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خمطط اأمريكي وراء تر�صيم احلدود البحرية بني ال�صعودية وم�صر 

إنضمام سعودي لمعاهدة السالم مع إسرائيل
بعد خروقات ثالثة اأيام مقتل واإ�صابة اأكرث من 180 مرتزقاً بينهم 

قيادات ملرتزقة العدوان واجلثث متالأ طريق ماأرب-نهم

بعد عام من العدوان: تعز حرب إبادة سعودية

من أشعل عود الثقاب األول؟
 إْن تقدمتم ُسحقتم، 

وإن تأخرتم ُهزمتم
 

وف���ي الي���وم الثالث من )إع���ان يوم 
اإلثنني 11 إبريل القاضي بوقف إطاق 
النار( أس���فر الصبُح ع���ن خروقات في 
أكثر من محافظة، وزحوفاٍت على نهم، 
وانكس���روا بع���ون الله وس���واعد أبطال 
اجليش واللجان املراكم���ني بفضل الله 
ق���وًة إميانية، وخبرًة عس���كريًة جعلتهم 
ف���ي أهب���ِة االس���تعداد ملواجه���ة مك���ِر 

املاكرين.
 وأم���ام ذل���ك التط���ور امليدان���ي فإن 
ح���واراً يظن الطرُف اآلخ���ر إجراَءه في 
ظ���ل اس���تمرار العدوان إمنا هو مس���اٌر 
سياس���ي عدمي، محكوٌم عليه بالفش���ل 

قبل أن يبدأ، ونقطٌة على السطر.
وبش���أن قوى العدوان الثاثي وهي: 
املظل���ُة األمريكي���ة، واألداة الس���عودية، 
واخللفي���ة اإلس���رائيلية، فإنها س���تكون 
عل���ى خط���أ م���ن أمره���ا - مهم���ا كان 
ها وعديُده���ا وعتاُدها،  حجُمه���ا، وعُدّ
ه���ا ولفيُفه���ا،  وجمُعه���ا وجميُعه���ا، ولُفّ
وحش���ُدها وحش���يُدها، س���تكون عل���ى 
خط���إ - إذا ق���درت أنه���ا س���تأخُذ من 
الش���عب اليمني بالتفاوض ما لم تأخذه 
باحل���رب، وعلى خط���أ من أمره���ا إذا 
قدرت أنها س���تأخذ باخلديعة واملكر ما 

لم تأخذه بالتفاوض واحلرب.
وعلى خطأ من أمرها إذا قدرت أنها 
س���تنتزع باخلديع���ة واملك���ر والتفاوض 
واحلرب، فتدع���ي انحس���اَر العاصفة، 
وتس���دُل الس���تار، وتعل���ُن إطباَقها على 
اليمن وكأن ش���يئا لم يك���ن، ذلك ال ولن 
يكون، وخذوه���ا من األخير، إن تقدمتم 

ُسِحقتم، وإن تأخرمت ُهِزمتم.
وهذا بياٌن للناس، وإلى اجملتمعني في 
اسطنبول ممن يسمون أنفَسهم بزعماء 
العال���م اإلس���امي فالله آمُره���م: وإن 
طائفت���ان من املؤمنني اقتتلوا فأصلحوا 
بينهما، فإن بغت إحداهما على األخرى 
فقاتل���وا التي تبغي حت���ى تفيء إلى أمر 
الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل، 
وأقس���طوا إن الله يحب املقسطني، ولو 
عدل���وا ألدركوا أن اجمل���رَم بينهم، يجب 
إلقاءُ القبض عليه، وتقدمُيه للمحاكمة، 
والس���كوُت عنه مشاركٌة له في إجرامه، 
وبلسان الشعب اليمني املظلوم املعتدى 
علي���ه ظلم���اً وبغي���اً وعدوان���اً: اللهم إنا 
بلغنا، اللهم فاش���هد، فإمنا بك نصول، 
وبك جنول، وأنت حسبنُا وسنُدنا وأنت 

نعم الوكيل، ونعم املولى ونعم النصير.

الناطق الر�صمي لأن�صار اهلل: 

الخروقات والزحف العسكري المستمر يهدد انعقاد الحوار

فرضة املوت
زيد الحوري  أحد قيادة مرتزقة العدوان
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نقل تعازي ال�صيد عبدامللك احلوثي يف وفاة الدكتور عبدالرحمن املوؤيد

رئيس اللجنة الثورية العليا يزور العالمة 
حمود عباس املؤيد لالطمئنان على صحته

قوافل الكرام تتوا�صل دعماً لأَْبطال اجلي�ش واللجان ال�صعبية

وقفات ولقاءات واسعة يف مختلف محافظات الجمهورية تنديدًا 
باستمرار خروقات الُعـْدَوان اأَلمريكي السعودي

 الحضارة العربية بني صواريخ السعودية ومعاول داعش.. 
ندوٌة لحملة عنواني أصالة وحضارة يف صنعاء

  -  صنعاء:
شاهدت عادٌع مان محاخظاات الجمهورياة 
باساتمرار  تندياداً  واسادًة؛  ولقااءاٍت  وقفااٍت 
الُدااْدَوان األَمريكي السادوعي عاى بالعنا وعد  
االلتازا  بوقف إْطاَلق الناار، مؤكدين خهوزيتَهم 

الكاملة للتصدي للُداْدَوان.
والرشقاي  الفاروات  مرباع  أبنااء  ونَظام 
والضبانية بمديرية سانحان، وقفاًة احتجاخية، 
تندياداً بمجاازر الُدااْدَوان واملرتزقاة ألَْكثَار من 
عا ، وإَعاَعة تأكيِدلام للجهوزية التامة ملواخهة 

الُداْدَوان.
والرشقاي  الفاروات  مرباع  أَبْنَاااُء  اَز  وَخهَّ
والضبانياة قاخلًة غذائيًة ومالية ععماً ومسااندة 
ألَبْطال الجيش واللجان الشادبية املرابطني يف ُكّل 

الجبهات.
مؤكديان عى الصموع والثبات واالساتمرار يف 
رخد الجبهات بالرخال والساالح والغاذاء، عاعني 
كاخاة أَبْنَاااء الشادل إىل الحذَر مان ميططات 
األعاداء ومكرلام ونقضهام للدهاوع واملواثيل، 
ومدلنني يف نفل الوقت الجهوزية التامة والنفري 
الداا  لتحريار ُكّل شارب مان أرض الوطن وعحر 

الغزاة واملرتزقة واليونة والدمالء.
وسارّي أَبْنَااء قرية مسادوع بمنطقة الفروات 
بمديرية سنحان محاخظة صنداء، أمل األربداء، 
قاخلاة غذائياة ععمااً ألَبْطاال الجياش واللجان 
الشادبية املرابطاني يف خبهاات الدازة والصموع 

للدخاع عن الوطن.
وأكد أَبْنَااء قرية مسدوع خالل تسيري القاخلة 
التاي تحتاوي عى ميااه وعصائر وأغناا  ومواع 
إغاثاة، اساتدداعلم إرسااَل مزياٍد مان قواخال 
الدعام وبذل الغايل والنفيل يف سابيل عحر الغزاة 

ومرتزقتهم وتلقينهم الدروس القاسية.
وأشااعوا باالنتصارات البطولية التي يحققها 
الجيش واللجان الشدبية ضد الُداْدَوان ومرتزقته 

يف مياعين الرشف والكرامة.
خيما أشار مدير عا  املديرية أحمد نهشل إَلاى 
أن مديرية سانحان قدمات وما تازاُل الكثري من 
التضحيات يف سبيل الدخاع عن الوطن وحريته.

ويف محاخظاِة ذماار أكادت قبائُل قرياِة نونه 
يف لقاٍء قبيلٍّ موساٍع اساتدداَعلم لرخاِد الجبهاِت 
باملاِل والرخاِل لدحِر الغازي املحتّل محذريَن قوى 
الُداْدَوان من اساتغالِل إعالِن وقِف إْطاَلق الناِر يف 

التماعي يف ارتكاِب الجرائم.

ويف الداصماة صندااء نّفاذَ الاكاعُر التدليميُّ 
بمديريِة السبدنَي وقفًة حاشدًة للتنديِد باستمراِر 
خارِق الُهدنِة مان قبِل قاوى الُدااْدَوان، مدلننَي 
نفريَلام الداا َّ وتجهياَز قاخلاٍة ألَبْطاال الجيش 

واللجاِن الشدبية.
ونُّظمت يف عدٍع من مادارِس الداصمِة صنداَء 
خدالياٌت اساتنكاريٌة الساتمراِر خرائِم الُداْدَوان، 
خيماا أعلنت املكاتاُل التنفيذية ومادراء املدارس 
ببناي مطر بصندااء نفريَلم الداا  وخهوزيتهم 

الدالية استدداعا ألي طارئ يف البالع.
وعاى صديد القواخل قاّد  أَبْنَااء منطقة حزة 
ساهمان بناي مطار بمحاخظاة صندااء صباح 
الثالثااء قاخلة النرص ععمااً ورخاداً للمقاتلني يف 
خبهاات الدزة والكرامة، مؤكديان عى بذل املزيد 

حتى يتحقل للوطن عزته وكرامته.
وإىل مديرياة الرخام بمحاخظاة املحويت رخد 
أَبْنَاااء املديرياة صبااح، أمل األربدااء، خبهات 
القتال بقاخلة إمداع كبرية شملت املواع التموينية 
ومبالغ نقدياة وصل مجموعهاا إَلاى 10 ماليني 

ريال.
كماا نّظمات املنطقاة الثانية مكتال الرتبية 
تندياداً  احتجاخياًة  وقفاة  السابدني  بمديرياة 

واساتنكاراً ملا يقو  به قوى الُداْدَوان من قصف 
واإلنَْسااان  لاأرض  وإبااعة خماعياة  وتدماري 
الايَاَماناي وتندياداً بصمت املجتماع الدويل عى 
الجرائام التاي تقاو  بهاا مملكاة الارش يف حل 

الايَاَمان والايَاَمانيني.
وتيللات الوقفاة االحتجاخياة الددياُد مان 
أشااعت  التاي  الشادرية  والقصائاد  الكلماات 
بادور الجيش واللجان الشادبية وصماوع أَبْنَااء 

الايَاَمان.
كماا نّفاذ أبنااُء مديرياة مداني ليال االثنني 
املايض، وقفًة رمزيًة بالشاموع، أعقبها مساريٌة 
راخلٌة بمناسابة مرور عاا  كامل من الصموع يف 
مواخهاة الُداْدَوان وحصاره الجائر عى الشادل 

الايَاَماني.
ونادعوا املحتجاون بالصمات الادويل تجاه ما 
يجاري يف الايَاَماان عاى مادى عاا  كامل من 

الُداْدَوان الظالم.
ورسام أبناُء مديرية مدني بالداصمة صنداء 
كبااراً وصغااراً خاالل وقفاة بالشاموع لوحَة 
صماوع يماناي طارعت ظلمة عاا  كامال من 
الُداْدَوان الغاشام والحصار الجائر عى الشدل 

الايَاَماني.

  -  صنعاء:
نظمت حملة »عنواني أصالة 
األحد  أمال  وحضاارة«، صباح 
يف بيات الثقاخاة بصندااء، ندوة 
بدناوان »الحضاارة الدربية بني 
ومدااول  السادوعية  صوارياخ 

عاعش«.
وناقشات الندوة التي خاءت 
تحات شادار »الطارئاون عى 
خاذور  يساتهدخون  الزمان 
التأريخ« أَْسابَاب وعواخع الحقد 
املشارتك عاى التأرياخ الدربي 
الُدااْدَوان  قبال  مان  الساامي 
وأعاتاه  السادوعي  األَمريكاي 

وأشاارت  عاعاش،  املشارتكة 
النادوة إَلااى أن ماا تتدرض له 
التأرييياة  والشاوالد  اآلثاار 
ساواء يف الايَاَمان أَْو يف سورية 
والداراق وكذلاك ماا تدرضات 
له اآلثار الساامية يف خلساطني 
تادل عاى أن ُكاّلً مان أَمرياكا 
وعاعش  وإرسائيل  والسادوعية 

يداناون مان عقادة نقص من 
خريتاّدون  للتأرياخ  االنتمااء 

لتدمري تأريخ غريلم.
ُكلٌّ  النادوة  أوراق  يف  شاارك 
مان الدكتاور عرخاات الرميماة 
والباحثاني زياد الفقياه وصالح 
الروحاني، كما تيللها الدديد من 

املداخالت يف ذات املوضوع.

الجبهة الوطنية ألبناء املحافظات الجنوبية تحّذر 
من مشاريع الغزو واالحتالل وداعش يف الجنوب

  -  صنعاء:
زار رئيُل اللجنة الثورية الدليا محمد عيل 
ة حموع  الحوثاي، يوَ  الثالثاء الدالماة الُحجَّ
بن عباس املؤيد يف منزله بالداصمة صنداء؛ 
لالطمئناان علياه، وتقديم واخال الدزاء يف 
وخااة نجله املغفاور له باإذن اللاه الدكتور 

عبدالرحمن حموع املؤيد.
ونقال رئيُل الثورياة الدليا إَلاى السايد 
الدالماة تداازي السايد عبدامللك بادر الدين 

الحوثي لفضيلته بهذا املصاب الجلل، ساائالً 
الله تداىل أن يجدل الفقيد يف مستقر رحمته، 
ويلهم خضيلته وآل املؤيد الصربَ والسلوان.

َل الدالمُة املؤيد رئيَل اللجنة  وبادوره حمَّ
الثورياة نقَل ساالمه وتحياته لقائاد الثورة 
الشدبية السيد عبدامللك بدر الدين الحوثي.

واطمأن محمد عيل الحوثي خالَل الزيارة 
عن كثل عى صحاة الدالمة املؤياد، متمنياً 
لهم الشافاء الداخال، وراخيااً إيالم الدعاء 
بالتوخيل من الله يف حمل األمانِة املوكلة إليه.

  -  صنعاء:
حاّذرت الجبهاُة الوطنياة الجنوبياة من 
مشااريع الغازو واالحتالل و”عاعاش” التي 
رضبت التدايَُش واألمَن واالستقرار وراكمت 
خرائاَم االغتيااالت والتصفياات والذباح يف 

املحاخظات الجنوبية.
وقاال الجبهاُة يف ندوة حقوقياة نّظمتها 
بصنداء الثالثاء املايض إن اساتنقاذ الجنوب 

مان لذا الواقاع الكارثاي الاذي كان نتيجة 
ميططاات سادوعية أَمريكياة وسياساات 
خاطئاة أعت يف األخاري إَلااى تساليم بدض 

مناطقه لداعش والقاعدة.
واساتنكرت الجبهة الوطنية الجنوبية ما 
آل إليه حاُل بدض املناطال الجنوبية، والتي 
يتدرض ساكانُها لجرائم قتل وذبح وسحل، 
واغتياالت وتفجريات بني خرتة وأخرى، خراء 

االنفالت األمني غري املسبوق.

يف الذكرى الأوىل لق�صف كلية الطب

طالب وطالبات جامعة الحديدة: محاوالت قوى الُعـْدَوان إيقاف املسرية التعليمية واألكاديمية فشلت
  -  الحديدة:

نّظم طالُب وطالباُت “كلية الطب 
والعل�وم الصحي�ة َوكلي�ة الصيدلة 
الحدي�دة  بجامع�ة  الرسيري�ة” 
بالتع�اون مع ط�الب ملتقى الطالب 

امل�ايض، وقف�ة  الثالث�اء  الجامع�ي 
الكلي�ات  أم�ام مبان�ي  احتجاجي�ة 
لقص�ف  تعرض�ت  الت�ي  الطبي�ة 

الُع�ْدَوان السعودي الغاشم.
الوقف�ة  يف  املش�اركون  ون�ّدد 
اس�تهدف  الذي  الهمجي  بالقص�ف 

مبن�ى كلي�ة الط�ب مدم�راً رصح�اً 
إَل��ى  نموذجي�اً،  أكاديمي�اً  علمي�اً 
جانب اس�تهدافه للعديد من املنشآت 
مؤكدي�ن  واألكاديمي�ة،  التعليمي�ة 
العملي�ة  يف  املس�تمر  صموده�م 
التعليمة. مهما كانت العوائق ومهما 

استمر الُع�ْدَوان.
وخالل الوقفة التي حرضها عميد 
كلي�ة الطب ونائ�ُب رئي�س جامعة 
الحديدة وعدٌد من أس�اتذة الجامعة، 
اعت�ر بيانه�ا أن اس�تهداف مبن�ى 
كلي�ة الطب والعل�وم الصحية َوكلية 

الصيدل�ة الرسيريِة بجامعة الحديدة 
جريم�ة أال أخالقية والال إنَْس��انية؛ 
كونه�ا اس�تهدفت البني�ة التحتي�ة 
التعليمية والطبية التي يستفيد منها 

أَْكثَ�ر من 2000 طالٍب وطالبة.
كما أكد البيان أن محاوالت تحالف 

الُع�ْدَوان يف إيقاف املسرية التعليمية 
بفض�ل  فش�لت  ق�د  واألكاديمي�ة 
الصم�ود والتح�دي ورغب�ة الطالب 
وأعضاء هيئة التدريس يف اس�تمرار 
العملية التعليمي�ة واألكاديمية وبناء 

وطن العلم.
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رئيس اللجنة الثورية العليا: الخروقات 
والزحوفات تهدُف إىل إفشال وقف 

العدوان، والجيش واللجان بالجبهات 
يف جهوزية تامة

  -  صنعاء:
أّكاد رئيُل اللجنة الثورية الدليا محماد عيل الحوثي، األربداَء، 
أن الجيَش واللجاَن يف الجبهات يف حالِة خهوزية تامة، مساتندين 
إىل توخيهاٍت بضبط النفل والدمل عى تحقيل وقف إْطاَلق النار 

إال يف حدوع رع االعتداء باملثل.
وقال الحوثي خالل ترؤسه يو  أمل اختماَع القائمني بأعمال 
مجلال الوزراء: ”إن اليروقات امليتلفة والزحوخات التي تحصل 
تهدف إىل إخشاال وقف الُداْدَوان، ولي تُنرَشُ أوالً بأول يف وساائل 
اإلعال ؛ ليكوَن الشادُل الايَاَماني ُمطَِّلدااً عى ما يجري يف أرض 
املدركاة وحقيقة ما يجري ومن يريد أن يساتمرَّ الُداْدَوان وحتى 
يتام الوصوُل إىل وقٍف كامٍل إلْطاَلق النار وتحقيل البيئة املناسابة 

ألي حوار إيجابي«.
وأضااف: »أيُّ حارب مصريلاا الوقاوف واالنتهااء.. والحوار 
الذي قدمناه عوماً كمبدأ مع الجميع وكسامة يمنية تقد  السال  
والحاوار عوماً وتدرّب عان قناعتنا أن البندقياة ال يمكن أن تكوَن 
لاي الحال يف قضاياا الشادل الايَاَماني الاذي ال يؤُمان بثقاخة 
الغالال واملغلوب، منطلقاً من قيم اإلباء والحرية والدزة والكرامة 
والدخاع املستميت عنها وال يجهلها إال من خهل تأريخ وواقع لذا 

الشدل«.
وأوضاح الحوثاي أن الثقة كبرية يف ساري الدملية السياساية 
نحو اليري وتحقيل الساال  الذي سيتطلل من القائمني باألعمال 
مضاعفة الجهوع وتنفيذ برامج أكثر تطوراً واساتجابة ملتطلبات 
ماا بداد الُداْدَوان، الختااً إىل أن التفالمات التاي كانت قائمة مع 
السادوعية قاد أخضت إىل لجان تثبيت وقف إْطاَلق النار وتشاكيل 

لجان انترشت يف الحدوع ويف أخواء خيدة ومبرشة حتى اآلن.
وتابع ”يجل أن نقف إخالالً واحرتاماً أما  الشادل الايَاَماني 
الدظيام يف أبساط تدبري عن الشاكر له عاى ُكّل ما بذلاه ويبذله 
مان صرب وتحمل، والتدويض بالوساائل املتاحة ألساباب الحياة 
واساتمرارلا ورخاد الجبهاات بكل خهاده وما يملكاه يف صورة 
مميازة للحارص عى الحيااة بكرامة وعازة رغم ماا يدانيه من 
الحالة اإلنساانية املتدلورة وارتفاع الكلفة الدامة للُداْدَوان عليه 

يف ُكّل املحاخظات نتيجة الحصار الجائر براً وبحراً وخواً«.
وحّمال الحوثاي الوالياات املتحادة األمريكياة وحلفاَءلاا يف 
الُدااْدَوان عاى الايَاَمان لذه النتائج.. مشايداً بالحاراك الثوري 
املَدناي ضد الُداْدَوان واملتمثل يف الوقفات االحتجاخية ومساريات 
الشاموع والفداليات املدرّبة عن املداناة يف عا  من الظال  الناتج 
عان تدماد الُداْدَوان تدماري املصالاح الحيوية املرتبطاة بالحياة 
املدنية واملدنيني من الكهرباء واملياه واليدمات األساساية، ومنع 
وصول املشتقات النفطية والغذاء والدواء واالحتياخات اإلنسانية 

واملدنية.
وعارّب عان أمله يف أن تكون القاوى املدتدية عاى الايَاَمان قد 
وصلات إىل قناعات مان عد  خادوى ُعاْدَوانها إال زياعة املأسااة 
اإلنساانية عى الشادل الايَاَماناي القاعر عى الصارب والتحمل 

والرع.

  -  خاص:
أكََّد الناطُل الرسميُّ باسم أنصار الله محمد 
َعبدالسال  أن اليروقاِت املستمرَة لقواِت الغزو 
واملرتزقة ساتؤثُر بشاكل كبري عى مساار أيَِّة 

تفالماٍت يف املستقبل.
وقال محماد َعبدالساال  يف ترصيح خاصٍّ 
لصحيفاة »صدى املسارية«: إنَّ ماا حصل من 
زحوخات للمرتزقة األياَ  املاضيَة يف نهم ليسات 
خروقااٍت، بل لاو ُعاْدَواٌن سااخٌر واساتمراٌر 
حقيقايٌّ للحارب؛ ألن الزحاَف كان يف وضاح 
النهاار، واساتيدموا خيه كاخَة أنواع األسالحة 

اليفيفة واملتوسطة والثقيلة.
وأشاار َعبُدالساال  إىل أنهم أبلغاوا الجانَل 
السادوعيَّ وكذلك األمم املتحدة باأن لذا الدمَل 
الدساكري يؤثّاُر بشاكل كباري عى مسااِر أيَِّة 

تفالمات يف املستقبل.
»نحن أبلغنا الطرف السدوعي وأبلغنا أيضاً 
األمام املتحدة باأن لذا اليارَق أَْو بهاذا الدمل 
الدساكري يؤثّار بشاكل كباري عى مساار أية 
تفالمات يف املساتقبل، مؤكداً عَدَ  استدداعلم 

للذلاب إىل أيِّ حوار يف ظل الُداْدَوان«.
ولَفاَت َعبُدالساال  إىل أنهام تواصلاوا ماع 
األطاراف الدولياة وقّدموا تقرياراً مفّصالً عما 
حادث يف نهام، كماا أرسالوا تقرياراً مفّصاالً 
للسافراء املدنياني ولاكلِّ املتابداني للوضاع يف 

الايَاَمان.
وقال الناطُل باسام أنصار الله: إن الجميَع 
باات يادرُك أن الطرف اآلخر ال يرياد أن تتوقَف 
الحرُب، وال يريُد حواراً سياسياً، وإنما ربما لو 
يتلقاى بداَض الضغوطات مان املجتمع الدويل 
من أخال ذلك؛ ألن البداَض ارتبطت مصالُحهم 
املاعيُة وحتى السياسية باستمرار الحرب، ولم 
ال يدنيهم وضُع الشادل الايَاَماني وال تدنيهم 

املداناُة وال يدنيهم الوضُع االقتصاعي.
وأضاف بالقول: »نحن ندتقُد أن لذه الدمَل 
الدساكري إذا ما اساتمرَّ بالتأكيد سايؤثُر عى 
مساار أيَِّة حاوارات قاعمة يف الكويات أَْو يف أي 
مكان، ولهذا نحن نأماُل أن تكوَن لناك خطوٌة 
حقيقية وخاعة إليقاف ُكّل األعمال الدساكرية 
بما تام ِمن تفالمااٍت مع الجانل السادوعي، 
وكذلاك بنااء عى ماا تم مان اتفاق ماع األمم 

املتحدة«.

وإزاَء لذه اليروقات الكبرية من قبل الغزاة 
واملرتزقة كان الناطُل باسام أنصار الله محمد 
َعبدالسال  قد حذر من أن استمراَرلا سيقوُِّض 
عمليَة السال  ويقّلُص من خرص اندقاع الحوار 

وخرص نجاحه يف الكويت.
وقاال عبدالساال : نحان نأمال أن يكاون 
لناك خطاوة حقيقاة إليقاف خمياع األعمال 
الدساكرية بنااءاً عى ما تم مان تفالمات مع 

الجانل السدوعي واألمم املتحدة.
واعتارب عبدالساال  أن األمم املتحادة ليل 
قاعرة عى أن تدمل يشء، ألنها خالل مشاورات 
ساويرسا ونحان يف طاولاة الحوار قاا  الددو 
بمباارشة زحف عساكريٍّ كبرٍي عاى محاخظة 

الجوف. 
وعرّب َعبدالساال  يف ترصيح لقناة املسارية 
الفضائياة عن اساتنكاِره الساتمرار القصف 
الجاوي والزحوخات الدساكرية التاي حصلت 
يف بداض الجبهاات، صبااح اإلثناني املاايض، 
رغام االتفاقات الساابقة والتفاُلمات القائمة 

وإعالن وقف الحرب منتصف الليل.
وأشار َعبُدالسال  إىَل أن التفالمات الشاملة 
لتثبيت كامل األعمال الدسكرية تّمت يو  أمل 

)األحاد املايض( وُشاّكلت لجاٌن محلياٌة ملراقبة 
وقف إْطاَلق النار يف محاخظات: الجوف، مأرب، 
تداز، البيضاء، شابوة، والضالاع، يقابلها من 
طرف تحالف الُدااْدَوان واملرتزقة الددع واملها  

ذاتها.
وكشاف أن “اللجان املشاّكلة مان الجميِع 
التقات لإلرشاف عى وقِف إْطااَلِق الناِر يف كاخة 
محاور القتال، ومن املفرتض أن تبدأ عملها من 

اليو  بلقاءاٍت ميدانية يف ُكّل محاخظة«.
وأكد أن “اللجان ساترشف عى وقف إْطاَلق 
الناار، واالمتنااع عان كاخاة أشاكال األعماال 
وانتشاار  وتدزياز  تحشايد  مان  الدساكرية 
واساتحداث وغاري ذلاك مماا يلَحاُل باألعمال 
الدساكرية وختح الطرقات والتنسيل مع األمم 
املتحدة خيما ييص املساعدات اإلنسانية والبدء 
يف تشكيِل لجنة مركزية ملدالجة ملف األرسى«.
يشاار إىَل أن تحالاَف الُدااْدَوان السادوعي 
األَمريكاي خارق اتفاقية وقف إْطااَلق النار يف 
َة غاارات َوزحوخات  يومها األول عربَ شانه ِعدَّ
ملرتزقتاه عاى عادة مناطل وقصاف صاروخ 
واللجاان  للجياش  مواقاع  عاى  ومدخداي 

اْدبية. الشَّ

  -  خاص:
لم يُياِلااْف مرتزقُة الُداْدَوان السدوعي 
األمريكاي التوّقداات التاي أكادت أنهم لن 
يلتزماوا باتفاق وقاف إْطاَلق الناار وكذلك 
طريان الُداْدَوان، والذين ساجلوا مجتمدني 
عارشات اليروقاات يف ميتلاف الجبهاات 
خالل األيا  الثالثة التي تلت رسيان االتفاق، 
لكن مرتزقة الُداْدَوان وخدوا ما لم يتوقدوه 
مان الجيش واللجان الشادبية الذين أعاعوا 
صوالتهم وصّدوا زحوخات املرتزقة املتكررة 
عى خرضة نهم وحّولولا إىَل محرقة خديدة 
شهدت عليها خثث الدرشات من املرتزقة يف 

الطريل بني نهم ومأرب.
وكما حدث يف ماأرب والجوف وتدز قا  
مرتزقاة الُداْدَوان السادوعي أمل األربداء 
بزحف عسكري كبري باتجاه نهم من طريل 
مأرب ولنااك اصطدماوا بجالزية الجيش 
واللجان الشدبية ويقظتهم الدالية، والذين 
قاماوا بالتنكيل باملرتزقة، مماا عخع بدض 
املراقبني للقاول إن محاولة املرتزقة تحولت 
إىَل زحاف انتحااري نظاراً ملاا تكبادوه من 

خسائَر يف الدتاع والدديد.
وبحسل مصدر عسكري حاول مرتزقة 

الُدااْدَوان، التسالَل والتمركاز يف إْحاااَدى 
التباب يف السلسالة الجبلية بني مأرب ونهم 
ضمان خروقاتهام اليومياة التفااق وقف 
إْطااَلق الناار وتصاّدى لهم أبطاال الجيش 

واللجان الشدبية ببسالة.
لقتاى  خثاًة   50 أَن  املصادر  وأوضاح 
املرتزقة ملقااة يف الطريل بني نهم ومأرب، 
ُمشرياً إىَل أَن قوات الجيش واللجان الشدبية 
تمكنات تدمري عادع من الدباباات واآلليات 
املدرعاة خاالل التصادي لزحاف مرتزقاة 
الُدااْدَوان السادوعي األمريكي مان مأرب 

باتجاه مديرية نهم.
ويف الدملياة لقاي املرتزق زياد الحوري 

مرصَعه، يحمل رتباة عقيد وتم تديينه من 
قبال الُدااْدَوان أركان حرب اللاواء ل31 إىَل 
خانل ساقوط عدع مان القيااعات امليدانية 

األخرى. 
ولم يكان ما حاَدَث للمرتزقاة يف طريل 
ماأرب نهم أمل لي االنتكاساة األوىل التي 
يتدرضاون لها، حياث لقوا مصارياً مماثالً 
عندما خرقوا اتفاق وقف إْطاَلق النار وشنوا 
زحفااً عاى نهام الثالثااء املاايض يف إطاِر 
محاوالِتهم املستمرة وسقط الدرشات منهم 

بني قتيل وخريح.
رًة  ووّزع اإلعاالُ  الحربيُّ مشاالَد مصوَّ
تُظِهُر صد الجيش واللجان الشدبية الزحف 

الاذي قاا  باه مرتزقاة الُدااْدَوان الثالثاء 
باتجاه خرضة نهم.

وأظهرت تلك املشاالد لحظات انكساار 
الزحف وخرار عارشات املرتزقة بدد مرصع 
عادع منهم والتي ال زالت بدُض خثثهم تدج 

بالشداب يف أطراف خرضة نهم.
وأكدت املصاعر الدساكرية أن عدع قتى 
مرتزقاة الُدااْدَوان وخرحالم خاالل األيا  
الثالثاة ملحاوالتهام وخرقهم لوقاف إْطاَلق 
النار تجاوز 180 وما تزال ُخثَُث الدرشات يف 

داب. الطرق والشِّ
الُدااْدَوان  مرتزقاة  محااوالت  ومناذُ 
اليائساة أظهار أَبْطاال الجياش واللجاان 
الشادبية خالزية عالية ومناي املرتزقة إىَل 
خانال ما حدث لهم يوَمي الثالثاء واألربداء 
عاى التاوايل، بهزائام مان الاوزن الثقيل يف 
اة ورصواح  صحاراء ميادي بمحاخظة حجَّ
بمأرب وخاالل تلك املحاوالت ساقط املئات 
مان املرتزقة باني قتيل وخرياح وعدع كبري 
من القيااعات الدساكرية وامليدانية أّكد من 
خاللهاا أَبْطاال الجياش واللجان الشادبية 
أن ماا يسادى إلياه مرتزقاة الُدااْدَوان لن 
يتحقل وسينقلل إىَل محارَق كتلك التي نقل 

وقائَدها اإلعالُ  الحربي.

