الرئيس :الشعب اليمني سيش ّكل دروعاً بشرية مع أبناء الحديدة للدفاع عن الوطن

إعالن ضمني لتحالف سعودي «إسرائيلي» يف ميونخ
 60ريا ًال
سياسية  -شاملة  -تصدر كل اثنني وخميس ( ددعلاعلاا

 16صفحة
ينثالالانينثالاثالا 20نينثالالاف  20نينثالاثالالا

ا�ستهداف جتمعات املرتزقة يف مع�سكر الإمام بذو باب:
ُ

 37جثة تصل عدن من املخاء وكهبوب

بطل «نهوقة»
في حوار حصري

القوة الصاروخية في تطور نوعي تعلن تحييد أحدث أجيال األسلحة االعتراضية األمريكية:

الباتريوت خارج الخدمة!

الدكاك:
ميونيخ ..الجبري
ير ُق ُص عارياً

حرب تجويع اليمنيني
ُ
برعاية أَمريكية

العالمة املطاع:
الوهابية فتنة
أمريكا من الداخل..
دول ٌة متهالكة
ومجتمع ُمف ّكك!
ٌ

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

2066

5171
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 2أخبار

ينثالالانينثالاثالا 20نينثالالاف  20نينثالاثالالا

( ددعلاعلاا

قيادات حمافظة احلديدة وح�ضر اختتام فعالية ذكرى ال�شهيد يف املحويت
ِ
ا�ستقبل

الرئيس :اليمن يف مرحلة َت َح ٍّد وجودي تقتضي الصمو َد يف مواجهة العدوان وليست مرحلة دعاية انتخابية
ُ
 -خاص:

ُ
رئي�س املجل�س الس�يايس األعلى ،األخ صال�ح
أش�ا َد
الصماد ،بالبطوالت األس�طورية التي س�جّ لها أبناء تهامة
خلال املواجهات الربية والبحرية يف مختلف الجبهات ،وما
أصبحت تمثّله من مادة أكاديمية للدراسة والبحث ،جعلت
العدو يتكبد خس�ائ َر فادحة تعج� ُزه عن ادعاء أي انتصار
مقارنة بإمكانياته الهائلة ،واالمكانيات البسيطة للشعب
اليمني.
وق�ال إن الحدي�دة تمثّل رشيان اليمن وك�ذا تمثل عزة
وإب�اء وكرام�ة أبناء هذا الش�عب الذي يصبر منذ عامني
عىل األمرين م�ن العدوان والحصار وما يدركه الجميع من
املعاناة الش�ديدة ج�دا ً والتي وصل�ت إىل ُك ّل بيت َ
وخ َّ
اصـة
يف تهامة».
ُ
الرئي�س على أَهميّ�ة اللق�اء بأبن�اء الحدي�دة،
وأك�د
والقيادات االجتماعية والسياس�ية واملهنية يف ظل املؤامرة
الدولية عىل اليمن وساحلها الغربي ملناقشة اآلراء واألفكار
وهموم أبناء تهامة التي هي َه ٌّم يمني.
ه�ذا وق�د اس�تقبل األخ صالح الصم�اد رئيس املجلس
الس�يايس األعىل يف القرص الجمهوري بصنعاء يوم األمس
األحد قيادة السلطة املحلية يف محافظة الحديدة وعددا ً من
الوجاهات والش�خصيات االجتماعية ،وقيادة ا ُمل ّ
ؤسس�تني
العس�كرية واألمني�ة ومنظمات املجتم�ع املدني ،بحضور
ع�ددٍ م�ن أعض�اء املجلس الس�يايس األعىل ونائ�ب رئيس
الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير اإلدارة املحلية.
كم�ا أكد الصم�اد وجود الكثير من أوراق الق�وة بأيدي

شعبنا اليمني ،الفتا إىل رضورة توحيد الجهود يف ُك ّل املجاالت
وما س�يقدمه الجيش واللجان الش�عبية من دروع بالحديد
والنار ضد العدوان مع الش�عب املتفاعل من ُك ّل املحافظات،
ال�ذي يُش�كل درع�ا برشية م�ع أبن�اء الحديدة ملس�اندتهم
يف الدف�اع ع�ن الوطن ،وم�ا ستش�هده املرحل�ة املقبلة من
قوافل الدعم وامل�دد والعطاء املتوجه�ة إىل املحافظة نتيجة
الوع�ي الع�ام بأَهميّ�ة املحافظة وخط�ورة أي رضر عليها
وانعكاساته عىل ُك ّل املناطق اليمنية.
ووجه رئيس املجلس الس�يايس األعلى ،رئيس الوزراء

الس�تدعاء وزراء الصح�ة والتخطي�ط والع�دل واملالي�ة
والداخلي�ة والكهرب�اء والجه�ات املعنية ،بتش�كيل غرفة
عملي�ات والنزول إىل املحافظة واالس�تمرار إىل جانب أبناء
املحافظة.
وق�ال إن العدوان يرصخ من صمود أبناء اليمن وثباته،
َ
يفضحُ
َ
نفس�ه ومرشوعه يف عدن التي فقدت
وأن�ه عدوا ٌن
األمن والسالم واس�تقرار الخدمات البسيطة حتى أن من
احتلوه�ا فق�دوا فيها األمن واألم�ان واالس�تقرار بعد أن
تركتها أمريكا مرسحا ً للقاعدة وداعش.

وأك�د األخ صالح الصماد أن الحدي�دة يف أولويات عمل
حكوم�ة اإلنق�اذ الوطن�ي وتقدي�ر صرب وصم�ود أبنائها
األحرار األوفياء.
ويف س�ياق متصل أك�د رئيس املجلس الس�يايس األعىل
األخ صال�ح الصم�اد ،أن املرحل�ة الت�ي يم�ر به�ا اليمن،
مرحل�ة رص الصف�وف وتوحي�د الطاقات ،مرحل�ة تح ٍّد
وطن�ي لليمن ،تكون أو ال تكون ،مرحلة مواجهة العدوان
والتص�دي ل�هُ ،وليس�ت مرحلة حش�د انتخاب�ي ،وأن ُك ّل
القوى املضحية والش�عب يعون طبيع�ة هذه املرحلة وما
تقتضيه.
وأش�ار الصم�اد يف كلم�ة ألقاه�ا ،بمناس�بة اختت�ام
الفعالية السنوية للش�هيد بمدينة شبام باملحويت ،إىل ما
وصل إليه العدوان السعودي األمريكي من إفالس أخالقي
وقيمي ،باس�تهدافه املتعمَّ د واملس�تمر للمدنيين األبرياء
من النس�اء واألطفال من أبناء الشعب اليمني ووجاهاته
القبلي�ة ،كم�ا حص�ل يف أرحب من اس�تهداف بي�ت عزاء
النساء ،ومنزل الشيخ محمد بن ناجي الغادر يف خوالن.
َ
ُ
روضة
رئي�س املجل�س الس�يايس األعىل ق�د زار
وكان
الش�هداء بمدينة شبام يوم األمس األول وقرأ الفاتحة عىل
أرواح الش�هداء يف س�بيل الدف�اع عن الوط�ن وصد الغزو
واالحتالل .وعرب رئيس املجلس السيايس األعىل عن الشكر
والتقدي�ر ملحافظة املحوي�ت وقيادتها والس�لطة املحلية
وأبنائه�ا األح�رار على م�ا يقدمون�ه دوما ً م�ن مبادرات
وتضحيات مس�تمرة يف س�بيل االنتص�ار ملظلومية اليمن
وقضيته العادلة.

إقتحا ُم موق َعي الرصد ومجازة وتصا ُعــ ُد أرقام الخسائر السعودية
 يحيى الشامي:تم ّك َن أبطا ُل الجيش واللجان الشعبية من
اقتحام رقابة موق�ع الرصد يف مجازة ،وَوفق
مصدر عس�كريٍّ لصدى املسيرة َفإن
إف�ادة
ٍ
العملية جَ َرت وفق م َ
ُخ ّ
ط�ط اقتحام مدروس
ّ
نفذت�ه وح�د ُة َ
خ َّ
اصـة من مجاه�دي اللجان
الشعبية.
وموق ُع الرصد هو أحد مواقع حرس الحدود
الس�عودي الت�ي اس�تحدثت خالل الس�نوات
األَخرية ،ويقع يف منطقة مجازة رشقي عسري
(عن�د نهاية عسير وبداية نج�ران) ،وَكانت
منطقة مج�ازة قد ش�هدت س�ابقا ً
ٍ
عمليات
ً
عسكرية نفذها الجيش واللجان الشعبية ضد
مواق�ع القوات الس�عودية وتكبد فيها األخري
خسائ َر كبرية يف تلك العمليات.
وحس�ب املصدر فق�د تم تفجريُ منش�آت
الرقاب�ة ومبانيه�ا ف�ور وص�ول املقاتلين
اليمنيين املوق�ع ومب�ارشة ه�روب الجن�ود
السعوديني منه.
ً
ً
س�عودية مدرع�ة م�ن
آلي�ة
مُضيف�ا ً أن
ن�وع هم�ر اس�تُهدفت بص�اروخ موج�ه
وَنت�ج ع�ن إصابته�ا مقت�ل وجرح ع�دد من
الجن�ود الس�عوديني كانوا على متنها لحظة

استهدافها.
وأ ّك�د املص�د ُر أن قتلى وجرح�ى آخري�ن
س�قطوا يف املوق�ع أثن�اء مهاجمت�ه من قبل
اليمنيين ،مُشيرا ً إىل أن عملي�ات القص�ف
املدفع�ي واالس�تهداف الصاروخ�ي تواصلت
على مواقع ومعس�كرات الجيش الس�عودي

يف مختلف جبهات عسير ،وم�ن هذه املواقع
ّ
مؤخرا ً منفذ علب وَموقع ورقابة
املس�تهدفة
الش�عبة وتجمع�ات للجن�ود الس�عوديني يف
املنف�ذ البري وخلف�ه ،والحقا ً أعل�ن الجيش
اليمن�ي واللجان اس�تهداف مد ّرع�ة براديل يف
مدين�ة الربوعة ،مَ ـا أَدَّى إىل تدمريها ومرصع

رئيس التحرير:
صربي الدرواني
العالقات العامة والتوزيع:
تلفون736891529 – 01314024:
771126033

طاقمها.
وبلغ ع�د ُد القتلى من الجيش الس�عودي
إثر اس�تهدافهم م�ن قبل القناص�ة اليمنيني
يف ُك ٍّل من جيزان وعسير ثمانية جنود خالل
اليومين األخريين ،س�تة منه�م يف مواقعهم
الواقع�ة على محي�ط مدينة الخوب�ة جنوب

جيزان ،والبقية يف منفذ علب يف عسري ،وواحد
يف موقع عسكري بنجران.
وع�اودت املدفعي�ة اليمني�ة رضبَه�ا عىل
تجمعات للجيش السعودي يف منفذ الخرضاء
وتجم�ع للمنافقين وآلياته�م يف رقابة صلة
ٍ
وَتجمعات املنافقني قبالة منفذ الخرضاء.
ُ
وس�جّ ل س�قوط قتىل وجرح�ى يف قصف
بصواريخ الكاتيوشا عىل تجمعات العدوان يف
موقع الطلعة ،فضالً عن اس�تهداف تجمعات
للجنود الس�عوديني يف موقع القيادة بالرشفة
بع�ددٍ م�ن قذائ�ف م�ن املدفعي�ة ،محقق�ة
ٍ
إصاب�ات مب�ارش ًة ،وَاس�تهداف موقع العش
وقيادة عليب بعدد من قذائف املدفعية.
ويف جي�زان اس�تهدفت املدفعي�ة اليمني�ة
تجمّ عات الجيش الس�عودي يف موقع الغاوية
وموق�ع الك�رس والبي�ت األَبْيَ�ض وَتجمع�ا ً
للقوات الس�عودية يف موق�ع الدفينية وموقع
قائ�م زبي�د وموقع الق�رن ،وط�اول القصف
املدفع�ي مرتزق�ة الجي�ش الس�عودي غ�رب
املثعن وموق�ع الرمضة ،باإلضاف�ة إىل تدمري
آلية نوع براديل شمال مبنى البيت األَبْيَض إثر
استهدافها بصاروخ موجّ ه.
وَاطلق مجاه�دو الجيش واللجان صاروخ
زلزال واحد عىل تجمُّ ع مرتزقة العدوان شمال
صحراء ميدي.

رئيس قسم التصحيح:

محمد عيل الباشا

العنوان :صنعاء – شارع املطار -جوار محالت الجوبي
عمارة منازل السعداء -تلفون01314024 :
sadaalmasirah@gmail.com

( ددعلاعلاا
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ا�ستهداف جتمعات املرتزقة يف مع�سكر الإمام بذو باب:

بعد �أيام من �إعالن قائد الثورة عن مفاج�آت كربى:

 37جثة تصل مستشفى الجمهورية بعدن من جبهة املخاء
تمكنَها من تحييد أحدث
ُـو ُة الصاروخي ُة تعلن ُّ
الق َّ
منظومات «الباتريوت» التي يمتل ُكها العدو السعودي وكهبوب ومصرع  14مرتزقاً يف املكلكل والجحملية وصالة
 -خاص:

بع�د أي�ا ٍم قليل�ة من إعلان قائد
الث�ورة الس�يد عبداملل�ك الحوث�ي
ع�ن مفاج�آت عس�كرية يف مجاالت
الطيران والدف�اع الج�وي وتطوي�ر
الق�درات الصاروخية ،ج�اء اإلعال ُن
ع�ن تمك�ن ُ
القـ�وَّة الصاروخي�ة
تعديل
للجيش واللجان الش�عبية من
ِ
ميدان الردع لصالح الش�عب اليمني
بتمكنها من تحيي�د منظومة الدفاع
«الباتريوت».
وأعلنت ُ
القـوَّة الصاروخية ،أمس
األحد ،أنه�ا تم ّكنت من تحييد الجيل

الثال�ث م�ن منظوم�ة «باتري�وت»
أح�دث منظوم�ات االعتراض
األمريكية التي زودت بها الس�عودية
العام املايض.
وأك�دت ُ
القـ�وَّة الصاروخي�ة أن
الرضبات الباليس�تية على األ َ ْهدَاف
الس�عودية ش�هدت تط�ورا ً نوعيا ً يف
دقة اإلصابة.
كما نقلت قناة املسرية عن مصدر
ُ
بالقـوَّة الصاروخية قوله إن «تحييد
منظومة باتريوت باك 3إنجاز نوعي
كبير على صعي�د ح�رب األدمغ�ة
املشتعلة بني اليمن وقوى العدوان».
وأض�اف املص�در أن ُ
القـ�وَّة

الصاروخي�ة تمكن�ت ويف فترة
وجيزة ويف ظ�روف بالغ�ة التعقيد
وبعق�ول وطنية م�ن تعديل ميزان
الردع لصالحها بعد أن كان لصالح
العدو.
إعلا ُن ُ
القـوَّة الصاروخية تحيي َد
منظوم�ة الدفاع «باتري�وت» يعني
أن تل�ك املنظوم�ة الت�ي يمتل ُكه�ا
الع�دو الس�عودي أصبح�ت عاجز ًة
عن اكتش�اف الصواريخ الباليستية
اليمني�ة ،وبالت�ايل غري ق�ادرة عىل
اعتراض أيٍّ منه�ا وه�و م�ا يضع
الع�دو بلا أي�ة حماي�ة م�ن تل�ك
الصواريخ.

 خاص:ِ
يواص� ُل أبطا ُل الجي�ش واللج�ان الش�عبية بمحافظتَي تعز
ولحج عملياتهم العسكرية يف مواجَ هة مرتزقة العدوان األمريكي
السعودي ،مسجّ لني خالل الساعات املاضية عددا ً من االنتصارات
ً
فادحة يف األرواح والعتاد.
التي كبّدت املرتزقة خسائ َر
وأف�ادت مص�ادر محلية يف ع�دن بوصول  37جث�ة من قتىل
املرتزق�ة إىل مستش�فى الجمهوري�ة بع�دن قادمة م�ن جبهات
القريبة من باب املندب املتمثلة يف كهبوب واملخاء.
وبحسب مصدر عسكري مس�ؤول فقد تم ّكن أبطال الجيش
واللج�ان الش�عبية خالل الس�اعات املاضية من تدمير عدد من
اآللي�ات العس�كرية التابع�ة للمرتزق�ة يف مناط�ق متفرق�ة يف
محافظت�ي تع�ز ولحج ،فيم�ا اس�تهدفوا عددا ً م�ن تجمعاتهم
العسكرية وأوقعوا عددا ً من القتىل والجرحى يف صفوفهم.
ووفق�ا ً للمص�در فق�د تمكن األبط�ال من اس�تهداف تجمع

ثالثة �أَهْ دَاف ا�سرتاتيجية يف �أقل من �شهر واحد:

باليستي يمني إىل محطة «الشقيق» بجيزان
 -خاص:

البالس�تي اليمني ال�ذي أعلنت ُ
القـ�وَّة الصاروخية
اليمني�ة إطالق�ه باتج�اه محط�ة كهرباء الس�مني بلغ
َ
هدف�ه ورضب جزءا ً من املحط�ة الكهربائية التي تغذي
معس�كرات ومواقع الجيش السعودي الواقعة إىل الغرب
من جيزان.
الرضب�ات البالس�تية اليمني�ة على اململك�ة
ومعسكراتها انجاز عس�كري فائق األَهميّة وبالغ األثر
وإن ّ
تحف�ظ النظ�ام الس�عودي عىل خس�ائره الناجمة
عنها أ َ ْو أعلن غالبا ً نجاح منظومته الدفاعية إس�قاطها
إال أن الحقيق�ة التي ال تس�تطيع الري�اض إنكارها هي
أن يف اليمن ولدى جيش�ه ولجانه الش�عبية من عنارص
ُ
القـ�وَّة والت�ي من أهمه�ا الصواريخ ما يح�رج النظام
الس�عودي عن�د ُك ّل م�رة يعلن فيه�ا اليمني�ون إطالق
بالس�تي تج�اه أ َ َرايض اململك�ة ويؤكدونه�ا بالتصوي�ر
املصاحب لعملية اإلطالق.

وقد ج�اء إطالق الصاروخ ردا ً على الجرائم اليومية
التي يرتكبها العدوان السعودي األمريكي بحق اليمنيني
وتدمري البنية التحتي�ة لليمن منذ ما يقارب العامني ،يف
ظل تواطؤ أممي.
وتول�د محط�ة الش�قيق البخاري�ة ح�وايل 2640
ميج�اوات ،وقد أنش�أتها رشك�ة هيون�داي للصناعات
الثقيلة الكورية الجنوبية بتكلفة بلغت  3.3مليار دوالر
وفق عقد وقعته الرشكة يف أغس�طس من العام ،2013
وهو ما يعني أن الصاروخ اليمني قد أصاب هدفا ً مهما ً
يف العمق السعودي.
وتبعد مدينة الش�قيق ع�ن جيزان  150ك�م ،وتتبع
منطقة جيزان ونصفها يتبع عسير ولكنها إداريا ً تتبع
جي�زان ،وتقع عىل س�احل البحر األحم�ر مبارشة ،كما
تقدر مساحة الشقيق بحوايل  850كم.2
ويف ذات الس�ياق ،وبخط�وة مماثل�ة ،كان�ت ُ
القـوَّة
الصاروخي�ة ق�د أطلق�ت صاروخا ً باليس�تيا ً متوس�ط
املدى ،لم يُذكر نوعه ،مس�اء األربعاء الفائت مستهدفة

اإلمارات تعرض مدرعاتها وآلياتها
العسكرية املدمرة يف اليمن

 خاص:ُ
دولة اإلم�ارات التي تش�ارك يف العدوان على اليمن أمس
أتاح�ت
ملواطنيها مش�اهد َة املدرعات واآلليات العسكرية التي دمرها أبطال
الجيش واللجان الش�عبية يف املعارك األَخيرة بمديرية املخاء يف إطار
معرض أيدكس.
وم�ن بني هذه اآللي�ات مدرعة أطل�ق عليه العدو اإلماراتي اس�م
«نمر جيس» ،وتظهر الصور ما آلت إليه من تدمري جراء الدمار الذي
لحق بها يف املعركة.
وادعت اإلم�ارات أنها تعرض ه�ذه األليات العس�كرية للجمهور
للتأكيد عىل قيمة هذه الصناعة؛ بهدف تس�ويقها وفتح املجال أمام
الرشكات اإلماراتية املصنعة لعقد صفقات عىل هامش املعرض.
ُ
اإلمارات بخس�ائ َر كبرية جراء مش�اركتها يف العدوان عىل
و ُم ِنيَت
بالدنا ،وتمكن املقاتل اليمني من تحويل تلك املدرعات إىل صيد جذاب،
كما تمكن األبطال يف معظم الجبهات من إحراق مدرعات اإلماراتيني
والسعوديني بالوالعات.
يش�ار إىل أن مع�رض أيدكس يجت�ذب أغلبَ املهمين بالصناعات
العسكرية حول العالم.

مطار أبها ْ
اإلقليْمي يف عسير ،بعد س�اعات من ارتكاب
طيران العدوان مج�زرة دامي�ة بقصفه مجل�س عزاء
للنس�اء يف أرح�ب بمحافظ�ة صنعاء ،وأك�دت مصادر
عس�كرية يف الجي�ش واللج�ان الش�عبية أن الص�اروخ
أصاب هدفه بدقة ،مخلفا ً خسائ َر كبري ًة.
ويبعُ � ُد مط�ار أبه�ا ْ
اإلقليْمي حوايل  18ك�م يف اتجاه
الجن�وب الغربي عن مدينة أبها التابعة ملنطقة عسير،
وتبلغ مساحته حوايل  2,547مرتا ً مربعاً ،ويستقبل أكثر
من  222رحلة جوية أسبوعيا ً منها  188رحلة داخلية.
وقب�ل ذل�ك يف مطل�ع فرباير الج�اري كان�ت ُ
القـوَّة
الصاروخي�ة قد أطلقت صاروخ «ب�ركان »2عىل قاعدة
عس�كرية غرب العاصمة الس�عودية «الرياض» وأكدت
أن الصاروخ أصاب هدفه بدقه متناهية.
وبهذا تكون ُ
القـوَّة الصاروخية قد نجحت يف إصابة
ثالثة أ َ ْهدَاف استراتيجية مهمة داخل العمق السعودي
خالل أقل من شهر واحد ،ويعد ذلك إنجازا ً مهما ً وعالمة
فارقة ،ومبرشا ً بعمليات أخرى.

ملرتزقة العدوان يف معس�كر اإلمام بمديرية ذو باب ،ما أسفر عن
مرصع وجرح عدد منهم ،وبحس�ب مص�ادر محلية فقد هرعت
سيارات اإلسعاف إىل املكان املستهدف.
يف ذات الس�ياق ووفق�ا ً ملا تناقلته وس�ائل إعالمي�ة ومواقع
التواص�ل االجتماعي التابعة للمرتزقة فق�د لقي  14عنرصا ً من
املرتزق�ة مصارعهم يف عمليات عس�كرية متفرقة نفذها أبطال
الجي�ش واللجان الش�عبية عىل مواقعهم يف ُك ٍّل م�ن تبة املكلكل
ومنطقة الجحملية ووداي صالة والتبة املسورة.
ويف إط�ار ه�ذه العملي�ات تمك�ن أبط�ال الجي�ش واللج�ان
الشعبية من إفشال محاوالت مرتزقة العدوان باستعادة مناطق
التبيش�عة والحرم والس�د بمديري�ة جبل حبشي طهرها أبطال
الجيش واللجان الشعبية قبل يومني.
إىل ذلك تمك�ن أبطال الجيش من تدمري آلية عس�كرية تابعة
ملرتزق�ة الع�دوان جنوب املخاء وآلية عس�كرية أخرى يف منطقة
الكدحة بمديرية مقبنة بمحافظة تعز وكذا تدمري آلية عسكرية
ثالثة يف مديرية كهبوب بمحافظة لحج.

استهداف تجمعات ملرتزقة الجيش السعودي
شمال ميدي وأطراف عسيالن ضربة صاروخية
ملعسكر صلب
 -خاص:

تم َّكن أبطا ُل الجيش واللجان الش�عبية من تسجيل عدد من االنتصارات خالل الساعات
ُ
يخوض به�ا أبطالنا مواجهاتهم م�ع مرتزقة العدوان
املاضي�ة يف عدد من الجبه�ات التي
االمريكي السعودي
وبحس�ب مصدر عس�كري مس�ؤول فقد اس�تهدف أبط�ال الجيش واللجان الش�عبية
تجمع�ات ملرتزق�ة الجيش الس�عودي ش�مال صح�راء ميدي بعدد م�ن قذائ�ف املدفعية،
محققني إصابات مبارشة.
ووفق�ا ً للمص�در َفإن أبطال الجي�ش واللجان الش�عبية تمكنوا أَيْضا ً م�ن إعطاب آلية
ملرتزقة الجيش السعودي شمال ميدي وكذا قنص أحد عنارصه.
يف ذات الس�ياق تمكن األبطال من اس�تهداف تجمعات مرتزقة العدوان األمريكي يف ُك ٍّل
من منطقة املنعطف وأطراف مديرية عس�يالن بمحافظة ش�بوة ،ما أس�فر عن جرح عدد
منهم.
ويف محافظ�ة م�أرب أطلقت ُ
القـ�وَّة الصاروخي�ة التابع�ة للجيش واللجان الش�عبية
صاروخ زلزال 2عىل تجمعات ملرتزقة العدوان يف جبل صلب ،ما كبد عنارص املرتزقة خسائ َر
فادحة يف األرواح والعتاد.

بقية من الصفحة األخيرة

الوهابية فتنة
صياغة مس�ودة الدس�تور ومن ُك ّل ما جرى ومن ومن ومن ،وس�اندوه بقوة حتى أخرجوه من
البي�ت ال�ذي كان فيه ،وطرحوا عىل أنصار الله مقرتحا ً إن ْ َس�انيا ً هو أن يرتك�وا ُك َّل من يزوره بدون
تفتيش دخوال ً وخروجا ً حتى تم لهم ما يريدون ،وبعد انتهاء السنتني لم يكتمل م َ
ط ُ
ُخ ّ
طهم أضافوا له
ً
سنة بدون الرجوع إىل الشعب حتى تكتمل خطتهم وبعد السنتني والثالثة واستقالته وهروبه أعادوا
ً
ُ
َ
اليمن بحُ جّ ة منارصة للرئيس الرشعي وألزموا الس�عودية بالتحالف
له الرئاس�ة من جديد ليرضبوا
مع بعض زعماء العرب ،وتُقدّم لهم املال وفعالً تحالفوا معها عىل رضب اليمن وقتل أبنائه ونس�ف
ُ
طائرات التحالف ما لم تعمله «إرسائيل» يف فلس�طني ،وأمريكا و»إرسائيل»
بنيت�ه التحتي�ة ،وعملت
بعد ُك ّل ذلك.
أما أمريكا فهي تريد أن تستويل َ عىل الثروة السعودية بحُ جَّ ة تزويدها بالسالح والخرباء وحمايتها
من اليمن الذي خوّفتها منه وسارت يف ركابها دول الخليج إال عُ مان الحرة وسلطانها الحرز
وأما إرسائيل فقد استفادت بهرولة زعماء العرب لتحالفهم معها بضغط من السعودية ودخلت
الح�ربُ بحجة حماية باب املندب وحماية الس�عودية ،وتمت فصول املؤامرة من ُك ّل وجوهها وخاب
َ
اليمن س�وف يستس�لم خالل أس�بوع ويكون ضم�ن املنبطحني الذين يأتم�رون بأوامر
ظنهم أن
املتكربين ،وأن الش�عب اليمني س�وف يس ّلم السالح ويلبس العقاالت والثياب املطولة ويكون جز ًء ال
يتجزأ من الس�عودية الخانعة والخاضعة واملنبطحة ألمريكا وإرسائيل ،وكانوا يعتقدون بأن املوالني
لهم س�وف يكونون هم اليمن الخانع والخاضع لهم ،وقد زوّدوهم بأس�لحة ضخمة يف مُدة رئاس�ة
هادي ال زالت تُ َ
كش ُ
ف وتخرج من مخابئها حتى اآلن ،وقد وضعت يف معاه َد علميةٍ ومدارس تحفيظ
ُ
القـ� ْرآن ويف جامعة اإليْمَ ان وفروعها وحتى يف مغارس القات وجلبوا أمريكا وإرسائيل والس�عودية
وكل أراذل الدني�ا وكل عصابات املخ�درات وكل القتلة مثل بالك ووتر والس�نغاليني والكولومبيني
وخرباء «إرسائيليني» وخرباء بريطانيني وخرباء فرنسيني وقوة أمريكية وقوة سودانية ومجندين من
الجنوب اليمني ومن الدارسين يف املعاهد والدارسين يف جامعه اإليْمَ ان وفروعها ومن بعض العمال
الذين يعملون يف السعودية ومن الساقطني الذين يعملون يف ُك ّل مكان.
ُك ّل ه�ؤالء جاءوا ملحاربة اليمن املس�لم املؤمن املوحِّ د ،يمن اإليْمَ �ان والحكمة والفقه ،والذي قال
عنه الرسول صىل الله عليه واله وسلم :إني ألجد َ
نف َس الرحمن من قبل اليمن وقال يف املعتدين قرن
الشيطان والجُ لفاء ُ
وغلظاء القلوب يف الفدادين عند أصول أذناب األبل من حيث يطلع قرن الشيطان.
فه�ل بعد ه�ذا يا أيها املفرتون تربي�ر لقتل اليمن؟ يا مَ �ن أصابكم الش�يطان يف قلوبكم يا مَ ن
ين ا ْلقِ ْس� َ
خرستم الدنيا واآلخرة ،بيننا وبينكم وبني من َقتَلنا وتأمّ ر علينا وحارصنا ( َون َ َض ُع ا ْلمَ و َِاز َ
ط
ِليَ ْو ِم ا ْلقِ يَامَ ةِ فَلاَ تُ ْ
اس ِب َ
ظ َل ُم ن َ ْف ٌس َشيْئًاَ ،وإ ِن َك َ
ان ِمث ْ َقا َل حَ بَّةٍ مِّ ْن َخ ْرد ٍَل أَتَيْنَا ِبهَ اَ ،و َك َف ٰى ِبنَا حَ ِ
ني).
ً
َ
َ
يموت يف اآلخرة.
يموت وإن مات يف الدنيا حينا فلن
والحم ُد لله أن العد َل لن
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ميونيخ ..الجبري ير ُق ُص عارياً

كأدوات تنفيذية ملشاريع االستكبار العاملي.
يف ط�ور التمويه كان بوس�ع ق�وى العمالة تحت مس�مى (الربيع
ٌ
مختل�ف تمام�ا ً عم�ا ق�د يتبادر
العرب�ي) ادع�اء أن (األقلم�ة) أم�ر
لألذه�ان من رشذمة وتمزي�ق ،عىل أن هذه القوى ب�ارشت خالل هذا
الطور حش�د وتكري�س التناقضات الطائفية واملناطقي�ة والعرقية يف
البن�اء االجتماع�ي (العربي ـ الس�وري ـ اليمني تجس�يداً) ،بما ينهي
التناقض�ات الفعلية بين قوى هيمنة ووصاية دولي�ة وأنظمة محلية
وكيلة لها من جهة وش�عوب مسحوقة ومس�تضعفة طامحة للحرية
واالس�تقالل م�ن جه�ة مقابلة ،وتبع�ا ً لذلك ف�إن الكي�ان الصهيوني
الغاصب ال يعود عدوا ً يف هذا الفرز ،بل تجري ترقيته إىل حليف يشاطر
الكانتونات (العربية ُّ
الس�نية) مخاوفها إزاء خطر االجتياح (الش�يعي
الصفوي) وتصبح (إيران) التي تشاطر فعليا ً شعوب املنطقة املخاوف
ذاته�ا إزاء الهيمنة الغربية والطموح يف الخلاص ذاته ،عدواً؛ كما هو
الحال اليوم.
عقب توليه رئاس�ة مرص ،خاطب الرئي�س اإلخواني محمد مريس
(نظيره اإلرسائيلي) بعبارة (صديق�ي العظيم بريي�ز ..صديقك الويف
مريس) ،وصفق�ت النوبلية (كرمان) و(الش�يخ الحزمي) والفعاليات
اإلخواني�ة بالعموم ،للرضبات اإلرسائيلية الجوية عىل س�وريا بوصف
الكيان الصهيوني حليفا ً ملا يسمى (ثوار سوريا).
وقبل أشهر فقط ـ تعهد رئيس حكومة العمالة للرياض (أحمد بن
دغر) ،بـ(عدم الس�ماح بنشوء نسخة أخرى من حزب الله يف اليمن)،
مدلالً ح�د تعبري الكاتب عبدامللك العجري ـ عىل أن اململكة الس�عودية
ليست إال نسخة أخرى عربية املظهر من إرسائيل.
بمقدورن�ا الي�وم ـ أ َ ْكثَـ�ر من ذي قب�ل ـ إدراك الخط�ر الذي مثله
ويمثل�ه الش�عار (الرصخ�ة) لحظة صدح به الش�هيد القائد حسين
الحوثي ،بالنسبة لقوى االس�تكبار والصهيونية ،كما وإدراك دوافعها
لش�ن حروب ست عىل (أنصار الله) باألمس ،وعدوان كوني عىل اليمن
برمته اليوم.
لقد أبقى هذا الش�عا ُر عىل جذوة املفهوم للرصاع العربي اإلرسائييل
متق�د ًة يف وقت اعتقدت ق�وى الهيمنة أنها قد أخمدتها ،وإزاء ُك ّل هذه
َ
مناص للمرجفني سوى اإلقرار
املعطيات (الحسية) املتكشفة اليوم ال
بأنن�ا كنا وال نزال نقاتل عدوا ً واح�دا ً عىل اختالف تمظهُ راته يف املايض
والحارض ..عدو اسمه الكيان الصهيوني الذي دشن عادل الجبري طور
مزاولة البغاء العلني معه يف مؤتمر ميونخ أمس األول.
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�أكّدوا على املُ�ضي يف نف�س اخلط واملنهج الذي مَ َ�ضى عليه ال�شهداء

