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 رئيس اللجنة الثورية العليا يستقبل السفري الروسي بصنعاء 
ويحضر حفَل تخرج الدورة األوىل لدوريات الدراجات النارية

وفُد القوى الوطنية يلتقي وزيَر الخارجية الكويتي

ناطق أنصار اهلل: ال أفق ملسار مفاوضات الكويت وترحيل املواطنني من عدن أحُد أساليب الغزاة

  -  صنعاء:
إساتقبََل محماد عايل الحوثاي رئياُس اللجاة 
القار  يف  األحاد،  أماس  ياو   النلياا،  الثورياة 
الجمهوري بصاناء، القائَم بأعمال سافارة روسيا 

انتحاعية لدى اليمن، اوليج عريموف.
وجرى خالل اللقاء مااقشاُة تطورات األوضاع 

املتنلقاة  واألوضااع  اليمان  يف 
الكويات  يف  باملفاوضاات 
خلاط  محااونت  واساتمرار 
األوراق وإعاقة التوصل إىل حلول 
وإحالل السال  واننكاسات ذلك 

عىل السلم واألمن الدوليل.
كماا جارى مااقشاة الدور 
الدااع  يف  اع  املتوقَّ الارويس 
باملفاوضاات إىل األماا  وإحالل 
جهاوع  يف  واملساالمة  الساال  
رااع الحصاار عن اليمان الذي 
الحالة اإلنسانية للشنب  يفاقم 

اليماي.
َل رئيُس اللجاة الثورية  وحمَّ
النلياا، القائاَم باألعماال نقال 
الصاعقاة  وأماياتاه  تحياتاه 
والشانب  الروساية  للقيااعة 
الارويس الصديال الاذي تربُُطه 
بالشانب اليماي عالقة صداقة 

عميقة وحقيقية.
َ القائُم بأعمال السفارة الروسية  من جانبه عربَّ
عان تطلناات القياعة الروساية إلحالل الساال  يف 
اليمان يف أرسع وقت، وأل تساري الخطوات الجاعة 

نحو السال  بقوة وعول أية إعاقات.
ويف ساياق آخار حرض رئياس اللجااة الثورية 
النلياا محماد عيل الحوثاي يو  أماس األحد حفل 
تخرج الدورة األوىل يف املهارات األساساية لدوريات 
الدراجاات الاارية بحضور قيااعات وزراتي الدااع 

والداخلية والقائمل بأعمال مجلس الوزراء.
ويف الحفل أشااع رئياُس اللجاة الثورياة النليا 

يف كلمتاه بجهوع ماتسابي رشطاة الدوريات وكل 
ماتسابي املؤسساة األماياة الذين يبذلاول جهوعاً 
اً عن ساناعته  كباريًة يف األمان وانساتقرار، مناربَّ
بمساتوى املهارات التي اكتسبها الخريجول خالل 
الادورة ووّجه رئياس اللجاة بانساتمرار يف تأليل 

وتدريب الكواعر األماية.
كماا ألقَي يف الحفل عدٌع من الكلمات التي أكدت 
ألميَة الدورة يف تنزيز األمن وانستقرار يف الشوارع 
واألحياء النامة، مشريًة إىل أل 
املشااركل يف الدورة اكتسبوا 
خاالل ثالثة أشاهر مهاارات 
يف اااول القتاال والدااع عن 
القادرات  وتأليال  الافاس 
ومطارعة  ومالحقاة  البدنياة 

الجااة واملجرمل.
كلمُة الخريجال أّكدت أل 
لذه الادورة لي نقطة تحول 
كبارية وانطالقة للحفاظ عىل 
األمان الناا ، كماا جاراء يف 
الحفل اعاالل الاتيجة النامة 

لخريجي الدورة.
عروضااً  الحفاُل  وشاهد 
للخريجال يف املهاارات التاي 
الادورة  خاالل  اكتسابولا 
املتمثلاة يف الرماياة والقبض 
والسايطرة للدراجاات املخلة 
باألمن والاظا  النا ، باإلضااِة 
إىل مهاارات املتابناة والقبض وتفتيش السايارات 
الخارجاة عن الاظا  ومالَحقاة الجااة واملجرمل، 
َ  عادٌع من خريجاي الدورة اساتنراضات  كماا قدَّ
قتالياة باساتخدا  األسالحة الفرعياة والدراجات 
الاارياة لتوضياح جوانب ما تلقاوه يف الدورات من 
تدرياب عاىل التنامال مع مختلاف املهاا  األماية 
الذي يساتخدمها املجرمول خالل الدراجات الاارية 
أو السايارات، كما قدماوا اساتنراضات ومهارات 
القتالياة الفرعياة ومهاارات انقتحاا  الجماعاي 

ألوكار النصابات املجرمة واإلرلابية..

  -  خاص:
التقاى وااُد القاوى الوطاياة اليماياة 
برئاسة محمد عبدالساال  وعارف الزوكا، 
مسااء أماس األحاد بالاائاب األول لرئيس 
الاوزراء وزيار الخارجية الكويتاي صباح 

الخالد األحمد الصباح. 
َ الوزيُر األحمد الصباح عن سناعته  وعربَّ
باللقااء وحرصاه عاىل نجااح املفاوضات 
اليماية، مؤكداً استنداع عولة الكويت لبذل 
املزياد من الجهوع لتثبيت وقف إطالق الاار 
وععم مسار املفاوضات والحل السيايس. 

عان  الوطاياة  القاوى  وااد  وتحادث 
النالقاات األخوياة التاي ترباط الشانبل 
والبلدين الشاقيقل اليماي والكويتي، وتم 
استنراض سري املفاوضات والنراقيل التي 

تواجهها. 
كماا تام التطارق إىل رؤية وااد القوى 

الوطاياة وماا تضماتاه من مبااعئ تقو  
عاىل الرشاكاة والحال السايايس الواقني 
والشاامل. وأشاار واد القاوى الوطاية إىل 
أل الحلَّ السايايس وتشكيل سلطة تافيذية 
توااقيه انتقالية لو املدخل الرئيس للتقد  

يف بقية القضايا التفصيلية. 
وأشاار الواُد الوطاي إىل التطور الخطري 

واملؤساف بقياا  طاريال النادوال خاالل 
األيا  املاضية بشان سلسالة غارات جوية 
صباح أماس، حيث شان الطاريال خمس 
غاارات جوياة عاىل ارضاة نهام، مرتكباً 
مجازرة بحل املواطال ساقط عاىل إثرلا 
7 شاهداء و13 جريحاً حتاى اآلل بالتزامن 
مع تحشيد عساكري كبري يف ذباب ومأرب 

وشابوة والجوف وارضة نهام، وزحواات 
مكثفاة تتصاعد يومياً ماع قصف مداني 
حرياة  انتهااك  واساتمرار  وصاروخاي 
املواطاال اليمايل والقياوع انقتصاعية يف 
خرق صارخ لالتفاقات املوقنة من الجميع 
ايما يخص وقف األعمال النسكرية بشكل 

شامل. 
الخطاري أشاار  التصنياد  وأماا  لاذا 
الواد الوطاي إىل أناه أبلغ املبنوث الخاص 
لألمال النا  لألمام املتحدة إساماعيل ولد 
الشايخ بخطورة لذا التصنيد عىل مساار 
األعماال  بوقاف  مطالبال  املشااورات، 
النساكرية وانلتازا  بانتفاقياة املوّقناة 
لوقف األعمال القتالية يف النارش من إبريل 
املايض حتى نستمر يف جلسات املشاورات. 
وأكد الواد الوطاي حرَصه الشاديد عىل 
نجاح املشااورات واستمرارلا يف ظل وقف 

شامل وكامل لألعمال النسكرية.

  -  خاص:
ألنصااِر  الرساميُّ  الااطاُل  اساتهَجَن 
اللاه ورئياُس الواد الوطااي يف مفاوضات 
سياساة  عبدالساال ،  محماد  الكويات 
التمييز املااطقاي والُناري برتحيل أبااء 
املحااظات الشمالية من بنض املحااظات 

الجاوبية.
وأكَّاَد عبُدالساال  يف تريح لاا »صدى 
املسارية« أل لاذه املمارسااِت عخيلاٌة عن 

املجتماع اليمااي وجااءت ماع انحتاالل 
َمان  مساؤوليتَها  اُل  ويتحمَّ الخارجاي 

استجلب الندواَل عىل بلدنا.
املفاوضاات  بمساار  يتنلال  وايماا 
بالكويت أكد عبدالساال  أنه ن أاَل ملساار 
وااد  رااض  بسابب  وذلاك  املفاوضاات؛ 
الريااض مبادأ التوااال وتشاكيل حكومة 
رشاكة مان كاااة املكونات السياساية يف 
البلاد طبقااً للمرجنياات املتوااال عليها 

محلياً وعولياً.

وأشار إىل أل اساتمراَر الحرب والغارات 
ُع مساَر  الجوية والتحشايد النساكري يهدِّ
املفاوضاِت ويثبت عد  جدية الطرف اآلخر 
يف حديثه عن املساار السايايس والسالمي 
الذي يُفيض إىل إيقاف الحرب واك الحصار 
عىل أبااء الشانب اليماي وراع القيوع عىل 
حرياة التاقل للمواطاال اليمايل من وإىل 

اليمن.
منتارباً أل واَد الريااض ن يملُك القرار، 
ويفتقد للصلة الحقيقية بمجريات امليدال.

إستشهاد 7 وإصابُة 13 
آخرين يف قصف َأمريكي 

سعودي على سيارة مواطنني 
يف نهم 

  -  خاص:
استشاهد 7 مواطاال وأصياب 13 آخارول، 
يف غاارات جوياة لطاريال النادوال األَمريكاي 
السانوعي اساتهدات سايارَة أحد املواطال يف 
الطريال الناا  بمديرياة نهام رشق الناصماة 

صاناء.
وعاوع طرياُل الندوال عاوع التحليل املكثّف يف 
سماء الناصمة صاناء ومحااظة صاناء وعدع 
من محااظات الجمهورية وأنه َشنَّ عدة غارات 

يف األيا  املايض عىل مديرية نهم.
وتأتي الغارات عىل نهم يف إطار مساعي قوى 
الغازو يف مسااندة املرتزقة الذين حاولاوا األيا  
املاضياة التقاد  والزحاف لتحقيل مكاساَب يف 

امليدال بالتزامن مع مفاوضات الكويت.
وواصال الغازاُة واملرتزقاُة، التمااّعي وعاد  
ُكّل  مخالفال  الااار،  إطاالق  بوقاف  انلتازا  
املنالادات التاي تام انتفااق عليهاا يف ظهرال 

الجاوب بالسنوعية.
واساتهدف مرتزقاُة النادوال مواقاَع أبطال 
الجيش واللجال الشنبية بمختلف أنوع األسلحة 
املشاجح وليالل باملحااظة، ايما واصل طرياُل 

الندوال التحليل املكثَّف يف سماء املحااظة.
ويف تنز اساتهَدَف مرتزقة الندوال باملدانية 
والرشاشات مااطل متفرقة من مديريتي ذباب 
والوازعية، ايما حلَّاَل طريال الندوال بكثااٍة يف 

سماء ماطقتي الربح وجبل حبيش.
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  -  خاص:
أّكد رئياُس املجلس السايايس ألنصاار الله 
صالاح الصمااع عىل ألمياة التََحاااّرك الجاع 
واملساؤول ملواجهاة انحتاالل، مشارية إىل أل 
»زما  املباعرة ن يزال بأيدي اليمايل ملواجهته 
قبل أل تساتحكم قبضة األَمريكال ايساحقوا 

الشنب.”
اع يف ماشاور له عاىل صفحته  وقاال الصمَّ
بالفيس بوك تنليقاً عىل وصول قوات أَمريكية 
إىل الجااوب إنه من املهم جداً أل يدرك الشانب 
اليمااي حقيقاة املؤامرة وتأريخهاا، وأنه لون 
املارشوع القرآناي لكانات اليمن تارَزُح تحت 

انحتالل األَمريكي من أقصاه إىَل أقصاه.”
وأوضاح الصّمااع “أل األَمريكيال وبمجرع 
اطمئاانهام من عاد  تواجد املارشوع القرآني 
والوعي الشانبي املاالض للمرشوع األَمريكي 
يف بناض مااطل الجاوب عااعوا من جديد غري 
آبهل بالقاعدة وعاعش والقياعات النساكرية 

املوالية لهم«.
وأكاد »أل الوقات نيازال متاحااً الاو راع 
اليمايول َجميناً لذا الشنار لحصاوا اليمن من 
الخطار األَمريكي عول الحاجة َحتّى للمواجهة 

النساكرية، مؤكاداً أل التقصاري الاذي حصل 
أعى إىَل أل يتحمل الشاهيد القائد ومن تََحااّرك 
ضاد املرشوع األَمريكي أعبااء تقصري اآلخرين 
وحصلت لذه الحروب ليكتوي الجميع باارلا.
كما ذّكار الصمااع بذرائع أَمرياكا نحتالل 
الشاهيد  اليمان، وماهاا مدمارة كاول وعور 
القائاد بمرشوعه القرآني املاالض للسياساة 
األَمريكية، والذي اضطروا لالنكفاء من املشهد 
ليداناوا بأعواتهم يف الداخال ملواجهة املرشوع 

القرآني ليتسای لهم احتالل اليمن. 
وأضااف يف الساياق ذاتاه »وعادما أخفقت 
أعواتهام يف الداخل عاناوا بأعواتهم يف املاطقة 
بقيااعة الاظاا  السانوعي ملواجهاة املرشوع 

القرآني والقضاء عليه«.
من جهته قال رئياُس اللجاة الثورية النليا 
محمد عيل الحوثي إل ما تقو  به أَمريكا اليو  
لن يقبال به أحد وساتتم مواجهته، كما كانت 
املواجهاة مااذ أكثر مان عاا  يف ُكّل الجبهات 
التي أشانلتها أَمريكا وقاعتها وتستمر يف غيها 
وعدوانها مع القوى والجماعات والدول التي ن 
تمثل أكثر من ُعَمااى تََحااّركها أَمريكا كيفما 

تريد ضد اليمن وشنبه وحريته واستقالله.
وأضااف رئياس اللجااة الثورياة النليا، يف 

حفل تخرج الدورة األوىل يف املهارات األساساية 
لدورياات الدراجاات الاارية بحضاور قياعات 
وزارتَاي الداااع والداخلية والقائمال بأعمال 
مجلاس الاوزراء أماس بصاناء، »أنهام اليو  
يحتلاول مااطال مهماة مان أرضااا ووطااا 
اليمااي ولو ما يوجب عاىل الجميع من أحرار 
لاذا البلاد وجيشاه وأمااه ولجانه الشانبية، 
مواجهاة املحتلال والغازاة باروح جماعياة 

متفانية.«
وأّكاد رئياس الثورياة النلياا »أل املؤامارة 
الكبارية عىل اليمان والشانب اليماي أصبحت 
مرحلاة  انتهااء  وبناد  للجمياع،  واضحاة 
النادوال والدمار يأتي الغازو وانحتالل ويصل 
واملادل  الساواحل  اىل  وقواتهام  األَمريكياول 
اليماية ويدخلول يف بنض القواعد النساكرية 
اليماية كفصال من اصول املؤامارة الحقيقة 
التاي قاعتهاا أَمرياكا وخططت لها وتساتمر 
يف إعارتهاا وتناتهاا وصلفهاا وعدوانهاا عاىل 

شنباا«.
وأوضح رئيس الثورية النليا، األثر السالبي 
واملدمار للتواجاد األَمريكاي يف أي بلاد. وقاال 
“إل أَمرياكا إذا وضنات قَدَمها عاىل أرض بلد 
حال ايه الخراب والدماار والتفجريات وأعمال 

القتال وانرلاب والتفخيخ وتحريك عاارصلم 
اإلرلابية املحلياة يف أي بلد لتدمريه وما النراق 
الشاقيل عاا ببنيد.. مما يحتام علياا اليقظة 
البالغة والحذر وتحمل مسائولية الوطن وأماه 
من قبال الخريجال وزمالئهم وكل ماتسابي 
املؤسساة األماية وأبااء املجتمع، مثلما الدااع 
عاه مسئولية تتندى الجيش واللجال الشنبية 

اىل ُكّل اباائه«.
وقاال: إل وصول الفارق األَمريكية إىل الناد 
وغريلاا مان املااطال عليل عاىل الاياة املبيّتة 
والحقيقية وانساتهداف املماهاج لليمن، مما 
يوجب استيقاظ الجميع من ُكّل ائات الشنب، 
وأخاذ الحاذر وانساتنداع ملواجهة لاذا الغزو 

وخطورته.
النلياا،  الثورياة  اللجااة  رئياُس  وناوَّه 
باملسئوليات املشرتكة والجماعية بل ُكّل أبااء 
الشنب وماتسبي املؤسسات األماية والدااعية 
يف الحفاظ عىل أمن الوطِن وساالمته وسياعته 

وسالمة أراضيه.
وبدأت رشارُة الغضب الشانبي ضد التواجد 
األَمريكاي يف الجااوب، حياث شاهدت مديااة 
الطويلة بمحااظة املحويت يو  السبت مسريًة 
جمالريياًة حاشادة لقبائال شابا  كوكباال 

والرُُّجم والطويلة اساتاكاراً للتواجد األَمريكي 
يف اليمن وتأكيدا للجهوزية وععم رجال الجيش 

واللجال.
وخرج أبااء مديريات شبا  كوكبال والرجم 
والطويلاة يف مساريتهم الحاشادة، مؤكديان 
الدعاَم للجياش واللجاال الشانبية، ومديال 
التواُجَد األَمريكي بأشد وأشاع النبارات، وسط 
تأكيدلام باأل الشانَب اليماي مان أقصاه إىل 
أقصاه يراض راضاً قاطناً التحشيد األَمريكي 

الذي ن مربر له.
وقال املحتشادول إل التنزيازاِت األَمريكية 
الجديادة والوحادات النساكرية التاي َحطَّت 
بقاعدة الناد ن غرض حقيقي ماها إن انحتالل 
املباارش لليمن، وتقسايمه واساتغالل ثرواته، 
ونهاب مقدراته، وإثارة الفتن وانساتيالء عىل 
األرض، ون صحاة ملاا يارّوج لاه األَمريكياول 
وعمالؤلام بأل الغارض من ذلاك التواجد لو 

محاربة ما يسمى بالقاعدة.
وأكاد املتظالارول أنهام حاارضول ألياة 
خياارات قاعماة، والشانب اليمااي لان يألَو 
جهداً يف القيا  بما يشاري به قائد الثورة السيد 
عبدامللاك بدر الدين الحوثي، مضيفل أل اليمن 

مقربة الغزاة.

زمام املبادرة ل يزال باأيدي اليمنيني قبل اأن ت�ستحكَم قب�سة الأَمريكان

الصّماد.. استعدوا للمواجهة!

  -  الكويت:
وقاف وااُد مرتزقاة الريااض يف مفاوضات 
الكويات عاجزين عن اإلجابة عىل ساؤال واحد 
من األسائلة التاي وّجهها واد القاوى الوطاية 
املتنلال بدخول القاوات األَمريكياة إىل اليمن يف 
وقات يداع النادوال السانوعي األَمريكي نحو 
التصنياد النساكري باملجزرة التاي ارتكبها يف 
نهام وراح ضحيتهاا 20 شاهيداً وجريحاً، مما 
يضاُع املفاوضااِت يف مهب الرياح أو النوعة إىل 

نقطة وقف إطالق الاار عىل األقل.
وخالل جلساة املفاوضات يو  السبت طرح 
واُد القوى الوطاية مسألة رضورة وقف إطالق 
الااار كأسااس ننطاالق النملياة السياساية 
ورضورة راع الحصار بشكل كيل عىل الشنوب 
اليمااي واملفاروض مان قبال التحالاف، ايما 
تمساك واد مرتزقة الرياض بأجادة السنوعية 
مان خاالل ارصارلام عاىل اساتمرار التحليل 

والغارات من قبل طريال الندوال.
ويف الجلساة أيضاً طالب الواد الوطاي، واد 
الريااض بانتفاق عاىل خارطة طريال مزماة 
وسالطة توااقية يحتكم إليهاا الجميع.. وقال 
»إل كاتم أصحاب قرار ويهمكم الشنب اليماي 
ومناناتاه تنالاوا لالتفاق عاىل خارطة طريل 
مزماة وسلطة توااقية نحتكم َجميناً إليها«.

وتطارق الوااد الوطااي إىل موضوع وصول 
القاوات الخارجياة واألَمريكياة إىل النااد وكذا 
التحشايد النسكري والتصنيد املستمر من قبل 

الندوال ومرتزقته.
وقد  الواد الوطاي تسااؤنت لواد الرياض 

بالقاول »أين أنتم مان القاوات األَمريكية التي 
تدخل؟ لل يتم انساتئذال ماكم يا من تدعول 
الرشعياة أ  أناه ن رأي لكام وأصبحت أرايض 

اليمن مستباحة؟«.
واساتنرض الواد الوطاي، مناناة اليمايل 
وإلانتهام يف املطاارات واألرصفة بالسانوعية 
واألرعل، ايماا اكتفى واد الرياض بالتربير عن 

ذلك والدااع عاه.
وطالاب الوااد الوطااي مان وااد الرياض 
إصادار موقاف واضح مان عرقلة املسااارين 

اليمايل يف املطارات األرعنية والسانوعية وراع 
القياوع انقتصاعية التي تافذلاا بنض الباوك 

الخليجية مما يفاقم مناناة الشنب اليماي.
وأكاد الوااد الوطاي عجز وااد الرياض عن 
التواصال خاالل اليومال املاضيال بممثليه يف 

لجاة التهدئة بامليدال.
ايما اعرتض واد الرياض عىل مطالب الواد 
الوطااي إليقااف غاارات النادوال عاىل اليمن 
وراض مقارتح راع القياوع انقتصاعية وماع 
عرقلاة املسااارين يف مطااري األرعل وبيشاة 

السنوعي.
واعترب اساتمرار الحصار والغاارات الجوية 
جزًء من أسالحته وأوراق قوته وأعوات الضغط 
عىل الشانب اليماي، رااضاً التخايل عاها، كما 
رااض واد الرياض يف اضيحة أخرى مااقشاَة 
ساحب ساالح القاعدة وعاعاش واعتربلا جزًء 

مما يسمى »الجيش الوطاي«.
وبخصاوص التواجاد النساكري األَمريكي 
يف اليمن أنكار واد الريااض أي تواجد أَمريكي 
يف اليمان، واصفاً تلاك القوات بأنهاا تابنة ملن 

يصفونهم بأشقائهم يف التحالف.
وعىل وقع عجز واد مرتزقة الرياض عن الرع 
عىل تلك األسائلة زعمت قااة النربية السنوعية 
أنه تم تنليل املفاوضات ضمن الحملة اإلعالمية 
السنوعية الرامية إلاشال املفاوضات إن أل ولد 

الشيخ نفى تلك املزاعم.
ونقلت وكالُة األنباء اليماية سابأ عن مصدر 
يف الوااد الوطااي أل ولَد الشايخ نفى يف اتصال 
بالوااد الوطااي، ما أورعتاه قاااة النربية من 

تنليل للمفاوضات.
وأكاد املصدر أل واد الرياض يمّهد إلاشاال 
املفاوضاات مان خاالل ترسيباات عان تنليل 

الجلسات عرب اضائيات الندوال.
يف ذات الساياق قالات مصااعر خاصاة يف 
الكويت لصادى املسارية إنه وبااًء عاىل الرؤى 
املقدماة من جميع األطاراف وبند مااقشاتها 
طالاب الواد الوطااي بتشاكيل حكومة تواال 
تافياذ  لتتاوىل  األطاراف  مان جمياع  وطااي 
اإلجاراءات التي سايتم انتفاق عليهاا من قبل 
اللجاال التي تم تشاكيلها والخاصاة بالجانب 
السايايس واألمااي واملنتقلال، غاري أل وااَد 
الريااض رااض ذلاك، محااونً انتازاَع اعرتاف 
برشعياة حكومة الرياض وطالاب بأل تواصل 
اللجال عملها وتافيذ ما يتم إقراره عول تشكيل 
حكوماة، ولو ما وقوبل بالرااض القاطع من 

قبل الواد الوطاي.
وبحساب املصااعر ذاتها وإثر الغاارات التي 
شااها طريال النادوال عىل ماطقاة نهم وراح 
ضحيتهاا عادع من الشاهداء والجرحاى طالب 
الوااد الوطاي بتثبيت انيل لوقاف إطالق الاار 

كرشط نستئااف املفاوضات.

  -  خاص:
أقدمت السلطات املنيَّاة من قبل 
تحالف قاوات انحتاالل األَمريكي 
السنوعي اإلماراتي يف عدل السبت 
املايض، عىل شان حملة مدالمات 
واعتقانت مااطقية واسنة طالت 
أبااء املحااظات الشامالية  جميع 

القاطال يف عدل.
الاوارعة  املنلوماات  وبحَساب 
لاذه  قامات  اقاد  عادل  مان 
السالطات باحتجااز املئاات مان 
أبااء املحااظات الشامالية يف عدل 
وانعتاداء عليهم ومن ثم ترحيلهم 
وذلاك  الشامالية  املااطال  إىل 
اساتنداعاً لالنفصال، حساب زعم 

لذه السلطات.
مصااعُر يف محااظة عدل قالت 
إل عارشاِت األطقام والشااحاات 
النسكرية التابنة لتحالف الندوال، 
قامت يو  السابت، بتمشايط عدع 
املحااظاة ومدالمة  من مديريات 
واحتجازلام  املواطاال  مااازل 

ة أنهم شماليول. بُحجَّ
اقاد  عياال  وبحساب شاهوع 
السالطات بمسااندة  قامت لاذه 
من قاوات الغزو بمدالماة املاازل 

بصورة مستفزة ون أخالقية.
الخطاوة  لاذه  وقوبلات  لاذا 
كباري،  يمااي  شانبي  بساخط 
واساتاكر اليماياول لاذا الحقاد 
التابناة  بالسالطات  عااع  الاذي 
لادول النادوال بافي أباااء بلدلا 

واستقبال قوات الغزو.
األمُر الذي عاع بالفار لاعي إىل 
إنكار أل تكوَل السلطة قامت بهذا، 
واعتبار لاذه التراات تراات 
ارعياة إن أل شاهوَع النياال أكدوا 
مباارشة السالطات بتافياذ لاذه 

الخطوة.
َوأكاد متابناول أناه مان غاري 
النقالناي أل تكاول لاذه الخطوة 
تراات ارعيااً، خصوصاً أل عدع 

املرّحلل باملئات.
ويأتاي لذا يف وقات رّحبت ايه 
حكوماة لااعي املنيّااة مان قبل 
تحالاف النادوال بوصاول قاوات 
إىل  األَمريكياة  والرياجاز  املاريااز 

قاعدة الناد يف محااظة الحج.

ا�سرتط وقفاً فعلياً لإطالق النار وطالب مبوقٍف وا�سٍح من دخول القوات الأَمريكية

وفد القوى الوطنية يطالب بتشكيل حكومة توافق وطني ويرفض االعرتاف بشرعية املرتزقة

السلطات األمنية يف عدن تحتجز العشرات من أبناء املحافظات الشمالية وترّحلهم قسريًا
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ثابت القوطاري 

لاذا حاال الوقت اآلل لاادرس لذا الكام املرتاكم من 
املنراة لانرف إىل أّي مدى يسانى الغرب انساتكباري 
وعىل رأساه الونيات املتحادة األَمريكياة، وإرسائيل إىل 
السايطرة والساطو عىل عول النالم الثالث نسيما شبه 
الجزيارة النربياة ونحن لاا يف سابيل قاراءة تحليلية 
لبنض تلك الصفحات من التأريخ والفلسفة والسياسة 
لاصال إىل نتيجة مفاعلا أل ما يحصال اليو  يف الوطن 
النربي أمٌر قد عبر بليل ماذ قرول - وليس وليد اللحظة- 
عىل النرب بشكل عا  واملسلمل بشكل خاص، وعليهم 
أل يقبلوا بذلك، بل ويدانوا ااتورة لذه الحروب النبثية 
التي يتم ايهاا إباعة جاس بأكمله، ونهب مقدرات أمة، 
يف سبيل حفظ أمن واستقرار عولة إرسائيل الصهيونية 
التاي تم زراعتُها يف جساد األمة، ويُند نظا  آل سانوع 
واألنظمة السياساية الرجنية وانساتبداعية يف الخليج 
أعاة من أعوات انساتنمار الجديد واملنارص، وساتكول 
الفلسفة لي املدخل املااسب ملااقشة الكثري من القضايا 
األيديولوجياة املختلفة، أللَّ الفلسافة لي قطب الرحى 
التي يدور عليها الك انساتنمار الحديث واملنارص، وما 
يظهار عىل أرض الواقع ليس إنَّ ترجمة لتلك الفلسافة 
الذرائنياة األَمريكية. وأنا لاا- يف لذا البحث املتواضع- 
ن أزعم بابتكار جديٍد، أو الكشاف عن حقائل ألول مرة، 
إنَّماا لو جهد متواضع تمثل يف انطالع والبحث وترتيب 
املنلومات، بند قراءتها واحصها، وأخذ املختر املفيد، 

من اإلطااب الذي قد يضيع الفكرة وخطورتها.

الفلسفة الذرائعية 
سااحاول لااا قاراءة السافة املارشوع األَمريكي 
انستنماري نسايما وأل النقل النربي يتأثر بمجريات 
األحاداث السياساية الحاصلاة واملفروضاة عىل أرض 
الواقع، واملمتدة ماذ مؤتمر )بازل الصهيوني األول عا  
7ا18 ( ومؤتمر )لادل لألعاوا  05ا1-07ا1 ( التي 
قضت بتحييد الوطن النربي تمهيداً لتقاسامه. كما ألَّ 
النقال النربي عانى مان ضغوط انتجالاات الفكرية 
املاعية وعىل رأساها الذرائنية والتي أربكته وأشغلته يف 
مواقف وماالج والسفات وأطروحات ليست من صلب 

مشكالته لفرتة من الزمن. 
َل املوضوعاي يف تفصيالت األاكار الذرائنية  إل املتأمِّ
يكشف مقدار الرلال عىل الدلاء يف التنامل مع اآلخرين 
وماع األاكار. إنَّهاا باختصار خالصة سفساطة أثياا، 
ونفنية باثا ، وارعية لوبز، وحرية سمث، وتشاؤمية 
مالثوس، موضوعة يف وعاء الدراساات السايكولوجية 
الباحثة عن غرائز اإلنساال وطاقاتاه الخفية للخروج 
مااه بأكرب قدر مان النطاء النمايل ليخاد  يف الاهاية 

أصحاب املشاريع الكربى.
وثمرة الذرائنية تقول: إلَّ كلَّ يشء - عائم وماسااب 
- مساخر لتحقيل الاجاح يف الحياة، ون لم للذرائنيل 
غري التنلال باملجهول والركاض وراء األحداث والنيش 
تحت رحماة ما تفرزه من مواقف قد تؤول إىل يشء من 
اللذة والساناعة والاجاح، عادلا تصبح جميع املفاليم 
األخالقياة واملنراياة يف عورق الذرائنياة الاذي يغايل 
اوق مرجل )الغاية تربر الوسايلة(، إنَّها السافة األمر 
الواقاع التي تهبط بالفكارة إىل حضيض الواقع الذي ن 
يافصال عاد الذرائنيل عن )انل القوة( و)القوي( لو 
القاعر عاىل تحقيل الاجاح من خاالل اقتااص ارصته 
مان بل براثن الوحوش الرأسامالية الكبارية، املداوعة 
بقانول الاراع والبقاء لألقاوى، أللَّ األقوى – يف نظر 
الذرائنياة - لاو األصلاح، أما ماليال الفقاراء، وأبااء 
الشانوب األخارى الذين يُساحقول بل اكاي الوحش 
الرأسمايل - اإلمربيايل - اليفتشوا عن موقف آخر يحقل 
لهم الساناعة املساتقبلية - وال املاطال الذرائني - ما 
عامات القلاة الرأسامالية املتافاذة لي صاحباة القوة 
واملاال والجااه والسالطة، والقاعرة عاىل تخريب حتى 

الذوق الفاي، واملؤلم حقاً أل قوة السالطة ومؤسساتها 
األخطبوطياة مساخرة جمينااً لخدماة مصالح لؤنء 
األقويااء، أما إذا عجازت عن تحقيل لاذا الهدف القد 
أباحت الذرائنية ألنصارلا حل تغيري السالطة لضمال 
املصالح الخفياة واملنلاة ألصحاب القارار القوي. كما 
أنَّهاا ن تؤمن بثبات املباعئ، وانتفاقيات، والسياساات 

التي تقو  عىل ُمثٍل عليا. 
إلَّ الذرائنية لي الفلسفة التي تُحرق البخور ألرباب 
املال ونزعتهم النارية انساتنالئية، وما ععم أَمريكا 
الالمحادوع للنادوال الاذي يشااه كيال آل سانوع عىل 
اليمان إن ترجمة لهذه الفلسافة انجرامية النارية، 
االكيال السانوعي ليس إن أعاة تساتجيب لحلم أَمريكا 
يف السايطرة عاىل النالام ورسقة خريات األمم نسايما 
يف ماطقاة الخلياج، لذا كانات ماطقة الخليج بشاكل 
خااص، والوطن النربي واإلساالمي بشاكل عاا  أكثر 
ترضراً من املرشوع الذرائني األَمريكي، لذه الفلسافة 
التي يبادو ايها طغيال الازعة الذاتية، والتزييف املنريف 
والتأريخي، والاسبية األخالقية، وانزعواجية يف األحكا  
املنراية واألخالقية والسياسية واضحاً نستطيع تمييزه 
بساهولة إذا ماا عققااا يف قاراءة املارشوع الصهيوني 
واألَمريكاي يف املاطقاة، ااملارشوع الرأسامايل الليربايل 
الذرائني قد اساتغل تفرعه يف الساحة الدولية لينلن عن 
تنويم عيمقراطية الساوق، ورشاكة الثروة بل األثرياء 

القاعرين عىل عخول ناعي النوملة عن جدارة. 
ومهما كال الوجاه األَمريكي الذرائني يف السياساة 
الجارية عاخال النالم النربي ملَّاعاً كانات الثمار الفجة 
لهاذه الذرائنياة املزياد مان اإلياذاء للشانوب النربية 
وملصلحاة خصومها، إنَّها السافة السايد املهيمن عىل 
مقادرات النالام الثالاث، والكاشافة عن نماط الحياة 
األَمريكية وحلم اإلمرباطورياة الناملية التي تبرش بامو 
الذرائنياة األَمريكياة وبرامجهاا التي تتطلاب تحقيل 
سياساة التاباع الذليال للسايد األَمريكاي عول اعتبار 
لحقاوق اإلنساال التاي أصبحات واقنااً عامليااً والتي 
تطلقها أَمريكا، وتجنل ماها شناراً، إنَّ ألَّ لذه الحقوق 
يف املاظور الغربي لي حقوق طبقية، ولي ثانياً حقوق 
تاطلل من نزعة متمركزة حول الذات الغربية، حيث ألَّ 
اإلنساال غري الغربي غري عاخال يف قاموس أيديولوجية 
حقاوق اإلنساال. بل كانات األمة لي الضحية بسابب 
مناناتهاا مان غياب لاذه الحقاوق. وما من شاك ألَّ 
أَمرياكا تمثال أكرب قاوة إعالمياة وسياساية، ولو ما 
يمكاهاا – كما يحصال عائماً - من إماالء قراراتها عىل 
النالم أجماع ايجنلها صاحبة الحقيقة املفروضة عىل 
اآلخرين، مهما تنالت األصوات أو انحتجاجات ضدلا.

