
16 صفحة 60 ريااًل

لالشرتاك بأخبار املسرية موبايل: أرسل حرف )ش( برسالة نصية إىل:                             2066                           5171                       3020

اليدع )ل12(           اليميل 26 مايو 2016   املواخل ل1 شيبال 37ل1لا سياسية - شاملة - تصدر كل اثنني وخميل

اتفاق مبدئي 
إلطالق األسرى واملعتقلني قبل رمضان

مقتل أكثر من 60 من مرتزقة العدوان وأسر العشرات »بينهم قيادات«يف معارك الجوف 
رئيس لجنة التهدئة بمأرب الشيخ طعيمان:

لجنة الطرف اآلخر عاجزة وفاشلة وهاشم األحمر ال يسمح لهم الدخول إلى نهم

محمد عبدالسالم:

اليمنيون ينتظرون الحل العادل، وإذا تعثرت املفاوضات 
فعلى القوى الوطنية سد الفراغ وتشكيل حكومة

صالح الصماد:

العدوان األمريكي السعودي يسعى إلفقار الشعب اليمني وتدمريه وتقديم الدعم للقاعدة
القادم يتطلب املزيد من التالحم ملواجهة العدوان الغاشم الذي يريد امتهان الشعب وإذالله
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رئيس التحرير:
صربي الدرواني

مدير التحرير:
أحمد عاووع

رئيس قسم التصحيح:
محمد عيل الباشا

اليالقات اليامة والتوزيع:
تلفون:01314024 – 736891529

الينوال: صنعاء – شارع املطار- جوار محالت الجوبي
 عمارة منازل السعداء- تلفول: 01314024
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حتليٌق مكثٌف للطريان وحت�سيدات م�ستمرة وزحوفات للمرتزقة يف عدة حمافظات

إستشهاُد وإصابة 14 مواطناً يف قصف لطريان العدوان على 
منطقة حريب القراميش بمحافظة مأرب

اإلرهاب يواصل استهداَف القوات األمنية اليمنية تأميناً 
لقوات االحتالل بمدينة عدن

رئيُس الوفد الوطني يدعو القوى املناهضة للعدوان 
إَلـى تشكيل حكومة يف حال فشل مفاوضات الكويت

حزُب الكرامة يحّمل قوى الغزو والعدوان مسؤوليَة الجرائم البشعة يف الجنوب

  -  خاص:
استشهد 6 مواطنني وأصيب 8 آخرول يف 
قصف لطريال اليدوال األَمريكي السايوعي 
عاى منطقة حرياب القرامياش بمحاخظة 

مأرب، خجر يو  أمل األربياء.
الطاريال  أل  أخااعت  محلياة  مصااعُر 
حرياب  يف  سانومة  منطقاة  اساتهدف 
القرامياش، يف خارٍق واضح لوقاف إْطااَلق 

النار وعد  االلتزا  باليهوع واملواثيل.
وتأتاي لاذه الغاارة يف ظال تحشايدات 
وزحوخاات مساتمرة ملرتزقاة اليادوال يف 
جبهات القتال بمحاخظاات مأرب والجوف 

  ٍ وشابوة، يف محاولاٍة للمرتزقة إحاراَز تقدُّ
يف امليادال لتحقياِل مكاساَب يف مفاوضات 

الكويت.
وإىل جانب القصاِف عى منطقة حريب 
القراميش شان طريال اليادوال األَمريكي 
السايوعي خاالل اليوماني املاضياني عدَة 
حياث  الجاوف،  محاخظاة  عاى  غاارات 
شان الطرياُل غارتاني عى مديرياة الغيل، 
بالتزامان مع قصاف مدخياي وصاروخي 
عاى منازل ومازارع املواطناني بالغيل من 

ِقبَل املرتزقة.
طارياُل  شان  املاايض  الثالثااء  وياو  
اليدوال األَمريكي السايوعي، ثاالَث غارات 
عى منطقاة حريب نهم باألطاراف الغربية 

ملحاخظاة ماأرب، يف خارق سااخر لوقاف 
إْطاااَلق الناار، وذلك بالتزامن مع انكساار 
زحف كباري ملرتزقة اليادوال باتجاه حريب 

نهم.
مرتزقاُة  قَصاَف  ويف محاخظاة شابوَة 
اليدوال منازل املواطنني يف مديرية عسيالل 

باملدخيية، ما أّعى إىَل تدمري موّلد كهرباء.
كما واصال مرتزقاُة اليادوال قْصااَف 
مواقع الجيش واللجال الشايبية بالدبابات 
واملدخيية مناطل ذوباب والسلسلة الجبلية 
لليماري، كما واصلوا القصاَف املدخيي عى 
السلسالة الجبلياة ملديناة ذباب وعادٍع من 

املواقع يف الوازعية.
خروقاِتاِه  اليادوال  طاريال  وواصال 

بالتحليل املكثف يف ساماء محاخظات حّجة 
وصيدة وتيز.

ويف ظال التيبّاط األعماى لليادو شان 
طريال اليدوال، أمال األربياء، عدة غارات 
جوياة عى منازل أحد املواطناني يف منطقة 
املحلاة جناوب مديناة الحوطاة بمحاخظة 
لحج، ما أعى إىَل استشهاع 6 مواطنني بينهم 

أطفال من أرسة واحدة.
وتصاّدى إْعااااَل  اليدوال لذلاك، حيث 
وصاف ماا حادث بأناه غاارة عان طريل 
»اليطاأ«، يف ماا قاال مساؤولول موالاول 
لهااعي: إل الغاارات جااءت بدول تنسايل 

ميهم.

  -  خاص:
أخاعت األنباُء الوارعُة من محاخظة عدل، 
عن ارتفاع عدع ضحاياا التفجري االنتحاري 
الاذي اساتهدف مجنّديان يف ميساكر بدر 
بمدينة عدل إىَل أكثر من 100 قتيل وجريح، 

بحسب مصدر أمني.
وكال تنظياُم عاعش اإلجراماي قد تبنّى 
اليملية االنتحارية التي استهدخت املجنّدين 
قائاالً باأل املدعاو أباو عايل اليدناي أحاد 
عنارصه خّجر نفَسه بمن وصفهم “الجيش 

اليمني املرتد”.
وجاءت لذه اليملية بيَد أيا  من تفجري 
محاخظاة  يف  مجنديان  اساتهدف  مماثال 
حرضماوت وأوعى بحيااة أكثر مان ثالثني 

مجنداً وتبناه تنظيم عاعش أيضاً.
وتيليقاً عاى لذه األحداث عارّب الناطل 
محماد  األساتاذ  اللاه  ألنصاار  الرسامي 
َعبدالسال  عن أسفه للتفجري اإلرلابي الذي 
شاهدته مدينة عادل صبااح االثنني املايض 
وأسفر عن مقتل وجرح عرشات املجندين.

 واعتارب َعبدالساال  يف منشاور لاه عى 
صفحته يف تويرت ”تفجريات عدل اإلجرامية 
صاورة مؤسافة لالنفاالت األمناي وتغلغل 

عاعش والقاعدة«. 
يف ذات السياق أّكدت مصاعر أمنية، أمل 
األربيااء، عان انفجار عبوة ناسافه زرعها 
مجهولول بسايارة مسؤول أمني يف مديرية 

الربيقة بمحاخظة عدل جنوبي اليمن.
وقالت املصاعر إل مجهولني قاموا بزرع 
عبوة ناسافة أسافل سايارة مديار رشطة 
الربيقة اليقيد خالاد عبدالله اليلواني أثناء 

فهاا أما  منزلاه يف منطقة اليس كالس  توقُّ
باملديرية عول أل تسفَر عن أية ضحايا.

املحاخظاات  وباقاي  عادل  وشاهدت 
الجنوبياة انفالتااً أمنياً كبارياً، حيث تتمدع 

أعمااُل  وتنتارُش  اإلرلابياة  الجماعاات 
الفوىض واالغتياالت بصورة تثريُ الكثريَ من 
التساؤالت.  وبحَساِب التقارير األمنية خقد 
شاهدت لاذه املحاخظااُت الجنوبياة خالل 
لذا الشاهر عدعاً من االغتياالت والتفجريات 
االنتحارياة طاال ميظُمهاا قيااعاٍت أمنيًة 
وعسكريًة، حيُث اغتال مسلحال مجهوالل، 
يركباال عراجاة نارية، اليقيد مثنى رشايد 
قائد ميساكر سابأ بمدينة الربيقاة، وذلك 
بإْطاااَلق الرصاص عليه أما  مركز تجارى 
الجمية املاضية، كما نقلت املصاعر أل عبوًة 
ناسافًة انفجارت السابت املاايض بالقرب 
مان نقطة تفتيش بجولاة )عوار( كالتكل 
باملنصاورة وساط مدينة عادل، وأل تباعل 

إْطااَلق كثيف للنار أعقب االنفجار. 
ويف وقت ساابل مان لذا الشاهر اغتال 
مسالحول مجهولول القائام بأعمال مدير 
ساجن املنصورة بيدل، ولااع نجيب أحمد 
وقبلها بيو  اغتيل ضابط تحريات يف رشطة 

عدل.
يأتاي لاذا يف الوقات الاذي تّدعاي خيه 
قوات الغازو األَمريكية التاي تحتل املناطل 
الجنوبية احتالالً مبارشاً منذ السااعس من 
لذا الشاهر، أنها يف مهمة محدعة ملسااندة 
الحملاة اليساكرية عى اإلرلااب يف اليمن، 
األماُر الاذي يكِشاُف - بحساب مراقباني - 
أوراق الليباة التاي تليبهاا قاوات االحتالل 
والتي اساتيدمت الجماعات اإلرلابية منذ 
بادء اليدوال تمهيدا لوجوعلا وتسايى اآلل 
من خاالل اليمليات اإلرلابياة التي تنفذُلا 
لذه الجماعاات إىَل التيلُّص مان أية قوات 

أمنية يمنية تأميناً لتواجدلا يف اليمن.

  -  خاص:
أّكاد الناطُل الرساميُّ ألنصار اللاه، رئيُل الوخد الوطني املشاارك يف مفاوضاات الكويت، 
األستاذُ محمد َعبدالسال ، يو  الثالثاء ل2 مايو، أنه يف حال خَشِل مفاوضات الكويت، خإلَّ عى 

القوى الوطنية املنالضة لليدوال تشكيَل حكومة ليدمة الشيب اليمني.
ولفت َعبُدالسال  يف منشوٍر له عى صفحته الياصة يف موقع التواصل االجتماعي “تويرت” 

إَلاى أل اليمنيني ينتظرول الحلَّ الياعَل من مشاورات الكويت.
وعاى صييد املفاوضاات، عّطل وخد الرياض مجدعاً اجتماَع لجناة األرسى املقرَّر انيقاعه، 
يو  الثالثاء، وأخشال من جديٍد عمليَة تباعل كشاوخات األرسى التي كانت مقرًَّة، ما أعى إَلاى 

تيطيل االجتماع.

  -  صنعاء:
حّملت األمانُة اليامة لحازب الكرامة اليمني، 
ياو  الثالثااء، قاوى الغازو واليادوال وأعواتها 
“اإلرلابياة”  الجرائام  مساؤوليَة  ومرتزقتهاا، 
البشاية التاي تُرتََكاُب بحل أبناء عادل حارضة 

اليمن األوىل.
وأكاد حازُب الكراماة يف بياال لاه أل لاذه 
التفجاريات جريماٌة تأتي ضمن أجنادة املرشوع 
أمان  يساتهدُف  الاذي  الصهيوناي  األمريكاي 

واستقرار اليمن.
وعارّبت األمانة اليامة لحازب الكرامة اليمني 
عان إعانتها للتفجاريات اإلرلابية التي شاهدتها 
مديناة عدل، يو  اإلثنني، وراح ضحيتها أكثُر من 

100 مواطن بني قتيل وجريح.

األحزاب والتنظيمات السياسية املناهضة 
للعدوان تدعو الشعب اليمني للتصدي 
للوجود العسكري األمريكي يف الجنوب

  -  صنعاء:
عرّب تكتُل األحزاب والتنظيمات السياساية املنالضة لليدوال عن 
رخضهاا املطلل للوجاوع اليساكري األمريكي يف بياض املحاخظات 

الجنوبية.
وععا التكتل الذي يضم 16 حزباً سياسياً يف بيال له، أبناَء الشيب 
اليمناي، إَلاى التصادي للتواجد األجنبي عاى األرايض اليمنية، خيما 
باارك كاخة اليطاوات التي أقدمت وساتقد  عليها اللجناة الثورية 
واألمنياة اليليا وأبطال الجيش واللجال الشايبية يف سابيل التصّدي 

للغزو واالحتالل.
ولفات البياال إَلاى ”إل اليدياَد من عول البارت وعوالر يف منطقتنا 
تستيد  كأعاة من أعوات تنفيذ تلك امليططات، يستفيد من ذلك كله 
املارشوع األمريكاي الصهيوني الغربي يف املنطقة الذي يسايى إَلاى 
تمزيل عول وشايوب املنطقة وتحويلها إَلاى كنتونات يساتطيع أل 
يسايطَر عى قرارلا ويساير ثرواتها ملصلحته وتبقى شايوب لذه 

املنطقة خقرية ضييفة مثقلة الكالل«.
وأكد يف الوقت نفساه الرخَض التا  ألي تواجد أجنبي عى األرايض 

اليمنية وأي انتهاك للسياعة الوطنية.

مرتزقة العدوان يف محافظة تعز 
يستهدفون قافلة مساعدات ملرضى 

الفشل الكلوي
  -  تعز:

تيّرضات لجنُة التهدئة والتنسايل امليدانية بمحاخظة تيز صباح، 
أمال األربيااء، لقصف مدخياي بقذيفة لااول يف املحاخظاة أثناء 

أعخالها مساعدات إنَْساانية ملرىض الفشل الكلوي.
وأكدت مصاعر ميدانية باملحاخظة أل لجنة التهدئة املمثلة للجيش 
واللجاال الشايبية قامت بمراخقة قاخلة مسااعدات طبية تشاتمل 
محاليل ومساتلزمات خاصة بمرىض الفشل الكلوي ألبناء محاخظة 
تياز، غري أنها تيرضت للقصف من قبل مرتزقة اليدوال بالُقرب من 

مصنع السمن والصابول عى خط الحديدة تيز.
وقاال املصدر إل موكاب القاخلة كال كبرياً ويضام خريقاً إعالمياً 
مصاحبااً.. الختاً إَلاى أل لجناة التهدئة كانت قد أبلغت الطرف اآلخر 
بموعد ُقُدو  قاخلة املسااعدات واتفقوا عى اساتقبالها واساتالمها 
وتقديم ضمال ساالمة الساائقني، إال أل املرتزقة اساتهدخوا اللجنة 
وقاخلة املسااعدات بطريقة مساتفزة ومتيمدة منيا لوصولها إَلاى 
أبناء محاخظة تيز الذين ييانول يف أقسا  الغسيل الكلوي من انيدا  
اإلمكانيات بشاكل يهادع أرواح املرىض باملوت املحّقال؛ نتيجة عد  

وصول لذه املساعدات.



3 تقاريراليدع )ل12(     اليميل 26 مايو 2016   املواخل ل1 شيبال 37ل1لا

  -  صنعاء:
أكَّااَد األساتاذُ صالاح الصماع، رئياُل املجلل 
السايايس ألنصار الله، »أل 27 مليوَل مواطن يمني 
سايأخذول أقواتَهام عى شافرات سايوخهم، وأل 
آالَف الكيلومارتات من الحادوع مع جارتهم الكربى 
لن تكوَل بمنأًى عن أيَّاِة تداعيات اقتصاعية يهدف 

اليدوال إىَل تحقيقها«.
َويف تهدياٍد تتساُم مالمُحاه بالجدياة املقروناة 
بالجالزياة التاماة عناد تحدياد سااعة الصفار، 
محللاول أوضحوا أل الصّماع ييني ما يقوله وليل 
ملجرع املناورة السياساية، مؤكديان أل لذا التهديَد 
حاني يصُدُر من رجٍل يف منصٍب قيااعي رخيع يمثّل 
رأَس القيااعة السياساية لحركة مثل أنصاار الله، 
ويتيلال بمصاري شايب بأكملاه، خإنه يجاُب عى 

الطرف اآلخر أخذه عى محمل الجد.
وأضااف الصمااع يف بيال ياو  أمال األربياء: 
”الايء الاذي يجاُب أل تدرَكاه السايوعية، ومن 
يدخيهاا، أل ُكّل ذلك لان يُرِكع الشايب اليمني، بل 
عليهام أل يتذكروا أّل مليوَل الجائ صومايل عربوا 
البحاَر للوصول إىَل شاواطئ اليمن خراراً من الوضع 
االقتصااعي الاذي لدع بالعلام“، ولذا االساتدالُل 
يشاريُ بشاكٍل قطيي ملا عى السايوعية أل تستيدَّ 

ملواجهتاه يف حال اساتمرت يف اساتهداف الشايب 
اليمني بيامته.

موضحااً أل اليدواَل لو السابُب يف أيَِّة تداعيات 
اقتصاعياة، خبمنيه للتصدير واساتهداخه املصانع 
واملوانئ واملنشئات، وعليهم ميرخُة أل أيَّة تداعيات 
اقتصاعياة قد يجلبها اليدوال، لن تكول آثاُرلا عى 
الشيب اليمني لوحده، بل ستمتدُّ آثارلا إىَل املنطقة 

واليالم.
وخَضاَح الصّماع الدوَر الشايطاني الاذي تليبه 
أَمريكا وأََعَواتها يف اليمان، حيث قال: “األَمريكيول 
وأََعَواتُهم، ويف مقدمتهم النظا  السيوعي، يسَيول 
إلخقاار الشايب اليمني وتدماريه، ويف نفل الوقت 
يقدمول الدعم السيي والواضح للقاعدة وعاعش؛ 
لتجنيد اآلالف من اليمنيني مقابل ما يُسادُّ رمقهم، 
مساتغلني الوضَع االقتصاعي، وستهدع بهم أَمريكا 
وأََعَواتها ويف مقدمتهم السايوعية، املنطقة واليالم 
وساتجيل منهاا وسايلة لالنتقاا  مان اليمنياني 

وذريية الحتالل بالعلم.
 وحاّذر الصمااع اململكاة السايوعية مان أنها 
ساتكتوي بنارلم متاى ما رأت أَمرياكا مصلحتها 
يف ذلاك، وكال مقدمتهاا وليل آخرلاا التفجريات 
اإلجرامياة يف عادل التاي راح ضحيتهاا اليارشات 
وتظهر خيها بصمات اليدوال السايوعي األَمريكي 

وألداخه.
وأشاار الصمااع، »أل مان األلمية بماكال، أل 
تدرك القوى الوطنية املواجهة لليدوال، حساساية 

املرحلاة وخطورة االسارتخاء يف مواجهاة اليدوال 
عى ُكّل األصيدة، وعد  الساماح لليدوال يف تحقيل 
أي لدف يسايى إليه سواًء عى املستوى امليداني أو 

االقتصاعي أو تماسك الجبهة الداخلية«.
وععا الصّماع الشيَب اليمني أل يتحىَّ باليقظة 
والوعاي وأل يتحارك جنبااً إىَل جناب ماع األجهزة 
األمنياة؛ للقضااء عاى لاذه الياليا التاي يحاول 
إْعاااَلُ  اليدوال إثارة بيض الفئات؛ لتقييد األجهزة 
األمنية عن القيا  بدورلم يف القضاء عليها، خاصًة 
وأل لنااك تجنياداً كبارياً ماع الوضاع االقتصاعي 

الصيب الذي يييُشه الكثري من أَبْنَااء الشيب.
ساات الدولة ذات  عاعيااً رجااَل األعماال ومؤسَّ
إىَل  واملجتماع  االجتماعياة  والشايصيات  الصلاة 
التكاتاف والتيااول بمواسااة الكثري مان الحاالت 
التاي تياناي الحرماال وقد تسااعد اليادوال عى 
استقطابهم؛ إلثارة الفوىض واالختالالت األمنية. 

وخيما يتيلال بمساألة اإلشاكالية اإلْعاااَلمية 
التي جرت مؤخراً بني بيض النشطاء يف أنصار الله 
والنشاطاء من حازب املؤتمر عى مواقاع التواصل 
االجتماعي، رّحب الصماع باملوقف الُحر واملسائول 
لألخ عايل َعبدالله صالاح، رئيل املؤتمر الشايبي 
الياا ، الذي ععا إىَل ترك املناكفات، وععا للمزيد من 
التالحام يف التصّدي لليادوال، وأل لذه األصوات ال 

تمثل إال نفساها، مؤكاداً عى أل القيااعة يف حركة 
أنصار الله تباعله نفل املوقف. 

الوطنياة  القاوى  “أل عاى  الصمااع  وأضااف 
املواجهاة لليدوال ويف مقدمتها أنصار الله واملؤتمر 
الشايبي اليا  إخاراس ُكّل األصوات النشااز التي 
تحااول تيكاري صفو اليالقاة األخوية باني أنصار 
الله واملؤتمر الشايبي اليا ، وأل ُكّل األصوات التي 
تصادر من لذا الطرف أو ذاك ال تمثّل توّجُه القياعة 

السياسية للمكونني الوطنيني“.
إىَل  اليمنياني  بياناه  ختاا   يف  ااُع  الصمَّ وععاا 
االنشاغال بمواجهة اليدوال كأولوية ال تيلولا أيَُّة 
أولوية، َوإىَل مزيد من اليطوات الجريئة واملسائولة 
إلخاراس لذه األصوات والتاربؤ منها من أي طرف 
كانت، وأل القاعَ  يتطلُب املزيَد من التالحم ملواجهة 

لذا اليدوال.
اُع، »أل عى القوى الوطنية املواجهة  وأكد الصمَّ
لليدوال ويف مقدمتها أنصار الله واملؤتمر الشيبي 
اليا  التحرك الجاّع واملسائول يف حشاد الطاقات 
البرشياة واإلْعاااَلمياة وكل اإلمكاناات؛ ملواجهة 
التصيياد اليدواناي الكباري والدخاول يف خطوات 
عميقاة لتيزياز الوحادة الداخلياة وتحاخظ عى 
بالرجاال  الجبهاات  ورخاد  الدولاة  مؤسساات 

واليتاع«.

قال اإن العدوان هو ال�سبب يف التداعيات االقت�سادية ملنعه الت�سدير وا�ستهداف امل�سانع واملوانئ واملن�ساآت

صالح الصّماد: أي تداعيات اقتصادية يجلبها العدوان لن تكون آثاُرها 
على الشعب اليمني لوحده بل ستمتد إَل املنطقة والعالم

  -  الجوف:
تلّقاى مرتزقاُة اليادوال السايوعي األَمريكي 
رضبًة موجيًة من ِقبَِل الجيش واللجال الشايبية 
لدى تصدِّيهم ُلُجوماً عى مديرية الغيل بمحاخظة 
الجوف، ياو  الثالثاء املايض، حيث أوقيوا عرشاِت 
القتى والجرحى، كما لقي املرتزقة املصريَ نفساه 

يف لجومهم املتزامن عى مديرية املصلوب.
وأوضاح مصادٌر عساكريٌّ أل قاواِت الجياش 
واللجاال الشايبية تصاّدت لزحاِف املرتزقاة عى 
مديرياة الغيل، مسانوعين بطريال اليادوال الذي 

شن عدة غارات.
وأكاد املصدُر أل أكثَر مان 60 من املرتزقة لقوا 
مصارَعهام عى أباواب مديرية الغيال، خيما وقع 
أكثار من 22 أسارياً منهم بينهم قيااعات ميدانية 

بارزة.
َوتصدَّى أبطاُل الجيش واللجال الشيبية لزحٍف 
متزاماٍن من ِقبال مرتزقاة اليدوال عاى مديرية 
املصلوب شارك خيه طرياُل اليدوال بيدة غارات.

وبحسب املصدر اليساكري ذاِته خشل مرتزقُة 
اليادوال يف التقاد  وساقط منهم عادٌع كبريٌ من 
َع اإلْعااااَل  الحربي  القتاى والجرحاى، خيماا وزَّ
مشاالَد مصاورًة تظهار تصادي أبطاال الجيش 
واللجاال الشايبية لزحاف املرتزقة عاى مديرية 

الغيل واملصلوب بمحاخظة الجوف.
وتيليقااً عى ما حدث اعترب محمد عبدالساال  
يف منشاور عاى صفحتاه يف »تويارت« أل تصييَد 
اليادو يف الجوف ومأرب وشابوة اساتهتاٌر واضٌح 
بمشااورات الكويت تتحمال نتائجه وتبياته قوى 
اليادوال، مؤكاداً أل تصيياد اليادو يف محاخظات 

الجوف ومأرب وشبوة انتهاك صارخ التفاق وقف 
اليمليات اليسكرية.

من جاناب آخر أعلان ممثلو القاوى الوطنية 
يف لجال التهدئة تيليل أعمالهم؛ بسابب التصييد 
اليساكري من قبل اليدوال ومرتزقة وخروقاتهم 

الواضحة التفاق وقف إْطااَلق النار.
جااء ذلك يف رساالة بيثتها اللجناة إىَل املبيوث 
األمماي إىَل اليمن إساماعيل ولد الشايخ وحملت 
الرساالة عدة نقاط توضح األساباب التي عخيت 

األعضاء إىَل تيليل عملهم.
ناص رساالة أعضااء الوخاد الوطناي يف لجنة 

التهدئة:
بسم الله الرحمن الرحيم

األخ / إساماعيل ولد الشايخ – مبيوث األمني 
اليا  لألمم املتحدة املحرت 

تحية طيبة وبيد:
املوضوع: إبالغكم بتيليل أعمال لجنة التهدئة 

والتنسيل لألسباب اآلتية:
1- بيد مرور ما يقارب اليمسني يوماً عى بدء 
عملناا عاعت األَْوَضااع إىَل املربع األول بالهجومات 
املتواصلة بتغطية جوية كثيفة وتحريض سيايس.
2- عد  جدوى عملنا يف ظل التصييد املتساِرع 
والهجماات املتكاررة مان قبل الجانب السايوعي 

ومليشيات اإلخوال ولاعي.
3- اساتمرارية التيزيزات الكبارية والتي تصل 
بشاكل منتظم وبكميات كبرية مان املناخذ الربية 

والبحرية.
ل- التمهيد الجوي بالطريال السيوعي قبل ُكّل 

التحركات عى األرض.
الريااض  5- اساتمرار السياسايني يف خريال 
بالترصياح الدائام عاى أل ال جدوى مان الحلول 
السياساية وأل الحسام سيكول عساكرياً، وذلك 

يسالم ملزيد من التصييد اليسكري املمنهج.
6- اساتمرارنا يف لذه اللجنة لاي كذبة كبرية 
عى شيبنا املظلو  والصامد الذي يتيرض العتداء 

لمجي وبربري غري مسبوق.
7- ما حصل الياو  أَْكابَاُر عليال، خفي امليدال 
لجاو  كبري يف سات جبهاات بمراخقاة الطريال 
وتمهيد بجميع أَنْاَواع األسلحة الثقيلة واملتوسطة 

وتحقيل تقد  يف بيض الجبهات.

  -  الكويت
اساتأنفت األطراُف اليمنية يف الكويت جلساِت 
املفاوضاات املباارشة ويف إطار اللجاال الفرعية، 
كما شاهد أمل األربياء لقاًء جَماَع رئييَس الوخد 

الوطني واملبيوث األممي إسماعيل ولد الشيخ.
وبداياًة بلقااء رئيل وخاد أنصار اللاه محمد 
عبدالساال  ورئيل وخد املؤتمار عارف الزوكا مع 
املبياوث األممي ولد الشايخ ختؤكاد امليلومات أل 
اللقاَء رّكز عى مناقشاة املسار السيايس َواألمني 
واليساكري َواإلنَْساااني وكذلك موضوع تشكيل 

حكومة تواخل جامية َولجنة عسكرية.
أما أعضااُء لجناة التهدئة عن الوخاد الوطني 
خقدماوا مالحظاٍت ُسالَِّمت ملكتب املبيوث األممي 
ولد الشايخ طالبات بيطواٍت جااعًة لتثبيت وقف 
إطالق النار بشكل شاامل ووقف الغارات الجوية 
وتفييال اللجاال امليدانياة املحلية وإنشااء غرف 
عمليات مشارتكة ورخع تقرير موّحد من قبل ُكّل 
أعضاء اللجنة التي لم يسابل لها أل قّدمت تقريراً 

كما لو مفرتٌَض منذ تشكيلها.
كماا احتوت املالحظاات عى مطالباات لألمم 
املتحادة بمياطباة الطارف اآلخار والسايوعية 
بارضورة تفييل عمل اللجنة وإصادار تقاريرلا، 
خيماا تشاري امليلوماات إَلااى أل املبياوث الدويل 
إساماعيل ولد الشايخ سايلتقي الياو  اليميل 
بممثيل الجيش واللجال الشايبية يف لجنة التهدئة 

الساتيراض ما تم التوصل له ماع ممثيل الطرف 
اآلخر. 

األرسى  لجناة  توّصلات  آخار  ساياق  ويف 
وامليتقلاني إَلااى اتفااق مبدئي حصلات »صدى 
املسارية« عى محتوى االتفاق، وذلاك بيد تراجع 
وخد الرياض عن سييه ليرقلة عمل اللجنة عندما 
طالاب بإطاالق أشاياص محدعين والاذي اعترب 

تراُجياً عن االتفاقات السابقة.
وبحَساِب امليلومات خإل االتفااق املبدئي الذي 
توصلات له لجنة األرُسى وامليتقلني أمل األربياء 
ساييرض اليوَ  اليميَل يف جلسة عامة للوخَدين 

بحضور ولد الشيخ إلقراره.
ونَاصَّ االتفااُق عاى اليمِل عى إطاالق رساح 
جمياع األرسى وامليتقلاني لحال القضية بشاكل 
نهائي وكذلك اليمل بشاكل متاوازي إلحراز تقد  
ملماوس عى املادى القصري لبناء الثقاة وإعطاء 

عخية إيجابية ملسار السال .
كما نص االتفاق املبدئي عى جدولة اليمل من 
حيث أعداع ونساب الذين سيتم اإلخراج عنهم من 
قبل الطرخني وتباعلها ووضع جدول زمني لتنفيذ 

ذلك.
كما تبنى االتفاُق وضاَع ميايريَ لالتفاق حول 
اختيار من سايتم اإلخراُج عنهم من قبيل الحاالت 
اإلنَْسااانية كإطاالق املرىض وكبار السان وكذلك 

تشكيل لجال لحرص األرسى وامليتقلني.

حممد َعبدال�سالم: ت�سعيُد العدو يف حمافظات اجلوف وماأرب و�سبوة 
انتهاٌك �سارٌخ التفاق وقف العمليات الع�سكرية

مقتُل أكثر من 60 مرتزقاً وأسُر العشرات 
بينهم قيادات بمحافظة الجوف

الوفد الوطني يناق�ش مو�سوَع احلكومة 
التوافقية مع ولد ال�سيخ

عودة املفاوضات املباشرة و»صدى 
املسرية« تنشر محتوى اتفاق مبدئي 

إلطالق األسرى واملعتقلني

اأكد اأن ما يحدث يف ماأرب من حت�سيد وزحوفات لي�ش خروقات بل هي حرب حقيقية

رئيُس لجنة التهدئة بمأرب الشيخ طعيمان: لجنة الطرف اآلخر عاجزة وفاشلة وهاشم األحمر ال يسمح لهم بالدخول إَل نهم
  -  خاص:

يتحارك مرتزقاُة اليادوال عاى األرض مناذ 
اليارش من إبريل املايض، ولو اليو  الذي أعلنت 
خياه األمُم املتحادة وْقَف إْطاااَلق الناار تمهيداً 

للدخول يف مشاورات الكويت.
الوخاد الوطناي كال واضحااً ورصيحااً قبل 
الذلاب إىَل الكويت وعقد املشاورات: لن ندخل يف 
مفاوضات إال إذا توقف وقف إْطااَلق النار والتز  
اليادو بالهدنة، وأماا  إرصار الوخد الوطني عى 

لذا املطلاب تدّخلت وسااطات خليجية وأممية 
وأقنيات الوخاد الوطناي بالذلااب إىَل الكويات 
عاى أل تتوقَف تحشايدات املرتزقة وزحوخاتهم 
وقصفهم املتواصل عاى مواقع الجيش واللجال 
الشايبية يف عادة محاخظاات يمنياة، غاري أل 
املرتزقاَة لم يلتزماوا باليهوع واملواثيال التي تم 

التوقيُع عليها.
وقاال الشايخ محماد عايل طييماال رئيل 
لجنة التهدئة بمحاخظة مأرب يف ترصيح خاص 
لصحيفة »صدى املسرية«: إل الحرب يف مأرب لم 

تتوقف أبداً منذ الياارش من إبريل املايض وحتى 
اآلل.. مشارياً إىَل أل ماا يحادث يف مأرب ليسات 
ليسات خروقاات وإنما لي حارٌب حقيقية من 

الطرف اآلخر.
وأشاار الشايخ طييمال إىَل أنهم حاولوا بكل 
ماا يملكاول تهدئاة الوضاع وعد  إشايالها يف 
ماأرب، موضحاً أنهام يف اللجنة كاناوا يقولول 
يف األياا  املاضية إىَل أل ماا يحُدُث لي خروقات، 
لكنهاا ليسات كذلاك، خهاي حارب، وزحوخات 
وتحشيدات وكل يو  والوضع يزعاُع خطورًة عن 

ذي قبل.
ولفات إىَل أل لنااك زحوخااٍت عاى رصواح 
أل  نهام وعاى واعي حرياب، موضحااً  وعاى 
املرتزقَة تقدموا إىَل جبل أذال، وحاولوا السايطرَة 
عاى بياض القارى لكن تام صدُّلم، وماا زالت 
االشتباكاُت مستمرًة، كما قاموا بقصف مديرية 
حرياب القرامياش ونتج عان القصف شاهداء 

وجرحى.
وقاال طييماُل إىَل أنهام تواصلوا مع الطرف 
اآلخار، لكان تلاك اللجنة ليال لها أي قارار أو 

التماا ، وعملها ليال وطنياً أو حياعيااً وإنما 
تقاوُ  باملغالطاة واملراوغاة، وترياُد مان لجنة 
التهدئاة التابياة للجياش واللجال الشايبية أل 
يظلاوا يف جبهاة رصواح خقط وعاد  التنقل إىَل 

نهم.
وأضاف أل لاشام األحمر واملقديش يمنيال 
لجاَل التهدئة التابياة لهما من الدخول إىَل نهم، 
وأل اللجنة عاجزول وال يساتطييول التحرك إال 
يف رصواح خقاط واليبدين، أما نهم خإل لاشام 

األحمر ال يسمح لهم بالدخول إليها.
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إستشهاد مزارع وإصابة طالبتني 
يف انفجار قنبلة بكلية اآلداب 

بجامعة صنعاء

  - خاص:
قاال مصدٌر أمني لوكالاة األنباء اليمنية سابأ: إل األجهزة األمنية 
تواصال التحقيال يف انفجاار قنبلة يف كلياة اآلعاب بجامياة صنياء 
القديمة والتي أسفرت عن استشهاِع مزارع الكلية وإصابة طالبتني.
وبحساب املصدر خإل التحقيقات األولية تثبت أل الحاعثة جنائية 

وليست إرلابية.
وكال االنفجاُر الذي حدث صباَح الثالثاء املايض أما  قسم اآلثار يف 

كلية اآلعاب بجامية صنياء قد أعى
إصاباة مزارع يف الكلية تاويف عى إثرلا وطالبتاني كانتا يف الُقرب 

منه.
وقالت الدكتور ابتساا  املتوكل إل إصابَة الطالبتني اللتني كانتا يف 
القرب من االنفجار طفيفة، وأنهما غاعرتا املستشافى مساء الثالثاء 

املايض. 

