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اأكرُث من 20 دعوة و10هدن فا�شلة؛ ب�شبب خروقات الُعـْدَوان  

إعالناُت وقف إْطاَلق النار.. ُفــَرُص العدوان للتقدم امليداني 

  - يحيى الشامي:
ق ماذُ  سابدُة زحواات، لاي األكلُ عىل اإلْطاالاَ
بداياة املدارك يف الجبهة الغربية الشااالية، شااّها 
مرتِزقاُة وماااقاو الدادوان بدعام وإساااع مان 
فاَ عىل الدالية وأقحم  الجيش السادوعي الاذي أرشاَ
ايهاا كاملاَ قواتاه الجوية واللية وحتاى البحرية 
لاَ لسااعاٍت  التي شااركت بغطاٍء ناري كثيٍف تواثاَ
واساتهدف اياا تكّال الطارياُن بأنواعه )الحربي، 
الداوعي، وانساتطالعي( بتوارِي غطااء جوي بدأ 
قبل ساعات من الدالية واستار حتى لحظِة إعداع 
اًة طائرات الرثد وانستطالع، التي  اثَّ التقرير، خاَ
لام تاااع القاوةاَ الصاروخياةاَ اليااية مان توجيه 
رضبة بالساتية باتجاه مجامياع املاااقل يف ُعال 
مدسكر املوّسم غربي جيزان، حيث تتجّاع حشوع 

املاااقل وتتلّقى الدعم والتدريب.
»بادى األماُر أشابهاَ باادطاٍف جدياد ياارُّ به 
ُعاْدواَانُهام عليااا« يُدّلل مصدٌر ميداناي يف اللجان 
الشادبية عىل زحواات املرتزقة األخرية يف ميدي، يف 
ق الاار  إشارة إىل تزاُمِن الدالية مع إعالن وقف إْطالاَ
املتال عليه بل الطرال، ويُضيف من حجم اإلعداع 
والتجهيز الذي كانوا قد استقدموه ملدارك استداعة 
ميادي - كااا يقولاون- كااا نتوقاع أن يُدااوعوا 
زحوااتهم برغم الخساارة الكبرية التي لحقت بهم 

يف املرات السابقة.
وواال مصدر ميداناي آخر لا«ثدى املسارية« 
اقد شاهدت ماطقة ميدي خالل اليومل األخريين 
اَْطااراَاف  سابدة زحواات باتجاه سااحل املدياة وأ
ثحرائهاا الشااالية، وأكاد املصادر انكساار ُكّل 
الزحوااات ومقتل ماا يزيد عن مائة مان ماااقي 
الُداْدواَان امُلشااركل يف الدالية، باإلضااة إىل تدمري 

عدع من اآلليات الدسكرية السدوعية.
وأضاف املصدر أن حجم الخساارة الكبرية التي 
يتلّقالاا املاااقاون يف جبهة ميادي تكاي لرععهم 
وإجبارلم عىل إعاعة الاظار يف جدوى مداركهم يف 

املاطقة الساحلية، موضحاً أن عدعاَ الزحواات التي 
شهدتها لذه املاطقة تجاوزت خالل الارتة األخرية 
تجاوزت الا71 زحااً تاّكن الجيش اليااي واللجان 
السادبية مان التصادي لها، وناّوه املصادر إىل أن 
ساااريو الخسارة والهزياة التي يُااى بها ماااقو 
الُداْدواَان تتشاابه يف أغلِب لاذه الزحواات، ويدزو 
املصدر حالة انستبساال التاي يبديها املاااقون يف 
اا1  اَماَ زحوااتهام اىل شادورلم بالورطة واملاأزق أ
اَي  الاظاا1 السادوعي امُلرالان عليهام يف إحاداث أ
اَْو تحقيال انتصاار، يوازي حجم الخساائر  خارق أ
واننتكاساات التاي يتلقالاا الجيش السادوعي يف 

مختلف جبهات ما وراء الحدوع.
 ويف الدالياات األخارية التاي شاهدتها ميادي 
عاد قاعة عساكريون مرشاون عليها )سدوعيون 
اار( اىل تغياري  ويااياون موالاون لهااعي واألاَْحااَ
تكتياكات الهجااات الدساكرية تجابااً للوقوع يف 
خساائر ُمااثلاة لتلاك التي وقداوا ايهاا يف املرات 
الساابقة، ومن بال لذه التغياريات واقااً ملا أااع 
ق أكثر  به ثدى املسارية مصاعُر ميدانياة لي إْطالاَ
من عالية زحف من عدة محاوراَ يف سااعة واحدة، 
وتدتااد لاذه الخطة عىل تشاتيت جهاوع ونريان 
املقاتلال الياايال بصاورة يساهل مدهاا اخرتاق 

ق أكثر من زحف يف سااعة زماية  ثااوف وانْطاالاَ
واحدة، وأشار املصدر إىل أن الُداْدواَان وبسبب تكرر 
اشاله وتراكم لزائاه يف ماطقة ميدي السااحلية 
اقد حاول من خالل زحوااته األخرية عال تغيريات 
كبرية يف طريقة وأسالوب الهجاات الدسكرية عىل 
محاور مجالدي الجيش واللجان الشادبية بهدف 
اَْو تساجيل انتصار يُحسب لهم  اَي اخرتاق أ تحقيل أ
مقابل األموال السدوعية الكبرية التي يتلقونها من 
الاظاا1 السادوعي، وأشاار املصادر اىل أن عرشاِت 
عارت  حياث  املواقاع  يف  مرمياًة  تازال  ن  الجثاث 

انشتباكات.

ق الاار املابثل عن  وقبال بدء رسيان وقف إْطاالاَ
ااق تاالم مساقط كانات القاوة الصاروخية  اتّااَ
واملدادية اليااية قد كثات من اساتهدااها املواقع 
واملدساكرات السادوعية يف ُكّل من نجران وعساري 
وجيازان، حيث اساتهدات املدادياة اليااية مدهد 
القرن وماطقة غاوية وتجاداً للجاوع السادوعيل 
يف ماطقة الخوباة ومحيطها، باإلضااة إىل مرصع 
ثالثة جاوع سادوعيل بدالياة قاص ناذتها وحدة 
القااثاة يف القاوات اليااية يف نااس املاطقة من 

جيزان.
قااً من حقها يف الارع عىل مصاعر الاريان  واَانْطالاَ
والداااع عان الاااس إزاء تدّااد الُدااْدواَان خارق 
ااق وتكاراره يف أكثر من جبهة ساواء بغارات  انتّااَ
الطاريان أ1 بالقصاف املداداي والصاروخاي عىل 
كاااة القرى واملااطل الحدوعية باإلضااة إىل شان 
زحواات عساكرية واسادة من بياهاا الزحف عىل 
ميادي وماطقة البقاع، اقد رّعت القاوات اليااية 
عىل لاذه الخروقات باساتهداف مواقع عساكرية 
سادوعية يف ُكّل مان نجران وعساري وجيزان، ااي 
عسري اساتهدات القوة املدادية بددع من القذائف 
ماااذ علب وموقع الشابكة ومقر قياعة املسايال، 
كاا استهدات القوة الصاروخية يف نجران قياعة آل 
حااع وقياعة عليب بصلية من ثواريخ الكاتيوشا، 
وعّمرت وحدة يااية متخصصاة بتدمري املدرعات، 
رْتساة يف موقع الشابكة،  عباباة ابراماز كانت ُمتاَااَ
كاا اساتهدات القوة الصاروخية يف نجران تجاداً 
للجاوع السادوعيل يف مدسكر رجالء، وأّكد املصدر 
أن لاذه الدالياات تأتي يف ساياق الارع عىل قصف 

الُقرى الحدوعية.
وكانات القوات اليااياة يف الجبهاة الرشقية – 
ماطقاة البقع قاد تصدت ملحااونت تقاّد1 نّاذلا 
مجامياع مان ماااقاي الُدااْدواَان باتجااه مواقع 
الجيش واللجان الشدبية، وساند الطريان السدوعي 
األمريكاي محاولة الزحف بسلسالة غاارات جوية 

عىل املاطقة وغارة استهدات مدسكر البقع.

  - خاص:
اُم املتحدُة ماذ  أكثاُر من 20 ععوة وّجهتهاا األُماَ
ِق الااِر، غري  بداياة الُداْدواَان عىل بالعنا لوقاِف إْطالاَ
اَيَّة استجابة حقيقية  أن أغلباَ تلك الدعوات لم تلل أ

من ِقبل عول الُداْدواَان واملرتزقة.
اام املتحدة تأتاي إما عل  وكانات ععاواُت األُماَ
اَْو عل مبدوث األمال الدا1 الخاص  أمياها الداا1 أ
إىل اليان، اياا سجلت عوٌل كروسيا ععواٍت لرسعة 
ق الاار، غري أن جايعاَ تلاك الدعوات لم  وقاف إْطاالاَ
هاا إىل الواقع الدايل، اأغلب الهدن التي  تجْد طريقاَ
اساتجاب لها الُداْدواَان إعالميااً ولم يتجاوب مدها 
يف امليادان كانت تأتي عقب جرائماَ بشادة يرتكبها 
اَيَّة  الُداْدواَان، وكانت تهدُف يف األسااس نمتصاص أ
تحركات للاجتاع الدويل، ساياا من قبل املاظاات 
اَياة تحركات  إضاااة إىل محاولاة إنهااء مااعيل أ

شدبية عاخلية عقب تلك املجازر.
ولهاذا نجد أن عونً مؤيادة للُداْدواَان وتشاارك 
ايه عسكرياً واستخبارياً كليطانيا تطلل ععواتها 
لوقف الحرب كاا حدث بدد املجزرة الكلى، واألمر 
عاناَ ماا تتحّرك  ذاته بالاسابة لواشااطن التي رساَ
جهوعلا بدد أن يكوناَ التحالُف الُداْدواَاني يف موقف 

اكات املروعة.  اة اياا يتدلل باننْتهاَ اثَّ محرج، خاَ
ناس األمر بالاسبة للابدوث الخاص إسااعيل 
ولد الشايخ الذي يتهرب مان إعانة جرائم الُداْدواَان 
ق الااار واملطالبة بهدنة  بالحدياث عن وقف إْطاالاَ

اورية ألغراض إنسانية. 
وعاىل الصديد امليداناي كانات تاالاات وقف 
ق الاار مجارع ارثة لدى مرتزقاة الُداْدواَان  إْطاالاَ
للتقاد1 وبغطاء جوي كثيف، ولاو ما اتضح جلياً 
خالل مراحال إعالن الهدنة أثااء مااوضات جايف 
يف عيساال من الدا1 املاايض، حيث حاول املرتزقة 
التقاد1 يف محااظاة الجوف اياا ساجلت عرشات 
الخروقاات يف جاياع الهادن األخارى واملتاثلة يف 
الزحوااات والتحشايد الدساكري، كان ألاهاا يف 
ميادي باحااظاة حّجة ويف رصواح بااأرب ونهم 

بصاداء وتدز وباب املادب. 

وقُف إْطاَلق النار خالل 600 يوم من الُعـْدَوان 
اام املتحدة لدنة  13 ماياو 2015..  أعلات األُماَ
ملدة خاساة أياا1، لكان الهدناة لم تصُااد بادل 

اءات من قبل الُداْدواَان ومرتزقته. اْستاراَار انْعتداَ

10 يوليو2015.. أعلات لدنة إنساانية ملدة ثل 
ساعة غري أن عول الُداْدواَان لم تلتز1 بها. 

التحالاف  قيااعة  أعلاات  يولياو2015..   27
الُداْدواَاناي لدنة ملدة خاساة أيا1، حيث شاهدت 

خروقات مستارة من قبل املرتزقة. 

اام املتحدة عن  15 عيساال2015.. أعلات األُماَ
ق مشااورات جايف، غري  لدنة بالتزامن مع انْطالاَ
أن الُداْدواَان استغل الهدنة للتقد1 يف عدة مااطل. 

10 أبريال 2016.. التاالام عىل وقاف األعاال 
القتالياة يف جاياع الجبهاات غاري أنها لام تصاد 
عااناَ ماا حدثات خروقاات متكررة مان قبل  ورساَ

الُداْدواَان. 

ام املتحدة تؤكد عىل وقف  11 ابريل 2016.. األُماَ
القتاال قبال الدخول يف مشااورات الكويات األوىل 

وتاديل لجان التهدئة. 

اام املتحدة لهدنة  27 يولياو 2016.. ععات األُماَ
بل مختلف األاَْطااراَاف عون أن تلقى استجابة من 

قبل الُداْدواَان رغم ترحيب ثاداء. 

ث1 أكتوبار 2016.. أعلان ولاد الشايخ لدناة 
ملادة 72 قابلاة للتادياد يف حاال انلتازا1 مان ُكّل 
األاَْطااراَاف، غري أن الطريان املداعي اساتار يف شن 

الغارات والتحليل املكثف

اق مباعئ  17 نوااال2016.. التوقيع عاىل اتّااَ
ق الااار يف ُكّل  مساقط والاذي تضاان وقف إْطاالاَ
الجبهاات غري أن املرتزقة وبضوٍء أخرضاَ سادوعي 
عاناَ ما شااوا لجوماً واساداً يف تدز واستارت  رساَ

الغارات عىل مااطل متددعة. 

الُدااْدواَان  تحالاف  أعلان  نوااال2016..   19
اق مباعئ  لدناة ملدة ثل يف محاولة للتاصل عن اتّااَ
مساقط ورغم أن الهدنة مدلاه مان قبل الُداْدواَان 

إن أنه لم يلتز1 بها.

ساهم يف #الحملة_الوطنية_لدعم_البنك_املركزي اليمني 
بفتح حساب جاري في أحد البنوك الوطنية أو في مكاتب البريد لرفد البنك بالسيولة الالزمة لتعزيز االقتصاد الوطني

غطاٌء ناريٌّ كثيٌف للعدوان مب�شاركة قواته اجلوية والربية والبحرية

أبطاُل الجيش واللجان يرّدون على خروقاِت العدوان ويصّدون زحوفاِته يف البقع وميدي

إْعاَلميو َأْنَصار اهلل واملؤتمر يعقدون لقاءًا 
موّسعاً ملناقشة سبل مواجهة الُعـْدَوان

  - خاص:
اٌع ضم  ُعِقداَ بالداثاة ثاداءاَ لقاٌء موسَّ
ار اللاه وآخرين من  اَنْصاَ مياي أ عادعاً من إْعالاَ
املؤتار الشادبي الدا1، وذلاك عرص الجادة 

املاضية.
اَلايّةاَ اْستاراَار  وأكد املشاركون يف اللقاء، أ
التواثال وعقد اللقاءات؛ ملاا يخد1 املصلحة 
الدامة والتاسايل املشرتك لتوحيد الجهوع يف 

مياً. سبيل مواجهة الُداْدواَان إْعالاَ
دة  وأشاار الحارضون إىل تباّي أاكار موحَّ
مية ضد الُداْدواَان،  حول آليات املواجهة اإلْعالاَ

ساياا اياا يتدلُل بكشاف الجرائم املرتكبة 
بحال الياايال، وأبرزلاا مجازرة الصالاة 
ة إىل توضياح الحقائل للرأي  اااَ الكالى، إضاَ
اْاِح الُداْدواَان ومرتزقته ارثًة  الدا1 وعد1 ماَ
لبث الاتاة يف ثاوف القوى الوطاية، سياا 
يف لاذه املرحلاة الحرجاة والحساساة مان 

تأريخ الشدب اليااي.
اللقااء الاذي شاارك اياه رئياُس اتحااع 
ميال الياايال عبُداللاه ثالي جااءاَ  اإلْعالاَ
تااياذاً لتوجيهات رئيس املجلس السايايس 
األعاىل ثالاح الصاااع، بحساب مصااعراَ 

مطلدة.

أرشيف
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وفُد أنصار اهلل يلتقي السفرَي األملاني 
واألخرُي يؤكد دعَم بالده الّتفاق مسقط

مؤّسسة السجني تطلق 15 سجيناً معسرًا يف ختام 
مشروع اإلفراج عن السجناء املعسرين للعام الجاري

  - خاص:
اار الله، أمس األحاد، يف الداثااة الداانية  اَنْصاَ التقاى واُد أ
مساقط، مع سااري أملانياا انتحاعياة، يف اجتاااٍع راَكَّااازاَ عىل 

اق مسقط. الوضِع يف اليان بدد اتّااَ
وخاللاَ اللقاء عّل السااريُ األملاناي عن ترحيِب بالعه “بإعالن 
ُح بدوعِة  مساقط، اياا يُخاااصُّ املباعئاَ الرئيسايةاَ التي تساااَ
املشااورات إىل مساارلا الطبيداي؛ باعتبارلا خطوة سياساية 
لامة تاثل تقدماً محرزاً ومدلوماً نحو الساال1 وتثبت جدية واد 

ثادااء يف تداطياه مع الوضاع وتااعله اإليجاباي مع املجتاع 
الدويل«.

كاا ععا الساريُ األملاني إىل تاديل ”الدال اإلنساني خالل لذه 
املرحلة وتذليل الصدوبات أما1 عال املاظاات اإلنسانية«.

ويف ختا1 اللقاِء أّكد الساريُ األملاني عْعماَ بالعه لدالية “السال1 
والداوعة الاورياة إىل طاولاة الحاوار والخروج بحلاول عاجلة 

ملدالجة الوضع اإلنساني وانقتصاعي«.
ار الله وعضو  اَنْصاَ رضاَ اللقاء محاد عبدالساال1 رئيس واد أ حاَ

الواد، حازة الحوثي.

  - صنعاء:
اختتات مؤسساُة الساجل الوطاية، 
يو1 أمس، مرشوع اإلاراج عن الساجااء 
املدرسيان للدا1 الجااري 2016، بإطالق 
اوا مادة  15 ساجيااً مدارساً ماان قضاَ
الدقوباة ون زالاوا موقواال عاىل ذماة 
حقوق خاثة يف ساجون أمانة الداثاة 

ومحااظتي ذمار واملحويت.
وأوضح أمل عا1 مؤسساة الساجل 
يحيى عيل الحبااري ونائب رئيس الغراة 
التجارياة عضو مجلس أمااء املؤسساة 
محااد محاد ثالح، أنه تام اإلاراج عن 
لاؤنء املدرسين ضان مارشوع اإلاراج 
عن الساجااء املدرسين بدد عااع املبالغ 
املحكاو1 بها عليهم والتاي وثلت إىل ل3 
مليون ريال بتاويل مان الرشكة اليااية 
لالتصاانت الدولية )تيليان( ومؤسساة 

السجل. 
وأشاارا إىل أنه تم اإلااراُج عن ثاانية 
سجااء مدرسين من اإلثالحية املركزية 
بأماناة الداثااة وساجيال اثاال من 
سجن املحكاة الغربية واثال آخرين من 
سجن محكاة باي الحارث، وسجل واحد 
من محكاة شااال األمانة، باإلضااة إىل 
ساجيال اثال مان اإلثالحياة املركزية 
باحااظاة ذمار وساجل مان إثالحية 

محااظة املحويت.
وذكار الحباري وثالح أن املؤسساة 
أطلقت خالل الدا1 الجاري 135 ساجيااً 
مدارساً مان ساجون األمانة وعادع من 
املحااظاات بداد عااع الحال الخااص 
عاهام وانتهاء ارتة عقوباة الحل الدا1، 
كااا نااذت 0ل مرشوعاً شاالت تقديماَ 
الخدماات الصحياة والغاذاء ومشااريع 
امليااه واإلثحااح البيئي وإعااعة تأليل 
الباياة التحتية للساجون واّك اإلعساار 
اللاماج  إىل جاناب  القضائاي  والداون 
الرياضياة والرتايهياة والتدريبية وبااء 
القدرات يف ساجون أمانة الداثاة وعدع 

من محااظات الجاهورية.

عاهام  ُج  املااراَ الساجااُء  وعاّل 
وعائالتهم عن سداعتهم الغامرة بإطالق 
رساحهام بداد سااوات مان البقااء يف 
الساجون؛ لدد1 تاكاهم من عاع املبالغ 
املحكو1 بها عليهم، وأعربوا عن شكرلم 
ملؤسساة السجل الوطاية لدورلا الكبري 
يف متابداة قضايالم وعاع الحل الخاص 

الذي عليهم.
ويأتاي إطاالُق رساح الاا15 ساجيااً 
برعاية الاائاب الدا1 عبدالدزيز البغداعي 
املحايل  املجلاس  عاا1  أمال  وحضاور 
بأماناة الداثاة واألساتاذ أمل جادان 
ووكيل أماناة الداثاة لقطاع الشائون 

انجتااعية حاوع الاقيب.

  - خاص:
جاءت ترصيحاُت محااِظ الباك املدّل 
من ِقبال الاار لاعي لتؤكاداَ حجماَ املأزق 
الاذي يديُشاه املرتِزقُة وحجاماَ تورُّطهم 
الااضاح يف التآمار عىل الشادب اليااي، 
ساياا ايااا يتدلَّاُل بقارار نقال البااك 

املركزي إىل عدن. 
حيث تحدث القديطي عن ارتٍة زماية 
قد تصُل إىل أشاهر قاعمة قد يتاكُن ايها 
املرتزقاُة من توااري سايولة نقدية، عىل 
إثرلا ياكن عاع مرتبات موظاي الدولة.

وتأتاي لاذه الترصيحاُت بداد موجٍة 
مان الوعاوع الاذي قطدهاا مساؤولون 
موالاون للُداْدواَان بشاأن اقارتاِب موعِد 
تديُشاه  ماا  ظال  يف  الرواتاب  رصف 
اجااٍت  املحااظااُت الجاوبياة مان اْحتجاَ
كبرية عىل خلاية عْجِز السالطات املوالية 
للُداْدواَان يف توااري أعنى الخدمات وكذلك 

رصف الرواتب.
حدياثاَ  ااإن  متابدال  وبحساب 
لَّ مشاكلة  القديطاي بشاأن احتااال حاَ
الرواتاب األشاهراَ القاعمة يضاُع الجايعاَ 
أما1 كارثة حقيقية تسبّب بها قراُر الاار 
لااعي باقل البااك يف الوقت الاذي تدجُز 

اياه حكومتُه عان توارِي رواتب األشاهر 
الساابقة واملتوقااة ماذُ قارار نقل الباك 

وحتى اللحظة.
الاذي  الذرياُع  الاشاُل  عااع  وقاد 
يديُشاه املرتزقاُة الكثريين إىل التشاكيك 
باادى ثحاِة الترصيحاِت التاي أطلقها 
القديطي، والتي تأتي - بحساب مراقبل 
- يف إطاار محااونت امتصااص الغضب 
الشادبي، سياا يف عدن الذي تديُش حالًة 
املتصاعدة  اجاات  انْحتجاَ مساتارًة مان 
أجالت قااعًة ومساؤولل لارتك املديااة 
والداوعة إىل الرياض وأباو ظبي بالتزاُمن 

مع حالة انناالت األماي. 
يُذكاَُر أن املرتزقة سبل واَوعدوا برصف 
رواتاب موظااي الدولة خالل األساابيع 
املاضياة، إن أن جايعاَ تلاك الوعوع ذلبت 
ُف رواتب  أعراجاَ الريااح، بااا يف ذلاك رصاَ

املتقاعدين واملدلال. 
الاسااُع املاايل واإلعاري والرصاع عىل 
املاال والاااوذ بال املساؤولل املوالال 
املسالحة  الاصائال  وقااعة  للُدااْدواَان 
افاَ  والسايطرة عىل املاااذ واإليراعات كشاَ
حجاماَ الكارثاة التاي تديُشاها املااطاُل 
املرتزقاة  سايطرة  تحات  تقاُع  التاي 
ل، ولو ماا يشاريُ إىل أن رْصفاَ  وانْحتاالاَ
الرواتاب لان يحاُدثاَ يف القرياب الداجل 

رغام الوعوع املتكاررة، األمر الاذي يؤكد 
أن قاراراَ نقال الباك لام يكان إن مؤامرة 
حقيقية اساتهدات الشدباَ اليااي يف ُكّل 
املحااظات بدأت بإيقاف توريد اإليراعات 
إىل الباك وانتهت بقرار نقل الباك إىل عدن.

وكان رئيُس تحريار موقع عدن الغد، 
اتحاي بان لزرق، قد كشاف عان مصرِي 
مبلغ 20 مليون عونر وثلت إىل عدن عىل 
متان طائرة خاثة قبال أن يتم نقلُها إىل 
قرص املداشايل يف الوقت الذي توّقع ايه 

الجايُع أن تكوناَ لرصف الرواتب.
 وقاال بان لازرق يف مقاٍل نارشه عىل 
ثاحتاه بالايس باوك: حاال »حاران 
الديون« الا 20 مليون عونر إىل مداشايل 
ولُدابُهم يسايل كذئاب جائدة«. مضيااً: 
لام يحدث قط أن تحاال األموال إىل قرص 
رئاايس.. كانت وثاة عاار مخياة بحل 

قرار اساه نقل الباك املركزي.
 واتهام بن لازرق املساؤولل املوالل 
للُدااْدواَان برسقة تلك األماوال، مؤكداً أن 
أبااءاَ عادن بال رواتب ولم يساتلم إن قلٌة 
اَْو  قليلٌة ماهم، وذلاك من إيراعات عاخلية أ
من حالة ععم البااك املركزي يف ثاداء، 
ولي الحالة التي أطلقها السيُد عبدامللك 

بدرالدين الحوثي.

املحافُظ املعنيُنّ من ِقبل الفار هادي يلّمُح إىل عدم صرف الرواتب إال 
بعد شهرين وبن لزرق يكشُف نهَب كبار املرتزقة 20 مليون دوالر 

قياداُت الحراك تحّذر 
من مخّطط يستهدُف 

»القضية الجنوبية« 

  - خاص:
قال القياعيُّ يف الحراك الجاوبي، ااعي باعو1: 
إن ماا يحصاُل يف حرضموت من حراٍك سايايس 
غارِي مسابوق وألجاادات مختلااة تاّرعت من 
أجادات مشرتكة بل بدِض األاَْطااراَاف املشاركة 
يف الحرب توحاي بأن لااك تضااُرباَ مخططاٍت 

وناوٍذ عىل حرضموت.
وحاّذر باعاو1 مان تلاك املخّططاات قائاالً: 
سايداُع الجااوُب ثاااَهاا غاليااً جاداً إذا لم يتم 
الوقوُف أمامها بحز1، مضيااً: أن تلك املخططات 
راَ لها الاجاُح ادليكم قراءُة الااتحة عىل  إذا ُقاادِّ
»الثاورة الجاوبياة« والجااوب ككل، اكل يشء 

سيتغرّيُ حتى الحدوع الجغرااية والقباَلية. 
وأشاار باعاو1 يف ترصيحات متداولاة إىل أن 
« ن تقبل الوثاية بأي حال من  »الثورةاَ الجاوبيةاَ

األحوال. 
الحاراك  يف  القيااعي  حاّذر  الساياق  ذات  يف 
الجاوبي برعاان أحاد محاد ماا أسااه مؤامرًة 

عىل القضية الجاوبية. 
وععاا محاد يف ترصيح نرشه »عدن الغد« ُكلَّ 
ن ياتلُك سالحاً بالحااظ عليه وتوزيع املددات  ماَ
واآللياات القتالياة وعاد1 إبقائهاا ماع بدضها 

خشيًة من تدرضها لقصف جوي.
اقاٍت رسيًة بل  وأشاار محاد إىل أن لااك اتّااَ
ها ن تات ألبااء الجاوب بصلة،  اَْطااراَاف لم يساِّ أ

حسب قوله. 
واتهام محاد، أحاد األحزاب بتساليم قضيِة 
الجااوب عاىل طبل من ذلاب إىل أعداء الشادب 

الحقيقيل. 
إىل ذلاك يساتددُّ الحاراُك الجاوباي إلقاماة 
اداليات جاالريية باااسابة ذكرى انساتقالل 
ل لاصائلاَ مواليٍة  يف ظل انحياز سالطات انْحتالاَ
للسادوعية ولإلمارات، ويف الوقت الاذي تتدرَُّض 
ايه الاصائل األخارى نبتزازات متكررة من قبل 
ل، حيث تشارتط تلك  السالطات املوالياة لالْحتالاَ
السلطات تأييداَ تلك الاصائل ملا يساى بالرشعية 
حتى يتم السااُح لها بإقامة وتاظيم الاداليات.

 مرتِزقة الُعـْدَوان يوا�شلون التح�شيَد 
والزحوفات والق�شَف املدفعي

غاراٌت جويٌة وتحّركاٌت لقطع 
بحرية ُقبالة سواحل املخاء 

والحديدة بالتزاُمن مع إعالن 
العدوان عن هدنة هشة ملدة يومني

  - خاص:
اخارتق تحالُُف الُداْدواَان األمريكي السادوعي، كداعتاه، الهدنة التي أعلن 

اق مسقط. ٍل واضح عن اتّااَ عاها يو1 السبت املايض، يف تاصُّ
وواثل طريان الُداْدواَان شن غاراته، مستخدماً أسلحة محرمة عولياً عىل 
عادٍع مان املحااظات، اياا تدرضات املديرياُت الحدوعياة لقصف ثاروخي 
ومدادي سادوعي، كاا تم رثد مئات الخروقات ملاااقي الُداْدواَان من خالل 

مواثلة التحشيد والزحف والقصف املدادي عىل عدع من املااطل.
وشان طريان الُداْدواَان سلسالة غاراٍت عىل مختلاف املحااظات، اياا تم 
رثاُد تحركات لقطاع بحرية تابداة لقوى الُدااْدواَان قبالة ساواحل املخاء 

والحديدة.
طاريان الُداْدواَان شان غارتل عىل ماطقاة الجاح باديرياة بيت الاقيه 
باحااظاة الحديدة وغارة عىل ماطقة الجبانة يف مديرية الصليف، كاا شان 
غارة عىل واعي رجا1 باديرية باي حشايش باحااظاة ثاداء، اياا واثل 

طريان الُداْدواَان التحليل بكثااة يف سااء الداثاة ثاداء. 
ويف محااظة تدز شان طاريان الُدااْدواَان أربعاَ غارات عاىل ماطقة ذباب 
وسابع غارات عىل نقيل الصلاو، كاا حّلل طريان الُداْدواَان بشاكل مكثف يف 

اقاَ مسقط.  سااء املخاء والداري وكهبوب والوازعية مخرتقاً اتّااَ
وحااول ماااقاو الُدااْدواَان الزحف باتجااه ماطقة ليجة الدباد وقاموا 
بزحاف آخر عاىل ماطقاة الصلو باحااظاة تدز، وعااوعوا الزحاف باتجاه 
ماطقاة الجحالية، كااا قصف ماااقو الُدااْدواَان باملدادياة حي الضبوعة 

بتدز، ما أّعى إىل إثابة عدع من سيارات املارة سقط إثرلا ضحايا مدنيل.
ويف محااظة ثددة استهدف طريان الُداْدواَان السدوعي األمريكي سيارة 
مواطن يف الطريل الدا1 بااطقة مران بحيدان، ما أعى إىل إثابة مالكها، كاا 
شان طريان الُداْدواَان غارًة عىل ُكلي الحصامة، وغاارة عىل ماطقة األمارة 

باديرية كتاف.
وواثال طرياُن الُداْدواَان خروقاِته السااارةاَ بصددةاَ، حيث شان غارتل، 
مساتخدماً قاابالاَ عاقوعياة عىل ماطقتاي الحصاماة واملالحياط باديرية 
الظالر، كاا شان ثالث غارات عىل ماطقة البقاع وغارة عىل ماطقة قحزة، 

اياا واثل طريان الُداْدواَان التحليل بكثااة يف سااء املحااظة.
وتدرضات املديرياات الحدوعياة بصدادة لقصاف مداداي وثاروخاي 
سادوعي، كاا تدرضت القرى اليااية عىل طاول الرشيط الحدوعي ومااطل 

متارقة باديرية باقم الحدوعية لقصف مدادي وثاروخي سدوعي.
املرتزقاة أيضااً حاولوا الزحف للارة الساابدة خالل يومال عىل ثحراء 
وسااحل ميدي بحجة باسااندة غارات طريان الُداْدواَان وقصف بحري، كاا 
شان طريان الُدااْدواَان غارة عىل ماطقاة املزرق باديرية حارض وغارة عىل 
مزرعاة بااطقة حاريان بحجة، واَشان طريان الُدااْدواَان غارتال عىل قرية 

الحجاورة بايدي.
وقصاف ماااقو الُداْدواَان باختلف األسالحة السلسالة الجبلية لكهبوب 
باحااظة لحج، كاا شان طريان الُداْدواَان ثاالث غارات عىل مديرية رصواح 

باحااظة مأرب.
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  - إبراهيم السراجي
اق مساقط الذي نتاَجاَ  ِن عن اتّااَ مع اإلْعااالاَ
اٌق لوقف إطالق الاار وتشكيل حكومة  عاه اتّااَ
واَحدة وطاية قبيالاَ نهاية الدا1 الجاري، كان 
الُداْدواَاُن السادوعي األمريكاي قد اقرتب من 
إكاال شهِره الدرشين، ومدها تراكات ِخلُة 
الشدب اليااي، إىل جانب موقاه من املرشوع 
األمريكاي، ولذلك قوبلت بكثرٍي من التشاكيك 
باواياا ماظوماة الُداْدواَان، وبياهاا جديته يف 

إنهاء الحرب عىل اليان وراع الحصار.
عاىل الجاناب اآلخار باراَزاَت الكثاريُ مان 
القراءات عربيااً وعولياً، التي ترى أن الونيات 
املتحدة تسادى بالادل للوقف الحرب وإنهاء 
مدانااة السادوعية يف »املساتاقع الياااي«، 
ولياس مدانااة الشادب اليااي الاذي يواجه 
القتال الجااعي مان قبل طائارات الُداْدواَان 

عىل مدى أكثر من 600 يو1ٍ.
اَْو اساتقصاء ماا إذا كانت  وقبال مدرااة أ
الونياات املتحادة جااعة يف إنهااء الُدااْدواَان 
عاىل اليان، اقاد كان تجاه وزيار الخارجية 
السادوعية  األمريكاي جاون كاريي ومداه 
ااراَات، للااار لاعي وحكوماة الرياض،  واإلماَ
واحادة مان األشاياء التاي كشاات حجام 
اإلحباط الذي أثاب قوى الُداْدواَان من اشال 
مرتزقتهم عاىل األرض رغم ما قاد1 لهم من 

إمكانيات ضخاة عىل مدى 20 شهراً.
لاذا التجالال الاذي أظهار أن مرتزقاة 
الريااض عاىل رأساهم لااعي لم يتجااوزوا 
اق  موقدهام كأعوات، اهام لم يدلااوا بانتّااَ
باااس الطريقاة التي انطلل ايهاا الُداْدواَان 
اليان، بحساب اعرتاف الاار لاعي، الذي قال 
إناه لم يدلم بقرار الُدااْدواَان، إن بدد انطالقه 
بياااا كان يف طريال لروباه مان عادن إىل 

سلطاة عاان.
ولم يكتِف مرتزقاُة الرياض باوقاهم بدد 
ذلك التجالل، بال إن املرتِزقاَ عبدامللك املخاليف 
وحكومة الرياض زعاوا أن كريي اعتذر للاار 
لااعي عن ترصيحاته يف مساقط، األمر الذي 
عااع الخارجية األمريكياة للااي مرتل، عن 
طريال املتحدثل باسااها بياهم جون كريي 
مساعد وزير الخارجية، الذي قال: إن كريي ن 
ياكن أن يدتذراَ لهاعي عاا وثاه »جهوعه يف 
إنهاء الحارب«، وكأن حكومة املرتزقة أراعت 
تضخياماَ اضيحة التجالال باضيحة املزاعم 

الكاذبة.
ن  وبالاسابة للقاراءات التاي تلات إْعااالاَ
مساقط اقد تاوعت بل متشاائم ومتاائل، 
اة إىل اتجااه ثالثة، يدطاي قراءته ملا  اااَ باإلضاَ
ن، بغض الاظار عاا إذا كانت  أاارزه اإلْعااالاَ
اَْو  لاااك جدياة أمريكية يف إنهااء الُدااْدواَان أ

عكس ذلك.
ويف لاذا الساياق يقاول املحلل السايايس 
لقااان عبداللاه بأناه »ساواء كان الحاراك 
اَْو  األمريكاي يهدُف إىل إنهاء الحارب حقيقًة، أ
مجارع محاولة للقاول إن واشااطن، يف آخر 
اراَة الحالية، ادلت ما أمكاها إلنهاء  ونياة اإلعاَ
حارب ن يرياد طراالاا إنهاءاَلاا، من خالل 
تسوية تشال تاازنٍت من الطرال«، ُمضيااً 
أناه »وبحاال كان األمريكي جااعاً يف محاولة 
اَيْضاً رشيك  إنهاء املغامرة السدوعية الذي لو أ
اَْو غري جاع، إن أن لذه املحاولة  أسااٌس ايها أ
تدّد إقراراً أمريكياً باشل الحرب عىل اليان«.

