بدد أن 
عززت مواقدها يف مااطل التي سيطرت 

عليها.
ابحسام مدركة أمن الجزيرة تكون 
القوات الدراقياة قد أنهت ما يقارب 90 
% من املااطال التي حررت يف محااظة 
صالح الدين، ااقرتبت أَْكثَر نحو املوصل، 
التاي بات الطريل إليها ساالكاً بانتظار 

إعال  بدء ع7ليات تحريرلا.
من ساياق متصال بتحريار املااطل 
الدراقياة التي تسايطر عليهاا ناعش، 
يدتاز  30 ألفااً مان القاوات الدراقياة 
الهجاو  عاى مديااة املوصال، شا7ايل 
الداراق؛ بغرِض اسارتناِنلا من  7اعة 

»ناعش« اإلْ ااَرامية.

  - محمد الباشا
ايُِّد حسن نرص الله أنَّ »لااك  أكَّاَد اثمل الدا  لحزب الله السَّ
اشاالً سادونياً ذريداً  داً يف الي7ََن«، موّضحااً أن »اثث7ان التي 
تداُدها السدونيُة  راء حربها عى الي7ََن كبريٌة ابالظة  داً«.

اَخلَُص السايد نارص الله إىل نتيجاة حت7ياة، مفاُنلا أنه »ن 
ي7كن إن أن ياترَص الشدُب الي7ََاي؛ ثنه شدٌب يقاا  ايص7د«.

 ااي7اا يتدلل ب7اا أقد  علياه تاظيُم »ناعش« ياو  الج7دة 
الفائت يف عدن من قتل رالبات مسايحيات ام7رضات امساال 
مسال7ل ااغريلاا مان الجرائام التاي تقاو  بهاا الج7اعاات 
التكفريياة، أاضح أن لذه الجري7اة امثيالتها تأتي بظلِّ القوات 

السدونية التي تقصف اتدمر يف الي7ََن.
اإذ حذََّر السايد حسن، من الدعم ااملساندة التي تتلقالا لذه 
الج7اعات من قبل الاظا  السادوني، نَبَّاااَه إىَل أن »السادونيَة 
ت7َُكِّاُن َمان أ 7ََع الداَلاُم عى تصايفاه إْرَلابياً بالسايطرة عى 

املااطل الجاوبية يف الي7ََن«.
اَرنَّ اثمال الداا  لحزب اللاه يف كل7ته بانحتفاال التكري7ي 
للشاهيد القائد عايل اياض )الحااج عالء(، عرص أماس اثحد 6 
ماارل 2016، عى قرار مجلاس التداان الخليجاي الذي صاّف 
حزب الله باإلْرَلابي، مؤكداً أن من يوا ه السدونية يف سوريا لو 
املداااع الحقيقي عن املصالح الوطاياة اللباانية، اناتاً يف الوقت 
ذاته إىَل أن الاظا  السدوني يحتاج إىَل من يح7ّله مسؤالية اشله 
الذريع يف ساوريا االي7ََن االبحرين، امدرباً عن ااتخاره بإاشال 

لذه املشاريع الدداانية االحراب يف الدنيا ااآلخرة. 
اأشار نرُصالله إىَل أن »ما يحصُل اليو  من التآمر عى املقاامة 
ليس  ديداً بل لو تواصل لالسارتاتيجيات الساابقة االقدي7ة«، 
متو هااً لادال مجلاس التدااان الخليجاي بالقول: »مان الذي 
اساتدان الكراماة الدربياة ابدضاً مان الحقاوق ااثرض االدزة 

الدربية سوى املقاامة يف لباان التي تصفونها باإلْرَلاب«. 
اعالد أمُل حزب الله اللباانيل بأن املقاامة ساتحفظ بلدلا 
من اثخطار، اتح7ي ساْل7َه اثليل، مشادناً عى أنها ساتبقى يف 
امليانيان التاي يجب أن تكاون ايها مه7اا تداظ7ات انتهامات 
ااناارتاءات االتضحياات، اأنها ساتبقى كل7اة الحل ارصخة 
الحل بو ه السالطان الجائر ارشيكاة يف صااعة الارص يف زمن 

اننتصارات. 

