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16 صفحة 60 ريااًل

رئيس الحكومة: محافظة صعدة شّكلت درعًا منيعًا للُهوية اليمنية

وزير املالية يوجه البنك املركزي بصرف نصف راتب لشهر أكتوبر 2016

توّجه لقوى االحتالل بمنح القاعدة وداعش إمارًة يف أبني

صناعة املستحيل مركز الدراسات 
االستراتيجية يصدر 

العدد الثاني من مجلة 
مقاربات سياسية

الهيمنُة 
األمريكيُة على 
األمم املتحدة 
ومجلس األمن 
وقْمع حرية 
الشعوب 

بعد 14 يوماً من خطاب قائد الثورة:
طائرات هجومية واستطالعية تم اختباُرها ميدانيًا بفاعلية

اأحد م�شايخ جنران 
ل�شدى امل�شرية:

انتظروا ثورتنا
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رئيس التحرير:
صني الدرواني

 
 

رئيس قسم التصحيح:
محبد عيل الباشا

الدالقات الدامة والتوزيع:
تلفون:01314024 – 736891529

الداوان: صنعاء – شارع املطار- جوار محالت الجوبي
 عمارة منازل السعداء- تلفون: 01314024
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  - يحيى الشامي:
خالل محاولِته استدا َة مواقِده الدسكرية 
عاى ربل الشابكة تكبّاد الجيُش السادو ي 
وحلفاؤه خسائَر اا حًة كان أشهَرلا إسقاُط 
طائرة F16 أَمريكية الصاع تتبُع ساالَح الجو 
األر ناي، ايباا أعلن الجياُش اليبااي نجاَح 
الدااعات الجوية يف إساقاط طائرة استطالع 

يف سباء ماطقة ريزان.
محاونُت الجيش السدو ي التي استبرت خالل 
اليالث األيا7 األخرية شاركت ايها -واَل مدلومات 
استقتها صد7 املسارية من مصدر ميداني يباي- 
قاواٌت من املرتزقة والدبالء اليبايل، ولي القواُت 
التي رالات عليها السادو يُة يف اسرتراع مواقدها 
الدسكرية من أيدي املقاتلل اليبايل، َووقف نزيف 
قواتهاا يف ربهة نجران التي ساّجل ايها اليبايون 
انتصاراٍت وتقدماٍت لي األكنُ واألرسُع عى امتدا  

املدارك املحتدمة يف ربهات ما وراء الحدو .

ات اليبياة   املصادُر ذاتُه أّكد نجاَح املضاا َّ
يف إساقاط الطائارة الحربية أثاااَء تغطيتها 
الجوياة وإسااا لا القاواِت السادو ية عى 
األرض، مؤكاداً حادوَث نقلاة نوعياة طرأت 
عى قوات الدااع الجوي اليباي عى مساتو7 
التطوير والتصايع، وأضاف املصدُر أن القواِت 
السدو ية تواصل َشنَّ عبليات كبرية متكّررة، 
يف محاولة ماها نساتدا ة مواقَع عساكرية 
تقُع تحت سايطرة اليبن مااذ أكير من عا7، 
مؤّكاداً أن ررااَل اللجاان الشادبية والجيش 
اليباي نجحاوا يف التصّدي لكاااة الزحواات 
َوتكبيد القوات السدو ية ومرتزقتها خسائَر، 
موقدل يف صفواهم أعادا اً كبرية من القتى 
والجرحاى، اضالً عن إحاراق وإعطاب آليات 
ومركباات قتالياة ُمدّرعاة يتحّصان  اخلها 

راو  سدو يل. 
عى صديد املواَرهات الدسكرية يف ربهات 
ماا وراء الحدو  وخالل اليالثاة األيا7 األخرية 

تبّكاات وحاداُت القاّاصاة اليباياة من قتل 
ثبانية راو  سدو يل توّزعت الدبليات عى 
املواقاع التالية )خبساة يف ريازان، َوالبقية 
يف الربوعة عساري َويف رقاباة عليب نجران(.. 
لاذه األرقا7 – ولي تتدلاُل بجانب واحد من 
رواناب خساارة الجيش السادو ي – تظهر 
اا َح الخساائر التي يتلّقالا يومياً يف ربهات 
ما وراء الحادو  عى أيادي املقاتلل اليبايل 
و اخال مواقداه الدساكرية أَْو بالقارب من 

مدسكراته ومراكزه امُلحّصاة.
َويف ربهااِت القتاال املحتدماة يف محياط 
مافذ علاب الني ُقبالة عساري انكرست عدٌ  
من الزحواات التي يُشااُّها الجيُش السدو ي 
ومرتزقته، وتم تدمري  بابة ابرامز تابدة لهم، 
بالتزامن مع إطاالق صاروخ غرا  عى موقع 
قياا ة الحباا  الدساكري، وكذا اساتهداف 

موقع رقابة املسيال.
ويف اليو7 التايل من الزحف استهدات القوة 

املدادية اليباية تجّبداٍت للجيش السادو ي 
رشق مديااة الربوعة وموقدااً له بالُقرب من 
مافاذ علاب، باإلضاااة إىل إطاالق صلية من 
الكاتيوشاا عى موقع الخشم يف ظهران، وقد 
أظهرت مشاالُد وّزعها اإلعاال7ُ الحربي عد اً 
من ريث القتى مرميًة يف محيط املوقع، حيث 
 ارت انشاتباكات، يف وقات يواصاُل الطريان 
السادو ي َشانَّ مئاِت الغارات عى مديريات 
صددة الحدو ية، مساتخدماً قااباَل محّرمًة 
يتسابب  ماا  ساامة(،  وغاازات  )عاقو ياة 
بحرماان مسااحاٍت زراعيٍة واسادة وإتالف 
املزارع التي يدتبُد عليه ساكان تلك املديريات 

كبدخل للقوت اليومي.
السادو ي  الجياش  مواقاُع  وشاهدت 
وتجبداُت مرتزقته قصفاً صاروخياً ومدادياً 
مرّكازاً يف ريازان اساتهدات بُارج الشادف 
ومرابض املدادية السدو ية يف ربل رحفان، 
وموقَداي املاتازه والشابكة وبارج الدبا ياة 

ومدسكر أبو املض وتجبداً للقوات السدو ية 
يف قرية أ7 القطب الرشقية، وكذا تم اْستهَداف 
موقاع الدايااة ومواقع الجيش السادو ي يف 
ربل ملحبة ومسحية الطريل الدا7 يف الخوبة 
الشابالية ومقار عساكري »البيات األبيض« 
ورار7 قصاٌف صاروخاي عى بوابة املوسام 

حيث تجبدات لآلليات والجاو  السدو يل.
كباا شاهدت مواقاُع الجيش السادو ي 
يف نجاران اْساتهَداااً مباثاالً مان املدادياة 
الصاروخية اليباياة طاولت موقَدي الطلدة 
َوالدش، باإلضاااة إىل اْساتهَداف صاروخي 
عى مواقع الجاو  السدو يل يف خلف موقع 
الشابكة بصاروخ زلزال2، وبالكاتيوشا عى 
تجبداتهام رشق ربال الشابكة ومدساكر 
ررال ومرابض املدادية السادو ية يف موقع 
الزور، ونحقااً عاو ت الصاروخياُة اليبايُة 
اْساتهَداف مدساكر ررال بصااروخ زلزال2 

محيل الصاع. 

م�شدٌر ع�شكري لـ �شدى امل�شرية:

إسقاُط طائرة إف 16 األردنية جاء بعد نقلة نوعية للدفاع الجوي
مقتُل 8 جنود سعوديني بعمليات قنص وانكساُر زحوفات سعودية يف نجران 

 صدوُر العدد الثاني 
من مجلة مقاربات سياسية 

أعلان مرَكاُز الدراساات انسارتاتيجية وانستشاارية 
اليباي، صدوَر الدد  الياني من مجلة مقاربات سياسية.

ُن لذا الدادُ ، موا اً لُكتّاب وباحيل يبايل وعرب،  تضبَّ
من خالل عدٍ  من الدراسات واملقانت والتقارير التي تسلُِّط 
الضوَء عى مواضيَع ومساائَل عدٍة تتدلَُّل بالشؤون املحلية 

واإلقليبية والدولية.
واحتو7 الددُ  الجديُد،  راساًة عن مكون »أنصار الله«، 
تطّرقت إىل املدالم األساسية للبرشوع )الِخطاب والحركة(، 

وسياقات الاشأة.
كبا احتو7 عى  راساتَل تحليليتل حول أبدا  مساألة 
خيار الفيدرالية يف اليبن وقضية األقاليم الستة وتداعياتها 
وعالقتها باألزمة السياساية والحرب الددوانية التي تشاها 

قو7 تحالف الددوان عى اليبن.
كباا احتوت املجلُة عن  راساة بشاأن سياساات إ ارة 
تراماب تجااه املاطقاة، وطبيداة الدالقاات القائباة بل 
إرسائيال و ول عربياة عاى خلفياة التحالاف والتطبياع، 

ومواضيع متدد ة أخر7.

املرَكزُ القانوني: استشهاُد أكثر من 12 ألَف مواطن خالل 
700 يوم من العدوان اأَلمريكي السعودي على بالدنا

  - صنعاء:
أكََّد املرَكُز القانوني للحقوق والتابية، أن 700 يو7 من 
الددوان السدو ي األَمريكي عى اليبن نتََج عاه استشهاُ  
12 ألفاً و1ل مواطاااً، كحصيلة أولية بياهم ألفان وث56 

طفالً َوألٌف و70ث امرأة.
وأوَضَح املرَكُز يف تقريٍر صا ٍر عاه، أن الددوان تسابََّب 
بإصاباة ما ن يقل عان 20 ألفااً ومواطن، بياهام ألفان 
ول35 طفاالً وألاٌف و960 امارأة.. مؤّكاداً أن املصابل ن 
زالوا إىل اليو7 يدانون من قّلة األ وية واملستلزمات الطبية 
والداالج الاوعي؛ بسابب حصاار تحالُف الدادوان يف ظل 

صبت ُمخٍز ملاظبات الطفولة وحقوق اإلنَْسان.
وأشار التقريُر إىل أن تحالَُف الددوان تسبّب خالل 700 
ياو7 يف تدماري البُاية التحتية للشادب اليبااي.. مبيااً أن 

القصَف املبارَش استهدف 15 مطاراً ول1 ميااًء.
بالطارق  ألحال أرضاراً  الدادواَن  أن  التقرياُر  وذكار 
والجساور بلغات ألفاً و520 ما بال طريل وررس و1ث2 
خزان وشبكة مياه و160 محطة كهرباء ومولدات و332 
شابكة اتصانت، لتصبَح ألمُّ املاشاآت الحيوية يف اليبن 

خاارج نطاق الخدمة، ماا اندكس ذلك كارثيااً عى حياة 
مجبل اليبايل.

ويف القطاع انرتباعي لفت التقريُر إىل أن الددوان  ّمر 
الدادوان أكيَر من 02ل ألاف و76 مازنً، إضااًة إىل ترشيد 
أكير من أربدة ماليل نازح، و706 مسارد، و757 مركزاً 
ومدرساة تدليبياة، وتوقف خبساة آنف مدرساة، كبا 
تم قصُف 270 مستشافًى ومراقاً صحياً و25 ُمؤّسساًة 

إعالمية.
وباّل التقرير أن تحالُاَف الددوان اساتهدف الوحداِت 
اإلنتارية، ماها ألٌف و616 ماشأًة حكوميًة، و660 مخزَن 
أغذياة و502 ناقالت موا  غذائية و535 ساوقاً ومجبداً 
تجارياً، و313 محطة وقو  سايارات، و233 ناقلة وقو ، 

و271 مصاداً، وألفان و517 وسيلة نقل.
وواقااً للتقرير ااإن تحالَُف الددوان اساتهدف خالل 
700 ياو7 207 مزارع  وارن، وألفااً و565 حقالً زراعياً، 
و206 مدالام أثرياة، و220 ماشاآت ساياحية، و103 
مالعاب وماشاآت رياضياة، لتصباح ألامَّ القطاعاات 
ااة والداماة واملختلطاة خاارَج عبلياة اإلنتاج،  الَخاصَّ
ما كلَّاف انقتصا  الوطاي خساائَر كباريًة وخلل أزماٍت 

ارتباعيًة تبيّلت بالبطالة والفقر.

قواُت اجلي�ش واللجان تق�شي على 7 مرتزقة يف مدينة تعز:
مقتُل عشرات املرتزقة وتدمرُي ثالث آليات 

بانكسار زحف على جبل النار يف املخاء
  - تعز:

ساّجَل أبطاُل الجيش واللجان 
الشادبية خالَل اليومل املاضيل 
عد اً من اننتصااراِت التي كبّدت 
محااظاة  يف  املرتزقاة  عااارَص 
تداز خساائَر يف األرواح والدتاا  

واملواقع.
عساكري  مصادر  وبحساب 
مساؤول اقاد لقاي سابدٌة من 
عااارص املرتزقاة مرصَعهم يو7 
أمس األحاد يف عبليٍة عساكرية 
الشادبية  واللجاان  للجياش 

تام  ايباا  صالاة،  مديرياة  يف 
تبّاة  يف  تجّبداتهام  اْساتهَداُف 
السايبن بباطقة ذو بااب بددٍ  
مان قذائاف املدادياة والهااون 
وقصاف تجّبداتهام يف األَْطَراف 
ماا  املخااء،  ملديرياة  الرشقياة 
أساَفَر عن وقوع قتاى وررحى 
يف تجّبداتهام بجبهات السااحل 
تجّبداتهم  واْساتهَداف  الغرباي 
يف ماطقاة كالباة ببديرية صالة 
يف الجبهاة الرشقياة ملديااة تدز 
وكذا يف موقاع الحااني ببديرية 

مقباة.

وايبا حااول مرتزقة الددوان 
األَمريكي السادو ي الزحف نحو 
ربال الااار يف املخاء مسااو ين 
بالغاارات الجوياة، أَكَّااَد مصدر 
الجياش  أبطااَل  أن  عساكري 
واللجان الشدبي تبّكاوا من كرس 
الزحف وإلحاق الخساائر الكبرية 
وآلياتهام  املرتزقاة  صفاوف  يف 
الدسكرية، ُمشرياً إىل أن عد اً من 
عاارص الزحف لقاوا مصارعهم، 
كبا تبكن أبطاُل الجيش واللجان 
الشادبية مان تدمري ثاالث آليات 
عسكرية إحدالا تحبل مددل23. 
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  - متابعات:
ناقشات اللجااُة انقتصا يُة يف ارتباعهاا األمس األحد، 
برئاساِة رئيس الوزراء الدكتور عبِدالدزيز بن حبتور، عد اً 
من املواضيع املتصلة بالشأن انقتصا ي، الذي تُبرُّ به البلد 

والذي يفاقُبه الددوان والحصاُر والحرُب انقتصا ية. 
اساتدرضت اللجاة، الجهوَ  الحكومية املبذولة للتداُمل 
ماع التحّدياات الرالااة، وخاصاًة تلاك املرتبطاة بأزماة 
ر رصف الراتاب ملوّظفي  السايولة الاقدياة ومشاكلة تأخُّ
الجهااز اإل اري للدولاة، التاي ظهارت من أكتوبار الدا7 
الفائات بدَد قرار حكوماة الهاربل يف الريااض نْقَل الباك 

املركزي إىل عدن. 
واستبع انرتباُع إىل تقرير وزير املالية حوَل املدالجات 
والتددياالت  واإلراراءات  اإليارا ات  لتابياة  املقرتحاة 
الترشيدياة املطلوبة لتدزياز ُرهو  الوزارة واملؤّسساات 

التابداة لها يف تابية حجم اإليرا ات، وبالتايل تواري املزيد من 
السايولة الالزمة ملواَرهاة الافقات الحتبياة وماها األرور 

واملرتبات. 
وأوضاح التقريار أن الاوزارَة رشعات ومااذُ األسابوع 
املاايض بالارصف التدريجاي لاصاِف مرتب لُكلٍّ مان وزارة 
الدااع والداخلية والسلطة القضائية، ونحقاً سيتم الرصُف 
ُر مان إيرا اٍت من  ملحااظاة الحديدة، وذلك بحساب ما يتواَّ
مختلاف املصاا ر املتاحاة أونً باأول.. مشارياً إىل أن لاااك 
مجبوعًة من مشاريع التدديالت املقرتحة التي أعّدتها الوزارُة 
حول عد  من القوانل املالية الاااذة، التي تستدعي الرضورُة 
إرراَءلا بشاكل مؤّقت ببا ياساِجُم وطبيداَة التحديات التي 

يبر بها الوطن وتطوير أ وات موارهتها. 
واطلاع املجلُس عاى اآللياة املقدَّمة من ِقبال نائب رئيس 
الوزراء للشاؤون انقتصا ية بشاأن الَحّد مان تداعيات أزمة 

السيولة والتخفيف من تباعاتها عى الوضع املدييش.

  - متابعات:
التقاى الرئيُس صالح الصّبا ، يو7 األمس األول 
األحد، عد اً من مشاايخ وأعيان وقيا ات السالطة 
املحلياة واملكاتاب التافيذياة ملحااظاة صددة، يف 

القرص الجبهوري بصاداء.
يف اللقااء رّحب رئيُس املجلس السايايس األعى 
بأعيان صدادة.. واعتن محااظة صددة الشابدة 
الوطاياة التي تحارتق لتيضء لآلخريان، يف مدركة 
الداااع عان سايا ة وحرية ربياع أبااء الشادب 
اليبااي، واصفااً صدادة بيوساف الزماان الاذي 
رفااه إخوته ااكان رحبًة لهام، وأضااف أنه »ن 
هم، إن أن  أحد يساتطيُع أن يَفاَي أبااَء صدادة حقَّ
الجبيَع مستهَداون«، مشايداً ببا تبيله محااظة 
صدادة وأبااؤلا اليو7 من رقام صدب أما7 أَمريكا 
وإرسائيال وآل سادو ، كبا أَْصبَاحات اليبن رقباً 

صدباً. 
ولفات الصبا  إىل ألبيّة التابُِّه ملحاونت األعداء 
اْساتهَداَف الجبهة الداخلية بإثارة الازاعات لحرف 
أنظار أبااء صددة عن مدركتهم الحقيقية، بجانب 

الوطن وأبااء شدبه.
 وأكاد أن صددَة ساتكوُن يف أولويات الحكومة، 
وأناه لون الددواُن الذي قاى عى البُاية التحتية يف 
صدادة، َلكانت الحكومة تدقاد ارتباعاتها لذا يف 
صددة، التي أَْصبَاحت السالطة املحلية ايها تزاول 

عبلها من تحت األشجار. 
وأشاار الصبا  إىل أن تسايَس بداض املاظبات 
ردلهاا تُقارص يف تقديام املسااعدات اإلنَْساانية 
للبساتحقل مان أباااء محااظاة صدادة، التاي 
أَْصبَاحات لداااً عساكرياً للددو بساكانها الذين 
يزيدون عن مليون نسابة، مؤكداً أن ما يحدث من 

ررائام حرب يف صددة أساقطت شادارات حقوق 
اإلنَْسان وحقوق الطفل واملرأة والتدليم التي يتغاّى 

بها الدالم الغربي واملجتبع الدويل.
وأكد أن الددوَّ امُلفلس عى وشك اننهيار، مدتناً 
الكلبااِت واملواقَف التي ساّجلها مبيلاو مديريات 
محااظاة صددة يف اللقاء ماؤرشاً لالنتصار وعجز 

الددو يف الايال من أبااء محااظاة صددة بالحرب 
الافسية.

وذوي  صدادة  أباااء  كاااَة  ااُ   الصبَّ وَحيَّاا   
الشاهداء والجرحى.. مؤّكداً عاى أولوية انلتبا7 
باألساسايات الحياتية يف املديريات املاكوبة وكامل 
املحااظاة التاي تداناي بصبات ويشايع أبااؤلا 

الشاهداء يف لدوء، ولو ما يُدلُّ عى مستو7 الصن 
والوعي واليبات. 

من رانِبِه أَكَّاَد رئيس الوزراء الدكتور َعبدالدزيز 
بان حبتور أن محااظة صددة شاكلت  رعاً مايداً 
للُهوية اليباية بأكبلها. موضحاً أن تركيَز الددوان 
عى املحااظة يأتي من خلفية الصبو  األساطوري 

والتأريخي الذي َخّطه أبااؤلا.
بدوره أعرب مستشااُر رئاسة الجبهورية خالد 
باراس عن َساَدا ته بانلتقااء بررال صددة الذين 
يبيّلون تبيازاً يباياً خاصاً الذين كان قَدُرلم وَقَدُر 
محااظتهم أن يكونوا طليدَة ثورة غرّيت الكيري من 
مالمح املجتبع الذي كان راكداً وكان بحارة لليورة 

الشدبية الفدلية. 
كباا اساتدرض محاااظ صددة محباد رابر، 
األحوال املديشاية الداماة لساكان املحااظة التي 
أعلاتها السالطة املحلياة ماطقة ماكوباة بدد أن 
أعلاهاا تحالف الدادوان ماطقة عساكرية مغلقة 

واستبر باْستهَدااها بكل أنواع األسلحة املحرمة.
وأشاار املحاااظ إىل تخايّل املاظباات الدولياة 
وصبتهاا عان ساتة آنف و500 شاهيد و20 ألف 
يتيم وتدمري 27 ألفاً و15 مازنً وماشاأًة ومدرساًة 
ومساجداً، ومفاقبة الددوان لهذه الكارثة بأشكال 

مضاعفة.
يف حال أَكَّااَد رئياُس مجلاس التالُحام القبيل، 
الشايخ ضياف اللاه رّساا7، يف كلبته، أن مشاايخ 
صددة ثابتون مهبا كانت الظروُف وحريصون عى 
تفديِل القبائِل املداِادة عن الوطن عى َمّر التأريخ. 
ونّوه مبيلاو مديريات محااظة صددة بتجربة 
القبائال اليباية يف صددة مع آل سادو  يف التأريخ 
املداارص. مؤكديان أن الاارَص لو الخياار الوحيد، 
وأنهام َربيداً يف عهاٍد مع الله والوطان، مواصلل 

الكفاح.
 وأوضاح أعياان صدادة أن مديرياات صدادة 
وأبااَءلاا قد تجااوزوا مرحلَة الصباو  حتى صار 
املقاوماة  الداَلام  قاو7  إىل  تصدياُره  بإمكانهام 

لإلمنيالية والهيباة األَمريكية. 

  - خاص:
وّره أبطااُل الجيش واللجان الشادبية خالل 
اليومل املاضيال رضباٍت مؤملًة ملرتزقة الددوان 
يف ربهاات القتاال ببديرياة نهام ومحااظاات 

الجوف وشبوة والبيضاء.
وُقتال 6 مان ماااقاي الدادوان يف موارهات 
وقصف مدادي ألبطال الجيش واللجان الشدبية 
اساتهدف مواقدهم يف ماطقتَي املداون والحول 
ببديرية نهم ببحااظة صاداء، حيث ُقتل ل من 
املرتزقة يف املوارهات التي  ارت بباطقة املداون 
ااٍة تحدثت  ياو7 أماس، بحساب مصاا َر َخاصَّ

للصحيفة.
ويف الوقات ذاتاه ُقتال اثااان مان املرتزقة يف 
قصاف مداداي اساتهداهم بباطقاة الحاول 

ببديرية نهم.
ويف محااظاِة البيضاء ُقتل عادٌ  من املرتزقة 
ياو7 أمس يف قصاف مداداي للجياش واللجان 
الشدبية استهدف تجبداتهم ببجبع الصومدة.
ونّفاذ أبطال الجياش واللجان الشادبية يو7 
أمس، عبليًة مباغتاًة ملواقع املاااقل يف مديرية 

الغيل بالجوف.
مصدٌر عساكريٌّ أَكَّااَد أن وحداٍت متخّصصًة 
ذَت عبليًة مباغتًة  يف الجيش واللجان الشدبية نفَّ
للباااقال رشق وا ي شاواق يف مديرياة الغيل 

أسافرت عان مقتال 2 مان املاااقال وررح 3 
آخرين واغتاا7 مددل شايكي وناظور سادو ي، 
مضيفااً أن الدبلياَة خلقات حالاَة ُرعاب لاد7 

املاااقل أعقبها اراٌر رباعي مَلن تبقى ماهم.
اا يف محااظاة شابوة اقاد ُقتال وأصياب  أمَّ
األَمريكاي  الدادوان  مرتزقاة  مان  الدارشاُت 
السادو ي، ياو7 أماس األحاد، يف عبلياة نوعية 
نفذلا أبطال الجيش واللجان الشدبية ببحااظة 

شبوة.
وأوضاح مصادر عساكري أن وحاداٍت مان 
الجياش واللجان الشادبية نفاذت عبلية نوعية 
ضد تجبدات ومواقع ماااقي الددوان غرب حيد 
بن عقيل ببديرية عسيالن، ما أسفر عن سقوط 
قتى وررحى يف صفواهم وتدمري عتا  عسكري.
وياو7 الجبدة املاايض أطلل أبطااُل الجيش 
واللجاان الشادبية ثالثاَة صوارياخ غارا  عاى 
حرياب  بأَْطاَراف  الدادوان  مرتزقاة  تجبداات 

القراميش ببأرب.
وأوضح مصدر عسكري أن القوة الصاروخية 
دات ملرتزقة الددوان بجبل صلب  اساتهدات تجبُّ
بصاروَخال من نوع غارا  موقدًة قتى وررحى 

يف صفواهم.
وأشار املصدُر إىل أن القوََّة الصاروخية أطلقت 
صاروخ غرا  عى مواقاَع للبرتزقة بوا ي نبلة، 

محّققاً إصاباٍت مبارشًة.

  - خاص:
بداَد نحاو يوَمل عى تسالُّم عااارص تاظيم 
القاعادة اإلرراماي يف محااظاة أبل لشاحاات 
أسالحة قا ماة من مرتِزقاة الددوان السادو ي 
التفجاري  عبلياُة  رااءت  ماأرب،  يف  األَمريكاي 
اننتحااري واقتحا7 مدساكر ما يسابى »قوات 
الحزا7 األماي« املوالياة لدولة الددوان اإلماراتية، 
لتوقاع أكير من عرشين قتياالً ورريحاً يف مدياة 

زنجبار.
وتباًّى تاظيُم القاعدة اإلررامي املسؤوليَة عن 
الدبلية التي شاهدلا مدساكُر ما يسبى »قوات 
الحازا7 األمااي«، مشارياً يف بياان إىل أن الدبليَة 
خة أعقبهاا اقتحا7ٌ  تبت بواساطة سايارة مفخَّ

للبدسكر.
وأااا ت مصاا ُر محلياة يف أبال، أن الدبليَة 
أسافرت عان مقتل 9 مجاديان وإصابة نحو ل1 

آخرين.
وتشهد محااظُة أبل مسلسالً يومياً لسقوط 
امُلُدن واملااطل بيد عااارص تاظيم القاعدة الذين 
يتبركزون يف ِرباال املحااظة  ون أن تطاَلهم يُد 
الددوان أو الطائراُت األَمريكية بدون طيار، وكان 
آخرلا قيا7 عاارص التاظيام بتفجري أحد مراكز 

الرشطة واقتحا7 عدٍ  من املااطل يف املحااظة.
وراوُ  تاظيم القاعادة يف أبل ما يازال بدايًة 
لتافيذ وعو  قو7 الددوان للتاظيم بالسباح لهم 
اة مقابل إرسال عاارصه  بإقامة إمارتهم الَخاصَّ
للقتال يف الساحل الغربي، يف صفقة كشفت عاها 

»صد7 املسرية« قبل نحو أسبوع.
ويدّلُل الااشاُط الجاوبي خلدون باكحيل عى 

ما تشاهده محااظة أبل بوصاف ما يجري بأنه 
مقدمٌة لتكرار ما حدث باملوصل يف الدراق َوالرقة 
يف ساوريا، ُمشرياً إىل أن »الدبَل راٍر لقيا7  اعش 
بتأسايس  ولة يف القطاع الغربي من املحااظات 
للقياا ات  التصفيااِت  أن  مدتاناً  الجاوبياة«، 
الدساكرية الجاوبية ليسات إن مقدمة لذلك ملاع 

التفاف الجاوبيل حول قيا ٍة مساتقبالً ملوارهة 
 اعش.

وأضاف باكحيال أن ما يجري يف أبل أكنُ من 
اننفصاال وأبداد من قضياة الجاوب مشارياً إىل 
أن قياا ات من الصاف األول يف القاعدة وطالبان 

تتاقل من البيضاء وشبوه َوتدز نحو أبل.

الحكومة تشرع بالصرف التدرجي لنصف مرّتب ملوظفي الدولة 
ابتداًء من الدفاع والداخلية والسلطة القضائية 

رئيس الوزراء: المحافظة شّكلت درعًا منيعًا للُهوية اليمنية.. وأعياُنها يؤّكدون استمراَر الكفاح ضد العدوان 
الرئيس الصماد: صعدة وأبناؤها شمعة تحرتُق لتضيَء لآلخرين يف معركة الدفاع عن حرية الشعب وسيادة الوطن

م�شَرُع 6 من منافقي العدوان يف نهم: 
قتلى وجرحى يف عملياٍت نوعيٍة ألبطال 
الجيش واللجان الشعبية يف محافظات 

شبوة والبيضاء والجوف

هجوٌم انتحاري يوقُع 20 قتياًل وجريحاً من جمّندي ما ي�شمى »احلزام الأمني«:

قوى العدوان تتجُه نحَو مكافأِة القاعدة وداعش بإمارٍة يف أبني

 أرشيف
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الريا�ُش ودوُل اخلليج جمربٌة على قبول ابتزاز ترامب واإهاناته 

النظاُم السعودي يبيُع »السعودية« لواشنطن ويبَحُث عن تمويل لعدوانه 
  - إبراهيم السراجي:
ماع اساتبرار عدوانها عى اليبان، بدأت 
مالماُح املساتقبل انْقتَصاا ي يف السادو ي 
الاظاا7  أن  رغام  أوضاح،  بشاكل  تظهار 
السادو ي يتسرت عى خسائره املبارشة وغري 
املبارشة رراء الدادوان، لكاه يف نفس الوقت 
يواراه مرحلاة أمريكية صدبة ماع وصول 
 ونالاد تراماب الاذي يبدو أن يقو  سياساة 
واشاطن مع الرياض عى أساس »التخويف« 
وسااعده وضُع الاظاا7 السادو ي املتدلور 
عى تافيذ تلك السياساة التاي ردلته يحقل 
اائضاا ماليا قادره 51 مليار  ونر يف شاهر 
يااير املاايض يف مقابل اساتبرار الدجز املايل 

يف السدو ية. 
الرئياُس األمريكاي  ونالاد تراماب خالل 
حبلتاه اننتخابياة عاّن عان نوايالاا تجاه 
الاظا7 السادو ي، اهو لام يكن يتحدث عاه 
بداداوة ولكااه كان مدرتضااً عاى حصول 
السادو ية عى نصف ملياار  ونر يومياً من 
مبيداات الافاط، ايبا لاو يار7 أن الاظا7 
ها وأن لباال ه نصيباا  السادو ي ن يساتحقُّ
كباريا ماهاا؛ نظاراً للحباياة التاي تقدمها 
الونياات املتحدة للسادو ية ماذ عقو ، ولو 

عّن عن ذلك بشكل رصيح. 
أما امُلؤّسساة األمريكياة الحاكبة، وألنها 
مان قا7 بتوريط الاظا7 السادو ي يف اليبن، 
اهاي كانات عى علام أن وضع ذلاك الاظا7 
بداد عامال مان الددوان وساتة أعاوا7 من 
انساتازاف املايل يف ساوريا، تجدل ماه لدااً 
يساهل الايل ماه وإرباره عى ماح الونيات 
املتحدة عرشات املليارات، وبالتايل يسهل عى 
ترامب تافيذ تهديداته بسهوله ولو ما حدث 

بالفدل. 
وقبال مدراة ماا حصل تراماب عليه من 
أَْمَوال طائلة من الاظا7 السدو ي خالل ارتة 
حكبه التي لم يبر عى بدايتها ساو7 شاهر 
واحاد وأسابوع، يبكن الوقوف عاى الوضع 
املايل للاظا7 السدو ي املتدلور والذي يضده 
عاى حااة لاوياة أكير مان أي وقت مى، 
لداملال رئيسال، األول التكلفاة البالظاة 
للددوان عى اليبن سواء املبارش ماها أَْو غري 
املبارش وانساتازاف املايل يف ساوريا والدراق 
وليبياا، والياناي انخفااض أسادار الافاط 
بشاكل كباري، وانصيااع الاظاا7 السادو ي 
لرشوط املاتجل للافاط يف مجبوعة »أوبك« 
الذين أرانوه عى تخفياِض انتاره اليومي 
مان الافط، ولو ما ردله غري مساتفيد من 
انرتفااع الطفياف لألسادار والتاي تاراوح 
ارتفاعها بل 5-10  ونرات للنميل الواحد. 
املوازناة  يف  املاايل  الدجاز  يخاص  ايباا 
السادو ية ببا يقرتب مان 100 مليار  ونر 
خاالل عاماي 2016 والدا7 الجااري 2017، 
ااألمر يدو  ننخفاض أسادار الافط؛ بسبب 
السياساات السادو ية التي أغرقت الساوق 
الداملياة بغارض اإلرضار باإلنتااج الارويس 
واإليراناي، لكان األمار اندكس عاى الاظا7 
السادو ي الاذي يدتباد عى إيارا ات الافط 
باسابة %90 من إْرَبايل الدخل القومي عى 
عكاس روسايا وإياران. وماذ مطلاع الدا7 
الجااري انصااع الاظاا7 السادو ي لرشوط 
إياران والداراق وروسايا وتام انتفااق عى 
خفض اإلنتاج السادو ي مان الافط بغرض 
السايطرة عى األسادار، التاي ارتفدت قليالً 
ببقدار يساوي ما قامت السدو ية بخفضه، 
بباا يدااي أن الدجز سايالحقها عاى مد7 

الساوات القا مة. 
عاى الجاناب اآلخر، وعالوة عى املشاكلة 
انْقتَصا ياة الااتجاة عان انخفاض أسادار 
الافط، أنفل الاظا7 السدو ي مئات املليارات 
من الدونرات عى ُعدوانه املستبر عى اليبن، 
ماهاا نفقات مباارشة وماها غاري مبارشة، 
واألخارية متدد ة األبدا  وتصل إىل مساتو7 
التداقاد ماع رشكات أمريكية وارنساية يف 
مجاال الدالقاات الداماة لتحسال صاورة 
الاظاا7 امللطخة بدماء اليبايل يف األوسااط 

األمريكية واألوروبية. 
وخاالل عامال من الدادوان، مار الاظا7 

السادو ي ببحطتال رئيسايتل األوىل قبال 
نحاو عا7 مان الياو7، عادما اضطار لطرح 
ساادات يف الساوق الداملياة للحصاول عاى 
قرض بقيبة 17 مليار  ونر، وكانت رشكات 
تقييام املخاطر تقد7 مشاورات للبشارتين 
بوروِ  مخاطرة يف رشاء السادات السدو ية، 
ولو وضٌع لم تشاهده املبلكة السدو ية من 
قباُل، مان حيث الوصاول ملرحلاة انقرتاض 
وااتقا لا ثقَة املستيبرين حول قدرتها عى 
تساديد لذا املبلغ الاذي كان يَُددُّ بسايطاً يف 

أزماة املبلكة ما قبل الددوان. 
مطلاع األسابوع الجااري كشافت قاااة 
الدياور عاى  تام  مدلوماات  املسارية عان 
التابداة ملرتزقاة  املواقاع  وثائقهاا يف أحاد 
الدادوان، وتضباات الكياري مان املدلومات 
املتدلقاة بدالقاة اإلذنل التي ترباط املرتزقة 
وقا تهام بالاظا7 السادو ي، لكن ما يهم يف 
لاذا الساياق لاي املدلومة التي كشافت أن 
الاظاا7 السادو ي تذّمر من الطلباات املالية 
املتزايادة من قبل الفار عيل محسان وساط 
مدانااة مالياة يف املبلكة، وتكشاف أيضاً أن 
ملَك السادو ية تقد7 بطلاب إىل أمري الكويت 
يتضبن رغبتَاه بالحصول عاى 10 مليارات 
الاظاا7  نفقاات  يف  الدجاز  لتغطياة   ونر 

السادو ي عى الددوان. 
بسابب ُكّل تلاك املدطياات التاي سابقت 
مجايء الرئياس األمريكي  ونالاد ترامب إىل 
البيت األبيض، وبسبب الافقات الكبرية التي 
يتكبدلاا الاظا7 السادو ي لدعم الجباعات 
املسلحة يف سوريا ماذ ستة أعوا7 والجباعات 
اإلررامياة يف الداراق وليبياا، وراد الاظاا7 
السدو ي نفسه أما7 خيارات يجب تطبيقها 
عاى الشادب السادو ي الاذي لم يسابل له 
التدرض لها، ويتدلل األمر بتخفيض الرواتب 
ورااع الدعم عن كيري من السالع والخدمات 
التي كانوا يحصلون عليها يف املايض بأسدار 
رمزياة، باإلضااة إىل اارض رضائَب متدد ة 
عى السادو يل يف مختلاف املجانت حتى يف 

مجال رضيبة الطُرق الرسيدة.