حرائر سنحان وشبام كوكبان 
يقدمن قافلتني غذائيتني دعماً 

ألبطال الجيش واللجان الشعبية

  - متابعات:
نّظمت حرائُر املربع الغربي بمديرية سنحال، عرص األربياء، وقفة 
صموع وتحّدي بينوال »صامدول مهما بلغ اليدوال« أكدل من خاللها 

صموعلن وثباتهن يف وجه اليدوال الغاشم..
مؤكدات بأل نساء اليمن واقفات يف صف واحد خلف رجال الرجال 
لتقديام ُكّل ما بوسايهن يف رخاد الجبهاات بالقواخال الغذائية واملال 
والساالح ععماً ومسااندة للجيش واللجال الشايبية املرابطني يف ُكّل 

الجبهات.
ويف نهاياة الوقفة تام زيارُة امليرض الفني الاذي احتوى عى عدع 
من املجّسامات التاي عربت عن جرائام اليدوال وبشااعته وكذا عى 
صور الشهداء اليظماء الذين قدموا أسمى مياني البطولة والتضحية 

والرَشف يف جبهات الصموع والنضال والكفاح.
ويف ذات الساياق قّدمت الهيئة النساائية بمنطقة شبا  كوكبال، 
يو  الثالثااء، قاخلًة غذائية ومالية، إساناعاً ألبطاال الجيِش واللجاِل 

الشيبيِة بمناسبِة احتفاِل الشيب ِبالييِد الوطنيِّ للوحدة الا26.
واحتوت القاخلُة عى مواع غذائية متنوعٍة لرخد املرابطني من أبطال 

الجيش واللجال يف ميتلف الجبهات.
وتم تقديُم القاخلة النسائية خالل وقفة غضب ضدَّ املارينز الغزاة، 
حيث باركات خيها املشااركاُت يف إعداع القاخلة للوطان أعياَع وحدته 

املباركة.

جنون مرتزقة الرياض بالسلطة يثري استياء 
املجتمع الدولي ويصطدم بإرادة الشعب اليمني

الغارديان الربيطانية: كامريون متورط بالعدوان وزّود ال�سعودية باأ�سلحة حمّرمة 

منظمة العفو الدولية توّثق جرائَم جديدًة من 
الحرب العنقودية يف العدوان على اليمن 

 -  
إبراهيم السراجي

يسايطُر لاجُل السالطة عاى مرتزقة 
الريااض، وينيكال ذلك عاى مواقفهم يف 
مفاوضات الكويت واملسار السيايس املراخل 
لتلاك املفاوضاات وساط شايوٍر باليطار 
يسااور أولئك املرتزقاة الذيان ييتقدول أل 
أية تساوية سياساية ساتُفِقُدلم جزًء من 
السالطة التاي كال طموَحهم باساتياعتها 
كامالً، واضيني أنفسهم مظلًة لليدوال عى 
اليمن، ولكنهم اليو  يرول أل ذلك لم يحقل 
مراعلام، ولو ماا جيل »جنول السالطة« 
يصيبهم ويجيلهم يتيبّطول يف املفاوضات 

بحثاً عنها عول رؤية للحل السيايس.
خالَل أكثر من شهر من املفاوضات عخل 
خاللها وخد الرياض إَلاى الجلسات املبارشة 
وليال لديه أّي تصور للحل السايايس، كما 
أل األكثَر ساوءاً من ذلك أل اللجال الفرعية 
خصوصااً يف مجاال األرسى وامليتقلني كال 
وخاد الرياض يكشاُف عن عورتاه املتيلقة 
بفقادال تأثاريه عاى امليادال وعاد  وجوع 
اتصاال بينهم وبني املليشايات التابية لهم، 
وظهر ذلك من عجزلم عن تقديم كشوخات 
بأساماء األرسى؛ ولذلاك لجأ وخاد الرياض 
للتغيب عن الجلساات تارًة وأخارى لتيليل 
مشااركته ويف ُكّل عاوعة إَلااى املفاوضات 
يارعع أعضاؤه رشوطهام املتيلقاة بالبقاء 
بالسلطة خالل املرحلة القاعمة بمينى بقاء 
حكوماة الريااض ولاعي، ولاو األمر الذي 

يقابل رخضاً قاطياً.
وتؤكاد املصاعر من الكويات أل املجتمع 
الدويل خصوصااً عول مجلال األمن أصبح 
لديهاا وعاي بفقدال وخاد الريااض للرؤية 
وعد  ساييه للحل السايايس؛ لذلاك يواجه 
الوخاد  تسااؤالت  أمااَ   حَرجااً  السافراء 
الوطناي املوجهاة لهم من قبيال أنه إذا ظل 
وخد الرياض متمساكاً ببقااء حكومته غري 
الرشعية ومتمساكاً ببقااء عبدربه منصور 
لااعي خما لو الحل الذي يجب التوصل إليه 
والتشااور بشاأنه ولذلك ظهر التململ عى 
تقارير ولد الشايخ اإلعالمية، وآخرلا عقب 
عوعة وخد الرياض للمفاوضات، حيث اعترب 
أل تكراَر التغيب عن املفاوضات ييرِقُل الحلَّ 

السيايس يف اليمن.

• الهروُب من العجز إَلـى مواجهة 
العالم

لم يُرق ملمثيل املجتماع الدويل يف الكويت 
بقااُء وخاد الريااض حبيسااً لرشوطه غرِي 
املنطقياة وغياب الرؤية السياساية والقرار 
السيايس، ولذلك لم تجد خطوة وخد الرياض 
بتيليل املفاوضات أيَّ تأييد من قبل املجتمع 
الادويل، بال إناه لم يسالم مان االنتقااعات 
اليلنياة، األمار الاذي عخاع إعاال  املرتزقة 
ته باالنحياِز مَلن  التها  االتحاع األوروبي بُرمَّ
وصفهم بالحوثيني، وبيد ذلك اتها  السفري 
األمريكاي أيضااً بالتزامن مع قياا  لاعي 
بمنح السفري األمريكي ذاته وسا  الوحدة!.
األوروباي  االتحااع  سافرية  وتيرضات 

»بتينا موشاايت« لهجاو  إعالمي كبري من 
قبال إعاال  املرتزق وخاصة حازب اإلصالح 
الذيان اصطدموا بموقف االتحااع األوروبي 
الذي يؤيد الحل السيايس والتوصل لحكومة 
تواخال، ويمتد لذا املوقف إَلاى قرار الربملال 
األوروباي الاذي أقار حظاَر بيع األسالحة 
للسايوعية عى خلفية اليادوال عى اليمن. 
ويرى مرتزقة اليادوال أل أيَة ععوات عولية 
أَْو محلية لتشكيل حكومة تمثل ُكّل األطراف 
الثابتاة  بمطاميهام  مسااس  أنهاا  عاى 
يف السالطة عاى حسااب الشايب اليمناي 

ومياناته.
بالسالطة  اليادوال  مرتزقاة  جناول 
أصباح ظالراً لكثري مان املراقبني واملحللني 
السياسايني، كماا لاو الحال عناد ممثايل 

املجتمع الدويل الراعني للمفاوضات.
ويف لذا الساياق يقوُل املحلُل السايايس 
محمد األحماد يف قراءة نرشلاا موقع قناة 
روسايا اليو  إل »مالمح التساوية يف اليمن 
تبدو واضحة، خإل خشاية بيض املفاوضني 
عان الجانب الحكومي من خقدال مناصبهم 
يمثّل وخل الدول الراعية أحَد أساباب إعاقة 

تحقيل أي تقد . 
ويضياف األحماد »إل الحوثياني أبادوا 
اساتيداَعلم لالنساحاب من املدل وتساليم 
األسالحة؛ لكنهام يقولاول إل ضمانَة عد  
استيدا  لذا الساالح ضدَّلم لن يتحقل إال 
بتشكيل حكومة رشاكة وطنية؛ باعتبار أل 
الحكوماَة الحاليَة طارف يف الحرب، يف حني 
أل الجانب الحكوماي يرخض أي حديث عن 
تشاكيل لاذه الحكومة إال بيد تسالُّم املدل 

ونزع األسلحة واليوعة إَلاى صنياء«.
ويؤكاد األحماد صحاة امليلوماات التي 
مساتاًء  باات  الادويل  املجتماع  إل  تقاول 
من حارص مرتزقاة الريااض عاى التفرع 
بالسالطة، ويتحادث عان اساتياء املجتمع 
الادويل تجااه تيليل وخد الرياض ملشااركته 
يف املفاوضاات، مشارياً إَلاى أل ذلاك القرار 
»لام يكن مقنيااً للدول الراعية للتساوية«، 
وأل مرتزقاَة الرياض أُبلغوا بذلك االساتياء 

»وطلب منهم االستمرار باملفاوضات«.
وبحساب األحماد أكاد ممثلاو املجتمع 
يف  اساتمرارلم  أل  الريااض  لوخاد  الادويل 
»املطالباة بالحصول عى ضمانات لتساليم 
الحوثيني األسالحة واالنساحاب مان املدل، 
خإنهام –أي وخاد الريااض مطاَلباول أيضاً 
بتقديم ضمانات لهؤالء –أي الوخد الوطني- 
باأل يكوناوا ُجازءاً مان حكوماة رشاكاة، 
يُفرتَُض أل يتمَّ تشاكيلُها عقب االتفاق عى 

التسوية الشاملة«.
وخيما يساتمر جنول املرتزقة بالسالطة 
خاإل ذلك يتصاع  مع رغبة الشايب اليمني 
بالحل السايايس الذي من البديهي أل يكوَل 
قائمااً عاى اتفاق ياريض جمياع األطراف، 
خيماا يارص املرتزقاة عاى االساتحواذ عى 
السالطة وعد  الوصول إَلاى حل، بل خرض 
الارشوط، مساتيينني باليادوال ولكن لذا 
أيضاً يصطد  بإراعة الشايب اليمني والوخد 
الوطناي الذي أكاد أل ذلابه إَلااى الكويت 
لو مان أجل الساال  ولان يكول مان أجل 

االستسال .

  - خاص
أّكادت منظمة اليفو الدولياة أنها أثبتت 
باألعلاة وقاوَع ضحايا ُجاُدٍع مان املدنيني، 
جراء استيدا  اليدوال األمريكي السيوعي 

للقنابل الينقوعية يف بالعنا.
وأشاارت يف تقريار جدياد لهاا إَلاى أل 
الينقوعياة  للذخائار  اليادوال  اساتيداَ  
املحّرماة عولياً حول املحاخظات املساتهدخة 
إَلاى حقاول ألغا  ييّرض املدنيني عى املدى 

الطويل ليطر املوت.
الربيطانياة  الغارعياال  أماا صحيفاة   
خفضحت رئيَل الحكومة الربيطاني عيفيد 
كاماريول الذي أنكر ماراراً أل يكوَل تحالف 
اليادوال قاد اساتيد  أسالحًة بريطانياًة 
يف قصاف املدنياني باليمن، وأكادت تورطه 
مع اليادوال وقياماه باملواخقة عاى تزويد 
السايوعية بذخائَر عنقوعياة محّرمة عولياً 

استيدمت يف قصف املدنيني باليمن.
وقالت منظماة اليفو الدولياة يف تقرير 
صادر حديثااً إل بيثتهاا التاي زارت اليمن 
تحالاف  أل  أعلاة  إَلااى  توصلات  مؤخاراً 
»اساتيد   السايوعية  بقيااعة  اليادوال 
ذخائر عنقوعية من ُصناع الواليات املتحدة 
األمريكياة وبريطانياا والربازيال«، وذكرت 
املنظماُة أل »اساتيداَ  القنابال الينقوعية 
محظوٌر بموجب »االتفاقية بشاأل الذخائر 
الينقوعياة«، التاي انضمت إليهاا بريطانيا 

كدولة طرف«.
 وبحساب التقرير أجرت بيثاة املنظمة 
مقاباالت ماع 30 شايصاً، بينهام بياض 
ضحايا ذخائار القنابال الينقوعية وغريلا 
مان الذخائار التاي لام تنفجار، وألاليهم، 
باإلضاخاة إَلااى عادع مان شاهوع الييال، 
والذخائار،  األلغاا   إزالاة  يف  واليارباء 

والنشطاء، وامُلسيفني.
املنظماة  بيثاة  أل  التقريار  ويضياف 
وثّقت 10 حااالت جديدة تيرض خاللها 16 
مدنيااً لإلصاباة أَْو املوت من جاراء الذخائر 
الينقوعياة، خاالل الفرتة مان يوليو 2015 
إَلاى إبريل 2016. وبني لؤالء املدنيني تسية 
أطفاال، ُقتل اثنال منهماا. وقد وقيت لذه 
اإلصاباات بيد أيا  أَْو أساابيع، بال وأحياناً 

بيد شهور من إلقاء القنابل الينقوعية.
وقالات كبارية مستشااري األزماات يف 
منظماة اليفاو الدولياة، ملى خقياه: »حتى 
ُة اليملياات الحربية، خإل  ت حدَّ بياد أل خفَّ
أرواح املدنيني، بماا يف ذلك األطفال الصغار، 
وُسابل عيشاهم ال تازال مهادعة يف اليمان، 
حيث يياوعول إَلاى عيارلم خيجادول أنها 
قاد أصبحات بمثاباة حقاول ألغاا . ولان 
يكاول بوساع لاؤالء املدنياني أل يييشاوا 
يف أماال إال بياد تحدياد املناطال امللوَّثاة يف 
عيارلام وحقولهم وما حولهاا، وتطهريلا 
من الذخائار الصغرية املميتاة الناجمة عن 
القنابل الينقوعية وغريلا من الذخائر التي 

لم تنفجر«.

الربيطانياة  الغارعياال  صحيفاة  وإىل 
التاي شانّت لجوماً عاى رئيال الحكومة 
واتّهمتاه  كاماريول  عيفياد  الربيطاناي 
بالتورط بإرسااِل قنابل عنقوعية بريطانية 

الصنِع لقتل الشيِب اليمني.

وطالبت الصحيفة »كامريول« بتفساري 
تزويد السيوعية بقنابل عنقوعية بريطانية، 
مشارية إَلاى أل القنابل التاي ُعثر عليها يف 
اليمن لاي من ناوع “BL-755” وصنيتها 

مؤسسة “بيدخرشاير” الربيطانية.
وبحساب الصحيفاة خقاد تم اكتشااُف 
قنبلاة مان لاذا النوع غاري منفجارة أثناء 
جولة تفتياش ملحّققني مان منظمة اليفو 
وعثار  اليمان،  شامال  قرياة  يف  الدولياة 
عليهاا أحاد املدنيني ميلقًة بأحد األشاجار، 
 ”BL-755“ وأوضحت الصحيفة أل القنبلَة
مة للتفجري يف وقت  الربيطانية، كانت مصمَّ

الحل.
وأشاارت الغارعياال، إَلااى أل القنبلاة 
رة لالساتيدا   الينقوعية “BL-755” املطوَّ
من قبال طائارات “تورنااعو” الربيطانية، 
استيدمت من ِقبل تحالف اليدوال يف اليمن.
وبالياوعة إَلااى تقريار منظماة اليفو 
الدولياة التي أخارعت خصالً يكشاُف تورط 
بريطانيا بتزويد اليدوال بالقنابل الينقوعية 
وعنونت ذلك بالقول »أول تأكيد الساتيدا  
ذخائر عنقوعية بريطانية الصنع يف اليمن«.
انطاالق  ومناذ  بأناه  التقريار  ويقاول 

اليادوال عاى اليمن »وثَّقات منظمة اليفو 
الدولية اساتيدا  ساتة أنواع مان الذخائر 
قاوات  جاناب  مان  اليمان  يف  الينقوعياة 
التحالف. كما وثَّقت مصاعر أخرى موثوقة، 
من بينهاا منظمة »ليومن رايتل ووتش«، 

استيدا  لذه األنواع.
اليادوال  عول  أل  البيثاة  وأكادت 
عنقوعياة  ذخائار  اليمان  يف  »اساتيدمت 
 .)BL-755( بريطانياة الصناع مان طاراز
 )HUNTING( »لانتناغ«  وكانات رشكاة 
الذخائار  تُصناع  املحادوعة  الهندساية 
يف   )BL-755( طاراز  مان  الينقوعياة 
سابيينيات القرل اليرشين. ولذا الساالح، 
املتيادع األشاكال، ُمصمٌم بحياث يُلقى من 
الطائارات الربيطانياة املقاتلاة مان طاراز 
»تورنااعو« )TORNADO(، ولاو يحتاوي 
عاى 7ل1 ذخاريًة صغرية، ويمكناه اخرتاُق 
يف  وينشاطر  مليمارتاً،   250 سامُكه  عرع 
الوقات نفساه إَلااى أكثر من ألَفي شاظية 
تيمُل كساالح مضاع لألخراع. ومن امليروف 
أل لنااك ميزونااٍت من لذا الساالح يف ُكلٍّ 
من السيوعية واإلمارات اليربية املتحدة«.

واحتوى تقرير املنظمة عن زيارِة بيثتها 
إَلاى اليمن يف املناطل الحدوعية ومحاخظات 
ضحاياا  شاهاعات  عاى  وحّجاة،  صيادة 
القنابل الينقوعية من املدنيني وكذلك وثّقت 
أجسااماً عينية مان القنابال املحّرمة عولياً 
التي استيدمها اليدوال ضد املدنيني بشكل 

عشوائي.
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أوالً: والية هادي الدستورية:
جااءت واليُة لااعي عقب الظاروف التي 
مرت بهاا البالع عا  2011 ، بموجب املباعرة 
اليليجية وآليتهاا التنفيذية، التي تم التوقيُع 
  2015 نوخمارب/   /23 تأرياخ  يف  عليهاا 
بالريااض باني األَْطاَراف السياساية: املؤتمر 
الشيبي وحلفائه، واللقاء املشرتك بأَْطاَراخه، 
برعاية عول مجلل التيااول اليليجي وعول 
األوروباي،  االتحااع  وعول  األمان،  مجلال 
وبموجب لذه املباعرة تقرر أل يكول االنتقال 

السلمي للسلطة عى مرحلتني:
 املرحلاة األوىل: أل يمااِرَس لااعي واليتَه 
بمقتاى صفته كنائٍب لرئيال الجمهورية، 
حياث قاررت املبااعرة باأل يقاوَ  الرئياُل 
الساابل عيل عبدالله صالح بتقديم استقالته 
إىل مجلال النواب يف الياو  الثالثني من بداية 
االتفاق، ويصباح نائب الرئيل لاو الرئيل 
الرشعي باإلنابة، بيد مصاَعقة مجلل النواب 
عى استقالته إىل مجلل النواب، وأصدر قراراً 
جمهوريااً برقم )ل2( لسانة 2011 ، خوََّض 
خيه نائباه عبدربه منصور لاعي بممارساة 
صالحياته، ومنها ما نص عليه يف املباعرة من 
الدعوة إىل انتيابات رئاساية يف غضول »60« 

يوماً بموجب الدستور.
ويف تأرياخ 1/ 1/ 33ل1لاا، املواخل 26/ 
11/ 2011 ، صدر القراُر الرئايس رقم )27( 
لسنة 2011 ، تضمن ععوة الناخبني لالقرتاع 
اليا  يف االنتيابات الرئاسية املبكرة النتياب 
رئيل الجمهورية، وذلك يف يو  21/ خرباير/ 
2012  وتام إجاراء االقرتاع وأصباح عبدربه 
منصاور لاعي لو الرئياَل الرشعي من ذلك 
التأرياخ، وخيه تبادأ املرحلاة الثانياة للفرتة 

االنتقالية، ومدتها عامال خقط.
وألام ما يلز  اإلشاارة إليه يف لذا الشاأل 
االقارتاع  إجاراَء  املبااعرة عندماا قاّررت  أل 
النتياب الرئيل عبدربه منصور لاعي، وخقاً 
ألحكا  الدساتور القائم قد أصابت؛ ألل والية 
رئيال الجمهورياة ال يساتطيع أل يمنحها 
إال صاحاب الوالياة يف منحهاا ولو الشايب، 
وبموجاب االقرتاع وخقااً للمباعرة اكتسابت 
أحكا  املباعرة األُْخااَرى القيمة الدساتورية 
بموجاب مواخقة صاحب الوالية ولو الرئيل 
الساابل عايل عبداللاه صالح، وخاصاة وأل 
تنفيذ تلك األحكا  كال يف خرتة ما زالت واليته 
قائماة، وكال واخال عاى التنازل عان واليته 
كرئيال جمهورية للفارتة املتبقياة له حتى 
عاا  ل201 ، عى أل يكول ذلك وخقاً ألحكا  
املباعرة ذات الصفة الدستورية التي اكتسبتها 
مان مواخقة رئيال الجمهورياة وقبوله بها 

وخرضها ومواَخقة الشيب عليها وألمها:
1- أل يقوَ  بتشاكيل لجنة إلعداع عستور 

جديد يصدر باستفتاء شيبي. 
نيابياة ورئاساية،  انتياباات  إجاراء   -2
حساب ما يقرره الدساتور الجدياد، وجاءت 
اآللية بأحكا  عستورية مكملة لتلك الرشوط 

وألمها:
أ - إعاداع قاناول انتياباات جدياد وخقااً 

للدستور الجديد
ب - إجراء انتيابات نيابية ورئاسية

ت - تنصيب رئيل جديد.
وكل ذلاك يلازُ  أل يكاوَل خاالل الفارتة 
االنتقالياة وحتاى خارتة الوالية الدساتورية 
للرئيل لاعي، ويالحظ أل املباعرة لم تتضمن 
يف ذاتهاا تحديداً زمنياً ميينااً، لذلك جاءت يف 
ثوب املباعئ، لكن الجدول الزمني لذلك جاء يف 

اآللية التنفيذية للمباعرة، كما ييل:
أ - نصت الفقرة )ت( من البند رقم )6( من 

اآللية التنفيذية عى أنه:
»يبادأ نفااذ لاذه اآللياة بمجارع التوقيع 
عاى املبااعرة اليليجياة، وصادور املرساو  
املشاار إليه يف الفقارة الفرعياة )ب(«، ولو 
مرسو  ععوة الناخبني لالقرتاع يف االنتيابات 

الرئاسية املبكرة، السابقة االشارة إليه.
ب - نص البند )7( من اآللية التنفيذية عى 

أنه:
»تبدأ الفارتة االنتقالية مع بادء نفاذ لذه 
اآللية وتتألاف الفرتة االنتقالياة بيد ذلك من 

مرحلتني.
املرحلاة األوىل: تبادأ املرحلاة األوىل مع بدء 
نفاذ لذه اآللية وتنتهاي مع تنصيب الرئيل 

عقب إجراء االنتيابات الرئاسة املبكرة.
املرحلة الثانية: تبدأ املرحلُة الثانيُة ومدتها 
عامال ماع تنصيب الرئيل بياد االنتيابات 
الرئاساية املبكرة وتنتهي بإجراء االنتيابات 
اليامة وخقاً للدستور الجديد، وتنصيب رئيل 
الجمهورياة، ولذا الحكُم لو ما يساتنُد إليه 
لاعي يف واليته واستمراريته، وكذلك القائلول 

برشعيته، ولو غري سديد لآلتي:
- أل اآللياَة قاد تضمنات الناصَّ الرصيَح 
الذي خيه حدعت املباعرة الجدوَل الزمني ملها  
رئيال الجمهورية يف الفارتة االنتقايل يف البند 
رقام )22( تحَت عناوال اللجنة الدساتورية، 

حيث نص لذا البند عى أنه:
»تنشائ حكوماُة الوخااق الوطناي لجنًة 
عساتوريًة خور انتهاء مؤتمر الحوار الوطني 
يف مدة أقصالا ساته أشاهر، وتكول مهمتها 
صياغاة مرشوع عساتور جديد خاالل ثالثة 
أشاهر مان تأرياخ إنشاائها، وتقاو  اللجنة 
ملناقشاة  الرضورياة  اليطاوات  باقارتاح 
الدساتور واالساتفتاء عليه لضمال مشاركة 

شيبية واسية وشفاخة«.
الرئيال  ألاز   البناد  لاذا  أل  ويالحاظ 

الدساتوري عبدربه منصور لاعي باآلتي:
1- خاور انتيابه رئيسااً للجمهورية عليه 
أل يشاكل وييد ملؤتمار الحاوار الوطني وأل 
ييمال عاى إجرائه خالل ساتة أشاهر خقط، 
ولكناه خالف ذلاك واختتح مؤتمار الحوار يف 
18/ ماارس/ 2013 ، والاذي انتهى يف يناير 

ل201 .
2- رُسعاة تشاكيل لجنة إلعاداع مرشوع 
عساتوري جديد مساتوعب ميرجات الحوار 
خاالل ثالثة أشاهر، وتقاو  اللجناة باقرتاح 
مارشوع  ملناقشاة  الرضورياة  اليطاوات 

الدساتور وإجراء االساتفتاء عليه.
ولكاول األمار متيلقااً بفارتة انتقالية قد 
ال تساتغرُق مراَجياَة الدساتور واالساتفتاء 
علياه أكثر من أربيني يوماً، ولذا عى سابيل 
ة آنفة االشاارة  الفارض، ومينى ذلاك أل امُلدَّ
إليهاا، تبلاغ عارشة أشاهر وعارشة أياا  يف 

حساب الفرتة االنتقالية.
ولكان عبدرباه منصور لااعي لام يلتز  
اار يف تشكيل  باملواعيد املحدعة يف اآللية وتأخَّ
اللجنة الدساتورية وشاّكلها تشاكيالً سايئاً 
مبيتاً ُسوءاً لهذه األمة، ولي يف عملها تأخرت 

كثرياً يف انجاز مهمتها.
جااء نص البند )23( وحادع بقية املواعيد 
للمتطلباات التاي يلاز  القيا  بهاا يف الفرتة 

االنتقالية، حيث نص عى أنه:
»خاالل ثالثة أشاهر من اعتماع الدساتور 
الجديد ييتمد الربملال قانوناً إلجراء انتيابات 
وطنية برملانية، وكذلك انتيابات رئاساية، إذا 

كال الدساتور - الجديد - ينص عى ذلك«.
تضاُف خرتة الثالثة األشاهر املشار إليها يف 
لاذا البند إىل مدة اليرشة األشاهر وعرش أيا  
يبلاغ املجموع عاماً وشاهراً وعرشة إيا ، من 
مجموع الفرتة االنتقالية ويضاف إليها شهٌر 
كامٌل إلجاراء االنتيابات الرئاساية والنيابية 
ميااً؛ ألل األمر متيلل بفارتة انتقالية محدعة 
بياماني خقاط حساب ناص البند رقام )7( 
الفقارة )ب( مناه، حيث جاء ناص البند رقم 
)ل2( من اآللية، وقرر حكماً قاطياً ورصيحاً 
يف تحديد ميالم ومدة الفارتة االنتقالية حيث 

نص عى أنه:
»تنتهاي مدة والية الرئيال املنتيب وخقاً 
للفقارة )7( مان لاذه اآللياة لادى تنصيب 
الرئيل الجديد حسب األصول وخقاً للدستور 
الجدياد، بانتهااء الفارتة االنتقالياة ومدتها 
عامال خقط«، والنص رصيح يف ذلك البند رقم 
)7(، وال اجتهااع مع الناص، وبانتهاء الفرتة 
االنتقالياة تنتهي املبااعرة اليليجية، وآليتها 
التنفيذية، وقد أكد ذلك قرار مجلل األمن رقم 
)2051( لسنة 2012 ، يف البند رقم )ل1( عى 
أل الفارتة االنتقالية تكول ملدة سانتني خقط، 

غريُ قابلة للتمديد.
وكول ما يقارر يف البند رقام )ل2( لم يتم 

تنفيذه ولم يتم إعداع مرشوع الدستور الجديد 
واالساتفتاء عليه، ثم إعاداع قانول انتيابات 
جدياد وخقاً له، ثم إجاراء االنتيابات النيابية 
والرئاسية وتنصيب رئيل جديد خالل الفرتة 
االنتقالياة، ال ييناي ذلك أنها تمتاد حتى يتم 
القياا  بهاذه املتطلباات؛ ألل األمَر محساوٌ  
عستورياً بموجب االقرتاع الشيبي لهاعي عى 
نحاو ما أوضحناه، بأل مدة الفرتة االنتقالية، 

عامال خقط.
وال تأثري مليرجات الحوار عى ذلك الرتتيب 
يف مدة اليامني خالل الفرتة االنتقالية، وكذلك 
ال تأثري ألي اتفاق سايايس أو حدث أيضاً عى 
ذلك الرتتيب؛ ألل األمر يتيلل بحسم عستوري.

ثانياً: واليُة هادي غرُي الدستورية:
وكول عبدربه منصور انرصف عن املباعرة 
ولم ييمل عاى االلتزا  بهاا؛ حرصاً منه عى 
تمدياد واليتاه، ولاو تمديٌد غاريُ رشعي، خال 
يرتتب ذلك القوُل بلزو  بقاء املباعرة اليليجية 
كونهاا تيلقت بفارتة انتقالية محادعة املدة، 
ولذلاك خاإل تأكياد مجلال األمن عاى بقاء 
املباعرة اليليجية خطأ خااعح، وال والية له يف 
ذلك؛ ألل املباعرة اساتمدت قيمتها الدستورية 
من انتياب لاعي بواسطة الشيب ملدة عامني 
خقط، ومن ثم خإل ممارسته لسلطات رئيل 
الجمهورية بيد انتهاء مادة الفرتة االنتقالية 

غري عستوري.

حكُم استقالة هادي ورجوعه عنها:
 مان امليروف أل لاعي أجارب بحاح رئيل 
كرئيال  اساتقالته،  تقديام  عاى  الاوزراء 
للاوزراء، إليه. وقاا  لاعي بتقديم اساتقالة 
بحااح واساتقالته إىل مجلل الناواب، وكال 
ذلك يف الفرتة التي أعقبت ميياع انتهاء الفرتة 
االنتقالياة بكثاري يف خرتة التمدياد لهاعي من 
قبال مؤتمر الحاوار، وحيث ال سالطة ملؤتمر 
الحاوار يف التمديد لهاعي، خاإل التمديد يُيتربُ 
كأل لم يكن، وقد أعلن رغبته برتك ممارساة 

منصب لم تيد له واليٌة يف ممارسته.
ولو رجينا إىل أحكا  املبااعرة لوجدنا أنها 
ال تيالج أحكا  اساتقالة الرئيل، ولذا يؤكد 
أنها تيلقات يف أحكامهاا بالفارتة االنتقالية 
خقاط، وكماا أنها لام تيالج مساألة التمديد 
لهاعي، ولو ما يؤكاد أيضاً قْصااَر أحكامها 
عاى الفارتة االنتقالياة، وحياث لام تتضمن 
املباعرة امليالجاة لهذه األوضاع الدساتورية، 

خكيف تتم امليالجة؟.
ال تساتطيُع إرجااع اساتقالة لااعي إىل 
أحاكا  الدساتور الناخاذ؛ ألل أحكامه يف لذه 
املساألة تتيلال برئيال ذي والية عساتورية 
يمارس مهامه وخقاً للدستور وما زالت واليته 
قائمة؛ ألل الدساتور نظر إىل تقديم االستقالة 

عاى أنها حل للرئيل وغلب الدساتور يف ذلك 
مصلحته وعالاج األوضاع وخقاً لهاذا النظر، 
وكانت أحكا  الدساتور ترسي عى لاعي لو 
أنه قّد  اساتقالته خاالل الفارتة االنتقالية؛ 
ألل واليته كانت عساتورية ولكنه قدمها بيد 
انتهااء واليتاه، خليل له الحل الدساتوري يف 

ذلك.
الجمهورياة  لرئيال  يجياُز  ال  الدساتور 
صالحياة الرجاوع عان االساتقالة ألل والية 
رئيال الجمهورية غري أية والياة أُْخااَرى يف 

أية وظيفة أو سلطة من سلطات الدولة
وكول الدساتور قد غلب املصلحة الياصة 
للرئيل يف اساتيمال الحل يف االستقالة خإنه 
ال يجيُاز لرئيل الجمهورية صالحية الرجوع 
عن االساتقالة؛ ألل والية رئيال الجمهورية 
غري أية والية أُْخااَرى يف أية وظيفة أو سلطة 
من سالطات الدولاة، ولذا إذا كال رئيسااً ذا 
والياة عساتورية، بااب األوىل القائام بأعمال 

منصب الرئيل غري ذي الوالية )لاعي(.
ومما تجدر االشارة إليه أل عبدربه منصور 
لاعي بيد  التزامه بأحكا  اآللية التنفيذية يف 
املواعيد التي قررتها املباعرة اليليجية لو َمن 
أخقد مجلَل النواب مرَكَزه الدساتوري الذي 
انشاأته له املبااعرة اليليجياة، ومنا رشعية 
وجاوع مجلال الناواب ملادة الياماني خالل 
الفارتة االنتقالياة، وبياد انتهائهاا ال يجاوُز 
للمجلل أل يساتييَد مركزه السابل بموجب 
الدستور؛ ألنه أصبح بموجب املباعرة يف مرَكز 
عساتوري جدياد، إذ كال عى مجلال النواب 
خاالل الفرتة االنتقالية القيااُ  بإعداع قانول 
لالنتيابات وخقاً للدساتور الجدياد »الذي لم 
يوجد«، ولو أل الدساتور تام إعداُعه يف الفرتة 
الزمنية املحدعة يف املباعرة كال سايرتتب عليه 
وجوع مجلل نواب جديد، وتساري اليملية إىل 
أل تصال إىل الطريال املطلوب واألمثال وخقاً 

للمباعرة اليليجية.
ولياد  التزا  لااعي بتنفيذ ماا ألز  به يف 
البناد )23( آنف اإلشاارة إليه، خإناه لو َمن 
عمل عى تيطيل عور مجلل النواب يف الفرتة 
االنتقالية وأخقد صفة الوجوع الدساتوري له 
يف لاذه الفارتة؛ كاول عوره املنصاوص عليه 
يف البناد املشاار إلياه مان املتطلباات الالزمة 
يف الفارتة االنتقالياة بموجاب املبااعرة وخقاً 

للمواخقة الشيبية يف انتياب لاعي.
وكال عاى مجلال الناواب أل يادرَك ذلك 
ويطالاب لاعي بأل يمّكنه مان القيا  بدوره 
الذي حدعته له املباعرة خالل الفرتة االنتقالية 

نة بيامني. املزمَّ
ولذلاك خاإل تقدياَم اساتقالته إىل مجلل 
الناواب غاري عساتوري؛ ألل وجاوع مجلال 
الناواب بيد الفارتة االنتقالية غري عساتوري 

وخقاً للمباعرة.

كيف ان�سرف هادي عن املبادرة اخلليجية ومّدد لنف�سه متديداً غرَي �سرعي؟

قراءة قانونية: هادي لم يعد رئيساً شرعياً وممارسُته 
لسلطات رئيس الجمهورية غرُي دستورية

مرَّت واليُة هادي 
قبَل العدوان األمريكي 

السعودي بمرحلتين 
أساسيتين، األولى: 

مرحلة والية هادي 
الدستورية، الثانية: 

قيادته للبلد بعد انتهاء 
واليته الدستورية.

وسنتعرض لدراسة 
المرحلتين وفقًا لما 

يلي:

)الحلقة األولى(
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  - رشيد الحداد:
شاّدعت السالطاُت املالية بالتياول مع الجهات 
األمنياة يف الياصمة صنياء وعدع مان املحاخظات 
الرقاباة عاى ساوق الرصاخاة املحايل وتام ضبط 
عادع مان أوكار املضاربني بأَْساَياار رصف اليملة 
الوطنياة أََمااا  اليماالت األجنبية التي اساتقرت 
أَْساَياارلا يف الساوق، إاّل أل أبيااع املؤامارة التي 
تواجهها اليملة الوطنية من قبال اليدوال وأََعَواته 
انكشفت بيد خشلها وسقوط أَْلاَداخها.. يف التقرير 
التايل »صدى املسرية« تكشاف املؤامرة وعواخيها.. 

إىَل التفاصيل:اا
تواصاالً لكشاف املؤامارات التي يقاف خلقها 
اليادو السايوعي األَمريكي وحكومة نازالء خناعق 
الريااض بالتيااول ماع خالياا نائماة والطاباور 
اليامال من تجاار ورصاخني والتاي كانت آخرلا 
محاولاة إحاداث اخارتاق يف الجبهاة االقتصاعياة 
ليل إلثارة الشاارع اليمني وحساب بال كال لتلك 
املؤامارة أكثر من بُيد ومن تلك االبيااع اقناع البنك 
الدويل وصندوق النقاد الدويل والدول الكربى واألمم 
املتحدة بأَلميّة نقل السالطات املالية ممثلة بالبنك 
املركازي اليمني من صنياء إىَل عدل وإَعاَرة اليملية 
املالية وتسليم رقاب %22 من إجمايل القوة الياملة 
يف الباالع الذين يمثلول موظفي الدولة يف الجهازين 
املدني واليساكري لحكومة الريااض ُخُصْوصاً ما 
يتيلال بحال رصف املرتبات والنفقات التشاغيلية 

للوزارات واألَجِهَزة الحكومية. 