جماهريي كبيـ ٌر يف باب اليمن بصنعا َء إلحياء الذكرى السنوية للشهيد
احتشا ٌد
ٌّ

 -خاص:

َ
ُ
اآلالف من اليمنيني ،عرصَ الجمعة
احتش َد
املاضية ،يف ساحة باب اليمن بأمانة العاصمة
إلحياء الذكرى السنوية للشهيد.
وجاء االحتش�ا ُد بعد يوم واحد من جريمة
بش�عة ارتكبه�ا طيرا ُن الع�دوان األمريك�ي
الس�عودي بحق من�زل ع�زاء بمديرية أرحب
ش�مال العاصمة ،وأَدَّى إىل استشهاد  8نساء
س�ا َد الغض�بُ
وإصاب�ة  10أخري�ات ،حي�ث َ
ساحة االحتشاد وتوعّ دوا بأخذ الثأر واالنتقام
من الجناة واملرتزقة.
وبع�د ما يق�ارب العامني م�ا زال العدوا ُن
األمريكي الس�عودي يُلقي بكل وحشيته عىل
املدنيين يف بالدن�ا ،يقت�ل األطف�ال والنس�اء
والش�يوخ ويدمر املنازل عىل رؤوس ساكنيها
يف معظم محافظات الجمهورية.
ورفع املشاركون يف املسرية األعال َم الوطنية
ٍ
والفتات كبير ًة ُكتبت عليها
وُص� َو َر الش�هداء
ٌ
عب�ارات أش�ادت بعظم�ة ومكان�ة الش�هداء
لصني�ع م�ا قدموه
العالي�ة عن�د الل�ه تع�اىل
ِ
دفاع�ا ً عن الوطن وكرامت�ه يف مواجهة الغزاة
واملنافقني وكل مَ ن تحالف ضد اليمن ،مُعربني
اس�تنكارهم وس�خطهم للمج�ازر التي
ع�ن
ِ
تُرتك�بُ يومي�ا ً بح�ق املدنيني ،يف ظ�ل الصمت
املطبق لألُمَ ـم املتحدة واملجتمع الدويل.
وأكد املش�اركون عىل النهج بدرب وطريق
الش�هداء يف الجه�اد ومواجَ هة ودح�ر الغزاة
واملعتدي�ن حت�ى تحقي�ق النصر ..الفتني إىل
أن الش�هدا َء قدم�وا أغىل ما يمك�ن أن يقدمه
اإلن ْ َس�ان‘ وأنه�م بذلوا دماءهم يف س�بيل الله
لتمُــ� َّد رشايني االم�ة بالحياة فكان�وا األمل
املتجسد بالنرص.
كم�ا أ ّك�دوا على صموده�م وثباته�م
وجمي�ع أَبْنَ�اء الش�عب اليمن�ي يف مواجَ ه�ة
ِ
الع�دوان ومرتزقت�ه‘ ودعم ومس�اندة أبطال
ورج�ال الجيش واللجان الش�عبية يف ميادين
الشرف والعِ َّزة‘ برفد الجبه�ات باملال والعتاد
واملقاتلني.
وألقي�ت يف املسيرة الكثيرُ م�ن الكلمات
أثنت عىل الش�هداء والدور الكبير الذي بذلُوه

لع�زة ونُرصة اليم�ن ومواجَ هتهم لقوى الرش
والطغيان.
العدوا ُن لن ينا َل من كرامة اليمنيني
ُ
رئي�س رابطة علم�اء اليمن ،العالمة
وأكد
ش�مس الدين رشف الدين ،عىل ا ُمليض والسري
عىل طريق الشهداء وعدم التخلف عن الجهاد
ومواجه�ة الع�دوان الس�عودي االمريك�ي
الغاشم.
وق�ال يف كلمته التي ألقاها يف املسيرة :إن
الله ن�ارص املس�تضعفني من املؤمنين ،وإن
الش�عب اليمني عىل مَ ـــ ِّر التأريخ والعصور
خطر على األُمَ ـم أو
إىل الي�وم لم يش� ّكلوا أيَّ
ٍ
دول أو جار إطالقاً.
وأشار العالمة ش�مس الدين ،إىل أن اعتداء
نظ�ام آل ُ
س�عُ وْد وش�نه حرب�ا ً عىل الش�عب
اليمني لم يرتك أمام اليمنيني أي خيار س�وى
خي�ار الدفاع عن أنفس�هم ومواجهة العدوان

وص�د االعت�داء عليه�م ..داعي�ا ً كاف�ة أَبْنَاء
الشعب اليمني إىل االستمرار يف صموده وثباته
يف مواجَ ه�ة العدوان الغاش�م ،ورف�د جبهات
القت�ال املختلف�ة وميادين الشرَف والبطولة
والع�زة باملجاهدين والعت�اد واملال حتى دحْ ِر
الغ�زاة ومرتزقت�ه وتطهري الوطن م�ن َدنَس
املحتلني ..داعيا ً بالرتحُّ �م والخلود عىل جميع
الش�هداء والش�فاء العاجل للجرحى والنرص
والعزة للشعب اليمني.
تضحيات الشهداء أنقذت اليمن من داعش
ُ
ً
كلمة
وألق�ى الجريحُ أب�و صمود خباج�ة
ودورهم
تحدثت فيها بإس�هاب عن الشهداء
ِ
الكبري يف الدفاع عن الوطن وعزته وكرامته.
وقال يف كلمته« :نحن اليوم عندما نتحدث
عن الش�هداء وعندما نقف ونتكلم عن هؤالء
الش�هداء نتكلم عن فخرنا وعزتن�ا وكرامتنا
وأمجادنا وشموخنا».

القبائ ُل تتو ّع ُد بالرد على ق�صف منزل �أكرب م�شايخ بكيل

األمريكي
للمرة الثانية ..العدوا ُن
ُّ
ِـب خوالن!
ُّ
السعودي يعاق ُ
 -خاص:

أق�دم طريا ُن العدوان األمريكي الس�عودي ،الجمعة
ِ
منزل الش�يخ محمد ب�ن ناجي
قص�ف
املاضي�ة ،عىل
ِ
الغادر بمنطقة األعروش خوالن الطيال.
ُ
قصف طريان العدوان ملنزل الشيخ الغادر بعد
وجَ ا َء
أيا ٍم من قصف منزل عزاء للنس�اء يعو ُد للشيخ محمد
النكعي يف مديرية أرحب شمال العاصمة.
ُ
الش�يخ الغ�اد ُر «أح�د مَ َش�ايخ قبيلة بكي�ل» ،من
ا َمل َشايخ البارزين يف خوالن الطيال الذين يرجع إليهم يف
كافة القضايا والخالف�ات القبلية ،وهو أَيْضا ً عضو يف
مؤتمر الحوار الوطني.
وس�اد الغضب قبيلة خ�والن الطيال حي�ا َل قصف
منزل شيخها الكبري ،وعقدت قبائ ُل األعروش اجتماعا ً
َّ
موسعا ً لها ،السبت ،لتدا ُرس الرد عىل ما حدث.
َ
اس�تهداف الش�يخ الغ�ادر هو
وأ ّك�دت القبائ ُل أن
ُ
ٌ
وقصف منزله يعد
اس�تهداف لخوالن الطيال بأكملها،
قصفا ً لكل منازل خوالن ،مشرية إىل أن طريان العدوان
هو املسيطر عىل الجو ،وأنهم لن يسكتوا عىل ما حدث
وسينتقمون وي ُردُّون عىل هذا القصف.
وأدى القص�ف إىل تدمري أجزاء م�ن املنزل ،واحرتاق
ع�ددٍ م�ن الس�يارات التي كان�ت بداخل س�ور املنزل،
باإلضاف�ةإىلإصاب�اتل�دىالح�راس.
ُ
مجلس التالحُ م الشعبي القبيل بشدة هذا
واس�تنكر
َ
القص�ف ،معتربا ً يف بي�ان هذا العم َل
األرع�ن والخطريَ
اس�تهدافا ً مب�ارشا ً َ
لقبَائ�ل خ�والن الطي�ال َ
خ َّ
اصـ�ة
وقبائ�ل اليمن عموم�اً ،وانتهاكا َ صارخ�ا ً لكل املعايري
وتعدّيا ً عىل ُك ّل الحدود.

َ
العدوان الذي يستمر يف عربدته
وأش�ار البيان إىل أن
وعنجهيته واستهدافه ألَبْنَاء اإليمان والحكمة بمختلف
همجي يكش�ف مدى
انتماءاتهم وتوجُّ هاتهم وبش�كل
ٍ
وقاحته وعدم تو ُّرعه عن اإلقدام عن ُك ّل ما هو مش ٌ
ين
ومح� ّر ٍم يف قاموس العقلاء ،بدءا ً باس�تهدافه منازل
العدي�د م�ن وجاه�ات اليم�ن وأبنائها األح�رار مرورا ً
بمحرق�ة الصال�ة الكبرى الت�ي كان لخ�والن الطيال
املكلوم�ة نصيبها األكرب من الش�هداء والجرحى ،وإىل
استهداف منزل الشيخ محمد بن ناجي الغادر.
ودع�ا البيا ُن قبائ َل اليمن األحرا َر لالس�تعداد لتلبية
داع�ي خ�والن الطي�ال و َر ِّ
ص الصف�وف و َل ِّم الش�مل
والس�مو فوق ُك ّل األهواء والرغبات؛ كون هذا العدوان
ُ
يستهدف الجمي َع وال يستثني أحداً.
ُ
ومشايخ قبيلة خوالن الطيال ،رأوا أَيْضا ً أن ما
أَبْنَا ُء
يحد ُ
ُث من استهداف مبارش لهم يأتي بسبب مواقفهم
الرافض�ة للع�دوان وع�دم انجراره�م وراء مش�اريع
التقس�يم والتجزئ�ة الت�ي تس�عى لتنفيذه�ا أمري�كا
وحلفاؤها يف املنطقة.
وتعرضت قبيلة خوالن الطيال الس�تهداف من قبل
الع�دوان وقص�ف ملن�ازل املواطنين األبرياء وس�يارة
املسافرين ،وتعرض منزل الشيخ عيل نارص الجرايش،
العا َم املايضَ  ،لقصف عنيف أدى إىل تدمريه بالكامل.
يف يوم قصف منزل الش�يخ محمد بن ناجي الغادر،
ُ
مديرية خوالن الطيال تخرج دفعة عس�كرية
ش�هدت
جديدة ُ
ِ
ُ
رئيس اللجنة
املئات من املقاتلني ،وحرض
تض ُّم
الثوري�ة العليا محمد عيل الحوث�ي تخ ُّرجَ هذه الدفعة،
مش�يدا ً بال�دور ال�ذي قدَّمَ ه أَبْنَ�اء خ�والن يف التصدّي
للعدوان ومقارعته.

وأض�اف أنن�ا ويف ذك�رى الش�هيد نتع َّل� ُم
من مدرس�ة الشهادة والش�هداء معنى البذل
والعطاء وحُ �بّ التضحية والفداء ونس�تله ُم
القِ يَ� َم ا ُملثلى واملب�ادئ َ العظيم�ة واألخلاق
النبيل�ة الت�ي ضحَّ ى الش�هداء إلبقائها ،ومن
ه�ذه املدرس�ة نتعل ُم معن�ى الحري�ة والعزة
والكرامة».
عامان من الصمود ومن التضحية
وخرج�ت املسيرة ببي�ان أك�دت فيه عىل
أهمي�ة الصم�ود يف مواجه�ة الع�دوان حتى
تحقيق االنتصار الكبري للشعب اليمني.
وق�ال البي�ان إن الع�دوان اس�تهدف ُك ّل
املح ّرم�ات وتج ّرأ على ُك ّل الحرم�ات ،وجعل
من هذا الش�عب بكل مكونات�ه وفئاته هدفا ً
لرضبات�ه الخ�ارسة التي لم تَ ِزدن�ا إال تكاتفا ً
وقو ًة.
وزاد البيان بالقول« :فعالً أصبح الش�هي ُد

يوحّ �د الوطن وبات الش�هداء ُ
صنَّ�ا َع الوحدة
بكل صدق عندما َه�بَّ الغيورون عىل وطنهم
ودينهم من ُك ّل بيت وشارع ومن كافة الفئات
واملناط�ق إىل جبهات الدفاع وال�ذود عن حُ ُرم
األوط�ان كارسي�ن ومحطمين بتضحياتهم
وصربهم ،جربوت واس�تكبار الق�وى الظاملة
الت�ي انحن�ت أمامه�ا الكثير م�ن ال�دول
والحكومات والشخصيات الرخيصة من الذين
استلموا مصالح الشعوب وخانوا األمانة التي
أوكلته�ا إليه�م مهامهم ومناصبه�م ،فكانوا
فعالً كما هم اليوم عمالء َ
وخ َونَة ولم يحسبوا
لهذا الشعب أيَّ حساب».
وأكد البيان أن الشهداء الذين نشاهد يوميا ً
مراسيم ومواكب تشييعهم يف مختلف املناطق
ه�م الرج�ال الذي�ن امتلك�وا الح�ب والوفاء
الفعيل لهذه األمة؛ ألنهم تجاوزوا املراحل التي
يقع فيها الس�اكتون واملؤي�دون واملتخوفون
م�ن الوقوف ض�د العدوان وأصبح�وا هامات
يفخر بها الشعب ،ونتعلم منهم أرقى وأصدق
وأنبل األخالق.
وأكدت املسرية يف بيانها عىل امليض يف نفس
الخط واملنهج الذي مىض عليه الش�هداء وهو
الدف�اع عن الوطن بكل اإلمكان�ات وبذل املال
والنف�س معاه�دة الله والش�هداء على ذلك،
والوقوف إىل جانب أرسهم.
كم�ا أدان البي�ان واس�تنكر األعم�ال
اإلجرامية والوحش�ية بحق أَبْنَاء هذا الشعب
العزي�ز م�ن قبل ق�وى الش�يطان املتحالفة،
وآخرها جريمة منطقة رشاع التي استهدفت
مجلسا ً نسائيا ً للعزاء يف أرحب وراح ضحيتها
ثمانية ش�هداء م�ن النس�اء واألطفال وعرش
جريحات معظمهن جروحهن خطرية.
ودع�ا البيان ُك ّل املنظمات الدولية واملحلية
للوق�وف مع أَبْنَاء هذا الش�عب املظلوم ورفع
الحص�ار عن�ه ،مؤك�دا ً على أهمي�ة اللحمة
والتوحد للوقوف صفا ً واحدا ً ضد هذا العدوان
الظالم ،وداعيا ً حكوم�ة اإلنقاذ لتبني وتنفيذ
القرارات واملش�اريع التي تخ�دم وترعى أرس
الشهداء وأن هذا من صميم وأول اهتماماتها
يف ه�ذه املرحل�ة وذل�ك يأتي تعزي�زا ً للصمود
ووفاء للشهداء.

�أ�صدرت تقريراً حديثاً يطالِ ُب ب�إنهاء ت�سليح ال�سعودية:

رايتس ووتش تدعو األُ َم َـم املتحد َة إلعادة تحا ُل ِف
العدوان لقائمتها السوداء عن قتل أطفال اليمن
 صنعاء:هاجَ � َم تقري� ٌر جدي ٌد ملنظم�ة هيومن
رايت�س ووتش ،ي�وم الجمع�ة املاضية،
تحالُ َ
ف العدوان بقيادة الس�عودية ،وقال
إنه يقتل األطف�ال يف اليمن .داعيا ً األُمَ ـم
املتح�دة إلعادة تحالف الع�دوان للقائمة
السوداء.
وتط�رق التقري�ر إىل املجزرة البش�عة
لطيران الع�دوان الت�ي طالت مدرس�ة
الفلاح بمديري�ة نهم رشق�ي صنعاء يف
 10أبريل املايض والتي استش�هدت فيها
الطالب�ة إرشاق ووكي�ل املدرس�ة علي
مظفر.
وأ ّكدت املنظمة أن الغارة عىل املدرسة
غيرُ قانونية .داعية إىل رضورة التحقيق
يف انته�اكات قوانين الح�رب املزعوم�ة
يف اليم�ن وإنه�اء مبيع�ات األس�لحة
للس�عودية ،وإعادة التحال�ف إىل “قائمة
العار” الصادرة عن األمين العام لألُمَ ـم
َ
والخ َّ
اصـ�ة باالنته�اكات ض�د
املتح�دة
األطفال يف النزاعات املسلحة.
وقال�ت س�ارة لي�ا ويتس�ن مدي�رة
قس�م الرشق األوس�ط يف هيومن رايتس
ووتش :إن العدوان األمريكي الس�عودي
ال يبايل بالعدد م�ن أطفال املدارس يجب
أن يموتوا وي َُش�وَّهوا قب�ل أن ترد األُمَ ـم

املتحدة.
وأش�ارت إىل أن طيران العدوان ش�ن
غارة عىل محطة وقود أهلية يف قرية بيت
معصار بمديرية نهم بمحافظة صنعاء،
م�ا أدى إىل استش�هاد  3مدنيني وإصابة
 5آخري�ن ،وأن الغ�ارات أدت إىل تحط�م
عدد من نوافذ املدرس�ة القريبة وأرضّ ت
بوصالت الكهرباء ومكبرّ الصوت بها.
وبحس�ب منظم�ة هيوم�ن رايت�س
ووتش فقد أرس�لت منظم�ة “مواطنة”
– منظم�ة حقوقية يمنية بارزة – فريقا ً
إىل القري�ة لفحص موق�ع الهجوم يف 16
يناير/كان�ون الثاني وص�وّرت مخلفات
املقذوفات التي خ ّلفتها الغارة ،وفحصت
َّ
وتوصلت
هيومن رايتس ووت�ش الصور
من ُ
سمك الش�ظايا أنها مخلفات لوحدة
موجَّ هة ووحدة منظوم�ة ذَيل من قنبلة
ً
كافية
ملقاة ج�واً ،لكن لم تكن الص�و ُر
للتع� ّرف عىل ن�وع الذخرية املس�تخدمة
بشكل دقيق.
وأك�دت املنظم�ة أن تحال�ف العدوان
ّ
ً
ٍ
عسكرية يف اليمن بدعم من
عمليات
نفذ
الوالي�ات املتحدة ،حيث هاج�م التحالف
بصف�ة غير قانوني�ة بيوت�ا ً وأس�واقا ً
ٍ
ٍ
َ
ومحالت تجارية
ومدارس
ومستشفيات
ً
مدنية ومساجدَ.
وأش�ار التقرير إىل أن تحالف العدوان

مسؤول عن نحو نصف  101هجمة عىل
املدارس واملستشفيات.
ويشير التقري�ر إىل أن األُمَ ـم املتحدة
ضمَّ �ت ،يف  2يوني�و م�ن الع�ام امل�ايض
تحالف العدوان إىل قائمة العار الس�نوية
التي يُصدرها األمني العام لألُمَ ـم املتحدة
بش�أن االنتهاكات الخطرية ضد األطفال
أثناء النزاعات املس�لحة ،لك�ن وَبعد أيام
م�ن نَْش�رْ التقرير أص�درت الس�عودية
ٍ
تهديدات بسحب مئات املاليني
وحلفاؤها
م�ن ال�دوالرات الت�ي تُقدَّم كمس�اعدات
لألُمَ ـم املتحدة ،األم�ر الذي دفع بان كي
مون إىل س�حب الس�عودية من القائمة،
وتطالب املنظمة األُمَ ـم املتحدة بإعادتها
من جديد إىل هذه القائمة.
وأش�ارت منظم�ة هيوم�ن رايت�س
ووت�ش إىل أن الس�عودية وبعد س�حبها
من قائم�ة الع�ار واصلت قت�ل األطفال
اليمنيين ،وعلى س�بيل املث�ال قصف�ت
بذخائ َر عنقودية منطقة قرب مدرستني
محليتين يف مدينة صعدة ش�مايل اليمن،
م�ا أودى بحياة مدنيين اثنني وإصابة 6
بينهم طف� ٌل ..وقيل لألطف�ال ألاَّ يذهبوا
إىل املدرس�ة يف الي�وم الت�ايل للهج�وم ،إذ
بدأ البحث يف املدرس�تني عن أية مخلفات
متفج�رة ،ومنها الذخائ�ر الصغرية غري
املنفجرة.

( ددعلاعلاا
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قال �إن �أدلة التورُّط الإ�سرائيلي يف اليمن معلوماتٌ ا�ستخبارية ولي�ست مواداً �إعالمية و�أ�شار �إىل �أن الأَهْ دَاف اخلَا صَّ� ـة لأمريكا حتول دون توقف العدوان:
ناصر قنديل:
الح��رب عل��ى اليم��ن أمريكي��ة والطي��ران اإلس��رائيلي ش��ارك ف��ي معرك��ة الس��احل الغرب��ي
ُ
ُ
حديث الس��يد عن الحرية ألنها القضية األساسية في هذه الحرب وتقف القيادة عند حماية هذا المكتسب
إرادة اليمنيي��ن ه��ي م��ن جعل��ت الس�لاح المتواض��ع مكافئ��اً لس�لاح ذي كلف��ة مالي��ة عالي��ة
لق��د ش��عر اليمني��ون بأنه��م أس��يا ُد أرضه��م وأنه��م أصح��اب قراره��م وأنه��م أَ ْح�� َرار بذواته��م
 -خاص:

وق�ال إن الس�عودية تنه�ار وال تس�تطيع أن
توقف الح�رب ،مضيفا ً أنه ال أح�د يظن بأن األمر
عن�اد س�عودي وع�دم ق�راءة للموازي�ن ،ب�ل هو
ق�رار أمريك�ي بمواصل�ة الح�رب؛ ألن األ َ ْه�دَاف
ّ
تتحقق بعدُ ،وهي
الحقيقية املرس�ومة للحرب لم
ال تتصل بإعادة تنصيب هادي بل تتصل باملصالح
األمريكية النفطية والثروة النفطية اليمنية الهائلة
ً
إضافة
وجدولة مَ ن وكيف ومتى يس�تخدم الثروة،
إىل الرتتيب�ات األمني�ة يف النقاط املائي�ة عىل البحر
األحمر.
وق�د أوج�ز قندي�ل أس�بابَ الح�رب األمريكية
على اليم�ن بالحدي�ث ع�ن استراتيجية أمريكية
جديدة تقو ُم عىل املضائ�ق واملمرات املائية والكتل
الس�كانية التي تقرر مراكز الثق�ل يف حركة األمن
والعسكر ،إضافة إىل الثروة النفطية يف اليمن.

ُ
ورئي�س تحرير صحيفة
ق َّد َم املح ّل ُل الس�يايس
البن�اء اللبناني�ة ،ن�ارص قندي�ل ،ق�راءة مهم�ة
ملستجدات الوضع يف اليمن عىل ضوء خطاب السيد
عبدامللك بدر الدين الحوثي يف ذكرى الشهيد وكذلك
حديث الس�يد حسن نرص الله عن وجود أدلة تؤكد
ال�دور اإلرسائيلي يف الع�دوان عىل اليم�ن وذلك يف
حديث لربنامج خطوط التماس عىل قناة املسيرة
الفضائية.

حماي ُة مكسب الحرية:
فف�ي قراءته ملا ورد يف خطاب الس�يد عبدامللك
الحوثي بذكرى الش�هيد ،س�يما مكاسب الصمود
وعلى رأس�ها الحري�ة ق�ال قندي�ل إن اليمنيين
اضط�روا للدف�اع ع�ن أنفس�هم ورس�م س�قوف
َ
عناوي�ن قابل�ة
حريته�م ووضع�وا يف السياس�ة
للتف�اوض بمعن�ى :نحن جاهزون للتس�وية لكن
ال يمكن أن تعيدنا هذه التس�وية إىل عهد الوصاية
الس�عودية وال يمكن بأن تفرض عىل اليمنيني مَ ن
يحكمهم.
وهذا هو مفه�وم الحرية ،حي�ث تقف القيادة
عن�د ح�دود حماية ه�ذا املكتس�ب واعتب�اره من
الثم�ار الت�ي ال يمكن عرضها للمس�اومة وال أخذ
الناس إىل حرب انتحارية بوضع اس�تعداد مفتوح
دائ�م للحوار على ما عدا الحرية وم�ا عدا الكرامة
وما عدا السيادة.
مضيفاً :هذه القيادة تدرك جيدا ً معنى خوضها
للح�رب وتدرك جي�دا ً معن�ى مخاطبته�ا لعدوها
ومخاطبتها لشعبها والفرق بينها
وأش�ار قندي�ل إىل أن حديث الس�يد عن الحرية
ينطلق من إدراك أهميتها ،فبالحرية يصبح ممكنا ً
�ي وتطور حجم املكتس�بات املادية ،وبدون
أن تنمّ َ
الحرية املكتسبات املادية هي أنك تبيع كرامتك.
وكان قنديل قد استهل حديثه عن هذه القضية
بالق�ول إن قضية الحرب األساس�ية هي الحرية؛
ألن األصل أنت تقاتل ألجل الناس لتوس�ع س�قف
الحرية لشعبك.
وأن تمنحَ الحرية للش�عب وال يبقى يشعُ ُر بأن
الكاب�وس الس�عودي عىل صدره يجث�م وهو يقرر
بالنيابة عنه وهو يختار له من يحكمه وكيف يدير
دولته ومن يدير عالقته الخارجية
ويضي�ف قندي�ل :لقد ش�عر اليمني�ون بأنهم
أسياد أرضهم وأنهم أصحاب قرارهم وأنهم أَحْ َرار
بذواتهم.

رسائ ُل الصاروخ الباليستي إىل الرياض
وواشنطن:

رمزية الوالعة وإرادة اليمنيني للمواجهة:
وأما عن الوالعة كرمزي�ة يف دفاع اليمنيني عن
بالده�م والتصدي للغزو األجنبي يق�ول قنديل إن
ُك ّل ح�ركات املقاومة تقو ُم على فكرة «الوالعة يف
وج�ه الدباب�ة» ،مشيرا ً وموجها ً كالم�ه للعدوان
بأن الرس�الة من ذلك أن الوس�ائل البدائية التي ال
تقيمون لها حس�ابا ً وال تدخل يف اعتباركم مقابل
أنكم أنفقتم املاليني واملليارات المتالك ما تمتلكون
وتشعرون بأننا الفقراء ال نملك ما تملكون فبماذا
سنقاومكم؟
يضيف قنديل بالقول :حركات املقاومة ترد عىل
ذل�ك بالقول :بالوس�ائل املتواضع�ة التي تطوعها
اإلرادة وتجع�ل منها سلاحا ً فت�اكا ً فالوالعة رمز
ملجموع�ة من العن�ارص التي يصادفها الس�عودي
يف ُك ّل محط�ة من محط�ات الحرب .كيف يصادف
أفخاخ األلغام مثلاً والعبوات املصنعة وهي تدمر
دباباته.
ومضيف�ا ً أن اإلراد َة ه�ي م�ن جعلت السلاح
البدائي املتواضع مكافئا ً لسالح ذي كلفة مالية.

أدل ُة التورُّط اإلسرائيلي:

وحو َل ما تحدث به الس�يد حسن نرص الله عن
وجود أدلة حول مشاركة إرسائيلية يف العدوان عىل
اليم�ن قال :لم تعد مس�ألة إتهام إرسائيل يف حرب
اليم�ن بالنس�بة لإلرسائيليني وحتى الس�عوديني
مجرد تهمة يجب ردها
مضيف�ا ً أن مص�ادر الس�يد حس�ن نصر الله
حول املش�اركة اإلرسائيلية ليست إعالمية وليست
التحقيق�ات التي نُرشت يف يديع�وت إحرنوت التي
اس�تضافت طياري�ن من سلاح الج�و اإلرسائييل
عن كيف تم اس�تدعاؤهم للمشاركة يف غارات عىل
اليمن ومعركة الساحل الغربي.
ويضي�ف قندي�ل بالق�ول :إن معلوم�ات
اس�تخبارية يملكه�ا جه�ا ُز مخاب�رات املقاوم�ة
بش�أن املشاركة اإلرسائيلية يف العدوان عىل اليمن،
وقد وضع تلك املعلومات أَمَ ام األمني العام حس�ن
نرص الله.
ويتح�دث قنديل «أننا لس�نا أَمَ �ام حدث عادي
أ َ ْو خبر إعالم�ي بل ش�هادة يقدمها األمين العام
لح�زب الله مش�فوعة بوقائع وتقاري�ر حول أدلة

عن كيفية االنخ�راط واملش�اركة اإلرسائيليتني يف
حرب اليمن».

الحرب على اليمن أمريكية:
ُ

ويف تأكي�ده على أن الح�ربَ على اليم�ن هي
حرب أمريكية تس�اءل قنديل :مل�اذا يأتي كريي إىل
مسقط وملاذا يأتي وفد مخابرات إىل عمان ويطلب
اجتماع�ا ً باملفاوضين اليمنيين؟ ما ه�ي قضية
أمري�كا إذَا كان األمر مجرد ح�رب يمنية يمنية أ َ ْو
يمنية سعودية؟
وتح�دث قنديل أن االمريكيين طرحوا ترتيبات
أمني�ة تحت ش�عار الحرب عىل اإلره�اب وحماية
املالحة ولم يتحدثوا عن الس�عودية ،مشيرا ً إىل أن
الوف�د اليمني رفض هذا الطلب�ات وأكد لألمريكي
أن الدولة اليمنية والشعب اليمني يحميان خطو َ
ط
املالحة.
وأك�د قنديل أن األمريكي ل�ه مطالب تتصل به
كأميركا وهو مَ �ن يدير الح�رب وهو م�ن يو ّزع
األدوار.

وح�و َل تط�وّرات املش�هد العس�كري يف اليمن
قال قنديل إن الصاروخ الباليس�تي الذي استهدف
منشأة عس�كرية ُ
بالقرب من العاصمة السعودية
الري�اض حم�ل رس�الة للس�عودية مفاده�ا بأن
وضعكم ليس يف أحسن حال وبأنكم كلما بالغتكم
يف غيك�م س�وف يأتيك�م املزيد م�ن األذى والوجع
واأللم ،وبهذا املعن�ى اإلصابة املعنوية املرتتبة عىل
الصاروخ الباليستي.
ورس�الة أخرى لألمريكيين وتق�ول :إن الذين
ترك�ن عليه�م لتخوض حرب�ك ضدنا بهم ليس�وا
يف الوض�ع الذي يس�مح لهم بق�درة التحمل ،اآلن
الرياض وغدا ً ما بعد الرياض
وح�ول عملي�ة اإلطلاق ق�دم قندي�ل تحليلاً
عسكريا ً لكيفية تجاوز مسألة بطاريات اعرتاض
الصواري�خ قائالً :إن�ه ال يمك�ن أن تغامر بإطالق
ص�اروخ به�ذه األَهميّة وعندك ش�ك بأنه س�يتم
ُ
اعرتاضه ،فإذا ً الذي ق�رر إطالق الصاروخ كان قد
ِ
ثغرات تقاطعات التي
تيقن من أنه سينفذ من بني
تنش�أها شبكات الحماية؛ ألنه ُك ّل شبكة باتريوت
لها قوس دائري تحمي فيه باالرتفاع وبالعرض.
ه�ذا املنحنى ال�ذي تحميه تتقاط�ع املنحنيات
وعندما تصبح الجبهة عريضة يصبح فيها ثغرات
ومن يتمكن من دراس�ة هذه الثغرات ..اخرتاقاته
يف خط الحماية الس�عودية س�محت له أن يحصل
عىل شبكات التغطية وأن يحدد الزاوية التي يمكن
منه�ا اإلطلاق دون امل�رور يف خط�وط اعتراض
الباتريوت.

