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ناطق الجيش يعلن وْقَف إطالق النار مع االحتفاظ بحّق الرد

جبل الناصب.. َشــَرك ُمحَكــم لمرتزقة الغزاة بمريس

إستشهاُد نساء وأطفال وعشرات املدنيني بتعز عشية وقف إطالق النار

�سقوط ع�سرات القتلى من املرتزقة بينهم قيادات، وك�سر زحوفات على 
)�سرواح-املتون-الغيل( واإ�سقاط قواعد االنطالق:

 القاعدة تعدم 20 جنديًا من الصبيحة وردفان ذبحًا وبالرصاص
وَأْكَثـُر من 25 اغتياالً و7 قتل مباشر و5 إعدامات ميدانية، آخرها أمين محلي المنصورة وطفله

مآالت الغزو واالحتالل.. الفوضى على أشّدها

وقف إطالق 
النار.. خيـٌر إن تم 
وخذوا حذركم 
ويس���ألونك عن وقف إطالق النار؟ 
فقل ه���و خير إن مت، وخ���ذوا حذركم، 
إمن���ا هي احلرب ال ت���زال قائمًة ومتى 
الت���زم الط���رف اآلخ���ر، فل���كل حادث 
حدي���ث، عل���ى أنَّ ما ياُلح���ظ في هذا 
املنعطف التأريخي ه���و ذلكم الصراع 
األزلي بني عبيد املال، وطالب احلرية 

والكرامة والسيادة.
 وم���ا حص���ل اليوم ف���ي أرض مصر 
هو مثار ع���زة ورفعة وتق���دم لألمة لو 
أن حتريَر فلسطني كانت القضيَة التي 
التق���ى عليها الس���عوديون واملصريون، 
ب���ني  ق���دمي  اش���تباك  قضي���ُة  وه���ي 
الطرف���ني انته���ى حالياً بتس���لل امللك 
إل���ى البرملان املصري ش���اهراً س���يف 
الدوالر مصحوباً بالدرع اإلس���رائيلي، 
محقق���اً بذل���ك أن ع���ّوَض فش���لَه في 
اليم���ن باكتم���ال احتواء مصر وش���راء 
والئه���ا، واالت���كاء عليه���ا ف���ي تعمي���م 
مش���اريع االنبطاح للهيمن���ة األمريكية 

اإلسرائيلية.
وال يتمن���ى أيُّ عرب���ي ملص���ر إال ُكلَّ 
خي���ر، وإذا كان زواُج امللك ب���أُمِّ الدنيا 
عن طي���ِب خاطٍر فأدام الله الس���رور، 
لكن عاصفة التصفي���ق داخل البرملان 
املص���ري لعاصف���ة امللك ض���د اليمن، 
االس���ترخاء  عص���َر  أن  إال  يعن���ي  ال 
السلماني قد عّمت آفتُه أرَض الكنانة، 
وهذا مبعث تأّفف ال تعّفف، مما يجعل 
مياهَ النيل غيَر كافي���ة للتطّهر، وحيُث 
فوائ���ُد قوم عند قوم مصائب، فإخوان 
مص���ر أصبح���وا أكث���ر يأس���اً من ذي 
قبل بعد ه���ذا الُعرس احملنِة لهم، لكن 
إخوانهم في اليمن محظوظون بحاجة 
اململك���ة إليهم، وهم يَُمنُّ���ون النفَس أال 
توق���ف احل���رب ويعملون عل���ى النفخ 
فيه���ا كما هي عادتُهم، متأس���فني مما 
يت���ردد من أحاديث ع���ن وقف محتمل 
إلطالق النار، على أنه في ُكّل األحوال 
س���يبقى الصراع محتدماً على أش���ده 
ب���ني م���ن يقات���ل ليحي���ا ويحيا ش���عبُه 
بكرامة وعزة واقت���دار، وبني من يريُق 
ماَء وجهه ويُهني كرامتَه وكرامَة شعبه 

ليحيا امللك.

أحرقتهم اململكة



انثال 11 إبريل 12016  املواال ل رال 37ل1لا     الددع )116(2 متابعات

رئيس التحرير:
صربي الدرواني

مدير التحرير:
أحمد عاووع

رئيس قسم التصحيح:
محمد عيل الباشا

الدالقات الدامة والتوزيع:
تلفون:01314024 – 736891529

الداوان: صنعاء – شارع املطار- جوار محالت الجوبي
 عمارة منازل السعداء- تلفون: 01314024

s a d a a l m a s i r a h @ g m a i l . c o m 771126033

عشرات المرتزقة سقطوا بين قتيل وجريح بينهم قيادات واحتراق آلياتهم
ك�سر حماوالت الزحف على )�سرواح-املتون-الغيل( واإ�سقاط قواعد االنطالق

القصة الكاملة ملعارك الساعات الحرجة يف َمأرب والجوف.. الجيش واللجان يضربون بيد من حديد
  - إبراهيم السراجي:

شهدت األيا1ُ والسااعاُت األخريُة السابقُة 
ملوعِد وقِف إْطااَلق الاار، الذي يُفرتَُض أنه بدأ 
عااد آخر عقائال ليل أمِس األحد، انتكاسااٍت 
لادى  والجاوف  َماأرب  الدادوان يف  ملرتزقاة 
محاونتهم كْساَل مواقِع سيطرة عىل األرض 
قبال أن تتحاول تلك املحاونت عاىل يد أبطال 
الجيش واللجان الشدبية إىل محارق اماعية 
للمرتزقاة وآلياتهم، وساقط الدرشات ماهم 
قتىل وارحاى بياهم قيااعات ميدانية بارزة، 

ايما وقدت أعداع ماهم يف األرس.
ويف ُمجماِل الجبهات التي شاملت رصواح 
بَمأرب ومديريتي املتون والغيل بالجوف أنهى 
يَهم  أبطااُل الجياش واللجاان الشادبية تصدِّ
لزحاف املرتزقة، وبدد أن نّكلوا بهم لم يكتفوا 
لاذه املارة بتأمال مااطل سايطرتهم حيث 
طاارعوا مرتزقة الدادوان الفارين إىل مااطل 
انطالق عمليات الزحف وقاموا بطرعلم ماها 
وبذلاك حققوا تقدمااً لاماً قبال موعد وقف 
إْطاااَلق الاار يف وقات تحّولت نواياا املرتزقة 
للسايطرة عاىل مااطاَل اديادة إىل خساارة 

مااطَل كانت تحت سيطرتهم.
إتجهات مجامياُع مرتزقة الدادوان نحو 
تحقياِل تقاد1ٍ يداّزز مان حظاوظ مرتزقة 
الريااض يف مفاوضاات الحال السايايس يف 
الثامان عرش من الشاهر الجااري عىل الاحو 
الاذي اعتاعت عليه يف ااياف 1 و2 مع اارٍق 
بسايط أن لاذه املرة اااءت تلاك املحاونت 
قبال موعاد وقاف إْطاااَلق وليس كماا كان 
يحدث باخرتاق إعالناات الهدنة بالتزامن مع 
املفاوضاات والتاي اارى اساتغاللها يف تلك 
املراحل، ولاااك اارق آخر لاذه املرة صاده 
أبطال الجيش واللجان الشادبية الذين أثبتوا 
أنهم االازون يف الزمان واملكان املااسابل، 
وأن انتجااه نحاو الحال ن يؤثر عاىل أعائهم 
يف امليادان، يدكاس ذلك تمكاهم مان التاكيل 
باملرتزقة وصّد زحواهام املتددعة واملتواصلة 
عاىل نحاو متصاعد بلاغ ذروته أماس األحد 
بمطاارعة املرتزقاة والسايطرة عاىل مواقَع 

اسرتاتيجية.
ميدانياً وبحسل مصاعَر عسكرية تدرض 
مرتزقة الدادوان لهزيمة مدوية، أمس األحد، 

لي الثانية عىل أباواِب رصواح بَمأرب عادما 
حاولاوا إعااعِة الزحف عاىل مواقاع الجيش 
واللجان الشادبية الذين تصّدوا لهم ببساالة 

وأوقدوا بهم عرشات القتىل والجرحى.
وايما انكاَ� الزحُف الذي قا1 به مرتزقُة 
الدادوان تفيد املصااعر أن 
أبطاال الجياش واللجاان 
املرتزقة  طارعوا  الشادبية 
إىل املااطال التاي اتخذلاا 
املرتزقاة قواعاد ننطاالق 
رصواح  عاىل  زحفهام 

وقاموا بطرعلم ماها.
شاهدت  ذلاك  وقبال 
رصواح الجمداة املاضياة 
زحاف  محااونت  أرباع 
عاىل  باألكارب  ُوصفات 
املرتزقة  اإلْطااَلق وتدرض 
أبطاال  ياد  عاىل  ملحرقاة 
الجيش واللجان الشادبية 
الدارشات  ايهاا  ولقاي 
مصارعهم وأصيل آخرون 
ووقدوا إىل اانل عدع آخر 
يف األرس يف مداارك رصواح 
وانك� أحد أكرب محاونت 
الزحف مان قبال مرتزقة 
ااوي  بغطااء  الدادوان 

مكثف.
ووّزع اإلعاال1 الحرباي 
تظهار  وصاوراً  مشاالَد 
لاه  تدارض  مماا  اانبااً 

املرتزقاة يف املدركاة وآلياتهم التاي احرتقت 
باريان الجيش واللجان الشدبية.

لقاوا  املرتزقاة قاد  0ل مان  وكان نحاو 
مصارعهام أماس وأصيال الدارشات بياهم 
قيااعات عادما صدت قاوات الجيش واللجان 
ابال  باتجااه  زحاف  محااونت  الشادبية 
بَماأرب  بارواح  امللاح  وواعي  األشاقري 

موقدل.
وأكاد مصادر عساكري أن أكثار مان 35 
عااراً من املرتزقة لقاوا مصارَعهم، بياهم 
القيااعي عبدالكريم نماران، وأرس مجموعة 
مان املرتزقاة وتدماري أربع مدرعاات وثالثة 
أطقم عساكرية خالل التصدي ملحاولة تقد1 

ااشلة للمرتزقة باتجاه مديرية رصواح.
وأكد املصادر أن مرتزقة الدادوان حاولوا 
التقاد1 مان ثالثة محااور ولاي واعي امللح 

وماطقة الربيدة وابل األشقري.
واعتارب مراقباون أن ماا حادث ملرتزقاة 
الدادوان يف رصواح أنه يأتي يف ساياق يقظة 
ابطال الجيش واللجان الشادبية وتأكيداً عىل 
ُقدرتهم عاىل خوض مدركة طويلاة الاَفس، 
مشابّهل أعاَءلام بأعاء نظرائهام يف صحراء 
ميدي الذيان لّقاوا الغازاة واملرتزقة أحد ألم 
الدروس الدساكرية رغم الطبيدة الجغرااية 
التاي تقاُف يف صالاح املرتزقاة الذيان كانوا 

مساوعين بطريان انباتيش واإلف16.
ويف محااظاة الجوف أعااع أبطال الجيش 
باملرتزقاة  الشادبية ماا صاداوه  واللجاان 
يف رصواح َماأرب، وتمكااوا أماس مان صّد 
محاونت الزحف التي شااها مرتزقة الددوان 

املتاون،  ومديرياة  الغيال  مديرياة  باتجااه 
وانطلقاوا ليسايطروا عاىل مااطاَل وابااٍل 
اسارتاتيجية يف مدارَك ساقط ايها الدرشات 
مان املرتزقة بال قتيال واريح بال القتىل 

والجرحى قياعات بارزة.
حاول ذلاك يقاول مصدر 
عساكري إن قاواِت الجيش 
صاّدت  الشادبية  واللجاان 
زحفااً قامات باه مجامياُع 
باتجااه  الدادوان  مرتزقاة 
بمحااظاة  الغيال  مديرياة 
الجاوف وتمّكااوا من تدمري 
مان  ايهاا  بَماان  مدرعاة 
بااعئ  يف  الدادوان  مرتزقاة 
أبطاُل  األمار بدَدلاا أمطار 
الجياش واللجاان مدرعاات 
اساتخدمها  التاي  املرتزقاة 
بالزحاف وتمّكاوا من تدمري 

وإحراق عدع ماها.
ذاتاه  املصادر  وبحسال 
أعرك املرتزقاة اَشاَل طريان 
الدادوان يف تغطياة تقدمهم 
وَعِجازوا عان تفااعي نريان 
الجياش واللجاان الشادبية 
افروا لاربل بدد ما تكبّدوا 
بااألرواح  كباريًة  خساائَر 

والدتاع.
وأضاف املصادر أن قواِت 
الجياش واللجاان الشادبية 
نحقت املرتزقَة إىل مااطِقهم 

وتمّكااوا مان عحِرلم والسايطرة عىل اباِل 
الهيال واباال البياضة وابال أيارب وحليف 
الواقداة بال مديرياة الغيال وشامال رشق 

مديرية املصلوب.
وايما ساقط الدارشاُت مان املرتزقة بل 
أن  أاااعت مصااعُر محلياٌة  قتيال وارياح 
القياعي امليداني املرتازق يحيى محمد صالح 

عوا1 املحبوبي لقي مرعه.
وإىل مديرياة املتون، التاي قصفها طرياُن 
الددوان بدادة غارات، وقاع مرتزقة الددوان 
يف اّخ نصبه أبطال الجيش واللجان الشادبية 
الذين قاموا باستدرااهم بدَد اإلعداع لكمائن 
أوعت بالدارشات مان املرتزقاة الذيان لقاوا 

مصارعهم وأصيل بدُضهم إصاباٍت بليغًة.
وقاال مصدر عساكري إن قاواِت الجيش 
واللجاان الشادبية اساتدرات أماس األحاد 
مجاميَع مرتزقة الددوان إىل مشارف مديرية 
املتاون اوقدوا يف كمائن مباغتة ساقط ايها 
عدٌع كباريٌ من املرتزقة بل قتىل وارحى، من 

ضماهم قياعات ميدانية بارزة.
وبحسال املصدر ذاته، وعىل غرار ما حَدَث 
يف رصواح ومديرية الغيل طارع أبطاُل الجيش 
واللجان الشادبية مجاميَع مرتزقة الددوان، 
التاي نََجات مان الكمائان وقامات بالفرار، 
وتمّكاوا مجدعاً من السيطرة عىل املواقع التي 
ياطلُل ماها املرتزقُة يف لجماِتهم عىل مديرية 

املتون.
ويف املدركة التي عارت عىل مشاارِف املتون 
تدرَّض املرتزُق عبدالله األرشف الااطل باسم 
مرتزقة انحتاالل يف محااظة الجوف إلصابٍة 

خطريٍة نُقل عىل إثرلا ألحد املستشفيات.
اااُر املصادُر أساباب قياا1 قاوات  ويفسِّ
الجيش واللجان الشدبية بالهجو1 عىل مواقع 
مرتزقاة الدادوان التاي يتخذونهاا للهجاو1 
عىل رصواح بَماأرب ومديريتي الغيل واملتون 
بالجاوف قائاالً إنهاا يف إطاار اسارتاتيجيِة 
الجيش واللجان الشادبية إليقااِف محاونت 
زحف املرتزقة؛ بغرض السايطرة عىل مواقع 
اديدة قبل حلول موعاد وقف إْطااَلق الاار.. 
مشارياً إىل أنه ومان اانل آخر يُثِباُت أبطاُل 
الجيش واللجان الشادبية االزيتَهم الدالية 
وعاَد1َ تأثُّااِرلام بطاوِل املدركِة أو باملساار 

السيايس.
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  -  خاص:
وضدت الونياُت املتحادة األَمريكية 
نفَسها يف موااهة الشادل الايَاَمااي 
وقرنات اسامها باكل اريماة حارب 
ارتكبهاا طاريان الُدااْدَوان يف عماو1 
الايَاَماان، وليسات مجارع اععااءات 
وحملة أَمريكا تقتل الشدل الايَاَمااي 
لام تكان ارتجاانً اماا تازال إعاناات 
باعتبارلا  لواشاطن  الدولية  املاظمات 

طرااً يف الُداْدَوان عىل الايَاَمان.
عاىل  بالُدااْدَوان  أَمرياكا  أعياات 
مواقفهاا  مدهاا  وأعيان  الايَاَماان 
صواريخهاا وقاابلهاا الداقوعية وغري 
الداقوعية يف ُكّل الجرائم التي شاهدتها 

وتشهدلا الايَاَمان يف ظل الُداْدَوان.
ماظماة  اادعت  الساياق  لاذا  يف 
ليومن رايتس ووتش لحقوق اإلنَْساان 
اتهامهاا للُداْدَوان السادوعي بارتكاب 
ارائم حارب بحل املدنيل يف الايَاَمان 
وحّملات الونيات املتحادة اانباً كبرياً 
من املساؤولية وذلك يف تقرير للماظمة 
نرشتاه عىل موقدها الرسامي انربداء 
كشفت ايه أنها أارت تحقيقاً ميدانياً 
يف ساوق مساتبأ بمحااظة حجة الذي 
تدرض للقصف وتسبل بقتل الدرشات 

من املدنيل.
إن  تقريرلاا  يف  املاظماة  وقالات 
شان  السادوعي  الُدااْدَوان  تحالاف 
غاارات “بقاابال زّوعتاه بهاا الونيات 
املتحادة كانت قد قتلات 97 مدنياً عىل 
األقل، بياهم 25 طفالً، يف شامال غرب 
الايَاَماان يف 15 ماارس 2016«. ولي 
الجريمة التي حدثت يف ساوق مساتبأ 
بمحااظاة حجاة يف ماارس املاايض. 

مدتاربًة أن “الهجماات غاري القانونية 
املتدمدة أَْو املستهرتة ارائم حرب«.

وأاارت املاظماة بحسال تقريرلا 
تحقيقااً ميدانيااً عاربَ اريال تابع لها 
زار سوق مساتبأ الذي تدرض للقصف 
يف 28 من ماارس املايض وواد الفريل 
“يف الساوق بقاياا من قابلاة “اي بي 
ياو31-” موّاهة باألقماار الصااعية، 
والتاي تتكون مان قابلاة »إ1 كيه4-« 
أَمريكية تزن 2 طن، ومجموعة توايه 
عرب األقمار الصااعية )ذخائر الهجو1 
الونياات  واّرتهاا  املشارتك(  املباارش 

املتحدة أيضاً«.
وأشاار تقريُر املاظمة إىَل أن “اريقاً 
من صحفيي قااة “آي تي يف” اإلخبارية 
ماارس،   26 يف  املوقاع  الربيطانياة 
وَوَااااد بقايا قابلة “إ1 كيه84-” مع 
أاهزة توايه ليزر من نوع “بااواي”، 
وقاد راادات ليومان رايتاس ووتش 
صور ولقطاات ايديو الصحفيل لهذه 

الشظايا«.
واّدعت بريانكا موتابارثي، الباحثة 
يف قسام الطاوارئ يف ماظماة ليومن 
رايتس املطالبة بوقف تزويد السدوعية 
باألسالحة قائلاة إن: “األسالحة التي 
قّدمتها الونيات املتحدة تم استخداُمها 
يف واحادة من الهجماات األَْكثَر عموية 
ضاد املدنيال يف حارب الايَاَماان ماذ 
عا1، ما يوّضح بشاكل مأساوي ملاذا؟، 
يابغي عىل الدول إيقاف بيع األسالحة 
إىَل السادوعية، عاىل الونياات املتحادة 
تواياه  اآلخريان  التحالاف  وحلفااء 
رساالة واضحاة إىَل السادوعية بأنهم 
ن يريادون املشااركة يف عملياات قتل 

املدنيل غري القانونية«.
ووّاهات املاظماة الدعاوة مجادعاً 

إىَل الونياات املتحادة واململكاة املتحدة 
وارنساا وعوٍل أخارى لوقاف مبيدات 
األسالحة اميدهاا إىَل السادوعية، إىَل 
أن تحاّد مان رضباتهاا الجوياة غاري 
وتحقال  الايَاَماان،  يف  املرشوعاة 
بمصداقياة يف اننتهااكات املزعوماة، 

وتحاسل املسؤولل عاها.
واعتاربت املاظمة ان اساتمرار تلك 
الدول بتزويد السدوعية باألسلحة “قد 

يجدلها متواطئة يف اننتهاكات”.
أن  التقريار  ذات  يف  املاظماة  ورأت 
ماا تقدمه الونياات املتحادة للتحالف 
السدوعي يف الجانل الدسكري يجدلها 
“مشارتكة يف املساؤولية عن انتهاكات 
قوانال الحرب من قبل قوات التحالف؛ 
وعاىل  الاازاع،  يف  طراااً  باعتبارلاا 
الونيات املتحادة التحقيل يف الهجمات 
غاري املرشوعة املزعومة التي شااركت 

ايها«.
ويف التقريار وبالداوعة إىَل برياناكا 
موتابارثي، الباحثة يف قسم الطوارئ يف 
ماظمة ليومن رايتس ووتش لتؤكد أن 
التحالف السدوعي يراض “تواري سبل 
اننصاف أَْو تغيري ممارساته، حتى بدد 
عارشات الغارات الجوية عىل األساواق 
واألحيااء  واملستشافيات  واملادارس 
الساكاية، التاي قتلات مئاات املدنيل 

الايَاَماايل”.
وأضاات أنه »عاىل الونيات املتحدة 
السادوعيل  تزوياد  وقاف  وغريلاا 
باألسلحة أَْو املشاركة يف املسؤولية عن 

إزلاق أرواح املدنيل«.
وأشااعت املاظماة بموقاف الربملان 
األوروبي والربملان الهولادي اللذين أقرا 
حظَر تزويد السدوعية باألسلحة؛ نظراً 
ماا ارتكبها تحالفها مان ارائم حرب 

تخالف القاناون الدويل. مشاريًة إىَل أن 
الربملاان األوروباي يف 25 اربايار، مّرر 
قراراً يطلل من ممثلة انتحاع األوروبي 
الدليا للشاؤون الخاراية والسياسات 
األماية، ايديريكا موغريياي، »إْطااَلَق 
مبااعرة تهادف إىَل اارض حظار عىل 
توريد األسالحة من انتحااع األوروبي 
إىَل السادوعية«، كماا صاّوت الربملاان 
الهولاادي يف 15 ماارس، عاىل اارض 
الحظر وماع اميع صاعرات األسالحة 

إىَل السدوعية.
وضمن التحقيل الذي أارته املاظمة 
عارب اريال ميداني زار ساوق مساتبأ 
بحجاة والاذي تدرض للقصاف، حيث 
نقل الفريل شاهاعات من قبل شاهوع 
عياان حاول الجريماة بياهام محماد 
يحيى مزياد، عامل نظااة يف الساوق، 
اساتهدات  التاي  الغاارات  يف  أصيال 
الساوق وقاال: »عادما رضبات الغارة 
األوىل، امتاأت الدنياا بالدمااء. تحول 
الاااس اميُدهام إىَل أشاالء، انتارشت 
أطرااهام يف ُكّل ماكان. طاار الاااس. 
امدااا أشاالء أغلبهام ووضداالا يف 
أكياس بالستيكية. سااق، ذراع، رأس. 
لم يكان لاااك أَْكثَر مان 5 عقائل بل 
الرضبة األوىل والثانياة. كانت الرضبة 
الثانية لااك، عاد مدخل الساوق. كان 
الاااس يسادفون املصابال، اأصابت 
الجرحاى وقتلتهم. كان لاااك طائرة 

تحو1 يف السماء«.
وأضااف: »كات أسااعد يف انتشاال 
القتىل، وأحااول أن أراع راالً ألتدرف 
عليه. ثم رضبت الغارة الثانية. أصابت 
الشاظايا واهي اهربت بداَد الرضبة 
الثانية. قطدت الشظايا شفتي وعاخل 

امي، اقدت لذه األساان«.

اأجرت حتقيقاً ميدانياً عن جمزرة �سوق م�ستباأ

منظمة هيومن رايتس: بشراكة َأمريكية.. الُعـْدَوان 
ارتكب جرائم حرب ويجب حظر تزويد السعودية بالسالح

إستشهاد عشرات املدنيني 
يف قصف متوحش لطريان 

الُعـْدَوان اأَلمريكي السعودي 
على محافظة تعز

  -  زكريا الشرعبي:
نصف شاهر وعا1 َوماا يازال الُدااْدَوان األَمريكي السادوعي 
يرتكُل أبشاع الجرائم يف حل اإلنَْساانية والايَاَمان أرضاً وسكاناً 
ن يماده من ذلك حرمة ع1 ون براءة طفل أَْو ضدف أمراءه وشيخ 

ون حتى حرمة الشهر املحر1 رال.
ثالث ارائم مروعة ارتكبها الُداْدَوان األَمريكي السدوعي خالل 
يوماي الجمدة والسابت املاضيال يف محااظة تداز، افي عر 
الجمداة املاضية وبياماا الايَاَماايون يحتفلون بشادائر امدة 
رال الحرا1 كانت طائرات لذا الُداْدَوان تحو1 يف ساماء مديرية 
الوازعياة؛ بحثااً عن طفل أَْو امارأة ليكون لداااً تحتفُل بدمه يف 
بالط الجريمة، اما كان لشامس الجمدة أن تغرب قبل أن يرتكل 

لذا الددو اريمته.
7 شاهداء و10 ارحى بياهم، نسااء وأطفال غرقوا يف عمائهم 
وتااثرت أشاالؤلم يف أرااء املكان شاالدًة عاىل اريمة عزز بها 

الددو سجلَّه املثقل بدكاء الايَاَماايل.
ولم تمض ساوى أربَع وعرشين ساعة عىل لذه الجريمة حتى 
تدطش الدادو املدمن للجرائم إىَل ع1 يمااي وكان لداه لذه املرة 
مازنً ألحد املواطال يف مديرية الضباب غرب مدياة تدز، حيث قا1 
بقصف لذا املازل، مخلفاً خمساَة شهداء ماهم ثالثة من األطفال 

والاساء.
وبدد سااعات اقاط، ارتكال الُدااْدَوان األَمريكي السادوعي 
مجازرًة أخارى بحل عارشات املواطاال من رشيحة املهمشال 
داً سكاياً  بمحااظة تدز الُداْدَوان استهدف بغارتل غاعرتل تجمُّ
لرشيحة املهمشال يف حي الروض بماطقة الربيدي غرب املدياة، 
ما أسافر عن استشاهاِع وإصابِة عرشات املواطال وتدمري كامل 

ماازلهم املباية من الطل والطوب والقش.
الجدير بالذكر أن لذه الجريمة يف حل املهمشال تأتي يف تما1 
الذكارى األوىل نساتهداف الُدااْدَوان األَمريكاي السادوعي لحاي 
املهمشال يف تدز وقتله لددع ماهم، حيث استهدف يف الثاني عرش 
من أبريال الدا1 املاايض بغارة اوياة، حياً للمهمشال بماطقة 
الظهارية، بمديرياة ماوياة، مماا أعى إىَل استشاهاع أَْكثَر من 10 
أشاخاص وإصابة 10 آخرين، مدظمهم من األطفال والاساء من 

ائة املهمشل.
 وارتكل الُداْدَواُن مجزرًة أخرى بحل املهمشال يف اجر الثاني 
عارش من يوليو الدا1 املايض، حيث شان طرياناه الغاعر عدعاً من 
الغاارات عاىل مديااة الدماال حي املهمشال يف مديرية سادوان 
بالداصمة صاداء، األمر الذي أعى إىَل استشهاع 25 مهمشاً وارح 

أَْكثَر من 50 آخرين.
وتأتي ارائُم الُداْدَوان األَمريكي السادوعي التي ارتكبها خالل 
األياا1 املايض قبيَل سااعات من إعاالن بدء الهدنة مان قبل األمم 
املتحدة تمهيداً ملشااورات سال1، األمر الذي يثبت بحسل مراقبل 
اساتهانَة الُدااْدَوان األَمريكاي السادوعي باكل املواثيال الدولية 

واإلنَْساانية.

مسلحون يغتالون 
األمني العام للمجلس 

املحلي باملنصورة ونجله 
يف مطعم شعبي 

بمحافظة عدن
  -  متابعات:

إغتال مسلحون مجهولون يو1 أمس 
األحاد رئياس نااعي شاباب املاصاورة 
الريايض أحماد صالح الحيدري واألمل 
الدا1 للمجلس املحايل ملديرية املاصورة 

ونجله.
وقالات مصاعر محلية إن املسالحل 
أطلقاوا الرصااَص عاىل الثالثاة أثاااء 
تااولهماا واباة الفطاور بحاي ريمي 

بمدياة املاصورة مدياة عدن.
وشاهدت عدن بشاكل ااوني خالل 
األشاهر املاضية عملياات اغتيال كثرية 
يف ظل انتشاار قاوات الغازو يف املدياة، 
وتوااد الجماعات اإلْاااَرامية )عاعش، 

القاعدة( يف مدظم أحيائها.

  -  خاص:
أّكاااَد الااطُل باساِم القواِت املسالحِة الدميُد الركن َشاااَرف 
لقماان التازا1َ الجياش واللجان الشادبية بوقف إطاالق الاار من 

ماتصِف ليل األحد 10 ابريل 2016.

وقاال الدمياُد رشف يف بيان مقتضال له: إن الجياَش واللجاَن 
سايحتفظون بحالِّ الرعِّ يف موااهاة أيِّة خروقاٍت مان قبل الغزاة 

واملرتزقة.
ويأتاي لذا اإلعاالُن قبيَل اندقااع مفاوضات الكويات واملزمِع 

اندقاُعلا يف الثامن َعَشااَر من الشهر الجاري.

ناطُق الجيش يعلــُن االلتزاَم بوقف إطالق النار واالحتفاظ بحق الرد 

قتلى وجرحى من مرتزقة الُعـْدَوان بمنطقة 
جبل الناصب يف مريس بالضالع

  -  خاص:
تمّكاات قواُت الجيش املسااوعة باللجان الشادبية من كا� زحٍف ملرتزقة الُدااْدَوان باتجاه 
ابل الااصل يف مديرية مريس يف الضالع، وأكدت املصاعر امليدانية لا »صدى املسارية«، أن أبطال 
الجياش واللجان الشادبية أاشالت الزحف الذي قا1 باه املرتزقة ببطولٍة واقتادار وأاربتهم عىل 
الهروب، تاركل ُاثََث قتاللم خلفهم متااثرًة يف امليدان، وأضاات املصاعر أن الدرشات من مرتزقة 

الُداْدَوان لقوا مرعه يف محاولة الزحف وأصيل الدرشاُت ماهم.
وأشاارت املصاعر إىَل أن ابل الااصل يتمتع بألميٍة اسرتاتيجية كبرية حيث يطل عىل ماطقة 
ناصة التابدة للمديرية، ومن خالله اساتطاع أبطال الجيش واللجان الشدبية من ارض السيطرة 

الاارية عىل كااة املواقع التي يتمركز ايها املرتزقة.
لذا وقد وّزع اإلعال1ُ الحربي صوراً لدمليات إاشال الزحف، وأوضحت الصوُر شجاعَة وصالبة 
أبطال الجيش ومجالدي اللجان الشدبية، كما أكدت تلك الصوُر واملشالُد إحكا1 الجيش واللجان 
عىل ابل الااصل والفشل الذريع والهزيمة الاكراء التي لحقت باملرتزقة خالل محاولتهم الزحَف 

عىل الجبل. 