اعارّب نرص اللاه عن شاكره لكل مان تضامن ماع املقاامة 
اناااع عاهاا ااساتاكر القارار الخليجاي بتوصيف حازب الله 
إْرَلابياً، امؤكداً أن أل7ية رنان اثادال الشدبية االرس7ية املؤنة 
لل7قااماة التي حصلت تاؤرش إىَل مكانة املقاامة لدى الشادوب 
الدربية اتظهُر أن املقاامَة االسطل االرصاع الدربي اإلرسائييل 
ماا زالوا حارضيان بقوة يف ا دانهام، امشارياً إىَل أن قي7تها ن 
تقال ب7اليل التظالرات اأنها رصخة بو ه سالطان متسالط 

امهي7ن باملال االتكفري الدياي االسيايس. 
اايِّد نرص اللاه إىَل أن رنان اثادال التي حصلت لي  الفت السَّ
رساالة قوياة لا«إرسائيال« بأنه ن ي7كان أن يأتاي يوماً يصبح 
اياه ا ونلا طبيديااً يف لذا الدالام الدربي ااإلْساااَلمي، أَْا أن 

يقبال أحد بو ونلاا ابقائهاا اأن تصبح حليفًة لهام، متو هاً 
لهام بالقول: »أنتم أعداء اساتبقون اأنتم إْرَلابيون اساتبقون 
إْرَلابيال«، خالصاً إىَل التأكيد بأنه »لن يساتطيع أي نظا  عربي 
أن يطبع مع إرسائيل ن آل سدون ان غريلم امن يريد أن يرادهم 

سيسقط مدهم«. 
ارشح حيثيات إرسال املقاامة لكوانرلا إىَل البوساة اسوريا 
االدراق، اأشاار إىَل أنه لون شاهانة الشاهيد عايل القائد اياض 
الذي يدرف با«عالء البوسااة« ملا كان ليتحدث بهذا اثمر، مؤكداً 
أناا ارسالاا قانة امقاتلل إىَل البوساة اساقط لاا لااك الشهيد 
رمزي مهدي، اأمىض اإلخوة لااك ارتة طويلة، اقاتلوا إىَل  انب 
البوساايل الذين كانوا يذبحون ُكّل يو ، حيث ذلبوا ملساعدتهم 

كيف يداادون عن انفسهم سائالً »لل لذا ما تدربانه إْرَلاباً؟!«. 
اأكاد نرص اللاه: »نحن نقاتال التاظيم اإلْرَلاباي الذي أ 7ع 
الدالم عى اصفه باإلْرَلاب، اهل لكذا نكون إْرَلابيل؟«، اتو ه 
للاظاا  السادوني بالقاول: »ا ت7دتام يف السادونية اأطلقتم 
بقياانة امريكا تحالف نايل ملقاتلة »ناعش« اهل تساتطيدون أن 
تقولاوا مااذا قدمتم ماذ أكثار من سااة إىَل اآلن يف قتال »ناعش« 
بالداراق؟«، اقال »لو كاا نقاتل تحات قيانة أمريكية لم يصفونا 
باإلْرَلاب«، ك7ا أبدى اساتغرابَه ااساتهجانَه كيف »أنهم أطلقوا 
تحالفاً إْساااَلمياً يقاتل بقيانة الونيات املتحدة اثمريكية«، ناتاً 
يف املقابل إىَل أناا »كاا يقاتل يف الدراق تحت قيانة الحشد الشدبي 

قيانة عراقية رشيفة مخلصة اطاية اما زلاا«. 
اتو اه للجهابادة السادونيل بالقاول »اناه لاون الحشاد 
الشادبي يف الدراق لكانت ناعش اآلن يف بيوتكم اقصوركم تسبي 
نساؤكم«، مؤكداً أن »الشهامة الدربية لي أن يذلب ُكّل عربي إىَل 
الدراق ليدااع عن الشدب الدراقي، ُساة اشيدة اكرناً اترك7ان، 