َأمريكا وإسرائيل النزعة العنصرية واالستعمارية 
إلَّ الازوع إىل الهيماة والسايطرة قديٌم قد  التأريخ، 
مستمر باستمرار حركته، تتبدل أسماء انمرباطوريات 
واملساتنمرين ويبقاى جولار اإلمربيالياة القائم عىل 
الرغباة يف السايطرة وبساط الافاوذ، بماطال يقيض 
بوجاوب راض الساماح لضنفااء لذا النالام بامتالك 
أساباب القوة، لذا تحث أسافار التلموع اليهوع عىل ذبح 
اآلعميال من غاري باي إرسائيال، وتزعم لذه األسافار 
ألَّ ذلاك أاضل ماا يتقرب به اليهاوعي إىل ربه، وما تقر 
به عال اإلله. كما أنَّه مباٌح لهم بال واجٌب عليهم غزو 
الشنوب األخرى، والسطو عىل مقدراتها، ولدى الحديث 
عان أيديولوجياا انساتنمار الجدياد ن يجاوز تحايش 
الاكال  حاول الصهيونياة التاي تشاكِّل األيديولوجياا 
الرسامية لألوسااط الحاكمة يف إرسائيل وتنل نهجها 
التوساني الندواني. االكلُّ ينارف النارية املتجذرة 
يف النقال السايايس، والثقااة الصهيونياة تجاه اآلخر، 
بال إلَّ التمييز موجوع عاخل أوسااط اليهوع أنفساهم، 
االصهيونية ليسات أيديولوجيا احساب. ولاي أَيْضاً 
م، كال من نتيجتها أل  سياساة عارية، سياساة تزعُّ
ُحر  شانٌب بأكمله- الشنب الفلساطياي- من وطاه، 
مع أنَّه ليس للكيال الصهيوني أيُّ حٍل تأريخي يف أرض 

الساطل، واليو  تراض األوساط الحاكمة اإلرسائيلية 
- بتغااٍض مان الونياات املتحدة األمريكياة - انعرتاف 
لاه بالحال يف تقريار املصري وإنشااء عولاة خاصة به. 
وقاد سامح اليهاوع ألنفساهم بارتاكاب املوبقات ضد 
جميع البرش، وامتصوا عماء الشانوب التي عاشوا بل 
ظهرانيها، وأاسادوا ولدموا القيام واألخالق، وتدخلوا 
يف جميع حاركات النالم السياساية وانقتصاعية، وقد 
أعْت اعتاداءات إرسائيال املتكاررة عاىل الادول النربية 
املجاورة إىل إبقاء الرشق األوساط عىل امتداع السااوات 
األخارية إحادى أكثر نقااط كوكبااا األريض ساخونة، 
وبتأيياد تا  من جانب األوسااط اإلمربيالية يف الونيات 
املتحدة األَمريكية، وبموااقتها تشان إرسائيل ماذ زمن 
حرباً غاري منلاة ضد لباال، وساوريا، ومار، عاملة 
بشاتى الوسائل عىل تسانري التوتر عاد حدوعلا الربية 
والبحرية، لتشان عىل لبااال عدة حاروب آخرلا حرباً 
منلااة بذرائع مكشاواة يف تماوز 2006 . إلَّ وظيفة 
إرسائيال األساساية لاي النمال عاىل تنزياز الهيماة 
والافوذ الغربيل يف ماطقة الرشق األوساط ذات املوقع 
انسارتاتيجي والثروات الهائلة، وكلُّ الوسائل مرشوعة 
لتحقيال لاذا الهادف، لتأكياد التفاوق اإلرسائيايل يف 

املاطقة يف مختلف املجانت.
وقاد بدأت الصهيونياة مرشوع انساتيطال كفكرة 
بتحالاف ماع أعاداء النرب واملسالمل مان عاريل 
واساتنماريل مساتفيدة مان ثماار حربال عامليتل 
حققت األوىل مشاريع املستقبل، ونفذت يف الثانية جزءاً 
من لذه املشااريع، ثم راحت بند الحرب الناملية الثانية 
تتحرك بشاتى الوساائل إلعاقة حركة التاويار النربي 
الجديد، أو ما يسامى بالحداثة النربية اإلساالمية. وقد 
تصاعدت الازعة انستنمارية النارية يف سلوك اإلعارة 
األَمريكياة عاىل الرغم مان مباعئ الحرية وانساتقالل 
د الوضاع يف الوطن  ممثلاة بالحلام األَمريكي الاذي عقَّ
النربي بسابب تحالفه مع الحلم الصهيوني ماذ مطلع 
األربنياات مداوعاً بفكرة )السوبرمال األَمريكي( الذي 
ن يغلب واملنرب عان الجادي الكوني املاتر، لذا الحلم 
لو تنزياز ليبة الونيات املتحدة يف أنحااء النالم كااة 
لذلاك أوىص بإلقاء قابلة ذرية عىل انتحاع الساواياتي 
الساابل أياا  الحارب الباارعة مان أجال تحقيال لذا 
الحلام، مما يجنل أَمريكا أكرب عولاة إرلابية يف النر 
الحدياث، االتدقيل يف حجم الكوارث التي تساببت بها 
السياساات األَمريكياة أكرب من لاذا التوصيف. ومهما 
قيل عن الازعة انساتنمارية وانساتغاللية املتااقضة 
مع حل األمم يف تقرير مصريلا وحقوق اإلنساال يبقى 
األذى الاذي لحل بوطااا وبإنسااناا أكرب من أل تخفيه 
جميع مساحيل الرأسامالية عن الذرائنية وتطبيقاتها 
النملية يف الوطن النربي وكال آخرلا ما لحل بالشانب 
اليماي النظيم امليلء بالابال والرشف، والاقيض تماماً 
لاكلِّ لذا اإلجرا  الوحيش، وقد تحادث )ليونارع ليوبن( 
عان النالقة الطرعية بال الفلسافة الذرائنية والاظا  
األَمريكاي السايايس والنساكري يف تأجياج الحاروب 
وراض السال ، حيث يسنى الاظا  األَمريكي لالنتشار 
الرسياع نحتالل مااباع الافط يف الخلياج النربي الذي 
يغذي منظم اآللة الناملية، لذا عمل عىل تواري أجواء لذا 
انحتالل عملياً ماذ السابنياات ثام عززته أثااء الحرب 
النراقياة - اإليرانياة ليصال إىل ذروته يف عاا  2003  
بتجمع عساكري مثل أخطار عملية تحشايد أَمريكية 
نفنية ضد حقوق الشانوب يف املاطقة، أعلاها الرئيس 
األَمريكي جاورج بوش مطلع النا  1اا1  حل قال:« 
قاتلااا يف الخلياج مان أجال مصلحاة عاااع الرضائب 
األَمريكاي، ولتخفياض سانر البازيان، بال ذلبااا إىل 
الخليج لتصحيح خطأ الرَّب الذي أعطى الافط للنرب«. 
وما الندوال الغاشام عىل اليمن إن اساتكمال للمخطط 
انساتنماري املنارص، لاذه الازعة انساتنمارية التي 
يربر لها الفيلساوف )اوكوياما( تحت ذرينة الحضارة 
الغربية املشاحونة بثورة التقاية وتقد  النلو ، وجميع 
ماا من شاأنه تحقيال ساياعة الليربالية ونماط حياة 

الغرب وأَمريكا بخاصة يف لدى رؤية )ميكاايلية( تتيح 
اساتخدا  القوة والحرب والدمار، اربوتوكونت حكماء 
صهيول تنلن رصاحة: » بغري انستبداع املطلل ن يمكن 
أل تقاو  حضاارة »، وجااي ثمارلا عىل حسااب عول 
وشانوب النالم الثالث، االتأريخ املثمر عاده لو تأريخ 
النباد الاشاط كدول أو أاراع، وساياعة الدولاة الكونية 
)الونياات املتحادة األَمريكياة( سايكول يف محصلتاه 
الاهائياة إعاالل عبوعياة النالام أجمع لها ولاي التي 
سوف تسوق النبيد ن سايما الكيال السنوعي لتحقيل 

أحالمها.
إلَّ تطبيل نظرية النبد الاشاط عىل إنسااناا النربي 
يتجىل بتسخري قدراته النقلية والبدنية ورسقة ثرواته، 
واساتثمار مكامان القوة ايه مع اإلبقااء عىل عبوعيته 
وضنفه وتخلفه واقره، ويف ضوء لذه القسامة يجري 
تافياذ املخططات ضد عاملاا »املتخلاف، املوبوء بالغباء 
والناطفاة واننفنانت املتطرااة والهمجية والالعلمية 
والطياش والالعقالنياة من وجهة نظر الغارب »، اهي 
صفات كااية لتربير قتل ماليل البرش كالشنب اليماي، 
واملاوت الجماعاي يف الحصاارات واملجاعاات واسااع 
املسااعدات اإلنساانية واإلغاثة املقدمة لألمم املفجوعة 
باملخطط الرليب الذي يربر اساتخدا  جميع األسالحة 
واإلجاراءات التأعيبية للنوعة بهاا إىل بيت الطاعة، لذه 
لي حقيقة مساتقرأة من املصاعر الصهيونية نفساها 
يف نظرتها للنقل النربي نسايما بند استكمال صفحة 
الندوال النساكري املدمر والحصاار انقتصاعي القاتل 
ضد أكثر من بلد عربي وإساالمي آخرلا الشنب اليماي 
املقااو  واملمانع ملرشوع قوى انساتكبار وانساتنمار 
املناارص يف املاطقاة. وأخطار ما يهادع الفكار النربي 
والوطان النرباي، لو مخطاط تمزيقه واال مخطط 
مادروس أعد سالفاً، تناونات ايه الصهيونياة الناملية 
ماع الادول اإلمربيالياة الطامنة بثاروات لاذه األمة، 
والسااعية إىل مانهاا من الاهضاة والتوحاد والتقد ، 
وأوضاح عليال عىل ذلاك خطة )عاوع عياول( املساماة 
اكريااً  النارب  إلضنااف  الثمانيااات(  يف  )إرسائيال 
واقتصاعياً وسياسياً ومجتمنياً، ويبقى الاظا  األقوى 
يف الرشق األوسط لو الكيال الصهيوني وحده، حارضاً 
ومستقبالً، ومع مطلع القرل النرشين تصاعدت نزعة 
انساتنالء والرشور النارية بند التحالف الصهيوني 
انساتنماري، لاجاد اكرة السايطرة والقاوة وأعواتها 
التافيذية كآل سانوع التي توجات برنامجها التجزيئي 
انستيطاني ضد إنسااناا النربي يف السطل، والنراق، 
ولباال، وساوريا، واليمن، وغريلا مان البلدال النربية 
واإلساالمية. وإطالة أمد الاراع يف املاطقة وعد  حل 
املشاكالت املنلقاة وعرقلاة املسااعي السالمية يخد  
املخطط األجابي الذي بدت ألدااه واضحة، واساتكمل 
مدياتاه الخطارية بند التحالاف األجاباي لصالح عولة 

إرسائيل الصهيونية.
لقد أصبح النر الحايل عر تهديد مستمر بإخماع 
كلِّ منااى مان مناني اإلنساانية، يف عوامة مفزعة من 
حاروب اإلبااعة الجماعياة، وألَّ صورة املساتقبل تبدو 
أشاد التباسااً وتشويشااً. ون يخفاى عليااا األطمااع 
انساتنمارية الكبرية لقوى انساتكبار الناملي يف اليمن 
نسايما وأنَّاه ذو موقاع اسارتاتيجي حسااس ومهم، 
ويتمتاع بجغرااية متاوعة، وماوار اقتصاعية مختلفة 
تشاكل مخزونااً عامليااً كبارياً، وألَّ ظهاور أليِّ حركة 
مماننة أو قوى مقاومة ملشااريع قوى انساتنمار، أو 
وعي شانبي/جمالريي قد يفسد كلَّ مشاريع الهيماة 
عاىل املاطقة، لذا - وبند اشال كلِّ املخططات - كال ن 
بد من شان حرٍب عساكرية عليه منلاة من واشااطن 
وال ماهج )الفلسفة الذرائنية(، بذرينة إعاعة رشعية 
حكوماة عبدربه ماصاور لااعي املاتهاي ونيته، عرب 
)النبد الاشط( الذي جساده الاظا  الكهاوتي الرجني 

)آل سنوع(.

 يتبع يف الندع القاع 
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الفلسفة الذرائعية األمريكية
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في اليمن بعد أن فشلت كلُّ المحاوالت التي سبقته، كما دفعنا هذا العدوان إلى محاولة قراءة الفلسفة والتأريخ، وتتبع 
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  -  إبراهيم السراجي
لم يكن إعالُل الكونجرس األَمريكي عن إرسال قوات 
أَمريكياة إىل جااوب اليمن مجرع كشاٍف عان خرب، بل 
تندى ذلاك ليصبح لنباً بأوراق مكشاواة أكدت صحة 
ماا كال يقال ماذ أول يو  للندوال عىل اليمن قبل أكثر 
من عا  وماذ سايطرة القاعدة عىل حرضموت وباقي 
محااظاات الجااوب تزامااً ماع النادوال، حيث قاتل 
عااارص القاعدة مع التحالف السانوعي جاباً إىل جاب 

كما تحدث اإلعال  األَمريكي يف حياه.
صحيفاة »وول سارتيت جورناال« التاي عاونت يف 
مايو مان النا  املايض تقرياراً لهاا با«القاعدة تقاتل 
جاباً إىل جاب مع التحالف السانوعي يف جاوب اليمن« 
والياو  يتاوىل وكالء واشااطن »التحالاف السانوعي 
والقاعدة وعاعش« ليفسحوا للجيش األَمريكي الطريل 
إىل قاعدة الناد بالتزامن مع انسحاب القاعدة بالتواال 
ماع الندوال إىل َماأرب وتنز والبيضاء تمهياداً لدخوٍل 

أَمريكي إىل الشمال كما يحدث اليو  يف الجاوب. 
وأعلان الجيش األَمريكي الجمنة املاضية أنه أرسال 
»قوة صغرية« إىل اليمن ملساندة الحملة النسكرية ضد 
القاعادة ايما قال مساؤولول أَمريكيول إل الباتاغول 
والسافن  وانساتخباراتي  النساكري  الدعام  يواار 

والنمليات الخاصة ملساندة تلك الحملة. 
وقالات صحيفاة الواشااطن بوسات األَمريكية إنه 
»عاىل الرغم مان ال النمليات األَمريكية ضاد القاعدة 
كانات تقتر اقط عىل الرضباات الجوية، لكن إعالل 
)الجمنة( يشاري إىل مساتوى جديد من تورط الونيات 

املتحدة يف الراع باليمن«. 
ويف الوقت الذي يّدعي الجيش األَمريكية أنه يف مهمة 
محدعة يف اليمن ملساندة الحملة النسكرية عىل القاعدة 
تتضاح اصول أخرى للنبة التي أعارتها واشااطن ماذ 
النادوال، وبند ذلك تمكل القاعادة يف الجاوب، واليو  
يتخذونها ذرينًة للتواجد األَمريكي يف اليمن، أما الحرب 
عىل القاعدة اكانت مجرع صفقات منلاة كما حدث يف 
أبال، حيث تم التواال مع القاعدة عىل اننساحاب من 
زنجبار وجنار ملدة خمساة أيا  عول ال يتم اعرتاضهم 

وكذلك حدث يف املكال.
أسئلٌة تطرح نفسها ولي إىل أين الحملة النسكرية 
ضاد القاعادة ليقاو  األَمريكياول بمسااندتها طاملا 
والقاعدة تاساحب عول قتال وباتفاقاات وضمانات؟ 
وملااذا يتام انتفاق منها عىل اننساحاب مان الجاوب 

عول قتاال ااإىل أيان ياساحبول؟ وملاذا ينتقاد لاعي 
واملرتزقاة الذين منه ال املشاكلة لي تواجاد القاعدة 
يف أبال وحرضموت اقط، أما انساحابهم ماها إىل أية 
ماطقاة باليمن الام يند تحت مساؤوليات »الرشعية 
املزعوماة«؟ واإلجابة عىل تلك األسائلة يكمن يف تمكل 
القاعدة من الجاوب بالتزامان مع الندوال ثم بند ذلك 
تاساحب القاعدة من الجاوب لتحال القوات األَمريكية 
مكانهاا، وتأتاي الخطاوة التالياة بتمكال القاعدة يف 
الشامال تمهيداً لتواجد أَمريكي بافاس الطريقة التي 

تحدث اليو  يف الجاوب.

• القاعدة واالنسحاب من الجنوب إىل الشمال: 
تكرار السيناريو 

قباَل قادو  القاوات األَمريكياة بياو ، أي يف ياو  
الخمياس املاايض، تام اإلعاالل عن اتفااق بال الفار 
لااعي وسالطات انحتاالل يف أبل مع قيااعات تاظيم 
القاعدة بمحااظة أبل بوسااطٍة قبلية ومن السلفيل 
يقيض بانساحاب القاعدة من مدياتي زنجبار عاصمة 
محااظة أين ومدياة جنار، بحيث يساتمر اننسحاب 
لخمساة أيا  متتالية تلتازُ  خاللها قواُت انحتالل بما 
يف ذلك الطريال بند  التنرض ملسلحي القاعدة الذين لم 

يكشف انتفاق عن وجهتهم التالية. 
وكشاف مدير امن محااظة أبال النميد نارص عيل 
لااعي املنل مان قبل انحتاالل عن تفاصيال انتفاق 
مشاريا إىل ال لجاة وسااطة مكونة الشايخ السالفي 
عبااس طاحال والقيااعي بالحاراك الجاوباي عااعل 
الحسااي وشاخصيات أخارى أجارت عملياة تواصل 
بل السالطات وقيااعات القاعدة انتهات بانتفاق عىل 
انسحاب عاارص القاعدة من مدياتي زنجبار وجنار. 
وناص انتفااق عىل التازا  ما وصاف با«الحكومة 
بند  تافيذ أية عمليات عساكرية خالل الا 5 أيا  التي 
ستشهد اننساحاب، بما يف ذلك أعمال القصف الجوية 

التي يافذلا طريال التحالف«.
إذل تصل القوات األَمريكية إىل الجاوب للمساعدة يف 
الحرب عىل القاعدة بجاوب اليمن يف الوقت الذي يغاعر 
عااارص القاعدة مان الجاوب ويتم نقلهم إىل الشامال 
ليتكرر سيااريو تمكياهم من الجاوب يف خطوات تثبت 
أل القاعادة تتحرك واال األجادة األَمريكياة، وإن ملاذا 
ساندت التحالف السنوعي يف مواجهة الجيش واللجال 
الشانبية والياو  تاساحب عول قتال وتارتك مواقنها 

للجيش األَمريكي؟ 
بناد  القاعادة  وجهاة  عان  ملنرااة  محاولاة  ويف 
انساحابها من املكال، وبند ذلك مان محااظة أبل أكد 
مصدٌر باللجال الشانبية أل املنلومات تؤكد أل تحالف 
النادوال السانوعي واملرتزقاة اتحوا قاعدة منساكر 
الناد بمحااظة لحج القريبة من عدل لدخول مسلحي 
القاعدة ولااك تجري عملية نقلهم عىل عانات باتجاه 
محااظاة تنز وتم ذلك قبال ال تصل القوات األَمريكية 

لتقيم يف قاعدة الناد.
وبحساب املصادر تام رصد عارشة أطقام محملة 
بنااارص القاعادة قدمات مان قاعادة النااد وجارى 
تقسايُمها بمنادل طقمال اتجهت إىل ماطقاة الرتبة 
بمحااظاة تنز وتكاررت النملية بطارق أخرى جرى 
ايها نقل عاارص القاعدة املاساحبل من املكال باتجاه 

محااظات َمأرب والبيضاء والجوف.
 

• أكذوبة الشرعية والتحركات اأَلمريكية
مع انادنع النادوال عاىل اليمان كانات التحركات 
السانوعية واإلَماَراتياة واضحة املنالم أنها تساري مع 
التاظيماات اإلرلابية واال أجادة أَمريكياة، ويؤعول 

جمينهم مهمة أولية وتمهيداً لالحتالل األَمريكي.
ويف ابريل املايض بدأت مالمح املخطط تتضح عادما 
أعلن الكونجارس األَمريكاي أل اإلَمااَرات قّدمت طلباً 
رساميا للمساندة يف الحرب عىل القاعدة التي لم تحدث 
أصاالً، وجااء إعالل الجمناة املاضية مان الكونجرس 
األَمريكاي عن اساتجابة واشااطن للطلاب اإلَماَراتي، 
وبل الطلاب اإلَماَراتي والقباول األَمريكي لم يأِت ذكر 
»الرشعية املزعومة« التي اتخذت ذرينة للندوال، ولكن 
عخول القاوات األَمريكية لم يحاول ال يحبك املرسحية 

ولو بمجرع اإلعالل عن علم »الرشعية« بالخطوتل. 
شاهر ابريال املايض شاهد خطاوة أَمريكياة أخرى 
كشافت أطماع واشااطن يف بااب املادب تحات ذرينة 
القاعدة أَيْضااً حيث أجرت 30  عولاة تقوعلا البحرية 
األَمريكياة ماااورات يف ميااه الرشق األوساط زعمت 
واشاطن أنها ستسااعد يف حماية املمرات البحرية من 

خطر الجماعات اإلرلابية.
املاااورات التي جااءت تحت اسام »التدريب الناملي 
املضاع لأللغا « والتي أقيمت يف البحرين التي يتمركز يف 
ميالها األسطول األَمريكي الخامس يقول عاها كيفل 
عونجال، قائد القوات البحرية التابنة للقياعة املركزية 
األَمريكية انها »تساتهدف ماع املتشادعين من إحداث 

أي تنطيال للمالحة، حياث علمت القياعة النساكرية 
األَمريكية »برغبتهم يف عرقلة املمرات التجارية«.

وأضاف عونجال أل املاطقة الرشق أوساطية »توار 
ارصاَة تدرياب قوياة ملختلف الادول يف جمياع أنحاء 
النالام؛ نظاراً لوجاوع 3 مان أصال 6 مضائال بحرية 
رئيسية« ايها، وذلك يف إشارة إىل كل من قااة السويس 

ومضيل باب املادب ومضيل لرمز. 
وأما  انحتاالل األَمريكي الواضاح واملنلن للجاوب 
أثبت مرتزقة الرياض يف مفاوضات الكويت أنهم مجرع 
أعوات وليساوا أصحااَب القارار، حيث أكادت مصاعُر 
مطلناٌة يف الكويات ال وااد القوى الوطااي وّجه عدة 
أسائلة لواد املرتزقة بشأل منراتهم أو علمهم املسبل 
بقدو  القوات األَمريكية وموقفهم ماها لكاهم عجزوا 

عن الرع ولو بكلمة واحدة.
يف لاذا الساياق أعلن أنصااُر الله راَضهام القاطع 
للقاوات األجابياة عن طريال الااطل الرسامي محمد 
عبدالسال  الذي يرأس واد أنصاُر الله يف الكويت، وقال 
يف تريحات صحفية »ليخرج انحتالل من بلدنا غزاة 
وعتاعاً وَمن يّدعي الرشعية ويتحدث عن سالح الجيش 
علياه أل يخربناا أونً عن مناى الساياعة وانساتقالل 

والحريّة«. 
وأضااف “رااض انتهاك الساياعة اليماياة وعخول 
قاوات أجابياة واحتالل موانائ ومطارات لاو املناى 

الحقيقي للدولة وللهوية الوطاية الجامنة«. 
ووّجه تسااؤنً ملرتزقة ريااض عادما قال: »يو  كاّا 
نقول القاعدة وعاعش تتواجد يف بنض مااطل الجاوب 
ويجب عىل الجيش ال يتوىل مهمة مواجهتهم استاكروا 

ذلك واليو  نسألهم أَمريكا ملاذا جاءت!؟؟«.
ينجز مرتزقاة الندوال عن إجابة تلك األسائلة كما 
عجزوا عان اثبات وجوعلم عىل األرض ولم يتمكاوا إن 
من إثبات أنهام أعوات الندوال، ايما الندوال واملرتزقة 
والقاعادة أعوات انحتاالل األَمريكاي الذي ساّخر عول 
لخدماة  اإلرلابياة  وصاائناه  ومرتزقتهام  النادوال 

مرشوعه يف املاطقة.
أخرياً يمكن القول إل ما سامنه الشنب اليماي من 
قبل قائاد الثورة السايد عبدامللك الحوثي الذي كشاف 
وأّكد مراراً يف خطاباتاه املتزاماة مع الندوال أل جميَع 
َمان يقف يف خاادق الندوال بماا يف ذلاك عول الندوال 
كلهاا أعوات لالحتالل األَمريكي لكاه اليو  أصبح واقناً 

منلااً.

القاعدة تن�سحب باتفاقات و�سمانات وقوات اأَمريكية ت�سل اإىل اجلنوب:

واشنطن تعلن تواجدها العسكري يف اليمن والشرعية املزعومة خارج الحسابات
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  - رشيد الحداد:
بالتاوازي ماع تصاعاد مطالاب وااد القاوى 
الوطاية املشارك يف محاعثات الكويت براع الحصار 
والساماح بدخول السفن التجارية وناقالت الوقوع 
عمدت األَُمم املتحادة عىل تتويه الرأي النا  الناملي 
عان الحصار املفاروض عاىل الشانب اليماي ماذ 
عا  ونيف مان قبل عول تحالف النادوال بإْعاَلنها 
تاويل مها  تفتيش السافن يف جيبوتاي مع اإلبقاء 
عىل اساتمرار صادور تراخيص مرور تلك السافن 
إَلااى املوانائ اليماياة مان الرياض، ولاو ما يند 
اساتمراراً للحصار الذي يكبد اليمن قرابة املليارين 
عونر شهرياً كخساائَر مبارشة وغري مبارشة وال 

التقديرات برعاية أَُممية مبارشة.

مطالب فك الحصار 
بناد مطالاب حثيثاة من قبال اللجااة الثورية 
النلياا بفاك الحصاار وإنهااء منانااة اليمايال 
املساتمرة ماذ بدأ الندوال والتي بادأت أواخر مايو 
املاايض، خالل لقااء رئياس اللجاة الثورياة النليا 
محمد عيل الحوثي باملدير اإلْقليْمي ملكتب تاسايل 
الشائول اإلنَْسااانية باليمان عامار عاوعي أثاااء 
زيارتاه إَلاى الناصماة صاناء، وطالبات الثورية 
النلياا عاوعي بالنمال عىل إَعاَعة رسيال انساترياع 
ورسيال النمال التجااري إَلاى اليمان ومضاعفة 
األَُمام املتحادة جهوعلا من أجل إيجااع آلية كفيلة 
بالسماح للمساعدات والسافن التجارية بالدخول 
إَلااى املوانائ اليماية عول أَية عراقيال اقرتحت أَل 
تكول مهماة تفتيش السافن التجارية عن طريل 
مياااء الحديدة، ولو ما التز  عاوعي بإيصاله إَلاى 
األَُمام املتحدة وعرض املقارتح، ولكن األَُمم املتحدة 
تمالت ماع الندوال وتجاللات املطالَب املرشوعة 
املسااعدات  بدخاول  بالساماح  اليمااي  للشانب 
والوقاوع والغاذاء والادواء والتاي أيّدتهاا مختلف 
ماظماات حقاوق اإلنَْسااال الناملياة، ويف مطلع 
أغساطس املايض أّكد استيفن أوبراين وكيل انمل 
النا  لألَُمم املتحدة ماسال انغاثاة الطارئة خالل 
زيارته إَلاى صاناء، سانَي األَُمام املتحدة لالتفاق 
عىل آلية تفتيش غري منقدة تسَمُح لجميع السفن 
باملارور تنيد الثقة للتجار بانساتمرار يف اساترياع 
انحتياجات األساساية للشانب اليماي، مؤكداً أَل 
األَُمام املتحادة لن نقبال أَية ضغوط إلجبار سافن 
عىل انتجاه يف مساار محدع، بند أَل اشرتطت عول 
تحالف الندوال الساماح بتدال املساعدات والقوع 
والادواء إَلاى مياائي عدل واملاكال عوَل وصول تلك 
املسااعدات البحرية والوقوع والشاحاات التجارية 
إَلاى ميااء الحديدة الذي يستقبل %70 من وارعات 
اليمان الخارجية، إن أَل اساتيفن أوبراين عاع إَلاى 
صاناء يف مارس املايض عول أَل يافذ أياً من الوعوع 
التاي قطنها عىل نفساه للشانب اليماي املحارص 
مطلع أغساطس، ويف ظل تصاُعاِد املطالب املحلية 
سياساياً وشانبياً وتصنياد عادع مان املاظماات 
الدولياة مطالبهاا بفاك الحصار والساماح بتدال 
الشاحاات التجارياة، ومن تلك املاظماات ماظمة 

أوكسفا  الربيطانية وليومن رايتس ووتش وعدٌع 
مان املاظمات الفرنساية ساارعت األَُمام املتحدة 
للبحث عن مربر آخر نستمرار الحصار بآلية تحمل 
اسام األَُمم املتحادة اقاط، بياما يديرلاا الندوال 
الذي ارض حصاراً خانقاً عىل الشانب اليماي ماذ 

الوللة األْوىَل لندوانه الغاشم. 

اأُلَمم املتحدة 
األَُماُم املتحادة وبنَد ثمانية أشاهر مان الوعوع 
التي قطنتها عىل الشانب اليماي أعلات عىل لسال 
ساتيفن عوجارياك يف بياال صااعر عااه ماتصف 
الشاحاات  تفتياش  يف  الباْدء  املاار   األُسابوع 
لزيااعة  محاولاة  يف  اليماياة،  للموانائ  املتجهاة 
الاوارعات التجارياة وتنزيز الحظار املفروض عىل 
الساالح، وأشاار املتحادُث باسام األَُمام املتحادة 
ساتيفن عوجاريك إىل أل النملية بادأت يو  انثال 
املايض بند حصول األَُمم املتحدة عىل ثمانية ماليل 
عونر كتمويال للنملياة من قبل انتحااع األوروبي 
ولولاادا ونيوزيلادا وبريطانياا والونيات املتحدة، 
وقال املتحدث األَُممي إل النملية »ساتقد  خدمات 
تخلياص رسيناة ونزيهة لارشكات الشاحن التي 
تاقال وارعات تجارية ومسااعدات ثاائية للموانئ 
اليماية الواقنة يف الشامال »ميااء الحديدة ا املخاء 
ا الصليف«. مشارياً إَلااى أَل الاظا  الجديد األخف 
سايحل محل عمليات التفتيش التاي كال يجريها 
التحالُُف بقياعة السانوعية والتي تسببت يف إبطاء 
حركة الشحن التجاري، وستكفل األَُمم املتحدة من 
خالل آلية التفتيش التي ساتتم يف جيبوتي وضمال 
عد  احتواء الشاحاات التجارياة املتجهة للموانئ 

عىل أَية أسلحة.

اآللية ُتبقي الحصار 
الحصاُر الربي والجوي والبحري تسبّب بتوقف 

منظام خطاوط املالحاة الدولية وارتفااع تكاليف 
التأمال البحاري وتكبادت الارشكات الناملاة يف 
مجاال التأمل البحري خساائر ااعحاة باإلَضاَاة 
إَلااى ارتفاع تكاليف الوارعات جراء انبتزاز وارض 
انتاوات باإلَضاَااة إَلاى تراجع الحركاة التجارية 
والصااعية جراء توقف تدال الوارعات والصاعرات 
من وإىل املوانئ اليماية، ولو ما اننكس سالباً عىل 
اياراعات الدولة مان الجمارك والرضائب ورساو  
أُْخااَرى، وكماا كال للحصار البحري آثاار كارثية 
عىل مختلف القطاعات انقتصاعية كول اليمن بلداً 
ينتمُد عىل األَْسَواق الدولية باسبة %0ا يف استرياع 

منظم احتياجاته. 
ورغام تصاعد األرضار إن أَل آلياَة األَُمم املتحدة 
تبقي عىل املشاكلة ون تسالم يف حلها، احتى اآلل 
ن يوجاد أَية مؤرشات عىل تحسان تداال الوارعات 
إَلااى املوانائ املحلياة ولام تاأت اآللياة األَُممياة 
باأي جدياد يف ماا يتنلل بتساهيل عخول السافن 
التجارياة وناقاالت الافاط أَْو ماا يتنلل بشاحاه 
املاازوت املخصصاة لكهربااء محااظاة الحديادة 
التاي ن زالت محتجزًة لدى الندوال ماذ شاهر رغم 
تصاعد املطالب الرسامية والشنبية باإلاراج عاها 
نظاراً لآلثار املرتتبة عىل انساتمرار يف احتجاز تلك 

الشحاة إنَْساانياً يف املااطل الساحلية.
كماا ن تازال آلياة انبتازاز التاي يتنارَُّض لها 
التجااُر املاورعول من قبل رشكات املالحاة الدولية 
التي ارضت رساو  الديمريج عىل الحاويات تصل 
800 عونر للحاوية طاوال ارتة احتجازلا من قبل 
التحالف يف موانائ الدول املجاورة كما ن يزال ماح 
تراخياص عخول لتلك السافن بيد حكومة الرياض 

ولم يتغري من األمر يشء.