فعاليات ختامي ٌة متنوعة للذكرى السنوية للشهيد يف عدد من املحافظات
ٌ
 صالح مصلح:ش�هدت عد ٌد م�ن املحافظات اليمنية والعاصم�ة صنعاء عد َة
فعاليات ختامية للذكرى السنوية للشهيد التي استمرت عىل مدار
األسبوع املايض.
ُ
َ
جامع�ة املعرفة والعلوم
وضم�ن الفعالي�ات الختامية أقامت
الحديثة أمس بصنعاء معرضا ً للشهداء بمناسبة الذكرى السنوية
للشهيد بحضور ومشاركة عدد من العلماء واألكاديميني ودكاترة
وطلبة الجامعة.
وتخل�ل الفعالي�ة ع�د ٌد م�ن الفق�رات اإلنش�ادية واملرسحية
الت�ي عبرّ ت عن مكانة الش�هداء وما قدموه م�ن تضحيات كبرية
م�ن أجل إعالء كلم�ة الحق ونُرصة للمس�تضعفني وعزة وكرامة
الش�عب اليمني ،كما عبرّ ت عن عظمة الشهداء وغاياتهم النبيلة
والعظيمة التي وهبوا دماءَهم الزكية وحياتهم يف س�بيل الله من
أج�ل أن تحيا ه�ذه األمة حياة العزة والكرامة والس�اعدة والرقي
وهي الحياة التي يريدها لنا ديننا اإلسلامي الحنيف ،وأن واجبنا
الي�وم تجاه ما فرض�ه علينا أعداء الله هو أن نداف َع عن أنفس�نا
وع�ن وطنن�ا ومواجَ ه�ة الطغاة واملس�تكربين ما لم فإن شلال
الدماء سيتمر لعرشات ومئات السنني.
واختتم�ت الفعالي�ة بافتت�اح مع�رض احت�وى على ص�ور
ومجس�مات للش�هداء الذين بذلوا أرواحهم رخيصة يف سبيل الله

والوطن ومن أجل أن يعيش الشعب اليمني بعزة وكرامة.
ويف محافظ�ة ذم�ار اختتم�ت الهيئة النس�ائية ألنص�ار الله
الذك�رى بعدد من الفعاليات املتنوعة واألنش�طة املختلفة يف عدد
م�ن مناطق املحافظ�ة ،حيث أقيم يف قاعة املرك�ز الثقايف فعالية
ختامي�ة للذك�رى الس�نوية للش�هيد والت�ي تخلله�ا العديد من
الخطابات واألناشيد والعروض املرسحية.
ويف ذات الس�ياق اختت�م املع�رض الفني والتش�كييل والبازار

الخيري ال�ذي أقيم برشف الش�هداء الس�تلهام دروس التضحية
والف�داء التي ّ
جس�دها الش�هداء العظماء بدمائه�م ،كما أقامت
حرائ ُر قرية ذي س�حر بمديرية عنس فعالية جراء خاللها تكريم
أرس الشهداء عرفانا ً وامتنانا ً ملا يقدمونه من تضحيات.
محافظة تعز هي األخرى ش�هدت عدة فعاليات ،حيث ن ّ
ظمت
م ّ
ُؤسسة الش�هداء بالتعاون مع السلطة املحلية ،السبت ،رحالت
ترفيهية لعدد ألبناء وأرس الشهداء يف املحافظة.

واختت�م الربنام�ج الرتفيهي بزي�ارة إىل حديق�ة الحيوانات يف
الحوب�ان وَأكد القائمون عليه أن األيام القادمة ستش�هد رحالت
ترفيهي�ة وزي�ارات ألبن�اء وأهايل الش�هداء يف عدد م�ن مديريات
املحافظة.
أم�ا محافظة حج�ة فقد اختُتمت الذكرى الس�نوية الش�هيد
بعدد من الفعاليات املتنوعة ،حيث أقامت الهيئة النسائية ألنصار
الله فعالية ختامية تضمنت رحالت ترفيهية ألطفال الش�هداء إىل
حديقة الظهرين.
كم�ا أقيم�ت مأدبة غ�داء على رشَف أرس الش�هداءُ ،
وو ّزعت
بعده�ا هدايا رمزية ألمهات وزوجات الش�هداء عرفان�ا ً وتقديرا ً
وامتنانا ً ملا قدموه من تضحيات.
بعد ذل�ك نظمت فعالية خطابية ألقيت فيها عد ٌد من الكلمات
واألناش�يد املعربة عن عظمة الش�هداء وعطائهم ال�ذي ال يقارن
بأي عطاء ،واختتمت الفعالية بزيارة إىل روضة الش�هداء باملدينة
َ
الفاتح�ة عىل أرواحه�م الطاه�رة ،مجددين العهد
ق�رأوا خاللها
بامليض عىل نهجهم والسري عىل خطاهم.
ويف الحدي�دة اختتم�ت فعالي�ات املع�رض الس�نوي للش�هيد
باحتفائي�ة يف كلي�ة اآلداب باملحافظة حرضها وكي�ل املحافظة
ال�ذي أش�اد بال�دور ال�ذي قدم�ه الش�هداء يف مواجه�ة العدوان
األمريكي الس�عودي والدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره ،مؤكدا ً
أن هذه التضحيات لن تذهبَ هدراً.
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احل�صا ُر ك�أداة حرب

 -خاص:

حرب التجويع ..برعاية أَمريكية
ُ

َ
ف�رق بين إدَا َرة أوبام�ا وإدَا َرة ترام�ب،
ال
فالعُ ـ ْدوَان األَمريكي الذي أُعلن من واش�نطن
صبيح�ة الس�ادس والعرشي�ن م�ن م�ارس
من العام قب�ل املايض يف عه�د الديمقراطيني
س�يتواص ُل يف عهد الجمهوري دونالد ترامب،
فالح�ربُ أَمريكي�ة تنف�ذُ بأي�اديَ س�عودية
وإمَ ا َراتي�ة ودعم لوجس�تي إرسائيلي أَيْضاً،
وكم�ا ب�دأت م�ن واش�نطن ت�دا ُر عملياته�ا
العس�كرية أ َ ْو االقتصادي�ة أَيْض�ا ً م�ن نفس
املدين�ة ،فعىل م�دى الفرتة املاضي�ة من عمر
العُ ـ ْدوَان أدارت أَمري�كا حرب اقتصادية عىل
الش�عب اليمن�ي ،فالح�رب االقتصادية التي
توعد بها الس�فري األَمريكي لدى اليمن ماثيو
تول�ر يف أغس�طس امل�ايض ،ووصفه�ا وزي ُر
الخارجية األَمريكي جون كريي خالل مؤتمر
صحفي عقدة يف الـ  25من أغس�طس املايض
يف مدينة جدة السعودية باالجراءات القاسية.

ط التجويع
ُم َ
خطّ ُ

خطّط واضخ
ُم َ

ا ُمل َخ ّ
ط�ط األَمريك�ي لتدمير االقتص�اد
الوطني وتجويع الشعب اليمني كان واضحاً،
من�ذ الوهل�ة األوىل للعُ ـ� ْدوَان ،فبضوء أخرض
أَمريك�ي أوقف العدو كاف�ة التحويالت املالية
من وإىل اليمن وجمّ د كافة املساعدات الدولية
وعم�ل على تجفي�ف كاف�ة مص�ادر الدخل
الوطن�ي من العُ ملة الصعبة ،وذلك يف مخالفة
واضح�ة لق�رار مجل�س األمن ال�دويل 2216
املق�دَّم من قب�ل العُ ـ� ْدوَان والذي ل�م يُشرِ يف
أيٍّ م�ن فقرات�ه لفرض حصار ب�ري وبحري
وجوي عىل الش�عب اليمن�ي ،ولم يمنح العدو
حق تفتيش الطيران املدني وإغالق املطارات
الدولي�ة أم�ام حركة س�فر املواطنين ،وعىل
العك�س م�ن ُك ّل تل�ك الجرائم الت�ي يرتكبها
الع�دو بح�ق الش�عب اليمن�ي وخصوص�ا ً
الحصار االقتصادي والحرب االقتصادية التي
تس�تهدف ما تبق�ى من اس�تقرار معييش لـ
 27ملي�ون يمني ،وتهدف إىل تركيع الش�عب
اليمني عرب آلية التجويع التي لجأ إليها العدو
كأداة حرب بعد أن فشلت ترسانته العسكرية
يف إحراز أي تقدم عسكري عىل مدى العامني،
ف�إن القرار ال�دويل حَ َّ
�ث عىل حظر اس�ترياد
السالح وليس عىل فرض عقوبات اقتصادية.
ال�دو ُر األَمريكي يف الحرب االقتصادية كان
واضح�ا ً منذ الوهلة األوىل للح�رب الظاملة ،إال
أن إدَا َرة أوبام�ا كانت تح�اول تربير جرائمها
بحق الش�عب اليمن�ي من خلال التعبري عن
مخاوفه�ا م�ن تداعيات الح�رب اإلن ْ َس�انية،
ولك�ن جمي�ع األقنع�ة الت�ي حاول�ت اإلدَا َرة
األَمريكي�ة يف عهد أوباما أ َ ْو ترامب س�قطت،
فالح�ربُ االقتصادية التي يواجهها الش�عب
اليمني ،لم تكن َ
وفق قرار مجلس األمن وإنما
بقرارات أَمريكية غري معلنة.

حرب أَمريكية
ٌ

القي�ود الت�ي ُفرضت منذ الس�اعات األوىل

مصطلح

األَسواق املالية
األ َ
ُ
س�واق الت�ي يت� ُّم فيه�ا التعا ُم ُل يف
األص�ول املالي�ة ،ويتضم�ن ذلك أَس�واق
األوراق املالية للتعامل يف أسهم الرشكات
والدين الحكومي ،وس�وق النقد للتعامل
يف القروض قصرية األجل ،وس�وق النقد
األجنب�ي للتعامل يف العملات ،وعدد من
األَس�واق املتخصص�ة الت�ي تتعام�ل يف
بعض األوراق املالية القابلة للتداول.
وت�دار معظم األَس�واق املالي�ة حاليا ً
ً
دقيق�ة بدقيق�ة من خلال ربطه�ا معا ً
بأجه�زة الكمبيوتر والتليفونات بدال ً عن
مقابالت التجار شخصياً.

واملخ�اء ومن�ع تدف�ق الش�حنات التجاري�ة،
وكذل�ك مص�ادرة العائ�دات النفطي�ة للبلاد
وحرم�ان الخزين�ة العام�ة للدول�ة م�ن تلك
العائدات التي تمثل  % 75من إيرادات املوازنه
العام�ة للدول�ة ،وَالس�يطرة على إالي�رادات
ُ
رشكة صافر
العامة للغاز املن�زيل الذي تنتجُ ه
النفطي�ة الحكومي�ة وتحويل تل�ك االيرادات
املالية الضخمة لحسابات غري حسابات البنك
املركزي يف صنعاء.

على التحويالت املالية من وإىل اليمن بمختلف
أش�كالها لم تكن من قِ ب�ل البنك الدويل وال من
قب�ل صندوق النقد الدويل وإنما من قبل وزارة
الخزان�ة األَمريكية ،وتعطي�ل املوانئ البحرية
واملط�ارات ووق�ف حرك�ة تنق�ل املواطنيين
اليمنيين من الداخ�ل والخارج كان�ت بإرادة
أَمريكي�ة ،وتجمي�د كاف�ة أرص�دة البن�وك يف
مختل�ف دول العال�م وال�ذي تس�بَّب برتاجع
النش�اط املرصيف للبنوك املحلي�ة وخروج 1,3
تريليون ري�ال خارج ال�دورة النقدية للقطاع
املرصيف النظامي ،مما تس�بب باستمرار أزمة
الس�يولة املالية من النق�د املحيل ،وعجز البنك
املرك�زي عن االس�تمرار يف القي�ام بمهامه يف
رصف مرتب�ات موظف�ي الدولة م�ن مدنيني
وعس�كريني ،وعىل الرغم من أن ق�را َر تجميد
االحتياطات النقدية األجنبي�ة للبنوك اليمنية
تأخر أ َ ْكثَر من عام ونصف من العدوان ،إال أنه
بق�رار أَمريكي مبارش؛ ك�ون دولة العدو
كان
ٍ
الس�عودي مج�رد أداة م�ن أ َ َدوَات العُ ـ� ْدوَان،
يضاف إىل أن قرا َر نقل البنك املركزي كان قرارا ً
إمَ ا َراتيا ً سعوديا ً وبضوء أخرضَ أَمريكي أيضاً.

تداعيات ال ُعـ ْد َوان
ُ

رغ َم فداحة أرضار الحرب االقتصادية التي
تشنها أَمريكا عىل الشعب اليمني ،إال َّ
أن كافة
أ َ َدوَات حربه�ا االقتصادية التي اس�تخدمتها
ضد الشعب اليمني فش�لت وتسببت بارتفاع
العج�ز الع�ام يف املوازن�ة العام�ة للدول�ة
إنخف�اض الناتج املحلي اإلجم�ايل الحقيقي
ع�ام 2015م بنح�و ( ،)%34.8وَاس�تمر
الرتاج�ع خلال ع�ام  2016بم�ا ال يق�ل عن
( ،)%6مم�ا أدّى إىل انخف�اض النات�ج املحيل
اإلجم�ايل الحقيقي خالل عامَ ي العُ ـ ْدوَان عما
كان علي�ه ع�ام  2014بم�ا نس�بته (،)%42

فيم�ا بلغ معدل التضخم ألس�عار املس�تهلك
خلال العامين ( ،)%34وكنتيج�ة للح�رب
االقتصادية الرشس�ة التي تنفذها واش�نطن
انخفض متوس�ط نصي�ب الفرد م�ن الدخل
القومي املتاح الحقيق�ي خالل عامي ،2015
2016م بنسبة كلية تصل إىل ( ،)%60وهو ما
أدّى إىل ارتفاع نسبة السكان تحت خط الفقر
إىل ما يق�ارب ( )%85نهاية عام  ،2016كما
ُ
نس�بة البطالة إىل أ َ ْكثَ�ر من ()%52
ارتفع�ت
من إجمايل ق�وة العمل؛ بس�بب تدمري العديد
م�ن الوح�دات االنتاجية األساس�ية والكبرية
وتوق�ف العديد م�ن األنش�طة االقتصادية يف
قطاع البن�اء والتش�ييد واملناج�م والصناعة
والزراعة.
الحص�ار االقتص�ادي ترت�ب علي�ة فقدان
االقتص�اد القوم�ي عائ�دات الص�ادرات من
السلع والخدمات وباألخص من النفط والغاز
بم�ا ال يقل ع�ن  5مليارات دوالر س�نويا ً بما
نس�بته %45من عائ�دات االقتص�اد القومي
م�ن النق�د األجنب�ي املتوقع�ة ع�ام ،2015
مقابل ارتفاع حجم وتكلفة الواردات؛ بس�بب
الحص�ار واس�تهداف العدي�د من املنش�ئات
العام�ة وَال�ذي تس�بب بارتف�اع الطل�ب عىل
العملة األجنبية ليتم إس�ترياد سلع ومنتجات
بقيمة  2,4مليار دوالر.

حرب ترامب
ُ

تخ ّ
طط اإلدَا َرة األَمريكية الجديدة برئاس�ة
دونالد ترامب الرتكاب أكرب جريمة يف التأريخ
بحق الش�عب اليمني من خلال إغالق ميناء
الحدي�دة والذي يعد آخ�ر االوراق االقتصادية
التي يهدد بها الش�عب اليمني ،فإدَا َرة ترامب
تتعام�ل وف�ق املصال�ح األَمريكي�ة م�ع دول
الخليج باعتبار أَمريكا الدولة الحامية مقابل

 48مليار دوالر س�نويا ً من السعودية ،ولذلك
ُك ّل اتجهاهات إدَا َرة ترامب تشير إىل س�عيها
الس�تكمال حلقات الحص�ار االقتصادي عىل
الشعب اليمني.

ط التجويع األَمريكي
ُم َ
خطّ ُ

اإلدَا َر ُة األ َ
ُ
ُ
السابقة استخدمت سالحَ
مريكية
التجوي�ع لرتهيب الش�عب اليمن�ي وابتزازه،
ولوّح�ت باس�تخدام تلك العُ قوب�ات املخالفة
لكافة القوانيني الدولية ،والذي يكش�ف مدى
العجرف�ة األَمريكية بحق الش�عوب أ َ ْكثَر من
م�رة ،فالس�فريُ األَمريكي لدى اليم�ن ماثيو
تولر ه�دّد يف أغس�طس املايض ،أثن�اء لقائه
بالوف�د الوطني املفاوض يف الكويت بتش�ديد
الحصار االقتصادية وأماتت الش�عب اليمني
جوعاً ،محاوال ً الحصو َل عىل تنا ُزالت سياسية
تمن�ح العدو نرصا ً كامالً عىل حس�اب كرامة
وس�يادة ودم�اء الش�عب اليمن�ي ،إال أن الر َّد
من قِ بل رئيس الوفد الوطني املفاوض محمد
عَ بدالسلام كان قويا ً ومرعب�ا ً للعدو حني رد
عىل تهديدات الس�فري األَمريكي بأن الش�عب
َ
أوراق ولِحَ ى الشجر
اليمني مس�تعد أن يأكل
عىل أن يس�اوم يف قضيته ويف كرامة وس�يادة
وطنه ويف دماء شهدائه.

أداة حرب

ا ُمل َخ ّ
ط�ط األَمريك�ي لتش�ديد الح�رب
االقتصادية ،أقرته الرباعية الدولية السعودية
ـ اإلمَ �ا َرات ـ بريطانيا ـ أَمريكا يف مدينة جدة
الس�عودية مطل�ع أغس�طس امل�ايض ،ونُفذ
بشكل تراتُبي يف ظل صمت العالم الحر ،حيث
أقر العُ ـ� ْدوَا ُن الس�عودي األَمريك�ي حينذاك
تش�دي َد الحص�ار على املوان�ئ الحكومية يف
البح�ر األحم�ر كمين�اء الحدي�دة والصلي�ف

م َ
ط ُ
ُخ ّ
ط تجويع الشعب اليمني الذي أقرته
أَمري�كا وبريطانيا والس�عودية يف أغس�طس
امل�ايض برعاي�ة وزي�ر الخارجي�ة األَمريكي
األس�بق ج�ون كيري يف ج�دة مَ نَ�حَ الع�دو
الضوء األخرض لتعمي�ق األرضار التي لحقت
باالقتص�اد الوطن�ي ،وتنفي�ذا ً لذل�ك ارتفعت
الجرائ ُم التي طالت البُنية التحتية لالقتصادي
الوطن�يِ ،و ْف َ
�ق إحصائية صادرة ع�ن املركز
القانون�ي للحق�وق والتنمي�ة يف صنع�اء،
وال�ذي أكد يف آخر إحصائيات�ه خالل الـ 680
يوم�ا ً األوىل من العُ ـ ْدوَان اس�تهداف العُ ـ ْدوَان
للقط�اع الس�ياحي بش�كل متعم�د ليقصف
 212منش�أة س�ياحية و 205معال�م أثري�ة،
ولم تسلم املنش�آت الخاصة بقطاع الرياضة
اليمن�ي التي ت�م انش�اؤها بمئ�ات املليارات
من الرياال من التدمري ،بل اس�تهدفت بش�كل
متعم�د ،وعىل  680يوم�ا ً من العُ ـ ْدوَان ش�ن
طريان العُ ـ ْدوَان املئات من الغارات ليدمّ ر 101
منش�أة رياضية ،وتعمد العُ ـ ْدوَان اس�تهداف
11منش�أة جامعية  1508حقالً زراعياً196 ،
مزرعة موايش ودواج�ن ،كما تعرضت 2797
َ
وس�يلة نق�ل و 222ناقلة وقود لالس�تهداف،
وتأكي�دا ً لوقوف�ه وراء كاف�ة األزم�ات الت�ي
ش�هدها الس�وق املحيل باملش�تقات النفطية
عم�د الع�دو على اس�تهداف  308محط�ات
وق�ود ،ويف محاول�ة لش�ل الحرك�ة التجارية
يف األَس�واق العام�ة وقت�ل املزيد م�ن املدنيني
اس�تهدف طريان باآلالف من الغارات الجوية
 528س�وقا ً وتجمٌّ ع�ا ً تجاري�ا ً يف أ َ ْكثَر من 12
ً
ً
يمنية ،كما استهدف امدادات الغذاء
محافظة
على الطرق�ات الرئيس�ية أكان بص�ورة غري
مبارشة من خالل قط�ع طرق تلك االمدادات؛
ليستهدف  1489طريقا ً
َ
ِ
بهدف وقف وصولها
وجسرا ً يف مختلف املحافظ�ات ،و 500ناقله
ُ
قص�ف الطرق�ات واس�تهداف
غ�داء ،وج�اء
ناقلات الغ�ذاء بالتزامُن مع اس�تهداف 653
َ
مخ�زن غ�داء وَ 267مصنع�ا ً انتاجي�ا ً 5457
منشأة تجارية 274 ،خزانا ً وشبكة مياه وذلك
يف إطار سياسة تجويع الشعب اليمني.
الخدم�ي كان هدف�ا ً رئيس�يا ً
القط�ا ُع
ُّ
للعُ ـ ْدوَان ،حيث اس�تهدف طريانُه الغاشم 41
أل�ف من�زل وَ 1595منش�أة حكومية ،و751
ً
معهدا ً
ومدرس�ة و 269مستش�فى ومنش�أة
ُ
يض�اف إىل تل�ك الجرائ�م إمع�ان
صحي�ة،
العُ ـ ْدوَان يف اس�تهداف  319شبكة االتصاالت
وَ 159محطة وشبكة كهرباء.

وزير الخارجية األَمريكي الجديد مته ٌم بسرقة نفط اليمن
ُ
 خاص:الس�يايس
أعاد اختي�ا ُر الرئي�س األَمريكي ،دونالد ترامب،
َّ
َ
الحديث
ورج َل األعمال ،ريكس تلريس�ون ،ل�وزراة الخارجية،
َ
رئيسها التنفيذي
عن رشكة «إكسون موبيل» ،التي كان األخريُ
ورئيس مجل�س إدارتها ،ع�اد إىل الواجهة ،فوزي� ُر الخارجية
ُ
يعرف اليمن جيدا ً ويعرفه الكثري من اليمنيني
األَمريكي الجديد
أَيْض�اً ،فرشكت�ه التي دخل�ت اليمن عام  1981لالس�تثمار يف
مجال النف�ط ،وكانت إحْ دَى ثالث رشكات أَمريكية تنافس�ت
على حق االمتي�از يف التنقيب عن النفط الخ�ام يف القطاع 18
(م�أرب – الجوف) ،ورغم إرس�اء املناقصة على رشكة هنت
باملناقص�ة ،إال أنه�ا عجزت حينذاك عن توفير التمويل الالزم
لتنفي�ذ بنود العقد .لتضطر إىل بي�ع  % 5.24من حصتها لـ4
رشكات كوري�ة ه�ي« :هيوان�دي»« ،بوكن�ج»« ،ش�ان»« ،أن
وبدك�و» وعىل إثر تعرض الرشكة ألزم�ة مالية العام 1985م،

اضطرت أيضا ً لبيع  % 49من باقي حصتها لرشكة «إكسون»
األَمريكية ،ليتبقى لها  75.37%من قيمة اإلمتياز.
تلك الصفقة املشبوهة التي حصلت عليها رشكة «إكسون»
األَمريكي�ة إىل مجال التنقيب ع�ن النفط يف اليمن ،عرب صفقة
م�ع رشك�ة «هن�ت» األَمريكية أيض�اً ،الت�ي اعتربه�ا تقرير
لجن�ة الخدمات الربمل�ان اليمني ع�ام 2007م ،ب�ـ «الصفقة
املش�بوهة»؛ واته�م التقرير حين�ذاك رشكة «إكس�ون» التي
كان يديره�ا يف اليمن وزي�ر الخارجية األَمريكي الحايل ريكس
تلريسون ،بدفع رش�اوى لنافذين يمنيني يف الحكومة لضمان
إتم�ام الصفق�ة ،وبحس�ب التقري�ر ،فقد ّ
خصص�ت الرشكة
بقيادة تلريس�ون ،مبلغ ملي�ون دوالر لهذا الغرض ،عالوة عىل
تخصي�ص نس�بة  10%إىل  15%من قيمة العقود كرش�اوى.
وأوض�ح التقرير أنه تم دف ُع مبلغ مائ�ة ألف دوالر لكل عضو
م�ن أعضاء لجنة الخبراء املكلف�ة بإعداد التقاري�ر الخاصة
بأوضاع وعروض الرشكات املنافسة.

( ددعلاعلاا

تقارير 7
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حوار الف�ضيحة الت�أريخية بني اجلبري وليربمان:

 -خاص:

السعودية وإسرائيل يف قاعة واحدة بميونخ:
تحالف علني يف اليمن وسوريا

ُ
التأري�خ ي�و َم األم�س  19فرباير
س�يد ِّو ُن
2017م أنه كان أو َل انطالقة ع َلنية ورس�مية
للتحالف الس�عودي اإلرسائيلي جرى اإلعالن
عنه بين وزي�ر الخارجي�ة الس�عودي عادل
الجبير ووزي�ر الدف�اع اإلرسائيلي أفيغ�دور
َ
تحت س�قف
ليربمان اللذين اجتمعا ألول مرة
واح�د بمؤتمر ميون�خ لألمن يف أملاني�ا وأعلنا
ِ
أولويات ذلك التحالف.
ُ
األقنعة الس�عودية الخليجية قد
وإذا كانت
سقطت منذ وقت مبكر رغم ّ
تمسحهما باسم
«العروبة» يف عدوانهم على اليمن ،فإنه ومِن
داخل قاعة املؤتمر بأملانيا سقط وج ُه النظام
َ
طريق بلاده النهائي
الس�عودي ،الذي اختار
جنبا ً إىل جنب مع إرسائيل.

ماذا حدث؟

اعتلى وزي ُر الدف�اع اإلرسائيلي «أفيغدور
منص َ
َّ
�ة القاع�ة التي اس�تضافت
ليربم�ان»
مؤتم�ر ميون�خ لألم�ن بأملانيا وألق�ى كلمة،
بينم�ا كان وزي�ر الخارجية الس�عودي عادل
الجبير يف الصف�وف األوىل يس�تمع لكلم�ة
ليربمان وينتظر دوره للحديث.
من عىل املنصة املؤتمر تحدث وزي ُر الدفاع
اإلرسائيلي ليربم�ان ،وكأنه وزي ٌر س�عوديٌّ ،
تح�دث باس�م النظام الس�عودي ،وعّب�رّ عن
مخ�اوف النظام الس�عودي ،ودع�ا بطريقته
ّ
يصف ُق
لحماية آل س�عود ،وهناك كان الجبري
له�ذا الح�رص اإلرسائييل على نظ�ام بالده،
َ
نفس�ه للوقوف على املنص�ة ليُعل َِن
ويجهّ � ُز
بش�كل مب�ارش موافقتَ�ه عىل ُك ّل م�ا جاء يف
كلمة الوزير اإلرسائييل.
خلال املؤتمر ،وكما نقل�ت وكالة رويرتز،
ُ
تهدف إىل زعزعة
قال ليربمان حرفي�اً« :إيران
االس�تقرار يف ُك ّل دول�ة يف الرشق األَو َ
ْس�ط...
و َِوجهتُه�ا الرئيس�ية يف نهاي�ة األم�ر ه�ي
السعودية».
ليربم�ان دع�ا أَيْض�ا ً م�ا وصفه�ا بالدول
ُّ
«الس�نيّة» إىل ح�وار م�ع إرسائي�ل
العربي�ة
ملواجهة املتطرفني.
أضاف ليربمان حرفياً« :إذا سألتني ،ما هو
أهم حدث يف الرشق األَو َ
ْسط؟ أجيب أنه يتمثل
يف إدراك بع�ض الدول العربية ُّ
الس�نية وللمرة
األوىل من�ذ  1948أن الخط َر األكربَ املحدق بها
يكمن يف إيران ال يف إرسائيل».
إىل هنا قد يمك ُن اعتبا ُر ترصيحات ليربمان
بأن�ه ُ
تخ ُّ
�ص الدول�ة الصهيوني�ة وليس من
َ
ينطب�ق األمر عىل
الضروري مهم�ا ق�ال إن
الس�عودية والدول العربية األخ�رى التي كان

َ
تكون صالة
يقصدُه�ا ،لكن ليربم�ان أراد أن
املؤتمر ش�اهد ًة عىل متغيرّ ٍ جدي� ٍد يف املعادلة،
ودع�ا وزي� ُر الخارجي�ة الس�عودي باالس�م
للتعليق عىل كالمه.
ه�ل فعالً ي�رى الجبري أن إرسائي َل ليس�ت
خط�راً ،ويوافق على ما طرحه وزي�ر الدفاع
اإلرسائييل؟
ليربمان أض�اف قائالً« :آمل يف االطالع عىل

موقف وزير الخارجية السعودي عادل الجبري
تجاه ذلك؛ ألني أُعتقد أن االنقس�ام الحقيقي
ليس بني اليهود واملسلمني ،وإنما بني أطراف
معتدلة تواجه أخرى راديكالية».
ل�م يخيِّ�بْ الجبيرُ آم�ا َل وزي�ر الدف�اع
ً
صدفة ،بل نتيجة
اإلرسائييل ،فاألمر لم يحدث
املحادث�ات الرسية إلنش�اء تحالف إرسائييل-
عربي ،بحسب «وول سرتيت جورنال» والذي

ترعاه الواليات املتحدة.
صع�د الجبير إىل منص�ة املؤتم�ر ،وهناك
أعط�ى موافقت�ه على ُك ّل ما ج�اء يف حديث
ليربمان.
وبحسب وكالة رويرتز أَيْضا ً «رفض وزير
الخارجي�ة الس�عودي ع�ادل الجبير دعوات
إيراني�ة للح�وار قائالً إن طه�ران هي الراعي
الرئيسي لإلره�اب يف العال�م وق�وة مزعزعة

وواشنطن تبارك إعالن الجبهة اإلسرائيلية السعودية
 وكاالت:عىل و َْق ِع مؤتمر ميونخ لألمن والذي ضم وزير الخارجية السعودي ووزير
الدف�اع اإلرسائيلي ،اللذين دش�نا تحالفا ً إرسائيليا ً س�عوديا ً إلنه�اء القضية
الفلس�طينية وتفعي�ل ذل�ك التحالف يف الحرب على اليمن وس�وريا ،جاءت
مبارك�ة الواليات املتحدة له�ذا التحالف ذي الصبغة الطائفية والذي يعرب عن
توجه واشنطن يف عهد ترامب إلشعال ما هو مشتعل أصالً يف املنطقة.
يف تقري�ر ،أم�س األحد ،قالت وكالة « فرانس برس» إن واش�نطن يف إطار
بحثها عن حل ْ
«إقليْمي» للنزاع بني إرسائيل والفلس�طينيني ،تش�جع تشكيل
جبه�ة موحدة بين الدولة العربي�ة والقوى العربية «الس�نية» ض�د عدوتها
اللدودة إيران «الشيعية».
ه�ذا التحالُ ُ
ف املع َلن الذي ترعاه الواليات املتحدة يراد له أن يكون منطلقا ً
ّ
«الوهابي» والذي تريد واش�نطن
لرصاع طائفي تصبح فيه إرسائيل يف املحور
ٍ
ً
صبغة «سنُية» يشهد تسارعا ً كبريا ً خالل األيام املاضية.
أن تضفي عليه
وتقول فرانس برس إن رئي�س الحكومة الصهيونية نتنياهو كان واضحا ً

باقرتاح�ه «مقارب�ة ْإقليْمية» إلنهاء الن�زاع يف الرشق األَو َْس�ط وهو األقدم يف
العالم .وتحدث دونالد ترامب عن هذا العرض يف مؤتمرهما الصحايف يف البيت
األَبْيَض األربعاء.
يف الي�وم التايل ،دعا نتنياهو يف مقابلة مع تلفزيون «ام اس أن بي يس» إىل
«سالم شامل يف الرشق األَو َْسط بني إرسائيل والدول العربية».
وأش�اد «بفرصة غري مس�بوقة ،إذ أن عددا ً من الدول العربية لم تعد تعترب
إرسائيل عدوا ً بل تراها حليفا ً يف مواجهة إيران.
وبحس�ب فرانس برس أكد ترامب من جدي�د أنه يريد الوصول إىل «اتفاق
سالم رائع» إرسائييل فلسطيني.
وبن�اء عىل نصيحة صهره جاريد كوش�نر اليهودي املؤم�ن ،تبنى ترامب
«املقارب�ة ْ
اإلقليْمي�ة» التي يتحدث عنه�ا نتنياهو ،وتحدث بش�كل مبهم عن
«الكثري من الدول» وعن «أرض واسعة جداً».
وبعبارات أوضح ،تحدث الس�فري املقبل للواليات املتحدة يف إرسائيل ديفيد
فريدمان عن تشكيل تحالف بني إرسائيل والدول العربية «السنية» ضد إيران.
وتنق�ل فرانس برس عن فريدم�ان أن «دول الخليج واملرصيني واألردنيني
ُ
القلق ُ
نفس ُه يف مواجهة إيران.
واإلرسائيليني يوحدهم ()...

