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

16 صفحة 60 ريااًل

الددع )161(           اليميل 6 أسيوبر 2016ل  املواخل 5 ممرل م3ل1لا سياسية - شاملة - تصدر سل اثنني وخميل

ناطق أنصاراهلل: التهديد الحقيقي على المالحة الدولية هو سيطرة القاعدة وداعش عليها

بعد اصطياد العدو 
في سواحل المخاء 
مجلس األمن يغرق 
في وقاحة اإلمارات

مأرب: تفاصيل أكرب مجزرة تعرض لها 
مرتزقة العدوان وقياداتهم يف أطراف صرواح

طريان العدوان يقصف بالعنقودية ميناء الحيمة بالخوخة
وكيل األمم المتحدة: دمار ميناء الحديدة وحي الهنود أفزعني
ال��ع��ف��و ال���دول���ي���ة: ق��ن��ب��ل��ة أم��ري��ك��ي��ة ع��ل��ى م��س��ت��ش��ف��ى ري���ف���ي بحجة

والبحرية اليمنية تهدد:

إحذرونا



اليميل 6 أسيوبر 2016ل  املواخل 5 ممرل م3ل1لا     الددع )161(2 متابعات

رئيس التحرير:
صربي الدرواني

مدير التحرير:
أحمد عاووع

رئيس قسم التصحيح:
مممد عيل الباشا

الدالقات الدامة واليوزيع:
تلفون:01314024 – 736891529

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

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

  - خاص
تصاّدى أبطااُل الجياش واللجان الشادبية، 
ياول أمل، لزحاِف مناخقي الددوان السادوعي 
األَمريكاي باتَّجااه واعي ناوع بمديرية رصواح 

بمأرب.
وأوضح مصدر عساكري أن الجيش مسنوعاً 
باللجاان الشادبية تمكنوا من صاد زحف سبري 
للمناخقاني تمت غطااء جوي لطاريان الددوان 
باتَّجاه واعي نوع برصواح موقدني أعداعاً سبريًة 

من القيىل والجرحى يف صفوخهم.
وُعاِرَف من بني القيىل القيااعي املدعو مممد 
ممماد المرضاني واملدعو ممسان عيل األعوج 

واملدعو طالل عزيز مجيديع.
ولذا لاو الزحاُف الثالث من نوعاه ملرتزقة 
الدادوان باتَّجااه مديرية رصواح خاالل الثالثة 

األيال املاضية وجميدها باءت بالفشل.
وتلقى مرتِزقُة الددوان السادوعي األَمريكي 
أحد أقىس الدروس الدساكرية مان ِقبَِل الجيش 
واللجان الشدبية يف أحد أسرب املدارك عىل اإلطالق 
واليي شهدتها مديرية رصواح بمماخظة مأرب 
واليي سان واعي نوع خيها سقوط أَْسثَر من 200 

قييل وجريح باعرتاف املرتزقة.
الجياش  أبطاال  أن  املدرساة  يف  وسان الخيااً 
ُسّل  إساقاط  مان  تمكناوا  الشادبية  واللجاان 
القياعات الدساكرية اليي سّلفها الددوان بقياعة 
الهجول الفاشل باتَّجاه الطريل االسفليي املؤعي 
إىل مماخظة صنداء من الجهة الجنوبية ملديرية 

رصواح.
زحاُف  بادأ  الدساكرية  املصااعر  وبمساب 
مرتزقاة الدادوان خجر االثناني املاايض باتَّجاه 
واعي نوع وشاارك يف الزحف املئات من املرتزقة 
مسانوعين بطريان الددوان السدوعي األَمريكي 

انطالقاً من منطقة الممه السوعاء.
واللجاان  الجياش  أن  املصااعر  وأوضمات 
الشدبية سانوا قد رصدوا تمرُّك املرتزقة ونصبوا 
لهام سميناً يف واعي نوع لاو األسربُ عىل اإلطالق 
من حياث النيائج اليي حّققهاا بمقيل وإصابة 
نماو 200 من املرتزقة قبل ان ييم سرُس زحفهم 
وإجبارلم عىل الرتاجع من النقطة اليي انطلقوا 
منهاا ولي منطقاة المماه الساوعاء بأطراف 

رصواح.
مع اشايداع املدرسة بادأ رصاُخ إعالل الددوان 
ونشاطائه يف مواقاع اليواصال االجيماعي اليي 
اميألت بأساماء قياىل املرتزقاة بداياة بالدقيد 
املرتازق عبده عايل مممد بدير قائاد سييبة رعد 

الشمال باللواء 55 املدنّي من قبل الددوان والذي 
لقي مرصعه مع ُسلِّ مراخقيه من املرتزقة وقيل 

بدده قائاد قاوات االحيياط اليي شاكليها عول 
الغازو خارس الشابواني لييواىل بداد ذلك أخباُر 

ساقوط قياعات املرتزقة بينهم القياعي املرتزقة 
خاارس صالح حساني الولبي وسذلاك القياعي 

املرتازق، ثام ساقط القيااعي املرتزق ممسان 
حويالن الدبيدي وتاله مقيل قياعي مرتزقة آخر 

ولو منصور صالح الناتي.
وماا إن انيهات املدرسة وتراجاع املرتزقة بدأ 
أساذيُب إعالل الددوان بيمقيال أَْلَداخهم تيبدع، 
وبادأ أنصار الدادوان ييمّسساون خساائرلم 
ويمصاون قياللام مان أقاربهام ومدارخهام 
وينارون أساماءلم تباعاً يف مواقاع اليواصل 
االجيماعاي والذيان بلغاوا أَْسثَر مان 200 قييل 

وجريح.

جانٌب من قتلى املنافقني واملرتزقة 
مع قياداتهم:

الدقياُد الرسان عباده عيل ممماد بدير قائد 
سييبة رعد الشمال باللواء 55.

خاارس حماد جابر الشابواني: قائاد قوات 
االحيياط.

القيااعي الرائد عبدالممياد أحمد بن صالح 
عحان الجهمي.

سليمان خيصل مممد مسدد مدبر.
نارص صالح أحمد الديال.

سلطان أحمد ناجي الشداعي.
ممسن بن عيل حويالن الدبيدي.

ذياب الهبييل الصياعي.
بالل الصويف.

خالد عبداملندم الصويف.
غصان مممد شيبان االجدعي.

حسني أحمد صالح علبيل الجهمي.

جانب من قائدة الجرحى يف 
صفوف املنافقني واملرتزقة:

القياعي نارص بن عيل ربيع الجهمي.
نارص حزيم الجهمي.

صاعق سديد عرسم املراعي.
عيل حزال سديد عرسم املراعي.

نارص سديد عرسم املراعي.
مممد سديد األقرع.

مالر منصور صالح حزيم الجهمي.
صالح بن حسني حداب.

مممد صالح سديد القانيص.
ممسن أبو ربزه الدبيدي.

ناجي حسن المجازي الجهمي.
نارص شربين.

حسني لماس املراعي.

ْكثرَ من 200 من املرتِزقة بينهم ُكّل قادة الزحف: مقتُل واإ�صابُة اأرَ

معركة صرواح: نرياُن الجيش واللجان الشعبية تلتهُم أكرب زحف على اإلطالق بمأرب

منيف عبداهلل  ال�صيخ  باجلوف  التهدئة  جلنة  ع�صو  �صيارةرَ  ا�صتهدفت  غارة  يف  �صهداء   3
طرياُن العدوان يقصُف ميناء الحيمة بالحديدة بعشرات 

القنابل العنقودية ويستهدُف العاصمة بسلسلة من الغارات

مقتُل واإ�صابة عدٍد كبرٍي من اجلنود ال�صعوديني وتدمرُي خم�س اآليات ع�صكرية:

أبطاُل الجيش واللجان الشعبية يستأنفون 
عملياِتهم النوعيَة يف جيزان ونجران

  - متابعات
أقدل الددوان األَمريكي السدوعي، 
أمال األربدااء، عاىل قصاف ميناء 
الميماة بمنطقة اليوخة بمماخظة 
المديدة بدارات القنابل الدنقوعية 
املمّرماة عوليااً، حياث انيارت يف 
واملناطال  املينااء  أرجااء  مييلاف 
املجاورة وتسابّبت يف اسيشهاع اثنني 

مواطنني وإصابة آخرين.
ويأتي لذا االسيهداُف بدد يومني 
من زياارة خاصة لوسيل األمني الدال 
لألَُمام امليمادة ساييفن أوبرايان إىل 
املماخظاة، مؤساداً انزعاَجاه ملا حل 
باملماخظة من عمار وخراب من قبل 

طريان اليمالف.
ويف مماخظاة صدادة اسايهدف 
طاريان الددوان سايارتني يف منطقة 
املغرل بمديرية باقم، ميلفاً عدعاً من 

الشهداء والجرحى.

ويف ساياق ميصال شان طاريان 
الددوان األَمريكي السادوعي سلسلة 
غاارات إجرامية ياول أمل عىل عدع 
الجمهورية، ميلفاً  من مماخظاات 
شاهداء وجرحى وأرضاراً جسايمة 

باملميلكات الدامة والياصة.
وأوضح مصادر أمناي أن طريان 
الدادوان الغاشام اسايهدف منازل 
مواطان بمنطقة اليزايان بمديرية 
سامار بصددة، ما أعى إىل اسيشهاع 
امرأة وإصابة آخريان وتدمري املنزل 

وترضر املنازل املجاورة.
وأضاف املصدر أن طريان الددوان 
شان 3 غارات عاىل منطقاة عطان 
بالداصماة صندااء، وساذا خمال 
غارات عىل مطار صنداء، وغارة عىل 
تبة اليلفزيون، سما قال بشن غارتني 
عىل املمكمة شامال مدينة ذمار، و3 
غاارات أخارى عىل مديرياة رصواح 
بماأرب ميلفااً أرضاراً يف مميلكات 

املواطنني.

البُنياة  اسايهداف  يف  وإمدانااً 
اليدليمياة  واملنشاآت  اليميياة 
اسايهدف طريان الدادوان األَمريكي 
السادوعي بغارتاني املدهاد املهناي 
بمنطقاة ُقهاال بمماخظاة عمران، 
سماا شان غارتني عاىل منطقة بيت 
القول يف الغولة بمديرية خمر بنفل 
املماخظة، وشان غارة عاىل منطقة 
الجديد يف مديرياة املياء، وغارة عىل 

مديرية حيفان بمماخظة تدز.
وارتفدات حصيلاُة الغاارة الياي 
اسايهدخت يول الثالثاء سيارة عضو 
لجناة اليهدئاة بمديرياة املياون يف 
مماخظاة الجاوف الشايخ َعبداللاه 
منيف إىل ثالثة شهداء وثالثة جرحى.

َوالشاهداُء لام صااعق َعبداللاه 
منياف نجال عضاو لجناة اليهدئة، 
وعىل ساديد الفرنيص منيف، وأحمد 
مباارك منياف، خيماا أصياب ثالثة 
مواطناني من بينهم الشايخ َعبدالله 

منيف بُجُروح ميفاوتة.

  - خاص
تصاعدت عمليااُت أبطال الجيش 
واللجان الشادبية مجادعاً يف نجران 
وجيزان. وشهدت املنطقيان عملياٍت 
نوعياًة أعت ملقيل وإصاباة عدع من 
الجناوع السادوعيني وتدمري عدع من 
آلياتهم يف عمليات قصف واقيمال إىل 

جانب عمليات وحدة القناصة.
خفي منطقة نجاران وّزع اإلعالُل 
لدملياة  نوعياة  مشاالَد  المرباي 
تدمري عرباة لمر سادوعية وآلييني 

عسكرييني يف مدسكر رجال.
وأظهرت املشاالد لمظة تدرض 
اآللياات للصوارياخ املوجهاة الياي 
واللجاان  الجياش  أبطااُل  أطلقهاا 
الشدبية ليصيَب تلك اآلليات إصاباٍت 
جميدهاا.  الحارتاق  أعت  مباارشًة 
وسانت املشاالُد قد أظهارت اآللياِت 
ولاي تيمارك باتَّجاه النقطاة اليي 

تدرضت خيها للرضبات الصاروخية. 
مماا يؤساد وجاوع طواقام بداخلها 
مان الجنوع السادوعيني، خيما أظهر 
االشايداُل الاذي حادث لآللياات أن 
الجنوع السادوعيني قد ساقطوا بني 

قييل وجريح.
اآلليات  وباليزامان ماع تدارض 
لصواريخ الجيش واللجان الشادبية 
المرباي  اإلعاالل  أظهارت مشاالد 
الجنوع السادوعيني ولم يفرون من 
مواقدهم يف مدساكر رجال خوخاً من 

تدرضهم للنريان.
ويف تجاران أَيْضااً واصلات القوُة 
قصاَف  واملدخدياة  الصاروخاي 
الجياش السادوعي. حياث  مواقاع 
طاال القصاف يف السااعات املاضية 
يف  السادوعي  للجياش  تجمداات 
النقيماة وصلاة وخباش  مدساكر 
إىل جانب قصاف مدخدي مكثف عىل 

رقابة موقع الفواز الدسكري.

وإىل منطقاة جيازان، حيث لقي 
جنادي سادوعي مرصَعاه بدملياة 
قناص اسايهدخيه يف موقاع الدخان 
الدساكري، الذي شاهد أَيْضااً تدمري 
آلياة عساكرية ومقيال طاقمها من 
القارب  ويف  السادوعيني،  الجناوع 
وعناد بارج املراقباة تمكان أبطاال 
الجيش واللجان الشادبية من احراق 
طقام عساكري بمن خيه مان جنوع 

سدوعيني.
الشامالية  اليوباة  منطقاة  ويف 
بجيازان رصدت وحدات االسايطالع 
لاروَع سايارات اإلساداف اليابداة 
للجياش السادوعي إىل أحاد املواقاع 
الدسكرية وقامت بدملية نْقل للقيىل 
وإسداف الجرحى بدد تدرُّض تجمع 
للجنوع السدوعيني لقصف صاروخي 

ومدخدي مكثف.

أطراُف صرواح تمتلئ بجثث مرتِزقة العدوان وتشهُد هزيمة كبرية للعدوان يف مأرب
  - خاص

َع اإلعالُل المربي اليابُع ألبطال الجيش واللجان الشادبية صوراً ومشاالَد تُظِهُر جانباً من قيىل وأرسى مرتزقة الددوان السادوعي األمريكي الذين  وزَّ
ترامت جثثهم يف الشداب والجبال اليي شهدت مدارَك الثالثاء يف أطراف مديرية رصواح.

وأظهرت املشالد والصور لمظة وقوع أرسى من مرتزقة، وسذلك جثث عرات القيىل اليي توّزعت يف أرض املدارك اليي شهدتها منطقيا النجد وواعي 
اداب واليي ترسها املرتزقة وخروا  ربيدة عىل حدوع رصواح، خيما أوضمت املصاعر الدساكرية أن جثَث الدرات من املرتزقة ما تزال ملقاة يف الجبال والشَّ

بدد تدرُّضهم للهزيمة ووقوع أسرب اليسائر البرية واملاعية يف صفوخهم.
وسانات قواُت لاعي قد تدرضت ملجزرة سبرية، االثنني املايض، يف مماوليها الفاشالة للسايطرة عىل طريل رصواح ماع مماخظة صنداء واليي سّلفيها 

أسثر من 0م1 قييالً وجريماً.
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  - صنعاء
أشااع رئياُل املجلال السايايس األعاىل، 
صالاح الصماع، بالاروح الوطنياة والقدرات 
الدملياة والرصياد املهني والسايايس امليميز 

للدسيور َعبدالدزيز بن حبيور.
وأساد الصّماع خاالل اسايقباله يول أمل 
رئياَل المكومة الدسيور بن حبيور يف القرص 
الجمهاوري بصندااء، أن املجلل السايايس 
سايدَمُل عاىل توخاري سامال الدعام لمكومة 
لاذه  يف  عورلاا  وإنجااح  الوطناي  االنقااذ 
املرحلاة اليأرييية املفصلية يف حياة الشادب 

اليمني الذي جّساد واحدًة من مالحم الصموع 
األسطوري للشدوب اليي تملك عمقاً حضارياً 
ووعيااً ييغلب عاىل اليمديات واملشاكالت أياً 

سانت حّدتها.
وقَدل رئياُل المكومة بن حبياور تقريراً 
عان نيائاج االتصااالت الياي يجريهاا مان 
أجل تشاكيل المكوماة واملداياري واملمدعات 
الوطنياة املمضاة اليي ينطلل منهاا، إضاخة 
إىل األخاكار الياي تدزز جوعة عمال المكومة 
النجاحاات  املقبلاة وُقدرتهاا عاىل تمقيال 
املطلوبة يف ظل الظروف اليي خرضها الددواُن 
َوالمصار السادوعي األَمريكاي، واليغلب عىل 

الُدزلاة السياساية واإلعالمية الياي يفرضها 
الددوان من خاالل أََعَواتاه َويوّظفها ليغييب 
الشدب اليمني واليالعب بكل القيم والقوانني 
واألعاراف الدولية، خضالً عان تزييِف حقيقة 
الددوان يف املشاهد الدويل وييفي بها إخفاَقه 
يف وجاه الصماوع األساطوري الاذي حققاه 

اليمنيون عىل مدى عال وثمانية أشهر.
سما اسايدرض بن حبيور الرؤياَة الدمليَة 
اليي تمثل ممادعاٍت وبرناماَج عمل حكومة 
االنقااذ الوطناي ومرتكزاتهاا الواقدية اليي 
سايدمُل عاىل تمقيقهاا وتنفيذلاا وتفديل 

طاقات مؤسسات الدولة من خاللها.

انظروا إليها تحرتق.. بالنسخة اليمنية! 
خليل كوثراني *

  يجياُد اليمنيون اساييداَل الساالح. البداُض يقوُل 
إنهم خلقوا للقيال والرماية واملناجزة. لكن لذا الشادب 
يمارتف اليدامال ماع األسالمة، وليل خقط مان باب 
الصالبة الفرعية لليمني بدنياً ونفسياً. لو يبدي احرتاخاً 
منقطع النظري لجهاة القيال بصاورة جماعية، تكييكاً 

وخططاً وعمليات وتنسيل.
لدّل القبلية امليجاّذرة يف لذا املجيمع، تمنمه خاّصية 
خريدة لجهة نجاحه يف القيال ضمن تشاكيالت منيظمة. 
يف المارب األخرية، أضااف اليمنياون إىل تميّزلم القيايل 

خصليني تسّجالن ملصلميهم.
األوىل، تمّكنهام من اساييدال تكنولوجيا عساكرية 
حديثة، غري تقليدية، بشاكل يمّقال أَْلَداخاً تليل بقيمة 
الدالياة، مثال  تكلفياه  الساالح وخصائصاه، وأيضااً 
الصواريخ البالسايية وساالح الكورنيت املضاّع للدروع، 
وذلاك قبالاة إخفاق سادوعي مهني، تجاىّل خصوصاً يف 

اسيدمال عبابات »آبرامز« األمريسية.
الثانياة، تمثّلها الدعاية المربية، بوساائل ميواضدة 
وغري ميكّلفة، إنما بمرعوع لائل، رّسه منسوب عاٍل من 
الصدقية اليي ال تقبل غالباً اليشكيك، سيف وأن عدسات 
اإلعالل المربي اليمني، توثّل مشاالد االنيصارات خلف 

المدوع الشمالية، بالصوت والصورة.
بدد ثيمة »ساّلم نفساك يا سادوعي« شاماالً، سّجل 
املقاتال اليمني، غرباً، لوحة أساطورية ثانية، سايبقى 
راساية يف أذلان أجيال اليمنيني وأعدائهم عىل السواء. 
من ينىس عبارة »يف عرض البمر.. أنظروا إليها تمرتق«، 
لقائد املقاومة اللبنانية حسن نرص الله، يف حرب 2006؟ 
اليول، تيلل مفاجأة اسيهداف السفينة المربية الغربية 
»سويفت«، املسايأجرة من القّوات املساّلمة اإلماراتية، 

رماوزاً عساكرية ومدنوياة تزيد مان تشاابك »الدقدة 
اليمنية« أََمال الغزاة، ماضياً وحارضاً ومسيقبالً.

ومّرة جديدة، يهان الساالح األمريساي يف يد الملفاء. 
خدليها خجر السابت املايض ثّلة مان املقاومني، أصماب 
األرض، املمارصين بمراً وجّواً وبّراً. خدلها شدب مرتوك 
ملصاريه، ال يكيفاي الدالام باإعارة الظهار لقضييه، بل 
ييواطأ ويشرتك يف الددوان عليه، منذ أَْسثَر من 500 يول، 
تسليماً وتغطية سياسية، وإساناعاً ميدانياً ولوجسيياً، 

وتجالالً إعالمياً.

كّرست العملية معادلة »النَفس الطويل« 
التي يرّددها اليمنيون

»ساويفت« لذه، شاارست يف غازوة أمريسية مبارشة 
لبالعناا، قبل عهد حروب الوسالء. حادث ذلك مع احيالل 
الداراق. يومهاا سانات السافينة المربياة الدمالقاة يف 
»نزلاة«، وأّعت عوراً ال باأس باه يف الغزو، مان عون أن 
تيدّرض ألي أذى. يف املدلومات امليداولة، َخإن »ساويفت« 
سافينة عساكرية األغاراض، ييصاّدر مهماتهاا تقديم 
الدعام اللوجسايي، وتيمياع القطدة البمرياة املصنّدة 
يف األصال يف أسارتاليا واملنضماة لألساطول اليامال 
األمريسي ملصلمة برناماج »JHSV«، بيصائص وخرية، 
تجدل من مشاارسيها يف املهماات الهجومية ذات ألمية 
 M2 عالية. خبمسيطاع القطدة املسالمة بأربدة مداخع
براونناغ من عياار 50 ملم، نقل عرات الجنوع املشااة 
مع أسالميهم ومرسباتهم، ويمكنها اسيقبال الطائرات 
املروحية عىل ساطمها، للهباوط أَْو االنطالق، خضالً عن 
حمل مئات األطنان )حواىل 600 طن( من املداخع البمرية 
واملدّدات واآلليات الدسكرية، سما تممل زورقاً وغّواصة 
آلية لكشاف األلغال، إذ إنها تدمل سكاسمة ألغال بمرية 
أيضاً. واملميّز يف خصائص »ساويفت« رسعيها الفائقة 

عاىل الرغم مان ضياميها )حجام اإلزاحاة 1695 طنّاً، 
بطول م9 مرتاً، وعرض 27 مرتاً(، ورّس رشااقيها يكمن 
يف تصنيدهاا من ماعة األملينياول. أما رسعيها، خيصل إىل 
122 سلم بالسااعة، مع مدى إبمار يزيد عىل ساية آالف 

سلم.
حواىل ثاالث عقائل ونصف عقيقة، لاي مدة الريط 
»اليأرييي« الذي وزعه اإلعالل المربي اليمني، وييضمن 
مشالد لدملية رصد السفينة المربية اإلماراتية، يدقبها 
اسايهداف بصااروخ، قبل أن تشايدل الناريان بداخلها. 
صدماة وتيباط منقطدا النظري، سايطرا عاىل تمالف 
الددوان السدوعي، وخل ما تبنّي رعوع الفدل عىل الدملية. 
تصدر القوات املسالمة اإلماراتية بياناً، يف البداية، تقول 
خيه إن حاعثاً تدّرضت له إحدى سافنها، واليمقيل جار 
ملدرخة مالبسااته. تيرج صاور اإلعاالل المربي ليقول 
لإلماراتياني إناه ال حاجاة لليمقيال، نمان من رضب 
سافينيكم البمرية. وبددما صار األمار واضماً وموثّقاً 
بالصور، أمسات السفينة الدسكرية سافينة »إمداعات 
إنساانية« للشادب اليمني، بمساب تدقياب اليمالف! 
وألن »االنْقاَلبياني حرموا شادبهم املكرمات اإلنساانية« 
اليليجية، قال الساالح الجّوي للدادوان باالنيقال منهم 
بسلسالة غاارات، سان الالخت أنها شاملت رضب مبنى 
الكّلياة المربية للقّوات اليمنية يف صنداء، وما تيرّس من 

زوارق مدنية موجوعة قرب سواحل البالع.
عنارصان من الماعثاة ال يزاالن طاّي الغموض حيّى 
اآلن. ليست رسعية األَْلَداف املدنية اإلغاثية لا»سويفت« 
منهما طبدااً. األّول، وجهة السافينة اإلماراتية املقرتبة 
مان ميناء املياا، ولل سانات بالفدل ميوجهاة إىل عدن 
عارب باب املنادب مثلما قاال »اليمالاف«؟ أل سان لديها 
مهمة لوجسايية عىل جبهة تدز وخل ماا أسدت »أنصار 
الله«؟ الثاني، الساالح الذي اساييدل يف الدملية، والذي 

تضاربات املدلومات حول نوعيياه، ولل أطلل الصاروخ 
عن اليابسة؟

باأي حاال، حقال الجياش اليمناي و»أنصاار الله« 
لدخهما المربي األعسام، من بني سابع رضبات تلّقيها 
القطاع البمرياة لقاوى الدادوان، خاالل ماا يزيد عىل 
عاال ونصف عاال من المرب. ويف وقات تيلهى خيه عول 
الددوان بشيطنة اليمنيني، واالسيدالل بالدملية النوعية 
ليساويل الزماة »تهدياد االنْقاَلبيني للمالحاة الدولية يف 
بااب املندب«، باتت يف يد صنداء ورقة عساكرية رابمة، 
تسامح بيمييد الساالح البمري اليليجي، املرالن عليه 
لدعام أطمااع وأعوار غري مؤّقية يف بمار الدرب، وإيجاع 
موطئ قدل اسرتاتيجي ثابت يف مياله وجزره مسيقبالً. 
يثبت اليمنيون للسادوعيني وحلفائهم اليول، سما أثبيت 
املقاوماة يف لبنان إلرسائيل غداة رضب البارجة »سااعر 
5« يف حارب تماوز 2006، جادارة قيالياة تفضح خطأ 
المساابات يف قدرة ومقاّدرات القّوة الدساكرية للددو. 
وربما تشايمل لذه الرضبة عىل عنرص مفاجأة أسرب، إذ 
إنها تأتي بدد مئات األيال من القيال، ال يف الساعات األوىل 
للمرب، مكّرساة مداعلة »النفل الطويل« اليي يرّععلا 
اليمنيون، ومربزة براعيهم يف االحيفاظ بدنرص املفاجأة 
والصدل، واإلرصار االسايثنائي عىل رعع املديدين، ساواء 
سان ذلاك من خالل اميالك أسالمة جديادة أثناء المرب 
)ولو ممكن ووارع(، أَْو الرتيّث يف رمي األوراق املوجوعة، 
واساييدامها باذساء يف الوقات املناساب، ويف المالياني 
ال خياار أََماال السادوعي، يف حال إرصاره عاىل مواصلة 
الددوان، ساوى جني املزيد من الهزائم، وتلّقي املفاجآت 
تلاو األخرى، والياي لن تكاون عملية امليااء، باليأسيد، 

آخرلا.

* كاتب عراقي.. نقاًل عن صحيفة األخبار اللبنانية

الرئيس الصّماد: املجلُس السياسي سيقدم الدعَم الكامَل 
لحكومة االنقاذ وإنجاح دورها يف املرحلة التأريخية املفصلية

يلتقي اليوم مع ولد ال�صيخ بالعا�صمة الُعمانية م�صقط

الوفُد الوطني يجّدد تمّسَكه بوقف العدوان 
والحصار وضرورة التواُفق على رئاسة جديدة

  - خاص
يُْدَقاُد اليوَل اليمياَل بالداصمة الُدمانية مساقط لقاٌء بني الوخد 
الوطني واملبدوث األَُممي إسماعيل ولد الشيخ الذي وصل، مساء أمل 

األربداء، يف إطار جهوعه السيئناف املفاوضات.
مان جانباه أصادر الوخد الوطناي بياناً جادع خيه تمساكه بالمل 
السايايس امليضمن وقف الددوان واليواخل عىل رئاسة جديدة باعيبار 

ذلك من ألّم رسائز المل املطلوب والداعل لكل اليمنيني.
وأعان بيااُن الوخد الوطني »صمت املجيمع الدويل ويف مقدميه األَُمم 
امليمادة وتواطاؤ بدض أطراِخاه تجاه الدادوان وتجاه لاذا اليصديد 
اليطاري مؤخاراً، مؤسديان أنه يفارض تدقيداٍت إضاخيًة عىل مساار 
املفاوضاات وييسابب يف عرقليه، ويؤسد بما ال يدُع مجاالً للشاّك عدل 

رغبة وجدية عول الددوان ومرتزقيه يف السالل«.
سماا أسد البيان »أن أية لقااءات أَْو مباحثات قاعمة يجُب أن تديمَد 
عىل مقرتح لمل شاامل وسامل من قبل األَُمام امليمدة تقدمه مكيوبا 
بصاورة رسامية سأرضياة للنقاش، عاىل أن ييضمَن ساخاة الجوانب 
السياساية واالقيصاعياة واألمنياة واإلنساانية ويف مقدميهاا وقاف 
الددوان ورخع المصار واليواخل عىل مؤسساة رئاساية جديدة تدنى 

بإصدار قرار تشكيل حكومة وحدة وطنية تواخقية، باعيبار ذلك يمثل 
جولر المل يف الجانب السيايس«.

وشدع عىل أنه »إذا لم ييضمن املقرتح اليواخل عىل مؤسسة رئاسية 
جديادة خإنه يظل مجارع رؤية جزئياة ومنقوصة ال يمكان أن تمثل 

أرضية للنقاش«.

