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السيد عبدالملك الحوثي يعّزي أسرة الشهيد يحيى موسى
مرتزقُة اجلنجويد يقتحمون املطاَر وي�صربون عنا�صَر احلماية:

االحتالل اإلماراتي يهني الفار هادي وينقلب على أتباعه يف عدن

القيادي يف احلزب اال�صرتاكي يحيى ال�صامي:
الحرُب على اليمن عدواٌن أجنبي 
مرفوٌض وحقٌد سعودي حّركه 

القلُق »اإلسرائيلي«

من القطيف املحامي والنا�صط مالك ال�صعيد ل�صدى امل�صرية:
النظام السعودي انتهك كل 

حقوق اإلنسان واملجتمع الدولي 
ينحاز للمال

أبطال الجيش واللجان يدّمرون أرتال االحتالل ويغتنمون عتادًا ثقياًل بعملية تطهير واسعة
موقع »جلوبال ريسيرش«: غزو اليمن انتهاٌك صارخ للقانون الدولي

املخاء  72 ساعة نار
قبائل ريمة تنفر 

إلى الجبهات

دراسة: الحرب األمريكية بدون طيار تقتل 812 يمنيًا
مصرُع قيادات هامة للمرتزقة بعمليات مباغتة في المتون والمصلوب بالجوف
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  - إبراهيم سعدان:
بَداَث قائُد السورة، السايد عبدامللك بدرالدين 
الحوثي، يوم السالثاء، برقية عزاء ومواسااة إىل 
أرسة الشاهيد الدالمة يحيى بان محسد موىس 
الاذي اغتالتاه أيااٍا إ راميٌة بداد خرو ه من 

منزله يف مدينة ذمار.
واستشهد الدالمُة يحيى موىس يوم السالثاء 
الذي كان يشاغل منصَب مستشار وزير الددل 
ياوم السالثااء املاايض أثنااء قيااتاه سايارته 
للياروج من منزلاه يف محاخظة ذماار عىل يد 

مسلَحني كانا يستقالن ارا ة. 
ونَدَت رئاسة الجسهورية استشهاَا القايض 
يحياى محسد ماوىس، الذي طالته أيادي الغدر 

واليياناة والدسالة يف محاخظة ذمار بدد رحلة 
كفااح وعطاء طويلاة قضالاا يف أااء الوا ب 

الوطني يف سلك القضاء.
وأشار بيان رئاسة الجسهورية إىل أن الفقيد 
رحسه اللاه كان مساالً للداَلام الجليل والقايض 
النزيه الحريص عاىل تحقيل الددل واإلنصاف، 
كساا كان رحساه اللاه عنواناً للياري وعىل قدر 
عاٍل من َاَماثة اليلل مكّرسااً حياته وُ هده يف 
خدمة املجتسع ليناَل احرتاَم وتقديَر الجسيع.

كساا نداى ُكلٌّ من مجلال القضااء األعىل 
ووزارة الدادل ورابطاة علسااء اليسان وقيااة 
محاخظاة ذمار، استشاهاا القاايض يحيى بن 
محساد موىس املتاوكل، مشاريين إىل أن اغتيال 
القايض موىس تم عىل أيدي الدنارص اإل رامية 

التي تدَسُل لحساِب قوم الغزو عىل اليسن.
وأكادت بياناٌت أن الشاهيد كان له إساهام 
كبري يف الحفاظ عىل النسايج اال تساعي، ويدد 
من الكاواار الكفاؤة والشايصيات الدلسائية 

الفاعلة وذات التأثري الديني والقضائي.
واعتاربت اغتيااَل القاايض ماوىس حااثاة 
مهساة للحذر وأخاذ التداباري األمنياة الالزمة 
مان قبال املواطناني واأل هازة األمنياة، كساا 
حسات األ هازة األمنياة عاىل بذل  هاوا أكرب 
للكشاف عن الياليا النائسة التي تيُدُم وتساند 
اول الدادوان وتزّوالام باإلحداثياات وتقاوُم 
باستهداف واغتيال الرشخاء من أبناء الوطن.

يف ذات الساياق نداى رئياُل حازب املؤتسر 
الشادبي الدام، الرئيل األسابل عايل عبدالله 

القاايض يحياى ماوىس،  صالاح، استشاهاَا 
ُمشارياً إىل أن األيااي التي امتادت إليه لي تلك 
األياااي التي ارتهنت ألعاداء الوطن يف اليارج 

وتشاركهم الددوان عىل اليسن.
يُذَكاُر أن القاايض يحيى موىس مان مواليد 
عاام ل195م، مديرية ضاوران آنل بسحاخظة 
ذماار، وقد تلقاى تدليَسه االبتدائاي واإلعدااي 
والساناوي بالداصسة صنداء، ثام التحل بكلية 
الرشيداة والقانون، وبدد تير ه ماَرَل عسَلُه 
لَّم القضائي حتى وصل  يف القضاء وتدرَّج يف السُّ
إىل ار اة عضو محكساة ُعليا، وعسال مؤخراً 
مستشاًرا لوزير الددل، وقد كان القايض يحيى 
ر اًل محبًا للساالم خااًما للنال اتسم بالُيلل 
الفاضل والسلوك الَحَسن وُحّب اليري للنال. 

الرئا�صُة والعدُل تنعيان ال�صهيَد واإداناٌت وا�صعٌة لعملية االغتيال: 
قائُد الثورة يعّزي يف استشهاد العالمة القاضي يحيى موسى

مسريُة »البأس الشديد« 
الجماهريية غـدًا بصنعاء

  - خاص:
اعات اللجناُة املنظساُة لحسلة: »أشاداء عاىل الكفاار« أبناَء 
الشادب اليسني إىل املشاَركة الفاعلة يف املسرية الجسالريية التي 

ستُنظَُّم عرَص غٍد الجسدة تحت شدار »البأل الشديد«.
ولفتت اللجنُة إىل ألسيّة املشااركة يف لذه املسرية، مشرية إىل 
أنها تأتي تدشايناً للسرحلة السالسة من حسلة أشاداء عىل الكفار 
وتأيياداً ومباَركاًة لإلنجازات التاي تحّققها القاوة الصاروخية 

واائرة التصنيع الدسكري.
وأوضحت اللجنة أنه سيتم تحديُد مكان املسرية الحقاً.

استشهاُد 3 مواطنني وإصابُة 
ستة يف غارات إجرامية 

لطريان العدوان على 
محافظَتي ذمار والحديدة 

  - خاص:
 استشاهد 3 مواطناني وأصياب ل آخارون بغاارات لطريان 
الدادوان األمريكاي السادواي عاىل محاخظة ذمار، ياوم أمل 

األربداء.
وأخاا مصدٌر عساكري لا)صدم املسارية( أن طرياَن الددوان 
األمريكي السادواي شان غارتني إ راميتني عاىل مديرية عتسة 
بسحاخظة ذمار، ما أسفر عن استشهاا ثالثة 3 مواطنني و رح 

أربدة آخرين بينهم طفالن. 
وكان مواطناان قاد أصيباا بجاراح  اراء غاارات الدادوان 
األمريكاي السادواي عاىل منطقتَاي الصلياف ورأل عياى 

بسحاخظة الحديدة.
 يف ذات الساياق شن طريان الددوان األمريكي السدواي عدااً 
من الغارات اإل رامية عىل املدن واملناطل يف عدا من املحاخظات، 
وأخاات مصااار محلية لا«صدم املسارية« أن طاريان الددوان 
شن غارتني إحدالسا عىل مطار الحديدة واألخرم عىل  بل ملح 
بسديرية اللحية يف الحديدة، َوغارة عىل مديرية حريان بسحاخظة 
حجة، ول غارات عىل محاخظة صددة اساتهدخت غارتان منهسا 
منطقة طيياة بسديرية مجز، خيسا اساتهدخت السالسة والرابدة 

منطقتَي الصبة واملتجرف بسديرية الظالر.
ويقاوم تحالاف الدادوان بقيااة السادواية مناذ 26 مارل 
اة  2015 باساتهداف البنى التحتية واملنشاآت الداماة والَياصَّ
وكذلك املستشافيات واألساواق ومزارع املواطنني يف كاخة أنحاء 
اليسان، كساا يفرض حصااراً خانقا عاىل اليسن حياث يسندون 
اخاول الادواء واملاواا الغذائية بهادف إركاع وإخضاع الشادب 

اليسني واحتالل اراضيه.

تراأّ�س االجتماَع االأوَل للجنة الع�صكرية واالأمنية وزار امل�صت�صفى الع�صكري:
 الرئيس الصّماد يؤّكُد على تكاُمل الدور االجتماعي والسياسي مع 

العسكري واألمني إلفشال مؤامرات العدوان 

القّناصة تحُصُد مزيدًا من الجنود السعوديني وقصٌف متواِصٌل على 
مواقع ومعسكرات الجيش السعودي وتجمُّعاته 

  - صنعاء:
املجلال  رئيال  الصسااا  األُخ  تارأّل 
للجناة  األول  اال تسااَع  األعاىل،  السايايس 
الدساكرية ماع أعضااء املجلل السايايس 
األعاىل، األمال األربدااء، بدد صادور قرار 

 سهوري بتشكيل وتسسية أعضائها.
 وشادا الرئيال خاالل اال تسااع عاىل 
ألسياة الدور الذي ينبغي أن تقوم به اللجنة 
الدساكرية واألمنياة الدليا واملهاام املناطة 
بهاا، وعاىل تكامال الادور السايايس ماع 
الدسكري واألمني، وتدزيزلسا وخقاً ليطط 
مدروسة ومتقنة من شاأنها إخشال خطط 
ومؤامارات الددوان، مشارياً إىل أن مكاخحة 

اإلرلاب من املهام األساسية للجنة. 
من  انبه أكد رئيل اللجنة الدساكرية 
واألمنية اللاواء  الل الرويشاان أن اللجنة 
ساتدسل كفريل واحاد وخل مهاام محداة 
وواضحة مساندة للدسل الدسكري واألمني 

وليست بديالً أَْو ملغية لدور أية  هة.

ويف ساياق متصال زار الرئيال الصساا 
ياوم األمال األول، املستشافى الدساكري 
املركزي للقوات املسلحة، وكان يف استقباله 

وزيُر الدخااع اللواء الركن محساد الداطفي 
ووزير الصحة الدامة الدكتور محسد ساالم 
بن حفيظ ومدير عام املستشفى الدسكري 

عيل سديد الوحش والطاقم الطبي واإلااري 
للسستشفى.

عاىل  الزياارة  خاالل  الرئيال  واطلاع 
اليدماات الطبية التي يقدُمها املستشافى 
لنزالئاه مان الجرحاى واملصاباني بغاارات 
قصف طاريان الددوان السادواي األَمريكي 
عىل التجّسدات املدنية واملراكز اليدمية. 

وتفقاد الرئيُل خالل الزياارة، عدااً من 
 رحاى أبطال الجياش واللجان الشادبية، 
مدارباً لهم عن السادااة والفيار بلقائهم، 

وما يسسلونه من قيسة وطنية عالية. 
وأكد الصسااا أن الجسيع سايكون عوناً 
للسستشافى يف لذه املرحلة، التي ساتصنع 
له املساتقبل الاذي يحقل النجااح والتطور 
بكاوااره الوطنياة التي حلت محال الكاار 
األ نبي، لتضالَي املراكز الدولية، وستكون 
محط االلتسام والرعاية، والرتقي الوظيفي 
والدلسي، مسسناً  هوَالم يف مسل لذا الظرف 
والتي ساتكون يف أولوياات التكريم وتقديم 

املسال والُقدوة. 

  - يحيى الشامي:
تساّجُل وحادُة القناصة اليسنية يف  بهاات ما وراء 
الحدوا أرقاماً من اليساائر السادواية تُددُّ لي األكربَ 
يف ساجل إنجازات القناصة اليسنياني، يف تأريخ املدارك 
الدائارة يف  بهاات القتاال يف ُكلٍّ مان  يازان ونجران 
وعساري، حيث تجاوزت احصائياُت شهر خرباير املايض 
األربدني  ندياً سدواياً، عىل أقل تقدير، لقوا مصاِرَعهم 
عاىل أيدي ر ال القنّاصة اليسنيني، ولي خساائُر تسسُّل 
 انباً واحداً من  واناب مدركة التنكيل التي ييوضها 
اليسنياون ضاد قاوات الجياش السادوي َومناخقيه يف 

الداخل ويف الُدسل السدواي.
عىل صدياد متّصل واصلت املدخديّاة اليسنية والقوة 
يف  السادواية  واملدساكرات  املواقاع  اك  الصاروخياة 
ميتلف املحااور والجبهات، ترّكاز مدظُسها يف  يزان، 
حياث يدساد الجيش السادواي مؤّخاراً إىل اساتحداث 
عرشات املواقع والسكنات الدساكرية الدخاعية سواء يف 
محيط مدينة اليوبة أَْو عىل امتداا املسااحة الجغراخية 
باتجااه الغرب من  يازان يف ُكلٍّ مان محاخظة الحرث 
اليسنياة  القذائاُف  واساتهدخت  الطاوال،  ومحاخظاة 
والكاتيوشاا كالً من برج الدبااية وموقع البيت االبيض 
ورقابة 25 يف الدخان ومدرسة اليوبة وموقَدي الكرل 

والبيت األبيض َوتجسدات للجنوا السادوايني واملرتزقة 
غارب الطاوال َومركاز محولاة الدساكري َوتجسدات 
للجنوا السادوايني يف موقع الجبانة ومدرساة اليوبة 

الشسالية
ويف نجاران وخاالل اليومني األخرييان قنصت وحدة 
القناصة اليسنية ثالثة  نوا سدوايني يف موقَدي القيااة 
بجبل الرشخة َويف رقابة السديل، ونالت املواقع األخرم 
قصفاً مدخدياً توّزع عىل تجسدات الجنوا السدوايني يف 
قيااة الرشخة َوقصفاً مدخدياً للجيش واللجان الشدبية 
عىل رقابة السديل وموقع الحسر َواستهداف تجّسدات 
ملرتزقة الدادوان يف التبة الرملياة قبالة منفذ اليرضاء 
بقذائف املدخدية، وقد حققت الرضبة إصابات مبارشة 
باني املناخقني قتاىل و رحاى يِف صفوخهام، باإلضاخة 
ع للجنوا السادوايني رشقي الشابكة  الساتهداف تجسُّ
وموقع الهرم واساتهداف تجسدات للجنوا السدوايني 
الشابكة  الطلداة وشاسال  ومرتزقتهام رشق موقاع 
وساقوط قتىل و رحاى يف صفوخه واساتهداف املبنى 
الحكومي أسافل الشابكة وتجسدات للجيش السدواي 
خلف الشابكة وقيااة الفواز بصلية صواريخ كاتيوشا، 
خيساا أخااا مصدر ميداناي لصدم املسارية بسقتل عدا 
مان  نوا الجياش السادواي وذلك باساتهداف ابابة 
أبرامز سادواية، ماا أام إىل تدمريلاا بالكامل ومقتل 

َمان كان عاىل متنها من الجناوا ووقع االساتهداف يف 
موقع الدشة، مضيفاً أن قبل لذه الدسلية  رت عسلية 
مساثلة قبالة منفذ اليرضاء باستهداف آلية عىل متنها 

عدا من املناخقني بصاروخ مو ه.
ويف عساري اساتهدخت القوة املدخدياُة والصاروخية 
اليسنية مواقع الجيش السدواي يف منفذ علب والهنجر 
أعقبهاا  االساتطالع  لطاريان  تحليال  ماع  بالتزامان 
اساتهداف تجّسداات للجناوا السادوايني يف موقداي 
الشابكة والازج ومنفذ علب بدادا مان صواريخ غراا 
واك تحصيناات الجيش السادواي ومراباض املدخدية 
يف منفاذ علب وقيااة حرل الحادوا وإصابات مبارشة 
وتكرر الصف عىل موقع مستحدث خلف رقابة الشدبة 
وقصف صاروخي عىل مهبط طائرة األباتيش يف مدسكر 
الحا ر واستهداف تجسدات للجنوا السدوايني يف منفذ 
علاب بصاروخي غراا وعدا من قذائاف املدخدية والتي 
تسااقط عدٌا منها عىل تجسدات للجنوا السادوايني يف 
رقاباة الهنجار رشق منفذ علاب، باإلضاخاة إىل إطالق 
صاروخ غراا عىل تجسدات الجنوا السدوايني وآلياتهم 
يف موقاع عراباة َوقصاف مدخداي للجياش واللجاان 
الشادبية عىل تجّسدات الجيش السدواي يف منفذ علب، 
خيساا أعلنت القناصاة اليسنية مرصَع  ندي سادواي 

قنصاً يف رقابة الهنجر. 
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  - إبراهيم السراجي:
نقلت قواُت الجيش واللجان الشادبية بسديرية 
امليااء عسلياِتهاا الدساكريَة إىل وضاع الهجاوم 
ونّفاذت عىل مادم األياام السالثة املاضياة عسلياٍت 
عساكريًة نوعية، وتوّ تها بالدسلية الكربم رشقي 
مدينة امليااء أمل األربداء، والتاي حصدت أرواَح 
الدارشات مان املرتزقاة، وأضاخت محرقاًة  ديدًة 
لآلليات واملدرعاات التابدة لقاوم االحتالل، عالوًة 
عىل ميازن األسالحة السقيلة واملتوسطة والذخائر 
املتنوعاة التاي وقدات يف قبضاة أبطاال الجياش 

واللجان.
عسلياُت أبطال الجيش واللجان خالل 72 ساعة 
املاضياة عكسات طبيدَة السايطرة الهّشاة لقوم 
الدادوان ومرتزقتهاا التاي اعتسدت عاىل القصف 
الجاوي املكساف والدخاع باملرتزقاة نحاو محارَق 
ومجازَر يوميٍة؛ بهدف البهر ة اإلعالمية، وعكست 

أَيْضااً السايطرة االسارتاتيجية للجياش واللجاان 
الشدبية ولشاشة تسركز الددو.

واساتداات قاوات الجياش واللجان الشادبية، 
أمال األربداء، عىل التبااب واملناطل الواقدة رشق 
مديرياة امليااء، يف عسلية واسادة نقال مجرياتها 
اإلعاالم الحربي وحصلت صدم املسارية عىل صور 
الدسلية التي شاهدت تنكيالً كبرياً بسرتزقة الددوان 
واالحتالل السادواي األمريكي، وعكست استبساَل 
أبطاال الجياش واللجاان ومهاراتهم، بينساا كانوا 
يحرقون املدرعاَة تلو األخرم بواساطة الصواريخ 
املضااة للدروع والصواريخ املوّ هة عىل مسااخات 

بديدة يف باائ األمر اون أن تيطئ ألداَخها.
ويف الرضباة األوىل التاي نقلتها مشاالُد اإلعالم 
الحرباي، تم تدماري أول مدرعة بواساطة صاروخ 
موّ اه، ولنااك لرعات ساياراٌت لتقاوَم بدسلية 
إساداف مان تبقاى مان املرتزقاة ونقال القتاىل 
والجرحاى منهام، خيسا كان البقية يفرون بشاكل 

عشوائي من املنطقة.
عىل مسااخة متوساطة من الرضباة األوىل امر 
أبطال الجيش واللجان الشدبية آلية عسكرية بسن 
خيها من املرتزقة بنفل الطريقة الساابقة وساط 

تجسع للسرتزقة وآلياتهم.
وماع اقة رضباات الجياش واللجان الشادبية 
تام إ باار أرتاال اآللياات واملرتزقة عاىل الهروب 
الجساعاي، ولنااك كانت آلية ثالسة عاىل موعد مع 
رضباة صاروخياة ثالساة امرتها وقضات َمن عىل 
متنهاا مان املرتزقة، لتساوَا حالٌة أكرب مان الذعر 
اندكست عىل رُسعة اآلليات األخرم التي كانت تفر 

من املنطقة.
ومع تسااُرع الرضبات وخرار اآلليات َوعدٌا من 
املرتزقاة يركضون خلفها بداد أن تم التييل عنهم، 
قبال أن يباغات أبطال الجياش واللجان الشادبية 
طقساً عساكرياً بصااروخ رابع أشادل النرياَن خيه 

وبَسن عليه من املرتزقة.

وبسيض اقائل املدركة اشتدلت اآللياُت واألطقُم 
الدساكرية واحادًة تلو أخرم؛ لتتحاول املنطقة إىل 
مسااحة كبرية مان حرائل أشادلها أبطال الجيش 
واللجان يف صفوف الدادو الذي وقع يف محرقة تدد 
من أكرب املحارق التي تدرض لها الغزاة واملرتزقة يف 

مدارك من لذا النوع.
أمااَم عدساات اإلعاالم الحرباي خار املرتزقاة 
بسا اساتطاعوا مان آلياات وتركوا خلفهام الدديَد 
منها ومن األسالحة السقيلة واملتوساطة والذخائر 
الصاروخياة وأخارم مان ميتلاف األناواع، حيث 
سايطر أبطاال الجياش واللجان عاىل املنطقة بدد 
احار املرتزقة واساتولوا عاىل ما تركاه أتباع قوم 

االحتالل بسا يف ذلك اآلليات والشاحنات. 
والسالثااء  االثناني  يوماي  ذلاك وخاالل  قبال   
املاضيني، استداات قوات الجيش واللجان الشدبية 
عدة مواقع وتباب يف الجهتني الرشقية والشاسالية 
ملديرياة امليااء وكبّدت مرتزقاة الغازو واالحتالل 

خسائر مااية وبرشية كبرية.
وأعلان مصادٌر عساكري، مسااء السالثااء، أن 
قوات الجيش واللجان الشادبية اساتداات مواقَع 
عساكرية شاسايل مديرياة املياء بدد سااعات من 
الرشقياة  باأل ازاء  مساثلاًة  مواقاَع  اساتدااتها 

للسديرية بسحاخظة تدز.
وأوضح املصادر أن الجيَش واللجاَن اساتدااوا 
التبااَب الشاسالية بسديرياة امليااء، بالتزاُمن مع 
عسلية عساكرية أسافرت عن تدمري آلية عسكرية 
ومقتال عادا مان املرتزقاة، خيساا اساتوىل أبطال 
الجيش واللجان عىل طقم عسكري ومنصة إلطالق 

صواريخ الكاتيوشا.
واساتسرت عسلياات الجيش واللجان الشادبية 
رشقي مديرية املياء وشاهدت إحدم الدسليات يوم 
االثناني املايض تدماري ل مدرعات وطقم عساكري 
يحساُل مدادل 23 وأّات إىل مقتل وإصابة ما ال يقل 

عن 20 من املرتزقة.

  - خاص:
لقي عارشاُت املرتزقة مصارَعهم، بينهام قياااٌت بارزٌة، 
خاالل لجسات شانها أبطال الجياش واللجان الشادبية يف 

 بهتَي املصلوب واملتون.
وأخااا مراسال »صادم املسارية« يف الجاوف أن  بهتَي 
املصلوب واملتون شاهدتا تصديداً عساكرياً كبرياً، حيث قام 
الجيش واللجان الشادبية بالدديد من الدسليات الدساكرية 
النوعياة يف أات إىل مقتال الدارشات من مناخقاي ومرتزقة 
الددوان األمريكي السدواي، بينهم قيااات بارزة يف صفوف 

مناخقي الددوان.
وأخااا مراساُل الصحيفاة أن قاوات الجياش واللجاان 
الشدبية شانت لجوماً كبرياً عىل مدساكر السالل وإحراق 
آلياة عساكرية ااخاَل املدساكر بدَد ثالثاة أيام مان عسلية 
اقتحاام مساثلاة ومباغتة أّات ملقتل وإصاباة عدا كبري من 

املناخقني.
ويف  بهاة املتون نفذ أبطاال الجيش واللجان الشادبية 
عسلياة نوعية يف األطراف الرشقياة للسديرية أات إىل مرصع 
قائد كتيبة التحركات يف الجاوف املرتزق املناخل الدقيد ركن 

أحسد محسد الشوكاني وعدا كبري من مراخقيه. 
واارت خالخات بني مرتزقة الددوان األمريكي السادواي 

أّات إىل مقتل قيااي كبري يُدعى حسن يحيى الزرعي.
وال يازال الجياش واللجان الشادبية يتقدماون يف  بهة 

املصلوب ويضيقون اليناق عىل مناخقي الددوان.
وخاالل عسلية املتون لقي القيااايُّ املرتزق الدقيد الركن 

أحسد محساد الشاوكاني مرصعه مع مجسوعاة كبرية من 
مراخقيه يف عسلية عسكرية.

وحصلات صدم املسارية عاىل أساساء بداض القيااات 
األخرم التي لقيت مرصعها ولم:

القياااي املرتازق عبدالرحسان باعلاوي املدانّي من قبل 
قوم الدادوان أركاَن حرب الكتيبة السالسة، والقيااي املرتزق 
سلطان الحاج من الكتيبة السانية، وكذلك القيااي الدسكري 
املرتزق ربيع املداىف من اللواء ١٢٢ التابع لِقوم الددوان. 