اأكد اأن ما ح�صل يف نهم لي�َش خروقاٍت بل ُعـْدَواٌن �صافٌر وا�صتـمــرار حقيقي للحرب

ناطق أنصار اهلل: استمرار الخروقات والزحوفات 
العسكرية يقلص من فرصة انعقاد الحوار

جثث املرتزقة متالأ طريق ماأرب-نهم وا�صتعداد كبري لأبطال اجلي�ش واللجان

مقتل وإصابة أكثر من 180 من املرتزقة بينهم قائد عسكري وتدمري عدد من اآلليات والدبابات

قوات الحتالل تتجاهل ما يتعر�ش له اأبناء اجلنوب

تفجري انتحاري يوقع 12 مجّندًا بعدن ومسلسل االغتياالت مستمر
  -  

إبراهيم السراجي:
يف  غارقااً  نفَساه  الجناوُب  يجاُد 
أتاون حرب إبااعة أمنية تتسام بالقتل 
الجماعاي اليوماي عونما حارب مدَلنة 
وال مواقف توايس الجنوبيني تجدل لتلك 
األرواح قيمة عى األقال، ولو ما اعترب 
أناه انتكاساة النيراط بداض خصائل 
الحراك الجنوبي يف صفوف الُداْدَوان. 

استيقظت عدن أمل األول عى وقع 
تفجري انتحاري اساتهدف نقطة أمنية 
ليسقط 12 مجنداً بني قتيل وخريح.

كان  خنوبياة  مصااعر  وبحسال 
الضحايا راخَلني يف طريقهم إىَل مقرات 
أمنية وعساكرية ينتماون إليها وحني 
وصلاوا إىَل ُقارب خولاة )ساوزوكي( 
بجوار ملدال 22 ماياو بمديرية خور 
مكرس اقارتب انتحاري بحزا  ناساف 
منهام وقا  بتفجري نفساه وساطهم 

موقداً 5 قتى و7 خرحى.
ونقلات مصااعر إعالمياة عان أحد 
بالتفجاري  أصيال  الاذي  املجنديان 
االنتحااري أَن االنتحااري خّجر نفَساه 

بينهام عندما توقفوا بناصية الشاارع 
بغرض انتظار أي سيارة تقلهم مجاناً 
إىَل أقارب نقطاة مان مقراتهام؛ نظراً 
الختقارلام إىَل املاال ولو حاال املئات 
إن لم يكان اآلالف مان املجندين الذين 
يواخهاون مماطلة مان حكومة الفار 
لاعي وتحالف الُداْدَوان بشأن رواتبهم 
واعتماعلم رسامياً يف صفوف القوات 

األمنية والدسكرية.
إىل خانال ذلاك شاهدت مدينة عدن 
يف اليوماني املاضياني عمليتاي اغتيال 
األوىل طالت أمني عا  مديرية املنصورة 
واألخرى استهدخت عقيداً متقاعداً كان 

يدمل سائقاً لباص مدريس.
وقا  مسالحون مجهولون بإْطاَلق 
مديرياة  عاا   أماني  عاى  الرصااص 
املنصورة الشيخ أحمد صالح الحيدري 
ونجلاه بينماا كاناا يتنااوالن وخباة 
اإلخطار يف أحد املطاعم بحي الريمي يف 
املنصورة ذاتهاا وأرعيالما قتيلني عى 

الفور قبل أَن يلوذ الجناة بالفرار.
ويف حاعثاة مماثلاة بَحاي املمادارة 
شامايل مدينة عدن اعرتض مسالحون 
عى متن سيارة، باصاً مدرسياً وقاموا 
بإْطاَلق النار باتجالاه، مما أعَّى ملقتل 

ساائل البااص الاذي قاا  املسالحون 
برسقتاه بدد الدملية ليتضح أن القتيل 

لو الدقيد املتقاعد محمد امضيف.
أَن  خنوبياة  مصااعر  ورّخحات 
املسالحني اساتهدخوا الدقياد امضيف 
وقاماوا برسقاة البااص لإليحااء بأن 
الجريمة حدثت بدعوى الرسقة وليست 

عملية اغتيال.
من خانال آخار تتواصاُل تداعياُت 
عملية اإلعدا  الجماعي الذي تدرض لها 
عدٌع من الجنوع عى يد مسلحني يُدتقد 
انتماؤلم للقاعدة، الذين اعرتضوا خجر 
السبت املايض ثالث حاخالت تقل خنوعاً 
لادى مرورلام بمنطقاة خبلياة قرب 
مدينة أحور السااحلية بمحاخظة أبني 
قاعمني من عدن ومتجهني إىَل محاخظة 
املهرة الساتال  رواتبهم قبال أَن يطلل 
املسالحون النريان عليهام موقدني 19 

قتيالً و9 خرحى عى األقل. 
وعثر أحد املواطناني يو  الثالثاء عى 
أحد الجنوع امليتطفني يف إْحااَدى شداب 
منطقاة عراعر شامال رشقاي مديرية 
أحاور بمحاخظاة أباني، وكان الجنادي 
يُداني مان إصابات ميتلفة وقا  بنقله 
إىَل مستشافى أحاور باملحاخظاة ذاتها 

وأخريت لها عمليات خراحية.
ويف الساياق صدر بيان عن مشايخ 
وأعياان قبيلاة الصبيحاة بمحاخظاة 
لحاج الجنوبية الذين عقادوا اختماعاً 
طارئااً عى خلفياة اختطااف وإعدا  
الجنوع الذين ينتماي مدظمهم لقبائل 
الصبيحاة ععاا التيااِذ موقاٍف صارٍ  
إزاء ما وصفه باالساتهزاء والتحريض 
الذي يتدرض له أبنااء القبيلة من قبل 
»السالطة القائماة املمثلاة بحكوماة 
القبائال  ميتلاف  مان  أَْو  الرشعياة 

الجنوبية والشدبية« بحسل البيان.
وععا البياان أبنااء القبيلة الختماع 
مَلان  رساالة  توخياه  بغارض  آخار 
وصفهام با« رئيل الدولاة والحكومة 
واملحاخظاني وقااعة املقاوماة« بأنهم 
لان يرتكوا عمااَء أبنائهم تذلال لدراً، 
يف تهدياد رصياح بالتصدياد وتحميل 
تلك األطاراف ضمنياً مساؤولية إعدا  

الجنوع.
وانتقادت أوسااٌط خنوبياٌة املوقَف 
السالبي من قبَل ما وصفوه بالرشعية 
التاي تجاللت تمامااً عملياة إْعاادا  
الجنوع ولام يصدر عنهاا أيُّ موقف أَْو 

إَعانَة للجريمة.

وفاة 16 مواطناً إثر انهيارات 
صخرية بسبب األمطار يف 

محافظتي حجة وعمران 

  -  خاص:
تسابّبت األمطاُر الغزيرة التي َمنَّ اللُه بها عاى بالعنا خالل األيا  املاضية 

إَلاى وخاة 16 مواطناً يف محاخظتَي حجة وعمران.
وقالات مصاعر خاصة لصحيفة صدى املسارية إنَّ ل1 مواطنااً توخوا إثر 

انهيارات صيرية؛ بسبل األمطار يف منطقة بيت قد  بمديرية رشس.
ويف محاخظاة عماران ععت السالطة املحلياة باملحاخظاة املواطنني إَلاى 
تجنُّل البقاِء بالُقاارب من ممرات السيول والتداون يف ختح مناخذ لدبوره.

وقالت املصاعُر: إن مواطننَي توخيا يف ما خقد آخرون خراء سايول األمطار 
يف عمران.
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ولذه أبرُز اليروقات: 

اليوم األول للهدنة أو وقف إْطاَلق 
النار 11 ابريل 2016:

محافظة مأرب
بالناريان  مسانوع  باري  زحاٌف   -
املتوسطة والثقيلة للمرتزقة، وذلك عى 

خبل ليالن من اتجاه خبل األللول.
املتوساطة  باألسالحة  رضٌب   -
الشابكة  خبال  خلاف  مان  والثقيلاة 
ومان خاوار مدساكر الفرضة ورضب 
صواريخ كاتيوشا من الجهة الشمالية 
اْدبية. عى مواقع الجيش واللجان الشَّ
السادوعي  الُدااْدَوان  طاريان   -

األَمريكي يحّلل يف سماء املحاخظة.
- مرتزقاة الُدااْدَوان ييرقون وقَف 
إْطااَلق الناار بمدااوعة الهجاو  عاى 
بمنطقاة  واللجاان  الجياش  مواقاع 

املشجح يف رصواح.
السادوعي  الُدااْدَوان  مرتزقاُة   -
األَمريكاي ييرقون وقف إْطااَلق النار 

بقصف مدخدي عى مديرية الدبدية.

محافظة تعز
واملدخدياة  بالرشاشاات  قصاٌف   -
للمرتزقة عى مواقاع الجيش واللجان 
)ثدبات_الجحملياه_ يف  ااْدبية  الشَّ
وإْطاَلق نار بالرشاشات يف الضباب(.

- قصاف باألسالحة امليتلفاة عى 
ااْدبية  الشَّ الجياش واللجاان  مواقاع 

للمرتزقة يف خبل خرة وثدبات.
- محاولة تسالل ملرتزقاة الُداْدَوان 

باتجاه خبل خّرة.
- تحليل مكثاف لطاريان الُداْدَوان 
السادوعي األَمريكي يف سماء محاخظة 

تدز.
- طريان السادوعي يشان غارة عى 

منطقة صالة.
يف  سادوعي  طاريان  تحليال   -
ساماء الاربح والوازعياة وخبل حبيش 

والضباب.
- طائارة االباتايش تحلل يف ساماء 

املقاطرة ومدينة الرتبة.
-  الوازعياة: إْطااَلق ناار بقناصاة 
عيار خمسني والرشاشات الثقيلة عى 
ااْدبية يف  مواقاع الجياش واللجان الشَّ

خبل الشبكة.
السادوعي  الُدااْدَوان  طاريان   -
األَمريكي يُشنُّ غارًة عى منطقة كالبة.
السادوعي  الُدااْدَوان  مرتزقاة   -
األَمريكاي ييرقون وقف إْطااَلق النار 
بقصِف مواقع الجيش واللجان يف خبل 

الدنني وخبل حبيش. 
السادوعي  الُدااْدَوان  مرتزقاة   -
األَمريكاي ييرقون إعاالن وقف إْطاَلق 
النار بقصف مدخدي ملديرية الوازعية.

ال يحلل يف ساماء  - طريان التجسُّ
مديريتي الوازعية واملياء.

 محافظة البيضاء
املتوساطة  باألسالحة  قصاٌف   -
واليفيفاة عى مواقع الجيش واللجان 

اْدبية يف ذي ناعم. الشَّ
 - إْطااَلُق ناار باتجاه ساد خرخرة 
املتوساطة  باألسالحة  ناعام  ذي  يف 

واليفيفة.

محافظة صنعاء ومديرية نهم
- تحليٌل لطريان الُداْدَوان السدوعي 

األَمريكي يف سماء الداصمة.
وصاروخاي  مدخدايٌّ  قصاٌف   -
بميتلاف األسالحة يساتهدف مواقع 
ااْدبية يف الفرضة  الجيش واللجان الشَّ

وقرية الرماعة وبران.

كاتيوشاا مان  إْطااَلُق صااروخ   -
الجهاة الغربياة لجبال الصلطااء عى 
ااْدبية يف  مواقاع الجياش واللجان الشَّ

الجهة الجنوبية لجبل الصلطاء.
- إْطااَلق 3 صوارياخ كاتيوشاا من 
خلاف الفرضاة عاى مواقاع الجياش 

اْدبية يف خبل الحول. واللجان الشَّ

الجوف وصعدة وشبوة
- قصٌف بالرشاشات واملدخدية عى 
ااْدبية يف  مواقاع الجياش واللجان الشَّ
مناطل )بيحان_عسيالن_املدطوف(.

َوطاريان  الحرباي  الطارياُن   -
السدوعي  للُداْدَوان  التابع  االساتطالع 
األَمريكاي يحلل يف ساماء الغيل وخل 

والشدف.
 - قصاٌف بجميع األسالحة الثقيلة 
واملتوسطة عى مواقع الجيش واللجان 

اْدبية يف مديرية الغيل. الشَّ
 - قصاف بميتلف أَنْاَواع األسالحة 
الثقيلة واملتوسطة من الجهة الجنوبية 
لاواعي ابري عى مواقع الجيش واللجان 
اْدبية يف واعي ابري الجيش واللجان  الشَّ

اْدبية. الشَّ
السادوعي  الُدااْدَوان  طاريان   -
األَمريكاي ييارق وقاف إْطااَلق النار 
بالتحليل عى طول املناطل الحدوعية.

الحديدة وحجة وصعدة وعمران
- تحليٌل لطريان الُداْدَوان السدوعي 
األَمريكي يف ساماء محاخظات الحديدة 

وصددة وحجة وعمران.
- تحليٌل مكثٌف لطريان الُداْدَوان يف 

سماء مديريتي عبل وبكيل املري.
السادوعي  الُدااْدَوان  طاريان   -
ساماء  يف  بكثاخاة  يحلال  األَمريكاي 

محاخظة عمران.

لحج والضالع

يقصفاون  الُدااْدَوان  مرتزقاة    -
ااْدبية يف  مواقاَع الجياش واللجان الشَّ

كرش باألسلحة امليتلفة. 
السادوعي  الُدااْدَوان  مرتزقاة   -
إْطااَلق  وْقاَف  ييرقاون  األَمريكاي 
الناار بقصف موقاع البطارة ويديل 

والدرخاف بمديرية عمت. 

السادوعي  الُدااْدَوان  طاريان   -
األَمريكاي يشان غارتني عاى مديرية 

الحوطة.

أعضاء لجان مراقبة وقف إْطاَلق 
النار

ونارشت وكالاُة األنبااء الايَاَمانية 
سابأ أساماَء أعضااء اللجاان املحلية 
املدنيني بمراقبة وقاف إْطاَلق النار من 
خمياع األطاراف يف املحاخظات الساّت 

ولم:

الضالع
محماد غالل الطالري، محمد عباع 
الشاجري، محماد محماوع سافيان، 
أحماد عباعي املدكر، املقد  عاعل عبده 

الغرباني، سديد عبدالله الطريي.

مأرب
صالاح بن ساوعة ُطَديمان، ساالم 
بان لااعي رقيال، محماد عيل ساالم 
طديماان، ساديد عيل ساالمة، صالح 

يحيى السقاف، خالد صالح األمري.

تعز
عبدالاويل الجابري، محماد منصور 
الشاوايف، محمد عبداللاه نايف، الدميد 

زكريا املطاع، أحمد الدزي.

الجوف
صالاح عبداللاه الّشاادبي، صالح 
أحماد عرماان، عبدالله الحااج منيف، 
عبداللاه صالح بن عايض، عبدالساال  
شيحاط، شايف محمد محسن خضري.

البيضاء
سايف  أحماد  الهياايش،  عبدالاويل 
الذلال، عبداللاه عيل إعريل، حساني 
عيدروس الحميقاناي، منصور عرلم، 

عيل عيل حسن الحبيس.

شبوة
زبن الله عخنان، محمد بنان، غازي 
أحماد عايل محسان، يحياى عبداللاه 

محمد الدطاس، عيل ناخي الهديبي.

12 إبريل.. الخروقات تتواصل
ويف الياوِ  الثاني لوقاف إْطاَلق النار 
واصلت قواُت الغازو واملرتزقة اخرتاَق 
الهدنة وإخشاال مسااعي التوصل ألي 

حل لوقف الُداْدَوان.
وأبرز اليرقات يف اليو  الثاني تتمثل 

يف اآلتي:

مأرب والجوف وصعدة
السادوعي  الُدااْدَوان  مرتزقاة   -
األَمريكي ييرتقون إعاالَن إْطاَلق النار 
الجياش  مواقاع  قصاف  ويدااوعون 

اْدبية بمديرية رصواح. واللجان الشَّ
- مرتزقة الغزو واالحتالل يقصفون 
ااْدبية يف  مواقاَع الجياش واللجان الشَّ

ليالن واملشجح باألسلحة امليتلفة.
السادوعي  الُدااْدَوان  مرتزقاة   -
اليروقااِت  يواصلاون  األَمريكاي 
ويقصفاون بالقذائف منطقة الدريض 

يف مديرية الغيل.
- خارٌق خدياٌد لوقاف إْطااَلق النار 
بقياا  عبابة للمرتزقاة بقصف مواقع 
للجياش يف مازارع الفياض بمديرياة 

املتون.
السادوعي  الُدااْدَوان  مرتزقاة   -
مواقاع  قصاف  يدااوعون  األَمريكاي 

تقرير

تشكيل لجان ميدانية لمراقبة وقف إطالق النار فــــــــي الجوف ومأرب وتعز والضالع وشبوة وصنعاء
تحليٌق متواصٌل للطيران.. تحشيدات وزحوفات مستــــــــــمرة للغزاة والمرتزقة في الثالثة األيام األولى من وقف إطالق النار

ال عهد   لـهــم!
إرهاصاُت الُعـْدَوان 

على الـَيـَمـن تنفي 
مزاعَم التدخل 
باسم الشرعية
  -  حسن شرف الدين:

 شهدت الايَاَماُن حواعَث أمنيًة متالِحقًة ُقبَيْاَل وبدَد ثورة 
21 سابتمرب، تبني الحقااً أنها كانت ضمَن ميطَّاٍط للُداْدَوان 
عى الايَاَمان، والحيلولاة عون تحرُّره من الوصاية اليارخية 
التاي كانت حارضًة بقوة يف ِظلِّ رعاياة الدول الدرش للمباعرة 
اليليجياة والحوار الوطني، ومرشوع األقلمة الذي كان يُطبَُخ 
عى َعَجاٍل؛ بهدف تقسايم الايَاَمان وتمكني الادول املهيمنة 
من السايطرة عاى ثرواتاه وقراره الساياعي. وقبال أن يدلَن 
السفري السدوعي السابل يف واشنطن عاعل الجبري أن التنسيَل 
والتحضريَ ملا أسامي با«عاصفة الحز « كان قبَل ستة أشهر 
مان بدئها يف 26 ماارس 2015، يارى مراقباون أن الُداْدَوان 
عاى الايَاَماان كان يُرتَّال لاه قبل ذلاك من خاالل ترتيبات 
وعمليات رسية، اساتُيد  خيها لاعي وعيل محسان وآخرون 
يف الداخل، ولادَف إىَل خلل ُخملة من االضطرابات السياساية 
واألمنية واالقتصاعية، وبالتاايل تهيئة األخواِء والظروف لغزو 
الايَاَماان واحتاللهاا، عاى غارار اليطة األَمريكياة الحتالل 
الداراق. خمناذُ تساّلم الفاار لاعي السالطة عمل بالتنسايل 
والتيطياط والتنظيام ماع ذراع أَمرياكا والسادوعية الطوىل 
الجنارال عيل محسان األحمر عاى تفكيك الجياش والوحدات 
الدساكرية واألمنية، كماا عمل عى محاارَصة وتقييد القدرة 
الدساكرية والصاروخية للجيش الايَاَماني. وبحساِل خرباء 
عساكريني، خإنَّ ليكلاة الجيش الايَاَماني التاي كان وراءلا 
أَمرياكا والسادوعية، خاءت ضمان اليطوات التي سااعدت 
وشاّجدت عاى رضب الايَاَمان عساكرياً، ومحاولة احتالله، 
بدد أن حازت عول الُداْدَوان عى خارطة اإلمكانات الدسكرية 
والبرشياة للجياش الايَاَماناي، التي وّخرلا لاعي ومحسان 
وُزمرٌة من مرتزقة الرياض. قبل ذلك ويف ظل تحالف لاعي مع 
محسن واإلخوان، شهدت الداصمُة صنداَء اغتياالٍت ممنهجًة 
بحال قياعات سياساية يف حركة أنصاار اللاه أو قريبة منها، 
طالات الدكتاور عبَدالكريام خدباان، الذي اغتيال ولو عضٌو 
بمؤتمار الحوار الوطني يف عا  2013 . ومثّل اغتياُل الشاهيد 
خدبان محاولًة إلرباك املشاهد السيايس يف خرتة اندقاع مؤتمر 
الحاوار الوطناي، لكن موقف أنصار الله خاّوت خرصَة تفييخ 
الحوار، الذي واصل اندقاَع خلسااته، حتاى الوصول إىَل ُعقدة 
ضماناات تنفيذ امليرخات، التي كانات َمَحالَّ اعرتاض أنصار 
اللاه وعدع مان املكّونات السياساية. صبيحة اختتاا  مؤتمر 
الحاوار، كانات أيااعي الغدر، قد سابقت لتغتاَل عقال مؤتمر 
الحاوار عن مكّون أنصار اللاه الدكتور أحمد رشف الدين، ولم 
يكن لادُف االغتيال تمريَر مساوعة ميرخاات مؤتمر الحوار 
خحسل، وإنما تدكري الدالقات السياسية، وبّث الذعر واليوف 
يف أوسااط املفكرين واملثقفني من أصحاب الرأي الحر، وصوالً 
إىَل اغتياال الدكتور أساتاذ الدلو  السياساية بجامدة صنداء 
محمد عبدامللك املتوكل، واإلعالمي الكبري عبدالكريم الييواني، 
وماا تال ذلك من عملية إرلابية بشادة تدرض لها خامَدا بدر 
والحشاحوش، أخضت إىَل استشاهاع الدكتور الدالمة املرتىض 
بان زيد املحطوري، والدرشات من املصلني. ويف اليو  الساابل 
لتفجريَي بدر والحشاحوش تبنت »عاعش« الجريمة اإلرلابية 
والوحشاية التي طالت 29 خندياً يف محاخظة لحج، حيث قا  

التنظيُم اإلرلابي بذبحهم خميداً.
 لقاد عملات قاوى االساتكبار مناذ عاا  قبال 26 مارس 
2015  للتهيئاة لغزو واحتاالل الايَاَمان عى ثاالث محاور، 
األول: إرباك املشاهد السيايس، والثاني: خلل حالة من االنهيار 
ااْدل الايَاَماني  األمني وعد  االساتقرار، والثالث: تهيئة الشَّ
الساتقبال الغزاة تحت ذريدة مكاخحاة اإلرلاب وإعاعة األمن 
واالساتقرار.. إال أن نجاَح ثورة 21 سابتمرب أربك حسااباتهم 
اْدل الايَاَماني من قراءة املدطيات  وألداخهم.. خقد تمكن الشَّ
واملساتجدات عى الساحة الايَاَمانية، واستطاع بثورته يف 21 
سابتمرب قْطَع اليد الطُّاْوىَل املتمثلة يف عيل محسان وخراره إىَل 
السدوعية، ثم اساتقالة لاعي وبحاح وخرارلما إىَل السدوعية 
أيضااً، مما أعى إىَل َخاْلِط األوراق وإربااك امليطط الُداْدَواني، 
الذي حاول أن يسترتَ خلَف الدمليِة السياسيِة، وصناعة الفراِغ 
السايايس والدبلوماايس، والفاوىض األمنياة، ثم وخد نفَساه 
مجرباً عى الُداْدَواِن املبارِش تحَت ذرائَع واليٍة، انكشف زيُفها 

مع يوميات الُداْدَوان.

  -  أحمد داوود:

لم تَكْد تُماارُّ عقائُل عى عخول وقف إْطاَلق النار حيَّز 
التنفيذ خجَر االثنني املايض 11 ابريل حتى بدأت قواُت الغزو 

واملرتزقة باليروقات.
أبرُز لذه اليروقات تحليٌل مكثٌف لطريان الُداْدَوان يف 
سماء عدع من املحاخظات، باإلضاخة إىَل محاولة املرتزقة 
التقّد  يف بدض الجبهات يف مأرب والجوف ونهم، وقصٌف 

مدخدي وبصواريخ الكاتيوشا عى مواقع الجيش يف عدع من 
خبهات القتال.

اة أن مرتزقة  وعلمت »صدى املسرية« من مصاعَر َخاصَّ
الُداْدَوان ما زالوا يماطلون يف إرسال اللجان امُلرْشخة عى 

وقف إْطاَلق النار، ال سيما يف محاخظتي مأرب والجوف، وأن 
املرتزقة ال يريدون إيقاَف الحرب.
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اْدبية يف املشجح  الجيش واللجان الشَّ
بصواريخ الكاتيوشا.

- تحليٌل للطريان الحربي يف سماء 
مديرية الغيل واملصلوب واملتون.

السادوعي  الُدااْدَوان  طاريان   -
األَمريكاي يدااوع التحليل يف ساماء 

املحاخظة.
التاباع  التجسايس  الطاريان   -
للُداْدَوان السادوعي األَمريكي يحّلُل 
يف ساماء محاخظة مأرب والحربي يف 

سماء محاخظة صددة.
- عربة بي أ  بي تستهدف موقداً 
ااْدبية يف خبهة  للجيش واللجان الشَّ

امليدرة بمأرب.

تعز ولحج وإب واملحويت
السادوعي  الُدااْدَوان  مرتزقاة   -
األَمريكي ييرقاون وقَف إْطاَلق النار 

ويقصفون خنوب مدينة ذباب.
السادوعي  الُدااْدَوان  طاريان   -
األَمريكاي ييارق وقف إْطااَلق النار 
ومقبناة  امليااء  ساماء  يف  ويحلال 

وموزع.
السادوعي  الُدااْدَوان  مرتزقاة   -
وقاف  خارق  يواصلاون  األَمريكاي 
إْطااَلق الناار ويساتهدخون مواقاع 
اْدبية يف منطقة  الجيش واللجان الشَّ

الجحملية.
السادوعي  الُدااْدَوان  مرتزقاة   -
الدخاع  األَمريكي يقصفون مدساكَر 
الجوي بقذائف الهاون َومن رشااش 

عيار 50 بتدز.
السادوعي  الُدااْدَوان  طاريان   -
األَمريكي يواصل خروقاِته ويحلل يف 

سماء مدينة تدز ومنطقة الجند.
- تحليل مكثاف لطريان الُداْدَوان 
السادوعي األَمريكاي َوختاح الصوت 
خوق لجدة َوالضباب وما خاورلا.

السادوعي  الُدااْدَوان  مرتزقاة   -
األَمريكي يف برح أ  الفيج يستهدخون 
ااْدبية يف  مواقَع الجيش واللجان الشَّ

خبل الدامغة برشاش عيار 23.
السادوعي  الُدااْدَوان  مرتزقاة   -
األَمريكي يداوعون اساتهداَف مواقع 
ااْدبية يف الدمغة  الجيش واللجان الشَّ
وثدباات والقرص يف السااعة ١٢:١٧ 

ص باألسلحة املتوسطة.
السادوعي  الُدااْدَوان  طاريان   -
األَمريكاي يدااوع التحليال يف أخواء 
منطقة الجحملية الساعة )12.28(.
السادوعي  الُدااْدَوان  مرتزقاة   -
األَمريكي يساتهدخون مواقع الجيش 
ااْدبية يف منطقاة بني  واللجاان الشَّ
عيل بمدادالت عيار 50 من السااعة 

.١٢:٤٩
السادوعي  الُدااْدَوان  مرتزقاة   -
األَمريكاي يف منطقاة كالبة وشاارع 
األربداني يساتهدخون مواقَع الجيش 
ااْدبية بشكل مكثف مع  واللجان الشَّ
تحليل لطاريان الُداْدَوان السادوعي 

األَمريكي.
- صارب املاواع : رضب مان قبال 
املرتزقاة بساالح متوساط عاى عار 

مزعل.
السادوعي  الُدااْدَوان  مرتزقاة   -
والدمغاة  الديام  يف  األَمريكاي 
الجيش واللجان  يساتهدخون مواقع 

ااْدبية يف الجحملياة يف السااعة  الشَّ
1:00ص.

السادوعي  الُدااْدَوان  طاريان   -
األَمريكي يشان غاارات عاى املدهد 

الصحي بلحج.
- مرتزقة الُداْدَوان ييرقون إعالن 
وقف إْطاَلق النار ويساتهدخون عدعاً 

من املواقع بكرش.
السادوعي  الُدااْدَوان  طاريان   -
ُع خْرَق وقاف إْطاَلق  األَمريكاي يجادِّ
الناار ويحلال يف ساماء محاخظتاي 

املحويت وإب.
السادوعي  الُدااْدَوان  مرتزقاة   -
األَمريكاي يقصفاون مواقع الجيش 
اْدبية يف خرة وعصيفرة  واللجان الشَّ
بأسالحة متوساطة وخفيفاة ماع 
تحليل لطاريان الُداْدَوان السادوعي 

األَمريكي.
السادوعي  الُدااْدَوان  مرتزقاة   -
خبال  بدادان  بمديرياة  األَمريكاي 
اليشابة يساتهدخون مواقع الجيش 
اْدبية يف خبل يبار وتباب  واللجان الشَّ

الدذارب بالرشاشات.
- لحاج: تحليل للطاريان الحربي 
يف ساماء كرش والقبيطة ومن خهة 

حيفان.

صنعاء ونهم والحديدة
السادوعي  الُدااْدَوان  مرتزقاة   -
خروقاتهام  يواصلاون  األَمريكاي 
باارق  بناي  مناطاَل  ويساتهدخون 
ومفارق ضبوعة ومبدعاة بصواريخ 
الكاتيوشاا بمديرياة نهام محاخظة 

صنداء.
السادوعي  الُدااْدَوان  مرتزقاة   -
خروقاتهام  يواصلاون  األَمريكاي 
ويستهدخون مواقع الجيش واللجان 

اْدبية يف خبال نهم. الشَّ
السادوعي  الُدااْدَوان  مرتزقاة   -
ملاح  قرياة  يقصفاون  األَمريكاي 
السااعة  يف  امليتلفاة  باألسالحة 
تحليال  ماع  بالتزامان  12:30ص 
لطريان الُداْدَوان السدوعي األَمريكي.
السادوعي  الُدااْدَوان  طاريان   -
األَمريكي يواصال اليروقات ويحّلل 
بكثاخاة يف ساماء مديريتاي التحيتا 

واليوخة بالحديدة.
السادوعي  الُدااْدَوان  طاريان   -
األَمريكي يواصال اليروقات ويحلل 

يف سماء محاخظة الحديدة.

الضالع وشبوة والبيضاء
السادوعي  الُدااْدَوان  مرتزقاة   -
اليروقاات  يواصلاون  األَمريكاي 
ويقصفون مواقاع الدرخاف ويديل 

بمديرية عمت.
- خارق خديد لوقف إْطااَلق النار 
بقصف مدخدي ملرتزقة الُداْدَوان عى 

عدٍع من املواقع يف عسيالن.
التاباع  االساتطالع  طاريان   -
للُداْدَوان السادوعي األَمريكي يحلل 
يف أخواء مديرية مكرياس البيضاء.

السادوعي  الُدااْدَوان  مرتزقاة   -
األَمريكاي يف موقع القهارة بمديرية 
مريال يساتهدخون مواقاع الجيش 
ااْدبية يف خبال التهامي  واللجان الشَّ

برشاش عيار 23 بالضالع.

للمرتزقاة  تحاركات  رصاد   -
داات لهام باني عدنة املشاا   َوتجمُّ
مريل والرمة باتجاه موقع الصانل.
التاباع  االساتطالع  طاريان   -
للُداْدَوان السادوعي األَمريكي يحلل 

يف سماء رعاع وقيفة.
السادوعي  الُدااْدَوان  - مرتزقاة 
عسايالن  مديرياة  يف  األَمريكاي 
يساتهدخون مواقع الجيش واللجان 
املدطاوف  خهاة  مان  ااْدبية  الشَّ

بالرشاشات وقذائف الهاون.
موقاع  مان  مساتمرٌّ  رضٌب   -
القهرة عى مواقاع الجيش واللجان 
ااْدبية يف الدرخااف بمريل ومن  الشَّ
موقاع البطارة إىَل نقطاة يديال يف 

الساعة 12 حتى ١٢:٣٢ ص.

13 إبريل.. ويستمرُّ خرق 
الهدنة

وواصلت قاواُت الغازو واملرتزقة 
اخارتاَق وقاف إْطااَلق الناار للياو  

الثالث عى التوايل.
وذكار مصادٌر عساكريٌّ لوكالاة 
األنبااء الايَاَمانياة سابأ أن طاريان 
الُدااْدَوان واصال التحليال بكثاخاة 
يف ساماء مناطال الحيماة الداخلية 
بمحاخظاة  مطار  وبناي  والظفاري 
صنداء، كما قصف مرتزقة الُداْدَوان 
باألسالحة  األَمريكاي  السادوعي 
الكاتيوشاا  وصوارياخ  امليتلفاة 
مناطل بناي بارق ومفارق ضبوعة 
ومبدعاة وقرياة ملح وقرياة الحول 

بمديرية نهم باملحاخظة.