على غرار قانون جا�صتا الأرَمريكي:

بريطانيا تترّبأ من جرائم النظام 
السعودي وتقوُل بأنها تراِجُع 

مبيعاِتها من األسلحة للسعودية
  - متابعات

عاىل غرار ماا تقول به واشانطن من تنفياذ ُمَيّططها لالنقضاض عاىل عمالئها ميمثلني 
يف النظال السادوعي الذيان يواجهون اليول قانوناً أَمريكياً ييياح مقاضاتهم، قامت بريطانيا 

باليربؤ من جرائم النظال السدوعي يف عدوانهم عىل اليمن.
ويف لذا الساياق قال مندوب بريطانيا يف األَُمم بأن بالعه ليست عضواً يف اليمالف السدوعي 
ضاد اليمن وأنها تراجع مبيداتها من األسالمة إىل السادوعية وأن بالعه أَيْضااً لم تيدخل ملنع 

إجراء تمقيل يف جرائم اليمن.
وقاال ماثيو رايكروخت، أمل األول: إن بريطانيا سانت من أوائل الدول اليي تطالب بإجراء 

تمقيل حول صمة املدلومات اليي تفيد باسيهداف املدنيني يف اليمن.
سما نفى رايكروخت وبشادة أن تكون بريطانيا قد تدخلت ملنع تشاكيل لجنة تمقيل عولية 

بيصوص الجرائم ضد املدنيني يف اليمن.
وبرغام أن المكوماة الربيطانياة سانت مان أَْسثَر املداخدني عان الرياض وأعلنات مراراً أن 
األخارية لم ترتكب أيّة جرائم يف اليمن، إاّل أن مندوبها يف األَُمم امليمدة أسد يول الثالثاء أن بالعه 

تواصل مراجدة سياسيها بيصوص مبيدات األسلمة للمملكة السدوعية.
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  - أنس القاضي
 الظالارُة الداعشايُة لها جاذور تأرييية 
ثقاخياة يف املاوروث الدربي اإلْسااَلمي، تدوع 
بشاكل  تيمياة((  ))ابان  خكار  إىل  اصولهاا 
الولااب((،  عباد  بان  و))ممماد  أساايس 
وتطورت من بدد ذلك منذ اليمساينيات عىل 
ياد املنظر الثاناي لإلْخاَوان ))سايد قطب(( 
ومنظر طالباان ))عبد الله عزال(( وشااعت 
بظهاور شايصيات قياعية سا))بان العن(( 
وصاوالً  و))الزرقااوي((  و))الظوالاري(( 
إىل ))البغاداعي(( )2(. ولها عوامال أنيجيها 
عاخلياة،  سياسايات  الرالان،  الدارص  يف 
واقيصاعياة  والدسياتورياة،  االسايبداع  مان 
اجيماعياة مثلات عاماالً حاساماً يف اعااعه 
الرساملة  موجاة  ولاي  املسايمر  انياجهاا 
املدمار  الداصاف  وتطورلاا  االسايدمارية 
وتغري عالقات اإلنيااج االقيصاعية والدالقات 
االجيماعية والقيم واملفاليم واملدارف، خريى 
السالفيون أن الييلاص من سالبيات موجة 
الرساملة الغربياة لاذه ليال بيجاوزلا إىل 
االمال، بأخاذ ما قدميه الرأسامالية للبرية 
من تقنياة صناعياة حديثة وعلول إنَْساانية 
وممارباة  وعيمقراطياة،  وحرياة  ميقدماة 
االسايغالل واالحياكار واالنمالل واليفساخ 
القيماي الاذي تنيجاُه، انماا يارون ان ذلاك 
يكاون بالدوعة ملا قبل املوجهة االسايدمارية 
الرأسامالية إىل القارن األول للهجرة، والدوعة 
املمارساات  وإىل  آناذاك  الساائد  الفكار  إىل 
اليأرييياة الساائدة آنذاك، سفيلم ساينمائي 
وتلاك  الظاروف  تلاك  أّي  باعيبارلاا  رعيء، 
الفهول وتلاك الدالقات االجيماعياة القديمة 
مدربة عن اصالة لذه املجيمدات وخصوصية 

لذه املجيمدات، ولي عوعة مسيميلة! 
وما زالت الدوامل االقيصاعية والمكومات 
اإلقاراض  صناعيال  سياساات  تيباع  الياي 
الرأسامالية وتوصيات البنك الادويل تؤعي إىل 
االخقاار والبطالاة والييلاف، تنياج ُسّل يول 
طبقات مساموقة يف أَْوَسااطها خئات شابه، 
أسثر قابلية لالسيقطاب للجماعات امليطرخة. 
وتولدلا باليظاخر مع الدوامل االقيصاعية 
سياساية  عوامال  والثقاخياة،  االجيماعياة 
خارجياة ميدلقة ملواقف الغارب من القضية 
الغرباي  املدساكر  واشاهار  الفلساطينية، 
لإلْساَلميني اليكفرييني بمواجهة االشرتاسيني 
يف بلدانهم، بدد عوعتهام من مماربة االتماع 
الساوخياتي، الاذي تدخال ملسااعدة النظاال 
الثاوري الجدياد يف أخغانَسايان بدد إساقاط 
امللكية، وتم اسينزاف السوخيات بهذه املدارك 
)3(. وليال أخار القفازات اإلْرَلاابية، اليي 
جدلت من اإلْرَلااب اليكفريي سلدة سسوالا 
من سالع الدوملة، عابرة للمادوع والقوميات 
يف  الداملاي  اليجاارة  برجاي  تفجاري  تدباري 
11سابيمرب 2001، ثام غازو أخغانسايان يف 

2001 والدراق يف 2003. 
 ويف لاذه الدراساة سانرسز عاىل رالنيه 
الظالارة الداعشاية، يف واقاع حرسيها اليول 
عىل املسايوى الدال الادويل، والياص املميل؛ 
خهاي موجوعة خداالً سواقاع موضوعي قائم 
الغربياة  للقاوى  خدماات  وتُسادي  بذاتاه، 

االسايدمارية، ساواء عون وعاي مان قبال 
والظارف  بأخكارلاا،  املديقديان  املقاتلاني 
اليأرييي السايايس الذي يقاتلاون عاخله، أَْو 
بصاورة واعية من قيااعات لاذه الجماعات 
اإلْرَلاابية، وِصالت الدعم األَمريكي للدواعش 
يف الدارص الرالن، واليساالل مدهُم واضمة 
عون ريب تكشافها وقائع، ليل ألمها اتهال 
املرشاح األَمريكي )ترامب( للمرشمة ليلري 
)سلنياون( بانهاا من صندت عاعاش- سجزء 
من المملة االنييابية يممل جزءا من الواقع 
ويبالاغ خياه - وإيقااف البنياغاون تمويال 
عاعاش ماليااً مناذ عاال ل201 بداد أن سان 
يمولها باعيبارلا مدارضة ساورية مديدلة! 
ولناك وقائع ملموساة من بينها اسايهداف 
الطريان األَمريكي للقوات السورية والدراقية 
يف مواجهاة عاعاش وإنازال الساالح لداعش 
واليداذر بالغلاط يف ُسّل مارة، وقائاع تضبط 
أَمرياكا وترسياا بالجارل املشاهوع ولام تدد 
تمياج إىل اثبات وثائقاي لها. ورخض أَمريكا 
يف املفاوضاات الدولية خصل »جبهة النرصة« 

عن ما يسمى باملدارضة املديدلة. 
**

الظاهرُة الداعشية.. وتمزيُق 
النسيجِ االجتماعي والوحدة 

الوطنية 
الوطنياة  الشادبية  الوحادة  تمزياَل  إن 
يف مجيماٍع ماا، مان أجال اخضاعاه للنفوذ 
االسايدماري الجدياد، ينطلال مان تمزيال 
انسجيه االجيماعية، ألنه سلما تدززت الوحدة 
ومرتابطاة  باليناوع،  مغينياه  االجيماعياة 
بالديمقراطية والمرية، وميوازنة يف الينمية، 

وممصنة بالساالل، تدززت الوحدة الوطنية، 
وأمكانَّ النهاوض واليقدل وتمقيال الددالة. 
وحينماا سان ِمان امُلكلف الدخاول يف حروب 
مباارشة عىل البلادان، خإن الدخاول يف حرب 
بالوسالاة عن طريال »عاعش« لو األنساب، 
وتمزيال ونسايج املجيمع لاَو األسثر ضماناً 
لنجااح لاذه اليدخاالت يف تقوياض سيانات 
واسايدباعلا، وربطهاا بمصريلاا،  الادول، 

بنظال الدوملة االمربيايل. 
إن الفكَر اليكفرييَّ القائَم عىل إلغاء اآلخر، 
املييلاف عينيناا وعرقياا وخكرياا ومذلبياا 
واملييلاف مده خقهياا عاخل نفال املذلب، 
يجدال املجيمع والبرياة أمال خطر جدي ال 
يقل خطورًة عن األسلمة النووية. لذا الفكر 
الاذي ينيقل إىل املمارساة، مسايفيداً من ُسّل 
اليناقضاات الدامة والياصة، لديه وساائط 
إعالمياة لائلة منهاا قناوات تلفزيونية عىل 
أقماار صناعية شاائده يف الدالام الدربي سا 
»عربساات« و«نايل ساات«، خكيف تقبل لذ 
الارسات االحيكارياة يف الادول الياي تدعي 
المرب عاىل اإلْرَلااب ان تباث أخكار عاعش، 
لاو لم تكن عاعش جنديااً يف خدمة مروعها 
االحياكاري االسايدماري. أل أن حال الارأي 
وصال بهذه القاوى املدنية جاداً إىل حد قبول 
اليمريض عىل قيل اإلنَْسان يف أَمريكا واوروبا 
واخريقيا وآسايا، الذي تّدعي المضارة املدنية 

الربجوازية الغربية رعاييه وحماييه! 
وأجهازة  اإلعالمياة  الوساائل  شايى  إن 
الضاخ األيديولوجي، الياي توّظفها الظالرة 
الداعشاية بيساالل غرباي، وععام مباارش 
سادوعي، وتجالال أنظماة مملياة عميلاة 
سادت اآلخاق أماال القوى الوطنياة، وترست 

الفضاء مفيوحاً لنشااط المرسات اإلْساَلمية 
لاذه  ُسّل  عارب  وتنار  تباث  اليكفريياة، 
منظوماة  والداخلياة  اليارجياة  املياحاات 
راتهاا، وباليايل تؤّمن لنفساها  قيمهاا وتصوُّ
ن لديهام تقبل لهذا  مقاتلاني ال ينيهاون، ِممَّ
الفكر بسابب واقدهم االجيماعي االقيصاعي 
السايايس، وواقدهم النفيس املشاكل من ُسّل 
ذلك، ويف حالة االنقساال السيايس الماع يف ما 
يسامى بمجيمدات »البلدان املييلفة«، تكون 
حظاوظ المارسات اليكفريياة لالسايقطاب 
أسرب، إذ يأخذ الرصاع االجيماعي السايايس يف 
وعيهم املقلوب أشاكاالً طائفياة ومناطقية، 
الجمالاري، خلاف  خيصطاف رشيماة مان 
وترتاي  الداعشاية،  الالخياات  لاذه  مثال 
لنفساها اليمارك يف ظلهاا، من أجال تمقيل 
مطلبهاا السايايس االجيماعية، حاني تكون 
حالة املديشاة ميدلورة وتيلمال الجمالري 
اآلخااق،،  مسادوعة  السياساية  الدملياة  أن 
وبغيااب املدارضة الجدياة؛ خينزع الجمالري 
نماو الدنف سسابيل أخري ليمقيال مطالبها 
ومدالجة »مظلومييها« اليأرييية، وتيلقفها 
المارسات الداعشاية، سما حادث ويمدث يف 
بالعناا، من انضماال البدض ممان يصنفون 
انفساهم مدنياني علمانياني إىل مثال لاذه 
الينظيمات والقيال بجانبها ميقبلني وجوعُلا 
ظرخيااً وغري مبالني بمسايقبل لاذا الوجوع 
خكيف بمن لم شيصيات تقليدية، وصميح 
بان الارصاع ال يُصبح طائفياا باميياز، حيى 
ماع اصطفاخهم لذا، ويماخاظ عىل جولره 
املااعي مان حياث األلاداف السياساية اليي 
ييدمها، إال ان بقاء لذه اليصورات الطائفية 
يدناي املزيد مان الضمايا واسايمرار املدارك 

املدمارة، واليدماري احد الداف قاوى الددوان 
واالسيدمار الجديد. 

خطااُب عاعش اليكفريي )الولابي(، ليل 
ممفازاً للجمياع ممن ينيرطاوا يف صفوخها 
أَْو يميلاون إليها، ملاا لهذا الفكار من رجدية 
وال عقالنياة، ولكنهاا بجاناب لاذا اليطاب 
الالعقالني، تقدل خطابا ملموسا اخر تدقلن 
بِه ممارسااتها اإلْجاَرامية وتدخع البدض إىل 
االصطفااف مدها، ولذا اليطااب يقول عىل 
خكارة »االضطهااع«، خدىل املسايوى الداملي 
لنشااطها وتربيار جرائمهاا، بمال املدنيني 
يف أَمرياكا أَْو أوروباا وغريلاا، تداوع بالوعي 
-بالضخ اليومي الهائل ميددع الوساائط- إىل 
الجرائم الياي قامت بها الدول االسايدمارية 
يف البلدان الدربية والشادوب اإلْسااَلمية ابان 
االسايدمار القديام، وماا يوجاه املسالمون 
وتميياز  اضطهااع  مان  الرالان  الدارص  يف 
قانوناي واجرائاي يف بداض الادول االوربية 
وأَمرياكا الياي ُخصلت خيها قواناني مكاخمة 
اإلْرَلاااب عاىل مقااس عاعش، وتام خرضه 
عىل املسالمني سمالة عامة، أَْو باليدليل عىل 
مسالمي »بورماا« و«البوسانة« وأخذ صور 
مان مناطل أُخارى وعرض الماروب يف لذه 
املناطل عىل غري حقيقيها السياساية، وسأنه 
تم اسايهداخهم لكونهم مسالمني، خيسألونك 
سلماا أعنات جريماة تفجاري عاعشاية يف أي 
عولة غربية، لل أعنات جريمة سذا وسذا وسذا 
الياي قم بها الغرب االمربياايل آنذاك؟! ليكون 
جرائمهاا ضد من تساميهم »الصليبيني« أمر 
طبيداي، وليقاول بشاكل أخار أن جرائمها 
البشادة ليسات اسايثنائية خقد وقاع قبلها 
جرائم ومذابح, ولي بذلك تلمح إىل أن اليأريخ 
تأريخ »صدال المضاارات« سما طرح املفكر 
األَمريكي الصهيوني ))لنينجيون((، ونظرية 
مؤلَّاف »نهاية اليأرياخ« لا))خوساو ياما((، 
ولاذه النظرياات للدوملاة الغربياة الجديدة 
بدرضها للرصاع عىل غري حقيقيه إنما تُيفي 
حقيقاة أن البؤس الذي تدانيه الشادوب لو 
من جراء السايطرة االسيدمارية االسيغاللية 
االحيكارياة، ال مان اخياالف وتناوع أخاكار 
وعقائد وحضارات الشادوب، واليي مع تنوع 
ثقاخاتها تيدرض لنفال االضطهاع الطبقي 
واالسيدماري للرأسمالية الداملية، إن ما يزيد 
عن خمساون مواطن أَمريكي يديشون تمت 
خط الفقر، سابب بؤسهم االحيكار االمربيايل 
الاذي يُفقر أمثالهم يف مييلاف انماء الدالم، 
ورشساة »بيبيس وسوساساوال« للطُّغمة املالية 
الصهيونياة، ال تفارق باني عرباي وخااريس 
وروماني، بل إن لاذه الرسة بالذات تميكر 
ماا نسابيه %0م من امليااه الصالمة للرب 
يف الهناد، البلاد الاذي تيدادع خياه الدياناات 
والقومياات باملئاات، خكياف يكاون الرصاع 
حضاارات وشادب الهناد بمييلاف قومياته 
وأعيانه ييضدون لسايطرة نفل االحيكار!! 
لكان لاذا االحياكار الاذي يوحدلام بقهره 
واسايغالله، يأمل ويدمال أن يييلفاوا خيما 
بينهم وأن ال ييوحدوا يف منالضيه بأي شاكل 
حزباي أَْو نقاباي أَْو حرسي، سماا سان يفدل 
االنجليز يف حقبة الزعيام الهندي ))غاندي(( 
الهناد،  عاىل  الربيطاناي  االسايدمار  إباان 

انية، والو�صائج الجتماعية، وتهيئُة البلدان لال�صتعمار اجلديد  تدمرُي املكت�صبات الإْن�صرَ

داعش.. أداُة الرُّعِب االستعمارية
ظاهرُة اإلْرَه�اب التكفيري بمختلف أصنافها وتياراتها، والتي ُيمكن –اليوم- تسميته بالظاهرة »الداعشية« ال ُيمكن القول بأنه تم صناعتها 
من خارج سياق الواقع االجتماعي االقتصادي الثقافي السياسي الُمعاش، كصناعة استخبارية خارجية صرفه بمعنى اإليجاد من العدم. كما 
انه بذات الوقت ال ُيمكن تجاهل ونفي أن اليد االمبريالية االستعمارية وربيبتها الصهيونية، تحصد ثمار نشاط الظاهرة الداعشية المتعددة، 

وتوّجهها في خدمة مصالحها االقتصادية السياسية وتصفية خصومها االستراتيجيين)1( بشكل مباشر َأْو غير مباشر، وأن لها دورًا في 
تطوير داعش وتقويتها وتوسيعها، والتغطية عليها دوليًا وداخل األنظمة محليا. وَأة دراسة علمية لهذه الظاهرة يجب أن تتكامل 

بمعرفة مختلف هذه العوامل التي هي بحالة ترابط شامل وتأثير وتأُثر؛ الظاهرة الداعشية منتج اجتماعي، من واقع الحياة الملموسة، 
ال نتاج التفكير والتخيالت والحاالت النفسية، بل ان نفسية اإلْنَسان وأمزجتُه يشكلها ضغط الواقع االجتماعي وبيئته الثقافية. وتحاول 

الدراسات الغربية ان ترجعها إلى العقاقير والحاالت النفسية )بالفلسفة الفرويدية( وغسيل الدماغ وفي العقيدة اإلْساَلمية، لكي تغطي 
على اآلثار المدمرة لمزاحمة رأسماليها االحتكارية على البلدان وما تنتجه من إفقار، وتخلف، وعنف، وتطرف، وحروب. 
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حاني سان ييوحاد املسالمون والهندوس ضد 
االسايدمار خيذباح االنجليز بقارة ويرمونها 
يف الطريال الداال باني املسالمني والهندوس 
ليييلفاوا وييقاتلوا خيماا بينهم، وترعيد مثل 
لذه الرؤى اليي أخيلقهاا اللرباليون الجدع يف 
الغرب عن »رصاع المضارات« ال ييدل سوى 
القوى االسيدمارية الداملية، وربيبيها المرسة 
الصهيونياة وأعاتها الداعشاية. خاال أخَل لهم 
حني يكون الرصاع ثوري /اسيدماري، وحني 
يصاب النضال من أجل حال جولر الرصاع ال 
يف االسايقالل ال ممارباه أشاكاله ومظالره 

اليارجية. 
ولكي تجند السلفية الولابية ضد األنظمة 
اململية والقوى االجيماعية اململية تلدب عور 
»اإلْسااَلمي املضطهد« من األنظماة والقوى 
القومية واالشارتاسية والدلمانياة خيكفرلم 
تدامال ماع  وحكوميهام مرتادة وسل مان 
المكوماة )لالاك(! وعاخل الميز اإلْسااَلمي 
ذاته، تيقمص الشيصية املضطهدة املذلبية 
باسام »ألال الُسانة والجماعاة« وسثارياً ما 
تسييدل اليدليل من حيث اخيالق وقائع غري 
حقيقية، أَْو الدمل عىل وقائع لم يكن أساسها 
تناقاض طائفاي وتضييمها لاو ُوجدت، بل 
يكاون يف أسثار األوقاات الياالف اجيماعاي 
أَْو جرائام جنائياة، لكان عاعاش  سايايس، 
واإلعاالل الاذي يدمل عاىل خطابهاا -بقصد 
أَْو عون قصد-يسايغل مثال لاذه الوقائاع، 
ويلونها طائفيا، ويسايثمر بمظلومييها غري 
آباه بجولر منشاألا، وتؤثر بهاذه الطريقة 
عاطفياً عىل رشيمة مدينة من املجيمع ممن 
يسايجيبون لهذه املمفزات ولذه اإليماءات، 
خيقاتلاون مدهاا أَْو عىل األقال ييميدون عن 
النضاال ِضدلا، خيما لي بممارسااتها عدو 
لإلنَْساانية شامل خطرلا للجمالري بمييلف 
وقومياتهاا  وثقاخاتهاا  وأعيانهاا  عقائدلاا 

ومناطقها، ساالسيدمار تماماً. 
أما يف حالينا اليمنية، خقد سشفت اليجربة 
ملا يقاارب من عامني عىل الدادوان اليارجي 
واملداارك الداخلياة املأسااوية املرتبطاة بِه، 
بأن الظالارة اليكفريية الداعشاية بمييلف 
خصائلهاا والقاوى اليارجياة الداعماة لهاا 
اسايغلت اليناقضاات االجيماعياة اليمنياة، 
النيشاارلا، بيمرتساها -أي عاعاش- خلاف 
سا«املظلومياة  سياساية  قضاياا  عناويان 
الجنوبية« أَْو ما اسموه با«قضية تدز«، ولي 
باليايل تسايقطب إليها ُسّل َمن أصبمت خكره 
تلك »املظلوميات« ممفزة وموجهة ليمرسه. 
ولاذه القضاياا اليي تنشاط عاخلهاا عاعش 
لاي قضاياا اجيماعياة لهاا جاذور واقدية 
تدوع إىل املرحلة الساابقة من تأريخ الُسالطة 
الطبقياة الياي خرجت ضد سايطرتها عليها 
ثورة 21 سابيمرب، واليي سانت بممارسااتها 
االسايبداعية واالسايغاللية آنذاك تييذ شكل 
الشامال  يف  ومذلباي  مناطقاي  تهمياش 
والجناوب والوساط. وييام اآلن تضييم لذه 
القضايا واللدب عليها من قبل االعالل املداعي 
بطريقاة قاذرة، وجدلهاا خلسافة ليمليال 
السايايس واليجييش الدسكري، سما يفدل –

لألسف- الواقفني اليول مع الددوان. سما ييم 
تدزيز مثل لاذه القناعات لدى املضللني حني 
سقوط الضمايا من األبرياء يف املواجهات بني 
القوى الوطنية والقوى املوالية للددوان، األمر 
الذي يجدلنا نسأل عن حقيقة من يقول بهذه 
الجرائم، اليي تُسايغل ليدعام خكرة املظلومة 
املوجهاة واملمفازة يف الدماغ بأسااس ماعي 
وعل عاخئ، وقوى الددوان لي املسايفيدة بال 
رياب من لاذه األخدال، وسابل أن قامت بها 
يف عول أخارى، ويف تجارب حياى من تأريينا 
اليمناي، خاصة يف حاراك 2011 الاذي سانت 
تيم به عمليات قنص للميظالرين السالميني 
من أجل تهييج الرأي الدال، ولم يكن للمؤتمر 
الشادبي الدال ذلك الوقت أية مصلمة بسفح 
عل امليظالريان خاصاة أن صالح قال بجمع 
مؤيدياه يف السابدني واليمريار، سجمالاري 
مقابال جمالاري، وحاني أُلقاي القبض عىل 
مجموعة من القناصة املجرمني تم تسليمهم 
للجنارال اليائان عاىل ممسان ثام اخيفوا! 
ومؤخراً وقفت السادوعية وحكومة الرياض 
ضاد تشاكيل لجناة تمقيال عولياة ممايدة 
يف جرائام المارب واالنيهاسات الياي ارتكبت 
عاىل السااحة اليمنية، بفدل قصاف الددوان 
اليارجني واملداارك الداخلياة، املرتبطة بهذا 

الددوان. 
وإجمااالً تسايثمر عاعاش حالاة الرُّعاب 

االجيماعاي وااليمااء مان أجال اسايقطاب 
مقاتلاني إىل صفوخهاا أَْو تمياد املجيمع عن 
المرب عليها، ولي حالة خاصة يشايد خيها 
اليأثاري امليياف ملا تمارساه عاعاش وتُيقبل 
مان خاالل الدادوى االجيماعياة. بوصفاة 
حالاة ليجانية تنبثال، نييجة لفياض املواع 
اإلعالمياة اليي تنرلا عاعاش وييم تداولها 
وإعااعة نرلاا يف مييلف اشاكال وساائل 
االعالل، مما يثري صدماة للميلقي ينيج عنها 
الُرعب االجيماعي الداعيش. ويؤثر تأثريه عىل 
املجيماع بماا ييادل عاعش ومان يمصدون 

نياج ممارساتها. 
**

داعش يف مواَجهة الحراكات 
الشعبية )الربيع العربي(

أظهارت انيفاضاُت ماا ُساّمي با«الربيع 
مضات  الياي  البلادان  لاذه  باأن  الدرباي« 
خلف أَمريكا خشالت وخشال مدهاا النموذج 
الرخااء  توخاري  يف  األَمريكاي  الديمقراطاي 
والرخااه والمرية للشادوب، لذا األماُر الذي 
اسايدعى مان أَمرياكا ان تقيام »ماروع 
الفاوىض اليالقاة« لكاي تغطاي عىل خشال 
نموذجها وعدل تمقل وعوعلا، ولدجزلا عن 
تمويال البلدان مالياً للييفيف من مشااسلها 
املالية وإبقائها تمت النفاوذ، سما خدلت بدد 
المارب الداملياة الثانية حني بادأت يف تطبيل 
يف  الثقاخياة  االقيصاعياة  اسارتاتيجياتها 
السايطرة عىل الدالم، ملا اميلكيه من جربوت 
يف املجااالت االقيصاعية املالية آناذاك، حينها 
رشعات تدالاج أوضااع البلادان امليدلاورة 
بفدل المارب الداملية الياي ساعت تيجه نمو 
األحازاب  جمالاري  وتداظمات  الشايوعية 
الشايوعية املدارضاة خيها، ونجمات أَمريكا 
يف اسايثمار تلك البلادان لصالمهاا ولصالح 
حلفائها امليدلوريان، ونظر لذلك االقيصاعي 
املشهور »مارشاال«، وطبقت رؤييه يف املانيا 
املدمارة وغرب اوروبا وسذلاك جزئيا يف ترسيا 
وسورياا الجنوبياة ثام يف جزئيه أقال يف عول 
النماور األسايوية، اماا يف الظاروف الرالنة 
خأَمرياكا قد ضدفت عاىل الصديد املايل، االمر 
الذي لام يداد مداه بمقدورلا أن تساييدل 
نفل سياساه مارشاال، لكي تبقي عىل لذه 
الدول تمت سايطرتها، خرعات إىل المروب 
الددوانية يف اخغانسايان والدراق لدجزلا عن 
ععام األنظمة يف لذه البلدان واحيوائها مالياً، 
وإىل اساييدال عاعاش يف ماا ُسامي بالربيع 

الدربي. 
تلاك المارسات الجمالريياة الدربية سما 
أسالفنا لي من حيث طبيديهاا االجيماعية، 
نياج االضطهاع والظلم االجيماعي واالسيبداع 
السايايس واالنهياار املنظوماي لهاذه الدول، 
ولاذه المارسات مرسزة ضد القاوى املداعية 
للنفاوذ  واليابداة  ممليااً،  للديمقراطياة 
األَمريكاي عاملياً. وألن تطلاع الجمالري نمو 
الديمقراطية يدني قدرة الجمالري عىل تقرير 
مصريلاا وتثبيات اسايقاللها، وانيياب من 
ترياد للسالطة يف ضال اليددعياة، وتغري من 
تريد ميى ما عجز عن تمقيل تطلداتها، لذه 
الدملية اليي ساوف تنضج مع االسايمرارية 
واليجرباة، حياث ان الجمالاري لان تنيياب 
مره ثانية وثالثة المازب الذي اخفل يف تلبية 
مطالبهاا وقال برشاوتها عشاية االنييابات 
وأجاعها بقية األعوال، خكان نضال الجمالري 
الدربياة ضاد االسايبداع نضااالً مان اجال 
االسيقالل والساياعة الوطنية الكاملة، واليي 
ال يُمكن أن تيمقل إال باالقيصاع الوطني الذي 
يمقل االسيفاء الذاتاي، ولذا ما عخع بالغرب 
االمربيايل إىل الدخع سياساياً بداعش إىل إعاقة 
لذا اليقدل يف سوريا، وليبيا، واليمن، ومرص، 
وبشاكل اخف يف تونل -حياث ان تونل بها 
قدر مان المرية وعمل املنظمات الجمالريية 
الذي يجدال من ظالرة عاعاش حالة خاصة 
مقيرصة عىل الييار اإلْسااَلمي اإلْخَواني خيها 
ال حالاة عامه، خلام يكن بمقادور أَمريكا أن 
تفدل عاعش بشاكل سبري سما خدلت يف اليمن 
أَْو يف ساوريا، ساوريا الياي عانات تدلاوراً 
اقيصاعيااً يف الصناعاات المرخياة واملدامال 
البسايطة يف السانوات األخرية بفدل االنفياح 
عىل املنيجات الرتسياة الرخيصة اليي أوجدت 
رشائاح خقريه تام الدمل من قبال اإلْخَوان يف 
أَْوَساااطها، وسذا ألن الديمقراطية يف سوريا 
لم تكن واسده رغم وطنية وتقدمية النظال-.

يف مواجهة المراك الشادبي الديمقراطي سان 

عاعش لي األعاة األَمريكية األنساب، بدعمها 
واساييباراتيا  ومالياا  عساكريا  مباارشًة 
ولوجسايياً واليغطية عليه إعالميا وتسمييها 
قاوى ثاورة ومقاوماة، واسايطاعت أَمريكا 
تمرياك الدواعاش بذلاك الشاكل ألناه سان 
لييقبال  اجيماعياة مواتياة  لنااك ظاروف 
وجوع وانيشاار لاذه الجماعاات اليكفريية، 
نيجت بفدل االسايبداع الداخيل سدامل رئييس 
واليبدية للياارج سدامل ثانوي، خكل ظالره 
تادرس من حرسيهاا الداخلية ويأتاي الدامل 
اليارجاي يف ظل ظروف مواتياة عاخلياً. سما 
سان لألجنماة امليطرخاة من خاروع »جماعة 
اإلْخاَوان املسالمني« يف لاذه البلادان عور يف 

ععمها سياسياً. 
**

داعش.. وتدمرُي الجيوش الوطنية 
املوقاف  زياُف  اتضاح  الياي  عاعاش  إن   
الغربي من المرب عليهاا، وانيهازية اليدامل 
مدهاا، تقدل للدول االسايدمارية اليوسادية 
وربيبيهاا الدولة الصهيونياة، خدمًة سبرية يف 
تدماري الجياوش الوطنية يف الدالام الدربي-

عون الدخاول مدهاا يف حارٍب مباارشة- إذ 
تقاول نيابة عان املسايدمرين، بيصفية أخر 
منجازات حقباة اليمارر الوطنياة الدربية، 
)الياي أتمت مهميها باليمرر الدساكري من 
وتبقاى  والفرنساية  الربيطانياة  السايطرة 
االسيقالل االقيصاعي والسايايس( وال سيما 
الدول اليي بنت جيوشاها عاىل عقائد وطنية 
مداعياة لإلمربيالياة والصهيونياة، وسانات 
جزئااً مان عول عادل االنميااز، أَْو مان عول 
املدساكر الرقي، ساليمن الشادبية واليمن 
الدربياة، وساوريا والداراق وليبياا ومارص، 
والجزائار، خهاذه الجياوش ببقائهاا تصناع 
مداعلاة ُرعب بمواجهة االسايدمار بشاكلية 
الصهيوناي،  واالحياالل  والمدياث،  القديام 
وحماية السالل الداعل لألمة الدربية سقومية 

مضطهدة. 
وليال مان امُلصاعخاة اناه تم اسايهداف 
لاذه الدول بشاكل سبري من قبال االمربيالية 
األَمريكية وحلفائها، ساواًء عرب ععم املوالني 
لها، سما يف مرص بيصديد الدميل الساعات إىل 
المكام، أَْو بدعم الجماعات اليكفريية ليدمري 
لذه اليجارب سما يف حالة الجزائر، أَْو باليدخل 
الدسكري املبارش والداعيش الغري مبارش سما 
يف غزو الداراق وليبيا، وبطريقاة عاعش سما 
يف ساوريا، سما لو اليول الدادوان عىل اليمن 
مباارشاً وعان طريال املرتزقة وعاعاش، وال 
نناىس أنه عقب حرب صيف ل9 تم تصفية ما 
سان يسامى بجيش اليمن الشادبية وترسيح 

سواعره.
وطاوال الفارتة مناذ 2011 حياى ل201 
-وحيى اليول سما يف عدن- ونمن نيلمل عىل 
املسيوى املميل االسيهداخات الداعشية لقوات 
الجيش يف املدساكرات والثكناات والطرقات، 
واسيهداف الكواعر النوعية من سبار الضباط، 
وضباط األمن السيايس والطيارين، واسقاط 
الطياارات، وغريلا من االغيياالت يف شاوارع 
الداصماة صنداء وعدن ولماج وحرضموت 
وتدز، اليي اسايهدخت قاوات الجيش، وسانت 
ُسّل لاذه الجرائام يف إطاار اليمهياد للددوان 
الدساكري املباارش، الاذي جااء عشاية يول 

26مارس 2015. 
ولم تدد من مهال الجيش يف الدرص الرالن، 
البقاء يف املدساكرات والثكنات املماخظة عىل 
الجهوزية الدسكرية للدخاع عن الوطن يف وجه 
الدادوان اليارجاي والينظيماات اإلْرَلاابية 
اليكفريية وخقط، بل من املطلوب من الجيش 
أثنااء ذلك وبمماخظيه عىل لذه الجهوزية أن 
يساعد الشادب يف مييلف املجاالت اإلنياجية 
االقيصاعياة، وبارط أن يكون ذلك بشاكل 
طوعي ومجاناي، سي ال يصنع يف أَْوَساااطه 
طبقة بريوقراطية من سالطة املكاتب وسبار 
الضبااط، وساي ال ييفارغ عان الجهوزياة 
الدساكرية لهثا وراء الرباح، خيرتلل ويفقد 
جهوزيياه، والجيش بمشاارسيه االقيصاعية 
يف اإلنياج بشاكل مجاني )مع اسيالمه لرابيه 
الدساكري( يُفياد املجيماع ويقاوي ويطور 
االسايقالل والساياعة الوطنياة. أماا تمويل 
الجياش ملؤسساه إنياجياة مسايقله يجدله 
مرتلاالً يفقاد جهوزييُه، وينماي خيه طبقة 
بريوقراطياة من سباار الضبااط واملوظفني، 
الذيان يُصبمون عرضة للمسااومة، وباليايل 
ضد ُسّل ثاوره وتقدل اجيماعاي عيمقراطي، 
وضد الساياعة الوطنية الرتباطه بالرأسامال 

الداملي. 
**

داعش.. وتهيئة البلدان لالستعمار 
الجديد! 

