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القبائل اليمنية: جاهزون لكل الخيارات سلماً َأْو حرباً 
ونفّوض قائد الثورة ملا فيه مصلحة الشعب

مسرية حاشدة بالحديدة للتنديد بمنع تحالف العدوان 
دخول سفينة مازوت لكهرباء املحافظة

  -  خاص:

واصلات القبائاُل اليمإياة لقاءاِتها 
يف  االحتجاإياة  والوقفاات  ادَة  املوسَّ
عدع من املديريات باملحاإظات اليمإية 
عاى  تأكياداً  املاضياة؛  األياا5  خاالل 
إهوزيتهاا الكاملة للدإااع عن الوطن 

ضد الغزاة واملرتزقة.
عتماة  مديرياة  قبائاُل  وخرإات 
وإهاران  عإاس  ميفداة  ومديرياة 
بمحاإظاة ذمار يف 3 لقاءات مإفصلة؛ 

لتدلن استدداعلا ألية خيارات قاعمة يف 
ظل الخروقات املستمرة لقوى الددوان.

برإالهاا  أرحال  قبائال  وتداعات 
مدلإاة  كباري  لقااء  إىَل  وبساالحها 
إهوزيتهاا لاكل الخياارات ِساْلماً أَْو 
لقيااعة  التفوياض  مجادعة  حربااً، 
الثاورة إيماا إياه مصلحاة الوطان 

والشادل.
وعاى صدياد الفداليات أقاا5 عدٌع 
مان مادارس مديرية إبلاة بمحاإظة 
تقتال  “أَمرياكا  بدإاوان  إدالياًة  إب 
الشادل اليمإي”، تاللا اإتتاح مدرض 

تشاكييل ملجسمات ورساومات إرائم 
األَمريكي ومرتزقته  السدوعي  الددوان 
إهوزيتهام  مؤكديان  الداخال،َ  يف 
واساتدداعلم لرإاد الجبهاات باملاال 
الوطان  عازة  عان  للدإااع  والرإاال 

وكرامته.
بمكتال  الرتباوي  الاكاعر  ونفاذ 
الرتبياة والتدليام يف محاإظاة صإداء 
الساتمرار  اساتإكاراً  حاشادة  وقفاة 
خروقات الدادوان ومرتزقته، مؤكدين 
اساتمرارلم يف الدملية التدليمية مهما 

كان حجم التحديات.

مكتال  ومدلماو  موظفاو  ونّظام 
الرتبية بمديرية عيال رسيح بمحاإظة 
عمران يو5 السابت املايض وقفة تحت 
شادار ”عاا5 مان الصماوع” تإدياداً 
األَمريكاي عاى  السادوعي  بالدادوان 
اليمان وماا يقاو5 به مان انتهااكات 

متكررة لوقف إطالق الإار.
عتماة  مديرياات  طاالُب  وواصال 
واملإار وضوران آناس بمحاإظة ذمار 
وقفاتهام االحتجاإية رإضااً للخروق 

املستمرة من قبل الددوان ومرتزقته.

  -  الحديدة:

شاهدت محاإظاُة الحديادة، عرَص 
أمس األحاد، مساريًة حاشادًة للتإديد 
السادوعي  الدادوان  تحالاف  بمإاع 
األَمريكي سافيإة محملة باملازوت من 

الوصول إىَل ميإاء الحديدة.
واستإكر املشاركون يف املسرية التي 
حرضلا عادٌع مان قيااعات املحاإظة 
ومسائويل املكاتل التإفيذية واملجالس 
املحلية، َمإَْع تحالف الددوان للسافيإة 
املخصصاة  املاازوت  بمااعة  املحملاة 
لتشغيل محطة توليد كهرباء الحديدة، 

مان عخاول امليإااء وتفرياغ شاحإة 
املازوت.

ورإع املشااركون األعاال5َ الوطإية 
والالإتات والشدارات املإدعة باستمرار 
وماا  للمدنيال  واساتهداإه  الدادوان 
يفرضاه من حصار إائر عى الشادل 
اليمإاي وخروقاتاه املساتمرة لوقاف 

إطالق الإار املدَلن من األمم املتحدة.
الخدماات  لجإاة  رئياس  وطالال 
محماد  باملحاإظاة  املحايل  باملجلاس 
عيّاش قحيم ووكيل املحاإظة لشؤون 
الثقاإة وانعال5 عيل قرش، األمم املتحدة 
ومإظماات املجتماع الدويل بالساماح 

للإاقلاة بالدخاول وعد5 حرماان أبإاء 
الوطن من الحل يف الحصول عى التيار 

الكهربائي. 
إيماا ألقيت خاالل املسارية كلماٌت 
وقصائُد شادرية، عرّبت عن إعانة أبإاء 
املحاإظاة لهاذا االإراء غاري القانوني 
وغري األخالقي من قبل تحالف الددوان؛ 
بهادف زيااعة مدانااة أبإااء الشادل 
لتحقيال  اليمإيال  وإذالل  اليمإاي 

مكاسَل للددوان ومرتزقته.
وصدر عن املسارية بياٌن أكد أحقية 
أبإااء الشادل اليمإي يف حرياة اتخاذ 
قرارلم بأنفِسهم وعد5 إرض الوصاية 

عليهم والتدخل يف شؤونهم الداخلية.
وطالل البيااُن بانإراج عن الإاقلة، 
بما يمكن مؤسسة الكهرباء من إعاعة 
التياار الكهربائاي للمحاإظاة خاالل 
الفارتة القاعماة، َوُخُصاْوصاً يف إصل 
الصياف.. َعاعيااً املإظمااِت الدوليَة إىَل 
إات واألعمال  وضع َحدٍّ ملثل لذه الترصُّ
الدولياة  القوانال  ماع  تتإااىف  التاي 
واننساانية والدمل عى إيقاف الددوان 

ورإع الحصار.
وأكد البياُن اساتمراَر أبإاء الشادل 
اليمإاي يف الصموع ومواإهاة الددوان 

والتصّدي للغزاة واملرتزقة.

البنك املركزي ينفي طلب محافظ 
البنك حماية دولية له وألسرته

  -  صنعاء:
نفاي البإُك املركازي اليمإي صحَة ما نرشته بداُض املواقع حول 
طلال محاإظ البإك املركزي محمد عوض بن لّما5 حمايًة عوليًة له 

وألرسته.
وأَْوَضاح مدير عا5 الدالقات الداماة بالبإك املركزي اليمإي يحيى 
الكستبان لوكالة األنباء اليمإية )سبأ( أن ما نرُش ال صحة له.. َعاعياً 

وسائل انعال5 إىَل تحّري الدقة واملصداقية إيما تإرشه.

أبناء مديرية ذي سفال بمحافظة إب 
يقدمون قافلة غذائية دعماً ألبطال 

الجيش واللجان يف جبهات القتال
  -  إب:

قّد5 أبإاُء مديرية ذي سفال بمحاإظة إب، يو5 أمس األحد، قاإلًة 
غذائيًة متإوعًة؛ مسااندًة وععماً ألبطال الجيش واللجان الشدبية يف 

إبهات القتال.
وأكد أبإاُء ذي السافال يف رساالة ُوإّهت للوإد الوطإي املشارك يف 
مشاورات الكويت أنهم عى ألبة االستدداع ملواإهة الغزاة واملرتزقة 

إذا تدإَّت الطرف اآلخر ولم تإجح مفاوضاُت الكويت.
وأكدوا عى إهوزيتهم الدالية لكل الخيارات، وأنه ال مجاَل للغزاة 
ساوى الهاالك إن لم يتدّقلاوا، إشادٌل كاليمن ال ترعه عان كرامته 
أسالحُة الدالم بأرسه، وللددو أن يختاَر إما بالسلم وإال بالحرب كما 

يقول اليمإيون.

نساء مديرية بني حشيش يؤكدن دعمهن 
الكامل للوفد الوطني إلنجاح مشاورات الكويت

  -  صنعاء:
نّظمت نسااُء مديرية بإي حشايش بمحاإظة صإداء، يو5 أمس 
األحد، وقفًة أكدن من خاللها ععَمهن ملوقف الوإد الوطإي يف الضغط 

لوقف إطالق الإار يف مشاورات الكويت.
ويف وقفتهان أيّدت املشااركات موقَف الوإاد الوطإي املفاوض يف 
الكويت، مشادعاٍت عى أناه ال حوار قبل إيقاف الدادوان، ومجدعات 
صموَعلان يف مواإهته مهما كان حجاُم التضحيات، كما أكدن عى 

رإد الجبهات باملقاتلل األشداء وقواإل الغذاء واألموال.
وبداد الوقفة اإتتح مدرض صور أبرز إانبااً من إرائم الددوان 
عاى اليمان أرضااً وإنسااناً، كماا أبارز أَيْضااً الصماوَع اليماني يف 

مواإهته.

حزب البعث العربي االشرتاكي - ُقطر 
اليمن: املؤشرات السلبية يف مفاوضات 
الكويت تؤكد استمراَر فرض األجندات 

غري الوطنية بفعل نفوذ دول العدوان
  -  خاص:

قاال حزُب البدث الدربي االشارتاكي- ُقطر اليمن: إن ما يجري يف 
الكويت وإاَل املدطيات ال يؤرش عى إدية الطرف اآلخر املساتقوي 
بالخاارج وكذا إدياة املإظمة الدولية ومبدوثهاا وانحيازلا للطرف 
اآلخار ولو ما ال يمكان مده أن يكون لإاك تفااوض إاع وعاعل يف 
ظل تصديد عساكري ميداني مسإوعاً بطلدات إوية لقوات الددوان 

تتواصل يف ُكّل الجبهات.
وقال الحزب يف بيان إن املؤرشات السالبية التي تبدثها املفاوضات 
تؤكد اساتمرار إرض االإإدات غري الوطإية بفدل نفوذ عول الددوان 
ويف املقدمة الددو السدوعي الذي لم يُبِد ُحَسن نيته وأعواته املحلية يف 

إنهاء مداناة شدبإا وكّف الددوان عإه.
وأشاار إىَل أن ماا يجاري لاو محاولة اساتدراكية مان قبل عول 

الددوان ننقاذ ماء وإه املدتدي وليس رإع الرض عن املدتدى عليه.
وحّذرت قياعُة الحزب أطراَف التفاوض ورعاته الدوليل من أَن أي 
ضغوط تحرف التفاُوَض عن مساره الطبيدي وتإتقُص من الحقوق 
الطبيدية للشادل ساتؤعي ايل انفجار الربكان إقليميااً وعولياً تهدع 
ُكّل املصالاح الدولية، ُمشارياً إىَل أن الحزَب مع أي حوار إاع وصاعق 
ومسائول يديُد اللحماة إيما بل أبإاء شادبإا ويدالاج إروحاتهم 
ويديد الثقة إيما بيإهم ولساإا مع حوار يكرس االنقساا5 والتمزق 

ويدمل إراحاتإا الغائرة.
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  -  خاص:
أعان املجلُس السايايس ألنصار الله بشدة 
إريماة االغتياال اآلثمة التي طالت حسان 
عيل اليدري بمديإة ذمار، ُمشرياً إىَل أنه كان 

أحد األصوات الوطإية الراإضة للددوان.
وقاال املجلاس السايايس إن »الجريماة 
ساياق  يف  ومكانهاا  توقيتهاا  يف  تأتاي 
املخطاط انْإااَراماي الذي تإفاذه عإارص 
اساتخباراتية تخد5 أإإادة إقليمية وعولية 
يف ساياق إثاارة الفتإاة وتمزيال الإسايج 
االإتماعاي وتقويض التفالماات الجارية 

إىَل تثبيات وقاف  الوصاول  للحيلولاة عون 
إْطااَلق الإار وإخاراج البلد من أتون الحرب 

والال استقرار”.
وأكاد البياان أن بصماات لاذه األعمال 
انْإااَرامية مدروإة للجميع.. الإتاً إىَل أنها 

نالت من الكثري من الكواعر الوطإية.
الجريماة  السايايس  املجلاس  ووصاف 
بالإكاراء، كما ععا األإهازة األمإية بتحمل 
مسائوليتها يف مالحقاة الجإااة وتقديمهم 
للددالاة وكشاف مالبساات الحاعثاة للرأي 
الداا5، ساائالً اللاه أن يتغماد الفقياد وكل 
الشاهداء بواساع رحمتاه وأن يلهام أللاه 

وذويه الصرب والسلوان.

املجلس السياسي ألنصار اهلل: مخطط إْجــَرامي تنفذه عناصر 
استخباراتية تخدم أجندًة إقليمية ودولية وراء اغتيال حسن الَيــَعـري

العدوان يق�سف املكال ويفاو�ض القاعدة!!

مسرحية »تحرير حضرموت«.. خطوة جديدة باتجاه االحتالل اأَلمريكي للجنوب
  -  خاص:

كشافت الحملاُة الجوياُة التاي يقوُعلاا 
الدادواُن يف حرضماوت بداد أياا5 مان طلل 
إَماااَراتي بمسااندة عساكرية أَمريكية عن 
إصٍل آخر من إصاول املؤامرة التي وضدتها 
واشإطن ونّفذتها عول الخليج من أإل إيجاع 

موضع قد5 لألَمريكيل يف األََرايض اليمإية.
السااعات  يف  الدادوان  طارياُن  وَشااانَّ 
األوىل مان صبااح أماس األحد عادة غارات 
بتواإاد  يُدتقاد  مقارات  عادة  اساتهدإت 
القاعادة إيها، َمااا أَعَّى إىَل نازوح إماعي 
للساكان، حيث اساتهدإت الغاراُت انيحاَء 
بوإاوع عمل عساكري قبال أَن تتوقَف تلك 
الحدياث عان مفاوضاات  ويبادأ  الغاارات 
مباارشة مع قيااعة القاعادة يف حرضموت 
لالنساحاب والاذي يمثل يف حقيقتاه عمليَة 
استال5 وتساليم ضمن أعوار املرسحية التي 
بدأت بسايطرة التإظيم عى املحاإظة تحت 
أعال طريان الددوان بدد أسابوع من شاإه 

عى الشادل اليمإي.
وقالات مصااعر محلياة إن اإتماعاً ضم 
أمس ممثلل عان مرتزقة الريااض وتحالف 
الددوان وعدع من قاعة تإظيم القاعدة باملكال، 
وشهد عرضاً بخروج مسالحي القاعدة عون 
عمليات قتالية رغم أَن الحملة الدساكرية قد 
بادأت ولم يتضح ماا إذا تم القباول بالدرض 

لحد اآلن.
وقاال ساكان محلياون إن مديإاة املاكال 

بحرضموت شاهدت نزوحاً إماعياً للسكان 
إثار القصاف الجاوي الاذي شاإته مقاتالت 
إَماااَراتية وطائرات أَمريكية بدون طيار عى 

مواقع تإظيم القاعدة.
واملفاوضاات  الجوياة  الدملياة  وإااءت 
الدادوان  وتحالاف  القاعادة  بال  املباارشة 
ومرتزقته خالل سااعات قليلة تثبت أن لإاك 
خطاوات متفل عليهاا ضمن مارشوع تدوع 
بدايته إىَل زمن بديد مإذ سايطرة القاعدة عى 
حرضماوت والتاي كان مسالحولا يإقلاون 
األسالحة الثقيلاة والدبابات يف وضاح الإهار 
مان حرضماوت إىَل عدة محاإظاات إإوبية 

بالتزامان ماع الدادوان الاذي كان يقصاف 
محاإظاات اليمان طاوالً وعرضاً ويساتثإي 

القاعدة مإها.
ولم يمِض سوى أسابوع عى طلل قدمته 
املتحادة تطلال إياه  للوالياات  انَمااااَرات 
املسااعدة الدساكرية من واشاإطن ملواإهة 
ما وصفتاه القاعدة وعاعاش يف الجإوب لرتع 

واشإطن بدراسة الطلل.
ونرشت وكالة »رويرتز« خرباً كشافت إيه 
أَن انَماااَرات طلبت بشاكل رسمي املساعدة 
مان الواليات املتحدة يف الحرب عى مسالحي 
القاعدة يف الجإاوب ونقلت الوكالة لذا الخل 

عى لسان مسؤولل أَمريكيل الذين أَْوَضحوا 
»أن انَمااااَرات طلبات مسااعدة الوالياات 
املتحادة يف عمليات إإالء طبية وبحث وإنقاذ 
خاالل القتال ضمان طلل أكارب بدعم إوي 

ومخابراتي ولوإيستي أَمريكي«.
وبدت ثغرات لاذه املرسحية، كما يصفها 
مراقباون، من خاالل عد5 قدرتهاا عى حبك 
التفاصيال، خصوصااً أن انَمااااَرات أبادت 
أن طلال املسااعدة األَمريكية يأتاي يف إطار 
عملياات انإاالء الطبياة والبحاث واننقاذ، 
ولاو ساقف مإخفض يف ظالره عن ساقف 
الدعم الدساكري الذي تقدمه أَمريكا لتحالف 

الدادوان وانَمااااَرات أحاد أركاناه إكياف 
ستطلل من األَمريكان ما لو أقل مما تقدمه 

واشإطن أصالً؟.
وشاهدت األياا5 القليلاة املاضياة خطوة 
أَمريكية يف إطار التمهيد الحتالل إإوب اليمن 
والسايطرة عاى املوانئ ومضيل بااب املإدب 
بإفس الحجة مجدعاً املتمثلة بمواإهة خطر 
القاعدة عرب مإاورات بحرية قاعتها واشإطن 

بمشاركة ثالثل عولة.
إفي التاساع من إبريل الجاري أإرت 30 
عولة تقوُعلا البحرياة األَمريكية مإاورات يف 
ميااه الرشق األوساط زعمت واشاإطن أنها 
ستساعد يف حماية املمرات البحرية من خطر 

الجماعات انرلابية.
املإاوراُت التي إاءت تحت اسام »التدريل 
الداملاي املضااع لأللغاا5« والتاي أقيمات يف 
البحريان التاي يتمركز يف ميالها األساطول 
كيفال  عإهاا  يقاول  الخاماس  األَمريكاي 
عونجان، قائد القوات البحرية التابدة للقياعة 
املركزياة األَمريكياة أنهاا »تساتهدف مإاع 
املتشادعين من إحاداث أّي تدطيال للمالحة، 
حياث علمات القيااعة الدساكرية األَمريكية 

»برغبتهم يف عرقلة املمرات التجارية«.
الارشق  املإطقاة  أن  عونجاان  وأضااف 
أوساطية »توإر إرصة تدريال قوية ملختلف 
الادول يف إميع أنحاء الدالام؛ نظراً لوإوع 3 
مان أصل 6 مضائال بحرية رئيساية« إيها، 
وذلاك يف إشاارة إىَل ُكّل مان قإااة الساويس 

ومضيل باب املإدب ومضيل لرمز.

خالل لقائه بقيادة جهاز الأمن القومي ب�سنعاء

رئيس اللجنة الثورية العليا محمد الحوثي: السالم سيحل يف اليمن والعدوان 
سينتهي وسنعمل على تطور املؤسسة األمنية لتصبح وطنيًة بامتياز

  -  صنعاء:
أكاد رئيس اللجإاة الثورية الدلياا محمد عيل 
الحوثي أن السال5 سيحل، وأن الددوان سيإتهي، 
وأن الادور الكبري عقل انتهاء الددوان سايكون 
أَيْضااً عاى األإهازة األمإياة ومؤسساة األمان 
القومي والسايايس يف مواإهة تحّديات االرلاب 
وأي خطاط للددوان وأعواته لإلخالل بأمن اليمن 

وأبإائه واستقراره من الداخل.
وقاال رئياُس اللجإاة الثورياة الدلياا خاالل 
اساتقباله يو5 أمس بصإداء قيااعة إهاز األمن 
القوماي ومادراء عوائاره ونوابهام: إن التوإاه 
للسلم والسال5 خيار اسارتاتيجي لليمن وعقيدة 
سياساية راساخة مثلماا لاي عقيادة الدإااع 
والصموع والثباات وعحر الغزو والغزاة والهيمإة 

عرب التَأريخ.
نجحتام  »لقاد  الجمياع  مخاطبااً  وأَضااف 
ماع األإهازة األمإية األخارى يف تأكياد حقيقة 
لاماة مان خاالل اساتمراركم يف أعاء عملكام 

ومهامكم وحفاظكم عى مؤسساتكم، ولي أن 
املؤسساة األمإية يف اليمن مؤسسة وطإية حرة 
ونزيهة ويساتحيل تجيريلا لشاخص أَْو إئة أَْو 
تإظيام غاري الوطن الكباري وأبإائاه ومصالحه 

االسارتاتيجية«.
وتاباع »لقاد صمدتام يف وإاه ُكّل التحديات 
والتهديادات التي أراع بها الدادوان إكفكت لذه 
املؤسساة الوطإياة لتحقيل لدف كارس الوطن 
من الداخل وصوملته وتفتيته وإل االسرتاتيجية 
األَمريكياة التاي تدرإاون تفاصيلهاا وأعواتها، 
وأنتام إزء من الشادل اليمإي الثابات والصابر 
والقاوي، ويف طليداة القوى اليمإياة الحرة التي 
تحاإظ عى الوطن ومصالح الإاس يف ظل أوضاع 
صدباة وقاساية وكانت يف أعتاى مراحلها محك 
اختبار للجميع، يف مواإهة مدركة ضد الشادل 
اليمإاي ككل ولم تكان ضد إئة أَْو تياار أَْو إهة 

بديإها«.
اه لدى قيااعة الثاورة واللجإة  وأكاد أن التوإُّ
الثورية يإطلل من اسرتاتيجية الوصول باألإهزة 

األمإياة وإهاز األمن القومي إىَل مساتوى تطلع 
الشادل اليمإي ككل عرب رسام الخطط وتحديد 
املهاا5 واملتابدة لقضايا املجتماع وتحقيل روح 
الدمل األمإي امللموس يف املجتمع يف ُكّل الظروف.

وأشااع رئيس اللجإة الثورياة الدليا بالتفاني 
الذي قدمه الكثري من مإتسبي املؤسسات األمإية 
إإباً إىَل إإل مع إخوانهم يف املؤسسة الدسكرية 
واملبااعَرات الطوعياة التي ُعرف بهاا أبإاء اليمن 
عون انتظار ألإر أَْو ُشاكر أَْو عطاء عإدما يتدلل 
األمار بقضية وطإية إامداة أَْو عدواٍن أَْو تهديد 

للسلم واألمن االإتماعيَّل.
ولفات إىَل املرشوِع التدماريي للددوان وأعواته 
مإاذ وقت مبكر يف اساتهداف املؤسساات وبإية 
الدولاة واملؤسساة األمإياة باألََساااس وتجاوز 
ضحايا إهاز األمن السايايس 250 شهيداً خالل 
الفارتات الساابقة إال أن ذلاك لام يُفات يف عضد 
املؤسساة األمإية ككل وإدلها أَْكثَاار تماساكاً 
ووطإياة وإخالصااً لقضاياا اليمان وحاارضه 

ومستقبله.

إصابة طفلني بانفجار قنبلة 
عنقودية من مخلفات العدوان 

بمديرية كتاف بصعدة
  -  صعدة:

أصيل طفالن بجروٍح متفاوتة إثر انفجار قإبلة عإقوعية من 
مخلفات الددوان السدوعي األَمريكي يف مديرية كتاف بمحاإظة 

صددة.
وأَْوَضح مصدر محيل باملديرية لوكالة األنباء اليمإية )سبأ( أن 
الطفلل عمر أحمد القمامي وعمار مصلح أحمد القمامي أصيبا 
بجروح بليغة وحروٍق إثر تدرضهما النفجار قإبلة عإقوعية من 

مخلفات الددوان يف واعي عوار بمإطقة أملح بمديرية كتاف.
وععا املصدر املواطإل، لالبتداع عن األإسا5 الغريبة والتبليغ 

عإها لألإهزة األمإية. 

إشتباكات املرتزقة يف تعز تسفر 
عن مقتل شقيق حمود املخاليف 

والحارث رزيق
  -  خاص:

أعَّى الرصاُع الدائُر بل إماعات املرتزقة يف تدز إىَل سقوط عدع من 
القتى من بيإهم شوقي سديد املخاليف شقيل املرتزق حموع املخاليف.

وقالت املصاعر إن اشتباكاٍت حدثت السبت املايض بل أتباع حموع 
املخاليف ومسالحي كتائل “حسام” بقيااعة “عدنان رزيال ” يف حي 
عصيفرة بمديإة تدز، مما أعى لساقوط قتاى وإرحى من الطرإل 
بيإهام “حمزة ساديد املخاليف” شاقيل حموع املخااليف ومن الطرف 
اآلخار أصيل أحد القاعة امليدانيل ويُدعاى الحارث ولو ابن عم قائد 

كتائل حسم عدنان رزيل.
وأضاإات املصااعر أن لاذه االشاتباكات أتت عاى خلفية لجو5 
كتائل حسام عى مدرسة الإهضة الواقدة يف عصيفرة نخراج أرسى 

تابدل لها تحتجُزلم إماعة املخاليف يف املدرسة.
إىل ذلاك أصيل نُجال رئيس حزب انصالح انرلاباي يف تدز، عمار 

عبدالحاإظ الفقيه يف إبهة الزنوج بانفجار لغم أريض.
من إانل آخار واصل طريان الددوان األَمريكاي خروقاته التفاق 
وقاف إْطاااَلق الإار، حيث شان أماس األول ثالث غاارات عى أحياء 
الحوباان والتدزياة إيما قاا5 مرتزقتاه بقصف مصإع للبالساتيك 
يف شاارع األربدل بمإطقاة كالبة رشق املديإة، َماا أَعَّى إىَل اشاتدال 

الإريان يف املصإع.



انثإل 25 إبريل 52016  املواإل ل1 رإل 37ل1لا     الددع )120(4 تقارير

اأثناء لقائه مبجموعة من الأ�سرى املحّررين

رئيس اللجنة الثورية العليا محمد الحوثي: الُعـْدَوان على بالدنا ال يحمُل أية 
أخالق عربية َأْو إْســـاَلمية ويدار من غرف عمليات بخربات َأمريكية وبريطانية

وكالة رويرتز تؤكد املؤكَّد:
 اأَلمريكيون يعملون مباشرًة داخل غرف عمليات القوات الجوية بالرياض ويقدمون الدعم الكبير للُعـْدَوان على الـَيـَمـن

 الجيش الـَيـَمـني واللجان شنوا هجمات شبه يومية على الحدود السعودية وقتلوا مئات الجنود السعوديين 

  - صنعاء:
َع رئيُس اللجإة الثورية الدلياا محمد عيل الحوثي، التأكيَد  إادَّ
عى تاورط أَمريكا يف الُداْدَوان عى بالعناا، وتقديم الدعم الكامل 

للسدوعية.
وقال الحوثي أثإاء لقائه بدادع من األرسى املحررين بصإداء 
نهاية األسابوع املايض إن الُدااْدَوان عى الايَاَماان ال يحمل أية 
أخالق عربية أَْو إْساااااَلمية ولو يدار من غرف عمليات بخربات 

أَمريكية وبريطانية.
وأكاد الحوثاي أن أمن الايَاَماان إزء ال يتجزأ مان أمة األمة 
الدربية وانْساااااَلمية، وأمإإاا من أمإهم وأمإهم مان أمإإا«.. 
مدارباً عن أملاه يف أن تخارج مشااورات الكويات بإتائج تخد5 
الوطان وتحاإظ عاى َوحدتاه واساتقالله واساتقراره وتحقل 

للايَاَمان الخروج من ربل االستدمار.
وتاباع »لام نكن يَوماً يف خاناة املدتدين بل كإاا عوماً يف خانة 
املداإدال أما5 ُعااْدَوان وحرب عليإاا وكان لزاماً أن نارع عإاعاً 
عن الإفس والدرض واالساتقالل والساياعة مإطلقل من املباعئ 
انْساااااَلمية املقارة للدإاع عان الإفس بدزة وحادوع واملقدمة 
للسالم والساال5 والتوكل عى الله يف ذلك ومواإهال حرب إباعة 
للحارث والإسال تإطلال مان الثقاإاة الصهيونياة انرسائيلية 

املدروإة بمثل لذه املإالج التدمريية والقتل من أإل القتل«.
وأوضاح أن التَأرياخ سايقد5 عارب تجرباة األرسى وتجارب 
رإاقهم يف الجهاع مدرسًة متميزًة للثقاإة القرآنية وانْسااااَلمية 
الحقيقياة يف الحارب والتدامال ماع األرسى وأسااليل القتاال 
وأسااليل اآلخرين وثقاإتهم التي ال تإتمي مللاة أَْو عين أَْو ُعرف، 
من اساتهداف اآلمإل واملدنيل وأسباب الحياة والتإكيل باألرسى 

وقتلهم وتدريضهم لصإوف املهانة واالبتزاز.

وقال مخاطبااً األرسى األبطال: »لقد ضحيتم من أإل الوطن 
والحرية واالساتقالل وكإتم حجر الدثرة الرئيساية أما5 مؤامرة 
عولياة اساتهدإت الايَاَمان والسالم الداملي واساتقرار املإطقة 
ولي املؤامرة الواضحة لكل ذي بصرية بدد اساتهداف ُكّل أسباب 
الحياة يف الايَاَمان وممارساة القتل من أإل القتل والتدمري؛ من 

أإال التجويع والتخويف والتفتيت والهيمإة وبفضل الله ونرصه 
وتأييده عدتم وسايدوع إخوانكم الذين نحارص ُكّل الحرص عى 
رإوعهم سااملل رإوع األبطال يف زمن تكالل عى الايَاَمان ُكّل 
الدالم من أإل كرسه وإَعاااَعة استدماره وانقسموا يف ُعاْدَوانهم 

بل االشرتاك املبارش إيه أَْو السكوت عإه مقابل املال«.

وزاع الحوثي قائالً: »لقد ذلبتم إَلاى الجبهات من أإل الوطن 
ولام تذلباوا من أإل مصالاح أَْو مرتبات والكثاري يف الجبهات ال 
يساتلمون مرتبات أَْو أإوراً؛ ألن عاإدهم كان الوطن والدإاع عإه 
وعان ما يدإيه لاكل حر وكل من يدرف الثقاإاة الايَاَماإية التي 
ترإض الغزو واالحتالل، كما ترإض انِْرَلااب وثقاإة القتل التي 
ال تمات إَلاى قيم الايَاَماإي وعيإاه وعقيدته ولو الذي لم يُدرف 

عإه القتل والقتال من أإل الدمار والخراب«.
وأشاار الحوثاي إَلاى أن الذيان إلبوا الدمار للدراق وساوريا 
وليبيا، يحاولون إلبه لتونس والجزائر وأن أَمريكيا بتحالفها مع 
عول وإماعاات ومع الكيان الصهيوني، إلبات الدماَر للايَاَمان 

بدد أن إلبته للوطن الدربي مروراً بأإغانستان وغريلا«.
وذكار الحوثاي أن القضية الفلساطيإية لام تلاَل أَيَّ ععم أَْو 
تحالاف عرباي أَْو عويل أَْو إْساااااَلمي مثلما حصال يف الايَاَمان 
ولام تُإَفل املليارات عى القضية الفلساطيإية وشادبها وقضيته 
الداعلة وال عى املساتضدفل والفقراء يف الوطن الدربي والحاإة 
الدربية املاّسة للبإاء والتإمية التي ال يمكن أن تحدث عرب املداإع 
والُدااْدَوان بال عرب القضية الفلساطيإية التي لم يقاد5 لها ولو 

الجزء اليسري من التحالف الذي عقد ضد الايَاَمان.
وتمإّاى رئيُس اللجإة الثورية الدليا عى الحركات الجهاعية يف 
إلسطل أن تراإع مواقفها املؤيدة للُداْدَوان ولو من وإهة نظر 
إهاعيٍة ال تؤمان بالُدإرصية واملإاطقياة والطائفية، ُخُصاْوصاً 
بداد أن تكّشافت لهاا حقيقاُة الُدااْدَوان وخدمتاه لألغاراض 

واألَْلااَداف االسرتاتيجية االرسائيلية.
وأّكد االساتدداُع للوقوف مع أَية قوة تقف إَلاى إانل القضايا 
الدربياة الحقيقياة التي تواإه مصادر الرش الرئياس املتمثل يف 
الكيان انرسائييل الغاصل الذي يخلل املشكالت ويصوغ الحروب 

والتحالفات ملصلحته وتدمري البإية الدربية واملجتمع الدربي.