• ترامب.. فصل جديد لالستنزاف 
املالي للسعودية

كان الرئياس األمريكاي الجدياد  ونالاد 
ترامب واضحاً خالل حبلته اننتخابية عادما 
قال إنه ير7 أن لد7 السادو ية أَْمَوانً طائلة 
ليسات مان حقهاا وأنها مان حال الونيات 
املتحادة التي حبات الاظا7 السادو ي ولو 
بادون األمريكيل لم يكن ليورد أَْو يساتبر؛ 
ولذلك رأ7 ترامب أنه يجب أن يستديَد أمريكا 

تلك األَْمَوال.
األمريكياة،  اننتخابياة  الحبلاة  خاالل 
كشفت كنيات الصحف أن الاظا7 السدو ي 
كلياتاون  لياالري  املرشاحة  حبلاة  ماّول 
بدرشات املاليل من الدونرات، ومبالغ أخر7 
لم يتم الكشاف عاهاا، يف محاولة سادو ية 
لتحاايش وصاول تراماب إىل البيات األبيض 
وإااراغ ما تبقى مان احتياطيات سادو ية 
متآكلة بفدال الظاروف انْقتَصا ية وتكلفة 
الدادوان والحاروب األخار7، ولكان ذلك لم 

يحدث بسبب اوز ترامب. 
مااذ األياا7 األوىل لدخوله البيات األبيض، 
تدّباد ترامب أن يكشاف عن مالماح الدالقة 
التي سارتبط واشااطن بالاظا7 السادو ي، 
واتضاح مان مواقفاه بهاذا الصاد  أن تلك 
السياساة تضع الاظا7 السادو ي يف موضع 
التاباع الذليل ومبارساة ذلك اإلذنل بشاكل 
علاي، باإلضااة إىل تدّبد ترامب التوضيح بل 
الحل واآلخر بأنه حصل عى التزامات مالية 
من السادو ية لتبويل التحاركات األمريكية 
يف الرشق األوساط، ليؤكاد لااخبيه ومتابدي 
حبلته اننتخابية أنه استطاع أن يافذ وعو ه 
باساتدا ة األَْمَوال التي ن يساتحقها الاظا7ُ 

السادو ي. 
تراماب  بال  لاتفاي  اتصاال  أول  ويف 
وسالبان، قاال البيات األبياض إن الجانبل 
اتفقا عى أن تّبول السادو ية تكاليف إنشاء 
وتشغيل املااطل اآلماة التي تخطط الونيات 

املتحدة إلقامتها يف سوريا. 
وبالاسابة لتبويل مااطل آمااة اإن ذلك 
يداي أن تقو7 السادو ية بإنفااق مبلغ مايل 
لدبلية عساكرية سايكون األكن يف التأريخ 

الحديث. 
تدليقاً عى سادي تراماب إلقامة مااطَل 
آماٍة يف ساوريا وتبويلها سادو ياً وخليجياً 
يقاول الكاتاب الدرباي عبدالبااري عطوان 
إن »إقاماة مااطال آمااة ساتكون عبلياة 
مكلفة رداً مالياً بالاسابة للادول الخليجية، 
قاد تصال إىل عارشات اآلنف من امللياارات؛ 
ألن أمرياكا وتركياا سرتسال إليهاا اواتاري 
ُكّل طلداة طاريان، وكل تحارك لدبابة، وكل 
رادي سايُقتل، وطلقة ساتُطلل، ولرت وقو  
سيُساتخد7 يف تشاغيل الدرباات املصفحاة 
والدبابات«. ويضيف متساائالً: لل تستطيع 
لذه الادول تحبل ُكّل لاذه الافقات يف وقت 
يقرتض بدضها املليارات من األساواق املالية 
الداملية لتساديد الدجز يف امليزانيات، وتفرض 

إرراءات تقشف عى مواطايها؟«. 
وإذا كان ترامب قد أعلن نيته إاراغ الخزائن 
السدو ية ورسام عالقته بالرياض عى نحو 

يجب أن يكون مهيااً للاظا7 السادو ي الذي 
يتدامل مده باعتباره ضديفاً وغري قا ٍر عى 
البقااء  ون حباية أمريكية، ولذلك لم يكتِف 
تراماب بقباول السادو ية تبوياَل مااطقه 
اآلماة يف سوريا، وعبد إىل تأكيد عالقة اإلذنل 
بياهبا اكان لاه ترصيحات مهياة تجاللها 

الاظا7 السادو ي مجناً. 
يف ترصيحاات لاه السابت املاايض راد  
تراماب تأكيَد عزمه عى إنشااء مااطَل آماٍة 
يف ساوريا و ول أخر7 مضيفاً أنه سريسال 
الفاتاورة إىل السادو ية والادول الخليجياة 

لتسديد قيبتها بالكامل.
لام يتوقاف تراماب عااد ذلك ونُقال عاه 
حرايااً قولاه: »األَْماَواُل الخليجياة مقاباَل 
البقااء.. ن تبلكون غريَ املاال ون وروَ  لكم 

بدوناا«. 
وألن الاظا7َ السادو ي والادول الخليجية 
َه األمريكي الجديد مع قااعتها  أ ركات التورُّ
الفدلياة أن الحقيقة لاي أن وروَ  أنظبتها 
وبقاءلاا كان بفدال الحباياة األمريكياة، 
ولذلاك لم يكان متوقدااً أن يكاون لااك أي 
تدليل سدو ي أَْو خليجي عى تلك اإللانات. 
يف لاذا الساياق يدلال الكاتاب عطوان يف 
مقالاه بصحيفاة )رأي الياو7( التاي يرأس 
تحريرلاا قائاالً »انتظرناا أن نسابع أي ر  
أَْو تدليل من قا ة الادول الخليجية، أَْو حتى 
الضاربة  امناطورياتهم اإلعالمياة وأذرعها 
عى ميل لذه انلانات، ولكن انتظاَرنا طال، 
ون ندتقاد أن بياناً سايصدر يف لاذا الصد ، 
االصبات لاو الخيار الاذي رار7 اعتبا ه 
باعتباره األسالَم، ولااك أميلة عديدة يف لذا 

املضبار«.

• السعودية تبيُع نفَسها يف 
واشنطن عرب »أرامكو«

تدتبد السادو ية يف  خلها السااوي عى 
إيارا ات الافاط باسابة %90، ولي نسابة 
كبرية تداي أن الدولة ن ورو  لها إذا اختفى 
الافاُط، وماع انهياار أساداره يف السااوات 
األخارية إىل الياو7، عارف السادو يون مان 

املداناة ما لم يشهدْوه يف تأريخهم. 
»أرامكاو« األضخام عاى  وتداد رشكاة 
مساتو7 الدالام، املساؤولة عان الافاط يف 
السادو ية، ولذلك اهي تتحكام با%90 من 
إيارا ات املبلكة، ولو ما ردال انْقتَصا يل 
والسياسايل يقولاون إن »أرامكاو« لي يف 

حقيقة األمر الدولة السدو ية. 
مؤخاراً قارر الاظاا7 السادو ي عارض 
رشكاة »أرامكاو« للبياع عان انكتتااب يف 

الساوق الدولياة، ورغم أنه أعلان نيته طرح 
نسبة %5 من الرشكة للبيع، إن أن مدارضل 
واْقتَصا يل سدو يل يدارضون بيدها أكدوا 
أن الاظاا7 السادو ي يسادى لبياع الرشكة 
بأكبلهاا ويحاول أن يدلن عن ذلاك تدريجياً 
لتجااب حادوث ر  ادل واساع يف األوسااط 
السادو ية التاي تداارض أصاالً طارح تلك 

الاسبة لالكتتاب. 
وألن رشكاة »أرامكاو« يف مبلكاة الافط 
واملخازون املاايل إليرا اتاه عى ماد7 الدقو  
املاضياة، اإن ترامب الذي عاّن علااً أنه ير7 
تلاك األَْماَوال من حال بال ه ولياس من حل 
السادو ية، اإن عبلية بيدها ليسات ساو7 
اساتحواذ أمريكي واستساال7 سدو ي لألمر 
الواقع يف ظل إ ارة ترامب، حيث أكد مسؤول 
سادو ي أن بال ه تفّضل أن يكاون انكتتاُب 
عى أساهم الرشكة يف الونياات املتحدة  ون 

غريلا. 
ن يتوقاف األمر عاد اساتحواذ األمريكيل 
عاى أرامكو؛ ألن ذلك يتداداه إىل بخس تقدير 
قيبة الرشكاة بببلغ يرتاوح بل ربع ونصف 

تريليون  ونر. 
قبل أسابيع كشافت صحيفة أمريكية أن 
السادو ية عيات مستشاراً »يهو ياً« لرشكة 
أرامكاو بالتزامان ماع البحاث عان رشكاة 
متخّصصاة لتقييام قيبة الرشكة الساوقية 
لتحديد قيبة أساهبها عااد طرحها للبيع أَْو 

انكتتاب. 
وبحساب تقرير نرشته وكالة رويرتز يو7 
السبت املايض، قدرت اورين ريبورتس، ولي 
رشكة استشاارات نفطية مقرلا واشااطن، 
قيبَة أرامكو الساوقية بباا يرتاوح بل 250 
و60ل ملياار  ونر، باساتيااء قيباة أصول 
التكرير والافاذ املضبون إىل الافاط والغااز. 

ويبادو واضحااً أن تقديار قيباة الرشكة 
التاي تتحكم با%90 من إيرا ات السادو ية 
ونفطهاا األكان عى مساتو7 الدالام، كان 
متدبداً مان قبل الرشكاة واإل ارة األمريكية 
لرشاء الرشكة بهاذه القيبة التي ن تدّن عن 
قيبتهاا الحقيقة من أرل إتبا7 انساتحواذ 
األمريكي عى ما يراه ترامب بأنه حلٌّ لبال ه. 
تقرير رويرتز تضبان الكيري من الحقائل 
ونقال مخااوَف السادو يل مان عبلية بيع 
أرامكو التي تهد  مساتقبَل بلدلم، ونقل عن 
»ريام كريان« الزميل املتخصص يف شاؤون 
الطاقاة لَد7 رامدة رايس يف تكسااس قوله 
إن »لاااك بداض املدارضاة للطارح الداا7 
األويل تساتاُد إىل القومياة انْقتَصا ية. يُاظر 
إىل الرشكة عاى أنها األوزة التي تبيُض ذلباً، 
بداض املواطال السادو يل يخشاون ايبا 
يبدو أْن ن يستفيدوا وأْن ن يكون لهم نصيب 

يف األمر. 
وأضااف كريان أن »الطارح الداا7 األويل 
أصبح أيضاً مبدياً لالساتياء من السياساات 
التقشافية القاساية التاي ارضهاا األماريُ 
محبد ماذ عا7 2015 إلصالح األوضاع املالية 
الحكومياة يف عرص الافط الرخيص، مشارياً 
إىل أن لاااك حاليااً بداَض األشاخاص مبن 
يراضون لاذه التخفيضات صاروا يراضون 

الطرح الدا7 األويل ألرامكو«.
كباا تاقل رويارتز عن عيباان الخويطر 
الاائب الساابل لرئياس أرامكاو أن البيع قد 
يكون غاري ُمجاٍد اْقتَصا ياً. وأضااف قائالً: 
»مان املاطل أن نبياع أية نسابة من مصدر 
 خلاا الرئييس تحات ذريدة الحارة إىل مزيد 
مان الدخال. ونحان ندلاُم أن الدخال الحايل 

للبرتول يزيُد عن حارتاا الرضورية«. 
املخااوف التي نقلهاا التقريُر عى لساان 
سادو يل تدتقد أن قرار بيع »أرامكو« ناتج 
عان خطاأ اْقتَصاا ي يف تقدياِر رادو7 تلك 
الخطاوة، لكاهام يغفلون الجانَب السايايس 
لألمار، والاذي يقاول إن الاظاا7 السادو ي 
ياسااق لالبتازاز األمريكاي يف ظل خيااراٍت 
ضيّقاة تضده بل اختيار البقاء مفلسااً عن 
طريال القباول بالتوريهاات األمريكياة، أَْو 

الاهاية الحتبية يف حال الراض.
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  - زكريا الشرعبي:
السادو ي  الاظاا7ِ  َوْراِه  أن تقاوَل »ن« يف 
اابي التكفريي  وترُاَض اننخاراَط يف الفكِر الَولَّ
محتفظااً ببذلبك ومدتقداتاك وتُراثك اهذا لو 
الُكفاُر البواُح الذي ن رزاَء له إن القتُل، بحساب 
اتااو7 علباء السالطة يف السادو ية ونظامها 

القبدي ومبارستهبا.
السادو ي  الدادوان  نظاا7ُ  يحتالُّ  وحياث 
مااطَل متباياًة  يبغراايااً ومذلبياً يف الجزيرة 
الدربياة ونجد كاجران وريزان وعساري اليباية 
واألحساء والقطيف شابال يف املااطل الرشقية 
لاجاد يتدارض ساكان لاذه املااطال بشاكل 
خااص وماذ تكوين الاظا7 السادو ي ملدامالت 
سايئة ومن األرهزة األماية والسالطة املذلبية 
اابية التاي ن تتوانى عن تكفريلم واإلاتاء  الَولَّ
ببحاربتهام، اضالً عان مداملتهام كبواطال 
من الدررة اليالية وإلانتهم يف أقساا7 الرشطة 
ونقاط املرور وامُلؤّسسات الخدمية الحكومية.

ـابي بُكْفـر قبائل »يام« وِرّدة  حكٌم َوهَّ
زعيمها

قبل أيا7 تداولت وسائل إعالمية تابدٌة لاظا7 
الددوان السادو ي اتو7ً باِر َّة زعيم قبائل يا7 
ومبيّال املذلاب اإلْساَباعييْل يف نجران الشايخ 
لاا ي القحص، وباااًء عى ماا يقتضيه )ُحكم 
اابي  الار ة( - ولو حكام خاص بالاظاا7 الَولَّ
التكفريي- اقد أصبح  7 الشيخ لا ي القحص 

مباحاً.
اابي اقد  لذا لياس بجديٍد عى الاظاا7 الَولَّ
قا7 بإعدا7 الكيري من الدلباء واملشاايخ الذين ن 
يدلاون له الاونَء ويقدمون له طقوس الطاعة، 
كان آخرلام الشايخ نبار باقار الابر وسابدة 
وأربداون آخارون مان أتبااع مذلاب آل البيت 
»عليهم الساال7«، غري أن إعا ة باث لذا الحكم 
إىل الدلان -بحساب ماا رصح به الشايخ لا ي 
القحاص لصد7 املسارية- أتى بسابب انحيازه 
ملظلومية الشادب اليباي ووقواه يف صف اليبن 

ببوارهة الددوان األمريكي السدو ي.
يُذَكاُر أن الاظاا7َ السادو ي قا7 باساتدعاِء 
الشيخ القحص أيا7 ُحكم عبدالله بن عبدالدزيز 
للقاء الحاكم، وواقاً ملا قاله القحص اقد عرض 
عليه الحاكُم السدو ي حياها أن يطلَُب ما يشاُء 
من اليروة مقابل التخيّل عن مذلبه اإلْسَباعييْل 
اابية التكفريية، لكاه لم يقبَْل  والدخاول يف الَولَّ
اتام تحويلُاه للقااء ويل الدهاد آناذاك نايف بن 
عبدالدزياز ليقو7َ األخريُ بالضغط عليه وتهديده 
ى برئيس مجلس القضاء  ثم تحويله إىل ما يسابَّ
اابية  األعاى صالح اللحيدان، وقد خرّيه بل الَولَّ
أَْو الُحكم بالرّ ة والقتل، األمر الذي ردل الشايخ 
لاا ي القحص يغاا ر نجران لربااً من بطش 

الاظا7 السدو ي.
يُشااُر إىل أن صالاح اللحيادان أطلال حكباً 

تكفرييااً عاى ربياع اإلْساَباعيْليل قائاالً يف 
خطباة له باملساجد الحرا7 عاا7 72006 بأنهم 
مارقاون يظهارون اإلساال7 ويُبِطااون الُكفر، 
اابية  وأن ما يسابى بهيئة كباار الدلبااء الَولَّ
أطلقت عليهم عا7 72007 وصف ُكّفار واّساق 

وملحدون وزنا قة.

معامالٌت تعسفية ومصاَدرُة األراضي 
واملساكن..

ن أحاد مان أباااء نجاران إن ويشاكو مان 
نظا7 القبع السادو ي واملدامالت السايئة التي 
يتلقونها من ِقبل حكومة بن سادو  التي تقو7، 
بحسب مصا َر محلية يف نجران لصحيفة صد7 
املسارية، ببصاا رة األرايض واملسااكن التابدة 
لهام، ن سايبا التابدة لقبائل ياا7 ذات األغلبية 
اإلْساَباعيْلية، وكذلاك إياداع اإلْساَباعيْليل يف 
الساجن لسااوات عديدة  وَن محاكباة؛ وذلك 

بسبب انتبائهم املذلبي.
وقال مصدٌر يف قبيلة يا7: إن سلطات الاظا7 
السادو ي اعتقلات املئاات مان اإلْساَباعيْليل 
وعّذبتهم وحاكبت رساً املئات ماهم، كبا قامت 
بحركة تطهري أخررات ببوربها أكيَر من 00ل 
إْسَباعييْل من السلك الوظيفي الحكومي املحيل.
ويشاري تقرياٌر لهيومن رايتاس ووتش رقم 
22/9 ج عاا7 ث7200 إىل نسال من التبييز ضد 
اإلْساَباعيْليل يف مجاانت التوظياف الحكومي 
والتدليام والحرياات الدياياة ونظاا7 الددالاة 
ونص التقرير عى أنهم يداَملون كبواطال من 
الدرراة اليانياة، حيث قال رون ساتورك نائب 

املدير التافيذي لقسام الرشق األوساط وشبال 
أاريقياا يف ماظبة ليومن رايتس وتش: )تروج 
الحكومة السادو ية للتسامح الدياي يف الخارج 
ولكاهاا تداقب اإلْساَباعيْليل عاى مدتقداتهم 
ويجاب عاى الحكوماة السادو ية أن تكف عن 
مداملة اإلْساَباعيْليل باعتبارلام  ررًة ثانية 
يف التدليم ونظا7 الددالة، حيث يديش يف املبلكة 
مئاات اآلنف وربباا يصال عد لام مليوناً من 
األقلياة اإلْساَباعيْلية يف ماطقاة نجاران عاى 

الحدو  الجاوبية الغربية من اليبن(.
ومااذ أن تم الحكم عى أباااء نجران بالكفر 
واإللحاا  والزندقاة يقاو7 الاظاا7 السادو ي 
بإرساال مساؤولل محليل من مااطاَل أخر7 
اابية، وبحساب املصدر اإن  ذوي ارتبااط بالَولَّ
لؤنء املساؤولل تدخلاوا يف ُكّل يشء يف املاطقة 
ولام يرتكاوا أحاداً  ون أن يتدرضوا لاه باألذ7 
اوق قيامهم بالتبييز ضد األقلية اإلْساَباعيْلية 
يف التوظياف والتدليام ونظاا7 الددالاة وكذلاك 
التضييل عليهم يف مبارسة شدائرلم الدياية.

ويبلُُغ عدُ  اإلْساَباعيْليل يف رئاساِة األقسا7 
املحلياة باجاران واحداً اقط مان ُكّل 35 رئيَس 
قسام محيل، كبا أناه ن يورد إْساَباعييْل واحد 
يشاغل ماصبااً أمايااً أَْو يشاغل وظيفة مدرس 
اابية   ين، وتقاول كتب املاالج الدراساية الَولَّ

)إن اإلْسَباعيْلية تدد رشكاً بالله(.
يف  املسارية  صاد7  مصاا ر  تقاول  وكباا 
اابيال يف نجاران  نجاران، ااإن املدرسال الَولَّ
يقومون بَكيْال اإللانات للبدتَقد الدياي للطالب 
اابية  اإلْسَباعيْليل ويحاولون تحويَلهم إىل الَولَّ

باستخدا7 التهديد بالرسوب أَْو الرضب.

ويشاتكي اإلْساَباعيْليون يف نجران من عد7 
األرياال  إىل  تداليبهام  تبتُّدهام بحرياة نقال 
الجديادة، حياث يقولون باأن سالطات الاظا7 
السادو ي قامت يف بدض الحانت بافي الداعي 
املطلال أَْو وضداه قياد اإلقاماة الجنياة قرساً 
يف املاازل، كباا تحُظُر اساتريا  الكتاب الدياية 

للبذلب.
بتبويال  السادو ي  الاظاا7  يقاو7ُ  وايباا 
يواراه  املاطقاة،  يف  اابياة  الَولَّ املساارد 
اإلْساَباعيْليون مدوقاٍت يف اساتخراج تصاريح 
بااء مسارد رديدة أَْو توسيع املسارد القائبة، 
اابيون بالتبييز بصورة  كبا يقو7 القضااة الَولَّ
متكاّررة ضاد اإلْساَباعيْليل بسابب مدتقدلم 
الديااي، ويف مارس 72006 -كباا يقول مصدر 
يف نجران- اّرق أحد القضاة بل َرُرل إْسَباعييْل 
وامرأتاه؛ بُحّجة أن الررل إْساَباعييْل، كبا ماع 
قاٍض آخُر محامياً إْساَباعيْلياً من تبييل موكله 

اابي. الَولَّ

استعداٌد للثورة
ماذُ بداياة الددوان األمريكي السادو ي عى 
اليبان وانتصاارات الجياش واللجان الشادبية 
اليباياة يف نجاران بدأ أباااُء نجران يتاّفساون 
األماَل، مددين أنفساهم لليورة عاى نظا7 أبااء 

سدو .
وعاّن أحاُد ورهاء نجاران لصحيفاة صد7 
املسارية أن أبااء نجاران ياتظرون بفارغ الصن 
ساقوَط الاظا7 السادو ي، مدناً عن حارتهم 
إىل الياورة يف وراه لاذا الاظا7 واستبشاارلم 
بالجيش واللجان الشدبية اليباية وانتصاراتهم 

يف نجران.
وأضااف أن قبيلاة ياا7 يباياة وتاتباي إىل 
لبادان بن زياد وأرض نجاران أرض يباية وأن 
الجيَش واللجان الشادبية لم ألل وأقاربأنفس 
مدربااً عن حارة أبااء نجران للساالح ملوارهة 

نظا7 أبااء سدو .
تجادر اإلشاارة إىل أن مدالادًة تبات بال 
أبااء نجران وُمؤّساس الاظا7 السادو ي الحايل 
عبدالدزياز بان سادو  يف الخبسايايات وقبال 
التساليم بسيطرة بن سدو  عى نجران والسال7 
مع الاظا7 السادو ي، نصت لاذه املدالدة عى 

ما ييل:
اإلْساَباعييْل  املذلاب  التدخال يف  1 – عاد7 
وعد7 التضييل عى أتباعاه ومداملتهم مداملة 

املواطال اآلخرين بدون تبييز.
2 – عد7 التدرض لرموز الدعوة اإلْسَباعيْلية 
أَْو مضايقتهم يف مبارسة مهامهم تجاه األَْعَبال 
الصاالة وباااء  التدرياس وإماماة  الدياياة يف 

املسارد وغري ذلك.
3 – إبقاء ألل نجران يف نجران وعد7 طر لم 
ماها أَْو تشاتيتهم أَْو ما شابه ذلك أَْو إ خال َمن 

يكرلونه بياهم. 
وعى ألال نجاران أن يدطاوا الاونء للدولة 
السادو ية، وما يحصل خالااً لهذه املدالدة من 
رانب الاظا7 السادو ي اإن أللل نجران الحل 
يف تقريار مصريلام وإن حصال خلاٌل من الل 
نجاران اإن للاظا7 السادو ي الحلَّ يف أن يفدَل 

ما يشاء.
 ويتهم أبااُء نجران الاظا7 السدو ي باقض 

املدالدة والقيا7 باضطها لم.

�شدى امل�شرية تلتقي ال�شيَخ هادي القح�ش اأحد �شيوخ يام: 

بانتظار الثورة: أبناُء نجران يف مواَجهة النظام السعودي القمعي 

الداخل ال�شعودي: 
ناشطون سعوديون: ابن سلمان ُيحِرُم 
الشعَب ويكافئ طّباخاً بـ30 ألف دوالر

ط انتقد خدمَة القطارات: اإعتقاُل نا�شِ
االنتقاد.. جريمٌة يعاِقُب عليها 

قانوُن النظام السعودي 
  - متابعات:

نارش ناشاطون سادو يون عاى موقاع التواصال 
انرتباعي »تويرت« وثيقًة إلكرامية بباح مبلٍغ مايلٍّ قدره 
30 ألف  ونر مقدمة من ويل ويل الدهد السدو ي »محبد 

بن سلبان« لطباخ رااقه يف زيارة إىل الصل واليابان.
أحاُد الااشاطل نارش صاورة الوثيقة وكتاب مدلقاً 
»محبد بن سلبان الذي حر7 الشدب من عالواته وبدنته 
وارض علياه الرضائب يبااح الطباخ إكرامياة 30 ألف 

 ونر!«
وتظهار الوثيقاة أماَر الارصف تحات عااوان »بيان 
إكرامية للواد املراال« وايها اسم الطباخ واملبلغ املذكور.
يأتي ذلك ضبن ر و  األادال الشادبية املستبرة عى 
القارارات التي اتخذتها السالطُة الحاكبة يف السادو ية 
بشاأن ارض إرراءات تقشافيه شابلت تخفيَض وماع 
الداالوات والبادنت عاى املوظفال، واارض رضائاَب 
رديدٍة عالية، حيث يدارتض الكيريون عى تلك القرارات 
ويدتنونها تدسفيًة ويتهبون األرسة الحاكبة بالفسا  

عى إثرلا.

  - متابعات:
قال نائُب وزير الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشا  
يف السادو ية »توايل الساديري« بأن انتقا  أيّة ليئة 
حكومية من ِقبل خطبااء الجبدة أمٌر مراوٌض تباماً 
ويحاساب علياه الخطياب، وأن مدراء الفاروع يف ُكلِّ 
املااطال مخّولون باتخااذ اإلراراءات الالزمة ضد أي 

خطيب يفدل ذلك.
رااء ذلاك الترصياح ر اً عاى ساؤال ورهتاه لاه 
صحيفاة »الوطان« السادو ية، حول خطبااء ربدة 

انتقدوا بدض الهيئات الحكومية السدو ية.
وقاال الساديري لا«الوطان« إن اإلراراءات التاي 
ساتُتخذ ضاد أي خطياب ياتقاد أياة ليئاة حكومية 
ستتبيل باستدعائه والتحقيل مده وللجهات املختصة 
أن تختار بل أن تلزَمه بالتدهد عى نفسه، أَْو أن تتخذ 

قراراً حاسباً بشأنه يقتيض ماَده من الخطابة.
وتُدرف السادو ية بتشاد لا تجااه قضية »حرية 
الارأي«، حياث تبتلئ املدتقالت السادو ية بساجااء 

الرأي وناشطي املجتبع املدني وحقوق اإلنسان.