مان خاالل الرثاد، نجاد أن كثارياً مان 
ن مساقط، باقرتاب  التحلياالت ربطت إْعااالاَ
اراَة األمريكية الحالياة من نهايتها،  ونياة اإلعاَ
بدد اوز املرشاح الجاهاوري عونالد ترامب، 
الذي عزز اوزه من وجهة الاظر التي تقول إن 
الاظا1 السادوعي يسادى عل واشاطن يف ما 
تبقى من عهد أوباما، للخروج من »املستاقع 
الياااي« خصوثاً أن وضدهاا امليداني يسٌء، 
وسيكون أكثر سوءاً يف عهد الرئيس األمريكي 
الجدياد، لساببل، األول أن تراماب بحد ذاته 
ياثال قلقااً للاظاا1 السادوعي لترصيحاته 
حالتاه  خاالل  السادوعية  ضاد  الحااعة 
اننتخابياة، والثاناي أن عخاولاَ ترامب البيت 
األبيض وماارساة مهامه يف 20 يااير املقبل، 

ُن ماع اقارتاب الُداْدواَان مان إكاال  سايتزاماَ
عاماه الثاناي، يف وقت يداد الدامال الزماي 
مشاكلة كبارية لهاا تداعياتهاا الدساكرية 

وانقتصاعياة عاىل الاظاا1 السادوعي، الذي 
يداني أثالً من أزمة اقتصاعية غري مسبوقة.

وثااة وجهات نظار ُطرحت مان ماطلل 

اَْلاداَاف الُدااْدواَان  الاظار الداماة ألساباب وأ
عىل الياان، باا يجدل تلك األاَْلداَاف بالاسابة 
التااثيال  عاىل  تتغلَّاُب  املتحادة  للونياات 

اراَة وتشاكيل  البسايطة املرتبطاة بخاروج إعاَ
أخارى يف البيات األبياض، بادااى أن مصرياَ 
الحارب عىل اليان يرتبط باملصالح األمريكية 

التجارُب تدفُع اليمنيني اإىل عدم الثقة بالواليات املتحدة:
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يف إطااِر تحليال املوقاف األمريكاي 
اَْو إيقااه،  واحتاانت امليض يف الُداْدواَان أ
آراء  لتاااول  املسااحة  لاذه  تختاص 
املتااعلل مع برنامج »ساؤال الوعي؟« 
الاذي تضداه الصحيااة يف الايسابوك 
مقرونااً بساؤال يتدلل باملوضاوع ذاته 
أن  تدتقاد  »ملااذا  الساؤال  كان  حياث 
الونياات املتحادة جاعة/غاري جااعة يف 

إنهاء الُداْدواَان عىل اليان؟«
1ُ الثقاة باوايا  بشاكل عا1 تغلُاُب عداَ
مان  غريلاا  عاىل  املتحادة  الونياات 
انحتاانت لدى الشادب الياال وتأكيداً 
لذلك يرى عبدالحكيام عبده املحطوري، 
أن الونياات املتحادة غرُي جااعة يف وقف 
الُدااْدواَان، ولاو يقول »لاو كانت جاعة 
لتوقاات الغارات التي يشااها والطريان 
زحوااات  لتوقاات  وكذلاك  الطاريان 
املحااظاات  واملاااقال عاىل  املرتزقاة 
اليااية، وعىل سابيل املثاال الغاراِت عىل 
ثادااء والحديدة وثدادة وحجة وتدز 
ومأرب والجوف، الو أن الونياِت املتحدة 
ٌة يف وقاف الُدااْدواَان لاَاكان الاظا1  جااعَّ
السدوعي قد أذعن لذلك وأوقف ُعاْدواَانه 

ولجاات«.
كااا يؤكاد عبدالغااي جغااان، أن 
الونياات املتحادة غاري جااعة يف وقاف 
الُدااْدواَان؛ ألناه كااا يقاول »ن تازال 
مساتايدة اقتصاعياً وماعياً وعسكرياً.. 
لام مش خرسانال حاجاة عا1 ومدهم 
لااعي  وحتاى  سالاان  مان  مرتزقاة 

يااذون اجادتهم وعىل حسابهم«.
اَيْضاً  عبدالحاياظ رشف الديان كان أ
ماان يارون أن واشااطن غري جااعة يف 
وقاف الُداْدواَان لكاه وضع عدة أساباب 
تؤكد رأياَه والتي أورعلا عىل الاحو التايل: 
»أونً ألن الونياات املتحادة تارى حركة 
اراَ الله خطرٌة عليها وعىل مصالحها  اَنْصاَ أ
يف املاطقاة وخصوثااً بدد أن ساقطت 
اا1  اَماَ ليبة الساالح األمريكي املتطاور أ
املقاتال اليااي. وثانيااً، تحاول الونيات 
املتحادة اآلن جالادًة، الداال عىل خلط 
األاَْوراَاق مان خاالل املااوضاات وإرباك 
الوضاع لكاي تساتار الحارب وإركاع 
الشادب اليااي لكي تحااظ عىل ليبتها 
بل الادول. ثالثااً ومن الااحياة الدياية 
ار  اَنْصاَ والدقائدية ترى أمريكا أن حركة أ
الله تشاكل خطاراً حقيقياً عاىل الكيان 
الصهيوني الذي ياثل قوة لها يف خارصة 

الرشق األوسط. رابداً، ما يجدل الونيات 
املتحدة غاري جاعة يف إنهاء الُداْدواَان لو 
خوُاها من انتشاار الساخط بل الدول 
اإلسالمية عىل غرار الشدب اليااي الذي 
يُبدي سخطاَه عىل أمريكا واليهوع ولذلك 

اهي ما تزاُل تحاوُل القضاءاَ عىل ذلك«.
ويدتقد »عبدامللك ساا1« أن الونيات 
املتحدة أراعت أن تاشاأ الدداوات الكبرية 
واألحقااع بل الادول الدربياة »اتظهر 
لي كالحريصِة عىل الساال1 وأن الدرب 

بأسهم بياهم شديد«.
عااعل  »أباو  ياارس  جانباه  مان 
الرساجاي« املوقفاَ األمريكي األخري بأنه 
محاولة إلنقاذ املرتزقة يف الارتة الحالية، 
ولو يجيب عن الساؤال بالقول »ليست 
جااعة؛ ألنها يف اارتة انتقالية من رئيس 
اق ساوى محاولة  إىل آخر، وما لذا انتّااَ
ماها للدعم املداوي لحلياتها السدوعية 
مان  ومرتزقتهام  اآلخريان  وحلاائهاا 
اا1  اَماَ الداخال والخارج حتاى ن ياهاروا أ
رضبات الرجال يف شاتى جبهات القتال 
خاالل لذه الاارتة اننتقالياة ويف ناس 
اَيْضاً الحصول ملزياد من األموال  الوقات أ

قبل تسليم السلطة لحزب آخر«. 
ويختارص عبدالرحاان رشف الدين 
كثارياً مان اآلراء، اهو يرى عاد1 جدية 
الونياات املتحدة؛ ألنها »ببسااطة عون 
الدخول يف تشادبات« ليست جاعة؛ ألنها 
تريد أن تبقى مصاندها تدال وخزياتها 

تراد«.
يف انتجاه ناساه يقول »أبو طه نور 
الديان«: إن واشااطن غاري جااعة »ألن 
املصلحاة األمريكياة مان الُدااْدواَان لم 
تتحقل بدُد )ولي إركاع الشدب اليااي 
الشادبية  ولجاناه  جيشاه  وإضدااف 
واحتاالل مااطقاه انسارتاتيجية مثال 
بااب املادب وخليج عادن(، ولذا لم ولن 
يحصل بإذن الله، االشدُب اليااي عاز1ٌ 
عىل الدااع عاىل أرضه وعرضه وكرامته 
اَي  إىل ياو1 القياماة ولن يثاياَه عان ذلك أ

يشء«.
ويدتقد »نرص ماصاوب«، أن الُحكماَ 
عاىل األمر وال املدطياات اآلنية ن يؤعي 
اَْو اساتاتاج ثائاب، وأن اهام  لاتيجاة أ
التأرياخ لاو الطريال الصاح للوثول 
للاهام؛ ولذلاك لاو يقاول إن »انجابة 
بالتأرياخ ومحادعات اهاااا  مرتبطاة 
حساب املدطياات الرالاة لاي آنية ون 
تصاع وعياً، والشاكل اآلخار لإلجابة لن 
يكاون شاااياً بقادر الدخاول يف عبثية 
الجدل املاالز1 لاكرة الاشاأة األوىل. لو 

التأريخ ون يشء سواه«.
أخرياً، ويف الجهاة األخرى يرى »نبيل 
الغيثي« أنه من املاكن أن تكوناَ الونيات 
املتحادة جاعًة يف إنهاء الُدااْدواَان، ويلر 
ذلاك عاىل الاحاو التاايل »بداد الاوىض 
اَي الحروب  الخاّلقة يف الرشق األوساط، أ
املدمارة بدعم عاعش يف إساقاط البلدان 

يف املاطقاة وبتاويل أعواتهاا يف ماطقه 
الخلياج واشالها الذرياع بداد التدخل 
الرويس يف ساوريا وظهور قوات الحشد 
الشادبي يف الداراق وساحل عواعشاها 
اراَة أوباما تلايعاَ ثورتها  لااك، أراعاَت إعاَ
القبيحة يف آخر أيامها، وعلاها الحقيقي 
اَي  أن آل ُساُدْوع والدااالء لام يحققاوا أ
تقاد1 عساكري اهرولات إىل مساقط 
اق مبااعئ وقف إطالق الاار  لتوقياِع اتّااَ
اار اللاه وبوسااطة ُعاانياة،  اَنْصاَ ماع أ
االحرب أعلات من واشااطن وستاتهي 

من واشاطن لكاها غري جاعه«.
لاو  الياان  يف  الساائد  كان  وإذا 
أن الونياات املتحادة ن تسادى إلنهااء 
الُدااْدواَان، ااإن القلة مان يارون أنها 
ترياد بالادال إنهااء ذلك، ااإن األمر ن 
يتدلل برغبتها يف إنهاء مداناة الياايل، 
بال بسابب املدطياات التي أّعت لاشال 
ااه،  الُداْدواَان واساتحالة تحقيقاه ألاَْلداَ
لكان ومهاا تشاّدب املساار السايايس 
جدلات  الياايال  خالة  تراُكاماَ  ااإن 
األمر غارياَ متصال بامليدان الدساكري، 
ولذلاك لم يدد باإلماكان أن يقع الجيش 
واللجان الشادبية يف ااخ »الهدنة« وقد 
أكاد ذلاك من خاالل الرع القاايس خالل 
السااعات املاضياة عاىل ُكّل خروقاات 
الُدااْدواَان ومرتزقتاه، بل وأاشال كثرياً 
ّططات الخطارية يف ميدي وتدز  من امُلخاَ

وغريلاا.

اليمنيون ال يثقون بالواليات املتحدة سؤاُل 
الوعي:
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اَْو  أ الجاهورياون  عليهاا  يختلاُف  ن  التاي 

الدياوقراطيون.
»تايام«  انتجااه تاورع مجلاة  ويف لاذا 
األمريكياة وجهةاَ نظار الكسااندر كوربيل، 
الباارز،  وانسارتاتيجي  السايايس  املحلال 
والذي يقول، تدليقاً عىل مساتجدات الوضع 
اق مساقط أن »من غري  يف الياان بياهاا اتّااَ
املرجاح بأن تصباح اليان مكانااً تلدب ايه 
القاوى اإلْقليْاياة باااس ما لاو حاثل يف 
يداوع السابب يف جزء مااه إىل أن  ساوريا، واَ
واشااطن والريااض لديهاا مصالاح ثابتة 
تتحقل من خالل اساتبداع الداارص الااعلة 

األخرى )القوى املاالضة للُداْدواَان(«.
ا ثحياة رأي اليو1 الصاعرة من لادن،  أمَّ
اقاد خصصات ااتتاحيتهاا لتااول الشاأن 
ن مساقط، الذي ارست  الياااي بداد إْعااالاَ
أناه جااء رغباة مان الاظاا1 السادوعي يف 
الوثول إىل »أي حل« لألزمة اليااية تؤعي إىل 
وقف »حرب انساتازاف املايل والبرشي التي 
تخوضهاا، خاثة عاىل حدوعلاا الجاوبية، 
الصوارياخ  إطاالق  اَيْضااً  أ يوقاف  مثلااا 
الباليساتية عاىل مدنهاا الكلى التاي باتت 
تشاكل قلقاً، ورعباً، للاواطن السادوعي يف 
ظل ظروف تقشاف مدييش ثدبة تارضها 
اَْو تخاياف أزمتهاا  علياه عولتاه للخاروج أ

املالية«.
 ومارة أخرى عااعت الصحيااة للحديث 
حول أسباب زيارة وزير الخارجية السدوعي 
عااعل الجبري للونيات املتحادة وزيارته ملقر 
الكونجارس األمريكي ثالث مارات متتالية، 
أجرى خاللها عدة لقااءات بأعضاء املجلس 
األمريكي. ورأت الصحياة أن لااك مؤرشات 
عاىل سادي سادوعي للخاروج مان ملاات 
الدراق وساوريا واليان بشكل تدريجي، بدداَ 
ما تغري أولويات السادوعية بادل التطورات 
األخرية عاخلياً وخارجياً، بياها اوز املرشاح 
باننتخاباات  تراماب  عونالاد  الجاهاوري 

الرئاسية األمريكية.

• الصراُع املعّقد أم تعقد التفاصيل؟
إن كثارةاَ األطاراف الظالارة يف الُداْدواَان 
عىل اليان، اندكست بشكل كبري عىل قراءات 
اق مساقط،  املراقبال واملحللال ملاا بدد اتّااَ
وذلاك خّلف ارباكاً طال قضياًة يُارتاَُض أنها 
واضحة وثابتة، ولي تلك التي تتدلل بالجهة 
اَْو اْساتاراَاره،  التي تالك قراراَ وقف الُداْدواَان أ
وكذلاك تتدلل باملدطيات لادى مركز القرار، 
ولال أثبحات مكتالاة لوقاف الحارب ا1 

ناقصة وبالتايل انْستاراَار ايها؟
ولحلحلاة تلاك التدقيادات ياكان البادء 
اَْلاداَاف الُداْدواَان، والاذي يرجح أن عد1  من أ
تحققها يرجاح كاة اْساتاراَار الُداْدواَان، يف 
املقابال يدتقد البدض أنه ورغام أن األاَْلداَاف 
لام تتحقل إن أن لااك مجاانً لوقف الحرب 
تلاك  أثحااب  أن  بسابب  تحقيقهاا؛  عون 
األاَْلاداَاف وجادوا أنهام غاري قاعريان عاىل 
تحقيقها، ولذا املدطى ارضه أبطال الجيش 
واللجاان الشادبية والصاوع الشادبي رغم 

املداناة الكبرية.
تظهار قضية أخارى، أساهات يف تدقيد 
املشهد بالاسبة للاراقبل من الوسط البديد 
عن الحرب، وتتدلل بُهويّة ثاحب قرار وقف 
اَْو امليض ايها، ولال لي الونيات  الُدااْدواَان أ

املتحدة، أ1 السدوعية، أ1 الدولتل مداً؟
مؤخراً، يساوع إحباط كباري لدى املحللل 
والخلاء الدساكريل السدوعيل، من نتائج 
الُداْدواَان عىل اليان، ولؤنء عادما يظهرون 
عىل شاشاات الاضائيات السادوعية، ياظر 
إليهام باعتبار أنهم يدالون عن وجهة نظر 
الاظاا1 السادوعي، الاذي ن يسااح بارأي 
مخالاف نالياك عان مااح املخالاف ماالاً 
رساياً للتدبري عن وجهة نظر مخالاة، وإن 
حادث تااقض بال وجهتاَي نظار ثاعرتل 
عن شاخصيات سادوعية، اإن األمار يُارّس 
رْية  اَْو الحاَ بالخياارات السادوعية املطروحاة أ
مان  اَيٍّ  أ يف  امُلايض  اختياار  يف  السادوعية 
الطارق املتااقضاة التي يتام التدبري عاها يف 

اَْو املحليال  الاضائياات بواساطة الخالاء أ
ن  السادوعيل، الذيان كثااوا، مااذ إْعاااالاَ
هم عىل قاوات املرتزقة التي  مساقط، لجوماَ
وجادوا أنها لام تحقل للاظا1 السادوعي ما 

كان يرجونه.
ياهم السادوعيون اليو1 ويساح الاظا1 
للاتحدثل يف الشاشاات يف الحديث عن اشل 
مرتزقتهم يف األرض، وإلقاء اللو1 عليهم عىل 
عاد1 قدرتهم عىل إشاغال الجياش واللجان 
اّرلم نحو  الشدبية يف الجبهات الداخلية، وجاَ
الداخال للتخايف عىل الجيش السادوعي يف 

جيزان ونجران وعسري.
وماا ياكن اهاه من خاالل الصورة التي 
يرساها السادوعيون عن الوضع الدسكري، 
»مساتاقع  يف  غارقاة  السادوعية  أن  لاو 
الياان«، وترياد أن تحقال انتصااراً يلاات 
األنظار عان طول مدة الُداْدواَان ومده تراكم 
اَيْضاً أن  الهزائام، إن أن ما ياكن اساتاتاجه أ
الاظا1اَ السدوعي يبدو بوضوح غرياَ قاعر عىل 
اتخاذ قرار الخروج من الحرب، باا يداي أنه 

ليس ثاحباَ القرار.
اَي يف الونياات املتحادة، ومان  باملقابال، أ
لاا كلياُت  خاالل رثاد التقارير التي تارُشُ
الصحاف واملجاالت األمريكية، نجاد أن تلك 
اُه املساؤوليةاَ عان اْساتاراَار  التقاريار توجِّ
اراَة األمريكية، باداى  الحارب يف اليان إىل اإلعاَ
1 األمريكي باتت أكثر  أنه الصاورة لدى اإلْعالاَ
وضوحااً وأعق تشاخيصاً من حياث مدراة 
بأن واشااطن لاي من تالاك قاراراَ الحرب 
وقرار إنهااء الُداْدواَان عىل اليان، وقد ركزت 
ثحاف نيويورك تاياز وواشااطن بوسات 
ومجلة وول سارتيت جورنال ومجلة التايم، 
وكلهاا ثحاف ومجاالت أمريكياة، عىل أن 
اراَة األمريكياة لي املساؤولة عن الحرب  اإلعاَ
واملسؤولة عن وقف الُداْدواَان وإنهاء املداناة 

انية يف اليان. اإلنْساَ
وإذا كان الساري السادوعي عاعل الجبري 
الاذي أثبح وزياراً للخارجية، قاد أعلن عن 
الُدااْدواَان عىل اليان من واشااطن يف مارس 
2015، ااإن الحدياثاَ عن وقف إطاالق الاار 
جاء عان طريل وزيار الخارجياة األمريكي 
جون كاريي يف الداثاة الداانية مساقط، 
والذي قال إنه يتال باسام بالعه والسدوعية 
ااراَات، وكل ذلاك جازء مان اإلشاارات  واإلماَ
الواضحة عىل الدور الرئييس للونيات املتحدة 
يف الُدااْدواَان عىل اليان، تضع السادوعية يف 

مرتبة أقل يف لذا املضاار.
وإذا كان واشااطن تالك بدرجة رئيساية 
وأوىل، قاراراَ وقاف الُدااْدواَان، ااإن البدضاَ 
يدتقادون أن الونيات املتحادة تبدو جاعًة يف 
اراَة األمريكية  انهاء الُداْدواَان؛ نظراً لسدي اإلعاَ
الحالية إىل حلحلة امللاات يف الرشق األوساط 
والتاي تساببت بها خاالل ارتة حكام باراك 
أوباماا، لكان البدض اآلخر، يقاول إن لدفاَ 
الونياات املتحادة يف الياان يتجااوز ُلوياة 
الرجل الذي يحكم البيت األبيض، وأن التغيري 
الذي يحدثه ُكلُّ رئيس، يتدلل باألسالوب ون 
تتغري األاَْلداَاف، حيث رأى الرئيُس الجاهوري 
الساابل جاورج بوش انبان أناه يجب عىل 
جيش بالعه غازو الدراق وبدد ذلك ساوريا، 
إن أن ونيته انتهت قبل عخول ساوريا، وجاء 
أوباما ليغرّي األسالوب، مان الغزو املبارش إىل 
الغازو باإلرلابيل والجااعاات املخابراتية، 

ولكن الهدف لم يتغري يف الحالتل.
واشااطن  األمريكاي يف مدهاد  الباحاث 
»سااياون  األعناى،  الارشق  لدراساات 
لادرساون« يف بحث نرشتاه مجلة »اورين 
بوليايس« قبال نحاو ثالثاة أساابيع، يقول 
إن عاىل باالِعه أن تقااع القياعة السادوعية 
دِّلم عبدالدزيز آل  برضورة تطبيال وثية جاَ
ُساُدْوع والتي تقول »ن تدعو اليان يتوحد«؛ 
باعتباار أن تاايذ تلك الوثياة باتت الرؤية 
األمريكياة لتاايذ مرشوعها يف اليان، وباثل 
لذا الهدف الكبري، يرتاجع املاطل الذي يقول 
إن الونيات املتحدة تسادى إلنهااء الُداْدواَان 
اراَة أوباما بإغالق  عىل اليان؛ بسابب رغبة إعاَ

امللف قبل انتهاء ونيته يف يااير القاع1.

وثيقٌة تؤّكد سيطرَة القاعدة على األجهزة األمنية يف مدينة تعز
  - متابعات:

أظهارت وثيقٌة تحال شاداراَ ما يسااى »تاظيم 
قاعادة الجهاع يف جزيرة الدارب« حجم ناوذ تاظيم 

القاعدة وسيطرته عىل األجهزة األماية يف تدز. 
وتتضّااُن الوثيقة طلب القاايض الرشعي التابع 
للقاعادة من البحاث الجاائي برااع التهاة عن أحد 
املواطال عىل خلاية الشكوى التي قدمها ابن املتهم.

وذيّال املختاص التاباع للقاعدة الرساالة بدبارة 
»مدكم أنصاار الرشيدة« بجاوار الختم الخاص باا 
يساى القضاء الرشعي التابع ألنصار الرشيدة ونية 

تدز وذلك بتأريخ ث1 محر1 ث3ل1لا.
وتأتاي الوثيقُة املتداولُة بداد نرش مقاطع ايديو 
تؤكد حضوراَ القاعدة يف مدارك تدز وسايطرتها عىل 
أجزاء واسادة يف املدياة، ناليك عن نشاطها املستاّر 
يف األريااف وقيامهاا بتجاياد الدرشات من الشاباب 

واستقطابهم بدعم وتاويل من قبل عول الددوان.

مجلة »تايم« 
األمريكية: 

الوالياُت املتحدة 
متورطة يف حرب 
وحشية وفوضوية 

ضد اليمن
 -  

متابعات:

»تايام«  مجلاُة  وثاات 
األمريكياة، يف عدِعلاا األخري، 
الحْرباَ عاىل اليان بأنها حرٌب 
وأن  ووحشاية،  اوضوياة 
األمريكياة  املتحادة  الونياات 

متورطة ايها.
ورأت الصحيااُة أن األزمةاَ 
خضام  يف  »غرقات  اليااياة 
الرئاساة  انتخابات  ضوضااء 
الااجام  والحجاب  األمريكياة 
عن الرصاع يف سوريا والدراق؛ 
الحارُب  اتكات  اقاد  ولذلاك 

واملجاعة باليان بهدوء«.
وأضاات املجلة أن انلتاا1اَ 
الداملاي الذي نقتاه ثوُر ذلك 
الطال الساوري الغريل ايالن 
كورعي، الذي ُعِثراَ عليه ماكب 
عاىل وجه عىل شااطئ البحر، 
أو الطال الحلبي عاران، جاء 
يف مقابلهاا تجالل عاملي كبري 
تجااه ثاور الاتااة اليااياة 
عامااً  ث1  الاا  ذات  الهزيلاة 
ساديدة أحاد باغييل، مشريًة 
إىل أن ذلاك يطارح ساؤان يام 
عن حالة من اإللاال لو كيف 

وثلاا إىل لذا الحال؟
وتشاري املجلاة إىل أناه تام 
وثُف الحرب عىل اليان بأنها 
حرب بالوكالة بل السادوعية 
وإيران، غري أن الوضع يختلف 
كثارياً عن ذلاك. حيث يوثف 
سالوك إيران بأنه “عايل بالغيا 

لكاه متدني عالياً«.
وتوضح املجلة بأن الددوان 
عىل اليان »بدعم استخباراتي 
التحالف  وتزوياد  ولوجساتي 
بالذخارية ايااا بدد مان قبل 
واملالكاة  املتحادة  الونياات 

املتحدة وارنسا«.
كااا تقاول املجلاة أنه »إىل 
جانب قيامها بإساقاط قاابل 
عاقوعياة أمريكية الصاع عىل 
الياان، اقد أثارت السادوعية 
عايااة  احتجاجاات  ثانياة 
ماظااات  قبال  مان  ضدلاا 
حقوق اإلنساان عادما قصف 
مراسام  السادوعي  الطاريان 
الثامان  يف  ثادااء  يف  عازاء 
حياث  املاايض،  أكتوبار  مان 
أساار الهجو1 عن مقتل 0ل1 
شاخص، وجرح 500 آخرين، 
ولو ما أثاب واشاطن بحرج 

شديد«.
وأضااات املجلاة أنه ورغم 
أناه  إن  األمريكاي  الحارج 
وقبل أساابيع- واقااً لرغبات 
أمرياكا  اشالت  السادوعية– 
يف ععام إجاراء تحقيال عويل 
مساتقل عاىل جرائام الحرب 
املرتكباة يف الياان. ويف وقات 
نحال، قتلات غارة سادوعية 
أخارى ث5 شاخصاً يف ساجن 

يقع غربي اليان.

 علي السراجي
ظهار رئياُس الاوزراء اإلرسائيايل نتايالاو يف أحاد 
التواثال  تداولهاا يف مواقاع  تام  التاي  الايديولاات 
انجتااعاي ولو يتحادث عن ألاية تواجاد إرسائيل يف 
ماطقة الرشق األوسط، ويتسااءل كيف سيكون وضع 
الدالام يف حال وجوع ثالث إرسائيل يف أاغانساتان وليبيا 
واليان؟؟، طبداً لم يصدر مثل لذا الكال1 عن شاخصية 
اَْو محلال متحادث يف قااة  اَْو باحاث أ سياساية عاعياة أ
اَْو يقد1 بحث  اَْو يف مؤتاار يدارض نظرياة أ تلازيونياة أ
وعراساة، لكاه ثدر عن شخصية رسااية ويف ماصب 
رسااي رايع جداً، وزعيم حزباي كبري يف إرسائيل، وكل 
ماا يصدر عاه محساوب علياه ون ياكان أن يار عون 
هاات وسياساات الاظا1  توقاف عااده اهو ياثال توجُّ

اإلرسائييل الحالية واملستقبلية. 
ومان بااب املقارناة، تخيلوا مداي لاو كان الرئيُس 
اإليْراَاناي روحاني مثالً لو من تحادث عن ثالث إيْراَان يف 
أاغانساتان وليبيا واليان، بالتأكيد كانت ستقو1 الدنيا 
ليالً ونهاراً ون تقدد، وسايتم نرُش وتاداوُل لذا الحديث 
رعوع عولياة وإْقليْاية  كاا ساتكون لااك ترصيحات واَ
وأماية وسيدتل الدالم أن مثل لذا الحديث يهدع السلم 
واألمن الدوليل ويهدع اساتقرار املاطقاة وبالذات عول 
الخليج ويشاكل تهديداً لألمن القوماي إلرسائيل وغريه 
مان الارعوع التي نحن ندلاهاا وشاالدنالا، وبالتأكيد 
اَي مسااس بساياعة  اناا كلاا كاّا سااراض وسااقاو1 أ

اَْو غريلا. واستقالل أوطاناا من قبل إيْراَان أ
اَْكثاَر لكي تكتاال ثورة املقارنة، تحدث  وللتوضيح أ
اَْو الباحث اإليْراَاني  اَْو الصحاي أ أحد املحللل السياسيل أ
يف برناماج عاىل أحاد القااوات وقاال، »إن ثاداء لي 
اَْو الخامسة التي سقطت تحت ليااة  الداثاة الرابدة أ
اَْو تدباريه«، ومع أنه ليس شاخصية  إيْاراَان حاد قولاه أ
رسااية ون يدتل حديثُه ترصيحاً رساياً بقدر ما ياثل 
اَْو باحاث يف أحد اللامج  حديثااً تحليليااً من ِقبل محلل أ
السياساية التاي كانات تغطي حادث انتصاار الحراك 
اَْو  الشادبي لثورة 21 من سابتال ل1201، ولاو ادل أ
تحليل مشاابه ملاا كانت اللاماج يف القااوات املتخلاة 
اَْو ضد، إّن أنه ومن ذلك اليو1  اَْو إيجاباً مع أ تااقشه سلباً أ
اعتل كالمه عليالً عىل ثحة نظرية تادُّع وسيطرة إيْراَان 

عىل اليان وععم الحوثيل واننقالب. 
لقد اساتغل الداالُء واملرتزقُة من أتبااع نظا1 الاار 
لاعي واألحزاب الداعاة له لذا الايديو ملاارساة عالية 
التحرياض والتشاوية وانساتهداف كاا تم اساتغالله 
يف إثارة مخااوف الدول اإلْقليْاية وبالاذات عول الخليج 
وباألخاص الاظا1 السادوعي، وبالادل نجحاوا يف ذلك، 
اَْو املحلل أحد  اَْو الباحاث أ اأثباح كال1 لاذا الصحااي أ
املالرات للترسياع يف الدااع نحاو لاذا الدادوان، كاا 
كان أحاد امللرات التي تم اساتخدامها مان قبل الاظا1 
السادوعي وتحالاه واملرتزقة والداالء يف الداخل إلقااع 
مية وللتلير  مجتاداتهام واملجتادات الدربية واإلْساالاَ
عدوانهام وحربهام وحصارلام وقصاهام وتدمريلم 
للياان وقتلهام للياايل ماذ ماا يقاارب الدامل أما1 

الدالم.
 ويف املقابال نجُدناا أماا1 تااقاٍض كيل، يداداا نحو 
توجيه السؤال للداالء واملرتزقة الياايل الذين استغلوا 
وروجاوا لحدياث الصحاي اإليْراَاني، أيان أنتم اليو1 من 
حدياث نتايالو عن عولة إرسائيلياة يف اليان؟! رباا أن 
لذا الحديث ن يدايكام ون يهاكم ون يخد1 توجهاتكم 
اَْو سياساات وتوجهات أسياعكم وقاعتكم  وسياساتكم أ
الذيان تاااذون مشااريدهم وأجاداتهام املشابولة يف 
الياان، اكل ما يهاكم لو إثباُت وتجذير اكرة الهيااة 
والسايطرة اإليْراَانية عىل اليان وإن كانات ولااً وكذباً 
ومجارع تحويال للبوثلاة نحو عدو غاري موجوع أثالً 
وحرف للبوثلة عن الددو الحقيقي وتضليل للاجتاع. 
قاد يقاول قائال ماكام أيهاا الدااالء واملرتزقة إن 
الحوثيل وشداراَلم السبب يف لذا، عادلا سيجد ناسه 
اا1 تسأل حقيقي وماطقي أين الحوثيون وشدارلم  اَماَ أ
من اساتهداف ليبياا وأاغانساتان، ومن املساؤول عن 

اساتهدااها إرسائيليااً؟!، ملااذا املطلاوب مااا احارتا1 
مشاعرلم والتدامل مدهم سياسياً وعبلوماسيا اقط؟؟ 
يف حال لم يساتهداون بالعنا وباكل وضوح ورصاحة 
اَْو مراعاه ملشاعرنا، أن يدتل  اَْو عبلوماسية أ وعون خوف أ
مثل لاذا الكال1 اساتدداًء وتحديااً وتهديداً لااا وألمااا 

ووجوعنا واستقاللاا وسياعتاا؟!. 
ن راضوا شاداراَ ومرشوع مواجهة انستكبار  أين ماَ
أيان  ترصياح؟! وكال1  لكاذا  مان  الياان  يف  الداملاي 
مشااريدهم وخططهام ومواقاهم ملقاوماة ومواجهة 
خطر إرسائيل واساتهدااها لليان أرضاً وإنسااناً؟؟ إن 
أن يكوناوا قد اثطادوا ألناساهم تاساريات وملرات 
تخاذلياة تتاالاى ماع الدادوان ومارشوع الخضاوع 
وانستساال1، اااذ نرش وتداول لاذا الايديو لم نلاس 
اَْو رع ادلكم، اال كانت لكم ندوات ون نقاشات  تحرككم أ

ون حلقات ون تحاظ ون راض.
إن كال1اَ نتايالو يف لذا الايديو من وجهة نظري لو 
ّج اليان  الرع الشاايف والرصيح عىل ُكّل من تحدثوا عن زاَ
يف رصاٍع مع الدالاَِم عل اساتددالم بالشدار وبارشوع 
اَْو شادار  ماالضة انساتكبار الداملي، ارتعيُد الرصخة أ
»املوت ألمرياكا املوت إلرسائيل اللداة عىل اليهوع الارص 
ن يهدُف إىل اساتداار واحتالل  1« يف واَْجاِه ُكلِّ ماَ لإلْساالاَ
وتطوياع بلدلام يدتل مان وجهة نظرلام أقل واجب 

ياكاهم القيا1 به. 
يف حل نجدكام عاجزين عن مواجهاة لذا املرشوع 
ميااً وسياساياً وثقاايااً  اَْو وسايلة إْعاالاَ بااي طريقاة أ
واجتااعياً وأن تكونوا بحجم املدركة بالتسالح بالوعي 
واملدرااة واليقظاة، لام يدد باإلماكان اليو1 تساطيح 
األحداث واستغاالاا واساتغبانا وإظهار أن اليان ليس 
اَْو أنه يف مأمن عن خطر التاتيت والتقسايم  مساتهدااً أ
والغزو اىل االددوان السدوعي انمريكي عىل اليان ليس 
مجرع مرشوع عابر ومسااند وعاعم للطرف عون طرف 
بل لو جازء ن يتجزأ عان املرشوع الاكيل والكبري الذي 

تسدي إرسائيل لتحقيقه.
ملااذا لام يااال مثل لاذا الكال1 حقاة مان التغطية 
مية  الدربياة واإلْساالاَ مياة لتوعياة املجتاداات  اإلْعاالاَ
بددولا الحقيقي؟؟ أين الااشاطل والااشاطات الدرب 
واملسالال؟؟ أيان القوميل الدارب واثحاب مرشوع 
مية واين مااليام ونظريات  الوحادة الدربياة واإلْساالاَ
ماالضاة ومقاوماة إرسائيال؟؟ أين شادار الساطل 
رئيس  القضياة الدربية املحورية واملركزياة؟؟ خاثة واَ
وزراء إرسائيال الياو1 يتحدث عن ثاالث عول إرسائيلية 
قاعماة ولاو ماا يدااي ثاالث عول الساطياية جديدة 

محتلة. 
إذن لو ترصيح خطري جدا يكشاف حقيقة الرصاع 
والحرب والدمار يف املاطقة كاا يكشف الدور اإلرسائييل 
املباارش والرصياح يف تدمري لاذه البلادان واملجتادات 
ورضب  والدياغرااياة  الجغرااياة  وحدتهاا  ورضب 
اساتقرارلا السايايس واألماي، وان الرصاع الحاثل يف 
مي  املاطقة لو جزء ن يتجزأ عن الرصاع الدربي اإلْساالاَ
اَيّة  اإلرسائييل ماذ احتالل عولة الساطل وإىل اليو1 وأن أ
اَْو عزل ما يجري يف املاطقة من حروب  محاونت لاصل أ
عن القضية املركزية الالساطياية لي محاونت كاذبة 

مي. وتزييف للوعي الدربي واإلْسالاَ
ألياس مثُل لذا الحديث يدتل تهدياداً لألمن القومي 
مي، لكن ولألسف اقد أثبحت الشدوب  الدربي واإلْسالاَ
مية الكبرية  مية ضحية للااكياة اإلْعاالاَ الدربية واإلْساالاَ
التاي تادار من قبال عول الاااط الدربي والتي تساتغل 
مياة واملالياة يف توجيه وحارف بوثلة  قدراتهاا اإلْعاالاَ
الارصاع نحو الخالااات والرصاعاات الدربياة الدربية 
مية لتحقيل حالة  وكذلاك نحو رصاعاات عربياة إْساالاَ
من الاصال األاقي والدااوعي عاخل وحادة لذه األمة 
مية، ولو ما حقل انساتقرار للكيان اإلرسائييل  اإلْساالاَ
لالساتارار يف مشااريده ومؤامراته وسياساته، واذا لم 
مية وتواجهه عدولا  تصاُح املجتادات الدربية واإلْساالاَ
الحقيقاي اإنهاا ساتجد ناساها قد اقادت حارضلا 
ومساتقبلها وتأريخها بل وجوعلا وكياناتها املساتقلة 

جغرااياً وعياغرااياً.