اأطلقوا على البع�ص الر�سا�َص بطريقة ع�سوائية 
والبع�ص مت اإعداُمهم عن طريق الذبح

القاعدة ُتـعــِدُم 20 جندياً يف محافظة أبني 
واللجنة الثورية تحمل َأمريكا مسؤوليَة نشر 

الفكر الداعشي يف بالدنا
  -  خاص:

أعانات اللجااُة الثورية الدلياا، الجريمَة 
تاظيام  ارتكبهاا مسالحو  التاي  البشادَة 
القاعدة بحل ااوع يف محااظة أبل، السبت 

املايض.
وقالات اللجاة يف بيان لها ياو1 أمس إن 
أسالوَب الجريمة وطبيدتها يحمل بصماِت 
التاظيمات اإلرلابية من القاعدة، وعاعش، 
التي حصلت عىل الدعم الكامل من الونيات 
املتحادة األَمريكية وعول تحالاف الُداْدَوان 
ضاد الايَاَماان، وتهادُف إىَل ذات األلاداف 
التي عملات تلك الجماعاُت وال املخططات 
األَمريكياة إىَل تحقيقها يف الدراق وساوريا 
من نارش الرعل وتدمري السالم اناتماعي 
وخلل بؤر اغرااية طاِرعة للسكان والاظا1 
ذات  املااطال  تلاك  وخاصاة  واملؤسساات 

األلمية الحيوية اقتصاعياً واسرتاتيجياً«.
وأقّد1 مسلحون يدتقد انتماؤلم لتاظيم 

القاعدة اجَر السابت املايض عىل اعرتاض 3 
حااالت كان عىل متاها الدرشاُت من الجاوع 
من محااظاات ااوبية كانوا يف طريقهم إىَل 
محااظة املهارة نساتال1 مرتباتهم وقامت 
تلاك الدصاباة باقتياعلام إىَل ماطقة ابلية 
ونفاذت بحقهام إعدامااً ميدانياً أسافر عن 

مقتل 20 ماهم وارح الدرشات. 
وذكارت مصااعُر إعالمياٌة متدادعٌة أن 
الجااوع كاناوا يف طريقهم مان عدن صوب 
املهارة حياماا اعرتضهم مسالحون نصبوا 
نقطة تفتيش رشق مدياة أحور بمحااظة 
الحاااالت  تلاك  اقتيااُع  تام  حياث  أبال، 
تحات تهدياد الساالح إىَل اهاة مجهولاة، 
وتام تصفيتُهم عان طريال إْطاااَلق الاار 
الدشاوائي عليهم والبدض تم إعدامهم عن 

طريل الذبح.
 وقا1 مواطاون بإساداف الجرحى ونقل 
الجثث إىَل مستشافى أحور الدا1، ايما نُقل 

بدُض الجرحى إىَل مدياة عدن.
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  - حسين الجنيد:
قالات بداُض الصحاف املهتماة بالشاأن 
السادوعي- املاري: إن زيارَة امللك سالمان 
ملار كان لها مارعوعاٌت ايجابياٌة للجانبل، 
تمثِّاُل أبرُزلا يف احتواِء التوتاِر القائِم بياهما 
والاذي ارتفاع ماساوبُه مؤخراً عاىل خلفية 
تباين بدض السياسيات يف البلَدين إزاء الدديد 

من امللفات.
التبايااات  تلاك  ملالياة  تشاخيٍص  ويف 
ومسابباتها، أوضحات تلاك الصحاف أنهاا 
ابتادأت مااذ األياا1 األوىل لتويل امللك سالمان 
عارش اململكة، ابدد أن تلّقفت السادوعية يف 
عهد امللك الساابل عبدالله ماا حدث يف مر 
يف الثالثال مان يونياو الداا1 2013، ورمت 
وراء  واملاايل  واإلعالماي  السايايس  بثقلهاا 
السلطة الجديدة التي أطاحت بحكم اإلخوان؛ 
بغية إعاعة التاوازن لصالحها يف املاطقة بدد 
»خساارتها« ملر ماذ الداا1 2011، لصالح 
املحور )اإلخواني- القطري- الرتكي(، وقررت 
اساتداعتها مجادعاً وإعاعة الدالقاة بها كما 
كانت يف عهد مباارك، وتكريس مبدأ الرشاكة 
وتقاطاع املصالح، ولاو ماا كان يُريض كالً 
من السالطة الجديدة يف مار التي احتاات 
إَلاى الدعم املايل والسيايس السدوعي، ورغبة 
السادوعية يف اساتيداب ما حدث بداد الدا1 
2011، بظهور محور مااِااس يهّدُع نفوذَلا 

حتى يف ماظومة التداون الخليجي.
لكان لاذا التالقاي التاا1ّ بال القالارة 
والريااض لام يساتمر أكثَر من عا1؛ بسابل 
عبداللاه، ادقال  امللاك  ارتباطاه بشاخص 
وااته واننقالب عاخل البيت السادوعي، الذي 
اندكاس عاىل السياساات الخاراياة بتغري 
بوصلاة الرياض للتدااون مع قطار وتركيا، 
بادأ التبايان يف انتسااع بل مار واململكة، 
ااًة أن األخارية أخاذت تديار عالقتها  َخااصَّ
ماع األوىل من ماطلال التبدية ورشاء املواقف 
ن الرشاكاة، انطالقااً مان وااوب امتااان 
السادوعية وربطهاا  للمسااعدات  القالارة 
مساتقبالً بمادى اساتجابتها للمطالل التي 
تحدعلا السدوعية، وكل ذلك يف ظل عشوائية 
واشل السادوعية يف الايَاَمان وسوريا، ولو 
ماا اّضلات القالارة أن تواِاَهاه باملماطلة 
ااًة يف ما يتدلل بمساألة  والتساويف، َخااصَّ
إرساال قاوات مرياة إَلااى الايَاَماان أو 
ساوريا أو املصالحة مع »اإلخوان املسالمل« 

وتطبيع الدالقات مع تركيا.
لذا األمر بحسل رؤية تلك الصحف، خّلف 
عاد السادوعيل طيلَة الفارتة املاضية تذمراً 
لم تتمكان انبتساامات أماا1 الكامريات ون 
التريحات الدبلوماساية املؤكِّدة عىل متانة 

الدالقة بل البلدين إخفاَءه.
وأّكادت أن لذا الغَضَل لياس مابده اقط 
ضدف اساتجابة القالرة ملطالل وتوايهات 
الريااض، ولكن ألن القادرَة املالياَة للمملكة 
الافطية لم تدد كما كانت، وأن إغداَق األموال 
بال حسااب أصبح َطيَّ املايض؛ بسبل األزمة 
انقتصاعية التي تدانيها السدوعية ماذ الدا1 
املاايض، ولو ماا ترامته السياساة الحالية 
للملكاة برتشايد املال السايايس، الاذي يقوع 
إَلااى مداعلة اديدة مفاعلاا أن أي إنفاق يف 
لذا الصدع يابغي أن يصاحبه مقابٌل سيايس 
اًة وأن الرياض تشادر حالياً  حاسام، َخااصَّ
بوحدتها يف ورطة الايَاَمان التي تدخل عامها 
الثاني من عون أي إنجاز سدوعي يهّون عليها 
لذا التورط، وكذلك ُقرب خرواها من سوريا 
باال تحقيال أي مكاساَل، وأيضاً خساارتها 

القادرة عاىل إعارة عاة سياساات املاطقة يف 
الهامش الذي خّلفته سياساات إعارة أوباما، 
التي وعاىل ما يبدو اتضح للاظا1 السادوعي 
أنها ن تسادى ساوى خلف يخاد1 مصالحها 

ومشاريدها يف املاطقة.

الجسُر العمالُق وعاصفُة 
التساؤالت

من اهٍة أخرى، كانت انتفاقية التي وّقع 
عليهاا امللك سالمان والرئياس املري خالل 
لاذه الزياارة والتاي تاصُّ عىل إنشااء اٍ� 
بحاري ِعمالق يرباط بل البلديان يف ماطقة 
خلياج الدقبة، أحاد ألّم الجوانال البارزة يف 
املشاهد، إلثارتهاا عاصفاًة مان التسااؤنت 
لادى الدديد مان املراقبال واملحّللل يف مر 
وخاراها، وذلك بسبل الغموض الذي اكتاف 
لاذا املرشوع الاذي وصفتاه بدُض وساائل 
اإلعاال1 يف مر واململكاة باألضخم يف تأريخ 

الدالقة انستثمارية بل الجانبل.
ابحساِل ما نقلته تلك الوسائُل اإلعالمية 
أن مارشوَع اا� امللك سالمان الاذي أطلل 
علياه الرئياس املاري عبدالفتاح الساييس 
لاذا انسام تكريماً للملك سالمان، ساريبط 
مار من ماطقاة ماتجع رش1 الشايخ مع 
رأس حميد يف ماطقة تبوك شمال السدوعية، 
ويبلاغ طولاه 50 كام، ومن املخطاط أن يتم 
تافيذُه خالَل 7 سااوات بتكلفة تصل إَلاى ل 
مليارات عونر، وسايحّقل مرعوعاً مالياً يصل 
حادَّ الا 200 مليار عونر سااوياً نتاج التباعل 

التجاري بل عول الخليج ومر.
ومن املقرر أن يمر ا� امللك سالمان من 
ماطقة تباوك إَلاى ازيرة صاااري ثم ازيرة 
تاريان الواقدتال يف مدخل خلياج الدقبة ثم 
إَلااى ماطقة الابال، أقرب نقطة يف سايااء، 
ولاو األمر الذي أثار َااَدَل املراقبل واملحللل 
واستغرابَهم؛ كون لذه الجزر تدد مثار خالٍف 
قديم بال اململكة ومر من حياث تبديتها، 
االبداض يقول إنها اازر تخضع للساياعة 
املرياة وذلك واقااً للربوتوكول الدساكري 
ملدالادة »كامال عيفياد« الاذي وضاع لذه 
الُجُزر ضمن املاطقة )ج( املدنية التي ن يحلُّ 
ملر أيُّ واوع عساكري ايهاا، حتى تضمَن 
ائيْال أن مر لان تتحكَم بهاذه املاطقة  إرْسَ

الحيوية من البحر األحمر.
والبداُض اآلخُر يقوُل إن لاذه الُجُزَر تتبع 

الساياعة السادوعية، اتأريخيااً تُداد ازيرة 
األرايض  ضمان  صااااري  وازيارة  تاريان 
السادوعية وتم تساليُمها ملار يف عهد امللك 
ائيْلية  ايصال ملر ملاِع مارور السافن اإلرْسَ
إَلااى ميااء إيالت، وظلت تحَت ساياعة مر 
ائيْل يف حرب  حتى وقدات تحت سايطرة إرْسَ
عا1 1967، إَلااى أن تم التوقيُع عىل مدالدة 
كامال عيفيد التاي اقتضات بموابها إخالء 
الجزر من أيِة سايطرٍة عساكريٍة ألي طرف؛ 
ائيْل لأحكا1  للتأكُّاد مان امتثال مار وإرْسَ
األماياة الاوارعة يف املدالادة واملتدلقة بفتح 

خليج تريان.
وبدياداً عان مساألة رصاع الساياعة عىل 
الُجُزر ومقّدمات ترسايم الحدوع البحرية بل 
الجانبال، يرى بداُض املراقبال أن مرشوَع 
الج� ليس ساوى الطُّدم األكثر إغراًء لداِع 
ماَر باتجااه املشااركة الفدلية ومسااندة 

السدوعية يف مأزق حربها عىل الايَاَمان.

الجْســُر املرهوُن باملوافقة 
اإلْسَرائْيلية

ومن اهته طَرَح الصحفي األرعني الشهريُ 
َة تسااُؤنٍت  »نار املجايل« املقيُم يف لادن، عدَّ
نُارِشت يف مدّونته عن مادى إمكانية البلَدين، 
أي مار والسادوعية، يف إقامة لاذا الج� 
بمدخل خلياج الدقبة انسارتاتيجي والواقع 
ائيْلية، بما ايها  تحت سايطرة البحريِة اإلرْسَ
الُجاُزر التي سيتم الربط من خاللها!، مجيباً 
ائيْل  أن اإلمكانياة متوارة يف حال كانات إرْسَ
الرشياك الثالاث يف لذا املرشوع، حيث أشااَر 
يف مقاِلاه إَلااى أن لذا املارشوع ليس بجديد 
امللك سالمان، بل لاي اكرة قديماة ُطِرَحت 
مااذ 28  عامااً مضت، خاالل ااتمااع القّمة 
املرياة السادوعية بالقالرة بال امللك اهد 
بان عبِدالدزيز، والرئيس ُحسااي مبارك عا1  

.1988
حيث اتفل الجانبان خالَل البيان املشارتك 
عىل إنشااِء اا� يربط البلَديان عربَ مضيل 
تاريان بمدخال خلياج الدقبة، ويدارب البحر 
األحمار؛ ليكون طريقاً برياً مبارشاً يربط بل 
الدول الدربية، لكن توقف املرشوع تماماً ولم 

يأخذ طريقه إَلاى الاور.
وأوضاح مجاايل، أن مالمح الجا� يف تلك 
الفارتة كانت تدوُر حول أناه يربط مر من 
ماطقاة ماتجع رش1 الشايخ مع رأس حميد 

يف ماطقة تبوك شامال السدوعية عربَ ازيرة 
تاريان بطاول 50 كيلومارتاً، مختاراً زمن 
الرحلاة بل مر وعول شامال إاريقيا وبل 
عول رشق خلياج الدقباة، السادوعية وعول 
الخليج اميداً وسورية والدراق واألرعن إَلاى 

20 عقيقة اقط.
وكانت تقاّدر تكلفة املرشوع يف تلك الفرتة 
نحاو 3 ملياارات عونر أمريكي، عاىل أن يتم 
اننتهاء ماه خالل 3 ساوات، ولن تداع مر 
أو السادوعية عونراً واحاداً لتمويل انشاائه، 
بداد أن تقدمت مجموعااٌت اقتصاعية عاملية 
لتافيذ املرشوع باظاB.O.T( 1( أي استثماره 
من قبل القطااع الخاّص ملادة زماية محدعة 

ومن ثم يسلم للدولة.
وظلات املااقشااُت حوَل مارشوع الج� 
الضخام قائماًة لداّدة سااوات، وتام تأايُل 
املحااونت املرية السادوعية لباااء الج� 
ألساباب مالياة يف عاا1 2006، حتاى أعلات 
اة  ماُر راَضهاا للمارشوع يف 2007، بُحجَّ

اإلرضار بالسياحة يف رش1 الشيخ.
وأكَّاد مجاايل يف ساياق مقالاه أن األمَر ن 
عالقة له بالسياحة يف رش1 الشيخ، كما بّررت 
الحكوماة املرياة يف عهد مباارك، بل كانت 
ائييْل  املسألُة تتدلُل بالراِض وانعرتاض اإلرْسَ
للمرشوع؛ كون املرشوع يهاّدع أْمَن مالحتها 
يف الخلياج، وذلك وال ما نرشه موقُع »صوت 

ائيْل« آنذاك. إرْسَ
خاتمااً مقاَله التحليايل بالتأكيد أن رْاَض 
ائيْال للمرشوع أيا1َ مباارك، لن يغرّيَه يف  إرْسَ
الوقت الرالن إن مشاركتها ايه بحيث تضمن 
تداخلهاا انقتصااعي مع مر والسادوعية، 
ولذا ما يُخفيه الجانبان عن شدوب املاطقة.

ويف ساياٍق متصاٍل، يؤّكاُد ماا ذَلاَل إليه 
الشاهري  السادوعي  املغارُِّع  نَارَشَ  املجاايل، 
»مجتهد« عىل حساابه يف »تويارت« مدلوماٍت 
حاول املوضاوع تفياُد أن السادوعية ومر 
ائيْل لكااة  وااقتا عاىل إرشاف ومراقباة إرْسَ
مراحال تافيذ املارشوع واملشااركة يف إعارته 

وعائداته.
وأشاار يف تغريدٍة أخرى إَلااى أن مرشوَع 
ائييْلٍّ للاظا1  الج� لم يكن ساوى إيدااٍز إرْسَ
السدوعي؛ لتحجيِم املوقِع انسرتاتيجيِّ لباب 
املادب، يف استباقٍة مساتقبليٍة ملوااهِة خطِر 
إقامِة مرشوِع الربِط بل القارتَل اآلسايوية 

واألاريقية عن طريل الايَاَمان.

تقرير

م�سروع ج�سر امللك �سلمان

 إغراء سعودي ملصر أم استثمار بني دولتني 
إسرائيل ثالثهما؟

بعَد فترٍة من التوتُّر بين البلَدين، أثارت زيارُة الملك سلمان إَلـى مصر، موجًة من التساؤالت 
لدى العديد من المراقبين والمحللين، خصوصًا بعد التوقيع على مشروع جسٍر عمالق يربط 
بين مصر والسعودية عن طريق ُجُزر تتناَزُع ملكيَتها الدولتان وتخضع للسيطرة اإلْسَرائْيلية.

الجسر 
الغامض

إسـراء الفاس* 
“م�ن املنتظ�ر أن تع�ود جزر مضائ�ق تريان 
للظه�ور بقوة عىل شاش�ة االعالم والدبلوماس�ية 
يف وقت وش�يك كونها س�تكون موض�ع تفاوض 
بني ارسائيل وأقوى دولة عربية صاحبة الس�يادة 
األصلية عليها )الس�عودية(”، يع�ود الكالم الذي 
كتبه الصحفي األردن�ي املقرب من الدائرة امللكية 

“نرص املجايل” إىل العام 2012.
تح�ت عن�وان: “ج�زر صنافري وت�ريان بوابة 
الس�الم الس�عودي – اإلرسائي�ي”، ق�ال املجايل: 
“إن الج�واب ال�ذي غالباً ما تته�رب منه املصادر 
الس�عودية يف ردها عىل س�بب تأخر عقدها لسالم 
م�ع “إرسائي�ل” يتمحور ح�ول الوض�ع النهائي  
لجزيرتي صنافري وتريان الس�عوديتني الواقعتني 

عىل مدخل خليج العقبة عىل البحر األحمر”.
ويب�دو أن وض�ع الجزيرتني الس�عوديتني قد 
عولج، وهو ما كش�فت عنه رزم�ة االتفاقات التي 
وقعه�ا امللك الس�عودي مع الرئي�س املرصي يوم 

أمس االول الجمعة.
صحيف�ة “عكاظ” الس�عودية قال�ت إن امللك 
الس�عودي حق�ق الحل�م، فيما تحدث�ت صحيفة 
باالتفاق�ات  وصفت�ه  عم�ا  األوس�ط”  “ال�رق 
التاريخية املتعلقة بإنشاء الجرس وترسيم الحدود 
البحرية بني الس�عودية ومرص والتي تشمل وضع 

الجزيرتني.
ماذا عن قص�ة الجرس الذي يصل الس�عودية 

بمرص؟
28 عام�اً مرت ع�ىل اقرتاح إنش�اء جرس بري 
يص�ل بني البلدين، جرس املل�ك فهد أو جرس امللك 
عبدالل�ه أو حتى جرس امللك س�لمان، التس�ميات 
مختلفة مل�روع واحد طرحته الس�عودية مراراً، 
ليط�وى يف كل مرة ملف�ه يف أدراج وزارتي النقل 

املرصية والسعودية.
يربط الجرس بني منتجع رشم الش�يخ يف مرص 
و رأس حميد بتبوك ش�مال السعودية عرب جزيرة 

تريان.
امللك السعودي الراحل فهد بن عبد العزيز كان 
أول م�ن طرح الفك�رة عام 1988، خ�الل القمة 
الت�ي جمعته بالرئي�س املرصي حس�ني مبارك، 

ليرتاجع األخري عن الفكرة بعد أيام.
اإلع�الم  وس�ائل  أع�ادت   ،2007 الع�ام  ويف 
الس�عودية طرح امل�روع، مجدداً ج�اء الرفض 
عىل لس�ان مبارك بحجة أنها ستؤدي  إىل االرضار 
يومه�ا  الش�يخ.  رشم  يف  الس�ياحية  باملنش�آت 
ع�زا املحلل الس�يايس بمرك�ز األهرام للدراس�ات 
اإلس�رتاتيجية عمرو الش�وبكي موقف مبارك إىل 
أس�باب أبرزها الضغ�وط اإلرسائيلي�ة واألمريكية 
الهائل�ة للحيلولة دون تنفيذ املروع، موضحاً أن 
“إرسائيل تعترب إنشاء هذا الجرس خطراً عىل أمنها 
اإلس�رتاتيجي ألنه س�يغري من الطبيعة الجغرافية 
والسكانية لس�يناء. وهذا خط أحمر لدى إرسائيل 

لن تسمح ألحد بتجاوزه”.
وتزامن�ت ترصيح�ات مب�ارك م�ع تهديدات 
نره�ا موقع “ديبكا” االس�تخباراتي والذي هدد 
بإم�كان تفج�ر رصاع مس�لح، معترباً أن تش�ييد 
الجرس ستكون له عواقب وخيمة عىل كيان العدو، 
مذك�راً بأن “إرسائيل أعلنت الح�رب عام 1967، 
عندم�ا أغل�ق )الرئيس امل�رصي الراح�ل جمال( 
عب�د النارص مضي�ق تريان أم�ام حركة الس�فن 

اإلرسائيلية”.
ويف زيارت�ه إىل م�رص، أعل�ن امللك الس�عودي 
إنش�اء املروع الذي ُحكم عليه س�ابقاً باإلعدام.  
الفكرة الت�ي أطلقها فهد بن عبدالعزيز، وس�عى 
إىل تنفيذها ش�قيقه الراح�ل عبدالله، باتت تحمل 
إسم: جرس امللك س�لمان، مصداقاً للمثل الشعبي: 
“يقره�ا عبد الل�ه ويأكلها س�لمان”! أعلن امللك 
السعودي عن إنشاء الجرس ووصف الخطوة بأنها 
“تاريخي�ة” لناحي�ة” الربط الربي ب�ني القارتني 

اآلسيوية واإلفريقية”.
التطبيل اإلعالمي بالخطوة، قابله صمت مطبق 
يف “إرسائي�ل”. أياً م�ن املواق�ف أو التعليقات لم 
تخرج م�ن األرايض املحتلة، والتهديد بخطوة كان 
ينظر إليها عىل أنها تش�كل خط�راً عىل أمن كيان 
اإلحت�الل، تحّول إىل إش�ادة باملرحل�ة الجديدة يف 
الحرب عىل اإلرهاب التي دش�نها امللك الس�عودي 
والرئيس املرصي من خالل االتفاقيات التي أُعلنت 

باألمس، وفق تعبري موقع “ديبكا” نفسه.

* موقع المنار اإلخباري – بتصرف 
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  - أحمد داوود:
خاالل أكثر من عاا1 عىل الدادوان األمريكي 
السادوعي عاىل بالعنا كانت األمام املتحدة تغظ 
الطرف تجاه ماا يحدث، ارائم بشادة ارتكبها 
الدادوان ولم يهتاز لها الضماري الداملي يف األمم 
املتحدة حتاى بيانات الشاجل والتاديد لم تأتي 

إن يف ما ندر.
وإذا كانات األمام املتحادة تصادر لااا خالل 
السااوات املاضياة مفاليم كثارية مثل حقوق 
اإلنسان والديمقراطية والحرية وقوانل متددعة 
كل عاا1، ااإن كل لاذه القوانال ساقطت يف 
الددوان األمريكي السادوعي عاىل بالعنا، ارأياا 
الديمقراطية تدعم أساوأ األنظمة الديكتاتورية 
يف الدالام، ورأيااا أطفاانً ونسااء يموتاون يف 
الداراء وتحت أنقااض املباني بطائارات أمريكا 
والسدوعية عون أن تحرك لذه املاظمات ساكاا.

بادأ الُداْدَوان األمريكي السادوعي عىل بالعنا 
يف 26 ماارس 2015 عون حتاى إشاداِر املبدوث 
األَُمااماي إىل بالعناا اماال بن عمار الذي كان 

متوااداً يف صاداء أثااء القصف عليها.
وضغطات عوُل الُداْدَوان بداد ذلك يف مجلس 
األمان الادويل نحو اساتقالة بان عمار وتديل 
مبداوٍث أَُماامايٍّ ادياٍد، وبالفدال اساتجاب 
املجلس للطلل اقد1 امال بن عمر استقالته يف 
16 أبريل 2015 وتم تديل إساماعيل ولد الشيخ 

بدنً عاه يف 23 أبريل 2015.
وكماا ضغطات السادوعية وتحالفهاا عاىل 
اساتقالة اماال بان عمار، عملات عاىل تباّي 
مرشوع قارار يف املجلس يف الجلساة رقم 2216 
الجلساة قارارا  2015 وصادر يف  أبريال  ل1  يف 
تضمن عدة نقاط أبرزلا حْظر توريد األسالحة 
والدتاع ووساائل الاقل الدساكرية لديل َعبدالله 
صالح ونجلاه أحمد وللسايد َعبدامللاك الحوثي 
وعبدالخالال الحوثاي وعبداللاه يحياى الحاكم 
وكاااة األطراف التي تدمال لصالحهم أَْو تافيذاً 
لتدليماتهم يف الايَاَماان، كما ععا القراُر اميع 
إىل املشااركة يف مؤتمار  الايَاَمااياة  األطاراف 
الرياض، وانساحاب الجيش واللجان الشادبية 
مان املحااظاات الايَاَمااياة بما ايهاا صاداء 
وغري ذلك من القرارات التي كانت بمثابة رشوٍط 
تدجيزية عىل الجيش واللجان الشدبية وليماة 
واضحاة عاىل الايَاَماان مان قبال السادوعية 

وبمباركة من مجلس األمن الدويل.

دين رحالٌت مكوكيٌة لخدمة الجالاّ
وماذ أن بدأ الُداْدَوان وموقف األَُماام املتحدة 
متواطئٌ بشكل كبري مع السدوعية، حتى بيانات 
التاديد والشجل لم تصُدْر إن يف حانت استثاائية 
اقط، حال يتدلل األمر بقصاف ماظمة أطباء 
بال حدوع أَْو يف األشهر األخرية يف قصف األسواق 

الشدبية يف نهم وحّجة.
املبدوُث األَُمااماي كذلك يف مدظم زياراته إىل 
صادااء كان بمثابة الااقِل إلمالءات السادوعية 
ولم يكن يف مقدوره عماُل أي يشء يتدلل بوقف 
إطالق الاار أَْو ما شاابه ذلك، بل واألسوأُ من ذلك 
أن ولد الشايخ يف أول زيارة لاه إىل صاداء يف 12 

ماياو 2015 ااءت بداد ارائَم بشادة ارتكبها 
الُدااْدَوان تمثّلات يف إلقااء قااباَل اراغياة عىل 
الداصماة يف ااج عطان، كما وصل ولد الشايخ 
بداد يو1 واحد من مجازرة للُداْدَوان اساتهدف 
ابل نقم وراح ضحيتها أَْكثَااُر من مائة شهيد.

وعىل الرغم من واوع ولد الشايخ بصاداء إن 
أن الغااراِت اساتمرت وزاع القصف عون اكرتاث 

من قبل الُداْدَوان لهذه الزيارة.

جنيف 2.. املراوغُة السعودية
 15 2 يف  وقبال اندقااع مفاوضاات ااياف 
عيسامرب 2015 تزايادت الضغاوُط األَُماامياة 
والدولياة التي ععات إىل وقف الُدااْدَوان، وعقد 
إليجااع  وقات  أرسع  يف   ”2 “ااياف  مؤتمار 
حال سايايس يُاهي املدانااة اإلنساانية واألزمة 

السياسية التي مّزقت البالع.
وكانات األَُماام املتحدة أعلات أن لذا املؤتمر 
يمكن أن يتم عقُده يف اايف أَْو مساقط بل 10 
و15 نوامرب، إن أنه تأّال إىل ماتصف نوامرب ثم 
تأاال مرة أخرى إىل شاهر أكتوبر، ولم يتم عقد 
مؤتمار اايف 2 إن ماتصف عيسامرب من الدا1 

املايض.
وحاول مرتزقة الُداْدَوان حْساَم مدركة تدز 
قبل الوصول إىل اايف 2، لكن محاونتهم اشلت 
وكانت رضبة توشكا قبل عقد املفاوضات بيو1 
واحد، اااءت لتُحبَط آمال الغزاة بالتقد1 صوب 

تدز والسايطرة عليهاا، مساتغلل الحديَث عن 
لذه املفاوضات.

وعىل الرغم من األاواِء اإليجابيِة التي سبقت 
لذه املفاوضات إن أن اشَلها كان من الجلسات 
األوىل، اقد اقتارت مطالُل واد لاعي عىل اّك 
الحصار عن تدز وإطالق رساح خمسة مدتقلل 
اقاط، عون التطارق إىل املواضياع األخرى، كما 
تبّخارت وعاوع األَُمااام املتحدة للوااد الوطاي 
بوقف الُداْدَوان قبل اندقااع املفاوضات، ابدأت 
ماع أوىل الجلساات غارات عايفاة ومكثفة عىل 
مدظام املحااظات، ثم توقفات املحاعثات اجأة 
ليتضح يف ما بدد أن السافري األمريكي لو الذي 
أوقفهاا وطلل من املبدوث األَُماامي إساماعيل 

ولد الشيخ إيقااها ااستجاب لذلك عىل الفور.
وقاال الااطال الرسامي باسام أنصاار الله 
محماد َعبدالساال1 حياهاا: إن األَُمااام املتحدة 
عجزت يف وقف إطالق الاار وأن الجيَش واللجان 

سيواصلون الدااع عن الوطن.
وأصادر املجلُس السايايس ألنصاار الله بياناً 
عقل ذلك أكاد ايه »الددو السادوعي األمريكي 
كان ياتظار انطاالَق املحاعثاات التاي ترعالاا 
األَُمااام املتحادة يف ساوي�ا موعداً لتدشاياه؛ 
بهدف الغدر وانستفاعة من الغطاء الذي وّارته 
األَُماااُم املتحدة عرب إعالنها لوقاف إطالق الاار 
ماع بدء تلاك املحاعثات والتي بدت لأساف من 
خاالل تداطيها مع ذلاك التصديد أنهاا لم تكن 

ااعًة يف مسااعيها لوقف الُداْدَوان بقدر الاية يف 
تواري الفرصة املااسبة لتصديد الغزاة«.

وأكاد املجلس أن »عملياة اإلرااف والتهويل 
لن تاطيلَ عىل أباااء يمن اإليمان والحكمة، ولن 
تُفاتَّ يف عضاد الايَاَماايال الذين اساتطاعوا 
بفضل الله تداىل وعونه وتأييده الصرب والصموع 
وتحقيال اننتصاارات طيلاة التسادة األشاهر 
املاضياة، ولقااوا خاللهاا الُداْدَوان السادوعي 
األمريكاي الهمجاي ومرتزقتاه عروسااً بليغاة 
والفاداء،  والتضحياة  والبطولاة  الشاجاعة  يف 
وأذاقوه ُمار الهزائم والاكساات، وأبهروا الداَلَم 
بشاجاعتهم وصربلم وصموعلم، حيث وقفوا 
بواه أعتاى آنت املوت والدمار وأشادلا اتكاً، 
ووااهاوا ون يزالون ايوَش اإلاارا1 وانرتزاق 
من مختلاف عول الدالم، يف ظال تواطؤ األَُماام 
املتحادة وما ُساّمي باملجتمع الادويل عىل حرب 
إباعة أبااء الشادل الايَاَمااي الكريم وحصاره 

الجائر وغري املسبوق«.

مفاوضاُت الكويت.. مشهُد جنيف قد 
يتكرر

مؤرُش التفاؤِل باجاح مفاوضات اايف كبريٌ 
اداً، ااملالَحُظ أن لااك رغبًة أمريكية سادوعية 
لوقاف الُداْدَوان عىل بالعنا، لكذا يتحدث الكثري 
من املتابدل واملحللل السياسايل، لكن البدض 
ن يخفاي قلَقاه من احتماال أن يكاون املؤتمر 

القاع1 لو مخطط اديد إليقاعاا يف الخديدة.
من ماؤرشات ذلاك أن املبداوث األَُماامي إىل 
الايَاَمان إساماعيل ولد الشيخ سّلم أنصار الله 
واملؤتمر الشدبي الدا1 مسوعَة وقف إطالق الاار 
قبل أيا1 من اندقاع مفاوضات الكويت يف 18 من 
الشهر الجاري وقبل يوَمل اقط من اإلعالن عن 
وقف إطاالق الاار والذي عخل حيّاز التافيذ يو1 

أمس األحد. 
ويرى مراقبون أن ولد الشايخ قد ن يستوعل 
مالحظااِت أنصاار اللاه واملؤتمر الشادبي عىل 
مساوعة وقاف إطاالق الااار تماماً، كماا عمل 
يف ااياف 2 حال تجالال ُكّل مالحظاات الواد 

الوطاي.

 التنبه املبكر لقائد الثورة.. ال تعويَل 
على مجلس األمن

ويف مدظام خطاباتاه يؤكاد السايد َعبدامللك 
الحوثاي قائد الثاورة أن مجلس األمان الدويل ن 

يمكن التدويُل عليه إطالقاً.
وقال السيد يف خطابه الشهري عقل تفجريات 
مسجَدي بدر والحشاوش: مجلُس األمن كان يف 
األغلال يقُف ماع الجالع ضد الضحياة، مجلُس 
األمان ن يدرف أن يجتماَع إن حياما يرى القوى 
الرشيرَة والخطرة واملتآمرة واألياعي اإلْااَرامية 
يف حالاة خطار، يجتماُع ليتخذَ موقفاً مساانداً 
لها، متى ااتمع مجلُس األمن ليساانَد الشدوَب 
املساتضدفة؟ ماذا عمل مجلاُس األمن إلخوتاا 
وأعزائاا يف الساطل عىل مدى ُكّل لذه الدرشات 
مان األعوا1؟ ما الذي ادل ألَي شادل مظلو1 يف 

الدالم؟ لل تََحاّرك تََحاّركاً ااعاً؟
 مجلُس األمن لو يخَضُع يف األسااس للقوى 
الدولياة املدروااة أنهاا لي مان تقاوُع الرشَّ يف 
الدالام، من تقوع لذه املؤامرات عىل شادوباا؟، 
اكياف يمكن أن يكاوَن من يؤمل مااه أن يحلَّ 
مشكلتاا أَْو يسدى إَلاى عاع لذا الرّش عاا؟، لو 
يرعى لاذه األخطار ولذه املؤامارات ويصبغها 
بصبغاة عولية ليغطاَي عىل تلك القاوى الدولية 
حتاى ن تربَز ولي مكشاواة أماا1 الدالم ايما 

ترتكبه من ارائَم!!
وعقل قرار مجلاس األمن الدويل 2216 ألقى 
السايد َعبدامللاك الحوثي خطاباً لاو الثاني بدد 
الُدااْدَوان مدلقاً عىل لذا القارار بالقول: »قرار 
مجلاس األمن غري مفاائ ألناه لم يقف لصالح 
املستضدفل والسطل شالد عىل ذلك.. الاظا1 
السادوعي يحمال الداداء للشادل الايَاَماااي 
ويشاكل خطاراً علياه وحااااااااقااا يف الرع 
أقرته رشيدة الساماء وقوانال األرض والدرف 

اإلنساني«.
وأضااف قائاالً: »موقاُف مجلاس األمن غريُ 
مفاائ، نحن كاا ساتفاَاأُ بقرار مجلس األمن 
لاو وقف موقَف الددالة والصادق، موقف الحل، 
كااا سااتفااأ؛ أِلَنَّ مجلاَس األمان عباارة عن 
مجلس للقوى الكربى لتقاُسِم الافوذ والهيماة، 
لاذا أماٌر واضح، لاو مجلاس القاوى الكربى 
املتغطرساة ذات الطَمع والازعة انساتدمارية؛ 
لتقاُسام الافوذ والهيماة، الساطل شالٌد عىل 
أن مجلاس األمان لم يكن يوماً مان األيا1 ليقَف 

مع الحل والددالة لصالح املستضدفل«.

