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16 صفحة 60 ريااًل

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

37 جثة تصل عدن من املخاء وكهبوب

الرئيس: الشعب اليمني سيشّكل دروعًا بشرية مع أبناء الحديدة للدفاع عن الوطن

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

الباتريوت خارج الخدمة!

إعالن ضمني لتحالف سعودي »إسرائيلي« يف ميونخ

 بطل »نهوقة«
في حوار حصري

الدكاك: 
ميونيخ.. الجبري 

يرُقُص عاريًا

العالمة املطاع: 
الوهابية فتنة

 أمريكا من الداخل.. 
 دولٌة متهالكة 
ومجتمٌع ُمفّكك!

حرُب تجويع اليمنيني 
برعاية َأمريكية
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الدالقات الدامة االتوزيع:
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الداوان: صنعاء – شارع املطار- جوار محالت الجوبي
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  - خاص:
أشااَ  رئياُس املجلاس السايايس اثعاى، اثخ صالاح 
الص0ا ، بالبطونت اثساطورية التي ساّجلها أبااء تهامة 
خاالل املوا هات النية االبحرية يف مختلف الجبهات، اما 
أصبحت ت0ثّله من ما ة أكا ي0ية للدراسة االبحث،  دلت 
الددا يتكبد خساائَر اا حة تدجاُزه عن ا عاء أي انتصار 
مقارنة بإمكانياته الهائلة، اانمكانيات البسيطة للشدب 

الي0اي.
 اقاال إن الحديادة ت0ثّل رشيان الي0ن اكاذا ت0ثل عزة 
اإبااء اكراماة أبااء لذا الشادب الذي يصان ماذ عامل 
عى اثمرين مان الدداان االحصار اما يدركه الج0يع من 
اة  املداناة الشاديدة  اداً االتي اصلات إىل ُكّل بيت اَخاصَّ

يف تهامة«. 
اأكاد الرئياُس عاى أَل0يّاة اللقااء بأباااء الحديادة، 
االقيا ات ان ت0اعية االسياساية ااملهاية يف ظل املؤامرة 
الدالية عى الي0ن اساحلها الغربي ملااقشة اآلراء ااثاكار 

ال0و0 أبااء تهامة التي لي َلمٌّ ي0اي.
 لاذا اقاد اساتقبل اثخ صالح الص0اا  رئيس املجلس 
السايايس اثعى يف القرص الج0هوري بصاداء يو0 اثمس 
اثحد قيا ة السلطة املحلية يف محااظة الحديدة اعد اً من 
الو الات االشاخصيات ان ت0اعية، اقيا ة امُلؤّسساتل 
الدساكرية ااثماياة اماظ0ات املجت0اع املدني، بحضور 
عادٍ  مان أعضااء املجلس السايايس اثعى انائاب رئيس 

الوزراء للشؤان انقتصا ية اازير اإل ارة املحلية. 
ك0اا أكد الص0اا  ا و  الكثاري من أاراق القاوة بأيدي 

شدباا الي0اي، ناتا إىل رضارة توحيد الجهو  يف ُكّل املجانت 
اما سايقدمه الجيش االلجان الشادبية من  راع بالحديد 
االاار ضد الدداان مع الشادب املتفاعل من ُكّل املحااظات، 
الاذي يُشاكل  رعاا برشية ماع أباااء الحديدة ملسااندتهم 
يف الداااع عان الوطن، اماا ستشاهده املرحلاة املقبلة من 
قواال الدعم ااملاد  االدطاء املتو هاة إىل املحااظة نتيجة 
الوعاي الداا0 بأَل0يّاة املحااظة اخطاورة أي رضر عليها 

ااندكاساته عى ُكّل املااطل الي0اية.
اا ه رئيس املجلس السايايس اثعاى، رئيس الوزراء 

نساتدعاء ازراء الصحاة االتخطياط االدادل ااملالياة 
االداخلياة االكهربااء االجهاات املداية، بتشاكيل غراة 
ع0لياات االازال إىل املحااظة اانسات0رار إىل  انب أبااء 

املحااظة.
اقاال إن الدداان يرصخ من ص0و  أبااء الي0ن اثباته، 
اأناه عدااٌن يفَضُح نفَساه امرشاعه يف عدن التي اقدت 
اثمن االسال0 ااساتقرار الخدمات البسيطة حتى أن من 
احتلولاا اقاداا ايها اثمن ااثماان اانساتقرار بدد أن 

تركتها أمريكا مرسحاً للقاعدة ا اعش.

اأكاد اثخ صالح الص0ا  أن الحديادة يف أالويات ع0ل 
حكوماة اإلنقااذ الوطااي اتقديار صن اص0او  أباائها 

اثحرار اثااياء. 
ايف ساياق متصل أكاد رئيس املجلس السايايس اثعى 
اثخ صالاح الص0اا ، أن املرحلاة التاي ي0ار بهاا الي0ن، 
مرحلاة رص الصفاوف اتوحياد الطاقات، مرحلاة تحدٍّ 
اطااي للي0ن، تكون أا ن تكون، مرحلة موا هة الدداان 
االتصادي لاُه، اليسات مرحلة حشاد انتخاباي، اأن ُكّل 
القون املضحية االشادب يدون طبيداة لذه املرحلة اما 

تقتضيه. 
اأشاار الص0اا  يف كل0اة ألقالاا، ب0ااسابة اختتاا0 
الفدالية الساوية للشاهيد ب0دياة شبا0 باملحويت، إىل ما 
اصل إليه الدداان السدو ي اثمريكي من إاالس أخالقي 
د ااملسات0ر لل0دنيال اثبرياء  اقي0ي، باساتهدااه املتد0َّ
من الاسااء ااثطفال من أبااء الشدب الي0اي اا الاته 
القبلياة، ك0اا حصال يف أرحب من اساتهداف بيات عزاء 
الاساء، امازل الشيخ مح0د بن نا ي الغا ر يف خونن.

اكان رئياُس املجلاس السايايس اثعى قاد زار راضَة 
الشاهداء ب0دياة شبا0 يو0 اثمس اثال اقرأ الفاتحة عى 
أرااح الشاهداء يف سابيل الداااع عن الوطان اصد الغزا 
اانحتالل. اعن رئيس املجلس السيايس اثعى عن الشكر 
االتقديار ملحااظة املحويات اقيا تها االسالطة املحلية 
اأباائهاا اثحارار عاى ماا يقدموناه  اماً مان مبا رات 
اتضحيات مسات0رة يف سابيل اننتصاار ملظلومية الي0ن 

اقضيته الدا لة.

  - يحيى الشامي:
ت0ّكَن أبطاُل الجيش االلجان الشدبية من 
اقتحا0 رقابة موقاع الرصد يف مجازة، َااال 
إااا ة مصدٍر عساكريٍّ لصدن املسارية َاإن 
الد0لية َ َرت اال ُمَخّطاط اقتحا0 مدراس 
اة من مجالادي اللجان  نّفذتاه احادُة َخاصَّ

الشدبية.
اموقُع الرصد لو أحد مواقع حرس الحدا  
السادو ي التاي اساتحدثت خالل السااوات 
اثَخرية، ايقع يف ماطقة مجازة رشقي عسري 
)عااد نهاية عساري ابداية نجاران(، َاكانت 
ماطقة مجاازة قد شاهدت ساابقاً ع0لياٍت 
عسكريًة نفذلا الجيش االلجان الشدبية ضد 
مواقاع القوات السادو ية اتكبد ايها اثخري 

خسائَر كبرية يف تلك الد0ليات.
احساب املصدر اقاد تم تفجريُ ماشاآت 
املقاتلال  اصاول  ااور  امبانيهاا  الرقاباة 
الي0ايال املوقاع امباارشة لاراب الجااو  

السدو يل ماه. 
أن آلياًة سادو يًة مدرعاة مان  ُمضيفااً 
مو اه  بصااراخ  اساتُهدات  ل0ار  ناوع 
َانتاج عان إصابتهاا مقتال ا رح عاد  من 
الجااو  السادو يل كانوا عاى متاها لحظة 

استهدااها.
اأّكاد املصادُر أن قتاى ا رحاى آخريان 
ساقطوا يف املوقاع أثاااء مها 0تاه من قبل 
القصاف  أن ع0لياات  إىل  الي0ايال، ُمشارياً 
املداداي اانساتهداف الصاراخاي تواصلت 
عاى مواقع امدساكرات الجيش السادو ي 

يف مختلف  بهات عساري، امان لذه املواقع 
املساتهداة مؤّخراً مافذ علب َاموقع ارقابة 
الشادبة اتج0داات للجااو  السادو يل يف 
املافاذ الاني اخلفاه، انحقاً أعلان الجيش 
الي0ااي االلجان اساتهداف مدّرعاة برا يل يف 
مديااة الربوعة، َماا أَ َّن إىل تدمريلا امرصع 

طاق0ها.
ابلغ عادُ  القتاى من الجيش السادو ي 
إثر اساتهدااهم مان قبل القااصاة الي0ايل 
يف ُكلٍّ من  يزان اعساري ث0انية  او  خالل 
اليومال اثخريين، ساتة ماهام يف مواقدهم 
الواقداة عاى محياط مدياة الخوباة  اوب 

 يزان، االبقية يف مافذ علب يف عسري، اااحد 
يف موقع عسكري باجران.

اعااا ت املدادياة الي0اياة رضبَهاا عى 
تج0دات للجيش السدو ي يف مافذ الخرضاء 
اتج0اٍع لل0اااقال اآلياتهام يف رقابة صلة 

َاتج0دات املاااقل قبالة مافذ الخرضاء.
اُساّجل ساقوط قتى ا رحاى يف قصف 
بصواريخ الكاتيوشا عى تج0دات الدداان يف 
موقع الطلدة، اضالً عن اساتهداف تج0دات 
للجاو  السادو يل يف موقع القيا ة بالرشاة 
بدادٍ  مان قذائاف مان املدادياة، محققاة 
إصابااٍت مباارشًة، َااساتهداف موقع الدش 

اقيا ة عليب بدد  من قذائف املدادية.
ايف  يازان اساتهدات املدادياة الي0اياة 
تج0ّدات الجيش السادو ي يف موقع الغااية 
اموقاع الكارس االبيات اثَبْيَاض َاتج0دااً 
للقوات السادو ية يف موقاع الداياية اموقع 
قائام زبياد اموقع القارن، اطااال القصف 
املداداي مرتزقاة الجياش السادو ي غارب 
املثدن اموقاع الرمضة، باإلضاااة إىل تدمري 
آلية نوع برا يل ش0ال مباى البيت اثَبْيَض إثر 

استهدااها بصاراخ موّ ه.
َااطلل مجالادا الجيش االلجان صاراخ 
ع مرتزقة الدداان ش0ال  زلزال ااحد عى تج0ُّ

صحراء ميدي.

ا�ستقبل قياداِت حمافظة احلديدة وح�سر اختتام فعالية ذكرى ال�سهيد يف املحويت 

الرئيُس: اليمن يف مرحلة َتَحدٍّ وجودي تقتضي الصموَد يف مواجهة العدوان وليست مرحلة دعاية انتخابية

إقتحاُم موقَعي الرصد ومجازة وتصاُعــُد أرقام الخسائر السعودية 
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  - خاص:
بداد أياا0ٍ قليلاة من إعاالن قائد 
الحوثاي  عبدامللاك  السايد  الثاورة 
عان مفا اآت عساكرية يف مجانت 
الطاريان االداااع الجاوي اتطويار 
القادرات الصاراخية،  ااء اإلعالُن 
الصاراخياة  الُقااوَّة  ت0كان  عان 
للجيش االلجان الشادبية من تدديِل 
ميدان الر ع لصالح الشادب الي0اي 
بت0كاها من تحيياد ماظومة الدااع 

»الباتريوت«.
اأعلات الُقاوَّة الصاراخية، أمس 
اثحد، أنهاا ت0ّكات من تحييد الجيل 

الثالاث مان ماظوماة »باترياوت« 
انعارتاض  ماظوماات  أحادث 
اثمريكية التي زا ت بها السادو ية 

الدا0 املايض.
أن  الُقااوَّة الصاراخياة  اأكادت 
الباليساتية عاى اثَْلَداف  الرضبات 
السادو ية شاهدت تطاوراً نوعياً يف 

 قة اإلصابة.
ك0ا نقلت قااة املسرية عن مصدر 
بالُقاوَّة الصاراخية قوله إن »تحييد 
ماظومة باتريوت باك3 إنجاز نوعي 
كباري عاى صدياد حارب اث مغاة 
املشتدلة بل الي0ن اقون الدداان«.

الُقااوَّة  أن  املصادر  اأضااف 

اارتة  ايف  ت0كاات  الصاراخياة 
ا يزة ايف ظاراف بالغاة التدقيد 
ابدقاول اطاية مان تدديل ميزان 
الر ع لصالحها بدد أن كان لصالح 

الددا.
إعاالُن الُقاوَّة الصاراخية تحييَد 
ماظوماة الدااع »باترياوت« يداي 
التاي ي0تلُكهاا  أن تلاك املاظوماة 
الدادا السادو ي أصبحات عا زًة 
عن اكتشااف الصواريخ الباليستية 
الي0اياة، ابالتاايل غري قاا رة عى 
اعارتاض أيٍّ ماهاا الاو ماا يضع 
الدادا باال أياة ح0اياة مان تلاك 

الصواريخ. 

  - خاص:
البالساتي الي0اي الاذي أعلات الُقااوَّة الصاراخية 
الي0اياة إطالقاه باتجااه محطاة كهرباء السا0ل بلغ 
لدَااه ارضب  زءاً من املحطاة الكهربائية التي تغذي 
مدساكرات امواقع الجيش السدو ي الواقدة إىل الغرب 

من  يزان.
امل0لكاة  عاى  الي0اياة  البالساتية  الرضباات 
امدسكراتها انجاز عساكري اائل اثَل0يّة ابالغ اثثر 
اإن تحّفاظ الاظاا0 السادو ي عى خساائره الاا 0ة 
عاها أَْا أعلن غالباً نجاح ماظومته الدااعية إساقاطها 
إن أن الحقيقاة التي ن تساتطيع الريااض إنكارلا لي 
أن يف الي0ن الدن  يشاه الجانه الشادبية من عاارص 
الُقااوَّة االتاي من أل0هاا الصواريخ ما يحارج الاظا0 
السادو ي عااد ُكّل مارة يدلن ايهاا الي0اياون إطالق 
بالساتي تجااه أََرايض امل0لكاة ايؤكدانهاا بالتصويار 

املصاحب لد0لية اإلطالق.

اقد  ااء إطالق الصاراخ ر اً عاى الجرائم اليومية 
التي يرتكبها الدداان السدو ي اثمريكي بحل الي0ايل 
اتدمري الباية التحتياة للي0ن ماذ ما يقارب الدامل، يف 

ظل تواطؤ أم0ي.
0ل26  حاوايل  البخارياة  الشاقيل  محطاة  اتولاد 
ميجاااات، اقد أنشاأتها رشكاة ليوناداي للصااعات 
الثقيلة الكورية الجاوبية بتكلفة بلغت 3.3 مليار  انر 
اال عقد اقدته الرشكة يف أغساطس من الدا0 2013، 
الو ما يداي أن الصاراخ الي0اي قد أصاب لدااً مه0اً 

يف الد0ل السدو ي.
اتبدد مدياة الشاقيل عان  يزان 150 كام، اتتبع 
ماطقة  يزان انصفها يتبع عساري الكاها إ ارياً تتبع 
 يازان، اتقع عى سااحل البحر اثح0ار مبارشة، ك0ا 

تقدر مساحة الشقيل بحوايل 50ث كم2.
ايف ذات الساياق، ابخطاوة م0اثلاة، كانات الُقاوَّة 
الصاراخياة قاد أطلقات صاراخاً باليساتياً متوساط 
املدن، لم يُذكر نوعه، مسااء اثربداء الفائت مستهداة 

مطار أبها اإلْقلي0ْي يف عساري، بدد سااعات من ارتكاب 
طاريان الدداان مجازرة  امياة بقصفه مجلاس عزاء 
للاسااء يف أرحاب ب0حااظاة صاداء، اأكادت مصا ر 
عساكرية يف الجياش االلجاان الشادبية أن الصااراخ 

أصاب لداه بدقة، مخلفاً خسائَر كبريًة.
ايبُداُد مطاار أبهاا اإلْقلي0ْي حوايل ث1 كام يف اتجاه 
الجااوب الغربي عن مدياة أبها التابدة ملاطقة عساري، 
اتبلغ مساحته حوايل 7ل2,5 مرتاً مربداً، ايستقبل أكثر 
من 222 رحلة  وية أسبوعياً ماها ثث1 رحلة  اخلية.
اقبال ذلاك يف مطلاع اناير الجااري كانات الُقاوَّة 
الصاراخياة قد أطلقت صاراخ »باركان2« عى قاعدة 
عساكرية غرب الداص0ة السادو ية »الرياض« اأكدت 

أن الصاراخ أصاب لداه بدقه متاالية.
ابهذا تكون الُقاوَّة الصاراخية قد نجحت يف إصابة 
ثالثة أَْلَداف اسارتاتيجية مه0ة  اخل الد0ل السدو ي 
خالل أقل من شهر ااحد، ايدد ذلك إنجازاً مه0اً اعالمة 

اارقة، امبرشاً بد0ليات أخرن.

  - خاص:
يواِصاُل أبطاُل الجياش االلجاان الشادبية ب0حااظتَي تدز 
الحج ع0لياتهم الدسكرية يف مواَ هة مرتزقة الدداان اثمريكي 
السدو ي، مسّجلل خالل الساعات املاضية عد اً من اننتصارات 

التي كبّدت املرتزقة خسائَر اا حًة يف اثرااح االدتا .
اأااا ت مصاا ر محلية يف عادن بوصول 37  ثاة من قتى 
املرتزقاة إىل مستشافى الج0هورياة بدادن قا مة مان  بهات 

القريبة من باب املادب املت0ثلة يف كهبوب ااملخاء.
ابحسب مصدر عسكري مساؤال اقد ت0ّكن أبطال الجيش 
االلجاان الشادبية خالل السااعات املاضية من تدماري عد  من 
اآللياات الدساكرية التابداة لل0رتزقاة يف مااطال متفرقاة يف 
محااظتاي تداز الحج، اي0اا اساتهداوا عد اً مان تج0داتهم 

الدسكرية اأاقدوا عد اً من القتى االجرحى يف صفواهم.
اااقااً لل0صادر اقاد ت0كن اثبطاال من اساتهداف تج0ع 

ملرتزقة الدداان يف مدساكر اإلما0 ب0ديرية ذا باب، ما أسفر عن 
مرصع ا رح عد  ماهم، ابحساب مصاا ر محلية اقد لرعت 

سيارات اإلسداف إىل املكان املستهدف.
يف ذات الساياق اااقااً ملا تااقلته اساائل إعالمياة امواقع 
التواصال ان ت0اعي التابدة لل0رتزقة اقاد لقي ل1 عارصاً من 
املرتزقاة مصارعهم يف ع0ليات عساكرية متفرقة نفذلا أبطال 
الجياش االلجان الشادبية عى مواقدهم يف ُكلٍّ مان تبة املكلكل 

اماطقة الجح0لية اا اي صالة االتبة املسورة. 
ايف إطاار لاذه الد0لياات ت0كان أبطاال الجياش االلجاان 
الشدبية من إاشال محاانت مرتزقة الدداان باستدا ة مااطل 
التبيشادة االحر0 االساد ب0ديرياة  بل حباي طهرلا أبطال 

الجيش االلجان الشدبية قبل يومل.
إىل ذلك ت0كان أبطال الجيش من تدمري آلية عساكرية تابدة 
ملرتزقاة الداداان  اوب املخاء اآلية عساكرية أخرن يف ماطقة 
الكدحة ب0ديرية مقباة ب0حااظة تدز اكذا تدمري آلية عسكرية 

ثالثة يف مديرية كهبوب ب0حااظة لحج.

بعد اأيام من اإعالن قائد الثورة عن مفاجاآت كربى:

الُقـوَُّة الصاروخيُة تعلن تمكَُّنها من تحييد أحدث 
منظومات »الباتريوت« التي يمتلُكها العدو السعودي

ثالثة اأَْهَداف ا�سرتاتيجية يف اأقل من �سهر واحد:

باليستي يمني إىل محطة »الشقيق« بجيزان

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

37 جثة تصل مستشفى الجمهورية بعدن من جبهة املخاء 
وكهبوب ومصرع 14 مرتزقاً يف املكلكل والجحملية وصالة

بقية من الصفحة األخيرة

ميونيخ.. الجبري يرُقُص عاريًا
كأ اات تافيذية ملشاريع انستكبار الداملي.

يف طاور الت0ويه كان بوساع قاون الد0الة تحت مسا0ى )الربيع 
الدرباي( ا عااء أن )اثقل0اة( أمار مختلاٌف ت0امااً ع0اا قاد يتبا ر 
لألذلاان من رشذمة ات0زيال، عى أن لذه القون باارشت خالل لذا 
الطور حشاد اتكرياس التااقضات الطائفية ااملااطقياة االدرقية يف 
الباااء ان ت0اعاي )الدربي ا الساوري ا الي0اي تجسايداً(، ب0ا ياهي 
التااقضاات الفدلية بال قون لي0اة ااصاية  الياة اأنظ0ة محلية 
اكيلة لها من  هة اشادوب مسحوقة امساتضدفة طامحة للحرية 
اانساتقالل مان  هاة مقابلة، اتبدااً لذلك ااإن الكياان الصهيوني 
الغاصب ن يدو  عدااً يف لذا الفرز، بل تجري ترقيته إىل حليف يشاطر 
ااية( مخاااها إزاء خطر ان تياح )الشايدي  الكانتونات )الدربية السُّ
الصفوي( اتصبح )إيران( التي تشاطر ادلياً شدوب املاطقة املخااف 
ذاتهاا إزاء الهي0اة الغربية االط0وح يف الخاالص ذاته، عدااً؛ ك0ا لو 

الحال اليو0.
عقب توليه رئاساة مرص، خاطب الرئياس اإلخواني مح0د مريس 
)نظاريه اإلرسائيايل( بدبارة )صديقاي الدظيم بريياز.. صديقك الويف 
مريس(، اصفقات الاوبلية )كرمان( ا)الشايخ الحزمي( االفداليات 
اإلخوانياة بالد0و0، للرضبات اإلرسائيلية الجوية عى ساوريا بوصف 

الكيان الصهيوني حليفاً ملا يس0ى )ثوار سوريا(.
اقبل أشهر اقط ا تدهد رئيس حكومة الد0الة للرياض )أح0د بن 
 غر(، با)عد0 السا0اح باشوء نسخة أخرن من حزب الله يف الي0ن(، 
مدلالً حاد تدبري الكاتب عبدامللك الدجري ا عى أن امل0لكة السادو ية 

ليست إن نسخة أخرن عربية املظهر من إرسائيل.
ب0قدارناا الياو0 ا أَْكثَاار من ذي قبال ا إ راك الخطار الذي مثله 
اي0ثلاه الشادار )الرصخاة( لحظة صدح به الشاهيد القائد حسال 
الحوثي، بالاسبة لقون انساتكبار االصهيونية، ك0ا اإ راك  ااادها 
لشان حراب ست عى )أنصار الله( باثمس، اعداان كوني عى الي0ن 

برمته اليو0.
لقد أبقى لذا الشاداُر عى  ذاة املفهو0 للرصاع الدربي اإلرسائييل 
متقادًة يف اقت اعتقدت قاون الهي0اة أنها قد أخ0دتها، اإزاء ُكّل لذه 
املدطيات )الحسية( املتكشفة اليو0 ن مااَص لل0ر فل سون اإلقرار 
بأنااا كاا ان نزال نقاتل عدااً ااحاداً عى اختالف ت0ظُهراته يف املايض 
االحارض.. عدا اس0ه الكيان الصهيوني الذي  شن عا ل الجبري طور 

مزاالة البغاء الدلاي مده يف مؤت0ر ميونخ أمس اثال.

بقية من الصفحة األخيرة

الوهابية فتنة
صياغة مس�ودة الدس�تور ومن ُكّل ما جرى ومن ومن ومن، وس�اندوه بقوة حتى أخرجوه من 
البي�ت ال�ذي كان فيه، وطرحوا عىل أنصار الله مقرتحاً إنَْس�انياً هو أن يرتك�وا ُكلَّ من يزوره بدون 
تفتيش دخوالً وخروجاً حتى تم لهم ما يريدون، وبعد انتهاء السنتني لم يكتمل ُمَخّطُطهم أضافوا له 
سنًة بدون الرجوع إىل الشعب حتى تكتمل خطتهم وبعد السنتني والثالثة واستقالته وهروبه أعادوا 
له الرئاس�ة من جديد ليرضبوا اليمَن بُحّجة منارصًة للرئيس الرشعي وألزموا الس�عودية بالتحالُف 
مع بعض زعماء العرب، وتُقّدم لهم املال وفعالً تحالفوا معها عىل رضب اليمن وقتل أبنائه ونس�ف 
بنيت�ه التحتي�ة، وعملت طائراُت التحالف ما لم تعمله »إرسائيل« يف فلس�طني، وأمريكا و«إرسائيل« 

بعد ُكّل ذلك.
ة تزويدها بالسالح والخرباء وحمايتها   أما أمريكا فهي تريد أن تستويلَ عىل الثروة السعودية بُحجَّ

من اليمن الذي خّوفتها منه وسارت يف ركابها دول الخليج إال ُعمان الحرة وسلطانها الحرز
 وأما إرسائيل فقد استفادت بهرولة زعماء العرب لتحالفهم معها بضغط من السعودية ودخلت 
الح�رُب بحجة حماية باب املندب وحماية الس�عودية، وتمت فصول املؤامرة من ُكّل وجوهها وخاب 
ظنهم أن اليمَن س�وف يستس�لم  خالل أس�بوع ويكون ضم�ن املنبطحني الذين يأتم�رون بأوامر 
املتكربين، وأن الش�عب اليمني س�وف يسّلم السالح ويلبس العقاالت والثياب املطولة ويكون جزًء ال 
يتجزأ من الس�عودية الخانعة والخاضعة واملنبطحة ألمريكا وإرسائيل، وكانوا يعتقدون بأن املوالني 
لهم س�وف يكونون هم اليمن الخانع والخاضع لهم، وقد زّودوهم بأس�لحة ضخمة يف ُمدة رئاس�ة 
هادي ال زالت تُكَشُف وتخرج من مخابئها حتى اآلن، وقد وضعت يف معاهَد علميٍة ومدارس تحفيظ 
الُق��ْرآن ويف جامعة اإليَْمان 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 الدارس�ني يف املعاهد والدارس�ني يف جامعه اإليَْمان وفروعها ومن بعض العمال 

الذين يعملون يف السعودية ومن الساقطني الذين يعملون يف ُكّل مكان.
د، يمن اإليَْم�ان والحكمة والفقه، والذي قال   ُكّل ه�ؤالء جاءوا ملحاربة اليمن املس�لم املؤمن املوحِّ
عنه الرسول صىل الله عليه واله وسلم: إني ألجد نَفَس الرحمن من قبل اليمن وقال يف املعتدين قرن 
الشيطان والُجلفاء وُغلظاء 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 َم�ن أصابكم الش�يطان يف قلوبكم يا َمن 
خرستم الدنيا واآلخرة، بيننا وبينكم وبني من َقتَلنا وتأّمر علينا وحارصنا )َونََضُع اْلَمَواِزيَن اْلِقْس�َط 

ْن َخْرَدٍل أَتَيْنَا ِبَها، َوَكَفٰى ِبنَا َحاِسِبنَي(. ِليَْوِم اْلِقيَاَمِة َفاَل تُْظَلُم نَْفٌس َشيْئًا، َوإِن َكاَن ِمثَْقاَل َحبٍَّة مِّ
والحمُد لله أن العدَل لن يموَت وإن مات يف الدنيا حيناً فلن يموَت يف اآلخرة.

اإلمارات تعرض مدرعاتها وآلياتها 
العسكرية املدمرة يف اليمن 

  - خاص:
أتاحات  الُة اإلماارات التي تشاارك يف الدداان عاى الي0ن أمس 
ملواطايها مشاالدَة املدرعات ااآلليات الدسكرية التي  مرلا أبطال 
الجيش االلجان الشادبية يف املدارك اثَخارية ب0ديرية املخاء يف إطار 

مدرض أيدكس.
امان بل لذه اآللياات مدرعة أطلال عليه الددا اإلماراتي اسام 
»ن0ر  يس«، اتظهر الصور ما آلت إليه من تدمري  راء الدمار الذي 

لحل بها يف املدركة.
اا عت اإلماارات أنها تدرض لاذه اثليات الدساكرية للج0هور 
للتأكيد عى قي0ة لذه الصااعة؛ بهدف تساويقها ااتح املجال أما0 

الرشكات اإلماراتية املصادة لدقد صفقات عى لامش املدرض.
اُمِايَت اإلماراُت بخساائَر كبرية  راء مشااركتها يف الدداان عى 
بال نا، ات0كن املقاتل الي0اي من تحويل تلك املدرعات إىل صيد  ذاب، 
ك0ا ت0كن اثبطال يف مدظم الجبهات من إحراق مدرعات اإلماراتيل 

االسدو يل بالونعات.
يشاار إىل أن مدارض أيدكس يجتاذب أغلَب امله0ال بالصااعات 

الدسكرية حول الدالم.

استهداف تجمعات ملرتزقة الجيش السعودي 
شمال ميدي وأطراف عسيالن ضربة صاروخية 

ملعسكر صلب
  - خاص:

ت0كَّن أبطاُل الجيش االلجان الشادبية من تسجيل عد  من اننتصارات خالل الساعات 
املاضياة يف عد  من الجبهاات التي يخوُض بهاا أبطالاا موا هاتهم ماع مرتزقة الدداان 

انمريكي السدو ي
ابحساب مصدر عساكري مساؤال اقد اساتهدف أبطاال الجيش االلجان الشادبية 
تج0داات ملرتزقاة الجيش السادو ي شا0ال صحاراء ميدي بدد  مان قذائاف املدادية، 

محققل إصابات مبارشة.
اااقااً لل0صادر َاإن أبطال الجياش االلجان الشادبية ت0كاوا أَيْضاً مان إعطاب آلية 

ملرتزقة الجيش السدو ي ش0ال ميدي اكذا قاص أحد عاارصه.
يف ذات الساياق ت0كن اثبطال  من اساتهداف تج0دات مرتزقة الدداان اثمريكي يف ُكلٍّ 
من ماطقة املادطف اأطراف مديرية عسايالن ب0حااظة شابوة، ما أسافر عن  رح عد  

ماهم.
ايف محااظاة ماأرب أطلقت الُقااوَّة الصاراخياة التابداة للجيش االلجان الشادبية 
صاراخ زلزال2 عى تج0دات ملرتزقة الدداان يف  بل صلب، ما كبد عاارص املرتزقة خسائَر 

اا حة يف اثرااح االدتا .
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ى عليه ال�سهداء  اأّكدوا على امُل�سي يف نف�س اخلط واملنهج الذي َم�سَ

احتشاٌد جماهرييٌّ كبيـٌر يف باب اليمن بصنعاَء إلحياء الذكرى السنوية للشهيد 

اأ�سدرت تقريراً حديثاً يطاِلُب باإنهاء ت�سليح ال�سعودية:

رايتس ووتش تدعو اأُلَمـَم املتحدَة إلعادة تحاُلِف 
العدوان لقائمتها السوداء عن قتل أطفال اليمن 

القبائُل تتوّعُد بالرد على ق�سف منزل اأكرب م�سايخ بكيل

للمرة الثانية.. العدواُن األمريكيُّ 
السعوديُّ يعاِقـُب خوالن!