  - خاص:
أإارعت وكالة رويارتز، الثالثاء املاايض، تقريراً 
مطوَّالً عن الُداْدَوان األَمريكي السدوعي عى بالعنا، 
موضحاً حقائَل سابل َوتطرق لها السايد َعبدامللك 
الحوثاي يف خطاباتاه يف اليو5 األول مان الُداْدَوان، 
وكاذا أَنَْصاار اللاه وكل القاوى الوطإية املإالضة 
للُدااْدَوان، بأن أَمريكا لاي رأس الحربة واملخطِّط 

واملإسل واملدبر يف ُكّل ما يحدث يف بالعنا.
وقاال مساؤول أَمريكي لرويارتز إن ما بل 50 
و60 مان أَْإَراع الجياش األَمريكي وّإروا التإسايل 
والدعام للتحالف بقياعة السادوعية، وعمل ما بل 
ساتة و10 أَمريكيل مبارشة عاخال مركز عمليات 
القاوات الجوية السادوعية بالريااض، كما قدمت 
عإاعيتاان  مورعتاان  ولماا  وإرنساا  بريطانياا 

رئيسيتان للرياض ععماً عسكرياً.
وقاال املتحدُث باسام تحالُف الُدااْدَوان الدميد 
السادوعية  الجوياِة  القاواِت  إن  عساريي  أحماد 
تساتخد5ُ نفاَس انإاراءات التاي تتبُدهاا القواُت 
الجوياة األَمريكياة لتقييام األَْلاااَداف وتقاارن 
املدلوماات بالصور التي تلتقطهاا الطائرات بدون 

طيار وقائمة باألَْلااَداف املحظور قصفها. 
ولفتت الوكالاة يف تقريرلا إَلاى أن السادوعية 
تسادى ننشااء قوة عسكرية عربية شااملة، لكن 

الطريال ال يزال طويالً والجهوع ننشااء لذه القوة 
»مخيبة لآلمال«. 

ونقلت الوكالة عن مساؤولل أَمريكيل التأكيد 
بأن السادوعية لديها ثالُث أَْكارَب ميزانية عإاع عى 
مساتوى الدالم بداد أَمريكا والصل، لكان أعاءلا 

الدسكري يف الايَاَمان »مرتبك«.
ويضيف لاؤالء الخرباء بالقاول »كثرياً ما بدت 
القوات املسالحة للمملكة غري مساتددة ومدرضة 

الرتكاب أخطاء«.
وبحسال تقرير الوكالة َإإن »الرضبات الجوية 
للُداْدَوان األَمريكي السادوعي مساؤولة عن مقتل 
3200 مدني القوا حتفهم يف الايَاَمان أَْو نحو ألَفي 

حالة وإاة«.
ويشاريون إَلاى أن القوات السدوعية قتلت من 

املدنيل مثيَل ما قتلته القوى األُْخاَرى بالايَاَمان.
وقبل ثماني سإوات اتفل مسؤولون سدوعيون 
وأَمريكياون عاى صفقة أسالحة بقيمة قياساية 
املتحادة  الوالياات  تبياع  عوالر  ملياار   60 بلغات 
بموإبها عارشات من مقاتاالت إف15- وطائرات 
لليكوبارت لجومياة مان طاراز أباتيش وأسالحة 

متقدمة أُْخاَرى للمملكة.

دعم َأمريكي سخي.. المباالة سعودية
ويف إطار تقديم الدعم األَمريكي الكبري للُداْدَوان 

عاى بالعنا، أوضحات وكالة »رويارتز« يف تقريرلا 
أن إعارة أُوباماا أمارت الجيش األَمريكي »بإرساال 
التوإياه مان مخزوناتهاا لساد  ذخارية عقيقاة 
الإقص يف إمداعات التحالف بقياعة السادوعية التي 

تإاقصت«.
 وقاال مساؤولون باانعارة إن عادعاً أَْكارَبَ من 
الايَاَماإيل سايموتون إذا اساتخد5 السادوعيون 

قإابل بأنظمة توإيه أقل عقة.
ونقلت الوكالة ترصيحاً للمتحدث باسم تحالف 
الُدااْدَوان الدمياد أحماد عساريي يفتخار بالدعم 
األَمريكي املساند لبالعه يف الُداْدَوان عى الايَاَمان.

ويقول عساريي مفتخاراً: »عباباتإاا أَمريكية. 
ة بإا أَمريكياة. مقاتالتإا  مركباات الُمشااة الَخاصَّ
أَمريكياة. أنظمتإاا للقيااعة والتحكام أَمريكياة.. 

وبالتايل َإإن عمل لؤالء مدإا أمٌر طبيدي«.
وتسااعد أَمرياكا يف تساليح وتدريال القاوات 
املسالحة السادوعية مإذ أنشاأ الرئياس األَمريكي 
امللاك  السادوعي  والدالال  روزإلات  إرانكلال 
َعبدالدزياز آل سادوع، تحالفاً للإفاط مقابل األمن 

عا5 5ل19.
واتفقت واشإطن والرياض أثإاَء الزيارة األخرية 
ألُوباماا الريااض عاى أن يدمَل الجياُش األَمريكي 
عاى تدريل القوات السادوعية لخاوض حرٍب غرِي 

تقليدية.

شركات التصنيع اأَلمريكية.. َأْكرَبُ 
املستفيدين من الُعـْدَوان

وتؤكِّاد وكالاة رويارتز يف تقريرلاا املطاول أن 
الارشكاِت األَمريكياَة لاي املساتفيد األبارز مان 
الُدااْدَوان عاى بالعنا، مشارية إَلاى أن املساؤولل 
السادوعيل واألَمريكيل اتفقوا قبل ل سإوات عى 
صفقاة أسالحة بقيماة قياساية بلغات 60 مليار 
عوالر تبياع الواليات املتحادة بموإبها عرشات من 
مقاتاالت إف15- وطائرات لليكوبرت لجومية من 

طراز أباتيش وأسلحة متقدمة أُْخاَرى للمملكة.
وأمال الجانبان أن تقوى األسالحة السادوعيل 
يف مواإهاة إيْااَران عدوتهام اللدوع باملإطقة، لكن 
السدوعيل اساتخدموا لذه األسلحة يف الحرب عى 

الايَاَمان.
وبحسال الوكالاة إقاد حصلت رشكاُة إيإيل 
الدربياة ولاي وحادة محلياة لرشكاة نورثاروب 
إروماان عاى عقاوع بماليال الادوالرات لتدريل 
الحارس الوطإي السادوعي مإذ عاا5 1975 بما يف 

ذلاك عقد تصل قيمته إَلااى 550 مليون عوالر عا5 
.2010

ويف إطار الجهوع للتصّدي نيْااَران تّمت مبيدات 
األسالحة األَمريكياة يف عهاد إعارة الرئيس إورج 

بوش االبن، بل وازعاعت نمواً يف عهد إعارة أُوباما.
يقاول مساؤولون أَمريكياون وسادوعيون إن 
كان  الضخماة   2010 لصفقاة  الرئياي  الهادف 

التصدي نيْااَران.
 ورأت إعارُة أُوباماا إرصاًة لتحويل السادوعية 
إَلااى قوة عساكرية إقليمياة يمكان أن يكون لها 

تأثري يحقل االستقرار بالرشق األوسط.
وتقاول مؤسساة )آي. إتاش. إس. إال( إن 
رشكاة إإرال عيإاميكس ساّلمت أسالحًة قيمتها 
خمساة ملياارات عوالر للسادوعية، بيإماا وّرعت 
بويإج أسالحة بقيماة 2.9 ملياار عوالر، ورايثون 

بقيمة 2.5 مليار عوالر.
كما اساتفاعت الارشكاُت الدإاعياُة األوروبية 
مثال كونساورتيو5 يوروإايارت الذي وّرع أسالحة 
قيمتهاا 5.6 مليار عوالر للسادوعية مثل )بي. إيه. 
إي. سيساتمز( ومقرُّلاا بريطانياا التاي ساّلمت 
السادوعية أسلحًة بقيمة 2.9 مليار عوالر يف الفرتة 

نفسها.
وقال مساؤولون أَمريكيون حاليون وسابقون 
إن واحاداً مان أساباب عاد5 مواَإهاة مبيداات 

األسالحة للسادوعية ملقاومة تُذكر يف واشإطن أن 
إشَل الصفقة ربما كان سيؤعي إَلاى اتجاه اململكة 

لرشاء األسلحة من روسيا أَْو الصل.
عإداًة  أعطات  املبيدااِت  أن  إَلااى  وأشااروا   
للارشكات الدإاعية األَمريكية، بيإما خفضت إعارة 

أُوباما اننفاق الدسكري يف الدراق وأإغانستان.
وقال مسؤول أَمريكي »بدإا لهم لذه األشياء.. 

ألن لذا ما يوإر إرص الدمل يف أَمريكا«.

هجماٌت تنتهُك القانون الدولي
وقالات وكالاة رويتازر يف تقريرلاا إن األَُمااَم 
املتحادة ومإظماة ليومان رايتس ووتاش أإريتا 
تحقيقااٍت ميدانيًة كشافت عن عارشات الهفوات 

السدوعية.
 وأظهر تقرير صدر يف يإاير املايض وأعدته لجإة 
خارباء من مجلس األمن الادويل أن التحالف بقياعة 
السادوعية نّفاذ لجمااٍت تإتهاُك القاناون الدويل 
اننَْسااني 152 مرة بما يف ذلك 1ل رضبة عى أحياء 

سكإية و22 عى مإشآت طبية و10 عى أَْسَواق.
 وقالات ليومان رايتاس ووتاش إن تحالاَف 
الُدااْدَوان أساقط قإابَل بشاحإٍة متفجارة كبرية 
عاى مإزل يف وساط حي ساكإي، مشارية إَلاى أن 
اساتخدا5 لذه الإوعية من القإابل يف لذا الساياق 

عشوائي«. 



5 تقريرالددع )120(     انثإل 25 إبريل 52016  املواإل ل1 رإل 37ل1لا

  - حسين الجنيد:
عاى الرغم مان محااوالت انعاال5 السادوعي 
تصوير الزيارة بالإاإحة عى كاإة األصددة، وأنها 
حققت ألداإها، إال أن الوقائع تشري إىل عكس ذلك.

قإااة »يس إن إن« األمريكياة، تإاولات يف تقريٍر 
تلفزيوناي مجرياات لاذه الزياارة، موضحاًة أن 
اساتقبال الرئيس األمريكي باراك أوباما يف الرياض 
كان مختلفااً لاذه املرة، ولاو ما يدل عاى وإوع 

بدض الربوع يف عالقة البلدين.
وأضاإات أن التلفزيون السادوعي الرسامي لم 
يإقل وقائع ومراسم وصول الرئيس األمريكي كما 
لاي الداعة، أو حتاى كما إدل مع بقية الرؤسااء، 
الذيان وصلوا لحضاور القمة الخليجياة، كذلك لم 
يكن امللك سلمان بن عبدالدزيز حارضاً يف استقبال 
أوباماا، واختفت القبالت كما لي عااعة اللقاءات، 
)يف إشاارٍة مإهاا لصورة ويل الدهد السادوعي أثإاء 
لقائاه بالرئياس األمريكاي أوباماا(، َوبالرغم من 
ذلاب امللك سالمان إىل املطار الستقبال زعماء عول 
الخلياج، بانضاإاة إىل امللك املغربي، تسااءلت عن 

غيابه يف استقبال رئيس أعظم عولة يف الدالم.
ويف تإاقاٍض الإٍت يؤكد ما أشاارت إلياه القإاة 
السادوعي  انعاال5  مزاعام  ويفإاد  األمريكياة، 
بتضخيماه لإتائاج لاذه الزيارة، ترصيحاات أحد 
املسائولل األمريكيل الذي حاول تربير ذلك بقوله: 
»غيااب امللاك سالمان عان اساتقبال أوباماا إور 
وصولاه ال يُإَظاُر إلياه كإلاناة؛ حياث أن الرئيس 
األمريكاي نااعراً ما يساتقبل الزعمااء األإانل يف 
املطار إور وصولهم إىل الوالياات املتحدة«، إذا كان 
األمر ال يساتدعي الشدور بانلانة، إما الداعي ألن 
يقو5 مسائول باارز يف انعارة األمريكية بتربير لذا 

املوقف؛ كون الربوتوكول املتبع يقيض بذلك؟
ومن إهته نساف األمري تركاي الفيصل رئيس 
املخابرات السادوعية الساابل، الجهاوَع التي بذلها 
الطارُف األمريكاي والطارُف السادوعي يف تصإُّاع 
االبتساامات الزائفة أما5 عدسات الكامريات، ولم 
يصفون عالقة البلدين باالسرتاتيجية، وأنها ساعيٌة 
باتجاه آإاٍق إديدة، يف لقااٍء تلفزيوني أإرته مده 

قإااة »يس إن إن« األمريكية ضمان إطار تغطيتها 
لوقائاع الزيارة، بقوله: »األيا5 الخوايل« بل اململكة 
والوالياات املتحدة انتهت إىل غاري رإدة، وأنه يجل 

أن »يداع تقييم« الدالقة بل البلدين.
وأضااف: »برأياي الشاخيص، أماريكا تغاريت 
بمقدار ما تغرينا نحن لإا. ولإاك إانل إيجابي يف 
ترصإات الرئياس أوباما وترصيحاته، أنها أيقظت 
الجمياَع عى أن لإاك تغيرياً يف أمريكا، وأن عليإا أن 

نتداَمَل مع لذا التغيري«.
وتاباع بقوله: »إىل أي مادى يمكإإا أن نذلل يف 
اعتماعناا عى أمريكا، وكام يمكإإاا أن ندتمَد عى 
هات القياعة االمريكياة، وما الذي يمكن  ثبااِت توإُّ
أن يجدَل مصالحإا املشرتكة تلتقي مداً، لذه أمور 

عليإا أن نديَد تقييَمها«.
إازمااً يف ختا5 اللقااء: »ال أعتقد أناه عليإا أن 

نتوقاَع مان أي رئيس أمريكاي إديد الداوعة، كما 
قلُت، إىل األيا5 الخوايل حل كانت األمور مختلفة«.

ماا يُفَهُم من الترصيحات الإارياة التي أعىل بها 
الفيصال يف لقائاه مع القإااة األمريكياة أن زيارة 
الرئياس األمريكاي كانت مجارع زياارٍة »لتلطيف 
األإواء« بل واشإطن والرياض، وأنها أقرُب لجلسة 
»مصاَرحٍة ومكاشفة« لحقيقة رؤية البلدين لكاإة 

امللفات من مإظور مصالحها الذاتية.

نتائُج الزيارِة بني التعهُّدات والتناقضات
ومن خالِل قراءة نتائج لذه القمة التي تلخصت 
بتكرار التدهدات األمريكية املدتاعة، يتضح للمتابع 
حجاُم التإاقاض يف تلاك التدهدات ماع حقيقة ما 

يجري.
إلساتها  ويف  القماة  أعماال  اختتاا5  إبداَد   

الختامياة، قاال أوباماا: »إن باالَعه ساتطلل مع 
عول الخلياج حاواراً بدياَد املدى لتطويار الدالقات 
االقتصاعياة«، ولاذا ماا يوحاي أن أزماَة القانون 
الاذي يإاقشاه الكونغارس قاد خضدات للتجميد 
حالياً يف عمليٍة البتزاز السدوعية من بوابة الحرص 
األمريكاي املدهوع عى أمان حلفائهاا الخليجيل، 
ووقوإهاا إىل إانبهام يف مساألة مكاإحة االرلاب 

املدعو5 واملمول أساساً من قبل لذه اململكة. 
»ناإحاة  بأنهاا  القماة  أوباماا  وصاف  كماا 
بامتيااز«، وتدّهاد بدعم باالعه لارعع ومواإهة أي 

عدوان يستهدف ُحلفاءلا ورشكاءلا.
وعاى الصديد انيراناي، قال الرئياس األمريكي 
إن عوَل الخلياج ال تزال لديها مخااوُف عميقٌة إزاَء 
السالوك انيراناي رغام االتفااق الإاووي، مضيفاً 
»ساإدمل عى أن تحرت5 إياران تدهداتهاا املتدلقة 

باالتفاق«.
وأكاد أوباما عاى ألمية بذل املزياد من الجهوع 
يف الحارب ضاد تإظيام »عاعاش« ورّحال بالدور 
السادوعي املهم يف التحالاف ملحاربة لاذا التإظيم 
وارلاباه، ويف لذه الإقطة تإااىس أوباما أن مراكَز 
الدراساات واألبحاث يف بالعة كلها أشاارت أن البلَد 
الاذي يصُفه بالحليف يف حارب عولته عى انرلاب 

لو الرحم األول لهذا التإظيم ولذا انرلاب.
وإيماا يتدلال بالشاأن اليمإاي، رّحال أوباما 
بوقف القتال مؤخراً يف اليمن، حسال قوله، والتزا5 
امللك بتقديم املسااعدات اننساانية يف إميع أنحاء 
اليمان، مراقبون ساخروا مان ترصيحاات أوباما 
لذه، متساائلل عن لذه املسااعدات التي لم يَرلا 
أو يلمساها أحد ساوى باساتمرار الغاارات وععم 
مرتزقتهم باألموال واألسالحة ملواصلة تدمري اليمن 
وقتال شادبه، كما أسافرت لذه القماة من خالل 
اإتمااع وزراء عإاع أعضاء املجلاس ووزير الدإاع 
األمريكاي عان توصلهام التفااق بقيض بتسايري 
عورياات بحرية مشارتكة مإداً لتهريل األسالحة 
من إيران إىل الحوثيل، حسال تدبريلم، يف إشاارٍة 
واضحٍة عى اساتمرار إرض الحصار عى الشادل 

اليمإي.
الرئياُس  أبادى  الساوري،  امللاف  وبخصاوص 
األمريكي ععَمه للساال5 يف سوريا وتأييده لخيارات 
الشدل السوري يف تقرير مصريه من خالل االنتقال 
السايايس بديدا عن الرئيس السوري، بشار األسد، 
ولذا ما أثار استغراَب الدديد من املراقبل واملحللل 
يف محاولٍة مإهم الستيداب ما يدإيه أوباما يف ععمه 
لخيار الشادل الساوري يف تقرير مصريه، وقد قرر 
لو بالإيابة عإهم يف اساتبداع رئيسهم عن املشهد 
رغم إعراكه أن الغالبيَة يف ساوريا تقُف وتؤيد بقاء 

األسد عى رأس السلطة.
لاذا وتإاولت القماُة الدديَد من امللفاات أيضاً، 
كملاف وامللاف الدراقاي وإمكانية ععام الحكومة 
الدراقياة يف املإاطال املحرَّرة من تإظياِم »عاعش« 
ومواَصلة الحملة الدسكرية التي يقو5 بها التحالُف 
ضمن خطط مكاإحة انرلاب يف الدراق واملإطقة، 

إضاإًة إىل امللف الليبي واللبإاني.

  - خاص:
ذلاُب الوإد الوطإاي إىل الكويت لحضور املفاوضات كان بدد 
ادات أممية وعولية بوقاف الغارات الجوياة وااللتزا5 بتثبيت  تدهُّ
وقاف إْطااَلق الإاار يف مدظم املحاإظاات التي تشاهد قتاالً بل 
أبطال الجيش واللجان واملرتزقة، لكن الغزاة واملرتزقة لم يلتزموا 

بذلك.
وخالل أيا5 الخميس والجمدة والسبت واألحد املاضيل واصل 
الغزاة واملرتزقة اخرتاقاتهم لوقف إْطااَلق الإار عن طريل تحليل 
طاريان الدادوان يف ساماء املحاإظات وقصاف املرتزقاة ملواقع 

الجيش واللجان الشدبية.
وشانَّ طريان الددوان األمريكي السادوعي، أمس األحد، ثالث 
غارات عى مديرية حرض بمحاإظة حجة، بالتزاُمن مع القصف 

املدإدي للمرتزقة ألطراف حرض وكذا براإمات الصواريخ.
كما شان طريان الددوان غارة عى مديرياة اللحية بمحاإظة 
الحديادة، ويف محاإظة شابوة قصاف مرتزقة الدادوان مإطقة 
عسايالن بالصوارياخ واملدإدياة، بالتزامان ماع تحليال طريان 

الددوان.
اس املداعي يف سماء  ويف محاإظة الجوف، حّلل طرياُن التجسُّ
املحاإظاة، َواساتمر طريان الدادوان بالتحليل بكثاإة يف ساماء 

محاإظتي صإداء وصددة.
ويو5 السابت املايض أقاد5 مرتزقة الدادوان يف محاإظة تدز 
عى قصف مإاطل يف الوازعية ومديإة ذوباب والدمري باألسلحة 
املتوساطة والثقيلاة، إيما وصلات تدزيزاٌت عساكرية للمرتزقة 

شمال وغرب مديإة تدز وإرسال آليتل باتجاه املجلية وثدبات.
كماا اساتهدف مرتزقة الدادوان يف األقاروض مواقع الجيش 
واللجان الشادبية يف مإطقة الخلل باألسلحة املتوسطة، َومواقع 

الجيش واللجان الشدبية يف مديرية خدير بتدز.
واستهدف مرتزقُة الددوان مواقَع الجيش واللجان الشدبية يف 

ُعزلة الخلل بمديرية خدير باألسالحة املتوسطة والخفيفة، وكذا 
مواقدهام يف إبيَل الهاان إّرة وحارة الزنقل بمإطقة بري باشاا، 
بانضاإة إىل مإطقة لجدة بمحاإظة تدز باألسالحة املتوسطة، 
كما اساتهدإوا والشامايس والثاورة والجحملية وإبل الشاجرة 
باألسالحة املتوساطة والخفيفاة، إيما اساتهدإوا تبة الساالل 

بمإطقة صالة يف تدز بقذائف الهاون وباألسلحة املتوسطة.
ويف محاإظة صإداء قصف مرتزقة الددوان مإاطل يف مديرية 
نهم ومديرية عسيالن، كما حّلل طريان االستطالع التابع للددوان 
ااة والحديادة والجوف وماأرب، إيما  يف ساماء محاإظاات َحجَّ

خارق مرتزقة الدادوان اتفاق وقف إْطاااَلق بقصف مدإدي عى 
محاإظة شبوة.

وأشاار املصدر إىل أن مرتزقة الددوان استهدإوا مإزل مواطن 
يف مديرياة الزالار بمحاإظاة البيضاء، مماا أعَّى إىل استشاهاع 
ل أشاخاص بيإهام طفل، كما شان طاريان الددوان السادوعي 
االمريكاي عدع مان الغارات عاى مديرية املتون وخل والشادف 

بمحاإظة الجوف.
وواصل الغزاة واملرتزقة اخارتاق الهدنة يو5 الجمدة املاضية، 
حيث وصلت تدزيزات عساكرية إىل مرتزقة الددوان شمال وغرب 

مديإة تدز وكذا إرسال آليتل باتجاه املجلية وثدبات يف تدز.
وقالات مصااعُر محلياٌة إن مرتزقة الدادوان حاولاوا التقد5 
باتجااه مإطقتَي صربيان والدقبة يف محاإظاة الجوف، يف خرق 

إديد لوقف إْطااَلق الإار.
ولفات املصااعر إىل أن طريان الددوان شان سات غاارات عى 
محاإظاة الجوف، مإها خمس غارات عاى مديرية املتون وغارة 

عى مديرية خل والشدف.
واساتهدف مرتزقة الددوان مإزل يف مديرية الزالر، ما أعى إىل 

استشهاع ل مواطإل بيإهم طفل.
وشان طريان الددوان السادوعي األمريكي خمس غارات عى 
عادٍع من املإاطال بمديرية املتون بالجوف، كما شان غارتل عى 

إبل حا5 وثالث غارات عى مإاطل املقا5 والواعي باملتون.
ويف محاإظاة صإدااء، أوضح املصدر الدساكري، أن مرتزقة 
الددوان واصلوا خروقاتهم التفاق وقف إْطااَلق الإار، واستهدإوا 
عدعاً من التبااب يف مفرق ضبوعة بمديرية نهم بقذائَف مدإديٍة، 
إضاالً عن تدرُّض قرية بإي بارق ومإاطال متفرقة باملديرية إىل 

قصف صاروخي ومدإدي.
ولفت املصدر إىل أن طريان الددوان السادوعي األمريكي شان 
غاارًة عى مإطقة ضبوعة وغارتل عاى مإطقة وثبات يف حريل 

بمديرية نهم.
وأكاد أن مرتزقة الددوان اساتهدإوا مواقاع الجيش واللجان 
الشادبية يف أطاراف مديرياة الدبدياة التابداة ملحاإظاة مأرب 
باألسالحة املتوساطة، إيماا عااوع طاريان الدادوان التحليل يف 
ساماء محاإظات البيضاء، صإداء، تدز، حجاة، صددة، وأمانة 
الداصمة، بانضاإة إىل إتحه حاإز الصوت إوق مديإة الحديدة، 

كما شن غارات عى مديرية خل والشدف.
وأشار املصدُر إىل أن مرتزقَة الددوان يف محاإظة شبوة واصلوا 
خروقاتهام التفاق وقف إْطااَلق الإار وقصفاوا باملدإدية مواقع 

الجيش واللجان يف مديرية عسيالن.

يف زيارة الوداع الأخري 

أوباما يجّدد عهَد الدفاع عن رحم اإلرهاب

خروقاُت العدوان األمريكي السعودي واملرتزقة تتواصل يف عدد من محافظات 
الجمهورية بالتزامن مع جلسات مفاوضات الكويت

يرى مراقبون أن زيارَة الرئيس األميركي بارك أوباما إلى المملكة العربية السعودية ربما حّققت 
هدَفها الرئيسي، وهو السيطرة على إيقاع الخالفات المتزايدة ومحاولة حصرها في دائرة 

التهدئة، وذلك من خالل التأكيد على العالقات االستراتيجية بين البلدين وفق البيانات الصحفية 
للطرفين، لكنها بالتأكيد لم تعالج تلك الخالفات، والعودة بالعالقات إلى عصرها الذهبي.
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  - رشيد الحداد:
ل  ال حدياَث عان إاك الحصاار والساماح بتدإُّ
االماداعاِت التجارياة والغذائية والدوائياة والوقوع 
إَلااى املوانائ الايَاَماإية، إدى الرغام من تأرُإِح 
تثبيات اتفااق وقاف إطاالق الإاار، إاّل أَن الحصار 
املفروض عاى الشادل الايَاَماإي مإاذ أَْكثَار من 
عا5 ال يزال مساتمراً رغم األْضااَرار الفاعحة التي 
تسبل بها الحصار عى مختلف الجوانل اننَْساانية 
واالقتصاعية، التقرير التايل يسالط الضوء عى ألم 
امللفاات التاي إرضت نفساها عى الوإاد الوطإي 
املشارك يف محاعثات الكويت وسقطت من اإإدات 

وإد الرياض إَلاى التفاصيل:ا 
إَرَض الجانُل االقتصاعي واننَْسااني حضوَرُه 
يف مختلاف املحاعثات ويف ُإلِّ إإاعات مبدوث األمل 
الدا5 لألَُمام املتحدة إَلاى الايَاَمان إْساَمااِعيْل ولد 
الشايخ ملجلاس األمن، ولكان ال يَزال لاذا الجانل 
الهاا5 غائباً رغم حضوره أَيْضاً يف بيانات املإظمات 
الدولياة التاي طاملا حاّذرت من تفايش املجاعة يف 
أَْوَسااط الشادل الايَاَماإي املحاارص ولكن حتى 
الياو5 لم تتحرك تلاك املإظماات وال األَُمام املتحدة 

لوضع حد ملداناة الشدل الايَاَماإي. 

حديُث األَْرَقام
بداد عا5 مان الُدااْدَوان والحصار باات حديث 
األَْرَقاا5 يكشاف حجام املدانااة اننَْسااانية التي 
تتصاعاد ُكّل ياو5، إاألَْرَقاا5 تؤكاد ارتفااع عادع 
الساكان الذين كانوا قبل السااعس والدرشين من 
مارس الدا5 املايض بحاإة للمسااعدة اننَْساانية 
من 15.9 مليون نسامة إَلاى 21.2 مليون بإسابة 
%33 بدد عا5 من الُداْدَوان، بما يف ذلك 9.9 ماليل 
طفال، كما ارتفع إإماايل الإازحل من مإازلهم يف 
ذات الفارتة مان لل5 ألف نسامة، وزاع الددع إَلاى 
مليونال َو700 ألف نسامة بإسابة %330 بيإهم 
00ل ألاف طفال، ويف ظال الحصار املفاروض عى 
الشادل الايَاَماإي ومإع التحالاف تدإل امداعات 
الغاذاء والدواء والوقاوع وانددا5 الددالاة يف توزيع 
املسااعدات اننَْسااانية من قبل املإظمات الدولية 
الداملة يف البالع ارتفع عدع من يدانون من الكفاف 
الحااع وال يجدون ما يكفيهم مان الغذاء من 10.6 
ماليال قبل الُدااْدَوان إَلااى ل.ل1 ملياون، بما يف 
ذلاك 7.7 ماليال طفل بداد الُدااْدَوان، كما ارتفع 
عدُع األَْطَفاال الذين يدانون من ساوء التغذية بدد 
الُدااْدَوان إَلااى 1.3 مليون مإهام 320 ألف طفل 
يدانون من ساوء التغذية الحاع، إيماا بلغ إإمايل 
األَْطَفااال الذين يدانون من ساوء التغذية الوخيم 
537 ألاف حالة مقابل 50ل ألاَف طفل يدانون من 

سوء التغذية قبل الُداْدَوان.
مإظماة رعاية األَْطَفااال الداملية مان إانبها 
أَكَّااَدت يف بيان صاعر عإهاا أَن الُداْدَوان والحصار 
أعى إَلااى تفاقام األزمة اننَْسااانية وأن %90 من 
األَْطَفاال اآلن يف حاإة إَلاى مسااعدات إنَْسااانية 
عاإلة َوما يزال 10 ماليل طفل مإسايون من قبل 
املجتمع الدويل، َوأَكَّاَدت املإظمة ارتفاع األشخاص 
الذيان ال يحصلون عاى الرعاية الصحياة الكاإية 

إَلااى 1.ل1 مليون بيإهم 3.ل ماليال طفل مقابل 
ل.ل ماليل قبل الُداْدَوان بإسبة زياعة وصلت إَلاى 
%67 نتيجاة إغالق حوايل 600 مستشافى ومرإل 
صحي؛ بسابل القصاف أَْو نقص املاواع الدالإية 

َوالوقوع. 
وعى مدى عا5 من الُداْدَوان إقد قرابة 3 ماليل 
مواطن يمإي إرص أَعمالهم نتيجة توقف مختلف 
الإشااطات االقتصاعية والخدمية واالنتاإية، ولو 
ما اندكس سالباً عى االساتقرار املدييش ألرسلم، 
حيث تخلات مدظام األرس الايَاَماإية عان اقتإاء 
الحاإيات الكمالية مقابل توإري أََساسايات الحياة 
مان غذاء وعواء وتأمل مساكن؛ ليإدكس ذلك عى 
الحركة التجارية يف األَْسَواق الايَاَماإية التي تداني 
ة يف املدروض إراء الحصار  لي األُْخاَرى من ُشاحَّ
وارتفاع يف األَْسَدار بلغت %ل3 عما كانت عليه قبل 

الُداْدَوان.