 تحذيٌر جديٌد لناطق أنصار اهلل
ونتيجاًة الساتمرار خارق الهدنة 
أصَدَر الناطُل باسام أنصار الله بياناً 
خدياداً قاال خياه إن قيااَ  املرتزقة 
بالزحف الدساكري عاى خرضة نهم 
يؤكاد عد  خدياة قوى الُدااْدَوان يف 
وقف الحرب رغم التفالمات وإعالن 

وقف الحرب.
َعبدالساال  يف منشاور  وأضااف 
عاى صفحته عارب موقاع التواصل 
االختماعي خيسابوك »قامت عنارص 
الياو  »األربدااء«  املرتزقاة صبااح 
بشان زحاف عساكري واساع عى 
خرضاة نهام يف تطاور خطاري يثبت 
عاد  خدية قاوى الُدااْدَوان يف وقف 

الحرب رغم التفالمات وإعالن وقف 
الحرب )إعالن االثنني(، ولو ما يؤكد 
عدمية مسار أي حوار سيايس يف ظل 

استمرار الُداْدَوان«.
وتاباع »وإذ نحن يف الياو  الثالث 
والتحشايدات  متواصال  والتحليال 
اة  قائمة والزحوخات مساتمرة َخاصَّ
يف خبهة مأرب خإن ذلك يؤكُِّد أاّل خرق 
بني ماا كان عليه الحاال قبل )إعالن 
االثنني( وماا بداده وأن النوايا تجاه 

السال  ما زالت غري خاعة«.

مأرب والجوف
الُدااْدَوان  مرتزقاُة  وواصال 
السادوعي األَمريكاي قصاف مواقع 
اْدبية باألسلحة  الجيش واللجان الشَّ
امليتلفاة وبصوارياخ الكاتيوشاا يف 
مديرياة رصواح ولياالن واملشاجح 
الربيداة  واعي  يف  كوخال  ومدساكر 
ومواقع الجيش يف منطقة خلف حبل 
اتيل، كما اساتهدخوا موقداً للجيش 
ااْدبية يف خبهة امليدرة  واللجان الشَّ

وقصفوا باملددالت تبة زيد الدقل.
ويف الجوف واصل طرياُن الُداْدَوان 
التحليل بكثاخة عى عدع من مناطل 
قصاف  خيماا  الجاوف،  محاخظاة 
مرتزقتاه بميتلف األسالحة منطقة 
الداريض يف مديرية الغيال، وقصفت 
للجياش  مواقاع  للمرتزقاة  عباباة 
يف مازارع الفياض بمديرياة املتاون 

الغيال،  بمديرياة  الدظباة  وخناوب 
وحااول املرتزقاة التقاد  يف مديرية 
الرملاة  خال والشادف مان خهاة 

بالجوف.

تعز
طارياَن  أن  املصادُر  وأوضاح 
الُدااْدَوان حّلال خاوق عادة مناطل 
بمحاخظاة تدز، حياث حلل يف أخواء 
املياء ومقبنة وموزع ومنطقة الجند 
ولجدة والضبااب وما خاورلا وكذا 
يف أخاواء الدماري وذوبااب واملطار 
القديام ومدساكر الدخااع ومنطقة 
مرتزقاة  قصاف  كماا  الجحملياة، 
الُدااْدَوان بميتلف األسالحة خنوب 
مدينة ذباب ومنطقة الجحملية وبري 
باشاا وخارة وعصيفارة ومدساكر 

الدخاع الجوي باملحاخظة.
كما استهدف املرتزقة بالرشاشات 
واملدادالت والقذائاف خبال أ  الفيج 
والقارص  وثدباات  الدامغاة  وخبال 
مديرياة  خناوب  الحريقاة  وقرياة 
ذوبااب وعصيفرة وقرية الشاقرياء 
ومنطقتاي التباة الساوعاء وصالاة 
ومديرياة الوازعياة وتباة الوكيل يف 
كالباة ومنطقاة البدارارة واملجماع 
القضائاي ومنطقة بني عيل بحيفان 
والجحمليه، خيما اساتهدف منطقة 

الحسنات بقذائف عبابة.
وأنزل طريان الُداْدَوان السادوعي 

األَمريكي أسلحة للمرتزقة يف منطقة 
ذبحاان بمديرية الشامايتني وصلت 
مدرعتاني تدزياز ملرتزقاة إىَل القرية 

الواقدة خنوب مدينة ذوباب تدز.

البيضاء ولحج وشبوة وذمار 
والضالع

وحّلل طرياُن الُدااْدَوان خوق عدع 
مان مديرياات محاخظاة البيضااء، 
قصفهام  مرتزقتاه  واصال  خيماا 
واملتوساطة  الثقيلاة  باألسالحة 
واليفيفة مواقع الجماخم والشبكة 
والطماحاي واملثلاث وحياد الرضوة 
والديازل ومديرية ذي ناعم من خهة 
اليرابة ومنطقاة القصيل بمديرية 

الزالر وكيدان ومنطقة الربكات.
وشن طريان الُداْدَوان غارات عى 
املدهاد الصحاي بلحاج، وحلل خوق 
ساماء كرش والقبيطة، خيما قصف 

املرتزقة محطة الربكاني.
وواصل طاريان الُداْدَوان التحليل 
عى عدة مناطال بمحاخظة الضالع 
وقصاف مرتزقتاه مواقاع الدرخاف 
ويديل بمديرية عمت وموقع القهرة 
التهاماي  وخبال  مريال  بمديرياة 
وموقاع البطرة، َوتم رصاُد تحركات 
للمرتزقاة وتجمدات لهام بني عدنة 
املشاا  بمريل والرمة باتجاه موقع 

الصانل.
اة لصحيفة  وقالت مصااعُر َخاصَّ
صدى املسارية: إن مرتزقة الُداْدَوان 
اساتهدخوا  األَمريكاي  السادوعي 
مواقاع  والرشاشاات  بالقذائاِف 
اْدبية يف السليم  الجيش واللجان الشَّ
الشابكة  خهاة  وموقاع  وعسايالن 
وحياد ابن عقيال بمديرية عسايالن 
بمحاخظة شبوة، كما قصف املرتزقة 
خهة املدطوف بالرشاشاات وقذائف 

الهاون يف عسيالن.
طارياَن  أن  املصااعر  وأكادت 
الُدااْدَوان واصل التحليال خوَق عدع 
مان مديرياات يف محاخظاات ذماار 
واملحويت وصددة وعمران والحديدة 
وحجة، خيما قصف مرتزقة الُداْدَوان 
بالرشاشاات مديرياة بدادان وخبل 
اليشابة ومواقاع الجياش واللجان 
وتبااب  يباار  خبال  يف  ااْدبية  الشَّ

الدذارب.

تشكيل لجان ميدانية لمراقبة وقف إطالق النار فــــــــي الجوف ومأرب وتعز والضالع وشبوة وصنعاء
تحليٌق متواصٌل للطيران.. تحشيدات وزحوفات مستــــــــــمرة للغزاة والمرتزقة في الثالثة األيام األولى من وقف إطالق النار

ال عهد   لـهــم!
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  - رشيد الحداد:
يف ظل مساعي السال  التي تُبذل لوقف الُداْدَوان 
والحصاار والدوعة إىَل الحوار برعاية األَُمام املتحدة 
عمدت عولة الددو السادوعي إىَل الرتتيل ملدركة ما 
بدد الُداْدَوان التي لن تكون عسكرية بل اقتصاعية، 
تلك املدركة يرى الددو أنها ستكون مكملة للجرائم 
التاي ارتكبها بحل االقتصاع الوطناي طيلة الفرتة 
املاضية من الُداْدَوان، خمنذ عدة اساابيع بدأ الددو 
بتضييل الينااق عى املغرتباني الايَاَمانيني ابتداء 
بإْغاَلق عادع املهن عى املغرتباني وانتهاًء بالرتتيل 
لرتحيل حامايل االقامات املؤقتاة، خالددو كان وال 
يَااَزاُل يساتيد  الدمالة الايَاَمانياة ورقة ضغط 

وأََعاة إليقاف أي نمو إىَل التفاصيل:
لدل املغارتب الايَاَماني عوراً باارزاً يف الحفاظ 
عاى االقتصاع الوطني من االنهيار يف ظل الُداْدَوان 
والحصاار وبطريقة غري مبارشة وغري بدد ولو ما 
أعركه الددو السادوعي الاذي وضع كاخة تحويالت 

الدمالة الايَاَمانني تحت الرقابة.

العدو ملعركة ما بعد الُعـْدَوان  
خيماا ال تازال الحارب االقتصاعياة املدلناة من 
قبل عولة الددو السادوعي قائماة حتّى اآلن، بدأت 
عولاة الددو الرتتيل للداوعة إىَل الحرب االقتصاعية 
الباارعة النهااك ماا تبقاى مان حيوياة لالقتصاع 
الايَاَماناي الذي تدارض لدملية تدماري ممنهجة 
عى مادى أَْكثَر من عا  من الُداْدَوان، ومع بدأ الدد 
التنازيل ملحاعثات الكويت التي تجري برعاية األَُمام 
املتحدة ُكشافت عدع مان االخراءات التاي اعلنتها 
السلطات السدوعية بيصوص تنظيم سوق الدمل 
السادوعي والتاي تساتهدف الدمالاة الايَاَمانياة 
بدرخاة عن ترتيباات مسابقة ملواصلة آل سادوع 
الحارب االقتصاعياة بطريقاة غري مباارشة خالل 
مرحلاة ما بدد الُداْدَوان، حيث أصدرت السالطات 
السادوعية قراراً قيض بمناع الدمالة الواخدة والتي 
تشاكل الدمالة الايَاَمانية منها قرابة الا 2 مليون 
عامل من الدمل يف عدع من املجاالت التي استحوذت 
الدمالاة الايَاَمانياة عى نسال كبارية منها تصل 
الاا %0ل يف ميتلاف مناطال اململكاة وُخُصْوصاً 
خدماات االتصاالت وبياع ورشاء وإْصااَلح أخهزة 
الهاتاف النقاال واتياذت وزارة الدمل السادوعية 
قراراً قيض بمنع الدمل يف مجال خدمات االتصاالت 
ومساتلزماتها إاّل من قبل سادوعيني ولو ما يهدع 
25 الاف محل لبياع ورشاء أخهزة الهاتاف النقال 

تدوع ملكيتها ملغرتبني يمنيني باإلْغاَلق. 

تهيئة لرتحيل جماعي
وبداد اسابوع خقط مان اتيااذ القارار عاعت 
الدمال السادوعية إىَل االعاالن عن اساتهداخها كال 
مان الداملني يف قطااع الذلال والداملني يف محال 
بيع املالبل امليتلفة والداملني يف مجال بيع أََعَوات 
التجميال والدطور والداملني يف مجال بيع اليضار 
والفواكه، حيث اساتهدخت سالطات الدادو املهن 
التي يساتحوذ خيها الايَاَمانيني عى نصيل االساد 
ولو ما يدد تهيئة مسبقة لرتحيل مئات اآلالف من 
الدمالاة الايَاَمانياة يف حال نجاح أياة مفاوضات 
وان حامايل  قاعماة والداوعة للساال  ُخُصْوصااً 

بطاقاات زائر التي منحتها السالطات السادوعية 
لقراباة 00ل الف عامال يمني كاناوا يتواخدون يف 
أََرايض اململكاة بصفة غري رسامية باتوا مهدعون 

بالرتحيل القرسي ايضاً.

التحويالت املالية للمغرتبني  
االخراءات السادوعية االستباقية ملرحلة ما بدد 
التدماري االنتقاماي لالقتصاع الوطناي خاء عقل 
الكشاف عان وقوف التحوياالت املالياة للمغرتبني 
ُكّل  الايَاَمانياني يف اململكاة حجارة عثارة أماا  
املحاوالت التاي بذلت النهيار الدملة الوطنية والتي 
ال تازال قائمة حتّاى االن، خفي اواخار مارس من 
الدا  املنرص  أعلنات عولة الددو وحلفاؤلا خرض 
قياوع عاى التحوياالت املالياة مان وإىل الايَاَمان 
ووضدات خميع تحوياالت املغرتباني الايَاَمانيني 
تحت الرقابة، إاّل انها اكتشافت بددة عدة اشهر أن 
تدخال الحواالت املالية مان ميتلف مناطل اململكة 
عرب األطر الرسمية تفوق توقدات عولة الددو وبدد 
سته اشهر من الرقابة املالية عى التحويالت املالية 
القاعماة إىَل الايَاَمان، ولو ما عخع الدكتور ساالم 
باعجاخة املحلل االقتصاعي السادوعي إىَل استبداع 
أي انهيار للرياال الايَاَماني اما  الدمالت الصدبة 
يف ظل التدخال الكبري للتحوياالت املالية للمغرتبني 
الايَاَمانياني يف السادوعية. وتوقاع باعجاخاة أن 
يكاون للتحويالت املالية القااع  من أََرايض اململكة 
اثراً إيجابي عى ميتلف املستويات وُخُصْوصاً عى 

املدى البديد.

تماسك االقتصاد
اعتارب اقتصاعيون تدخال التحوياالت املالية يف 
ظل الُداْدَوان والحصار سالمت بدرخة رئيسية يف 
تماسك االقتصاع الايَاَماني وثبات الدملة الوطنية 
يف سوق الرصف املحيل اما  الدمالت االخنبية سيما 
وان تحويالت املغرتبني غذت البالع بالدملة الصدبة 
كما غطت ارصدة الباالع يف البنوك اليارخية والتي 

استيدمت يف مجال االسترياع، ولو ما يدني خشال 
ميتلاف القياوع وُخُصْوصااً يف مجاال تحوياالت 

املغرتبني املالية. 

4 مليارات دوالر
وخيما ارتفدت تحوياالت املغرتبني الايَاَمانيني 
يف ميتلاف عول الدالام والذين تجااوز عدعلم الا 
6 ملياون يمني مدظمهم يدملون يف ساوق الدمل 
اليليجي من مليار ونصف املليار عوالر نهاية الدا  
2009 إىَل ل ملياارات عوالر نهاياة الدا  2013، اكد 
القائام بأَْعَماال وزير املالياة محمد ناارص الجند 
مؤخاراً أن الُدااْدَوان والحصار وخارض قيوعاً عى 
تحوياالت املغرتبني أحر  الايَاَماان من ل مليارات 

عوالر حتّى االن.

تبدد االجراءات السابقة 
رغم الحصاار اكد مغرتبون يمنياون يف اململكة 
توقاف الكثري مان االخاراءات التي كانات تفرض 
عاى تحويالت املغرتباني املالية وُخُصْوصااً بدد أن 
خرضت الدمل السدوعية عى ُكّل مقيم ختح حساب 
يف احاد البنوك ملراقبة التحوياالت وحجز أية مبالغ 
مالياة كبرية تفوق االخر املتداقاد علية بني الدامل 
والكفيل وتساببت تلك االخراءات بساحل اقامات 
اآلالف مان املغرتباني الايَاَمانياني بسابل الدثور 
عاى مبالاغ مالية تفاوق املبالغ االخور الشاهرية 
والكثري مان املغرتبني تدرضوا لالحتجااز يف املناخذ 
الحدوعية اثناء خروخهام إىَل الايَاَمان وبحوزتهم 
مبالغ مالية كبرية وتم ايداعهم السجون وترحيلهم 
ترحيال نهائي كماا اضطارت عدع مان الرشكات 
الداملاة يف مجاال الرصاخاة إىَل تهريال أَْماَوالهاا 
عارب الرشيط الحدوعي بني البلدين مما تسابل لها 
بيسائر خاعحة خالل االعوا  املاضية خراء احباط 
عادع من الدمليات ومصااعرة األَْمااَوال التي تقدر 

بمئات املاليني من الدملة السدوعية.

التالعب بَأْسَعـار الصرف 
يف مقابال ارتفااع تحوياالت املغرتباني املالياة 
بأَْساَداار  املضارباة  إىَل  الُدااْدَوان  أََعَوات  ساارع 
الرياال السادوعي يف الساوق املحدعة رساميا من 
قبال البناك املركازي الايَاَماني با 57 ريااالً إاّل أن 
البيع يف الساوق املوازي تجاوز الاا 65 رياالً للريال 
السادوعي، ولاو ما تسابل بدازوف املغرتبني عن 
امللتزماة  والارشكات  املصاارف  التحوياالت عارب 
بأَْساَداار الرصف الرسامية واالرسال عرب رشكات 
عاملة يف الساوق املوازي مما تسبل برتاخع نشاط 
الدرشات من الرشكات الداملة يف مجال التحويالت 

والرصاخة إىَل أعنى املستويات.
يف ظال تصاعاد املضارباة بأَْساَداار الرصف يف 
الساوق غري النظاماي اتيذ البنك املركزي الشاهر 
املاايض إخاراءات صارماة ضاد بدض الارشكات 
الداملاة يف القطاع املارصيف النظامي بداد أن ثبت 
بيدهاا للدمالت وخل الساوق املاوازي ليقابل البنك 
تلاك اليطوة بساحل تراخياص رشكاة الصيفي 

ورشكة الياباني للرصاخة والتحويالت.
وكون تحويالت املغرتبني باتت يف ظل اساتمرار 
توقف انتااج وتصديار النفاط وتراخاع االيراعات 
الدامة املورع الوحيد من الدمالت الصدبة أقر البنك 
املركازي الايَاَماناي باالتفاق مع خمدياة البنوك 
آليات وضواباط للدمال املرصيف للحد من الهوه بني 
الساوقني النظامي واملوازي، حياث اتفقت خمدية 
الرصاخاني ماع البناك املركازي الايَاَماناي يف 21 
ماارس املاايض عى تحديد سادر الدملاة الوطنية 
يف الساوق املاوازي إىَل 250 ريااالً للادوالر للارشاء 
و251 للبياع من 215 رياال، كما حدع سادر الريال 
السادوعي عناد 65.20 للارشاء و65.70 للبيع من 
58 رياالً يف الساابل للحد من املضاربة باألَْساَداار 
وإَعاَعة ثقة الدمالء بالرشكاات واملصارف الداملة 

النشطة يف مجال التحويالت املالية.

القرار لم يوقف العبث حّتى اآلن 
القرار الاذي اعتربته خمدياة الرصاخني خطوة 
يف االتجاه الصحيح لضبط الساوق وقوبل برتحيل 
الغرخة التجارية الصناعية بأمانة الداصمة صنداء 
التي اعتربت تلك اإلخراءات التنظيمية ساتدزز من 
توخاري النقد األخنباي يف البالع واالساتقرار النقدي 
وسيساهم يف خذب مدخرات املغرتبني واالساتفاعة 
منها لالساتثمار الرأسامايل ألرسلم وذويهم عون 
االنتقااص من قيمتهاا بيشء، وأكاد محمد محمد 
صاالح نائل رئيل مجلال اإلَعاَرة لقطاع التجارة 
يف بالغ صحفي أن القرارات املتيذة ساابقا بتسليم 
الحاواالت اليارخية بالدملة املحلية وبسادر البنك 
املركازي للدوالر اثار يف انيفاضها بنسابة 85 %، 
واشاار إىَل أن تحوياالت املغرتباني راخاد أساايس 
لالقتصاع الوطني وتحويالتهم السنوية تصل إىَل ما 
يقارب من ل مليارات عوالر سنويا، وعى الرغم من 
اقارار تلك الضواباط، إاّل أن الدرشات من الرشكات 
الداملة يف السوق خارج نطاق رقابة البنك املركزي 
رخدت أَْساَداار الدملاة إىَل 270 رياال للدوالر و71 
رياال للريال السادوعي يف ميالفة لالتفاق ولو ما 
حال عون اساتداعة الرشكات النظامية لنشااطها 

املرصيف. 

رداً على دور املغرتبني يف �صمود القت�صاد الوطني 
العدو يضع ترتيباته ملعركة اقتصادية قادمة َأَدَواتها املغرتبون 

أسعار صرف العمالت 
مقابال  الدماالت  أسادار رصف 

الريال اليمني يف السوق املحيل 

رشاءبيعالدملة   

  91.ل21   87.ل21عوالر 

89.ل9323.ل23 اليورو

ل57.1 57.15 ريال سدوعي

558.21558.1 ريال ُعماني

 للعــلم 
 حصادات 

ِمـَيـاه األمطار! 
 

َمنَّ اللُه ع�ى ال�يَ�َم�ن بنعمة األمطار الغزيرة ولكن 
تحول�ت النعمة إَل نقمة يف عدد من املحافظات؛ بس�بب 
انعدام مخارج املِ�يَ�اه وحصاداتها، فموسم األَْمَطار كان 
حتّى عهٍد قريب موس�ماً للزرع ووضع البذور املختلفة، 
أما اليوم فغياب الخطط املدروس�ة بحصاد مياه األَْمَطار 
والحفاظ عى مخزون املياه الجوفية يف مختلف األحواض 
املائي�ة أفقد مواس�م األَْمَطار خصوصيته�ا، فحتى عهٍد 
قري�ب كان اليمانيون الُقدامى يعتم�دون عى املدرجات 
الزراعية وعى الرك املنزلية لحفظ املِ�يَ�اه وكان موس�م 
هط�ول األَْمَط�ار فرص�ة س�نوية لتخزي�ن املِ�يَ��اه يف 
االحواض والرك والس�دود واس�تخدامها طيلة العام يف 

املجال الزراعي أَْو يف االستخدامات املنزلية.
وه�و ما يتطل�ب القيام ب�ه يف الُع��ْدَوان والحصار 
وُخُصْوص�اً يف امل�دن الرئيس�ية والثانوي�ة فبإْمَكان أي 
مواطن أن يس�تغل موسم هطول األَْمَطار لتوفري املِ�يَ�اه 
��ة م�ن خالل  وتخزينه�ا يف خزان�ات املن�ازل الَخ�اصَّ
حصد املِ�يَ�اه من أس�طح املنازل ُخُصْوصاً بعد تنظيف 
تلك األس�طح وذلك لتحفيف ازمة املِ�يَ��اه التي ال تزال 

حارضًة يف العاصمة واملحافظات.
 ويق�ول الدكتور حس�ن الجنيد وكي�ل وزارة املياه 
والبيئ�ة: إن انجاز الخارطة جاء تنفي�ذ لتنفيذ الرنامج 
املحافظ�ة  املتضم�ن  الجمهوري�ة  لرئي�س  االنتخاب�ي 
ع�ى امل�وارد املائي�ة واالس�تغالل األمث�ل لها وترش�يد 
اس�تخدامها، باإلضاف�ة إَل دراس�ة ظاه�رة التغ�ريات 
املناخي�ة وانعكاس�اتها ع�ى امل�وارد املائي�ة والقط�اع 
الزراع�ي واألنظم�ة البيئي�ة يف ال�يَ�َم��ن، م�ن خ�الل 
تطوي�ر اس�راتيجيات وخط�ط وطنية متكامل�ة وبناء 
برامج تنفيذية ترتكز عى بناء املزيد من الحواجز املائية 

وأنظمة الحصاد املائي واملصائد املائية. 
ويضيف الدكتور الجنيد أن الخارطة تهدف بش�كل 
عام لتحقي�ق إَداَرة مس�تدامة للموارد املائي�ة وتنميتها 
واالس�تغالل األمثل ملياه األَْمَطار عن طريق بناء وتشييد 
أنظم�ة حصاد املي�اه من حواجز وآبار وس�دود صغرية 
ومصائد للمياه يف األودية والسوائل لتجميع املياه وتغذية 
األح�واض املائية، لتلب�ي متطلبات التنمي�ة االقتصادية 
واالجتماعية ال س�يما الزراعة ومياه ال�رب، وكذا تلبية 

الحاجة املائية لألجيال الحالية والقادمة. 
أتذك�ر انه وقبل عدة س�نوات أعلن ع�ن تنفيذ خطة 

الستغالل ِم�يَ�اه األَْمَطار يف العاصمة صنعاء 
وكان�ت الخطة تهدف إَل جم�ع وحصاد 70 % من 
مياه األَْمَطار يف أمان�ة العاصمة ومناطق حوض صنعاء 
لالس�تفادة منه�ا يف تغذية الحوض ومي�اه الرب وري 
املحاصيل الزراعية باستخدام التقنيات الحديثة، إضافة 
إَل جم�ع وحصاد %40 من مياه األَْمَطار املتس�اقطة يف 
�ة يف مناطق األحواض  مختلف مناطق ال�يَ�َم�ن وَخ�اصَّ
الحرجة املس�تهدفة، ومن ث�م الوصول لنس�به 100% 
يف أمان�ة العاصمة ومناطق حوض صنع�اء بحلول عام 
2020م، وكان�ت الخط�ة تهدف إَل الوص�ول لتوظيف 
مواسم األَْمَطار بنسبة %100 لحصاد مياه األَْمَطار عى 

مختلف مناطق ال�يَ�َم�ن بحلول عام 2030. 
طبعاً الخطة كانت من احدى خطط التنمية املستدامة 
وج�رت عليها عدد م�ن الدراس�ات التي اثبت�ت جدوى 
اقتصادية كرى ملش�اريع الحصاد املائ�ي وآبار التغذية 
وال�رك والخزانات واألح�واض والكرفان�ات، واقرحت 
الخطط التي اعدتها وزارة املِ�يَ�اه والبيئة وكانت ممولة 
حينها االبتداء بخمس مناطق كأولوية للتنفيذ هي مدينة 
صنعاء والس�وائل ومناطق تجمع مياه األَْمَطار واألودية 
املحيط�ة به�ا واملنازل وامل�زارع، ومدينة تع�ز واألودية 
املجاورة لها، ووادي حس�ان َواألودية املتصلة واملحيطة 
به، َووادي تبن واألودية املتصلة واملحيطة به، ووادي بناء 

واألودية املتصلة واملحيطة به. 
وركزت الخطط حصادات املِ�يَ�اه عى تش�ييد وبناء 
آب�ار للتغذي�ة يف مقدم�ة ومؤخرة الس�وائل الرئيس�ية 
وتش�ييد مس�اقط إما بصورة حفر ترش�يح أَْو خزانات 
أرضية عى جوانب الس�وائل الرئيسية والفرعية، وتشييد 
وبناء س�دود صغرية يف األودية التي تصلها مياه األَْمَطار 

يف املناطق املحيطة بالعاصمة.

اأَْكرَث من 6 مليارات ريال خ�صائر مبا�صرة 
أضرار مؤسسات التعليم املهني تتعاظم 

يف أمانة العاصمة وعمران 
  - خاص:

خيماا ال يَااَزاُل الددو يساتهدف مؤسساات التدليام املهني 
والتقناي يف عدع من املحاخظاات ارتفدات االرضار الناخمة عن 
الُداْدَوان السدوعي عى التدليم املهني والتقني يف أمانة الداصمة 
ومحاخظاة عماران إىَل أَْكثَار مان 6 ملياار رياال خال عاا  من 
الُدااْدَوان، حيث ارتفدت اليساائر واألرضار املاعية التي تدرض 
لها قطاع التدليم الفني والتدريل املهني بأمانة الداصمة صنداء 
خالل عاا  من الُداْدَوان السادوعي األمريكي الغاشام إىَل أربدة 

مليارات و500 مليون ريال.
ووخال تأكياد مكتل التدليام الفني والتدريال املهني بأمانة 
الداصماة َخاااإن الُدااْدَوان اساتهدف خالل عاا  كامل البنى 
التحتية ملنشاآت التدليام الفني والتدريل املهناي باألمانة وأعت 
إىَل تدطيل املسارية التدليمياة يف أَْكثَر مان 70 باملائة منها حيث 

ترضرت سبدة مدالد خنية وكليتني للمجتمع.
وأكد أن األرضار واليساائر املاعياة للمباني يف املدالد الفنية 
والتقنياة والكليات بلغت نحو ملياار و500 مليون ريال، يف حني 
بلغت تكلفة خسائر التجهيزات التقنية نحو ثالثة مليارات ريال.

وأشاار إىَل أن سابع منشاآت تدليمياة وكليتاني للمجتماع 
تدرضت لالستهداف والقصف املبارش وغري املبارش من الُداْدَوان 
من أصل أحد عرش منشاأة يف الداصمة صنداء، نتج عنها أرضار 
خسايمة أَْو خزئية يف البني األساساية والتحتية لتلك املؤسسات 

بما خيها املباني التدليمية واملراخل التابدة لها.
ونظاراً الرتبااط ميرخاات التدليام الفني والتدريال املهني 
بالنشااط الصناعاي والتجااري واليدمي وتأثاريه املبارش عى 
الوضاع االقتصااعي للبلاد َخااااإن الدادو امدن يف اساتهداف 
مؤسساات التدليام املهناي يف ميتلاف املحاخظات حياث بلغت 
خساائر التدليم الفني والتدريل املهناي بمحاخظة عمران خراء 
الُداْدَوان السادوعي األمريكي أَْكثَر من اثنني مليار ريال، وأوضح 
مكتال التدليام الفناي والتدريل املهناي باملحاخظاة أن طريان 
الُداْدَوان اساتهدف مباني املدهد التقناي بمنطقة الورك بمدينة 
عمران الذي يضم خمساة مبان من املراخل واملنشآت، ما أَعَّى إىَل 

تدمريه كليا.
وأشاار إىَل أن طاريان الُدااْدَوان عمر خصول وقاعاات املدهد 
ااة باملدالد  الدراساية والتجهيازات الفنياة والتقنياة الَيااصَّ
واملمتلكاات التاي كاان يحتويها بأحادث التجهيازات واملددات 

لدملية تدريل الطالب.

بورصة دمشق تضاعف أداءها 
للربع األول حوالي ثالث مرات 

رخدت ساوق عمشل لأوراق املالية قيم تداوالتها خالل الربع األول من الدا  الجاري 
إىَل 752 ملياون لارية ساورية وأحجامها إىَل حوايل 5ر5 ماليني ساهم نفاذت عرب 3059 

صفقة بينها واحدة ضيمة بقيمة 129 مليون لرية.
ووخقاً للتقرير الربدي الصاعر عن الساوق نرشته وكالة ساانا االقتصاعية السورية 
َخاااإن الساوق تكون ضاعفت أعاؤلا حوايل ثالث مرات تقريباً عند مقارنته مع الفرتة 
ذاتهاا من الداا  الفائت حيث كانت القيام بحدوع 277 مليوناً واألحجاا  بنحو مليوني 

سهم والصفقات با 1301.
واعترب املدير التنفيذي للسوق الدكتور مأمون حمدان أن لذا األعاء الجيد إنما يدكل 
حالة من االرتياح والثقة يف اوساط املستثمرين مدعومة بالنتائج اإليجابية التي حققتها 
الرشكات خالل 2015 بالرغم من الظروف االستثنائية التي يمر بها االستثمار يف السوق 

خراء تداعيات األزمة
الجارية، وعلل حمدان عى خدوى ونجاح لذا االساتثمار من خالل إْغاَلق املؤرش عي 
عبلياو اكل عى 0للر1 نقطة مرتفداً 212 نقطة عن بداية الدا  الجاري بنسابة تغري 
موخبة 29ر17 يف أعى مساتوى له منذ حوايل خمل سانوات، ووصلت القيمة السوقية 
للساوق نهاياة الربع األول إىَل ما يقاارب 157 مليار لرية مرتفدة بنسابة 21ر21 باملئة 

مقارنة مع الربع األول من 2015 يف أعى قيمة تصلها السوق منذ نشأتها يف 2009.
وحاخاظ قطااع املصارف خريااً عى عاعته عى تصدر قطاعات الساوق مساتحوذا 
عاى حاوايل 670 مليونا تمثال 11ر89 باملئة مان القيم اإلخمالية للتداوالت أما األساهم 
األَْكثَر تداوال خجاء ساهم بنك ساورية الدويل اإلْساااَلمي يف املقدمة باا 161 مليونا تاله 
بناك قطر الوطني با 151 مليوناا خبنك عوعة با لل1 مليوناً، خيما كانت األساهم األقل 
تداوال لي ساهم املجموعة املتحدة للنرش واإلعالن والتساويل بيمسة آالف لرية وسهم 
رشكاة االتحاع التداوني للتأمني با 21 ألفا بينما لم تجر أية تداوالت عى ساهم الرشكة 
الوطنية للتأمني كما ما زال سهم الرشكة الهندسية الزراعية لالستثمارات نماء موقوخاً 

عن التداول.
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  - إبراهيم السراجي:
أَْصبَح من الرضوري يف ُكّل خطوة للسدوعية 
وعالقتها باليارج التفتياُش عن إرسائيل لفهم 
السياساة اليارخية للنظا  السادوعي يف الدهد 
السلماني املوصوف با)عرص اليَرف واملرالقة( 
الذي يهارول باتجاه تل أبيال والدالقة الطرعية 

مع غرقه يف املستنقع اليمني.
مسااران متسااويان ساار خيهماا النظاا  
السادوعي الجديد باأوراق مكشاوخة ومبارشة 
ولما مسار الُداْدَوان عى اليمن ومسار االتجاه 
نحو إرسائيل يف الدلن عكل ما اتسام به سلوك 
النظاا  يف املاايض القريال والبدياد يف التاورط 
الدساكري غاري املبارش مناذ مواخهاة االتحاع 
الساوخيتي عرب أخغانساتان إَِلاى التدخل بنفل 
الطريقاة يف ساوريا والدراق حيث كانت تساري 
الدالقات السدوعية اإلرسائيلية خارج األضواء.