  - خاص:
احتَشَد اآلنُف من الي0ايل، عرَص الج0دة 
املاضية، يف ساحة باب الي0ن بأمانة الداص0ة 

إلحياء الذكرن الساوية للشهيد.
ا اء انحتشااُ  بدد يو0 ااحد من  ري0ة 
بشادة ارتكبهاا طارياُن الداداان اثمريكاي 
السادو ي بحل ماازل عازاء ب0ديرية أرحب 
شا0ال الداص0ة، اأَ َّن إىل استشها  ث نساء 
اإصاباة 10 أخرياات، حياث َسااَ  الغضاُب 
ساحة انحتشا  اتوّعداا بأخذ الثأر ااننتقا0 

من الجااة ااملرتزقة.
ابداد ما يقاارب الدامل ماا زال الددااُن 
اثمريكي السادو ي يُلقي بكل احشيته عى 
املدنيال يف بال ناا، يقتال اثطفاال االاسااء 
االشايوخ ايدمر املاازل عى رؤاس ساكايها 

يف مدظم محااظات الج0هورية.
اراع املشاركون يف املسرية اثعال0َ الوطاية 
ُاصاَوَر الشاهداء اناتاٍت كباريًة ُكتبت عليها 
عبااراٌت أشاا ت بدظ0اة امكاناة الشاهداء 
الدالياة عااد اللاه تدااىل لصاياِع ماا قدموه 
 ااعااً عن الوطن اكرامتاه يف موا هة الغزاة 
ااملاااقل اكل َمن تحالف ضد الي0ن، ُمدربل 
عان اساتاكاِرلم اساخطهم لل0جاازر التي 
تُرتكاُب يوميااً بحال املدنيل، يف ظال الص0ت 

املطبل لألَُمام املتحدة ااملجت0ع الدايل.
اأكد املشااركون عى الاهج بدرب اطريل 
الشاهداء يف الجهاا  امواَ هة ا حار الغزاة 
ااملدتديان حتاى تحقيال الاارص.. ناتل إىل 
أن الشاهداَء قدماوا أغى ما ي0كان أن يقدمه 
اإلنَْساان‘ اأنهام بذلوا  ماءلم يف سابيل الله 
لت0ُااادَّ رشايل انماة بالحياة اكاناوا اثمل 

املتجسد بالارص.
اثباتهام  ص0و لام  عاى  أّكاداا  ك0اا 
ا 0ياِع أَبْاَااء الشادب الي0ااي يف مواَ هاة 
الداداان امرتزقتاه‘ ا عم امسااندة أبطال 
ار اال الجيش االلجان الشادبية يف ميا ين 
الارشف االِدزَّة‘ براد الجبهاات باملال االدتا  

ااملقاتلل.
األقيات يف املسارية الكثاريُ مان الكل0ات 
أثات عى الشاهداء االدار الكباري الذي بذلُوه 

لدازة انرُصة الي0ان امواَ هتهم لقون الرش 
االطغيان.

العدواُن لن يناَل من كرامة اليمنيني 
اأكد رئياُس رابطة عل0ااء الي0ن، الدالمة 
شا0س الدين رشف الدين، عى امُليض االسري 
عى طريل الشهداء اعد0 التخلف عن الجها  
انمريكاي  السادو ي  الداداان  اموا هاة 

الغاشم. 
اقاال يف كل0ته التي ألقالا يف املسارية: إن 
الله ناارص املساتضدفل من املؤماال، اإن 
الشادب الي0اي عى َمااارِّ التأريخ االدصور 
إىل الياو0 لم يشاّكلوا أيَّ خطٍر عاى اثَُمام أا 

 ال أا  ار إطالقاً. 
اأشار الدالمة شا0س الدين، إىل أن اعتداء 
نظاا0 آل ُساُدْو  اشااه حربااً عى الشادب 
الي0اي لم يرتك أما0 الي0ايل أي خيار ساون 
خياار الدااع عن أنفساهم اموا هة الدداان 

اصاد انعتاداء عليهام..  اعيااً كاااة أَبْاَاء 
الشدب الي0اي إىل انست0رار يف ص0و ه اثباته 
يف مواَ هاة الدداان الغاشام، ارااد  بهات 
القتاال املختلفاة اميا ين الارَشف االبطولة 
االدازة باملجالدين االدتاا  ااملال حتى  ْحِر 
الغازاة امرتزقتاه اتطهري الوطن مان َ نَس 
ام االخلو  عى  0يع  املحتلل..  اعياً بالرتحُّ
الشاهداء االشافاء الدا ل للجرحى االارص 

االدزة للشدب الي0اي. 

تضحياُت الشهداء أنقذت اليمن من داعش 
األقاى الجريُح أباو ص0و  خبا اة كل0ًة 
تحدثت ايها بإساهاب عن الشهداء ا اِرلم 

الكبري يف الدااع عن الوطن اعزته اكرامته.
اقال يف كل0ته: »نحن اليو0 عادما نتحدث 
عن الشاهداء اعادما نقف انتكلم عن لؤنء 
الشاهداء نتكلم عن اخرنا اعزتااا اكرامتاا 

اأمجا نا اش0وخاا«.

اأضااف أنااا ايف ذكارن الشاهيد نتدلَّاُم 
من مدرساة الشها ة االشاهداء مداى البذل 
االدطاء اُحاّب التضحية االفداء انساتلهُم 
الدظي0اة ااثخاالق  الِقيَاَم امُلثاى ااملباا ئَ 
ى الشاهداء إلبقائها، امن  الابيلاة التاي ضحَّ
لاذه املدرساة نتدلُم مدااى الحرياة االدزة 

االكرامة«.

عامان من الصمود ومن التضحية 
اخر ات املسارية ببياان أكادت ايه عى 
أل0ياة الص0او  يف موا هاة الداداان حتى 

تحقيل اننتصار الكبري للشدب الي0اي.
ُكّل  البياان إن الداداان اساتهدف  اقاال 
املحّرماات اتجّرأ عاى ُكّل الحرماات، ا دل 
من لذا الشادب بكل مكوناتاه اائاته لدااً 
لرضباتاه الخاارسة التي لم تَِز ناا إن تكاتفاً 

اقوًة.
ازا  البيان بالقول: »ادالً أصبح الشاهيُد 

يوّحاد الوطن ابات الشاهداء ُصاَّااَع الوحدة 
بكل صدق عادما َلابَّ الغيوران عى اطاهم 
ا ياهم من ُكّل بيت اشارع امن كااة الفئات 
ااملااطال إىل  بهات الدااع االاذا  عن ُحُر0 
اثاطاان كارسيان امحط0ال بتضحياتهم 
اصنلم،  نات ااساتكبار القاون الظاملة 
الادال  مان  الكثاري  أمامهاا  انحاات  التاي 
االحكومات االشخصيات الرخيصة من الذين 
استل0وا مصالح الشدوب اخانوا اثمانة التي 
أاكلتهاا إليهام مهامهم امااصبهام، اكانوا 
ادالً ك0ا لم اليو0 ع0الء اَخَونَة الم يحسبوا 

لهذا الشدب أيَّ حساب«.
اأكد البيان أن الشهداء الذين نشالد يومياً 
مراسيم امواكب تشييدهم يف مختلف املااطل 
لام الر اال الذيان امتلكاوا الحاب االوااء 
الفديل لهذه اثمة؛ ثنهم تجاازاا املراحل التي 
يقع ايها السااكتون ااملؤيادان ااملتخواون 
مان الوقوف ضاد الدداان اأصبحاوا لامات 
يفخر بها الشدب، انتدلم ماهم أرقى اأصدق 

اأنبل اثخالق.
اأكدت املسرية يف بيانها عى امليض يف نفس 
الخط ااملاهج الذي مىض عليه الشاهداء الو 
الداااع عن الوطن بكل اإلمكاناات ابذل املال 
االافاس مدالادة الله االشاهداء عاى ذلك، 

االوقوف إىل  انب أرسلم.
اثع0اال  ااساتاكر  البياان  أ ان  ك0اا 
اإل رامية االوحشاية بحل أَبْاَاء لذا الشدب 
الدزياز مان قبل قاون الشايطان املتحالفة، 
اآخرلا  ري0ة ماطقة رشاع التي استهدات 
مجلساً نسائياً للدزاء يف أرحب اراح ضحيتها 
ث0انية شاهداء مان الاسااء ااثطفال اعرش 

 ريحات مدظ0هن  راحهن خطرية.
ا عاا البيان ُكّل املاظ0ات الدالية ااملحلية 
للوقاوف مع أَبْاَاء لذا الشادب املظلو0 اراع 
الحصاار عااه، مؤكاداً عاى أل0ياة اللح0ة 
االتوحد للوقوف صفاً ااحداً ضد لذا الدداان 
الظالم، ا اعياً حكوماة اإلنقاذ لتباي اتافيذ 
القرارات ااملشااريع التي تخاد0 اترعى أرس 
الشهداء اأن لذا من ص0يم اأال الت0اماتها 
يف لاذه املرحلاة اذلاك يأتي تدزيازاً للص0و  

ااااء للشهداء. 

  - صنعاء:
لاَ اَم تقرياٌر  ديٌد ملاظ0اة ليومن 
رايتاس ااتش، ياو0 الج0داة املاضية، 
تحالَُف الدداان بقيا ة السادو ية، اقال 
إنه يقتل اثطفاال يف الي0ن.  اعياً اثَُمام 
املتحادة إلعا ة تحالف الداداان للقائ0ة 

السو اء.
اتطارق التقريار إىل املجزرة البشادة 
لطاريان الداداان التاي طالت مدرساة 
الفاالح ب0ديرياة نهم رشقاي صاداء يف 
10 أبريل املايض االتي استشاهدت ايها 
املدرساة عايل  الطالباة إرشاق ااكيال 

مظفر.
اأّكدت املاظ0ة أن الغارة عى املدرسة 
غاريُ قانونية.  اعية إىل رضارة التحقيل 
يف انتهااكات قوانال الحارب املزعوماة 
اثسالحة  مبيداات  اإنهااء  الي0ان  يف 
للسادو ية، اإعا ة التحالاف إىل “قائ0ة 
الدار” الصا رة عن اثمال الدا0 لألَُمام 
ااة باننتهااكات ضاد  املتحادة االَخاصَّ

اثطفال يف الازاعات املسلحة.
لياا ايتسان مديارة  اقالات ساارة 
قسام الرشق اثاساط يف ليومن رايتس 
ااتش: إن الدداان اثمريكي السادو ي 
ن يبايل بالدد  مان أطفال املدارس يجب 
أن ي0وتوا ايَُشاوَّلوا قبال أن تر  اثَُمام 

املتحدة.
اأشاارت إىل أن طاريان الدداان شان 
غارة عى محطة اقو  أللية يف قرية بيت 
مدصار ب0ديرية نهم ب0حااظة صاداء، 
ماا أ ن إىل استشاها  3 مدنيل اإصابة 
5 آخريان، اأن الغاارات أ ت إىل تحطام 
عد  من نوااذ املدرساة القريبة اأرّضت 

بوصالت الكهرباء امكّن الصوت بها. 
ابحساب ماظ0اة ليومان رايتاس 
ااتش اقد أرسالت ماظ0اة “مواطاة” 
– ماظ0اة حقوقية ي0اية بارزة – اريقاً 
إىل القرياة لفحص موقاع الهجو0 يف 16 
يااير/كاناون الثاني اصاّورت مخلفات 
املقذااات التي خّلفتها الغارة، ااحصت 
لت  ليومن رايتس ااتاش الصور اتوصَّ
من ُس0ك الشاظايا أنها مخلفات لوحدة 
هة ااحدة ماظوماة ذَيل من قابلة  مو َّ
ملقاة  اواً، لكن لم تكن الصاوُر كاايًة 
للتداّرف عى ناوع الذخرية املساتخدمة 

بشكل  قيل.
اأكادت املاظ0اة أن تحالاف الدداان 
نّفذ ع0لياٍت عسكريًة يف الي0ن بدعم من 
الونياات املتحدة، حيث لا ام التحالف 
اأساواقاً  بصفاة غاري قانونياة بيوتااً 
امستشفياٍت امدارَس امحالٍت تجارية 

مدنيًة امسا َد.
اأشاار التقرير إىل أن تحالف الدداان 

مسؤال عن نحو نصف 101 لج0ة عى 
املدارس ااملستشفيات.

ايشاري التقريار إىل أن اثَُمام املتحدة 
ات، يف 2 يونياو مان الداا0 املاايض  ض0َّ
تحالف الدداان إىل قائ0ة الدار السااوية 
التي يُصدرلا اثمل الدا0 لألَُمام املتحدة 
بشاأن اننتهاكات الخطرية ضد اثطفال 
أثااء الازاعات املسالحة، لكان َابدد أيا0 
مان نَارْش التقرير أصادرت السادو ية 
احلفاؤلا تهديداٍت بسحب مئات املاليل 
مان الادانرات التاي تُقد0َّ ك0سااعدات 
لألَُمام املتحدة، اثمار الذي  اع بان كي 
مون إىل ساحب السادو ية من القائ0ة، 
اتطالب املاظ0ة اثَُمام املتحدة بإعا تها 

من  ديد إىل لذه القائ0ة.
رايتاس  ليومان  ماظ0اة  اأشاارت 
ااتاش إىل أن السادو ية ابدد ساحبها 
من قائ0اة الداار ااصلت قتال اثطفال 
الي0ايال، اعاى سابيل املثاال قصفات 
بذخائَر عاقو ية ماطقة قرب مدرستل 
محليتال يف مدياة صددة شا0ايل الي0ن، 
ماا أا ن بحياة مدنيال اثال اإصابة 6 
بياهم طفاٌل.. اقيل لألطفاال أنَّ يذلبوا 
إىل املدرساة يف الياو0 التاايل للهجاو0، إذ 
بدأ البحث يف املدرساتل عن أية مخلفات 
متفجارة، اماها الذخائار الصغرية غري 

املافجرة.

  - خاص:
أقاد0 طرياُن الدداان اثمريكي السادو ي، الج0دة 
املاضياة، عى قصاِف مازِل الشايخ مح0د بان نا ي 

الغا ر ب0اطقة اثعراش خونن الطيال.
اَ اَء قصُف طريان الدداان ملازل الشيخ الغا ر بدد 
أيا0ٍ من قصف مازل عزاء للاسااء يدوُ  للشيخ مح0د 

الاكدي يف مديرية أرحب ش0ال الداص0ة.
الشايُخ الغاا ُر »أحاد َمَشاايخ قبيلة بكيال«، من 
امَلَشايخ البارزين يف خونن الطيال الذين ير ع إليهم يف 
كااة القضايا االخالااات القبلية، الو أَيْضاً عضو يف 

مؤت0ر الحوار الوطاي.
اساا  الغضب قبيلة خاونن الطيال حيااَل قصف 
مازل شيخها الكبري، اعقدت قبائُل اثعراش ا ت0اعاً 

داً لها، السبت، لتداُرس الر  عى ما حدث. موسَّ
اأّكادت القبائُل أن اساتهداَف الشايخ الغاا ر لو 
اساتهداٌف لخونن الطيال بأك0لها، اقصُف مازله يدد 
قصفاً لكل ماازل خونن، مشرية إىل أن طريان الدداان 
لو املسيطر عى الجو، اأنهم لن يسكتوا عى ما حدث 

اسياتق0ون ايُر ُّان عى لذا القصف.
اأ ن القصاف إىل تدمري أ زاء مان املازل، ااحرتاق 
عادٍ  مان السايارات التي كانات بداخل ساور املازل، 

باإلضاااة إىل إصاباات لادن الحاراس.
ااساتاكر مجلُس التالُحم الشدبي القبيل بشدة لذا 
القصاف، مدتناً يف بياان لذا الد0َل اثرعاَن االخطريَ 
ااة  اساتهداااً مباارشاً لَقبَائال خاونن الطياال َخاصَّ
اقبائال الي0ن ع0ومااً، اانتهاكاَ صارخااً لكل املدايري 

اتدّدياً عى ُكّل الحدا .

اأشاار البيان إىل أن الددااَن الذي يست0ر يف عربدته 
اعاجهيته ااستهدااه ثَبْاَاء اإلي0ان االحك0ة ب0ختلف 
هاتهم ابشاكل ل0جٍي يكشاف مدن  انت0اءاتهم اتو ُّ
اقاحته اعد0 تورُّعه عن اإلقدا0 عن ُكّل ما لو مشاٌل 
امحاّر0ٍ يف قاموس الدقاالء، بدءاً باساتهدااه ماازل 
الددياد مان ا الاات الي0ان اأباائها اثحارار مراراً 
ب0حرقاة الصالاة الكانن التاي كان لخاونن الطيال 
املكلوماة نصيبها اثكن من الشاهداء االجرحى، اإىل 

استهداف مازل الشيخ مح0د بن نا ي الغا ر.
ا عاا البياُن قبائَل الي0ن اثحراَر لالساتددا  لتلبية 
 اعاي خاونن الطياال اَرصِّ الصفاوف اَلمِّ الشا0ل 
االسا0و اوق ُكّل اثلواء االرغبات؛ كون لذا الدداان 

يستهدُف الج0يَع ان يستثاي أحداً.
أَبْاَاُء امشايُخ قبيلة خونن الطيال، رأاا أَيْضاً أن ما 
يحُدُث من استهداف مبارش لهم يأتي بسبب مواقفهم 
الرااضاة للداداان اعاد0 انجرارلام اراء مشااريع 
التقسايم االتجزئاة التاي تسادى لتافيذلاا أمرياكا 

احلفاؤلا يف املاطقة.
اتدرضت قبيلة خونن الطيال نساتهداف من قبل 
الداداان اقصاف ملااازل املواطاال اثبرياء اسايارة 
املساارين، اتدرض مازل الشيخ عيل نارص الجرايش، 

الدا0َ املايَض، لقصف عايف أ ن إىل تدمريه بالكامل.
يف يو0 قصف مازل الشايخ مح0د بن نا ي الغا ر، 
شاهدت مديريُة خونن الطيال تخرج  ادة عساكرية 
 ديدة تُضمُّ املئاِت من املقاتلل، احرض رئيُس اللجاة 
َج لذه الدادة،  الثورياة الدليا مح0د عيل الحوثاي تخرُّ
َمه أَبْاَااء خاونن يف التصّدي  مشايداً بالادار الاذي قدَّ

للدداان امقارعته. 
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  - خاص:
0َ املحّلُل السايايس ارئياُس تحرير صحيفة  قدَّ
الباااء اللباانياة، ناارص قاديال، قاراءة مه0اة 
ملستجدات الوضع يف الي0ن عى ضوء خطاب السيد 
عبدامللك بدر الدين الحوثي يف ذكرن الشهيد اكذلك 
حديث السايد حسن نرص الله عن ا و  أ لة تؤكد 
الادار اإلرسائيايل يف الداداان عى الي0ان اذلك يف 
حديث لننامج خطوط الت0اس عى قااة املسارية 

الفضائية.

حمايُة مكسب الحرية: 
افاي قراءته ملا ار  يف خطاب السايد عبدامللك 
الحوثي بذكرن الشاهيد، ساي0ا مكاسب الص0و  
اعاى رأساها الحرياة قاال قاديال إن الي0ايال 
اضطاراا للداااع عان أنفساهم ارسام ساقوف 
حريتهام ااضداوا يف السياساة عاااياَن قابلاة 
للتفاااض ب0دااى: نحن  الزان للتساوية لكن 
ن ي0كن أن تديدنا لذه التساوية إىل عهد الوصاية 
السادو ية ان ي0كن بأن تفرض عى الي0ايل َمن 

يحك0هم. 
الذا لو مفهاو0 الحرية، حياث تقف القيا ة 
عااد حادا  ح0اية لاذا املكتساب ااعتبااره من 
الث0اار التاي ن ي0كن عرضها لل0سااامة ان أخذ 
الااس إىل حرب انتحارية بوضع اساتددا  مفتوح 
 ائام للحوار عاى ما عدا الحرية اماا عدا الكرامة 

اما عدا السيا ة. 
مضيفاً: لذه القيا ة تدرك  يداً مداى خوضها 
للحارب اتدرك  ياداً مدااى مخاطبتهاا لددالا 

امخاطبتها لشدبها االفرق بياها 
اأشاار قاديال إىل أن حديث السايد عن الحرية 
ياطلل من إ راك أل0يتها، ابالحرية يصبح م0كااً 
أن تا0ّاَي اتطور حجم املكتسابات املا ية، ابدان 

الحرية املكتسبات املا ية لي أنك تبيع كرامتك.
اكان قاديل قد استهل حديثه عن لذه القضية 
بالقاول إن قضية الحرب اثساساية لي الحرية؛ 
ثن اثصل أنت تقاتل ث ل الااس لتوساع ساقف 

الحرية لشدبك. 
اأن ت0اَح الحرية للشادب ان يبقى يشُدُر بأن 
الكاباوس السادو ي عى صدره يجثام الو يقرر 
بالايابة عاه الو يختار له من يحك0ه اكيف يدير 

 الته امن يدير عالقته الخار ية 
ايضياف قاديال: لقد شادر الي0اياون بأنهم 
أسيا  أرضهم اأنهم أصحاب قرارلم اأنهم أَْحَرار 

بذااتهم.

رمزية الوالعة وإرادة اليمنيني للمواجهة: 
اأما عن الونعة كرمزياة يف  ااع الي0ايل عن 
بال لام االتصدي للغزا اث ابي يقاول قاديل إن 
ُكّل حاركات املقاامة تقو0ُ عاى اكرة »الونعة يف 
ا اه الدباباة«، مشارياً امو هاً كالماه للدداان 
بأن الرساالة من ذلك أن الوساائل البدائية التي ن 
تقي0ون لها حسااباً ان تدخل يف اعتباركم مقابل 
أنكم أنفقتم املاليل ااملليارات نمتالك ما ت0تلكون 
اتشدران بأناا الفقراء ن ن0لك ما ت0لكون اب0اذا 

ساقاامكم؟ 
يضيف قاديل بالقول: حركات املقاامة تر  عى 
ذلاك بالقول: بالوساائل املتواضداة التي تطوعها 
اإلرا ة اتجدال ماها ساالحاً اتااكاً االونعة رمز 
ملج0وعاة من الدااارص التي يصا اها السادو ي 
يف ُكّل محطاة من محطاات الحرب. كيف يصا ف 
أاخاخ اثلغا0 مثاالً االدبوات املصادة الي تدمر 

 باباته.
امضيفااً أن اإلرا َة لاي مان  دلت الساالح 
البدائي املتواضع مكاائاً لسالح ذي كلفة مالية. 

أدلُة التورُّط اإلسرائيلي: 
 احوَل ما تحدث به السايد حسن نرص الله عن 
ا و  أ لة حول مشاركة إرسائيلية يف الدداان عى 
الي0ان قال: لم تدد مساألة إتها0 إرسائيل يف حرب 
الي0ان بالاسابة لإلرسائيليل احتى السادو يل 

مجر  ته0ة يجب ر لا 
مضيفااً أن مصاا ر السايد حسان نارص الله 
حول املشااركة اإلرسائيلية ليست إعالمية اليست 
التحقيقاات التي نرُشت يف يديداوت إحرنوت التي 
اساتضاات طياريان من ساالح الجاو اإلرسائييل 
عن كيف تم اساتدعاؤلم لل0شاركة يف غارات عى 

الي0ن امدركة الساحل الغربي. 
مدلوماات  إن  بالقاول:  قاديال  ايضياف 
اساتخبارية ي0لكهاا  هااُز مخابارات املقااماة 
بشاأن املشاركة اإلرسائيلية يف الدداان عى الي0ن، 
اقد اضع تلك املدلومات أََما0 اثمل الدا0 حسان 

نرص الله. 
ايتحادث قاديل »أناا لسااا أََماا0 حدث عا ي 
أَْا خان إعالماي بل شاها ة يقدمها اثمال الدا0 
لحازب الله مشافوعة بوقائع اتقاريار حول أ لة 

عن كيفية اننخاراط ااملشااركة اإلرسائيليتل يف 
حرب الي0ن«. 

الحرُب على اليمن أمريكية: 
ايف تأكياده عاى أن الحارَب عاى الي0ان لي 
حرب أمريكية تسااءل قاديل: ملااذا يأتي كريي إىل 
مسقط املاذا يأتي ااد مخابرات إىل ع0ان ايطلب 
ا ت0اعااً باملفااضال الي0ايال؟ ما لاي قضية 
أمرياكا إذَا كان اثمر مجر  حارب ي0اية ي0اية أَْا 

ي0اية سدو ية؟
اتحادث قاديل أن انمريكيال طرحوا ترتيبات 
أماياة تحت شادار الحرب عى اإلرلااب اح0اية 
املالحة الم يتحدثوا عن السادو ية، مشارياً إىل أن 
الوااد الي0اي راض لذا الطلباات اأكد لألمريكي 
أن الدالة الي0اية االشدب الي0اي يح0يان خطوَط 

املالحة. 
اأكاد قاديل أن اثمريكي لاه مطالب تتصل به 
كأماريكا الو َمان يدير الحارب الو مان يوّزع 

اث اار.

اقاال إن السادو ية تاهاار ان تساتطيع أن 
توقف الحارب، مضيفاً أنه ن أحاد يظن بأن اثمر 
عااا  سادو ي اعاد0 قاراءة لل0وازيان، بال لو 
قارار أمريكاي ب0واصلاة الحارب؛ ثن اثَْلاَداف 
الحقيقية املرساومة للحرب لم تتحّقل بدُد، الي 
ن تتصل بإعا ة تاصيب لا ي بل تتصل باملصالح 
اثمريكية الافطية االثراة الافطية الي0اية الهائلة 
ا دالة َمن اكيف امتى يساتخد0 الثراة، إضااًة 
إىل الرتتيباات اثماياة يف الاقاط املائياة عى البحر 

اثح0ر. 
اقاد أا از قاديال أساباَب الحارب اثمريكية 
عاى الي0ان بالحدياث عان اسارتاتيجية أمريكية 
 ديدة تقو0ُ عى املضائال اامل0رات املائية االكتل 
الساكانية التي تقرر مراكز الثقال يف حركة اثمن 

االدسكر، إضااة إىل الثراة الافطية يف الي0ن. 

رسائُل الصاروخ الباليستي إىل الرياض 
وواشنطن: 

احاوَل تطاّورات املشاهد الدساكري يف الي0ن 
قال قاديل إن الصاراخ الباليساتي الذي استهدف 
ماشأة عساكرية بالُقرب من الداص0ة السدو ية 
الريااض ح0ال رساالة للسادو ية مفا لاا بأن 
اضدكم ليس يف أحسن حال ابأنكم كل0ا بالغتكم 
يف غيكام ساوف يأتيكام املزيد مان اثذن االو ع 
ااثلم، ابهذا املدااى اإلصابة املداوية املرتتبة عى 

الصاراخ الباليستي. 
ارساالة أخرن لألمريكيال اتقاول: إن الذين 
تركان عليهام لتخوض حرباك ضدنا بهم ليساوا 
يف الوضاع الذي يسا0ح لهم بقادرة التح0ل، اآلن 

الرياض اغداً ما بدد الرياض 
احاول ع0لياة اإلطاالق قاد0 قاديال تحلياالً 
عسكرياً لكيفية تجااز مسألة بطاريات اعرتاض 
الصوارياخ قائالً: إناه ن ي0كان أن تغامر بإطالق 
صااراخ بهاذه اثَل0يّة اعادك شاك بأنه سايتم 
اعرتاُضه، اإذاً الذي قارر إطالق الصاراخ كان قد 
تيقن من أنه سيافذ من بل ثغراِت تقاطدات التي 
تاشاألا شبكات الح0اية؛ ثنه ُكّل شبكة باتريوت 
لها قوس  ائري تح0ي ايه بانرتفاع ابالدرض. 

لاذا املاحاى الاذي تح0يه تتقاطاع املاحايات 
اعادما تصبح الجبهة عريضة يصبح ايها ثغرات 
امن يت0كن من  راساة لذه الثغرات.. اخرتاقاته 
يف خط الح0اية السادو ية سا0حت له أن يحصل 
عى شبكات التغطية اأن يحد  الزااية التي ي0كن 
ماهاا اإلطاالق  ان املارار يف خطاوط اعارتاض 

الباتريوت.