مّثلُث نتنياهو االستعماري



انثال 21 نواال 12016  املواال 21 ثار ث3ل1لا     الددع )ل17(6 اقتصاد

  - رشيد الحداد:
عاد الدادواُن السادوعي واألاَمريكاي عىل مدى 
600 ياو1 مان الدادوان والحصاار عاىل ارتاكاِب 
مساتهدااً  انقتصاعياة،  الجرائام  مان  سلسالٍة 
انقتصاعاَ الوطاي بطريقاة مبارشة وغري مبارشة، 
متدّااداً بذلك اإلرضاراَ بانْساتقراَار املاايل واملدييش 
اِف كااة مصااعر املوارع  من خالل قطاع واساتهداَ
الداماة بالُدالة املحلياة واألجابية؛ بهادف إيصاِل 
البااك املركزي اليااي إىل الدجاز الكامل عن تاويل 
ااسية ورصف مرتبات  وارعاِت البالع من السلع األاَساَ

موظاي الدولة.
اااُل اإلْجاراَامياُة التاي أقاد1 عليهاا  تلاك األاَْعااَ
الدادوان خالل الارتة املاضياة بتواطؤ عويل ابتدأت 
مااذ اللحظاات األْوىلاَ للدادوان ثبيحاة الخايس 
اَ الدادوُّ عالياته  26 ماارس 12015، حياااا باارشاَ
اإلْجاراَامياة بوقف حركة املالحاة الجوية والبحرية 
ِمن وإىل اليان، ملراً ذلك بأن موانئ اليان البحرية 
اااً عساكرياً، وبالتزامن مع  اَْلداَ ومطاراتهاا املدنية أ
ذلك ارض الددو قيوعاً عىل حركة تدال األموال ِمن 

وإىل الباوك واملصارف اليااية.
وعاىل مدى الاارتة املاضية من الددوان تسابب 
الدادو ومرتزقته يف الداخل والخاارج برتاجع تدال 
موارع الاقاد األجاباي إىل أعنى املساتويات؛ نتيجة 
ف واحتجااز التحويالت املالياة للاغرتبل التي  توقُّ
ااع املصارف  بلغات الدا1 املاارص1، وال تقرير اتّحاَ
الدربياة الصااعر يف أغساطس املاايض، ل,3 مليار 
عونر، وتوّقاف ثااعرات السالع والخدماات بااا 
ايها ثاعرات الااط والغاز إىل األاَْساواَاق الخارجية 
والتي أعت إىل اقدان الخزياة الدامة للدولة قرابة ل 
ت  داَ مليارات عونر، وبسابب الددوان والحصار تراجاَ
الدائدات الساياحية، وتوقات كااة انساتثاارات 
األجابياة، باإلضاااة إىل تدلياِل املااح والقاروض 
التااوية، واحتجاز الحقوق املالية املساتحقة لددٍع 
من الارشكات اليااية والبالغاة 00ل مليون عونر، 
كااا كان لخاروج مدظام السااارات واملاّظااات 
املانحاة ونازوح الارشكات األجابياة عوٌر يف توّقف 

موارع البلد من الاقد األجابي.
ولم يكتِف الددواُن السدوعي األاَمريكي بتجايف 
مختلف مصاعر تغذية انحتياطي الاقدي األجابي، 
بل عاد إىل آلية ساْحِب السايولة املالياة من الُدالة 
الصدباة املتداولاة يف البااوك واملصاارف املحلياة، 
مستخدماً مجاميعاَ املرتِزقة والخاليا الاائاة التابدة 
ألحاد األحازاب السياساية املوالية للدادوان والذي 
وّجاه أعضاءه بساحب ما يقاارب الاا 300 مليار 
ريال مان الباوك واملصاارف قبل الددوان بأشاهر؛ 
بهدف زعزعة ثبات واْستقراَار الدالة الوطاية أما1 
الداالت األجابية من خالل ساحب الدالة األجابية 
من السوق واملضاربة بأسدارلا، وثونً إىل إحداث 

انهيار متسارع يف القياة الرشائية للريال اليااي. 
البااُك املركزيُّ الذي اتخذ ُحزماًة من انجراءات 
والضواباط لوقاِف اساتازاِف الُدالاة األجابية من 
الساوق والحااظ عىل اْساتقراَار الُدالاة الوطاية، 
ابتاداًء بتوجيه كااة الباوك واملصاارف بتأريخ ث2 
ماارس 2015 الاذي قاى بداد1 بيع أياة ُعاالت 
ثدبة وانكتااء بالرشاء بالسادر الرساي وتكّال 
الباك بتاويِل الرشكات والتجاار والباوك بالُداالت 
الصدباة ليوقافاَ عالياة اساتبدال الرياال اليااي 
بأياة عااالت أجابية، ماروراً بتشاديِد الرقابة عىل 
القطااع املرصيف؛ حااظاً عىل مداّدنت مقبولة من 
ُل وارعات  انحتياطاي الاقادي األجاباي وظل يااوِّ
الباالع ويغذّي الساوقاَ بالُدُااالت األجابية ملواجهة 
الطلاب، ان ان الدادو قابال تلك انجاراءات بإعاقة 
نقل الدالة األجابية الاائضاة يف الباوك واملصارف 
اليااية إىل الخارج لتدزيز أرثدتها يف الباوك الدولية 
ااساية  وانساتارار يف تاويال وارعات الباالع األاَساَ
للديش الكريم، رغم الحصول عىل موااقة مسابقة 
مان تحالف الددوان بدد تدخل ثادوق الاقد الدويل 
اام املتحادة التاي عاّلت عان مخاواها عدة  واألُماَ
مارات من عجز البااك املركزي يف تاويال الوارعات 
املاقذة للحياة، وعىل مدى الارتة عيساال ا مارس 
املاضيال لام يقبل الددو ساوى 330 ملياون ريال 
سادوعي تابداة ألحاد البااوك التجارية مشارتطاً 

ها يف الباوك السدوعية.  إيداعاَ
ورغاماَ وجوِع األعلة القطدية التي تجر1 الددوان 
وتحالاه املساؤولية الكاملاة عن أساباب تااقص 
أرثادة البااك املركازي الياااي يف البااوك الدولية 
والاذي عااع بالباك إىل وقاف ائتاان ماعة الساكر 
بالادونر مطلاع الداا1 الجااري مقابل اساتاراره 
الدادو  إن أن  يف تأمال وارعات القااح والدقيال، 
ومرتزقتاه مان نازنء ااااعق الريااض عاادوا إىل 
التهرب عن مسئوليتهم تجاه سياسة التجويع التي 
ياارسونها بحل الشادب اليااي بالطدن بحياعية 
الباك املركزي واتهامه بالتواطؤ مع جااعة أنصار 
اللاه يف تبدياد انحتياطاي الاقادي األجاباي الذي 
يتواجاد يف البااوك الدولية ولياس يف الباك املركزي، 
تلك انتهاماات التي تدرض لها البااك املركزي من 
قبل عولة الددوان السدوعي وحكومة الرئيس الاار 

لااعي كانت مقدمة للساطو عىل مبيدات شاحاه 
ناط مياااء الضبة البالغة 3,5 ملياون برميل التي 
تتجااوز 2ل1 ملياون عونر، والتي تام انتااق عىل 
بيدها أواخر شاهر رمضان املايض برعاية ثادوق 
الاقد الدويل والذي اشرتط ان تورع 100 مليون عونر 
ماها إىل حساب الباك املركزي بصاداء، وجاءت تلك 
الدالية بدد اشالها خالل الاصاف األول من الدا1 
الجاري يف السايطرة عىل إعانات الاقراء واملددمل 
مان مساتحقي الضااان انجتااعاي املقدمة من 
البااك الدويل والادول املانحة والبالغاة 900 مليون 
اام املتحادة عاىل ان تحاول إىل  عونر وإرصار األُماَ
حساب الباك املركزي يف ثاداء، ولو ما قابلته تلك 
الحكومة بالراض تحت ملرات والية إلعراكها ان 
تلك األموال ساتدزز أرثدة الباك املركزي يف الباوك 
الدولياة، ولاو ما يتااقاض مع سياساة التجويع 
التي يشااها الددو وأضحت ملراً لحكومة الاار يف 

مصاعرة واحتجاز األموال الدامة والخاثة. 
وكاتيجاة طبيدياة لدالياة اساتهداَاف كاااة 
املاوارع الخارجياة لليان التي تدتاد باسابة 90% 
ااساية للديش عىل األاَْساواَاق  مان احتياجاتها األاَساَ
الخارجياة، تراجع انحتياطاي الاقدي األجابي من 
2,ل ملياار عونر إىل 2,1 ملياار عونر نهاياة الداا1 
املاارص1 واساتاّر يف الرتاجاع ليصل واال بيانات 
رسااية إىل 1,6 مليار عونر ماتصف الدا1 الجاري، 
ااع ااتورة الاوارعات مان الغذاء  وذلاك جاراء ارتااَ
اَْساواَاق  والادواء والوقاوع التي عخلت مدظاها من أ
عول الدادوان وبطريقة محتكرة أكانت عل املوانئ 
اَْو مااذ الوعيدة الالي، مقابل انخااض  البحرياة أ
قياة الصاعرات السلدية خالل الدا1 املايض باسبة 
66,57 % نتيجاة الحصار والددوان وانساتهداَاف 

املااهج للقطاع اننتاجي.
عاىل مادى 600 ياو1 مان الحصاار والدادوان 
اع ااتورة انسترياع  ساالم الددو بشكل كبري بارتااَ
السلدي للوارعات إىل األاَْسواَاق اليااية، ووقف حجرة 
عثاره أماا1 اآلثاار انيجابياة لتخاة الاااط التي 
تداناي ماهاا األاَْساواَاق الداملية ماذ أكثار من عا1، 
والتي كانت ساوف تساهم يف انخااض عىل ااتورة 
اساترياع املشاتقات الااطية التي اقدت %60 من 
قياتهاا ماذ أواخار ل201، وعوضاً عان ذلك وقف 
الدادوان وحكومة الرئياس الاار لااعي إىل جانب 
ماايا املشتقات الااطية يف استغالل حاجة الشدب 
اليااي للوقاوع يف ظل الحصار واحتكار انساترياع 
مان جاناب وإغاراق الساوق اليااية باملشاتقات 
الساوعاء،  باألاَْساواَاق  وبيدهاا  املهرباة  الااطياة 
محّالل قرار اللجاة الثورية الدليا رقم »36« لساة 
12015 بشاأن تدويم أسادار املشاتقات الااطية 
الصااعر أواخر يوليو املايض كااة املسائولية، رغم 
أن القرار جاء يف وقت مااسب جداً يف ظل انخااض 
أسدار الااط يف األاَْسواَاق الداملية، إن أن ماايا الااط 
بالتداون مع عول الددوان اساتغلت القرار واتخذت 
مااه غطااء لساحب السايولة املالياة مان الدالة 

األجابية من الساوق وانحتاااظ بالدالة الوطاية 
وعاد1 توريدلا إىل الباوك ملواجهة مشارتياتهم من 

الدالة الصدبة من السوق السوعاء. 
ويف ظال مسااعي الددوان السادوعي األاَمريكي 
الهاعاة إىل تجويع الشدب اليااي وتضييل خيارات 
الدياش الكريام املتاحاة، أقاد1 مرتزقاة الدادوان 
السادوعي األاَمريكي عىل سحب السيولة املالية من 
الدالة املحلية من الساوق املحيل مااذ أواخر الدا1 
املاايض، مساتخدمل الدعاياات الساوعاء يف تلاك 

الدالية اإلْجاراَامية. 
من خاالل وقف الددوان بصورة مااجئة رصف 
املرتباات الشاهرية للارتزقاة والدااالء املوالل له 
بالريال السادوعي يف اغساطس من الدا1 املارص1، 
وذلاك بداد أن اعرك أن تلاك عالياة رصف املرتبات 
بالريال السدوعي تتااقض مع الحصار انقتصاعي 
واملاايل الاذي يارُضااُه عاىل الشادب اليااي، لجأ 
إىل انقتصااع األساوع مان خاالل تشاديد الحصار 
عاىل وارعات رشكة الاااط اليااية من املشاتقات 
الااطياة واحتجااز عادع مان الااقاالت والساان 
املحالة بالوقوع، وتزويد املرتزقة من جانب وعاعش 
والقاعدة التاي كانت متواجادة يف املكال من جانب 
آخار بكايات كبارية مان املشاتقات الااطية عل 
مااذاَي الوعيدة وخراخري وعل شواطئ محااظتاَي 
حرضموت وشابوة؛ بهدف سحب السايولة املالية 
من الُدالة الوطاية من الداثاة واملحااظات، كاا 
اتح املجال اما1 تصدير السالع واملاتجات الغذائية 
اراَات براً عل  اَْسواَاق املالكة وعولة اإلماَ والدوائية من أ
مااذ الوعيدة وربط عااع قياة كااة تلك الوارعات 
بالساداع نقداً بالرياال اليااي، يضااف إىل احتجاز 
الكتلاة الاقدياة مان الدالاة املحلياة يف املااطال 
اعاَة تدويرلا. الجاوبية والرشقية وعد1 السااح بإعاَ

كااا تسابّب الدادوان والحصاار انقتصااعي 
برتاجاع اياراعات الدولاة الااطياة باسابة 70%، 
بإياراعات  املاثلاة  املساتدامة  املاوارع  وتراجدات 
الرضائب والجااارك والرساو1 الحكومية إىل أعنى 
املساتويات، وواال البياناات الصاعرة عان وزارة 
املالياة مطلاعاَ الشاهر الجااري اقاد بلغت نسابة 
انخاااض الااتج املحايل اإلجااايل الحقيقي %2ل 
اا كان علياه عاا1 ل1201، وواال التقرير اقد  اَّ عاَ
ارتاع مددُل التضخم ألسادار املستهلك خالل 600 
يو1 إىل )%ل3(، وكاتيجة ملا سبل انخاض متوسط 
نصياب الارع من الدخال القومي املتااح الحقيقي 
خاالل ذات الاارتة باسابة كلية تصال إىل )60%(، 
اع مددل الاقر املداع يف اوساط  ولو ما أعى إىل ارتااَ

السكان إىل قرابة )%5ث(. 
رغام تداعيات الددوان والحصاار عىل انقتصاع 
اااع  األاَْوضاَ عاىل  الكارثياة  وآثااره  ككل  الوطااي 
املديشاية للاواطان الياااي، خصوثااً وأن قرابة 
الاا 3 ماليال عامال ياااي يدالاون يف مختلاف 
االهام، إن أن حكومة  اَْعااَ القطاعاات اقدوا ارص أ
الرئياس الاار لااعي ومرتزقة الدادوان عادوا إىل 

تحرياف الحقائل، مساتخدمل أسالوباَ التدليس 
واملخاععاة والتضليل والشاائدات لتلير جرائاهم 
الجساياة بحل انقتصاع الوطااي واملالية الدامة، 
احكوماة الاار لاعي التي أعلاات من عدن مطلع 
يولياو املايض اننقالب عاىل الُهدناة املالية املوقدة 
بل محاااظ الباك املركازي ووزارة مالية حكومة 
خالد بحااح يف يونيو 2015، وّجه بن عغر ماتصف 
الشهر ناسه السلطات املحلية يف املااطل الجاوبية 
والرشقياة بدد1 التدامل ماع الباك املركزي اليااي 
بصاداء وتوريد إيراعات الدولة إىل حسابات خاثه 
يف البااك انلايل، وتزامان ذلك التصدياد مع راض 
الرئياس الااار لاعي خاالل كلاتاه التاي ألقالا 
باااسبة عيد الاطر كااة املساعي الدولية الهاعاة 
ة إنتااج الااط والغاز إلنقاذ املوازنة الدامة  اعاَ إىل إعاَ
ة  اعاَ من الدجز، وقال بالحرف الوحد: لن نساح بإعاَ
إنتااج الاااط وتورياد عائداتاه إىل حساابات باك 
ثادااء، وتال ذلاك الراض تصديد أُحااعي الجانب 
مان ِقبل لااعي وحكومتاه تجااه البااك املركزي 
تاثّال يف مصاعرة كااة إيراعات الدولة الساياعية يف 
املااطل الجاوبياة والرشقية، ومصاعرة 7 مليارات 
رياال أرسالها الباُك املركزي الياااي من ثاداء يف 
ناس الشاهر كارتبات ملوظاي الدولاة يف املااطل 
الجاوبياة من خاالل اختطاف تلك األماوال ونقلها 
إىل مطاار بيشاة السادوعي، ووقاف حصة رشكة 
الغاز الحكومي من الغااز املازيل يف محااظة مأرب 
واشارتاط عاع األماوال نقداً، عوضاً عان توريدلا 
لحسااب الحكومة الدا1 يف الباك املركزي وحرمان 
ثاداء واملااطل الشااالية من حصصها املدتادة 
يف الغاز املازيل واتح املجال للسوق السوعاء بغرض 

سحب السيولة املالية.
ويف الوقات الذي حااول الباُك املركازي اليااية 
اعاَة  تجايعاَ السايولة ماذ مطلع الداا1 الجاري وإعاَ
تدويرلا يف السوق تداد الددوان ومرتزقته سْحباَها 
من الساوق، مدتاداً عىل املئاات من الرصاال غري 
القانونيال والتجار ضدااف الاااوس الذين تولوا 
مهاة ساحب ائة األلف ريال الجديدة من الساوق 
بزيااعة 100 ألف ريال لكل ملياون من ناس الائة 
الجديادة حتاى ن يُدااُع تدويُرلاا يف الساوق، كاا 
أقدموا عىل نقلها السايولة املسحوبة إىل ارع الباك 
اَْو بيدها لسااارسة  املركازي يف مأرب نحتجازلا، أ
الددوان الذين أقدموا عاىل نقلها بكايات كبرية إىل 
األرايض السدوعية، ويف مقابل عاليات الرتميم التي 
خضدت لهاا الُدالة التالاة أقاد1 الددو ومرتزقته 

عىل إحراقها. 
ُكلُّ تلاك الجرائم وغريلا التاي ارتكبها مرتزقة 
الدادوان وعااالؤه بحال املالياة الداماة التي تدد 
مخالاة جساياة للدساتور والقاناون اليااي، لم 
يجد الااار لااعي وحكومته غاري الرشعية غطاء 
لهاا ليلجاأ لتدطيل نشااط الباك املركازي اليااي، 
متجااوزاً كاااة التحذيارات الدولية مان تداعيات 
اساتهداَاف البااك املركازي والتأثاري عىل نشااطه 

املرصيف، من خاالل إثدار قرار غاري قانوني بدعم 
اَمريكي يف الدرشين  اراَاتي وبضوء أخرضاَ أ سدوعي إماَ
من سابتال قاى بتشاكيل مجلاس إعارة جديد 
وتديل محااظ ونائاب ونقل الباك املركزي اليااي 
مان الداثااة اآلمااة ثادااء إىل محااظاة عدن 
التي تخضُع لسايطرة مليشايات عياية ومااطقية 
وُعارصية متطراة وتداني من اناالت أماي شديد. 
ورغام ُجالة امللرات الكاذبة التي اساتخدمتها 
يف تدطيال نشااط البااك والتاي ماها اتّهاا1 الباك 
بداد1ِ الحياعية وتواطؤ قياعتاه مع اللجاة الثورية 
الدليا بالترّصف بحسااب الحكوماة الدا1، ولو ما 
نااه البااك مراراً وتكاراراً، وادلياً جّسادت أنصار 
ليته ادلياً من  اللاه احرتا1اَ حياعياة الباك واْساتقالاَ
خالل عد1 التدخل يف شاؤونه الداخلية وإساهامها 
يف استارار نشاط الباك من خالل تحسل انيراعات 

الدامة وتوريدلا للباك.
يُضاُف إىل تلك املغالطات التي حاولت من خاللها 
حكومة الاار ومرتِزقة الددوان إلقاء املسئولية عن 
ااع ألنصار الله اتهامهم بساحب 50ل  ترعي األاَْوضاَ
ملياار ريال من خزائاِن الباك يف ثادااء والحديدة 
خالل األشاهر الا ث1 األْوىلاَ من ُعار الددوان، بيااا 
تايد تقاريُر رسااية أن إجاايل السيولة املالية التي 
كانات متواجدًة مطلع الدا1 املاايض لم تتجاوز الا 
لت حكومة الاار لاعي  ثلل مليار ريال، كاا تجالاَ
ومان ورائها املرتزقة أن البااك املركزي كان يداني 
ماتصف الدا1 ل201 أزمة يف السيولة املالية وعجزاً 
ماليااً قياساياً، أكده وزيار مالية حكوماة الوااق 
الوطاي املوايل لحازب انثالح ثخر الوجيه مطلع 
إبريال ل201 أما1اَ مجلس الاواب، وحّذر من وثول 
حكومتاه إىل الدجاز الكامال عان رصف مرتباات 

موظاي الدولة خالل عدة أشهر.
 تلك انتهاماُت التي ترّوجها حكومة الاار لاعي 
لم تساتاد إىل أية بيانات مالية حقيقة، ن سياا وأن 
السايولة املالية من الاقد املحيل التي كانت يف الباك 
املركزي لم تتجاوز الا ثلل مليار ريال مطلع الدا1 
املاايض، ورغم تراجع اإلياراعات الداماة للدولة إىل 
مساتويات متدنية اساتدان البااُك بالُدالة التالاة 
باإلضاااة إىل اتخااذ إجاراءات تقشااية لتقليص 
الااقاات الدامة ليتاكان من تغطية بااب األجور 
واملرتباات كاا جاء يف املوازنة الداماة للدولة للدا1 

ل201.
محااظ الباك املركزي محاد عوض بن لّاا1 
الذي تدرض لضغاوط كبرية من ِقبل الاار لاعي 
وحكومته والتي حاولت تارير موازنه عامة غري 
املداول بها تضم أسااء كااة املليشيات املسلحة 
التي تقاتل إىل جانب الددوان، أكد أواخر أغسطس 
املايض يف حوار أجرته مداه وكالة رويرتز أن حل 
أزماة السايولة يكاان يف طباعة الدالاة، ورغم 
اتاااق بن لاا1 ووزير مالية لااعي عىل طباعة 
00ل ملياار رياال يف رشكاة غورنااك الروساية 
أواخر شهر رمضان املايض، ان ان حكومةاَ لاعي 
بداث بثالث رساائل للرشكاة الروِساية طالبتها 
بداد1ِ الطباعاة وذلاك يف نااس الياو1 الاذي تم 
انتااق ايه عاىل طباعة الدالة متداادًة إيصالاَ 
البااك املركازي إىل حالة الدجز الاكيل عن رصف 
اَْلداَاف خاية ذات طابع  املرتبات؛ وذلك لتحقيال أ
عساكري وتدمريي رصف تاثّلات بتدطيل كااة 
يْش  مؤّسساات الدولة من خالل قطاع مصاعر عاَ
موظاي الدولة وإجبارلم عن التوقف عن الدال، 
وإحداث انحساار يف الجبهات الدساكرية، ولذلك 
أكد املدعو مارص القديطاي محااظ الباك املدل 
مان الاار لااعي بأن قراراَ نقل البااك املركزي إىل 
عدن سايداُل عىل عد1 إطالاة الحرب، يضاف إىل 
اساتهداَاف األمِن وانْساتقراَار يف الداثاة ثاداء 
مان خاالل إثاارة ساخط املوظاال وعادهم إىل 
تاظيم احتجاجات تحت شادار املطالبة بالراتب، 
وتغذياة تلك انحتجاجات بدااارص وخاليا نائاة 
اال شغب؛ بهدف إحداث اخرتاق  اَْعااَ وتحويلها إىل أ

أماي وعسكري يف الداثاة واملحااظات. 
افاَ الخاية التي حاول الددوان   ان ان تلك األاَْلاداَ
ومان ورائه حكومة الاار لااعي تاايذلا يف اآلونة 
األخرية رغم تاصلها عن التزاماتها برصف مرتبات 
موظااي الدولاة للشاهر الثاني عىل التاوايل، ان أن 
ععوة السايد عبِدامللك الحوثي للشدب اليااي بدعم 
البااك املركازي الياااي بالسايولة املالياة بالتلع 
اَْو انياداع املاايل يف الباوك واملصاارف والتي قوبلت  أ
باساتجابة رساايٍة وشادبية واسادة ااقات ُكّل 
ااع انقتصاعية واملديشاية  التوقداات يف ظل األاَْوضاَ
للاواطان اليااي، اكان لها آثاار إيجابية يف تواري 
السايولة املالية لدى القطاع املرصيف، وساالات يف 
تدزياز ثاوع ذلك القطااع ن ساياا وأن عدعاً من 
البااوك كاعت تاتقال إىل مرحلة انعساار؛ بسابب 
شاحة السايولة التي تواجهها، كاا بّدعت مخاوف 
املوععل واملساتثارين الااتجة عن عشوائية القرار 
وخطورتاه عاىل القطاع املايل الحسااس، ولم تدزز 
ثقاة املوععل بالباوك واملصارف اليااية وحساب، 
بال عاززت ثااوع الجبهاة انقتصاعياة يف وجاه 

الددوان والحصار.

�شقوُط رهانات العدو االقت�شادية َوك�شُف االأهداف اخلفية 

أزمُة السيولة املالية.. الجريمُة املنّظمُة للعدوان ومرتِزقته بحق الشعب اليمني
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  -  حاوره
أحمد داوود- محمد القيري:

ثدى املسارية- أّكد الشيُخ عيل ساان الغويل، 
محااظاة  يف  انجتااعياة  الشاخصيات  أبارز 
عااران، أن قبائال حاشاد تقاُف ضاد الددوان 
األمريكاي السادوعي، ولي مع أبطاال الجيش 
ايخ الكبار الذين  واللجان الشدبية باستثااء املاَشاَ

باعوا أناسهم للشيطان.
وقاال الشايخ الغاويل يف حاوار خااص ماع 
ثحياة »ثدى املسارية«: إن القبائل اليااية لن 
تغار للددوان ما ارتكبه من جرائم بحل الياايل 
وأبرزلاا قصف القاعة الكالى بصاداء. مؤكداً 
أن الرع سايكون مزلزنً، وعاعيااً القبائل اليااية 
والجيش واللجان أن يبقوا عىل ألبة انساتدداع؛ 

أِلاَن الددو ماكر وخداع ون ياي بدهوعه.
إىل نص الحوار

 بداية سنبدأ معكم شيخ علي من جريمة 
قصف القاعة الكربى بصنعاء.. مضى 40 

يوماً على الجريمة وتلتها جرائم أخرى.. ما 
تعليقكم على ذلك؟

ُب بكم وبصحياة »ثدى املسرية«،   أونً، أرحِّ
ويف الحقيقة نحن نشارُك أحزاناَ ذوي الشهداء يف 
تلك الجرياة املشؤومة، التي لم يحصل لها مثيٌل 
يف التأرياخ يف أي بلاد كان، ولقاد أثاباا الحزن 
الكباري يف ذلاك اليو1، حل شاالدنا املذبحة عىل 
شاشات التلازة ويف الصحف وعىل أرض الواقع، 
ويف لاذه القاعاة استشاهد قااعة عساكريون 
وسياسايون ومثقااون ومن عاماة الااس، ويف 
الواقاع أناا من حزن إىل حازن، اجرائم الددوان 
كثارية ومتاوعة، االدادو لم يارتك محااظًة إن 
وارتكب ايهاا مجزرة، من ثدادةاَ إىل عاران إىل 
ذمار والحديدة وكل املحااظات، وجرياة سابان 
واملخاء والقاعاة الكلى والزيدياة وغريلا أعلة 

عىل ُقبح لذا الددوان وإجرامه.

 عقب استهداف القاعة الكربى قال 
وزير الخارجية السعودي عادل الجبري إنهم 

سيدفعون تعويضات للضحايا.. هل تتوقع أن 
تقبل القبائل اليمنية بذلك؟

واللاه بالاسابة لاا كقبائل يااياة نرى أن ما 
حدث لو غادر وعيب، االجرياة كانت متدادة، 
والدادو كان عاىل علام باأن مان يف الصالة لم 
مدازون ألرسة آل الرويشاان، والدادو لم يجدل 
ألي يشء حرماة، والحازن قد عم أرجااء اليان 

بالكامل.

 بصراحة يا شيخ علي.. أنتم كقبائل يمنية 
َمن غريُمكم يف هذه الجريمة حتى يتمَّ 

االنتقاُم والثأر منه؟
واللاِه بالاسابة للغريام الاذي يجاُز1ُ الااُس 
عليه بشاكل إجااع لاي السادوعية؛ أِلاَن لاعي 
ده ن يالكاون طائرات إف  والصدالياك الذيان ماَ
16 ون يالكاون غريلاا ون يالكاون ثوارياخ 
من البحر، بال لؤنء حااٌة مان الداالء الخونة 
الذين باعوا أناساهم للشايطان، ااحن غرياتاا 
السادوعية؛ ألنها التاي جااءت بالطائرات ولي 
التاي تااّات يف رشاء القاابال املحّرمة، وإذا كان 
لهاا رشكاء، اهذا شاأنها، مثل أمرياكا وغريلا، 
اا نحان اال ندرف ساوى  لاذا شاأنُهم لام، أمَّ
الاظا1 السادوعي، والثأر لان يبقى إن بل اليان 

والسدوعية وكذلك اننتقا1.

 منُذ ارتكاب الجريمة والقبائل تتداعى 
يف جميع املحافظات استجابًة لنَكف خوالن 

الطيال وسنحان، لكن البعَض يرى أن الرد 
تأخر.. ملاذا برأيك؟

أنات تدارُف أن القبائالاَ اليااياةاَ تحتااُج إىل 
دِّ  وقاٍت وإىل ناري عاا1؛ أِلاَن ُكّل قبيلاة أعلات بحاَ
اَْو من ععا  ذاتها الااري، واساتجابًة ماع املظلو1 أ
رباا  إىل الاااري الداا1 ولم خاونن وسااحان، واَ
اَْكثاَاار تارضراً، لكان اليان كلاه حزين؛  أنهااا أ
أِلاَن الشاهداء مان جاياع املحااظات ومان ُكّل 
املديرياات، االقبائل اليااية لم تتأخر حتى اآلن، 
وإنااا لاي يف طريقهاا وقد يحصال طواان ما 
ن يتخيلاه الدادوان ألخذ الثأر واننتقاا1، والثأر 
لو من عااعات الياايال يتوارثونهاا من مئات 
الساال؛ أِلاَن من يرتك ثأره ليس عربياً ون قبيلياً 

ون إنساناً.