َأْسَواُق الدواء 
ولم تكن األَْساَواق التجارياة إقط من ترضرت 
إأَْسَواق الدواء أَيْضاً تديش أسوأ أَْوَضااعها؛ بسبل 
الحصار وتداني من شاحة يف مدظام األعوية التي 
تتدلل باألَماراض املزمإاة كأَمراض القلال البالغ 
عدعلام 20 ألف مصااب وأَمراض الفشال الكلوي 
البالاغ عدعلام 25 ألف مصااب يواإهاون املوت 
ة بمراكز  ُكّل يو5؛ بسابل اندادا5 املحاليال الَخاصَّ
الفشال الكلاوي املخصصاة لالساتصفاء الدوري 
ملريض الكيل، يضاف إَلاى أَن انددا5 محاليل الفشل 
ة، مما  الكلوي تسبل بتوقف عدع من املراكز الَخاصَّ
ضاعف مداناة املرىض باالنتقال من محاإظة إَلاى 

أُْخاَرى. 
البالاغ  الساكر  مارىض  يواإاه  الساياق  ويف 
عدعلم وإل احصائية رسامية 1,2 مليون نسامة 
يف الايَاَماان مخاطاَر كبرية إاراء التإاقص الحاع 
لألنسولل يف ساوق الدواء املحيل واسترياع نوعيات 

رعيئاة، كما تسابل الحصاار الخانل الاذي ال يَزال 
حتاى اآلن رغم بادأ محاعثاات الساال5 يف الكويت 
برعاياة األَُمام املتحدة بتإاقص حاع ألعوية املرىض 
الإفسايل وُخُصاْوصااً املصابل بحااالت الرصع 
واألَماراض الإفساية املزمإة التي تساتدعي تإاول 
املصااب للادواء بصاورة يومياة باعتبارلاا مان 
األَماراض املزمإة ووإل آخار تقارير وزارة الصحة 
الداماة َإاإن الُدااْدَوان والحصار تساببا بارتفاع 
الحااالت الإفساية خالل الداا5 املاايض، حيث تم 
تساجيل ل1 ألف َو67 حالة مصابة بحالة نفساية 
وإعااعة مدظم تلاك الحاالت إَلاى تارعي األَْوَضااع 

املديشية للمواطن الايَاَماإي.
وطالات أْضاااَرار الحصاار حتاى األَْطَفااال 
الرضاع؛ بسابل تإاقاص عدع مان أناواع الحليل 
التاي كانات تبااع يف األَْساَواق إأغذياة األَْطَفااال 
وأعوياة مارىض الاد5 بأنواعاه من تكارسات وعاء 
خبيث )رسطان( تحولت إَلاى أَْلااَداف عساكرية 

للُداْدَوان أَيْضاً. 
وإىل إانال تارّعي الخدمات الطبياة يف مختلف 
املحاإظات؛ بسابل نفاع املحاليال الطبية واألعوية 
اة بانساداإات األولية تأثرت 12ل مإشاأة  الَخاصَّ
صحية من الُداْدَوان مإها 0ل1 مستشافى ومرَكزاً 
صحياً َو232 وحدة صحية ومصإَدااي اكساجل، 
وارتفدت التكلفة األولية لتلك األْضااَرار التي طالت 
القطاع الصحي الدا5 إَلاى 99 ملياراً َو207 ماليل 
ة  َول2 ألاف ريال، كما تكبدت املستشافيات الَخاصَّ
الداملاة يف تقديام الخدمات الصحياة يف الداصمة 
واملحاإظاات ملياارات الرياالت؛ وبسابل الحصار 
والُداْدَوان أإلسات الدرشات من املإشاآت الصحية 
اة وتوقفات الدارشات من االساتثمارات يف  الَخاصَّ

القطاع الصحي.

تحذيراٌت صوتية
بال الحال واآلخار تجاّدع املإظماات الدولية 

تحذيراِتهاا مان انازالِق األَْوَضااع اننَْسااانية يف 
الايَاَماان إَلااى الهاوياة إاّل أَن األَيَّااا5 كشافت 
أن تحذيرات تلك املإظمات ليسات ساوى تسجيل 
إربناماج  األإداال،  تدكساها  ال  إقاط  حضاور 
املتحادة إاّدع  لألَُماام  التاباع  الداملاي  األغذياة 
تحذياَرُه قبال أَيَّااا5 من تفايش املجاعة يف 50% 
من محاإظات الايَاَمان الا 22؛ بسابل الُداْدَوان 
الدساكري السادوعي، وأرإاع الربناماج - ذلك 
إَلااى القياوع التي يفرضهاا التحالف السادوعي 
عاى وصول انمداعات إَلااى املوانائ الايَاَماإية، 
كماا حاّذرت مإظماة أوكسافا5 الربيطانية من 
خطاورة وقاوع ماليال الايَاَماإيال يف املجاعة؛ 
تلاوح  التاي  املرصإياة  األزماة  تفاقام  نتيجاة 
مالمحهاا يف األإال، وأشاارت إَلااى أَن الرضبات 
الجوية أّعت إَلاى تدمري املزارع واألَْسَواق، مؤكدًة 
أَن الحصاار وإرض قيوع عى الاوارعات التجارية 
تسابل بتفاقم أزماة الوقوع املساتمرة مإذ إرتة 
طويلاة، ولاو ما نجام عإاه انخفااض مددالت 
اننتااج الزراعي، وشاح يف انماداعات التمويإية، 

وارتفاع يف أَْساَدار الغذاء.
وأوضح البيان، أن املصارف الدولية، باتت أَْكثَار 
تارعًعا يف توإري االئتمان للمساتورعين، ما يدإي أن 
التجاَر يف الايَاَمان قد يضطرون إَلاى وقف استرياع 
الشحإات الغذائية، مما يؤعي إَلاى ارتفاع األَْسَدار.

ال خضوَع رغم املعاناة 
أَْكثَاار مان 00ل ياو5 مضات مان الُدااْدَوان 
والحصار كانات كفيلًة برتّعي األَْوَضااع املديشاية 
لرشائح واسادة مان املجتمع الايَاَماإاي وإلحاق 
الرضر بمختلف القطاعات االقتصاعية والخدمية، 
واألإإبياة  املحلياة  االساتثمارات  وتوقياف 
ونازوح رشكات الإفاط الداملاة يف مجاايل االنتاج 
واالستكشااف وتوقاف صااعرات الإفاط والغااز 
املساال، بانَضاااَإاة إَلاى إقدان قراباة 3 ماليل 

عامل لفرص أَعمالهم.
 أْضاااَرار مهولاة طالت مختلف املجااالت، إاّل 
أَن املواطان الايَاَماإاي الصابار الصاماد قابلهاا 
بالثباات وانرصار عى البقاء من خالل التإازل عن 
كثري من الحقوق األََساساية التي كفلها الدساتور 
الايَاَماإي وكفلتها كاإة عساتري األَْرض والسماء، 
إالشادل الايَاَماإي الذي يَُصإَّااُف كأإقر شدوب 
املإطقاة واإاه ُعاْدَوانااَ صلفااَ وحصااراً أحماَل 
خالاف ُكّل القوانل الدولية وإارض ِعقاباً إماعياً 
عاى 26 مليون نسامة كان قبل الُدااْدَوان يديُش 
مإهام %50 عى أقل مان عوالرين، ورغم ذلك نجح 
الشدل الايَاَماإي يف تفويت الفرصة عى الُداْدَوان 
وأََعَواته وأإشال مخططاته وأثبات طيلة 00ل يو5 
قادراٍت خارقاًة عاى مواإهاة ُكّل التحديات حتى 
وإن كانت تتدلل بلقمة عيش أَْطَفااله واساتقراره 
املديايش مان أإال إْإَشااال مخططاات خارإية 
كان لدإهاا تحويال الفقار إَلااى ورقاة واتخااذ 
مان البطالة والفاقاة والدوز وساائَل لتحقيل أَية 
مكاسل لم تحقْقها مختلف أسلحة الدالم الحديثة 
التي اساتخدمها الُداْدَوان يف ُعاْدَوانه الرببري عى 

الايَاَمان وشدبه.

ـانية للعدوان بالأَْرَقام  التداعيات اإْن�سَ

الحصار.. املِـَلـفُّ الحاضُر يف أجندة الوفد الوطني 
الغائب من أجندة وفد الرياض 

أسعار صرف العمالت 
رشاءبيعالدملة   

  250   250.5عوالر 

ل5.2ل52ل.5ل2 اليورو

66.66 66.79 ريال سدوعي

9.35ل650.656 ريال ُعماني

6353.15ل.353االسرتليإي

 للعــلم 
تجار الحروب! 

   
اِر الحروب واملس�تفيدين  ليَس من مصلح�ِة تُجَّ
من الُع��ْدَوان والحص�ار إيَْقاُف الُع��ْدَوان وال َفكُّ 
الحصار؛ أِلَن حقن دماء ال�يَ�َم�نيني بالنسبة ألولئك 
املرتزق�ة نذر ش�ؤم يته�دد مصالحه�م الربجماتية 
الُع��ْدَوان  بفع�ل  عليه�ا  الت�ي حصل�وا  الك�ربى 

والحصار.
 فمرتزق�ة الريال الس�عودي يعمل�ون يف اتجاه 
مضاد ملسار السالم؛ أِلَن السالم قد يفقدهم أَْم��َواالً 
طائل�ة يتقاضونه�ا ُكّل ش�هر بأس�ماء اآلالف م�ن 
الجن�ود الوهميني الذي�ن يتقاض�ون مرتباِتهم من 
دول�ة الُع�ْدَوان، كم�ا أَن أَْح��َزاباً وكياناٍت تقيم يف 
الري�اض قدمت ال�يَ�َم��ن عىل صحن من ذهب آلل 
س�عود يجدون بقاَء مصالحهم يف اس�تمرار س�فك 
دم�اء ال�يَ�َم�نيني؛ ولذلك يقف�ون ضد أَية خطوات 

إيَْج�ابية يف اتجاه الحل.
 وبينم�ا هناك َم�ن ينتظر بف�ارِع الصرب انتهاء 
الُع�ْدَوان والحصار وعودة االستقرار ليعاوَد نشاَطه 
التج�اري واالس�تثماري ي�رى مس�تثمرو الحروب 
واألََزَم�ات بأن توقف الُع�ْدَوان سيؤدي إَل�ى انتهاء 
نش�اطهم يف س�وق العمال�ة واالرت�زاق س�يتوقف، 
فالكثري من مس�تثمري الح�روب الذين يجنون املال 
يعمل�ون ع�ىل تقوي�ض ف�رص الس�الم يف مختلف 
املحافظات، وكما هو حال مرتزقة الريال السعودي، 
فهناك قلة من التجار املحتكرين والعاملني يف مجال 
التهريب املنظم للمشتقات النفطية واألدوية وغريها 
يقفون ضد الس�الم؛ ألنهم ال يس�تطيعون ممارسة 
أَي نش�اط تجاري تناُفيس يف س�وق مستقر وتعتمد 
تجارتهم عىل األََزَم�ات واالحتكار واالستغالل فقط. 
فعىل مدى عام من الُع�ْدَوان التقت مصالُح تجار 
الح�روب مع تجار األََزَم��ات، وما يحدث من ابتزاز 
منظ�م للتجار املس�توردين من قبل ن�زالء الرياض 
ومقّربني من هادي منذ بداية الُع�ْدَوان من إِْرَه�اب 
م�ايل كب�ري يَُع����دُّ جريم�ًة بح�ق ال�يَ�َم�ني�ني، 
وُخُص�ْوص�اً أَن عملي�ة الس�ماح بدخ�ول الس�فن 
التجارية يتم بالتنس�يق بني ما تسمى بوزارة النقل 
املعيَّنة من قب�ل هادي وبني جالل َه�ادي ومقّربني 
م�ن جالل يف الرياض وال يتم الترصيح ألية س�فينة 
بالدخ�ول إَل��ى املوان�ئ ال�يَ�َم�ني�ة إاّل بع�د دفع 
إتَ�اَوات كب�رية تتباين ما بني ال�� 10 إَل�ى 20 ألف 

دوالر عىل ُكّل سفينة وترود لصالح شلة الرياض.
 يض�اف إَل��ى أَن ع�دداً م�ن املقرب�ني لهادي 
أَْصبَ��ح لهم رشكاُت نق�ل بحرية يف ليلة وضحاها 
وتحول�وا إَل��ى تج�ار مش�تقات نفطي�ة يغرقون 
األَْس�َواَق بتجارتهم الس�وداء بني الفينة واألُْخ�َرى، 
ويف ح�ال املقارن�ة ب�ني تج�ار املش�تقات النفطية 
ومهّربي األدوية إَل�ى السوق املحيل بجنراالت النفط 
َفإن عمليَة التهريب املنّظمة للمش�تقات النفطية براً 
وبحراً باتت تجارة رابحًة جداً يديرها كبار الضباط 

املوالون لهادي وللُع�ْدَوان.
وقب�ل الختام نذّكر بما كش�فه تقريٌر صادٌر عن 
أَْط���َراٍف موالي�ة للُع��ْدَوان عن عملي�ة التهريب 
املنظم للمشتقات النفطية يف منفذ العرب، وعىل الرغم 
من أَن التقري�ر كان نتيجًة لرصاع مايل بني مرتزقة 
الُع�ْدَوان إاّل أنه كشف عن جزء بسيط من نشاطات 
تجار الحروب، َوأَكَّ��َد التقرير الصادر أواخر العام 
امل�ايض أَن كمي�اٍت كب�ريًة م�ن املش�تقات النفطية 
تدُخُل بص�ورة يومية عرب منفذ الوديعة وبرتاخيَص 
من العمليات املش�رتكة لتحالف الُع�ْدَوان بأس�ماء 
جنراالت مقرَّبني من هادي وقيادات موالية للُع�ْدَوان 
إاّل أنه�ا تف�رغ حمولته�ا م�ن الدي�زل والبرتول يف 
عات خاصة بالش�احنات القادم�ة من عدد من  تجمُّ
املحافظات بغ�رض الرشاء باملف�رق العرب-الوديعة 
تل�ك املصال�ح وغريها م�ن مصالح تج�ار الحروب 
واألََزَم��ات تحولت إَل�ى عقب�ة كأداء أََم��ام اتجاه 
الس�الم ووقف نزيف الدم ال�يَ�َم�ني والحفاظ عىل 

ما تبقى من تماسك اقتصادي يف البلد. 

النقل تتهم املتنفذين بنهب املال العام يف الوديعة 
إبتزاز منظم لشركات النقل الربي من الوديعة حتى َمأرب 

  - خاص:
يواِصُل مرتزقُة الُداْدَوان ممارسة 
الشااحإات  عاى  الربياة  القرصإاة 
التجارياة القاعماة مان املحاإظاات 
الجإوبياة عارب خاط الدارب ا َمأرب 
بشاحإات  املحملاة  القاطارات  أَْو 
تجارياة القاعماة مان عولاة الدادو 
السادوعي إَلااى األََرايِض الايَاَماإية 
عون توقف، وبسابل تصاعاد أَعمال 
القرصإاة وترشيع االرتازاق من قبل 
حكومة نُزالء إإاعق الرياض يتدرض 
املسااإرون يف خاط الوعيداة الدارب 
َماأرب لالبتازاز؛ ابتداء مان الجمارك 
الايَاَماإاي التاباع للمرتزقة وانتهاء 
بالإقاط الدسكرية املمتدة من خارج 
الوعيداة إَلاى الدرب وعاى طول خط 
الروياك صاإار ومن ثم إَلااى َمأرب، 
ولاو ما أثاار اساتياء رشكات الإْقل 

الربي الداملة يف مجال الإقل يف الخط.
األَعماال  تلاك  تصاعاد  ظال  ويف 
ناقش اإتمااع بصإداء َضامَّ الهيئة 
الداماة للإقل الاربي وممثيل رشكات 
الجوانَل  الايَاَماإية بصإدااء،  الإقل 
واملشااكل  واالقتصاعياة  األمإياة 
رشكات  تواإاه  التاي  والصدوباات 
الإقال الايَاَماإياة والسابل الكفيلة 
بحلهاا، وتطارق االإتمااع إَلاى آلية 
األَْطاااَراف  إمياع  بال  التدااون 
اة يف ظل األَْوَضااع االساتثإائية  َخاصَّ
التي يمر بها الوطن إاراء الُداْدَوان، 
كماا وقف االإتمااع أما5 اساتإزاف 
املاال الدا5 عارب الإهال املمإهج من 
قبال املتإفذين يف مإفاذ الوعيدة، ويف 
االإتمااع اساتدرض ممثال الهيئاة 
الدامة للإقل الربي عبدالكريم اآلني 
آلياًة نيَْقاف نهل املاال الدا5 يف مإفذ 
الوعيدة الذي يماَرس من قبل مرتزقة 

الُداْدَوان، وأشار إَلاى أنه سيتم خالل 
األسبوع الحايل الرتكيُز عى الحاإالت 
املخالفة التاي تجلل للبلد أشاخاصاً 
غري قانونيل بالتإسايل مع الجهات 

املدإية.
وتبدأ عملياة االبتزاز التي يتدرض 
لها املسااإرون والسايارات وباصات 
املكتال  موظفاي  قبال  مان  الإقال 
الخااص بالجماارك الذيان يفرضون 
إتَاَوات مالية عى ساائقي السايارات 
بادون ساإدات رسامية، كماا يتام 
إارُض إتَااَوات إضاإية عى ساائقي 
الشااحإات املحملة باملواع التي يجل 
عليها أن تخضاع للجمارك من خالل 
إارض رساو5 عاى تلاك الحماوالت 
إوق الرساو5 القانونية، ومإذ خروج 
الشااحإات أَْو باصاات الإقال الربي 
تفرُض الإقطة الدساكرية املتمركزة 
يف كيلو 7 مبالَغ مالية عى الشاحإات 

التاي تمر مان الإقطاة إَلااى خارج 
وعاخال الايَاَمان، تبلاغ )100( ريال 
سدوعي لكل شااحإة، ووإل مصاعر 
مؤكادة َإاإن إْحااَدى كتائل لاشام 
األَْحاَمر تتدمد احتجاز باصات الإقل 
ة باملساإرين لساعات بغرض  الَخاصَّ
االبتازاز ومن ثم الساماح لها باملرور 

بدد تسليم إتَاَوات ألَْإَراع الكتيبة.
مظالار  َإاإن  مصااعر  ووإال   
االبتازاز تفّشات بصاورة متصاعدة 
وتطاورت إَلااى قيا5 بداض الإقاط 
باحتجااز أَياة قاطرات أَْو شااحإات 
بدد5 عإع إتَاَوات مالية تتباين ما بل 

10 إَلاى 20 ألف ريال.
وأكد مصدر عامال يف مجال الإقل 
الايَاَمان والسادوعية  التجاري بال 
أَن قراباة 20 نقطاة تابداة ملرتزقاة 
الُداْدَواِن تمتد مان الدرب حتى صاإر 
قاطارة  ُكّل  عاى  آالف   10 تفارض 

محملة، بانَضاااَإة إَلاى قيا5 نقاط 
تابداة للمرتزقة بفارض 5 آالف عى 
ُكّل قاطارة يف الإقااط املمتادة مان 

صاإر حتى َمأرب.
وأإاع املصادر أَن انتَاَوات التي يتم 
عإدهاا بالقاوة تبلغ 00ل ألاف ريال 
عان ُكّل قاطرة تَُسالَُّم للإقاط مقابل 
الساماح باملارور مان أول نقطاة يف 

الوعيدة حتى آخر نقطة يف رصواح. 
اياراعات  ارتفااع  إَلااى  يشاار 
مإفاذ الوعيداة الداا5 املاايض إَلااى 
عارش  تسادة   )19.679.000.000(
مليااراً وساتمائة وتسادة وسابدل 
ملياون رياال يمإاي، بيإماا كانات 
إياراعات املإفاذ خاالل الداا5 ل201 
ملياارات  ساتة   )6.500.000.000(
وخمسامائة مليون ريال، تام توريد 
كاماُل إياراعات 52015 إَلااى البإاك 

املركزي الايَاَماإي.
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  - زكريا الشرعبي:

بقليٍل من املتابدة التحقيقية 
والإظر الدميل إىَل ما تقدمه 
وسائل إعال5 الددو من مواع 
موّإهة سواء بشكل رئيي 

صوب عاطفة وذلن الشدل 
اليمإي أَْو صوب املشالد الدربي 

والرأي الداملي املدولم يكتشاف 
الحاذق الال قشور إيما تقدمه 

لذه الوسائل انعالمية، وأن 
سياساتها ال تتولد من إروض 

اللحظة الرالإة املقتضية، مإها 
تربير الددوان با »مانشيتات« 

وأخبار عاإلة.
إنما سياسات اسرتاتيجية أقل 

ألداإها خض أإكار املجتمع 
واستالب األسماء من مسامياتها 

نضفائها عى مسميات أخرى 
شاذة وعخيلة يف الوقت ذاته 

تم تشكيلها يف مدامل الدمال 
والدمل لغري الوطن، إترشعن 

التدصبات خارج طاوالت انإماع 
بديداً عن الثوابت غري املختلف 
عليها يف ميزان الدقل وتحقيل 

األمن والسلم االإتماعيَّل.

قصف العقول 
لاذا لام يبادأ يف السااعس والدرشين من 
ماارس الدا5 املاايض وال حتى مإاذ بداية ما 
أطلال عليه أحداث الربيع الدربي والذي لدبت 
إياه قإاتا الجزيرة والدربياة عوراً محورياً يف 
توإه الحركات وحرف مسارلا إىَل الفوضوية 
وتخريل األوطاان غري أن لذا التاريخ تأريخا 
مفصليااً يف تفتح الوعاي الدميل بمخاطر ما 
تكرساه لذه املجتمدات مان ثقاإة مإذ زمن 
يتقبلها املشالد الدربي بثقة عمياء ظاناً بها 
نفداً وإوازاً الساتداعة أمجااع األمة والثورة 

عى االنحطاط.
تصادرت  األحاداث  لاذه  بادأت  ومإاذ 
قإاتاا الجزيارة والدربياة ال لتغطيتها ونقل 
تفاصيلهاا بل لتسايريلا أَْو باألصح لصإاعة 
مساتجداتها عاى إميع األصدادة وتكريس 
الثقاإة التخريبية التدمريية يف ذلن الشباب، 
إمجارع أن خرإت لاذه الجماعات بشادار 
»الشادل يريد« كرسات قإااة الجزيارة لذا 
الشادار وإدلات خلفياات لشاشااتها عون 
مصداقياة أَْو حيااع أَْو حتى احارتا5ٍ لذلإية 
املشاالد الاذي يدلام أن الشادل ال يمكن أن 
يتمثال بفئاات قليلة وإضفاء صفة الشادل 
عاى مليون مواطن عى سابيل املثال يف مرص 
ونفيها عن تسدة وسبدل مليون مواطن يدل 
عى أن لذه القإاة عرب ترويجها لهذا الشادار 
وكتابتهاا يف أخبارلا الداإلاة أَْو يف مقدمات 
نرشاتها أَْو أخبارلا الشدل املرصي أَْو اليمإي 
قاصدة َمن خرإوا يف التظالرات ضد األنظمة 
تكريس لهوية أخارى مصطإدة وتدمل وإل 
أإإادات مرساومة مسابًقا لهاذه الحركات 
وكاذا ترشعن لها اتخاذ أياة خطوة بديداً عن 

الديمقراطية وكذا إلغاء أَْو إقصاء اآلخر.
عى سابيل املثال اآلخر الاذي كان يتظالر 
يف ميدان السابدل باليمن ويرإع أَيْضاً شدار 
)الشادل يريد( لقد كانت قإاة الجزيرة تدترب 
الذيان يتظالارون يف حي الجامدة )سااحة 
التغيري( شادباً، بيإما من يتظالر يف السبدل 
»بالطجة ومرتزقة«، حد وصف لذه القإوات.

غاري لاذا كانات لاذه القإاوات تكارس 
مبادأ الدإاف وتوّإاه املظالارات وتبالاغ يف 
عدع الضحاياا وتإصل من اساتيديو األخبار 

محكماة وتإطل بأحكا5 تساّمي إيها القتلة 
عون علام مإهاا أَْو تثبات، لاذا إضاالً عان 
برامجهاا الحوارياة ذات الطاباع الصداماي 
والتاي يدوع بداٌض مإها إىَل ما قبال 52011 
يؤإاج  الاذي  املداكاس  االتجااه  كربناماج 
لخالإات ويخرج املتحاورين إيه أشد خصاماً 
مما كانا عليه قبل عخولهما إياه وذلك بسبل 
سياسة الربنامج وسياسة مقدمة الإابدة من 

توإه القإاة بإشدال نريان الفتإة والدمار.
ويف 52011 أَيْضاً بدأت لذه القإوات تصإع 
أرقاماا خياليه وتإسابها إىَل ثروات الرؤسااء 
لتزياد الشاارع نااراً وإتإة، وإضاإاة إىَل لذا 
صإدات قإوات الجزيرة والدربية يف مطابخها 
محللل اسارتاتيجيل وسياسيل وعسكريل 
وثاواراً ومقاومال، لكاذا أساماء أخرى من 
التي كانت تظهر عى شاشاتها وصدرت لذه 
األساماء كإخل إديدة لتحريك الارأي الدا5 

بدالً عن الإخل الحقيقية الرزيإة.
وعاى سابيل املثال صاار وسايم القريش 
ورشااع  الكماايل  وحمازة  كرماان  وتاوكل 
الرشعباي قاعَة رأي، إتكرس يف ذلن املجتمع 
أن لاؤالء لم الإخبة واملثقفاون وقاعة الرأي 
وأصبح لؤالء يثريون الشارَع والفتن بمقابل 
مإحهم لذه األلقاب وتأشاريات سافر إىَل أبو 

ظبي أَْو الرياض.
يف ساياق صإاعة الإخل والهويات املزيفة 
وتضليل الشدل صإدت لذه القإوات »إيشاً 
وطإيااً« يقاتال أبإااء وطإاه وحارق ويدمر 
ويفجار ويواإاه أمن إيش وأمان بلده الذي 
صريتاه لاذه القإاوات »شابيحة ومرتزقاة 

وبالطجة«.
إفاي اليمان كانات تطلال لاذه القإوات 
املإشاقة  األوىل مادرع  الفرقاة  قاوات  عاى 
الجياش الوطإي )ُحماة الثاورة( وتطلل عى 
باقاي قوات الجمهورية اليمإية اسام »قوات 
املخلاوع«، ونفاس األمار يف ساورية أصباح 
الجياش الدربي الساوري »شابيحة األساد« 
وعاعاش والإارصة وأإراع ال يتجااوز عدُعلم 
أصابع األيدي من الذيان تم تدريبهم يف تركيا 

إيشاً وطإياً.
ويف ساياق صإاعاة الإخال تقيام لاذه 
القإاوات مساابقات وتخلع أساماء وصفات 
عاى الفائزيان إيها كا)عارب آيادول، أمري 
الشدراء، ذا إويس(، لذه املسابقات يحسبها 
املارء نوعاً من تشاجيع املوالال عون انتباه 
ملغزالاا وما تريد لاذه القإوات مان وراءلا 
ولو انتباه لوإد أن لذه القإوات تسادى من 
خالل مساابقاتها إىَل صإاعة قااعة رأي عا5 
يحركاون الدامة من شادوبهم مان مإطلل 
الداطفية  التقماص الوإداني واالساتماالت 
األخارى حسال ماا تقتايض سياساة الدول 
والكيانات املربمجة لسياساات لذه القإوات. 
إارتى »تميم الربغوثي » يسامي ما يجري يف 
ساورية من إرلااب ثورة وعى نفاس الإهج 

يميض نجو5 »ذا إويس وعرب آيدول«.

أدواُت سايكس بيكو )طائفية 
ومناطقية نتنة(

 )قالات ممثال الطائفة الدلوية الساوري 
إن..( »ععت قوات الحشاد الشدبية الشيدية 

يف الدراق«
»انفجاار انتحاري يف الضاحياة الجإوبية 
للبإاان التاي تقيام إيهاا طائفة حازب الله 

الشيدية«
عإاوين وياإطات بارزة يف انعال5 الخليجي 
من يتأمل إيها يجد أنها ليست سوى تكريس 
لطائفية مقيتة وععوة حاقدة لتفتيت املفتت 
مان املجتمع الدربي وتإفيذ ما تبقى من بإوع 
»ساايكس بيكو« بتقسايم الوطن الدربي إىَل 
كانتوناات وإماعات متإاحارة تقتل بدضها 
البدض إحورت لذه القإوات بشداراتها لذه 
الارصاع يف كثري من الدول من رصاع سايايس 

إىَل رصاع طائفي.
ألام تقال لاذه القإاوات أن ماا يحدث يف 
سورية ثورة عى الإظا5 الدلوي الراإيض وأن 
ماا يحدث يف الدراق ثورة ساإية عاى الإظا5 
الشايدي املوايل نيران. إهل ما يحدث كذلك أ5 

أنها تسوق ليشء آخر؟

التضليل اإلعالمي خالل العدوان 
على اليمن

لاذه السياساات التدمريياة وسياساات 
أخارى طبقتها لاذه القإاوات ومدها قإوات 
وصحف ومواقع محلية أخرى عميلة للددوان 
األَمريكاي السادوعي يف اساتهداف الإسايج 
االإتماعي والبإية الثقاإية للمجتمع اليمإي 
وعملات من خالل ماا تقدمه مان أخبار وما 
تدرضاه من مقاطاع مفربكاة أَْو مصطإدة 
عى توإيه ساهامها نحو لذا املجتمع إقبل 
أيا5 إقط من بدء الددوان األَمريكي السدوعي 

حرباه عاى اليمن اساتهدف تفجاري إرلابي 
إامدي بادر والحشاحوش وأعى الحاعث إىَل 

سقوط عرشات الضحايا.
لام تتطرق لذه القإوات إىَل أن لذا الحاعث 
إْإااَراماي، بل ظهر عاى رشيطها انخباري 
الداإال أن لاذا التفجري اساتهدف تجمداٍت 
للشايدة يف اليمن، مع أن لاذا لم يكن وحتى 
إن كان إيجل وصف لؤالء الذين اساتهدإوا 
بالُهوياة الجامدة التي لي االنتماء إىَل بلدلم 
اليمان ولياس إىَل الطائفة، إاليمان لم تدرف 

الطائفية مإذ القد5.