ـة لأمريكا حتول دون توقف العدوان:  قال اإن اأدلة التورُّط الإ�سرائيلي يف اليمن معلوماٌت ا�ستخبارية ولي�ست مواداً اإعالمية واأ�سار اإىل اأن الأَْهَداف اخَلا�سَّ
ناصر قنديل:

الغرب��ي الس��احل  معرك��ة  ف��ي  ش��ارك  اإلس��رائيلي  والطي��ران  أمريكي��ة  اليم��ن  عل��ى  الح��رُب 
حديُث الس��يد عن الحرية ألنها القضية األساسية في هذه الحرب وتقف القيادة عند حماية هذا المكتسب 
عالي��ة  مالي��ة  كلف��ة  ذي  لس��اح  مكافئ��ًا  المتواض��ع  الس��اح  جعل��ت  م��ن  ه��ي  اليمنيي��ن  إرادة 
َأْح��َرار بذواته��م لق��د ش��عر اليمني��ون بأنه��م أس��ياُد أرضه��م وأنه��م أصح��اب قراره��م وأنه��م 

فعالياٌت ختاميٌة متنوعة للذكرى السنوية للشهيد يف عدد من املحافظات
  - صالح مصلح:

شاهدت عدٌ  مان املحااظات الي0اية االداص0اة صاداء عدَة 
اداليات ختامية للذكرن الساوية للشهيد التي است0رت عى مدار 

اثسبوع املايض.
اض0اَن الفدالياات الختامية أقامت  امداُة املدراة االدلو0 
الحديثة أمس بصاداء مدرضاً للشهداء ب0ااسبة الذكرن الساوية 
للشهيد بحضور امشاركة عد  من الدل0اء ااثكا ي0يل ا كاترة 

اطلبة الجامدة.
اتخلال الفدالياة عادٌ  مان الفقارات اإلنشاا ية ااملرسحية 
التاي عّنت عن مكانة الشاهداء اما قدموه مان تضحيات كبرية 
مان أ ل إعالء كل0اة الحل انرُصة لل0ساتضدفل اعزة اكرامة 
الشادب الي0اي، ك0ا عّنت عن عظ0ة الشهداء اغاياتهم الابيلة 
االدظي0ة التي البوا  ماَءلم الزكية احياتهم يف سابيل الله من 
أ ال أن تحيا لاذه اثمة حياة الدزة االكرامة االسااعدة االرقي 
الي الحياة التي يريدلا لاا  يااا اإلساالمي الحايف، اأن اا باا 
الياو0 تجاه ما ارضاه علياا أعداء الله لو أن ندااَع عن أنفسااا 
اعان اطاااا امواَ هاة الطغاة ااملساتكنين ما لم اإن شاالل 

الدماء سيت0ر لدرشات امئات السال.
ااختت0ات الفدالياة بااتتااح مدارض احتاون عاى صاور 
امجسا0ات للشاهداء الذين بذلوا أرااحهم رخيصة يف سبيل الله 

االوطن امن أ ل أن يديش الشدب الي0اي بدزة اكرامة.
ايف محااظاة ذماار اختت0ات الهيئة الاساائية ثنصاار الله 
الذكارن بدد  من الفداليات املتاوعة ااثنشاطة املختلفة يف عد  
مان مااطل املحااظاة، حيث أقيم يف قاعة املركاز الثقايف ادالية 
ختامياة للذكارن السااوية للشاهيد االتاي تخللهاا الدديد من 

الخطابات ااثناشيد االدراض املرسحية.
ايف ذات الساياق اختتام املدارض الفاي االتشاكييل االبازار 

الخاريي الاذي أقيم برشف الشاهداء نساتلها0  راس التضحية 
االفاداء التي  ّسادلا الشاهداء الدظ0اء بدمائهام، ك0ا أقامت 
حرائُر قرية ذي ساحر ب0ديرية عاس ادالية  راء خاللها تكريم 

أرس الشهداء عرااناً اامتااناً ملا يقدمونه من تضحيات.
محااظة تدز لي اثخرن شاهدت عدة اداليات، حيث نّظ0ت 
ُمؤّسسة الشاهداء بالتداان مع السلطة املحلية، السبت، رحالت 

ترايهية لدد  ثبااء اأرس الشهداء يف املحااظة.

ااختتام النناماج الرتايهي بزياارة إىل حديقاة الحيوانات يف 
الحوباان َاأكد القائ0ون عليه أن اثيا0 القا مة ستشاهد رحالت 
ترايهياة ازياارات ثباااء األايل الشاهداء يف عد  مان مديريات 

املحااظة.
أماا محااظة حجاة اقد اختُت0ت الذكرن السااوية الشاهيد 
بدد  من الفداليات املتاوعة، حيث أقامت الهيئة الاسائية ثنصار 
الله ادالية ختامية تض0ات رحالت ترايهية ثطفال الشاهداء إىل 

حديقة الظهرين. 
ك0اا أقي0ات مأ بة غاداء عاى رَشف أرس الشاهداء، اُاّزعت 
بددلاا لدايا رمزية ثمهات ازا ات الشاهداء عراانااً اتقديراً 

اامتااناً ملا قدموه من تضحيات. 
بدد ذلاك نظ0ت ادالية خطابية ألقيت ايها عدٌ  من الكل0ات 
ااثناشايد املدنة عن عظ0ة الشاهداء اعطائهم الاذي ن يقارن 
بأي عطاء، ااختت0ت الفدالية بزيارة إىل راضة الشاهداء باملدياة 
قارأاا خاللها الفاتحاَة عى أرااحهام الطالارة، مجد ين الدهد 

بامليض عى نهجهم االسري عى خطالم.
ايف الحديادة اختت0ات ادالياات املدارض السااوي للشاهيد 
باحتفائياة يف كلياة اآل اب باملحااظة حرضلا اكيال املحااظة 
الاذي أشاا  بالادار الاذي قدماه الشاهداء يف موا هاة الدداان 
اثمريكي السادو ي االدااع عن الوطن اأماه ااستقراره، مؤكداً 

أن لذه التضحيات لن تذلَب لدراً.
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  - خاص:
ن اارَق بال إَ اَرة أاباماا اإَ اَرة تراماب، 
االُداْدَاان اثَمريكي الذي أُعلن من ااشااطن 
صبيحاة الساا س االدرشيان مان ماارس 
من الدا0 قبال املايض يف عهاد الدي0قراطيل 
سايتواصُل يف عهد الج0هوري  انالد ترامب، 
االحارُب أَمريكياة تافاذُ بأياا َي سادو ية 
اإَماَراتياة ا عم لو ساتي إرسائيايل أَيْضاً، 
اك0اا بادأت مان ااشااطن تاداُر ع0لياتهاا 
الدساكرية أَْا انقتصا ياة أَيْضااً مان نفس 
املديااة، ادى مادن الفرتة املاضياة من ع0ر 
الُداْدَاان أ ارت أَمرياكا حرب اقتصا ية عى 
الشادب الي0ااي، االحارب انقتصا ية التي 
توعد بها السافري اثَمريكي لدن الي0ن ماثيو 
تولار يف أغساطس املاايض، ااصفهاا ازيُر 
الخار ية اثَمريكي  ون كريي خالل مؤت0ر 
صحفي عقدة يف الا 25 من أغساطس املايض 
يف مدياة  دة السدو ية بان راءات القاسية.

ُمَخّطط واضخ 
انقتصاا   لتدماري  اثَمريكاي  امُلَخّطاط 
الوطاي اتجويع الشدب الي0اي كان ااضحاً، 
مااذ الوللاة اثاىل للُدااْدَاان، ابضوء أخرض 
أَمريكاي أاقف الددا كاااة التحويالت املالية 
من اإىل الي0ن ا 0ّد كااة املساعدات الدالية 
اع0ال عاى تجفياف كاااة مصاا ر الدخل 
الوطااي من الُد0لة الصدبة، اذلك يف مخالفة 
ااضحاة لقارار مجلاس اثمن الادايل 2216 
املقاد0َّ من قبال الُدااْدَاان االذي لام يرُِش يف 
أيٍّ مان اقراتاه لفرض حصار باري ابحري 
ا وي عى الشادب الي0ااي، الم ي0اح الددا 
حل تفتيش الطاريان املدني اإغالق املطارات 
الدالياة أماا0 حركة سافر املواطاال، اعى 
الدكاس مان ُكّل تلاك الجرائم التاي يرتكبها 
اخصوصااً  الي0ااي  الشادب  بحال  الدادا 
الحصار انقتصا ي االحرب انقتصا ية التي 
تساتهدف ما تبقاى من اساتقرار مديي لا 
27 ملياون ي0اي، اتهدف إىل تركيع الشادب 
الي0اي عن آلية التجويع التي لجأ إليها الددا 
كأ اة حرب بدد أن اشلت ترسانته الدسكرية 
يف إحراز أي تقد0 عسكري عى مدن الدامل، 
ااإن القرار الادايل َحاثَّ عى حظر اساتريا  
السالح اليس عى ارض عقوبات اقتصا ية. 
الاداُر اثَمريكي يف الحرب انقتصا ية كان 
ااضحااً ماذ الوللة اثاىل للحارب الظاملة، إن 
أن إَ اَرة أاباماا كانت تحااال تنير  رائ0ها 
بحل الشادب الي0ااي من خاالل التدبري عن 
مخاااهاا مان تداعيات الحارب اإلنَْساانية، 
الكان  0ياع اثقاداة التاي حاالات اإلَ اَرة 
اثَمريكياة يف عهد أاباما أَْا ترامب ساقطت، 
االحارُب انقتصا ية التي يوا هها الشادب 
الي0اي، لم تكن ااَل قرار مجلس اثمن اإن0ا 

بقرارات أَمريكية غري مدلاة. 

حرٌب َأمريكية 
 القياو  التاي ُارضت ماذ السااعات اثاىل 

عاى التحويالت املالية من اإىل الي0ن ب0ختلف 
أشاكالها لم تكن من ِقبال الباك الدايل ان من 
قبال صاداق الاقد الدايل اإن0ا من قبل ازارة 
الخزاناة اثَمريكية، اتدطيال املوانئ البحرية 
ااملطاارات ااقاف حركاة تاقال املواطايال 
الي0ايال من الداخال االخارج كانات بإرا ة 
أَمريكياة، اتج0ياد كاااة أرصادة البااوك يف 
مختلاف  ال الدالام االاذي تسابَّب برتا ع 
الاشااط املرصيف للباوك املحلياة اخراج 1,3 
تريليون رياال خارج الادارة الاقدية للقطاع 
املرصيف الاظامي، م0ا تسابب باست0رار أزمة 
السايولة املالية من الاقاد املحيل، اعجز الباك 
املركازي عن انسات0رار يف القياا0 ب0هامه يف 
رصف مرتباات موظفاي الدالة مان مدنيل 
اعساكريل، اعى الرغم من أن قاراَر تج0يد 
انحتياطات الاقدية اث ابياة للباوك الي0اية 
تأخر أَْكثَر من عا0 انصف من الدداان، إن أنه 
كان بقاراٍر أَمريكي مبارش؛ كاون  الة الددا 
السادو ي مجار  أ اة مان أََ َاات الُدااْدَاان، 
يضاف إىل أن قراَر نقل الباك املركزي كان قراراً 
إَماَراتياً سدو ياً ابضوء أخرَض أَمريكي أيضاً. 

تداعياُت الُعـْدَوان
رغَم اداحة أرضار الحرب انقتصا ية التي 
تشاها أَمريكا عى الشدب الي0اي، إن أنَّ كااة 
أََ َاات حربهاا انقتصا ية التي اساتخدمتها 
ضد الشدب الي0اي اشالت اتسببت بارتفاع 
للدالاة  الداماة  املوازناة  يف  الداا0  الدجاز 
إنخفااض الااتج املحايل اإل 0اايل الحقيقي 
َااسات0ر  )ث.ل%3(،  باحاو   02015 عاا0 
الرتا اع خاالل عاا0 2016 ب0اا ن يقال عن 
)6%(، م0اا أّ ن إىل انخفااض الااتاج املحيل 
اإل 0اايل الحقيقي خالل عاَمي الُداْدَاان ع0ا 
كان علياه عاا0 ل201 ب0اا نسابته )2ل%(، 

اي0اا بلغ مددل التضخم ثسادار املساتهلك 
خاالل الدامال )ل3%(، اكاتيجاة للحارب 
انقتصا ية الرشساة التي تافذلا ااشااطن 
انخفض متوساط نصياب الفر  مان الدخل 
القومي املتاح الحقيقاي خالل عامي 2015، 
02016 باسبة كلية تصل إىل )60%(، الو ما 
أّ ن إىل ارتفاع نسبة السكان تحت خط الفقر 
إىل ما يقاارب )5ث%( نهاية عا0 2016، ك0ا 
ارتفدات نسابُة البطالة إىل أَْكثَار من )%52( 
من إ 0ايل قاوة الد0ل؛ بسابب تدمري الدديد 
مان الوحادات اننتا ية اثساساية االكبرية 
اتوقاف الدديد مان اثنشاطة انقتصا ية يف 
قطاع الباااء االتشاييد ااملاا ام االصااعة 

االزراعة. 
الحصاار انقتصاا ي ترتاب علياة اقدان 
انقتصاا  القوماي عائادات الصاا رات من 
السلع االخدمات اباثخص من الافط االغاز 
ب0اا ن يقل عان 5 مليارات  انر سااوياً ب0ا 
نسابته 5ل%من عائادات انقتصاا  القومي 
 ،2015 مان الاقاد اث اباي املتوقداة عاا0 
مقابل ارتفاع حجم اتكلفة الوار ات؛ بسابب 
الحصاار ااساتهداف الددياد من املاشائات 
الداماة َاالاذي تسابب بارتفااع الطلاب عى 
الد0لة اث ابية ليتم إساتريا  سلع اماتجات 

بقي0ة ل,2 مليار  انر. 

حرُب ترامب 
تخّطط اإلَ اَرة اثَمريكية الجديدة برئاساة 
 انالد ترامب نرتكاب أكن  ري0ة يف التأريخ 
بحل الشادب الي0اي من خاالل إغالق ميااء 
الحديادة االذي يدد آخار اناراق انقتصا ية 
التي يهد  بها الشادب الي0اي، اإَ اَرة ترامب 
تتدامال ااال املصالاح اثَمريكياة ماع  ال 
الخليج باعتبار أَمريكا الدالة الحامية مقابل 

ثل مليار  انر سااوياً من السدو ية، الذلك 
ُكّل اتجهالات إَ اَرة ترامب تشاري إىل ساديها 
نساتك0ال حلقات الحصاار انقتصا ي عى 

الشدب الي0اي. 

ُمَخّطُط التجويع اأَلمريكي 
اإلَ اَرُة اثَمريكيُة السابقُة استخدمت سالَح 
التجوياع لرتليب الشادب الي0ااي اابتزازه، 
الّوحات باساتخدا0 تلك الُدقوباات املخالفة 
لكااة القوانيل الدالية، االذي يكشاف مدن 
الدجرااة اثَمريكية بحل الشادوب أَْكثَر من 
مارة، االسافريُ اثَمريكي لدن الي0ان ماثيو 
تولر لاّد  يف أغساطس املايض، أثاااء لقائه 
بالوااد الوطاي املفااض يف الكويت بتشاديد 
الحصار انقتصا ية اأماتت الشادب الي0اي 
 وعاً، محاانً الحصوَل عى تااُزنت سياسية 
ت0ااح الددا نرصاً كامالً عى حسااب كرامة 
اسايا ة ا مااء الشادب الي0ااي، إن أن الر َّ 
من ِقبل رئيس الواد الوطاي املفااض مح0د 
َعبدالساال0 كان قوياً امرعبااً للددا حل ر  
عى تهديدات السافري اثَمريكي بأن الشادب 
الي0اي مساتدد أن يأكل أاراَق الَِحى الشجر 
عى أن يسااا0 يف قضيته ايف كرامة اسايا ة 

اطاه ايف  ماء شهدائه.

أداة حرب 
الحارب  لتشاديد  اثَمريكاي  امُلَخّطاط 
انقتصا ية، أقرته الرباعية الدالية السدو ية 
ا اإلَمااَرات ا بريطانيا ا أَمريكا يف مدياة  دة 
السادو ية مطلاع أغساطس املاايض، انُفذ 
بشكل تراتُبي يف ظل ص0ت الدالم الحر، حيث 
أقر الُدااْدَااُن السادو ي اثَمريكاي حياذاك 
تشاديَد الحصاار عاى املوانائ الحكومية يف 
البحار اثح0ار ك0ياااء الحديادة االصلياف 

ااملخااء امااع تداال الشاحاات التجارياة، 
اكذلاك مصاا رة الدائادات الافطياة للباال  
احرماان الخزيااة الداماة للدالاة مان تلك 
الدائدات التي ت0ثل 75 % من إيرا ات املوازنه 
الداماة للدالاة، َاالسايطرة عاى إنيارا ات 
الدامة للغاز املاازيل الذي تاتُجه رشكُة صاار 
الافطياة الحكومياة اتحويل تلاك انيرا ات 
املالية الضخ0ة لحسابات غري حسابات الباك 

املركزي يف صاداء.

ُمَخّطُط التجويع 
ُمَخّطُط تجويع الشدب الي0اي الذي أقرته 
أَمرياكا ابريطانيا االسادو ية يف أغساطس 
املاايض برعاياة ازيار الخار ياة اثَمريكي 
اثسابل  اون كاريي يف  ادة َماَاَح الدادا 
الضوء اثخرض لتد0يال اثرضار التي لحقت 
بانقتصاا  الوطااي، اتافياذاً لذلاك ارتفدت 
الجرائُم التي طالت البُاية التحتية لالقتصا ي 
الوطااي، ِاْااَل إحصائية صا رة عان املركز 
صادااء،  يف  االتا0ياة  للحقاوق  القانوناي 
االاذي أكد يف آخر إحصائياتاه خالل الا 0ث6 
يومااً اثاىل من الُداْدَاان اساتهداف الُداْدَاان 
للقطااع الساياحي بشاكل متد0اد ليقصف 
212 ماشاأة ساياحية ا205 مدالام أثرياة، 
الم تسلم املاشاآت الخاصة بقطاع الرياضة 
الي0ااي التي تام انشااؤلا ب0ئاات املليارات 
من الريان من التدمري، بل اساتهدات بشاكل 
متد0اد، اعى 0ث6 يومااً من الُداْدَاان شان 
طريان الُداْدَاان املئات من الغارات ليدّمر 101 
ماشاأة رياضية، اتد0د الُداْدَاان اساتهداف 
11ماشاأة  امدية ث150 حقالً زراعياً، 196 
مزرعة موايش ا اا ان، ك0ا تدرضت 2797 
اسايلَة نقال ا222 ناقلة اقو  لالساتهداف، 
اتأكياداً لوقوااه اراء كاااة اثزماات التاي 
شاهدلا الساوق املحيل باملشاتقات الافطية 
ع0اد الدادا عاى اساتهداف ث30 محطاات 
اقاو ، ايف محاالاة لشال الحركاة التجارية 
يف اثَساواق الداماة اقتال املزيد مان املدنيل 
اساتهدف طريان باآلنف من الغارات الجوية 
دااً تجاريااً يف أَْكثَر من 12  ث52 ساوقاً اتج0ٌّ
محااظًة ي0ايًة، ك0ا استهدف امدا ات الغذاء 
عاى الطرقاات الرئيساية أكان بصاورة غري 
مبارشة من خالل قطاع طرق تلك انمدا ات؛ 
بهدِف اقف اصولها ليستهدَف 9ثل1 طريقاً 
ا ارساً يف مختلف املحااظاات، ا500 ناقله 
غاداء، ا ااء قصاُف الطرقاات ااساتهداف 
ناقاالت الغاذاء بالتزاُمن مع اساتهداف 653 
مخازَن غاداء َا267 مصادااً انتا يااً 57ل5 
ماشأة تجارية، ل27 خزاناً اشبكة مياه اذلك 

يف إطار سياسة تجويع الشدب الي0اي.
رئيساياً  لداااً  كان  الخدمايُّ  القطااُع 
للُداْدَاان، حيث اساتهدف طريانُه الغاشم 1ل 
ألاف ماازل َا1595 ماشاأة حكومية، ا751 
مدهداً امدرساًة ا269 مستشافى اماشاأة 
إمداان  الجرائام  تلاك  إىل  يضااُف  صحياة، 
الُداْدَاان يف اساتهداف 319 شبكة انتصانت 

َا159 محطة اشبكة كهرباء.

  - خاص:
أعا  اختيااُر الرئياس اثَمريكي،  انالد ترامب، السايايسَّ 
ار َل اثع0ال، ريكس تلريساون، لاوزراة الخار ية، الحديَث 
عن رشكة »إكسون موبيل«، التي كان اثخريُ رئيَسها التافيذي 
ارئيس مجلاس إ ارتها، عاا  إىل الوا هة، اوزياُر الخار ية 
اثَمريكي الجديد يدرُف الي0ن  يداً ايدراه الكثري من الي0ايل 
أَيْضااً، ارشكتاه التي  خلات الي0ن عا0 1ث19 لالساتث0ار يف 
مجال الافاط، اكانت إْحَدن ثالث رشكات أَمريكية تاااسات 
عاى حل انمتيااز يف التاقيب عن الافط الخاا0 يف القطاع ث1 
)ماأرب – الجوف(، ارغم إرسااء املااقصة عاى رشكة لات 
باملااقصاة، إن أنهاا عجزت حياذاك عن توااري الت0ويل الالز0 
لتافياذ باو  الدقد. لتضطر إىل بياع ل5.2 % من حصتها لال 
رشكات كورياة لاي: »ليوانادي«، »بوكااج«، »شاان«، »أن 
ابدكاو« اعى إثر تدرض الرشكة ثزماة مالية الدا0 5ث019، 

اضطرت أيضاً لبيع 9ل % من باقي حصتها لرشكة »إكسون« 
اثَمريكية، ليتبقى لها %75.37 من قي0ة اإلمتياز.

تلك الصفقة املشبولة التي حصلت عليها رشكة »إكسون« 
اثَمريكياة إىل مجال التاقيب عان الافط يف الي0ن، عن صفقة 
ماع رشكاة »لاات« اثَمريكية أيضااً، التاي اعتنلاا تقرير 
لجااة الخدمات النملاان الي0اي عاا0 02007، باا »الصفقة 
املشابولة«؛ ااتهام التقرير حيااذاك رشكة »إكساون« التي 
كان يديرلاا يف الي0ن ازيار الخار ية اثَمريكي الحايل ريكس 
تلريسون، بداع رشااان لاااذين ي0ايل يف الحكومة لض0ان 
إت0اا0 الصفقاة، ابحساب التقريار، اقد خّصصات الرشكة 
بقيا ة تلريساون، مبلغ ملياون  انر لهذا الغرض، عالاة عى 
تخصياص نسابة %10 إىل %15 من قي0ة الدقو  كرشااان. 
اأاضاح التقرير أنه تم  اُع مبلغ مائاة ألف  انر لكل عضو 
مان أعضاء لجاة الخاناء املكلفاة بإعدا  التقاريار الخاصة 

بأاضاع اعراض الرشكات املاااسة.

احل�ساُر كاأداة حرب 

حرُب التجويع.. برعاية َأمريكية

وزيُر الخارجية اأَلمريكي الجديد متهٌم بسرقة نفط اليمن  مصطلح
اأَلسواق املالية

 

اثَساواُق التاي يتامُّ ايهاا التداُمُل يف 
اثصاول املالياة، ايتض0ان ذلك أَساواق 
اثاراق املالية للتدامل يف أسهم الرشكات 
االدين الحكومي، اساوق الاقد للتدامل 
يف القراض قصرية اث ل، اساوق الاقد 
اث اباي للتدامل يف الد0االت، اعد  من 
اثَساواق املتخصصاة التاي تتدامال يف 

بدض اثاراق املالية القابلة للتداال.
 اتادار مدظم اثَساواق املالياة حالياً 
 قيقاًة بدقيقاة من خاالل ربطهاا مداً 
بأ هازة الك0بيوتر االتليفونات بدنً عن 

مقابالت التجار شخصياً. 
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  - خاص:
ُن التأرياُخ ياو0َ اثماس 19 اناير  سايداِّ
02017 أنه كان أاَل انطالقة عَلاية ارسا0ية 
للتحالف السادو ي اإلرسائيايل  رن اإلعالن 
عاه بال ازيار الخار ياة السادو ي عا ل 
الجباري اازيار الداااع اإلرسائيايل أايغادار 
لينمان اللذين ا ت0دا ثال مرة تحَت ساقف 
ااحاد ب0ؤت0ر ميوناخ لألمن يف أملانياا اأعلاا 

أالوياِت ذلك التحالف.
اإذا كانت اثقادُة السادو ية الخليجية قد 
سقطت ماذ اقت مبكر رغم ت0ّسحه0ا باسم 
»الدرابة« يف عداانهم عاى الي0ن، اإنه اِمن 
 اخل قاعة املؤت0ر بأملانيا سقط ا ُه الاظا0 
السادو ي، الذي اختار طريَل باال ه الاهائي 

 اباً إىل  اب مع إرسائيل.

ماذا حدث؟
اعتاى ازيُر الداااع اإلرسائيايل »أايغدار 
اَة القاعاة التي اساتضاات  لينماان« ماصَّ
مؤت0ار ميوناخ لألمان بأملانيا األقاى كل0ة، 
بيا0اا كان ازيار الخار ية السادو ي عا ل 
لكل0اة  اثاىل يسات0ع  الصفاوف  يف  الجباري 

لينمان اياتظر  اره للحديث.
من عى املاصة املؤت0ر تحدث ازيُر الدااع 
 ، اإلرسائيايل لينماان، اكأنه ازيٌر سادو يٌّ
تحادث باسام الاظا0 السادو ي، اعاّن عن 
مخاااف الاظا0 السادو ي، ا عاا بطريقته 
لح0اية آل سادو ، الااك كان الجبري يصّفُل 
لهاذا الحارص اإلرسائييل عاى نظاا0 بال ه، 
ايجّهاُز نفَساه للوقوف عاى املاصاة ليُدِلَن 
بشاكل مباارش موااقتَاه عى ُكّل ماا  اء يف 

كل0ة الوزير اإلرسائييل.
خاالل املؤت0ر، اك0ا نقلات اكالة رايرتز، 
قال لينمان حرايااً: »إيران تهدُف إىل زعزعة 
انساتقرار يف ُكّل  الاة يف الرشق اثَْاَساط... 
اثمار لاي  نهاياة  يف  الرئيساية  َاِا هتُهاا 

السدو ية«.
لينماان  عاا أَيْضااً ماا اصفهاا بالدال 
اايّة« إىل حاوار ماع إرسائيال  الدربياة »السُّ

ملوا هة املتطرال.
أضاف لينمان حراياً: »إذا سألتاي، ما لو 
ألم حدث يف الرشق اثَْاَسط؟ أ يب أنه يت0ثل 
ااية الل0رة  يف إ راك بداض الدال الدربية السُّ
اثاىل مااذ ثل19 أن الخطَر اثكنَ املحدق بها 

يك0ن يف إيران ن يف إرسائيل«.
إىل لاا قد ي0كُن اعتباُر ترصيحات لينمان 
بأناه تُخاصُّ الدالاة الصهيونياة اليس من 
الارضاري مه0اا قاال إن ياطباَل اثمر عى 
السادو ية االدال الدربية اثخارن التي كان 

يقصُدلاا، لكن لينماان أرا  أن تكوَن صالة 
املؤت0ر شاالدًة عى متغرّيٍ  دياٍد يف املدا لة، 
ا عاا ازياُر الخار ياة السادو ي بانسام 

للتدليل عى كالمه.
لال ادالً يارن الجبري أن إرسائيَل ليسات 
خطاراً، ايواال عاى ما طرحه ازيار الدااع 

اإلرسائييل؟
لينمان أضااف قائالً: »آمل يف انطالع عى 

موقف ازير الخار ية السدو ي عا ل الجبري 
تجاه ذلك؛ ثني أُعتقد أن اننقساا0 الحقيقي 
ليس بل اليهو  ااملسل0ل، اإن0ا بل أطراف 

مدتدلة توا ه أخرن را يكالية«.
الداااع  آمااَل ازيار  الجباريُ  يخيِّاْب  لام 
اإلرسائييل، ااثمر لم يحدث صداًة، بل نتيجة 
املحا ثاات الرسية إلنشااء تحالف إرسائييل-
عربي، بحسب »اال سرتيت  ورنال« االذي 

ترعاه الونيات املتحدة.
صداد الجباري إىل ماصاة املؤت0ار، الااك 
أعطاى موااقتاه عاى ُكّل ما  ااء يف حديث 

لينمان.
ابحسب اكالة رايرتز أَيْضاً »راض ازير 
الخار ياة السادو ي عاا ل الجباري  عوات 
إيرانياة للحاوار قائالً إن طهاران لي الراعي 
الرئياي لإلرلااب يف الدالام اقاوة مزعزعة 

لالستقرار يف الرشق اثَْاَسط اتريد »تدمرينا«.
يتابع الجبري بحساب رايرتز قائالً: »تبقى 
إياران الراعاَي الرئيايَّ املافارَ  لإلرلااب يف 
الدالام... لاي ُمارّصٌة عاى قلاب الاظا0 يف 
الارشق اثَْاَساط... إىل أن اما لم تغارّي إيران 
سلوكها سيكوُن من الصدب  داً التداان مع 

 الة مثل لذه«.
الكن من أين سايبدأ لاذا التحالف الدلاي 
اإلرسائيايل السادو ي؟ اإل ابة يتاوىل الجبري 
اإل نء بهاا، الاو لم يغارّي الواقع ساون أنه 
أعلان عاه، اهذا الاوُع من التحالف سايكوُن 
عى املرسَحال القائ0َل أصالً، ال0ا يف الي0ن 

اسوريا.
ايقول الجبري »إيران تدعم حكومة الرئيس 
الساوري بشاار اثساد ات0اول اننفصاليل 
الحوثيل يف الي0ان ا 0اعات الداف يف أنحاء 

املاطقة«.
لياس مه0اً تفاياُد ا عااءات الجبري حول 
 عام إيران ثنصار الله، ا0ان يطلل ا عاءاته 
من  انب ازير الداااع اإلرسائييل الذي ي0ثّل 
 الة اغتصبت اثرايض الدربية اقتلت ارش ت 
املاليل من الفلسطيايل، لن يكون محل ثقة 
الشادوب الدربية ليتم تفايد ا عاءاته، الكن 
الجباري اخترص الطرق احد  الي0ن اساوريا 

ماطلقاً لتحالفه مع إرسائيل.
التحالف الدلاي بل إرسائيل االسادو ية 
لم يكن اليد الصداة، بل إنه تتويج لسياسة 
تراماب يف البيات اثَبْيَاض االاذي يرياد أن 
يحاول إرسائيال صديقااً علاياً للسادو ية 
امان شاابهها، افي عهاد ترامب لام يدد 
مسا0وحاً الو الص0ت الذي كان ي0ارساه 
الاظا0ُ السادو ي تجاه التطبيع الذي تقو0 
باه أ هزتُه اشاخصياٌت سادو ية مقربة 
ماع  السادو يل  اثماراء  القااءات  مااه 

اإلرسائيليل.
ك0ا أن قبوَل عا ل الجبري ب0ا  اء يف كل0ة 
لينمان لم يقترص عى إيران االي0ن اسوريا، 
بل قبوٌل بقتل القضية الفلساطياية إىل اثبد، 
االكشف عن تحالف إرسائييل-سدو ي أر ني 
إَماَراتي مرصي،  اء عقب إعالن ترامب ع0ا 
اصاف ب0وت حل الدالتل يف اثرايض املحتلة، 
ك0اا لينماان تحادث يف الكل0ة التاي ألقالا 
ب0ؤت0ار ميوناخ بحضاور الجبري عن شاكل 
 دياد للحل اعرض اكرة »أن تصبح انرايض 
الفلساطياية التاي يقيام ايها مساتوطاون 
يهاو   ازءا مان  الاة إرسائيل اي0اا تغدا 
القارن اإلرسائيلية التي يقطاهاا عرب  زءاً 
من الدالة الفلساطياية املقبلاة«. أما صدو  
الجبري لل0اصة اموااقتاه عى كال0 لينمان 

اقد ش0ل ُكّل لذه الجزئيات.