بداية املؤامرة
مناذ النصاف الثاناي مان الياا  املاايض بدأت 
املسااعي الهاعخاة إىَل نقال األَْماَوال الفائضاة من 
اليماالت الصيبة التاي كانت ترّحل بشاكل يومي 
إىَل عولة البحرين التي تياد مركزاً مالياً يف املنطقة، 
إاّل أل تلاك الجهوع التي بُذلت من قبال عدة أَْطَراف 
منها أَْطاَراف محايادة قوبلت برخاض عولة اليدو 
السايوعي وأََعَواتها من نزالء خناعق الرياض، ومنذ 
الوللاة االوىل لطرح املوضوع كحال لتيزيز ارصدة 
البنوك املحلية يف اليارج اشرتطت حكومة الرياض 
أل يتم نقال البنك املركزي اليمناي إىَل عدل كرشط 
للمواخقاة عى نقال األَْماَوال إىَل البحرين ووضيها 
تحات ترصخها، وكال ذلك اواخر اغساطل املايض 
وحينذاك نرشت وساائل اعال  اليدوال بال حكومة 
الريااض تيتاز  نقل البنك املركازي إىَل عدل، إاّل أل 

تلاك املحاولاة قوبلات برخاض البنك الادويل رخضاً 
مطلقاً وطالب باإلبقاء عى البنك املركزي يف صنياء 
سايما وال البنك ييمل باستقاللية وحياع ويواصل 
للجمياع عول  املرتباات  ف  املالياة ورَصْ عملياتاه 

اعرتاض أَْو تدخل من أي جهة.
 إاّل أل حكوماة الريااض حاولات إرساال عدع 
مان املندوبني إىَل الواليات املتحادة األَمريكية إلقناع 
املؤسساات املالياة الياملياة بطلبها حاملاًة كومة 
شاائيات منها انهياار االقتصااع الوطني واخالس 
القطاع املرصيف ونفااع االحتياطي النقدي األجنبي 
وغريلاا من الشاائيات التي يادرك املجتمع الدويل 
زيفهاا ألل الدول املانحاة والبنك الادويل وصندوق 
النقاد أعاعت التواصل مع صنيااء واعتربت مكتب 
اليونيسيف يف صنياء نقطة اتصال مركز ميلومات 
لها تتابع من خالله كاخة املساتجدات أوالً بأول، إاّل 
أل محااوالت حكومة نازالء خنااعق الرياض قوبل 
بتجدياد البنك الادويل رخضه ولدع بياد  االعرتاف 

بأية سلطة مالية بديلة عن سلطات صنياء. 

البنك يطلب نقل َأْمَوال
وبياد عادة محااوالت للساماح بنقال خائاض 
األَْماَوال الصيباة مان البناوك املحلياة الداخال إىَل 
البناوك اليارجية برشط عاد  احتجاز أَْو مصاعرة 
أيٍّ مان األَْماَوال املصدرة لليارج لغارض تحويلها 
بيضها كالُيملة اليليجية )السيوعي ا اإلَماَراتي ا 
القطري( إىَل الادوالر وتيزيز ارصدة البنوك اليمنية 
يف الياارج.. طالاب البنك املركزي يف رساالة مذيّلة 
بتوقياع محاخاظ البنك محّماد عوض بان لما ، 
بتأريخ 2015/12/21، طالب عول تحالف اليدوال 
بالساماح للبنك بنقل الفائض من السايولة املالية 
لدى ثمانياة بنوك محّلية، إىَل رشكة البحرين املالية 
لتغذياة ارصدتهاا يف اليارج، وطالب بان لما  يف 
الرساالة تحالف اليادوال بتقديم ضماناات بيد  
حجاز الشاحنات املالياة الثماال يف مطاار بيشاة 
السايوعي، مشارتطاً أل يراخَل مندوٌب من كّل بنك 
من البنوك الثمانية املبالاغ املالية أثناء ترحيلها إىَل 
البحريان، عى أل ييوعوا عى متن الطائرة نفساها 

إىَل صنياء.
الرساالة التاي حصلات »صادى املسارية« عى 
نسايه منها والتي تكشاف زيف اععاءات اليدوال 
وأََعَواتاه بنفااع االحتياطات النقدياة األجنبية من 
البنك املركزي والبنوك التجارية واالسالمية أشارت 
إىَل أل مبلاغ التأماني عى كّل شاحنة من شاحنات 
األَْماَوال الفائضاة التاي تيتازك البناوك التجارية 

واالسالمية نقلها للبحرين لم يتجاوز الا60 مليول 
عوالر، وجااء يف الرساالة أل الشاحنات تضّم 725 
ملياول رياال سايوعي، و78 ملياول عوالر، ول1 
ملياول عرلام إَماَراتاي، ومليونااً و300 ألف ريال 

قطري، و2 مليول يورو.
 إاّل أل تلاك املطالاب قابلهاا اليادو وأََعَواتاه يف 
الريااض بوضع املزيد من اليراقيل ولم يسامح إاّل 
بتحويال 330 ملياول رياال سايوعي عرب مرصف 
البحريان الشاامل اواخار مارس املاايض عى متن 
طائرة خاصة، ويف حال وصولها إىَل رشكة البحرين 
املالياة يف املناماة رخضت السالطات املالياة ممثلة 
بمؤسساة النقد اليربي السايوعي قبولها ولدعت 

بحجزلا وتحويلها إىَل حساب مرتزقة اليدوال. 

 تحذيرات دولية
انيفااُض تدخال اليمالت الصيبة مان اليارج 
إىَل الداخال جاراء توقاف صااعرات النفاط والغاز 
واستمرار الحصار وتوقف حركة الصاعرات اليمنية 
إىَل األَْساَواق الياملياة وخارض قيوع عاى تحويالت 
املغرتباني اليمنيني يف الياارج إىَل الداخال، وتوقف 
تدخل أَْمَوال املانحني تسببت بارتفاع حجم الفجوة 
التمويلية يف املوازنة الياماة للدولة لليا  الحايل با 
5.8 ملياار عوالر، وتراجيات ماوارع النقد األجنبي 
من الياارج إىَل اليمن من أَْربية مليارات عوالر عا  
ل201 إىَل 700 مليول عوالر املايض وبنسابة 82%. 
وانكَمش الناتج املحيل اإلجمايل با %6.ل3 وتصاعد 
مياّدل التضّيم بأكثر من 30 % عا  اليا  املايض، 
إاّل أناه ويف مقابال انيفااض االياراعات املالية من 
اليمالت األجنبية ساالم الحصار يف عد  استنزاف 
االحتياطاات األجنبياة يف الداخال باإلضاخاة إىَل أل 
اليادوال الاذي انفل ملياارات الرياالت السايوعي 
عاى مرتزقتاه يف الداخل كال لاه عور يف تيزيز تلك 
االحتياطات باليملة السايوعية واإلَماَراتية وحتى 

بالدوالر.
 إاّل أناه ويف ظال تصاعاد األَْزَماة اإلنَْساانية إىَل 
أعى املساتويات، ولاو ما اثار ميااوف املنظمات 
الدولياة التي طالبت منذ مطلع اليا  الجاري األمم 
املتحدة بالتدخل الياجل لفك الحصار املفروض عى 
الشايب اليمني، حيث حذرت منظمة “أوكسفا ” 
الربيطانياة يف ماارس املايض يف بيال صااعر عنها 
من خطاورة وقاوع مالياني اليمنياني يف املجاعة، 
نتيجة تفاقام األَْزَمة املرصخية التي تلوح مالمحها 
يف األخل، واشاارت املنظماة إىَل أل املصارف الدولية 
باتات أكثر تارعًعا يف توخري االئتمال للمساتورعين، 

ماا ييني أل التجااَر يف اليمن قد يضطرول إىَل وقف 
اساترياع الشاحنات الغذائية، مما يؤعي إىَل ارتفاع 
األَْساَياار، وععت املنظمة األمم املتحدة إىَل التدخل 
الياجل لفك الحصار املفروض عن الشايب اليمني 
واليمال عاى اساتمرار تدخال الاوارعات التجارية 
لليمان، ولوا أكدته األمم املتحدة يف بيال ساابل إاّل 
أنها لم تقم باي عور ملموس ينهي املشكلة ويوقف 

مياناة الشيب اليمني. 

خطة بن دغر 
امليااوف الدولياة مان تداعيات نفااع االئتمال 
تناقاض حجام ارصادة البناوك اليمنياة يف البنوك 
الدولية وانيكاساات ذلك يف ختاح اعتماعات للبنوك 
والذي قد يتسابب يف حال عاد  تيزيز تلك االرصدة 
الشاحنات  تدخال  توقاف  يف  الياارج  يف  البنكياة 
التجارياة إىَل اليمان والاذي قاد يضاعاف األَْزَماة 
اإلنَْساانية إىَل مستويات كارثية، عخيت البنك الدويل 
إىَل الضغاط عاى عولة اليادو السايوعي وحكومة 
نزالء الرياض للساماح بنقل األَْمَوال الفائضة لدي 

البنوك املحلية إىَل اليارج. 
البنك الادويل طالاب تحالف اليادوال وحكومة 
الريااض أل يتام الساماح بتحويل خائاض اليملة 
الصيباة يف املتواجادة يف البنوك املحلياة إىَل اليارج 
وختح اعتماع يف الياارج لتغطية وارعات اليمن من 
السالع واملنتجات إاّل أل حكومة الرياض، اشرتطت 
نقال البناك املركازي إىَل عادل للمواخقة عاى ذلك 
ونقل السالطة املالية، وسايت لتنفيذ خطة إلقناع 
املجتماع الدويل الراخض لنقل البناك من صنياء إىَل 
عادل تمثلات تلك اليطة بتدشاني حرب شاائيات 
عى اليملاة الوطنية »الريال« واالععااء تارًة بيد  
قادرة البناك عاى رصف مرتباات واخارى باتها  
البناك بالقياا  بإصدار نقدي جديد وشاائية ثالثة 
تمثلت يف نفاع االحتياطي النقدي األجنبي من البنك 
ولام يتبَل ساوى 100 مليول عوالر، حيث كشافت 
مصااعر أل أحمد عبيد بن عغر وعاد قبيل املحاولة 
األخرية بتنفيذ خطة ساتقنع البنك الادويل والدول 
املانحة بمسااعدة حكومة الفندق بسحب السلطة 

املالية من صنياء إىَل عدل.
ويف مقابل مطالب حكومة نزالء خناعق الرياض 
بنقل السالطة املالية إىَل عدل أشااعت مديرة البنك 
الدويل يف اليمن السايدة سااندرا بلومينكامب بأعاء 
البناك املركزي اليمني خالل اليدوال والحصار رغم 
تراجاع االيراعات الياماة وتوقف صااعرات النفط 

والغاز.

العدو ينك�سُف اأََمـام العامل.. وخطة بن دغر وخالياه النائمة ت�سقط يف �سنعاء

خفايا مؤامرة حكومة الرياض على االقتصاد 
ودوافع استهداف ثبات صرف الُعملة الوطنية 

أسعار صرف العمالت 
رشاءبيعاليملة   

  250   250.5عوالر 

285.85285.28 اليورو

66.66 ل66.7 ريال سيوعي

35.لل650.656 ريال ُعماني

353.86353.15االسرتليني

 للعــلم 
مافيا املشتّقات

 
بعد أن شهدت األَْسَواق املحلية استقراراً 
نس�بياً باملش�تقات النفطي�ة ال�ذي ت�وىل 
القطاع الخاص بتوفريها إىَل األَْس�َواق وفق 
ق�رار التعويم الصادر ع�ن اللجنة الثورية 
العليا يف ال�� 26 من يولي�و املايض والذي 
منح التجار حق استرياد املشتقات النفطية 
وبيعها يف الس�وق كاختبار مل�دى قدرتهم 
عىل توفريها وبيعه�ا دون مغاالة أَْو ابتزز، 
إالاّ أن أُولئ�ك التج�ار لم يثبت�وا حتى اليوم 
انهم البديل االنس�ب لرشكة النفط اليمنية 
املخول�ة وف�ق القان�ون بتوفري املش�تقات 
النفطي�ة إىَل العاصم�ة واملحافظات، فمنذ 
أكثر من اس�بوع ال تزال أَْس�َع�ار البنزين 
الت�ي ارتفع�ت يف الس�وق املح�ي بش�كل 
مفاجئ بالعاصم�ة صنعاء من 200 ريال 
للرت الواحد إىَل 300 ري�ال بينما يباع اللرت 
الواحد من الديزل بسعر250 رياالً دون أي 
مربر، فبعض موردي املش�تقات النفطية، 
أكدوا عدم وجود أي مربر إالاّ أن أُولئك النفر 
من مافي�ا النفط ال يزالون يبتزون املواطن 
اليمن�ي يف الس�وق م�ن خالل االس�تمرار 
يف البي�ع بأَْس�َع�ار تفوق ق�درات املواطن 
اليمني البسيط، باإلضافة إىَل تداعيات تلك 
املغ�االة واالحتكار عىل تعرف�ة النقل العام 
ونق�ل البضائ�ع واملنتجات وال�ذي أَْصبَح 
مربرا عند ضعف�اء النفوس من تجار لرفع 

أَْسَع�ار السلع واملنتجات.
 رشك�ة النفط اليمنية الت�ي أعلنت عدم 
وجود أي ارتفاعات يف أَْس�َع�ار املش�تقات 
النفطية ال تزال حتى اليوم لم تقم بواجبها 
يف وقف عملية االبتزاز التي يمارسها مافيا 
النف�ط يف العاصم�ة واملحافظ�ات ووف�ق 
ما اش�ارت الي�ه يف بيان ص�ادر عنها فإن 
األَْس�َع�ار ال تتج�اوز ال��150 ري�االً للرت 
الواح�د، وحت�ى وان لم يكن هن�اك عالقة 
لرشكة النفط بما يحدث من بيع يف الس�وق 
إالاّ انه�ا التزال مس�ئولة أَيْضاً ع�ن الرقابة 

وحماية املواطن من االبتزاز.
وال ينتهي دورها يف اته�ام مافيا النفط 
يف الس�وق املح�ي بالوق�وف وراء ارتف�اع 
وتحمي�ل  النفطي�ة  املش�تقات  أَْس�َع�ار 
املواطن�ن عب�اء إضافية تس�تنزف قوتهم 
وقوت أبنائهم دون أية مراعاة إنَْس�انية ملا 

تحمله املواطن طوال الفرتة السابقة. 
املواط�ن اليمن�ي ينتظر قي�ام الجهات 
املس�ئولة يف ضب�ط املتالعبن باألَْس�َع�ار 
الوق�ود  أَْو يف  الغذائي�ة  امل�واد  أكان�ت يف 
فاإلج�راءات الت�ي اتخ�ذت خ�الل األياّ�ام 
املاضي�ة دفع�ت تج�ار النف�ط ومالك�ي 
املحط�ات إىَل فت�ح أَبَْوابه�ا ولك�ن ال تزال 
األَْس�َع�ار بأَْسَع�ار الس�وق السوداء وهو 
ما يس�تدعي قيام الجه�ات املعنية بالقيام 
بواجبه�ا يف ضب�ط املغال�ن وإعادتها إىَل 

أَْسَع�ارها السابقة.

اأ�سرار تواجد القاعدة يف املحافظات النفطية ودوُر هادي يف اإطفاء �سعلة نفط اجلوف 
الحقد األسود لدولة العدو السعودي.. من الحرب االقتصادية الباردة إَل العدوان املباشر 

  - خاص:
عى مدى أكثَر من عا  وأَْربية أشاهر اساتهدف اليدوال السيوعي 
األَمريكاي ميتلف مقوماات االقتصااع الوطني، مساتهدخاً املصانع 
واملزارع واألَْساَواق واملوانئ واملطارات والرشكات والطرق والجساور، 
إاّل أل ذلك الحقد األسوع لم يكن سوى تتويٍج لحرب بارعة شنها اليدة 
مناذ عقوع وازعاعت رضاوًة يف ظل عولة الوحدة اليمنية ومنذ األشاهر 

األوىل إلَعاَعة تحقيقها يف الا 22 من مايو 0لل1 إىَل التفاصيل:ا 
يدرك اليدو السيوعي جيداً أل نقطة ضيف اليمنيني الفقر والبطالة 
وتباطؤ النمو االقتصاعي ويرى يف تحسان الظروف االقتصاعية لليمن 
خطراً يتهدع وصايتها عليه ولذلك شن حروب ميتلفة كلها استهدخت 
االقتصااع الوطني لضمال بقاء اليمن كجزيرة خلفية تابية للرياض، 
وعاى مدى الاا 26 َعاماً املاضياة وقف اليدو السايوعي حجرة عثرة 

أََماا  أي نمو اقتصاعي لدولة الوحدة. 

حرب باردة 
خيماا وقاف اليالم اجماع إعجابااً تجاه الوحادة اليمنياة وقفت 
السايوعية بكل إْمَكاناتها ضد الدولة الوليدة يف شبه الجزيرة اليربية، 
خبيد عدة أشاهر من إَعاَعة تحقيل الوحدة عمدت الرياض عى ترحيل 
ملياول و370 الاف مغارتب يمني كاناوا ييملول يف ميتلاف مناطل 
اململكاة بسابب موقاف اليمن الراخاض ألي تدخل أجنباي يف املنطقة 
اليربياة، ولو ماا اعاق أي نمو القتصااع الدولة الفتياة القائمة عى 
انقااض اقتصاع ضيياف، وكال ليملية الرتحيل القارسي للمغرتبني 
اليمنيني تداعيات سلبية عى ميتلف القطاعات االقتصاعية، إاّل أل ال 
سيوع سارعوا إىَل توظيف اليالخات البينية بني رشكاء الوحدة وقدموا 
املاال والساالح إلَعاَعة اليمان إىَل يمنني، وبيد حارب صيف لل عمدت 
الريااض إىَل اساتغالل ظروف اليمان التي خرجت من حارب طاحنة 
عمارت البنياة التحتية وكبدت االقتصااع الوطني ملياارات الدوالرات 
وأوصلات الدولاة إىَل حالة االخاالس خأقدمات عولة اليدو السايوعي 
عاى التمدع يف األرايض الحدوعية الواقياة يف رشوره ويف الوعيية ولي 
»أرايض غنياة بالنفط« عى حسااب األرايض اليمنية عى مدى الفرتة 

5لل1  اا للل1  تصاعدت اليالخات بني اليمن والسايوعية إىَل أعى 
املساتويات حتى تام التوقيع عى اتفاق جدة لتتوقف تلك املناوشاات 
اليساكرية عاى الرشياط الحادوعي، وخاالل ذات الفرتة اكتشافت 
السالطات اليمنية عوراً محوري للسايوعية يف ساحب السيولة املالية 
بياد اختفاء عدع من الفئات من الُيملة الوطنية من األَْساَواق بغرض 

عخع السلطات النقدية اليمنية للجوء إلصدار نقدي جديد.

تصدير القاعدة 
 تلاك الحرب البارعة اساتمرت عقب التوقيع عاى اتفاق جدة ولم 
تتوقاف، خمرحلة الحرب بيد عاا  2000 اتيذت طابيااً اخر، تنامى 
عور القاعادة بدعم سايوعي وأكثر من ل12 عنارصاً متطرخاً أخرجت 
عنهم السالطات األَمريكية مان ميتقل غوانتنامو مان اصل لل1 تم 
تصديرلم من قبال الرياض إىَل عدع من املحاخظاات اليمنية النفطية 
إلعاقة عملية استكشااف وانتاج النفط، ولاو األمر الذي لفت أنظار 
اليدياد من املراقبني، خمنذ 2006 تساللت عرشات الينارص املتشادعة 
السايوعية إىَل محاخظاة ماأرب وشاّكلت مجاميع لنااك للتحول إىَل 
تنظيم اليمن والجزيرة، واثار وجوع القاعدة يف تلك املناطل وامتداعلا 
إىَل محاخظة شابوة وحرضموت وأبني خالل السنوات األخرية مياوَف 
الرشكات االستثمارية يف املجال النفطي، وعخع الكثري منها إىَل توقيف 
استثماراتها واالنسحاب من اليمن، كما لوحظ مَدى الرتويج اإلعالمي 
لوجاوع القاعدة يف تلاك املحاخظات عرب قنوات تمويهاا الرياض، مما 

تسبب بتدمري بيئة األعمال يف تلك املحاخظات.
وعقاب اإلعالل عن اكتشااف كميات كبارية من النفاط والغاز يف 
الجاوف خالل الثالثة اعوا  املاضية صدرت الرياض أََعَواتها التيريبية 
والتدمريياة لوقف أي استكشااف للنفط يف الجاوف وألول مرة أعلنت 
القاعادة حضورلاا يف محاخظة الجوف أَيْضاً وتم اساتهداف عدع من 

عنارص القاعدة من قبل الطريال األَمريكي بدول طيار.

إطفاء شعلة نفط الجوف 
عملت السايوعيُة عى اإلبقاء عى محاخظة الجوف اليمنية بدائية 
وبذلات ُجال جهوعلا خاالل اليقوع املاضياة إلعاقة أياة تنمية خيها 

ابتداًء بالطرقات وانتهاء بيد  التنقيب عن النفط، عرب رشاء الوالءات 
واساتيدا  الريع املايل للقبائل املحاععة ألراضيهاا وتغذية الرصاعات 
املحلية يف املحاخظة التي تيد من كربى املحاخظات اليمنية مساحًة. 

يف ثمانينياات القارل املاايض عخلت عادع من الارشكات النفطية 
ومنها رشكة لنت األَمريكياة إىَل صحاري الجوف للتنقيب عن النفط 
وانساحبت مان عول مربر، ويف مطلاع اليا  2013  ختاح ملف نفط 
الجاوف املجاورة للسايوعية وميزونهاا النفطي الكباري، خالتقارير 
حينها كشافت عان وجوع %ل3 من ميزول النفاط الياملي يف اليمن، 

ولو ما أثار خفيضة السيوعية.
وتحت ضغط شايبي كبري قامت وزارة النفط اليمنية يف بداية عا  
ل201 بتنشيط عمليات االستكشااف النفطية يف عدع من املحاخظات 
وختحت عارشات القطاعات النفطياة أََماا  الرشكات االساتثمارية، 
وألول مرة عخلت القطاعات النفطية يف الجوف من بني القطاعات وتم 
منحها لرشكاة صاخر النفطية »اليمنية«، وبياد وقت قصري عى بدء 
املساح امليداني يف مناطل تبُيُد عن الحدوع اليمنية السيوعية 0ل كلم، 
ويف ظل ترحيب أبناء الجوف وترقب كل اليمنيني بارشت أعمال الحفر 
واالستكشاف األوىل، وأعلنت الرشكة وجوع نطاقات ليدروكربونية.

كذلاك أظهارت النتائاج األولية اكتشااخات غازية بكمياات تقدر 
بماليني األمتار املكيبة من الغاز يومياً، ولكن شايلة النفط يف الجوف 
التي أشايلت لم تساتمر طويالً خقد توقفت رشكة صاخر عن التنقيب 

بصورة مفاجئة وسحبت كل ميداتها.
بيد ذلاك أعلنت رشكة النفط اليرشات مان االمتيازات النفطية يف 
مناقصاات عولياة إاّل إل تلك القطاعاات النفطية تاوارت وتوقف كل 
يشء وبيد خارتة وجيزة تصاعدت اليالخات بني لااعي ووزير النفط 
السابل املهندس احمد عارس الذي التم باالستثمارات النفطية وختح 
قطاعات النفط عى مرصعيها وبسابب تيارض الرجل للتيوين قد  

استقالته ولو ما قوبل برسعة قبولها.
ولم تمر ساوى عدة أشهر حتى أعلنت السايوعية عن منح لاعي 
خاالل زيارة خاطفاة له إىَل جدة ملياار و200 ملياول عوالر والتكفل 
بمرتبات كاخة اللجال الشايبية الذين تم تجنيدلم ملحاربة القاعدة يف 
ابني مساقط رأس لاعي ومحاخظة لحج واالبقاء عليها يف املحاخظات 

واملناطل النفطية.
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 االْنفَصاُل أمٌل إماراتي كاذب 
لتقديم الجنوب لقمًة سائغًة لألمريكان 

تقرير

  - حسين الجنيد:
ولتتضاح الصاورة الضبابية للمشاهد، يالحظ 
الكثري من املتابيني للشاأل اليمني أل تلك األصواِت 
املناعيَة باالنْفَصال وإل كانت ال تمثُل صوَت الشارع 
الجنوباي بغالبيته إل لام نقل بأكملاه، ال تدرُك أل 
مارشوَع االنْفَصاال لن يصاَل بالوضاع يف الجنوب 
ياول أو كما يتمنّول، خالفطارُة تقوُل إل  كما يتوقَّ
التقسايم والتجزئة ألية جغراخيٍة مرتابطٍة بشاكٍل 
كيل ال ينتاج حلاوالً ألي اشاكاالت خلقتها ظروف 
سياسية طارئة، وال تتيلل بطبيية لذه الجغراخيا، 
مهما كال التنوع يف الينرص البرشي لسكانها سواء 

أكال اليرقي أو الديني أو اإلثني.
وبما أل عواخاَع لؤالء، لو ساّلمنا َجَدالً بأصالة 
لذه الدعوات أنها نابيٌة عن قناعاتهم الشايصية، 
نتااج مظلومياٍة أخرزتهاا سياساات الحكوماات 
السابقة السلبية، خحتمية خيار االنْفَصال بالتأكيد 
لان يكاوَل حاالً ملظلوميتهم كماا يتصاّورول، بل 
ساتقوعلم إىل مرحلاٍة من تياظم لاذه املظلومية 
املمزوجة بالرصاع الداخيل وتأرييهم الساابل إبال 
الَوحدة يشاهد بذلك، عوضاً عن اليديد من الشوالد 

التي تؤكد لذه الحقيقة.
أبرُز تلك الشاوالد ما جرى يف السوعال حني قرر 
أبنااء جنوبهاا االنْفَصال يف عولٍة مساتقلة بسابب 
مظلوميتهم التي تسابب خيها النظا  القائم حالياً 
يف شمالها ألسباب عرقية وعينية، خهل عاش جنوُب 
الساوعال الوضع الاذي كانوا يتمنوناه ويرجونه؟ 
الوضاع الحاايل يتحادث عن زيااعة تيقد املشاهد، 
خيى الرغام من الدعام اإلقليمي والادويل واألممي 
الاذي حظي بها خياار االنْفَصال، ورغام امتالكهم 
الثروة، لكن رصاعهم مع الشامال لام ينتِه، ناليك 
عن الرصاع الذي نشاب يف عاخال الجنوب ذاتها بني 
الفرقاء السياسايني وضاعف لاذا الرصاعني أزمة 
أبناء جنوب السوعال لدرجٍة سوعاويٍة أوصلتهم حد 

الشيور باملجهول ملستقبلهم.
األساتاذ محمد املنصاور السايايس والصحفي 
الكباري يقول يف أحد مقاالتاه التي نرشتها صحيفة 
الثورة، »مان يريدول عدل مديناة خالصة النتماء 
جهوي ميني، لم يف الحقيقة يغامرول باساتدعاء 
نزعة التصفيات املناطقية عاخال املكونات القبلية  
الجنوبياة نفساها التي عربت عن نفساها بشاكل 
عموي يف أحداث، ينايار 86ل1 ، التي حدثت حينئذ 
وعولاة الجناوب ما تازال قائمة، خماا بالُناا اليو  
ويف ظال عاد  وجوع الدولة، بل يف ظال وجوع قوات 
االحتاَلل والغزو! ويف ظل حالة االستقطاب الجارية 
بني السايوعية واإلمارات عى السايطرة عى قبائل 
الجنوب ومكوناته!«. يف إشاارٍة منه لتيدع األقطاب 
التي ساتيلل الرصاع الاذي سايجلب الويالت عى 

الجنوب.

حقيقة مواقف دول االحتاَلل من 
االْنفَصال

وبالتزامن مع الييد الساعس واليرشين للوحدة 
اليمنياة املباركاة، تيالات أصاوات أولئاك املناعين 

باالنْفَصاال، عى وقاع إعالنهم بحادوث مفاجآت 
يو  الثاني واليرشين من مايو، تبنتها قنوات عولة 
اإلمارات، يف ايهاٍ  لتلك األصوات أنها تحَظى بإسناع 
وععام اإلمارات ملطالبهم باالنْفَصاال، باإلضاخة إىل 
اليديد من املواقع اإلخبارية التابية لهم التي نرشت 
أخبار تلك املفاجآت، محللول سياسيول توقيوا أل 
تلك املفاجآت لي قيامهم بإعالل االنْفَصال، يف حني 
لام يحصل أي يشء مماا توقيه املحللاول أو حتى 

حدث ميني ييرب عن تلك املفاجآت.
ويف خطاوٍة أربكت حساابات ععااة االنْفَصال، 
أرسال امللك سالمال برقية تهنئٍة لهاعي بمناسابة 
عيد الوحدة، يف رساالٍة واضحٍة لرخض السايوعية 

مسألة االنْفَصال.
محللول سياسيول أّكدوا أل لذه التهنئَة ليست 
نابيًة من حرص اململكة عى وحدة األرايض اليمنية، 
بقدِر ما لي ارباٌك للمشهد ال أكثر، مشريين إىل أنها 
كانت ميرجااً لإلمارات من مأزِق قيامها بيطوات 
ٍة عاى األرض لدعم مارشوع االنْفَصاال كما  جااعَّ

وعدت مرتزقتها الداعني لهذا املرشوع.
ولنا ياربز تسااؤٌل لادى اليديد مان املتابيني، 
إذا كانات اإلمااراُت ولاي املسايطرة عاى ميظم 
املحاخظات الجنوبية بإساناٍع أمريكي عى األرض، 

ال ترياد ععَم مارشوع االنْفَصاال، خماا الغاية إذل 
من تقديم وعوعلاا بدعمه وتبنيهاا لتلك األصوات 

الداعية له؟
صحيفة »الغارعياال« الربيطانية، يف تقريٍر لها 
نرشتاه أواخر الشاهر املايض، تناولات خيه الوضع 
الرالان يف عادل، والتحديات التي تواجاه اإلمارات 
يف تحقيال األمان عاخل املديناة بياد تحريرلا من 
سايطرة الحوثيني، حسب وصفها، ويف ظل التواجد 
الكبري للجماعات اإلرلابياة والذي اتضح أل حملة 
اإلماارات اليساكرية بمشااركٍة وععاٍم أمريكاي، 
لام تنجاح يف تطهري عادل منها، مدعماًة تقريَرلا 
باستمرار وتواصل اليمليات اإلرلابية عاخل املدينة، 
الصحيفاُة أشاارت يف تقريرلا إىل موقاِف اإلمارات 
مان الدعوات التاي تنااعي باالنْفَصاال، مؤكدًة أل 
اإلمااراِت ليال بوارعلا ععم خياٍر سايكلفها ثمناً 
بالضااً؛ كونهاا ساتكوُل الحاماَل لدولٍة ناشائٍة، 
موضحاًة أل اإلمارات يف غنًى عن لذا الحمل الثقيل 
نظراً ملصالحها املحدوعة يف الجنوب واملقترص خقط 
ِرلا  عى تأمينها لدبي بتيطيل مدينة عدل عن تصدُّ
التجاارة الحرة يف املنطقة، ملا تمتلكاه من مميزاٍت 
عى مساتوى املوقع الجغرايف املطال عى ألم طرق 

وممرات التجارة الياملية.

التقرياُر أوضاح بشاكل عقيل طبيياة املصالح 
اإلماراتياة يف الجناوب واملحصاورة يف مديناة عدل 
تحدياداً، أنها تكُمُن بتيطيل مساتقبل االساتثمار 
خيهاا وتحولهاا إىل ألام منطقة ُحرَّة عاى الصييد 
اإلقليماي والياملاي، مراقباول أكادوا أل التيطيال 
ملدينة عدل لن يكاوَل بمقدور اإلمارات تحقيُقه إال 
إذا أبقات عدل يف حالٍة من الرصاع لفرتٍة طويلٍة من 
الزمن، ولاذا يتطلب تواجد عاى األرض إلعارة لذا 
الرصاع والحفاظ عى اساتمراريته، مشريين إىل أل 
إبقااَء الوضع كما لاو عليه حالياً يَُيادُّ من أخضل 
اليوامال املأّججة للرصاعات يف ظال الال عولة والال 

انْفَصال.

خدمُة املشروع األمريكي
وبالنظار لتفاصيال املشاهد مان زواياا أخرى، 
واملتيلقاة باملصالاح األمريكياة، ُكنا قاد أرشنا يف 
تقرير اليدع الساابل الذي تنااول موضوَع الوحدة 
وتحدياات املرحلاة، إىل ميّطاط اإلعارة األمريكياة 
وساييها الحتااَلل األجازاء الجنوبياة مان اليمن، 
والحفاظ عاى اساتمرارية لذا التواجاد وذلك من 
خاالل الدور الاذي تليباه اإلمااراُت لتهيئاة املناخ 

والظروف لتحقيل تلك امليططات.
 الجديد يف األمر لو ما كشافه مركز »كارنيغي« 
عراساٍة  يف  األمريكاي،  االسارتاتيجية،  للدراساات 
لاه تناولات مساتقبَل الوالياات املتحدة بيياداً عن 
االساتثمار النفطي، وأوضحت الدراساة أل أمريكا 
اليريضاة الساتثمارلا  اليطاوط  حاليااً  ترُساُم 
املساتقبيل يف الرشق اآلسايوي، والذي يتطلب منها 
خرَض نفساها عاى لذا الجازء من اليالام القوي 
اقتصاعياً، بالسيطرة عى املساحات املائية املرشخة 
عاى ألم املمارات الدولية لطارق التجاارة الياملية 

املؤعية للرشق اآلسيوي.
ويف لاذا الساياق ومان خاالل عراساة خارطة 
النفاوذ يف لاذه املسااحات املائياة املشاار إليها يف 
الدراساة التاي أعدلاا مركاز كارنيغاي، نجاُد أل 
الواليااِت املتحدة لي صاحبة النفاوذ األقوى خيها، 
ولكن ليال بالشاكل الاذي تحدثت عنه الدراساة 
كمتطلب سايفرُض االساتثماَر األمريكي يف آسايا 
رغماً عن قاوة الصني اليظمى واملتسايَّدة عى لذا 

الجزء من اليالم.
خمان وجهاِة نظار عساكرية، تُيترَبُ املسااحُة 
البحرياة يف املنفاذ الرشقاي من خليج عادل، ومن 
جزيرة عبدالكاوري التابية ألرخبيل ساقطرى، إىل 
الجزيرة الرئيسة يف لذا األرخبيل، لدخاً اسرتاتيجياً 
حيويااً لليدياد مان الادول اليظمى منهاا أمريكا 
وروسيا والصني؛ كول لذه املساحة البحرية تشّكل 
النسابة اليظمى مان منطقة اليباور الدولية، مما 
يدخع الواليات املتحدة لتحقيِل السابل بالسايطرة 
عاى لذه املسااحة؛ لتضماَن بذلاك أوراَق الضغط 
عاى تجاارة الصاني الذالباة إىل القاارة األخريقية 
واألوروبية، وضمال قطع الطريل عى خطوط نقل 
الطاقة الروساية التي تطمُح روسايا إلنشائها من 
خالل االساتثمار يف مجاال الغاز والنفاط يف اليمن 
وربطهاا بيط غاز املتوساط وتوصيلاه إىل أوروبا، 
أو تحويله إىل آسايا للدول التي ال يصلُها خط »قوة 
سايبرييا«، كماا تضمن بقااء عول أوروبا اليظمى 
يف عائارة التبيياة لهاا، لاذا باإلضاخة إىل حراساة 
مصالحهاا وتأكيد حضورلا اليساكري؛ كول لذه 
املسااحة البحرية توخر ُعمقاً اسرتاتيجياً لقاعدتها 
البحرياة “عييغو غارسايا”، التي تبياد عن جزيرة 

سقطرى نحو 3000 كم.
يقاول خارباء عساكريول، إذا ماا اساتطاعت 
الوالياات املتحدة السايطرَة عى جزيرة ساقطرى، 
وإنشااء قاعدة عساكرية بحرية خيها، خستتمكن 
مان عمجها وربطهاا بالبنياة اليساكرية القائمة 
بقاعادة عييغو غارسايا يف جزر تشااغوس، وبذلك 
تكاول قاد حققت سايطرًة عساكريًة مطلقًة عى 
املحياط الهنادي، الذي يياد املفتاح األلام  للبحار 
السابية يف القرل الحااعي واليرشين، وبذلك تكوُل 
أمريكا صاحبَة اليد اليليا يف التحكم باملصري الياملي 
أما  أقوى اليصو  الدوليني، ولذا بحساب وجهة 
نظار مراقبني ما عخع باإلمارات لتوقيع عقٍد طويل 
املدى مع حكومة لاعي يف وقٍت ساابل لالساتثمار 
الشاامل والاكيل لجزيارة ساقطرى، لتمناَح بذلك 
امتياز السايطرة عى تلك املسااحات املائية الهامة 

واالسرتاتيجية للواليات املتحدة.