لالستقرار يف الرشق األَو َ
ْسط وتريد «تدمرينا».
يتابع الجبري بحس�ب رويرتز قائالً« :تبقى
الرئيسي املنف�ر َد لإلره�اب يف
الراع�ي
إي�ران
َّ
َ
العال�م ...ه�ي مُصرّ ٌة على قل�ب النظام يف
الشرق األَو َ
ْس�ط ...إىل أن وما لم تغّي�رّ إيران
سلوكها سيكو ُن من الصعب جدا ً التعاون مع
دولة مثل هذه».
ولكن من أين س�يبدأ ه�ذا التحالف العلني
اإلرسائيلي الس�عودي؟ اإلجابة يت�وىل الجبري
اإلدالء به�ا ،وه�و لم يغّي�رّ الواقع س�وى أنه
أعل�ن عنه ،فهذا النو ُع من التحالف س�يكو ُن
عىل املرسحَ ين القائمَ ني أصالً ،وهما يف اليمن
وسوريا.
ويقول الجبري «إيران تدعم حكومة الرئيس
الس�وري بش�ار األس�د وتم�ول االنفصاليني
الحوثيني يف اليم�ن وجماعات العنف يف أنحاء
املنطقة».
لي�س مهما ً تفني� ُد ادع�اءات الجبري حول
دع�م إيران ألنصار الله ،فم�ن يطلق ادعاءاته
من جانب وزير الدف�اع اإلرسائييل الذي يمثّل
دولة اغتصبت األرايض العربية وقتلت ورشدت
املاليني من الفلسطينيني ،لن يكون محل ثقة
الش�عوب العربية ليتم تفنيد ادعاءاته ،ولكن
الجبير اخترص الطرق وحدد اليمن وس�وريا
منطلقا ً لتحالفه مع إرسائيل.
التحالف العلني بني إرسائيل والس�عودية
لم يكن وليد الصدفة ،بل إنه تتويج لسياسة
ترام�ب يف البي�ت األَبْيَ�ض وال�ذي يري�د أن
يح�ول إرسائي�ل صديق�ا ً علنيا ً للس�عودية
وم�ن ش�ابهها ،ففي عه�د ترامب ل�م يعد
مس�موحا ً ولو الصمت الذي كان يمارس�ه
النظا ُم الس�عودي تجاه التطبيع الذي تقوم
ٌ
وش�خصيات س�عودية مقربة
ب�ه أجهزتُه
من�ه ولق�اءات األم�راء الس�عوديني م�ع
اإلرسائيليني.
كما أن قبو َل عادل الجبري بما جاء يف كلمة
ليربمان لم يقترص عىل إيران واليمن وسوريا،
بل قبو ٌل بقتل القضية الفلس�طينية إىل األبد،
فالكشف عن تحالف إرسائييل-سعودي أردني
إمَ ا َراتي مرصي ،جاء عقب إعالن ترامب عما
وص�ف بموت حل الدولتني يف األرايض املحتلة،
كم�ا ليربم�ان تح�دث يف الكلمة الت�ي ألقاها
بمؤتم�ر ميون�خ بحض�ور الجبري عن ش�كل
جدي�د للحل وعرض فكرة «أن تصبح االرايض
الفلس�طينية الت�ي يقي�م فيها مس�توطنون
يه�ود ج�زءا م�ن دول�ة إرسائيل فيم�ا تغدو
الق�رى اإلرسائيلية التي يقطنه�ا عرب جزءا ً
من الدولة الفلس�طينية املقبل�ة» .أما صعود
الجبري للمنصة وموافقت�ه عىل كالم ليربمان
فقد شمل ُك ّل هذه الجزئيات.

التحال ُُف ال�سعودي «الإ�سرائيلي»

االسرتَاتيجي ُة الصهيونية باملنطقة العربية يف كلمة لوزير الدفاع اإلسرائيلي بمؤتمر ميونخ
 خاص:ُ
املنطقة من
مج�دّدا ً يربُ ُز الدو ُر «اإلرسائييل» يف الوقوف وراء ما تمُـــ ُّر به
أزمات وحروب ورصاعات ،يف محاولةٍ إلعادة تش�كيل املنطقة وتقسيمها إىل
دويالت صغرية متناحرة يعمها الفوىض واالقتتال.
ُ
حديث وزي�ر الدفاع اإلرسائيلي يف مؤتمر ميونخ
وم�ن هذا املنطلق ج�اء
لألم�ن والذي حاول من خالله إع�ادة توصيف الوض�ع يف املنطقة بما يخ ُد ُم
التوجُّ ه�ات الصهيوني�ة ،وعلى رأس�ها اندماجُ الكي�ان الصهيون�ي يف األمة
العربي�ة ،م�ن خالل الدق على وتر الع�داء املذهبي مع إي�ران ومَ ن يعتربهم
الوزير اإلرسائييل حلفاء محور املقاومة.
وال غراب�ة أن ّ
ينصبَ الوزي ُر اإلرسائييل َ
نفس�ه متحدثا ً عما أس�ماه التيار
الس�ني يف املنطق�ة ،مشيرا ً إىل عالقات تربط أنظم�ة ال�دول العربية ومنها
الخليجية بإرسائيل وأن العدو الواحد يف وجهة نظره هي إيران.
وق�د انطل�ق الوزي� ُر اإلرسائيلي يف حديث�ه ع�ن املنطق�ة به�دف وض�ع

َ
استرَاتيجية واضح�ة ،كما ق�ال ،إذ سرَ
عان ما كش�ف عنها وح�دد أ َ َدوَاتها
ووضع لها خطوط املواجهة وأولويات املرحلة.
فذه�ب نحو تقس�يم املنطق�ة إىل عدة مح�او َر ،منها مح�ور تتواجد فيه
السني الذي يجمع دوال ً
إرسائيل أ َ ْو أراد أن يقو َل تقودُه إرسائيل وهو املحور ُّ
عربية بإرسائيل وبالواليات املتحدة وأوروبا ،من حيث أن املصلحة املشتركة
تقتيض مواجهة العدو قاصدا ً بذلك إيران وحلفائها.
وتط�رق الوزي�ر إىل من أس�ماهم «الحوثيين» ضمن حديثه ع�ن املحور
اإليراني بالقول إنهم يحاولون إضعاف األنظمة السنية.
وال غراب�ة يف أن يقدم الوزي�ر يف كلمته تعريفا ً للصراع الدائر بالقول إنه
رصاع س�ني ش�يعي ويحدد الخصوم وأطراف الرصاع وأ َ ْهـدَافهم ومن يمثل
الخري ومن يمثل الرش.
َ
َ
ُ
الصهيونية
َاتيجية
ويعك�س ما جاء يف خط�اب الوزير اإلرسائييل ،االستر
القائم�ة على تقس�يم املنطق�ة وإش�عال فتي�ل الح�رب املذهبي�ة وتأجيج
الرصاع�ات؛ وذل�ك للقضاء عىل ثقافة الع�داء إلرسائيل واس�تبدالها بالعداء
إليران.

وق�د اتض�ح ذلك عند قول الوزي�ر إن إيران شرَ ٌّ بالنس�بة إلرسائيل وكذلك
بالنسبة َملن أسماها باألنظمة السنية باملنطقة.
ُ
تعكس حالة
وأرص الوزي�ر يف كلمته عىل اس�تخدام مصطلح�ات مذهبية
الصراع القائم ،من وجهة نظره ،ضمن محاولة إرسائيلية أمريكية لوضعها
مح�ل املصطلح�ات املس�تخدَمة خلال العق�ود املاضي�ة كالصراع العربي
اإلرسائييل.
واختت�م الوزي� ُر كالمَ ه بتوصيف ال�دور اإلرسائييل يف املنطق�ة والذي قال
إنه يأتي من أجل َ
خ ْلق استرَاتيجية مرتكزة على املصالح مع الدول العربية
السنية.
ُ
حدي�ث الوزير اإلرسائيلي بالتزامن مع تح� ّركات أمريكية إلقامة
ويأت�ي
تحال�ف بين دول عربي�ة وإرسائي�ل وذل�ك ملواجهة ما ُ
س�مّ ي ب�ـ «الخطر
اإليراني».
ُ
وكالة الصحافة الفرنس�ية خربا ً بعنوان «واش�نطن تؤيد إقامة
ونشرت
جبهة إرسائيلية عربية ضد إيران يف الرشق األَو َ
ْسط.
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ينتهج
عمالء متسترين ،فهو
طابع «الوقاحة» فهو ال يري ُد
ُــب عليها ُ
ُ
منذ وصول الرئيس األمريكي دونالد ترامب للبيت األبيض أدار سياس ًة يغل ُ
َ
اإلعلاَ ن عن تحالف إسرائيلي-عربي،
اإلعلاَ ن عن موت حل الدولتَين في فلسطين؛ تزامناً مع ْ
خطاً ُمذالً لعمالئه في الخليج ال يجعله يتوانى عن ْ
وصراع بين مختلف
ُس سعودي إماراتي على نيل الوكالة األمريكية،
ٌ
بات ينظر إليه بأنه تحال ٌُف موجه لليمن وتؤكده الوقائع .وإذا كان هناك تناف ٌ
ُس والصراع ال ُيخ ِر ُج قوى العدوان والمرتزقة عن خط الطاعة للمشروع األمريكي اإلسرائيلي
مكونات المرتزقة في اليمن ،إال أن ذلك التناف َ

صرا ٌع مفتو ٌح بني املرتزقة يف تعز
يخر ُج عن طاعة العدوان
ال ُ
 زكريا الشرعبي:ُ
جماعة أبي
ش�هر أص�درت
خال َل أٌق َّل من
ٍ
العب�اس الس�لفية واملوالية للع�دوان ما يزيد
ع�ن خمس�ة بيان�ات وع�ددا ً م�ن البالغ�ات
والتوضيح�ات ح�ول أح�داث متفرق�ة م�ن
التص�ادم بينها وبني مرتزق�ة حزب اإلصالح
يف مدين�ة تعز والت�ي تأتي يف س�ياق الرصاع
الدائر بين فصائل املرتزقة من�ذ ما يزيد عىل
عام ونصف عام.
آخ�ر بي�ان للمرت�زق «أبي العب�اس» كان
مس�اء الس�بت امل�ايض يتهم ح�زب اإلصالح
بالغدر به وجرجرته لزيارة املدعو أبي حسن
املرصي املوايل للحزب يف مأرب.
وأوض�ح بيان أب�ي العباس حج�م التوتر
والخالف بني جماعته وحزب اإلصالح ،مبينا ً
تلك�ؤه يف زيارة قي�ادات الحزب إىل مأرب وما
أس�ماه «بجرجرته» من قِ بل الحزب إىل زيارة
املرصي وتصويره ،وهو ما لم يكن َ
يرغبُ به.
وفيما لم يرد مرتزقة حزب اإلصالح رسميا ً
عىل بيان أبي العباس إال أن ناش�طي الحزب
س�خروا منه واعتربوا هذا البيان انقالبا ً عىل
اتفاق التهدئة الذي تم يف مأرب بينهم وبينه،
داعني إىل حل املشكلة مع اإلمارات التي ينفذ
أبو العباس أوام َرها ،حسب قولهم.
زيار ُة املرتزق أب�ي العباس إىل مأرب للقاء
بعن�ارص املرتزقة من حزب اإلصالح واتهامُه
من قبل ناش�طي األخري بنقض االتفاق الذي
ٍ
رصاعات ش�ديدة
تم يف مأرب أتى عىل خلفية
تدور رحاها يف مدينة تعز بني الطرفني.
وتشير تفاصي ُل ه�ذه الرصاعات إىل قيام
جماع�ة املرت�زق أب�ي العب�اس بانقالب عىل
فصائل املرتزقة التي يتزعمُها حزب اإلصالح
َ
منتص�ف
ومهاجم�ة إدَا َرة أم�ن املحافظ�ة
الش�هر امل�ايض واختط�اف نائ�ب مديره�ا
املنتم�ي إىل الحزب املرتزق ،عدنان الس�قاف،
وكذل�ك مهاجم�ة اإلدَا َرة العام�ة للرشط�ة
واألمن الس�يايس وعددٍ من أقس�ام الرشطة
والبح�ث الجنائ�ي ،إضاف�ة إىل دي�وان ع�ام
املحافظة.
ويأت�ي يف س�ياق الصراع املتواص�ل،
ُ
َ
أماكن تقع تحت سيطرة
اس�تحداث نقاط يف
ما يس�مى باللواء 17مش�اة التاب�ع لإلخوان
املسلمني عىل خط الضباب واندالع اشتباكات
مبارشة بينه�ا وبني جماعة ح�زب اإلصالح

ال�سباق الأمريكي لل�سيط
ُ

كيف أَ ْص َبح اليمن ساح َة التح
 -إبراهيم السراجي:

وسط شارع جمال باستخدام أنواع األسلحة
الخفيفة واملتوسطة.
إق�دام املرت�زق أب�ي العب�اس على ه�ذه
األعم�ال بع� َد بض�ع أيام م�ن قيام�ه بطرد
مرتزق�ة ح�زب اإلصالح من س�وق ديلوكس
واختطافه للمرتزق صهيب املخاليف ابن أخت
القيادي العس�كري اإلصالحي املرتزق صادق
َ
املخ�اوف ل�دى الح�زب من
رسح�ان ،ع�زز
م َ
ُخ ّ
طط الجتثاثه من املدينة ،وهو األمر الذي
دفعه إىل مناش�دة الف�ار ه�ادي إليقاف أبي
العباس ،واصفني ما قام به األخريُ باالنقالب
لي�س عليهم فحس�ب وإنما حت�ى عىل الفار
هادي ذاته.
وك َر ٍّد على اتهامات اإلصالح ب� َرر املرتزق
أب�و العباس أعما َل�ه بأنها رد على ما قامت
ب�ه عصابة تابع�ة لإلصالح يقودُه�ا املرتزق
ٍ
اختط�اف لصه�ره
«غ�زوان املخلايف» م�ن
املرتزق رضوان كواتي ،عىل خلفية الرصاعات
الدائرة بينهم عىل النفوذ وسط املدينة.
ُّ
يصط�ف إىل جانب املرت�زق أبي العباس يف
هذا الرصاع ك ٌّل من مرتزقة التنظيم النارصي
وم�ا يس�مى بكتائ�ب حس�م ،وهو م�ا أَدَّى
إىل تع� ُّرض قائد م�ا يدعى بالل�واء  35مدرع
املنتم�ي للتنظي�م الن�ارصي العمي�د عدنان
الحم�ادي ملحاول�ة اغتيال أش�ارت األدلة إىل
تورط حزب اإلصالح فيها.

جذورُ الصراعات

وتع�ود جذو ُر ه�ذه الرصاع�ات إىل أكتوبر
2015م ،حيث قامت دول�ة العدوان اإلمارات
بإنش�اء فصيل جدي�د للمرتزقة بقي�ادة أبي
العبّ�اس يف مقاب�ل الفصيل املمول س�عوديا ً
بقيادة املرت�زق حمود املخاليف الذي ينتمي إىل
تنظيم اإلخوان املسلمني.
إنش�اء اإلمارات لجماعة أبي العباس جاء
ً
نكاي�ة باإلخ�وان املس�لمني الذي�ن تصنفهم
كجماعة إرهابية وتش�ن عليهم عرب قيادتها
أ َ ْكثَـر من هجوم الذع أَدَّى إىل تصدع الخالفات
بين جماعت�ي املرتزق�ة البارزتين يف املدينة
واملتمثلة يف جماعة اإلخوان املمولة س�عوديا
وقطري�ا وجماع�ة الس�لفيني املمول�ة م�ن
اإلمارات.
وعلى خلفي�ة الرصاع�ات املتك�ررة تتهم
ُ
جماعة ح�زب اإلصالح أبا العباس بالس�عي
إىل الس�يطرة على املناط�ق الواقع�ة تح�ت
نَْي�رْ املرتزق�ة وإقصائها ،ال س�يما بعد قيام
األخري بط�رد عنارصها من منطقة ديلوكس
واتهامه لها يف وقت سابق عربَ مقابلة له مع
موق�ع «املدين�ة اآلن» بنهب األم�وال املقدمة
م�ن العدوان وعملها لصال�ح حزبها ودعوته
لطردها من املدينة.

الصراعات
جوهر
ِ
ُ

وفيم�ا يبدو أن الصراع الدائر بني فصيليَ
املرتزق�ة هو رصاع تديره ق�وى العدوان التي
َ
حديث
تمول ُك ّل واح�دة فصيالً منهما ،إال أن
املرتزق أبي العب�اس يف بيانه اآلنف عن موعد
ل�ه لزيارة الس�عودية وك�ذا التق�اء املرتزقة
اإلخواني خالد فاضل قائد ما يس�مى بمحور
تع�ز بقادة م�ن كيان الع�دوان اإلماراتي يدل
على أن تحويل ه�ذه الفصائ�ل ملدينة تعز إىل
س�احة للصراع إنما تبني ح�رص ُك ِّل فصيل
منه�م على أن يس�تأ ِث َر بأ َ ْكـبَــ�ر مس�احة
للركوع أم�ام الع�دوان األَمريكي الس�عودي
وأوف�ر ق�در م�ن َري�ع العمال�ة وإن تطل�ب
ذل�ك توجي�ه فوه�ات املدافع نح�و األطياف
والفصائ�ل األ ُ ْ
خــ� َرى من�ذ البداي�ات األوىل
للعدوان األَمريكي السعودي عىل اليمن.
يعكس تنافسا ً
ُ
كما إن رصا َع املرتزقة الذي
س�عوديا ً إماراتيا ً ويتم�دد ُك ّل ي�وم ،لم يؤثر
عىل اس�تجابة قي�ادات املرتزق�ة ألوامر قوى
العدوان بش�قيها من حيث تنفي�ذ أجندتهما
أ َ ْو إرس�ال املقاتلني بحسب الطلب إىل مختلف
الجبهات.

ُ
ترصيح�ات رئي�س الحكوم�ة
ج�اءت
اإلرسائيلي�ة بنيامين نتنياه�و م�ع الرئيس
األمريك�ي دونالد ترامب ،ب�أن الدو َل العربية
ال ت�رى إرسائيل عدوّ ا ً بل ن�راه حليفاً ،لتض َع
ٍ
ملس�ات أخري ًة عىل م�ا يجري اإلع�دا ُد له من
تحال�ف صهيون�ي س�عودي إمارات�ي أردي
مصري برعاية الوالي�ات املتحدة ،بحس�ب
ما كش�فت عنه الصحيف�ة األمريكية «وول
ّ
الحسية
سرتيت جورنال» ،وباإلضافة لألدلة
والعملي�ة التي تحدث بها األم ُ
ني العا ُّم لحزب
الله الس�يد حس�ن نرصالل�ه عن املش�اركة
اإلرسائيلي�ة املبارشة يف الع�دوان عىل اليمن،
فإن�ه لم يعُ د م�ن الصعب التأك� ُد من صحة
م�ا قاله األخري بأن إحدى س�احات التحالف
الس�عودي اإلرسائيلي ه�ي يف الع�دوان عىل
اليمن.
ُ
يتح�دث عن ِ
نفس�ه يف
أم�ا الواق� ُع الذي
أوس�اط مرتزق�ة الع�دوان ،خصوص�ا ً بع�د
أح�داث عدن الدموي�ة ،واألحداث املس�تمرة
بينهم يف تع�ز ،فهَ و يعرب بش�كل واضح بأن
هذه املكونات ليس هناك ما يجمعُ ها س�وى
مشروع الع�دوان ،ويف ذات الوق�ت ،تعكس
معار ُك عدن وتعز أن ليس هناك من يدير هذا
الرصاع إال قوى االحتلاَ ل وهي مَ ن تستخدمُه
وترعاه بالشكل الذي ال يشو ُ
ِّش عىل املرشوع
الكبير الذي يتض�حُ يف التحال�ف اإلرسائييل
السعودي وبقية الدول املذكورة.
ُّ
وتدخ�ل دولة
�ع ذات األح�داث
وعلى و َْق ِ
الع�دوان اإلماراتي�ة يف أحداث ع�دن بقصف
طريانه�ا موقع�ا ً ملرتزقة الفار ه�ادي ،التي
َ
ذريعة الدفاع عن الرشعية
أسقطت بنفسها
املزعوم�ة ،إال أن ذل�ك التدخ َل هو يف س�ياق
ما كش�فت عن�ه بعض الصحف عن س�باق
س�عودي إماراتي عىل نيل الوكالة األمريكية
يف املنطقة.
إذن يف اليم�ن يتص�ا َر ُع مرتزق�ة العدوان
ويتص�ارع الغزاة االماراتيون والس�عوديون
ملصلح�ة املشروع األمريك�ي الرام�ي
للس�يطرة على املياه واملم�رات املائي�ة التي
يتحك�م به�ا اليم�ن وضم�ان االس�تحواذ
على الث�روة النفطي�ة ،وه�و واق� ٌع تحدث
ُ
الرئي�س األمريك�ي دونالد ترام�ب أثناء
ب�ه
حملت�ه االنتخابية ،عندما قال وس�ط اآلالف
م�ن ناخبي�ه :إن الح�ربَ على اليم�ن هد ُ
َف
الس�عودية منه�ا الس�يطرة على حق�ول
النفط الواقع�ة يف الجُ زء اليمني من الرشيط
الحدودي بني البلدين.
وألن م�ا تس�عى إلي�ه الوالي�ات املتح�دة
وإرسائي�ل يف اليمن هو تنفي�ذُ مرشوع أَكرب
م�ن ذلك ال�ذي يتم التح�د ُ
ُّث عنه ،ف�إن ذلك
يظهر م�ن خلال تراج�ع أ َ ْو باألصح تاليش
الحدي�ث ع�ن مزاع�م الدفاع ع�ن الرشعية،
ُ
فمجل�ة “ميتام�اج” الفرنس�ية يف تقريرها
بتأري�خ  16فرباير الج�اري ،تناولت التدخل
تط�ور التدخل العس�كري األمريكي يف اليمن
يف عهد ترام�ب ،باعتباره تدخالً يعو ُد بالنفع
َ
الرئي�س
على إرسائي�ل .وتق�ول املجل�ة إن
األمريك�ي دونالد ترامب ،بدأ يتدخل يف اليمن،
مشيرة إىل أن ذلك يجعل إرسائي� َل مرسور ًة
أ َ ْكثَـ َر من أي وقت مىض .ولم يتضمن تقري ُر
املجل�ة أي�ة إش�ارة إىل أن التدخ� َل األمريكي
ذلك له أية انعكاس�ات إيجابية عىل الرشعية

املزعومة التي لم يعد لها أي ذكر.
ُ
ُ
الوالي�ات املتح�دة وإرسائي ُل يف
وتنطل�ق
مرشوعهم�ا باليم�ن لثلاث غاي�ات ،أوله�ا
ضم�ا ُن ع�دم خ�روج اليم�ن م�ن الهيمن�ة
الخارجي�ة ،وبالتايل ضم�ان ألاّ يظهر نظا ٌم
جدي� ٌد يُك ُّ
ِ�ن الع�دا َء إلرسائيل وتك�ون لديه
اإلمكان�ات الت�ي ته�دد املصال�ح األمريكية
واإلرسائيلي�ة يف حال حدوث عدوان إرسائييل
جدي�د عىل غ�زة أ َ ْو لبن�ان ،وثانيه�ا ضما ُن
الهيمنة السياس�ية والتجاري�ة عىل املمرات
املائي�ة (ب�اب املندب) ،وهو م�ا يفرس حجم
النشاط العس�كري األمريكي واإلرسائييل يف
معارك الس�احل الغربي ،وثالثهما السيطر ُة
َ
املكتش�فة يف بع�ض
على الث�روة النفطي�ة
بق�اع اليم�ن واأل ُ ْ
خـ� َرى التي هن�اك معرفة
باحتوائها عىل حقول نفط غنية.

ُف العربي -اإلسرائيلي
• التحال ُ
والرعاية األمريكية

ُ
عندم�ا ُ
الرئي�س األمريك�ي دونالد
س�ئل
ترام�ب يف مؤتم�ر صحف�ي جمع�ه برئيس
الحكومة اإلرسائيلية يف واش�نطن قبل أيام،
ع�ن موقف إدارته م�ن حل الدولتين إلنهاء
الرصاع العرب�ي اإلرسائييل ،ق�ال ترامب إنه
يج�ب الرتكيز على جوهر الصراع ،وهو ما
اعترب أنه بمثابة إعْ لاَ ن أمريكي عن مَ و ِْت حل
َ
موقفها
الدولتين ،لدرجة أن فرنس�ا أعلنت
وقال�ت إن سياس�ة ترامب حول السلام يف
الشرق األوس�ط مشوش�ة ومقلق�ة ،ول�م
يص�در أيُي موق�ف من ال�دول العربية تجاه
هذا االنقالب األمريكي ولو عىل حَ ٍّل كان حربا ً
عىل ورق.
يف الس�ابق كان مث� ُل ه�ذا اإلعْ َل�اَ ن يعني
أن يك�ون هن�اك غض�بٌ عرب�ي ع�ارم عىل
ٌ
وترصيحات رافضة ،وإن
املستوى الش�عبي
بخج�ل ،لتل�ك الترصيح�ات ،لك�ن ويف واقع
التحالف�ات الجديدة ،وجَ � َد بنيامني نتنياهو
أن ترصيح�ات ترامب مناس�بة للتأكيد عىل
أن «ال�دول العربي�ة ال ت�رى يف إرسائيل عدوا ً
ب�ل صديق�اً» ،وهذا ما يفرس أن ال�دو َل التي
يعنيه�ا بكالمه لن تغضبَ م�ن القضاء عىل
حل الدولتني ،بل إنها تقف إىل جانبه.
بالع�ودة إىل م�ا نرشت�ه صحيف�ة «وول
ستريت جورن�ال» األمريكي�ة والت�ي تقول
إن إدَا َر َة الرئي�س األمريك�ي دونال�د ترام�ب
تشر ُ
ف عىل محادث�ات م�ن وراء الكواليس
ِ
بين مس�ؤولني م�ن دول عربية مس�ؤولني
إرسائيليين إلنش�اء تحال�ف عس�كري ضد
إيران باعتبارها عدوا مشرتكا.
َ
الكش�ف عن ذلك
وكان األ َ ْكثَـ� َر إث�ار ًة أن
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طرة على البحر الأحمر ميت ُّد �إىل �أر�ض ال�صومال:

حالف اإلسرائيلي السعودي العربي املعلَن؟

التحالف من قبل الصحيفة األمريكية لم يكن
عن مص�ادر أمريكي�ة أ َ ْو إرسائيلية بل نقلت
خمس�ة مس�ؤولني ع�رب دون الكش�ف عن
َ
التحالف مع الكيان الصهيوني
ُهوياته�م ،أن
سيضم كالً من الس�عودية واإلمارات ومرص
ُ
يضي�ف
واألردن .لي�س ذل�ك فحس�ب ،إذ
املسؤولون العرب للصحيفة أن البابَ سيكونُ
مفتوحا ً النضم�ام دول عربي�ة أ ُ ْ
خـ َرى .كما
يق�ول دبلوم�ايس عرب�ي للصحيف�ة« :إن
ّ
يجس�ون نبض
املس�ؤولني األمريكيين بدأوا
البعثات الدبلوماس�ية يف واش�نطن عن مدى
ْ
اس�تعدَادها لالنضم�ام إىل ه�ذه الق�وة التي
تض ّم مكونا ً إرسائيلياً».
ُ
التهدي�دات بمحارب�ة إي�ران أ َ ْ
صبَح�ت
ً
أس�طوانة ير ِّددُها ُك ُّل رئيس أمريكي وال يتم
ُ
ترجمة ذل�ك يف واقع الحال ،حت�ى أن ترامب
َّ
الذي كان األش�د عدا ًء إليران واالتفاق النووي
خال َل حملته االنتخابية ،تراجع عن مواقفه،
ورصح�ت إدارته مؤخ�را ً أنها ال تن�وي إلغا َء
االتفاق مع إيران ،مشرية إىل أن الحفاظ عليه
يعد أَيْضا ً مطلبا ً سعوديا ً وإرسائيلياً .وتزامَ َن
الكش�ف عن التحالف العرب�ي اإلرسائييل مع
اس�تقبال الكوي�ت للرئي�س اإليراني حس�ن
ً
رس�مية
روحاني بع َد ما تس�لم األخري دعو ًة
من دول الخليج للحوار.
وإذا كان�ت الوالي�ات املتح�دة وإرسائي�ل
وتحالفه�ا العرب�ي ليس�وا يف وار ِد املواجه�ة
َ
الس�احة الفعلية
العس�كرية مع إيران ،فإن
لهذا التحالف ي َ
ُقص ُد به اليمن.
ويف ه�ذا االتج�اه تق�ول صحيف�ة «رأي
َ
الكش�ف عن
الي�وم» الص�ادرة من لن�دن إن
تحالف عرب�ي إرسائييل لي�س مفاجئا ً ألحد؛
ألن بنيامني نتنياهو قال يف ترصيحات علنية
بالصوت والصورة بأن «عالقاته بالس�عودية
ودول خليجي�ة أ ُ ْ
خـ َرى ال تحت�اج إىل تطوير؛
ألنها متطورة أصالً» ،كما تقول الصحيفة.
وترى الصحيف�ة أن «تموي َل هذا التحالف
العربي اإلرسائييل س�يأتي م�ن دول الخليج،
والضحايا س�يكونون من الع�رب حتماً ،ويف
اليمن خصوصاً ،التي ستكون حقل التجارب
األول له�ذا الحل�ف» .ورغم ذل�ك فالصحيفة
ت�رى أن مضيَ الس�عودية ،وال�دول العربية
األ ُ ْ
خـ َرى ،يف ذلك يعد انتحارا ً ماليا ً وسياس�يا ً
ووقوعا ً يف مصيدة أمريكية جديدة.

ومطامع من الساحل الغربي
معارك
•
ُ
ُ
للقرن األفريقي

التحَ � ُّر ُ
كات اإلماراتي�ة إلقام�ة قواع�د
عس�كرية يف البحر األحمر ،جنبا ً إىل جنب مع
نظرياتها م�ن القواعد اإلرسائيلية ،وصوال ً إىل
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أرض الصومال (دولة غير معرتَف بها دوليا ً
ِ
وهي جز ٌء من الصومال) ،حيث أجرب برملانها
عىل املوافقة على قاعدة إماراتية ،كلها تؤكد
أن هن�اك مرشوعا ً أمريكيا ً إرسائيليا ً يف البحر
األحم�ر ،وتع�د اليمن إح�دى تلك الس�احات
ولي�س كلها ،ولك�ن معار َك الس�احل الغربي
ُ
تأخذُ بُع�دا ً ذا أهميّ�ة إعالمية؛ كون�ه يواج ُه
ً
مقاومة يمنية من الجيش واللجان الش�عبية
عىل عكس تس�ليم ال�دول األفريقي�ة لإلرادة
األمريكية اإلرسائيلية.
تعتق�د ُك ٌّل من الس�عودية واإلم�ارات أن
بق�ا َء أنظمته�ا مرهو ٌن بق�درة أحدهما عىل
ضم�ان املصال�ح األمريكي�ة بم�ا يجعل من
نظ�ام تلك الدولة ذا أهميّ�ةٍ ويحظى بحماية
أمريكية من أية تقلبات عىل غرار ما حدث يف
الدول العربية.
ويعتق�د كثيرون أن التدخ� َل اإلماراتي يف
الرصاع الذي شهدته عدن عىل املطار وقصف
الطيران اإلماراتي ملرتزقة ه�ادي ،الذي كان
ينف�ذُ إراد ًة س�عودية يف تل�ك املواجه�ة ،يعد
إعْ لاَ ن�ا ً واضح�ا ً بنَيْل اإلمارات َ
ثقة واش�نطن
فيم�ا ُ
يخ ُّ
�ص املعرك�ة القائمة يف الس�واحل
اليمنية عىل األقل.
املتخص ُ
ِّ
ص
وينرش موقع «ساسة بوست»
يف التحليالت السياس�ية ،تقري�را ً مطوال ً عىل
وقع أحداث عدن بعنوان «غضب الس�عودية
يتصاع�د ..ه�ل تعم�ل اإلمارات على احتلاَ ل
اليم�ن؟» .ويف أحد محاور التقري�ر يقول إن
اإلم�ارات حصلت عىل تفويض�ا ً من ترامب يف
اليمن ،مشريا ً إىل أن «اإلمارات فرضت َ
نفسها
أ َ ْكثَـ� َر على التغيرات األخيرة يف الس�احة
اص ً
اليمني�ةَ ،
خ َّ
ـ�ة يف املجالين العس�كري
والس�يايس ،وذل�ك بحُ ك�م إرشافه�ا بش�كل
مبارش على العمليات العس�كرية الجارية يف
الساحل الغربي يف اليمن».
ويؤك�د املوق� ُع أن اإلم�ارات ظف�رت
بالثق�ة األمريكية ،ويدلل على ذلك من خالل
«دع�م الوالي�ات املتح�دة للتحَ � ّرك اإلماراتي
رشق اليم�ن ،ب�ل التنس�يق معها بعي�دًا عن
الس�عودية ،وق�د أعلن�ت واش�نطن رس�ميًّا
َ
حقيقة دور أبوظبي يف العملية العس�كرية يف
ٍ
مس�اعدات للقوات
اليمن ،وأكدت أنها قدمت
اإلماراتي�ة يف أم�ور املراقب�ة ،واالس�تطالع
االس�تخباري الج�وي ،والدف�اع البح�ري،
والعملي�ات األمنية ،والدعم الطب�ي ،والتزود
الجوي بالوقود».
ويشير املوق ُع إىل ترصيح املتحدث باس�م
وزارة الدف�اع األمريكية (البنتاغون) ،النقيب
جي�ف ديفي�س ،إن« :ق�وات أمريكية قدمت
دعمً �ا اس�تخباريًّا ،إضاف�ة إىل املس�اعدة يف

التخطي�ط العمليات�ي للق�وات اإلماراتي�ة
املتواجدة يف محافظة حرضموت».
ورغ�م أن املوقع قدّم الكثير من الحقائق
إال أن�ه يجدر التنويه أنه يعرب عن املوقف غري
املع َل�ن واملتذمِّ ر من قِ بل الس�عودية وأتباعها
يف اليم�ن ،خصوص�ا ً أن املوق�ع يغلُ�بُ عليه
التقا ُربُ مع جماعة اإلخوان املسلمني.
بالتزامُ�ن م�ع املعارك يف الس�احل الغربي
لليمن ،تم الكشف عن توصل اإلمارات التفاق
م�ع دولة «أرض الصوم�ال» غري املعرتَف بها
دولي�اً ،إلقامة قاع�دة عس�كرية إماراتية يف
مدينة بربرة شمال غرب البالد.
وم�ن خلال معرف�ة أهميّة مين�اء بربرة
وموقعه وارتباطاته املائية يصبح من السهل
تكوي�ن ص�ورة واضح�ة عم�ا يعن�ي وجو َد
مشروع أمريكي إرسائيلي يف البحر األحمر.
ٍ
ويق�ع مين�اء مدينة برب�رة يف منطقة القرن
األفريق�ي عىل ممر بح�ري يربط ما بني قناة
الس�ويس والبح�ر األحمر واملحي�ط الهندي.
وتعد الس�يطرة اإلماراتية عىل امليناء وإنشاء
قاعدة عس�كرية هناك وما يجري للس�يطرة
عىل الساحل الغربي لليمن وسيطرة إرسائيل
وأمري�كا على أج�زاء أ ُ ْ
خـ� َرى عبر قواع� ًد
بحري�ة يف ارترييا وجيبوتي والج�زر املؤجرة
لحس�ابهما ،اكماال ً للحلقة التي تس�عى من
خالله�ا إرسائي�ل وأمريكا للتح ُّك�م بالتجارة
العاملي�ة عرب البحر األحم�ر وضمان املصالح
اإلرسائيلي�ة الت�ي عّب�رّ عنه�ا مس�ؤولون
أمريكيون يف أ َ ْكثَـ َر من مناسبة عن َد ما جاءوا
عىل ذكر تأييدهم للعدوان عىل اليمن.
ُ
االتف�اق اإلماراتي م�ع أرض الصومال لم
ً
يكن اتفاقا يف حقيقة األمر ،فقد أجرب أعضا ُء
الربمل�ان هن�اك على التصوي�ت باملوافقة يف
إحدى الجلس�ات التي أعقبها ترصيح لرئيس
الربمل�ان عَ بدالرحم�ن محمد عَ بدالل�ه ،والذي
ق�ال إنه تم القبض عىل ثالث�ة نواب وتعرض
عدد كبير من الن�واب للتهدي�د وأجربوا عىل
التصويت باملوافقة.
مع وضوح املشروع األمريكي اإلرسائييل
يف البح�ر األحم�ر وش�موله لع�دة دول ،ومع
الكشف عن تحالف عربي-إرسائييل ،تراجعت
بشكل كيل مزاع ُم العدوان عىل اليمن وانتهى
ُ
الحديث عن «الرشعية»؛ ولذلك لم يكن غريبا ً
ُ
قصفها يف عدن بالطريان؛ باعتبار ذلك
أن يتم
إعْ لاَ ن�ا ً ملرحل�ة جديدة ،على ذات النحو الذي
تراج�ع فيه دو ُر املعارضة الس�ورية وتتفرج
على االتفاق�ات األمريكي�ة الروس�ية هناك،
وتح�ول مقاتلوه�ا ملج�رد مرتزق�ة للجيش
الرتكي الذي يغزو الشمال السوري.