حوار الف�سيحة التاأريخية بني اجلبري وليربمان:
 السعودية وإسرائيل يف قاعة واحدة بميونخ: 

تحالف علني يف اليمن وسوريا

تقارير

وواشنطن تبارك إعالن الجبهة اإلسرائيلية السعودية

التحاُلُف ال�سعودي »الإ�سرائيلي« 

االسرَتاتيجيُة الصهيونية باملنطقة العربية يف كلمة لوزير الدفاع اإلسرائيلي بمؤتمر ميونخ 

  - وكاالت:
عىل َوْقِع مؤتمر ميونخ لألمن والذي ضم وزير الخارجية السعودي ووزير 
الدف�اع اإلرسائي�ي، اللذين دش�نا تحالفاً إرسائيلياً س�عودياً إلنه�اء القضية 
الفلس�طينية وتفعي�ل ذل�ك التحالف يف الحرب ع�ىل 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 »إْقليْمي« للنزاع بني إرسائيل والفلس�طينيني، تش�جع تشكيل 
جبه�ة موحدة ب�ني الدولة العربي�ة والقوى العربية »الس�نية« ض�د عدوتها 

اللدودة إيران »الشيعية«.
ه�ذا التحالُُف املعَلن الذي ترعاه الواليات املتحدة يراد له أن يكون منطلقاً 
لرصاٍع طائفي تصبح فيه إرسائيل يف املحور »الوّهابي« والذي تريد واش�نطن 

أن تضفي عليه صبغًة »سنُية« يشهد تسارعاً كبرياً خالل األيام املاضية.
وتقول فرانس برس إن رئي�س الحكومة الصهيونية نتنياهو كان واضحاً 

باقرتاح�ه »مقارب�ة إْقليْمية« إلنهاء الن�زاع يف الرشق األَْوَس�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 األَْوَسط بني إرسائيل والدول العربية«.
وأش�اد »بفرصة غري مس�بوقة، إذ أن عدداً من الدول العربية لم تعد تعترب 

إرسائيل عدواً بل تراها حليفاً يف مواجهة إيران.
وبحس�ب فرانس برس أكد ترامب من جدي�د أنه يريد الوصول إىل »اتفاق 

سالم رائع« إرسائيي فلسطيني.
 وبن�اء عىل نصيحة صهره جاريد كوش�نر اليهودي املؤم�ن، تبنى ترامب 
»املقارب�ة اإلْقليْمي�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 
واإلرسائيليني يوحدهم )...( القلُق نفُسُه يف مواجهة إيران.

  - خاص:
مجاّد اً ينُُز الداُر »اإلرسائييل« يف الوقوف اراء ما ت0ُااارُّ به املاطقُة من 
أزمات احراب ارصاعات، يف محاالٍة إلعا ة تشاكيل املاطقة اتقسي0ها إىل 

 ايالت صغرية متااحرة يد0ها الفوىض اانقتتال. 
امان لذا املاطلل  ااء حديُث ازيار الدااع اإلرسائيايل يف مؤت0ر ميونخ 
لألمان االذي حاال من خالله إعاا ة توصيف الوضاع يف املاطقة ب0ا يخُد0ُ 
هاات الصهيونياة، اعاى رأساها اندماُج الكياان الصهيوناي يف اثمة  التو ُّ
الدربياة، مان خالل الدق عاى اتر الداداء املذلبي مع إياران اَمن يدتنلم 

الوزير اإلرسائييل حلفاء محور املقاامة. 
ان غراباة أن ياّصَب الوزيُر اإلرسائييل نفَساه متحدثاً ع0ا أسا0اه التيار 
السااي يف املاطقاة، مشارياً إىل عالقات تربط أنظ0اة الادال الدربية اماها 

الخليجية بإرسائيل اأن الددا الواحد يف ا هة نظره لي إيران. 
اقاد انطلال الوزياُر اإلرسائيايل يف حديثاه عان املاطقاة بهادف اضاع 

اسارتَاتيجية ااضحاة، ك0ا قاال، إذ رَسعاَن ما كشاف عاها احاد  أََ َااتها 
ااضع لها خطوط املوا هة اأالويات املرحلة.

اذلاب نحو تقسايم املاطقاة إىل عدة محاااَر، ماها محاور تتوا د ايه 
اي الذي يج0ع  انً  إرسائيل أَْا أرا  أن يقوَل تقوُ ه إرسائيل الو املحور السُّ
عربية بإرسائيل ابالونيات املتحدة اأارابا، من حيث أن املصلحة املشارتكة 

تقتيض موا هة الددا قاصداً بذلك إيران احلفائها. 
اتطارق الوزيار إىل من أسا0الم »الحوثيال« ض0ن حديثه عان املحور 

اإليراني بالقول إنهم يحاالون إضداف اثنظ0ة الساية.
ان غراباة يف أن يقد0 الوزيار يف كل0ته تدريفاً للارصاع الدائر بالقول إنه 
رصاع سااي شايدي ايحد  الخصو0 اأطراف الرصاع اأَْلاَدااهم امن ي0ثل 

الخري امن ي0ثل الرش. 
ايدكاُس ما  اء يف خطااب الوزير اإلرسائييل، انسارتَاتيجيَة الصهيونيَة 
القائ0اة عاى تقسايم املاطقاة اإشادال اتيال الحارب املذلبياة اتأ يج 
الرصاعاات؛ اذلاك للقضاء عى ثقااة الداداء إلرسائيل ااساتبدالها بالدداء 

إليران. 

اقاد اتضاح ذلك عاد قول الوزيار إن إيران رَشٌّ بالاسابة إلرسائيل اكذلك 
بالاسبة مَلن أس0الا باثنظ0ة الساية باملاطقة. 

اأرص الوزيار يف كل0ته عى اساتخدا0 مصطلحاات مذلبية تدكُس حالة 
الارصاع القائم، من ا هة نظره، ض0ن محاالة إرسائيلية أمريكية لوضدها 
محال املصطلحاات املساتخَدمة خاالل الدقاو  املاضياة كالارصاع الدربي 

اإلرسائييل. 
ااختتام الوزياُر كالَمه بتوصيف الادار اإلرسائييل يف املاطقاة االذي قال 
إنه يأتي من أ ل َخْلل اسارتَاتيجية مرتكزة عاى املصالح مع الدال الدربية 

الساية. 
ايأتاي حدياُث الوزير اإلرسائيايل بالتزامن مع تحاّركات أمريكية إلقامة 
تحالاف بال  ال عربياة اإرسائيال اذلاك ملوا هة ما ُسا0ّي باا »الخطر 

اإليراني«. 
انارشت اكالُة الصحااة الفرنساية خناً بداوان »ااشااطن تؤيد إقامة 

 بهة إرسائيلية عربية ضد إيران يف الرشق اثَْاَسط.
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  - إبراهيم السراجي:
الحكوماة  رئياس  ترصيحااُت   ااءت 
اإلرسائيلياة بايامال نتايالاو ماع الرئيس 
اثمريكاي  انالد ترامب، باأن الداَل الدربية 
ن تارن إرسائيل عدّااً بل ناراه حليفاً، لتضَع 
ملسااٍت أخريًة عى ماا يجري اإلعاداُ  له من 
تحالاف صهيوناي سادو ي إماراتاي أر ي 
مارصي برعاية الونياات املتحدة، بحساب 
ما كشافت عاه الصحيفاة اثمريكية »اال 
سرتيت  ورنال«، اباإلضااة لأل لة الحّسية 
االد0لياة التي تحدث بها اثمُل الدا0ُّ لحزب 
الله السايد حسان نرصاللاه عن املشااركة 
اإلرسائيلياة املبارشة يف الداداان عى الي0ن، 
اإناه لم يُدد مان الصدب التأكاُد من صحة 
ماا قاله اثخري بأن إحدن سااحات التحالف 
السادو ي اإلرسائيايل لاي يف الداداان عى 

الي0ن.
أماا الواقاُع الذي يتحادُث عن نفِساه يف 
أاسااط مرتزقاة الداداان، خصوصااً بداد 
أحاداث عدن الدموياة، ااثحداث املسات0رة 
بياهم يف تداز، اَهو يدن بشاكل ااضح بأن 
لذه املكونات ليس لااك ما يج0ُدها ساون 
مارشاع الداداان، ايف ذات الوقات، تدكس 
مدارُك عدن اتدز أن ليس لااك من يدير لذا 
الرصاع إن قون انحتاَلل الي َمن تستخدُمه 
اترعاه بالشكل الذي ن يشوُِّش عى املرشاع 
الكباري الذي يتضاُح يف التحالاف اإلرسائييل 

السدو ي ابقية الدال املذكورة.
ال  الة   اعاى َاْقاِع ذات اثحاداث اتدخُّ
الداداان اإلماراتياة يف أحداث عادن بقصف 
طريانهاا موقدااً ملرتزقة الفار لاا ي، التي 
أسقطت بافسها ذريدَة الدااع عن الرشعية 
املزعوماة، إن أن ذلاك التدخَل لو يف ساياق 
ما كشافت عااه بدض الصحف عن ساباق 
سادو ي إماراتي عى نيل الوكالة اثمريكية 

يف املاطقة.
إذن يف الي0ان يتصااَرُع مرتزقاة الدداان 
ايتصاارع الغزاة انماراتيون االسادو يون 
الراماي  اثمريكاي  املارشاع  ملصلحاة 
للسايطرة عاى املياه اامل0ارات املائياة التي 
انساتحواذ  اض0اان  الي0ان  بهاا  يتحكام 
عاى الثاراة الافطياة، الاو ااقاٌع تحدث 
باه الرئياُس اثمريكاي  انالد تراماب أثااء 
ح0لتاه اننتخابية، عادما قال اساط اآلنف 
مان ناخبياه: إن الحارَب عاى الي0ان لَدُف 
حقاول  عاى  السايطرة  ماهاا  السادو ية 
الافط الواقداة يف الُجزء الي0اي من الرشيط 

الحدا ي بل البلدين.
اثن ماا تسادى إلياه الونياات املتحادة 
اإرسائيال يف الي0ن لو تافياذُ مرشاع أَكن 
مان ذلك الاذي يتم التحادُُّث عاه، ااإن ذلك 
يظهر مان خاالل ترا اع أَْا باثصح تاليش 
الحدياث عان مزاعام الدااع عان الرشعية، 
ا0جلاُة “ميتامااج” الفرنساية يف تقريرلا 
بتأرياخ 16 اناير الجااري، تااالت التدخل 
تطاور التدخل الدساكري اثمريكي يف الي0ن 
يف عهد تراماب، باعتباره تدخالً يدوُ  بالافع 
عاى إرسائيال. اتقاول املجلاة إن الرئياَس 
اثمريكاي  انالد ترامب، بدأ يتدخل يف الي0ن، 
مشارية إىل أن ذلك يجدل إرسائياَل مرسارًة 
أَْكثَاَر من أي اقت مىض. الم يتض0ن تقريُر 
املجلاة أياة إشاارة إىل أن التدخاَل اثمريكي 
ذلك له أية اندكاساات إيجابية عى الرشعية 

املزعومة التي لم يدد لها أي ذكر.
اتاطلاُل الونيااُت املتحادة اإرسائيُل يف 
مرشاعه0اا بالي0ان لثاالث غاياات، أالهاا 
ض0ااُن عاد0 خاراج الي0ان مان الهي0ااة 
الخار ياة، ابالتايل ض0اان أّن يظهر نظا0ٌ 
 دياٌد يُِكانُّ الداداَء إلرسائيل اتكاون لديه 
اإلمكاناات التاي تهاد  املصالاح اثمريكية 
ااإلرسائيلياة يف حال حداث عداان إرسائييل 
 دياد عى غازة أَْا لبااان، اثانيهاا ض0اُن 
الهي0اة السياساية االتجارياة عى امل0رات 
املائياة )بااب املادب(، الو ماا يفرس حجم 
الاشاط الدساكري اثمريكي ااإلرسائييل يف 
مدارك السااحل الغربي، اثالثه0ا السيطرُة 
عاى الثاراة الافطياة املكتَشافة يف بداض 
بقااع الي0ان ااثُْخااَرن التي لاااك مدراة 

باحتوائها عى حقول نفط غاية.

• التحاُلُف العربي- اإلسرائيلي 
والرعاية األمريكية

عادماا ُسائل الرئياُس اثمريكاي  انالد 
تراماب يف مؤت0ار صحفاي  0داه برئيس 
الحكومة اإلرسائيلية يف ااشااطن قبل أيا0، 
عان موقف إ ارته مان حل الدالتال إلنهاء 
الرصاع الدرباي اإلرسائييل، قاال ترامب إنه 
يجاب الرتكيز عاى  ولر الارصاع، الو ما 
اعتن أنه ب0ثابة إْعاَلن أمريكي عن َمْوِت حل 
الدالتال، لدر ة أن ارنساا أعلات موقَفها 
اقالات إن سياساة ترامب حول الساال0 يف 
الارشق اثاساط مشوشاة امقلقاة، الام 
يصادر أيُي موقاف من الادال الدربية تجاه 
لذا اننقالب اثمريكي الو عى َحلٍّ كان حناً 

عى ارق.
يف الساابل كان مثاُل لاذا اإلْعااَلن يداي 
أن يكاون لاااك غضاٌب عرباي عاار0 عى 
املستون الشادبي اترصيحاٌت رااضة، اإن 
بخجال، لتلاك الترصيحاات، لكان ايف ااقع 
التحالفاات الجديدة، اَ اَد بايامل نتايالو 
أن ترصيحاات ترامب مااسابة للتأكيد عى 
أن »الادال الدربياة ن تارن يف إرسائيل عدااً 
بال صديقااً«، الذا ما يفرس أن الاداَل التي 
يدايهاا بكالمه لن تغضَب مان القضاء عى 

حل الدالتل، بل إنها تقف إىل  انبه.
بالداو ة إىل ماا نرشتاه صحيفاة »اال 
سارتيت  ورناال« اثمريكياة االتاي تقول 
إن إَ اَرَة الرئياس اثمريكاي  انالاد تراماب 
تارِشُف عى محا ثاات مان اراء الكواليس 
بال مساؤالل مان  ال عربية مساؤالل 
إرسائيليال إلنشااء تحالاف عساكري ضد 

إيران باعتبارلا عداا مشرتكا.
اكان اثَْكثَااَر إثاارًة أن الكشاَف عن ذلك 

  - زكريا الشرعبي:
خالَل أٌقلَّ من شاهٍر أصادرت  0اعُة أبي 
الدبااس السالفية ااملوالية للداداان ما يزيد 
عان خ0ساة بياناات اعاد اً مان البالغاات 
االتوضيحاات حاول أحاداث متفرقاة مان 
التصاا 0 بياها ابل مرتزقاة حزب اإلصالح 
يف مديااة تدز االتاي تأتي يف ساياق الرصاع 
الدائر بال اصائل املرتزقة مااذ ما يزيد عى 

عا0 انصف عا0.
آخار بياان لل0رتازق »أبي الدبااس« كان 
مسااء السابت املاايض يتهم حازب اإلصالح 
بالغدر به ا ر رته لزيارة املدعو أبي حسن 

املرصي املوايل للحزب يف مأرب.
اأاضاح بيان أباي الدباس حجام التوتر 
االخالف بل  0اعته احزب اإلصالح، مبيااً 
تلكاؤه يف زيارة قياا ات الحزب إىل مأرب اما 
أسا0اه »بجر رته« من ِقبل الحزب إىل زيارة 
املرصي اتصويره، الو ما لم يكن يرَغُب به.
ااي0ا لم ير  مرتزقة حزب اإلصالح رس0ياً 
عى بيان أبي الدباس إن أن ناشاطي الحزب 
ساخراا ماه ااعتناا لذا البيان انقالباً عى 
اتفاق التهدئة الذي تم يف مأرب بياهم ابياه، 
 اعل إىل حل املشكلة مع اإلمارات التي يافذ 

أبو الدباس أاامَرلا، حسب قولهم.
زيارُة املرتزق أباي الدباس إىل مأرب للقاء 
بدااارص املرتزقة من حزب اإلصالح ااتهاُمه 
من قبل ناشاطي اثخري باقض انتفاق الذي 
تم يف مأرب أتى عى خلفية رصاعاٍت شاديدة 

تدار رحالا يف مدياة تدز بل الطرال.
اتشاري تفاصيُل لاذه الرصاعات إىل قيا0 
 0اعاة املرتازق أباي الدبااس بانقالب عى 
اصائل املرتزقة التي يتزع0ُها حزب اإلصالح 
إَ اَرة أمان املحااظاة ماتصاَف  امها 0اة 
الشاهر املاايض ااختطااف نائاب مديرلاا 
املات0اي إىل الحزب املرتزق، عدنان الساقاف، 
الداماة للرشطاة  اكذلاك مها 0اة اإلَ اَرة 
ااثمن السايايس اعدٍ  من أقساا0 الرشطة 
االبحاث الجاائاي، إضاااة إىل  ياوان عاا0 

املحااظة.
املتواصال،  الارصاع  ساياق  يف  ايأتاي 
اساتحداُث نقاط يف أماكَن تقع تحت سيطرة 
ما يسا0ى باللواء 17مشااة التاباع لإلخوان 
املسل0ل عى خط الضباب ااندنع اشتباكات 
مبارشة بياهاا ابل  0اعة حازب اإلصالح 

اسط شارع  0ال باستخدا0 أنواع اثسلحة 
الخفيفة ااملتوسطة.

إقادا0 املرتازق أباي الدبااس عاى لاذه 
اثع0اال بداَد بضاع أيا0 مان قياماه بطر  
مرتزقاة حازب اإلصالح من ساوق  يلوكس 
ااختطااه لل0رتزق صهيب املخاليف ابن أخت 
القيا ي الدساكري اإلصالحي املرتزق صا ق 
رسحاان، عازز املخاااَف لادن الحازب من 
ُمَخّطط ن تثاثه من املدياة، الو اثمر الذي 
 اده إىل مااشادة الفاار لاا ي إليقاف أبي 
الدباس، ااصفل ما قا0 به اثخريُ باننقالب 
لياس عليهم احساب اإن0ا حتاى عى الفار 

لا ي ذاته.
اكَر ٍّ عاى اتهامات اإلصالح باَرر املرتزق 
أباو الدباس أع0اَلاه بأنها ر  عاى ما قامت 
باه عصابة تابداة لإلصالح يقوُ لاا املرتزق 
»غازاان املخااليف« مان اختطااٍف لصهاره 
املرتزق رضوان كواتي، عى خلفية الرصاعات 

الدائرة بياهم عى الافوذ اسط املدياة.
يصطافُّ إىل  انب املرتازق أبي الدباس يف 
لذا الرصاع كلٌّ من مرتزقة التاظيم الاارصي 
اماا يسا0ى بكتائاب حسام، الو ماا أَ َّن 
إىل تدارُّض قائد ماا يدعى باللاواء 35 مدرع 
املات0اي للتاظيام الااارصي الد0ياد عدنان 
الح0اا ي ملحاالاة اغتيال أشاارت اث لة إىل 

تورط حزب اإلصالح ايها.

جذوُر الصراعات 
اتداو   ذاُر لاذه الرصاعاات إىل أكتوبر 
02015، حيث قامت  الاة الدداان اإلمارات 
بإنشااء اصيل  دياد لل0رتزقة بقياا ة أبي 
الدبّااس يف مقابال الفصيل امل0ول سادو ياً 
بقيا ة املرتازق ح0و  املخاليف الذي يات0ي إىل 

تاظيم اإلخوان املسل0ل.
إنشااء اإلمارات لج0اعة أبي الدباس  اء 
نكاياًة باإلخاوان املسال0ل الذيان تصافهم 
كج0اعة إرلابية اتشان عليهم عن قيا تها 
أَْكثَار من لجو0 نذع أَ َّن إىل تصدع الخالاات 
بال  0اعتاي املرتزقاة البارزتال يف املدياة 
ااملت0ثلة يف  0اعة اإلخوان امل0ولة سادو يا 
اقطرياا ا 0اعاة السالفيل امل0ولاة مان 

اإلمارات.
اعاى خلفياة الرصاعاات املتكاررة تتهم 
 0اعُة حازب اإلصالح أبا الدباس بالسادي 
إىل السايطرة عاى املااطال الواقداة تحات 
نَارْي املرتزقاة اإقصائها، ن ساي0ا بدد قيا0 
اثخري بطار  عاارصلا من ماطقة  يلوكس 
ااتهامه لها يف اقت سابل عنَ مقابلة له مع 
موقاع »املديااة اآلن« باهب اثماوال املقدمة 
مان الدداان اع0لها لصالاح حزبها ا عوته 

لطر لا من املدياة.

جوهُر الصراعاِت
ااي0اا يبدا أن الارصاع الدائر بل اصييَل 
املرتزقاة لو رصاع تديره قاون الدداان التي 
ت0ول ُكّل ااحادة اصيالً ماه0ا، إن أن حديَث 
املرتزق أبي الدبااس يف بيانه اآلنف عن موعد 
لاه لزيارة السادو ية اكاذا التقااء املرتزقة 
اإلخواني خالد ااضل قائد ما يسا0ى ب0حور 
تداز بقا ة مان كيان الداداان اإلماراتي يدل 
عاى أن تحويل لاذه الفصائال ملدياة تدز إىل 
سااحة للارصاع إن0ا تبل حارص ُكلِّ اصيل 
ماهام عاى أن يساتأِثَر بأَْكابَااار مسااحة 
للركوع أماا0 الداداان اثَمريكي السادو ي 
اأااار قادر مان َرياع الد0الاة اإن تطلاب 
ذلاك تو ياه اولاات املدااع نحاو اثطياف 
البداياات اثاىل  اثُْخاااَرن مااذ  االفصائال 

للدداان اثَمريكي السدو ي عى الي0ن.
ك0ا إن رصاَع املرتزقة الذي يدكُس تاااساً 
سادو ياً إماراتياً ايت0اد  ُكّل ياو0، لم يؤثر 
عى اساتجابة قياا ات املرتزقاة ثاامر قون 
الدداان بشاقيها من حيث تافياذ أ ادته0ا 
أَْا إرساال املقاتلل بحسب الطلب إىل مختلف 

الجبهات.

 صراٌع مفتوٌح بني املرتزقة يف تعز
 ال يخُرُج عن طاعة العدوان

منذ وصول الرئيس األمريكي دونالد ترامب للبيت األبيض أدار سياسًة يغُلــُب عليها طابُع »الوقاحة« فهو ال يريُد عمالَء متسترين، فهو ينتهُج 
خطًا ُمذالً لعمالئه في الخليج ال يجعله يتوانى عن اإلْعاَلن عن موت حل الدولَتين في فلسطين؛ تزامنًا مع اإلْعاَلن عن تحالف إسرائيلي-عربي، 

بات ينظر إليه بأنه تحاُلٌف موجه لليمن وتؤكده الوقائع. وإذا كان هناك تناُفٌس سعودي إماراتي على نيل الوكالة األمريكية، وصراٌع بين مختلف 
مكونات المرتزقة في اليمن، إال أن ذلك التناُفَس والصراع ال ُيخِرُج قوى العدوان والمرتزقة عن خط الطاعة للمشروع األمريكي اإلسرائيلي

ال�سباُق الأمريكي لل�سيطرة على البحر الأحمر ميتدُّ اإىل اأر�س ال�سومال:

كيف َأْصَبح اليمن ساحَة التحالف اإلسرائيلي السعودي العربي املعَلن؟
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التحالف من قبل الصحيفة اثمريكية لم يكن 
عن مصاا ر أمريكياة أَْا إرسائيلية بل نقلت 
خ0ساة مساؤالل عارب  ان الكشاف عن 
ُلوياتهام، أن التحالَف مع الكيان الصهيوني 
سيضم كالً من السادو ية ااإلمارات امرص 
يضياُف  إذ  احساب،  ذلاك  لياس  ااثر ن. 
املسؤالون الدرب للصحيفة أن الباَب سيكوُن 
مفتوحاً ننض0اا0  ال عربياة أُْخاَرن. ك0ا 
»إن  للصحيفاة:  عرباي  يقاول  بلوماايس 
املساؤالل اثمريكيال بدأاا يجّساون نبض 
البدثات الدبلوماساية يف ااشااطن عن مدن 
اْساتدَدا لا لالنض0اا0 إىل لاذه القاوة التي 

تضّم مكوناً إرسائيلياً«.
أَْصبَحات  إياران  ب0حارباة  التهدياداُت 
ُ لا ُكلُّ رئيس أمريكي ان يتم  أساطوانًة ير ِّ
تر 0ُة ذلاك يف ااقع الحال، حتاى أن ترامب 
الذي كان اثشادَّ عداًء إليران اانتفاق الاواي 
خالَل ح0لته اننتخابية، ترا ع عن مواقفه، 
ارصحات إ ارته مؤخاراً أنها ن تااوي إلغاَء 
انتفاق مع إيران، مشرية إىل أن الحفاظ عليه 
يدد أَيْضاً مطلباً سدو ياً اإرسائيلياً. اتزاَمَن 
الكشاف عن التحالف الدرباي اإلرسائييل مع 
اساتقبال الكويات للرئياس اإليراني حسان 
راحاني بدَد ما تسالم اثخري  عوًة رسا0يًة 

من  ال الخليج للحوار.
اإذا كانات الونياات املتحادة اإرسائيال 
اتحالفهاا الدرباي ليساوا يف اارِ  املوا هاة 
الدساكرية مع إيران، اإن السااحَة الفدلية 

لهذا التحالف يُقَصُد به الي0ن. 
ايف لاذا انتجااه تقاول صحيفاة »رأي 
الياو0« الصاا رة من لاادن إن الكشاَف عن 
تحالف عرباي إرسائييل لياس مفا ئاً ثحد؛ 
ثن بايامل نتايالو قال يف ترصيحات علاية 
بالصوت االصورة بأن »عالقاته بالسادو ية 
ا ال خليجياة أُْخاَرن ن تحتااج إىل تطوير؛ 

ثنها متطورة أصالً«، ك0ا تقول الصحيفة.
اترن الصحيفاة أن »ت0ويَل لذا التحالف 
الدربي اإلرسائييل سايأتي مان  ال الخليج، 
االضحايا سايكونون من الدارب حت0اً، ايف 
الي0ن خصوصاً، التي ستكون حقل التجارب 
اثال لهاذا الحلاف«. ارغم ذلاك االصحيفة 
تارن أن مايَض السادو ية، االادال الدربية 
اثُْخاَرن، يف ذلك يدد انتحاراً مالياً اسياساياً 

ااقوعاً يف مصيدة أمريكية  ديدة.

• معارُك ومطامُع من الساحل الغربي 
للقرن األفريقي

قواعاد  إلقاماة  اإلماراتياة  التَحارُّكاُت 
عساكرية يف البحر اثح0ر،  اباً إىل  اب مع 
نظرياتها مان القواعد اإلرسائيلية، اصونً إىل 

أرِض الصومال ) الة غاري مدرتَف بها  الياً 
الي  زٌء من الصومال(، حيث أ ن برملانها 
عى املوااقة عاى قاعدة إماراتية، كلها تؤكد 
أن لاااك مرشاعاً أمريكياً إرسائيلياً يف البحر 
اثح0ار، اتداد الي0ن إحادن تلك السااحات 
الياس كلها، الكان مدارَك السااحل الغربي 
تأُخذُ بُداداً ذا أل0يّاة إعالمية؛ كوناه يوا ُه 
مقاامًة ي0اية من الجيش االلجان الشادبية 
عى عكس تساليم الادال اثاريقياة لإلرا ة 

اثمريكية اإلرسائيلية.
 تدتقاد ُكلٌّ من السادو ية ااإلماارات أن 
بقااَء أنظ0تهاا مرلوٌن بقادرة أحدل0ا عى 
ض0اان املصالاح اثمريكياة ب0اا يجدل من 
نظاا0 تلك الدالة ذا أل0يّاٍة ايحظى بح0اية 
أمريكية من أية تقلبات عى غرار ما حدث يف 

الدال الدربية.
ايدتقاد كثاريان أن التدخاَل اإلماراتي يف 
الرصاع الذي شهدته عدن عى املطار اقصف 
الطاريان اإلماراتي ملرتزقة لاا ي، الذي كان 
يافاذُ إرا ًة سادو ية يف تلاك املوا هاة، يدد 
إْعاَلنااً ااضحااً باَيْل اإلمارات ثقَة ااشااطن 
اي0اا يُخاصُّ املدركاة القائ0ة يف الساواحل 

الي0اية عى اثقل.
ُص  ايارش موقع »ساسة بوست« املتخصِّ
يف التحليالت السياساية، تقرياراً مطونً عى 
اقع أحداث عدن بداوان »غضب السادو ية 
يتصاعاد.. لال تد0ال اإلمارات عاى احتاَلل 
الي0ان؟«. ايف أحد محاار التقريار يقول إن 
اإلماارات حصلت عى تفويضااً من ترامب يف 
الي0ن، مشرياً إىل أن »اإلمارات ارضت نفَسها 
أَْكثَااَر عاى التغاريات اثخارية يف السااحة 
الدساكري  املجالال  يف  ااًة  َخاصَّ الي0اياة، 
االسايايس، اذلاك بُحكام إرشااهاا بشاكل 
مبارش عاى الد0ليات الدساكرية الجارية يف 

الساحل الغربي يف الي0ن«.
ظفارت  اإلماارات  أن  املوقاُع  ايؤكاد 
بالثقاة اثمريكية، ايدلل عاى ذلك من خالل 
» عام الونياات املتحادة للتَحاّرك اإلماراتي 
رشق الي0ان، بال التاسايل مدها بدياًدا عن 
السادو ية، اقاد أعلاات ااشااطن رسا0يًّا 
حقيقَة  ار أبوظبي يف الد0لية الدساكرية يف 
الي0ن، اأكدت أنها قدمت مسااعداٍت للقوات 
اانساتطالع  املراقباة،  أماور  يف  اإلماراتياة 
البحاري،  االداااع  الجاوي،  انساتخباري 
االد0لياات اثماية، االدعم الطباي، االتزا  

الجوي بالوقو «.
ايشاري املوقُع إىل ترصيح املتحدث باسام 
ازارة الداااع اثمريكية )الباتاغون(، الاقيب 
 ياف  يفياس، إن: »قاوات أمريكية قدمت 
 ع0ًاا اساتخباريًّا، إضاااة إىل املسااعدة يف 

اإلماراتياة  للقاوات  الد0لياتاي  التخطياط 
املتوا دة يف محااظة حرضموت«.