 ولكن يا شيخ علي.. ما أهميُة مثل هذه 
الحشود والوقفات القَبلية املتواصلة ُكّل يوم؟

ألايتهاا أناه يف رواباط قباَلياة، والياان لم 
الدارُب وأثل الدرب، ولاؤنء القبائل يتداعون؛ 
مان أجال نارصة املظلاو1 ورعع الظالام، ولذه 

اَْو جديدة عىل الياايل. ليست غريبة أ

 هناك من القبائل َمن ينتمون إىل حاشد 
لكنهم يقفون إىل صف العدوان َويؤيدونه.. ما 

موقُفكم منهم؟
يف الحقيقاة أنا أعتقُد أن قبائالاَ بكيل وقبائل 
حاشاد، ن أُظانُّ أن ايهاا رجاالً عربيااً أثياالً 
ومان تربه الياان يؤيد الدادوان إن من كان من 
اَْو من كان من الداالء من كبار القو1  املتخاذلل أ
الذين ن يرشااا ذكُر أسااائهم، ولم مدرواون 
أماا1 الشادب، واآلن يتصدلكاون يف عول الجوار 
وكانوا يف ِعااازٍّ وكرامة، مثل ما قال الزعيم عيل 
عبداللاه ثالح: كانوا ما ياشاون إن باملرااقل 
والسايارات وباألطقام مدززيان مكرمل، واآلن 

لم مهانون يف السدوعية وغريلا.
 بالذات، اقبائل حاشاد مثلهاا مثل أي قبيلة 
ولم يقدماون الشاهداء، ويو1 أماس )الجادة 
املاضياة( كان لاااك شاهداء من قبيلاة خارف 
ولي جزء من قبيلة حاشاد، وتم اساتقبالُهم يف 
اايخ الذين  الدصيااات مساقط رأس أُولئك املاَشاَ
تكلاااا عاهم بأنهم عاالء، يداي لااك شاهداء 

من ُكّل مكان.

 برأيكم شيخ علي.. ما هي أبرز األضرار 
التي تعرضت لها محافظة عمران جراء 

العدوان األمريكي السعودي؟
املحااظاات،  كبقياة  عااران  محااظاُة   
االدادوان عّمار املادارس واملستشاايات، وعّمر 
مجااع املحااظاة بدااران بشاكل كيل والاذي 
اَْكثاَار مان 500 مليون إلنشاائه،  كّلاف الدولاة أ
وأيضاً قصف الددوان مصاع انسااات »القلدة 
الشامخة باليان« ولو الوحيد من حيث الحجم 

واإلنتاج عىل جايع مصانع انساات يف اليان.
وأريد أن أشاري لاا إىل أن عاران كانت غارقة 
ايخ كان يدالون  شاَ يف مشااكل كثرية؛ أِلاَن ايها ماَ
عىل إثارة املشااكل والقالقل قبال الددوان، وِمن 
ضااها القطاعات القبلياة والاهب، وحل غاعر 

اايخ ن يوجد قطاٌع قبيل أباداً أبداً من  لؤنء املاَشاَ
عاران إىل ثددة إىل واختات املشاكل نهائياً.

 فيما يتعلق بقصف مصنع اسمنت 
عمران.. البعض يقوُل إن تحالف العدوان 

قصف ثكنة عسكرية ألبطال الجيش واللجان 
الشعبية.

 لاذا ليس ثحيحاً، املصااع ن يوجد بجواره 
ان كان ايه لم  مدساكر ون تجاداات، بل ُكّل ماَ
اَْكثاَاار، ن لااك  عااال حال املصااع ن اقال ون أ
مليشايات ون لااك مسلحون ون لااك مدسكر 
اَْو ما يساّاى بادساكر عىل اإلطالق، ون  اَْو أمن أ أ
يخااى عىل الجايع أن الغارض من القصف لو 
تدمري الباية التحتية لليان، والدليل عىل ذلك أنهم 
قصاوا مصاع الزباعي يف الحديدة والبطاطس يف 
ثاداء، اهؤنء حاقدون وماتقاون عىل الشدب 
اليااي، ولم تاُج ماهم حتى مستشااياُت أطباء 

بال حدوع.

 يف الجانب امليداني.. مرتزقة العدوان 
يقولون إنهم سيطروا على أجزاء واسعة من 

محافظة الجوف وأنهم باتوا على مشارف 
عمران.. كيف تردون على مثل األقاويل؟

والله عااران أبدد عليهم من نجو1 الساااء، 
وإذا قالاوا بأنهام قريبون من عااران اقد قالوا 
ماذ سااة وعدة أشاهر أنهم قريبون من ثاداء 
وأن ما بياهم وبل ثاداء ساوى كيلولات، ولم 
يقولاوا مئات الكيلولاات، والواضُح أن لؤنء لم 
يسيطروا عىل مرت واحد يف الجوف، إن جزء بسيط 

ب والشدف وجزء من مديرية املتون. من خاَ

 لكنهم يا شيخ يقولون إنهم سيطروا على 
مديرية الغيل؟

كّذاباون، ولاذا غاري ثحياح.. وعااع احااا 
تواثلااا ظهار اليو1 )السابت( ولام كذابون، 
وإنااا سايطروا عىل جازء بسايط، واملواجهات 

اس كر وار. اهي يف األاَساَ

 هناك من يقول إن القبائَل يف محافظَتي 
الجوف ومأرب تؤيد العدوان؟

أنا ن أعتقد ذلك، والدليل الواضح أنه لو كانت 
القبائاُل يف مأرب والجوف تؤياد الددوان ملا بقي 
املرتِزقاة لاذه املادة الطويلة ولام محبطون يف 
ماطقاة مدياة ن يساتطيدون التقد1ُّ، االقبائل 
رااضاة لهم، ولي تتداون ماع الجيش واللجان 

الشدبية.

 إذا ما انتقلنا إىل موضوع آخر.. كيف ينظر 
الشيخ علي سنان الغولي إىل املوقف األمريكي 

األخري ومساعي جون كريي إىل وقف إطالق 
النار؟

أناا أرى أن الشادباَ الياااي يجاب أن يكون 
واعيااً، وأّن ياخادع، وناويص قواتااا املسالحة 
واللجان الشادبية أن تبقى أياعيهام عىل الزناع، 
وأّن ياخدعاوا بهاذه األقاويال، والواقاع أناه قد 

مضت الكثري من الهدن، لكااا لم نساع عاها إن 
يف اإلعاال1، أما عىل الواقع اال وجاوع أليّة لدنة، 
اَْو إلطالة  ولؤنء يستغلونها كاسرتاحة محارب، أ
وقات لدل وعاى أن يأخاذوا لهم مكانااً مديااً 
ويبالغون يف وساائل اإلعال1 بأنهم سايطروا عىل 

بدض املواقع.

 كيف تردون يا شيخ على مزاعم العدوان 
بأن القوََّة الصاروخية للجيش واللجان 

استهدفت مكَة املكرمة بصاروخ باليستي؟
ياا أخي احااا بادباد اللاه ُسابحانه وتداىل، 
ا  لاَيْاِه ِبِاثِْل ماَ اْعتاَاُدوا عاَ لاَيُْكاْم ااَ اِن اْعتاَاداَى عاَ ااَ »ااَ
لاَيُْكْم«، واحااا يف األول ويف األخري نثبت  اْعتاَاداَى عاَ
للدالم كله أناا لساا مدتدين وإناا مدتدى علياا 
إىل عيارناا وإىل أرضااا، وقد لدماوا البيوت اوق 
رؤوس ساكايها، وقد ارتكبوا الدرشات بل مئات 

املجازر يف األسواق ويف الطرقات وغريلا.
ن يارّوج ملزاعم  والحقيقاة أنااا ندتقاد أن ماَ
اساتهداف مكة املكرمة لام حااة من املاااقل 
واملأجوريان الذيان يدالاون بالدااع املسابل، 
حّراوا الكال1 لغرض استقطاب الدالم اإلسالمي 
وتدبئتهام التدبئاة الخاطئة من أجال أن الدالاَماَ 
اإلساالمي؛ بُحكام الغارية عاىل اإلساال1 وعاىل 
بيت اللاه الحرا1، أن يقاوا مع السادوعية ليس 

كارتزقة وإناا للدااع عن عين الله.

 لكن منظمة التعاون اإلسالمي وفيها علماء 
استنكرت هذا االستهداف؟

ندم، نحن نسااُع بها ومقرُّلاا يف جده، وقد 
اَْو قد رباا  اَْو أمرولا أ اَْو اتصلوا بها أ اجتاداوا بها أ
األثاح أنهم أمرولاا أنها تجااُع مجاوعة من 
ااس  اَساَ أُولئاك الدلااء حل الداع املسابل وعىل أ
أن يدالاوا زوبداة مقابال أجر يدااع لهم، لكن 
الواضح أن الحكومات اإلساالمية التاي يدرُاها 
الاكل ذات الثقل الكباري انجتااعي والسايايس 
إندونيسايا  والثقاايف مثال مارص واَباكساتان واَ
وبلدان كثرية ن حرص لها لم يحرضوا مدهم ولم 

يصدقوا ما قالوا.

 السعودية تسّببت لنا بالكثري من املشاكل، 
وأنتم يا شيخ علي مشهورون يف حاشد 

وبكيل، هل عرضت عليكم السعودية الذهاب 
إىل فنادق الرياض؟

والله لقد حصلت عىل اتصال يف شهر رمضان 
ان اتصل بي أحاد قياعات  الداا1 املاايض وكان ماَ
املرتزقاة يف الخارج، وقال إن أثحابي وقبائيل يف 
بيته يف تدز مان ضان املقاتلل وقال إنهم عبثوا 
ببيته، اقلت له: عااعك حريص أّن يلدبوا بالبيت 
قاد تخّربت آنف البيوت يف اليان.. أنت لو قلت يل 
أنهم خّربوه كات باركت لك ولاأتك أنهم خربوه، 
وبددلا ترك التلاون وأعطاه لواحد آخر سدوعي 
ياكن يكوُن من اللجاة الخاثة، ن أعرف اساه، 
وعرض عيلّ لذا الشاخص أن أساار إىل الوعيدة 
مع أطااايل من أجال أن يجّهازوا لهم املدرساة 
ويرسالوا يل ببااص بدادع األرسة، ارعيت بكال1 

ماؤعب وقلت له: يا أخي الساار إىل الوعيدة غري 
آمان، وأنا قصدي التخلص مااه وإقااعه بأعب؛ 
ألنه ااجأني ولاجااي، وقال يل األُُساوع قد لي 
يف الريااض ولم يبالاَ إن الادااج يف اليان. اقلت 
له: أنت كاذاب والذي كّلاك كاذاب وأبوك كذاب، 
األسوع لي يف اليان، وما راحوا ان الاداج عادكم 
ولذه بالعنا عشااا ايهاا وترعرعاا ايها وناوت 

ونحيا ايها.

 ولكن بعد هذا االتصال، هل خشيتم أن 
يتم قصُف منازلكم َأْو االنتقام على هذا الرد؟

عادماا قصااوا جبال نقام، وثلات إحادى 
القذائاف الصاروخياة إىل حوش ماازيل، وترضر 
جزء من مازيل بالاسبة للاوااذ واألبواب وغريلا، 
ن رأى مصيباة غريه لانت عليه مصيبُة  ولكن ماَ
ناساه، عادما رأياا بدضاَ البيوت تدمرت نهائياً 
حادناا الله وشاكرناه؛ ألناه لم نكان يف البيت، 
وبددلا أخذنا الحيطاة والحذر، لكن ليس خوااً 
اَْو من السدوعية والحاد لله نحن  من الصواريخ أ
موجوعون ون زلاا وساساتار إىل ما شااء الله، 
ُف الكبري أن نستشاهد عىل  ولاذه بالعنا لاا الرشاَ

ترابها.

 بعض القبائل يا شيخ علي ما زالوا على 
الحياد ولم يحددوا موقفاً من العدوان.. ما هي 

رسالتكم لهم؟
بالاسابة للخوناة، املجلاس السايايس األعىل 
قاد أثدر قاناوناَ الداو الداا1، ُكلٌّ بحجم ذنبه، 
الريااض،  يف  يتصدلكاون  الذيان  الخوناة  أماا 
وحارضوا مؤتار الرياض، وشااركوا يف الددوان 
اايخ..  شاَ عاىل اليان، اأنا أونً غري مقتاع أنهم ماَ
بالله عليك كيف شايخ وأنت يف الرياض وقبائلك 
يحاربون الددوان، يداي شايخ عاىل من؟ إن إذا 
اَْو عىل جزء  اَْو القصيم أ قد مشيخولم عىل عتيبة أ
من الرياض، لذا يقل لااساه شيخ أما بالاسبة 
للسياسايل، اااهام جازء كاناوا مادسال يف 

املؤتار الشدبي الدا1.
 وندااة مان الله، الدادوان وحدناا، ونّظااا 
ساحتاا وأحزاباا، ولؤنء خونة وإن شاء الله لن 

يدوعوا إىل بالعنا.

 ما هو املوقف الذي يجب على القبائل 
اتخاذه ملواجهته العدوان؟ ما الرسالة التي تود 

توجيهها إىل القبائل اليمنية؟
واللاِه، الاااريُ للاكاف، لاو قد ععااه لليان 
كامال.. والغارية يف رأس ُكّل ياااي، وأناا أععاو 
القبائال أن يبقوا عىل ألبة انساتدداع واليد عىل 
الزناع؛ أِلاَن لذا الددو ماكر وليس له أمان ون ذمة 
ون عين، وأعتقد جازماً أن مدظم القبائل اليااية 
قد لم يف الجبهات وماها الحدوع، وإن شااء الله 
أناا مع الساال1 ونطالب بالساال1 املاشوع، سال1 
بدالله ثالح،  الشاجدان، كاا قال الزعيم عايل عاَ
اإن راضوا ذلك ااحن من ألل القتال ومشاهوٌع 
اَْكلاَ عليل عادما الجادي الحايف  لاا بالدالم كله، وأ
يحتل موقداً للجيش السادوعي ويحرق األبرامز 
والدبابة واملدرعة وجيش الددو يار مثل األرانب.

 كلمة أخرية
 أقّد1ُ الشاكراَ الجزيالاَ للقائد املجالد السايد 
1ُ الشكراَ لحكيم  بدامللك بدر الدين الحوثي، وأقدِّ عاَ
بدالله ثالح، وأناشد املجلساَ  اليان الزعيم عيل عاَ
السايايس األعاىل اإلرساع يف تشاكيل الحكومة، 
الاااذا التأخاري؟ نحان ن نخاى إن اللاهاَ ولان 
يحصل ما قاد حصل، كاا نقد1 الشاكراَ الجزيلاَ 
ألبطاال الجيش واللجاان الشادبية الذين رادوا 
رأس الياان عاليااً ونقبال ندالاَهام، ونتااى من 
القاوة الصاروخية أن تااجئااا بقصِف الرياِض 
يف القرياب الداجل؛ أِلاَن الددو لن يرتدع إن بقصم 

ظهره.

ال�شيخ علي �شنان الغويل اأبرز ال�شخ�شيات االجتماعية يف حمافظة عمران لـ »�شدى امل�شرية«:

غريمُتنا السعودية وقد يحصل طوفاٌن ال يتخّيله العدوان ألخذ الثأر واالنتقام منه
 نحن موجودون وال زلنا وسنستمر إلى ما شاء اهلل، وهذه بالدنا 

ولنا الشرف الكبير أن نستشهَد على ترابها
 العدو لن يرتدَع إال بقصم ظهره، ونتمنى أن تفاجئنا القوة 

الصاروخية بقصف الرياض في القريب العاجل
 قبائل الجوف ومأرب رافضة للعدوان وهي تتعاون مع الجيش 

واللجان الشعبية وعمران أبعُد على المرتزقة من نجوم السماء

 أحُد القادة السعوديين اتصل بي قائاًل: اأُلسوُد كلها في الرياض ولم يبَق في اليمن 
سوى النعاج فقلُت له »أنت كذاب وأبوك كذاب، اأُلُسْوُد في اليمن وما راحوا إال النعاج«.

 نحن من أهل القتال ومشهوٌد لنا في العالم كله، وَأْكَبر دليل أن الجندي الحافي يحتل 
موقعًا للجيش السعودي ويحرق األبرامز والدبابة والمدرعة وجيُش العدو يفر مثل األرانب.

 الغيرُة في رأس ُكّل يمني، وأدعو القبائل اليمنية أن تبقى على أهبة االستعداد واليد 
َن هذا العدو ماكر وليس له أمان وال ذمة. على الزناد؛ ألأِ



انثال 21 نواال 12016  املواال 21 ثار ث3ل1لا     الددع )ل17(8 تقارير

باُب املندب واألطماُع الدوليُة يف ظّل املتغـــــــــريات الراهنة

  - خاص:
َأَهميَّة باب املندب 

ايَّة  اَلاَ ايَُّة باب املادب انسارتاتيجيِة من خالل أ اَلاَ تابُع أ
موقده الجغرايف، الاذي يربط البحر األحار بالبحر الدربي 
واملحياط الهادي، ماا يجدله مؤثراً بطريقاة مبارشة عىل 
حركة التجارة الدولية، ومن الااحية السياساية، اقد كان 
مضياُل باب املادب لدااً حيوياً يدخل يف سياساات الدول 
الكالى والادول املطلة عليه، ومااذ القاد1 كان التاااُس 
املبارِشُ بل الدول انساتداارية يف السايطرة عليه يدكُس 
ثاورة الارصاع القائام آنذاك، ماا يجدلُاه عاماالً مؤثراً 

وحّساساً يف ميزان القوى والسياسات الدولية حتى اآلن.
اا مان الااحية الدساكرية ااإن املضيل، ونظاراً إىل  أمَّ
موقده بل أخطر مااطل الرصاع الدويل يف الرشق األوسط 
والقارن األاريقاي والخليج الدربي، أثباح حلقة الوثل 
بال جايع تلك املراكز انسارتاتيجية وتحاّول مصدراً من 
مصاعر الرصاعاات اإلقلياية والدولية ومان جهة أُْخراَى، 
يشكِّل املضيل لازة وثل بل األساطيل البحرية يف البحر 
املتوساط واملحيط الهادي، وكذلك يُْدتاَالاَ الطريلاَ الرئيساَ 
الاذي تدتاده القوى الدولية »لتحريك قواتها بل قواعدلا 
املختلااة واملاترشة حول الدالم ونقلهاا إىل مااطل الازاع 
اَْو ميّون قياة اسارتاتيجية مايزة  وتشاّكل جزيرة بريام أ
باياائها الصغاري وباوقدها الذي يتياح التحّكم باملضيل 
اَْو قااتل غري متساويتل،  حيث تشطر املضيل إىل شطرين أ
إحدالاا ثغرى تسااي قااة »اسكادر« وتقع بل ساحل 
الجزيارة الرشقاي والسااحل الياااي الغرباي، والقاااة 
األُْخراَى والتي تقع بل سااحل الجزيرة من الجهة الغربية 
والساحل األاريقي من الجهة الرشقية والتي تدتل عالياً 
أكثر اتسااعاً مان قااة اساكادر، حيث يبلغ عارض قااة 
عبور الساان بل جزيارة “بريم” والال األاريقي 16 كم 
وُعاقهاا 100-1200، ولذا ما يسااح للساان وناقالت 

الااط بدبور املار بيرس عىل محورين متداكسل. 
يشاار إىل أن طاولاَ املضيال يصل إىل 50 مياالً، بيااا ن 
يتجااوز عرُضه 19،5 مياالً بحرياً عاد أضيال نقطة ايه 
اَْو )ميون( التي تتحكم يف مضيل  بااا يف ذلك جزيرة بريام أ
بااب املادب ون تزيد مسااحتها عن خاساة أميال مربدة 
احتاظت بريطانيا بالسايطرة عليها حتى انساحابها من 

الجاوب يف الدا1 11967.
ا مان الااحية انقتصاعية، ايداّد مضيل باب املادب  أمَّ
راباع أكل املاارات من حيث عدع براميال الااط التي تار 
به يومياً وتار من املضيل ساوياً أكثر من 21 ألفاَ ساياة 
محالة بشتى أنواع البضائع تاثّل %7 من املالحة الداملية.

محاوالُت التدويل السابقة لباب املندب: 
يشاّكل »باُب املادب« مااذاً للساان التجارية وناقالت 
ّم الصاعرات األساساية  اَلاَ الاااط حيُث تداُلُ من خاللاه أ
إىل أوروباا والونياات املتحادة األمريكياة، وقاد عااع لذا 
املاارُّ الحيوي إىل السايطرة اليااية بدد خروج املساتدار 
الليطاناي من عدن الدا1 1967، اأثبح املدخُل الجاوبي 
املاؤعي إىل البحار األحار وخليج الدقبة وقااة الساويس، 
الياان  ُكلٍّ مان جاهورياة  لسالطة  يف حيااه  خاِضدااً 
الدياقراطياة، والجاهورياة الدربياة اليااياة يف الجانب 

الدربي وجيبوتي يف الجانب األاريقي.
ويبادو أن لاذا املحياطاَ اإلقليااي املتااّوع أبقاى باب 
املاادب يف حالة تجاذب بال القوى الدولية واقااً للتبدية 
انيديولوجية للدول املطلة عليه، ولكن باستثااء استخدا1 
باب املاادب من قبل الدرب يف عالية الحصار ضد إرسائيل 
الداا1 1973، كانات الادوُل املحيطاة بهذا املاار الحيوي 
ا يف تخايف احتااانت الرصاع يف محيطه،  تجاد مصلحتاَهاَ

ربااا »نعتبارات اقتصاعياة، وللاالحة الدولياة، باعتبار 
أن موانئهاا يف عدن والحديادة وجيبوتي وعصب ومصوع 

تجاي ماااع لائلة من حركة مرور السان.
وكان بااب املاادب قد خضع ملحااونت التدويل يف عدة 
مااسابات، حيث اشالت بريطانياا قبيل انساحابها من 
عادن يف وضاع جزيرة بريم التاي تتحكام باملضيل تحت 
الحااية الدولية الدا1 1967، كاا اشالت محاولة مااثلة 
لتدويال بريم جارت الدا1 1971 بدد لجو1 الساطيايل 
عاىل ناقلة ناط متجهة إىل ميااء إيالت اإلرسائييل، وكانت 
بريم بحكام الجغراايا قد وقدت تحت ساياعة جاهورية 
اليان الدياقراطية بدد أن نالت اساتقاللها الدا1 1967. 
إن أن اكارة تدويل باب املادب طرحت مجاّدعاً بدد نجاح 
مرص وجاهورية اليان الدياقراطية يف ارض حصار عىل 
املضايل خالل حرب ترشيان الثاني/ نواال الدا1 1973 
ضد الساان املتجهة إىل مرااأ إيالت والدائادة ماه، وبدد 
اشال خطاط تدويل باب املاادب، طرحت الادول الدربية 
مساألة »السايطرة اإلقلياية« عىل البحر األحاار، الدا1 
1977مستادة إىل أن مدظم الدول املشاطئة للبحر األحار 

عول عربية باستثااء إرسائيل وأثيوبيا حياها.
 اسادت مارص والسادوعية والساوعان باباركاة من 
الجامداة الدربياة إىل إقاماة حلٍف يسايطر عاىل املالحة 

اياه، ويبدو أن لاذا الحلفاَ قا1 مقابل اتحااع كونايدرايل 
سادت إىل تأسيسه كوبا باباركة سواياتية كان مقرراً أن 
يضّم أثيوبياا والصومال وجاهورية الياان الدياقراطية 

وجيبوتي ألجل الهدف ذاته ولكن من ناحية باب املادب.
أّماا إرسائياُل، اقد سادت إىل تدزيز وجوعلاا يف البحر 
األحار، ااحتلت سايااء يف الدامال 1956 و1967، ولكن 
ثّاة عوامل مستجدة ععتها إىل تغيري اسرتاتيجيتها لااك، 
ماها خاروج بريطانيا من الجاوب اليااي املطل جزء ماه 
عىل البحر األحار الدا1 1967، وحاعثة ناقلة الااط الدا1 
1971، وإغاالق باب املادب الداا1 1973، ولذا ما جدلها 
ان اتااق اصل القاوات املوقع مع مرص الدا1 ل197  اِّ تُضاَ
باداً رسياً تضّاان تدّهد مرص براع الحصار الذي ارضته 
ضد املالحة اإلرسائيلية يف بااب املادب خالل حرب ترشين 

الثاني/ نواال1973.

اأَلَهميَّة االسرتاتيجية للجزر املُْشِرَفِة على 
املضيق

ايَّة انسارتاتيجية  تاترش مجاوعة من الجزر ذات األاَلاَ
يف مضيل باب املادب لتاثالاَ مراكز مراقبة لحركة املالحة 
البحرياة الداخلاة والخارجاة مان املضيال باإلضااة إىل 
إمكانية استخداماتها الدساكرية وانستثاارية، وترتبط 

لاذه الجزر باساألة تأمل املضيل عساكرياً، والتدخل يف 
تسايري حركة املالحة ايه ولو ما اساتدعى بدض القوى 
اإلقلياياة والدولياة إىل البحاث لها عن موطائ قد1 ايها 
كاا حدث ماع جزر »عللك« و«جبل الطاري« وحالب التي 
اساتأجرتها إرسائيال يف الدا1 1970 مان أثيوبيا باوجب 
اتاااق ثاائاي وأنشاأت عليهاا قاعادة عساكرية ثبتات 
باوجبهاا مكانتهاا يف البحار األحاار ومدخلاه الجاوبي 
تّى  املتاثال يف باب املادب، واساتار الدال بهاذا انتااق حاَ
بدد اساتقالل أريرتيا عان أثيوبيا وتبدية الجازر لها، ويف 
املقابال حااظت الياان عىل جزرلا املوجاوعة عىل مدخل 
البحار األحاار مان الااحياة الجاوبياة كجزيارة كاران 
وحاياش الكلى والصغرى وزقر وميون »بريم« التي تقع 
يف قلب مضيل باب املادب وُساقطرى وعرساة وساحة يف 
مدخال املضيل مان ناحية بحر الدارب، إن أنه وماذ بداية 
الدادوان عىل الياان خرجت مجاوعُة جازر حايش وزقر 
عن السايطرة اليااية نتيجة لدد1 وجاوع القدرة الكااية 
للدااع عاهاا ونتيجة أيضاً لتااوق عول الددوان يف ناحية 
السايطرة الجوية، األمار الذي مّكاهم من السايطرة عىل 
انُّ حالة قوية للسيطرة  لذا األرخبيل الها1، وباملقابل تُشاَ
عىل جزيرة كااران وجزيرة ميون اللتان ترشاان بشاكل 
مبارش عىل املالحة البحرياة يف املضيل، ولو ما لم تتاكن 
تّاى اآلن نتيجة نستبساال الحامية  مااه عوُل التحالف حاَ
اليااياة ايهاا وما تاثالنه من خط عااع أخري ستساُقُط 
مده القدرُة الياايُة عىل السيطرة يف البحر األحار ومضيل 

باب املادب.

مزاِعُم استهداِف السفن األمريكية واتجاهات 
التدويل 

بدد أن شاات الونيات املتحادة األمريكية لجومها عىل 
محطاات الاراعار البحاري الياااي بذريدة حااياة أاراع 
جيشاها وساااها والتاي زعاات أنهاا تدرضات لهجو1 
ثاروخي يف التاساع من أكتوبر املاارص1، عاعت وأعلات 
عد1 اليقل من حاعثاة انعتداء التي تدرضت لها البارجة 
األمريكياة يو اس اس ميساون والتي أعلان عن تدرضها 
لهجاو1 ثاروخاي مان األرايض اليااياة، ولو ماا ناته 
القاوات اليااياة يف حياه ونااه املكتاب اإلعالمي للاؤتار 
الشادبي الداا1 مذكاراً بالتابياه الاذي سابل وأن أعلاته 
السالطات اليااياة يف ثادااء لااحياة اساتقدا1 لااعي 
والسادوعية ملجاوعة مان انرلابيال واملرتزقة ونرشلم 
عىل الرشيط الساحيل للاخا وباب املادب بغرض استهداف 
السان الدابرة للاضيل وتهديد أمن املالحة الدولية ونسب 
ذلاك للقاوات اليااياة وتحايلهاا املساؤولية؛ بقصد جّر 
الونياات املتحدة للحرب املبارشة عىل اليان، وقد عزز لذا 
طرح الااطُل باسام الجيش الياااي الدايد رشف لقاان 
أثااء الحوار الذي جرى يف ساياق املاتدى الثاني ملقاربات، 
أن موقع »ZERO HEDGE« األمريكي قال إن السدوعيل 
ن ادلوا ذلك، مساتاداً إىل أن نوعياة الصواريخ التي  لام ماَ
لوجات بها املدمرة األمريكية لي ثاروخل كروز ولذه 
اَْو  الاوعياة غري متواارة لدي الحوثيل ورشيكهام ثالح أ
كاا أورع املوقع، باإلضااة إىل الرتاجع الغريب يف انتهامات 
األمريكية واَيف املقابل جرى تأكيد تراجع اليقل لذا وتقد1 
الشاكوك ايااا ذكاره موقاع )MILITARY( األمريكاي 
املختاص بالداااع والبحرياة األمريكية، مان أن املتحدث 
باسم الباتاغون رصح )الخايس 13 أكتوبر/ترشين األول 
2016(، أن الونيات املتحدة لم تحدع بدد الجهة املساؤولة 
عن إطالق الصواريخ عىل السان الحربية يف البحر األحار، 
وأضااف: »أناا ن ندرف من ضغط عىل الزناع« لذا قبل أن 
يتغري األمر ويرتاجع مساؤولون يف وزارة الدااع إىل راض 
تأكيد الحاعثة، وماا إذا كانت قد وقدت بالادل أ1 ن، ولو 

 عاد الممرُّ الحيوي إلى السيطرة اليمنية بعد خروج المستعمر 
البريطاني من عدن العام 1967 َويصل طوله إلى 50 مياًل، بينما ال يتجاوز 

عرُضه 19،5 مياًل
 دول العدوان تحاشت تدويل باب المندب ألن أية دعوة لتدويِل المضيق 
ستنعكُس على تراُبِط الجبهة الداخلية وزيادة تماسكها وهو ما ال تريده

 حملٌة قويٌة من قبل العدوان للسيطرة على جزيرة كمران وجزيرة ميون 
اللتان تشرفان بشكل مباشر على المالحة البحرية في المضيق، ولم تتمكن 

الستبسال الحامية اليمنية لما تمثالنه من خط دفاع أخير ستسُقُط معه 
القدرُة اليمنيُة على السيطرة في البحر األحمر ومضيق باب المندب

يمّثُل مضيُق باب المندب والذي تشرف عليه اليمُن، أحَد َأَهّم الممرات المائية على مستوى العالم؛ نظرًا لحجم النشاط التجاري المرتبط به، 
ولكونه المعبر األساسي لناقالت النفط التي تأتي من دول الخليج وتتجه إلى أوروبا وبقية دول العالم، ومن هنا ارتبطت أهميته بمطامع 

الدول الكبرى ومصالحها، األمر الذي جعل هذا المضيق مجاالً لمحاوالت عديدة سعت كلها باتجاه السيطرة عليه وإخراجه من سيادة الدول 
التي يقُع عمليًا في إطارها الجغرافي، تارًة بالقوة العسكرية واالحتالل المباشر كما هو الحال مع بريطانيا وتارةً باقتراح مشاريع كالتدويل 

والحماية كما هو الحال مع المشاريع المختلفة التي تقدمت بها ُكلٌّ من بريطانيا في أعقاب انسحابها من عدن َوالواليات المتحدة 
األمريكية َوإسرائيل في مراحل الحقة، وبالرغم من تعثر ُكّل المشاريع التي قدمت والتي غالبًا ما يكون نتيجة تقاطع مصالح الِقَوى الدولية، 

إال أنه بين الحين واآلخر تظهر على السطح مطالبات ودعوات مماثلة تستند إلى وجود مهّددات أمنية تمس سالمة المالحة في المضيق، 
وسواٌء أكانت هذه المهددات حقيقية مثل ظاهرة القرصنة التي انتشرت في العشر السنوات األخيرة وجلبت معها أساطيَل العاَلِم؛ بدعوى 

محاربة القرصنة َأْو كانت مجرد ادعاءات مقصودة للوصول إلى الهدف األساسي المتمثل في نزع سيادة اليمن عليه والسيطرة عليه من 
قبل الواليات المتحدة األمريكية التي ادعت مؤخرًا أن القوات الموالية لصالح والحوثي قد استهدفت إحدى سفنها العابرة للمضيق بالقصف 

الصاروخي، وهو ما جعلها تسارع إلى الرد العسكري حيث قصفت ثالثة مواقع للرادارات البحرية اليمنية قبل أن تعترف أنها اتخذت هذا 
اإلجراء المتسرع بدون أن تتحقق من مصدر القصف، إال أنها أكدت أنه من الضرورة بمكان تأمين هذا الممر وإيجاد آلية دولية لحمايته، وهو 

ما يعني ضمنًا إعادَة طرح ملف التدويل مجددًا، ما يمّثُل تهديدًا مباشرًا يطاُل سيادة اليمن على مياهه اإلقليمية.
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إستنكاٌر واسٌع لجرائم املرتزقة يف تعز 
ومطالباٌت بتطهري املدينة من التكفرييني

  - خاص:
اَبْااَااُء محااظة تداز جرائماَ  اساتاكاَراَ أ
الصلب والسحل وساائراَ الجرائم البشدة 
التي يرتكبُها مرتزقُة الُداْدواَان األمريكي 
السادوعي يف املحااظاة، مدتليان لذه 
الجرائم تشاويهاً لصورة تدز وإظهارلا 

باظهر اإلرلاب. 
وعاّل ناشاطون يف أحاعياث لصادى 
املسارية عن غضبهام إزاء لاذه الجرائم 
اَبْااَااء تداز بتحاال  أ املروعاة، مطالبال 
مساؤولية حااياة مدياتهام مان لاذه 

األعاال اإلْجااراَامية.
الصحاياة والااشاطة رناد األعيااي 
قالات إن ما يقاو1 به ماااقاو ومرتزقة 
والُدااْدواَان لاو يدل عن ثقاااة ولابية 
اَبْااَاء تدز ون عن  تكاريية ن عن ثقاااة وأ
ثقااة الياان والياايال، االياايون لم 
أرق قلوبااً وألال أائدة، ولذه األسااليب 