 ويبلاغ الوضع لااك من التشاد  إىل حد محاسابة 
حتاى املواطاال الدا يال عاى آرائهام، اقاد تداول 
ناشاطون سادو يون مؤخاراً عاى موقاع التواصال 
السالطات  قياا7  عان  أنبااءاً  »تويارت«  انرتباعاي 
السادو ية باعتقاال ناشاط سادو ي مشاهور عى 
موقع »سااب شات« يدعى »عزوز املطرو ي«؛ بسبب 
انتقا ه لقطار الشابال الجديد، حياث كان املطرو ي 
عى متان أول رحالت القطار املتجهاة من الرياض إىل 

القصيم.
وكانات الرشكاُة السادو ية للخطاوط الحديدياة 
»ساار« قد اساتدعت املطرو ي للبشااركة يف الرحلة 
بداض  براقاة  الشابال  لقطاار  األوىل  التجريبياة 
اإلعالميل، حيث قا7 املطرو ي بتسجيل مقطع ايديو 

يسخر يف من الخدمات وياتقد أسدار الرحالت.
وبددلا نرش أحد الااشاطل السدو يل عى موقع 

تويرت صورة للبطرو ي وعلل عليها كالتايل:
»عازوز املطرو ي قبضوا عليه ألنه انتقد القطار!.. 
عهاد سالبان عهاد اقار ورريباة وبطالاة وانددا7 

خدمات وقبع أسوأ من الذي قبله«.
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  - رشيد الحداد:
َ  مجلاُس األمن الدويل أواخر األُسابُوع  مدَّ
املاارص7 الحصااَر املفاروَض عاى الشادب 
اليبااي مااذ قرابة الدامل لداا7 إضايف  ون 
أن يحادَ  مها7 لجاة التفتياش التابدة لألَُمم 
َ  سياسَة التجويع وماح الددو  املتحدة، بل ردَّ
غطاًء إضااياً لالْساتبَرار يف ماع تدّال الغذاء 
والادواء والوقاو  إىل اليبان، َومااح الددوان 
الضاوء األخارض لتشاديد الحصاار الجاوي 
الني والبحري وكذلك اْساتبَرار القيو  املالية 
عاى تحويالت املغرتبال واملاح واملسااعدات 

والهبات الدولية.
القرار الادويل الجديد الصاا ر عن مجلس 
األمن الدويل، الخبيس املايض، أكد أن الددوان 
األَمريكي ن يازال ير7 يف الحصار انقتصا ي 
وابتازاز أاقر شادوب املاطقة وسايلَة حرب 
ذات رادو7، رغام تداعياتها اإلنَْساانية التي 
طالت الساوا  األعظام من اليبايال؛ ولذلك 
رشعان مجلس األمان الادويل للبارة اليانية 
يف عامال الدقااَب الجباعاي الاذي يوارُهه 
الشادب اليباي ماذ عامال؛ نتيجة التوظيف 
املساكوت عاه من قبل الدادوان ملا نص عليه 

قرار مجلس األمن رقم 2216.
القرار الادويل الجديد رقام “2ل23 ” الذي 
تقدمات باه بريطانياا وإيرلاادا الشابالية، 
اكتفى باإلشاارة إىل ترّ ي األَْوَضاع اإلنَْسانية، 
ولم يتطرق إىل األَسباب الرئيسية التي أّ ت إىل 
تفاقم الوضع اإلنَْساني الذي بات ياذر بكارثة 
إنَْسانية حقيقية، وذلك بدد أصبحت حياُة 17 
ملياون مواطن يبااي مدّرضاة لخطر املوت 
روعاً، ون عن أَساباب تفيش سوء التغذية يف 
أوسااط ما يقرب من 1.3 مليون طفل، ماهم 
نحو 62ل ألاف طفل يوارهاون خطر املوت؛ 

بسبب سوء التغذية. 
وعاى الرغم من إباالغ مجلاس األمن بأن 
الشادَب اليبااي يواراه حصااراً اقتصا يااً 
بطريقاة مخالفة ملا نص علياه القرار الدويل 
2216، إن أناه تجاللها ُمرصاً عى ماح الددو 
منراً إضااياً نْستبَرار حربه انقتصا ية التي 
تباَرُس بشاتّى الطارق وتُساتخد7 ببختلف 
الوساائل املبارشة كالطريان الدساكري وغري 
املباارشة من خاالل تشاديد الحصاار وماع 
 خول الادواء والوقو  والغاذاء، االددو الذي 
أعلن حرباً عساكرية وحصاراً اقتصا ياً قبل 
عامال ن يزال يفارض حصاراً بريااً وبحرياً 
ورويااً عاى الشادب اليبااي غاري مكارتٍث 
بالقرارات الدولية والقوانل اإلنَْسانية، ورغم 
ورو  اريل التفتياش الخاص باألَُمم املتحدة 
الذي يقاو7 ببهبة تفتيش السافن التجارية 
يف ريبوتاي واملتجهاة نحاو مياااء الحديدة، 
يتدّباُد الدادوان اْحتَجاَز السافن التي تحبل 
تصاريَح  خول من ِقبَِل األَُمم املتحدة  ون أن 

تدارتَض املاظبة األَُمبياة، وما يدل عى مد7 
ضدف األَُمم املتحدة اشالها عاى مد7 قرابة 
الشاهر يف اساتدا ة أربدة كرياات ُقّدمت من 
برنامج الغاذاء الداملي ملياااء الحديدة، اثاان 
من تلك الكرياات تابدان للننامج واستقدَما 
للترسيع يف تفريغ املساعدات الغذائية املقدمة 
مان املاظباات الدولية، إن أن كااة مسااعي 
األَُمم املتحدة اشالت يف إقااع الددوان بإَعاَ ة 
الكريااات األربداة التاي نقلات إىل ريبوتاي 
للحجر من قبل القوات البحرية التابدة لدولة 

الددوان السدو ي. 
التااقاض امللفت يف قارارات مجلس األمن 
إىل رااداة لتشاديد الحصاار  ُل  التاي تتحاوَّ
املفروض عى الشادب اليبااي و ور مجلس 
األمان يف حباياة تلك القرارات مان التوظيف 
الخاطائ واملخالاف لاصوصها، يكشاُف عن 
مد7 التواطؤ األَُمبي عن كااة ررائم الددوان 
اإلنَْساانية وانقتصا ياة التاي تبااَرُس عى 
مرأ7 ومسابع مان الدالام، ااألَُمام املتحدة 
ومجلاس األمان اللذان اشاال يف الضغط عى 
الددو للساباح باقال قرابة امللياار  ونر، أَْو 
تبريار تلاك املسااعدات اإلنَْساانية الاقدياة 
الضباان  ملساتحقي  البااك  مان  املقدماة 
انرتباعي واملتوقفة ماذ عامل بسبب تدات 
الدادوان، يقفان مجد اً ضد الشادب اليباي 
عى حسااب ليباة األَُمام املتحادة ومجلس 

أماها، الذي يساوي بل الجال  والضحية. 
وبسابب التخااذل والتواطاؤ الادويل عى 
ماد7 700 يو7 من الدادوان تصاعدت ررائم 
الدادوان السادو ي األَمريكي بحل الشادب 
اليباي والبُاية التحتية األََساسية لالقتصا .

 وكشافت إحصائيٌة تراكبياٌة صا رٌة عن 
املرَكاز القانوناي للحقاوق والتابية بصاداء 
عان ارتفااع الجرائم املباهجة التاي يرتكبُها 
الدادواُن السادو ي األَمريكاي عاى مختلِف 
القطاعاِت انقتصا يِة إىل مستويات قياسية 
رديدة، االددوُّ لارم ل1 ميااًء بحرياً وَعطََّل 
ما يزيُد عن ساتة ماااذ بريّة كانت تُستخَد7ُ 
يف التباا ل التجاري بل اليبان و ول الجوار، 
كبا َااَرَض حظاراً روياً عى مطاار صاداء 
وعى مطاار تدز وصدادة والحديدة، وشاد  
حصاَرُه عى مدخالت الغذاء األََساسية للبقاء 
واْساتهَدف ماظوماَة األمن القوماي الغذائي 

بشكل مباهج.
وبدد اْساتهَداف املوانائ وخصوصاً ميااء 
الحديدة الذي ن يزاُل حتى اليو7 تحت التهديد 
بالقصاف من قبل طاريان تحالاف الددوان، 
وبدد شن سلسالة غارات عى محيط و اخل 
املياااء البدض ماها كانت رساائَل تهديد ولم 
تافجار، ولو ما تسابب بانخفااض كبري يف 
اف خبس رشكات  السافن والاوار ات، وتوقُّ
شاحن كانت تستخد7 امليااء؛ بسبب إربارلا 
من قبال تحالف الدادوان عى إَعااَ ة توريه 
ُشاحااتها، بباا يف ذلاك اإلمدا ات اإلنَْساانية 
إىل مياااء عادن، واقاً ملاا أكده املبيال املقيم 
لألَُمام املتحدة يف اليبن ريباي ماكغولدريك، 
إن قاوات  املاارص7، والاذي قاال  األُسابُوع 
التحالاف بدأت ادلياً يف تدطيل ميااء الحديدة 
بصورة تدريجية من خالل ماع تحويل مسار 
رشكات الشحن التي تستخد7 ميااء الحديدة، 
والذي لم يتبَل من تلك الرشكات سو7 رشكة 
واحدة تستخد7 ميااء الحديدة من أصل ست 

رشكات شحن رئيسية.
يبارساها  التاي  انساتفزازية  األَْعَبااُل 
الدادوان عاى الشاحاات التجارياة القا مة 
من ريبوتي إىل ميااء الحديدة الذي يساتقبل 
%70 مان وار ات الغاذاء و%0ث من وار ات 
الوقاو ، لم تكن الوحيادة، بل رزء من كل ما 
يبارُساُه الددوان؛ بهدف تشديد الحصار عى 
الشادب اليبااي، ادى ماد7 األَيَّاا7 املاضية 
َعِباَد الدادواُن عى اْساتهَداِف كاااة الطُرق 
الحيوياة املؤ يّة مان وإىل محااظة الحديدة، 
وذلك يف إطار مسااعيه لقطاع كااة إمدا ات 
الغذاء التي يتم نقلُها من الحديدة إىل مختلف 
املحااظات، لريتفَع إْرَبايل الطرق والجساور 
املساتهَداة من ِقبل الددو إىل أكير من 1520 
طريقااً وررساً، كبا اساتهدف الددوان وال 
اإلحصائياة الحديياة 2517 وسايلة نقال يف 
مختلاف الطارق، باإلَضاَاة إىل انْساتبَرار يف 
اْستهَداف األساواق التجارية والشدبية وقتل 
الباعة واملتساوقل ايهاا والتاي بلغت 535 
سوقاً، كبا  ّمر 271 مصاداً إنتارياً، و5513 

ماشأة تجارية.
َل إىل لادٍف رئيايسٍّ  َوكاون الغاذاء تحاوَّ
لدبلياات تحالاف الدادوان اقاد اساتهدف 
طاريان الددو خاالل الاا 700 ياو7 املاضية 
مان عبار الدادوان والحصاار 1565حقاالً 
زراعياً و660 مخزن غذاء و502 ناقلة غذاء، 
يضااف إىل اْساتهَداف 313 محطاة تبويان 
مشاتقات نفطياة و233 ناقلاة نفط و207 
مزارع  وارن، يضاف إىل 160 محطة ومولداً 
كهربائياً مركزياً و1ث2 خزان وشابكة مياه، 

َو332 شبكة ومحطة اتصانت. 

  - متابعات:
أظهرت بياناٌت رسابيٌة، األُسابُوع املايض، أن السادو يَة 
شهدت انكباشاً يف أسادار املستهلكل يف يااير للبرة األوىل يف 

أكير من عرش ساوات.
 وقالت الهيئُة الدامُة لإلحصاء إن األساداَر انخفضت ل.0 
باملئة عن مساتوالا قبل عا7 يف الشاهر املايض، لتساجل أوَل 
لباوط مااذ مطلع القارن الحاايل، وتراردات 0.2 باملئة عن 
مساتوالا يف  يسابن، وأعا ت اننخفااَض لضدف انقتصا  
السادو ي الااتج عن انخفاض أسدار الافط، وحالة التباطؤ 
انقتصا ي التي عانت ماها رشكات البيع بالتجزئة يف السوق 

السدو ي الدا7 املايض.
 وأشاارت البيانات الصا رة كابيتال ايكونوميكس لتقييم 
أ اء انقتصا ياات، أن قارار الحكومة بزيا ة أسادار الوقو  
املحايل نهاياة 2015؛ بهدف خفض عجز موازنتها تسابب يف 

انخفاض مفارئ للتضخم.

وكشافت عن اعتاز7 الحكومة السادو ية إقارار زيا ات 
رديدة يف أسادار الوقاو  يف ماتصف 2017، وقالات كابيتال 
ايكونوميكاس إن الرياَض ساتفرض رضيبًة تبلاغ 50 باملئة 
عاى املرشوباات الغازية ومئاة باملئة عى التباغ ومرشوبات 

الطاقة يف الربع الياني من الدا7.
 وتوقدات أن يرتفاع التضخم ملاا يزيد عى أربداة يف املئة 
بدد تطبيل رضيبة القيباة املضااة »ندتقد أن ارتة انكباش 

األسدار لن تدو7َ طويالً عى األررح«.
 ويف ذات الساياق كشافت صحيفة انقتصا ية السدو ية 
عن اساتددا ات تجريهاا ليئة الزكاة والدخال لتطبيل نظا7 
الرضيبة املقرتحة يف، وكان مجلس الوزراء السادو ي قد أقر 
األُسبُوع املايض، تفويَض وزير املالية بتحديد تأريخ التطبيل، 
وواقااً للصحيفة َاإن الرياض أنهت كااة اإلرراءات املتدلقة 
بتطبيل لذه الاوع من الرضيبة، ولفتت إىل أن الهدَف من راع 
الرضيباة الدامة عاى مبيدات التبغ ومرشوبات الطاقة ساد 
عجز املوازنة الدامة، والتي  ادتها أيضاً لالستدانة عن طرح 

ساادات محلية ويف األساواق الداملية، اضال عن طرح رشكة 
أرامكو الافطية لالكتتاب.

إىل ذلك قال صادوق الاقد الدويل إن تخفيَض توقداته لابو 
انقتصا  املبلكة الدربية السادو ية من %2 عا7 2017، كبا 
رااء يف تقريره األخاري الذي صدر قبل ثالثة أشاهر إىل ل.0 يف 
املائاة اقط يدو  إىل التبدنت املتوقدة عى صديد إنتاج الافط 
بداد إقارار اتفاقية خفض اإلنتااج لد7 ماظباة أوبك، وقال 
تيبوثي كالل، مسااعد مديار صادوق الاقاد ملاطقة الرشق 
األوساط وآسيا الوساطى: إن انتاَج السادو ية من الافط قد 
يرتارع خالل الدا7 الجااري، ما يداع نحو تخفيض توقدات 
الاباو الداماة لالقتصاا ، يف حال أن نباو القطاعاات غري 
الافطياة لن يتجااوز %2 واقااً للتوقدات الجديادة، وتوقع 
صادوق الاقد أن تسدى السدو ية مجد اً لطلب تبويالت من 
الساوق الدولية عى غرار ما ادلته عا7 2016 عادما أصدرت 
للبرة األوىل سادات  ولية وصلت قيبتها إىل 17.5 مليار  ونر 

بأكتوبر املايض.

الريا�ش تعتزم تطبيق �شريبة جديدة وتوّقعات منوها ترتاجع 
السوُق السعودي ينكمش ألول مرة يف أكثر من عشر سنوات 

بعد 700 يوم من العدوان..

مجلُس األمن يمنح العدواَن صكاً جديدًا لتشديِد الحصار على الشعب اليمني 

مصطلح
اإلمربياليُة 
االقتصادية

 

انقتصا ياة،  اإلمنيالياُة  تدااي 
عاى  املساتدبرة  الادول  سايطرَة 
اقتصا ات املساتدبرات أَْو سايطرة 
املتداد ة  أَْو  األرابياة  الارشكات 
الادول  اقتصاا ات  عاى  الجاساية 
انستقالل  املستقلة سياساياً، ويدد 
الحقيقي للدول الصغرية والضديفة 
مساتحيالً، حياُث  أماراً  واملتخلفاة 
بسايطرة  الادول  لاذه  تواراه 
املرشوعاات الكبارية واملدقادة ذات 
الطاباع انحتكاري، والتاي تدَبُل يف 
الادول املتقدمة، عاى تجارتها، ومن 
املبكن عى صااعتها انستخرارية. 
للخاارج  الادول  تبدياة  وتتأكَّاُد 
حياباا تقاو7 الادول األكيار تقدماً 
بصياغة القواعد التي تحكم التجارة 

وانستيبار الدوليل.

 للعــلم 
جمرك صنعاء !

م�ن حق الدولة أن تفِرَض رس�وماً جمركية 
عىل الس�لع واملنتجات التي يتم اس�تريَاُدها من 
الخ�ارج وتدخل البل�َد دون رقيب أَْو حس�يب 
ع�رب طرق غري رس�مية وعرب موان�ئ ال تُخِضُع 
وضب�ط  واملقايي�س  للمواصف�ات  ال�وارداِت 
الج�ودة، وتتحص�ل الرس�وم الجمركية بطرق 
غري رس�مية ودون س�ندات رس�مية بل أوراق 
عادي�ة مقاب�ل مبال�َغ مالية زهي�دة تذهب إىل 
جيوب املرتزق�ة يف املكال ومناطق أخرى وليس 

إىل الدولة.
 ونتيج�ة للعب�ث الجمرك�ي يف املحافظ�ات 
الجنوبي�ة أقدمت مصلحة الجم�ارك عىل إَعاَدة 
جمرك صنع�اء والذي كان متواجداً حتى نهاية 
ثمانينيات القرن امل�ايض، وكل ما يتطلب األمر 
تس�ديد التاجر الذي لم يُقم بتس�ديد الرس�وم 
الجمركي�ة  الدائ�رة  إىل  املناف�ذ  يف  الجمركي�ة 

بالعاصمة صنعاء. 
فهناك توجيهات واضحة بهذا الشأن لرقابة 
الجم�رك بصنع�اء بالقي�ام باحتس�اب القيمة 
الجمركي�ة عن الس�لعة ذاتها م�ن واقع القيمة 
الجمركي�ة املوج�ودة ع�ىل البي�ان الجمرك�ي، 
واملعاينة الرسيع�ة لنوع البضاعة والكمية، ويف 
حال وجود س�لع أخ�رى غ�ري واردة يف البيان 
الجمركي فيجُب اس�تيفاُء الرس�وم عليها وفقاً 
لقواع�د التهرب الجمركي بم�ا فيه من غرامات 
ورس�ومات، باإلَضاَف�ة إىل أن�ه يف حال�ة وجود 
ف�وراق يف الكمية والعبوة يجب اس�تيفاء فارق 

الرسوم عىل ذلك فوراً وفقاً للقانون. 
تطبي�ُق القان�ون ع�ىل الجمي�ع رضورة يف 
الظ�رف الحايل وليس تعنت�اً وابتزازاً، كما يراه 
بع�ض التجار الذين يتهربون م�ن أداء حقوق 
الدولة املرشوعة، ويس�لكون طرقاً غريَ معتادة 
للتهرب من الجمارك، ويف املقابل يضيقون تلك 
الجمارك عىل القيمة اإلْجَمالية للسلع واملنتجات. 
فاآللي�ُة املعتمدُة من قبل املجلس الس�يايس 
األعىل وق�راُر القائمني بأَْعَم�ال مجلس الوزراء 
رق�م 82 لس�نة 2016م، ال تضاِعُف الرس�وَم 
الجمركي�ة، بل تس�تويف تلك الرس�وم التي يتم 
العبث بها م�ن ِقبل مرتزقة العدوان يف الجنوب 
ومنف�ذ الوديعة، فمن لم يس�لم الجمارك فعلية 
أن يدفع تلك الرس�وم يف جمرك صنعاء؛ ولذلك 
تطبيق القانون ليس�ت مشكلًة وإنما املشكلة يف 
غياب القانون والعبث بموارد الجمارك من قبل 

أَْعَداء اليمن. 
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  - خاص:
ضبَن سلسالٍة مان اإلنجازات الدساكرية 
التي حّققها أبطاُل الجيش واللجان الشادبية 
عاى صديد امليادان والتطوير خاالل اليالثل 
يوماً املاضياة، راء املِداَرُض األوُل للطائرات 
اليباية بادون طيار بأنواعهاا األربدة، أمس 
األحد، أْي بدد 15 يوماً من خطاب قائد اليورة 
السايد عبدامللاك الحوثاي، الاذي كشاف عن 
انجازاٍت يف مجانت الصواريخ والدااع الجوي 

وتصايع الطائرات بدون طيار.
ويبكن القوُل إن رضبة البداية التي تبيّلت 
بتدمري الفرقاطة السادو ية يف البحر األحبر 
بآخار ياو7 مان شاهر ياايار املايض ماروراً 
بصااروخ باركان2 الذي كشاف عن نفساه 
برضباٍة نارحة طالات الداصبة السادو ية 
الريااض إىل إساقاط طائارة أرُ نياة تابداة 
للددوان من طراز إف16 يف نجران، كانت ارتًة 
من رحيم كشافت مالمحها بقاوة ووضدت 

قو7 الددوان ومرتزقتهم تحت سطوتها.
وميّال ما تضبااه خطاُب السايد عبدامللك 
الحوثاي يف 10 اناير الجااري إعالناً ببرحلة 
رديادة مان أبارز مالمحهاا إحاداث تاواُزن 
نسابي يف مواَرهة قو7 الدادوان ببا تبتلُكه 
من أسالحٍة متطورٍة، بامتالِك أسلحٍة رديدٍة 
تبيُِّل أسالحَة َر ٍْع قا رًة عاى إحداث التواُزن 
املطلوب لُقدرتها عى أن تطاَل ألداااً يف ُعبل 
 ول الدادوان، يف مفارقاة لام يتوقاع أحد أن 
تحُدَث بداد 700 يو7 من عادوان كانت تظن 
القو7 التي تقف وراءه أنها قا رٌة عى حسام 

املدركة يف أسابيع.
ادادما تحدث السايد َعبدامللك الحوثي عن 
مفارآٍت يف مجال الدااع الجوي، كان انثباُت 
الدبيل لذلك بإساقاط طائرة حربية أَمريكية 
حديياة )بادون طياار( يف محااظاة مأرب، 
وبدد ذلاك إساقاط طائارة إف16 يف نجران، 
ايبا رااءت ترربًة حدييًة عان نجاح وحدة 
التصايع الحربي يف انتاج طائرات بدون طيار 

باملدارض الذي ااتُِتح أماس وعرض طائرات 
بدون طيار، ولي قاصف1 الهجومية وراصد 
ولدلاد1 ورقياب، ولاي طائارات متداد ة 
األغاراض تساتطيُع القيا7ُ بدبلياات رقابية 
واساتطالعية وتورياه للرضباات املدادياة 

وتحديد احداثيات تجبدات الددو.
القاوة  بياان  عاى  سااعاٌت  تبار  ولام 
لها  الصاروخياة عان إنجازلاا املذلال بتوصُّ
إىل تحييد أحدث ماظوماات الدااع األَمريكية 
التي تبتلكها السادو ي من طاراز »باتريوت 
بااك3«، إن ووقفات تلاك املاظوماات عارزًة 
عان اكتشااف الصاروخ الاذي رضب محطة 
كهرباء الشاقيل بجيزان، وبداد ذلك الرضبة 
التي أطاحت بقيا ات املرتزقة يف باب املادب.

الكشاُف عن الطائرات اليباية بدون طيّار 
كان ُرازًء مان أرازاء كيارية تُحاِدُث انقالباً 
واساداً يف مدا لة الحرب و خولها التدريجي 

يف املدركة سيرتِرُم ذلك اننقالب املطلوب.
وقاد قاا7 رئياُس املجلس السايايس األعى 

األساتاذ صالح الصبا ، أماس األحد، بااتتاح 
مدرض الطائرات بدون طيار يف  ائرة التصايع 
الدساكري باوزارة الداااع بحضاور رئياس 
الحكومة وقيا ات الدولة الدسكرية وامليدانية.
وأكدت  ائارة التصايع الدساكري بوزارة 
الدااع »إن إنتاج طائرات بدون طيار راء بدد 

اختبارات نارحة يف امليدان«.
وأوضحات الدائرة يف بيان صاا ر عاها أن 
تصاياع طائرات بدون طياار التي أزيح عاها 
الساتار، يُداد باكورة لنناماج وطاي حديث 
اإلنشااء باتات تبتلكاه الدائارة ألول مارة يف 

تأريخها.
وقاال البياان »نظراً ملاا يتدرض لاه بلُدنا 
الدزيز من عدوان غاشام وحصاار رائر وما 
ارضتاه طبيداُة املوارهاة من وساائل  ااع 
متداد ة وماا تطّلبتاه رضاوة املدركاة مان 
اقتحا7 ما لو يف عدا  املساتحيل أما7َ شادب 
تُباَاُع علياه لقبة عيش كريبة، ااكان لزاماً 
أن نقبََل التحاّدي ونضيف إىل برامج التصايع 

التقليدياة برناماج تصاياع طائارات بادون 
طياار، ولو الاذي تحّقال عى أيادي ثُّلة من 
الررال املبدعال املجالدين متخطل مختلَف 
الصدوباات والدقباات، متجاوزيان ضداف 

اإلمكانيات«.
وأضاف »واليو7 وبدد أن خننالا يف امليدان 
واساتفا  ماهاا الجيش واللجان الشادبية يف 
مختلاف الجبهات، ندلان إزاحة الساتار عن 
أربع طائارات بدون طيار كباكاورة لننامج 
حديث اإلنشااء باتت  ائرة الصايع الدسكري 
باوزارة الداااع اليباياة تبتلكاه ألول مرة يف 

تأريخها«.
وأكد البياان أن  ائرة التصايع الدساكري 
باوزارة الداااع تدباُل عاى تطويار برنامج 

طائرات بدون طيار لتغطي مساراٍت أبدد.
ولفات البياان إىل أن طائراٍت بادون طيار 
التي أزاحت الساتاَر عاها اليو7  ائرة الصايع 
الدساكري، لي قاصف1 لجومياة - وثالث 

استطالعية »راصد ورقيب ولدلد1«.

الطائرة الهجومية:

قاصف »1«
طول البدن: 250 سم

طول الجااح: 300 سم
زمُن التحليل: 120  قيقة

ً املد7: 150 كيلو مرتا
نوع املحرك: محرك بازين

حبولة الرأس الحربي: 30 كيلو رراماً

املها7:
1 - مزّودة بنظام ذكي لرصد الهدف وتحديده ثم رضبه

2 - يتم تجهيُزها بعدة أنواع من الرؤوس الحربية، حسب 
املهمة.

طائرُة االستطالع:

هدهد »1«
طول البدن: 150 سم

طول الجااح: 190 سم
زمن التحليل: 90  قيقة

ً املد7: 30 كيلو مرتا

املها7:
� رصد األهداف

� تحديُد إحداثيات تجّمعات العدو وعتاده

الخصائص:
� مزّودة بأحدث تقنيات التصوير الفوتوغرايف

� تمت�از بصغر حجمه�ا وصغر املقطع ال�راداري، األمُر 
الذي يصُعُب اكتشاُفها وتتبُُّعها ومحاولة إسقاطها بصواريخ 

الدفاع الجوي
� تتميز بصغر كمية اإلش�عاع الح�راري، األمر الذي يقّلل 
من احتمالي�ة إصابته�ا بالصواريخ املوّجهة باألش�عة تحت 

الحمراء
� بصمتها الصوتية قليلة األمر الذي يصعب سماع أزيزها 

يف جو املعركة

الطائرة االستطالعية:

رقيب
طول البدن: 100 سم

طول الجااح: 0ل1 سم
زمن التحليل: 90  قيقة

ً املد7: 15 كيلو مرتا

املها7:
� رصد مبارش لألهداف وميدان املعركة

� تحديد إحداثيات تجّمعات وعتاد العدو
� تصحيح مبارش لنريان املدفعية

خصائص:
� مزّودة بنظام دقيق للرصد والتعقب باستخدام الليزر

� تس�تخدم تقنياِت التصوير املتعددة » تصوير نهاري – 
تصوير حراري«

� تمتاُز بس�هولة التعاُمل معها يف املناطق الوعرة وترافق 
كتائب املشاة

الطائرة االستطالعية:

راصد
طول البدن: 100 سم

طول الجااح: 220 سم
زمن التحليل: 120  قيقة

املد7: 35 كيلو مرت
نوع املحرك: كهربائي

املها7:
� رصد األهداف

� املراقبة اللحظية مليدان املعركة
� تصحيح مبارش إلدارة النريان

الخصائص:
� مزّودة بأحدث تقنيات التصوير الفوتوغرايف

� مزّودة بنظام خاصٍّ باملسح الجغرايف ورسم الخرائط

اإجناٌز مينيٌّ �شمن �شل�شلة من الإجنازات التي حتّدث عنها قائُد الثورة:

الرئيُس الصّماد يفتتُح ِمعَرَض الطائرات اليمنية بدون طيار بمواصفات قادرة على قلب املوازين

تقرير

وفيما يلي مواصفات الطائرات:
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  - ضرار الطيب:
يف واقدٍة إعالميٍة رديدة تكِشاُف مد7 انْرتبَاط 
بل قو7 الُداْدَوان من رهة، والتاظيبات اإلرلابية 
يف اليبان من رهاة أُْخاَر7، أعلات وساائل اإلعال7 
ياو7  اإلخبارياة،  السادو يّة ويف مقدمتهاا قاااة 
الجبداة املاايض، عان قياا7 ماا أسابته »الجيَش 
ة لقاح« يف  الوطاي« بالسايطرة عى ماطقاة »حبَّ
البيضاء، وبالتزاُمن مع ذلك نرشت وكالة »أعباق« 
الااطقاة باسام  اعش أن مان أسابتهم »مقاتيل 
الدولاة اإلْسااااَلمية« يهارباون مواقاَع للجيش 
واللجان الشادبية يف »حبة لقاح« يف ماطقة قيفة 
ببحااظاة البيضااء قبل أن تقاو7َ الوكالاة نحقاً 

باإلْعاَلن عن السيطرة عى املاطقة املزعومة.
وساائُل اإلعال7 األُْخاَر7 التابدة للُداْدَوان نقلت 
نفاس الخان ولكاهاا ساّبت أولئاك املقاتلال با 
»املقاوماة الشادبية« ايباا اّضلت مواقاع أُْخَر7 
تسبيتهم با »قوات الرشعية« وقالت إنهم سيطروا 

عى ماطقة »حبلة لقاح« يف البيضاء.
وبيابا كانات ُكّل لذه التسابيات والتاظيبات 
تجتباع يف خن واحاد تتااقله وساائل اإلعال7 التي 
تبولهاا قاو7 الُداْدَوان، لم يااَس تاظياُم القاعدة 
أن يكبال الصاورة، ليدلان لاو اآلخار عان كبل 
اساتهدف ثالثاة من الجياش واللجان الشادبية يف 
قيفاة ببحااظاة البيضاء، وإن لم يكان ذلك يداي 
أن ُكّل تلك املسابيات والفصائال لي يشٌء واحد يف 
الحقيقة، اذلك عى األقل يكشاف بوضوح حقيقَة 
الدور التكاميل بل ُكلٍّ ماهم، حيث يشارتكون مداً 

يف ربهة واحدة. 
لام تكن تلاك مجر  صدااة إعالمياة، ولم تكن 
األوىل، افاي مطلاع انايار الجاري أصادر تاظيم 
القاعادة بياناً يؤكد ايه مساؤوليته عن كبل قال 
بأنه استهدف قيا ياً »حوثياً » يف ماطقة »القاعدة« 
تقاُع  إب  محااظاة  أن  وبرغام  إب،  ببحااظاة 
عساكرياً خارج سايطرة نفوذ مليشايات اإلصالح 
وقوات لا ي بكل مسابياتها، إن أن قااة اإلخبارية 
السادو يّة نارشت الخنَ عاى شاشاتها قائلة بأن 
»الجياش الوطااي« التاباع لهاا ي قاد اساتهدف 
»اننْقاَلبيال« يف ماطقاة القاعادة، ويف ذات الوقت 
نارشت مواقُع إخبارية أُْخَر7 تابدة لحزب اإلصالح 
من ضباها »املصدر أونالين« نفس الخن مستبدلة 

عبارة »الجيش الوطاي« با«املقاومة الشدبية«. 
لذا التطابال اإلعالمي الواضاح -كبا نر7- لم 
يكن مجر  مصا اة؛ ألنه قد تكرر مرات كيرية ماذ 

أول الُداْدَوان، ولو يبيّل اندكاسااً حقيقياً لطبيدة 
انْرتبَااط القائم بال الُدْدَوان َوما تبيله مسابيات 
» اعاش، والقاعدة، واملقاوماة، والجيش الوطاي« 
عى امليادان، االُداْدَوان مااذ بدايته اعتبد بشاكل 
رئييس عى ُكّل لذه الفصائل يف ُكّل يشء، ومهبا بدا 
أن لاااك خالااً بل لذه الفصائل، اقد قاتلت كلها 
يف ربهاة واحدة ولهدف واحاد، وأظهرت اندمارها 

أَْكيَر من مرة وبأَْكيَر من أسلوب. 
 **** 

ويف الواقع، إن اإلثباتاِت عى انْرتبَاط الوثيل بل 
التاظيباات اإلْراااَرامية وقو7 الُداْدَوان، يتجاوز 
مرحلة التطابقات اإلعالمية يف نقل األخبار، ويبكن 
رؤية ذلك انْرتبَااط بوضوح حتى يف الخالاات التي 
تظهار بل قو7 الُدْدَوان واصائل مرتزقتها، أو بل 
تلك الفصائل مع بدضها أَيْااضاً، وما ياتج عن ذلك 
مان ترصيحات وترصااات تتدلل بشاكل أَْو بآخر 
بالدالقة مع القاعدة و اعاش، وبدبارة أُْخَر7: لم 

يفضحون عالقتهم باإلرلاب بأنفسهم أيضاً.
يف يااير املايض، رّسب موقع ل2 اإلَماَراتي وثائَل 
قاال إنها تيبات أن حازب اإلصالح »اارع رباعة 
اإلخوان يف اليبن« ماح املئات من الرتب الدساكرية 
لداارصه وبياهام من ياتباون إىل تاظيم القاعدة، 
بالرغم من أن اإلَماَرات تّدعي عد7  عبها لإلخوان، 

وتتجاه بدل ذلك إىل  عم مليشايات ليسات مواليًة 
للفاار لاا ي، غاري أن طبيداَة انندماج بال ذلك 
الجيش والقاعدة وحزب اإلصالح قد ارضت الواقع 

الذي كشفه املوقع اإلَماَراتي مستاكراً.
لقد كان حازب اإلصاالح أول املؤيديان للُدْدَوان 
وألام مسااعديه، وأَْكبَاار قاعدة برشياة اعتبدت 
الداخايل  الوضاع  الُداْدَوان يف تفجاري  عليهاا  ول 
يف اليبان، ولاو حازٌب يبتلاُك عالقااٍت واْرتبَاطاٍت 
مبارشًة ماع تاظيم القاعدة و اعاش، بافس القدر 
الاذي يرتبط به ماع  ول الُداْدَوان، ولكااه لم يكن 
يف لذا »وسايطاً« بال كان ضبن تشاكيلة مرتبطة 
ومتكاملاة، ولذلاك اببجار  محاولاة تفكياك لذا 
ل من الحزب، تظهر القاعدة  انْرتبَاط لغارض التاصُّ
و اعاش يف املوضاوع، ولاذا ماا يفرس التهام التي 
يتلقالا الحزب بخصاوص عالقته مع اإلرلاب، من 
قبال الدول التي  عبته وسااعدلا يف تافيذ ُعْدَوانها 
عى اليبن، ومن ِقبل الفصائل األُْخَر7 التي قاتلت إىل 
رانب اإلصالح يف ظل الُدْدَوان وما زالات إىل رانباه. 