ارغام أن املوقع قّد0 الكثاري من الحقائل 
إن أناه يجدر التاويه أنه يدن عن املوقف غري 
ر من ِقبل السادو ية اأتباعها  املدَلان ااملتذمِّ
يف الي0ان، خصوصااً أن املوقاع يغلُاُب عليه 

التقاُرُب مع  0اعة اإلخوان املسل0ل.
بالتزاُمان ماع املدارك يف السااحل الغربي 
للي0ن، تم الكشف عن توصل اإلمارات نتفاق 
ماع  الة »أرض الصوماال« غري املدرتَف بها 
 اليااً، إلقامة قاعادة عساكرية إماراتية يف 

مدياة بربرة ش0ال غرب البال .
امان خاالل مدرااة أل0يّة مياااء بربرة 
اموقده اارتباطاته املائية يصبح من السهل 
تكويان صاورة ااضحاة ع0اا يدااي ا وَ  
مارشاٍع أمريكي إرسائيايل يف البحر اثح0ر. 
ايقاع مياااء مدياة بربارة يف ماطقة القرن 
اثاريقاي عى م0ر بحاري يربط ما بل قااة 
الساويس االبحار اثح0ر ااملحياط الهادي. 
اتدد السايطرة اإلماراتية عى امليااء اإنشاء 
قاعدة عساكرية لااك اما يجري للسايطرة 
عى الساحل الغربي للي0ن اسيطرة إرسائيل 
اأمرياكا عاى أ ازاء أُْخااَرن عان قواعاًد 
بحرياة يف ارترييا ا يبوتي االجازر املؤ رة 
لحساابه0ا، اك0انً للحلقة التي تسادى من 
خاللهاا إرسائيال اأمريكا للتحكُّام بالتجارة 
الداملياة عن البحر اثح0ار اض0ان املصالح 
مساؤالون  عاهاا  عاّن  التاي  اإلرسائيلياة 
أمريكيون يف أَْكثَاَر من مااسبة عاَد ما  اءاا 

عى ذكر تأييدلم للدداان عى الي0ن.
انتفااُق اإلماراتي ماع أرض الصومال لم 
يكن اتفاقاً يف حقيقة اثمر، اقد أ ن أعضاُء 
النملاان لاااك عاى التصويات باملوااقة يف 
إحدن الجلساات التي أعقبها ترصيح لرئيس 
النملاان َعبدالرح0ان مح0د َعبداللاه، االذي 
قاال إنه تم القبض عى ثالثاة نواب اتدرض 
عد  كباري من الااواب للتهدياد اأ ناا عى 

التصويت باملوااقة.
مع اضوح املارشاع اثمريكي اإلرسائييل 
يف البحار اثح0ار اشا0وله لدادة  ال، امع 
الكشف عن تحالف عربي-إرسائييل، ترا دت 
بشكل كيل مزاعُم الدداان عى الي0ن اانتهى 
الحديُث عن »الرشعية«؛ الذلك لم يكن غريباً 
أن يتم قصُفها يف عدن بالطريان؛ باعتبار ذلك 
إْعاَلنااً ملرحلاة  ديدة، عاى ذات الاحو الذي 
ترا اع ايه  اُر املدارضة الساورية اتتفرج 
عاى انتفاقاات اثمريكياة الراساية لااك، 
اتحاول مقاتلولاا ملجار  مرتزقاة للجيش 

الرتكي الذي يغزا الش0ال السوري.

  - ضرار الطيب:
شاهدت محااظاُة عادن الواقداُة تحات 
سايطرة انحتاَلل السدو ي اإلماراتي مؤخراً 
ًة اخالاااٍت بل اصائل  توتاراٍت أمايًة حاا َّ
املرتزقة لااك، ااز ا ت شادُة الخالف عقب 
محاالة لتغيري قيا ة ح0اية أمن مطار عدن، 
املحساوب عى الافوذ اإلماراتي لااك، حيث 
أمر الفاار لا ي بدزل قائاد الح0اية صالح 
الد0اريي املكااى با«أباي قحطاان« انقال 
قواتاه من لااك ااساتبدالها بقاوات  ديدة 
من الح0اية الرئاساية التابداة لاارص، نجل 

لا ي.
رااض الد0ريي ذلك، اأرسالت قاواُت ما 
يسا0ى »الحازا0 اثمااي« التابداة للافاوذ 
اإلماراتاي، تدزيازاٍت ملسااندة الد0اريي يف 
املطاار، ااصطد0 الفريقان لاااك، ااز ا ت 
شادة التوتر بشاكل متساارع إىل الحد الذي 
 دل اإلمارات ترسال طائراتها لقصف قوات 
»لا ي« املحارصة لل0طار، اثمر الذي تسبب 

يف الاهاية بإغالق املطار.
الخالف الاذي اّجرتاه حا ثة املطاار، لم 
يكان اثال يف مسلسال الارصاع بال أتبااع 
الافاوذ اإلماراتي اأتباع الافوذ السادو ي يف 
عادن، بل لو نتيجة لرتاك0ات ساابقة بدأت 
ماذ سايطرة قون الدداان عاى عدن، ااي0ا 
يذلب الكثري من املحللل إىل أن سبب ذلك لو 
خالف بل السدو ية ااإلمارات، يرن اثَْكثَار 
أن الخالف لو بل اإلمارات ا«لا ي«، الكن 
الايء الثابات إىل اآلن لو أن حاداَ  الرصاع 
ماا زالات يف مدظ0هاا م0ثلاًة ب0رتزقاة ُكّل 
طرف، الكااه ن يادكس عى عالقة انرتزاق 
التي تج0ُدهام مع  ال انحتااَلل اإن كانوا 

محسوبل عى  الة  ان أُْخاَرن.

)اإلصالُح وهادي واإلمارات(
بداد توترات املطاار، ظهار محااظ عدن 
املداّل من قبال انحتاَلل عيادراس الزبيدي 
املحساوب عاى الافاوذ اإلماراتاي، ب0قابلة 
تلفزيونياة ااتهم حازب اإلصاالح بالوقوف 
اراء »اثزمة« التي تشاهدلا عادن، متوعداً 
بجر رتهام إىل املحاكم، الو ليس أال اتها0 
يتلقاه حزب اإلصالح لاااك، ابدد تفجريات 
»مدساكر الصولباان« ارتفدات الكثاري من 
اثصوات املدرضة ااملرصحة باتها0 اإلصالح 
بالوقاوف اراء اإلرلااب، اكان مان بل تلك 
اثصوات قيا ات يف قوات ما يسا0ى »الحزا0 
اثماي«، الذا يذلاُب يف اتجاِه تأييد الخالف 
بل اإلماارات َاالفار لاا ي، ااإلماراُت التي 

تدلن رصاحاًة عاد0َ ارتياحها بال انفورلا 
الشاديد من »اإلخاوان« اتضُدهام يف قائ0ة 
اإلرلااب، اصطدمات كثارياً بالاشااط الذي 
يسالكه لاا ي يف ت0كال اإلخوان اتساليم 
مقالياد اثمور، ارب0ا بدأ ذلك عاد قيا0 الفار 
لا ي بإقالاة »خالد بحاح« َرُ ال اإلمارات، 
ااساتبداله بالفاار عيل محسان، أَكن رموز 
اإلخوان يف الي0ان، الهذا ظلت اإلمارات تباي 
نفوذلاا يف عدن بديداً عان حكومة املرتزقة، 
ارّكزت أَْكثَاَر يف السيطرة عى الجانب اثماي 
الاذي شاهد تصا ماٍت كثاريًة ماع مرتزقة 
الافوذ السادو ي اضطارت اإلمارات للتدخل 
ايهاا أحيانا بشاكل مباارش ك0اا يف حا ثة 

املطار.

)محاوالٌت للتقارب( 
القيا ي اي0ا يس0ى »املقاامة الجاوبية« 
عيل الذيب ااملكاّى با«أبي مشادل الكازمي« 
قال إن ما حدث يف عدن ساببُه اشُل السلطة 
املحلية بددن يف إَ اَرة اثمور.. ار اً عى اتها0 
الزبيادي لحزب اإلصالح، كتاب الكازمي عى 
صفحتاه بالفيسابوك »نحن اآلن لألساف يف 
 اامة اشال ااوىض خاّلقاة ارمي تهم عى 
حزب اإلصالح َاالفار عيل محسن، بيا0ا ليس 
لهام ا وٌ  عى الواقاع«، يف محاالة لتقريب 
املواقاف بل الافوذيان املتصا مل، حيث أن 
ماا يسا0ى »املقااماة الجاوبياة« مدرااة 
السادو ي، ااحتضانهاا  للافاوذ  بتبديتهاا 
للاشااط اإلصالحي  اخل عدن، اثَْكثَار من 
مرة حاال حازب اإلصالح نْفاَي »إخوانيته« 
تقرباً لإلماارات، اكان لليدامي رئيس حزب 
اإلصالح ترصيحاٌت مباارشة يف لذا الجانب، 
الاي ن تختلاف يف مغزالاا عان ماا كتباه 
الكازماي الذي أضاف عى نفياه تأثري حزب 
اإلصالح، اْساتدَدا اً لساحل قيا ات اعاارص 
الحزب بالشاوارع يف حال ثبت تورط الحزب 
بأع0ال تخريبية، غري أن مثل لذه املحاانت 
ن تلقاى اساتجابًة لدن اإلماارات التي ترص 
عى انستقالل بافوذلا الخاص  اخل عدن، 

الو ما يفجر الخالاات مرة بدد مرة.
 )حقيقُة الخالف السدو ي اإلماراتي(

تتااَاُس السدو ية مع اإلمارات للسيطرة 
عى عدن اُكلٌّ ماه0ا يسدى لت0كل مرتزقته 
عى اثرض، ان شاك يف لاذا، غري أن الرصاَع 
الذي يبدا بل املرتزقاة ن يدكُس بالرضارة 
عدااًة بال الدالتل، إذ ن ماؤرَش لذلك حتى 
يف ترصيحات اترصاات طاريَف »انرتزاق« يف 
عادن، االتي يحااال ايها ُكّل طارف إظهاَر 
اآلخار كخصام  اخايل بدياداً عان عالقتاه 

بالدالة الراعية له.

صراُع النفوذ يف عدن: اقتتاُل 
املرتزقة ال يغرّي معادلة العمالة ال�سباُق الأمريكي لل�سيطرة على البحر الأحمر ميتدُّ اإىل اأر�س ال�سومال:

كيف َأْصَبح اليمن ساحَة التحالف اإلسرائيلي السعودي العربي املعَلن؟
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البطل الأ�سطوري »�سم�سان حملة« يف حديث خا�س لـ �سدى امل�سرية:

اقتحمنا موقع نهوقة رغم الطريان الحربي واالستطالعي وكـــــــــل إمكانات العدو

انطالقُة الجهاد:
 ش0ساان.. الشاابُّ الدرشياي ذا البرشة 
السا0راء، كانات مظلومياُة الشادب الي0اي 
املدتدن عليه ااملجازر البشادة املرتكبة بحقه 
سابباً يف تَحّركاه إىل ميا يان الدازة االرشف 
االبطولاة، حيث يؤكاد قائالً: )نحان يا أخي 
مدتدن علياا، الم ندتِد عى أحد الم نؤِذ أحداً، 
اتفا أنا بإعالن الدداان عى الشادب الي0اي 
من ااشااطن بأمرياكا، ايف ماتصف ليلة ٢٦ 
مان مارس ٢٠١٥ باارشاا عداانهم بطائرات 
أمريكية اصوارياخ أمريكية اإعالن أمريكي 
قصفوا أحياء ساكاية مااازل ملواطال آمال 
نائ0ل، قتلوا الاسااء ااثَْطَفاال، لم يراِع لذا 
الدداان أياة ُحرمة من الحرماات،  ّمراا ُكّل 
يشء الطارق ااملصاناع ااملدارس ااملساا د 
ااملستشفيات ااثَْساَواق ااملتا ر ااملطارات 
ااملوانائ اارضاوا عليااا حصاراً ظاملااً لكي 
يقتلوا من تبقى  وعاً، ااسات0راا يف ارتكاب 
املجازر بشاكل يومي، حياهاا اقتادت أنه لم 
يدد لاا أي منر للسكوت أَْا القدو ، اتَحّركت 
إىل مدساكرات انستقبال، امن ثم تو هاا إىل 

 بهات الدزة االرشف إىل  بهة الحدا .
*****

الجبهة محراٌب مقدَّس:
أحسُّ  حياتي  يف  حقيقيًة  لحظًة  أعش  لم 
امستغفراً  ذاكراً  ماه،  ابالُقرب  بالله  بها 
التي  اللحظات  تلك  ك0ثل  امتأمالً،  امسبّحاً 
يديشها املجالدان يف ميا ين الدزة االكرامة، 
ش0سان  املجالُد  الجريُح  به  اصف  ما  لذا 

اللحظات  تلك 
يف  عاشها  التي 
الحدا ،   بهة 
ايااضاايااف 
شاا0ااسااان 
عن  متحدثاً 
الااجاابااهااات: 
عرااا  )ايها 
اتثقفاا  الله، 
بااثااقااااااة 
الااُقاااااْرآن 
الااصاااااايااة 
تجدلك  التي 
شديداً  قوياً 
موا هة  يف 
الله،  أَْعاااَداء 

عشاا  ااايااهااا 
اإلي0انية  اثخّوة 
 ، لحقااااايقية ا
التضحيَة  ا دنا 

االشجاعة  االفداَء 
االهداية،  االحك0ة 

نتقاَسُم ايها ُكّل اللحظات 
بُحلوِّلا اُمرِّلا.

القيادُة إيماٌن وتواُضٌع وقوة:
الحكي0اُة  الشاجاعُة  القياا ُة 

املتواضداة املتوا ادة بال أارا لاا لي رِسُّ 

الاجااح االارص.. لذه الكل0اات يتحّدُث بها 
املجالد ش0سان كُخالصة لتجربته القصرية، 
ك0ا يحدثاا عن اسا0 يدّلُقه عى  بياه الو 

أنه التقى بالقيا ي يف  بهة نجران 
املجالد الشهيد أبو حسل الدياني، 
اكان اار اً من أاارا ه، اهو مثاٌل 
عااٍل اراٍق للقياا ات امليدانية التي 

يفتخر بأنه تدرََّف عليها.
يقاول ش0ساان: إن الشاهيَد املجالاَد أبا 
لل0جالاد  أُن0وذ ااً  كان  الدياناي  حسال 
يف سابيل اللاه عاى أرقى مساتون، بسايط 
متواضاع، يديش بل أاارا ه، يوعيهم بهدي 
الله، ايدراهام بالله، ابالقضية الدا لة التي 
يتَحّركون من أ لها، يزرع يف نفوساهم الثقة 
االقوة االدزي0ة عى قتال أَْعَداء الله املدتدين.
ايراي املجالد ش0ساان ااقدًة عايشاها 
ار عااا الطداا0  بقولاه: يف أحاد اثَيَّااا0 تأخَّ
اوزع الشاهيُد أبو حسل الدياني ما لديه من 
الطداا0 عى ُكّل اثارا  قطدًة قطدًة، صغرية 

صحيح لكاها كانت كو بة غداء كاملة.

نتغّلُب على ُكّل الصعوبات:
قاد يدتان الاااس أن اقتحاا0َ موقاع يف 
الحدا  السدو ية الي0اية أَْا إطالق صلية من 
الصواريخ، أَْا استهداف  بابة إبرامز أمريكية 
الصاع اتدمريَلا باثمر الساهل، غريَ مدركل 
للصدوباات التي يدانيها املجالدان من أَبْاَاء 

الجيش االلجان الشدبية يف تلك الجبهات.
يقاول ش0ساان: املدركة ليسات ساهلة، 
االدادا ي0تلك أسالحًة حديثاًة اتكاولو يا 
متطاورة، يسايطُر بهاا عاى ُكّل يشء، الجو 
اة  االان االبحار، ايف  بهاة الحادا  َخاصَّ
يدتنلا الددا مدركتَه املصريية اثاىل ايداُع 

بكل قدراته إليها.
لكاااا نتغلب عى ماا لديه؛ ثنااا اعت0دنا 

عى الله، اتَحّركاا للجها  يف سابيله، انرُصة 
املستضدفل من لذا الشدب املظلو0 املدتدن 
عليه، نبذل اثساباَب انداد الخطط، انتَحّرك 
نبتغاء القو0، الو من يسّد  رمياتاا ايقذُف 
يف قلوب  يش الددا السدو ي الرعب ايفراا 

لاربل مذعورين )قوة الله أقون(.
نتَحاّرك االطائارات بكل أنواعهاا الحربي 
ااثباتاي اانساتطالع )الزنّاناة( ن تفاارق 
سا0اء صددة ااملااطال الحدا ياة، انتدّدن 
انقتحام  اثاىل  الدااعياة  الدادا  خطاوَط 
مواقده، اسالُحاا بسايٌط، الكالشاكوف أبرز 
ما لدياا، اكل ما نقو0 به لو أناا نذُكُر الله، يف 

ُكّل لحظة انستدل به، انتوّكل عليه.

الشهيُد حسن امللصي مجاهٌد يف سبيل اهلل:
كان ر ال قبييل شاجاع )راس( از  قري 
لدن الله، اتدرف عليه ساون سون اما بددا 
مثال الجبل ماا يهتز.. لكذا يصف ش0ساان 
بلهجته الدامية ما كان عليه الشهيد املليص.

ايضياف ش0ساان: كان الشاهيد حسان 
املليص شاخصيًة عساكريًة من الطراز اثال 
اذَا ااعلية كبرية، اساتهداُف الدادا اإقالُقه 
كان الَهمَّ الذي يشاغل تفكريَه، ن تسا0ده إن 

الو قائل: يا الله ااقاا.
اتاباع حديثاه للصحيفاة عان الشاهيد 
املليص: قلاا له يا اااد0 ايش ا اك لانا، ليش 
ماا انتظرت يدياوا لك ماصب كبري. اكان ير  
عليااا: أيش عا  به أَكن من مجالد يف سابيل 
الله، احاا عساكريل اضبااط اإذا ما  ااداا 
عن اطااا اليو0 ايحل عا  احاا ندااع عليه.

يراي ش0ساان عن الشهيد املصيل أنه قال 
عاد لقائه بالسيد عبدامللك الحوثي: )لم أعرْف 

لم أحس بالُقرب الكبير من اهلل 
إال في اللحظات التي عشتها مع 

المجاهدين في الميدان 

مظلوميُة الشعب اليمني 
المعتَدى عليه دفعتني إلى 

ميادين العزة والشرف

الشهيد حسن الملصي 
كان قائدًا ومجاهدًا 

من طراز رفيع ولقاؤه 
بقائد الثورة عّرفه معنى 

القيادة

من أسرار النصر تواُج�ُد 
القيادة الشجاعة 

الحكيمة بين أفرادها

ن شك أن التأريَخ سيخلُِّد يف صفحاته الااصدة ش0وَخ اص0وَ  
اة البطونت الدظي0ة ثبطال الجيش  أَبْاَاء الشدب الي0اي اَخاصَّ
االلجان الشدبية التي يسّطرانها ك0جالدين يف سبيل الله ضد 

املدتدي الغازي الد0يل ثمريكا ا«إرسائيل«.
من بل لذه املواقف التي لن ياسالا كااُة أَبْاَاء الشدب الي0اي 

اأَْصبَحت خالدًة يف ذاكرة الصغري االكبري كان مشهد اقتحا0 موقع 
نهوقة الدسكري باجران عادما تقد0 أحد املجالدين، الو املجالد 

الجريح ش0سان عيل عبده ح0لة من محااظة إب )ضيف صدن 
املسرية( بقدَميه الحاايتل حتى اصل إىل ق0ة موقع 
نهوقة ملقياً عى  او  الددا قابلًة يدايًة، يف املوقع 

اثَْكثَار تحصيااً  غرااياً امن حيث التجهيزات 
ااحتوائه عى مختلف أنواع اثسلحة املتوسطة 

االثقيلة، ناليك عن التغطية الجوية للطريان الحربي 
ااثباتي اانستطالع.

 الصحيفة التقت بطَل موقدة نهوقة يف ااتتاح 
مدرض الشهيد املجالد طه حسن املداني )أبو 

حسن(، اأ رت مده الحوار التايل:



11 الدد  )200(     انثال 20 اناير 02017  املواال ل2  0ا ن اثاىل ث3ل1لا

أنس القاضي 
ُل الونياُت  تحَت عاوان »مسئولية الر ل اثبيض املت0دن« تتدخَّ
َع الرئياُس  املتحادة اثمريكياة يف مصائار الشادوب، مااذ أن رَشَّ
ايلساون الحاراَب )انساتد0ارية( يف سابيل نارش الدي0قراطية 
احقاوق اإلنَْساان، اي0اا لاي اْدلياً تارصف اائض الساالح إىل 
مااطال الازاعاات التاي تساالم لاي يف إيقا لا، اتتصاّدُر رقم 
ااحد يف قائ0ة الدال املصّدرة للساالح، ااملسائولة اثاىل عن أبشع 
املجازر االحراب الدداانية يف التأريخ الحديث، من )لرياشاي0ا( 
إىل )ايتاا0( ا)أاغانساتان( ا)الدراق( ا)ساوريا(، اليس نهايًة 
بالداداان عى )الي0ن(، ا ع0ها امُلسات0ر للكياان الصهيوني ضد 
أَبْاَاء الشادب الفلساطياي االلبااني، اإذا كان لاذا ااقَع أمريكا 
الخار اي، ا0ا لَو ااقُع لذه الدالة انساتد0ارية عى املساتون 
ُد ادالً تلك الِشدارات التي تغزا الشدوب بها؟  الداخيل، الل تُجسِّ

ال ديمقراطيَة يف أمريكا 
إرتباط مفهاو0ُ الدي0قراطياة بُحكم الشادب، اعاى الاقيض 
من ذلك، من الساهل اكتشااف أن الرشكاِت املتدد ة الجاسايات، 
اامُلؤّسساات املالية الضخ0اة، االتي تقف خلف كثاري ماها قون 
صهيونياة، لي من تحكم أمريكا، اتتدارض مصالح لذه الطبقة 
مع املصالح اثمريكية، امصالح املواطن،  ااع الرضائب املسكل، 
الاذي لاه ُحرياة التحارك االتدبري  اخال قفص اتحاا ي، احتى 
مكتسبات حقوقه الشخصية ياتهكها قانون »مكااحة اإلرلاب«، 
أماا امُلدارضون للسياساة اثمريكية يف الداخل -ك0اا يف الخارج- 

ا0ن انغتيانت بالرصاص إىل انغتيال باثمراض الجرثومية. 
»أسايا  البرشية« ك0ا أسا0الم انقتصا ي انسكتلادي ))آ 0 
س0يث((، ُلم من يحك0ون الونيات املتحدة اثمريكية -كأي  الة 
رأس0الية-، اهم املهي0اون اقتصا ياً عى ُم0كاات الحياة، ايف ِشل 
الهي0ااة اآلخر، الذي يؤّمن  ي0ومة بقاء الطبقة الحاك0ة، امتالك 
لؤنء »اثسايا « أضخم اكانت اثنباء ارشكات اإلعال0 االدعاية 
اإلْعاَلن، ااإلنتاج السيا0ائية االتلفزيون، اُ ار الارش اامُلؤّسسات 
الصحفية، اُمؤّسسات قياس الرأي الدا0، اعنَ ُكّل لذا امُلؤّسسات 
انيديولو ياة، تتم صياغاُة اعي اِمزاج املواطان، اتحد  له قي0اً 
سالوكية تخد0 متطلبات الساوق، ك0ا تد0ل عى تزييف اعيه، يف 
الدعاية املضا ة عى القون الثورية الداملية اماااسايها الداليل، 
ااص0هم باإلرلااب، امحاالة تثبيط مشااعر التضامن اثم0ية 

لدن الشدب اثمريكي بقضايا بقية الشدوب امُلستضدفة. 
ايدتن املفكار اثمريكي ))ناعو0 تشومساكي((، أن الونيات 
االحرياات  اإلنَْساان  حقاوق  مساار  يف  »ر ة«  تشاهد  املتحادة 
االدي0قراطية، االحرية أَْصبَحت سلدة، االدقالنية قي0ة تجارية.

الُعنصريُة يف أمريكا 
ايف مظهر آخر، ما يؤكد غياب الدي0قراطية االددالة ااملساااة 
احقوق اإلنَْساان يف أمريكا، لي الدارصية الساائدة تجاه السو  
اكان انصليل، اعارصية شبه ُمؤّسساية من قبل الرُشطة،  االسُّ
التي تتجى يف تكرر ع0ليات القتل بد0 بار  للسو  يف شوارع انيات 
أمريكا من قبل الرشطة، االت0ييز الدارصي قائم يف بدض خدمات 
عاً قانونياً يف التدليام االهجرة احقوق  الدالاة اكان بدضاه ُمرشَّ

التصويت، ااملواطاة، احيازة اثرايض ااإل راءات الجاائية. 
اماا زالت الدارصية قائ0اة يف املجت0ع اثمريكي بدد خ0ساه 
عقو  من انعرتاف ب0واطاة الساو ، احتى عرصنا الرالن بدض 
الكاائاس َما تَزاُل تراض تزايج الساو ، الياس مصا اة غالبية 
الساجااء من الساو ، ك0ا أنهام يداقبون بفرتة ساجن أَكن م0ا 
يداقب بها املواطن اثبيض لافس الجري0ة، اعى مستون الحقوق 
الد0الية االُد0ال من السو  االاساء ااآلسيويل يتقاضون أ وراً 
أقال من نظرائهام البيض. انسابة توظيف املتدل0ل من الساو  
مقارناة بالبيض لاي %25، ك0ا أن أَْكثَار مان %70 من عائالت 
الساو  تدياش تحت خاط الفقار، عالاة عاى أن مدظاَم حانت 

اننتحار يف أمريكا يف أاساط السو . 

الفقُر والُجوُع يف أمريكا 
يف أَكان الادال التي ت0تلك اثماوال الطائلة اتخاوض الُحراب 
الُكانن، يبلغ عد  الفقراء 5ل مليوَن شاخٍص، أي أن %14.5 من 

اثمريكيل تحت خط الفقر. 
ابحسب استفتاء أ رته صحيفة »نيويورك تاي0ز« اقااة »يس 
بي إس« اثمريكيتان املستقلتان، اان أَْكثَار من %50 من الطبقة 
الوساطة يَران رضارة توزيع الدائدات عى الااس بشاكل أَْكثَار 
عدالة، ايقوُل الخبريُ انقتصا ي يف مرَكز التطوير اثمريكي )) و 
االياتاي((: »لم يشاهد الت0ييُز يف الدخل لاذا التصديد ماذ قرابة 
قارن، اعى الرغم من التحسان انقتصا ي يف أَْساَواق البورصات 
)ع0اا كان يف أزمة الدا0 ث200( إن أن رااتب الد0ال لم تتحسان، 
حيث تذلب %95 من الدائدات السااوية للدالة إىل  يوب %1 من 

السكان«.
 

الجريمُة يف أمريكا
إذا كانت التهديداُت الدسكريُة اانقتصا يُة ثمريكا، يف الساحة 

الدالية ي0ُكن تسويتُها بالدبلوماسية االتااُزنت االتوازن الاواي، 
إن أن التهدياَد الاذي ياخار الدالة اثمريكياة لَو تهدياٌد لواقدها 
ان ت0اعاي، ايداني املجت0ُع اثمريكي، من أَكن نسابة  رائم يف 
ُع من ع0ليات انختطاف اانْغتَصاب االساطو  الدالم، االتي تتاوَّ
املسالح، االرسقاة، اع0ليات إ رامية احشاية كقطاع الرؤاس 
ات0زيال الُجثث، الي يف مج0لها تدكاُس أزمة املجت0ع اثمريكي 
اساقوط القيَم اللنالية، تحت ضغط املِلكية انحتكارية ااثنانية 

السائدة.
 نأُخذُ قضياة امُلخدرات ك0ثال امؤرش، اماا نرتباط املخدرات 
بقضاياا ا ت0اعية أُْخاَرن. افي آخر تقرياٍر يف نهاية عا0 2016 
املاقايض، تخوَّاات ماظ0ة »ليومان رايتس ااتاش« َا«انتحا  
اثمريكاي للحريات املَدنية« يف تقرير مشارتك، من تافيذ القوانل 
بشاكل ااساع الاقااط ضاد ُمدمااي امُلخادرات، ااعتانت لذه 
املاظ0ات بأن تافيذَ القرار بشاكل ااساع الاقاط سيسبب رضراً 
كبرياً عى الشدب اثمريكي، ملدن اتساع الرشيحة ان ت0اعية التي 

تدمن املخدرات.
السايدة ))تيس بور ن(( كاتبة التقرير تفيد: أن »ُكلَّ 25 ثانية 
يتدّرض شاخٌص لالعتقاال بته0ة حيازة بداض املخدرات. الذه 
انعتقانت ااسادة الاطاق تساببت يف تدمري حيااة عدٍ  ن يُحىص 
من اثشاخاص، اليس لها أية قي0ة يف مساعدة الذين يدانون من 

اإل مان«. 
التقرير املذكور ساابقاً أشاار عى أنه يُو اد 137 ألَف مواطن 
أمريكي يف الساجون يومياً، من الر ال االاسااء، لذات الجري0ة، 
باإلضاااة إىل عارشات آنف امُلدانال الذيان يُاقلاون بال مراكز 
انحتجااز االساجون، اغالبااً ماا تُثقال كوالَلهم بدياون تديل 

حياتهم؛ بسبب الغرامات االرسو0.

السرقُة يف أمريكا 
ي0كُن قيااُس  ري0ة الرسقة يف أمرياكا، بالاتيجة التي توصل 
لها الناايساور ))مور ان رياولدز(( اثستاذ بجامدة تكساس 
يف  راسة له عن الرسقة يف املجت0ع اثمريكي، اتض0ات عى التايل: 
لاااك حاواىل 500 ألف  ري0ة رسقاة تقع يف أمريكا شاهرياً. 
حوايل 250 ألف  ري0ة مان لذه الجرائم يتم إبالُغ الرشطة عاها، 
احاوايل 35 ألف شاخص يتم اعتقالهام نرتكاب  رائام الرسقة 
شاهرياً. احاواىل 50ل30 محاك0اة شاهرياً تتم ملرتكباي  رائم 
الرسقة. حواىل 060ل2 شاخصاً تتم إ انتهم بارتكاب لذه الجرائم 
شاهريا. حواىل 6010 أشخاٍص يتم إيداُعهم السجوَن؛ بسبب لذه 

الجرائم. 