األمم املتحدة.. وسيٌط محايٌد أم هيئٌة دولية داعمة للعدوان؟

وكالة رويرتز: داع�ص خرجت من حرب الـَيـَمـن.. اأقوى واأغنى

100 مليون دوالر مخزون القاعدة املالي من نهب ثروات اليمن
  - متابعات:

أارعت وكالاُة رويرتز لأنباء ياو1 الجمدة 
املاضياة 8 إبريل تقريراً موّساداً عن الاشااط 
انقتصااعي لتاظيام القاعادة يف مدياة املكال 

بمحااظة حرضموت.
وقالات الوكالاة إن التاظيَم لو املساتفيد 
الوحياد مان الُدااْدَوان األمريكاي السادوعي 
عاىل بالعناا، حيث سايطر عىل املاكال وانتفع 

بدائداتها أما1 مرأى ومسمع الدالم.
وأشاار تقرير الوكالة إىل أن تاظيَم القاعدة 
يف حرضماوت بات يملاك مخزونااً مالياً يقدر 

باحو
نهال  مان  اااءت  عونر،  ملياون   100
أكارب  ثالاث  إعارة  وعائادات  باكياٍة  وعائاَع 

موانائ الباالع، وأن التاظيام ألغاى الرضائاَل 
زوارَق  ويطلقاون  الساكان  عاىل  املفروضاَة 
رسيداًة يقوعلاا مقاتلاون يلّوحاون بقذائف 
آر. باي. ااي ويفرضون رساوماً عاىل مرور 
السافن ويطرحون تساجيالِت ايدياو ععائية 
يتبالاون ايها بتمهيد طرق يف املدياة وبتزويد 

املستشفيات باحتياااتها.

ويقاّدر مساؤولون محلياون أن القاعادة 
- باإلضاااة إىل اساتيالئها عاىل وعائع باكية- 
حصلت عىل نحاو ل.1 مليون عونر من رشكة 
الافاط الوطاية وتجااي ما يصال إىل مليوني 
عونر يومياً من الرساو1 عىل السلع وشحاات 

الوقوع التي تدخل امليااء.
وتفاخر القاعدة بأن لها نحَو ألف مقاتل يف 
املكال وحَدلا ولي تسايطر عىل 600 كيلومرت 

من خاط السااحل وتدمج نفَساها ماع أبااء 
الجاوب الذين شادروا بالتهميش لساواٍت من 

الاخبة يف الشمال.
ويكُمُن الخطر – بحسل تقرير رويرتز- يف 
أن الجماعاة التي نساقت الهجاو1 عىل مجلة 
شااريل إبدو يف باريس الدا1 املاايض، وحاولت 
مراراً إسقاط طائرات ُركاب أمريكية قد تقاُع 
بأيديولوايتهاا  املحليال  الساكاَن  تدريجيااً 

املتشدعة.
وقال تقرياُر الوكالة إن القاعادة يف ازيرة 
الدارب ماا زالت واحادًة مان »أقاوى اروع« 
القاعادة، وإن الحارب عاىل الحوثيال أتاحت 
مااخااً مواتيااً لتوساع القاعادة، مضيفااً أن 
مان  الحكوماي  الجياش  وحادات  انساحاب 
قواعدلا يف الجاوب سمح للقاعدة بانستحواذ 
عىل كمياات كبرية اداً من األسالحة املتقّدمة 

واملتطاّورة بماا ايهاا الصواريخ التاي تطلُل 
مان قاذااات محمولة عاىل الكتاف والدربات 

املسلحة.
وأضاف أناه عالوًة عاىل ذلك اإن انشاغاَل 
تحالف الُدااْدَوان بمحاربة الحوثيل ادل من 
األساهل عىل عاارص القاعدة التوّساع يف أكثر 
مان ماطقاة، ولاذا ما ادال القاعادة أقوى 

وأخطر.
وذكارت الوكالاة أن تاظيَم القاعادة مثلما 
اساتحوذ عاىل البااك املركازي يف املوصل نهل 
أيضااً البااك املركزي يف املكال، مماا مّكاها من 
وضاع يدلاا عىل ما يقادر باحاو 100 مليون 
عونر، مشارية إىل أن ذلاك يمثل أكرب مكسال 
مااعي للقاعادة حتاى اآلن، وإن املبلاغ يكفي 
لتمويل التاظيم، بما يتيح له الدمل باملساتوى 
الذي يدمل به اآلن ملدة عرش ساوات عىل األقل.

وأوضحت الوكالاة أن القاعدَة حصلت عىل 
ترياٍح مان حكومة لااعي بتصدياِر الافط 
الخاا1 يف أكتوبار مان الدا1 املاايض وتحصيل 

نسبة من األرباح.
ومثلماا نهبات القاعادُة البااَك املركزيَّ يف 
املكال سيطرت كذلك عىل ميااء املكال، وبحَسِل 
تقرير وكالاة رويرتز اإّن التاظيم بدأ يف ارض 
رساو1 وامارك عىل حركة املالحاة والتجارة، 
وأن الجماعة تمر بفرتة ثراٍء ااحٍش ورغٍد غري 

مسبوق.
وقاّدرت الوكالاة إياراعات التاظيام باحاو 
مليونَاي عونر يومياً، موضحاًة عربَ مصاِعرلا 
أن التاظياَم أصبح املورَع الفديلَّ للوقوع، وأنهم 
يبيداون الافاَط مَلان يشارتيه، وأن محطاات 
البازيان التاي تديرلا حكومة لاعي تشارتي 

ماهم وتبيُده للمواطال.
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  - رشيد الحداد:
إىل اانِل انساتهداِف املبارِشِ الاذي طاَل البُاية 
التحتية لالقتصاع الوطاي من قبَل طريان الُداْدَوان 
السادوعي الغاشام خاالل عاا1 وعادة أَيَّااا1 من 
الُداْدَوان والحصار عىل بالعنا، شن الددو السدوعي 
حرباً اقتصاعيًة عرب وسائل غري تقليدية يف محاولة 
مااه إليصال انقتصاع الوطااي إَلاى حالة اننهيار 

الشامل إَلاى التفاصيل: 
عمل الددو عىل أَن يماع عخول الدمالت الصدبة، 
ويسادى لساحل ما تبقى مان احتياطاات نقدية 
يف األَْسااَواق الايَاَمااياة، كما تتواصال محاونت 
بأَْساااَدار رصف  التالعال  يف  الداخال  يف  أَْعَواتاه 
الدملة الوطاياة أََماا1 الدمالت األاابية واملضاربة 

بأَْسااَدار الدونر وسدر الريال السدوعي.

تتعدد الوسائل والهدُف واحد 
يفارض الدادو السادوعي األَمريكاي حصااراً 
خانقاً عىل الشادل الايَاَمااي ويماع عخول الغذاء 
والادواء والوقاوع مااذ أَْكثَار مان عاا1، إنَّ أنه ويف 
املقابال يسامح بدخول بداض الاوارعات األاابية 
إَلااى املوانائ الايَاَمااياة التي ن تساالم يف الحّد 
من مدانااة الايَاَماايل، وعىل مدى الفرتة املاضية 
مان الُداْدَوان عماد الددو عاىل تحويال الايَاَمان 
إَلاى ساوق اساتهالكية ملاتجاته، مستغالً التواطؤ 
الادويل مع ما يمارساُه من ُعااْدَوان وحصار بحل 
الشادل الايَاَماااي، امااذ عدة أشاهر تصاعدت 
وارعات الايَاَماان مان السادوعية وعادع من عول 
الخليج، وحتى املاتجات والسالع التي لم تُصاع يف 
عول الُدااْدَوان وعخلت إَلاى األَْسااَواق الايَاَمااية 
تكون غالباً مصّدرة للوكانت ورشكات سدوعية أَْو 
إَمااَراتية، ورغم محاونت ساحل الدملة بطريقة 
علاياة من خالل اتح الددو لاااذة اساترياع واحدة 
عرب مافذ الوعيدة الحدوعي، إنَّ انه اعتمد سياساة 
البااب املفتاوح لاكل املاتجاات والسالع املهرباة 
والضارة بانقتصاع، يضاف إَلاى تزويد األَْسااَواق 
السوعاء للمشتقات الافطية بكميات تجارية تحت 

مختلف املسميات بهدف سحل الدملة األاابية. 

دراسة مالية تكشف املستور 
اتهمات عراساة مالياة حديثاة أعدلاا الخبري 
انقتصااعي أحماد محماد حجار، عول الُدااْدَوان 
بتدمدلا الساماح بدخاول الدديد من السالع غري 

الرضورية عرب املاااذ التي تحت سايطرتها؛ بهدف 
سحل الدملة األاابية من السوق املحلية، وأرادت 
السابل يف ذلك إَلاى أَن عول الُدااْدَوان تريد تحريَك 
َعَجلاة اقتصاعلا الراكد؛ بسابل تواياه ازء من 
ماوارع اقتصااع لذه الادول مان املجاانت املدنية 
واننمائياة إَلااى املجاال الدساكري واملواهة من 

السوق املحيل إَلاى السوق الخاراية.

حرب العمالت
“الدراساة التي تااولت عور السياساة املالية يف 
اساتقرار سادر الدملة الوطاية، شاّخصت عالقة 
الُدااْدَوان يف اضطاراب أَْساااَدار رصف الدماالت 
األاابية يف السوق املحلية، وقدمت الدراسة تحليالً 
اقتصاعياً شاامالً للدوامل التي أعت إَلاى اضطراب 
أَْساااَدار رصف الدملاة الوطاياة أََمااا1 الدمالت 
ااة مااذ بادء تحالف الُدااْدَوان  األاابياة، َخااصَّ
السادوعي يف حرباه عاىل الايَاَمان، ومان ضماها 

توقاف ايراعات الخزياة الدامة مان عائدات الافط 
والغااز التي تدتارب أَْكرَب مصاعر عائادات انقتصاع 
الوطااي من الاقاد األااباي، وانختاالل الكبري يف 

مؤرشات املوازنة الدامة وغريلا.
وأشاارت إَلاى أَن تحالاَف الُداْدَوان السادوعي 
الافطياة،  املشاتقات  أَْساااَدار  تحريار  اساتغل 
بالساماح بدخاول الافاط عارب “ماايا الفسااع” 
وماع عخوله عرب رشكه الافط والجهات الرسمية، 
وما ترتل عىل ذلك من ساوق ساوعاء للمشاتقات 

الافطية وبأَْسااَدار مرتفدة ادا.
وأضاات ”ولذا ما مكن ماايا الفساع من رشاء 
الدمالت األاابية بأَْسااَدار مرتفدة لتغطية قيمة 
وارعتها من املشاتقات الافطية ما عا1 يواد لااك 
لامش ربح مرتفع، كما يسامح ذلك بتواري موارع 
مالياة للداارص الجشادة والخاراة عان القانون 
ويحادث قالقال وشاائدات يف أَْوَسااط املجتماع، 
والهادف الرئييس لاو اساتازاف املتاح مان الاقد 

األاابي يف السوق املحلية”.

تراجع طاقة االقتصاد 
َوأَكَّادت الدراساة أَن نتائج أحداث عا1 12011، 
وما تاللا من ُعاْدَوان عساكري وحصار اقتصاعي 
شاامل وبرباري عاىل الايَاَماان مااذ 26 ماارس 
12015، ساالمت يف إحاداث تراااع حقيقاي يف 
طاقات انقتصااع اإلنْتَااية تقدر بما يقارب 5ل% 
من حجم الطاقاات اإلنْتَااية املتاحة عا1 12010، 
يف الوقت الذي ارتفع ايه عدع الساكان خالل نفس 
الفارتة باسابة 15%، ولاو ماا أَعَّى إَلااى ارتفاع 
حجم ونسابه انعتماع عىل الدالم الخاراي يف ساد 

احتيااات املجتمع من السلع الرضورية. 
الدراساة أوضحات أَيْضاً أَن تداعياات الُداْدَوان 
السدوعي األمريكي الغاشام عىل الايَاَمان تسببت 
باختاالنت كبارية يف املوازنة يف نهاياة الربع األول 
مان الدا1 املايض، ما ترتل علياه بلوغ الدين الدا1 

الداخيل وأعبائه مستويات خطرية اداً.
وطبقااً للدراساة ااإن التوقداات تشاري إَلاى 
ارتفاع نسبة رصيد الدين الدا1 الداخيل إَلاى الااتج 
املحيل اإلامايل مان 20% عا1 12010 ولل% عا1 
ل1201، إَلااى ل6 % عا1 12015، وارتفاع نسابة 
أعبائها إَلاى إامايل الافقاات الدامة من 7.2% يف 

12010 إَلاى 2ل% عا1 12015.

إختالالت مزمنة
الهيكلياة  انختاالنت  أَن  الدراساة  وتوضاح 
وانقتصاعية املزماة والحااعة تلدل الدور الرئييس 
يف ارتفااع اعتمااع انقتصااع القوماي عاىل الدالم 
الخاراي، وبالتايل يف السدر التباعيل للدملة الوطاية 
للدماالت األاابية، وذلك بسابل تدني حجم ونمط 
املاتجات املحلية مع احتيااات الساوق املحلية من 
السلع انستهالكية والوسطية والرأسمالية يف ضوء 
ارتفااع مددل نمو الساكان ورسعاه تغيري الامط 

انستهالكي للمجتمع وحركه التامية.
وخلصات الدراساة إَلااى عدع مان املقرتحات، 
بياهاا السادي ماع مختلاف الجهاات األاابياة 
وباألخاص الادول املتداطفة ماع الايَاَماان وكذا 
املاظماات الدولياة واإلنَْسااانية، لرااع الحصاار 

انقتصاعي الشامل وايقاف الُداْدَوان.
واقرتحات تحدياد أولوياات واقدياه للاوارعات 
الرضورياة وانسارتاتيجية والاالز1 تمويلهاا عرب 
الباك املركزي ووضع قيوع مؤقتة عىل بدض السلع 
غري الرضورية بل وماع عخول السلع غري املرغوبة 

وغري الرضورية.

حرب العمالت اأبرز و�سائل العدو ال�سعودي 
الحرب االقتصادية للُعـْدَوان دماّرت 45 % من الطاقة اإلْنَتاجية لالقتصاد الـَيـَمـني

أسعار صرف العمالت 
مقابال  الدماالت  رصف  أسادار 

الريال اليماي يف السوق املحيل 

رشاءبيعالدملة   

  91.ل21   87.ل21عونر 

89.ل9323.ل23 اليورو

ل57.1 57.15 ريال سدوعي

558.21558.1 ريال ُعماني

 للعــلم 
 بساتني 

َصـْنـَعـاء! 
 

حتى وقٍت قريٍب كانت بس�اتنُي َص�نْ�َع�اَء 

القديم�ة الت�ي تحتف�ُظ البعض منها باس�مها 

وبس�اطها األخرض حت�ى اليوم صنع�ًة بديعة 

تجّس�د حكمة اإلنَْس��ان ال�يَ�َم�ني يف توظيف 

ِم�يَ��اه األَْمَط�ار واملِ�يَ��اه الرمادي�ة النظيفة 

التي يتم اس�تخداُمها يف مساجد املدينة العريقة 

املس�ّطحات  زراع�ة  يف  اس�تخدامها  وإَع�اَدة 

الخرضاء والجزر الوسطية واملقاشم والبساتني.

 إالاَّ أَن َص�نْ�َع��اَء القديم�ة بات�ت الي�وَم 

بدون مس�طحات خرضاء وبدون بساتني ليس 

بس�بب جفاف آب�ار املِ�يَ�اه الت�ي كانت تغذّي 

املس�اجد بامل�اء يومياً، ب�ل لتجاهل الس�لطات 

وع�دم اهتمامها بتل�ك املس�طحات التأريخية، 

أَْو  البس�اتني  أَن  التأريخي�ة تؤك�د  فاملص�ادُر 

املس�طحات الخرضاء كانت تس�اوي مس�اجَد 

املدين�ة وجوامعها وحتى قب�ل 100 عام كانت 

َص�نْ�َع�اُء القديمة تحتضن 48 بستاناً، ويتبع 

ُكّل بس�تان جامع، وكانت بساتني املدينة تلعب 

أَْكثَ�ر م�ن دور، َفإَل�ى جانب أَن تلك البس�اتني 

ج�زء من موروث زراع�ي تقليدي لعب�ت أَيْضاً 

دوراً كبرياً يف تأمني جزء من احتياجات السكان 

م�ن الخرضوات، حيث تخصصت تلك املقاش�م 

بزراع�ة أنواع من احتياجات اإلنَْس��ان اليومية 

كالبص�ل والثوم والكراث والفجل، ونظراً ملواقع 

املقاشم فقد مثلت متنفساً جمالياً للمنازل املطلة 

عليها من االتجاهات األربعة، وبالرغم من أثرها 

اإليجابي من الجانب�ني االْجتَماعي واالقتصادي 

وكذل�ك البيئي ملا لها م�ن دور يف تجديد الهواء 

النق�ي وامتص�اص التل�وث البيئ�ي، إالاَّ أنه�ا 

انحرست وبشدة خالل السنوات املاضية.

تؤك�ُد ذات املص�ادر أَن ع�رات البس�اتني 

سّميت بأسماء القصور مثل بستان الخري التابع 

للقرص امللكي ودار الوصول )القرص الجمهوري 

حالياً( كانت تتبعه عدة بس�اتني تمتد مساحتها 

إَل�ى مكان دائرة التوجيه املعنوي َحالياً وكذلك 

بس�تان دار الس�عادة ودار الذهب، إَل�ى جانب 

القديم�ة  البس�اتني عرف�ت َص�نْ�َع��اُء  تل�ك 

عدة بس�اتني ش�هرية كبس�تان عمر قبي مدينة 

َص�نْ�َع��اَء وبس�تان عنقاد وبس�تان ش�اِرب 

وبستان السلطان وبس�تان الطاووس وبستان 

القاسمي وبس�تان الهبل يف طلحة، ورغم تعدد 

مس�ميات البساتني التي ال زالت عالقًة يف ذاكرة 

َم�ن عايش�وها، إالاَّ أن 85 % م�ن مس�احاتها 

تحّول�ت إَل�ى مب�ان نتيجة االزدحام الس�كاني 

الشديد الذي تعانيه َص�نْ�َع�اَء القديمة.

املؤس�ف يف األمر أَن املِ�يَ��اه لم تنقطع عن 

مس�اجد َص�نْ�َع��اَء القديمة إالاَّ أَن البس�اتني 

اندث�رت، فدراس�ٌة حديثٌة أش�ارت إَل�ى أهمية 

تجمي�ع مي�اه الوض�وء الخارجة من املس�اجد 

)املي�اه الرمادية( وإَعاَدة اس�تخدامها يف زراعة 

املس�طحات الخرضاء والُجُزر الوسطية وقدرت 

الدراس�ة املي�اه الرمادية الخارجة من مس�اجد 

َص�نْ�َع��اَء ب��240000 مرت مكعب َش�ْهرياً 

والتي يمكن أن تروَي 34 هكتاراً.

وزارة املِـَيـاه: فاتورُة االصالحات العاجلة 
تتعداّى الـ 4 مليارات ريال 

  - خاص:
اة إَلاى  قالات وزارُة امليااه والبيئاة إنهاا بحاااة ماسَّ
ل ملياارات ول1 ملياون رياال بصاورة عاالاة إلصاالح 
األَْضاَرار التي لحقت باملؤسساة الدامة للمياه واروعها يف 
املحااظات اراء الُداْدَوان وما صاحبها من أحداث وتوقف 
يف أعمال الصيانة، إَضاَاة لدعم مايل يغّطي مرتبات وأاور 
املوظفال والدمال ونفقاات التشاغيل والصيانة واإلحالل 
والتجدياد لآلنت واملددات واملساتلزمات التاي أتلفت كلياً، 
ساواء بالتدمري أَْو أعمال الاهل والسالل التي تدرضت لها 
مؤسساات املِايَااه يف عدع مان املحااظات، باإلَضاَاة إَلاى 
انحتيااات اإلضااية من مولدات كهربائية ملحطات الضخ 
ولآلبار يف املدن وأنابيل راع ومضخات كهربائية غاطساة 
ماع ملحقاتهاا وكاباالت كهربائياة غاطساة ومحاونت 
كهربائياة بقادرات متفاوتاة ولوحاات تشاغيل ملوااهة 

ارتفاع األحمال.
وقالات الاوزارة يف تقرير حديث صاعر عاهاا إن تكلفة 
األَْضااَرار التي لي بحااة إَلاى إصالح األصول واملاشاآت 
املائية املتارضرة يف أماناة الداصمة بلغات 423،5 مليون 
رياال كإامايل األصول ايما تحتاج مؤسساة املياه بأمانة 
الداصماة إَلاى 1،738 مليار ريال لرف مرتبات ملوظفي 
املؤسساة وعاع نفقات التشاغيل والصياناة وانلتزامات 
األخرى لتغطية احتياج التشاغيل مان الوقوع واملحروقات 

الالزمة لتوليد الطاقة وبإامايل عا1 2،161 مليار ريال.
وأشاار التقريُر إَلاى أن مؤسساة امليااه بمحااظة تدز 
تحتااج إَلاى ععم ماايل لتغطية مرتبات وأااور املوظفل 
والدمال لأشاهر املتأخرة من شاهر مايو وحتى أغسطس 
12015 وما تحتااه املؤسسة من وقوع ومحروقات نزمة 

لتوليد الطاقة 289مليون ريال.
ايماا بلغات احتيااااُت املؤسساة إلصاالح األصاول 
واملاشاآت املائياة التي تارضرت ازئيااً 303 ماليل ريال 

من إامايل األصاول وعن انحالل والتجديد لآلنت واملددات 
واملساتلزمات التاي أتلفت كلياً ساواء بالتدماري أَْو أعمال 
الاهال، اقد قادرت احتيااات املؤسساة يف تداز با 368 
مليونااً مان اإلاماايل لإللاالك واحتياااات إضااياة من 
مولادات كهربائية ملحطات الضاخ ولآلبار يف املدن وأنابيل 
راع ومضخات كهربائية غاطساة مع ملحقاتها وكابالت 
كهربائية غاطساه ومحونت كهربائية بقادرات متفاوتة 
ولوحاات تشاغيل ملوااهة ارتفااع انحماال ولياب ونش 
بمبلغ 82ل مليون ريال من انحتيااات اإلضااية وبإامايل 

عا1 1،442 مليار ريال.
وبالاسابة نحتيااج مؤسساة امليااه بمحااظاة حجة 
إلصالح األصول واملاشاآت املائية املترضرة ارع عبس اقد 
بلغات 158 مليوناا ويف مدياة حجة اقاد بلغت احتيااات 
املؤسساة إلصالح األصول واملاشاآت املائياة املترضرة 38 

مليون ريال.
ويف محااظاة البيضاء بلغت احتياااُت مؤسساة املياه 
إلصاالح األصول واملاشاآت املائية املتارضرة وما صاحبها 

من توقف يف أعمال الصيانة ل12 مليون ريال.
أماا احتيااات محااظة ذمار اتبلغ 32.8 مليون ريال، 
ايما تصل احتيااات مؤسسة املياه بمحااظة إب إلصالح 

األصول واملاشآت املائية التي ترضرت إىل 57 مليون ريال.
ويف ذات السياق قّدرت اللجاة الفاية والهادسية املكلفة 
اة  بتقدير كلفة األَْضاَرار األولية والخسائر املاعية الَخااصَّ
بقطااع امليااه والرف الصحاي بمحااظاة املحويت من 
قبل الُداْدَوان السادوعي األَمريكاي خالل الدا1 الفائت من 
الُدااْدَوان بأَْكثَر من ٨٢٩ مليون ريال، وأشاارت اللجاة يف 
تقريرلا أَن التقديراِت املذكورة تشتمل عىل تكاليف مباني 
وماشآت مباى املؤسساة املحلية للمياه والرف الصحي 
التاي تدّرضات للتدمري الكامل مان قبل طاريان الُداْدَوان 
السادوعي األَمريكي، إَضاَاة إَلاى محطاة توليد الكهرباء 

اة باملؤسسة. الَخااصَّ

القاعدة تتحكم بأهم املوانئ النفطية يف 
حضرموت وتحذيرات من توقف إْنَتاج النفط 

بتواطاٍؤ مان عول الُداْدَوان السادوعي تتحكم عاارص تاظيام القاعدة التي تسايطر عىل مدياة 
املاكال عاصمة محااظة حرضموت مااذُ عا1 بإمداعات الافط التي تضخ مان ُكلِّ الحقول الافطية 

يف حرضموت.
 وكشافت نقابة عماال نقابة رشكة »برتومسايلة »الافطياة الواقدة يف حرضماوت عن تحكم 
عاارص تاظيم القاعدة عن قطاع »برتومسايلة » الافطي الذي ياتُج وبشكل ماتظم ما بل )80-60 
ألف برميل يومياً(، باإلَضاَاة إَلاى سايطرة تلاك الداارص اإلرلابية عىل ميااء الضبة الافطي الواقع 

يف ضواحي مدياة املكال.
 وبالتزامان مع اساتهداف الطريان األَمريكي بادون طيار مجاميع للقاعادة يف القرب من ميااء 
الضباة الافطي، حّذر رئيس نقابة عمال »برتومسايلة »الافطية عمارو الوايل من مغبة توقف حقل 
املسيلة الافطي الذي أَّكد أنه عىل وشك أن يتوقَف بشكل نهائي ألسباب ااية بدأت بالظهور ماذ عدة 
أشاهر قد تكلف خزيااة الدولة مئات املاليل من الدونرات يف حال عاد1 تمكن الجهات املختصة من 

تواري الحماية الذي تحتااه الرشكة ملتابدة نشاطها وعوعة عمالها.
وطالال عمال الرشكاة خالل تاظيام وقفة احتجااية األسابوع املاايض بتواري حماياة أماية 
للرشكات الافطية لكي تداوع عمليات اإلنْتَاج والتصدير، مشاريين إَلاى أَن توقف التصدير ماذ عا1 
كباد الرشكة خساائر ااعحاة باإلَضاَاة إَلاى أَن خزاناات ميااء الضبة الخاضدة لسايطرة القاعدة 

امتأت وتكاع تصل إَلاى سدتها القصوى املقدرة با 3.5 مليون برميل. 

57 مليار ريال خسائر أولية 
لقطاع االتصاالت و12 شهيدًا

كَشاَف القائُم بأعماِل وزارة انتصانت وتقاياة، املدلومات مصلح الدزيز 

عن أَْضاَرار اسايمة تدرض لهاا قطاع انتصانت خالل عا1 مان الُداْدَوان، 

َوأَكَّااد الدزيز يف كلمته التاي ألقالا أََماا1 كواعر وقيااعات الوزارة يف الوقفة 

انحتجااياة التي نظمتها الوزارة بالداصمة َصااْاَدااَء أَن الخساائر األولية 

الااتجة عن اساتهداف انتصانت من قبل الُداْدَوان السدوعي بلغت 57 مليار 

ريال.

َوأَكَّاد مصلح أَن الخسائر األولية التي تكبّدتها املؤسسة الدامة لالتصانت 

خاالل عاا1 مان الُدااْدَوان بلغات 38 مليار رياال يف البااي التحتياة وابراج 

وساارتانت ومبان تم قصفها وتدمريلا، َوأَكَّاد ارتفاع عدع من املحطات التي 

عمرت من قبل طريان الُداْدَوان السدوعي 280 محطة يف مختلف املحااظات.

َوأَكَّااد نجااَح انتصانت يف تقلياص املحطات الخاراة عان الخدمة إَلاى 

120 محطة وتحااول انتصانت إَعاَعة الخطوط إَلااى أَْكثَر املااطل واملواقع 

املتارضرة، واشاار إَلاى أَن اساتمرار الُدااْدَوان واساتهدااه املتواصل للباية 

التحتياة لالتصاانت باإلَضاَاة إَلاى صدوبة اساتبدال القطاع املدمرة نتيجة 

الحصاار الظالم الذي يصدل عىل املهادسال إَعاَعة تأليال بدض املحطات، 

َوأَكَّاد القائُم بأعمال الوزارة أَن قطاع انتصانت اقد 12 شهيدأ استشهدوا يف 

مقار أَْعَماالهم اراء قصف الُداْدَوان السدوعي الغاشم.

الُعـْدَوان يدماّر مخازَن أغذية 
تابعة لأُلَمــم املتحدة يف تعز 

أعلاات ماّظمُة األغذية الداملياة التّابدة لأَُماام املتّحادة أّن »مخازنها يف 

مديااة املخاء تدّرضات لقصف من طريان التّحالف الذي تقوعه السادوعية«، 

وأوضاح املرشف الداا1 للماّظماة يف تدز، أّن »مدرساًة يف مديرياة الوازعية 

تدّرضات للقصف، ماا أَعَّى إَلاى إتالف كميات كبرية من املسااعدات الغذائية 

التي كانت عىل وشاك رصاها ملئات األرس الاازحة«، مشارياً إَلاى أّن »مخازن 

املاّظمة يف مدياة تدز سبل وأن استهدات قبل شهور بقصف لطريان تحالف 

الُداْدَوان«.

وعىل الرغم من أَن اعرتاف األَُماام املتحدة باستهداِف أحد مخازن األغذية 

التابع لها إنَّ أنها لم تُِدن الحاعثة.
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  - زيد أحمد الغرسي:
والقتاِل  انغتياانِت  عمليااُت  تتصاَعاااُد 
والتفجرياِت والراعاِت يف املحااظاِت الجاوبية 
شاهراً بداد آخار مااذ عخاول قاوات انحتاالل 
السادوعي اإلَمااَراتي األمريكي إليها قبل أشهر، 
حيث تشاهد املحااظاُت الجاوبية بشاكل شابه 
يومي ارائَم متاوعًة لالحتالل تقو1 بها أََعَواته يف 

امليدان كالقاعدة وعاعش واملرتزقة. 
كما تساتمرُّ الراعاُت بل مرتزقة الُداْدَوان 
يف وقت يستكمل انحتالل مؤامراته ضد الايَاَمان 
بتسليم املدن الجاوبية رسامياً لداارص القاعدة 
َونهال ثروات اليمان الافطياة واملددنية وتدمري 
الباية التحتية للدولاة، إضااة إىَل نقص خدمات 
الكهربااء وامليااه والارف الصحاي والرواتل 
ومتطلباات املديشاة للمواطان التاي طاملا كان 
يداد بها انحتالل شادل الايَاَمان يف املحااظات 

الجاوبية املحتلة. 
ويف لذا التقرير ساساتدرض أَبَْرز انغتيانت 
وارائم التفجاريات واإلعدامات للثالثة األشاهر 
املاضياة؛ ليادرَك الشادُل الاموذج الاذي يقدمه 
انحتالل يف املااطل التاي يّدعي تحريرلا ويبرّش 

به بقية املحااظات الايَاَمااية.
 

االغتياالت 
تواصلت انغتيانت يف عدن وبقية املحااظات 
بماؤرٍش متزاياٍد عن ذي قبال، حياث بلغت عدع 
ارائام انغتيانت املدَلان عاها اقاط أَْكثَاَر من 

)25( عملية اغتيال.
 كان أَبَْرزلا اغتيال مدير األمن السيايس ألبل 
وقائد حرس شاقيل لاعي وسفري سابل واألمل 
الداا1 للمجلس املحيل بمديرياة املاصورة ونجله 
وعدع من قيااعات ما تسامى املقاومة وعدع من 
الجااوع، َواحتلت محااظة عادن املرتبة األْوَلاى 
يف عادع انغتياانت با )13( عملية، تليها شابوة 
وحرضماوت لاكلٍّ ماهما )ل( عملياات ثم لحج 

)3( عمليات اغتيال وعملية واحدة ااشلة. 