سقوط الحصار الجوي 
آلية األَُمم املتحادة كانت مجتزأة إَلاى حد كبري، 
وركازت اقاط عىل السافن باعتبار البااد الخاص 

بقرار مجلس األمن الادويل رقم )2216( الصاعر يف 
ل1 إبريل، 2015 طالب بتفتيش الشحاات املتجهة 
إَلااى اليمان يف حال ُوروع اشاتباه بوجوع أسالحة 
ايها، ولام يماح القارار الندو حالَّ ارض حصار 
بري وبحري وجوي عىل اليمن، كما لم يوكل الدول 
املجاورة بمااع عخول الدواء والغاذاء والوقوع عىل 
الشانب اليمااي وإيقااف كااة الرحاالت الجوية، 
ولاو ما تجاللتاه األَُمم املتحادة يف آليتها لتفتيش 
السافن املتجهة إَلااى املوانئ املحلياة الم تتحدث 
عن الحصار الجوي ولم تشامل آليتها الاقل الجوي 
ولم تنلن عن أَية حلول بهذا الشاأل، عىل الرغم من 
أَل للحصار الجوي خساائر ااعحة باإلضااية إَلاى 
تسابب لذا الاوع من الحصار الذي لم يستاد إَلاى 
أَية قرارات بتصاعد املناناة اإلنَْساانية جراء القيوع 
املفروضة عىل سفر املواطن اليماي من وإىل اليمن، 
وباملثال كال للحصاار خساائر ااعحاة عىل قطاع 
الاقال الاربي، ووال تقريار أْوىَل صاعر عان وزارة 
الاقل اإل الخسائر األولية لقطاع الاقل بلغت لا2 
مليونااً و8ل6 ألَف عونر حتى أواخر مارس املايض، 
وأوضح التقرير الحكومي أل طرياَل الندوال تسبََّب 
يف تدماري كيل وجزئاي لنادع من ماشاآت ومراال 
قطاع الاقل يف اليمن وأل القيمة التقديرية لخسائر 
الاقال البحاري بلغت ا5 مليونااً و37ا ألف عونر، 
َوالاقل الجوي 233 مليوناً و8ل7 ألف عونر وقّدرت 
األرضاَر التاي تكبّدلاا الاقال الاربي باحاو ااا 
ألاف عونر، وجاراء الصمت الدويل عماد الندو عىل 
استهداف املوانئ البحرية والربية والجوية وليئات 

ورشكات الطريال وعمرلا تدمري كلياً أو جزئياً.

أكثر من أداة والحصار واحد 
عىل األشاهر املاضياة ويف ذروة الحصار تنامل 
النادو مع التجاار بانتقامية وال سياساة َمن لم 
يكان مناا اهو ضدنا، ويف تالعب واضح عىل النالم 
سّهل عمليات عخول انسمات والحديد والكماليات 
مقابل اتاوات مالية يدانها التجار لبنض األَْطَراف 
يف حكوماة الرياض مقابال الحصول عىل تصاريح 
عخاول للسافن املحملة والتي تتبايان ما بل 20 ا 
50 ألف عونر كحد أعنى أَْو وضع التجار أما  خيار 
الراض وتحميلهم تكاليف احتجاز السفن ألشهر. 
تلك اآللية التي شاكا ماها تجاار اليمن كثرياً ن 
تزال مستمرة حتى يف ظل اإلْعاَلل الغامض من قبل 
األَُمم املتحدة بمبارشة تفتيش السافن يف جيبوتي، 
االكثري من السافن التجارية وناقالت الوقوع سبل 
أل احتجزلاا النادو بالُقارب من موانائ جيبوتي 
واقتاعلاا بالقاوة إَلاى مياااء جيبوتي املساتفيد 
من تنطيال ميااء الحديدة، باإلَضاَااة إَلاى موانئ 
جدة وجيزال ورأس عايل، ابند عدة أيا  من إْعاَلل 
األَُمام املتحدة تاويل مهمة التفتياش يف جيبوتي لم 
يستقبل ميااء الحديدة إن عدعاً من السفن املحملة 
بانسامات والحدياد وسافياة محملاة باملاوايش 

وأُْخاَرى محملة باملئات من أطاال األرز. 

الأَُم املتحدة والعدوان وجهان لُعملة واحدة 

الحصار.. آلية تفتيش جديدة برعاية ُأَممية تبقي على املشكلة وال تساعد يف الحل 

أسعار صرف العمالت 
رشاءبيعالنملة   

  250   250.5عونر 

285.85285.28 اليورو

66.66 ا66.7 ريال سنوعي

35.ال650.656 ريال ُعماني

353.86353.15انسرتلياي

 للعــلم 
محاوالت استهداف الُعملة! 

َك���ثُ���َر الحدي�ُث ع�ن انهي�ار أَْس�َعار رصف 
الري�ال اليمن�ي أم�ام الُعم�الت األجنبية إَل��ى حدود 
وأَصبح اس�تهداُف الريال اليمني ش�بَه يومي من قبل 
وس�ائل اإلْعاَلم املوالي�ة للعدوان الت�ي ابتدعت أخباراً 
زائفة وحاولت بش�تى الطرق أَن تعمَل عىل فقدان ثقة 
املواطن اليمن�ي بالريال اليمني واس�تبداله بالعمالت 

األُْخ�َرى.
 تل�ك املح�اوالت تكش�ف ع�ن اس�تمرار الع�دو 
وأََدَوات�ه يف العدوان رغم التق�دم البطيء يف محادثات 
الكويت إَل�ى أَن اس�تمرار خروقات وقف إْطاَلق النار 
واس�تمرار الحم�الت الش�عواء ع�ىل العمل�ة الوطنية 
والتي تَُع�دُّ مكملًة للحصار ال�ري والبحري والجوي 
ال تزال مس�تمرة، وه�و ما يدل عىل أَن الع�دو ال يزاُل 
م�راً عىل الس�ر يف طري�ق العنف وي�رى يف الحوار 
مجرَّد فرصة إلَعاَدة ترتيب األَوراق املبعثرة يف مختلف 
الجبهات، فالش�ائعات أَصبح�ت أداة من أََدَوات العدو 
وأََدَوات�ه للتش�كيك والتخويف وإلقاء الته�م الجزائية 
واختالق الذرائع للتهرب من االستحقاقات وااللتزامات 

األَْخاَلقية والدينية واإلنَْس�انية. 
 واملالَحُظ أَن الشائعات التي يرّوجها ُدعاة الرشعية 
الجدد بات�ت منظومة ونهجاً فال فرق بني الش�ائعات 
التي اس�تهدفت الريال اليمني وال تزال وشائعات وفد 
الري�اض يف الكوي�ت أَْو فريقهم اإلْعاَلم�ي الذي يعمل 
لي�ل نهار عىل وضع العراقيل أََم��ام أَي تقدم إيجابي 

للمحادثات.
يف أقل من أُسبوعني تم رصد أربع شائعات:

 األْوَل تس�تهدف أَْس�َعار رصف الري�ال مقاب�ل 
العمالت األجنبية يف السوق املحيل.

والش�ائعة الثانية ادعت أَن محافظ البنك املركزي 
يطلب بحماية له وألرسته.

 والش�ائعة الثالثة ادعت أَن البن�ك املركزي أصدر 
تقري�راً رس�مياً اعرتف في�ه بانهي�ار أَْس�َعار الُعملة 
وانهيار االحتياطي النقدي وانخفاض الس�يولة املالية 
من الريال، إال أَن الحقيقة أَن البنك لم يصدر أَي تقرير 

أَْو أَية نرشة شهرية منذ أواخر يناير العام املايض.
 والش�ائعة الرابعة ادع�ت أَن البنك املركزي أوقف 
مرتبات ع�رشات املؤسس�ات الحكومية وت�م الرتويج 
له�ذه الش�ائعة قبيل الب�دء برف مرتب�ات موظفي 
الدول�ة يف الجهاَزي�ن املدن�ي والعس�كري، وه�و م�ا 
نفاه مص�دٌر يف اللجنة الثورية العليا الذي س�خر من 
الشائعات التي يبثها تحالف العدوان وأََدَواته للنيل من 
الصمود االقتصادي اليمني يف وجه العدوان واملس�اس 

بالثقة والثبات واملوقع املتميز للبنك املركزي اليمني.
 وأكد املصدر أن السياَس�ة االقتصادية التي أدارت 
الوط�ن واملعركة طيلة عام العدوان وما قبله وما بعده 
كفيل�ٌة بمواجهة الش�ائعات والتغلب عليها وعكس�ها 
واالس�تمرار يف تح�ّدي ُكّل الصع�اب وتحويله�ا إَل�ى 
ف�رص منظورة وغ�ر منظورة، وأش�ار إَل�ى أن وعَي 
املجتم�ع اليمني الح�ر والصامد واملتح�دي قد تجاوز 
مرحلة الش�ائعات النفس�ية وتأثره�ا بمراحل كبرة 
وخاص�ة تل�ك التي تتمحور ح�ول املرتب�ات واألجور 
وانهي�ار البنك املرك�زي واالقتصاد الوطن�ي وانعدام 

السلع والغذاء.
 ولف�ت املص�در إَل��ى تك�رر الش�ائعات املتعلقة 
باملرتبات وعدم الق�درة عىل توفرها وانهيار االقتصاد 
الوطن�ي من�ذ ما قب�ل الع�دوان بأكثر من ع�ام حيث 
ش�كلت نوعاً من الحرب النفس�ية التي كان هدفها وال 
زال إثارَة الخوف لدى أبناء الش�عب اليمني وموظفي 
الدولة بدرج�ة خاصة وهم القطاع الذي تحدى خطط 
الع�دوان وأهداف�ه بإس�قاط املؤسس�ات واملصال�ح 
الحكومية واستهدفها بشكل مبارش بالغارات واألعمال 

اإلرهابية والحصار االقتصادي.
تل�ك الش�ائعات التي ال تنقطع لم تكن تس�تهدُف 
ثب�اَت أَْس�َعار رصف الري�ال اليمني مقاب�ل العمالت 
األجنبية بني فرتة وأُْخ�َرى وإنما ما تبقى من استقرار 
معييش للمواطن البس�يط الذي يعيش ظروفاً معيشية 
يف غاي�ِة الصعوبة ورغم ذل�ك يحاول الع�دو وأََدَواتُه 
اس�تهداَف لقمة املاليني من اليمنيني، يف خطوة تعكُس 

انعداَم الضمر وسقوط األَْخاَلق.

باألرقام.. 711 مليون دوالر خسائر 
أولية للعدوان يف محافظة صنعاء 

  - خاص:
أظهار تقرير أويل للجاة حار األرضار بمحااظة صاناء أل الندوال السانوعي األَمريكي عمر 
ل71 ماازنً وماشاأة حكومية وتجارية بتكلفة 711 ملياول عونر يف محااظة صاناء خالل النا ، 
وأوضح محااظ صاناء حال محمد قطياة أل التقاريَر األوليَة للجاة حر األرضار أظهرت تدمري 
طريال الندوال السانوعي لندع 2ا1 ماازنً تدمرياً كلياً وجزئياً وتارضر 3ا3 مازنً بأرضار كبرية، 
باإلَضاَاة إَلاى اساتهداف الطريال لا 122 ماشاأة حكومية ماها ل6 بشاكل مبارش، شاملت سبع 
مدارس وستة مراال صحية وعرشة مساجد وثمانية جسور َوخمسة منالد ااية وثالثة مجمنات 
حكومياة َومحطتي كهرباء وخمس مبانَي تَأريخية َو11 برج اتصانت وثالثة مخازل َوأربع مباني 
خدمية. وأشار املحااظ إَلاى أنه تم تدمري أكثر من 0ل مركبة متاوعة بياها خمس سيارات إسناف 
َو12 شااحاة نقال كبرية.. يف حل تارضرت 58 مصلحة حكومية بأرضار كبرية 0ل ماها ماشاآت 

تربوية ومدارس َو8 مراال صحية َو10 مساجد.
ولفات قطياة إَلاى أل طريال الندوال عمر 20 مصلحة تجارية شاملت تسانة مصانع َوسابَع 
مزارع عجاج وسوقل تجاريل تضم أكثر من 0ل محالً تجارياً ومحطتي برتول تدمرياً كلياً وجزئياً 

وترضر سبنة مصانع بأرضار كبرية.
وأوضح أل مديرية نهم ساجلت أعىل منادل تدمري يف املحااظة جراء طاريال الندوال ومدانية 
وصوارياخ املرتزقاة، حيث عّمار ل11 مازنً وثالثة جساور رئيساية وحصن أبو لحاو  التَّأريخي 
ومحطتاي بارتول وثالثة مرااال صحية َوساوقل تجاريل َوثالثة مسااجد َوثالثة مازارع عجاج 

باإلَضاَاة إَلاى ترضر 187 مازنً ومراقل صحيل َو12 مدرسة بأرضار جسيمة.
ااَر 32 مازنً يف مديرية سااحال وباي بهلول كلياً وجزئياً وترضر 2ا  ولفت إَلاى أل الندواَل َعمَّ
ماازنً بأرضار كبارية، كما عّمر املجمع الحكومي بجميع ملحقاته ومركزاً صحياً ومساجدين، من 
بياها مساجد ورضيح اإلما  الصاناني وأربنة مدارس وساوق شانبي يف حزيز ومحطة الكهرباء 

وثالثة مصانع ومزرعتي عجاج.
ويف مديرية لمدال تم تدمري ل1 مازنً وترضر 76 مازنً بأرضار جسايمة، باإلَضاَاة إَلاى تدمري 
املجماع الحكومي واملنهد التقاي ومستشافى الرقاة واملجمع الصحي بواعي ظهار َوثالثة مبانَي 

تابنة لالتصانت وثالثة مساجد ومزرعتي عجاج ومخازل املؤسسة اليماية بحسب التقارير.

إرتفاع التداول النقدي يف بريد األمانة إَلـى 734 مليار ريال 
إرتفاع حجم التاداول الاقدي لفرع بريد أمانة الناصمة خالل النا  املاايض إَلاى ل73 مليار ريال وبلغ إجمايل 
الحوانت الصاعرة خالل النا  املايض 22 ملياراً َوا10 ماليل و85ا ألف ريال والحوانت املداوعة ل2 ملياراً َو58ا 

مليوناً و82 ألف ريال، واملرتبات 77 ملياراً و661 مليوناً َو135 ألف ريال.
َوأَّكاد مديُر عا  الهيئة الناماة للربيد والتواري الربيدي املهادس محمد عيل مرغام أل ارَع بريد األمانة يتحمل 
عابَء مكاتب محااظات الجمهورية يف الحوانت الاقدية ورْصف املناشاات ومرتبات الجهات الحكومية، مشارياً 
إَلاى أَل بريد األمانة اساتطاَع بتغطية الكم الكبري من النمالء، حيث اساتحدث حتى نهاية 2015  خمسة مكاتب 

ع يف الخدمات اإلليكرتونية. وكذا التوسُّ
 وأشاار مديار عا  الهيئة النامة للربيد إَلاى أل بريد األمانة اتح الناا  املايض 1ل رصاااً آلياً لتقديم الخدمات 
املراية وستنمل الهيئة عىل اتح ا1 رصاااً آلياً خالل النا  الجاري ليصل عدعلا إَلاى 60 رصاااً آلياً، ايما أشار 
مدير عا  ارع بريد أمانة الناصمة عمار السدح إَلاى أل التداونت الاقدية النا  املايض شملت املرتبات وإيداعات 

الحسابات الجارية والحوانت املداوعة والصاعرة.

إقراُر مصفوفة إلنعاش قطاع املقاوالت وتفعيل دوره االقتصادي 
َ  اتحاع  يف محاولاٍة إلنناش قطااع املقاونت اليمااي الذي تكبّد خساائر ااعحة ماذُ صياف 2011  قدَّ
املقاولال اليمايال مصفواة تضمات عدعاً مان الحلول لتجااوز الصنوبات املاثلة أما  قطااع املقاونت، 
بما من شاأنه انساها  يف تأعية عوره األساايس واملحوري يف انقتصاع الوطاي والتامياة، وألمية منالجة 
التحدياات املاثلة يف كااة الجوانب املرتبطة بنمل واعاء لذه القطاع. وناقش اجتماع ُعقد بصاناء برئاساة 
عضاو اللجااة الثورية النليا طاالل عقالل، املشااكل واملنوقات التاي يواجهها قطاع املقااونت يف اليمن، 
باساتفاضة واملقرتحات الاوارعة يف مصفواة اتحاع املقاولل اليمايل واملارشوع املقد  من جمنية الباوك 
اليماية ملنالجة مساتحقات املقاولل واملورعين لدى الحكومة والذين لم ترف لهم مساتحقاتهم من قبل 

وزارة املالية وعليهم مديونيات لدى الباوك.
 وأقر انجتماع تكليف لجاة من وزارتي املالية والشاؤول القانونية واتحاع املقاولل، لدراسة املقرتحات 
والارؤى املقدمة واملالحظات املقدماة يف انجتماع والخروج بمصفواة بالحلاول واملنالجات قابلة للتافيذ، 
واقاً لإلمكانيات والظروف الرالاة، وبما يضمن استمراَر لذا القطاع يف أَعاء مهامه انقتصاعية والتاموية.
وأكد انجتماع ألمية إرشاك األجهزة الرقابية املختصة يف عمل اللجاة املكلفة بوضِع الحلول واملنالجات 

للتحديات التي تواجه قطاع املقاونت.
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تاأكيداٌت جديدة لأكرب منظمة حقوقية يف وا�سنطن

هيومن رايتس ووتش: القنابل العنقودية 
األمريكية قتلت املدنيني يف اليمن

  - خاص:
عااعت ماظمُة ليومان رايتس ووتش من 
جدياد لتؤكد أل الندوال األمريكي السانوعي 
اساتخد  ذخائر عاقوعية مخالفاة للقانول 

الدويل ضد املدنيل اليمايل.
لياس لاذه أول مارة توجه ايهاا ليومن 
رايتاس ووتش انتهاا  للسانوعية وأمريكا، 
اقاد سابل أل كتبات تقاريَر أوضحات ايها 
باألعلة والصور ساقوَط ذخائر عاقوعية عىل 

املدنيل يف بالعنا.
وياو  الجمناة املاضياة نارشت املاظمُة 
الحقوقياُة الشاهرية تقرياراً إضاايااً أكادت 
بإلقااء  وتحالفهاا  السانوعية  تاورط  اياه 
قاابال عاقوعية عاىل مدنيل يمايال يف عدة 

محااظات يماية.
والذخائار الناقوعياة محظاورة بموجب 
منالادة تنوع لنا  2008 وقنتها ا11 عولة، 
لكن ليس بل لذه الدول السنوعية أو أمريكا.
يقول ساتيف غوس مدير قسام األسلحة 
وحقاوق اإلنساال يف ليومن رايتاس ووتش 
إل أمريكا باعت للسانوعية ذخائَر عاقوعية، 
ولو سالٌح راضته أغلُب الدول بسبب الرضر 
الاذي يساببه للمدنيال، مطالباً السانوعية 
بالكاف عن اساتنمال الذخائار الناقوعية يف 
اليمان وأية أماكان أخرى، ومطالبااً الونيات 
املتحدة األمريكية أل تكف عن إنتاج وتصدير 

لذه األسلحة.
وخالَل النا  املايض ليومن رايتس ووتش 
وثقت الخساائر يف صفاوف املدنيل اليمايل 
جاراء اساتنمال التحالف بقياعة السانوعية 
ل أناواع مان الذخائار الناقوعياة أمريكياة 
الصااع أُطلقات عان طريل القصاف الجوي 
والاربي. ماهاا القاابال »يس باي ياو105-« 
باظاا  استشاناري، يف 6 غاارات جوية عىل 
األقل اساتهدات محااظات عمرال والحديدة 
وصندة وصاناء. وُسجل أحدث لجو  بقاابل 
»يس بي ياو105-« يف 15 ارباير/شاباط، يف 

مصاع لإلسمات يف محااظة عمرال.
ويتام إساقاط الذخائار الناقوعياة مان 
املداناي  القصاف  تاارش عارب  أو  طائارات 
والصاروخاي، وتحتوي النبوة عاىل عدع من 
الذخائار أو القاابال الصغارية، حياث تمثال 
الذخائر الناقوعية تهدياداً مبارشاً للمدنيل، 
إذ تتااثار عىل مسااحة كبرية وتارتك وراَءلا 
مخلفااٍت انفجاريًة، ماهاا الذخائر الصغرية 
التاي ن تافجر لدى انرتطا  باألرض، لتصبح 

بمثابة األلغا .

القانون األمريكي.. ممنوع بيع الذخائر 
العنقودية 

يحظار قاناول التصدير األمريكاي النائد 
يساتنمَل  أل   2007 األول  لديسامرب/كانول 
الحاصلاول عاىل ذخائار عاقوعياة أمريكية 
تلك الذخائر يف مااطل مألولة بالساكال، ون 
يسامح القانول باقل الذخائار الناقوعية إن 
إذا كال منادل إخفاقهاا يف اننفجار يقل عن 
%1، لكن الذخائار الناقوعية التي نُقلت قبل 
ذلك إىل السانوعية واساتخدمت ضاد املدنيل 
يف اليمن لم تساتوِف لذه املتطلبات بحساب 

تقرير املاظمة.
والتقى باحثوا املاظمة بندع من املواطال 
يف األماكن املساتهداة بالذخائار الناقوعية، 
مؤكديان اساتخداَ  تحالاف النادوال لهاذه 
الذخائر يف محااظة عمرال ومديرية ساحال 

ومحااظتي صندة وحجة والحديدة.
وبحساب الباحثل يف املاظمة اقد أصيبت 
امارأة وطفاالل يف بيتهام جاراء قاابل »يس 
 12 يف  استشاناري  باظاا   ياو105-«  باي 
عيسمرب/كانول األول 2015، بمدياة الحديدة 

السااحلية، يف حال أصياب مدنياال اثااال 
عاىل األقال يف لجاو  بقاابال »يس باي يو-
105« باظا  انستشانار قارب قرية األحمر 
بمحااظة صاناء بتاريخ 27 أبريل/نيساال 

.2015
وتاكر السانوعية اساتخدا  أناواع أخرى 
من الذخائار الناقوعية يف اليمن، لكاها أقرت 
باساتخدا  قاابل »يس بي ياو105-« باظا  
انستشانار مارة واحادة، يف أبريل/نيساال 

.2015
وأقرت اإلماارات بتخزين ساالح »يس بي 
ياو105-« باظا  انستشانار، لكاهاا تاكر 

استخدامه يف بالعنا.

مصنع اسمنت عمران.. الذخائر 
العنقودية لم ترحم أحدًا 

املاظماة مسااحة كبارية يف  وخصصات 
تقريرلا للذخائر الناقوعياة التي تم إلقائها 
عىل املدنيل عىل مصاع اسمات عمرال يف 15 

ارباير 2016. 
وبحساب املاظماة اقاد تام إلقااء لاذه 
الذخائار عاىل مساااة 0ل كيلومرتا شامال 
غرباي الناصمة صاناء، حياث كال ينمل يف 
املصاع نحو 1500 شاخص قبل الندوال عىل 

بالعنا يف 26 مارس 2015.
ويقول ااواز صالح القشاوي )36 عاما( 
مهاادس كهربااء ملاظماة »ليومان رايتس 
ووتش« ولاو من قرية الادرب القريبة، عىل 
مسااة أقل من كيلومرت من مصاع اإلسمات، 
وتقيم بها 300 عائلة، شاهد بدوره الهجو . 
بند ساماعه طائرات تحو  بالساماء، صند 
إىل ساطح بيته، ويضيف قائالً: »رأيت طائرة 
تأتي من الرشق... أساقطت قاابل عاقوعية. 
سمنت عدة انفجارات من القاابل. لم ترضب 
أي ماها ]القاابل الصغرية[ القرية. ايما بند، 
ذلبت براقاة صديل إىل الجبل وأخذنا قطنة 

ماها«.
وأظهر القشاوي لباحثاي ليومن رايتس 
ووتش مخلفات جمنها، وتبل أنها جزء آلية 
التنليال وقطنة من مظلاة من وحدة »بي إل 
يو108-« التي تحملها قابلة الا »يس بي يو-

.»105
مان جهتاه يقاول جماال يحياى الحاعق 
)5ل عاما( ولاو رئيس األمن باملصاع »رأيت 
انفجااراً يف الهاواء، ثام تااثارت القطاع من 
مركازه يف الساماء منلقة من مظاالت، مثل 
شابكة«. يتسل لذا الوصف مع نسل انتشار 
ذخائار القابلاة »يس باي ياو105-«.. لكذا 
يقاول الباحثاول يف ماظمة ليومان رايتس 

ووتش.
وتواصل املاظمة رسع ما حدث بالقول: »يف 
الصباح التايل، اتجه ُكّل من كمال حسل قايد 
)50 عاماا( وبادر أحماد عاووع )33 عاما( – 
ولماا عامالل بمصاع اإلسامات – إىل الجبل 
لتفقاد الارضر الالحال بمحجار املصاع عاد 
سافح جبل الرحى، عىل مسااة كيلومرت من 
مباى املصاع الرئييس. أثااء ذلابهما، صاعاا 
وجمناا مخلفااٍت لذخائار كانات يف وساط 

الطريل«.
 وتفقاد باحثاو ليومان رايتاس ووتاش 
املصاع يف ل2 ماارس/آذار وصّوروا مخلفات 
قابلاة »يس باي ياو105-« وكانات عليهاا 
منلومات املصاع وتاريخ التصايع، يف يوليو/ 
تموز 2012، باإلضااة إىل عبوتي »بي إل يو-
108« مافجرتال. لام يكان ملحقااً بأيٍّ من 

النبوتل وحدات »سكيت«.
ااُل املصااع إنهام رأوا 3 عبوات  وقاال ُعمَّ
»باي إل يو108-« أخارى متصلة بها وحدات 
»ساكيت« أو الذخائر الصغرية، يف الطريل إىل 

املحجر، باإلضااة إىل مظلة النبوة. 
وايماا بند قاّد  النمال صاوراً التقطولا 
للمخلفاات حياث حطت. تظهار يف الصور 3 
عباوات »بي إل ياو108-« عىل األقال: واحدة 

متصلة بها وحدات الا »سكيت« األربع جميناً 
واملظلة، يف حال كال ملحقاً بكلٍّ من انثاتل 
األخريال وحدتا »ساكيت« اقاط. يناي لذا 
اشال يف آلية اإلطالق؛ ألل الذخائر الناقوعية 
لام تافصل عن النبوة كما لاو مقدر لها، أو 
انفصلات عاها لكن لم تافجر أو تتدمر ذاتيا. 
كما تظهار عىل األرض وحدة »ساكيت« غري 

مافجرة حيث سقطت.

نقل الواليات املتحدة ألسلحة »سي بي 
يو105-« بالنظام االستشعاري 

التوجيهاي  السياساات  عليال  وبموجاب 
الصااعر يف يونيو/حزيارال 2008 عان وزير 
الدااع السابل روبرت غيتس، يمكن للونيات 
املتحدة تصدير الذخائر الناقوعية، لكن اقط 
تلك التي »لدى اشتباكها ن تسفر عن أكثر من 
%1 مخلفات غاري مافجرة عىل امتداع نطاق 
النملياات املقصوع« وعىل الدول التي تساتلم 
الذخائار املوااقاة عىل أنها »لن تساتخد  إن 
ضد ألداف عساكرية واضحة ولن تساتخد  
حياث يُنارف بتواجاد مدنيال أو يف مااطل 

يشغلها املدنيول عاعة«.
 لذه السياسة ُقاات مؤخرا يف الباد ل705 
)ب( من قانول عمج واساتمرار املخصصات 

)H.R.83( لنا  2015.
وأبرمات وزارة الداااع عقادا ماع رشكة 
»تيكسارتول عيفياس سيساتمس« لتصايع 
باظاا   ياو105-«  باي  »يس  وحادة   1300
استشناري لصالح السانوعية يف أغسطس/
آب 2013، حياث يااص النقد عىل أل تُسالم 
لذه األسالحة بحلول عيسامرب/كانول األول 

.2015
َوتلقات اإلماارات عادعاً غري مناروف من 
وحادات »يس باي ياو105-« مان الرشكة يف 
يونيو/حزيارال 2010، اساتيفاء لنقد أعلن 
عاه يف نوامرب/ترشيان الثاني 2007، ووقت 

رشاء الدولتال لهاذه األسالحة، كانات كلفة 
وحدة »يس باي يو105-« الواحادة 360 ألف 
عونر، ماا يناعل 36 ألف عونر لكل وحدة »بي 

إل يو108-«.
واساتخدمت لاذه القابلاة يف لجو  قرب 
يتباع مصااع إسامات بمحااظاة  محجار 
عمارال، يف 15 ارباير/شاباط 2016. وعثار 
عاملاول باملصاع – بحساب تقرير املاظمة- 
عىل لاذه القطنة عاىل الطريال املفضية إىل 

املحجر. 
ووصفات املاظماة أسالحة »يس باي يو-
105« بالاظاا  انستشاناري بأنهاا ذخائار 
»ذكية« وقالت: »ليس القصد ماها استهداف 
البرش أبدا... لي مصممة نستهداف املركبات 
املصفحاة«، لكن املاظماة قالات : »لم يثبت 
اساتخدا  أي مان قاابل »يس باي يو105-« 
التاي وثقتها ليومن رايتاس ووتش يف اليمن 
ضد مركباات مصفحة ولي لم ترض أو تدمر 
مركبات مصفحة كما يظهر من توثيل موقع 

الغارة«.
يف ا1 أبريل/نيساال أيضااً صدقات عولة 
باانو باملحيط الهااعئ عىل اتفاقياة الذخائر 
الناقوعياة لتصباح الدولة املئاة التي تصدق 

عليها.
َووقنات ا1 عولاة أخرى، لكان لم تصدق 
بنُد، عىل انتفاقية التي تحظر بشاكل قاطع 
الذخائر الناقوعية وتطالب بتدمري مخزونها، 
اضالً عن تطهاري األرايض امللوثاة بمخلفات 

الذخائر الناقوعية ومساعدة الضحايا.
وقبال النادوال عاىل بالعناا، لام يُنارف 
باساتخدا  وحدات »يس بي يو105-« باظا  
انستشانار إن عاىل ياد الونياات املتحدة يف 
الناراق عاا  2003، عىل ما يبادو عىل نطاق 
ضيل للغاياة. لكن اإلخفاقاات النديدة لهذه 
الذخائار التي أعَّت إىل مخلفاات غري مافجرة 
تثري أسئلة حول مزاعم مندل املوثوقية كونه 

يفوق %اا.
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ع�سو املجل�س ال�سيا�سي لأن�سار اهلل املهند�س حمزة احلوثي فــــــــــــــــــي حوار �سامل مع قناة امل�سرية عن كوالي�س مفاو�سات الكويت:

البلد يتعرض لغزو أمريكي بشكل عَلني ولن نقبل بــــــأي اتفاق يف الكويت إال بخروج كافة القوات األجنبية
وفد الرياض ال يريد الحل، وخالصة مطالبهم أن نرفع رايــــــــة االستسالم وتسريح أبطال الجيش واللجان الشـــــعبية

أجرت قناُة المسيرة مساء السبت 
حوارًا شاماًل مع عضو المجلس 
السياسي ألنصار اهلل المهندس 

حمزة الحوثي، تحدث فيه 
بإسهاب عن كواليس المفاوضات 

في الكويت، وعن رؤية الوفد 
الوطني للحل ورؤية الطرف اآلخر، 

َم مفهومًا جديدًا لقرار  كما قدَّ
مجلس األمن الدولي 2216، 

وألهمية الحوار ُتعيد 
صحيفة »صدى 

المسيرة« 
نشَره 

للقراء.

 
 

- حوار 
بندر 

الهتار:

 -

ما الذين انجزتموه من املشاورات يف 
الكويت؟

يف البداياة نحن ماذ أل وصلااا إىَل الكويت 
من املنروف أنه استغرقاا يف بداية املشاورات 
حوايل خمسة أَيَّاا  إىَل ستة أَيَّاا  يف مشاورات 
البات يف وقف إْطااَلق الاار؛ بُحكم أنه كال قد 
تم التوقيُع عىل اتفاق لوقف األَْعَماال القتالية 
بشكل شاامل وكامل، ولذا انتفاق عىل إثره 
تم وقاف األَْعَمااال القتالياة يف ماتصف ليل 
الناارش من إبريل املايض، ولِألََسااف انه ماذ 
الياو  النارش إىَل موعد املفاوضات التي كانت 
مقاررًة ياو  الثامن عارش من أبريال لم يتم 
انلتزا  بهذا انتفااق الذي كال يقيض بوقف 
كامال وشاامل لألعمال النساكرية مان ُكّل 
األَْطااَراف، وكذلك بالنمل عىل راع القيوع 
التجارياة وانقتصاعياة، وكذلاك رااع 
القياوع عن حركاة املواطال من وإىل 
اليمن، ِلألََسااف لم يتم انلتزا  بهذا 

انتفاق.
وقد كال السبب الرئييس يف تأخر 
وصاول الواد الوطااي إىَل الكويت، 
بند تواصل من قبل املجتمع الدويل 
النضوية  عائماة  الدول  وسافراء 
وكذلاك من قبال األَُماام املتحدة، 
وبناض الضماناات وانلتزاماات 
والتأكيادات عاىل وقاف النمليات 
القتالياة، والنمال عاىل ذلك 
والتأكيد عىل 
ل  أ

تكاول لاذه الجزئية لي الاقطاة األْوىَل التي 
تطارح يف الطاولاة قبل الولاوج يف أَي نقاش 
إىَل  وصلااا  وبالفنال  موضاوع،  أَي  حاول 
املشااورات، وكال املوضوع األبرز أَْو املهيمن 
عىل موضوع الاقاشات طوال األَيَّاا  األْوىَل.