تتعالى من حيٍن إلى آخر بعُض األصوات النشاز الداعية لالْنفَصال، وبالتزامن مع عيد الوحدة وصلت تلك األصواُت إلى 
أعلى مستوياتها متكئًة على وعوٍد إماراتية بدعم هذا القرار. في حين لم تبِد اإلمارات أّية خطوٍة على األرض بهذا 
االتجاه؛ ليتضَح أن وعودها تلك ليست سوى حطٍب لتأجيج الصراع داخليًا، سيما بين جنوب الوطن وشماله، فيتسنى لها 

تنفيذ اإلرادة األمريكية بتهيئة البيئة المناسبة الستكمال مراحل احتاَللها للجنوب.

تركيا توّجه صفعة دبلوماسية لحكومة هادي.. استقبال فاتر لنب دغر يف مطار اسطنبول
  - ماجد الكحالني:

يف رساالٍة عكسات عاى ما يبادو موقَف 
تركيا السااخر تجاه عمالء الرياض، لم يجْد 
رئياُل حكومة لااعي، امُلينيَّ مؤخاراً خَلفاً 
لبحااح، أحماد عبيد بان عغر، يف اساتقباله 
بمطار أسطنبول الرتكي الدويل، سوى ضابط 
ترشيفات وبكل بروع، بينما حرصت حكومة 
تركياا بماا خيهم محاخاظ والية إساطنبول 
عى استقبال بقية رؤسااء الوخوع املشاركة 
يف خيالياة القماة الياملياة لليمل اإلنسااني 
التاي انيقدت، يو  األحاد 22 مايو، يف مدينة 
اسطنبول الرتكية، استقباالً الئقاً ومرشخاً.

ويأتي لذا االستقبال الفاتر بيد اخفاقات 

متواصلاة لقاعة املرتزقاة القابيني يف خناعق 
الريااض، مناذ أكثر من عا ، وعاد  تحقيل 
أياة نتائاج عاى األرض لصالاح الرشعياة 
املزعوماة وألاداف اليواصاف التاي خشال 
التحالف اليربي بقياعة السايوعية لو اآلخر 

يف تحقيقها حتى اللحظة.
االساتقبال  لاذا  أل  مراقباول  واعتارب 
الفاتار، الاذي وصفاوه أناه “مثّال صفياة 
مؤملة لرئيال الحكومة الفندقياة، بن عغر، 
الذي يتساّكع بني اليواصام؛ للتمهيد بطلب 
اللجاوء واإلقامة يف حال لام يتوصل خريقهم 
املشارك بمشاورات الكويت إىل حلوٍل تفيض 
بوقف الحرب وضمال مساتقبله السايايس 
يف تساويٍة مقبلاة، ماا يدخاع بالسايوعية 

ملطالبتهام بمغاعرة أراضيها وعد  الساماح 
لهم بممارسة السياَسة من عاخل أراضيها.

وكال بان عغار قاد ذلاب للمشااركة يف 
خيالياة القماة الياملياة لليمال اإلنسااني، 
األحاد الفائات، عاى رأس وخد مان مرتزقة 
الريااض بينهم املدعو عمر خائد مجيل، نائب 
وزير الصحة ساابقاً وآخرين، يف مشااركاٍت 
حثيثاٍة إلعطااء انطبااع لادى املتابياني أنه 
يازاوُل مهاَمه كرئيٍل للوزراء بشاكٍل خييل، 
ولكن مراسام اساتقباله الفاتارة قد أعطت 
الجاواب الاكايف لحقيقة موقياه يف خارطة 
الشايصيات الهامة والرسامية لدى اليديد 
من عول املنطقة منهم تركيا البلد املستضيف 

لهذه القمة.
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وجميل أنعم 

االحتالل اأَلمريكي الثاني للـَيـَمـن:
يرى مراقبول أل الُياْدَواَل السيوعيَّ األَمريكي 
لم تكن غايته إال إعاعة وتمكني القوات األَمريكية 
الحتالل الايَاَمان من جديد بيد خروجها يو  21 
ماارس 2015 ، خمنذ السااعة األوىل من عشاية 
الُيااْدَوال يف السااعس واليرشيان مان ماارس 
2015 ، أصادر البيُت األبيض بيانااً، أوضح خيه 
أل واشانطن ساتقدُ  الدعَم اللوجيستي لتحالف 
الُيااْدَوال عاى الايَاَماان، ووضيات الوالياات 
ااْياب  املتحدة األَمريكية نفساها يف مواجهة الشَّ
الايَاَماناي، وأعلنت بشاكل رسامي اشارتاكها 
املباارش يف الُيااْدَوال عاى الايَاَماان، وجااءت 
بيدلاا ترصيحاات وزيار اليارجياة األَمريكي 
»جاول كاريي« مؤخاراً لتكشاف طبيياة عور 
اإلَعاَرة األَمريكياة يف تأيياد الُيااْدَوال، وععمهاا 
له ومشااركتهم املبارشة خيه، بماا ال يدع مجاالً 
للشاك أل الواليات املتحادة األَمريكية لي املحرك 
الرئييس للُيااْدَوال عى الايَاَماان، وبما يجيلها 
تتحمال كاخاة التبياات القانونياة واإلنَْساانية 
واألخالقياة جاراء ذلك وتبني املشااركة رسامياً 
يف الُيااْدَوال عى الايَاَمان، واعتبارلا مسائولًة 
جنائيااً عان ُكّل الضحاياا واألرضار الناتجة عن 
أعماال القصف والقتل والحصار وارتكاب جرائم 
اْياب الايَاَماني.  حرب ومجازر إباعة بحل الشَّ

كماا باات جليااً الادور األَمريكاي يف الرتتيب 
واإلعاداع والتيطياط للُيااْدَوال عاى الايَاَمان، 
ومن ثم املشااركة ميه وتقديم الدعم اليسكري 
واللوجيساتي واإلرشاف عاى غارف عملياتاه، 
نالياك عان الادور السايايس امُلتمثال يف إيجااع 
املربرات وتساويقها، والتغطية عاى ُكّل الجرائم 
اْياب الايَاَماني، ولذا  امُلرتكبة بحل أَبْنَاااء الشَّ
ما اعارتف به وزيار اليارجية السايوعي، الذي 
تحادث عان ذلك للصحفياني يف لنادل، يف أعقاب 
اجتمااع له مع نظرييه األَمريكاي والربيطاني يف 

منتصف يناير املايض.
وقد كشافت وساائل إعاال  عاملية عان قيا  
البنتاغاول يف الياا  2011  بإصادار قرار رسي 
يفايض بتكثياف الطلياات الجوياة الرسياة يف 
الايَاَمان لارضب املجموعات املياعية لسياساة 
واشانطن وييني أَنَْصار الله وحلفااءه. وتحدث 
عن ذلاك الجنرال »باتريوس« والذي كال الجنرال 

قائد قوات املساعدة الدولية يف أخغانستال، عندما 
تحادث عنهاا كاسارتاتيجية أَمريكياة الحتاالل 
الايَاَمان حيث قال« لن يتم ذلك إال عقب إنشااء 
سلسلة من الشبكات القاعرة عى التغلغل وإثارة 
الفتان والتيرياب«، ولاو ييناي بذلاك القاعدة 
األُْخاااَرى  اإلْرَلااابياة  والتنظيماات  وعاعاش 
لتكاول مربراً بالدخول الرسامي لقوات االحتالل 

األَمريكي.
الجدياُر بالذكار أل لاذا جرى بالتنسايل مع 
الرشكاء يف املنطقة وييني السيوعية وغريلا من 

الدول املتحالفة مع املرشوع األَمريكي.
وما يؤكد ذلك لو ماا رصح به وزير خارجية 
السايوعية، عااعل الجباري، قبال الُيااْدَوال عى 
الايَاَماان، كدليال كاٍف عى صحة نهاج اإلَعاَرة 
األَمريكياة لهذه االسارتاتيجية، التي تحدث عنها 
باترياوس، حياث قاال الجباري »بيد مشااورات 
وترتيباات وتجهيازات لليمليات اليساكرية مع 
الوالياات املتحادة األَمريكياة ضد من أسامالم 
باالنقالبياني اتيذناا قاراَر اليمليات اليساكرية 

الجوية تمهيداً ليمل عسكري بري«.
ويارى مراقباول أل االسارتاتيجيَة األَمريكية 
الحتاالل الايَاَماان والشايوب األُْخاااَرى، أتت 
ومفكريان  عراساات  مراكاز  ليمال  كيالصاة 
أَمريكيني؛ بهدف تحقيل االطماع االساتيمارية، 
وتجنب اليسائر التي تيرضوا لها اثناء احتاللهم 
ألخغانساتال واليراق بطريقة املواجهة املبارشة، 
ووصلات اإلَعاَرة األَمريكياة إَلااى قناعاة، أنه ما 
عا  األََعَوات اليليجياة والتنظيماات اإلْرَلااابية 
التي أنشأتها وخل االسرتاتيجية األَمريكية طيّية 
ومتفانية، خال عاعاي للمواجهة املبارشة الحتالل 

الايَاَمان أَْو أي عولة أُْخااَرى.

الُعـْدَوان السعودي اأَلمريكي حيثيات 
وعناوين زائفة 

الكذبة التي اخرتعتها اإلَعاَرة األَمريكية، كانت 
حاول النفاوذ اإليَْراني يف الايَاَماان، وروجت لها 
عارب مفكريهاا ونيبهاا ومراكز عراسااتها، من 
أجل استفزاز الشيوب اليليجية امُلغيبة، وأَنظمة 

الحكم خيها الغبية والساذجة.
بيد سانة من الُيااْدَوال، ويف اعرتاف رسامي 
ورصيح، يفضاح الكذباة السايوعية األَمريكية 
»إيْاَرال يف الايَاَمان«، تقاول »برناعيت ميهال«، 
املتحدثة باسم مجلل األمن القومي التابع للبيت 
األبياض: “ما زالت تقديراتناا أل إيَْرال ال تمارس 
القياعة والسيطرة عى الحوثيني يف الايَاَمان«.

وبالنسابة للُياْدَوال، وخدعاة الرشعية، التي 
تشابه إَلاى حد كباري قميص ُعثماال، خقد أَكَّاد 
املبيوث الساابل لألمام املتحدة إَلااى الايَاَمان، 

»جمال بن عمر«، أل الغاراِت الجويَة السايوعية 
أحبطت اتفاَق ساال  وشيكاً، من شأنه أل يؤعي 
إَلاى ترتيب تقاسام السالطة باني 12 مجموعة 

سياسية وقبلية متناخسة.
وقاال »بن عمار« لصحيفاة »وول سارتيت 
جورنال«: “عندما بدأت لذه الحملة، كال اليء 
الوحيد املهم “ذلب” عول أل يالحظه أحد، لو أل 
الايَاَمانياني كانوا عى مقُرباة من التوصل إَلاى 
اتفاق من شاأنه أل يؤسل لتقاسم السلطة مع 
جمياع األطراف، بما يف ذلاك الحوثيني. لذلك كال 

لنا أل نتوقف عند ذلك”.
تُيلل الصحيفاة عى ترصيح بن عمر: »وعى 
لاذا يبادو أل السايوعيني، والوالياات املتحادة 
واململكاة املتحادة، ال يريادول أل يارو انتقااالً 
الواقاع،  يف  للايَاَماان..  حقيقيااً  عيمقراطيااً 
تياارض الواليات املتحدة، رصاحة، الديمقراطية 
يف منطقاة اليلياج بأكملهاا؛ ألنها تسايى من 
خالل ذلك استقراَر تدخل النفط من اليليج إَلاى 

األسواق الياملية«.

ملاذا هذا الُعـْدَوان يف هذا التوقيت ومن 
املستفيد من ذلك؟

يف 26 مارس 2015 ، عخل الُياْدَوال السيوعي 
األَمريكي عى الايَاَمان، بيد أَيا  قليلة، من رحيل 
آخار جندي أَمريكي من صنيااء، ويف توقيت كال 
ااْيابية يحققول انتصاراٍت  الجيش واللجال الشَّ
التنظيماات  الحارب ضاد  وانجاازات كبارية يف 
التكفريياة، امُلصنفة عاملياً باإلْرَلااابية، وتطهري 
أغلب املحاخظاات الايَاَمانية من تلك التنظيمات 
يف  ُخُصاْوصااً  األخاري،  النازع  يف  كانات  والتاي 
محاخظاات َجنُااْوب ووساط الايَاَمان« شابوة 

وأبني والبيضاء ولحج وعدل َوالضالع«.
وحسب محللني، أل عخول الُياْدَوال السيوعي 
األَمريكاي عى الياط، ملواجهة الجياش واللجال 
التنظيماات  كانات  توقيات  ويف  ااْيابية،  الشَّ
اإلْرَلااابياة تحتارض وتنهاار، ماا لاو إال مان 
أجال إنقاذلا، وإعااعة انتاجها مان جديد ضمن 
امُلَيّطاط األَمريكي يف الايَاَمان، الذي بدأت تتجى 
مالمحه وأَْلاَداخاه يف إعاعة احتالل الايَاَمان من 

جديد، تحت لذا الينوال ولذه الذريية. 
يف مقاال للكاتاب األَمريكي الدكتاور »ناخيز« 
بينوال »قصة الحرب عى الايَاَمان بني واشنطن 
والريااض« يقول: القصاة ال تكمان، تحديداً، يف 
مشاجب النفاوذ اإليَْراناي عارب الحوثياني، ولو 
ماا عحضتاه امليابارات األَمريكية نفساها، لكن 
إعاالل الحرب عاى الايَاَمان، لو قارار تراكمي 
عن خلفيات مرعلا طموحات أَمريكية سايوعية 
يف حرضماوت كمنفاذ ألنابيب النفط” وكشافت 

برقية رسية ومسئول حكومي لولندي، أل الداخع 
من الحرب السايوعية عى الايَاَمان، لو طموح 

الواليات املتحدة ليطوط أنابيب النفط.
يُقاال يف علام الجريماة، إذا أرعت أل تيارف 
املجر  خابحث عن املساتفيد، يف تَأريخ 21 مارس 
مان اليا  املاايض، خرج آخر جنادي أَمريكي من 
صنيااء، بيدلا بأيا  ميادوعة انطلال الُياْدَوال 
خجاأة وبدول علام أَْو ميرخاة حتى مان اليائن 
لاعي، حساب زعمه، ويف ذات الشاهر أي مارس 
السايوعي  الُيااْدَوال  بداياة  وقبال   ، 2015
األَمريكاي، أطلل املساؤولول األَمريكياول اليديد 
مان الترصيحاات التاي تؤكاد أل الُيااْدَوال عى 
الايَاَماان، ُمَيّطااط بأَْلااَداف أَمريكياة نفذته 

أََعَواتها يف اليليج.
 ومماا جااء يف تلاك الترصيحات قبال انطالق 
الُيااْدَوال بأياا  خقاط، لاو ما ذكره مستشاار 
الجيش األَمريكي والناتو »أنتوني كورعسامال«، 
مان مركاز واشانطن للدراساات االسارتاتيجية 
والدولياة، أل “الايَاَماان له ألمية اسارتاتيجية 

كربى بالنسبة للواليات املتحدة«.
وجازر  “أرايض  أل  »كورعسامال«،  وأشاار 
الايَاَماان تلياب، عوراً حاساماً، يف حماياة ممر 
عاملاي آخار يف الطارف الَجنُاْوباي الرشقاي من 
البحر األحمر أَْو ما يُسامى باب املنادب أَْو )بوابة 
الدماوع(، ويياد مضيل بااب املندب “مماراً بني 
القارل األخريقي والرشق األوساط، ولاو وصلة 
اسارتاتيجية بني البحر األبيض املتوسط واملحيط 

الهندي«.
وأوضح »كورعسامال« أل “وجاوع أية عدائية 
من الجاو أَْو البحار يف الايَاَمان، يمكان أل يهدع 
حركاة املرور بالكامل عرب قناة الساويل، خضالً 
عان تهديد التدخال اليومي من النفاط واملنتجات 
النفطياة الذي تشاري تقديارات ]إَعاَرة ميلومات 
الطاقة األَمريكية[ بأنهاا ارتفيت من ل.2 مليول 
برميال يوميااً يف ل200  إَلااى 3،8 مليول برميل 

يومياً يف عا  2013 . 
 وحسب ُكتَّاب غربيني خقد أعرتف عى انفراع، 
مساؤولول غربياول، وبدول مناقشاة علنية، أل 
“الايَاَماان يمتلك إمكانات لم تُساتغل حتى اآلل 
لتوخاري مجموعاة بديلة من طرق الشاحن اليابر 
للنفط والغاز لتصدير النفط السايوعي، بحيث ال 

تمر عن طريل إيَْرال ومضيل لرمز«.

 الرتهيب َوالرتغيب سياسة َأمريكية 
تقود َأَدَواتها الخليجية املطيعة حيثما 

تريد 
يف لذا الصدع، كشفت برقيٌة رسيٌة يف 2008 ، 
عن طموحات اململكة، حصال عليها ويكيليكل، 
مان السافارة األَمريكية يف الايَاَماان، إَلاى وزير 
بريطانيااً  أل “عبلوماساياً  الدولاة جااء خيهاا، 
»ضاباط  ولاو  »بولاوف«  أخارب  الايَاَماان،  يف 
سيايس بالسافارة األَمريكية« أل اململكة اليربية 
السيوعية لها مصلحة يف بناء خط أنابيب، بحيث 
أنها ستقو  بحمايتها وتشغيلها وتكول ملكاً لها 
بالكامل، من حرضماوت إَلاى ميناء خليج عدل، 

متجاوزة بذلك اليليج اليربي ومضيل لرمز.
 لاذه لاي السياساية األَمريكياة، واجهتهاا 
الظالرياة ممالك اليليج، التاي جندت لها مراكز 
عراساات ومحللني ومساؤولني، يف أُْسالُْوب حكى 
عنه الله تياىل: »وما ييدلم الشايطال إال غرورا«، 
ومن أُولئك الذين عربوا عن لذه السياساة بطرق 
ايحائياة، »ماياكل لورتاول« كباري امُلحللاني يف 
شاؤول الايَاَمان يف مؤسساة جيمال تاول، أل 
“إنشااء خاط أنابياب عارب حرضموت سايمنح 
اململكاة اليربياة السايوعية وحلفاءلاا من عول 
اليليج، ُوُصاْوالً مبارشاً إَلاى خليج عدل واملحيط 
الهنادي، وستسامح لهم بتجااوز مضيل لرمز، 
املمر االسرتاتيجي الذي يمكن أل يغلل ولو بشكل 
مؤقت، إذا ما حصل رصاع مع إيَْرال يف املساتقبل. 
كماا أل تأمني الطريل لبناء خط أنابيب من خالل 
ح أنها اسارتاتيجية طويلة  حرضماوت، من امُلرجَّ

املدى للمملكة اليربية السيوعية يف الايَاَمان”.

هل بدأت الواليات املتحدة تقطُف ثمار 
ُعـْدَوان َأَدَواتها الخليجية على الـَيـَمـن؟

أَْكثَر من أربيمائة يو  من الُياْدَوال السيوعي 
األَمريكي عى الايَاَمان، والذي أُعلن من واشنطن 
ياو  26 مارس، من اليا  املايض، وكانت حصيلة 
الضحاياا والدماار الذي ارتكباه الُيااْدَوال بحل 
ااْياب الايَاَماني أرضاً وإنَْساناً، وخل تقارير  الشَّ

لألمام املتحدة، قتال أَْكثَر 7500 شاهيد و000ل1 
جريح أغلبهم من النسااء واألطفال، وخيما يتيلل 
بااألرضار التي لحقت باملنشائات والبُنى التحتية 
خقاد تم تدماري 50ل جارساً وطريقااً َو57لل31 
َول22  جامياة،  و36  مدرساة،  و3750  منازالً، 
مستشفى ووحدة صحية، َو16 مؤسسة إعالمية، 
و6ل1 شابكة للميااه، و122 محطاة كهربائياة 
ومولاداً، خضال عان اساتهداف ل1 مطااراً، و10 
موانئ، وترضر 0ل1 شبكة اتصاالت جراء غارات 

الُياْدَوال.

ثماار  تقطاف  األَمريكياة  املتحادة  الوالياات 
ُعاْدَوال أََعَواتها اليليجية واملحلية 

ما قامت به الواليات املتحدة األَمريكية مؤخراً 
بإرساال قواتها الحتاالل املحاخظاات الَجنُاْوبية 
للايَاَمان عرب بوابة اإلَماَرات، يُيترب وخل مراقبني 
»قطف ثمار« ُعاْدَوال أَعَواتها اليليجية واملحلية، 
يف مساار بدأ باحتالل الجزر واستمر إَلاى احتالل 
الساواحل واملناطل السااحلية، التي تيترب عمقاً 
اسارتاتيجياً لحماياة قاوات االحتاالل األَمريكي 
املتواجادة يف املوانائ الايَاَمانياة، كمينااء عادل 
وميناء برئ عيل يف شبوة، وأيضاً املتواجدة يف خليج 

عدل َواملياه االقليمية الايَاَمانية.
جزيارة ُساقطرى البواباة الَجنُاْوبياة ملضيل 
بااب املنادب، واملمار املائاي الحاكم الاذي يربط 
عول املحياط الهنادي باليالام، تُياد أكارب الجزر 
الايَاَمانياة، حياث تبلاغ مسااحتها 125 كام، 
وعرضهاا 2ل كم، ويبلغ طول الرشيط السااحيل 
300 كام، ولي أرخبيل مكول من ل جزر الجزيرة 
ألميتهاا  وتأخاذ  بجانبهاا،  وثاالث  الرئيساية 
االقتصاعياة واليساكرية والساياحية يف آٍل مياً، 
كونهاا تقع بالقارب من نفاط اليلياج وثروات 
أخريقياا وطريل تجارة اليمالق الصيني والصاعد 
الهنادي واإليَْراناي، وتمتلاك طبيية سااحرة قل 
نظريلاا يف اليالم، حيث تقاع عى املحيط الهندي 
وقبالاة ساواحل القارل األخريقاي وبالقرب من 
خلياج عادل، عاى بُياد 350 كام َجنُاْوب شابه 
الجزيارة اليربياة، ويبلاغ عادع ساكال الجزيرة 
حسب التيداع الُساكاني ليا  ل200 ، 135،020 
ألف نسامة، ولم مواطناول يمنياول، يتكلمول 
اللغة املهرية الايَاَمانية، يتبيول الايَاَمان، كانت 
جزء من الدولة الحمريياة الايَاَمانية عا  320  
يف الرباع الرابع املياالعي، خيما تياوع الحياة خيها 
إَلااى اليارص الحجري، قبل وصول »كريساتوخر 
كولومباوس« للقارة األَمريكياة، وإباعة األوربيني 
للساكال األصليني وتسامية القارة باا »أَمريكا« 
نسابة للرحالاة »أَمريكو خيسابوتي«، وقبل أل 
تساكن الجمال الصحراء اليربياة التي اقا  خيها 
بني سايوع وزايد من الييا  إمرباطوريات تابية 
للغارب بدعام بريطاناي اساتثمَر تواجدلم عى 

حقول نفط غنية.

ماذا يعني أرخبيل سقطرى يف املعادلة 
العسكرية والتجارية العاملية؟

أرخبيال ساقطرى، يقاع عاى مفارتق طرق 
من املمارات املائية البحرية االسارتاتيجية للبحر 
األحمار وخليج عادل، موقع الجزيارة َواألرخبيل 
التابع لها، جيلها محل أطماع القوى االستكبارية 
وعى راسها أَمريكا، وتسيى واشنطن منذ مطلع 
القرل الواحد واليرشين الحتاللها وانشااء قاعدة 

عسكرية خيها.
 يولياو ل201 ، كشافت صحاف غربياة عن 
رغبة وتََحااّرك اإلَعاَرة األَمريكياة الحتالل جزيرة 
ساقطرى، مسايرة نفوذلا عى حكومة الوخاق 
وسالطة اليائن لااعي، الاذي تمياض بتوقيع 
األَمريكاي،  االحتاالل  لقاوات  تسامح  اتفاقياه 
باساتيدا  جزيرة سقطرى وأرخبيلها، والسماح 
بيمال انشااءات عساكرية للقاوات األَمريكياة، 
َونقل ساجن »جوانتنامو« إَلاى جزيرة ُسقطرى، 

وخرجت حينها مسريات شيبية راخضة لذلك.
 وتحدث قائد الثورة »السيد عبدامللك الحوثي«، 
عن لذه القضية، وحذر منها يف خطابه بمناسبة 
عاشوراء، وما يّدعونه بنقل سجن لَو يف الحقيقة 
بناء قاعدة عساكرية أَمريكية، ملاا لهذِه الجزيرة 
مان ألمية اسارتاتيجية، قاد ال يدركهاا املواطن 
الياعي، لكان القوى االساتيمارية تُدركها جيداً، 
وتقاو  بيمال حثيث عاى اساتيمارلا، وجنَّدت 

أَمريكا عيال زايد للقيا  بهذا الدور املشبوه.
ويُيتارب ارخبيال ساقطرى الايَاَماني، نقطة 
تفتياش حيوياة لتجاارة النفاط الياملياة؛ كونه  • في موقع ينكي 1 - مطل على مدرسة للبنات يتجسسون على المدرسة - صنعاء االحتالل االول

و�سلت الوالياُت املتحدة ذروَة االحتالل الكامل واملبا�سر ع�سكرياً و�سيا�سياً يف فرتة حكم االإخوان لليمن

اليمن بني االحتالل اأَلمريكي األول واالحتــــالل اأَلمريكي الثاني



9 تقاريراليدع )ل12(     اليميل 26 مايو 2016   املواخل ل1 شيبال 37ل1لا

يمتد عى مسااحة بحرية كبرية يف املنفذ الرشقي 
من خلياج عدل، من جزيارة عبد الكاوري، إَلاى 
ساقطرى، التاي تقع لاذه املنطقاة البحرية من 
اليبور الادويل يف املياه اإلقليمية الايَاَمانية، ويمر 
بأربية ممرات مائية أساساية، تيمل عى تسهيل 
التجاارة البحرية الدولية، ولم قناة »الساويل« 
يف مارص، و«باب املندب« عى الحدوع مع جيبوتي 
والايَاَماان، ومضيال »ُلرماز« عاى الحدوع مع 
إيْاَرال وسالطنة عماال، ومضيال »ملقاا« عاى 

الحدوع مع إندونيسيا وماليزيا. 
 ويف لاذا الصدع أشاار األعماريال »ألفريد ثاير 
مالاال«، اليباري الجيوسارتاتيجي يف البحرياة 
األَمريكياة، إَلااى أل »كل مان يحقال الساياعة 
البحرية يف املحيط الهندي سيكول العبًا بارًزا عى 
الساحة الدولية« األمر املثري يف »كتابات األعمريال 
مالال« لو السيطرة االسارتاتيجية من الواليات 
املتحدة، عى الطرق الرئيسة يف البحار واملحيطات 
اة املحياط الهنادي »إل لاذا املحيط لو  وَخااصَّ
املفتاح للبحار السبية يف القرل الحاعي واليرشين 

سيتم تحديد مصري اليالم يف لذه املياه«.
 لذلاك تسايى الوالياات املتحادة، مان خاالل 
احتاللهاا ألرخبيل ساقطرى، ليساكرة ومراقبة 
الطارق البحرياة الرئيساة، الذي يصل لاذا املمر 
املائي االسارتاتيجي بني البحر املتوسط وَجنُاْوب 
آسايا والرشق األقىص، عرب قناة السويل والبحر 
األحمار وخلياج عدل، ولاو طريل عباور رئيل 
لناقاالت النفاط، حياث تمار حصاة كبارية من 
صاعرات الصاني الصناعية إَلااى أوروبا الغربية، 
عارب لاذا املمار املائاي االسارتاتيجي، كماا تمر 
التجاارة البحرية من رشق وَجنُاْوب أخريقيا إَلاى 
أوروبا الغربية، عى مقربة من جزيرة ساقطرى، 

عرب خليج عدل والبحر األحمر.
 يف لذا الساياق، َويف ماؤرش عى تبني األَنظمة 
امُلَيّطاطاات األمريكياة واإلرسائيلية  اليليجياة 
يف الايَاَماان، رخيات اإلَمااَرات وتارية حضورلا 
اليساكري بالوكالاة يف الايَاَمان، حيث كشافت 
وسائل إعال  إَماَراتية يف وقت سابل خحوى اتفاق 
ابرمته اليائالت الحاكمة يف اإلَماَرات، مع الرئيل 
الفاار املتنازع حاول رشعيته »عبدرباه منصور 
لااعي«، قالات بأناه مناح الحكوماة اإلَماَراتية 
ساياعة كاملة عى الجزيرة ملدة لل سانة، وساط 
اإلَماَراتياة  السالطات  إَلااى  ُوجهات  اتهاماات 
بالارشوع يف وضع اسال لبناء قاعدة عساكرية 

أمريكية.
بتَأرياخ  إَماَراتياة  سافينة  قامات  حياُث 
2016/05/08 ، بإخاراغ شاحنة عساكرية لي 
الثانية، وتضمنت 88 آلية عسكرية، مع الذخائر، 
بياد أل كانت وصلت قبلها بيومني 80 عربة لنقل 
الجناد، يرخقها خريل خرباء عساكريني إَماَراتيني 
وأَمريكيني، حساب وساائل اعال  محلية وعولية، 
بذريياِة أل لاذه القوات ساتتوىل حماية رشكات 
تيتز  تنفيذ مشاريع استثمارية يف جزر األرخبيل.
 وجاءت لذه الشاحنُة، بيد شحنات عسكرية 
ِعادة اخرغتها القوات اإلَماَراتياة الغازية يف ميناء 
ساقطرى، وشاملت آليات عساكرية وعتاع، ضم 
غارف عملياات وتحكام وسايطرة ومنظوماات 
صواريخ واتصاالت وذخائر، يف رخقة 700 جندي، 
قالت بأنهام من أَبْنَاااء الجزيرة، وتلقوا تدريبات 
خاالل الفرتة املاضياة يف اإلَمااَرات، لتوىل مهمات 

حماية املحاخظة وتيزيز األمن خيها.

 املحافظات الَجُنـْوبية ُمدن تحت 
االحتالل اأَلمريكي 

يارى مراقبول، أل حالاَة الالسالم والالحرب، 
واملراوحات الجارية يف مفاوضات الحل السايايس 
يف الكويت، ما لي إال محاوالت لرصف األنظار عن 
قطف الواليات املتحدة لثمار الُياْدَوال السايوعي 
األَمريكي، بالرشوع يف تنفيذ ُمَيّطاطات انتشاار 
قوات االحتالل األَمريكي يف املحاخظات الَجنُاْوبية، 
َوتحقيال الهيمناة اليساكرية عليهاا، من خالل 
إنشااء غارف عملياات مركزياة تابياة للجيش 
األمريكاي يف محاخظتي حرضماوت ولحج، تمهد 
الطريال ملرشوع القاعدة اليساكرية األمريكية يف 

محاخظة أرخبيل سقطرى.

 مسرحية تحرير قوات االحتالل 
اأَلمريكي ملدينة املكال من القاعدة

َمن لم القاعدة وَمن يقف وراءلا؟
قالات »صحيفاة SALON األَمريكياة«، األحد 
8 ماياو 2016 ، أل الحارب املدمارة التي تقوعلا 

السايوعية، بدعم مان الواليات املتحادة، منذ أَْكثَر 
من عا ، لي السابب يف نماو القاعدة والجماعات 

املتطرخة األُْخااَرى برسعة يف الايَاَمان.
والختاًة إَلااى تقريار »رويرتز« الاذي نرشته يف 
أبريل، يحكاي تفاصيل رليبة للمارة األوىل، يصف 
كياف جيلات الحارب السايوعية املدعوماة مان 
الواليات املتحدة، تنظيم القاعدة أقوى وأَْكثَر ثراء.

وقالت الصحيفة، إنه بيد سانة واحدة، تقريباً، 
مان نرش صحيفاة »نيويورك تايماز« مقالة تحذر 
الوالياات املتحدة من اساتفاعة القاعدة يف توسايع 
نفاوذه يف ظل خاوىض الحارب يف الايَاَمان، نرشت 
إَعاَرة أوباماا قواتهاا لقتال نفال املتطرخني الذين 

استفاعوا من سياساتها.
ويف لذا الصدع ذكرت »صحيفة الثورة« اعرتاف 
أربياة من كباار الدبلوماسايني األَمريكيني والذين 
عملوا سافراء ورؤسااء بيثاات للوالياات املتحدة 
»أل  2007 ( مفااعه   - الايَاَماان )ل8ل1   لادى 
الدعام الذي بذلتاه اإلَعاَرة األَمريكية للحرب املدمرة 
والحملاة التي تقوعلا السايوعية عاى الايَاَمان، 
عاى مادى أَْكثَر مان عا ، كال سابباً رئيسااً وراء 
نماو وتوساع تنظيم القاعادة واملتطرخاني، عالوة 
عى املأسااة اإلنَْساانية الرليبة التاي انزلقت خيها 

الايَاَمان.

ليلة تنفيذ مسرحية التحرير املزعوم
وخال مراقباني، تُوحاي املجريات مناذ الوللة 
األوىل، باأّل ماا تشاهُده املكال أشابه باا »حرب 
ضد القاعادة«، لكن امليلومات املتواخرة لوساائل 
إعاال  محلياة عديادة تؤّكاد أّل األماور ذالبة يف 
اة ماع سايطرة قاوات  اتجااه »احتاالل« َخااصَّ
إَماَراتياة وأَمريكية، عى مينااء »الضبة« النفطي 
بالشاحر، ومطاار »الرياال« باملاكال، وميساكر 
الدخاع السااحيل بمنطقة »خلف«، ومنع الضباط 
وأخراع املنطقة اليساكرية الثانية، من االقرتاب أَْو 
الدخول إليها- وخل ما يؤكده لا«خرب« مسؤولول 

محليول وشيصيات قبلية.
وتحدث خرباء يمنيول، لوساائل إعال  محلية، 
عّماا اعتربوه مرسحياة تحرير املاكال من قبضة 
القاعدة عى يد قاوات أَمريكية وإَماَراتية، مدللني 
قراءتهام لليملية بأنها مرسحية، باإلشاارة إَلاى 
»انيدا  شوالد خيلية عى وجوع عملية عسكرية 
حقيقية، أَْو ميركة خيلية واحدة والتحا  ميداني 
بالناريال حادث ماع القاعدة، ساواًء يف املاكال أَْو 
غريلا، وأل القاعدة نفساه، أعلان أنه أخى املكال 
عول مقاومة، وأل التقارير اإلعالمية يف الصحاخة 
الغربية تحدثت بوضوح عن »انساحاب تكتيكي« 
للقاعادة، وعخاول اساتيرايض للقاوات عول أية 
مقاوماة تذكار. متساائلني »أال يدعاو للتيجاب 
أيضااً أل األمار انتهى بدخول اساتيرايض للمكال 

وانسحاب مرتب؟«
وأوضحت تقاريُر حسب وسائل اعال  محلية، 
أناه تام نقال املئاات مان املقاتلاني التكفرييني، 
َواملرتزقاة األجانب وآخرين من جنسايات عربية، 
من املكال واملناطل التي احتلتها القوات األَمريكية 
يف املحاخظاات الَجنُاْوبياة، إَلااى َجنُااْوب بااب 
املندب، ومحاخظة ماأرب ملقاتلة الجيش واللجال 

اْيابية. الشَّ
 

مدينة املكال على موعد مع االحتالل 
اأَلمريكي

 السابَت 7 ماياو 2016 ، كانات مدينة املكال 
بحرضماوت، عاى موعد ماع وصاول أول عخية 
لقاوات االحتاالل األَمريكاي الثاناي، مكونة من 
200 جنادي أَمريكي، بكامل عرباتهام وعتاعلم 
اليساكري بالتزامن ماع عخول حاملاة طائرات 
»روزخلات« األَمريكياة إَلااى خلياج عادل مع 6 

خرقاطات.
َواعارتف املتحدث باسام البنتاغاول، الكابتن 
البحاري »جياف عيفيال« إل الوالياات املتحادة 
أرسلت عدعاً من السفن إَلاى املنطقة )الايَاَمان( 
بماا يف ذلك مجموعة سافن »ياو اس اس بوكرس 
البحرياة« ووحادة املارينز الاا13، التاي راخقت 
مجموعة السفن. باإلضاخة إَلاى حاملة الطائرات 
 ،»USS GONZALEZ»َو  USS GRAVELY  «  «

واملدمرتني البحريتني.
 