عك�صت ه�صا�صَة مترُكز قوى االحتلل و�صهدت حمرقًة جماعيًة للآليات واملرتزقة:

استعادُة مناطَق وعدة مواقَع وتباٍب يف عملية عسكرية واسعة للجيش واللجان الشعبية باملخاء

مقتُل قياداٍت ع�صكريٍة بارزة وعدد كبري من املرتزقة:

عملياٌت عسكريٌة مباغتة للجيش واللجان الشعبية يف املتون واملصلوب بالجوف
ع�صو املكتب ال�صيا�صي باحلزب اال�صرتاكي يحيى ال�صامي:

الحرُب على اليمن عدواٌن أجنبي مرفوٌض 
وحقٌد سعودي حّركه القلق »اإلسرائيلي« 

  - متابعات:
أّكاد القيااايُّ البارُز بالحازب االشارتاكي اليسني، يحيى الشاامي، عضو 
املكتب السايايس للحزب، أن الدسلياِت الدسكريَة التي تقوُم بها السدواية يف 
اليسن عدوان أ نبي مرخوض، يدرب عن حقد اخني لدم السدواية تجاه اليسن 

واليسنيني وال عالقة لها برشعية الفار لااي. 
وكشف الشامي، بأن السادوايَة بدد شن الددوان عىل اليسن، واالستفااة 
من ليسنتها املالية يف إساكات األمم املتحدة، أرسالت رساالًة إىل لااي تطلب 
منُه تأييَد »عاصفة الحزم«. ُمشارياً إىل و وا اور »إرسائييل« يف لذا الددوان، 
عرّب عنه قيااي عساكري »إرسائييل« كبري، نرُش بجريدة »يهوا احرنوت« بدد 

سيطرة أنصار الله عىل عسران وصنداء، حد قولِه. 
ويف اللقااء ماع )موقع الدرباي( الذي أ ري األمال األول، أّكاد القيااي 
االشارتاكي الاذي كان يارأُل قياااَة الُجنَح امُلسالحة للجبهاة الوطنية إبان 
الحروب الوساطى يف السسانينيات، بأن اليسااَر اليسني واليسنيني بشاكل عام 

لهم رصاٌع طويٌل مع السدواية، وكذا تأريخ من الرصاع مع الولابية. 
واتهم القيااي االشارتاكي، الوّلابية السدواية بزرع بذور الفتنة املذلبية 
يف اليسن واستددائها للزيدية والصوخية والشاخدية، وأضاف أنه وبسبب اعم 

النظام السدواي للولابية انترش تنظيم »القاعدة« و«ااعش«.
 .

إتحاُد القوى الشعبية ُيعفي عضَوين 
من مهامهما يف أمانته العام

  - متابعات:
أصدر أمنُي عام اتحاا القوم الشدبية اليسنية، محسد عبدالرحسن الرباعي، 
قراراً بإعفاء عضَوين من أعضاء األمانة الدامة، ولسا عبده رزاز صالح وعيل 
محسد سيف النديسي من مهامهسا وعضويتهسا يف األمانة الدامة؛ مليالفتهسا 

النظام األسايس لالتحاا.
الجدير بالذكر أن عبد السالم رزاز قام بانتحال صفة األمني الدام لالتحاا، 
ورّوج ذلاك يف اإلعاالم وكسري مان املواقاع اإلخبارية، وقد ساير األمني الدام 
لالتحااا محسد الرباعاي يف ترصيح ملوقع »صوت الشاورم أونالين« من لذا 
السلوك وقال إن املؤتسر الدام لالتحاا وحَده لو من يسنح صفة األمني الدام 

يف انتيابات مبارشة، وليل أية  هة أخرم.

قبائُل ريمة تعلن النفري العام ورئيُس 
الثورية يدعو إىل نبذ الخالفات والحشد 

ملواجهة العدوان ودحر االحتالل 
  - خاص:

أعلنت قبائُل محاخظة ريسة النفري الدام والجهوزية القتالية واالصطفاف 
ملوا هة الددوان السدواي األمريكي، يف لقاء قبيل حاشد أُقيم األمل األربداء، 
بحضاور رئيل اللجناة السورية الدليا محساد عيل الحوثاي، ومحاخظ ريسة 
حسن عبدالله الدسري وشايصيات وو الات ا تساعية وحزبية، وكذا عدا 

من قيااات السلطة املحلية واملكاتب التنفيذية. 
واعاا رئيال اللجنة السورية الدلياا إىل ألسية االصطفاف باني كاخة أبناء 
قبائل محاخظة ريسة وقبائل اليسن بشاكل عام، ملوا هة الددوان السادواي 

االمريكي سيسا يف ظل الظروف الرالنة التي يسر بها الوطن.
وشادا رئيل السورية عىل نباذ اليلفات وتوحيد املوقف والتحرك لحشاد 

الجبهات بالر ال والدتاا.

ضبط مخزن أسلحة بأرحب وتفكيك عبوة ناسفة يف البيضاء

  - خاص:
تسّكنت األ هازُة األمنية بالتداون مع 
اللجاان الشادبية، األربدااء املاايض، من 
تفكيك عبوة ناسفة كانت زرعتها عنارُص 
إ رامية عاىل الطريل الدام ملنطقة قيفة 
بسديرية الرياشية يف محاخظة البيضاء.

واللجاان  األمنياة  األ هازة  وكانات 
الشدبية أعلنت السالثاء املايض عن ضبط 
كسياات كبارية مان األسالحة يف عسلياة 
مداَلسة ألوكار مرتزقة الددوان األمريكي 
السادواي يف منطقاة يحياص بسديرياة 

أرحب.
 وأخاا مصدر أمني أن الدسلية أسفرت 
عن ضبط أكسَر من 100 صاروخ كاتيوشا 

وقراباة 7 قذيفاة اباباة، باإلضاخاة إىل 
كسيات كبرية من الذخائر الرشاشة.

وناوه املصادر إىل أن األ هازة األمنية 
واللجان الشادبية ساتظل باملرصاا لكل 
من تسول له نفسه املسال بأمن الوطن، 
ااعيااً املواطنني إىل التدااون مع األ هزة 
األمنياة باإلبالغ عن أية شابهة يسكن أن 

تيل باألمن واالستقرار.

الربملاُن يعترب أية اتفاقيات 
أجنبية تنتقُص من سيادة 
األراضي اليمنية َأْو ُجزُرها 

ستهّدُد أمن املنطقة 
واملالحة الدولية

اليسناي، يف  لساة  الناواب  وَقاَف مجلاُل 
األمل األربداء، أماَم ماا تداولته وكاالُت األنباء، 
حاوَل اتفااق باني الوالياات املتحادة األَمريكية 
واولاة اإلماارات الدربياة املتحادة و سهورياة 
مرص الدربية إلنشااء قاعدة عساكرية أَمريكية 
يف  زيارة مياون اليسنياة الواقدة ببااب املندب 

محاخظة تدز. 
وأصادر مجلاُل الناواب بياناً عارّب خيه عن 
رخضاه واساتنكاره ملِسْال لاذا االتفااق أَْو غريه 
مان االتفاقات التاي تنتقُص من سايااة اليسن 
اليسنياة  الجسهورياة  أرض  مان  ماكان  أي  يف 
والجزر التابدة لها، واعترب ذلك تدخالً سااخراً يف 
الشؤون الداخلية وميالفاً للقوانني واالتفاقيات 

واألعراف الدولية.
وألااب املجلال باكل األحازاب ومنظساات 
اليسنياة  السياساية  املدناي والقاوم  املجتساع 
والدربياة والدولية للقيام بدورلاا ملواَ هة لذه 
الترصخاات اليطارية والتاي ساتزيد املنطقاة 
اشاتداالً، وتهدا أمن واساتقرار املنطقة والدالم 

وحركة املالحة الدولية.
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مل ي�صتقبله اأحٌد ورف�س بن زايد مقابلَته:

بأمر االحتالل اإلماراتي: طرد الفار هادي من أبو ظبي وعدن

مرتِزقُة اجلنجويد ال�صوداين يقتحمون مطاَر عدن ويعتدون على عنا�صر احلماية:

االحتالُل اإلماراتي ينقلب على »مرتزقة الجنوب« بمرتزقة البشري

  - ضرار الطيب:
والفاار  اإلماارات  باني  الدالقاة  توتُّاااُر 
لاااي يازااُا يومااً بداد ياوم، ليضَداه لو 
وحكومة املرتزقاة بسوقف حرج يف موقدهسا 
باني الدولتاني األكسار مشااركة يف الدادوان 
تتسّساك  الاذي  الوقات  اليسان، خفاي  عاىل 
التاي  للحكوماة  بسدارضتهاا  اإلماارات 
تدعسها السادواية، تتواصال الرصاعات بني 
مرتزقتهساا يف الداخال، وبداد أن ظلات لذه 
الرصاعاات تدوُر يف حادوا مغلقاة بفصائَل 
عسكريٍة تابدة لكل طرف، يبدو أن آثاَرلا قد 
بادأت تظهر عىل الدالقة بني الدولتني ليصبح 
موقف الفار لااي وحكومته أكسَر حر اً.

يوم االثنني املايض وصل الفار »لااي« إىل 
أبو ظباي يف زيارة قال موقاع حكومته بأنه 
سايلتقي خاللها »محسد بن زايد« ولكن ذلك 
لم يحدث، حيث لم يكن يف اساتقباله ساوم 
رئيل امليابرات، ولام يسكث لااي أكسر من 
ساعتني حتى غاار عائداً إىل الرياض بصورٍة 
ليسات غريبة يف تأريخ الدالقاات بني الغزاة 

والدسالء.
بحساب مصااَر مطلدٍة، خاإن لااي كان 
»يأمال« من لاذه الزيارة ترمياَم ما حدث يف 
عدن بني القوات التابدة لاه والقوات التابدة 
للنفوذ اإلماراتي، بشاأن السيطرة عىل مطار 
عادن، ولكان »محسد بان زايد« أبلاغ لااي 
بأنه ال يساتطيُع عْقَد اللقاء الذي  اء لااي 
أل لاه، ويف حقيقاة األمار كان التلفزياون 
اإلماراتاي يبُاثُّ اساتقبال بان زاياد ألعضاء 
إْحاااَدم املنظساات، خيسا كان الفاار لااي 
ينتظُر اللقاء ليجد نفساه مطاروااً ويتو ه 
مجدااً إىل املطار عائداً إىل الرياض وليل عدن 
التي يجد نفساه مطروااً منها بأمر إماراتي 

أيضاً.
إن عادَم الرتحيب الذي تلقااه الفار لااي 
يف اإلماارات، ليال منشاأه الارصاع األخاري 
يف عادن وحساب؛ ألن الياالف الواقاع باني 

لااي واإلمارات يدوا إىل مراحَل ساابقة من 
الددوان، ربسا بدأت بإقالة »خالد بحاح« ر ل 
اإلماارات، واساتبداله با«عيل محسان« أحد 

أكرب زعساء »اإلخوان« يف اليسن.
ويف يونيو من الدام املايض قال وزير الدولة 
للشؤون اليار ية اإلماراتية »أنور قرقاش« 
إن محسد بن زايد »أارك مؤخراً بأن الرشعية 
ليست بالبقاء يف املنايف والفنااق«، وكان لذا 
الترصيح، وغريُه من الترصيحات الهجومية 
املساثلاة التي أطلقها مساؤولون وإعالميون 
إماراتيون، يدكل بوضاوح موقف اإلمارات 

مان الفاار لاااي وبقياة الدساالء.
 وبالفدال، كانت اإلماارات حريصًة طوال 
الفرتة املاضية عىل أن تترصف بسفرالا بدون 
االعتساا عىل الدسالء عىل رأسهم الفار لااي، 
وسادت إليجاا نفوذلا املساتقل ااخل عدن 
وخل تفالساات أمريكية قّدمت اإلمارات عىل 

السادواية خيسا يتدلل باملارشوع األمريكي، 
وخرضت ذلك بالقوة، حيث كّونت تشاكيالت 
عساكرية مرتبطة بها بشكل مبارش كقوات 
»الحزام األمني«، ولو ما ظل يوساع الرشخ 
يف الدالقة بني لااي وحكومته وبني اإلمارات 
إىل أن وصلت املسألة إىل املوا هات الدسكرية 

يف مطار عدن.
ترم اإلماارات أن الفار لاااي وحكومته 
يوسادون نفاوذ  ساعة »اإلخاوان« املتسسلة 
بشاكل رئياي بحازب اإلصاالح يف الدولاة، 
ليكون لذا السابب الرئيي يف عادم تداُمِلها 
مع لاااي وحكومته؛ وبسابب ذلاك يها م 
حازب  إماراتياون  وإعالمياون  مساؤولون 
اإلصاالح بشاكل كبري، وماع أن ذلاك يحسل 
وراءه رساالة إىل السادواية التاي تقف وراء 
الفار لااي وحكومتاه، بينسا كانت آثاُر لذا 
اليالف تظهر بوضاوح يف رصاعات املرتزقة 

يف تدز وعدن، حيث تدعم اإلمارات السلفيني، 
وتدعام السادواية حازَب اإلصاالح، وتندلع 
بينهسا موا هات متقطداة يف أوقات كسرية، 
ولكان بسارور الوقات بادأت الارصاع يلقي 
بظالله عىل الدالقة اإلماراتية السدواية ولو 

بشكل خفيف.

اتهاماٌت إعالمية متبادلة
اليلياج  شاؤون  يف  اإلماراتاي  الباحاُث 
والجزيارة الدربياة »خالد القاساسي« ولو 
مقارٌَّب مان النظاام يف اإلماارات، كتاب يف 
صفحتاه عاىل موقاع التواصال اال تساعي 
»تويارت« ياوم السالثاء املاايض تغريادة قال 
خيهاا إن »التحالف بدون اإلمارات مسل الييل 
الدر اء، ال تنفع صاحبهاا، وال يتنظر منها 

غري اليسائر«.
لاذه لاي املارة األوىل التاي يشاري خيهاا 

اإلماراتياون إىل ما يُسالُّ تحالف اولتهم مع 
السادواية؛ ولذلك خإن »االنتقااَص« املتدسد 
–أو ربساا التهديد- الذي أظهره »القاساسي« 
املقارب مان النظاام اإلماراتاي يف ماا كتبه، 
يادل عىل أن خالف اإلمارات ماع الفار لااي 
الدالقاة  إىل  تأثاريُه  وصال  قاد  وحكومتاه 
ماع السادواية، مساتقوياً بال شاك بالدعم 
األمريكي الذي قّدمه وزيُر اخاع ترامب عندما 
زار أبوظبي يف أول زياراته للسنطقة، ولو أمر 
طبيدي باعتبار السادواية الداعم األساايسَّ 

لهاااي وحكومتاه.
ماا قاله القاساسي،  ااء بدد ياوم واحد 
من تدرض الفار لاااي لإللانة يف أبو ظبي، 
ولو ماا يدناي تأكيَد رخض مسااعي لااي 
للتقاارب، وتذكاري السادواية باأن اإلمارات 
لهاا اوُر الرشيك يف تحالف الددوان، وليسات 

مجرا تابع للسدواية.
عاىل الجاناب اآلخار، ظال أتبااع النفاوذ 
السادواي يف اليسن من املرتزقة لوقت طويل 
يتهساون اإلمارات بدعم االنفصاليني يف عدن، 
ولكن مع تداُخل األحداث األخرية يبدو أن لذا 
االتهاَم قد و د طريَقه إىل اإلعالم السادواي، 
خقبل أيام كتاب الصحفي املقرَّب من النظام 
السادواي »عبُداللاه نارص الفاوزان« مقاالً 
بدناوان  السادواية  الريااض  صحيفاة  يف 
»االنفصاليون خطاٌر يهدانا ويهادا اليسن« 
قال خياه إن لؤالء االنفصالياني »مو واون 
من بداياة عاصفة الحزم وأخدالهم تكشاف 
نواياا من يدعسهم«، ثم ربط بني ذلك وبني ما 

حدث يف عدن مؤخراً.
يِف الواقاع، ُاعااة االنفصاال مو اواون 
من قبل الدادوان بكسري، ولكان االنفصاليني 
الذيان قصدلام الفاوزان لام أتبااُع النفوذ 
اإلماراتاي، وذلاك ما يتضح مان خالل ربطه 
للقضية بالرصاع األخاري يف عدن، والذي كان 
- كسا يدلم الجسيع- رصاعاً بني أتباع النفوذ 
اإلماراتاي وأتباع لااي وحكومتاه، ولدل ما 
أراا الفوزان أن يقولاه لو أن اإلماراِت تدعم 

مشاريَع أخرم »تهدا السدواية«.

  - خاص:
ٍر  دياٍد ألحاداث الارصاع باني  يف تطاوُّ
مرتزقاة الدادوان يف عادن، اقتحست قواُت 
احتاالل ساواانية مكوناة مان عادا من 
األطقام الدساكرية، مطااَر عادن الدويل، 
َمسااء السالثااء املايض، واعتادت بالرضب 
عىل عناارص أمن املطاار امُلنتساني للحراك 
الجنوباي مان املوالاني لإلماارات، وبادأت 

باالنتشار يف املطار.
وبياالف الارصاِع الفائت الذي شاهده 
مطاار عادن باني قاوات األمان التابداة 
لالحتاالل اإلماراتاي وبني القاوات التابدة 
للفار لااي، يأتي لجوُم القوات السواانية 
ليفارَض مداالاًة  ديادة تتضسان انقالباً 
إماراتياً عاىل املرتزقة التابدني لها، ولو ما 

ات قاامة. قد يفتح املجال لتغريُّ
وقاد نقل موقاع صحيفة »عادن الغد« 
عان مصادر مقرَّب مان صالاح الدسريي، 
قائاد قاوات حساية املطار املاوايل لإلمارات 
والذي أصبح ضحيًة لها، أن  واً من التوتر 
يف مطاار عادن،  اء عقب تلّقاي الدسريي 
تو يهااٍت إماراتياًة بتساليم قاوة حساية 
املطاار إىل قائاد  ديد من خارج تشاكيلة 

القوات التي يقوُالا الدسريي.
االنقاالُب اإلماراتي املفا ائ عىل قوات 
املرتزقاة التابدة له، يأتاي ليؤكد عدَم ثقة 
املحتل باملرتزقاة املحليني، وعادم التدامل 
مدهام كاا »حلفااء«، كساا يحاولاون أن 
يظهروا اائسااً، بل ويتيطاى األمر ذلك إىل 

إلانتهام، َخقد أكادت املصاااُر التي نقلت 
اليرب لا »عدن الغد« أن القوات الساواانية 
التاي اقتحست املطاار تداملات بدنف مع 
متوا ادة  كانات  التاي  الدساريي  قاوات 
لنااك، واعتدت عىل بداٍض منهم بالرضب 
وأ ربتهام عاىل مغااارة بداض مواقدهم 

بدون أانى اعتبار.
الدساريي قال يف ترصيح إن ما أساسالا 
»القوات الجنوبية« تدخلت وأ ربت القوات 
الساواانية عىل إخالء املوقع، ولكنه ناقض 
نفَساه قائالً بأن القوة الساواانية ال تزال 
يف املطاار وأن قوات الحساياة التابدة له ما 
تزال تسارُل »ضبط النفال«، خيسا أكدت 
مصااار  نوبياة أن القاوات الساواانية 
ماا زالت مسايطرة وتهدا قاوات الدسريي 

بإخرا ها من املطار نهائياً.
الساواانية  القاوات  اقتحااُم  ويأتاي 
ملطاار عدن بدد لقاءات إماراتية ساواانية 
ُعقادت مؤخاراً وتضسنات االتفااق عاىل 
تقديم خدمات ساواانية عساكرية  ديدة 

لإلمارات.
 وتساتدني اإلمااراُت منذ خارتة طويلة 
بقاوات »الجنجويد« الساواانية يف املدارك 

ضد الجيش واللجان الشدبية.
 وكشافت تقاريار صحفياة أن الزيارة 
األخرية التي أ رالا الرئيل السوااني عسر 
البشاري لإلمارات شاهدت اتفاقاٍت تركزت 
حول »املزيد من املرتزقاة مقابل املزيد من 
األموال«، وقد يكون ما حدث أمل يف مطار 
عدن ضسن ما تم االتفاُق عليه يف أبوظبي. 

مسؤوٌل أمميٌّ يفَضُح قناَة العربية على الهواء!
  - خاص:

ظهرت مذيعُة قناة العربية، يوم الثالثاء املايض، يف 
نرشة الساعة الخامسة، وبكل ثقة لتستقبَل مشاهديها 

قائلة:
 »أهالً بكم مجدداً، منعت قوات »الحوثي وصالح«، 
س�تيفن أوبراين مس�اعد األم�ن العام لألم�م املتحدة 
ومنس�ق الشؤون اإلنس�انية، من الدخول إىل محافظة 

تعز املحارصة«..
كان�ت املذيعة تتحدث باهتم�ام بالغ، وال تنفك عن 
رف�ع إصبعها يف عدة مواضع للتأكيد عىل أهمية بعض 
الجزئيات، وس�اعدها مخرُج القناة بوضع عنوان عىل 
أسفل الشاشة يقول فيه »االنقالبيون يعرتضون موكَب 

مسؤول أممي بتعز بإطالق نار كثيف«.
وع�ىل الشاش�ة كان�ت مقاط�ع تظه�ر س�تيفن 
أوبراين وهو يتَح�ّرك وس�ط مجموع�ة من املواطنن 
واملس�ؤولن، بينما صوُت املذيع�ة يحبك قصة درامية 
تب�دأ باملقدم�ة الس�ابقة والت�ي كان يف�رتَُض بها أن 
تك�ون صادمة، مروراً ب� »مصادر الحدث« التي قالت 
للمذيع�ة إن »حاجزاً أمنياً للمليش�يات اعرتض موكَب 
املسؤول األممي عىل بعد حوايل 15 كيلو مرتاً من مرَكز 

املدينة«، وانتهاًء بفضيحة إعالمية.
 ال بد أن املذيعة، ومصادرها، يعتقدون أنه بمجرد 
ذكر أية أرقام يف الخرب سيجعله حقيقًة، ولكن املصادر 
ل�م تكتِف باألرق�ام، ب�ل وأضافت للمذيع�ة قول »إن 
عن�ارص املليش�يات املتمركزة يف ذل�ك الحاجز أطلقوا 
النار م�ن مختلف األس�لحة وبكثاف�ة بالتزامن مرور 

موكب أوبراين«.
ربم�ا كان يج�ب عىل املخ�رج أن يضع ش�يئاً من 
املوس�يقى التصويرية عن�د هذه النقطة، تماش�ياً مع 
الحبكة الس�ينمائية التي تُعرض عىل الشاش�ة، ولكنه 
فّوَت ذلك كم�ا يبدو، وترك املج�ال للمذيعة كي تقوم 
هي بالعزف عىل الوتر اإلنس�اني بال�كالم عن املجاعة 
التي ح�ذر منها أوبراي�ن، وال أحد يع�رف ملاذا كانت 
املذيعة ُمرصًة عىل رفع إصبعها بش�كل متكرر، ولكن 
يب�دو أنها عادة توتر لديها أو ربما عالمة ال إرادية عىل 

الكذب.
اس�تمرت املذيعة يف ِقصته�ا، دافع�ًة بالحبكة إىل 
ذروتها، وبنفس الثقة التي بََدت عليها وهي تبدأ الخرب، 
ته�ّورت املذيعة واتصل�ت ب� »جورج خ�وري« مدير 
مكت�ب األمم املتحدة للتنس�يق يف الش�ؤون اإلنس�انية 
باليمن، طالبًة منه أن يطلَعها عىل الرواية الرس�مية ملا 
حدث يف القصة الس�ابقة، وكان�ت واثقًة من أن الرجل 
سيؤمن عىل ُدعائها، ولكن أول ما قاله »خوري« كان:

»يف البداي�ة أوُد أن أنف�َي أي�ة تقاري�ر إخباري�ة 
تناقلتها وس�ائل اإلع�الم حول إطالق ن�ار عىل موكب 

السيد ستيفن أوبراين«. 
�َل فك�رَة أن الرجل  لم تس�تطع املذيع�ة أن تتحمَّ
ق�د حّطم الفيل�م الذي ربما ق�د بذلت ُجه�داً كبرياً يف 
إعداده، وكأّي ش�خص يش�عر بالفضيحة فجأًة وعىل 
اله�واء مبارشة، نَِس�يَت املذيعة العن�وان الذي وضعه 
املخرُج قبل قليل عىل الشاش�ة بش�أن اعرتاض موكب 
أوبراي�ن بإطالق النار، ونَِس�يَت املص�ادُر التي قالت 
لها أن إط�الق النار كان من مختلف األس�لحة، وال بد 