الوحشية عخيلة عىل الشدب اليااي.
أنياس  الدكتاور  يقاول  جهتاه  مان 
األثبحي إن الُداْدواَان يريد من خالل تلك 
املااظار واملذابح إيصال رساالة بأن تدز 
تحال مارشوع اإلرلاب، وبالتايل سايتم 
اشاتدال الجبهات بجغرااية تدز ورضب 
نسيجها انجتااعي والثقايف والدياغرايف، 
وبالتاايل باوقدها الها1 من قربها ملضيل 
بااب املاادب كاار لاا1 يسادى الكيان 
ة  اااَ الصهيوني للهيااة علياه، لذا باإلضاَ
إىل تاريار مرشوع األقلااة من خالل تلك 
الرساالة التي يريد املرتزقة رسااها عن 
اَبْااَاء  تدز لخلل أجواء ناور عا1 ماها لدى أ

باقي املحااظات.
األثبحاي،  أنياس  الدكتاور  وععاا 
اَبْااَااءاَ تداز إىل القياا1 بحااياة مدياتهم  أ
يساكاون  التاي  الهاماة  والجغرااياة 
ّطاط الصهيوني  ايهاا وعد1 إغااال امُلخاَ
واألطاااع الجيوسارتاتيجية، عاعياً كااة 
املثقال واملشايخ والهامات الوطاية، أن 
يستشدروا املوقف الخطري من الجااعات 
اإلرلابياة التاي تغارس ثقاااة انرلاب 
مشااريعاَ  لتاريار  املقيتاة  والطائاياة 

استداارية جديدة.
الشااعر  يارى  ذاتاه  الساياق  ويف 
والصحااي عصاا1 املشاار، أن ما تقو1 

باه جااعاة املرتزقة ويف ساائر الجبهات 
رساالة  إيصاال  بهادف  يأتاي  األخارى 
للاجتاع الدويل من ِقبال التجاع اليااي 
ل عن التوثل  اَيَّ تاصُّ لإلثالح مااُعلا أن أ
اَْو لتطبيقاه وانلتزا1 به  اق سايايس أ نتّااَ
اَْو حكومة  لو خارج عن إراعة السدوعية أ
الااااعق لاااك، وأن الشاارع لاو الذي 
يضغط عىل قوى الُداْدواَان لالْساتاراَار يف 

الحرب.
اة  اااَ  وبحساب املشاار، اإناه باإلضاَ
إىل لذ السابب اإن لااك أساباباً ناسية 
مدروساة أخارى ن يدلاها حتاى مااذو 
تلك الجرائم ومن يديرلم إْقليْاياً ومحلياً، 
ولاو التدمري الااايس مثل ذلاك التدمري 
اراَة األمريكية يف نرش  الاذي انتهجتاه اإلعاَ
اظائاع أبو غريب يف الداراق وغريلا من 

األحداث التي تدادوا مشالدتاا لها.
اَبْااَااءاَ تداز إزاء لاذه  وععاا املشاار، أ
األعاال الشاايدة لو أن يكوناوا أحراراً، 
اانيتهم  وأن ن يتاازلاوا عن حقهم يف إنْساَ

ري الحروب. دِّ املصلوبة يف نزق ُمساَ

وتأتاي لاذه الجرائام يف الوقات الذي 
أعلان اياه تحالُاُف الُدااْدواَان األمريكي 
اق لوقف إطالق  السادوعي عن مالمح اتّااَ
الاار، ولو ما يكشاُف، بحسب الصحاي 
والااشط السايايس حسل الجايد، اتجاهاَ 
حازب اإلثالح الذي يقاُف عىل رأس لذه 

الجااعات إلاساع ارص السال1.
 ويرى الجايد أن لااك سببل يدادان 
حازباَ اإلثاالح نرتاكاب لاذه الجرائم، 
السابب األول لاو أن لاذا الحازب يدرك 
أناه قد انتهى سياساياً ولم يدد باقدوره 
الداوعة للواجهاة السياساية كرشياٍك يف 
اَْو كاكون وطاي، ولن يتسااى  الحكومة أ
له ذلاك إّن عل الدوعة للسالطة عىل متن 
عباباة، أياً كانت لوية تلك الدبابة ساواء 
لقاوى  اَْو  أ عاعاش  اَْو  أ للقاعادة  أكانات 

انحتالل.
 والسابب الثاناي ولاو يداد تكايلياً 
للسبب األول كون اإلثالح ياتلك مااتيح 
امليادان يف تدز، ومان خالل لاذه البوابة 
اَْو اارص  اَياة جهاوع أ يساتطيع عرقلاة أ
تبذل من أجل الساال1 والحوار، اهو يجيد 
تحرياك عااارصه والتاظيااات املرتبطة 
اَْو  اَْو عاعاش أ به ساواء أكانات القاعادة أ

تتجاىل  ولااا  املتطراال،  اليسااريل 
وبوضاوح طبيداة تحارك مرتزقاة تدز 
اَْو حوار؛  ن لهدنة أ اَي إْعااالاَ بالتزامن ماع أ
كونهم يلدبون عوراً وظياياً لصالح حزب 
اَيْضاً  اإلثاالح بالدرجة األوىل والاذي يدد أ
امتاداعاً لرغباات الاظا1 السادوعي الذي 
اَْوراَاق  يرياد الجلوس عىل الطاولة وبياده أ
من امليدان يستطيع طرحها عىل الطاولة 

اَْوراَاق ضغط يف ملف الحوار. كأ
ويضياُف الصحااي الجاياد يف ذات 
الساياق، أن األياعي التي تدير املشهد يف 
تداز تختار بدااياة بدض الااااذج من 
مقاتليهاا ماان يدانون مان اختالنت 
وذوي  مجتادياة  واعتاالنت  ناساية 
لام  ليكوناوا  اإلْجااراَامياة  الازعاات 
ساكاكل الذبح واقارتاف تلاك الجرائم 
كاسال أول، ثم يأتي الاسل الثاني ولم 
املختصاون بتخديار الضاائر وامللرون 
لتلاك الجرائام وذلاك باختاالق قصص 
محبوكاة ومتقاة عن الضحايا الذين تم 
سحلهم وذبحهم وثلبهم، كالقول بأنه 
كان القاااص يف ماطقة كاذا ولو الذي 
قاا1 بقااص الاسااء واألطااال وتصل 
تلاك التليارات للاساتوى الاذي يجدل 
املجتاع ن يستشدر إن إحساس الغضب 
والكرالياة والحقاد اتصباح الجرائام 
املروعة التاي تقرتاها لاذه التاظياات 
اإلْجااراَامياة مالرة ومحل قباول لدى 

اَْو استاكارلا. الااس ون يتم راضها أ
مان جهة أخارى يارى الااشاط عز 
الديان الرشعباي، أن الجرائام البشادة 
التي يقاد1 عليهاا مرتزقة الُدااْدواَان يف 
اان يف  تداز لي محاولة لكرس عز1 اإلنْساَ
تداز املوقع املهم والكتلاة البرشية األكل 
وثاحباة الدور الوطااي املهم واملطلوب 
تدمريلا وتشتيتها وتاكيكها وتخوياها 

وتقسياها إىل حانت مذلبية بغيضة 
اَبْااَااء  أ عاىل  أن  الرشعباي  ويضياف 
ويوجهاوا  أمرلام  يحسااوا  أن  تداز 
بااعقهام وأقالمهام يف تجااه الُدااْدواَان 
ومرتزقته ويطّهروا املدياة ويديدوا األمن 
وانساتقرار والاازحال وأن يداادوا عن 
ألام ثغار يف الدالام بواباة األرض )باب 
املادب( ويستكالوا عورلم يف الوطن كله 
اقاد حانت لحظتهام وجااء عورلم ون 

عزاء للاتخلف.

باُب املندب واألطماُع الدوليُة يف ظّل املتغـــــــــريات الراهنة

ما يطرح أكثر من عالمة اساتاها1 حول الهدف من وراء 
الدالياة، ومن يقاف خلاها؟ ومالي الدواااع الحقيقية 
لهاا؟ والتي يف مجالها قد سابل وأن حاذرت ماها وزارة 

الدااع اليااية يف ارتة سابقة.
أما بالاسابة ملوضوع التدويل اقد ناى املتحدث باسم 
الجياش الياااي الداياد رشف لقااان إمكانياة حدوثه 
خصوثاً يف لذه املرحلة من الحرب، وذلك يدوع كاا يقول 
إىل تركيز عول الددوان عاىل الداخل الذي من املؤكد أن أية 
ععاوة لتدويِل مضيل باب املادب ساتادكُس عاىل ترابُِط 

الجبهة الداخلية وزياعة تااسكها ولو ما ن تريده. 

وهل التدويل واردًا:
تظل األزمة اليااية القائاة بل ارقاء الدال السيايس 
لاي املالر الرئيايس وراء ُكّل املشااريع التي تساتهدف 
أمن وساياعة البلد ووحدة أراضيه، حيث تساتغلها بدض 
األطراف اإلقلياياة والدولية، لتحقيل ألدااها، ومساألة 
التدويل واحدة من لذه األلداف التي سادت إىل تحقيقها 
يف أكثر من مااسابة كاا أسالااا ساابقاً وتحت ملرات 
مختلااة ترتباط بالدامل األمااي غالباً، ولكان ما يجدل 
مان إمكانية طرح لذا املرشوع مجدعاً أمر غري مااساب 
يف الوقات الحايل، لو عخول جالة مان املتغريات الجديدة 
عىل املستويل اإلقلياي والدويل، ليس أقلها حالة تضارب 
املصالح والتساابل الادويل املحاو1 يف املاطقاة ماذ الدا1 
12011 وماا أعقبه من ثورات ن زالت جذوُة البدض ماها 
مساتدراً ويتااعل بصورة عراماتيكية رسيدة عززت من 
حالة انستقطاب الدويل يف املاطقة كاا لو الحال يف امللف 
الساوري وتااعالتاه، وامللف الليبي واندكاسااته األماية 
لااحية انتقاال التاظياات اإلرلابية وإعاعة تاوضدها يف 

بدض املااطل الليبية. 
إن تجاذب وتقاطع املصالح يف امللف اليااي وخصوثاً 
يف موضاوع الجااوب وبالاذات ملاف باب املادب، أاشال 
ى إليه  بشاكل أساايس املرشوع القديم الجديد، الذي تسداَ
الونياات املتحدة األمريكية وحلااؤلاا الدرب، باإلضااة 
إىل مجاوعاة أُْخراَى من الدوامال الذاتية لدي لذه القوي، 
جدلتهاا ترتاجع ايااا يخاص تقديم مارشوع التدويل، 
ولكان لذا ن يدااي أن املرشوع قد انتهي بشاكل تا1، بل 
ما زالت باذوره موجوعة، وارتباطه بالسياساات الدولية 
األماياة تجاه املاطقة قائااً وياكن أن تبدث من جديد إذا 
ماا توارت لها الظروف والبيئة الدولية املااسابة ولو ما 

ليس ملاوساً عىل األقل يف املاظور القريب. 

واقُع القدرات اليمنية الدفاعية للمضيق 
من املؤكاد أن حالة الدادوان التي تطاال اليان والتي 
تقارتب من إنهاء عامها الثاني وما تزال مساتارًة، تلقي 
بظاللهاا عاىل واقع القادرات األماياة والدااعياة لليان 
وتجدل مان الصدوبة باكان تأمل كاااة الرتاب اليااي 
باا يف ذلك حدوعه البحرية وساواحله ذات انمتداع الكبري، 
باإلضاااة إىل عخول قاوى الغازو والددوان وسايطرتها 
الدالياة عىل جزء من الرتاب الياااي، لذه الحالة حازت 
بداض القاوى الدولياة واإلقلياياة عاىل إعااعة طارح 
مشااريدها القديااة بالحديث عن مخاطار تهدع املالحة 
الدولياة يف بااب املاادب وإن من ناحياة إعالمية كخطوة 
تهدف ماهاا لجس الابض ورعة الادل الرسااية اليااية 
والتاي تايازت بالدقالنياة وعاد1 التارسع والتخبط، ما 
عااع لذه األطراف إىل رسعة الرتاجاع والتأكيد عىل أن ما 
حدث من اعتاداء عىل محطات الراعارات اليااية باي عىل 

مدلومات خاطئة وغري موثوقة املصدر.
إن أن لذه الخطوة حالت مؤرشاً لاماً وسلطت الضوء 
اَْو للقوى  عىل حجم املصالح ساواًء لدول الجوار اإلقلياي أ
الدظاى األُْخراَى واسرتاتيجيتها، ما يتوجب مده اإلشارة 
والتأكياد عىل أن أمن مضيلاَ باب املادب جزء ن يتجزأ من 
أمان اليان، وقد أكدت الوقائاع أن أي تهديد لهذا املضيل 
لو تهديد لليان وللااطقة أيضاً وملصالح القوى الدولية 

التي تار عله. 
باإلضاااة إىل أن مساألةاَ حااياة املضيال بحاجاٍة إىل 
قدرات اقتصاعية وبرشية عالية الكلاة ولو ما يجدُل من 
الصدب عاىل اليان توارياَلا ماارعًة يف حالة انساتقرار، 
اكياف بهاا يف حالاة الدادوان؟، وبالتايل يساتوجُب ذلك 
تكاتُافاَ الجهوع الدربية يف سابيل ععم اليان واساتقراره 
وإيقااف الددوان الغاشام علياه، كاا أن اندادا1اَ األجواء 
التصالحية الساائد يف اليان؛ بسابب ععم طرف ضد آخر 
من قبال بدض عول الجاوار اإلقلياي قد خلال حالًة من 
انساتقطاب لقوى بديدة ذات أطااع تأريخية يف املاطقة 
ن تسادى إّن إىل تحقيال مصالحها وجدل اليان سااحًة 
بديلاًة لتصاية حسااباتها، ولو ما سايادكس سالباً يف 
املاظور البديد عىل أمن وسالمة واستقرار املاطقة كلها. 

* ُعصارة ما خرج به اللقاء الثاني لـ »منتدى مقاربات« 
بمركز الدراسات االستراتيجية واالستشارية اليمني

 خرجت مجموعُة جزر حنيش وزقر عن السيطرة اليمنية لعدم وجود القدرة 
الكافية للدفاع عنها ونتيجة أيضًا لتفوق دول العدوان في ناحية السيطرة الجوية

 باب المندب رابُع أكبر الممرات من حيث عدد براميل النفط التي تمر به 
يوميًا وتمر منه سنويًا أكثر من 21 ألف سفينة محملة بشتى أنواع البضائع 

تمّثل 7% من المالحة العالمية

 حمايُة المضيق بحاجٍة إلى قدرات اقتصادية وبشرية عالية الُكلفة، ما 
يجعُل من الصعب على اليمن توفيَرها منفردًة في حالة االستقرار، فكيف 

بها في حالة العدوان؟
 تشّكل جزيرة بريم َأْو مّيون قيمة استراتيجية مميزة بمينائها الصغير 

وبموقعها الذي يتيح التحّكم بالمضيق حيث تشطر المضيق إلى قناتين غير 
متساويتين، إحداهما صغرى تسمى قناة »اسكندر« وتقع باتجاه الساحل اليمني، 

واأُلْخَرى تقع باتجاه الساحل األفريقي وتعتبر عمليًا أكثر اتساعًا ويبلغ عرضها 16 
كم وُعمقها 100-200م، ما يسمح للسفن بالعبور بيسر على محورين متعاكسين

 األصبحي: العدواُن يريد من خالل مناظر الذبح إيصال رسالة بأن تعز تحِمُل مشروع اإلرهاب
السالم  مشاورات  عرقلة  بغرض  جرائم؛  َأية  ارتكاب  إلى  يندِفُع  اإلصــالح  حزُب  الجنيد:   
الوهابية الثقافة  عن  وإنما  اليمن  عن  وال  تعز  عن  تعّبر  ال  الجرائم  هذه  األديمي:  رند   

ـــهـــا الـــتـــدمـــيـــُر الــنــفــســي  ــا وهـــدُف ــن ــل ــمــّث ـــم الـــمـــرتـــزقـــة ال ت ـــرائ ــر: ج ــم ــش ــم  ال
تعز  فــي  اإلْنــَســان  صــمــود  لكسر  ــهــِدُف  ي للمرتزقة  البشُع  ــَراُم  ـــ ـــ اإلْج الشرعبي:   
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الشيخ عبدالمنان السنبلي
بديداً عان األلداف التاي أُعلات عىل أساساها ما 
ُعارف بداليات )عاثااة الحز1( واَالتاي لم يتحقل 
ماها طوال أكثر من تسادة عرش شاهراً لدٌف واحٌد 
أو حتاى نصف لدف، لو نظرناا إىل ماذا حققته لذه 
الداثااة من غاري تلك األلاداف املدلااة ماا ياكن 
أن نساايه نقاطااً ياكن أن تساجل لهاا لوجدنالا 
جايدااً أثااراً عىل الشااال حتى أناه ن ياكن ألي 
متاباٍع ماصٍف أن يقول عىل عالية )عاثاة الحز1( 
إن أنها أشابه ما تكون بكارثاة طبيدية تدرضت لها 
اليان خلات الكثاري من القتل واَالتدمري حالها كحال 
كارثة الزلزال الذي تدرضت له محااظة ذمار يف أوائل 
ثاانيايات القرن املاايض أو حتى ككارثتي إعصاري 

ميج واَتشاابيال التي رضبت الساواحل اليااياة الجاوبية قبل ثالثة 
أعوا1. ما الذي تغري؟!!

لم يقولون أن لم أعااعوا لاعي إىل عدن واَانهم أيضاً قد اثبحوا 
يحسبون ذلك ماجزاً  يتاركزون يف تدز واَمارب واَالجوف واَنهم و...، واَ
لهام واَلداثاتهم واَغري ذلك من األقاثياص واَالحكايات اإلعالمية!! 

واَكل ذلك يف حقيقته ليس ثحيحاً واَن يات إىل الواقع بصلة.
واَلل كان لاعي اثالً قبل الداثاة يف )موزمبيل( واَلم يكن يدلم 
أحاد بذلك غريلم حتى أعااعوه واَحكومته إىل عادن؟!! أ1 انه كان يف 

عدن بل واَمن قبل يف ثاداء لولو انه لدب لدبًة سياسيًة أكل ماه؟!!
واَلاو انه كاا يقولون انهم بداثاتهم لذه قد حرروا تلك املااطل 
حقااً، لاكان حارٌي بهام واَبداثاتهام أن يحارروا 
املااطل التي سيطرت عليها القوات اليااية يف نجران 
واَجيزان واَعساري بدنً من اساتجداء الدول للتوساط 
واَتوسال التهدئة عىل أن يتم ساحب القاوات اليااية 

من املااطل التي سيطرت عليها واَعد1 التوغل أكثر.
و الحقيقاة لي لاون وجوع قاواٍت يااياٍة واَأحزاٍب 
واَقبائال موالية لهاعي او ملن يوايل لاعي مسايطرة من 
قبل يف تلاك املااطل املذكورة آنااً، ملا اساتطاعت قوات 
التحالف أن تازل جادياً واحداً ايها واَلو قصاوا بالقاابل 
واَالصوارياخ الاووياة، اهم لااك يف حااياة املغرر بهم 
مان الياايل املواليل لهاعي، واَليسات تلاك املااطل يف 

يّدعون واَلذا للدلم!! حاايتهم كاا يتظالرون واَ
ر لهاذه الداثاة من  مان لاا واَمن خالل ما ُساخِّ
إمكانياٍت واَقدراٍت مالية واَعساكرية واَلوجساتيٍة ضخاة لم يشاهد 
مثيلها الدرب من قبل واَالتي وقات عاجزًة عن كرس شاوكة اليااي 
واَتركيده، اإن ذلك يدعو أحراراَ واَرشااءاَ الدالم أن يقاوا وقاة إجالٍل 
إكباٍر لهذا الشادب اليااي الدظيم الذي اساتطاع بصاوعه واَثله  واَ
واَثباتاه أن يجدال من عاثاة باي سادوع واَأحالاهام كاا لو كانت 
مجارع زوبدٍة يف ااجان لم تثر لهام حتى بدض اقاعاٍت يتااخرون 
بهاا أما1 أطاالهم أو نساائهم حل يحكون لهام حكايات الهزياة 

املرة واَأقاثيص الارار الجااعي املّذل لقطدانهم واَنداجهم.

عاصفة الحزم.. ستمائة يوٍم من الخواء أو يزيد!!

أكاديميون أم ماذا؟!
أحمد علي الجنيد

يف وضداا الرالن ويف زمن أضحى ايه أسالوُب »الساارسة« 
سالدًة رائجاًة، وساوقاً قائااًة يدتليهاا سااارسٌة ماحطاون 
وخونة ليخدعوا املجتاعاَ بشادارات زائاة تحت مساى املطالبة 

بالرواتب!
بداض الاقابيال إن لام يكونوا كااتهام يتغااون باملطالبة 
بالرواتاب ويريادون إيقااف وتدماري الدالية التدلياياة؛ ألنهم 
ماااقون وعااالء للددوان من الدرجة األوىل ومن الديار الثقيل، 
يدعاون ليشء ويأتون خالااه، ويظهرون ظالاراً وعوعاً وعيداً، 

ويُضِارون باطااً خراباً، إن من رحم ربي.
 أكاعيايون لم أ1 ماذا؟!

 بظالرلم أُْسٌد تزمجر بالوعد والوعيد، وبل يدي أويل نداتهم 
ندامات، يقتاتون ماهم الاتات، ويرضون بالذل والهوان يدبون 
عىل األرض ليس للخري والباااء بل للرش والهد1، قلوبهم مدلقة 
بالداالاة وانرتهاان وانرتزاق متأسالبون متقاون بانرتشااء 

وبيع كرامتهم وقياهم بتاالات زائلة رخيصة كرخصهم.
انتهازياون لقاد عرااالام كاَثارياً، وعارصنالم ماراراً حتى 
تبيااوا يف ماارساتهم وترصااتهام نااذًج، وأثاااااً، وضحت 
حقيقتهام، اااا ألااالام إن حريصل عىل التسالل بالدعايات 
الخرابية الهدامة، مجتهدين يف اقتااص الارص لتسالل الظهور 
والقااز عاىل الجادران اصااروا إىل حيث ماا لام اآلن، اااهم 
مان ظل يااضال يف ثاوف الشاغيلة التدلياياة كخاليا برشية 
اَبْااَاء الددوان  عايلاة تلبية لطلب الكبار ماهم مان أوليائهم من أ
لالستاساك برباط الداالة وانساتحواذ باننخراطات ليظهروا 
بال الحل واآلخر عاىل أنهم يقدماون عروسااً يف الدياقراطية 
والازالاة واملصداقياة ولم عكس ذلاك تااماً، بال بديدون ُكّل 

البدد ماا يدعون وياسبون أناسهم إليه.
تحت مساى الراتب وانقطاعه يريدون بأن يضياوا خدماٍت 
إضااياة للدادوان بتحريضهام وإعالمهام السااذج يارععون 
ويؤيادون بإعالمهام تحت ماطلال وتحت عاوان ثاورة الجياع 
واملطالباة بالراتب، ااألكاعياي اليو1 يذ1 ويشاتم، يراع ثوتاَُه 
ويخوض باا »طواحياه الهوائية« ضد الدالية التدلياية وبيده 
املتطاولة بوجه الطالب يهدع ويتوعد، ويرضب ويدتصم؛ ليكون 

لداه األساى خدمة ورضا أسياعه أعداء الله وأعداء الوطن.
لاا لام الياو1 بداد أن اشاتد قارُع التأنيب عىل رؤوساهم، 
اتضاح نااُقهم، وبانات عىل املأل حقيقتهم لياقادوا »بزونتهم 
املتالحقاة« وتاكشاف حقيقتهام الزائاة للداماة، ايصريوا إىل 

مزبلة التأريخ مدحورين ملدونل.
أقول لهم لدل وعى أن ياهاوا:

الدادوان من قطاع رواتبكم وليس غارية، والطالب والدالية 
التدلياية ليس لهاا ن حول ون قوة بذلك. 

الدادوان لان ياادكم ياا حثالة لاذا الوطن ونحان كطالب 
جامديال نحال حب وونء لهاذا الوطن ذلك الحاب والونء الال 
نهاياة لاة والال وثف لاه وألناا نداي تااماً ما مدااى الدالية 
التدلياياة واْساتاراَارلا وألايتهاا كاون »الدالياة التدلياية 
جبهة بحد ذاتها« ثامدة شاامخة بوجه الددوان سااقف لكم 
وألوليائكام باملرثاع يف لذه الجبهة يف الرصح الدلاي الشاامخ 

حتى لو كان ثان ذلك انقطاع رؤوساا وانتهاء أنااساا.
االحل عولٌة والباطل جولة.

أحمد ناصر الشريف
 

كم كاا نتااّاى أن يساتايداَ املهاوُف 
محاد بن سلاان وزير الدااع السدوعي 
الحاايل من الادرس الذي لّقااه الياايون 
نبن عاه خالد بن ُسلطان مساعد وزير 
الداااع والطاريان أثاااء قياعتاه الحرب 
السادوعية األوىل عاىل محااظاة ثددة 
الباسالة واملحروساة بدااية اللاه.. لقد 
كان خالد بن سلطان حياها يضع رشطاً 
تدجيزياً إليقااِف الحرب تاثّل يف إرصاره 
عاىل انساحاب الحوثيل حساب زعاه 
عرشة كيلو مرتات عاخلاَ محااظة ثددة 
ُر ُكّل يشٍء وقد استخد1  وإن اإنه سايدمِّ
ُكّل قوته باا يف ذلك القاابل الاسااورية 
املحرماة عوليااً لتحقيال لدااه.. لكن 
إراعة اللاه وإراعة األبطاال الذين واجهوا 
قواتاه أبات إّن أن تكوناَ لاي املاترصة.. 
اااي الوقت الذي كان خالد بن سالطان 
اَْو  اَْثباَاح قاب قوسال أ يدتقاد أناه قاد أ
أعنى مان الوثول إىل تحقيل غايته التي 
شان الحرب عىل ثددة مان أجلها ومن 
ثام يتباّوء مرتباة متقدمة بال الدائلة 
الحاكااة يف نجاد والحجااز حياث كان 
يحلام أن يكون أحد ثقورلا يااجأ لذا 
ن كان يسّايهم بالحوثيل  املغرور بأن ماَ
اَْكثاَار من  قاد اخرتقاوا قواتاه واحتلاوا أ
أربدال موقدااً عساكرياً عاخال الدال 
السادوعي، ولاو ماا جدل والاده األمري 
سالطان بن عبدالدزياز ويل الدهد حياها 

ووزير الداااع والطريان يقطاع اجازته 
املرضياة يف املغارب ويداوع عاىل عجال 

إلنقااذ  السادوعية  إىل 
ابااه خالاد مان لزياة 
أيادي  عاىل  محققاة 
الرجال ااستخد1  رجال 
األمري سالطان شيئاً من 
ِحكاته وتدقله وتواثل 
مع قيااعة أنصار الله يف 
ثددة لوضع حد لحرب 
اباه املجاونة عىل ثددة 
الاذي  بالخطاأ  مدرتاااً 
ارتكبه اباه ومدتذراً عاا 
بدر ماه؛ بسابب غروره 
لاصيحاة  وتصديقاه 

عااالء الاظاا1 السادوعي يف ثادااء.. 
خارس  أن  الحتاياة  الاتيجاة  وكانات 
خالد بن سالطان مساتقبله الدساكري 
والسايايس نهائيااً؛ ألناه مااي بهزياة 
شااداء اتم اقالته مان ماصبه يف وزارة 
الداااع ون يدلام أحاد عاه الياو1 يف أيّة 

زاوية لو مرمي ايها.
وندتقاد أن مصاري املهااوف محاد 
بن سلاان سايكون كذلك بإذن الله عىل 
اَبْااَااء الجيش  أيادي رجاال الرجال مان أ
اليااي واللجان الشادبية األبطال الذين 
استطاعوا بثباتهم يف امليدان ومواجهتهم 
نااعرة  بشاجاعة  الدادوان  لتحالاف 
قلباوا من خاللهاا مداعلة اسارتاتيجية 
الدالام وباعارتاف مراكاز  الحاروب يف 

بحوث عساكرية عولية.. اهذا املهاوف 
بن سالاان املجر1 يكارر خطأ ابن عاه 
سالطان  بان  خالاد 
بانساحاب  ويطالاب 
الجيش اليااي واللجان 
الشادبية من مواقدهم 
يف  عليهاا  املسايطرين 
ونجران  جيزان  مااطل 
وراء  ماا  إىل  وعساري 
الياان  عاخال  الحادوع 
مارت  كيلاو  بثالثال 
بُحّجة إبداع الخطر عن 
السادوعية اضاالً عان 
ساحب القاوات الثقيلة 
الداخل  إىل  والصوارياخ 
عساكرية  للجااة  وتسالياها  الياااي 
تشاكل بادراته ولو طلب تدجيزي إذاَا 
ماا أرصَّ عليه املهاوف بن سالاان اإنه 
ُكّل يشٍء ن ساياا طاوحاه  سايخرس 
للوثاول إىل كاريس مالكة الارش خلاا 
لوالاده ولاذا بدياد علياه ألن لزياتاه 
اَبْااَاء اليان  عىل أيدي رجال الرجال مان أ
باتات محققاة.. اال لاو الاذي حااظ 
عىل سادة جيشاه وأموال مالكته التي 
يبدثرلاا لااا ولاااك لرشاء الاونءات 
مان بدض الادول وكذلاك رشاء الداالء 
واملرتزقة ون لو حقال نرصاً من خالل 
الجيوش التي استقدمها لتقاتل بالايابة 
عن جيشاه وتحاي مالكتاه ون حااظ 
عىل ترسانته الدسكرية التي أنال عليها 

مئات املليارات من الادونرات ماا جدل 
الجيش السدوعي مثار سخرية الدالم.. 
ولذا ما يؤكد أن لذه األرسة السادوعية 
التاي تاتااي إىل أثاول يهوعياة لي يف 
الراجح مان األحوال سااللة بدري ضالة 
يف الصحاراء بدليال امتطااء الغرب عىل 
اَمرياكا وبريطانيا  ظهورلام وخاثاة أ
وكذلاك الغبااء الطاااح مان عيونهام 
اَعوج عىل  وتطاولهم بدال أجرب طويل وأ
اليان وشدبها والتدخل يف شؤونها وشن 
الحرب عىل شادبها والحقد عليه وكلها 
ثاات تتصاف بها الجاال والاوق عون 
غريلاا من الخالئل.. ورغم ذلك قالوا إن 
البالع يف نجد والحجاز بالعلم األحقولا 
باساهم وبدلوا الشورى القدياة بوراثة 
بغيضاة.. ويف رؤوساهم الخاوية إّن من 
الدقال اشتد الشاطط اأضااوا الشدب 
وجدلاوه  ماتلكاتهام  لقائااة  ناساه 
رليااة بال ايديهام وكأن ريْاعاَ ثروات 
مرصوااات  اَْثباَحات  أ واألرض  البحار 
خاثة بهم يتقاسااونها عون مشاركة 
أحد سوى األساياع املاتطل ظهورلم.. 
ونختم لذه التااولة بتدليل ظريف ألحد 
املواطال الدارب الذي قال: ن يهااي ما 
رصاه أمراء مالكة الاضائح يف الاواعي 
الليلياة وموائاد القاار ولكان تغيظاي 
تلاك املاليل التاي ظلوا ياساونها تحت 
الوسائد واألرسة يف الاااعق ولو وزعولا 
عىل اقراء الدرب واملسالال لتبدل حال 

األمة.

نوح جالس
 

لام ياِض عامان كامالن حتاى ذاب ذاك الغروُر وتزعزعت أركاُن 
انساتكبار وثاار الدادوُّ يخاُض جاااحاَ الذل من كليااء وعظاة 
لذا الشادب املجيد، اأين ذلبت تلك الترصيحااُت التي ثادت لهم 
اباً يحتوي عىل تربع عروش الطغيان اوق رؤوس شدب الحكاة  رساَ
واإلياان، ولكن مع مواثلة مسرية التحدي وثلاا إىل مكان الرساب 
اتاالىش، وإذا بدارش الطغياان قد ثار باال أركان وساقط أرضاً 

وتارغت أنوف الجالسل عليه بالرتاب.
ابداد إعالن الدادوان عىل بالعنا مان عاخل »واشااطن«، جاءت 
اللحظُة التي رأياا ايها حكا1اَ واشااطن يأتون إىل »مسقط« ُمبدين 
اَمريكا لي التي أشادلت  نيتم يف واَْقِف لذا الددوان، وأثبتاا للدالم أن أ
ناراَ الددوان وجدلت الاظا1 السدوعي وتحالاه املتخالف حطباً لهذه 
الااار، ليصاريوا راَماعاً ارتمياه أعراج الريح كاي تتخلص من أعوات 

جرائاها.
االحطب تهّشم مع إعالن ما يساى با »قانون جاستا«.

وثاار رماعاً بدد تربع »ترامب« عىل عرش السالطة األاَمريكياة، وانطاأت الاار 
مع إعاالن إيقاف الدادوان، أما الرمااع يبدو أنه سايتطاير مع مرور 
اَمريكا أن يكاوناَ »ترامب« لو من يذر  الوقات، والاذي اختارت ايه أ

لذا الرماع.
حاكة القياعة وشاجاعة مقاتلونا وثاوع وثل شدباا الدظيم 
اجتادات يف كّااٍة واحدة قلبات املوازين التاي كان ياتظرلا الدالم 

والتي كانت ادالً ن بد ماها.
ولكن لاا تجلت الحكاة السياساية، التي قلبت الطاولة عىل ُكّل 
ن كان مجتاداً حولها وأجلتهم عىل التوقيع بأن التآمراَ السيايس  ماَ

. الداملي يف إسقاط لذا الشدب لن يستطيعاَ
واناجارت الحكاُة القياعية يف وجه ُكّل املؤامرات واألزمات حتى 

ثارت لااك أزمًة لألزمات.
ولاا ولدت الشاجاعة التي سطرت ثاحاٍت خالدٍة حللا عماء 

اَبْااَاء لذا الشدب الكرماء. الشهداء وثاحتها جبل أ
اجدلوا من الاداء والتضحيات ترساانًة مدرعًة ببأس رب الداملل، 

وتغلبوا عىل جيوش الدالم وقهروا املدتدين واملستكلين.

املهفوُف بن سلمان والشروط التعجيزية..!