ن أن يصف من يدااع عن الدراق بأنه إْرَلابي«. 
اكان اثمُل الدا ُّ لحزِب الله، السايُد حسن نرص الله، يف كل7ة 
متلفزة، مَساَء الثالثاء اآلنف، كشف عن أن أرَشَف اأعظَم ما ادَله 
يف حياِتِه لو خطابُه يف ثاني يو  من الدداان اثمريكي السادوني 
عى اليَا7َان، قائالً: إذا ُسائلُت أنا اُع7ري اآلن 56 أا 57 ساة عن 
َن ثقاول إن أعظَم موقف  أاضاِل موقف ع7لتاه بحياتي، الن أترنَّ
يف حياتاي لو موقفي من الدداان عاى اليَا7َان؛ كون لذه كل7ة 
حل، مرنااً أن »من يريد أن يسكت لذا شأنه نحن لن نسُكَت ع7ا 

يجري يف اليَا7َان اساظل مك7ّلل«.
خطااُب الثالثاء الشاهري االاذي تفاعال مده الي7اياون بكل 
مكوناتهام، سايظل نامغاً يف الذاكرة الج7دياة للي7ايل؛ ملا حواه 
مان مضامل توضح مدى التضامن الكبري من قبل حزب الله مع 
الي7ايل ضد الدداان اثمريكي السادوني الذي يُشان عليهم ماذ 

الا 26 من مارل 2015، اما زالت  رائ7ه تُقرتف حتى اليو .
 ايف ذَلك الخطاب التأريخي قال نرص الله إنه ن تو ُد مظلوميٌة 
عى ا ِه الكرة اثرضية توازي مظلومية الشدب اليَا7َااي نتيجة 
الدداان اثمريكي السدوني. مشادناً عى أنه »ن مصلحة اطاية 
ثي بلد بأن يأذن للسدونية يف شن حرب عى بلد آخر«، مدترباً أنه 
»عادما يساُكُت الدالم الدربي عن حرب السادونية عى اليَا7َان 

اهذا يدطيها رشعية لشن لجو  عى بلد آخر«.

الكيان »اإلسرائيلي«: 
حزب اهلل أصبح جيشاً 
وصواريخه َأْكَثر تطورًا 

  - خاص
يف الوقات الاذي قاررت اياه الادال الدربية 
الخليجياة اعتبار »حزب اللاه« ماظ7ة إرلابية، 
غاريت »إرسائيال« مان مقاربتهاا لاه، اصارت 
تدتربه  يشااً، بل ااعترب محللولا تس7ية حزب 
اللاه »تاظي7اا ارلابياا« تدريفاا مغلوطا اغري 

أخالقي.
ابحساب صحيفاة »السافري« كتاب املدلل 
الدساكري يف القاااة الدارشة ألون بان ناايد، يف 
»مداريف«، ان من يسا7ون حازب الله »تاظي7اً 
تدرياف  »لاذا  إرلابيااً« مخطئاون، موضحااً 
مغلاوط مهاياً اغري أخالقاي. إذ ي7لك حزب الله 
الياو  قادرة عى تو ياه رضبة أالياة إلرسائيل 
بآنف الصوارياخ ااملقذااات الصاراخية يف يو  

ااحد.. إنه  يش بكل مداى الكل7ة«.
اأشاار بن ناايد إىل أن حزب الله اللبااني لو 
التهديد الدساكري اثلم عاى »إرسائيل«. اكتب 
أن لاااك مان يشابّه الحازب »ي7لك حاليااً 1ل 
ألاف مقاتال نظامي، اضالً عان كثريين يف قوته 
انحتياطياة، اكثري ماهام ذاا خاربة قتالية يف 
سوريا، الديه قوة نارية أكرب من 95 % من نال 

الدالم«.
اأاضاح بان نااياد أن مان يسا7ون الحزب 
»تاظي7ااً إرلابيااً« مخطئاون، مضيفاا »لاذا 
تدريف مغلوط مهاياً اغري أخالقي. إذ ي7لك حزب 
الله اليو  قدرة عى تو يه رضبة أالية إلرسائيل 
بآنف الصوارياخ ااملقذااات الصاراخية يف يو  
ااحاد، ابالتوازي إرساال قاوات لجومية تحتل 
البلدات املجاارة للجدار يف الجليل. إنه  يش بكل 