أنها نس�يت متعمدة ال� 15 كيلو مرتاً التي أقحمتها يف 
الفيلم أيضاً.. نسيت ُكّل يشء واندفعت لتقاطع ضيفها 
ع�رب الهاتف ك�ي تذكره بُجملة واح�دة ربما هي التي 
تبق�ت يف ذاكرتها وهي أن اطالق الن�ار تم »بالتزامن 

مع مرور املوكب«.
»بالتزامن« ه�ذه تعني يف نفس الزم�ن، وإذا كان 
إط�الق النار قد حصل يف اليم�ن أثناء موت رجل ما يف 
القطب الش�مايل فهم�ا حدثان متزامن�ان أيضاً، ولكن 
عىل أي�ة حال كان ه�ذا ُكّل ما تبق�ى يف رأس املذيعة، 

وهي معذورة بحكم الصدمة الكبرية التي تلقتها.
املشكلة األكرب هي أنه يف الوقت الذي كان »خوري« 
يوضح للمذيعة بأن موك�ب أوبراين قد مر خالل عدة 
حواج�َز أمنية م�ن مدين�ة إب، حيث النق�اط التابعة 
للجيش واللجان الش�عبية وإىل آخ�ر حاجز أمني قبل 
تع�ز بدوِن مش�اكَل، وأن ما منع املوك�ب من املواصلة 
ه�ي اش�تباكات دارت يف املنطق�ة، كان العنوان الذي 
يظه�ر عىل شاش�ة القناة هو »املليش�يات تطرُد وكيل 
األمم املتحدة للش�ؤون اإلنس�انية«. هك�ذا، كما لو أن 

املتصَل كان أخرَس ولم يقل أي يشء.
ورغ�َم أن »خوري« واَص�َل التوضيح للمذيعة بأن 
تل�ك منطق�ة رصاع وال يمكن التنبؤ بم�ا يحُدُث فيها، 
إال أن العنوان ظل مس�تمراً، ليرتَك م�ن الفيلم املفربك 
التي اعتقدت املذيعة أنه س�يصُدُم املش�اهدين، عرضاً 
كوميدياً ش�يّقاً جديراً باملتابعة، وربما يجُب عىل القناة 
أن تتح�ول بع�ده إىل تقدي�م ع�روض مضحك�ة بدل 
ن�رشات األخب�ار واألمور السياس�ية، تجنب�اً ملزيد من 

الفضائح.
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  - زكريا الشرعبي:
القساُع، التحرياُض، الساجن واإلعدام والتكفري، أسااليُب 
ووساائُل يساتيدُمها النظااُم القسداي السادواي ملوا هة 
املواطناني تحت حكساه ُخُصوصااً يف املناطل التاي ال يدتنُل 
سكانُها املذلَب الولابي، وكذلك ُكّل من يصدر عنه انتقاا عىل 
أااء املؤسساات الحكومية وقبل ذلك من يدرتض عىل سالوك 

وسياسات األرسة الحاكسة.
أمل األول أصدرت محكسة تابدة للنظام السدواي حكساً 
بسجن ختًى ملدة سبدة وعرشين عاماً ثم منُده من السفر ملدة 
سابدة وعرشين عاماً أخرم بدد خرو ه من الساجن بتهسة 

إثارة الطائفية واإلساءة للنظام، كسا يقول الحكم.
بحساب ما تحادث به املحاماي يف املناطال الرشقية، طه 
الحاج، لصدم املسارية خإن لذا الشااب التي حرصت وسائل 
إعاالم النظاام السادواي َعىل عدم ذكر اساسه، لو الشااب 
حساني البطي مان الدوامية، ولو حادث اون السامنة عرشة 
من الدسر، وقد سبل أن صدر بحقه حكم بالقتل تدزيراً إال أن 
االستئناف أعاات القضية للسحكسة لو وا مالحظات عليها.
ليل لذا بجديد عىل النظام السادواي الذي تدج ساجونه 
باآلالف من املدتقلني لذات التهسة، خفي 13 من خرباير املايض 
تلقت املداخدة عن حقوق اإلنساان َسَسر بدوي، استدعاًء من 
قبل ما يساسى بهيئة التحقيل واالاعااء الدام يف مدينة  دة، 
وطالبتهاا بالحضاور يوم األربداء 15 خربايار 2017، اون أن 
توضح األساباب والدواعاي، غري أن ناشاطني تحدثوا لصدم 
املسارية بالقاول إن مسل لذه االساتدعاءات أصبحت روتينية 
مان لادم النظام الحاكام، مشاريين إىل أنه سابل وتدرضت 
الناشطة »بدوي« لسلسلة من املضايقات، خفي يناير 2016، 
تام اساتدعاؤلا من قبل »ليئاة األمر باملداروف والنهي عن 
املنكر« وتوصف بأنها بوليال طائفي، واعتقلتها بتهم منها 

تأليب الرأي الدام، وإاارة حساب عىل موقع تويرت.
يقاوُم النظاام السادواي بهذه الجرائام املنتهكاة لكاخة 
القواناني والرشائاع واملواثيال بالدولية، إال أن ماا ينفقه من 
أماوال عىل األمم املتحادة واملنظسات الدولياة املأ ورة تَحّول 
الوقائاع ويتم مكاخاأة لذا النظام من قبال الداَلم بتديينه يف 
لجنة حقوق اإلنسان. وإذ يدعو إماُم وخطيُب املسجد الحرام 
إىل إشادال حرب طائفية قائالً »إذا لام تكن طائفيًة  دلنالا 
طائفية« يقوُم النظام السادواي بسنع رخع األذان يف منطقة 
األحساء؛ بُحّجة رخض الدعوة للطائفية، وبينسا يدعو النظام 
السادواي إىل الحرية يف اليسن وسورية والدراق تنفذ سلطاته 
القسع واالعتقاالت ضد ُكّل ناشاط سلسي وإن كان يف وسائل 

التواصل اال تساعية.
تقاول منظساة ليومان رايتال ووتاش يف تقريار لهاا 
بدناوان »السادواية تكسف القسع ضاد الكتّاب والنشاطاء.. 
تصاعاد االعتقاالت واملحاكسات« 6 خربايار 2017: إن النظام 
السادواي كسّف االعتقاالت واملحاكسات واإلاانات ضد الكتاب 

والحقوقيني املدارضني السلسيني عام 2017م.
وتشاري املنظساة إىل أن محكساة تابدة للنظام السادواي 
حكست يف يناير/كانون الساني عىل ناشاَطني بارَزين بالسجن 
لفارتة طويلاة، متهساة إيالسا باالتصاال مع وساائل إعالم 

ومنظسات حقوقية اولية.
وأضاخات ليومان رايتل ووتاش أن من بني 
الناشاطني واملدارضني السدوايني الذين يقضون 
حاليااً عقوباات ساجن طويلاة، اساتناااً خقط 
إىل نشااطهم السالسي: ولياد أباو الياري، محسد 
القحطاناي، َعبداللاه الحاماد، خاضل املناساف، 
ساليسان الرشاواي، َعبدالكريم اليارض، خوزان 
الحرباي، صالح الدشاوان، َعبدالرحسان الحامد، 

زلري كتبي، وعالء برنجي. 
َوكان ناشاطون من أَبْنَاء املنطقة الرشقية قد 
عربوا لصدم املسارية عان الوضع الاذي يدانونه 
 راء ما أساسوه بسيطرة أذيال االستبداا وأاواته 
عاىل الحياة الداماة يف القطيف، مشاريين إىل أنه 
صار لزاماً أكسر من أي وقت مىض عدُم الساكوت 
عان ما تقوم باه األ هزة األمنياة التابدة للنظام 
السادواي، والتقت الصحيفة بالناشط الحقوقي 
مالك الساديد أحاد أَبْنَاء منطقاة القطيف عضو 
املنظسة األوروبية لحقوق اإلنساان، وأ رت مده 

لذا اللقاء:

- أَودُّ أوالً أن أسأَلك عن معاملة السلطات 
السعودية ألَْبَناء املنطقة الشرقية هل يتمتُع أَْبَناء 

هذه املناطق بحقوق املواَطنة املتساوية؟ 
ال يتستداون بأية حقاوق، والحقيقة أن لناك 
تفاوتااً كبرياً، خالُكلُّ يتدرَُّض للظلم بالسادواية، 
لكن بدر اٍت متفاوتاة وبجوانَب ميتلفة، خأكسُر 
طائفة تتدرض لسالب الحقاوق لم ألل املنطقة 
الرشقية؛ وذلك لددة أساباب، من ضسنها التنازع 
األشاياء  نساّسي  واعناا  والسايايس،  املذلباي 
بسسسياتها، يف السدواية تو د تقسيساٌت كسرية، 
مذلبية ومناطقية وقبَلية وعرقية، وتقسايسات 
»النظاام  ماع  التأرييياة  الدالقاة  عاىل  بنااًء 
السادواي«، أي أن البلاد لاو يف أصلاه مجسوعٌة 

كبارية مان األقليات، بلاٌد يف أصله متناوٌع ويتدامال النظام 
السادواي مع االختالخاات بني الناال بسا ييادم مصلحته 

االستبدااية.

- لو تذكر لنا أمثلًة ألساليب التعامل مع هذه االختالفات؟
مسالً أساليب بث الطائفية والتفرقة بني النال لكي تسُهَل 

عليهم السيطرُة عىل الشدب.
ولكاذا يقاُرُب النظااُم السادواي مان بداض الفئاات، 
ويبدادون عان البداض وييّوخون الشادب ببداض الفئات 

ويطرحهم كأعداء كي يقرتَب الناُل منه.

- هل ُيسَمُح ألَْبَناء املناطق 
الشرقية بممارسة معتقدهم 

وأعرافهم وتقاليدهم وبناء 
املساجد؟ إذا كان الجواب 

ال ما هي أساليب ووسائل 
التضييق عليهم؟

الرشقياة  املنطقاة  ألاُل 
تواُ ُدلام  الشايدة  مان 
منطقاة  يف  لاو  التأريياي 
االحسااء ومنطقة القطيف، 
حيث يشاّكلون األغلبية من 
لها  الساكان. وكل منطقاة 
الدينية.  حدوالا يف الحرياة 
ااخال القطيف حاوايل ٩٥٪  
من سكانها شيدة مسسوٌح 
األنشاطة  مسارساة  لهام 
والطقاول الدينياة بشاكل 
حظار  و اوا  برغام   ياد 
وتضييال عاىل عادة أماور، 
يف  الدينياة  الحرياة  ولكان 
االحسااء أقل مان القطيف، 
عاصساة  يف  وُخُصوصااً 
مديناة  ولاي  االحسااء، 

الهفاوف لذه املدينة يتقاساسها الشايدة والسانة والحّرية 
الدينية للشيدة بها محدواة، مسالً يسنع صوت األذان الشيدي 
ا املدُن األخرم باملنطقاة الرشقية مسل الدمام  يف االحسااء، أمَّ
والُيارَب والظهران والجبيل ولي مُدٌن قريبٌة  داً من القطيف 
ويساكن بهاا عارشاُت اآلالف مان ألايل االحسااء الشايدة 
بالتحديد، إال أنه ال يُساَسُح لهم ببناء املساا د والحساينيات 

ولذه تدترب أبَسَط مساَرسة اينية ولم محرومون منها.

- عند حديثي مع بعض أَْبَناء نجران قالوا إن هناك محاولة 
من قبل النظام الوهابي لفرض الوهابية بطريقة َأْو بأخرى 

من ضمن ذلك يف املناهج الدراسية.. ماذا عن املناطق 
الشرقية؟

ندام، ألايل نجاران من الطائفاة اإلساساعيلية ييتلفون 
قليالً عن ألايل األحسااء والقطيف الشيدة، ولكن الطائفتني 

تتدرضاان للتحريض والتكفري والِحرمان من الحرية الدينية، 
لذا خضالً عن التسييز بالُفَرص وميتلف  وانب الحياة.

- بصفتك عضوًا يف املنظمة األوروبية لحقوق اإلنسان.. 
ما هي أبرز االنتهاكات التي تم رصُدها بحق أَْبَناء املناطق 

الشرقية؟
لناك انتهاكاٌت كسرية ومتدداة لحقوق اإلنساان، وتقريباً 
انتهاك النظام السادواي مدظام الحقوق املنصاوص عليها 
َص لذه  بامليسااق الداملي لحقوق اإلنساان، ولو أراناا أن نليِّ
االنتهااكاِت يف عدة نقااط، وبداية بالحقوق السياساية نجد 
الرشقياة،  املنطقاة  ألال  أن 
الشايدة،  وُخُصوصااً 
حقوقهام  مان  محروماون 
باملشاَركة يف السياسة، سواء 
الاوزارات  يف  تسسيلهام  مان 
وساائر  السافارات  يف  أَْو 
الدولاة،  الُدلياا يف  املناصاب 
ولكاي نوضاح لناا خنحان 
الشايدة  إن  نقاوُل  عندماا 
مظلوماون، ال يدناي أن غري 
الشايدة ليساوا مظلوماني، 
اَم البلد  ولو حاولناا أن نقسِّ
إىل أقسام  غراخية تجُد ألَل 
املنطقاة الرشقية والشايدة 
لم األغلب ويسسّلون ساكاَن 
املادن، وتجد ألال نجد ولم 
ساكان الرياض ويدد لؤالء 
لام األقارُب إىل الدولاة رغم 
أنهام ال يسسّلاون إال عرشين 
عادا  إ ساايل  مان  املئاة  يف 
الساكان، وتجد ألل الحجاز 
أَبْنَااء مكاة واملديناة  ولام 
و ّدة ولم حرَضٌ مدروخون، 
خالكل واقاٌع عىل االنتهاكات 
السياساية، لكن األكسر لم الشايدة، ليل خقط عىل مستوم 
التسسيال يف الاوزارات والسافارات، ولكن حتاى يف القطاعات 
الحساساة، مسالً قطاع األ هزة األمنية إذا أتيت لتنظر توا د 
الشايدة الذيان يسسّلاون مان 13-17باملئاة من إ ساايل عدا 
الساكان ساتجد أن نسابَة تواُ دلم مددومة ُخُصوصاً أَبْنَاء 
املنطقاة الرشقية، ولو أتيت إىل القطياف ولي التي يزيد عدا 
ساكانها عاىل نصف مليون نساسة كلهم شايدة ساتجُد أن 
الرشطَة لناك ليسات من أَبْنَاء املنطقة وليسات من الشيدة 
وإذا و دت ساتجد رشطيااً أَْو اثنني كحاالت شااذة، لذا من 

أنواع الظلم واالنتهاكات الواقدة عليهم.

- غري انتهاك الحقوق السياسية هناك انتهاك للحقوق 
املدنية بال شك.. ما هي أبرز صورها؟ 

بالتأكياد مسلساا أن الظلَم مو وٌا يف الُفاَرص ويف املناصب 
الدلياا، يقاوم النظاام السادواي بالتحرياض عاىل الناال 

وبشاكل خاص عىل الشيدة ساواء اإلمامية أَْو اإلسساعيلية، 
وأنا اشاتغلت عىل لاذا املوضوع ورصدت الكسريَ من وساائل 
وأسااليب التحريض الطائفي، خهناك كتب ومنالج اراسية، 
كتب مرّخصة مان وزارة السقاخة ومنالُج اراساية تفرضها 
الدولاة خيهاا كم لائال مان التحرياض وأيضااً محارضات 
لشايصيات ينتسون إىل ما يساسى بهيئة كبار الدلساء وكذلك 
إىل مجلل البحوث واإلختاء ولو مجلٌل تابع للدولة ويشاّكل 
أعىل ليئاة اينية لدم النظام السادوا ولديه ختاوم رصيحٌة 
تدعو إىل ِعداء الشايدة، عداء وكرالية وتحريض بكل وقاحة، 
ومن ضسن الفتاوم املو واة عىل سابيل املسال حرام الشيدي 
يتزوج من الساني، حرام السني يتصّدق عىل الشيدي إذا كان 
ني يبيع ذبيحًة إىل الشيدي، حرام السني يأكل  خقري، حرام السُّ

من ذبيحة الشيدي، حرام السني يصااق الشيدي.
قبَل خرتة كان لناك صديقان من املنطقة الرشقية أحدلسا 
ُساني واآلخر شايدي ذلبا مدااً إىل املحكسة حياث كان لدم 
اني قضية وطلب منه شاهوٌا خذلب الشايدي ليشاهَد يف  السُّ
قضية الساني ختم رخُض شاهااته. ولكذا تصُل الوقاحة إىل 

لذه الدر ة وأعظم.
لاذه مجسوعاة صغرية مان االنتهااكات: التحريض وبث 
الكرالياة، وأعظم منها أن لناك كتبااً تدعو إىل القتل، وكذلك 
محارضات وقنوات خضائية وبرامج، ومع و وا املشااكل يف 
ُث املحارضات والصحف  اليسن والدراق ولبنان وساورية تتحدَّ
وحتاى األماراء بالتحريض ضاد الشايدة بسا يف ذلك شايدة 

السدواية.
 سيع لذه االنتهاكات مو اواٌة، كسا قلنا، ولي تتصاعد 

وتهبط.

- إذا ما ُعدنا إىل حديثك عن عدم تمثيِل أَْبَناء املناطق 
الشرقية يف املناصب السياسية واألمنية.. هل نفَهُم أن هناك 

تمثياًل لهم يف املناصب اإلدارية األخرى؟ 
التسيياُز واضٌح أَيْضاً يف املناصاب اإلاارية، ولكن ليل مئة 
باملئاة، خسساالً حني يُفرتَُض أن يكون لناك خسساة أَْو ساتة 
أشاياص يف مناصَب إاارية برشكة مدينة يتام أحياناً تديني 
شايص واحد شيدي خقط، وذلك أماَم النال حتى ال يقال إن 

لناك إقصاًء تاماً.

- من خالل متابعاتنا نجد أن وترية االنتهاكات لحقوق 
اإلنسان بحق أَْبَناء املنطقة الشرقية ازدادت مؤخرًا، ما هو 

تفسري ذلك؟
ندم زاات االنتهاكاُت وارتفع وترية االعتقاالت، ونستطيع 
أن نقول إن النظام السدواي أصبح يأُخذُ راحته يف االنتهاكات 
لحقاوق اإلنساان؛ ألنه أصبح لنااك عزل للشايدة عن باقي 
الشادب. ومان ضسن لاذه االنتهااكات أحكام إعادام كسرية 
عاىل بدض الشايدة، وتهام ومحاكسات تدسافية ضد نال، 
ال سايسا الناشطني السالسيني واملداخدني عن ُحقوق اإلنسان 
ومدارضاني وأصحاب رأي، ولنااك محاكسات تصُل إىل عرش 
سانوات أَْو خسَل عرشَة سانة يف أشاياٍص لم يفدلوا يشء، 
مساالً طفال مساكوه يف نقطاة تفتياش وعناده مجسوعات 
واتسااب ومنشورات عااية ومن ضسن االنتهاكات التدسفية 
التاي تحادث اآلن أنه يف قرياة »الدوامياة« لناك 
حي قديم اساسه مساَورة يقوم النظام السدواي 
بالتيطيط لهدم لذا الحي وإخراج الساكان منه 
وخيه حوايل ألف عائلاة؛ وذلك ألن املظالرات التي 

طالبت بالديسقراطية خر ت من لذا الحي.
النظاُم السدواي قام إىل اآلن بتهجري ما يقارب 
خسساسائة أَْو ساتسائة بيت، تارة يقاول النظام 
السادواي إن لذه املناطل قديسٌة ويريد تحديسها. 
وتارة يقول إن لناك مطلوبني يف لذه املناطل وال 
يستطيع الدخول إليها لطبيدة مبانيها املتالصقة 

ولكذا.
لنااك أَيْضااً حقاوق ثقاخياة وحقاوق اينية 
وحقاوق ا تساعية وحقوق اقتصااية مسالوبة 

عن ألايل املنطقة الرشقية. 

ُك الناُس للمطالبة بحقوقهم؟ - ملاذا ال يتَحـرَّ
كسريٌ من أَبْنَاء املنطقة ال يساتطيدون الحديَث 
عن مظلوميتهام وال عن االنتهااكات لحقوقهم، 
وإذا تكلم أحد وطالاب بحقوقه وطالب بالكرامة 

يتم سجنه.

- هل ترى أن هناك تهميشاً دولياً لقضايا أبناء 
املناطق الشرقية وتغاضياً عن النظام السعودي 

املنتِهك لحقوقهم؟
بالنسبة للسجتسع الدويل خكسا تدرف السدواي 
يستلاك النظام السادواي املااَل، ولنااك مصالح 
اولياة كسارية مداه وعالقاات قوياة اقتصااياة 
وتجارياة ماع أمرياكا، بريطانيا، خرنساا، كندا، 
أسارتاليا، وحني نكلم لذه الادول عن االنتهاكات 
لحقوق اإلنساان يقولون لك السدواية: بلد قوي 
وعنده نفوذ يف الرشق األوسط وما نريد أن نيَسَ 
عالقتنا مده، وبالتايل لذه الدول ليسات مستددًة 

النتقاا النظام السدواي.

املحامي ال�صعودي مالك ال�صعيد لـ »�صدى امل�صرية«: 

النظاُم السعودّي انتهك ُكّل حقوق اإلنسان واملجتمع الدولي ينحازُ للمال 

نا�صطون من اأبناء املنطقة ال�صرقية:
صار لزاماً أكثَر من أي وقت مضى عدُم السكوت على النظام 

أبناُء القطيف.. بني الركوع للنظام السعودي َأْو املوت يف سجونه َأْو الثورة 

 قوات النظام السعودي 
في مواجهة أبناء القطيف



اليسيل 2 مارل 2017م  املواخل ل  ساام السانية م3ل1لا     الددا )203(6

 للكاتب: دان غالزبروك *
َشانَّت بريطانيا حرباً بشاكل ُمتكاّرر إلبقاء البالا 
ضديفة َومقساسة َولضسان تأكيد الهيسنة السدواية 

عىل شبه الجزيرة.
بريطانياا تدعم احتالالً سادواياً لليسن كّلف حياَة 
آالف من األَبْريَاء. إنها تزّوا السدوايني بأسلحة حديسة 
َومتطورة، َوتقوم بتدريب  يشهم، كسا َولديها  نوا 
بريطانيون منيرطون يف صفوف ذلك الجيش، َوتقوم 

باملساعدة يف تحديد األَْلَداف للقصف الجوي.
اليساُن لاو البلد الوحيد يف شابه الجزيارة الدربية 
التي لديهاا الُقااوَّة املحتسلة التي تشاكل تحدياً لتلك 
الدوياالت ذات الطابع االساتدساري التاي تم التوصل 
إليها باني بريطانياا َوملاوك اليليج الذيان نّصبتهم 

)بريطانيا( يف السلطة يف القرن الا 19.
ولاذا الاكالم ينطبال عىل ما لاو حاصال اليوم، 
ولكناه يصاف أَيْضااً بالضباط ما كان يحادث خالل 
خرتة الستينيات يف حلقة ميزية من تأريخ بريطانيا، 
َومسل الكسري من ماضيها االستدساري الذي تم مسحه 

بشكل خّدال إلخرا ه من التأريخ.
يف الدام 1962، بدد رحيل اإلمام أحسد، قام ضباُط 
الجياش القوماي الدرباي بقياااة الدقياد/ عبدالله 
السالل، باالساتيالء عىل السلطة َوإعالن الجسهورية. 
أطلال امللكياون بداد ذلاكَ ثاورًة مضااة الساتدااة 
َواألران  السادواية  قبال  السالطة، مدعوماني مان 
َوبريطانياا، يف حاني قام  ساال عبدالنارص بإْرَساال 

قوات مرصية لدعم الحكومة الجسهورية الوليدة!
ماارك  املاؤرخ/  قاام   ،UNPEOPLE كتاباه  يف 
كورتيال، بتجسياع أ ازاء عان »الحارب القاذرة« 
لربيطانياا يف اليسان باني عاَماي 1962 َو1969، ذلك 
باْساتيَدام ملفات نُزعت عنها صفاة السية َوالتي، 
َوعاىل الرغم مان تواخرلا للدامة، لام يتم خحصها إاّل 

من قبل مؤرخ بريطاني واحد عىل االطالق.
امتاد التاوّرُط الربيطاني يف حكوماات املحاخظني 
والدسال عىل حد سواء، كسا تورطت قيااات أعضاء يف 

الحكومة الربيطانية يف ارتكاب  رائم حرب.
َوكساا لاو الحاال الياوم تسامااً، مان الواضح أن 
الجاناب الاذي يتدارض للهجوم مان بريطانياا لديه 
الدعام الشادبي )يقصد باه الجسهورياني( - كسا أن 
املساؤولون الربيطانياون كاناوا يدركون ذلاك  يداً. 
َوأشار/ كريساتوخر غاندي، مسؤول بريطانيا الكبري 
يف الداصساة السقاخياة اليسنيّاة تداز، إىل أن النظاام 
الساابل )يقصد به اإلمامي( كان »ال يحظى بشدبية 
يف أوسااط الدديد من الدنارص التاي تدترب األخضل يف 
املجتسع«، واصفاً إياه بأنه »ُحكم خراي تدسفي«.