إعالُن وقف العدوان.. تتويُج القيادة والشعب بدرع الخلود
الت

تأم

ـْمــَير العزكي حأِ
ماذُ بداية الددوان الغاشام عىل بالعنا ومواقُف 
القياعات الحزبية والشاخصيات السياسية تتبايُن 
ماا بل مؤيد بال خجل ومقاو1 بال كلل، وبااءاً عىل 
لاذا التباين شاات الهجاات الضارية والرشساة 
عاىل املقاومل الرشااء، ولدال أوارلم نصيباً من 
ذلك القيااعات الاارصياة التي انحاازت لوطاها.. 
تجسيداً ملباعئها وواَااءاً لرموزلا.. نارص والحادي 
ولم تتااساَ تحت تأثري املال ثاائع آل ُساُدْوع بهاا 
وبأمتهاا كغريلا من القياعات التي باعت ناسها 

بخساً أمثال عبدامللك املخاليف. 
يونياو   13 حركاة  إىل  الداوعةاَ  عزمات  لذلاك 
إبراليام  املقاد1  الشاهيد  بقيااعة  التصحيحياة 
الحاادي ومقارنتهاا بثاورة 21سابتال بقيااعة 
السايد عبدامللك الحوثي، وإبراز القواسم املشرتكة 
بياهاا من حيث القياعة والظروف املصاحبة وألم 
اَخرياً الددو املشارتك، االقاع1  الخطوات الدالية، واَأ
من مدياة )ثال( الخارجة من خريطة الااوذ القباَيل 
والدساكري مان أرسة علم وقضاء ليسات ضان 
تشاكيلة أيٍّ من ارق اللدبة السياساية املتقاساة 
للاااوذ وغاائاه وبديادة ُكّل البُدد عن ُكّل مصاعر 
القرار ومراكاز الااوذ.. ن يختلف كثرياً يف ذلك عن 

القاع1 من )مران( ثددة.

غاري أن ذلاك البُداد كان يف جولرلاا ُقرباً من 
مداناة البالع والشادور بآنمها والتأمل يف أحوالها 
وباذل املساتطاع يف مسااعدة الاااس وإنصااف 
املظلومال مان خاالل املكاناة الدلاياة والتأثاري 

انجتااعي املداوي يف نطاقها الجغرايف املحدوع.
وكان لكل ذلك اندكاساته عىل تكوين شخصية 
القائاد وثرائها املداريف والتزامها الديااي وبُددلا 
األخالقاي والسالوكي والتاي كّونات يف مجاوعها 
حسااً وطاياً ونزقاً ثورياً ونزعاة تحررية عّززتها 
اياا بدد األحداث واملتغريات التي شاهدلا املحيط 

الدربي يف كلتا املرحلتل.
وأيضاً كان لذلك البُدد عن مراكز القرار والااوذ 
أثاٌر إيجاباي يف الالاءة مان ُكّل سالبيات الارتات 
الساابقة للارحلتل ومؤامرتها واسااعلا وكذلك 
عاد1 انرتباط بأيٍّ مان قوى الاااوذ يف الداخل او 

الخارج
وقاد مثّل ذلك حجار الزاوية يف بااء شاخصية 
القائد وأساسااً لوضع الرؤية املساتقبلية لاهضة 
تباياات  مهااا  الياان  واساتقالل  واساتقرار 
وتاوعات  الوساائل  واختلاات  األيديولوجياات 

األساليب لكلٍّ ماهاا.
وبذلك تاثّل وحادُة القياعة وتكوياها وتحرُّرلا 
مان قياوع الاااوذ الداخايل والخارجاي القاسام 
21سابتال..  واَ 13يونياو  بال  األول  املشارتك 

وللحديث بقية.

13 يونيو َو21 سبتمرب.. القواسُم 
املشرتكُة والعدوُنّ املشرتك 
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مرًة أخرى تدوُع مشااِلُد الساحل والصلب 
والتاثيل بالجثاث إىل الواجهة، ومرة أخرى من 
تدز، مديااة الثقاااة و«املشااقر« والتصوف، 
كلااة  نضيافاَ  أن  أساف  باكل  ومضطارون 

)سابقاً(.
ها »مقاومة  ن تساّاي ناساَ ماذُ أن ظهرت ماَ
شادبية« يف تداز ولاي تحارص ُكّل الحارص 
عىل إبراز مظالر »الدعوشاة« بشاكل متداد، 
وماا زلاا نذكر جيداً يف بداياة الحرب كيف كان 
مقاتلاو الدادوان يف تداز يتشابهون باقاتايل 
عاعش يف الشاا1 والدراق يف مظالرلم، بارتداء 
اللثا1 وحال الساكاكل والسواطري، وكان ذلك 
املظهر اليسء كااياً للدنلة عىل نوعية املرشوع 
القااع1 والتوجاه الاذي ياراع ارضه عاىل تدز 

بكلها.
 برغام ذلك، كانت لااك أعلاة أكثر وضوحاً 
وعالياة مان لاذه املظالار، كوجاوع مااطل 
تخضع لسايطرة عاارص القاعادة الذين كانوا 
يتجولون وياصبون الاقااط األماية ويرادون 
أعالمهم ايها بشاكل واضاح ورصيح أما1 ُكّل 
الاااس، واوق ذلاك حدثت عالياات اختطاف 
وذبح يف لذه املااطل وكان الكثري يدلاون بذلك، 

وأشهر تلك املااطل كانت »حي الجاهوري«.
 كان لذا يف البداية، وقبل أن تاترش أي ثور 
اَْو جثث يتم سحلها والتاثيل  ألرسى مصلوبل أ
بهاا، ومع ذلك اساتار الوضع، ولم تساأل تلك 
اابيون  »املقاومة« ناساها: مااذا يادال اإلْرلاَ
بياااا؟؛ ألنهاا يف الحقيقاة كانات ترياد ذلاك، 
وبدباارة أخرى: لام تكن »املقاومة الشادبية« 
اابيل يف املدياة  يف تدز إن غطاءاً ننتشاار اإلْرلاَ

وُعذراً لتاكياهم ماها.
ماا حادث يف تداز لاو أن املتطراال ظلوا 
يتداقاون إليهاا مان ُكّل ماكان تحات غطاء 
ب« ووراء ضجياج األباواق  »مقاوماة اننْقاالاَ
اإلعالمياة التي ظلت تضاج وتطبّل لا »مداَنية« 
املقاوماة وحداثتهاا، وماع ذلك لم يكان تدال 
اابيل إىل تدز أثااء الحرب يتم بشاكل من  اإلْرلاَ
اابيل كانوا  الرسية والتكتام، ألن لاؤنء اإلْرلاَ

يرصون عىل إظهار أناسهم يف مواقع ومااطل 
كثرية، اهم يدلاون أنهم ن يساتطيدون لكذا 
اجاأة أن يظهروا ملء تدز يف ليلة واحدة، واناا 
كاناوا يريدون تدويد أبااء تداز عىل رؤيتهم يف 
أكثر مان موقع، وتدويد الااس عىل ترصااتهم 
وخطابهم بحيث ن تكون لااك مااجأة عادما 
ياترشون بشاكل قوي ويظهرون كا«سلطة« 
ولذا أيضاً تم باسااعدة األبواق اإلعالمية التي 
طلات تساايهم« مقاوماة« اقاط نمتصاص 

اَْو عواعش.  الرعب الااتج عن كلاة »قاعدة« أ
اابياون يف تدز إىل مرحلة  عادما وثل اإلْرلاَ
التاكان، ون نداي بهاذا كثرة الددع احساب، 
بال امتالك األسالحة الاوعياة أيضااً والتحكم 
باااطل ناوذ وسايطرة واسادة عاخل املدياة، 
لم يكان أمامهم بالطبع إن الظهور باساتوى 
ماا لام عليه وماا يريدوناه، وعادلاا ظهرت 
اصائُل عديدة باسايات مختلاة، ككتائب أبي 
الدباس، والصداليك، وحسم، وغريلا.. وتحول 
الواقع برسعة لتختاي الرموز القدياة كحاوع 
املخااليف والرشاجاي ورسحاان وعاارف جامل 
وغريلم، وتصدد األسااء الجديدة: أبو الدباس، 

عدناان رزيال، أباو الصادوق و... إلاخ، ولذه 
ااب  األخرية أساااء لها عالقتها الوثيقة باإلْرلاَ
والتطارف التكااريي، غري األساااء األوىل التي 
كانت ترتبط باللصوثية واننتهازية والرسقة 

والبلطجة كحدوع قصوى من اإلجرا1.
من يراقب وْضعاَ تدز يدرك جيداً لذا التحول 
الاذي تحدثااا عااه، وكياف انتقلت األماوُر يف 
مديااة تدز من قبضة املرتزقاة »البالطجة« إىل 
اابيال«، وطبداً لم تكن  قبضاة املرتزقة »اإلْرلاَ
اابيون خالل  تداد1 الارثة التي ياتهزلا اإلْرلاَ
لاذا اننتقاال لاارض ترصااتهم عاىل الواقع 
اعاي والدياي واألخالقاي للادياة كدليل  انْجتااَ

ماهم عىل أنها ثارت بقبضتهم تااماً.
تاجاريُ القبااب، وإعادا1 األرسى، وساحل 
الجثث والتاثيال بها.. كانت ألام الطرق التي 
اابيًة  اعتادتها املقاومة بتداز، وقد ثارت إْرلاَ
بوضاوح، مان أجال تدرياف الشاارع اليااي 
والدالام كلاه باأن تداز ثاارت لكاذا، واَلذه 
األعاال تُااِرُس طبداً يف الشارع وأما1 الجايع 
كااا لو أن تدز ثارت مهيئًة لذلك، ولي إحدى 
طرق الدادوان القاذرة للضغط السايايس عن 

طريل إباراز تدز كادياة »عاعشاية«، ولو ما 
اعياً  يداي أنهاا واقدة بالكامل )ثقاايااً واْجتااَ
وعياياً( تحت سايطرة لؤنء، وبالتايل اعتبارلا 
مصدر قلل ياكن - من وجهة نظر السدوعية- 
أن يكون ضاغطااً يف أية مااوضات ومباعرات، 

اَْو مخرباً لها.  أ
لقاد لدبت األحازاُب السياساية يف تدز عوراً 
كبارياً يف الوثاول باملحااظاة إىل لاذا الحاد؛ 
ألن مدظام نُخاب لذه األحازاب لام يكونوا يف 
الحقيقة سوى انتهازيل، وعادما جاء الددوان 
السدوعي، أثبحوا مرتزقة وسالاوا بشكل يف 
التحريض والتغطية والتلير، وبشكل جاوني، 
أعى إىل أن ثارت ساادة تدز مرتبطة يف أذلان 

الكثريين بالسواطري والسحل والذبح. 
* * *

يف األخاري، نحان ندرف جيداً أن تدز ليسات 
عاعشاية، ولذا ليس تداطااً أو شايئاً من لذا 
القبيل، ااشاكلة تدز الكلى لي أن مجاوعًة 
كباريًة من املرتزقة لم من يتكلاون باسااها، 
ولاؤنء املرتزقاة بتليراتهام الدائااة ألعاال 
اابيال ومان خالل قصصهام وأكاذيبهم  اإلْرلاَ
يُظهارون تداز كاا لاو أنها ثاارت كلها عىل 
اابيال، والحاثال أن املواطال  طريقاة اإلْرلاَ
عاخال مدياة تداز، ن يجدون مان يتكلم عاهم 
وساط لاذا الضجياج املوّجاه، وألنهام طبداً 
اابيل  واقداون تحات رحااة ساكاكل اإلْرلاَ
ادادما يحاول أحدلم التكلم سيتم تصاياه كا 
اَْو ترشيده. ولهذا  باي« وبالتايل تصايتاه أ »انْقالاَ
اتداز يف الحقيقاة مليئة بالرااضال للددوان، 
اااب، ولكن ثوتهم مغيّاب بادل أبواق  ولإلْرلاَ

اإلعال1 السدوعي وسكاكل »املقاومة«.
مع ذلك، ن نستطيع أيضاً أن نتجالل الرشخ 
اعاي الكباري والهوة الثقااياة والاكرية  انْجتااَ
واألخالقياة الضخااة التي أوجدلاا املرتزقة يف 
تداز، وتاالا مدهاا الكثري من أباااء املحااظة 
لألسف، ليصبحوا عوامل مساعدة يف إظهار تدز 
»املسااملة« بهذا الشاكل الذي تظهر ايه الجثث 

مصلوبة ومشاوقة ومقطدة األطراف.

ُهدنة.. ألجل 
الضجيج!

عادماا تام اإلعاالُن عان وقاف إطاالق الاار، 
من »مساقط«، لم تلتاز1 السادوعية ومرتزقتها 
وثّدادوا الوضع امليداني يف تدز، وأعلن »املخاليف« 
عان حسام املدركاة يف تداز، وبغاض الاظر عن 
عاليات الصلب والساحل، وغري ذلاك.. إن أن تلك 
التصدياداِت كان يجاب أن يُارع عليهاا مان قبل 
الجيش واللجان الشادبية، يف تداز، وبالادل كان 
لاااك رع من قبل الجياش واللجان، وألن ذلك الرع 
خيّب ظن السدوعية ومرتزقتها بتحقيل »الارص« 
امليداناي الذي تولاوه، بااعر جانب »الددوان« إىل 
إعالن لدناة تبدأ من ظهر يو1 السابت، وملدة ثل 

ساعة.
الُهدناُة املذكاورُة كانات مصحوباًة بحدياث 
عان إعخاال »مسااعدات« إىل تداز، ماا يداي أن 
املوضاوع كله، متدلل بضجيج قاع1 حول اخرتاق 
بيل« للُهدنة يف تدز، ومادهم للاسااعدات  »اننْقالاَ
اإلنسانية، ولكذا االسادوعية ومرتزقتها ن تريد 
وقاف الحرب ون حتى مؤقتاا، وإناا تلجأُ إىل لذه 
الطريقاة لتغطاي عاىل اشال مرتزقتهاا يف تدز، 
وتااحهم ما يضجون به للتشويش عىل جرائاهم 
الجديادة، وكذلاك الدخاول بادطياات جديدة إىل 
اَْو اتااقاات.. حركات ساخياة،  أياة مشااورات أ
والتاواءات مكررة، ن طائل ماهاا، ون تدل إن عىل 

مستوى عاٍل من الاشل واإلاالس.

إضاءة

أماُل عا1 حزب اإلثالح الوّلابي مااذ 2007 وحتى اآلن، وأحد 
ُمؤاَّسسايه، وبرملاني قديام، وتاجر كبري.. وبالطباع »مرتزق« من 

الطراز األول.
كان ن يكثار من الظهور عىل الرغم مان كونه عىل رأس الحزب 
األكثار تغلغالً يف ُمؤاَّسساات الدولاة، واألكثر ضجيجاً يف الشاارع، 
وتلك كانت لي طريقة عال »اإلثالحيل« عائااً، ولكن سابب ذلك 
انختباء كان لو أنه يف الحقيقة غبياً يف السياسية، إىل عرجة كبرية، 
ومان يتأمل ترصيحاته املاشاورة يف أكثر من مااسابة يدرك ذلك.. 
ولكاه عىل أية حال، بدأ بالظهور بدد 2011 كاحرض للخروج ضد 
»ثالح« ضان مجاوعة كبرية مان قياعات اإلثالح، التي خرجت 

وعادت بشبابها إىل الساحات لارض ثوت الحزب عليها.
تم تديياه مستشااراً لا«لااعي« يف ل201، عادما كان لاعي يف 
أكثر مراحله خضوعاً لسايطرة اإلثالحيل، وناوذلم، حيث كانت 
قيااعات اإلثالح ويف مقدمتها اآلنيس وعيل محسان وحايد األحار 

تضغط بوضوح وتاارس ناوذلا حتى عىل رئاسة الجاهورية.
أيّد اآلنيس عدواناَ السادوعية عىل اليان، وسااار إىل السادوعية 
ضاان قاالاة املرتزقة التاي لربت مان اليان إىل ااااعق الرياض، 
ومان مواقااه انرتزاقية الطريااة أنه ظهر بدد أكثر من 3 أشاهر 
من الدادوان، محذراً مجلاس األمن من التهااون يف تاايذ »الاصل 
الساابع«.. رغم أن األمور كانت قد تجاوزت حدوعاَ الاصل الساابع 
لذا بشاكل كبري، ولكن اآلنيس كاا قلاا، قدراته السياسية ضدياة 
جداً، غري أن ذلك ن يااي كونه مرتزقاً كبرياً، ألن ُكّل املرتزقة أغبياء.

يحررها / ضرار الطيب

اَْو مبااعرة »ساال1«، مْحواَ   لان يساتطيعاَ أيُّ اتاااق أ
اَْو  اَْو التخاياف مان وقدهاا أ مجازرة الصالاة الكالى، أ
اَْو حتى التقليل من شاأنها قليالً؛ ألن ما حدث  تجايلهاا أ
لااك لم يُستوعب بدُد بالشكل املطلوب، اضالً عن أن يتم 

اَْو تجاوزه. تااسيه أ
لم تكن مجرَّع »قصة« محزنة، احتشادت لها املشاعر 
الغاضبة والساخطة لوقت بسيط، ولن تكون كذلك، ولا 
نحان نقول من جديد؛ لكاي ن يلدااا التأريُخ عىل تجالل 
أشد ثاحاته ساواعاً: لقد قصات السدوعية ثالة عزاء 
يف ثاداء ولي مالاوءة باملدزين، يف وضح الاهار، وأما1 
الدالم أجاع.. ووثل عدع الضحايا إىل أكثر من 1000 بل 

شهيد وجريح.
عادما تاوون الذلاب إىل عزاء اقيد لكم، اتأكدوا جيداً 
أن طائرات السادوعية ليسات يف الساااء، وإذا ساادتم 
واحادة، اوععوا أقاربكم واتركولام ياظرون إليكم جيداً 
رباا يساعدلم ذلك يف التدرف عىل »أشالئكم« اياا بدد.. 
لذه ليست عراما، واسألوا أولئك الذين ظلوا أليا1 يبحثون 
اَْو ماا تبقى ماهام، تحت أنقااض الصالة  عان أقاربهام أ
الكالى، أمالً يف الدثاور عىل أي يشء ياكان عااه؛ لتهدأ 

الااس قليالً.
اساألوا الجرحى، الذين تم ماُدهم من الساار؛ بسبب 
إرصار السادوعية عىل إغاالق املطاار، ووقاحتها بدرض 
الدالج عىل ناقة ملكها، وكأناا حدث مجرع حاعث ساري 
بالغلط.. ولي حتى بدد أن اعرتات باملجزرة، أرصت عىل 

بقاء املطار مغلقاً، إىل اآلن.
أما ملااذا ارتُكبت لاذه الجريااة؟ ااساألوا أمريكا.. 
لاي راعياة الدادوان مان أوله، ولاي ثاحبة الساالح، 
ولاي قابضة املاال، ولاي موار الدعام اإلساتخباراتي 
واملدلوماتي.. ولي لم تكن نائاًة عادما تحركت الطائرة 
الحربية لتقصفاَ مجلس عزاء يف ثاداء يضم شخصيات 

مهاة ومواطال كثريين.
مجازرة الصالاة الكلى، كانات وما تزال وساتبقى، 
الوجه الحقيقي للدالم املتحالف مع السادوعية يف حربها 
اَْو أراع، أن ن يُسااح  ضاد اليان.. ولو الدالم الذي عجز، أ
حتى للجرحى بالساار لتلقي الداالج متدامالً مدهم كا 

»رلائان«، حيث تام الساااح لبدضهم بالساار مقابل 
اإلااراج عن بداض األرسى األجانب.. وايااا بدد تدامل 
ماع الضحاياا باساتخااف واضاح من خاالل »املبدوث 
األمااي«، الذي قاال لأللايل »ن تسيّساوا القضية!«، ولم 
يكتاِف لذا »الدالام« بذلك، بل وكااأ السادوعية عىل تلك 
الجريااة بتاديد عضويتهاا يف مجلس حقوق اإلنساان 
التاباع لألمام املتحدة، بدد املجزرة باارتة قصرية.. وقبل 

أن تجف الدماء! 

يجاُب أن نتذكاراَ عائااً باأن السادوعية قصات عزاء 
الصالاة الكالى بصادااء، متداادة، ولاو لام تكن لي 
مان ادلت ذلك لقاا1 الدالم كلاه ولم يقداد، ولكن ألنها 
»السادوعية« اقاد نا1 الدالام كله، ومن أعان واساتاكر 
ماهم ابلهجة خجولة تهادف إىل انبتزاز ليس إن.. وبهذا 
تكون لذه املجزرة - كسابقاتها من املجازر – لم تكشف 
اقط قبح  السدوعية وبشاعتها، بل وقبح املجتاع الدويل 

املتحالف مدها والخاضع لااطها.

 املرتزق: 
عبُدالوهاب اآلنسي

كيف ت�شلل االإْرَهـاب اإىل مدينة »الثقافة«؟ 

تعز: من »املشاقر«.. إىل املشانق! 

بطاقة 
تعريفة:

يف اأربعينية »ال�شالة الكربى«:

لن ننسى ُقبح السعودية، والعالم املتحالف معها! 
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َمن يتوانى، من يفّرط، َمن يقّصر، َمن تنطلي على نفسه عباراُت الجمود والتضليل، فليحَذْر، وليعلم أّن يف قلبه مرضًا
  - بشرى المحطوري:

اساتكاانً للتقرير الساابل عن محارضة 
ااا ملزماة ااا ]مدراة اللاه وعاده ووعيده 
الدرس 11[ والاذي تم التطرق ايه إىل حقائل 
ومدارف واسدة ذكرلا الشاهيد القائد سال1 
اللاه عليه يف تلاك املحارضة، ااي لاذا الددع 
كذلاك ساادرف من ناس امللزماة عىل اليشء 
الكثاري عان ثقااة قرآنياة رائداة، من خالل 
تاَى  رْساَ اَْن تاَُقولاَ ناَْااٌس ياَا حاَ رشح قولاه تداىل: أ
إِْن ُكاْاُت لاَِاناَ  اْاِب اللَِّه واَ رَّْطاُت يِف جاَ ا ااَ اىلاَ ماَ عاَ
اِني لاَُكاُْت  داَ اَنَّ اللَّهاَ لاَ اَْو تاَُقولاَ لاَْو أ * أ ااِخِريناَ السَّ
اَنَّ  ذاَاباَ لاَْو أ اَْو تاَُقولاَ ِحلاَ تاَراَى اْلداَ * أ ِمناَ اْلُاتَِّقلاَ
[، رشحا ياساب  اَُكوناَ ِمناَ اْلُاْحِسِالاَ أ يِل كاَرًَّة ااَ
إىل وجدان اإلنساان وعقله بسالسة وسهولة، 
ويطرُق مسامع اكره من خالل طرح األسئلة 
املقاداة املحقاة التاي تتاالء1 أجوبتهاا مع 
الاطرة البرشية التي اطر الله الااس عليها.. 
اتهتدي بهداه.. أسائلة تُلز1 الااس الحجة يف 

الدنيا ويف اآلخرة.

فريضُة )الزكاة(.. تخُدُم الفريضة األهم وهي: 
الجهاد يف سبيل اهلل: ــ

أكاد الشاهيُد القائُد ساال1ُ اللاه عليه بأن 
الجهااعاَ يف سابيل الله لو من ألام الارائض 
والارائاض  األوامار  وأن  الكريام  القارآن  يف 
األخرى لن تستقيم وتُتاَقبل من الله إن بإقامة 
الاريضة األلم أن ولي الجهاع يف سابيل الله، 
حياث قال: ]الصاالة، الزكاة، الحاج، الصيا1 
كلها يف خدمة املبااعئ املهاة التي رّكز عليها 
القرآن والتي أعاللا الجهاع يف سابيله والدال 
عىل نارش عيااه، ومحارباة أعدائاه. ألم يقل 
ااِء  ْحشاَ ِن اْلااَ ى عاَ االةاَ تاَاْهاَ يف الصاالة: }إِنَّ الصَّ

واَاْلُااْكاَر{ )الداكبوت: من اآلية5ل(؟.
 وأشاار ساال1ُ الله عليه إىل ألاية اريضة 
الازكاة يف نارش الرتاباط بال املجتااع حتى 
يصباحاَ مجتاداً واحاداً، حيث قاال: ]الزكاة 
كذلاك، أليس جازءاً ماها يف سابيل الله، حتى 
أولئاك الاقراء الذين يدطون مان الزكاة، لو 
لتهيئاة املجتاع يف عاخلاه، أن ن يكون لااك 
ائٌة تديُش مبتددًة ناسياً عن الائات األخرى، 
االاقري يجد ناسه يأكل مع الغاي من أمواله، 
اليس بياه وبياه بون يف عاخل أعااق ناساه 
اهو قريب مااه إذاً قريب من أن يتوحد مده؛ 
ولهذا وجبت الزكاة يف الدل، يف أعيان األموال، 
ن تقبال نقداً إن يف حانت خاثة عادما يكون 
الاقاد لاو األثلاح، وإن االواجاب يف الزكاة 
أن تكون من الدل. ملااذا؟. ألجل الاقري الذي 
يرى املزارع، يرى األموال، يرى بأنه سيحصل 
مدك مان لذا املال، وسايأكل مداك من لذه 
املزرعاة، ]ويخازن مداك مان ذلاك القات[، 
ويرشب قهوة مداك من ذلك ]البن[، ويحصل 
لاَاف[ ايكون  لاَف[ مدك مان ذلك ]الداَ عاىل ]عاَ
الاااس يف واقدهم كأنهام أرسة واحدة، يدال 
عىل تدزياز الروابط اياا بياهم. الاقري إذا ما 
أثباح يرى ُكّل يشء، ويرى أنه ن أحد يدطيه 
شايئاً، االزكاة ن يدطى له يشء ماها، سريى 
ناسه يف وضدية بديدة عن اآلخرين جداً، اهو 
بدياد عاهم بااسايته، بل قاد ياطلل ليرسق 
أموالهام، ياطلل لياهب، يحساد إذا ما رآك يف 
ندااة اوجبت الزكاة يف الدل. اأي اقري يرى 
األماوال يرى وكأنها له، سايأتي لاه من لذا، 
ويأتاي له من لذا، االزكاة مان عل ما رأى، 

اال يحقد، ون يحسد، ون يداعي، ون يتددى.. 
كيف سيرسق ولو يرى بأن بإمكانه أن يأتي 
له حالنً من ذلك ]القات[، كيف سيتددى عىل 
ثااارك مان الحبوب ونحولا ولاو يرى بأنك 
ساتوثل إىل بيته زكاة من لذا املال. االزكاة 
اَْو تدزز الرواباط انجتااعية  ناساها تخاد1 أ
اياا بل الااس، والدالقات والروابط الااسية 
لتهيئهم ليكونوا مجتادااً متوحداً، ون يكون 
مجتاداً قلقاً يف عاخله مشاكل كثرية ترصاه 
عن القضايا الكبرية، ايكون مهيئاً ألن يكون 
أمة تأمر باملدروف، وتاهى عن املاكر، وتدعو 

إىل الخري[.

من رحمة اهلل بنا.. لم يخّوفنا بشيء نجهله: ــ
ولات سال1 الله عليه إىل أن الله من رحاته 

باا، يخوااا باا جاسه مدروف لدياا: اا

أوال: التخويف بالنار: ــ 
قال ساال1ُ اللاه علياه: ]الااار، ندراها يف 
الدنياا، وأنهاا عذابهاا ن يطيقاه أحاد، الام 
يخواااا الله بايشء مجهاول ن ندراه، حيث 
قاال: ]أليس اللاه يذكرنا بداذاب جهام؟ ألم 
يجدل عذاب جهام ناراً، ناراً ندراها؟. ألسااا 
ندرف يف الدنيا الاار؟. لو أن عذاباَ جهام كان 
عذابااً آخر نحن ن ندارف ما لو رباا ما كان 
ياياد التذكري لااا به، لكن جدال جهام عذاباً 
نحان ندرف جاساه.. نااراً. ادادماا يخوااا 
بالااار نحن ندرف يف الدنياا لذه الاار.. أليس 
كذلاك؟. ونحن ندارف أنه لو لام تكن جهام 
إن كهاذه الاار لكانت كااية وااوق الكااية، 
ولرحاة الله الواسادة بدباعه لكاذا ياطلل: 
أن يكون ما يخواهم به ماا جاساه مدروف 

لديهم يف الدنيا[.

ثانياً: التخويف بالندم والحسرة: ــ
قال سال1 الله عليه: ]ولرحاة الله الواسدة 
بدبااعه لكذا ياطلال: أن يكون ماا يخواهم 
باه مااا جاساه مداروف لديهام يف الدنياا، 
خواااا بالدذاب ثام خوااا من حاانت الاد1 
والحرسة.. أليس اإلنسان يف حياته تحصل له 
مواقف يتاد1؟ يتحرس؟ لل ترى ناساك أنت 
يف أثاااء الاد1 وأثاااء التحرس كياف تكون؟. 
يذكرنا أيضاً بأنه: سيحصل لااك ند1 شديد، 
اَْو الحرسة والاد1  وحرسة شاديدة، والتحرس أ
لاي يف حاد ذاتها عذاب، عذاب نايس شاديد، 
بل أثباح الداذاب الاايس - كااا يقولون - 
من أكثر ما يساتخد1 يف التدذيب يف السجون، 
التدذياب الااايس غاري التدذياب الجسادي، 
اَْن تاَُقولاَ ناَْاٌس{ تدذيب ناسيتك بأي طريقة.}أ

)الزمار: من اآلية56( أي: ومان قبل أن تصل 
رَّْطُت  ا ااَ ىلاَ ماَ تاَى عاَ رْساَ اَْن تاَُقاولاَ ناَْاٌس ياَا حاَ إىل }أ
اِْب اللَّاِه{ )الزمر: من اآلية56( أليس لذا  يِف جاَ
تدبارياً عن التحرس عادما يرى ناساه إىل أين 
وثل به الحال أثبح من ألل جهام، وجهام 
أماماه يرالا، لاذا اليشء املخياف: أن جهام 
تالز ياو1 القيامة أماا1 الااس ويساادون 
تغيظها ويساادون زاريلاا، ولو ماتظر أن 
يساق إىل جهام لو يف حالة من الدذاب، عذاب 
رَّْطُت{ عىل ما  اا ااَ ىلاَ ماَ تاَى عاَ رْساَ التحارس }ياَا حاَ

اِْب اللَِّه{ يف طاعته[. قرصت }يِف جاَ

ما معنى: }يِف َجْنِب اهللَّ{؟
وأوضح ساال1ُ الله عليه أن اإلنساان ياد1 
ياو1 القياماة ويتحارس عاىل عاد1 قيامه يف 

الدنيا بالطاعاات التي لله ايهاا رىض، مهاا 
كانات، ولياس الارائاض اقاط، بال يتااى 
لاو أناه عاال أي يشء يقيه من عاذاب الاار، 
ىلاَ  تاَى عاَ رْساَ حيث قال: ]عاذاب التحرس }ياَاا حاَ
اْاِب اللَِّه{  رَّْطاُت{ عىل ما قارصت }يِف جاَ اا ااَ ماَ
يف طاعته، نحظاوا لاا لم يقولاوا: ]يف أوامر 
اللاه[ أنا قرصت ايااا له عالقاة بالله، اياا 
كان ياكان أن أحصال من خاللاه عىل رىض 
اللاه، وما كان ياكن أن يقاي نايس من لذه 
الاار التي أشالدلا.لم يقولوا يف يو1 القيامة: 
ماان يدال يف لذه الدنيا عاىل أن يتدامل مع 
اللاه اياا يتدلل بالواجب اقط، والواجب من 
ماظاار ضيل، الاذي ن مااص مان القيا1 به 
عىل أقل مساتوى.يوع أنه تاكن ولو يف الدنيا 
أن يداال أي عال ايه رىض لله، لم يدد لديهم 
مقاثااة قيص ]ماا بالّ ساأعال اقاط تلك 
األوامر الخاثة إذا لام يدد لااك مجال[.رأى 
شادة الحرسة والادامة التي لاو ايها، ورأى 

الدذاب عذاب جهام أمامه[..
وتسااءل ساال1 اللاه علياه عان موقاف 
اإلنساان ياو1 القيامة، لل سايكون إنساان 
مقايص، حيث قال: ]لل اإلنسان لااك يظهر 
باظهار من يكون حدياً جداً، وقيص يف أعاال 
الطاعات؟ ن.. ]ليت أناي عالت ُكّل ما ياكن 
أن أعالاه يف جاب اللاه ويف طاعته ويف رضاه 
ألسلم من لذه[. لذه الحالة لي التي تحصل 
عااد كثري من الااس لااا يف الدنيا عاد بدض 
مان الدلااء، عاد بداض مان املتدلال، عاد 
بدض مان املتدياال يبحث عن الحاد األعنى 
من الواجب بداد أن يقولون قد أثبح واجباً، 
ويذلب ليساأل لذا: لل ادالً لاذا قد وجب. 
إذلب اساأل عالام من الااس عان اإلنااق يف 
سابيل الله سايقول لك: ]لذه آيات ماسوخة 
بآيات الزكاة[.. أليس كذلك؟ اآلن اذلب اسأل. 
لكان انظر ماذا يقول الاااس لاا املتحرسون 
واملتادماون، تااَاّد1 أنه لام يداال ُكّل ما كان 
بإمكاناه أن يداال ماا ايه للاه رىض يف لذه 
الدنيا، واجب مادوب مساتحب كيف ما كان، 
ن يقايص؛ ألن جهام ادالً، إن اإلنساان ياكر 
يف أن يقي ناسه ماها، لي ماا تاكر أن تقي 
ناساك بأي يشء، ليس شايئاً بسايطاً وليااً 
تكاون مقايص جاداً اياا يقيك ماهاا.. ]لذا 
قدو يلزماا يا سيدي االن يا سيدنا االن، قدو 
اَْو عااع مداا مخرج  يلز1، قادو واجب علياا، أ

اَْو مداا كذا[؟. أ

إسقاُط اآلية السابقة على الواقع: ــ 
ورضب الشاهيد القائاد ساال1 اللاه عليه 
مثان من واقداا عن أن اإلنساان يداع مبالغ 
اَْو باطل  طائلاة ون يقايص ليحصل عاىل حل أ
يف الدنياا بياااا يف جاناب الطاعاات لله اهو 
مقاايص، حياث قال: ]ماا واحد يأتاي ياتح 
الشااطة ويخارج الاوس إذا قادو مشااجر 
ويريدوا يسجاوه؟[ يدطي رشوة لهذا ورشوة 
لهذا.. لل لو يقاايص؟ ن يدد يقايص.. لات 
عارشة ألف إذا بادك ولم با يخرجاوك.. قال: 
تاضلاوا. ويف البيات عادماا يقولاوا - ولاو 
بيشارتي له مثالً باائتل ريال لحاة - ملاذا ن 
تزع باائتل سايقول: ما لو بارباع مائة ُكّل 
ياو1.. لذا كثري!. ما لو قد يقايص لاا؟ لكن 
يف حالة السجن: عرشة ألف وبا يخرجوك، قال 
تاضلوا.. ما لو رأى بأنها ساهلة؟ لن يقول: 
أبداً بدك بتسادة ألاف وخاس مائاة وانّ، ن. 
لل أحد سارياجل لكذا؟ تسدة آنف وخاس 
ما أناا مزيد رياال واحد.. قد يقاول أمانة ما 
رضياوا إن باثادارش ألف.. ساتقول: تاضل، 
ما أحاد بيقايص. جهام ليسات ماا تقايص، 
ااإلنسان ن ياطلل يف وقاية ناسه من جهام 

من ماطلل املقاثاة.[.