وعىل عكال الطريقاة املبارشة ملاا تقول 
للادول  بسايطة  خدماات  مان  عاعاش  باه 
الددوانية، سبيدها لآلثار الساورية والدراقية 
وللنفاط واألعضااء البرياة، وبيع النسااء 
»جواري«، خاإن من ضمن اليدماات الهامة 
االسارتاتيجية الياي يساديها عاعاش لقاوى 
االسايدمار الجدياد، بطريقاة غاري مبارشة 
لاَو تدمري ُسّل املكيسابات املاعياة اليأرييية 
اليميياة  البنياة  مان  امُلسايهدخة  للبلادان 
االساكانية والصناعياة والطاقياة واليدمية 
الدامة والياصة؛ خدقب ُسّل حرب عساكرية 
تقليدية، أَْو حرب بالوسالة )عاعشية( تيهاخت 
الرأسامالية  واالحياكار  املقااوالت  رشسات 
امليدادعة إىل إعاعة االعماار ويف مقدميها بنك 
االعمار والينمية الدويل، »وال ينمرص نشااط 
بناك االعماار والينمياة الدويل عاىل الدمليات 
االئيمانياة املالية. خهو يجيذب عدعاً سبرياً من 
االخصائياني املؤللني خيغادو بمثابة اليبري، 
حيث يضاع للبدان خطاط الينمياة الوطنية 
الدولياة  االسارتاتيجية  ويؤثار عاىل وضاع 
للينمياة االقيصاعية ويقادل اليوصيات يف لذ 
أَْو تلك من القضايا واملشاسل الشاملة. وغالباً 
ما يسايفيد البنك من حاجه بدض البلدان إىل 
األموال املقرتضة اإلضاخية وييدخل يف الشئون 
الداخلية ليلك البلدان وييطاول عىل ساياعاتها 
الوطنية«. )ل( وتأتاي املصارف الداملية وعىل 
رأساها صنادوق النقد الادويل والبناك الدويل 
وبناك االعماار والينمياة )5( عاىل رأس لذه 
االحيكارات املالية. خفي عال 1960 تأسسات 
برعاياة بنك االعماار والينمية الادويل رابطة 
الينمية الدولية، وقبلها يف عال 1956 تأسست 
الرساة املالياة الدولية املييصصاة بيقديم 
القروض إىل القطاع الياص يف الدول النامية، 
ويف أوقاات مييلفة تأسسات بمشاارسة بنك 
اإلعمار والينمية الدويل بنوك إقليمية للينمية، 
األَمريكاي،  والبناك  اآلسايوي،  البناك  مثال 
والبنك االخريقي. ومييلاف لذه البنوك تقدل 
القروض بروط تيسء إىل الساياعة الوطنية 
للبدان املسايدينة وتيدخل لذه البنوك بصورة 
نشايطة يف املساائل الياي تديارب مان ميدان 
الدالقات االقيصاعياة واالجيماعية الداخلية، 
ولاذا لو جولار االسايدمار الجدياد، واحد 
اشاكال تطور الرأسامالية إىل اعاىل مراحلها 
ونزوعهاا  وطفيلييهاا  بيدفنهاا  املقروناة 
وحرياة  للديمقراطياة  املدااعي  الرجداي 
املناخساة ولي املرحلاة ))االمربيالية(( اليي 
يصباح خيهاا تصديار األماوال ال السالع لو 

السمة الرئيسية لها.
لاذه القروض الياي تيناماى ربويا يف ظل 
أنظمة خاسدة عيكياتورية ال تقوُل بيسديدلا 
اتسااقاً ماع الرغباة االسايدمارية الياي ال 
تريد اصالً أن ييم تساديد لاذه الديون ليُبقي 
عاىل وضدها املميز يف اسايغالل لاذه البلدان 
واسايدباعلا، وعاعًة ما ييام ععم المكومات 
املسيبدة والغري عيمقراطية يف لذه الدول اليي 
ال تقول باي إجراءات تنموية واسارتاتيجيات 

وطنية من أجل سداع لذه الديون. 
 و»يصور أيديولوجياو الربجوازية تصدير 
البلادان االمربيالية للرأسامال عىل انه رضب 
من االحسان يقدل للبلدان الفقرية واملييلفة. 
بأرساالها  الغنياة  البلادان  أن  ويزعماون 
رأسامالها إىل لناك، تسااعد البلادان الفقرية 
عاىل اقاماة رصح الصناعة، وعاىل عخدها إىل 
امال يف طريل اليقدل، أما يف الواقع خإن تصدير 
الرأسمال يديرب وسيلة السيدباع بلدان لبلدان 
أخرى، ولَو بمثابة األسااس الذي يقول عليه 
نضال االضطهاع االمربيايل. وتقع البلدان اليي 
تسايورع الرأسامال يف أحضان اليبدية للدول 
االمربيالية. وبواسطة تصدير الرأسمال تدمد 
الطغماة املالياة الداملية اليابداة لددع ضئيل 
من البلدان الرأسامالية امليطاورة إىل اخضاع 
البلادان املييلفة اقيصاعياا، وتمصل البلدان 
الدائنة من اليارج عىل مورع عائم من القيمة 
الزائادة، ولاي عباارة عان خوائاد القروض 
واألرباح من مؤسساات خارج البالع. ويشكل 
الدخال من الرأسامال املصدر واحاداً من ألم 
مصاعر اغيناء احيكارات البلدان الرأسامالية 
الرئيساية. وياؤعي تصديار الرأسامال إىل أن 
بدضاً مان أغنى البلادان الرأسامالية تصبح 

بلداناً مرابيه بالنسبة ملجمل البلدان األخرى«.
 )6(

الهوامش:
)1( ويقول الكات�ب الصحفي بجريدة »تايمز 
الربيطاني�ة« روج�ر بوي�ز يف مقال ل�ه: إن أنقرة 
تؤج�ج الرصاع ب�ن تنظيم داعش وحلف ش�مال 
األطليس حت�ى تصبح ق�وة إقليمي�ة، موضحاً أن 
تركي�ا أصبحت حليفاً مش�كوكاً في�ه يف العمليات 
التي تُش�ن ضد تنظيم داعش اإلْرَه�ابي. وأضاف 
األوىل ه�ي  أولويت�ن؛  لديه�ا  تركي�ا  »أن  بوي�ز 
ا الثانية  إس�قاط نظام بش�ار األسد يف س�وريا، أمَّ
فه�ي الحيلولة دون اس�تفادة األكراد م�ن الفراغ 
الس�يايس املوجود يف منطقة الرشق األوسط مشرياً 
إىل أن تركيا تعترب داعش اإلْرَه�ابي أداة ووس�يلة 
مفيدة لتحقيق أهدافه�ا أكثر من كونه عدواً لها«. 
وقال بوي�ز: »يف الوقت الذي تظهر فيه تركيا أمام 
الجمي�ع أنه�ا عضو م�ن أعضاء التحال�ف الدويل 
ضد داعش بقي�ادة أَمريكا، تبح�ث عن املزيد من 
الطرق والوسائل التي من ش�أنها أن تسهل حياة 
داعش اإلْرَه�ابي، موضحا أن اقتصاد هذا التنظيم 
مرتبط بالوس�طاء األت�راك، وأنه�ا تتمتع بقنوات 
اتصال فعالة مع قيادات تنظيم داعش اإلْرَه�ابي، 
مثلم�ا فعل�ت يف عملي�ات املس�اومة لإلف�راج عن 
الدبلوماس�ين األتراك الذي�ن اختطفوا يف املوصل 
hTTP:// شمال العراق من قبل التنظيم«. موقع
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)2( أّس�س عبُدالل�ه ع�زام واب�ن الدن مكتَب 
الخدمات يف بيش�اور )باكس�تان( يف عام 1984. 
ومن�ذ ع�ام 1986، وكان اله�دف م�ن تأس�يس 
القاعدة محاربة الش�يوعين يف الحرب السوفيتية 
يف أفغانس�تان، بدعم من الوالي�ات املتحدة، مّولت 
الواليات املتحدة عن طريق املخابرات الباكستانية 
املجاهدين األفغان الذين كان�وا يقاتلون االحتالل 
الس�وفيتي يف برنام�ج لوكالة املخاب�رات املركزية 
س�مي ب�«عملية اإلعصار«، تزاي�دت أعداد العرب 
املجاهدين املنضمن للقاع�دة )الذين أطلق عليهم 
»األفغان الع�رب«( للجهاد ض�د النظام املاركيس 
األفغان�ي، بمس�اعدة م�ن املنظم�ات اإلْس�اَلمية 
الدولية، وخاصة مكتب خدمات املجاهدين العرب، 
ال�ذي أمدهم بأموال تق�ارب 600 مليون دوالر يف 
السنة تربعت بها حكومة اململكة العربية السعودية 
واألفراد املس�لمن وخاصة من السعودين األثرياء 

املقربن من أسامة بن الدن. 
وقد كتب روبن كوك وزير الخارجية الربيطاني 
الس�ابق يف الف�رة م�ن 1997-2001، أن تنظيم 
القاع�دة وأنصار بن الدن هم »نتاج س�وء هائل يف 
التقدي�ر من جانب األجهزة األمنية الغربية«، وقال 
إن »القاعدة، والتي جاء اسمها من قاعدة البيانات. 
كان�ت يف األص�ل مل�ف كمبيوت�ر يحت�وي ع�ى 
معلومات ع�ن آالف املجاهدين الذين تم تجنيدهم 
وتدريبهم بمس�اعدة من وكالة املخابرات املركزية 
األَمريكية، لهزيمة الروس.«)ويكيبيديا املوس�وعة 
الح�رة( وجدي�ر بالذك�ر ان�ه ت�م دع�م األفغان 
 FIM-92 بصواريخ أَمريكية مضاد للطريان نوع
ستينجر التي كانت األحدث آنذاك، َوأرضت رضراً 

بالغاً بالطائرات السوفياتية. 
)3( دخ�ل الس�وفييت الجيش يف 25 ديس�مرب 
1979. وأعلن االتحاد الس�وفيتي انس�حاب كاّفة 
قواته بشكل رس�مي من أفغانستان يف 15 فرباير 
1989، وج�اء دخول�ه حس�ب اتفاقي�ة الصداقة 
والتعاون الثنائي التي وقعت يف ديس�مرب 1978، 
وبعد مطالبات م�ن الرئيس حفظ الله أمن، الذي 
كان يواج�ه نظامه )املاركيس( الجديد مقاومة من 
الث�ورة املض�ادة املدعومة من أَمريكا وباكس�تان 
والصن والس�عودية، بعد ان أطاح حزُب الش�عب 
الديمقراطي بامللكية من أفغانستان وتويل الحزب 
قيادة البالد. إال أن هذه املساعدة السوفيتي والدعم 
تطورت إىل اش�راك مب�ارش يف مواجهة املتمردين 
وتدخل يف الش�ئون الداخلية. ويف ذلك الوقت كانت 
الدعاي�ة األَمريكي�ة والغربي�ة تتح�دث ع�ن غزو 

سوفياتي لروسيا 
)4( اقتص�اد البل�دان الغني�ة والفق�رية.. ص 

)141( دار التقدم 
)5( تأّس�س بن�ك اإلعم�ار والتنمي�ة ال�دويل 
وصن�دوق النقد ال�دويل يف مؤتم�ر بريتون وورد 
عام 1944 أسهمه تعود إىل خمس دول رأسمالية 
رئيس�ية هي الواليات املتحدة األَمريكية وبريطانيا 
وأملانيا وفرنس�ا واليابان، وتمتل�ك أَمريكا الحصة 

األكرب من رأس املال فيهم. 
للمؤل�ف  الس�يايس.  االقتص�اد  موج�ز   )6(
الس�وفيتي ليونتي�ف.. دار التق�دم. ص )152-
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  - رشيد الحداد:
بداَد أن خشال عساكرياً واْقيَصاعيااً عمد 
الددواُن السادوعي األَمريكي مؤخراً عىل نقل 
املدرساة باب املنادب، لييهدع حرساة اليجارة 
الداملياة الياي تمار مان مضيل بااب املندب 
االسارتاتيجي الاذي يداد رابع أسارب املمرات 
املائياة يف الدالم، مماوالً ابيازاز الدالم أجمع 
الذي يرى أن أَي أَْعَمال عسكرية يف باب املندي 
سايكون لهاا تداعياات وتبداات اْقيَصاعياة 

سبرية عىل عول الدالم ساخة. 
ممااوالُت الدادوان لجار بااب املنادب إىل 
أتاون الارصاع لام تكان األْوىل واألخارية، بل 
مصريلاا  آل  ساابقة  ممااوالت  سابقيها 
للفشال واليارسان، حياث تمّولات بوارجه 
وسافنه المربية املداعية إىل رماع، واسيطاع 
الجيش واللجان الشادبية تأماني املمر املائي 
االسرتاتيجي، سما بدث رئيُل اللجنة الثورية 
الدليا مممد عايل الموثي أََواخر الدال املايض 
رساالة تطمني للدالم أّسد خيها اليزال القوات 
اليمنياة احارتاَل ساخة مصالح الادول يف باب 
املنادي وحماياة املالحاة الدولياة يف املضيل 

االسرتاتيجي الهال. 
للدادوان  الريارة  النواياا  مقابال  ويف   
السادوعي يف تفجري األَْوَضااع يف باب املندب، 
حارص الجياش واللجان الشادبية مناذ بْدء 
الدادوان عاىل المفااظ عاىل املضيال آمنااً 
ومفيوحاً؛ إحساسااً منهم باملساؤولية، سما 
أجهضوا عادعاً من املمااوالت االبيزازية اليي 
حاول من خاللها الددوان السدوعي األَمريكي 
السايطرة عىل املنادب ووضاع املضيل تمت 
الوصاياة الدولية، ورغم ممااوالت اليصديد 
الدساكري يف بااب املنادب باليزامان مع ما 
يجاري مان مواجهاات يف منطقاة سهباوب 
الناطال  أن  إاّل  امليااء،  لساواحل  املماذياة 
الرسامي للقاوات املسالمة اليمنياة الدميد 
الرسان رشف لقمان أّساد أن جمياع األَْعَمال 
الدساكرية اليي يقاول بها الجياش واللجان 
الشادبية يف مواجهة اليمالف أَْعَمال عخاعية 
بمياة، وجدع تَأسيده باأن اليمن حريصة عىل 
سالمة املالحة الدولية وسالمة املمرات املائية 
من منطلقاات قانونية وأخالقية واليزال تال، 
َوأَّسد أن الجيش اليمني أبقى املناطل البمرية 
الداملية آمناة رغم ُسّل اليروقاات اليي تقول 
بهاا عول الدادوان يف ذات املنطقة ولكن عول 
الددوان اليول تماول إثارة الفزع واليمريض 
عىل اليمنيني، وبانّي أن الهدف الواضح للدول 
الياي تفيدال مدرسة بني اليمن وبني السافن 
املاارة قبالة ميالها اإلْقليْمية لو إثارة الذعر 
الداملاي يف لذه املمارات املائية الياي ترعالا 
اليمن باليدااون ماع ُسّل عول الدالم.. مؤّسداً 
االليازال باحارتال مصالاح الدالام يف لاذه 
املناطال، وإعانة اسايغاللها من عول الددوان 
عرب توظيف النشااط اليجاري واملدني ضمن 

الدمليات الددوانية.
وجادع الدميد لقمان تَأسياَد قوات الجيش 
واألمن، أن أَيّة قطدة بمرية عساكرية تابدة 
أليٍّ مان عول الددوان قبالاة المدوع البمرية 

لاي لادف ماروع وخقااً لاكل القواناني 
واألعراف المربية واملدنية.

وعرّب عن أمله يف أن يضغط الدالم عىل عول 
الدادوان بددل الزج باملمارات املائية يف حرب 
غري مروعاة ضد اليمان واليمنيني، ساواء 
بالدملياات المربياة أَْو المصاار االْقيَصاعي 
أَْو عارب لاذا اليلاط الاذي يسادى لمماياة 
آلياات الددوان باألساذيب عن لويات سافنه 
وبارجاته واساييدال النشاط اليجاري عرعا 

لمماية القطع المربية اليابدة له.
تَأسيادات وتطميناات وتمذيارات الجيش 
اليمناي الياي جااءت عاىل لساان الناطال 
الرسامي سانات واضماة وحملات أسثر من 
رساالة ألياة ممااوالت أَْو أَْعَمال عساكرية 
مداعياة لليمان، وجااءت رعاً عاىل مماوالت 
توظيف اسايهداف الجيش واللجان الشدبية 
للسافينة الدساكرية اإلَماَراتياة مان طاراز 
سويفت بدد قيامها بأَْعَمال عسكرية مداعية 
يف الشاواطئ اليمنية، ولو ماا أسدته القوات 
املسلمة اإلَماَراتية غرب وسالة األنباء الرسمية 
لدولة اإلَماَرات املداعياة، واليي أسدت تدرض 
السافينة المربية اليي قالت إنها مسايأجرة 
من القوات البمرية األَمريكية للهجول، إاّل أن 
تمالف الددوان قال السابت إن السفينَة اليي 
اسيهدخت مدينة وسانت يف مهمة إنَْسانية ويف 
طريقها إىل عادن، يف تناقض واضح ملا نقليه 
وسالة أو إل الرسمية اليي اعرتخت باسيهداف 

الجيش اليمني لسفينة حربية إَماَراتية.
ممااوالُت تدويال الدادوان مان قبال آل 
ُسُداْوع بات مؤامرة مكشوخة السيهداف باب 
املنادب، إاّل أن تلاك املغامرة لان ييرضر منها 
اليمن املمارص من قبل عدوان بربري غاشام 
منذ عال وتسادة أشاهر بل اليجاارة الداملية 
سكل، خمع اسايمرار اليمشيد الدسكري من 
قبل الددوان يف املياه الدولية اسيدداعاً لدملية 
عساكرية بمرياة مداعية تيصاعاد املياوف 

مان توقاف حرساة املالحاة البمرياة يف باب 
املنادب يف حال حادوث مواجهات عساكرية، 

ولذا ما سيهدع اليجارة الداملية.
ويداّد مضيال باب املنادب الذي تسايطر 
اليمن عليه من جانب، وتسايطر عليه إريرتيا 
وجيبوتى من الجانب اآلخر، رشياناً رئيساياً 
للمرساة االْقيَصاعية واليجارية الداملية، ولو 
رابع أسرب املمرات املائية يف الدالم )بدد مضيل 
لرماز ومضيال ملقاا ومضيل الساويل(، 
واسيساب املضيل ألمييه منذ عال 69م1 بدد 
اخييااح قنااة الساويل، خيمول حيناذاك إىل 
أحد ألام ممرات النقل واملدابار عىل الطريل 
البمرية بني بلدان أوروبية والبمر امليوساط، 

وعالم املميط الهندي ورشقي أخريقيا.
وييميع بااُب املندب بأَلميّة اسارتاتيجية 
باعيبااره مماراً مائيااً يصال البمار األَْحَمر 
بيليج عدن وبمر الدارب، ويفصل بني قارة 
آسيا وأخريقيا، وتمديداً بني اليمن وجيبوتي، 
وييمياز املمر باأن عرض قناة عبور السافن 
بني جزيارة “بريم” والرب اإلخريقاي يبلغ 16 
سام وعمقهاا 100-200ل، ولذا ما يسامح 
للسفن وناقالت النفط بدبور املمر بيرس عىل 
ممورين ميداسساني، وتييذ جميع البضائع 
القاعماة من الارق باتجاه أوروباا مضيل 
بااب املنادب مسااراً للدبور. سما أن السافن 
اليي تدرب قناة السويل تمر عرب مضيل باب 
املنادب، وللمضيل أَلميّة اسارتاتيجية سبرية 
للادول املصدرة للنفط والبضائع ولدول رشق 
آسايا إذ إن البرتول اليليجاي وبضائع رشق 
آسايا تيدخل مان خاللاه، سما تزياد ألمييه 
بسابب ارتباطه بمضيل لرماز الذي يفصل 

بني مياه اليليج وخليج عمان وبمر الدرب.
املضيال الذي يداد رابع أسارب املمرات من 
حياث عدع براميل النفط الياي تمر به يومياً. 
حيث تمر من خالل املضيل قرابة م.3 ماليني 
برميل نفط يف اليول الواحد بما يشاكل 6.7% 

من تجارة النفط الداملية، ووخل اليقارير َخإن 
أسثر من 21 ألف سافينة ممملة بشيى أنواع 
البضائاع تمثل %7 من املالحاة الداملية، وما 
يضاعف أَلميّاة املضيل مرور نمو %م9 من 
البضائع والسافن الداخلة عرب قناة السويل 
تمر مان خالل املضيل، ولو ماا يدني أن أَية 
مماولاة ليفجاري األَْوَضاااع يف بااب املنادب 
سايدطل املالحاة البمرية يف قناة الساويل، 
باإلَضاَخة إىل اآلثار املبارشة ليلك املغامرة اليي 
يسادى إليهاا الدادوان عىل صااعرات النفط 
اليليجياة واملنيجات الوارعة مان عول رشق 
آسايا واليي تمر جميدها من قناة السويل، 
ولذلاك أَية مماوالت لنقل املدرسة الدساكرية 
إىل بأب املندب َخإن عول اليليج ذاتها سييكبد 
خساائر خاعحاة سايما وأن إْغااَلق املضييل 
سيكون له تداعيات سارثية عىل تجارة النفط 
الداملية، ووخل اليقارير َخإن إْغاَلق بأب املندب 
سايؤعي الرتفااع النفاط باا5 عوالرات لكل 
برميل، وسيرتتب عىل احيمالية يف حال تفجري 
األَْوَضااع الدسكرية خيه إْغاَلق املضيل إعاقة 
وصاول ناقاالت النفط مان اليلياج إىل قناة 
السويل، وارتفاع يف تكاليف الشمن بإَضاَخة 
6 آالف ميال بماري زياعة بالنسابة للنقاالت 
الياي سايدربه، وتوقدات بوصاول اليكاليف 
اإلضاخياة للنقال ألسثر من 5ل ملياون عوالر 

يوميًا.
سماا يرى ُخارباُء يف املالحة الدولياة أن أَيَّ 
خلل أَْو تأخري يف حرسة مرور السفن املزعحمة 
نسبياً )سافينة ُسّل 25 عقيقة( يسبب زحمة 
مرور يف مضييل باب املندب وتراسم للسافن، 
األمر الذي لاه آثار وتبداات اْقيَصاعية سبرية 
عاىل عول الدالام ساخاة، ممااوالت الددوان 
للجوء إىل تفجري األَْوَضااع الدسكرية يف البمر 
األَْحَمر يف الفرتة األخرية يدل عىل خشال ساخة 
خيارات الددو وحلفائه ومرتزقيه الدسكرية 

يف مدرسيه الربية والجوية. 

أّسادت وزارة األوقااف واإلرشااع ممثلاة 
بقطااع الماج والدمارة، أن بداض وساالت 
المج والدمرة تمارُس االبيزاَز بمل المجاج 
واملديمريان، وذلك بزياعة مبالغ مالية تفوق 
قيمة الربنامج املمدع للمج والدمرة من قبل 

الوزارة.
 وأوضاح وسيال قطااع الماج والدمارة 
عبداللاه عامر أناه ثبت للاوزارة قيال بدض 
الاوساالت باسايالل مبلاغ ساية آالف َو500 
رياال سادوعي مان ُسّل حااج بزيااعة ألاف 
َو500 رياال عان قيماة الربناماج املمادع، 
إَضاَخاة إىل ميالفات أخرى، ممذراً الوساالت 
مان اليدامال مع عماالء ومرتزقاة الددوان 
السادوعي تمت أَي مربر وبما يمل ساياعة 

الوطن.
وقاال عامر »إن مساارعة بدض وساالت 
تفويج المجاج ليساليم مبالغ مالية لدمالء 
الددوان تمت مسّمى تجديد تصاريح ملوسم 
37ل1لاا يديارب تماليااً من تلاك الوساالت 
مع الدماالء وتغليبها للمصلماة املاعية عىل 
مصلمة الوطن وترابه والرخاء من أبنائه«.

للدادو  الدمالاة  حالاة  »أن  وأضااف:   
واالرتمااء يف أحضاناه لان تادول للدماالء 
وامليداونني مدهم«، مؤّسداً أن قطاع المج لن 
يصمت عان لذه امليالفات وساييم ميابدة 
تلك القضايا وغريلاا وخقاً للنظال والقانون 

وبيطوات نظامية مدروسة.

بداد أُْسابوعني خقط من إصادار الرئيل 
الفاار َعبدربه منصاور لاعي قاراراً عدمي 
بنقال البنك املرسازي اليمني مان الداصمة 
صندااء إىل مماخظاة عادن الياي اعلنيهاا 
سداصماة »مؤقياة« عجزت حكوماة الفار 
لااعي عان رصف مرتبات موظفاي الدولة 
ألسثر من مليون و200 ألف موظف لشهري 
أغساطل وسابيمرب املاضياني، تمت مربر 
عدل وجاوع ايراعات ساخياة، خمماخظ البنك 
املرسزي املدنّي من قبل لااعي واملقيم حالياً 
يف الرياض أّسد يف حوار صمفي مع صميفة 
الارق األوساط اللندنياة أََواخر األُْسابوع 
املاايض أن إجماايل السايولة املالياة الياي 
تميلكهاا المكوماة يف عادن ال تيجااوز الا 

16 ملياار ريال، وخيما تهارب عن أَي تمديد 
أَي موعد لارصف مرتبات موظفاي الدولة، 
ويف االتجاه املقابل بدأت املليشايات املسلمة 
يف ماأرب بارصف مرتبات مليشايات حزب 
اإلْصاَلح بمدزل عن حكومة الفار لاعي سما 
رخضت املرتزقاة يف الوعيدة والجوف ومأرب 
اليداطاي ماع حكومة الفاار الياي طالبت 
بيورياد االياراعات الداماة إىل خاروع البناك 
املرسازي يف تلاك املماخظاات، واعياربت ُسّل 
الدائدات املالية مجهوعاً حربياً خاصة بدعم 
املليشايات املسالمة، ولذلك تديش حكومة 
الفار منذ أُْسابوعني تمت االقامة الجربية يف 
قرص املداشايل املماط بمراسات من قوات 

االحيالل السدوعي اإلَماَراتي. 

باُب املندب.. املعـــركــُة الخاســرُة للعدوان

األوقاف: وكاالُت الحج والعمرة 
ابتّزت الُحّجاج 

حكومُة الفار هادي تعجزُ عن صرف 
مرتبات متقاعدي عدن 

أسعار صرف العمالت 
رشاءبيعالدملة   

  250   250.5عوالر 

م5.2م52م.5م2 اليورو

66.66 66.79 ريال سدوعي

9.35ل650.656 ريال ُعماني

6353.15م.353االسرتليني

 للعــلم 
أشرتي َوَطناً!!

بحماٍس غرِي منقطِع النظري تتواَصُل 

الحمل�ُة الوطنيُة لدعم البن�ك املركزي 

اليمن�ي م�ن قب�ل مختل�ف مكون�ات 

الش�عب اليمني، لألُْس�بوع الثاني عى 

الت�وايل دون انحس�ار ب�ل تتضاع�ف 

املالي�ة والعينية  التربع�ات وااليداعات 

يف خزائ�ن البنوك والربي�د لتزيد اليمن 

أرض�اً وإنَْس�اناً ثباتاً وصم�وداً، ومع 

الكب�رية  الش�عبية  التربع�ات  تدف�ق 

بداللتها الوطنية واالْقتَصادية تتصاعد 

للمرتزقة  واملعنوي�ة  النفس�ية  الهزائم 

والعمالء الذين يرون أَْهَدافهم العدائية 

الت�ي كان�وا يس�عون إىل تحقيقها من 

وراء ق�رار نقل البنك املركزي بقرار لم 

يس�اِو الحرب الذي ُكتب به وهي تداس 

بأحذية الش�عب اليمن�ي الحر األبي يف 

مكاتب الربيد ويف الساحات العامة.

تلك التربع�ات املالية الس�خية التي 

تجس�د الوطنية يف أبه�ى ُحَلِلها ومدى 

حب وإخ�الص ووالء املواط�ن اليمني 

ُكّل  ع�ى  عملي�اً   ً ردا  أَيْض�اً  لوطن�ه، 

مس�اعي التجويع والركيع التي سعت 

وال ت�زال دول تحال�ف الع�دوان ومن 

ورائه�ا املرتزقة والعم�الء الذين باعوا 

وطنه�م بحفنه من املال بينما اش�راه 

الش�عب اليمني بالغايل والنفيس وقّدم 

امل�ال والولد يف معركة أس�طورية قلما 

يشهدها التأريخ الذي سيذكر لألجيال 

القادمة صمود الشعب االسطوري. 

فف�ي إْح�َدى األس�ئلة الت�ي قدمها 

مراس�ل قناة املس�رية الفضائية لرجل 

مس�ن يتجاوُز عمُره ال� 80 عاماً َقِدَم 

م�ن ريف إب حام�الً ُكّل م�ا يملك من 

امل�ال لدع�م البنك املركزي ع�ن الدافع 

الرئي�يس لقدومه، فرد بحم�اس قائالً 

»أتي�ت ألش�ري وطن�ي ال�ذي باع�ه 

املرتزقة والعمالء آلل سعود بدعم البنك 

املركزي اليمني«. 
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السيُد القائد َعبدالملك الحوثي: األمريكي واإلماراتي يتزاحمون على الموانئ اليمنية؛ ألنها استراتيجية وتشّكل لهم ثروًة في المستقبل
ناطق أنصار اهلل: التهديُد الحقيقي على الممرات المالحية الدولية هو سيطرة ما يسمى القاعدة وداعش على أهم المناطق المطلة على البحر

ُمَخّططاُت العدوان »تضيق« يف البحر.. املياه اليمنية ليست نزهة 
القوة البحرية: سُنْغِرُق أّيَة سفينة تخترُق مياهنا ألي سبٍب كان دون األذن المسبق من السلطات اليمنية المختصة

  - أحمد داوود:
حشادت أمريكا يف األياال املاضياة ُسلَّ عمالئها 
إلصادار بياناات منادعة بماا أساميه اسايهداَف 
السافينة اإلماراتية قبالة ساواحل امليااء بمدينة 
تداز، باليزامان ماع إرساال األمريكياني 3 بوارج 

حربية إىل مضيل باب املندب.
وتوّحد اليطاب اإلعالمي لوسائل اإلعالل املؤيدة 
ليمالاف الدادوان حاول األلمية االسارتاتيجية ملا 
يسامولا »تمريار تداز«، خدىل سابيل املثاال بثت 
قناة الجزيرة القطرية وقناة بلقيل اليابدة ليوسل 
سرماان يف ياول واحاد عادة حلقاات تمات عنوان 
لليمالاف«،  »تمريار تداز.. ألمياة اسارتاتيجية 
وخلصات تلاك الرباماج إىل رضورة السايطرة عىل 
املوانئ اليمنية بيداز، وذلك سمماية لمرسة املالحة 

البمرية يف مضيل باب املندب.
إذاً، ما يمصل لو اسرتاتيجية وُمَيّطط مسبل، 
يهادف إىل تمقيل املزيد من السايطرة عىل األرايض 
اليمنياة وانيهااك الساياعة اليمنياة أماال مارأى 
ومسمع الدالم، لييمكن تمالف الددوان من إحكال 

المصار عىل الشدب اليمني وخنقه.
ويمرض االسايفزاز لنا، حني تيداعى األصوات 
السادوعي  المضان  إىل  ارتمات  الياي  اليمنياة 
واإلرسائيايل واألمريكاي؛ ليكاون لاي املنابر لهذه 
القاوى الريارة تدعام وتاؤازر ُمَيّطاط األعاداء 

لليمكم عىل املياه اإلقليمية لبالعنا.

السيد القائد.. لألمريكي أطماٌع يف 
البحر

ويف مدظم خطاباته منذ أن بدأ الددوان األمريكي 
السدوعي عىل بالعنا يف 26 مارس 2015 سان السيد 
َعبدامللك الموثي قائُد الثورة يوّضح للشدب اليمني 
باأن الددواَن عاىل بالعنا لو أمريكاي باميياز، وأن 

السدوعيني ومرتزقة السدوعية لم مجرع عبيد.
وخيماا ييدلال باملوانائ اليمنياة قاال السايُد 
القائاُد يف خطابه األخاري إن السادوعيَّ واإلماراتي 
واألمريكي وغريلاا ييزاحمون عىل املوانئ اليمنية؛ 
ألنها اسرتاتيجية ومهمة يمكن أن تشّكل لهم ثروة 
مهمة يف املسايقبل، وييزاحمون عاىل املناطل اليي 
لديهام مدرخة اسيكشااخية بما خيهاا من امليزون 

الهائل النفطي الواعد يف املسيقبل.
ورعاً عاىل اععااءات األمريكياني وحلفائهم بأن 
تواُجَدلام يف املناطل املطلة عاىل البمر لو حماية 
للمالحة الدولياة أسد الناطل الرسامي ألنصار الله 
مممد َعبدالساالل أن اليهديد المقيقي عىل املمرات 
املالحياة الدولياة لو سايطرة ما يسامى القاعدة 

وعاعش عىل ألم املناطل املطلة عىل البمر.

الضربُة األوىل.. إرباٌك ملَُخّططات 
العدوان

وأماال تماّرسات األعاداء، يلَماُظ لناا اليقظة 
الكبرية ألبطال الجيش واللجان الشدبية يف مييلف 
جبهاات القياال، والرصاد الدقيل لاكل اليمرسات، 
ليأتاَي بداد ذلاك الرضباات األوىل القوياة واملؤملة 
واملوجداة للددو لرتبك ُسلَّ حسااباته، خدىل سابيل 
املثاال، تمارك الدادو باكل إمكاناتاه الدساكرية 
وحشاد ُسّل طاقاته من عبابات وراجمات صواريخ 
ومدرعات وناقالت ُجند وتوجه إىل مأرب، يف ُمَيّطط 
ساابل سان يهدف للسايطرة عىل الداصمة صنداء 
عن طريال رصواح أو نهم، لكن ما تفاجأ به الددو 
لاو الرضبة القاصمة له يف صاخار يف ل--9 2015 

واليي أخشلت امُلَيّطط الكبري للددو وأخشلت اليقدل 
صوب صنداء إىل اآلن.

 ويمكان القاول إناه لوال تلاك الرضباة القوية 
املوجداة والرصد الدقيل واخييار الوقت املناساب، 
لكان األعداء قطدوا شاوطاً سبارياً يف اليقدل صوب 
الداصمة صنداء، خجاءت لنا الرضبة األوىل ليكون 
حاسامة وقوياة يف آن واحاد ويدخع ثمنَهاا األسرب 
اإلماراتيون الذين ساال لدابُهم بدد السايطرة عىل 

عدن وظنوا أن اليمَن لقمة سائغة وسهلة لهم.
واآلن وقبل أيال ييكّرر السيناريو ليأتي الرضبة 
املوخقة واملساّدعة للقوة الصاروخية ُقبالة سواحل 
امليا، وسالدااعة يكون اإلماراتياون ُطدماً ليمالف 
»قرن الشيطان«، واسايهداف السفينة »سويفت« 
ليل سأي اسيهداف، خالسافينُة عمالقٌة وَمن أندر 
السافن يف الدالم، واسايهداُف السافينة بصاروخ 
نوعي وبدد عال وثمانية أشاهر من الددوان رسالة 
قوياة للددو بأن اليمنيني يف ُجدبيهم الكثري والكثري 
وأنهام لان يارتععوا يف اسايهداف أيٍّ سان إذا حاول 

انيهاك سياعة الوطن.
وبهاذه الرضبة امُلمَكمة أخشال الجيش اليمني 
واللجاان الشادبية ُمَيّططاً جدياداً ليمالف »قرن 
الشايطان« ولاو خياح جبهاة جديادة يف تدز عن 
طريل شواطئها ومن طريل املياء، وبهذه الرضبة 
لان يجارؤ الددوان عاىل االقرتاب إطالقااً من املياه 

اإلقليمية؛ ألن الرسالة سانت قوية جداً.

الفـَزُع األمريكي.. 
محاولُة الرتهيب 

من جديد
أن األمريكيني  ويبادو 
وحلفاَءلام لام يكان يف 
وارعلام امياالُك الجيش 
اليمناي واللجان ساالحاً 
ليدمري مثل لذا النوع من 
السفن الدمالقة، لذا سان 
لساماعهم  سبرياً  الفازع 
مثال لاذه األخباار غاري 
لهام،  بالنسابة  الساارة 
الدخااِع  وزارَة  عخاع  ماا 
البنياغاون  األمريكياة 
لإلعالن عن إرساال ثالث 

سفن حربية إىل مضيل باب املندب، يف رسالة تهديد 
واضماة لليمنيني، وماا يدلل ذلك أن لاذه اليطوة 
أعقبها بياناات مندعة من املرصياني والربيطانيني 
والفرنسايني ومان ثام مجلال األمن باسايهداف 
السافينة المربياة اإلماراتياة يف امليااه اإلقليمياة 

اليمنية قبالة شواطئ املياء بيدز.
لكان وعاىل الرغام مان اععااءات األعاداء بأن 
تممال  سانات  املسايهدخة  اإلماراتياة  السافينة 
مسااعدات إنساانية جاء الرَّعُّ املفجاع لألعداء من 
عاخل األمم امليمدة نفساها وبشاهاعة شاالد من 
أللها، حيث سّذبت األمم امليمدة يول الثالثاء املايض 
ترصيماِت القاوات اإلماراتياة وأن السافينَة اليي 
اسايهدخيها القاواُت البمرية اليمنية يف الساواحل 
اليمنية خجَر السابت املايض ليسات مدنية ولم تُقم 
بأعمال إنسانية عون أن يضيَف اليرصيُح الذي جاء 

عىل لسان خرحان المل، أيّة مدلومات جديدة.