حرٌب قذرة:
بداياًة، كان اور بريطانيا يف املقاام األول لو اعم 
وتساليح مشااركة األران يف الحرب. َوكسا لو الحال 
الياوم تسامااً، إن بريطانياا لاي مان زّوات الحرب 
بالطائارات املقاتلاة التي نفاذت الغاارات الجوية يف 
اليسن، مع مستشارين عسكريني بريطانيني  نباً إىل 
 نب مع حلفائهم َوعىل أعىل مساتوم. تلك املشاركة 
تصاعادت يف ماارل 1963، عندماا بادأت بريطانيا 

بتوريد األسلحة رساً إىل حلفائها يف اليليج.
إن ماا أرااتاه بريطانيا، كسا قال رئيال الوزراء/ 
لارولد ماكسيالن، لو »حكومة ضديفة يف اليسن غري 

قاارة عىل إثارة متاعب«.
ويف الشهر التايل، يقول ›كاتب السرية‹ التابع لجهاز 
امليابارات اليار اي الربيطاناي )MI6(/ ساتيفن 

اوريل: تم اتياذُ قرار من ِقبل كلٍّ من وزير اليار ية 
الربيطاناي )بددلاا بوقات قصاري ليصباح رئيسااً 
للاوزراء(/ ألياك اوغالل لاوم، َورئيال امليابرات 
MI6/ اياك األبيض، ومؤسال رشكاة SAS/ ايفيد 
ساتريلينغ، إلْرَساال قاوة بريطانياة للدسال مبارشة 
ماع )السادواية(. ولكان لتجنب الفحاص َوالتدقيل 
الربملاني واملساؤولية أمام الرأي الدام ساتتألف لذه 
الُقاااوَّة من املرتزقة بدالً عن  نوا يف اليدمة ) نوا 

أساسيني(.
تام إعطااُء  ناوا SAS واملظلياني إ اازًة مؤقتة 
لالنْضَسام لهذه الُقااوَّة الجديدة مقابل راتب ُمجٍز 10 
آالف  نيه اسارتليني يف السانة، بتسويل من سلطان. 
َويف نفال الوقات الذي تم خياه اتياذ تلاك القرارات، 
أخرب/ اوغالل لوم، الربملاَن أن »سياساتنا يف اليسن 
قائساة عاىل عادم التدخل يف شاؤون لذا البلاد. لذلك 
إنه ليل من سياساتنا توريد األسالحة إىل امللكيني يف 

اليسن«.
يدارف املساؤولون الربيطانيون أَيْضااً أن اعسهم 
للستسرايان )امللكياني( ليال لدياه خرصاة للفاوز. 
لكان ذلك لم يكن بيات القصيد؛ ألنه كساا قال رئيل 
الوزراء/ لارولاد ماكسيالن للرئيل األَمريكي/  ون 
كنيادي يف ذلك الوقت: »أنا أارك تََساماً أن املوالني ربسا 
لان يفوزوا يف اليسان يف النهاية َولكان ال رضَر يف ذلك 
علينا إذا ما انشاغل النظام اليسني الجديد يف شاؤونه 
الداخلية الياصة به خالل السانوات القليلة املقبلة«. 
َوأضاف أن ما أرااته بريطانيا لو »حكومة ضديفة يف 

اليسن غري قاارة عىل إثارة متاعب«.
توىلَّ حزُب الدسال الربيطاني السلطة يف خريف عام 
ل196، ولكن السياساة بقيت كسا لاي. يف الواقع بدأ 
القصف املبارش )وبشاكل رّسي( لساالح الجو امللكي 
الربيطاناي عىل اليسن بداد خرتة و يازة. وباإلضاخة 
إىل ذلاك، وّقدات رشكة خاصاة بريطانية عساكرية 
أُْخاااَرم )إيارورك لليدماات AIRWORK( عقداً با 
26 ملياون اوالر لتوخري املوظفاني لتدريب الطيارين 

السدوايني والطاقم األريض املشارك يف الحرب.
 

القصُف السري:
تطاّورت لاذه االتَّفاقياة يف وقات الحال إىل قيام 
الطياريان الربيطانياني يف الواقاع بسهاام القصاف 
بأنفساهم، مع مذكرة وزارة اليار ية بتأريخ مارل 
1967، تنص عىل أن: »ليل لدينا أي اعرتاض لكونهم 
يدسلون يف الدسليات )الدساكرية(، عىل الرغم من أننا 
أوضحنا للسدوايني بأنه ال يسكننا الرضوخ علناً يف أية 
ترتيبات من لاذا القبيل«. ويف الوقت الذي انتهت خيه 
الحرب َوانتصاار الجسهوريني الذي لم يكن منه مفر، 
ما يقدر بنحو 200 ألف شيص قد لقوا مصارَعهم.
ولام تكن لاذا املارة لاي األوىل التي قامات خيها 
بريطانيا بسسااعدة وتحريض الحرب السدواية ضد 
اليسنيني. يف عام ل193، قام ابن سادوا بغزو عساري 
َوضسها إليه، َولي )عساري( كساا وصفتها بكلساتها 
حرخيااً األكاايسياة اليسنيّاة امُلتيّصصاة يف شاؤون 
اليسن الدكتاورة/ إلهام مانع، بأنها »محاخظه يسنية 
باكل املقاييال التأرييية«، األمُر الاذي اضطر اليسن 
إىل التوقياع عىل مدالدة تأ يال املطالبَة بتلك األرض 
)عسري( ملدة 20 عاماً. َولم يتم إعااتها لليسن َوال تزال 

محتلًة من قبل السدوايني حتى لذا اليوم!
كان لربيطانيا اوٌر كبريٌ يف تساهيل لذا التقسايم 
)احتالل عساري َوضسها للسادواية(. تقاول ا. إلهام 
مانع: »خالل لذه الفرتة، إن الُقااوَّة الحقيقية كانت 
بريطانياا الدظساى. إن اورلاا كان حاساساً إماا يف 

مفاقسة أَْو احتواء الرصاعاات اإلقليسية.. َويف الحرب 
اليسنيّة السدواية عسلت بريطانيا عىل تكسيف الرصاع 

عىل حساب اليسن«.
عندما زعم بن سادوا السايااَة عىل منطقة عسري 
يف عاام 1930، قام الربيطانيون )الذين كانوا يلزمون 
الحيااَا تجااه اليالخاات باني ميتلاف حكام شابه 
الجزيرة حتى ذلك املوقف( »بتغيري موقفهم، مدتربين 
أن عساري لي › زء من املسلكة الدربية السادواية.. 
كانت لذه نكساًة مروعاة لإلمام يحياى، األمر الذي 
قااه إىل اتَّفاقيَة ماع الربيطانيني يف عام ل193 والتي 
أغلقت عليه ستار الهزيسة الكاملة يف نهاية املطاف«.
ذلاك االتَّفااق أ رب اإلماام/ يحيى، عاىل االعرتاف 
بالسيااة الربيطانية عىل عدن )ميناء اليسن الرئيي( 
ملادة 0ل عامااً. بدد ذلاك قدمات بريطانياا املركبات 
الدسكرية للسادواية بهدف قسع السورة )الدسريية( 

واالحتالل الالحل الذي أعقب ذلك.
 

الحرُب الثالثة:
لذلك إن الحرَب الربيطانية السادواية الحالية ضد 
اليسن لي يف واقع األمر السالسة خالل قرن من الزمان. 
ولكن ملاذا تبدو بريطانياا عاقدة الدزم  داً عىل رؤية 

لذا البالا مفككاً ذا تنسية ميربة؟
و غريباً كسا قد يبدو، خإن الجواَب لو أن بريطانيا 
خائفاٌة مان اليسان، البلاد الوحياد يف شابه الجزيرة 
الدربية الذي لديه الُقااوَّة املحتسلة لتحّدي التقسايم 
االساتدساري الذي تم التوصل إليه باني لندن وحكام 
اول اليليج الذين وضدتهم )بريطانيا( يف السالطة يف 
القارن الا19، والذين ال يزالاون يف الحكم حتى يومنا 

لذا.
إن يسناً سالسياً موّحداً من شاأنه تهدياد الهيسنة 
السدواية الربيطانية األَمريكية يف املنطقة بأرسلا!

كسا الحظ الكاتب الفلسطيني/ سديد أبو الريش، 
أن »طبيداة اليسان شاّكلت تحدياً للسادوايني، لددة 

أسباب:
* أنها بلد ذات تدداا ساكاني كبري يشّكل أكسَر من 

نصف سكان شبه الجزيرة الدربية بأكسلها.
* كان لليسان تأريٌخ راساٌخ يف املناطل الحرضية، 

كسا كانت أكسر تقدماً من  ريانها الجدا.
* شاّكلت اليسان شاوكة يف خاارصة االساتدسار 
الربيطاناي، َونقطاة انطاالق محتسلاة للدسال ضاد 
سايطرتهم عاىل املسلكاة الدربية السادواية و سيع 

مشييات َوإَماَرات اليليج.
* َوعاىل و اه اليصوص، شاّكلت اليسان تهديداً 
لالساتدسار الربيطاني عاىل عدن، تلاك املنطقة التي 
تدترب نفسها  زًء من اليسن األَْكرَب الذي كان قد تفّكك 

 راء االستدسار«.
و كان املفاوض الساامي يف عادن )خاالل الفارتَة 
1963-ل(/ كنيادي تريفاساكيل، قد ساّلط الضوء 
عىل الُقااوَّة املحتسلة ليسن موّحد َوسلسي، حيث أشار 
إىل أنه يف حال أخذ اليسنيني عدن، »سيكون ذلك َوللسرة 
األوىل بسسابة تزويد اليسن بسدينة حديسة كبرية وميناء 
ذي عواقَب اولية، َواقتَصااياً خإنها ساتوخر أَْكرَبَ قدر 

من املزايا لبلد خقري َوعليل تنسوياً«.
إن يسناً سالسياً موّحداً من شاأنه تهدياَد الهيسنة 
السادواية الربيطانية األَمريكياة يف املنطقة بأرسلا، 
َولذا لو السابُب الذي  دل بريطانيا تسادى َوألكسر 
ساً َومتحاِرباً!!. من 0م عاماً لإلبقاء عىل اليسن مقسَّ

* كاتب سياسي ُمتخّصص في السياَسة 
الخارجيَّة الغربية

 حرُب اململكة املتحدة 
لقرن من الزمان ضد اليمن

  ما أرادته بريطانيا هو »حكومة ضعيفة في اليمن غير قادرة على إثارة متاعب«
  بريطانيا عاقدة العزم جدًا على رؤية هذا البالد مفككًا ذا تنمية مخربة!

ة    بريطانيا خائفٌة من اليمن، البلد الوحيد في شبه الجزيرة العربية الذي لديه الُقوَّ
المحتملة لتحّدي التقسيم االستعماري

  كان لبريطانيا دوٌر كبيٌر في تسهيل هذا التقسيم )احتالل عسير َوضمها للسعودية(

 الدرونز اليمنية.. 
بني الُحلم والواقع

مروان حليصي
رضٌب مان اليياال يف ظل الدادوان َوالحصار الاربي والبحري 

والجاوي الاذي يفرُضاه الدادواُن األَمريكي السادواي الذي منع 

املواا الغذائية واألاوية واملشاتقات النفطية وصوالً إىل املساعدات 

من الوصول للشادب اليسني الاذي تدصف به الرصاعات الداخلية 

مناذ عقوا  راء التدخاالت اليار ية، وعسل من خدل املساتحيل 

بداد عامني من عادوان تحالف اويل يضم أكسر مان 16 اولة عىل 

اخقر شادوب املنطقة، ويشٌء ال يُصادَُّق حدوثُه بدد أكسر من 150 

ألف غارة  وية اساتهدخت الحجر والبرش واألخرض واليابل، وال 

نبالغ إذا قلنا بأنها مدجزة يف زمن ندرت خيه وقوع املدجزات، وانه 

املساتحيل الذي أَْصبَح يف متناول اليد، َوالحلام الذي أَْصبَح واقداً، 

الاذي ما كان ليصل إليه الجيل الحايل أَْو الذي يليه يف ظل الوصاية 

اليار ياة والسادواية تحديادا وتدخلهاا املباارش يف ُكّل صغرية 

وكبارية يف البالا؛ إال أنه وبفضال اإلَراَاة الصلبة املدخوعة بالنظرة 

الساقباة التاي يتستع بهاا قائد ثاورة الا21 من سابتسرب السايد 

عبدامللاك بدر الديان الحوثي تحققت األحاالم، وحدثت املدجزات، 

وتالىش حا ز املساتحيل أمام تلك اإلَراَاة والدزيسة التي لم تسنيها 

حجام التحالف وقوتاه الدساكرية والبرشية واملااياة وضيامة 

ألتاه اإلعالمية املرو ة ألكاذيبه، خكل تلاك اإلمكانيات التي رالن 

عليها تحالف الددوان لتحقيل أَْلَداخه وتركيده الشدب اليسني لم 

تفلاح يف ذلك، وانهارت امام الصسوا الشادبي، ولام تقف حا زا 

اماام الدقول املحلية يف اإلبتكار والتصنيع وتحقيل املدجزات، ولم 

تسنع الشادب اليسني من االحتفاء بدد 700 يوٍم من الددوان عليه 

بدخوله نااي الدول املصندة واملالكة للطائرات بدون طيار.

خليل بالحدث الدااي أن تصبَح اليسن وبدقول وخربات محلية 

تصناع الطائارات بدون طياار منهاا القتالية املساساة قاصف1 

ومنهاا االساتطالعية بأنواعهاا الساالث رقيب ولدلاد1 وراصد، 

وليال متوقداً أن الشادب الاذي أَْصبَح %0م مان أَبْنَائه بحا ة 

للسسااعدات  راء اساتسرار الددوان وحصاره اليانل الهااف إىل 

تجويدهام وإرضاخهام للقبول بسشااريده التدمريياة أن يصبح 

مصنداا للطائرات بادون طيار، ولام ييطر ببال أحاد أن يصبح 

ذلك الشادب الذي يقاتله أكسر من 16 بلاداً َوتآمر عليه الدربان أن 

يتسكان يف النهاية من انتاج الطائرات املسارية، ومجرا التفكري أَْو 

الحديث عن مرشوع الطائرات بدون طيار من قبل القيااة اليسنية 

لاو رضب من الييال بالنسابة للدالم برمته الاذي لم يتوقع بدد 

عامني من الحرب املدمرة التي تدرض لها اليسن سوم رخع أَبْنَائه 

لرايات االستسالم وليل صنع طائرات بدون طيار. 

وإذا كان اليسن قد حقل انجازا نوعيا يسسل خيرا لكل الشادوب 

الدربية واإلساالمية وليل لشادبه خقاط ولو يتدارض لددوان 

أَمريكاي سادواي خاقات عادا غاراته الاا 150 ألف غاارة منها 

الدنقواياة والفسافورية املحرمتاان اوليان، أَّات إىل استشاهاا 

أكسار مان 12 ألاف مدني وأكسار من 20 ألاف  رياح، خضالً عن 

الياراب والتدماري الذي طاال البنياة التحتية ومناازل املواطنني 

ومستلكاتهام، خكيف لو تارك له املجال يندم باألمن واالساتقرار، 

وما لاو اإلنجاز الاذي كان من املفرتض أن يدلن عناه اليوم بدال 

عان الطائرات بادون طيار يف  يلهاا األول إذا كان يديش ظروخه 

الطبيدية ويندم باألمن واالستقرار يف ظل القيااة السورية الحالية، 

وماذا لو خكر قااة اليليج قبل شن عدوانهم أن يستسسروا األموال 

التي أنفقت يف الحرب يف اعم الدقول الدربية وتشاجيدها بدالً عن 

قتلهاا وحصارلا وإذاللها كسا خدلاو يف الدراق ابان غزو واْحتاَلل 

حليفهم األَمريكي له يف الدام 2003، ويفدلون اليوم يف اليسن.

ال اعتقاد باأن خارب صناعاة الطائرات املسارية ياس انظسة 

مشاييات اليليج ويبهجهم والسادواي تحدياداً؛ ألنهم ال يرون 

يف ذلاك انجاز نوعي يحساب يف النهاية للدقول الدربية وسايدوا 

بالنفع عىل األمة الدربية واإلسالمية، بل أنه لو كان اليرب اخرتاضا 

يياص اولة الكيان الصهيوني ملا انزعجوا منه، ولن يقلقهم أكسر 

من كونه مرشوع ييص شادب عربي ومسلم، ولذا ليل بغريب 

عىل النظام السادواي الذي لم تدرف منه الشادوب الدربية سوم 

إشداله للحروب خيها واعم الفوىض واالضطرابات الداخلية خيها، 

ولذا ورغم الصست الذي وا هت به وسائل إعالم النظام السدواي 

خارب الطائارات بادون طيار محلياة الصناع إال أناه يف الحقيقة 

شاكل ذلك اليرب قلقا للنظام السادواي ال يقل عان قلقه الناتج 

من خشال الددوان بداد 700 يوم منذ بدايته، ونقاول أنه من حل 

النظاام السادواي أن يقلل اليوم وشاقيقه األصغار الصهيوني، 

ولن نلومه إذا قلل، خهو عىل حل يف ذلك؛ ألن الشادَب الذي تحالف 

ماع ثلث الدالم لقتله أَْصبَح لدياه من الدقول واليربات املحلية يف 

صنع وانتاج أحدث مرشوع سيكون بسسابة الدسوا الفقري يف ُكّل 

الحروب القاامة، والقاام أعظم بإذن الله.
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  - أنس القاضي:
اُح األمريكيُّ تراماب إىل البيت  وَصاَل املرشَّ
األبياض بواساطة »املجساع االنتيابي« رغم 
لزيستِه الشادبيّة الساحقة!!، وقد بدأت خرتُة 
ترامب باالعتقاالت وقسع املتظالرين وتهديد 
الصحفياني ور اال القضاء وخارض قوانني 
ُعنرصية عاىل اول عربية وإساالمية وتديني 
مسائولني مداِاين للددالة وحقوق اإلنَْساان 
اوا، ولاي ذاتُها  وحقاوق الدساال وضد السُّ
، إال أنها يف خرتة  سياَساة أمريكا التي لم تتغريَّ
ترامب أكسُر وضوحاً اون أيَّة مواربة، سواٌء يف 

السياسة الداخلية أو اليار ية. 
خاس تراماب يف ُمْجَسِل أصاوات الناخبني 
بنحو 2،8 مليون صاوت، واملجسع االنتيابي 
يُدطي وزنااً أكرب للسناطل الريفية، ساامحاً 
بذلاك ألقلياة من الساكان باختياار الرئيل، 
عاىل حسااب املراكاز املدنياة، حياُث املاليني 
من الدسال السااخطني مان ميتلف األصول 
الِدْرقية والسقاخياة، ونظام املجسع االنتيابي 
ُوِضاَع لالحتياال عاىل املسارساة االنتيابياة 
للديسقراطياة؛ لحساية حكم االرساتقراطية 
امُلرتخاة واللوبي الصهيوناي. »حيث أن 42،7 
باملئة من ُساكان الواليات املتحدة لم يصّوتوا 
عاىل اإلطاالق. وصاّوت 3،1 باملئاة ملرشاح 
الحزب السالث، كسا صّوت 27،4 باملئة لصالح 
كلينتاون، خيساا صاّوت 26،8 باملئاة خقاط 
لصالح ترامب. أي بدباارة أخرم 73،2 باملئة 
من الساكان لام يصّوتاوا لرتاماب أو صّوتوا 

لصالح خصومه«.* 
تُحياُط  حالاة  سالريياة  ظهاور  رغام 
برتامب، خقد اساتطاع أن يساتقطَب رشيحًة 
صغاريًة من الُساكان، مساتغالً غَضبَهم من 
انيفاض مساتويات املديشاة وتزايُد البؤل، 
وحّركهام يف صفاِه ضسان خطااب عنرصي 
وقوماي، وّ اه غضبَهام ليال ضاد الطبقة 
الغنياة التي ينتسي إليها ر ُل األعسال ترامب، 
ولكان ضاد املها ريان واأل اناب والنسااء 

والسوا وامُلسلسني. 
 

صعوُد ترامب على خرائب أوباما، وعزوف 
األمريكيني عن اللعبة الديمقراطية 

يف  املقياُم  الفلساطيني  الكاتاُب  يقاوُل 
أمرياكا وائل األسادي، ولو ناشاط سايايس 
يف حركاة املقاطداة وساحب االساتسسارات 
وخرض الدقوبات، ُمؤّسٌل يف منظسة »طالب 
متحدون للسساواة يف الحقوق للفلسطينيني«، 
وعضاو يف منظساة االشارتاكيني األُمسيني يف 
الواليات املتحدة األمريكية: »تسكن ترامب من 
الفاوز يف »املجسع االنتياباي« بهامٍش ضئيٍل 
يف ثاالث واليات لي بنسالفانيا وميتشايغان 
وويسكونسان، يف حني أشاارت استطالعاُت 
الارأي إىل أن حاوايل مئة ألف صوت قاّرروا يف 

نهاية املطاف النتيجة. 
الدامُل األساايسُّ يف خاوز ترامب لم يكن يف 
زيااة إقباال الناخبني الجسهوريني مؤسال 
وإنساا بسابب انيفااض تأريياي يف إقباال 
الناخباني الديسقراطيني مان الطبقة الداملة 
واألقلياات. خقد انيفض التصوياُت الالتيني 
للديسقراطياني مان 71 باملئة عاام 2012 إىل 
65 باملئاة عاام 2016، ولاذا عاىل الرغم من 
الُدنرصياة املدااية للسها ريان ااخل حسلة 
ترامب، وانيفضت نسابة النقابيني املصّوتني 
للحازب الديسقراطي من 59 باملئة عام 2012 
إىل 51 باملئاة عاام 2016، أانى نسابة ينالها 

الحزب الديسقراطي منذ عام 1960.
الحازب  يقادم  لام  املطااف  نهاياة  ويف 
الديسقراطاي للناخباني أيَّ سابب للتصويت 
له. خقاد كانات مساتوياُت مديشاة الدسال 
تحات الهجوم ملادة 0ل عامااً، وزاات األزمة 
االقتصااية عام م200 من التفاوت الطبقي.
انتيبات  الديسقراطياة  أوباماا  إاارة   
تحت شادار »األمال والتغيري« ولام تقدم أية 
مساعدة ملاليني الُدّسال الذين خقدوا وظائفهم 
ومنازلهام، إنساا ساارعت ملسااعدة البناوك 
وامُلؤّسساات املالياة التي تساببت يف حصول 

األزمة.

باإلضاخاة إىل ذلاك، وبداد م سانوات عىل 
رئيال  أول  بقياااة  الديسقراطاي  الحكام 
أمريكي مان أصل أخريقاي تزايدت وحشايُة 
الرشطة بحال األمريكيني من أصال أخريقي، 
وإاارُة أوباماا مساؤولٌة يف الوقات عينه عن 
الددِا القياايس لرتحيل املها ريان، متجاوزاً 
ُكّل الرؤساء السابقني يف تفتيت األرَُس وتدمري 

حياة املها رين«. ** 

وزراُء ترامب.. حكومٌة ُعنصريٌة عدائية 
ضد حقوق األقليات والفقراء يف أمريكا 

السياَساُة األمريكياُة اليار ياة، القائسُة 
عىل اعم تسزيل الشادوب عىل أُُسال ِعرقية 
واينياة ومذلبية، مان أ ل إضداخهاا، لذِه 
السياساُة ترتد عاىل أمريكا التاي تداني من 
لاذِه الحساسايات، خالسياسااُت الدنرصية 
ُل  األمريكياة وليسناة الطغساة املالياة تحاوِّ
َع يف املجتساع األمريكاي إىل تناُقضاات  التناوُّ
ااخلياة ُمدمرٍة، وتحاّول مسااَر الرصاع من 
حرب الفقراء ضد امُلاّلك إىل رصاعات بينية، ما 
يسّزق روابط التضامن الطبقي خيسا بينهم. 
 ااء تراماب عاىل مو اة الُدنرصية من 
طبقاة حاكسة يف أمريكا، ُعكسات سياساتُه 
لاذه يف التدييناات لفريال عسله، ولام تظل 
ُمجرا تهديدات انتيابية، وإاارته مشّكلة من 
مجسوعاة من الدنرصيني البياض واليَِسينيني 
األثريااء، والذيان ال يُدرّبون عان أية مطالب 
ا تساعياة تياص الشادب األمريكاي، بال 
يسدون خلف مصالحهم القائسة عىل مداااة 
وعساكرة  والساوا،  واملسالسني  املها ريان 
املجتساع وخارض قواناني مدااياة لحقاوق 

الدسال والتدليم الدام، والحساية البيئية. 
اختاار تراماب ساتيف باناون ملوقع كبري 
االسارتاتيجيني، وقاد شاغل باناون يف وقات 
ساابل مدير مرَكز املدير التنفيذي لربيتبارت، 
ولاي وكالاة األخباار الُدنرصياة املدروخاة 

ق البيض.  بنرشلا أخكاراً تّدعي تفوُّ
 كساا عنّي  ياف سيشانز، وزياراً للددل، 
الاذي شاغل منصاب املّدعاي الداام يف خارتة 
ساابقة، وقد  رم عزلُه مان منصبه كقاٍض 
اتحااي مان ِقبل مجلل الشايوخ األمريكي؛ 
بسبب آرائه الدنرصية، وله ُسسدٌة سيئة لدم 
»منظساة الدفاو الدولية؛ بسابب ُعنرصيته 

وآرائه املدااية للسها رين. 
أماا الاوزارُة األلامُّ بالنسابة للجسالاري 
األمريكياة، خهاي وزارُة الدسل التاي يُفرتَُض 
أن تحسَي القواعاُد القانونية الراعية لحقوق 
الدساال اقتصاايااً وا تساعياً، لاذه الوزارة 
ُعنّي خيهاا الرأساسايل أندرْوف. باوزار، ولو 
مديار عام لرشكاة الو بات السيداة، الذي 
يداارض زياااَة الحد األاناى لأل اور، وبدل 
الدسل اإلضايف، واإل اازات املرضية، والرعاية 

الصحية. 