وتكرس هذه القنوات واملواقع 
ثالثة َأْنَواع من الحروب يف 

اليمن: 
حرب طائفية بتصوير الحرب بل الجيش 
واللجان الشادبية مع املرتزقاة باأنها حرب 
ساإة وشايدة وحرب مإاطقياة بتصويرلا 
حربااً بل أبإااء املإاطل الشامالية واملإاطل 
الجإوبية والوسطى، وحرب عمالة بتصويرلا 
حربااً بال من تطلال عليهام لاذه القإوات 
»عماالء إياران« واملليشايات انرلابياة التي 

تطلل عليها لذه القإوات لقل »املحّررين«.
لإا يحرض مصطلحا التحريار، املقاومة، 
إتطلال لاذه القإوات عاى َمن يحاارب مع 
الغازاة مان ُكّل أنحاء الدالم ويساتجلبهم إىَل 
أرضه لقتل ألله واستدمار بلده صفة مقاو5 
ومحارر، وإيماا تسامي الجياش واللجاان 
الشادبية بمليشايات صالح والحوثي وتطلل 
عى الجماعات انرلابية الداعشية يف الجإوب 
وإماعاة أبو الدبااس وكتائل املاوت يف تدز 

بالجيش الوطإي.
ومن خالل مطابخها التدمريية تستضيف 
لاذه القإوات مجموعًة مان مرتزقة الفإاعق 
يف الرياض وأبو ظباي وتركيا وتقو5 بإضفاء 
الصفاات آنفاة الذكر عليهام ليتحدثاوا عن 
شاؤون اليمن املحلية واملدارك يف مأرب وتدز 

والجوف.

كتم الصوت اآلخر لتحقيق 
الهدف

كاي تصال لاذه السياساات إىَل مبتغالا 
وتحقل ألداإها ال بد أن يكون صوت وساائل 
انعال5 لذه وحيداً يف الساحة، ووإوع مصاعر 
وعاي حقيقياة تكشاف الوعي املزياف الذي 
تقدمه وسائل انعال5 الددو يهدع سياساتها؛ 
لذلك عملت الدول والكيانات الراعية لسياسة 
لذه القإوات مإاذ 52011 عى إغالق الصوت 
اآلخر املدارض له إما بمإده من البث بواسطة 
للبارتوعوالر  التابداة  االصطإاعياة  األقماار 
األَمريكي الخليجي أَْو التشاويش عليها إذا لم 
يتام، وقد حدثت الحالتل مع القإوات التابدة 
للجمهورياة الدربية الساورية وقإااة الدالم 

ألَْكثَاار من مرة.
لاذا قبال الدادوان عاى اليمان، أماا مع 
الددوان عى اليمن إقاد اعترب ناطل الددوان 
انعال5 اليمإي ألداإاً عساكرية، مإاقضاً ُكّل 
مواثيال الحرياة واتفاقاتها، ووإقااً لهذا تم 
استهداف الدديد من قإوات انعال5 لكي تصل 
وساائل إعالمهم إىَل مبتغالا ويتام الحيلولة 
بال أنّات الضحاياا ومساامع الدالم نخفاء 

إرائم ال يقرلا عين وال رشع.
وعلياٌل عاى لاذا استشاهد 23 صحفيااً 
الدادوان  طاريان  بغاارات  يمإيااً  وإعالمياا 
األَمريكاي السادوعي خالل عا5 مان الددوان 
الهمجاي عاى اليمان، إضاالً عان تدارض 
للقصاف  يمإياة  إعالمياة  مؤسساات   7
واالستهداف الجوي املبارش وتدمري 5 مإشآت 
إعالمية بشكل كيل.. إيما بلغت عدع القإوات 
التلفزيونية الرسامية التاي تدرضت لإلغالق 
عرب القمريان االصطإاعيل عربساات ونايل 
ساات صبيحاة الدادوان عاى اليمان يف 26 
مارس 52015، أربع قإوات، وثالث قإوات تم 

استإساُخهن.
 لذا بانضاإة إىَل إيقاف بث قإاتي املياعين 
واملإار؛ بسابل تغطيتهاا لجرائم لذا الددوان 
يف اليمان ووقوإهما ضد املؤامرة املحاكة ضد 

الدرب.

وسائل إعالم العدو.. أدوات سايكس بيكو الجديدة

 عناوين ويافطات بارزة في اإلعالم الخليجي من يتأمل فيها 
يجد أنها ليست سوى تكريس لطائفية مقيتة ودعوة حاقدة 

لتفتيت المفتَّت من المجتمع العربي

 تطلق قنوات العدو على من يحارب مع الغزاة من ُكّل أنحاء العالم 
ويستجلبهم إَلى أرضه لقتل أهله واستعمار بلده »مقاوم« و«محرر« 

فيما تسمي الجيش واللجان الشعبية »بمليشيات صالح والحوثي« 
وتطلق على الجماعات اإلرهابية الداعشية في الجنوب وجماعة أبو 

العباس وكتائب الموت في تعز »بالجيش الوطني«
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 مرتزقة الريا�ض يتم�سكون با�ستمرار العدوان والقوى الوطنية ت�سر على وقف اإطالق النار 

ماراثون املفاوضات يف يومه الثالث: الثوابت يف مواجــــــهة وكالء الرياض

• اليوم األول: فشل مراوغات املبعوث 
واملرتزقة: وقف إْطـاَلق النار أوالً 

إنطلقات مفاوضااُت الكويات الخمياس 
املايض بجلساة اإتتاحية ألقاى إيها املبدوُث 
األَُمااماي ولاد الشايخ كلمًة متفائلاًة اعترب 
إيهاا أَن اليمن يقارتب من الساال5 ومدرتإاً 
أَن الطريل إليه شاائك لكإه ممكن، إيما عدا 
تلاك الديباإاة انحاز ولد الشايخ ألطروحات 
مرتزقة الرياض يف محاولة نبداع قضية وقف 
إْطاااَلق الإار عن أإاواء املفاوضات، ولو ما 
رإضه وإُد القاوى الوطإية الذين أرصوا عى 
تثبيت وقاف إْطااَلق الإار بحسال التدهدات 
األَُماامية التي سبقت املفاوضات وأعلإوا أنه 
لن يكون لإاك نقاش يف أية قضايا أخرى قبل 

حل تلك انشكالية. 
وحل الحظ وإد القاوى الوطإية أن لإاك 
أيادَي تقاوع املفاوضاات بأإإادة سادوعية 
قاماوا بتوبيخ املبدوث األَُماامي وأكدوا له أن 
االإإدات األخرى لن تؤعي إىل حل، وطرح قرار 
مجلس األمن قبل التوصل إىل حل سايايس لن 
يؤعي إىل نتيجة، متمساكل بارضورة تثبيت 

وقف إْطااَلق الإار. 
حل انتهات الجلساة االإتتاحياة اإتمع 
أعضااء الوإد الوطإي باملبداوث األَُماامي يف 
إلسة مغلقة أكدوا له مجدعاً أن وقَف إْطااَلق 
الإار وتثبيته لو األرضية التي يمكن أَن تؤعي 

ملفاوضات إدية تقوع باتجاه الحل.
أَن محاوالتاه تجااُوَز  أعرك  الشايخ  ولاد 
مسألة وقف إْطااَلق الإار لن تإجح وأن قبول 
الوإد الوطإي بمغااعرة صإداء إىل الكويت لم 
يكن ناِإماً عن ضغوطات عولية، كما تإاولت 
ذلك وساائل إعالمية، بال إن مواإقتَهم كانت 
بإااًء عى تدهدات وقف إْطااَلق الإار، ولو ما 

تمسكوا به يف الكويت. 
يف  الوطإياة رصيحااً  القاوى  وكان وإاد 
مواقفاه، إِذْ اعتارب أن وقاف إْطاااَلق الإاار 

وتثبيته عى الواقع لو األساس وأن استمرار 
املسابقة نإشاال  الإواياا  الدادوان كشاف 
إهوع الساال5 من خاالل عرقلة إهوع تثبيت 
وقاف إْطااَلق الإار والدإع بالادور األَُماامي 
نحاو االنكشااف والظهاور يف عور »املبدوث 
السدوعي«، ولو ما يتإاىف مع طبيدة مهمته 
كمبدوث لألَُماام املتحادة التي ترعى الحوار 

وليست طَرإاً إيه. 

وعإَدما اتضح لوإد القوى الوطإية أن عوَر 
األَُماام املتحدة إاَء سلبياً يف ععم تثبيت وقف 
إْطااَلق الإار إدال أعضاء الوإد يطرحون يف 
ْوَرة إَعاَعة  الجلساة األوىل املغلقة مسألة »رَضُ
الدور األَُماامي إىل موقده الطبيدي يف القضية 
اليمإياة ومدالجة االعوإااج األَُماامي الذي 
ظهر يف ترصيحات ومواقف ولد الشيخ والتي 
كانات يف مدظمهاا تتبإاى الرؤى السادوعية 

ومواقف املرتزقة. 
ويُحَسُل للمبدوث األَُماامي ولد الشيخ يف 
الجلسة األوىل خالل الكلمة التي ألقالا بقوله 
إن »من أساسايات املشااورات أنه يساتحيل 
إَعااَعة عجلاة التأرياخ إىل الاوراء«، غاري أن 
مرتزقاة الرياض ال يريدون التساليم بالواقع 
الجدياد وأن ما عجزوا عان تحقيقه يف امليدان 

لن يحققوه يف املفاوضات. 
ولاد الشايخ أشااع أيضااً »بدمال لجاان 
التهدئاة امليدانية، َواعتارب عملها لو األلم يف 
لاذه املرحلة باعتبارلا نجحت إىل حد كبري يف 
ايقااف املواإهات«، غري أن كالمه لذا ال يزال 
بحاإاة ألن يتحول إىل إهوع حقيقة تُثبت أن 
لإاك قإاعاًة أَُماامية برضورة وقف إْطااَلق 
الإار باعتبارلا الخطاوة األوىل ننجاح إهوع 

السال5. 
لم تخُل الجلساة األوىل من انيجابيات إقد 
حدث تحول يف موضوع تإفيذ الإقاط الخمس 
املتدلقاة بقارار مجلاس األمان إقاد توصل 

الجمياع بما إيهم ولد الشايخ الذي أعلن عن 
بدء الإقااش بخصوص بحاث كيفية تطبيل 
الإقااط الخمس بادون تراتبياة َوبما يريض 
إميع األَْطاَراف، رغم ما بدا عى مواقف وإد 

الرياض من امتداض تجاه تلك الإقطة.

• اليوم الثاني: فرساُن السياَسة 
يدفعون املبعوَث اأُلَمــمي لإلقرار 

بضرورة وقف إْطـاَلق النار
عخال وإد القاوى الوطإية إلساات اليو5 
الثاني مان املفاوضات ياو5 الجمدة املاضية 
مسالحل بموقفهام الثابات بأن مشااورات 
الحل السايايس ال باد أن تبدأ بوقاف إْطااَلق 
الإاار، ولو ما سايطر عى أإاواء ذلك اليو5 
من املشااورات والذي انتهى بمؤتمٍر صحفي 
لولاد الشايخ والذي تحادث بداد أن ظهر أَن 
موقاف القوى الوطإية قد إرض نفَساه عى 
املفاوضاات، إقاال ولاد الشايخ: إن اليمان 
أصبحت أقرب إىل تحقيل الساال5 من أي وقت 
ماى وذلك بداد انتهااء إلساة املفاوضات 

املبارشة األوىل.
واستهل ولُد الشايخ حديثه بالقول “نحن 
أقارب للساال5 أَْكثَااار مان أي وقت مى يف 
اليمان”، مشارياً إىل أناه “سايتم التدامل مع 

الإقاط الخمس بطريقة غري تسلسلية”.
كما تحدث ولد الشايخ عن رضورة تثبيت 
وقاف إْطاااَلق الإار بشاكل كامال مدترب أَن 

ما تحقل لاو توقف القتاال بإحو %0ل من 
الجبهاات. يف ذات الوقات رأى ولد الشايخ أَن 
الطلداات الجوياة تهدع إهوع وقاف إْطااَلق 

الإار.
املبداوث  اعارتاف  أن  مراقباون  واعتارب 
وقاف  بارضورة  علإاي  بشاكل  األَُمااماي 
إْطااَلق الإاار وتحليل طائرات الدادوان أنها 
نقطة تُحَساُل للقوى الوطإية التي تمّسكت 
بموقفها األول مإذ كانوا بالداصمة صإداء«.

• اليوم الثالث: وقف إْطـاَلق النار 
يسيطر على املفاوضات 

إنطلقت أعماُل اليو5 الثالث من مفاوضات 
الكويت بجلساتل صباحية ومساائية، ومرة 
أخارى سايطر موقاف القاوى الوطإية عى 
أإاواء املفاَوضاات ونجحوا يف مإاع مرتزقة 
املفاَوضاات  إار  محااوالت  مان  الريااض 

ملواضيَع إانبية وغري رئيسية.
وعقد الوإدان السابت املاايض، أي صباح 
اليو5 الثالث من املفاوضات املبارشة، الجلسة 
التواصال  لجإاة  أعضااء  بمشااركة  األوىل 
والتإسيل الدساكرية اليمإية وخرباء األَُماام 
املتحدة الدسكريل الطالع الوإوع عى أعمالها 
وماا توصلت إليه والصدوباات التي تواإهها 

بما يدمل عى تثبيت وقف إْطااَلق الإار.
واندقدت الجلساُة الثانيُة بحضور رؤساء 
الوإاوع إقاط واللجاان الدساكرية، وخالل 

»ل��م نأِت لكي نس��ّلَم أس��لحتنا ألعدائنا« هك��ذا كان َردَّ وفُد القوى الوطنية عند انطالق مفاوض��ات الكويت عندما أعيد طرُح 
َن  موضوع تس��ليم األس��لحة قبل أي حل سياس��ي، وبتلك الُجملة أعاد وفد القوى الوطنية المفاوضاِت إلى مسارها الطبيعي، وتمكَّ

الوفُد عن جدارة من جعل إشكاليات »وقف إْط�اَلق النار« أولوية ال يمكن تجاُوُزها لما بعدها قبل حلها تماماً. 
��دات ُأَم��مية ودولية بش��أن تثبيت وقف إْط�اَلق  عندم��ا ذه��ب وفد القوى الوطنية إلى العاصمة الكويتية ج��اء ذلك بعد تعهُّ
النار، وكان الوفد واضحًا عندما أكد رئيُس المجلس السياسي ألنصار اهلل صالح الصماد أن الوفد سيتخُذ الموقَف المناسَب في حال 
االخالل بالتعهدات، وهو ما حدث باإلصرار على تثبيت وقف إْط�اَلق النار قبل الدخوِل في أية نقاشات والُمضي قدمًا بالمفاوضات. 
ُق وفد القوى الوطنية على الصعيد السياس��ي واإلعالمي وهذه المرة تحدث عن هذا التفوق أنصار الطرف الثاني القادم  تفوُّ
من الرياض الذين ش��هدوا للقوى الوطنية منذ اس��تقبالهم من قبل تش��ريفات وزارة الخارجية الكويتية في المطار، في وقت قال 

مراسل قناة الجزية إن وفد الرياض دخل إلى الكويت »دخول اللصوص«. 
حتى على المس��توى اإلعالمي تحدث أولئك أن الوفد اإلعالمي المرافق للقوى الوطنية س��يطَر على أجواء المؤتمر الصحفي 

للمبعوث اأُلَم��مي في ثاني أيام المفاوضات، بينما اكتفى إعالميو الرياض بالتفرج على فعاليات المؤتمر.

  - إبراهيم السراجي:
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ناطق اأن�سار اهلل حممد عبدال�سالم يف حوار لـ »�سدى امل�سرية«:

مساُر املشاورات السياسية مرهوٌن 
بوقف شامل وكامل للعدوان

أّكد الإاطُل باسم أنصار الله محمد 
عبدالسال5 أن االتفاَق مع األمم 

املتحدة عى وقف الحرب يف الدارش 
من إبريل املايض ووقف الغارات 
الجوية لم يتحقْل حتى اللحظة.
وقال عبُدالسال5 يف حوار مع 

صحيفة »صدى املسرية«: لذا االلتزا5 
إذَا لم يتم تثبيتُه عملياً عى األَْرض، 

إال عاعي لبحث مسائَل أُْخااَرى. 

  - حاوره في 
الكويت – صبري الدرواني:

 

األي�ام  الع�دوان  ط�رياُن  ش�ن   
املاضية غ�ارات عىل مدينة املكال وبعض 
م�ربر  تح�ت  حرضم�وت  محافظ�ات 
محاربة تنظي�م القاعدة.. كيف تنظرون 
إَل ما يحدث؟ وملاذا رفضتم إصدار بياٍن 

مؤيِّ��ٍد لهذه الغارات؟ 
يف الحقيقاة البلد يدياُش حالَة عدوان 
خارإي واضاح املدالام وأن يأتَي طرٌف 
ليطلال بيانااً ضد حارب مزعومة تجاه 
القاعادة وعاعاش ولاو بحادِّ ذاتاه من 
يرإض مإذ بداية املشااورات السياسية 
وحتاى اآلن أن نضَع من أولويات املرحلة 
االتفااق عاى مواإهاة تحادي القاعدة 
وعاعاش وتمدعلا يف الباالع ويتهرب من 
ذلك حتاى اآلن، إلياس مقباوالً مإه أي 
موقاف آخار وندتاربه موقفااً للمزايدة 
وتضيياع الهادف الرئيي للمشااورات 

ولو تثبيت ووقف األعمال الدسكرية. 
 والواقاع أناه ال يوإاُد يف األََساااس 
حارٌب عى القاعادة أَْو عاعاش إهم من 
ععمولاا بمختلف أَنَْواع األسالحة واملال 
وبالغطاء السايايس وإنما لاذه الحملة 
تأتي يف ساياق املغالطات للرأي الدا5 أن 
حرباً مزعومة تشن ضد القاعدة وعاعش 

ولذه الحرب لي سياسية يتم تحريُكها 
وإال إحتياإاات املرحلاة ومتطلباتهاا 
وتأتي يف ساياق الرصاع الداخيل وتغذية 
الإفوذ الخارإي الذي يساتهدف احتالل 

الجإوب وتدمري مقدراته ونهل ثرواته. 
لم يتحقل إىَل الياو5 يشٌء عميل ولهذا 
نحان لام نقبال أن نتجااوَز قضياة ما 
تواإقإاا علياه بخصوص وقاف الحرب 
بكاإة اشكالها وازالة القيوع االقتصاعية 
وندتقاد أن عول الدادوان إذا لام توقاف 
عدوانهاا وترتك للجاان املحلياة مراقبة 
الوضاع والتخفيف من حادة الخروقات 
املشااورات  مساار  يف  شايئ  إتحقيال 

السياسية يصبح أمراً صدباً. 

 منذ بدء املشاورات يف الكويت وأنتم 
ترصون عىل مس�ألة تثبيت وقف اطالق 
الن�ار.. م�اذا لو لم يلت�زم الطرف اآلخر 

بوقف العدوان؟ 
لقد اتفقإا مع األمم املتحدة عى وقف 
الحرب يف الدارش من ابريل الجاري وعى 
رأس وقف الحارب وقف الغارات الجوية 
ولو ما لام يتحقل حتاى اللحظة حيث 
الطاريان يقصاف يف بداض املحاإظات 
عون أي مربر كذلك التصديد والتحشايد 
ولام يتحقل لاذا رغم مرور ماا يقارب 
أُْسابُْوعل مإذ بداية االتفااق وبهذا إإن 
لذا االلتزا5 إذَا لام يتم تثبيته عملياً عى 
األَْرض إال عاعي لبحث مسائل أُْخااَرى. 

 وماذا بش�أن أجندة املفاوضات يف 
الكويت.. هل بدأتم يف الحديث عنها؟ 

لام نتطرق إىَل بحاث موضوع األإإدة 
حتاى اللحظة حيث نركاز أَوَّالً عى وقف 
الدمليات الدساكرية، إاال عاعي لإقاش 
موضوع األإإادة وإدول الدمل ولم يتم 
تثبيت ما تم التواإل عليه أَوَّالً ولو وقف 

الدمليات الدسكرية بشكل كامل. 

 ذكرت صحيفة الوطن الس�عودية 
ع�ىل لس�انكم أن الجي�ش واللج�ان لم 
يسيطروا عىل مواقع س�عودية.. هل من 

توضيح لذلك؟ 
لم يكان الحدياث أصالً يف ساياق لل 
األََرايض  يف  اليمإاي  الجياش  يتواإاد 
السادوعية أ5 ال، وإنما كان يف ساياق أن 
لإااك إععاءاٍت وتضليالٍت نرّوإها للرأي 
الدا5 باأنإا نّدعي إحتالل نجران وإيزان 
إاارشت أن لذا انععاء لام يحدث ورغم 
محاولة تأكيده محااور صحيفة الوطن 
أن قإااة املسارية قامت بإنازال مقاطع 

إيديو وصور أكدنا عد5 حصول ذلك. 
أما وإاوع الجيش واللجان الشادبية 
إمساألة  السادوعية  األََرايض  عاخال 
واللجاان  إالجياُش  مإهاا،  مفاروٌغ 
السادوعية؛  األََرايض  عخلاوا  الشادبية 
بسابل الدادوان عاى اليمان وماا زالوا 
حتى اللحظة والتفالماات القائمة لي 
مان أإال إيقااف املواإهاات يف الحدوع 
والجثامال  االرسى  موضاوع  وبحاث 
وااللغا5 واالنساحابات عى أََساااس أن 
لاذه التفالمااِت خطاواٌت أوىل لوقاف 
الحارب والتهيئة للحوار السايايس، وقد 
وضحإاا لذا يف أَْكثَار مان مقابلة وبيان 
ومإشاور، والإقاش عى بقية املسائل يف 
الحدوع وقضايا القصف الجوي عى البلد 
لي محط الإقاش املحوري عى مختلف 

األصددة حتى اآلن. 
ولإااك قضاياا مدلوماة بالارضورة 
وتصديال بدض الشاائدات أَْو مجاراتها 
ليس مإطقياً إمثالً عإدما نُارش باألمس 
واليو5 يف صحف وقإوات إضائية خرب أن 
الوإد الوطإي يرإض بيانًا يدعو إىَل وقف 

الحرب!!
ُقه عاقٌل، إيما نحن  لل لذا كال5ٌ يصدِّ
من نطالال عمليااً ببيان يدعاو ويثبت 

ويُإهي كاإة األعمال الدسكرية.

 مرتزقة الريا�ض يتم�سكون با�ستمرار العدوان والقوى الوطنية ت�سر على وقف اإطالق النار 

ماراثون املفاوضات يف يومه الثالث: الثوابت يف مواجــــــهة وكالء الرياض
الجلساة اقرتح ولد الشيخ إصدار بيان يدعم 
وقاف إْطااَلق الإار والقاى االقرتاح اعرتاضا 

من وإد املرتزقة. 
القاوى  لوإاد  املراإال  انعالماي  الوإاد 
الوطإية أصدر بالغاً صحفياً يوضح تفاصيل 
الياو5 الثالث مان املفاوضات، والذي شاهد 
انكشااإاً آخَر ملرتزقة الرياض الذين رإضوا 
إصدار قرار مشرتك يدعم وقف إْطااَلق الإار.

وأوضح البالغ الصحفي »أن وإد الرياض 
إشال يف إَعاَعة الإقاشاات إىل مربع القضايا 
الجزئية مثل الحدياث عن االإراج عن بدض 

املدتقلل الذين يتبدون الفار لاعي«.
 وبحسل املصاعر إإنَّ ولد الشيخ كان قد 
اقارتح خالل الجلساة عى الفريقال إصدار 
بياان بدعام موضاوع تثبيات وقاف كامل 
لألعمال الدساكرية، ولاو ما أيَّاااده الوإد 
الوطإاي، بيإما تهرب وإاد الرياض من ذلك 
األمر الذي يجدل من الواضح أَن وإد الرياض 
ال يرغال يف وقاف األعماال الدساكرية، وال 
تثبيات وقاف الإار، مماا يؤكاد أَن ما يجري 
لياس مجارع خروقاات، وإنما اساتمرار يف 
الدادوان بما يإاقاض بإوع األَُمااام املتحدة 
التاي ععت لوقف إْطاااَلق الإار كمرحلة أوىل 

يليها املشاورات والحوار. 
لاذا وأكدت املصااعر أَن اثإال من خرباء 
األَُماام املتحادة الدساكريل الذين يدملون 
مع لجان التهدئة شااركا يف الجلسة وتحدثا 
عما أساميالا عراقيال تواإه عمال اللجان 

املختصة بتثبيت وقف الإار. 
لاي  مهمتهماا  أَن  الخباريان  وأوضاح 

التهدئة والتإسيل وليس رصد الخروقات. 
يُذَكاُر أَن رئياَس وإاد الريااض تحادث 
للصحاإة الكويتياة برصاحٍة عن عد5 رغبة 
إريقهم يف وقف الغارات الدساكرية بذريدِة 
أَن ذلك سوف يؤثر عى وإوعلم عى األرض.

• اليوم الرابع: غارات العدوان تعيد 
خياَر امليدان للواجهة 

إنطلقت أعماُل اليو5 الرابع من مفاوضات 
الكويت عاى وقع تصديد الدادوان وتكثيف 
تحليقه يف الداصماة صإداء وحّجة وصددة 
وماأرب والجاوف، وتطاور األمار إىل شاّن 
غارتل عى حرض الحدوعية ومديرية اللحية 
بمحاإظة الحديدة، ولاو ما قوبل بترصيح 
لرئياس وإد أنصاار الله مّلح إياه للدوعة إىل 

امليدان عى قاعدة »وإن ُعدتم ُعدنا«.
وشاهد أماس األربدااء مان املفاوضاات 
املباارشة إلساتل صباحياة ومساائية ويف 
الريااض  مرتزقاة  حااول  األوىل  الجلساة 
مجدعاً حْرَف مساار املفاوضات عن األساس 
الصحياح بمحاولاة طرحه لوضاع »إدول 
أعماال املفاوضاات« األمر الاذي رإضه وإُد 
القوى الوطإية إملة وتفصيالً، ُمرصين عى 
رضورة تثبيات وقاف إْطااَلق الإاار والدمل 
عى ذلاك قبل االنتقاال للمفاوضات بشاأِن 
الحل السايايس باعتباار أن الحل ال يمكن أن 

يتوإر يف ظل استمرار الغارات. 

وخرإات الجلساة األوىل باالتفاق عى أَن 
يقو5 األعضاء الذين تم ترشايحهم السابت 
بالتواصل مع اللجاان املحلية والدمل تثبيت 
وقاف إْطاااَلق الإاار لرُتإاَع الجلساة التي 
أعقبهاا اإتماع مغلال لرؤسااء الوإوع مع 

املبدوث األَُماامي ولد الشيخ. 
تصدياُد الدادوان لتحليقاه وغاراتاه أّكد 
صحَة املدلوماات القاعمة من الكويت والتي 
تقاول إن الريااَض أمارت مرتزقتها برإض 

وقف تحليل الطريان ووقف الغارات.
وكشافت مصاعُر سياسية يمإية يف حوار 
الكويت أن رئيَس وإد الرياض رإض بشادة 

املواإقة عى تثبيت وقف إْطااَلق الإار. 
وأوضحات املصااعر أن عبَدامللاك املخاليف 
للمبداوث  مقارتح  عاى  اعرتاَضاه  أبادى 
األَُمااماي إىل اليمان إساماعيل ولد الشايخ 
يقيض بإصدار بيان يتضمان الدعوة لتثبيت 
وقف إْطاااَلق الإار. وأشاارت إىل أن املخاليف 
أكاد أناه ال يرياد توقاف الغاارات والتحليل 
الجاوي إاوق األرايض اليمإية، مدتارباً ذلك 
ضماناة لوإاد الرياض كون توقاف الغارات 

سيدزُِّز موقف من أسمالم الحوثيل. 
إاإن ماا  السياساية  املصااعر  وحسال 
ُث به املخاليف ليس إال إمالءات سدوعية،  يتحدَّ
وأن وإاد الريااض ال يملاك أي قارار ساوى 
الدوعة للسادوعية، ولو ما اتضح من خالل 
إلسات السبت، حيث أّإل وإد الرياض البت 
يف موضوع إصدار بيان بشاأن وقف إْطااَلق 

الإار حتى الجلسة املسائية. 
أياا5  أثبات عاى مادى  الوطإاي  الوإاد 
املفاوضاات أنه لان يتخى عان الثوابت التي 
حملهاا مداه مان صإدااء ممثاالً للشادل 
اليمإي الراإاض للدادوان ومرتزقته، ولذلك 
لم يستسالم لضغوط الوقات املتمثل بمرور 
األيا5 يف الكوياِت عون الدخول يف املفاوضات 
السياساية، متمساكاً بأسااس الحال ولو 
إنهاء الحرب التي كانت أسااَس إإشال الحل 
السايايس برعاية املبدوث األَُماامي السابل 

إمال بإدمر.
كما أثبات وإُد القوى الوطإياة أن رغبته 
بالسال5 ليست نابدًة عن تراإع يف امليدان أَْو 
تراإع الُقدرة عى املواإهة الدسكرية، وكان 
ذلك إلياً يف ترصيحاِت الإاطل باسام أنصار 

الله يف تدليقه عى تصديد الددوان. 
وقال محمد عبدالساال5 يف لذا الشأن »إن 
اساتمراَر الغاراِت الجوية واستهداف الطُرق 
والجساور والبياوت، كماا حادث يف حرض 
والحديادة وإرضاة نهام وماا حادث قبلها 
مإذ بدِء املشااَورات يف تدز وشابوه ومإاطَل 
أخرى يؤكاد أن انْعاااَلَن عان وقف االعمال 
الدساكرية مجرع كال5 عار عن الصحة، وأن 
مسااَر املشااورات يف ظل الددوان لن يختلف 

عن الجوالت السابقة«. 
وأضااف »إذا لم يتم االلتازا5 بالبإد األول 
الخااص بتثبيات وقاف األعمال الدساكرية 
الاذي قدمتاه األَُمااام املتحدة وواإال عليه 

الجميع إغريه باألوىل«.  
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من حضرموت إَلـى جيبوتي والبحر اأَلْحـَمر 

قد ربما يتوّقف الُعـْدَوان وقد ربما ال يتوّقف!