اليو  وخيما يشاهد الشاارع املارصي غضباً 
عارماً عى املساتويني السايايس والشادبي عى 
خلفية مدارضة املرصيني ليطوة نظا  السييس 
بالتنازل عن خزيرتي صناخري وتريان للسدوعية 
التاي يف نفل الوقت حاولات أن تدطي للصفقة 
االقتصااع  ترناح  مساتغلة  اقتصاعيااً  طابدااً 
املارصي، غاري أن اليطاوة لام تنتظار طوياالً 
وكشافت الحضاور اإلرسائيايل كما لاي عاعة 
ذلك الحضور يف وعي وغايات النظا  السالماني 

بالرياض.
إذن ينشاغل املرصياون الياو  بغضبهم عى 
نظا  الساييس الاذي يُنظار إليه بائدااً ألرايَض 
مرصية، وتداول نشاطاء مرصياون عى نطاق 
واسع وسم )عواع باع أرضه( يف مواقع التواصل 
االختماعي متمسكني بمرصية خزيرتي صناخري 
وتريان، باملقابل وكالداعة يجد الشدل السدوعي 
نفساه خاارج التأثاري عاى سياساة النظاا  
السادوعي الاذي وخد برشائاه للجازر املرصية 
ذريداة تربر القفز خطاوات للتطبيع الدلني مع 
إرسائيال واالنضماا  ملدالادة الساال  املرصية 
اإلرسائيلياة بداد مارور 37 عامااً مان التوقيع 

عليها.
ولتوضياح ذلك بشاكل أكارب كشاف املحرر 
السيايس بصحيفة األلرا  املرصية أن السدوعية 
التزمت باتفاقية كامل عيفيد ومدالدة الساال  
دت  باني مارص والكياان الصهيوناي والتاي ُوقِّ

عاا  1979  بموخل ماا تدتربه الريااض أنها 
اساتداعت خزيرتاي صناخاري وتاريان باالتفاق 

األخري من النظا  املرصي.
وأوضح محرر األلارا  املرصية أن “الجانل 
املارصي أطلع الجانال اإلرسائييل عاى خطاب 
ويل ويل عهد السدوعية محمد بن سلمان لرئيل 
الحكومة املرصياة املهندس رشيف إساماعيل، 
الاذي خااء خياه أن السادوعية ساتحرت  تنفيذ 
االلتزامات التي كانت عيل مرص وخقاً للمدالدة، 
وذلاك يف حالاة رسياان االتفاقية بداد تصديل 
مجلال الناواب عليهاا وخقااً للدساتور، ولذه 
االلتزامات لي اساتمرار وخاوع القوات متددعة 
الجنسيات لحفظ السال  لضمان عد  استيدا  
خزيرتاي صناخاري وتريان لأغراض الدساكرية 

وحرية املالحة يف خليج الدقبة«.
وأضااف أناه “ويف حالاة مواخقاة الجانال 
اإلرسائييل عيل اليطاب ساتكون اتفاقية تديني 

الحادوع البحرياة بني مرص والسادوعية بمثابة 
تدديال ملدالادة الساال  املرصياة اإلرسائيلية، 
يساتوخل أن تذلل باه حكومة إرسائيال إَِلاى 
الكنيسات إلقرار تدديال املدالدة، حياث لم تُبِد 
حكوماة إرسائيال أياَة مماندة وطلبات أن يتم 
ذلاك يف إطاار قانوناي بدد عاوعة الساياعة عى 

الجزيرتني من مرص إَِلاى السدوعية.”
وكانت الحكومة املرصية قد أعلنت الحكومة 
تاريان  أن خزيرتاي  املاايض  السابت  املرصياة 
وصناخاري سادوعيتان، مشارية إَِلااى أن لجنة 
مرصياة سادوعية مشارتكة انتهت إَِلااى لذه 
النتيجة “بدد 11 خولاة من االختماعات لتديني 

الحدوع البحرية بني البلدين.
ومؤخاراً يدمد النظا  السادوعي إَِلاى التزا  
الصمت وعد  نفي أي خارب يتدلل بدالقاته مع 
إرسائيال وما يساتجد خيها، بل اناه يجد يف تلك 
األخبار وسايلة لتحقيل ألاداف يتجنل اإلعالن 

عنها بنفساه والتي يسادى مان خاللهاا إَِلاى 
الوصول التدريجي للتطبيع الكامل مع إرسائيل 
بل وتطور ذلك إَِلاى التداون حول ما عأب رئيل 
وزراء الكياان الصهيوناي عاى ذكاره واملتدلل 

باملصالح والتهديدات املشرتكة.
وتأكيداً لصحة الفرضية التي تقول إن تنازل 
مرص عان خزرلا لصالاح السادوعية وتغطية 
الصفقاة بطاباع اقتصاعي يكشاف عان غاية 
أخرى مرتبطة بالدالقات السدوعية اإلرسائيلية 
حياث تقاول صحيفاة )يديداوت احروناوت( 
الدربيال »إّن اإلعارة األمريكيّاة ضغطات عاى 
إرسائيال لكاي تُواخل عاى نقل خزيرتاي تريان 
وصناخر للساياعة السادوعيّة« يف إطار ميطط 
التقاارب باني الرياض وتال أبيال وتدزيز قوة 
ماا وصفتاه »بالادول الدربياة املدتدلاة« ولو 
مصطلاح يطلل عى الادول الدربياة املنالضة 

ملحور املقاومة. 

كماا تبنّات الصحيفاة اليرب الاذي يقول إن 
السادوعية »تدهدت أما  املرصيني واألمريكيني 
باحارتا  مدالادة الساال  امُلوقّداة باني مرص 
وإرسائيل منذ الدا  1979، وأنّها ستُحاخظ عى 
حريّاة املالحاة اإلرسائيليّة يف املنطقاة، عى حّد 

تدبري املصاعر عينها.
ولام تجاد إرسائيال أي مشاكلة من اتسااع 
مدالادة الساال  مع مرص لتشامل السادوعية 
عقال اتفااق ترسايم الحادوع بني السادوعية 
ومرص ولم تتوقع موقفاً سادوعياً راخضاً، حيث 
كشافت صحيفة )لآرتال( الدربية » أن مرص 
أبلغت إرسائيل بشاكل مسابل عن نيتها تسليم 
الجزيرتاني إَِلاى السادوعية، وأن إرسائيل لم تبد 
اعرتاضااً عاى تلك اليطاوة طاملا كان للسافن 
اإلرسائيلية حرياة اإلبحار يف املنطقة، واساتمر 

االلتزا  ببنوع مدالدة السال .«
واتيذت سياَسة »القبول بالصمت« باألخبار 
التاي تتحدث عن خطاوات سادوعية إرسائيلية 
والتاي اخاذت شاكل الساكوت عما صادر عن 
االعال  املرصي بشاأن إبالغ إرسائيال بقبول آل 
سادوع والتزامهام باملدالدات بداد االتفاق عى 
أن خزيرتاا صناخاري وتاريان سادوعيتان، خقد 
أخذت تلك السياساة شاكالً متطاوراً عندما لم 
ينِف النظا  السادوعي ما نقلته شابكة املياعين 
عن مسؤول سادوعي ابدى عد  مدارضة بالعه 
لتداون إرسائييل إلنشاء »لوبي سدوعي« للتأثري 
عى مراكز القرار بالواليات املتحدة األمريكية.

ويف حينه نقل مكتل قناة املياعين بواشانطن 
عن مصاعَر سدوعية مقّربة من الوزير والسفري 
الساابل عاعل الجباري، يف واشانطن، توضح أن 
السافارة السادوعية يف واشانطن »ال تداني من 
حَرِج االعالن بأن مستشاارين من منظمة أيباك 
اإلرسائيلياة شااركوا يف اإلرشاف عاى تشاكيل 
اللوبي السادوعي، ساابراك« وملدرخة املزيد عن 
موضاوع انشااء اللوبي السادوعي بواشانطن 
يمكان الدوعة إَِلاى تقرير نرشته صدى املسارية 
بدناوان »يف مواخهاة خطار الازوال.. اللوباي 
السادوعي )ساابراك( ينطلال يف واشانطن« يف 
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املصاعر:
صحيفة األلرا -مرص
وكالة سبوتنيك-روسيا

خمطط اأمريكي وراء تر�صيم احلدود البحرية بني ال�صعودية وم�صر

إنضمام سعودي مرّتب ملعاهدة السالم مع إسرائيل

وزير إسرائيلي: تل أبيب وافقت مسبقاً على نقل الجزيرتني للسعودية 
التي أصبحت حليفاً غري معَلن

تقرير: زهير أندوراس *
ال�”عالق�ات  أّن  جليًّ�ا وواضًح�ا  ب�ات 
الرسيّة” بن تل أبيب والرياض تسري بوتريٍة 
رسيعٍة أكثر مّما توّق�ع أكثر الخراء تفاؤالً، 
كما أّن الترصيحات عن هذه العالقة انتقلت 
من ملع�ب الترسيب�ات الصحافيّة إل مركز 
دوائ�ر صنع الق�رار، ع�ى األّق�ل يف الدولة 

العريّة اليوم بات اللعب عى املكشوف.
ويف هذه الُعجالة ال بُّد من التذكري بترصيح 
رئيس الوزراء فيها، بنيامن نتنياهو، خالل 
الع�دوان األخري ضّد قطاع غ�ّزة، والذي أّكد 
عى أّن إرسائيل تبحث عن أفق سيايّس آخر، 
اليوم وبعد سلس�لة الترصيحات اإلرسائيليّة 
أصب�ح معروًفا للجمي�ع أّن وجهة تل أبيب 
ه�ي نحو ما تصفه »الدول العربيّة الُس�نيّة 
امُلعتدلة«، بحس�ب امُلعج�م الصهيونّي، ويف 
مقّدمتها اململكة العربيّة الس�عوديّة، ذلك أّن 
ه�ذه الدول، تُعلن جهاًرا نهاًرا أّن إيران هي 
الع�دو الرئي�ّي لألّمة العربيّ�ة، ويف امُلقابل 
تُش�ّدد التقديرات االس�تخباريّة اإلرسائيليّة 
عى أّن إيران كانت وما زالت وستبقى العدو 
الرئي�ّي للدول�ة العريّ�ة، ويجب تش�كيل 

األحالف لتخفيض منسوب هذا التهديد.
وربّما، هنا املكان وهذا الزمان، أّن القرار 
العرب�ّي باعتبار حزب الل�ه منظمًة إرهابيًّة 
يتماىش مع هذا التوّج�ه اإلرسائييلّ العربّي، 
ويؤّكد لكّل من يف رأس�ه عينان أّن تس�اوق 
املصالح بن الطرفن بات يف مقّدمة األجندة 
السياس�يّة، وأّن تمظهرات ه�ذا االتفاق غري 
املكتوب ستخرج إل العلن ولو بعد حن. ويف 
هذه الُعجالة، لم تعد الضمانات الس�عودية 
إلرسائي�ل عى املس�توى وما يتعل�ق بالتزام 
اتفاقي�ة “كام�ب ديفي�د”، مج�رد ترسيب 

صحايف إرسائييلّ.
فقد كش�ف وزير األمن، موش�يه يعلون، 
أمس، عن أّن إرسائي�ل تلقت وثيقة مكتوبة 
تُثبِّ�ت حرية املالح�ة اإلرسائيلية يف مضائق 
ت�ريان، وأض�اف يف حدي�ث م�ع مراس�لن 
عس�كرين، إّن الوثيق�ة تُك�ّرس االلتزامات 
السعودية، عى خلفية انتقال جزيرتي تريان 
وصناف�ري إل س�يادتها، باالتفاق�ات الت�ي 
توصل�ت إليه�ا إرسائيل وم�رص يف اتفاقية 

السالم عام 1979، بحسب قوله.
وبحس�ب صحيف�ة )هآرت�س( العريّة، 
ينّص االتفاق ع�ى أّن مضائق تريان وخليج 

العقب�ة هما مي�اه دولية مفتوح�ة للمالحة 
البحري�ة والجوي�ة. وغن�ٌي ع�ن الق�ول إّن 
م�ا كش�فه يعل�ون يؤّك�د ع�ى أّن الرياض 
قّدم�ت التزامات ترى فيها ت�ل أبيب ضمانًا 
ملصالحها األمنية، والتزاما عمليًا بمقتضيات 
“كامب ديفي�د”. عالوة عى ذلك، أش�ار إل 
أنّه بفعل حرية املالح�ة املنصوص عليها يف 
االتف�اق بن إرسائيل وم�رص، جرى التوجه 
مس�بًقا لت�ل أبيب لتحدي�د موقفها من نقل 

السيادة إل السعودية.
وش�دد، أيًضا، عى أّن ه�ذا األمر يقتيض 
موافقتن�ا، وموافق�ة األمريكين املش�اركن 
يف االتفاقي�ة، وق�وات الحفاظ عى الس�الم، 
ما يعن�ي أّن األط�راف األربعة، الس�عودية 
ومرص وإرسائيل والواليات املتحدة، توصلت 
إل تفاه�م ع�ى نقل املس�ؤولية ع�ن الجزر 
أْن يح�ذو الس�عوديون  إل األول رشيط�ة 
ح�ذو املرصين يف ش�أن امللحق العس�كري 
لالتفاقي�ة ب�ن م�رص وإرسائيل. أّم�ا فيما 
يتعّل�ق بالبع�د األمني، فقد أّك�د يعلون عى 
أّن األجه�زة األمنيّة اإلرسائيليّ�ة لم تُعارض 
بناء جرٍس بريٍّ بن الس�عودية ومرص، الفتًا 
يف الوقت عينه إل أّن هذا املس�ار جرى أيًضا 

بموافقة إرسائيلية. ومؤّك�ًدا مّرًة أخرى عى 
أّن التفاهمات مثبتة يف الوثيقة.

وجزيرتا تريان وصنافري تتمتعان بأهمية 
اس�تثنائية يف املي�زان اإلرسائي�يلّ لكونهم�ا 
تقعان يف مدخل خلي�ج العقبة، نتيجة ذلك، 
ف�إّن هوية الدولة وتوجهاته�ا تحتل أولوية 
متقدم�ة ل�دى صان�ع الق�رار اإلرسائي�يلّ، 
م�ا يعن�ي أّن املوق�ف اإلرسائي�يل املؤيّ�د، 
والس�عودّي امللت�زم، ينطويان ع�ى دالالت 
سياسية كثرية بدأت بالظهور يف ترصيحات 

اإلرسائيلين.
يف الس�ياق عينه، أش�ار محلل الش�ؤون 
بالتلفزي�ون  األول  القن�اة  يف  العربيّ�ة 
اإلرسائي�يلّ، عوديد غران�وت، إل أّن الخطوة 
املرصية تبدو للوهل�ة األول كأنّها تتعارض 
مع اتفاقية الس�الم، ولكّن املحلق العسكري 
يس�مح بإحداث تغيريات بموافقة الطرفن. 
وهو ما جرى عندما س�محت إرسائيل ملرص 
بإدخ�ال قوات تزيد عى ما هو مس�موح به 

من أجل محاربة داعش.
ورأى امُلحل�ل أيًض�ا أّن الجان�ب األكث�ر 
لطاف�ة أّن هات�ن الجزيرت�ن تنتق�الن إل 
السعودية، التي هي جزء من »املحور السني 

املعت�دل«، ويق�ال إّن هناك عالق�ات رسية 
بينها وبن إرسائيل. وأعرب عن اطمئنانه إل 
أن الجزيرت�ن ال تصالن أليدي إيران وحزب 
الل�ه، عنده�ا س�تكون القص�ة أق�ل لطافة 

بكثري، عى حّد تعبريه.
م�ن ناحيت�ه، رأى امُلحلل العس�كرّي يف 
صحيف�ة )هآرت�س(، أم�ري أرون، أّن نق�ل 
الجزيرتن من مرص للس�عوديّة، بُمش�اركٍة 
إرسائيليّة، يُعتر سابقة إيجابيّة جًدا، وتابع 
أّن ه�ذه الخطوة تص�ب يف صالح إرسائيل. 
وش�ّدّد امُلحلل عى أّن اسم اللعبة هو تعاون 
إقليمّي من أجل املصال�ح امُلتبادلة، الفتًا إل 
أّن قضي�ة الجزيرتن هي نم�وذج جيّد لكي 
تق�وم ال�دول بتبنّيه، ُمعربًا ع�ن أمله يف أنّه 
سيؤّدي للحفاظ عى األمن القومّي املرصّي، 
ال�ذي إذا أصاب�ه أّي يشء، س�يُلقي بظالله 
عى الدول املج�اورة، ويف مقّدمتها إرسائيل، 

بحسب تعبريه.
وبحسبه فإّن الس�عودية هي حليفة غري 
ُمعلنة إلرسائيل، وذلك ألنّها تُشاطر تل أبيب 

العداء إليران.

نقاًل عن صحيفة رأي اليوم
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من أشعل عود الثقاب األول؟
  - حسين الجنيد

      زكريا الشرعبي:
عااٌ  من الدماِر واليراِب والاد  النازف يوماً 
إثر آخر، ومديناة تدز تحوَّلت لضابُها يف لحظة 
مفاخئاة من منارات للحلام إىل أوكار للكوابيل 
تأتاد  خيها األرواح الرشيرة عاى لحو  األبرياء 

وعمائهم.
خداى مدخل حاي الجمهاوري بمديناة تدز 
يقُف عدٌع من األشاياص كثيفي اللحى مغطاة 
رؤوساهم بالدمائم السوعاء وإىل خانبهم سيارة 
طليات باللاون األساوع عليها ساالٌح مان نوع 
رشاش وكذلك حاخز اسمنتي عليه عَلم عاعش.
ليال لذا مدخل حي الجمهوري الذي ندرخه 
منذ طفولتنا حني كنا نذلل إىل مدرساة ثانوية 
تداز الكاربى، خقاد أساقط عَلام الجمهورياة 
الايَاَمانية من ساريات األعال  يف الحي ورخرخت 
مكانَاه أعاالُ  عاعش، ويف لاذا الحاي يقيم أبو 
الدباس “عاعل عبده خارع” قائد خماعة “ُحماة 

الدقيدة “إمارته اإلسالمية.
تمتدُّ “اإلمارة اإلسالمية “من حي الجمهوري 
إىل باب ماوىس واملدينة القديماة، وخيها تتجول 
الجماعاُت اإلرلابية بالسيارات السوعاء وتفتك 
بكل من ييالفها، بأحكا  مسابقة، إما التحوث 

أَْو الرّعة عن الدين.
 وتسايطر خماعاة حماوع امليااليف وصاعق 
منطقاة  عاى  املسالمني(  )اإلخاوان  رسحاان 
الروضاة وواعي القايض وحي الحصل وشاارع 

خمال ومناطل أخرى وسط املدينة.
وكذلاك تتاوزع مليشايات أخارى ال حارص 
ألسامائها أَْو ُكناى قياعاتهاا يف أزقة وشاوارع 
املدينة، محيلة خضاءاتها الشذية برائحة الشقر 
الصاربي، إىل أقبية مدتمة بالحقد موحلة بدماء 

األبرياء. 
ساحٌل وذبٌح وقتٌل للمواطناني األبرياء، نهل 
التاي غاعرلاا  للمناازل واملتاخار والرشكاات 
أصحابهاا خوخاا مان ساواطري لاذه املرتزقة، 
وخاوف ورعل يف أنفل مان تبقى يف املدينة من 

أخل حماية أمالكه من النهل.
خمن الذي أحال كاذي املدينة إىل خمر محرق، 
وأياة لدناة تلاك التي حلات عاى أبنااء املدينة 

ورّشعتهم عى أنحاء الايَاَمان نازحني. 
يقول بدُض أبنااء املدينة إن قياعات اإلصالح 
بدعم مان الُداااْدَوان األمريكي السادوعي لم 

سبل ما حدث ويحدث يف تدز.
وتقاول قياعات اإلصاالح أن الجيش واللجان 
الشادبية لم مان أشادلوا الحارب بتدزيزاتهم 
التاي نزلات إىل تداز، كماا يقاول آخارون إن 

األحاداث التي حصلت إثر خارار الرئيل املنتهية 
واليتاه واملساتقيل، مان صنداء إىل عادن، ومن 
ثم مهاخمة مليشاياته املؤلفة من االنفصاليني 
واإلرلابياني ملدساكر األمن املركازي وذبح عدع 
من الجنوع واستبدال علم الوحدة بدَلم االنفصال 
لي التي ألقت بظاللها عى مجريات األحداث يف 

تدز خكانت سبل انفجار الوضع خيها.
وباني لاذا وذاك تربز أحاداث ما قبال اندالع 
املواخهاات يف تداز وبادء الُداااْدَوان األمريكي 
السادوعي عى الايَاَمان مشريًة لجامدي حطل 
الفتناة، خَمن أشادل عاوع الثقااب األول يف ثوب 
الحاملاة تدز، واساتبدل مالمح خمالهاا بالقبح 

والدمار؟.

ُنـُذُر الحرب ومحاوالُت إخماد 
الحريق

وملدرخاة الجاناي الحقيقاي عليناا الداوعة 
باألحداث ملاا قبل انفجار الوضاع وخروخه عن 
السيطرة، خال حريل بدون خامٍع للحطل، وساٍع 

مع سبل االرصار وتبييت النية إلشداله.
ويف إخاباٍة عاى أحد األسائلة املتدلقاة بتلك 
األحاداث، أثناء مقابلٍة أخرتها »صدى املسارية« 
مع األساتاذ ساليم مغلل عضاو الوخد الوطني 
املفااوض، التاي أوضاح خيهاا طبيداة الوضع 
آناذاك، والدوامل التي أثرت عى مساار الوقائع 
باتجاه التصديد، ويف اساتدراٍض رسيٍع لأحداث 
قال مغلل: »عندما نزلات تدزيزات من الجيش 
واللجاان الشادبية إَلااى محاخظاة إب إلنقااذ 
املحاخظاة مان عناارص القاعدة التاي لاخمت 
واساتولت عى مديرياة الددين، ثبات حينها أّن 
حماوع املياليف كان ينسال مع القاعادة يف لذه 
املديرية، ويلتقي بقياعاتها ويرخدلم باملسلحني، 
وعقاد مدهام عادة اختماعاات متواصلاة، ويف 
ذات الوقات كان ينظم عالقاته ماع قياعات من 
اللاواء 35، حياث كانت عناارص القاعدة تدخل 
إَلااى رشعل وتدوع إَلاى الددين، وقد كان ألَبْنَاء 
رشعل الرشخااء عوٌر مهمٌّ بطارع لذه الدنارص 
والوقوف بوخهها ومندها من عخول املنطقة. 

»تساارعت األحداث بشكٍل عا  عى املستوى 
الوطناي مؤثرًة عاى الوضع يف تداز، خبدد خرار 
لااعي إَلاى عدن أرسالت قيااعة الجيش كتيبة 
كتدزيز لقاوات األمن الياصاة نتيجة للظروف 
الاذي يمار به البلد، وكاذا لتدزياز األمن وتأمني 
الطارق املؤعياة إَلااى عادن، حينها قاا  حزب 
اإلْصااَلح وَمان مداه بالتجيياش أََمااا  مقار 
قاوات األمان الياصاة واالعتاداء عاى الجنوع 
واساتفزازلم ألَْكثَر من مرة وكاذا االعتداء عى 
أَْخااَراع من قاوات األمن الياصة يف الشامايتني، 

واستقدا  مجاميع من الصبيحة ملحارصة إَعاَرة 
األمن يف الشامايتني، وقد كانت خطوة من حزب 
اإلْصاَلح ولاعي والصبيحاي لنقل املدركة إَلاى 
الرتبة الشامايتني وتدز، وساقط خاراء أحداث 
الشامايتني شاهيدان من قوات األمان الياصة 

ولم من أَبْنَاء الشمايتني«.
مضيفااً أن املؤسساة األمنية تجااوزت تلك 
األحاداث بتكاتاف ُکّل الرشخااء يف تداز، وكناا 
ندالج اإلشاكاليات أوالً بأول بهدف تجنيل تدز 
ويالت الفاوىض والحرب، ولكن ذلك لم يُرق لهم 
وال للفار عيل محسان وأَياعياه عاخل اللواء 35، 
خأعلنوا التمرَُّع عاى قائدلم وتم طرعه من مقر 
القيااعة، بقياعة مبارشة من عدناان الحماعي، 
وكان لذا االنقاالُب عاخل اللواء بمثابة قراٍر من 
قبل الُداااْدَوان السادوعي األمريكي ومرتزقته 
باساتهداف املحاخظة واقحامها يف أتون الرصاع 

الذي حاولنا خالدين ابداع تدز عنه.
تبع لذا االنقاالب قراٌر مان الرياض أصدره 
الفاار لااعي بتدياني عدناان الحمااعي قائاداً 
للواء وتم رصف رواتبهم مان الرياض، ومن ثم 
بدأت مليشاياُت اإلصاالح ومرتزقاة الُدااْدَوان 
بالتواخد إَلاى اللواء 35 وتساليحهم، وبدأت لذه 
املليشاياُت باالنتشاار يف املدينة بآليات وعبابات 
اللاواء 35، ونصال النقاط والتمركاز يف بدض 
التباب واساتهداف أياة عوريات لقاوات األمن، 
وكذا استهداف أي خندي سواء أكان من الحرس 
أَْو غريه، وساقط شهداء وخرحى، وكانت لناك 
محااوالت حثيثاة مان خانبناا وبالتدااون مع 
الرشخاء من أبناء املحاخظة قدر اإلْمَكان الحتواء 
ذلاك التصدياد، إالَّ أن األَْمَوال السادوعية كانت 
مغريًة للدرخة التي أعمت املرتزقة وختمت عى 
قلوبهام وصدتهم عن طريل الصاواب، ويف لذا 
إشارة تربز الحقد السادوعي الُدااْدَواني وحقد 
مرتزقته عى تدز، كما لو عى بقية محاخظات 

الايَاَمان. 
وبداد اندالع املدركاة حاولت قاواُت الجيش 
واألمان واللجاان الشادبية نقاَل املدركاة إَلاى 
خاارج املدينة، حياث تواخد اللاواء 35 وحرص 
املدركاة يف حادوع اللاواء بَدياداً عان األحيااء 
السكنية، وحسمت املدركة وخرَّ عدنان الحماعي 
َومليشايات اإلْصاَلح وبقية مرتزقاة الُدااْدَوان 

من عاخل اللواء 35.
ويف ظال الفاراغ األمناي الذي حصل وساط 
املديناة نتيجاة عاد  تواخاد الجياش واللجان 
الشادبية؛ بسابل حرصهام عاى عاَد  زيااعة 
التوتار ومنداً لحدوث االحتكاكات، اساتغل لذا 
الفاراغ حماوع امليااليف، خقاا  لو ومسالحوه 
باالنتشاار والتمركز وساط املدينة، مستحدثني 
النقااط واملتاريل يف شاوارع املدينة، والتقطع 

لاكل َمان ييتلاف مدهام يف تأيياد الُداااْدَوان 
السادوعي األمريكاي، وقاموا بتفديال عنارص 
القاعادة والجماعات التكفريياة الذين كان يتم 
اساتجالبهم وارساالهم لتدز منذ احداث كتاف 
صددة وعمران باإلضاخة إىل الفارين من املدارك 
واقتساموا  الجنوبياة،  املحاخظاات  يف  الدائارة 
املديناة، حياث والقاعادة تتاوىل السايطرة عى 
مناطل من بااب موىس واملدينة القديمة والباب 
الكباري وشاارع 26 وحاوض األرشاف ومان ثم 
إَلااى حارة الجمهوري خنوبااً ويفتحون خبهة 
ضاد أَبْنَاء الجحملية لناك، واملناطل الشامالية 
مان املديناة مان عصيفارة والروضاة وغريلا 
يتواللا املياليف ومليشيات اإلْصاَلح وختح خبهة 
ملواخهاة قوات الجيش واألمان يف خولة القرص، 
واحتدمات املداارك والتاي بذلات ُکّل الجهاوع 
لتفاعيها، واضطر يف األخري الجيش وقوات األمن 
إىل خانل الرشخاء من أَبْنَاء املحاخظة إىل التصدي 
والدخااع عان كرامتهام وعان أنفساهم، ولي 
مدركاة ُخرضت خرضاً عى مديناة تدز وأبنائها 
يف إطار مواخهة الُدااْدَوان السادوعي األمريكي 
ومرتزقتهام يف الداخال، وكل رشخااء املحاخظة 
يدركاون ويدرخون تما  املدرخاة حجم مؤامرة 
لذا الُداااْدَوان عى الوطن وعى املحاخظة، كما 
يدركاون ويدرخون كام من املسااعي والجهوع 
التاي بذلنالا مدهم يف سابيل تجنيل املحاخظة 

لذا الرصاع املدمر.
خالصاة ما قاله األساتاذ مغلل أكاده بيان 
اللجناة األمنية بتدز والصااعر بتأريخ 12 ابريل 
2015 ، ولاو أيضاً ما أكدته ترصيحات الدميد 
أمني البحر، وكيل محاخظة تدز لشائون الدخاع 
واألمان، رئيل اللجنة األمنياة باملحاخظة، التي 
نرشت يف تأريخ ل1 ابريل 2015 ، ولو أيضاً ما 
أكاده وطابقه ترصيح قائد قوات األمن الياصة 

بمحاخظة تدز، الدميد حموع الحارثي.
ومان خاالل مراخداة األحاداث عان طريل 
خيهاا  تطابقات  والتاي  املتدادعة،  املصااعر 
الشهاعات، نصل لحقيقة الجامع الفديل لحطل 
الفتناة، والسااعي بإراعتاه الحثيثاة وأخندتاه 
املددة سلفاً إلشادال تدز وتفجري الوضع خيها، 

أن قيااعات حزب اإلصاالح وأذرعها يف املحاخظة 
لم من أراعوا ذلاك لتدز، تحت عناوين ومربرات 
ال تدطيهم الحال حتى وإن كانت عاعلة إلقحا  
تدز أتون لذه الحرب التي عمرت املدينة ورشعت 

ساكنيها. 
ورغم انفجار الوضاع يف تدز واندالع الحرب، 
لم تساّلم القوى الوطنياة الثورية والرشخاء من 
أبنااء املحاخظاة باألمر الواقع، بل ظلت تسادى 
إليجااع أي اتفااٍق وبأياة صيغٍة كانات؛ إلخراج 
املحاخظاة من نفل لذه الحرب التي أتت عى ُكّل 

يشء يف املدينة.
 وخيما يتدلل بتلك املساعي التي شهدت أكثر 
من خولة مفاوضاٍت قدمت خيها القوى الثورية 
والرشخاء من أبناء تدز ُكّل التنازالت إليقاف لذه 
الحرب، أوضح األستاذ سليم مغلل أنه كلما تم 
التواخل عى حال ويأتي الجميع للتوقيع يرخض 
ممثلاو مرتزقة الُدااْدَوان التوقيع، خدى سابيل 
املثاال عندما تم االختمااع يف مقر الهالل األحمر 
بحضاور األمني الدا ، حياث حرض عن اإلْصاَلح 
ورشكائاه القيااعي يف حازب اإلْصااَلح صااعق 
البدداني، وحرضت القياعات الدسكرية واألمنية 
باملحاخظاة وكنات موخاوعا، وكانات الحلاول 
مقرتحاة من« قبلهم«، أن يقاو  األمُن والجيُش 
الدساكرية  املواقاع  ُكّل  واساتال   باالنتشاار 
وانساحاب ُكّل املجامياع املسالحة مان خميع 
األطراف، ويقو  األماني الدا  والقياعات األمنية 

والدسكرية بإعداع خطة أمنية وتنفيذلا.
وبداد مواخقة الجميع رخض صاعق البدداني 
وقاال بأنه ليل ممثالً للمقاولاة واملرتزقة، ورع 
عليه األمني الدا  قائاالً: »أنت ممثٌل عنهم ولم 
أرسالوك إليناا، ولذا املقرتح خاء مان عندكم«. 
أَْو  التوقياع  وخارج صااعق البدداناي راخضااً 

التفالم.. ولكذا يف ُكّل مرة.
ثم كانت لناك مساٍع من قبل اللجنة الثورية 
الُدليا ونزل األساتاذ طالل عقاالن عضو اللجنة 
الثورياة الدلياا، ولكان كلما تمات املواخقة عى 
ُخزئياة طلل املياليف ومرتزقة الُدااْدَوان خزئية 
أُْخااَرى، وباألخاري يأتاي حموع ساديد املياليف 
ويديد األمار إىل السادوعية وأن القرار خرج من 

تقرير
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ياده، وقد أقار حموع ساديد املياليف بنفساه يف 
مقابلة تلفزيونية بذلك.