تقوُل قااة »ساكاي نياوز« اإلَماَراتية: إن حزب 
اإلصالح، يدعم اإلرلاب وتاظيم القاعدة. واملفارقة 
يف ذلاك أن لاذه القااة كغريلا من قااوات الُدْدَوان 
لان تارت   يف التبشاري بانتصاارات قاوات لاا ي 
ببسابياتها املختلفاة )رياش وطااي – مقاومة 

شادبية( ماع أن حزب اإلصاالح يبيال غالبية ذلك 
»الجيش« وتلاك »املقاومة«، وكأن اإلصالح املرتبط 
بهاا ي َو ول الُداْدَوان لياس لو اإلصاالح املرتبط 

بالقاعدة!
 **** 

يف زاوية أُْخَر7 من الخالاات تكشاُف رانباً آخر 
من عالقة الُدْدَوان بالجباعاات املتطراة يف اليبن، 
نارشت صحيفة الريااض السادو يّة أماس األول 
مقانً بدااوان »اننْفَصاليون خطار يهد نا ويهد  
اليبان« اتهم ايه الكاتب »عبُدالله الفوزان« املقّرب 
من الاظا7 السدو ّي، رباعة من الجاوبيل بأنهم 
يريادون أن تداوَ   ولة الجاوب اليبااي قوية أما7 
 ولة الشابال؛ ألرل انساتئيار بالياروات، وإبقاء 
الشابال باؤرًة للخراب والفتن وشاوكة يف خارصة 

الاظا7 السدو ّي.
الفوزان الذي قال إنهم ن يريدون سو7 أن تكون 
اليروات اليباية لكل اليبايل، ناقض نفَسه برسعة 
ليساتياَي مان عباارة »كل اليبايل« الاذي كتبها، 
رشيحاة واسادة مان اليبايال تهبتهام الوحيدة 
-حساب كالمه- أنهم يتبدون »صالاح والحوثي«، 
غاري أن التااقض األَْكبَاار الذي تخبط ايه الفوزان 
لو أن السدو يّة اعتبدت عى لؤنء »اننْفَصاليل« 
بشاكل أساايس يف إثارة الحرب يف عادن، و عبتهم 

 عباً سخياً، حتى أنهم كانوا يقولون إن السدو يّة 
ساتحقل لهم حلَبهم باننْفَصاال، بيابا لو اليو7 
يصُفهام بالخطار املسالح الاذي يهد  السادو يّة 
واليبن، ون شاك بأن الفوزان يشاري إىل الجباعات 

اإلرلابية التي تتبع الافوذ اإلَماَراتي حالياً.
إن الخالااِت التي اّجرلاا رصاُع الافوذ يف عدن 
كانات من ألم األساباب التي أبارزت عالقة ربيع 
أطراف الُدْدَوان باإلرلاب وأظهرته كبا لو أنه تهبٌة 
ال ماها أما7  صاار يتقاذُاها الجبياع، ألرل التاصُّ
اآلخر، االسادو يّة واإلَماَرات  عبت ُكّل الجباعات 
اإلرلابياة يف عدن لتقاتَل راباً إىل راب ضد الجيش 
واللجان الشادبية، ولكن ربباا كان عليهبا إخفاء 
تلك الجباعات بطريقة سحرية كي يتصارعوا عى 

الافوذ بدون أن تاكشف عالقتهم باإلرلاب! 
وعبومااً، إن ُكلِّ تحاركات الُدْدَوان السياساية 
والدسكرية ماذ بدايته وإىل اآلن تحبل يف تفاصيلها 
خيوط انْرتبَاط الوثيل باإلرلاب، وتفصح بوضوح 
عان حقيقاة واحادة لاي أن اإلرلااب كان أَْكيَار 
وسايلة اعتبدت عليها  ول الُداْدَوان يف حربها عى 
اليبن، ومهبا تدد ت األساباء التي يتغلف بها ذلك 
انْرتبَااط، سايكون اإلرلاب بارزاً عاى الدوا7؛ ألنه 
رزء أساايسٌّ يف ماظوماة الُدْدَوان عاى اليبن، ون 

تستطيُع  وُل الُدْدَوان أن تستبرَّ بدونه.

  - أحمد داوود:
 اتسادت رقداُة الخالاات بل رااَحاي تحالف 
الُدْدَوان األمريكي السادو ّي عى بال نا )اإلَماَرات- 
وظهارت  املاضياة،  األيَّاااا7  خاالل  السادو يّة( 
خالااتهباا للدَلان عان وساائل إعاال7 ُكلِّ طارف 

ماهبا.
للاظاا7  التابداة  الريااض  ونارشت صحيفاُة 
السادو ّي قبال يوَمال مقاانً للكاتب السادو يّة 
َعبداللاه نارص الفوزان حبال تحدث ايه بحدة عن 
 اعبي اننْفَصاليل يف اليبن، يف إشاارة واضحة إىل 

 ويلة اإلَماَرات.
وراء املقال تحت عااوان: »اننْفَصاليون خطر 
يهد ناا ويهاد  اليبان«، ُمشارياً إىل أناه وماذ بدء 
عاصفة الُدْدَوان عى بال نا اإن أاداَل َمن سابالم 
باننْفَصاليل تكشاُف نوايالم ونوايا من يدعبهم، 
لكان ما حصل يف عدن أَخرياً لم يداد مجر  نوايا أَْو 
أقاوال وأاداال تفضاح الاوايا، بال رشوع عبيل يف 

التافيذ بالقوة املسلحة، بحسب تدبريه.
وأضااف الكاتاُب أن اننْفَصاليال »يريدون أن 
تدو  اليبن الجاوبية  ولة قوية أما7  ولة الشابال 
تستطيع انساتئيار ببصا ر اليروة وتافيذ ثاراتها 
وطبوحاتهاا، ُمشارياً إىل أن مان يدعبهم –يقصد 
اإلَماَراتيل- يريدون أن تبقى اليبن الشبالية بؤرَة 
اتن وخراب واقر ومشاكل لتظل ليس اقط شوكة 
يف خارصتااا- أي خارصة السادو يّة- بل كتلة نار 
تشغلاا وتستازف رهو نا وإمكاناتاا وتقلقاا عى 

الدوا7«.
املسؤولون اإلَماَراتيون لم أَيْااضاً أظهروا حدًة 
يف الخطااب قبل أَيّا7، وانتقدوا بشاكٍل نذع رباعة 
اإلخوان املسالبل »حزب اإلصاالح« الذين يحَظون 

بدعم كبري ورعاية من قبل الاظا7 السدو ّي.
وعاى الرغام مان لاذا الهجاو7 السادو ّي إن 

أن اإلَماَراتيال أظهاروا اساتياَءلم مبا ساّبولم 
»بالخبيااء« يف إشاارة إىل حازب التجباع اليبااي 
لإلصاالح الذيان تربطهام عالقاة قوياة بالاظاا7 

السدو ّي.
وقاال أناور قرقااش وزيار الدولاة للشاؤون 
الخاررياة إن »الخطاب املفتاوح« الداعي إىل َوحدة 
الصف والكلبة يضيُف إىل رهو  »التحالف الدربي« 
يف اليبان، غاري الخطاب املسابو7 الاذي يهدف إىل 

التفرقة والحزبية.
وأضااف« ولكل خبيث ومتصيد نقول له إن  ور 
اإلَمااَرات يف اليبان لو  ور  ولة بجساد وساواعد 
وأسااان، ولن ياجح خبث الخبياث أما7 تضحيات 
أَبْاَااء اإلَمااَرات يف اليبان، ويقصاد بالخبياث لاا 

»حزب اإلصالح«. 

كراهيُة اإلخوان والتقرُُّب من السلفيني 
ويأتي يف مقدمة الخالف اإلَماَراتي السادو ّي يف 
اليبن، لو أن اإلَماَراتيال يظهرون علااً كراليتهم 
لإلخوان املسلبل »حزب التجبع اليباي لإلصالح« 
ويدارضاون أية قارارات للفار لاا ي بتديياهم يف 
مااصاَب أَْو قياا اٍت عساكرية باارزة، عى عكس 
السادو يّل الذيان تربطهام عالقاات وطيادة مع 

اإلخوان. 
ويادرك اإلصالحياون ماد7 ساخط اإلَماَراتيل 
عليهام، لكاهام يفّضلاون مدارتهام ببزياٍد مان 
اننبطااح وانرتبااء يف الحضان السادو ّي الاذي 
يوليهم رعاية والتبا7 كبري ويحرص عى تديياهم 

يف مااصب رايدة يف الدولة.
ولدال الصفداة التي تلقتهاا اإلَمااَراُت من ِقبل 
السادو يّل لي حل أوعز محبد بن سلبان للفار 
لاا ي باإلطاحة بخالاد بحاح مان ماصبه كاائب 
للرئياس وتديال الجاارال اإلخواناي عى محسان 
األحبر، ولذا القرار يف حد ذاته شاكََّل صدمًة كبريًة 

لإلَماَراتيل ما زالوا يشكون ماه إىل اآلن.
ويدتبُد اإلَماَراتيون بشكل كبري عى السلفيل يف 
عدن بدنً عن حازب اإلصالح، ويقو  الحزا7 األماي 
يف عدن الوزير السالفي لاني بن بريك الذي تجبُده 
عالقٌة قوياة باإلَماَرات ويدد واحاداً من أبرز ررال 
اإلَماَرات يف اليبن يحَساُب عى التيار السالفي ولو 

 اعية يف لذا التيار.
وبرياك ليس وحَده السالفي اليباي املقرَّب من 
اإلَمااَرات، إذ يدتان القياا ي »صالاح الدباريي«، 
امللقاب با »أباي قحطان«، قائد املدركاة األَخرية يف 
مطار عدن، مان أبرز القا ة السالفيل، ااإلَماَراُت 
ُل أَْكيََر وأَْكيََر يف وساط الجباعات السالفية يف  تتوغَّ
اليبان، إذ ن تكف عان ارتذاب قياا ات يباية من 
التيارات السلفية، لياضم إىل ررالها واحد تلو اآلخر 
ماهم، ويصطفون يف خانة التبر  ضد قرارات الفار 

لا ي.

بحاح واألحمر
وبداد تصادر اإلَمااَرات نحتالل مديااة عدن يف 
ُل بل الجانبل، حيث  عا7 2015، بادأ الخالُف يتدبَّ
اعرتضات اإلَمااَراُت عاى تديال السادو يّة نايف 
البكري التابع لحزب اإلصالح »اإلخوان املسالبل«، 
كباا راضت تديل حباو  املخااليف محااًظا لتدز، 
أن  قبال  املسالبل،  لإلخاوان  ننتبائاه  أَيْااضااً 
تقااَع املبلكُة الفار لاا ي باإلطاحاة باائبه خالد 
بحاح »املاوايل ألبوظباي« من ماصباه، وليس لذا 
احساب، بل عيّاات السادو يّة بدنً عااه الجارال 
عى محسان األحبر، مبا وّساع ُلاوَة الخالف بل 
أبو ظبي والرياض، ويدد األحبر من أبرز مؤسايس 
»اإلصالح«، األمار الذي اعتن إشاارة لإلَماَرات بأْن 
ن مساتقبَل لهاا يف اليبان، أضاف إىل ذلاك اعتبا  
لا ي قياا اٍت إصالحياًة ببااصاَب مختلفة، كان 
أحدثها تديياه َعبداللاه الدليبي مديًرا ملكتبه خلًفا 

ملحباد ماار7، الذي أطاح باه وعيّاه سافريًا لليبن 
يف القالارة، باإلَضاَااة إلْعااَلن رغبتاه يف التقارب 
السايايس مع التجبع اليبااي لإلصالح، عى الرغم 
من مدارضة اإلَمااَرات، ما  ااع بأبوظبي للتهديد 
بوقاف  عبهاا ومسااندتها للبجاانت الخدمياة 

وانرتباعية املتدد ة يف عدن.

تشكيُل قوات الحزام األمني
وتبّكاات اإلَمااَراُت من تشاكيل قوات تسابى 
»الحزا7 األماي« مع اقرتاٍب متواصٍل مع السلفيل، 
بحياث تبارس لذه القوات مهامااً بديداً عن الفار 
لاا ي وحكومته، وتتلقى التوريهاات من الحاكم 

الفديل لددن الضابط اإلَماَراتي.
وأظهرت أحاداُث مطار عدن األَخرية مد7 حجم 
الافاوذ اإلَماَراتي الكبري يف مدياة عدن عى حسااب 

بقية حلفائها السدو يّل والقطريل.
و ارت اشتباكاٌت مطلع الشهر الجاري يف مطار 
عادن بل قوات الحباية الرئاساية التي تتبع الفار 
لاا ي وبل قائاد حباياة املطار صالاح الدبريي 

املدروف »بأبي قحطان« املوايل لإلَماَراتيل.
بالقاوة  قاراره  ااْرَض  لاا ي  حااول  وحال 
بتغياري الدبريي من ماصبه بشاخص آخر، سااند 
اإلَماَراتيون الدبريي وقصفوا قواِت لا ي بطائرات 
األباتيش، ويف املقابل شااركت قاوات الحزا7 األماي 
التي شاكلها انحتالل اإلَماَراتي يف املوارهة، وورد 
لا ي نفساه محارصاً وعارزاً عن املقاومة واضل 

انستسال7 لهذا الواقع.
ولام يكن اننزعاُج الوحيُد لإلَماَراتيل لو تديل 
قائد رديد ملطار عدن.. كال.. اهذا األمر ن يتداع إىل 
لاذه املوارهة، غري أن اإلَماَراتيل أحساوا بتجالل 
الفاار لا ي لهم، وأن القائاَد املدَل لو مواٍل للفار 
عى محسن األحبر واإلخوان املسلبل، مبا ردلها 
ترااض التديل، وردلت القائد امليداني يراض ذلك 

رصاحة.
ولذه انشاتباكاُت لم تتوقاف إن عادما توصل 
الطرااان نتفاق يتم ببقتضاه نقل قيا ة املطار إىل 
نائب »أبي قحطان«، بدًن عن الشاخص الذي عيّاه 

لا ي.
كل لذا الافوذ الكبري لإلَماَراتيل وما سبقه من 
ضغاوط أُْخَر7 عاى قرارات لاا ي يف عدن كتغيري 
املحااظ الساابل نائف البكري« القيا ي يف رباعة 
اإلخوان املسلبل« يجدل من الصدب السكوت عليه 
من قبل الاظا7 السادو ّي، الاذي لديه رؤ7 مغايرة 

لإلَماَراتيل يف اليبن ويف الدالقات مع اليبايل.

معركُة الساحل الغربي
وارضات اإلَماَراُت نفَساها أَْكيَر عاى التغريات 
ااًة يف املجالل  األَخارية يف السااحة اليباياة، َخاصَّ
الدسكري والسايايس، وذلك بحكم إرشااها بشكل 
مبارش عى الدبليات الدسكرية الجارية يف الساحل 

الغربي يف اليبن.
وتسااند واشااطن اإلَماَراتيال يف لاذا الجانب 
للقاوات  أمرياكا  تقاّد7  حياث  كباري،  بشاكل 
اإلَماَراتية مسااعدات يف أمور املراقبة وانساتطالع 

انستخباراتي الجوي والدااع البحري.
والتاسايُل األمريكايُّ اإلَماَراتاي لياس اقط يف 
مدركة السااحل الغرباي، بل يف ربياع املدارك، يف 
عادن وحرضماوت. ولاو التاسايُل والدعاُم الذي 
يضاُع اإلَماَرات يف موضع لو األقرب إىل واشااطن، 
وذلاك ما يدتانه مراقبون سياسايون أنه أسااُس 
الخالف السادو ّي اإلَماَراتاي وحقيقته التي تتبيل 
يف التااااس عى الُقرب مان الونيات املتحادة أَْكيََر 
مان كونه خالااً أَْو تصاُ ماً عى مصالَح مساتقلٍة، 
كباا يارون أنه خاالٌف يحظاى بقباول وإَ اَرة من 
األمريكيل الذين يسادون نساتغالل لذا التاااس 

للحصول عى أقىص الخدمات من الطرال.

وقائُع من اإعالم العدوان وداع�ش: 

معركٌة واحدٌة ومتداخلٌة باختالف املسمّيات 

مواجهة إعالمية بني قوى الغزو واالحتالل يف الجنوب
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األمام املتحادة كباظبة عاملياة، راءت يف 
مرحلة انهيار الاظا7 انساتدباري ونشااط 
حاركات التَحاااّرر الوطاي، لتفرَض شاكَل 
تاسيل  ويل يدكُس ويضبن حقوَق الشدوب 
يف نضانتهاا الصاعدة، رغم بقاء حل الاقض 
الفيتاو للادول املهيبااة اْقتَصا يااً ونوويااً، 
كأحاد أشاكال التدبري عن عد7 املسااواة بل 
الشادوب ورشيدة والغاب، ما يجدل املاظبة 
غاري  يبقراطياة. وقد تشاّكل مجلس األمن 
الدويل كُبؤّسساة تابداة لألمام املتحدة؛ من 
أرل ترسايخ األمن والسالم الدوليل كبهبة 
أناطتهاا بهاا الادوُل األعضااء، واقااً مليياق 
األمام املتحدة؛ وألن ماطل الارصع لو ادلياً 
ما يحكم الدالام ن امُليُل ون قيبة للُبيُل بدون 
قوة تحبيها، اهااك  وٌل تخل بالسالم الدويل، 
كأمريكا التي توّطُد مصالحها انستدبارية يف 

الدالم باستخدا7 عصا مجلس األمن. 

املجلُس.. من حفظ األمن إىل عصا 
الرعب األمريكية 

ظهار الونياات املتحادة األمريكية كقو7 
عظباى مان بداد الحارب الباار ة، وترارع 
انتحا  الساواياتي، اارضة عى الدالم نظا7 
األحا ية الُقطبية، تدير الدالم وال مصلحها، 
متدخلاة لتطوياع املاظوماة الدولياة، التاي 
تتكفل بداع أكن قدر من املساالبات املالية 
والدعام الدساكري، ومان خاالل الرشعياة 
الدولية والديبقراطية وحقوق اإلنَْساان التي 
تتخذ ماهاا غطاًء عى نزعتها الشايطانية يف 
احتالل شدوب الدالم وانستحواذ عى ثرواتها 

 ون أية مرشوعية قانونية  ولية. 
وتُدد الهيباة األمريكية عى مجلس األمن، 
بتورياه قراراته أَْو احباطهاا أَْو انتزاعها، أَْو 
القيا7 بببارساات  ولية خارج مرشوعيتها، 
لاي السابَب الرئيايسَّ لدجاز املجلاس عان 
السالم  الدولياة وإقارار  القضاياا  مدالجاة 
واألمن الدوليال، وتأريخ مجلس األمن الدويل 
ميلء بالتدخالت والخروقاات األمريكية، مبا 
ردال مان املجلاس ادليااً خا مااً للبصالح 
وأ اة  والغربياة،  األمريكياة  انساتدبارية 
لتغطية ررائبها، وحباياة الرغبة األمريكية 
والصهيونياة واألطلساية، يف ارتكاب الجرائم 
بحل الشادوب ورشعااه التدخاالت يف الدول 
التاي ترااض الهيباة األمريكية وسياساتها 

املدا ية للشدوب.
 

حروُب أمريكا اأَلخرية يف ظالل مجلس 
األمن )أفغانستان، العراق، ليبيا، سوريا، 

اليمن( 
مااذ بداية األلفياة الجديدة، حتاى الوقت 

الرالان قامات الونياات املتحادة األمريكية 
بالددياد مان الحاروب الددوانياة اإلررامية 
بحل الشادوب، إما باساتصدار قارارات من 
مجلاس األمن، أَْو يف ظل تجالل مجلس األمن 
لخروقاات أمرياكا بشااها حروبااً عدوانياًة 
يف ماطقاة الرشق األوساط واأل ناى )الدالم 
الدربي(، ابتداًء من عاد7 تحرك األمم املتحدة 
إزاء غازو الدراق للكويت يف الداا7 90، حيث 
كان لذا الصبت من ِقبل األمم املتحدة ببيابة 
اإلذن والضاْوء األخارض للتواراد األمريكاي 
الكويات  تحريار  ذريداة  تحات  الدساكري 
مان الغازو الدراقاي بشان حبلاة »عاصفة 
الصحراء« وإظهار نفساها كرشطاي الداَلم 
لفرض السلم نيابًة عن األمم املتحدة ومجلس 

األمن. 
 كباا يظهار  ور مجلاس األمان يف مااح 
صكاوك للدادوان األمريكاي األطلايس عاى 
72001، حياث أعلان  الداا7  أاغانساتان يف 
الرئيُس األمريكي بوش حرباً عى اإلْسااااَل7 
وقاال كلبته املشاهورة )َمان لم يكان مداا 
اهو ضدنا( تحت ذريدة ما يسابى مكااحة 

اإلرلاب. 
كبا تجالال مجلس األمن الغزَو األمريكي 
األطلايس عى  ولاة الدراق يف الداا7 72003، 
حيابا عجزت أمريكا عن استصدار قرار يبيح 

لذا الغزو.
كباا اساتغلت قاو7 انساتكبار الداملاي 
وعى رأساها أمريكا وإرسائيال مجلَس األمن 
يف اساتصدار القارار 1559 يف أيلول من الدا7 
ل200 إلخاراج القاوات الساورية مان لباان 
واإلْسااااَلمية  الوطاياة  املقاوماة  وتجرياد 
اللباانية من ساالحها، والذي يأتي يف ساياق 

مرشوعها يف الرشق األوسط.
عاى  أمرياكا  عبلات  الساياق  ذات  ويف 
اساتصدار القرار ل166 يف الداا7 آذار 2006، 
بشاأن التحقيال يف قضياة اغتياال رئياس 
الحكومة اللباانية رايل الحريري، والذي كان 
القصد ماه اتها7َ ساوريا، ومالحقتَها  ولياً، 
يف خطاورة متقدماة نساتهدااها واباحتهاا 
أما7 التدخاالت الغربية، حيث كانت صالحية 
القرار ولجاة التحقيال تحت قوة باد الفصل 

السابع. 
اساتصدرت أمريكا وحلاف األطليس قرار 
1973 يف  مان مجلاس األمان الادويل برقام 
ماارس 72011 ياُاصُّ عاى اارض عقوبات 
عى حكوماة القاذايف كان عى رأساها حظر 
الطريان وحظر توريد السالح، نتهامه بقبع 
املتظالرين، وقد كان لذا القرار يبيل الغطاَء 
واملنر لغزو ليبياا وإ خالها يف  ائرة الفوىض 
وإثاارة الحاروب الداخلياة وتقسايم ونهاب 
ثرواتهاا، وارتكاب أبشاع الجرائام ايها وما 

زلت ليبيا تداني من الفوىض وانتهاك السيا ة 
حتى اآلن.

 

املجلُس يف الصف األمريكي اإلسرائيلي 
ضد حقوق الشعب العربي 

الداملاي  الوعاي  يف  يرتباط  ماا  أول  إن 
والدرباي، حول عاد7 مصداقية مجلس األمن 
وانحيازه للصف انساتدباري، لي مظلومية 
واساتخدا7  الفلساطياي،  الدرباي  الشادب 
أمرياكا حلَّ الاقاض الفيتو لحباياة الكيان 
الصهيوناي مان املحاكبة الدولياة، وتجاُلل 
املجلاس لرااض إرسائيل تافياذه، وكان أوُل 
قرار ظالام من مجلس األمن، أباح مشااريع 
الحركاة الصهيونية انساتدبارية يف احتالل 
األرايض الدربياة، ولو القارار رقم 1ث1 عا7 
الساطل  بتقسايم  قاى  والاذي  7ل719، 
وإرسائيلياة،  عربياة  إىل  ولتال  الدربياة، 
ومّكان الحركة الصهيونية مان إقامة كيانها 
انحتااليل الغاصاب، وغفر لهم ررائام القتل 
والترشياد بحل الساكان األصليل من الدرب 
الفلساطيايل، وماا زالات رراحااُت مجازر 
» يار ياسال« و«كفر قاسام« حاارضًة اىل 
الياو7، لذا القارار مّكن الحركاة الصهيونية 
من إقامة  ولة إرسائيل يف حدو  ثل، ويف ذات 
الوقات عجاز لذا القارار عن وقاف انحتالل 
انستيطاني الصهيوني وتدخالتها الدسكرية 
وعدوانهاا امُلساتبر الاذي موضوعيااً مااع 
الفلساطيايل من إقامة  ولتهم الفلسطياية 
امُلساتقلة يف الاصاف اآلخار مان األرض بدد 
تقسايبها، كبا عجز مجلُس األمان يف تافيذ 
القارار الصا ر عان ليئة األمام املتحدة رقم 
11/29/ثل719  بتأرياخ  الصاا ر  ل19 
واملتدلال بحل الدو ة لالرئل الفلساطيايل 

إىل  يارلم.
ويف ذات الساياق أتاى القاراُر ث73 الاذي 
أصادره مجلاُس األمان، يف موضاوع اتهاا7 
بتفجاري  بالضلاوع  الليبياة  الجبالريياة 
طائرة باان أمريكان اوق اساكتلادا، لفرض 
الدقوباات الدولية ضد الشادب الليبي بتأثري 

الضغط األمريكي النيطاني عى املجلس. 
كبا اشل مجلُس األمن يف تافيذ الدديد من 
القرارات ومن أبرزلا القرار 2ل2 لدا7 71967 
الذي قى بانساحاب الكياان الصهيوني من 
األرايض التاي احتلهاا إرسائيل يف ذلاك الدا7، 
ولي قطاع غزة، وسايااء من مرص، والضفة 
الغربية من نهار األر ن ومرتفداات الجونن 
مان ساوريا، ويف الرترباة اإلنجليزية ذكرت 
كلباة »أرايض« بدون ن7 التدرياف لتزيَد من 
غباوض القارار، وكذلاك القارار ث33 لداا7 
71973، املتدلال بوقاف إطالق الااار، وكذلك 
القارار الخاص باحتالل الدادو ألرض لباانية 

الرقام 25ل الصا ر يف شاهر آذار عا7 ث197. 
كباا مادت أمرياكا مجلس األمان الدويل من 
إصادار قارار يديان الدادوان الصهيوني عى 

قطاع غزة أواخر عا7 ث7200. 

أمريكا تتعّهُد بمعاقبة الدول التي 
صّوتت ضد الصهيونية 

وسابل ألمرياكا وعبلات عان مبارساة 
الضغوطات عى الدديد من  ول الدالم، إللغاء 
القرار 3379 الصا ر يف عا7 71975 عن ليئة 
األمم املتحدة، والذي يدتن الصهيونية شاكالً 
من أشكال الدارصية، والذي تم تباّيه بأغلبية 
72 صوتااً مقابل 25 صوتااً وامتااع 32  ولة 
عان التصويت« ولكون القارار يدارض إرا ة 
الونيات املتحادة األمريكية، اقد توعدت لذه 
األَخرية عى لسان »كساياجر« بتأ يب الدول 
التاي صوتت لصالاح القارار بترصيحه: »إن 
الونياات املتحدة ساتفّكر يف إراراءات اّدالة 
عى أسااس اار ي ضد الادول التاي صوتت 
لصالاح القرار«. )1( لذا وتام حيث تّم إلغاء 

لذا القرار يف عا7 71991.

أمريكا تعاقُب األمني العام لألمم 
املتحدة! 

حيابا شان الددو الصهيوني الددوان عى 
راوب لباان يف أبريل من الدا7 1996 وارتَكب 
مجزرة قانا، قد7 عى إثرلا األمل الدا7 لألمم 
املتحادة آناذاك ))بطرس غاايل(( تقرياراً إىل 
مجلس األمان يحّبُل ايه إرسائيل مساؤولية 
قتال حاوايل 100 مدناي لبااني إثار قصفها 
ملوقع  ويل لجأ إليه املدنيون اللباانيون، ورغم 
أن التقريار تجالال ُكّل املجاازر اإلرسائيلية 
وركاز اقط عاى املدنيل الذيان قتلهم الددو 
يف موقاع  ويل، عى الرغام من ضدف التقرير 
بشاكٍل عاا7 »إن أناه أَ 7َّ إىل ساخط وغضب 
إرسائيل والونياات املتحدة األمريكية، ما أَ 7َّ 
بواشااطن إىل انعارتاض عى الونياة اليانية 
لبطارس غاايل، إذ أعلان الرئياس كلياتاون 
لاد7 اساتقباله بطارس عاا7 71996 راض 
بال ه ترشايح بطرس غايل لونياة ثانية«)2( 
لتداقبه عى ادلته تلك، ولتقول برصاحة ألي 
مسائول أمبي أن تداطيه مع  ماء الضحايا 
الدرب وإتها7 إرسائيل خط أحبر ن يُساتحب 

تجاوزه. 

الهيمنة املالية على األمم املتحدة 
قبل أن يُدلن أي أمل عا7 لألمم املتحدة عن 
مارشوع عبال املاظبة وعن أي خطة ساال7 
يضطار لدرضه عى ماادوب الونيات املتحدة 
وزارة  وعاى  األمان،  مجلاس  يف  األمريكياة 

الخاررياة األمريكياة لتوااال علياه وتكون 
مالئبه لأللداف األمريكية، كي يضبَن حصة 
األمم املتحدة مان  عم الكونجرس األمريكي، 
املتحادة  املالياة لألمام  املتأخارات  وتساديد 
التي تفاوق ثالثة ملياارات  ونر عااد الدول 
األعضااء، وإنفاق األمام املتحادة يرتفع مع 
زيا ة نشااطها من ارل حفظ األمن والسالم 
الدوليال، واملسااعدات اإلنَْسااانية، وتقاف 
الونياات املتحدة األمريكية عاى قائبة الدول 
التي لم تساد  التزاماتها لألمم املتحدة، والتي 
تبلاغ مليااَر  ونر، مبا يشاكل عجازاً كبرياً 
يف ميزانياة األمم املتحادة، وكان تراُرُع األمم 
املتحدة عن إ راج املبلكة الدربية السادو ية 
يف القائبة الساو اء ملاتهكاي الطفولة، يدوُ  
إىل ابتزاز السدو ية -حليف األمريكي- بوقف 
 عبها ألنشطة األمم املتحدة، ولَو األمُر الذي 
كشاَفُه األمال الدا7 الساابل لألمام املتحدة 
))باان كي مون((. ولذه الوضديُة األمريكية 
املسايطرة عى األمم املتحادة تدرقل ولدررة 
كبارية إمكانياتها يف مواَرهاة التحديات التي 
توارهها البرشية كالزيا ة الساكانية والفقر 
والكوارث البيئية ومكااحة األوبئة، وما زالت 
قرارات  ولية عديادة ويف أماكن توتر خطرية 

يف الدالم تاتظر التافيذ ماذ عقو  عدة. 

___________________________
املرارع 

مقاال بدااوان: اإلرا ة الفونذياة.. قائاد 
اليورة الكوبية ايديل كاسرتو 16 /10/ عا7 

7 2011
الادويل  األمان  مجلاس  بدااوان:  مقاال   
وانرتهان للسياسايات األمريكياة.. ااااؤا  

 باااور 
كتاب بدااوان: قاراءة يف الدور السايايس 
لألمام املتحادة، للكاتاب محبد الخارض:  ار 

حاز7 للطباعة والارش  مشل 72001 
الهيبااة  بدااوان:  مارساتري  رساالة   
األمريكياة عاى مجلاس األمن تجااه قضايا 
املاطقاة الدربياة بداد الحرب الباار ة.. غزة 
مصطفاى محبد أحبد.. رامداة الخرطو7.. 
كلية انْقتَصا  والدراسات انرتباعية ل7200 

الهوامش: 
• )2( من  راساة بداوان: الدور السيايس 
لألمل الداا7 لألمم املتحدة.. لألساتاذة ليتيم 
اتيحاة.. مجلة الدلو7 اإلنَْسااانية.. الدد  ث، 
72005 رامدة محبد خضري بساكره..  ولة 

الجزائر. 

وقْمع حرية الشعوب 

لهيـــمنُة  ا
األمريكيُة 
عـــــلـــــى 
ــس  مــجــل
األمـــــــــن 

  - أنس القاضي:

يقوُل الرئيُس الكوبي 
الراحُل ايديل كاسرتو، ذو 
الخنة الطويلة يف مقاَومة 

الهيباة األمريكية: 
»األحداُث تنلن بشكل ن 
يُدَحُض أنه بدالم اليو7، 

حيث تسو  الدوملة، ليست 
لااك ضبانة ألمن أي بلد. 