زيد أحمد الغرسي 
السادوعي  الُدااْدَوان  إشال  بداد 
األَمريكاي يف تحقيال أَْلااَداإاه خالل 
عا5 من الُداْدَوان عى الايَاَمان يحاول 
املهإادُس األَمريكاي مجادعاً تإفيذَلاا 
بطرق أُْخَرى وتكتياكات إديدة والتي 
أساتطيع أَن أصفهاا بأنهاا تدارّب عن 
الُدااْدَوان عاى  الثاناي مان  الفصال 

الايَاَمان.
 يأتي ذلك بالتزامن مع إْعاَلن تهدئة 
ووقاف نطاالق الإاار بال الجانبال 
وانطاالق  والسادوعي  الايَاَماإاي 
الايَاَماإياة  الايَاَماإياة  املفاوضاات 
بالكويات التاي ُعقدت بإفاس توقيت 
زياارة أُوباما إَلاى السادوعية واندقاع 
القماة الخليجياة األَمريكية مساتغالً 
انشاغال الايَاَماإيل بهاا وبخروقات 

الُداْدَوان.
َوتمثلت تلك التحركات بزيارة أُوباما 
للسادوعية ولقائاه بسالمان ثام عقد 
قماة خليجياة أَمريكية وقبلهاا زيارة 
وزيار الحارب األَمريكاي لإلَمااااَرات 
والسادوعية ولقائه بويل عهد أبو ظبي 
ومحماد بن سالمان والتاي كان امللف 
الايَاَماإي أبرز امللفات الحارضة بقوة 
يف لاذه الزياارات والترصيحاات التي 
تلتها وقبلها أَيْاضااً املإاورات البحرية 
املشرتكة بل الخليج والواليات املتحدة 

األَمريكية.
 مجمال لذه الزيارات والترصيحات 
عان  بوضاوح  تكشاف  والتحاركات 
أَْلاااَداف لاذه الزياارات ومااذا تريد 
الوالياات املتحدة األَمريكياة تإفيذه يف 
الايَاَمان يف املرحلاة املقبلة ُخُصاْوصاً 
بدد قدو5 رئيس إديد للواليات املتحدة 
األَمريكية )بدد شاهور قليلة من اآلن( 
والتاي مإها احتاالل الايَاَمان بشاكل 
مباارش ووضده بال كماشاتل األْوىَل 
كماشاة االحتالل من الجإوب والثانية 
الشامال  مان  السادوعي  الُدااْدَوان 
أمإياة  عاخلياة  أََعَوات  تحرياك  ماع 
وسياساية نثاارة الفاوىض وتمزيال 
الايَاَمان  االإتماعي وتقسيم  الإسيج 
كاملإاطقياة  أوراق  عادة  مساتخدماً 

واملذلبية والقاعدة وعاعش وغريلا.
 إمن الجهاة الرشقية للايَاَمان ويف 
محاولة الحتاالل محاإظة حرضموت 
بشاكل مباارش وصل عدُع مان الجإوع 
إَلااى مقار  والخليجيال  األَمريكيال 
املإطقة األْوىَل بسيئون مؤخراً وانْعاَلن 

عن بدء حملة عساكرية عاى القاعدة 
وعاعش يف حرضموت »بدد أَن سالمها 

االحتاالل لهام يف بداية 
وكانات  الُدااْدَوان«، 
التهيئة  خطوات  بدض 
عاى  اساتقبال  لذلاك 
محاإظاي  محسان 
حرضموت وساقطرى 
ثم خروج بحاح ليبرش 
بحملاة عساكرية ضد 
يف  وعاعاش  القاعادة 
حرضموت ليلَة وصول 
أُوباماا إَلااى الرياض، 
ماع اناه نفاي وإاوع 
األإإبية  الدإارص  لهذه 

يف وقات ساابل مان الُدااْدَوان عإدما 
كان رئيسااً للوزراء، ثم قاا5 االحتالل 
بقصف إاوي ملاا يّدعي أنهاا مإاطل 
للقاعدة وعاعش ليخارج بددلا ناطل 
البيات االبياض ويرصح باأن الواليات 
املتحادة األَمريكية تقصاف إِْرَلاابيل 
الداا5  الارأي  نيهاا5  حرضماوت  يف 
املحايل والدويل أنها تحارب انِْرَلااب يف 

الايَاَمان.
 واساتكماالً لهذه التهيئة أعلإت ما 
يسامى القاعادة وعاعش عان تفخيخ 
ميإااء الضبة بمديرية الشاحر ومطار 
الرياان باملاكال محاإظاة حرضموت 
كخطاوة نيصاال رساالة باأن لإااك 
يف  لكإاه  بيإهماا،  حقيقيااً  رصاعااً 
الحقيقاة إعطااء األَمرياكان ذريداة 
ومربراً الحتاالل حرضماوت، ثم يأتي 
األَمريكيال  مان  انَمااااَرات  طلال 
مسااعدتهم يف ماا اساموه مواإهاة 
انِْرَلاااب يف الايَاَماان وإداال عخلت 
مإتصاف شاهر ابريال الحاايل حاوايل 
إَلااى  إَماااَراتياة  مدرعاة  مائتاي 
حرضماوت بدد يو5 واحاد من وصول 
أُوباما إَلاى الريااض ولقاءه بويل عهد 
أبو ظبي وكان قبلها لقاء وزير الحرب 

األَمريكي بويل عهد أبو ظبي أَيْاضاً.
سايبدأ  ملااذا  التسااؤل  ولإاا 
األَمريكيون االحتاالل من حرضموت؟ 
واالإاباة عى ذلك؛ ألنهاا مإطقة تقع 
إَلاى إانل ساقطرى التي أَْصبَااحت 
الجغارايف  وملوقدهاا  االحتاالل  تحات 
االسارتاتيجي وألنهاا تحت السايطرة 
الكاملة ألََعَواتها االستخباراتية املسماة 
إَلااى  بانَضاااَإاة  وعاعاش،  قاعادة 
عد5 وإاوع الجيش واللجان الشادبية 
لإاك، وبُدد املساإة بل لذه املحاإظة 

وبقية محاإظات الجمهورية، وبالتايل 
نستطيع القول إن االحتالل يريد تأمل 
للمإطقاة  احتاللاه 
الايَاَماإياة  الرشقياة 

كاملة.
الإاحياة  مان  أماا 
للايَاَماان  الغربياة 
سااحل  عاى  املطال 
البحار األَْحاَمار إقاد 
تام لقااء بال محماد 
بن سالمان يف الحاعي 
عارش من شاهر ابريل 
اثإااء زيارتاه لاألرعن 
بجإاوع  للمطالباة 
عان  بادالً  ارعنيال 
انَماااَراتيل الذين انسحبوا من صاإر 
بَماأرب، وخاالل لاذه الزياارة التقى 
محماد بن سالمان ماع رئياس وزراء 
الدادو الصهيوناي بإيامال نتإيالاو 
يف مديإاة الَدقبة بااألرعن، وتم توقيع 
اتفااق احتوى عى ساّت نقااط مإها 
قضية بيع إزيرتَي تيإار وصإاإري من 

مرص للسدوعية بتإسيل إرسائييل.
يخاص  مماا  االتفااق  يف  وكان   
الايَاَماان:- توقياع اتفاقياة تدااون 
عساكري بال الجانبال الصهيوناي 
والسادوعي يف البحر األَْحاَمر - تكثيف 
التدااون يف مجال مكاإحاة انِْرَلااب 
بال الجانبال يف البحار األَْحاَمر )عى 
الدالقاات  توسايع   - قولهام(  حاد 
االقتصاعياة والتجارياة بال البلدين. 
ولو ما يدإي احتالَل الرشيط الساحيل 
الغربي للايَاَماان تحت مربر مكاإحة 
انِْرَلاااب، كماا قاال وزيار الحارب 
األَمريكي ماع نظريه أمل عا5 مجلس 
التدااون الخليجاي يف مؤتمر صحفي 
ُعقد ياو5 االربداء الدرشين من شاهر 
ابريال لداا5 52016 »ساتتم تسايري 
عورياات مشارتكة العارتاض سافن 
تهريل األسلحة انيْااَرانية للايَاَمان«. 
ولاو ما يدإاي أَيْاضااً احتاالل البحر 
األَْحاَمار ومضيال بااب املإادب تحت 
مربر آخار ولو مإاع تهريل أسالحة 
إيْااَرانياة إَلاى الايَاَمان، مع أَن لإاك 
ترصيحاً للبيت االبيض قبل أَيَّااا5 قال 
إيه الإاطل الرسمي للبيت األبيض بأن 
ال أعلة عى تواإد نيْااَران يف الايَاَمان 
أَْو ععام لهاا للحوثيال يف الايَاَماان، 
أَيْاضااً كان قبل ذلك بحوايل أسابوعل 
مإاورة بحرية مشرتكة بل األَمريكيل 
والخليجيال أعلن إيها قائاد البحرية 

األَمريكياة أن لدإهاا تأماُل املمارات 
املائياة كباب املإادب وقإاة الساويس 
ومضيل لرمز، ما يؤكد أَيْاضاً احتالل 
باب املإادب وخليج عادن تحت ذريدة 
ثالثة ولاي تأمل املمارات املائية لذه 
وانرسائيلياة،  األَمريكياة  التحاركات 
كلها للتإسيل وايجاع الذرائع لالحتالل 
األَمريكاي انرسائيايل املباارش للبحار 

األَْحاَمر ومضيل باب املإدب.
بداياة  نتإيالاو  قلال  نإاى  وال   
الُدااْدَوان عاى بااب املإادب وتخاّوف 
إرسائيل من سايطرة الايَاَماإيل عليه 
كماا كانات املداارك يف ميادي ورضب 
الجزر واحتاالل إزيرة حإيش الخالية 
من الساكان ومدارك تداز كلها كانت 
املإادب  بااب  للسايطرة عاى  تهادف 

والساحل الغربي للايَاَمان.
أما مان الجهة الجإوبياة للايَاَمان 
القواعاد  اقاماة  إَلااى  إبانَضاااَإاة 
الدسكرية البحرية يف إيبوتي وتحديث 
األسااطيل املوإوعة من ساابل عمدت 
أَمرياكا إَلااى تحرياك نظاا5 إيبوتي 
ليقاد5 لاه املاربرات والذرائاع الحتالل 
مضيل باب املإدب وخليج عدن ارسائيل 
حيث عملت عى توقياع اتفاقية أمإية 
للتدااون يف مكاإحاة انِْرَلاااب بال 
السادوعية وإيبوتاي وبددلاا بياو5 
تقريبااً أَْو يف نفاس اليو5 خارج وزير 
الداخلياة الجيبوتاي باتهاا5 أَنَْصااار 
الله بمحاولة تفجري بدض السافارات 
األإإبياة املوإوعة يف باالعه، إرع عليه 
مسائول الدالقات ألَنَْصاار الله حسل 
الدازي بالإفي والتكذيل، والغرض من 
لاذا الترصيح وتوقيته لو إيها5 الرأي 
الداا5 الداملي باأن إيبوتاي ومصالح 
عول االساتكبار يف باب املإادب مهدعٌة، 
مماا يدإاي احتاالل إإاوب الايَاَمان 
وخلياج عادن واضفااء الرشيدة عى 
تواإدلم الدساكري يف إيبوتي وباقي 
املإطقة تحَت مربر حماية مصالحهم، 
ويف نفس السياق التقى رئيس إيبوتي 
وأمري قطر يف بداية لذا الشاهر شاهر 
إربايار لداا5 52016 وتباحثا حول ما 

أسماه محاربة انِْرَلااب يف الايَاَمان.
 لاذا إزء من تحارُّكات األَمريكيل 
خاالل أقل من شاهر، ولدل ذلك يشاري 
إَلاى مادى التماا5 األَمريكيل بامللف 
الايَاَماإاي ومحاولة ترتيال أوراقهم 
إيه من إديد ماع عمالئهم يف املإطقة 
لتمهياد األَْرضياة للرئياس األَمريكاي 

القاع5.

زيد البعوة  
لاذا ليس تشااؤماً بال حقيقٌة ملموساٌة وواقٌع عشاإاه 
عاى مدى عا5، وآيات قرأنالاا أنزلها الله قبل ألف وأربع مئة 

وأربدل عاماً.
لام ولن نإى َكِذَب وخداَع إإياف 1 وإإيف 2 وأَْكثَار من 

خمسة إْعاَلنات وقف إطالق الإار وإْعاَلن لدنة.
قاد ربماا يتوقاف الُدااْدَوان وقد ربماا ال يتوقاف، ولكن 
الحقيقاة التي يإبغي أَن نديهاا وأن ال نغفَل عإها لي أَن لذا 
الُدااْدَوان لن يتوقاَف أبداً حتى وإن توقفات الطائرات، إاّل أَن 
الُداْدَوان سايظل بطرق أُْخَرى اقتصاعياة وإْعااَلمية وأمإية 
وسياساية وغريلا، وبشاكل مادروس يساتهدف الايَاَمان، 
إادول الُدااْدَوان لن تستسالم إهي تملك املاال وتملك الإفوذ 

وتملك الدمالء.
يف الجانل األمإي ساوف تحرك عمالئها ومرتزقتها نقالق 
األمن والساكيإة يف مختلاف املحاإظاات الايَاَماإية كما لو 

الحال عليه اليو5 يف املحاإظات الجإوبية.
يف الجانل انْعااَلمي ساوف تساتغل ُكّل حدث وكل إرصة 
أَْو بمدإاى أصاح ساوف تختلل وتصإاع إاربكات إْعااَلمية 
تشاوه الثورة والجيش واللجان الشدبية والشدل الايَاَماإي 
الصامد، ولديها الكثري من انْعااَلميل املرتزقة الذين بدورلم 
لان يقارّصون أَْو يفرطاون يف نقال ُكّل حدث حسال الخطة 
املرسومة التي تهدف لشن حمالت إْعااَلمية تتحدث عن إشل 

الايَاَماإيل..
يف الجانل السايايس سوف يساتغلون نفوذلم وعمالتهم 

وعالقاتهام بأَمرياكا وإرسائيال ومجلاس األمان واألَُماام 
املتحادة لفارض إمالءاتهام وأَْلااَداإهم من خاالل املجتمع 

الادويل املسااند لهم بماا يخاد5 مصالحهم 
الشادل  يساتطيع  ال  لكاي  وسياسااتهم 
الايَاَماإاي أَن يارى الإور أَْو يصادر أإكاره 
ورؤاه إَلاى الخارج أَْو أَن يكون له محط قد5 

عى املستوى الخارإي السيايس.
أما يف الجانل االقتصاعي إساوف يستمرُّ 
الحصاار للشادل الايَاَماإاي بشاكل عائم 
حتى وإن أعلإوا عن إك الحصار أَْو سامحوا 
للإفط واملاواع الغذائية بالدخاول للايَاَمان 
إلن يساتمر لذا طويالً إساوف نسمع بل 
إرتة وأُْخَرى القبض عى سافيإه مشابولة 
وسفيإة أُْخَرى تحمل أسلحة إيْااَرانية ومن 
لذا القبيل وسوف يكون الحصار االقتصاعي 

املقبال بطريقاه أُْخاَرى أشاد ايالمااً سايحاربون املإتجات 
الايَاَماإياة يف األَْساَواق الداملية وساوف يحاربون الرشكات 
االساتثمارية التاي ترياد أَن تساتثمر يف الايَاَماان وساوف 
يحاربون التجار الايَاَماإيل وغري مستبدد أَن يفرضوا رقابًة 
عى ُكّل صاعر مان الايَاَمان وكل وارع الايَاَمان ومن بددلا 
سإسمع عن إمارك ورضائل، ومن لذه الوسائل التي سوف 
يساتغلونها ويدمدون اليها لكي يستمر الحصار االقتصاعي 

عى الشدل الايَاَماإي.
لان يتوقاف الُدااْدَوان عاى الايَاَمان إاّل بشاكل صوري 
وإْعااَلماي، إالايَاَمان كماا ندرف مساتهَدٌف من قبل لذه 
الدول التي شاإت لاذا الُداْدَوان مإذ زمن بدياد، إهذه الدول 

لها أطماع استدمارية يف لذا الوطن ولديها أطماع اقتصاعية 
وإغراإية وسياسية للسيطرة عى باب املإدب وثروة الشدل 
الايَاَماإي، وكذلك لام يريدون أَن ال يخرج 
الايَاَماان مان تحات السايطرة والوصاية 
إهم يريادون أَن تبقاى الايَاَماان بقراِرلا 
الساياعي والسايايس تحات أمرلام، غاري 
مساموح للايَاَماإيل االساتقالل والحرية 
وغري مساموح للايَاَماإيل أَية عالقات مع 
عول أُْخَرى مإالضة للمرشوع االستدماري 
أَن  للايَاَماإيال  الغرباي، وغاري مساموح 
عول  اقتصاعيااً،  ذاتيااً  مكتفال  يكوناوا 
الايَاَماإياون  يظال  أَن  ترياد  الُدااْدَوان 
يلهثاون وراءلام ويساتجدونهم أَن يمإاوا 
عليهام ببدض املبالغ املالياة مقابل الكرامة 

والحرية.
 ولاذا يدتارب نتيجًة طبيدياًة النبطاح األنظمة الساابقة 
التاي حكمات الايَاَمان والتي كانات بمثابة الدماى واللدل 
والتي كانت تغري عول الُداْدَوان بسذاإتها وعمالتها وانددا5 
وطإيتهاا حتى يسايل لدابهم ويرون الايَاَماان يف متإاولهم 
بشكل بسيط وسهل، ولهذا لم لن يفرطون اليو5 يف عمالئهم 
سيحاولون أَن يديدولم إَلاى السلطة بطريقة أَْو بأُْخَرى من 
خاالِل اتفاقيات ساابقة كالحوار الوطإي مثالً أَْو ما يسامى 
باملبااعرة الخليجية أَْو قرار مجلس األمن 2216 لكي يساتمر 

عورلم السلبي من خالل عمالئهم يف املستقبل.
ساوف لن تسامح عول الُداْدَوان يف املساتقبل ألية عملية 
سياساية انتقالية يف الايَاَمان تُماارُّ بساال5 ال حوار وطإي 

وال انتخاباات رئاساية وال انتخاباات برملانياة وال تشاكيل 
حكوماة وطإية إاّل وتكون بصمات عول الخليج موإوعًة ولو 

بطريقة غري مبارشة.
نسيت شيئاً مهماً إدلته عول الُداْدَوان بالايَاَمان وسوف 
تظال تلداُل عليه مادى الدلار إاّل ولاو الدمار الاذي أحدثه 
اة والدامة  الُدااْدَوان يف البإياة التحتياة يف املمتلكات الَخاصَّ
إَعاااَعة االعمار والذي يمثل وإبًة عسامًة ساوف تساتغلها 
عول الُداْدَوان لتخلل اختالإاٍت ونزاعاٍت وتفريل بل املجتمع 
الايَاَماإاي مان خاالل مبالَغ مالياة كاذبة سايدلن عإها يف 
وساائل انْعااَل5 مصحوبة ببدض الدباارات املإمقة من أإل 
التسويِل لها يف أَْوَسااط الايَاَماإيل، عى سبيل املثال سلَّمإا 
املؤتمريال مبلغاً وقادُره كذا وأَنَْصاار اللاه مبلغاً وقدره كذا 
ولجاان إعماار ساوف تارصف املبالغ عاى لذا الإحاو الذي 
سايزرع البغضاَء والحساسية بشاكل كبري بل الايَاَماإيل، 

لذا إن حصل إدالً إَعاااَعة إعمار.
يف الإهاياة يإبغاي عليإا كيمإيال أَن ندد أنفساإا ملرحلة 
إديدة من الرصاع والحارب البارعة التي ال تختلُف خطورتها 
عن الُداْدَوان الدساكري املبارش وأن نكون عى مساتوى عاٍل 
من الوعي والبصرية لكي نكاون أقوياء وأذكياء بقدر وحجم 

وخطورة املرحلة املقبلة لذا إن توقف الُداْدَوان.
وال نإى أن نظالَّ مرتبطل بالقياعة التاي إّربإا صدقها 
وحرصهاا خاالل الثاورة وخاالل الُدااْدَوان، إهاي إديارة 
بالتدامل مع األحداث املساتقبلية بمسؤولية وحرص أَْكرَب ملا 

يخُد5ُ مصلحة الايَاَمان والايَاَماإيل.
ويف األخاري ال نإى اللاَه تداىل الذي له األماُر من قبُل ومن 

بدُد.

من الكويت
 عـبداهلل علي صبري

ال يبدو أن تحالَُف الُداْدَوان 
الريااض إااعُّون  ومرتزقاة 
يف إحالل الساال5 بالايَاَمان، 
عماوَع  ذرإاوا  وإن  حتاى 
التماسايح وعبجاوا البيانات 
والبالغاات التاي ترماي إَلاى 
اتها5 الوإد الوطإي وتحميله 
املفاوضات،  إشال  مسئوليَة 
تحات ذرائاَع واليٍة لام يدد 
مجدياً تساويقها لدى شدبإا 
اكتاوى  الاذي  الايَاَماإاي، 
الُدااْدَوان  يومياات  طاواَل 
والكرالياة  الحقاد  بإاريان 
وانإرا5 الالمتإالي الذي ارتكبته قوات الُداْدَوان بحل املدنيل 

واملستضدفل من الرإال والإساء واألَْطَفاال.
وإذ يادرك الوإاد الوطإاي حقيقاة أكاذيال وخاداع قوى 
الُداْدَوان وأََعَواتهام، إإنه بانفتاحه وتلبيته لدعوة املفاوضات 
التي انطلقت الخميس املايض بمديإة الكويت، بإرشاِف األَُمام 
املتحادة، يإطلُل مان الحرص عى املصلحاة الوطإية، ومطَلل 
الشادل الايَاَماإاي املتدلِّل برإاع الحصار ووقاف الُداْدَوان، 
واساتئإاف الدملياة السياساية مان حياث توقفات يف حوار 
موإإبياك قبيال مباارشة الُدااْدَوان السادوعي األَمريكي عى 

الايَاَمان.
وال شكَّ أن أَنَْصااَر الله واملؤتمر الشدبي والقوى السياسية 
املتحالفاة مدهما أما5َ مسائولية تَأريخياة عقيقة، ال تقترص 
عى إنجاح املفاوضات السالمية، بقدر ما تتطلل أن يكون لذا 
الإجاح يف مستوى حجم االنتصارات والتضحيات التي سّطرلا 

الجيش واللجان الشدبية، وال تبخس مإه شيئاً.
ويلحظ املتتبع ملسار انطالق املفاوضات الكويت أنها تميزت 
عن الجوالت الساابقة لهاا، إالقبوُل بدخول لاذه املفاوضات 
اساتبقه إْعاَلُن وقف إطالق الإار يف الداارش من إبريل، وطوال 
األَيَّااا5 الساابقة وحتى اليو5 يتمساك الوإاد الوطإي بتثبيت 
وقف إطالق الإار قبل الدخول يف أية نقاشاات أُْخَرى، مساتإداً 
دات األَُمام املتحدة والدول الوسايطة، التي بدت لذه  إَلاى تدهُّ

املرة أَْكثَاَر إدية تجاه متطلبات الحل السيايس يف الايَاَمان.
 ويمكن القول إن الوإَد الوطإي قد نجح بالفدل وإرض عى 
الطرف اآلخر حرْصَ الإقاش يف األولويات املتدلقة بتثبيت وقف 

إطالق الإار قبل مإاقشة القضايا األُْخَرى.
 كماا انتازع الوإُد موقفاً مهماً من املبداوث األَُمامي، الذي 
أَكَّاَد أن ما يسمى بالإقاط الخمس ستإاَقُش يف لجان بالتوازي 
وليس حساَل التسلسال الذي يطرحه مرتزقاة الرياض، ولو 
املوقاف الذي إاّوت الفرصة عاى أََعَوات الريااض وحارصلم 
يف زاوياة ضيقة، بدد أن عملوا عى تقدياِم املفاوضات وكأنها 

محطة نْعاَلن استسال5 الوإد الوطإي.
صحياٌح أن ولد الشايخ يسادى بموقفه لذا إَلااى تحريك 
املفاَوضاات، واصطإاع أإواٍء إيَْجاابية حولهاا، إال أن موقَفه 
لذا ال يمكن أن يكوَن بمدزل عن توإيهات الرياض التي تبقى 

محوَر الحل والحرب لألسف الشديد.
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وفــُد الرياض حريٌص على عدِم وقِف إطالق النار.. ملاذا؟ 

وهكذا.. ال تتوقف كلمة ]إِْرَهــــاب[

كتابات

املتاجرون 
بالوهم على 

طريق البحث 
عن جمهورية 

)أفالطون(  
 الشيخ 

عبدالمنان السنبلي  
االنتهازيال  ألولئاك  أساتغِرُب   
املتاإريان بهماو5 َوأحاال5 البساطاء 
َوالذين علموا مسابقاً بأمار الُداْدَوان 
قبل عا5، إحزموا حقائبهم َوأمتدتهم 
َوذلباوا خارإاً حيث يديشاون لإاك 
يف أمٍن َواطمئإاان َوترف كيف يدطون 
الحال  ياو5  َوُكّل  الياو5  ألنفساهم 
بالتحادث عن لاذا الشادل املطدون 
بمواقفهم املسامومة َويإصبون  غدراً 
أنفساهم أوصيااًء علياه مان الخارج 

َوعن بدد!!
 أنتم يا َمن لم تتساقط عى رؤوسكم 
الفراغية  القإابال  ورؤوس عائالتكام 
َوالدإقوعياة َوال صوارياخ التومالوك 
َوال الكروز َولم تواإهوا ويالت الإزوح 
َوعذاباات التارشع َوالبطالاة َومرارات 
الفقار إراء الُدااْدَوان، من خّولكم أن 
تبحثوا يف مصري لذا الشدل َوتقررون 
مساتقبله؟! لو كإتام تحملون قضية 
وطإية كما تّدعون، إلماذا ال تإاضلون 
مان أإلهاا َوتقاتلون إن شائتم َولكن 
َوأنتام يف الداخال، َولديكم مان الإفوذ 
َوالثاروة َوالقاوة ماا لدى غريكام َوقد 

يفوق؟!! 
شادبإا الايَاَماإاي مإاذ أَْكثَار من 
عاا5 يتدارض ألبشاع أناوع القصف 
َوالتدمري، َوأنتم تساتثمرون األَْمااَوال 
َوالثروات، إهذا يفتح رشكًة لإا، َوتلك 
تُطلال قإااًة تلفزيونياة لإااك لتطل 
عليإا مان وقاٍت آلخر بخطاٍب أشابه 
بخطاب حالة االتحااع يف أَمريكا َوكأن 
البالع بفضل إطالالتها تإدم بحالٍة من 
االزعلاار َوالإماء َواألمن َواالساتقرار، 
َوآخرون يمارساون عملية السامرسة 
خاربًة  اكتسابوا  َوقاد  الدقاارات  يف 
من ممارساتهم لهاا يف بياع األوطان 

َوالشدوب!! 
االنتهازياون  أولئاك  لام  لكاذا 
املتسالقون عى إاراح َوآال5 الشادل 
يف  أسااليبهم  لاي  َولكاذا  املغادور، 
ممارساة عملياات االبتزاز السايايس 
حتاى إذا ماا بلغاوا طموحاتهام َوقد 
أإإاوا بتساويقهم الولم من الشادل 
ما أإإاوا عااعوا ليرتبدوا عاى كرايس 
السالطة َواملسائولية َويحكماون ماا 
تبقى مإه ليبدأوا بدد ذلك رحلًة إديدًة 
ماع الشادل املخادوع يف البحاث عن 

إمهورية )أإالطوٍن( أُْخَرى.

عاٌم من العدوان ُكشفت فيه حقيقة العالم 
محسن علي الجمال

 
مجرع ما أَن شدرت عوُل االستكبار الداملي 
ائيْال انفالت اليمن  وعى رأساها أَمريكا وإرْسَ
كدولاة ونظاا5 وقبائال مان ساطوة أيديهم 
ل201  بثاورة  الشادل  وقياا5  وقبضتهام 
قطدات األحال5 املشايإة ورإضت ُغباار الذل 
واالستساال5 والخإوع ولتصحيح مسار ثورة 
2011 التاي تام اغتيالهاا وإإهاضهاا بوقت 
مبكر ممن لم اليو5 يقبدون ويتسادكون يف 
إإاعق الرياض بدد أَن كانت تدير مخططاتها 
عرب أياعيهاا انْإااَرامية يف الوطن التي كانت 
تدباث باه وتساتهرت باأرواح الشادل يوماا 
بداد اخر قامت بشان عدوان غاشام تكالبت 
مداه أغلبية عول الدالام وصامت بدضها عن 
التحدث بشاأن القضية اليمإية ومظلوميتهم 
إال قلياٌل مان األصاوات الحارة التاي وقفات 
بشاجاعة إىَل إانل شاجاعة وصرب الشادل 
اليمإاي الذي خيّل آماال وطموحات املدتدين 
وتهاوت عاى اثره عاروش الطغااة والظلمة 
واملتإفذيان رغام الضخ املاايل الكباري والدور 
الاذي لدبته يف رشاء الذمم لبدض املرتزقة من 

الداخل.
عا5ٌ مان الصارب والتجلد وكار5 التضحية 
بالإفس سّطرلا أبإاء شدبإا بجيشه ولجانه 
الشدبية إدل الدالم يف حرية من أمره لتكشف 
كل يو5 مزيداً من التخبط والساقوط املخزي 
واملذل واملهل املتهاوي إيما كانت املخططات 
التي كانت مجدولة وإالزة لتفتيت ورشذمة 

الشدل اليمإي. 
عا5ٌ اساتهدف إيه الحجر والشجر والبرش 
َورغم الجروح التي طالت الشادل اليمإي اال 
انها مثّلت انتكاسة ُمرة لدول تحالف الددوان 
وعى رأسها الإظا5 السادوعي الذي أَْصبَااَح 

يتخبط يف وساائل إْعاااَلمه َويف كاإة إبهات 
األرض  أَن لفضتهام  بداد  القتاال  ومحااور 
اليمإياة املباركاة وتحولات إىَل إحيام قاتال 
وإولات تبتلدهم وتقطقط مفاصل عظامهم 
وتحولهام إىَل إثاٍث مإتإاة ومحللاة تإا5 يف 
الدراء تإهشاها الدوع واألكلة بددما استغإت 

الكالُب وشدبت من لحومهم. 
عا5ٌ مان الدادوان تإاثارت وتطايرت إيه 
ما يسامى بفخار الصإاعاة األَمريكياة التي 
ورائهاا  الادوالرات مان  ملياارات  اكتسابت 
وباعتهاا للإظاا5 السادوعي وزلزلات أماا5 
الرضباات الَحيدرية التاي صإدها املجالدون 
الشادبية  واللجاان  الجياش  أبطاال  مان 
وأَْصبَااَحت تلك املددات الدساكرية كسايحة 
وقديدة عاإازة وذليلة وصاغرة ساقطت يف 

مستإقع الوحل اليمإي. 

عاا5ٌ من الددوان إدل املقاتال اليمإي من 
نفساه اساطورة يف إإاون القتاال اعرتف به 
الددو قبال الصديل ساتدرس يف األكاعيميات 
الدساكرية الدلياا لربات وإارت مان أمامه 
وخفاإيشاه  وثدالباه  إحاإلاه  وزمجرتاه 
ومرتزقاة الدادوان، وتحطمت أماا5 صموعه 
ورصاصاتاه كثريٌ من الجماإام، كان آخرلا 
إارار رشكة بالك ووتار األَمريكية التي عاثت 
يف الداراق الفسااع لكإها يف اليمان كانت آخر 
خدعتهام  التحالاف  عول  باأن  ترصيحاتهاا 
ووّلاوا مدبرين إارين أذياال الهزيمة الإكراء 

والساحقة.
عا5ٌ من الددوان كشافت إياه قإاع الدالم 
املختفاي إيماا كان يتشادق به مان حقوق 
إنساان وطفل ومارأة وغريلا إال أناه يف لذه 
الحرب ولاذا الدادوان نسافت إميدها، إال 

حقاوق ملن لاو ضديف ومساتضدف يف لذا 
الكون. 

عاا5ٌ بيدت إيه أغلبية الضمائر واشارتلا 
الإظا5 السادوعي يف ساوق الإخاسة وتكبّلت 
ما تسمى باملإظمات الدولية والحقوقية أما5 
الجرائام التاي تإتهك بحال املواطإال الُدّزل 
يف الجمهورياة اليمإياة يف ظال صمات مخٍز 

ومريل للدالم كله. 
عا5ٌ تجلت وانكشفت إيه إميع الحقائل 
إمن كاناوا يحكمون الوطان ويرتبدون عى 
عرشاه وتحت املظلاة الوطإية كاناوا خداماً 
يإفذون املشاريع االسرتاتيجية لألعداء ولكن 
الحارب خلدات عإهم القإااع والديبااج التي 
كان يتمظهارون به لوطن باعوه بثمن بخس 

ألرشار الخلل وأراذل البرش.