جرائُم الذبح واإلعدام والصلب 
ايما شاهدت مدياُة عدن خالل شاهر مارس 
أبشاَع اريمة إنسانية عادما قامت عاعش بقتل 
أَْكثَار من )17( مساااً، بياهم )ل( نساء لاديات 

يف عار الدجزة بالشيخ عثمان.
 كماا ارتكبات ماا تسامى القاعادة اريمة 
أُْخااَرى يف املاصاورة بصلال )ل( مواطال عىل 

أعمدة أحد الباايات.
 ويف محااظاة حرضموت اقد تصاعدت ايها 
ارائاُم ماا تسامى القاعادة، حيث قامات لذه 
الدااارُص اإلْاااَرامية بذبح ُااادي وإعدا1 )5( 

مواطال بتهمة ممارسة السحر والشدوذة.
وشاهدت حرضموُت أَيْضاً عملياة الداً ألحد 
املواطال بتهمة راده لدَلم ااوبي يف حاعثة لي 

األْوَلاى من نوعها تشهُدلا الايَاَمان. 
وبالاسابة لدملياات القتل املباارشة واملدَلن 
عاهاا اقط، اقد بلغات أَْكثَار مان )7( عمليات 
توزعت عىل محااظات ابل ولحج وشابوة، ايما 

تم الدثور عىل اثة أحد املواطال يف لحج.
محااظاة  تفارعت  الشاهر  لاذا  وخاالل   
حرضماوت بدمليات انختطااات وصلت إىَل )ل( 
عملياات، تليها محااظة أبال بدملية اختطاف 

وكيل املحااظة.
 وكانات عدن كالدااعة تحتلُّ املرتباة األْوَلاى 
يف ارائام انحتاالل، تليهاا حرضماوت ثم لحج 

وبددلا شبوة ثم أبل.  

جرائُم التفجريات والسياّارات املفخاّخة 
وعىل الرغام أن انحتالل يحاول تقديَم صورة 

غاري حقيقاة لأَْوَضاااع األماياة يف املحااظات 
الجاوبية التي يحتلها، إّن أن األحداَث والتفجريات 
وانغتياانت واملداارك الكبارية تظهاُر للمتاباع 
البسيط، ون يساتطيع الُداْدَوان إخفاَءلا، لكاه 
يلجأ إىَل الخداع والتضليال لتقديمها للرأي الدا1 
تحت عدة عااويَن، كخاليا نائمة أَْو تطبيل خطة 

أماية.
 ابدد الشهر املايض الذي شهد أَْكثَاَر من )ل( 
عمليات تفجريات بسيارات مفخخة وانتحاري، 

تبات اميَدها عاعش.
استهدات السيارُة األْوَلاى نقطة أماية تابدة 
ملا تسامى باملقاومة يف مديرية عار سدد بدد يو1ٍ 
واحاد من انشاتباكات يف قار املداشايل، ثم 
تفجري )3( سيارات مفخخة استهدات مدسكراً 
تابدااً لقاوات انحتاالِل اإلَمااَراتياة يف مديرياة 
الربيقة يف ساياق الراع بال مرتزقة انحتالل 
والفصائال التابدة للاظا1 اإلَمااَراتي، واألُْخاَرى 
التابدة لاظا1 آل سدوع، وأعت إىَل مقتل أَْكثَار من 
)25( من مرتزقاة الُداْدَوان وبداض املواطال، 
كما تكتمت اإلَماااَرات عىل عدع قتىل ااوعلا يف 

لذه التفجريات. 
كماا وقدات ثالثاة انفجاارات عايفاة لزت 
مدياة عدن ُقرب مباى األمن السيايس باملاصورة 
وانفجار يف شامال عدن وبدض اننفجارات التي 
يّدعاي انحتاالل أناه يقاو1ُ بتفجري الغاا1 وما 
شاابه، َوأعلان عن تفكياك الكثري مان الدبوات 
الااسافة التي ُزرعت بالُقارب من مراكز رشطة 

أَْو نقاط أماية تابدة ملا يسمى باملقاومة. 

أكذوبُة الخدمات االجتماعية للمواطن 
ويف ِظلِّ ترويج انحتالِل ألخبار الخدمات التي 
يقّدُمهاا للمواطان يف الجااوب كرتميم مدرساة 
أَْو إَعااااَعة تأليال مستشافى أَْو حديقاة، إّن 
أن الواقاع يثبات خالف ذلك تمامااً، االكثريُ من 
املحااظات الجاوبياة تغرق يف الظال1 بما يف ذلك 
عدن التي يتام اإاعالن بل حل وآخر عن خروج 

محطات الكهرباء ايها عن الخدمة.
 كماا أن املياَه الصالحة للارشب غري متوارة 
بالشاكل املطلوب، وخدمة الرف الصحي التي 

يشاكو املواطاون يف عادن وأبل من تصاعد لذه 
الظالرة التاي مأت بدض الشاوارع، باإلضااة 
إىَل عاد1 رصف املرتباات للموظفال الحكوميل 
بالرغام مان أنها تُرَسال من الداصماة صاداء، 
إّن أن لاااك عدَة تسااؤنت يُبديها املوظفون أين 
مصريلا؟ وملن تذلل؟ والبدُض يقول إن مرتزقة 
الُدااْدَوان ياهبونها ليوّزعولا عىل مليشاياتهم، 

كما تفيد بدض األنباء. 
واحتجااااً عاىل لاذه األَْوَضااع املأسااوية 
خراات عادُة مساريات ووقفاات احتجااياة 

للمطالبة بتواري الخدمات اناتماعية.
 ويف نفاس الساياق حاولات امارأٌة إْحااَراَق 
نفساها؛ بسابل عاد1 رصف مرتبهاا التقاعدي 
إّن أن الحاارضات اواَرلا ماداهاا بددما صبت 

البازين عىل اسدلا.
وايماا يخص تدامال انحتالل ماع مرتزقته 
تشاريُ الوقائاُع باكل وضاوح إىَل التخايل عاهم 
وتركهم يداناون الدذاب والجراح، ابدد أن باعوا 
وطاهم وقاتلاوا إىَل صف املحتل لاا لو يباعلهم 
باإللماال املتدمد وتركهم يموتاون قهراً وغيضاً 

عىل سوء مصريلم.
 وبالرغام مان إْحااَراق أحاد ارحى مرتزقة 
الُدااْدَوان لافِساه الشاهر املاايض يف الساوعان 

احتجاااً عىل انلمال املتدمد.
 تكاررت الحاعثاة خاالل لاذا الشاهر مارة 
أُْخاَرى بإْحااَراق اريٍح نفَساه لافس األسباب 
عادا عن إْخاااَراِج عدع من ارحاى املرتزقة من 
مستشافيات عدن؛ بسابل عاد1 عااع تكاليف 
الداالج من قاوات انحتاالل أَْو قياعاتهام، ايما 
تكتفي قوات انحتالل بإطالق الوعوع لدالاهم. 

صراُع دول التحالف وانعكاساُته على 
فصائلهم املسلحة

الراعاات  تتوقاف  لام  آخار،  ساياٍق  ويف 
وانشاتباكات املسالحة بال مرتزقة الُدااْدَوان 
مااذ أشاهر، وخالل شاهر ماارس اقاط كانت 
انشتباكات مستمرة بشاكل شبه يومي يف عدن 
وانتقلت بانتقاال الخالاات إىَل بدض املحااظات 
كاا »لحاج وأبل«، حياث تواصلت انشاتباكات 

يف عادن بهجو1 ملا تسامى باملقاومة املحساوبة 
إَمااَراتيااً عاىل قار املداشايل؛ لطارع ااالل 
عبدرباه لاعي ومحمد ماار1 مدير مكتل لاعي 
يف محاولاة إَمااَراتياة نساتكمال نفوذلاا بدد 
نجاحها الشهر املايض بإْخااَراج لاعي من عدن 
وإبقااء بحاح ايها تحاَت ذريدة تافياذ الخطة 

األماية.
 وبالفدال كان لاااك اتفااٌق بخاروج لاعي 
وبقاء بحاح، األَْمار الذي اساتدعى رعاً سادوعياً 
بتديال عاىل محسان األحمار اإلخواناي نائبااً 

عسكرياً لهاعي.
الحملاة  إيقااف  يف  السالفيل  اشال  وماع 
الاظاا1  مرتزقاة  عاىل  بالطاريان  اإلَمااَراتياة 
بحااح  إقالاَة  السادوعية  قاّررت  السادوعي، 
املحساوب عاىل اإلَماااَرات وتديل عيل محسان 
األحمار نائباً لهاعي وأحمد عبيد بن عغر رئيسااً 
لحكومتاه، ولاذا أحد أساباب إقالاة بحاح من 
الزاوياة الجاوبية، ومن ضمن األساباب بشاكل 
عاا1 كماا يارى مراقباون محاولاة الُدااْدَوان 
السادوعي األمريكاي إَعااااَعة نظاا1 ماا قبال 
عاىل  الوصاياة  لتديادوا  الوااهاة  إىَل   12011
الايَاَمان بدد اشالهم ملادة عا1 مان الُداْدَوان، 
ويف نفاس الوقات التفاااً عىل ثورة 21 سابتمرب 
التاي أخرات الشادل الايَاَمااي مان الوصاية 

الخاراية وأَبَْرزلا السدوعية. 
املداشايل  قار  يف  انشاتباكات  وتكاررت 
لتاتقاَل إىَل مديرياة املاصورة وبداض املديريات 
ثام انتقلت إىَل لحاج وأبل وبداض املحااظات، 
وتدّخل ايهاا الطريان اإلَمااَراتاي لدعم املرتزقة 
املحسوبل عليه ضد القاعدة وعاعش ومليشيات 
اإلصاالح املحساوبل عاىل الاظاا1 السادوعي، 
وخالل انشاتباكات أساقطت القاعدة طائرتل 
لإلَمااَرات إحدالا حربية واألُْخاَرى استطالعية، 
وساقط خالل لذه انشاتباكات عارشات القتىل 

والجرحى من مرتزقة الطرال. 
 كما شهدت محااظة لحج اشتباكاٍت عايفًة 
بال مرتزقاة انحتاالل مان اهاة، ومان اهة 
أُْخاَرى اندلدت موااهات بل ما تسمى القاعدة 
وعاارص مان قبيلة باعوضاة يف مدياة الحوطة 

بمحااظة لحج خلفت قتىل وارحى. 
شابوة  بمحااظاة  عازان  مديااة  وشاهدت 
اشاتباكاٍت عايفًة بل شاباب آل باعوضة حمري 
وما يسامى بأنصاار الرشيدة القاعدياة خّلفت 

قتىل وارحى من الطَرال.
أما يف حرضموت احدثت اشاتباكاٌت يف املكال 
نتيجة خاالف عىل مخزن أسالحة بال القاعدة 
وبدض أبااء القبائال، وتدخل الطريان األمريكي 
لدعام القاعدة وتدماري املخزن وبددلا شاهدت 
املاكال أَْكثَااَر من )5( غاارات اوية اساتهدات 
بداَض مواقاع ماا تسامى القاعادة والقار 
الجمهاوري باملكال املقر الرئييس لها إثر خالاات 
بل عول الُداْدَوان مع القاعدة عىل إيراعات الافط 

الذي تبيده القاعدة للخارج. 

خطواُت االحتالل الستكمال مخططاته 
يف الـَيـَمـن 

َوبداد أن ساّلم انحتاالُل رسامياً أَْكثَااَر من 
أربداة مادن ااوبية لدااارصه انساتخباراتية 
املساماة قاعدة وعاعش وسايطرته عىل الطريل 
انسارتاتيجي البحاري الاذي يرباط حرضموت 
بددن الشاهر املايض، تواصلت خطوات انحتالل 
يف استكمال سايطرته ومؤامراته عىل الايَاَمان، 
وتمثلت أَبَْرز خطواته خالل شهر مارس األْوَلاى 
تساليم القاعادة وعاعاش مدياة ريادة الرشقية 
بحرضموت التي تقع عىل حدوع محااظة املهرة 
وعولة سلطاة ُعمان، ولو تطور خطري يشري إىَل 
نقال الفوىض األماية إىَل محااظة املهرة كما أنها 
رساالٌة ضمايٌة للُدمانيل، األَْماُر الذي اساتدعى 
ااتماعااً لقيااعات ومشاايخ محااظاة املهارة 
وانتفاق عاىل تأمياها، والخطاوة الثانية تمثلت 
يف اتاح ابهة ضاد الجيش واللجان الشادبية يف 
شابوة نساتكمال السايطرة عليها ُوُصااْونً إىَل 
َماااأرب، وتدترب لاتان الخطوتاان محاولًة من 
انحتالل اساتكمال السيطرة عىل الجزء الرشقي 
للايَاَمان كامالً من حرضموت إىَل شابوة واملهرة 

ُوُصااْونً إىَل أبل. 
والخطاوة الثالثاة يف لحج اقد ساّلم مديرية 
تُبَن لداارص القاعدة تحت مسمى املجلس األليل 
بدد تساليمه مديرية الحوطة عاصمة املحااظة 
وبداض مديرياات لحاج الشاهر املاايض، ولي 
املدياة الساعساة التي يدلن عن تسليمها رسمياً 
بياد عاارص املساماة عاعاش والقاعادة، مع أن 
املحااظاات الجاوبية تخضع عمليااً لحكم لذه 

الداارص اإلْاااَرامية. 
وكخطاوة رابدة وتأكيداً عاىل عالقة انحتالل 
بداارص القاعدة وعاعش، أعلن عن اتح مدسكٍر 
لداعاش يف أبال باتفاق بال قياعاته ماع قوات 
انحتالل، كما اساتلمت اإلَمااَرات قائد ما تُسّمى 
القاعدة يف املاصاورة حلمي الزنجي، املتهم بددة 
عملياِت اغتياانت وتفجريات وقامت بتهريبه إىَل 

أبوظبي تحت ذريدة إَعاااَعة تأليله. 
من اانل آخر يواصال انحتالل تدمري البُاية 
التحتياة للدولاة الايَاَمااياة، حياث اجارت ما 
تسامى القاعادة وعاعاش مباى األمان املركزي 
ومباى املجَمع القضائي وأازاء من مباى الاجدة 
بالحوطاة بلحج، بداد أن عّمرت الشاهر املايض 
مبااى انتصاانت وبدض مقارات املدساكرات 
لاااك، كما قا1 طاريان انحتاالل بقصف مباى 
املجمع الحكومي ومباى الساجن املركزي وغريه 
يف أبال، كما قامات عااارص اإلْااااَرا1 بقطع 

انتصانت عن حرضموت أليا1. 
أماا الخطوُة الخامساة اتمثلت يف اساتقدا1 
الُداْدَوان السادوعي األمريكي الرشكة األمريكية 
عايان كاورب للقتاال يف الايَاَماان ضاد الجيش 
واللجان الشادبية بدنً عن رشكة بالك ووتر التي 
انساحبت بدد الهزائِم الكبريِة التاي تلقتها ألول 

مرة يف تأريخها يف الايَاَمان. 

باالأرقام واالح�سائيات: 
جرائم االحتالل يف املحافظات الجنوبية املحتلة منذ بداية 2016
 َأْكَثـُر من خمٍس وعشرين عملية اغتيال، وسبع عمليات قتل مباشرة وخمس عمليات إعدامات ميدانية 

 تفجيُر أربع سيارات مفّخخة في عدن، وشخصان يحرقان نفسيهما  
 داعش ترتكب مجزرة بحق المسنين في الشيخ عثمان والقاعدة تصلب مواطنين في المنصورة وتعدم آخرين في حضرموت  

 إشتباكاٌت متكّررٌة بين الفصائل المسلحة التابعة لدول االحتالل في معارك بالنيابة عنها. 
 تسليم ريدة بحضرموت للقاعدة وفتح جبهة شبوة للسيطرة على الجزء الشرقي للـَيـَمـن وإْنَشاء معسكر لداعش في أبين 

 أطلقوا النار على أحمد صالح الحيدري أمين عام المجلس المحلي بمديرية المنصورة أثناء ما كان هو ونجله في إحدى البوفيات.
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عام من استهداف الُعـْدَوان للمنظومة الصحية يف بالدنا
  أكثر من 250 منشأًة ومركزًا صحيًا تعرضت للقصف بما في ذلك مراكز تابعة ألطباء بال حدود

  استشهاد ما يقارب 80 كادرًا طبيًا وجرح 212
  سعر األدوية ارتفع بنسبة 300 % وخدمات التحصين توّقفت في بعض المحافظات بشكل كلي

  - زكريا الشرعبي:
ن اريماٌة من الجرائم التي تقشاِدرُّ ماها 
األبداُن وتحّرُمها الرشائُع السماوية واألرضية 
إن وارتكبهاا الُدااْدَوان األمريكي السادوعي 
يف اليمان، الام يكتِف بسافك الدمااء وتدمري 
الباية التحتياة التدليمية والحضارية وتدمري 
طُرق املواصالت وشابكات املياه ون بالحصار 
الخانال املفاروض؛ ليدازز لاذا باساتهداف 

القطاع الصحي واملستشفيات.
أكثار مان )250( مراقاا صحيااً، ماهاا 
مستشفيات رئيساية وأخرى ارعية ومراكز 
طوارئ وعياعات عامة، حصيلة أولية صاعرة 
عن املركز القانوناي اليماي ملا تم تدمريه من 
قبل الُداْدَوان األمريكي السدوعي خالل عا1.

انهاارت  اليماياة  الصحياة  املاظوماة 
باسابة 70%، بحسال تقرير وزارة الصحة، 
واملستشافيات التي لم يقصفها الُداْدَوان لم 
تستطع الصموع بسابل الحصار من األعوية 
واملخااوف من القصف اأغلقات خصوصاً يف 

محااظتي صددة وحجة ومحااظة تدز.

صعدة.. محافظة خالية من املرافق 
الصحية

محااظاة صدادة التي تام اإلعاالن عاها 
مان  األول  األشاهر  يف  ماكوباًة  ماطقاة 
الُدااْدَوان اراء القصف املتواصال عليها من 
قبل طاريان الدادو ن يجُد الااس ولاو عياعًة 
صغريًة ليتدالجوا ايها أو يسدفوا ضحايالم 
الذين ساقطوا بفدل غاارات الطريان املحلقة 
املستمرة اوق محااظهم ماذ عا1 كامل عون 

توقف حتى لساعة واحدة.
يف لاذه املحااظاة قصف الُدااْدَوان )39( 
مركازاً صحيااً، ولاذا الرقم لو عادع املراكز 
الصحية يف املحااظة، ومن ضمن لذه املراكز 

مستشفى حيدان.
وتام تدماري املستشافى يف أكتوبار الدا1 
املايض يف حيدان بأكثار من غارة ولو مكتظ 
باملارىض والداملل، الرضباة األوىل وقدت يف 
الجاااح األي� للمباى اخارج اميع املرىض 
والداملال باملستشافى ثام أساقط الطريان 
خماس قاابال أخرى عاىل املستشافى، ماها 
قابلتان لم تافجرا وبقيتا عاخل املباى، وثالث 
عمارت حجارة الطاوارئ بالكامال وأقساا1 
املارىض املقيمال واملدمال الطباي وااااح 

الاونعة، وأرّضت كثرياً بما تبقاى من ادران 
املباى.

مستشافى حيدان لو آخُر املستشافيات 
الحكومياة يف محااظاة صددة ولام يتبل يف 
املحااظاة ساوى مركاز تابع ملاظماة أطباء 
بال حادوع يف عائرة نصف قطرلا 80 كيلومرتاً 
ورغم أن لذا املركز يحمل شدار املاظمة وتم 
إشادار قياعة الُداْدَوان به إن أنه لو اآلخر لم 

يسلم من لمجية الطريان وتم قصفه أيضاً.
وقصُف طاريان الُداْدَوان لام يقتر عىل 
املستشفيات واملراكز الصحية احسل، احتى 
مصاع األوكساجل الوحياد يف لذه املحااظة 
تام تدماريه كلياً وكاذا تدمري مكتال الصحة 
واملدهاد الصحي، ليكاون الُدااْدَوان بهذا قد 
عّمار امياع عااارص املاظوماة الصحياة يف 
محااظاة صددة وأخراها تماماً عن الخدمة 
احر1 ضحايا الُداْدَوان من خدمات اإلسداف 
وإنقااذ الحياة، ولذا ما أعى إىل تزايد الوايات 

بمددنت عالية يف أوساط املصابل. 

إضاااة إىل لاذا حرمات املحااظاة مان 
خدماات التحصل وأعى حرمانهاا إىل ظهور 
غاري  بمدادنت  بالحصباة  إصاباة  حاانت 
مسابوقة، حياث بلغ ما أمكن تساجيله أكثر 
مان )500( حالاة، بحسال صحيفاة الثورة 

وانئتالف املدني لرصد ارائم الُداْدَوان.

تعز.. مرتزقة الُعـْدَوان يحولون 
املستشفيات إىل ثكنات عسكرية

 محااظاة تدز لي األخرى حيث يدساكر 
مرتزقاة الُدااْدَوان وساط لاذه املديااة وإىل 
اانل مستشفاياتها، بما يف ذلك املستشفيات 
الرئيساية الثاورة والجمهوري والدساكري، 
إىل  املستشافيات  لاذه  يف  عساكرتهم  وأّعت 
تدطال خدماتهاا تمامااً، لاذا باإلضاااة إىل 
عارشات الديااعات واملستشافيات الخاصة، 
وباات عاىل أباااء مديااة تداز أن يقطداوا 
املسااات الطويلة إىل حدوع محااظة إب لكي 
يسدفوا ضحايالم أو يتدالجوا من أمراضهم.

ال راحم ملالئكة الرحمة
مالئكاُة الرحمة لم يسالموا أيضاً من لذه 
الهساترييا ولام يُْغاِن رشف املهااة عن أكثر 
مان80 طبيباً استشاهدوا و212 آخر ُارحوا 
بفدل غارات لذا الُداْدَوان، حسال ما أشارت 

إليه مدلومات صاعرة عن املركز القانوني.
كذلاك عارشاٌت مان سايارات اإلساداف 
وعارشات مان كاواعر اإلساداف اساتهداوا 
ومراكاز نقال ع1 ومراكاز للغسايل ومراكاز 
رعاياة ومخاازن تمويان عوائي غاري مصاع 

بيواار1 الذي تم قصفه مطلع لذا الدا1.

كارثة دوائية
والحصاار  الصحياة  املراكاز  اساتهداُف 
املستمّر عىل البلد من اميع األشياء بما ايها 
األعوية ياذُر بكارثة صحية ستكون السيطرة 
عليهاا خارج القدرات الصحية املتبقية لليمن 
بشاكل كامل، حياث كانات وزارة الصحة قد 

أعلات أن 25 ألَف حالة رسطان و6 آنف حالة 
اشال كلوي و3ل ألف حالة مرض الساكري 
يقفاون اميدااً عاىل عتباات املوت؛ بسابل 
الحصاار الذي يفرضه عاىل البلد حائالً بياهم 
وبال األعوية أسابابهم األخارية للحياة، اقد 
تسابل لذا الُداْدَوان بإابار عدع من مصانع 
األعوياة يف اليمن عاىل التوقاف بالتزامن مع 
غيااب األعوية املساتورعة، األمار الذي يجدل 

اليمن عىل شفا كارثة صحية.
َوأعلاات الوزارة عن انددا1 200 صاٍف من 
أصااف األعوية من الساوق املحيل ماها أعوية 
رضورية خاصة بال�طان والكىل والسكري، 
وقد أتت اساتغاثة الوزارة بدد أن كانت قدمت 
بالغااً إىل املاظمات الدولية، أن املستشافيات 
الكاربى ساتكون قريبااً غاري قااعرة تمامااً 
عاىل تقديم الخدماات اإلنَْسااانية والطوارئ 
أو تافياذ عملياات وتوااري الرعاياة املركزة 

للمرىض املحتاال.
وقالت الاوزارة إن الرباماَج املاقذة للحياة 
والحماية الصحية قد تاهار تدريجياً؛ بسابل 

نقص األعوية لأمراض املزماة. 
كذلك أعلات الهيئاة الدامة لأعوية أن 20 
نوعااً من أناواع األعوياة املاقاذة للحياة من 
ضماهاا أعوية أمراض )الاكىل، التهاب الكبد، 
أماراض القلل وأعوياة كيميائياة للمصابل 
بال�طان، الساكري، شالل األطفال، وأعوية 
األطفال الذيان يدانون من متالزمة التافس( 
بجانال أعوية األطفال الذين يدانون نشااطا 
زائاداً، لام تداد موااوعة إضااة إىل نادرة يف 

املحاليل الوريدية.
لاذا ويوااد يف اليمن 7 مصاناع لأعوية 
أبرزلا رشكة سابأ اارما والرشكاة اليماية 
املرياة لأعوياة، وكذلك مصااع بيواارما 
املصااع الوحياد للحقان األمباول والرشكة 
الدوائياة الحديثاة، ويقتار إنتااهاا عىل 
أعوية املساكاات اقط، ومع لذا اقد توّقف 
مدظمهاا عان اننتاج؛ بسابل عاد1 القدرة 
عىل اساترياع املواّع الخامة؛ بسابل الحصار، 
وبحسال الهيئة الداماة لأعوية، اقد كانت 
لذه املصانع تغّطي 15 % من حااة السوق 
املحايل، وقاد انخفضات يف بداية الُدااْدَوان 
إىل 5%، وماع اساتهداف الُدااْدَوان ملصااع 
بيوااار1 اقاد انخفضات إىل أقال مان لذه 
الاسابة، ولذا ما راع سادَر األعوية املتبقية 
إىل ما يقارب 300% بحسال عدٍع من مدراء 

الصيدليات.

الربنامج الوطني للحداّ من األلغام يجمع 700 قنبلة 
عنقودية من مخلفات الُعـْدَوان يف مناطق تهامة بحجة

  - متابعات:
واَصَلات الفِرُق الفاياة التابدة للربنامج 
الوطااي للَحااادِّ مان األلغاا1 ومخلفااِت 
الحاروب، اْماَع القاابال الداقوعياة التي 
خّلفهاا الُدااْدَوان األمريكاي السادوعي يف 

مااطل تهامة بمحااظة حجة.
وأكَّاَد الفرياُل الفااي باأن عمَلاه يأتي 
تأمال  بهادف  اإلنسااني؛  الدمال  ضمان 
حيااة املواطال من رش واتك لاذه القاابل 
الداقوعياة التاي يلقيها طاريان الُدااْدَوان 
السادوعي األمريكي عىل الدديد من املااطل 
واملحااظاات الايَاَمااياة وماهاا املااطال 

التهامية التي نالت نصيبها من ذلك.
وأضاات الفارق الفاية التابدة للربنامج 
الوطاي للحد من األلغا1 ومخلفات الحروب، 
أن لااك أكثَر من نوٍع من القاابل الداوعية.

تام  أناه  إىل  الفاياة  الفارق  وأشاارت 
اماع ما يقاارب 700 قابلاة عاقوعية من 
الااوع الدائاري، و350 قابلاة مان القاابل 
األساطوانية، وكذلك امع الفيوزات التابدة 
للقاابال والتاي يتامُّ عان طريقهاا عملية 

التفجري.
وأكَّد الفريل أنه سايجمُع يف سياِق عمِله 
رؤوس الصوارياخ التي قد تافجر، من أال 

تجايل املواطن ويالتها.
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حرض.. مدينُة الحياة أْسكنها الُعـْدَوان لألشباح!  

  - خاص:
لم تااُج حتى أشاجاُر أرصفاة الطُّرقات، 
تراُكاُم اقتصااعي وُعمراناي قطدتاه مدياُة 
َحرض الايَاَمااياة يف محااظة حجُه اهدمه 
الُدااْدَوان، وكأَن شايئاً لام يكان! ن يُدارف 
املديااة َمن كان سااكاها أول مارة، من ارط 
الدمار، ليسات لي املديااة الصاخبة امُلفدمة 
بالحيااة، والحركة التجارية التاي كانت قبل 
الُدااْدَوان، ولي املافذُ الايَاَمااي السادوعي 
يزوُرلا اآلنُف يومياً ما بل ُمساارين وعمال 
ُمتهّربال وقاعمل من السادوعية للساياحة 
وسائقي الااقالت وامُلساارين، شهدت مدياة 
حرض تطاوراً عمرانياً وتجارياً تاامى بوترية 
عالية عن بقية امُلدن الايَاَمااية؛ ملا تمتدت به 
من مزايا، اأعاعلا الُداْدَواُن إىل الوراء موقفاً 

ايها قلَل الحياة ُمقّطداً لأورعة. 
ليسات َحارض ابهًة عساكرية شاهدت 
موااهاٍت لتبدو بهذا الدمار وليَس بها موقٌع 
عسكريٌّ واحٌد ليكون استهداُف الددو لها من 
باب مدركٍة عسكريٍة، ولم تكن خلفيًة لجبهة 
ون أوعياة يتجماع ايهاا امُلقاتلاون كأوعياة 
ايازان ليتم التداُماُل مدها بهذِه الوحشاية، 
لكاها مديااة يماية عّمرلا الُدااْدَوان ولّجر 
اااداً نحتاللهاا، ولرااع ُكلفة  ألاليهاا ُممهِّ
الدماار عاىل الشادل الايَاَماااي وانقتصاع 
الايَاَمااي، َعِجَز الدادوُّ عن احتاللها وبقيت 
املاازل واملحالت والفااعق والشاوارع شالدًة 
عىل ما ااء بِه الُداْدَواُن السادوعي األمريكي 

من إارا1ٍ ومن مطامَع استدمارية. 
َصْماُت الشاوارع ن يُصدَّق، زحمُة الساري 
امَلدهوعة التي يدراها سااكاو َحرض ابتلدتها 
ُحفر القصف األمريكي، لتبدو مدياة أشاباح 
خالية ِمن الحياة والحركة، كأَن امُلشاالد لها 
ُق يف لوحة تشاكيلٍة خالية، يف تصويرلا  يَُحادِّ
للدمار وصمت املكان، ااال يُصدق عماغه أنُه 
حقاً يف لذِه املدياة وأن الحرب تفدل ُكَل لذا.  
َمثّلات املديااة أحاَد الرواااد انقتصاعياة 
الهاماة لالقتصاع الوطاي َعارْبَ مافذ الطوال، 
الصغاري  الخااص  القطااع  يف  وللمواطاال 
واملتوسط والقطاع التجاري الذي كاَن يُشّغل 
آنف األيااعي الداملة يف الاقال وبيع البضائع 
وحتاى  واملطاعام  الُفادقياة  الخدماات  ويف 
عىل مساتوى أصحاب الدربيات والبساطات 
واألساواق الشادبية، وكل لذا زاَل مع الغارِة 
األوىل للُدااْدَوان، ليُحّقاَل الدادو باساتهداِف 
حارض طدااًة يف انقتصااع الايَاَماااي ويف 

أاساع الُداملل وأرُسلم التي أُاقرت. 
 ُمثلث مفرق ميدي في حرض، لم تصل إليه المواجهات، ولم يَطْله المرتزقة، 

لكن طيران العدوان سباٌق إلى التدمير الشامل في حرب اإلبادة.
 لم يضرب المدينة زلزاٌل، وال التقى بها جيشان في معركة، بل  كانت مسرحًا 

وطنيًا للحقد السعوأمريكي والتحرير كما يزعمه المعتدون.

 شبح العدوان على َمّد البصر، في 
مدخل المدينة، وعلى جانبي الطريق، 

معامل، ورش، محطات، معارض، متاجر، 
هناجر ، ُقطعت كل مصادر الحياة.

 اليمن كما ُيريدها 
المعتدون، الصورة من حرض، 

ونفس الُجرم والدمار والتهجير 
في كل مدينة يمنية عبر 

الطيران والمرتزقة وداعش

 حتى البنايات التي لم تكتمل ُقصفت، 
ومحطات الوقود من بعد الحصار، والمساجد 

التي ُهجر عباد اهلل منها.