ما كاا نطرحه عىل الطرف اآلخر أنه يجُب 
تفنياُل اآللياات وانجاراءات املسااعدة عىل 
تثبيت وقف إْطااَلق الاار وتفنيل عمل اللجال 
يف املحااظات، لكن ِلألََسااف كال لااك عد  
وجاوع جدياة مان قبل الطارف اآلخار تجاه 
تفنيل لاذه اآلليات وانجراءات التي يفرتض 
ال تفيض إىَل تثبيت كامل وشاامل، وبند أخذ 
ورع عا  أَْكثَار من خمسة أَيَّاا  أَْو ستة أَيَّاا  
حصل أَْكثَار من لقاء مع السفراء يف الكويت، 

وكذلك حصل لقاء مع أمري عولة الكويت.

- هذا يعني أنكم لم تخوضوا يف 
املفاوضات َأية تفاصيل أخرى يف األَيَّـام 

األْوىَل؟
لقاد كال الاقااش متمحوراً حاول إجراء 
كيفياة وقاف إْطااَلق الااار ووقاف الغارات 
الجوياة، وكال لااك تماساٌك حاول الغارات 
الجوية، وعىل إثره بدأنا الدخوَل يف املااقشات 
املوضوعياة وبدأناا بالاقاش حاول موضوع 
اإلَطاار الناا ، وتام التفالام وانتفااق عىل 
تقديام رؤى مان ُكّل األَْطااَراف، رؤية حول 
اإلَطار النا  وكذلك حول السيايس واألماي. 

- أساتاذ حمازة، نحان ندخل األُْسابُاْوع 
الثالث ون زالات املفاوضات تراوح مكانها يف 
مساألة وقف إْطااَلق الاار، ما السبب؟.. أين 

الخلل بالضبط؟ 
يف الحقيقاة ملسااا ال لاااك انزعاجااً إىَل 
حاد ما من قبال الطارف اآلخر حاول تثبيت 
اة بند تماساك  وقاف إْطاااَلق الااار، َخاصَّ
وقاف الغاارات الجوياة، ولذلك بناد أل تم 
وقاف الغارات الجوية بحاث الطرف اآلخر 
عن عاذر وعن شاماعة من أجال تنطيل 
املشااورات ورشعاة  املشاورات وعرقلة 
عاوعة الغاارات الجوياة، مان جديد، 
وبالفنل تم تنليل الجلساات لحوايل 

ثالثة أيا . 

- ما هو العذر هذا؟
موضوع النمالقة والتحُجج 
بمنساكر النمالقة.. عىل الرغم 
قرياب  مان  ن  ينايهام  ن  أناه 
ون مان بنياد، ولاو متواجاد 
يف مااطال الُنمال بالاسابة 
الشانبية..  واللجال  للجيش 
لاذا  عاىل  حاال،  ُكّل  عاىل 
النذر.. تم تنليٌل للجلساات 
وحدث ضغط بهدف رشعاة 
أَْو الضغاط لناوعة الغاارات 
وصلات  أل  بناد  الجوياة 
املشاورات إىَل نقطة حاسمة 
وبند أل قدماا رؤيتاا لإلَطار 
السايايس  والحال  الناا  
واألمااي، واعتقاد أل رؤيتاا 
كال صاعمًة للطرف اآلخر.

- أستاذ حمزة.. 
بخصوص وقف إْطـاَلق 

النار، حصلت غارتان 
قبل يومني يف نهم.. 

كيف تضمَّنت هذه 
الغارات يف اإلَطار العام؟

أل  اياه  شاك  ن  مماا 
الغارات ألقت بظالٍل سالبية 

عاىل مساار املشااورات بناد تماُساك وقف 
الغاارات الجوية عا  لنادة أَيَّاا ، وأل تناطى 
الطرف اآلخر لذلك ومن ثم تنليل الجلساات؛ 
بهادف الضغط لناوعة الغاارات الجوية؛ ألنه 
كال ينتقاد باأل الوااَد الوطاي اساتطاع أل 
يوقَف الغاارات الجوية وينتقد أنه بالاسابة 

للميدال يرسح ويمرح ايها الجميع. 

- هل بالفعل، أنتم طلبتم تحييَد 
سالح الجو بصرف النظر عن بقية 

الجبهات؟
عاىل اإلْطاااَلق، مع أنااا كااا نطالب ماذ 
بداية املشاورات لوقف كامل وشامل إلْطااَلق 
الاار براً وبحراً وجاواً لكااة األعمال القتالية 
من جمياع األَْطااَراف ويف كاااة املااطل ويف 
مقدمتهاا محااظاة تناز وَماأرب والجوف، 
وبقية املحااظات، لكن ِلألََساف الطرف اآلخر 
لام يكن يرغاب إىَل حد ماا يف تفنيال اآلليات 
واإلجاراءات ويف تثبيت وقف األعمال القتالية، 
ولذا ماا أثبتتاه األَيَّاا  من أعمال التحشايد 
املستمرة وكذلك الزحواات امليدانية املستمرة 
أيضااً، أكادت أناه ن يوجاد لااك رغباٌة من 
الطرف اآلخر نستكمال النملية السياسية أَْو 

التوصل لحل سيايس.
كال لاااك امتنااٌض مان وقاف الغارات 
الجوياة، وأل ضغط الواد الوطاي أثمر بوقف 
الغاارات الجوياة؛ ألل لديهام أصاالً عمالً يف 
امليادال يريدول أل تساتمر الغاارات الجوية 
لتشاكل غطااء للنمال املتواجد عاىل امليدال، 
ِلألََسااف عااعت الغارات الجوياة قبل األمس 
وباألماس  غارتاال،  لاااك  كال  )الجمناة( 
)السبت( كال لااك غارتال، كال لدياا موقف 
واضح وأبلغاا السافراء وكذلك األَُمام املتحدة 
يف جلساة املشااورات )السابت( والتي بدأت 
ايها عمال اللجاال كال أول نقطة طرحاالا 
يف املااقشاات، والوقوف أََماا  لاذا التصنيد 
الخطري َوأََمااا  الغارات الجوية التي حصلت 
واتفقااا عاىل ال تنقاد جلساة عاماة ويتم 
استدعاء لجاة التهدئة والتاسيل والنمل عىل 
عمل تثبيت وقف إْطااَلق الاار قبل الولوج من 

جديد يف أَية نقاط أخرى.

اآلن مهندس حمزة.. نبدأ   -
يف موضوع الرؤى.. ما هي األسس 

العامة التي ُبنيت عليها رؤيتكم 
الوطنية التي قدمتموها يف املشاورات؟
رؤية الوااد الوطاي تمحورت يف 3 محاور 
رئيساية، املحور األول ماهاا كال مرتكزاً عىل 
مباعئ وأساس، لذه املباعئ واألساس تكول 
حاكمة يف كااة القضايا واملواضيع املطروحة 
عاىل الطاولاة، وكانت لاذه القضايا مرتكزة 
أونً حول موضوع تثبيات وقف إْطااَلق الاار 
طاوال املشااورات بُحكام أل لاذه الاقطاة 

جولرية وأساسية.
واساتمرار صوت السالح يف ظل املشاورات 
السياساية بالتأكياد اناه ينيال وينطل لذه 

املشاورات.
املبادأ اآلخر لاو التأكيد عىل مبادأ التواال 
الاذي يحكام املرحلاة اننتقالياة مااذ ثورة 
2011، باعتبار أل أَية سالطة انتقالية مناية 
بإعارة املرحلة اننتقالية إنما تستمد رشعيتها 
وتمارس سلطتها من خالل التواال السيايس، 
وبالتايل أكدنا أل لذا املبدأ يجب أل يكوَل مبدأ 

حاكماً للمااقشات.

- مبدأ تثبيت وقف إْطـاَلق النار.. 
قضية التوافق السياسي.. ما الذي 

تعنونه بالتحديد؟
مان املنلو  أنه مااذ عاا  2011   عادما 

جااءت الثورة وّقاع املؤتمار الشانبي النا  
وحلفااؤه واملشارتك ورشكاؤه عاىل املبااعرة 
الخليجية وآليتهاا التافيذية.. طبنااً املباعرة 
الخليجية يف ذاك الوقت كال ما زال عيل صالح 
رئيساً وكانت ونيته ما زالت مستمرة إىَل النا  
2013 ، ماع مجيء الثورة وساني املشارتك 
وعاع الادول الخليجية وعول مجلس التناول 
الخليجي ملباعرة باملؤتمر وحلفائه واملشارتك 
ورشكائه تم التوقيع عىل اآللية التافيذية وتم 
التواال عىل تخيل عيل صالح عن السلطة عن 
بقية ماا تبقى له من ارتة يف ونيته سااتل، 
والتواال عىل مرشاح رئاايس جديد ولو كال 
عبدرباه ماصاور لاعي رغم أل لاذا التواال 
كال خارقااً للدساتور لكن.. تام التواال عىل 
أل املرحلاة القائمة لي مرحلاة انتقالية مع 
الاية بتافيذ محطات منياة ساواء بالدستور 
وبترشيناات وصاونً إىَل اننتخاباات، املناي 
باإعارة لاذه املرحلة اننتقالية تكول سالطة 
وتتفال عليها القوى السياساية وتم التواال 
عىل عبدربه ماصور لاعي كمرشاح توااقي 
إلعارة املرحلاة اننتقالية مُلدَّة سااتل، وكذلك 
تام التوااال عاىل حكومة ماا سامي حياها 

بالتواال.. حكومة باسادوة.. 
عادماا أتاى مؤتمر الحاوار الوطااي.. تم 
توسايع عائرة التوااال السايايس.. لذه وتم 
إعخال أنصار الله والحاراك الجاوبي يف عائرة 
التواال وأنه باعتبارلم أَْطاَراااً رئيساية ويف 
املشاهد السايايس اليمااي وتام التواُاُل عىل 
حكوماة رشاكاة وطاية، ولاذا بناَد التوقع 
يف تافياِذ مخرجااِت الحوار الوطااي واتفاق 
السالم والرشاكة الوطااي والتوقيع عليه من 
كااة القوى السياساية وتم تشاكيُل حكومة 
بحاح واساتمدت حكومة بحاح رشعيتها من 
التواال السايايس الذي حصل يف اتفاق السلم 
والرشاكة، والذي أكادت عليه قرارات مجلس 
األمان ساواء قارار 2201 أَْو قارار ل220 أَْو 
حتاى قرار 2216 الاذي أَيْضاً أكاد عىل اتفاق 
السالم والرشاكاة ومخرجات مؤتمار الحوار 
الوطااي، وبالتاايل بناد انتهااء السااة التي 
مادعت لهااعي من خاالل مخرجاات مؤتمر 
الحاوار الوطاي وبند مجيء األحداث يف يااير 
ومان ثم النادوال.. الاذي مساتمر حتى اآلل 
ألَْكثَار من عا .. الذي أَصبح لاعي وحكومته 
طراااً يف لذا الندوال.. أَْو رأس حربة للندوال 
عىل أبااء الشانب اليماي وكال سابباً يف لذا 
الندوال لو انقالب لاعي والقوى السياساية 
عىل مرجنيات النملية السياسية وعىل مسار 
النملياة السياساية، وبالتاايل لاذه القاوى 
كسلطة توااقيه انقلبت عىل ما أوتمات عليه 
ايما يتنلل بتافيذ مسار النملية اننتقالية، 
ثانياً: أنها اآلل أَصبحت طرااً وانتهى عاها 
صفة التواال ومبادأ التواال التي أوصلها إىَل 

سدرة الحكم طوال املرحلة اننتقالية.
اآلل ماا نطالب به لاو ال يتم التواال عىل 
سالطة تافيذياة توااقياة جديادة كخطاوة 
أْوىَل يف إَطاار الدخاول إىَل اساتكمال النملياة 
السياساية اننتقالياة وتافيذ ماا تبقى ماها 
من مرحلاة انتقالياة اساتااعاً إىَل مرجنيات 
النملية السياساية واتفاق السالم والرشاكة 
ومخرجات الحوار الوطاي واملباعرة الخليجية 
التاي وّقع عليهاا املؤتمر وحلفاؤه واملشارتك 
ورشكاؤه، وكذلاك إىَل قارارات مجلاس األمن 
حتاى القارار 2216 أكاد عاىل لاذه الجزئية 

بشكل واضح.. ون شك ايه.. 
لدياك أونً الفقارة األْوىَل من قارار مجلس 
األمان أكاد يف أول اقارة ايه عاىل ععا جميع 
األَْطاَراف بال استثااء إىَل التافيذ الكامل لقرار 
اة  2201، قبال أل يطالبااا باملطالاب الَخاصَّ
التي قاال وعاىل الحوثيل ااوراً تافيذ وضع 
صفحة مطالب، التافيذ الكامل لقرار 2201، 
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ع�سو املجل�س ال�سيا�سي لأن�سار اهلل املهند�س حمزة احلوثي فــــــــــــــــــي حوار �سامل مع قناة امل�سرية عن كوالي�س مفاو�سات الكويت:

البلد يتعرض لغزو أمريكي بشكل عَلني ولن نقبل بــــــأي اتفاق يف الكويت إال بخروج كافة القوات األجنبية
وفد الرياض ال يريد الحل، وخالصة مطالبهم أن نرفع رايــــــــة االستسالم وتسريح أبطال الجيش واللجان الشـــــعبية

إذا عدنا لقرار 2201 ساجد أنه أكد عىل ععمه 
للمفاوضات السياساية التي كانت جارية يف 
موامبيك تحات رعاية األَُماام املتحدة والتي 
مما تتااوله مساائل متنلقة بشائول الحكم 
ويف مساائل متنلقة بقارار 2201 أَيْضاً نص 
عاىل مطلاب خااص بأنصاار اللاه وطالبااا 
بتافياذه عول قياد أَْو رشط، كال أول مطلب 
لاو اننخاراط يف املفاوضاات الجارية تحت 
رعاياة األَُمام املتحدة عول قيد أَْو رشط.. قلاا 
نرياد أل نفاَي بهاذا املطلب ولاو أل ناخرَط 
يف مفاوضات سياساية مما تتااوله مساائُل 
متنلقة بشائول الحكم.. وماذا يناي مسائل 
متنلقة بشئول الحكم غري موضوع الحكومة 
وموضاوع الرئاساة حتاى القارار 2216 لم 
ياص عىل أل لاعي رشعية يف اقراته.. ونص 
علياه يف بابه باعتباار أل مجلاس األمن يجُد 
أناه بالاسابة لليمن حياهاا قبل النادوال أَْو 
يف بداياة النادوال يجاد أل لااك كال رئيسااً 
توااقيااً اساتااعاً للنملياة السياساية، لكن 
اليو  لااك مشكلة ولذه املشكلة يف ما يتنلل 
بالسلطة التوااقيه يجب حلها ولذلك استااعا 
إىَل الديباجة ذكر يف الفقرة الخامساة أنه عىل 
جمياع األَْطااَراف التقيد باملبااعرة الخليجية 
وآليتهاا التافيذية ومخرجاات مؤتمر الحوار 
املارض  وانلتزاماات  وبانتفاقاات  الوطااي 
باه.. لاذا ناص يف الفقارة الخامساة.. ولو 
ينااي بذلك اتفاق السالم والرشاكة الوطاية، 
وانساتئااف والترسيع الناجال باملفاوضات 
الجارياة تحت رعاياة األَُمام املتحادة والذي 
مما يتااوله مساائل متنلقة بشئول الحكم. 
ويجب انتفااق عىل الارشوط الكفيلة بوقف 
النااف.. نحان يف املفاوضاات أكدناا عليهام 

وقرأنا عليهم لذه الاصوص.
 

- هذا كالم خطري جدًا ربما يسمعه 
الكثري من اليمنيني ألول مرة؟ كأنكم 

تطالبون الطرف اآلخر بالتنفيذ الحريف؟
نحن نجُد أل الطَرَف اآلخَر اآلل يتاصل عن 
تافيذ انساتااع إىَل املرجنيات وكذلك إىَل تافيذ 
القارار 2216 وبقية القارارات.. كذلك رؤيته 
التاي قدمهاا تختلف وتخالف بشاكل صارخ 

قرار مجلس األمن 2216. 

- من خالل رؤية الوفد الوطني.. 
الحظتم يف رؤيتهم أشياء.

أناا ماا أحب أل أوضاح يف لاذه الجزئية.. 
املرجنيات التي تحكام املرحلة اننتقالية لي 
املرجنياات والتواُاقاات التاي توااال عليها 
اليمايول.. لذه لي املرجنيات ما تواال عليه 
اليماياول تنترب مرجنيات.. قاراراُت مجلس 
الوطااي  األمان مخرجاات مؤتمار الحاوار 
واتفاق السالم والرشاكاة وبالاسابة للقوى 
التاي وّقنات عىل املبااعرة الخليجياة وآليتها 
التافيذية.. بالاسابة لقارارات مجلس األمن 
لاي من املفرتض أنها تأتي لتطالب اليمايول 

والقوى السياسية بتافيذ ما اتفقوا عليه. 
قاراراُت مجلس األمان ومرجنيتهاا تأتي 
يف لذا الساياق ويف ساياق أنها تطالب القوى 
السياساية، ويُفارتَُض أَي بااد أَْو أَية مطالبة 
مان قبل مجلس األمن خارج إَطار املرجنيات 
التي تواال عليها اليمايول.. ن تنترب ماطقيًة 
وغري ملزمة؛ ألنها ستقفز عىل ما تواال عليه 
اليماياول.. لاذا من حياث املبدأ.. بالاسابة 
لرؤيتهام.. كانات مخالفًة صارخاة لقرارات 
وملرجنياات   2216 وقارار  األمان  مجلاس 

النملية السياسية من عدة جهات.
أونً: القارار 2216 يااص بشاكل واضاح 
كماا أورع لاك للفقرة الخامساة عىل رضورة 
اساتئااف الناجال والترسياع باملفاوضاات 
الجارياة تحت رعاياة األَُمام املتحادة، والذي 

مما يتااوله قضايا متنلقة بشائول الحكم.. 
رؤيتهام لم تتطرق إىَل لاذه الجزئية إْطااَلقاً، 
ولام تتطارق اصالً ملوضاوع أل يكاول لااك 
حوار سايايس بل القوى السياسية للتباُحث 
حاول موضاوع السالطة اننتقالياة أَْو حول 
موضاوع القضاياا املتنلقاة بشائول الُحكم 
وحاول موضوع ما تبقاى ماها مان مرحلة 
نقااش.. وأتات وقفازت عاىل لاذه الجزئية 
إىَل اساتكمال املساار السايايس لم تاص عىل 
حوار سايايس أَْو لم تتطرق إىَل مساألة حوار 
سيايس، تتطرق إىَل اساتكمال مسار سيايس 
وعىل أساس أل يكوَل تحَت سلطة رشعيتهم.

- باعتبار ان 2216 يطالب بعودة 
الشرعية.. 

عىل النكس كما أورعت لك.. أونً ما يلزماا 
نحن لي التوااقات التي اتفل عليها اليمايول 
السالم  واتفااق  الحاوار  مخرجاات  ولاي 
والرشاكة وما توااقت عليه القوى يف املباعرة 
الخليجية وآليتها التافيذية، ولذه املرجنيات 
تؤكد عىل أل السلطة اننتقالية املناية بتافيذ 
مها  املرحلة اننتقالية وصونً إىَل اننتخابات 
والذلاب إىَل اليمن الجديد لي سلطة توااقيه 
محكوماة بالتوااال، تأتاي بااء عاىل تواال 
القاوى السياساية، حكوماة تأتاي بتوااال 
القوى السياساية.. رئيس أَْو سالطة رئاسية 
تأتاي بتواال القوى السياساية، والدليل عىل 
ذلاك أل لااعي عادما أتى تام التواُاُل عىل أل 
يكول رئيسااً ملدة ساتل لتافيذ مها  املرحلة 
اننتقالياة عادماا انتهات السااتال اضطروا 
واضطررنا جميناً إىَل تمديد ونية لساة كاملة 
عارب تواال السياسايل يف مخرجاات الحوار 
الوطااي.. وبالتايل اآلل لااعي وحكومته بند 
أل أَصبحوا طرااً بند عا  من الندوال والقتل 
والدماار انتهى عاهام مبدأ التوااال وبالتايل 
أَصبحاوا خارَج ساياق النملية السياساية.. 
لذا من حيث املبدأ.. قرار مجلس األمن عادما 
بادأ بند أحاداث يااير وأَصبح لااك مشاكلة 
ايماا يتنلال بالسالطة التوااقية لاذه قال 
لااك رئياس موجوع.. لو لااعي لكن لااك 
مشاكالت يف لذه السالطة يجب أل تستكمل 
الحاوار القائام والجاري تحت رعاياة األَُمام 
املتحادة يف موامبيك املتنلل الذي مما يتااوله 
قضايا متنلقة بشائول الحكام.. حتى البيال 
الرئاايس ملجلس األمان الذي صادر بند قرار 
مجلس األمن ل220 والذي تتااول ُكّل قرارات 
مجلاس األمن الصااعر يف 22 ماارس.. رّحب 
باعتازا  لاعي ليتيح للدخاول يف املفاوضات 
الجارياة تحات رعاياة األَُمام املتحادة والتي 
مماا يتااوله قضايا متنلقاة الحكم وتناطى 
منه كطرف شاأنه شاأل أَية قوى سياساية 
أخارى بمنااى أنه لام يتناَط مناه باعتباره 
رئيسااً رشعياً يجب أل يساتمر باعتبار جزًء 
من مشاكلة ياخرط يف مفاوضات شأنه شأل 
بقية القوى السياساية للتباُحث حول قضايا 

من ضماها لو موضوع الرئاسة والحكم.

- أنتم يف رؤيتكم الوطنية ما الذي 
حددتموه بالضبط.. يف هذه النقطة.. 

سلطة توافقية كيف بالتفصيل؟ 
أونً أحاب أل أوضاح أنه بالاسابة لرؤيتاا 
ننتقاد أنها كانات رؤيًة عقالنياًة موضوعيًة 
ماطقياة قابلاة للتافياذ مساتادة اساتااعاً 
كاماالً إىَل مرجنيات النملية السياساية ولم 
تخالاف يف باد واحاد ماها ألياة مرجنية من 
مرجنيات النملية السياساية ون أَيْضاً حتى 
قارارات مجلس األمان التي تحدثاوا عاها لم 
تخالاف حتى قارارات مجلس األمن نفساها 
اعتباراً مان عدة جوانب.. وماا تااولااه ايها 
بشاكل مركازي ورئيايس قلااا الاتفال عىل 

سالطة توااقيه جديدة وقلاا إناه األل يف ظل 
املشاكلة القائمة اليو  وبند عا  من الندوال 
ولاعي وحكومته طرٌف يف لذا الندوال تنالوا 
نتفال عاىل وعاء سايايس قالب سايايس من 
الجمياع ومان ُكّل القوى السياساية اليماية 
التي شااركت يف النملية السياساية وصانت 
املرحلاة اننتقالياة نشاّكل سالطة تافيذية 
ااة حكوماة توااقياة، لذه  تواُاقياة وَخاصَّ
السلطة التافيذية لذا الوعاء السيايس يكول 
مناياً بتافيذ كااة انجراءات، سواء األماية أَْو 
غري األماية، ولذه السالطة تُناَى باستكمال 
تافياذ ما بقاي ماها من مرحلاة؛ باعتبار أل 
لذه الجزئية لاي مفتاح الحلول.. أما أل يتم 
طرح أنه يجب عليك أل تسالم ساالحك.. وأل 
تاساحب ملن؟!.. أل تسلم ساالحك وتاسحب 
لهاعي ولنيل محسان ولحكومتاه ونبن عغر 
وأمثالاه.. لذا غري ممكن ولذا غري وارع ولذا 

طرح غري موضوعي وغري ماطقي.. 
لاو تحدث عان موضوع الساالح الثقيل، 
أماا التوصيف كال الساالح الثقيال يضاف.. 
وتحادث عن موضوع اننساحاب من مااطِل 
الجبهات من لاا ولااك.. عىل أسااس عادما 
أصدر قرار مجلس األمن كال يف بداية الندوال 
يف األُْسابُاْوعل األولال من النادوال.. وكال 
لاااك يناي رؤياة كأنه كال ياظار املجتمع 
الدويل بأنه يمكن أل ن تساتمر الحرب طويالً، 
ويمكن أل تفرَض عىل الااس أجادات منياة، 
لكن يف الحقيقة أل لذه الجزئية عادما طالب 
بهاا مجلُس األمان يف قراره لام ياص عىل أل 
تكاوَل لهاعي وحكومته.. قاال بأل تافذ لذه 
انجاراءات قلااا بالاسابة لاا ن توجاد لدياا 
مشاكلة ما يتنلل بالساالح الثقيال الذي لو 

منايٌّ بها الدولة.. 
ون مشاكلة لدياا ايما يتنلل باننساحاب 
يف مااطل التماس ولي ما نصت عليه رؤيتاا 
ويف الجبهاات وأيضااً يف النواصام.. مان ُكّل 
األَْطااَراف.. أنصاار الله ليساوا وحَدلام، أَْو 
الجيش وللجال الشنبية ليسوا وحدلم.. اآلل 
يف املحااظاات اآلل لديك املحااظات الجاوبية 
َمن يتواجد ايها.. القاعدة وعاعش واملليشيات 
واملرتزقة التي عملوا عىل تساليحها وتدريبها 
طوال الفارتة املاضية كذلك يف تنز.. اآلل لديك 
لاواء الصنالياك.. كتائب الحاز  وكثري وعدع 
من املليشايات والجماعات.. لذلك نحن نؤكد 
أل لاذه اننساحابات بند عا  مان الندوال؛ 
ألل قارار مجلاس األمان صدر قبال عا  من 
اآلل.. حصلات كثري من املتغريات بند عا  من 
الندوال اليأت اننساحاب مان ُكّل األَْطاَراف 
ولقالب سيايس ولوعاء سيايس توااقي يتفل 
علياه الجمياع، لذا الوعااء السايايس يناى 
باإلرشاف عاىل تافيذ كااة ترتيباات النملية 

األماية.
قلاا بالاسبة للرتتيبات األماية إل السلطة 
التوااقية بإمكانها أل تساتنل بلجاة أماية 
عساكرية.. بإمكانهاا إذا رأت الحاجاة لذلك 
بلجاة عساكرية أماية تنمُل كأعاة من أعوات 
لذه السلطة التافيذية بتافيذ لذه انجراءات 

األماية وغري األماية.

- مهندس حمزة كنا نتحدث عن 
الرؤى.. قبل أن نخوَض يف مزيد من 

التفاصيل حول الرؤية الوطنية.. كيف 
تفاعلت اأَلْطـَراُف الراعية َأْو الطرف 

اآلخر وفد الرياض مع رؤيتكم.
يف الحقيقة نحن شنرنا وملساا بأل رؤيتَاا 
كانات صاعماًة للطرف اآلخر لام يكن يتوقع 
أل نقاد  رؤيًة بهذه الشامولية وبهذا الحجم 
وبهاذه املاطقياة وبهاذه الواقنياة؛ ولذلاك 
نالحاظ أناه تم تجالل لاذه الرؤياة تجالالً 
كاماالً وتا  يف وساائل اإلعاال ؛ ألنهم وجدوا 

أل التجالال أاضال من التاااول؛ ألل تااولها 
إنما يدياهم؛ ألنها مستادة كاملة إىَل مرجنية 

القوى السياسية.
كذلاك رؤيتااا أثبتات للمجتماع اإلقليمي 
واملجتمع الدويل وللرأي النا  ولشنباا اليماي 
النظيام أناا جااعول يف الحل.. وأنااا نريد أل 
ننمَل عىل اساتكمال النملية السياسية وعىل 
الحل السالمي والجاذري املاطقاي النقالني 

القابل للتافيذ. 
أما رؤيُة الطرف اآلخر انادما يطلع عليها 
املرء يجُد كأنها قدمت من طرف ن يريد الحل؛ 
ألنها لام تكن رؤياة واقنية وأيضااً مخالفة 
وتتحادث  السياساية  النملياة  ملرجنياات 
باساتنالء ومضمونهاا وخالصتهاا أنها تريد 
انستسال  اقط..، تريد ماك أل تسلم السالح 
وأل تنمال عاىل اننساحاب من جمياع املدل 
واملحااظاات وأل تسالم لرشعيتهم املزعومة 
وملليشايات القاعادة وعاعاش وملا يسامونه 
جيشهم الوطاي.. ولذا كالٌ  غريُ واقني وغري 
ماطقي.. طبناً كثري من تفاصيل الرؤية التي 
قدمات من عاد  موضوعيتها.. مثاالً جزئية 
تحدثت عن أنه ماع بدء الرتتيبات األماية يتم 
إعطااء إجازة لكاااة أاراع الجياش واألمن.. 
ولاذا مشاكلة ينااي إيحااء لترسياح أاراع 

الجيش واألمن بشكل كامل. 

- يعني موضوع التسريح قد يرتتب 
عليه أشياء خطرية.. 

ننام بالتأكيد.. عىل ُكّل حاال نحن ما زلاا 
نأُماُل قلااا التكن.. لذه وجهاة نظر الطرف 
اآلخر ونحان قدماا وجهة نظرناا، لذه رؤى 
التطرح عىل الطاولة وليتم مااقشاتُها وليتم 
تفايدلاا ولاحتكام إىَل مرجنياات النملياة 
السياساية اننتقالياة وإىل الوضاع القائم يف 
البلاد، بحياث ننمل عاىل إنتاج حل سايايس 
توااقاي.. لاذا الحال السايايس التوااقي ن 
يخارج عان مرجنياات النملياة السياساية 
اننتقالياة ويف نفس الوقت يكاول موضوعياً 
ماطقيااً عقالنيااً قاباالً للتافياذ عاىل أرض 

الواقع.
ولذا ماا نحن بصدعه خالل لاذه األَيَّاا ، 
ونتمااى أل تكاول لاااك اساتجابة من قبل 
الطارف اآلخار وأل يكاول لااك تنااٍط جاع 
َومساؤول مع ما يحادث الياو  يف البلد، وأل 
يتم التناايل عن الطموحات الشاخصية وعن 
املصالح الشاخصية.. وأل يفهاَم الجميُع أنه 
ن مفار مان الحال السايايس، وأنا أؤكاد لاا 
أل موضاوع أل يتام التوااال عاىل السالطة 
ااة عاىل حكومة  التافيذياة التوااقياة َخاصَّ

توااقية أمٌر ن مفر ماه.

- باإلضافة إىل الخروقات والغارات 
هناك تحشيدات واضحة وكبرية سواء 

يف الشمال ناهيك عما تداولته وسائل 
اإلعالم وتأكيدات رسمية من جهات رسمية 

أمريكية عن وصول قوات خاصة أمريكية 
إىل البلد.. كيف تنظرون إىل كل ما يحدث؟
بالاسابة للتحشايدات القائمة عىل امليدال 
وعاىل األرض لاي ماؤرشات سالبية وكأنها 
تنارب عن عاد  تواار الرغبة الجااعة إلنجاح 
لاااك  أو  يحااول  مان  ولاااك  املشااورات 
مان ينمال عىل إاشاال لاذه املشااورات أو 
املشااورات القائمة اليو  لندة أساباب بنيداً 
عان األساباب لاذه وبنياداً عان انعتبارات 
بالتأكياد أل أعمال التحشايد القائماة اليو  
ن نجد لها أي تفساري ساوى أل لاااك رغبًة 
وإراعًة إلاشاال املشااورات القائماة ونتماى 
خاالل األياا  القاعمة بأل يكاول لااك وقف 
كما أسلفت ساابقاً تجميد للوضع النسكري 

القائم اليو  يف البلد ويف الداخل.
لقاد أتيااا إىل لااا ولديااا رؤياة وطاياة 
واضحاة ولدياا ثوابت وطاياة لدياا محدعات 
واضحاة ساقوف وطاية ن يمكان أل نتاازل 
عاها ولديااا أيضاا الرغبة الجااعة والكاملة 
للساال  وللتوصل إىل حلول توااقية سياسية 
ويف نفس الوقت ما نؤكده أيضا ألبااء شانباا 
اليمااي بأناه يجاب أل ن يتام الرلاال عاىل 
لذه املشااورات عىل أنها ساتفيض إىل حلول 
نهائية أباداً نحن لاا أتياا لاقام بدورنا أتياا 
لتثمال تضحياات املقاتلل يف امليادال ولكي 
نصال إىل حلاول توااقية سالمية تساتاد إىل 
مرجنيات النملية السياسية وتفيض إىل بااء 
اليمان الجدياد املساتقل واملقتادر وأتياا عىل 
لاذه الجزئية وبالتايل أية أعماال وأانال عىل 
امليدال تسانى إىل التصنيد تسانى إىل إاشال 
املشااورات بالتأكيد أبااء شنباا اليماي اليو  
يقف وحاذر ويجب أل يساتمر يف يقظته ويف 
حذره كماا أكد السايد عبدامللك بادر الحوثي 
يف خطاباه األخاري الحاذر الحذر الحاذر، وأل 
تساتمر حالاة الجهوزياة وحالة انساتنداع 
بكاااة انحتمانت املتوقنة خاصة مع أعمال 
التحشيد املتواجدة اليو  يف امليدال والتي تابئ 
عن نوايا سيئة يراع أل يتم تافيذلا عىل أرض 

الواقع.