القوة البحرية: سنُردُّ على ُكّل 
االستفزازات

وإذا أراعت أمريكا وحلفاؤلا الرتليَب من خالل 
إرساال الباوارج المربية إىل مضيل بااب املندب أو 
من خالل اليرصيمات املندعة باسايهداف السفينة 
اإلماراتياة، خاإن الرع اليمناي سان واضمااً وقوياً، 

ولو أننا لن نينازل أو نفرط بسياعة البالع.
وحاّذرت قواتُناا البمرية والدخاع السااحيل أيّة 

سفينة من القيال بأيّة أعمال لدول تمالف الددوان 
ضد اليمان، سما حاذرت القوات البمرياة والدخاع 
السااحيل من قيال أية سافينة باخارتاق املياه ألي 
سابب سان عون أخاذ اإلذن املسابل من السالطات 

اليمنية املييصة. 
وقالت يف بيان لها إنه وبدد مرور أسثر من سانة 
ونصف وعول تمالف الددوان ترتكب أبشع الجرائم 
بمال شادبنا اليمناي من قيال لألطفال والنسااء 
والشايوخ وقصاف لألساواق واملناازل واملنشاآت 
الميوياة وسل مقوماات الميااة وقيال للصياعين 
البساطاء وتدماري مرسباتهام عاىل الساواحل ويف 

الجزر.
وأضااف البياان »إنه ويف يول السابت السااعة 
2:15 صباحاا بيأريخ 30 ذي المجة 37ل1 لجرية 
املواخال 1 أسيوبر 2016ل تم اسايهداف السافينة 
الدساكرية اإلماراتياة ناوع )ساويفت( بصاروخ 
نوعاي أعى إىل تدمريلا أمال ساواحل مدينة املياء 
والياي سانات تقوُل طاوال الفرتة املاضياة بأعمال 

الدعم اللوجسيي لدول تمالف الددوان«.
اليمذيار إذن واضاح، وماا يجدلناا مطمئناني 
أن البياان احياوى عىل تأسياد بأننا نميلك أسالمة 
نوعية قاعرة عىل تدمري مثل لذه السفن الدمالقة، 
ولو ما يجدال تمالف الددوان يدمل ألف حسااب 
وحسااب يف اليفكري مرة أخارى باليماعي وانيهاك 

املياه اإلقليمية اليمنية.
وسان الناطل الرسامي للقوات املسلمة الدميد 
الرسان رشف لقماان قد 
أن  ساابل  وقات  يف  أساد 
جميَع األعمال الدسكرية 
الياي يقاوُل بهاا الجيُش 
الشادبية  واللجاان 
الدادوان  مواجهاة  يف 
األمريكاي  السادوعي 
أعماال  لاي  وتمالفاه 

عخاعية بمية.
الناطال  أساد  سماا 
املسلمة  للقوات  الرسمي 
لوسالاة  ترصياح  يف 
)سابأ(  اليمنياة  األنبااء 
واللجاان  الجياَش  أن 
الشادبية مليزمون بأعىل 
واملبااعئ  االخاالق  قيام 

الصميمة والساليمة يف املواجهة الدسكرية اليي ال 
تسايهدُف املدنيني واألعمال املدنية واملالحة الدولية 
وسالميها، وال تديدي وال تنفذُ أيَّة عمليات قد تُملُّ 
باملدنيني واألمن الدال لهم أو مبنية عىل الشابهة أو 

برغبة االنيقال وعواخع الدبث.
وقاال »إن ُسّل ما ييم ترويُجاه عاملياً بيصوص 
السافينة المربياة اإلماراتية، مجارع أساذيب تأتي 

ضمن المملة الرتويجية للددوان«.
وأضااف« أن البمرياة اليمنياة لام تسايهدف 
السافينة المربياة اإلماراتياة ياول السابت األول 
مان أسيوبار الجااري إال بدد رصاد عقيال واليأسد 
أنهاا سافينة حربية تدمل ضمن عملياات الددوان 
املسايمرة قبالة الساواحل اليمنياة، وبهذه الصفة 
عنهاا صادرت البيانات مناذ اللمظة األوىل، ساواء 
من البمرية اليمنية اليي أسدت اسايهداف سافينة 
حربية تدمل ضمان القطع البمرية للددوان أو من 
وزارة الدخااع اإلماراتية اليي وصفيها سا«سافينة 

حربية تابدة للقوات املسلمة اإلماراتية«.
وأشار الدميد لقمان إىل أن القوة البمرية اليمنية 
تيوىل حماية ساواحل اليمن من الدمليات اإلرلابية 
اليي تنفذلا الينظيمات اإلرلابية مسيقلة أو ضمن 

تمالفها مع عول الددوان براً وبمراً وجواً.
ولفات إىل أنه وضمن لذه املهاال، خإنه تم رصد 
أعوار السفينة المربية ونشاطها حيى عخلت املياه 
اإلقليمية اليمنياة وقيامها بأعمال عدائية عىل بدد 
عارة أميال بمرياة، وقد تم تنفياذ الدملية قبالة 
ساواحل امليا اليي يسايطر عليها الجيش واللجان 
الشادبية، وليال قبالة ساواحل عدن الياي تيوىل 
قوى اليمالف بما خيها اإلمارات، خاصة مسائولية 
حماييها وخقاً لنيائاج عدوانهم عىل اليمن، سما أن 
السافينة المربية اسايهدخت ولي ميجهة شماالً 

وليل جنوباً.
وشدع الناطل الرسامي للقوات املسلمة عىل أن 
اليمن حريٌص عىل ساالمة املالحة الدولية وساالمة 
املمارات املائياة من منطلقاات قانونياة وأخالقية 
واليازال تاال.. وقال: »ال يازال االنجاراُر إىل مدرسة 
بمرية يف واحاد من ألم املضائل الداملية، وقد أثبت 
اليمنياون جادارة يف اليفريل بني األنشاطة املدنية 
وبني األنشاطة الددوانية المربياة، وأبقوا املناطل 
البمرياة الداملياة آمناة رغام ُسّل اليروقاات اليي 
تقول بهاا عول الدادوان يف ذات املنطقة ولكن عول 
الدادوان اليول تماول إثاارة الفزع واليمريض عىل 
اليمنيني عرب لذه الفربسات واألساذيب اليي يدرسها 

الجميع«.
وبانّي أن الهادَف الواضاَح للادول الياي تفيدُل 
مدرسًة بني اليمن وبني السافن املارة قبالة ميالها 
االقليمياة لو إثاارة الذعر الداملي يف لاذه املمرات 
املائياة اليي ترعالا اليمان باليداون ماع ُسّل عول 
الدالم.. مؤّساداً االليزاَل باحارتال مصالح الدالم يف 
لاذه املناطل، وإعانة اسايغاللها مان عول الددوان 
عارب توظياف النشااط اليجااري واملدناي ضمان 

الدمليات الددوانية.
وأوضاح الدمياد لقماان أن أية قطداه بمرية 
عساكرية تابدة أليٍّ من عول الددوان ُقبالة المدوع 
البمرياة لي لادٌف ماروٌع وخقاً لاكل القوانني 

واألعراف المربية واملدنية.
وعارّب عن أملاه يف أن يضغاَط الداَلاَم عىل عول 
الدادوان بددل الازج باملمرات املائياة يف حرب غري 
مروعاة ضد اليمان واليمنيني، ساواء بالدمليات 
المربياة أو المصار االقيصااعي أو عرب لذا اليلط 
الاذي يسادى لمماياة آلياات الدادوان باألساذيب 
عن لويات سافنه وبارجاته واساييدال النشااط 

اليجاري عرعا لمماية القطع المربية اليابدة له.

اإلعالُم الحربي ُيظِهُر جانباً من استعدادات 
القوات البحرية لحماية املياه اإلقليمية اليمنية

  - متابعات:
وّزع االعاالل المربي، يوَل السابت املايض، صاوراً ألبطال القوات البمرية توضح مدى االسايدداع 

الكبري لمماية املياه اإلقليمية من أيّة مياطر ممدقة.
 وتكشاُف الصاوُر جزءاً من تدريبات واسايدداعات القاوة البمرية ملواجهة أيّاة اخرتاقات بمرية 

للددوان وأعواته.
وتظهار لذه االسايدداعات يف خالش ميلفز مصموباً بزامل شادبي للميألل عيىس الليث، وشادر 
عبدالسالل امليميز والذي يقول يف مطلده )يا بمر لايج ويا بمر زخار، قل للددو جاتك رجال البمرية، 

ُعمر الدرب يا خائن الدل والجاه، ما با تموت إال ولي ميواخيه(.
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  - متابعات
مطالبيَهاا  الدولياة  الدفاو  منظماُة  جاّدعت 
بوقاف تصديار األسالمة األَمريكياة والربيطانية 
إىل السادوعية واساييدامها يف الددوان السادوعي 

األَمريكي عىل بالعنا.
وقالات املنظماة يف تقريار حديث نار مؤخراً 
إن لديهاا أعلة واضمًة تشاري إىل أن تمالف الددوان 
اساييدل قنبلة أَمريكية يف الهجول عىل مسيشفى 
ملنظماة أطباء بال حدوع يف مديرية عبل بمماخظة 
حجاة الشاهر املايض. ونقلات املنظمة عان خرباء 
مسايقلني قولهم بأنهم قيموا الصور اليي اليقطها 
صمفاي لذيل قنبلة يف موقاع الهجول، وخلصوا إىل 
أن األمار ييدلل بقنبلاة تُْقذَف من الجاو تنيمي إىل 
سلسالة »بايفاواي« املصنداة يف الوالياات امليمدة 
وتميااُز بإصاباة أَْلَداخهاا بدقة مينالية، مشاريًة 
إىل أن الساكان اململيني وجدوا بقاياا لذيل قنبلة يف 
موقاع الهجاول. وخقاً ليرباء أسالمة مسايقلون 
اسيشاارتهم منظماة الدفو الدولياة، إن الذيل لو 
جزء من قنبلاة تُْقذَف من الجو تنيمي إىل سلسالة 
»بايفاواي« املصنداة يف الوالياات امليمادة وتمياز 

بإصابة أَْلَداخها بدقة مينالية.
وقال خيليب لوثر، مديُر األبماث وأنشطة سسب 
اليأييد ملنطقة الرق األوساط وشامال أخريقيا يف 
منظماة الدفو الدولية إن »أي لجول عىل املنشاآت 
الطبياة لو اميهان لإلنَْساانية، خهاذا القصف لو 
لألسف أحدث حلقة يف سلسلة قاتمة من الهجمات 
عىل املسيشافيات والدياعات من قبل اليمالف الذي 

تقوعه السدوعية«.
قائاالً »إنه أَلمٌر شاائٌن أن بدَض الادول ال تزال 
تزوع »اليمالف« الذي تقوعه السادوعية باألسلمة، 
بماا خيها القنابال الجوية املوجهة واألسالمة اليي 
لها اساييدامات عامة والطائرات القيالية، بالرغم 
مان األعلاة الصارخة الياي تؤسد أن لذه األسالمة 
تُساييدل يف مهاجمة املسيشافيات وأَْلَداف مدنية 
للقاناون  جسايمة  انيهااسات  يف  وذلاك  أُْخااَرى، 
اإلنَْسااني الدويل«. وماى قائالً إن »لاذا الهجول 
ياربز، مارة أُْخااَرى، الماجة املاساة لفرض حظر 
شامل عىل جميع األسالمة اليي يمكن اسييدامها 

مان قبل أَي طرف من الطرخني امليماربني يف اليمن، 
ولفيح تمقيل عويل بهدف جلب املسؤولني عن لذه 

الهجمات غري املروعة إىل الددالة«.
وأوضمت املنظمة أن »قصف مسيشافى عبل 
الريفاي لو الهجول الرابع يف غضون عرة أشاهر 
عىل منشأة طبية تديرلا »منظمة أطباء بال حدوع« 
يف اليمن. لقد جدل لذا الهجول لذه املنظمة توقف 
نشااطها الطبي يف شامايل اليمن. وسان املسيشفى 
يدالاج نماو 611ل مريضاً منذ أن بادأت »منظمة 
أطباء بال حدوع« يف ععم ورعاية لذا املسيشافى يف 

يوليو/تموز 2015.
وأسادت أن أقارب لدف عساكري مميمل وقت 
الهجول لو مدسكر عبل الذي يبدد بنمو سيلومرت 
رشقاي املسيشافى. وتقاول »منظماة أطبااء بال 

حدوع« إنها تباعلت بشاكل ميكارر إحداثيات نظال 
تمدياد املواقاع الداملاي )جاي باي إس( الياصاة 
باملسيشفى مع جميع األطراف يف النزاع، بما يف ذلك 

اليمالف الذي تقوعه السدوعية.
قصاف  خاالل  الشاهداء  ضمان  مان  وسان 
مسيشافى عبل الريفي – بمساب تقرير منظمة 
الدفو الدولية - سائُل سيارة اإلسداف، أيمن عيىس 
بكاري، البالاغ مان الدمر 16 عامااً. وعندماا ُعِثر 
عاىل جثيه، سان ال يزال ييشابث بُجثمان املرأة اليي 
سان بصدع إخراجها من سايارة اإلسداف و«عندما 
وجدوا أيمان، سان ال يزال يممل املريض يف ذراعيه، 

ممرتقاً، مثل قطدة من الفمم«.
وقاال خيليب لوثار إن »الهجماات امليدمدة عىل 
املسيشافيات واملراخال الطبياة تشاكل انيهاسات 

جسايمة لقوانني المارب، وال يمكان تربيرلا عىل 
اإلطاالق. خينبغاي أن تكاون املسيشافيات، الياي 
تمظى بمماية خاصة يف القانون اإلنَْسااني الدويل، 

أماسن آمنة ليلقي الدالج واسيداعة الداخية«.
وأرعف خيلياب لوثار قائالً إن »الادوَل اليي تزوع 
اليمالف باألسالمة، ومان بينها الوالياات امليمدة 
واململكة امليمدة، يجب أن تسييدل نفوذلا للضغط 
عاىل أعضااء اليمالف من أجال الوخااء باليزاماته 
الدولياة، واليمقيال يف االنيهااسات املشايبه بهاا 
للقانون اإلنَْسااني الادويل. ويجب عليهاا أن تدعم 

إنشاء ليئة تمقيل مسيقلة عولية«.
2016، أخاذت منظماة  ومناذ خرباير/شاباط 
الدفاو الدولية تمث جمياع الدول عاىل اليأسد من 
عدل تزويد أَي طرف يف النزاع باليمن، ساواء بشكل 

مبارش أَْو غري مبارش، باألسلمة والذخائر واملددات 
الدساكرية أَْو اليكنولوجيا اليي يمكن اساييدامها 
يف النزاع حيى يكف عن ارتكاب انيهاسات جسايمة 
للقاناون الادويل الياص بمقاوق اإلنَْساان، وععم 
إنشاء ليئة مسايقلة وممايدة لليمقيل يف املزاعم 

اليي ترتكبها جميع األطراف.
ويُذسار أناه يف نوخمرب/تريان الثاناي 2015، 
واخقت وزارة اليارجية األَمريكية عىل توريد أسلمة 
إىل السادوعية بقيماة 1.29 ملياار عوالر أَمريكاي، 
وشملت لذه الصفقة قنابل ذات اسييدامات عامة 
من سلسالة مارك/ 9مMK، بالرغم من أن منظمة 
الدفو الدولية وثََّقت اسييدال لذه القنابل يف تنفيذ 
رضباات جوياة غاري مروعاة تساببت يف مقيل 

عرات من املدنيني.

  - صنعاء 
إختت�م وكيُل األم�ن الع�ام لألمم املتحدة للش�ؤون 
اإلنَْس�انية واالس�تجابة الطارئة س�تيفن أوبراين والوفُد 
املرافق له زيارته لبالدنا والتي كانت رسيعة وخالل أيام 

معدودة.
واقت�رصت زي�ارة أوبراين الت�ي كانت مل�دة يومن 
فقط ع�ى محافظة الحديدة والعاصم�ة صنعاء والتقى 
بالرئيس صالح الصماد والقائم بأَْعَمال رئاس�ة الوزراء 
طالل عق�الن، فيم�ا أثارت الزيارة س�خطاً كب�رياً لدى 
مرتزقة الع�دوان الذين طالبوا أوبراي�ن بزيارة املناطق 

الواقعة تحت سيطرتهم يف تعز.
وقال أوبراي�ن أثناء لقائه مع القائم بأَْعَمال رئاس�ة 
الوزراء طالل عقالن يوم الس�بت املايض: »لقد ش�اهدت 
وأن�ا يف طريق�ي إىل الحديدة حجم الدم�ار الذي أصاب 
الطري�ق الواص�ل بن العاصم�ة صنع�اء والحديدة بما 
يف ذل�ك الجس�ور، وزرت حي الهن�ود يف مدينة الحديدة 
والتقي�ت ببعض الذين فق�دوا أحبتهم، وقد هالني حجم 
األرضار الت�ي طال�ت مين�اء الحديدة وخاص�ة رافعات 
الحاويات غري القادرة عى تفريغ حموالت الس�فن والتي 

تعد من االحتياجات األساسية للشعب اليمني«.
وقب�ل مغادرته صنعاء التقى الرئيس صالح الصماد 

بأوبراين يف القرص الجمهوري بصنعاء.
وق�دم الرئيس الصماد رشحاً مفص�الً عن األَْوَض�اع 
اإلنَْس�انية املردي�ة لليمني�ن ج�راء الع�دوان األَمريكي 
السعودي عى بالدنا والذي تجاوز العام وثمانية أشهر.

وأّك�د الصّم�اُد ع�ى أَهميّة رف�ع الحصار وتس�هيل 
ال�واردات وحرك�ة التج�ارة وتس�هيل الصعوب�ات عى 
التجار وحركة الواردات التي تغطي احتياجات الس�وق 

من السلع األساسية. 
كم�ا أّك�د رئيس املجلس الس�يايس األعى ع�ى الثقة 

الكب�رية بتغ�ري األَْوَض�اع إىل األحس�ن وأن يكوَن لزيارة 
وكيل األمن العام لألمم املتحدة للش�ئون اإلنَْس�انية أثر 
كبري ودور إيجابي يف تحس�ن حض�ور األمم املتحدة يف 
الش�ارع اليمني وبم�ا يواكب التطلع�ات ألن تقوم االمم 

املتحدة بدور أكرب يف املستقبل.
وأك�د وكيل األم�ن العام للش�ؤون اإلنَْس�انية أن ما 
حص�ل ملين�اء الحديدة وما ش�اهده يف ح�ي الهنود أمر 
مزع�ج ويتطل�ب رفع األص�وات ملواجهة ه�ذه األرضار 

واألَْعَمال.. 
وعق�د اس�تيفن أوبراين قب�ل مغادرت�ه صنعاء يوم 

السبت املايض مؤتمراً صحفياً يف مطار صنعاء الدويل.

وقال يف املؤتمر: »زيارتي لليمن كانت ألش�هد بنفيس 
الحقائ�ق، فالعالم يريد معرفة ماذا يجري يف اليمن ومن 
املؤلم رؤية تلك املشاهد وسيتم العمل عى وضع أولويات 
فاألَْوَض��اع  لليم�ن،  اإلنَْس�انية  االحتياج�ات  ملواجه�ة 

اإلنَْسانية تدهورت مقارنة بزيارتي السابقة ».
وأش�ار إىل أن األم�م املتح�دة ال تملك عصا س�حرية 
لوقف تل�ك األَْعَمال ولكنها ترفع صوته�ا عالياً لتتحدث 

عن األرضار التي تحدث للمدنين ومن املسئول عنها.
كما أّكد ستيفن أوبراين أن العمل جار لجمع الحقائق 
واالثبات�ات حول الكثري من األحداث حتى تتم املحاس�بة 
عنها.. وقال »وضع حياة املدنين والبنية التحتية املدنية 

يف خطر مخالف للقوانن اإلنَْسانية«.
وأكد أن ق�رار نقل البنك املركزي إىل عدن س�يعرقل 
دف�ع رواتب املوظفن ووضع اعتمادات لوصول الس�فن 

التجارية.
وأضاف »بالنس�بة لإلحصائيات الحالي�ة التي لدينا 
يوج�د 26 ملي�ون م�ن 28 ملي�ون س�كان الجمهورية 
اليمني�ة أَي م�ا يق�ارب 80 يف املائة بحاجة ملس�اعدات 
إنَْس�انية نصفهم يعانون من انعدام األمن الغذائي وهذا 
يزي�د من معاناة اليمنين الذي�ن يعانون من الفقر حتى 

قبل هذه الحالة«.
وأوض�ح وكيل األم�ن الع�ام لألمم املتح�دة أن 14 
ملي�ون يمن�ي يعانون من انع�دام األم�ن الغذائي منهم 
س�بعة مالين ال يعرفون هل س�يأكلون الف�رة القادمة 

أم ال.. 
 وق�ال »األم�م املتح�دة ورشكائها تعمل ع�ى تقديم 
مس�اعدات لس�تة مالين ش�خص بوجب�ة غذائية حتى 

يكونوا خارج خط املجاعة«.
وش�دد أوبراين ع�ى أن أفضل الحلول اإلنَْس�انية يف 
اليمن هي التوصل إىل حل سيايس مع االستمرار يف تقديم 

املساعدات اإلنَْسانية.
أك�د وكي�ل األم�ن الع�ام لألم�م املتحدة للش�ؤون 
اإلنَْس�انية واالس�تجابة الطارئ�ة اس�تيفن أوبراي�ن أن 
األمم املتح�دة بحاجة إىل بذل املزيد م�ن الجهود لتقديم 

املساعدات اإلنَْسانية للشعب اليمني.
وق�ال يف مؤتمر صحفي عقده الي�وم بمطار صنعاء 
ال�دويل »زيارت�ي لليمن كانت ألش�هد بنف�يس الحقائق، 
فالعال�م يري�د معرفة م�اذا يجري يف اليم�ن ومن املؤلم 
رؤي�ة تلك املش�اهد وس�يتم العمل عى وض�ع أولويات 
فاألَْوَض��اع  لليم�ن،  اإلنَْس�انية  االحتياج�ات  ملواجه�ة 

اإلنَْسانية تدهورت مقارنة بزيارتي السابقة«.
وأش�ار إىل أن األم�م املتح�دة ال تملك عصا س�حرية 

لوقف تل�ك األَْعَمال ولكنها ترفع صوته�ا عالياً لتتحدث 
عن األرضار التي تحدث للمدنين ومن املسئول عنها.

كما أّكد ستيفن أوبراين أن العمل جار لجمع الحقائق 
واالثبات�ات حول الكثري من األحداث حتى تتم املحاس�بة 
عنها.. وقال »وضع حياة املدنين والبنية التحتية املدنية 

يف خطر مخالف للقوانن اإلنَْسانية«.
وأكد أن ق�رار نقل البنك املركزي إىل عدن س�يعرقل 
دف�ع رواتب املوظفن ووضع اعتمادات لوصول الس�فن 

التجارية.
وأضاف »بالنس�بة لإلحصائيات الحالي�ة التي لدينا 
يوج�د 26 مليون�اً م�ن 28 مليون�اً س�كان الجمهورية 
اليمني�ة أَي م�ا يق�ارب 80 يف املائة بحاجة ملس�اعدات 
إنَْسانية نصفهم يعانون من انعدام األمن الغذائي، وهذا 
يزي�د من معاناة اليمنين الذي�ن يعانون من الفقر حتى 

قبل هذه الحالة«.
الع�ام لألم�م املتح�دة أن  وأوض�ح وكي�ل األم�ن 
14مليون يمني يعانون م�ن انعداِم األمن الغذائي منهم 
س�بعة مالين ال يعرفون هل س�يأكلون الف�رة القادمة 
أم ال.. وق�ال »األمم املتح�دة ورشكاؤها تعمل عى تقديم 
مس�اعدات لس�تة مالين ش�خص بوجب�ة غذائية حتى 

يكونوا خارج خط املجاعة«.
وأّك�د يف املؤتم�ر الصحف�ي قبي�ل مغادرت�ه مطار 
صنع�اء الدويل بعد زيارة اس�تمرت يومن اطلع خاللها 
عى املعاناة اإلنَْس�انية يف حي الهنود ومستش�فى الثورة 
والخسائر والدمار يف ميناء الحديدة، أن زيارته ستساعد 
ع�ى تش�جيع املانح�ن لزي�ادة الدع�م لليم�ن لتقديم 
املس�اعدات اإلنَْس�انية بالرشاك�ة م�ع جمي�ع االطراف 

واملنظمات الدولية العاملة يف املجاالت اإلنَْسانية.
وش�دد أوبراين ع�ى أن أفضل الحلول اإلنَْس�انية يف 
اليمن هي التوصل إىل حل سيايس مع االستمرار يف تقديم 

املساعدات اإلنَْسانية.

انية والق�صف على امل�صت�صفى هو اأحدث   قالت اإن الهجومرَ على املن�صاآت الطبية هو امتهاٌن لالإْن�صرَ
حلقٍة يف �صل�صلة قامتة من الهجمات على امل�صت�صفيات والعيادات من قبل حتالف العدوان 

منظمُة العفو الدولية: قنبلٌة َأمريكية ألقاها طرياُن العدوان 
على مستشفى أطباء بال حدود يف مديرية عبس بحجة 

اأ�صار اإىل اأنهم ل ميتلكون ع�صا �صحرية لوقف تلك اجلرائم
وكيُل األمني العام لألمم املتحدة للشؤون اإلْنَسانية: هالني حجُم الدمار يف الجسور وامليناء وحي الهنود بمحافظة الحديدة 
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  - خاص
 اسايجابًة لدعاوة قائد الثاورة السايد َعبدامللك 
الموثاي يواصل األحرار اليمنياون تداخدهم لليربع 
للبناك املرسازي اليمناي، مؤسدين عاىل أَلميّة ععم 

االْقيَصاع الوطني وإخشال ُمَيّططات املديدين. 
وسماا تشاهد خاروع الربياد اليمناي يف أماناة 
الداصماة ازعحامااً شادبياً سبارياً للمشاارسة يف 
حملة ععم البنك املرسزي عشانت المملة عىل نطاق 
واساع يف عدع من مديريات أمانة الداصمة ومراسز 
ومديرياات املماخظاات األخارى وساذا يف عدع من 

القطاعات وامُلؤّسسات المكومية والياصة.

أمانة العاصمة: الحّباري تترّبُع بـ 11 مليوناً 
وتدشني الحملة يف عدد من املديريات 

وقدمات مجموعاُة الماج عيل ممماد المباري 
وأوالعه، أمل األربداء، مبلغ 11 مليون ريال؛ تربعاً 
للبناك املرسزي اليمني، سما أوععات مبالَغ إضاخية 
أخارى يف إطار المملاة اليي ععا إليهاا قائد الثورة 
السايد عبدامللك الموثي لدعم البنك املرسزي اليمني 

وتوخري السيولة.
وأوضاح رئيُل مجموعة المبااري، األخ يميى 
عيل المبااري، أن ما قدمياه املجموعة يأتي ضمن 
اليمدياات  ملواجهاة  والوطناي  الديناي  واجبهاا 
االْقيَصاعية الياي يمر بها الوطن؛ بسابب الددوان 
الغاشام، مؤّسداً أَلميّاة ععم رجال املاال واألَْعَمال 
للبنك من خالل اليربع وإيداع املبالغ ليوخري السيولة 
النقدية وععم االْقيَصاع الوطني إلخشال ُمَيّططات 

الددوان.
 إىل ذلاك شاارست حكوماة الشاباب والهيئاة 
النساائية ألنصاار اللاه يف مديرية بناي المارث يف 
المملة، سما شهدت مكاتب بريد مديريات اليمرير 
والثاورة وبني المارث والسابدني وشادوب وآزال، 
إقبااالً سبرياً من املواطنني لليربع وخيح المساابات 

اليوخريية لدعم البنك املرسزي بالسيولة النقدية.
وأسد املشارسون يف المملة عىل مواصلة الصموع 
يف وجاه الدادوان األَمريكاي السادوعي يف ساخاة 
الجبهات واالسايمرار يف ععم البنك املرسزي اليمني 

وتوخري السيولة حيى النرص.
يف ذات الساياق عّشانت اإلَعاَرة الداماة لينمياة 
املرأة بأمانة الداصمة، الثالثاء املايض، مشاارسيها 
يف المملاة يف بريد منطقة القاع بمشاارسة إعارات 
تنمياة املرأة يف مديريات األماناة الدر، وأوضمت 
نائاب مدير عاال اإلَعاَرة الدامة بلقيال بالاعر أن 
املرأة تساالم بفاعلية يف ععم البنك املرسزي وتقول 
بدورلاا وواجبهاا الوطناي مان أجال اليغلب عىل 
اليمديات االْقيَصاعية الناتجة عن الددوان الغاشام 
عاىل اليمان مؤسادة اسايمرار املارأة يف املشاارسة 
بمييلف األنشاطة والفداليات اليي تصب يف خدمة 
الوطن والدخاع عن اسايقالله والمفاظ عىل سرامة 

شدبه.
وعاىل الصديد امُلؤّسايس عشان موظفو وعمال 
رشساة النفاط اليمنياة بأماناة الداصماة واتماع 
ووسالء املمطاات األللياة المملاة الوطنياة لدعم 

البنك املرسزي. 
ويف اليدشاني أشااع مدير رشسة النفط باألمانة 
إقباال  بمسايوى  الغفااري  َعبدالكريام  عدناان 
الربياد  مكاتاب  إىل  املمطاات  ووسالء  املوظفاني 
للمشاارسة يف المملة الوطنية لدعم البنك.. الخياً إىل 
أن ععم البنك واجب عىل ساخة أبناء الشادب اليمني 

ورجال املال األَْعَمال. 

باألماناة  النفاط  رشساة  موظفاو  أّساد  سماا 
اسيدداعلم املسالمة يف ععم البنك املرسزي وتقديم 
الغايل والنفيل يف سابيل الدخاع عان الوطن وأمنه 

واسيقراره.

الحديدة.. تدشني الحملة يف عدد من املديريات 
والقطاعات العامة

وعاىل ذات الصدياد عّشانت عدع مان مديريات 
مماخظاة المديدة االثنني املاايض المملة الوطنية 

لليربع للبنك املرسزي اليمني. 
وأسدت املديرياات اليي عشانت المملة )المايل، 
الصلياف، القنااوص( عاىل أَلميّاة املبااعرة الياي 
أطلقها قائد الثورة السايد َعبدامللك الموثي لليربع 
للبنك املرسزي وتوخري السايولة، مشدعة عىل أَلميّة 
املشارسة يف لذه المملة ملواجهة الددوان األَمريكي 

السدوعي عىل اليمن.
 بدورلاا عشانت مديرياة الماوك املشاارسة يف 
المملة الوطنية لدعم البنك املرسزي اليمني الثالثاء 

املايض اسيجابة لدعوة السيد عبدامللك الموثي.
وأساد أبنااء مديرياة الماوك اسايدداعلم ععم 
البناك املرسازي وتقديم الغاايل والنفيل إلساقاط 

ُمَيّططات الددوان يف اسيهداف االْقيَصاع الوطني.
إىل ذلاك عشان موظفو وعماال الهيئاة الدامة 
للمصائد السامكية واالتماع السامكي والجمديات 
السامكية األللية الثالثاء املايض بالغرخة اليجارية 

بالمديدة المملة الوطنية لدعم البنك املرسزي.
وأسد موظفو الهيئة الدامة للمصائد السامكية 
يف البمر األَْحَمر اسيدداعلم املسالمة يف ععم البنك 
املرسزي وتقديم الغايل والنفيل يف سبيل الدخاع عن 
الوطن وأمنه واسايقراره.. مديربين أن املشارسة يف 
المملاة أقل ماا يمكن تقديمه إلخشاال ُمَيّططات 

الددوان.

سماا عشان موظفو مكياب األوقاف واإلرشااع 
بمماخظة المديدة، الثالثاء، مشاارسيهم يف المملة 
الوطنياة لدعام البناك املرسازي اليمناي وتوخاري 

السيولة.
وأشااع مدير مكيب األوقاف باملماخظة حسان 
وحرصهام  املكياب  موظفاي  بيفاعال  مقباويل، 
عاىل املشاارسة يف المملة، مؤّساداً أَلميّاة اليفاعل 
الشادبي يف ععام البنك املرسزي إلساقاط مرالنات 
وُمَيّططات الددوان يف اسيهداف االْقيَصاع الوطني.

يف ساياق ميصل عشن علماء وخطباء ومرشدو 
حارة ساوق الهنوع، المملاَة الوطنياة لدعم البنك 
املرسازي اليمناي مان أبنااء حارتي ساوق الهنوع 
الدادوان  الياي اسايهدخهما طاريان  والصديقياة 

األَمريكي السدوعي. 
واعيارب الدلمااء واليطباء ععم البناك املرسزي 
واجباً عينياً يسايدعي من الجميع اليداون إلخشال 

رلانات الددوان وتوخري السيولة النقدية للبنك.
سما عشن المملة األربداء املايض مكيب الشباب 
والرياضة واالتماعات الرياضية واملكونات الشبابية 
بمماخظاة المديادة يف الربيد املرسازي باملماخظة، 
َوأَّسد مدير عال مكيب الشباب باملماخظة إسماعيل 
رباط أن مشارسة منيسبي قطاع الشباب والرياضة 
يف المملة يأتي اسايجابة لنداء الوطن يف ععم البنك 

وتجاوز اليمديات االْقيَصاعية. 
وأشاار إىل أن مباعرة وإساهال موظفاي الدولة 
واملكونات الشابابية واملواطنني يف المملة الوطنية 
لدعام البنك املرسزي، سايكوُن لها األثار يف تيّطي 
اليمدياات والصدوباات االْقيَصاعياة الناتجاة عن 

الددوان السدوعي األَمريكي وحصاره الجائر.