وأيضااً كانات لناك مسااٍع حثيثٌة قاا  بها 
الشايخ »عيل الصالحي« مشاكوراً وبذل خهوعاً 
كباريًة ولاو يربطه مع حماوع ساديد املياليف 
نسال، وعندماا تم التوصال إىل بناوع اتفاق مع 
حموع املياليف، سااخر الشيخ الصالحي لصنداء 
وعرض البنوع عى الجميع ومنهم رئيل املجلل 
السايايس ألنصار الله، وحرصااً عى أخراج تدز 
من عائرة الحرب، واخل رئيُل املجلل السايايس 

عى االتفاق كما لو.
وبدد املواخقة عى ما اشارتطه حموع املياليف 
بتوقياَع اآلخريان مسابقاً وتمات املواخقة عى 
ذلك ووّقاع عى االتفاق عن أنصار الله األساتاذ 
صالاح الصمااع، بدلم مشاايخ ووخهااء تدز، 
اشارتط حموع املياليف، مجادعاً، مواخقة خطية 
ساابقة عى ذلك وخاّصة من أنصار الله كرشط 
تدجيازي آخر، متوقداً عاد  مواخقة أنصار الله 
عى ذلك واشارتط صيغة مديناة، وواخل رئيل 
املجلل السيايس وكتل مواخقًة خطيًة بصيغته 
املرشوطاة، وبإْمَكانكم الرخوع إىل الشايخ عيل 
الصالحي لريوَي لكام مزيداً من التفاصيل، التي 
ساتثبت للجميع مادى التنازالت التاي قدمنالا 
من أخل أيقاف الحارب يف تدز، ولكن كان لناك 
قراٌر سادوعي أمريكي ال يريد لتدز الساال ، بل 
يريدلا سااحة لحارٍب مفتوحاٍة تطحن األرض 
ومن عليها، وقد أقر حموع املياليف وتكلم بنفسه 
أما  شاشات التلفاز يف املقابلة التي أخرالا مده 
مراسال قناة الجزيارة حمدي البكااري، وكفى 

بذلك ُحجًة وإيضاحاً.
لناا يتضاح وبشاكٍل واضاٍح وخايل وبديداً 
عان التأويل، أن الحارب يف تدز لاي إراعٌة لدول 
الُدااْدَوان، ينفذلا أعواتهام وأذنابهم يف الداخل 
ممثلني بحازب اإلصاالح ومليشاياتهم وبدض 
قيااعات األحازاب اليساارية املوالياة للريااض، 
وليل كماا يرّوخه الكثريُ من أباواق الُدااْدَوان 
الحارب  اشاتدال  أساباَب  أن  ومرتزقتهام 
واساتمراَرلا لاو تدنُّات أنصاار اللاه َواللجان 
الشادبية والجياش ورغبتهم يف السايطرة عى 

تدز. 

إستعداداٌت وتجييٌش على نار 
هادئة

ومان يراخاع تأرياَخ الوقائاع واألحاداث يف 
محاخظاة تداز منذ عاا  2011، سايجد الدديد 
مان األحاداث التاي تشاري إىل أّن إراعة خماعاة 
اإلصاالح التكفريياة وَمان يقف تحات عباءتها 
من نيل اليساار تسادى بتحويل تدز إىل ساحة 
للارصاع للددياد مان األساباب التي سانورعلا 
يف نهاياة لاذا امللف، أماا لذه األحداث املشارية 
إىل أن تحاول تدز إىل سااحة تتمارس خيها قوى 
الدمالة واالرتازاق لتحقيل ألداف الددو لم يكن 
وليد اللحظة الرالنة خقاد عأبت لذه الجماعات 
منذ ما سامي بالربيع الدرباي إىل اعتبار املدينة 
إقطاعا خاصاً بها مساتبدلة لويتها الايَاَمانية 
الجامداة بهوياات زقاقية طائفياة مصطندة، 
وبادأ الرتويج لهاذا عن طريل القيااعات الدينية 
لتجمع اإلصاالح وكذلك من قبل كاواعر حزبهم 

ووسائلهم اإلعالمية.
خفي ياو  األربداء اليامل عرش من شاهر 
أكتوبر ل201 ، كشف القياعي يف حزب اإلصالح 
وعضاو مجلل النواب »محماد نارص الحزمي« 
عن ععوة الشيخ القبيل املنتمي لجماعة اإلخوان 
حموع ساديد اليااليف ألبناء تداز وإب الداملني 
يف الوحدات الدساكرية واألمنياة إىل رسعة ترك 
وحداتهم ومدساكراتهم والداوعة إىل محاخظتّي 
انّة«  السُّ لتأسايل خياش »أنصاار  تداز وإب 
ملواخهة مسالحّي خماعة »أنصار الله« يف إقليم 
الجند عى حد وصف الحزمي، ولم يكن لناك أي 
مسلح ألنصار الله حينها، بدليل ما تربر به لذه 
الجماعاات وقوخها يف صف الُدااْدَوان األمريكي 
السادوعي وملشانتها للمدينة بأناه رّعة خدل ملا 
تقول عنه نزول الجيش واللجان الشادبية يف 21 

مارس 2015  إىل تدز.
الحزماي يف مقالاه الاذي نارش يف صحيفاة 
»أخبار اليو « كشاف عن تشاكيل لاذا الجيش 
ععاا برصاحة إىل حارب طائفياة مناطقية بني 

أبناء الايَاَمان، مروخاً النقساماٍت ولميٍة قائالً 
يف مقاله: إن سايطرة »أنصار الله« قد قسامت 
الايَاَمان، ليل إىل شامال وخنوب، خحسل، بل 

إن الشمال سينقسم إىل عولتني حد قوله.
الحااعي  ثاورة  أنصاار  عاى  وكتحرياٍض 
والدرشين مان أيلول ل201 ، ععاا الحزمي إىل 
رخض لاؤالء األنصاار قائاالً بالناص »إنه من 
املساتحيل أن تقبََل املناطل السانية أن يحكَمها 

الحوثي«، عاعياً إىل االنضما  لدعوة املياليف.
وأشاار يف مقالاه بما يدل عى علمه املسابل 
بالُداااْدَوان، أن الايَاَماان مقبلاٌة عى تشاّكٍل 
ٍ كبري بسابل ماا ساّماه بالدمالة  خدياد وتغريُّ

والييانة والحقد.
ويف لاذا الساياق كّفار القيااعي يف حازب 
اإلصاالح »عبدالله صدرت« عدعاً من الناشاطني 
املدنيني بمحاخظة تدز يف مهرخاٍن علني بساحة 
الحرياة، ومان ضمان الذيان كفرلام صدارت 
الصحفاي »صالح الدّكااك« والصحفية »برشى 
املقطري« و«أحمد سايف حاشاد« و«ُسالطان 
ذكارت  الذيان  لاؤالء  إن  قائاالً:  الساامدي« 

أسماءلم رموز املجوسية يف تدز.
لام يكان لاذا إال خازء ظالر مان ميّطط 
إخالء تدز من القياعات املدنية والشباب املثقف، 
وإحالل مليشايات اإلصاالح والفكار الطائفي 

تمهيداً ملا أسماه الحزمي با »خيش السنة«. 
حيث تم اغتياُل عدع من لذه القياعات املدنية 
الشابة، عى سبيل املثال أقدمت عنارص مسلحة 
تساتقل عراخاة نارية عاى اغتيال الناشاطني 
خميال الوليدي وعرخات محمد الصغري، بالُقرب 
من إعارة االمن وقيااعة محور تدز يف الجحملية 

16 أغسطل ل201.
 كماا أقدمت عناارُص أخرى تساتقل عراخة 
نارية أيضاً عى اغتياال عبِدالكريم غانم وعامر 
الدامري أما  مبنى الغرخة التجارية يف الساابع 
عارش مان شاهر أيلاول ل201  عاى خلفياة 

تأييدلما لثورة 21سبتمرب.
كذلك قا  مسالحان يف صبيحة التاسع عرش 
مان نوخمرب ل201  باغتيال الناشاط الثقايف يف 
أنصار الله بسا  عبدالغني الجنيد يف حي كالبة.
 ولم يكن الناشاطون املدنيون وحَدلم الذين 
تمات إزاحتهم أما  مرشوع إحاالل الفوىض يف 
تداز خحتى القيااعات األمنية وأعضااء منظمة 
املجتماع املدني الراخضني لجر املدينة إىل الرصاع 
تام اساتهداخهم أيضااً، خفاي صبيحاة اإلثنني 
الثاناي والدرشيان مان عيسامرب ل201 ، تام 
اغتيال الجنادي يف القوات الياصة ماخد ندامة 
واملوظاف يف الهاالل األحمر ماخاد ندامة بذات 

الطريقة.
الغريال لنا أنه لام يتم تصفية الناشاطني 

املدنياني ضد محاوالت اإلصالح إلشادال الرصاع 
يف تداز خقاط، بل حتاى بدض أعضائهام الذين 
قدماوا مبااعراٍت لتجنيل املدينة حمام الحرب، 
كما حصل للناشاط اإلصالحي صااعق منصور 
الحيدري بدبوة الصقة ُزرعت يف سيارته، وأثبتت 
األعلاة األمنية خيما بداد أن خماعة اإلصالح لي 
مان وقفت وراء عملية االغتياال لذه حيث كان 
الحيدري عضوا نشطاً يف لجنة الوساطة لتجنيل 

تدز أي مشاكل طائفية كما تروج خماعته.
اإلصاالح  خماعاة  قااعت  لاذا  إىل  إضاخاة 
التكفريياة إىل حملة تحريضياة يف محاخظة تدز 
كامللصقاات والكتاباة عاى الجادران أن »تدز.. 
عاصمة السانة« َو«كلنا عماج«، والربوشاورات 
التاي ُوّزعت عاى املادارس والجامداة بأخطار 
املاد الصفوي يف الايَاَماان كذلك تحريض بدض 
املدرساني االصالحيني عى أنصار الله، وبشهاعة 
أحاد الطاالب خاإن مدرسااً إصالحياً قاال لهم 
»عليكام أن تلبساوا مالبَل نظيفاة وأال تكونوا 
كالحوثياني«، وغاري ذلاك مان الشاائدات التي 
روخاوا لها أن أنصاار الله خااءوا لتغيري الكتل 
املدرساية بكتبهم أَْو أنهم يسبون الصحابة ولم 
يكان ُكّل لاذه التحريض إال تهيئاة لفكرة عد  

تقبل اآلخر، وإلذكاء أخكار الجريمة والقتل.
ويف إطاار لاذا املارشوع التدماريي، كانات 
خماعاة اإلصاالح تتحارش بجمالاري الثاورة 
وخمالاري أنصاار الله، منكارة انتماءلاا لتدز 
وتزعام يف ُكّل مارة أن مان يؤياد لاذه الثاورة 
متحاّوث خااء مان خاارج تداز، وأناه ُعِخع له 
لييرج يف املظالارات املؤيدة للثورة، خيما كانت 
لذه الجماعات تحشاد للتظالار يف تأييد لاعي 
وتطالبه بالددول عن استقالته واختثاث مكون 

أنصار الله.
كلُّ لذه األحداث تكشاف للجميع لنا بشاكٍل 
خايلّ أن ماا يحادث يف تداز اآلن، لام يكان وليد 
اللحظاة الرالنة، كما تكشاف لناا أبداع مجيء 
الحجاوري وخماعتاه التكفريياة إىل تداز عون 
غريلا من املحاخظاات، وعمل محارضاٍت عينية 
تحريضية بحي »األخيناات« والذي يصاعف أنه 
الحاي الاذي يتواخد خياه قائد خماعاة »حماة 

الدقيدة« اإلخرامية »أبو الدباس« حالياً.
كذلك يكشف لنا رس انتقال قاسم الريمي إثر 
اشاتداع الحرب يف أبني يف أبريال ل201  منها إىل 
تدز ماع مجموعات كبرية من عناارص القاعدة 
الذيان يقاتلون الياو  مع الُداااْدَوان األمريكي 

السدوعي تحت شدار تحرير تدز. 

ملاذا تعز؟
الجيوسياساية  للطبيداة  ينظار  مان 

واالختماعياة ملحاخظة تدز، يجاد أّن محاخظة 
تدز ذات بنية اختماعية انتقالية ال لو باملجتمع 
الذي وصل إىل املدنية خيحتكم إىل مدنيته، وال لو 
باملجتمع القبايل الذي تحكمه أعاراف وقوانني 

القبيلة.
ومجتماٌع كهاذا مجتمع يساهل التأثري عليه 
باأي بروبجانادا  الفاوىض  أخاراعه يف  وتوخياه 
تساتيد  االساتماالت الداطفية وتضلل الوعي 

بمدلومات زائفة، ولذا ما تم يف تدز بالفدل.

وانطالقااً من لذا األسااس خاإن تدز األكثر 
كثاخاة يف عادع ساكانها مان باني محاخظاات 
الايَاَماان يتاوزع أبناؤلاا يف ُكّل املحاخظاات 
وإثارة حرب يف تداز بطابع طائفي أَْو مناطقي 

يدني إشداَل حرب يف ُكّل الايَاَمان. 
وبما أن تدز لي األكثر يف عدع سكانها خإنها 
بال شاك األكثر يف عدع الشاباب، وبماا أن لؤالِء 
الشاباب يحمال مدظمهام شاهاعات خامدية 
يف مجتماع غاارق يف البطالة وليال لديهم أية 
أعمال أخارى كالتجارة أَْو الزراعة كما يف بدض 
املحاخظات األخرى خال شاك أن لؤالِء الشاباب 
الجماعاات  تساتهدخها  التاي  الرشيحاة  لام 
اإلخرامياة عرب إغرائهم باألماوال والتلويح لهم 

بإخراخهم من مستنقع البطالة.
وقرينٌة بهذا كثريٌ من شاباب تدز قد تساللوا 
إىل السادوعية قبال ُعااْدَوانها عاى الايَاَمان، 
ووخوعلام لنااك للدمل خدل البداض ممن ال 
ثقاخاة له ساوى االرتازاق يروج الياو  أنه لوال 
السادوعية ملا كان وكان... إلاخ، مما يدتربونه 
إنجازات شيصية لهم، وبالتايل يضللون أرسلم 
األميّاة بما أرُِشبوا من ثقاخااٍت ولابية لناك يف 

عولة الُدااْدَوان السدوعي.
إضاخًة إىل لذا خإن تدز ظلت خالل السانوات 
املاضياة مرسحااً للولابياة والفكار التكفريي، 
ولدال الكثاري يساتغربون إذا قيال لهام إن تدز 
عاصماة الثقاخة تكااع تيلو مكاتبُهاا من كتل 
خكرياة أَْو خلسافية، وأن ليل خيها ساوى كتل 
ابن تيمية وباقي كتل الفكر الولابي، ولذا يمثل 

بيئة خصبة للفكر التكفريي.
عالوًة عاى لذا خقد تم الرتوياج منذ زمن إىل 
أن تدز عاصمة الثقاخة وأبناء تدز لم املثقفون، 
وبالتايل خإن إشادال خوىض يف عاصماة الثقاخة 
ومن قبل املثقفني يهدف إىل رشعنة لذه الفوىض 
يف ُكلِّ الوطن؛ ألن اآلخار ينظر إىل لؤالء املثقفني 
كنُيباة تقوع الرأي خينسااق خلفهام عون وعي 
مناه، لهذا كانت تدز لدخهام؟، ولهذا كانت تدز 
مرسحااً لهاذه الحارب التاي حّولتهاا إىل إطالٍل 
ال يُسامع خيهاا ساوى عوي االنفجاارات وأزيز 

الرصاص وأنني الجرحى.

بعد عام من العدوان: تـــــــــــــعز حرب إبادة سعودية
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عودة اللص »سواري مشهور« إىل ميدي! 
 عّباس السّيد 

aassayed@gmail.com

يف ل2 ماارس ل201، كانات محكمُة 
األموال الدامة بأماناة الداصمة تنُظاُر 
يف خريمة بياع أرض يف محاخظة حجة، 
مساحتها 100 كيلومرت مربع، لشيص 
يحماُل الجنساية السادوعية. وتشامل 
األرض الواقدة عاى الرشيط الحدوعي، 
أخازاًء مان واعي حارض، وتمتادُّ حتى 

شواطئ ميدي عى البحر األحمر. 
يف ذلاك الوقات، كاان الجنارال عايل 
محسن ال يزاُل قائداً للمنطقة الشمالية 
الغربياة، لكن صفقَة البيع تم إخشاالُها 
بالصدخة عندماا أتى املتهمون البائدون 
لتدميد وثائال امللكية املازّورة يف مكتل 

األرايض والدقارات بمحاخظة حّجة.
أَْربَااداٌة مان  يف املحكماة، اعارتف 
املتهماني اليمنياني باساتال  مبلغ 00ل 
ألف ريال سدوعي - تحت الحساب - من 
املشرتي السدوعي، ويّدعى: عيل حسني 
ساواري مشاهور. ولو بحسال الئحة 
االتهاا ، املتهم الثالاث، والفار من وخه 

الددالة.
رخدت املحكمة خلساتَها إىل الساابع 
من ابريل ل201، وأخرج عن أَْربَاادة من 
املتهماني بضماناة،.. راح ابريال وبدده 
ابريل، ولا نحان يف ثالث أبريل. ال ندري 
كياف انتهات القضية.! وال نادري كيف 
تصباح قضية بياع ارض الوطن، ألون 
َكثرياً من مجرع«.........0098 ألوووو«.

القضية أكرُب من القاضي 
بالنسبة يل، كان نرش لذا املقاِل عون 

مدرخاة الحكم الاذي صادر يف القضية 
لاو عمال ناقاص وعيل صحفاي. ويف 

األخارية،  اللحظاات 
أرشادني أحاُد الزماالء 
املفقاوعة،  الحَلقاة  إىل 
»كانات  باختصاار: 
خلساة ل2 ماارس لي 
خقاد  واألخارية،  األوىل 
أكارب  القضياة  كانات 
املحكماة  قادرة  مان 

والقايض«. 
لم تُداَط القضية ما 
تساتحل مان التماا  
أَْو  أَْو قضائي  سايايس، 
إعالمي، وخرى التدامل 

مدها مثل بقية قضاياا املنازعات حول 
األرايض يف املحاخظاات واملادن اليمنية، 
مع أنها يف الحقيقة، محاولة الستقطاع 
خازء مان األرايض اليمنياة وضمها إىل 
عولة أخرى. خاملشرتي الحقيقي لم يكن 

السدوعي مشهور، بل حكومة بالعه.
لام تكلف اليارخية اليمنية نفَساها 
ليال  السادوعي،  السافري  باساتدعاء 
أَْو لطلال  لتساليمه مذكارة احتجااج 
تساليم املتهام الرئيايس للمثاول أماا  

املحكمة.
 كان يستدعوا السفري السدوعي من 
شاان يضحكاوه، يقولون له: سامدت 
؟......  الدمار  طويال  ياا  نكتاة  آخار 
لهههههههه، كان الجميع سايضحك، 
وستصل الرساالة عون أَن يثريوا غضل 

السفري.

اللص يعود من جديد 
بدد سانتني من لروبه، يدوع املحتال 
السادوعي »مشهور« لبساط سيطرته 

عى ميادي بطريقاة أخرى.. يبادو أنه 
مصمام عاى تدمياد البصرية املازورة 
بالد . واساتدانته بديل 
أن  إىل  تشاري  محسان، 
مورطااً  كاان  األخاري 
بصفقة البيع الفاشالة 
ولذلاك،  ل201.  عاا  
تام تكليفه باملشااركة 
يف تنفياذ »اليطاة ب« 
واالساتفاعة من خربته 
األرايض  قضاياا  يف 

للسيطرة عى ميدي.
يرياده  الاذي  ماا 
»مشاهور«  املحتاال 
ميادي  صحاراء  مان 
قيمتهاا  عخاع  عندماا  وشاواطئها.؟.. 
00ل ألف ريال سادوعي، قلنا انه حاذق، 
والسادر »عرطاة« مقابال 100 كيلاو 
مارت مربع. لكن، أن يدوع مشاهور مرة 
التضحياات  وتُقاد  كل لاذه  اخارى، 
البرشياة واليساائر املاعية، خهاذا امر 

محري.!. 
 مان املؤكد أن األمار ال يتدلل بقطع 
االماداعات التاي تصل ألنصاار الله عرب 
مينااء ميادي كماا يدتقد البداض، وال 

بموقع ميدي يف خارطة املدارك.
خاملينااء يمكن محارصته برشااش 
متوساط من الحدوع السدوعية، وموقع 
ميدي محصور يف الركن الشمايل الغربي 

لليمن. 
وراء  للحقيقاة،  األقارب  التفساري 
ارصار السادوعية عاى احتاالل ميدي، 
لو ماا خاء يف تقريار للكاتال واملحلل 
السايايس األمريكاي، خيل بتلار، نرشته 
وكالاة سابوتنك الروساية يف ل ابريال 
الحايل، بدناوان: لدبة الريااض الرسية 

القاذرة يف اليمان، أكاد خياه أن الهادف 
السادوعي من حربهاا عاى اليمن، لو 
السايطرة عى مناطل الثروات النفطية 

والغازية يف لذا البلد.
 »usgs»ونقل بتلر عن تقارير لرشكة
باملساح  متيصصاة  رشكاة  ولاي 
الجيولوخي، وخوع احتياطات لائلة من 
النفط يف عدع من املناطل اليمنية، بينها 

ميدي عى البحر االحمر.

بني عصابتني 
املفاَرقُة املثريُة للضحك والبكاء يف آن، 
تكمن يف أَن املحاولة الساابقة للسيطرة 
عى ميدي، كان الددع سابدة، سادوعي 
وساتة مرتزقة يمنيني تمت محاكمتهم 
كمجرمني ا بغض النظر عن إغالق ملف 

القضية ا.
ويف املحاولاة الثانياة، تضاعاف عدع 
املرتزقاة اليمنيني مئات املارات، وخري 
تساويقهم عاخلياً وخارخياا كا«خيش 
وطناي« تقوعه سالطًة رشعياًة، بينما 
اختفى تََمامااً لذه املرة اللاص املحتال 
»مشاهور« مان قائمة االتهاا ، واعتى 
منصاة القضاء، بينما شاارك أخراع من 
عصابته الساابقة يف املداارك التي عارت 
خاالل األياا  واألشاهر املاضياة، وقتل 

بدضهم. 
تحياة للوطنيني الرشخاء، من ضباط 
األرايض  مكتال  يف  واملوظفاني  األمان، 
والدقارات بمكتل محاخظة حجة الذين 

أخشلوا املحاولة األوىل.
 وُقباُلت وخاء وعرخان ألقدا  األبطال 
يف الجيش واللجان الشدبية الذين تصدوا 
ببساالة ناعرة لتحالف اللص »ساواري 
مشاهور« وأخشالوا محاوالتاه الجديدة 

لرسقة ميدي من ُحضن أمها اليمن.

الجريمة قديمة
حمود أحمد مثنى

الواقاِف  الطَّاَرِف  خطااُب 
واملؤيّاد للُدااْدَوان ببسااطة 
خداً لاو كنتم مان تواخهون 
وتتصدون لُدااْدَوان آل سدوع 
أو بناي صهياون أو املجوس 
أو  الربازيال  أو  البساوس  أو 
بالع واق الاواق لكنت وغريي 
ييالفاون توخهكام  )ممان 
األيديولوخاي(  أو  السايايس 
مدكام بالتأكياد، لذا لساان 
حال املواطن البسيط امللتصل 
ايدلوخياا  بادون  ببلاده، 
ساوف يكون مدكام ملواخهة 
الُداااْدَوان ضاد اليمان ِخاااْي خندق واحاد بالكلماة َوبالد  
َوباملاال، ولكان رشعنتم لييار غاري عقالني ولو االساتدانة 
بالياارج ضد الداخل، بهذه القاعدة عخاع اليمنيون ثمناً غالياً 
من عماء أبنائه!!!!!!؟، ارتكل الُداااْدَوان الغاعر مجازر ِخااْي 
األبريااء من النسااء واألطفال واملدنيني، ولذا مماا يدد ِخااْي 
ثقاختنا وعاعاتنا )عيل أساوع ُعرخاً( ولو محرٌَّ  عينياً ومجرَّ  
إنَْسانياً ولم يهتز لكم خفن بل بررتم عون خجل تلك الجرائم.
 وتكررت األخدال والييارات السياسية الياطئة نرسع عدعاً 

منها:
 1- تدمري الوطن من أخل أشياص لل لو خيار صائل؟!
2- تدمري املدالام واآلثار التأرييية للشادل اليمني وتربير 

ذلك لل لو خيار صائل؟!.
 3- تدمري النسيج االختماعي لل لو خيار صائل؟!.

ل- نارش ثقاخاة الكرالية أو الصمت ِخاااْي مواخهتها لل 
لو خيار صائل؟!.

5- احتكار االنتماء التنظيمي من قرى ومناطل محدعة لل 
كان خياراً وطنياً صائباً؟!.

6- اساتمرار القياعات الصنمية عى رأس الهر  الحزبي لل 
لو خيار سيايس صائل؟!.

7- إقصاء الكواعر من املنتماني ملناطّل أخرى بحجج وتهم 
رعيئاة )ميربيان ا ميرتقني ا أساريين للثقاخاة االختماعية 

املتيلفة (.
8 - عد  تحديث األسال الفكرية بحكام الزمن ومتغريات 

تكنلوخيا الدرص املتطورة وتأثريلا عى نمط الحياة.
كل ذلك وغريلا تدد انتكاسااٍت وأخطاًء سياساية وقيمية 
أنتجت خطيئة الوقوف مع الُدااْدَوان السادوعي. )ربما لناك 
أمور وأرسار ال أعرخها مثل التمويل املاعي خليكشفولا للناس 

لتربئتهم(.
 واملنطقاة الدربياة عمومااً قريباة الشابه بناا إضاخة إىل 
خصائاص ظروخهم وذلك عندماا انقلل اليساار والدروبيون 
والحداثيون عى أيديولوخيتهام والتحقوا تباعاً لقوى التيلف 
والتصحر مربرين ملن قا  بتدمري كل يشء أنتجه اإلنَْسان وخكر 
خيه عارب التأريخ وصنع األسال األوىل لنهضاة بلدانهم َوعى 
مدالجة مشااكل االستدمار املساتثمر لها عوماً، املقصوع بها 
تدادع األعراق واألعياان وتباين املذالل ِخااْي الدراق وساوريا 
ولبناان ومارص وكانات الدروباة واملدنية لاي الثقاخاة التي 
صهارت الجمياع ِخااْي واحة مان التدايش والديش املشارتك 
والقبول باآلخر امليتلف كأحد مباعئ االستقرار َوتكامل الحياة 

لإلنَْسانية املدارصة.
 والتحااق لاؤالء املنقلبني مع سايوف ونفط نجاد( أظهر 
ختااوى التكفاري وخدل التفجاري ِخاااْي الدواصام الحضارية 
الدربية ولاذه األحداث ما لي إال نتيجة الييارات السياساية 
الياطئاة مان قبال اليساار والدروبياني ومان تواخال مدهم 
مان شايصيات عينياة وإعالمية، تلاك الكوارث لاي ما عخع 
رماوز الطوائاف الدينياة ِخاااْي املنطقاة الدربياة إىل إطالق 
رصخاة خطرية تؤسال ملساتقبل رصاع مساتمر، وما نرشه 
االب ثياوعورس عاوع، راعاي ابرشاية القديساة مريام للرو  
االرثوذكال، بالتيمور – مرييالناد، عى موقده والذي عرب عما 

يحدث: بأن 
» السوري ليس عربي���ًا، العراقي ليس عربيًا، المصري ليس 
عربي���ًا، اللبناني ليس عربي���ًا وال األردني وال الفلسطيني. نحن 
مشرقيون، نحن روميون وسريان وكلدان وأشور وأقباط، نحن 
أحفاد ِإبال والرافدين والفينيقيين والفراعنة، نحن أهل المشرق 
وتزويرًا  اغتصابًا  يكفي  عربًا،  لسنا  نحن  األصليون.  وسكانه 

للتأريخ وللجغرافيا وللحقيقة وللواقع. 
ومن الطبيداي أن تكوَن لهذه األخطاء أخكاٌر تقيّم ما حدث 
ويحادث ومنها لذه الحارب الغاعرة والهمجياة التي عخدتني 
لكاي أؤكاد بأن خياار امللكياني والجمهوريني عقال ثورة 26 
سابتمرب 1962  االساتدانة بالياارج أو التحالاف مداه ضد 
خصماء الداخل كاان خطاً خاعحاً من قبل الجانبني، يجل عى 
اليمنيني منُع عوامل وأساباب تكراره اساتناعاً للقيم واملباعئ 
االختماعياة والقانونياة والثقاخياة وصياغاة والتوقياع عى 
وثيقاة الرّشف القبايل أحد ألم الوساائل الحضارياة لحماية 

اليمنيني من التدمري واالخرتاق.

عبدالباسط الحبيشي 
لام تتبالَّ أيُّ أرُسٍة يمنيٍة إال ولهاا أقرباُء وأصدقاُء 
أعزاُء استشاهدوا يف لذا الُداْدَوان السلويل اآلثم أَْو ما 

قبله من انفجاراٍت أَْو اغتياالت غاعرة.
 لذا أصبحُت عى يقني بأن تداُظااَم حرارة الرُبكان 
يف غضبه خراء لذا الُداْدَوان املساتمر ليل إاّل سابباً 
اراً يغرّي مالمَح  ربّانيااً ليكوَن انفجااُرُه املحتوُ  ُمَدمِّ

املنطقة الدربية بأكملها.

إنَّ انفجااَر لذا الربكاان الغاضل لن يكاوَن نتاَج 
لاذا الُدااْدَوان الاذي لام ياأِت إال تتويجااً لحصيلاة 
خمسة عقوع من املمارساات الُداْدَوانية ضد الشدِل 
الايَاَماناي وامتهاان كرامتاه والاذي عاناى خاللها 
ُكلَّ صناوِف الداذاب والظلم والقهر واآلال  والشاتات 

والترشع عى مدى أخياله الطويلة. 
إنَّ القاعَ  لن يكوَن انتقاماً للمآيس والجراح وَلتِْك 
الِدْرض والكرامة اإلنَْسااانية الايَاَمانية، بل سيكوُن 
انَن  الارَّعَّ الطبيدايَّ بما وخرته لاذه الطبيدُة من السُّ

والقوانني الرشعية اإللهياة التي ترتبُط بنظا  الكوِن 
الدقيِل الذي خلقه اللُه سبحانه وتداىل وليست الوخرُة 
ر املااعي والتكنولوخاي عنَد لذا  اللوخساتية والتطوُّ

الطرف أَْو ذاك. 
إن ِحَماَم لذا الرُبكان القاع  ستطاُل ُكلَّ َمن شارك 
يف الدباث ضاد اإلنَْسااان الدرباي واملسالم ليل عى 
مستوى اإلنَْساان الايَاَماني وحسل، بل ستأُخذُ بثأر 
ُكلِّ شادوب الوطن الدربي واإلسالمي كاخًة )َوَسيَْدَلُم 

الَِّذيَن َظَلُموا أَيَّ ُمنَقَلٍل يَنَقِلبُوَن(.

الُبـركاُن الـَيـَمـني القادم
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يف البحث عن جذور اإلْرَهـاب!

كتابات

ملا لم 
تكونوا 

مناطقيني 
هنا؟ 

رند األديمي 
 

أيها الساعة املناطقيون يف الحزن 

الزقاقيون يف املباعئ. 

تبكاون عى )خولاة القرص.. عار 

سدد.. شارع خمال(.

وتتصاعد الشادارات حول شارع 

خمال شاارع خمال خقط، بينما ُكّل 

الايَاَمان ينتظر حرخاً من سااعتكم 

وأملاً من خضيلة سداعتكم.

يحادث  مااذا  تدرخاون  لال   

بالايَاَمان؟

 لل ورعكام يف قنواتكم الضاللية 

أن ُكلَّ خميال بالايَاَماان قد ُقصف 

وكل مؤسساة بالايَاَمان قد ُعّمرت، 

أ  أن رشيطكام الداخال ال يدارتُف 

بالايَاَمان بل يدرتف خقط بشاارع 

خمال وما عونه؟. 

حرضاتكام  َعَلااى  َمارَّت  لال 

الفاخداة التالية: لاي أن الايَاَمان 

تتدارض ألساوء اعتداء قاد ييط يف 

كتل التأريخ.. تتدرض لتآمر الدالم 

والادول الُكاربى ضاده أ  أن ذلك ال 

يدنيكام ِبُرّمتاه أَْو حتّى ال يساتفز 

ضمائركم املحقونة بالبرتوعوالر؟.