 حسن حمود شرف الدين 
ااااَر الوإُد الوطإايُّ »أَنَْصاار الله، واملؤتمر الشادبي  تأخَّ
ااُر لم  الدا5« عن مإاقشاات الكويت ملدة يوَمال.. ولذا التأخُّ
يكن إال لتساجيِل احتجاٍج عى عد5 وقف إطالق الإار، بموإل 
اتفااق التهيئة ملإاقشاات الكويت، تسابقها ُلدناٌة يف إميع 
إبهات املواإهة الحدوعية ويف املإاطل الوساطى والشمالية، 
وذلاك نثبات ُحسان الإية لادى الجمياع للوصاول إَلاى يو5 
انطالق املشااورات يف ل1 أبريل، وقد توصل الجميع إَلاى وقف 

كامل نطالق الإار والبدء يف مشاورات لاعئة وبإَّاءة.
ومإاذ أول ياو5 للهدناة التي أساميت باتفااق »االثإل 11 
إبريل« وطائرات الُداْدَوان تخرتُق األإاواَء الايَاَماإية وتفتح 
حاإاَز الصاوت إوق املدن، وتساتهدف مدناً ومإاطال أُْخَرى 
بالصوارياخ، كما كانت قوات الُدااْدَوان تديُد الصفوف وتديد 
ترتيال نفساها يف املواقع وتدازز مإاطل تواإدلاا باملرتزقة 
والدمالء، إَلاى إانل تكثيف عمليات الزحوإات لقوات تحالف 
الُداْدَوان وعمالئهما يف مختلف مإاطل املواإهة ُخُصاْوصاً يف 

َمأرب ومإطقة نهم.
كلُّ لاذه الخروقاات كانات بهادف كساِل أوراق إديادة 
كداعتها قبل أَية مفاوضات أَْو مشااورات أَْو مإاقشات.. إقد 
اتسام تحالُُف الُداْدَوان وعمالئه يف الداخال والخارج مإذ أول 
اتفااق لدناة أَْو تهدئة بإقاض الدهد واالتفااق.. ولم يتوصل 

املتحااورون يف إميع املفاوضات واملإاقشاات الساابقة إَلاى 
أَي اتفااق أَْو تفالام أَْو تقارب يف اآلراء.. انطالقااً من الدقدة 
الإفساية التي يتسم بها الإظا5 السادوعي بدد5 التإازل وأنه 
عاى حال يف ُعاْدَوانه عى الايَاَمان وشادبه.. ولاذا ما إدل 
املفاوضال التابدال للرياض يإحاازون إَلاى موقاف الإظا5 
السادوعي، وألساباب أُْخَرى أبرزلا أن الريااض تحتضإُهم يف 
إإاعقهاا، وبالتايل ال يساتطيدون أخذَ قراراتهم ألنفساهم أَْو 
الدخول يف أَيَّة تفالمات أَْو مفاوضات ولم يملكون قراراتهم، 

وإنما يإّفذون ويإقلون ما يتواإل والإظا5 السدوعي.
غااعر الوإاد الوطإاي الوطان ووصال الكويات وانطلقت 
إلسااته األْوىَل مسااء الجمداة، والوإد الوطإاي لديه إرصاٌر 
وعزيمة عى إنجاح املشااورات.. لكإهم ُمارّصون عى الوقف 
الكامل نطالق الإار، إكيف ملشااورات أن تإجَح وأإواه املداإع 
والصوارياخ ال تتوقاف يف األَْرض.. كما أن اْساتْمَراَر الُداْدَوان 
واْستْمَرار إطالق الإار مؤرٌش واضٌح بأن وإد الرياض والإظا5 
السادوعي وقبلهما الإظاا5 األَمريكي ال يرياد تهدئة وال يريد 
لدناًة وال يريد مشااورات.. وإنما يريد كساَل نقااط، ونقل 
صورة مشاولة عن الوإد الوطإي بأناه يدرقل الحوار ويُديُل 
أَيَّ حال.. لكان مروناَة الوإاد الوطإاي مإاذ أول ياو5 نْعاَلن 
الهدنة وحتى أول يو5 انطالق مشااورات الكويت ولو يسّجل 
الخروقاات املتتالياة للطرف اآلخر لفضِحاه عى املأل ويفضح 
مخططات وأسااليل عرقلة الحوار وعرقلة السلم يف الايَاَمان 

بأسلوب أَمريكي إرسائييل سدوعي مفضوح التي انتهجته مإذ 
عقوع الحتالل األوطان.

تساجيُل الوإاد الوطإاي يف إمياع إلساات املشااورات 
احتجاَإاه عى عاد5 الوقف الكامال نطالق الإاار يف مختلف 
الجبهات يُحَساااُل لاه، وال يُحَساااُل علياه.. باملقابل إقد 
ظهرت أصواٌت من وإد الكويت بدد5 وقف إطالق الإار.. ولذا 
ما إضح نوايالم املسبقة واملسّجلة تجاه الحوار، وحتى يظل 

الوضع عى ما لو عليه.
املراوغااُت السياساية التاي تإتهجها أَمريكا ماع عميلتها 
السدوعية يف الشأن الايَاَماإي تجإي الفشَل املرَة تلو األُْخَرى.. 
واملاأزق الايَاَماإي الذي عخلات إيه تحاول الخروج مإه بأقل 
الخساائر املدإوية واملاعياة.. لكإها من يو5 إَلااى آخر تتوغل 
أَْكثَار وتخرس أَْكثَار.. إاملجتمع الدويل أَْصبَااح يراقُل املشهَد 
الايَاَماإي عن كثل ويسجل تطوراته يَوماً بدد يو5.. وتتضح 
لاه الرؤية أَْكثَار وأَْكثَار.. إاألصوات الحقوقية بدأت تدلو ضد 
أَمريكا والسادوعية، إالجرائُم التي يإتهكونها يف حل الشادل 
الايَاَماإاي وصلات إَلاى الدالام.. ولم يدد يخفاى عى أحد.. 
ولذلاك يؤمل الكثريُ عى مإاقشاات الكويت وتإااُزالت الإظا5 

األَمريكي والسدوعي.. 
إقاط عاى أَمريكا أن تديَد حسااباِتها القائماَة عى الربح 
والخساارة.. وماا عى الإظا5 السادوعي إال تإفياذُ توإيهات 

البيت األبيض.

 محمد فايع 
زياارُة الرئيس األَمريكي للسادوعية وعول 
الخلياج ووزيار حرباه الاذي بادأ زيارته من 
الداراق واضٌح أنهاا من أإل تدشال مرحلة 
إديادة من تفديال حروب التكفاري الداعيش 
املإطقاة يف وضاع  إعخاال  إَلااى  والهااعف 
إوضاوي إتإوي متقاد5 ويرّكزون عاى ُكلٍّ 
من ساوريا والدراق وإإوب الايَاَمان، بيإما 
رأس حربتهام تتمثل بقواعد ومراكز التمويل 
والتجإياد والرتويج السادو خليجي ولابي.. 
وكل ذلاك ماا زال تحات خدعاة الحارب عى 

مسمى انِْرَلااب القاعدي الداعيش. 
ومان وإهة نظر أَمريكا ما لو انِْرَلااب؟ 
يف رأس قائماة انِْرَلااب لو ذلك الجهاع الذي 

تكررت آياته عى صفحات القرآن الكريم، لذا 
لو انِْرَلااب رقم واحاد، من وإهة نظرلم، 
ولاذا لاو ما وّقاع عليه زعمااُء الدارب، ما 
وّقع زعماء املسالمل عى طمساه!. ولكذا.. 
ال تتوقاف كلماة ]إِْرَلااب[. ولكذا اتسادت 
وتطاورت قاعدة الخداع إتلك التي يسامونها 
القاعدة التي بدأت مإساوبًة لتإظيم أساامة 
بن العن، لا لام اليو5َ يصورونها لك بأن تلك 

القاعدَة أَْصبَااحت تصل إَلاى ُكّل مإطقة.
الساؤال القائم واملساتمر: مان أين يمكن 
أن يصال لؤالء؟ ألياس األَمريكيون مهيمإل 
ولهام قواعدلم وأََعَواتهم حتى عى مساتوى 
أنظمة وحكومات يخدمونهم إدن أَية طريل 
يمكان لهاؤالء أن يصلاوا إَلاى الايَاَماان، أَْو 
يصلاوا إَلاى السادوعية، أَْو إَلااى أَية مإاطل 

أُْخَرى؟ عون علم األَمريكيل؟. 
لذا ما كشافه السايد حسال بادر الدين 
الحوثاي وحّذر مإاه قبل نحاو الدقد ونصف 
الدقد مشبها خداع الحرب عى انِْرَلااب وإل 
املدايري األَمريكياة با]قميص عثمان[، ]أنتم 
يف قريتكام واحد من القاعادة، تربى يف بيتكم 
واحاد من تإظيم القاعدة[ ولكذا يصلون بما 
يسمى بتإظيم القاعدة إَلاى ُكّل مإطقة، ولم 
من يدملون عى ترحيل أشاخاص وتمويلهم 
ليسااإروا إَلاى أَياة مإطقة ليصإداوا مربراً 
من خالل وإوعلام إيها،]إن لإاك يف بالعكم 
مان تإظيام القاعادة، إذاً أنتام إِْرَلاابياون[ 
عى قاعادة }َوَمْن يَتََولَُّهْم ِمإُْكاْم َإِإنَُّه ِمإُْهْم{ 
)املائادة: من اآلية51( إماا عا5 يف بالعك واحد 
من تإظيام القاعدة إاإذاً كلكام إِْرَلاابيون. 

أليس لذا خداعاً؟ 
ألياس لذا خاداع تتإاولاه أَيْاضاً وساائل 
انْعااَل5، الصحفياون، انخباريون، محطات 
التلفزياون التي تتساابل وتتساارع إَلاى أَي 
خارب عون أن تفكر يف أنه قد يكون خدعة لي 
تدمل عاى نرشه. األخبار قضياة مهمة، الله 
أمر املسلمل أن يكونوا حكيمل يف أخبارلم، 
ويف نقال أخبارلم، ووبّخهم واعتربلا خصلة 
سايئة إيهم: }َوإِذَا َإاَءُلْم أَْمٌر ِماَن اأْلَْمِن أَْو 
اْلَخاْوِف أَذَاُعاوا ِبِه{)الإسااء: مان اآلياة3ل( 
أذاعاوا، أخباار، ]قالوا يشاتوا، قالاوا.. قالوا 
قد لام كذا.. وقالاوا.. إىل آخره[. }َوَلاْو َرعُّوُه 
إىَِل الرَُّساوِل َوإىَِل أُويِل اأْلَْماِر ِمإُْهْم َلَدِلَمُه الَِّذيَن 

يَْستَإِْبُطونَُه ِمإُْهْم{ )الإساء: من اآلية 3ل(. 
موقاف  للمواطإال  يكاون  أن  يجال  إذاً 

باعتبارلم مسالمل، وأولئاك يهوع ونصارى 

عخلاوا بالعلام، وأن يكاون للدلمااء موقف، 

وأن يكون للدولة موقاف، وأن يكون للجميع 

موقف، لو ما يمليه عليهم عيإهم ووطإيتهم. 

وأولئاك الذين يقولون: ماذا يدإاي أن ترإدوا 

لذا الشادار.. قال: إذاً وصال األَمريكيون، إذاً 

أرناا مااذا تدمال أنت؟ ألام يأن لاك أن ترإع 

لذا الشادار؟ وإذا كإت ساتلز5 الحكمة التي 

ترالا أنت الساكوت، الساكوت الاذي لو من 

ذلل! إمتى سيتكلم الإاس؟ ومتى سيرصخ 

الإااس؟ ومتى سايقف الإاس؟. لال بدد أن 

يستذلولم، وأن يرضب الله عليهم أَيْاضاً من 

عإده الذلة واملسكإة؟ حيإها يرى ُكّل يمإي ما 

يؤمله وال يستطيع أن يقول شيئاً.
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من الثقافات املغلوطة في مجتمعنا واملنتشرة أن املرأة 
ناقصة عقل ودين، وأنها خلقت من ضلع أعوج، وأن ديتها 
نصف دية الرج���ل، وأن املرأة ليس لها إال املوت أو القبر، 
ويستشهدون بأبيات ش���عرية لإلمام علي سالم الله عليه 

تنقص من قدر املرأة، وال ندري هل هي له فعاًل؟ 
وال���رد على هذه الثقاف���ة املغلوطة هو ما قاله ش���هيد 

املنب���ر العالمة الدكتور/ املرتض���ى بن زيد احملطوري في 
بح���ث قدم���ه لإلجابة عن الس���ؤال الذي يق���ول: هل دية 
امل���رأة نصف دية الرجل؟ واملوجود في موقع الدكتور على 
االنترن���ت، حي���ث ق���ال: وكان النبي صلى الل���ه عليه وآله 
وس���لم يقول: )خيرك���م للناس خيركم ألهل���ه، وأنا خيركم 
ألهلي( وكان يش���فق على النساء، ويطلب من حاديه الذي 

���ط اإلبل في السفر َفتُِغذُّ الس���ير: )رفقاً بالقوارير يا  يُنَشِّ
أجنشة(، فشبههن بالقوارير التي تعامل برفق.

وظل يرسخ في اجملتمع حقوق النساء: )ال متنعوا إماء 
الله مس���اجد الله(، )استوصوا بالنس���اء خيرا(، كل ذلك 
جتاوب���اً مع نهج القرآن الكرمي الذي س���اق مناذج لنس���اء 

يفخر بهن اجلنس البشري رجاله قبل نسائه، منهن: 

 1����� الع���ذراء البت���ول مرمي ابنة عمران س���يدة نس���اء 
العاملني.

2- سيدة وادي النيل األولى امرأة فرعون.
3-  امللكة بلقيس: وهل كان تخليد اس���م سبأ اليمن إال 

بفضل امللكة بلقيس.

ثقافة املغلوطة: املرأة ناقصة عقل ودين

إحياء الروح الجهادية:
َمن يحــُدُث على أيديهم التغيرُي الحقيقي نحو األفضل هم أولئك الذين ال تمر الوضعيات 

السيئة إال َويحملون رؤية عملية تجاهها 
  -  خاص

 مما لو مدلو5ٌ بالرضورة أن الدرص الذي 
عاش إيه السيد الحسل بن بدر الدين الحوثي 
رضوان الله عليه كانت الروح الجهاعية لألمة 
إياه تاكاع تكاوُن مإددماًة تمامااً، حيث أن 
سياسااِت اليهوع والإصارى كانت قائمًة عى 
إماتة لذه الروح بشاتى الوساائل، عى مدى 
قارون، إلام يرتكوا إانبااً يدتقادون أن إيه 
إرضاراً بمصلحة األمة، وإساعلا، وتدمريلا، 
ثقاإاات  وانتارشت  إظهارت  وسالكوه،  إال 

مغلوطة ساالمت بشاكل 
كباري يف إخماع لاذه الروح 
الجهاعياة، وقد كان لدلماء 
إيهاا،  كباري  عور  الباالط 
بإشااعة طاعة األمري، وإن 
إلد ظهرك، أَْو سالل مالك، 
أَْو لد5 بيتك!! لذا من إهة، 
ومن إهة أُْخاَرى لتخليهم 
مساؤوليتهم  حمال  عان 
املوكلة إليهام من الإهوض 
باألمة، وإرشااعلا إَلاى ما 
وعزتهاا  مصلحتهاا،  إياه 

وكرامتها.
لدلمااء  الادور  ولاذا 
تدإال  إَلااى  أعَّى  الساوء 
عظيام لألماة، لطاعة والة 
األمر الفاسدين، الحريصل 
عى مصالحهم الشخصية، 
وإدلهاا إاوق ُكّل اعتبار، 
حتى قا5 رؤسااء املسلمل 
بماواالة  الياو5  وملوكهام 
بشاكل  والإصارى  اليهاوع 
كباري إداً إاداً، والخضوع 

املطلال لهام، تحات مسامى )سياساة( أَْو 
)ذكاء عبلومايس( أَْو غري ذلك من التساميات 
واملربرات التي قد يطلقونها عى لذا الخضوع 
لليهاوع، وعون أن يجارؤ أحٌد عاى نصحهم، 
ناليَك عن مخالفتهم، وزإرلم، إالساجوُن 
بانتظاار مان يفدال ذلاك، والقتال والتدمري 
والتخريال من إهاة، وإتاوى علماء الساوء 
بالخإوع والساكوت ومداقبة مان يتكلم من 

إهة أُْخَرى.
 ولام تدد الكلماة الحل يف وإه السالطان 
الجائار أعى مراتل الجهااع، كما أخربنا بذلك 
رساولإا الكريام، ورماى علماء الساوء بهذا 
الحدياث وراء ظهورلم، إلام يتطرقوا له، ال 

من قريل وال من بديد.
 مماا حادا بالسايد حسال، واستشاداراً 
يف  يإطلال  أن  الجهاعياة  للمساؤولية  مإاه 
محارضات، تلو محارضات، حتى بلغت أَْكثَار 
من تسادل محاارضة، كلهاا يجمدها لدف 
واحاد، لاو لدإها األسامى، ولاو الإهوض 
بأمة محمد صى الله عليه وآله وسالم، إحياء 
الروح الجهاعية إيها، بحيث تكون من إديد 

أمة قوية، قاعرة، ومؤثرة.

الصرخة ودورها يف إحياء الروح 
الجهادية

استإهض السيد حسال رضوان الله عليه 
األمة وأحياء روح الجهاع إيها بداية بالرصخة 
يف وإاه املساتكربين؛ ألناه ال يؤيدلاا إال من 
امتاأل قلبه إهماً ووعياً ملا يادور حوله، امتأل 
قلبه شجاعًة وُإرأًة عى مواإهة الظاملل أيا 
كاناوا، ومهما كانت قوتهم إاال يهمهم، ألنه 
أعركاوا أن إباار الساماوات واألَْرض أقاوى، 
إوإه األمة قائال: )ونحن ساإرصخ ساواء - 
وإن كان البداض مإا عاخل أَْحااَزاب متددعة 
- سإرصخ أيإما كإا، نحن ال 
نازال يمإيل، وال نازال إوق 
ذلك مسالمل، نحان ال نزال 
شايدة، نحن ال نازال نحمل 
روحياة ألال البيات التي ما 
سكتت عن الظاملل، التي لم 
تسكت يو5 انطلل أولئك من 
علمااء الساوء مان املغفلل 
الذين لم يفهموا انْساااااَل5 
األماة  ليدإإاوا  إانطلقاوا 
للظاملل، إأَْصبَااح الظاملون 
املسالمل  نحان  يدّإإونإاا 
السايد  وتسااءل  لليهاوع( 
رضوان الله عليه مساتإكرا: 
)ألياس لذا الزمان لو زمن 
الحقائل؟. ألياس لو الزمن 
الذي تجاى إياه ُكّل يشء؟. 
ثم أما5 الحقائل نساكت؟!( 
الحقائال  يمتلكاون  ومان 
أإااب  ثام  يساكتون؟!.( 
رضوان الله علياه قائالً: )ال 
يجوز أن نسكت.(. ]الرصخة 
يف وإه املستكربين ص: 10[

أعرك السايد حسال رضاوان اللاه علياه 
بذكاء شاديد ما تحتاإه األماة نحياء الروح 
يف  انْساااااَلمية  إاألماة  إيهاا،  الجهاعياة 
انحطااط متواصال، وتحات أقادا5 اليهاوع، 
وأغلبية األمة الساحقة مدركة لهذه الحقيقة 
املارة، ولكإهام صامتاون، ال يفدلون شايئاً 
ننهاء حالة الذلاة املرضوبة عى األمة؛ ألنهم 
ال يدرإاون ما مدإى التاوكل عى الله، والثقة 
املطلقاة بالله كما يإبغي أن تكون، ولذه لي 
حلقاة الوصل املفقوعة، أال ولاي: ربط األمة 
بالله، َوالدوعة بها إَلاى كتاب الله وتدبر آيات 
التوكل عى الله يف القارآن، واآليات التي تدزز 
ثقة املؤمن بخالقه، إقال: )إلإدد إَلاى إملة 
آيات من القارآن الكريم تتحادث عن صفات 
أوليااء الله، الذيان لم املؤمإاون، واملؤمإون 
الذين لم عى لذا الإحو، يقول الله سابحانه 
وتداىل: }َوَما ِعإْاَد اللَِّه َخرْيٌ َوأَبَْقى ِللَِّذيَن آَمإُوا 
َوَعَى َربِِّهْم يَتََوكَّلُوَن{( وتساءل السيد رضوان 
اللاه علياه: )أليسات لاذه واحادة؟. اتاكاالً 
عاى الله من مإطلال الثقة باللاه.( موضحاً 
لإاا بأن: )االتاكال عى الله ال يدإاي أن نُوِكل 
األمور إليه إإدعاه لو يدمل بدالً عإا، نإطلل 
نحان يف ميدان الحياة، يف واقاع الحياة يف أعاء 

املسائوليات، يف أعاء املهاا5، ونحن نتكل عليه 
حيث نهتدي بهديه، حياث نلتجئ إليه، حيث 

ندعوه.( ]املائدة الدرس الرابع[
وحارص السايد رضاوان اللاه علياه عى 
توضيح مدإاى: أن يكون ربك اللاه، من بيده 
أمرك، من يدلم ُكّل صغرية وكبرية عإك، قائال: 
)}آَمإُاوا َوَعاَى َربِِّهاْم يَتََوكَّلُاوَن{ من مإطلل 
إيمانهام بأن الله لو ربهم، من يهمه أمرلم، 
من يدمل عى تدبري شؤونهم( ]املائدة الدرس 

الرابع[
ونبّاه األماَة إَلااى يشء مهام، يساتأصل 
الخاوَف من قلاوب املسالمل، ويُحياي روح 
الجهاع إيهم، ولو أنها عإدما تثُل بالله، إهي 
تثل بمن له ليمإة عى القلوب، يساتطيع أن 
يهيمَن عاى قلل عدوك إيملئاه رلبة وإزعاً 
وخوإااً، ومهيمان عى قلباك إيملئاه إيماناً 
وثباتااً ويقيإاً، وال أحد غريه ممكن أن يهيمن 
عاى القلوب إل وعاال.. إبالتايل لو أحل بأن 
نتواله، نخاإاه، ندبده، نجالد إإستشاهُد يف 
سابيله إتسااءل رضوان الله عليه: )َمن لو 
الذي يمكن أن تتواله، وله ليمإة عى القلوب؟ 
مان لو الاذي يمكان؟ ال زعيام، ال رئيس، ال 
ملاك، ال أَي أحاد يف لذا الدالم لاه ليمإة عى 
القلوب.. ألم يقل الرساول )صلوات الله عليه 
وعاى آلاه(: ))نُارصت بالرعل من مسارية 
شاهر((؟ من أيان إاء لذا الرعال؟ من قبل 
اللاه، لو الذي لو مطلع عاى القلوب، وبيده 
القلوب يساتطيع أن يمأللاا رعباً، ويمأل تلك 
القلاوب قاوة وإيماناً وثقاة، وعزمااً وإراعة 
صلباة؛ ألناه قيو5 ال تأخاذه ساإة وال نو5.(
]مدرإة الله اا الثقة بالله اا الدرس األول[.

أوليااء  بصفاات  محارضاتاه  يف  مذكاراً 
اللاه، الذين يحملون الاروح الجهاعية، بأنهم 
الواثقاون باللاه، الذين ترصإاتهام يف الحياة 
تدكاس مادى وعيهام وإيمانهام )}َوالَِّذياَن 
يَْجتَِإبُاوَن َكبَاِئاَر اْنِثْاِم َواْلَفَواِحاَش َوإِذَا َماا 
َغِضبُوا ُلْم يَْغِفُروَن{ الحظ كيف سلوكياتهم 
تكشف واقع نفساياتهم، التي ملؤلا انيمان 
الواعاي، انيماان الراساخ، انيماان الاذي ال 
ارتيااَب مده، لم يجتإبون كبائاَر انثم حياًء 
مان اللاه( مبيإااً أن اإتإااَب الكبائار رشط 
أََساايس لتحقيل أَي نرص: )وملاا لكبائر انثم 
مان أثر يف إدلهم غري إديرين بتحقيل وعوع 
الله عى أيديهم ولهم.( ]املائدة الدرس الرابع[

يف ذات الساياق أوضح السايد رضوان الله 
علياه بأن الروح الجهاعياة ال يمكن أن تكون 
حيًة يف قلوب املجتمع املفكك، املتإاإر، املتإازع، 

وأن ترابَُط املجتماع ُمِهاامٌّ إداً إداً، ووإوع 
روح انخااء والتفالام والتداون والتساامح 
إيما بيإهم يدعم بقوة روح املقاومة والجهاع 
والتغلل عى األعاداء واالنتصار إقال: )}َوإِذَا 
َما َغِضبُوا ُلاْم يَْغِفُروَن{ ال يتجاوزون الحل، 
حارص  لديهام  كاربى،  التماماات  لديهام 
عاى رىض الله سابحانه وتداىل، إسايصفح 
وسايغفر ألخيه إذا ماا بدرت مإه إسااءة أَْو 
زلاة، لو ال يريد أن يغرق املجتمع يف مشااكل 
ثانوية ترصإه عن القضايا املهمة التي يجل 
أن يدطيهاا ُكّل التماماه، إهام عااعًة إذا ما 
غضبوا ال يدإدهام الغضل إَلاى التجاوز، وال 

إَلاى الباطال، بل يغفرون 
أيضاً(. 

صفات من يحملون 
الروح الجهادية

أُْخَرى  بصفاة  مذكاراً 
مهماة مان أإال إحيااء 
الاروح الجهاعية يف األمة، 
يتمياز بهاا مان يأمرون 
باملداروف ويإهاون عان 
املإكر ولي االستجابة لله 
قائال: )}َوالَِّذيَن اْستََجابُوا 
ِلَربِِّهاْم{ ألنهام مؤمإاون 
لاه  إاساتجابوا  بربهام 
يف ُكّل ماا أرشادلم إليه، 
وكل ما أراع مإهم، وطلبه 
مإهم.( مضيفا بأن إقامة 
الصاالة يشء مهام إاداً 
للحصول عاى رىض الله، 
الحصاول عاى  وبالتاايل 

تأييده كما قال تداىل واصفاا أولياؤه بأنهم: 
الَة{. ]املائدة الدرس الرابع[ )}َوأََقاُموا الصَّ

بالارأي  االساتبداع  مان  السايد  وحاّذر   
والدكتاتورياة يف حيااة املؤمإل، وأنها صفة 
سيئة تقتل روح الجهاع يف األمة، وكما قالوا: 
ما خاب من استشار إقال: )}َوأَْمُرُلْم ُشوَرى 
بَيْإَُهاْم{ أمورلم ولم يف مياعين املواإهة، يف 
مياعيان الدمل عى إعالء كلماة الله، يف كيف 
يحاإظاون عاى صاالح املجتماع، يف كياف 
يحققاون التداون عى الرب والتقوى، يف كيف 
يؤللاون أنفساهم ليكوناوا أمة تدعاو إَلاى 
الخاري، وتأمار باملدروف وتإهى عان املإكر، 
يتشااورون يف أمورلم كيف نصإع؟ ما الذي 
يإبغي أن ندمل؟ يشدرون بمسئوليات كبرية 

وعظيمة( ]املائدة الدرس الرابع[
 وبما أنه ال تشااور وال تفالم بل نفوس 
مريضاة متإاإرة متباغضة إأرشادلم عى 
الدمل: )ولم يف نفاس الوقت نفوس متآلفة 
قريبة مان بدضها بداض، ُكلٌّ مإها يإصح، 
ُكّل مإها لديه رؤية من واقع التمامه بواقع 
الحيااة، وبوضدياة األمة(، ُمؤّكاداً أن أولياَء 
اللاه، والذين سايحدث عاى أيديهام التغيري 
الحقيقاي نحو األإضل: )ليساوا مان أولئك 
الذين تمر األحداث، وتمر الوضديات السايئة 
ولم ال يلتفتاون إليها، وال يحملون أَي رؤية 

عملية نحولا، وال يفكرون يف ماذا يصإدون 
من أإل املخرج مإها، إأنت ال تجد لديهم أَية 

إكرة(. ]املائدة الدرس الرابع[
وشجع السايد رضوان الله عليه املجتمع 
بأن تكون عإده الروح الجهاعية، وأن يإطلل 
يف األمر باملدروف والإهي عن املإكر، وأن الله 
لن يرتكهم، بل سييضء لهم طريقهم، ويإور 
قلوبهام، من حيث ال يدرون وال يحتسابون، 
إتتتاباع األإكار الخالقة والبإااءة يف التوارع 
عاى خواطرلم لبإااء األمة والإهاوض بها، 
قائاالً: أماا لاؤالء إالتماماتهام تجدلهام 
إديرين بأن يكون لديهم أإكاٌر ذات قيمة يف 
مجال بإااء األمة، يف مجال 
املواإهاة ألعاداء األمة، يف 
مجال الحفااظ عى صالح 
رؤى،  لديهام  املجتماع، 
ومتى يمكن أن يكون لديك 
رؤى؟. عإدماا يكون لديك 
التماماات كاربى بواقاع 
الادرس  ]املائادة  األماة(. 

الرابع[
السايد  وحارص 
رضاوان اللاه عليه بشادة 
يرباي  أن  محارضاتاه  يف 
األمة ويشاجدها عى البذل 
عان  ويبددلاا  والدطااء، 
الشاح والبخل، ألن اننفاق 
ألام  مان  اللاه  سابيل  يف 
صفاات أوليااء اللاه، ومن 
يحملون الاروح الجهاعية، 
موضحااً لإا بأن املال رزق، 
والدلام  رزق،  والخاربة 
اا َرَزْقإَاُلاْم يُإِْفُقاوَن{ يبذلون  رزق: )}َوِممَّ
أَْمااَوالهام، ومماا رزقإالام يإفقاون: من 
علمهم، مان مالهم، من خرباتهم، بأقالمهم، 
بأيديهام، بكل ما رزقهم اللاه من إمكانيات 
يإفقاون، يإفقون يف مجال ماذا؟ يف املجاالت 
التي يجل أن تهمهم كمسالمل، كمسئولل 
أما5 اللاه، كمؤمإل مصدقل بماا وعد الله 
املؤمإال باه يف الدنياا ويف اآلخارة، إهام ال 

يبخلون(.
علياه  اللاه  رضاوان  السايد  وتسااءل   
مساتغرباً ممان يحباون املاال حبااً إمااً، 
ويخاإون مان نفاعه إذا ما أنفقوا يف سابيل 
اللاه عن مدى إيمانهم بمثل قاول الله تداىل: 
ٍء َإُهاَو يُْخِلُفُه{، }َوَما  )}َوَماا أَنَْفْقتُْم ِمْن يَشْ
ٍء يِف َساِبيِل اللَِّه يُاَوفَّ إَِليُْكْم  تُإِْفُقاوا ِماْن يَشْ
َوأَنْتُاْم ال تُْظَلُماوَن{، أليسات لاذه وعاوعاً؟ 
لكإها تتطلل إيمانااً، وتتطلل أن تكون أنت 
ممان يحمل التماماً من واقاع إيمانك حتى 
تدارف مدى أثار ما تإفل، وتدارف أنه يجل 
أن تباذل مالاك، وتبذل من ُكّل ماا رزقك الله 
من خرباتك، وإمكانياتك. إهم لكذا شاأنهم 
كمؤمإال واثقال بوعد اللاه، حريصل عى 
رضاا الله، عارإال أثَار اننفااق يف تحقيل 
ماا يَْصبُون إليه وما يريادون تحقيقه، إهم 

يإفقون( ]املائدة الدرس الرابع[.