صعدة.. تدشني الحملة يف مديرية »صعدة« 
وإقبال واسع من املواطنني 

ويف مماخظة صددة عّشان ألاايل وأبناء مديرية 
صددة، االثناني املايض، المملة الوطنية لدعم البنك 
املرسزي اليمني، اسيجابًة لدعوة قائد الثورة السيد 
َعبدامللاك بدرالديان الموثاي وتلبيًة لناداء الواجب 
للدخاع عن الوطن وبذل املال والنفل يف سبيل الله.

وشاهدت المملة إقباالً سبرياً ومشارسة واسدة 
للمجيماع بمييلاف خئاتاه، حياث بااعر الطاالب 
واملوظفون وأحفاع بالل للمساالمة واليفاعل مع 

المملة.
وأساد أبنااء املديرياة عاىل أَلميّة املشاارسة يف 
لاذه المملاة الوطنية ععماً للبناك املرسزي اليمني 
وإساقاطاً ملؤامرات األعداء اليي تسيهدف اْقيَصاع 

البلد.

محافظة صنعاء.. حرائر الحصن يقدمن مبالَغ 
مالية يف إطار الحملة وينددن باستمرار العدوان

 إىل ذلك قدمت حرائُر مديرية المصن بمماخظة 
صندااء أمال األربدااء مبالاغ مالية ععمااً للبنك 

املرسزي اسيجابة لدعوة قائد الثورة.
وأسد نسااء المصان أن مشاارسيهن يف المملة 
الوطنية لدعم البنك املرسازي أقل ما يمكن تقديمه 

تجاه الوطن.
وععات حرائر المصان ساخة حرائار املماخظة 
للمشاارسة يف حملاة ععام البنك املرسزي وإخشاال 

ُمَيّططاات الدادوان االْقيَصاعياة منادعة يف وقفة 
احيجاجية باسايمرار الددوان األَمريكي السدوعي 

عىل اليمن وقيل األبرياء والنساء واألطفال.
الوقفاة  يف  المصان  حرائار  واساينكرت 
االحيجاجياة صمت لألمم امليمادة واملجيمع الدويل 
إزاء ماا يرتكباه تمالف الددوان يوميااً من مجازر 

بمل أبناء الشدب اليمني.
وأسدن اسايمرار الصماوع يف مواجهاة الددوان 
مهماا بلغت اليضميات.. مؤسدات االسايدداع لبذل 

ُسلِّ غاٍل ونفيل عخاعاً عن الوطن.

تعز.. املحافظ يدشن الحملة
وبدورلا عشانت مماخظة تدز المملة الوطنية 
لدعم البنك اليمني، أمل األربداء، اسايجابًة لدعوة 

قائد الثورة السيد َعبدامللك الموثي 
وأسد مماخظ تدز األساياذ عبده مممد الجندي 
خاالل اليدشاني الاذي حارضه الوسيال املسااعد 
للمماخظاة لشائون املديرياات الرقياة، إبراليم 
عامار، رضورة املشاارسة الفاعلاة يف حملاة ععم 
البناك املرسزي وععام االْقيَصااع الوطني ومواجهة 

اليمديات جراء الددوان والمصار.
وأشاار إىل أن الشادب اليمناي سايقدل الغاايل 
والنفيل مان أجل الوطن وسرامة أبنائه وسايظل 

راخضاً للهيمنة والوصاية اليارجية.
وأشااع الجندي بإقباال املواطنني ورجاال املال 
واألَْعَماال واملارأة وتفاعلهم مع حملاة ععم البنك 

املرسزي عىل مسيوى مديريات املماخظة.

محافظة إب.. تدشني الحملة ويريم تقّدم 40 
مليوناً يف الساعات األْوىل من التدشني

ويف مماخظاة إب عّشانت المملاة يف مديريياي 
يريم والسدة الثالثاء املايض، وبلغ إجمايل اليربعات 

واإليداع بمديرية يريم يف الساعات األْوىل من تدشني 
المملة 0ل مليون ريال. 

وأوضاح وسيال أول مماخظاة إب عبدالممياد 
الشالري أن تدشني المملة بمديرييي يريم والسدة 
شاهد إقباالً سبرياً مان قبل املواطناني تلبية لدعوة 
قائاد الثاورة.. ُمشارياً إىل أن المملاة مسايمرة يف 

املديرييني وبوترية عالية. 
وبانّي أن أبنااء يريام والسادة أنهم لان يبيلوا 
يف ععام البناك املرسازي وإخشاال رلاناات تمالف 
الددوان يف اسايهداف االْقيَصاع الوطني.. الخيني إىل 
أن مديريياي يريم والسادة سايكونان أنموذجاً يف 

الدطاء والبذل يف لذه المملة.
سماا عشانت سلٌّ مان مديرياات املشانة وريف 
إب المملاة اسايجابًة لدعوة السايد القائد وأسدت 
املديرييان عىل أَلميّة املشارسة يف المملة والصموع 
يف مواجهاة الددوان األَمريكي السادوعي عىل ساخة 

الجبهات.

املحويت.. تدشني الحملة يف عدة مديريات
إىل ذلك عشان وسيال مماخظاة املمويت حموع 
حزال شامالن الثالثاء املايض المملة الوطنية لدعم 

البنك املرسزي اليمني يف مديرية جبل املمويت.
وأساد وسيل املماخظاة أَلميّة المملاة يف تدزيز 
صموع وثبات الشادب اليمناي يف مواجهة الددوان 
األَمريكي السادوعي الغاشم، مشايداً بيفاعل أبناء 
مديرية الجبل مع المملة وبذلهم السايي يف سبيل 

ععم البنك املرسزي وجبهات الدخاع عن الوطن.
لاذا وقد تواخاد املواطناون عىل مكاتاب الربيد 
ليقديام تربعاتهام املالية وخيح حساابات توخريية 

لدعم البنك املرسزي.

ريمة تؤكد َأهمّية دعم البنك
ويف الساياق ذاته أّساد لقاء َقبيَل ُعقاد بمنطقة 
مساور بمديرياة مزلار مماخظاة ريماة أمال 
األربداء، برئاساة وسيال املماخظة مممد الوساد، 
رضورة اليوعياة املجيمدياة للمشاارسة يف المملة 

الوطنية لدعم البنك املرسزي.
سماا أّساد اللقااء الاذي ضام عادعاً من مادراء 
املكاتاب الينفيذياة باملماخظاة وقيااعة السالطة 
اململية باملديرية وامَلَشاايخ واألعيان والشيصيات 
االجيماعية والوجهاء، أَلميّة مسالمة أبناء قبائل 
مساور يف حملة ععم البنك بما من شاأنه إساقاط 
رلاناات تمالاف الدادوان السادوعي األَمريكي يف 

اسيهداف االْقيَصاع الوطني.
وأشاار الوسيال الوساد إىل أن المملاة الوطنية 
لدعام البنك املرسزي سيفشال ُمَيّططاات تمالف 
الددوان ومؤامراته عىل الشدب اليمني.. الخياً إىل أن 
نجاح المملة يرتكز عاىل تفاعل ُسّل خئات املجيمع 
ويف مقدميهم امَلَشايخ والوجهاء واليجار وأصماب 
رؤوس األماوال وإساهامات املوظفني يف ععم البنك 

املرسزي.
وأشااع وسيال مماخظاة ريماة بمواقاف أبناء 
منطقة مساور خاصة ومديرية مزلر بشاكل عال 

وصموعلم يف مواجهة الددوان الغاشم.
خيما أّساد أبناء قبائل مساور اسايدداعلم بذَل 
الغايل والنفيل من أجل اليمن والدخاع عن مقدراته 

ومكيسباته.
وسان أبنااء قبائال مساور بمديرياة مزلر قد 
تواخدوا أمال األربداء، ملواصلاة تربعاتهم الدينية 
والنقدية للمشاارسة يف المملة الوطنية لدعم البنك 

املرسزي.

تواُفٌد كبرٌي على مكاتب الربيد يف عدد من حمافظات اجلمهورية

اليمنيون يؤكدون: سنواِصُل دعَم البنك املركزي بأموالنا حتى النصر الكبري!
الحديدة

صنعاء
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حميد رزق 
مناذُ الوللاة األوىل النطاالق الدادوان 
األَمريكي السدوعي عىل اليمن سان تدمريُ 
امليزون الصاروخي لليمن واحداً من ألم 
وأَبرز أَْلَداف ما يسمى باليمالف، وبرغم 
رخع شادارات الدخاع عان الرعية، وأن 
سابَب المرب عاىل اليمان ولدخها إعاعة 
َعبدرباه منصاور لااعي إىل السالطة يف 
صندااء، لكن الهادف المقيقي الذي عرّب 
عناه ناطال الدادوان لو تدماري الجيش 

اليمني وال سيما القوة الصاروخية.. 
لام يماِض وقاٌت طوياٌل مان بداياة 
الدادوان حياى احيفلات السادوعية عىل 
لساان ناطقها باأن تدمري ساالح اليمن 
الصاروخي قد أُنجز بشاكل سبري وبنسبة 
تصال إىل %90 ومارت األياال والشاهور 
وماى عىل الدادوان عاماً ونصاَف عال، 
واسيشاف الدادو أن القاوة الصاروخياة 
وبشاكل  وخاعلاة  حاارضة  اليمنياة 
تصاُعادي يواسب اليصدياد الددواني من 

قبل آل ُسُدْوع وأسياعلم األَمريكان.
السادوعيُّ أصيب بصدماة سبرية بدد 
اسيشااف رساب بناك أَْلَداخاه الياي ظل 
يقصفهاا أَْسثَار مان عاال وييمادث عن 
إنجازاتاه، ولكان المقيقاة أن الطاريان 
السادوعي لام يمقال غاريَ الجرائم ضد 

املدنياني وارتاكاب املجاازر الوحشاية يف 
مييلف املماخظاات اليمنية، أّما األَْلَداف 

الدساكرية َخاإن نسابة 
ماا تمقال منهاا قليال 
برغام  يُذسار  ياكاع  وال 
الجاو  ساالح  اميالساه 
وأجهازة الرصد الدقيقة 

والمديثة.
االحداثياات  وبرغام 
عليهاا  حصال  الياي 
طريال  عان  الدادواُن 
األَمريكياني ومان خالل 
َعبدرباه منصاور لاعي 
وعيل ممسان األحمر إاّل 
الصاروخياة  القاوة  أن 

مان  تمّكنات  اليمان  يف 
اساييداب الهجول املداعي بشاكل رسيع 
وانيقلات من مرحلاة اميصاص رضبات 
وتساديد  الهجاول  مرحلاة  إىل  الدادو 
الرضباات املوخقة إىل أَْلَداخه الدساكرية 
ساواء يف الدمل السادوعي أَْو اسايهداف 
داتاه وقطدانه يف الداخل، ما لم يكن  تجمُّ
يف حساابات الددو أن القاوة الصاروخية 
اليمنياة ساينيقل من مرحلاة اميصاص 
لجاول الددو إىل مرحلة اليطوير واإلنياج 
ملنظماة صواريخ مملياة الصنع سان وال 
يازال لها الدوُر الفاعال يف النكاية بالددو 

والوصول إىل عمقه الدساكري والميوي، 
ومن أَبرز الصوارياخ اليي انيجيها وحدة 
القوة الصاروخية ممليا 

لي: 
الثاقاب  النجام  أوالً: 
واحد يبلغ مداه 5ل سم.. 
والنجام الثاقاب 2 يبلغ 

مداه 75 سم.
صااروخ  ثانيااً: 
الرصخة واحد والرصخة 
ثالثة  والرصخاة  اثناني 
يبلغ مدالا بني الا17 إىل 

20 سم.. 
ثالثاً: صاروخ الزلزال 
اثناني  والزلازال  واحاد 
القريباة يبلاغ  لألَْلاَداف 
مدالا بني السابدة عر واليمسة عر 

سم.
أّماا صاروخ الزلزال ثالثاة خيبلغ مداه 

خمسة وسيني سم. 
الصااروخ الراباع مان إنيااج القاوة 
الصاروخياة اليمنية صاروخ صموع يبلغ 

مداه م3 سم. 
أّماا الصوارياخ الياي طوّرتهاا القوة 

الصاروخية اليمنية خهي ساليايل:
صاروخ القالر.

وصاروخ أورقان.

وصاروخ الربسان. 
تام  الياي  األخارى  الصوارياخ  أماا 
اساييدامها وليسات صناعًة ممليًة ولم 
تيضاع لليطويار، خهي صاروخ ساكوع 
وصااروخ اليوشاكا، سماا تم اساييدال 
صااروخ ساال أرض جاو، باإلضاخاة إىل 

صواريخ بمرية.
ومن املهم اإلشاارة لنا إىل أن املؤامرة 
عىل القاوة الصاروخية يف اليمن سابقت 
الددوان السدوعي األَمريكي وسان بداييها 
بدَد وصول َعبدربه منصور لاعي إىل ُسّدة 
الرئاساة عندما طلاب مناه األَمريكيون 
سْمَب القدرة الصاروخية للجيش اليمني 
بمزاعم أن اليماَن ال يمياج إىل منظومات 
صاروخياة، حيث ال يقاُع يف مميط ُمَداٍع 
لاه أَْو يمكن أن يشاّكل خطاراً عليه، سما 
بدأت يف مرحلة صدوع لاعي إىل الرئاساة 
املؤامرة األَمريكية ليفكيك الجيش اليمني 
من خالل ما يسامى بالهيكلة اليي سانت 
بمثابة سالل حلٍّ يُراع به باطل، بمدنى أن 
الهيكلاة يف ذلك الوقت لام تكن ليصميح 
السالبيات اليي راخقت بناء الجيش خالل 
الدقاوع املاضية وتمويال والئه من الوالء 
ألشاياص إىل الاوالء لله والوطان، ولكن 
وتمهياد  الجياش  تفكياك  الهادف  سان 
الطريل أََماال الفوىض وانيشاار عنارص 

عاعش والقاعدة.

القّوُة الصاروخية فخُر اليمن وذراُعه القوية! رسالٌة إىل آل ُسُعـْود 
وإىل الكاتب العربي 

د. غالية عيسى *
واعياذُر  لكام  أعياذُر 
لصفمياي الياي تنضاح 
والطبيداة  بالشادر 
ُقباح  عاىل  والجماال 
املشاهد لكنه ليال أقبَح 
وجريانناا  أشاقائنا  مان 
واإلبال  الناوق  أصمااب 
آل ُساُداْوع عليهام لدناة 
واملؤمنني  ورساوله  اللاه 
ولدنيي أنا الذي لو تسنح 
يف  أبصاَل  أن  الفرصاة  يل 
وجه سالمان الدميل اللدني وسل من أيده وسل من وااله 
ملا ترععت لمظة واحدة، اليول ساوف أتجرع من لباقيي 
ومن شااعرييي ومن زيف الكلماات؛ ألن المقيقة لذه 
الصاور، لذه املجزرة اليي ارتكبت مؤخراً بمل ساكان 
مماخظاة المديادة الذيان لام سارلني الميااة أصالً؛ 
بسابب ضيال الدياش واندادال ُسّل مقوماات الميااة 
من مااء وسهربااء وعواء وغذاء وغاز ووقوع وانيشاار 
األوبئة والدمار لكنهم يديشاون مدازة لله الذي يقول: 

»واسيدينوا بالصرب والصالة«.
ساناوا يميون بصارب وصالة وحمد للاه ورضا، لكن 
صواريخ أشاقائنا لم ترض لهم إال أن تيطاير أشالؤلم 

امليدبة مع الريح والربع والنار والدخان. 
الداَلاُم ليل بمدزل عن تلك الصاور والكاتب الدربي 
ال يجهال جرائام آل ُساُداْوع يف اليمن خنمن الشادوب 
الدربية تدوعنا عىل اليذالن والييبات وعدل الدخاع عن 
حقوقنا وتدوعنا أن نغرق ونمن ندلم أن ال منقذ سيمد 
ياده ويرخدنا.. نموت ونبيسام؛ ألننا ندلام أن أَيّة حياة 
أُْخاَرى بدد املوت سايكون أجمل من حياة صار الدبيد 
خيهاا أمراء وألال الجهل صاروا ملوساً لكان بيع الذات 
يبقى رخيصاً وانمياز األقالل حساب مقيى املصلمة 
ومن يدخع أسثر وبيع املباعئ والقيم إنما لو أرخص من 

تلك الدالرة اليي تبيع جسدلا وإنَْسانييها.
خيباً ألصماب األقالل املؤثرة الذين انمازوا إىل الرتويج 
للمارب والدخاع عن القيلاة بدواخع ساذبة ومربرات لم 

موقنون ُسّل اليقني بزيفها وتلفيقها. 
لكان اللاه يمهال وال يهمل والجنادي اليمناي الذي 
أرلال اإلنجليز واألتراك لان ترلقه عويلٌة تممل اسام 
عائلاة حديثة ليل لها يف المروب ناقة وال جمل، عاش 
جنوعلا تمات اليكييف ويف القصور وعىل علب المليب 

والبسكوين والهمربجر.
أين أنيم من اإلنساان اليمني الذي اعياع منذ طفوليه 
عىل الجبال والكهوف ويكيفي بالقمح والدسال »ومما 

تنبت األرض من بصلها وثومها وعدسها« 
اقيلوا سما شائيم وارماوا بصوارييكم من الساماء 
البديدة خأنيام أقل من أن تواجهوا الارر امليطاير من 
عيناي الجنادي اليمني عاىل األرض يف سااحة املدرسة، 
أعينكام اليي اعياعت بريل املراقاص خارج عويليكم ال 
تسايطيع النظر إىل رشار املوت، ارماوا بصوارييكم ثم 
الرباوا سالجارذان واخيبأوا وال تنساوا أخذ عصائرسم 
املدلبة الاذي تفرون وترتسونها يف ُسّل مارة عىل الجبال 
َوالاذي يصدرلاا لكام سالمان األبلاه ظنناً مناه أنها 
مان املقوياات وال يدلام أن القوة لها تأريخ وشاجاعة 
رضدنالا من صدر أمهات صامدات ماجدات وأساطري 
بلقيل مع جن سليمان ومدجزة سبأ وأرض الجنيني. 
وتأسدوا أن صوارييكام ال تييفنا بقدر ما تييفكم 
أنيام ولي ال تنر خينا املوت بقدر ما تزرع يف أرواحهم 

الرعب ويف أرواحنا المياة.
ومان اعياع عىل لغات النمل ولاو يصدر أجوع أنواع 
الدسال إىل الدالام لن تييفاه خربشاات البدوض عىل 
جلد جلاف قاس وصلب خلقه الله مان الجوع والصرب 

واإلرصار عىل المياة.

* جامعة مسقط- ُعمان 

جاستا.. إْرَهـاُب الحلفاء 
ياسر محمد العزير

منذ نشاأتها ولاي ترتكز عىل قاعدة 
الرباح واليساارة يف ساخاة تدامالتهاا 
ضمان سياساة »اسارتاتيجية املصالح 
األَمريكية« ووسايليها األََساسية يف ذلك 
لي القوة الياي تجدل االغيصاب حيازة 
وتيماول المياازة بداد ذلاك إىل ملكية 
َواالحياالل إىل تمريار وعملياات القيال 
إىل عملياات لإلنقااذ، يف تمالفاتها تأخذ 
الكثاري مان حلفائها وتدطاي يف مقابل 
ذلاك أقل القليال وأغلاب عطاءاتها لهم 

رساب يدلقون آمالهم عليه.
يف عاال 5ل19ل ُعقد عىل ظهر إْحَدى 
السافن المربية بقناة الساويل اللقاء 
االسرتاتيجي بني أسرب عوليني إْرَلاابييني 
يف الدالم األْوىل الواليات امليمدة األَمريكية 
الياي قامات عىل جماجم ماا يقرب عن 
مل ملياون مان الهنوع الممر، وتوساع 
نفوذلاا منذ عقوع عاىل جثامني ماليني 
الدرب واملسالمني يف أخغانسيان والدراق 
وليبيا وساوريا واليمن، والثانية مملكة 
آل ُساُداْوع الياي إبااعة قارًى بأسملهاا 
وأزلقت ارواح مئات اآلالف من املسلمني 
يف نجاد والمجااز وامليالف الساليماني 
اليماني )عساري ونجاران وجيزان( بدد 
تمالف أماري الدرعية مممد بن سادوع 
مع صاحاب الدعاوة )الولابية( مممد 
وتمالاف  5ل17ل،  يف  عبدالولااب  بان 
الديان والدولة الذي نشاأ سان يقول عىل 
الدعوة السالفية اليي ععاا اليها مممد 
بان عبدالولااب ولاي األََسااس الاذي 
نهضات علياه مشايية الدرعياة وسان 
مبادأي »اليكفري والقيال« من الشادائر 
واملاربرات اليي سااقها األماراء واألتباع 
إلشدال المروب وأَْعَمال الدنف من اجل 
توسادهم يف األنماء، خكانوا ييهمون ُسّل 
مان ليل مدهم بالكفار وأن عمه وماَله 

حل لهم.
الياي  االسارتاتيجية  الدالقاة  لاذه 
أبرمت باني الرئيل األَمريكاي روزخلت 
َعبدالدزياز  امللاك  السادوعي  والدالال 
بان َعبدالرحمان آل ُساُداْوع قامت عىل 
مقابال  األَمريكياة  »المماياة  أََسااس 
النفاط السادوعي« بهادف نهاب ثروة 
اململكاة، واساييدامها سارأس حربه يف 
تنفياذ امُلَيّططاات األَمريكياة الرامياة 
للسايطرة عىل الرق األوساط بيمزيل 
الادول وإحاللها بدويالت صغرية تفصل 
بينهاا حادوع عرقياة طائفياة حماياًة 
للكياان الصهيوناي وترساييا لجاوعه 

وتوساده يف األرايض املميلة، وما زوبدة 
المارب عىل اإلْرَلااب واملبالغة يف وصف 
اليهدياد اإلْسااَلمي إاّل ماربراً ليمقيال 
اليوساع األَمريكي لينفيذ ُمَيّطط إعاعة 
رسم شامل ليريطة الرق األوسط ويف 
حقيقاة األمر إن الجماعاات اإلْرَلاابية 
ال تهادع الواليات امليمدة بل تمثل تهديداً 
للمكوماات واملثقفني وأصمااب الفكر 

المر يف الدول الدربية واإلْساَلمية. 
لقاد أثمار لاذا اليمالاف اإلْرَلاابي 
خاالل 70 سانة يف نهب ثاروات اململكة 
واسايغالل الفكار الولاباي اليكفاريي 
يف تدماري البلادان الدربياة واإلْسااَلمية 
خمن أخغانسايان اليي برع األَمريكان يف 
اعارتها وخلال أعاتهم اليدمريية »تنظيم 
القاعدة« الذي سالميه قياعات الدمليات 
وسايرت له ُسّل إْمّكاناتها اليكنولوجية 
امليابارات  إرشاف  تمات  والدساكرية 
اليليجاي  املاايل  والدعام  الباسسايانية 
وخصوصاً السادوعي واسايغالل رجال 
الدين الولابيني يف السادوعية وخارجها 
عرب الينظيمات اليي تسيغلها اململكة يف 
رصاعاتها املسالمة الياي تمولها بدخع 
من األَمريكان سينظيم اإلْخَوان املسلمني 
والجماعات السلفية -اليمني اإلْساَلمي- 
الياي أّعت عوراً خداالً يف عمليات اليجنيد 
واليمشايد وشامذ الهمم باسم الجهاع 
يف سابيل الله وبيساهيل من األنظمة يف 
حيناه، وبيمقل الهدف األَمريكي انيهت 
المرب الباارعة ورخدت الواليات امليمدة 
يدلاا عن المرب اليفية يف أخغانسايان 
وانسامبت السادوعية وخفات صاوت 
خيهاا  بالدباث  واسايمرت  تنظيماتهاا 
حياى قامات بغزولا واحياللهاا يف عال 
٢٠٠١ل ضاد حكم طالباان، ويف الدراق 
قامات اململكاة السادوعية باسايدعاء 
الجياش األَمريكي لمماييهاا من الجار 
قاوه  ذات  عولاة  باات  الاذي  الدراقاي 
عسكرية واْقيَصاعية وسياسية وعلميه 
أللياه لقياعة املنطقاة والوقوف سمجر 
عثارة أََماال أَي ُمَيّططاات خيهاا مماا 
شاكل تهديداً لدولة الكياان الصهيوني 
بمال  واملجاازر  الجرائام  خارتكبات 
الدراقياني وعمرت بنيياه اليميية وبقي 
تمات المصار واالميهاان حيى احيالله 
يف 2003ل مان قبل أَمرياكا اليي عمدت 
إىل إنهاء ُمؤّسساات الدولة وحل الجيش 
وبنااء الدملياة السياساية عىل أسال 
لوياتياة مزعوجة عرب تَأسياد الهويات 
باني  وانقسااماتها  واإلثنياة  الدرقياة 
عارب وسرع بصورة أََساساية وترسايخ 

االخيالخات الهوياتياة الدينية واملذلبية 
بني السانة والشيدة بشاكل رئييس، ويف 
لبناان حاولت عرب أذرعهاا القضاء عىل 
الوخاق باني اللبنانيني وتدماري املقاومة 
اللبنانياة وقد ظهار ذلك جليااً يف حرب 

تموز 2006ل.
وماع انطاالق موجاة االحيجاجاات 
يف الدالام الدرباي يف 2011ل اليي طالت 
)تونل ومارص وليبيا واليمن وساوريا 
خالدراق( ولو المدث الذي شاهد ظهور 
املولاوع الثاناي للينظيماات الجهاعياة 
والسالفية الاذي أحيا نموذجاا جهاعياً 
جديدا اشاد عنفاً وإْجاَراماً من ساابقه 
يقول عىل أََسااس الهوياة ولو الجانب 
الاذي غّذتاه السادوعية وعول اليلياج 
باليداون مع جماعة اإلْخَوان املسالمني 
الياي عمارت ليبيا القاذايف وتداملت مع 
األزمة يف سوريا والدراق واليمن باعيبار 
القيال خيهاا جهاعاً ضاد االحيالل يجب 
ععمه وإساناعه ملواجهة وسارس النفوذ 
اإليراناي يف املنطقاة - ماع الدلام باأن 
اململكاة سانات يف وخااق تال ماع نظال 
الشاه الشيدي يف ايران قبل اندالع الثورة 
اإلْسااَلمية حياث سان االثناان يمثاالن 
ععامياني تمماالن رصحااً أَمريكيااً يف 
املنطقاة - وعاززت الارصاع الُهوياتاي 
الطائفي سياساياً وعينيااً، ليمقل بذلك 
األَْلَداف األَمريكية يف تدمري البنى اليميية 
واالْقيَصاعياة  الدساكرية  والقادرات 
واإلنياجياة والسالم االجيماعي يف لذه 
البلادان بماا يدازز تواجاد الجماعاات 
اإلْرَلاابية املدعومة بيمالف عويل بقياعة 
أَمريكا ومشارسة الدول الغربية وسل من 
السادوعية وقطر وبقياة ممالك اليليج 
واألرعن وترسيا وسالمت قياعة الدمليات 
لجماعاة اإلْخاَوان املسالمني وجماعات 
اليماني اإلْسااَلمي )سالنارصة وعاعش( 
اليي تشاكل وقوع الرصاعات األَمريكية 
وُشكلت غرف عمليات أَمريكية مشرتسة 
ميدادع إلَعاَرة الماروب وسايرت لهاا 
والدساكرية  اليكنولوجياة  إْمّكاناتهاا 
ماع مشاارسيها الجوياة يف عادع مان 
البلدان وبيمويل خليجي مهول وحشاد 
للمقاتلاني واملرتزقة من ُسّل الجنسايات 
ارعناي  ترساي  اساييباراتي  بيدااون 
عرباي بما يُيياح املجال لهاذه املجاميع 
يف السايطرة عاىل مناطال مييلفة لبث 
سامومها وممارساة لواياتها يف القيل 
والسامل والسالخ واليفجاري واإلبااعة 
إلثارة الصدمة والرعب مما يدجل عملية 
حارق املراحال وتنفياذ الفصال االخري 

ليقسايم املنطقاة إىل عوياالت ميناحرة 
وطائفياة  وعرقياة  إثنياة  وسنيوناات 

ميناحرة
وبداد ماا يقارب عان 70 سانه من 
اليدماة بإخاالص وتفاناي يف الباالط 
الرئاايس بالبيات األبياض وأروقة اليس 
النفطياة  ثروتهاا  واسايغالل  إياه،  أَي 
يأتاي قانون جاسايا »الددالة ضد رعاة 
اإلْرَلاااب« ليدلان قارب انيهااء خارتة 
اليدمة بأحد األجلني إما النيهاء الماجة 
لوجاوع  السادوعي  للنفاط  األَمريكياة 
مصاعر أُْخاَرى بديله سالنفط الصيري 
)عرة ماليني برميل يوميا(، أَْو ليمقل 
الهادف من لذا اليمالاف بجلب القوات 
الدسكرية  األَمريكية وإنشااء قواعدلا 
يف املنطقاة، وخلال جيش بديال بدبائة 
إْسااَلمية يقاتل بدالً عنها للسيطرة عىل 
الرق األوساط وتمزيل الادول الدربية 
واإلْسااَلمية وإحاللهاا بدويالت صغرية 
تفصل بينهاا حدوع عرقية طائفية، لذا 
اليريع يييح ألقاارب ضمايا لجمات 
الماعي عر من أيلول )سبيمرب(2001 
برخاع ععااوى قضائية ضاد المكومة 
السادوعية المليف الاذي خاض حروب 
أَمريكا سلهاا ومطالبيهاا باليدويضات 
رغام أن تمقيقات لجناة الكونغرس قد 
برأتهاا من أَي عور رسامي، لذا االبيزاز 
لو بداية مدرسة رشساة ضد السدوعية 
لان تيمكن مان الصموع خاللهاا؛ ألنها 
المصاني والجادار  الادرع  قاد خقادت 
املنيع الماماي لها وامليمثل يف االشاقاء 
والجاريان من حولها خأغلاب البلدان قد 
اسياوت بنارلاا وعانات مان تآمراتها، 
وشادوب املنطقة قد نكل بهم وسفكت 
عمائهام وعمارت اوطانهام وانيهكات 
املالياني  بيهجاري  وتساببت  اعراضهام 
من مسااسنهم ومدنهام وأوطانهم ولم 
املمرماة  األسالمة  باساييدال  تكياِف 
عوليااً يف ارتاكاب جرائمها بل مارسات 
المصار حيى أزلقت الكثري من األرواح، 
مناذ النشاأة اخياارت اململكاة الوقوف 
الدربياة  لألمياني  املقابلاة  الضفاة  يف 
واإلْسااَلمية ولاا قد غدرت بهاا أَمريكا 
ونكثات بيدهداتها ولم ينفدهاا تقربها 
من الكيان الصهيوني خما عليها اآلن إاّل 
االنيظار وحيده ليواجه إْرَلااب الملفاء 
حيى يُسادل السايار عىل الفصل األخري 
مان تأرياخ عماليهاا وخيانيهاا لدينها 

وأميها.
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َرِبحت 
تجارُتك، 

أيها الشعب 
العظيم

أحالم عبدالكافي
إنّاه الشادُب اليمناي الدظيم 

الذي سايدُخُل اليأريَخ من أوسع 

أبواباه، بل سايمأل بطوالتاه ُسّل 

عمالقاة  َومدّوناات  صفماات 

الدصور وعباقرة األزمان وأَبَْطال 

قبال  الدادو  سيساجل  الدالام، 

املوثقاة  ساجالتهم  يف  الصديال 

عان أَْسبَار حماقة ارتكبها أغبياء 

لذا الدالم باعيدائهم عىل شادب 

بهذا الشاموخ وعاىل لذه األرض 

الطيبة.

نيمالف ضدلم بأعداٍع مؤلفٍة 

مان ُسّل عولاة وتولاد منهام ألف 

وينهضاون،  نمارصلام  أماة، 

بهام  خاإذا  أسالميهم،  عمرناا 

صندوا صواريَخ ذات قوة وبأس، 

املطاورة  بأسالمينا  نقاتلهام 

وبطائراتناا املمّلقاة وينيرصون 

ببندقية، نقصاف مصاعر رزقهم 

خيأسلاون ويرباون ويهنئاون، 

نساد عليهم ُسّل بااب، ويُفيمون 

لهم من الددل ألف باب.

اللاه اللاه ماا أعظماك، أيهاا 

الشادب اليمني سنات خري مدينا 

ونصاريا، تصديات خكنات خاري 

منيرص، وانطلقت خكنت خري من 

أبىل، َوجوعت بدطاءك خكنت خري 

من تجوع، سنات أنت من حطمت 

بصماوعك  الطغااة  أسااطري 

املديديان  أباطيال  وسامقت 

بقدمياك، وارعبت زياف الظاملني 

بصدقك. 

أياة مكانة قد تربدات خيها يا 

أيهاا اليمناي المر، وأياة مكانة 

قد ُحزتهاا بجربوتك أيهاا البطل 

الهمال وأية أسطورة قد سجليها 

األبقاى  أنات  سنات  بدظمياك، 

لام  املديادون  وسان  بيمنييّاك 

أنات األرشف  الياارسون وسنت 

واألعز واألجل بمكميك.