- كيف تقرؤون دخول قوات خاصة 
أمريكية جديدة إىل جنوب اليمن 

وتوزيعها يف عدة محافظات يف الجنوب؟
ايما يتنلال بهذه الجزئياة ننتقد أل لذه 
الخطاوة لي أثبتت ما كال يتحدث عاه عائما 
السيد عبدامللك بدر الدين الحوثي طوال الفرتة 
املاضياة عادماا كال يؤكاد أل البلاد يتنرض 
لغزو واحتالل خارجي وأل قوى الندوال إنما 
لاي أعاة لقوى وللادول انساتكبار كأمريكا 
وإرسائيل وأل الهدف واملخطط بالاسبة للبلد 
لي ليست إعاعة رشعية وليست القضاء عىل 
ما أسموه متمرعين أو انقالبيل وإنما إحداث 
ااوىض يف البلاد وتمزيال البلاد إىل كاتوناات 
صغرية وإحداث الفوىض يف البلد شاأنه شأل 
املاطقة وبقية عول املاطقة وما يحصل اليو  
يف املاطقاة يف ساياق مرشوع واساع ألمريكا 
وكذلك إلرسائيل اليو  عخول القوات األمريكية 
عىل الخط بشاكل مبارش رغم أنها لي عاخلة 
يف املنركة ماذ البداية وتقد  الدعم اللوجستي 
وانستخباراتي واألماي وخرباء وغريلا اليو  
عخولهاا ويف لاذا التوقيات بالتحديد ويف ظل 
املشاورات اليو  يف الكويت يؤكد عىل امليض يف 
الهيماة عىل البلد السايطرة واحتالله بمساك 
زما  األمور يف مفاصل حساسة عاخل البلد يف 
أكثر من ماطقة وموقع حساس عاخل البلد.
 والواقاع أنااا قدمااا يف رؤيتااا يف املحور 
الثالاث أنه يجاب أل يفيض انتفاق الشاامل 
الاذي يجب أل تخارج به مشااورات الكويت 
إىل انساحاب كااة القوات األجابية حتى آخر 
جادي، ولذا ثابت وطاي ون يمكن أل نتاازل 

عاه.
ومن املنلو  أل البلد يتنرض لغزو واحتالل 
ماذ أكثار من عا  وتتواجد اياه القوات أكثر 
من عولة ومرتزقة من أكثر من مكال والقوات 
األمريكياة لي تتواجد مااذ البداية أصالً لكن 
اليو  آثروا أل يكول بشاكل علااي كما أعلن 
الياو  الباتاغاول باأل لاااك قاواٍت خاصة 
ننتقد أل لذه الخطوة يجب أل تزيَد من وعي 
أبااء شنباا ولي تؤكد الحقيقة التي أصبحوا 
موقال بها ماذ البداية أل لااك مخططاً يراع 
لاه للبلاد وأل تكول لاااك ليماًة وسايطرًة 
مبارشًة علياه والتحكم بمواقنه الحساساة 
بثرواتاه بأماكاه وأل لااك رغبًة لتمزيقه ون 

توجد رغبة للميض نحو حلول توااقية. 
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أكفرتم بعد إيمانكم؟!

راميُة املعجزات!!

إنهم يمكرون بمشاوراتهم!!

أحالم عبد الكافي 
قال تناىل )يَْوَ  تَبْيَضُّ ُوُجوٌه َوتَْسَوعُّ 
ْت ُوُجوُلُهْم  ا الَِّذياَن اْساَوعَّ ُوُجاوٌه َاأَمَّ
أََكَفْرتُْم بَْنَد إِيَماِنُكْم َاذُوُقوا اْلَنذَاَب ِبَما 

ُكاْتُْم تَْكُفُرْول(
َمن الذي يهيأ الساحة ألل تكفر لذه 

األمة بند إيمانها؟ 
لام املثبطول، مان يثبطاول األمة 
عن أل تميَض عىل لادي الله، ولم من 
يقدمول أنفساهم أنهم من الااصحل 
واملشافقل.. ولام من تاطلال ماهم 

الكلماُت املرعبة املخواة املرجفة.
ٌل خطاريٌ لهد    التثبياُط لاو مناوِّ
لهاذه األماة؛ ألنهام لام مان ينبّدول 

الطريل ألعاداء الله وللكفار، أعمالُهم 
خطارية؛ ألنهم يرضباول األمة بل لم 
مان ينملول عاىل أل ترتدَّ لاذه األمة، 
اتصبح كاارة بند إيمانها حل تصبح 

جاوعاً مجادة بكل ما تملك. 
ألنكام  إيمانكام؟،  بناد  أكفرتام 
رضيتم ألنفسكم بخاوعكم وتخاذلكم 
وألنكام قّرتام وارطتام؛ بال ألنكم 
توانيتم اأَصبحتم ضحيًة أللل الكتاب 
ارعوكم بناد إيمانكم كااريان.. ولذا 
موقاف مخٍز لهم؛ ألنهم أَصبحوا جرساً 
للباطال؛ ألل الله حّدثااا عن ُخبث ألل 
وأنهام مبغضاول  الكتااب ومكرلام 
لااا، ينضول عليااا األنامل من الغيظ، 
بل حسااٌع لاا مان ن ياوعول الخري لاا 
ونحن من أَصبحاا نؤيدلم ونفتح لهم 

أذلاناا وقلوباا ونتحرك لخدمتهم.
من لم يثقوا بالله ولم يثقوا برحمته 
اأولئك من سيلطخول أنفسهم بالنار، 
ايقدمول عىل الله ووجولهم مسوعة، 
اة وَمن  أما مان كانت مواقفهام مرشِّ
سااروا عىل لادى اللاه وَمان كانوا يف 
أرقاى مساتويات التقاوى اأولئك لم 
املفلحاول، َمان عملوا عاىل رضب َمن 
ينملاول عاىل أل تكفر لاذه األمة بند 
إيمانهاا يو  يأتاول ووجولهم بيضاء 
مرشقة؛ ألنهم بيضوا وجوَلهم مع الله 
وماع عياه وماع أمته؛ ألنهام يحملول 
نفوسااً كبارية تأباى الظلام والضيام 
اللاه  لغضاب  وتغضاب  وانضطهااع 
وتغضب للمساتضنفل مان عباع الله 

وتحمل النداوة الشديدة ألعداء الله. 

لقاد جااءت لذه اآلياة )َوِللَّاِه َما يِف 
اللَّاِه  َوإىَِل  اأْلَْرِض،  يِف  َوَماا  اَماَواِت  السَّ
تُْرَجاُع اأْلُُماوُر(، أَي أل اللاه سابحانه 
وتنااىل عادما يكلفكام ويهديكم إَلاى 
طريال الحل حتى وإل بدت تلك األمور 
ايهاا مساؤولية كبارية عليكام اهاو 
لاو وحده القااعر عىل أَل يساخر لكم 
مان يؤيدكم، ألام يجنال املالئكة تؤيد 
املسلمل يف بداية تحركهم )َوِللَِّه ُجاُوُع 

َماَواِت َواألَْرِض(. السَّ
 الاكن عىل ثقة باأل الله لو وحده 
من يماح الفرص ولو من لديه القدرة 
عاىل أل يحادَث متغرياٍت، ولاو وحده 
سابحانه مان إليه يرجاع األمار كله، 

وعليه اليتوكل املؤماول. 
مقتبس من ملزمة آل عمرال.

محمد الصفي الشامي 
إختاارت أُ ُّ سايِدنا ماوىس )ع( أل ترماَي برضينها 
للمصاري املجهول عىل أل يأتَي املصاري املنلو ، ولو قتل 
ولدلاا أماا  ناظريها.. اكال القرار املجااول لو القرار 
الحكيام يف زمان الطغااة املتجربيان.. ارمات باه للياّم 
واؤاعلاا يمتلئُ بالصلوات عىل أل يحفَظه الله أَْو يباركه 

لها شهيداً. 
لام أكن أتوقع أل أُشاالَد يوماً قصاة أ  موىس ‘عليه 
الساال ‘ ماثلاًة أماماي، ولاي تلقاي باباهاا يف الياّم، 
وتساتجيُب لخطاب الله تناىل، الاذي عّلمها كيف تتحكم 

بنواطفهاا وتتفااءل وتثال به، رغام قسااوة ورضاوة 
املوقف، عادما طغى ارعوُل واسد واستكرب، وأمر بقتل 
ُكلِّ صباي يولاد.. اأَصبحت حقاً رامياًة للمنجزات حل 

صدق اللُه وعَده وأللك ارعوَل وُجاَْده. 
أَصبحااا نارى صرْبَ أُّ  سايدنا ماوىس )ع( يف عزيمة 
املرأة اليماياة، املجالدة الصابرة، قوية املوقف واإليمال، 
يف ظال الغزو الصهيوأَمريكي اإلجراماي عىل بلدنا، ولي 
تدااع بأباائهاا إَلااى جبهاات القتال للاذوع عن األرض 
والنارض، ضاد اراعال لاذا الزماال، ااخارتل املصريُ 
املجهاول إيمانااً بوعد اللاه، عىل أل يحلَّ املصاري املنلو  
من جحاال الغزاة من اساتباحة لألرض والنرض وإباعة 
وإلالك للحرث والاسال، اكال وعد اللاه متجلياً بأجواء 

يساوعلا الرحماة والنااياة والطمأنياة أونً لاأل  الذي 
يحارتق اؤاعلاا بالصلاوات لحفاظ ولدلاا أَْو تكريمها 
وتقليدلاا بالشاهاعة، وثانياً لولدلا املجالاِد يف جبهات 
الرشف والكرامة بتسااقط املنجازات والتأييد والتمكل 
اإللهاي له أما  أقاوى الجبابرة عدة وعتاع، اتسااقطت 
املنجازات باننتصاارات املمزوجاة بالتضحياات بند أل 

ثبتهما الله باإليمال والحكمة. 
اكانات حقاً املارأة اليماية رامياًة للمنجزات.. وكال 

حقاً أباائها ُصااع املنجزات كا موىس!! 
اليّم: جبهة القتال

أ  موىس: املرأة اليماية
ارعول: الندو الصهيوأَمريكي

حسن حمود شرف الدين 
ألحاد  »بوسات«  انتبالاي  لفات 
الصحاايال املرااقال للوااد الوطاي 
املشارك يف »مشاورات الكويت«.. والذي 
قال ايه »مشاورات الكويت ن يجب أل 
تكاول مفتوحة وبدول ساقف زماي؛ 
ألل النادو واملرتزقة يريدونها مفتوحًة 

بال سقف ون أبواب ون نوااذ«.
حقيقاة أل لاذين الساطرين لي 
رساالة رسيناة يجاب أل تتابَّاَه لها 
القياعة السياسية وامليدانية، اإحدى 
احتمانت تطويل ارتة املشاورات شد 
اننتبااه إَلااى »مشااورات الكويت« 
ايماا يقوماول لام بالتمادع أكثار 
واحتالل الجااوب، االجميع بالداخل 
مساار  صاوب  أعياهام  والخاارج 
الوااد  بال  السياساية  املشااورات 
الوطااي ووااد الرياض، كما أشاار 
»البوسات« أَيْضااً إَلااى أل األعاداَء 
»يريادول تمريار كامال املخطاط يف 
بالغازو والتواجد األجابي«،  الجاوب 
الحشاد  باساتمرار  الشامال  »ويف 
والتنبئة، والرلال عىل رضب الجبهة 
الداخلياة؛ بإطالاة أماد املشااورات، 
ورضب مصداقياة« الوااد الوطااي 

املكاول مان »أنصاار اللاه واملؤتمر 
الشنبي النا  أما  الداخل الوطاي«.. 

ولاذا لاو انحتماال 
أَيْضاً  االنادو  الثاني، 
كماا يقاو  باحتاالل 
ويقاو   الجااوب 
الدائام  بالتموضاع 
اياه، لو أَيْضااً يقو  
والتجهياز  باإلعاداع 
حدوع  عاىل  والحشاد 
القتاال  جبهاات 
الداخلياة والحدوعياة 
مع الندو السنوعي.

السانوعي لم  املاال 
ااألرصادة  بناُد،  ياتاِه 

األوروبياة  البااوك  يف  السانوعية 
واألَمريكياة ماا زالات مفتوحاة أما  
مرتزقتهم وعمالئهم.. كما أل الخزائن 
األَمريكياة واإلرسائيلية تقول »لل من 

مزيد«.
واملرتبصاول  املتنطشاول  زال  ن 
ألرصادة األنظمة الخليجياة يف الخارج 
ياهلول ماه قدر املستطاع، ولن ياتهي 
النطاش إن بند تصفياة لذه األرصدة 
وتصبح األنظمة الخليجية –كما يقول 

املثل الشنبي- عىل الَحِديدة.
ن زال الاظاا  السانوعي مطأطئااً 

والتوجيهاات  األوامار  أماا   رأساه 
لتافياذ  واإلرسائيلياة؛  األَمريكياة 
مخططاتهما التدمريية 
التاي تساتهدف األماة 
النربياة واإلساالمية.. 
الاظاا   أَصباح  حتاى 
السانوعي الياد الطوىل 
التي تبطش بها أَمريكا 
األنظمة  وإرسائيل عىل 
املاالضاة  النربياة 
األَمريكياة  للسياساة 
اإلرسائيلية يف املاطقة.
تدخلات السانوعية 
يف أاغانساتال ومّهدت 
أَمرياكا، كذلك  لدخاول 
تدخلات السانوعية يف الناراق ومهدت 
أَيْضاً لدخول أَمريكا.. واآلل يف ساوريا 
وليبيا ومر والبحرين ولباال تمهيداً 
لدخول أَمريكا.. وتتدخل أَيْضاً بشاكل 
مباارش يف اليمن بشان عدوال غاشام 
وظالام عاىل الشانب اليمااي، وكماا 
نشاالد اليو  عرب شاشات التلفاز بدء 
القاوات األَمريكياة بدخاول اليمن من 
البوابة الجاوبية تحت ذرينتها الدائمة 
كماا تقول مكااحة اإلرلاب ومواجهة 

القاعدة وعاعش«.
كل لاذه التدخاالت أّللات الاظاا  

األول  النميال  تكاول  ألل  السانوعي 
واللوباي  األَمريكاي  للاظاا   واملدلال 
الصهيوني.. وبالنوعة إَلاى »مشاورات 
الكويت«، نرى ظهوَر »شنرة مناوية« 
اكلما ساارت عمليُة الاقاش بالشاكل 
اإليجاباي نالحاظ واد الريااض ينرق 
الحوار.. وكلما ساارت عملية الاقاش 
تمااعَي  نالحاظ  اإليجاباي  بالشاكل 
وااد الريااض يف عرقلتاه بمساوغات 
مفضوحاة وأعاذار مشاولة وأكاذيب 

مختلقة.
وماع ذلك ن باد للقياعة السياساية 
أل تكاول عىل قادر املسائولية والحذر 
واننتبااه، كما لي عليها اآلل يف عملية 
يف  الوقاوع  مان  والحاذر  املشااورات 
مازلال قد يُؤخذ عليهم.. ون بد للقياعة 
النساكرية امليدانية أل تكول أَيْضاً عىل 
ألبة انساتنداع والجهوزية، االندو ن 
زال يحشاد ويحشد كالثور الهائج قبل 
ذبحاه، كما أنه يرتبص لثغرة أَْو ارصة 
للايال والخاروج بانتصاار يغطاي به 
انتصاراته الولمية التي يروج لها عرب 

وسائل إْعاَلمه.
االلاه الله ياا رجال اللاه يف جبهات 

القتال.
واللاه اللاه يا رجاال اللاه يف ميدال 

الاقاش والتفاوض.

عن الصوت والصدى: أفكاُر 
الوهابية وسلوُك داعش

 د. عرفات الرميمة

َمان يشاالُد الياوَ  القتَل 
الاذي  للمخالفال  املجاناي 
القاعادة  وتافاذه  نّفذتاه 
وعاعش - يف النراق وساوريا 
يجاُب  والايَاَماان،  وليبياا 
لاااك  أل  ينارف  أل  علياه 
وأيدولوجياا  اكريااً  ماهجااً 
ينتماد عاىل اتااوي ترشعن 
ملاا تقو  باه تلاك الجماعات 
وتؤسساه عليهاا، ومان أراع 
الوصول لتلاك الحقيقة عليه 
أل يستخد  املاهج الحفري - 

انركيولوجي - للوصول إىل أصل ونسب تلك األاكار.
االفكار الداعيش لام يهبط علياا مان املريخ، بال لو بغٌل 
اكري تم استاسااُخه وتخليُقه يف مختربات أَمريكا من تالحل 
حمار البدو الولابي مع أنثى حصال تساكن يف استطبل عياَل 

سنوع امللكي. 
وكما لو منلوٌ  أل الولابيَة اساٌم أطلقه خصوُمها عليها، 
أما انسام الذي أطلقه مؤسساها عليها اهو اسم )املوّحدول( 
نحظاوا انساَم وأقروا ما بال الساطور - كما يقاول املاهج 
التفكيكي - اإذا كانوا كذلك، اذلك يناي أل اآلخَر املخالَف لهم 
مان أية عيانة ومن أَي مذلب أَْو طائفة - غري الولابي - ليس 

موّحداً عىل اإلطالق وإنما لو مرشك.
ولقد اننكسات تلك التسامية عاىل علم عولة عيال سانوع 
باعتباره رمزاً لهاا ومنرباً عن أيديولوجيتهاا، اكلمة التوحيد 
تحتها سايف وذلك يُقرأ - بااء عىل ماهج التفكيكي الدريدي - 
يف نفس السياق السابل: أما أل تختاَر ن إله إّن الله وتكول مع 
املوحدين الولابية أَْو االسايف سيحدع مصريك - وذلك خالف 
اإلْسااَل  الُقااْرآناي الذي يقاول يف كثري من آياتاه: ن إكراه يف 
الدين وأيضاً اَمن شااء اليؤمن ومن شاء اليكفر - وبإمكانك 
أل تقاارل إعداماات عاعش للمخالفل للتوحياد الولابي بحد 
السايف. ويخربناا التَأريخ أل ُكلَّ َمن عاارض الولابية ووقف 
ضد عولة عيال سانوع من قبائل نجد والحجاز وحائل وشامر 
ساواء يف إماارة الدرعياة أَْو إماارة الرياض - يف عهاوع الدولة 
السنوعية الثالثة وحتى اليو  - أطلقوا عليهم اسم )النرايف( 
وتنااي: اإلبال التي يساتويل عليها البادو بند عملياات الغزو 
والاهاب والسالب للقبائل األُْخاااَرى. لل عراات يا صاحبي 
ملااذا يارسق الدواعاش بياوت املخالفال لهام يف ُكّل مكال؟؛ 
ألنهام عراياف ن أَْكثَاار ون أقل وليساوا موّحدين كالولابية، 
وبالتاايل َاإل عماَءلم وأموالهم وأعراضهم مباحٌة يف ُكّل زمال 
ومكال، سواء عن طريل سيوف عاعش أَْو طائرات عيال سنوع 
أَْو مداااع عمالئها ومرتزقتهاا. والنالقة بال الفكر الولابي 
وعاعاش لي عل النالقة التي تربط األب بولده الذي من صلبه 
ولي نفس عالقة الصوت والصدى ولذا ما توصلت اليه النديد 

من مراكز األبحاث الغربية 
ُخُصوصااً بند مقارنتهاا للماالج التي تدرساها عاعش يف 
املااطل التي تقُع تحت سيطرتها - ُخُصوصاً يف سوريا والنراق 
وليبياا - كتاب ابن تيمية وكتاب محمد بان عبدالولاب ولي 
نفس املاالج الولابية التي تدرَّس يف املدارس والجامنات التي 
تتبع املاهج الولابي يف السانوعية ونفس املاالج التي قررتها 

طالبال يو  إل كال لها عولة يف أاغانستال.
وعاىل سابيل املثال مان ضمن اتااوى ابن تيمياة يف كتابه 
)ماهاج السااة( مان أّخر الصالة عاماداً اقتلاوه، ومن جَهر 
بالاياِة عاماداً اقتلاوه، لذا الفكر لاو الحليُب الاذي رضنته 
عاعاش وشابّت عليه وظَهاَر عىل أسالوب تفكريلاا وطريقة 

عيشها وسلوكها.

نصر الرويشان 
لام يند لااك مجاٌل للشاك، ولم يند لااك لبٌس يف 
أل أمريكا وإرسائيل لي من يصاع األحداَث يف اليمن، 
وتسنى ماذ زمن طويل لزعزعة األمن وانستقرار يف 
اليمان، وتنمال وال مخطط مدروس ومند مسابقاً 
نحتالل اليمن، وقد وّضح ذلك الشاهيد القائد يف وقت 
مبكر وتحدث بشكل مفّصل حول املخطط األمريكي 
وخطار عخول أمرياكا اليمن، وما لاي املربرات التي 
تخلقها الونيات املتحدة األمريكية لدخول أي ماطقة 
واساتنمار الادول تحت ذرائَع والياة وكاذبة يابغي 
لكل شاخص غيور عىل عياه ووطااه أل يتابَه ويني 
خطاورة املرحلاة، وأل يادرك تبناات التفريط وعد  

التحرك الجاع للتصدي لهذا املرشوع الصهيوأمريكي.
لم يذعن أحٌد للشاهيد القائد واتهماوه بالتهويل، 
وبااعر البناض للداااع عان أمرياكا باكل ساذاجة 
ووقاحاة، وكال أعاة ملحاربة لذا الفكر القرآني الذي 
كشاف حقائال وخفاياا ورغباات أمرياكا يف اليمن 
واملاطقة النربية، وشاات الحروب واستشاهد السيد 
حسل يف محاولة من أذناب أمريكا إرضاء شيطانهم 
األكرب، ولكن اكر وماهج الشاهيد القائد ظل حارضاً 
وكال لكل مخططاتهم وسياساتهم باملرصاع؛ ولذلك 

شات لذه الحرب وتحالفت ضدنا كل الدول.
الصماوع  بسابب  القاعادة  أكذوباُة  إنكشافت 
الثاوري، ولام يكن أماا  أمرياكا إن أل تكشاف عن 
وجههاا ووصلات لجاوب اليمان بجاوعلاا وآلياتها 
وترساانتها النساكرية، ومع كل ذلك ن نزال نسامُع 

أصواتاً ساخيفة وغبية تربر التواجد بمربرات لم تند 
ذات قباول يف الوساط النا ، ون غراباة اماذا نتوقع 
مان ُعَماى الشايطال األكرب، اقاد أعدتهام ملثل لذا 
اليو  ليؤعوا عوراً قبيحااً ومزرياً ليكونوا وصمَة عار 

وصفحة سوعاء يف تأريخ األمة.
كاات يف املاايض أسامَع أغاناي وطاياة تشاجب 
انساتنماَر وكال يتبالاى أللااا يف الجااوب وكانت 
األغاية املشاهورة لنطروش )بّرع يا اساتنمار(، لا 
لو انساتنمار يا أبااء الجاوب وأباااء عدل الحبيبة 
والضالاع األبياة ولحاج الصماوع، لاا لام الجاوع 
األمريكياول يا أبااء رعاال األحرار وأبااء حرضموت 
وشابوة التأرياخ والحضاارة، لا لم اهال تحررول 
أرَضكم ولل ساتمضول باذات الطريال الذي مىض 
به أجداُعكم األحرار أ  ساتصمول آذانكم وتغمضول 

أعياكم عما يجري من حولكم؟!
لن تكونوا بماأًى ولن تاجوا مما يدور وسيمسكم 
باالٌء شاديٌد من لاذا التواجاد، وما حصال يف النراق 
وأاغانستال ليس ببنيد، وسايقتل الرجال وتُغتصب 
الاسااء واألطفاال وسايكول لاااك ألف أباو غريب 
يف اليمان، ااال تركاوا لتلاك األعذار، طاملاا والفرصة 
ساانحة أمامكام لرتاضاوا انساتنمار، لتقاوماوا 
التواجاَد األمريكاي لتكوناوا أحاراراً كماا عهدناكم، 
ونحان بجانبكام، اهذا وطان الجميع ولان نخذلكم 
وسااقاتل منكم جابااً إىل جااب، ولن يجاد الغازي 
املساتنمر مالذاً آمااً يف أرض اليمن وساساقيه املوَت 
الزؤا  وسيرشب علقماً يغيل البطوَل ويحرق األكباع، 
اإماا حياة ترس الصديَل وإما مماات يغيض الندى، 

اتأملوووووووا.

متى 
سنصحو؟
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فّخ الكويت وولد الشيخ..!

كتابات

املَُدللون 
َو)األبضاي(! 

 

  الشيخ 
عبدالمنان السنبلي 

براحٍة شاديدٍة لام أتفاجاأ عادما 
الباتاجاول مان أل تواُجَدلام يف  َح  رصَّ
اليمن جاء بااًء عىل طلب ممن أسامالم 
بالتحالاف النرباي بقيااعة السانوعية، 
امااذ ننومة أظفااري لم أعلام وظيفًة 
لهاؤنء املزروعال يف خارطتااا النربياة 
مان ممالك َومشايخات الخلياج عدا عن 
كونهام مثال ذلاك الطفال املدلال الغاي 
َوالجبال الذي يساتقوي بأحد )أبضايات 
أَْو اتاّوات( الحاي ضاد جرياناه من باي 
عمومتاه الفقاراء، َوكلماا اساتاء مان 
أحدلم أَْو وجد يف نفسه حاجًة من الحقد 
أَْو الخصومة سارع إَلاى انستاجاع بذلك 
)الفتاّوة( َوالاذي بدوره يساتغل املوقف 
نبتازازه َوابتازاز اآلخريان حتاى أَصبح 
لاو الذريناة َوالبواباة التي مان خاللها 
يساتطيع ُكلُّ )اتاّوات َوأبضايات( الحي 
الدخاول إَلااى عاره َوعور جريانه متى ما 

أراعوا َوشاءوا!!
يف حقيقاة األمار لياس جدياداً عاىل 
مشايخات َوممالاك الافط أل يساتقووا 
باألجاباي أَْو يساتجلبوه إَلااى املاطقاة 
النربياة، بال األمر قدياٌم جداً ِقاد  لذه 
السانوعيول  اساتقوى  اقاد  الادول، 
واساتنانوا بالربيطانيال خاالل حارب 
ل3ا1 بل اليمن َوالسانوعية َوأوصولم 
جزيارة  يف  الدائام  التواجاد  بارضورة 
انساحبوا  أل  إَلااى  اليماياة  )كمارال( 
ماهاا يف نهاياة الساتيايات مان القارل 
املايض، َولم أنفساهم السنوعيول كذلك 
من أعطاى الربيطانيل الضاوء األخرض 
لتساليم الساطل لنصاباات )الهاجانا 
الصهيونياة( غاداة انساحابها ماهاا يف 
8لا1 بحساب الوثيقاة التاي لام تناد 
خاايًة عاىل أحد َوالتي لي بخط َوتوقيع 
امللك املؤساس كما يسامونه َوالتي يبل 
ايها عاد  اعرتاضه عىل ماح الساطل 
للمسااكل اليهوع بحسابه َوأنه ن يمكن 
أل يناي كما قاال لربيطانياا النظمى 
أمراً، َولم أَيْضاً أنفسهم من عاع الكيال 
الصهيوني الغاصاب بالندوال عىل األمة 
النربية يف ما ُسامي نحقاً )نكساة 67( 
َوذلك بند أل وصلات النالقة بياهم َوبل 
رائاد القومياة النربياة الزعيام جماال 
عبدالاارص حد الناداء َوالقطينة التامة؛ 
بسابب حرب اليمان يف ساتيايات القرل 

املايض. 
كما أنهم لألسف الشديد من استدعوا 
املاطقاة  إَلااى  األَمرياكال  َواساتجلبوا 
الحماياة  اتفاقياات  منهام  َوعقادوا 
َوماحولام حل إقاماة قواعاد أَمريكية 
يف املاطقاة النربية َوذلاك عقب ما ُعرف 
بأزماة الخليج َوحرب تحريار الكويت يف 
مطلاع تسانيايات القرل املاايض، حيث 
توجد الياو  كربيات القواعاد األَمريكية 
عىل مساتوى النالم يف قطر َوالسانوعية 
َوالبحريان، كماا أل بلدانهام أَيْضااً لي 
من كانت البواباة الوحيدة لنبور القوات 
األَمريكية َوالربيطانية نحتالل النراق يف 

 .2003
كماا أل السانوعية لام تكان تخفي 
رغبتهاا يف إمكانياة اساتخدا  إرسائيال 
ألجوائها لتوجيه رضبٍة مباغتٍة للربنامج 
الااووي اإليراني لون حسااباٌت أَمريكية 
أُْخااَرى حالات عول إقادا  إرسائيل عىل 

ذلك. 
َوالياو  لاا لم أنفساهم مساتنربو 
األَمريكيال  مان  يطلاب  مان  الخلياج 
عخاول اليمان بند أل اشالوا يف ترويض 
املاارع اليمااي َوإخضاعه لبيات الطاعة 
السنوعي، الجأوا كاملنتاع إَلاى حليفهم 
)األبضاي( أَمريكا، لنلهم به يحققول ما 
عجزوا عن تحقيقه طاوال أكثر من عاٍ  
من الندوال، اهل يأتيهم لذا )األبضاي( 
كالنااعة بما يحلماول باه َويتماول، أ  
أل اليمن ساتكول الصخارة الصلبة التي 
يتحطم عليها عي َورماح ُكّل أبضايات 

َواتّوات التَأريخ؟!!.

ُعقدة اتفاق السلم والشراكة الوطنية..!
أحمد ناصر الشريف

 
ألل ثاورَة 21 سابتمرب الشانبية لاي التاي 
أتَْت باتفاق السالم والرشاكة الوطاية وأطاحت 
برموِز الفسااع ومراكز الافوذ اقد أَْصبَااح لذا 
انتفااُق بمثاباة عقدة لادى أَْعاااَداء الايَاَمان 
يف الخاارج وعمالئهام ومرتزقتهام يف الداخال 
وتام تجاللاه حتى من قبال األمام املتحدة مع 
ال مبنوثهاا الساابل إَِلاى الايَاَماان جمال بن 
عمار كال لاو الاذي وقع علياه بالاياباة عاها 
كما لام يتم اعتماعه كإحادى مرجنيات الحوار 
بال القوى السياساية ن يف اجتمااع جايف ون 
يف اجتمااع الكويات حالياً، والسابب من وجهة 
نظري الشخصية قد يكول موقفاً مناعياً لثورة 
21 من سبتمرب الشنبية؛ كونها الثورة الوحيدة 
يف النالم التي أتاحت الفرصة لرشاكة ُكّل القوى 
السياساية يف الحكام ولام تساتأثر بالسالطة 
لافسها، ولذا يحدث ألول مرة يف تَأريخ الثورات 
التي تنّوعنا ماها ال تأتي ملغية لكل ما سابقها 
ولكل من ينارضها، ون شاك أنها رؤية سياسية 
متقدماة مان صااع ثاورة 21 سابتمرب وتأكيٌد 
ماهام عىل أل إرشاك الشانوب يف صااعة القرار 
لاو حال وواجب وطااي ن يمكان ألياة قياعة 
سياساية أل تتجاللاه.. ن سايما أل املتغاريات 
واملساتجدات الدولية التي ارضت نفساها بقوة 
عاىل النالام خاصة بناد أحداث )11( سابتمرب 
يف الونياات املتحادة األَمريكية عاا  2001  قد 
حملت ريااح التغيري إَِلاى ُكّل شانوب املنمورة 
بدول اساتثااء، وقد أثبت لذا الاهج الايَاَمااي 
الاذي ساارت عليه ثورة 21 سابتمرب الشانبية 
وتحفظ عليه البنض بل وخَشاوا ماه بأنه نهٌج 
صائاٌب ولم يأِت تحات ضغط ظاروف منياة.. 
وإنما كانت له حساباته الدقيقة والسليمة التي 
يتطلبها املساتقبل السيايس ألي بلد مهما كانت 

خصوصيته.
كما أل املتغريات الدولياة الرالاة وتحدياتها 
املصريية املختلفة التي أعقبت إخفاق ما سامي 
بثاورات الربياع النرباي يف تحقيال أَْلااَدااها 
بسابب انلتفااف عليهاا من قبل قوى خشايت 
نجاحهاا  يف حالاة  تازوَل  أل  عاىل مصالحهاا 

اااة النربياة  واملحيقاة أخطارلاا لياس باألُمَّ
واإلْسااااَلمية احساب وإنماا بمختلاف الدول 

اللحااق  مان  ملانهاا  الاامياة 
بالركاب قاد جنلتااا كيمايل 
نصاُل إَِلااى عرجاة اليقل من 
أل الوحدَة الايَاَماايَة ورعيفها 
الحرياة والديمقراطياة وحياة 
والحزبية  السياساية  التندعية 
والقباول  الصحاااة  وحرياة 
بالارأي والرأي اآلخار قد مثلت 
نتاجااً حتميااً بصاواب وعّقاة 
توّجه الايَاَماايل يف اساتقراء 
املستقبل وُحكمهم يف التناطي 
متغرياتاه،  ماع  اإليجاباي 
ولاو ماا ينكاُس الخصوصية 

الفكرية لشانباا وصاواب رؤيته 
للمساتقبل ولطبينة املخاطار والتحّديات التي 
تمّكاات الايَاَماان بالوحادة والديمقراطية أل 
تتجاوزلا.. باإلضااِة إَِلاى أل التفاُعَل السيايس 
القائام اليو  عىل السااحة الايَاَمااية والذي لم 
يكان منروااً من قباُل يف حيااة الايَاَماايل ن 
سايما يف ظل الندوال الرببري الاذي تتنرَُّض له 
الايَاَمااُن ماذ أَْكثَار من عا  لو الاهج الحكيم 
الذي سيحمى الشنَب الايَاَمااي من الراعات 
الداخلياة والتدخل الخارجي.. لكن مع األساف 
الشاديد اقاد تالات مااا روح الحاب والوئا  
اوأعنالاا أَْو اغتلاالاا مثلما اغتلااا وقتلاا ُكّل 
يشء جميال وأصيال يف حياتاا.. ومن املؤساف 
ال نجد مان انقلب عىل اتفاق السالم والرشاكة 
الوطاية مثل خالد بحاح الذي اكتسبت حكومته 
رشعيتها ماه ولو كال تمساك به ملا وجد نفسه 
اليو  مرمياً يف سالة املهمالت بند ال استخدمه 
أَْعااَداُء الايَاَمان كورقة لنب مّرروا من خاللها 

مصالحهم وأرضوا بالشنب الايَاَمااي.
غاري مساتفيدين من تجاارب بلادال النالم 
املتقدماة التاي تجناُل مان السياساة أسالوباً 
لالختالف وصاونً إَِلاى تحقيال أَْلااَداف تافع 
الاااس واملجتمناات وتلباي طموحاتهام وذلك 
بنكس ما يحادث عادنا.. ولاا يطرح الساؤال 
نفساه: ملااذا لديااا السياساُة يف الايَاَمان لي 

احتقال واوىض وخالاات.. بل واستنداع للقتل 
والتدماري؟ - وقاد سابل يل ال أرشت إَِلااى لذا 
املوضوع يف مقال ساابل ولكن 
أللميته استحسات التذكري به 
- وملااذا لدياا السياساة اجوٌر 
يف الخصوماة وعداء شاايع يف 
املواقاف اتتحاول إَِلاى أاخاخ 
تدماي  ومخالاب  ورشاكات 

وتؤلم وتفتك؟ 
إذا كااا طاواَل أَْكثَاار مان 
خمساة عقوع مضت لم نتنلم 
مان السياساة كياف نختلاف 
وكيف نتناياش.. وكيف ننمل 
ونقباُل باآلخر.. وكياف ننمل 
بإخاالص مان أجال الصالاح 
النا  للوطان واملواطن اكيف لاا 
أل نتنلم خالل أشاهر قليلة لكي نخرج من لذا 
املأزق الذي حرشنا أنفسااا ايه بوعاي أَْو بغري 
وعاي؟.. ولذلك ااإذا كانت لذه السياساة التي 
ننراهاا ونتناَمُل بهاا التذلَب لذه السياساة 
إَِلااى الجحيام ولاناْش عوَل ُكلِّ لاذا انلارتاء 
السايايس والفحاش الحزباي الاذي ن حادوَع 
عواماة  يف  وتحوصلاه  وتمرتساه..  لكراليتاه 
الخوف واملوت والنداء املضمر واملنلن.. ولو ما 
يجنلاا نقاوُل: أن قاتل الله السياساة إل كانت 
بمثال لذا النبث، وساحًقا لساساة يكول البلد 
عادلام لو آخر ما يفكرول باه أَْو ينملول من 

أجله بل ويتآمرول عليه ويدمرونه. 
لقد كاا ننتقد أل اقارتال الوحدة الايَاَمااية 
بالديمقراطياة وحقوق اإلنَْسااال واتح املجال 
واساناً أماا  ماظماات املجتمع املدناي لتقو  
بدورلا كما يجب لو الذي سايهيئ املااخ اآلمن 
واملااساب لاا كيمايل لخدمة الشنب والوطن.. 
ن سايما أل البناض كال ينتربُه إنجاازاً أقرَب 
ماا يكول إَِلااى اإلعجاز التَأريخاي؛ ألنه جاء يف 
ظل ظروف إْقليْمية وعولية اساتثاائية اتسامت 
بالتنقياد والتحاوُّنت الجذرية بمساار التَأريخ 
املنارص الذي شهد انهياَر إمرباطوريات وتفكيك 
عول.. وكااا نُظانُّ أناه كلماا زاع لاذا اإلنجااز 
الايَاَماااي ابتنااعاً عان لحظاة انطالقه توغل 

يف سافر التَأرياخ كلما تجّلت عظمتاه وألميته 
وإل  والقومياة  واإلْقليْمياة  الوطاياة  وأبنااعه 
كانات التجربُة الديمقراطيُة الايَاَماايُة ليسات 
طويلاة إذا ما قسااالا بتجارب الادول النريقة 
يف الديمقراطياة ولكااا لم نحسان التنامل مع 
لذا اإلنجاز واساتغالله لخدمة الشنب والوطن 
وإنما حولااه للتقاتل ايما بيااا وبث من خالله 
روح الكرالياة واننتقاا  من بنضااا.. بقي ال 
نقاول: من كال يصاّدُق بأل املبااعرة الخليجية 
التي ارضت عىل الشانب الايَاَمااي بند أحداث 
2011  كأمار واقع وانتهات رشعيتها املحدعة 
بنامال وكذلاك صالحيتهاا ساتُناُع لتفارض 
نفساها مان جدياد ويار أَْعاااَداء الايَاَمان 
ومرتزقتهم عىل جنلها املرجنية الوحيدة للحوار 
بل القوى السياساية ويتجاللوا اتفاق السالم 
والرشاكاة الوطاياة مع أنهاا قد أثبتت اشالها 
اااَل   خاالل ارتة رشعيتهاا وبدل ما تحقل السَّ
والوئا  للايَاَماايال جلبت لهم الندوال والقتل 

والدمار.
وإذا كانات النملياة اننتخابياة تمثّاُل روَح 
الاهج الديمقراطي وتتويًجا له اإل اتفاق السلم 
والرشاكاة الوطاياة املحااَرب من قبال البنض 
يف الداخال والخاارج ينتارب إطاراً تلتقاي عاده 
األحازاب والتاظيمات السياساية مان مختلف 
ألوال الطيف، وبموجبه يمكن تتم الدعوة إلجراء 
انتخابات ُحاارَّة ونزيهاة والخوض من خاللها 
ماااساة رشيفة، ولو ماا يميّاز الديمقراطية 
الحقيقياة حياماا تماارس بصادق وشافااية 
تجنُل من ماظمات املجتمع املدني التي ن رقيب 
عليهاا ساوى رقاباة الضماري البارشي - الذي 
إذا تحارََّر ِمان ُكّل األنانيات عااع إَِلاى حقيقته 
الطبينية ولاي الصدق واألمانة - تقو  بدورلا 
عاىل أكمل وجه.. ومن لذا املاطلل يجب عىل ُكّل 
ماظماات املجتمع املدناي يف الايَاَمان أل تقو  
بدورلاا كرشيك ااعال إَِلاى جاناب القطاعات 
حقاوق  بألمياة  الوعاي  تامياة  يف  الرسامية 
اإلنَْسااال واملمارساة الديمقراطية الحقة لدى 
املواطن الايَاَمااي، وبدول لذا التكامل سااظل 
نغارع خارج الرسب مهما اععياا أَْو ضحكاا عىل 

أنفساا أناا نسريُ يف الطريل الصحيح.