 حرض بعد العدوان، لم تنُج حتى 
أشجار النخيل في أرصفة الشوارع، 
وعدسة الكاميرا قاصرة عن التقاط 
وحشة المدينة التي ُهجر أبناؤها.
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توحيد الصفوف إلْسَقاط قرن الشيطان يف نجد هو السبيل إلحالل السالم يف املنطقة

 محاوالُت التهدئة.. 
من املستفيُد؟ ومن املتضرر؟

املنار تحجب مجددًا.. ماذا تبقى من مصر؟

نجم الدين الرفاعي
ن نرياُد وقفاً مؤقتااً إلْطااَلق الاار، ون ساالماً ماقوصاً 
يبقي عىل التدخل السادوعي يف شاأناا الداخايل أَْو ن يُفيض 
إىَل تساليم الخوناة ليُحاَكماوا وياالوا الجزاء الدااعل اراء 
خيانتهم للوطن، وتحرير أراضياا املحتلة يف نجران وعساري 
وايزان وغريلاا وإَعاَعة إعمار ما عّمره الُداْدَوان ومدالجة 
الجرحاى وتدويض املترضرين وضماناات عولية بتوقف آل 
سادوع وبقية كانتوناات ممالك وإَماااَرات الافط عن ععم 

التطرف واماعاته واإلْرَلااب بكل مسمياته.
 وبادون ذلك اأي حديث عن اتفاقات أَْو تفالمات لوقف 
إْطااَلق الاار مجرع إضاعة للوقت وتزيد من تدقيِد تداعيات 

الُداْدَوان وآثاره. 
الُداْدَوان لن يتوقف ولو كان رضورًة خليجيه يستدعيها 
الازياف الحااّع لخزائاهم التاي باتت تهدع بإاالساهم؛ ألن 
استمرار لذا الُداْدَوان ومثلما بدأ كحااة أَمريكو صهيونية 
إلْشَدال املاطقة وإغراقها بالفوىض إلضدااها بات استمراُر 
لذا الدبث حااة أَمريكو صهيونيه نساتمرار مصانع آنت 
املاوت الغربياة يف الدمال بكامال طاقتها، وانتداش ساوق 
السالح الذي يديش أزلى مراحله مع استمرار آل سدوع وآل 
نهيان وآل ثاني يف التسابل لرشاء أحدث األسلحة وأَْكثَارلا 
اتاكاً؛ بغية تحقيل أي مكسال يف ُعاْدَوانهام الرببري عىل 

الايَاَمان واملستمر ألَْكثَار من عا1 بال أَْلاَداف محققة. 
إن اساتمرار الحارب باتات رضورًة أَمريكاو صهيونيه؛ 
ألنها ببسااطة تُضِداُف املاطقة وتساتازف خزائان الدول 
الافطية يف رشاء الساالح والصمات الداملي وتزوير اإلْعااَل1 
وغريلاا، وتزيد لاذه الدول ارتمااًء يف ُحضن الغارب بغية 
اة، والسحر قد انقلل عىل الساحر ماذ أول  حمايتها َخااصَّ
قاد1 ملقاتل يماي حاايف القدمل وطأ بها ماا خلف الحدوع 

باتجااه تحريار أراضيااا املحتلاة مان آل سادوع وتهاوي 
عصاباات الُداْدَوان التاي ربّالا طوال عقاوع لاخر الداخل 

الايَاَماااي وتمزق اّزاعته عاعش والقاعدة 
والاارة وغريلماا مان املساميات تحت 
رضباات مداول ااد الله وبساالة وصموع 
اإِلنَْسااان الايَاَمااي الذي وّحده الُداْدَوان 
أَْكثَاَر واساتفّزه ما يحيكه قطداُن الخليج 

وِحلُفهم للايَاَمان أرضاً وإِنَْسااناً.
إن لذه الحرب الدبثية الخارسة ما كان 
يجل لها أَن تقو1 لو كان حكا1 الخليج من 
ذوي الدقاول الارية والفهم، وما كان يجل 
لها أَن تساتمر إذَا ما ارضاا أَن اشاتدالها 
اة بدد الخساائر  كان نازوَة طيش، َخااصَّ
املهولاة التي ماي بهاا املدتادون وأََعَواتهم 
ااًة بدد  ، َخااصَّ ون يجال لهاا أَن تساتمرَّ

السايول البرشية التي خرات يف الذكرى السااوية األْوَلاى 
لصموع الشادل الايَاَمااي يف واه حلاف أغاى عول الدالم 
وأَْكثَارلاا تقدمااً ومكراً وخبثاً الذي امداه املال الخليجي 
لقتل الشادل الايَاَمااي وتدمري مقوماات حياته واحتالل 
أرضه وتقاسام ثرواتاه الكاماة تحات تراباه والتي كانت 
اُماْوع وعزمها  رساائلها أَْكثَار وضوحاً وأعىل صوتاً يف الصُّ
مقاومة الُداْدَوان بكلما أوتيت من قوة، ولن تقبل بغري يمن 

حر مستقل. 
لقاد ُعِلاَش الدالم مان صارب الايَاَماايال وصموعلم 
وبساالتهم خالل عا1 من القصف الجوي الهساتريي الذي 
طاال ُكّل مقومات الحياة، وعلش الدالام أَْكثَار حل خرج 
املاليل يف الذكرى الساوية األْوَلاى للصموع يف واه الُداْدَوان 
ولم أَْكثَار إْصااَراراً عىل املواهة، وأَْكثَار إْعَراكاً ملخططات 
الُدااْدَوان وأَْلاَدااه، وأَْكثَار توحداً يف امليض قُدماً للذوع عن 

وطاهام وحريتهام وكرماتهام؛ ألن لذا الخروج قد أرسال 
رساالًة للدالم كااة وللمدتدين عىل وااه الخصوص تفيد 
باأن األَْرض لااا والحل مداا ولان تجربونا 
بُداْدَوانكم لااحاَي لكام أَْو ندعكم لتمزقو 

وطااا وتحتلوا أرضاا.
لقاد بتااا كيمايال عاىل قااعاة أنه ن 
مان  اادوى  ون  الحاوارات  مان  اادوى 
املدالدات مع ناكثاي الدهد وخونة الدر 
وبؤر اإلاسااع يف األَْرض وأن إْساَقاط قرن 
الشيطان يف نجد لو السبيل الوحيد إلحالل 
الساال1 يف وطااا واملاطقة بل والدالم الذي 
باات يدي مان الذي يفاّرخ اكريااً ويرعى 
ويماول اإلْرَلاااب يف الدالام الاذي اكتوى 
بااريان لاذه الجماعات التاي ليس عاعش 
آخرلاا إن لم يتحرك الجمياع إليقاف لذه 
األَنظمة السااعية التاي رلات أوطانها وشادوبها وثروات 

ااة خدمًة لصهيونية الداملية.  األُمَّ
لهاذا كان خروُج السايول البرشياة الهائلاة يف الذكرى 
األْوَلاى للُداْدَوان رساالة تأكيد أَن مخططات اّرق تُساد قد 
ساقطت وأن أسالمة الراع ومذلبته أَْو ماطقته قد اشل 
يف إْشَدال حرب عاخلية تقيض عىل ابهة املقاومة للُداْدَوان 

وتمّهد السبيل لتقسيم الايَاَمان وتقاسم الافوذ عليه. 
إن مداناِتااا كيمايل قد طالت بسابل انختالاات التي 
عأبت أعوات الُداْدَوان وعىل رأساهم آل سادوع عىل زراعتها 
طاوال أَْكثَاار من نصاف قرن مان الزمن، اهاذا انختالف 
والتباين يف املواقف لو الذي ادل األَنظمة الجبانة الحاكمة 
يف الخلياج تتجرأ عىل القيا1 بمثِل لذه املغامرة التي ليساوا 
ألاالً لهاا، وبالتايل أَْصبَااح غالبياة الايَاَماايال يدركون 
دلم ونباذ اختالااتهم ورّص صفواهم ملوااهة  أَلميَّة توحُّ

لاذا الغازو الربباري وك� قرن الشايطان يف نجاد؛ ليادم 
الجميع بالساال1 بما ايهم الشدوب املغلوبة من أشقائاا يف 
نجد والحجاز وبقية الدول املساطو عليهاا من أرَُسٍ لم ترَع 
يف وطاهاا ون مواطايهاا يف الخليج الدربي وماا ااورلا إّنً 

ون ذمًة.
 ولهذا االدا1ُ الثاني من الُداْدَوان سايكون يماياً خالصاً 
بانتصاراتاه وساقوط ُكّل الرلانات التاي كان الُداْدَوان قد 
أوادلاا ليحقل مان خاللها مكساباً لم ولان يتمكاوا من 
تحقيقاه باملداارك.. ماا يجدلاي واثقااً مان أَن الحرب لن 
تتوقاف وأن الحوارات لن تحقل أية مكاسال، وساابقاً ما 
ارى من حوارات كانت تفشل ببساطة؛ ألن قوى الُداْدَوان 
ن تكرتث بمصالاح الايَاَمان ون بازيف الاد1 الذي ترتكبه 
طائراتهاا بحال املواطال اآلماال يف ماازلهام ومزارعهم 
ومصاندهام وأعمالهام وطرقاتهام و... ون يرى يف اونت 
الحاوار أَْو اتفاقياات التهدئاة إنَّ اارص ليحياك املزيد من 

املؤامرات. 
قاوى الُداْدَوان تسادى من خاالل الحاوارات إىَل تحقيل 
ماا عجزت احاااُل مرتزقته وطائراته وترساانته الحربية 
الفتاكة عن تحقيقه يف أرض املدارك وإْخَراج آل سدوع ومن 
مدهم من مآزق استمرار الحرب عون أَن تحقل شيئاً، ولذا 
ماا لن يقبله املفاوُض الايَاَمااي الذي يمثل نبَض الشاارع 
ويحمل أماني وأَْحااَل1َ غالبية أَبْاَاء الوطن التواقل بالتحرُّر 
من وصاية آل سادوع واساتقالل القارار الايَاَمااي وعوعة 
أراضياه املحتلة، وبالتايل ااكل حوار ن يُفايض إىَل ذلك غري 

مقبول.
نالياك عن طبيداة الاظا1 السادوعي املتغطارس الذي 
سايقوُعه غروُره إىَل امُلايض ُقُدماً يف ُعاْدَواناه والهروب إىَل 
األماا1 ربماا من خاالل خطاوات أَْكثَار تهوراً ساتُفيض يف 

األخري إىَل سقوطه.

أمة الملك الخاشب
 

بدَد أن تامَّ اإلْعااَلُن عان ُوُااوع مفاوضاٍت 
ومحاونِت تهدئاة للوصول لحلوٍل تُقيض لراع 
الُدااْدَوان نهائيااً عن أَبْاَاء الشادل الايَاَمااي 
املظلاو1 والاااس ماا بال متفائال وماا بال 
متشااء1، وما بل ماتظار للفرج ومؤمٍل لراع 
املداناة عن الشادل الذي ماى عليه عا1 ولا 
لاو يدخال الداا1 الثاني ولاو تحت ُعااْدَوان 
غاشام وحصاار يف أََلااّم مساتلزمات الحياة 
وانقطااع ألبساط مقوماات الحيااة كالبرتول 

والغاز واملستلزمات الطبية.
لاادع توقداات وتحلياالت السياسايل ملاا 
لاو متوقاٌع حدوثه يف عرشة إبريال يف الكويت 
أَْو غريلاا اانبااً، ونحكم بأنفسااا كمواطال 
بساطاَء متابدال ملا يحصل حولاا من مشاهد 
سيايس، ولاتأمل ماذ تم اإلْعااَلن عن ما يسمى 
تمهيداً لتهدئاة وإىل يوماا لل حصل وأن مى 
يو1ٌ من األيا1 وأن شالدنا قااة املسرية توّقفت 
عن عرض صور تشاييع قواال الشاهداء ومن 
مختلف املحااظات ولي توثل مواكل زاااهم 
وتقابل ماع األلايل وتبث مقاطاع من روحهم 
املداوياة املرتفدة واساتدداعلم لباذل املزيد؟، 
ولال مى ياو1ٌ مان بدد إْعاااَلن ما يسامى 
التهدئاة واملفاَوضات سامداا ايه باأن أبطاَل 
الجياش واللجاان الشادبية توقفاوا عان صد 
الزحواات تلو الزحوااات والتي تكون بأحدِث 
أناواع األسالحة ساواء يف ابهاة ميادي التاي 
أضحات عاواناً للصماوع وعاوانااً لك� أنوف 
الطغااة أَْو يف ابهة مأرب أَْو الجوف أَْو حرض؟ 
ومؤخاراً تم التصّدي لزحوااات حتى يف الزالر 

يف البيضاء.
يف الحقيقاة عادماا أعلان السايُد عبدامللك 
حفظاه اللاه أن لاااك نوعااً مان املفاوضات 
للوصاول لتهدئة قال أَيْاضااً يف نفس الخطاب 
بأن عليااا أن نكون عىل اهوزية عالية وتامة، 
وأن نكاون يف حالة اساتدداع عائام للموااهة. 
ولكان مداى كالماه أنه سايظهر لهم ُحسان 
الاواياا ورغبتاه يف رااع املدانااة عان شادل 
الايَاَماان لياس اقاط بالاكال1 واملراوغة كما 
يفدلاون، ولكن سايثبت ذلك بالفدال. اكانت 
صفقاة تبااعل األرسى األَخرْيَة، التاي كان لها 
عننٌت كثارية ن مجاال لذكرلا لااا، ونكتفي 
اف حقاارة وذل ولوان من  باإلشاارة إىَل تكشُّ
يسمون نفساهم مقاومة ولم يُكشفون أما1 

الدالم أنهم اماعة مقاولة للسادوعية تساّلم 
أرسالا ألسياعلا لتقايضهم اململكة بأرسالا.

 يف الحقيقة الُداْدَوان مستمر ولم ييأس ولم 
يفهم ولم يع عروس تلقالا طوال عا1 كامل يف 
الايَاَمان، ون زال مساتمراً يف مراوغاته ومكره 
وعلائاه، ومحااونت إيهاا1 الارأي الداملي أنه 
ادالً يبحُث عن مخارج وذلك لكثرة اننتقاعات 
واإلعاناات التاي بادأ املجتماع الادويل ممثاالً 
بماظماتاه الداملية بتوايههاا إىَل عول تحالف 
الُداْدَوان وعىل رأساها الاظا1 السدوعي، وذلك 
بدد عا1 كامل من القتل والدمار وارتكاب أبشع 

أنواع الجرائم بحل اإِلنَْساانية.
 ن أرياد أن أكون ممن يغلقاون بوابة األمل 
باجاح مفاوضاات أَْو تهدئًة ما، ولكن حوارات 
ااياف1 وااياف2 ليسات ماّاا ببدياد، رغام 
أن أَنَْصااار اللاه واملؤتمر قدموا عادة تاازنت 
وكانات مجحفًة يف حل الشادل ورغام لذا لم 
تاجاح املفاوضات ولام تثمر، أتدرااون ملاذا؟ 
ألنااا نوااه ُعاْدَوانااً لمجياً وحشاياً وتقوعه 
عولة مدرواة باأن قاعتها يدانون من املرالقة 
السياساية والاظاا1 الزلايماري الاذي يجدل 
الِكارْب والظلام يدميهم عان التوصال لحل قد 

يحفظ ماء واههم.
 وأناا أتوقاع أنهام ساياكثون ُكّل الدهاوع 
وياقضون ُكّل انتفاقات وسيحراون أية عولة 
ساتدخل لتاقذلم، ولن تكاون لااك تهدئة ون 
وقف للُداْدَوان إنَّ بدد أن ياهار ذلك الاظا1 من 
اذوره؛ ألنه أَْصبَاح يف مراحله األَخرْيَة وأَْصبَاح 
قرن الشايطان لشاً ضديفاً ساهل اننكسار؛ 

ألن عولتهم اآلن يف مرحلة الشيخوخة.
 والسابل األلم يف واهاة نظري عد1 التزا1 
الاظا1 السدوعي بأي اتفاق أَْو تهدئة، والسبل 
مداروف للجميع لو أن القرار ليس بيد الاظا1 
السادوعي نهائياً، اهو مجرع ندل وخاع1 يف يد 
ثالثاي الرش يف الدالام وأعداء اإلْساااَل1 أَمريكا 
وإْسااَرائيْل وبريطانيا، ولن يهادأ لهم بال بأي 
اساتقرار أَْو وقف نزيف الدماء بل املسالمل، 
تحقيال  حتاى  ُعاْدَوانهام  يف  وسيساتمرون 
مخططهام الجهاماي الكباري لتمزيال الادول 
اإلْساااَلمية لدوياالت متااحارة ويبددولا عن 
عياهاا وعان كرامتهاا وعزتها، ولكان ليهات 
أن ياالاوا مراَعلام، اكل أَْحااَلمهم ساتتحطم 
يف صخارة وعاي وصماوع الشادل الايَاَمااي 
التي ساتكون مفتاحااً لكل الشادوب الدربية 

واإلْسااَلمية.

أبو بكر عبداهلل
 

حتى لاو ظَهااَر ايهم عباقرٌة ومساتاريون 
بمقا1 طه حسال َوَعبدالااارص وليكل وزويل 
ونجيل محفوظ وغريلم مان القامات الخالدة 
يف الذاكارة الدربية، ااملريون ن يساتطيدون 
الحضااري.  تراكمهام  ُكّل  ياسافوا  أَن  إّن 
والديمقراطي والسايايس باتصال لاتفي وثمن 
بخاس، لتظهر عىل الساطح وبال خجال ثقااة 

انستبداع والقمع واملاع بأبشع صورلا.
مار الساييس وتحات مظلاة أول برملاان 
مري ماتَخل بدد عاصفاة التحونت الكربى 
قررت بقادرة الداااز عديم الحيلاة حجل بث 
قااة املاار التابدة لحزب الله اللبااني عرب القمر 
نايل ساات، ولن نجازف بالتوقداات إن قلاا إن 
الطلال ااء من قر األماري املرالل محمد بن 

سلمان. 
أيااً كانت الذرائع التي ستساوقها سالطات 
املااع ونظا1 محاكام التفتيش ولاي قطداً لن 
تدد1 الوسيلة لتسويل املربرات حيال لذا القرار 
األرعان ساوف يظل لاذا القرار وقبلاه قرارات 
حجال القااوات الفضائياة الايَاَمااية وصمة 
عااٍر تالحال الاظا1 املري، كما ساتالحل ُكّل 

مثقف وسيايس حر يف أرض املحروسة.
أي ثمان لذا الاذي يمكن أَن يجاياه الاظا1 
املري ولو يضّحي بسامدة مار وتأريخها 
الرتاكام الحضااري  الهائال مان  الكام  ولاذا 

والتأريخ السيايس لبلد بحجم مر.

أية أَْخاااَلق وأياة حضارة وأي تأريخ يمكن 
أن يفاخار بهاا املرياون ولام يساتطيدون 
احتماال أَن تساتثمر حكومتهام لاذا الدباث 
الحاصل يف املاطقة لتتاار بقمع الشادوب وكم 
األاواه بهذا القدر من البشااعة ولذا القدر من 

الفجور؟!.
لاو لم يكان لدى الاظاا1 املري قمار يدير 
كان  بمااذا  الفضائياة..  اإلْعااَلمياة  القااوات 
سايتاار ليحصال عاىل لباات ملاوك وأماراء 

الافط؟. 
لااا ولكل حار يف الدالم أن يساأَل عن الفرق 
بل نظا1 استبداعي وراثي لو الاظا1 السدوعي 
يدير بداجهية سااارة سياساة كم األاواه عرب 
القمر انصطااعي عرب ساات والاظا1 املري 
الذي يادُل بباللة عن أَْكثَر من قرن عىل التجربة 
الحزبياة والديمقراطية وقرنل مان الصحااة 
القمار  ذاتهاا عارب  السياساة  ولاو يماارس 
انصطااعاي نايل ساات بل واألساوأ أنه يتاار 
بحريات الشدوب والجماعات السياسية خارَج 

أراضيه وبمداويات عالية!!. 
ثام ملااذا ن يشادر الصحااياون واملثقفون 
أَن  أ1  األمار  بالخجال حياال لاذا  املرياون 

»حاشا« يجر يف السدوعية وياصل يف مر.
إىل أي حد يساتطيع الدقل والضمري املري 
أَن يتدامى عن عور رخيص يمارسه نظامه بكم 
األاواه ومصاَعرة الحريات مقابل ثمن بخس؟. 

يهرعون بحمااس ن تاقصاه الذرائُع لخال 
صوت إْعااَلمي لحزب أَْو لدولة أَْو لشادل عربي 
أَْو حتاى لجماعاة أَْو أقلية تواااه محااً كبرية 

وليس لديها ساوى قااة اضائياة لي صوتُهم 
الوحياُد إَلاى الدالام.. ثم ن يشادرون بالخجِل 

حيال لذا اإلرلاب الفكري.
ستجُد لدى البشوات بتوع الكراتات ما يكفي 
من املغالطات وذرائع الفهلوة التي يقادون بها 
الااس، واألعلى واألمّر أنك ساتجد لذه الذرائع 
أَْكثَر إسافاااً من تلك التي تاتجها مطابخ أعتى 
األنظمة انساتبداعية املتمثلة بالسدوعية والتي 
تقوع الاظاا1 املري بمؤسسااته وبرملانه ول 
آنف سااة حضارة وقرن من التجربة الربملانية 
الحديثاة وقرنال من الصحااة إَلاى مساتاقع 
كم األاواه ومصاَعرة الحريات واستثمار أزمات 

ومحن الشدوب بشكل رخيص. 
البدُض ن يخجلون عادما تجُدلم يف قاواتهم 
الفضائياة وما أَْكثََرلا يادقون بخفٍة واهلوة ن 
تخلاو من ععايٍة سامجة عن الادور املري يف 
ماطقة تدصُف بهاا التحّديات واألزمات وكأناا 

بمديِة قطيٍع من املحّششل.
بفصال  يغضباوا  أن  املرياون  يساتطيع 
نائل ماتَخل يف الربملان املري التقى السافري 
الصهيوناي ولام يدلماون أن »سادته« لدياه 
سفارٌة وعلم إرسائيل يرارف يف سماء القالرة، 
ويستطيدون باملقابل أن يخرسوا بذلوٍل حيال 
وااوٍع صهيونياة ن تحاى تفتح لهاا مكاتل 
وعواويان الحكومة والرئاساة وتحظاى بدااية 
انساتقبال مان لحظاِة وصولها املطاار لحِل 

مغاعرته، وعىل عياك يا تاار. 
ما الذي يجري يف مر َعبدالاارص؟!. 

أين أنت يا محمد حسال ليكل؟!.

صحراء ميدي..
هل امتألتي 

فتقول هل من 
مزيد؟

عبداهلل الدومري 

زحوااٌت ااشالة وُاثٌَث متااثرٌة.. صحراء ميدي آبات إّن أن تكون مقربة للغزاة ومرتزقتهم، لا 
لي اليو1 صحراء ميدي تبتلع الغزاة برمالها.

الزحف السااعس عىل التواىل للغزاة واملرتزقة عىل ميدي وقوى الددوان السدوعي تستميت ولي 
تحاول السيطرة عىل ميدي، لكن عون ادوى اهي لم ولن تستطيع؛ ألن لااك راانً يجرعون الغزاة 
ومرتزقتهم عروساً قتالية، لااك راال يسقون صحراء ميدي بدماء الغزاة واملرتزقة، عىل الرغم من 
كثااة الغارات الجوية التي تسااند الغزاة واملرتزقة إّن أنها وبفضل الله تدوع عليهم بالفشال ويتم 

سحقهم وتمرغ أنواهم يف ُكّل محاونت للزحف عىل ميدي.
لقد أَْصبَحت صحراء ميدي شبه ممتلئة بجثث الغزاة واملرتزقة.

والغريال يف ذلك أن قوى الددوان ن تبايل بقتاللا ساواء أكانوا من الجااوع أَْو من املرتزقة، امن 
ُقتل ماهم لم يدد يهمهم.

مراراً وتكراراً وأبطال ايشااا ولجاناا الشادبية يكشافون زيف واععاءات قوى الددوان عادما 
يكذبون بأنهم تقدموا أَْو سايطروا يف ميدي، واثث الُغاَزاة واملرتزقة التي تمأ صحراء ميدي تثبت 
ذلك، وكذلك صموع أبطالاا يحكي عن اشال الددوان ومرتزقته، وأما الددواُن ومرتزقته اهم عائماً 
يتقّدمون ويسايطرون ويحاّررون عرب إْعااَلمهم اقط، أما عاىل امليدان اتلقى اثثهم تمأ الجبال 
والصحاري وَمن أراع أن يتأكد اليسأل صحراء ميدي لل امتأتي؟ ولي سرتع عليك لل من مزيد. 

حفظ الله الايَاَمان وألله.
والار حليفاا بإذن الله.
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الجسر.. 
وما إْدرَاك 

ما الجسر؟ 
عبداهلل الدومري 

يف مر وبداد أَن تم ماح سالمان 
الدكتاوراه  شاهاعة  مورعَخااي 
لالسارتخاء تام اإلْعاااَلن عن تشاييد 
ا� سالمان الاربي الاذي يربُُط بل 
مر ومملكاة عاعاش، ن أعري كيف 
وااقات إرسائيل عاىل تشاييد الج� 

رغم مماندتها عن ذلك من قبل!!.
اا� سالمان إن صح القاول أنه 
السادوعية  الدالقاات  توطياد  ااُ� 
اإلرسائيلية وكذلك إلرسائيل انستفاعة 
مان لاذا الجا� بداد أن كانات غري 

راضية ببااءة.
السادوعيُة ن تريد ألي بلد عربي أَْو 
إْساااَلمي خرياً، والساؤال املثري للجدل 
لاو كياف ساتقو1 السادوعية ببااء 
ااٍ� ولاي تدمار عرشات الجساور 
يف الايَاَماان، عاالوة عاىل ذلاك اقاد 
املساااد واملااازل واملادارس  عمارت 
واملستشافيات اكياف لهاا أن تبااي 
ومرشوعهاا اقط لو تدمري وتشاويه 
وتحريف وتقطياع وتحريل، ثقااتهم 
القتال والساحل، اهل مان املدقول أن 
نتخيَل أَن يأتَي ماهم خرياً، ن بالدكس 
الاذي تام  امارشوُع اا� سالمان 
اإلْعاااَلن عاه وعاىل الرغم مان كونه 
يداوع بفائادة إلخواناا يف مار إنَّ أن 
السدوعية تريد بذلك شايئاً، وبالتأكيد 
ملصلحة إرسائيل ولي املساتفيد األول 
وإن لكانات عارضات لاذا املارشوع 
السالماني، ولااك أرساٌر وخفايا تراع 

من لذا الج�، واأليا1 ستثبت ذلك. 
حفظ الله الايَاَمان وألَله.

والار حليفها بإذن الله

بني 
املفاوضات 
والجهوزية 

َأْحـاَلم حسن
يدياُش الشادُل الايَاَماااي لاذه 
األيا1َ ماتظراً ومرتقباً ملا ساتؤول إليه 

األحداُث وعىل ماذا ستاتهي!! 
اما بال املفاوضاات ونقضها من 
طارف املدتدين وما بال الهدوء الحذر 
الشادل  يبقاى  الداياف،  والقصاف 
الايَاَمااي،  الايَاَماااي لاو الشادل 
ويبقى لو شادل اإليَْمااان والحكمة 
الحفااظ عاىل  يقاول:  لساان حالاه 
ساياعتاا واساتقالل بالعناا وعيشااا 

بحرية وكرامة مطلباا. 
ويبقى الدااُع عان أرضاا وعرضاا 

وراضاا للغزاة واملحتلل وااباا.
ااإن تم انتفاق عىل وقف الُداْدَوان 
السادوأَمريكي عىل الشدل الايَاَمااي 

وتم التفاوض وانلتزا1 كان بها.
االشادل  انتفااق،  يتام  لام  وإن 
انساتدداع  أُلباة  عاىل  الايَاَماااي 
والجهوزياة وكما عهدتماوه بصموعه 
وثباتاه ويقظته عىل مادى عا1 كامل 
سايكون كذلك يف الداا1 القاع1 ويف ُكّل 

عا1.. 
اداىل قياعتااا التفااوض.. وعاىل 

الشدل الجهوزية.. 

إجتماع الكويت.. يا جنازة ارحبي فوق األموات!!
أحمد ناصر الشريف

 
إذا ماا صدقت الاياُت وُعِقاَد ااتماُع الكويت 
تحَت رعاياة األَُمام املتحدة التاي اقدت عوَرلا 
الادول  إلَراَعة  خاضداًة  وأَْصبَاحات  الحيااعي 
اة الونيات املتحادة األَمريكية،  الكاربى وَخااصَّ
واملقارر عقاُده بتأرياخ 18 إبريل الجااري، اال 
ندتقد أنه سيخرج بيشء إيجابي ياهي الُداْدَوان 
الذي يتدرض له الشادل الايَاَماااي ماذ أَْكثَار 
مان عا1 والتي تشاارك اياه أَْكثَار مان خمٍس 
وثالثال عولة بشاكل مبارش وغاري مبارش وإن 
كان الغريل يتمساك بقشاة - كماا يقال – عله 
ياقذ نفَساه مان الغرق َااإن أملااا كيمايل يف 
نجاح لذا اناتماع ضديف اداً، بحكم ما مررنا 
به من تجاارب عادما نجلس مع بدضاا؛ بهدف 

حل مشاكلاا وقضايانا املدقدة.. 
ومن املؤسف أَن الايَاَماايل ن يتفقون ايما 
بياهم إنَّ عرب واسطة من الخارج، ولذا يقّلل من 
ُقدرتهم يف انستقالل بقرارلم الوطاي، ن سيما 
وأن مدظام اناتماعات واملؤتمارات التي كانت 
تُدقد يف الساابل لحال مشااكل الايَاَمان كانت 
تتام برعاية خاراياة.. ومع ذلك لام تكن تافذ 
قراراتُهاا وتوصياتهاا وإنما كان يتام انلتفاف 
عليهاا وحرب التوقيع لم يجاف بدُد.. وأكرب مثال 
وثيقة الدهد وانتفااق التي تم التوقيع عليها يف 
عّمان باألرعن من قبل مختلف القوى السياسية 
الايَاَمااياة وكانت كفيلة بإْخَراج الايَاَمان من 

أزمتها ولكاها ماتت بدد ونعتها مبارشة. 
وبدَل ما تُافذ باوع وثيقة الدهد وانتفاق عىل 
أرض الواقاع حل محلها ماا ُعرف بحرب صيف 
ل1199 املشاؤومة والتاي ماا تازال تداعياتُهاا 
تالحال الايَاَماايل حتى اليو1 رغم مرور أَْكثَار 
من عرشيان عاماً عىل حدوثها ولم نساتفد من 
ِعرَبِلاا وعروساها تجابااً لتكرار ماا حدث عا1 

ل1199. 
يف الدول والشادوب املتحرضة يتام التااُاُس 

السياساية عااد  القاوى  بال 
عاىل  السالطة  إىَل  وصولهاا 
خدمة قضايا األوطان وكسال 
ثقة الشادوب؛ ألنهام ياظرون 
ولياس  كمغار1  السالطة  إىَل 
مغاماً، كما لو حاعث عادنا يف 
الايَاَماان، حيث يتام التاااس 
عىل الكسال الذاتي والتقاسام 
واملحاَصصاة وتوظيف األقارب 
ولاذا  واألَنَْصااار،  واألتبااع 
الاوراء  إىَل  نتأخار  ماا ادلااا 
ون نلحال بركال التقاد1 الذي 

يحققه اآلخرون. 
 ويف الوقت الذي تتقد1 ايه عوٌل 

وشادوٌب إىَل األما1 كاا ندتقد أناا قد سابقاالا 
بأشواط طويلة وتفوقاا عليها يف مجانت عدة.. 
اات من أتيحت  لكن سوء اإلَعاَرة الذي نز1 ترُّ
لهم الفرصة إلَعاَرة شاؤون الحكام وااتقارلم 
ِماا  ملرشوع بااء الدولاة الحديثة أعاع َعَجلة تقدُّ
إىَل الخلف، وادلها تتوقف ن تقوى عىل الحركة، 
ابتااا ناادب حظااا الداثار ونحن قااعرون لو 
حساات الايات أن نخرَج من لذا الوضع املؤلم، 
والسابُل لو أن القوى السياساية يف الايَاَمان 
تاظر إىَل السالطة وكأنها قد أَْصبَاحت بالاسبة 
لها كالداء الدضاال الذي ن يمكن أن يفارق من 

أصيل به إنَّ يف القرب. 
اًة  ماذا لو أن لذه القوى السياسية - َخااصَّ
تلاك التي تّدعي الوطاية وتراع شادارات براقة 
توحاي بأنها ماع الشادل والوطان ويف خدمة 
قضايالما بياما لاي أثبتت من خالل تواادلا 
يف السلطة بدد احداث 12011 أَْو ما عرف حياها 
بثاورات الربياع الدربي عكس ماا تقوله تماماً 

وانماا كانت بشاداراتها الرنانة تدغدغ عواطف 
الداماة ون تهتم إنَّ بافساها وتساخر ُكّل يشء 
اة  الَخااصَّ مصالحهاا  لخدمة 
– تتاازل قلياالً وتدطي ارصة 
وماا  الوطاياة  للكفااءات 
حتاى  الايَاَماان  يف  أَْكثَارلاا 
عاخل لذه القوى نفساها التي 
وتدتقاد  بالسالطة  اساتأثرت 
أنها لو خرات ماها ساتموت 
مثل السامك بداد خرواه من 
املااء وأَْصبَاحت اليو1 تصطف 
بجانال الُدااْدَوان ناساية ُكّل 
كانات  التاي  الشادارات  تلاك 
ترادهاا وتتغااى بهاا يف واه 
قاوًى  تدتقُدلام  كانات  مان 
وأَْصبَاحات  رادياًة وإمربيالياة 
الياو1 مرتمياة يف أحضانهاا.. ولياس عيبااً أن 
يضحي اإِلنَْسااان من أال وطاه وخدمة شدبه 
ويؤرشاف لافساه يف ذاكرة التأريخ الوطاي ما 
تحفظاه لاه األاياال الالحقة من مجد يُاسال 
إلياه لتتذكره باه وتجدل ماه قادوة ومثالً كما 
لو حاال الرئيسال الشاهيدين إبراليم محمد 
الحمدي، وساالم ربيّع عيل، رحمهما الله اللذين 
ناذرا نفسايهما للوطان الايَاَمااي يف الشامال 
والجااوب وحققا يف اارتة قصارية - بُحكم ما 
يمتلكانه من رؤية سياساية حكيمة ومرشوع 
عولة – ما لم يساتطع تحقيقه من ااء قبلهما 

إىَل الحكم ون من ااء بددلما. 
 ورغام أن لذيان القائديان الكبرييان قاد 
عوقبا عاىل توّاههما الوطاي بالقتل وإاهاض 
مرشوعهماا، حياث تام التخلاص ماهما خالل 
ثمانية أشاهر وتم التدتيم عماداً عىل ما حققاه 
للشادل الايَاَمااي من انجازات عظيمة ادلت 
الايَاَماايال يديشاون يف ظال عهديهماا ولم 

مراوعاو الارؤوس يف الداخال والخاارج وكان 
للايَاَماان حضوُرلاا الدربي والادويل، إنَّ أنهما 
سيظالن خالدين يف ذاكرة األايال ايالً بدد ايل 
ملاا تميّزت اارتة حكمهما من صادق يف التواه 
نحاو باااء عولة حديثاة وقوية تكفال املواَطاة 
ااة  املتسااوية وتحقال الدادل للجمياع َخااصَّ
بدد أن ادال من نفسايهما قادوة ومثالً يُحتذى 
به ولم يساتأثرا بالسالطة كما حصل بددلما، 
حياث تم تمكال األقاارب واألصهاار واألرحا1 
والفاسادين ليتسالطوا عىل رقاب أَبْاَاء الشدل 
الايَاَمااي وياهبوا خرياتاه وثرواته، ولون قيا1 
ثاورة 21 سابتمرب الشادبية عاا1 ل1201 وإن 
لكان الايَاَمان قد أَْصبَاح إقطاعية تتحكم ايها 
اإلَعاَرة األَمريكياة عرب أعاتهاا الطيدة يف املاطقة 

ممثلة يف الاظا1 السدوعي الدميل.
 وإن كان ماا يحادث الياو1 عاىل السااحة 
الوطاياة من تفاعل شادبي ومتغاريات اديدة 
وموااهاة لُداْدَوان بربري غاشام لم يشاهد له 
التأريخ مثيالً ستحدث بال شك صحوة قوية وإن 
كانات متأخرة لداوعة الوعي الوطااي إىَل ذاكرة 
الايَاَماايل اميداً ايقومون بتصحيح مساار 
كفاحهام ونضالهم الطويلل مان أال تحقيل 
األَْلااَداف الابيلاة لثورتي: )سابتمرب وأكتوبر( 
املجيدتل التي تم تجميدلا َوتحويلها إىَل شادار 
اقاط ليزايد به البداض ويساتغلوه يف اإلْعااَل1 
لدغدغاة عواطاف املواطال للتصفيال لهم ولم 
يُافذ من لذه األَْلاَداف يشٌء عىل أرض الواقع.. 
وندتقد أن ما حدث يو1 21 سابتمرب ل1201 
من ثورة شدبية أسقطت رموز الفساع والقوى 
املدطلاة لبااء الدولة القوياة الحديثة إنَّ خطوة 
أْوَلااى يف طريال تصحياح ُكّل األَْوَضاااع التي 
نديشاها اليو1 والتغلل عىل تدقيداتها، وحياما 
تتوااار اإلَراَعة الحارة وُحسان الاياة للتافيذ ن 

يواد يشء اسمه مستحيل.