جرائُم القتل املُسلح يف أمريكا 
حيازُة السالح يف أمريكا أحُد املشاكل اليومية املؤرقة لل0جت0ع، 
ارغام التدابري الوقائية املت0ثلة يف قطاع التصاريح، إن أن حوا ث 
القتل شاائده، املكية الساالح بدياداً عن عياون الدالة ماترشة 
ايضااً، لادن اثاارا  أَْا الج0اعاات، عنَ الارشاء مان اننرتنت أَْا 
التهرياب مان الحادا . ك0اا ي0ثال اقتاااء الساالح بأنواعه أحد 

الهوايات لدن الطبقة الثرية اثمريكية. 
اتشاريُ إحصاءاُت مكتب التحقيقات الفيادرايل إىل أن لااك ما 
يقرب من 16 مليوَن طلب للحصول عى أسالحة نارية خالل عا0 
2012 حتاى نهاياة نوا0ن )ترشيان الثاني(. الذا يفوُق ساالَح 

أارا  قوات حلف ش0ال اثطلي« الااتو«. 
 اااقااً لألبحااث اثمريكية التاي أُ ريت يف لذا الشاأن، اإنه 
يو اُد يف الونياات املتحادة يف مقابل ُكّل مئة شاخص، ثث قطدة 
ساالح. اعى املساتويات الداملية، َما تَزاُل الونياات املتحدة تحتل 

املرتبة اثاىل يف القتل املسلح، انسبة انتشار السالح الشخيص. 

جريمُة قتل ُكّل 22 دقيقة يف أمريكا 
ايُفياُد تقرير عْن  ري0ة القتل اانْغتَصاب االرسقة االساطو 
يف أمرياكا، نرشته صحيفة نيو ياورك تاي0ز، بأن لااك: حالة قتل 
ااحادة تقع يف ُكّل 22  قيقة. حالة اْغتَصااب ااحدة تقع يف ُكلِّ 5 
 قائل. حالة رسقة ااحدة تقع يف ُكّل 9ل ثانية. حالة سطو ااحدة 

تقع يف ُكّل 10 ثوان. 

شعُب السجون األمريكي! 
التفااات الطبقاي يف املجت0اع  اكاتيجاة طبيدياة، نز ياا  
أمرياكا  ايف  الساجون،  از ا ت  الجري0اة،  اارتفااع  اثمريكاي، 
يقاع أَْكثَاار املدتقاالت خزيااً يف تأريخ اإلنَْساانية، الاو مدتقل 
» وانتاناماو« اإغالقاه كان من ض0ن اعو  الح0لاة اننتخابية 

للرئيس السابل ))أاباما((، إن أنُه لم يُغلل حتى اآلن! 
 اأااا  تقريٌر ملاظ0ة »ليومن رايتاس ااتش« نقالً عن تقرير 
مكتب انحصاءات يف ازارة الددل اثمريكية. بأن عد  الساجااء يف 
الونيات املتحدة لو اثَكن يف الدالم بالاسابة إىل عد  سكانها. ايف 
نهاياة 2006 كان عد  الساجااء يف الونياات املتحدة 2,25 مليون 
شاخص، أي 751 ساجيااً عن ُكّل مائة ألف نسا0ة. اترتفع لذه 
الاسابة بشاكل طر ي مع الهازات املالياة التي تدانيهاا أمريكا، 
ااملسات0رة، ا%80 من نسابة الساجااء لم من املواطال السو  

ذاي اثصول اثاريقية.

..

 أمريكا من الداخل.. 
دولٌة متهالكة ومجتمٌع ُمفّكك!

البطل الأ�سطوري »�سم�سان حملة« يف حديث خا�س لـ �سدى امل�سرية:

اقتحمنا موقع نهوقة رغم الطريان الحربي واالستطالعي وكـــــــــل إمكانات العدو
مداى القيا ة إّن بدد لقائي بالسايد عبدامللك 

الحوثي حفظه الله(.

اقتحاُم موقع نهوقة العسكري:
ساألاا ش0ساان عان اقتحامهام ملوقاع 
نهوقاة الدساكري السادو ي، ذلاك الحدث 
الدالال يف ذاكارة ُكّل ي0اي اشااب عرشياي 
ذا البرشة السا0َراء )ش0ساان( يقتحم ذلك 
املوقع بقدَمل حاايتال ايرمي عى  او ه 
قابلاًة! كام كان عادُ  املقتح0ال؟ اكياف 
تحصل الددا لهذا املوقع؟ اتحدث االبس0ة 
ترتساُم عى خَديه قائالً: اقتحاا0ُ امهاَ 0ُة 
مواقاع الدادا السادو ي لاو الهادُف الذي 
تَحرَّكااا ث لاه، ابالتأكيد أن القياا ة لدياا 
تقاو0ُ باساتطالع امتابدة تَحاّركات الددا 
امواقده باسات0رار، ابااًء عى ما لديها من 
مدلوماات تقو0ُ برسام الخطط الدساكرية 

اتحّد  الهدف، اتو ه بتافيذه.
ٌن  موقُع نهوقة الدسكري السدو ي محصَّ
عسكرياً بشكل كبري، امح0يٌّ ب0ختلف أنواع 
اثسالحة ااثاارا ، اغطاء  اوي عى مدار 

الساعة.
ايضيف: نهوقة كان الهدف الذي ساقو0ُ 
باقتحاماه اتدماريه، ابداَد  راساة الخطة 
مج0وعاَة  تَحّركااا  نقتحاماه  الدساكرية 
االلجاان  الجياش  أَبْاَااء  مان  مجالديان 
الشادبية، اتوكلاا عاى الله لتافياذ امله0ة، 
نستطلع كيف اِمن أي مكان نافذ إليه، توزع 
املجالدان حاملال أرااَحهم عى أكفهم )يا 
حياة أَْا شاها ة(، ُكلٌّ أخذ انتجاه املرساو0 
له، اقا0 اريُل انساا  بتغطيتاا، ابدون الله 
انرصه اصلااا إىل ق0ة املوقاع اق0ُت برمي 
قابلاة عى الجااو  املتبقيل لاااك، ازمييل 
رَماى قابلة أخارن االبادق ااوق ظهري ما 
اساتخدمتهش باملارة، االح0د لله سايطرنا 
عى املوقع الم يصب أحٌد من املج0وعة حتى 
بجراح، اُق0ااا بتدمريه اتساويته باثرض، 

اما الارص إّن من عاد الله.

ذكرى الشهيد محفورة يف أعمال قلوبنا ومعّمدة 
بالدماء:

انحتفاُء بالذكرن السااوية للشهيد ليس 
ٌ أَْا أسابوٌع أَْا شاهٌر، اذكرالم  له يو0ٌ مدلَّ
أن  أع0ااق قلوبااا ان ي0كان  محفاورٌة يف 
َهاَداء تربطاا  ناساالم إىل يو0 القيامة، االشُّ
بهام أخاوٌة إي0انياة مد0ّدة بالدمااء الزكية 
الطالارة التاي نزاات يف ميا يان البطولاة 

االرشف ساحات القتال. 
لاذه الكل0اات ُخالصاٌة لحدياث املجالد 
الجريح ش0ساان ملا يراه يف ذكرن الشاهيد، 
ك0ا يشري إىل ما يساتلهُم ماها املقاتلون من 
أَبْاَاء الجياش االلجان الشادبية من مداني 

التضحية، الدطاء االفداء. 
ايؤكاد البطال ش0ساان أن من ألاّم ما 
يساتفا  من لاذه الذكارن لو تذكاريُ أَبْاَاء 
الشادب الي0اي بهؤنء الدظ0ااء الذي قدموا 

أرااَحهام رخيصاًة للدااع عاهام اعن تراب 
لذا الوطان، تدريُف الجيال الصاعد بدظ0ة 
لاؤنء؛ ليكوناوا لام امَلثَال اثعى لهام؛ ثن 
املقاتاَل مان أَبْاَاء الجيش االلجان الشادبية 
املداادل عن أاطانهم سّطراا الكثريَ االكثري 
من البطاونت التي أذللت الدالام، امن أقل 
القليل أن تُاقَل بصفحات بيضاء لكل اث يال 

يف الي0ن االدالم. 
ايف لاذه الذكارن يجد  املجالاد الجريح 
ش0سان الدهَد مع الله بأنه سيسريُ عى ذات 
َهاَداء الدظ0اء، اأن  الطريل الذي سالكه الشُّ
0َ نفَساه رخيصًة يف سابيل الله االدااع  يقدِّ
َهاَداء الذي  عن املستضدفل الذه طريل الشُّ

لن يحيَد عاها.

اإلعالُم ضد العدوان من أهم الجبهات ويساهُم 
برفع معنويات املجاهدين:

تربط املقاتلل مان أَبْاَاء الجيش االلجان 
الشادبية بالَجبْهاة اإلعالمياة عالقاٌة قويٌة 
اكبارية  اداً، ااملجالدان يقوماون بتافيذ 
الد0لياة املوكلاة إليهم بدقاة، ااإلعال0ُ ياقل 
شدَة بأساهم اإقدامهم اشاجاعتهم لكااة 
أَبْاَااء الشادب اللدالام لارياا كياف يهارب 
املاااقون االد0الء للددا اثمريكي السدو ي 

اذعرلم اخواهم.
اإلعال0  بهاة الجبهات يقول ش0ساان: 
عادما كاا نسا0ع الخن يف نارشة اثخبار يف 
قاااة املسارية كان يضيُف لاا نارصاً مداوياً 
كبارياً يضالي ما نقو0ُ به يف امليدان؛ ثن  اَر 
القاااة كبريٌ  اداً  داً، اهو إك0ااُل ما يقو0ُ 
باه املقاتُل اإيصاله للددا اللدالم اللشادب 

الي0اي املظلو0.
أماا الصحاااة الورقياة ااال تصاُل إلياا 
إن ناا راً، ايقاول: أذكار أن يف أحاد اثَيَّااا0 
اًة يف  ا دت صحيفة صدن املسارية، اَخاصَّ
الجبهة لقراءة الصحف اانطالع عى اثخبار 
ماذاق خاص، حتى أني قارأُت أغلب ما ايها 
اأَْكثَاُر ما شدني أخبار الجبهات؛ ثنها تراع 
مداوياات املقاتلل، ااقتحاا0 املوقع يف كفه 
انقل للدالم اللشدب الي0اي يف كّفة أخرن.

صورتي أثناء اقتحام موقع نهوقة أنستني 
إصابتي:

ُث الجرياُح ش0ساان عن شادوره  يتحادَّ
الاو يرن أَبْاَااَء الشادب الي0ااي يتااقلون 
ُصاَوَره قائالً: ارتحت كثرياً عادما شاالدت 
نهوقاة  موقاع  اقتحاا0  أثاااء  صورتاي 
الدسكري السدو ي ماترشًة بشكل أذللاي، 
امدلقاًة يف لوحاات إعالنياة يف الداص0اة، 
صحياح أنها أنساتي إصابتي، لكاهاا تجَدُل 
ُل بلطف الله ارعايته اتوايقه  اإلنَْسااَن يتأمَّ
عادما تتَحّرك يف سابيله، ابقاوة الله نقتحم 
ُر الدبابات  املواقاع املحصاة، ابقوة اللاه ندمِّ
اثمريكياة اإلبراماز بونعاة، اتصباُح تحَت 
أقدا0 أَبْاَاء الجيش االلجان الشادبية، نسأُل 

اللَه التوايَل االسداَ  االارَص املؤّزر.
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املؤمن�ون ُكّل 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 أَْو لم يقدروه حق قدره يرونه مهما.]اشارتاا بآيات الله ث0ااً 

قليال ص: 5[ 

الله س�بحانه وتع�اىل, يصف املؤمن�ني بأنهم قوامون بالقس�ط, آمرون 
باملعروف, ناهون عن املنكر, منفقون يف سبيل الله, يوجب عليهم أن يكونوا 
أنص�اراً 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.]الشدار سالح اموقف ص: 2[

بالنس�بة للمؤمنني أنه يجب أن يكونوا ه�م حركيني يف موضوع التوجيه 
أعن�ي ال يرتك�ون أبداً ألي ط�رف أن يرتك تأثرياً يف داخل صفهم أبداً س�واء 
إعالم، بطريقة وس�ائل اإلعالم املعروفة أَْو 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 ع0ران الدرس السا س عرش ص: 9[ 

مقتطفاٌت نورانيٌة

بشرى المحطوري

حما�سرات )مديح القراآن( لل�سهيد القائد

إعراُضك عن اهلل.. يجعُلك ال ترى أهميًة لـ)القرآن( وال ألي شيء آخر.. فتزداد رجسًا
  - خاص:

0ُ اللِه َعَلايْاِه- من  ِهيُْد الَقاِئُد -َسالَّ ألقى الشَّ
ث5/2 إىل 02003/6/3 سابَْع محاارضات ااا 
ماالز0 اا رائداٍت  داً -ُحلَّ لهاا أن تُكتَب ب0اء 
الذلاب- يرشح ايهاا كتااَب )مدياح القرآن( 
لإلما0 القاسام بان إبراليم عليه الساال0، لذه 
املحاارضات كلها تحكاي عن القارآن، اكيفية 
القارآن  طارح  اكيفياة  بالقارآن،  انلتاداء 
للقضاياا، اماهجياة القارآن يف ُكّل يشء، قاال 
اِهيُْد الَقاِئُد: ]كتاب لاو من إما0 كبري  عاه الشَّ
من أئ0ة ألال البيت، الزيدية متفقل عليه، لو 
مشاهوٌر عادلام  0يدااً، اكتابتاه بالطريقة 
التي تكشاف كياف رؤية ألال البيات، اتو ه 
ألال البيات اثصيل، قبال تجي أشاياء أخرن[، 
0ُ اللِه َعَلايْاِه- با)أشياء أخرن(،  ايقصد -َسالَّ
أي الثقاااات املغلوطة التي لي تدتنُ مداِرضًة 
للقرآن، امداِكساًة ملاهجية القارآن التي عليها 
0ُ اللِه َعَلايْاِهم  اثئ0ة اثاائل من آل البيت -َساالَّ

أ 0دل-.. 
0ُ اللاِه َعَلايْاِه- بإخاراج لذا  انصاح -َساالَّ
الكتااب بطريقاة م0تاازٍة االقياا0 بتدريساه 
لطلباة الدلام اللثقاايال، االد0ال عى نرشه 
بل أاسااط الاااس، حيث قال: ]الاذا الكتاب 
مااساب أنه يصاّور، ايخرج بأحسان م0ا لو 
؛ ث ل يادرَُّس يف املراكاز، اياترَش  علياه، يكانَّ
للااس. اهو مااساٌب  اداً نرُشه يف الفرتة لذه 
بالذات. يداي الاااس اآلن أحوج ما يكونون إىل 
القرآن، يف الزمن لاذا بالذات. نحن بحا ة إليه 
يف املسا د, يف املراكز, ياترش يف أاساط الااس[.
ايف تقرياِر لاذا الداد  ايف اثعادا  القا مة 
بإذن اللاه سااتاااُل لذه املحارضات السابع، 
املدراااة باا)مدياح القرآن(، لالساتفا ة م0ا 

ايهاا مان علاٍم غزير، 
ااعاي كباري، اطارح 
اجازن  نظاريه..  َقالَّ 
الَقاِئاُد  اِهيُْد  الشَّ اللاه 
خاري الجازاء، ا دلاه 
مع الابيل االصديّقل 

َهَداء. االشُّ

أمراُض )القلوب( 
يف القرآن الكريم:ــ
ذكر الشاهيد القائد 
-َسااَل0ُ اللاِه َعَليِْه- يف 
مان  الثالاث  الادرس 
القرآن(  )مديح   راس 
القلاوب  أماراض  أن 

متاوعاة: االافااق مارض، االجبان مارض، 
ااإلي0ان بالثقاااات املغلوطة االرؤن الخاطئة 
مرض، اانرتياب مرض، الذه اثمراض محلها 

القلوب.
ا   ااستوحى -َساَل0ُ اللِه َعَليِْه- من اآلية: )َاأَمَّ
اَن،  الَِّذيَن آَماُاوا َاَزاَ تُْهْم إِي0َانًا َاُلْم يَْساتَبرِْشُ
ا الَِّذيَن يِف ُقلُوِبِهْم َمَرٌض َاَزاَ تُْهْم ِرْ ًساا إىَِل  َاأَمَّ
ِرْ ِسِهْم َاَماتُوا َاُلْم َكاِاُراَن( الاقاط اآلتية:اا

النقطة األوىل: كيفيُة كشف مرضى 
القلوب:ــ 

أكد -َسااَل0ُ اللِه َعَليِْه- من خالل اساتقرائه 
لآلياة الساابقة بأنه من خالل حركاة اانطالق 
اإلنسان يف سابيل الله يساتطيُع كْشَف مرىض 
القلوب، انوعية املرض، اسببه، اكيفية تفكري 
صاحباه، حيث قال: ]ما يساتطيع ااحد إن إذا 
يف حركة اإلنساان يف الحياة مع الااس يكتشف 

كيف يكاون تفكري املااال، كياف يكون تفكري 
الجباان، كيف يكاون تفكري الذي عااده ثقااة 
خطاأ, كياف تكاون نتيجاة اثشاياء عليهام, 
اي0كن ااحد مع الا.. ثن كل0ة مرض تداي لو 
يف اضع غاري طبيدي, اضع غري صحي عى ما 

بيقولوا[.

النقطة الثانية: بعض األمثلة على 
)مرضى القلوب(:ــ

املثال األول:ـ يفسر }ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد اهللَّ 
َأْتَقاُكْم{ على هواه!!

 ذكر -َساَل0ُ اللِه َعَليِْه- أمثلًة من الواقع حول 
ن يف قلوبهم مرض مع  تداطي بدض الااس م0َّ
بدض آيات القرآن الكريم، عى حسب لواه، اما 
يف قلبه من ثقاااات مغلوطة امرض، ايحاال 
يفرسلا عى لون نفساه، اماا يريد لو،  ان 
نظر ثي يشء آخار، أَْا أبدا  أخرن، ايت0ّساك 
بهذا التفساري!! افاي اآلية الساابقة يحاالون 
راض يشء اس0ه )التفاضل بل الااس(، حيث 
قال: ]أحيانااً قد يكون عاد ااحاد نوع مرض, 
يجد آية مدياة، يجد اكأنها عى حساب قولبته 
لها لاو!! اكأنها تدعم ما عاده, كأنها تسااند 
ما عاده, يحاال يشاغلها عى ماا عاده!! يأتي 
آياات من لذا القبيل مثل: }إِنَّ أَْكَرَمُكْم ِعاَد اللَِّه 
أَتَْقاُكْم{)الحجرات13( أليس البدض يشتغلون 
يف لذه؟..طياب لذه آية صحيحاة }إِنَّ أَْكَرَمُكْم 
ِعااَد اللَِّه أَتَْقاُكاْم{ لكن ماذا ترياد بها أنت؟ ما 
لاو يريد بها نفي )ُسااَّة التفاضل( يف الحياة؟ 
لااا لو سيت0ساك بهاا، أليس لو سيت0ساك 
باآلية لذه؟ ت0ساكه بها بالشاكل لذا بفه0ه, 
باإرصاره عاى أنهاا تدطي لاذا, اأنهاا تدتن 
شاالداً ملا يف رأسه!! اهو لاا يز ا  ضالنً؛ ثنه 
ياساف مساالة مان 
خالل لذه اآلية كبرية 
يتشادب  يداي   اداً, 
عليهاا أشاياء كثارية 
 اداً يف ااقاع الحياة, 
ايف أمور الدنيا االدين 

بكله[.

املثال الثاني:ـ 
يفسر قول اهلل 

سبحانه وتعاىل 
عن اليهود }َفاْعُف 

َعْنُهْم َواْصَفْح{ 
على هواه!!

انبه -َساَل0ُ اللِه َعَليِْه- إىل الفهم املغلوط عاد 
البدض لقولاه تداىل: }َااْعُف َعاُْهاْم َااْصَفْح{، 
َاثن يف قلوبهام مارَض )الجبان، االخوف من 
موا هاة اليهاو ، احاب القداو ( يفرسانها 
االصفاح عاهام،  )اليهاو (  مها ناة  بجاواز 
ااساتجداء الساال0 من تحت أقدامهم، باعتبار 

أن القرآن يدعوا إىل لذا!!!
مع أن املفرسين للقرآن الكريم يف تفسريلم 
لهاذه اآلية عى ثالثة أقاوال، كلها ن تقول ب0ثل 

قولهم لذا: 
اثال: قالاوا باأن املقصاو  من قولاه تداىل 
}َااْعاُف َعاُْهاْم َااْصَفاْح{ لام الفئاة القليلاة 
املساتثااة يف اآلياة نفساها عادماا قاال اللاه 
سابحانه اتدااىل: ]َانَ تَاَزاُل تَطَِّلُع َعاَى َخاِئاٍَة 
ِماُْهاْم إِنَّ َقِليالً ِماُْهْم َااْعُف َعاُْهاْم َااْصَفْح إِنَّ 

اللََّه يُِحبُّ اْل0ُْحِسِاَل[..
االثاني: قالوا بأن لذه اآلية ماسوخة بقوله 
تداىل: ]َقاِتلُوا الَِّذياَن نَ يُْؤِماُوَن ِباللَِّه َانَ ِباْليَْو0ِ 

اآلِخاِر َانَ يَُحرُِّموَن َماا َحر0ََّ اللَُّه َاَرُساولُُه َانَ 
يَِدياُوَن ِ يَن اْلَحالِّ ِمَن الَِّذيَن أُاتُوا اْلِكتَاَب َحتَّى 

يُْدُطوا اْلِجْزيََة َعْن يٍَد َاُلْم َصاِغُراَن[.. 
االتفساري الثالث: لاو أن الدفاو االصفح 
عاهام يكون بداد أن تقررت عليهام )الجزية( 
الذا عادما يكونون تحت حكم املسال0ل، ائة 
لها كااة حقوقها، ما اموا مساملل، ن يكيدان 
لإلسال0. الذا لو أقرب التفاسري؛ ثنه ن يطلع 
عى خائاة ماهام إن إذا كان اليهو  تحت حكم 

الدالة اإلسالمية، أما إذا كانوا بديدين اال..
إذن: نساتاتج أن اليهاو  ُخُصاْوصااً يهاو  
اليو0، ما  اموا يحاربون املسال0ل ايقتلونهم 
ايكيادان لهام ايحتلاون أرضهم، اال ساال0 
مدهام ان صفح عاهم، امن يقول بهذا يف قلبه 
مرض.. قال -َساَل0ُ اللِه َعَليِْه- مستاكراً: ]مثالً 
يف الزمان لاذا يقول لاك: الله قال عان اليهو : 
}َااْعُف َعاُْهْم َااْصَفْح{)املائدة13( أليست لذه 
ااحادة؟ }َااْعاُف َعاُْهْم َااْصَفاْح{ يداي نفس 
الايء, إذا لو اآلن يحكاي لك }َاإِذَا َماا أُنِزَلْت 
ُسوَرٌة{ كان ذلك الزمن كان لااك ناس يرن أية 
مدياة، ايدطاي مفهوما من عاده, ايشاغلها 
عى أساساه, مو او  يف ُكّل زماان. أليس الله 
قاال: }َاَن تَُجاِ لُاوا أَْلاَل اْلِكتَااِب إِنَّ ِبالَِّتي ِلَي 
أَْحَساُن إن الذين ظل0وا ماهم{)الداكبوت6ل(؟ 
طيب ما لو عارف أحسان ماذا تداي أحسان, 
ماذا تداي كل0ة أحسان, قد كل0ة أحسن تداي: 
لل الداء ابدان أي يشء يكون مثرياً! اأشياء 

من لذه[.

املثال الثالث: يفسر قوله تعاىل: }اْدُع 
ِإىِل َسِبيِل َربَِّك ِباْلِحْكَمِة َوامْلَْوِعَظِة 

اْلَحَسَنِة{ على هواه!!
ايف ذات الساياق، ايف تااالاه -َسااَل0ُ اللاِه 
َعَليِْه- لتفساري قولاه تداىل }ا ُْع إىِِل َساِبيِل َربَِّك 

ِباْلِحْك0َِة َااْل0َْوِعَظِة اْلَحَساَِة{اساتغرب -َساَل0ُ 
اللِه َعَليِْه- من تفساريلم القائل أن )الحك0ة( 
يف التدامل مع يهو  اليو0 ُخُصاْوصاً لي)اللل، 
الهاداء، عد0 إثارتهم الو بكل0ة(!!! اتسااءل: 
ألياس مان امل0كان أن تكاون الحك0اة لاي 
)السايف(؟حيث قال: ]مثل: }ا ُْع إىِِل َسِبيِل َربَِّك 
اْلَحَسااَِة{)الاحل125(  َااْل0َْوِعَظاِة  ِباْلِحْك0َاِة 
بالحك0اة ]انَازَّل ياده[ طياب عادماا يقاول: 
بالحك0اة لكاذا ]انزل يده إىل أسافل[ ليسات 
الحك0اة عى حساب ما يقاول لااا! يف اثخري 
تجد ُكّل لذه أليسات مفاليم لي تجدله ياظر 
إىل اآلياة نظرة مديااة؛ ثن  اخلاه يو د خلل, 
يو د خلل يف الداخل, مثالً لو ما عاده انطالقة 
ع0لياة، ن, لاو يرياد إذا لااك حا اة بهداء, 
بكذا م0كان! نظر إىل }بالحك0اة{ نظرة ]يازل 
ياده إىل تحات[ بالحك0ة يا أخي ]انازل يده إىل 
تحت[!..طياب قاد تكاون بالحك0اة الجهاا , 
السايف قد يكاون أحيانا لو الحك0اة, لو قد 
يكون لاو الحك0اة يف موا هة أعاداء الله, ما 
لاو قاد يكون لاو الحك0اة؟ الحك0اة قضية 
يداي مثل0ا تقول: ااسادة  داً، لم يفرسانها 
تفساري ]اضع اليء يف موضده[ ما أحد  اري 
مان لاو الاذي يضاع اثشاياء يف مواضدها..
الحك0ة لي من الله مثل0ا قال: }يُؤتِي اْلِحْك0ََة 
َمن يََشااُء َاَمن يُاْؤَت اْلِحْك0ََة َاَقاْد أُاتَِي َخرْياً 
َكِثرياً{)البقارة269( لي لذه: ]اضع اثمور يف 
مواضدها[ أن تكون بالشاكل التي تضع اثمور 
يف مواضدهاا, الترصف لذا بالشاكل الذي ادالً 

تتااسب مع قضيته لذه, الكذا[.

أسلوُب )التطويع( هو من أساليب 
اليهود، وهو خطري جدًا

اناوه -َسااَل0ُ اللاِه َعَليْاِه- إىل أسالوب مان 
يجب  اليهو   أسااليب 
حيث  مقاامته،  علياا 
لااا  ]اشاتغل  قاال: 
انحظ كم يو د مدك 
مان ع0ال لااا, أناك 
تبحاث بدد اثسااليب 
أن  يحاالاوا  التاي 
يطوعاوا الاااس بهاا 
اتقاامهاا, ماا ايهاا 
قاوارح لاذه نهائيااً, 
لال يو اد ايهاا يش 
ايهاا  ماا  قاوارح؟ 
قوارح أي التطويع ما 
يأتاي بوسايلة القوة, 
أن  تفكار  ن  يدااي 
اليهاو ي م0كن  ائ0اً 
اناه كل0اا يقاو0 من 

الاو0 لو ي0ساح الصاراخ حقه, ن, لو نايس 
للصااراخ رب0ا لااك, يفكر كيف يد0ل يطوع, 
يطاوع؛ ثنه يرياد بكل لداء يدخال؛ ثنهم لم 
نفوساهم ضدااف اليهاو , نفوساهم ضداف, 
يدااي ما عادلام مثالً الشاجاعة, الجارأة, لو 
عادلم شاجاعة ا رأة ما اساتطاعوا يشتغلوا 

بالطريقة لذه.
لسلكوا طريقة أن يرضب لذا، ايرضب لذا 
بطريقة يثارياا املجت0دات, لكن لم يسالكون 
طريقة التطويع, التطويع الذا أسالوب خطري 
 اداً عادماا يقاول لاك: }إِن تُِطيُداواْ{ مداااه 
أن لاؤنء قاد يصلاون بكام إىل أن تطيدولام، 
تطيدولام يف ماذا؟ أيضاً تفهام الم يحاالون 
أن يطوعاوك، يقدمون لك مفاليم تبدا اكأنها 
ملصلحتاك أنات, املصلحة بال ك, أليساوا لكذا 

يد0لون؟.

يدااي نريد تجلاس ترتاح ابااك عى كريس 
اماسة نظيفة, انريد مرشاعاً من أ ل خدمات 

إنسانية, انريد نحرركم, اأشياء من لذه[.

ملاذا ُيِصرُّ )اليهود( على تحويلنا 
)كافرين(؟!

اليهاو ،  تفكاري  اخباث  ساوء  إىل  اأشاار 
عادما يسادوا بكل الطارق لتحويال الااس إىل 
كفاار، لكاي يفقاداا نرص اللاه لهام، اتأييده 
لهام، ثم يقوموا برضبهم، لام من  هة، االله 
يرضبااا ثنااا عصياااه مان  هة، حياث قال 
الشاهيد القائد: ]لم لديهم لدف }يَُر ُّاُكم بَْدَد 
إِي0َاِنُكْم َكاِاِرياَن{ يداي لدف رئيي لديهم أن 
تصبحوا كاارين. طيب ملاذا كاارين؟ يداي لل 
اليهو ي يتدب نفساه, ايشاتغل من أ ل يراك 
كاااراً اقط؟ ن, لو يدرف أن أساهل ما تكون 
أنات يف رضبك, يف احتالل بال ك, يف اساتد0ارك, 
يف تغياري ثقااتك, لاو عادما يحولاك إىل كاار؛ 
ثنه لاا سايفصلك عن ماذا؟ عان ماابع القوة 
عاادك, يفصلك عن القوة التاي ت0تلكها أنت يف 
إي0انك بدءاً بإي0انك بالله ليفصلك عن أن يكون 
الله مداك، اإذا كان الله مداك اهو يدرف بأنه 
ماا يد0ال يشء..إذاً كيف أع0ل باك؟ أن أحولك 
إىل كااار؛ لهذا لم ماا يفكران أنهام يجدلون 
الااس يهو اً ب0داى الكل0ة, ما يحتا وك تكون 
يهو ي, يحاال تكون كااراً اقط, يداي يجر ك 
من ُكّل اساائل قوتك؛ ليطوعك لاه, يطوعك له 
لتقبال أن يجدلك كاااراً، أن يجدلاك كااراً ب0ا 
تدايه الكل0ة، مع أناه  دل يف نفس الطريل يف 

محاالة التطويع, يحصل تويل[.