 محسن علي الجمال 
 لم يخطئ قائُد ثورة الشنب السلمية 
السايد عبدامللك الحوثي حفظاه الله يف 
أول خطابه حياما قال إل الُناْدَوال لو 
أمريكاي صهيوني تحت غطااء عربي، 
وظلت أمريكا تداع بالاظا  السانوعي 
ومرتزقتاه إىل الواجهاة حتاى تهياأت 
لهام السااحة تمامااً اتدخلات أمريكا 
بقواتها وجيشاها لتافذ املرحلة الثانية 
مان مخطط انحتاالل للشانب اليماي 
بناد أل قسامت املحااظاات الجاوبية 
إىل قطاعاات لتحالاف الُنااْدَوال عارب 
مرسحياات وسايااريولات لزيلة مع 
عااارص القاعادة وعاعاش للازج بهاا 
إىل املواقاع التاي يصماد ايهاا الجيش 

واللجال الشنبية. 
ومرتزقتهام  الغازاة  أعرك  اكلماا 
كاااة  يف  وتقهقرلام  بانتكاساتهم 
الداخلياة وجبهاة ماا وراء  الجبهاات 
القاصمة واملباغتة  بالرضباات  الحدوع 
واللجاال  الجياش  أبطاال  أيادي  عاىل 
الشنبية وأحسوا بهزيمتهم أما  النالم 
يف ظال الصمات الدويل الرلياب املخزي 
واملفضاوح وصياا  األنظماة النربياة 
والغربية عن التحدث بمظلومية الشنب 
اليمااي عن ُعاْدَوال عخال عامه الثاني 
بند أل استجلبت السنوعية عرب أمرائها 
الذيان يساتجدول ويطلباول مرتزقاة 
النالم للقتال باإليجار من عولة إىل عولة 
بند أل ماي جيشهم بالخسائر الفاعحة 
ومان يادور يف الكهاا مان مندوماي 
الضمائار واإلنساانية كلماا اساتجدت 
األمام املتحادة بالدعاوة إىل مفاوضات 
لداهاا إعاعة التموضع وكساب الوقت 
والبحاث عن ثغارة يتمساكول بها من 
خاالل سايطرة عاىل األرض وتتالعاب 

تلاك  ُكّل  ااإذا  املفاوضاات  بورقاة 
املفاوضات بالفشل. 

واملتأمل اليو  من خالل املشااورات 
التاي تجاري حاليااً يف الكويات والتي 
اعتربلا اخاً للشنب اليماي اتضحت يف 
إطالة أمدلا بالتالُعب والتهرب والحال 
حتى عخلت القوات األمريكية إىل قاعدة 
الناد الجوية وأعخلت ماصات صواريخ 
بالساتية إىل املاكال بحرضماوت تحت 
ماا يسامى بمحاربة القاعادة وعاعش 
التي صانتهاا بيديها وععمهاا الاظا  
لاو  والحقيقاة  املتهالاك،  السانوعي 
احتالل للشنب ونهب خرياته وامتهانه 
كماا حصل لدى النراقيال الذين طبّلوا 
بدخلولام إىل بغداع وعلموا ايهم أشاد 
أناواع الجرائام اإلنساانية واألخالقية، 
إضااة إىل التحشيد النسكري للمرتزقة 
إىل كاااة الجبهات، يجد أل ولد الشايك 
ممثل األمم الفاشية ورقة نقدية تدانه 
السانوعية لالنحياز لصالحها إىل اتخاذ 
مواقاف سايئة وكأناه الااطل باسام 
الشنب اليماي كال آخرلا إعخال طرف 
ثالاث ضمن املشااورات وظال يتالعب 
بورقة املفاوضات وإرصار واد الرياض 
عان التكلم بشاأل تواجاد األمريكيول 

يومااً بناد آخار حتاى تام اساتكمال 
املخطاط بدخاول القاوات الغازياة إىل 
وسط اليمن عىل مرأى ومسمع النالم. 
ولاد الشايك أراع من الطارف الثالث 
الذي أعلن عاه ملشاركته يف واد الكويت 
من الحريم املتواجدة يف السنوعية لهدف 
اننقضااض عىل املشااورات وعرقلتها، 
تادل عاىل لاذا  املاؤرشات  ولاا لاي 
االُنااْدَوال ومرتزقته لم يلتزموا بوقف 
إطاالق الااار وبناد عخاول املارياز إىل 
الجاوب بدأت طريال الُناْدَوال بالقصف 
والتحليال املباارش وزحوااات يومياة 
ليتوجاه ابن الشايك إىل إيجاع ماغصات 
إلاشاال املفاوضات بند أل اساتكملت 

ُكّل التجهيزات والتحركات الخطرية.
 لكن كال خطاب قائد الثورة السايد 
عبدامللاك الحوثاي حفظه اللاه واضحاً 
حياما أشاار يف مااسبة الشاهيد القائد 
إىل الشانب اليماي ولجانه وجيشاه أل 
يكوناوا عىل حاذر وكررلا ثاالث مرات 
ملاا يمر باه الوطان بمرحلاة تنترب من 
أخطر املراحال؛ ألل املنركة يف اعتقاعي 
ساتنوع وبرضاوة وعىل الجميع أل ينَي 
ذلاك الخطااب جيداً وأل يكول الساالح 
صاحيااً، وباإذل اللاه سايكول مصري 
األمريكيال يف وطااا مصاري بالك ووتر 
الذي اارت من جحيام ناار املجالدين 
لياس  اليمان  لألمريكيال:  ااقاول 
عادلام »الربتقالاة« إنما يوجاد عادما 
»الربعقانة« والتي سرتونها يف مستقبل 

األيا .. 
ونأمال مان النلمااء التحارك الجاع 
والفاعال واملسائول إىل تحفيز الشانب 
النازة والارشف  لالنطاالق إىل سااحة 
لتطهاري أرض الوطن كاملاة من عنس 
الغزاة واملحتلل.. ولذا علمي ون جاكم 

رش.!

أرادوا قتَلك فأحيوك؟
أحالم َحسن 

من جرف سالمال يف جبال مرال يف أرض السال  شع 
نوُر القرآل يهدي اإلنَْساال ويدعو إَِلاى ننيم الجاال.

ذلاك نوُر الحسال بن بدر الدين الحوثاي، الذي أعاع 
روَح اإليمال لروح اإلنَْساال، وأزاح الظال  باور اإلسال . 
لاذا حسال قد أتاى لألمة ناوراً وضيااًء، وصاعحاً 
بالحل يف زمن السكوت والضياع،، لذا حسل البدر من 

اااة للخري وحّررلا من القيوع والخاوع. أعاع األُمَّ
حرر أَْااَكاارلا، وحّرر ثقااتها وحّرر لها أجساعلا.
ابند الساكول والركوع وبند الصمت والجموع جنل 
ااااة أماًة متحركًة، أماة عملية، أماة ناطقة، أمة  األُمَّ

قرآنية املاهج، قرآنية اإلراعة.
علام الهدى ﴿حسال بان بدرالدين الحوثاي﴾ الذي 
شع نوره من جرف سلمال أغاظ أَْعااَداء الله وأَْعااَداء 
اااة النربية واإلساالمية، أَْعااَداء الدين من الداخل  األُمَّ

والخارج.
ومن غبائهم وجهلهم قاموا بمحاربة ذلك الاور!! 

ولل من عاقل يحارب نوراً؟!! 
ناوٌر ن ياطفئ بل يزعاع شاناُعه ويازعاع نوره كلما 

زاع انقرتاب ماه. 
عّمادوا إَِلااى قتلك يا حسال البدر وماا علموا أنهم 

أحيوك وأحيوا بك أمة.
وأنات يا علم الهدى أحييَت بندك أَُمااماً بند أل كات 

أنت بمفرعك أمة.. 
أراعوا قتلاك اانقتلوا لم وبقيت أنَت الحي يف الزمال 

الحارض يف األذلال وكلماتك تنلو ُكّل مكال.
أراعوا قتلاك اأحياوك لتبقى مأذنَة األجياال، وماربَ 

األحرار، وشنلة لكل الثوار.
أراعوا قتلاك يف مارال اأحياوك يف ُكّل شارب يف يمان 

اإليمال.
جهلوا بأنك نور من الله أرسله للناملل لتبقى شنلة 

ن تاطفئ.
اأحرقوا جسادك وأناى لهم إحراق نورك الذي شاع 

بل املأل.
بحثاوا اياك أراعوا لك تشاويهاً اُشاولت وجولهم 

وشاه ايهم ما بحثوا. 
نوُر ما جئت به سيظل باقياً اياا. 

وتبقى أنت نبض للقلوب واكراً نرّياً لكل النقول.. 
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املقدمة
تتصاف مسارية السايد الشاهيد القائاد حركة 
إحيائياة غرّيت الواقاع، وغريت الفارع، واملجموع، 
والتغياري،  التغاري  يف  ملِهماا  نموذجاا  وقّدمات 
واساتطاعت تكوين مجتمع وأمة موحادة باتجاه 
واحاد، ومان غاري شاك ااإل لذا يناوع لنادع من 
النوامال، ولنال ألمهاا عامال الرتبياة والتنليام 
وساببيتهما، وإذا كال عدع مدريس مدارس الرتبية 
والتنليام وصل إىل مئات اآلنف، وبلغ عدع أسااتذة 
الجامنات الايَاَمااية ما يقارب عرشة آنف أستاذ، 
اأيان لاي مخرجاات الرتبياة والتنليم األساايس 
والجامناي يف مضمار حركة التغري والتغيري؟ بياما 
استطاع شخص واحد مثل الشهيد القائد أل يحِدث 
لذا التغيري يف مدة زماية قصرية جدا، ولذا ما عاع 
لطرح عدع من األسئلة؛ ماها ما لو مفهو  الرتبية 
عاد الشاهيد القائد، وما لاي مصاعرلا؟ وكيف تم 
تشاخيص واقنها يف الايَاَمان والنالم اإلساالمي؟ 
وأيان تقاع الرتبياة الوطاياة ماها؟ وكياف يجب 
أل نؤساس لرتبياة ااعلة ومؤثرة تصال إىل الهدف 

قه؟ وأين الثقااة القرآنية من كل لذا؟ وتحقِّ
ذلك لاو مشاكل املقالة الاذي تحااول اإلجابة 

عليه.
وماهجاي يف البحث لو املاهج الوصفي، املتمثُل 
يف جمياع عدع مان املقاونت التاي ورعت يف بنض 
ماالز  السايد، ووصُفهاا، وتصايُفهاا، وتحليلُها، 
واساتخالُص الاتائاج ماهاا، وعرُضهاا عاىل واقع 
حركة السايد أيضا. ُمْساِادا كلَّ منلومة إىل امللزمة 
التاي تم أخذ املنلومة ماها. مع شانوري بالحاجة 
إىل اساتخدا  ماهاج املقارناة والتحليال ملا طرحه 
السيد من أاكار يف لذا املوضوع، لون ضيل الوقت.
ألمية لاذه املقالة يف أنها تطارق ألّم املجانت 
والنوامال الحيوياة يف حيااة الشانوب ونهضتها، 
وتطورلاا الحضاري، إنه الرتبية والتنليم، وتحاول 
رشح مفهو  مؤساس حركة أنصاار الله يف الرتبية 
والتنليام يف الرتبياة، وربماا أعطات تفساريا لهذا 
انجتيااح الشانبي الواساع الذي حّققتاه الحركة 
يف أوسااط املجتمع الايَاَمااي، وكياف انتقلت من 
مكال صغري، لاو عزلة مرال مان مديرية حيدال، 
بادأ ايهاا الشاهيد القائاد وانتهاى شاهيدا، إىل أل 
أصبحت تغطي مسااحات واسانة مان الايَاَمان، 
وأصبحات حديث اإلقليم والنالم، كما تادر املقانت 
والدراساات الجااعة حول مارشوع لاذه الحركة، 
وكثاري مما كتب حولاه، كال ياطلل مان اإلعجاب 
املباَلاِغ اياه، أو من الحقد والكره الاذي ن يصل إىل 
الحقيقاة البتاة. وتظهر ألميته أيضا يف أنه يشاري 
إىل املستقبل الذي ستذلب إليه الحركة، اأي حركة 
لها موقف إيجابي من الرتبية والتنليم اإنه بال شك 
سيانكس إيجابا عىل مستقبلها، ويشري إىل أي نوع 

من أنواع املستقبل.

مفهوم الرتبية
من خاالل املاوارع التاي ورعت ايهاا الرتبية يف 
محارضات السايد حسال يمكان تنرياف الرتبية 
لديه بأنها تاشائة نفساية وأخالقية تساعد الفرع 
واملجتماع للوصول باألمة إىل كماال اإليمال، بحيث 
يانكس وجدانا اياضا بالشانور اإليماني، وألمية 
التحارك، وأاناان مبااعرة إىل التحرك الواساع ويف 

جميع املجانت املهمة يف واقع األمة.
وتتخاذ الرتبياة يف اكار الشاهيد القائد شاكال 
السافيا متجاذِّرا، ااإلنساال الذي لاو لدف لذه 
النملياة، لو محاط عااية اللاه أون؛ إذ لو املربي، 
وقد تااول الشاهيد القائد لذه القضية من ماطلل 
حاجة األمة التي شنر بها، يف لذا املجال إىل الثقااة 
ص ااتقارلا إىل  الدياياة اإلساالمية؛ بناد أل شاخَّ
قضياة أساساية يف الرتبياة ولي قضياة انرتباط 

بالقرآل الكريم.
تخرج الشهيد حسل بدر الدين من كلية اآلعاب، 

صاناء، يف قسم علو  القرآل، وعّرس يف عا  87ا1  
يف مدرساة خمياس مرال، كماا بالتأكياد عّرس يف 
مراكز التنليم الدياي وأرشف عليها وأعارلا، وكانت 
الرتبية جزءا مهما وأصيال يف مسار حياته وعطائه، 
وتحادث يف محارضاتاه عان املاهاج، واألسااليب، 
والوسائل، والطرق، والتقويم، وعن مفرعات كثرية، 
يتداولهاا علمااء الرتبياة، ولكاه حل تاااول لذه 
القضياة يف محارضاته لام يتااولها من ماطلل أنه 
خباري ترباوي، أو ماظِّر ايلساوف، بل تاااول لذه 
القضياة من حيث ألمياة تنزيز الرتبياة ومواعلا 
القارآل  بمااعة  وطرقهاا  وأسااليبها  وماالجهاا 
الكريم، وأساليبه، وماهجيته، ووسائله، واننفنال 
الوجداناي به، وتحويل مفاليمه وتناليمه إىل واقع 
وسالوك ومواقاف، وجنال لاذا ضمان توجيهاته 
الرتبوية الفاعلة واملؤثرة لألمة لكي تصحح مساار 

الجموع والغفلة والالمسؤولية.
لقاد وضع جميع املنارف ون سايما ما ساماه 
الثقااة القرآنية يف ساياق الحركة الجاعة والتحرك 
الفاعال واملثمر، ويف انتجااه والداع الحثيث باألمة 
إىل الكياونة املطلوبة، والقوة الكااية، عىل مستوى 

الفرع واملجتمع.
لقاد أراع لألمة أل ترتبّاى الرتبية القرآنية، والتي 
لاي عىل حاد وصفه: »الرتبياة التاي أخرجت ذلك 
الرجل الاذي كال يقول: )والله نبُن أبي طالب آنُس 
باملوت من الطفل بثدي أمه(، لكاه كال ولو يتذكر 
اليو  اآلخر، كال يتخّشاب جسامه خواا من الله، 

وخواا من اليو  اآلخر«]1[.

الرب والرتبية
تتنمال الرؤياة الرتبوياة للشاهيد القائاد من 
كول اللاه عز وجل لو املربي يف األسااس، وجاءت 
ح  ترشيناتاه للااس لكاي تقوِّ  سالوكهم، وتصحِّ
مساارلم عاىل الاحاو الذي ُاِطاروا علياه، وتصل 
بهم إىل الغاية املاشاوعة من خلقهم، ومن لذا جاء 
اسام الرب تبارك وتنااىل؛ اهو يقاول يف محارضة 
انساتقامة: »ربااا الله وحده ن رشيك لاه، ن ننبد 
ساواه،..؛ ألل الربوبياة لاي مان الرتبياة، الله لو 
الاذي رباناا، ويربيااا باساتمرار، لو الاذي يقو  
بتدباري شاؤونا، لو القياو  عاىل كل أمورنا«]2[، 
وبصدع وجوب استقامة قول املكلفل مع أانالهم، 
ياحاو بالالئماة عاىل أولئاك الذين يااقاض قولُهم 
سالوَكهم، ايقولاول: اللاه ربااا، »ولكان يدياول 
بالاونء لترشينات بنيادة عن اللاه، ألنظمة بنيدة 
عن الله، لذا إقرار يااقضاه النمل«]3[. إنه يصف 
ونية الله لنباعه بأنهاا »ونية رحمة، ونية رعاية، 
ونية تربية، وليسات مجرع سالطة لكذا، سالطة 
قاساية، أوامر ونوالي اقط، ونياة رحمة بكل ما 
تناياه الكلمة«]ل[. وحل ينلِّال بنض الترشينات 
والتكاليف يصفها بأنها أحكا  تربوية، وترشينات 
تربوياة، تنالج الافاس البرشية وتهاذب طباعها، 

وتقوِّ  سلوكها، وتخلل ايها قوة اإلراعة.
ن يختلف الشهيد القائد يف لذا مع ما قاله السيد 
محمد حسال اضل الله يف تفسريه )رب الناملل(، 
الاذي عاول اقرتاه بقولاه: )الله لاو املربي(، ثم 
يرشح امتازاج منااى الربوبياة باأللولياة قائال: 
»اهاو اإللاه الذي يخلال الخلل، ولكان ن ليرتكهم 
يف الفراغ، بال لريعالم اريبّي لهم إحساساهم من 
خاالل األجهزة التي أوععها يف عاخال كيانهم، ومن 
خالل األشياء التي خلقها لهم من الطنا  والرشاب 
وغري ذلك، مما يتوقف عليه نمّو أجسااعلم، ومما 
يربّاي لهم عقولهام من خاالل النااارص الدقيقة 
الخفية التي أقا  عليها كيانهم الفكري، ومن خالل 
الوسائل الحسية التي حرَّكها لتمّول جهاز النقل يف 
وجوعلم، ليبدع ما شااء الّله له من الاتاج الفكري 
الاذي يرااع مساتوى الحيااة يف أكثر مان مجال، 
ويربّي لهام حياتهم الروحية والنملية بالرساانت 
التاي تمثّال أعىل عرجات السامّو والخاري واإلبداع. 
ثُامَّ كانت تربيته للوجاوع كّلاه يف مخلوقاته الحيّة 
والاامياة والجامدة، يف ما أبدعه من الاظا  الكوني 
الذي يضاع لكّل موجاوع نظاماً بديناً مان الداخل 
والخاارج، ويرباط اياه بال املخلوقاات يف عملية 

التكامل الذي يتمثّل يف الرتابط الوجوعي املتحّرك أو 
الساكن يف وجوع األشياء«]5[.

مصادُر الرتبية
- القرآل الكريم

حل تحدث الشاهيد القائد عن الرتبية قصد بها 
تربية اإلنساال بغض الاظر عان عمره أو مكانه أو 
وظيفته، اال ماكال محدع للرتبية لديه، ون مرحلة 
عمرياة منياة، وليس الفارع اقط لو من يجب أل 
اه إليه النملية الرتبوية، ااكل األمة بحاجة إىل  تَُوجَّ
الرتبياة الدائمة، يف كل وقات، ويف كل زمال، صغارا 
وكباارا، ولاو بهاذا ينطاي بنادا واسانا وعميقا 
للرتبياة، ولو أماٌر مفهو  مان شاخصية قياعية 
تطماح لتغيري حال املجتماع وتحاول أل يحيي ايه 
قيم الاهضة والحرية، وتربي ايه النزة والكرامة.

لهاذا لم يتحدث الشاهيد القائاد بالتفصيل عن 
الرتبياة للااشائة، وعان الطارق والوساائل التاي 
تااسابهم، ون عان طارق التدرياس، ولام يهماه 
تصايف )بلو ( لأللاداف املنراية، ولم يهمه أيضا 
الحديث عان التقويم وطرقه، ون مهارات التدريس 
الفاعلة، كالتنزياز والتقويم وإعارة الصف، كما لم 
يبحث نظريات االسفة الرتبية، ون آخر ما توصلوا 
إلياه يف عملية تحليال املاالج وصياغتهاا؛ بل رّكز 
لمه عىل املوضوع الذي شغل باله كثريا، ولو كيف 
يجاب أل نحارِّك جموع لذه األمة، ونحياي ُمواتَها، 
وأين الحلقاة املفقوعة بال اقوالهاا وأانالها، بل 
نظرياتهاا وتطبيقاتهاا، أين الخلال يف واقع األمة؟ 
وملااذا صاارت ضنيفة مهاناة؟ وكيف يتام األخذ 
بيدلا؟ ومن أين يجب اإلصالح وانستاهاض؟ وأين 

واقنها مما اارتضه القرآل الكريم عليها؟
لقاد كال عائم الساؤال: ملااذا نجح رساول الله 
صاىل الله عليه وآله وسالم يف إعخاال ألل الجزيرة 
النربية إىل اإلساال  يف غضول عرش سااوات، بياما 
نحن )وقصد الااشاطل يف النمل اإلسالمي الزيدي 
بالتحدياد( لام نحقل شايئا خالل 12 سااة، وملاذا 
اشال اإلخوال املسالمول أيضا يف تحقيل ألدااهم 
ولهم خمساول سااة يف النمل الرتباوي والدعوي، 
ولو سؤال طاملا طرحه يف أكثر من محارضة]6[.

لقاد رع ذلك إىل انبتناع عن القارآل الكريم، وإىل 
ضناف انلتداء باه يف الحيااة عموماا ويف الجهاع 
خصوصاا، كانت ألمياة حركة الشاهيد القائد أنه 
جّرأ األماة الايَاَمااية عىل اقتحاا  قضية الجهاع، 
التاي كاعت أل تااى يف الواقع، وباتات مصطلحا 
منيباا، يُتَاَداَول عاىل اساتحياء، وخاوف، وللاع، 
ولالو اآلل أصبح مصطلحا ملء السامع والبر 
يف املنرااة والوجدال والسالوك، لقد جنل الشاهيد 
القائاد للقرآل الكريم محورية أساساية يف النملية 
الرتبوية ضمن رؤيته النامة لرتبية األمة واملجتمع، 
واساتاهاضهما نحاو املرشوع القرآني اإلساالمي، 
ووضاع القرآل الكريم باعتباره مصدرا أساسايا يف 
النملياة الرتبوية، بل واعترب كل املصاعر األخرى إذا 
لم تقارتل بالقرآل الكريم ااشالة وأل مصريلا إىل 

الفشل.
يارى الشاهيد القائاد أل كل أعمالااا يجاب أل 
ترتبط بالقارآل الكريام؛ ألنه كتااب لداية، يهدي 
الاااس إىل ماا يرياده اللاه ماهام، واياه املاهجية 
القرآنية التي لي أكثار نجاعة ونجاحا من غريلا، 
وايه األساليب املااسبة، والسالوكات املنياة، التي 

تكفي للوصول إىل الكمال.
ينلل ذلك بأل القرآل شاّخص اإلنساال والااس 
بشاكل كامل، شاّخص إشاكاليات املجتمع بشكل 
واضاح]7[، وحل يقاول لك اللاه: إل القرآل كتاب 
لدى، اااهم أل لديه ماهجا، ووساائل، وأسااليب 
ماهجياة يرسامها، وحتاى يف أسالوبه الناا ، يف 
الخطاب النا  يرسام لاك ماهجا، ععوياا، تربويا. 
وإذا كال اللاه قد تكفل بالهداية واإلرشااع، امناى 
لذا أل الهداية بالتنليم واإلرشااع تحتاج إىل ماالج 
وأسااليب، وسالوكات منياة، وآلياات منياة، وأل 
مان تكفل بأل يهادي لو أيضا متكفل بأل يرسام 
املاهج، ويرسام الطريقة، ويرشاد إىل الوسائل وإىل 
األسااليب. ويكرِّر بأل يف القرآل املاالج والوساائل 

واألسااليب الكااياة للهداية، واياه ماالج لزمال 
أوساع من أي زمال أنت ايه، ولوضنية أوساع من 

الوضنية التي أنت ايها]8[.
يقاول: كل أعمالااا يجاب أل تكاول مرتبطاة 
بالقارآل الكريام، بنااويان ثقاااة قرآنياة، وعلٍم 
قرآني، وتحارك قرآني، القرآل الكريام لو الذي لم 
يحاظ يف تارياخ األمة باأل يرجع إلياه الااس انال 
بشاكل كامل، وبشاكل جاع، ولهذا يجاب أل يكول 
لاااك التما  كباري بالقارآل، والقارآل جنله الله 
ناورا، ولادى، وموعظاة، ويف نفس الوقات جنله 
الله ساالحا. القرآل كتاب مرتباط بالحياة، مرتبط 

بالحركة، وانلتداء به تدخل إلهي.]ا[ 
- الابي محمد صىل الله عليه وآله وسلم

كما أل مصاعر الرتبية األعال  وعىل رأسهم سيد 
األنا ، محمد صىل الله عليه وآله وسالم يف ساريته 
الكريمة والجليلة، الرساول الاذي ربّى أمة عظيمة 
يف غضول سااوات قليلاة، لو ذلك الرجال النظيم 
الاذي ملاا رأى أحدلم يتبخارت اساتطاع أل يوظف 
لذه الرجولة لصالح اإلسال ، وأل يربيها ايه تربية 
حسااة، اأعطاه سايفه، الرساول الذي ظل طالب 
علم عائما، ولو أعلم الااس وأحكمهم، ولو يغالب 
الحيااة، وينالجها، ظل طالب علم، يقول الشاهيد 
القائد: الرساول ظل طالب علم )ورب زعني علما(، 
ينتارب طالب علم يف قضايا كثارية جدا يف حركته يف 
الحيااة، يف تبليغ الرساالة، الدين ممتازج بالحياة 
باكل قضايالاا، باكل طرقها، باكل شانبها، بكل 

مجانتها]10[. 
- ألل البيت عليهم السال 

ياِرُع ألل البيت عليهم الساال  يف ماكال مهم يف 
قدوات املجتمع لدى الشاهيد القائاد، يقول: »إنه ن 
يمكن أل تحصل تربية إيمانية لألمة، تربية إيمانية 
لألماة إن عىل يد ألل بيت رساول اللاه صلوات الله 
علياه وعليهام«، وأنه »عاىل يد ألل البيات )عليهم 
الساال ( كاإلماا  عايل )صلاوات الله علياه( ومن 
بناده من أئمة ألل البيت لم مان عملوا عىل تربية 
األماة تلك الرتبياة التي ترقى بهاا يف عرجات كمال 
اإليماال«]11[، ورأى يف لزيماة طالباال عاىل ياد 
األمرياكال عليال عىل ما ساماه تبخار اإليمال عاد 
أولئاك الذين ن يرتبول يف مدرساة ألل البيت عليهم 
السال ، »ألنه نوعية أخرى ليس لو اإليمال األصيل 
تقلياد ا إل صاح التنباري -. اأولئاك الذيان ملئوا 
الدنياا بأصواتهم، وقالوا بأنهام يربول األمة تربية 
إيمانياة اضحهام الواقاع، تبال أل إيمانهم ليس 
بإيمال، وتربيتهم ليسات برتبياة إيمانية«، واعترب 
ذلك شالدا »بأنه ن تحصل األمة عىل تربية إيمانية 
إن عن طريل ألال البيت ومن نهج نهجهم«، مبياا 
أل أبارز مظالر الرتبية الحقة »لو الوقوف يف وجه 
الكااريان بكل عازة، وبكل صموع، وباكل قوة، بل 
لاذا رشط يف تحقيال اإليماال يف ميادال املواجهة 
نفساها، حياث تصباح الهزيماة أماا  الكااريان 
جريمة }َوَمْن يَُولِِّهاْم يَْوَمِئٍذ ُعبَُرُه إِنَّ ُمتََحرِّااً ِلِقتَاٍل 
أَْو ُمتََحيِّزاً إىَِل ِائٍَة َاَقْد بَاَء ِبَغَضٍب ِمَن اللَِّه{ )ألنفال: 

من اآلية16)»]12[..
- األعال  من عظماء اإلسال 

ياتقد الشهيد القائد تغييب القدوات الاموذجية 
والذين يساميهم األعال  مان ماالج املدارس، ومن 
اإلعاال ، والثقاااة، يف النالم اإلساالمي عموما ويف 
الايَاَمان خصوصها، ويرى أل لذا كال متنمدا لكي 
ن ياشاّد الااس إىل النظمااء، ايحركونهم بطريقة 
ااعلاة وصحيحة، بال بالنكس ابدن مان الرتكيز 
عليهام »رأياا كيف أنه يف ماالجاا الدراساية وعىل 
شاشات التلفزيول ويف غريه من وسائل اإلعال  نرى 
أعالماا أخرى تقد  لألماة ويتحدثول عاها كثريا يف 
املساجد، يف املنالد، يف املراكز، يف الجامنات، ويف كل 
مكال، لذه األعال  عاد من يفهم واقع األمة اآلل أل 
أمرياكا، أل اليهوع والاصاارى يتحكمول تقريبا يف 
كل يشء، يف الجواناب اإلعالمية، الثقااية، الرتبوية، 
انقتصاعية، السياساية، يف الادول كلها يتحكمول 
ايها، ويتدخلول يف كل صغرية وكبرية. لم ينراول 
ام يف  أل تلاك األعاال  ن تصااع شايئا؛ ألنه لو جسِّ
نفساك عىل أكرب ماا يمكن ملا كال باساتطاعته أل 

يحاركك، ليس اياه ما يحركك، إنماا لي نمور من 
ورق كما يقال«]13[.