مؤامارة موخداة  نتحادث عان 

تحادث يف الايَاَماان وتتحدثون عن 

شارع خمال وكريرت وخور مكرس!!.

مهالً سااعتي املناطقيون بربكم 

األَْطَفاال  ناواح  يبكيكام  لام  ملااذا 

والنسااء يف مقبناة تداز.. يف املياء 

تدز.. يف ُكّل حارة مان تدز الوازعية 

الحوبان الضباب.. كونوا مناطقيني 

ُلناا َعَلاى األقال وأعينوا ماا يفدله 

صاحال  سالمان  أن  أ   سالمان؟، 

الوعوع وألخله تفنى الرؤوس وحتى 

املباعئ؟!!.   

 أيها السااعة الزقاقيون اآلخرون 

وال  عثماان  الشايخ  تبكيهام  مان 

تبكيهم عماران.. يبكيهام منتزه يف 

خاور مكرس وال تبكيهام خنازات ال 

حرص لها من صددة إىَل املهرة.

 لان أتحدث عان صدادة وال عن 

ساوق يف حجاة وال عان عارس يف 

ذمار!!. 

 وسأساألكم يا سااعتي الفضالء 

ياا ضمائر البارتوعوالر عان عدن و 

عاعش تمتطي خواَع رشعية لاعي.. 

وتفجر وتفيخ وتقتل خرية رخالكم 

وشابابكم لا أنتم ما ُعدتم تغاعرون 

منازلكم خوخااً من انتحاري مفيخ 

أَْو قنبلة ناسفة!!.

 أسألكم بربكم أين أنتم؟ أسألكم 

يا حناخر قد لوثت بغبار الييانة ما 

الذي قرب صوتكم؟. 

أ  صوتكم يسااخر إيابااً وُقُدوماً 

ماع طائرات الُجار ؟ أكتل لكم وأنا 

قاد عجزت عان وضع املاربرات لكم 

وقاد حاولت أن أضدني يف موضدكم 

أن  إاّل  وضماري  عقايل  أباى  ولكان 

يصطفَّ ماع الايَاَماان.. الايَاَمان 

خقط.

ملاذا ُكّل هذا الحقد على َأْنـَصـار اهلل؟
أحمد ناصر الشريف

 
الايشُء املتداارُف عليه كقاعدة ثابتاة أَن ُكلَّ 
عمل عظيام تراخقه أخطااء وقد تكاون أَْحيَاناً 
كبارية؛ ألن الذي يدمل ييطائ والذي ال يدمل ال 
ييطئ، ولي حقيقة ال يساتطيع أحٌد تجاُوَزلا 

أَْو انكارلا.
 لكن مع األسف الشديد َخاااإن الذين تدوعوا 
عائمااً االصطياع يف املاء الدكر ال يركزون إاّل عى 
األخطاء ويتجاللون االنجازات عى أرض الواقع 
مهماا كاان حجمها كباريا لغرض يف أنفساهم 
اة التي يقدمونها عى  وخدمة ملصالحهم الَياصَّ
املصلحة الوطنية.. عى سابيل املثاال: ثورة 21 
سبتمرب الشدبية التي قامت عا  ل201  لم تأت 
ِترخاً أَْو حباً يف التسلط من قبل طرف مدني وانما 
خااءت كرضورة وطنية حتمية خأنقذت شادل 
مان الوقوع يف براثن اإلَراَعة األمريكية واالراعتني 
ائيلية والتي عملت املساتحيل  السادوعية واإلرْسَ
لتقسايم الوطن الايَاَماناي إىَل كانتونات بحيث 
يساهل السايطرة علياه وتطويع شادبه ليظل 

خاضداً إلَراَعة اليارج.
وماع أَن ثورة 21 سابتمرب الشادبية قد أتت 
يف نفل اليو  باتفاق السالم والرشاكة الوطنية 
ولم تستأثر بالسلطة لنفسها ولي كانت قاعرة 
أَن تفدل ذلك لاو أراعت إاّل أَن أَْصَحااب املصالح 
واملرتبطاني بالياارج وصفولاا باالنقالب عى 
الرشعياة املزعومة والتي بساببها عمروا الوطن 
الايَاَماني وقتلوا شايوخه ونسائه وأَْطَفاله من 
خالل ُعااْدَوان برباري تحالف خياه ُكّل األرشار 
ولم يشاهد له التأريخ مثياالً ال من حيث قذارته 
وقساوته وال من حيث حقد وعداوة من تصّدروا 
لذا الُداْدَوان ضد الايَاَمان وشدبها الدظيم.. 

وألن ثورة 21 سابتمرب الشدبية لي الحركة 
الوحيدة التي اساتطاعت خاالل أَْكثَر من نصف 
قارن أَن تحاّرك امليااه الراكادة وتتمكان مان 
إْسَقااط رموز الفساع الذين تداملوا مع الوطن 
اة بهم  الايَاَماناي كله وكأنه قطدة أرض َخاصَّ
رشولا من ُحر مالهم وكاعوا يستدبدون الشدل 
بماا خرضوا عليه من قياوع وتوّخهات وخضوع 
مان  املصالاح  أَْصَحاااَب  َخااااإن  إلراعتهام 
السياسايني واملثقفني واإلْعااَلمياني لم يدرتخوا 
بهذه الحقيقة الساطدة التي تُدترب بالنسبة لهم 
ُمرة خشنوا حملًة شادواَء ضد ثورة 21 سبتمرب 
الشادبية وتحدياداً ضاد مكاون أَنْاَصااار الله 

كوناه َمن قاع لذه الثورة الشادبية التي خاءت 
حة ملساار الثورة الايَاَمانية  يف األسااس مصحِّ

األ  )سابتمرب واكتوبار( والتي 
الساتة  بألداخهاا  الرماُي  تام 
املدلنة عرض الحائط ولم ينفذ 
منهاا عاى أرض الواقاع لدف 
واحاد، بال حولاوا الجمهورية 
إىَل خمهورية ملكية واقطاعية 
الساوء  لرغباة خاارة  تنفياذاً 
السادوعية التاي تساّلم ملكها 
الراحال خيصال بان عبدالدزيز 
الثاورة  عاى  اإلرشاف  راياة 
الايَاَمانياة من الرئيل الراحل 
خماال عبدالناارص يف مؤتمار 
القماة الدربية التاي عقدت يف 

اليرطاو  يف النصاف الثاناي من 
عا  1967 .. 

أضاف إىَل ذلاك أَن امللاك خيصل اشارتط عى 
بالجمهورياة  لالعارتاف  عبدالناارص  الرئيال 
الايَاَمانياة لتبقاى كمسامى خقاط  الدربياة 
للنظاا  تحت اإلَراَعة السادوعية تدياني الراحل 

أنور الساعات نائباً للرئيل خمال عبدالنارص ثم 
بدد ذلك عّسوا له السهم يف املطار ولو يوعع أمري 
الكويت الراحل ساالم الصباح 
ليقضاوا عاى حياتاه.. ومان 
املفارقاات أَن أناور السااعات 
السام  عس  مان  لاو  نفساه 
عبدالناارص  خماال  لرئيساه 
خيصال  امللاك  ماع  باالتفااق 
وامليابارات األمريكياة لييلوا 
الجو بدد ذلك ألمريكا والنظا  
ائيل للتحكم يف  السدوعي وإرْسَ
مقادرات املنطقة الدربية ولذا 
ما حدث خدالً حتّى يومنا لذا.
وعلياه نقاول ملان تداوعوا 
الدكار  املااء  يف  االصطيااع 
واساتغالل األخطااء وتوظيفهاا 
وتحرياض  ااة  الَياصَّ مصالحهام  ليدماة 
الياارج عاى الايَاَماان وشادبها: لاو لم يكن 
ملكون أَنْاَصاار الله إاّل حسانة إْساَقااط مراكز 
النفوذ التي كانت تتحكام يف مقدرات الايَاَمان 
والايَاَمانياني منذ عدة عقوع وعجز ُكّل الحكا  

الساابقني خالل أَْكثَر من نصف قرن زحزحتهم 
لكان لاذا كاخياا ليدخل مكاون أَنْاَصااار الله 
التأريخ من أوساع أَبْاَواباه.. من كان يصّدق أَن 
أوالع الشايخ عبداللاه األحمر الذين كان يشاكل 
الواحد منهام عولة عاخل الدولة سيتسااقطون 
يف  مرشعيان  ويصبحاون  اليرياف  كأوراق 
الياارج.. ومان كان يصادق أَن الحاكام بأمره 
الجنرال عيل محسان صالح الذي كاان يتفاخر 
بأناه الرخال األول يف نظاا  الرئيال األسابل 
َعَلااى عبداللاه صالاح سايهرب مثال القاط 
املذعاور ويصباح مطلاوب للددالاة.. ومن كان 
يصادق أَن مراكز النفاوذ يف ميتلف املحاخظات 
الايَاَمانياة ساييفضون أخنحاة الاذل لثورة 
21 سابتمرب الشادبية ولام الذيان يف الساابل 
لام يكن أحٌد يساتطيع االقرتاب منهام.. بل من 
كان يساتطيع مان الحكا  الساابقني أَن يقول 
ألمريكاا والسادوعية: ال.. ويطلال منهما رخع 
وصايتهماا عان القارار السايايس الايَاَماني.. 
صحيٌح أَن الشاهيد إبراليم الحمدي رحمه الله 
حااول بالتلمياح من خاالل رخده لشادار بناء 
الدولاة الحديثة خقتلاوه واساتبدلوه بَمن ينفذ 
لهام رغباتهم لجدل الايَاَمان تحت سايطرتهم 
ويف املؤّخارة.. وكام لو خيار لقياعة ثاورة 21 
سبتمرب الشدبية ُقدرتها التي خدلت من الجيش 
الايَاَماناي املسانوع باللجان الشادبية خيشااً 
وطنيااً يواخاه ُعاْدَوانااً بربرياً تشاارك خيه 36 
عولة بما تمتلكه من امرباطوريات السالح واملال 
واإلْعاااَل  ولو الذي كان يتهم بأنه خيش عائيل 
عقيدته التي تربى عليها لي الدخاع عن الحكا  

وليل الدخاع عن الوطن.
ولنااك انجاازاٌت أُْخااَرى كثارية حققتهاا 
قياعتهاا  حكماة  بفضال  سابتمرب   21 ثاورة 
أَْصبَحات محط اعجااب الدالم بال واعرتف بها 
الدادو قبل الصديال.. لكان الدماالء واملرتزقة 
واملتمصلحاني ال ينظرون إليها إاّل من خالل عني 
ترصاد األخطاء التي يرتكبهاا البدض بقصد أَْو 
بغاري قصاد وقدمولاا ألنفساهم وللدالام عى 
أنهاا لي االنجازات لثورة 21 سابتمرب السايما 
أخطاء املندساني يف اللجان الثورية سواء أكانوا 
محساوبني عى مكّون أَنْاَصاار الله أَْو ينتمون 
إىَل قوى سياساية أُْخااَرى ولكنهم ركبوا املوخة 
مان أخل خدماة مصالحهم؛ كونهم متشابدني 
بثقاخاة الفيد والفسااع التاي خلفتها لشادبنا 
أَنْظَمة ما قبل قيا  ثورة 21 سبتمرب الشدبية.

 عبدالعزيز البغدادي 

بداياَة القارن الدرشيان َوَخَد االْساتدَماُر 
اٍة بريطانياا وتاللا الواليات  الغرباي وبَياصَّ
املتحدة يف املذلِل الولابي ضالتَهما يف البحث 
عن صيغ خديدة لالْساتدَمار بدَد أن اشاتّدت 
الوطان  يف  االْساتدَمار  منالضاة  حركاات 
الدرباي، ويأتاي لاذا ضمن خطة الساتبدال 
االْساتدَمار املبارش بمدّوقات عاخلية مضاعة 
ألية محاولاة للتطاور وإبقاء حالاة التبدية 

بدون مقابل!!.
خقد ورثات بريطانياا االْساتدَماُر الرتكي 
)الدولة الدثمانية( التي اساتولت عى الُحكم 
باالتكاء عى ععوى توحيد البالع اإلْساااَلمية 
تحت مسامى )اليالخاة( ثم ظهارت كدولة 
اْستدَمارية ترتدي ثوب اإلْساااَل ، وبالذات يف 
د من عملية  مراحلها األخرية حني أخذت تصدِّ
)ترتيك( اللغة الرسمية لدولة اليالخة بدد أن 
كانات الدربيُة لي أسااَس الرشعية، إذ كيف 
يستقيم الحال لدولة اليالخة اإلْساااَلمية أن 

تكون لغتها غري لغة القرآن!!!.
أياِة  الدربياة مكانتَهاا يف  للجزيارة  وألن 
عولاة ترخاع شادار اإلْسااااَل  خقاد قامات 
بريطانيا بزرع عولة اسمها السدوعية يف نجد 
والحجاز وما ُضمَّ إليهما من أرايض اإلحسااء 
والايَاَمان والبحرين وأخزاء كبرية من شابه 

الجزيرة الدربية. 
واختاارت لها املذلَل الولابي بدد عراساة 
محتاواه، حياث رأت أنهاا مان خاللاه يمكن 
صنع مرشوع خديد والسيطرة عن بُدد وخلل 
رصاعات تديل أي تطور خكري أَْو ماعي ييد  
اة، ما يدني  الحياة ويسااعد عى نهوض األُمَّ
بالرضورة رخض الهيمناة اليارخية وتمكني 

حركة التحرر من تحقيل ألداخها؛ ملا تتضمنه 
الولابياة من ععوة للجموع واالنغالق وتكفري 

عماه،  واساتباحة  امليالاف 
االْساتدَمار  ولو ماا يمّكان 
مان البقااء بوساائَل أُْخاَرى 
ال تكلفاه ساوى زرع باذرة 
لذا املذلال الفتنوي، ولكذا 
ععمات بريطانياا آل سادوع 
 ،1806 الحتاالل مكاة عاا  
ارتكاب مجازر  وصاحل ذلك 
مروعة وإحاراق مكتبة مكة 
التاي كانات تحاوي نفائل 
وعمارت  امليطوطاات  مان 
القباور واملازارات تدبرياً عن 
التكفاريي  املنهاج  خلفياات 

املتيلف ولمجيته، وبذلك سدى الربيطانيون 
للتيلاص مان كاخاة املساؤوليات القانونية 
كدولة مستدمرة وأرشخوا عى توزيع السلطِة 
بني آل سادوع وآل الشايخ؛ ليكون آلل سدوع 
السالطُة السياسايُة وآلل الشايخ السالطة 
الدينياة، وسااندوا رّساً نارش الولابية كألم 

حامل لإلْرَلااب باسم اإلْساااَل !!!.
ومدلاوٌ  أن اإلْرَلاااَب الديناي يكُماُن يف 
الرؤياة الدينياة وليل يف مجمال الدين؛ ألنه 
وإن كاان أصلاه واحاداً، خهاو يف تفاصيال 
أحكامه ومواعظه ليل رؤية خامدة خامدة 
مانداة لذلاك كاان بقااء االختهااع مفتوحاً 
مان ألم عوامِل بقااء اإلْسااااَل  حياً وقابل 
لتطاورات الحياة؛ ألناه يبقى مساتفيداً من 
تددع األخها  والتصاورات والقدرات الذلنية 

امليتلفة!.
خاليطااب القرآني وكل األصاول الدينية 
تتجه للدقل، والدقل مرتبط بالوعي والفهم، 

ولماا متفاوتاان بتفااوت القادرات الذاتية 
واملكتسابة لكل إنساان ووخوع حل االختهاع 
عاى  يسااعد  اإلْسااااَل   يف 
عوا  االنطاالق املتجادع نحو 
األخضل، ولو مرتبط بتحقل 
رشوطاه، ومان يرياد إغالق 
بااب االختهاع وإلازا  الناس 
بمفهاو  خاص عان املنقول 
ورخض املدقول وعد  احرتا  
الارأي امليالف إنماا يمارس 

اإلْرَلااب باسم الدين!!.
 وال يبتدُد اإلْرَلااب باسم 
الديان عان اإلْرَلااب باسام 
الدلمانياة الاذي يدتماد عى 
التمارتس حاول أيديولوخية 
خكرياة مديناة يضدهاا أيٌّ مان الفالسافة 
واملنّظرين ثم يتبنالا حزب أَْو نظا  ويفرض 
عى الناس تطبيقها باسم الدلم، ومدروٌف أن 
الدلم تقرتن خيه النظرية بالتطبيل، وقد ثبت 
من خاالل النظريات املتدادعة يف ُكّل مجاالت 
الدلاو  أن ُكلَّ نظرية قابلاة للنقض الجزئي 
أَْو الاكيل وخل مساتجدات الحيااة وتطّورلا 
وظهاور الدلماء املبدعني، خالقول بأن نظرية 
مان النظريات ال بديل عنهاا وأنها غري قابلة 
للنقاد أَْو للنقض الجزئاي أَْو الكيل يدني بكل 
ف الحياة عند حد مدني أَْو محطة  بساطة توقُّ
بذاتهاا، ولو كان لاذا القول قاباالً لأخذ به 
لكان التطور مثالً قد توقف عند املراحل األْوىل 
ملحاولة الطريان وعلاو  االتصال وغريلا من 
الدلو  التي شاهد ويشاهُد الدالام خيها ثورًة 

عارمة متجدعة عائماً!.
إن مان يتأمل الكثري مان كتل الرتاث يجد 
أن قساماً كبرياً ممان كانوا يتسامون بقدر 

من التواضع وروح البحث تقوعلم )الحكمة 
ضالة املؤمن أنَّى وخدلاا إلتقطها(، َو)الدلم 
مان املهاد إىَل اللحد( وكثري مان قواعد وآعاب 
طلال الدلم املتسامة بالتواضاع، ومثل لذه 
املبااعئ كانت تقوعلام إىَل املزيد مان اإلبداع 
وتالُقح املدارف، وكل من كان يتصدر الفتوى 
يادرك خطورتهاا، ولهذا خهاو ييتُمهاا بدد 
إعماال الدقال والنقل بالزمة )لاذا ما وصل 

إليه اختهاعي والله أعلم(.
ومان يقاارن لاذا التواُضاع والساماحة 
التاي  التكفاري  موخاة  متصاّدري  بسالوك 
اختاحات الدالام اإلْسااااَلمي الياو  يالحظ 
ماا تتصاف به مان رعونة ولَمجياة وصلف 
وُخرأة عى الله والناس، ختاوى من ُكّل صنف 
والكثاري منهاا متجرعة عان الوعاي والدقل 
واألخاالق ومع ذلك خهي غري قابلة يف نظرلم 
للنقااش أَْو لأخاذ والرع وغري قابلاة للتأويل 
ومن يحاول التأويل واالختهاع يدرض نفساه 

وحياته للهالك بتهمة الكفر!!.
إنها ختاوى الثقاخة الصاعرة طبقاً ملفهو  

)ال أريكم إاّل ما أرى(!. 
واملؤساف إنساانياً أن عاعَم لاذه الثقاخة 
أَْصبَاح عاملياً، بل ويتظالر بشاكل الخت منذُ 
أحداث 11 / سابتمرب 2001 ويستيد  عاعم 
وممول إقليمي ولهم خميداً تحالف عسكري 
وعاصفة لنرش الرعل واإلْرَلااب باسم عولة 
اسامها السادوعية وشادارلا )ال إله إاّل الله 
محمد رساول الله( ولو نفال علم القاعدة 
وعاعاش ماع اختاالف اللاون تقاوع الجميع 
الوالياات املتحادة األمريكياة أعظام عولة يف 
لذا الدرص من حياث الحضارة املاعية األَْكثَر 
اععااًء يف حماية حقوق اإلنساان ولاي أَْكثَر 

الدول انتهاكاً لها!!!.
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من الثقافات املغلوطة واملنتش���رة بكثرة 
بني الناس، القول بأن رس���ول الله سيشفع 
أله���ل الكبائر!! وهذا احلديث املوجود في 
كتب ما يس���مى بالصحاح )شفاعتي ألهل 

الكبائر من أمتي(!!
وهذا هو الكذُب بعينه على رس���ول الله، 

حاش���اه أن يقوَل هذا؛ ألنه متى ما تعاَرَض 
حديٌث مع القرآن، فإن تقدمَي القرآن أولى، 

هذا بالعقل والنقل.
بالعقل: بالله عليكم كيف يش���فع رسول 
الله ألهل الكبائر، الزناة، العصاة، ش���اربي 

اخلمر، القتلة... إلخ كيف؟.

ه���ذا في���ه إغ���راءٌ بارت���كاب املعاص���ي، 
فأقوم أنا بارت���كاب كبيرة من الكبائر حتى 
أنال ش���فاعة رس���ول الله!! ال تفسيَر لهذا 
احلدي���ث املكذوب على رس���ول الله س���وى 

هذا التفسير.
 كيف بالله عليكم من قتل أوالدي، وأخذ 

مالي، وهدم بيتي بكل بس���اطة أجد رسول 
الله يوم القيامة يش���فع له ويدخله اجلنة!! 

هل يعقل أن هناك أناس يصدقون هذا!! 
أم���ا من جه���ة النق���ل: فالله يق���ول )َما 
اِلِم���نَي ِم���ْن َحِمي���ٍم َوالَ َش���ِفيٍع يَُط���اُع(  ِللظَّ
مبعن���ى أن رس���ول الله لن يش���فع لهم.. أو 

أنه سيشفع لهم ولكن الله ال يقبل منه هذه 
الشفاعة، وكلتا احلالتني محال.

فم���ن أي���ن ج���اءت لن���ا ه���ذه الثقافات 
املغلوطة، ال شك أنها من علماء الساطني 
�ة حل���كام اجلور من  الذي���ن يدّجن���ون األُمَّ

األمويني َوغيرهم قاتلهم الله.

ثقافة مغلوطة: الشفاعة ألهل الكبائر

ــة اإحياء الروحية اجلهادية يف اأو�صاط الأُمَّ

ما أوصل اأُلمَّـة لهذا املستوى من الضعف والهوان هو غياب الروحية الجهادية التي 
بها تستطيع الدفاع عن نفسها ومبادئها ومقدساتها وعرضها وأرضها ووجودها 

  -  خاص
ااة الدربية واإلساالمية طوال  عانات األُمَّ
الفارتة املاضية مان سايطرة أعدائها عليها 
يف ميتلاف الجوانال اقتصاعياً وعساكرياً، 
اإلرسائيلياني  مان  ااة  األُمَّ أعاداُء  وأصباح 
البحاار  يجولاون  مان  لام  واألمريكياني 
الدساكرية  بأسااطيلهم  واملحيطاات 
وخنوعلام، ووصل بهم الحاال إَلاى احتالل 
الدديد من البلدان بذائع والية وكاذبة ابتداًء 
من أخغانساتان، ووصوالً إَلااى الدراق عا  

. 2003
ااة إَلاى لذا املساتوى  ومماا أوصال األُمَّ
الروحياة  غيااب  لاو  والهاوان  الضداف 
الجهاعية التي تساتطيع الدخاع عن نفساها 
ومباعئهاا ومقدسااتها وعرضهاا وأرضها 
ووخوعلا، وقد كان لذا الغياب نتيجة لدمل 
اة عى املساتوى  كبري ومساتمر ألعاداء األُمَّ
الثقايف ومحاربة الكثري من املصطلحات التي 
لهاا عالقة يف بناء روحية اإلنساان املسالم، 
وخدلاوا من الواقاع اإليماناي مقترصاً عى 

الروحية يف عباعات محصورة.
ويف ظل لذا الواقع كان من ضمن مرشوع 
السايد حساني الحوثي النهضاوي القرآني 
أناه عى إحيااء املفاليام اإليمانياة الواعية 

وتدميام حالاة الوعاي يف 
مواخهاة التضليل واليداع 
الكباري الاذي يتحارك باه 
ااة ويف مواخهة  أعداء األُمَّ
الحالة القائمة أساساً لدى 

اة. األُمَّ
كاان مان ضمان لذه 
الروحية  املفاليام تدزياز 
ااة  الجهاعياة، وحاّث األُمَّ
عاى الجهاع يف سابيل الله 
بالنفل واملال، حيث اعترب 
السايد حساني الحوثي أن 
مفهو  الجهااع لو: )بذل 
املجااالت  ُكّل  يف  الجهاد 
إلقاماة عيان اللاه، مدترباً 
أن أي عمال ضاد اليهاوع 
لو نرص اللاه، وذلك ألنهم 
أرض  يف  املفسادون  لام 
لدبااع  املفسادون  اللاه، 
اللاه، الظاملاون لدباع الله، 
املحارباون والصاعون عن 

عين الله.
السايد  يشاري  ولناا 
حساني الحوثاي أن الدين 
)أن  يفرض عليك كمسلم: 
تدمال أي عمال يناال من 

الددو، يدرقل خطط الددو، يؤثر عى الددو(، 
كماا يوضاح أن الجهااع يقو  عى شايئني 

أساسيني ولما: خهاع بالنفل واملال.

حساني  السايد  ياربز  الساياق  ذات  ويف 
اة التاي تتحرك لتجالد  الحوثاي أن عى األُمَّ
يف سابيل الله أن تقاد  نفَساها أنموذخاً يف 
التدامل خيما بينهم، يف صدقهم مع بدضهم 
بداض، يف إخائهام، يف تآلفهام، يف قوتهام، 
يف منطقهام، يف حكمتهام. بمدناى: الدمال 
إلقاماة عين الله، لذا لو الجهاع يف سابيله، 
يشمل الكلمة، ويشمل القلم، ويشمل أشياء 
كثرية خداً، ويشمل السالح بميتلف أنواعه، 
خالجهاع لو لذه القائمة الواسادة، تتحرك 
خيها ال تنظر إَلاى مجال عون مجال، ال تنظر 
إَلاى مجاال الكلمة، وتناى موضوع إعداع 
القاوة، قوة الساالح؛ ألنك ساتيرس، كلمتك 
تتبيار يف األخري، ال تركز خقط عى موضوع 
إعداع السالح عون أن تدرف القضايا األخرى 
التاي يجال أن تددلاا، القضايا النفساية، 
واملدنوية، والرتبوية، والثقاخية.. إَلاى آخره، 

لذا لو الجهاع يف سبيل الله.
الددو الذي يمتلك أختَك األسلحة يرى بأنه 
ليال مساتغنياً بل مضطارٌّ إَلاى أن يسالك 
الوسائل األخرى يف الحرب، الحرب الثقاخية، 
املائدة  النفسية.]ساورة  الحارب  اإلعالمية، 

الدرس الثاني والدرشون ص:23[  
وحرص السايد حساني الحوثاي عى أن 
يوضاح لأمة الددياد من الجوانال األخرى 
كالحارب  الحارب  يف 
واالقتصاعياة  النفساية 
التي تسااعدك يف التماساك 
والبنااء الصحيح، كما حذر 
الدادو  مان  )املجالديان( 
وغدره، خأشار إَلاى: )أشياء 
النااس  متنااول  يف  كثارية 
إَلااى  إضاخاة  يدملونهاا 
للمواخهة  أنفساهم  إعاداع 
املسالحة؛ ألن لاذه قضياة 
أساساية ال يأمن لذا الددو 
طرخك بأنك ال تواخهه مدنى 
لذا يتجرأ علياك يدرف أنك 
مساتدد باأن تواخهاه بما 
لدياك من ساالح مهما كان 
بسايطاً، ويف نفال الوقات 
يجال أن تشاتغل بالطارق 
األخارى املوضاوع الثقاايف 
النفساية،  الحرب  موضوع 
الحرب النفساية لي حرب 
واسدة ولم يركزون عليها 
بشكل كبري نحن نقول مثل 
موضاوع شادار ومقاطدة 
اقتصاعياة وتوخياه للناس 
عى لاذا النحو يدترب حرباً، 
يدتارب تحصاني لأماة من 

ماذا؟ من حربهم الحقيقية.
ويف إشاارة إَلااى ميتلف الجوانال التي 
تُساتيَدُ  يف الحاروب قاال السايد حساني 
الحوثاي إن عاى ُكّل مسالم أن يدلام باأن 

)الرصاع ال يكون أمامك خقط مجرع سايف، 
لذه واحدة من وسائل الرصاع التي يجل أن 
تكاون نصل عينيك، لكن تدارف أن الرصاع 
يتناول ميتلف األشياء النفسية واملدنوية(.
وأضااف: )األعاداء لديهام خيماا يتدلال 
بأناواع الارصاع، يركزون عى أشاياء كثرية 
يحركونهاا، عان طريل مثاالً تثقياف، عن 
طريال ععاياة، عان طريال ترغيال، وعن 
طريل ترليال، حتى ينطلل اللاو  ضد من 
يتحركاون مان ُكّل خهاة(، مشادعاً عى أن 
علينا كمسلمني مواخهة الددو بكل الوسائل 
والطارق املتاحة، وذلك ألننا أمة مساتهدخة 
)نُحارب كأشياص، وتُحارب أرضنا كأرض، 
وتُحارب أخكارنا كأخكار، بل أصبحت الحرب 
تصل إَلااى مفرعاتنا، أصبحت ألفاظنا حتى 
لي تُحارب، ُكّل يشء من ِقبَل أعدائنا يتوخه 
إَلااى حربناا يف ُكّل يشء يف سااحتنا، إليناا 
شيصياً، إَلاى اقتصاعنا، إَلاى ثقاختنا، إَلاى 

أخالقنا، إَلاى ِقيَِمنا(.
وبني السايد حساني الحوثي الحالة التي 
اة بالرغم من وخوع القرآن  وصلت إليها األُمَّ
الكريام بني أيديها، وكياف أصبحنا ال نفهم 

قيمة األعمال، ال نفهم مؤامراِت أعدائنا، وال 
نفهم ما الذي يؤثر عى أعدائنا.

ااة عندما تتجه إلعداع  مؤكاداً عى أن األُمَّ
القوة ساتدد نفساها للمواخهاة يف ميتلف 
املجااالت، يف املجاالت االقتصاعية، ويف مجال 
التجارة، يف مجال التصنيع يف مجال الزراعة، 

يف ميتلف املجاالت.

ماذا سيواجه تحركك يف امليدان؟
يوضح السيد حسني الحوثي ما ستواخهه 
كمسلم عندما تتحرك يف امليدان:)من ععايات 
تثاري الريال تثاري الشاك يف الطريال الاذي 
أنت تساري عليه، تشاوه منهاَخاك وحركتك 
أماا  اآلخرين، ععايات كثارية، تضليل كثري 
ومتناوع ومتددع، وساائل ميتلفاة ما بني 

ترغيل وترليل(.
وتسااءل خطابياً.. لل يمكان للدرب أن 
يقاتلاوا وقد أذلهام زعماؤلام، وأوصلولم 
إَلاى لذه الحالة؟. كانت املواخهة عسكرية 
قبل خمساني سانه، أما اآلن خقاد أصبحت 
املواخاه  أصبحات  حضارياة،  املواخهاة 
باللاه  الواثال  بيقاني  ويجيال  حضارياة! 
وبساننه يف لذا الكاون: )ال بد أن تربز قياعة 

اَة من خديد(. تستطيع أن تبني األُمَّ
السايد حساني  ونبّاه 
رضورة  إَلااى  الحوثاي 
ملواخهاة  القاوة  إعاداع 
قائاال:  ااة  األُمَّ أعاداء 
)اإلنساان املسالم املؤمن 
يكون أما  عينه }َوأَِعدُّواْ 
ن  اْساتََطْدتُم مِّ اا  َلُهام مَّ
ُقوٍَّة{)األنفاال مان اآلية: 
قاوة  تكاون  قاد   )60
مدنوياة لي بيادك تؤثر 
خاداً عاى الدادو يجال 
حارب  تساتيدمها،  أن 
نفساية، لاو يساتيد  

حرباً نفسية(. 
السايد  باني  وبينماا 
حساني الحوثاي ألمياة 
اللاه،  سابيل  يف  الجهااع 
الله يف  أعاداء  ومواخهاة 
حرص  املدركاة،  ميادان 
عاى أن يشاري إَلاى أنواع 
الجهااع األخارى خقاال: 
إذا  )القلام يدترب خهااعاً 
كان لو يصادر خطوطاً 
تاؤعي إَلاى القتاال خهو 

خهااع، أماا إذا كاان يصادر ساطوراً تجمد 
اة خيدترب مااذا؟ يدترب  ااة، وتيادع األُمَّ األُمَّ
مناخياً للجهاع، يدترب حرباً عى ُكّل ما تدنيه 

كلمة ]خهاع[(.
ويف ذات الساياق يقاول السايد حساني 
)الكلمة نفساها إذا لم تأخذ بالبال أن تكون 

ااة أن تصال  كلماة تحارك يف مشااعر األُمَّ
بنفساها إَلاى عرخة القتال ألعداء الله خهي 
كلمة خبيثة اختثت مان خوق األرض ما لها 

من قرار(.