االحتجاجاُت الشعبّيُة املقاِومة 
لرتامب 

الشادبيّة، عقاب  عكسات االحتجا ااُت 

انتيااب تراماب، والتاي شاارك خيهاا مئاُت 
اآلالف مان األمريكيني، وكاذا املظالرات التي 
انطلقات ياوم تنصيباه، ُعساَل األزماة التي 
يواِ ُههاا الرئيال األمريكي اونالاد ترامب، 
ولاو الرئيُل الذي حصل عاىل أانى األصوات 
مان أي رئيٍل آخر، وكذا طبيدة أزمة الدسلية 
الديسقراطياة يف أمرياكا، ومسّال خاوز ترامب 
وصداوُا اليساني املتطارف، صدماًة لليساار 
األمريكاي الاذي اعتااا أن يُصاوَِّت للحازب 
الديسقراطي، ويف خرتتَاي ُحكم الديسقراطيني 
عرب الرئيال أوباما لام يقام الديسقراطيون 
بأية ا اراءات ا تساعية ُمشاّجدة لليساار، 
بال ذلبت حكومة أوباما ملسااعدة الرشكات 

الرأسسالية يف األزمة املالية. 
الشادبيّة  االحتجا اات  يف  ُمالَحظااً  كان 
ضد ترامب، مشااركاُت املنظسات اليساارية 
يف أمرياكا بقاّوة يف لاذه املظالارات، مسال 
االشرتاكيني الديسقراطيني يف أمريكا ومنظسة 
االشارتاكيني األُمسيني، والذين عليهم اليروج 
ليكاوَن  الديسقراطاي  الحازب  عبااءة  مان 
لنشاِطهم ثسرٌة، واحتساالت نسو اليسار كبرية 
تُشاِبُه إىل حد ما خرتة السبدينيات، كسا يقول 
وائل األسادي، الناشط يف منظسة االشرتاكيني 
األمسياني: »خقد صاّوت املالينُي من الشاباب 
لصالح بريني ساندرز، ولو اشرتاكي منفِتح 
خفّضال املاليني االشارتاكيَة عىل الرأساسالية 
ااخال الوالياات املتحادة. بغاض النظار عن 
غسوض شكل االشرتاكية التي يريُدلا بريني، 
خسان الواضاح أن الطرياَل قد تدازَّزت أمام 
االشارتاكيني للبادء بتوضياح وتنظيام لاذا 
الشادور والتأكد أنهم لان يصطدموا بجدران 
والاذي  اال  الفدَّ غاري  الديسقراطاي  الحازِب 
سيستنزُخهم اون  دوم. والوقت حان لبناء 

واضح وواثل لتنظيم اشرتاكي وثوري«.

ليلُة تنصيب ترامب اعتقاالٌت 
وأعمال َشغب! 

َقاْساً  رئيسااً  تراماب  تنصياب  ليلاة  يف 
شاهدت  األمريكاي  الشادب  رغباة  عاىل 
الواليااُت األمريكياة مظالراٍت حاشادة، ويف 
الداصسة واشانطن وحَدلا اعتقلت الرشطة 
األمريكية ماا يزيد عن 90 متظالاراً، وقالت 
شابكة«CNN« اإلخبارية األمريكية »إن عدااً 
من املتظالرين الغاضبني تظالروا يف شوارع 
الداصسة واشانطن قبل أن تتحاوَل إىل أعسال 

شغب كبرية واشتباكات مع الرشطة«. 
ومن  هتها علقت الرشطة يف اليوم التايل، 
عاىل صفحتها عاىل موقع »تويارت« للتواصل 
اال تساعي، متهسًة املتظالرين بأنهم ألحقوا 
أرضاراً بالسايارات واملحاالت، وأنهام كاناوا 
مسلحني باليطاطيف الحديدية واملطارق.

خاإن صدقات رواياُة الرُشطة عان و وا 
أسالحة بيضاَء مع املتظالرين، خهذا يدكل 
ة الرخض لرتامب، وإن  مدم تنامي األزمة وِحدَّ
كانت الرواية كاذبًة خهي تبنّي حا ة الرُشطة 
إىل أعاذار لقسدهاا غاري امُلاربر لالحتجا ات 

الشدبيّة.

ترامب ال ُيِحبُّ السود ويعترب اللقاَء 
بممثليهم يف الكونجرس مثارًا للسخرية! 

ويف نزعاة ُعنرصياة ضاد الساوا ُصدمت 
صحفياٌة أمريكياة مان ترصيحاات ترامب، 
الصحفياة أبريال رياان، ولاي مان أصاوٍل 
أخريقية، ساألت اونالد لل يدتاِزُم لقاء كتلة 
النواب الساوا بالكونغرل. أ اب قائالً: »لل 
تريديان تنظيم لاذا اللقاء، لل لام أصدقاء 

لك؟«.
أ ابات أبريل رياان أنها مجارا صحفية، 
لكان اونالاد تراماب ذلاب إىل أبدد مان ذلك 
ساخراً: قائالً لها »حسناً، نّظسي اال تساع«. 
لاّدا الرئياُل األمريكي اونالاد ترامب با 
»القباض« عاىل مان يقاف وراء التسيبات 
للصحاخة، وكتب عىل تويرت أن »األنذال الذين 
يقومون بالتسيبات، باتوا أخرياً مكشوخني. 

سيُلقى القبض عليهم«. )1( 

ترامب يهاِجُم املحتجني واملشاهري 
والناشطني املدافعني عن حقوق املرأة 
بدد يوَمني من تنصيب ترامب رئيساً، خرج 
أكسُر من مليونَي شايص يف املادن األمريكية 
احتجا ااً، عاىل الرئيال املليارايار، ولاي 
احتجا اٌت قااتها نسااء ييشاني من إلغاء 
حقوق املرأة واملها رين واألقليات، شاارك يف 
االحتجا ات مشاالريُ مسل املغنية الشاهرية 
مااوناا واملسساالت ساكارليت  ولانساون 
وأشايل  وا وأمريكا خاريارا، وامليرج مايكل 
ماور، والناشاطة يف حقاوق املارأة غلورياا 

شتاينم. 
وكتاب ترامب يف تغريدتاه األحد 22 يناير: 
»شاالدت احتجا اات أمل، ولكان عىل ما 
أعتقد خقد أ رينا انتياباات. ملاذا لم يصّوت 
لؤالء؟ إن املشاالريَ يلحقاون أرضاراً كبريًة 

بالقضية«.

ترامب ُيظِهُر ُعنصريَته تجاه الدول 
اإلسالمية 

قراُر منع اخاول مواطني بدض الدول إىل 
أمريكا، منهم مواطنو سابع اول إساالمية، 
الذي لقي رخضاً كبرياً من الشادب األمريكي، 
يُداد مان أكسار قارارات تراماب ُعنرصياًة 
وعدائياً لشادوب الداَلم، ولو يف نفل الوقت 
يُرياح بدَض البياض األمريكيني مان القوم 
اليسينية املتدصبة، ويسريُ بذات الوقت سيطاً 
اًة  وَغضبااً من املواطنني األمريكياني، وَخاصَّ
املدارضني من األقليات التي تشادر بواحدية 
أوضاعها اال تساعية مع املها رين وبو وا 
تسيز ضدلم. كسا القات لذه القراراُت رخضاً 
من عديد مان املوظفني الحكوميني والهيئات 
الترشيدية والقضائية، التي اعتربتها ميالفة 

للدستور. 
»900 توقياٍع من ابلوماسايني مدارضني 
لقارار الرئيال اونالد تراماب، كان حصيلة 
وزارة  تساّلستها  احتجا ياة  توقيداات 

اليار ياة األمريكياة لرخض قارارات اونالد 
تراماب، وقال املتحادُث باسام البيت األبيض 
»شاون سابايس«: ينبغاي عاىل املوظفاني 
)الدبلوماسايني( تأاياة مهامهام املحداة يف 

الربنامج أو الرحيل. 
وأما ر اُل القانون خقد أعلن املدعي الدام 
لوالية واشنطن رخع اعوم قضائية ضد تنفيذ 
قرار تراماب؛ ليدلَن بددلاا املدعيان الدامان 
لكلٍّ مان والية نيوياورك وخر ينيا االنضساَم 
للدعاوة القضائية أماام املحاكام االتحااية، 
وتلحال بهام والياات ماساتشوسايتل، يف 
املدركاة القانونياة الراخضاة ملوقاِف ترامب 
مان رعاياا الدولاة اإلساالمية، ونقلات قناُة 
الُحارَّة األمريكية عان املدعية الداماة لوالية 
ماساتشوسايتل، »ماورا ليايل«، قولها: إن 
»الحظاَر غريُ اساتوري«، كسا رخاع عدٌا من 
املواطنني األ اناب أيًضا اعاوم قضائية ضد 

الحظر. 
ويف 30 يناير أعلان نحو 16 وزيراً للددل – 
من الحازب الديسقراطي – يف والياٍت أمريكيٍة 
ميتلفاة رخضهم لقارارات ترامب، وأعلنوا يف 
بيان مشارتك رخضهام للقارارات واعتربولا 
غريَ رشعياة، كسا اعارتََض مدظام األعضاء 
الديسقراطياني، وانضام إليهم خسساُة نواب 
عان الحزب الجسهاوري يف مجلي الشايوخ 

والنواب ضد قرار ترامب«. )2( 

ُد  ترامب ال يحرتُم القانوَن ويتوعَّ
رجاَل القضاء 

الدااال  الديسقراطاي  القاناون  احارتام 
وسايااته أحاد مداياري تحارضُّ امُلجتسدات، 
وعااًة ما تتدخل الواليات املتحدة األمريكية يف 
الشائون الداخلية الدول تحت ُمسسى حربها 
عىل الجساعات املتسراة والجساعات املسالحة 
غاري النظامية التاي ال تحارِتم القانون، خهل 
يُجّساد الداَلُم التسدن سيااة القانون خدوضاً 
عان كاون القاناون وضاع ليدماة مصالح 
النيبة الحاكسة األمريكية، خسجرا و وا رأي 
قانوناي يُدارض تو هاات الرئيل األمريكي 

ترامب نجدُه يها م ر ال القضاء. 
َوتوعاد الرئيال األمريكي اونالاد ترامب، 
بإلغااء الحكم الذي أصادره القايض الفيدرايل 
 يسال روباارت بتدليال الدسال بسرساوم 
الرئيال اليااص بحظار اخاول مواطني 7 
اول إساالمية إىل الواليات املتحدة، خيسا بدأت 
السلطات األمريكية تنفيذ حكم تدليل الحظر 
وأعلنات رشكات طاريان اولية عن الساساح 
ملواطناي لاذه الدول بالسافر عاىل رحالتها 

املتجهة إىل الواليات املتحدة.
وقاال ترامب، يف تغريدة عرب حساابه عىل 
ى  موقاع »تويارت«، إن »رأي لاذا الذي يساسَّ
بالقاايض، الذي ينزع عن بالانا سالطة إنفاذ 
القانون، ساييف وساوف يُلغاى«. وأضاف: 
َمان  َا  تحادِّ أن  اولاٌة  تساتطيُع  ال  »عندماا 
يسكناه أن يدخلها وييُرُج منها بدواخع األمن 
واألمان خإنها مشاكلٌة كربم«. وتابع: »املسريُ 
لاللتسام أن بدَض اول الرشق األوساط تتفل 
ماع الحظر. لام يدرخون أنه إذا تم الساساُح 
ألشياص بدينهم بالدخول خهذا مدناه املوت 

والدمار«. )3(

_________________
الهوامش:

)*(، )**(: االقتب�اُس م�ن مقال�ة مقاوم�ة 
ترام�ب يف الواليات املتحدة للكاتب وائل األس�دي، 
فلسطيني/س�وري يعي�ُش يف أمريكا، ناش�ط يف 
حرك�ة املقاطع�ة وس�حب االس�تثمارات وفرض 
العقوبات )Bds( شارك يف تأسيس منظمة »طالب 
متح�دون للمس�اواة يف الحقوق للفلس�طينين«، 
وهو عضو منذ وقت طويل يف منظمة االش�رتاكين 

األممين يف الواليات املتحدة.
 )1( املص�در: الوكال�ة الفرنس�ية 16 02--

 2017
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)3( املصدر cNNالعربية 
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  - بالل الحكيم:
منذُ بداية إْعاَلن الواليات املتحدة األَمريكية 
عن توّ هها ملحاربة ما تسسيه اإلْرَلاب تحت 
مربر من االنتقام عىل ماا لحل األمَن القومي 
األَمريكي مان رضر واْخرتَاق  اّراء لجسات 
11 سابتسرب عام 2001, كانات خطواُت الرا 
وحجاُم ومساتوم اتسااع محياط التنفياذ, 
قاد أوحاى للكساري مان املفكريان النابهاني 
بأناه مارشوٌع وُمَيّطٌط مادروٌل, من حيث 
ازاوا ياة الفدال خياه, أي يف القياام بالفدل 
نفساه ثم يف خربكة وإلصاق التهم ضد طرف 
آخار بديناه, خاكان املسالسني وكان الدرب, 

خكانت اخغانستان والدراق واليسن. 
يف اليسان ولاي مان الادول املوقداة عىل 
مرشوع محارباة »اإلْرَلاب«  اءتها الواليات 
املتحادة بالطائرات بدون طياار, خكانت أوىل 
الدسليات لتلاك الطائارات يف األرايض اليسنية 

عام 2002 يف صحراء مأرب.
 يف لذه الدراساة محاولاٌة متأنّيٌة واقيقة 
لَجْساع أَْكرَب قادر مسكن مان املدلومات حول 
اال والغاِمض يف قانونيته أَْو  لذا امللف الحسَّ
السياسية والشاسولية، مستندين  منطلقاته 
، ساواء يف  عاىل أغلاب ما قيال عن لاذا املَِلفِّ
األروقاة السياَساة األَمريكية الرساسية أَْو ما 
َب مان مدلوماات رسية تم عىل أساساها  رُسِّ
االقارار لهذا التو اه بدون مصاوغ قانوني, 
الدراساات  مان  لددياد  أَيْضااً  وباالساتناا 
والتقاريار ملنظساات حقوقياة التسات بهذا 
اره وخفاياه وأرضاره  امللف ونّقبت حاول أرَْسَ

أيضاً. 
يف تقرير مهم ملنظسة الكرامة السويسية 
اإلنَْساان«)1( حاول  »للدخااع عان حقاوق 
رضباات الطائارات بادون طياار األَمريكية 
 UNMANNED AERIAL VEHICLES –«
UAV »يف اليسان , ماا يسكن اعتبااره اختزاالً 
مناساباً كسقدمة أَْو توطئة لدنوان وتفاصيَل 
يف  والتدقيال  لجسدهاا  سنسادى  أشاسل 
مضسونها ونتائجهاا عرب لذا البحث, تضسن 
التقرير التابع ملنظسة الكرامة النص التايل:

(يديش اليسن منذ 2009 عىل وقع عسليات 
القصف الجوي األَمريكي التي تساتهدف ُكّل 

مناطل البالا.
 وتكاثفات يف السانوات األخارية لَجساُت 

الطائرات اون طيار )الدرونز(
- الحقيقُة أن أوَل رضبات الطائرات بدون 
طياار األَمريكية يِف اليسان كانت يف 2002 ويف 
صحراء مأرب - وتسات تقوية البنية التحتية 
التاي تنطلال منها لاذه الدسلياات يف اليسن 
والسادواية و يبوتي. ويقدر عدا الدسليات 
الدساكرية التي قامت بهاا القوات األَمريكية 
يف اليسان منذ 2002 وإىل غاياة 2013 ما بني 
ل13 ول23 عسلية تشاسل القصف بالطائرات 
والدروناز وإطاالق الصوارياخ مان بار ات 
حربياة تبحار بيليج عدن، وحساب املصاار 

خّلفت لاذه الدسليات ما باني 1000 و2000 
وال  اليسنياة  السالطات  تقادم  ولام  قتيال. 

األَمريكية لغاية اآلن أي َ ْرا بددا القتىل.
وقامات الكرامة )2( يف الفارتة املستدة من 
2012 إىل 2013 بزياارة الددياد مان مواقاع 
القصاف يف  سيع أنحاء اليسن، واساتطاعت 
 سع الدديد من شهااات الضحايا وعائالتهم 
ومحامييهم كسا التقت مساؤولني حكوميني 

ومسسلني عن املجتسع املدني(.
كانات الحكوماة اليسنياة قاد واخقت عىل 
عاام  يف  اإلْرَلااب«  ضاد  »الحارب  اتَّفاقياة 
2001م , ولي االتَّفاقية التي أطلقها الرئيل 
األَمريكي » ورج ابلياو بوش »عقب أحداث 
11 سابتسرب اإلْرَلابياة يف الوالياات املتحادة 
األَمريكياة », بغارض القضاء عاىل اإلْرَلاب 
والادول التي ترعااه, واعتربت اليسان حينها 
إحدم الجبهات املفتوحاة ملحاربة الجساعات 

اإلْرَلابية.
من  انباه أشااا عبدربه منصاور لااي 
عندماا كان رئيسااً يف عاام 2012 وبرصياح 
طياار  اون  الطائارات  برضباات  الدباارة 
األَمريكياة خفاي مقابلاة لاه, أثنااء زيارته 
للوالياات املتحادة األَمريكياة, ماع صحيفة 
 ,2012 سابتسرب   29 يف  تايساز«  »نيوياورك 
اعرتف قبال ذلك بسواخقته شايصياً عىل ُكّل 
رضباات الطائارات اون طياار األَمريكياة، 
واصفا تلك الرضبات بأنها »أعجوبة خنية«.

كتبت صحيفاة نيويورك تايسز/ ساكوت 
شاني/ حول زياارة لاااي للوالياات املتحدة 
»كشاف الرئيال اليسناي يف لاماش زيارته 
املطلال الْساتيَدام  تأيياده  لواشانطن عان 
الطائارات اون طيار األَمريكية يف بالاه، األمر 
الاذي عزز مان مرتبتاه كرشياك)3( مفّضل 

للواليات املتحدة يف مكاخحة اإلْرَلاب«.
أماا »يس أن أن« خقاد كتبات »انتقاااات 
الذعة تساتهدف اوباماا؛ ألنه لام يرتب لقاء 
شايصياً ماع نتنيالو عىل لاماش اليطاب 
الاذي ألقاه يف األمم املتحدة, لكن اوباما التقى 

الرئيل اليسني عبدربه منصور لااي«.
وكتب/ كريغ ميلر/ للواشانطن بوسات/ 
قائاال أنه »ونتيجاة للسكانة التاي يتحىل بها 
عبدرباه منصور لاااي آنذاك خقد اساتقبله 
أوباما عاىل لامش ا تساعاات األمم املتحدة 
يف نيويورك األسبوع املايض، كسا التقى لااي 
بقائساة طويلة من كبار املساؤولني يف اإلاارة 
األَمريكياة بواشانطن أبرزلم نائاب الرئيل 
األَمريكاي باايان يف البيات األبياض ووزيرة 
األمن الداخايل  انيت نابوليتانو ومستشاار 

مكاخحة اإلْرَلاب  ون برينان.
إحادم ألام التقاريار التاي نارشت أَيْضاً 
حول ذات املوضوع - الطائرات بدون طيار يف 
اليسن - كان ملنظسة »ليومن رايتل ووتش« 
تحت عنوان »من عرل إىل مأتم )ل(«، تضسن 
مقدماة التقرير النص التاايل )يف الساني عرش 
مان ايساسرب/ كاناون األول 2013 أطلقات 

طائارة أَمريكياة اون طيار أربداة صواريخ 
ليلفاير عىل قاخلة من 11 سايارة وشااحنة 
بياك آب يف أثناء عسلياة ملكاخحاة اإلْرَلاب يف 
منطقاة ريفية باليسن. قتلت الغارة ما ال يقل 
عن 12 ر اًل وألحقات إصابات با 15 آخرين 

عىل األقل، ستة منهم إصاباتهم  سيسة.
يف البداية وصفت السلطات اليسنية  سيع 
القتاىل يف الهجوم عاىل مشاارف رااع بأنهم 
»إْرَلابياون«. لام تقار الحكوماة األَمريكية 
مطلًقا بشكل رسسي بأي اور لها يف الهجوم، 
لكان قالات بصفاة غري رساسية لإلعاالم إن 
القتىل كانوا متطرخني، وأن الدسلية استهدخت 
عضو بالقاعدة يف شابه الجزيارة الدربية لو 

»أشد املطلوبني«، وقد أصيب ولرب.
قاال شاهوا وأقاارب للقتاىل واملصاباني 
قابلتهام ليومان رايتل ووتاش يف اليسن إن 
القاخلاة كانت عبارًة عان موكب عرل, قالوا 
إن  سياَع َمان شااركوا يف املوكاب كانوا من 
املدنياني، بسا يف ذلك  سياع القتىل واملصابني، 
وأناه قد لحقت بالدرول إصابة ساطحية يف 

الو ه).
يف خقارة أُْخاااَرم مان التقريار تضسنت 
الحدياَث عن خلفياة حسالت الطائارات اون 
طيار ومرالا القانوني أَْو السايايس، الفقرة 
ورات تحات الدناوان التاايل »عسلياات القتل 
املساتهدف األَمريكياة يف اليسان« )5( ضسن 

ذات التقرير:
» مناذ لجسات 11 سابتسرب/أيلول 2001 
نفذت الواليات املتحدة عسليات قتل مستهدف 
يف ُكّل من اليسن وباكستان والصومال، وربسا 
يف مناطال أُْخاااَرم، خاارج نطاق سااحات 
املداارك التقليدياة، وذلاك يف األغلاب األعام 
باْساتيَدام طائرات يتم التحكم خيها عن بُدد 
تدرف بسسسى الطائرة اون طيار أَْو »ارون«.