صرا ُع النفوذ يف عدن :اقتتا ُل
املرتزقة ال يغيرّ معادلة العمالة
 ضرار الطيب:ُ
ُ
الواقع�ة تح�ت
محافظ�ة ع�دن
ش�هدت
س�يطرة االحتلاَ ل السعودي اإلماراتي مؤخرا ً
ً
ٍ
ٍ
وخالف�ات بني فصائل
أمنية ح�ا َّد ًة
توت�رات
ُ
املرتزقة هناك ،وازدادت ش�دة الخالف عقب
محاولة لتغيري قيادة حماية أمن مطار عدن،
املحس�وب عىل النفوذ اإلماراتي هناك ،حيث
أمر الف�ار هادي بعزل قائ�د الحماية صالح
العميري املكن�ى بـ»أب�ي قحط�ان» ونق�ل
قوات�ه من هناك واس�تبدالها بق�وات جديدة
من الحماية الرئاس�ية التابع�ة لنارص ،نجل
هادي.
ُ
ق�وات ما
رف�ض العمريي ذلك ،وأرس�لت
يس�مى «الح�زام األمن�ي» التابع�ة للنف�وذ
ٍ
تعزي�زات ملس�اندة العميري يف
اإلمارات�ي،
املط�ار ،واصطدم الفريقان هن�اك ،وازدادت
ش�دة التوتر بش�كل متس�ارع إىل الحد الذي
جعل اإلمارات ترس�ل طائراتها لقصف قوات
«هادي» املحارصة للمطار ،األمر الذي تسبب
يف النهاية بإغالق املطار.
الخالف ال�ذي فجّ رت�ه حادثة املط�ار ،لم
يك�ن األول يف مسلس�ل الصراع بين أتب�اع
النف�وذ اإلماراتي وأتباع النفوذ الس�عودي يف
ع�دن ،بل هو نتيجة لرتاكمات س�ابقة بدأت
منذ س�يطرة قوى العدوان على عدن ،وفيما
يذهب الكثري من املحللني إىل أن سبب ذلك هو
خالف بني السعودية واإلمارات ،يرى األ َ ْكثَـر
أن الخالف هو بني اإلمارات و»هادي» ،ولكن
الشيء الثاب�ت إىل اآلن هو أن ح�د َ
ود الرصاع
ً
ممثل�ة بمرتزق�ة ُك ّل
م�ا زال�ت يف معظمه�ا
طرف ،ولكن�ه ال ينعكس عىل عالقة االرتزاق
التي تجمعُ ه�م مع دول االحتَل�اَ ل وإن كانوا
محسوبني عىل دولة دون أ ُ ْ
خـ َرى.

(اإلصال ُح وهادي واإلمارات)

بع�د توترات املط�ار ،ظه�ر محافظ عدن
املعّي�نّ من قب�ل االحتلاَ ل عي�دروس الزبيدي
املحس�وب على النف�وذ اإلمارات�ي ،بمقابلة
تلفزيوني�ة واتهم ح�زب اإلصلاح بالوقوف
وراء «األزمة» التي تش�هدها ع�دن ،متوعدا ً
بجرجرته�م إىل املحاكم ،وهو ليس أول اتهام
يتلقاه حزب اإلصالح هن�اك ،فبعد تفجريات
«معس�كر الصولب�ان» ارتفع�ت الكثير من
األصوات املعرضة واملرصحة باتهام اإلصالح
بالوق�وف وراء اإلره�اب ،وكان م�ن بني تلك
األصوات قيادات يف قوات ما يس�مى «الحزام
األمني» ،وهذا يذه�بُ يف اتجا ِه تأييد الخالف
ُ
فاإلمارات التي
بني اإلم�ارات وَالفار ه�ادي،

ً
رصاح�ة ع�د َم ارتياحها ب�ل ونفورها
تعلن
الش�ديد من «اإلخ�وان» وتضعُ ه�م يف قائمة
اإلره�اب ،اصطدم�ت كثيرا ً بالنش�اط الذي
يس�لكه ه�ادي يف تمكين اإلخوان وتس�ليم
مقالي�د األمور ،وربما بدأ ذلك عند قيام الفار
هادي بإقال�ة «خالد بحاح» َرجُ �ل اإلمارات،
واس�تبداله بالف�ار عيل محس�ن ،أَكرب رموز
اإلخوان يف اليم�ن ،ولهذا ظلت اإلمارات تبني
نفوذه�ا يف عدن بعيدا ً ع�ن حكومة املرتزقة،
ور ّكزت أ َ ْكثَـ َر يف السيطرة عىل الجانب األمني
ٍ
تصادمات كثير ًة م�ع مرتزقة
ال�ذي ش�هد
النفوذ الس�عودي اضط�رت اإلمارات للتدخل
فيه�ا أحيانا بش�كل مب�ارش كم�ا يف حادثة
املطار.

(محاوالت للتقارب)
ٌ

القيادي فيما يسمى «املقاومة الجنوبية»
عيل الذيب واملكنّى بـ»أبي مش�عل الكازمي»
قال إن ما حدث يف عدن س�ببُه فش ُل السلطة
املحلية بعدن يف إدَا َرة األمور ..وردا ً عىل اتهام
الزبي�دي لحزب اإلصالح ،كت�ب الكازمي عىل
صفحت�ه بالفيس�بوك «نحن اآلن لألس�ف يف
دوامة فش�ل وفوىض خلاّ ق�ة ورمي تهم عىل
حزب اإلصالح وَالفار عيل محسن ،بينما ليس
له�م وجو ٌد عىل الواق�ع» ،يف محاولة لتقريب
املواق�ف بني النفوذي�ن املتصادمني ،حيث أن
م�ا يس�مى «املقاوم�ة الجنوبي�ة» معروفة
بتبعيته�ا للنف�وذ الس�عودي ،واحتضانه�ا
للنش�اط اإلصالحي داخل عدن ،وأل َ ْكثَـر من
مرة حاول ح�زب اإلصالح ْ
�ي «إخوانيته»
نف َ
تقربا ً لإلم�ارات ،وكان لليدومي رئيس حزب
ٌ
ترصيحات مب�ارشة يف هذا الجانب،
اإلصالح
وه�ي ال تختل�ف يف مغزاه�ا ع�ن م�ا كتب�ه
الكازم�ي الذي أضاف عىل نفي�ه تأثري حزب
اإلصالحْ ،
اس�تعدَادا ً لس�حل قيادات وعنارص
الحزب بالش�وارع يف حال ثبت تورط الحزب
بأعمال تخريبية ،غري أن مثل هذه املحاوالت
ً
اس�تجابة لدى اإلم�ارات التي ترص
ال تلق�ى
عىل االستقالل بنفوذها الخاص داخل عدن،
وهو ما يفجر الخالفات مرة بعد مرة.
ُ
(حقيقة الخالف السعودي اإلماراتي)
َ
تتناف ُ
س السعودية مع اإلمارات للسيطرة
عىل عدن و ُك ٌّل منهما يسعى لتمكني مرتزقته
عىل األرض ،وال ش�ك يف ه�ذا ،غري أن الرصا َع
ُ
يعكس بالرضورة
الذي يبدو بني املرتزق�ة ال
عداو ًة بين الدولتني ،إذ ال م�ؤرشَ لذلك حتى
يف ترصيحات وترصفات ط�رفيَ «االرتزاق» يف
ع�دن ،والتي يح�اول فيها ُك ّل ط�رف إظها َر
اآلخ�ر كخص�م داخلي بعي�دا ً ع�ن عالقت�ه
بالدولة الراعية له.
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البطل الأ�سطوري «�شم�سان حملة» يف حديث خا�ص لـ �صدى امل�سرية:

اقتحمنا موقع نهوقة رغم الطريان الحربي واالستطالعي وكـــــ
َ
َ
شموخ وصمو َد
التأريخ سيخ ِّل ُد يف صفحاته الناصعة
ال شك أن
َ
أَبْنَاء الشعب اليمني وخ َّ
اصـة البطوالت العظيمة ألبطال الجيش
واللجان الشعبية التي يس ّ
طرونها كمجاهدين يف سبيل الله ضد
املعتدي الغازي العميل ألمريكا و»إرسائيل».
َ
ُ
َ
من بني هذه املواقف التي لن ينساها كافة أبْناء الشعب اليمني
وأ َ ْ
صبَحت خالد ًة يف ذاكرة الصغري والكبري كان مشهد اقتحام موقع
نهوقة العسكري بنجران عندما تقدم أحد املجاهدين ،وهو املجاهد
الجريح شمسان عيل عبده حملة من محافظة إب (ضيف صدى
املسرية) بقدمَ يه الحافيتني حتى وصل إىل قمة موقع
ً
ً
يدوية ،يف املوقع
قنبلة
نهوقة ملقيا ً عىل جنود العدو
األ َ ْكثَـر تحصينا ً جغرافيا ً ومن حيث التجهيزات
واحتوائه عىل مختلف أنواع األسلحة املتوسطة
والثقيلة ،ناهيك عن التغطية الجوية للطريان الحربي
واألباتيش واالستطالع.
الصحيفة التقت بط َل موقعة نهوقة يف افتتاح
معرض الشهيد املجاهد طه حسن املداني (أبو
حسن) ،وأجرت معه الحوار التايل:

انطالق ُة الجهاد:
شمس�ان ..الش�ابُّ العرشيني ذو البرشة
ُ
مظلومي�ة الش�عب اليمني
الس�مراء ،كان�ت
املعتدى عليه واملجازر البش�عة املرتكبة بحقه
س�ببا ً يف تحَ ّرك�ه إىل ميادي�ن الع�زة والرشف
والبطول�ة ،حيث يؤك�د قائالً( :نح�ن يا أخي
معتدى علينا ،ولم نعت ِد عىل أحد ولم نؤ ِذ أحداً،
وتفاجأنا بإعالن العدوان عىل الش�عب اليمني
من واش�نطن بأمري�كا ،ويف منتصف ليلة ٢٦
م�ن مارس  ٢٠١٥ب�ارشوا عدوانهم بطائرات
أمريكية وصواري�خ أمريكية وإعالن أمريكي
قصفوا أحياء س�كنية من�ازل ملواطنني آمنني
نائمني ،قتلوا النس�اء واأل َ ْ
يراع هذا
ط َف�ال ،لم ِ
العدوان أي�ة حُ رمة من الحرم�ات ،دمّ روا ُك ّل
يشء الط�رق واملصان�ع واملدارس واملس�اجد
واملستشفيات واأل َ ْ
س�وَاق واملتاجر واملطارات
واملوان�ئ وفرض�وا علين�ا حصارا ً ظامل�ا ً لكي
يقتلوا من تبقى جوعاً ،واس�تمروا يف ارتكاب
املجازر بش�كل يومي ،حينه�ا اقتنعت أنه لم
يعد لنا أي مربر للسكوت أ َ ْو القعود ،فتحَ ّركت
إىل معس�كرات االستقبال ،ومن ثم توجهنا إىل
جبهات العزة والرشف إىل جبهة الحدود.
*****
مقدس:
الجبهة
محراب َّ
ٌ
ً
ً
ُّ
أحس
حقيقية يف حياتي
لحظة
لم أعش
ُ
وبالقرب منه ،ذاكرا ً ومستغفرا ً
بها بالله
ومسبّحا ً ومتأمالً ،كمثل تلك اللحظات التي
يعيشها املجاهدون يف ميادين العزة والكرامة،
هذا ما وصف به الجريحُ املجاه ُد شمسان

تلك اللحظات
التي عاشها يف
جبهة الحدود،
وي��ض��ي��ف
ش��م��س��ان
متحدثا ً عن
ال��ج��ب��ه��ات:
(فيها عرفنا
الله ،وتثقفنا
ب��ث��ق��اف��ة
ُ
ال��ق��ـ�� ْرآن
ال��ص��اف��ي��ة
التي تجعلك
قويا ً شديدا ً
مواجهة
يف
أَعْ ���دَاء الله،
ف��ي��ه��ا عشنا
األخوّة اإليمانية
ا لحقـــــيقية ،
َ
التضحية
وجدنا
والفدا َء والشجاعة
والهداية،
والحكمة
َ
نتقاس ُم فيها ُك ّل اللحظات
بحُ لوِّها و ُم ِّرها.
وتواض ٌع وقوة:
القياد ُة إيما ٌن
ُ
ُ
ُ
الحكيم�ة
الش�جاعة
القي�اد ُة
املتواضع�ة املتواج�دة بين أفراده�ا هي سرِ ُّ

لم أحس بالقُرب الكبير من اهلل
إال في اللحظات التي عشتها مع
المجاهدين في الميدان
مظلومي ُة الشعب اليمني
المعت َدى عليه دفعتني إلى
ميادين العزة والشرف

النج�اح والنرص ..هذه الكلم�ات يتحد ُ
ّث بها
املجاهد شمسان ُ
كخالصة لتجربته القصرية،
ُ
ّ
كما يحدثنا عن وسام يعلقه عىل جبينه وهو

الشهيد حسن الملصي
كان قائد ًا ومجاهد ًا
من طراز رفيع ولقاؤه
بقائد الثورة ع ّرفه معنى
القيادة
من أسرار النصر توا ُجـ ُد
القيادة الشجاعة
الحكيمة بين أفرادها

أنه التقى بالقيادي يف جبهة نجران
املجاهد الشهيد أبو حسني العياني،
وكان ف�ردا ً من أف�راده ،فهو مثا ٌل
وراق للقي�ادات امليدانية التي
ع�ال
ٍ
ٍ
يفتخر بأنه تع َّر َ
ف عليها.
يق�ول شمس�ان :إن الش�هي َد املجاه� َد أبا
حسين العيان�ي كان أُنموذج�ا ً للمجاه�د
يف س�بيل الل�ه على أرقى مس�توى ،بس�يط
متواض�ع ،يعيش بني أف�راده ،يوعيهم بهدي
الله ،ويعرفه�م بالله ،وبالقضية العادلة التي
يتحَ ّركون من أجلها ،يزرع يف نفوس�هم الثقة
والقوة والعزيمة عىل قتال أَعْ دَاء الله املعتدين.
ً
واقعة عايش�ها
ويروي املجاهد شمس�ان
بقول�ه :يف أح�د األَيَّـ�ام َّ
تأخ�ر عن�ا الطع�ام
فوزع الش�هي ُد أبو حسني العياني ما لديه من
ً
ً
قطعة ،صغرية
قطعة
الطع�ام عىل ُك ّل األفراد
صحيح لكنها كانت كوجبة غداء كاملة.
ّب على ُك ّل الصعوبات:
نتغل ُ
ق�د يعتبر الن�اس أن اقتح�ا َم موق�ع يف
الحدود السعودية اليمنية أ َ ْو إطالق صلية من
الصواريخ ،أ َ ْو استهداف دبابة إبرامز أمريكية
الصنع وتدمريَها باألمر الس�هل ،غريَ مدركني
للصعوب�ات التي يعانيها املجاهدون من أَبْنَاء
الجيش واللجان الشعبية يف تلك الجبهات.
يق�ول شمس�ان :املعركة ليس�ت س�هلة،
ً
ً
حديث�ة وتكنولوجيا
أس�لحة
فالع�دو يمتلك
متط�ورة ،يس�يط ُر به�ا على ُك ّل يشء ،الجو
والبر والبح�ر ،ويف جبه�ة الح�دود َ
خ َّ
اصـة
يعتربها العدو معركتَه املصريية األوىل ويدف ُع
بكل قدراته إليها.
لكنن�ا نتغلب عىل م�ا لديه؛ ألنن�ا اعتمدنا

عىل الله ،وتحَ ّركنا للجهاد يف س�بيله ،ونُرصة
املستضعفني من هذا الشعب املظلوم املعتدى
عليه ،نبذل األس�بابَ ونع�د الخطط ،ونتحَ ّرك
ُ
ويقذف
البتغاء القوم ،وهو من يسدّد رمياتنا
يف قلوب جيش العدو السعودي الرعب فيفروا
هاربني مذعورين (قوة الله أقوى).
نتحَ � ّرك والطائ�رات بكل أنواعه�ا الحربي
واألباتشي واالس�تطالع (الزنّان�ة) ال تف�ارق
س�ماء صعدة واملناط�ق الحدودي�ة ،ونتعدّى
خط�و َ
ط الع�دو الدفاعي�ة األوىل ونقتح�م
مواقعه ،وسالحُ نا بس�ي ٌ
ط ،الكالشنكوف أبرز
ما لدينا ،وكل ما نقوم به هو أننا نذ ُك ُر الله ،يف
ُك ّل لحظة ونستعني به ،ونتو ّكل عليه.
الشهي ُد حسن امللصي مجاه ٌد يف سبيل اهلل:
كان رجال قبييل ش�جاع (راس) وزد قري
هدى الله ،وتعرف عليه س�وى سوى وما بعدا
مث�ل الجبل م�ا يهتز ..هكذا يصف شمس�ان
بلهجته العامية ما كان عليه الشهيد املليص.
ويضي�ف شمس�ان :كان الش�هيد حس�ن
ً
ً
عس�كرية من الطراز األول
ش�خصية
املليص
ُ
ُ
وإقالقه
اس�تهداف الع�دو
وذَا فاعلية كبرية،
كان الهَ َّم الذي يش�غل تفكريَه ،ال تس�معه إال
وهو قائل :يا الله وفقنا.
وتاب�ع حديث�ه للصحيف�ة ع�ن الش�هيد
املليص :قلنا له يا فن�دم ايش اداك هانا ،ليش
م�ا انتظرت يعينوا لك منصب كبري .فكان يرد
علين�ا :أيش عاد به أَكرب من مجاهد يف س�بيل
الله ،احنا عس�كريني وضب�اط وإذا ما دافعنا
عن وطننا اليوم ايحني عاد احنا ندافع عليه.
يروي شمس�ان عن الشهيد املصيل أنه قال
ْ
أعرف
عند لقائه بالسيد عبدامللك الحوثي( :لم
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ـــــل إمكانات العدو
معنى القيادة إلاّ بعد لقائي بالس�يد عبدامللك
الحوثي حفظه الله).
اقتحا ُم موقع نهوقة العسكري:
س�ألنا شمس�ان ع�ن اقتحامه�م ملوق�ع
نهوق�ة العس�كري الس�عودي ،ذل�ك الحدث
العال�ق يف ذاك�رة ُك ّل يمني وش�اب عرشيني
ذو البرشة الس�م َراء (شمس�ان) يقتحم ذلك
املوقع بقدمَ ني حافيتين ويرمي عىل جنوده
ً
قنبل�ة! ك�م كان ع�د ُد املقتحمين؟ وكي�ف
تحصني العدو لهذا املوقع؟ فتحدث والبسمة
ترتس� ُم عىل خدَيه قائالً :اقتح�ا ُم ومهاجَ ُ
مة
ُ
اله�دف الذي
مواق�ع الع�دو الس�عودي ه�و
تحَ َّركن�ا ألجل�ه ،وبالتأكيد أن القي�ادة لدينا
تق�و ُم باس�تطالع ومتابعة تحَ � ّركات العدو
ومواقعه باس�تمرار ،وبنا ًء عىل ما لديها من
معلوم�ات تقو ُم برس�م الخطط العس�كرية
وتحدّد الهدف ،وتوجه بتنفيذه.
َّ
محص ٌن
موق ُع نهوقة العسكري السعودي
ومحمي بمختلف أنواع
عسكريا ً بشكل كبري،
ٌّ
األس�لحة واألف�راد ،وغطاء ج�وي عىل مدار
الساعة.
ويضيف :نهوقة كان الهدف الذي سنقو ُم
باقتحام�ه وتدميره ،وبع� َد دراس�ة الخطة
َ
مجموع�ة
العس�كرية القتحام�ه تحَ ّركن�ا
مجاهدي�ن م�ن أَبْنَ�اء الجي�ش واللج�ان
الش�عبية ،وتوكلنا على الله لتنفي�ذ املهمة،
نستطلع كيف ومِن أي مكان ننفذ إليه ،توزع
املجاهدون حاملين أرواحَ هم عىل أكفهم (يا
حياة أ َ ْو ش�هادة)ُ ،ك ٌّل أخذ االتجاه املرس�وم
ُ
فريق االسناد بتغطيتنا ،وبعون الله
له ،وقام
ُ
وقمت برمي
ونرصه وصلن�ا إىل قمة املوق�ع
قنبل�ة عىل الجن�ود املتبقيني هن�اك ،وزمييل
رمَ �ى قنبلة أخ�رى والبندق ف�وق ظهري ما
اس�تخدمتهش بامل�رة ،والحمد لله س�يطرنا
عىل املوقع ولم يصب أح ٌد من املجموعة حتى
بجراحُ ،
وقمن�ا بتدمريه وتس�ويته باألرض،
وما النرص إلاّ من عند الله.
ذكرى الشهيد محفورة يف أعمال قلوبنا ومع ّمدة
بالدماء:
االحتفا ُء بالذكرى الس�نوية للشهيد ليس
له يو ٌم معينَّ ٌ أ َ ْو أس�بو ٌع أ َ ْو ش�ه ٌر ،فذكراهم
محف�ور ٌة يف أعم�اق قلوبن�ا وال يمك�ن أن
ُّ
فالشهَ ـدَاء تربطنا
ننس�اهم إىل يوم القيامة،
به�م أخ�و ٌة إيماني�ة معمّ دة بالدم�اء الزكية
الطاه�رة الت�ي نزف�ت يف ميادي�ن البطول�ة
والرشف ساحات القتال.
ٌ
ه�ذه الكلم�ات ُ
الص�ة لحدي�ث املجاهد
خ
الجريح شمس�ان ملا يراه يف ذكرى الش�هيد،
كما يشري إىل ما يس�تله ُم منها املقاتلون من
أَبْنَاء الجي�ش واللجان الش�عبية من معاني
التضحية ،العطاء والفداء.
ويؤك�د البط�ل شمس�ان أن من أه� ّم ما
يس�تفاد من ه�ذه الذك�رى هو تذكيرُ أَبْنَاء
الش�عب اليمني بهؤالء العظم�اء الذي قدموا
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ً
رخيص�ة للدفاع عنه�م وعن تراب
أرواحَ ه�م
ُ
هذا الوط�ن ،تعريف الجي�ل الصاعد بعظمة
ه�ؤالء؛ ليكون�وا ه�م ا َملثَ�ل األعىل له�م؛ ألن
املقات� َل م�ن أَبْنَاء الجيش واللجان الش�عبية
املدافعني عن أوطانهم س ّ
طروا الكثريَ والكثري
من البط�والت التي أذهلت العال�م ،ومن أقل
القليل أن تُنق َل بصفحات بيضاء لكل األجيال
يف اليمن والعالم.
ويف ه�ذه الذك�رى يجدد املجاه�د الجريح
شمسان العه َد مع الله بأنه سيسريُ عىل ذات
الطريق الذي س�لكه ُّ
الشهَ ـدَاء العظماء ،وأن
ً
َ
رخيصة يف س�بيل الله والدفاع
نفس�ه
يق ِّد َم
عن املستضعفني وهذه طريق ُّ
الشهَ ـدَاء الذي
لن يحي َد عنها.
ويساهم
اإلعال ُم ضد العدوان من أهم الجبهات
ُ
برفع معنويات املجاهدين:
تربط املقاتلني م�ن أَبْنَاء الجيش واللجان
ٌ
ٌ
قوية
عالق�ة
الش�عبية بالجَ بْه�ة اإلعالمي�ة
وكبيرة ج�داً ،فاملجاهدون يقوم�ون بتنفيذ
العملي�ة املوكل�ة إليهم بدق�ة ،واإلعال ُم ينقل
شد َة بأس�هم وإقدامهم وش�جاعتهم لكافة
أَبْنَ�اء الش�عب وللعال�م ليروا كي�ف يه�رب
املنافقون والعمالء للعدو األمريكي السعودي
وذعرهم وخوفهم.
اإلعالم جبه�ة الجبهات يقول شمس�ان:
عندما كنا نس�مع الخرب يف نشرة األخبار يف
ُ
يضيف لنا نصرا ً معنويا ً
قن�اة املسيرة كان
كبيرا ً يضاهي ما نقو ُم به يف امليدان؛ ألن دو َر
القن�اة كبريٌ ج�دا ً جداً ،فهو إكم�ا ُل ما يقو ُم
ب�ه املقات ُل وإيصاله للعدو وللعالم وللش�عب
اليمني املظلوم.
أم�ا الصحاف�ة الورقي�ة فلا تص� ُل إلينا
إال ن�ادراً ،ويق�ول :أذك�ر أن يف أح�د األَيَّـ�ام
اص ً
وجدت صحيفة صدى املسيرةَ ،
وخ َّ
ـة يف
الجبهة لقراءة الصحف واالطالع عىل األخبار
ُ
ق�رأت أغلب ما فيها
م�ذاق خاص ،حتى أني
وأ َ ْكثَـ ُر ما شدني أخبار الجبهات؛ ألنها ترفع
معنوي�ات املقاتلني ،فاقتح�ام املوقع يف كفه
ونقل للعالم وللشعب اليمني يف ّ
كفة أخرى.
صورتي أثناء اقتحام موقع نهوقة أنستني
إصابتي:
يتح�د ُ
َّث الجري�حُ شمس�ان عن ش�عوره
وه�و يرى أَبْنَ�ا َء الش�عب اليمن�ي يتناقلون
ُ
ص� َو َره قائالً :ارتحت كثريا ً عندما ش�اهدت
صورت�ي أثن�اء اقتح�ام موق�ع نهوق�ة
العسكري السعودي منترش ًة بشكل أذهلني،
ً
ومعلق�ة يف لوح�ات إعالني�ة يف العاصم�ة،
صحي�ح أنها أنس�تي إصابتي ،لكنه�ا تجعَ ُل
اإلن ْ َس َ
�ان يتأمَّ ُل بلطف الله ورعايته وتوفيقه
عندما تتحَ ّرك يف س�بيله ،فبق�وة الله نقتحم
املواق�ع املحصنة ،وبقوة الل�ه ندمِّ ُر الدبابات
َ
األمريكي�ة اإلبرام�ز بوالع�ة ،وتصب�حُ
تحت
أقدام أَبْنَاء الجيش واللجان الش�عبية ،نسأ ُل
َ
التوفيق والسدا َد والنرصَ املؤ ّزر.
الل َه

أمريكا من الداخل..
دول ٌة متهالكة ومجتم ٌع ُمف ّكك!
أنس القاضي

َّ
ُ
َ
الواليات
تتدخ ُل
تحت عنوان «مسئولية الرجل األبيض املتمدن»
ُ
الرئي�س
املتح�دة األمريكي�ة يف مصائ�ر الش�عوب ،من�ذ أن شرَ َّ َع
ويلس�ون الح�روبَ (االس�تعمارية) يف س�بيل نشر الديمقراطية
وحق�وق اإلن ْ َس�ان ،فيم�ا ه�ي فعْ ليا ً تصرف فائض السلاح إىل
مناط�ق النزاع�ات الت�ي تس�اهم ه�ي يف إيقادها ،وتتص� ّد ُر رقم
واحد يف قائمة الدول املصدّرة للسلاح ،واملس�ئولة األوىل عن أبشع
املجازر والحروب العدوانية يف التأريخ الحديث ،من (هريوش�يما)
ً
نهاية
إىل (فيتنام) و(أفغانس�تان) و(العراق) و(س�وريا) ،وليس
بالع�دوان عىل (اليمن) ،ودعمها ا ُملس�تمر للكي�ان الصهيوني ضد
أَبْنَاء الش�عب الفلس�طيني واللبناني ،وإذا كان ه�ذا واق َع أمريكا
الخارج�ي ،فما ه َو واق ُع هذه الدولة االس�تعمارية عىل املس�توى
جس ُد فعالً تلك ِ
الداخيل ،وهل تُ ِّ
الشعارات التي تغزو الشعوب بها؟
ال ديمقراطي َة يف أمريكا
إرتب�ط مفه�و ُم الديمقراطي�ة بحُ كم الش�عب ،وعلى النقيض
ِ
الرشكات املتعددة الجنس�يات،
من ذلك ،من الس�هل اكتش�اف أن
وا ُمل ّ
ؤسس�ات املالية الضخم�ة ،والتي تقف خلف كثير منها قوى
صهيوني�ة ،هي من تحكم أمريكا ،وتتعارض مصالح هذه الطبقة
مع املصالح األمريكية ،ومصالح املواطن ،دافع الرضائب املسكني،
ال�ذي ل�ه حُ ري�ة التح�رك والتعبري داخ�ل قفص اتح�ادي ،وحتى
مكتسبات حقوقه الشخصية ينتهكها قانون «مكافحة اإلرهاب»،
أم�ا ا ُملعارضون للسياس�ة األمريكية يف الداخل -كم�ا يف الخارج-
فمن االغتياالت بالرصاص إىل االغتيال باألمراض الجرثومية.
«أس�ياد البرشية» كما أس�ماهم االقتصادي االسكتلندي ((آدم
سميث))ُ ،هم من يحكمون الواليات املتحدة األمريكية -كأي دولة
رأسمالية ،-فهم املهيمنون اقتصاديا ً عىل مُمكنات الحياة ،ويف ِشق
الهيمن�ة اآلخر ،الذي يؤمّ ن ديمومة بقاء الطبقة الحاكمة ،امتالك
هؤالء «األس�ياد» أضخم وكاالت األنباء ورشكات اإلعالم والدعاية
اإلعْ لاَ ن ،واإلنتاج السينمائية والتلفزيون ،ودُور النرش وا ُمل ّ
ؤسسات
ُؤسسات قياس الرأي العام ،وعربَ ُك ّل هذا ا ُمل ّ
الصحفية ،وم ّ
ؤسسات
ُ
صياغ�ة وعي ومِزاج املواط�ن ،وتحدد له قيما ً
االيديولوجي�ة ،تتم
س�لوكية تخدم متطلبات الس�وق ،كما تعمل عىل تزييف وعيه ،يف
الدعاية املضادة عىل القوى الثورية العاملية ومنافس�يها الدوليني،
ووصمهم باإلره�اب ،ومحاولة تثبيط مش�اعر التضامن األممية
لدى الشعب األمريكي بقضايا بقية الشعوب ا ُملستضعفة.
ويعترب املفك�ر األمريكي ((ناعوم تشومس�كي)) ،أن الواليات
املتح�دة تش�هد «ردة» يف مس�ار حق�وق اإلن ْ َس�ان والحري�ات
والديمقراطية ،فالحرية أ َ ْ
صبَحت سلعة ،والعقالنية قيمة تجارية.
ال ُعنصري ُة يف أمريكا
ويف مظهر آخر ،ما يؤكد غياب الديمقراطية والعدالة واملساواة
وحقوق اإلن ْ َس�ان يف أمريكا ،هي العنرصية الس�ائدة تجاه السود
والسُّ�كان االصليني ،وعنرصية شبه م ّ
ُؤسس�ية من قبل الشرُ طة،
التي تتجىل يف تكرر عمليات القتل بدم بارد للسود يف شوارع واليات
أمريكا من قبل الرشطة ،والتمييز العنرصي قائم يف بعض خدمات
الدول�ة وكان بعض�ه مُرشَّعا ً قانونيا ً يف التعلي�م والهجرة وحقوق
التصويت ،واملواطنة ،وحيازة األرايض واإلجراءات الجنائية.
وم�ا زالت العنرصية قائم�ة يف املجتمع األمريكي بعد خمس�ه
عقود من االعرتاف بمواطنة الس�ود ،فحتى عرصنا الراهن بعض
الكنائ�س مَ ا ت َزا ُل ترفض تزويج الس�ود ،ولي�س مصادفة غالبية
الس�جناء من الس�ود ،كما أنه�م يعاقبون بفرتة س�جن أَكرب مما
يعاقب بها املواطن األبيض لنفس الجريمة ،وعىل مستوى الحقوق
العمالية فالعُ مال من السود والنساء واآلسيويني يتقاضون أجورا ً
أق�ل من نظرائه�م البيض .ونس�بة توظيف املتعلمني من الس�ود
مقارن�ة بالبيض ه�ي  ،25%كما أن أ َ ْكثَـر م�ن  70%من عائالت
الس�ود تعي�ش تحت خ�ط الفق�ر ،عالوة على أن معظ� َم حاالت
االنتحار يف أمريكا يف أوساط السود.
الفقر وال ُجو ُع يف أمريكا
ُ
يف أَكبر ال�دول التي تمتلك األم�وال الطائلة وتخ�وض الحُ روب
َ
ش�خص ،أي أن  14.5%من
مليون
ال ُكبرى ،يبلغ عدد الفقراء 45
ٍ
األمريكيني تحت خط الفقر.
وبحسب استفتاء أجرته صحيفة «نيويورك تايمز» وقناة «يس
بي إس» األمريكيتان املستقلتان ،فان أ َ ْكثَـر من  50%من الطبقة
الوس�طة ي َرون رضورة توزيع العائدات عىل الناس بش�كل أ َ ْكثَـر
عدالة ،ويقو ُل الخبريُ االقتصادي يف مر َكز التطوير األمريكي ((جو
فالينت�ي))« :لم يش�هد التميي ُز يف الدخل ه�ذا التصعيد منذ قرابة
ق�رن ،وعىل الرغم من التحس�ن االقتصادي يف أ َ ْ
س�وَاق البورصات
(عم�ا كان يف أزمة العام  )2008إال أن رواتب العمال لم تتحس�ن،
حيث تذهب  95%من العائدات الس�نوية للدولة إىل جيوب  1%من
السكان».
الجريم ُة يف أمريكا
ُ
ُ
ُ
واالقتصادية ألمريكا ،يف الساحة
العسكرية
التهديدات
إذا كانت