 االتكال على اهلل ال 
يعني أن ُنوِكل األموَر إليه 
فندعه هو يعمُل بدالً عنا 

 الروح الجهادية 
ال يمكن أن تكون 

حيًة في قلوب 
المجتمع المفكك، 

المتنافر، المتنازع

 لعلماء السوء 
دوٌر في تدجين األمة، 

لطاعة والة األمر 
الفاسدين، الحريصين 

على مصالحهم 
الشخصية وجعلها 

فوق ُكّل اعتبار!
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ك��������������م س�������ل�������ك�������ن�������ا وم������ش������ي������ن������ا
ال����ف����ن����اِء روح  ب����ه����ا  ت���ف���ن���ى  ُط������رق������اً 

ورف��������������ض��������������ن��������������ا وأب����������ي����������ن����������ا
رك�����ع�����ة ال�����ه�����ون وض�����ع�����ف اإلن����ح����ن����اِء

***
م���س���ن���ا إن  راف�����������ض  رف���������ض  ن�����ح�����ن 

ق���ري���ب���ا أو  ب�����ع�����ي�����داً  ظ����������اّلم  ظ����ل����م 
ك�������م رف�����ض�����ن�����ا ول����ب����س����ن����ا رف���ض���ن���ا

ح�����ل�����اًل ح�����م�����راً وإص���������������راراً ع��ج��ي��ب��ا

ن�������ح�������ن رف�������������ض أب�������������������داً ل����ك����ن����ن����ا
ن����ع����ش����ق احل���������ق ج�����ل�����ي�����اًل وم���ه���ي���ب���ا

***
ع��ل��ى س�����رن�����ا  ال�����ت�����ي  األرض  ه��������ذه 

ص�������ه�������وات ال������ع������ز ف����ي����ه����ا وأت����ي����ن����ا 
وم������ل������ك������ن������ا ف������وق������ه������ا أق���������دارن���������ا

ون������واص������ي������ه������ا ف����ش����ئ����ن����ا وأب�����ي�����ن�����ا
أب�������داً ل����ن ت��ن��ت��ه��ي ف��ي��ه��ا ان���ت���ص���ارات���ن���ا

ان�����ت�����ه�����ي�����ن�����ا ن��������ح��������ن  اذا  إال 

 صهوات 
العز

عبداهلل عبدالوهاب 
نعمان)الفضول(

برنامج رجال اهلل
املقرر ألسبوعني :

من 16 - نهاية رإل 

ملزماة: وإذ رصإإاا إلياك نفارا من 
الجن

ملزمة: آيات من سورة الكهف

مقاربٌة مُلعطيات التآمر على الوطن العربي يف منتصف القرن املاضي

 فأعلم  أنه 
ال إله إال اهلل

وليد أحمد الحسام 
وإقااً للمدطياات التي إااءت يف بداض كتل 
املفكريان والسياسايل الدرب بشاأن التآمر عى 
مرص وبقية الشدوب الدربية إإّن آل سدوع وعدعاً 
مان زعماء الخليج أشادروا أنور السااعات _ إرتة 
توليه رئاساة مرص _ بأسالوٍب غري مباارش أنهم 
متحالفاون مع إرسائيل وذلك مان خالل خذالنهم 
له ومدهم آخرون من الزعماء الدرب إوإد نفسه 
يف مأزق مإفارع يف مواإهة إرسائيال _كما برر له 
البدض _ مما اضطر للذلاب إىل إرسائيل والتوقيع 
عاى مدالدة الساال5 ، إاكتشاف السااعات أن آل 
سادوع وأتبالم كانوا قاد سابقوه يف التوقيع من 
خلاف الساتار أي خفية عن الشادوب وعن أنظار 
أصحاب الرأي الدا5 ويف لذا التَّخفي ما يؤكد نوايا 
آل سادوع يف البدء مع إرسائيل رساً قبل أن يجهروا 
به يف عدوانهم عى اليمن مطلع الدا520155 ، لقد 
إدلوا السااعات حيإها يف الواإهة ، ليشاإوا عليه 

عرب وسائل إعالمهم تحريضاً واسداً لدى الشدوب 
الدربية تحت شدار أنه باع القضية الفلسطيإية ، 

وربما لهم يف ذلك غرضان اثإان :
وتدليقهاا عاى  عإهام  التهماة  َرْماي  األول/ 
السااعات وحاده ليظهروا لام بثيااٍب يَُزيُّف لهم 
القومية الدربياة بأنهم لم املداإدون عن القضية 
الفلساطيإية شاكالً وكسل وّع الشادوب الدربية 
وإيهاا5 املواطان الدرباي باأن الإظا5 السادوعي 
واألنظمة الخليجية التابدة أنظمة تساتحل الوالء 

والطاعة .
الثاناي/ التخلص مان أنور السااعات والهدف 
الحقيقاي مان ذلاك لاو إحاداث لازة يف الإظا5 
املارصي كاي ال يكاون لدياه االساتدداع ملواإهة 
إرسائيال ، وكاذا إحداث لزة عى مساتوى الوطن 
الدربي ككل من أإل خلط األوراق وإشغال الدرب 
عن القضياة لتتهيأ الفرصة آلل سادوع وأتباعهم 
مان أإل انطالق نشااطهم بالتحالاف الرسي مع 

إرسائيل .
إذن .. لقاد حارَّض آل سادوع وأتباعهام أناور 

الساعات عى أن يُباعر بتوقيع مدالدة السال5 التي 
تدإاي يف حقيقتها الرضاوخ واالنصياع نرسائيل ، 
ع األخري بارشوا لم بتحريض الشدوب  وبدد أن وقَّ
الدربياة ضده يف إعالمهم بأنه من باع القضية مع 
وا رساً وباعوا إلساطل قبله وكانوا لم  أنهام وقدُّ
ِك الرضوخ واالستساال5  األعاة التاي أوقدته يف رَشَ
للدادو األكرب للدرب كاإة ، والزالت الكثري من مثل 
لذه الحقائل الهامة عالقًة يف كواليس السياساية 
إذا ما ِقْسإا مدى وعي عامة املواطإل الدرب بها .

الحالة السادوعية انرسائيلية تلك تديد نفسها 
الياو5 يف عهاد السايي لكان بوقاحاة ممزوإة 
ببدض األناقة ، لا لو سالمان آل سدوع يمكث يف 
مرص ملدة أسبوع إيدوع وبيده عقد رشاء إزيرتي 
تاريان وصإاإاري املرصيتال اللتل يُددان حسال 
الواقع الجغارايف لهما إرساًً للدباور إىل إرسائيل ، 
وللدلام إإن لذا الحل لم يضاع من املرصيل ألنه 
كان ضائداا لكإاه اآلن أصباح ضائداا ومملاوكاً 

بصورٍة رسمية ورشعية نرسائيل .

أحالم عبد الكافي 
لل علمإا بأنه ال إله إال  الله  وبأنه لو القوي 
وبأنه إبار الساموات واألرض من بيده ملكوت 
كل يشء ومان إلياه يرإاع األمار كلاه ...لال 
علمإا بأنه لاو وحده مالك امللك من بيده الجإة 
والإار،،وبأنه سايإجز ما وعد باه أولياءه وبأنه 
سايإفذ حتما  ما توعد باه الداصل  والكاإرين 

واملستكربين والظاملل؟!
عإدماا نتخااذل ماع ألال الحال ونتهااون 
يف إانال نارصة الحال،، ونتجالل عاعاي الله 
ونغالاط الحقائل ونادع الباطل يسايطر وألل 
الباطال يرسحون ويمرحون ونميض بكل غفلة 
يف لاذه الحيااة غاري مبالل لدواقال األمور بل 
نتدماد ذلك التجالل  إهل نكاون قد علمإا بأنه 

ال إله إال الله؟ 
ماا الذي يجدل البدض يف لذه  الدنيا خائفل 
ومتخبطال وضدفاء وخاندال ..غري صاعقل 
ماع بدضإا غاري متداونل وغاري مخلصل بل 
ماا الذي يجدلإا غري  ثابتل وغري  موقإل بوعد 
الله ووعيده وما الذي يجدلإا نخاف ونرلل غري 
اللاه؟  ما الاذي يجدلإا نخااف املخلوق ونخاف 
أمريكا وإرسائيل ونخاف آل سادوع إهل علمإا 

بأنه ال إله إال الله.
إذا علمإا بأنه الله إله إال لو  كيف سإإطلل يف 
لذه الدنيا ...لل سايخيفإا أحد أو يخدعإا أحد 
أو يقهرنا أو يذلإا أو يإتهك حرماتإا أو يستبيح 
أرضإا أحد ،،سإإطلل صواريخ  أقوياء  مؤمإل 
ثابتل أوإياء  ال أحد يوقفإا وال أحد يرلبإا قال 
تداىل )الله الذي ال إله لو عالم الغيل والشهاعة 
لو الرحمن الرحيم لو الرحمن الرحيم لو الله 
الاذي ال إله إال لو امللك القدوس الساال5 املؤمن 
املهيمن الدزيز الجبار املتكرب سابحان الله عما 

يرشكون(.

شمس املسرية
إليه قائدا بروح املثاني السبع

حسن المرتضى

ح���ض���ورك أن����ت ي��ك��م��ن ف���ي ال��غ��ي��اب 
ك��ش��م��س ل���م ت����زل خ��ل��ف ال��س��ح��اب 

ت��ظ��ل ت���ض���يء ل���م ت��ق��ب��ر س����وى في 
ال����رواب����ي  ن���ب���ض  أو  اخل���ل���د  ف������ؤاد 

وت��ه��ط��ل م���ن م��آق��ي ال��ش��م��س ف��ك��را 
ح���س���ي���ن���ي���ا ت����خ����ض����ب ب���ال���ك���ت���اب 

ك����أن����ك غ���ي���م���ة ب����ال����ض����وء ت��ه��م��ي
وأس����ئ����ل����ة ال������زم������ان ب�����ال ج�����واب 

مت�������د ل�����ك�����ل ن�������اف�������ذة ص���ب���اح���ا 
م����ن ال����ه����دي امل����ب����ارك وال����ص����واب 

رح���ل���ت.... وأم���ط���رت ذك����راك ن��ورا 
السراب  ....وم��ا فضحت سوى  بقيت 

م���ن���ح���ت ال����ك����ون ف���رص���ت���ه ل��ي��زه��و 
ف���أع���ش���ب ف����ي ي���دي���ك ب����ال ح��س��اب 

ح���ق  زن�����������اد  ل����ل����ك����ف����اح  وأورق 
ي��ح��اب��ي  ال  ص����دق����ك  زن��������اد  وإن 

ص����رخ����ت ف����زل����زل ال���ش���ي���ط���ان مل��ا 
ك��ال��ش��ه��اب  ت����ش����رق  اآلي��������ات  رأى 

(فاستجابت  )حطة  قلت   »كموسى« 
ارت���ي���اب  دون  م����ن  األن�����ص�����ار  ل����ك 

»ك�����ط�����ال�����وت« غ����رف����ت اجمل�������د مل��ا 
ب��غ��رف��ت��ك اس���ت���ق���ى ج���ي���ل ال��ش��ب��اب 

»دع���وه���م ي���ص���رخ���ون« ف����إن ص��وت��ي 
س���ي���ه���زم ك����ل م����ن رام��������وا خ���راب���ي

ت���دوي  ال���ص���رخ���ات  ه��ن��ا  زال�����ت  وال 
و)أم���ري���ك���ا ( ق���د ان���ه���زم���ت ب��ب��اب��ي

ب��ل��غ��ت ال���ن���ص���ر واألن�����ص�����ار ك���ان���وا 
ع���ل���ى م���ي���ع���اده���م وق�����ت ال���ض���راب 

ك�����أن�����ك ب���ي���ن���ن���ا ح������ارب������ت ف��ي��ن��ا 
وه���اج���م���ت ال����ع����دا ق���ب���ل ال���ذه���اب 

ك����أن����ك ط���ل���ق���ة اإلمي����������ان ت���س���ري 
ل��ت��خ��ل��ي��ص ال���ش���ع���وب م���ن ال��ت��غ��اب��ي 

ف��ف��ي ال���س���ت احل������روب وم����ا ت��اله��ا 
ك����أن����ك خ��ض��ت��ه��ا ق���ب���ل ال���ص���ح���اب 

شعبا  اجل���ب���ه���ات  ف���ي  اآلن  ن�����راك 
ي���ص���د ال����غ����زو ف����ي ك����ل ال���ش���ع���اب 

وإن��������ك ف�����ي ال���ط���ل���ي���ع���ة الق���ت���ح���ام 
ول�����م ي��خ��ل��ق ه���ج���وم���ك الن��س��ح��اب 

ك������أن������ك ك�������ل ي���������وم ف�������ي ح����ي����اة 
ل�����دى اس���ت���ش���ه���اد ط�����الب ال���ث���واب 

وف����ي����ك جت����س����د ال�����ش�����ه�����داء م��ن��ا 
ل���ه���م ل�����دم�����اك ف���خ���ر االن���ت���س���اب 

ح��س��ي��ن��ي��ون م����ا س���ق���ط���وا ج���زاف���ا 
اك���ت���س���اب  ط���م���ع  وال  ب����ط����را  وال 

ال����رواب����ي آالف  م���ن���ك  ف�����ص�����اروا 
وص�������رت ب���ه���م ك���������آالف  ال���ق���ب���اب 

ت��ش��ك��ل��ت امل���س���ي���رة  »م���ن���ك، م��ن��ه��م«
ك����ف����احت����ة وه�������م ب����اق����ي ال���ك���ت���اب 

ف��ي��ن��ا  ال���س���ب���ع  امل���ث���ان���ي  روح  ف���ي���ا 
ح���ض���ورك أن����ت ي��ك��م��ن ف���ي ال��غ��ي��اب

عليُّ العصر
اإلهداء : إلى قائد املسيرة القرآنية .. السيد عبدامللك بدر الدين احلوثي ..

صالح محمد الشامي

الِبطاِح في  حيدَر  ن��وُر  ى  تَبدَّ
ص��اِح لكلِّ  الفقاِر  ذو  وأب���َرَق 

ح���ي���دريٍّ ق���ل���ٍب  ل���ك���ل  والَح 
الِح ل��ق��ل��ِب  ت���ل���وُح  ال  م���ع���اٍن 

حتى البيِت  آِل  ب��دُر  وشعشَع 
غ��ش��ت أن�����واُرهُ ك���لَّ ال��ن��واح��ي

فيا صاِح استقم واصدع بأمٍر
بالفالِح تنعم  ال��رح��م��ن،  م��ن 

ترقى الله،  سبيِل  في  وجاهد 
اجتراِح بال  األول��ي��اِء  َمصاَف 

وب����ع ل���لَّ���ِه ن��ف��َس��َك ب��ان��ت��م��اٍء
الصباِح آي���اِت  األع����الِم  إل��ى 

ف��ذا زم���ُن ال��رج��وِع ل��دي��ِن طه
ب��ب��اِب م��دي��ن��ِة ال��ع��ل��ِم املُ��ت��اِح

في بنجِلِه  ع��اَد   .. الكراُر  هو 
االنفتاح عصِر   .. الغيِّ  زم��اِن 

*** *** ***
استعدنا واب��ن��ي��ِه  ب��ب��دِرال��دي��ِن 

����ِة ال��ن��ص��ِر ال��ُق��راِح ك��راَم��َة أُمَّ
ف��راي��تُ��ُه ه��ي األه����دى ل��ق��وٍم

بِه انتصروا على َشتَّى اجلراِح
سأشطُح في عليِّ العصِر شعراً

ِجماحي من  سيكبُح  ل��وٌم  وال 
ع��ل��يِّ طه روُح  ال��ع��ص��ِر  ع��ل��يُّ 

الِكفاِح اِج  أبي احلسننِي .. وهَّ
َس��يُ��ل��ِح��ُق ب��ال��ن��ف��اِق وأه��ِل��ِه ما

املُباِح اخِل���زِي  دواِع���َش  أذاَق 
سيمحو الُكفَر حتى ليَس يبقى

ق����اٍل والِح ال��ك��ف��اِر م���ن  م���ن 

مجداً ال��لَّ��ِه  ل��دي��ِن  الباني  ه��و 
ماحي واجَل��َب��روِت  وللطغياِن 

أت��اِك نصٌر ُق��دَس اإلب���اِء  فيا 
م���اِح ال���رِّ ب��ع��اِل��َي��ِة   .. مي���اِن���يٌّ 

يوماً ال��ك��راُر  ��ن��ا  يَ��ؤمُّ لَ��س��وَف 
بافتتاِح املُ��ب��ارِك  مب��س��ِج��ِدِك 

في للهدى..  أرٍض  كلَّ  ويفتُح 
سالِح العلِم .. أو علِم السالِح

حتيا باإلسالِم  األرُض  وتغدو 
س��اِح ك��لِّ  ف��ي  خيَرها  لتخِرَج 
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 متابعات فلسطينية

داعــش والوهابية وحذو القذة بالقذة!!
محمد محمود مرتضى*

 
»الولابياُة إىَِل متى؟« ساؤاٌل كان عإواَن مقالة 
لسالمان بان محمد الدماري يف صحيفاة الجزيرة 
السادوعية. صحياٌح ان املقال يف مضموناه يحمُل 
بشدة عى ما اسماه الكاتل الصاق التهم بالولابية، 
ويحاول تربأتها مما يإسل اليها، إاّل ان الكاتل، عى 
غرار أقرانه من ُكتاب امللوك واألمراء، لم يقد5 شيئاً 
يصلاح ان يكون عليالً عى باراءة الولابية، وكل ما 
قدمه لو مجرع انشاائيات ال تغإي وال تسامن من 

إوع. 
ويكفاي ان نإظر إىَِل ما بدأ إياه الكاتل مقالته 
لإقاول انه عليل اعانة للولابية ملا حاول نفيه عإها، 
إذ يقاول: »تواإاه الدعاوة السالفية، ومإها ععوة 
الشايخ محمد بان عبدالولاب، حرباً رضوسااً من 
أتبااع الفارق واملذالل املإحرإة« إهاو يرى ان من 
يحمال عاى الولابية لام إرق ومذالال مإحرإة 

ولاذا اول ما يؤخذ عليها، إذ تارى يف ُكّل من عدالا 
إرقاة مإحرإة عن الدين مبتدعاة إيه، وكل مبتدع 
مان وإهاة نظرلا يساتحل اعماال السايف إيه. 
ال تارى الولابياة امكانياة االإتهااع، وال رأي آخر 
يف الديان غاري رأيهاا، وال إرقة غاري إرقتها، إهي 
الإاإية وغريلا مصريه القتل يف الدنيا وعذاب الإار 

يف اآلخرة. 
 عاى ان حمل الكاتل لم يتوقاف عإد لذا الحد، 
إذ اتباع كالماه ذاك بالقاول: »وظهار لإاا ععاوى 
وأَْإَكار حديثاً أشد وأنكى مما واإهته ععوة السلف 
قديماً«. إاذا كانات األَْإَكار التي وصفتها الولابية 
يف بداياتها بانها مإحرإة وضالة وحل عليها الهد5 
والاد5 كما يشاهد تأريخها، إأيُّ مصري تساتحقه 
األَْإاَكار الحديثاة التاي وصفها الكاتل بأنها أشاد 
وأنكى مما واإهه السلف قديماً غري سيف عاعش؟.

 ومان الطريف ماا ذكاره الكاتل لاو محاولة 
إظهار الولابية عى أنها ععوة وعيدة سلمية حيث 
يقاول: »ولقاد ثبت بالدليال القاطع الارباءة مإها، 

وعد5 االرتبااط بها، إانرلاب والغلاو والتطرف ال 
ماكان وال زماان وال مدتقد له، وإنماا لو بالء حّل 
يف ُكّل زماان وماكان.« إأي تطرف وغلاو وارلاب 
أعظم من تكفري املسلمل ولدر عمائهم وأعراضهم 
وإعماال السايف يف رقابهم؟ وأي اقصااء وتطرف 

أعظم من تدليم الإاشئة يف الصفوف االبتدائية؟.
والدقيادة  والدبااع  والزلااع  املتصوإاة  إن   
األشدرية والشيدية واملاتريدية ليست سوى عقائد 
رشك وضاالل وغريلا من الصفاات املدونة يف كتل 

التدليم االبتدائية إضالً عن غريلا من الكتل؟ 
يحمال الكاتال عى الذيان يربطون بال الفكر 
الولاباي والفكار الداعايش، علمااً ان لاذا الربط 
ال يحتااج إىَِل عإااء بحاث، إالكتل التاي تدرس يف 
املدارس الداعشاية لي كتل ايان تيمية، أي الكتل 
التاي رإدها ابن عبِدالولاب حد القداساة، إقدمها 
عاى ُكّل قاول، ورإدها إاوق ُكّل شاأن، إقول ابن 

تيمية لو القول الحل وكل من خالفه ضالل.
 عاى لذا بإات الولابية إكرلا وعاى لذا ربت 

نشاألا، ولذا ماا يدتمده عاعش وغاري عاعش من 
تإظيمات تكفريية ارلابية، يتبدون سإن الولابية 
حذو القذة بالقذة حتى لو عخلوا إحر ضل لدخلوه 

أيضاً. 
 واألطارف مما تقد5 قول الكاتل بأن والة أمره، 
ويراُع بهم امللك واألمراء، »يؤكدون عى الدوا5 أنه ال 
مذلَل للولابية، وأن نظا5 اململكة وعستوَرلا قائٌم 
اإة، ومإهجها قائم عى الوسطية  عى الكتاب والسُّ
واالعتدال بال غلو وإفاء«. إدن أي عستور يتحدث 
الكاتل، وعساتورلم ليس إاّل بضداة تدليمات قال 
كاتبها: »نحن إهد بن َعبدالدزيز آل سادوع.. أمرنا 

بما لو آت..«. 
ندام لقد أإااع الكاتل عإدما قاال: » لقد اعترب 
البدض ععاوة الشايخ محمد بان عبدالولاب عى 
أنهاا مذلاٌل إْساااَلمي إدياد، وأساموه املذلال 
الولاباي ولاذا اإرتاء ولاراء وأبدد ماا يكون عن 
الواقع والحقيقة« ولو قول صحيح، إذ ان أحداً من 
الباحثال لم يقال إن الولابية مذلٌل يف انْساااَل5، 

وال الولابية نفساها قالت بذلك، وال تدترب نفساها 
مذلبااً يف انْساااَل5، بال ال تقبل ان توصاف بذلك؛ 
ألنها تدترب نفساها لي انْساااَل5 ال رأيااً أَْو مذلباً 
إياه، ولو ما اعرتف به الكاتل بطريقة أَْو بأخرى، 
حيث قال: »إن ععوة الشايخ محمد بن عبدالولاب 
-رحماه الله- ما لاي إال عبارة عن مإهج سالفي 
صااٍف خالص، يساتمد إاذوره من نبع انْساااَل5 

الإقي«.
ونختام بالساؤال بإفس عإوان مقالاة الكاتل: 
الولابياة إىَِل متاى؟ إىَِل متى ساتبقى لاذه الدعوة 
إاثماة عاى صادر األماة، تإفاث إيها ساموَمها 
وحقَدلاا وكراليتها، وتإرش بل املسالمل الدعوَة 
إىَِل االقصااء والتكفاري والدإاف؟ إىَِل متاى ساتقبل 
لذه األمة ان يقال: إن يف انْساااَل5 عإفاً وعماًء، وال 
يقدمون عليالً عى ععوالام الحديثة لذه إاّل وإوع 

الولابية بل ظهرانيهم؟!.

* موقع العهد اإلخباري

مستوِطنة تعتدي على طفل إصابة 25 صهيونياً يف 138 عملية األسبوع املاضي 
ومتضامنة أجنبية بالخليل 

أظهرت مدطياات »إرَسائيلية«، أن األسابوع 
املايض شاهد ارتفاعاً كبرياً يف عدع الدمليات التي 
نفذلاا الفلساطيإيون، والتاي أعت نصابة ما ال 

يقل عن 25 إرَسائيلياً. 
ورصاد تقريٌر نرشه موقع »الصوت اليهوعي« 
تإفياذ  السابت،  املساتوطإل(،  مان  )املقارب 
ل13عملياة للمقاوماة يف األرايض الفلساطيإية، 
بيإها عملية استشهاعية يف حاإلة بمديإة القدس 
املحتلاة، وعملية إطالق نار، بانضاإة إىَِل عمليات 

إلقااء القإابل الحارقاة )يدوية الصإع( ورشال 
الحجارة صوب مركبات عسكرية واستيطانية. 

وبل التقريار أن عرشين »إرَسائيلياً« أصيبوا، 
يف الدملياة االستشاهاعية التاي نفذلاا الشااب 
َعبدالحميد الرسور من مخيم »عايدة« قضاء بيت 

لحم، بيإها إصابات بجراح خطرية ومتوسطة. 
أصيباوا  »إرَسائيليال«  ثالثاة  أن  إىَِل  وأشاار 
خاالل رشال مركباتهام بالحجارة قارب مديإة 
الرملاة املحتلاة، إيماا أصيال إإدياْل بجاراح 

خاالل مواإهات يف مخيم »قلإديا« قضاء القدس 
املحتلاة، إيماا تدرضت قوة من إياش االحتالل 
نطاالق ناار قارب حاإاز »قلإديا« الدساكري، 
ومحاولة علس قرب را5 الله عون وقوع إصابات. 
وتظهر املدطيات التاي نرشلا املوقع الدربي، 
ارتفااع عادع عملياات املقاومة خالل األسابوع 
املاايض مقارنة باألسابوع الاذي سابقه، والذي 
ساّجل تإفيذ 90 عملية ضد ألاداف »إرَسائيلية« 

اعت نصابة ثالثة »إرَسائيليل«.

إعتادت مساتوطإة بالارضب، الجمدة، عى 
طفال ومتضامإاة أإإبياة يف شاارع الشاهداء 

وسط مديإة الخليل. 
وقال الإاشاط ضد االساتيطان يوساف أبو 
مارياا، إن املساتوطإة حإاا كولال املدروإاة 
بددائهاا للفلساطيإيل، اعتادت بالارضب عى 
برإقاة  كان  عإدماا  عامااً(،   11( أُباّي  نجلاه 

متضامإة أإإبية وزوإها. 
الفرنساية  الجمدياة  عضاو  قاال  بادوره، 

الفلساطيإية للتضامن مع الشدل الفلسطيإي، 
محمد لرواه، إن املساتوطإة اعتدت عى زوإته 
أوعيال وصفدتهاا عاى وإههاا، ومإدتهم من 
مواصلة الساري يف شارع الشاهداء لزيارة عائلة 

الشهيد لاشم الدزة. 
وأشاار إىَِل أن قاوات الددو حارضت للمكان 
ولم تمإع املساتوطإة مان مواصلة االعتداء عى 

زوإته والطفل الذي كان يراإقهما.

»العدالة« على الطريقة ال�سهيونية!!
اإلفراج عن الُجندي قاتل »الشريف« بمناسبة عيد الفصح اليهودي

أإرج إيش الدادو، يو5 الجمدة، عن الجإادي »انرَسائييل« 
قاتال الشاهيد عبِدالفتااح الرشياف يف مديإاة الخليال، بداد ل 
أيا5 مان إعانته بالتسابل باملوت، من قبل املحكمة الدساكرية 
»يديداوت  نارشه موقاع صحيفاة  ملاا  وإقااً  »انرَسائيلياة« 

أحرونوت«. 
وأشاار موقاع الصحيفاة، أن »الجإادي تام انإاراُج عإاه 
بمإاسبة عيد الفصح اليهوعي لقضاء الديد مع عائلته يف مديإة 
الرملاة، حياث وصل والده إىَِل مدساكر إيش الدادو يف بالقرب 
مان تال أبيل الذي كان محتجاز إيه، ونقلاه إىَِل البيت يف مديإة 
الرملاة لقضاء عيد الفصح مع الدائلة، وكان يف اساتقباله أما5 
البيت عدع من عإارص اليمل »انرَسائييل« الذين رإدوا ياإطات 

ورععوا شدارات مؤيدة للجإدي. 
يُشااُر إىَِل أن الجإادي تمات إعانتاه قبال 7 أياا5 يف املحكمة 
الدساكرية بمديإاة ياإاا املحتلاة، بالتسابل بماوت الشاهيد 
َعبدالفتااح الرشياف يف مديإاة الخليال قبل ما يقارب الشاهر، 
بداد قيامه بإطالق الإار عى الرشياف ولو مصاب وملقى عى 
األَْرض، وبداد مرور ما يقارب من ل عقائال عى إصابته، حيث 
أظهارت تحقيقاات الجياش »انرَسائييل« باأن الرصاصة التي 

أطلقها الجإدي لي التي تسببت باستشهاع الرشيف.