مداى الكل7ة«.
ايؤكد بن ناايد، بدد 10 سااوات عى »حرب 
لبااان الثانية«، أن »حازب الله« أقوى بكثري م7ا 
كان، لكاه أيضاً ن يرغاب يف اننجرار، ثن »حرباً 
أخارى ماع »إرسائيال« كفيلاة بإيقااع الخراب 

بلباان«.
اأاان املراساُل الدسكريُّ لصحيفة »لآرتس« 
الدربياة، أن »قياانَة  يش انحتاالل اإلرسائييل 
عّدلت تقيي7اتها بالاسابة لقدرات ماظ7ة حزب 
الله الدسكرية«، مؤكدًة أنها »باتت تدترب أن لذه 
املاظ7ة اكتسابت ميزات الجياش الاظامي عى 

نطاق متوسط«. 
عادن  »أن  الدساكري،  املراسال  اأضااف 
الصوارياخ التاي ت7لكهاا املاظ7اة يبلاغ عرشة 
أضداف ع7ا كان عليه خالل حرب لباان الثانية، 

اأن لذه الصواريخ أصبحت أَْكثَر تطوراً«. 

الذكرى الثالثة لرحيل 
صديق الشعوب العربية 

هوغو شافيز 
 

  - خاص
أحياا الفازالياون ياو  اثماس اثال، الذكارى الثالثة لرحيال القائد لو 
غو شااايز أحاد أبرز قاانة أمريكا الالتياياة املدانين لإلمربيالياة اثمريكية 
االصهيونياة الداملياة، اأحد الرموز اثم7ية يف الدرص الحديث، ايُدد شااايز 
من أبارز الداع7ل للقضياة الفلساطياية االقضايا الدربياة، كر الحصار 
عن الداراق اقطع الدالقات ماع إرسائيل لدداانها عى غازة يف ل200 اماح 

الفلسطيايل حل اللجوء االت7تع بكل الحقوق ان ت7اعية.
 اطالاب مان عاى ماصة اثمام املتحادة ب7حاك7اة الرئياس اإلرسائييل 
ااثمريكي عى  رائ7هم يف الساطل اي7يض رايقاه نيوكالل مانارا عى 
نهجاه اثم7ي املداني لإلمربيالية، حيث قا  لاذا اثخري بقطع الدالقات مع 

السدونية لدداانها عى الي7ن. 
اساتطاع شااايز يف زمن قيايس أن يخارج بفازايال َاطبقاتها الشادبية 
املساحوقة من ااقع البؤل، إىَل مساتٍوٍ  راق َامتقد ، قىض عى اثمية بشكل 
كامل، اأمام الكثري من املصانع َااملؤسساات )خاصة الافطياة( التي كانت 
تابداه للقطاع الخاص املرتبط بالرأسا7الية الداملية، َااساتخد  عائداتها يف 
اإلنفاق عى التدليم َاالصحة َااإلساكان، َالذا ما تسبب يف غضب اثمريكان، 
َاحلفائهم املحليل من الرأسا7اليل الفازايليل الذين حاالوا اننقالب عليه 
الطة يف مساريات  عا  2003  ، اأعانته الج7الري يف غضن أيا  إىَل سادة السُّ

مليونية بكااة أر اء البالن. 
لذا ارحل الزعيم شاايز عا  2013 بدد رصاع مرير مع مرض الرطان، 
اي7ا يرى آخران بأن اكانت انستخبارات اثمريكية نقلت إليه لذا املرض.
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الجيوسياسايُة  البُاياُة 
ماع  تجدلاه  للايَا7َاان 
اسارتاتيجيًة  كتلًة  الخلياج 
ااحدًة يفرتُض ان تؤّساَس 
أالوياة  ذات  لدالقاة 
سياساية  التزامات  تفرُض 
متبانلة  اأماية  ااقتصانية 
ن تقبال التدساَف اانبتزاز 
أَْا الفوقياة االتدايل املهل، 
عالقات تساتوعُب الحقائَل 
ااملشارتكات  الجغرااياة 
تتااقاض  ان  الثقااياة 
الدالياة  املواثيال  ماع 
ااإلقلي7ية، انبلوماساية نيااميكية تستوعُب ماطَل الهزات 
الداخلياة  االتحاوُّنت  الداملياة  ااملتغارّيات  الجيوسياساية 
ات7تصُّ إسقاطاتها الضاغطة اتحيُّد ارتداناتها عن اإلرضار 
بالدالقة بل البلَدين االتحرر من التصلب السايايس يف نظرة 
الريااض للايَا7َان ك7ؤخارة تدخل ض7ن الافاوذ اإلقلي7ي 