يبكن أن يتكرر باألمم 
املتحدة ألف مرة ومرة 

الراض باإلرباع للحصار 
انْقتَصا ي املفروض عى 
كوبا، أَْو أيَّة أمور أخر7 
ميل التأييد لحل الشدب 

الفلسطياي يف إقامة 
 ولته، ولكن لذا الحل 

أَْو أي حل آخر ن يتطابَُل 
ومصالَح اإلمناطورية 

األمريكية ن مجال 
لبقائه«. 
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ُحميد القطواني 
إنقضت سابدُبائة يو7ٍ من ُعُبر الُدْدَوان السدو ّي 
األَمريكي الظالم والغاشام الاذي اتك بدرشات اآلنف 
من األَْطَفال والاساء وكبار السن والدبال والصيا ين 
واملوظفل وكااة رشائح املجتبع اليباي، يف اْستهَداف 
الدازاء  لتجبداات  اٍد  متدبَّ ورباعاي  إْراااَراماي 
واألعاراس َواملدارس والجامداات والطرقات واألحياء 
الساكاية واألساواق واملصاناع واملحاكم والساجون 
التحفظية واملساارد واملواقع األثرية، وسجل ررائم 
الُدْدَوان السدو ّي األَمريكي املايض والحارض يف اليبن 

وعى اليبايل يطول رداً.. 
أّماا يف امليدان اكانت سابدبائة يو7ٍ مان الصبو  
واننتصارات والبااء والتطوير والر ع املتاامي اليباي 
يف مقابل سابدبائة يو7ٍ عى  ول الُدْدَوان تبد ت ايها 
الحساابات واشالت ُكّل الرلانات وتبخارت األولا7 

باحتالل اليبن.
ُكّل  الخليجياة عان  األََ َوات  بداد تخاى   وحتاى 
املؤامرات يف املاطقة والتفرغ لتحقيل أَْلَداف املؤامرة 
الصهيوأَمريكية عى اليبن لم تفلح يف احتواء مساار 
واألََزَماااات  والتاآكل  والفشال  والهزائام  الجحيام 
والسقوط األَْخااَلقي والغرق املستبر واملتداظم الذي 

بات يهد   ول الُدْدَوان باننهيار. 
َويف لاذا املساار نركاز بشاكل مقتضاب بقاراءة 
رقبياة ملا أنجزتاه الوّنعُة اليباياة وكيف قضت عى 
ما اكتازه نظا7ُ آل ُساُدااْو  من ثروات بأَْرَقا7 الكية 

طيلة سابدة عقو  مااذ بيع أول برميال نفط مطلع 
أربديايات القرن املايض.. 

ويف لذا الساياق اإذا أخذنا متوسَط تصدير الافط 
ث ماليال برميل يومياً خالل مدة 77 عاماً كون مددل 
التصديار تادرج حتى وصل ث ماليل برميال يومياً يف 
سابديايات القرن املايض وارتفاع ليتجاوز 11مليوَن 

برميل يومياً ماذ التسديايات وحتى يوماا لذا.
ااان إْرَباايل نفط 77 عاماً لاو 200 مليار برميل 
برميل، وبحساب متوسط بيع النميل خبسل  ونراً 
َاإن القيبة التقديرية تتجاوز 10 آنف مليار  ونٍر.. 

ُكلُّ لاذا اليروة بأَْرَقامها الفلكية التي كازلا نظا7 
باي سادو  قرابة القرن من الزمن ُوضدت بُدْدَوانهم 
عاى اليبن يف اارن التهبتهاا ناُر سابدبائة يو7ٍ ولم 
تذر ماها شايئاً بواقع ما التهبته الاااُر اليباية 300 
مليون برميل )15مليار  ونر( يف اليو7 َو12 مليوناً يف 

الساعة )600مليون  ونر(. 
نااُر الوّنعة اليباية قضت عاى تلك اليروة املدخرة 
خاا 7َ  السادو ّي-  الدادو  نظاا7  وردلات  لدقاو  
الصهيونياة - يصال إىل حاااة انااالس َووضدياة 
انساتجداء َوانقارتاض الداخايل والخارراي وبياع 
استيبارات وعقارات سيا ية واللجوء بدد نهب ثروات 
شادب -الحجاز ونجد- إىل نهاب حقوِق مواطايه من 
خاالل ُحزمة من انراراءات التقشافية ماها توقيف 

املشاريع وتحويل ُمخّصصاتها إىل الفرن اليباي. 
 تال ذلاك إلغااء التأميااات َوالخصم مان الرواتب 
وإلغااء باقاي املساتحقات وامتاد الاهاب إىل ريوب 
واملاوا   الخدماات  أسادار  رااع  عان  املواطاال 

انستهالكية أضداااً مضاعفة بشكل متواٍل ومتزامن 
ماع حدوث أََزَمااات مالية خانقة أ ت إىل خساائر يف 
البورصة السدو يّة قدرت بأَْكيَر من مائة مليار  ونر 
يف زمن قيايس وردلات كنياِت الرشكات الدبالقة يف 
املبلكة عارازًة عن رصف رواتاب موظفيها وترّسح 

أعدا اً كبرية من الدبالة األرابية واملحلية. 
اكلباا اساتبر ُعْدَوانهام اساتدرت ناار الونعاة 
اليباية يف انلتها7 بشاكل أَْكبَاار وأعبل ابدد ما أتت 
عاى مدخارات باي سادو  ومبالك الخلياج وعى ما 

نهبوه من ريوب شدوبهم.
امتادت ناار الونعاة اليباياة لتلتهم مصادَر قوة 
وورو  الاظا7 السادو ّي -ورلاناه يف الطغيان- بدد 
بيع نسابة سوف تتلولا بيع نساب أُْخَر7 من رشكة 
أرامكو بباا ايها من األصاول َوانمتياازات الافطية 
وانساتيبارية الحرصياة للافاط واملداا ن يف كامل 
باطان أرض- الحجاز ونجاد - َوتدد أرامكاو الدبو  
الفقري والوعاء الوحيد للبال وانقتصا  يف املبلكة. 

 ولام يقف األمر عااد لذا الحد بل حاّد ت الونعة 
اليباياة عبرا زماياا لاهاية نظا7 باي سادو  بيالث 
ساوات كسقف أَعى ورسبت املشهد األَخري، يف صورة 
مخزية ومذلة لكيان غري أصيل يف املاطقة كان أشابه 
برسطان يافذ مؤامارات الصهيونية لتفكيك وتفتيت 
اة الدربية واإلْساااَلمية من الداخل.  وتدمري رسم األُمَّ
وصادق اللاه القائال: »إِنَّ الَِّذياَن َكَفاُروا يُاِْفُقوَن 
أَْمَواَلُهْم ِليَُصدُّوا َعْن َسِبيِل اللَِّه َاَسيُاِْفُقونََها ثُمَّ تَُكوُن 

ًة ثُمَّ يُْغَلبُوَن«..  َعَليِْهْم َحرْسَ

الواّلعُة اليمنية يف 700 يوم تلتهُم نفَط 77 عامًا الجبهُة الداخليُة ال 
تنتهي حدوَدها عند 

نقطٍة معينة!
الشيخ عبدالمنان السنبلي 

  ن َشاكَّ أن نَْقاَل خطاب 

الزعيام صالاح عاى قاااة 

املسارية يُشاكُِّل يف الحقيقة 

مساتو7  يف  نوعياًة  نقلاًة 

الوعاي الوطاي الاذي بلغته 

الوطاية  والقاو7  األطاراُف 

املاالضاة للُداْدَوان ويؤكاد 

عاى املاد7 الذي وصال إليه 

ماسوب لذا الوعي من الدلو 

والرادة!

من املؤكد أن غداً )قريباً( 

ساتاُقُل قااة اليبن الياو7 الفضائية خطاب السايد عبدامللك 

الحوثاي القاا 7 كاوٍع مان ر ة الفدل اإليَْجابي ملاا قامت به 

قاااُة املسارية الفضائياة مباا يضاعاف من تبتال وتقوية 

أوارص وُعر7 وتباسك الجبهة الداخلية األمر الذي سيسهم يف 

إخراس املزيد من األصوات الاشااز التي تريد بل ارتٍة وأُْخَر7 

أن تحدث رشخاً يف ردار لذه الجبهة الصلبة واملتياة! 

يف الواقاع نريد مليل لذا الحس الوطاي أن يساتبر صدو اً 

ألن لاذا لو الصوت الاذي يجب أن نصغي إلياه ن أن نصغي 

إىل ُكّل مان كان يف قلبه مرٌض اال يستشادر حجم املسائولية 

وحساساية الوضع و قة املرحلة ايظل يغاي عى لياله وحده 

ظااً ماه أنه بذلك قد أخلص لهذا الفريل أَْو ذاك ولو يف األصل 

يرض بالجبيع؛ ألنه ن إخالص اليو7 إن للوطن الكبري والشدب 

اليباي الدظيم وغري ذلك ن نريد!

أنتم يا إخواني ن تدلبوا إىل أيِّ مد7ً يُحسُّ املواطن البسيط 

باألمان والطبأنياة كلبا رأ7 الجبيع يدبلاون بروِح الفريل 

الواحاد ويورهاون ساها7 قوتهام باتجااه الدادو الحاقد ن 

غاري، وإىل أي مد7ً أَيْااضاً يشادر بالقلل كلبا رأ7 املااكفات 

السياساية الغري منرة تشاغل حيازاً من التباماات الااس 

وتلهيهم عن التفرغ ملوارهة الُدْدَوان!

ُغ وأساخر قلباي وكل إمكانياتي ملوارهة  ما رأيُكم.. أأتفرَّ

الُداْدَوان أ7 أقُداد ألتصيَّاد بدض األخطااء من لااا أَْو لااك 

والتي ن ترتقي بفداحتهاا إىل واحٍد يف املائة من اداحة ررائم 

الُدْدَوان، ن ليشء إن تباشاياً مع مرالٍل سايايٍس طائٍش لاا 

أَْو لاااك اأباي عى حباقاته وطيشاه مواقفاً ترض بالجبهة 

الوطاياة الداخلياة، وكباا يقولون الرصاص الاذي ن يصيب 

)يدوش(؟!

الجبهُة الداخلياُة بالطبع ن تاتهي ميالً عاد حدو  مكوِّني 

املؤتبر الشادبي الدا7 َوأَنصاار الله أَْو بقياة القو7 الوطاية 

املوارهاة للُداْدَوان وإنباا تشابل ُكّل أَبْاَااء الشادب اليباي 

الرااضال للُدْدَوان أيَّااً كان انتباؤلم أَْو تورههم السايايس 

أَْو الحزباي ومهبا كانات أراءلم مخالفاًة أَْو مغايرًة ببداى 

أناه يكاون ألي مواطٍن الحل يف أن يكون ما يشااء، مؤتبرياً، 

حوثياً، إصالحياً، اشارتاكياً، بدييااً، أَْو أو.. ، أَْو أن يراض من 

يشاء، ولكن ليس من حقه بأي حاٍل من األحوال أن يبالئ أَْو 

يؤيد الُدْدَوان أَْو يتداطف مده عى األطالق!

برصاحة علياا أن ن نحاول أَْو نسادى إىل حرش الخصو7 - 

مان اليبايل طبداً - ربيدهام يف زاويٍة واحدٍة أَْو نتخذ ماهم 

ككل موقفااً واحداً، بل الدكس من ذلك اإنه يتورب علياا أن 

ن نألَو ُرهداً يف استبالة ما أمكن استبالته من املغرر بهم من 

خالل عبل ُكّل ما من شانه إيضاح الحقائل وتقريب ورهات 

الاظر وعد7 تكرار أَْو السكوت عن بدض املبارسات األحا ية 

ر املواطال املحساوبل ظااً  واملافار ة غري املباهجة التي تُافِّ

عى الطارف اآلخر أَْو تخّونهم أَْو تجّرمهم مالم يظهر بالدليل 

القاطاع خاالف ذلاك! ن شاك اناا بذلاك كله سااجد الجبهة 

الداخلية قد غدت أَْكيَر وحدًة وتباساكاً وقوًة واتسااعاً بيابا 

ساتأخذ ربهاة املؤيديان للُدْدَوان مان املغرر بهام بالتقلص 

والتااقاص التدريجي إىل أن نجد لم يدد ماهم إن من ختم الله 

عى قلوبهم وعقولهم وأبصارلم غشاوًة اهم ن يفقهون!

لكذا يا إخوتي بتهذيب سالوكياتاا وانرتقاء بأَْخااَلقياتاا 

نستطيع أن نقول إناا انترصنا أَْخااَلقياً وقيَبيَاً، ومن ياترص 

أَْخااَلقيااً وقيَبيَاً اإنه حتباً من ساياترص عساكرياً ولو بدَد 

حل!

إبداٌع من َرِحِم املعاناة ورسائُل للداخل والخارج  املِعَرُض األوَُّل للطائرات بدون طيار.. 
 عبدالغني العزي

خَنُ ااتتاح املِدَرِض األول للطائرات 
اليباية بدون طيار من ِقبَل األُساتاذ/ 
املجلاس  رئياس  الصّباا   صالاح 
السيايس األَعى اليو7 أثار عادي أَْاَكاراً 
عديادًة وتسااؤنٍت أاقياًة َوعبو ياة 
عان لذه الخطوة الكبارية بكن اليبن 

وعظبة اليبايل.. 
أثار عادي تسااؤنٍت عن شدور ُكّل 
يبااي حر ولو يشاالد وألول مرة أن 
صاداء الحضاارة والتأرياخ تحتضُن 
املدارض األول للباتجاات اليباية من 
الطائارات بادون طياار ويف ظال لذا 
الوضاع والحصاار والقتال والتدماري 

الذي يتدرض له الشدب اليباي.. 
كبا أثار عادي تساؤنٍت عن اليباي 
الواقاف يف صف الُداْدَوان وعن اليباي 
الاذي يواراُه أَبْاَاَء الشادب اليباي يف 
الجبهاات ويضّحي بدماه يف موارهة 

نهضة بلده.. 
تساؤنٌت عديدة أور لا خن ااتتاح 
املدارض األول للباتجاات اليباية من 
الطائارات بادون طياار وغرساها يف 
أَْاَكاري عن املدانااة التي يداني ماها 
شادباا والتاي مى عليهاا 700 يو7 
والتي يارا  من خاللها لياس انتصاراً 
للرشعياة املزعوماة ون إَعااَ ة األََمال 
الاذي يروراون لاه عرباان الخلياج 
وأباواق الدبالة بل يارا  ماها ارتياث 
إَراَ ة يباياة حارة تَحااّررياة َوبوا ر 
نهضة حقيقية وضع الشادب اليباي 
قدماه عى ُساّلبها بالتخلص من بؤر 
الدبالاة الدربياة واألراادة الغربياة 
واملفاليام التيبيطية التي ُغرسات يف 

عقولاا خالل الفرتة املاضية.. 
الياو7 تاجيل حقيقة الُداْدَوان أَْكيََر 
اأَْكيَاَر وتتضاح أَْكيَر اأَْكيَار األَْلَداف 
الحقيقياة للُداْدَوان عاى اليبان بأيٍد 
بدعام  عربياة  ومشااركة  خليجياة 
وأمريكاي صهيوناي واضاح وغطاء 

أَُماابي ااضح.. 
إن ااتتااَح املدرض األول للباتجات 
اليباياة للطائارات بادون طياار يدد 
خطوة مهبة رداً ويحبل رساائل ألم 

إىل الجهات عديدة حتى ولو لم يكن به 
سو7 طائرة واحدة أَْو حتى رااح من 

طائرة.. 
 رساائل مَلن يف الداخال ويف الخارج 
من أَْاااَرا  الشادب اليباي ومكوناته 
وأحزاباه َوكذلاك إىل الخاارج عربيااً 
وإْقليْبيااً َو وليااً، ساواء ماهام مان 
يشرتك يف قتل الشدب اليباي مبارشة 
أَْو غاري مبارش للفدل، بال يتفرج عى 
مجاازر الُداْدَوان ولياس لاه موقاف 
إيَْجابي يارص من خالله حقاً أَْو يخذل 

باطالً.. 
أما ما يبكن أن يحبله لذا املدرض 
من رساائَل للقو7 اليباياة يف الداخل 
ويف الخاارج َولجبيع أَْاااَرا  الشادب 
الشادب  لقتال  املاارصيان  اليبااي 
وتدماري قدراته ابفا لاا أنه يتورب 
عليكام أن تداوا أنكم مغارر بكم من 
تأريخياة  عادوة  اساتكبارية  قاو7 
للشادب اليباي بكل ائاته َوأن الهدف 
من ُعْدَوانهم عى الشدب اليباي ليس 
ماا يصّوره لكم أبداً وإنباا يرا  لليبن 
َواليبايال أن يظلاوا عالاًة عاى  ول 
الُداْدَوان َوأن يكاون اليبان مسالوَب 
اإلَراَ ة والقارار وأنتام تالحظاون ذلك 
الُداْدَوان النبري ماا كان له أن يكوَن 
لون شدور األَْعَداء بأن الشدب اليباي 
قا 7ٌ عى خطوات استقاللية وتابوية 
لن يستطيَع األَْعَداء ثاَْي الشدب عاها، 
ااكان الُدْدَوان لاو الطريل األرسع يف 

وأ  لاذا الهادف يف مهاده وبغفلة من 
األَْعاَداء لام يدركاوا أن ماا ادلوه من 
ُرر7 وقتل وتدمري عّجل بدوامل السري 
لتحقيل الهادف التَحااّرر7 والتابوي 
أَيْااضااً واقااً ملبادأ املدانااة تحقال 

املدجزات.
لهاذا يجادر باكل مان قاد أىس إىل 
الوطان ماكام أن يراراع حسااباته 
ويداو  إىل رشاده ويقارر املشااركة 
السايايس  التَحاااّرر  اساتكبال  يف 
مان التبدية الدبيااء للقاو7 الدولية 
والتَحاااّرر التاباوي والاهضوي من 
ليباة القو7 املستغلة لألرض اليباية 
واإلنَْسان اليباي طوال الفرتة املاضية 

وانتم من ملستم ذلك يف املايض.. 
أما ماا يبكان أن يورَهاُه مدرُض 
للطائارات  األول  اليباياة  املاتجاات 
بادون طياار للقاو7 يف الداخال وكل 
اليبااي مان رساالة  الشادب  أَبْاَااء 
ابفا لاا التطبال لاكل وطااي حر 
يهباه أمر الوطان وتسادده نهضته، 
انبتهااج والفارح والرسور  ادليكام 
رغام مداناتكم وحصاركام براً وبحراً 
ورواً، اإناه لاون مداناتكم وصنكم 
وقاوة إرا تكم َلباا تحقل ماا تحقل 
من صبو  أُساُطوري خاالل 700 يو7 
من الُدْدَوان والقتال والتدمري واإلبا ة 
باكل أَنْاَواع األسالحة املحرماة  ولياً 
والتاي ردلات الداَلم بأرسه يحساب 
ألَف حسااب للشادب اليبااي ويحد  

مرحلاًة تأريخياة رديادة يف حياتاه 
عاوانهاا الصباو  وانباداع وانبتكار 
والتصايع بدنً عباا اعتا  عليه الدالم 
من نظر للشدب اليباي والذي لم يكن 
يسبع عاه إّن أنه مهد  بالجوع وسوء 

التغذية.. 
إن عليكم أن تدوا أن ااتتاَح مدرض 
للباتجاات اليباية مان الطائرات بال 
طيار يف لذه الظروف ما لو إّن باكورة 
نهضوية رديدة وعاوان مرحلة قا مة 
تجدل ماكم رقباً صدباً عى املساتو7 
الدويل وليس عى املستو7 الدربي الذي 

من املديب أن يتم ردله مقياساً.. 
أما ما يبكن استخالُصُه من رسائل 
لقو7 الُدْدَوان الدربي ماها ايبكن أن 
يكاوَن لذا املدرض  عاوًة للحكومات 
الدربياة املشااركة يف الُداْدَوان وكذلك 
للجامداة الدربية باأن عليكام إَعاَ َة 
حساابكم ومواقفكم مباا يحدث من 
قتال وتدمري وحصار للشادب اليباي 
والاذي لم يازَ ْ  بفدل مشااركتكم يف 
وإبداعااً  قاوة  إّن  حصااره وتدماريه 
عاى  وإرَصاراً  وتصايدااً  وابتاكاراً 
تَحااّرر قراره السايايس وانقتصا ي 
َوأناه يختزل ُكّل موقاف ماكم تجاله 
يف صفحااِت التأريخ، ااال تجدلوا من 
واقفكم رليااة ألعدائكم وتقطدوا ما 
تبقى بيااا مان أوارص القربى والدين 
اربباا مداناتااا اليو7 تكون سابباً يف 

تَحااّرركم غدا.. 
أما الرسائل لبقية  ول الدالم والتي 
يبكن أن يبدث بهاا مدرض املاتجات 
اليباياة األول للطائارات بادون طيار 
اال شاك الدديد مان الدول ساتبلغها 
الرساائل ااور ااتتاح املدارض ولكن 
َن بُااادَّ أن يفهم الجبيع رساالة قوة 
تفيد أناا لاا رغم مداناتاا وقتلاا بأيٍد 
عربية و عم  ويل اإناا سااكون سلباً 
ملن أرا  مداا الساال7 وحربااً ملن يريد 

الحرب.. 
َوأن قرارناا بالتَحاااّرر السايايس 
وانقتصا ي ن رردة ايها مهبا كّلفاا 
من ثبن وعليكم اإليَْبان بورو  شدب 
عربي مسلم ليس للهيباة األرابية أَْو 

الدبالة الدربية اليه سبيال.
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وسقطت
 »إف 16« !

 زين العابدين عثمان 
 مااذ أن أطلل قائُد اليورة السايد 
الكاملاَة  الُحّجاَة  الحوثاي  عبدامللاك 

عى املبلكة وحلفائهاا بدد مرور 0ل 

يومااً مان قيا7 الُداْدَوان عاى اليبن 

اتجاه السايُد القائُد يف الوقت نفساه 

مان إطاالق الحجة إىل اطاالق الضوء 

األخرض واتح باب انيداز للافري الدا7 

وتفديال ربياع مفاصال املؤسساة 

الدساكرية اليباية بكل أشكالها ببا 

ايهاا قسام الصااعاات الدساكرية 

والتطويرياة التابع للبؤسساة حيث 

تام البادء باملساارعة والبحاث عان 

سابل إَعااَ ة تطوير القطاع الحربية 

املتوارة بكل الوساائل املتاحة ساواء 

القطااع  أَْو  الباليساتية  الصوارياخ 

املتخصص يف الدااع الجوي واساتبر 

الداع بدجلاة التطويار التكاولوري 

لحال وصال  انماا7  إىل  الدساكري 

قسام التصاياع الحربي إىل مساتو7 

انتااج بدض املاظوماات الصاروخية 

املطورة محلياً والتي حققت مكاسَب 

حياث  الاظاري،  ماقطداة  ميدانياة 

اساتطاع الجيُش اليبااي من خاللها 

أن ياتازع روح املباا رة امليدانية من 

بل َاكَّي املبلكاة بدد تحطيبه بوابل 

التاي  الصاروخياة  الرضباات  مان 

ساحقت عد  من القواعد الدسكرية 

واملاشئات الحيوية السدو يّة.

وعى لاذا ن يزال قسام التصايع 

الحربي اليباي ماداداً بكل ما يبلكه 

من قوة وخنة تكاولورية يف تحديث 

ماظومات الر ع الصاروخية وأسلحة 

الداااع الجوي إىل الياو7 بدد أن وقف 

ماؤرش أَيّاا7 الُداْدَوان عاى 700 يو7 

اقد تم ارراء عبلياات  قيقة رداً يف 

عبلياة التصبيام والتحدياث لتكون 

وحادة التصاياع الدساكرية اليباية 

قاد وصلت إىل طور انتااج ماظومات 

صاروخية يتجاوز مدالا 1500 كيلو 

مرت بالغة الدقة واأل اء التدمريي وقد 

تم عبل تجرباة نارحة يف اطالق أول 

صاروخ يدك مدقال عسكريا سدو يّا 

بقلب الداصبة الرياض.

وكذلاك تام انتااج طائارات  ون 

طياار متداد ة املهاا7 يليها أسالحة 

الداااع الجاوي املحسااة واملطاّورة 

بأياا َي يباياة خالصاة َوالتاي أتت 

 F16 بأوىل ثبارلا يف إساقاط مقاتله

تابدة لساالح الجاو األر ني بباطقه 

نجران، وامتازت لذه الدبلية بإ راج 

قاوات الداااع الجاوي أرهازة رصد 

إىل  إَضاَااة  التطاور  بالغاة  وتدقاب 

نوعية الساالح الجديد الذي اساتطاع 

أن يساقط املقاتلة، متجااوزاً ربيع 

خطوط الحباية اإللكرتونية والذاتية 

لها.

لاذا إن الجدياَر بالذكار اليو7 لو 

أن لاذه القفازة التكاولورياة التاي 

واللجاان  اليبااي  الجياُش  حققهاا 

الشدبية يف مجال التصايع الدسكري 

تدتن انتصاراً بحد ذاته وأن إساقاط 

طائرة عساكرية تابداة للُدْدَوان ذات 

الجيال الراباع تقطع الشاك باليقل 

يف أن باقاي املقاتاالت السادو يّة لن 

تكاوَن مدصوماًة بدد لاذه الدبلية 

ويف  انساتهداف  أَْو  اإلساقاط  مان 

الوقت ذاته لي تبيل رسااله صا مة 

للببلكاة وحليفهاا األمريكاي باأن 

لد7 الجيش اليباي أسالحة متطورة 

ترتقي بأن تصبح مضا ة ألُساُطورة 

مقاتالت الجيل الرابع التي تدتن أشدَّ 

وأاضَل الصااعاات األمريكية تطوراً 

وااعليًة يف مجال الحرب الجوية.

أحمد ناصر الشريف
 

اعرتات السادو يُّة عن وساائل إعالمها 
أن الطائارَة الاا F16 التاي تم اساقاُطها يف 
ربهاة نجاران مؤّخاراً لاي طائارة أر نية 
ولاذا يؤكد التحالاف الوثيل بال الاظامل 
السدو ّي واألر ني ضد اليبن و ول املاطقة 
رغام الخالف القديم بياهبا بسابب تساليم 
بريطانيا ملك الرشيف حسال يف الحجاز إىل 
امللك عبدالدزيز ولو ما ردلاي أعو  إىل كتاب 
املدارض السادو ّي نارص السديد )تأريخ آل 
ُساُدااْو ( املباوع تداولاه يف الوطن الدربي 
حيث اخرتت ماه ما يتدلل ببدء انساتدبار 
النيطاني إَزاَلة مورات الدداء بل الدرشل 
الهاشبي والسادو ّي وتوزيع اون  الرشيف 
حسال يف ماا يُداَرُف الياو7 بااألر ن ثام يف 
ساورية والداراق وتم نفي الرشيف حسال 
األب إىل قنص.. َوأن كان الجبيع قد اصبحوا 
خدما لنيطانيا حتاى يوماا لذا أَْو كبا قال 
عبدالدزياز آل ُساُدااْو  يف وثيقة تاازله عن 
الساطل لليهاو  أناه لان يخرج عان رأي 
بريطانيا حتى تصبح السااعة.. يقول نارص 
الساديد: )وكان ألم مطلب طلبه َعبدالدزيز 
مان ماادوب اننكليز وايصال الرشيف لو: 
والدجباان  شابر  لقبائال  الساباح  عاد7 
ومطري وعتيباة وغريلم من الياوار بالبقاء 
يف الداراق… وسايقد7 مقابل لاذا ُكّل يشء 
ومن لاا يتضح أن أَسباب حرص السدو يّة 
للصلح مع الدراق خشيتها أن يسبح حكا7 
الداراق للياوار للقياا7 بحاركات تحريرية، 

بالرغم مان أن الدراق كان يرزح تحت حكم 
اننكلياز ساا ة آل ُساُدااْو . وعاا  »امللاك 

ايصال الرشياف« مان ذلك 
انرتباع بالرغم من التصايف 
املصطااع، عا  ولو يشاتم 
خاصتاه،  لاد7  َعبدالدزياز 
ويقاول محباد املسافر عن 
تلاك الفارتة: حياباا زرته يف 
 1953 بغادا  عاا7  يف  بيتاه 
املرااال  ماى  ايباا  وكان 
الخاص لفيصل بن الحسال 
ولو مان الحجاز ومن قبيلة 
عتيبة بدد أن اساتيرته بذكر 
املذابح السادو يّة يف الطائف 

لذلاك  وتطرقات  والحجااز، 
التصالح الذي حصل بل َعبدالدزيز وايصل 
قاال يل : أن ايصال حيابا رراع من مقابلة 
َعبدالدزياز تلك، قال سااخرا: »يريد اننكليز 
اصاالح ما خربوه بداد أن اعطوا لذا املجر7 
السادو ّي أرضااا وذبحوا شادباا ويريدون 
اآلن أن نسالبه حتى الذيان التجأوا الياا من 
شادباا محااظة عاى رقابهم مان ظلم آل 
ُساُدااْو . وكان اننكليز قبال ذلك قد ابددوا 
الرشيف حسال بن عى إىل قانص ونصبوا 
َعبدالدزياز آل ُساُدااْو  مكاناه ملاكاً عى 
الحجااز وردلوا مان أَبْاَاء الحسال حكاماً 
عاى مااطال أُْخَر7 مان بال  الدارب، بيابا 
لام يسابح اننكلياز لوالدلم حسال حتّى 
بالاازول يف عبان لتااول طداا7 الغذاء لد7 
اباه َعبدالله الاذي ردل ماه اننكليز حاكباً 

عاى قطداة اقتطدهاا اننكليز مان راوب 
سوريا واطلقوا عليها أَخرياً اسم اإلمارة، ثم 
»املبلكة األر نية الهاشبية« 
والاده  َعبداللاه  قابال  وملاا 
الدقباة.  ميااه  يف  الحسال 
وعاتباه  والاده  علياه  ثاار 
كياف  قالاه:  ومباا  كيارياً 
تارىض أن تكاون أمارياً عى 
قطداة اقتطدها اننكليز من 
صحراء الشا7 يف الوقت الذي 
تراناي ايه ذالاب إىل املافى 
بداد أن ّسالم اننكليز بال نا 

نبن السدو ؟«.
 اقاال َعبداللاه: »بداض 
اليشء أحسان مان ن يشء«، 
وبهاذا الصد  يقول راون ايلبي الذي ذلب 
لاألر ن لرتويض َعبدالله مان أرل الرضوخ 
آلل ُساُدااْو  والصهاياة ايباا بدد: كات يف 
األر ن قبال مجيئ رلوب باشاا إليها وكان 
َعبداللاه بن الحسال صدب املراس نسابيا 
بدد أن أخرراااه وعائلته من الحجاز ورئاا 
بصديقاا َعبدالدزيز آل ُسُدااْو  ونفياا والده 
واخوته وقد أثرت لذه الدوامل عى نفسيته 
إن أنه كان مغروراً ولم يزل يدتن نفسه أَعى 
ماي ومن َعبدالدزيز طبقة ووظيفة ومقاماً 
وأنه ن يزال »أمرياً وحاكباً« رغم كونه يدلم 
اّناه موظف لإلنكليز يف صحاراء األر ن، وملا 
رأيت مااه ميل لذه الباوا ر أر ت أن يكون 
ترويضاه عاى يادي، اأمارت َعبدالدزيز آل 
ُساُدااْو  بإرساال مجبوعة من »اإلخوان« 

البدو من ناحية امللح بحجة مطار ة َعبدالله 
بن الحسل وقتله، كبا طلباا من ابن ُعْدَوان 
أن يياور مان  اخال األر ن عاى َعبدالله بن 
الحسل، اقتلوا بأسالحتهم الحديية بضدة 
آنف مان قبائال البلقاء وقبائال الحويطات 
وبااي صخر مان بياهم الدديد مان األَْطَفال 
والاسااء، وماا علبت بدد ذلاك إن وعبد الله 
بن الحسال يربط حقائبه اساتددا اً للهرب 
مان األر ن، وملاا ساألته إىل أيان ورهته؟… 
قال: »ساأذلب إىل رهام، أبددوني إىل املافى 
ماع والدي ماا  متام ن تريادون حبايتي« 
وتاباع َعبداللاه قولاه: »انك لام تفهباي يا 
سايد ايلبي.انااي خا مكام«… قلات لدبد 
الله: »لقاد عارضتاي عادما قلات لك: عليك 
أن ن تسااعد ثوار الالرئال الحجازيل ضد 
آل ُساُدااْو ، وعارضتاي حياباا قلت لك أن 
لليهاو  ُكّل الحال يف أن يحكبوا الساطل«. 
اقال َعبدالله: »قد حصل سوء اهم ماك وأنا 
لم أقصد مسااعدة الياوار ضد آل ُساُدااْو  
ولم أقصد أنه ليس لليهو  الحل يف الساطل 
ااناا وكل حكا7 املاطقة تابدال لنيطانيا، 
وبريطانيا تابداة لليهو ، ون يبكن للتابدل 
أن يكاون بيدلباا حال أَْو ربط« قلات لدبد 
اللاه: »ما  مت قد عرات لاذا اأعد حقائبك 
إىل مكانهاا«… ويف الحاال أمارت بإرساال 
قواتاا لتساحل رااو  اإلخوان السادو يّل 
الذيان تبا وا يف اطباعهام وكذلك قبيلة ابن 
ُعْدَوان، وبذلك عا  »األمري« َعبدالله يبصم لاا 
باألصابع الدرش عى بيااض وأصبح لاا أ اة 

تافيذ كبا أر نا(.