املفاوضات وطريق السالم
 ياسر الوزير 

لااك من الااس من يَرون يف املؤسسات 
الدولية وعىل رأسها األَُمام املتحدة اهاٍت 
هاا نارْشُ الساال1 واألمن  محايادًة َلاامُّ
واملحبة يف ربوع األَْرض، ويدقدون آماَلهم 
يف الخروج من أيَّة محاة أَْو مداناٍة عليها، 
ولاذا ما نارى علياه بداض الايَاَماايل 
الذين ماا زالوا يرتجون مان تلك الجهاِت 
الخاريَ أَْو أن يكاون لهاا عور حقيقاي يف 
إيقااف الُدااْدَوان الظالم عاىل الايَاَمان، 
وعادما ااء الحديُث عن مؤتمر يف اايف 
برعاياة األَُمام املتحدة إلاراء مشااورات 
يماياة اهاااك من تطّلاع لذلاك وظّن أن 

الُدااْدَوان الدويل عاىل الايَاَمان ساتكون 
نهايتاه من اايف، ورغم أن نتائاج املؤتمر كانت مخيّبًة 
لآلماال وظهر ايها ما يمكن وصفه عىل أقل تقدير بدجز 
املؤسسة الدولية التي لم تفِرْض املوعَد الذي حّدعه أمياها 
الدا1 لبدء املشااورات، ثم لام توقف الدرقلة التي تدرض 

لها واُد املكونات السياسية املاطلل من صاداء.
ورغم لذه الصورة التي خرااا بها من األَُمام املتحدة 
ااإن لااك مان ن يزال مرالاااً عىل أن يكاون لها الدور 
يف إيقااف املداناة التاي يمر بها الايَاَمااياون ماذ أَْكثَار 
مان عا1، ولااا أوع أن أقول إن لااك ارقااً بل التداطي 
اإليجابي مع األَُمام املتحادة وغريلا من الجهات الدولية 
غاري املداعية وبل عقد اآلمال عىل تلك الجهات وانعتقاع 

بأن مصريَنا بأيديها لي التي تحدعه. 
ولذلك أساأل لو أن لذه الجهات ادالً تهتم ألمر الااس 
ولارش الساال1 واألمن اأيان موقفها من الُدااْدَوان غري 
املسابوق الذي تشااه عول الُداْدَوان ضاد الايَاَمان ماذ 
أَْكثَار من عا1؟ أين موقفها من قصف الطريان السدوعي 
للمدنيال وللاسااء واألَْطاَفاال والصغار والكباار يف ُكّل 
مكان حتى يف ماازلهم ولم نائمون؟ ملاذا لم نسامع لها 
تاديداً عىل تدمري البُاية التحتية يف الايَاَمان واساتهداف 

املصانع واملخازن واملحطات واملصايف وحتى املتاحف؟.
لن أسأَل عن موقفها من استهداِف الجيِش الايَاَمااي 
ورضب بُايته التحتية والقصف الُجاوني ملخازن األسلحة 
يف عطاان ونقام وغريلماا - والاذي أَعَّى لتدماري أحياء 
سكاية – اإن ذلك قد يمكن أن نفهم أنهم يدتربونه ازءاً 
مان الحرب )مع أنه غري ماربر بأي حال من األحوال؛ ألن 
سالح الجيش الايَاَمااي لذا لم يتواه أبداً ضد السدوعية 
أَْو غريلاا والذي اارى يف الحقيقة لو ُعااْدَوان لَمجي 

ظالم(، لن أساأل عن ذلك انساتهداف للقوات املسالحة 
الايَاَمااية والذي يهدُف إلبقاء الشادل الايَاَمااي شدباً 
أعازَل ن يتمكن مان رع مدتٍد عان بالعه، 
ولكااي أساأل عان اساتهداف األَْطاَفال 
ولام نائماون يف أرّستهام، أساأل عان 
تدمري مقومات انقتصاع الايَاَمااي، عن 
الحصاار املفروض عاىل الايَاَماايل ُكّل 
الايَاَماايل براً وبحراً واواً والذي أوقف 
الحركة والحيااة يف الايَاَمان أَْو كاع، أين 
موقف األَُماام املتحدة واملاظمات الدولية 
وغريلا من القاوى الدولية من ذلك كله؟ 
لم نسامع عن مجرع موقف نئل من ذلك 

كله ناليكم عن التدخل الحاز1 إليقااه.
ولياس لذه لاي املارة األْوَلااى التي 
تصمات ايهاا لاذه املؤسساات الدولية، 
بال لكذا كان موقفها يف الساطل وعىل مدى عقوع من 
الزمان ولكذا كان موقفها يف الدراق ويف أاغانساتان ويف 
غريلاا من عول الدالام التي تاتحل مان آن1 الظلم، ويف 
لذا يتحدث السايُد حسال بدر الحوثي يف ساياق حديثه 
عن ارائم اليهوع يف ملزمة )يو1 القدس الداملي(: »ترالم 
يرضباون كما يشااءون يف أي موقاع يف الباالع الدربية، 
يرضبون عاخل الساطل كما يريادون، وحتى وإن كان 
زعمااء الدرب مجتمدل يف أية عاصماة من عواصمهم، 
وعاىل مرأى ومسامع من اامداة الادول الدربية، وعىل 
مرأى مان مجلس األمن وعىل مرأى ومسامع من األَُمام 

املتحدة.« 
إنَّ لذا يؤكد أن لذِه املؤسساِت ليست سوى وااهاٍت 
ُوضدت لتمرير أاادات سياسية تخُد1ُ املستكربين يف لذه 

األَْرض وتحقل أَْلاَدااهم، ون تأبه ألمر املستضدفل.
 ولذلك اإن رلاناا يجل أن يكون عىل الله وعىل أنفساا 
بما ليّأه الله لاا من إْمَكانيات مهما كانت بسيطًة اإنها 
مان يمكاها أن تجرب الدول املدتدياة واملتواطئة وكل من 

تسرت عىل أن يدملوا عىل إيقاف الُداْدَوان. 
 إن لاذا الدالام املساتكرب الاذي نديش اياه ن يفهم 
غاريَ لغاة القاوة، وعادماا نفساح املجال للساالح لكي 
يتحدث ويسامع املدتدي خطابه امن لااك سيأتي الحل 

وسيبحث املدتدون عن املخرج بجدية.
قاد تكون إْمَكانياتاا متواضداة ولكن لها أثرلا وألم 
ما ندتمد عليه بدد الله سبحانه يف موااهة لذا الُداْدَوان 
اُماْوع ادىل صخرته ستتحطم بإذن الله  لو الصرب والصُّ
ُكّل ارائم الظلماة واملدتدين )يَأَيَُّها الَِّذياَن آَماُوا اْصرِبُوا 

َوَصاِبُروا َوَراِبُطوا َواتَُّقوا اللََّه َلَدلَُّكْم تُْفِلُحوَن(.

ـُمـْود  ماذا بعد الصُّ
والثبات؟!
 عبدالكريم الديلمي

اُماْوع والثبات والصارب واإليَْماان يف واه ُعاْدَوان  بداَد عا1ٍ من الصُّ
بربري غاشام للاظا1 السادوعي وحلفائه، عا1ٌ اقدناا ايه اآلنف من 
األَْطاَفال والاسااء واألَبْاريَااء، ووّععاا قواال آلنف الشاهداء األَبْاَرار، 
وترّشعت بساببه مئااُت اآلنف مان األرس باحثة عن ساكن أَْو مأوًى، 
وعاىل الرغم مان ُكّل اآلن1 واملدانااة، والدموع التي امتزاات بالدماء، 
وبالتضحيات الجسايمة، إنَّ أَن الشدَل الايَاَمااي األبي قد أثبت للدالم 
أصالته وبأسه وصالبته، القد استطاع أَن ياتزع اننتصاَر تلو اننتصار 
من أطياف أشادة القاابل املحرماة عولياً، ومن أزيز احادث الطائرات، 
ومن قلوب ايوش تم حشدلم من ُكّل مكان.. التي اميدها عجزت عن 
تحقيل لدٍف من أَْلاَداف لذا الُداْدَوان السادوصهيوأَمريكي مرتزق.. 
وبتوايل من الله تداىل ثم بصموِع لذا الشدل األصيل استطاعت لجانُه 
الشدبية الباسلة وايشه البطل إلحاق الهزيمة بهذا الددو يف ُعقر عاره، 
والفضال يف ُكّل لذا لله سابحانه ثم لهاذا الشادل الايَاَمااي ولقياعة 

حكيمة.
لكااا إذَا أرعنا تحقيَل انتصاٍر كامٍل اما أحوااا اليو1 اميداً، شدباً 
وائااٍت وأَْحَزابااً واماعاٍت وقااعًة، إىَل وقفة أُْخااَرى أََلاّم وأعظم من 

اُماْوع. وقفة الصُّ
 الجمياُع مطاَلباون بوقفة التالحام والتآخي ووحادة الصّف وعد1 
الساماح ألي ارع أَْو ائاة القيا1 بأي يشء يكون سابباً لفتاة أَْو خالف 
أَْو انقسا1، والتي ن ُقدر الله ستكون بمثابة الفرصة الوحيدة والثمياة 
لهذا الُداْدَوان ليافذ من خاللها ويحّقل انتصاراً خالل شاهور بل أَيَّاا1 
عجاز عاه ملادة عا1 رغم امتالكاه ُكّل الدتاع، وساتكون الاتيجة ضياع 
اُماْوع والدماء والصرب التي ساتذلل لباًء ماثوراً،  ُكّل التضحيات والصُّ
من أال ذلك االواال عىل ُكّل القوى السياساية والحزبية ومن بيدلم 
األمار قبل التفكاري يف أي خالف أَن يتقوا اللاه يف ُكّل قطرة ع1 امتزات 
بارتاب لذا الوطن الغايل، لكل طفل وامرأة ولكل اريح وشاهيد، عليهم 
أَن يتقوا الله لكل نبضة من نبضات قلل أ1 اقدت وليَدلا، ويف ُكّل عمدة 
ذراتها عيوُن طفل يتيم اقد أباه، عىل الجميع أَن يدلم أَن الغرور يدترب 
من أََلاّم أَْسابَااب الساقوط والاكساة، وأن الخالف واننقساا1 يدترب 
أاتك ساالح لتفتيت أماة بكاملها، عىل الجمياع أَن يتحّمل األمانة بكل 
صدق وإيَْماان، ااملسألة مسألة نر شدل بأكمله، والوطن ومستقبل 

األايال اوق ُكّل خالف أَْو انقسا1.
وإذا كان لاااك أي خاالف مع أني عاىل يقل أنها خالااات ثانوية 
وساطحية ااساتطيع بدد تحقيل اننتصاار الشاامل أَن نقو1 برشاء 
طاولة مساتديرة نجتمُع حولها ونضاع ُكّل خالااتاا عليها، وبالحكمة 
واملاطال والدقل سااجد الحلاول املااسابة، اأية مشاكلة مهما كانت 

بالحكمة نجد لها أَْكثَاَر من حل.
لل وصلت رسالتي إليكم يا أويل األلباب.
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م����ن الثقاف����ات املغلوط����ة واخلطي����رة، طاع����ة أولي 
األم����ر مهما فعلوا!! مس����تندًة مل����ا يُرَوى )أط����ع األمير، 
وإن جل����د ظه����رك، وهدم بيتك( ورس����ول الل����ه من هذا 
احلدي����ث براءٌ، وقد قال لنا صلى الله عليه وآله وس����لم 
بأنه س����يُكذُب عليه، وقال لنا وأفهمنا نبينا الكرمي بأن 
نعرض ما التبس علينا من أحاديثه على القرآن الكرمي، 

فم����ا واف����ق الق����رآَن فهو من رس����ول الله، وم����ا عارَضه 
وخالف����ه فليس منه، وكثيٌر هي اآليات التي تأمر باألمر 
باملعروف والنهي عن املنكر، وكذلك حديث رس����ول الله 
الصحيح )أعظم اجلهاد كلمة حق عند سلطان جائر(، 
فكي����ف من أرس����له الله رحمًة للعامل����ني يأمرنا أن نطيع 
الظاملني!! وما جاءت رس����الته إال إلزالة الظلم من على 

وجه األرض.
وأيض����اً ما ُعلم عن أئمة آل البيت س����الم الله عليهم 
وف����ي مقدمتهم اإلمام احلس����ني س����الم الل����ه عليه، قد 
خرج����وا على ح����كام اجلور، واستش����هدوا وهم يأمرون 
باملعروف وينهون عن املنكر. ولنضرب على ذلك مثاالً: 

ملك الس����عودية س����لمان، وابنه امللعون محمد، شنوا 
حرباً ظاملة على اليمنيني، فهل على الس����عوديني شرعاً 

وعقاًل طاعته!!!
بالتأكي����د ال..  ب����ل الذي يجب عل����ى عقالئهم وأهل 
احل����ل والعق����د منهم ه����و اخل����روج على ه����ذا الظالم، 

ومحاكمته؛ ألنه زج بالبالد والعباد في حرب ظاملة.

ثقافة مغلوطة: طاعة ولي األمر الجائر 

 ملزمة األسبوع : مسؤولية أهل البيت 

ــة العربية واالإ�سالمية ال�سهيد القائد واإحياء ال�سعور بامل�سوؤولية لدى االأُمَّ

ُجرأة األعداء جاءت نتيجة لتخلاّي أبناء اأُلمَّــة عن 
مسؤوليتهم، فال يستشعرون الخطر الداهم

  -  خاص
ااة الدربية  ن يختلف اثااان أن واقاَع األُمَّ
واإلساالمية لو األساوأ مقارنة بُكّل شادوب 
الدالام، ااشاالد اميداً كيف تقاو1 أمريكا 
ومن ورائهاا إرسائيل باحتالل البلدان الدربية 
وشن الحروب الهَمجية عىل الشدوب املسلمة 
تحَت ذرائَع وحجٍج والية، ويف املقابل نرى أن 
لاذه الُجرأة لأعداء كانات نتيجة لتخيل أبااء 
ااة الدربية واإلساالمية عن مسؤوليتهم،  األُمَّ

اال يرون الخطر الدا1 القاع1 إليهم.
ااة بمسؤوليتها نالحظ  ولدد1 شدور األُمَّ
أنااا أكثُر من مليار مسالم ونمتلاك املقدرات 
الضخماة، ولكااا يف الواقع أماة اامدة، أمة 
سااكاة، أمة راكدة أما1 التحديات واألخطار 
الكبارية املحدقة بهاا، واملظالام الرليبة عىل 
مستوى شادوب بأكملها وليس عىل مستوى 

أاراع.
ادادماا غااب الشادور باملساؤولية عاد 
أغلبية الااس، وأصبح الفرع ماهم ن يستشدر 
مسائوليته ن يف إقاماة عادل، ون يف موااهة 
ظلام، ون يف موااهاة طغياان، ون يارى أي 
يشء، يهماه اقط واقده الشاخيص ون يدرك 
أثَر الواقع الدا1 عىل واقده الشاخيص وصلاا 

إىل لذا املستوى.
وقد ساالمت الاخل والاشااط التثقيفي 
روحياة  إخمااع  يف  التدليماي  والاشااط 
انستشدار باملساؤولية وإماتتها من وادان 

أَْصابَااح  وبالتاايل  اااة،  األُمَّ
الكثاري مان الاااس يكتفاي 
األحاداث  عاىل  بالتفارُّج 
واآلخارون يُقتلاون أَْو تُاتهك 
أمتاه  مان  ولام  أعراضهام 
مسالمون، ولاو أماا1 اللاه 
مسائول، مسئول أن يكون له 
موقف، أن يكون ماارصاً لهم، 
وأن يسادى إىل إزالاة الظلام، 
وعااع الباطال، وعااع الرش، 

وعاع الطغيان.
يف لذا الواقع نهض السايد 
حسال الحوثاي يف مرشوعه 
الثقاايف القرآناي الاهضاوي، 
وسادى مان خاللاه إلحيااء 
الشدور باملسؤولية يف وادان 
اااة، ويف واقدهاا، عاعيااً  األُمَّ
أن يتحدثاوا باروح  الجمياع 
عملية، بروح مسؤولة برؤية 
واحدة وموقاف واحد ونظرة 
واحد ووعي واحد، مشارياً إىل 

ااة. أن لذا ما تفقده األُمَّ

 روحية الواعي
السايد حسال  اإلطاار تحادث  ويف لاذا 
الحوثي يف محارضة بداوان )الرخة يف واه 
املساتكربين( قائالً: »الاجتماع لاا ولاخزن 
ولاتحادث، ولكان بروحياة أخارى، نتاااول 

األحداث ليسات عاىل ما تدوعناا عليه، ونحن 
ناظار إليها كأحداث بل أطراف لااك وكأنها 
ن تداياا، رصاع بل أطراف لااك، وكأناا لساا 
طرااً يف لذا الراع أو كأناا لساا املستهدال 
نحن املسلمل يف لذا الراع. نتحدث بروحية 
من يفهم أنه طرف يف لذا الراع ومستهدف 
ايه شااء أ1 أبى، بروحية من يفهم بأنه وإن 
تاّصال عن املسائولية لااا اال يساتطيع أن 

يتاّصل عاها يو1 يقف بل يدي الله«.
وبداد أن وّضاح السايد حسال الحوثاي 
ااة يتسااءل  الواقاع املظلم التي تديُشاه األُمَّ
خطابياً: ألياس املسالمون اآلن، أليس الدرب 
اآلن تحات أقدا1 اليهاوع والاصارى حكومات 
وشادوب؟ ألم يقل الله عن اليهوع والاصارى 
أناه قد رضب عليهام الذلة واملساكاة وباءوا 
بغضل من اللاه؟ لل رادت الذلة واملساكاة 

عاهم؟. 
ليجيل عىل التسااؤنت قائالً: »ن لم تُراع، 
ما يزالون، لكاا نحن مان أصبحاا أذّل ماهم، 
مان رُضبت عليااا ذلة ومساكاة أساوأ مما 
رُضبت عاىل باي إرسائيل. ملااذا؟ ألناا أضداا 
مساؤولية كربى؛ ألناا نبذنا كتااَب الله خلف 
ظهورنا؛ ألناا لم ندد نهتم بيشء من أمر عيااا 
عىل اإلطاالق؛ ولم ندد نحمل ن غضباً لله، ون 

إباًء وشهامًة عربية«.

تقصرُينا أمام اهلل أشد
ويف ذات الساياق يقاول: »ادادماا تارى 
اااة  اااة الدربياة واألُمَّ أن األُمَّ
تحات  أصبحات  اإلساالمية 
أقادا1 اليهوع والاصاارى، وأن 
اليهاوع والاصاارى حكاى الله 
عاهم بأناه رضب عليهم الذلة 
بااءوا  قاد  وأنهام  واملساكاة، 
نحان  وتراناا  مااه!  بغضال 
املسالمل، نحان الدارب تحت 
والاصاارى؟.  اليهاوع  رحماة 
ماذا يداي لاذا؟ يداي لذا أناا 
يف واقدااا، يف تقصاري أما1 الله 
أساوأ مما اليهاوع والاصارى، 
أن تقصرينا أما1 الله أشاد مما 

يدمله اليهوع والاصارى«.
ولم يتحاَش السايد حسال 
الحوثي حالاة الجموع والركوع 
الدياياة  الدلاو1  طاالب  لادى 
شادورلم  وعاد1  والدلمااء 
اللاه،  أماا1  بمساؤوليتهم 
»عادما  متساائالً:  اخاطبهام 
نسامع أن األمريكيال عخلاوا 
اليمان  وسايدخلون  اليمان، 
بأعاداٍع كبرية.. لل يهماا لذا؟ أ1 سارتى أن 
مواقاَف زعماء الدرب لي مواقفاا، سايكون 
الساكوت لو الحكماة؟ وسايكون انلتما1 
بقضاياا أخرى لو الحكماة؟ أن نارَف عن 
لذا املوضاوع، أن ن نفكر يف لذا املوضوع؟.، 
ثام يجيال: »أنات عادماا تكون طالال علم 

وأنت ن يهمك، أون يؤملك أن ترى املفسادين يف 
األرض يتحركون، أن ترى اإلسال1 يُحارب، أن 
ترى املسلمل يُحاربون، لل يصح أن يقال يل 
طالل علم؟. لل يصح أن أحصل عىل ذرة من 
التقدير وانحرتا1 وأنا أحمال علماً؟، إذا كات 
تحمل علماً اإن لذا من بديهيات املسؤوليات 
عاىل طالال الدلم، وعاىل من يحمال علماً أن 

يهتم بأمر الدين الذي يتدلمه والذي يحمله.
وبداد أن وّضاح السايد حسال الحوثاي 
لطالب الدلو1 الدياية مساؤوليتَهم أما1 الله، 
أشاار إىل مساؤولية الدالم التاي ارضها الله 
سابحانه وتداىل علياه كحامل علام اقال يف 
نفس املحارضة: »يجل عىل اإلنسان أن يكون 
ممن يخىش الله ون يخىش ساواه، وأن يكون 
ممان يرغل يف اللاه ون يرغل يف ساواه، اإذا 
كاات عاملااً، أو كاا طاالَب علم، وكااا نخاف 
من غري الله، وكااا نرغل يف غري الله، ونبحث 
عان املخارج عان املاربرات التاي تبددنا عما 
يجل علياا، وعن املساؤولية التي ارضها الله 
سابحانه وتداىل علياا كحملة علم إذا كاا عىل 
لذا الاحاو اإنه ن يصح بحال أن نكون ممن 
يراو أن يكاون من أولياء الله، كيف قال الله 
عن أوليائه؟ }أَن إِنَّ أَْوِليَاَء اللَِّه ن َخْوٌف َعَليِْهْم 

َون ُلاْم يَْحَزنُوَن الَِّذياَن آَماُوا َوَكانُاوا يَتَُّقوَن 
نْيَاا َويِف اآْلِخاَرِة{  ى يِف اْلَحيَااِة الدُّ َلُهاُم اْلبُارْشَ

)يونس:62 - ل6(.
وأضااف أن: »الدالام لاو مان يجال أن 
يساتفيد علمه من القارآن الكريم، وأن يكون 
ًّ يف واقع  علمه بالشكل الذي يجدل القرآن حيا
ًّ يف  ًّ يف نفساه، يجدال القرآن حيا الحياة، وحيا

نفسه ويف واقع الحياة«. 

ِذلاّــُتنا أسوُء من ِذلاّـة بني 
إسرائيل!

ويداوع السايد حسال الحوثاي ليوضاح 
أن: »ويل اللاه لاو من يرى أن علياه أن يدمل 
االداً عىل أن يُحيَي كتااَب الله، عىل أن ياقذ 
عبااع اللاه، عىل أن يوااه بشادة أعاداء الله، 
يجال عليااا أن نحمال لاذا الشادور - أيها 
اإلخوة - يجل عليااا أن يكون لذا لو لماا، 
ونراع إىل الله سابحانه وتداىل، ونتوب إليه«، 
مشارياً إىل أنااا نديش حالاة من الذلة أساوأ 
من التي رضبات عىل باي إرسائيال، علماؤنا 
وطاالب علماا، ومجتمداا بكلاه؛ ألناا أضداا 

املسؤولية«.
وبداد إبارازه أن الحالة التي نديشاها لي 
ألناا أضداا مساؤوليتاا، يبل السايد حسال 
الحوثي ما لي مساؤوليتاا ايقاول أن:« من 
أعظم املسؤولية التي نضيدها لو: أناا ونحن 
نطلال الدلم، ونحن نحمال علماً ن ندمل عىل 
إحياء كتاب الله، ونتشابث بأشاياء لي مما 

يضلااا، ويبددنا عان كتاب 
الله«.

وياربز ويتجّساد سادي 
السيد حسل الحوثي إلحياء 
قوله  باملساؤولية  الشادور 
» املساؤولية اإلسالمية لي 
أن يصل الااس باإلساال1 إىل 

لااك«.. إىل ُكّل الدالم.
كماا يوضاح أن الكلماة 
التاي تحمال مساؤولية إذا 
ااة  لام تحارك مشااعر األُمَّ
أن تصاَل بافساها إىل عراة 
القتال ألعاداء الله اهيكلمة 
خبيثاة ااتثات مان ااوق 
األرض مالهاا مان قارار، ن 
ترتك أيَّ أثر، ليس لها قيمة.

حاّدع  الساياق  ذات  ويف 
السايد حسال الحوثي َمن 
لو الذي يتحمل املساؤولية 
بأناه من يوقاف اليهوع عاد 
يماأوا  ن  حتاى  حدوعلام 

األرض بالفسااع؟ ويجيال: »لم املسالمون 
لام الدارب، الدارب بالاذات لم الذيان كان 
يُراع ماهم أن ن يفساحوا املجاال أما1 اليهوع 
ليفسادوا البرشية كلها، أن يسابقوا لم باور 
اإلساال1 إىل بقاع الدنيا قبل أن يسابل اليهوع 

بفساعلم يف الدنيا كلها«.

ويشاري السايُد حسال الحوثي إىل أنَّ »كل 
اسااع ااء مان ِقبَال اليهاوع يف الدنياا كلها 
الدرب رشكاء مدهم ايه؛ ألنهم قّروا، ولم 
َمْن أاسحوا املجاَل بتفريطهم يف مسؤوليتهم 
بالاهاوض بديان الله حتى تمّكاَن اليهوُع من 
أن يسايطروا يف الدالام ويُفِسادوا الدالم، ثم 
يهيماوا عىل املسلمل، ثم يستذلون املسلمل 
ثم يساتذلون الدارب. ولكذا وادنا أنفسااا 

تحت أقدا1 اليهوع والاصارى«.

املفرِّط أكرب ُجرمًا
ويرى السيد حسل الحوثي أن اريمة من 
يفارط يف مساؤوليته تكون أكارب من اريمة 
اليهاوع والاصارى- يف إشاارة إىل تخيل اليهوع 
عان القياا1 بمساؤوليتهم التي كلفهام الله 
بهاا-، ويخاطال الحارضيان قائاالً: »يجل 
عاىل الااس أن يلتفتوا بجدية إىل واقدهم، وأن 
ياظاروا إىل ما حاكاه الله عن بااي إرسائيل، 
بااو إرسائيال اختارلام اللاه، واصطفالم، 
واضلهم، ولكاهم عادما ارطوا يف املسائولية 
انطلال  وعادماا قاروا وتواناوا، وعادماا 
ماهم الدصيان وانعتاداء رضب عليهم الذلة 
واملساكاة، وعادماا يقاول الله لاك يف القرآن 
الكريم: }ذَِلَك ِبَما َعَصاْوا َوَكانُوا يَْدتَُدوَن{ لو 
ليقول لاك ولآلخرين بأنك وأنت إذا ما عصيت 
مساؤوليتك،  يف  قارت  ماا  إذا  واعتديات، 
ساتَُدرض نفساك ألن تارضب علياك الذلاة 
واملساكاة، وأن تَِتيه كما تاه باو إرسائيل من 

قبلك«.
الاذي  للهادف  وتجسايداً 
يسادى إلياه السايد حسال 
الحوثاي ولو إحياء الشادور 
ااة  باملساؤولية لدى أبااء األُمَّ
الدربياة واإلساالمية يخاطل 
الااس يف محارضته )اإلرلاب 
والساال1( قائالً: »أيها اإلخوة 
- لاتذكار مساؤوليتاا اميداً 
أماا1 اللاه يف أن نكاون مان 
أنصاار عيااه«، مشارياً إىل أن 
اناتماعاات التاي يتام ايها 
مااقشاة األوضاع التي تداني 
اااة املسالمة، لي  ماهاا األُمَّ

ااتماعات مباركة.
وايماا يتدلل بالواقع الذي 
ااة يبل  أراعه اللاه لهاذه األُمَّ
السيد حسال الحوثي أن الله 
اااة لكذا أن  »أراع لهاذه األُمَّ
تكاون أماة تتحارك يف الدالم 
كلاه }أُْخِرَاْت ِللاَّااِس{ لتأمر 
باملداروف وتاهاى عان املاكار، لكاهاا تقدد 

ويتحرك أؤلئك«.
 ويتسااءل: ملاذا يتحركون؟. ويجيل أنهم 
يتحركون لياارشوا الباطل والفسااع والقهر 
والظلام والذلاة والخازي لكل أباااء البرشية 
وللدارب خاصة؟ للدرب خاصة. لذه أشاياء 

مؤسفة، لذه حقائل نحن نشالدلا.

 غاب الشعور 
بالمسؤولية عند أغلبية 

الناس، ال يستشعر أحدهم 
مسئوليته في إقامة عدل، 

ومواجهة ظلم وطغيان، 
يهمه فقط واقعه وال 
يدرك أثَر الواقع العام 
على واقعه الشخصي 

 نعيش 
حالة من الذلة 
أسوأ من التي 

ُضربت على 
بني إسرائيل؛ 

ألننا أضعنا 
المسؤولية!!

 الكثير من 
الناس يكتفي 
بالتفرُّج على 

األحداث واآلخرون 
ُيقتلون َأْو ُتنتهك 

أعراضهم وهم 
من أمته!
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؟ هن���ا  تن���ادي  ذا  م���ن   … موطن���ي  ي���ا 
تعل���م ال  أن���ت  ..؟  مل���اذا   … أس���كت    

يرتض���ي ال  العم���ر  طوي���ل  إّن 
يله���م ص���دى  أو   … ين���ادي  حي���ا   

ميانّين���ي أنس���ى  أن  ت���رون 
األغش���م الف���احت  يطمئ���ن  ك���ي 

إمن���ا  !  .. حس���ن   … أجن���ى  الصم���ت 
مرغ���م )مي���ن(  صمت���ي  ن���ار  ف���ي 

إخوت���ي وهن���ا   ، ب���الدي  ه���ذي 
مج���رم طاف���ر   … ت���أّدب   … أس���كت 

أش���الئهم بع���ض  م���ن  احلص���ى  ه���ذي 
اجلّث���م الرب���ى  ه���ذي  حلمه���م  م���ن 

أبصاره���م وه���ج  م���ن  الضح���ى  ه���ذا 
األجن���م ه���ذه  رواه���م  وم���ن 

موطن���ي ذا  أن  أدري  زل���ت  م���ا 
ف���م وعن���دي  أنادي���ه  ال  ل���م 

حوارية 
وطن !