مجرد قبولنا بـ)الخدمات( التي يقدمها 
اليهود، يعترب 

مظهرًا من مظاهر 
الوالء له:ـ

-َسااَل0ُ  احاذر 
مان  َعَليْاِه-  اللاِه 
عااد  )التذاكاي( 
البداض، الاذي يحاال 
أن يأخاذ مان اليهاو  
 ، ااع ملاا اا ت، ملدونا ا
باعتباار  ااملشااريع، 
أناه ن ي0كن يكفار أَْا 
اإلساال0،  عان  يبتداد 
ايدتقد أن لاذا  ائز، 
يف  ]أناك  قاال:  حياث 
ساهل,  تقول:  اثخاري 
ساقول لهم ت0ا0, اما 
احاا راضال نكفر, ن، 
أنه حتى يف الطريل, أناك عادما تكون تقول له 
ت0اا0, أَْا تحاال تقبل مااه, أَْا مظالر انء له, 
الاي كلها مظالر انء أنك لاا تصبح حك0ك, 
حك0ه. لذا تهديد إلهي لل0ؤمال }يَُر ُّاُكم بَْدَد 
إِي0َاِنُكاْم َكاِاِريَن{ اإذا ااحد ما لو مازعج من 
اثشاياء لذه كلها الن تزيده لذه اآلية إي0اناً..
طيب كيف ي0كن تزيدك اآلية لذه إي0اناً تتحرك 
تجدلاا اكأنهاا نزلت يف لاذا الدارص, تجدلا 
تحكاي ااقاع حقيقي, أشاياء مل0وساة. لاا 
تز ا  إي0اناً من ُكّل  وانب اإلي0ان, إي0ان بأنها 
تخن عان ااقع إي0ان بأنها لي من الله, إي0ان 
باأن الله مثل0ا تقول رحيم بدباا ه, إي0ان بأن 
اللاه يرعاى املؤمال, ن يارتك اثشاياء مبه0ة 
لديهم, إي0ان, كل0ة إي0ان مجانت ااسادة  داً 
من اإلي0ان تصل إليها, تقفل من البداية ما أنت 

عارف لحا ة نهائياً[.

الجزء 
15

أمراُض القلوب متنوعة: 
فالنفاُق مرض، والُجبن 

مرض، واإليمان 
بالثقافات المغلوطة 

والرؤى الخاطئة مرض، 
واالرتياب مرض

التعريف الحقيقي: 
)الحكمة قضية يعني 
مثلما تقول: واسعة 
جدًا، هم يفسرونها 

تفسير ]وضع الشيء في 
موضعه[ ما أحد داري َمن 
هو الذي يضع األشياء في 
مواضعها.. الحكمة هي 
من اهلل مثلما قال: }ُيؤِتي 

اْلِحْكَمَة َمن َيَشاُء َوَمن 
ُيْؤَت اْلِحْكَمَة َفَقْد ُأوِتَي 
َخْيرًا َكِثيرًا{)البقرة269( 
هي هذه: ]وضع األمور 
في مواضعها[ أن تكون 
بالشكل التي تضُع األموَر 

في مواضعها(.
]مديح القرآن: الدرس الثالث[

من خالل حركة 
وانطالق اإلنسان في 
سبيل اهلل يستطيُع 

كْشَف مرضى القلوب، 
ونوعية المرض، 

وسببه، وكيفية تفكير 
صاحبه
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ياالذي جيت ال أرضي مكانك 
مسافر.. حطها وسط أذنك

كلمة احلق باكتبها بذلق 
اخلناجر.. في جبهتك ودقنك
بس من شان يقراها الذي لك 

يجاكر.. ذي أخذ منك وزنك
أرضنا أرضنا الانته تباها مقابر.. 

لك الخوتك والبنك
خذ واال توكل روح لك ثم غادر.. 

ولف اجلوع بطنك

 أرضنا 
 مقربة 
الغزاة! 

عبداهلل هادي سبيت

برنامُج رجال اهلل
الدْرس الثاني آيات من سورة آل 

ع0ران/مدراة الله عظ0ة الله 

الدرس الثامن

هاتك 
الحرمات

حمير العزكي

الهيجاء م��ن ح��وم��ة  ي��ا ه��ارب��ا 
وم��ح��ارب��ا ف��ي س��اح ك��ل ع��زاء

حقده القنابل  سبق  قاصفا  يا 
ي���ا خ��ائ��ف��ا م���ن ع����ّزل ون��س��اء

غاراته ف��ي  األط��ف��ال  قاتل  ي��ا 
لقائي عند  اخلفني  حامل  ي��ا 

وقبله القتال  ش��رف  فاقدا  يا 
شرف الرجال وغيرة الشرفاء

يا ناسك احلرمني كل صبيحة
مساء كل  احل��رم��ات  هاتك  يا 

ذيولها ورأس  أمريكا  ذي��ل  ي��ا 
العمالء املستعبد  عبدها  ي��ا 

إجرامها في  إسرائيل  وخليل 
الفحشاء رح��ل��ة  ف��ي  ودليلها 

به حفلت  ت��اف��ه  أت��ف��ه  ستظل 
احلقراء وأحقر  الهوان  حقب 

ستظل أجنب زاحف بني الثرى
ح��ذائ��ي رآه  م��ن��ح��ط  وأح����ط 

م��ن��ك ص����وارم مينية س��ت��ن��ال 
ب���س���واع���د ع��ل��وي��ة اإلم���ض���اء

محمد عبدالحفيظ الهادي

ُمكلَماَ ِشباًل  األَمّ  ينسى  هيهات 
الّدم عن من  أجرما رّب  يعفو  أو 

ت��ع��م��داً ال���ع���زاِء  دار  ق���اص���داً  ي��ا 
ومضرج األطفال من فيض الدما

بال  ميضي  للنسا  قصفك  أتخاُل 
ث����أٍر مي���ان���ٍي ي����ذود ع���ن احل��م��ى

اُر قد ي��ا أي��ه��ا ال��رع��دي��ُد وال���َف���رَّ
وجب »القضى«  والشعب ثار وأقسما

أن تشرب الُسّم الزعاف وحتتسي
من بأس أهل البأس كأسا  علقما

ُقِتلُوا قد  لألولى  وع��ٌد   فالنصُر 
من  غير حٍق، في الكتاب  حتّتما

دوا ِم��ن ُدوره���م ومتزقوا َم��ن ُش���رِّ
َهّدما  ِط��غ��ٍم  بجرم  ال��رك��ام  حت��ت 

في ج��ار  جن��ٍد  أج��الف  طغيانكم 
مي��ن األب���اة وج��ورك��م ج��از السما

جندكم تقصد  األح��رار  وجحافل 
 تطوي ضاللة نسل فسٍق أجرما

أحمد درهم المؤيد

وِثق��َ����اال  للوَغ���ى  ِخَف��اَف�اً  ن�َف�َ��ُروا 
ب�����وا ه����َْدَي  اإلل������ه  زالال وتشرَّ

ص�اغوا من األش��الء عه�داً ص�ادقا 
األق��������َواال تتق���دم  أعم�����الُهم  

َحملوا الشه��ادة في احلياة ثق��افًة 
األجي�����اال تلهُم   ع���ز   ومس�����ار 

وتَسلَّح��وا اإلمي���اَن  ف�ي أعم��اِقهم 
واحل�����ق  يبن���ي ق�����ادًة  ورج�����اال

من »ج�َاِهُدوا  في  ٱللِه ح�قَّ ِجَه�اِده«
رح����اال  للجه����اد  فّش����دوا  جاءوا 

ووعيد »إْن لَْم تَنِْفروا« ،»َوُقِل اْعَملُوا«
��لوا األثق����اال  رفع����وا الل����واَء حتمَّ

موا زحف�اً الى  خاض�وا الوغ�ى وتَق��دَّ

َّروا األه����واال س���اح  القت���ال  وسط���
الص��ادق�وَن الص��اب�روَن  علَ�ى األذى 

والب��ائع����وَن النف����س  واألم��������واال   
يا أي�ه��ا الشه��������داء ف���ي ذك����راكم 

نست�لهُم  اإلعظ������ام   واإلج������الال
ونَخ�ُطُّ ِم�ن َدمِن��ا الزك���ي  ُعه��ُوَدن�َا 

ونحي���ل  ابني��ة الشق�����ا  أط�����الال  
ما النص��ُر إالَّ مِ�ن   ثم����اِر  جه���وِدُكم 

ودم�اؤك�م  ست��زي��ُدن�َا  استبس������اال
إّن الشه�������ادة   ِع�������زةٌ  وكرام�������ٌة

ومن����اُر  ه��دٍي  تُله�م   األجي��������اال
وا لَه�ُ�ْم ف����وق  الرم���اِل جلوَدن�َا م��ُ�دُّ

ولْتخِصف�ُ��وه��ا للرج������اِل نع��������اال
َسنَسِي���ر  ف�ي درِب الشهي���ِد مواكب��اً

حت��ى تن����ال شع���وبُنُ���ا استق����الال

وشاهد ومشهود
محمد عبدالقدوس الوزير

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 

؟  وم�������������اذا   ، امل�������ق�������ام  ت����ع����ل����م  ال  أن���������ت 
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
ردودي ي�������ا  ف����ان����ظ����م����ي   ، ل�����ل�����ه  ب���������اع 

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
اجل������ح������ود  آل  ال�������ط�������غ�������اة  وحت��������������دى 

س�����ل�����م ال�����ن�����ف�����س ح�������ني واف������������ى غ�������زاة 
« »م�����ي�����دي  أرض  ب���ف���ع���ل���ه���م  ل����ي����م����ي����دوا 

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

« »ع���ب���س  أرض  ف����ي  ال�����وج�����وه  ل����ي����س����وءوا 
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 
ح�������دود دون  ب����ال����ق����ص����ف  ع�����������زاء  أو 

وج��������وا  وب��������ح��������را  ب�����������را   ، حل�������ص�������ار 
اخل��������دود ض����م����ر  اآلالف  مي��������وت  ك������ي 

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����������ني م���������ج���������رم ك�����ي�����زي�����د

غ���ش���وم���ا ن������ق������اوم  ول��������م   ، س���ك���ت���ن���ا  ل������و 
ج�������ودي ن�����ف�����س  ي�������ا   ، احل�������ي�������اة  ألب�����������اد 

ب������اب أع�������ظ�������م  اجل��������ه��������اد  ب�����������اب  إن 
وه���������و ل���ل���م���خ���ل���ص���ني س�����م�����ر ال������زن������ود

إن����������ه����������م ي������������أمل������������ون م��������ث��������ال 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 
ال�����زي�����ود  ف������ي  أو  ال���ت���ق���ل���ي���د  ش����اف����ع����ي 

امل����ظ����ال����م ح��ال ف������ي  ال����ص����م����ت  ي�������رى  ال 
وي���������رى ف������ي اخل�����������روج ن����س����ف اجل����م����ود

م��ن��ه��ا   ، ال������ن������اس  ت����ن����ف����ع  ذك������������راك  إن 
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

دار العزاِء

الصادقون
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 متابعات فلسطينية

ني الشيعي«! ترامب يفَضُح أكذوبة »الصراع السُّ
ماجد حاتمي*

بداد أن ااار  هداً كبارياً عى إيْاَران بإظهااره الو ِه 
الحقيقايِّ ثمريكا، عاا  الرئيس اثمريكاي  انالد ترامب 
ااار مرة أُْخااَرن  هداً أَكن عى إيَْران، بفضحه “أكذابة 

ا و  رصاع ُساي شيدي” يف املاطقة!!. 
الشكر موصول  ائ0اً لرتامب، ليس اقط لتدريته ا ه 
أمريكا بقراراته الدارصية، بل لفضحه التحالف الذي كان 
َق عى  قائ0ا بل تركيا ابدض الدال الخليجية االذي ُساوِّ
انه تحالف ضد “الت0د  الشيدي” ا “الت0د  اإليَْراني”، اإذا 

به محور يخد0 ألداف “إرسائيل” يف املاطقة.
إن تراماب ابازقاه املدهاو  لم يارتك التحالاف القائم 
بل بدض الدال الخليجية اتركياا ا”إرسائيل” الذي كان 
ياشاط اماذ عقو  يف الظل، ك0ا ادلت ان ارات اثمريكية 
الساابقة، بل  عاا ترامب لاذا التحالاف، ايف اال مؤت0ر 
صحفي مع رئيس الوزراء “اإلرسائييل” بايامل نتايالو، 
اىل الد0ل باملكشوف ضد إيَْران، الو ما اارح نتايالو الذي 
كثارياً ما عتب عى حلفائه الدرب لتحر هم يف انعالن عن 

تحالفهم مع “إرسائيل”.
يف ختاا0 زيارتاه لوشااطن قاال نتايالاو يف مؤت0ره 
الصحفي مع ترامب،”انه لل0رة اثاىل يف تأريخ “إرسائيل” 
ايف حياتاي، لم تداد الدال الدربياة تاظار إىل “إرسائيل” 
كدادا، بل كحلياف”، أما تراماب اقال :”ندم نسادى إىل 
التوصل إىل مبا رة ساال0ٍ  ديدة اعظي0ة، ليس اقط بل 
الفلساطيايل ا”اإلرسائيليل”، بل ساتتض0ن الكثري من 
الادال الدربية اثُْخاااَرن.. اان انااكار الجديدة املتدلقة 
بد0لية الساال0 تتض0ن إرشاك الحلفاء الدرب، اساتكون 

ع0لية سال0 كبرية اتتض0ن قطدة أَكن من اثرض”!.
 الدبارُة اثخريُة لرتامب ارسلا البدض عى انها اشارة 

لتباي الرئيس اثمريكي خطة اقامة  الة الساطياية عى 
ا زاء من  زيرة سيااء املرصية، ك0ا ذلب اىل ذلك الوزير 
“اإلرسائيايل” باال حقيباة أيوب قارا، الذي اعتان الخطة 

ست0هد الطريل لسال0 شامل مع “انئتالف الساي”.
قبال مغا رته أمريكا اجار يو0 الج0دة 17 شاباط / 
انايار، ا ارت محطة “اوكاس” اثمريكياة مقابلة مع 
نتايالو، كرر ايها ما قاله يف املؤت0ر الصحفي مع ترامب، 
ااضااف أن “الادال الدربياة بادأت تاظار إىل »إرسائيل« 
كحلياف يف املوا هة ماع إيَْران” ا “لذا اثمار يقرباا من 
بدضااا البدض اقاد يفتح الطريال أما0 آااق للساال0”، 
اعاد ساؤاله عن لذا الادال التي اقرتبت مان “إرسائيل” 
أ ااب نتايالاو “امن ماهاا لم يفدال”، اعادلا ساأله 
الصحفاي :”إيَْران لام تفدل” ار  نتايالو “إيَْران ليسات 

 الة عربية”.
لاذا التحالاف الدساكري بال بداض الادال الدربية 
ا”إرسائيل” إشارت أليه صحيفة “اال سرتيت  ورنال” 
اثمريكية نقالً عن خ0ساة مساؤالل من الادال الدربية 
ا راا مباحثات مع إ ارة ترامب لتشكيل لذا التحالف مع 
“إرسائيال”، ملوا هة “عدالم املشارتك” إيَْران، امن لذه 
الدال، ك0ا ذكرت الصحيفة، السادو ية ااإلمارات امرص 
ااثر ن، ااحت0لات أن تاضم  اٌل عربياة أُْخااَرن إىل لذا 
التحالف، الذي سايدت0د عى اتفاقية  ااع مشرتك شبيهة 

بتلك التي يدت0دلا حلف الااتو.
انتصانت التي أ رالا ترامب اور  خول البيت انبيض 
باملساؤالل انتاراك االخليجيل لي التاي اضدت اللباة 
اناىل لهاذا التحالف، يف صيغته الدلاياة، الي التي  ادت 
الرئيس الرتكي ر ب طيب ار اغان ان يصدد مرة أُْخااَرن 
اىل اعاى الشاجرة التي نزل ماها ب0سااعدة الاراس، اما 
زيارته اىل السادو ية االبحرين اقطر، اخطابه الطائفي 

يف لذه الدال عن “الخطر الفاريس” ا”تهديد إيَْران لوحدة 
الداراق اساوريا”، اتساويقه اكرة ان “عادا الدرب لو 
إيَْران” اليس “إرسائيل”، إّن بدض  وانب الدار الرتكي يف 
التحالف القائم االها ف اىل ت0زيل سوريا االدراق لصالح 
“إرسائيل”، الكيان الاذي يقف اراء ُكّل لذه الفوىض التي 

ترضب البلدان الدربية احتى انسالمية.
يف املقابل مازالت الج0هورية انساالمية يف إيَْران تدتقد 
 ازماة ان ُكّل الذي يجرن ايحدث يف ماطقتاا من حراب 
ارصاعات ااوىض، لداه اعطاب بوصلة اننسان الدربي 
ااملسلم التي كانت امازالت تشري اىل القضية الفلسطياية، 
عاى انها القضياة اناىل لالمة انساالمية، ااىل “إرسائيل” 
عاى انها الدادا انال للدرب ااملسال0ل، الام تاجح ُكّل 
محااانت التحالف اثمريكاي الصهيوناي الرتكي الدربي 
الر دي، لداع إيَْران اىل الفخ الطائفي، عن شايطاتها من 
خالل الهج0ة السياسية اانعالمية الرشسة التي تتدرض 

لها.
إيْاَران ايف مقابال ُكّل لذا التحشايد الطائفي، ما زالت 
تدتان قضياة الساطل قضيتهاا اثاىل، امن املقارر ان 
تحتضن يومي 21 ا22 من شاهر شاباط / اناير الحايل، 
املؤت0ر الدايل السا س لدعم انتفاضة الشدب الفلسطياي، 
 ان ان تثايهاا التهديدات التاي يطلقها ترامب انتايالو، 
ان الخطاباات الطائفية التي اخذت ننتها ترتفع للرئيس 
الرتكاي ار اغاان، ان الداداء “الدبثاي” لبداض الادال 
الخليجية، عن نرصة الشدب الفلسطياي املظلو0، ا ادت 
امازالت تداع اث0انا بالظة بسابب موقفها من القضية 

الفلسطياية.
تحالاف بداض الدارب اتركياا، التاي رادات لبدض 
الوقت لواء الدااع عن الشادب الفلساطياي ثسباب باتت 
مكشاواة، مع “إرسائيل”، يأتي يف الوقات الذي  ان ايه 

تراماب انتايالو حل الدالتل، ك0ا راض ترامب ان يضع 
أياة خطاوط ح0راء اماا0 باااء املساتوطاات يف انرايض 
الفلساطياية املحتلاة، اتدهاد باقال سافارة أمرياكا اىل 
القدس، اي0ا مازالت غزة تداني من الحصار “اإلرسائييل” 
الشاباب  زال  اماا  االجاو،  االبحار  الان  مان  الخانال 
الفلساطياي يُقتل ُكّل يو0 ابد0 بار  ابذرائع شاتى، اما 
زالات القدس تهاو ، امازالت أع0ال الحفر تحت املساجد 
اثقىص تجري عى قد0 اساق، ُكّل ذلك احلفاء “إرسائيل” 
من الدرب ااثتراك صامتون ص0ت املقابر، ان تسا0دهم 
إّن عادما يتحدثون عن إيَْران ارتالم ير  ان تلك الدبارات 
املحببة لدن “إرسائيل ” اأمريكا، مثل “الخطر الشايدي” 

ا “الخطر الفاريس”.
رغم ان طبيدة الرصاع الدائر يف املاطقة ماذ 6 سااوات 
ااكثار، كانات مدراااة للغالبياة الدظ0اى من شادوب 
املاطقة، إّن ان لااك من اقع يف الفخ الذي نصبته اساائل 
انعاال0 الخليجياة التاي كانات امازالت تسادى إلضفاء 
الطاباع الطائفي عى الحراب التي تشاهدلا املاطقة، إن 
ان است0اتة ترامب يف الداع بالتحالف “اإلرسائييل” الرتكي 
الدرباي الر دي ضاد إيَْران اىل الدلان، الرالة لذه الدال 
لتافياذ ااامر تراماب، اضحات اكذابة ان الارصاع الذي 
تشاهده املاطقة لو رصاع “ساي شايدي”، ك0ا اضحت 
الجهاات التي تقف اراء “ اعاش” االج0اعات التكفريية 
اثُْخاااَرن التي تدتن رأس حربة لذا التحالف، حتى اما0 
البساطاء من اباااء املاطقاة، اثمر الذي سايجدل مه0ة 
نتايالو يف التحالف مع الدرب ااملسل0ل ضد إيَْران صدبة 
إن لام تكن مساتحيلة، لذلاك ن ن0لك إّن ان نقول: شاكراً 

ترامب. 

*شفقنا العربي

»إسرائيل« تستشيُط غضباً بعد تصريحات السيد نصراهلل 

العدو الصهيوني يقتحُم مكتبًة ويستدعي والد شهيدين خالل مداهمات الضفة 

التواصال  قاال نشاطاء عاى مواقاع 
ازيار  ترصيحااِت  إن  ان ت0اعاي 
انستخبارات اإلرسائييل تُظِهُر مدن خوف 
اارتبااك الكيان الصهيوناي بدد الخطاب 
اثخري الذي اّ هه اثمل الدا0 لحزب الله، 
السيُد حسن نرصالله، للكيان اإلرسائييل.

اتوّعد ازيُر انستخبارات »اإلرسائييل«، 
يرسائيل كاتاس، با »رضب كااة اثلداف 
املتاحاة يف لبااان«، يف حاال أقاد0 »حزب 
الله« عاى تافيذ تهديداتاه بقصف الد0ل 

اإلرسائييل. 
ازعم كاتاس: »إن اثياا0 التي امتادت 
ايها »إرسائيال« عن رضب الباية التحتية 

اللباانية قد اّلت«. 
ا ااءت ترصيحات الوزيار اإلرسائييل 
التي نرشتها اإلذاعة الدنية، يو0 الج0دة، 

ر اً عى خطاب اثمل الدا0 لا »حزب الله« 
اللبااني السيد حسن نرص الله، الذي ألقاه 

مساء الخ0يس.
ا عاا إىل اارض عقوبات عاى »حزب 
الله« تؤ ي إىل »شاّل نشاطاته«، إىل  انب 
»م0ارساة الضغاوط عاى إيْاَران للكاف 
عن ت0ويل اتساليح لاذه املاظ0ة«، اال 

تدبريه.
اكان السايد حسان نرصالله، قد توعد 
»إرسائيال« ب0فا اآت تخفيهاا املقاامة 
اللباانية اتغري مساار أياة حرب، ك0ا  عا 
كيان انحتالل اإلرسائييل إىل تفكيك مفاعل 
 ي0وناة الااوان بصحاراء الاقاب اليس 
اقط خازان اثمونيا بحيفا شا0اىل البال ، 
مشارياً إىل أن التهدياد االوعياد اإلرسائييل 

ضد لباان لو ىف  ائرة الحرب الافسية.

شااَّت قاواُت الدادا الصهيوناي، ح0لاة 
مدال0اات ااسادة يف عاد  من مادن الضفة 
املحتلاة. اأااا ت مصا ر إعالمياة، أن قوات 
ماازل  الج0داة،  مسااء  اقتح0ات،  الدادا 
الشاهيدين عادي ا انياا ارشايد يف الخليال، 

ااستدعت االدل0ا للتحقيل.
ك0اا اقتح0ت قاوات الددا ملكتباة تقديم 
خدماات  امدية قرب  امداة البوليتكاك يف 

مدياة الخليل املحتلة.
اانتارشت قاوات الدادا عاى حا از أبو 
الريش قرب املسجد انبرالي0ي يف الخليل بدد 

تدرضه إللقاء ز ا ات حارقة.
ايف ذات الساياق، اقتح0ات قاوات الدادا 

مديااة طولكام، ااقتح0ات بداض املااازل 
إ اراء  املواطاال  ان  ااساتجوبت بداض 

اعتقانت.
إضااة لذلاك،  ال0ت قاوات الددا ماازل 
املواطال يف بلادة عورتا  اوب مدياة نابلس 

املحتلة.
املدخال  الدادا،  قاوات  أغلقات  اكذلاك، 

الرئيي ملخيم الفوار  اوب مدياة الخليل.
اقالات مصاا ر أماياة، إن قاوات الدادا 
أغلقات مدخل مخيم الفاوار ببوابة حديدية، 
انصبت حا زاً عساكرياً امادات املواطال 
مان  خاول املخيام، ااحتجازت عاد اً مان 

الشبان.

ك0اا طر ت قوات الددا نشاطاء امصلل 
مان سااحة الحار0 اإلبرالي0اي الرشياف، 
بانساتيطان،  مااد ة  شادارات  لرادهام 
امطالبتهام بفتاح شاارع الشاهداء الاذي 

تواصل قوات الددا إغالقه ماذ الدا0 ل199.
اقاال الااشاط ضاد انساتيطان لشاا0 
الرشباتاي، إن الح0لة الوطاية لراع الحصار 
عان قلب الخليل، ساتاظم سلسالة اداليات 

ضد سياسة انستيطان.
ا عا لل0شاركة يف مسارية الج0دة املقبل 
االتاي من املقارر أن تاطلَل مان قلب مدياة 
الخليال إىل الحار0 اإلبرالي0اي ضد سياساة 

انستيطان.

مستوطٌن 
صهيوني يدَهُس 
فلسطينياً شمال 

الخليل 
، عى  أقد0 مستوطٌن صهيونيٌّ
 لس شااب الساطياي بالقرب 
مان مفرتق بلدة بيت أمر شا0ال 

الخليل  اوب الضفة املحتلة.
اقاال الااشاط اإلعالماي من 
بيت أمار، مح0د عاوض، لرا يو 
املحايل،   »2000 لحام  »بيات 
مسااء  »مساتوطااً  لاس،  إن 
الخ0يس، شااباً بدد أن تر ل من 
سايارته التجارياة عاى مفارتق 
البلادة، ما أ ن إلصابتاه بجراح 
يف ماطقاة الو ه، نقل عى إثرلا 
الداالج،  لتلقاي  املستشافى  إىل 
اي0اا اعتقلات رشطاة انحتالل 

املستوطن«.
اأشار عوض إىل أن »قوات من 
 يش ارشطاة انحتالل توا دت 
يف املكان، اأعاقت حركة املرار يف 

تلك املاطقة«.

 مستوطنون خّيالة يقتحمون 
منطقًة ُقرب طمون بطوباس 

إقتحم عرشاُت املساتوطال الصهاياة، مسااء الج0داة، ماطقة أ0 

الكبيش التابدة لبلدة ط0ون رشق مدياة طوباس يف اثغوار الش0الية، 

اانترشاا ايها لساعات.

اقال شهو  عيان، إن املساتوطال الذين تجااز عد لم املائة كانوا 

يركبون الخيول، اانترشاا عى شاكل مج0وعات، ات0ركزاا يف ماطقة 

أ0 الكبيش الجبلية، ثم بدأاا بتأ ية »طقوس تل0و ية«.

اأشاراا إىل أن »املستوطال تكرر توا دلم يف ذات املاطقة يف الفرتة 

اثخرية، ايخىش ِمن نيتهم َاْرَض أمر ااقع اانستيالء عى املاطقة«.

اانساحب املستوطاون، اي0ا توا دت قوات عسكرية للددا، لتأمل 

 خولهم اخرا هم من املاطقة.

اعتقلات قاوات انحتاالل ايل، خ0ساة الساطيايل مان 
محااظة الخليل  اوب الضفة الغربية.

اذكرت اكالة اننباء الفلسطياية )ااا( أن قوات انحتالل 
 ال0ت، السبت، مخيم »الفوار«، ااعتقلت ثالثة السطيايل 

بدد أن اتشت ماازلهم اعبثت ب0حتوياتها.
ايف الساياق ذاتاه، اعتقلت قاوات انحتالل قارب حا ز 

آخريان  الساطيايل  الخليال  مديااة  »حا ااي«  ااوب 
ااقتا ته0ا إىل  هة غري مدلومة.

ك0اا  ال0ت قاوات انحتاالل عادة أحياء اساط مدياة 
الخليل، اسال0ت أحد املواطاال بالغا ملرا داة مخابراتها، 
مثل0اا اقتح0ت مكتباة قرب  امدة »بوليتكاك الساطل« 

ااستولت عى عدة ملفات اأ هزة تخزين الحواسيب. 