ويساتدل عىل ألمية الربط باألعاال  بأل اإلما  
الحسال سال  الله عليه ظل حالة جامدة يف نفوس 
اإلثاي عرشية لقرول من الزمن، لكاه ملا جاء اإلما  
الخمياي اساتطاع تفنيله يف نفوسهم وتحويله إىل 

حالة ثورية واقنية.
ويأخذ النَلم حيزا كبريا يف حركة الشهيد القائد، 
وحال وضع مالمح مرشوعه اإلحيائي، جنل للنلم 
حضاورا متميازا، وقوياا، وااعال، والسافة النلم 
تحتااج إىل بحاث خااص، ون تتساع لاذه املقالة 

لالستفاضة أكثر يف لذه القضية.
- النقيدة السوية

يارى أل من مصااعر الرتبية النقيدة الساوية، 
التاي تاتج أعمان تاساجم منها، أما تلاك النقيدة 
الباطلاة الان تجلاب إن الرتاجاع واننحساار، ويف 
لاذا يرِجاع لزيمة طالباال أما  أمرياكا، وخوف 
الولابيال يف الايَاَماان ممثاال يف جامناة اإليمال 
مان تهدياد األمريكيل بسابب اعتقاعلام عقيدة 
تااقاض مفاليم القارآل، ولي عقيدة )شافاعتي 
أللال الكبائار مان أمتي( التاي ن ترباي صاحبها 
عىل انساتقامة والثبات، بل تشاجنه عىل الهروب 

والفرار.
يقاول: » نقاول ألولئاك الدعااة الذيان يملئول 
محاريب املساجد بأجساامهم الدسمة والضخمة: 
نحان اآلل يف مواجهاة ماع اليهاوع والاصاارى، يف 
مواجهاة ماع أمرياكا وإرسائيل، وأنتام اآلل وكما 
نراكام، وكماا ترول أنفساكم يف قائماة املطارعين 
من جاناب أمرياكا وإرسائيال: راجنوا أنفساكم، 
وانظروا من جديد إىل ماا كاتم تقدمونه للااس من 
عقائد، راجناوا عقائدكم، صححولاا، وإن اإنكم 
إنما تباول أماة ماهزمة، وإن اإنكم إنما تصدِّرول 
الشاوالد، الشالد تلو الشالد عىل أل اإلسال  يقبل 
الهزيماة، وأناه ن يساتطيع أل يصماد يف مواجهة 

الكاارين«]ل1[.
- كتاب الكول

ماا أجمل ما قاله حل قال: »متى ما كانت رؤى 
الااس صحيحة سايافتح عليهم النلم واسانا، بل 
يصباح الكول كلاه كتاباا واحادا، كل يشء أمامك 
كتااب، كل يشء ينطاي علماا، كل يشء ينطاي 
منراة]15[، ولو لاا يبال أل من مصاعر الرتبية 
للاااس، لذا الكول كله بما ايه من تجارب وأعمال 

وخربات واعتبارات ونظائر.

___________________________________
]1[ معرف�ة الل�ه – وعده ووعيده – ال�درس الثاني 

عرش.
]2[ االستقامة.

]3[ املصدر السابق.
]4[ الدرس الثالث والعرشون من دروس رمضان.

]5[ م�ن وحي الق�رآن، تفس�ر آي�ة )الحمدلله رب 
العاملني(، سورة الفاتحة.

]6[ مثال انظر: لقاء مع املعلمني.
]7[ املصدر السابق.
]8[ املصدر السابق.
]9[ املصدر السابق.

]10[ املصدر السابق.
]11[ يف ظالل دعاء مكارم األخالق، الدرس الثاني.

]12[ املصدر السابق.
]13[ معرف�ة الله – وع�ده ووعيده – الدرس الثالث 

عرش.
]14[ يف ظالل دعاء مكارم األخالق، الدرس الثاني.

]15[ املصدر السابق.

ثقافية

نقوُل جميع���اً كيمنيني ل���كل أولئك الذين 
يظنون أنه ال خطر ُمحدق، الذين ال يفهمون 
بع���د أن  األش���ياء، ال يفهم���ون اخلط���ر إال 
يَْدهمهم، نقول للجميع س���واء أكانوا كباراً أم 
صغ���اراً: اآلن ماذا س���تعملون؟ اآلن يجب أن 

تعملوا كل ش���يء، العلماء أنفس���هم يجب أن 
يتحركوا، واملواطنون كلهم يجب أن يتحركوا، 
وأن يرفع���وا جميعاً صوته���م بالصرخة ضد 
أمري���كا وض���د إس���رائيل، وأن يعلن���وا ع���ن 

سخطهم لتواجد األمريكيني في اليمن.

وحت���ى م���ن يظن���ون أنه���م ق���د اطمأنوا 
بصداقته���م ألمريكا عليه���م أن يحذروا؛ ألن 
أولئ���ك ليس���وا أوفياء أب���داً، الل���ه ذكر عنهم 
ف���ي الق���رآن الكرمي أنه���م نبذوا كت���اب الله 
وراء ظهوره���م، وم���ن نبذوا كت���اب الله وراء 

ظهورهم، واش���تروا بآي���ات الله ثمن���اً قلياًل 
س���ينبذون كل عهد وكل اتفاقية، وكل مواثيق 
م���ع اآلخري���ن، أو أن املواثيق س���تكون لديهم 
أه���م من كتاب الله الذي نبذوه؟ س���ينبذونه، 
والل���ه حكى عنه���م ه���ذه الصف���ة: }أََوُكلََّما 

َعاَهُدوا َعْه���داً نََبَذهُ َفِريٌق ِمنُْه���ْم{ )البقرة: 
من اآلية 100(.

إذاً فلنتأك���د جميع���اً بأن���ه آن � فع���اًل � أن 
نرفع صوتنا وأن يعد اجلميع أنفس���هم ألن ال 

يدوَسهم األمريكيون بأقدامهم.

خطر ُمحدق

1 - 2 الرتبية يف فكر الشهيد القائد حسني بدر الدين الحوثي.. 
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أرض ال�ج�نوب دي��اري وه��ي م�هد أب�ي 
وس�م�سار س�ف�اح  ب��ي�ن  م���ا  ت��ئ�ن 

وي�ن�ه�شها  س��ج�ان  ق��ي��د  ي��ش�ده�ا 
س���وط وي�ح�دوخ�طاها ص��وت خ�م�ار

م�ت�جر  وه��و  وزي��را  ال�ق�ياد  ت�ع�ط�ي 
ال�ش�اري ال�ب�ايع  ف�ي�ها  ف�ه�و  ب�ج�وع�ها 

ع��دن  ال�ح�مى  ل�ج�الد  الن��ت  ف�ك�ي�ف 
ف�ج�ار غ��در  ح�م�اها  س��اس  وك��ي�ف 

ل�ه�م  ال�ب�الد  وخ�ي�رات  ن��اس  أش��ب�اه 
دي��ن�ار رب���ع  ي��س�اوي  ال  ووزن��ه�م 

أن�ف�سهم  ال��غ�در  ع��ن�د  ي�ص�ون�ون  وال 
ف�ه�ل ي�ص�ونون ع�ه�د ال�ص�حب وال�جار

وت��رى  رس�م�ي�ة  ش�خ�وص�هم  ت���رى 
أط�م�اعهم ف��ي ال�ح�مى أط�م�اع ت�ج�ار

ال�م�ستعمرين ك�م�ا  ي��د  ت�ح�س�هم ف��ي 
س�ح�ار ك��ف  ف��ي  م�س�ب�حة  ت��ح�س 

 أرض 
الجنوب دياري

عبد اهلل البردوني

برنامج رجال اهلل
املقرر ألسبوعني :
من 1 - ل1 شنبال 

- محياي ومماتي.

- الثقااة القرآنية.

املسرية القرآنية
معاذ الجنيد

ب����ُخ����ط����ى ال������ع������ادي������ات ك����ال����رع����د ج�������اءوا
أط������ف������أوا ال����ش����م����س خ���ل���ف���ه���م وأض����������اءوا

ِص�����ف�����ة ال����ك����ه����ف م������ا أس������������اءت إل���ي���ه���م
ف�����م�����ن ال�����ك�����ه�����ف ي��������خ��������رُج األن������ب������ي������اءُ

رت���������ل���������وا ل������ل������ج������ه������اد ف��������احت��������ة ال�����ف������
ول������ق������اءُ م���������وِع���������ٌد  ف�����ال�����ف�����ت�����ُح   ، ج�������ر 

أس�������رج�������وا ل���ل���ض���ح���ى ب����������روج امل����ع����ال����ي
وارت���������ق���������اءُ  ، ت�������غ�������ابُ�������ٌن  ف�����ال�����ل�����ي�����ال�����ي 

ُه������������ْم ك�����م�����ا ال�������ك�������ون ف�����ب�����س�����تِّ ل�����ي�����اٍل
ُخ��������ِل��������َق ال��������ك��������وُن أرض�������������ُه وال�����س�����م�����اءُ

ع���������ب���������روا م������ث������ل������ُه ب��������س��������تِّ ح������������روٍب
������ل������ت م��������ن خ�����الل�����ه�����ا األش��������ي��������اءُ ُف������صِّ

ف��ي��ه��م ف����ال����ت����ك����اثُ����ُر   ، ال����ع����ص����َر  أرب������ك������وا 
وال�����ش�����ه�����داءُ  ، ال��������دم��������اءُ  ض�����اَع�����َف�����ت�����ُه 

ُم���������ذ أط�����������لَّ احل������س������ني م�������اع�������ون خ����ي����ٍر
وك�����������ن�����������وٍح أع�����������ان�����������ُه ال������بُ������س������ط������اءُ

ق������م������ٌر ف�������ي م�������ع�������ارج ال���������َق���������ْدر ي���س���م���و
هُ اإلس�������������راءُ وإل�����������ى ال��������ُق��������دس َش����������������دَّ

ج����������اَء م������ن غ������اف������ٍر وُه��������������وٍد وم��������ن م��ا
ئ������������دة ال��������ل��������ه ي�����������ب�����������ُرُز األول�����������ي�����������اءُ

أع�����ل�����ى ع���������م���������ران  آل  وب��������ف��������رق��������ان 
ك����������ل ح�������������قٍّ أوح�������������������اه ع�����������اش�����������وراءُ

ُم�����س�����ت�����ع�����ي�����داً ه�������وّي�������ة ال�������دي�������ن ِم�����ّم�����ا
ص�����ن�����ع�����ت�����ُه ال�������ث�������ق�������اف�������ُة ال�����ع�����م�����ي�����اءُ

ث�������������ورة ال��������رف��������ض راف�������ق�������ت�������ُه ك�����إب�����را
ه������ي������م ن��������������ادى وق��������������ال إن�����������ي ب�����������راءُ

اجل����ا واألُّم�����������������َة  امل����س����ل����م����ني  رأى  ُم��������ذ 
ث������ي������َة املُ������س������ت������ِب������دَّ ف����ي����ه����ا ال�����ش�����ق�����اءُ

داًء ������ف  ال������صَّ ف������ي  اإلن�����ش�����ق�����اق  ورأى 
ح����ي����اءُ ف������اع������ت������راهُ   ، ال������دي������ن  ي����ن����ُخ����ر 

أي������ع������ي������ش اإلن�����������س�����������اُن ب��������ني ش������ت������اٍت
!؟ وان������ت������م������اءُ  ول����������دى ال����ن����م����ل وح�����������دةٌ 

ُح���������ج���������راُت ال�������ه�������دى ب����ك����ف����ي����ه ق����ام����ت
وال������ِب������ن������اءُ  ، ُرك������ن������ه������ا  احل���������ق  ُزم�������������ُر 

ض���ّج���ت وال��������������روُم   ، ق�����ري�����ش  ف����ت����داع����ت 
وب�������������دت م��������ن م�����ل�����وك�����ه�����ا ال�����ب�����غ�����ض�����اءُ

أدرك�����������������وا أن������������ُه س�����يُ�����ح�����ي�����ي ش����ع����وب����اً
وس�������ي�������ق�������وى ب�����ن�����ه�����ج�����ه ال������ض������ع������ف������اءُ

وّظ����������ف����������وا ك���������ل ُه����������م����������زٍة ي���ق���ت���ف���ي���ه
ب�������اءوا وب������اخل������زي   ، ح����ق����ده����م  ج����ّي����ش����وا 

ح������ش������دوا ال������زي������ف ف������ي م�����ج�����ادل�����ة ال�����
��������������اءُ وضَّ س��������اط��������ٌع  واحل��������������ق   ، ح��������ق 

ق������ي������ل ع�������ن�������ُه ُم������������ّدِث������������ٌر ب������األم������ان������ي
ع������������������اءُ وادِّ  ، ُزخ������������������رٌف  ف����م����ع����ان����ي����ه 

ِم�����������������ٌل ب�����ع�����ل�����يٍّ وح������������س������������نٌي ُم�����������������زَّ
ِرداءُ ع�����ل�����ي�����ه  امل�����ص�����ط�����ف�����ى  وم�����������ن 

ع�������لَ�������ُق ال��������ِب��������دء ف�������ي امل�����س�����ي�����رة م����ن����ُه
ال�������زه�������راءُ ن����ف����ُس����ه����ا   ، ال�����������روح  ن����ف����خ����ُة 

وُح�������ك�������ٌم  ، ل����ل����ُم����ط����ف����ف����ني  َم����������َس����������ٌد 
��������اءُ ق�������ل�������ُم املُ��������ل��������ك ب�������اس�������م�������ِه َم��������ضَّ

ج������رٌف اجُل�����������بُّ  إمن��������ا   ، ك��������ان  ي�����وس�����ف�����اً 
ح������َم������لَ������تُ������ُه إل����������ى ال������ن������ب������يِّ ال��������������ِدالءُ

ث����������م أض��������ح��������ى ع��������زي��������ز ك����������ل ب����������الٍد
ك��������وث��������راً م������ن������ُه ي����س����ت����ق����ي ال������ش������رف������اءُ

ف�������لَ�������َق ال������ص������ب������َح ل����ل����م����س����ي����رة مت���ض���ي
ودع����������������������اهُ ل�����������ربِّ�����������ِه اإلص��������ط��������ف��������اءُ

م�����������َأ ال����������ش����������رُح ص�������������������دَرهُ ب����ي����ق����نٍي
ِوق���������������اءُ ع�����ل�����ي�����ه�����ا  ه������������ارون������������ُه  أنَّ 

ه������������َو ل������ق������م������ان ن�����ب�����ض�����ه�����ا ب�����ي�����دي�����ِه
ت�����ت�����س�����ام�����ى امل�������س�������ي�������رةُ ال�����ع�����ص�����م�����اءُ

وس����ن����ي����ن����اً  ، م���������راح���������اًل  ح�������ارب�������وه�������ا 
وح�����������������روب ال����������ِع����������دا ل������ه������ا إح�������ي�������اءُ

ف�������ه�������َي ق����������ارع����������ٌة ع������ل������ى ك���������ل ب���������اٍغ
وه����������������َي غ��������اش��������ي��������ٌة ل�������ه�������م وب�������������الءُ

وع�������������������ذاٌب ك�������ري�������ح أح��������ق��������اف ع��������اٍد
ال�������ش�������ي�������اط�������ني ب�������ع�������ده�������ا أش��������������الءُ

األ ِب������ب������ّي������ن������ة  ُم������م������تَ������ِح������ن������ٌة  وه�������������َي 
ع���������راف ف�����ي ال�����ن�����اس س�����ج�����دةٌ ِس����ي����م����اءُ

وه�������������َي ك�����ال�����ت�����ني ك�����ل�����م�����ا أح�����رق�����وه�����ا
ت����غ����ل����ُب ال�������ن�������اَر روُح�������ه�������ا اخل������ض������راءُ

ك�������������اَن ِن������م������ريُّ������ه������ا س������ح������اب������ة ش����ع����ٍر
ال�����ش�����ع�����راءُ أزه�������������َر  ث�������م   ، أغ���������َدَق���������ت 

وب��������إخ��������الص ِف�����ت�����ي�����ة ال�������ب�������ذل س�������ارت
ص���������اف���������اُت ال������س������م������ا ل������ه������ا ُرف��������ق��������اءُ

ي�����ب�����ذل�����ون ال�����ن�����ف�����وس ف�������ي ال������ل������ه ح����ب����اً
م������ا ال����������ذي أن��������ت ب����������اذل ي������ا ع������ط������اءُ ؟

ف��������ه��������ُم امل���������ؤم���������ن���������ون أن����������ص����������ار ط����ه
ول������������ش������������ورى م�������ح�������م�������ٍد أُم������������نَ������������اءُ

آم���������ن���������وا إمن������������ا ال�������ش�������ع�������ار س���������الٌح
واملُ���������������ع���������������اداةُ ص��������رخ��������ٌة وال����������������والءُ

ج������س������دوا ال������ت������وب������َة اع������ت������ق������اداً ب���زل���ز
اجل�������ب�������ن�������اءُ ب�������غ�������ى  إن  ال��������ل��������ه  ل����������ة 

ك�������ل ح�����������رٍب ك�������وخ�������زة ال�����ن�����ح�����ل ف���ي���ه���م
وال�����ش�����ف�����اءُ ش����ه����ده����ا   ، ال������وخ������ز  ف�����م�����َع 

ن��������اص��������روا ف������اط������ر ال�������س�������م�������اوات ملَّ�����ا
��������َح ال������ُع������م������الءُ ب�����ال�����ط�����واغ�����ي�����ت س��������بَّ

وُص�������ع�������وداً  ، ص������ع������دًة  )ص(  رّت�������ل�������وا 
ش��������اءوا ح������ني  ق��������اِه��������راً  )ق(  أط�����ل�����ق�����وا 

وم�������ن ال������ط������ارق اغ�����ت�����دى ال����ن����ج����ُم ف��ي��ه��م
ث������اق������ب������اً م������ن������ُه ُزل��������������������ِزَل األع���������������داءُ

ع��������َب��������َس ال��������ك��������اف��������رون ملّ����������ا رأوُه������������م
واس��������تُ��������ِف��������زَّ امل������ن������اف������ق������ون وس������������اءوا

وان�����ف�����ط�����اٌر  ، ح������اق������ٌة  احل�����س�����م  ج����م����ع����ُة 
وق�������ض�������اءُ  ، الق������ِت������الع������ه������م  َق������������������َدٌر 

ك����ش����ف����ت ع�������ن وج������������وه أح��������������زاب جن�����ٍد
ى ال�����������ِرف�����������اق واألدع�����������ي�����������اءُ وت����������ع����������رَّ

ه���������َي حت���������رمي ع������������ودة ال�����ظ�����ل�����م م���ه���م���ا
وال������زع������م������اءُ  ، ال������ط������غ������اةُ  ح������ارب������ون������ا 

ف�����ع�����ل�����ى م�����ن�����ط�����ق ال����������ه����������وان ط���������الٌق
وإب��������������اءُ  ، ةٌ  ع�����������������زَّ ال������ع������ي������ش  إمن�����������ا 

ع����ظ����ي����ٌم وش��������ع��������ٌب   ، ط�������ي�������ٌب  ب��������لَ��������ٌد 
مي�������������ٌن م���������ن���������ُه ت���������ب���������دأ األس����������م����������اءُ

خ��������اَب ف����ي����ُل ال������ري������اض ب�����احل�����رب ي���رج���و
ال�����ُع�����ظ�����م�����اءُ اجل�������ب�������اب�������ُر  يُ���������������ذلَّ  أن 

أدن�������ى ال�����ش�����م�����س  ه���������ذه  ت�����ك�����وي�����ر  إّن 
م��������ن ث��������ران��������ا وغ���������زون���������ا ي��������ا ُغ�������ث�������اءُ

دون�����������ا ب���������ال���������ذاري���������ات ف����ق����ام����ت ه�����������دَّ
ب����ي����ن����ن����ا ال��������ن��������ازع��������اُت وال������ك������ب������ري������اءُ

وك������م������ا احل������ش������ر وال������ق������ي������ام������ة ج�������اءت
وال�����غ�����ب�����راءُ  ، وال�����ب�����س�����وس   ، داح�����������ٌس 

ش���ع���ب���ي ُع�����������������ّدة  ال�������رح�������م�������ن  وألنَّ 
ف�������امل�������الي�������ني ك��������ال��������دخ��������ان َه���������بَ���������اءُ

وس���������������الٌح  ، ع�������������������زةٌ  ي�����������س  ن���������������ور 
وت��������س��������اب��������ي��������ح ي�����������ون�����������ٍس إع���������������الءُ

�����ل�����وا ال����ع����ن����ك����ب����وت أق�����������وى س�������الٍح ح�����مَّ
ك���������ان أن�������ف�������ال ج����ي����ش����ن����ا ح�������ني ج���������اءوا

س����اب����ق����ت����ن����ا إل�����ي�����ه�����م اجل�������������نُّ ع�����زم�����اً
واحُل�������ل�������ف�������اءُ  ، ال����������غ����������زاةُ  ف�������أُب�������ي�������َد 

س�������ب�������أٌ ش����ع����ب����ه����ا احل����������دي����������ُد حت����لّ����ى
وال������ن������س������اءُ  ، رج������ال������ه������ا  ب������ص������م������وٍد 

ال��������ص��������واري��������خ ف������وق������ن������ا ُم��������رس��������الٌت
ول�������ه�������ا ن�������ح�������ُن واجل�����������ب�����������اُل س�����������واءُ

ش����ه����ي����ٍد أُمِّ  ك���������ل  م���������ن  ت�����ت�����ج�����لّ�����ى 
ال��������ع��������ذراءُ وم��������������رمُي   ، م������وس������ى  أُمُّ 

ت����س����اَوت ش����ع����ٌب   ، امل�����ع�����ج�����زات  ق����ص����ص 
ِش���������������ّدةُ احل�����������رب ع�������ن�������دهُ وال��������رخ��������اءُ

يُ�����ص�����َع�����ُق ال������ُط������ور م�����ن ب����س����ال����ة أرض�����ي
وتُ��������������������َذلُّ ال��������ع��������واص��������ُف ال������ه������وج������اءُ

ِح�����ك�����م�����ُة ال������ل������ه ق����لَّ����ل����ت����ن����ا وف���������ي ال�������وا
���������ن���������ا األق����������وي����������اءُ ِق�������ع�������ة ال���������ي���������وم أنَّ

ن������ب������أُ ال�����ن�����ص�����ر ق�������د أط������������لَّ ف������ذوق������وا
خ�����ي�����ب�����ة ال��������ع��������ار أي�������ه�������ا ال������ُط������ل������ق������اءُ

س���������وف نُ�����ن�����ه�����ي ش��������رورك��������م وس���ن���ب���ق���ى
ل������م ي�������زل ي������ا ث�����م�����ود ف������ي احِل������ج������ر م������اءُ

جن�����ٍد أن��������ع��������ام  ال������������������دواب  ش����������رَّ  إنَّ 
وأظ����������������لَّ ال����������������ورى ُه��������������ُم األم����������������راءُ

ق����س����م����اً ل������ن تُ�������ح�������ّرَر ال�������ُق�������دس م������ا ل��م
س����������������وداءُ ب����������ق����������رةٌ  اآلن  تُ����������ذب����������ح 

ه�����������َي ح��������������رٌث ل�������إح�������ت�������الل ذلُ��������������وٌل
وِغ��������ط��������اءُ ل�����������داِع�����������ٍش  ِدرٌع  ه�����������َي 

ف�����اذب�����ح�����وه�����ا ل���ي���ن���ج���ل���ي ال�����ل�����ي�����ُل ع��ن��ك��م
إمن��������������ا احل��������������ج ث���������������������ورةٌ وف������������������داءُ

ان����ت����ص����اٌر ن�����ح�����ُن   ، ال����ع����اص����ف����ون  أي�����ه�����ا 
ب�����ق�����اءُ ن������ح������ُن   ، ال�������زاح�������ف�������ون  أي������ه������ا 
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»تحرير« على الطريقة األمريكية!! 
عامر محسن*

ماع عاد  التقليال مان ألمياة األحاداث 
السياساية الجارية يف بغداع، اإنه ن يجب أل 
ناى أل النراق يف حالاة حرب، وأّل متغرّياٍت 
كثرية تحصل خلاف الكواليس، وأمريكا اااا 
كوجوع عساكري مباارش اااا قاد عاعت اىل 

البلد. 
بهذا املناى، اإل تنقيدات الحرب ونتائجها 
ومساار »تحريار املوصل« قد ن تقال ألمية، 
يف تقريار مساتقبل النراق، عان أزمة الاظا  

السيايس يف بغداع. 
بند زيارة اىل الناراق، كتب الباحث كيايث 
بونك تقرياراً من ثالثة أجازاء حول »الحرب 
األمريكية ضد عاعش« وخطة تحرير املوصل. 
يكتب بونك أساسااً يف الشاؤول النساكرية، 
وقاد أصادر عاا  2002 كتابااً مرجنياً حول 
الجيوش النربية وأعائهاا الحربي؛ إّن أنه، إثر 
أحداث 11 ايلاول وغزو النراق، ابتند نسابياً 
عن املجال البحثي األكاعيمي الرف واقرتب 
من عوائر صاع القرار النسكرية والسياسية 
يف أمريكا، وله عدة تقارير استشاارية سابقة 
عن الناراق أيا  انحتالل وقاد أصبح يف ارتة 

مديراً ملنهد »بروكاز« يف واشاطن. 
يّدعي باونك أل أحد ألم األحاداث التي ن 
تتام تغطيتها يف اإلعال  لاو الاجاح األمريكي 
يف بااء حملة غربية ضاد »عاعش« يف النراق. 
بااء عىل مشاالداته ومقابالتاه مع الضباط 
إل  الباحاث  النراقيال واألمريكيال، يقاول 

اماريكا قاد عّربات وجّهازت، خاالل السااة 
املاضياة، ساتة ألوية مان الجياش النراقي، 
تقاتل تحت ارشااها، وتشّكل القوة التي يريد 
لها »التحالف« أل تسارتجع املوصل )تساّمى 
رساميا »ألوية لجو  املوصل املضاع«(. يؤّكد 
باونك أل لذه األلوية أثبتات اعاًء متفّوقاً عن 
باقاي الوحادات النراقياة، وكانات لاي من 
قاتال يف تحرير الرماعي مؤخراً، »ما يراع من 
ليبتهام ومن تأثاري الونيات املتحادة )عاخل 

النراق(«. 
التحالاف  أعااع  »التاي  الوحادات  لاذه 
تدريبهاا وتجهيزلا«، بحساب باونك، والتي 
تقاتل تحات ارشاف املستشاارين األمريكيل 
)وبمشااركتهم(، يتّم تحويل بنضها شامانً 
مان أجل املنركاة املاتظارة يف نيااوى. يقّدر 
الكاتب أّل عملية التحالف الغربي، لو وضنت 
املوصال كأولوية واساتمّر تقهقهار عااعات 
»عاعاش« غرب الفرات، اهي قد تدخل املدياة 
خالل ساتة أشاهر اىل سااة من الياو . وال 
تحليل الباحث، يرجع لاذا »الاجاح املتوقع« 
لخطاة »التحالف« اىل ثالثة عوامل أساساية: 
1ااا الضناف املتزايد لتاظيام »عاعش« بند 
عامال مان الغاارات الجوياة والقتاال عىل 
أكثر مان جبهة، وخساائر برشية لدى شاّن 
الهجمات تصل »بشكٍل اعتياعي« اىل أكثر من 
%60 من القوة املتقّدمة )يقول إل »عاعش«، 
بسابب لذه الخساائر، لام تتمكن من شاّن 
لجوٍ  واساٍع الاطاق ماذ ما يقارب السااة، 
حل اساتولت عاىل تدمر والرمااعي(. 2اااا 

واننخاراط  األمريكاي،  والتجهياز  التدرياب 
املتزاياد لناارص أمريكية يف املنركة؛ اذ ينرتف 
باونك أل النادع الحقيقي للقاوات األمريكية 
يف النراق ليس 3800 »مستشاار« كما تّدعي 
واشااطن، بل أكثار من خمساة آنف جادي 
انشاتباك  قواعاد  تغياري  3ااااا  وضاباط. 
والقصاف لادى طاريال التحالف، اذ لام تند 
الغاارات تقتر عاىل األلداف التاي يحدعلا 
ويوااال عليها الجاوع النراقيول عىل خطوط 
الااار، بال صاارت الطائرات تقصاف بحريّة 
و«تحارث األرض بالغارات أما  التشاكيالت 

النراقية حتى يف أصغر الهجمات«. 
مان جهاٍة أخارى، ااإل بناض الوقائاع 
تثري شاكوكاً حاول لذا التحليال وارضياته، 
ساواء يف ما يتنلل بضناف »عاعش« واقرتاب 
نهايتاه، أو بكفاءة القوات وامليليشايات التي 
تدّربهاا أماريكا. ماذ أيااٍ  اقط، يف تلساقف 
»عاعاش«  قاوات  تمّكاات  املوصال،  شامال 
مان شاّن لجاوٍ  مفاجاىء عاىل الوحادات 
الكرعية، وتسّللت خلف خطوط »البشمركة« 
مستخدمة جسوراً متحّركة نجتياز الخااعق 
الدااعية، وقد ُقتال يف الهجو  جادي أمريكي 
ياتماي اىل القوات الخاصة يف ساالح البحرية 
)وامللفت أل القوات الكرعية عىل الجبهة، التي 
عربها وسالحها األمريكيول ايضااً، قد لربت 
وتركات مستشااريها األمريكيل ليحارصلم 
مقاتلو »عاعش«، وقد تم انقاذلم باستخدا  

الحوامات(. 
إضاااة اىل ذلك، يؤكاد بونك أل الوسايلة 

األساساية يف »تحرير« املادل النراقية، واقاً 
للسايااريو األمريكاي، يتلّخص يف اساتخدا  
القاوة الجوياة بشاكل مكثّف، ويكاول عور 
نحتاالل  التقاّد   يف  أساسااً  الربياة  القاوة 
الاركا  الاذي ترتكه الطائرات. لاذا اإلعرتاف 
يذّكار بمقابلٍة مع قيس الخزعايل، أحد قاعة 
»الحشد الشنبي«، حل سئل عن الرماعي إثر 
تحريرلا بمساالمة كبرية للطاريال الغربي، 
ولاي املثاال الذي اساتخدمه باونك. وقتها، 
ضحك الخزعيل متساائالً ملاذا لام يراع النلم 
النراقاي يف الرمااعي عاىل مبااًى حكومي أو 
مازل، يف اشاارة اىل أنّه لم تتبل يف املدياة مباٍل 
قائمة. ذكار الخزعيل جملة مان اإلحصاءات 
تقول إنه، عىل طريقة منركة الفلوجة الثانية 
عاا  ل200، وصلت نسابة الدماار يف مباني 
الرماعي اىل تسانل يف املئاة، يف حل أل كامل 
الباياة التحتية صاارت أثراً بند عال. يقارل 
الخزعيل لذه الحالة مع تحرير تكريت، حيث 
لم يزع عدع املباني املدمرة يف املنارك عىل 300 
مبااى )مان أصل أكثار من 22 ألاف مباى يف 
املدياة(، وقد عااع التدريس يف جامنة تكريت 
بناد أساابيع من خاروج »عاعاش«، يف حل 
لن يجد ألل الرماعي شايئاً يناوعول اليه، أو 
امكانياة للحياة يف مدياتهم بناد »تحريرلا« 
)لذا مع النلم بأل الرمااعي مدياة كال جزٌء 
أساايس مان أللهاا، قبال املنركاة وخاللها، 

يناعي »عاعش« ويحاربها(. 
املفارقاة لاا لي أّل اإلعاال  النربي، الذي 
مأل األثاري تحريضاً عاىل النراقيال وبياهم، 

لن يماناع أل يتّم »تحريار« املوصل عىل لذه 
الطريقاة وبأيادي األمريكيال؛ ويفّضال أل 
يدّمرلاا الطاريال األمريكاي عاىل أل يتوّنلا 
الحشاد الشنبي اااا الذي حّرر عرشات آنف 
الكيلومارتات، وحماى بغاداع من الساقوط، 
واسارتجع صالح الدين، ولاو القوة الوحيدة 
التاي تواجاه توّساع الربزاناي وميليشاياته 
أرشاٌر  الخلياج،  أصاوات  تقاول  )االحشاد، 
ويرسقول الثاّلجاات(. بل أنّاه يمكااا الجز  
باأل الفّلوجاة، لو تاّم عخولها تحات ارشاف 
اماريكا، ومساح الطاريال املديااة بأكملهاا، 
ااإل واشااطن ساتوعز لحلفائهاا بالصمت 

وسيستكل إعال  الخليج و«مثقفوه«. 
األسااُس لاو أّل الجبهاة ليسات يف بغداع 
قضاياا  اصال  املساتحيل  ومان  احساب، 
السياساة عن املنركة الكاربى التي يواجهها 
البلد، ايما واشااطن تنوع بجاوعلا، وتاىشء 
ألويًة »لها« عاخال الجيش، وتخطط لحمالت 
عساكرية قد تاتهي اااا لو ساارت حساب 
إراعتها اااا و«عاعش« قد خرجت من شمال 
الناراق، ولكان نيااوى كلها خراٌب وشاقاق 
)حتى باونك ينرتف باأل واشااطن ن تملك 
خطاة اعارة أو إعمار ملاا بند عخول املوصل(. 
يف لذا الساياق، قد تااساب الوضع يف النراق، 
والنديد من بالعناِ، مقولة عونالد ترامب: »قبل 
أل نختلف عىل شاؤول وطاااا، يجب أل يظّل 

لدياا وطٌن أّونً«.

* صحيفة »األخبار« البيروتية.