الضالع ولحج وشبوة يف دائرة نفوذ 
االحتالل اأَلمريكي ونطاق عملياته 

العسكرية 
ذكارت وساائُل إعاال  محلياة وعاملياة، نقالً 
عن مساؤولني عساكريني أَمريكياني، إل القوات 

األَمريكية نقلت 15 طائرة مقاتلة نوع »أباتي«، 
باإلضاخاة إَلااى خمل طائرات مان طراز »بالك 
 )USS INDIANA( لوك« من حاملاة املروحيات
إَلااى قاعادة »اليناد« الجوياة، وأناه تام تيزيز 
الحماية حول تلك الطائرات عاخل قاعدة »اليند«.
وأشاارت وساائل إعال  محلية وعاملية، إىل أل 
عادعاً من حامالت الطائارات والبارجات البحرية 

األَمريكية تتواجد يف خليج عدل.
لذا ونقلات القوات األَمريكية، جناوعاً وعتاعاً 
عاى متن أربع طائرات إَلااى »اليند«، خيما كانت 
حاملة الطائرات »روزخلت« عربت، خجر اليميل 
5 ماياو 2016 ، مضيال بااب املنادب وواصلت 

طريقها َجنُاْوباً.
َوبياد يو  من وصاول 15 طائرة مروحية من 
طراز أباتاي، و5 مروحيات من طراز بالك لوك 
تابياة لجيش اليدو األَمريكاي إَلاى قاعدة اليند، 
تم نقل عتاع عسكري منها إَلاى محاخظة الضالع 

املجاورة والواقية رشق محاخظة تيز.
وكانت طائرة عساكرية أَمريكياة حطَّت ليل 
األربياء َواليميل بقاعادة اليند تقل قرابة 100 
مان قاوات »الرنجارز األَمريكية«، تاللاا وصول 
طائارات شاحن تقل ميادات عساكرية وأجهزة 

للقوات األَمريكية الغازية.
وتحدثت وساائل إعاال  محلية، عان مصاعر 
محلية، أل زورقني حربيني يحمالل جنوع تابييني 
لقاوات االحتالل األَمريكي، وصال إَلاى ميناء »برئ 
عيل« بمحاخظة شبوة 2016/05/08 .. الجديُر 
ذكاُره، أل قاوات االحتاالل األَمريكاي قامت بيد 
وصولهاا مبارشة، بأعمال القرصنة عى السافن 
التجارية، وتفتيش للسافن الراساية يف ميناء برئ 
عايل، كما منيت السافن مان التََحااّرك وأوقفت 

عمليات تزويد الناقالت باملشتقات النفطية.
وماا أكدته االحداث، ُخُصاْوصااً بيدما حققه 
انجاازات  مان  ااْيابية،  الشَّ واللجاال  الجياش 
التنظيماات  لاذه  محارباة  يف  وانتصاارات، 
اإلْرَلااابية املدعومة واملوجه أَمريكاً عرب اململكة 
اْيابية،  السيوعية، بل وكال الجيش واللجال الشَّ
عى وشاك القضااء عليها واساتئصالها وتطهري 
مياقلهاا، يف املحاخظاات الَجنُاْوبياة، واناه لوال 
التدخال السايوعي األَمريكي عساكرياً لكانت يف 

خرب كال. 

ملاذا تم إنقاُذ تلك التنظيمات 
اإلْرَهــابية؟

الشاهيُد القائد )قبل َعْقاْد(: »القاعدة صنيية 
امليابرات األَمريكية كذريية الحتالل الشيوب«

 إل َما تحدََّث عنه الشاهيُد القائد، رضوال الله 
عليه، باأل القاعدة وأخوتها يف النهج والسالوك، 
صناعاة أَمريكية، باات جلياً ومكشاوخاً لكل ذي 
لُب، أننا يف زمن ساقوط االقنية، الذي تكلم عنُه، 
الشاهيد القائاد، وأل لاذه التنظيماات، صناعة 
اساتيباراتية أَمريكية بامتيااز، بذورلا ومنبتها 
من اململكة السايوعية، وحقلها الَوَطان اليربي، 
املحاخظاات  يف  كماا حصال  الايَاَماان  ومنهاا 
الَجنُاْوبية، وحصاعلا احتالل األوطال ومصاعرة 
لصالاح  خرياتهاا  ونهاب  الشايوب،  اساتقالل 
الادول االساتيمارية الجديدة أَمرياكا وإرسائيل، 
وماا التحشايد األَمريكي تحات عناوال محاربة 
ااْياب الايَاَماني،  اإلْرَلااااب، املحارب مان الشَّ
واملدعو  منها، إال قطف لثمار ما زرعته ساابقاً، 
مان أجل السايطرة عاى ألام املمارات البحرية 

والرشياط السااحيل، وبساط مزياٍد مان النفوع 
اليسكري يف املنطقة.

ويف لذا الصدع أشار إَلاى لذه الحقيقة، السيد 
عبدامللك بادر الديان الحوثي، مؤكاداً بقوله: »إل 
النموذج اليو  القائم واملوجوع يف عدل ويف أبني ويف 
لحاج يؤكد أل األَمريكي واإلرسائييل والسايوعي، 
قاد جلبوا عاعاش والقاعادة إَلاى عادل، يف إطار 

الفوىض اليارمة والغالبة عى ُكّل يشء«.
عاعاش  عور  »إل  عبدامللاك  السايد  وأوضاح 
والقاعادة يف منطقتنا اليربية لاو أل تقوض ُكّل 
ااة، وتهيئتها  الكيانات القائماة، وأل ترضَب األُمَّ
لالحتالل املبارش من قبل أَمريكا وارسائيل. وقال: 
لاذا لو عوُر عاعاش والقاعدة ولذا ماا يراع لها، 
ولذلاك رأينا ما يرياده أُولئك يف بلدناا.. بالك ووتر 
األَمريكية لاي وجه أَمريكا، ولاي إَراَعة أَمريكا، 
ولاي مارشوع أَمرياكا ماع عاعاش والقاعدة يف 

الايَاَمان ويف البلدال اليربية«.
املشاهد  ذلاك  عبدامللاك،  السايد  واختارص 
وامُلَيّطااط األَمريكاي يف قولاه: »إل مان ألام ما 
نستفيُده من حقيقة األحداث، أنه يف باب املندب يف 
رضبة التوتشاكا، يف رضبة ذلك الصاروخ، امتزج 
لناك الدُ  األَمريكي َواإلرسائييل والسيوعي وكذلك 
اإلَماَراتي والداعي والقاعدي.. لناك كانوا َجميْياً 
مجتمياني يف خنادق واحاد، يف مارشوع واحد، يف 
اتجااه واحد، واختلط ذلك الد ؛ أِلَنهم َجميْياً يشٌء 
واحاٌد، وتوجاه واحاد، وكلهم ييدماول مرشوعاً 

واحداً«.

فصُل الخطاب واالسرتاتيجية 
التحررية

 لقاد كانات الجمالاريُ الايَاَمانياة الثورية، 
وراء القياعة الثورية الَوَطانية والكفؤة، وحولها 
الَوَطانياول والرشخاء، رموز ونيب وقوى يمنية 
أصيلة، حارضين بالوعي الَوَطاني واالستبساال 
»اإلَراَعة  جسادت  ثورياة  بروحياة  واملبااعرة، 
الَوَطانياة« الرامية لتحقيل االساتقالل والحرية 
والسياعة لشايبنا الايَاَماني، والنهوض بواقيه 
يف ُكّل املجاالت، اماا  ُكّل املؤامرات وامُلَيّطاطات 
الُياْدَوانياة واالساتيمارية، متمثال يف األطمااع 
األَمريكية الحتالل الايَاَمان عساكرياً َومصاعرة 

سياعته َواستقالله.
خكماا ساقطت مؤامرات الفاوىض واالنفالت 
يد بإسقاط مشايخ الفتنة  واالنهيار، عى ُكلِّ الصُّ
وأرباب الفسااع وطرع جنوع االحتاالل األَمريكي 
األول من الايَاَمان، يف ثورة الواحد واليرشين من 
سابتمرب، بيطاى ثورية يمنية ثابتاه، وخطوات 

اسرتاتيجية حاسمة.
وكما لو الحاُل يف مواجهة الُياْدَوال األَمريكي 
بواجهته اليليجية وبغطاء مراكز الفساع وقوى 
اإلْرَلاااب وَمَشايخ الفتنة، الذين تكفلوا بإعاعة 
القاوات األَمريكياة الحتالل الايَاَمان، بل ساَيوا 
لتأمني مساتقبل احتالله، وضمال عيمومته، من 
خالل تبنيهم أَْلاَداف الُيااْدَوال، بتمزيل أوصال 
ااْياب الايَاَماني، َوساحل قدراته الَوَطانية  الشَّ
الدخاعية، وتدمري مؤسساته األمنية واليسكرية، 
وإحاداث انهياار يف مؤسساات الدولة، ونساف 
املرشوع الَوَطاني التحرري والنهضوي، َوتفتيت 
مقوماته ومكتساباته، ُوُصاْوالً إَلاى انتزاع األمل 
مان قلاوب الايَاَمانياني يف تحريار الباالع وبناء 

نهضته. 

ُكّل  أُجهضات وخابات،  األَْلااَداف  ُكّل تلاك   
املسااعي والجهوع الُياْدَوانية التاي بذلها وكالء 
اليدو األَمريكي والصهيوني، بفضل الله َوكفاءة 
قيااعة الثاورة، وتماساك قبائله وتالحام القوى 
ااْيابية،  الشَّ واملكوناات  االصيلاة،  السياساية 
عبَّدوا طريل االنتصاار الايَاَماني، عرب الييارات 
االسارتاتيجية الدخاعياة، التاي حّققات تاوازل 
الارعع املطلوب، والتي عجاَز ملوك ممالك النفط، 
َوَمَشاايخ اإلْرَلاااب، وأمراء اإلخسااع يف األرض، 
عاى تحملها، حينهاا بدأت تؤتاي أكلها، وتيطي 
ثمارلاا، وماا يحادث يف الكويت لاو تجيل ثمار 
ااْيابي َوالييارات االسرتاتيجية، يف  الصموع الشَّ
ُكّل الجبهاات، بإجباار وكالء االحتالل األَمريكي، 
عاى االستساال  عان ما وعادوا باه أساياعلم 
األَمريكال والصهاينة، بتقديم الايَاَمان لهم عى 
طبل من ذلب، وضمال احتاللها إَلاى األبد بدول 

أعنى مقاومة.
مان  خيهاا  بماا  الرالناة،  املرحلاة  ويف  اآلل 
تطورات توحي بأل األَمريكي سايى الساتيجال 
قطاف ثمار ُعااْدَوال أََعَواته اليليجياة واملحلية، 
باحتاالل املحاخظاات الَجنُاْوبياة، متغاخاالً عن 
عدمية وخشل ُمَيّطاط احتالله يف الوقت الرالن، 
بيد عجز وكالئاه، عن تأمني احتاللاه، يف مقابل 
ااْيابية والفنية واليسكرية،  تنامي القدرات الشَّ
ااْيابي  وارتفااع مساتوى الصموع والتالحم الشَّ
والتماساك السايايس، ولذا وخل مراقبني يجيل 
اطماع االحتالل األَمريكي كرساب بقيية يحسبه 

الظمآل ماء.
يف  واملتغاريات  امُلَيّطاطاات  وملواجهاة 
املحاخظات الَجنُاْوبية، وبقراءة استباقية ألخكار 
امُلَيّطااط األَمريكي، قبل تنفيذه بأْشاهر عديدة، 
تحادَّث قائد الثورة السايد عبدامللاك الحوثي عن 
حارب االجيال« متوقيااً لكل ما حادث، يف إعالل 
رصياح وواضاح عان االسارتاتيجية التحرُّرياة 
القاعمة، لطرع الغزاة واملحتل األَمريكي ومرتزقته 

ووكالئه.
لاذه الُجملة الصغارية يف الرسام، امليترصة 
ومياناي  عالئال  طياتهاا  يف  تحمال  اللفاظ،  يف 
ورؤى كثارية، ألمها أل قاراَر تحرير املحاخظات 
املحتلاة، قد اتيذ وأل االساتيداعات خيه عى قد  
وسااق وعى أرقى مساتوى، يف ضوء خطط رعع 
واقيية وتََحاّرك خيال، بأنفاس طويلة وخطوات 
ثابتاة ومتزنة، يف مواجهة متصاعدة باساتمرار، 
ساحتها الَجنُاْوب، عمقها الشمال، والطرق لذلك 
كثرية وال حرص لها، وال تقييد بفضل الله ونرصه 

وتوخيقه. 
وما ناراه من اعرتاض نيب ورماوز أَمريكية 
عاقلاه وواعياه، بغض النظار عان خبثها، عى 
إقادا  اإلَعاَرة األَمريكياة، عاى خطاوات غبياة 
ومتهاورة ال يُحماد عقبالاا، إال خاري عليل عى 
قراءتهام، أل ذلااب القاوات األَمريكية الحتالل 
الايَاَمان، يف وقات حقل الُياْدَوال وأََعَواته نتائج 
عكساية، عى ُمَيّطاطاتهام يف ُكّل الصيد، حتى 
وإل تحقل احتالل، خهو مؤقت، مضمول الفشل 
والطارع، يف ظاروف متوقيه وقاعماة، تجيل من 
املحال اساتمرار االحتاالل األَمريكاي وعيمومته 
يف املحاخظاات الَجنُاْوبياة، ولذا بمثاباة انتحار 
حقيقاي ألطماعهم، وخشال لاكل ُمَيّطاطاتهم 
االساتيمارية، التاي ظلوا عاى تنفيذلا عاكفني 

لسنوات أَْو ليقوع من الزمن.

)الحلقة الثانية(

• البوابة الجنوبية رقم 2 -مدخل السيارات للمستودع - تشارلي فاست 2 -صنعاء االحتالل االول
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مفاوضاُت الكويت.. حرُص الوفد الوطني وعراقيُل وفد الرياض

للمحايدين.. املحّيدين 

زيد البعوه 
)َخَليَْيَلَمانَّ اللَُّه الَِّذيَن َصَدُقاوا َوَليَْيَلَمنَّ 
اْلَكاِذِبانَي( الياو  وصاَل الياَلاُم أجمُع إىَل 
قناعة تامة أل الوخَد الوطني املتمثل يف وخد 
أَنَْصااار الله واملؤتمر الشايبي اليا  بذلوا 
ما بوسيهم لوقف اليدوال وتحقيل السال  
وعرف اليالم أَيْضاً أل وخَد الرياض ال يملك 
إاّل الكاذب واليراقيال واملماطلة والتطويل 
ومرور أكثر من شاهر عى بدء املفاوضات 

خري عليل عى ذلك.
عارشاُت الجلساات يتيللهاا كثريٌ من 
املواضيع واملباحثات يقابلها اليديد واليديد 
مان اللقاءات والترصيحات واملوضوع وما 
خياه أل اليدواَل عى اليمن بدا يف يو  وليلة 
بادول مفاوضاات وال مشااورات مطّولة 
تساتغرُق وقتاً كما يجري اليو  ولو كانت 
لناك جديٌة يف إيقاف اليدوال ملا اساتغرق 
ُكّل لاذا الوقت وملا اضطررنا لجنيف 1 وال 
جنياف 2 وال مفاوضات الكويت التي يبدو 
أنها ستساتمر إىَل ماا ال نهاية بدول نتائج 

ملموسة عى الواقع.
خالوخاُد الوطناي الاذي أبادى مروناة 
وتجاوباً بشاكل أذلل اليدوَّ والصديَل وما 
زال مستيداً لتقديم ما يلز  لوقف اليدوال 
بماا يتواخال ماع قواناني اللاه وقواناني 
املجتمع الادويل الياعل والغاري ظالم إاّل أل 
وخد الرياض يييش حالًة من الال مسؤولية 
حالة من االرتزاق واملتاجرة بالوطن وأَْرَواح 
اليمنياني ينساحب يوماً ويياوع يوماً آخر 

يتنصل عن بنوع واساتحقاقات قد ربما لو 
صدق خيها لكانت أوصلت الناس إىَل طريل 

واضح ولكن أللَّ قرارلم 
بأيديهم وال يهمهم  ليل 
والشيب  الوطن  مصلحة 
اليمني خاال يبالول مهما 
استمر اليدوال والحصار 
خهم يريادول أل يحققوا 
سياسايه  مكاساب 
تحقيقهاا  عان  عجازوا 
ويسايول  عساكرياً 
خاالل  مان  لتحقيقهاا 
أل  إاّل  الكويات  طاولاة 
الشايَب اليمني والجيَش 
واللجال الشايبية والوخَد 
ساّداً  يقفاول  الوطناي 

منييااً للحيلولاة عول تحقل لذه االطماع 
االساتيمارية التي تيد  امليتدين وتنتهك 

سياعة اليمن.
ثام لو نأتاي إىَل موقاف األمام املتحدة 
سانجده موقف لزيال ال يقاد  وال يؤخر 
وكأل مهمة ولد الشيخ يليب ليبة الدورال 
حتاى يصااب الجمياع بالدوخاة والتيب 
وامللال ولاذا ماا يحصال اليو  بالنسابة 

ملفاوضات الكويت. 
أما لو جئناا إىَل الكويت عولة وحكومة 
خالذي نراه ونلمسه أل لناك حرصاً بيض 
اليء عاى تحقيال تقاد  يف املفاوضات 
من خالل ترصيحات املسؤولني الكويتيني 
ولقااءات اماري الكويات املتكاررة بالوخد 
االساتغراَب  يثاريُ  الاذي  أل  إاّل  الوطناي 

أل عولاة الكويات تساتطيع أل تضغاط 
عاى عول اليادوال وعاى وخاد الريااض 
للساال   يجنحاوا  أل 
املماَطلاة  يرتكاوا  وأل 
والتساويف وتدعم األمم 
املتحادة لتتياذ خطوات 
إيجابيًة تسهُم يف تحقيل 
لُه يف  السال ، ولذا ما نأمِّ

املستقبل. 
لهاعي  بالنسابة  أماا 
وبقياة اليمالء واملرتزقة 
خهام يف حالاة مان التيه 
للمجهاول  واالنتظاار 
بما  مرلاوٌل  خمصريُلم 
سايتم االتفاق عليه خهم 
يريدول اليوعة إىَل صنياء 
عارب مفاوضاات الكويات ولام يف نفل 
الوقت ييلمول أل الشيب اليمني يرخضهم 
رخضااً قاطيااً حتى لو كال الحال الوحيد 
لوقف اليدوال لاو عوعتهم لفضل الناس 

املوت عى أل ال ييوعوا.
أما املستيمُر واليدو واملحتل األَمريكي 
والاذي بادا واضحااً وجليااً أناه يساتغل 
مفاوضات الكويت ليتوغل أكثر يف الجنوب 
ويجلاب مزيد من كتائب املارينز إىَل قاعدة 
اليناد وحرضماوت وشابوة ويتمناى أل 
تطاوَل املفاوضات أكثر وأكثر لكي يتمكن 
أكثر ولكن عليه أل ييلم أل الشيب اليمني 
ليال غاخالً عنه ولن يرتكه يحقل ما يريد 
خمصريه املستقبيل بات واقياً -ال محالة- 

الطرع واالندحار إل شاء الله.

ينظار  خهاو  اليمناي  الشايب  أماا 
أنهاا رضورة  عاى  الكويات  ملفاوضاات 
حتمياة؛ ألناه مهما طاال اليادوال خال بد 
أل يتوقاف ويياوع ُكّل األَْطاَراف إىَل طاولة 
الحاوار إاّل أل الشايب اليمني الاذي يتابع 
ماا يجري بدقاة ييىش مان التطويل غري 
املجدي وييىش اليداع الذي تمارساه عول 
اليدوال منذ أكثر من عا  وأكثر ما ييشاه 
الشايب اليمني أل تكاول لذه املفاوضات 
عبارة عن متالة ومنفذ يساتغله اليدوال 
لتحقيال أطمااع عجاز عنهاا يف الساابل 
من خاالل ععم املرتزقاة وتمويلهم يف تيز 
وماأرب والجوف وععم القاعدة وإخسااح 
املجال أمامها للتوساع أكثر يف املحاخظات 
الجنوبية لكي يصلاوا باليمن إىَل حالة من 
الفاوىض األمنية والتفجاريات واالغتياالت 
مصحوباة بالحصار االقتصااعي الذي من 
شاأنه إضياف الشيب اليمني وإيصاله إىَل 
حالة الفقار املدقع، ولكن ليهات ليهات، 
خالجمياع يدركاول ماا يحصال وييدول 
أنفساهم أتام االساتيداع ملواجهاة ُكّل ما 
مان شاأنه إخضاعهم والنيال منهم، خهم 
يمتلكاول عنارص قاوة ال يمتلكها الطرف 
اآلخار تتمثل يف الوعاي والبصرية واإليمال 
اليميل بصادق وعد الله والتساليم املطلل 
للقيااعة الحكيماة واملواقاف اليملية التي 
الجمياع حارضول لهاا، ُكلُّ لذه الينارص 
كفيلة بتغيري الواقاع إىَل األخضل بإذل الله 

مهما طالت مفاوضاُت الكويت.
 ولله عاقبة األمور.

محسن علي الجمال 

ورعة..  ياا  ختحاي  ياا ورعة  غّمايض 
وكثري من األمثلة الشايبية التي انطبقت 
عاى مان يسامول أنفساهم باملحايدين 
أَْو باألحارى الفئاة الصامتاة يف شايبنا 
اليمني الذين علقمت لساساينهم ونامت 
ضمائرلام أََمااا  ُكّل الجرائام واملجازر 
البشاية التاي ارتكبهاا طاريال اليدوال 
السايوعي األَمريكي بحل أَبْنَااء الشايب 
اليمني طيلة عا  كامل وطالت اليديد من 
النسااء واألَْطَفاال والشيوخ وكل يشٍء يف 
لاذا البلد بال وطالت بياض االرس ممن 
لام يف خانة »املحايديان« وكانوا ضحية 
التدجني واإلعال  املضلل الذي استهدخهم 
خأَْصبَحاوا ال يفرقاول باني حال وباطل 
رغام أل الحقائال قد تكشافت والوقائع 

واألحداث خري شالد.

الحارب عاى اليمن كشافت ُكّل يشء 
عاخليااً وعربياً وعولياً وحتى إْسااااَلمياً 

حتاى  عرخهاا  ولقاد 
وأَْصبَحاوا  »اليمياال« 
يدركول خطورة اليدوال 
الغاشم ومن يقف وراءه 
إاّل املحايدين الذي اكتفوا 
بالتفرجاة ولام يحركوا 
سااكناً أََمااا  وحشاية 
النظا  السيوعي املتهالك 
وجرائم الشايطال االكرب 
أَْو  وإْسااَرائيْل  أَمرياكا 
يف  وأذنابهام  رعايالام 
القاعادة  مان  الداخال 
الدماء  وعاعش مصاصو 

أصحاب الراية السوعاء التي قتلت وذبحت 
وسليت ومزقت أعمية اإلنَْسال وامتهنت 
كرامتاه أََمااا  مارأى ومسامع الجميع 
َوالتي حرمها عين اإلْساااَل  املحمدي.. ال 

اإلْساااَل  املتسيوع املتصهني الذي خرقت 
اة لاذه األيّا  وظال »املحيدين »  باه األُمَّ
وصمتهام  حياعلام  يف 
يكتفاوا  ولام  املهاني 
بهذَا بال إل رأوا سايئة 
وتحركاوا  بهاا  أذاعاوا 
املسمومة  االقال   ضمن 
التحريضية  والحماالت 
الكلب  كمثل  وأَْصبَحاوا 
أل تحمال عليه يلهث أَْو 

ترتكه يلهث.
ومحبتاه  خالوطان 
تدعونها  التي  املولومة 
ليال  محايديان  ياا 
بحاجاة إليكام يف أيّاا  
السالم ولكن الوطن بحاجة اليكم يف مثل 
لاذه الظاروف اليصيبة والتاي تكالبت 
عليكام عول اليالام وأمماه.. ويبادو يف 
نظري أنكم تنتظرول األمم الفاشاية أل 

تأتي إليكام لتنقلكم من وطنكم إىَل وطن 
جديد يبناى بالييا  كما عملات بالكثري 
مان أَبْنَاااء ساورية والتي كانوا نساية 
منكم خدخيوا ثمن الساكوت والتساالل 
وأُْخاااَرى  عولاة  مان  وولاوا شاارعين 
تمتهنهم حتى الكالب والذئاب الياوية. 

وأماا  الارصاع الداخايل حياث كانت 
تلتبال عليكام ولبساتم اللثائام خزيااً 
واساتحياء اليو  كشفت حقيقة اليدوال 
ومآربه َوعخلت القوات األَمريكية الغازية 
وغريلاا رغمااً عاى أنوخكام إىَل وطنكم 
الحتالل أرضكم وإذاللكم ونهب ثرواتكم 
واساتباحة اعراضكام خاروناا وطنيتكم 
يف  املجالال  تجتااح  التاي  وحميتكام 
جلساات املقيل وتوعدكم بقتالهم والذوع 
عن وطنكام أَْو أنكام تنتظارول للقوات 

األَمريكية أل تغني لكم :
»ياا عجاجاة عمتاي.. خرخايض لاك 

خرخيض«.

أمريكا على ُخَطى بريطانيا.. 
والهدف جنوب اليمن

حسن شرف الدين 
ْق تَُساْد«  عاى غراِر السياساة الربيطانية التاي عملت بمقولة »خرِّ
أثناَء احتاللها لجنوب الوطن، تيمُل اإلعارُة األمريكيُة اليوَ  عى خليلة 
النسايج االجتماعي ألبناِء الوطن الواحد؛ تمهياداً الحتالل املحاخظات 

الجنوبية، أو القبول باالنفصاِل وخّك االرتباط كأمر واقع.
وبيد مرور 26 َعاماً من ُعمر الوحدة اليمنية وبيد أكثر من ساتني 
َعامااً عى ثورتَي ل1 أكتوبر و26 سابتمرب، تتجاّى األطماُع األمريكية 
يف االساتحواذ عاى ثروات الوطان واساتيماره من جديد. وبأسالوب 
ووجاه آخار تيمُل واشانطن عاى صناعة تنظيماات إرلابياة تابية 
ألجهزة اساتيباراتها،  تحت مساميات إساالمية، كالقاعدة وعاعش، 
ومان خاللها تيمُل اإلعارة األمريكياة عى تحقيل ألداخها يف اليمن ويف 

املنطقة بشكل عا .
ويرى مراقبول أل االساتيباراِت األمريكية ال تساتهدُف من خالل 
لذه التنظيمات اإلرلابية، رضب األنظمة السياساية، لكنها تستهدُف 
الشايوَب يف ميتقداتها الدينية، َورْضَب السالم االجتماعي، حتى تغدو 

الدوُل اليربية أشبَه بكانتونات صغرية يسُهااُل احتاللُها.
ولذا ما حادث خيالً يف اليمن.. حيث ظهارت )القاعدة وعاعش( يف 
املحاخظات الجنوبية.. شبوة وحرضموت وعدل، تحَت إرشاف وحماية 
االساتيبارات األمريكية، وما أل وجد الارشخ يف املجتمع اليمني حتى 
عخلت أمريكا بشكل مبارش واحتلت أجزاء من األرايض اليمنية بذريية 

محاربة التنظيمات اإلرلابية.
قبال أكثر من نصف قرل خارج آخُر جندي بريطاناي من األرايض 
الجنوبية اليمنية يف 30 نوخمرب 67ل1  بيد احتالل واساتيمار لجنوب 
اليمان ألكثر من 120 عاماً، مارس خيها االساتيماُر الربيطاني أبشاَع 

أنواع االستغالل واالضطهاع والتنكيل يف حل إخواننا الجنوبيني.
كما عمل االحتالل عى نرش الثقاخة الربيطانية يف أوساط املواطنني 
الجنوبيني، وأصبحت اإلنجليزية – لغُة االحتالل- لي الساائدَة رسمياً 

يف الجنوب. 
ويؤكد املؤّرخول للتأريخ اليمني امليارص أل االساتيمار الربيطاني 
سايى خالل 120 َعاماً من االحتالل إىل طمل الُهوية اليمنية واليربية 
مان أبناء اليمان ُخُصْوصااً أبناء مدينة عادل، والتي جيل املساتيمر 

الربيطاني منها عاصمة ملستيمراته يف اليمن. 
ن عاارصوا حقبَة  سياسايول من أبنااء املحاخظاات الجنوبية ممَّ
االساتيمار ساّجلوا يف مذكراتهام أل االساتيماَر الربيطاني عمل عى 
تمزيل الشايب اليمني وتمزيل السالطات الجنوبية وتشاويه الثقاخة 
َل جماعاٍت وخصائَل من  والُهوية الوطنية ألبناء املناطل الجنوبية وكوَّ
املواطناني الجنوبيني يرتبَُّص الواحُد باآلخار.. وما أل خرج آخُر جندي 
بريطاني من األرايض الجنوبية اليمنية حتى اندليت الحروُب الداخلية 
والتصفياات الداخلياة، وانتارشت اليصابااُت اإلجرامياة واملجامياع 

املسلحة.
والياو  تساريُ اإلعارة األمريكياة عاى ُخَطى االحتاالل الربيطاني، 
وقاد عمدت إىل ععم النزعات الجهوية واملناطقية يف اليمن، وسااعدت 
التنظيماِت اإلرلابية عى التمدُّع واالنتشاار عى األرض، وبّث السامو  

يف اليقول والنفوس. 
واكتملات اليطة بتأيياد اليدوال عى اليمن واملسااَلمة األمريكية 
املبارشة يف عمليات التحالف املسامى باليرباي، مع أنه صهيوأمريكي 

بامتياز. 
لكن كما واجه أبناُء اليمن املحتل الربيطاني، وعحروه، خإنهم اليو  
عاى أُلبة االساتيداع للاذوِع عن وطنهام وكرامتهم، وسايجُد الغازي 
األمريكاي نفَساه، أنه أخطاأ الطرياَل يف اليمن، التي كانت وساتبقى 

»مقربًة الغزاة«.

معادلة النور الكاشف يف وجه املستكربين
عبداهلل أحمد يحيى الجنيد 

اة اإلْسااااَلمية  يف الوقات الذي كانت األُمَّ
الاذي أراع لها الله أل تكول خريَ أمة اخرجت 
للنااس تأمار باملياروف وتنهى عان املنكر 
أَْصبَحت أمة مسااقة بيد أَمريكا وقوى الرش 
يف اليالم الذي ال تمر يو  إاّل وعماء املسالمني 
تسافك عاى ايديهام ونارى حاكا  اليارب 
اة  عبياداً وجنوعاً وأََعَواٍت لهام وأَْصبَحت األُمَّ
اإلْسااااَلمية ذليلاة حقرية خقارية مهانة ال 
تثبت عند النازال وال يرجى لها صالح الحال 
اماة محتلاة عينيااً وسياساياً واقتصاعياا 
وعسكرياً وأَْصبَح الدين اإلْساااَلمي القرآني 
اإلنَْسااني املحمادي االصيال غريبااً أسارياً 
مهجاوراً ال يُيمال باه والباطل طليقااً حراً 

يُيمل به.
ولذا ما نبأنا به الحبيب األعظم والرصاط 
األقاو  سايدنا محمد صلوات ربي وساالمه 
عليه وعى آله الطيبني الطالرين عندما قال 
»سيأتي عى الناس زمال ال يبقى من القرآل 
إاّل رسامه ومن اإلْساااَل  إاّل اسمه، يسمول 
به ولم أبيد الناس منه، مسااجدلم عامرة 

ولي خاراب من الهدى، خقهااء ذلك الزمال 
رش خقهاء تحت ظل الساماء، منهم خرجت 

الفتنة وإليهم تيوع«
ويف ظل لاذه األَْوَضاع الحالكة الساوعاء 
اة قائاداً قرآنياً محمدياً  قيّض الله لهذه األُمَّ
أعااع للديان اإلْسااااَلمي جولاره وأصالته 
وإنَْساانيته وعزته وكرامته وأساساه املبني 

عى الحب والسال .
خكال الشاهيد القائد حساني بادر الدين 
الحوثاي له الادور االكرب يف صحوة الشايب 
اليمناي وإرصاره لنيال الحرياة الكاملة من 
التبيية والهيمنة اليارجياة، ما جيل أَعداء 
اة يفقادول صوابهم ويكرّشول أنيابهم  األُمَّ
ليشانوا ساتَّ حروب عى محاخظاة صيدة 
بيناوياَن وماربراٍت والياة، محاولاة منهم 
إليقاف لذه املسارية القرآنية وإساكات لذا 
الشيار الكاشف للحقائل الذي اظهر األَعداء 
واليمالء عاى حقيقتهم وعّرالم وخضحهم، 
وعى رأسهم أَمريكا التي تدعي الديمقراطية 
وحقوق اإلنَْساال ولي اليدو االكرب لإلنَْسال 
وخلاف ُكّل االرلااب الياملاي، أَمرياكا التي 
تيااف أل ينترش السايط ضدلاا وال تريد 

لهاذه األمة أل تتثقاَف بثقاخة القارآل الذي 
ما خاّرط الله خياه من يشء، ترياد أل تكول 
أماًة بييدًة عان القرآل، أماة ممزقة أعمتها 
اليصبياة، وخرقتهاا املذلبية، تاأكل الرخات 
وتفيار بما قاد خاات وليهات ليهاات أل 

نكول كذلك 
خهاذه الدمااء الطالرة التاي رصخت يف 
صيادة لحرياة ُكّل مظلاو .. صدالاا اليو  
يادّوي يف ضماري ووجادال الشايب اليمني 
اليظيام، ولاا لو اليادو لم يياد خفياً عى 
أحاد، لا لو اليدوال يشامل ُكّل املحاخظات 
اليمنياة وال يساتثني أحاداً بحقد ال تسايه 
القفاار وال البحاار، خقد حشادوا الكفر كله 
بأحدث الرتسانات اليسكرية باسم عاصفة 
اليازي والياار التاي ساتلحقهم قريباً ضد 
االيمال كله الذي يتسالح به الشايب اليمني 
بجيشه ولجانه الشايبية التي تسطر بالد  
اروع االنتصارات يف الحدوع وجميع الجبهات 
رغام مارور أكثار من عاا  عاى اليادوال 
والحصاار الجاوي والربي والبحاري وإثارة 
الفتنة املذلبية واملناطقية وإشيال الفوىض 
واإلرلاب خاصة يف املناطل النفطية للتدخل 

بذريياة محاربة االرلاب ونهب ثروات البلد، 
لاا لاي أَمريكا الياو  عخلت اليمن بشاكل 
مبارش لتكرار سايناريو اليراق وأخغانستال 
وليبيا، وكال قد حّذرنا الشهيد القائد حسني 
بدر الدين الحوثي من لذا امليطط وأَْصبَحت 
الحقيقة ناصياة جلية وال زال البيض يرص 
عاى عمااه وجهلاه وتيلفاه كما قاال الله 
يَن  تيااىل عنهم: )ُقاْل َلاْل نُنَبِّئُُكاْم ِباأْلَْخرَسِ
أَْعَمااًل ﴿103﴾ الَِّذيَن َضلَّ َساْييُُهْم يِف اْلَحيَاِة 
نْيَا َوُلْم يَْحَسابُوَل أَنَُّهْم يُْحِسانُوَل ُصنًْيا  الدُّ

﴿ل10﴾ سورة الكهف
أقاول الياو  للمتيلفاني واملتجرعين من 
إنَْساانيتهم ووطنيتهام واملتاجريان بدمااء 
أَبْنَاااء شايبهم ماا قالاه االماا  احمد بن 

علوال:
خوا أسفا عى املتيلفينا

ونور الشمل قد مأل الييونا
لقد عشقوا املآثم واستجابوا

بتلبية لرش الياطبينا
شدعنا للرحيل وآل ليى

بليل يرشبول ويليبونا
ونحن عى الظهور لهم قيا 

نناعيهم لناك ليصحبونا 
نداء املنصفني لهم بنصح

خهال باإلجابة أنصفونا

وأقاول ملان ضاقات عليهم سابل الحياة 
وطول االنتظار وملن تأثروا بكال  املرجفني:

انظاروا إىَل خياوط الفجار كيف تنسااب 
انساياباً لتيطاي خرصًة الختفااء الوحوش 
وأصاوات الاكالب خلاو ظهار الضاوء خجأة 
ألحادث يف الكول انقاالب.. لكذا سانة الله 
يف التغياري َوثاورة الشايب يجاب أل تكاول 
خال تيأساوا وال تحزنوا واقارأوا يف القرآل ملن 

الياقبة والنرص وحسن الثواب
يقاول الله تيااىل: )والله غالاب عى أمره 
ولكن أكثر الناس ال ييلمول( ساورة يوسف 

 .}21:{
عاشت اليمن بشيبها وقياعتها وجيشها 
ولجانها الشيبية حرة أبية عصية عى الغزاة 

واليمالء. 
املجد للشيب. 