أهمية الجهاد يف سبيل اهلل
إن الجهااَع بااب من أباواب الجنة، ختحه 
اللاه لياصاة أوليائه.. لاذا ما قالاه اإلما  
عيل كار  الله وخهه ولو يحاث الناس عى 
الجهاع يف سابيل الله، ومن لذا املنطلل يؤكد 
السايد حساني الحوثي عى األلمية الكربى 
والدظيمة للجهاع يف سبيل الله، خيشري إَلاى 
أن ُكّل األعماال لذه التي نمارساها إنما لي 
يف واقدهاا، مان غاياتهاا الكاربى: أن تيد  

القضايا املهمة يف اإلسال .
ويؤكد السيد حسني الحوثي يف محارضته 
]املواالة واملداعاة ص:7[ أن مصلحة الشدوب 
اإلساالمية لي يف )التوخه القرآني يف النظرة 
نحو لؤالء اليهاوع والنصارى، نظرة الدداء، 
نظارة إعاداع القاوة، نظارة الجهااع، نظرة 
الشادور بأنهام يسادون يف األرض خسااعاً، 
وأنهام ال يريدون لنا أي خاري، وأنهم يوعون 
أن نكاون كفاراً، يوعون لاو يضلونا، يوعون 
لو يسحقونا وينهونا من عى األرض بكلها.
ويشاري السايد حساني 
الناس  أماا   إَلاى خيارين 
ولاي )إماا أن يحاولوا أن 
يكونوا لام أولياء لله خيتم 
عى أيديهام رضُب أعدائه، 
أو يقدادون خيتام رضبهم 
عى يد أعدائاه(، ومن لذا 
الشاهيد  يؤكاد  املنطلال 
القائد: )إن علينا أن نتحرك 
بكل ماا يف وسادنا وندمل 
كلماا نارى أناه مؤثر عى 
الدادو ندمل يف سابيل الله 

لنحقل إيماناً لدينا(.
ويف ذات الساياق يدتارب 
الجهاع  أن  السايد حساني 
إصاالح  يف  أساايس  لاو 
ااة،  األرض، يف إصاالح األُمَّ
النااس؛  يف إصاالح حيااة 
ولهذا ساما الله املجالدين 
محسانني وخدالً بأعمالهم 
يقدماون إحسااناً للبارش 
اآلخرين، ألن )كل ما تبذله 
من أخل نرص عينك والدخاع 
عان عينك إناه يف مصلحتك أنات يف مصلحة 
البرشياة كلهاا؛ ألن صاالح البرشية صالح 
ااة كله مرتبط بالدين واساتقامته، وأن  األُمَّ
تطبّال أحكاماه، وأن يساوع لدياه يف لذه 

الدنيا. لذه لي األعمال الصالحة.

ـة التي تتحرك   على اأُلمَّ
لتجاهد في سبيل اهلل أن 

تقدم نفسها أنموذجًا 
في التعامل فيما بينهم، 
في صدقهم مع بعضهم 

بعض، في إخائهم 
وتآلفهم، في قوتهم، 

في منطقهم   الصراع ال 
يكون أمامك فقط 
مجرد سيف، هذه 
واحدة من وسائل 
الصراع التي يجب 

أن تكون نصب 
عينيك، فالصراع 

يتناول مختلَف 
األشياء النفسية 

والمعنوية!!

 مصلحة الشعوب 
اإلسالمية في التوّجه 
القرآني والنظرة نحو 

اليهود والنصارى، 
نظرة العداء، نظرة 
إعداد القوة، نظرة 

الجهاد، نظرة 
الشعور بأنهم 

يسعون في األرض 
فسادًا، وأنهم ال 

يريدون لنا أي خير!
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ذهبت مثلما أتيت ملعون 
املساء والنهار

أيامك الطوال عار
وعهدك القصير عار

أكبر منك منلة
أشهر منك ريشة على 

جدار
يا أمسنا الذبيح
يا فأرنا القبيح

يا قاتل األطفال يا مهدم 

احلياة والديار
ظننت أنك اإلله .. أننا 

العبيد
تفعل ما تريد

تعبث في مصائر العباد
فخانك الظن وخانك 

الرشاد
أصبحت كومة من 

الرماد
تنام في انفراد

تصحو على انفراد
تسألك الريح ، يسألك 

اجلماد
ماذا صنعت قل ..

ماذا صنعت للباد؟
ماذا تركت من ذكرى 

على ضميرها ومن 
أمجاد؟

ال شيء ياصغير
ال شيء غير لعبة املزاد

رفاقك القًراد والقًواد
وعاصف الفساد

ماذا تركت للذين 
يقرأون؟

ماذا سيكتب األطفال 
عنك حني يكبرون؟

سيكتبون .. مر من هنا 
منتفخا

فأر صغير يرتدي ثوب 
مغامر جاد

 إىل 
فأر !

عبد العزيز المقالح

برنامج رجال اهلل
املقرر ألسبوعني :
من 3 - 16 رخل 

- مسؤولية الل البيت.
- لتحذون حذو بني ارسائيل.

موازيُن الَوالء
 رسالة العارف باهلل الشيخ/ أحمد بن علوان

إلى متصوفة اليمن والعالم.. 

صالح الشامي

أبادى السانا  بارِق  بهاا 
تُبادى  تازل  لام  مدااٍن 

تُساتجدى  ولاَي  تَاالال 
أنادى  الهادى  يف  لقلاٍل 

***
وتابوتاي  بهتاي  بهاا 

نابوتاي  خياِه  ونباٌت 
لبالاوِت كبالاوٍت 

ألادى  لاذا  ذا   مان  َخاذا 
***

بالدعاوى  الارسُّ  وطااَش 
بالنجاوى الحالُّ  ومااَج 

نهاوى  مان  ظهاوُر  وآَن   
أصادا  وقتاِه  يف  لاُه 

***
وراباويش  شامارييش 

لناباوِش كناباوٍش 
 َمهارياُش الصادى ريايش 

تطاريُ بمان باِه اساتهدى 
***

ساارْت  الاَوال  موازياُن 
عارْت  إذْ  الوقاُت  خاداَر 

شاارْت  خؤاِعلاا  بكافِّ 
األشادى  لحااعي شادِولا 

***
وقابياُل  خهابياٌل 

      بَاَدوا.. والَجْمُع َميبوُل 
والقياُل  القااُل  طاواُه 

األعادى  لاو  بإعاالٍ  
***

قاماوا  الُهادى  وأعاالُ  
لاماوا  عليلِهام  بحالِّ 

التاماوا  األماِة  لرخاِع 
واألعادا  الارشِّ  وعخاِع 

***

َريْاُل  بهاا  َمحارياٌل 
َغيْاُل  لاُه  وإختااٌء 

َعيْاُل  بهاا  ورايااٌت 
تهادا  باأن  لهاا  وآَن 

***
لحظاي  بهام  مالحيظاي 

لفظاي  باِه  وصاعاوعي 
َخيايض  أكباِعُكاْم  ويف 

األرعى  تَساتدِذبوا  خاال 
***

تارتى  بكام  وأحاداٌث 
تَطارا  لان  ثام   ، َساتَْطَرأُ 

سايمحولا النادى األطرى
األخادى  َمقاِماِه  لاواُء 

***
َكافَّ  ملان  َكافٌّ  خاال 

َوف الاذي  وّف  وال 
 وال اساتَوف الذي اساتَوف 

اساِتددا  بهاا  َمكايياالً 
***

سيسادُد من رأى ساطري 
ِبَرْقاِم الحاِل..  ال الساطِر 

يُطارْي  باِباِه  يف  ومان 
امَلجادا  باِه  خيُبِلُغاُه 

***
الاذي يَهفاْو َطيْاُف  رسى 

يَدفاْو  كاْي  القلاُل  إلياِه 
يَغفاْو ال  ولاَو   ، َخرَيُْخاْو 

تُبادى«  تازل  لام  »مدااٍن 
***

صاى  ماا  اللَّاُه  وصاى 
صاى  بالساما  مان  عاى 

َوْصاال  باِه  نرخاو  وكام 
أبادى  مان  َخالَّ  وآٍل..  

***
يل  آلاوا   البياِت  وآُل 

وشاامويل  َشاْميل  ِبهام 
يل  خيَبادْو    ، أبادو  ِبهام 

وامَلبْادا املِساِك  ِختااُ  

تفاوض!يمانيون شئتم أم أبيتم
عبدالرحمن محمد حيدر المغنجي 

�ْعُب اليماني س���فينُة نوح والشَّ
تسيُر بعرِض ُطوفاِن الزماني

ُمَجّنَح���ٌة بأش���رعِة الصق���وِر
عنفواني  الضياغ���م  ودّف���ات 

لها م���ٌن م���ن الف���والِذ َصلٌْب
املثاني َعِصيٌّ اخلْرق كالسبِع 

غي���وٍر مين���ٍيّ  ُكلِّ  س���فينُة 
�ْعب فيها القهرماني صمود الشَّ

فتأب���ى أن تظ���َلّ عل���ى وقوٍف
أماَم القصِف راسخة الكياني

مضى ع���اٌم على الُعْدَواِن لكْن
�ْعب لم يفنيه فاني صموُد الشَّ

سنصُمُد ألَف عاٍم دوَن شكوى
ودوَن النصر لن نرضى بثاني

إذا قصفوا وقصفوا ثم قصفوا
س���يجدوا أمًة تأب���ى الَهَواني 

���َل في بادي  وم���ن رام التدُخّ
سيُس���قى امل���وَت أولَهم وثاني

إذا كّن���ا كم���ا قال���وا مجوس���اً
فأين الن���اُر أي���ن الهرمزاني؟

وزي���ٌف أباطي���ًل  مزاعُمه���م 
وامتهان���ي وافت���راءٌ  وك���ذٌب 

ُه���م الطاغوُت عدوان���اً وبغياً 
���ُمّ الزعاُف االفعواني  هم السُّ

أباح���وا قتلَن���ا ف���ي ُكلِّ ش���بٍر
ِمن اليمِن الس���عيِد با تََواني

األبري���اِء بقت���ِل  تفانيه���م 
من األطفاِل أو قصِف املباني

فقتان���ا ُه���ُم الش���هداءُ حقاً
مس���اكنُهم فرادي���ُس اجلناني 

أبيت���م  أم  ش���ئتم  مياني���ون 
ك���رام األص���ل نب���اء املعاني

نفاخ���ُر بالرجاِل ذوي األياكي
عل���ى املي���دان ال بالهيلمان���ي

ُج��لّهم أصح���اُب علٍم رج���اٌل 
الطيلس���اني كش���ال  بنادُقهم 

فعنَد احلرِب نحن سناُن ُرْم�ٍح
وعنَد الس���لِم نحن االقحواني

فل���م نَ���ْرُج من اإلي���راِن عطفاً
ُعمان���ي أو  روس���يا  م���ن  وال 

دوافُع حقدهم حشدت علينا 
ُطغ���اةَ األرِض قاصَيهم وداني

بذاك احلشِد واجلبروِت ظّنوا 
بأّنا س���وف نخضُع في ثواني 

ش���هوراً ثاني���ة  ُكلُّ  فكان���ت 
مُت�����ُرّ بهم إل���ى بُ���ؤِر الَهَواني 

وكان الظ���ُن بالعم���اء نصراً
هاني  فخابوا حينما خسروا الرِّ

فه���ل للغاصب���ني يك���وُن ح���ٌق
وهل نصٌر يحّقق���ه اجلباني؟

بالكل���ب يوماً ف���إن ش���بهتهم 
أرَفَعه���م مكاني الكل���ُب  لَكاَن 

 عبدالقوي محب الدين
.... حمقى،، وبرميٌل يدرُّ

حشدوا،،
وحني وثبُت،،

خّروا...!!
.
.

خمدوا قوى الكون الدميا
!!... ال، وحّشَد األرشاَر رشُّ

.

.
وألنني الشدل الذي....
ما التّز يل برٌّ وبحُر...!!

.

.

سجدْت مواقدهم ، وما 
زالت ،، عى قدمي،، وخّروا...!!

.

.
لم يف »الكويت« يفتشو

ن عن الذي ال يستمُر...!!!
.
.

وأنا يصوغ عمي انتصا
النارص  يف  ويل   ،، راتاي 

!!!... سِاااارُّ
.
.

يشٌء يناعي يف عمي:
»حاِور زناعك ،،، ال مفّر«ُ

ماء دافئ !
تحات الحصاار اليانال ، إقتنات الدائلة مؤخراً سايان 
ميااه يدمل عى الغاز ، واليو  قررت األ  الشاابة أن تغتسال 
مع إبنتهاا الصغرية خاطمة.. وحيدتها الجميلة ذات التساع 

سنوات.. 
لل تكفي تسع سانوات.. سيما مع إستقطاع أربع أعوا  

ثورة وسنة حرب!
قد تصل الحرب نريانها عى رأساك لكنها ال تمنحك بدض 

الدفء..
مار الوقت ومر ، وشادر بقياة األلل بالقلال ، خال صوت 
يصادر من عاخال الحما  رغام النداء الحارس وطارق الباب 

املبلل باألبيرة..!
قرر األلل كرس الباب املشؤو  ، ولالهم ما رأوا..! 

األ  وخاطماة خسادان لامدان باال حراك.. ربماا اختنقا 
بالغاز ، وربما كان البيت مسكون ، كما رصح أحدلم الحقاً..
يف قسام الطوارئ باملستشفى القريل ، علت رصخات ألم 
األ  وقد أخاقت ، وكأنها عاعت للتو من رسعاب املوت الطويل 
، ويف الحجارة املقابلاة تجمهار األطباء حول خساد خاطمة 
الصغاري.. خدلوا الكثاري لكن خاطمة لم تدد بحاخة لسايان 

املاء.. أبداً..!
- خاطمة بيري..! 

لكاذا كاناوا يقولون لبقاياا األ  املساكينة خلاف الباب 
الصحاي األبيض.. كاناوا يكذبون بإرصار َخارّي، وبدا الكذب 

حينها خضيلة وحيدة..
أليسات الحيااة ، كاملااء السااخن يف لاذا الدالام البارع ، 

أكذوبة خميلة !

قصص قصيرة
يكتبها/ د. أشرف الكبسي

إنها الحرب... فلتكن!
أمل الحملي 

رصاع عا  ونزاع سا  عى أرض اليمن 
املغوار 

حرب عا   ما بني كرب وعرب ..
عماروا البالع وأبااعوا الدبااع.. كل لذا 

ألخل ماذا؟ 
لل ألخل يحل الساال  ...او ألخل ييتل  

األمان ونيضع  لالستسال ..! 

ندام.. نجحاو بميطاط  شال اليمن 
ليحظاوا عاى الجناوب وبساط أذرعتهم 
بأيدي عاعش واختها القاعدة تحت رعاية 
األ  الحاضناة أمريكاا خأصبحات  عادن 
الياو  بركان الفتان وأزمة املحان، التفوا 
حولها رشعية الجيااع  يف، عدن التي تباع  
بأبيل االثماان وكأنها قطدة قماش تم 
تفصيلهاا  بالقياس كم مرت وكم سانتيم، 
وللمشارتي، بالذراع.. حينها من سريتدي  

الثوب وقد تددع البائدون ... ؟ 
الدادوان الياو  أصباح لزيال القوى 
يادرك  ال  والدقيقاة  السااعة  يف  يتيباط 

عنفوانه وناع  عى عدوانه .
حتاى تيى تحالف الددوان بدد خشال 
عا  عاماا، والنتيجة خاشالة خانقلبوا عى 
أعقابهم خأصبح الدجز  موقدهم والفشل 

رخيقهم..
خاليو  الشادل اليمني بجميع أطياخه 
ومذالبة يداي حرب اإلباعة ،وإعاعة األمل 

،وحز  الداصفة.
وكأنهام  الحارب  لهاذه  مساميات 
وعاى  لداّل  بالتساميات  يتفاءلاون 
يحققاوا  أن  حربهام...!  يف  يتقدماون 
انتصارا وحتى وإن كان إعالميا ، لدل لذا 

االنتصار يدطيهم خرعة أمل بدد سلسالة 
الهزائام املدوياة التاي تلقولاا بأكثر من 

ساحة رصاع اقليمي.. 
لكذا خدا  أمريكا وعمالؤلا.. 

أمريكا اليو  الشايطان األكرب ولا لي 
اليو  تتربأ  من الددوان كما قال الشيطان 

الرخيم إني، بريء مما تدملون.. 
ال أظن انتهاء الحرب بتلك الساهولة،، 
خالشادل اليمني لديه ميولاه بالجهوزية 
التامة ليوض املدركاة الحقيقية مدركة 

الدز  لتصدي عدوان الحز . 
ال تفااوض وال حوار مع مان قال الله 
خيهام وقوله الحل:« َواَل تَْرَكنُاوا إىَِل الَِّذيَن 
ن ُعوِن  اُكُم النَّاُر َوَماا َلُكم مِّ َظَلُموا َختََمسَّ

وَن«. اللَِّه ِمْن أَْوِليَاَء ثُمَّ اَل تُنرَصُ
خالتفااوض والحاوار عاى عاا  مان 
الدادوان قد خاات وظهر أخلاه ..أين لذه 
املفاوضاات وخنياف أول وخنياف ثاان، 
ونحان عا  مان عدوانهم.. يلياه عا  من 

الصموع .
الحاوار  حاخاة  يف  خلسانا  االن  أماا 
والتفاوض مع األرشار  ،بل نحن ندد الددة 
بالوقت واملدة ،خنحن شادل نَفسنا طويل 

وشدارنا ليهات منا الذلة.. 
ألخل الشهيد نميض قدما 

وألخل الجريح نسدى عزما 
وألخل األسري نذلل طوعا 

وألخل املرابط نلبي سمدا 
ندام....  ألخلكم نهل أرواحنا رخيصة 
ولي عناد الله نفساية ،خنحان اليمنيني  
برخالناا ونساائنا وابنائناا خيل املسارية 

القرآنية، ال نياف يف الله لومة الئم.. 
خاعلام أيها الدادو أننا  ماا زلنا ثابتني 

وبنهج القرآن ماضني ومنترصين..
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 متابعات فلسطينية

إغتيال أمني سر حركة فتح يف صيدا 

املفتي العام للقدس يحذر من الدعوة القتحام األقصى 

صّناع الكراهية والنصر املوهوم 
محمد محمود مرتضى *

»الحوثاي عى ُخَطاى اليميناي« لذا لو 
عنواُن مقالة كتبها »لاني سالم مسهور« يف 
صحيفة الجزيرة السدوعية، َسَدى من خاللها 
إىَل إخراء نوٍع من املقارنة بني السايد عبدامللك 
)قادس رسه(.  اليميناي  واالماا   الحوثاي 
أَن النقطاة التاي تمحورت حولهاا املقالة يف 
اخاراء املقارنة لي وقف إْطاَلق النار الذي بدأ 
رسيانه يف الدارش من الشهر الحايل. مدتربا أَن 
وقاف إْطاَلق النار لذا لو بمثابة السام الذي 
سيتجرعه السيد الحوثي مقارنا ذلك بما قاله 
االماا  اليميني قدس رسه عا  1988 عندما 
أعلن مواخقته عى وقف إْطاَلق النار يف الحرب 
التي خرضت عى الجمهورية اإلْساااَلمية من 
قبل نظا  صدا  حساني الدراقي حيث اعترب 
االماا  وقتهاا أَن وقف إْطااَلق الناار بمثابة 

تجرع السم. 
ماا يساتوقفنا يف مقالاة الكاتال اعتباره 
أَن لاذا السام لو سام الهزيمة متناساياً أَن 

الحرب قد بدألا صدا  حساني بهدف اسقاط 
الثورة والجمهورية اإلْساااَلمية التي انبثقت 
عنها، تلك الحرب التي ععمتها أمريكا وانظمة 
اليليج البائساة عى رأساهم نظا  آل سدوع 
ععماه  يف  الادوالرات  ملياارات  انفال  الاذي 
لصدا  حساني، لكنهاا مليارات ماا لبثت أَن 
ارتدت عى عاخديها عندما قا  صدا  حساني 
بغزواتاه الالحقة ضد عاعميه، خهل كان وقف 
إْطااَلق النار لزيماة إليْااَران بالفدال أَْو لو 
لزيمة ملرشوع اساقاط الثورة اإلْسااااَلمية 
اإليْااَرانياة؟. ولاا نحان اليو  نشاهد بزوغ 
إيْاااَران النووياة والدلمياة والداملية، مقابل 

انظمة خليجية سدوعية عاعشية. 
لدال أَْكثَر ما اصاب باه الكاتل يف مقارنته 
لاذه لو أَن ماا يحصال يف اليمن يشاابه إىَل 
حد كباري ما حصل يف الدادوان الصدامي عى 
إيْاااَران. خالشادار األبارز إليْاااَران الثاورة 
كان وما يزال لاو محاربة الكيان الصهيوني 
الغاصال وععام القضية الفلساطينية، ولو 
شدار حركة أنصار الله بشكل خاص وعمو  

ألايل اليمن بشكل عا . 
كماا أَن الحرب عى اليمان وقبلها إيْااَران 
الشايطاني  والدقال  واملماول  الداعام  كاان 
واحاًدا، وأعني مملكة الظاال  والفتن مملكة 
آل سادوع. خال غراباة أَن تكون لاذه اململكة 
التاي تدمر اليمن وساوريا والدراق لي ذاتها 
التاي شانت حربها بواساطة صدا  حساني 
عى إيْاااَران الثورة. وال غراباة أَن تقيم لذه 
اململكاة مجالال الناواح والدازاء وتتحارس 
عاى أيا  صادا  حساني، خغالباً ماا يتحرس 

املجرمون عى بدضهم البدض. 
لكان الغريال أَن يقاول الكاتل أَن السايد 
عبدامللك الحوثي يحمل كأسااً »مملوءاً بالُسم 
بل ويكاع يقارتب أَْكثَر من أي وقت مىض من 
رشب الرشافات األوىل ليدلان لزيمتاه ليل 
أماا  »عاصفاة الحاز «، وليل خقاط أما  
القارار السادوعي الحاسام، بال أماا  إراعة 
الشادل اليمني التي ترخاض أن يكون اليمن 
محساوباً لتيارات ما يسمى املقاومة وأن يتم 
تصنيفه وخل التجاذبات اإلقليمية، خالشادل 

اليمناي يبقى عربياً منحازاً لدروبته متشابثاً 
بتالبيال الجزيرة الدربية خهو خازء ال يتجزأ 
منها«. ندم غريل لذا الكال  من كاتل ينتمي 
ململكة يقو  ويل ويل عهدلا محمد بن سلمان 
بمسااعَي حثيثة ملنهز  يسادى لوقف إْطاَلق 

نار يظهره بمظهر املنترص. 
لاذا عون أَن نناى وخاه االشارتاك أَيْضاً 
بني الحرب عاى اليمن والحرب عاى إيْااَران 
لجهة استهداف املدنيني، لذا االستهداف الذي 
كاان قد طغى عاى حرب صدا  والسادوعية 
عاى إيْاااَران ال سايما يف االشاهر االخارية 
مان الحارب، عون أَن ييرج عن لاذا النطاق 
اساقاط الواليات املتحدة االمريكياة للطائرة 
املدنياة اإليْااَرانياة. ويف املشاهد اليمني نجد 
كيف أَن اململكة لم تبل مدرساة أَْو خامدة أَْو 
مؤسساة تدليمية وتربوياة واقتصاعية، ولم 
تبل خرسا وال مشفى وال مصندا إاّل وعمرته. 
لاي نجحت يف حربها بإرخااع اليمن عرشات 
السانني إىَل الاوراء، خلطاملا برعات اململكة يف 
إرخاع النااس إىَل عصور الجاللياة االوىل، إىَل 

حياث تديش لي بملوكهاا وامرائها وععاتها 
وولابيتها البغيضة. 

ربما اخلحت اململكة يف إرخاع اليمن إىَل تلك 
الحقباات، لكنه ارخااع من ناحياة عمرانية 
خقاط، الن الشادل اليمناي شادل مثقاف 
ومتدلم ومتمساك بحضارة الدقل والدلم، وال 
يمكن لدقاول ظالمية ولابياة أَن ترخده إىَل 
عصور خلت، وال يمكن لدائلة بائدة مصريلا 
الباوار ومزابال التأرياخ أَن تغرّي مان طبيدة 

الشدل اليمني املتحفز لالستنارة عائماً. 
ندام ما بني اليمن وإيْااَران أشاياء كثرية، 
خرغام االختالف الطائفي باني الطرخني، خان 
املشارتكات أَْكثَر واقوى من االختالخات، ولذا 
إن عل عاى يشء خإنما يدل عاى أَن ما يحرك 
اليمان وإيْاااَران لاو أقاوى مان الطائفية 
واملذلبياة والتفرقاة، خال غراباة أَن يفقد آل 
سادوع عقولهم، خهي عقول لام تدرف يوماً 
إاّل التحجار والتفرقاة والفتان. إنهام صناع 

الكرالية بامتياز.

* موقع العهد اإلخباري

الثالثااء،  ياو   ناسافٌة  عباوٌة  إنفجارت 
مساتهدخًة مساؤوالً يف حركاة ختاح يف ميياٍم 
خلساطيني يف مدينة صيدا خنوبي لبنان، ما اعى 

إىَل مقتله عى الفور.
َوُقتل املساؤوُل يف حركة »ختح« ختحي زيدان 
بانفجاار عباوة ناسافة زرعت يف سايارته عند 
مدخل مييم عني الحلوة قرب مدرسة األمريكان 

يف صيادا خناوب لبناان، يف الوقت الاذي طلبت 
القاوى األمنية من املواطناني االبتداع عن موقع 
االنفجار واخساح املجال أما  سيارات االسداف 
لنقال املصابني. واضاف مراسال الدالم: قتيالن 
أحدلماا القيااعي يف ختح ختحي زيادان وعامل 
تنظيفاات و3 خرحاى لاي الحصيلاة النهائية 

النفجار صيدا.

حاّذر املفتاي الدا  للقدس والديار الفلساطينية، خطيل املساجد األقاى املبارك، 
الشايخ محمد حسني، من ععوات املنظمات اليهوعية املتطرخة القتحا  املسجد األقى 

املبارك، والقيا  بجوالت عاخل ساحاته تزامناً مع موسم األعياع اليهوعية. 
وقال الشايخ حسني يف بيان، الثالثاء، إن »الدعوة لالقتحامات يف لذا الوقت بالذات، 
تكاذب اععاءات سالطات الددو بحفاظها عاى األوضاع القائمة يف املقدساات، منتقداً 
حماية لذه السلطات للمتطرخني اليهوع ورعايتها النتهاكاتهم لحرمة املسجد األقى، 

يف الوقت الذي تفرض خيه قيوعاً صارمة عى عخول املصلني املسلمني 
ألعاء صلواتهم الدينية يف مسجدلم وقبلتهم األوىل. 

وحذر من أن »استمرار االعتداء عى املقدسات الفلسطينية وعى 
رأساها املساجد األقى املبارك، يحاّول املنطقاة إىَل قنبلة موقوتة، 
ويناذر بحارب عينية وشايكة، ومن ثام إىَل نتائج ال يمكان التكهن 
بمدالاا وعواقبها، وحّمل سالطات االحتالل املساؤولية التامة عن 

ذلك«. 
ونبه الشيخ حسني إىَل أن »الددو يدمل عى إخراغ املسجد األقى 
مان أي مداخع عنه، ليساتفرع املتطرخون خيه، مساتيدماً وساائل 
القمع امليتلفاة ضد املواطنني األبرياء الدزل، وأن لذه املمارساات 
من قبل املساتوطنني تتناف مع التداليم السامحة التاي تدعو إليها 
الديانات الساماوية، وأن اساتمرار الددوان عى املسجد قد يقوع إىَل 

مجزرة، كما حدث يف مرات ساابقة، مشارياً إىَل مدى الحقد والكرالية والدنرصية التي 
يكنها املساتوطنون أللل خلسطني من خالل االعتداء عى أماكن عباعتهم ومقدساتهم 

ائيلية«.  وأرضهم وأرواحهم تحت حماية السلطات اإلرْسَ
وععاا إىَل شاد الرحال إىَل املساجد األقاى إلعماره والصاالة خيه، إخشااالً لدعوات 
املنظماات اليهوعياة املتطرخة القتحامه وانتهااك حرمته، مدترباً ذلاك تصديداً خطرياً 
منهام يهدع أمن املساجد األقى املبارك وقدسايته، مناشاداً الدالم أخماع بحكوماته 
ائيلية«، وإنقاذ املساجد األقى  ومنظماتاه وليئاته الدمل عى لجم االعتداءات »اإلرْسَ

املبارك مما يتدرض له من مياطر.

»معهد الهيكل«: »الُفصح« الطريق لتقديم القرابني اليهودية باألقصى

االحتالُل يحاِكــُم شاباً من غزة بتهمة االبتكار 

يدِكُف »مدهُد الهيكل« بالتداون والتنسيل مع 
»االئتاالف من أخل الهيكل« عاى إخراج خداليات 
ونشااطات إىَل حياز التنفياذ يف األياا  القريباة، 
والرتويج لها، من خالل إْعاَلنات تدعو للمشاركة 
والتربع لتنظيم مراسايم التدريل االخرتايض عى 
»تقديم قرابني الفصح الدربي يف املساجد األقى 

أَْو عى إنقاضه«. 
»ملدهاد  التاربع  الدعاوات  إحادى  واعتاربت 
والشادائر  للوصاياا  تنفياذ  بمثاباة  الهياكل« 
التوراتياة، باععاء أن املدهد يدمل عى إعداع كاخة 
األعوات والتجهيازات الالزماة إلقاماة »الهياكل 
الثالاث« املزعاو  -عى أنقاض املساجد األقى، 
وحثات عى التربع بدملة نصف شااقل التوراتية 
-تدااعل اليو  39 شااقل وخال تقديرلم -لجمع 

مبلغ 25 ألف شاقل. 
يف حاني تقدمات منظماة »نسااء مان أخال 
الهيكل« خطاوة إىَل األما  يف تدليقهاا عى إْعاَلن 
التاربع يف صفحتهاا عى »الفيسابوك«، وتوقدت 
أن الدا  الحايل سايكون األخري الاذي تجري خيه 
تدريباات اخرتاضية، إذ »سانحتفي مًداا يف الدا  
القاع  بتقديم القرابني واقًدا وحقيقة يف مكانها« 

-املسجد األقى. 
ويشاري اإلْعااَلن إىَل أن خدالياة التدريال عى 
»تقديم القرابني« ساتقا  االثنني 18 أبريل الحايل 
يف مساتوطنة »بيات أوروت« عى خبال الطور/
الزيتاون قبالاة األقى، من السااعة الثانية بدد 

الظهر وحتى السابدة مساًء. 
ويتقاد  املشااركون »راب« مديناة القادس 

»أرييه شاطرين« و«راب« مدينة صفد »شموئيل 
أليالاو«، باإلضاخاة إىَل الددياد مان الربانيم من 
مساتوطنات القدس والضفاة الغربية املحتلتني، 
عدا عن مشااركة عضو الكنيسات »ميكي زلر« 
من حزب الليكوع وعضو بلدية االحتالل يف القدس 

»أرييه كنج«. 
يشار إىَل أن خدالية التدرب عى »تقديم قرابني 
الفصح« الدربي، بدأت تتحول يف السانني األخرية 
من خدالية متواضدة يشارك خيها أخراع يف مواقع 
بديادة عن القدس القديمة واملساجد األقى، إىَل 
خدالياة تقرتب أَْكثَر خأَْكثَر إىَل املساجد، ويشاارك 
ائيلية  خيهاا املئاات وساط تغطياة إعالمياة إرْسَ

كبرية.

املركزياُة  املحكماُة  واصلات 
ائيلياة« خلسااتها ملحاكمة  »اإلرْسَ
الفلسطيني مجد عويضة،  الشاب 
بتهماة الدمل عى ابتكاار برنامج 
اخارتاق  عاى  قااعر  حاساوب 
منظومة الطائرات املسارية )عون 
طياار(، واخرتاق شابكة كامريات 
ائيلية«،  التصوير يف الطارق »اإلرْسَ
ومراقباة حركة الطاريان يف مطار 

بان غورياون. 
وقد اعتصمت عائلة عويضة - 
ولاو مهندس إلكرتونياات - أما  
مكتال الصليال األحمار يف غازة 
للتندياد بمحاكماة ابنهاا، متهمة 

االحتاالل بانتازاع اعرتاخاات منه 
بالقوة. 