شانت الوالياات املتحدة ماا ال يقل عن 6م 
عسلية قتل مستهدف يف اليسن منذ عام 2009، 
خقتلات نحو 500 شايص، طبًقاا لجساعات 
بحسية تتدقب الهجسات. تم تنفيذ تلك الغارات 
إما من قبل وكالة االستيبارات املركزية )يس 
آي آياه( أَْو من قبل قياااة الدسليات الياصة 
املشارتكة، ولاي ذراع نيباوي شابه رسي 
للقوات املسالحة األَمريكية. الهدف األساايس 
يف اليسن لو تنظيم القاعدة يف شابه الجزيرة 
الدربياة، الاذي وصفاه الرئيل أوباماا بأنه 

»الطرف األنشط واألخطر« يف القاعدة.
بدورلا »منظسة مواطنة لحقوق اإلنَْسان« 
تحققات مان 10 وقائاع لهجساات طائرات 
بحيااة  أوات  طياار)6()7(  اون  أَمريكياة 
يسنياني يف عادة مناطاَل يسنية خاالل الفرتة 
بني 17 ماير/أيار 2012 و16 سبتسرب/أيلول 
ل201م، وأظهارت نتائج البحاث امليداني أن 
لاذه الهجسات قتلات 26 مدنيااً بينهم إمراة 
حامال و5 أطفاال، كساا  رحات 16 مدنيااً 

بينهم 6 أطفال.
اساتندت الواليااُت املتحادة يف تَحاّركهاا 

الدساكري الدابر للحدوا والقارات إىل قوانني 
مبتكرة 

ولكن غري مدتسدة إىل أي اساتور أَْو قانون 
اويل يبياح لكاذا تَحاّرك, خكانات أحداث 11 
َغ الوحيد لتَحاّركات  سبتسرب 2001 لي املصوِّ
القوات الدساكرية األَمريكية لرضب واحتالل 

اول, منها:
مرشوُع قرار اْستيَدام الُقااوَّة الدسكرية 
 »USE OF MILITARY FORCE - AUMF«
الوطناي  الدخااع  تفویاض  وقاناون 
 NATIONAL DEFENSE«

 »AUTHORIZATION ACT - NDAA
ومارشوع قارار تصفياة شابكة القاعدة 
 ALQAEDA NETWORK EXECUTE«

 »ORDER
املساؤولون األَمريكياون أقاروا بدسلياات 
القتل املستهدف يف عام 2010, يف إطار حربهم 
عىل اإلْرَلاب - علساً بأنها سياسة حرب رسية 
قديساة مارساتها أَمريكا ضاد خصوم قامت 
بتصفيتهم عرب وكالة االستيبارات األَمريكية 
CIA -، وأناه وبدعاوم و وا اعتباارات أمن 
قوماي، خإنه لام تقدم أية مدلومات رساسية 
بشاأن الغارات للطائرات بادون طيار، بسا يف 
ذلك و وا خساائر أَْو ضحايا, إضاخة إىل ذلك 
خان الجهاات الحكومية وامليابراتية لم تقدم 
أي اسناا قانوني يربر قيامها بدسليات القتل 
املساتهدف ضد خصوم لها يف بلادان أُْخااَرم 

من الدالم.
يف التقرير الصاار يف شهر أكتوبر/ترشين 
األول 2013 )خحصات ليومن رايتل ووتش 
ست عسليات قتل مستهدف أَمريكية يف اليسن 
يف الفارتة مان 2009 إىل 2013، وخلصات إىل 
أن غارتاني منهساا عاىل األقال أسافرتا عن 
قتال مدنياني بشاكل عشاوائي، ولاو خرق 
 سايم لقوانني الحرب. كسا و دنا انتهاكاٍت 
محتسلاة أُْخااَرم لقواناني الحرب يف الغارات 
األربع األُْخااَرم. كسا توصلت ليومن رايتل 
ووتاش إىل أن الدسلياات لم تلتزم بسياساات 
القتل املستهدف التي أعلنها الرئيل أوباما يف 
23 مايو/أيار 2013 : أن عىل الواليات املتحدة 
أن يكاوَن لديها »شابه يقني« مان أن الهدف 
يفرُض »تهديًدا وشيًكا« وأن القبض عليه غري 
مسكان وأنه لن يتارضر مدنيون آخرون. عىل 
النقيض مان الهجوم املوثل يف لاذا التقرير، 
خسن غري الواضح إن كانت السياسات ُمفدلة 
وقت وقوع تلك الغارات الساابقة. لم تكشف 
الواليات املتحدة متى بدأت تنفيذ السياسات.
تكرر قول لااي لإلعالم إنه يواخل عىل ُكّل 
غاارة أَمريكية عىل حدة. لكان يف ا تساع مع 
ليومان رايتال ووتاش يف م2 يناير/كانون 
الساناي ل201 لام يؤكاد مواخقاة اليسن عىل 
التوقيات املحدا للغارة. بال إنه عىل حد قوله، 
»يسسح بشكل عام« بالغارات بناًء عىل اتَّفاق 
وّقده الرئيل الساابل عىل َعبدالله صالح مع 
الوالياات املتحادة يف أعقاب لجساات 9/11، 

وإنه اتَّفاق ُملزم، عىل حد قوله.
لناك مساؤوالن حكومياان يسنيان رخيدا 
املساتوم كانا يف إاارة صالح، قااال لاهيومن 
رايتال ووتش إنهساا ال يدرخان باأي اتَّفاق 
موقاع بني اليسان والوالياات املتحدة بشاأن 
الغاارات بطائارات اون طيار. قال املساؤول 
ولنااك  شافهي«.  اتَّفااق  »لنااك  الحاايل: 
مساؤول يسناي ثالاث قاال: » لناك تنسايل 
بني الحكومتاني اليسنياة واألَمريكية، لكن ال 
ندارف خدليًا كيف تجري األماور عىل الجانب 
األَمريكي. لذه نقطة يجب مدالجتها«. كذلك 
أخارب الرئيل لاااي ليومان رايتل ووتش 
إن »حجرة عسليات مشارتكة« تضم الواليات 
املتحدة املسلكة املتحدة واليسن وحلف شاسال 
األطلي )الناتو( »تتدرف مسبًقا« عىل األخراا 
الذيان »سايتم باساتهداخهم«. أكد املساؤول 
اليسناي الحايل و وا مرَكز لكناه قال إنه من 
أ ال » سلاة مان األنشاطة االساتيباراتية 
املشرتكة« وليل ميصًصا ملكاخحة اإلْرَلاب.
لادم تو اه ليومان رايتال ووتاش)م( 
بالساؤال عان املركاز للحكومتاني األَمريكية 
والربيطانياة، رخضتاا التدليل، وأنكار الناتو 
املشااركة. قالت الناطقة باسم مجلل األمن 
القوماي األَمريكي كايتلني لايدن إن الواليات 
املتحادة »ال تدلال عاىل تفاصيال عسلياتياة 
متدلقاة بالتدااون يف مكاخحاة اإلْرَلااب قد 
تكون قائسة مع حكوماات أ نبية رشيكة«. 
كذلك أحالت ليومان رايتل ووتش إىل تدليل 
الرئيال أوباما يف كلستاه يف مايو/أيار 2013 
عان »ال يسكان ألَمريكا عسل رضباات حيسسا 
تيتار وحدلا، خإن أنشاطتنا تتم بالتشااور 

مع الرشكاء وتحرتم سيااة الدول«.
وقال مساؤول باليار ياة الربيطانية إن 
املسلكاة املتحدة »لديهاا سياساة قائسة منذ 
زمن طويل بشاأن عادم التدليل عىل القضايا 
االساتيباراتية«. وأضاف املسؤول: »رضبات 
الطائارات اون طيار مساألة تيص الواليات 
املتحادة واليسان، اللتاان توا هاان تهدياًدا 
مشارتًكا وكبريًا مان اإلْرَلابيني. لناك حا ة 
إىل تداباري خدالة ضاد اإلْرَلاب ومان املهم أن 
يساتسر اليسن واملجتسع الدويل يف التداون عىل 

مكاخحة لذا التهديد املشرتك«.
وقال مسؤوٌل يف الناتو إن »الناتو ال يشارك 
يف أية أنشاطة اساتيباراتية أَْو عساكرية أَْو 
متدلقة بسكاخحة اإلْرَلاب ااخل اليسن«، وأن 
»الناتو ليل ضالًدا يف التدرُّف عىل عنارص من 
القاعدة يف اليسان«. كذلك ليل للناتو أخراا يف 
اليسن عىل حد قوله. واملنظسة »تتباال بشكل 
غري متواتر املدلومات حول أنشاطة القرصنة 
البحرية يف املنطقة«، عىل حد قول املسؤول.

رًاا عاىل لجوم 12 ايساسرب/كانون األول 
واخل الربملان اليسناي بدد يوَمني عىل الهجوم 
عىل قرار غري ُملازم بحظر الغارات األَمريكية 
بطائرات اون طيار، ولم تقم حكومة الرئيل 

لااي بالترصف بناًء عىل القرار(.

دراسة: تأريُخ »القتل املستهدف« للطــــائرات بدون طيار اأَلمريكية على اليمن
  عملياُت القتل المستهدف سياسة حرب سرية قديمة مارستها َأمريكا ضد 

 CIA خصوم قامت بتصفيتهم عبر وكالة االستخبارات اأَلمريكية
  أول ضربات الطائرات بدون طيار اأَلمريكية كانت عام 2002 في صحراء مأرب
  العمليات العسكرية التي قامت بها القوات اأَلمريكية في اليمن منذ 2002 

وإلى غاية 2013.. 234 عملية تشمل القصَف بالطائرات والدرونز وإطالق الصواريخ 
من بارجات حربية تبحر بخليج عدن، َوخّلفت ما يربو على 2000 قتيل

َذتها وكالة االستخبارات المركزية )سي آي أيه( َأْو قيادة    غاراُت الطائرات بدون طيار، ُنفِّ
العمليات الخاصة المشتركة، وهي ذراع نخبوي شبه سري للقوات المسلحة اأَلمريكية

  هادي اعترف بموافقته شخصيًا على ُكّل ضربات الطائرات دون طيار اأَلمريكية، 
واصفًا تلك الضربات بأنها »أعجوبة فنية«!!
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ولاذه احصائياة توثيقية لتفاصيل الرضباات بدون طائارات األَمريكية يف 
اليسان, نرشلاا موقاع )INTERNATIONAL SECURITY(, تحات عناوان 
)DRONE WARS YEMEN: ANALYSIS – الطائارات بادون طياار يف حروب 

اليسن؛ تحليل(:

6 قتىل2002

95 قتىل2009

7 قتىل 2010

112 قتىل2011

131 قتىل2013

135 قتىلل201

93 قتىل2015

196 قتىل2016

37 قتىل2017

7م1مجسوع الرضبات

ل112 – 26ل1مجسوع القتىل

99 – 117مقتل مدنيني

992 – 1257مقتل مسلحني

33 – 52مقتل مجهولني

3مأرب3/ 2002/2
17أبني/ املجيل17/ 2009/12
ل2شبوةل2/ 2009/12
25مأرب/ وااي عبيده25/ 2010/3
2شبوة5/ 2011/3
م – 12أبني/ زنجبار3/ 2011/1

5أبني/ زنجبار27/ 2011/7
15أبني/ زنجبار1/ م/2011
30 – 20أبني/ زنجبار1/ 2011/9

10أبني/ شقرم21/ 2011/9
لأبني/ املحفد21/ 2011/9
لالجوف/ كاشف30/ 2011/9
5أبني/ زنجبار5/ 2011/10

33 – 26شبوةل1/ 2011/10
1أبني/ زنجبار23/ 2011/10
15 - 9أبني/ لوار30/ 2012/1
-35 25البيضاء/  ربي9/ 2012/3

0ل - 20أبني/  دار10/ 2012/3
6 – 3أبني/  دار11/ 2012/3
لالبيضاء13/ 2012/3
16أبني/ زنجبارم1/ 2012/3
-18 مأبني/  دارم1/ 2012/3
30 - 25أبني/ زنجبار22/ 2012/3
6شبوة30/ 2012/3
-43 م3لحج/ الرحي1/ ل/2012
شبوة7/ ل/2012
مشبوةم/ ل/2012
16أبنيم/ ل/2012

5أبني11/ ل/2012
16 – 10أبني/ لوار11/ ل/2012
7 – 3أبنيل1/ ل/2012
-6 5شبوة16/ ل/2012
-4 3مأرب22/ ل/2012
3شبوة23/ ل/2012
3الجوف29/ ل/2012
3أبني/ زنجبار30/ 2012/5
-15 13أبني/  دار2/ 2012/5
2شبوة6/ 2012/5

مأبني/  دار10/ 2012/5
ل - 2ابني/ زنجبار11/ مايو/2012
10 - لمارب12/ مايو/2012
-7 6شبوة12/ مايو/2012
33 - 11ابني  دار15/ مايو/2012
3حرضموت/ سيئون17/ مايو/2012
2البيضاء19/ مايو/2012
5البيضاء/ ريدهم2/ مايو/2012
7 - 6حرضموت/ املكالم2/ مايو/2012

12 - 11ابني/ املحفد1/ 2012/6
9شبوة13/ 2012/6
30 - 27شبوة13/ 2012/6
3عدن25/ 2012/6
5 - 2شبوة/ بيحان3/ 2012/7
5 - 3حرضموت/ل/ م/2012
7ابني/ ريده6/ م/2012
-3 2حرضموت7/ م/2012

2حرضموتم2/ م/2012
5حرضموت/ القطن29/ م/2012
م - 5حرضموت31/ م/2012

12أبني2/ 2012/9
6 – 5حرضموت5/ 2012/9

7 - 6حرضموت10/ 2012/9
-5 لشبوة/ الديدل/ 2012/10

-9 7أبني/  دارم1/ 2012/10
-4 3مأرب21/ 2012/10
6صددةم2/ 2012/10
3 - 1صنداء7/ 2012/11

1صددةم2/ 2012/11
5 - 3حرضموتل2/ 2012/12
2أبنيل2/ 2012/12
لحرضموتم2/ 2012/12
3أبني29/ 2012/12
3البيضاء3/ 1/ 2013

-6 لمأرب/ وااي عبيد19/ 1/ 2013
ل – 2مأرب21/ 1/ 2013
-4 3الجوف22/ 1/ 2013
7البيضاء23/ 1/ 2013
9 – لصنداء/ خوالن23/ 1/ 2013

5 – لذمار/ وصاب17/ ابريل/ 2013
لأبني/ املحفدم1/ ابريل/ 2013

2البيضاء20/ 5/ 2013
م – 7أبني/ املحفد1/ 6/ 2013
م - لالجوف9/ 6/ 2013

لأبني/ املحفد27/ 7/ 2013
3شبوة30/ 7/ 2013
لحرضموت1/ م/ 2013
لمأرب6/ م/ 2013
7 6-شبوة7/ م/ 2013
ممأرب وااي عبيدةم/ م/ 2013
3 – 2حرضموت/ الدنيم/ م/ 2013
ل – 3حرضموت/ القطنم/ م/ 2013

3 - 2لحج10/ م/ 2013
6 – 3البيضاء/ ريده30/ م/ 2013

ل – 3حرضموت19/ نوخسرب/ 2013
12ابني25/ نوخسرب/ 2013

3حرضموت/ القطن9/ 12/ 2013
15 – 11البيضاء12/ 12/ 2013
1حرضموت/ شبام15/ 1/ 2013
3مارب وااي عبيدة27/ 1/ 2013

2شبوة3/ مارل/ 2013
2مأرب3/ مارل/ 2013

1مأرب10/ مارل/ 2013
لصنداء11/ مارل/ 2013

3أبني/ شبوة1/ ل/ ل201
13البيضاء19/ ل/ ل201
55 – 5لابني20/ ل/ ل201
3شبوة21/ ل/ ل201
6مارب12/ 5/ ل201
3مارب9/ م/ ل201

3أبني16/ م/ ل201
لشبوة11/ 9/ ل201

10 – 3البيضاء25/ 10/ ل201
20 – 10البيضاءل/ 11/ ل201

7حرضموت25/ 11/ ل201
9شبوة6/ 12/ ل201
ل1 – لشبوة7/ 12/ ل201
3مأرب26/ 1/ 2015
لشبوة31/ 1/ 2015
ل - 3البيضاء2/ 2/ 2015

-4 3شبوة/ بيحانم2/ 2/ 2015
3شبوة2/ مارل/ 2015
6حرضموت/ املكالء13/ ابريل/ 2015
2شبوة17/ ابريل/ 2015
3شبوة20/ ابريل/ 2015
7حرضموت/ املكال23/ ابريل/ 2015
لحرضموت/ املكال12/ مايو/ 2015
3حرضموت/ املكال10/ يونيو/ 2015
3حرضموت/ املكال12/ يونيو/ 2015
لحرضموت/ املكالل2/ يونيو/ 2015
5شبوة25/ يونيو/ 2015
لحرضموت11/ يوليو/ 2015
5 – لابني/ املحفد30/ يوليو/ 2015

5حرضموت/ املكال11/ م/ 2015
3أبني21/ م/ 2015
لحرضموت/ املكال23/ م/ 2015
5حرضموت/ املكال27/ م/ 2015
ل – 3حرضموت/ املكال9/ 9/ 2015

لالجوف12/ 9/ 2015
2مارب21/ 9/ 2015

لشبوة23/ 12/ 2015
3شبوة15/ 1/ 2016

2حرضموت/ سيئون20/ 1/ 2016
6شبوة3/ 2/ 2016
3أبنيل/ 2/ 2016

3لحج16/ 2/ 2016
3حرضموت29/ 2/ 2016
لشبوهل/ 3/ 2016

56حرضموت22/ 3/ 2016
مابني26/ 3/ 2016
2شبوة30/ 3/ 2016
2مأرب23/ ل/ 2016
2شبوة25/ ل/ 2016
2أبني25/ ل/ 2016
6أبني26/ ل/ 2016
لشبوةم2/ ل/ 2016
لشبوة19/ 5/ 2016
2البيضاء9/ 6/ 2016

2مأرب10/ 6/ 2016
6 – 2شبوة12/ 6/ 2016
2شبوة1/ 7/ 2016
2شبوةل/ 7/ 2016
1شبوةم/ 7/ 2016

مأرب11/ 7/ 2016
6شبوة16/ 7/ 2016
-4 3شبوة/ عزانل/ م/ 2016

لمأربل2/ م/ 2016
5 – 2شبوةل2/ م/ 2016
3شبوة30/ م/ 2016
9 – 6مأربل/ 9/ 2016

5البيضاء/ ريده13/ 9/ 2016
2مأرب20/ 9/ 2016
3 – 2البيضاء22/ 9/ 2016
5 3-مأرب23/ 9/ 2016
2البيضاء/ ريده29/ 9/ 2016
2شبوة7/ 10/ 2016

م – 3شبوةم1/ 10/ 2016
5مأرب21/ 10/ 2016
1البيضاء20/ 11/ 2016
2البيضاء25/ 11/ 2016
3حرضموت1/ 12/ 2016

ل – 3بني مأرب والجوف13/ 12/ 2016
3شبوة21/ 12/ 2016
2البيضاء29/ 12/ 2016

1البيضاءم/ 1/ 2017
10 – 3البيضاء21/ 1/ 2017
30 - 23البيضاء29/ 1/ 2017
2شبوة30/ 1/ 2017

لوامش: 
)1(: من تقرير ملنظمة الكرامة وهي مؤسس�ة س�ويرسية مس�تقلة للدفاع عن حقوق اإلنَْسان 

مقرها جنيف، نرش التقرير يف: 17 أكتوبر 2013م.
)2(: لنف�س املنظمة تقرير آخ�ر حول الطائرات دون طيار بعنوان »«س�ماء الرعب: عمليات 
 TraUmaTisiNg »الدرون�ز األَمريكي�ة واضطرابات ما بعد الصدم�ة لدى املدنين يف اليم�ن
 SKIES: U. S. DRONE OPERATIONS AND POST-TRAUMATIC STRESS
DISORDER PTSD« تط�رق ه�ذا التقري�ر إىل اآلث�ار النفس�ية العميقة التي تخلفها سياس�ة 

القصف بالطائرات األَمريكية املسرّية آليًا »الدرونز« droNEs. عىل اليمنين.
)3( جاء ذلك يف تقرير لصحيفة »واشنطن بوست« األَمريكية حول مهمات »مكافحة اإلْرَهاب« 
يف مركز عمليات مشرتك يف اليمن يعمل به عنارص من الجيش واالستخبارات من الواليات املتحدة، 

واململكة العربية السعودية، وسلطنة عمان.
HTTP:/ /WWW. NYTIMES. COM/201229/09//WORLD/MIDDLEEAST/
YEMENS-LEADER-PRESIDENT-HADI-PRAISES-US-DRONE-STRIKES. 
hTml

)4(: م�ن عرس إىل مأتم، منظم�ة »هيومن رايتس ووتش«، 19، فرباير 2014م. يس�تند هذا 
التقري�ر إىل بحوث أجرتها هيومن رايتس ووت�ش يف صنعاء باليمن، من 11 إىل 16 يناير/كانون 
الثاني 2014. اش�تمل البحث عىل مقابالت مع أكثر من 25 ش�خًصا بينه�م ثمانية أقارب للقتىل 
ومصابن يف هجوم 12 ديس�مرب/كانون األول 2013، وبينهم ش�اهدين عىل الهجوم وش�خصن 

وصال إىل مكان الهجوم بعد وقوعه عىل الفور.
)5(: »تم تعريف »القتل املستهدف« بأنه: هجمات مميتة متعمدة تحت غطاء القانون، من قبل 

قوات حكومية أَْو عمالء لها، ضد شخص محدد غري محتجز.
)6(: فل�م بعن�وان )بانتظ�اه العدال�ة(، WAITING FOR JUSTICE، »بانتظ�ار العدالة« 
وثائقي حقوقي أطلقته مواطنة لحقوق اإلنَْس�ان لتس�ليط الضوء ع�ىل الضحايا املدنين لعمليات 
القتل االس�تهدافية التي تش�نها الواليات املتحدة األَمريكية عرب هجم�ات  الطائرات_بدون_طيار 
األَمريكي�ة يف  اليم�ن، وذلك عرب رواي�ات  الضحايا م�ن  املدنين وأرسهم التي ينقله�ا الوثائقي.  

JAN 19/2017أَمريكا  أوباما  باراك_أوباما، نرش يف
)7(: ومبادرة العدالة يف مؤسسة املجتمع املفتوح. 

)8(: م�ن عرس إىل مأتم، منظم�ة »هيومن رايتس ووتش«، 19، فرباي�ر 2014م. الفقرة من 
نفس التقرير تحت عنوان« عمليات القتل املستهدف األَمريكية يف اليمن«.

)9( قاعدة »كامب لومنيري« األَمريكية محور العمليات الرسية يف اليمن
يتواص�ل إقالع وهب�وط الطائرات من دون طي�ار يف هذه القاعدة العس�كرية األمريكية، التي 
تحول�ت إىل مح�ور لعمليات مكافحة اإلْرَهاب التي تش�نها إدارة الرئي�س أوباما يف منطقة القرن 

اإلفريقي والرشق األوسط، عىل مدار الساعة، بمعدل يصل إىل 16 طلعة يومية.
كانت »كامب لومنيري«، القاعدة التي أسس�ها الفيلق األجنبي الفرنيس، يف البداية نقطة انطالق 
مؤقت�ة لقوات مش�اة البحرية األمريكية التي كانت تبحث عن موطئ ق�دم لها يف املنطقة قبل عقد 

من الزمان.

دراسة: تأريُخ »القتل املستهدف« للطــــائرات بدون طيار اأَلمريكية على اليمن
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عبدالجبار سعد 
بدد الكشاف عن آخار انجازاتنا الحربياة املتسسلة 
بالطائارات املسارية وحضاور كباار ر ااالت الدولة 
مشاككة  إعالمياة  حسلاة  انطلقات  الساتدراضها 
وسااخرة َوأحياناً  ااة وكلها تهاّون من لذا اإلنجاز 
وتساير منه والبداض نحا منحًى آخار، حيث اعترب 
ار خيانة عظسى تستو ب  أن الكشاَف عن لذه األرَْسَ
محاكسة كبار املسائولني ولم يدخر  هدا يف استيراج 

نصوص القوانني التي تجّرم الفدل.. 
عان لاؤالء السااخرين واملطالباني بسحاكسة من 
ار ساأتحدث؛ ألن من تاوىل كربلا  أباحاوا لاذه األرَْسَ
شايصيات إعالمية عسالقة ما كان لهام أن ينحدروا 
لذا املنحدر مهسا كانت الدواخع وساأتناول املوضوع 

من عدة  وانب ألسها.
تقنياة  وساائل  أَْو  مدادات  أي  اخارتاع  إن  أوال.. 
عساكرية يف ظل موا هة وحصار شاامل ليل غريباً 

عاىل أي شادب بَو ه أعتى قاوم االساتكبار الداملي 
نالياك أن يكاون لاذا الشادب لاو الشادب اليسني 

الدظيم.
ثانياا.. قال الناال قبلناا إن الحا اة أم االخرتاع 
وقد احو تنا الظروف إىل أن نبحث عن وساائل رااعة 

لتقنيات حديسة ومتقدمة توا هنا.
ثالسااً.. وإن تدجاب خاعجب لصوارياخ بلغ مدالا 
قراباة األلاف كيلو ولام يكان يف اليسن ميازون من 

الصواريخ يتجاوز مداه 260كم. 
رابدااً.. واألعجب من ذلك لو الحصول عىل الوقوا 
لهاذه الصوارياخ البديدة املادم بدد أن نفاذ امليزون 
وتلف وخسد وأثار األمر شكوَك األَمريكان يف أن الرول 
لام الذيان قدموا لذا الوقاوا و اء السافري الرويس 
يسأل ليئة األركان عن لذا الس بناء عىل تكليف من 
وزارة الدخااع الروساية خكان الجواب لاي الدبقرية 

اليسنية ومسلسا انتم برش خنحن برش أيضا.
ار الدساكرية  وخامسااً.. وقول صاحبنا عن األرَْسَ

ار ُكّل  قاول يضحك السكىل خهل ال يدلم صاحبنا أن أرَْسَ
منجز حربي رااع عند القوم املتصارعة يف عالم اليوم 
يتام تسيبه إىل اليصم ليحقال لدخه يف ميزان الراع 
االسارتاتيجي واال كياف علسنا بقوة أَمريكا وروسايا 
الصاني وغريلا مان الادول الدظسى ومان منها لي 

األقوم يف ُكّل مجال.
وسااسااً.. وقبال لذا وبداد لذا لاب أن يف األمر 
تهوياالً يا أيها السااخر بشادبك وامكانياته أليسات 
الحاروب خدعاة وان الدعاية واإلعالم  ازء مهم من 
لاذه الحرب لكنا نؤكد أن األمر يف مساتوم عاليل من 

الجدية؟!
وسابدا.. أما كان األحرم بكم يا إعالمينا املوا هني 
للغزو أن تساكتوا إذ لم تدلسوا حقيقة الدلم.. لذا إذا 
لم تطاوعكم أقالمكم لإلشااة بالحدث حتى من قبيل 

الرتويع والحرب النفسية لألعداء.
وأخارياً رحم اللاه امرأً قال خارياً خغنام أَْو صست 

خسلم.. 