الشفاء للجرحى. 
واليلوع للشهداء.
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اإلخَوان.. كما عهدناهم

كتابات

مطرود من الرياض.. 
وتالحُقه لعنُة الحاملة! 

م عبدالكافي   أاَْحـــالاَ
حديثاي..  أبادأ  أيان  مان  أعري  ال 

تسابقني اليربات قبل الكلماات، إنها 

تيز الحاملة بيد عا  ونيف من اليدوال 

الغاشام الذي ألقى بظاللاه التدمريية 

وعاى جرائمه الوحشاية عى ُكّل يشء 

خيهاا، عاى مسااكنها وعاى حاراتها 

وعاى مياملهاا وعاى تراثهاا بال عى 

ساكانيها َوقاطنيهاا، تياز التاي تألُّ 

مان تحت أنقاض اليمالة والوحشاية 

وتساتغيث النتشاالها من باني أياعَي 

شيطانية عاثت خيها الفساع.

 يمر بي رشيُط الفوىض الذي يتمثل 

يف امليااليف بييانتاه وإْجااَرامه.. ذلك 

األعاة اليابثاة اليميلاة التاي تجّلببت 

بجلباب الدين والسانة ولبست عمامة 

اإلعداماات  أحاكا   لتنفياذ  الفتاوى 

ولتطبيال رشع الله يف الذبح والساحل 

والتقطياع َوالتنكيال باإلنَْساانية، إنه 

امليااليف الذي يارى أل تيز ليسات إاّل 

أللال تياز وليل لساوالم مان باقي 

خصائلهاا املجاوس الراخضاة َوالاذي 

جيال بقاءلم ُجرماً يساتحل اليقاب 

تياز  نيام  الجاذري،  واالساتئصال 

مان وجهاة نظار امليااليف مناربٌ حرٌّ 

يساتأصل ُكّل مان ينااعي ملظلومياة 

اليمان )الحوثية اليّفاشاية اإليَْرانية( 

كياف ال خهاو الحريص عى عازة تيز 

حني اساتقبل بحفااوة إيمانية البالك 

ووتار األَمريكية واحتضان الجنجويد 

الساوعاني واساتجلب ألل السنة من 

ذوي القلاوب الرحيماة مان يتصفول 

باأكل أكبااع الكفارة.. امليااليف مان 

نّصب نفسه زعيم املقاومة السيوعية 

واساتلم األَْماَوال البالظة واألسالحة 

براثان  مان  تياز  لتحريار  املتنوعاة 

الساّلمية ومن ععاة الثقاخة والوطنية 

باذالً نفسه لنرش املحبّة الداعشية التي 

ترخاض أعرال الحداثة وأربااب التقد  

املقيات يف عارص الدولة اإلْسااااَلمية 

املجيدة. 

أين أنات الياو  ياا قائاد التحالف 

االساتيماري لدحار تيز؟ أيان أنت يا 

باعَث الوحشاية يف ُكّل تلك الدماء التي 

ُسافكت؟ أين أنت يا مماول الطائفية 

ناساَف  ياا  أنات  أيان  واملناطقياة؟ 

البياوت والُيمرال والجمال والساكينة 

والسلميّة؟ أين أنت يا من حارصت تيز 

بيمالتك وعانى سكانها األمّرين جوعاً 

وقهراً وذاُلً يف ظل ععوتك التحرّرية من 

قيوع اليمن املوحاد املقيت؟ ملاذا تركت 

تياز ولربات إىَل تركياا؟ لال انتهات 

مهمتك بياد أل حّققت مراع أساياعك 

ورخيات راياتهام الساوعاء يف أرضاك 

َوموطنك؟ 

كام لاو محازٌل لاذا السايناريو 

ولاذه النهاياة التاي جااءت لتكاول 

رصخًة لاكل الغاخلني بل لاكل ضحايا 

املياليف وأمثاله يف ُكّل املحاخظات التي 

وقيات يف نفال رشاك خاخ امليطاط 

التدمريي لكل يمناي يف ُكّل محاخظات 

الجمهورية تحت مساميات ميتلفة.. 

تياز  تصحاَو  أل  مؤساف  لاو  كام 

مرضجاًة بتبيات األلام وبقايا الحقد 

بياد أل كال منهام مطبالً ومساارعاً 

النتزاع ُكّل جمياٍل وكل ميتقٍد كال قد 

ترساخ يف أذلاال ُكّل يمني عن أل تيز 

لي مالذ الحرية حني نصبوا أنفساهم 

جنوعاً لشكر سلمال الرجيم ورضوا أل 

يكونوا مياوَل لد  لتيز الحاملة.

التغيري.. ُسنُة اهلل يف خلقه
أحمد ناصر الشريف

 
 محللول سياسايول ومتابيول لألحداث من 
عاخل الايَاَمان وخارجها ييتقدول أل الايَاَمان 
اليو  أَْصبَحت عى مفرتق طرق نتيجة الستمرار 
الايَاَماناي وعاد   ااْياب  الشَّ الُيااْدَوال عاى 
التوصال حتاى اللحظة إىَل اتفااق يف مفاوضات 
الكويات؛ كونهاا تجاري مع طارف منتدب من 
قبال عول تحالاف الُيااْدَوال ليال بياده قاراٌر 
وإنماا ينفذ ما يمى عليه من اليارج وإل كانت 
نظارة الايَاَمانيني يف الداخل تيتلف تََمااماً عن 
توقيات ومتابية ما يجري يف الساحة الايَاَمانية 
عن بيد من تفاعل وتطليات إىَل املساتقبل الذي 
سيتم صناعته بأيدي الايَاَمانيني أنفسهم عول 
تدخال اليارج وذلاك بيكل ماا كال يحدث يف 
السابل ألل الايَاَمانيني وألول مرة منذ أمد بييد 
يتََحاّركول ويضيول أقدامهم عى بداية الطريل 
الصحيح ُوُصاْوالً إىَل بنااء عولة َوَطانية حديثة 
اختقدولاا طوياالً وإل كانت والعة لاذه الدولة 
ساتواجه مياًضا عساريًا نتيجاة الحمل الثقيل 
الذي من املؤكد سايتميض عناه مولوع مكتمل 
النمو.. وتبرش البدايات املتمثلة يف تساقط رموز 
الفسااع ووضاع حد لالساتبداع السايايس الذي 
كال قائما بأل الطريل سايكول ممهًدا وسالكاً 
لالنطاالق مناه إىَل النهاية.. بل إل لاذا التفاعل 
ااْيابي مع ما يحدث وتشهده الايَاَمان من  الشَّ
تطورات متساارعة قاد أثبت بما ال يادع مجاالً 
للشاك أل الايَاَمانيني مناذ أكثر من نصف قرل 
كانوا يييشاول يف ظل الالعولاة وأل تحالفاً بني 
ثالثاة أَْطَراف سياساية وقبلية وعساكرية لو 
الاذي كال يتحكام يف مصري الايَاَمان وشايبها 
حتى بياد أل انفرط عقد لاذا التحالف يف اليا  
2011  إىَل أل انتهاى يف 21 سابتمرب عا  ل201 

  ليدخل الايَاَمانيول بيد ذلك يف مرحلة جديدة 
تشاكلت مان خاالل إَراَعة َوَطانياة خالصاة ال 

الياارج وال  تيضع إلماالءات 
يتحكم خيها طارف بيينه. ولو 
عدنا قليااًل إىَل الوراء سانيرف 
كياف كانات تحكام الايَاَمان 
وملااذا غابت عولتهاا بقوانينها 
وأنظمتهاا وتحولت إىَل شايار 
نتغنّاى باه يف اإلعاال  ولم يجد 
أرض  عاى  للتحقال  طريقاه 
الواقع ويكفي أل نستشهد بما 
قالاه الدكتور أحماد أبو إصبع 
رحماه اللاه الاذي أورع حكاية 
طريفاة لكن لهاا مينى وعاللة 
خطرية؛ ألنها تسببت عندما تم 

األخذ بها يف إجهاض مرشوع الدولة الايَاَمانية 
الحديثاة الاذي كال الشاهيد الرئيال إبراليم 
الحمادي رحماه اللاه قد بادأ بتنفيذه وبسابب 
إجهاض لذا املرشوع تأخرت الايَاَمان عرشات 
السنني إىَل الوراء رغم ما يمتلكه أَبْنَااء الايَاَمان 
مان ُكّل مقوماات الدولاة وكذلك ماا يمتلكونه 
مان إرث حضاري وتأرييي وجغراخيا وساكال 
وثروات متيدعة. يقول الدكتور أحمد أبو إصبع: 
عندماا تم اختياار عايل عبدالله صالح رئيسااً 
للجمهورية اليربية الايَاَمانية يف 17 يوليو عا  
ااْياب التأساييس  78ل1  مان قبل مجلل الشَّ
حينهاا كال الربتوكول يقتيض أل يرأس الرئيل 
أول جلساة ملجلل الوزراء تنيقد يف عهده وكال 
الرئيل صالح يومها بحكم خلفيته اليساكرية 
متهيبًا من السياسايني املدنيني الذين سيجتمع 
ة أل بينهم اليديد من الحاصلني عى  بهم َخااصَّ
شاهاعات عالياة.. خقيل له: خقط أنت ساتلقي 
كلمة قصارية يف بداياة االجتمااع وتنرصف ثم 

يواصال مجلل الوزراء مناقشاة جدول أعماله 
خواخال.. ولكنه قبل أل يغااعر االجتماع خوجئ 
أل أُولئاك الذيان كال متهيبًاا 
منهم يدخياول إليه بمجموعة 
مان األوراق خاكال يساتلمها 
للمناضال  ويسالمها  منهام 
عبداليزياز الربطاي الذي كال 
يقاف خلفه ثم توجاه الرئيل 
إىَل منزله بقرية الدجاج ولحقه 
الربطاي باألوراق ولناك ساأل 
الرئيل عان األوراق خسالمت 
له وبادأ يساتيرضها.. وكانت 
املفاجأة بالنسبة له كبرية حني 
شاالد أل ُكّل ما جاء خيها لي 
اة خمنهام من  مطالاب َخااصَّ
يطلب سايارة ومنهم مان يطلب 
أرضية ومنهم من طلاب ميونة خصاح الرئيل 
قائاالً: من أيان أجيب لهم؟ خضحاك عبداليزيز 
الربطاي وقال: أنات اآلل رئيل الدولاة. وبذكاء 
الرئيل صالاح الفطري خهمها ولاي طائرة.. 
ومن يومها تيى عن مرشوع الدولة الايَاَمانية 
الحديثاة وحكم الايَاَمان بالتحويالت واألزمات 
وبالرتغيب والرتليب ولو ما يؤكد قول الشايخ 
سانال أباو لحاو  الاذي أشاار يف مذكراتاه أل 
الفلاوس مقدَّساة يف الايَاَمان. ولاذا يذكرني 
بموقاف أحد السافراء الايَاَمانيني أتحفظ عى 
ذكر اسامه وقاد اعارتف يل شايصياً بالواقية 
حينماا ساألته عنهاا للتأكاد.. خقاد كال لاذا 
السفري ميرتضاً عى اختيار عيل عبدالله صالح 
رئيسااً للجمهورية اليربية الايَاَمانية وعندما 
عاع السفري إىَل صنياء استدعاه الرئيُل وقبل أل 
يفتح ميه أي موضوع سّلمه ورقة خيها تحويل 
للسافري با12 ألف عوالر وبمجرع ما شالد لذا 
السافري امليرتض ما بباطن الورقة قال: ما عا  

خيهاا خلاوس ابال رئيسااً إىَل األباد.. إذاً ال نلو  
عايل عبداللاه صالح وحلفااءه وحدلام؛ ألنهم 
وجدوا من اساتجاب لهم خساالموا يف القضاء 
عى حلم الايَاَمانيني يف بنااء الدولة الايَاَمانية 
الحديثة التي يتسااوى يف ظلهاا الجميع.. وبيد 
صارب طويال عاى لاذا الوضاع السايئ طفح 
الكيال وأَْصبَحت طاقاة الايَاَمانياني ال تحتمل 
لذا الصرب واملصابارة واملرابطة أكثر مما مى 
خأنتفض األَبْنَااء واألحفاع الذين تربوا وترعرعوا 
يف ظل لاذا اليهد عاا  2011  ووضياوا اآلباء 
واألجاداع الذين قبلاوا بهذا الوضاع أََماا  األمر 
الواقاع ولام يرتاجياوا إىَل الوراء حتاى يتحقل 
الهادف الذي خرجاوا من أجل تحقيقاه وإَعاَعة 
للايَاَماان اعتبارلاا بحياث تساتييد مجدلاا 
وعورلاا التأريياي الاذي عرخت به من سابية 
آالف سانة وتيلصهام ممان جيلاوا الايَاَمان 
ة بهم حيث  عباارة عن مزرعة أَْو رشكاة َخااصَّ
اساتيفوا بأللهاا ونهباوا ثرواتهاا وتساولوا 
باسامها واليزالول حتى اليو  يحلمول باليوعة 
إىَل الحكم عى ظهر الدبابات األَمريكية منطلقني 
من خناعق الرياض وبيض اليواصم األُْخااَرى.. 
لكن ألل انتفاضة الشباب يف خرباير عا  2011  
قاد تم االلتفااف عليها مان قبل الجهاات التي 
ثاروا عليها خقد جاءت ثورة 21 سبتمرب ل201  
ااْيابية لتصحاح املساار وتقايض عى تلك  الشَّ
التحالفات السياسية والقبلية واليسكرية التي 
ااْياب والَوَطان ليدة  اختارصت نفساها يف الشَّ
عقاوع. ولكذا لي سانة الله يف خلقاه يغري ما 
باني غمضة عني وانتبالتها من حاال إىَل حال.. 
وإل كال ماا حدث لو نتيجاة طبييية ملن يبني 
نظاماً أَْو عولة عى أسااس لش خيير الساقف 
عليهاا ليهدمها تََماامااً بمجرع أل تتيرض ألول 

لزة خيصيب عليها املقاومة للبقاء.

 مروان حليصي 
خاَرَج عليناا مؤخاراً مان ميبئاه يف 
أحاد خنااعق الرياض ذلاك الكائن غريُب 
أَبْنَاااء  امللطياة ياداه بدمااء  األطاوار 
الشايب اليمني شاماله وجنوباه، الذي 
كناا نيتقاد يف خلجاات نفوسانا بأناه 
سايكول وبيد عاا  ونيف مان اليدوال 
قد أشابع حقده عى وطنه والشيب بيد 
اآلالف القتى والجرحى وعمار شابه كيل 
لكل مقدرات الشايب وذلاك انتقاماً من 
ثورة الشايب-ثورة الا21 من سابتمرب 
ضاد حزباه َوحكومته صاحبه الفسااع 
األساطوري يف عرص الثورات، خرج لذه 

املارة ولو متيطٌش يبحث عان املزيد من الدماء اليمنية 
التي تسفكها طائرات تحالف اليدوال َومرتزقته يف أكثر 
من جبهة وذلك عندما طالب بالحسم اليسكري املرتبط 

حتماً بإزلاق أَْرَواح اآلالف من املواطنني.
وال أعلام كم لهذا الشايص مان الُقادرة عى تحمل 
ليناات ُكّل الشاهداء التي تطاارعه وأمثالاه ممن باعوا 
الوطان مان خاالل مشااركتهم َوتأييِدلام ومباركتهم 
لليدوال عى الشايب اليمني ومقدراتاه، الذي حتماً لن 
يغفار لهم، حياث كال من املفرتض بهام الوقوف صفاً 
واحاداً للدخاع عن الوطن َوعان الكرامة ضد قوات الغزو 
واالحتاالل، وترك ُكّل اليالخاات الداخلياة جانباّ عندما 
يكول املساتهدف الوطن وليل خئًة أَْو حزبا ميينا، ومن 
ال يداخع عن وطنه ال يساتحل رشف الحديث والتشادق 
باسامه وأَبْنَاائاه، ولكن كل إنااء بما خياه ينضح خقد 
ظهارت حقيقتهام وباال ميدنهم وتجلت مشاارييهم 
وثقاختهم وخكرلام الذي جيلهم يف النهاية يتيلول عن 
املباعئ واألخالق والقيم ُوُصااْوالً للوطن مقابل تحقيل 
رغباتهام يف الحكام ولاو عى إنهاار من عماء الشايب، 
وإشاباع نزواتهام يف االنتقاا ، ولذا ليال بغريب عى 

جماعه كجماعه اإلخَوال أَْو حزب كاإلصالح.
ولكان ما ال يفهماه اليدومي أل مطلبَاه ذلك لم يكن 
خكرة عبقرية وذكية جاء يف الوقت املناسب منفرعاً بها، 
بل إل تحالف اليادوال ومذ وللته األوىل ليدوانه لم يكن 
وبياد أكثر مان عا  مان الجرائم بحل الشايب اليمني 
وممتلكاته إاّل لتحقيل الحسم اليسكري واحتالل البالع 
َواجتياح الياصمة صنياء، إاّل أنه لم يكن له ذلك، واألمُر 
ليل بيده وال يملك قراَره، بل بيد شايب يؤمن بقضيته 
ومظلوميته الذي سيقاتُل يف سبيل وطنه وكرامته واثقاً 

بنرص الله له، مؤمناً بحقيقة أل إراعة الشايوب ال تقهر 
والتأريخ الحاخلة صفحاته بتجارب كثرية ال يكذب.

ولكام تمنينا مناه وأمثاله أل يقفول 
إىَل جاناب الوطان وأَبْنَااءه ولاو بيد ُكّل 
لذه الجرائام التي ارتكبات بحل اليمن 
األرض واإلنَْسال والتأريخ، إاّل أل امنياتنا 
املبنياة عى حسان النواياا تجيلنا نبدو 
ساذجاً ومغفلني عندما تصطد  بتأريخ 
لذا الرجل وحزبه الاذي لو عدنا لليلف 
قليالً وبحثناا يف بيض صفحات التأريخ 
امليبئاة يف ارشايف ذاكرتاه، وبتميان 
لوجدناا بأنهم كاناوا وراء ازلاق الكثري 
من األَْرَواح يف جنوب الوطن يف تسيينيات 
القرل املنرص  بفتاويهم التي استباحت 
عمااء إخَواننا يف الجنوب بذريية االشارتاكية، وما لحل 
بتلاك الفتوى من عمليات سالب ونهب طاال ممتلكات 
املواطناني التاي نياناي منهاا إىَل يومناا لاذا، ومؤخراً 
وتحدياداً خالل اليا  2011 ، عا  ثورات الربيع اليربي 
الذي استولوا خيه عى ثورة الشباب، متسلقني ظهورلم 
املرضجاة بالدمااء َومحولاني منهاا بمثاباة مصاعاد 
ومطيات لتحقيال أَْلاَداخهم، وجاعلني من أجسااعلم 
الربيئاة قرابني توصلهم إىَل كريس السالطة، ويف النهاية 
تركولام يتساولول تكالياف عالجهم يف أرصفاة الهند 
وأملانيا، واليو  لم يكن مسااندتهم ومشااركتهم لقاتل 
استباح عماء أَبْنَااء جلدتهم من األَْطَفاال والنساء وعمر 
ُكّل مقدرات الشايب، لم يكن وقوخهام يف صف امليتدي 
الغازي واملحتل ألرضهم بهدف الحفاظ عى الوطن الذي 
يوعول تحريره من أَبْنَاائه وتسليمه لجناحهم اليسكري 
املنترش يف أَغلاب مديريات الجنوب لتطبل الرشيية بجز 
الرؤوس وذبح الرقاب، خلم يكن ليء له عالقة بالوطن 
واملواطان، ساوى أنهام رأوا بأل اليدوال لاو خرصتهم 
األخرية للرجوع إىَل الحاضنة السايوعية التي ساتتكفل 
بدعمهام وإَعااَعة عورلم الساابل يف خدمتها كأعاة من 
أََعَواتها القديمة التي اعتمدت عليهم يف رسام سياسات 
الدولة وصنع القرار وذلك بيد أل لفضهم الشيب بثورته 
املباركة -ثورة الا21 من سبتمرب، وأَْصبَحوا ينظرول إىَل 
الزلايمر سالمال بمثاباة حبل نجاه لهام ولجماعتهم 
وحزبهام املوغل يف الفسااع، وبالتايل املهام لو الوصول 
لغايتهم وتحقيل أَْلاَداخهم بغض النظر عن الوسيلة أياً 
كانت، وأياً كانت النتائج السالبية ألَْلاَداخهم، خكل ذلك 

ليل مهماً عندلم وذلك كما عهدنالم.

هكذا ُيَراُد أَلْحـــاَلمنا 
أن تموت! 

الشيخ عبدالمنان السنبلي 
 

نتغازل بهاا  َونحان  ُولدناا 
َونتغناى، لطاملاا بحثناا عنهاا 
يف بطاول الكتاب َوكتبناا لهاا 
َوَلَكام  َوالقصاص،  الرواياات 
ساخرنا إليها َوتنقلنا من خياٍل 
إىَل خياال ليلنا نجدلاا، َوكلما 
اقرتبنا منهاا حتى لم ييد بيننا 
َوبني ميانقتها إاّل بضية أمتاٍر 
مان  َوتيتفاي  لتناأى  عااعت 

جديد.. 
َوذات ياوٍ  مان أيّاا  آياار 
َونحن نرتقب َونتطلع إىَل األخل، 
إذ بفاتنتناا الجميلة خجأًة تطل 
علينا باسامًة من وراء الشامل يمألُ نورلا األرجاء، خأرسع القو  
إليهاا مهللاني َومكربين خرحاً بمقاد  الييد يف غري موعاده َورععوا 

جميياً بصوٍت واحٍد:
رععي أيتها الدنيا نشيدي
رععيه َوأعيدي َوأعيدي 

يا إلهي.. لقد صار حلمنا حقيقًة َوواقيا، خكأنما عاعت لنا الحياة 
من جديد وَعاع مجد ماضينا التليد، َومرت األيّا  َواأليّا  َونحن نرعى 
ضياءلا َوألقهاا َوندخع عنها الرياح َواليواصاف الزاحفة إليها من 

ُكّل حدٍب َوصوب.
لم نكن نيلام أل الذئاب َوالكالب يييشاول بيننا َويرتبصول من 
بيياد َوكأنهام بذلك يريادول يف لحظاة غفلٍة مناا االنقضاض عى 
مليحتناا الجميلة، ختارًة يُقّسامول َوتاارًة أُْخاااَرى يؤقلمول.. ال 
غارو إل ُخِدعنا لربلٍة من الزمن، خكل ياوٍ  لهم قناٌع ميتلٌف َولوٌل 

ييفول وراءلما ألف قصٍة َوقصة من قصص الحقد َوالتآمر.. 
يا أيها الذئاب َوالكالب.. ماذا تريدول من ختاتنا َوخاتنتنا الصغرية 
َوالجميلة؟!! ملاذا تريدول تفي الطاعول يف جسدلا النحيل الذي لم 

يتجاوز بيد ربييه الساعس َواليرشين؟!!
ملاذا ُكّل لذا اإلميال يف وأع أَْحااااَلمنا َوقتلها؟! أَْو ليل من حقنا 

كباقي الطيبني أل نحلم يف لذا اليرص املتبّلد َواملتلبد باألولا ؟!!
أبَلاَغ بكم تياطي كحول االرتزاق حاد الثمالة األبدية حتى تهول 
عليكام ُكّل القيام املفيماة بالحيااة يف أوطانكم ختتجارعول منها 

َوتيليونها كما تيلع املرأة زوجها؟!!
أيهاا املتأبطاول رشاً بأَْحااااَلمناا.. خاذوا جمياع أَْحااااَلمنا 
َوأمانيناا إل أرعتام َواقتلولاا أَْو اصلبولا، َولكن ال تأخاذوا َوتقتلوا 
خاتنتنا َومليحتنا َوملهمتنا الجميلة.. ال تقتلوا اليمن َووحدة اليمن. 
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  - محمد الباشا:
 مثاَل ماا يُيياُد الشاهيُد القائاُد سابَب 
االختالالت األمنية يف الايَاَمان إىل األمريكيني 
نجُده -ساالُ  اللاه عليه- يحاذُِّر من عخول 
األمريكيني وأعواتهم إىل الساحة الايَاَمانية، 
متوقياً وبشكل مسبل أل يحمَل لذا الدخول 
»املاوَت« وعصاباتاه ميه، ويييث خسااعاً يف 
مدناه وشاوارعه – ولاو ما لاو حاصٌل يف 
الوقات الرالن -، بل يجز  بذلك ويرُبِلُن عى 
وقوف األمريكيني وراء لاذه الجرائم، بقوله 
يف نفل املحارضة: »إذا ما تمكن األمريكيول 
ساتنترش األعماال اإلرلابياة يف الايَاَماان؛ 
تفجريات لنا ولناك عى أيديهم لم، لم من 
رول أمثاله  خّجار الاربج يف نيويورك، سايفجِّ
لناا يف الايَاَماان، ويفجارول يف ُكّل ماكال 

ة أنهم الايَاَمانيول«. بُحجَّ
»إلَّ مان يفقد الايَاَماَن أمنَاه لم اليَُهوُع 
والنصارى عندماا يدخلول، لم األمريكيول، 
لم أولئك الذين قال الله عنهم بأنهم يسيول 
يف األرض خسااعاً، بأنهام يريادول أل نضال 
السابيل، لم من سايفقدول ُكّل إنسال أمنه 

حتى عاخل بيته«.
بهذه الكلمات املساتمدَّة من روح وتياليم 
القارآل الكريام ويف محاارَضة )عروس مان 
وحي عاشوراء( تحدث الشهيد القائد السيد 
حساني بدر الدين الحوثي بشاكل حاسم أل 
أعداء الايَاَمان والذيان يُضمرول الرش لهذا 
البلد وشايبه لام »األمريكياول«، وإل كال 
حينهاا مثل لاذا الكال  غريباً، لكن الشاهيد 
القائاد املتأمل لكال  من ييلام الرس وأخفى، 
يركاز عى تكرار لذه املساّلمة وتضمينها يف 
أغلاب الدروس واملحارضات التي كال يلقيها 
ليؤكاد ملن لم ياِع خطورة التدخال األمريكي 
يف الايَاَماان بيد، أناه آل األوال لنيَي جميياً 
الغربياة واالساتيداع  امليططاات  خطاورة 

للتصدي لها.

الشعُب هو املستهَدف واإلرهاُب 
ذريعة!

الشاهيد القائد تنااول اليطاَر الحقيقيَّ 
اليمان، يف وقات كال  مان عخاول أمرياكا 
الكثاريُ يساَيُر مان لاذا القاول، ويف الحاد 
األعنى يساتبيُده، خيما التحذير الذي أطلقه 
الشاهيد القائاد يؤكاد أل املجتماع بكله لو 
املساتهَدف، وليل أولئك الذيان لم بالتأكيد 
»أعوات أمرياكا«؛ أللَّ لاؤالء كانوا يف األصل، 
وال يزالول مربراً وذرييًة الساتجالب التدخل 
الغربي يف بالعنا، حني قال يف محارضة: )وإذ 

رصخنا إليك نفراً من الجن(:
نفَساه لاو  الشايَب  أل  تيارَف  »حتاى 
املساتهَدف وليال أولئاك، وأل الديان بكلاه 
لو املساتهدف وليل أولئاك، أل أمريكا من 
البداياة لي مان تيطي ضوءاً أخارَض لدعم 
لؤالء وإخسااح املجال أما  لؤالء، والتياُول 
مع لؤالء، ولي َمن شاّغلتهم لم يف مناطَل 
أخارى يف مجال تكاوُل نتيجتُاه مصلحًة لها 
وملصالحهاا يف املنطقاة، ثام تأتاي بيد خرتة 

لتقول بأل أولئك إرلابيول«. 
ويذّكر السايد حساني باليالقة الساببية 
باني األمريكاي واإلرلااب منذ أياا  حروب 
أخغانساتال األوىل حياث يقاول: »لاي َماْن 
بنتهم، أليست لي التي بَنَت طالبال؟ أليست 
لي التي تدعام الولابيني وتوحي بدعمهم؟ 
ًة لها  ثم يف األخري تبدو وكأنها إنما تهيئ ُحجَّ
يف املستقبل، تزَرُع أشياصاً وتوحي لآلخرين 
بدعمهم، خمتى ما أصبح وجوعلم ميروخاً ال 
شاك خيه يف لذا البلد، قالوا لؤالء إرلابيول، 

إذاً بلدكم خيه إرلاب، ال شك«.
خهاذه املجموعاات نفساها، الجماعاات 
التكفريية، تساتيد  يف ُكّل بلد أراع األمريكي 
وضع ياَده خيه وعليه، من خاللها يتم توخريُ 
األرضياة الصالحاة التي تؤّمن لاذا الدخول 
وتؤسال له، وصناعة اإلرلاب واإلجرا  لي 

أخضل الطرق لذلك.
وعندما يحنُي وقُت التدخل يأتي األمريكي 
بيباراته نفِساها، ونسامع الياو  األمريكي 
يقولهاا أيضاً لذه األياا : الحرب عى عاعش 
ستساتمر سانوات، كما وّضح السيد حسني 
بقوله: »وحينئٍذ سايأتي اليمال الطويل كما 
قالوا لم - عندما تحركوا ضد أخغانستال -: 
إل الفرتَة ساتكوُل طويلًة، ملاذا؟؛ ألل املسألة 
ليسات مساألة أل لناك إرلابياً يرَُضب، ثم 
ييوعول، سيقولول: إذاً لذا إرلابي، صحيح. 
إذاً باقي جذور إرلااب، باقي منابع إرلاب، 
باقي وباقاي ولكذا، ثم سايصنيول إرلاباً 
لام - كماا قلناا أكثر مان مرة - ستسامع 
تفجريات لنا وتفجاريات لناك، ثم يقولول: 
إذاً مان الارضوري - وسايكونول متجملني 
ومحسنني كما يبدو لنا - أل تأتي التيزيزات 
من ميتلف البلدال تحت قياعة األمريكيني إىل 
الايَاَماان كما حصل يف أخغانساتال، حينئٍذ 
سايفهم النااس - إذا لم نفهم مان اآلل - أل 
املساتهدف لو الشيب نفساه، الشيب بكله 
بدولته، حتى الدولة إذا ما جندولا ألل تيمل 
ضد أبناء لذا الشايب خإنها لي مستهدخة؛ 

ألنهم لن يرضوا عنها مهما عملت«.
كذلك الشاهيد القائاد يوضح يف محارضة 
)ولان ترىض عنك اليهاوع وال النصارى حتى 
تتباع ملتهم( كياف تجيل الوالياات املتحدة 
محاربتهاا لإلرلااب أماراً مقباوالً، يواخال 
عاى ذلاك حتاى رؤسااء الادول أنفساهم، 

خيقول: »يواخل الناس مان خالل مواخقتهم 
لحاركات زعمائهم، ولترصيحاات زعمائهم 
والساتيداعلم للتيااول ماع أولئاك، ييناي 
ذلاك مواخقة ضمنياة عى أل نارضب، خكل 
ترصيحات عيل عبدالله التي كال يقول خيها: 
نحان عانينا من اإلرلااب، أصبحت اآلل لدى 
اًة عى الايَاَمان، إذاً يجب أل  األمريكيني ُحجَّ
يصنََّف كدولاة إرلابية وكبلاد إرلابي، وأنه 
من منابع اإلرلاب. خإذا ما سكت املواطنول 
أنفساهم لساكوت الدولة، لساكوت الرئيل 
خمن الذي يكول ضحية قبل الكبار؟ أليساوا 

لم الصغار؟ أليسوا لم الشيب؟«.

الوضع الخطري لليمن راهنــــًا
ويمكن ببسااطة املقارناة اآلل بني وضع 
الايَاَماان الحايل ووضيه يف بداية ما ساّمي 
الحملة عى اإلرلاب يف أيا  النظا  الساابل، 
خالتفجارياُت قاد عااعت لتتنقال باني املدل 
الايَاَمانياة، وكذلاك االغتيااالت، والرئيال 
الحاايل كماا لاو واضاٌح للجمياع، ال يفيل 
شايئاً، وكأنه ييّول عى ما يحصل الستياعة 
عور كال يسيى إليه، وليله ييتقد أل وصوَل 
الحال إىل ما لو عليه اآلل، سيزيُد من حظوظ 
ععمه غربياً وأمريكياً، ولذه الحالة نفساها 
اساترشخها الشاهيد القائاد )رضاوال اللاه 
تيااىل عليه( يف )الدرس السااعس واليرشين 
مان عروس رمضاال( باستشاهاعه باآلياة 
ا نَُساوا َماا ذُكُِّروا ِبِه  القرآنية الكريمة: }َخَلمَّ
ٍء َحتَّى إِذَا َخِرُحوا  َختَْحنَاا َعَليِْهْم أَبَْواَب ُكلِّ يَشْ
ِبَماا أُوتُوا أََخذْنَاُلْم بَْغتًَة َخِإذَا ُلْم ُمبِْلُساوَل{ 
)األنياا :لل(، ألام يقاد  لاك لناا صاورًة 
عان مظالر اآلخريان؟ حتى ال تنيادَع بها. 
}َوَشاِهُدوا َعَى أَنُْفِساِهْم أَنَُّهْم َكانُوا َكاِخِريَن 
ذَِلَك أَْل َلْم يَُكْن َربَُّك ُمْهِلَك اْلُقَرى ِبُظْلٍم َوأَْللَُها 
َغاِخلُاوَل{ )األنيا :131(، لاذا التبيني، وما 
يقصه الرسال عى البرش، ما يأتي من تبيني 
للناس، أل الله سابحانه وتياىل ال يهلك أناساً 

ولم غاخلول، ال يهلكهم إال من بيد.. «. 
إذاً يتبني لنا مما تقد ، أل الشاهيَد القائَد 
استرشف الواقَع ُجملًة وتفصيالً، من منظور 
قرآني وقاد  لنا الوقائع وكيفياة مقاربتها، 
خإناه أيضااً أوجد الحلاوَل، خفاي محارضة 
)خطر عخول أمريكا الايَاَمان( يقول السيد 
حساني: »اليمل لو الضمانة الحقيقية، لو 

الضمانة ألمن الناس، لو الضمانة لساالمة 
النااس«، خينباه إىل رضورة اليمال الجاع يف 
موجهة لاذا املرشوع اليبياث قبل أل يصل 
الايَاَمانيول إىل حالة االساتجداء والشايور 
باليذالل كما لو حال الفلساطينيني: »ال أل 
يرتَك الناُس أنفسهم حتى يصل الوضع إىل أل 
يصبحوا كالفلساطينيني يساتجدول السال  
مان لنا ولناا، ثام يتأسافول أل اليرب لم 
ييملوا شيئاً، وأمريكا تنكرت لهم، ألم يجدوا 
اليالام كله تنكر لهم؟ ألم يجدوا أنفساهم يف 

نوا أنفسهم«. وضع لم يستطييوا أل يؤمِّ
 خهال سانتحرك ونيمال كشايب يمناي 
يتيارَُّض لهذه الجرائام البشاية واملؤامرات 
اليطارية ونلتفات إىل مواَجهة ماا يحاك لنا 
جمييااً كيمنيني، ونيري اإلرلااب وعاعميه 

والساكتني عنه، أ  نكول من الغاخلني؟!.

شرعية مناهضة االحتالل
وأشار السايد حسني الحوثي: إىل أل علينا 
)أل نتحادث عائمااً عن الجهااع، حتى أولئك 
الذيان ليال لديهام أي روح جهاعية عليهم 
أل يتحدثاوا عان كلماة )جهااع(؛ ألل كلمة 
]جهاع[ يف نفساها، كلمة ]جهاع[ يف مينالا 
لاي تتيرض لحارب، أصبحنا نحان نُحارب 
كأشياص، وتُحارب أرضنا كأرض، وتُحارب 
أخكارناا كأخاكار، بل أصبحات الحرب تصل 
إىل مفرعاتناا، أصبحات ألفاظناا حتاى لي 
تُحاارب، ُكّل يشء من ِقبَال أعدائنا يتوجه إىل 
حربنا يف ُكّل يشء يف سااحتنا، إلينا شيصياً، 
إىل أخالقناا، إىل  إىل ثقاختناا،  اقتصاعناا،  إىل 
ِقيَِمنا، إىل لغتنا، إىل مصطلحاتنا القرآنية، إىل 

مصطلحاتنا اليربية.
ويرى السايد حساني الحوثي أننا نيتلف 
عان أولئك خقال: )نحان نمتلك رشعية إلهية 
قرآنياة، ونقيد عن التحرك يف سابيل أعاءلا، 
ويف التحرك عى أساساها، ميتارباً أل اليهوع 
والنصاارى يف املقابال: )نرى كياف أل أولئك 
لاوا من جديد، وأل  يحتاجاول لم إىل أل يؤصِّ
ييملاوا عاى أل ييلقاوا رشعية مان جديد، 
ثم متاى ما ُوِجادت لذه الرشعياة خإنهم ال 
يقيدول كماا نقيد إنهم يتحركاول، أَوليل 
لذا لو ما نشاالد؟، لقد تبدل ُكّل يشء، لقد 
تغاري ُكّل يشء خنحان مان نقياد والرشعية 
اإللهية موجوعة، ولم من يتحركول عى غري 

لُول ثم  ُعول ويُؤصِّ أسااٍس من رشعية خيرَُشِّ
يتحركول وال يقيدول(.