 قواُت االحتالل
 تعتقُل خمسة 

فلسطينيني يف الخليل 
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السيد نصر اهلل مخاطباً الصهاينة: سُتفاَجأون، فما نخفيه سيغّي مساَر أّية حماقة ُتْقـِدمون عليها
  - خاص:

 َز0َ اثمُل الدا0ُّ لحزب الله اللبااني، السايد 
حسان نارص اللاه، باأن »ماا يجاري يف الي0ن 
أساطورة امدجازة حقيقياة يصادها الشادب 

الي0اي«.
َاأَكَّااَد أن الكيااَن الصهيوناي رشياٌك ما ي 
 - اثمريكاي  الدساكري  الداداان  يف  احاي 
السادو ي الشابه عربي عى الي0ن.. قائالً: »إن 
اإلرسائيايل رشياٌك ما ي حاي بالداداان عى 
الي0ان اأيضاً لاااك  عام انكليازي اإماراتي، 
بيا0ا غالبية الشدب الي0اي تدااع عن اطاها«. 
اإذ عااااازا السايُد نرص اللاه، الهدَف الذي 
يرمي إليه الاظا0ُ السادو ي من َاْرِضه الحصاَر 
االتجويَع عى الشادب الي0اي أنه يأتي من أ ل 
أن يحفظ ماء ا هه.. أكَّااد عى حت0ية انْتَصار 
الي0ايل، اأن »الشادب الي0اي الذي يراع شدار 
»ليهات ماا الذلة« سياترص  مه عى السيف«. 
اقال السايد حسان نرصالله يف خطاب ألقاه 
مسااء الخ0يس يف ذكرن قا ة شاهداء املقاامة 
اللباانية يف لباان: إن »لذه الحرب بدأت عى أمل 
أن تحسام املدركة خالل اسابوعل أا اساابيع 
قليلة ثنهم اساتضدفوا الشادب الي0اي«.. لكن 
»ما يحصل يف البلد أساطورة امدجزة بالص0و  

حتى اليو0«.
ااضااف »كل ياو0 يُقتَاُل ايه مان الطرال 
ايجوع عرشات آنف اثَْطَفال اقط أن لااك من 
يريد يف السادو ية أن يحفظ ماء ا هه ليصبح 
ملاكاً يف ياو0 مان اثَيَّااا0 ، االحال برايهام أن 
يستسلم الي0ايون«، مشرياً إىل أن املوقف الي0اي 

لو انرصار عى الص0و .
ك0ا تحدث أمُل حزب الله عن قصف الطريان 
السادو ي عى مجلس الدازاء يف مديرية أرحب 
اقاال »يف اثماس قصاف مجلس عزاء نساائي 
بالطاريان، يتام املجيئ باملرتزقة مان ُكّل الدالم 
اليس الجيش السدو ي اقط الذي يقاتل.. اليو0 
اكل ياو0 يقتل يف الطرال ي0ايون اسادو يون 

اعارب امسال0ون اتدمر البياوت؛ ثن لااك يف 
السادو ية من يجب أن نجد له حالً لاحفظ ماء 

ا هه ليصبح ملكاً يوماً ما«.
َاأَكَّااَد »نحان اآلن عاى بواباة اننْتَصار عى 
املارشاع اثمريكي السادو ي - اإلرسائييل الذي 
اسا0ه ) اعش( االج0اعاات التكفريية بدد أن 

انقلب السحر عى الساحر«.
ك0ا شاّد  عاى أن السادو يَة التاي صادت 
) اعش( لي التي تتح0ل مسئولية مئات اننف 
مان الشاهداء الذيان قتلاوا يف الدراق اساوريا 

اسيااء اغريلا.
ا عاا قائاد املقااماة اللباانياة، الج0يع إىل 
مقاربة ااعية للتهدياد اإلرسائييل للباان، مؤكًدا 
أن »املقااماة قاا رة عاى أن تصال إىل حاايات 
اثمونياا يف حيفاا مه0اا حاالات »إرسائيال« 
إخفاءلاا«، انصح الدادا اإلرسائييل با«تفكيك 
مفاعل  ي0ونا الاواية«، موضًحا أن »السافياة 

التي تاقل انمونيا ت0ثل 5 قاابل نواية«.
ااعتان أن »إخاالء سالطات انحتااَلل لتلك 
الحااياات يف اآلاناة اثخارية يدااي أن الدادا 

يثال بقدرة املقااماة«، اقال »بقدراتااا الذاتية 
نساتطيع تحويل التهديد إىل ارصة أي إىل تهديد 

لا«إرسائيل« امستوطااتها«. 
اأشاار إىل أن »الغطااء الدرباي الذي سا0ح 
لا »إرسائيل« بشان حارب 2006 اليو0 مو و  
أكثر من عا0 2006، اهااك  اٌل عربية حارضة 

لت0ويل حرب إرسائيلية عى لباان«. 
اأضاف السايد حسن: »إذا شادر الددا بأن 
املقااماة ابيئتها ضدفت اهذا سيشاجع الددا 
عى شان الحرب عى لباان«، مؤكًدا أن »السالح 

الجوي ن يساتطيع أن يحسام أياة مدركة عى 
الرغام من تأثريه«، اأشاار إىل أن »لااك ما تغري 
يف الو ادان اإلرسائييل الاو أن املقاامة لم تدد 
تقف اتقاتل يف أرضها«، اأر ف »يباون الجدران 
يف املااطل امله0ة باملداى الدساكري الم أعلاوا 
عان اضع خطط لح0اية املساتوطاات انااراا 

عى لذه الخطط«.
اتوّ اه نرُص اللاه إىل ضبااط اقاا ة الددا 
أن  تفرتضاون  عادماا  »مخطئاون  بالقاول: 
مدلوماتكم كااية لشّن حرب  ديدة عى لباان، 
اساتفا ؤان ب0اا نخفيه، ا0ا نخفيه سايغرّي 

مسار أيّة حرب أا ح0اقة تقدمون عليها«.
اثمال الداا0 لحازب اللاه تطاّرق إىل اثزمة 
البحرياياة، اجاَز0َ أن »البحريان  الاة محتلة 
اليست مستقلة خاصة أن لااك قوات سدو ية 
ق0دات الشادب البحريااي«، ارأن أن »الاجااة 
يف البحريان تك0ان يف اإلصغااء ملطالاب الااس 

ااملدالجة الجدية الحقيقية«. 
 اخاطب الفلساطيايل بالقول: »ساقوط 
اثقادة ااملاااقل الذين كذبوا عليكم لدرشات 
الساال أمر مهٌم«،  اعيًا الشادب الفلسطياي 
إىل عد0 انستساال0 امواصلاة املقاامة االثقة 
بخيارلاا، مدتنًا أن »من ألّم اأعظم أشاكال 
املقااماة يف الساطل لاي انتفاضاة القدس 
االد0لياات الفر ياة«، الفات إىل أن »املاطقة 
االدالام لن يبقياا لكاذا اكل املاطقاة تتغرّي 

الااك مشاريع تتهاان اتسقط«. 
قلاب  »مان  بالقاول:  اللاه  نارص  اأر ف 
الفتان ااملؤامارات تولد أ يال مان املجالدين 
اننْتَصاارات  سايصادون  الاذي  ااملقاامال 
الحاسا0ة اسايغريان ا ه املاطقاة.. ُكّل ما 
يجاري مان حولاا ليسات إرلاصاات تصفية 
للقضياة الفلساطياية، بال لاي إرلاصاات 
الشادب  عاى  الكاذبال  املاااقال  تصفياة 
الفلساطياي«، مشاّدً ا عى أن »اثال لو أال 
أمل امستقبل ان ي0كن ثحد أن ياهي القضية 

الفلسطياية«.

ت�سارك فيِه »اإ�سرائيل«، على اأْن ل تكوَن ظاهرًة يف الواجهة.. �سحيفة اأمريكية:

تحاُلٌف عسكري يضم 4 دول عربية و)الكيان 
الصهيوني( واليمن ساحة االختبار األوىل

 أمريكا تعرتف: استخدمنا قنابَل 
يورانيوم منّضب يف سوريا 

 الرئيس السوري: استعادُة مدينة حلب 
خطوٌة مهمٌة لهزيمة اإلرهاب والقضاء عليه 

  - متابعات:
بدد تكاراِر الحدياِث انعالماي عن تشاكيل »ناتو« 
عربية إرسائييل، كشاف تقريٌر لصحيفة »اال سرتيت 
 ورناال« اثمريكية، أن إَ اَرة الرئيس اثمريكي،  انالد 
تراماب، تسادى إلنشااء تحالاف عساكري عرباي – 

أمريكي، ملوا هة إيران، مقره مرص.
التحالُاُف سايُضمُّ »حلفااء أمرياكا الدارب« الم: 
السادو ية ااإلماارات امارص ااثر ن؛ بهادف القيا0 
الدادا  )كياان  ماع  مخابراتياة مشارتكة  بد0لياات 
الصهيوني( ملسااعدتهم »يف موا هة عدالم املشارتك 

إيران«، حسب الصحيفة.
انقلات الصحيفة عن خ0ساة مساؤالل من  ال 
عربياة مشااركة يف لاذه املحا ثاات، لم تكشاف عن 
لويتهام، أن »إَ اَرة ترامب طلبت من مرص اساتضااة 
قوة عربية مشارتكة ملكااحة الافوذ اإليراني، تشاارك 
ايها »إرسائيل«، عى أْن ن تكون ظالرًة يف الوا هة«.

اقاال  بلومايس عربي إن » ار إرسائيل سايقترص 

عاى تزايد التحالاف باملدلومات حاول اثلداف اليس 
التدرياب أا إرساال قاوات برياة، اهاذا ماا يجياده 

اإلرسائيليون«، حسب تدبريه.
املحا ثات حول الخطة املذكورة بدأت، اال املصا ر، 
بال » بلوماسايل عارب يف ااشااطن اكل مان ازير 
الداااع  اي0اس ماتياس، امستشاار اثمان القومي 

السابل مايكل الل، قبل استقالته من ماصبه«.
ااال مصاا ر  بلوماساية للصحيفة، ااإن »لذه 
الخطة ستكون عى طاالة الاقاش خالل زيارة ماتيس 
إىل املاطقة لذا الشاهر )شاباط(«. اذكارت الصحيفة 
كذلاك أن »الي0ن سايكون سااحة انختباار اثاىل لهذا 
التحالف، حيث ساتكثف الونيات املتحدة مسااعداتها 
الدساكرية للح0لاة لاااك اضال عان تأمياهاا البحر 

اثح0ر«.
اقال مساؤالون إن »السادو ية ااإلمارات عرضتا 
ماع  التدااان  عاى  املوااقاة  مقابال  يف  مطالبه0اا 
إرسائيال، من بياها ما لو مرتبط بقانون 11 سابت0ن 
)أيلاول( الذي يجيز لذاي ضحاياا الهج0ات ب0قاضاة 
السدو ية« حسب ما نقلته صحيفة »القدس الدربي«.

انولت الصحيفاة نساتجابة إَ اَرة ترامب، مؤكدة 
أن مساؤالل يف الذه اإلَ اَرة »أبلغوا الحلفاء الخليجيل 
بأنهام سايضغطون من أ ال تدديل الكونغارس لهذا 

القانون«.
انقلت »اال سرتيت  ورنال« عن  بلومايس عربي 
قوله إن التو ه املحت0ل لإلَ اَرة اثمريكية سايكون لو 
تصاياف  0اعة اإلخوان املسال0ل »تاظي0اا إرلابيا« 
بهادف أن يكاون ذلك حااازا لاظا0 السايي من أ ل 
اننض0اا0 إىل التحالاف، ااساتضااة قواتاه عى أرض 

مرص.
اأضاات أن »الدبلوماسايل الدرب أبلغوا املسؤالل 
اثمريكيال اساتددا لم لتواصال أكثار عالنياة ماع 
إرسائيل يف حال توقفت عن بااء املستوطاات يف الضفة 
الغربياة االقدس الرشقياة، اأن لذا التدااان مرلون 
أَيْضااً بامتاااع اإلَ اَرة اثمريكية عن نقل سافارتها إىل 

القدس«.
اثمريكيال  املساؤالل  أن  امللفات  مان  اكان 
ا«اإلرسائيليل« االسدو يل لم يافوا الخطة، ااكتفوا 

براض التدليل عى ما نرشته الصحيفة.

  - متابعات:
)الباتا اون(  اثمريكياة  الداااع  ازارُة  إعرتاات 
باساتخدا0 قاابال يورانياو0 ماضاب مرتال يف عاا0 

02015 يف ع0لياتها الدسكرية يف سورية.
اقالات الاوزارة يف بياان لهاا إن قاابال اليورانيو0 
املاضب اساتخدمت مرتل يف 16 ا22 نوا0ن 02015، 
خاالل ع0لياات قصاف اساتهدات قوااال شااحاات 
نقل لتاظيم ) اعش( يف ساورية اتام تدمري مئات من 

الشاحاات يف ذلك القصف.
اقاال املتحادث باسام قياا ة القاوات الدساكرية 
اثمريكياة يف الارشق اثاساط  وش  ااك: إن 5265 

قابلاة )30 ملم( من اليورانيو0 املاضب اساتخدمت يف 
لاتل الد0ليتال، اقد أطلقتها طائارات لجومية من 

طراز )أ10-( إىل  انب قذائف حارقة أخرن.
َاأَكَّاَد املتحدث »إن الونيات املتحدة قد تستخد0 تلك 

القاابل مجد ا ضد املتشد ين إذا اقتضت الحا ة«.
تجادر انشاارة إىل أن قاابل اليورانياو0 املاضب لي 
ذخائر مضا ة للدراع تثري انتقا ات بسبب املخاطر التي 
قد تتسابب بها عى صحة الجاو  الذين يساتخدمونها 

ااملجت0دات التي تديش يف املااطل املستهداة.
ايداد اليورانياو0 املاضاب مدادن ثقيال املاّوث 
كي0يائي اإشداعي ي0ثل حوايل 60 يف املائة من الاشاط 
اإلشاداعي لليورانياو0 الطبيداي، ااقااً برنامج اثمم 

املتحدة للبيئة.

  - وكاالت:
اصف الرئيس الساوري بشار اثسد 
اساتدا ة  يش بال ه ملدياة حلب ش0ال 
ساورية بالخطاوة امله0اة عاى طريل 
لزي0ة اإلرلاب االقضاء عليه يف البال .

اقال الرئيس الساوري يف مقابلة مع 
محطة را يو )اارابا 1( اقااة )تي يف 1( 
الفرنسايتل »أن الغرب  عم اإلرلابيل 
يف سورية تحت مس0ى )مدتدلل( لكاه 
كان يدعام اثسااس ذاته للقاعادة الا 
) اعش( ايداع اآلن ث0ن سياسته تلك«.

َاأَكَّاَد أن السياساة الفرنساية بدأت 
الياو0 اثال بدعام اإلرلابيال يف  مااذ 
ساورية الاي مسائولة مباارشة عان 

ع0ليات القتل الجارية ايها.
اباّل الرئياس اثساد أن ساورية ن 
ترالن عاى اننتخاباات الغربياة؛ ثنها 
ن تأخذ ماا يقوله املسائولون الغربيون 
الجاد  مح0ال  عاى  ح0التهام  خاالل 
ثنهم يقولون شايئاً للااخبل ليكسابوا 

أصواتهم اليس من أ ل بلدلم.
اشّد  الرئيس السوري عى أن راسيا 
تحرت0ُ سيا ة ساورية اتباي سياستها 
عاى القيم اعاى مصالحهاا اخصوصاً 

يف ماا يتدلل ب0حاربة اإلرلااب.. مؤكداً 
»أناا نحارب من أ ل الشادب الساوري 
الهذا السابب اإن الشدب السوري  عم 

حكومته ا يشه ارئيسه«.

مقتُل طفل وإصابة 15 
آخرين يف تفجي سيارة 

مفخخة جنوبي تركيا
  - وكاالت:

ُقتل طفل يف الثالثة من ع0ره اأصيب 15 آخران، إثر تفجري 
سيارة مفخخة يف انية شانيل أاراة  اوبي تركيا.

اقال اايل شانيل أاراة، كونكور عظيم طونا، إن »املدلومات 
التي اصلتهم تفيد بأن مجهونً ركن سيارة مفخخة يف مج0ع 
ساكاي خااص باملدعيل الدامال اموظفي القضااء، يف حي 
»ياي شاهري« بقضاء »ايران شهر«، ااّجرلا عن بدد«، مساء 

الج0دة.
اأضااف الاوايل: »أن التفجاري اإلرلاباي أسافر عان مقتل 
طفل يبلغ من الد0ر ثالث سااوات اإصابة 15 آخرين بجراح 

طفيفة«.
اأشار إىل أن »املج0ع السكاي تدرض أَيْضاً ثرضار كبرية«.
اعقب حداث التفجري لرعت سايارات اإلسداف إىل املوقع، 
اي0اا قامات الرشطة بتطويل املاكان ااتخاذ إ اراءات أماية 

مشد ة.



 سياسية- شاملة
تصدر كل اثال اخ0يس
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الدد  )200( انثال 20 اناير 02017  املواال ل2  0ا ن اثاىل ث3ل1لا

علي شرف الـَمَحْطوري
الرضباة  مان  أياا0  ثالثاة  بداد 
الصاراخياة التاي طالت مطااَر أبها 
اإلقلي0ي يف خ0يس امشايط بدسري يف 
الا15 من الشهر الحايل، أعلات الُقاوَّة 
الشاقيِّل  الصاراخياة قصَف محطة 
التاي تازا  مااطاَل عادة يف  يازان 

اعسري بالكهرباء.
أن  الصاراخياة  الُقااوَّة  اأكادت 
كلتا الرضبتال أصابات لداها بدقة 
بالغاة، يف تطور نوعي تضُداه الُقاوَّة 
الصاراخية يف ساياق حارب اث مغة 
املوازية للحرب الدسكرية املادلدة بل 

الي0ن ارباعية الدداان + إرسائيل.
انقلات قااة املسارية عان مصدٍر 

يف الُقااوَّة الصاراخية أن التطاور الصاراخي يت0ثّل يف 
أا ه عدة، أالها  قة اإلصابة ب0ا ن يقارن عن الساابل 

حيث تم تقليل نسبة الخطأ إىل أ نى ما ي0كن.
ثانيااً: أنه ابدد رضبتَي أبها االشاقيِّل تؤكد الُقاوَّة 
الصاراخياة الي0اية بأنه تام تحييُد الجيال الثالث من 
ماظوماة باتريوت بااك3، الي أحدث أ يال اثسالحة 
انعرتاضياة اثمريكياة، اقد تام تزايُد السادو ية بها 
خالل الدا0 املايض 2016، ض0ن صفقة أعلن التفااض 
عاها بدد شاهر من رضبة صاار الشاهرية ب0أرب يف ل 

أيلول سبت0ن 02015.
اتت0يز ماظومُة باك3 بإطالق 16 صاراخ باتريوت 

باملقارنة سابقاً مع إطالق أربدة صواريخ من ماظومة 
البااك2. ك0اا يساتطيع را ار بااك 3 تتبُّع مساار 100 
صااراخ يف نفس الوقات، االتحكم يف 

مسار 9 صواريخ باتريوت أيضاً.
الي يف الخدمة يف الونيات املتحدة 
الولاادا اأملانياا االياباان اتاياوان 
ا الاة اإلَماَرات، ك0ا تسادى قطر إىل 

امتالكها.
الُقااوَّة  اا اه  ماا  إىل  ابالاظار 
الصاراخياة الي0اياة مان تحدٍّ خالل 
الفارتة املاضياة، اب0اا تام إنجااُزه 
برضبتَي أبها االشاقيل يقول املصدر 
ت0كاات  الصاراخياَة  الُقااوََّة  باأن 
ايف اارتة ا يازة ايف ظاراٍف بالغاة 
التدقياد ابدقاول اطاية مان تدديل 
ميازان الار ع لصالحها بداد أن كان 
لصالاح الدادا، الو ما يفساُح املجال 
للصاراخية ثن توسع من نطاق أَْلاَدااها، ايرسع من 

تكثيفها الرضبات.
بالتحليال  الدادا  ادال  ر ة  املالَحاظ  مان  اكان 
الهساتريي ااوَق أ اواء صادااَء، اقصاف عايف عى 

صددة اذلك عقب رضبة محطة الشقيل يف  يزان.
اعن ساؤال لقااة املسرية عن طبيدة املرحلة املقبلة 
بدد إساقاط حائط الصد لادن الددا، أ اب املصدُر بأن 
قا 0َ اثيا0 ااثساابيع كفياٌل باإل ابة، متوعاداً الددا 

ب0فا آت لم يكن يتوقدها.
اعان تأثري الرضباة الصاراخية التاي طالت مطار 
أبهاا اإلقلي0اي يف 15 الشاهر، اقاد تجاااز الجاناب 

الدساكري إىل الجانب السايايس، إذ ُعقاد يف اليو0 التايل 
الخ0يس 16 انايار ا ت0اٌع غري مقرر من ِقبل لرباعية 
الداداان يف مديااة باون اثملانياة عاى لاماش مؤت0ر 
ميونيخ لألمن، امن مخر اته تصديد مدركة السااحل 
الغربي باتجااه الحديدة، اقد أثار ان ت0اُع حاََل اثملان؛ 

كونه  اء خار اً عن  دال اثع0ال املتفل عليه. 
ابداد ا ت0ااع باون طاار ازياُر الحارب اثمريكي 
 ي0اس ماتياس املدراف باا »الكلاب املسادور« يو0 
السابت ث1 انايار إىل اإلَمااَرات، حياث اساتقبله ايل 
عهاد أبو ظباي مح0د بن زاياد، اكان يتوا ُد عى أرض 
اإلَماَرات الرئيُس الساو اني ع0ر البشري، يف حراك مدا  
يساتهدُف أانً املاطقاة املتورطاة ايها اإلَمااَرات الي 
الي0ان، اما ذكرتاه رايرتز أن »مساؤالل أمريكيل لم 
يكشافوا عن تفاصيل  ادال أع0ال الزياارة« ليس إن 
محاالاة تضليل غاري مواقة، ك0ا أن اساتقباَل بن زايد 
رئياس رشكة رايثاون اثمريكية املتخّصصاة يف أنظ0ة 
الدااع يبل طبيداَة الضغط الذي تقع ايه  ال الدداان 
عى الي0ن، اخشايتها من تداُظام الدقبات التي توا ه 

ع0لياتها الدسكرية الدداانية.
امان املفياد التذكريُ بأن ما أشااعه ازياُر خار ية 
السادو ية عاا ل الجباري خاالل مشااركته يف مؤت0ار 
ميونياخ لألمن يف باون اثملانية يو0 اثحد 19 الشاهر – 
حل برّش بحْسِم »املشكلة الي0اية« خالل الدا0 الجاري 
ن يدادا عان كونه بيَع أالاا0  َرَج عليها آُل سادو  يف 
قضاياا إقلي0ياة أخرن كساوريا بتكرار اضاع مواعيد 
رحيل اثساد، لتاقيَض ست ساوات ااثسُد باٍق ايت0د ، 
بيا0اا يكتفي آُل سادو  بتفجري قاابال ُ خانية تغطي 

لزائَم تالِحُقهم عى ُكّل صديد. 

يو0 أمس شااَرَك ازيُر الحرب الصهيوني يف مؤت0ر 
أمااي بجايف يف ساويرسا، ااتفقت ا هاُة نظره مع 
الدعوات التي أطلقها ازيُر خار ية السادو ية، عا ل 
الجبري، الذي يواصل إطالق  عواته للتَصّدي ملا يسا0ّيه 
الخطار اإليراني، غري أن الوزياَر الصهيوني ذلب أبدد 
من ذلك ُماا ياً برضارة ترسيخ ما أطلل عليه التحالف 

اي« اإلرسائييل.. »السُّ
قبال ذلك بحاوايل أُْسابُاْوع  ارن لقااء  0ع بل 
الرئيَسال اثمريكي  انالد ترامب ااإلرسائييل بايامل 
نتايالو، اكان قاسا0ُهم املشارتُك الحدياَث أَْكثَاَر من 
مارة عان عزمه0اا عاى محاَرباة أَْا القضااء عى ما 

يصفونه با »اإلسال0 املتطرف«. 
ايف لاذه اثثااء أرسال  هاُز املخابارات اثمريكية 
)CIA( مديَره الجديد لتكريم ايل الدهد السدو ي مح0د 

بن نايف اماحه  رع أاضل تقرير اساتخباري يحظى 
برضاا الجهااز املخابراتي اثمريكاي.. مراقبون رأاا يف 
تكريم CIA لبن سادو  تث0يااً لاجاح الدائلة السدو يّة 
يف إيجا  تاظي0ات التكفري الوّلابية اإبدا لا عن كيان 
»إرسائيل« اتو يهها باتجاه الدال االشادوب الدربية 

ااإلسالمية التي تدااع عن السطل املحتلة.. 
ابداد يومال مان لقااء ازراء خار ياة أماريكا 
ابريطانياا ااإلَماَرات االسادو ية يف أملانيا؛ ملااقشاة 
تطورات الداداان عى الي0ن. اصال إىل اإلَماَرات ازير 
الحرب اثمريكي يف أال زيارة له لل0اطقة، ما يكشاُف 
عان طبيداة الحارب اثمريكية عاى السااحل الي0اي 
بواساطة القّفااز الرخياص مشايخة اإلَمااَرات التي 
اساتدعت بدارلاا الرئياَس الساو انيَّ إىل أباو ظبي؛ 
من أ ال تأمل مرتِزقة ساو انيل بالسادر الرخيص 

نساتخدامهم يف الداداان عى السااحل الي0ااي الذي 
تتلقاى اياه  اُل انرتزاق خساائَر كبارية ااخفاقاٍت 
متكاررًة بفضل اللاه اص0و  أبطال الجياش االلجان 

الشدبية.
لاذا لو الدادااُن السادو يُّ اثمريكي عاى الي0ن 
تتضح أبدااُ ه اأَْلاَداُاه يوماً بداد آخر ن تحرض ايه 
الداارص االذرائع املحلية إن منّر لل0كر االخديدة بدد 

أن ارتىض البدُض ثنفسهم لدب  ار أبي رغال.
َايف حقيقاة اثمر ن يهتمُّ الدداُّ برشعية ان يكرتث 
ملساتقبل املرتزقاة اإن0ا يريد إساقاط الي0ن اتدمريه 
اانساتيالء عاى ثرااتاه امااطقاه الحيوياة، اليس 
مان بديل عان الجهاا  ااملوا هة التي أثبتات  داالا 
لادال  الشايطانية  اثَْلااَداف  لزي0اة  يف  األ0يتهاا 

الدداان.

حميد رزق

السعودية 
و»إسرائيل«!

بعد جناح �سربَتي اأبها وال�سقّيق 

حرُب األدمغة تشتعل، وباتريوت باك 3 الحديثة خارج الخدمة!  ميونيخ.. الجبري يرُقُص عاريًا
كلمــــــة أخـــــيرة 

 صالح الدكاك 
ي0ثِّاُل مؤت0ُر ميوناخ لألمن محطًة 
أخارن لرتقياة الدالقاة الح0ي0اة بل 
الكيانَال السادو ي االصهيوناي مان 
َطااْور عالقاة تحات الرسيار إىل طور 

عالقة اوق الرسير ن أَْكثَار.
إنه موسُم ساقوط اثقادة.. موسم 
كثياف مان حياث مجرياتاه اانهياار 
متاريس اارتاضية ا خالله ا ظلت عديد 
مكونات اقون اتيارات اأنظ0ة توارب 
مواقفها من الرصاع يف املاطقة الدربية 
ارؤيتها له بالتلّطي خلفها، لجهة بااء 
متاريس أخرن ذرائدية باتت مدها لذه 
القون االتياارات ااثنظ0اة ن تتحرج 
مان اننحيااز رصاحاة لضفاة الدادا 

التأريخي املبارش لألمة مت0ثالً يف الكيان الصهيوني.
ي0كن تحديُد الحاضاة الزماية ملوسام لذا السقوط االتدري، بالفرتة من 
ياايار 2011 اليس انتهاًء باللحظة الرالاة، احياث ا دت الونيات املتحدة 
يف انحتقاناات الشادبية الاا 0ة عن سياسااتها يف املاطقاة، لحظة مواتية 
لتدشال مرشاعهاا الهاا ف إىل لد0 اإعاا ة إنتاج كيانات الرشق اثاساط 
)الدربي( بصورة تتيح لها املزيد من الهي0اة غري املكلفة، اقد بارشت ركوب 

مو ة انحتقان لتقو لا صوب لذا الهدف بوصفه مطلباً شدبياً.
لقاد أبلت مدظاُم أحزاب اليساار االقوميال الدتيقة بالًء حساااً يف لذا 
املض0ار حتى يتساى لا)ااشاطن( بلوغ بغيتها انستد0ارية تلك؛ اتكشفت 
متاريس ماالضة اإلمنيالية االصهيونية التي تلطت خلفها لاصف قرن عن 

ُ َماًى مشدا ة الخيوط بأصابع املخرج اثمريكي.
يُحَساُب للص0و  السوري شادباً ا يشااً اقيا ة الثورة الا21 من أيلول 
الي0اياة اقيا تها الطليدية حركة )أنصار اللاه(، أنه0ا أعدما ارص انضواء 
قاون الد0الة يف الخضم الشادبي لت0رير مخططات )ااشااطن(، اأرغ0الا 

عى مغا رة  حور الت0ويه إىل عراء اث اار ااملها0 املاوطة بها 

البقية << ص2

البقية << ص2

الوهابية فتنة
العالمة/ محمد بن محمد المطاع

َمن دخلته الوهابيَُّة ك�أنه مّسه الشيطان وبدأ الرصاُع 
يف املس�اجد عندما ع�اد الوافدون من العربية الس�عودية 
وهم م�زوَّدون بطع�ام الوهابية ورشابه�ا وحملوا معها 
مبالَغ مالية ضخمة لبناء مس�اجد ومراكز تكون منطلقاً 
لها ليكوَن لها اكتفاء ذاتيٌّ ال عالقة لوزارة األوقاف عليها، 
ومع ذل�ك عند مقاَس�مة الحكومة كان عتاول�ة الوهابية 
يس�تميتون عىل أن تكون وزارُة األوق�اف ووزارُة الرتبية 

والتعليم من نصيبهم وقد كان ما كان.
 وب�دأت املؤام�رة ع�ىل اليم�ن تنطل�ُق من املس�اجد 
وبطريقة متقنة وتعبئة مدروسة وبنشاط يَُخيَُّل للسامع 
أن هذه املس�اجد ق�د انتقل�ت إىل الرياض، وأش�هُد أني 
قد س�معت أَْكثَ��ر من خطيب يف هذه املس�اجد وكأنه يف 
معرك�ة يهيج كالجم�ل الهائ�ج وهو يقذف من لس�انه 
أَْكثَ�ر 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 املتعّلمني 

بتدريس الطالب ش�أنهم شأن أي علماء 
مدّرس�ني يقوم�ون بواج�ب التدريس، 
ول�و أن الرئي�َس الس�ابَق ع�ي عبدالله 
صالح أعطى الناس بداية املؤامرة وأدىل 
بش�هادته عندم�ا ق�دم إلي�ه محمد بن 
ناي�ف وكان نائباً لوزي�ر الداخلية وهو 
اآلن ويل العهد ليعلم الشعب اليمني عن 
س�وء نوايا الس�عودية من زم�ان مبكَّر 

واملؤامرة بدأت بخطواٍت مدروسة: 
1 - املس�اجد لتغي�ري ثقاف�ة الن�اس واملس�اجد هي 

الكفيلة بالتغيري.
2 - فتح�ت الس�عودية ج�رساً م�ن امل�ال انطلق من 
الري�اض إىل عمالئه�ا يف اليم�ن لتغي�ري الُهوي�ة اليمنية 

والثقافة اليمنية. 
3 - محاربة املذهب الزيدي واملذهب الش�افعي بُحّجة 
رف�ض املذهبي�ة، وأنهم وحَده�م يغرتفون م�ن الكتاب 
والس�نه وكأنهم مجتهدون أَْو ش�يوُخ إس�الم، هذه هي 
املرحلة األوىل، وقد كان فيها الحروُب الس�تُّ أفصح عنها 

ع�ي عبدالل�ه صالح أنها ح�رٌب عبثية 
والدافع بال شك السعودية.

 املرحل�ة الثانية دفعت الس�عودية 
كامَل إمكانياتها عىل إزاحة عي عبدالله 
صال�ح ويحل محلَّه عمي�ٌل، وهو نائبُه 
وق�د وعدهم ه�ذا النائُب يف الهَمس�ات 
الرسي�ة بأنه س�وف ينف�ذ أَْكثَ�ر مما 
يريدون، وطرحوا عليه تمزيَق اليمن إىل 
دوي�الت، فكانت من أول مهامه األقاليم 
الس�تة، وطرحوا عليه تمزيَق الجيش اليمني وتش�تيته، 
وطرح�وا عليه تمكنَي 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 عي 
عبدالله صالح ويطلع نائبه عبدربه منصور هادي رئيساً 
مُلدَّة سنتني، وقالوا له: وأنت يف خالل السنتني نّفذ ما نريد 

وما قام به من املؤتمرين وحشدهم ومن