أ/ مهدي العطاني  
مسا ال شاك خياه أن عظساَة ُكّل أمة تنباُع من عظسة 
تُراثهاا وعظسائهاا الذين ضّحاوا بكل غااٍل ونفيل من 
أ ال عزة أمسهام وتيلياد حضارتها، والدين اإلساالمي 
يرباي ُاعاتَه عىل لاذا الطراز الفريد مان نوعه، وقد ترك 
لنا التأريخ اإلساالمي ساجالً حاخالً بسسل لؤالء الدظساء 
الذيان ناذروا حياتَهام لله واسارتخصوا املناياا من أ ل 
أن يبقاى تأريُخ لاذه األمة تأريياً يشاع بناور الدظسة 
ويحسل مده عوامل البقاء والسسو، و يل املسلسني اليوم 
مطالاٌب أكسار من أي وقات مىض أن يقفاوا وقفة تأمل، 
وأن يساتلهسوا من تلك الشايصيات اإلسالمية الدسالقة 
ماا يرمم البيت اإلساالمي، ويديد لألمة اإلساالمية ألقها 

ومجدلا وتأرييها التليد وحضارتها الراقية.
وإن مساا يحاز يف النفال أن تدياَش األماة الياوم يف 
تداساة وشاقاء وذل ولوان واملنهل الصايف والدذب أمام 
ناظريهاا، ولي تتداماى عنه وتلهاث وراء رساب كاذب 
ال يساسن وال يغني من  اوع، ونحن يف لاذه األَيَّااام إذ 
ندياش ذكرم استشاهاا اإلماام األعظم زيد بان عيل بن 
الحساني بن عيل بن أبي طالب ساالم الله عليهم أ سدني 
يحال لنا أن نقف أماام لذا الرمز اإلساالمي وقفة إكبار 
وإعجااب، وال غارو يف ذلك؛ خاإن اإلمام زياد بن عيل من 
أولئك الر اال القالئل الذين قلَّ نظريلام، خقد حسل عىل 
عاتقه اإلسالم كسنظومة متكاملة، وطرق  سيع  وانبه 
الدلسية واملدرخية والدسلية والسياسية والتوعوية، وعسل 
عاىل النضاال الفكري املساتنري من أ ل إ االء الحقائل 
الدينية الناصدة واحض الشابهات التي تدكر صفو تلك 

الحقائل، ولم يسنه عن ذلك يشٌء.
وقد كان ساالُم الله عليه قويَّ الحجة، راساَخ الدليل، 
 ازل البيان، عسيَل النظر، وقد سااعده عاىل ذلك تدبُُّره 
ب بحليف  انة رسو ل الله، حتى لُقِّ الدسيُل لكتاب الله ولسُّ

القرآن.
وقد شاهد لاه علسااء عارصه بأوحديتاه، ومنهم أبو 
حنيفاة الندسان بن ثابات حيث يقول خياه: )ما رأيت يف 
زمنه أخقاه منه وال أعلم، وال أرسع  وابااً وال أبني قوالً، 

لقد كان منقطع النظري(.
كسا شهد له املحدث الكبري سليسان بن مهران األعسش 
قائاال: )ما رأيت خيهم - يدني ألل البيت - أخضل منه وال 

أخصح وال أعلم(.
إذن خاإلماام زياد يدترب عالمة عرصه بحال، خقد نهل 
مان الدلام ما  دلاه قبلة للطالباني، وقد شاهد له بذلك 
القاايص والداني، ولا لو أخوه اإلمام محسد الباقر يقول 
خياه: )لقد أوتي زيد علسا لدنيا خاساألوه خإنه يدلم ما ال 

ندلم(.
أضف إىل ذلك أن اإلمام زيداً سدى سدياً حسيساً لتجسيد 
الدلوم الدينية إىل واقع ملسول، خحث الدلساء يف رساالته 
املشاهورة عىل مسارسة اورلم يف إرشاا األمة وإخرا ها 
من الظلسات إىل النور، وعدم الرضوخ للظلسة، وعىل األمر 
باملداروف والنهي عن املنكر، خكان بحل خقيه املجالدين 
ومجالد الفقهاء، ناضل بنفساه ولسانه وقلسه وسنانه 
وسيفه من أ ل أن يبقى لإلسالم رونقه وبهاؤه و ساله، 
اون تحرياف أَْو تبديل. خساالم الله عليه حني ولد، وحني 

استشهد، وحني يبدث حياً.

أحمد عقبات 
الطفلة ›‹فاطمة سليم ›‹ذات العامن.. 

أخربه�ا أبوه�ا بأنه س�يصحبها معه بس�يارته، 
ففرح�ت وقامت والدته�ا بتجهيزها وتغي�ري ثيابها 

وترسيح شعِرها الجميل. 
خرج�ت من املنزل مع والدها باك�راً وهو يحملُها 
عىل ص�دره ويداعبها وينظر إليه�ا، كانوا متوّجهن 
م�ن منزلهم بمديري�ة الصف�راء إىل مديرية الطويلة 

بنفس املحافظة وكان يرافقهم عدٌد من النساء. 
كان�ت مبتس�مًة والفرحة تمأل عينَيها والس�عادة 

تغمر قلبها.
كانت تنُظُر من نافذة الس�يارة وتبتهج وتش�اهد 
أش�ياَء جدي�دًة عليه�ا كالجب�ال والش�جر واملوايش 

والسيارات املتعددة أشكالها وألوانها. 
ف والُدها  بينم�ا كانوا يس�ريون عىل الطري�ق توقَّ
الَحنُوُن ونزل إىل البقالة ليشرتَي لها ›‹علبة عصري ›‹ 
ليطفئ بها عطَش�ها ويروي ظمأها، ومن ثّم واصلوا 

السري.
بينما هم يس�ريون ع�ىل الطريق الع�ام بمديرية 
الصفراء وهم يف راحة واطمئنان لم يخطر عىل بالهم 

أن الطائراِت ستلحُق بهم وتقصفهم وتقتلهم. 
يف أثن�اء ما كانوا يف س�ريهم س�معوا فجأًة صوَت 
أزيز الطائرات وحنينه�ا فوقهم. حينها حس والدها 
›‹سليم ›‹ بش�عوٍر مخيف وأدرك أن نهايَة حياته قد 
اقرتبت وأن أحالَمه قد تالشت وأن اللحظَة التي يفّكر 

فيها ربما هي آخر أنفاسه. 
كان ›‹س�ليم ›‹ مرتعب�اً وكان يفكُِّر كثرياً ويتمنى 
لو أن الفرصة تواتيه لكي يعود ب� ›‹فاطمة ›‹ وبقية 

عائلته وينقذهم ويبقى هو وحيداً. 

يف الوق�ت الذي كان والُدها يس�بُِّح الل�َه ويتخيّل 
آخرتَ�ه، كانت ›‹فاطمة ›‹ تلعب وتضحك وتبتهج، لم 
تك�ن تعلم الطفلة ›‹فاطمة ›‹ أن هناك طائراٍت تقتُُل 
الناَس وتقصفهم وتجعلهم يموتون وتقطع حياتهم 

وتنهي أحالمهم.
ما هي إال لحظات بعد أن س�مع ›‹س�ليم ›‹ حنن 
الطائ�رة حت�ى أنزلت الطائ�رة صواريَخه�ا القاتلة 
واستهدفت سيارتَه التي عىل متنها ›‹فاطمة ›‹ وبقية 
النس�اء. حينها انقطع تفكريُ ›‹س�ليم ›‹ وانتهى أملُه 
املس�تحيُل بالنجاة والس�المة، بينما اختفت بس�مة 
›‹فاطمة ›‹ وضحكتها وتوقفت حياتها وُطِوَي عمرها 
وَحال�ت الطائ�رة وصواريخها بينها وب�ن أن تُكمل 

حياتها وتستكمل مستقبلها.
ج�اء املس�عفون ليحاولوا إنقاذَه�م ولكن لم يبَق 
منه�م أحٌد حتى الطفل�ة ›‹فاطمة ›‹ كانت قد فارقت 
الحي�اة وكان�ت آخر ص�ورة لها وهي باملستش�فى 

وأنبوبة األكسجن يف فمها. 
***

لم يكن لِك يا ›‹فاطمة ›‹ أُي ذنب لتُقتيل سوى أنِك 
كنتي ماّرًة بطريٍق أشبه بطريق املوت املفجع، طريٌق 
م�ن مىش منه لم يع�د حيا، طريٌق تعل�وه الطائرات 
›‹الس�ماء  تعل�وه  ولي�س  االصطناعي�ة  واألقم�ار 

والعصافري ›‹ كما تتصورين. 
طريٌق تهطل ›‹الصواريخ ›‹ عليه وليس ›‹قطرات 

املطر ›‹ كما تتصّورين. 
طري�ٌق مرِعٌب ال يرَحُم الع�دو الغادر أحداً يميش 

منه ويستهدُفه مبارشًة. 
لم تكتم�ل فرحتُِك يا ›‹فاطمة‹‹ بركوب الس�يارة 
التي طامل�ا كنتي تنتظرينها بش�وق حت�ى جاء من 
يُفِسُد فرحتك وينهي ُحلمك ويقتل عائلتك التي كانت 

بجوارك داخل السيارة..

نوح جالس 

لكذا عهدناك يا قائدناا ويا حامل لواء أمة القرآن، 
لام تِدد وعاداً وخالف الواقع ما وعادت!، حتى يف زمِن 
االساتضداف منذ أن كنت قائداً لقليٌل من املؤمنني مع 
شاحة اإلمكانات وتكالاب خظيع مان طواغيت الرش 
وعسالئهام، كانات تهديداتاك وترصيحاتاك تفزعهم، 
وكل وعاواك التاي مان شاأنها التنكيال بهام كانت 
تتحقال وبكل انسايابية!؛ ألناك القارآُن الناطل الذي 
يحكاي طبيدة واقع الرصاع بني أماة القرآن وأعدائها 
املتداقباني عرب األ يال والسانني، والنتيجاة الحتسية 
التاي ساتصل إليها األماة، وذلاك وخقاً لسانن الله يف 
الكاون التاي خرضت الدازة والدظسة ألوليائاه والذلة 

واالنحطاط ألولياء الطاغوت.
ومنذ بداية لذا الددوان التي تديشاه بالانا اليوم كنت 

بسسابة الهدم الناطل الذي يرشح ويوضح ما سايحصل؛ 
ويدسال عاىل توعية لاذه األمة باألساباب الاالزم أخذلا 
للسايض نحاو الوصاول إىل املصاري املحتوم التي ساتصل 

إليها!.
وإطاللتك األخرية ليست ببديد، خقد ظهرت بدراً يهتدي 
به من يرم نفساه ضاال بني الحقيقة والساب؛ وتوعدت 
الدادو بددا من الييارات واليطوات التي ساتحصل بدد 
خطاباك الاذي كان ينطلال كالارشارات إىل أوكار الطغاة 

متجاوزاً عتاالم الهائل وإمكاناتهم الضيسة!.
وعدت شادبنا بتلك الوعوا وتوعادت عدونا بها؛ خكان 
الشادب مستبرشا مسالسا التساليم املطلل لتلك الوعوا؛ 
وكان الدادو ومن يدور يف مطاخهم يف حالة الذعر والقلل؛ 
والكسري منهم  رتهم السايرية واالساتهتار بسا عرضت 

وطرحت!.
ولام يسِض أُسابوعان عىل إطاللتك حتاى وصل الددو 
إىل ما قلت وتسااقطت طائراتهم  اّراء الرميات الربانية 
عىل أيدي ر ال الله؛  دلت الددو يف تيبط شاديد أّام إىل 

تضارب أخبارلم، والذي كشاف عن ضدفهم ولشاشاة 
تحالفهم.

ويف ظال التآمار االقتَصاااي الكباري كنات قاد وعدت 
بالكشاف عان منظوماات  ديادة وصناعات عساكرية 
متطورة ومتنوعة ستدخل حلبة الرصاع ضد أولئك الطغاة 
َواملناخقاني؛ وبالفدل  اءت الوعاوا التي وعدت وتوعدت 
بها؛ وصار الدالم يشاالد شادب الحكسة واإليسان يف ظِل 
الحصاار والحارب الداملياة ضاده ولو يساابل أصحاب 

السروات الدلسية واالقتَصااية الغزيرة!.
ولكان لاذا ليل بغرياب عىل أماٍة قال خيهاا خالقها 
بأنها لي األعىل لو تَحاّركت التَحاّرك املطلوب وتسساكت 

بحبله.
إال أناه بالفدل غريب عىل ُكّل َمان يجهل لذه املوازين 
ويتجالل أمًة يقوالا حيدرة الزمان وحسني اآلن، قبطان 
السافينة التي وىص عليهاا القائد األول وامُلؤّسال لهذه 
األمة ومربيها وقائد مسريتها نحو الدزة يف الدنيا واآلخرة 

صلوات الله عليه وعىل آله األخيار.

إعالميونا واملواجهة مع الغزاة!! 

ثورٌة ضد الجهل 
والجاهلني! 

إىل اللقاء يا صغريتي! 

يعرف الكل أبو جربيل إذا حّذر

صنعوا طائرات.. فماذا 
حققتم أنتم؟!!

محسن علي الجمال 
ال يزاُل صناٌف من بدض 
أَبْنَاء الشدب اليسني يف حرية 
من األمر يديشاون الدلشة 
يف  وآخارون  واالساتغراب.. 
حالة من الولام واالنفصام 
خيساا  والدقايل،  الشاييص 
واقاع  يديشاون  البداض 
القهر والتحس وحني تتابع 
منشاوراته تجزم بانه يكاا 
يتسياز مان الغياظ, بينساا 
الصناُف اآلخر يَصاف حائراً 
التصديل  أَْو  التشاكيك  باني 
ملا حققته القاوة الصاروخية 
واائارة التصنيع الحربي للجيش اليسني واللجان الشادبيّة يف 
قفزتهاا النوعية التي تحصل ألول مرة عىل مدم تأريخ اليسن 
و ُخُصوصااً يف ظال مسل لكاذا حصار وعدوان  ائر شاارف 

عامه الساني عىل االنتهاء.
ورغام الفرتة الزمنياة القصرية وبدزم الر اال الصااقني 
األوخياء واستشادارلم لليطار الحقيقي اساتطاعت قوتنا 
الصاروخياة والتصنيع الحربي مفا اأة الدالم الذي ظل لو 
محتاراً، يف إنتااج وصناعة الصواريخ البالساتية بديدة املدم 
وتطويرلاا بياربات يسنية خالصة, حتاى تسكنت من تحييد 
»الباتريوت« أحدث منظومة االعرتاض للصواريخ البالساتية 
والتي زّوات بها أمريكا مسلكة قرن الشيطان يف الدام املايض, 
إَضاَخاة إىل انتاج طائارات بال طيار وكلها شاكلت عامَل راع 
قوياً لقاوم الرش والطغياان ورضبت الدادو يف عسقه, ولذا 
ما لم يتوقده خرباء عساكريون ومحللاون أَيْضاً منهم عرب 

وأ انب.
لكان َمن ال يازال اليوم يف أَْوَسااط شادبنا ولام »األقزام 
وضدااف النفول »يسايرون من لذا االنجااز النوعي الهام 
الذي يدتربُ محطة خير واعتزاز لكل يسني، األمر الذي يجدلنا 
نقول إن لناك كسارياً من خفاخيش الظالم التي ال تحب النور 
يقف وراء سايريتهم لاذه حقد عا ز ألشاياص عا زين 
موبوئني بداء الدظسة شاكلت لذه االنجازات صدمًة قاسايًة 
يف تحقيل ما لم يحققوه للشادب اليسني طيلة سنوات كسرية 

ماضية من الحكم.
ولكاي أكاون واقدياً ومنصفااً والجسيع يدارُف أنه يف ظل 
األزمناة الغابرة ااخال مجتسدنا اليسني أنه مان كان يحاول 
االبتاكار واالنتااج إماا أن يضداوه يف سالة املهساالت أَْو تتم 
مدالساة منزله واختطاخاه مكبالً بالقيوا والسالسال والزج 
باه يف غيالب الزنازين املنفاراة مدصوب الديناني حتى يتم 

تأكدلم من أنه قد »لذع 
خيوز« كسا كانوا يصفونهم ولذا كان واقدهم.

ويف مدركاة النفل الطويل نقول ملن من يحاول االنتقاص 
مان الدقال اليسني نحن اآلن نشاكُّ يف ساالمة برصكام أنتم 
رغام أنكم يف الحقيقة تدركاون  يداً أن ر اال عقول اليسن 
لاي املدجازة ولاي الفاتحاة واألنصارياة تتسسل  ليااً من 
خالل البدسات واملناح للطالب الذين يتم ابتداثهم للدراساات 
يف اليارج ويأتاون الينا راخدني رأل وعَلام اليسن عالياً ولم 
يحصدون املراتب الدلياا وامتيازات الرشف يف كاخة الدول ويف 

عدا من التيّصصات خلساذا االمتداض.!
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ضجيُج ما 
قبل الرحلة!

 أحمد الوشلي 
اإلعالماي  الضجياُج  لاذا 
الفيسبوكية  والزوبدة  امُلصَطنَع، 
امُلفتََدَلة التاي طاملا تدوَّانا عليها 
من صحفٍي أبادم براعًة واضحًة 
اص الدوَر الذي أوكلتُه إليه  يف تقسُّ
السادواية، يَُددُّ مؤرشاً قوياً عىل 
رحلاٍة مجنوناٍة إىل املسلكة ضسن 
َحَسلات  خَلات،  رحاالٍت  ساياق 
مدهاا ُكلٌّ من اإلرياني، وبن اغر، 
املسااخرين  وقائساة  والشاايف، 

تطول.
خا أناا  املارَّة  لاذه  الصاويف 
طيَّاتهاا  يف  َحَسلات  بسنشاوراٍت 
وسايريًَّة  واضحااً،  تََهكُّساا 
خاضحاة، كان مسحهاا - لذه 
املرَّة - ما تحقل من نقالٍت نوعيٍة 
الدساكري،  التصنياع  يف مجاال 
والتي تسيضت عن أربع طائراٍت 
ثاالٌث منهاا اساتطالعية بينساا 
الرابداة لجومياة، األمار الاذي 
الغطااء عان شايصيٍَّة  كشاف 
مريضة، ونفسيٍَّة مهتزة، تحاول 
بشاتى الوساائل حارف األنظار 
والغاياة  األساسى  الهادف  عان 
الدادوان(،  )موا هاة  األوحاد 
نحاو مسارسااٍت أقال ماا يسكن 

توصيفها بالحسقاء.
الِحرباء لطاملاا عهدنالا  لذه 
بألواٍن تتغري وطبيدة املرحلة التي 
تُسارُّ بها، خسان اللاون اإلخواني 
الاذي تسيَّاز باِه خاالل سانوات 
اراساته عندماا كان اإلصالح يف 
أوج قوتاه السياساية، إىل اللاون 
املؤتساري الاذي اساتبدله عوضاً 
عن لونه السابل بدد أن استشدر 
النكساة التي ساتصيب اإلصالح 
خيسا بدد، لا لو اآلن يِحنُّ للدواة 
لتقساص لوناة القديام، َخِلرنانِي 
الدنانري مفدوٌل سااحٌر عىل مسل 

لكذا شيصيَّات.
محاولة شال الصاف القديسة 
الحديساة لان تنجح يف ظالِّ وعٍي 
تام، واستشداٍر مسؤول، خرضته 
طبيداة املرحلة كأمار واقع عىل 
 سيع املكونات الوطنية بسا خيها 
املؤتسار وأنصاار الله، خاال أبواق 
وال  تنفاع،  )اليفيَّاة(  الدادوان 
محاوالتِه تُجدي، أمام شدٍب يدي 

ُكّل ما يُحاك لُه من مؤامرات.
حفُل اختتاح مصنع الطائرات 
ة كان عىل رأل الحارضين  امُلَسريَّ
خياه رئيال املجلال السايايس 
األعىل، ونائبه، ورئيل الحكومة، 
مان  والددياد  الدخااع،  ووزيار 
الشايصيات التي ال تَُسسِّل ُمَكِونا 
بحاد ذاته، بقدر ماا تسسل الوطن 
بأكسلاه، ولاذا يأتاي يف ساياق 
تأكياد املؤكد، بدد نجااح االتَّفاق 
كاخاة  َخَلاط  الاذي  السايايس، 
أوراقهم، وقطع اابر مؤامراتهم، 
لاو  األمار،  يف  اليطاريَ  أنَّ  إال 
االنتقاُص من رماوز أنصار الله، 
والتقليل من شاأنهم، األمُر الذي 
يَُحتُِّم عىل املؤتسر الشادبي الدام، 
اتيااذَ موقاف حازم بشاأن مسل 
لكاذا ترصخات، خالصاويف يبقى 
مسسال للسؤتسر ما لم تتم إاانته.