َخ  وحذََّر السيُد حسني الحوثي من أل ترتسَّ
كلماُة )إرلاب( بمينالاا األمريكي يف بالعنا 
أو أل تسايطر عاى أذلاال النااس يف بالعنا 
َث  خقاال: إل عليناا - أيها اإلخاوة - أل نتحدَّ
عائمااً حتى ال نرتك كلماة ]إرلاب[ بمينالا 
األمريكي أل ترتسَخ يف بالعنا، أل تسيطَر عى 
أذلال النااس يف بالعنا، أل تسابَل إىل أذلال 
النااس، عليناا أل نحاارَب أل ترتساَخ لاذه 
الكلماة؛ ألل وراء ترسايها تضحية بالدين، 

وتضحية بالكرامة وباليزة وبكل يشء(.
وأضااف: )حينئٍذ سايرُضب أي عالم من 
علمائنا سايقاُع علماؤنا بأقدامهم إىل أعماق 
السجول، ثم ييّذبول عى أيدي خرباء اليهوع، 
الذيان يمتلكول أختاَك وساائِل التيذيب عى 
حاً أل  أسااس مااذا؟. ]أناه إرلاباي[، موضِّ
الناَس عندما يسالموا بأل مان أطلقت عليه 
كلمة )إرلابي( يصباح حقاً بأل ينفذَ بحقه 
األمريكياول أو عمالؤلم ما يريدول، وأل ُكلَّ 
َمن يرصخ ليييد الناس إىل اليمل بكتاب الله 
لاو أيضااً إرلاباي، وكل من يادّرس الناس 
يف مدرساة علاو  القارال لو أيضااً عندلم 
إرلاباي، أيُّ كتاب يتحادَُّث عن أل األمَة لذه 
أو تستشايَر  إىل واجبهاا،  أل تياوَع  عليهاا 

مسؤوليتها لو أيضاً إرلابي(.

املخرج من الطغيان األمريكي
يف ظال الحارب امليَلناة مان األمريكياني 
ح بذلك  واإلرسائيليني ضد اإلساال  كماا رصَّ
الرئياُل الساابُل بوش بقولاه: )َمن لم يكن 
مينا خهاو ضدَّناا(، وقيا  أمرياكا باحتالل 
اليدياد من البلدال اليربية واإلساالمية، وقد 
خيلات أخرياً يف بالعناا، مساتغلًة إمكانياتها 
الضيماة مان الساالح يرى السايد حساني 
بدرالديان الحوثاي أل ال حال ينجيناا مان 
الطغيال األمريكي واإلرسائييل إال باليوعة إىل 
القارآل الكريم بحيث نساتيرج منه الحلول 

لكل اإلشكاليات التي تواجهنا.
ومان لاذا املنطلال يرى السايد حساني 
بدرالديان الحوثاي أل اللاَه سابحانه وتياىل 
أمرناا يف كتاباه اليزياز بالتحارك والجهااع 
يف سابيل الله لقتاال أعداء الله ولام اليهوع 
والنصاارى خقاال تيااىل: }َقاِتلُاوا الَِّذياَن ال 
يُْؤِمنُوَل ِباللَّاِه َوال ِباْليَْوِ  اآْلِخِر{ )التوبة: من 
اآلياة ل2(، وتسااءل السايد حساني ملن لو 
لاذا اليطاب، ُمجيباً يف نفل اللحظة: أليل 
لليرب واملسالمني؟ }قاتلوا{ ما لو القتال يف 
سابيل الله؟ أليل لو الجهاع؟، لا لو يقوُل 
للمسلمني إل الجهاَع لو لكذا: }َقاِتلُوا الَِّذيَن 
ال يُْؤِمنُوَل ِباللَِّه َوال ِباْليَْوِ  اآْلِخِر َوال يَُحرُِّموَل 
َماا َحرََّ  اللَُّه َوَرُساولُُه َوال يَِدينُوَل ِعيَن اْلَحلِّ 
ِماَن الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكتَاَب َحتَّاى يُْيُطوا اْلِجْزيََة 
َعْن يٍَد َوُلْم َصاِغُروَل{ )التوبة: ل2( لذا لو 
الجهااع، مشارياً إىل أل عليناا أل نتحدث عن 
كلماة ]الجهاع[؛ ألل كلمة ]الجهاع[ لي اآلل 

محاَربة بيينها.

ثقافية

م���ن يس���كت؟، م���ن يج���ن وهو 
يش���اهد األمريكي���ن فع���ًا دخلوا 
الَيَم���ن؟.. إن���ه َمن ليس في نفس���ه 
ذرة من اهتمام بأمر بلده وأمته وال 
بأمر دينه وليس في قلبه وعي على 
الرغم مما يشاهد، ماذا ننتظر بعد 

ه���ذا؟، أيَُّة أحداث ميك���ن أن تخلَق 
لدينا وعي���اً؟ أيَُّة أح���داث ميكن أن 
نقطَع في حينه���ا أن أولئك أعداء؟ 
إذا كنا بعد لم نث���ق بالقرآن الكرمي 
ال���ذي ق���ال بأنه���م أعداء ث���م هذه 
األحداث الت���ي جتري في بادنا ال 

تكف���ي أن نعرف أن أولئ���ك أعداء، 
فب���أي أح���داث بع���د ه���ذه نؤم���ن 

ونعي؟!.
)س���ورة  ف���ي  الك���رمُي  الق���رآُن 
التوبة( -في مج���ال التعبئة العامة 
للمس���لمن في مواجه���ة أعدائهم- 

املواجه���ة،  مواضي���ع  ُكّل  تناول���ت 
أولئ���ك الذي���ن ينطلق���ون للتثبي���ط 
هاجمته���م مهاجم���ة قوي���ة، توبيخ 
عنيف، سخرية منهم استهزاء بهم، 
حتطيم ملشاعرهم، وفعًا اإلنسان 
الذي يتجه إلى احلق، ويكون موقفه 

موق���ف ح���ق ال تتوق���ع أن بإم���كان 
إذا  إال  أمام���ك  يق���ف  أن  الباط���ل 
حصل تقصير م���ن جانبك، أو أنت 
لم تهيئ نفَس���ك بالش���كل املناسب 
في أسلوبك، في تقدميك للحق بأن 

يكون بالشكل الذي يزهق الباطل.

أمريكا دخلت اليمن.. فماذا ننتظر؟!

الشهيد القائد والتحذير املبكر من االحتالل األمريكي لليمن:

أمريكا تشّغل الجماعات اإلجرامية يف مناطَق تريُد استهداَفها، وبما تكوُن نتيجُته 
مصلحًة لها، ثم تأتي بعد فرتة لتقول بأن أولئك إرهابيون وسندخل ملحاربتهم

 العمل الجاد ضرورٌة في مواجهة االحتالل األمريكي قبل أن يصل 
ـنيون إلى حالة االستجداء والشعور بالخذالن كما هو حال الفلسطينيين الـياَـماَ

 الجماعات التكفيرية، ُتستخدم في ُكّل بلد أراد األمريكي وضع يداَه عليه، 
من خاللها يتم توفيُر األرضية الصالحة التي تؤّمن هذا الدخول وتؤسس له، 

وصناعة اإلرهاب واإلجرام هي أفضل الطرق لذلك

 الجهاُد هو شرعية لنا نتحرك على أساسه في مقــارعة المحتلين لبلدنا
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ألنَّ أبا نفٍط _ على كل 
مديٍة

وقارورٍة في أّي وكٍر _ 
تبرمكا

إذن لست مثوى الصمِت 
بل بيُت ثائٍر

تنّكَر كي اليعلموا كيف 
تكتكا

وقال: افتني يا قبُر، 
قال:اتَّقد هوًى

فَمن لم ميت للشعب ماَت 

تََأْمُركا

فقيل:ماٌك جاء من آخر 
السما

وقيل: من الشيطان لكن 
تأملكا

من لم يمت 
للشعب مات تأمُركًا

عبد اهلل البردوني

برنامج رجال اهلل
املقرر ألسبوعني :

من 15 - نهاية شيبال 

- خطر عخول أمريكا اليمن.
- الشيار سالح وموقف.

أطِلق الطري

كاملستجري من الرمضاء بالنار

كمْن عادْت ، وقد ذهَب العفاُف

أحمد العجري

ال ت��لُ��م��ن��ي ف��ل��ي��س م��ث��ل��ي يُ����اُم
أََع����ل����ى ص�������ادِق ال��������وداد م����اُم

َوأحُل���ى َذٌم  َخ����اَك  أُرم����ى  ك��ي��ف 
ماُم الِذّ تُرعى  لديِه  من  هوى  في   

ل��ئ��ي��ٌم إال  ال�����ك�����رمَي  ي�����ل�����وُم  ال 
تُ����اَم »ال���دي���اُم«  وم���ن ال��ل��ؤم أن 

ال تَ���لُ���م م���ن ي��ص��دُّ ع��ن��ه ُال��ل��ئ��اُم
ك����لَّ ب�����اٍب ي��أت��ي��ك َم���ن���ه ال���ك���راُم

ُم��ب��ي��ن��اً ت����راه  إذ  ال����ُع����ذَر  واق���ب���ل 
 وه�����و الري������ب ب����ّي����ٌن ل����و يُ���ش���اُم

مهما  ِ ال���ُغ���ّر  ل��ل��ب��ص��ائ��ر  س���اط���ٌع 
 َغ����مَّ ع��ن رؤي����ِة ال��ه��ال ال��غ��م��اُم

ٌ ف��ع��ال  م��ن��ك  ال���ك���ام   ّ أن  بَ���ي���َد 
تُ��ح��ت��ذى وال���ف���ع���ال م��ن��ه��م ك���اُم

ال� في  فالَقطا  ناعق  كل  ِمن  َدعَك 
ت���ن���اُم ل���ي���ِل م��ه��م��ا أض�����أتَ�����ُه ال 

َول��تَ��ِق��ف وق��َف��ة َال��ط��ل��وِل ع��ل��ى آ
ث�������اِر ط����ي����ٍر أث�����ي�����ُرهُ م��س��ت��ه��اُم

م��رغ��ٌم ب��ال��غ��رام ك��ي��ف وه���ل ك��ان
ال����غ����راُم إال  ال���ق���ل���وب  غ�������رمَي 

األف��� ب��ه  ِم���اَدت  الفنون  عندليب 
���ن��اُن وال��ري��ح ُع��اص��ٌف وال��رغ��اُم

احتواه اجلريح  الطائر  ت��رى  هل 
 ق��َف��ص ٌ ف��ي��ه ل��ل��َح��م��ام احِل��م��اُم

يثبت ل��م  ذل���ك  اإلّت���ه���ام   ُ ق��َف��ص 
ِ اتِّ����ه����اُم ع���ل���ى م����ن ت������راه ف���ي���ه 

ش��ْدواً منُه  ت���ُرْم  إن  الطيَر  اط��ِل��ِق 
امل���������راُم ي�����ت�����ّم  ف����ب����إط����اق����ه   

ِاحل��ّرى َالكِبد  ُِمحنَة  عنه  َف��ُذد  أو 
األواُم واس����ت����ب����دَّ  اش���ت���د  ب���ه���ا 

ط��ب��ي��ٍب خل��ي��ر  ُق���ل���تُ���ُه  م���ا  ذاك 
ك���ان يُ��ش��ف��ى ع��ل��ى ي��دي��ه ال��س��ق��اُم

وأران��������ي أق����ول����ُه ال����ي����وم ل��ل��ج��ر
الْ��ت��ئ��اُم ول��ل��ج��روج   ً جميعا  ح��ى 

القرُح هُم  مَسّ السبيل  س��واء  ف��ي 
وق���د م���ّس ال���ق���وَم م��ن��ه اجُل��س��اُم

كه��� َع����ن  ت������زاور  ف��ت��ي��ٌة  إّن���ه���م 
������ِف��ه��ُم ال���ب���دُر وال��ش��م��وس ن��ي��اُم

ف��غ��ش��اُه��م ف��ي ظ��ِل��ِه م��ا غشاهم
ال���ظ���اُم يَ����نُ����ّم ع��ن��ه��ا  أْم����ن����ًة ال   

بعد ال  ِل���َم  أح��اُم��ه��م  واستفاقت 
ق��������رونٍ ت���س���ت���ي���ق���ظ األح��������اُم

م��ه��م��ا يُ���غ���ّي���ر  أَن  ال����ل����ِه  ُس����ّن����ُة 
غ����ّي����رت م����ا ب��ن��ف��س��ه��ا االق�������واُم

إْذ ب�����رب�����ه�����ُم  ف����ت����ي����ٌة  إن�����ه�����م 
فاستقاموا ُه���دًى  زادُه����م  آم��ن��وا 

. ول��ه��م فيه ق��ولُ��ه��م  ال���ل���ُه  ربُ���ن���ا 
األق���������امُّ  جت����لُّ����ه����ا   ٌ ف����ع����ال   

ومنها ����ت  َدقَّ ال��ع��ظ��اُم  عليها  إذ 
وب��ه��ا ف��ي ال��وغ��ى تُ�����َدُق ال��ع��ظ��اُم

ض����رب����ات ال���ف���ت���ى ع���ل���يٍّ ب���ه���ا ال
 ب��س��واه��ا س����اَم ال���ع���ُدوَّ ال��س��آُم

ه��ت��ف��وا ال��ل��ه أك��ب��ر امل����وت لألص�
 ������ن��ام ل��ع��ن��اً م���ادام���ت األص���ن���اُم

الله ه���دُي  يسلم  ال��ش��ع��ار  وب��ه��ذا 
ُوي�����ن�����ص�����ر اإلس���������اُم  ح�����ق�����اً 

إع���ت���ذارا  َ س��ام��ح��ون��ي أق��ول��ه��ا 
ل��ل��م��ع��اق��ن وال����رص����اص س��ه��اُم

ُم��س��ِه��م��اً ب��ال��ك��ام ج��ئ��ُت ول��ك��ن
ل��م ول���ن ي��ش��ف��َي ال��ك��ل��وم َ ال��ك��اُم

ق��د ب����آالِم����ك����م  آم����الَ����ن����ا   ّ إن 
ب��غ��ي��ِره��ا وال���س���اُم ��ق��ت ال  ُح��ِقّ  

أحالم شرف الدين 
كثريا ما كنت أسمع ذلك البيت اليربي األصيل:

املساتجري بيمرو عند كربته كاملستجري من الرمضاء 
بالناار, لكنني كنات أرى خيه نوعا مان املبالغة وال أجد 
إنصاخا يف تشابيه عمرو بالنار خشاتال بينهما ولم أكن 
أتييل أل عمرو قاعر عى الكي ومزاولة عمل النريال وأل 
االساتجارة به كاالساتجارة بالنار تماما مع اختالف يف 
املساميات وتواخل يف األلداف والرساائل أماا اليو  خقد 
أعركات بيربتي يف لاذا الصنف مان الكائناات املتمثلة 
يف عمارو  أنناي كنت عى حل خال وجه للتشابيه بينهما 
خيمارو عاء ال عواء له يف حني تتداوى من لذعة النار وقد 

تتداوى بها يف أحايني كثرية.
لكذا حال الواحد منا يف اليمن ترخينا كلمة وتيفضنا 
أخارى خبنظرة طيبة من الطرف اآلخر نلبي له ما شااء 
وتمناى وبكلمة ميساولة نرمي وراء ظهورنا سانوات 
مان اآله وأياما مان األلم وبابتساامة صفاراء نوقع له 
عاى كم من األوراق البيضاء كل ذلك وأكثر جاء رعة خيل 

البتسامة صفراء خاقع لونها ترس الناظرين.
لقاد رصناا يف حاجاة ماساة الساتجداء حدسانا 
واساتفتاء قلوبناا لتقدير األشاياء عاى حقيقتها خقد 
خشالنا يف اساتيدا  اليقال وخرسنا حاني رجحنا كفة 
الياطفة, ثم ما الغرابة يف ذلك خيلم الفراساة من أشهر 
علو  الفراساة وأقوالا عى اإلطالق أال يكفي أنه يصف 
لاك نوايا عبد ربه لاعي من أول نظرة ويقرأ يف تقاسايم 

مؤتمر جنيف الغدر ويشتم من مفاوضات الكويت املكر 

واليديية ويجيلك ثابتا عى موقفك منذ صيوعك طائرة 

الذلااب وإىل أل تصيدلاا لإليااب عائادا إىل وطنك كما 

ذلبت مرتديا كل الثوابت الوطنية وامليتقدات اإلنسانية 

التي ال ترضخ لليطأ مرتني وال تغرق يف بحر خرعول.

كام يملاك ذلك الرأي الذي ييرج رأساه ثم يدساه يف 

الارتاب ليواري ساوءة عمله, خبيد كل تلاك الدماء وبيد 

أل بذلناا أغاى من نملك من إخوانناا وأللينا ثم نيوع إىل 

بداية السطر من كتاب اليمالة واالرتزاق لكنني ال أعتقد 

أل لنااك من يحمل قطرة ع  يمني يف جساده يقبل مثل 

لذا االستسال  ويرىض لكذا قرارات خائنة لليمن شيبا 

ووطنا وال نامت أعني الجبناء!

عبدالقوي محب الدين

 أف���ض���ن���ا ب���امل���ن���ى ن������ه������راً،، ف����خ����اف����وا...

ال������ِض������ف������اُف..!! ن���غ���س���ل���ه���ا  أن  وخ������اف������ْت 

وملّ��������������ا  ،  ، ن������������اراً  ن���ف���س���ه���ا  وأل�������ق�������ْت 

ال��ت��ح��م��ن��ا ،أغ�������رَق  »احِل����ل����َف« اجل����ف����اُف..!!

آوى... اب��������ن  ص��������وب  وج�����ه�����ه  ف����ي����ّم����م 

وت���س���ب���ق���ه إل������ى ال�����ّن�����ْح�����ِر اخِل���������������راُف..!!

ل����ي����دخ����ل ب����ي����ت »أوب���������ام���������ا« ذل�������ي�������ًا...

ك���م���ْن ع�������ادْت ، وق�����د ذه������َب ال����ع����ف����اُف..!!

وت�����س�����ك�����ب ب�������ن ن����ع����ل����ي����ِه األم���������ان���������ي...

ويَ�����س�����ق�����ط ب������ن ك����ف����ي����ه ال�������ل�������ح�������اُف..!!

ف�����ي�����أت�����ي رّب�����������ه امل������س������ع������وُر ي����س����ع����ى..

ل����ن����ص����رِة َم���������ْن أذل������ه������ُم ال���������ط���������واُف..!!

ملّ�������������������ا...  ، ال����ن����ف����ط����ي  دي�����ن�����ه  ل����ن����ص����رة 

»ال���ه���ت�������������������اُف«..!! ك��ل��م��ا ص���ع���د   ، ت����ه����اوى 

ح�����ت�����ى...  ، ال�����وه�����م�����ي  دي������نُ������ه  ت�����ع�����رى 

ب����دا ال���ق���رن���ان ، وان���ف���ل���ت »ال������وط������اُف«...!!

، حل�����ت�����ٍف... ال�����غ�����ازي  ب����ال����ق����ذى  ف�����أه�����ًا 

م�������وائ�������ده ان�����س�����ك�����اٌب واغ����������ت����������راُف..!!

دن�������ا »ي�����������وُم احل������م������ار« ع����ل����ى رق�����������اٍب..

ال�����ق�����ط�����اُف«..!! »ح������ان  وق�����د   ،، ث���ق���ي���اٍت 

***

فقاعات
إبراهيم محمد الهمداني

حن تقضم كالريح أحالمنا.

حن ال شيئ يف ترهات الهبوب

 يشاكلُه الليُل،

 كم تأكل املوَج - ذات هوى - ثرثراُت الرماِل، 

هو السأم املحُض، 

حن اشتعال املصابيَح، 

حن اتقاد الصدور،

 الخطورات تغري.......، 

 وليس أمام الجبال سوى النرص،

 تقهر أعداءها بجميع اللغاْت. 

حن - كاملعتدي - فوق أنشودة املاء تُشعُل سوَطَك،

 تغتاُل فجَر النبوءات،

 تدمي الرشوق / النسائم 

يف شهقة الورد مارسَت ذبح الندى،

 وحشدت الخرافات،

 أرضمت للحرب - يا ريشًة يف مهب الغباء - وأمطرَت 

ناراً، 

تجاوزَت - حن رسقت الطفولة بسمتَها، حن أوغلَت 

يف الرببرية - كل حدود الحقارات، 

يا نار كوني......،

 فكانت عليك وباالً، 

وأمسيَت قد رسبلتك السماواُت واألرُض لعنتَها، 

يا صباح الزوال املدجج بالخزي....، 

، ال يشء يشبهك االن إالك زيفاً ترسبل بالعريِّ

 يا كذبة النفِط: تلك الفقاعات فارغٌة....

 كيف تحجب نهراً يفيُض؟!

 وم�ن ق�ال إن رم�االً أمام ش�موخ وزح�ف الجبال 

ستصمد....!!

 ياااااااااااااااااااااا لغباء الرماْل.
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 متابعات فلسطينية

السعودية.. الصراُع بني هيئتني
عالء رضائي*

أثاار اإلْعاَلل عن تأسايل ليئة عاماة للرتخيه، 
ضمان حزمة تغياريات طالت الحكم يف السايوعية 
نهاياة رجب األصب )قبل 17 يومااً بالتحديد( جدالً 
واسياً عاخل البيت السيوعي وخارجه.. خاصة وأنه 
جااء بُييد أوامار بتحديد صالحياات الهيئة اليامة 

لألمر بامليروف السايئة الصيت.
إذاً لاو رصاع باني ليئتاني، إحدالماا حكمات 
املجتماع السايوعي مناذ أَكثار مان ثمانياة عقوع 
بأشاكال ميتلفاة مان القماع والقهار والجماوع 
والرجيياة، للحد الذي جيال كهنتها بحّرمول حتى 
قاول »رمضاال كريام«! ويفساقول كل املجتماع 
ماا عادا َمن لام عاى شااكلتهم.. وليئاة أُْخاَرى 
مساتحدثة تريد أل تيياد للمواطن إنساانيته التي 
اختقدلاا يف ظال التحالاف غري الرشعاي بني نظا  
القبيلة )آل سايوع( واملؤسسة الدينية )الولابية(.. 
لكن إعاعة اإلنساانية للمواطن يف السايوعية ا كما 
عرب عن ذلك الكوميدي السايوعي نارص القصبي ا 

ينطوي عى مياطر عديدة للنظا .
وقبل اليوض يف املياطر خإنه تيبريٌ عن:

الحكام:  ععامتاي  باني  االزعواجياة  شادة   -1
أي التبايان السالوكي باني املؤسساة الدينياة من 
جهة واملؤسساة السياساية )عى مساتوى اإلعارة 
االقتصاعياة خاصاة( أي النظا  القبيل السايوعي 
مان جهة أُْخااَرى، مع االخاكار الغربية والتفساخ 
االخالقي والتذمر من سلطة الكهنة الولابيني التي 
تشايع بني الكثري من األمراء الذيان زاع عدعلم عن 
سابية آالف ا بني امري وأمرية ا حساب إحصائيات 

غري رسمية! 
عى سابيل املثال، األمري الوليد بن طالل، صاحب 
قنوات روتانا الغارقة يف الطارب بنوعيه »األصيل!« 
والبذيء، كيف يمكن لهذا الرجل أل يحل ازعواجيته 

عندماا يقاو  بتمويل قناة الرساالة - مثاالً - التي 
تحولات إىل قنااة سالفية متشادعة ولابياة حتى 
النيااع بيد طرع اإلخواني الكويتاي الدكتور طارق 

السويدال منها؟!
او مجموعاة قنوات MBC التاي تحولت إىل بؤر 
للثقاخاة الغربياة املاجنة )لألساف لاؤالء األعراب 
والصناعاي  الحضااري  الغارب  تركاوا  واليماالء 
والحداثوي وتمسكوا بقشور الحياة الغربية ولربما 
اساوء ما لديها.. وكما يقاول أحد مرتزقتهم: تركوا 

النووي وتمساكوا باملنوي!(
لاذه االزعواجياة التاي قاد يارى البياض أنها 
تحتاج قوة إلراعتها، مربكة عى املدي البييد وتؤعي 
إىل مشااكل كبارية يف الثقاخاة االجتماعياة وتيترب 

تحديات اما  أي نظا  سيايس.
2- سايط الشارع: يف اململكة السايوعية لناك 
سايط واضاح يصال إىل حد التمارع من النساية 
الدينياة امليتمادة ورجيياة الفكار الولاباي، الذي 
اختاار مان كل الحلول امرلا وباني جميع الفتاوي 
أقساالا والذي عند كهنته الجمياع متهمول إاّل أل 

يثبتوا براءتهم!
وماا زاع الطني بلاة أل لؤالء املتوحشاني خكريا 
أُطلقات أيديهام ملحاسابة الناس واالعتاداء عليهم 
لسابب وبادول سابب.. مساتيدمني أغباي وأنكر 

اسااليب الضبط االجتماعي واالرشااع الديني.
لذلاك خاإل رعة الفيال ازاء لذا السالوك وصلت 
يف اليدياد مان االحياال إىل عرجة االلحااع، ولذا ما 
اشارت اليه اليديد من التقارير عن وضع االلحاع يف 

السيوعية، بالع الحرمني ومهبط الوحي!
ليئة األمر بامليروف والنهاي عن املنكر، أَْو كما 
يسميها السيوعيول »املطاوعة« عجزت عن تحديث 
أسااليبها، لسابب ولاو أل التحديث ييتارب عندلا 

»بدعة«، خاليلل يف اليقلية ترك آثاره عى اآللية!
يف  ألمهاا  متيادعة،  السايط  أشاكال  وبادت 

االنحراخات االجتماعية والتوحش األخالقي واالتجاه 
نحو اإلعماال عى األخيول واملساكرات والكبتاغول 
وغريلا واإللحاع كما قلنا.. ولذه كلها ساتنتهي إىل 
انفجار اجتماعي، ولو ما أخاف السلطة الحاكمة.
3- الضغاوط اليارجياة: باعتباار أل اململكاة 
السايوعية تنياد  خيها الحيااة الثقاخياة والفنية 
والسياساة، وال يوجاد خيها إاّل »الزقاو  الولابي« 
خكام عار ساينما يف اغني بلد عربي واساالمي وكم 
مجماع ثقايف.. وكام مرسح ؟! وما لاي النتاجات 
اليلمية والفكرية والثقاخية التي يقدمها املواطنول 
يف ظال الحكام السايوعي لإلنساانية.. باليكال 
الصاورة الداخلية لألوضاع تيزز السامية السايئة 
للحكام السايوعي وتؤكاد ععمه لإلرلااب ونرشه 

الفكر التكفريي وثقاخة الكرالية.
ل- الحاجاة لتطويار قطاع الساياحة: من باب 
تنوياع مصاعر الدخال وإنقاذ اليزينة السايوعية 
الياوية إثر مغامرات آل سايوع يف اليمن وساوريا 
والياراق وليبيا والبحريان والقائمة تطول، يف حني 
أناه ال يمكن لهذا القطاع أل ينهض يف ظل التشادع 
الديناي والفظاظة يف التيامال مع من ييتلف ميك 

خكريا وثقاخيا..
والساياحة يف السايوعية عاى نوعاني: األوىل، 
الساياحة الدينياة والتي تتمثال بالحاج واليمرة، 
ولذه ايضاً تياني من السالوك السايايس للسلطة 
بمؤسساتيها الدينية واألمنية.. كماا جرى يف قرار 
إيرال بقطع إرساال امليتمرين بسابب غياب األمن 
وتحارش الرشطاة السايوعية جنساياً بميتَمَرين 
إيرانيني ورخض السالطة السياسية تقديم االعتذار 

ومحاسبة املقرصين!
ناليك عما يتيرض له املسالمول من انتهاكات 
وخاصاة الصوخية والشايية والزيدياة واإلباضية 
واإلساماعيلية )ولؤالء أَكثر من نصف املسالمني( 
عاى يد »املطاوعاة« الذين يمنيونهام من الصيوع 

إىل جبال النور وغار حراء ألنه »بدعة« ومن مساك 
جدرال الكيبة ألنك ساتيبد حجراً ومن السال  عى 
رسول الله )ص(؛ ألل ذلك عباعة قبور ومن الصالة 
خارج أوقاتها استحباباً؛ ألل ابن تيمية لم يقل بذلك 

وللم جّرا!
يضااف إىل ذلاك ما يطباع وينرش باني الحجاج 
وامليتمريان مان كتب وكراساات تكفر املسالمني 

وألل القبلة وتتهمهم بالرشك.
إىل ترميام  الدينياة تحتااج  الساياحة  وايضااً 
وصياناة كل أثر والتنقيب عن ما يمكن أل يشاكل 
موقياً يساتهوي الزائر والسائح والحاج... يف حني 
أل ما قامت به السايوعية يندى له جبني املسالمني 
الارتاث مان  واإلنساانية، خقاد مساحت ميظام 
مواقع ومسااجد واماكن ومقابار واقامت مكانها 
أبنياة تمجدلاا، كما يف بارج السااعة ذو اليمارة 
الشايطانية املطل عى الكيبة املرشخة... ويف تدمري 
البيت الذي ولد خيه سايد الكائنات وعرشات املواقع 

التأرييية األُْخاَرى!
ولنا أنقل مشاالدة شايصية يف أحد، خقد قا  
الولابياول بساد الغار الاذي لجأ إليه رساول الله 
واملسالمول بياد امليركة باإلسامنت لكاي يمنيوا 

املسلمني من مشالدته!
او يف نقال الارتاب واألحجار من تلاة )او جبل( 
الرماة يف أحد بحيث سيأتي يو  يندثر خيه لذا االثر 

التارييي أَْو يف تيريب املسااجد السابية.
ناليك عن السياحة الياعية غري الدينية.. خكيف 
يمكان للساائح أل يدخال مثل لاذا البلاد ويكول 
عرضاة الساتجوابات »املطاوعة« واساتفزازاتهم، 
وليسألونك »لل التي تمي ميك زوجتك؟!« ولربما 
يجلدوك ألنك أمساكت بيد زوجتاك وأنت تتجول يف 

مجمع تجاري أَْو متنزه!!
وبإقرار قانول ليئة الرتخيه عى حسااب ليئة 
املطاوعاة، تكاول حكوماة »خااع  الحرماني« قد 

باعات عينها الولابي - رغام أنها لم تؤمن به يوماً 
بل اساتيدمته لتساويل مرشوعها - من أجل املال 
وتنويع مصاعر الدخال اوال، وايضا لتجميل صورة 

اململكة السيوعية يف اليارج.
ولاذه املشاكلة ساتزعاع تيقياداً اذا اعتمادت 
حكوماة الريااض سياساتني متناقضتاني، ولاي 
انها تبقاي عى جزء من صالحياات »املطاوعة« يف 
عاخل املدينتني املقدساتني وغالبية املدل السيوعية 
األُْخااَرى، ويف الوقت نفساه تتيامال بانفتاح تا  
وتمناع وصول »املطاوعة« وتكف ايديهم با«حز « 
يف الريااض وجادة أَْو عاى سابيل املثاال الجازر 
الساياحية ومنهاا الجزيرتاني املرصيتاني )تاريال 
وصناخاري علمااً أل إحدالماا مألولاة( أَْو اقاماة 
مناطل سااحلية تتواخر خيها أساباب »الوناساة« 
وال كانت بمساتوى أقل من مدل الوناسة األُْخاَرى 
لاذه  وال  خاصاة  اليليجياات...  الشاقيقات  يف 
االزعواجياة قائماة عاى مساتوى االعاال  )اعال  
رسامي واعال  تجااري(.. خما املاناع من أل يكول 
لناك عينا سايوعيا ولابياا متزمتا يف الداخل وآخر 

تجاريا ليرباليا يف املناطل السياحية؟!
خاصة وال مثل لذه القوانني ال تحتاج إىل ختوى 
مان كبري »ليئاة اليلمااء«، بل يكفاي خيها مجرع 

الصمت من الكهنة!
ولنااك يمكن للسايوعيات أل يقدل السايارات 
أزواجهان  بأيادي  الدراجاات ويمساكن  ويركبان 
بلحظاات رومانساية حر  منهاا اآلبااء واألجداع.. 
وحتاى »يفحطن« بأنفساهن ولربماا ييففن من 
بياض املالبال »االضاخياة«، بالضبط كماا يجري 
لبياض االماريات عندماا يهربان من جحيام ليئة 
»املطاوعاة« وييرجان من حادوع مملكاة »خاع  

الحرماني«!

* موقع العالم اإلخباري 

إعدام فلسطينية على حاجز عسكري شمال القدس

العدالة على طريقة ال�سهاينة..
قانون اإلعدام »اإلسرائيلي« للفلسطينيني دون اإلسرائيليني! 

أعد  جنوع اليدو الصهيوني شاابًة خلساطينيًة، 
االثناني املنارص ، عناد حاجاز راس بدو اليساكري 
شامال القدس املحتلة، بزعم محاولتها تنفيذ عملية 

طين. 
واععت سالطات اليدو أل الفتاة اساتلت ساكينًا 
وحاولت االقرتاب من الجنوع الذين يحرسول الحاجز 
اليسكري، وحاولت طين أحدلم، لكنهم أطلقوا النار 
عليها قبل أل تنفذ الطين، ولم يصب أيٌّ من الجنوع. 
وأكاد شاهوع عيال، أل قاوات االحتاالل أحاطت 
بالفتاة وتركتها تنزف، ومنيت املواطنني من االقرتاب 
منها وتقديم أي مساعدة طبية لها، وأعلن الحًقا عن 

استشهاعلا متأثرة بالجراح التي أصيبت بها.
يف غضاول ذلك، أغلقت القاوات اإلرسائيلية قرية 
بيت إكساا ومنيت الدخول أو اليروج منها وخرضت 

طوقاً أمنياً شامالً عليها.
ونّفاذت قاوات االحتاالل اليدياد مان عملياات 
اإلعدا  بحل الفلساطينيني وخاصة الشبال والفتيال 
تحات ذريية محاولاة تنفيذ عملية طيان منذ اندالع 
انتفاضة القدس الحالية يف األول من أكتوبر/ ترشين 

أول املايض. 

قاال مصدٌر مطلٌع يف حازب الليكوع: إل حزبَه 
اتفال ماع حازب »إرسائيال بيتناا« بياد  ضم 
مطلاب ليربماال القايض بفرض عقوباة االعدا  
عى الفلساطينيني الذين نّفاذوا عمليات، والذين 
أعينوا أََمااا  محاكم مدنية إرسائيلية »بممارسة 

اإلرلاب«. 
ووخقاً لهذا املصدر يهدف لذا االتفاق إىل قطع 
الطريل باملطلل عى إمكانية خرض لذه اليقوبة 
عاى يهوع أعيناوا بالقتال، ويبقي لاذه اليقوبة 

محصورة وموجه ضد اليرب. 
»من طبيية األحوال أل املحاكم اليسكرية لي 
من يحاكم الفلسطينيني املدانني بأعمال إرلابية 
خيماا تجري محاكماة اليهوع يف ميظام األوقات 
أََمااا  محاكم مدنية« قاال لذا املصدر موضحاً 
ترصيحاه الاذي نقلاه األحاد، موقاع »لآرتل« 

االلكرتوني. 
واتضاح من خاالل حديث املصادر أل االتفاق 
االئتااليف الذي سايوقع مع ليربمال ساريكز عى 
طلب األخري الياص بتيديل األمر اليسكري الذي 
تشاكلت املحاكم اليساكرية عى أساساه ونظم 
عملهاا بما يسامح لها بفارض عقوباة االعدا  
ولن يدور الحديث عان تيديل القانول اإلرسائييل 
ومناع  لليهاوع  »القانونياة«  الحماياة  لتوخاري 
احتمالياة خرض عقوبة اإلعادا  عليهم تحت أي 
ظارف كال؛ كونهم ال يحاكماول أََمااا  املحاكم 

اليسكرية.