تحاُلُف النظاَمني األردني والسعودّي أسّسته بريطانيا الت
تأم

م/ أمين الجنيد  
* أتبااى من الجبياع أن يقددوا 
مان  الدائديان  املجالديان  ماع 
الجبهات ويسابدوا ماهام تفاصيَل 
ساري املدارك وكياف اللطف والارص 
والتأييد، وما مداى أن تكوَن بحفظ 
اللاه وما لاي الساكياة. وماا لي 
مشااعر املجالد أثااء الزحواات أَْو 

الغارات.. 
أقوُل لكم ستسابدون الكيري من 
انشياء التي تبهركم وتجدلكم أَْكيَر 
ثقة وإيَْباناً وثباتاً وسادا ة وشوقاً 
للجها  بشكل ن تتصورن. االبدض 
ماا يفكار أن لاااك تدباً وقلقااً أَْو 

خوااً أَْو إرباكاً أ و حايااً لأللل أَْو غريه.
 بالدكس الجبهاات يشء والبيت والدبل يشء آخار.. اتفضيل الله 
للبجالديان ليس باألرر واليواب اقط.. الله يدطى ويباح املجالدين 
الكباال يف الادبة.. اليس لاااك ندبة من الله ماقوصة. ايشادرون 
بسادا ة تكا  ن توصف وأمان وشاوق وإيَْبان ونشوة تكا  تادد7 إذا 
غاا ر ارض املدركة.. ااملجالد ن يديش مشااعر املقاتل مع الوطن أَْو 
مع املرشف أَْو ضد السادو ّي أَْو املرتزق اقط. بل يديش ما لو أَْعَظم 
من ذلاك.. والذين رالدوا اياا.. يصبح اإلنَْساان ببدية الله وحفظه، 
يصباح قريباً من الله أَْكيَر من أي وقت آخر.. يستشادر الارص والدزة 
ولو ن يبلك حذاء عى ررله.. أتحد7 إنَْساان يبيش يف شوارع صاداء 
حااياً ولو يشادر بدزة.. من يدتقد أن الجها  طريل متدب أَْو مكلف 
اة أوليائه..  أَْو كارٌه له.. اهو مخطائ.. الجها  باب اتحه اللاه لَخاصَّ
يدااى ااضل مكان للسادا ة ومدراه الله عن قارب.. ذلك خري لكم.. 
االخاري كله يف الجهاا . َولن يدرف أي إنَْساان حالوة الدبا ات ساواء 
صاالة أَْو رهاا  أَْو أي احساان. إّن يف املبارساة الفدلية عاى الواقع، 
ابهبا بلغ اإلنَْسان من الروحانية واإليَْبان واليقة.. ولو قاعد يف عبله 
أَْو مازله.. ن تسااوي عرش اعشاار السادا ة والكرامة والدزة والذوق 

الفديل للدبا ات وانت يف الجبهة.. 
لاذا الله كتاب علياا القتاال يف اليبن لياس ألناا نساتحلُّ الدااء أَْو 
انبتالء أَْو غريه، بل نحن الشادب املختار بأَْعَظم ندبة أندبها الله عى 

اة ماذُ خلل الله انرض ومن عليها..  األُمَّ
الو علم اليبايون رحبة الله ولطفه وعطفه ورو ه واضله لتباوا 
بقااء الحارب مئات الساايل. ابا يريده اللاه لاا أَْعَظم مباا نتخيله. 
ايواب الله وأرره واتحه ونرصه وبرُشاه وماّه لاا.. يفوق ذلك.. اسدة 
علام الله واضله ن يدركهاا إّن من َعَرف الله حل املدراة.. وبالتايل من 
لام يذق ندباة الله واضله اليو7 علياا.. لن يدراهاا بغري لذه األيَّااا7 
مهباا أمطارت الدنياا علياا أَْماَوانً وبااْل.. ابن لم يجد اللاَه يف لذه 

املدركة والفضل لن يجد الحقيقة بدد اليو7.

ترامب وغوتريتس 
وفشُل املجتمع الدولي يف اليمن!

علي السراجي
خاالل مرحلاة اننتخاباات األَمريكية كان الجبياع يف الدالم يدتقادون أن الرئيَس األَمريكي ترامب سايكون 
مختلفاً عن غريه وأنه سيدشان عهدا أَمريكيا رديدا يطفئ ُكّل الحروب التي تم إشادالها يف املاطقة وماها حرب 
اليبن، خاصة بدد ما أظهره يف حدييه عن سبب الحرب عى اليبن بإشارته إىل »محاولة السدو ية السيطرة عى 
الافاط اليباي«، والتي اعتنلا الساذج من اليبايل يف الداخل مؤرش أَمريكاي مختلف تجاه اليبن والددوان عى 
اليبان، كبا أن من يتذكر تلاك األخبار التي تحدثت عن األمل الدا7 لألمم املتحادة وغوتريتس قبل توليه ماصبه 
وعان ترصيحاته عن الددالة وحقوق اإلنَْسااان وإيقاف الحروب والرصاعات بالتأكيد أنه كان سايصّدُق أن لذا 

األمل يختلف عن سابقه بان كي مون الذي قتله التدبري عن القلل طوال عامل من الددوان عى اليبن. 
ويف الحقيقة أن استبشااًر الكيري بتلك الترصيحات التي بدت وكأن الونيات املتحدة األَمريكية واملجتبع الدويل 
يدشااون مرحلًة رديدة ايها من الددل واننصاف ما يكفي ملدالجة ذلك الفشل األَمريكي بصورة خاصة والدويل 
بصاورة عامة وبالاذات يف املاطقة، كانت ر و اً مترسعة وساطحية وبالاذات من قبل بداض اليبايل االحالُة 
التفاؤلياة التاي ظهارت كانت مجر  أحال7 وأولاا7 ن تتواال مع حقيقاة لذه الدول والحكومات وامُلؤّسساات 
الدولياة والشاخصيات التي يتم اختياُرلا للدب أ وار محدو ة وتافيذ سياساات  ولية تتبيال بالحروب والفتن 
والرصاعات وانستهداف لألَْوَطان واملجتبدات ابا تحدث به ترامب وغوتريتس لم يختلف عن حديث أوباما وبان 

كي مون اهم ربيداً ورهان لدبلة واحدة.
َوكشافت مجلاة “ذا ويك” األَمريكية يف تقريار بداوان: “الرئياس ترامب:  اعية حرب باال رحبة”، عن  عم 
أَمريكي للتصديد الدساكري األخري يف الساواحل الغربية لليبن، وانساتهداف املساتبر مليااء الحديدة، واعتنت 
املجّلة أن الرئيس “ترامب” لم يبا ر اقط إىل الحفاظ عى الاهج الذي كان مدبونً به يف عهد باراك أوباما، لجهة 
“ عم الحرب السدو ية الكارثية يف اليبن”، بل ذلبت أبدد من ذلك يف إظهار “كّل إشارة  عم وتأييد يف اتجاه املزيد 
من التصديد” لااك، مشرية إىل ما تااقلته بدُض التقارير حول “السباح للسدو يل برضب ميااء الحديدة، أحد 

املبرات القليلة املتبقية إليصال املساعدات اإلنَْساانية إىل أكير مااطل البال  اقراً وعوزاً”.
ومان خالل ما نرشته صحيفة  ير شابيقل األملانية أن الغرَب يتغاىض عن املاوت الصامت لليبايل لكي يبيَع 
األسالحة للسادو ية، وما نرشته صحيفاُة الغا ريان النيطانية أن الحصااَر يُديُد اليبايل مئات السااوات إىل 
الاوراء وأن أطفاال مصابل بالرسطاان يدانون ألم انحتضار وأن اآلبااَء أَْصبَاحوا يتوقدون اقاد أباائهم يف أية 
لحظاة نتيجاة للغارات أَْو املرض، وأشاارت إىل حصار مطار صاداء وموت ملرىض لداد7 قدرتهم عى املغا رة إىل 
الخارج، تتضح حالة انستغالل الدويل للحرب عى اليبن لتحقيل أرباٍح خاصة عن بيع صفقات األسلحة وتقديم 
الخدمات انستشاارية الدساكرية والدعم اللورساتي من قبل الدول كالونيات املتحادة األَمريكية وتقديم األمم 

املتحدة الغطاء الدويل للددوان. 
اهذه الدول واملاظبات وامُلؤّسساات الدولية رغم مدراتها بحقيقة الددوان ووحشيته إن أن ُكلَّ ما يهبها لو 
تحقيال أرباح وعائدات، لدررة أن الساباَق والتااُاَس بياها أَْصبَاح محبوماً، ااكل طرف يريد تحقيَل أكن قدر 
مبكن من املكاسب وبدد ذلك سيقو7 بالترصيح أَْو بارش مقاٍل يف صحيفة يدن عن أسفه نستغالل بال ه للحرب 
عى اليبن أَْو مشااركتها ايها ويدعو لتقديم مسااعدات إنَْسااانية لليبايل املترضرين من الددوان السادو ي 

والذي سيُصِبح سدو يا أَْو خليجيا اقط بدد انتهائهم من امتصاص أَْمَوالها. 
ولهذا سيساتبر التجاُلُل والصبُت من قبل املجتبع الدويل لذلك الصوت الشدبي املحارص واملدزول  بلوماسياً 
وسياسياً، وبالتايل أرُد أن لذه الحقيقة  رس لكل أولئك الذين اعتقدوا للحظة واحدة أن غريَ صبو لم وتضحيات 

الجيش واللجان الشدبية للدااع عن الوطن يبكاُُه أن توقَف الددوان عى اليبن.

 كماُل النعمِة ستجدونها 
عند املجاهدين
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من األشياء التي تعترب سيئًة جداً، أن يجد املسلمون نهياً هنا عن التفرق 
واالخت�الف ث�م يحاولون كي�ف يرشعون ويجعل�ون االخت�الَف مقبوالً، 
ويردون عىل الله بأنه: ]االختالُف طبيعي واالختالُف رضوري[ أليس هذا 
يعني جهالً بالله بش�كل كبري؟.]ساورة آل عبران الدرس الرابع عرش 

ص: 19[
الكتاُب اإللهي هو بالش�كل الذي يحس�ُم الخالَف تماماً بني الناس لكن 

أحيان�اً متى ما أطروا الدين بأط�ر معينة أحياناً متى ما نزلت ثقافة معينة 
تعط�ي مفاهيَم مغلوط�ًة يف تناول الدين يف األخري يصبح الكتاب بالش�كل 
الذي لم يعد يحس�م املوضوع فيم�ا بينهم، ألن ُكّل واحد ق�د صار يتناوله 
ال يتناولونه عىل أساس ليحس�م موضوع الخالف.]سورة البقرة الدرس 

السا س ص: 25[
القرآن هو مرجع هو املرجع، لكن اإلش�كالية أنهم يختلفون عىل مس�ألة 

معين�ة أو موقف معني وكل واحد يحاول يرجع ليعطف القرآن عىل رؤيته، 
واآلخ�ر مثله، واآلخ�ر مثله دخلوا الق�رآن وخرجوا مختلف�ني! لو اعترب أن 
اإلش�كالية األساس�ية كوننا مختلفني أي: ما دام أنه ظهر ونحن مختلفون 
إذاً فلنرجع إىل ما يحس�م موضوع االختالف من حيث هو، أي نرجع إىل ما 
يحسم اإلش�كالية وهو كوننا مختلفني.]ساورة البقرة الدرس السا س 

ص: 25[ 

مقتطفاٌت نورانيٌة

بشرى المحطوري

حما�شرات )مديح القراآن( لل�شهيد القائد

)حسرٌة( شديدٌة تفتُك باملجرمني يوَم القيامة؛ ألنهم ضلوا عن الطريق التي يرون أصحاَبها يدخلون إىل الجنة
  - خاص:

ألقى الشهيد القائد سال7 الله عليه من ث5/2 
72003/6/3 سابع محاارضات ا ماالز7 ا  إىل 
رائداات ردا-ُحالَّ لهاا أن تُكتَب ببااء الذلب-
يرشح ايها كتاب )مديح القرآن( لإلما7 القاسام 
بن إبراليم عليه السال7، قال عاه الشهيد القائد: 
]كتااب لو من إماا7 كبري من أئبة ألال البيت، 
الزيدياة متفقاون علياه، لاو مشاهور عادلم 
ربيدااً، وكتابتاه بالطريقاة التي تكشاف كيف 
رؤياة ألل البيت، وتوره ألال البيت األصيل، قبل 
تجي أشاياء أخر7[ لذه املحارضات كلها تحكي 
عن القارآن، وكيفياة انلتداء بالقارآن، وكيفية 
طارح القرآن للقضاياا، وماهجية القارآن يف ُكّل 
يشء.. ويف تقرياِر لذا الداد  ويف األعدا  القا مة 
باإذن اللاه سااتااوُل لاذه املحارضاِت السابع، 

املدرواة با)مديح القرآن(، ماها.

من املفاهيم املغلوطة: االعتقاُد بأننا ندافُع 
عن الدين!!

أوضاح الشاهيد القائاد ساال7 اللاه علياه يف 
محارضة ا ملزمة ا مديح القرآن الدرس اليالث، 
بأنه مان الخطاأ انعتقاُ  باأن الديَن انساالمي 
والقارآن بحاراة إلياا لاداااَع عاه، حياث قال: 
]اقاط قد لاو ماطل عادماا نقاول: ندااع عن 
الدين, لاي عبارة نكررلاا لقصورنا وإن اأصل 
املوضاوع لو أن الديان  ااٌع عاا, القرآن ساالح 
لاا, الدين ساالح لاا, واإلما7 عيل قال يف اإلساال7 
أنه سالح؛ ألنه لو يباي األمة, يجدلها أمة قوية, 
يجدلها أمة تبتلك قدراٍت رليبًة, واقُدها بالشكل 
الذي يكوُن اللُه مدها, لو نفُساه يدااُع عاا, إنبا 
اقاط قد لو ماطال نقول: ندااع عان  يااا, قد 
لي عبارة رببا ما حصلت ون مرة يف القرآن, لل 
حصلت مرة يف القارآن؟ تداادون عن  ياكم؟ ما 

حصلت لذه[.
وأضااف موضحااً: ]اأصاُل القضياة أن اللَه 
ردال الدين لاو  ااع عان الاااس, الديان بااء 
للاااس, الدين قوة للااس, ساالح للاااس. نحن 
بحارة إىل الدين أكيار من حارة الدين إلياا. لاا 
يتحادث عن املساؤولية: يف سابيل اللاه, رالدوا 
يف سابيل اللاه, أنصاراً لله, ما لاااك كال7  اادوا 
عن  ياي, ما قد7 املساالة لكذا حتى ترتساخ يف 
ذلايتاا لذه, القضية ليست واقدة, يداي ليست 
واقدية املساألة بهذا الشاكل, أنك اقط سري عى 
لذا الدين, ولذا الدين بالشاكل الذي يجدلك قوياً 
اارتاه يدااع عااك, تراه  ااعاً عاك, تراه ساالحاً 

لك[.

 أمثلٌة تُدلُّ على أن الُقرآن يهدي لقضايا 
)واقعية وحتمية(:ـ

وأكد سال7 الله عليه بأن القرآن الكريم عادما 
يتحدث عن نتائج بدض األمور، اإن لذه الاتائج 
لاي وقائاع حقيقياة وحتبياة، ورضب بداض 

اآليات التي تدل عى ذلك:ا

املثال األول:ـ }َوَلْو َقاَتَلُكُم الَِّذيَن َكَفُروا َلَولَُّوا 
اأْلَْدَباَر{:ـ

باّل الله لااا يف اآلية كا)حقيقاة حتبية( أنه 
ن يبكاُن أن يصُباَد الكفاُر يف موارهاة املؤمال 
الواعال املجالديان يف سابيل الله، قال الشاهيد 
القائاد: ]تجد ما يهدي إليه القارآن لو يهدي إىل 
قضاياا واقدية, ايبدو ماا يهدي إلياه وكأنه قد 
أعد مان قبل أن يكون عى الاحاو الفالني عادما 
يقاول: }َوَلْو َقاتََلُكاُم الَِّذيَن َكَفُروا َلَولَّاُوا اأْلَْ بَاَر{ 
)الفتاح22( أليس لذا يبدو أماراً يبكن أن يكون 
له صورة يف ذلاك أمراً مدّداً؟ وكأنه أمٌر مدد اهو 
يهدي إىل أماور لي ذات واقع, لي واقدة وكأنها 

مددة أن تكون عى لذا الاحو الذي لد7 إليه[.

املثال الثاني:ـ }ِإن ُتِطيُعوْا َفِريقاً مَِّن 
الَِّذيَن ُأوُتوْا اْلِكَتاَب َيُردُّوُكم َبْعَد ِإيَماِنُكْم 

َكاِفِريَن{:ـ
يف ذات السياق يبل الله لاا يف اآلية كا)حقيقة 
حتبياة( أن ماوانة ألل الكتاب تر ناا إىل الكفر، 
َن الَِّذيَن  قال الشهيد القائد: ]}إِن تُِطيُدواْ َاِريقاً مِّ
أُوتُواْ اْلِكتَااَب يَُر ُّوُكم بَْدَد إِيَباِنُكاْم َكاِاِريَن{)آل 
عبران100( أليس لذا أمر؟ كلبة أمر لي تشابه 
كلبة يشء كلبة تطلل عى ُكّل يشء لذا أمر مدد 

ولو حقيقة نتيجة حتبية[. 

املثال الثالث: }ِإن َتنُصُروا اللََّ َينُصْرُكْم{:ـ
أيضاً من خاالل اآلية تتبل لاا نتيجة )واقدية 
حتبياة( أن مان انطلال مجالاداً يف سابيل الله 
بوعاي وإيبان االاارص حليُفه ن محالاة، اهذا 
وعد إلهاي.. وقد أخننا ساال7 الله علياه بأنه ن 
يوراد رهااُز مخابارات يف الدالم مان املبكن أن 
يصَف لاك حالة عدوك، عادما تالقياه، وتحاربه، 
كيف سايكون، ونتيجة املدركاة، كبا يصف ذلك 

القرآن الكريم.

 نهائياً:ـ
َ
البشُر يوَم القيامة ال )ُيجادلون( الل

تطارق الشاهيُد القائاُد ساال7ُ اللاه عليه من 
خاالل رشحه لقولاه تدااىل: }َربَّاَاا َغَلبَاْت َعَليْاَا 
ِشاْقَوتُاَا{ للتأكيد عى أنه ن يوراُد ردٌل مع الله 
يو7 القيامة، ون أخاذ ور ، وإنبا اعرتاٌف رصيٌح 
مان الكفار بأنهام لم املخطئاون الضالون، وأن 
اللَه لم يقرّص يف لدايتهم بشاتى الطرق، ويتجّى 
ذلك يف َر ِّلم عى َخَزنة رهام عادما يساألونهم: 
)ُكلََّباا أُْلِقَي ِايَها َاْوٌج َساأََلُهْم َخَزنَتَُها أََلْم يَأِْتُكْم 
نَِذياٌر)ث( َقالُوا بََى َقاْد َراَءنَا نَِذياٌر َاَكذَّبْاَا َوُقْلاَا 
ٍء(، حيث قال الشاهيد القائد:  َل اللَُّه ِمْن يَشْ َما نَزَّ
]نحظ ن يورد رادل يو7 القيامة مع الله, طيب 

عادماا تقاول ميالً ن يوراد ردل مع اللاه، رببا 
الله ما يساطِّر ما يبكن أن يقولاه اآلخرون؟ ن, 
لااا يف القرآن شاالد عى كيف يبكان أن يكون 
الواقاع ن يبكن أن تقول: رببا الباري ما يساطِّر 
ما يبكن أن يقولوناه لم, أو لااك تظلم, أو أنت 
لام تدبل كذا أو أنت.. ن، املساألة بالشاكل الذي 
تار7 من خالل القرآن الكريم أنه ن يبكن.. يداي 
لااا يف الدنياا لو يأتي الاااس إىل القارآن الكريم 
ويحاسابون أنفساهم عاى القرآن لااا يف الدنيا 
لقالاوا لذه: والله أناا ضالل وأشاقياء. ما لااك 
مجاال أن تقول اياه: ملاذا لم يدبال الباري كذا؟ 
ملااذا لم يصلاح كذا؟ ملاذا لم يهاد إىل كذا؟ ملاذا لم 
يدبال كذا؟ ن يورد, إنبا تكاون القضية كلها يف 
األخاري ترراع إىل اإلنساان لو يتحارس، يتحرس 
البارش, يارون أن الغلط لو من عادلام لم, أن 
الخطاأ لو مان عادلم لام }َربَّاَاا َغَلبَاْت َعَليْاَا 
ِشاْقَوتُاَا{ نحن كاا أشقياء، أشاقياء وإن لرسنا 
عى لداه, يداي: حظاا اسال, ميلبا يقول واحد: 

حظاا اسل[.

أصحاُب النار.. يشكون الضالَل يف حسرة 
شديدة:ـ

ويف ذات الساياق أكاد ساال7ُ اللاه علياه بأن 
أصحااَب الااار سايدراون ياو7 القيامة سابب 
ضاللهم، ومن أضلهام يف الدنيا، وتقطِّع الحرسة 
الشديدة قلوبهم، لدررة أنهم يطلبون من البارئ 
أن يُريَهام لؤنء الذين أضلولم )َربَّاَاا أَِرنَا الَّذَيِْن 
أََضالَّنَاا ِمَن اْلِجنِّ َواإِلنْاِس نَْجَدْلُهَبا تَْحَت أَْقَداِماَا 
ِليَُكونَا ِمَن األَْسَفِلَل( قال سال7 الله عليه: ]}َوُكاَّا 
َقْوماً َضالَِّل{ ضائدل تائهل, نحظ لاا الضالل 
يصيحاون ماه، يو7 القيامة يصيح اإلنساان من 
الضالل كأناه يصيح ملاذا ضل عن لذه الطريقة, 
يار7 أن ُكّل املصاري اليسء الذي لو ايه بسابب 
أنه َضلَّ عان الطريقة التاي كان يبكُن أن يكوَن 

ماع أولئك الذين يرالام يقو ونهم إىل الجاة ولو 
يرالم ُزَمراً, ولم يساريون بهم إىل الجاة. أليست 
لذه حرسًة شديدة؟ حرسة رليبة. ايكون مطان 
ملااذا؟؛ ألنه ضل عن الطريال التي ير7 أصحابها 
إىَِل  َكَفاُروا  الَِّذياَن  }َوِسايَل  الجااة  إىل  يدخلاون 
َرَهاَّاَم ُزَمراً{)الزمر71( رباعات يسااقون أما7 
اآلخرين. أليسات لذه حرسة شديدة رداً, حرسة 
يدااي يتصورلا اإلنساان مان أشاد الحرسات, 
عادما يقول ملاذا؛ ألنه ضل عن طريقتهم, يصيح 
مان الضالل }َوُكاَّاا َقْوماً َضالِّاَل{ يصيحون من 

الضالل ولم يف الاار ولم يف املحرش[. 

من اآليات التي تبعث األمل: )َوَيْأَبى اللُّ ِإالَّ 
َأن ُيِتمَّ ُنوَرُه(:ـ

ويف أثااء رشحه ساال7ُ اللاه عليه لقوله تداىل: 
}يُِرياُدوَن أَن يُْطِفئوا نُاوَر الّلاِه ِبأَْاَواِلِهْم َويَأْبَى 
الّلاُه إِنَّ أَن يُِتامَّ نُوَرُه َوَلاْو َكِرَه اْلَكاِااُروَن{ قال 
ساال7 الله عليه: ]نحظ لذه اآلية لي من اآليات 
التاي تدطي املسالبل أمال, اآلية لاذه لي من 
اآليات التي تدطي املسالبل أمالً باأن لذا الدين 
لو بالشاكل الاذي يبكن أن يظهر عاى األ يان, 
واليقاااات كلهاا, وأن مان يحبلوناه يكوناون 
ظالرين عى ُكّل من يحبلون أي ثقااات, وأ يان 
أخار7, اهي تدطي أماالً كبرياً رداً للبسالبل, 
وتاقاض ُكّل املقونت األخر7: أنه ما يبكن للحل 
أن ياتارص, ماا يبكن للحل أنه يظهار, املفاليم 
الباطلة لذه, لاا يقول لك: }َويَأْبَى الّلُه إِنَّ أَن يُِتمَّ 
نُوَرُه َوَلْو َكِرَه اْلَكاِاُروَن{ مع محاونتهم إلطفاء 

نوره, ن يستطيدون أبداً أن يطفئوا نوره[.
وأيضااً يف اآلياة الساابقة الارّ  عاى اليقااة 
املغلوطاة التي تقول بأن اللَه طباع الدنيا بطابع 
أن يكاون الحل مخاذونً ومغلوبااً، والباطل لو 
املاتارص  ائباً!! اهذه اآلياة تااِقُض لذه اليقااة 
املغلوطاة عاد الااس، وتنلن عى أنه من الكذب 

وانارتاء عى الله قول ذلك.

حّذر الشاهيُد القائُد سال7ُ الله عليه يف أكيَر من محارضة 
مان اليقااة املغلوطة التي تشاّجع عى انختالف، وتجّوزه!! 
وتجدلاه رحبًة، ووّضاح أن ذلك كله مخالاٌف ملاطل وآيات 
القارآن الكريام التي تدعاورإىل انعتصا7 بحبال الله، وعد7 
التفرق وانختالف.. قال تداىل: ]َواْعتَِصُبوا ِبَحبِْل اللَِّه َرِبيًدا 
َونَ تََفرَُّقاوا[، حياث قال: ]نحن نتفارق ونصبغ تفرقاا بأنه 
لاو الحرياة الفكرية، ثام نقاول يف األخري ]اختاالف أمتي 
رحباة[!! تجّلات الرحباة اآلن، ألسااا مختلفال؟ لالاي 
الرحبة لكبارنا والرحبة ألارا  شادوباا!!. تتحول إىل راو  
ألمرياكا وإرسائيال لاذه لي رحباة، نصبح تحات رحبة 
اليهو  والاصار7، لل لذه لي الرحبة؟!.]سورة آل عبران 

الدرس اليالث ص: 10[

وذكر ساال7 الله علياه بدضاً من اآلثار السالبية للتفرق 
وانختالف عى األمة:ا

األثُر األول:ـ اختالٌف يف الدين:ـ
قاال ساال7ُ اللاه علياه: ]أثاااَء انختاالف يف الدين يصل 
انختاالُف إىل انختاالف يف الكتاب، أي ايبا يتاااَوُل الكتاب. 
ألسات تجد اختالااً يف التفساري؟ لو لذا، اختاالٌف حتى يف 
التدامل ماع اآليات!![.]ساورة البقرة الدرس التاساع ص: 
27[، وقاال أيضااً: ]إِنَّ الَِّذياَن َارَُّقاوا ِ ياَُهاْم َوَكانُوا ِشايَداً 
ٍء إِنََّبا أَْمُرُلاْم إىَِل اللَِّه ثُمَّ يُاَبِّئُُهْم ِبَبا َكانُوا  َلْساَت ِماُْهْم يِف يَشْ
يَْفَدلُوَن{)األنداا7: 159(، لاا يؤّكُد لذا بأنه يرُساُم طريقة 
واحادة، وطريقة واضحة، وأعالمها بيااة، وبياات واضحة، 
وأن الاااَس إذا انطلقاوا لام برؤياة أخر7، لم يساريوا عى 
لاذا الاحو الذي وّرهوا إليه: إتباع، وَسارْي عى لذا الرصاط 

املساتقيم الواضح، لن يكوَن البديُل إن ماذا؟ إن أن يتفرقوا، 
ايفرقاوا الديان نفسه[.]ساورة األنداا7 الدرس الساا س 

والدرشون ص: 27[

األثُر الثاني:ـ اقتتاُل املسلمني فيما بينهم:ـ
قاال ساال7ُ اللاه علياه: ]انقتتااُل بالتأكياد يكاوُن بدد 
اختاالف، وائاٌة تخاِلُف ائًة تخاُرُج عن الطريل املساتقيم، 
وتبغي وتدتدي[.]سورة البقرة الدرس الحا ي عرش ص: 3[

األثُر الثالُث:ـ انحطاُط النفوس وضعفها:ـ
قال ساال7 الله علياه: ]الااس عادما يبقاون يف وضدية، 
مياالً يكوناون مفرقال مبزقال, لاذا ياؤ ي إىل انحطاط 
الافاوس وضدفها، لذا ياتج عاه خسااراٍت كبريًة رداً عاد 
الاااس وتطلع األريال, وتظهر أرياال ضديفة رداً ماحطة 
نفساياً، لذه تكون رريباة كبرية[.]ساورة البقرة الدرس 

الرابع ص: 17[ 

األثر الرابع:ـ ُيْقِدُموَن على الل ووجوُههم مسودَّة:ـ
قال ساال7ُ الله عليه: ]َمن يسابحون ألنفسهم أن يظلوا 
متفرقال مختلفل عى الرغم من خطورة ما يوارهون عى 
أنفساهم وعى  ياهم لم يجدلون أنفساهم يف موقف خزي 
وعاٍر أما7 الله سبحانه وتداىل ايقدمون عى الله وورولهم 

مسوّ ة[.]سورة آل عبران الدرس اليالث ص: 12[

األثُر الخامُس:ـ ُيَقدُِّموَن )القرآَن( غرَي صالح للحياة:ـ
قال ساال7 الله عليه: ]تداّد  الرؤ7، تداد  األقوال، تدد  
املواقف، تشاتت الاااس، يغرقون لام يف رصاع ايبا بياهم، 

قبال أن يتجهاوا إىل قضية واحدة لم مؤمااون بأنها قضية 
تهبهام، يجلساون مختلفل لام ايباا بياهام، يضدفوا، 
يتبزقاوا، يتداا وا ايقدماوا يف األخري الدين غاري صالح ألن 
يقد7 شايئاً للحياة نهائياً، ون تجتبع عليه كلبة. أليس لذا 
مظهار ضدف؟[.]مدياح القرآن الادرس الياناي ص: 27[، 
وقال أيضا: ]تفرق املسلبل, سواء أكانوا بشكل مذالب, أو 
تفرق أباااء املذلب الواحد, لي قضية خطرية رداً, ومظهر 
ضداف, ن يبكن ألمة عى لذا الاحو أن تدبل شايئاً لدياها, 

ون لافسها[.]الوحدة اإليبانية ص: 1[

األثُر السادس:ـ تنتشُر وتسوُد املجتمَع القيُم الفاسدة:ـ
قال ساال7 الله عليه: ]تساو  قيٌم ااسادة، يسو  ضالل، 
يساو  ظلام، تحادث ظوالر كيارية مان الفساا  والظلم، 
ولياس لااك سابب رصيح يف سايا تها يف أوسااط املجتبع 
إن تفرقاا[.]ساورة آل عبران الدرس الياني ص: 13[، وقال 
أيضاً: ]نحان نلبس آثاَر التفرق يف حياتاا، كيف تضيع كيريٌ 
من قيم الدين يف حياتاا.]سورة آل عبران الدرس الياني ص: 

 ]13

األثُر السابُع:ـ تكوُن اأُلمَُّة منكرًة وجاحدًة بنعمة الل:ـ
قال ساال7 الله عليه: ]ملاذا ندرس ونتدلم كيف نتفرق؟!. 
ثم نديُن بانختاالف؟! ايصبح وارباً، يصباح التفرق حتباً 
ن مفر ماه، ونصبغه بصبغاة رشعية، أليس لذا لو نكراناً 
لادباة الله الدظيباة بهذا الديان الدظيم؟ ألياس لو كفراً 
بادباة اللاه املتبيلة يف نبيه محبد )صلاوات الله عليه وعى 
آلاه( ويف القارآن الكريام، ويف اإلساال7 الدظيم؟[.]الهوياة 

اإليبانية ص: 6[ 

األثُر الثامُن:ـ ُيوصلون الديَن إىل أية بقعة يف العالم 
)ُمَفّرقاً(:ـ

قال ساال7 الله عليه: ]عادما يتحرك أبااء لذه األمة ولم 
عدة طوائف متفرقة, مذالب متدد ة, مختلفة يف عقائدلا, 
مختلفاة يف أحكامهاا الفقهياة, مختلفاة يف ترشيداتهاا, 
مختلفاة يف مواقفهاا, مختلفاة يف أعالمها, أليساوا لم من 
سايوصلون الديان إىل أي بقداة أخار7 بشاكل مفارق؟[.