الدولية يُمكن تسويتُها بالدبلوماسية والتنا ُزالت والتوازن النووي،
إال أن التهدي� َد ال�ذي ينخ�ر الدولة األمريكي�ة ه َو تهدي� ٌد لواقعها
االجتماع�ي ،ويعاني املجتم ُع األمريكي ،من أَكرب نس�بة جرائم يف
ْ
واالغ َ
تصاب والس�طو
العالم ،والتي تتن َّو ُع من عمليات االختطاف
املس�لح ،والرسق�ة ،وعمليات إجرامية وحش�ية كقط�ع الرؤوس
ُ
تعك�س أزمة املجتمع األمريكي
وتمزي�ق الجُ ثث ،وهي يف مجملها
وس�قوط القيَم اللربالية ،تحت ضغط املِلكية االحتكارية واألنانية
السائدة.
ُ
نأخذُ قضي�ة ا ُملخدرات كمثال ومؤرش ،وم�ا الرتباط املخدرات
ُ
ْ
تقري�ر يف نهاية عام 2016
آخر
ففي
ى.
ر
ـ
خ
أ
اجتماعية
بقضاي�ا
َ
ٍ
املنقضي ،تخوَّف�ت منظمة «هيوم�ن رايتس ووت�ش» وَ»االتحاد
األمريك�ي للحريات املدَنية» يف تقرير مشترك ،من تنفيذ القوانني
بش�كل واس�ع النق�اط ض�د مُدمن�ي ا ُملخ�درات ،واعتبرت هذه
املنظمات بأن تنفيذَ القرار بش�كل واس�ع النقاط سيسبب رضرا ً
كبريا ً عىل الشعب األمريكي ،ملدى اتساع الرشيحة االجتماعية التي
تدمن املخدرات.
الس�يدة ((تيس بوردن)) كاتبة التقرير تفيد :أن « ُك َّل  25ثانية
ٌ
ش�خص لالعتق�ال بتهمة حيازة بع�ض املخدرات .وهذه
يتع ّرض
االعتقاالت واس�عة النطاق تس�ببت يف تدمري حي�اة عددٍ ال يُحىص
من األش�خاص ،وليس لها أية قيمة يف مساعدة الذين يعانون من
اإلدمان».
التقرير املذكور س�ابقا ً أش�ار عىل أنه يُوج�د َ 137
ألف مواطن
أمريكي يف الس�جون يومياً ،من الرجال والنس�اء ،لذات الجريمة،
باإلضاف�ة إىل عشرات آالف ا ُملدانين الذي�ن يُنقل�ون بين مراكز
االحتج�از والس�جون ،وغالب�ا ً م�ا تُثق�ل كواه َلهم بدي�ون تعيق
حياتهم؛ بسبب الغرامات والرسوم.
السرق ُة يف أمريكا
ُ
قي�اس جريمة الرسقة يف أمري�كا ،بالنتيجة التي توصل
يمك ُن
لها الربوفيس�ور ((مورجان رينولدز)) األستاذ بجامعة تكساس
يف دراسة له عن الرسقة يف املجتمع األمريكي ،وتضمنت عىل التايل:
هن�اك ح�واىل  500ألف جريمة رسق�ة تقع يف أمريكا ش�هرياً.
ُ
إبالغ الرشطة عنها،
حوايل  250ألف جريمة م�ن هذه الجرائم يتم
وح�وايل  35ألف ش�خص يتم اعتقاله�م الرتكاب جرائ�م الرسقة
ش�هرياً .وح�واىل  30450محاكم�ة ش�هريا ً تتم ملرتكب�ي جرائم
الرسقة .حواىل  24060ش�خصا ً تتم إدانتهم بارتكاب هذه الجرائم
َ
السجون؛ بسبب هذه
أشخاص يتم إيداعُ هم
ش�هريا .حواىل 6010
ٍ
الجرائم.

جرائم القتل املُسلح يف أمريكا
ُ
حياز ُة السالح يف أمريكا أح ُد املشاكل اليومية املؤرقة للمجتمع،
ورغ�م التدابري الوقائية املتمثلة يف قط�ع التصاريح ،إال أن حوادث
القتل ش�ائعه ،وملكية السلاح بعي�دا ً عن عي�ون الدولة منترشة
ايض�اً ،ل�دى األف�راد أ َ ْو الجماع�ات ،عربَ الشراء م�ن االنرتنت أ َ ْو
التهري�ب م�ن الح�دود .كم�ا يمث�ل اقتن�اء السلاح بأنواعه أحد
الهوايات لدى الطبقة الثرية األمريكية.
ُ
إحصاءات مكتب التحقيقات الفي�درايل إىل أن هناك ما
وتشيرُ
َ
مليون طلب للحصول عىل أس�لحة نارية خالل عام
يقرب من 16
ُ
يفوق سلاحَ
 2012حت�ى نهاي�ة نوفمرب (ترشي�ن الثاني) .وهذا
أفراد قوات حلف شمال األطليس» الناتو».
ووفق�ا ً لألبح�اث األمريكية الت�ي أُجريت يف هذا الش�أن ،فإنه
يوج� ُد يف الوالي�ات املتح�دة يف مقابل ُك ّل مئة ش�خص 88 ،قطعة
سلاح .وعىل املس�تويات العاملية ،مَ ا ت َزا ُل الوالي�ات املتحدة تحتل
املرتبة األوىل يف القتل املسلح ،ونسبة انتشار السالح الشخيص.
جريم ُة قتل ُك ّل  22دقيقة يف أمريكا
ْ
ويُفي� ُد تقرير ْ
واالغ َ
تصاب والرسقة والس�طو
عن جريمة القتل
يف أمري�كا ،نرشته صحيفة نيو ي�ورك تايمز ،بأن هناك :حالة قتل
واح�دة تقع يف ُك ّل  22دقيقة .حالة ْ
اغ َ
تص�اب واحدة تقع يف ُك ِّل 5
دقائق .حالة رسقة واحدة تقع يف ُك ّل  49ثانية .حالة سطو واحدة
تقع يف ُك ّل  10ثوان.
شعب السجون األمريكي!
ُ
وكنتيج�ة طبيعي�ة ،الزدي�اد التف�اوت الطبق�ي يف املجتم�ع
األمريك�ي ،وارتف�اع الجريم�ة ،ازدادت الس�جون ،ويف أمري�كا
يق�ع أ َ ْكثَـ�ر املعتقلات خزي�ا ً يف تأريخ اإلن ْ َس�انية ،وه�و معتقل
«جوانتانام�و» وإغالق�ه كان من ضمن وعود الحمل�ة االنتخابية
للرئيس السابق ((أوباما)) ،إال أن ُه لم يُغلق حتى اآلن!
وأف�اد تقري ٌر ملنظمة «هيومن رايت�س ووتش» نقالً عن تقرير
مكتب االحصاءات يف وزارة العدل األمريكية .بأن عدد الس�جناء يف
الواليات املتحدة هو األَكرب يف العالم بالنس�بة إىل عدد سكانها .ويف
نهاي�ة  2006كان عدد الس�جناء يف الوالي�ات املتحدة  2,25مليون
ش�خص ،أي  751س�جينا ً عن ُك ّل مائة ألف نس�مة .وترتفع هذه
النس�بة بش�كل طردي مع اله�زات املالي�ة التي تعانيه�ا أمريكا،
واملس�تمرة ،و 80%من نس�بة الس�جناء هم من املواطنني السود
ذوي األصول األفريقية.

مقتطفات نوراني ٌة
ٌ
املؤمن�ون ُك ّل يشء لديهم مهم ،معصية لله س�بحانه وتعاىل ،مهما كانت
بس�يطة تهمهم ،عمل صالح فيه رضا الله س�بحانه وتعاىل ،مهما كان قليال
يعتربونه مهما ،يشء من هداية الله سبحانه وتعاىل مهما أعرض عنه الناس
ولم يفهموه أ َ ْو لم يقدروه حق قدره يرونه مهما[.اشتروا بآيات الله ثمنا ً
قليال ص]5 :

الله س�بحانه وتع�اىل ,يصف املؤمنين بأنهم قوامون بالقس�ط ,آمرون
باملعروف ,ناهون عن املنكر ,منفقون يف سبيل الله ,يوجب عليهم أن يكونوا
أنص�ارا ً لدينه ..هذه صف�ات املؤمنني التي تؤدي به�م إىل الجنة ,إىل دخول
الجن�ة ,إىل أن يحصلوا عىل رضوان الله س�بحانه وتع�اىل ،ويفوزوا بالجنة،
النعيم العظيم الدائم[.الشعار سالح وموقف ص]2 :
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بالنس�بة للمؤمنني أنه يجب أن يكونوا ه�م حركيني يف موضوع التوجيه
أعن�ي ال يرتك�ون أبدا ً ألي ط�رف أن يرتك تأثريا ً يف داخل صفهم أبدا ً س�واء
إعالم ،بطريقة وس�ائل اإلعالم املعروفة أ َ ْو عن طريق أش�خاص من الداخل.
يك�ون هناك من لديهم إجابات تبني قوته�م تبني أنهم ال يخافون تبني أنهم
ثابتون ،ويف نفس الوقت تكون بالشكل الذي تحطم نفسيات هؤالء ،وتبكيت
لهم[.سورة آل عمران الدرس السادس عرش ص]9 :

ينثالالانينثالاثالا 20نينثالالاف  20نينثالاثالالا

ثقافية

( ددعلاعلاا

بشرى المحطوري

حما�ضرات (مديح القر�آن) لل�شهيد القائد

إعر ُاضك عن اهلل ..يجعلُك ال ترى أهمي ًة لـ(القرآن) وال ألي شيء آخر ..فتزداد رجساً
 -خاص:

ألقى َّ
الش ِهيْ ُد َ
س ُالقا ِئ ُد َ
لاَّم اللهِ عَ َلـيْـهِ  -من
 5/28إىل 2003/6/3م س�بْ َع مح�ارضات ـ�ـ
ٍ
رائعات جدا ً -حُ َّق له�ا أن تُكتبَ بماء
ملازم ــ
الذه�ب -يرشح فيه�ا كت�ابَ (مدي�ح القرآن)
لإلمام القاس�م ب�ن إبراهيم عليه السلام ،هذه
املح�ارضات كلها تحك�ي عن الق�رآن ،وكيفية
االهت�داء بالق�رآن ،وكيفي�ة ط�رح الق�رآن
للقضاي�ا ،ومنهجي�ة الق�رآن يف ُك ّل يشء ،ق�ال
عنه َّ
�هيْ ُد َ
القا ِئدُ[ :كتاب ه�و من إمام كبري
الش ِ
من أئمة أه�ل البيت ،الزيدية متفقني عليه ،هو
مش�هو ٌر عنده�م جميع�اً ،وكتابت�ه بالطريقة
التي تكش�ف كي�ف رؤية أه�ل البي�ت ،وتوجه
أه�ل البي�ت األصيل ،قب�ل تجي أش�ياء أخرى]،
س ُويقصد َ
لاَّم اللهِ عَ َلـيْـهِ  -بـ(أشياء أخرى)،
معار ً
ضة
أي الثقاف�ات املغلوطة التي هي تعتربُ
ِ
للقرآن ،ومعاك ً
ِس�ة ملنهجية الق�رآن التي عليها
س ُاألئمة األوائل من آل البيت َ
ْـهم
َّل�اَّم اللهِ عَ َلـي ِ
أجمعني..-
س ُونص�ح َ
َّل�اَّم الل�هِ عَ َلـيْـهِ  -بإخ�راج هذا
الكت�اب بطريق�ة ممت�از ٍة والقي�ام بتدريس�ه
لطلب�ة العل�م وللثقافيين ،والعم�ل عىل نرشه
بني أوس�اط الن�اس ،حيث قال[ :وه�ذا الكتاب
مناس�ب أنه يص�وّر ،ويخرج بأحس�ن مما هو
علي�ه ،يكَّب�رَّ ؛ ألجل ي�د َّر ُ
س يف املراك�ز ،وينترشَ
للناس .فهو مناس�بٌ ج�دا ً نرشُه يف الفرتة هذه
بالذات .يعني الن�اس اآلن أحوج ما يكونون إىل
القرآن ،يف الزمن ه�ذا بالذات .نحن بحاجة إليه
يف املساجد ,يف املراكز ,ينترش يف أوساط الناس].
تقري�ر ه�ذا الع�دد ويف األع�داد القادمة
ويف
ِ
بإذن الل�ه س�نتناو ُل هذه املحارضات الس�بع،
املعروف�ة بــ(مدي�ح القرآن) ،لالس�تفادة مما
فيه�ا م�ن عل� ٍم غزير،
ووع�ي كبير ،وط�رح
َق� َّل نظيره ..فج�زى
الل�ه َّ
�هيْ ُد َ
القائِ� ُد
الش ِ
خير الج�زاء ،وجعل�ه
مع النبيني والصديّقني
ُّ
والشهَ دَاء.

أمراض (القلوب)
ُ
يف القرآن الكريم:ــ

كيف يك�ون تفكري املنافق ،كي�ف يكون تفكري
الجب�ان ،كيف يك�ون تفكري الذي عن�ده ثقافة
خط�أ ,كي�ف تك�ون نتيج�ة األش�ياء عليه�م,
فيمكن واحد مع الـ ..ألن كلمة مرض تعني هو
يف وضع غير طبيعي ,وضع غري صحي عىل ما
بيقولوا].

النقطة الثانية :بعض األمثلة على
(مرضى القلوب):ــ
املثال األول:ـ يفسر {إِ َّن أَ ْك َر َم ُك ْم عِن َد اللهَِّ
أَ ْتقَا ُك ْم} على هواه!!

ً
س ُذكر َ
أمثلة من الواقع حول
لاَم اللهِ عَ َليْهِ -
تعاطي بعض الناس ممَّ ن يف قلوبهم مرض مع
بعض آيات القرآن الكريم ،عىل حسب هواه ،وما
يف قلبه من ثقاف�ات مغلوطة ومرض ،ويحاول
يفرسها عىل هوى نفس�ه ،وم�ا يريد هو ،دون
ّ
ويتمس�ك
نظر ألي يشء آخ�ر ،أ َ ْو أبعاد أخرى،
بهذا التفسير!! فف�ي اآلية الس�ابقة يحاولون
رفض يشء اسمه (التفاضل بني الناس) ،حيث
قال[ :أحيان�ا ً قد يكون عند واح�د نوع مرض,
يجد آية معينة ،يجد وكأنها عىل حس�ب قولبته
لها ه�و!! وكأنها تدعم ما عنده ,كأنها تس�اند
ما عنده ,يحاول يش�غلها عىل م�ا عنده!! يأتي
آي�ات من هذا القبيل مثل{ :إ َِّن أ َ ْك َرمَ ُك ْم عِ ن َد ال َّلهِ
أَتْ َقا ُكمْ}(الحجرات )13أليس البعض يشتغلون
يف هذه؟..طي�ب هذه آية صحيح�ة {إ َِّن أ َ ْك َرمَ ُك ْم
عِ ن� َد ال َّلهِ أَتْ َقا ُك�مْ} لكن ماذا تري�د بها أنت؟ ما
ه�و يريد بها نفي ُ
(س�نَّة التفاضل) يف الحياة؟
هن�ا هو سيتمس�ك به�ا ،أليس هو سيتمس�ك
باآلية هذه؟ تمس�كه بها بالش�كل هذا بفهمه,
ب�إرصاره على أنه�ا تعطي ه�ذا ,وأنه�ا تعترب
ش�اهدا ً ملا يف رأسه!! فهو هنا يزداد ضالالً؛ ألنه
ينس�ف مس�الة م�ن
خالل هذه اآلية كبرية
ج�داً ,يعني يتش�عب
عليه�ا أش�ياء كثيرة
ج�دا ً يف واق�ع الحياة,
ويف أمور الدنيا والدين
بكله].

أمراض القلوب متنوعة:
ُ
فالنفاق مرض ،وال ُجبن
ُ
مرض ،واإليمان
بالثقافات المغلوطة
والرؤى الخاطئة مرض،
واالرتياب مرض

ذكر الش�هيد القائد
س َُ
َل�اَم الل�هِ عَ َليْهِ  -يف
ال�درس الثال�ث م�ن
دروس (مديح القرآن)
أن أم�راض القل�وب
متنوع�ة :فالنف�اق م�رض ،والجب�ن م�رض،
واإليمان بالثقاف�ات املغلوطة والرؤى الخاطئة
مرض ،واالرتياب مرض ،وهذه األمراض محلها
القلوب.
لاَم اللهِ عَ َليْهِ  -من اآليةَ :
س ُواستوحى َ
(فأَمَّ ا
َ
ا َّلذ َ
ِين آمَ نُ�وا َف َزا َدتْهُ ْم إ ِيمَ انًا و َُه ْم ي َْس�تَبْشرِ
ُون،
ض َف َزا َدتْهُ ْم ِرجْ ًس�ا إِلىَ
ِين فيِ ُقلُو ِب ِه ْم مَ َر ٌ
وَأَمَّ ا ا َّلذ َ
ِرجْ ِس ِه ْم وَمَ اتُوا و َُه ْم َكافِ ُر َ
ون) النقاط اآلتية:ــ

النقطة األوىل :كيفي ُة كشف مرضى
القلوب:ــ

س ُأكد َ
َل�اَم اللهِ عَ َليْهِ  -من خالل اس�تقرائه
لآلي�ة الس�ابقة بأنه من خالل حرك�ة وانطالق
اإلنسان يف س�بيل الله يس�تطي ُع ْ
كش َ
ف مرىض
القلوب ،ونوعية املرض ،وسببه ،وكيفية تفكري
صاحب�ه ،حيث قال[ :ما يس�تطيع واحد إال إذا
يف حركة اإلنس�ان يف الحياة مع الناس يكتشف

املثال الثاني:ـ
يفسر قول اهلل
سبحانه وتعاىل
ف
عن اليهود {فَا ْع ُ
اص َف ْح}
ْه ْم َو ْ
َعن ُ
على هواه!!

س ُونبه َ
لاَم اللهِ عَ َليْهِ  -إىل الفهم املغلوط عند
البعض لقول�ه تعاىلَ :
{فاعْ ُ
ف عَ نْهُ � ْم و ْ
َاص َفحْ }،
َ
م�رض (الجب�ن ،والخوف من
وَألن يف قلوبه�م
مواجه�ة اليه�ود ،وح�ب القع�ود) يفرسونها
بج�واز مهادن�ة (اليه�ود) والصف�ح عنه�م،
واس�تجداء السلام من تحت أقدامهم ،باعتبار
أن القرآن يدعوا إىل هذا!!!
مع أن املفرسين للقرآن الكريم يف تفسريهم
له�ذه اآلية عىل ثالثة أق�وال ،كلها ال تقول بمثل
قولهم هذا:
األول :قال�وا ب�أن املقص�ود من قول�ه تعاىل
َ
{فاعْ ُ
�ف عَ نْهُ � ْم و ْ
َاص َف�حْ } ه�م الفئ�ة القليل�ة
املس�تثناة يف اآلي�ة نفس�ها عندم�ا ق�ال الل�ه
ط ِل ُع عَ َل�ىَ َ
س�بحانه وتع�اىلَ [ :وال َ تَ� َزا ُل تَ َّ
خا ِئنَةٍ
ِمنْهُ � ْم إِال َّ َقلِيالً ِمنْهُ ْم َفاعْ ُ
ف عَ نْهُ � ْم و ْ
َاص َفحْ إ َِّن
ال َّل َه يُحِ بُّ ا ْلمُحْ ِس ِن َ
ني]..
والثاني :قالوا بأن هذه اآلية منسوخة بقوله
تعاىلَ :
ِي�ن ال َ يُ ْؤ ِمن ُ َ
[قا ِتلُوا ا َّلذ َ
ون ِبال َّلهِ َوال َ ِبا ْليَ ْو ِم

التعريف الحقيقي:
(الحكمة قضية يعني
مثلما تقول :واسعة
جد ًا ،هم يفسرونها
تفسير [وضع الشيء في
موضعه] ما أحد داري َمن
هو الذي يضع األشياء في
مواضعها ..الحكمة هي
من اهلل مثلما قالُ { :يؤتِي
اء َو َمن
ا ْل ِح ْك َم َة َمن َي َش ُ
ِي
ُي ْؤ َت ا ْل ِح ْك َم َة َف َق ْد أُوت َ
َخ ْير ًا َكثِير ًا}(البقرة)269
هي هذه[ :وضع األمور
في مواضعها] أن تكون
تضع األمو َر
بالشكل التي ُ
في مواضعها).
[مديح القرآن :الدرس الثالث]
س�ولُ ُه َوال َ
�ر َوال َ يُحَ ِّرم َ
ُون مَ �ا حَ َّر َم ال َّل ُه َو َر ُ
اآلخِ ِ
ين ا ْلحَ ِّ
�ق ِم َن ا َّلذ َ
ون دِ َ
يَدِين ُ َ
ِين أُوتُوا ا ْل ِكتَابَ حَ تَّى
يُعْ ُ
صاغِ ُر َ
طوا ا ْل ِج ْزي ََة عَ ْن يَ ٍد و َُه ْم َ
ون]..
والتفسير الثالث :ه�و أن العف�و والصفح
عنه�م يكون بع�د أن تقررت عليه�م (الجزية)
وهذا عندما يكونون تحت حكم املس�لمني ،فئة
لها كافة حقوقها ،ماداموا مساملني ،ال يكيدون
لإلسالم .وهذا هو أقرب التفاسري؛ ألنه ال يطلع
عىل خائنة منه�م إال إذا كان اليهود تحت حكم
الدولة اإلسالمية ،أما إذا كانوا بعيدين فال..
إذن :نس�تنتج أن اليه�ود ُ
خ ُ
صـوْص�ا ً يه�ود
اليوم ،ما داموا يحاربون املس�لمني ويقتلونهم
ويكي�دون له�م ويحتل�ون أرضهم ،فال سلام
معه�م وال صفح عنهم ،ومن يقول بهذا يف قلبه
لاَم اللهِ عَ َليْهِ  -مستنكراً[ :مثالً
س ُمرض ..قال َ
يف الزم�ن ه�ذا يقول ل�ك :الله قال ع�ن اليهود:
َ
{فاعْ ُ
ف عَ نْهُ ْم و ْ
َاص َفحْ }(املائدة )13أليست هذه
واح�دة؟ َ
{فاعْ ُ
�ف عَ نْهُ ْم و ْ
َاص َف�حْ } يعني نفس
نز َل ْ
ت
الشيء ,إذا هو اآلن يحك�ي لك { َوإِذَا مَ �ا أ ُ ِ
ُ
سو َر ٌة} كان ذلك الزمن كان هناك ناس يرى أية
معينة ،ويعط�ي مفهوما من عنده ,ويش�غلها
عىل أساس�ه ,موج�ود يف ُك ّل زم�ان .أليس الله
�اب إِلاَّ ِبا َّلتِي هِ َي
ق�الَ { :ولاَ تُجَ ادِ لُ�وا أ َ ْه� َل ا ْل ِكتَ ِ
أَحْ َس� ُن إال الذين ظلموا منهم}(العنكبوت)46؟
طيب ما هو عارف أحس�ن ماذا تعني أحس�ن,
ماذا تعني كلمة أحس�ن ,قد كلمة أحسن تعني:
لني وهدوء وبدون أي يشء يكون مثرياً! وأشياء
من هذه].

املثال الثالث :يفسر قوله تعاىل{ :ا ْد ُع
ظ ِة
ك ِبا ْل ِح ْك َم ِة َوالمَْْو ِع َ
يل رَ ِّب َ
إِلىِ َس ِب ِ
ا ْل َح َسنَةِ} على هواه!!

َل�اَم الل�هِ
س ُويف ذات الس�ياق ،ويف تناول�ه َ
عَ َليْهِ  -لتفسير قول�ه تعاىل {ا ْد ُع إِلىِ َ
يل َربِّ َك
س� ِب ِ

ِبا ْلحِ ْكمَ ةِ وَا ْلمَ وْعِ َ
س ُظةِ ا ْلحَ َسنَةِ }اس�تغرب َ
لاَم
اللهِ عَ َليْهِ  -من تفسيرهم القائل أن (الحكمة)
يف التعامل مع يهود اليوم ُ
خ ُ
صـوْصا ً هي(اللني،
اله�دوء ،عدم إثارتهم ولو بكلمة)!!! وتس�اءل:
ألي�س م�ن املمك�ن أن تك�ون الحكم�ة ه�ي
(الس�يف)؟حيث قال[ :مثل{ :ا ْد ُع إِلىِ َ
يل َربِّ َك
س ِب ِ
ِبا ْلحِ ْكمَ �ةِ وَا ْلمَ وْعِ َ
ظ�ةِ ا ْلحَ َس�نَةِ }(النحل)125
بالحكم�ة [ونَ� َّزل ي�ده] طي�ب عندم�ا يق�ول:
بالحكم�ة هك�ذا [ونزل يده إىل أس�فل] ليس�ت
الحكم�ة عىل حس�ب ما يق�ول هن�ا! يف األخري
تجد ُك ّل هذه أليس�ت مفاهيم هي تجعله ينظر
إىل اآلي�ة نظرة معين�ة؛ ألن داخل�ه يوجد خلل,
يوجد خلل يف الداخل ,مثالً هو ما عنده انطالقة
عملي�ة ،ال ,ه�و يري�د إذا هناك حاج�ة بهدوء,
بكذا ممك�ن! نظر إىل {بالحكم�ة} نظرة [ينزل
ي�ده إىل تح�ت] بالحكمة يا أخي [ون�زل يده إىل
تحت]!..طي�ب ق�د تك�ون بالحكم�ة الجه�اد,
الس�يف قد يك�ون أحيانا هو الحكم�ة ,هو قد
يكون ه�و الحكم�ة يف مواجهة أع�داء الله ,ما
ه�و ق�د يكون ه�و الحكم�ة؟ الحكم�ة قضية
يعني مثلما تقول :واس�عة جداً ،هم يفرسونها
تفسير [وضع اليشء يف موضعه] ما أحد داري
م�ن ه�و ال�ذي يض�ع األش�ياء يف مواضعها..
الحكمة هي من الله مثلما قال{ :يُؤتِي ا ْلحِ ْكمَ َة
ت ا ْلحِ ْكمَ َة َف َق� ْد أُوت َِي َ
خيرْ ا ً
مَ ن ي ََش�ا ُء وَمَ ن يُ� ْؤ َ
َكثِرياً}(البق�رة )269هي هذه[ :وضع األمور يف
مواضعها] أن تكون بالش�كل التي تضع األمور
يف مواضعه�ا ,الترصف هذا بالش�كل الذي فعالً
تتناسب مع قضيته هذه ,وهكذا].

أسلوب (التطويع) هو من أساليب
ُ
اليهود ،وهو خطري جداً

الجزء
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يعن�ي نريد تجل�س ترتاح ابن�ك عىل كريس
وماسة نظيفة ,ونريد مرشوعا ً من أجل خدمات
إنسانية ,ونريد نحرركم ,وأشياء من هذه].

ص ُّر (اليهود) على تحويلنا
ملاذا ُي ِ
(كافرين)؟!

وأش�ار إىل س�وء وخب�ث تفكير اليه�ود،
عندما يس�عوا بكل الط�رق لتحوي�ل الناس إىل
كف�ار ،لك�ي يفق�دوا نرص الل�ه له�م ،وتأييده
له�م ،ثم يقوموا برضبهم ،ه�م من جهة ،والله
يرضبن�ا ألنن�ا عصين�اه م�ن جهة ،حي�ث قال
الش�هيد القائد[ :هم لديهم هدف {يَ ُردُّو ُكم بَعْ َد
إ ِيمَ ا ِن ُك ْم َكافِ ِر َ
ي�ن} يعني هدف رئييس لديهم أن
تصبحوا كافرين .طيب ملاذا كافرين؟ يعني هل
اليهودي يتعب نفس�ه ,ويش�تغل من أجل يراك
كاف�را ً فقط؟ ال ,هو يعرف أن أس�هل ما تكون
أن�ت يف رضبك ,يف احتالل بالدك ,يف اس�تعمارك,
يف تغيير ثقافتك ,ه�و عندما يحول�ك إىل كافر؛
ألنه هنا س�يفصلك عن ماذا؟ ع�ن منابع القوة
عن�دك ,يفصلك عن القوة الت�ي تمتلكها أنت يف
إيمانك بدءا ً بإيمانك بالله ليفصلك عن أن يكون
الله مع�ك ،فإذا كان الله مع�ك فهو يعرف بأنه
م�ا يعم�ل يشء..إذا ً كيف أعمل ب�ك؟ أن أحولك
إىل كاف�ر؛ لهذا هم م�ا يفكرون أنه�م يجعلون
الناس يهودا ً بمعنى الكلمة ,ما يحتاجوك تكون
يهودي ,يحاول تكون كافرا ً فقط ,يعني يجردك
من ُك ّل وس�ائل قوتك؛ ليطوعك ل�ه ,يطوعك له
لتقب�ل أن يجعلك كاف�راً ،أن يجعل�ك كافرا ً بما
تعنيه الكلمة ،مع أن�ه جعل يف نفس الطريق يف
محاولة التطويع ,يحصل تويل].

مجرد قبولنا بـ(الخدمات) التي يقدمها
س ُون�وه َ
َل�اَم الل�هِ عَ َليْ�هِ  -إىل أس�لوب م�ن
اليهود ،يعترب
أس�اليب اليهود يجب
مظهراً من مظاهر
علينا مقاومته ،حيث
ق�ال[ :اش�تغل هن�ا
حركة
خالل
من
الوالء له:ـ

والحظ كم يوجد معك
م�ن عم�ل هن�ا ,أن�ك
تبح�ث بعد األس�اليب
الت�ي يحاول�وا أن
يطوع�وا الن�اس به�ا
فتقاومه�ا ,م�ا فيه�ا
ق�وارح ه�ذه نهائي�اً,
ه�ل يوج�د فيه�ا يش
ق�وارح؟ م�ا فيه�ا
قوارح أي التطويع ما
يأت�ي بوس�يلة القوة,
يعن�ي ال تفك�ر أن
اليه�ودي ممكن دائما ً
ان�ه كلم�ا يق�وم من
النوم هو يمس�ح الصاروخ حقه ,ال ,هو نايس
للص�اروخ ربما هناك ,يفكر كيف يعمل يطوع,
يط�وع؛ ألنه يري�د بكل هدوء يدخ�ل؛ ألنهم هم
نفوس�هم ضع�اف اليه�ود ,نفوس�هم ضعاف,
يعن�ي ما عنده�م مثالً الش�جاعة ,الج�رأة ,لو
عندهم ش�جاعة وجرأة ما اس�تطاعوا يشتغلوا
بالطريقة هذه.
لسلكوا طريقة أن يرضب هذا ،ويرضب هذا
بطريقة يثيروا املجتمعات ,لكن هم يس�لكون
طريقة التطويع ,التطويع وهذا أس�لوب خطري
ج�دا ً عندم�ا يق�ول ل�ك{ :إ ِن تُ ِطيعُ �واْ} معن�اه
أن ه�ؤالء ق�د يصل�ون بك�م إىل أن تطيعوه�م،
تطيعوه�م يف ماذا؟ أيضا ً تفه�م وهم يحاولون
أن يطوع�وك ،يقدمون لك مفاهيم تبدو وكأنها
ملصلحت�ك أن�ت ,وملصلحة بالدك ,أليس�وا هكذا
يعملون؟.