عبد اهلل البردوني

برنامج رجال اهلل
املقرر ألسبوعني :
من 3 - 16 رال 

- مسؤولية الل البيت.
- لتحذون حذو باي ارسائيل.

عام يماني 
الصمود

وليد الحسام

ال������س������ع������ودي ال���������َب���������ْغ���������ُل  رأى  ق���������د  ه���������ا 

ع�����ام�����ًا ي����م����ان����يَّ ال����ص����م����وِد

ع�������ام�������ًا وه�����������ذا ال������ش������ع������ُب م���ا

ْت������ه ع���اص���ف���ُة ال����َح����ُق����وِد َه������زَّ

ع��������ام��������ًا أَع����������ْدن����������ا ف�����ي�����ه ي���ا

ص����ن����ع����اء ت�����اري�����خ ال�����ج�����دوِد

ع������ام������ًا ت����ق����دم����ن����ا ع����ل����ى ال����������������

أع����������داء ف�����ي ك�������ّل ال�����ح�����دوِد

ال�������� ف������ي  اهلل  وج������ن������ُد  ع������ام������ًا 

ج���ب���ه���ات ت���������زأُر ك������اأُلس������وِد

ع������ام������ًا ع����ل����ى ال����ش����ي����ط����ان ك����ْم

ك�����نَّ�����ا ص�����ل�����ي�����اِت ال������رع������وِد

ع�������ام�������ًا وم��������������اُل ال�����ن�����ف�����ط ي���ا

س����ل����م����اُن ال������ه������ُة ال����ح����ش����وِد

ع����������ام����������ًا ت�������ح�������دي�������ن�������اَك ي����ا

ح����ل����َف ال���ص���ه���اي���ن���ة ال���ي���ه���وِد

ع�������ام�������ًا أت���������ى األم��������ري��������ك ف���ي

س����������روال م���م���ل���ك���ة ال�����ق�����روِد

م��ن األرض  ُن�����َس�����ّق�����ي  ع������ام������ًا 

دم����ن����ا ال����ُم����ع����ّت����ق ب���ال���ص���م���ود

أرض���������ن���������ا ن���������������������ادى  اهلل 

ج����ودي ب�����األح�����رار  أرُض  ي����ا 

ج������������ادْت ف������ك������اَن ال�����ن�����ص�����ُر ف��ي

راي�����ات�����ن�����ا ف�����ج�����َر ال������وج������وِد

ب���س�������� ال�������ش�������ه�������داُء  أذََّن  ك�������م 

ال��خ��ل��وِد ع��ل��ى  ح����ّي  اهلل  ���������������م 

طغيان فرعون .. والعاقبة للمستضعفني

دور القيادة اإليمانية يف التصداّي لتحالف 
العدوان العاملي على اليمن 

 السيد العالمة/ عدنان الجنيد 
إن اللاه تدااىل عادماا يذكار ارعاون يف كتابه 
الكريم إنما يقصد به كل ظالم وطاغية سواء كان 
ارعون الذي يف زمن موىس _ عليه السال1 _ أو من 
ااء بدده من الظلمة واملجرمل إىل قيا1 السااعة 
،وساواء كان الظالم أشاخاصاً أو أنظمة أو عونً ، 
االقرآن عاملاي صالح لكل زمان وماكان ، ولو- 

أيضاً- عاملي ملا بقى من الزمن.
»إن ارعون عال يف األرض ، وادل أللها شايداً 
يساتضدف طائفة ماهم يذبح أبااءلم ويستحِى 

نساءلم إنه كان من املفسدين«.
»إن ارعون عال يف األرض« إن انستكبار الداملي 
قد تجارب وزاع يف طغيانه واربوتاه ، ومأ األرض 

بفساعه .
أللهاا شايدا«  قاا1 عارب عمالئاه  »وادال 
ومرتزقته بارش الفتن الطائفية واملذلبية ليصبح 
املسلمون متشااارين متخاصمل يقتل بدضهم 

بدضا .
اهاااك الدرشات من القااوات الفضائية تقو1 
بالتحرياض الطائفي ولي مدعومة من بريطانيا 

وبدضها تدعمها السدوعية .
ادىل سابيل املثاال :« قاااة آل البيات« ،بدض 
برامجها تهدف إىل الحط من رموز السااة ، وقااة 
»وصاال« من برامجهاا الحط من رموز الشايدة 
ولكاذا تجد غريلاا من القااوات الفتاوياة التي 
تهدف إىل إشادال ناار الفتاة الطائفياة واملذلبية 
بل أبااء الشادوب اإلساالمية وقد سبل لسماحة 
السايد حسان نر اللاه أن حاذر األماة الدربية 
واإلساالمية من لذه القااوات الفتاوية التي ليس 
لداهاا إن اغاراق الشادوب اإلساالمية بالفتان 

الطائفية واملذلبية .
وما يجري يف بالعنا ن سيما يف مدياة تدز ما لو 

إن ثمرة لاذه الفتن الطائفية حياث قا1 عواعش 
الولابية بذبح األطفال وسحل وإحراق الجثث كل 
لذه الجرائام التي قاموا بها من أال أن يشادلوا 
الفتااة الطائفياة يف بقياة املدن اليماياة إن أنهم 
اشالوا ألن الشادل اليمااي قد عارف حقيقتهم 
الخبيثاة ولهاذا لام ياخادع بأخبارلام الكاذبة ، 

وحكاياتهم الزائفة.
إذاً انساتكبار الداملي وأحذيتاه يف املاطقة من 
األنظماة الدميلة عائمااً يساتخدمون الفرقة بل 
الشدوب عن طريل نرش الفتن الطائفية واملذلبية 
، كي يشغلولم عن قضيتهم املركزية )السطل( 
وحتى ن تفكر -أي الشدوب- بالحرية وانستقالل 

عن انظمتها الدميلة 
»يساتضدف طائفة ماهم« ولي الطائفة التي 
يشادر انساتكبار الداملاي بخطرلا علياه ،ولم 
أنصار الله، حيث خراوا ومدهم الشادل  اليماي 
بثورة مباركة ثورة الواحد والدرشين من سبتمرب 
تحت راياة قائدلم ساماحة السايد عبدامللك بدر 
الديان الحوثاي - حفظاه الله -خرااوا رااضل 

للوصاية السدوعية والهيماة األمريكية .
لهذا شادر ارعون الدر بالخطر ااستضدف 
الشادل اليماي وقا1 بشان حرب عاملية عليه كي 

يركده ولكن ليهات له ذلك .
»يذباح أبااءلم« عن طريل عواعشاه من أال 
اإلرلاب والتخويف ومن أال تشويه اإلسال1 باظر 
الشادوب الغربية حتاى يصبح اإلساال1 باظرلم 
عين إرلاب نعين حل وساال1 وما ارى يف مدياة 

تدز خري شالد عىل ذلك.
»ويساتحِى نسااءلم« يساتبقولن للخدماة 
ويقومون باغتصابهن باسام نكاح املجالدة كما 
ادال احد قاعة املرتزقة بتداز  مع بدض املقاتالت 
اللواتاي يقاتلان مده، وكماا حصل – أيضااً-  يف 

سوريا ولو أمر مدروف.

»إناه كان مان املفسادين« ألنه أللاك الحرث 
والاسال ولهذا يجل اساتئصاله من الواوع حتى 

تكون الدباعة لله اإلله املدبوع.
ولااا نجز1 يقياااً باأن انساتكبار مهما بلغ 
طغياناه ومهما زاع ظلمه وإاراماه إن أن نهايته 
قريباة ، والظلم له ناماوس كوني إذا زاع عن حده 

انقلل عىل أصحابه.
لام  املساتضدفل  باأن  _أيضااً_  ونجاز1 
املاترون والظهور يكاون لهم يف نهاية األمر إذا 

ما صربوا وثبتوا وقاوموا الطغاة واملستكربين.
 ولهاذا قال تداىل -عقل اآلياة اآلنفة -: »ونريد 
أن نمن عىل الذين اساتضدفوا يف األرض ونجدلهم 

أئمة ونجدلهم الوارثل«.

إراعة الله تداىل لي يف  نرة املستضدفل ولم 
الشادل اليمااي -يف لاذا الدر- وسايجدل الله 
ماهام أئمة ولم املخلصون من أبااء لذا الشادل 
الذين قاعوا الثورة املباركة ثورة الواحد والدرشين 
من سبتمرب لذه الثورة التي ستكون قدوة للثورات 
الالحقة وقادوة لأايال اآلتية،،وسايجدلهم الله 

الوارثل مللك آل سدوع والاصارى واليهوع.
ثام قال تدااىل » ونمكان لهام يف األرض ونرَى 
ارعاو1 ولاماان وااوعلماا ماهام ماا كاناوا 

يحذرون«.
 وسايمكن الله تداىل الشادل اليمااي بظهور 
الدربياة  الادول  بقياة  عاىل  القرآنياة  مساريته 
واإلسالمية حتى تدخل الشدوب يف ظلها ويسريون 

عىل نهجها.
ولاا ساوف يُري الله تداىل انستكبار وأحذيته 
يف املاطقة بأن حربهم عىل الشدل اليماي من أال 
إخماع مسريته القرآنية كانت حربا عبثية ولا لو 

الذي كانوا يخااون ماه قد ظهر وانترش.
»والله متم نوره ولو كره الكاارون«

 أحالم عبد الكافي 
ن يخفاى عىل الجميع املخطط الكبري الذي من 
أالاه اساتهدات اليمان.. والذي تحارك من أال 
تافيذه كاربى الدول الداملية وعىل رأساها أمريكا 
وإرسائيل وتحالفت مع أكثر من ثالثة عرش عولة 
شااركت بالساالح والقاوات والدتااع ناليك عن 
الادور الخليجي باألخاص السادوعي واإلماراتي 
الاذي ساالم باألماوال الطائلاة يف الدادوان عىل 

اليمن. 
عادواٌن بهاذا الحجام وبهاذا التحالاف وبهذه 
الكمية من التخطيط كفيل بإساقاط عول عظمى 
ولياس عولة واحادة.. ُكّل األحداث املشاابهة التي 
مارت بها أية عولة بافاس الظروف التي مرت بها 
اليمن كان ساقوطها واضحاً نتيجة اارق القوى 

الهائل لكن لذا يف اليمن غري وارع. 
عاا1ٌ كامٌل من املؤامارة، ومن تحاركات لدول 
التحالف وتوارع أنواع األسلحة املتطورة واستئجار 
الجياوش املختلفاة وإرساالها لليمن واساتخدا1 
الطاريان للقصف الشاديد عىل املدساكرات وعىل 
مواقع األسالحة اليماياة َواملتواصل ليل نهار، ويف 
املقابل سارع الددو أيضا لفتح الجبهات الداخلية 
والخاراية إلضدااف قوة الداااع اليماي وارض 
الحصار الخانل الذي ن يسامح بأي عخول للمواع 

الغذائية اما بالكم باألسلحة. 
ماا الاذي يحادث يف اليمان وماا لاو التحليل 
السايايس والدسكري لذلك؟ لااك مفارقة عجيبة 
لم يستطع أعداء اليمن اهمها واستيدابها ما لو 
اُماْوع وما لو رس لذه املوااهة وملاذا  رس لذا الصُّ
ما زالات الداصمة صاداء عصياًة عىل احاالهم 
وعاىل قواتهام وأين لاي عائاداُت أموالهام التي 
يافقونها لهزيماة اليمن وأين لي نتائج قصفهم 

وغطاءلم الجوي يف املدارك املختلفة. 
أتحادى ان تكاون لاااك شادل قاد تدارض 
ملظلومية وقهر مثلما تدرض له الشادل اليماي.. 
وأتحادى أن يكاون لاااك تحالاف بهاذا الشاكل 
وبهاذه الُددة قاد انهز1، وأتحادى أن يكون لااك 
صموع عظيام لوطن ما مثلما صماد لذا الوطن، 
وأتحدى ان يكون لااك قياعة حكيمة اساتطاعت 
أن تدير حرب التصدي عىل لكذا عدوان مثلما لي 
قياعتااا الحكيمة بل وتحقل انتصارات ورعة ادل 

مداكسة ضد الددو. 
عور القياعة الحكيمة لاه الدور األكرب يف ُكّل ما 
يحدث.. عور يابع من خالل تدال صدق وإخالص 
روحاه الدالية واإليمانياة يف كلماتاه وتوايهاته 
الحكيمة التي اساتطاعت أن تخارتق وتختزل ُكّل 
الحوااز لتغاور يف أعماق ُكّل قلاوب األحرار وكل 
عقاول الباحثال عان الحقيقة.. برز عور السايد 

القائد يف عملية التصدي للددوان بكل اوانبه ولي 
التصادي للقصاف وللتصدي للحصاار والتجويع 
وللتصادي للجبهاات املفتوحاة بال ورع زحفهاا 
والتصادي أيضا للشاائدات، لاذا الادور لم يكن 
ليتحقال لون الدالقاة اإليمانية باللاه القوي التي 
يساتمد ماها قائد الثورة السيد عبدامللك بدر الدين 
الحوثي تأييدات إلهية ن يمكن أن تتساى ألي قائد 
لون أن يكاون ارتباطه بالله قاوي وثقته الكبرية 
به لي من مكاته من عواعي وأسباب الار الذي 
يتجىل اليو1 للديان وأصبح واقداً ن يمكن إنكاُره 
أباداً.. لاذا القائاد والقادوة واإلنساان والحكيم 
والقرآني والوطاي من أعجزت كلماته ُكّل املدعل 
للحل وقارعت أحراه ُكّل املرافل وأخرسات ُكّل 
املتقّولل.. بل واضحت ُكّل األباطيل وكشافت ُكّل 
الحقائال بكيفياة ارلبت األعاداء واربكتهم حل 
شادروا كم لم صغار أما1 لاذا الكبري، وضدفاء 
أما1 لاذا القوي وابااء بما يحملون أما1 عظمة 

ما يحمل لذا الدمالق. 
قيااعة عظيماة وشادل عظيم ونار عظيم 
وتأييادات ربانية عظيمة.. وباملقابل اشال ذريع 
لتحالاف ااشال وقيااعة ااشالة لام تحقال إن 
الساقوط يف وحل الجريمة والفاوىض البديدة عن 
مفاليم اإلنساانية والراكضاة وراء أطماع أرباب 

الفسل والضالل.
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بعد الفصل يف مستشفيات الوالدة.. فصٌل ُعنصري بني الطالب يف معهد »التخنيون« 

»إْسـَرائْيل« تبدأ بتشييد جزء جديد من جدار الفصل قرب بيت جاال بالضفة املحتلة 

مخطط صهيوني لبناء مناطق تجارية شرق القدس املحتلة 

سلمان يشرتي والء السيسي.. القاهرة تتنازل للرياض عن السيادة املصرية!
أحمد جمال الدين *

تسااؤنٌت عدة شاَغَلت باَل املريل بدد توقيع 
ترسايم  اتفاقياة  الساييس وسالمان  َعبدالفتااح 
الحادوع البحرياة بل مر والسادوعية، رأى ايها 
« تااُزٍل عن الجزر الخاضدة للسياعة  كثريون »صكَّ
املرياة ماذ عقاوع، كرمى لديون الريااض، علماً 
باأن لذه الجازر )صااااري وتاريان( تخضع ملر 
مااذ الخمسايايات وتمثال نقطة عبور وسايطرة 

اسرتاتيجية.
بان  سالمان  السادوعي،  امللاك  زياارة  خاالَل 
َعبدالدزياز، األخارية للقالرة، وّقع رئياس الوزراء 
املري، رشياف إساماعيل، وويلّ ويلّ الدهد محمد 
بان سالمان، اتفاقياة لرتسايم الحادوع البحرياة 
التاي تتصاف باوعلاا  البلديان. انتفاقياة،  بال 
بالغماوض ولم تدلان تفاصيلها حتاى اآلن، تقول 
مصااعر مرية وسادوعية إنها تتضمن تقسايم 
استكشاااات الغااز والبارتول يف البحار األحمار، 
باساتثااء املاطقاة القريباة من حاليل وشاالتل، 
وذلاك لتجال إثارة أية اعرتاضات ساوعانية، يف ظل 
التأكيد الرئايس الساوعاني أن حاليال مدياة تابدة 

تحت ونية السوعان.
ن مدلوماات نهائية عن تفاصيال انتفاق الذي 
اارى التوصال إلياه ب�ياة يف خاالل ااتماعات 
»مجلس التاسايل املري اا السادوعي«، املادقد 
عىل مدار ساتة أشاهر ضمان تحركات السادوعية 

لالساتثمار وععم انقتصاع املري بدد »توايهات 
ملكية بتخصيص 30 مليار رياال سادوعي ملر«، 
ماا بال مدوناات اقتصاعياة ومشااريع يجاري 
تافيذلاا، وبذلك يصال إامايل ما قدمتاه الرياض 
مااذ »30 يونيو« 2013 حتى اآلن إىَل نحو ل1 مليار 

عونر.
ويبادو أن لاذه انتفاقياة ااءت نتااج زيارات 
رئياس »ليئاة املسااحة السادوعية«، آخرلا كان 
الشاهر املاايض، واتُّفال يف خاللهاا عاىل تفاصيل 
انتفاقياة التاي وقدها إساماعيل، ولكاهاا ن تزال 
بانتظاار موااقاة الربملاان عليهاا واقاً للدساتور 
قبل أن يصادر رئيس الجمهورية قاراراً باعتبارلا 
سارية، وذلك وساط تأكيدات من مصاعر مرية، 
تحدثات إىَل »األخبار«، تفيد بأن انتفاقية »تشامل 
ازيرتاي تاريان وصااااري الخاضدتال للساياعة 

املرية ماذ الخمسيايات«.
والزياارات التاي لام تكشاف تفاصيلهاا لاي 
التاي اتُّفل يف خاللهاا عىل اميع البااوع ونصوص 
انتفاقية وساط تواال مري اا سادوعي عىل أن 
تُدَرج ضمان انتفاقاات انساتثمارية التي وقدت 
أيضاً، لتكون اتفاقية الجازر الوحيدة التي ن يواد 
نص مباارش عىل أي أماوال أَْو مخصصات للجانل 

املري من نظريه السدوعي بشأنها.
ويف املاطقاة البحرياة التي شاملتها انتفاقية، 
كانت تاريان وصاااري تخضدان للساياعة املرية 
بموال اتفاقية بال حكومتي البلدين اراء تاازع 

اساتمر مادة قصارية قبال أن تاتهاي إىَل أن تكون 
إعارتها مرية خالصة، كما أعرات ضمن اتفاقية 
»كامل عيفيد« للتساوية بل مر و«إْسااَرائيْل«، 
بدد انساحاب قوات األخرية من سايااء عىل خلفية 

لزيمتها يف حرب 1973.
والجزر املدراة ضمن املاطقة »ج« من األماكن 
الطبيدياة األكثر إقبانً للساياح يف ااوب سايااء، 
حياث تُاظَّم رحاالت بحرياة بانتظا1 لها وتشاهد 
حالة رواج كبرية يف خالل ذروة املوسم السياحي يف 
رش1 الشيخ، لكن األلمية انسرتاتيجية لهذه الجزر 
تكمن يف أنها مدخل ومخرج لخليج الدقبة، ويمكن 
يف حاال إغالقها تدطيال املالحة البحرياة يف ميااء 

»إيالت« اا أ1 الررشاش اإلْساَرائييْل.
ويبدو أن انتفاق سايقر يف أروقة الربملان املوايل 
للحكوماة، برغام اننتقااعات التاي تواااه نظا1 
السييس ماذ بداية ت�يل املدلومات عن انتفاقية. 
حتاى إن رئيس مجلاس إَعاَرة »مؤسساة األلرا1« 
الحكومياة، أحمد الاجار، قاال يف تريح مقتضل 
يو1 أماس، إن »لذه الجزر مرياة خالصة وعاع 
أبااء الجيش ثماها مان أرواحهم يف الحرب«، وذلك 
وساط مطالباات بإعاالن تفاصيل انتفااق للرأي 
الدا1، خاصة مع تمسك رئيس الحكومة بالحفاظ 

عىل رسية انتفاقية حتى إرسالها إىَل الربملان.
برغم ذلك، ن يتوقع إمرار انتفاقية التي تطالل 
السادوعية بتوقيدها ماذ 11 عاماً يف مجلس الاواب 
بساهولة، ولكن الخطااب املرتقل لسالمان عاخل 

الربملان صباح غد األحد، يف ساابقة لي األوىل مللوك 
آل سادوع، قاد تغاري مجارى انعارتاض. ومجلس 
الااواب يؤياد قرارات الساييس عااعة، ولكان لذا 
لان يماع أن تشاهد أروقتاه انتقاعات ومااقشاات 
نتفاقياة ترسايم الحدوع، خاصة أناه برزت بدض 
مطالبات نيابية من املدارضة ملااقشاة مستفيضة 
حاول انتفاقياة التي يارون أنهاا أخطار اتفاقية 
سيقرُّلا السييس ماذ وصوله إىَل السلطة. ويجل يف 
حاال إقرارلا من الرئيس بدد إاازة الربملان نرشلا 

يف الجريدة الرسمية.
كذلاك ااإن الصمت الرسامي املاري عىل ما 
تارشه وسائل اإلْعااَل1 السادوعية حول الجزيرتل 
للساياعة  للخضاوع  طريقهماا  يف  أنهماا  يؤكاد 
السادوعية، خاصاة أن مثل لاذه املدلوماات التي 
تدترب مان مدلومات األمن القوماي املري يصدر 
مان الفاور بياناات بتكذيل ماا لو غاري صحيح 
ماها ببيانات رسامية وتريحات من املساؤولل 

املدايل، ولو ما لم يحدث حتى اآلن.
وكانات املطالباات السادوعية بضام الجازر قد 
انطلقات عا1 2005 يف خالل حكم الرئيس األسابل 
حساي مبارك، لكن اللقاءات بل الجانبل استمرت 
ثام تجادعت  نتيجاة،  إىَل  الوصاول  لسااوات عون 
2011 قبال أن تصال إىَل محطتهاا الاهائياة يف  يف 
خاالل األساابيع املاضياة. وقالت مصااعر مرية 
لا»األخبار« إن لاااك »مراادات قانونية عىل أعىل 
مستوى تمت لالتفاقية قبل توقيدها رسمياً أمس«.

عاىل اانل آخار، تطرقات مباحثات الساييس 
وسالمان إىَل الدالقات املرية اا الرتكية ورضورة 
حل الخالف بال األول ونظريه الرتكي، ولو الطلل 
الاذي أكاد الساييس رضورة أن يقابال با»مباعرة 
طيباة مان الجانال الرتكاي«، خاصاة أن »مار 
تحملات كثارياً«، ايما وعاد امللك سالمان بالتدخل 
شاخصياً نحتاواء األمار يف أقارب وقت، نظاراً إىَل 
»رضورة تاسايل املواقاف يف خالل املادة املقبلة يف 
ماا يتدلال بددع مان القضاياا اإلقليمياة والدولية 
وموااهاة اإلرلااب«. كذلاك أخارب الساييس امللك 
السدوعي برضورة توقف الحمالت اإلْعااَلمية التي 

تشاها تركيا عىل الاظا1 املري.
الساييس  أعلاهاا  التاي  املشااريع  والالاات يف 
وسالمان إعاعة انتفااق عىل إنشااء الج� الربي 
الاذي يرباط بال مار والسادوعية يف سايااء، 
وإطالق اسام سالمان عىل املارشوع الجدياد الذي 
يكلف مليارات الدونرات، ولكن لذا املرشوع سابل 
إعالناه يف عهد مبارك، وأطلل عليه اسام امللك اهد، 
وأعيد الحديث عاه أواخر حكم مبارك. ويوااه لذا 
املرشوع اعرتاضات كثرية بسابل مخاطره البيئية 
عاىل الحياة البحرياة يف البحر األحمار الذي يمتلئ 
بالشاداب املراانياة، ماع أن القالارة والريااض 
تقاونن إن مارشوع الجا� سيُساهم يف تساهيل 

حركة السفر والتجارة بل البلدين.

* األخبار البيروتية

ياتهاُج مدهاُد الاا »تخاياون« يف مياة 
حيفا، بالداخل الفلسطياي املحتل عا1 8ل، 
سياساة اصل »طوعّي« بل طاّلبه الدرب 
الذيان تبلغ نسابتهم 21.3% مان مجمل 
الطالب، وطالبه اليهوع يف مسااكن الّطلبة 

التّابدة له. 
ون يخفاي املدهاد الجامداّي الفصاَل 
القومايَّ »الّطوعاّي«، بال يضياف بااداً يف 
وثائل التّسجيل يخرّي ايه الّطالل إن كانت 
لديه تفضيالت بالّساكن ماع رشيك مدّل، 

عربّي أَْو يهوعّي عىل سبيل املثال. 
وكشف تقرير بثّته »القااة اإلْساَرائيْليّة 
الثّانياة«، مسااء الجمدة، أنَّ لاذا الفصل 
متّبع ومتدارف عليه يف صفوف املسؤولل 
للّطااّلب  املداّدة  املسااكن  لاذه  ومادراء 

الجامديّل. 
وعادماا توّاه أحد الّصحاايّل إىَل إَعاَرة 
مسااكن الّطلباة يف مدهاد الا«تخاياون« 
وطلال أّن يكاون رشيكاه عربيّااً، قوبال 
طلبه باإليجاب، بياما حياما ساأل إن كان 

باإلماكان عد1 الّساكن مع مثايلّ الجاس، 
قيل له »إنّه يبالغ بالّطلبات«. 

املباناي  عان  املساؤولل  أحاد  وقاال 
الّساكايّة للطااّلب الجامديّال إّن »لاااك 
اصالً تاّمااً بل اليهوع والدارب ألال ماع 

انحتكاكات الّزائدة«. 
يشاار إىَل أنه قامت بدض املستشفيات 
»اإلْسااَرائيْلية« بالفصل بدوااع عارية 
بل الاسااء الفلساطيايات واليهوعيات يف 

أقسا1 الونعة. 

وكشافت مصاعر الساطياية، عن أن 
مستشافيات لداساا وشاداري تصيادق 
تال  يف  وإيخيلاوف  املحتلاة،  القادس  يف 
أبيال، ومئاري يف كفاار ساابا، تفصل بل 
الاسااء اليهوعياات مان اهاة، والاسااء 
الفلساطيايات مان القادس أَْو مان املدن 
الدربياة بالداخال مان اهاة أُْخااَرى، يف 
أقساا1 الونعة بهاذه املستشافيات، رغم 
أن القانون »اإلْسااَرائييْل« ووزارة الصحة 

يمادان ذلك.

بادأت سالطات الدادو »اإلْسااَرائيْلية« الخميس )7/ ل 
2016( يف بااء ازء مثري للجدل من ادار الفصل الداري 

يف الضفة الغربية، بالقرب من بلدة بيت اان. 
وبادأت الرااداات وضع كتل اساماتية بارتفااع ثمانية 
أمتاار قرب بيت اان ااوب القدس والقريبة من بيت لحم، 
ويمكان لهذا الجازء من الجدار أن يماع الفلساطيايل من 

الوصول إىَل حقول الزيتون التي يملكونها. 
وعان نقون خميس رئيس بلدية بيت اان ما وصفه بأنه 
مصاعرة أرايض. وقال عرب الهاتف من الج� الواقع بجانل 
موقع البااء »لذه األرض لي لدائالتاا وألطفالاا«. حسال 

»ارانس برس«.
ويخىش سكان بيت اان أن يقوع بااء الجدار إىَل توسيع 

مستوطاتي »ايلو« و«حار ايلو« املجاورتل. 
وقاال خميس إن »ساكان البلادة يأملاون يف الوقوف يف 
وااه بااء الجدار«، حيث من املقرر عقد ااتماعات طارئة، 
لكااه قال إناه ن يساتطيع الطدن يف قارار الباااء يف إطار 

الاظا1 القضائي »اإلْساَرائييْل«. 
وبداد تساع سااوات مان املداارك القضائياة أصدرت 
املحكمة »اإلْسااَرائيْلية« الدليا يف يوليو 2015 قراراً يقيض 
بأن الجادار رشعي وأمرت بإاراء تددياالت طفيفة اقط. 
وقال خميس »بدون لذه األرض سيغاعر اميع املسيحيل 
لاذا البلد، من املساتحيل البااء يف بيت اان. نريد توسايع 

لذه البلدة«. 
وكانت »إْسااَرائيْل« قد بدأت بااء ُادران وأسيجة اصل 
عاخال الضفاة الغربياة يف الداا1 2002 يف ذروة اننتفاضة 
الثانية، وقالت إن لذه الجدران مهمة ألماها، ايما يدتربلا 

الفلسطيايون مصاعرة ألراضيهم.
وقاال خاايري أبو عيد املتحدث باسام »ماظمة التحرير 
الفلساطياية« إن ما يجري »لو ازء من سياسة الحكومة 
الضفاة  يف  الدااري  الفصال  ترسايخ  يف  اإلْسااَرائيْلية 
الغربياة«. وقاال إن الجادار »يدمر احتمانت توسايع بيت 

لحم«. 

أرايض  »صاادوق  يسامى  ماا  نارش 
الرشكاة  ماع  بالتدااون  إْسااَرائيْل« 
انقتصاعية أرباع مااقصات لباااء اااعق 
يف  ومكاتال  وماتازه  تجارياة  ومااطال 
مساتوطاة »مداليه أعوميام« املقامة عىل 
أرايض املواطاال ببلادة الديزرياة اااوب 

رشق القدس املحتلة. 
ولفتات صحيفة »كول لداري« الدربية 
إىَل أن »الفادق سايقا1 يف وسط املستوطاة 
أعوميام،  وكياياون  البلدياة  مقار  قارب 

وسيقا1 عىل مساحة 2.2 عونم«. 
وأوضحت الصحيفة الدربية أن »الفائز 
باملااقصاة -وواقاً للمخططات- سايقيم 
اادقااً حتاى ساتة أعوار بمسااحة حوايل 
ثالثة آنف مرت مربع من البااء، وسايكون 
لاذا لاو الفاادق األول الاذي سايقا1 يف 

مستوطاة مداليه اعوميم«. 
أماا قطاع األرايض التي ساتقا1 عليها 
مااطل تجارية ومكاتال اتقع يف املاطقة 
مساتوطاة  يف  والتجارياة  الصااعياة 

»ميشور اعوميم«. 
مان اانبهاا، أكادت بلدياة الدادو يف 
القادس، »أن الدطاءين يساتهداان تأاري 

أرايَض إلقامة محاال تجارية ومكاتل ملدة 
9ل عاما، مع إمكانياة تمديد ارتة اإليجار 

ملدة 9ل عاماً أُْخاَرى«. 
يف حال يتدلل الدطاء الخااص بإقامة 

متازه بأرض تقع رشق املاطقة الصااعية، 
وتبلغ مساحته 100 عونم.

هآرتس تكشف عن انهيار 
تفاهمات بني »إسرائيل« واألردن 

حول األقصى 
كشاف تقريار لا«مجموعاة األزماات الدولية« نارشه موقع 
صحيفة لآرتاس الدربية الاقاب عن تفالماات بل »إرسائيل« 
واألرعن« تام التوصال إليها قبل حوايل عا1 ونصاف حول ترتيل 

الزيارات للمسجد األقى املبارك. 
وأااع التقرير بأن ما يُسامى برئياس وزراء انحتالل بايامل 
نتايالاو قد تدهد للملاك األرعناي عبدالله الثاني بمااع اقتحا1 
سياسايل »إرسائيليل« وتقليص عدع )زيارات( اليهوع املتديال 
للمساجد األقى، ايما تدهاد الدالل األرعناي بالدمل عىل ماع 
مبيت الشابان الفلساطيايل عاخل املساجد األقى ليالً تفاعياً 
لتاظيمهام التظالارات واملوااهات مع قاوات رشطة انحتالل 

»اإلرسائييل«. 
وأوضاح التقريار أن لذه التفالماات انهارت خالل موسام 
األعيااع اليهوعياة يف ترشيان األول أكتوبار املاايض حال أوعاز 
ماا يُسامي بوزير األمان الداخيل لالحتاالل غلدااع ارعان بإبداع 
املرابطاات عن املساجد األقى ايماا قا1 وزيار زراعة انحتالل 
اوري اريئيال باقتحاا1 األقاى، مماا اعتاربه األرعنياون خرقاً 

لالتفاق.

العدو يعتقل الصحفية املقدسية 
»سماح دويك« 

اعتقلت قواُت الددو »اإلرسائييل«، الصحفية املقدسية، سماح 
عويك، بدد اقتحا1 مازلها يف »رأس الداموع« بالقدس املحتلة. 