]الوحدة اإليبانية ص: 2[ 

األثُر التاسع:ـ تصبُح األمة عاجزًة عن النهوض 
بمسؤوليتها:ـ

قال ساال7 اللاه عليه: ]التحذيار عن التفارق وانختالف 
مداااه أنها قضيٌة لي التي ترضب لذه املسائولية الكبرية، 
أن أي أماة تصبح متفرقاًة مدااه أصبحت أماة عارزًة عن 
الاهاوض ببسائوليتها ون يكون البديل عادلاا إن ماذا؟ إن 
ضاالل، ن تدد تقد7 إن ضاالنً؛ ااهانا ونهى الااس بشاكل 
عاا7 أن نكون كأولئك }الَِّذياَن تََفرَُّقوا َواْختََلُفاوا ِمْن بَْدِد َما 
َراَءُلاُم اْلبَيِّاَاُت{.]ساورة آل عباران الادرس الراباع عرش 
ص: 16[، وقاال أيضا: ]التبايان اليقايف، التبايان الدقائدي 
يخلال تبايااً يف الافوس، ن شاك، يخلل تباياااً بل الافوس 

والقلوب[.]مع الدعاة إىل الله ص: ث[ 

األثُر العاشُر: االختالُف هو خدمٌة لألعداء يف املقام األول:ـ
َق املذلبي  قال ساال7 الله عليه: ]إذا كاا نداِرُف بأن التفرُّ
من أساساه لو يخُد7ُ أعداَء اإلساال7 إذاً الالِغها ولاررع إىل 

حبل واحد[.]سورة آل عبران الدرس الياني ص: 16[

َقنا بأنه هو )الحّرية الفكرية(! ونقول ]اختالُف ُأّمتي رحمة[!!! ُق.. ونصبُغ تفرُّ نتفرَّ

الجزء 
17
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شبابه يا  النار  مجاري  يا  رحبي 

قهوي  الضيف من كأس احلميم الناقع

ونواجه نخبره   حد  على  نوينا  ال 

ماله شافع الشمس  ورب  وإن  عزمنا 

لو دخل جوف صخرة واختفى جينا به

وان طلع في السما يلقى مجاهد طالع

نابه كشر   للموت  يجي   يشتي   وين 

السابع عشقوه   لو  نلحقة   ان  والله 

كأس الحميم 
الناقع..! 

 الشهيد 
عبدالمحسن النمري

برنامُج رجال الل
الدْرس الياني آيات من سورة آل 

عبران/مدراة الله عظبة الله 

الدرس اليامن

رداء العز
أحالم شرف الدين

ن���ع���م ذل�����ك اجل����ن����دي ح�����اف وأغ���ب���ُر
 رس��م��َت ش��ع��ار ال��ن��ص��ر ك��ال��ف��ه��د ت���زأُر

ب����ذل����َت ح���ي���اة ال���ع���ز ل���ل���ن���اس ح��ي��ن��م��ا
رك����ب����َت ح���م���ام امل������وت وال����ل����ه أك���ب���ُر

ال���ردى تستسهل  األح�����رار  ع���ن  ت����ذود 
يسفُر ال��ص��ب��ح  وال  أش�����واٌق  ال��ل��ي��ل  ف��ا 

س����اج����دا ل����رب����ك  إال  ت���ن���ح���ن���ي  وال 
 وك����ل ال�����ذي ي���روي���ك ن���ح���وَك م��ب��ص��ُر

كلهم ال���ن���اس ح���ول���ك  ال���ت���ف���اف  ع����ام 
ورأس���������ك م�����رف�����وع وزرع���������ك م��ث��م��ُر

ول���ي���ت ج���م���وع اخل���ل���ق ك���ان���ت م��ك��ان��ه
 ك�����أن ب���ن���ي ص���ه���ي���ون ن���ع���ل وأح����ق����ُر

ف���م���ا ع�����اد ل���أش���ك���ال ع���ن���دي ق��ي��م��ة
وم��ن��ظ��ُر م��ع��ن��ى  ل�����أل�����وان  ع�����اد  وال 

م��ك��ان��ة أع����ل����ى  ال���ف���ك���ر  رداء  ألن 
وأط���ه���ُر أغ���ل���ى  ال���ش���ع���ب  دم������اء  ألن 

ف���ي���ا رب����ط����ة ال���ع���ن���ق األن����ي����ق مت��ه��ل��ي
وي�����ا ع��ص��ب��ة ال���������دوالر إن�����ك أص���غ���ُر

وإن��������ا ب����ه����ذا احل�������ر ن����������زداد رف���ع���ة
ومن�����ع�����ن إج����������اال ن�����س�����ّر وجن����ه����ُر

أن ج��ي��وش��ن��ا ي����ا س���ل���م���ان  ت������دِر  أل�����م 
ت��س��ي��ر ع��ل��ى ن��ه��ج احل��س��ن وت��ع��ب��ُر؟!!!

ال���ش���ر أن أص��ول��ن��ا ي�����دِر ح��ل��ف  ول����م 
ي��س��ط��ُر ك���م ذا  ال���ت���اري���خ  ب��ه��ا  ي��ض��ي��ق 

ي���ا ط���اغ���وت أن ج��ي��وش��ن��ا ت�����دِر  ول����م 
ي���ل���ن ل���ه���ا ك���س���رى وت����ره����ب ق��ي��ص��ُر

وم����ا زال�����ت األح���ب���ار ت��خ��ش��ى م��ح��م��دا
وح���ي���دُر زي����د  األذه������ان  ف���ي  زال  وم����ا 

ف��ي��ا غ����زوة األح������زاب ي���ا خ��ي��ر ش��اه��د
ول����ي����س ب���ع���ي���دا ع���ن���ك ب�����در وخ���ي���ب���ُر

وم�����ا زال������ت األت��������راك ت��ب��ك��ي ت���أوه���ا
ت���ع���ض ن���ي���وب ال������ذل واخل�������زي ي��ق��ه��ُر

خ��ي��ر شعبنا ي���ا  اجل���ن���دي  أي���ه���ا  ف��ي��ا 
ت����راب����ك م����ح����راب وق����ب����رك م��ش��ع��ُر

بيننا ع�����دَت  إن  األص�����ل  ك����رمي  ف��ح��ي��ا 
ش���ه���ي���دا رف���ي���ع ال����ق����در ف��ي��ن��ا م���ق���ّدُر

شــــــــرر ..
 لشهيدات ارحب 

عليهن السالم
أحمد عطاء

حيا االن  ل��ي��دف��ن��وك  ف���� 
ول��ي��ك��س��رو ف���ي���َك احمل��ي��ا

ال���ذي ان   .. ول��ي��ق��س��م��وا 
ب����اع ال���ب���اد غ����دى ول��ي��ا

ول����ي����م����ط����روك ق���ن���اب���ًا
فشيا ش��ي��ئ��اً  ول���ي���ن���ك���روا 

ول��ي��ف��ت��ح��وا ل��ل��م��وت ب��اب��اً
ول������ي������زي������دون������ا دوي�������ا

ول��ي��ق��ص��ف��وا ف��ي��ن��ا ع����زاءاً
حل���م���ن���ا ي�����ب�����دوا ش��ه��ي��ا

ول���ي���ق���ول���وا ح�����رب أم����ٍن
ط��ائ��ف��ي��ا  .. ول���ي���ق���ول���وا 

***
س���ت���ظ���ل رغ�����م دم����اره����م

نبيا ش��ي��خ��اً  م��وط��ن��ي  ي���ا 
وال����ع����ز ص���ن���ع���اء ال���ه���وى

وال���ع���ش���ق دوم�����ا أرح��ب��ي��ا
ل��ل��ق��اص��ف��ن ب��ا ح��ي��اٍء ..

ح��ي��ا الزال   .. ح���ب���ن���ا 
ت���ق���ت���ل���ون���ا ف������ي خ����ف����اٍء

ت����ش����رب����ون ال���������دمَّ ب��غ��ي��ا
ث������م ت�����أت�����ون�����ا س����ك����ارى

أُخ��ي��ا وا   ... أُخ���ي���ا  وا 
أردمت إن  ج���ن���ان���اً  ���������ا  إنَّ

ب���رزخ���ي���ا ج���ح���ي���م���اً  أو 
.. ف���اح���ذروا  وروداً  �����ا  إنَّ

ف��ق��ط��اف��ن��ا ي���غ���دو ق��وي��ا
ن��ح��ن ال��ق��ي��ام��ة ف��اب��ش��روا

أت����و س��وي��ا و  ب��ص��راط��ن��ا 
إنَّ���������ا س��ن��س��ق��ُط ف��وق��ك��م

ح��م��م��اَ ول��س��ت أق����ول فيا
َّ����ا س��ن��أك��ل��ك��م ك���م���ا.. إن�����

ب���ال���غ���در ت���أت���ون���ا ع��ش��ي��ا
م��ح��م��ٍد ورب   .. ���������ا  إنَّ

كيا ب��ال��ص��ب��ر  َس��نَ��ك��يُ��ُك��م 
ي��دك��م م��ن اف��ت��ت��ح��ت لظى

ي��دي��ا  ... ستغلقها  ����ن  أمَّ

ع�����اش ل��ل��م��ج��د وع������اش اجمل�����د ل��ه
 ق���ب���ل���ة احل������ب وم�����ح�����راب ال���ول���ه

مي�����أ اآلف����������اق ع�����ط�����را وش�����ذى
 ول������ه ت����وم����ي رم�������وش ال��ب��وص��ل��ه

ن�������وره ال�����وض�����اء ي���ج���ت���اح امل�����دى
 ول�����ه ف����ي ال����ك����ون أس���م���ى م��ن��زل��ه

ه����و ل����إمي����ان أص�����������ف���ى م��������ن��ب��ع
 ن��ف��س ال���رح���م���ن ن���ب���راس ال��ص��ل��ه

م��ن��ب��ر احل��ك��م��ة ف���ي ع��ه��د ال����رؤى
 وال���ت���ش���ظ���ي ب����األم����ان����ي امل��ق��ح��ل��ه

وه�����������دى ن�������ورا  األرواح  غ��م��������ر 
 وب�����ه اجن����اب����ت ض���ب���اب امل��رح��ل��ه

ف����أع����اد ال����ن����اس ل��ل��ح��������ق ال����ذي
أغفله م��ن  ال��ه��دى  درب  ع��ن   ض��ل 

ي��ب��ع��ث ال���ف���رح���ة ف����ي ك����ل ال�����ورى
مستفحله اجل�����وى  ف���ي   وامل���آس���ي 

وإل������ي������ه ي����رت����ق����ي أف��������ق ال���ع���ا
 ث�����م ي�����دن�����و ك�����ي ي���ق���ب���ل أرج����ل����ه

ج��������اوز ال�����وع�����ر ب����أم����ض����ى ه��م��ة
 وم����ط����اي����ا ع����زم����ه امل��س��ت��ب��س��ل��ه

ف���ب���ن���ى م����ج����دا ع���ظ���ي���م���ا خ���ال���دا

 ف�����ك أرت���������اج امل����ع����ال����ي امل��ق��ف��ل��ه
وت����س����ام����ى ب����ال����ن����دى وال�����ب�����ر ف��ي

 ف���ت���ح آف��������اق ال����ف����ن����ون امل���ذه���ل���ه
أده������ش ال���ع�����������ال���م ط�����را ص��������ب��ره

 وص����م����ود ف�����اق ح�����دس األخ��ي��ل��ه
ل����م ي���خ���ف ح���ل���ف ال���ل���ئ���ام ب��ره��ة

 ح����س����م احل��������زم ب��������أُس امل��ن��ق��ل��ه
واث�����ب�����ا ف�����ي درب���������ه م���س���ت���رس���ا

 ه����ز ب���ال���ب���أس ع�������روش امل���ه���زل���ه
ش����ام����خ����ا ح�������را أب�����ي�����ا ص����ادق����ا

 غ����ل أع����ن����اق ال�����رزاي�����ا امل��ع��ض��ل��ه
ل����م ي������دع ح���ل���ف ال����ع����دا إالوق������د

 ح���ل ب��ال��ت��وش��ك��ا ج��م��ي��ع األس��ئ��ل��ه
ال������ردى ت���وق���ي���ع  اس�����ك�����ود  وأمت 

 وال�����ق�����واه�����ر س���ل���م���ت���ه���ا م��ك��م��ل��ه
وم����ض����ى ي���ت���ل���وا ع���ل���ى ه��ام��ات��ه��م

 س�������ورة ال���ن���ج���م وس������ر ال���زل���زل���ه
وس���ي���ت���ل���وا س�������ورة ال����رع����د ال��ت��ي

 ري��ح��ه��ا ال���ع���ات���ي ع��ل��ي��ه��م م��رس��ل��ه
س���ي���ح���ل ال����ن����ص����ر ه�������ذا ع���رف���ه

امل��ن��ح��ل��ه ج����ب����وح  م�����ن  ش���ه���د  أي 

َغ�����َداً، يَ���ا أن����َت، ي��ن��ك��ِش��ُف الْ��ِغ��َط��اءُ
َويَ���ْظ���َه���ُر ُك����لُّ م���ا َس���تَ���َر الْ���َخ���َف���اءُ

َوْه����ٍم ُدْوَن  الْ���َح���َق���اِئ���ُق  َوتَ���تَّ���ِض���ُح 
َف����تُ����ْدِرُك َم���ا يَ����ُس����ْوؤَك، لَ���و تُ��َس��اءُ

الَْقَضايا ِم��َن  َع��لَ��ي��َك  الْ��تَ��َب��َس��ْت  َوَم���ا 
َوَدلَّ�����َك -ُم���بْ���ِص���َراً، ِف��ي��َه��ا- الْ��َع��َم��اءُ

َوَك���ي���َف َغ�������َدْوَت ُم��ْس��تَ��لَ��َب��اً ُذيَ���يْ���ًا
الْ�����َع�����َداءُ ُك����َه����ا  يُ����َح����رِّ  ، أِلْذن����������اٍب 

ُظ���ُه���ْوَراً َوَال  َق��َط��ْع��َت،  أرَض�����اً  َف���ا 
َش���اءُ ِب��ه��ا اَبْ���َق���يْ���َت؛ يَ��ْف��ُض��لُ��َك ال���رِّ

، َولَ����يْ����َس يَ�����ْدِرْي يُ���َج���رُّ ك��م��ا تُ���َج���رُّ
 َوتَ�����������ْدِري أن�������َت، لَ������وال االب����ت����اءُ

أَال يَ������ْوَم  لَ���ِك���ْن  ؛  َذاَك  يَ����ا  َغ������َداً 
تَ���َش���اءُ ال  م���ا  تَ������َرى  أْن  يُ���ِف���ي���َدَك 

ِفينا ْش���َد  ال���رُّ أَض�����اَع  َم���ْن  َس��تَ��ْع��لَ��ُم 
َوَس����اَق����تْ����ُه الْ�����َغ�����َوايَ�����ُة َوالْ����َه����َب����اءُ

يَ����اَر ِب����ا َرَج�����اٍء وَم�����ْن نَ���َص���َح ال����دِّ
َج���اءُ ال���رَّ ِب���َه���ا  يَ���ِط���يْ���َش  أالَّ  ِس������َوْى 

َف������يُ������ْوِرُدَه������ا َم������������َواِرَد َق����اِت����اٍت
الْ���َع���نَ���اءُ ُع���َه���ا  يُ���َروِّ َص�������َدَرْت،  َوإْن 

ُع��ه��ا ُزَع������اَف الْ���َع���يْ���ِش َح��تَّ��ى يُ��َج��رِّ
يَ����َك����اُد يَ���ِط���يْ���ُب ِل���لْ���ِح���سِّ الْ���َف���نَ���اءُ

���ا َك������َأنَّ َح���َي���اتَ���ه���ا َوالْ�����َم�����ْوَت -ِم���مَّ
 يُ��َج��اِل��ُده��ا ِم����َن الْ���َب���لْ���َوْى- َس����َواءُ

ِص����ْدٍق ِرَج������اُل  ���َج���اةَ  ال���نَّ لَ��َه��ا  أَراَد 
َداءُ َوْه�����َي  ��َف��اَه��َة،  ال��سَّ َق���ِت  َف���َص���دَّ

يُ���ِط���يْ���ُح ِب���َم���ْن أَلَ�����مَّ ِب�����ِه، َف��َي��ْق��ِض��ْي
َدَواءُ لَ������ُه  يُ����ِف����يْ����ُد  َوَال  َع����لَ����يْ����ِه؛ 

سيحل النصر
عبدالقوي الجنيد

ستعلُم َمن أضاع الرشَد فينا..!!
كريم الحنكي
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 متابعات فلسطينية

السعودّية َوالكيان اإلسرائيلي: تطبيُع العالقات والِخداُع االسرتاتيجي*
 ماع انقضااء األياا7 والساال تتضاُح 
الصاورُة لاا أكيار وأكير وتظهار الحقيقة 
رلية أما7 أعيااا كاشفة لاا حجم املؤامرات 
التي تحاك ضد شادوب املاطقة، كاا نتباى 
أن نصادق الروايات التي كرست قلوباا ماذ 
سابدياات القرن املايض، والتي تحدثت عن 
زياارات بل مساؤولل عارب وإرسائيليل 
مان  وغريلاا  ساال7  مدالادات  وتوقياع 

انتفاقيات التي رلبت لاا الدار.
إىل أن نصاَل إىل الوقت الحايل حيث يرت   
الحديث وبكيارة يف اآلونة األخرية عن حجم 
التدااون الكباري بال السادو ية والكياان 
وخاصاة  املجاانت  ربياع  يف  اإلرسائيايل 
الدساكرية وانقتصا ية، حيث تم الكشف 
مؤخاراً عان صفقاات تجارياة ببلياارات 
الادونرات تتام بال السادو ية َوالكياان 

اإلرسائييل.

ملاذا يتكتم آل سعود عن عالقاتهم مع 
الكيان اإلسرائيلي؟

آُل سادو  يحاولون قادر اإلمكان التكتم 
عن لاذه انتفاقياات وعاد7 الحديث عاها 
بالدلان خواااً مان توتار  اخال األرايض 
السدو ية قد يجلب الويل لحكا7 السدو ية 
وخاصاة بدد الدجز انقتصا ي الذي تداني 
مااه السادو ية وتراكام  يونهاا، نتيجاة 
حربهاا عى اليبان ومشااركتها يف حروب 
ليبيا وساوريا والدراق وأاغانستان ولباان 
والصومال والساو ان ونيجريياا والجزائر، 
وكلفت لاذه الحاروب حتاى اآلن الخزياة 

السدو ية 1000 مليار  ونر.

تصديُر منتجات إسرائيلية جديدة إىل 
السعودية

ويف رديد الدالقات السدو ية اإلرسائيلية 
ماا اعرتاات باه وزارة الحارب اإلرسائيلية 
السادو ية  إىل  ماتجاات  تصديار  عان 
تتضبن مجبوعة مان النامج اإللكرتونية 
والتقايات السااينية؛ بهدف تطوير املجال 

األماي والتجسيس للسدو ية.
وتبات لاذه الصفقة باااءاً عاى طلب 
توراه  حياث  السادو ي،  الجاناب  مان 
مساؤولون سدو يون قبل عامل إىل رشكة 
بتطوير  املختصة  IntuView«« اإلرسائيلية 
تقاياات محارباة القرصااة اإللكرتونياة، 
وبداد حصول الرشكة عاى مصا قة وزارة 
الحارب اإلرسائيلياة تام تصديار املاتجات 
السادو ية، وقاال مؤساس الرشكاة«  إىل 
شابوئيل بار« يف مقابلة أررتها مده وكالة 
السادو يل  أن  األمريكياة،  »بلومانغ« 
تورهاوا له قبال عامل وذلاك بهدف رشاء 
بالسااين  متدلقاة  اساتخبارية  خدماات 
لصالاح الدائلاة املالكة حيث رار7 تزويد 
عاى  سااعدتهم  بنمجياات  السادو يل 
متابدة الرأي الدا7 السادو ي عى الشبكة 

الداكبوتية.

ملاذا يعلن الصهاينة بشكل مستمر عن 
عالقاتهم مع السعودية؟

من املالحظ أن املسؤولل الصهاياة عى 
عكس مسؤويل الدول الخليجية، يستيبرون 
يف  تقاربهام  ايهاا  ليدلااوا  مااسابة  ُكّل 
ورهاات الاظر ماع الادول الخليجية، كبا 
تكشف الصحف اإلرسائيلية بشكل مستبر 

عان الزياارات التي يقاو7 بها مساؤولون 
خليجياون إىل إرسائيال، راادة الساتار عن 

الصفقات املتبا لة بياهبا.
املساؤولل  أن  الواضاح  مان  وباات   
الصهايااة يؤماون بالحارة إىل انساتيبار 
عاى أسااس املصالاح املتبا لة بال الدول 
الخليجياة وتال أبياب، كبا أنهام يدتنون 
ذلك ببياباة ارصة تأريخية واسارتاتيجية 

للكيان اإلرسائييل. 
لاذا املوضوع تم طرحه مان قبل موقع 
» يفاس« اإلرسائيايل املتخصص بالقضايا 
أن  املوقاع  وقاال  والدساكرية  األماياة 
السادو ية واحدة من ألم الدول املستور ة 
للباتجاات اإلرسائيلياة وخاصاة املاتجات 
الدساكرية، كبا يتم تصديار لذه املاتجات 
لادول عربية وإساالمية أخار7 ن تربطها 

بالكيان أية عالقات  بلوماسية.
أن  الصهيوناي  املوقاع  لاذا  وأعلان 
وزارة الداااع السادو ية وااقات عى عقد 
صفقاة التقاياات السااينية ورشائها من 
كياان انحتاالل، وتادل لاذه األخباار عى 
أن الترصيحاات األخارية لرئياس الاوزراء 
اإلرسائيايل بايامال نتايالاو ايباا يتدلل 
بالتداون األماي مع  ول عربية وإساالمية 

ليست عبياً.

شركاٌت إسرائيليٌة تنفذ مشاريَع يف دول 
الخليجية 

ومباا ن شاك اياه أن إبارا7 الصفقات 
الرسياة بال الكياان اإلرسائيايل والادول 
الخليجية ليسات بالجديدة رغم انكشااف 
ذلك بل ارتة وأخر7، وأخر املشااريع التي 

 ،»AGT« تم الكشاف عاها متدلقاة برشكة
»اإلرسائيايل«  انعباال  قاا7 ررال  حياث 
انمريكاي ماتاي كوخاايف عن طريال لذه 
الرشكاة بتافياذ مارشوع لدولاة اإلمارات 
الدربياة املتحادة يف مجال حباياة الحدو  
وآبار الافط، واساتبر تافياذ لذا املرشوع 
أماياة  وساالبت رشكات  سااوات  عادة 

إرسائيلية يف تافيذ رزء كبري ماه.

بيع أسهم شركة أرامكو لشركة إسرائيلية
وكاا قد ذكرنا يف تقارير ساابقة حصول 
رشكات صهيونية عى أسهم رشكة أرامكو 
السدو ية، حيث أعلات صحيفة اايااشال 
تايباز النيطانياة عان اوز تارار يهو ي 
باسام« مولس كل« بصفقاة الخصخصة 
ماع رشكاة آرامكاو السادو ية املختصاة 

ببجال الافط والغاز والبرتوكيباويات.
لذا التارار تربطه عالقات واسادة مع 
كبار املساؤولل اإلرسائيليال، حيث اختار 
ضابطااً مخرضمااً يف الكياان اإلرسائيايل 
يدعاى » شاالو7 يانااي« ليكون مان كبار 
املستشاارين يف رشكته التي اشارتت أسهم 

أرامكو.
شاالو7 يانااي، ضابط كباري يف الجيش 
الاظاا7  قاا ة  مان  وواحاد  اإلرسائيايل 
الصهيوني وتم ترشايحه مان قبل نتايالو 

لرئاسة املوسا  يف السابل.
وتدتان رشكاة أرامكاو من أغاى وأكن 
رشكات الافاط الداملياة حتاى أن قيبتهاا 
تتفاوق عاى رشكة أبال انمريكياة وتصل 
القيباة اإلربالياة للرشكاة السادو ية إىل 
2000 ملياار  ونر، ومان املقارر أن تقو7 

مان   5% بطارح  أوىل  كخطاوة  الرشكاة 
أساهبها بقيبة تصل تقريباً إىل 100 مليار 

 ونر أمريكي يف األسواق املالية الداملية. 
إىل  املتبا لاة  املافداة  تطبياع عالقاات 
الخاداع انسارتاتيجي والتطابل يف ورهات 
الاظر واملصالح املشرتكة يف ربيع املجانت 
أصبحات أمر بديهاي بل مساؤويل الكيان 
اإلرسائييل والسادو ية، وعى الرغم من أن 
السادو يل لديهام الكيري مان التحفظات 
عى إاصاح الجانب اإلرسائييل عن الدالقات 
بياهبا، إن أن الريااض وتل أبيب ماضيتل 

يف توسيع سبل التداون بياهبا.
لاذا املوضاع يدتان يف غاياة األلبياة 
بالاسابة للكياان اإلرسائيايل عاى ربياع 
السياساية واإلعالمية  األصدادة وخاصاة 

ماها، كبا يدتن من ألم أولوياتها.
الجديار بالذكار أن الكياان اإلرسائيايل 
يسدى بكل إمكانياتها لالستفا ة من أموال 
الدول الخليجية يف موارهة ساوريا وإيران 
وحازب الله، كبا يساتخدمون السادو ية 
لحشد األنظبة الدربية األخر7 ضد إيران.

باإلضااة إىل أن الدعام املايل التي تقدمه 
ميال  انرلابياة  للجباعاات  السادو ية 
القاعدة والدولة اإلسالمية وريش اإلسال7، 
يصاب بشاكل مباارش يف مصلحاة الكيان 

اإلرسائييل. 
ولكذا اإن الكيان اإلرسائييل يسادى إىل 
رر الرياض لخدمة مصالحها الشخصية يف 

إشدال حرب أللية يف الدول اإلسالمية.

*الوقت التحليلي

3 شهداء فلسطينيني َو5 مصابني خالل ترميم نفق يف رفح 

مجزرُة الَحَرم اإلبراهيمي يف الذكرى لـ23: الجرُح الذي ال يلتئم 

أعلان الداااُع املدناي الفلساطياي 
يف قطااع غازة، اجر السابت، أن ثالثَة 
عبال السطيايل قضوا اختااقاً رراء 
استاشااقهم الغاز  اخال نفل يف راح 

عى الحدو  بل قطاع غزة ومرص.
وقاال الداااع املدناي يف بياان لاه: 
»استشهد ثالثة عبال، وأصيب خبسة 
آخارون بدد استاشااقهم غاازاً، أثااء 
محاولتهام ترميام نفال حادو ي مع 
مارص قرب مدان راح الاني بجاوب 

القطاع«.
»الجياش  أن  أمااي  مصادر  وأكاد 
املرصي قا7، الخبيس املايض، بتفجري 
لاذا الافال الاذي يساتخد7 ألغراض 
تجارية، ومسااء الجبداة  خل لؤنء 

الدبال للافل بهدف ترميبه«.
وذكار شاهو  أن »أكير مان عرشة 
عباال حاولوا إنقاذ زمالئهام، إن أنهم 
أصيباوا بحاانت اختاااق، واضطاروا 
للبغاا رة إىل حال وصل اريال الدااع 
املدني الذي انتشل القتى واملصابل من 

 اخل الافل«.
واساتاكرت حبااس طريقة تدامل 
األنفااق  ماع  املرصياة  السالطات 
الحدو ياة الواصلاة بال قطااع غازة 
وماطقاة شابال سايااء، مضيفة أنه 
»ن يورد أي منر نساتبرار السلطات 
املرصية باساتخدا7 ميل لذه األساليب 
الخطرية يف التدامل مع ساكان القطاع 

املحارصين«. 
ووصفت الحركة، استشها  الدبال 

اليالثة با«الحا ث األليم«.
و عت حبااس مرص إىل »اتح مدن 
راح بشاكل  ائم إلنهاء مداناة غزة«، 
كباا وطالبات يف ذات الوقات املجتبع 
الادويل با«التدخل إلنهااء لذا الحصار 

الظالم«.
ومااذ يوليو/ تبوز 2013، شاد ت 
السالطات املرصية إرراءاتهاا األماية 
عى حدو لا النية والبحرية مع قطاع 
غزة، حيث طالت تلك اإلرراءات، حركة 

األنفاق.

 صاَ ف يو7 السابت الذكر7 23 عى مجزرة الحر7 
انبراليباي، والتي راح ضحيتها 29 شاهيداً وأصيب 
اكير من 150 السطياياً بجروح مختلفة، بدد أن اتح 
املساتوطن »باروخ غولدشاتاين« الاار باتجاه قرابة 
500 مصيل كانوا ساجدا يف الركداة اليانية من صالة 
الفجار، وحدثت موارهات  امياة بل راو  انحتالل 
والاايل الخليل، لريتفع عد  الشاهداء يف ذاك اليو7 اىل 

60 شهيدا.
واقتحام غولدشاتاين املساجد اإلبراليباي تحت 
أنظاار ريش انحتاالل اإلرسائييل أثاااء أ اء املصلل 
لصاالة اجر يو7 الجبداة املوااال 25 اناير ل199، 
ورشع بإطالق الاريان عى املصلل خالل ساجو لم، 

ما أوقع 29 شهيًدا ومئات الجرحى.
وماا تزاُل إارازاُت املجزرة تاّؤرق املدياة وأحياءلا 

وساكانها، ُمحولة حياتهم إىل رحيام ن يطاق بفدل 
السياساات التهويدية التي أعقبت املجزرة، خاصة يف 

الحر7 اإلبراليبي والبلدة القديبة بالخليل.
وشاكلت سالطات انحتاالل بداد املجازرة لجااة 
»شابغار« اليهو ياة التاي قضات بتقسايم الحار7 
واقتطاع رزئه األكن للبساتوطال، وتقطيع أوصال 
املديااة وإغالق أرزاء كبرية من أساواقها، ناليك عن 
إغالق شارع الشهداء الذي يدد عصب الحياة الرئييس 
ايها، والتي ن تزاُل املسرياُت املطالبة بفتحه مستبرة 

ليوماا الحايل.
ويضم القسم املغتصب من الحر7: مقامات وقبور 
أنبياء، ماها قن سايدنا يدقوب وزورته، وقن سيدنا 
إبراليم وزورته ساارة، وقن سايدنا يوسف، إضااة 

إىل صحن الحر7 ولي املاطقة املكشواة ايه.

كباا وضدت سالطات انحتاالل بددلاا كامريات 
وبواباات إلكرتونياة عاى مداخلاه، وأغلقات مدظم 
الطرق املؤ ية إليه يف وره املسالبل، باستيااء بوابة 
واحدة عليها إرراءات أماية مشد ة، إضااة إىل إغالق 
سوق الحسابة، وخاني الخليل، وشاالل، وشارعي 
الشاهداء والساهلة، وبهذه اإلراراءات اصلت املدياة 

والبلدة القديبة عن محيطها.
وعازز راو  انحتالل اإلرراءات األماية عى مدخل 
املساجد، حيث توراد بواباة إلكرتونية، وما يسابى 
ببواباة القفص، ونقااط املراقبة عى بااب األرشاف، 
ُكّل لذا يف مسااحة 200 مرت مرباع، إضااة إىل وضع 
26 كامريا  اخل الحر7، وإضاءات كاشفة ومجّسات 
صاوت وصاورة، وإغاالق ربياع الطرق، باساتيااء 

طريل واحدة تحت السيطرة اإلرسائيلية.

وأوصت لجاة »شابغار« اإلرسائيلية، بفتح الحر7 
كامال )10 أيا7( للبسالبل يف السااة اقاط، وكذلك 

اتحه كامال أما7 اليهو  )10 أيا7(.
ويضاف إىل ذلك مواصلة املساتوطال نعتداءاتهم 
بحل السكان يف املااطل القريبة من البؤر انستيطانية 
الجاثبة يف قلب املدياة، وعبليات املصا رة والتوساع 
والحرب املتزاماة التي يشااها راو  انحتالل، لتبيس 
أحيااء املديااة القديباة أشاباًحا يرتاع ايهاا غاالة 

املستوطال.
ويساتذكر الفلساطيايون اليو7 بقلوب  امية تلك 
املجزرة التي ارتكبها املتطرف اليهو ي، بيابا يحيون 
ذكرالا بواقع مرير ومداناة متفاقبة، يكلله اإلرصار 
الفلسطياي عى الحياة عى أنقاض الحزن الذي خيّم 

عى املاطقة، وما زال يفارقها.

مدارُس حيفا تعلُن 
اإلضراَب احتجاجاً على 

حاوية األمونيا 
أغلقت املدارُس الثانويُة يف مدينة حيفا 
أبوابَها أمس األحد، وتعليق الدراس�ة فيها 
يف تم�ام الس�اعة 12 ظه�را وذلك ضمن 
االحتجاجي�ة ع�ىل اس�تمرار  الفعالي�ات 
تش�غيل حاوية األمونيا يف مين�اء املدينة، 
وفقا ملا اوردته املواقع االلكرتونية العربية 

املختلفة الخميس.
َوشارك طالب هذه املدارس قبل موعد 
االرضاب املح�دد يف مظاهرة امام املحكمة 
املركزية يف حيفا اثناء نقاش�ها لالعرتاض 
الذي قدمته إدارة رشكة »حيفا كيميكال« 
عىل ق�رار اغ�الق الحاوية املذك�ورة التي 
هدد االمني العام لحزب الله الس�يد حسن 
نرصالل�ه بتدمريه�ا يف أية ح�رب قادمة، 
األم�ر الذي أثار ذعر س�كان حيفا وصّعد 
م�ن احتجاجاتهم عىل وج�ود الحاوية يف 

قلب املدينة.
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رئيُس أركان الجيش اأَلمريكي: ندرس 
تواجدًا عسكرياً طويل األمد بالعراق

  - متابعات:
قال الجارال روزيف  انفور ، رئيس ليئة األركان املشرتكة بالجيش األَمريكي، إن بالَ ه 
تفّكر بخطة توارد عساكري طويل األمد يف الدراق للبساعدة يف  عم انستقرار بدد الهزيبة 

املاتظرة لتاظيم  اعش يف الدراق والشا7.
رااء ذلك يف كلباة ألقالا  انفور  يف مدهاد بروكياغز يف الداصبة األَمريكية، واشااطن، 
حيث قال: “بدأنا وحلف الااتو بالحوار مع السلطات الدراقية حول التزا7 طويل املد7 لتقوية 
واملحااظاة عى قادرات القوات األماية الدراقياة،” ناتا إىل أنه “لم يتام التوصل إىل أي قرار 
بدُد«.  ويشاار إىل أن مسؤون بالااتو قال لاCNN األسابوع املايض إنه “وبطلب من الدبا ي 
)رئيس الوزراء الدراقي( بدأ التحالف بتدريب القوات الدراقية الشهر الجاري«، ُمشرياً إىل أن 

“التوارد الدسكري للحلف يف الدراق ليس لديه تأريخ انتهاء«.