هدم ُمصـّلى قرب باب 
العامود وسط القدس

َلَدمت جراخااٌت تابيٌة لبلدياة االحتالل يف القدس، 
خجر اإلثنني، ُمصى »األنبياء« يف حي امُلرصارة التجاري 
القرياب من بااب الياموع )أحد أشاهر بوابات القدس 

القديمة( بحجة البناء عول ترخيص. 
وكانات قاوة مياززة مان جناوع ورشطاة اليدو 
حارصت املنطقاة ورشعت بإخراغ محياط املصى من 

السيارات قبل بدء عملية التدمري والهد . 
يذكار أل تُجار امُلرصارة وساائقي الحاخالت أقاموا 
امُلصاى ليدمتهام نظاراً لبُيد املسااجد عان املنطقة، 
وأقربها مساجدي »سايد وساييد« يف شاارع نابلل، 

و«الهدمي« يف شارع صالح الدين.
 

العدو يخطر بوقف البناء 
بـ13 منشأة يف األغوار 

أخطرت قاواُت اليادو الصهيوني، االثناني، بوقف 
البناء يف 13 منشاأة وغرخة ساكنية بقرياة كرعلة، يف 

األغوار الشمالية.
وقال مساؤول ملاف األغاوار يف محاخظة طوباس 
واألغوار الشامالية، ميتز بشارات، إل »قوات االحتالل 
سالمت ما يقاارب 13 إخطاراً لوقف اليمال والبناء يف 

بركسات وغرخة سكينة يف كرعلة«. 
وأضاف أل »قوات االحتالل تستهدف تلك املنطقة«، 
مشارياً إىل أنها كانت قد سلمت اخطارات لوقف البناء 

يف منزلني بالقرية قبل أيا .

االحتالل يقتحم منزل 
املرابطة الحلواني 

بالقدس 
اقتحمات قاواُت االحتاالل »اإلرسائيايل«، صبااح 
االثناني، منازل املرابطة لنااعي الحلواناي يف القدس 

املحتلة. 
يُذَكاُر أل سالطاِت االحتاالل كانات قاد اعتقلات 
الحلواني ساابقاً أثناء قمع مسرية سلمية للمرابطات 
يف محياط املساجد األقىص املباارك، إضاخاة إىل إصدار 

قرار بإبياعلا عن مدينة القدس املحتلة. 
وتمااِرُس قاواُت االحتاالل أبشاع الجرائام، بحل 
املقدسايني ومدينة القادس، من إعدامااٍت واعتقاالٍت 
ومدالمااٍت ومناع من الوصاول لألقاىص، ومنع من 

البناء وغريلا. 
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السيد نصراهلل: املنطقة تتجه إَلـى سخونة 
ومحور املقاومة سينتصر يف املعركة القائمة 

  - محمـد البـاشـا
اساتقرأ األمنُي اليا  لحزب الله ساماحة السايد حسان 
نرصالله، األحداَث التي تشاَهُدلا اليديُد من البلدال اليربية، 
متوخيااً بأل مآالِتها ليل يف صالح قوى الرش التي أشاغلت 
لذه الرصاعات وما زالت تُذكيها بحساب ميطط مرساو  
وبماا تقتضياه مصالحهاا، حيث أكاد أل »محاوَر املقاومة 
يف لاذه امليركاة القائماة يف املنطقة لن يهز  بل ساينترص 
وساتيوع راية خلساطني لرتتفاع وقضية خلساطني لتكول 
محاور الرصاع الحقيقي والوحياد يف املنطقة ولذا اليو  آت 
إل شااء الله«، مشادعاً عى أنه »سانواصل الطريل ونصنع 
االنتصار تلو االنتصار حتى نصل إَلاى نرصنا النهائي، حيث 
ال مشااريع تكفريية«، وحذر الشيب الفلساطيني »من ُكّل 
الذين يساتغلول االلتباساات املوجوعة يف املنطقة يف الرصاع 

الحايل ويريدول تحويل »إرسائيل« إَلاى صديل وحليف«. 
وإذ لفات نرصاللاه، عارَص أمال األربيااء، يف خطااٍب 
بالذكرى الاا 16 لتحرير لبنال من االحتالل اإلرسائييل، إَلاى 
أل »املنطقاَة تتجاُه إَلااى سايونة حتى موعاد االنتيابات 
الرئاسية األمريكية« أشار إَلاى أل »اإلعارة األمريكية الحالية 
تحتااج إَلاى انجاازات يف اليارج لتساتفيد منهاا للبقاء يف 
السلطة«، مؤكداً أل »نهاية »عاعش« تقرتُب ويجب التياطي 

مع املرحلة املقبلة بحذر وعد  انكفاء«. 
االحتفااُل بالذكارى السانوية الساعساة عارشة ليياد 
املقاوماة والتحريار أقيام يف سااحة مقاا  السايد عبااس 
املوساوي يف بلدة النبي الشايت، رشق لبنال، وقال خيه أمني 
حزب الله »أبارك لكم بهذه املناسابة اليظيمة يو  االنتصار 
اإللهاي الكبري يف أيار يف عا  2000 بييد املقاومة والتحرير«، 
وأشاار إَلااى أنه »جئناا إَلاى البقااع؛ ألنه كال أساساياً يف 
املقاومة واالنتصار وألل البقاع كال سنداً حقيقياً للمقاومة 
يف التحدياات واالخطار ولاو كال وخياً وسايبقى وخياً ولو 
قاّد  التضحيات ويقّد  يف مواجهة املاد التكفريي والوحي 
ولاو يف اليط األمامي من السلسالة الرشقية إَلاى القلمول 

إَلاى اليمل يف سوريا يقد  الشهداء عخاعاً عن لبنال«. 
َع نرص الله عاى أل »من ال يرياد أل يدعم املقاومة  وشادَّ
والجيش ال يدعمنا لكن عليه أل يكف عن التآمر عى مياعلة 
الجيش والشايب واملقاومة«.. مشرياً إَلاى أنه »ال يزال لدينا 

أرض محتلة وال يزال لدينا مفقوعول يجب كشاُف مصريلم 
ولنااك جثامني شاهداء لدى اليدو كما يجب كشاف مصري 
الدبلوماسايني االيرانيني الذين تم تسليمهم إَلاى »إرسائيل« 

وال تزال تحتجزلم«.
وحاول الوضع يف املنطقة حاّذر األمني الياا  لحزب الله 
أل اإلعارة األمريكياة الحالية تحتاج إَلاى إنجازات يف اليارج 
لتساتفيد منها للبقاء يف السالطة، والوضع يف املنطقة يرتب 
عى لبنال التالقي والصرب ال سيما يف املوضوع األمني. واعترب 
أل نهاياة عاعش تقرتب ويجب التياطاي مع املرحلة املقبلة 

بحاذر وعد  االنكفااء، ميلناً أننا سانواصل الطريل ونُراكم 
االنتصارات وصوالً إَلاى النرص النهائي.

سايد املقاومة حّذر الشايب الفلساطيني »من ُكّل الذين 
يساتغلول االلتباساات املوجوعة يف املنطقة يف الرصاع الحايل 
ويريادول تحويل »إرسائيل« إَلاى صديل وحليف«، وقال »يا 
أللناا يف خلساطني ال ترالناوا عى الذين خذلوكام خالل 70 
عاماً وخالُصكام الوحيُد يف وحدتكم ومقاومتكم وصموعكم 
والذين كانوا ميكم من املقاومة وساوريا وإيرال سايبقول 

ميكم«.

2000 يهودي يصلون 
تونس بينهم إسرائيليون!

  - متابعات
 

وصل عادع اليهوع الواخدين من خارج تونل لزياارة ميبد الغريبة ما بني 
700 و1000 زائر حسب حجوزات الفناعق.

ونقلات وكالة تونل أخريقياا لألنباء عن رئيل “ليئاة ميبد الغريبة” يف 
جزيرة جربة التونساية “برييز الطرابليس” قوله أمل األربياء: إل لذا اليدع 
ليل إجمالياً؛ نظراً ألل الكثري من يهوع اليارج يأتول بصفة خرعية وألنه من 
املنتظر أيضاً أل يشهد اليو  الثاني واليتامي ملوسم زيارة الغريبة تواخد عدع 

آخر، بحسب قوله.
وأضااف “الطرابلايس” إل عدع الزائريان اإلجمايل يقدر باا3 آالف يهوعي 

مقابل 1500 زائر يف السنة املاضية.
لذا خيما كشفت وسائل إعال  “إرسائيلية” أل حوايل 2000 يهوعي وصلوا 
خالل األيا  األخرية إىل جزيرة جربة للمشاركة يف االحتفال السنوي الذي يقا  

يف كنيل “الغريبة” بمناسبة عيد الشيلة.
ومن بني الواخدين، مئات “اإلرسائيليني”، حسبما ذكر اإلعال  الصهيوني.
وانطلقت أمل األربياء الطقوس الرسامية لزياارات اليهوع إىل “الغريبة” 
وسط تيزيزات أمنية مشدعة، حيث انترشت الحواجز يف كاخة املداخل املؤعية 

اىل الغريبة مع تسجيل حضور أمني كثيف وسط امليبد ومحيطه.
يُذكر أل موساَم زياارة “الغريبة” ينطلل يف اليو  الثالاث والثالثني من ما 

يسمى “عيد الفصح اليهوعي”.

صحيفة عربية: العالقات 
بني تل أبيب والرياض 

تشهد تحسناً كبريًا 
  - متابعات

 
 نارشت صحيفاة ميارياف اليربية مقااالً للكاتب يويس ميلماال املقرب 
من املوسااع الصهيوني يقول خيه: إل اليالقات بني تل أبيب والرياض تشاهد 
تحساناً كبرياً. مضيفاً أل املنتجات اإلرسائيلية تصل إىل السايوعية عرب طرف 

ثالث.
وتحادث ميلمال عان تقارير غربية تفياد بأّل تل أبياب والرياض لديهما 
عالقاات اقتصاعية عرب طرف ثالث، إذ تصل املنتجات الزراعية والتكنولوجيّة 
اإلرسائيلياة إىل السايوعية عارب السالطة الفلساطينية أو األرعل أو قربص، 
مضيفاً أل لناك تقارير تتحدث عن اتصاالت وحتى اجتماعات بني مسؤولني 

رخييي املستوى من السيوعية والكيال الصهيوني.
واعتارب ميلمال، نقاالً عن مصاعره األمنيّاة اإلرسائيليّاة الرخيية، أّل عى 
قمة املصالح املشارتكة بني الرياض وتل أبيب لو االعتقاع بأل التهديد األكرب 
لهماا يتمثل يف إيرال، ولناك تقارير تفيد بأّل السايوعية سامحت للطائرات 
الصهيونياة باساتيدا  مجالهاا الجوي إذا قاررت رضب املنشاآت النووية 

اإليرانية.
ووخًقاا لتقاريار أجنبياة، أضااف امُلحلال ميلماال، أل رؤسااء املوسااع 
اإلرسائيايل ومن بينهام مائري عاغال وخليفته تامري بارعو التقوا بمساؤولني 
يف االساتيبارات السايوعية يف املايض، كما التقى رئيل وزراء اليدو السابل 

إيهوع أوملرت باألمري بندر بن سلطال واجتمع ميه.
ويف لذا الساياق، يذلب الكشاف عان اليالقات الصهيونية بادوٍل عربيٍة، 
إىل مقارباة تقول إنّه يُمكان اعتبار الكيال عولة طبييياة يف املنطقة له الحل 
يف الوجوع واألمن، وبذلك يمكن االشارتاك ميه يف مواجهة ما أسامته املصاعر 

السياسيّة واألمنيّة يف تل أبيب بالنفوذ اإليرانّي.

القوات املصرية تقتل 85 
مسلحاً شمال سيناء

  - متابعات
أعلنات القاوات املرصية، األربيااء 25 مايو، أنها تمكنت مان تصفية 85 
مسالحاً واعتقاال 3 آخرين خالل رضباات جوية ومدخيية بمناطل الشايخ 

زويد ورخح شمال سيناء.
وأخااع الجياش بأنه تمكان من تدماري 73 ملجأ و57 منازالً و0ل1 خيمة 
تتيذلاا الينارص املسالحة كقاعدة لشان عملياتهاا ضد القاوات املرصية، 
مضيفاا أناه عمار 10 سايارات و5 عراجات نارية تساتيد  لشان لجمات 
عى النقااط األمنية، يف مناطال الزوارعاة والنرصانية واللفيتاات واليباعي 

والشدايدة والجرييي.
وأكادت القاوات املرصية أل الحملة اليساكرية املوساية لي اساتكمال 
ليملية »حل الشاهيد« التي تشنها بمناطل تمركز اإلرلابيني بوسط وشمال 
سايناء، مشاريا إىل أل قاوات الجيش امليداناي الثاني قامت بإنشااء عدع من 
الكمائان واملرتكازات األمنياة التي تساالم يف تضيل اليناق عى املسالحني 

وإحكا  السيطرة الكاملة عى شبة جزيرة سيناء.
وأشارت القوات املسلحة إىل أل الجيش امليداني الثالث، بناء عى ميلومات 
استيبارية، قا  بقصف وتدمري عدة ألداف بمناطل غرب جبل الحالل، خالل 
حملة موساية أسافرت عن مقتل 3 مسالحني وضبط أجهزة السلكية و25 

.TNT عبوة بدائية الصنع و26 لاتفا جواال يحتوي عى ماعة
وأضاخات الدخاع املرصية: أل عنارص من القاوات الياصة البحرية قامت 
بفرض السيطرة البحرية عى امتداع السواحل املواجهة ملناطل اليمليات ملنع 

الترسب البحري وإحباط أي محاولة للتسلل والتهريب عرب البحر.
تجدر اإلشاارة إىل أل الجيش املرصي بدأ عملية »حل الشاهيد« يف مناطل 
اليرياش والشايخ زوياد ورخح ضد الينارص املسالحة يف شامال سايناء، يف 

الساعس من سبتمرب/ أيلول 2015.

وزير خارجية أملانيا األسبق: اتفاق تسوية 
إقليمي هو البديل لسايكس – بيكو

مسؤولة بخارجية »إسرائيل« إل القاهرة يف زيارة غري معلنة

  - متابعات
قاال وزير اليارجية األملاني األسابل، 
يوشاكا خيارش: إل »اليرص الاذي يمكن 
خيه لقوة غربياة مهيمنة أل تحاخظ عى 
السايطرة عاى الارشق األوساط بالقوة 
اليسكرية، حني يلز  األمر، قد انتهى«. 

ورأى خارش، الاذي شاغل أَيْضااً نائَب 
املستشاار األملاني، إل »القوى اإلقليمية، 
وليال القاوى اليارجياة )بماا يف ذلاك 
روسيا(، لي التي ستيلل النظا  الجديد 
يف الارشق األوساط عاى حطاا  نظاا  
سايكل بيكو.« وأضاف: »يف الوقت الذي 
تنهاي خياه الحاروب بالوكالاة، مثل تلك 
التي تجري يف سوريا، أعمالها، خإل بيكو 

سايكل سيغدو اتفاقاً من التاريخ«.
ويف مقاال لاه، نارش أمال اإلثناني، 
بينوال: »سايكل – بيكو )ضامن الرشق 
األوساط( يتوىف يف املئة من عمره«، توقع 
خيرش أل »ظهور النظا  الجديد سيجري 
بباطء، ألل أيّااً مان القاوى يف املنطقاة 

ليال قوياً بما يكفي لفارض إراعته عى 
اآلخريان. وإذا ماا اختارت االساتمرار يف 
رصاع ال طائل مناه لفرض الهيمنة، خإل 
منطقة الرشق األوساط ساتواجه كارثة 

سياسية وإنسانية كربى«.
وحاّذر خيارش مان إطالة أماد عملية 
األوساط،  الارشق  يف  الجارياة  التحاول 

ومياطار مرورلا با »خرتة من البلقنة«، 
عاى الساال  الياملاي، متوقيااً أل نهاية 
عملياة التحاول لذه ساتصل إىل نهايتها 
حاني »تساتنفذ جمياع األطاراف كامل 
قوالا وتجرب عى املصالحة، التي ستكول 
أوىل خطواتهاا يف اتجااه اتفااق تساوية 

سلمية إقليمية«.

  - متابعات
وصلات مديارُة إعارة الارشق األوساط باوزارة اليارجياة 
»اإلرسائيلية«، اخيفا راز شاييتار، إىل مطار القالرة الدويل، عى 

رأس وخد »إرسائييل«، وخل مصدر مالحي. 
وقال املصدُر لألناضول، )خّضل عد  ذكر اسمه(: إل املسؤولة 
»اإلرسائيلية« وصلت عى متن طائرة خطوط طريال إير سايناء 
)مرصياة خاصاة( القاعماة مان »تال أبياب«، عول مزياد من 

التفاصيل. 
ولاذه الزيارة لم تكن ميَلنة من قبل، ولم تكشاف تفاصيلها 

من الجانب املرصي أو »اإلرسائييل«. 
وكانت القالرة شاهدت، يف ل1 مايو ل201، زيارة مماثلة من 
شييتار، التي كانت يف املنصب ذاته، ووقتها قالت تقارير محلية 
إنها تبحث القضايا ذات االلتما  املشرتك، خاصة تأمني الحدوع، 

ولم ييرج بيال رسمي وقتها أيضا حول الزيارة. 
الزياارة »اإلرسائيلياة« للقالرة تأتي بالتزامان مع قضيتني 
بارزتني يف عالقات مارص با«إرسائيل«، أواللما بحث قوة حفظ 

الساال  املوجاوعة يف محاخظاة شامال سايناء )شامال رشق(، 
وحدياث الرئيل عبد الفتاح الساييس مؤخاراً بيصوص ألمية 

ععم »إرسائيل« للسال . 
ويف 7 أبريال، كشافت وزارة الدخااع األمريكياة )البنتاغول( 
عان وجوع مباحثات تجري عى »مساتوى رخيع« بني واشانطن 
والقالارة و«تال أبياب«، بشاأل قاوات حفاظ الساال  الدولية 
بمحاخظة شمال سيناء، ناخية ما ترعع من تقارير إعالمية حول 

إغالق موقيني للقوات يف تلك املنطقة. 
ومناذ توقياع اتفاقياة كامب عيفياد باني »إرسائيل« ومرص 
عا  78ل1، تشاارك الواليات املتحدة بما يقارب من 700 جندي 
مان قواتهاا، كجزء مان القاوة متيادعة الجنسايات واملراقبني 
الذيان يراقبول التزا  البلديان باالتفاقية املوقية، وذلك يف قاعدة 

»الجورة« اليسكرية يف سيناء. 
ويف 17 ماياو الجااري، ععا الساييس، يف كلمة خاالل اختتاح 
مارشوع حكوماي بجناوب الباالع، السالطات »اإلرسائيلية« إىل 
السماح بإذاعة خطابه يف »إرسائيل«، الذي تطرق أللمية السال  

بني خلسطني و«إرسائيل«.

القوات العراقية 
املشرتكة تبدأ 
هجوماً واسعاً 

جنوب الفلوجة 
  - متابعات

بدأ الجيش اليراقي مسانوعا بالحشد 
الشيبي ومقاتيل اليشائر لجوماً موسياً 
جناوب مديناة الفلوجاة، وذلاك يف إطار 
اليمليات اليساكرية الرامية إىل استياعة 

السيطرة من تنظيم »عاعش«.
محاخظاة  يف  أمناي  مصادر  وقاال 
األنباار: إل اليملياة تهادف إىل الوصاول 
إىل نهار الفرات غرب الفلوجة واساتياعة 
السايطرة عى القرى الواقية عى ضفاف 
الفرات وصوال إىل جرسي الفلوجة الجديد 
والقديام عند مداخال املدينة مان الجهة 

الغربية.
وقالات مصاعر يف الرشطاة االتحاعية 
إل القاوات تمكنات مان اساتياعة قرية 

البوحمد قرب سد الفلوجة.
كماا أعلنات الرشطاة خارض حظار 
الفلوجاة يف  تجاوال يف مديناة عامرياة 
محتملاة  لجماات  أي  ملناع  محاولاة 

ملسلحي »عاعش«.
وأبدى رئيال الاوزراء اليراقي حيدر 
اليبااعي، الثالثاء، ثقتاه بتحقيل »نرص 
قريب« عى »عاعش« بالفلوجة، مؤكداً أل 
التنظيم »منهار« عاخل املدينة، خيما أشار 
إىل أل الحكوماة اتياذت كل اإلجاراءات 
الالزمة لضماال عد  وقاوع ضحايا من 
املدنياني خاالل امليارك ماع الحفاظ قدر 

اإلمكال عى البنية التحتية للمدينة.
وكانات الفلوجاة أول مدينة سايطر 
عليهاا التنظيم يف الياراق، إذ اقتحمها يف 

يناير ل201.
يذكار أل جماعة »عاعاش« اإلجرامية 
لاي صناعة أمريكياة صهيونية، وتتبنى 
الفكار الولابي التكفاريي الذي تروج له 
عول إقليمية تسيى لتمرير اجندة وعولية 

بهدف تجزئة املنطقة بيد تدمريلا.



االحتالل املتعدد الجنسيات 
يذبح عدن وأخواتها!

كلمــــــة أخـــــيرة 

علي ظافر
 

يبادو أل لنااك رصاَع نفوٍذ 
ومصالاح محماو  يف جناوب 
الباالع بني اإلَماَرات املساتقوية 
بأَمريكا من جهاة، و«اإلخَوال 
مان  املدعوماني  املسالمني« 
أصناخهام  باكل  السايوعية 
القاعادة وعاعاش َو... إلخ من 
جهة أُْخااَرى، ما ييزُِّز ذلك لو 
اللذال  اإلْجااَراميال  التفجريال 
خاور  يف  املجنّديان  اساتهدخا 
مكرس بيادل، وراح ضحيتهما 
ماا ال يقل عن 1ل قتياالً وأكثر 
مان 60 مصاباً ُجّلُاهم أَْو كلهم 

من أَبْنَااء الجنوب. 
ليدماة  الشاباب  بياِض  تجنياد  إىَل  اإلَمااَراُت  تسايى  وخيماا 
مرشوعها، والسيطرة عى الجنوب منفرعة بغية تحقيل أَْحااااَلمها 
االسارتاتيجية، خاإل األَْطاَراَف املدعوماة مان الريااض )عاعاش – 
القاعادة( تيمُد إىَل اساتهداخهم بطرق وأسااليب ميتلفاة بما خيها 
التفجاريات، ولذا الحاعث ليل األول ولان يكول األخري، كما أل لذا 
الحااعَث يذكرنا بمحاولة اغتيال »رئيل الوزراء الساابل يف حكومة 
لااعي خالاد بحااح(؛ كونه يف نظار الفريال اآلخر »محساوباً عى 

اإلَماَرات«، وَعائماً ما تربز »عاعش« لتبني اليمليات.
الالخُت يف األمر أنه وبيد تبني »عاعش« لليملية اإلْجااَرامية نرش 
ناشاطول عى مواقع التواصل االجتماعي، صوراً للشااب الذي نّفذ 
التفجاري، ولو جوار أحاد أبرز قيااعات اإلخَوال املسالمني يف اليمن 
الشايخ حميد األحمر املقيم حالياً يف تركياا )الداعمة األبرز لحركات 
اإلخاَوال املسالمني يف املنطقاة(، كماا أل لذيان التفجرييان جااءا 
بالتزامان مع زيارة لقائد الجماعات اإلرلابية يف تيز، حموع املياليف 
قاعماً من الرياض، ما يضع عدعاً من عالمات االساتفها  حول صلة 
اإلخاَوال بالتفجرييان، ولل خيالً الصورة حقيقة أماا أنها مفربكة، 

وما املغزى من الجوالت املكوكية بني الرياض وتركيا وقطر.
قاد يتسااءل البياض، أيان موقاع أَمرياكا مما يحصال؟! ولل 
اإلَماَرات بريئة أيضاً؟!.. الجواب بكل بساطة أل أَمريكا لي املستفيد 
األبارز من الفوىض التي تيصاف بالجنوب، خكلماا ازعاعت الفوىض 
عاززت أَمريكا من تواجدلا لناك تحت ماربر مكاخحة » اإلرلاب«، 
أماا اإلَمااَرات خهاي أعاة أَمريكياة شاأنها شاأل القاعادة وعاعش 
والسايوعية، ولي من طلبات أَمريكا للتدخل يف جناوب البالع خالل 

األََسابيع املاضية. 
املتارضُر األكارب من الفاوىض الجارياة لام أَبْنَاااء املحاخظات 
الجنوبياة، الذين ظلوا يلهثول وراء حلمهم با »االنفصال«، وُخدعوا 
يف كثري من املحطات حينما جنّد بيُضهم نفَسه مع الغزاة »التحالف« 
عى أمال »تحرير الجنوب من االحتالل« إذ كانوا وال يزالول ينظرول 
إىَل الجياش اليمناي واللجاال الشايبية عى أنهام احتاالل، ليجدوا 
أنفَساهم الياو  تحت احتالل حقيقاي متيدع الجنسايات، وضحية 
لارصاع النفاوذ املحايل واإلقليماي والادويل، خيماا غابات »القضية 
الجنوبياة«، وذبحت عادل وأخواتها، وأما  لاذا الواقع املؤلم أما آل 
إلخوتناا يف الجنوب؟ أل يصحوا أ  ويسالكوا عرَب ثوار أكتوبر لطرع 

االحتالل الجديد.

 سياسية- شاملة
تصدر كل اثنني وخميل

مش���كلتهم معن���ا أنهم يري���دون أن نبقى ش���عباً ضعيفاً مش���ّتتاً 
فقيراً بئيس���اً، محروماً، ال نش���هُد أمناً وال نعيُش اس���تقراراً، هذا 

ما يريدونه بالضبط وهو ما ال ميكن أن يقبَل به شعبُنا اليمني..
السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي 
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 وفد الرياض: 
َعَرايا أعّزكم اهلل 

د. عرفات الرميمة 
عاى  يمار  ياو   ُكّل   
مفاوضاات الكويت يتيرَّى 
السايوعي  اليادوال  خيهاا 
وعماالؤه  األمريكاي 
اليو   أكثَر مان  ومرتزقتاه 
وساوف  يسابقه  الاذي 
الجلساات  يحارضول 
األخرية عراياا من أخالقهم 
ووطنيتهام،  وإنساانيتهم 
خقاد جااءوا إىَل املفاوضات 
بياد أل تركولاا يف خنااعق 
الجلسة  الرياض، وستكول 
األخرية أكثر ُعرياً بالنسابة 

لهام، ربماا تسامح لهام الريااض بارتاداء 
املالبل الداخلية خقط.

التيّري بالنسبة لهم نوع االرتزاق إلخشال 
املفاوضاات، خاإلنسااُل املحارتُ  ال يمكن ال 
يُفااوض عارياً، ولو عانُي مطلب محمد بن 
سالمال لوخد الرياض؛ ألل السيوعية ال َولن 
تارىض أل تنجاح الكويات؛ ألل ذلاك النجاح 
يكشاُف ساوأتها ويُياّري عجزلاا ويظهار 
خشالها طيلة عا  وشهرين من اليدوال عى 
اليمن، ولذلك جاء وخد الرياض إىَل مفاوضات 
الكويات لغارض واحاد ووحيد ولاو اليمل 
عى إخشاال تلاك املفاوضاات وتحميل الوخد 
الوطني مسئولية ذلك الفشل، يظهر ذلك من 
خاالل عوراِنهم حاول أنفساهم - مثل القط 
الاذي يحاول أل يمساَك ذيلاه - ومطالبتهم 
الدائمة مع بداية اليدوال باالعرتاف برشعية 
الفاار -الاذي تياى عنها اساتقالًة وِخاراراً 
من املسائولية - وتساليم الجياش واللجال 
ألسالحتهم وانساحابهم من املدل، متناسني 
أل تلاك املطالاَب بيَد عاا  وشاهرين لم تُيد 
مقبولاة حتى مان ِقبَال ُكَفالئهام يف خناعق 
الريااض، ويظهار إرصاُرلام عاى إخشاال 
تلك املفاوضاات من خالل حنقهام الطفويل 
ُكلَّ مارة وطرحهام ملطالب تيجيزياة مثال 
ذلاك: طلبُهم من الوخاد الوطني التوقيع عى 
ضمانات مكتوبة، بحساب زعمهم، ولالم 
قاد عااعوا -بيد حنقهم لساتة أياا  - عول 
أل يحصلاوا عاى تلاك الضمانات مان الوخد 

الوطني.
قطار  عخاول  لاو  األمار  يف  والجدياد   
وإعطاؤلاا الضماناات البنكية والشايكات 
التي تضَمُن مستقبَل اليونة واليمالء يف وخد 
الرياض خارج الوطن بيد نجاح املفاوضات. 
وال زال الارشُط التيجيازي لوخد الرياض 
املتمثال الطلب من الوخاد الوطني باالعرتاف 
برشعياة الفاار لااعي وبحكومة بان عغر، 
وذلك ييني ضمن ما يينيه: براءة السايوعية 
من عدوانها عى اليمن، وتشامل تلك الرباءة 

إعفاَءلاا مان اساتيدا  األسالحة املحّرمة 
واألساواق  الساكنية  األحيااء  عاى  عوليااً 
لدماِء  الشايبية وسافكها 
املدنياني  مان  األبريااء 
وتهديمها  نسااًء وأطفااالً 
الهمجاي ملناازل املواطنني 
وُكّل البناى التحتية للدولة 
أل  أسااس  اليمنياة، عاى 
اليادواَل لام يكان عدوانااً 
بل طلب مسااعدة تقدمت 
الرشعياة  الحكوماة  باه 
للحكومة السيوعية لتقديم 
إنساانية مزعومة  خدمات 
الحكوماة  تلاك  إلعااعة 
عليها،  املتواخال  الرشعياة 
ولاذا ماا تام بالفيال من 
خاالل اليدوال حاال اعرتاف الوخاد الوطني 
بذلاك، وساوف تساقط املطالاب املرشوعة 
بإعااعة إعمار ماا عمره اليادوال وتيويض 

أرس الشهداء والضحايا.
 ومن الرشوط التيجيزياة أيضاً أل يتوىل 
املجر  املطلوب لليدالة عيل محسان األحمر 
- من جرائمه عى سابيل املثال: مسائوليته 
جاماع  تفجاريات  جريماة  عان  املباارشة 
الرئاسة واساتهداف رئيل الدولة ورموزلا 
أو عان مجازرة جمياة الكراماة - رئاساة 
اللجناة اليساكرية التي ساوف ترشف عى 
الرتتيباات األمنية واليساكرية حال االتفاق 
عاى حكوماة تواخقياة، وعندما عجاز وخد 
الرياض عن الدخااع املنطقي لطرحه املجر  
لرئاساة اللجنة اليساكرية عماد إىَل ترصف 
األطفال وحنل من حضور جلسات الحوار.

نحان يف اليمن - مان ُكلِّ رشائح املجتمع 
- ال نياّول كثارياً عاى نجااح املفاوضات يف 

الكويت.
الريااض  وخاد  بنواياا  املسابل  ليلمناا 
التاي تحااول الحفاظ عى غرخهاا الفندقية 
نجااح  ألل  الشاهرية؛  وميصصاتهاا 
املفاوضاات ييناي طارع وخاد الريااض من 

رحمة الريال السيوعي.
َوألل خريال الرياال السايوعي - بقيااعة 
الكابتان عبدامللاك امليااليف- يتيماد إضاعَة 
الوقات واليروج بنتيجة التيااعل عى األقل 
َوالتاي تيني بقاَءلم يف الفريل ملوسام آخر، 
أماا لزيمتهام من قبَال خريل صنيااء خهو 
ييناي اساتغناَء املادرب محمد بن سالمال 
نهائياً عنهم ولبوط خريل الريال السايوعي 
إىَل الدرك األسفل من عوري الييانة واليمالة 

واالرتزاق.
 االتفااُق ييناي املاوَت لوخاد الريااض، 
وتيطيل االتفاق ييني حياًة رغيدًة بالنسبة، 
من أجل ذلك نجُد وخَد الرياض أحرَص الناس 

عى الحياة وعى إخشال املفاوضات أَيضاً.

أكثر من ثالثني يوماً قضيتُها يف قرص بيال 
األماريي بدولاة الكويت بُصحباة وخد القوى 
الوطنية، ساّجلت الذاكرُة انطباعاٍت ليسات 
كثاريًة، أبرُزلا التماُ  عولاِة الكويت بإنجاح 
املفاوضاات. بقرص بيال ويف ِخَلاٍل ميّصصٍة 
لضياوف الديوال األمريي يمُكُث أعضاُء الوخد 
الوطني يساهُر عاى خدمتهم خرياٌل متيدٌع 
صات، وبني خرتة وأخرى يطلُّ  املهاا  والتيصَّ
مساؤوٌل كويتيٌّ يساتيِرُض مع وخاد القوى 
الوطنياة ساريَ املفاوضات، مبدياً االساتيداَع 
لتقديم كاخة التساهيالت وتذليل ما أمكن من 

اليقبات.
االلتماُ  الكويتيُّ ال يقترُص عى املسؤولني 
الدولاة صبااح  يف وزارة اليارجياة، خأماريُ 

األحمد الصباح يتابُع من مقر إقامته يف نفل 
القرص )بيال( يومياِت املفاوضات، ويف لقائه 
الثاني بوخد القاوى الوطنية أّكد حرَص بالعه 
عى نجااح املشااَورات، عاعياً إىل االساتمراِر 

وعد  االستسال  ليامل الوقت.
باملقابل خإل أبرَز أسباب تيثر املفاوضات 
لاو انيادا  الجدية لادى عول اليادوال التي 
تُيتارَبُ امليرقاَل األول، باإلضاخاة إىل الظروف 
املوضوعية لوخد الريااض التي تجيلُه ييىش 
نجاَح أَيَّة تساوية، خطبيية الحلول التواخقية 
ال تضمن لهم مساتقبالً سياسياً، ولنا يكمن 
مأزق السيوعية وأعواتها غري القابلة للرصف 
يف الحياة السياساية اليمنية، ومن لنا نيرُف 
رس ليب وخاد الرياض عور امليطال، وأصبح 

تضييُع الوقات لدخاً وغاياًة للمياليف وبقية 
القاعماني مان خنااعق املنفى حتاى تتحقَل 
لدول اليادوال عدة غاياات بيُضها له عالقة 

باليارج واألخرى تتيلُل بالشأل املحيل.
خفيما يتيلُل باليارج ترى عول اليدوال أَلَّ 
إطالَة أََمااِد املفاوضات يمنحها خساحة من 
الوقت انتظاراً ملا تؤول اليه نتائج االنتيابات 
األَمريكياة كماا أَل إطالة املفاوضاات يمنح 
السايوعية خرصاة االنحنااء اماا  الضغوط 
الدولية وساحب البسااط من تحات أَي قرار 
يصدره مجلل االمن يدعاو إىل وقف اليدوال 
ويتجااوز القرار 2216 الاذي تيتربه الرياض 
مكساباً مهمااً منحهاا غطااًء عوليااً لشان 

اليدوال عى اليمن.

ويف امللاف الداخايل تارى عول اليادوال أَل 
إطالاة وقات املفاوضاات يمنحها مسااحة 
زمنياة لرتتياب صفاوف املرتزقة واساتمرار 
التحشايد ورشاء الذمام اساتيداعاً لجاوالت 
جديادة من الحرب عى أمال تحقيل أَي تقد  
طاولاة  يف  مكاساَب  يمنحهاا  األرض  عاى 

املفاوضات.
وكماا أَل الحارَب تشاد اليصاب الوطني 
ييتقاد األَمريكياني طاول زمان املفاوضات 
سيساهم يف تراجاع حالاة الجالزياة لادى 
املجتمع اليمني، بماا يمكن عول اليدوال من 
تساديد رضباات يف جسام التالحم الشايبي 
تحرياك  الجمالاريي، مان خاالل  والوعاي 
الطابور اليامل للتشاكيك يف مواقِف القوى 

املفاوضاات باعتبارلاا  الوطنياة وتصويار 
تراُجيااً يف املواقاف وتناُزالً عان التضحيات، 
كماا تيّول عوُل اليدوال عى طول املفاوضات 
إلثارة ميااوِف القوى الوطنياة ضد بيضها 
سااحَة  باعتبارلاا  املفاوضاات  وتصويار 

املقايضة وجني املكاسب السياسية. 
ومع ذلك وبإزاِء وعي وصموع أبناء الشيب 
اليمني وقواه الحية والرشيفة خشلت رلاناُت 
األعاداء عاى طاولة السياساة، كماا لي يف 
سااحات املواَجهة اليساكرية، واليالصُة أَل 
خريَل الريااض عى يقني كامل أَل ُكلَّ الحلول 
القابلة للتطبيل ال ُقدرَة لها عى اليوعة به إىل 
أرض اإليمال والحكمة، وذلك جزاُء اليونة يف 

ُكّل زمال ومكال.

حميد رزق ثالثون يوماً يف الكويت