حارضون للجهاع يف الذوع عن 

الوطن، حارضون برخد الجبهات 

والكراماة،  الدازة  سااحات  يف 

ولقهار  الصماوع  يف  حاارضون 

األَْعاَداء ولنرصة الوطن.

االْقيَصااع  لدعام  حاارضون 

لقماة  ييقاسامون  الوطناي، 

عيشاهم وإن سانت بسايطة لم 

ييواخدون لرخد البنك املرسزي لم 

يدلمون بارضورة ما يقومون به 

ألن من قدل روحه وولده رخيصة 

من أجال الوطن خالرياب أن تراه 

يجاوع بمالاه أَيْضااً تاجرتم مع 

اللاه خربمات تجارتكام، خيمية 

إجاالل وإعظاال لاكل يمني حر 

أباي، خألنيام املنيارصون وألنيم 

الغالباون، خإن نرصسام الله خال 

غالب لكم.

أحمد ناصر الشريف
 

لاو سانت ثاورة 21 سابيمرب الشادبية اليي 
احدثت زلزاال ليال يف منطقة الجزيرة واليليج 
وإنماا يف املنطقاة الدربياة بأرسلا سماا يدعي 
امليارضرون منهاا بأنهاا ارتاداع إىل املاايض ملا 
حاربيهاا تلك الدول اليي وقفت يف وجه ثورة 26 
سابيمرب عاال 1962ل مدة ثمان سانوات وعىل 
رأساها بريطانيا والسادوعية وأَمريكا وخرنساا 
وارسائيال ومان يادور يف خلاك لذه الادول من 
الدمالء واملرتزقاة.. ولذا يف حد ذاته ساف ليؤسد 
بأن ثورة 21 سابيمرب الشدبية قد جاءت إلَعاَعة 
الولاج الثاوري للثاورة اليمنية األل )سابيمرب 
واسيوبار( اليي تم اليآمار عليها واخماع صوتها 
يشابه  ماا  إىل  الجمهاوري  نظامهاا  وتمويال 
النظال امللكي الدائيل السايما مناذ الدال 1970 
ل حاني خرضت السادوعية مصالمة وطنية بني 
اليمنياني إلنهاء المارب ولكان بروطها اليي 
ضمنت لدمالئها ومرتزقيها املشاارسة يف المكم 
واليغلغال عاخله لينيهي األمر بسايطرة النظال 
السدوعي عىل القرار السايايس اليمني سليا ولم 
تقبال السادوعية بدد ذلك من يقول لهاا: ال.. أَْو 
ينيقاد ترصخاتهاا لدرجاة انهاا لي مان سانت 
تييار املسؤولني وتدينهم يف املناصب المكومية 
بل وتييار من يشاكل المكومات وال يمكن ألي 

رئيل حكومة أن يبدأ بممارساة عمله رساميا 
إاّل بدد أن ييوجه إىل الرياض ليسيأذنها وييلقى 

اليدليمات منها.
ولام تكيف السادوعية بذلك 
مان  جدلات  وانماا  خمساب 
إَعااَعة  اليمناي قبال  الشامال 
تمقيال الوحادة اليمنياة عدو 
تام  حياث  اليمناي  للجناوب 
خاوض حربني بني الشاطرين 
أضدفيهماا وجدلت ُسّل شاطر 
يف مواجهاة اآلخر ولاي تمول 
باملاال والساالح.. وعندماا تم 
اسايغالل انشاغال السادوعية 
بالمارب الدراقياة –االيرانياة 
قياعتاي  باني  تقاارب  حادث 

الشاطرين توج بإَعااَعة تمقيل الوحادة يف 22 
ماياو 1990 ل خشاكلت لذه اليطاوة الجبارة 
رضبة قاصماة للنظال السادوعي وساع الزمال 
يفلات مان ياده خيماا لاو اسايمر اليمنيون يف 
موقفهام املنالاض لليدخال يف الشاأن الداخيل 
اليمني.. لكن السادوعية وجادت يف غزو الدراق 
للكويات بقيااعة الرئيل الراحل صدال حساني 
خرصاة مللماة اوراقها مان جديد بادءا بيوجيه 
االتهال لليمنيني شادبا وقيااعة بأنهم وقفوا إىل 
جانب الغزو الدراقي للكويت حيث ساارعت إىل 

ترحيل أَْسثَر من مليون عامل يمني مغرتب لديها 
خالل شاهر واحد بهاد ف الضغط عاىل النظال 
واالسايقرار  األمان  وزعزعاة 
خشالت  وحاني  اليمان..  يف 
السادوعية يف تمقيال لدخهاا 
لجأت إىل اللدب عىل املكشاوف 
قيااعات  بداض  خمرضات 
اليمناي  االشارتاسي  المازب 
تمقيال  يف  الرئيايس  الرياك 
الوحدة ليلل مشاسل سياسية 
واقيصاعياة وأمنياة ليصل ُسّل 
إىل طريل مسادوع  اليفالمات 
عاىل  اليوقياع  بداد  السايما 
اتفاقياة يف الداصماة األرعنية 
عماان باني القوى السياساية 
اليمنية واليي لم يكد حارب اليوقيع عليها يجف 
حيى خوجئ اليمنيون بوجوع عيل ساالم البيض 
نائب رئيل مجلل الرئاسة األمني الدال للمزب 
االشارتاسي اليمني يف الرياض ليجيمع بالقياعة 
السادوعية للينسايل مدها وبادل أن يدوع عيل 
البياض إىل الداصماة صندااء عااع ليديكف يف 
عدن.. ولام تمِض إاّل خرتة قصرية حيى تفجرت 
حارب صياف ل199ل والياي سانت السادوعية 
خيها طرف اساايس ليدلن البيض بدد أُْسبُْوعني 
مان اندالع المرب االنفصال مان املكال عاصمة 

مماخظة حرضموت.
اليمنياة  للوحادة  اراعت  اللاه  وألن مشايئة 
البقاء خقد خشل ذلك الطرف ممثال يف السدوعية 
وعمالئها الذي اراع تشطري اليمن من جديد.. لكن 
النظال السدوعي لم يسكت خقد ظل يضغط عىل 
النظاال يف اليمن حيى انيزع منه اتفاقية تدرتف 
لاه بيبدياة األرايض اليمنياة يف جيازان ونجران 
وعساري ثم واصل ضغطه إلضداف النظال الذي 
وقع لاه االتفاقية لينفرع بدد ذلاك بمكم اليمن 
منذ الداال 2011ل من خالل ما عارف باملباعرة 
اليليجياة الياي سانت تهادف إىل تمزيال اليمن 
وتمويلاه إىل عوياالت لوال أن ساير اللاه لليمن 
خيياة وقفوا يف وجه لذا امليطط اليطري وسانوا 
وراء قيال ثورة 21 سبيمرب الشدبية اليي اعاعت 
لليمنياني اعيبارلام وحاخظات عاىل حقوقهم 
وزلزلت عروش الطغاة يف املنطقة خما سان منهم 
إاّل أن واجهولاا بيمالف عويل تقاوعه تلك الدول 
اليي تزعمت المرب عىل ثورة 26 سبيمرب ممثلة 
يف أَمريكا والسدوعية وبريطانيا وارسائيل.. لكن 
اراعة اللاه وقفت مع اراعة الشادب اليمني الذي 
أثبت بصماوعه وعخاعه عن وطنه ومكيساباته 
بأناه األقوى بيوسله عىل اللاه وبدزيمة مقاتليه 
الذيان غارّيوا مداعلاة اسارتاتيجية المروب يف 
الدالام ولو ما لم يمدث مطلقا ألي شادب عرب 

اليأريخ.

الشيخ عبدالمنان السنبلي  
 

قبال عادة أساابيع لاّدع عااعل الجباري من 
أن حكومياه سيسامب ُسّل األرصادة والوعائاع 
السادوعية يف أَمرياكا إذا ماا تام إقارار قانون 

)جاسيا(!!
لرييناا مداايل الوزيار اليول سيف سيسامب 
حكومياه وعائدهام َوأرصدتهام لنااك بداد أن 
تم تمرير لاذا القانون َوإقاراره!! َولل يجرؤن 

أصالً؟!!
الجباري  عااعل  يظان  سان  لقاد  الواقاع  يف 
َوحكوميه أن األَمريكيني ساريضيون ليهديداته 

خاصًة بدد أن ضمنوا )خييو( أوباما عىل غرار ما 
حصال مع الربيطانيني يف صفقة اليمامة عندما 
رضيت المكومة الربيطانية لليهديد السادوعي 
بقطاع الدالقاات مدهام َوأوقفاوا اليمقيال يف 
صفقة األسالمة اليي عرخت بصفقة )اليمامة( 
َوالياي ثبت تاورط امراء سادوعيني مان الديار 
الثقيل بقضايا خسااع خيها. شاجع السدوعيني 
يف ذلاك نوعياة الدالقاة الياصة الياي تربطهم 
الياي  الضاغطاة  األوراق  َوحجام  باألَمرياكان 
يميلكونها َواليي تفوق ماا يميلكونه من أوراق 

ضاغطة مع الجانب الربيطاني بكثري.
ر َولم يدد لنالاك مجاٌل لليملص  القاناون أُقِّ
منه ال لاإلعارة السادوعية َوال األَمريكية َوالكرة 

األَمريكياة  املماسام  ملداب  يف  أَْصبَمات  اآلن 
َوألاايل ضمايا الماعي عر من سابيمرب الذين 
سايمدعون مصري الدالقة األَمريكية السدوعية 
َوسقفها، خما بدد )جاسيا( لن يكون سما قبله، 

خما أنيم خاعلون يا جبري؟!!
يف الواقع قد يضطر النظال السادوعي يائساً 
إىل إلقااء آخار ورقيني لديه مدااً لدله يفلت من 
عقال )جاسايا( َوامليمثليني يف االرتمااء ُسّليًة يف 
أحضان إرسائيل عن طريال االعرتاف َواليطبيع 
الكامل للدالقات بينهما من أجل سساب تداطف 
اللوبي الصهيوني يف أَمريكا يف أي مماولٍة قاعمٍة 
منهم إلعاقة إجراءات اليقايض َويف نفل الوقت 
اخيداال عملياات إرلابياة سربى عىل منشاآت 

السادوعية  األرايض  عاخال  سادوعية  حيوياة 

لغارض إيهال الارأي الداال األَمريكاي َوالداملي 

بأن السادوعية نفساها لي ضميًة من ضمايا 

اإلرلااب َوذلك سمن ياداري الفضيمة بفضيمٍة 

أُْخااَرى، إاّل أن لاذا لن يكون إاّل مساماراً أَخرياً 

يف ندش النظال السادوعي؛ ألن أَمريكا ببساطة 

شاديدة قاد قاررت الييلاص مان لاذا الكيان 

السدوعي َواسيبَداله بكيانات صغرية ميددعة يف 

نفل املكان.

خهل عرخت يا جبري ملاذا َوسيف أن )جاسايا( 

َوتبداتاه َوتداعياتاه لام َولان يكاون سصفقاة 

اليمامة أل أنكم قوٌل ال تفقهون!!.

لن تنجَح السعوديُة يف تكرار تجربة 1970م         )الجزء الرابع واألخري(

جاستا ليس صفقة اليمامة يا ُجبري!!

الت
تأم

اليمن: تهديدات وفرص، ومخاض والدة جديدة!               
بقية من الصفحة األخيرة

لينيقل »رصاع الرؤييني« مان »البييية اليمنية« أي 
)يمني-يمناي( إىل »البينياة اإلقليمياة« أي )يمني 
-خليجي سادوعي باليصوص(، واألخري ُمْسايقٍو 
بيمالفاتاه الدولياة عىل رأساها الوالياات امليمدة، 
ولاذه بدورلاا ونظارا ملاا تيسام به مان »نفدية 
وليمناة« ترسات -إن لام تكان عخدات - الرياض 
وبيباث إىل أن تيياذ ماا تاراه من إجراء مناساب 

ملداقبة من تسميهم »امليمرعين يف اليمن«.
واملقصاوع »باليباث« أن واشانطن - املنهمكة 
حينها يف مفاوضاات نووية مع طهران- وجدت يف 
»تسهيل مهمة الرياض لرضب اليمن« تمقيل أسثر 

من غاية:
- »جائزَة ترضية« ليَْساَلَم من املشااغبة عليها 

بشأن االتفاق النووي.
- ومجااال لالنيفااع بدقد املزيد مان »صفقات 

اليسلح«.
- وإجهاض »مارع 21 سبيمرب » عون أن تيرس 

واشنطن سنيا واحدا.
-  إنماا األخبث من ذلك سله - والذي لم تمساب 
لاه »الريااض« أي حسااب - أن تكاون الوالياات 
امليمادة قد نصبت لها )خياا(، ووضدت احيماالت 

للفشل، بيقدير أحد أمرين: 
إماا أن السادوعية ذالبٌة نمو ماكان ممفوف 
باملياطار وبالياايل خهاي لان تيارج منه سااملًة 
)سأعنى تقديار( أو منمدرة بقوة »حزل الداصفة« 
نمو االرتطال املدوي ومن ثم الغرق يف »املساينقع« 
)سأقاى تقدير(، ولذا ما يسامح بيمريك ملفات 
ُمدّدٍة لوقت الماجة، ومنها ملف يشاغل الساساة 
األمريكياني مناذ 2001، لاو ملاف »أحاداث 11 

سبيمرب«.
وألن املياورط خيه حساب »االعيقااع األمريكي 
»حلياٌف مان الدياار الثقيال«؛ خلمظاُة »غرقه يف 
املسينقع اليمني« ال بد وأن تشكل خرصًة ملواجهيه 
»باليهمة«، وأن أي رُصاخ ييداىل سادوعيا َسيَُموُل 
عون ترععاتاه املزعجة ما تديشاه الوالياُت امليمدة 

من »صيب االنييابات«.

الرياض تغرق، وواشنطن تحد سكني 
»جاستا«!

ومن ساوء حظ الريااض أْن وصلات اندخاعيُها 
الممقاى نمو اليمان إىل ما وصلت إلياه، خما سان 
من واشنطن سوى أن وجدت اللمظة املناسبة اليي 
يمكن أن تُشاِهر خاللها قاناون »الددالة ضد رعاة 
اإلرلاب - جاسايا« والذي أقره الكونجرس بأغلبية 
ساحقة يف الام2 من سابيمرب املايض، مبطال خييو 
أوباما، وما صدرت الحقا من ترصيمات ملسؤولني 
أمريكياني تنيقاد الكونجارس، وتدعاو إىل إلغاء أو 
تدديال أو تجميد القانون؛ سل ذلك ال ينفي أن رمية 
الساهم قد أصابت الهادف، وأن »السادوعية باتت 

باملنظور األمريكي مرتبطة »باإلرلاب«.
وأماا ملاذا بدا االليماُل األمريكي »بالسادوعية« 
- وسأناه يرتاجع عما عليه خاالل »ثمانية عقوع«، 
خليال مدار لذا املقاال، إنما تجدر اإلشاارة إىل أن 
إحادى ألم رسائز الدالقة بني الطرخني« - » سالدة 
النفاط« - لم تدد بذات األلمياة اليي سانت عليه يف 
املاايض، وذلك بفدل اسيشااف »النفاط الصيري« 
الذي يدده سثريون بأن واشنطن قد وجدت منه عىل 
أراضيهاا بديال يغنيهاا عن »نفط السادوعية«، ما 
يدني بأن زمن »تدليال اململكة« قد يكون لو أَيْضاً 
من املايض، وقد عرب عن ذلاك األمري ترسي الفيصل 
يف مدرض رع له عىل انيقاعات وجهها أوباما مطلع 
الداال المايل للمملكة حني ععالا القيساال النفوذ 
مع إيران خُجّن آل سادوع جنوناا سبريا سما ظهر يف 
رع الفيصال: »األياال اليوايل مع أمرياكا انيهت إىل 

غري رجدة«.
وبدالاًة أن عوامل عدة – وليال خقط » النفط 
البديال« - قاد تظاخارت لييلل تدقيداٍت ال ساابل 
لها يف مساار الدالقات »األمريكية السدوعية«. مما 
يسمح بالقول إن »القلل من أمريكا وليل أمريكا« 

لو من بات يمكم الرياض وييمكم بها.

وفرصة اليمن أين؟
بإقرار أن ليل من خطر لدع اليمن وجوعيا مثل 
لذا الددوان املسايمر منذ أسثر من عال ونصف، إال 
أن الصموَع الوطني واألساطوري والالئل بالشادب 
اليمناي قد أساقط عىل آل سادوع ماا ظنولا - يف 
»حالك ليل الا26 من آذار مارس2015« – )خرصًة( 
سنمت لهم البيالع اليمن، خكان أن خاب مسدالم 
نماو تجديد حضورلام سقوة إقليمية ال يُسايهان 
بها، وخرست ما سان يمكن أن تقول به من وساطة 
قبال الددوان باني اليمنيني، لرتباح عوضا عن ذلك 
عاداوَة شادب ال يُضال، وأشادلت جاذوة »الهوية 

اليمانية« لمقب ميوالية.
املدرساة  اليمنياني يف لاذه  وبمقادار واقدياة 
لناحياة إعراسهام ما لاو مطلوب منهام، ولو أن 
يادرؤوا عن أنفساهم الددواَن بكل أشاكاله؛ تكون 
السدوعية بهوساها وجنونها ومبالغيها يف ألداخها 
قاوا لها المفرة،  تقادل لليمنيني )خرصاًة( ألن يُدمِّ
ويوسادوا عليها املساينقع، وقد نجماوا حيى اآلن 
مان خالل اعيماع »اسارتاتيجية النفال الطويل«. 
ولي اسارتاتيجيٌة مثلت أرضياًة خصبة ألن تواسب 
امليغرياِت اإلقليمية والدولية وتسايوعبَها، ويف ُجلِّها 

ال تصب يف مصلمة آل سدوع.
خاآلتي مان امليدان الساوري ييَِش بيبادع أحالل 
اململكة، وعالقيُها الدولية مع »سايدلا األمريكي« 
عخلات مرحلَة اضطراب وتوتر مقدر لها أن تطول، 
ليطال يُده باسام قانون »جاسايا« ما جنيه طول 
عمرلا الثمانيني من »ثروة موععة لديه«، أضف إىل 
ذلك اليزاز عالقاتها مع أغلب شدوب املنطقة حيى 
ماع مرص، والهرولة نمو تظهاري عالقاتها الرسية 

مع سيان الددو اإلرسائييل.
ونفطيا لي يف موقاع من ييرس املليارات جراء 
انيفاض األسدار، وما يرتتب عىل ذلك من تداعيات 
خطرية عىل وضدها الداخيل املليهب أساساا، والذي 
يديش ألاواال اجيماعية وأزماات اقيصاعية حاعة 

سانداكاس طبيدي لمالاة غياب الرؤية الشااملة، 
والرسون املطلل إىل »مظلة أمريكية« قد تنقشاع - 
إن لم يكن بشكل سامل – إال أن اسيمراَرلا مرلوٌن 
»برضيبة حماية« يسادى املرشح األمريكي الياجر 

عونالد ترامب – يف حال خوزه- إىل تدخيدها.
وأمال لكذا مسايقبل ينيظر آل سدوع إال أن من 
حسان حظهم - ورغم ما ارتكبوه مان »جناية لن 
تنىس ولن تُممى بمل الجار الاُمْفاَقر والاُمْدَمى« 
– أنهام أمال »قيااعة يمنياة« ال تؤمان »بالكيدية 
السياساية وال اليشافي«، ولذا ما تجىل يف خطاب 
»الهجارة النبوياة« حني أشاار السايد عبدامللك إىل 
القاناون األمريكاي )جاسايا( بقولاه: »إناه يسء 
وخطريٌ عىل بلدان الدالم اإلساالمي، لكن اليسارة 
األسرب عىل عمالء أمرياكا«، ميوجها إليهم ناصما: 
»راجداوا حسااباتكم، وصمماوا توجهكام«. مع 
األخاذ بداني االعيباار أن »القائاد الثائار« ولو إذ 
ينصح »الددو األلد« خإنه يساينهُض لمم اليمنيني 
ألن يسايددوا ملالقاة »خرصة تأرييية«، موقنا بأن 
اليمن »يديش مياضاا« ولو يف طريقه »ليولد من 

جديد«.
وإذا لم يكن بوساع آل سدوع أن ينيصموا، لكن 
لل لهم أن يجيبوا عىل تساؤل خرضيه األقدار ولو: 
سيف ملن يديدون عليه وعىل شدبه يُسديهم نصما، 
خيما حليُفهم وحاميهم يطدنهم من اليلف، ويلف 

حول رقبيهم حبل »جاسيا«!!
....

وأخريًا وليس آخرًا:
يكفاي »البطاقاة اليدريفية« – املشاار إليها يف 
ثناياا املقال- أنهاا َسِفلت لصاحبها حل االنيسااب 
بقاوة إىل »القرن الا21«، الراخاض بدوره أن يكون 
وعااًء زمنيا لنفاياات »القرن الساابل«. ومن لذه 
النفاياات حيما تلك الكيانات اليي بدت سياسااتُها 
ال ترقى إىل مسيوى »املشرتك اإلنساني« املكيوب له 

االسيمرارية واليلوع.

علي المحطوري
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ما أّدى إىل فاجعة كربالء هي أسباٌب يعيُشها املسلمون يف وقتنا الحاضر
  - بشرى المحطوري:

ل وإنصاف ممارضة اا ملزمة  من يقرأ أو يسامع بيأمُّ
اا ]من وحي عاشاوراء[ سيجد أن الشهيد القائد رضوان 
الله عليه قد وضع اليد عىل الجرح، وشايص المالة اليي 
أعت إىل ساقوط سيد الشاهداء )المساني بن عيل عليهما 
الساالل( رصيداا يف سربالء، واألساباب الياي أعت إىل ذلك، 
ااة الياول، ووضع لألمة  وأساقط ُسّل ذلاك عاىل واقع األُمَّ
الملول لليروج من مثل لذه املآيس، لو أنها تبدت سالمه، 
واسايمدت إلياه بإصغاء، بطارٍح قَل أن نسامع نظريه يف 
عرصناا المارض، إال من حساني الدرص، خجازاه الله عنا 

خري الجزاء.

أليس من العجيب أن يحصل ما حصل 
للحسني عليه السالم يف كربالء؟

ابيدأ رضوان الله عليه ممارضته باالسايغراب الكبري، 
والدلشاة الشاديدة مماا حصال يف سرباالء، سياف له أن 
يمصال؟ حيث قاال: ]تلاك الفاجدة سان املفارتض أن ال 
يقع مثلها إال يف تلاك الدصور املظلمة، يف عرص الجاللية، 
يف عرص الارك، يف عرص الظلماات، سان اليشء املفرتض 
والطبيداي لماعثٍة مثل لذه أن ال تكون يف عرص اإلساالل، 
ويف سااحة اإلسالل، وعىل يدي من يسامون، أو يمسبون 
عاىل اإلساالل، خماا الاذي حصال؟. لام نسامع يف تأريخ 
الجاللية بماعثة سهذه!. ما الذي جدل الساحة اإلسالمية 
مرسحاً ملثال لذه املآيس؟ ملثل لذه األحاداث املفجدة؟ ما 
الذي جدل من يسامون أنفساهم مسالمني، ويمسابون 
ذون مثال لذه الكارثة!؟ مثل تلك  عىل اإلساالل لم من ينفِّ

الدملية املرعبة املفجدة![.
مسايفهماً اسايفهاماً إنكاريااً بمرقاة شاديدة وألام 
خظيع، عن صفات الشايص الذي ذُباح يف سربالء، خقال: 
]وضاد من؟ ضد من؟! لل ضد شايص ظال طيلة عمره 
ساخراً يدبد األصنال، ويصد عن الدين؟ لل ضد رجل عاش 
حياتاه نفاقااً ومكراً وخداعااً وظلماً وجربوتااً؟ سان لذا 
لاو املفرتض ألماة سهذه، أن يكون لهاا موقف سهذا أمال 
أشاياص عىل لذا النمو: سفار ورشك وطغيان وجربوت 
وظلام ونفاق. لكنَّاا نرى أن تلاك الماعثة الياي وقدت يف 
الساحة اإلسالمية، وعىل يد أبناء اإلسالل، بل وتمت غطاء 
اإلسالل وعناوين إساالمية، وخالخة تسمي نفسها خالخة 
إسالمية، نرى أن ذلك الذي سان الضمية لو من؟ واحد من 
سااعة شباب ألل الجنة ))المسان والمسني سيدا شباب 
ألال الجنة((. لو ابن سايد النبيني، لو ابان القرآن، لو 
ابن سايد الوصيني، وسايد الدرب، عىل بن أبي طالب، لو 
ابن سايدة النسااء خاطمة الزلراء، لو ابن سيد الشهداء 
حمازة. ما الاذي جدل األمور تصال إىل أن يصبح الضمية 
يف السااحة اإلساالمية وتمت عنوان خالخة إسالمية وعىل 
اة اإلساالمية، أن يكون الضمية لو لذا  يد أبناء لذه األُمَّ

الرجل الدظيم؟[.

ملاذا قام اإلمام علي عليه السالم بعزل 
معاوية فورًا؟

ويف ساياق المديث عن األساباب الياي أعت إىل خاجدة 
سرباالء، تطرق الشاهيد القائد إىل قضية عازل اإلمال عيل 
علياه الساالل ملداوية، بداد أن أصبح خليفة للمسالمني، 
ولام ينيظر يوماا واحدا، بل عزلاه عن والية الشاال، وقد 
رع اإلمال عيل ساالل الله علياه عىل من رأى بأن يصرب عىل 
مداوياة، حيى ييمكان من األمار، ثم يدزلاه، سما وضح 
الشاهيد القائد: ]اإلمال عيل )عليه السالل( قال: ال يمكن.. 
واسيشاهد بقاول الله تدااىل: }وما سناُت ُميياذ املضلنَي 
عضداً{ عوناً ومسااعداً؛ ألن من تديناه والياً عىل منطقة، 
أو تقرُّه والياً عىل منطقة ما، يدني ذلك أنك اتيذته ساعداً 
وعضداً، يقول بينفيذ املهال اليي لي من مساؤولييك أمال 

تلك املنطقة أو تلك، عندما ندوع إىل المديث من لنا لو من 
أجل أن ندرف ما الذي جدل األمور أن تصل إىل لذه الدرجة 

خنرى المسني رصيداً يف سربالء، ...[.

معاوية رجٌل ُمِضلٌّ.. بكل ما تعنيه 
الكلمة من معنى: ــ

اة   منبهاً رضوان الله عليه األُمَّ
إىل صفاات مداوياة واليي جدلت 
اإلمال عيل عليه الساالل يساارع 
أيماا مساارعة يف عزلاه، خقاال: 
]اإلمال عايل لم يقّر أباداً مداوية 
والياً عىل الشال وعندما اسيشهد 
بقول الله تداىل: }َوَما ُسنُْت ُميَِّيذَ 
اْلُمِضلِّنَي َعُضداً{ إن مداوية رجل 
مضل، يضل أمة، ومدنى أن تُِضل 
أماة بداد أن جاء لادي الله، بدد 
أن جااء نور القارآن، بدد أن بدث 
الله مممداً )صلوات الله وسالمه 
عليه( مااذا يكاون إضاللك؟ لل 
يكون إال رصخاً لألمة عن القرآن، 
رصخااً لألماة عن ممماد، رصخاً 
لألمة عن عين الله، عن اإلساالل، 

عن لدي الله.[.
وأضااف رضاوان اللاه علياه 
لألمار بقولاه: ]اإلماال  شاارحاً 
عيل )عليه الساالل( لاو يدلم أن 
اة، أن أخطر  أخطار يشء عىل األُمَّ
يشء عاىل البرياة لاو الضالل 

واملضلون، لذلك ولو من يدرف واجب السلطة يف اإلسالل، 
ويدارف مهمة الدولة يف اإلساالل، ويدارف مهمة اليالخة 
اإلساالمية، يرى أنه ال يمكن بمال أن يقرَّ شايصاً مضالً 
عاىل منطقة يف ظل عوليه وإن سانت النييجة لي تَْقويض 
خالخيه واسيشاهاعه.. سان يقاول: ))إن خالخيكم لذه ال 
تسااوي عنادي رشاك نديل لاذا إال أن أقيم حقااً أو أميت 

باطالً(([.

)اإلمام الحسني خرج طالباً للسلطة!( 
مقولة ضالة.. يجب الرد عليها: ــ

ورع رضوان الله عليه عىل من يقول بأن اإلمال المسني 
ساالل الله عليه ما خرج إال لمبه للسالطة، وطلبا للمكم، 
بقولاه: ]لنفهم نظرة ألل البيت إىل السالطة، ألن أسثر ما 
يقوله املنمرخون عن ألل البيت واملضللون عىل الناس: أن 
ذلاك إنما تمرك ألناه يريد أن يمكم، إن لاذا إنما ثار ألنه 

يريد أن يصل إىل السلطة!.
إن مان ييأمل تأرياخ ألل البيت سايجد أنه ليل خقط 
مجارع حالاة بل مبادأ لديهم ثابات أنه يجاب أن ال يكون 
للسالطة عندك قيمة تسااوي رشاك ندلاك؛ ملاذا؟ لل ألنك 
تبادو زالداً، أن لذا لو مظهر مان مظالر الزلد، وأنه ال 
اة؟ أن يمكمها من يمكمها؟.. ال.. إن علياً  يهماك أمر األُمَّ
اة أن  ياول قال لذه الدباارة ال يدني أنه ال يهمه أمار األُمَّ
يمكمهاا من يمكمها، وأناا ال أرغب أن أحكمكم، أنا زالد 
ميقشاف، أناا ال أرغاب أن أحكمكم حيى وإن اسايطدت 
أن أحياي المل وأميت الباطل.. ليل لاذا منطل عيل، إن 
عليااً يقول ال يجوز أن يمكم املسالمني بمال من يدشال 

السلطة، من يدشل املنصب[.
وأضاف أيضاً: ]إن علياً )عليه الساالل( ترك شالداً حياً 
عىل أنه خدالً لم يكن يدشال السالطة لهاذا االعيبار، لهذا 
االعيباار الذي ذسرناه.. ياول أن رخض أن يبقاي مداوية، 
واساأل أي زعيم مان لاؤالء الزعماء، واساأل أي خليفة 
مان أولئك اليلفااء.. أليل أي واحد منهم ساريى أن من 

مصلميه، وال يرى يف ذلك ضرياً، بل يراه من المكمة، ويراه 
من السياساة، أن يبقي مثل مداوية، وأسوء من مداوية، 
أن يبقياه والياً ولو إىل األبد، مان أجل أن يبقى له منصبه، 
ويميفظ له سريس سالطيه[. وأشار إىل أنه من الرضوري 
اليدارف عىل تأرياخ أئمة آل البيت عليهم الساالل لنيدرف 
عىل أخالقهام المقيقية، خقاال: ]ونمن - أيهاا اإلخوة - 
بماجة إىل أن ندارف تأريخ أئمة 
ألال البيت لنسايطيع أن نفضح 
ُسّل من يقاول أنهم سانوا يلهثون 
وراء السالطة، الكل يلهثون وراء 
أن يقاول حكم اللاه يف أرضه عىل 
عبااعه، أن تقول رشيديه خيكون 
لي اليي تمكم عباعه، أن يساوع 
لدياه ُسّل املدماورة اليي يديش 
عليها عباعه. لذا مبدأ إساالمي: 
أن الدولة اإلسالمية، أن المكومة 
اإلساالمية لي جزء ال ييجزأ من 
لاذا الدين. ولكنهم يارون أنه ال 
يجاوز بمال أن يكاون لدى حيى 
عايل أو المسان أو المساني أو 
زيد أو الهاعي أو أي شايص من 
تلك النوعية أن يكون لديه عشال 

للسلطة، عشل للمنصب[. 

تفريُط أهل العراق 
أسوأ من تفريط أهل 

الشام: ــ
ووضح رضوان الله عليه سيف 
تآلبت قاوى الطغيان وتكاتفت ضد اإلمال المساني عليه 
الساالل، والدجيب أن الدراقيني الذين عااش بينهم اإلمال 
عيل عليه الساالل سنني طويلة، شاهروا سيوخهم يف وجه 
ابنه المساني ساالل الله عليه، حيث قاال: ]مداوية أضل 
ألل الشال خكانوا قاعدة إلمارته وخالخيه، وقاعدة ليالخة 
ابناه يزيد، وسانوا جيشااً قوياً ييمرساون لينفيذ ألداخه، 
وألال الدراق مان جانب آخر. ما الذي حصال؟. ألم يدش 
عيل )عليه الساالل( بينهم سنني خالخيه ماعدا األيال األوىل 
منها سانت يف الداراق.. وعيل ببالغيه.. عيل بمنطقه.. عيل 
بُمّجاياه.. عايل بمدرخيه وعلمه الواساع ))بااب مدينة 
الدلام(( لاو من سان عائمااً ييمدث مع ألال الدراق، من 
سان عائماً يوجه وييمدث ويرشد ويدلِّم ويمذِّر وينذر من 
عواقاب األمور. خلمااذا رأينا ألل الداراق يقفون لم قبل 
ألل الشاال يف صف يزيد يف مواجهة المساني نفسه؟! إنه 
اليفرياط، ليل خقاط اليفريط أمال المادث، بل اليفريط 
ياول تسامع اليوجيهات خال تدطيهاا ألمييها. أن تمصل 
حاعثاة مديناة، خييقاعل، تقاعساك، قداوعك، إنما لو 
نييجة ليفريطك األول يول سنت تسمع توجيهات عيل، يول 
َكَم تيساقط  سنت تسامع إنذار عيل، يول سنت تسامع الِمِ
مان خم عيل سالدرر، خينظر إليها َوسأنها بََدر، ال تهيم بها. 
اليفريط.. اليفريط إنما لذا منبده: يول أن يسامع الناس 
الكالل، ويسمدون اليوجيهات ويسمدون منطل المل ثم 
ال يهيمون وال يبالون، وال يدطون ُسّل قضية ما تسايمقه 

من األلمية[.