وعويضاة يدمال مديارا لناعي 
املوالال الفلساطينية، وكان عند 
اعتقاله يف خرباير/ شاباط املايض 
يف طريقاه للضفاة الغربياة عارب 
مدارب »إيرياز« مان غازة للقااء 
موالل مشاركة يف برنامج »سوبر 
ساتارز«، عندما اعتقلته سالطات 

االحتالل. 
إعاال   وساائل  وبحسال 
خلساطينية خاإن عويضاة يواخه 

أحكاما تصل إىَل أربع مؤبدات.
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الباحث الفلسطيني عالء أبو عامر: السعودية فتحت باب التطبيع الشامل مع »إْسَرائيل«

بعد انتقالهما من ال�صيادة امل�صرية اإىَل ال�صعودية 
األهمية االسرتاتيجية لجزيرتي تريان وصنافري

  - متابعات
حاذَّر الباحُث الفلساطيني ع. عاالء أبو 
عامار مان اندكاسااٍت خطاريٍة للتطورات 
اإلقليمية األخرية، وبشكل خاص اندكاسات 
زيارة ملك السدوعي سالمان بن عبدالدزيز 
القالرة، واإلْعاَلن عن نقل السياعة املرصية 
عى خزيرتي »ثريان« َو«صناخري« للرياض. 
وأكاد أبو عامر يف حدياث ملوقع »الدهد« 
بذلاك  أصبحات  السادوعيَة  أن  اإلخبااري، 
ملتزماًة باتفاقية »كامل عيفيد« للتساوية 
باني مرص والكياان الصهيوناي، األمر الذي 
ائيل«  يدني أنها أضحت يف »سال « مع »إرْسَ
أساوًة بمارص واألرعن، وبالتاايل تكاون قد 
ختحت البااب عى مرصاعيه أماا  التطبيع 
الشاامل مع االحتاالل عون إلزاماه بأيٍّ من 
بناوع مبااعرة »الساال  الدربياة«، ولو ما 
يجدلناا نضاُع عالمااِت تدجل واساتفها  

كثرية؟!!«.

وأشاار إىَل مباركة »تل أبيال« وإعالمها 
ملرشوع إنشااء الجرْس باني اململكة ومرص، 
اقتصاعياة  خوائاد خماة  عان  وحديثهماا 

واسارتاتيجية سايحصدلا الكيان من وراء 
ذلك. 

وقاال »اليو  سايتحد بداُض الدرب من 

خالل إقامة خارس بينهم، ولكان بالتفالم 
مع عولة الكيان، ولذا يدل عى أن األولويات 
اختلفات وأن األعاداء واألصدقااء اختلطوا 
كما الحابل بالنابل، خلم يدد الددو عدواً، وال 

الصديل صديقاً، وال األخ أخاً«. 
وأضاف املفكر الفلسطيني »نتمنى أن ال 
ائيل« إىَل  يصل تحالف بدض الدرب مع »إرْسَ
تحالف سااخر يقتل كل أمل يف وحدة عربية 
حقيقياة، ولناا نساأل ماا الفاارق اآلن«، 
ُمضيفااً أَن »التحالفات الرسية لي األخطر 
كماا ييربناا تأرياخ الدالقاات الدولياة يف 
القارون املاضية، إذ أن نتائجها كانت عامية 
ومييفة ولي تشبه السكاكني الحاعة التي 

تغرس يف ظهر األمة«. 
وأرعف قائاالً »سايبقى الفكار القومي 
ائيل وخادت ملنع  الاذي تحادث عان أن إرْسَ
اتحااع الدرب مقولة صاعقاة بصدق انتماء 
الشادوب الحارة لتأريخ واحاد ولغة واحدة 

ومصري واحد«.

  - متابعات
تصدَّر اساما خزيرتاي تريان وصناخري وساائَل 
اإلعال  الدربية، أثناء زيارة امللك السادوعي سلمان 
بن عبدالدزيز إىَل القالارة، عى إثر إْعاَلن الحكومة 
اإلقليمياة  امليااه  عاخال  تقداان  أنهماا  املرصياة 
السادوعية للبحر األحمر، وذلك بدد توقيع اتفاقية 
إعااعة ترسايم الحادوع البحرية مع السادوعية يف 
التاساع من نيساان الجاري، والتي تضمنت إقرار 
السالطات يف القالرة بأحقياة الرياض يف خزيرتي 
»صناخاري« و«تاريان«، اللتني تقدان شامايل البحر 

األحمر عند مدخل خليج الدقبة. 
وقاد أثار لاذا القرار خدالً واساداً يف األوسااط 
الشادبية والسياساية املرصياة، وعمات املواقاف 
املدرتضة ميتل وساائل التواصال االختماعي التي 
اتهمت الحكوماة املرصية ببيع األرض والتييل عن 
الساياعة، وأعلنات شاجبها ورخضها لهاذا اإلخراء 
عاعياة مجلل النواب املارصي لرخض التوقيع عى 

لذه االتفاقية. 
تتمتاع الجزيرتاان: تاريان وصناخاري بموقاع 
اسارتاتيجي لا  يتحكم باملالحاة الدولية يف خليج 
الدقبة، حيث تقدان عند مصل اليليج، وتتحكمان 

ائيل« الجنوبي يف  بحركة املرور من وإىل ميناء »إرْسَ
إيالت. ومضيل تريان الذي ترشف عليه الجزيرة لو 
املمر البحري الها  إىَل املوانئ الرئيساية من الدقبة 
ائيل. وكاان إغالقهما أما   يف األرعن وإياالت يف إرْسَ
املالحة من قبل الحكومة املرصية الرشارة التي أعت 

لددوان حزيران الدا  1967.

تصناع الجزيرتان ثالثة ممارات من وإىل خليج 
الدقبة، األول منها يقع بني سااحل سيناء وخزيرة 
تريان، ولو أقرب إىَل سااحل سايناء، ولو األصلح 
للمالحاة، ويبلاغ عمقاه 290 مرتًا، ويسامى ممر 
“إنرتبرايز”، والثاني يقع أَيْضاً بني سااحل سايناء 
وخزيارة تريان، ولكان أقرب إىَل الجزيرة، ويسامى 

ممار “خراختاون”، ويبلغ عمقاه 73 مارتًا خقط، 
يف حاني يقع الثالاث بني خزيرتي تاريان وصناخري، 

ويبلغ عمقه 16 مرتًا خقط. 
وبجانال األلمياة االسارتاتيجية توخاد أَيْضاً 
ألميٌة طبيدية، حيث تتميز الجزيرتان بالشاداب 
وخماال  مائهاا  وصفااء  الدائماة  املرخانياة 

تشاكيالتها املرخانياة، ولو ما يجدلهاا مقصًدا 
ملحباي رياضات الغاوص ولهما برامج ساياحية 
بالييوت مع رش  الشايخ، كماا توخد بهما ثروة 
من األساماك امللونة والساالحف البحرية املهدعة 
واألحيااء  اليارضاء  كالساالحف  باالنقاراض 
املائياة األخرى مثال الرخويات وشاوكيات الجلد 
والطحالل البحرية وغريلا.. كما تمثل الجزيرتان 
مكانًا خرياًدا يأوي إليه الدديد مان الطيور، منها 

طائر الدقاب الناعر “األوسربى”. 
ائيل« قد احتلات الجزيرتني خالل  وكانات »إرْسَ
الدادوان الثالثي عى مارص يف الداا  1956، ومرة 
اخرى أثناء حرب يونيو يف الدا  1967، وانساحبت 
1982 ضمان اتفاقياة »كامال  منهماا يف الداا  
عيفياد«، ليصبحاا تحات إعارة مارص، ووخال تلك 
املدالادة ُوضدات الجزيرتان تحت سايطرة قوات 
عولية متددعة الجنسايات للتأكاد من امتثال مرص 
ائيال« لأحكاا  األمنياة الاوارعة يف اتفاقية  و«إرْسَ

السال  بينهم واملتدلقة بفتح خليج تريان. 
ملدالادة  الدساكري  »الربوتوكاول«  وبحسال 
»كامال عيفياد« ُوضدات كل من خزيارة صناخري 
وخزيارة تريان ضمان املنطقاة )ج( املدنية التي ال 

يحل ملرص بتواخد عسكري خيها مطلقاً.

نتنياهو يعرتف: جيُشنا يعمل ضد حزب 
اهلل وراء الحدود 

  - متابعات
ائييل بنيامني نتنيالو: إن خيَشه »يدمل  قال رئيُل حكومة االحتالل اإلرْسَ
حياث يجل أَن يدمل، وانه يشان عرشات الهجمات، مان أخل منع حزب الله 
من الحصول عى ساالح كاارس للتوازن كما أَن الجياش يدمل خارج الحدوع 

لضمان سالمتها«.
وخاالل خولاة له ياو  االثناني يف الجاوالن املحتال، برخقة قائاد املنطقة 
الشامالية أخيف كوكاايف قال نتنيالاو: »لدينا أعداء وراء الحادوع مثل حزب 
اللاه وحماس والجهاع اإلْسااااَلمي يف غزة والجهاع الداملي يف سايناء، لكننا 
خياورون انه يف كل الرشق االوساط الداصف، نجحنا بالحفااظ عى الهدوء 

ائيل«.  النسبي يف »إرْسَ
وبدد االساتماع من قائد املنطقة الشامالية إىَل تقرير أمني حرض نتنيالو 
منااورة للواء املظلياني يف االحتياط، كما خاال يف امليدان متحدثااً مع الجنوع 

وضباط االحتياط الذين يشاركون يف املناورة.
وقاال نتنيالو أما  الجنوع والضباط »نحن ندمل أَيْضاً عى خبهات أخرى 
قريباة وبديدة، لكننا نقو  بذلك بشاكل موزون. اذا تطلال األمر أَن ندخل يف 
املدركاة، ولاذه اإلْمَكانية ماثلاة أمامنا ولذلاك انتم لنا، خهذا يدناي أننا لم 
ائيل« بطرق أخرى، وايضا ملنحكم اقى  نساتطع أَن نمنع املياطر عن »إرْسَ

ائيل«. ما يمكن من اعوات لحسم املدركة واالنتصار من أخل »إرْسَ

 »هزار« اأبناء املحرو�صة:
النيل ألثيوبيا والُجـزُر للسعودية والغاز إلْسَرائيل والسجن للي مش عاجبه

  - متابعات
»#عواع_باع_أرضه«. »لاشاتاغ« عرّبت من خالله رشيحة واسادة من 
املرصياني ورواع التواصل االختماعي عن سايطها حياال ما رأت خيه بيداً 

ألرايَض مرصية من قبل الرئيل عبدالفتاح السييس للسدوعية. 
غضال املرصياني اندكال »نكاتااً« وتدليقات سااخرة أطلقهاا أبناء 
»املحروساة«. »خيسابوك« و«تويرت« ضّجاا يف اليومني املاضياني بما يدرّب 

عن الرخض واالساتنكار الشادبي ليطوة الساييس »التنازل« عن خزيرتي 
»تريان« و«صناخري« إىَل السادوعية، خالل زيارة »امللك« السادوعي سلمان 

بن عبدالدزيز إىَل مرص.
كما قارن رّواع مواقع التواصل االختماعي بني حقبة السييس والرئيل 
الراحال خماال عبدالناارص، وتداولوا عى نطاق واساع خيدياو يظهر خيه 
عبدالناارص متحدثااً عان ملكية مارص لجزيرتاي »تاريان« و«صناخري«، 

وشارحاً أللّميتهما االسرتاتيجية بالنسبة لبالعه.

مفتي السعودية 
يجّدد فتواه بُحــرمة 
قيادة املرأة للسيارة!! 

  - متابعات
خّدع مفتي السادوعية عبدالدزيز بن عبدالله 
آل الشيخ التحذيَر مّما أسماه »ختن« قياعة املرأة 
للسايارة، وطالل بدد  الساماح بذلاك وإقراره 
لكوناه أماًرا خطريًا يدرِّض النسااء ألباواب رّش 

كبرية. 
ونقلات صحيفاة املرصاد اإللكرتونية، أمل 
األول، عان آل الشايخ قولاه إن قيااعة السايارة 
قد تفتاح عليها أباواب رش وال تنضبط أمورلا، 
خالواخل واملطلوب مناا إاّل نقرَّ لذا؛ ألن لذا أمر 
خطاري يدرضها للرشور، وال سايما من ضدفاء 
البصائار الذيان يتدلقاون بالنسااء، ُمضيفاً أن 
سبل خروخها وحدلا وذلابها إىَل كل مكان من 

غري علم أللها بها خيه رشور كثرية. 
ورعاً عى ساؤال بشاأن قياعة املرأة للسيارة، 
أخااب: »ياا إخواناي، املسالم يفكار يف تداليام 
الرشيدة وحمايتها للمسلم من الرذيلة ووقايتها 
مان الارش، وأن الرْشَع أغلال الوساائل امُلفضية 

للرشور«.

إستعداداٌت يف كوريا الشمالية إلْطاَلق صاروخ باليستي نحو السواحل األمريكية 

حكومة العدو تخطط إلقامة 18 حًيا استيطانًيا بالجوالن 

  - وكاالت
أن  ان«  أَن  »يس  قنااة  ذكارت 
رصادت  األمريكياة  االساتيبارات 
عالئل عى أنشطة مشبولة يف أرايض 
كورياا الشامالية، قد تأتاي يف إطار 
استدداعات إلْطاَلق صاروخ باليستي 

نحو سواحل الواليات املتحدة. 
وقال مساؤوالن يف االساتيبارات 
لا »يس أَن ان« إن التقييمات األخرية 
لأنشطة املشبولة، تدل عى إْمَكانية 
أن تكون بيونغ يانغ تساتدد إلْطاَلق 
صااروخ باليساتي بدياد املادى من 
أن  سايدني  ماا  متحركاة،  منصاة 
لاذا الصااروخ قد يصل إىَل ساواحل 
الوالياات املتحدة املطلاة عى املحيط 
الهااعئ.  ورّخحت مصااعُر أمريكية 
أن تكاون كوريا الشامالية تساتددُّ 
إلْطاَلق صااروخ »موساوعان« الذي 
تيىش واشانطن مان أنه قااعٌر عى 
رضب خزيارة غاوا ، وربماا خزيرة 
شيما يف أرخبيل اليوتني التابع لوالية 

أالسكا األمريكية. 
لكن مصاعر اساتيباراتية أخرى 
أشاارت أَيْضاً إىَل وخوع سيناريو آخر 

لتطاور األحداث، ولاو إْطاَلق بيونغ 
 KN-08 « ياناغ لصاروخ من طاراز
» أَْو » KN-14«، علمااً باأن لذيان 
الصاروخاني يتميازان بمادى أطول 
ساواحل  إىَل  يصاال  أن  ويمكنهماا 
شامال غرب الواليات املتحدة املطلة 
عى املحياط الهاعئ. ويدتقد اليرباء 
 »KN-14 « األمريكيون أن الصاروخ

KN- « يمثل نساية مددلة لصاروخ
08 » ويتمياز بدقة أكارب. ويدتقد أن 
لذا الصاروخ بالذات عرض ألول مرة 
خالل اساتدراض عساكري يف بيونغ 

يانغ الدا  املايض. 
ويف الوقات نفساه، لام تساتبدد 
املصااعُر أن تمتناع بيوناغ يانغ عن 
إْطااَلق صااروخ خديد، وأشاارت إىَل 

احتمال أن تأتي االستدداعات لدملية 
اإلْطااَلق يف إطاار محاولاة لتضليال 
القياعة األمريكية حاول نوايا بيونغ 
ياناغ الحقيقياة. وذكارت أن قياعة 
أن  الشامالية تدارف خياداً  كورياا 
تراقُل  األمريكية  الصناعياة  األقمار 
كاخاَة األنشاطة الدساكرية يف البالع 

عن كثل. 

  - وكاالت
تيّطاُط الحكومُة الصهيونيُة إلقامة 18 حيًا 
اساتيطانيًا خدياًدا يف لضبة الجوالن الساورية 
املحتلة، عرب وضع بيوت متنقلة يف املساتوطنات 

امليتلفة املنترشة يف الهضبة. 
»يديداوت  صحيفاة  كشافت  ماا  ووخال 
أحروناوت« الدربياة، اإلثناني، خاإن ما تُسامى 

ائيال« قاررت وضاع  باا »مديرياة أرايض إرْسَ
لذه البياوت املتنقلة واملؤقتاة يف ميتلف أنحاء 
ائيلية«  الجاوالن املحتال، ليدماة عائاالت »إرْسَ
قدمات طلبًا لالساتيطان يف الجاوالن، إىَل أن يتم 

بناء أحياء كاملة وعائمة. 
وبحسل امليطط، خسيتم إقامة لذه األحياء 
ائيلية« موخوعة  الجديدة يف 19 مساتوطنة »إرْسَ
يف الجاوالن، كحال أويل، يف انتظاار إقامة أحياء 
عائماة يف لاذه املساتوطنات، بحياث يتكاون 

كل حاي خديد مان 10 وحدات ساكنية مؤقتة 
بمساحة ترتاوح بني 5ل-60 مرتًا مربًدا. 

وساتقا  لذه األحياء االساتيطانية، بشكل 
مؤقات ملادة عاا ، يتام خاللاه بنااء األحيااء 

االستيطانية الدائمة. 
ائيل«   ووصاف رئيال »مديرياة أرايض إرْسَ
اليطاوة بأنهاا تياد  األلاداف االسارتاتيجية 
القومياة لا«تل أبيل«، خيما أعلن رئيل املجلل 
اإلقليماي ملساتوطنات الجوالن، إيايل مالكا، أن 

املجلل يساتدد الساتيداب 1500 أرسة يهوعية 
خديدة يف مستوطنات الجوالن. 

ائيلياة« ميتلفاة قاد  وكانات خهاات »إرْسَ
ذكرت، قبل أشاهر، أن »تل أبيل« تدكف يف الدا  
األخري، عاى الرتويج لسايناريو ما بداد الثورة 
الساورية، ليريطة إقليمية يكون خيها الجوالن 
ائيل«، وضمه رساميًا  »خازًءا ال يتجزأ مان إرْسَ
وإخراخه مان أي مفاوضات مع ساوريا تقو  

عى إعاعة الجوالن املحتل للدولة السورية.

تحّطم مروحية 
روسية يف ريف حمص 

ومقتل طياريها 
  - متابعات

تحطمات مروحياٌة قتاليٌة روساية من طراز 
»ماي28- إن« )صيااع الليال( يف رياف حماص 

الثالثاء، ما أَعَّى إىَل مقتل طياريها االثنني.
وأخاع موقع »روسايا اليو «، أن وزارَة الدخاع 
الروساية نفت تدرض املروحياة إلْطاَلق نار قبل 

تحطمها.
وأوضحات الدائارة الصحفية لاوزارة الدخاع 
الروساية أن الحاعثاة وقدت يف السااعة 01:29 
خجار الثالثاء يف محيط مديناة حمص، وتابدت: 
»حسال التقرير من مكاان الحاعثة، لم تتدرض 

املروحية لدملية إْطاَلق نار«.
وأكدت الدخاع الروساية نقل خثتي الطيارين 
إىَل قاعدة حميميم الجوية، حيث ترابط الطائرات 
الحربياة املشااركة يف الدملية الروساية الجوية 

بسوريا.
وأضاخات وزارة الدخااع الروساية: أن خريال 
خرباء روس يدمل حاليا يف مكان تحطم املروحية 

لتحديد أسباب الحاعثة.
لذا وأكد الكرملاني أن الرئيل الرويس يتابع 
حاعثة تحطم املروحية الروسية يف ريف حمص.
ورخح عميرتي بيساكوف، الناطل الصحفي 
باسام الرئيل الرويس، أن يكون سابل الحاعثة 
يداوع إىَل عطل خني، مديادا إىَل األذلان أن وزارة 
الدخاع الروساية نفات تدرض املروحياة إلْطاَلق 

نار.
واساتطرع قائال: »املروحية لم تُسقط، وأريد 

أن أشدع عى ذلك«.
وانضمات مروحياات »ماي28- إن« للدملية 
الجوية الروسية يف ساوريا يف مطلع عا  2016، 
ولي ساالمت بقدر كباري يف ععم خهوع الجيش 
والقريتاني  تدمار  مدينتاي  لتحريار  الساوري 
ومناطال أخرى بريف حمص مان أيدي خماعة 

»عاعش« اإلْرَلاابية<



دوافع السعودية للتهدئة
كلمــــــة أخـــــيرة 

حسن زيد
 

عى الرغم من أننا توّقدنا 
الدربياة  اململكاة  تُقاِدَ   أَن 
السادوعية عاى شان حرب 
عاى الايَاَماان عقال ثورة 
٢١/ ٩/ ٢٠١٤  وُخُصْوصااً 
بداد خارار عبدرباه منصور 
لااعي مان صندااء وطلبه 
التدخاَل الدساكريَّ إال أَن ال 
أحد كاان يتوقع أَن يساتمر 
الُدااْدَوان ألَْكثَار من أسابيع 
أَن السدوعية وَمن  العتقاعنا 
مان  تمتلاُك  خلفهاا  يقاف 
الرشد السايايس، ما يجدلها 
تادرُك عبثياَة ما تقو  به وأَثَار الُدااْدَوان السالبي عى النظا  
السدوعي نفسه، خدجزلا عن تحقيل أَْلااَداخها يف وقت قصرٍي 
سايؤعي إَلاى تآكل ُسمدتها وليبتها التي أراعت من الُدااْدَوان 
تدزياَز حضورلاا كالعال إْقليْمي يمتلاك قوَة رعع عساكرية 
حاسامة، وأيضاً لأَْسبَاب والتداعيات االقتصاعية واالختماعية 
والسياساية واالسارتاتيجية التاي تمثّل القاعادة وعاعش ألم 
د مساتقّر ملا  وأخطار تهدياٍد لوخاوع السادوعية ككياان موحَّ

للقاعدة وعاعش من امتداٍع خكري عاخل اململكة نفسها.
كنا وغرينا ندتقُد أَن مصادَر القرار ومتبنّيه تدّرض لدملية 
تضليال أشادرته أَن بإْمَكاناه أَن يحقل نرصاً رسيداً حاساماً 
يمكنه من االساتيالء عى عرش اململكة بدون منازٍع مستغلني 
َحداثاَة سانه وِقَصااَر تجربتاه وعاد  مدرختاه بالايَاَماان 

اإلنَْساان والتأريخ. 
صحياٌح أَن القاراَر أُعلان مان واشانطن ما يؤكاد عى أَن 
اإلَعاَرة األَمريكياة لي َمان أعطى الضوء األخارض للُدااْدَوان 
وتدهاد بدعماه وتوخري الغطاء والدعم السايايس والدساكري 
واالستيباراتي وأيضاً بمشاركة بريطانية وخرنسية وأطلسية 
بصورة عامة إال أَن صاحَل القرار لو امللك سلمان وابنه محمد 
ِه عبدالدزيز ليساهل نقل  الاذي أريد لاه أَن يكوَن خاتحااً كَجدِّ
قيااعة اململكة متوخاً بدمااء الايَاَمانياني وانتصارلا عليهم، 
ولاذا ماا لم يحادث، خالحلم تبدع ماع مرور األيَّا  والشاهور 
وتحول إَلاى كابوس ُخُصْوصاً مع تزايُد اليساائر الدساكرية 
واالقتصاعية وأيضااً تحقيل اللجان الشادبية ورخال القبائل 
االنتصااراِت الواضحة يف السايطرة عى أرايض تحت الساياعة 
السادوعية، وللدجاز املتنامي عان تحقيل أَي نارص ُخُصْوصاً 
ماع نمو قادرة القاعدة وتوسادها عاى األَْرض يف املحاخظات 
ع الدور اإلَمااَراتي عى حساب الدور السدوعي  الجنوبية وتوسُّ

يف الجنوب. 
لقد خشال الُداااْدَواُن عن تحقيل أَّي لدف مان األَْلااَداف 
التاي أعلن عنها، وأيضااً عن تحقيل أَي لدف مان األَْلااَداف 
غاري املدَلناة، وتحاّول الُداااْدَوان إَلااى كابوس يطاارُع قاعَة 
اململكاة، ُخُصْوصااً مع بدء التماا  اإلْعاااَل  الغربي وبدض 
املنظماات الحقوقية بجرائم الحرب والجرائم ضد اإلنَْسااانية 
التاي ترتكبها الطائرات السادوعية وتناماي الدعوات ملالَحقة 

قاعة اململكة عن لذه الجرائم. 
لقاد تسارتَّ اإلْعاااَل  الغربي عاى الجرائم التاي ارتكبت يف 
األشاهر األوىل؛ ألن مصانَع الساالح ال تزال تملُك ميزوناً قابالً 
للتسويل وال تزال اململكة تملُك سيولة كاخية لتنشيط الصناعة 
الدساكرية الغربية بل والرشقياة، وانتهت املهمُة باساتنزاف 
الفائض النقدي الساائل للمملكة وتم تسويُل األسلحة املمكن 
بيُدها لها، وبدأت املرحلة الثانية من اساتثمار الُدااْدَوان ولي 
االبتزاُز الحقوقي واإلنَْساااني، وبتنا نسامع ُكّل يو  مقاالً أَْو 
خدالية مندعة بهذه الجرائام التي تلمح اململكة إَلاى أنها تمت 
بنااًء عى مدلومات اساتيباراتية أَمريكياة وبريطانية َوأَيْضاً 
بتحديد من قبَِل املرتزقة الذين باتوا عبئاً غريَ محتمل اساتمرار 

وخوعه لديها. 
طبداً القياعُة املساؤولُة عن األمن يف اململكة أعركت مياطَر 
الُداااْدَوان منذ وقت مبكر؛ ألنها عاشات تجربَة ٢٠٠٩  التي 
ُمِنَي خيُش اململكة خيها بهزيمة مذلة من قلة قليلة من الشباب 
املحارَصين الذين لم يكونوا يملكون إال البندقية الكالشينكوف 
وما غنموه من الجيِش السادوعي نفِسه، وبه سيطروا عى ٤٣ 
موقداً عسكرياً لم تتمكن السدوعية من استداعتها إال باتفاق 
مدهم، ولهذا سادت القياعة األمنية إَلااى محاولِة ختح مناخذَ 
للساال  باالتفااق مع أنصاار اللاه إال أَن الظروَف لام تكن قد 

نضجت كما لي اآلن. 
لقد بات من املساتحيل تحقيُل أَيٍّ من أَْلااَداف الُدااْدَوان، 
وكلماا مر الوقات أَْكثَار كلما تضاعفت مياطاُر الحرب ليل 
عى اساتقرار الايَاَمان ومحيطها اإلْقليْمي خحسل بل واألمن 
الدويل، ولذلك كان ال بد من البحِث عن ميَرج يحفُظ للسدوعية 
بدَض ماء الوخه ويتيُح الُفَرَص للدوعة إَلاى الدملية السياسية 

التي أخهز الُدااْدَوان الصهيوسدوعي عليها.

 سياسية- شاملة
تصدر كل اثنني وخميل

نحن ف���ي طليعة ش���عبنا اليمني تضحي���ًة وثباتاً 
بتوفي���ق الله س���بحانه وتعالى، ونحن بالنس���بة لنا 

الوفاء لنا دين وهوية.
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عبدالرحمن األهنومي 
الثقاخاة قالال ال يساتطيع أَي ملاوث بالُدَقاد املناطقية 
َج بنفِساه خيها، أما وإن كانات الثقاخة لي  واملذلبياة أن يزُّ
السوق البائر الذي يتسّوقه عاعل الشجاع خهي اللوثة بدينها. 
ثم إن الثقاخَة االساتهالكيَة التي يتفنن خيها الرخل ويُدري بها 
الرشخااء مان أَبْنَااء لاذا الوطن لي ثقاخاة مهرتئة ماحقة 
وخائبة وخائنة، ومضطربة، متكرسة حائرة ضديفة يقوعلا 

عجزلا الداخيل إَلاى رضاوة خارخية وتضارب قيمي.
لاذه الثقاخاة التي خلقت لنا مساياً خائنااً عميالً يرتنح 
بني الدمالة والييانة واالرتزاق، وآخر تابداً لشالة تقو  خيها 
املصالاح بادور املبااعئ والفدال اإليجابي، وتمتطاي صهوة 
الوطنياة والدخاع عن الوطن ولي عاى الضد، لي ذاتها التي 
تشرتك يف »أنا املثقف« الذي ذلل إَلاى الرياض واعياً بييانته 

قابضاا للثمن عاى طريقة »لاات وُخذ«، ليصنَع مان ثقاخته 
املضطربة مربراً لييانة بلده ووطنه. 

 و »أنا املثقف« املضللة املرتمية يف حسابات املصالح واملكاسل عى حساب 
املصالح الدليا للوطن، ويف الحالتني خإنها ناتجة إما عن استدداِع ذلك املثقف 
للييانة والفسااع بمدني أن تكوينه البيلويوخي النفيس االختماعي تربيته، 
نشاأته األوىل، بيئته املحيطة، أو عن ثقاخة اساتقالا يف ظل تلك القوي التي 
يزعلر خيها الفسااع وترتعرع خيها الييانة، ونتيجة لإلعراك املشاوش لأنا، 
للُهوياة: لم يدد قااعراً لذا املثقف األخري أن يصنَّف نفَساه لل لو صحفي، 
مستقل، قياعي يف حزب، مرتزق، عميل، وطني، مدارض لسال  حقيقي قائم 

عى التوازن والتكاخؤ، ومسلم لسال  أخوف. 
وبماا أن اليياناَة ال تأتاي من خاراغ بل من باذور كمنات يف أرض قميئة 
اساتمرأتها واستحلت املاء اآلسن الذي يرويها إَلاى أن أصبح املثقُف مكتسباً 
عجزاً قميئاً يداخع عن سياسات عرخاء مروخاً ألخكار مهزوزة وغري عملية. 
خحاني يتحّدث عاعل الشاجاع عن ثورة ل201 التي رخدت شادار الكرامة 
وتحرير القرار السايايس، باعتبارلا سابباً يف غزو الايَاَمان واحتالل بدض 

أراضياه، ويتحدث عن الُدْدَوان والغزو ال ليدربَ عن موقف وطني يفرتض، بل 
مروخاً لهزيمة بكل أشاكالها، خهو يدرب عن حالة »أنا املثقف« مساتقاة من 

قوى ازعلر خيها الفساُع وترعرعت خيها الييانة!. 
املوقاُف امللتبُل الاذي وقع خيه عاعل الشاجاع أنه سااق 
األحداث السياساية وخل مقاربته اليائبة لو، وكان عليه أن 
يمايز موقفه عن موقف اليونة ولم يسوقون نفل املربرات 
والدناوين باعتبارلا أساباباً للدادوان عى الايَاَمان، لكن لم 
ييتلاف عن خوقة املرتزقة والدماالء يف أن ثورة ل201 كانت 
سابباً ملا حدث من ُعدوان وخراب وتدماري وقتل، ولم ييتلف 
عنهم يف أن أولئك الرشخااء التواقني الذين يقاتلون عخاعاً عن 
الايَاَمان لم السبل يف لذا ولم من كونوا النزاعات الطائفية 

واملناطقية.
الوعاي الذي ترتكاز عليه أطروحات الشاجاع وعي قميء 
وشااذ، وماا أعرخه عان الرخل أنه عضاو قيااعي يف املؤتمر 
الشادبي الدا ، ذلل ضمن وخاد خنيف1، وقال لولد الشايخ 
نحن حزٌب سيايس ولسنا مليشيا قيل له خيما مدناه لل أنتم طريل ثالث؟

 وبداد مدة ال بأس بها طالل برضورة إرشاك حزبه يف تفاُوضات الساال ، 
وباعتباره مشااركاً يف املواخهة التي أصبحت يف نظر الشاجاع حرباً أللية يف 
بدضهاا، ومغامرًة يف بدضها اآلخر، ولنا الساؤال عن موقاف حزب املؤتمر 

وقياعاته من تلبيساات لذا واساتهتاره؟ 
ال أعري مان أين يأتاي لذا وأمثاله بَكاّم التناقضاات ويتجرعون كؤوس 
الهزائم وأي موقف يقفه لذا وأمثاله، وأياً يكن خإن عى الشاجاع يوضح أن 
اليطاب امللتبل واملقلوب لو خطابه لذا، أما املشارتكاُت التي يتحدث عنها 
خهاي ألولئك الذين ولبوا أرواحهم عى طول خطوط املواخهة، غري آبهني وال 

مكرتثاني بياواء مثقاف ممتلائ بالهاواء.
ال عالقة للشاجاع وأمثاله من بنات املواقف امللتبساة واملياععة ال بَصاّف 
وطناي وال بجبهاة وطنية وال بموقف وطني واحد، لذا رخاٌل ممتلئ بالُدَقِد 
املناطقياة واملذلبية، ويزامن ُكّل مواقفه من منظار نفدي ذي أبداع مذلبية 

ومناطقية.

دفاعاً عن الصف.. وردًا على املثقف اململوء بالخواء 