مقاومون يطلقون النار 
على قوة صهيونية 

بحاجز قلنديا 
تدّرضت قوة صهيونية عى حاإز قلإديا شامال 
مديإة القدس املحتلة مساء الخميس؛ نطالق نار من 

مقاومل إلسطيإيل. 
وأإااعت »انذاعة انرَسائيلية الدامة« التي أورعت 
الإباأ أن »قاوًة صهيونياًة تدّرضات نطاالق نار من 

مديإة را5 الله وسط الضفة املحتلة«. 
وبّل مراسال انذاعة أن »أإراع القوة الصهيونية 
رعوا عاى مصادر إطاالق الإاار، وأإاع بداد5 وقوع 

إصابات يف القوة«. 
وُقتل نحو 30 مساتوطإاً صهيونياً وأصيل املئات 
بجراح يف عرشات الدمليات الفدائية التي اساتخدمت 
بواساطتها الساكاكل واملركبات واألسالحة الإارية 
مإذ اندالع انتفاضة القدس يف األول من ترشين األول 

املايض.
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الحرب على اليمن ولدت من رحم اليأس واملسؤول عنها »بن سلمان« األكثر تأثريًا على والده

 تفاصيل إنقاذ السعودية 
سفينة صواريخ »إسَرائيلية«

  - متابعات
مارًة أخارى، تتإااوُل وساائُل انعاال5، األماوَر 
مان الزاوياة الخاطئاة. يف الوقت الاذي يلتقي إيه 
الرئياُس األمريكاي »بااراك أوباما« مع قااعة عول 
الخلياج الدربياة، بماا يف ذلاك السادوعية، إاإن 
املشكلة الرئيساية التي يواإهها ليست الكشف أَْو 
عاد5 الكشاف عن تلاك الوثائل التي تدعام األقوال 
بأن بدض املساؤولل السادوعيل مان ذوي الرتبة 
املإخفضة كان لهم عور يف مسااعدة املسؤولل عن 
لجمات 11 سابتمرب أَْو ما إذا كان سوف يستخد5 
الفيتاو من أإل نقض أي ترشيع يف الكونغرس من 
شأنه أن يسمَح لدائالت ضحايا أحداث 11 سبتمرب 

بمقاضاة الحكومة السدوعية. 
مشاكلة السادوعية مع »أوباما« لاي تحالفه 
غاري املدارتَف به مع طهاران والذي يهادف نزاحة 
السادوعية عان موقدهاا كقوة مهيمإاة يف الرشق 
األوساط. إنهاا السياساة التي يسادى إليهاا مإذ 
تولياه مإصبه والتي قاعتاه إىَِل اتفاق نووي محرج 
ماع إيران. إنهاا أَيْضاً سياساته يف زعزعة األنظمة 
املساتقرة يف املإطقة التي قد تجرب السدوعيل إإبا 
إىَِل إإل مع مرص وربما األرعن، للبحث عن السالح 
الإاووي الخاص بهم يف الوقت الذي يدركون إيه أن 
إعارة »أوباما« قد سالمت، إىَِل حد كباري، القإبلة إىَِل 

طهران يف الدقد املقبل. 
لذا لو سباق التسلح الإووي الذي يمكن إقط 

لا»عونالد ترامل« أن يحبه. 
ولكن ما يثري القلل بشكل أكرب يف الوقت الرالن 
لو إإبار السدوعيل عى شن حرب اقتصاعية ضد 
طهران باساتخدا5 الساالح الوحيد الاذي يملكونه 
ولو ساالح الإفط. من خالل انرصار عى الحفاظ 
عاى إنتاإها الإفطاي ويف بدض األحياان زياعته، 
إقد عإدت السادوعية أسادار الإفط نحو االنهيار 
مإذ مإصف عا5 ل201 يف حل يأمل السدوعيون أال 
يإتهي بهم املقا5 إىَِل الغرق يف بحر االنخفاض الدائم 
لألسدار بدد أن تتحول إيران إىَِل مإتج رئيي للإفط 

يف أعقاب رإع الدقوبات. 
كان لهذا القارار عواقُل بالغُة األلمية يف إميع 
أنحااء الدالام. ال يوإد أحد يكاره أن يدإع أقل من 
أإل الحصول عى الإفط. ولكن مع قيا5 السدوعيل 

برإع مساتويات إنتاج الإفط من أإل الحفاظ عى 
األسادار الداملية مإخفضة، إإن السادوعية تديث 
إسااعاً يف أساواق الإفط والغاز، لياس إقط عاخل 

حدوعلا ولكن يف األسواق الداملية أيضاً. 
الارشكاُت األمريكياة الكبارية مإهاا والصغرية 
تقاو5 بإيقااف إنتاإهاا، ويف كثاري مان األحياان 
إإنها تواإه شابح انإالس. يف الوقت نفساه، إإن 
االقتصااعات التاي يحركها الإفاط يف إميع أنحاء 
الدالم تواإه الخراب، بما يف ذلك حلفاء السادوعية 

وإريانها يف الكويت. 
كان لإااك القليل من األمل املدقوع عى اإتماع 

الدوحة نهاية األسابوع املاايض، حيث كان البدض 
يأملون أن السادوعيل بإمكانهم التوصل إىَِل اتفاق 
مع روسايا واملإتجال اآلخرين لكباح إنتاج الإفط 
وعإع األسادار إىَِل أعى. ولكن السدوعيل قد مإدوا 
لذا االتفاق حل أعلن نائل ويل الدهد األمري »محمد 
بان سالمان« أنه لن يتام الوصاول إىَِل أي اتفاق ما 
لام تتدهد إياران أَيْضاً بخفاض إنتاإهاا. لذا أمر 
غاري قابل للإقاش يف طهران لاذا إقد كانت الإهاية 
املتوقداة أنه لم يتام التوصل إىَِل اتفااق. يف حل أن 
ماا يقرب مان نصف أعضااء اإتمااع الدوحة بما 
يشمل الدراق، نيجرييا، أنغوال، أذربيجان، وإإزويال 

يتطلداون إىَِل الدالام وصإادوق الإقد الادويل ألإل 
الحصول عى مساعدات تبقي اقتصاعياتهم واقفة 

عى قدميها. 
مرة أخارى، ال يحتااج املارء إىَِل الشادور بآال5 
أوباك. تحملت الدول األعضااء الكثري من األلم عى 
مر الساإل ماع اندكاساات عل شادوبهم. ولكن 
االقتصااعات الفاشالة يمكان أن تدإاي أَيْضاً عوال 
إاشالة، بما يدإي املزيد من عد5 االستقرار واملزيد 

من التطرف وليس أقل من ذلك. 
ويف الوقات نفساه، إاإن »بان سالمان« يمثل 
مشكلة أخرى لا»أوباما« يف السدوعية. إنه صاحل 

الثالثال عاماا الاذي برز بوصفاه الإاصاح األكثر 
تأثارياً عى والاده امللك »سالمان«. ولو الشاخص 
املساؤول عان الدإاع تجاه اساتمرار ضاخ الإفط 
والحملاة الدساكرية الحالياة من قبل السادوعية 
ضاد اليمن. كلتا االسارتاتيجيتل قد ولدتا من رحم 
الياأس يف الوقات الذي يتزاياد إيه قلل السادوعية 
مان أن سايطرة املإاوئال لهاا يف اليمان يمكن أن 
تتااىل عارب الحدوع وتسابل مشااكل مع الساكان 
الشايدة يف البالع. يف الوقت الذي يأمل إيه الكثريون 
أن السياساة الإفطياة لاويل الدهاد ساوف تكون 
قاعرة عاى إلحاق رضر عائم لقطااع الإفط والغاز 
الصخاري يف الواليات املتحدة ويحد من قدرتها عى 
تحاّدي السادوعية كمإتج مرإح يف أساواق الإفط 

الداملية. 
قارص  عليهماا  يغلال  االسارتاتيجيتل  كلتاا 
الإظر بشاكل مثري للدلشاة. الحروب طويلة األمد 
يف شابه الجزيارة الدربياة عاى شااكلة الحرب يف 
ساوريا ال تخاد5 إال املتطرإال عاى كال الجانبل 
مان خط االنقساا5 الشايدي الساإي. ومن شاأن 
تراإاع طويال يف أسادار الإفط أن ياؤذي يف نهاية 
املطااف بيت آل سادوع عرب الحد مان قدرتهم عى 
استخدا5 املدإوعات الساخية، التي يمولها الإفط، 
لارشاء الوالء الداخايل. كال االتجالال يجدالن من 
مساتقبل بقاء الدائلة الحاكمة السادوعية وغريلا 
من األنظمة املدتدلة يف املإطقة أكثر غموضا. والذي 
يمكان أن يدإي نهاية أي أمل يف تحقيل الساال5 يف 

الرشق األوسط. 
ولكان يف نهاياة املطاف، إإن مشاكلة »أوباما« 
الحقيقياة يف السادوعية لي »أوباما« نفساه. عرب 
تساليح حلفائه يف السادوعية ومارص و)إرَسائيل( 
يف ذات الوقات الاذي يقو5 إياه باحتاواء غريمهم 
اللادوع إيران وكاذا إماعة انخوان املسالمل إإنه 
يقلال الرشق األوساط رأسااً عى عقال يف الوقت 
الذي يسامح إياه بتدمري صإاعة الإفاط والغاز يف 
الواليات املتحدة والتي تدد الإقطة املضيئة الوحيدة 
يف الساجل االقتصاعي الكئيل لهاذه انعارة. لذا يف 
الإهاياة لو مرياثه. وإذا انتهى لذا األمر بساقوط 
بيت آل سادوع إإن ذلك ساوف يجدل من »أوباما« 

مهإدسا لرشق أوسط إديد متفجر.

* عن موقع معهد هدسون األميركي

  - متابعات
نارشت صحيفاة “لآرتاس” انرَسائيلياة تفاصيل 
اضاإياة لدملياة إنقاذ السادوعيل لسافيإة إرَسائيلية 
محملاة بالصواريخ الحربية علقت عى شاواطئها عا5 

1ل19. 
وقالات “لآرتاس”: “من الصدال أن نفهم كيف أن 
حاعثة كهذه بقيت رسيّة، سافيإة صوارياخ إرَسائيلية 
علقات 62 سااعة عاى أرايض تابداة لدولاة تصإُاف 
“عدوة”، وإرت عملية عراماتيكية ومدّقدة ننقاذلا”. 

أواخار  “يف  للحاعثاة:  رواياة “لآرتاس”  وإااء يف 
شاهر أيلول من الدا5 1ل19، إارى التدتيم بإجاح عى 
عملياة “لولإدي مدوإيف” ألكثر من عارشة أيا5، وقد 
ذّكر غدعون ساامت، مراسال “لآرتس” يف واشاإطن، 
باأن املتحدث باسام وزارة الحرب أعلان يف الخامس من 
ترشين األول من ذلك الدا5 عن إإوح سافيإة صواريخ 
إرَسائيلية، أي قبل أسبوعل، إىَِل أحد الشواطئ السدوعية 
بيإماا كانت يف طريقها من حيفا إىَِل إيالت بسابل عطل 

إإي”. 
وتتابع “لآرتاس” رسع التفاصيل: “السافإية التي 
تسامى “غاعاش” من ناوع سااعر 3، لي من سافن 
“مرشوع شاريبورج” التي بُإيت لصالح سالح البحرية 
الفرناي ولربات إىَِل “إرَسائيال” )األرايض املحتلاة( يف 

الدا5 1969 تحت حصار السالح. 
لاذه السافيإة خرإات مان مرإاأ حيفاا يف الثاني 
والدرشيان من شاهر ايلاول، وابحرت إىَِل قاعدة ساالح 

البحرية يف إيالت لصيانة تقإية. 

خالل املساار مرت السفيإة عى أشادوع وبور سديد 
وقإاة الساويس، ومن لإاك واصلت ابحارلا إىَِل مضيف 

“تريان” يف طريقها إىَِل إيالت. 
نهاار الراباع والدرشين من أيلول، خلال تقإي عّطل 
مإظوماات الراعار، ووضاع خلل يف التوإياه إضاإة إىَِل 
طاقم غري مدرب، قاع إميع من عى السفيإة إىَِل تجربة 

غري مرغوبة يف نطاق مإاطل السدوعية”. 
املراسل الدساكري لصحيفة “لآرتس” يف واشإطن 
أإاع أن وزير الحرب يف حيإها أرييل شارون، أمر الجيش 
بإنشااء لجإة تحقيل، ووإل املراسل، توّسطت الواليات 
املتحادة بال “إرَسائيال” والسادوعية للساماح بإنقاذ 
السفيإة، من خالل االتفاق عى عد5 عخول قوات قتالية 
إىَِل املإطقاة، لكان بدد أن انتهت الدبلوماساية الصامتة 
صادر بيان حرباي، وقال رئياس األركان رإائيال إيتان 
وقتها للمراسلل الدساكريل: “قد يكون تكّون انطباع 
بأن السادوعيل ترصإاوا باعتدال… لقد إهاوا أنهم اذا 

أزعجونا، سإإقذ السفيإة بالقوة”. 
أحد املشاركل يف عملية اننقاذ كان الرائد “ع”، قائد 
مروحية تّم اساتدعاؤلا إىَِل املاكان ننقاذ عإارص طاقم 
السافيإة ومن بيإهم الضباط، قال إناه “عإدما قالوا يل 
انه يجل عليك التوإه ننقاذ أشخاص من عى السفيإة، 
اعتقدُت أنه سايكون لإاك بدض الصدوباات.. تخيّلت 
أنإا ساإضطّر إىَِل التحليل إوق السفيإة واصداع الجإوع 
إىَِل املروحية بواساطة الحبل، عائًما يف حاالت كهذه يجل 
الحذر من الهوائيات وانرلابيل” املتوترين، لكن عإدما 
وصلاُت إىَِل لإااك ماا شاالدته كان عى الشاكل التايل: 
مقدمة السفيإة تماًما عى الرمل والطاقم يصدد ويإزل 

من السفيإة من عون أن يبّلل حتى حذائه!”. 

األملان يستقبلون الرئيس األمريكي 
بمظاهرات سخـط حاشدة

 

  - متابعات
بدأ آالُف األشاخاص يو5 السابت يف لانوإر شامال 
املانياا، تظالرة لالحتجاج عى مارشوع اتفاق للتباعل 
الحر عرب االطلي، عشاية زيارة الرئياس باراك اوباما 

للدإاع عن لذه املدالدة.
وبحسال وكالة إرانس برس، تجمع حواىل 16 ألف 
مدارض لالتفاق حول ساحة اوبريا بوسط املديإة، كما 

اإاعت التقديرات االولية للرشطة.
وتوإه املتظالرون إىَِل وساط لانوإر، ورإدوا عدعاً 
كبرياً من الياإطات املدارضة التفاق التباعل الحر الذي 
يجاري االتحااع األُوُروباي مفاوضات يف شاأنه حالياً. 
ووضاع بدض مإهام عى األَْرض ندشااً أساوع صغرياً 

يجسد “الديموقراطية التي قتلها املال”، كما قالوا.
ويبدي األملان مدارضة شاديدة لهاذا املرشوع الذي 
وصفت املإظمات غري الحكومية والإقابات بأنه “إلانة 
حقيقياة للمجتمع االلايل” و”تهدياد للديموقراطية” 
املداياري االإتماعياة والبيئياة”،  و”يدارض للخطار 

مشدعة عى الخطر الكامن يف لذا االتفاق.
ولي تتخوف من تساوية تخفض املدايري الصحية 
األُوُروبية، وتإتقاد االمكانية املتاحة للرشكات املتددعة 
الجإسايات لالحتجاج وطلال التحكيم بشاأن قوانل 

عولة ما.
ومن املقرر ان تبدأ إولة إديدة من املفاوضات حول 
مارشوع اتفاق للتباعل الحر االثإال يف نيويورك، ولي 
الثالثاة عرشة مإذ 2013، عى ان يكاون أحد املواضيع 
االساساية التي سيإاقشها باراك اوباما وانغيال مريكل 
االحد، عى لامش اإتتاح املدرض الصإاعي يف لانوإر.

ويداإاع الرئيس االمريكي واملستشاارة االملانية عن 
لذه املدالدة، مدربل عن املهما يف اقرارلا قبل نهاية 

السإة وقبل االنتخابات الرئاسية يف الواليات املتحدة.

إعتقال مافيا 
»إسَرائيلية« من 

الحاخامات!! 
 -  

متابعات
انرَسائيلية  الرشطاة  أعلإات 
الجمداة،  ياو5  اعتقلات،  أنهاا 
تبيياض  الدارشاِت مان شابكة 
أماوال، يديُرلا حاخاماات يهوع 
متزمتون، ضمن ما أطلقت عليه 

تسمية »ماإيا الحريديم«. 
وأشاار بياان الرشطاة إىَِل أن 
امُلْجمداة لادى »الوحادة  األعلاة 
إرائام  ملكاإحاة  القطرياة 
االحتيال«، تشري حتى اآلن، إىَِل أن 
مئاات املاليل من الادوالرات من 
»األموال السوعاء« إرى تبييضها 
لحسااب شابكة عولية تصال إىَِل 
عدع كباري من الدول الغربية، وأن 
إازءاً من لاذه األموال يداوُع إىَِل 
عائاالت الجريماة املإظمة حول 

الدالم. 
أن  عان  البياان  وكشاف 
أيلاول  يف  بادأت  التحقيقاات 
إاداً«،  رسياة  »بصاورة  ل201 
بدارشات  االشاتباه  إىَِل  وقااعت 
مان انرَسائيليل الذيان يقيمون 
املحتلاة والخاارج،  يف إلساطل 
الحاخاماات  مان  مدظمهام 
املتزمتال مان ساكان الحي ذي 
الديإياة، »بإي باراك«،  الصبغاة 

إإوب تل أبيل. 
إىَِل  الدادو  رشطاة  ولفتات 
أن مدظاَم املتهمال يدملاون يف 
»قطااع الصريإة« الإاشاط إداً 
يف إرَسائيل، ماع امتالك رشطات 
موازية يف الخارج الستال5 األموال 

السوعاء؛ بهدف تبييضها. 
أن  التحقيقاات  وأظهارت 
املتورطال اساتخدموا مجموعة 
متإوعاة مان األسااليل نخفاء 
مساار تحارك األماوال وتجإال 
الكشاف عإها، بماا يف ذلك نقلها 
بال مختلاف بلادان الدالام عرب 
حاواالت ووثائل كاذباة ومحرإة 
املصادر، ومان بيإهاا عإوعاات 
أثمان لبضائع غري موإوعة إرى 
إصدارلاا مان رشكات مساجلة 
بحسل األصول والقوانل املرعية 

انإراء إرَسائيلياً ويف الخارج. 

مقتل 12 أمريكياً يف 
حوادث منفصلة بواليتي 

جورجيا وأوهايو 
  - متابعات

ُقِتاَل نحاو 12 مواطإااً أمريكياً، مسااء 
الجمداة، بإطالق ناار يف حاواعث مإفصلة 

بواليتي إورإيا وأولايو. 
وقاع حاعثال  إفاي والياة إورإياا، 
مإفصلل أحدلما إطالق نار استهدف ثالثة 
أشاخاص بمإطقة أبلإاغ APPLING، تويف 
اثإاان مإهام عى الفاور، أما الثالاث إلقي 

حتفه بدد نقله إىَِل املستشفى. 
وعاى بُداد 2 كم إقاط، ُقتل شاخصان 

آخران بحاعثة إطالق نار. 
ويف والية أولاياو، عثرت الرشطة عى 7 
أشاخاص عى األقل يدتقد أنهم أقارب، عثر 
عليهام مقتولال بالرصااص يف 3 مإازل يف 
مقاطدة بايك، كما اكتشافت إثة ثامإة يف 

مإطقة قريبة. 
وأوضحات الرشطة، أن القتاى 5 بالغل 
وطفلل، وأن إثة أخرى عثر عليها يف موقع 
راباع يف املإطقاة، ولم يدرف عاى الفور إذا 

كان القتيل الثامن له صلة بباقي القتى.

»إسَرائيل« تختطف 
طائرة مصرية 

  - متابعات
اعرتضات مقاتلتان تابدتان لساالح إو 
الكياان انرَسائيايل، السابت، طائارَة ركاب 
مرصية عخلت األإواء الفلساطيإية املحتلة 

عن طريل الخطأ.
وقالت مصااعُر برشكة مارص للطريان: 
إن قائاد طائرة »سايإاء املرصية« واملتجهة 
من مطاار القالرة إىَِل مطاار تل أبيل، ضل 
طريقاه أثإااء تحليقاه يف اإواء إلساطل 
املحتلة، وعى الفور قامت مقاتلتان تابدتان 
للدادو باختطاف بارس الطائارة وانزالها يف 

مطار بن غوريون، بحسل إيتو.
وقاال صفاوت مساَلم رئياس مجلاس 
إعارة الرشكاة القابضاة ملرص للطاريان، إن 
رحلة رشكة إير سايإا رقم 122 املتجهة من 
مطار القالرة: »أن الرحلة تدد من الرحالت 
انضاإية التي تقل عى متإها األقباط الذين 
يتوإهون إىَِل القدس لالحتفال بديد القيامة 

وزيارة املدالم املقدسة«. 

تطبيٌع جتاريٌّ باملك�سوف.. ا�ستقبلهم ُنظراء م�سريون بحفاوة!!
رجال أعمال »إسَرائيليون« يزورون مصر ألول مرة منذ 10 أعوام 

  - وكاالت
توّإاه وإاٌد مؤلٌف مان ل3 من 
كبار رإال األعماال »انرَسائيليل« 
إىَِل القالرة يف إطار مرشوع املإاطل 
الصإاعياة املؤللاة )الكويز(، وذلك 
يف زياارة ملرص للمارة األوىل مإذ 10 

أعوا5. 
وذكر موقاع »I24 NEWS« أنه 
»كان يف اساتقبال الوإاد انرَسائييل 
نظراء مرصيون رّحباوا بهم أإمل 
ترحيل، وأبدوا تحمسااً الحتماالت 
توسيع نطاق التجارة بل الطرإل. 
ومان املتوقاع أن يقو5 وإاد مماثل 
من رإال الصإاعة املرصيل بزيارة 

»إرَسائيال« يف نهاية الداا5 الجاري 
 .»2016

صإاعاة  اتحااع  رئياُس  وكان 
الإسايج املارصي، محماد قاسام، 
لربناماج  زمإيااً  إادوالً  أعاد  قاد 
زياارة الوإاد »انرَسائيايل« تضمن 
التقاى  إذ  عديادة،  اإتماعاات 
»انرَسائيلياون« ماع رإاال أعمال 
مرصيل وغريلم من املساؤولل يف 
لاذا املجال، كما نظمت لهم إوالت 
يف عادع من املصاناع املرصية، وإل 

املوقع. 
األعماال  رإاال  مدظام  وكان 
الذيان شااركوا يف  »انرَسائيليال« 
الوإاد يدملون يف مجااالت صإاعة 

والكيماوياات  والإسايج  الغازل 
التدبئاة  إنتااج  أَْو  والبالساتيك، 
والتغلياف، وقاد كانوا يسادون إىَِل 
إمكانية زياعة صااعرات مإتجاتهم 

املختلفة إىَِل األسواق املرصية. 
الصااعرات  أن  إىَِل  يشاار 
»انرَسائيلية« إىَِل مرص يف عا5 2015 
بلغات 113.1 ملياون عوالر، بيإماا 
بلغات يف الدا5 الساابل لاه 7.1ل1 
مليون عوالر. ويف الوقت نفسه، إإن 
اساترياع الكيان من مارص أقل من 
ذلك بكثري، إذ بلغ 6.ل5 مليون عوالر 
يف عا5 2015، أما يف عا5 ل201 إقد 
بلغات صاعرات مارص إىَِل الكيان ما 

قيمته 3ل5 مليون عوالراً.



ملاذا على هادي وحكومته أن 
يغادروا املشهَد السياسي؟

كلمــــــة أخـــــيرة 

عبدالملك العجري 
 

لدلَّ أساخَف األحجيات 
لاي أحجياة الرشعياة ال 
كماربر للددوان إحسال، 
بل لطرح اساتمرار لاعي 
وحكومتاه نعارة املرحلاة 
االنتقالية نظراً لالعتبارات 

التالية:
لااعي  رشعياة  أوالً: 
وإقاً للمرإديات الحاكمة 
للمرحلاة االنتقالياة مإاذ 
رشعياة  لاي   52011
تواإقية تقاو5ُ عى صفته 
كرئياٍس تواإقي، وقد انتفات عإه الصفة تمامااً إوق أَن 
املبااعرة الخليجية حّدعت رئاساتَه بداَمال والتمديد له ال 
يساتإُد إىل أياة رشعية غاري الرشعية التواإقياة، وبدد أن 
أعلن نفساه وحكومته خصماً لليمن أَْو بالحد األعنى أللم 
وأكرِب املكونات السياسية أنصار الله واملؤتمر وغريلما من 
القوى السياسية والرشائح االإتماعية وعخولهم طرإاً يف 
الدادوان، يصباح الحديُث عن الرشعية رضبااً من الخبال 

السيايس.
ثانياً: مان ناحياة موضوعية لاعي وحكومته إشالوا 
إشاالً ذريدااً يف إعارة املرحلة االنتقالية رغام حجم الدعم 
الداخايل والخارإي الذي تواإر، إال أنهم إشالوا يف توظيف 
االسإاع الكبري لتجاوز األزمة بتإفيذ االستحقاقات الالزمة 
والددول بدالً عن ذلاك إىل املراوغة نإراغ الدملية الحوارية 
مان محتوالاا ومحاولاة إارض األمار الواقاع وتجااوز 
التواإل كمبادأ ناظٍم للحوار، ومن بددلاا انخفاق الكبري 
يف االساتفاعة من الفرصة التي ليئتها أحداث 21 سبتمرب، 
واالساتغالل الرخياص والحقري للثقة التاي ُمإحت لبحاح 
وتشاكيلته الحكومياة املساتفزة ايل إااءت مخالفة لكل 
املدايري املتفل عليها ويفتتح مشاواره السايايس بالخيبة 
ويختار لإفساه ولحكومته الفشال من الياو5 األول، ليس 
لاذا إحسال، عجازوا حتاى أَن يكوناوا خوناة ناإحل 
كغريلم مان الخونة، إلم يساتفيدوا مان انمكانات التي 
ساّخرلا لهم الددوان، ويكفى أنهم يشهدون عى أنفسهم 
بالفشال، وكل طرف يرمي إشله عى الطرف اآلخر ليثبَت 
للدالم أنهم ليسوا سوى حثالة من املإتفدل واالنتهازيل.

واليمُن يف لذه املرحلة الحرإة تحتاج إىل قياعة تواإقية 
قوياة تحظى بتأيياد شادبي، ومقتدرة عاى التدامل مع 

التحديات الصدبة ملرحلة ما بدد الددوان. 
ثالثااً: تداون لااعي حكومته مع عادوان خارإي -ال 
يمتلاك أيَّاَة رشعية ال عاخلياة وال خارإية– ال يسامُح له 
باالساتمرار، بال يَُدرُِّضاُه وحكومتاه للمحاَكماة بتهمة 

الخيانة الدظمى، لالعتبارات التالية. 
ُة )51( من ميثاق األَُماام املتحدة عى أنه  1 - تإُصُّ املاعَّ
يف حال تدرضت أية عولة لددوان خارإي يحلُّ لها مبارشًة 
الدإاُع عن نفساها واالساتدانة باألصدقاء والحلفاء لرعع 
الدادوان الخارإاي، ولي مإتفية لإا إن مان إهة اليمن 
أَْو من إهة السادوعية، بالإسبة لليمن ما كان يحصل لو 
رصاع عاخيل بال أَْطاَراف محلية ولياس عدواناً خارإياً، 
وكذلاك السادوعية لم يحصال أيُّ اعتداء عليهاا من إهة 
اليمن يُبياُح لها إْعاااَلَن الحرب، وعاى إرض أَن األحداث 
يف اليمان يمكان أَن تؤثّر عاى أمن السادوعية إإن أقىص 
ماا يُبيُحه اضطاراب الوضع يف اليمن تدزياز الحماية عى 

حدوعلا والشكوى لألَُماام املتحدة.
2 - االساتإاع لطلال لااعي باطاٌل ُإملاة وتفصياالً، 
إِذْ يشارتط لذلك وإقااً للقاناون اليمإي أَن يكاوَن الطلل 
لارع عدوان خارإاي، وثانيااً أَن يمر عرب مجلاي الإواب 

والشورى.
3 - الإظاا5ُ السادوعي أعلن رَصاحاًة وضمإااً أَْكثَااَر 
من مرة وعربَ متحدثل ومساؤولل رسميل أنَّ لدَإه من 
الحرب عى اليمن حمايُة مصالحه، وغري أَن لذا ال يَُشاكُِّل 
مربراً للددوان، إإنه بذلك -كما يؤكد إقهاء القانون- يإزع 

عن لاعي وحكومته أيَة رشعية مفرتضة.

 سياسية- شاملة
تصدر كل اثإل وخميس

نصيحتن���ا للنظام الس���عودي والق���وى العميل���ة ألَمريكا وإْس���َرائيْل أن 
يراجع���وا أنفس���هم، والله إنهم خاس���رون، خدماتهم ألَمري���كا وخدماتهم 
إلْسَرائيْل املكشوفة واملفضوحة ليست في مصلحتهم في نهاية املطاف..
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نوح جالس 
يف ظالِّ َساايْااِر املفاوضاِت عاى ُخَطًى 
ال نجاز5ُ بأنهاا ثابتاة، ولكإهاا إَلاى حتى 
اآلن لام تُبْااِد شايئاً، وكلُّ االحتماالِت وارعٌة 
إيهاا، إهاذه املفاوضااُت تدتاربُ مإدارَج 
الطريل؛ ألنها حتماً قد تغرّي واقَع ما بددلا، 
وحرصإاا عاى إنجاحها لو الهادُف األول، 
إذلال الوإُد الوطإي للمشااركة بدد طرح 
وتثبيات عدٍع من الارشوط، رغام أن الددو 
لام يلتز5 بالدهد، ولكن ُحالَّ الوطن َوالوالء 
الصااعق له لاو الداإاُع الكبري الاذي عإع 
الوإاد الوطإي للمشااركة، وكذلاك حرصاً 
من القياعة عى إثبات ُحسان الإوايا، وأيضاً 
اة، إهام ذلبوا وقاد وضدوا  إساكاتاً للُحجَّ
نصَل أعيإهم الخروَج بحالٍّ يضمن للوطن 
سياعتَه وحريته واستقالله، عون املساومة 
باأي يشء عى حسااب لذا الوطان وعماء 
أَبْإَاااءه، إهم ذلباوا كي يمثلاوا أَْكثَاَر من 
25 ملياون مواطن ُحر ورشيف، عى عكس 
الطارف اآلخر تمامااً، ولكان ُكّل املؤرشات 
تشاريُ إَلاى أن الددو يسادى إَلاى إْإَشااال 
وعرقلاة املفاوضاات، ولذا تجّساد يف عد5 
التزاماه بكل الرشوط التي اشارتطها الوإد 
الوطإاي قبال مغااعرة الداصماة صإداء، 
وكذلاك قيا5 الدادو بالحشاد واالساتدداع 
ملرحلٍة إديادة وإعداع وتجهياز املرتزقة يف 
مختلف إبهات القتال وإمداعلم بالساالح 
والدتاع، ولكن إإوَع الله لهم باملرصاع، إإذا 
ماا حاول الددو أن يصإع شايئاً يرقى إَلاى 
خاداع الجميع كما كان يدمل يف املفاوضات 

الساابقة، إساوف يصطد5 برإاٍل اعتاعوا 
الثبات والصموع وصإع املجد.

 لذلاك لاذه املارة ليسات كتلك املارات، 
إيجل عى الددو أن يدرَك حساسيَة املوقف 
ويساتغل لذه املفاوضاِت كاي يخُرَج مإها 
بحالٍّ يحفظ له مااَء وإهاه، ال أن يجدلها 
ساتاراً لتمريار مؤامراتاه وِخداعاتاه مان 
خلفه، إهإاك وعى إميع األصددة استدداع 
تا5 وإهوزية عالية بشاأنها تغيري املوازين 
وقلل الطاولاة عى الددو اللدوع، لذلك يجل 
عى الدادو أن يساتوعل ُكّل لاذا، إإذا لم 
أراعوا الحارَب والقتاال والدخاول يف مراحل 
ومتالاات إديدة، إإحان أَْكثَار اساتدداعاً 
لهاا، وأَْكثَار شاوقاً لتساطري أروع املالحم 
والبطاوالت، وأعظام إرصاراَ عاى تدويان 
أنصاع الصفحات يف ساجل التَأرياخ والتي 
ساتظل خالدًة عى مدى األزمان، أما إذا لم 
أراعوا السال5، إإحن ألٌل للسال5، إاْستْمَراُر 
الحارب إنماا لاو ُإاْرٌح يإزُف من إسام 
الوطان، ولذا لياس ضدفاً مإاا، إإحن قد 
إّوضإا قائَدنا حفظه اللُه وقال لكم )سإظل 
نحاربُكام إَلااى ياو5ِ القياماة( وإإوُحإاا 
للساال5 إاء من تلاك املبااعئ واألخالقيات 
التاي رضدهاا شادبإا وتحى بهاا، إالدفو 
والصفح والتساامح عماٌء تجاري يف عروق 
أَبْإَااء لذا الشدل، والكل يدرف تلك املقولة 
التاي لم تأتاي من إاراغ وإنما إااءت من 
مالمساٍة للواقع، مقولة سيد البرش صلوات 
الله عليه وعى آله )أتاكم ألل الايَاَمان لم 
أرق قلوباً، وألال أإئدة(!! إالخيار لكم أيها 

األعداء وإن ُعدتم ُعدنا.

 نحن أهٌل للسالم، وإن ُعدتم ُعدنا 