املبارش االحيوي لها.
***

مقارباة  يوسياساية  الايَا7َاان  السادونية  تقااُرُب 
امقارباة إيديولو ية. املقاربة الجيوسياساية نظرا لل7وقع 
انسارتاتيجي الاذي ي7ثّاُل نقطة  اذب مرَكزياة يف الرشق 
اثاساط َامصدَر تأثري يف املجال الخار اي؛ الذلك قيل »من 

يحكم صاداء يحكم املدخل الجاوبي للجزيرة الدربية«.
ااملقارباة اثيديولو ية نحتاواء اتطويل املّد الشايوعي 
 اوباً ساابقاً قبل الوحدة ااملّد الشيدي ش7انً، حيث التاوع 
املذلباي للباياة الدي7غرااياة الايَا7َااية ي7ثال مصدر قلل 

للرياض يف سياق رصاعها الجيوسيايس مع إيْااَران. 
هة لسياَساة الرياض ان ي7ااً قوياً يشاّكل   الاظرية املو ِّ
املاطقاة، امان  السادونيل يف  للهي7ااة االافاوذ  تهدياداً 
الارضاري الد7ل عى إبقائه ضديفاً مدت7داً باسات7رار عى 
املاح ااملساعدات السدونية، متوسلة لذلك ُ 7لًة من الراااع 
اثيديولو ية اان ت7اعية اانقتصانية من خالل الج7اعات 
الدياية امراكز الافوذ القبيلة االدسكرية، اماذ قيا  الثورة 
الايَا7َااية كانات عالقاتها بالقبائال الايَا7َااية من اثمور 
التاي تاؤّرق الايَا7َاان؛ نظاراً ثنهاا تفاقم مان نفوذلم يف 

مجت7ع َاسياسية الايَا7َان.
تفّضال الريااض لاو ان  وارلاا كلاه ملكيااً، ايقلقها 
ا ون تجربة ني7قراطية  اذبة يف  وارلا قد تلهم الشادَب 
السدوني لل7طاَلبة باإلصالح السيايس، الذلك لم تدخر  هداً 
إلاشاال التحول الدي7قراطي يف الايَا7َان، صانف ذلك رغبة 
الاظا  الحاكم يف ني7قراطية شاكلية تؤمن احتفاظ أطرااه 

ب7واقدهم يف الحكم. 
اتس7ت سياساُة الرياض مع الايَا7َان بالفوقية االتدايل 
املهال ت7ُسُّ ب7ساألة السايانة امساتوى اساتقالل القرار 
لتتحاول –ك7اا تريدلا - شاكالً مان اإللحاق امُلاذل االونء 

السيايس من نان لامش لل7ااارة اانستقالل.
ت7اناع الريااض أيَّاَة عالقاة للايَا7َان مع الادال املؤثرة 
خاارج نااذتها إلبقاء الايَا7َان سااحَة نفاوذ حرصية، ب7ا 
يف ذلك الونيات املتحدة، التي كانت تدعم املقاربة السادونية 
لدالقتهاا بالايَا7َان اظلات إَلاى ارتة قريباة تديُر عالقتها 

بالايَا7َان عربلا.
***

مسااُر الدالقاات السادونية الايَا7َااياة الرالاة انحكم 
ملحدنيان محيل اخار ي املحايل يتدلل بالهازات االتقلبات 
الايَا7َاااي  الداخال  السياساية اانقتصانياة ااثماياة يف 
االخار اي، يتدلل بإساقاطات املتغريات الداملياة االهزات 