من ال يبالي وال يهتم اليوم.. هو من 
حمل روح ونفسية َمن خذلوا الحسني 

سالم اهلل عليه: ــ
ووضاح رضاوان الله علياه بأننا يف لاذا الزمن نديش 
زمن نفل الزمن الذي عاش خيه المساني سالل الله عليه، 
خاإلسالل يُمارب بكل قوة وجرأة، ونمن ميياذلون، حيث 
قال: ]نمن - أعيقاد - إذا لم ننطلل يف مواجهة الباطل، يف 
لذا الزمن خإننا من سانرى أنفسنا نسااق جنوعاً ألَمريكا 
يف مياعين الباطال يف مواجهة المل. ال يجوز بمال إذا سنا 

نمن من نلول أولئاك، أي واحد منا يلول ألل الكوخة أليل 
سذلاك؟ يلول ألل الدراق، يلاول ذلك املجيمع الذي لم يصغ 
ليوجيهات الرساول )صلوات الله عليه وعاىل آله( بدد أن 
وىل عليااً، يلول ألل املديناة، يلول ألل البارصة، يلول ألل 
الشاال، يلاول. إذا سنا خقط إنما نلاول اآلخرين، وال ندرف 
عىل ماذا نلومهم، أنت تلومهم ألنهم قيلوا المساني، أليل 
سذلك؟ خدالً يالمون عىل أنهم قيلوا المساني، لكن ما الذي 
جّرلم إىل أن يقيلوا المسني؟. أنت تديش النفسية، تديش 
المالة اليي جرتهم إىل أن ييرجوا ليواجهوا المساني، َخلُْم 
أنت نفساك، ومُلهم أنت عىل تفريطهم يول سانوا يسمدون 
علياً، واحاذر أنت أن تكون ممن يفارط ولو ييكرر عليك 

لدي عيل، ولدي القرآن الكريم الذي لو خوق ُسّل لدي[.

من ال يبالي وال يهتم اليوم.. هو أسوأ 
ممن خذلوا الحسني عليه السالم: ــ

وأشاار رضوان اللاه علياه إىل أن الزمن الطويال بيننا 
وباني خاجداة سربالء لكفيال باأن يجدلنا نارى األحداث 
والشاوالد أسثار بكثري ممن خذلوا المساني، ألن األحداث 
اليي عرخنالاا وعرخنا نيائجها سثرية، والشاوالد عديدة، 
تراسمات برتاسم السانني، لذا خمان خرط اليول، لو أساوأ 
ممن خذلوا المساني ساالل الله عليه، وسما قال الشاهيد 
القائاد: ]نمن يف لاذا الدرص من أمامنا رصياد لائل من 
األحاداث، أماماك سرباالء، وأمامك ياول المارة، وأمامك 
رضب الكدبة، وأمامك اسيشهاع زيد، واسيشهاع أصماب 
]َخْخ[، وأمامك األحداث تلو األحداث الرليبة اليي تكشاف 
لك عواقاب اليفريط والضالل واليقصري والجهل، أصبمت 
مثاالً شاالداً من واقع الميااة تسايطيع أن ترضبه مثالً 
أماال ُسّل قضية تيمدث عنها. إذا ما سنا نمن ال نفهم بدد 
وال نداي وأمامناا رصيد من لذه األحاداث، أمامنا سربالء 
اليي نمن يف لذا اليول نيمدث عنها، ونسيلهم الدرب منها. 
لذا المدث نفساه إذا لم تكن أنت، وأنت يف لذا الدرص من 
يفهام األماور - وأمامك لاذا الرصيد - خإنك أساوء ممن 
خرج يقاتل المسني، أنت أسوء ممن خرج يقاتل المسني. 
وإذا سان أولئاك ليفريطهم ليئوا السااحة؛ ألن ييوىل يزيد 
خأنت لنا ليفريطك سيهيئ الساحة ألن يمكمها ]بوش[، 
وليمكمهاا إرسائيال، خيمكمهاا اليهاوع، أوليال اليهوع 
أساوء من يزياد؟ إن من يهيئ السااحة ليمكمها أَمريكا، 
مان يهيئ السااحة ليمكمها إرسائيل، من يهيأ السااحة 
ليمكمها ثقاخة امللدونني من اليهوع والنصارى بدل ثقاخة 
القرآن لم أسوء ممن شهروا سيوخهم يف وجه المسني[. 

َلْن ُنْؤِمَن َلَك َحتهَّى َنَرى اهللهََّ َجْهَرًة!!
واساينكر رضاوان اللاه عليه مان يسامدون النصح، 
اليذسري، اليمذير، من مؤامرات اليهوع َوالنصارى، ولكنهم 
مرصين عىل موقفهم، الذي مفاعه أنهم لن يصدقوا شايئا 
حيى ياروا األحداث باأل أعينهم!! مرصين عاىل عدل أخذ 
الدربة مان األحداث اليأرييياة، أو القارآن الكريم، وبهذا 
لم يكونون سبني إرسائيل يف تفكريلم ونفسياتهم عندما 
قالوا لذه املقولة املشاهورة: }َلْن نُْؤِماَن َلَك َحيَّى نََرى اللََّه 
َجْهَرًة{، وقد أشاار الشهيد القائد إىل ذلك بقوله: ]لن نؤمن 
لك يا حساني، لن نؤمن لك يا عيل إال بدد أن نرى يزيد خوق 
منربناا، لن نؤمن لك إال بدد أن نرى سايف يزيد مشاهوراً 
عاىل رقابنا، لن نؤمن لك حيى نرى أَمريكا ونرى األَمريكي 
يوجه بندقييه إىل صدورنا، لن نؤمن لك حيى نرى نسااءنا 
ييرجان ميربجاات ساألوربيات يف شاوارعنا، لن نؤمن لك 
حيى نرى القرآن تَُمزَّق صفماته يف مسااجدنا، لن نؤمن.. 
لن نؤمن.. لي المالة الدربية اليي رضبت الدرب، ورضبت 
القارآن، ورضبت الدين، نمن نديشاها ]لن نؤمن لك حيى 
نرى.. [.. نمن - أيها اإلخوة - يجب أن ننسف لذه الكلمة 
من مشااعرنا، ومن عقولنا، ومان أذلاننا ]أنني ال أصدق 
إال عندماا أرى األشاياء ماثلة[ إذا سنت من لاذا النوع إذاً 
أمامك عىل طاولة اليأريخ الشوالد المية لهذه، أال يكفيك 

شوالد حية عىل مدى ]00ل1 عال[؟[.

ال يج�وُز بحال - أيه�ا اإلخوة - أن نظل 
قارصي�ن يف وعينا إىل ه�ذه الدرجة وأمامنا 
ه�ذا الرصي�د امله�م م�ن األح�داث طوال 

التأريخ.
أك�رر ه�ذا؛ ألنه�ا حال�ة نلمس�ها عند 
الجمي�ع، وألنها حالة قائمة الحظ كيف أننا 

نقتنع باملربرات الواهية املكذوبة التي ليست 
منطقي�ة وال معقولة وال واقعي�ة، يُصدِّرها 
األَمريكي�ون، يَُصدِّره�ا اليه�ود وعمالؤهم 
فيتحدث�ون بها فنقتنع، ونس�كت ونجلس، 
بل نحن من وصلنا إىل أن نجعل تلك الحالة 
هي الحكمة، هي منطق الحكمة، هي منطق 

الحف�اظ ع�ى األمن، ه�ي منط�ق الحفاظ 
ع�ى املصلح�ة العام�ة للش�عب. والحكمة 
هي نفس�ها الت�ي قال الل�ه عنه�ا: }يُْؤِتي 
اْلِحْكَم�َة َمْن يََش�اُء َوَمْن يُ�ْؤَت اْلِحْكَمَة َفَقْد 
أُوتَِي َخ�رْياً َكِثرياً{ )البق�رة: من اآلية269( 
أصبحن�ا نعترب قص�ور وعين�ا وجهلنا هو 

الحكم�ة.إن الحكمة أن تع�ود إىل التأريخ، 
وتع�ود إىل القرآن، وتأخ�ذ العرب والدروس 
م�ن خالل تل�ك األحداث، وتأخ�ذ املقاييس 
الثابتة والوع�ي والبصرية من خالل القرآن 
الكري�م هن�ا الحكمة؛ حتى ت�رى يف األخري 
أن التفري�ط، أن الس�كوت، أن الجمود، أن 

التفك�ري يف أنك ستس�لم كله�ا متنافية مع 
الحكمة، كلها ليست واقعية، كلها هي سبب 
النكال، وس�بب الخزي يف الدنيا، وسبب أن 
تكون من يتلقى الرضبات ِتْلو الرضبات من 

أعدائك، هذه ليست حكمة.
]ملزمة: من وحي عاشوراء[.

مقتطفاٌت نورانية

إن من يهيئ الساحة 
لتحكمها َأمريكا، من 

يهيئ الساحة لتحكمها 
إسرائيل، من يهيأ 

الساحة لتحكمها ثقافة 
الملعونين من اليهود 
والنصارى بدل ثقافة 

القرآن هم أسوء ممن 
شهروا سيوفهم في 

وجه الحسين
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بذهنكم...بحصاركم...بنموت جوع
أو قصفكم...يجبرنا عالذل واخلضوع

طريقنا سمحا...وال منها رجوع
قد قالها لكم خير قايد

في اليمن...هذا غير وارد
***

الله سقانا من املزن عذب الشراب
وان مالقينا الزاد بانوكل تراب

وان تدفنونا حتت اكوام اخلراب

يطلع لكم مليون مارد
في اليمن...هذا غير وارد

***
هاتوا جيوش مؤجره لكم بالنقود

وهنا مقابرهم...هنا...)مين الصمود(
نقسم بربي من دخلها مايعود

لو مابقى بالكون واحد
في اليمن...هذا غير وارد

يف اليمن؟ 
هذا غري وارد..

د.مصطفى المحضار

عبدالقوي محب الدين

امل������ع������ن������ى اجمل���������ه���������ول ال�����ن�����س�����ب�����ي..
ض������رب������ي..!! ف�����ي  »ي�����ع�����ن�����ي«،،  أن  ق������رر 

م��������ن م�����ن�����ب�����ر »أوب������������ام������������ا« أوح�����������ى:
ي�������ا ع����اص����ف����ت����ي األع�������ت�������ى ه�������ب�������ي..!!

.. ي�����دف�����ع�����ه�����ا.  ه�������ّب�������ْت،،وال�������ع�������ال�������م 
ب����ال����ص����م����ِت، وب�����ال�����ص�����وِت ال������ع������ذب..!!

خ������ل������ق������وا ل�����ل�����ب�����رم�����ي�����ل ل�������س�������ان�������ا. .
وف����م����اً،،ي����ب����ل����ُع. .ي����ح����ك����ي..يُ����ص����ب����ي..!!

ه����م����س����وا ب�����ال�����ن�����ي�����ران ،،ف��������أوح��������ى..
ل��������ق��������وام��������ي��������س ال�����������ع�����������زة رب�����������ي:

ك�������ون�������ي�������ه�������م.. ن��������ص��������را وص��������م��������ودا
ت�������اري�������خ�������ا. .ي��������ش��������رق م��������ن درب��������ي

ف������ان������ص������اع������ت ل�����ل�����ي�����م�����ن ،وص������ل������ى 
ف��������ي م�����ع�����ن�����اه�����ا ال��������وع��������ي ال���ش���ع���ب���ي

ووث���������ب���������ن���������ا، ل������ل������ب������غ������ي، ف�����ص�����رن�����ا
ب�����ي« »ُج��������������ْد  ب��������  األرواح  أم�����ن�����ي�����ة 

.. ف����ن����ه����م����ي   ، امل��������ي��������دان  ي�����دع�����ون�����ا 
!!.. ي����ل����ب����ي.  وال�����ن�����ص�����ر    ، ون�������ن�������ادي 

ف�������ان�������ه�������ارت أق��������ط��������اب اآلت����������������ي. .
م��������ن ص��������ح��������راء ال��������وه��������م ال���ق���ط���ب���ي

غ�����ص�����ت ب�����اخل�����ي�����ب�����ة. .ُم�����������ذ ه�����رف�����ْت
ب�������احل�������ل�������ف األمم������������������ي ال������غ������رب������ي

وان��������ك��������س��������رت وال��������ع��������ال��������م م���ع���ه���ا
واص�����ط�����دم�����وا ب���ال���ش���ع���ب ال����ص����ل����ب..!!

وان��������ط��������ف��������أوا ،،ق���������������ل: ون����ه����اي����ت����ه����م
ي����ن����ق����ل����ه����ا »اإلع��������������������ام احل�������رب�������ي«

يبكي كثكلى على محتل موطنه
عبدالقوي الجنيد

مل�������وت ش����م����ع����ون ي���ب���ك���ي امل�����س�����خ ع���ب���اس
أب����ع����د إف�������اس ه������ذا ال�����وغ�����د إف�������اس؟!

م��ن��ده��ش��ا؟! ص����ار  ل��ع��ق��ل��ي  م���ا  ؟!  أرى  م����اذا 
أن��ف��اس ف���ي احل��ل��ق  اح��ت��ب��س��ت  ذاب اجل����وى 

ت����ب����ت ي������د ح����م����ل����ت رأس����������ا ب������ا ش����رف
ع���ل���ي���ه م�����ن ن�����زغ�����ة ال����ش����ي����ط����ان إب�����اس

ي���ط���أط���أ ال��������رأس ف������وق ال����ك����ف وه������و ب��ا
راس وال  ي����������ّد  ت����غ����ن����ه  ف�����ل�����ن  ع�����ق�����ل 

ي���ب���ك���ي ك���ث���ك���ل���ى ع����ل����ى م���ح���ت���ل م���وط���ن���ه
ع�����رف�����ت ق����ب����ل ب�������أن »ال������ع������رق دس�������اس«

ق���������رد ل����ف����ق����د أب������ي������ه اج�����ت�����اح�����ه ح�����زن
أم�����ال�����ه م����ث����ل ك�����ل ال�����ن�����اس إح�����س�����اس؟!

ف���ك���ل���ه���م م������ن ي�����ه�����ود إمن��������ا اخ���ت���ل���ف���وا
ش����ك����ا ل���ك���ي���م���ا ب�����ه�����ذا ت�����خ�����دع ال����ن����اس

ب��ق��ي��ت م�����ا  األرض  داح��������ي  ل���ع���ن���ة  ع���ل���ي���ه 
ت���ن���داس ال����ع����رب  أرض  ص���ه���ي���ون  ي����د  ف����ي 

م�����ن أي�������ن ج���ئ���ت���م ب����ه����ذا ك����ي����ف ي��ح��ك��م��ن��ا
ي���ا أم����ة خ���دع���ت ب���ال���دج���ل- أجن�����اس ؟!  -

ن��ض��ب��ت امل��������دى  ج�������رح  ي�����ا  ف���ل���س���ط���ن  آه 
ب�����ح�����ور دم�����ع�����ي وف������وه������ي ف����ي����ك ن���ب���اس

ج��ث��م��ت ال������ع������دا  ف����ي����ك  ك������م  أواه  أواه 
واحل������اك������م������ون ل����ن����ا ب�����ال�����ه�����ون أج����ن����اس

ت�������رى ال������دم������ار وأرض����������ا ت���س���ت���ب���اح ول����م
ال���ي���اس ط���غ���ى  إن  ف���ي���ه���ا  غ������رو  ال  ت���ه���ت���ز 

مت�����ت�����ار ف������ي م����ض����ض حت�����ت�����ار ف������ي ق��ل��ق
وج���ف���ن���ه���ا ف�����ي ح���ض���ي���ض ال���������ذل ن���ع���اس

أم���ت���ن���ا ب��������اع  م������ن  ع����ل����ى  ال�����ق�����ن�����اع  زال 
وم�����ن ل����رج����ل ن���ي���ت���ن���ي���اه���وا ال���غ���ب���ي ب���اس���وا

ت���غ���ش���اه���م ال���ل���ع���ن���ة ال���ك���ب���رى ف���ق���د ع��ب��ث��وا
مب����ج����د أم����ت����ن����ا ف������ي دوره������������ا ج����اس����وا

ِمن تذكارات الحرب

نبيل القانص
لم أحياء 

و طيبون للغاية 
ييجمدون يف زاوية مظلمة 

ييقاسمون اليوف
و األناشيد الوطنية 

تيسابل أيديهم إىل يِد األل 
سي تمدلم بما تبقى ِمن ألوانها الطبيدية ،..

تلمُع المرُب من الناخذة 
سأنها تليقُط لهم صورا تذسارية 

قبَل أن تهاجم
و تُدض .

..
مازالت صلواتهم 

تيرتق الدخان 
بمناقريلا 

و تدوع إليهم بزلِر السماء .
..

مازالوا يضمكون 
و يبكوَن
و يئنوَن 

يف انيظاِر أن تيدثر المرُب 
برساِل أحالمهم .

والنصُر يلبي

برنامُج رجال اهلل
ُر ألسبوعني : املقرهَّ

 للفرتة من / م2 ذوالمجة اىل 12 ممرل 
املواخل ل 30 /9 اىل 13 / 10 ل 

-ملزماة مدرخاة اللاه عظماة اللاه 
الدرس السابع.

- ملزمة عروس من وحي عاشوراء.

  23 يونيو 1977ل::
رخضت لجنة االعيماعات بمجلل الشيوخ األمريكي وقف إنياج 

قنبلة )النيرتون(، ولي قنبلة خطرية تقيل البر عون أن تلمل 
أرضارا باملنشآت أو املباني وقد اعرتف أحد الضباط 

امليقاعدين األمريكيني
ويدعى إيريك ماي )Eric May( و يممل 

رتية سابين يف الجيش األمريكي وعمل 
تمديدا سضابط ميابرات وعالقات

عامة يؤسد أن أمريكا إسييدمت 
القنبلة النيوترونية  يف مدرسة بغداع 

وتمديدا يف مدرسة املطار!

سفرُي الحسني
أحمد العجري

ال���������رح���������ي���������ل  ق��������ب��������ي��������ل  أراك  ك�����������أن�����������ي 
ت�������ع�������ان�������ق ف�����������ي االف������������������ق ش�������م�������س األص�������ي�������ل

ل�������������ك ال�����������ل�����������ه ي�������������ا ل�������س�������ف�������ي�������ر احل���������س���������ن 
ل����������ك ال��������ل��������ه ي����������ا »م�������س�������ل�������م اب�������������ن ع������ق������ي������ِل«

ل��������������ك ال������������ل������������ه م��������������ن م��������س��������ل��������م ع����������اق����������ل 
مت���������ك���������ن���������ت ف����������ع����������ا م���������������ن امل������س������ت������ح������ي������ل

ت�����������رك�����������ت ال����������ع����������ق����������ول ع���������ل���������ى ك��������ف��������ره��������ا 
وق�����������������د اس���������ل���������م���������ت ل�������������ك ك�������������ل ال�������ع�������ق�������ول

مل����������ا  اال  ل��������������ك  اس��������ت��������س��������ل��������م��������ت  وم�������������������ا 
ال�������رح�������ي�������ل وب����������ع����������د  ق��������ب��������ل  م��������ن��������ك  رأت 

ومل�������������������ا رح������������ل������������ت ال�������������������ى ك������������وف������������ة ال��������������� 
ع�������������������راق س��������ف��������ي��������را ال��������س��������ب��������ط ال����������رس����������ول

ن����������ص����������رت اب���������������ن ع��������م��������ك ن��������ص��������ر ال�������ف�������ت�������ى 
أخ���������������������اه وأث����������ل����������ج����������ت ص�����������������در ال�������ب�������ت�������ول

ط������ي������ب������ة  م��������������ن  ي������������رح������������ل  ذاك  وم������������������ن 
إل���������������ى أخ����������ب����������ث ال�����������ن�����������اس ش�����������ر ال�����ق�����ب�����ي�����ل

ل���������ه���������م  خ������������������������اق  ال  ان���������������ه���������������م  أال 
س������������وى ال���������غ���������در وال�����������غ�����������در ج������ه������د ال�����ذل�����ي�����ل

َوَش���������������������������������ْوا ب���������ك���������م واب���������������������ن أش�������ع�������ث�������ه�������م 
ال�����������������ى اب�����������������ن زي���������������������اد ِوش�����������������اي�����������������َة ق�����ي�����ل

وس��������������ام��������������وك س����������������وم ال������������������������ردى ن��������������������ازالً 
ع�������ل�������ي�������ه�������م وق�����������������د ك���������ن���������ت خ���������ي���������ر ن�������زي�������ل

ف��������ق��������د ك�����������ذب�����������وا ال���������ل���������ه م�����������ا ع�����������اه�����������دوا 
ع��������ل��������ي��������ه ول������������ي������������س ل����������ه����������م م��������������ن م�����ق�����ي�����ل

ت����������������ولً����������������وا وه������������������م م�����������ع�����������رض�����������ون وم��������������ا 
وج��������������������دت ال����������������ى ع��������ه��������ده��������م م������������ن س����ب����ي����ل

وث������������������������������اروا ع�������ل�������ي�������ك ج��������م��������ي��������ع��������اً ف�������م�������ا 
ج��������بُ��������ن��������َت ول��������������م ت�������خ�������ش ق��������������رع ال������ط������ب������ول

ب������������ل������������ى ش������������ه������������دت������������ك ش��������������وارع��������������ه��������������م 
ال�����غ�����ل�����ي�����ل ش����������ف����������اء  ي�������������������روم   ً ه��������������زبْ��������������را 

ه���������ن���������ي���������ئ���������اً ل����������ه����������ان����������ئ ب���������������ن ع������������������������روٍة 
رح�����������ي�����������ق ال�����������ش�����������ه�����������ادة م�������������ن س�����ل�����س�����ب�����ي�����ل

وط�������������وب�������������ى ل�������������ك اخل�����������ل�����������د أح����������رزت����������ه����������ا 
ش�������ه�������ي�������د ال����������ك����������ن����������اس ب���������ص���������ب���������ٍر ج�����م�����ي�����ل

ع�������ل�������ي�������ك س�������ف�������ي�������ر احل����������س����������ن ال����������س����������ام 
يُ���������ض���������ل���������ك ب���������ع���������د ال����������ع����������ن����������اء ال�������ط�������وي�������ل
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 متابعات فلسطينية

واشنطن وآل سعود: وراءكم حتى الدوالر األخري! 
عقيل الشيخ حسين*

قبل عدة أشهر اقرتع الكونغرس األمريسي 
باإلجمااع عىل ما يسامى باقاناون »الددالة 
ضد رعاة االعمال اإلْرَلابية« )جاسيا(. وقبل 
عدة أيال عاع وصوت باألغلبية السااحقة عىل 
إساقاط خيياو الرئيال أوباما عاىل القانون 
املذساور. وبذلك أصبمت السابل ممهدة للبدء 
برخاع ععااوى أماال املماسام األمريسية من 
املؤسد أنها سايفي إىل إجبار السدوعية عىل 
عخع تدويضات مالية ألرس ثالثة آالف شيص 
مان ضماياا لجماات 11 أيلاول/ سابيمرب 

2011 ولغريلم من امليرضرين.
يف البدء، وتمديداً يف شهر مايو املايض، لوح 
األمريسيون بنييهم يف مالحقة السادوعية عىل 
أسااس اتهامها باملشاارسة يف تلك الهجمات. 
اتهاال من املنيظار أن يؤعي -إذا ما سشافت 
اليمقيقاات عن صميه، ولاو أمر ال يصدب 
إثباته، ولو تدسفياً، عىل القضاة األمريسيني - 
إىل تغريم السدوعية بمبالغ مالية قد ال تكفي 
ليغطييها جميع أَْمَوال السدوعيني املكدسة يف 
مصاارف الواليات امليمدة وغريلاا من بلدان 

الدالم األُْخاَرى.

احتالُل السعودية 
ولم يجارؤ السادوعيون يومها عاىل أسثر 
مان اليهديد بسامب مبلغ 750 ملياار عوالر 
مان أصولهام اليي تقول بداض املصاعر أنها 
تيجااوز الثماناي تريليوناات عوالر، خيما لو 
أرصت واشانطن عىل توجيه اليهمة املذسورة 

إىل الرياض.
ثم تراجدات السادوعية عن ذلاك اليهديد 
عندماا رع األمريسياون، يف الدلن، بأن سامب 
املبلغ الذي تهدع السادوعية بسمبه من شأنه 
أن ياؤعي إىل انهياار النظال النقادي الداملي، 
وإىل إلمااق خساائر خاعحة جداً بالسادوعية 
نفساها. بمدنى أن بقية تريليوناتها املوععة 
يف مصارف الواليات امليمدة والغرب سايكون 

مصريلا اليبير الميمي.
لاذا يف الدلن. أماا يف الرس، خاإن اليجارب 
تدلمناا أن الوالياات امليمادة ربماا تكون قد 
وصلات إىل حاد اليهدياد باحيالل السادوعية 
ووضاع اليد عاىل مصااعر ثرواتهاا النفطية 
وغري النفطية، وأيضاً عىل مكة واملدينة الليني 
تؤمنان بفضل مواسم المج والدمرة مداخيل 

طائلة لألرسة امللكية.

وال مجال السايبداع ذلك. ألم تقم الواليات 
امليمدة باحيالل أخغانسايان باليهمة نفسها 
بيهماة  أي  السادوعية،  إىل  الياول  املوجهاة 

الضلوع يف لجمات 11 سبيمرب؟
أليل أن قاوى أمنية إرسائيلية تضع يدلا 
خداالً عاىل مكاة واملديناة بيفويض مان آل 
سادوع تمت سايار حفظ األمان يف المرمني 

الريفني؟
تراجدت السدوعية إذن عن اليهديد بسمب 
الوعائع، وربماا تكون قد رالنت عىل وعد من 
الرئيال األمريسي، بااراك أوباما، بالدمل عىل 
إلغاء القاناون »جاسايا« أَْو تدليل عخوله يف 

حيز الينفيذ.
وبالفدال، حادث قبل حاوايل عارة أيال 
أن اساييدل الرئيال أوباما حال الفييو ضد 
القاناون املذسور. لكان الكونغارس، بغالبية 
أعضائه الجمهوريني والديموقراطيني )الذين 
يجمدهام ماع أوباما حازب واحاد(، صوتوا 
لصالاح إساقاط خيياو الرئيال. ماا يدناي 
أن اليمقيقاات سايبدأ باا »إثبات مشاارسة 
نيوياورك  عاىل  الهجماات  يف  السادوعية« 

وواشنطن.

السعودية ستدفع 
وقاد ينبغي اليذساري لنا أن ماا ال يمى 
مان اليمقيقات والشاهاعات والدراساات قد 
أثبيت بما ال يقبل الشك أن لجمات سبيمرب/ 
أيلاول لاي مان تدباري امليابارات األمريسية 
واإلرسائيلياة اليي تساييدل تنظيام القاعدة 
وغاريه مان الينظيماات اإلْرَلابياة يف تنفياذ 

عملياتها الوسية. 
سماا أثبيات أن بداض السادوعيني الذين 
يفارتض، وخقااً لألساذياب األمريسياة، أنهم 
احرتقوا وتبيروا عاخل الطائرات اليي صدمت 
الربجاني اليوأمني ومبناى البنياغون، ما زالوا 
أحيااء يف سامل صميهام ولم يسابل لهم أن 

وطئوا أرايض الواليات امليمدة.
القضياة إذن لاي قضية سياساية وربما 
يكاون ألم ماا خيها لو الاا »MONEY«، أي 
سباري اآللهة الياي تدباد يف الوالياات امليمدة 
ويف غريلاا من البلدان اليي يساوع خيها نمط 
الديش الساائد يف الواليات امليمدة. وقد سبل 
يف اإلطار نفساه أن وجد الدقيد القذايف نفسه 
مجرباً، يف ساياق سديه إىل اسارتضاء الغرب، 
عىل عخع عرة ملياارات عوالر لذوي ضمايا 
طائارة »لوسرباي«، رغام مدلوماات مؤسدة 

أخااعت أن امليابارات اإلرسائيلياة لاي اليي 
خجرت الطائرة املذساورة يف الجو خوق القرية 

الربيطانية. 
ويف حكام املؤساد أن السادوعية سايدخع 
اليدويضات مهما بلغت قيميها؛ ألنها ال تملك 
خياراً آخر، وطاملا أن أولوية األولويات عندلا، 
عىل ما يقوله أحد املراقبني السادوعيني: »من 
املهام أن يكون األمريسيون إىل جانبنا ملواجهة 
أزمات املنطقاة خصوصاً يف ساوريا واليمن، 

واليصم اإلقليمي األبرز، إيران«.
لكان املراقب السادوعي خاتاه أن الواليات 
امليمادة ال يهمهاا غاري أن تكاون إىل جاناب 
نفساها، ولي املدروخاة بأنها تازج بأعواتها 
املاآزق،  أصداب  يف  واملغفلاني  الساذج  مان 
ثم تجناي لنفساها ثماار نجاحهام خيما لو 
نجماوا، وتبيدهم عند أول مندطف وتساالم 
يف سامقهم عندماا يفشالون. سماا لي اآلن 
حال السادوعية وغريلاا من بلادان خليجية 
ساإلمارات والبمرين الليني ترخدان عقريتيهما 
يف تمذيار واشانطن مان مغباة إقدامها عىل 
مالحقة السادوعية. ندم، اإلمارات والبمرين، 

بكل عظميهما!.

*موقع العهد اإلخباري

العدو الصهيوني ينّفذ غاراٍت جويًة على قطاع غزة

استطالع: 25 ٪ من 
»اإلسرائيليني« يفّكرون 

بالهجرة بسبب األوضاع األمنية
أظهر اسايطالٌع جديٌد للارأي الدال يف إرسائيل أن ٪25 مان اإلرسائيليني، 
عرساوا إْمّكانية الهجرة عن البالع، خالل السنوات اليمل األخرية، خيما قال 

٪77 إنهم لم يفكروا يف الهجرة عىل اإلطالق.
وبني االسايطالع الذي أجراه موقع »واال« الدربي اإللكرتوني وشمل عينة 
من 6ل6 شايصاً بمان خيهم من املجيمع الدرباي، أن املفكرين بالهجرة من 

إرسائيل، يرجدون األسباب إىل سوء األوضاع األمنية السائدة خيها.
وتشاهد إرسائيل منذ اسيوبر/ ترين األول 2015 ما أصبح ميدارخا عليه 
با »لبة القدس« اليي شهدت عمليات طدن وعلل يف الضفة الغربية السيما 
القادس املميلاة وعاخل اليط األخرض، ويسايهدخون عاىل وجه اليصوص 

املسيوطنني وجنوع االحيالل.

شانّت طائراُت الددو الصهيوني، عرص 
أمال األربداء، قصفااً ميزامناً عىل ألداف 

مييلفة جنوب ورشق قطاع غزة.
المربياة  الدادو  طائارات  وقصفات 
موقدني للمقاومة غارب خانيونل جنوب 
قطااع غازة عون وقاوع إصاباات، حياث 
موقاع  عاخال  غرخااً  القصاف  اسايهدف 

القاعسية غرب خانيونل.
المربياة  الطائارات  اسايهدخت  سماا 
بصاروخاني عىل األقال أرضااً خالية قرب 

جبل الريل رشق مديناة غزة، عون وقوع 
إصابات، واسايهدخت بصااروٍخ واحد عىل 
لدٍف مجهول غرب مدينة بيت الليا شمال 

قطاع غزة.
وأخااعت مصااعر إعالمية، باأن طريان 
الددو اسيهدف بصاروخني مبنى »الواحة« 
الياباع للرطاة البمرياة يف شامال غرب 
بيات اللياا شامال قطااع غازة، وموقاع 
»القاعساية« اليابع للمقاومة الفلسطينية 

يف خان يونل جنوب القطاع.

»املدخدياة  أن  املصااعر  وذسارت 
اإلرسائيلية اسايهدخت بقذيفاة عىل األقل 
»نقطاة مراقباة« تابداة لكيائب القساال 

شمال القطاع«.
ويف وقت الحل شان طاريان الددو أربع 
غاارات عىل أرايض زراعية يف جنوب ورشق 

وشمال مدينة غزة.
وأخاع الناطل باسم وزارة الصمة يف غزة 
ع. أرشف القدرة أن »أحداً لم يصب بأذى من 

جراء الغارات املييالية عىل القطاع«.

وسانات مدخدياة الدادو قاد قصفات 
صباحااً لدخاً للمقاومة شامال رشق بيت 

حانون، عون أن يبلغ عن وجوع إصابات.
وزعمات قاوات الدادو الصهيوناي أن 
»القصاف عىل قطااع غزة يأتاي يف أعقاب 
ساقوط صاروخ عىل مسيوطنة سديروت، 

أُطلل من قطاع غزة الليلة املاضية«.
وعقاب رئيال بلدية »ساديروت« عىل 
المااعث قائاالً: بإن »ما حصال يييزل ما 

تدنيه سلمة تنقيط الصواريخ«.

مي«: العدو  »حركة الجهاد اإلْسالاَ
يتحمل مسؤولية التصعيد وله 

أهداٌف سياسيٌة منه
حمل مساؤول املكيب االعالمي لا«حرسة الجهاع اإلْسااَلمي« يف قطاع 
غزة، عاووع شاهاب، الددو »اإلرسائييل« املسؤولية الكاملة عن اليصديد، 
واليي تماول من خالله اليغطية عىل الجريمة اليي تسيدد الرتكابها بمل 

سفينة سرس المصار القاعمة إىل غزة.
وقال شاهاب يف ترصيح صمفي، أمل األربداء، إن »الددو اإلرسائييل 
سداعتاه يماول أن يييلال املربرات لليدمية عىل جريماة المصار الظالم 
بهادف تربياره أمال الارأي الداال«، مضيفااً: »أن لهذا اليصدياد ألداف 

سياسية من الدرجة األوىل«.
وأضااف: »أن موقفنا ينبني عىل أسااس عدل االسايدراج ملربع تريده 
حكوماة الددو يف لذا الوقت، ماع ميابدينا ملا يجاري وتقييمه مع قوى 
املقاومة اليي تيهيأ لاكل االحيماالت بما خيها الرع باملثل، يف حال تطورت 

األحداث امليدانية وتماعى الددو يف عدوانه«.