وتسادى قوات الددو لتكميم األاواه، وتدتيم اإلعال1 املقديس، 
الذي يفضح ارائم انحتالل. 

وتشان أاهازة أمان انحتاالل اإلرسائييل، حربًا رشساة عىل 
مدياة القدس واملقدسيل.
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إتحاد التلفزيونات اإلْســاَلمية: امالءات صهيونية وراء وقف بث »املنار«

الشيخ املصري كريمة: التيار الوهابي حاضٌر 
َوسيقوى مستقباًل يف املؤسسة األزهرية 

مرشٌح للرئاسة األمريكية يتهم 
»إْسـَرائْيل« بقتل آالف الفلسطينيني 

  - متابعات
والتلفزيوناات  انذاعاات  اتحااع  أعان 
اإلْسااااَلمية حجل إَعاَرة قمر »نايل سات« 
بث قااة املااار اللباانية التابداة لحزب الله 

ووصفه بانه نتيجة لإلمالءات الصهيونية.
واساتاكر انتحااُع بقوة يف بياان صاعر 
السابت، املسااعي املساتمرة إلخماع صوت 
قاااة املااار وطماس صورتهاا ووصفهاا 
بقااة املقاومة والحرية والدرب واملسالمل 
وعّد لاذا الترف بمثابة ظلم لها نسايما 
وقاد أعت عوراً باارزاً يف مجابهاة املشااريع 
املقاوماة وموااهاة  الصهيونياة ونارة 
مشااريع  وامياع  التكفاريي  املارشوع 
الاظا1 السالطوي وانستكبار الداملي والذي 
يساتهدف الدزة والساياعة والحرية وحياة 

الشدوب.
كما أعان انتحاُع اميَع املساعي الرامية 
لساحل حرياة التدباري عان الارأي والتاي 
كفلتهاا املواثيل والقوانال الدولية الخاصة 
بحقوق اننساان وأعرب عن راضه لجميع 
املاالضاة  القمدياة والظاملاة  املمارساات 

لوسائل اإلْعااَل1.
والتلفزيوناات  انذاعاات  اتحااع  واكاد 
اإلْساااَلمية ايمانه أَن اميع انعلة والذرائع 
التاي حيكت ضد قااة املاار ن صحة لها وان 

التأريخ يشهد بشجاعة لذه القااة وشموخ 
املبااعئ والقيام الشاامخة التاي تؤمن بها 
يف قاول الحال وماالضتها للظلام ولو ما 
ادلهاا تواااه الهجماات باكل اشاكالها 

الااعمة والخشاة.

وأعارب انتحااُع عان أسافه؛ ألن بدَض 
رّعت  السياساية  واملؤسساات  الارشكات 

باإليجاب عىل امالءات الصهاياة وحلفائهم، 
ن سايما يف ظال التطاورات الجارياة التاي 
تشاهدلا املاطقة والدالام، ويؤكد أَن الظلم 
لاذه  وساتوااه  سايئة  نتائاج  سايخلف 

املمارسات مقاومة ااعلة.
وأّكد أَن وساائُل إْعااَل1 املقاومة ساتجد 
الفرصة ناتياز لذه الدقبات وستبحث عن 
السابل الكفيلة بإيصال صوتهاا وصورتها 

بهادف نارش الحقائل رغام الدراقيال التي 
توضع أََما1 أَْلااَدااها.

وكانات رشكاة قمار »نايال ساات« قد 
حجبات بث قاااة املااار باإلضاااة إىَل قااة 
لباانياة أُْخاَرى كما تدتاز1 حجل بث أربع 

قاوات لباانية أُْخاَرى ألسباٍب والية.
ويشاار إىَل أناه باإلمكاِن مشاالدة قااة 

املاار َحالياً من القمر الصااعي الرويس.

  - متابعات
اعتارب الشايُخ أحماد كريماة أساتاذ 
ليئاة  وعضاو  اإلْسااااَلمية  الرشيداة 
كبار الدلمااء باألزلر أن التيار السالفي 
الولاباي سايقوى حاارضاً ومساتقبالً، 
مذكاراً بخطيئاة السااعات عادماا لدل 
ايهاا بورقاة الديان يف السياساة، حيث 
حاول رضب التيار الاارصي وانشرتاكي 
بالجماعاات اإلْسااااَلمية وعىل رأساها 

اإلخوان والجهاعيون والتكفرييون.
وقاال اليخ كريمة يف حاوار مع موقع 
»رأي اليو1«: إن السااعات اعرتف بخطئه 
عّلااً، وكانات الاهاية باغتياله. ُمشايْاراً 
إىَل أن نظا1 مبارك عقد صفقات مع ذات 
الجماعات مكاتها – ن سايما اإلخوان – 

مان احتالل ماا يقرب مان 100 مقدد يف 
الربملان.

وقال كريمة: إن الفكر السلفي يف عهد 
مبارك كان له وَلااٌج عىل حساب األزلر، 
لدرااة أنه تم تخصياُص نحو 10 قاوات 
للسالفيل بثّت الفكر الولابي يف مختلف 
أنحااء الباالع، ُمشايْاراً إىَل أن ما حدث يف 
عهدي مبارك والساعات يتكرر اآلن، األمر 
الذي سيقوى من عضد السلفيل حارضا 

ومستقبال – بحسل كريمة.
وعن خطورة واوع غلو عياي وتطرف 
علماناي، قال كريماة: إنه نتاج عن ذلك 
شاباب كفر بانثال مدا وأعلان إلحاعه، 
مؤكدا أن الاظا1 الدلماني متلّون حسال 

الطلل.
وخلاص عضو ليئة كباار الدلماء إىَل 

أن املشهد ن يبرش بخري.

ورعاً عىل سؤال عن ماذا خ�ت مر 
بضداف األزلار، قاال كريماة: خا�ت 
كثارياً، حياث أصبحات لاااك كياناات 
موازية ومحاذية لأزلر مثل »الشايدة« 
اإلصالحيال  تهمياش  وتام  والسالفية، 
والراساخل يف الدلم، وصارت الوساطية 
التاي اشاتهرت بهاا مار يف طريقهاا 

للتآكل، حسل وصفه.
واختتام كريماة قائاالً: »مان بااب 
الغرية عىل األزلر، ععاي أتسااءل: ملاذا ن 
يماارس األزلر عوره يف الذوع عن حرمات 
اإلاتاء واالل الدعوة ومصداقية اإلْعااَل1 
اإلْسااااَلمي؟ اهذا الثالاوث ياخر اآلن يف 

بايان الترشيع اإلْساااَلمي«.
وأنهاى كريمة قائال: »لإلْسااااَل1 رب 

يحميه«.

  - متابعات
إتهم مرشاٌح أمريكايٌّ لالنتخابات الرئاساية »إْسااَرائيْل« بقتال عرشة آنف 
السطياي أثااء الُداْدَوان عىل قطاع غزة يف الدا1 ل201.. ويف األثااء تدرض رئيس 
بلدية القدس »اإلْسااَرائييْل« نري بركات ملقاطدة من قبال متظالرين ماارصين 
للفلساطيايل يف أحد محارضاته التي كان يلقيها بجامدة »ساان ارانسيسكو« 

وذلك خالل رحلة تدريفية عن »إْساَرائيْل« يف أنحاء الونيات املتحدة. 
وقاال مراسال صحيفاة »إْسااَرائيْل الياو1« ياوري يالاون: إن املتظالريان 
اقتحماوا عىل بركات القاعاة، ولم يرتادون الكوايات الفلساطياية، ويحملون 
إْعااَل1 الساطل، وحاولوا ماده من اساتكمال حديثه، وأطلقوا شدارات مداعية 
»إلْسااَرائيْل«، وطالباوا بتجدياد اننتفاضاة، وإنهاء انحتاالل »اإلْسااَرائييْل«. 
ووصفوا »إْسااَرائيْل« بأنها عولة إرلابية وأبارتهايد، مما اضطر إَعاَرة املحارضة 

نستدعاء الرشطة لحماية بركات الذي وااه مصاعل يف استكمال لقائه. 
بياما ذكرت صحيفة »مداريف« أن املرشح الديمقراطي لالنتخابات الرئاسية 
األمريكية بريني سااندرز - الذي حقال انتصارات متالحقة يف اآلونة األخرية بددع 
من الونيات األمريكية- اتهم »إْسااَرائيْل« بقتل أكثر من عرشة آنف الساطياي 

بريء خالل حرب غزة األخرية ل201 املسماة »الجرف الصامد«.

أمريكا: الحديث عن إنهاء االحتالل 
»اإلْسـَرائْيلي« مبكاّر 

  - وكاالت
إعتاربت الونياُت املتحادة أن الحديَث عن إنهااء انحتالل »اإلْسااَرائييْل« 
لأرايض الفلساطياية »ما زال مبكراً«، وذلك يف َرعِّلا عىل مساعَي السطيايٍة 

يف مجلس األمن إلعانة انستيطان وإنهاء انحتالل. 
ُث باسام الخاراية األمريكية مارك تونار إنه لم يتم تقديُم أَْو  وقال املتحدِّ

تداول أي يشء يتدلل بالقضية الفلسطياية بشكل رسمي يف مجلس األمن. 
ولادى تدليقاه عىل توزياع الفلساطيايل مارشوع قرار عاىل املجموعة 
الدربية، قال املساؤول األمريكي يف مواز صحفي بواشااطن، السابت: »إنها 

مسألة غري خاراة عن املألوف« يف أروقة األمم املتحدة. 
واساتدرك قائالً إنه ن يزاُل من املبكر اداً الحديث عن موقف واشاطن من 

تلك املساعي طاملا أنه ليست لااك وثيقة رسمية قدمت ملجلس األمن. 

شبكة إرهابية خطرية بقبضة األمن 
اللبناني.. وكشف من يديرها 

  - متابعات
وقدت شبكة إرلابية خطرية مؤخراً يف قبضة األمن الدا1 اللبااني.

وبحسال صحيفة »السفري«، كانت الشبكة تتسارت تحت عاوان مدرسة 
عياية يف إْحاَدى مااطل الشامال، ويديرلا من الرقة اإلرلابي عمر الصاطم، 

ووظيفتها إعداع اإلرلابيل.
وأضاات املدلومات لا«السفري«، انه تم إلقاُء القبض عىل خمسة من أاراع 
الشبكة، كانوا يتولون ماذ مدة إعطاء الدروس »الجهاعية« لبدض املرالقل، 
ثم يرسالون أعداعاً ماهم إىَل ما يسامونها »أرض الخالاة« يف الرقة لاللتحاق 
بتاظيم »عاعش« انرلابي، ويرتكون البدض اآلخر نساتخدامهم يف الداخل يف 

تافيذ عمليات إرلابية.
وكشافت املصااعر، أن األَْماان الدا1 أحباط خالل الفرتة نفساها، عملية 
انتحارياة كان يداد لها تاظيم »عاعاش« حيث تمكن من إلقااء القبض عىل 
شخص سوري الجاسية )عرشياي(، يف ماطقة عكار، اعرتف بأنه كان بصدع 
تافيذ عملية انتحارية، وأن مديره لو اإلرلابي عمر الصاطم، وكان ياتظر أن 

يتلقى ماه تحديد الهدف وساعة الصفر للتافيذ.

كي مون: معظُم ضحايا التطرف يف 
العالم من املسلمني

  - متابعات
أعلان األماُل الداا1 لأمم املتحدة باان كي ماون الجمدة، ُخّطًة إلنشااء 
ماظوماة أممية اديادة مكونة من اريال عمل كبري ومتخصاص، ملوااهة 
»التطارف الداياف«، عاعيااً الدالام لالعرتاف باأن »مدظم ضحاياا التطرف 

الدايف يف الدالم من املسلمل«.
وأضااف مون يف مؤتمر عقاده بمدياة اايف الساوي�ية »ععونا نكون 
واضحل ماذ البداية، إن ظالرة التطرف الدايف ليسات متجذرة أَْو مقترة 

عىل أي عين، أَْو ماطقة اغرااية، أَْو قومية، أَْو مجموعة عرقية«.
ولفت أن موااهة التهديدات اإلرلابية املتزايدة تشاكل تحدياً كبرياً، يف ظل 
مخاوف من حصول الجماعات املتطراة التي تمارس الداف، عىل مواع نووية 
أَْو كيمياوية أَْو بيولواية أَْو إشداعية، واستخدامها يف لجمات مقبلة، مشدعاً 

أن األمم املتحدة تبذل اهوعاً حثيثة، ملاع حدوث »أزمات« من لذا الاوع.
وتاباع األمل الداا1 أن »التطرف الدايف يشاكل تهديداً عامليااً، ويتطلل 
تداوناا عولياً عااالً«، وأن املاليل الذين اروا من ماازلهم؛ خوااً عىل حياتهم 

وحياة ذويهم، لم يف الواقع يبحثون عن السال1 وانستقرار.
تجادر اإلشاارة أن األمل الدا1 لأمام املتحدة بان كي ماون، عقد مؤتمراً 
بمكتل املاظمة الدولية يف اايف، عىل مساتوى الوزراء، امع ممثلل عن 32 

بلداً، لتسليط الضوء عىل قضية »الحد من التطرف الدايف يف الدالم«.

وزير إسباني: 160 شخصاً غادروا إسبانيا لاللتحاق 
بالتنظيمات اإلرهابية يف سورية والعراق

  - متابعات
أعلن وزيُر الدولة لشاؤون األمن يف اسبانيا ارانسيسكو مارتيايز أن نحَو 
160 إرلابيااً غااعروا األرايَض اإلسابانية لاللتحاق بالتاظيماات اإلرلابية يف 
ساورية والدراق. ونقلت صحيفُة »ليربتاع عيجيتال« انسابانية عن مارتيايز 
قولاه خالل مؤتمار ماع التطرف الداياف الذي عقد يف مقار األمم املتحدة يف 
اايف: »إن األاهزة املختصة يف وزارة الداخلية انسابانية تلقت ماذ خمساة 
أشاهر من إطاالق وبدء مارشوع وقف ومحارباة التطرف ما يقاارب 1500 
اتصال وبالغ حول احتمال واوع متطرال عىل األرايض اإلسابانية«، ُمشيْاراً 
إىَل أن 5ل % مان لاذه البالغات تم األخاذ بها ضمن عمل اارق ومجموعات 

التحقيل يف األاهزة األماية وقوات الرشطة.

الخارجية األمريكية: ثلث العراقيني يؤمنون 
بأن الواليات املتحدة تدعم »داعش« 

  - متابعات
كشاف تقرير للمفتش الدا1 بوزارة الخاراية األمريكية أن ثلث الدراقيل 
يدتقدون بأن الونيات املتحدة تدعم اإلرلاب عامة و«عاعش« بشاكل خاص، 
وأن نصف الدراقيل )بُسااتهم وشايدتهم( يدارضون بشكل كامل مشاركة 

الونيات املتحدة يف الحرب ضد »عاعش«. 
وقال التقرير الذي تمت كتابته عن نشااطات السفارة األمريكية يف الدراق 
إن اساتفتاءات الوزارة األخرية تشاري إىَل أن 0ل% من الدراقيل يدتقدون بأن 
الونياات املتحدة تدمل عىل زعزعة اساتقرار الدراق والسايطرة عىل موارعه 
الطبيدياة، وثلثهم تقريباً يؤمااون بأن أمريكا تدعم اإلرلاب بشاكل عا1 أَْو 
»عاعاش« عاىل واه الخصوص، ولي اكرة تقول السافارة إنهاا »تجد عدعاً 

كبرياً من التقارير )بهذا الخصوص( يف وسائل اإلْعااَل1 الدراقية«. 
بيد أن التقرير الذي صدر يف شاهر مارس املايض، ولم يتم الكشاف عاه إن 
األربدااء 6 أبريال أااع بأن مدارضاة األكراع للتدخل األمريكاي يف الحرب ضد 

»عاعش« ضئيلة، حيث لم تشكل أكثر من 6% من األكراع. 

100 كاتب أمريكي يرفضون دعم »إْسـَرائْيل« ملهرجان َأَدبي بنيويورك 
  - متابعات

اه أكثار مان 100 كاتال ومؤلف  واَّ
أمريكاي ماهم حَملاة اائازة »بوليتزر« 
ألياس ووكار وريتشاارع ااورع ويونوت 
إىَل  مفتوحاة  غاضباة  رساالة  عيااز، 
 PEN »رئاساة »رابطاة القلم األمريكياة
ماهام  AMERICAN CENTER راضااً 
الدعام  »إْسااَرائيْل«  سافارة  لتقديام 

للرابطة. 
وكتبات الرساالة التاي شاارك ايهاا 
أكثار من 100 مؤلاف مجموعاة »عدالة 
ولاي   ADALAH-NY نيوياورك« 

مقاطداة  »حملاة  تقاوع  مجموعاة 
ايهاا:  قالات  نيوياورك،  يف  إْسااَرائيْل« 
»مان املؤساف أن املهرااان َقِبال رعاية 
وععم الحكومة »اإلْسااَرائيْلية« رغم أنها 
تكثاف حمالتهاا التي امتدت عقاوعاً من 
حرمان الفلسطيايل من أبسط الحقوق، 
والصحفيال  الُكتااب  اساتهداف  ماهاا 

الفلسطيايل«. 
ومن بل املاة الُكتاب الذيان وّقدوا 
رساالة انحتجاج الرئيس السابل ونائل 
رئيس رابطاة القلام اإلنكليزياة غيليان 
سلواو وكاميليا شميس، والشاعرة آيلل 
مايلز واملؤلفان لويز إرعريتش وأَْلااَداف 

ساويف، اضالً عن الكاتل الفلساطياي 
أحمد قطامش الذي سجاته إْساَرائيْل بال 
تهمة محدعة، ما أثار حفيظة وانتقاعات 

رابطة القلم الداملية. 
وقالات آلياس ووكار مؤلفاة كتااب 
»اللاون البافساجي«: »بصفتاي عضوة 
يف )رابطاة القلم( أريد من لاذه املاظمة 
التاي يجدر بها اننتصاار لحقوق الُكتاب 
واملؤلفل أن تقف وقفاة حل مع الُكتاب 
واألكاعيميل والطلبة الفلسطيايل الذين 
يدانون تحت وطاأة نظا1 »إْسااَرائييْل« 
قمداي يحرمهام مان حقهام يف حرياة 

التدبري«. 

هكذا بدأت العالقة 
بني النظام البحريني 

َو«إْسـَرائْيل«!
  - متابعات

نرش موقاُع »البحرين الياو1« تقريراً يتحّدث 
عان تأرياخ الدالقاات اإلْسااَرائيْلية ماع عائلة 
الاظاا1 الحاكام يف البحريان، قائاالً إن »ااذور 
لذه الدالقات بل عائلة آل خليفة َو«إْسااَرائيْل« 
تداوع إىَل الدا1 ١٩٩٤ عادما زار أول واد رسامي 
إْسااَرائييْل البحريان، وتبداه يف ذات الدا1 وزير 
البيئة اإلْسااَرائييْل يويس ساريد الذي زار املاامة 

والتقى بخالد آل خليفة«.
وبحسال موقاع »الدهاد« اقاد ععاا وزيار 
خاراية البحرين خالد أحماد آل خليفة يف الدا1 
٢٠٠٠ إىَل تأسايس تجمع رشق أوساطي يشمل 
الدول الدربية باإلضااة إىَل »إْسااَرائيْل«، واعترب 
خالد حياها لذا التجمع بانه السبيل الوحيد لحل 
املشاكل القائمة يف املاطقة، بحسل ما اشار اليه 

التقرير.
ويف الداا1 ٢٠٠٥ أعَلاَن نائاُل رئيس مجلس 
الاوزراء محماد بن مباارك آل خليفاة أن املاامة 

قررت راع الحظر عن البضائع اإلْساَرائيْلية.
وتوّاه ويل الدهد سالمان بن حماد إىَل القاعة 
الدارب يف الداا1 ٢٠٠٩ بدعوتهام إىَل مخاطباة 
الدرب عرب وسائل اإلْعااَل1 اإلْساَرائيْلية لتسهيل 
ما اسماه اهوع السال1 يف الرشق األوسط. والقى 
بالالئمة عىل الدارب لدد1 ادلهم ما ايه الكفاية 
للتواصال مع الشادل اإلْسااَرائييْل كماا ورع يف 

مقالة له يف صحيفة واشاطن بوست.
واستقبل حاكم البحرين ووزير خارايته يو1 
٤ ابريال من لاذا الدا1 رئيس املجلاس اليهوعي 

الداملي رونالد لورع.
ويحفال تأرياخ الدائلة الحاكماة يف البحرين 
الكياان  ماع  الدلاياة  والدالقاات  بالرواباط 
اإلْسااَرائييْل املحتال وأماا ماا خفي ماهاا اهو 

أعظم. 

قاعدة أمريكية لحماية 
»إْسـَرائْيل« من الهجمات 

الصاروخية 
  - متابعات

كشف موقُع »وان« الِدرْبي، عن واوِع قاعدٍة 
أمريكيٍة رسيٍة يف عاخل »إْسااَرائيْل« قيد اإلنشاء 

لحمايتها من أيِّ لجو1 صاروخي تتدرض له. 
وواال املوقع الدربي، اإن املوقَع الدساكري 
األمريكاي رسي، ويهادُف بالخصاوص لصد أية 

لجمات صاروخية تتدرض لها »إْساَرائيْل«. 
وأوضح املوقع أن املدسكر يف مراحل متقدمة 
من البااء، وسايكون عاىل ألبة انساتدداع عىل 

مدار الساعة. 
وبياات أن الهدف الدااع عن الجبهة الداخلية 
لالحتاالل أََماا1 صواريخ بديدة املادى كتلك التي 

تمتلُكها إيران.

مقتل سبعة وإصابة 
15 يف تفجريات يف 

سيناء 
  - متابعات

ذكرت مصاعر أماية وطبية مرية 
السابت، أن ما ن يقل عن خمسة ااوع 
مريال وضابطااً يف الجياش وامرأة 
ُقتلاوا، ايما أصيل 15 بجروح يف شابه 
ازيارة سايااء، بدد تفجاري مدرعتل 
لقوات األمن يف حاعثل مافصلل أمس. 
املساؤولية عان  »عاعاش«  وأعلان 
عاىل  مواقاع  عادة  عاىل  التفجاريات 

اننرتنت. 
إن عادَة عباوات  املصااعر  وقالات 
ناسافة ُزرعات عاىل الطريال يف راح 
واااوب الشايخ زويد اّجارت عن بدد 

لدى مرور املدرعات. 



حرقوا.. ولكن ال يشعرون
كلمــــــة أخـــــيرة 

عبُدالسالم الوجيه
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****** 
تلك أبياٌت قلتُها ذات يو1 
عادما قرأُت بدَض تدليقات 
املرتزقة الفيسبوكية املليئِة 
بالكذِب والداِل والسفالة 
والوقاحة التي يخجل ماها 

إبليس الرايم. 
قرأُت  عادماا  تذّكرتهاا 
بداِض  كتابااِت  باألماِس 
أصاا1ِ اإلْصاااَلح بمااسبة 

مروِر عا1ٍ عىل الُداْدَوان.
أن  الكلمااُت  تدُجاااُز   
تصاَف صفاقاة ووقاحاة 
وخّساة عبياد الدبياد وأي 

عرك وحضيض وصلوا إليه.
لام يكتفاوا باملتاَارة بالديان والكذب والُجارأة عىل رّب 

الداملل وموانة الاصارى واليهوع والكاارين.
ولم ترِو عطَشاهم تلك األنهاُر من الدماء التي سفكولا 
عارب عرشات الساال من املؤامارات والغاْدر واملذابح التي 
للدمااء  املساتبيحة  التكفريياة  بفتاوالام  لهاا  رشعااوا 

واألعراض.
ولام ترف لهم عاٌل من تلاك املصائل واملحان والزنزل 
والفتان التي البولا عاىل أَبْاَااء اليمن يف سابيل الوصول 
إَلاى السالطة والتحّكم يف رقاب الدبااع واإليغال يف اإلارا1 

والفساع.
ولم تحد من أطماعهم خرياُت البلد التي نهبولا وثرواُت 
األماة التي بّدعولا، بل انطلقاوا يف القتل والخراب والتاكيل 
واساتدانوا بااألرشار والكفاار والفّجاار واساتخدموا ُكلَّ 

وسائل الفتك والدمار.
ولا لام اليو1َ بدَد عاا1ٍ من الُدااْدَوان يحتفلون، وعىل 
أشاالء عرشات آنف مان الضحايا يرُقصاون، وباملزيِد من 
اإلارا1 والوحشاية يتوّعدون وإىل اإلبااعة ببالعة يحرضون 

ويدعون.
واملضحاُك املبكاي أنهم يدتقادون ويظااون ويزعمون 
أنهام األتقيااء األنقيااء املصلحون، وصادق اللاُه الدظيُم 
القائُل: )َوإِذَا ِقيَل َلُهْم نَ تُْفِساُدواْ يِف األَْرِض َقالُواْ إِنََّما نَْحُن 

ُمْصِلُحوَن، أَن إِنَُّهْم ُلُم اْلُمْفِسُدوَن َوَلاِكن نَّ يَْشُدُروَن(
لل رأيتام باألمس الشايَخ )عبدامليكراون األعور( ولو 
بَل قطدان املرتزقة يختاُل ويتبخرت ويشيد ببطونت )عاين 

كروب وبالك ووتر(؟!.
ولل سامدتم الشيَخ ثوَر انساال1 )عيضة بن مديضة( 

وصوته يجلجل يف تلك القااة املغتصبة املريضة؟
ولال رأيتم رئيَس اماعة الاالال عن املدروف اآلمرين 
باملاكار ولو يتبالاى ويفخر بما قصف طاريان الُداْدَوان 

وعّمر؟
ولل.. ولل.. ولل؟.

وماع ذلك لذا الحزُب لم يَُحاال.. ويطمُع أن يكوَن له يف 
مستقبل إعارة البالع املوقُع األول.

عماء آنف الضحايا من األبرياء أطفانً ونساء وشيوخاً.. 
البياوت  وعدوانااً..  ظلمااً  أزلقات  التاي  الافاوس  آنف 
واملاشئات القرى واملدن التي ُعّمرت البرش والشجر والحجر 

الذي استهدف. 
ن ولن تقبَل أن تدوَس أقدا1ُ الخونة الدمالء تراَب الوطن 
الغايل، الشادل اليمااي الدظيم ن ياىس ثاأَره ون يفرط يف 

أرضه وِعرضه ورشاه وكرامته. 
ومن يدتقد أنه سياىس أعداَءه وَمن شارك يف عماء أباائه 

اهو والم والم.

 سياسية- شاملة
تصدر كل اثال وخميس

نح����ن ال نأَم����ُن غ����ْدَر أُولئ����ك الظامل����ني والغادري����ن 
واملعتدين، ويجُب أن نكوَن على مستوًى عاٍل من احلذر 

واليقظة واالنتباه.
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أنس القاضي
َمّرَت يف األمس الذكرى الساويُة الخامسة عرَشَة لغزو الدراق 
عاا20031، َحَدٌث غرّيَ صورَة املاطقاة وموازين القوى لصالح 
أعداء الشدوب الدربية، ولم يتغري الوعُي الدربي باحو إيَْجاابي، 
ليقي بلدانه من الغزو والتدخالت الدسكرية الغربية، كأَن غزو 
الدراق تم ماذ أُْسبُْوع ولم تتدرَّ بدُد أَمريكا بجرائمها وأكاذيبها 
ون ُعراات أطماُعهاا، بال لام يهاز الوعاي الدرباي الاخبوي 
والشادبي اعرتاُف أَمريكا وبريطانيا بأنها لم تجد أسلحة عمار 
الشاامل ناتة الغزو الرئيساية، اهلل امُلغفلون للغزو األطليس 
لليبياا بزعم تخليصها مان الطاغية القذايف، ولللاوا للُداْدَوان 
عاىل الايَاَماان بزعم تحريرلا مان »اننقالبيال«، وللمؤامرة 
عىل ساوريا لدمقرطتهاا وانقاذلا مان األساد، وكان تصدير 
الديمقراطياة للدراق الدكتاتورية عاوانااً آخر للغزاة، ولا لي 
الديمقراطية األَمريكية يف الدراق والجهوع التي رصحت أَمريكا 

وأكادت التزامها بها تجاه الدراقيل، مجّسادًة يف عاعش التي رّصحت كلياتون 
بأن أَمريكا صادتها، يسقي أوباما ما زرعه اورج بوش، ويداع الدربي اليو1 

ثمن صمته قبل 15 عاماً. 
إعرتات أَمريكا وبريطانيا بأن الغزو تم عىل مدلومات خاطئة، وكأنها غلطة 
مطبدية، اليغفر لهم شدل الدراق املذبوح! خلف لذا انعرتاف أخفوا املطامع 
انساتدمارية ولي املطاماع يف الُداْدَوان عىل الايَاَمان وساوريا، وسايدرتف 
املدتدون ايما بدد بخطأ الُدااْدَوان عىل الايَاَمان ووْلِم واوع رشعية وواوع 
إيراني، ولكن بدد أن يحققوا أطماعهم إن انتروا، لذه انطماع انستدمارية 
التاي تجّسادت يف رضب القاوة الدساكرية الدراقياة التي كانت قوًة للشادل 
الدراقاي ونهل الذلال والافط واآلثاار الدراقية وتصفية الدلمااء واألعمغة، 
وتمزيل الاسايج اناتماعي، ما يأمن لالستدماريل بقاء البلدان ُمدّمرة ليس 
لهاا قائمة، الم تشاتدل ُحمى التوتار الطائفي يف املاطقة بهذا الشاكل إن من 
بداد غزو الداراق، كان تجزئة املجتمع عىل أسااس طائفي لاي الديمقراطية 
األَمريكياة التي أتت بهاا إىَل الدراق، وَماا َزالت الااُر انساتدمارية موقدًة، ويف 
الذكرى الخامسة عرش لغزو الدراق، وما زال لذه التمزيل للمجتمدات الدربية 
الخَطَر الذي يوااه ساوريا والايَاَمان، بغّض الاظر عن مدى إمكانية نجاحه، 

ولذا الاموذج انساتدماري لَو امُلراُع تدميمه عىل بقية الدول الدربية ايوشااً 
ومجتمدااٍت، التي اكتفات بالتفرُّج عىل غزو الدراق، والتي تكتفي بمشاالدة 

الُداْدَوان عىل الايَاَمان! 
تم غزو الدراق من األسااطيل الدساكرية األَمريكية يف عول 
الخلياج وبتمويال خليجي، وَماا َزالَت األسااطيل األَمريكية يف 
عول الخلياج لاي الخطر الحقيقي عىل األمان القومي الدربي 
بتظاارلاا مع الوااوع انحتاليل التوسادي اإلرسائيايل والذي 
ظهارت عالقتهم باِه إىَل الساطح، وما زال الاراع يف املاطقة 
رصاعااً شادبياً ثوريااً وطايااً قوميااً ضاد املطاماع الغربية 
األَمريكياة واألطلساية والصهيونياة، لكان ثقبااً يف الذلاياة 
الدربية عملات عليه إرسائيل عرب أنظمتهاا الدميلة يف مياعين 
السياساة واإلعال1 والثقااة والقااوات الدياية املتطراة، وعرب 
مفاليم األقليات يف املاظمات املدنية وباملمارساات السلطوية 
اإلْاااَرامية انستبداعية التي تأخذ شكالً طائفياً، ادل األغبياء 
يُصدقون أن الراع »ُسااي شيدي«، ابكت السدوعية عىل »أسد الساة« صدا1 
ااة« يف  حسال ولي التي تآمرت عليه وخانته، كما تخون وتخذل الدرب »السُّ
الساطل، يف حالة قيّماا واقع السدوعية بمقاييساها الطائفية الزائفة، وكان 
غطااء الُداْدَوان عاىل الايَاَماان الذي تتصّدره السادوعية زعام حماية األمن 
القوماي الدربي، ايما الخطر عىل الدالم الدرباي ماها بما لي مملكة صايدة 

اننجليز تأريخياً تحكمها الدوائر الصهيونية واألَمريكية حالياً. 
وتحفة الباللة أن يخرج املدعو عزت الدوري نائل الرئيس الدراقي األسابل 
صدا1 ُحسل وعىل قااة الدربية، يف تسجيل يدعو بِه إىَل ععم تحالف باي سدوع 
ملالحقة املجوس اإليرانيل يف الايَاَمان، مساتمتداً بباللتِه، ناساياً أنُه مطاَرٌع 

من قبل األَمريكان التي صادت ما صادت بغزو بالعه!.
َما َزال لذا الثُّقل الصهيوني يف الذلاية الدربية حارضاً يُدَمُل عىل استمراره، 
لكان حركة الواقع اناتماعي السايايس الدساكري عاخل الوطان الواحد ويف 
الدالام الدرباي ككل تدكس وعياً واقدياً وإن َما َزال بسايطاً، إن أن املجتمدات 
الدربية باتت تحس بأن تفسرياتها للراع وحقيقها بؤسها ليس ما تظن، بل 

يشء آخر، ولَو الواوع انستدماري األَمريكي الصهيوني السدوعي. 

ُثْقـٌب صهيوني يف الذهنية العربية