املقاومة تعطُب آليًة عسكرية صهيونية جنوب غــزة 

»املجاهدين« تحذر العدوَّ من ارتكاِب »حماقة جديدة« بغزة 

تقرير »إسرائيلي«: تهويد القدس باالستيطان 

حاّذرت »حركاُة املجالديان الفلساطياية«، 
الكياال الصهيوني من »مغبة ارتكاب أية حماقة 
جديدة بحل قطاع غزة«، محملًة الندو مسؤولية 

استمرار الحصار الخانل املفروض عىل غزة. 
وقالت الحركة يف بياال صحايف يو  الخميس: 
»إل املقاومة لن تقبل باأل يواصل الندو حصاره 
لغازة، وإل اساتمرار الحصار قد ياؤعي ننفجار 

غري مسبوق«. 

وذكرت أل »شانباا خاض خالل ساتة أعوا  
ثالثاة حاروب لم تضناف عزيمته، بل باات عوع 

املقاومة ايها أشّد قوًة وصالبة«. 
وأضاات »نحن عىل أتم انستنداع والجهوزية 
ملواجهة النادو يف أية منركة مقبلة، وسااواصل 
عااعااا عن شانباا الفلساطياي بكل الوساائل 

املمكاة وكرس الحصار املفروض عىل غزة«. 
لان  »انحتاالل  أل  »املجالديان«  وأكادت 

الحصاار«،  لاذا  اساتمر  طاملاا  باألمان  يانام 
مطالباة األطاراف اإلقليمية والدولياة با«تحمل 
مساؤولياتها إزاء لاذا الوضاع املتدلاور الاذي 

ينيشه القطاع«. 
ويشاهد قطاع غزة توتًرا مستمًرا عىل حدوعه 
ونسايما الجاوبياة ماها جاراء اساتمرار قوات 
النادو الصهيوناي بتوغالتهاا املحادوعة بأرايض 

املواطال ورع املقاومة عليها بقذائف الهاول. 

أصادرت جمنياة )عاري عميام( 
بقضايا  املتخصصاة  »اإلرسائيلياة«، 
القدس، تقريراً حول سيطرة انحتالل 
الفلساطياية،  القادس  عاىل مباناي 
وقدمات اياه إحصائيات عان البااء 
انساتيطاني ايهاا، واتسااع رقناة 
النربياة، وآخرلا  التهوياد للمرااال 
خطط جمنية »إلناع« انساتيطانية، 
كياد «  »مجماع  مارشوع  بإقاماة 
املزماع إقامته عىل مدخال حي واعي 
حلاوة ببلدة سالوال، مقابل املساجد 
األقىص، ولو املرشوع األكرب واألخطر 

بالقرب ماه. 
مبااى  إلقاماة  املارشوع  يهادف 
ضخام مان ساتة طوابل، بمسااحة 
12 ألف مارت مربع، نساتخدا  عائرة 
اآلثاار اليهوعياة، وقاعاات مؤتمرات 

وغارف تنليمياة، ومواقف لسايارات 
ونستخدامات  واملستوطال،  السياح 
ساياحية، ومحالت تجارية، ومكاتب 

خاصة لجمنية إلناع« 
وجااء يف التقريار - الاذي قامات 
الااشطة  باساتنراضه »أوريل نيفي« 
الحقوقياة »اإلرسائيلياة« - أل الفرتة 
 2015 عاا   بداياة  مااذ  املاضياة، 
حتاى اليو ، شاكلت الفارتة األاضل 
القدس،  اليهوع رشقي  للمساتوطال 
بتوسايع سايطرتهم عاىل ممتلكات 
عطااءات  وإعاالل  الفلساطيايل، 
لبااء 38ل وحدة ساكاية بمستوطاة 

»رامات شلومو«. 
أل  الجمنياة،  تقريار  وأوضاح 
عدع املساتوطاات بالقادس يصل إىل 
ل1 ماهاا يف الجازء  ا2 مساتوطاة، 

الاذي ضام مان القادس، وتاترش يف 
لاواء القادس عاىل شاكل تجمناات 
الشاكل  تتخاذ  مكثفاة  اساتيطانية 
الدائاري حاول املديااة وضواحيهاا، 
كبارية  اساتيطانية  بمراكاز  ممثلاة 
الوحادات  مئاات  وايهاا  املسااحة، 
يف  بااؤلاا  تام  الجديادة  الساكاية 

مستوطاات راموت وحي غيلو. 
غاري أل البااء انساتيطاني األكثر 
كثاااة يقاع يف مساتوطاة جبال أبو 
غايام، يتوقاع أل ينازل القادس عن 
مديااة بيات لحام، اضاال عان كول 
الباااء انساتيطاني برشقاي القدس 
يلخص السياسة »اإلرسائيلية« ايها، 
باقرتاباه من األحيااء الفلساطياية، 
أرماول  »غيلاو،  كمساتوطاات 
لانتسيف، التلة الفرنسية« وغريلا.

املقاوماُة  تمّكاات 
ظهار  الفلساطيايُة، 
آلية  الخميس، مان إعطاب 
لجياش  تابناة  عساكرية 
»اإلرسائيايل«، جاوب قطاع 
غزة، من خالل اساتهدااها 
بقذائف صاروخية من طراز 
»لااول«، رعاً عاىل القصف 
»اإلرسائيايل«  املداناي 
األربناء،  املتقطع ماذ أمس 

ضد قطاع غزة. 
وأاااعت وساائل إعاال  
لاذه  إحادى  أل  محلياة 
آلياة  أصابات  القذائاف 
»إرسائيلياة«  عساكرية 
بشاكل مباارش، ما أسافر 
عان إعطابها قبل أل تتدخل 
»اإلرسائيلياة«،  الدباباات 
وتغطي عىل لذا انستهداف 
بقصف عشوائي يف املاطقة.

العدو يقصُف موقعاً لـ »سرايا 
القدس« قرب صوفا شرق رفح 

املدانياة  قصفات 
الخمياس،  »اإلرسائيلياة«، 
القائاد عنيال  الشاهيد  موقع 
ماصاور )موقع رصد( التابع 
لا«رساياا القادس« الجاااح 
النساكري لا«حركاة الجهاع 
اإلسالمي« قرب موقع صواا 
النسكري شمال رشق مدياة 
راح جااوب قطاع غزة، ايما 
باساتهداف  املقاوماة  رعت 
»موقع صواا النساكري« با 

3 قذائف لاول. 
مصااعر صحفة،  وأااعت 
التابناة  الرصاد  نقطاة  أل 
التاي  القادس«  لا«رساياا 
تنرضت للقصف كانت مخالة 

بند التصنيد »اإلرسائييل«. 
ويف ساياق متصل، توغلت 
»اإلرسائيايل«  النادو  آلياات 
ظهار الياو  عارشات األمتار 
جااوب  رااح  مديااة  رشق 
قطاع غازة، بناد إعالنها عن 
اكتشااف نفال شامال رشق 

املدياة. 
جدياٌر بالذكار، أل الحدوع 
الرشقياة لقطاع غزة تشاهد 
ماذ أماس، حالاة توتر حيث 
قصف الدباباات »اإلرسائييل« 
مواقع للمقاومة عىل الحدوع، 
ويف سااعات الليل اساتهدات 
مواقع يف محااظات القطاع.
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ال�سيد ن�سر اهلل يك�سف اأ�سباب الر�سوخ ال�سعوي وينّبه: ل ينخدعّن اأحد
السعودية واملصاحف املرفوعة.. »مفاوضاُت حقٍّ ُيراُد بها استسالم« 

  - محمد الباشا
»السانوعي يذلب إىل املفاوضات تحت الضغط 
وعادما ن يحّقل ألدااه يقو  بإساقاطها«.. لكذا 
قارأ األماُل النا  لحازب الله السايد حسان نر 
الله، مشاهَد ما يجاري يف الكويت مان مفاوضات 
مىض أسابوعال من عورانها يف حلقة مفرغة جّراء 
تناُّت وادلا القاع  من عاصمتها الرياض الذي لم 
يقاد  رؤية، بال إل ُكّل أطروحاته، أو ماا أتيح له، 
يوحاي بأنه جااء يقد  وثيقاة استساال  ن أكثر، 
لهذا شاّخص السيد حَسن، الغايات بأل »السنوعيَّة 
استساال  ن حاالً«.  ترياد رشوَط  املفاوضاات  يف 
ومماا يدلل عىل املقاصد أل »الرشوط السانوعية يف 
مشااورات الساال  اليماية يف الكويات لي رشوط 

تنجيزية والهدف إاشالها«.
السايد نار اللاه أطلال، يف خطااب باحتفال 
مركازي لهيئة ععم املقاومة اإلساالمية يف الابطية 
وحااويه وبنلبك وبريوت، اساتفهاَمه انستاكاري 
بشاأل وااد الريااض، وِمان تراات َمان ن يريُد 
خرياً لبالعه يوّصف سايُد املقاوماة، املاطلقاِت التي 
يستاد عليها القاعُ  من الرياض واملاتِظُر انمالءاِت 
ماها لاكل خطوٍة يخطولا يف التفااوض، »لل لذا 
شاخص يرياد أل يتفااوض؟ أ  إنه شاخص جاء 
ليتلو رشوَط استساال ؟ مثلما تفنل الدولة الغالبة 
عاىل املغلوباة. لذا إعتقاد إنه ماتر وجااء ليتلو 
رشوط استسال . طبناً جاء الجواب اليماي واضح، 
نحان ما اتيااا إىل لااا لاستسالم أتيااا لافاوض. 
نحان ن نريد أل نستسالم، نحن جالازول لاقاتل 
إىل األباد، وأثبت اليمايول أنهم مساتندول ليقدموا 
أغىل التضحياات عااعاً عن ساياعتهم، وكرامتهم، 
وحياتهام، وأعراضهام، وعمائهام، وعّزتهام، وقد 

انلوا ويفنلول«. 
ل إليها ناُر الله، يف خطاب  الاتيجاُة التي توصَّ
عار الجمنة، بأل »لذه املفاوضااِت ن توصل إىل 
حل؛ ألل الذين قاتلوا 5 سااوات يف ساوريا وساة يف 
اليمن ليساوا مساتندين لالستساال «. ناتاً إىل أل 
»الحارب يف اليمن تجاوزت السااة وصمد الشانب 
اليمااي«، واساتبند »التوصل إىل حّل يف مشااورات 
جاياف والكويت بسابب الرشوط السانوعية التي 

ترعى »الارة« وعاعش«. 
وإذ أبادى طمأنيااًة بُحْكاِم منراتاه بحقيقاة 
شانٍب وقف شاامخاً يف وجه األلوال، جّدع تأكيَده 

بأل الشانَب اليماي ومجالديه سايظل عصياً عىل 
اننكساار، اهاو كال كذلك يف سااة انقضت، »اآلل 
بدأناا يف النا  الثاني ا صمدوا، صربوا يف وجه أعتى 
حرب، لذا الندوال األمريكي ا السنوعي عىل اليمن 
الاذي يحظاى بدعام عويل لألساف الشاديد، وععم 
إقليماي كبري، لاؤنء الااس صمادوا، باملظلومية، 
وبالغربة، وباللحم الحي قاتلوا، لم يقدر السانوعي 

أل يحقل ألدااه«.
وبما ييش بِخرْبَِة َمن َسرَبَ أغواَر الُحُروِب واملطلِِّع 
عىل أنعيب أعداء األمة، اساتاتج السايُد حسن أنه 
»لو خضع اليمايول يف الجبهات وكذلك السوريول، 
والاارة،  عاعاش،  مساتقبل  لاو  ااملساتقبُل 
والقاعادة، والتكفرييال التي ترعالم السانوعية، 
وتمّولهام وتدعمهام. وباأل لكاذا مساتقبل لو 
املرساو  للماطقة ككل، من لباال، إىل النراق، وكل 

املاطقة، وحتى عول الخليج ذاتها«. 

السعودية مرغمة للمفاوضات: أسباب الرضوخ
السانوعية التي أرغمت عىل الجاوح للتفاوض، 
كما يرالا سايد املقاومة؛ بسابب الظروف امليدانية 
القالارة لها بناد تلقيها الصفنااِت تلو الصفنات 
يف أكثار من جبهاة، وتضنضع كربيائهاا املجروح 
من قبال املتوغلل يف عمل أراضيها، وأيضاً بسابب 
الضغوط الدولية املتصاعدة بند أل ااحت جرائمها 

ومجازرلا بحل املدنيل يف أرجاء النالم.
ورغم ُكّل لاذا إن أل خطاب أمل حزب الله أراع 
إيصال رسالٍة بأل َمن سجاياه املكر ن يؤَمن جانبه، 
اهاو يف ُجاّل، بال ُكّل مانرجاات حياته لان تجَده 
يفي بنهاوعه والتزاماته، إذ يقول بأل »السانوعية 
بناد أل ماننت أل تحصل لاذه املفاوضات ونتيجة 

الضغاوط ذلبات إىل املفاوضاات، لكن مااذا تفنل 
لاي يف املفاوضاات؟ لا لاي تنمل عاىل خطل«: 
أحدلماا أنها »تنمل عاىل التصنيد؛ لذلاك ن يوجد 
وقاف إطاالق الاار يف اليمان، غاارات، ولجومات، 
واعتاداءات، ومحاولة اساتغالل للفارص، من أجل 
أي تغياري ميداني. بالجبهة الثانية نرى السانوعي 
ماضياً يف منركته، يوجد ضغوط عولية من أجل أل 
يكاول لااك مفاوضات لحل موضوع اليمن، يوجد 
ضغاوط عولية من أجال املفاوضاات يف جايف من 

أجل سوريا«.
ونبّه السايد نر الله إىل أل »السانوعية تشّكل 
رأس حرباة يف املرشوع القائم ضد املاطقة«، قائالً: 
»السانوعية لاي التي أساقطت الهدنة يف ساوريا 
وتحدياداً يف ريف حلب الجاوبي، والسانوعية تدعم 
ُكّل خطاوات التصنياد امليداناي وتسانى إلاشاال 

املفاوضاات يف ساوريا واليمان«، وأضااف »األمري 
تركاي الفيصل يلتقاي علااً ماع الصهاياة، ولااك 
أقانة ساقطت والسنوعية مستمرة يف ذلك، ولااك 

تحضريات لتطوير النالقات«. 

الحذر: توقعاٌت هي أوهام
وبحكام ما يبادو عليه املشاهد السايايس، رأى 
السايد نار اللاه أل »األماور واضحاة لألساف 
الشاديد«، وانربى ناصحاً بقولاه »ن ياخدعن أحد، 
ون يضناّن أحد توقنات لي أولاا ، حتى ن يغفل 
أحاد عان املواجهاة الحقيقياة، كال لااك شاهور 
صنبة. يداع السانوعي املزيد من املال، واملزيد من 
القوات، ويحرض املزيد من املرتزقة، ويكمل باملزيد 
مان التحرياض املذلباي، والطائفاي، والتكفريي، 
ولياس لديه أية مشاكلة، يريد أل يكمل يف ساوريا، 
ويف اليمان، ويرياد أل يفجار الناراق، ولبااال لاو 
يساتطيع، لون وعي اللباانيل، وينطل يف البحرين، 
وينطل يف ُكّل مكال بانتظار اننتخابات الرئاساية 
انمريكية« التي ستجري يف يااير من النا  2017 . 
وحتى ربما تأتي إعارة جديدة تمايش السنوعية 
بحروبهاا التدمريية، بالاهاية أماريكا ن تنمل عاد 
السانوعية، أمريكا تشاّغل السانوعية لديها، ولكن 
يحااول السانوعي أل يشاّغل األمرياكال لديه ولم 
يقدر حتاى اآلل، بالاهاية األمريكال يديرول اللنبة 
يف اليمان، ويف الناراق، ويف ساوريا، ويف املاطقاة، 
ويوظفاول ُكّل لذه األوضاع بماا يخد  مصالحهم 

ومشارينهم.
 إذاً يوجاد تقطيع وقت، يوجاد املزيد من الكيد، 
املزيد من سافك الدماء، واملزيد من املكر السيايس، 
واإلعالماي، الاذي يحتاج يف املقابل مان قبلاا يف ُكّل 
عول املاطقاة، يف لبااال، يف ساوريا، يف الناراق، يف 
إيارال، يف البحريان، يف عول الخلياج، يف اليمان، يف 
الساطل، يف ُكّل عول املاطقاة، إىل اننتبااه، وَعد  
الغفلاة، إىل الحاذر، وإىل املزياد مان الحضاور يف 
املياعين والساحات النسكرية واألماية، والساحات 

السياسية.
وبشاأل حزب اللاه، قاال أمياه الناا  بأنه »يف 
أحسان حاال مان ُكّل الجهاات رغام ُكّل الضغوط 
لاذه  تجااوز  عاىل  وقااعرول  علياه،  والحماالت 
املرحلة«، مضيفاً »نحن مهيأول ملواجهة التحديات 
الجديدة والحمالت علياا«، وأضاف »يجب أل نواجه 

التحدي الجديد بالصرب والصموع والنز «. 

  - متابعات
السنوعية  قال رئيُس انساتخبارات 
األسابل، تركاي الفيصال: إل »التناوَل 
بل الدول النربياة و«إرسائيل« ملواجهة 
ما وصفها بالتحديات ساتكول مدعمة 
بصورة أقوى يف ظرف يكول ايه ساال  
بال الدول النربية وإرسائيل«، بحساب 

تنبريه. 
ويف مااظارة له مع مستشاار األمن 
نتايالاو،  لحكوماة  الساابل  القوماي 
»منهاد  نظمهاا  أميادرور،  ينقاوب 
واشاطن لسياسات الرشق األعنى« قال: 
»إناه بالنقاول النربية واملاال اليهوعي 

يمكن امليض قدما بصورة جيدة«. 
 مان جهته، قال الجارال الصهيوني: 

إل »تحاول ايرال اىل قادرة نووية تهديد 
لوجوع إرسائيال يف املقابل ععت ماظمة 
كوع بياك انمريكية اىل تظالرة حاشادة 
أماا  مقار اللقااء للتادياد بالخطااب 

السيايّس السنوعّي انرسائييل«. 
رئياس  الفيصال  تركاي  وكال 
انساتخبارات السانوعية األسابل ماع 
املستشاار  آمادرور  ينكاوف  بايامال 
الاوزراء  لرئياس  الساابل  األمااي 
انرسائيايل، يف جلساة ياظمهاا منهاد 
واشااطن لدراساات الرشق األعنى، أحد 

أذرع اللوبي اإلرسائييل يف أمريكا. 
يف املقابل ععات ماظمة »كوع بياك« 
األمريكياة إىل تظالارة حاشادة أماا  
مقر اللقاء للتاديد بالخطاب السايايس 
يف  والحارب  »اإلرسائيايل«  السانوعي 

اليمن.

  - متابعات
»لراء«، لو الوصف الذي يختاُره الصحفي األمريكي الشهري »سيمور 
لاريش« لوصف مقاربة اإلعارة األمريكية الحالية اتجاه األزمة يف ساوريا. 
ويف حديثاه ملوقع »النهد« انخبااري، يؤكاد أل »اعارة اوباما ن تزال تر 
عىل رحيل بشاار انساد بياما تشاري كاااة انعلة اىل أل الجيش الساوري 
وبمسااعدة ُكّل من روسيا وإيرال وحزب الله ياتر بهذه الحرب، وبشار 
سايبقى يف الحكم«. ويرى أناه »ن توجد أية منطيات تفيد بأل واشااطن 
تضغاط عىل حليفها السانوعي بغية وقف تساليح ما يسامى بجماعات 
املنارضة املنتدلة«، مضيفاً إل »السياساة انمريكية بدعم لذه الجماعات 

متواصلة«. 
لريش الذي أصدر مؤخراً كتابه الجديد: »قتل أساامة بن نعل«، يقول 
إل »السانوعية عانت للقياعة النساكرية الباكساتانية ماليال الدونرات 

مقابل عد  اعتقال واستجواب بن نعل«. 
وقاال لاريش: ن توجد أياة أعلة تفياد باال اعارة اوباماا تضغط عىل 
السانوعيل لوقف ععمها لجماعات املنارضة »املنتدلة« التي ن وجوع لها 

يف سوريا. والسياسة انمريكية بدعم املنارضة املتمرعة تتواصل. 
كما علل بال أمريكا »تنشل الحروب التي ن تاتهي والتي ن يمكاها ال 
تاتر ايها«، وبأل عامل »الافط« لو السبب انساس الذي يماع الونيات 

املتحدة من ممارسة ضغوط حقيقية عىل السنوعية.

التطبيع بوجٍه �سافر.. مناظرة مع امل�ست�سار ال�سابق حلكومة نتنياهو

الفيصل: بالعقول العربية واملال اليهودي يمكن املضي قدما بصورة جيدة 

اجلي�س ال�سوري ينت�سُر يف احلرب والأ�سد �سيبقى يف احلكم

سيمور هريش: أمريكا تعشق الحروب التي ال تنتهي، والنفط يمنعها من ممارسة ضغوط حقيقية على السعودية 

عمدة لندن السابق: قيام دولة 
»إسرائيل« كان خاطًئا من األساس 

  - متابعات
أّكد عمدُة لندن الس�ابق، كني ليفينغس�تون، أّن »إرسائيل« تمتلك أسلحة 
نووية من 40 سنة، ولم يَفرض املجتمع الغربي أية عقوبات عليها. مضيًفا، 
أّن ال�دول الغربي�ة فرضت عقوبات دولية ملدة ق�رن كامل عىل إيران بحجة 
أنها تطور أس�لحة نووية، ويف النهاية لم تكتشف شيئاً، وكذلك نفس الحال 
مع الرئيس العراقي الراحل صدام حسني، الذي عىل أساسه تم غزو العراق. 
وقال ليفينغس�تون خالل لقاء عىل قناة »الغ�د« اإلخبارية، مع اإلعالمية 
لينا مسلم: إّن »قيام دولة إرسائيل كان خاطئًا من األساس، ألّن هذه األرض 
معروٌف أنها ِملك للفلسطينيني منذ قديم األزل، وأنّه كان من املمكن توطني 
واس�تيعاب اليهود بعد الحرب العاملية الثاني�ة يف أوروبا، والواليات املتحدة 

ولكن هذا ما لم يحدث.« 
وأردف ليفينغس�تون: »اإلرسائيليون لم يذهب�وا للتعايش، وبدأوا العمل 
باملزارع ولم يوظفوا الفلس�طينيني، ومعظم املواطنني اإلرسائيليني يُريدون 
أْن يهجروا كافة الفلس�طينيني هناك«، موضًحا: »ال أش�رتي ش�يئًا يُش�جع 
إرسائيل، وسأقاطع هذه الدولة حتى تعرتف بحقوق الشعب الفلسطيني«. 
وتاب�ع ليفينغس�تون أّن املجتمعات اليهودية لم تتع�رض للتهديد حتى 
قي�ام »إرسائي�ل«، موضًحا أّن سياس�ة األملاني النازي أدولف هتلر، بش�أن 
اليه�ود ترحيلهم إل »إرسائيل«، الفتًا إل أنّه: »انتقد قيام إرسائيل وفرنس�ا 
وبريطانيا بالهجوم عىل مر، ألنّه من الخطأ الس�يطرة عىل قناة الس�ويس 

التي هي ملك املريني«. 
وأكّد ليفينغس�تون أّن ضغط اللوب�ي الصهيوني عىل الحكومات الغربية 
كان يصب يف مصلحة »إرسائيل« عىل اعتبار بأنها مهددة من الدول العربية 
الت�ي تحيط به�ا، متابًعا أّن بريطانيا أخذت املاليني م�ن اليهود مقابل وعد 

بلفور، قائالً: »خدعنا العرب إلقناعهم بالوقوف جنبًا ضد العثمانيني«. 
وش�ّدد ليفينغس�تون عىل أّن سياس�ة بريطانيا بش�أن ثورة ليبيا كانت 
كارثية، بس�بب اإلطاحة بالرئيس القذايف، ولم يكن هن�اك بدياًل، متابًعا أّن 
التدخل العس�كري الغربي بالرشق األوس�ط جعل الوضع أسوأ، وأّن معاير 
الغرب املزدوجة يف منطقة الرشق األوسط تعد واحدة من العوامل التي أدت 
إل نش�أة الجماعات اإلرهابية، وأّن التدخل الغربي يف املنطقة لم يكن له أية 
عالقة بجلب الديمقراطية لهذه الدول، وإنما للسيطرة عىل النفط، ولضمان 

وجود حكومات تدعم املرشوع الغربي يف املنطقة. 
وبش�أن سياس�ة تون�ي بل�ر رئي�س وزراء بريطاني�ا الس�ابق، ق�ال 
ليفينغستون، إّن حكم بلر كان أسوأ بكثر عن سابقيه، ألّن بلر كان »كلب« 
أمري�كا الصغر، كما أنّه كان تابًعا للرئيس األمريكي جورج بوش، موضًحا 
أّن %95 من الش�عب الريطاني حاليًا يكره بلر، قائالً: »توني بلر يحتاج 

ل� 6 من رجال األمن وهو يسر يف بلده، بسبب أنه مكروه«. 
واختتم حديثه قائالً: »مغادرة بريطانيا من االتحاد األوروبي يؤثر س�لبًا 
عىل اقتصادها؛ ألّن اقتصاد العالم بأكمله يدور يف أمريكا وأوروبا والصني«.



برقيٌة لوفدنا الوطني 
كلمــــــة أخـــــيرة 

هاشم أحمد شرف الدين
 

ن تنوعوا، أنتم تاجحول 
حتى اآلل يف الكويت. 

التصنياد  لاذا  وماا 
مان قبال النادوال، وآخره 
عخاول جااوع أمريكيل إىل 
بناض القواعد النساكرية 
الجاوبياة  باملحااظاات 
للضغاط  محاولاة  إن 
عليكام لتقديم تااازنت، أو 
لالنساحاب من املشاورات، 
وذلاك مان أجل اساتحداث 
يف  - لاي  عقوباة جديادة 
الواقع مرتبة مبيتة وجالزة 
ومندة سالفاً - عارب إصدار قرار من مجلاس األمن ينتربكم 
منرقلل ويرتب لتدخالت عساكرية أكرب تشارك ايها أمريكا 

بصورة أكرب..  
وجوعكام يف الكويات لو ماا يزعجهام، ألنكام تملكول 
الحجة املاطقية التي ن يملك إزاءلا ممثلو املنتدين وسفراء 
الدول الخمس عائمة النضوياة بمجلس األمن الذين تلتقول 
بهام ما يدحضها، ايحاول املنتدول وقف املشااورات - التي 
لم تخدمهم - ولكن عرب انسحابكم أنتم، لتحميلكم مسئولية 

تنطيل جهوع األمم املتحدة. 
امضوا يف مواجهتهم سياساياً إىل أبند مادى، وكثفوا من 
نشااطاتكم لااك، والتموا بحضوركام اإلعالمي الدويل، أما 
عاا االشانب يناد عدته، ويحارض جالزيتاه ألي احتمال، 

متكال عىل الله، وليقيض الله أمراً كال مفنونً.

 سياسية- شاملة
تصدر كل اثال وخميس

ه���ذه ه���ي احلقيقة أَمري���كا رأيتموه���ا طغيان���اً وإْجَراماً 
في أش���الِء أَْطَفالكم في أشالء نس���ائكم في خراب بيوتكم 

ومدنكم وقراكم.
السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي  الندع )ل12( انثال ا مايو 2016   املواال 2 شنبال 37ل1لا

عبدالوهاب المحبشي 
التفااُوُض بل واد الوطن وواد الرياض يشابه التفاوض بل كل 

طرال يف الحانت التالية: 
1/ التفااوض بل ثاوار الجزائر ضد ارنساا والجزائريل النمالء 

والذين كاناوا يرول عاىل أل الجزائر 
ارنساية، وكانت ارنساا تتنامل مع 
عمالئهاا أنهام الرشعية والثاوار غري 

رشعيل!
2/ التفاوض بل ماو تيس يف الصل 
والحكومة السابقة التي طرعلا الثوار 
ا5   ااتخاذت مان  يف الصال عاا  
تاياوال مقرا ً لها - ون تازال - وظلت 
أَمريكا ساتة عرَشَ عاماً تنترب حكومة 
تاياوال النميلاة لها حكوماًة رشعيًة 
وتجنال مان حقهاا مقناد الصل يف 
مجلس األمن ون يزال الوضُع بالاسبة 

لتايوال قائماً حتى اآلل كامتداع لحكومة صياية موالية ألَمريكا!
3/ نماوذج غازة املحررة مان سايطرة انحتالل املباارش بقياعة 
املقاوماة يف حماس الجااح النساكري والجهاع عادما يتم اعتبارلا 
غري رشعية ورضورة أل تنرتف برشعية سالطة أبو مازل السالطة 
املوالية لالحتالل والخاضنة لسايطرته بالكامال وأل يكول الطرف 
النميال لاو الرشعياة والطارف املساتقل والوطااي ن رشعية له 

َوانقالبي!
ل/ أل تكول الدولة السورية مضطرًة للتفاوض مع واد الرياض 
وتتنامال عول الغرب ماع لؤنء املطايا باعتبارلام رشعية والدولة 

السورية النريقة ن رشعية لها!
5/ أل تكاول مجموعة مان النمالء يف مملكة آل سانوع رشعية 
لحكم اليمن بياما أبااء اليمن الحاكمل له واملداانل عاه ن رشعية 

لهم!
- عاد التساليم وانعرتاِف للماطل األَمريكي تصبح الرشعية لي 
الرىض األَمريكي امن رضيت عاه أَمريكا، اهو رشعي ومن سخطت 

عليه اال رشعية له 
ساالُ  الله عاىل الشاهيد القائد.. ملزماة حديث الونية: ساتأتي 

أَمريكا اتقول: لذا!

تفاوضاٌت ُتشِبُه تفاُوَضنا

َص��ارٌخ  الفضيلِة  ص��وُت 
أب������داً ي���ج���وُل ُم���َع���بِّ���َرا 

ي��ام��ن ن��ف��خ��َت ِب���ُص���وِرِه 
���ت���ِه َج����َرى  ن��ف��خ��اً ب���أمَّ

ُمحيياً  »عيسى«  أشبهَت 
وروي���َت »أح��م��َد« ُم��ن��ِذَرا 

النَُّهى  تنتِخُب  وعكفَت 
ص��ف��اً ل��تُ��رض��ي م��ن بَ��َرا 

أف��زع��ت��ه��م م��ي��ت��اً وه��م 
الثَرى  ظهر  على  موتى 

استوى  إذا  الرجاِل  عزُم 
ال��ذرا  قهَر  وق��ْد  فانظْر 

وال����ت����اب����ع����وَن دالئ������ٌل 
وال��ع��ق��ُل أج��م��ُل إن َق��َرا 

واف������ٌر  ع����ل����ٌم  واآلُل 
��َرى  وج��ه��اُد آس����اِد ال��شَّ

السعودية خاسرة من 
انهيار املفاوضات

صالح الدكاك

الكوي�ت  مش�اوراِت  فَش�ُل 
س�يعني انهياَر اململكة السعودية 
َوليس بوس�ع أَي تحرك وتحشيد 
استنقاذَها  عس�كري عىل األرض 
َوحينه�ا  املحت�وم،  م�ن حتفه�ا 
واش�نطن  معه�ا  س�تتعاطى 
باعتباره�ا خيَل الخدم�ة النافق. 
الذي تكافئُ�ه برصاصة رحمة يف 

جمجمته الشائخة.
س�ذاجًة  الس�عودية  تظه�ر 
فاضح�ًة وضحالًة يف اس�ترشاف 
اللحظ�ة القادم�ة ح�ني تعتقُد أنه�ا تح�ّرك الورق�ة األَمريكية 
لصالحه�ا، فيما الواقع يقول إن أَمريكا تضفر مش�نقة للمملكة 

كأداة مثخنة باإلخفاقات َوآيلة للسقوط.
ال س�بيل أم�ام الس�عودية س�وى ف�ك االرتب�اط باألَمريكان 
وعصابات داعش َواملرتزق�ة الذين تتلطى خلفهم، عىل أمل تاليف 

الوقوع يف مستنقع وقعت فيه أصالً.
إذا أب�دى وفدن�ا الوطن�ي تس�امحاً يف تمكني الس�عودية من 
االنس�حاب بم�اء الوجه فه�و يفعُل ذل�ك لوجه الش�عب اليمني 
َووقف العدوان َورفع الحصار ال ضعفاً َوال َخوراً َوال استس�الماً، 
والس�عودية تعي ذلك، لكن رهانها عىل واش�نطن يُعمي برها 

الركيك بالقصور الذاتي.
ال مجاَل لنصف كرامة َونصف اس�تقالل َونصف وجود يف أَي 

معادلة سياسية قادمة.
ُد مع رجال الل�ه »دخلنا اململكة  َوس�نجدنا يف قادِم األي�اِم نردِّ
بسالحنا الشخيص َواآلر بي جي..«.. ما لم تذعن الرياض َوتفصد 

كلياً حبلها الرسي باألَمريكان َومسوخ االرتزاق َوالدعشنة.
ليس لدى اليمنيني ما يخرسونه يف حال امُليض يف الحرب سوى 

أغاللهم.. بيد أن تحالف دول العدوان سيخرس كثراً َوكثراً.

أوَرقَت عزمًا
عبدالحفيظ الخزان

من قبِل وضعَك في الثََّرى 
الوَرى  في  أورق��َت عزماً 

الَكَرى  َخَدِر  من  أيقظَت 
ك����لَّ امل����دائ����ِن وال���ُق���َرى 

ملّ���ا ان���ح���درَت ُم��َب��ارك��اً 
ت��ت��ل��و ال���ك���ت���اَب ُم��ك��بِّ��َرا 

وح��م��ل��َت ِم���ْح���ن���َة أُم����ٍة 
��َرا  وب���ه���ا ع���ل���وَت ُم��ب��شِّ

وَغِضبَت َغضبَة »حمزٍة« 
»حيدَرا«  تُشِبُه  وحملَت 

املََدى  أُُذِن  في  وصرخَت 
تَروي ِشَعاَرَك َعْن »ِحَرا« 

َجى  الدُّ دي��ج��وَر  َوأَنَ����رَت 
َرى  السُّ خفافيُش  َفَهَوْت 

م��ا ك��ل ص���وٍت ُم��ْس��ِم��َع��اً 
ُم��ن��َك��َرا  ���اً  َف���جَّ ك����اَن  إن 