وانطالق اإلنسان في
يستطيع
سبيل اهلل
ُ
ْ
كش َف مرضى القلوب،
ونوعية المرض،
وسببه ،وكيفية تفكير
صاحبه

س َُ
َل�اَم
وح�ذر
الل�هِ عَ َليْ�هِ  -م�ن
عن�د
(التذاك�ي)
البع�ض ،ال�ذي يحاول
أن يأخ�ذ م�ن اليه�ود
ا ملعونا ت  ،وا ملنا ف�ع ،
واملش�اريع ،باعتب�ار
أن�ه ال يمكن يكف�ر أ َ ْو
يبتع�د ع�ن اإلسلام،
ويعتقد أن ه�ذا جائز،
حي�ث ق�ال[ :أن�ك يف
األخير تقول :س�هل,
سنقول لهم تمام ,وما
احنا راضين نكفر ,ال،
أنه حتى يف الطريق ,أن�ك عندما تكون تقول له
تم�ام ,أ َ ْو تحاول تقبل من�ه ,أ َ ْو مظاهر والء له,
وه�ي كلها مظاهر والء أنك هنا تصبح حكمك,
حكمه .هذا تهديد إلهي للمؤمنني {يَ ُردُّو ُكم بَعْ َد
إ ِيمَ ا ِن ُك� ْم َكافِ ِر َ
ين} فإذا واحد ما هو منزعج من
األش�ياء هذه كلها فلن تزيده هذه اآلية إيماناً..
طيب كيف يمكن تزيدك اآلية هذه إيمانا ً تتحرك
تجده�ا وكأنه�ا نزلت يف ه�ذا العصر ,تجدها
تحك�ي واق�ع حقيقي ,أش�ياء ملموس�ة .هنا
تزداد إيمانا ً من ُك ّل جوانب اإليمان ,إيمان بأنها
تخرب ع�ن واقع إيمان بأنها هي من الله ,إيمان
ب�أن الله مثلما تقول رحيم بعب�اده ,إيمان بأن
الل�ه يرع�ى املؤمنني ,ال يترك األش�ياء مبهمة
لديهم ,إيمان ,كلمة إيمان مجاالت واس�عة جدا ً
من اإليمان تصل إليها ,تقفل من البداية ما أنت
عارف لحاجة نهائياً].

استشراف المستقبل

أرضنا
مقربة
الغزاة!

ياالذي جيت ال أرضي مكانك
مسافر ..حطها وسط أذنك
كلمة احلق باكتبها بذلق
اخلناجر ..في جبهتك ودقنك
بس من شان يقراها الذي لك

عبداهلل هادي سبيت

( ددعلاعلاا

يجاكر ..ذي أخذ منك وزنك
أرضنا أرضنا الانته تباها مقابر..
لك الخوتك والبنك
خذ واال توكل روح لك ثم غادر..
ولف اجلوع بطنك

محمد عبدالقدوس الوزير

دار العزا ِء
محمد عبدالحفيظ الهادي
هيهات ينسى األ َّم ِشب ً
ال ُمكلَماَ
رب ال ّدم عن من أجرما
أو يعفو ّ
ي��ا ق���اص���داً دار ال���ع���زاءِ ت��ع��م��داً
ومضرج األطفال من فيض الدما

أتخا ُل قصفك للنسا ميضي بال

الس ّم الزعاف وحتتسي
أن تشرب ُ

من بأس أهل البأس كأسا علقما
فالنص ُر وع � ٌد لألولى قد ُق ِتلُوا

حق ،في الكتاب حتتّما
من غير ٍ
َم��ن ُش��� ِّردوا مِ ��ن ُدوره���م ومتزقوا

حت��ت ال��رك��ام بجرم ِط��غ� ٍ�م َه ّدما
طغيانكم أج�لاف جن� ٍ�د ج��ار في

���أر مي���ان� ٍ��ي ي����ذود ع���ن احل��م��ى
ث� ٍ

مي��ن األب���اة وج��ورك��م ج��از السما

وجب«القضى» والشعبثاروأقسما

فسق أجرما
تطوي ضاللة نسل ٍ

ي��ا أي��ه��ا ال��رع��دي � ُد وال���فَ��� َّرا ُر قد

الصادقون
نـَفـَــ ُروا ِخفَــا َفـاً َ
للوغـــى وثِقــَــــاال
وتش َّربـــــوا هــــ َ ْد َي اإللــــــه زالال
صـاغوا من األشــالء عهـداً صـادقا
أعمـــــالُهم تتقـــدم األقــــــــ َواال
َحملوا الشهــادة في احلياة ثقــاف ًة
ومســـــار عـــز تله ُم األجيـــــاال
وتَسلَّحــوا اإلميـــا َن فـي أعمــاقِ هم
واحلـــــق يبنـــي قـــــاد ًة ورجـــــاال
من «جـ َ ِ
اه ُدوا في ٱللهِ حـقَّ ِج َهـادِ ه»
جاءوا ّ
فشــــدوا للجهــــاد رحــــاال
اع َملُوا»
ووعيد «إ ْن لَ ْم تَنْفِ روا» َ «،و ُقلِ ْ
حتمــلوا األثقــــاال
رفعــــوا اللــــوا َء َّ
ً
َقــدموا زحفـا الى
خاضـوا الوغـى وت َّ
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هاتك
الحرمات
ي��ا ه��ارب��ا م��ن ح��وم��ة الهيجاء
وم��ح��ارب��ا ف��ي س��اح ك��ل ع��زاء
يا قاصفا سبق القنابل حقده
ي���ا خ��ائ��ف��ا م���ن ع����زّل ون��س��اء
ي��ا قاتل األط��ف��ال ف��ي غاراته
ي��ا حامل اخلفني عند لقائي
يا فاقدا ش��رف القتال وقبله
شرف الرجال وغيرة الشرفاء
يا ناسك احلرمني كل صبيحة
يا هاتك احل��رم��ات كل مساء
ي��ا ذي��ل أمريكا ورأس ذيولها
ي��ا عبدها املستعبد العمالء
وخليل إسرائيل في إجرامها
ودليلها ف��ي رح��ل��ة الفحشاء
ستظل أت��ف��ه ت��اف��ه حفلت به
حقب الهوان وأحقر احلقراء
ستظل أجنب زاحف بني الثرى
وأح����ط م��ن��ح��ط رآه ح��ذائ��ي
س��ت��ن��ال م��ن��ك ص����وارم مينية
ب���س���واع���د ع��ل��وي��ة اإلم���ض���اء

برنام ُج رجال اهلل

ســـاح القتـــال وسطـــَّروا األهــــواال
الصــادقـو َن الصــابـرو َن علَـى األذى
والبــائعــــو َن النفــــس واألمــــــــواال
يا أيـهــا الشهــــــــداء فـــي ذكــــراكم
نستـله ُم اإلعظــــــام واإلجــــــالال
ونَخـ ُ ُّط مِ ـن َدمنِــا الزكـــي ُعهــُو َدنـَا
ونحيـــل ابنيــة الشقـــــا أطـــــالال
ما النصــ ُر إ َّال مـِن ثمــــارِ جهـــودِ ُكم
ودمـاؤكـم ستــزيــ ُدنـَا استبســــــاال
إن الشهـــــــادة ِعـــــــزةٌ وكرامـــــــ ٌة
ّ
هــدي تُلهـم األجيــــــــاال
ومنــــا ُر
ٍ
مــُـ ُّدوا لَهـُـ ْم فــــوق الرمـــالِ جلو َدنـَا
ولْ ِ
تخصفـُــوهــا للرجــــــالِ نعــــــــاال
درب الشهيـــدِ مواكبــاً
َسنَسيِـــر فـي ِ
حتــى تنــــال شعـــوبُنُـــا استقــــالال

وجحافل األح��رار تقصد جندكم

ع����ت����ق احل����������رف م������ن رح�����ي�����ق ال���ش���ه���ي���د
واس������ك������ب ال�����������ورد ف������ي ث����ن����اي����ا ال�����وري�����د
أن���������ت ال ت����ع����ل����م امل�������ق�������ام  ،وم�������������اذا ؟
ع����������ده ال������ل������ه ف�������ي ج������ن������اب ال���ش���ه���ي���د
ه�����و ي���������دري م���ع���ن���ى ال�����ش�����ه�����ادة م�����ذ أن
ص��������دق ال������وع������د وارت�������ض�������ى ب����اخل����ل����ود
ق���������دم ال��������������روح ع�������ن ج��������������دارة ع�����رض
ب���������اع ل�����ل�����ه  ،ف����ان����ظ����م����ي ي�������ا ردودي
وارس�������م�������ي ي������ا ح����������روف أن������ف������اس ح��ر
ع����������اف ع�����ي�����ش�����ا م��������دث��������را ب����ال����ق����ي����ود
ع�����ل�����م ال��������واج��������ب ال�����ش�����دي�����د ف�����أوع�����ى
وحت��������������دى ال�������ط�������غ�������اة آل اجل������ح������ود
س�����ل�����م ال�����ن�����ف�����س ح���ي���ن واف������������ى غ�������زاة
ل����ي����م����ي����دوا ب���ف���ع���ل���ه���م أرض «م�����ي�����دي «
ل���ي���ع���ي���ث���وا ف������ي (ن������ه������م) زح�����ف�����ا إل���ي���ه���ا
ل����ي����ذي����ق����وا (اخمل�����������ا) ص�����ن�����وف ال�����رع�����ود
ل����ي����س����وءوا ال�����وج�����وه ف����ي أرض «ع���ب���س «
وب�������������ص�������������رواح ك��������م ع�����م�����ي�����ل زه����ي����د
ل�������ي�������ع�������ودوا ع�����ل�����ى م�����ج�����ام�����ي�����ع ع�����رس
أو ع�����������زاء ب����ال����ق����ص����ف دون ح�������دود
حل�������ص�������ار  ،ب�����������را وب��������ح��������را وج��������وا
ك������ي مي��������وت اآلالف ض����م����ر اخل��������دود
ل��������ي��������واروا أج������س������اد ش����ع����ب����ي اغ����ت����ي����اال
وان���������ه���������دام���������ا مل�������ن�������زل م���������ن ج�����ري�����د
ل�����ي�����ع�����ي�����دوا إل����������ى ال���������زم���������ان ف����ع����اال
م����������ن أف����������ان�����ي����ن م���������ج���������رم ك�����ي�����زي�����د
ل������و س���ك���ت���ن���ا  ،ول��������م ن������ق������اوم غ���ش���وم���ا
ألب�����������اد احل�������ي�������اة  ،ي�������ا ن�����ف�����س ج�������ودي
إن ب�����������اب اجل��������ه��������اد أع�������ظ�������م ب������اب
وه���������و ل���ل���م���خ���ل���ص�ي�ن س�����م�����ر ال������زن������ود
إن����������ه����������م ي������������أمل������������ون م��������ث����ل���ا مب����ث����ل
وم�������������ن ال��������ل��������ه ن��������رجت��������ي ل����ل����م����زي����د
ه������ك������ذا ي����ف����ه����م ال�����ش�����ه�����ي�����د امل����ع����ان����ي
ش����اف����ع����ي ال���ت���ق���ل���ي���د أو ف������ي ال�����زي�����ود
ال ي�������رى ال����ص����م����ت ف������ي امل����ظ����ال����م ح�لا
وي���������رى ف������ي اخل�����������روج ن����س����ف اجل����م����ود
إن ذك������������راك ت����ن����ف����ع ال������ن������اس  ،م��ن��ه��ا
ن���ش���ح���ذ ال�����ع�����زم ف�����ي ش����ب����اب ال���ص���م���ود
أي��������ه��������ا ال���������ب���������اذل���������ون ل������ل������ه روح���������ا
أن�������ت�������م ع�����ن�����د رب�������ك�������م م��������ن ش�����ه�����ودي
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متابعات فلسطينية

ط غضباً بعد تصريحات السيد نصراهلل
«إسرائيل» تستشي ُ
ق�ال نش�طاء على مواق�ع التواص�ل
ِ
ترصيح�ات وزي�ر
االجتماع�ي إن
ظه ُر مدى خوف
االستخبارات اإلرسائييل تُ ِ
وارتب�اك الكيان الصهيون�ي بعد الخطاب
األخري الذي وجّ هه األمني العام لحزب الله،
السي ُد حسن نرصالله ،للكيان اإلرسائييل.
وتوعّ د وزي ُر االستخبارات «اإلرسائييل»،
يرسائيل كات�س ،بـ «رضب كافة األهداف
املتاح�ة يف لبن�ان» ،يف ح�ال أق�دم «حزب
الله» على تنفيذ تهديدات�ه بقصف العمق
اإلرسائييل.
وزعم كات�س« :إن األي�ام التي امتنعت
فيها «إرسائي�ل» عن رضب البنية التحتية
اللبنانية قد و ّلت».
وج�اءت ترصيحات الوزي�ر اإلرسائييل
التي نرشتها اإلذاعة العربية ،يوم الجمعة،

ردا ً عىل خطاب األمني العام لـ «حزب الله»
اللبناني السيد حسن نرص الله ،الذي ألقاه
مساء الخميس.
ودع�ا إىل ف�رض عقوبات على «حزب
الله» تؤدي إىل «ش� ّل نشاطاته» ،إىل جانب
«ممارس�ة الضغ�وط على إيْ� َران للك�ف
عن تمويل وتس�ليح ه�ذه املنظمة» ،وفق
تعبريه.
وكان الس�يد حس�ن نرصالله ،قد توعد
«إرسائي�ل» بمفاج�آت تخفيه�ا املقاومة
اللبنانية وتغري مس�ار أي�ة حرب ،كما دعا
كيان االحتالل اإلرسائييل إىل تفكيك مفاعل
ديمون�ة الن�ووى بصح�راء النق�ب وليس
فقط خ�زان األمونيا بحيفا ش�ماىل البالد،
مشيرا ً إىل أن التهدي�د والوعي�د اإلرسائييل
ضد لبنان هو ىف دائرة الحرب النفسية.

قوات االحتالل
ُ
تعتق ُل خمسة
فلسطينيني يف الخليل

اعتقل�ت ق�وات االحتلال ايل ،خمس�ة فلس�طينيني م�ن
محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية.
وذكرت وكالة االنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات االحتالل
داهمت ،السبت ،مخيم «الفوار» ،واعتقلت ثالثة فلسطينيني
بعد أن فتشت منازلهم وعبثت بمحتوياتها.
ويف الس�ياق ذات�ه ،اعتقلت ق�وات االحتالل ق�رب حاجز

«حاج�اي» جن�وب مدين�ة الخلي�ل فلس�طينيني آخري�ن
واقتادتهما إىل جهة غري معلومة.
كم�ا داهمت ق�وات االحتلال ع�دة أحياء وس�ط مدينة
الخليل ،وس�لمت أحد املواطنين بالغا ملراجع�ة مخابراتها،
مثلم�ا اقتحمت مكتب�ة قرب جامعة «بوليتكنك فلس�طني»
واستولت عىل عدة ملفات وأجهزة تخزين الحواسيب.

يقتحم مكتب ًة ويستدعي والد شهيدين خالل مداهمات الضفة
العدو الصهيوني ُ
ُ
ق�وات الع�دو الصهيون�ي ،حمل�ة
ش�نَّت
مداهم�ات واس�عة يف ع�دد من م�دن الضفة
املحتل�ة .وأف�ادت مصادر إعالمي�ة ،أن قوات
الع�دو اقتحم�ت ،مس�اء الجمع�ة ،من�زل
الش�هيدين ع�دي وداني�ا ارش�يد يف الخلي�ل،
واستدعت والدهما للتحقيق.
كم�ا اقتحمت ق�وات العدو ملكتب�ة تقديم
خدم�ات جامعية قرب جامع�ة البوليتكنك يف
مدينة الخليل املحتلة.
وانتشرت ق�وات الع�دو على حاج�ز أبو
الريش قرب املسجد االبراهيمي يف الخليل بعد
تعرضه إللقاء زجاجات حارقة.
ويف ذات الس�ياق ،اقتحم�ت ق�وات الع�دو

مستوط ٌن
صهيوني يد َه ُس
فلسطينياً شمال
الخليل

مدين�ة طولك�م ،واقتحم�ت بع�ض املن�ازل
واس�تجوبت بع�ض املواطنين دون إج�راء
اعتقاالت.
إضافة لذل�ك ،داهمت ق�وات العدو منازل
املواطنني يف بل�دة عورتا جنوب مدينة نابلس
املحتلة.
وكذل�ك ،أغلق�ت ق�وات الع�دو ،املدخ�ل
الرئييس ملخيم الفوار جنوب مدينة الخليل.
وقال�ت مص�ادر أمني�ة ،إن ق�وات الع�دو
أغلق�ت مدخل مخيم الف�وار ببوابة حديدية،
ونصبت حاجزا ً عس�كريا ً ومنع�ت املواطنني
م�ن دخ�ول املخي�م ،واحتج�زت ع�ددا ً م�ن
الشبان.

كم�ا طردت قوات العدو نش�طاء ومصلني
م�ن س�احة الح�رم اإلبراهيم�ي الرشي�ف،
لرفعه�م ش�عارات من�ددة باالس�تيطان،
ومطالبته�م بفت�ح ش�ارع الش�هداء ال�ذي
تواصل قوات العدو إغالقه منذ العام .1994
وق�ال الناش�ط ض�د االس�تيطان هش�ام
الرشبات�ي ،إن الحملة الوطنية لرفع الحصار
ع�ن قلب الخليل ،س�تنظم سلس�لة فعاليات
ضد سياسة االستيطان.
ودعا للمشاركة يف مسيرة الجمعة املقبل
َ
تنطلق م�ن قلب مدينة
والت�ي من املق�رر أن
الخلي�ل إىل الح�رم اإلبراهيم�ي ضد سياس�ة
االستيطان.

السني الشيعي»!
ترامب َ
يفض ُح أكذوبة «الصراع ُّ

ماجد حاتمي*

بع�د أن وف�ر جهدا ً كبيرا ً عىل إيْ� َران بإظه�اره الوجهِ
الحقيق�ي ألمريكا ،ع�اد الرئيس األمريك�ي دونالد ترامب
ِّ
ووفر مرة أ ُ ْ
خــ َرى جهدا ً أَكرب عىل إيْ َران ،بفضحه “أكذوبة
وجود رصاع ُ
سني شيعي” يف املنطقة!!.
الشكر موصول دائما ً لرتامب ،ليس فقط لتعريته وجه
أمريكا بقراراته العنرصية ،بل لفضحه التحالف الذي كان
قائما بني تركيا وبعض الدول الخليجية والذي ُ
س�و َِّق عىل
انه تحالف ضد “التمدد الشيعي” و “التمدد اإليْ َراني” ،فإذا
به محور يخدم أهداف “إرسائيل” يف املنطقة.
إن ترام�ب وبنزق�ه املعه�ود لم يترك التحال�ف القائم
بني بعض الدول الخليجية وتركي�ا و”إرسائيل” الذي كان
ينش�ط ومنذ عقود يف الظل ،كما فعلت االدارات األمريكية
الس�ابقة ،بل دع�ا ترامب ه�ذا التحال�ف ،ويف اول مؤتمر
صحفي مع رئيس الوزراء “اإلرسائييل” بنيامني نتنياهو،
اىل العمل باملكشوف ضد إيْ َران ،وهو ما افرح نتنياهو الذي
كثيرا ً ما عتب عىل حلفائه العرب لتحرجهم يف االعالن عن
تحالفهم مع “إرسائيل”.
يف خت�ام زيارت�ه لوش�نطن ق�ال نتنياه�و يف مؤتمره
الصحفي مع ترامب”،انه للمرة األوىل يف تأريخ “إرسائيل”
ويف حيات�ي ،لم تع�د الدول العربي�ة تنظ�ر إىل “إرسائيل”
كع�دو ،بل كحلي�ف” ،أما ترام�ب فقال ”:نعم نس�عى إىل
لام جديدة وعظيمة ،ليس فقط بني
التوصل إىل مبادرة س ٍ
الفلس�طينيني و”اإلرسائيليني” ،بل س�تتضمن الكثري من
ال�دول العربية األ ُ ْ
خــ� َرى ..وان االف�كار الجديدة املتعلقة
بعملية السلام تتضمن إرشاك الحلفاء العرب ،وس�تكون
عملية سالم كبرية وتتضمن قطعة أَكرب من األرض”!.
العبار ُة األخري ُة لرتامب فرسها البعض عىل انها اشارة

لتبني الرئيس األمريكي خطة اقامة دولة فلس�طينية عىل
اجزاء من جزيرة سيناء املرصية ،كما ذهب اىل ذلك الوزير
“اإلرسائيلي” بلا حقيب�ة أيوب ق�را ،الذي اعتبر الخطة
ستمهد الطريق لسالم شامل مع “االئتالف السني”.
قب�ل مغادرته أمريكا فج�ر يوم الجمعة  17ش�باط /
فرباي�ر ،اج�رت محطة “فوك�س” األمريكي�ة مقابلة مع
نتنياهو ،كرر فيها ما قاله يف املؤتمر الصحفي مع ترامب،
واض�اف أن “ال�دول العربي�ة ب�دأت تنظ�ر إىل «إرسائيل»
كحلي�ف يف املواجهة م�ع إيْ َران” و “هذا األم�ر يقربنا من
بعضن�ا البعض وق�د يفتح الطري�ق أمام آفاق للسلام”،
وعند س�ؤاله عن هذا ال�دول التي اقرتبت م�ن “إرسائيل”
أج�اب نتنياه�و “ومن منه�ا لم يفع�ل” ،وعندها س�أله
الصحف�ي ”:إيْ َران ل�م تفعل” فرد نتنياهو “إيْ َران ليس�ت
دولة عربية”.
ه�ذا التحال�ف العس�كري بين بع�ض ال�دول العربية
و”إرسائيل” إشارت أليه صحيفة “وول سرتيت جورنال”
األمريكية نقالً عن خمس�ة مس�ؤولني من ال�دول العربية
اجروا مباحثات مع إدارة ترامب لتشكيل هذا التحالف مع
“إرسائي�ل” ،ملواجهة “عدوهم املشترك” إيْ َران ،ومن هذه
الدول ،كما ذكرت الصحيفة ،الس�عودية واإلمارات ومرص
واألردن ،واحتمل�ت أن تنضم دو ٌل عربي�ة أ ُ ْ
خــ َرى إىل هذا
التحالف ،الذي س�يعتمد عىل اتفاقية دفاع مشرتك شبيهة
بتلك التي يعتمدها حلف الناتو.
االتصاالت التي أجراها ترامب فور دخول البيت االبيض
باملس�ؤولني االت�راك والخليجيني هي الت�ي وضعت اللبنة
االوىل له�ذا التحالف ،يف صيغته العلني�ة ،وهي التي دفعت
الرئيس الرتكي رجب طيب اردوغان ان يصعد مرة أ ُ ْ
خــ َرى
اىل اعلى الش�جرة التي نزل منها بمس�اعدة ال�روس ،وما
زيارته اىل الس�عودية والبحرين وقطر ،وخطابه الطائفي

صهيوني ،عىل
أقدم مستوط ٌن
ٌّ
دهس ش�اب فلس�طيني بالقرب
م�ن مفرتق بلدة بيت أمر ش�مال
الخليل جنوب الضفة املحتلة.
وق�ال الناش�ط اإلعالم�ي من
بيت أم�ر ،محمد ع�وض ،لراديو
«بي�ت لح�م  »2000املحلي،
إن «مس�توطنا ً ده�س ،مس�اء
الخميس ،ش�ابا ً بعد أن ترجل من
س�يارته التجاري�ة على مفترق
البل�دة ،ما أدى إلصابت�ه بجروح
يف منطق�ة الوجه ،نقل عىل إثرها
إىل املستش�فى لتلق�ي العلاج،
فيم�ا اعتقل�ت رشط�ة االحتالل
املستوطن».
وأشار عوض إىل أن «قوات من
جيش ورشط�ة االحتالل تواجدت
يف املكان ،وأعاقت حركة املرور يف
تلك املنطقة».

مستوطنون خ ّيالة يقتحمون
منطق ًة ُقرب طمون بطوباس
ُ
عرشات املس�توطنني الصهاينة ،مس�اء الجمع�ة ،منطقة أم
إقتحم
الكبيش التابعة لبلدة طمون رشق مدينة طوباس يف األغوار الشمالية،
وانترشوا فيها لساعات.
وقال شهود عيان ،إن املس�توطنني الذين تجاوز عددهم املائة كانوا
يركبون الخيول ،وانترشوا عىل ش�كل مجموعات ،وتمركزوا يف منطقة
أم الكبيش الجبلية ،ثم بدأوا بتأدية «طقوس تلمودية».
وأشاروا إىل أن «املستوطنني تكرر تواجدهم يف ذات املنطقة يف الفرتة
األخرية ،ويخىش ِمن نيتهم َف ْر َ
ض أمر واقع واالستيالء عىل املنطقة».
وانس�حب املستوطنون ،فيما تواجدت قوات عسكرية للعدو ،لتأمني
دخولهم وخروجهم من املنطقة.

يف هذه الدول عن “الخطر الفاريس” و”تهديد إيْ َران لوحدة
الع�راق وس�وريا” ،وتس�ويقه فكرة ان “ع�دو العرب هو
إيْ َران” وليس “إرسائيل” ،إلاّ بعض جوانب الدور الرتكي يف
التحالف القائم والهادف اىل تمزيق سوريا والعراق لصالح
“إرسائيل” ،الكيان ال�ذي يقف وراء ُك ّل هذه الفوىض التي
ترضب البلدان العربية وحتى االسالمية.
يف املقابل مازالت الجمهورية االسلامية يف إيْ َران تعتقد
جازم�ة ان ُك ّل الذي يجرى ويحدث يف منطقتنا من حروب
ورصاعات وفوىض ،هدفه اعطاب بوصلة االنسان العربي
واملسلم التي كانت ومازالت تشري اىل القضية الفلسطينية،
على انها القضي�ة االوىل لالمة االسلامية ،واىل “إرسائيل”
على انها الع�دو االول للعرب واملس�لمني ،ول�م تنجح ُك ّل
مح�اوالت التحالف األمريك�ي الصهيون�ي الرتكي العربي
الرجعي ،لدفع إيْ َران اىل الفخ الطائفي ،عرب ش�يطنتها من
خالل الهجمة السياسية واالعالمية الرشسة التي تتعرض
لها.
إيْ� َران ويف مقاب�ل ُك ّل هذا التحش�يد الطائفي ،ما زالت
تعتبر قضي�ة فلس�طني قضيته�ا األوىل ،ومن املق�رر ان
تحتضن يومي  21و 22من ش�هر ش�باط  /فرباير الحايل،
املؤتمر الدويل السادس لدعم انتفاضة الشعب الفلسطيني،
دون ان تثنيه�ا التهديدات الت�ي يطلقها ترامب ونتنياهو،
وال الخطاب�ات الطائفية التي اخذت نربتها ترتفع للرئيس
الرتك�ي اردوغ�ان ،وال الع�داء “العبث�ي” لبع�ض ال�دول
الخليجية ،عن نرصة الشعب الفلسطيني املظلوم ،ودفعت
ومازالت تدفع اثمانا باهظة بس�بب موقفها من القضية
الفلسطينية.
تحال�ف بع�ض الع�رب وتركي�ا ،الت�ي رفع�ت لبعض
الوقت لواء الدفاع عن الش�عب الفلس�طيني ألسباب باتت
مكش�وفة ،مع “إرسائيل” ،يأتي يف الوق�ت الذي دفن فيه

ترام�ب ونتنياهو حل الدولتني ،كما رفض ترامب ان يضع
أي�ة خط�وط حمراء ام�ام بن�اء املس�توطنات يف االرايض
الفلس�طينية املحتل�ة ،وتعه�د بنق�ل س�فارة أمري�كا اىل
القدس ،فيما مازالت غزة تعاني من الحصار “اإلرسائييل”
الخان�ق م�ن البر والبح�ر والج�و ،وم�ا زال الش�باب
الفلس�طيني يُقتل ُك ّل يوم وبدم بارد وبذرائع ش�تى ،وما
زال�ت القدس ته�ود ،ومازالت أعمال الحفر تحت املس�جد
األقىص تجري عىل قدم وساقُ ،ك ّل ذلك وحلفاء “إرسائيل”
من العرب واألتراك صامتون صمت املقابر ،وال تس�معهم
إلاّ عندما يتحدثون عن إيْ َران فرتاهم يرددون تلك العبارات
املحببة لدى “إرسائيل ” وأمريكا ،مثل “الخطر الش�يعي”
و “الخطر الفاريس”.
رغم ان طبيعة الرصاع الدائر يف املنطقة منذ  6س�نوات
واكث�ر ،كان�ت معروف�ة للغالبي�ة العظم�ى من ش�عوب
املنطقة ،إلاّ ان هناك من وقع يف الفخ الذي نصبته وس�ائل
االعلام الخليجي�ة الت�ي كان�ت ومازالت تس�عى إلضفاء
الطاب�ع الطائفي عىل الحروب التي تش�هدها املنطقة ،إال
ان استماتة ترامب يف الدفع بالتحالف “اإلرسائييل” الرتكي
العرب�ي الرجعي ض�د إيْ َران اىل العل�ن ،وهرولة هذه الدول
لتنفي�ذ اوامر ترام�ب ،فضح�ت اكذوبة ان الصراع الذي
تش�هده املنطقة هو رصاع “سني ش�يعي” ،كما فضحت
الجه�ات التي تقف وراء “داع�ش” والجماعات التكفريية
األ ُ ْ
خــ� َرى التي تعترب رأس حربة هذا التحالف ،حتى امام
البس�طاء من ابن�اء املنطق�ة ،األمر الذي س�يجعل مهمة
نتنياهو يف التحالف مع العرب واملسلمني ضد إيْ َران صعبة
إن ل�م تكن مس�تحيلة ،لذل�ك ال نملك إلاّ ان نقول :ش�كرا ً
ترامب.
*شفقنا العربي
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جزم �أن ال�شعبَ اليمني ي�صنعُ �أ�سطور ًة ومعجز ًة حقيقي ًة �أمام عدوان ت�شارك فيه «�إ�سرائيل» وح�صار وجتويع بهدف فر�ض اال�ست�سالم حفظاً ملاء وجه �آل �سعود

سيغي مسارَ أ ّية حماقة ُت ْقـدِمون عليها
السيد نصر اهلل مخاطباً الصهاينة :س ُتفا َجأون ،فما نخفيه رّ
 -خاص:

ج َز َم األم ُ
ني العا ُّم لحزب الله اللبناني ،الس�يد
حس�ن نصر الل�ه ،ب�أن «م�ا يج�ري يف اليمن
أس�طورة ومعج�زة حقيقي�ة يصنعها الش�عب
اليمني».
َ
الكي�ان الصهيون�ي رشي� ٌك مادي
وَأ َ َّكـ� َد أن
وحسي يف الع�دوان العس�كري األمريك�ي -
الس�عودي الش�به عربي عىل اليمن ..قائالً« :إن
اإلرسائيلي رشي� ٌك مادي حسي بالع�دوان عىل
اليم�ن وأيضا ً هن�اك دع�م انكلي�زي وإماراتي،
بينما غالبية الشعب اليمني تدافع عن وطنها».
َ
الهدف الذي
وإذ عــــ�زا الس�ي ُد نرص الل�ه،
يرمي إليه النظا ُم الس�عودي من َف ْر ِضه الحصا َر
والتجوي َع عىل الش�عب اليمني أنه يأتي من أجل
أن يحفظ ماء وجهه ..أ َّكــد عىل حتمية ان ْ َ
تصار
اليمنيني ،وأن «الش�عب اليمني الذي يرفع شعار
«هيهات منا الذلة» سينترص دمه عىل السيف».
وقال الس�يد حس�ن نرصالله يف خطاب ألقاه
مس�اء الخميس يف ذكرى قادة ش�هداء املقاومة
اللبنانية يف لبنان :إن «هذه الحرب بدأت عىل أمل
أن تحس�م املعركة خالل اس�بوعني أو اس�ابيع
قليلة ألنهم اس�تضعفوا الش�عب اليمني» ..لكن
«ما يحصل يف البلد أس�طورة ومعجزة بالصمود
حتى اليوم».
واض�اف «كل ي�وم يُقتَ� ُل فيه م�ن الطرفني
ويجوع عرشات آالف األ َ ْ
ط َفال فقط أن هناك من
يريد يف الس�عودية أن يحفظ ماء وجهه ليصبح
مل�كا ً يف ي�وم م�ن األَيَّـ�ام  ،والح�ل برايه�م أن
يستسلم اليمنيون» ،مشريا ً إىل أن املوقف اليمني
هو االرصار عىل الصمود.
كما تحدث أم ُ
ني حزب الله عن قصف الطريان
الس�عودي عىل مجلس الع�زاء يف مديرية أرحب
وق�ال «يف األم�س قص�ف مجلس عزاء نس�ائي
بالطيران ،يت�م املجيئ باملرتزقة م�ن ُك ّل العالم
فليس الجيش السعودي فقط الذي يقاتل ..اليوم
وكل ي�وم يقتل يف الطرفني يمنيون وس�عوديون

وع�رب ومس�لمون وتدمر البي�وت؛ ألن هناك يف
الس�عودية من يجب أن نجد له حالً لنحفظ ماء
وجهه ليصبح ملكا ً يوما ً ما».
وَأ َ َّكـ� َد «نح�ن اآلن على بواب�ة االن ْ َ
تصار عىل
املشروع األمريكي الس�عودي  -اإلرسائييل الذي
اس�مه (داعش) والجماع�ات التكفريية بعد أن
انقلب السحر عىل الساحر».
َ
الس�عودية الت�ي صنعت
كما ش�دّد على أن
(داعش) هي التي تتحمل مسئولية مئات االالف
م�ن الش�هداء الذي�ن قتل�وا يف العراق وس�وريا

وسيناء وغريها.
ودع�ا قائ�د املقاوم�ة اللبناني�ة ،الجميع إىل
مقاربة واعية للتهدي�د اإلرسائييل للبنان ،مؤكدًا
أن «املقاوم�ة ق�ادرة على أن تص�ل إىل حاويات
األموني�ا يف حيف�ا مهم�ا حاول�ت «إرسائي�ل»
إخفاءه�ا» ،ونصح الع�دو اإلرسائييل بـ»تفكيك
مفاعل ديمونا النووية» ،موضحً ا أن «الس�فينة
التي تنقل االمونيا تمثل  5قنابل نووية».
واعتبر أن «إخلاء س�لطات االحتَل�اَ ل لتلك
الحاوي�ات يف اآلون�ة األخيرة يعن�ي أن الع�دو

ت�شارك فيهِ «�إ�سرائيل» ،على �أنْ ال تكونَ ظاهر ًة يف الواجهة� ..صحيفة �أمريكية:

ل طفل وإصابة 15
مقت ُ
آخرين يف تفجري سيارة
مفخخة جنوبي تركيا

ف عسكري يضم  4دول عربية و(الكيان
تحا ُل ٌ
الصهيوني) واليمن ساحة االختبار األوىل

 وكاالت:ُقتل طفل يف الثالثة من عمره وأصيب  15آخرون ،إثر تفجري
سيارة مفخخة يف والية شانيل أورفة جنوبي تركيا.
وقال وايل شانيل أورفة ،كونكور عظيم طونا ،إن «املعلومات
التي وصلتهم تفيد بأن مجهوال ً ركن سيارة مفخخة يف مجمع
س�كني خ�اص باملدعيني العامين وموظفي القض�اء ،يف حي
«يني ش�هري» بقضاء «ويران شهر» ،وفجّ رها عن بعد» ،مساء
الجمعة.
وأض�اف ال�وايل« :أن التفجير اإلرهاب�ي أس�فر ع�ن مقتل
طفل يبلغ من العمر ثالث س�نوات وإصابة  15آخرين بجروح
طفيفة».
وأشار إىل أن «املجمع السكني تعرض أَيْضا ً ألرضار كبرية».
وعقب حدوث التفجري هرعت س�يارات اإلسعاف إىل املوقع،
فيم�ا قام�ت الرشطة بتطويق امل�كان واتخاذ إج�راءات أمنية
مشددة.