السؤال الصحيح الذي يجب توجيهه للعلماء: ــ
اا الشهيد القائد سال1 الله عليه كيف  لَّااَ وعاَ
يكون ساؤالاا للدلااء عادما نسأل عن أشياء 
اَْو اإلنااق  كاا)وجوب ترعيد الرصخة( مثال، أ
لطباعاة ونرش املاالز1، حتى ندارف الجواب 
الصحيح، حيث قال: ]ليكن ساؤالك للدلااء: 
لل يف لاذا لله رىض؟ لذا لاو الصحيح. لل 
إذا أناقات يف مجاال كذا لل اياه لله رىض؟ 
مان الذي سايقول لاك: ن؟. لذا لو الساؤال 
الصحياح.. ]لال قادو يلزمااي؟ لال قادو 
واجب عايلّ.. لل... لال... إىل آخره؟. تختلف 
أنظار الدلاااء يف لذه، والذي يقول لك: ن. قد 
يتحدث مداك من وجهة نظره، قاد ن ياادك 
يو1 القيامة لو. قد يكون األمر ليس كاا قال 
ذلك الشاخص، تكاون يف الواقع ملزمااً، إناا 
أنات الذي تبحث عان مخارج وحيال. انطلل 
يف ساؤالك للدلااء - إذا كات تارى بأن جهام 
شاديدة، وأنها تستدعي ماك أن تبحث عن ما 
ايه نجاة لااساك - اقال: لل لذا الدال ايه 
وقاية من الاار؟ لل لذا الدال ايه لله رىض؟ 
وساتجد الجواب واحداً. ولذا لاو الصحيح، 

سرتى اإلجابة واحدة[.

حاالت الندم والتحسر.. كما وصفها القرآن: ــ
الحالة األوىل: ــ

رَّْطُت  ا ااَ ىلاَ ماَ تاَى عاَ رْساَ اَْن تاَُقاولاَ ناَْاٌس ياَا حاَ }أ
 .} اِخِريناَ إِْن ُكاُْت لاَِاناَ السَّ اِْب اللَِّه واَ يِف جاَ

أكد ساال1 اللاه عليه عاىل أن اإلنساان إذا 
ماا كانات حالتاه الااساية تجااه الغري لو 
الساخرية وانساتهزاء اإناه بذلك سايحر1 
ناساه من مصاعر الهداياة واملدراة، ويف لذا 
رع عاىل من يساخرون من مجالس الشاهيد 
اَْن تاَُقولاَ  القائد ساال1 الله عليه، حيث قال: ]}أ
اِْب اللَِّه  رَّْطُت يِف جاَ اا ااَ ىلاَ ماَ تاَى عاَ رْساَ ناَْااٌس ياَا حاَ
{ )الزمر: 56( كات  ااِخِريناَ إِْن ُكاُْت لاَِاناَ السَّ واَ
يف الدنيا من السااخرين، وما أكثر ما يساخر 
بدض الااس من أشاياء كثارية لي ماا تقي 
اإلنسان من عذاب الله ومن الحرسة والادامة 

ياو1 القيامة. بل إن حالة الساخرية لي ماا 
يبدد اإلنسان عن انلتداء. قد يكون لااك من 
يساخر باجتااع كهذا؛ ألنه يف ناساه يف حالة 
شدور بساخرية لل لو سيأتي؟. ن.. يايش: 
]اتارك أبولام[ ماا لكذا يقاول؟ ساخرية، 
الساخر ن يهتدي، السااخر يحول بل ناسه 
وبال مصاعر الهداية، وبال مجالس الهداية 
إِْن ُكاُْت لاَِاناَ  ألياس لاا يتحارس، ويتااد1. }واَ

{ كات يف الدنيا مان يسخرون[. اِخِريناَ السَّ

الحالة الثانية: ــ
اِناي لاَُكاْاُت ِمناَ  داَ اَنَّ اللَّاهاَ لاَ اَْو تاَُقاولاَ لاَاْو أ }أ

..} اْلُاتَِّقلاَ
وأشاار الشاهيد القائاد إىل أن لاذه اآلياة 
املباركة يجب أن تكون محطة تأمل لاا لاا يف 
اَنَّ  الدنياا، حيث قال: ]ليت أن الله لداني، }لاَْو أ
اِني{ حالاة تااي، ليت أن الله لداني.  داَ اللَّهاَ لاَ
اءاَتْاكاَ آياَاِتي  اْد جاَ جاّوب عليه لاااك: }باَاىلاَ قاَ
ا{ )الزمار: من اآلية59( ليؤكد الله  كاَذَّبْتاَ ِبهاَ ااَ
لدباعه بأنه ن يأتي من جانبه تقصري أبداً، بل 
ون يخاطبهام بالحد األعنى، يكرر ويدال عىل 
ترسايخ لدايته، يوضح، يبل، يكارر، يؤكد، 
اَْو  يقسام. وليس اقط يحدثااا بالحد األعنى، أ
اِني  داَ اَنَّ اللَّهاَ لاَ باليشء الذي يكاي اقاط. }لاَْو أ
{.. ملاذا لم يقل: ]لكات من  لاَُكاْاُت ِمناَ اْلُاتَِّقلاَ
املؤماال[؟ رأى ألاوانً شاديدة قاد يكون يف 
الدنياا كان مؤمااً بها، مؤماااً بجهام.. أليس 
الااس مؤمال بهاذه؟. لكن لل لم متقون؟ 
قليال. ليتااي التديت وأنا يف الدنياا، وليت أن 
اللاه لداناي، اانطلقت لوقاية ناايس وأنا يف 

الدنيا ِمن أن أثل إىل لذه الحالة السيئة[.

الحالة الثالثة: ــ
اَنَّ يِل كاَرًَّة  ذاَاباَ لاَاْو أ اَْو تاَُقاولاَ ِحالاَ تاَراَى اْلداَ }أ

..} اَُكوناَ ِمناَ اْلُاْحِسِالاَ أ ااَ
قال ساال1 الله عليه شاارحاً لآلياة: ]أي: 
اَُكاوناَ ِمناَ  أ ليات يل كارة: رجداة إىل الدنياا }ااَ
{. عرف أيضاً لااك أن ما يقي من  اْلُاْحِساِالاَ
جهاام من الدذاب لاو: أن يكون من املتقل، 
وأن يكاون مان املحساال. رأى أن الوقاياة 
مان الدذاب كانت تتجاىل يف أن يكون عىل لذا 
الاحو: متقياً لله ومحساااً. طيّب وأنت لاا يف 
الدنيا الارجع جايداً إىل ما به يكون اإلنسان 
متقيااً، أنا قد أكون مؤماااً لكن مطلوب ماي 
اُاوا اتَُّقوا  اا الَِّذيناَ آماَ اَيُّهاَ أن أكاون متقيااً }ياَاا أ
اَنْتُْم ُمْساِلُاوناَ  أ اِتِه واَن تاَُاوتُنَّ إِنَّ واَ لَّ تُقاَ اللَّاهاَ حاَ
ِايدااً{ )آل عاران:  بْاِل اللَِّه جاَ واَاْعتاَِصُااوا ِبحاَ
102( أليسات لذه من التقاوى؟ وإن اياكن 
اُوا{ اقط،  ا الَِّذيناَ آماَ اَيُّهاَ أن تكون أنت مان }ياَا أ
ايأتاي ياو1 القياماة وأنات كاات اقط من 
املصدقال، لكن ليس لديك ما تقي ناساك به 
من عذاب الله. كات وأنت تحت اسم ]اإلياان[ 
تاطلال يف األعااال - ساواء ماا كان بشاكل 
اَْو ما كان بشاكل تقصري عان أعاال  أاداال أ
أخارى - أنات تاطلال يف طريل جهاام وأنت 
تحال اسم إياان، وتحال اسم ]مؤمن[. }ِمناَ 
{ ماا ذكره اللاه يف مواضع كثرية  اْلُاْحِساِالاَ
لي مواضاع عالية تتدلل بالجهاع يف سابيل 
اللاه، وباإلنااق يف سابيله وبانلتااا1 بأمر 
عبااعه، وبانلتاا1 بصورة عاماة بأمر عياه 
إِنَّ  ُدوا ِايااَاا لاَااَْهِدياَاَُّهْم ُسابُلاَااَا واَ الاَ }واَالَِّذياناَ جاَ
{)الداكبوت: 69( ألم يسِم  عاَ اْلُاْحِسِالاَ اللَّهاَ لاَااَ
املجالدين محساال؟. ولاا يقاول ثاحباا 

.} اَُكوناَ ِمناَ اْلُاْحِسِالاَ أ اَنَّ يِل كاَرًَّة ااَ لذا: }لاَْو أ

 لو أن )العلماء( 
خرجوا وصدعوا 
بالحق.. لما وصل 
العامُة إلى ما قد 

وصلوا إليه من 
الضالل

إذا ما وجدَت نفَس�ك أمام أية قضية، أمام أي حدث، 

تجد هن�اك من يذكرك بمس�ئوليتك، ويذكرك بخطورة 

عواقب تلك األحداث يذكرك بعقوبة تفريطك ثم ال تهتم، 

فإن�ك من قد تجد نفس�ك يف يوم من األي�ام ليس فقط 

ضحي�ة لتفريطك، بل تجد نفس�ك يف موقف أس�وء من 

ذلك املوقف، تجد نفس�ك يف صف الباطل تقف يف وجه 

الحق، تس�اق إىل مواق�ف الباطل تق�ف يف وجه الحق.

]عروس من وحي عاشوراء ص: ث[

التفري�ُط يف ه�ذا اله�دى قد يجعل الكث�ري يف األخري 

يعمل�ون أعماالً تس�ّود الوجه، كفر بعد إيم�ان، أعماٌل 

تس�ود الوج�ه عندما يكون ق�د صار يش�تغل مع بني 

إرسائيل ألد أع�داء األمة أخبث أع�داء البرشية، ثم تراه 

ق�د صار يش�تغل معهم تحت أي عب�ارات أَْو تحت أية 

مس�ميات، أليس�ت هذه قضية ملموس�ة؟ ق�د صاروا 

يحاول�ون أي توجيه من أمريكا يمش�ونه. ]ساورة آل 

عاران الدرس الرابع عرش ص: 20[

يجب عىل الناس أن يلتفت�وا بجدية إىل واقعهم، وأن 

ينظ�روا إىل ما حكاه الله عن بني إرسائيل، بنو إرسائيل 

اختارهم الل�ه، واصطفاهم، وفضله�م، ولكنهم عندما 

فرط�وا يف املس�ئولية وعندم�ا قرصوا وتوان�وا، وعندما 

انطل�ق منه�م العصي�ان واالعتداء رضب عليه�م الذلة 

واملسكنة. 

]ن عذر للجايع أما1 الله ص: 5[

مقتطفاٌت نورانية
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ق�����ال امل���ن���ي���ع���ي م����ا ي���ش���رع���ن ل��ل��ع��م��ال��ه
وال������ع������م������ي������ل امل���������ن���������اف���������ق  اال 

ح��ال��ه  وي���ل  غ���زاه���ا  ال��ي��م��ن الح���د  وارض 
ي��������رج��������ع وه������������و ص��������اغ��������ر ذل�����ي�����ل 

2016/11/16م

العمالة
 ابيات / 

ابو يحيى أحمد المنيعي

برنامُج رجال اهلل
ملزمة األسبوع:

 

 مدراة الله وعده ووعيده 
الدرس الحاعي عرش

 اليمن واليمانون.. 
يف شمس العلوم

ثدر حديثاً عان ) عار الاظرية بصاداء ( 
كتاب : )اليان والياانون .. يف شاس الدلو1 
( ملؤلاه الدالمة األساتاذ : عبااع بن عيل أبو 

حدرا )الهيال( 
وقد اشاتال الكتاب الذي جااء يف )502( 
ثاحاة مان القطع املتوساط عاىل مقدمة 
اساتدرض ايها املؤلف الدواااع املوضوعية 
والدلاية التاي عادته لتألياف كتابه املاتزع 
الدلاو1 وعواء كال1  :)شااس  مان مدجام 
الدرب من الكلاو1 ( ملؤلاه الاقيه ، واملارس 
، واللغاوي ، واملؤرخ ، والاساابة ، والشااعر 

نشوان بن سديد الحاريي ، جاء ايها :
... ااإن املطالع ملدجم ) شااس الدلو1 ( 
يجاد ايه ذكراً كثرياً لليان : شادوباً وملوكاً 
وأقيانً وشدراءاَ ومواضعاَ ونباتاً وثااعات .. 
وغريلا ماا ياساب إىل الياان .. غري أن لذه 
املااعة مارقة يف ثاايا ثاحاات املدجم التي 
ربت عىل سابدة آنف ثاحاة ، وقد رأياا أن 
لاذه املاعة – مجاوعاة -  تؤلف كتاباً يكون 
ساهل املأخذ للاساتايد وملان أراع أن يدرف 
مقدار ذكر اليان عاد مؤلف املدجم : نشوان 
بن ساديد الحااريي ..   وقد قسام املؤلف ) 

عباع الهيال ( كتابه يف ستة أقسا1 :
- قسم األعال1 .

- قسم املواضع .

- قسم نباتات اليان وطدومه .
- قسم لغة ألل اليان .

- قسام ما قال محققو الكتاب )شااس 
الدلو1( بياانيته .

- قسام ملا لو يف كال1 ألل اليان ولومن 
اصيح الدربية .

كااا اشاتال الكتااب أيضااً عاىل تكالة 
تضااات بياان ما لاو عامي مان الاصيح 
والدكس ، واملشارتك بل الاصحى واملساد ، 
وتأثيل بدض الصيغ اللغوية يف الاصحى .

لاذه  يف  الكتااب  إثادار  ألاياة  وعان 
الظروف يقول املؤلف :

كاات أناوي أن أعيد الاظر يف ماا كات قد 
جادتاه بال عاتي لاذا الكتااب ؛ إيجاازاً ، 
وتدليقااً .. غاري أن الغازاة ، عاجلونا بحرب 
ااجرة أتت عىل اليان وألله ، نسااًء وأطاانً 
، شباباً وشيبة ، ونسات البيوت والجامدات 
واملدارس واملشاايف واملصانع والجسور حتى 
املساجد والقبور ..لكل ذلك ؛ سارعت إىل عاع 
الكتااب للاطبدة عىل حالاه األوىل لئال نهلك 

ويهلك الكتاَاب مداا .... 
- الكتااب يداد إضاااة لاماة للاكتباة 
اللغوياة والتاريخياة ون غاى عااه للباحث 
والادارس واملهتال بالارتاث الدلاي اليااي 

والدربي .
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واال مجلس الاواب األمريكي 
عىل تقديم مساعدات 

للاتارعين يف نيكاراجوا 
تقدر بحوايل 27 مليون 

عونر.

ُك��ف��ي��ُت ب��ح��بِّ��ك ع���َن املَ��ل��وِم 
النجوِم  ف��وق  ُق��ربَ��َك  وأن��س��ُت 

وأدن���ي���ت دل���و رض����اك م���آالً 
إل���ي���ه���ا ي����ح����اول ك����ل ع����زوم

أرى احلمد والشكر فيك قلياًل 
كرمي كثيٍر  فضٍل  فيض  على 

أجلى  فأفقك  حاصروك  لئن 
وإن جوَّعوك .. فريضة صوم

.. شردت  رجالك أجنز بأساً 
اللئيم عاصفات  على  صبوراً 

وصفاً  تقدس  اس��م��اً  أرتِّ��لُ��َك 
وت��ع��وي��ذة االن��ت��م��اء ال��ق��ومي

أهدى  ليلك   .. أك��رم  نهارك 
اللزوم عند  أظهر  أن��ت  كما 

غزاة طعام رمالك .. في عي
نهم يعشق البحر شرب السجيم

الوقوف  أطلت  قد  إذن  مل��اذا 
وفي احلرب تأتي بقلب رحيم

 .. إال  عامان  مر  وانتقم  فقم 
حليم من  أرى  ه��ذا  بعد  فما 

صوُت الحسني
محمد الشميري

ه����زَّ ال����وج����وَد ش���ع���اُر احل�����قِّ ُم�����ْذ ص��دَح��ا
ِم�������ْن ق����ل����ِب َم�������ْن ِب������ُه������داهُ ربُّ����ن����ا ف��ت��َح��ا

عال ل��ل��ح��س��ِن  ص�����وٌت  م�����ران  أرِض  ِم�����ْن 
ي��أب��ى اخل���ن���وَع مل���ن ف���ي ُع����ْه����ِرِه اف��ت��ض��َح��ا

أح����ي����ا ال����ق����ل����وَب ب����دي����ِن ال����ل����ِه ع��لَّ��َم��ه��ا
ات���ش���َح���ا ب����ال����ه����دى  إب��������اءٌ  اجل�����ه�����اَد  أنَّ 

م����ك����ُر ال����ي����ه����وِد ول�������يُّ ال�����ل�����ِه ي���ف���ض���ُح���ُه
ن��ه��ِج��ِه اتضحا ف���ي  ال���ِع���دا  زي����ِف  وك���ش���ُف 

�����تَ�����ُه ع����ب����ُد امل����ل����ي����ِك ي�����ق�����وُد ال������ي������وَم أمَّ
����َن األح����������داَث. ك����م ش���رَح���ا ال���ل���ه ك����م ب����يَّ

ت���ك���ال���َب ال����ُك����ْف����ُر ِم�������ْن أع���������داِء ِم��لَّ��ت��ن��ا
ِم����ْن ك���لِّ َص�����ْوٍب ع��ل��ي��ن��ا ف���ي ال�����ورى نَ��َب��َح��ا

ب���ن���ف���ِط���ِه ج���م���َع األع����������راَب ف����ي َص���لَ���ٍف
ف���ه���بَّ ش��ع��ب��ي إل����ى اجل���ب���ه���اِت ُم���نْ���َش���ِرَح���ا

�����ح�����دوا َدن�����ا األع����������داءُ واتَّ ب�����امل�����وِت ه�����دَّ
ول���ع���ب���ُة امل�������وِت ص�������ارْت ع���ن���دن���ا َم����َرَح����ا

وم��ض��ى ال����ِع����دا  أرواَح  َح�����زَّ  ش��ع��بُ��ن��ا  ك���م 
ك����م ل���ل���ع���دوِّ مب����ي����داِن ال����وغ����ى اك��ت��س��َح��ا

ِل����َب����أِس أن����ص����اِر دي�����ِن ال���ل���ِه ق���د ع��رف��وا 
ُج�����ِرَح�����ا غ�����يِّ�����ِه  ف�����ي  وذا  ق���ت���ي���ٌل  ه������ذا 

وبغى اع��ت��دى  ال��ط��اغ��ي  إذا  األس�����وُد  ن��ح��ُن 
َج���نَ���َح���ا ق����د  ل���ل���ص���ل���ِح  إذا  ُم����َس����اِل����م����وَن 

َم������ْن ق���ل���بُ���ُه ف����ي إل������ِه ال�����ك�����وِن م��رت��ب��ٌط
تَ����َرَح����ا دْرِب���������ِه  ف����ي  ي��ل��ت��ق��ي  أْن  ه���ي���ه���اَت 

ِب��������َوع��������ِدِه ربِّ�����ن�����ا ال�����ه�����ادي تَ���َم���ُس���ُك���ن���ا
ك�����م ن���ع���م���ٍة ربُّ�����ن�����ا امل�����ول�����ى ل���ن���ا َم���نَ���َح���ا

ون���رجت���ي ال���نَّ���ْص���َر  ِم�����ْن إف���ض���اِل���ِه ك��رًم��ا
ف����احل����قُّ أب����ل����ُج ِب������األَع������اَلِم ق����د َوَض����َح����ا

وع�������ْن ق����ري����ٍب ي����ِف����رُّ ال���ك���ف���ُر م���ن���ه���ِزًم���ا
وي��ن��ت��ش��ي ال����ك����وُن ِم�����ْن ت���أي���ي���ِدن���ا َف���َرَح���ا

فيلسوف 
املعاني

ال��ع��الم��ة األدي�����ب/ قاسم  ال��س��ي��د 
تغشاه« الله  »رحمة  الكبسي  محمد 

عبدالحفيظ الخزان

ال�����ع�����اِل�����م�����وَن ال����ت����ق����اةُ 
ب����ه����م ت����ط����ي����ُب احل����ي����اةُ

ي����ح����ي����وَن أن����������وار ع�����زٍم
ف���ي���ن���ا ف���ن���ع���م ال�����ه�����داةُ

ِع����ل����ٌم ذاع  »ب�����ق�����اس�����م« 
ت����ن����اق����ل����ت����ه ال���������������رواةُ

وال�����ف�����ذُّ م���ه���م���ا ت������وارى 
دل������ت ع���ل���ي���ه ال���ص���ف���اُت

ي���اس���ي���دي »ق���اس���م ال��ك��ب���
�����س����ي« ب�����ك�����اَك امل����ئ����اُت

وال�����ع�����اِل�����ُم احل��������رُّ ح���ٌي
ب��������ه ي�������ك�������ون األب�������������اةُ

ك��ي��ف اص��ط��ف��ت��ك امل��ن��اي��ا 
وك���ي���ف ح�����لَّ امل����م����اُت ؟!

وأن�����������ت ف����ي����ن����ا م�������الٌك 
ب�������ه ي�������زي�������ُد ال�����ث�����ب�����اُت

وال��ش��ع��ُب ف��ي ه���ول ح��رٍب 
ت��ش��ك��و ل��ظ��اه��ا اجل���ه���اُت

ال����ق����ت����ل ف������ي ك������ل ي����وم 
ب���ن���ا اس����ت����ه����ان ال���ط���غ���اةُ

وال���ن���ص���ر ف����ي ك����ل س����اٍع 
ول������ل������ع������دوِّ ال�����ش�����ت�����اُت

ي�����ا ف���ي���ل���س���وف امل���ع���ان���ي 
ع���ل���ي���ك ِم�����ّن�����ا ال����ص����الةُ

ف����ي أم�����ن ب����اري����ك حت��ي��ا 
خ�����ل�����داً ف���ن���ع���م احل����ي����اةُ

داُر العلوم  
حزينٌة

رثاء لرحيل السيد العالمة/القاسم 
بن محمد الكبسي -رحمة الله تغشاه

إبراهيم بن أحمد البنوس

َح����������َدٌث أت������ى وت�����وق�����َدا
وف������ي ال�����ف�����ؤاد ت���خ���لّ���دا

مب���ص���اب���ن���ا ف�����ي س���ي���دي
خ�����ب�����ٌر ي�����ق�����ٌن أُّك������������َدا

ي���ا ق���اس���َم ال���ع���ل���ِم ال���ذي
ق���د ك��ن��ت ف��ي��ض��ا ل��ل��ن��دى

ح�������از امل�������ع�������ارف ك��ل��ه��ا
ع���ش���ق امل����ك����ارم وال���ف���دا

س���ي���ب���وي���ه أه�������ِل زم���ان���ه
وال��ص��دى ال��ف��ص��اح��ة  رب 

ِم����ْن خ���ي���رِة ال��ع��ل��م��اء َم���ْن
رف����ض����وا امل����ذل����ة ل��ل��ع��دا

ه����و ع����ال����ٌم ه����و ص������ادٌع
ب�����احل�����ق ل������ن ي�������ت�������رّدَدا

ه�����و س����ي����ٌد ف�����ي ف��ض��ل��ه
ول����ك����ل ف����ض����ٍل ش����ّي����َدا

َع���لَ���ٌم  وس����ار ع��ل��ى ُخطى
وب���ن���ه���ج أع�������الم ال���ه���دى

رج�������ٌل ح���ك���ي���ٌم  ص������ادٌق
ب��ال��ص��دق ق�����اَل وأن���ش���َدا

ُح��������������ر  أب��������������ّي إّن�����������ُه
ل���ل���ع���ل���م ك�������ان ُم�����ج�����ّددا

ح�����ص�����ٌن م����ن����ي����ٌع إّن��������ُه
ق����د ك�����ان َط�������ودا خ���ال���دا

ي�����ا ق�����اس�����َم ب�����ن م��ح��م��د
ن��������ورا أض��������اء وج���������ّدَدا

ع���لّ���م���َت أج�����ي�����االَ غ���دت
ع������زا  ل���ن���ا  ع���ب���ر امل����دى

مل����ْن إاّل  ي����ن����ح����ِن  ل������م 
خ���ل���ق ال�����وج�����وَد وع�������ّدَدا

ف��ي ال��ل��ه ع���اش م��ج��اه��داً
بَ���������ّرا وق������������وراً  زاه������دا

ف���ض���ح ال�����ع�����دوَّ ب��ح��ج��ٍة
ول�������رأي�������ه ق������د ف�����ّن�����َدا

ب�����ش�����ج�����اع�����ٍة ع����ل����وي����ٍة
ل��������ع��������دّوِه ق������د بَ�����������ّدَدا

ح���زي���ن���ٌة ال����ع����ل����وِم  داُر 
وال�����ك�����ّل ب�����ات ُم���َس���ّه���دا

ل�����ف�����راِق ع���امل���ه���ا ال�����ذي
ورّدَدا ال����ع����ل����وَم  ن���ش���ر 

ق���اس���م َدرَُّك  ِل�������لّ�������ِه 
ي����ا خ����ي����َر م���ف���ق���وٍد غ���دا

َق��������ْد ك������ان ف�����ي أب���ن���ائ���ه
أبَ����������اَ ك�����رمي�����ا  أم����ج����دا

أَه�����لَ�����ُه إل����ه����ي  وارزْق 
ص����ب����را ك���ب���ي���را ج��ل��م��دا

واح������ش������ْرهُ  ي����ا رب�����ي م��ع
خ���ي���ر ال����ب����ري����ِة أح���م���َد

ث���م ال���ص���الة ع��ل��ى ال��ن��ب��ي
ت���غ���ش���اهُ  دوم������اً س��رم��دا

أض��ا أو   ُم�������ْزٌن   م���اش���نَّ 
وأرع�������دا والَح   بَ���������رٌق  

قم 
وانتقم

زياد السالمي 
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 متابعات فلسطينية

ماذا يفعل الجبري يف واشنطن، وهل تغرّيت األولويات السعودية؟
 تشادر السالطات السادوعية بحالاة من 
القلل من جراء اوز عونالد ترامب يف انتخابات 
الرئاساة األاَمريكية األخرية؛ ألن الرجل اظهر 
اثاااء حالتاه اننتخابية عد1 الاوع تجالها، 
وشادع عاىل عاد1 اساترياع ناطهاا، وطالب 
بتساديدلا حوايل رباع مدخونتهاا الااطية 
مقابال الحااياة التاي تقدمهاا لهاا باالعه، 
ولاذا القلل عادهاا إىل انقادا1 عىل خطوتل 
لتقلياص  محاولاة  يف  مهاتال  رئيسايتل 

الخسائر إذا لم يتم ادلها:
 األوىل: ايااع عاعل الجبري وزير الخارجية، 
والسااري الساابل يف واشااطن، إىل الونياات 
املتحادة يف مهاة “اساتباقية” الهادف ماها 
تطويل أي ارضار ياكن أن تلحل باملالكة من 
جراء اوز تراماب، وتدزيز التحالف الساابل 

بل البلدين الذي استار حوايل ثاانل عاما.
 12 مان  اَْكثاَار  أ ماع  التداقاد  الثانياة:   

الددياد  وتوظياف  عاماة،  عالقاات  رشكاة 
مان الشاخصيات األاَمريكياة الااعلاة مثال 
للداااع  الساابقل  والدبلوماسايل  الاوزراء 
عن مصالحها يف وساائل انعال1 واملؤسسات 

السياسية وانقتصاعية األاَمريكية.
بالاسابة إىل الاقطاة األوىل ياكان القاول 
انهاا اندكسات يف زياارة الجباري للكونغرس 
األاَمريكاي مرتال يف غضاون ثالثاة أيا1 عىل 
رأس وااد ضم محاد آل شايخ وزيار الدولة، 
حياث التقى بشاخصيتل عىل عرجاة كبرية 
مان األلاية والااوذ لاا جون ماكل، رئيس 
لجاة الخدمات الدساكرية يف مجلس الاواب، 
لجااة  رئياس  لااش،  اورويان  والساااتور 
الشؤون املالية يف مجلس الشيوخ، وكان ناتا 
أن السااري السدوعي يف واشااطن األمري عبد 
اللاه بان ايصل بن تركاي آل سادوع لم يكن 

ضان الواد.

اما عاىل ثدياد الاقطاة الثانياة، اجرى 
روس،  عياياس  مثال  شاخصيات  توظياف 
مبداوث الشاؤون الرشق األوساط الساابل، 
وزملااي خليل زاع السااري األسابل يف الدراق 
ليكوناا رأس حربة يف حالاة الدالقات الدامة 

املضاعة للرئيس ترامب.
تركيز الجبري عىل مجليس الشيوخ والاواب 
نن  متأخارة،  جااءت  وان  مهااة،  خطاوة 
املجلسال لاا اللذان كرسا “ايتاو” الرئيس 
بااراك أوباما الذي ثدر ملااع قانون “الددالة 
اَْو “جاستا” الذي يدطي  ضد رعاية اإلرلاب”، أ
رشعياة للاترضريان مان لجااات الحاعي 
عرش مان سابتال ملقاضاة املالكاة الدربية 

السدوعية بسبب ععاها لا”اإلرلاب”.
مهاة السااري الجبري قد تكون ثدبة نن 
الجاهوريل يسيطرون حاليا عىل املجلسل، 
ويالاكان األغلبية ايهااا، ولؤنء يصطاون 

خلاف الرئيس الجاهوري الجدياد، ويدلاون 
جياداً أن السالطات السادوعية والقطرياة، 
كانات تدعام السايدة لياالري كلياتاون يف 
سباق الرئاساة، وقدمت أموانً لدعم حالتها 
اننتخابياة بصاورة غاري مبارشة، وكشاات 
رساائل السايدة كلياتاون التاي تم الكشاف 
عاهاا يف حساابها الخااص عىل انيايال انها 
تلقات ملياون عونر تلعااً مان عولاة قطر 
لصادوق كلياتون الخريي عادما كانت وزيرة 

للخارجية.
الاقطاة األخرى الالاتاة للاظار أن زيارة 
الجبري لواشااطن يف ظل التطاورات الخطرية 
التاي طارأت أخارياً عاىل امللااات الساورية 
والدراقياة واليااياة، حياث مدركاة حلب يف 
يف  كذلاك  واملوثال  األول،  امللاف  يف  ذروتهاا 
امللاف الدراقاي، وزياارة جون كاريي نظريه 
األاَمريكاي إىل مساقط ولقائاه ماع وااد من 

الحوثيل يف إطار مسااعيه لوقف انعتداءات 
يف الياان تاهيدا نساتئااف املااوضات، لذا 
الغياب للجبري عن لذه التطورات املتسارعة، 
يوحي بأن القياعة السادوعية بدأت تاساحب 
ماهاا تدريجيا، وتضاع عالقاتها ماع اإلعارة 

األاَمريكية الجديدة عىل قاة أولوياتها.
 الجباري يالاك خالة عايقة يف الشاؤون 
األاَمريكية، اكتسابها عادما عال عبلوماسيا، 
ثم سااريا لباالعه يف واشااطن قبال أن يتوىل 
ماصباه الحايل، لكن ضخاماة التحديات التي 
يواجهها يف مهاتاه الحالية، وتتاثل يف وجوع 
اَْكلاَ مؤسستي حكم  عداء مستحكم لبالعه يف أ
اَمريكيتل، أي مجليس الشايوخ والاواب من  أ
ناحية، ومؤسساة الرئاساة من ناحية أخرى 
يجدال احتااانت الاجاح محادوعة، ولكن ن 

بأس من املحاولة.

*رأي اليوم

أهل القدس يعتلون السطوح ويرفعون األذان بوقت واحد
يف رعلم عىل تخطيط حكومة انحتالل بااع 
األذان يف املدياة، ثدد ألايل القدس عىل ساطوح 

بيوتهم، ورادوا األذان يف وقت واحد.
وظهار مان خالل التساجيل املرئاي الذي تم 
تداولاه عىل مواقاع التواثال انجتااعي ثوت 
األلايل واضحاً ولو يصدح باآلذان؛ اعرتاضا عىل 

قانون ماع األذان يف القدس الرشيف.
وكانت كاائاس الاارصة قاد تضامات براع 
أذان الدشااء؛ رعاً عىل محاونت املاع من املسجد 

األقىص.
وذكارت تقارير إعالمياة أن كاائس يف مدياة 
الااارصة عاخال األرايض املحتلة عاا1 ثل رادت 
اآلذان راضااً لقارار الددو الصهيوناي بااده يف 

مدياة القدس املحتلة.
لذا وخرجت تظالرات يف مدن الطيبة وكار 
قاسام ورلاط وبلدة كاار قاا يف الجليال عاخل 
األرايض املحتلة باسريات ضد قانون ماع اآلذان، 
ورااع املتظالارون ناتاات تادع بهاذا القانون 
الذي اعتلوه عارصياً، أبرزلا »قانون عارصي، 
لن نوقف اآلذان، آذان بالل لن يسكته انحتالل«.

وكانت اللجاة الوزارية الترشيدية الصهيونية 
أقرت القانون الذي يااع راع اآلذان عل مكلات 
الصوت يف البلدات الالسطياية يف القدس املحتلة 

والبلدات الالسطياية القريبة من املستوطاات.

شهيد و33 إصابة خالل مواجهات مع العدو يف غزة 

 33 وأُثياب  الساطياي،  شااب  استشاهد 
آخريان، ياو1 الجاداة، خاالل مواجهاات ماع 
الدادو الصهيوني يف 16 نقطة تاااٍس يف األرايض 

الالسطياية املحتلة وقطاع غزة.
وذكرت وزارة الصحة الالساطياية أن الشاب 
محااد ساديد أباو ساددة )26 عامااً( أُثياب 
برثاص الددو، خالل املواجهات األسبوعية رشق 
الليج وساط قطااع غزة، ما أعى إىل استشاهاعه 
عىل الاور، كاا أُثيب اثاان آخران يف املوقع ذاته.