  - متابعات:
استشهد 32 شاخصاً وأصيب الدرشات بجراح يف مدياة 
حبص وسط سورية بددما اساتهدف انتحاريون بأحزمة 

ناسفة مرَكزين أمايل وسط املدياة.
وذكارت وكالة اننباء الساورية الرسابية )ساانا( »أن 
ستة إرراميل انتحاريل تسللوا صباح السبت إىل ماطقتَي 
الغوطاة واملحطاة بالتزامن واّجاروا أنفساهم يف مركزين 
أمايل ببدياة حبص ما تسابب باستشاها  اللواء حسان 
 عباول رئياس ارع األمان الدساكري بحباص وعد  من 

الداارص«.
ونقلت الوكالة عن محااظ حبص طالل النازي قوله يف 
ترصيح صحاي أن »التفجريات اننتحارية تساببت بارتقاء 
32 شاهيداً بياهم أحد القا ة وإصابة ل2 شاخصاً بجروح 

يتلقون الدالج يف املشايف«.
ولفت املحااظ إىل أن »انتصارات الجيش الدربي السوري 
أصابت املجبوعات اإلْرَلابية بحالة مسادورة اقامت بهذا 
الدبل اإلْرَلابي الجبان ضد مقرات أماية يف مدياة حبص«.
واعتن املسائول الساوري أن ذلك يدد »محاولة يائساة 
للايل من السوريل وقدرة األرهزة األماية التي تبكات من 

ضبط األمن وانستقرار يف مدياة حبص«.

32 شهيدًا بتفجريات انتحارية يف حمص وسط سورية

ملناق�شة عقد موؤمتر اإْقلْيمي اإ�شرائيلي عربي اأَمريكي
مسؤوٌل ُسعودي يزوُر »إسرائيل« سرًا 

  - متابعات:
كشاف موقع » يباكا اإلرسائييل« عان زيارة رسياة أررالا رئيُس 
انساتخبارات السادو ية خالد بن عيل الحبيدان خاالل األيا7 القليلة 

املاضية إىل »تل أبيب«.
الصلاة  وثيال  املوقاع  وأضااف 
خالاد  أن  انساتخباراتية  بالدوائار 
الحبيدان زار را7 اللاه والتقى عد اً 
مان قيا ات السالطة الفلساطياية 
لتحذيرلام من اتح قااوات اتصال 
مباارشة مع إيْاَران، ن سايبا عقب 
نارش تقاريار إعالمياة تحدثت عن 
ارتبااع لو األول مان نوعه عقد يف 
بروكسال خالل لذا الشهر بل واد 
الساطياي وآخار إيَْراناي، إضاااة 
إىل لقااءه رؤسااء أرهازة املوساا  
الدسكرية  وانستخبارات  والشاباك 
اإلرسائيلية، وبداض وزراء حكومة 

نتايالو.
و قالات مصاا ر، أن الحبيادان 
بحاث ماع قاا ة أرهزة أمان كيان 

الددو قضايا أماية خاصة.
وعن سابب زيارة خالد الحبيدان 
إنهاا  قاال  يباكا  “إرسائيال”،  إىل 
رااءت ملااقشاة القضاياا األماياة 
املتدلقة بدقد مؤتبر إْقليْبي بدعم إرسائييل أَمريكي عربي، حيث تبت 
مااقشة لذا األمر بل الرئيس األَمريكي  ونالد ترامب، ورئيس الوزراء 

اإلرسائييل بايامل نتايالو يف واشاطن ماتصف الشهر الحايل.

الداخلية البحرينية: »تفجري« 
استهدف دورية عسكرية يف البالد 

  - متابعات:
أعلات الداخلية البحرياية “أّن تفجرياً وقع قرب  ورية عسكرية يف 
البال  وأسافر عن أرضار ما ية وتخريب سيارتل مدنيتل،  ون وقوع 

إصابات برشية”.
وقالات الداخلياُة عن حساابها عى موقع “تويارت” “حدث تفجري 
إْرَلابي بباطقة الشااخورة أسافر عان وقاوع أرضار ما ية بدورية 
عساكرية وسايارتل مدنيتل،  ون وقوع إصاباات برشية، والجهات 

املختصة تبارش إرراءاتها”.

»الجيش الحر« مستعّدون للتخلي عن 
»عروبة« سوريا واالعرتاف بـ »إسرائيل«! 

  - متابعات:
أكدت مصا ر يف ما يُسّبى »الجيش الحر« عن استددا  األخري لتغيري 

تسبية سوريا بالتخيل عن “الدربية”. 
ونقلت وكالة »انرتااكس« عن متحدث باسام الجيش الحر، السبت، 
قولاه إن الجياش الحار »يراض أية محاولة لتأسايس نظاا7 ادرايل يف 

سوريا وأي مرشوع من شأنه أن يؤ ي إىل تقسيم البال «.
وأوضاح املصادر ذاتاه أن التخيل عان كلباة “الدربية” يف تسابية 
“الجبهورية الدربية الساورية” يهدف لجدال الجبهورية مريحًة أَْكيَر 

لألقلية الكر ية، عى حد تدبیره.
وقال: إنهام ن يراضون حذف كلبة عربية من تسابية الجبهورية 

وترك كلبة ربهورية اقط.
ردير باإلشاارة أن قيا اٍت ملا يُساّبى »الجيش الحر« قامت مؤخراً 
بدديد زيارات علاية للكيان الصهيوني وطالبت الصهاياة ببساعدتها 
يف قتالهاا ماع الجياش الساوري، ورّصحات بأنهاا تدارتُف بالكيان 

الغاصب.

الصهاينة يمنعون موظفي »رايتس 
ووتش« اإلنسانية من دخول كيانهم 

  - متابعات:
أعلن كيان الددو »اإلرسائييل« انه لن يقو7 بدد اآلن بباح تأشاريات 
ملوظفاي ماظباة »ليومان رايتس ووتاش« اإلنساانية، مدعيااً أنها 

»ماحازة« ضد الكيان.
وكانات املاظباة التي نارشت عادً ا مان التقارير حاول انحتالل 
»اإلرسائيايل« للضفاة الغربية، قاد قدمت طلبًا للحصول عى تأشارية 

ملديرلا يف السطل املحتلة عبر شاكر قبل عدة أشهر.
وقالت املاظبة يف بيان لها إنه تم ابالغها يف 20 من اناير املايض، إن 
التأشارية راضت؛ ألن »ليومن رايتس ووتش« ليست »ماظبة حقوق 

انسان حقيقية«، وال الكيان الصهيوني.
وأكاد املتحادث باسام وزارة الخاررياة يف كياان الدادو ايبانويل 
نحشاون لوكالة »ارانس برس« لذا القرار، مدعياً أن »ليومن رايتس 
ووتاش« أظهرت مراراً وتكراراً »أنها ماظبة ماحازة بشاكل اساايس 

ومدا ية إلرسائيل مع ارادة عدائية واضحة«، وال تدبريه.
وقال نحشاون إن املاظباة الدولياة، ومقرلا يف الونياات املتحدة، 
»ماا زالت حرة يف كتابة تقاريرلا، إن أن »إرسائيل« لن تقو7 بتساهيل 
الحصول عى تأشاريات عبل لذلك«. وأضاف »ملااذا يتورب علياا ماح 
تأشاريات عبل ألشخاص لداهم الوحيد لو انساءة لاا ومهاربتاا«، 

حسب زعبه.
وأكاد نحشاون أن »املاع سايطبل حاليًا اقط عاى ليومن رايتس 
ووتاش، وليس عاى املاظبات الحقوقية انخر7«، ان انه أشاار إىل أنه 

سيتم »تقييم تلك املاظبات ُكّل واحدة عى حدة«.
ومن رهتاه، قال مدير مكتب املاظبة عبر شااكر لوكالة »ارانس 
برس« إن املاظبة »صدمت حًقاا من القرار اإلرسائييل«. وتابع »ندبل 
يف أَْكيَار من 90  ولة يف الدالم. الدديد من الحكومات ن يدجبها الاتائج 
املدروسة ريداً التي نتوصل إليها ولكاها ن تر  باسكات ناقل الرسالة«.
وكانات املاظبة قد نرشت الدا7 الفائت تقريرا حول قيا7 الرشكات 
»اإلرسائيلياة« والدولياة ببسااعدة انحتاالل يف الضفاة الغربية. كبا 
شااركت املاظباة يف حبلاة لطار  اندياة كارة قاد7 يف املساتوطاات 
»اإلرسائيلياة« يف الضفة الغربية املحتلة مان انتحا  الدويل لكرة القد7 

)الفيفا(.
ويف تبوز/يولياو املاايض أقر برملاان الددو قانوناً يرغام املاظبات 
غاري الحكومية عى الترصيح رسابيًا عن مصاا ر تبويلها، يف خطوة 
ُارّست عى أنها تساتهدف »املاظبات اليسارية« التي تاتقد »الحكومة 

اإلرسائيلية«.

صحيفة باكستانية: العصُر الذهبي 
للمغرتبني يف السعودية ضاع أدراَج الرياح 

  - متابعات:
كتبت صحيفة » اون راب باكساتان« يف تقرير 
لها بأن الدرص الذلبي للبغرتبل يف السدو ية ضاع 

أ راج الرياح.
ولفتت الصحيفة الباكساتانية إىل أن الدديد من 
املغرتبل من الذين كانوا يقيبون يف السادو ية ماذ 
17 عاما، بدأوا يف ربع متاعهم للدو ة إىل بلدانهم، 
ون باد أن موقفهام لاذا راء بدد ساوء أوضاعهم 

املديشية.
ويف اآلوناة األخارية قامات السادو ية باتخااذ 
إرراءات تدسافية بحّل الدبال املغرتبل من ضبن 
الباكساتانيل وأعلاات طر لم مان مراكز عبلهم 

بدد تدرض املبلكة لضائقة مالية.
ورااء موقاف السادو ية لاذا بداد انخفاض 

مبيداتهاا للافط مباا أ خل اقتصا لاا يف ضائقة 
وخيباة، األمار الاذي  عالاا لطار  آنف الدباال 

املهاررين.
إىل  الافاط  أسادار  لبطات  ل201  الداا7  ويف 
مساتويات ماخفضة رداً، مبا أثر بشكل كبري عى 
الرشكات السدو ية التي يهبل عليها أارا  الدائلة 
املالكاة يف السادو ية، والاذي كانات نتيجته طر  

الدديد من الدبال املهاررين يف املبلكة.
وبحساب تقريار الصحيفاة الباكساتانية اإن 
رشكاة »بان ن ن« لوحدلاا قامت بطار  70 ألف 

عامل أرابي.
ولم يتوقف األمر عى الباكساتانيل احسب بل 
شابل قرار طر  آنف الدبال األرانب يف السدو ية 
الدديد من عباال الدول الغربياة الذين أرغبوا عى 

الدو ة إىل بال لم.

 أسباُب زيارة الجبري 
 املفاجئة للعراق 

وعالقُتها بسوريا واليمن 
الع�راُق يعترَبُ البوابة األقرص واألوس�ع للوص�ول إىل طهران، وهذا 
ما يف�رس الزيارة غري املعلنة التي قام بها الس�بت ع�ادل الجبري وزير 
الخارجية السعودي، والتقى خاللها نظريه ابراهيم الجعفري، ورئيس 
ال�وزراء حي�در العبادي، ورئي�س الجمهورية فؤاد معص�وم، وأكد يف 
ُكّل مباحثات�ه ع�ىل رغبة بالده يف فتح صفحة جدي�دة يف العالقات بني 
البلدي�ن، ومواجهة اإلْرَهاب الذي يهدد املنطقة، وتقديم دعم س�عودي 
ملشاريع اعادة اعمار املناطق املحررة من “داعش” يف املوصل وغريها.

الزي�ارة جاءت مفاجئة بالنظ�ر إىل العالقات املتدهورة، بل وش�به 
املقطوعة بني البلدين، حيث بلغ التوتر ذروته اثناء تغريدات استفزازية 
للسفري الس�عودي األول يف العراق بعد انقطاع سنوات، ثامر السبهان، 
التي وصفت بالطائفية النتقاده الحش�د الشعبي العراقي، ذي االغلبية 
الشعبية، مما دفع السعودية إىل سحبه حفاظاً عىل حياته بعد تهديدات 
تع�رض لها، وبع�د أن اعتربته الحكومة العراقية ش�خصاً غريَ مرغوب 

فيه.
هن�اك ع�دة أس�باب تقف خل�ف ه�ذا التح�ول الالف�ت يف املوقف 

السعودي تجاه العراق:
االول: عودة الس�لطات العراقية الحاكمة إىل التمس�ك يف حربها ضد 
اإلْرَه�اب، واس�تعادة العدي�د من امل�دن العراقية الت�ي كانت خاضعة 

ل�”داعش”، وتحقيقها تقدم كبري يف حربها الستعادة مدينة املوصل.
ثانيا: اقدام الطائرات العراقية عىل توسيع نطاق عملياتها بدعم من 
أَمريكا وإيَْران وسورية، حيث قامت بقصف قواعد ل�«داعش« يف مدينة 
بوكمال الحدودية وداخل األرايض الس�ورية، مم�ا يعني أن هناك دوراً 
للحكومة العراقية يحظى باتفاق قوى إْقليْمية ودولية يف سورية، وربما 

يف انتقال الجيش العراقي إىل حرب تحرير الرقة بعد املوصل الحقاً.
ثالث�ا: ش�ن ق�وات تابع�ة ل�«داعش« هجوم�اً عىل مرك�ز طريبيل 
الح�دودي بني العراق واالردن، وقتل العديد من الجنود فيه، وهو معرب 
قريب من الحدود السعودية، وهناك تقارير تفيد بأن عنارص “داعش” 

باتت نشطة يف منطقة األنبار املحاذية لألرايض السعودية الشمالية.
رابع�ا: ادركت القيادة الس�عودية أن سياس�ة “الح�رد” والدخول 
يف نزاع�ات م�ع دول الجوار عىل أس�س طائفية عىل درج�ة كبرية من 
الخطورة، وال بد من “املرونة”، فعالقاتها مع س�ورية سيئة، وتخوض 
حرباً مع اليمن، وعالقاتها مع إيَْران متوترة، ومع العراق شبه مقطوعة.

خامس�اً: أدركت الس�عودية أن العراق وإيَْران سيلعبان دوراً إْقليْماً 
قوياً يف املستقبل املنظور، خاصة عىل صعيد التسوية يف سورية، وتدرك 
جي�داً أن الحوار مع إيَْران هو الس�لم الوحيد للخروج من حفرة اليمن، 

وقد يكون العراق الوسيط األمثل يف هذا الصدد.
خالص�ة القول أن زي�ارة الجبري غري املعلنة لبغ�داد قد تكون ثمرة 
مراجعات سياسية سعودية، ومحاولة لكرس العزلة اإلْقليْمية، واعرتاف 
بفش�ل سياس�ات صدامي�ة عىل اس�س طائفي�ة تبنتها اململك�ة طوال 
الس�نوات املاضية، حيث أن الجبري هو اعىل مس�ؤول ي�زور بغداد منذ 

عام 2003.

* “رأي اليوم”- بتصرُّف يسير



 سياسية- شاملة
تصدر كل اثال وخبيس

اخترنا ألنفس����نا أن يك����وَن الفعُل قبل القول وأن تعّب����َر احلقائُق عن 
نفس����ها وأن تعّبَر اإلجنازاُت أيضاً عن نفسها فعًا قبل أن نحكَي عنها 

قوالً، وهذا ما حدث حتى في هذه اإلجنازات.
	 السيد/	عبد	امللك	بدر	الدين	احلوثي		
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رسالٌة ملَن ضايقهم إعالُن 
تصنيع طائرات يمنية!

كلمــــــة أخـــــيرة 

 هاشم أحمد شرف الدين 
التصايُع لو استجابٌة لتوريه إلهي )وأعدوا(..

واإلشهاُر لو استجابٌة لتوريه إلهي أيضا )تُْرِلبون(..
يقوُل اللُه تداىل:

)َوأَِعدُّوا َلُهْم َما اْساتََطْدتُْم ِمْن ُقوٍَّة َوِمْن ِربَاِط اْلَخيِْل تُْرِلبُوَن ِبِه َعُدوَّ 
اللَِّه َوَعُدوَُّكاْم َوآَخِريَن ِمْن ُ ونِِهْم َن تَْدَلُبونَُهُم اللَّاُه يَْدَلُبُهْم، َوَما تُاِْفُقوا 

ٍء يِف َسِبيِل اللَِّه يَُوفَّ إَِليُْكْم َوأَنْتُْم َن تُْظَلُبوَن(.. ِمْن يَشْ
ونحظاوا كيف أن اللاَه تداىل قد باّل يف اآلية الكريباة أن لااك عدواً 
مساترتاً ن يدلبه املؤماون ساوف يصااُب بالرلبة مبا أعاده املؤماون، 

وليس اقط عدو الله وعدو املؤمال..
لكن باإلمكان كشاف الددو »غري املدلو7« إذا ما كانت رّ ة ادله تجاه 
اًة حل تهدُف إىل  ماا أعده املؤماون »غريَ طبيدية وغريَ متوقداة«، َخاصَّ
التقليل من حجم اإلعدا  الذي أنجزه املؤماون، أَْو تصويره عى أنه مجّر  

ارقدة إعالمية بغرض حشد الااخبل يف مدركة انتخابية!!..
قولوا لهذا الاوع:

الديان والوطان  اللاه و ااعااً عان  يباذُُل مهجتاه يف سابيل  َمان 
واملساتضدفل، ن يوظاف تضحيتَاه للدعاية اننتخابية، اباا بالُك حل 

يصاَُع طائراٍت لتُدياَه يف قتال الددو..
وإن من يخوض مدركة مصري وحياة ليس لديه وقت ليفكر يف مدارك 

انتخابية قد ن تاشب ابتداء لو خرس مدركة الورو ..
اْدَث الُغْنَ اآلتل من الكهوف كبا تزعبون سايظلون - بإذن   وإن الشُّ

الله - يُرِلبونكم  وماً ببزيد من اإلعدا  لكم..
اهم املجالدون املحساون الذين يهديهم الله سبله:

»َوالَِّذيَن َراَلُدوا ِاياَا َلاَْهِديَاَُّهْم ُسبَُلاَا، َوإِنَّ اللََّه َلَبَع اْلُبْحِسِاَل«..
ولم املتقون الذين يدلبهم الله:

ٍء َعِليٌم«.. »َواتَُّقوا اللََّه َويَُدلُِّبُكُم اللَُّه َواللَُّه ِبُكلِّ يَشْ
صدق اللُه الدظيم..

د/ إسماعيل محمد المحاقري
إماا ائاٌة  ُلاْم  ائاُة املحايديان 
متأثِّارٌة باليقاااة الافدياة، ثقااة 
الالمباانة بقضاياا األماة والشاأن 
الاذات  حاول  واننكفااء  الداا7، 
انْقتَصا ية  الطبوحاات  وتحقيال 
يف ظال نظا7 الساوق الُحار، حيث 
باظارة الاسابية لقيام وأخالقيات 
املجتباع وغياب كيارٍي من املفر ات 
ذات الصلة بقضايا الوطن والروابط 
انرتباعياة والُهوية، اهاؤنِء غريُ 
قا رين عاى مدراة الحال أَْو أنهم 

عديبو اإلحساس ببقتضياته.
والفئُة األُْخااَر7 لي الفئة الداملة 

بالحل وأََ َواتاه ولكاها تقُف موقاَف الحيا  لروباً 
مان تبداات الوقوف ماع الحال، ماع أن الحياَ  يف 
حقيقتاه مغاَ رٌة ملاطقة الحال وتباّي اكرة الظلم 
والطغياان، ويف املقابال يُداد لاذا املوقاف ببيابة 
املشااَركة يف إضدااف ماطال الحال والتشاكيك يف 
عدالة وساالمة موقف املداادل عااه، ولذا لو ما 
يسااِعُد عى توريه ذلاية البَُساطاء نحاو القبول 

بيقااة الذل والخاوع للظلبة.
الحياا  لبداض الشاخصيات  أن ماطاَل  كباا 
والرماوز الدياياة يف الرصاعات القائباة بل الحل 
والباطل كان ببيابة الساَد الدياي الذي يرتكُز عليه 
الطُّغااة يف اننحاراف بِقيَاِم الددل وساباحة الدين 
وتبريار ُظلبهم واساتبدا لم تحت عبااءة الدين، 
 ون خاوف من أيِّ راض أَْو ر ع مجتبدي؛ ألنه مع 
لاذه اليقااة يكون املجتبُع مهياأً نارتاض تواُرد 
الحل ماع كال املتحاربال أَْو املتصارعل واارتاض 

بقاء اإليبان مع مبارسة البغي والطغيان.

ان اختااروا طريَل  و عوناي أساأل الدقاالَء مبَّ
الحياا  يف موارهة لاذا الددوان الاذي بلغ طغيانه 
مبلغااً لم يصاْل إليه طغيااُن الصهاياة عاى أبااء 
الساطل، أساألهم: لل باإلماكان أن يكاوَن املرء 
وطايااً ولاو ن يشااِرُك أباااَء وطااه نضاَلهم ضد 
الغازاة واملدتديان عاى الوطان؟ ولل يكاون املرء 
رشيفااً أَْو عزيزاً أَْو كريباً  ون أن يغاَر ويقاو7 َمن 
ُر إيباناً  اه وكرامتاه؟ ولل نتصاوَّ يدتدي عاى رَشَ
ن تجّساده األقوال واألادال؟ ولل سابداا يوماً أن 
التأريَخ يبجد املحايدين يف القضايا املتدلقة ببصري 

أَْوَطانهم وقضايا أمتهم؟
قد يانر البداُض قداوَ ه بدعو7 أنااا يف وضع 
ال لار  الدادوان،  اْقتَصاا ي وسايايس غاري مؤلَّ

وكان مان املفرتض أن نبادأ أونً بإصاالح األوضاع 
انْقتَصا ية وتسوية خالااتاا السياسية.

إن  نقاول:  لاذا  بخصاوص 
الدادوَّ يبااِرُس وصايتَاه علياا ماذ 
عارشات الساال، ولاو املساؤول 
عن ضدفاا وخالااتاا، ومن أاشال 
إلصاالح  الوطاياة  املحااونت  ُكّل 
والسياساية  انْقتَصا ية  أوضاعااا 
وانرتباعياة، ولذه قاد أَْصبَاحت 
حقيقاًة سااطدًة ن يجهلُهاا أحٌد، 
ولل تدراون ملاذا يُدتد7 عى وطااا 
ار بُايتاا؛ ألن  ويُقتَاُل أطفالااا وتدمَّ
شادباا أغضب أساياَ  الددوان من 
الصهاياة وأَمريكا اجاء لياوَب عاه 

يف تأ يباا.
الوصاياة  برااض  قاراَره  اتخاذ  شادباا  وألن 
ومشااريع التقسايم والتبزيال لوطااه وَوحدتاه 
الوطاية واساتبرار الدبث ببقدراتاه وزعزعة أماه 
واستقراره وقّرر التخلص من أََ َوات الددو املسؤولة 
مداه عان ُكّل املشاكالت انْقتَصا ياة والسياساية 
وانرتباعياة؛ وألنه قارر أيضاً أن يظالَّ مختلفاً يف 
اكاره وتاوُّعه اليقاايف واملذلبي محتفظااً بُهويته 
اإلساالمية األصيلة وخطابه الدياي املوساو7 بدرع 
التساامح َوانعتادال، اهال تُاال7 الشادوُب عادما 
تباارُس حقوَقهاا وتداااُع عان أَْوَطانهاا وتحبي 
مقدراتهاا وتغضاُب لكرامتها ورشاهاا وتطبُح أن 

تديَش كغريلا سيدَة قراِرلا مالكًة إلرا تها.
ومان ناحياة ثانياة إن لسااَن حالكام يقول إن 
الشدوَب املستضدفة مراوٌع عاها وارُب الدااع عن 
أَْوَطانهاا وكرامتها وعقديتهاا وُلويتها، وعليها أن 
َل ظلَم الددوان وطغياناه وانتهاكه لحرماتها  تتحبَّ
ومقدراتها حتاى تتواَر لديها أساباُب القوة املا ية 
املوازياة لقوة الطغيان، ولَدْباِري أن لذا لو ماطُل 
الدبيد الضدفاء املفتقرين ألبساط مشاعر الكرامة 
والغارية والحبية، مع اعتذارنا للدبياد األَْحَرار، الو 
كاَن لاذا ماطقهم ملا تحّرروا مان الدبو ية اهم لم 
ياالاوا حريتَهم إن بأشاهر ثورة عراهاا الداَلُم ضد 
اساتدبا لم اعتبا اً اقط عى اإلَراَ ة املدززة بأقدار 
الله ومشايئته يف لذا الكون، ولكذا لو حاُل ربيع 
الشادوب التاي انتارصت ملظلوميتهاا و اادت عن 
أَْوَطانهاا وكرامتهاا، لام يكونوا يبتلكاون إن إرا َة 
التحّدي َوالصباو  وعدالة قضيتهم، اهذه أسالحُة 
املبغاي عليهام لتحقيِل الاارص، ولذا ماا تدّلبااه 
مان التأريخ ومان الكتب الساباوية التي لام تأِت 
لتَُحاثَّ الااَس إن عى مقاَومة الطغيان وراض الذل 

والخاوع للظلبة.

منطق املحايدين!! 

الددوُّ ن يريُد اليبَن لليبايل ون ألي طرٍف ماهم، 
حتاى من اساتدعوه ويقاتلون يف صفاه ن يريُد لهم 

الخريَ أبداً.
 مداروٌف يف تأرياخ ُكلِّ البلادان التاي تدرضات 
لغزو واساتدبار أرابي أن الغازي ن يوّره ريوَشاه 
ويضّحاي بجااو ه ويارصف ميزانياِتاه ويدارض 
اقتصااَ ه ملخاطر اإلاالس حرصااً عى طرف محيل 
مقابال أَْطَراف محلياة أُْخااَر7.. لاذه كذبٌة كبرية 
ر وأولاا7ٌ يصحو  ثباُهاا  ماٌء تسايُل وأَْوَطاان تُدمَّ
أصحابُهاا وقد تحّولت واقداً مرياراً وندماً وُغصًة ن 
تبحولا السااون، وَمن يقرأ التأريَخ القريَب والبديَد 
يدرف أن لاذه قاعدٌة ثابتة ن تتغارّي أَْو تتبدل مهبا 
كابار املخدوعاون وحاولوا إيجااَ  األعاذار الوالية 

ألنفسهم..
الغاازي واملساتدِبُر بداد أن يحّقَل لدَااه اأوُل 
اذُه لاو الدباُل عاى تصفية من سااندوه  يشء يافِّ
مان األَْطاَراف أَْو الجباعاات َواألارا  بُطاُرٍق عديدٍة 
مباارشٍة أَْو ملتوياة،.. والدبيال أَْو الخائان يكاوُن 

مبلوكاً ملان اساتلم أمواَلهم وارتباى يف أحضانهم، 
وعادما يكتشاُف أن أساياَ ه باعوه وغدروا به اإنه 
ن يستطيُع انعرتاَض عليهم أَْو الرصاَخ يف ورولهم 
ايقاد7 رقبتَه ملقصلة الُغزاة بهادوء وصبت وُغصة 
تقتلُاه قبال أن يقتَله رصااُص أسايا ه أَْو يبوت يف 

زنازياهم بصبت وحرسة وندامة.
األميلاة كيارية يف التأرياخ البدياد والقرياب.. يف 
الدراق أين لم الذين عبلوا مع املحتل األَمريكي، ويف 
ليبيا وساوريا والسطل وأاغانساتان وغريلا.. ما 
يجاري يف الجاوب تجربٌة يباية حديية ومساتبرة.. 
ن قاتلاوا يف َصفِّ الددو  ابا لاو مصريُ الكيريين مبَّ
ليحتلَّ عادن ومحااظات الجااوب... كيريٌ ماهم إّما 
تبت تصفيتهام وبدُضهم اضطر للهاروب والترش  
خاارج اليبن، ولااك َمن ن زال متخفياً؛ خشايَة أن 
تظَفَر به  اعش والقاعدة، ولااك من ن يزال يصارع 

للبقاء والددو يف طريل تصفيته والتخلُّص ماه. 
لذلاك ن ياد7 من واره الدادوان أبداً مهبا ضّحى 
وقاد7 من ماله وألله؛ ألناه  اع ذلك اليبن يف املكان 

الساليم ويف املدركة الصحيحة، وستكشاف له األيا7ُ 
ذلك حتاى لو تأّخارت.. َمن يااد7 ويتحرس ويخرس 
نفَساه وماله وُسابدته و يااه وآخرته لو َمن وقع 
يف شاباك الدادو وانخارط يف صفوف الغازاة عادما 
يكتشُف أنه باع  ياَه وضبريَه مقابل َوْلم.. سياد7 
َكيرياً يو7 ن يافداه الاد7 عادما يصحو وقد أَْصبَاح 
اريساًة مَلن خدمهم نحتالل بلده وقتل أبااء شدبه، 
ويف الاهاياة لان يحَفَظ لاه الدادوُّ ربياالً أَْو يلقَي 

ملصلحته بانً والتباماً. 
 أماا الغالبياُة مان أباااء الشادب اليبااي ولم 
يوارهون الددوان بإباء وشابوخ واعتزاز وشجاعة 
اقد أَْصبَاحوا وبرغم ُكّل التضحيات أنبوذراً وِقبلًة 
لكل األَْحاَرار يف الدالم، وقد باات واضحاً للجبيع يف 
الداخل والخارج أن سابََب الحرب الداملية األَمريكية 
اابياة عى بلدنا أناا شادٌب امتلك  اإلرسائيلياة الَولَّ
قاراَره ومرشوَعه الاذي ردله رزًء حيويااً وااعالً 
األصيلاة  بُهويتهاا  واإلساالمية  الدربياة  ِتاه  أُمَّ يف 

واملستقلة.

حميد رزق

حينما يتخّلُص 
العدوُّ من َأَدَواته

طائرات اليمن بدون 
طيار: حلٌم تحقق، 

والطموُح أكرب !

علي شرف الـَمَحْطوري
الدقال الفداال لو ما يتغلب عاى الدوائل 

ليجدل ماها حاازا للخلل واإلبداع.
ويف اليبان من الدوائل ما ن تدد ون تحىص 
ون تُوصاف، ااإىل راناب ماا كان يداني ماه 
من إاقاار– ولياس اقارا – ُارضات الحرب 
الرضوس، والحصار الواساع، ليكاون اليبن 
عاى ما لو عليه أما7 تحد ورو ي لم يشاهد 

ميله من قبل، اإما أن يكون أو ن يكون!
وكان القارار أن يكاون. لياهاض كٌل بباا 
لو ملقى عى عاتقه من مساؤولية، مسالحا 
بالصن واإلرا ة، ومداوعا  ادا ببا ير7 حوله 

من  ماء و مار وخراب.
وطويات سابدبائة ياو7 عاى إخفاقاات 
ومكاساب، وكان املكساب األكن لو الصبو  

وعد7 اليأس. 
وتقلبت األيا7 بأخبار ساارة وغري ساارة، 
حتاى تكللات أخاريا ببا يبكان وصُفاه بأنه 
اتاٌح يف مجاله يساتحل أن ياوه به، ويشاكر 
الداملاون عليه ملا بذلوه من رهد، وملا قطدوه 
مان شاوط يتطلاب إىل راناب قيباة الصن 
)املدرااة والاِخانة(، ولاذا ما ظهارت عليه 
 ائارة التصاياع الدساكري التابداة لاوزارة 
الداااع بإعالنهاا إزاحاَة الساتار عان أرباع 
طائرات بدون طيار، لتزاح بذلك الغشاوة عى 
كيريين ظلاوا يجحدون اإلنساان اليباي، ون 

يُقيبون له وزنا.
وبهذا الفتح املدريف الدسكري يبكن القول 
بأن اليبن الجرياح والفقري املدقع رديٌر حقا 
بأن يصال إىل أعى املراتب يف مختلف املجانت، 
وأن ماا أنجزه خالل عامال يف موارهة حرب 
وحصاار إنبا يُبرش بدرص قا 7 اسابه عرص 

الشدب اليباي.
وإذا ثبارة الصن أرباع، ايبار الارص أعى 

وأقو7 وأراع.