 متابعات:ِ
الحدي�ث االعالم�ي عن تش�كيل «ناتو»
تك�رار
بعد
ِ
عربية إرسائييل ،كش�ف تقري ٌر لصحيفة «وول سرتيت
جورن�ال» األمريكية ،أن إدَا َرة الرئيس األمريكي ،دونالد
ترام�ب ،تس�عى إلنش�اء تحال�ف عس�كري عرب�ي –
أمريكي ،ملواجهة إيران ،مقره مرص.
ُ
التحالُ ُ
س�يض ُّم «حلف�اء أمري�كا الع�رب» وهم:
�ف
الس�عودية واإلم�ارات ومصر واألردن؛ به�دف القيام
بعملي�ات مخابراتي�ة مشتركة م�ع (كي�ان الع�دو
الصهيوني) ملس�اعدتهم «يف مواجهة عدوهم املشترك
إيران» ،حسب الصحيفة.
ونقل�ت الصحيفة عن خمس�ة مس�ؤولني من دول
عربي�ة مش�اركة يف ه�ذه املحادث�ات ،لم تكش�ف عن
هويته�م ،أن «إدَا َرة ترامب طلبت من مرص اس�تضافة
قوة عربية مشتركة ملكافحة النفوذ اإليراني ،تش�ارك
فيها «إرسائيل» ،عىل ْ
أن ال تكون ظاهر ًة يف الواجهة».
وق�ال دبلومايس عربي إن «دور إرسائيل س�يقترص

أمريكا تعرتف :استخدمنا قناب َل
منضب يف سوريا
يورانيوم ّ
 متابعات:إعرتف�ت وزار ُة الدف�اع األمريكي�ة (البنتاج�ون)
باس�تخدام قناب�ل يوراني�وم منض�ب مرتين يف ع�ام
2015م يف عملياتها العسكرية يف سورية.
وقال�ت ال�وزارة يف بي�ان له�ا إن قناب�ل اليورانيوم
املنضب اس�تخدمت مرتني يف  16و 22نوفمرب 2015م،
خلال عملي�ات قص�ف اس�تهدفت قواف�ل ش�احنات
نقل لتنظيم (داعش) يف س�ورية وت�م تدمري مئات من
الشاحنات يف ذلك القصف.
وق�ال املتح�دث باس�م قي�ادة الق�وات العس�كرية
األمريكي�ة يف الشرق األوس�ط جوش ج�اك :إن 5265

يث�ق بقدرة املقاوم�ة» ،وقال «بقدراتن�ا الذاتية
نس�تطيع تحويل التهديد إىل فرصة أي إىل تهديد
لـ»إرسائيل» ومستوطناتها».
وأش�ار إىل أن «الغط�اء العرب�ي الذي س�مح
لـ «إرسائيل» بش�ن ح�رب  2006اليوم موجود
أكثر من عام  ،2006فهناك دو ٌل عربية حارضة
لتمويل حرب إرسائيلية عىل لبنان».
وأضاف الس�يد حسن« :إذا ش�عر العدو بأن
املقاوم�ة وبيئتها ضعفت فهذا سيش�جع العدو
عىل ش�ن الحرب عىل لبنان» ،مؤكدًا أن «السالح

الجوي ال يس�تطيع أن يحس�م أي�ة معركة عىل
الرغ�م من تأثريه» ،وأش�ار إىل أن «هناك ما تغري
يف الوج�دان اإلرسائييل وه�و أن املقاومة لم تعد
تقف وتقاتل يف أرضها» ،وأردف «يبنون الجدران
يف املناطق املهمة باملعنى العس�كري وهم أعلنوا
ع�ن وضع خطط لحماية املس�توطنات وناوروا
عىل هذه الخطط».
وتوجّ �ه نرصُ الل�ه إىل ضب�اط وق�ادة العدو
بالق�ول« :مخطئ�ون عندم�ا تفرتض�ون أن
ّ
لشن حرب جديدة عىل لبنان،
معلوماتكم كافية
وس�تفاجؤون بم�ا نخفيه ،فما نخفيه س�يغيرّ
مسار أيّة حرب أو حماقة تقدمون عليها».
األمين الع�ام لح�زب الل�ه تط� ّرق إىل األزمة
البحريني�ة ،فج� َز َم أن «البحري�ن دول�ة محتلة
وليست مستقلة خاصة أن هناك قوات سعودية
قمع�ت الش�عب البحرين�ي» ،ورأى أن «النج�اة
يف البحري�ن تكم�ن يف اإلصغ�اء ملطال�ب الناس
واملعالجة الجدية الحقيقية».
وخاطب الفلس�طينيني بالقول« :س�قوط
األقنعة واملنافقني الذين كذبوا عليكم لعرشات
الس�نني أمر مهمٌ» ،داعيًا الش�عب الفلسطيني
إىل عدم االستسلام ومواصل�ة املقاومة والثقة
بخياره�ا ،معتربًا أن «من أه ّم وأعظم أش�كال
املقاوم�ة يف فلس�طني ه�ي انتفاض�ة القدس
والعملي�ات الفردي�ة» ،ولف�ت إىل أن «املنطقة
والعال�م لن يبقي�ا هك�ذا وكل املنطق�ة تتغيرّ
وهناك مشاريع تتهاوى وتسقط».
وأردف نصر الل�ه بالق�ول« :م�ن قل�ب
الفت�ن واملؤام�رات تولد أجيال م�ن املجاهدين
واملقاومين ال�ذي س�يصنعون االن ْ َ
تص�ارات
الحاس�مة وس�يغريون وجه املنطق�ةُ ..
ك ّل ما
يج�ري م�ن حولنا ليس�ت إرهاص�ات تصفية
للقضي�ة الفلس�طينية ،ب�ل ه�ي إرهاص�ات
تصفي�ة املنافقين الكاذبين على الش�عب
الفلس�طيني» ،مش� ّددًا عىل أن «األفق هو أفق
أمل ومستقبل وال يمكن ألحد أن ينهي القضية
الفلسطينية».

قنبل�ة ( 30ملم) من اليورانيوم املنضب اس�تخدمت يف
هاتني العمليتين ،وقد أطلقتها طائ�رات هجومية من
طراز (أ )-10إىل جانب قذائف حارقة أخرى.
وَأ َ َّكـ َد املتحدث «إن الواليات املتحدة قد تستخدم تلك
القنابل مجددا ضد املتشددين إذا اقتضت الحاجة».
تج�در االش�ارة إىل أن قنابل اليوراني�وم املنضب هي
ذخائر مضادة للدروع تثري انتقادات بسبب املخاطر التي
قد تتس�بب بها عىل صحة الجنود الذين يس�تخدمونها
واملجتمعات التي تعيش يف املناطق املستهدفة.
ويع�د اليوراني�وم املنض�ب مع�دن ثقي�ل ومل�وّث
كيميائي وإشعاعي يمثل حوايل  60يف املائة من النشاط
اإلش�عاعي لليوراني�وم الطبيع�ي ،وفق�ا ً برنامج األمم
املتحدة للبيئة.

على تزويد التحال�ف باملعلومات ح�ول األهداف وليس
التدري�ب أو إرس�ال ق�وات بري�ة ،فه�ذا م�ا يجي�ده
اإلرسائيليون» ،حسب تعبريه.
املحادثات حول الخطة املذكورة بدأت ،وفق املصادر،
بين «دبلوماس�يني ع�رب يف واش�نطن وكل م�ن وزير
الدف�اع جايم�س ماتي�س ،ومستش�ار األم�ن القومي
السابق مايكل فلني ،قبل استقالته من منصبه».
ووفق مص�ادر دبلوماس�ية للصحيفة ،ف�إن «هذه
الخطة ستكون عىل طاولة النقاش خالل زيارة ماتيس
إىل املنطقة هذا الش�هر (ش�باط)» .وذك�رت الصحيفة
كذل�ك أن «اليمن س�يكون س�احة االختب�ار األوىل لهذا
التحالف ،حيث س�تكثف الواليات املتحدة مس�اعداتها
العس�كرية للحمل�ة هن�اك فضال ع�ن تأمينه�ا البحر
األحمر».
وقال مس�ؤولون إن «الس�عودية واإلمارات عرضتا
مطالبهم�ا يف مقاب�ل املوافق�ة على التع�اون م�ع
إرسائي�ل ،من بينها ما هو مرتبط بقانون  11س�بتمرب
(أيل�ول) الذي يجيز لذوي ضحاي�ا الهجمات بمقاضاة
السعودية» حسب ما نقلته صحيفة «القدس العربي».

ونوهت الصحيف�ة الس�تجابة إدَا َرة ترامب ،مؤكدة
أن مس�ؤولني يف اهذه اإلدَا َرة «أبلغوا الحلفاء الخليجيني
بأنه�م س�يضغطون من أج�ل تعديل الكونغ�رس لهذا
القانون».
ونقلت «وول سرتيت جورنال» عن دبلومايس عربي
قوله إن التوجه املحتمل لإلدَا َرة األمريكية س�يكون هو
تصني�ف جماعة اإلخوان املس�لمني «تنظيم�ا إرهابيا»
به�دف أن يك�ون ذلك حاف�زا لنظام الس�ييس من أجل
االنضم�ام إىل التحال�ف ،واس�تضافة قوات�ه عىل أرض
مرص.
وأضافت أن «الدبلوماس�يني العرب أبلغوا املسؤولني
األمريكيين اس�تعدادهم لتواص�ل أكث�ر عالني�ة م�ع
إرسائيل يف حال توقفت عن بناء املستوطنات يف الضفة
الغربي�ة والقدس الرشقي�ة ،وأن هذا التع�اون مرهون
أَيْض�ا ً بامتن�اع اإلدَا َرة األمريكية عن نقل س�فارتها إىل
القدس».
وكان م�ن امللف�ت أن املس�ؤولني األمريكيين
و»اإلرسائيليني» والسعوديني لم ينفوا الخطة ،واكتفوا
برفض التعليق عىل ما نرشته الصحيفة.

الرئيس السوري :استعاد ُة مدينة حلب
خطو ٌة مهم ٌة لهزيمة اإلرهاب والقضاء عليه
 وكاالت:وصف الرئيس الس�وري بشار األسد
اس�تعادة جيش بالده ملدينة حلب شمال
س�ورية بالخط�وة املهم�ة على طريق
هزيمة اإلرهاب والقضاء عليه يف البالد.
وقال الرئيس الس�وري يف مقابلة مع
محطة راديو (اوروبا  )1وقناة (تي يف )1
الفرنس�يتني «أن الغرب دعم اإلرهابيني
يف سورية تحت مسمى (معتدلني) لكنه
كان يدع�م األس�اس ذاته للقاع�دة ولـ
(داعش) ويدفع اآلن ثمن سياسته تلك».

وَأ َ َّكـ َد أن السياس�ة الفرنس�ية بدأت
من�ذ الي�وم األول بدع�م اإلرهابيين يف
س�ورية وه�ي مس�ئولة مب�ارشة ع�ن
عمليات القتل الجارية فيها.
وبّي�نّ الرئي�س األس�د أن س�ورية ال
تراهن على االنتخاب�ات الغربي�ة؛ ألنها
ال تأخذ م�ا يقوله املس�ئولون الغربيون
خلال حمالته�م على محم�ل الج�د
ألنهم يقولون ش�يئا ً للناخبني ليكس�بوا
أصواتهم وليس من أجل بلدهم.
وشدّد الرئيس السوري عىل أن روسيا
تحرت ُم سيادة س�ورية وتبني سياستها
على القيم وعلى مصالحه�ا وخصوصا ً

يف م�ا يتعلق بمحاربة اإلره�اب ..مؤكدا ً
«أننا نحارب من أجل الش�عب الس�وري
ولهذا الس�بب فإن الشعب السوري دعم
حكومته وجيشه ورئيسه».

ِ
اجلهات الرسمية املعنية في الدولة بحق الشهداء ،في إعطائهم االعتبا َر
نذ ّك ُر
على عظيم تضحيتهم ومس ��ؤولية الدولة ف ��ي تقدير عطائهم ومواقفهم باعتماد
الترقيم والتضحيات والترقيات ورعاية أسرهم وأيتامهم باملستطاع.

سياسية -شاملة
تصدر كل اثنني وخميس

السيد /عبد امللك بدر الدين احلوثي

( ددعلاعلاا ينثالالانينثالاثالا 20نينثالالاف  20نينثالاثالالا

كلمــــــة أخـــــيرة

بعد جناح �ضربتَي �أبها وال�شقيّق

ميونيخ ..الجبري ير ُق ُص عارياً

حرب األدمغة تشتعل ،وباتريوت باك  3الحديثة خارج الخدمة!
ُ

ً
محطة
يمثِّ� ُل مؤتم ُر ميون�خ لألمن
أخ�رى لرتقي�ة العالق�ة الحميم�ة بني
الكيانَين الس�عودي والصهيون�ي م�ن
َ
طـ�وْر عالق�ة تح�ت الرسي�ر إىل طور
عالقة فوق الرسير ال أ َ ْكثَـر.
إنه موس ُم س�قوط األقنعة ..موسم
كثي�ف م�ن حي�ث مجريات�ه وانهي�ار
متاريس افرتاضية ـ خالله ـ ظلت عديد
مكونات وقوى وتيارات وأنظمة توارب
مواقفها من الرصاع يف املنطقة العربية
ورؤيتها له بالتل ّ
طي خلفها ،لجهة بناء
متاريس أخرى ذرائعية باتت معها هذه
القوى والتي�ارات واألنظم�ة ال تتحرج
م�ن االنحي�از رصاح�ة لضف�ة الع�دو
التأريخي املبارش لألمة متمثالً يف الكيان الصهيوني.
يمكن تحدي ُد الحاضنة الزمنية ملوس�م هذا السقوط والتعري ،بالفرتة من
يناي�ر  2011وليس انتها ًء باللحظة الراهنة ،فحي�ث وجدت الواليات املتحدة
يف االحتقان�ات الش�عبية الناجمة عن سياس�اتها يف املنطق�ة ،لحظة مواتية
لتدشين مرشوعه�ا اله�ادف إىل هدم وإع�ادة إنتاج كيانات الرشق األوس�ط
(العربي) بصورة تتيح لها املزيد من الهيمنة غري املكلفة ،فقد بارشت ركوب
موجة االحتقان لتقودها صوب هذا الهدف بوصفه مطلبا ً شعبياً.
لق�د أبلت معظ� ُم أحزاب اليس�ار والقوميين العتيقة بال ًء حس�نا ً يف هذا
املضمار حتى يتسنى لـ(واشنطن) بلوغ بغيتها االستعمارية تلك؛ وتكشفت
متاريس مناهضة اإلمربيالية والصهيونية التي تلطت خلفها لنصف قرن عن
ـى مشدودة الخيوط بأصابع املخرج األمريكي.
دُمَ ً
ي َ
ُحس�بُ للصمود السوري ش�عبا ً وجيش�ا ً وقيادة ولثورة الـ 21من أيلول
اليمني�ة وقيادتها الطليعية حركة (أنصار الل�ه) ،أنهما أعدما فرص انضواء
ق�وى العمالة يف الخضم الش�عبي لتمرير مخططات (واش�نطن) ،وأرغماها
عىل مغادرة جحور التمويه إىل عراء األدوار واملهام املنوطة بها

بع�د ثالث�ة أي�ام م�ن الرضب�ة
الصاروخي�ة الت�ي طالت مط�ا َر أبها
اإلقليمي يف خميس امش�يط بعسري يف
الـ 15من الشهر الحايل ،أعلنت ُ
القـوَّة
َ
قصف محطة الش�قيِّق
الصاروخي�ة
َ
مناط�ق ع�دة يف جي�زان
الت�ي ت�زود
وعسري بالكهرباء.
وأك�دت ُ
القـ�وَّة الصاروخي�ة أن
كلتا الرضبتين أصاب�ت هدفها بدقة
بالغ�ة ،يف تطور نوعي تضعُ �ه ُ
القـوَّة
الصاروخية يف س�ياق ح�رب األدمغة
املوازية للحرب العسكرية املندلعة بني
اليمن ورباعية العدوان  +إرسائيل.
مصدر
ونقل�ت قناة املسيرة ع�ن
ٍ
يف ُ
القـ�وَّة الصاروخية أن التط�ور الصاروخي يتمثّل يف
أوجه عدة ،أولها دقة اإلصابة بما ال يقارن عن الس�ابق
حيث تم تقليل نسبة الخطأ إىل أدنى ما يمكن.
ثاني�اً :أنه وبعد رضبتَي أبها والش�قيِّق تؤكد ُ
القـوَّة
الصاروخي�ة اليمنية بأنه ت�م تحيي ُد الجي�ل الثالث من
منظوم�ة باتريوت ب�اك ،3وهي أحدث أجيال األس�لحة
االعرتاضي�ة األمريكي�ة ،وقد ت�م تزوي ُد الس�عودية بها
خالل العام املايض  ،2016ضمن صفقة أعلن التفاوض
عنها بعد ش�هر من رضبة صافر الش�هرية بمأرب يف 4
أيلول سبتمرب 2015م.
ُ
منظومة باك 3بإطالق  16صاروخ باتريوت
وتتميز

صالح الدكاك
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الـم َحطْوري
علي شرف َ

باملقارنة سابقا ً مع إطالق أربعة صواريخ من منظومة
الب�اك .2كم�ا يس�تطيع رادار ب�اك  3تتبُّع مس�ار 100
ص�اروخ يف نفس الوق�ت ،والتحكم يف
مسار  9صواريخ باتريوت أيضاً.
وهي يف الخدمة يف الواليات املتحدة
وهولن�دا وأملاني�ا والياب�ان وتاي�وان
ودول�ة اإلمَ ا َرات ،كما تس�عى قطر إىل
امتالكها.
وبالنظ�ر إىل م�ا واج�ه ُ
القـ�وَّة
الصاروخي�ة اليمني�ة م�ن تح ٍّد خالل
الفترة املاضي�ة ،وبم�ا ت�م إنج�ا ُزه
برضبتَي أبها والش�قيق يقول املصدر
ب�أن ُ
َ
الصاروخي�ة تمكن�ت
القـ� َّو َة
ٍ
ظ�روف بالغ�ة
ويف فترة وجي�زة ويف
التعقي�د وبعق�ول وطنية م�ن تعديل
مي�زان ال�ردع لصالحها بع�د أن كان
لصال�ح الع�دو ،وهو ما يفس�حُ املجال
للصاروخية ألن توسع من نطاق أ َ ْهـدَافها ،ويرسع من
تكثيفها الرضبات.
وكان م�ن املالحَ �ظ ردة فع�ل الع�دو بالتحلي�ق
َ
ف�وق أج�واء صنع�اءَ ،وقص�ف عنيف عىل
الهس�تريي
صعدة وذلك عقب رضبة محطة الشقيق يف جيزان.
وعن س�ؤال لقناة املسرية عن طبيعة املرحلة املقبلة
بعد إس�قاط حائط الصد ل�دى العدو ،أجاب املصد ُر بأن
قا َ
دم األيام واألس�ابيع كفي� ٌل باإلجابة ،متوع�دا ً العدو
بمفاجآت لم يكن يتوقعها.
وع�ن تأثري الرضب�ة الصاروخية الت�ي طالت مطار
أبه�ا اإلقليم�ي يف  15الش�هر ،فق�د تج�اوز الجان�ب

العس�كري إىل الجانب الس�يايس ،إذ عُ ق�د يف اليوم التايل
الخميس  16فرباي�ر اجتما ٌع غري مقرر من قِ بل لرباعية
الع�دوان يف مدين�ة ب�ون األملاني�ة على هام�ش مؤتمر
ميونيخ لألمن ،ومن مخرجاته تصعيد معركة الس�احل
الغربي باتج�اه الحديدة ،وقد أثار االجتما ُع حن َ َق األملان؛
كونه جاء خارجا ً عن جدول األعمال املتفق عليه.
وبع�د اجتم�اع ب�ون ط�ار وزي� ُر الح�رب األمريكي
جيم�س ماتي�س املعروف ب�ـ «الكل�ب املس�عور» يوم
الس�بت  18فرباي�ر إىل اإلمَ �ا َرات ،حي�ث اس�تقبله ويل
عه�د أبو ظب�ي محمد بن زاي�د ،وكان يتواج ُد عىل أرض
ُ
الرئيس الس�وداني عمر البشري ،يف حراك معاد
اإلمَ ا َرات
ُ
يس�تهدف أوال ً املنطق�ة املتورط�ة فيها اإلمَ �ا َرات وهي
اليم�ن ،وما ذكرت�ه رويرتز أن «مس�ؤولني أمريكيني لم
يكش�فوا عن تفاصيل ج�دول أعمال الزي�ارة» ليس إال
محاول�ة تضليل غير موفقة ،كما أن اس�تقبا َل بن زايد
ّ
املتخصص�ة يف أنظمة
رئي�س رشكة رايث�ون األمريكية
َ
طبيع�ة الضغط الذي تقع فيه دول العدوان
الدفاع يبني
عىل اليمن ،وخش�يتها من تعا ُ
ظ�م العقبات التي تواجه
عملياتها العسكرية العدوانية.
وم�ن املفي�د التذكريُ بأن ما أش�اعه وزي� ُر خارجية
الس�عودية ع�ادل الجبير خلال مش�اركته يف مؤتم�ر
ميوني�خ لألمن يف ب�ون األملانية يوم األحد  19الش�هر –
حني بشرّ
ْ
بحس ِم «املشكلة اليمنية» خالل العام الجاري
ال يع�دو ع�ن كونه بي َع أوه�ام د َرجَ عليها آ ُل س�عود يف
قضاي�ا إقليمي�ة أخرى كس�وريا بتكرار وض�ع مواعيد
باق ويتمدد،
رحيل األس�د ،لتنقيضَ ست سنوات واألس ُد ٍ
بينم�ا يكتفي آ ُل س�عود بتفجري قناب�ل دُخانية تغطي
هزائ َم تالحِ ُقهم عىل ُك ّل صعيد.

الوهابية فتنة
العالمة /محمد بن محمد المطاع
مَ ن دخلته الوهابي َُّة كـأنه ّ
مسه الشيطان وبدأ الرصا ُع
يف املس�اجد عندما ع�اد الوافدون من العربية الس�عودية
وهم م�زوَّدون بطع�ام الوهابية ورشابه�ا وحملوا معها
َ
مبالغ مالية ضخمة لبناء مس�اجد ومراكز تكون منطلقا ً
َ
ذاتي ال عالقة لوزارة األوقاف عليها،
لها
ليكون لها اكتفاء ٌّ
َ
مقاس�مة الحكومة كان عتاول�ة الوهابية
ومع ذل�ك عند
يس�تميتون عىل أن تكون وزار ُة األوق�اف ووزار ُة الرتبية
والتعليم من نصيبهم وقد كان ما كان.
ُ
تنطل�ق من املس�اجد
وب�دأت املؤام�رة على اليم�ن
وبطريقة متقنة وتعبئة مدروسة وبنشاط ي َُخيَّ ُل للسامع
أن هذه املس�اجد ق�د انتقل�ت إىل الرياض ،وأش�ه ُد أني
قد س�معت أ َ ْكثَـ�ر من خطيب يف هذه املس�اجد وكأنه يف
معرك�ة يهيج كالجم�ل الهائ�ج وهو يقذف من لس�انه
أ َ ْكثَـر من التكفري والتفس�يق ويقول بكل وقاحة وبدون
خج�ل« :الحوثية أخطر من اليهود والنصارى» ،يف الوقت
الذي يقوم الحوثيون وغريهم م�ن أَبْنَاء صعدة املتع ّلمني

السعودية
و«إسرائيل»!
يوم أمس ش�ا َر َك وزي ُر الحرب الصهيوني يف مؤتمر
ُ
وجه�ة نظره مع
أمن�ي بجنيف يف س�ويرسا ،واتفقت
الدعوات التي أطلقها وزي ُر خارجية الس�عودية ،عادل
َ
للتصدّي ملا يس�مّ يه
الجبري ،الذي يواصل إطالق دعواته
الخط�ر اإليراني ،غري أن الوزي� َر الصهيوني ذهب أبعد
من ذلك مُناديا ً برضورة ترسيخ ما أطلق عليه التحالف
ُّ
«السني» اإلرسائييل..
قب�ل ذلك بح�وايل أ ُ ْ
س�بُـوْع ج�رى لق�اء جمع بني
َ
الرئيسين األمريكي دونالد ترامب واإلرسائييل بنيامني
َ
الحدي�ث أ َ ْكثَـ َر من
نتنياهو ،وكان قاس�مُهم املشتر ُك
م�رة ع�ن عزمهم�ا على محا َرب�ة أ َ ْو القض�اء عىل ما
يصفونه بـ «اإلسالم املتطرف».
ويف ه�ذه األثناء أرس�ل جها ُز املخاب�رات األمريكية
( )CIAمدي َره الجديد لتكريم ويل العهد السعودي محمد

بتدريس الطالب ش�أنهم شأن أي علماء
مد ّرسين يقوم�ون بواج�ب التدريس،
َ
َ
الس�ابق علي عبدالله
الرئي�س
ول�و أن
صالح أعطى الناس بداية املؤامرة وأدىل
بش�هادته عندم�ا ق�دم إلي�ه محمد بن
ناي�ف وكان نائبا ً لوزي�ر الداخلية وهو
اآلن ويل العهد ليعلم الشعب اليمني عن
س�وء نوايا الس�عودية من زم�ان مب َّكر
ٍ
بخطوات مدروسة:
واملؤامرة بدأت
 - 1املس�اجد لتغيير ثقاف�ة الن�اس واملس�اجد هي
الكفيلة بالتغيري.
 - 2فتح�ت الس�عودية جسرا ً م�ن امل�ال انطلق من
الري�اض إىل عمالئه�ا يف اليم�ن لتغيير الهُ وي�ة اليمنية
والثقافة اليمنية.
 - 3محاربة املذهب الزيدي واملذهب الش�افعي بحُ جّ ة
رف�ض املذهبي�ة ،وأنهم وحدَه�م يغرتفون م�ن الكتاب
ُ
ش�يوخ إسلام ،هذه هي
والس�نه وكأنهم مجتهدون أ َ ْو
ُّ
املرحلة األوىل ،وقد كان فيها الحروبُ
الس�ت أفصح عنها

علي عبدالل�ه صالح أنها ح�ربٌ عبثية
والدافع بال شك السعودية.
املرحل�ة الثانية دفعت الس�عودية
كام َل إمكانياتها عىل إزاحة عيل عبدالله
صال�ح ويحل مح َّله عمي� ٌل ،وهو نائبُه
وق�د وعدهم ه�ذا النائبُ يف الهمَ س�ات
الرسي�ة بأنه س�وف ينف�ذ أ َ ْكثَـر مما
َ
تمزيق اليمن إىل
يريدون ،وطرحوا عليه
دويلات ،فكانت من أول مهامه األقاليم
َ
تمزيق الجيش اليمني وتش�تيته،
الس�تة ،وطرحوا عليه
وطرح�وا عليه تمك َ
ني املوالني لها ب�أن يكونوا محافظني
يف مأرب والج�وف وعمران والبيضاء ،وقالوا له :س�وف
ينزلون بمبادرة اس�مها مب�ادرة الخليج ،يعزل فيها عيل
عبدالله صالح ويطلع نائبه عبدربه منصور هادي رئيسا ً
ُملدَّة سنتني ،وقالوا له :وأنت يف خالل السنتني ّ
نفذ ما نريد
وما قام به من املؤتمرين وحشدهم ومن
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حميد رزق
بن نايف ومنحه درع أفضل تقرير اس�تخباري يحظى
برض�ا الجه�از املخابراتي األمريك�ي ..مراقبون رأوا يف
تكريم  CIAلبن س�عود تثمينا ً لنجاح العائلة السعوديّة
يف إيجاد تنظيمات التكفري ّ
الوهابية وإبعادها عن كيان
«إرسائيل» وتوجيهها باتجاه الدول والش�عوب العربية
واإلسالمية التي تدافع عن فلسطني املحتلة..
وبع�د يومين م�ن لق�اء وزراء خارجي�ة أميركا
وبريطاني�ا واإلمَ ا َرات والس�عودية يف أملانيا؛ ملناقش�ة
تطورات الع�دوان عىل اليمن .وص�ل إىل اإلمَ ا َرات وزير
ُ
يكش�ف
الحرب األمريكي يف أول زيارة له للمنطقة ،ما
ع�ن طبيع�ة الح�رب األمريكية على الس�احل اليمني
ّ
القف�از الرخي�ص مش�يخة اإلمَ �ا َرات التي
بواس�طة
َ
الس�وداني إىل أب�و ظبي؛
الرئي�س
اس�تدعت بدوره�ا
َّ
مرتزقة س�ودانيني بالس�عر الرخيص
من أج�ل تأمني
ِ

الس�تخدامهم يف الع�دوان عىل الس�احل اليمن�ي الذي
ٍ
واخفاقات
تتلق�ى في�ه دو ُل االرتزاق خس�ائ َر كبيرة
متك�رر ًة بفضل الل�ه وصمود أبطال الجي�ش واللجان
الشعبية.
ه�ذا هو الع�دوا ُن الس�عوديُّ األمريكي على اليمن
تتضح أبع�ادُه وأ َ ْهـد ُ
َافه يوما ً بع�د آخر ال تحرض فيه
العنارص والذرائع املحلية إال مربّر للمكر والخديعة بعد
ُ
البعض ألنفسهم لعب دور أبي رغال.
أن ارتىض
وَيف حقيق�ة األمر ال يهت ُّم العد ُّو برشعية وال يكرتث
ملس�تقبل املرتزق�ة وإنما يريد إس�قاط اليمن وتدمريه
واالس�تيالء على ثروات�ه ومناطق�ه الحيوي�ة ،وليس
م�ن بديل ع�ن الجه�اد واملواجهة التي أثبت�ت جدواها
وأهميته�ا يف هزيم�ة األ َ ْهـ�دَاف الش�يطانية ل�دول
العدوان.