اإلقلي7ية عى اضع السياسية السدونية يف الايَا7َان.
مان نااال القاول إن التحاونت املتتابداة عى السااحة 
الايَا7َااياة عى رأساها ثاورة ارباير اباراز أَنَْصاااار الله 
مكونااً سياساياً مؤثاراً امسالحاً، َاصاونً لثورة سابت7رب 
اسايطرة أَنَْصااار الله عاى الداص7ة صادااء مثلت كراً 
عايفاً قلبت موازين القوى اأعانت ت7وضع القوى السياسية 
االتحالفات الخار ية اأسقطت ألم راااع الافوذ السدوني 
يف الايَا7َاان احلفائه التقليدية، تزاماات لذه التحوُّنت مع 
ساياق إقلي7ي انايل انتقايل يشاهد تشكُّل نظا  عاملي  ديد 
متدادِّن اثقطاب بدخاول ااعلال ناليل كراسايا االصل 

اسدي إنارة أاباما إلعانة ليكلة اسرتاتيجيتها 

 سياسية- شاملة
تصدر كل اثال اخ7يس

م����ا دام الُع�ْدَوان مس����تمراً فخياُرنا اإلنَْس�����اني الفط����ري الديني والوطني 
ُم�ْود هو املواجهة وما دام الُع�ْدَوان مستمراً فنحن  املسئول هو الثبات هو الصُّ
بإذن الله تعالى بتوكلنا على الله إناََّم�ا يزيُدنا طغيانهم عزماً وثباتاً، وقد جتلَّى 

�َغ�اة األَْشَرار أَمريكا من سوء. بفضل هذه األحداث ما عليه أولئك الُطّ
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ساتُذبح طالباُت عدن لتُج7ع أشاالئهن يف الساالل؛ بسابب مالبسهن، ك7ا 
لّدنت ناعش أالياء أمورلن!.. 

كوكاب  مان  يأتاوا  لام  الدااعاش  لاؤنء 
)البغاداني(، بال اساتجلهم لااني انع7هم 
َث  الخليجيياون ااثمرياكان، اَعان ذلاك تحدَّ
السايُد القائد، اطلب من »الجاوبيل« التحرَُّك 
يف موا هاة الخطر، الذي ذباح الجاون يف لحج 
اشاوارع عادن، ابدأ اننتشاار، قبال أن تازل 
اللجاُن الشادبية إىل َعدن، اانتهاى اثمُر اي7ا 
بدد انساحاب الجيش، بحكوماة الهاربل أن 

تتفاَاَض مع الدااعش لتسليم أسلحتهم.
 نُارش ذلاك يف اساائل إعالمهام اي7اا ُعّد 
ماطقياً تجاللهم الم امُلسيطران الفدليون، 
ان مجاال لل7زايادة انسابهم إىل »عفااش«، 
اداعاش أن7اوذُج التحرير انمربياايل املاثل يف 
الدراق اليبيا اساوريا، اليست عدن امااطل 

الجاوب الي7اي حالة استثاائية.. 
 ُنعااة املَدنياة الغربية، الذين ساخّراا من 
الكانحل املضّحل بأرااحهم يف شارع صاداء 
بدد انتصار الثورة اتخيل اث هزة اثماية عن اا باتها؛ لتدخل الداص7ة ابقية 
املحااظات يف حالة الفوىض، ظلوا يصّوران ايسخران من مظالر بؤل أبااء 
الشادب ))اللجان(( القانمل من مساتاقدات الفقر يف املدياة اأرياف الجدب؛ 

بسبب الُجَرع اسياسات صاانيل اإلقراض امُلهي7اة عى انقتصان الوطاي. 
التااهاون الذين يُريادان حقوقاً لرشيحة الخاصة غاري امُلبالل ب7اليل من 
امُلفقرين الي7ايال االقضايا ان ت7اعية الوطاية، صّفقوا للغزا َظاَاً ماهم أنُه 

سيحقل لهم نالتَهم امُلشتهاة!!.
الياوَ  صاداُء عاص7ة الحّريَّاة ان ت7اعية تلبس ما تريد، تسا7ع ما تريد، 
تجلس مع م7َن تُريد، من مطلع الفجر حتى نهايات املسااء، اي7ا ُمستد7راُت 
أسايانلم اإلمربياليل إمارات ناعشاية، ارغم لذا صامتون، اليسوا مخلصل 

حتى لتفالتهم!!

أنس القاضي 

دعاة للمَدنية، ومحاربون يف 
سبيل داعش!! 
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