إنقطاع التواصل مع السفينة 
»زيتونة« 

أعلن أساطوُل المريّة، املنّظم للسافينة النساائية »زييونة« امليجهة 
لكارس المصاار عن قطااع غاّزة، انقطااع اليواصل مدهاا، عرص أمل 

األربداء، وأعرب عن خشييه من أن يكون االحيالل قد سيطر عليها.
ويف آخر اتصال مدها، أعلنت سافينة زييونة، ظهر أمل أنها عىل بدد 
55 مياًل من شواطئ قطاع غّزة، وأن أمامها م ساعات من أجل الوصول.

يأتاي ذلك بددما أخااعت »القناة الداارشة« يف اليلفزيون »اإلرسائييل« 
أن بمرية االحيالل سايطرت عىل السافينة، يف حني نقلت وساائل إعالل 

خلسطينية أن البمريّة أطلقت طلقات تمذيريّة ليمذير املشارسات.
واجيازت السافينة اليي تسيقلها 15 امرأة، مسااخة املئة ميل بمري 
مان شاواطئ قطااع غاّزة، اليي يديربلاا االحياالل من ضمان املناطل 

الياضدة للمصار البمري.
ويف آخار اتصال مع السافينة، قالت الناطقة باسامها، سلوع ليوتيك، 
لوسالاة خرانل بارس يف اتصال لاتفاي إن »زورق زييوناة - أوليفا عرب 

مساخة 100 ميل )بمري( وسل يشء يجري عىل ما يرال«.
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األسد يفضح آل سعود: 50 عاماً من العمالة لـ»إسرائيل« وخدمة »َحَرمهم األكرب« 

اأرَمريكا تخ�صى ن�صر �صواريخ »اإ�س 300« يف �صوريا

سفٌن حربية روسية مجّهزة بصواريخ »كاليرب« يف طريقها للبحر املتوسط

  - متابعات
سشف الرئيُل السوري بشار األسد 
عان ان الدالقاة باني نظال آل سادوع 
وسياان االحياالل اإلرسائيايل موجوعة 
منذ أسثر من خمسة عقوع، وأن المالة 
الياول باتات عملياة نقال الدالقة من 
الرس إىل الدلن، موضماً أن السادوعية 
وترسيا عول تابدة ألَمريكا ولي تدطى 

األوامر وتنفذلا.
خاالل  األساد  الرئيال  وأوضاح 
طهاران  »خصلياة  ماع  لاه  مقابلاة 
لدراساات السياساة اليارجياة«، ان 
اليطبياع السادوعي الدلناي حاليا مع 
الكياان اإلرسائييل لن يؤثار عىل الدالم 
اإلْسااَلمي والدرباي؛ ألنه ليال تغرياً 
حقيقيااً وإنما لو تغاري ظالري، لو 
نقال المالة مان الارس إىل الدلن، لذه 
الدالقة موجوعة منذ أسثر من خمساة 

عقوع، منذ ما قبل عال »1967«.
وقاال: نمان نقاول إن أول نيائاج 
اليداون السدوعي اإلرسائييل لي حرب 
»67«؛ بهدف رضب عبد النارص يف ذلك 
الوقت، ليل بالرضورة أن يكون اللقاء 
مباارشاً ربما سان عارب األَمريكيني، أَْو 
ربما سان بطلب من جانب األَمريكيني، 
أَْو بطلاب سادوعي مان األَمريكياني، 

لناك أسااليب مييلفة لهاذا اليواصل 
ولكن عملياً الينسيل سان بهذا اإلطار.

وأضااف: املبااعرة الدربياة يف عال 
2002 الياي طرحهاا امللاك عباد اللاه 
سانت يف لذا اإلطاار، مباعرة امللك خهد 
يف عال 1م19 اليي سانت تهدف إلخراج 
املقاومة الفلساطينية من لبنان سانت 
يف لاذا اإلطاار، خالفارق لاو أن لاذا 
الدمال الذي لام يكان مدلنااً، أَْو ربما 

سان غري مبارش، أصبح مدلناً ومبارشاً 
اآلن.

آُل سعود يخدمون الحرم 
األكرب بالنسبة لهم وهي 

َأمريكا
إخاراج  ان  األساد  الرئياُل  ورأى 
السدوعيني عالقاتهم مع »إرسائيل« اىل 

الدلن يصل يف مصلمة النيب يف الدالم 
اإلْسااَلمي، موضماا إنه أمار إيجابي 
ألن لذه النيب الياي سانت تديقد بأن 
آل سادوع ييدماون المرماني، لم يف 
المقيقاة ال ييدماون المرماني، لم 
ييدماون المارل األسرب بالنسابة لهم 
ولي أَمريكا، لذه لاي المقيقة، لذا 
ما يقومون به، الريمة األوساع من 
املسالمني يف الدالم سما قلاَت يجب أن 
تدارف لاذه المقيقاة، ما الاذي غري 
السادوعية خجأة؟ لال سانت لي ضد 
»إرسائيل« وأصبمت ماع »إرسائيل«؟ 
ال، لاي سانت خجولة مان اإلعالن عن 
لذا اليشء وأعلنيه، وأول ساؤال يجب 
أن تساأله لذه الريمة الواسدة من 
املسالمني إذا سان آل سادوع يقوماون 
بمماياة المرماني، مااذا سايفدلون 
تجاه املساجد األقاى؟ سيف يقيمون 
عالقات مع »إرسائيال« اليي سانت وال 
تازال تسادى يف ُسّل مناسابة لييريب 
بنية املساجد األقى من أجل أن ينهار 
ويقومون بإعمار الهيكل، ماذا سيفدل 
السادوعية؟ لم تفدل شايئاً، لم تصدر 
موقفاً واحداً ضد »إرسائيل«، لذه لي 
المقيقاة، لذا الجاناب اإليجابي الذي 
يجاب أن ننظر إلياه ألن لذه الريمة 
سايدرف المقيقاة، صمياح أنهاا يف 
البداية ساوف تصاب بصدماة، ولكن 

يجب أن نيمدث مدهم بشاكل رصيح 
ونقول لهم ما رأييموه لو قديم وليل 

جديداً ولكن أنيم لم تكونوا تدرخونه.
نقاول  ان  يجاب  اناه  وأوضاح 
للدالام اإلْسااَلمي النياب السياساية 
تدارف حقيقاة السادوعية ولكن اآلن 
أتاى عورسام لكاي تدرخاوا المقيقة، 
لاو قلنالاا مان قبال، لاو اتهمنالام 
سايقولون ال لذا الاكالل غري صميح، 
لاؤالء خدماة المرمني وغاري ذلك من 
الاكالل الداطفاي، ولكان اآلن لام يدد 

باإلْمّكان إنكار لذا.
من جهة أُْخاَرى أسد الرئيل األسد 
اناه لام ييام »تورياط« السادوعية يف 
اليمان، مديربا ان »سلماة توريط ربما 
ال تكاون عقيقاة يف لاذا االمر لسابب 
بسايط.. أناا أورط شايصاً لديه نوع 
من الدقل واالسايقاللية.. أقنده بيشء 
ما.. وأعطيه مدطيات خاطئة.. عندلا 
يياورط.. لكن يف لذه المالاة.. عندما 
نيمادث عن السادوعية وعان ترسيا.. 
خهاذه الدول لاي عول تابدة ألَمريكا.. 
لي تدطى األوامر وتنفذلا.. وإذا أتينا 
للمالاة الرتسية.. خأرعوغاان يريد منذ 
عدة سنوات أن ييدخل يف سورية ولكن 
لم يسمح له.. واآلن عخل إىل جرابلل؛ 

ألنه سمح له«.

  - وكاالت
تدُخُل سفينيا »سريبوخوف« و«زيليوني عول« 
الروساييان الصاروخيياان املزوعتاان بصواريخ 
»ساليارب« املجنماة تشاكيلة مجموعاة السافن 
المربية الروساية املرابطة يف البمر امليوسط عىل 

أساس عائم.
وبمسب »روسايا اليول« قال امليمدث الرسمي 
باسام أساطول البمار األساوع الارويس نيقوالي 
خوسكريسينساكي يف حديث أعىل باه اليول االربداء 
لوسالة »تاس« الروسية إن سفينيي »سريبوخوف« 
الصاروخيياني  الروساييني  عول«  و«زيليوناي 
سيظالن يف قوال مجموعة السفن المربية الروسية 
بالبمر امليوساط إىل أن تمل مملهما سافن حربية 

أُْخاَرى حسب خطة قياعة األسطول.
أن  خوسكريسينساكي  نيقاوالي  وأوضاح 
السافينيني الروساييني سانيا قد انطلقياا يول ل 
أسيوبار من مينااء سيفاسايوبول، وأنهما تمران 
اآلن يف البمار األساوع ليبلغا مسااء الياول البمر 

امليوسط.
أن سافينيي »ساريبوخوف«  بالذسار  جدياٌر 
يف  شاارسيا  أن  لهماا  سابل  عول«  و«زيليوناي 
الدملياة  يف  املاايض  أغساطل/آب  منيصاف 
الدساكرية الروساية بساوريا حياث أطلقياا 3 
صوارياخ مجنمة مان طراز »ساليارب« إىل ألداف 

»جبهة النرصة« اإلْرَلابية.

يُذسر أن سفينيي »ساريبوخوف« و«زيليوني 
عول« الروساييني تمثالن أرسة سافن الصواريخ 
المديثاة مان ماروع 21636 »بوياان – أل«. 
وتزوع لذه السافن بصوارياخ »ساليرب« املجنمة 

ومداخاع »آ – 190« عيار 100 ملام، ومنظومات 
بصوارياخ  املازوعة  »غوباكا«  الجاوي  الدخااع 
»إيغاال« املضاعة للجو، ومداخاع »عويت« املضاعة 

للطائرات.

وسانات السافينيان قاد عخليا قاوال البمرية 
الروسية عال 2015.

ونقلات قنااة »خوسال نياوز« عان مصااعر 
حكومياة أَمريكية قولها إن موساكو أرسالت إىل 
سوريا منظومات »إس300-« المديثة، قد تدخل 
املناوبة القيالية باإلضاخاة ملنظومة »إس400-« 

املنشورة يف قاعدة حميميم.
عان  يادور  المدياث  أن  القنااة  وأوضمات 
 SA-23« أَْو  إل«  يف  »إس300-  منظوماات 
GLADIATOR« حسب تدريف حلف الناتو، ولي 

أحدث نسية مددلة ملنظومة »إس300-«.
وحساب املصاعر، ما زالات منظومات »إس-

300« غري منشاورة، إذ تبقى عنارصلا يف الوقت 
الرالن يف القاعدة البمرية الروسية يف طرطوس.

ورعاً عىل ساؤال حول الجهة اليي قد تسييدل 
ذسار  ضدلاا،  »إس300-«  صوارياخ  روسايا 
مساؤولون أَمريكيون بسايرية أن اإلْرَلابيني يف 

سوريا ال يملكون طائرات وصواريخ مجنمة.
وسانت روسيا قد نرت منظومة »إس400-« 
يف قاعدة حميميم بدد إساقاط قاذخة »سو24-« 
يف أجواء ساوريا بصاروخ ترسي يول ل2 نوخمرب/

ترين الثاني املايض.
وسانات وزارة اليارجياة الروساية قد أعربت 
من مياوخها من أن قرار واشانطن تدليل قنوات 
االتصال مع موسكو بشاأن سوريا قد يدني أنها 

قررت الدوعة للمل الدسكري.

88 % من األردنيني ضد 
اتفاقية الغاز اإلسرائيلي 

ونجاٌح الفٌت ملبادرة إطفاء 
األنوار 

  - متابعات
نجاح الارأُي الدال األرعني يف توجيه رساالة قاساية 
للمكوماة احيجاجاً عىل اتفاقية الغااز اإلرسائييل املثرية 

للجدل.
وأعلنات خضائياة رؤيا الياي تمظى باحرتال واساع 
ومهناي عان أن أسثر مان مم % من األرعنياني يديربون 
لذه االتفاقية مرخوضة ويقولون أنها تشكل أسرب خطوة 

لليطبيع وذلك حسب اسيطالع ذاتي للممطة.
باليزامان نجمات تماماً مبااعرة شادبية احيجاجية 
إلطفاء األناوار يف املناازل واملمالت اليجارية ملدة سااعة 
واحدة خقط ليوخري الكهرباء وحققت لذه املباعرة نجاحاً 

قياسياً بدد اليزال قاعدة عريضة من األرعنيني بها.
اليطاوات الشادبية ميصاعادة ضد التفاقياة الغاز 
والجانب الرسامي ال يرع عىل االتهامات الشادبية يف لذا 

السياق.

موسكو: نرفض لهجة الوعيد 
واإلمالءات األاَمريكية 

  - متابعات
سايناريو “حاع” يف ساوريا إذا ما تدطلت املفاوضات 

بني روسيا والواليات امليمدة حول الوضع يف لذا البلد.
ذّسارت  أسيوبار،  ل  الثالثااء  باه  أعلات  حدياث  ويف 
ماتفيينكاو باأن “املفاوضاات، طريال يف اتجالاني“، 
وأضاخات: “يسايميل اليفااوض عاىل لاوى األَمريكان 
الذين لم يدياعوا ساوى اإلمالء عىل الجميع. لذه ليسات 

مفاوضات، بل لهجة وعيد وإمالء، ال نقبلها“.
ومضات تقاول: “ال باد مان إرشاك املجيماع الادويل 
ومجلال األمان يف املفاوضات حاول ساوريا، ومن غري 
املقباول إتاحاة تصدياد النازاع واإلطاحاة بالسالطات 
مان  امليمادة  الوالياات  انساماب  بالقاوة.  الساورية 
املفاوضات مدنا حول سوريا، يدوع النددال الرغبة لديها 
يف تنفياذ االتفاقات اليي تم اليوصل إليها، أَْو أنها عجزت 

عن تنفيذلا“.
وتابدات: “يبادو أن األَمرياكان قد خقدوا السايطرة 
عىل الزمر املسالمة يف ساوريا، أَْو ربماا عب اليالف بني 
خارجييهم وامليابرات املرسزية ووزارة الدخاع األَمريكية. 
ال أسيبدد أن تريد أطراف مدينة تقطيع سوريا وبلقنيها 

ضمن سيانات ميددعة“.
وخيمات بالقول: “سل لذا يذسرناي باحيضار اإلعارة 
األَمريكياة املنيهياة والييهاا باال مجد بداد أن أجهضت 

بالكامل سياسيها اليارجية يف الرق األوسط“.
ويف لذا الصدع، شادع قسطنطني سوساتشوف رئيل 
لجناة مجلال االتمااع الارويس للشاؤون الدولية، عىل 
رضورة إبقااء قناوات االتصاال الدساكري بني روسايا 
والواليات امليمدة حول ساوريا، وذلك خدمة لضمان أمن 

الدسكريني الروس لناك.
وقاال: “ال أرى وجاوع أياة تمفظاات لادى الجاناب 
الارويس عاىل إبقاء لذه القناوات“، مدربا عان “أمله يف 
تقياد واشانطن بيدهداتها المفاظ عىل قناوات االتصال 
الدساكرية مع روسايا ملنع وقوع اليالخات الجوية، ويف 

أال ييملل األَمريكيون روسيا ويماولوا عرقليها“.

إيران توّجه إنذارًا شديدًا 
للقطع البحرية السعودية 

بالخليج العربي
  - متابعات

وّجهات القاواُت البمرياة لمرس الثاورة اإلْسااَلمية إنذاراً 
شديداً للقطع البمرية السدوعية اليي تجري مناورات مدلنة يف 
اليليج، ممذرة إيالا من الدبور حيى من املياه الدولية القريبة 

من املياه االقليمية اإليرانية.
ويف لاذا اإلطار خقاد أصدر حرس الثاورة اإلْسااَلمية بياناً 
يول االربداء، حذر خيه القطع البمرية السادوعية املشارسة يف 
املنااورات اليي تقال يف اليليج من االقرتاب من املياه االقليمية 

اإليرانية أَْو حيى املياه المرة القريبة منها.
وجااء يف البياان الاذي اصدره المارس الثاوري: اىل جميع 
القطع ملشاارسة يف املناورات الدعائية السدوعية، سواء السفن 
اليابدة للبمرية السادوعية والسفن األُْخاَرى، ان حرس الثورة 
اإلْسااَلمية يديقد جزما بان لذه املناورات لي مصداق صارخ 

إلثارة اليوتر وزعزعة االمن املسيديم يف اليليج. 
وحذر البيان قائالً: ال يسمح بدبور أيٍّ من القطع الدسكرية 
املشارسة يف لذه املناورات الدعائية من املياه االقليمية اإليرانية، 
وال حيى من املياه المرة القريبة من املياه االقليمية اإليرانية، ال 

نمثل لذه املرور قد ال يكون بال رضر.

جديُد فضائح »ثوار سورية«.. »جيش اإلْساَلم«: شكرًا »إسرائيل« 
  - متابعات

مقولٌة يف غاية المكمة تقول: ُسلُّ َمن رخع شداراً طائفياً 
وخّرق سلمة املسالمني وقيل أخاه املسلم عىل خلفية طائفية، 
ورکان اىل أَمريكا وقبل بأَْماَوال الرجدية الدربية، ال يجب ان 
نشاك حيد للمظة واحادة با“عمالياه للصهيونية” وذيلييه 
ألَمريكا والغرب، ولذه املقولة جسدلا “ثوار سوريا” اخضل 

تجسيد، ويف وقت قيايس.
لم تمر ساوى خارتة قصرية من ُعمر “الثورة” الساورية 
َو“ثوارلا”، حيى بدأت أَْوَراق اليوت اليي سانت ييسرتون بها 
تيساقط، خيكشفت عورتها وعوارتهم أََمال الجميع، خاذا لم 
لیسوا سوى حفنة من اليونة والدمالء واملرتزقة واملجرمني 
والقيلة، يدملاون لصالح اتدل خلل اللاه.. الصهاينة قيلة 

الشدب الفلسطيني ومغيصبو القدس الريف.
ال خارق يف عبوعية لؤالء املرتزقة للادوالر األَمريكي، بني 
حليال اللمية والشااع لربطاة الدنل وبني من ساوى جبهيه 
وأطلال لميياه ووضع عماماة سبرية عىل راساه، خالجميع 
خدماة اذالء للماروع الصهيوأَمريكاي، ليقسايم البلادان 
الدربياة ورشذمة شادوبها، واخراج الدرب واملسالمني من 
الياريخ، عرب اظهارلم سشادوب مييلفة عموية ال تسيمل 

المياة مثل باقي البر.
يف االياال االوىل ملا عارف ب“الثورة” الساورية بدا االعالل 
الدربای الرجدي وسذلاك األَمريكي والغرباي و“اإلرسائييل” 
املسالمة”  و“املدارضاة  ل“الثاوار”  اليطبيال  والرتساي، 
و”الشاباب الثائر” و”املضطهديان واملقموعني” َو...، ولكن 
وماع مرور الزمن، ومع تصدي الشادب والجياش والقياعة 
الساورية لهذه “الثورة املشاولة” َو“الثاوار املزيفني” ومن 
الياي سان ييسارت  األَْوَراق  ُسّل  يقاف وراءلام، تسااقطت 
بها لاؤالء “الثاوار” َو“املدارضاة الدلمانياة” َو“املدارضة 

املسلمة“.

رغم ان حقيقة لؤالء اليونة سانت سااخرة أََمال الشدب 
الساوري وشادوب املنطقة منذ البداياة، اال ان تدريها بهذا 
الشكل الفاضح يمكن ان تزيل ما تبقى من غشاوة أََمال أعني 
البدض الذين ساقطوا يف خخ اإلعالل الصهيوأَمريكي الدربي 
الرجداي، واال خاان المكومات الدربياة الرجدية والمكومة 
الرتسياة، ال تنفك عن اليطبيل لهؤالء “الثوار” حيى لو قاتلوا 
يف صفوف جيش االحيالل الصهيوني ضد الشادب السوري، 
خهاذه المكومات ترتباط بدالقات اسارتاتيجية وامنية مع 

“إرسائيل”، وعورلا الوظيفي ال ييددى لذه املهمة.
عندما زار “املدارض” السوري کمال اللبوانی، موخدا من 
قبل ما يسمى با “االئيالف” املدارض، “إرسائيل“، وقال انه 
اسيشاف حقيقة “إرسائيل” وأن الرئيل بشار األسد “يشوه 
صورة “إرسائيال”، وطلب من حكومة االحيالل “مسااعدة 
الشادب السوري عىل إساقاط النظال“، يف مقابل ان الينازل 
لهاا عان الجاوالن، حينها سان ماربر الرجدياة الدربية عرب 
وساائل اعالمهاا، ان اللبواناي “علماناي” ال يمثال الياط 

“الثوري الجهاعي” يف “الثورة” السورية.
ولكن مع مرور الوقت واثر الرضبات القوية اليي تلقيها 
الجماعاات اليكفريية مان قبل الجيش الساوري وحلفائه، 
تساقطت أَْوَراق اليوت حيى عن الجماعات اليي سانت ترخع 
“لواء اإلْسااَلل والجهاع” وسانت تطلل عىل نفساها اساماء 
إْسااَلمية مثل “جيش الفياح َو“جيش اإلْسااَلل” و...، خقد 
اخذت اليفايا تيكشاف، للذيان مازالاوا منيدعني باالعالل 
الدرباي الرجداي والصهيوأَمريكي، ويديقادون ب“ثورية” 
َو“إْسااَلمية” لاؤالء اليوناة والدماالء واملرتزقاة، بداد ان 
اعرتخوا بألسانيهم حجام خيانيهم وعماليهام ل“إرسائيل” 

و“الغرب” الذي مازالوا ينديونه نفاقا ب“الكاخر“!!.
قبل اياال ويف خيديو اعياربه بدض الساذج صاعما، رغم 
اناه طبيدي جدا لادى من يدرف لاذه املجامياع اليكفريية 
امليصهيناة، خقد ظهر احد قياعي جماعاة “جبهة النرصة” 
)خرع القاعدة يف ساورية(، املدعو اباو الدز، ليدلن بالصوت 

والصاورة، ان “إرسائيال” قدمات لهم الدون واملسااعدة يف 
ساوريا، وطالاب واشانطن بيزويدلام بأسالمة أقوى من 
تلاك الياي تورعلا لهم حاليا، وشادع عاىل ان ضباطا أتراسا 
وسادوعيني وقطرياني و“إرسائيلياني” وأمريسيني سااعدوا 

النرصة.
سان بإْماّكان “القاعادة” يف ساورية ان تينكار ملاا قاله 
املدعو اباو الدز، لو سان ييمدث بمفرعتاه وامال سامريا، اال 
اناه يف اليساجيل سان ييمدث مع السايايس االملاني يورغني 
توعنهوخار، حياث قال لاه وبدباارات واضماة أن: إرسائيل 

تدطينا الدون؛ ألنها يف حروب مع سوريا وحزب الله.
بداد لذا الفيدياو الفاضح لا“ثوار الجهااع” يف القاعدة، 
خجر احد زعماء “الثورة الساورية” واالسثر رصاخا وزعيقا 
يف واعي “الثورياات” والدعاوة اىل “الجهااع” واقاماة حكم 
“الريدة اإلْسااَلمية” يف ساورية وخقا ملقاييل الولابية،، 
قنبلاة يف وساط الذيان مازالوا غاخلاني عن حقيقاة لؤالء 
اليوناة والدماالء، اال ولاو املدعاو ممماد علاوش زعيام 
“جياش اإلْسااَلل“!!!، الاذي اعلن وبالارضس القاطع وعىل 
رؤوس االشاهاع، يف مقابلاة أجرالاا موقاع “بلومربغ”، إن 
“جيش اإلْسااَلل” ال يقاتل إرسائيال، وان الهدف الوحيد لهذا 

“الجيش” لو الييلص من “النظال وأذنابه“!!.”.
وأثنى علوش خالل املقابلة عىل “إرسائيل” للمسااعدات 
الغذائياة والطبية الياي تمنمها ل“جبهة النارصة”، َوسذلك 
للمشافى امليداني الذي تشاّغله يف أرضها مان أجل مدالجة 

الجرحى السوريني.
اخاريا وبداد لذا الجارع الرسيع ملواقاف مييلف اطياف 
“ثوار الثورة الساورية”، واعرتاخهام وبديدا عن اي ضغوط، 
الرتباطهام امليازي والداار ب“إرسائيال”، وماا أعراك ماا 
“إرسائيال”، خهال يبقى بدد لاذا عربي أَْو مسالم أَْو حر يف 
الدالام، حائارا ازاء ماا يجاري يف ساوريا؟، طبدا اسايثني 
اليكفريياني والطائفياني واالنبطاحياني واليوناة والدمالء 

واملرتزقة من لذا اليساؤل.



 سياسية- شاملة
تصدر سل اثنني وخميل

اليوم ماذا أصبحتم؟ كلكم، من عبدربه إلى أصغر واحد، أصبحتم 
مج���رد مأموري���ن ومرتِزق���ة، األمريكي ال يقبل لك���م إال بهذا الدور، 
اإلماراتي ال يقبل لكم إال بهذا الدور، السعودي ال يقبل لكم إال بهذا 

الدور.
السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي  الددع )161( اليميل 6 أسيوبر 2016ل  املواخل 5 ممرل م3ل1لا

 معك زلط خيرات؟ معك مشروع مخطط له وفلوسه جاهزه؟ 

تشتي تتزوج ومخبي زلطك لو ما يكمل العدوان؟
إفتح لك حساب في البريد او اي بنك ما عدا البنك المركزي واحتفظ بزلطك 

وفلوسك فيه حتى تحتاجها .. ويستفيد منها البنك في تحريك السيولة فقط..

 تشتي تتبرع للبنك وتشارك في صناعة النصر بفلوسك وتدعم 

بخمسين ريال او بالف ريال او مليون او بكما تشتي

هذه األرقام في البريد المعتمدة
)700700( و )700800( و )700900(
ومن يشارك سيكون شريك في النصر الحتمي والقادم بإذن اهلل..

الورقة االقتصادية هي آخر األوراق بعد فشلهم عسكريًا وسياسياً..

وبإذن اهلل وبتكاتف جهود الجميع سننتصر ونكسب الورقة األخيرة.

الحملُة الوطنيُة لدعم البنك المركزي

صادر عن املرَساز القانوني للمقاوق والينمية مؤخاراً ثالثة سيب تناولات جرائم تمالف الدادوان األمريكي 
السادوعي عىل بالعنا واحصائيات للغارات امليواصلة عىل مييلف مماخظات الجمهورية وذلك باللغيني الدربية 

واالنجليزية.
واملرَساُز القانوني لو منظمة مجيمع مدني ومقرُّه يف الداصمة صنداء وينشاط يف مجايَل المقوق والينمية 
واسايطاع املرسز خالل عاَمي 2015 و2016 أن ينفرَع يف مجال الرصد واليوثيل وإعداع اليقارير المقوقية اليي 

وثّقت جرائم وانيهاسات الددوان عىل بالعنا منذ 26 مارس 2015.

عبدالوهاب المحبشي
األشاياِء  ُسااالُّ 
املقدَّساة يف لاذا الدالم 
وتفقد  سيسُقُط  الظالم 
زمان  يف  قدساييَها 

املؤمنني حقاً.
القواعاد  ساقطت 
امليدااَرُف  الدساكرية 
أقادال  تمات  عليهاا 

الُمفاة.
الجياوُش  ساقطت 
اليقليدياة تمات أقادال 

اللجان.
يف  اليفاوُق  ُسارس 
الديااع واملددات المديث 

مع الوالعة.
خقاد الطاريان المدياُث قيميَاه أمال 

املشاة.. 
سقط النفاُق الذي يزُعُم احرتال إَراَعة 

الشدوب بدد ثورة 21 سبيمرب الشدبية.
ساقطت قيم الديمقراطياة املزعومة 
عندما لم تُمرتل رشعياة الربملان اليمني 
الاذي أعطاى املجلال السايايس األعىل 

رشعية إَعاَرة الدولة.
سقطت سياعة الدول عندما لاجمت 
قوى الدادوان اليمن بادون أَي مربر ولو 

شكيل لليدخل.
ساقطت الجمهوريات الزائفة عندما 
زعمت النظم امللكية املسيبدة عخاعها عن 

نظال جمهوري.
ساقطت الرعياة املزعوماة للنظم 
اليليجياة امللكياة حاني شانت حروبها 

بزعم الدخاع عن رشعية جمهورية.
سقط اسيقالل الدول الدربية الدميلة 
حاني قامت بغازو واحيالل عولاة عربية 

مسيقلة.
سقطت الجامدة الدربية حني صارت 
غطااًء لرعناة احياالل وتدماري اليمن 

ولي عضو ُمؤّسل للجامدة.
ساقطت األمام امليمادة حاني باعت 
من آل ُساُداْوع علنااً قرارلا وأساقطت 

السدوعية من قائمة الدار.

سقط مجلل األمن يول باع قرارا ًآلل 
سادوع مقابل ماا عخديه السادوعية من 

رشاوى.
املنظمااُت  ساقطت 
الدولية لمقوق اإلنَْسان 
حني عجزت عن حماية 
مسيشافيات أطباء بال 

حدوع.
النظااُل  ساقط 
املارصيف الداملاي حاني 
املرسزي  البنك  اسيهدف 
أَي قانون  اليمني بدون 

مرصيف يجيز ذلك.
اليفاوق  ساقط 
املدلوماتاي  الدساكري 
للغارب عند ما اسايمر 

صموع الشدب اليمني. 
ساقطت قيمة الهيمنة األَمريكية عىل 
االْقيَصااع الداملاي عندما خرج الشادب 

اليمني لليربع للبنك.
سقط الريال السادوعي عندما حاول 

تدمري الريال اليمني. 
املالياة  والطفارة  الثاراء  ساقط 
السدوعية عندما أحرقها اسيمرار صموع 

الشدب اليمني.
ساقط االرتازاُق ورشاء الذمام ياول 
اسينزخت اليدويضات االنيهازية األرصدة 

السدوعية عىل حني غرة.
ساقط المصاار االْقيَصااعي الداملي 

حني خشل يف ترسيع اليمن املمارص.
سقط االحيالل األجنبي حني حاول أن 

يدعى تمريرا ًلليمن من أبنائه. 
ساقط الدرب الزائفون حني تمالفوا 
ماع إرسائيال بزعام الدخااع عان األمن 

القومي الدربي.
سقطت مصداقية الدول الكربى حني 
عجزت عن سلماة ال للقرصنة األَمريكية 

وقالها اليمن.
ساقطت الدالقاات باني الادول حني 
اساييدمت أَمريكا السادوعية ثم قامت 

بالنصب عليها.
وصداد  الزياف  ُسّل  الزياف  ساقط 

الشهيد. 

سقوُط الزيف وصعوُد الشهيد!

اليمن: تهديداٌت وفرٌص، 
ومخاُض والدة جديدة!

كلمــــــة أخـــــيرة 

علي المحطوري
عندماا يقاوُل قائاٌد بمجم 
السايد  االسايثنائي  الثائار 
عبدامللك بدر الدين الموثي: »إن 
اليماَن أماال خرصاة تأرييية، 
واألمام الدظيماة ابينات تمت 
اليمديات«، خأّي خرصة  ضغط 

تلك اليي تلوح يف األخل؟
أوالً ال باد مان اليذساري أن 
اليمان وحيى عهاد قريب سان 
اإلقليمياة  المساابات  خاارج 
مان  الاا21  وماع  والدولياة، 
سابيمرب ل201 اسايداع َوَلًجا 
ظناه اآلخرون قد خبا وإىل األبد 
تمت عباءة )املباعرة اليليجية 

وباليايل األمريكية(.

21 سبتمرب: بطاقٌة تعريفيٌة لدخول القرن الـ21
ما أخرزه الا 21 من سابيمرب أن ثمة رؤييني تيصارعان، أحدلما 
تيبناى رؤياة الياارج بمذاخريلاا وال تُلقاي بااالً إلراعة الشادب، 
وأخرى تديل من شاأن »إراعة الشادب« وتديمد المرسة الجمالريية 
وإرشاسهاا يف صناعاة املوقف السايايس الثوري حساب ماا تيطلبه 
املرحلاة، مياطباة اليارج بلغاة »االقيدار«، مميفظاًة بالجهوزية 

اسيدداعا ألي اصطدال.
ومان خاالل ذلاك النهج السايايس الاذي قامات عليه ثاورة 21 
سابيمرب، واسايمرت عىل منواله قدمات للدالم )بطاقاة تدريفية( 

تقول ما ييل:
-المكم يف اليمن تواخقي تشارسي، سما لو واضح يف اتفاق السلم 

والراسة.
-القرار لليمنيني، وال شاأن لليارج يف قرار ساياعي، وال مانع أن 

يكون عامال مساعدا، ال عنرصا مشاغبا.
- اليطار اليكفاريي سما لو تهدياد لآلخرين لاو تهديد لليمن، 

ولكن اليمن قاعر عىل اليصدي له عون أي تدخل خارجي.
- اليد ممدوعة لكل الدرب واملسالمني، وعىل عاتقهم جميدا يقع 

عبء تمرير خلسطني.
-الدالقة ماع املجيمع الدويل قائمة عىل الندية واالحرتال امليباعل، 

انطالقا مما يكفله القانون الدويل من سياعة للدول.

نحو إجهاض 21 سبتمرب: الرياض تندفع، وواشنطن 
تنتفع!

اضطر املجيمع الدويل -الواقع تمت اليأثري السدوعي واألمريكي- 
يف ظالر األمر أن ييقبل عىل مضض، مبارسا للقوى اليمنية توقيدها 
اتفاق السالم والراسة، لكن وبدد اليدقيل يف لوية حامل »البطاقة 
اليدريفياة« وجد »اليصُم اليقليدي لصندااء« ولو الرياض أن ذلك 

»تمرعا« يقع عاخل »حديقيها اليلفية«، ولو ما ال تقبل به، 
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