وأضااات الاوزارة أن املواجهاات التي اندلدت 
رشق مديااة غازة، أّعت إىل إثاباة شااب آخار، 

لريتاع عدع املصابل إىل ثالثة خالل اليو1.
واندلدات مواجهاات ماع الدادو الصهيوناي 
اَرباع نقااط تاااس يف مدياة القادس املحتلة  يف أ
وضواحيهاا، حيث اساتهدف الاتية املقدسايون 
سايارة حراساة املساتوطال بالحجاارة أثاااء 

مرورلا يف أحياء بلدة سلوان رشقي املدياة.
ويف حزماا، أُثياب جاادي ثهيوناي خاالل 
املواجهات التاي اندلدت يف البلدة الواقدة شااايل 
رشق القدس، عون أن تُساار عان وقوع إثابات 

يف ثاوف الشبان.
ورشق القادس، اندلدت مواجهاات مع الددو 
يف بلدتاي الديزرياة وأباو عياس، حياث أطلقات 
القوات وابالً من القاابل الغازية بشكل عشوائي، 

مستهداة الشبان واملاازل.
وأااعت جادية الهالل األحار الالسطياي، أن 
طواقاها تداملت ماع 29 إثابة بانختااق جّراء 
استاشااق الغاز الساا1، من بياها إثابة مسااّة 
اساتدعت إثابتها نقلها للدالج يف مشااى عاخل 
القدس.وذكرت مصاعر علياة أن قّوة ثهيونية 
تدّرضات إللقااء عبّوة ناسااة »يدوياة الصاع« 
خاالل تواجدلاا يف بلادة أباو عياس، عون وقوع 

إثابات.
ويف را1 الله، اندلدت مواجهات مع قوات الددو 
غربي املدياة عقب قادها للاساريات األسابوعية 
للجادار  املاالضتال  وبلدال  ندلال  بلدتاي  يف 
وانساتيطان، كااا أُثياب الدارشات بانختااق 

جّراء استاشاق الغاز السا1.
وأااعت مصاعر علية أن شابّاناً الساطيايل 
رشقوا مركبات املستوطال بالحجارة، ما أعى إىل 

إثابة أحدلم قرب بلدة ساجل غربي را1 الله.
وأّكادت رشطة الدادو اعتقاال عاارص حرس 
الحدوع لشااب الساطياي )19 عاماً( من سكان 
مدياة أريحا، وذلك خاالل املواجهات التي اندلدت 

قرب مدسكر »عوار« الصهيوني.
ورشل الشابان القوات الصهيونية بالحجارة 
قارب حاجز »بيت إيل« الدساكري شااايل رشق 

مدياة البرية.

مداهماٌت واسعٌة لقوات العدو يف 
مدن الضفة والقدس لياًل 

شاهدت املادن الالساطياية يف الضااة 
واسادة  اقتحاماات  املحتلتال  والقادس 
لقاوات الدادو الصهيوناي، حياث نصبات 
الحواجاز الدساكرية، وعالاات عادعاً من 
املااازل، وسالات أرسى محرريان بالغات 
ملراجدة املخابرات، وشاهدت بدض املااطل 

مواجهات مع الشبان.
الدادو  قاوات  نصبات  جاال،  اااي 
الصهيوني ليالً حاجزاً عساكرياً عىل شارع 
جاال – حيااا قرب مدخال بلدتاي زبوبة 
ورماناة غرب مدياة جاال وعرقلت حركة 
الساري واملواطاال. وقاال شاهوع عيان إن 
»عوريات انحتاالل قطدت الطريل وأوقات 
مركبات ومواطال يف مشاهد بات يتكرر يف 
كل ليلاة بهدف الضغط عىل املواطال يف تلك 

املاطقة وتشويش حياتهم«.
مشااٍة  »جااوعاَ  أن  مواطااون  ونقال 
انطلقوا من مدسكر سالم املقا1 عىل أرايض 
املواطال يف تلك املاطقة ومشطوا مااطل يف 
جادار الاصل الدارصي والاذي تتهم قوات 
انحتالل شابان بلدة زبوباة بتداد تخريبه 

وإحداث ثغرات ايه باستارار«.
وكانات قاوات الدادو لادعت يف وقات 
ساابل سكان بلدة زبوبة بتشديد اإلجراءات 
الدقابية بحقهم عىل خلاية استارار أعاال 

الرشل بالحجارة وتخريب شيك الجدار.
كااا اقتحات قاوات الددو بلادة رمانة 
قضااء مديااة جاال، وتاركازت لبضاع 
ساعات قبل أن تاسحب عون أي مواجهات 

اَْو اعتقانت. أ

ويف القادس املحتلة، اقتحاات عوريات 
ثهيونية جامدة القادس يف بلدة أبو عيس 
اجراً، وثاعرت محتوياات مدرض للكتلة 
اإلساالمية، واندلدت مواجهات بل الشبان 
وعورياة الددو التي أمطرلا الشابان بوابل 

من الحجارة.
كااا اعتقل الددو مصاوًرا يف باب حطة 
وثاعر مدداته وأرشطة التسجيل الخاثة 
باه خاالل تصويره حالاة عارس يف البلدة 

القدياة.
ويف الخليال، عالاات قوات الدادو بلدة 
بيات أمار، واقتحاات عادعاً مان املااازل 
وسالات بالغات استدعاء لددع من األرسى 

املحررين، ملراجدة املخابرات الصهيونية.
ويف غازة، أطلقات بحرياة الدادو نريان 
الصياعيان  ثاوب  الرشاشاة  أسالحتها 
خاالل عالهم يف عرض البحار قبالة مدياة 
غازة. وأااعت مصاعر ثحاياة أن »زوارق 
انحتالل اساتهدات مراكب الصاعين قبالة 
شاطئ بحر ماطقة السوعانية شاال غرب 
غزة باسااة ن تتددى ل أميال بحرية، عون 

أن يبلغ ذلك عن وقوع إثابات«.
لذا وشاهدت مدياتي نابلس وبيت لحم 
الصهيونياة،  للقاوات  مدالااات واسادة 
عاىل  ناار  إطاالق  عالياة  بزعام  اجاراً، 
أعااال  وأجارت  »يتساهار«،  مساتوطاة 
تاشيط يف محيط مستشاى »الكاريتاس« 

شاال بيت لحم.
ويف را1 الله، اقتحات قوات الددو عاارة 

سكاية يف بلدة ساجل شاال را1 الله ليالً.
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عربي ودولي

إساءٌة سعوديٌة للعراق، وبغداد تطالُب باالعتذار

  - متابعات
انتقاماا مان موقاف الدراق وشادبه 
املسااند لقضاياا األمة، نارشت ثحياة 
الرشق األوساط الرسااية السادوعية يف 
عدعلا الصاعر يو1 األحد تقريرا أسااءت 
اياه ملاليال املسالال الزائريان ملديااة 

كربالء وللشدب الدراقي الشقيل.
ويف التقرير نسبت الصحياة ترصيحا 
مزعوماا ملاظااة الصحة الداملياة تحذر 
اياه ماا أسااته الحاال غاري املارشوع 
جراء انختالط يف مراسام إحياء أربدياية 

اإلما1 الحسال عليه السال1، وقد خصت 
باإلساءة الشدبل الدراقي واإليراني.

 وبداد سااعات مان نارش التقريار 
املزعاو1 ناات ماظاة الصحاة الدالياة 
لاذه األكاذياب، ولاو ماا عااع الرشق 
األوسط لارش بيان املاظاة وحذف الخل 

األول من ثاحتها عىل اننرتنت.
ويف الارع عاىل لاذه اإلسااءة، طالب 
مكتب رئيس الاوزراء الدراقي الصحياة 
السادوعية بانعتاذار للشادب الدراقاي 
الغياور، مؤكدا باأن الدراقيال يقاتلون 
الياو1 عااعا عان أرضهام ورشاهم. من 
جهته، أثدر مكتب السيد مقتدى الصدر 

بيانا وثف ايه تقرير “الرشق األوسط” 
بأناه “تدد قاذر”، مهدعا بإغاالق مكتب 
الصحيااة يف الداراق يف حاال لام تدتذر 

للشدب الدراقي.
ويحياي املاليل من املسالال انثال 
ذكارى أربدياياة اإلما1 الحسال بن عيل 
عليهااا الساال1 باديااة كرباالء جاوب 

بغداع.
يذكار أن الدراق يرااض الددوان عىل 
الياان، وقاد تحاظ عىل موقاف ماظاة 
التدااون اإلساالمي الخاضدة للسايطرة 

السدوعية بشأن قصف مكة.

  - وكاالت
اُن بداخله  اّجار الجيش الساوري بااًء تتحصَّ
مجاوعة من املسلحل يف حي جوبر رشق عمشل 

وأوقع من بداخله بل قتيل وجريح.
ووقدات اشاتباكاٌت بال الجياش الساوري 
ومسالحي تاظيام »عاعش«عااد مرتادات خط 
البارتول جااوب رشق مديااة السالايّة يف رياف 
الرشقاي، واساتخدمت ايهاا  الجاوباي  حاااه 
األسالحة الرشاشاة الثقيلة والقذائف املدادية.. 
وقد تراال ذلك مع شان ساالح الجاو يف الجيش 
الساوري سلسالة غارات عىل مواقاع وتحركات 
مسلحي التاظيم يف املاطقة ويوقع قتىل وجرحى 

يف ثاواهم.
ويف ريف الالذقية الشااايل، شان ساالح الجو 
يف الجياش الساوري غاارات عادة عاىل مواقاع 
وتجاداات املسالحل يف قرية »كباناة« ومزرعة 
»ترعيان« بالتزامن مع قصف مدادي وثاروخي 

ووقوع اثابات مؤكدة يف ثاوف املسلحل.

كاا اساتهدف سالح الجو يف الجيش السوري 
مستوععات اسالحة وذخرية تابدة للاجاوعات 
املسالحة عااد مداجن الكياايل قرب تال حدية يف 

رياف حلب الجاوبي ماا أعى إىل تدمريلاا.. وتدد 
لذه املساتوععات األاَْكلاَ لدى املجاوعات املسلحة 

يف املاطقة.

انرلاب ياتقم من املدنيل يف عمشل القدياة
وبسابب عجزلا يف مواجهة الجيش السوري 
وحلاائاه ومان أجل رااع مداوياات عاارصلا 

املاهاارة، قامات املجاوعاات اإلرلابياة بإطالق 
قذائاف لااون عاىل حاي القيارياة يف عمشال 
اَربداة مدنيل  القديااة، مااا تسابب يف إثاباة أ

بجروح.
اَربدة أشخاص بجروح يو1 السبت يف  وأثيب أ
قصف ثاروخي عىل أحاد األحياء يف مدياة حلب 

القدياة.
وذكارت وكالاة اننبااء الساورية الرسااية 
)سانا( نقالً عن مصدر يف قياعة رشطة محااظة 
عمشال أن »إرلابيي )جيش اإلساال1( املاترشين 
اَربع قذائف لاون عىل  يف الغوطة الرشقية أطلقوا أ

حي القياريية السكاي يف عمشل القدياة«.
وبال املصادر »أن انعتاداء اإلرلابي تسابب 
اَربدة أشاخاص بجروح تم إسدااهم إىل  بإثابة أ
مشاايف عمشل وإلحاق أرضار ماعية يف املاتلكات 

الدامة والخاثة لأللايل«.
وكانات امارأة قتلات السابت وأثياب ثالثة 
أشاخاص بجروح يف لجاو1 بالقذائف عىل أحياء 
الصالحية واملازة وركن الدين وماطقة املزرعة يف 

مدياة عمشل.

»إسرائيل« 
تحلُنّ ضيفاً على 
اململكة املغربية

  - خاص
أعلن وزيُر البيئاة »اإلرسائييل«، زئيف 
الكال )الليكوع(، أن الطائارةاَ التي تحالُه 
والواداَ املراالاَ له حّطت يف مطار مراكش، 
للاشااركة يف جلساات قاة األمم املتحدة 

للاااخ، يف املدياة املغربية.
ويف تغريادة لاه عاىل موقاع »تويرت« 
الثالثااء املاايض قاال الكال إناه الوزير 
»اإلرسائيايل« األول، ماذ عا1 ٢٠٠٣، الذي 

يزور املالكة املغربية. 
الكال  ظهار  التغريادة،  جاناب  وإىل 
اه ثاورة للدالال املغرباي محاد  وخلااَ
السااعس، الذي ساريأس أعاال املؤتار يف 

مراكش.
وشاهدت املغرب احتجاجات ملواطال 
مغارباة عىل رااع الدلام »اإلرسائييل« يف 
مديااة مراكاش، ومشااركة تال أبيب يف 

مؤتار املااخ املادقد يف املدياة.

 السفري األمريكي القادم يف الكيان 
ينكر وجود الشعب الفلسطيني 

  - متابعات
توقدات مصاعر أمريكية مطلداة أن يقو1 الرئيُس 
اب، عونالاد ترامب، بتديِل سااري يف  األمريكاي املاتخاَ
»إرسائيل« سابل واَأنكر وجوعاَ شدب السطياي، وععا 
إىل ضام الضاة الغربية لا »إرسائيل«، ومواثلة البااء 
انستيطاني، كاا يتوقع أن تكون مهاته املركزية لي 

نقل الساارة األمريكية من »تل أبيب« إىل القدس.
وقالات ثحياة »عيايل ميل« الليطانياة إنه »من 
اُب بتديل  املتوقاع أن يقاو1 الرئياُس األمريكي املاتخاَ
حاكام ونياة أركانساو الساابل، ماياك لوكاباي، يف 

ماصب ساري الونيات املتحدة يف إرسائيل«.
يذكر أن لوكابي مدروف بدعاه للبااء انستيطاني 
يف الضاة املحتلة، كاا يؤيد ضم الضاة لا »إرسائيل«، 

وسبل أن أنكر وجوع الشدب الالسطياي.
وبحساب التقريار، الاذي اعتااد عىل مصااعر يف 
الطاقم اننتقايل للرئيس املاتخب، ترامب، اإن »املهاة 
املركزياة التي ساتلقى عاىل عاتل لوكاباي لي نقل 

الساارة األمريكية من تل أبيب إىل القدس املحتلة«.
وقال املصدر ناساه »إن ذلك سايحصل، ولوكابي 

سوف يضان ذلك«.
يذكار أن لاكبي كان قاد اجتاع، يو1 الجادة، مع 
ترامب يف نيويورك، بيد أنه لم يتحدث عن لذا املوضوع 

يف نهاية اللقاء.

عاال  الاذي  لوكاباي،  أن  إىل  اإلشاارة  تجادر 
محلاالً يف شابكة »اوكاس«، كان يرشف عاىل تاظيم 
عاعاال  ألمريكيال  الصهيوناي  الكياان  يف  جاونت 
للحازب الجاهاوري. وتتضان لذه الجاونت زيارات 
للاساتوطاات املقاماة عاىل أرايض الضااة املحتلاة. 
إضاااة إىل أناه يتاتاع بدالقاات وطيدة ماع املجلس 
انساتيطاني »ييشااع«، وكذلك مع جهات متطراة يف 

قياعة املستوطال.
كااا يتضاح أن مواقاه السياساية لاي أقرب ما 
يكاون إىل مواقف الجااح األاَْكثاَر تطرااً يف حزب »البيت 
اليهاوعي«، اهاو يدعام ضم الضااة لاا »إرسائيل«، 

والبااء عون حدوع يف كل املستوطاات.
وكان قاد رصح يف الدا1 ث200 أنه ن يوجُد شادٌب 
الساطياي. وزعم أن استخدا1 مصطلح »السطيايل 
لو أعاة سياسية يحاولون بواسطتها أن يارضوا عىل 

إرسائيل تسليم أراض«.
ويف الداا1 2011 كارر أقواله مرة أخارى، وقال يف 
مقابلة مع »واشااطن بوست« إن »اكرة وجوع تاريخ 
للالساطيايل ياتاد عاىل مئاات وآنف الساال غري 

ثحيحة«. عىل حد زعاه.
وكان قد انتقد لوكابي يف الساابل وبشدة، يف لقاء 
ماع متلعل يهاوع يف بروكلل، خطة »ااك انرتباط« 
من قطاع غزة، وإخالء املساتوطال من مساتوطاات 

»غوش قطيف«.

 خوفاً من ترامب.. 
السعودية تتربأ من خاشقجي!

  - وكاالت
نقلات وكالة األنبااء السادوعية، الجادة، عن 
إن  الخارجياة قولاه  مصادر مساؤول يف وزارة 
الكاتاب السادوعي جااال خاشاجقي “ن ياثل 

الدولة”.
وأكاد املصدر أن خاشاقجي “ن ياثال الدولة 
بأياة ثاة، وما يدل عاه من آراء تدد شاخصية 
ون تاثال مواقف حكومة املالكة السادوعية بأي 

شكل من األشكال”.
يأتي إعاالن الخارجية السادوعية بدد حديث 
لخاشاقجي، خالل نادوة يف مدهد واشااطن عن 
“قلل سادوعي من اوز الرئيس األاَمريكي الجديد 

ترامب وسياسته املتوقدة يف الرشق األوسط”.
وقال خاشاقجي: “إن تراماب جالر بدداوته 

إليران، لكاه يقف أيضا يف ثف )الرئيس السوري( 
بشار األسد، ماا يدزز يف الاهاية ليااة إيران عىل املاطقة.. وبالتايل، اإن 

السدوعية محقة يف قلقها إزاء تسلم ترامب سّدة الرئاسة”.
وأضااف خاشاقجي أن التوقاع باأن تكاون مواقف تراماب الرئيس 
مختلاة إىل حد كبري عن مواقف ترامب املرشاح لي مجرع آمال زائاة يف 
أحسان األحوال. عىل السدوعية أن تساتدد لبدض املااجآت التي قد تلز 

عىل األرجح عىل شكل خطابات سلبية تصدرلا إعارة ترامب”.
وتدتقد بدض املصاعر أن الحكومة السادوعية أقدمت عىل إثدار لذا 
البياان لتجاب اإلحراج ماع إعارة ترامب الجديدة وخوااا من رعة ادلها، 
وعاد1 الحاق أي ارضار لجهاوع عاعل الجبري وزيار الخارجية املوجوع يف 
واشاطن والتقائه أعضاء الكونغرس األاَمريكي لرشح موقف االسدوعية.

عسكريون أتراك طلبوا اللجوء لدى دول 
حلف الناتو؛ هرباً من بطش أردوغان

  - متابعات
كشاف األمال الداا1 لحلاف شااال األطليس 
)ناتاو( يااس ساتولتالغ ياو1 الجاداة عن أن 
بداضاَ أاراع الجياش الرتكي املواديان إىل الحلف 

طلبوا اللجوء. 
وقال ستولتالغ إن طلباِت اللجوء ستحساها 
حكومات الدول األعضااء يف الحلف، لكاه لم يدل 

بازيد من التااثيل.
ويف الوقات ذاتاه، طالاب ساتولتالغ تركياا 
باحرتا1 حكم القاناون وضاان حقوق من ألقي 
القباض عليهم خالل تطهري الجيش بدد محاولة 
اننقالب الااشالة التي وقدت يف ماتصف يوليو/ 

تاوز املايض.
اَْكثاَر من مااسبة وقواه إىل  وكان الااتو أكد يف أ
جانب السالطة الرشعية يف تركيا، وراضه محاولة 
اننقالب، كاا أعرب التحالف عن عد1 سااحه بالهجو1 عىل أي عولة من 

عول الحلف، باا ايها تركيا.
وقبل شاهرين، قال ستولتالغ عاد لقائه املسؤولل األتراك »لو أن 
اننقاالب نجح ملاا كان ذلك كارثة عاىل تركيا وحدلا، بال عىل الحلف 

كله«.
يُذكاَاُر أن الااتو أثادر بدد محاولة اننقالب بيانا قال ايه إن وساائل 
إعال1 تااقلت أنباء ن ثحة لها بشاأن احتاال خاروج تركيا من الحلف، 
مؤكداً أن األمل الداا1 للتحالف أجرى اتصانت مع الرئيس الرتكي رجب 
طياب أرعوغان ووزيار خارجيته جاويش أوغلو ليلاة املحاولة اننقالبية 

أعان خاللها بشدة املحاولة، وجدع ععاه للدياقراطية يف تركيا.

 انتقال التنظيم االإجرامي من العراق اإىل 
�شوريا لي�س من م�شلحته

الجيش العراقي يعلن تحرير 
منطقة النمرود جنوب املوصل 

بعد معارك مع داعش 
  - متابعات

أعلن الجيش الدراقي يو1 السابت تحرير ماطقة الااروع الواقدة عىل بدد 
39 كيلومرتا جاوب املوثل شاال البالع بدد مدارك مع تاظيم )عاعش(.

وقاال قائد عاليات )قاعماون يانياوى( الاريل الركن عباد األمري يارالله 
يف بياان لخلياة انعال1 الحرباي إن »قطدات الارقة التاسادة املدرعة حررت 
الاااروع، ورادات الدلم الدراقي ايهاا بدد أن كبدت الددو خساائر باألرواح 

واملددات«.
يف لاذه األثااء تواجه قوات الجيش الدراقاي والقوات املداونة له مقاومة 
رشساة مان مقاتيل التاظيم املتشادع أثااء محاولتهم التداال يف املوثل من 

الااحية الرشقية.
ويواجاه مقاتلاو التاظيام القاوات الدراقياة والقاوات املداوناة لها عىل 
األرض عاالوة عىل الدعم الجوي املوايل من الطاريان التابع للتحالف األاَمريكي 

باستخدا1 القااثة وقاذاات األر بي جي وقذائف الهاون.
كاا رصح املتحدث باسم ليئة الحشد الشدبي الدراقي السبت، أن انتقال 
تاظيم الدولة انساالمية من الدراق إىل ساوريا أثبح اليو1 ليس من مصلحة 

التاظيم.
وقال أحاد انسادي يف مقابلة مع تلازيون الدراقية الحكومي ”إن عاعش 
اليو1 مساتهدف ويلاظ انااساه حالياً ليس يف الدراق اقط، بل لااك حصار 
وضغط عليه يف ساوريا وبالتايل اان انتقال عاعش من الدراق إىل سوريا ليس 

كثرياً من مصلحة التاظيم”.
واضااف” أن عاعش ن يساتطيع الياو1 التحرك يف املوثال كونها مطوقة 
مان كل الجهات وليس له اتصال بالدالم الخارجي، إن من خالل طرق ضيقة 

واملحور الذي كلف ايه الحشد الشدبي يسيطر عىل املحور الغربي”.
وقاال” يف حاال القضاء عىل تاظيم عاعاش يف الدراق ووثلااا إىل الحدوع 
الدراقية- السورية إذا وجدنا كحكومة عراقية أن لااك رضورة للحااظ عىل 
األمان القوماي مالحقة لذه الدصابات إىل عاخل األرايض الساورية ألي عال 
كان بالتأكيد سااذلب من خالل التاسايل بل الحكومة الدراقية والساورية 

وال األطر القانونية والدستورية “.



 سياسية- شاملة
تصدر كل اثال وخايس

النظ���اُم الس���عودي ميّثُل املصدَر األس���اَس للجماعاِت التكفيري���ة ويؤّمُن البيئَة 
الالزم���َة له���ا وكل ذلك يص���بُّ في مصلح���ِة إس���رائيل وأمري���كا، والتكفيريون ال 
ينفصلون بأي حاٍل من األحواِل عن اإلسرائيلي وما يقومون به يخدُم هذا العدو.

السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي 
الددع )ل17( انثال 21 نواال 12016  املواال 21 ثار ث3ل1لا

عبداهلل بن عامر
أن تتكلَّلاَ الُجُهااْوُع الُداانيُة 
بالاجااح ايااا يتدّلاُل باألزمة 
مصلحاُة  اياه  وملاا  اليااياة 
إيقااف  خاالل  مان  الياايال 
الُدااْدواَان ورااع الحصار اذلك 
ما ن ياكُن للاالكة السادوعية 
القبوُل به، واألمُر كذلك ياسحب 

عىل مرتزقتها.
املباذوُل  الُدااناي  الُجهاُد 
مؤخاراً أعى إىل حضاور الطرف 
كااثال  مباارشًة  األمريكاي 
للرباعية وملا يُداراَُف بالتحالف، 
الوطااي  الطارف  كان  وايااا 

يبارك مساعي السلطاة ويؤكد تداطياَه اإليجابي 
اَْو خطوات تقوع إىل وقف مداناة  اَيَّة مباعرات أ مع أ
الشدب اليااي كانت الونيات املتحدة ومدها عول 
الُدااْدواَان تدياُد تقديماَ ناساها للياايل املدتداَى 
عليهم وللدالم إناا لذه املرة ليس كدول وسيطة 
اداَ يف  وراعية بال كأطراف مدتدية، ولو ما تجسَّ

طاولة التااوض بحضور الوسيط الُدااني.
يف مساقط كانت الونيات املتحادة األمريكية 
مثاالً بوزياِر خارجيتهاا وكان اليااُن املقااِو1ُ 
للُدااْدواَان ماثالً بالواد املاااوض بدد ما يقارب 
ل من محاونت اارض توثياات خاطئة  الداماَ
ملاا يحادث يف الياان، ولاو ماا ُعاااادَّ نجاحاً 
عبلوماسياً مهااً، إذ أكد ومن خالل جاع أطراف 
الارصاع الحقيقيال أن الُدااْدواَاناَ عاىل الياان 
اراَات  تقوُعه واشااطن وأن السدوعية ومدها اإلماَ
ليستا إن أعوات ضان املرشوع األمريكي، ولو ما 
حاول الوزير كريي اإلشاارةاَ إليه ِضاااً من خالل 
انتصالل الهاتايل اللاذان أجرالاا مع ُكلٍّ من 

بن زايد وبن سلاان.
ورغم أن ما تم التوثُل إليه يف سالطاة عاان 
ه إىل التاايذ رسيداً، إن أن ما حدث  لام يجد طريقاَ
يكاي إلعاعة توضيح مدالم الطرف اآلخر وتأِكيد 
ن يكون بدياداً عاا تحااول املالكة  ماليتاه وماَ
اَْو التسارت باه، ولاو ماا قاع يف  التخااي وراءه أ
نهاية املطااف إىل حالة من الهساترييا الُجاونية 
1 املرتزقة، سياا بدد  اندكسات عىل وساائل إْعالاَ
1 الوطاي وعلاَ ترصيحات الااطل  أن أعرك اإلْعاالاَ
اَلايّةاَ التداطي مع الحدث  ار الله أ الرسااي ألاَنْصاَ

مان زواياا تحديد أطاراف الرصاع وإساقاط ما 
حاول الُداْدواَان تكريسه خالل الارتة املاضية.

الوزيار  حضاوُر  كان  وألن 
األمريكي بصاته ماثالً عن عول 
اُب  الُداْدواَان نجاحاً مهااً يُحساَ
إعراكاَ  ااإن  الصاماد  للياان 
الدبلوماايس واملاااوض اليااي 
اه  وعكساَ التغاري  لاذا  اَلايّاة  أ
ماي متاياز  يف ثاورة أعاء إْعالاَ
اااق التوقداات يدتال انتصاراً 
مزعوجااً أربك الخصاو1اَ وبدثر 
الُدااْدواَان، ساياا ايااا  اَْوراَاق  أ
باملااليام واملصطلحات  يتدلل 
وإعااعة تدريف األزماة وتحديد 
أطرااهاا كااا يابغاي أن يكوناَ 
ساياا اياا يتدلال باليان الذي 
اَيّاة تبدية  كان حاارضاً يف مساقط متحارراً من أ
اَْو وثاية ألي طرف لتساقط مجادعاً ما تحاول  أ
عول الُداْدواَان تساويقه عال الحديث عن الااوذ 

اإليراني.
اق  وبغاض الاظر عاا حدث ويحادث بدد اتّااَ
مباعئ مساقط وإثارة تسااؤنت عن مدى جدية 
الطارف اآلخار يف التوجاه نحو الساال1 وإيقاف 
ااق ساياثُّل نقطاةاَ تحول  الُدااْدواَان إن أن انتّااَ
مهاة يف مسرية الاضال اليااي والصاوع يف وجِه 
الُداْدواَان الغاشام وسيكون باثابة عالمة اارقة 
ساتضيُف إىل رثيد انجتهاعات السياسية نقاط 
ومكاساباَ يتكئ عليها اليااي ولو بصدع إعاعة 
ثياغة حضاوره اإلْقليْاي والدويل، وباا يساهم 
يف اارض مداعنت جديادة عىل طااونت الحوار 
والتااوض، ولو ما يدّجُل من احتاانت اختصار 
املساااات نحاو التوثال لحال شاامل وكامال 
يحرت1 خيارات الشادب اليااي ويقدر تضحياته 

الجسياة.
يف الاهاياة.. ياكان القول إن ثاوعاَ الشادب 
الياااي أماا1اَ عول الُدااْدواَان رغام ااارق القوة 
واإلمكانيات يف كااة املجانت ولهذه املدة الطويلة 
لاو املاؤرُش الحقيقي عىل لاذه املتغاريات التي 
أثبحااا نشاالُدلا ونشادر بها ضاان قراءات 
املشاهد الداا1، ساياا عاىل الصدياد السايايس 
الاذي يأتاي كاتيجاة طبيدية لاشال الُدااْدواَان 
عساكرياً وبالتايل سياساياً ويتجه نحو الاشال 
اَْوراَاقه املساتخدمة ونقُصُد بهاا الورقة  يف آخار أ

انقتصاعية.

اليمُن متحرراً من التبعية والو�شاية يف م�شقط.. 

واشنطن َوصنعاء وجهاً لوجه

الشعُب اليمني رائُد الشعوب 
يف حرب االستنزاف

كل يوِم صمود لليمن، هو يوم انكسار 
لتحالف العدوان، وعدم التزام النظام السعودي 

بوقف إطالق النار هروٌب من الهزيمة إليها، 
وانزالٌق أكرب يف مستنقع ستكون أثماُن الخروج 

منه باهظًة ومكلفة، وأما شعبنا اليمني وهو 
رائد الشعوب يف حرب االستنزاف فمتعهد 
بإطالتها وتوسيع دائرتها بما ال يدع مجاالً 
للشك أمام العدو إال أن يرضَخ لألمر الواقع، 

ويخرَج مرمياً به إىل نفايات التأريخ. 

فّواز.. أيها املصلوُب 
بأيادي كهنة النفاق

للشيخ عبدالناصر التيمي 
اواز أيها الاائُز يف لذه الحياة، أيها البطُل الراشُد 
ه بُرلاناً لصدقه يف عبوعيته. الذي عباَداَ اللهاَ وقّد1 روحاَ

سال1ُ الله عليك.. 
أيها املسايح الاذي ثلبته أيااعي الظلام وكهاُة 

الاااق عىل أعادة املجِد والخلوع.
لقد اخارتت طريلاَ الخلوع أيها الذاكُر األواُب الذي 
عاش حياتاَه كاحلة تتاّقاُل بل الحرضات املحادية 

والتي كانت نوراً ييضُء عرباَه.
ه وحشايُة  ندام إنه خلاوُع الروح الاذي لن تااداَ
أعداء الدين واإلنسانية، عواعش الحاملة الذين ن تزاُل 

هم يف واقدها اليومي. تديُش مدياُة تدز كابوساَ
اإن ساحلوا ُجثَّتاَك، اروُحك تسباَُح يف ملكوِت الله 
راَوا أنهم  ترتقي يف مقامات الصديقية، وأّما لم ااا عاَ

هم نحو جهام وسجيل. بذلك يسحلون أرواحاَ
ثلباوك عاىل األعاادة لتكوناَ شاهيداً آخاراَ أبى 
ه ااداًء لله  الضياماَ والرضاوخاَ للظاملال، وقد1َّ روحاَ

ولرسوله ولوطاه. 
اساال1ُ الله عليك ورحاته أيها البطُل اليدساوي 

شهاعًة، املحادي املرشب واملاهج.

 صالح العزي.. 
حكايُة كفاح

عابد المهذري
، أن ياوتاَ ثالح  ادٍّ مؤلِاااٌم جداً ومؤِساٌف ألبدد حاَ

لاَ عن الدنيا ونبقى نحن عىل قيِد الحياة. الدزي ويرحاَ
وألن ثاالح لاو األنقى واألثادُق واألكثُر نشااطاً 
وإخالثااً وتضحيًة بال جايع اإلعالميال والُكتاب.. 
اهو أكثُرنا استحقاقاً للبقاء ماا جايداً.. لكاها األقداُر 
تختااُر أرواحاَ الجيااع وتاتقاي خيااراَ البارش؛ ليكونوا 

ضيوفاَ الرحان وثالح أنبل الااس األخيار.
لقد غاعرنا اإلنسااُن األوىف وانسم األثلُح والحكاية 

الخرضاء كأغصان الزيتون.
 رحل إىل عوالام الخلوع األبدي تاركاً إرثاً ضخااً من 
اَْو تاجباَ األرض رجالً  عطاءات شااب عظيم لن يتكرر أ

آخر مثله.
كان ثاالح.. كاتباً يقادس الكلااة.. وقلااً يحرت1 
هه -  ْرف.. وثحاًي شال طريقه - يف مجاله وتوجُّ الحاَ
بطريقته الخاثة، بانسايابية نساة لبّت من حدائل 
الجاة.. يخوض املسار الصدب بدزياة ن تلل.. يتحّدى 
املستحيل بهدوء وثبات وثل عىل مدى ساواٍت طويلة 
قاسية املرارة كثرية الدقبات.. ولو وحداَه يايض بثقة 
ٍس مطائاة إىل حيث حدع مسااره.. مؤمااً بقضية  ونااَ
ولب ناساه يف سابيلها وعالد اللهاَ اننتصاراَ لها وماه 
اساتاد الدوناَ يف زمن اندد1 ايه األعوان.. اكانا اثال.. 
ثالح ومده ربه خري مدل له.. حتى تربع عرش املجد 
وتحققات غاياتُه اأعار ظهراَه للاطامع وخّر سااجداً 
شاكراً لله.. مواثالً ذات الدرب بإيثار وتواضع وبهاة 
ونشااط ضدف ما سبل.. ياقش يف سار التاريخ قصة 

كااح عاوانها ثالح.
اَْو  ن أحاد ايااا مثال ثاالح الدازي ون يشابهه أ
يوازيه ويقارن به أحد ساواه.. ألنه انساتثااء الااثع 
يف ُكّل يشء والاااوذج األنصاع لاكل مداني الشاهامة 
واإلنساانية.. أخالقاً ووعيااً.. زلداً وتقوى.. إحسااناً 
وأعباً.. طهارة يد ونقاء قلب.. نزيهاً من األخطاء خالياً 

من الضغائن واألحقاع.
ومن ذا ثالٌح كصالح.. بكااحه وأعااله؟!
ن ذا كريٌم وعزيٌز كالدزي الدزيز الغايل؟!  ماَ

ان ذا يالك الدزة والكرامة وانعتزاز كابن الدزي..  ماَ
انبتساامة املرشقاة ُكّل ثباح والوْجاه البهي امليضء 
لياايل الدتاة.. ماالك الاور الذي يحيل مسااءاِت القلل 
وانضطاراب إىل ُمشاكاة نور تشاعُّ بهجًة وتشايع يف 
األنااس روحانياة ُحاابٍّ وساال1 مازوجاة بدااوان 
شااوخ ونرص تااأل الجابااِت باورانية اليقال املبدع 
مَّ يكتُُب سطراً ويزف خلاً.. كلاا  عياجري الظلم، كلاا لاَ
ظهر يتحدث عن حدث ويدلن برشى.. وكلاا اختىل مع 

مالئكة السااء ليتوضأ ويصيل ويستغار.