أحمد ناصر الشريف
 

مناذ عاماني والشادب اليسناي مسساالً يف 
 يشاه ولجانه الشادبيّة يوا اه أقوم اول 
واقتصاايااً  سياساياً  و  عساكرياً  الدالام 
واعالميااً بل وتيصصااً يف الحرب النفساية 
وحبك الشاائدات التي تحطم إَراَاة الشادوب 
وماع ُكّل ذلك لم تهتز له شادرة واحدة وانسا 
قااوم وتصاّدم للددوان بشاجاعة وبساالة 
شاهدله بهساا اعدائه قبال أصدقائاه ألنه – 
كسا أرشنا يف مقال ساابل - استطاع أن يغرّي 
اسارتاتيجيات الحاروب ويقلبهاا رأسااً عىل 
عقب خوضاع بذلك مراكز البحث الدساكرية 
الداملية يف ذلاول و دلها تديد نظرتها يف ُكّل 
تقديراتهاا وتتسااءل: ماذا يجاري يف اليسن؟ 
لكان؛ ألن الغرور قد ركب رؤول بني سادوا 
خإنهم يكابرون ويغطوا عىل الحقائل بأموال 
شادب نجد والحجااز التي يتام بدسرتها لنا 
ولناك بهادف رشاء الضسائر امليتة والنفول 
الضديفة عىل مستوم الدالم كله غري مدركني 
أن الشادب اليسني بدظسته قااار عىل تغيري 
املداالة لصالحاه بتوكله عىل اللاه وبقدراته 
املتواضدة قياساا بسا يستلكه تحالف الددوان 
واعالمياة  ومااياة  عساكرية  قادرات  مان 

النظاام  اخطاأ  لقاد  عقال..  يساتوعبها  ال 
السادواي يف تقدياره حينساا ظال يتدامال 

عاىل  اليسناي  الشادب  ماع 
أساال أناه اولئاك النفر من 
املو واة  واملرتزقاة  الدساالء 
اسساؤلم يف كشوخات اللجنة 
ااة التاي تدخاع لهام  الَياصَّ
موازناات شاهرية وخصلياة 
وسانوية من ا ال أن ينفذوا 
لاه أ ندتاه يف اليسان لدرقلة 
بنااء الدولة اليسنياة الحديسة 
القوية والداالاة ولي أ ندة 
رسسها النظام السدواي قبل 
خسسني َعاماَ وتحديداً حينسا 
وضاع يده عاىل امللاف اليسني 

الذي اساتلسه امللك السادواي الراحل خيصل 
بان عبدالدزياز مان الرئيال الراحال  سال 
1967م  عبدالناارص يف شاهر اكتوبار عاام 
رئيال  إرشاف  وتحات  اليرطاوم  بسديناة 
وزراء الساواان حينهاا الراحال محسد أحسد 

محجوب.
وحاني ساقط اولئاك النفر عندماا قامت 
عاام  سابتسرب   21 ياوم  الشادبيّة  الساورة 
ل201م وتباني للنظاام السادواي أناه كان 
ينفال أمواله عاىل اناال ورطوه أكسار مسا 

اخاااوه عاا ليتدامل مع الشادب اليسني من 
الصفار، كسا خدل عقب قياام السورة اليسنية 
األم )سابتسرب واكتوبر( حني 
قاومهاا وحااول اساقاطها 
مان خالل ختحه مدساكرات 
خأساتقدم  لهاا  للسناوئاني 
املرتزقة مان ُكّل مكان وقدم 
لهم األسلحة واألموال وأسل 
تحالفاا ضدلا شااركت خيه 
ماع  ومتحالفاا  اول كاربم 
التي كانات تحتل  بريطانياا 
 ناوب الوطان ساابقا ومع 
نظاام الشااه يف اياران وكل 
األُْخاااَرم  املدااياة  القاوم 
عىل مدم سبع سنوات.. إاّل أن 
ذلك التحالف املدااي للشادب اليسني وثورته 
)سبتسرب واكتوبر( ارتد إىل نحور حكام النظام 
السادواي وانتارص اليسان وشادبها لسورته 
ونظامه الجسهوري ورحلت  يوش بريطانيا 
صاغرة عن ارض اليسان وتحرر  نوبه الذي 
تحتله اليوم السدواية ومشييات اإلَماَرات.. 
ومع املتغاريات الداملية كان الشادب اليسني 
ساباقا يف تحقيل وحدته يف 22 مايو 1990م 
والتاي يريدون اليوم تدمريلا وتفتيتها.. كسا 
اشان اليسنيون األحرار مرحلة ثورية  ديدة 

يوم 21 سبتسرب ل201م اعاات الحياة للسورة 
األم )سبتسرب واكتوبر( وأحيت مباائها الستة 
التي تم تغييبها بفدل تدخل النظام السدواي 
يف الشاأن اليسني.. وألن لذه املرحلة الجديدة 
قد ارست وألول مرة يف الجزيرة الدربية نظام 
الرشاكاة الوطنياة وطالبات برخاع الوصاية 
اليار ية عن القرار السيايس اليسني واكدت 
عىل اساتسرار التدداية الحزبية والسياساية 
عاىل قاعادة الدساتور والقاناون ومجلال 
للنواب ينتيب الشادب اعضااءه انتيابا حرا 
ومبارشا.. خإن مسل لذه الييارات الوطنية قد 
عرت النظام السادواي واحر ته امام شدبه 
املغلاوب عاىل أماره والاذي ييىش مان تأثري 
التجربة الديسقراطياة والتطور الحضاري يف 
اليسن واملجاور لنظاماه ولذلك لم يكن أمامه 
مان خياار غاري التدخال املبارش مان خالل 
شان عدوان برباري وظالم إلخشاال ُكّل لذه 
هاات الوطنياة، ويف محاولة منه إلَعاَاة  التو ُّ
اليسان إىل بيت الطاعة ولكناه بدد عامني من 
تجربته املريرة بدأ يشادر بييبته وأَْصبَح عىل 
يقاني تام بأنه سايهزم باإذن اللاه ال محالة 
وذلك لسبب بسيط يتسسُل يف أن إَراَاَة الشدوب 
املظلوماة لي املنتارصة اائساً؛ ألنها أساسااً 

مستسدة من إَراَاة الله الواحد القهار.

د/ إسماعيل محمد المحاقري
 

قد يارم البدُض أن الجاَدَل حول اتاكاء الددو عىل 
الرشعياة لتربيار عدواناه وماا ارتكبه مان  رائم يف 
حل شادبنا أَْصبَح  ادالً عقيساً يف ضوء  الء الصورة 
لاكل عاقل، ويف ضوء ما تكشاف للنال مان األَْلَداف 
الحقيقياة للحارب ولكناي ما زلات أرم أنناا بحا ة 
إىل  هاوا كبارية وُخُصوصااً مان ذوي االختصااص 
يف القاناون الدساتوري والنظم السياساية إىل تدرية 
لاذه االاعااءات وتفنيد ماا يتم طرحاه بيصوصها 
مان أكاذياب.؛ ألن الددو بساا يسلكه من آلاة إعالمية 
ضيساة وعارب أاواتاه يف الداخال عسال عاىل تصوير 
املباارة اليليجية والطريقة التي تم بواسطتها وصول 
عبدربه وحكومته إىل السلطة عام2013م أنها بسسابة 
آليات عرصياة تتفل ماع الحقائل واألصاول الدلسية 

والسوابت الديسقراطية وبالتايل خإن االختئات عليها لو نكوص عن قيم 
الديسقراطية وتياٍل عن تحقيل الدولة الديسقراطياة املدنية الحديسة 
التاي تسسل الحلم املنشاوا لاكل اليسنيني، كساا أن الددو يدسال أَيْضاً 
وبوسائل ميتلفة عىل شيطنة ثورة 21سبتسرب وتصوير ما حدث عىل 
أنه عسل انقالباي ال يست ملباائ الديسقراطية بأي صلة ويجدلون من 
عادم التأييد الادويل لها اليال عىل تدارضها وتلاك املباائ، وكذلك عدم 
تأييد عدا من األشياص الذين ارتسست أسساؤلم وصورلم يف ذلنية 
املواطن البسايط واملازروع بأنهم لام الرموز املناخحاة عن مرشوع 
النظاام الديسقراطاي يف اليسان وأنهام لام املنفتحون عاىل السقاخة 

الغربية، القاارون عىل تحقيل النسط الغربي.
ومسا يفاقم املشاكلة أن عدااً من األكاايسيني امليتصني يف الشاأن 
القانوناي والدساتوري من املؤيدين للدادوان يدسلون عىل اساتغاَلل 
وظيفتهم الدلسية بتسويل تلك األكاذيب وتصويرلا للطالب كحقائل 

علسية.
ة من خالل  ويف ضوء ذلاك أرم أَلسيّة إعطاء املوضوع أَلسيّة َخاصَّ
إيضاح الحقيقة للنال وتفنيد ااعاءات الددو وأكاذيبه بو وا عالقة 
بني النسااذج واملباائ الديسقراطية والدساتورية وبني ذلك األسالوب 
وتلك اآللية التي تم اتباعها إليصال عبدربه منصور وحكومته للسلطة 
وأن ُكّل اليطاوات التاي اتُبدت ليل لها منطل قانوني أَْو سايايس أَْو 
ايسقراطاي تقوم عليه إال منطل الُقاوَّة الذي تفرضه قوم الهيسنة يف 
لاذا الدرص، ولو ما أساسيته بسنطل )الصسولة والبدللة( وأساتأذن 

القارئ أن أر ئ تفسري لذه الدبارة إىل نهاية املقالة.
إن ماا تدلسنااه وندلسه لطالبنا وماا لو ثابت كحقائال علسية يف 
كتب املفكرين ويف ذلنية املتابدني للشاأن السايايس أن الرشعية لي 
إماا رشعية اساتورية وتدني أن يتم اختيار الحكام من قبل الشادب 
عرب انتيابات حرة وتناخساية ووخل الارشوط واآلليات التي يحدالا 

الدستور. 
وإما رشعية ثورية التي تدني أن الشادَب باعتبار أنه السيد مصدر 
ُكّل السالطات وصاحبها، له أن يساِرَل سلطته بطريقة غري مبارشة 
عرب األشياص الذين ييتارلم عرب اآلليات الدستورية لتسسيله، وله أن 
يسارسها بصورة مبارشة عرب االستفتاء الشدبي يف الحاالت والرشوط 
التاي يحدالاا الدساتور، ويف ُكّل األحاوال يجاب أن يظال االرتبااط 
والتفاعال اإليجابي بني ركني السالطة السياساية واملجتسع املدني يف 

الدولة قائساً، خلهذا األخري الحل يف مراقبة ترصخات من يسسلونه للتأكد 
مان مدم خضوعهم للقواعد الدساتورية والقانونية ومدم احرتامهم 
لحقوق وحريات املواطناني ورعاية مصالحهم ومدم 
محاخظتهم عىل سايااة الوطان ووحدته. ولاه أَيْضاً 
كحال أصيل أن يقوم بسورة عىل من يسسلونه عدما يتم 
املساال بتلك السوابت واملحداات ويتم تدطيل اآلليات 
الدستورية وتصبح الوسائل السلسية غري ذات  دوم 
يف كباح  ساح السالطة وتغولها وتدريضها لسايااة 
الوطان ووحدتاه لليطار وعندماا يكسال مهستاه يف 
تصحيح املساار وخرض احرتام الدستور يدوا أارا ه 

ليسارل حياته اليومية.
لذلك خاإن إنكارنا للرشعياة السورية مدنااه إنكار 
لجولار الدسلياة الديسقراطياة ومصااارة ألَْلَداخها 
وتجريدلا من ألم الضساناات الرضورية للسحاخظة 
عىل استسرارلا؛ إذ أنه بدون االعرتاف بالرشعية السورية 
لن نجد أية وسايلة أُْخاَرم لحساية الديسقراطية عندماا يتم االنقالب 

عليها من قبل السلطة.
ومن املهم التذكري أن قيم الديسقراطية ال تقبل بو وا سالطة تدلو 
عىل سلطة الشدب ااخلية كانت أَْو خار ية بل أن التسليم بسا يسسى 
الرشعياة الدولية تحات أي وصف كان لو مصاارة لرشعية الشادب 
وسايااته ومصاارة بالتايل لقيم وأَْلَداف الديسقراطية ومسال بألم 

أركان الدولة.
ويف ضاوء تلك الحقائل الدلسياة السابتة التي ال تقبل الجدل أخاطب 
أولئك: عىل أي أسال من منطل أَْو خكر سيايس أَْو استوري تداخدون 
عن رشعية لذا الر ل ُخُصوصاً أمام طالبكم مع أنكم تدلسون أن من 
أوصله إىل السالطة لي قوم الددوان ذاتها التي تحاربنا اليوم عرب ما 
ساسي باملباارة اليليجية َوخرضته خارج األطر الدستورية مستدينة 
بدسالئها مسن يشااركونها اليوم تدمري الوطن وعرب انتيابات املرشح 
الوحيد حساب ابتكارات املباارة التي ال تسات لقيم الديسقراطية بأية 

صلة بل أنها تناخيها وتصاار ألم مباائها )الحل يف التناخل(.
وحتى وإن ساسينا ما حدث باساتفتاء خهو أَيْضااً ميالف لآلليات 
والرشوط التي تحدالا  سيع الدسااتري وتقارص أعسالها عىل حاالت 
محداة لضسان عدم االلتفاف والتالعب بإَراَاة الشدب، ختدالوا نتصور 
خيسا لو أ زنا لذه اآللية كيف أنها ساتصاار مبادا التدداية والتباال 

السلسي للسلطة.
ومان ناحية ثانياة: وعىل خارض القاول بو وا رشعياة لدبدربه 
قائساة عاىل الرشعية التواخقياة الحاكساة للسرحلاة االنتقالية وعىل 
خارض القباول بها خقد انتفت عناه الصفة التواخقية بداد قيام ثورة 
21سابتسرب التي قامت ضد املسارساات التي اتبدها لذا الر ل ومسلت 
خطاورة عىل كياان الدولة واملساال بسايااة الوطن وتهديد أسال 
ة وكذلك  أمن واساتقرار املجتسع اليسني والسالم األليل بصفاة َخاصَّ
بداد أن أعلن نفساه وحكومته خصسا ألَْكرَب وأكسر القوم السياساية 
نفاوذا ومحاولة تسرير مشااريع الددو وتنفيذ ُمَيّططاته يف تقسايم 
اليسن وتفكيك ُمؤّسساته السيااية ووضع خطة مسنهجة عرب أاواته 

الستهداف الرموز الوطنية السياسية والدسكرية والفكرية.
ومان ناحية ثالسة: أليسات الرشعية الدساتورية تفارتض التفاخا 

شدبيا باالخرتاض أَيْضاً أنها تسسل خيار غالبية.

اليمن يواجُه أقوى دول العالم

دعوى الشرعية بني املنطق القانوني 
والديمقراطي  ومنطق ]الصمولة والبعللة[

الت
تأم

م/ أمين عبدالوهاب الجنيد  
املستكربون  التي حاوَل  الُعقول  ها هي 
تجهيَلها تاَراّ. والقضاء عليها تاراّ أُْخ��َرى 
فتزيح  الركام  تحت  من  لتنتفَض  تعوُد   -
علوم  بُخالصة  العالم  يبهر  بما  الستار 
الخوازمي  ذكريات  فتعيَد  والجرب  الفيزياء 
جرس  علومهما  من  لتنصع  حيان  وبن 
العبور لتصل إىل أبعد ما كان يف الحسبان 
فرتقى إىل سماء الكون عائمتا فوق الغمام 
وذعراً  خوفاً  االعداء  يرعب  بنرصا  فتأتي 
فقطفت  يعملون.  كانوا  بما  جزاء  ونكاالً 
حيث  من  لتبدأ  التكنلوجيا  ثمار  بذلك 
انتهاء اآلخرون، حتى تصبح اليمن فوق ما 

يحذرون.. وأبعد مما يرجون.
ها ه�ي األمة اليمنيّ�ة تمتل�ك »القرار« 
ومن يمتلك القرار يمتلك »اإلنَْس�ان«. ومن 
يمتل�ك اإلنَْس�ان »يصنع املس�تحيل »ومن 
يصنع املس�تحيل ال يعج�ز عن نيل ما كان 
»محاالً« يف قواميس العرب�ان.. فمعية الله 
لهم جعلتهم يلُن الحديد كما ألنّاها لداوود 

يف غابر األزمان.. 
 ها هي الُق��وَّة التي حاول املستكربين 
تمزيقه�ا وتفتيته�ا تع�ود بُحل�ة جدي�دة 
ُمطعمّه بجيل اُشبع إيماننا وعزة وكرامه.. 
فباع من الله واش�تقا للقائ�ه.. فرخص ما 
دون ذلك عنده. ليمنحُه الله مقابل التقوى 

العلم واملعرفة )واتقوى الله يعلمكم الله(
تتنام�ى  املس�تضعفن  ه�ا ه�ي ق�وة 
وه�ي تحت رقابة وس�لطة وكي�د وانتقام 
املس�تكربين.. ليحقق الله بذلك آياته حتى 
يَرى األعداء ما كانوا يحذرون.. فاآليات الله 
وسننه.. ليس لها تبديل، والعاقبة للمتقن.

 َلُنِرَيهم ما 
كاُنوْا يحذُرون 
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دي�ن الله يهت�م بالقضايا كلها الكبرية والصغرية، وأنه دين ش�امل يعالج ُكّل 
مناحي الحياة، وكلما الناس يتَح�ّركون فيه، س�واء كان يف مجال قتال يف س�بيل 
الل�ه، أَْو يف عالقاتهم الخاصة فيم�ا بينهم، عالقة األرسة فيما بينها، وعالقتهم مع 

بعضهم بعض.]سورة البقرة الدرل الدارش ص: 12[ 
ُفوا إِنَُّه ال يُِحبُّ  بُوا َوال ترُْسِ }يَا بَِني آَدَم ُخذُوا ِزينَتَُكْم ِعنَْد ُكلِّ َمْسِجٍد َوُكلُوا َوارْشَ
ِفَن{ )األعراف: 31(، دائماً يذكر بالنس�بة للدين بأنه ال يحول دون اللباس  اْلُمرْسِ

الجي�د، دون األكل من الطيبات، يعني: ال يأتي دينه عىل أس�اس أنه يحرم الناس 
من اللباس، فقط الضالل والش�يطان الذي يح�اول أن يحرم الناس منه، أما الله 
فيقول للناس هذا الدين الذي تتجهون عليه هو أيضاً وس�يلة من وس�ائل الربكة 

والخري لكم.]سورة األعراف الدرل السابع والدرشون ص: 11[
ه�ذا الدين هو قادر أن يواكب الحياة، أن يبن�ي األمة هذه، أن يغطي البرشية 
ه�ذه كلها، يف أي زم�ن كان، مهما كان تقدم العلم، مهما كانت األش�ياء األخرى، 

ويف نف�س الوقت القرآن الكريم، وهداي�ة الله للناس يف القرآن الكريم قابلة لهذه، 
وأوسع من هذه.]لقاء املدلسني ص: 11

الله س�بحانه وتع�اىل باعتباره إلهنا، وملكنا، وس�يدنا، وموالن�ا، عمل عىل أن 
يكمل لنا هذا الدين. دين كامل ال نقص فيه، واس�ع بس�عة شؤون الحياة، واسع 
بقدر ما يتاح لإلنس�ان، أَْو ما يقدر لإلنس�ان أن يحص�ل عليه من كمال، يف زكاء 

نفسه، وسمو روحه.]اإلسالم وثقاخة اإلتباع ص: 1[

مقتطفاٌت نورانيٌة

بشرى المحطوري

حما�صرات )مديح القراآن( لل�صهيد القائد

إيماُن الشعوب بـ)ُرؤى وأفكاٍر منحرفة( شيٌء خطري.. فعلى أساس فكرة معينة قد ُتباد أمم!!
  - خاص:

اِهيُْد الَقاِئُد -َسااَلُم اللِه َعَليِْه- من  ألقى الشَّ
م5/2 إىل 2003/6/3م سابَع محاارضات ااا 
ماالزم اا رائدات  داً- ُحلَّ لهاا أن تُكتََب بساء 
الذلاب- يرشح خيهاا كتااَب )مدياح القرآن( 
لإلمام القاسام بان إبراليم عليه الساالم، قال 
اِهيُْد الَقاِئُد: ]كتاٌب لاو من إماٍم كبرٍي  عنه الشَّ
من أئسة ألل البيت، الزيدية متفقون عليه، لو 
مشهوٌر عندلم  سيداً، وكتابته بالطريقة التي 
تكشف كيف رؤية ألل البيت، وتو ه ألل البيت 
األصيل، قبل تجي أشياء أخرم[لذه املحارضات 
كلهاا تحكاي عان القارآن، وكيفياة االلتاداء 
للقضاياا،  القارآن  طارح  وكيفياة  بالقارآن، 
ومنهجياة القارآن يف ُكّل يشء.. ويف تقريار لذا 
الدادا ويف األعاداا القاامة بإذن الله سانتناول 
لاذه املحارضات السابع، املدروخاة باا)مديح 

القرآن(، منها.

من األسباب املؤّدية 
للضعف.. عند 
مواجهة الباطل

وّضاح -َسااَلُم اللِه 
محاارضة  يف  َعَليْاِه- 
ااا ملزماة ااا مديح 
الادرل  ااا  القارآن 
اإلنسااَن  بأن  السالاث، 
إذا  ميطئااً  سايكوُن 
نظر لألشياء واألحداث 
نظرتاه  خاالل  مان 
ويازااا  الشايصية، 
قاال:  حياُث  ضدفااً، 
]إن اإلنساان ماا يأتي 
لاه مشااعر ضدف إال 
عندما ير ع إىل نفسه 
إىل  لاو, عندماا ينظر 
نظرتاه  مان  األشاياء 
لو كإنساان, اإلنسان 
ضديف, ولاو قال لو 
يف القارآن الكريام قال 

اللاه: }َوُخِلاَل اإِلنَسااُن َضِديفاً{)النسااءم2( 
ألم يقال لكذا؟ لكن انظر نظارة القرآن, اعترب 
نفساك بدد القرآن, لنا ما تشادر بضدف عىل 
اإلطاالق, لكن تر ع إىل نفساك كإنساان ترم 
نفساك مالن ضداف, يف ُكّل رؤياة, يف ُكّل نظرة 
إىل عادو, إىل قريب, إىل بديد, ُكّل لذه ما ترم إال 

ضدفاً[. 
 وبنّي -َسااَلُم اللاِه َعَليِْه- أناك إذا حا جت 
وخاصست بالقرآن خلن يهزَمك أحد، حيث قال: 
]لكان تياصم بدوناه ما يسكان, تضدف أنت, 
يدني أن تكون ثقاختك ليست ثقاخته ستضدف, 
ونحن نرالم يضدفون عىل الشاشاات حقيقة 
ليسات اخرتاض, أن تتَحاّرك حركة ال تقوم عىل 
أصلاه ساتقهر, وتضدف, لذه قضياة ما خيها 
شاك, خاصم باه كسقاخة, خاصم باه كحركة, 
خاصام به كرؤياة, خاصم به كحاّل, لنا الزم 
أن تيصم, وتظفار وتغلب. ولنا أيضاً تياصم 
به نفساك, أيضاً عندما تحل بضدف ار ع إىل 
القرآن نفساه, لذه كانت مان طرق ألل البيت 

األولني يف تداملهم مع القرآن[. 

ثقافة مغلوطة:ــ
)االعتقاُد بأن اإلكثاَر من قراءة القرآن سُيغري 

الواقع.. دون عمل!!(
أكد -َسااَلُم اللاِه َعَليِْه- بأناه ال بد مع تالوة 

القارآن الكريم للنرص عىل األعاداء أن يصاحب 
ذلاك الدسل الجاا، والحركة بحركة القرآن، كسا 
قاال: ]يكون التو ياه إىل أن النال يدواون إىل 
القارآن تالوة, ليال املدنى أن يقارؤوه بنية أن 
الله يدسل كذا! يقرؤونه يرخدون مدنوياتهم به, 
يتأملونه, يساتديدونه, يتصفحون تو يهاته, 

ترتفع مدنوياتهم, يهتدون[.. 
وأضاف -َسااَلُم اللِه َعَليْاِه-: ]عندما ترم يف 
الرتا م يقول لك: كان مسالً ألل البيت وأتباعهم 
يف حركاة من الحركات, كاناوا يف الليل يقرءون 
القرآن, أليساوا يف اليوم الساني يكونون مقاتلني 

مستبسلني[.

الثقافاُت املغلوطُة ستتبّخر.. كلما ُعدنا 
للقرآن

وأوَضَح -َسااَلُم اللِه َعَليِْه- باأن ُكّل مفهوم 
خاطئ، وثقاخة خاطئاة، إذا ما عدنا إىل القرآن 
الكريام خساتُصحح نظرتنا لكل أماور الحياة، 
حياث قاال: ]أناك كلساا تلسال مان مظالر 
أنات  عنادك  ضداف 
ار اع إىل القارآن, إذا 
أحاد من حولاك عنده 
رؤم ضداف وأشاوار 
مان لاذه الضديفاة 
لهام  قال  الهابطاة 
تدالاوا نقارأ, نر اع 
إىل القارآن, ير داون 
عندما  والحاظ  إلياه, 
إن  ويساتحوا  يتبير, 
كان عندلام رؤم من 
لذه, يستحوا إن كان 
عندلم رؤم ضديفة, 
ويرم نفساه شوعة.. 
يرخاع  لاو  خالقارآن 
بشاكل  املدنوياات 
رليب, ييصم نفسك, 
الضداف  ييصام 
الذي يف نفساك بكله, 
وتيصم باه أي طرف 
موقفه  يظهار  آخار, 
ضديف أمام موقفك[. 

هل يستطيُع القرآُن )أن ُيفّجَر صاروخاً(؟!!
وعسل -َسااَلُم اللِه َعَليِْه- عىل تو يه تفكري 
األماة إىل الو هة الصحيحة، خال يتسااءل املرء 
لكاذا ساؤال، وال يدتقد أناه إذا ما قارأ القرآن 
الكريام بكسارة اا ولاو قاعد يف بيتاه اا اون 
حركة أَْو عسل بأن الله سيُفجر صواريخ وقنابل 
اليهوا والنصاارم لكذا، تلقائيااً، بدون عسل، 
وأكد -َساَلُم اللِه َعَليِْه- عىل أن الله سيقف اائسا 
إىل  انب املستضدفني الواعني، تحدث تدخالت 
إلهية إىل  انبهام، خيتوقف اليهاوا والنصارم 
عن اساتهداخنا، عن إطاالق صوارييهم علينا، 
حياث قاال: ]عندما يكاون لناك مان يتَحاّرك 
بشكل صحيح, عىل أسال كتاب الله أيضاً يأتي 
مان  هة الله لو ما يجدلهام يتيذون قرارات 
أخرم, يدني ما تقول مسالً: لل يستطيع القرآن 
أن يفجار الصاروخ حال ذوالك, أَْو ييليه كذا؟ 
يساتطيع أن يوقفه محله, يساتطيع أن يييل 
حاملاة الطائرات تُصادِّي يف البحر لو أن الدرب 
يسريون عىل أسال القرآن, عندما يسريوا عىل 
أساال كتااب الله سايحصل تدخال إلهي من 

 انبه لو[.
وأضاف أيضا: ]ُكّل لاذه اإلمكانيات الهائلة 
لادم أمرياكا, لادم الدرب حال يوقفهاا كلها, 
يتوقفاوا من تصدير النفاط, ويقاطدوا أمريكا 

اقتصااياً, تتوقف كلها لذه, تتوقف. إذاً ما لذا 
سالح يف أيديهم؟ ساالح يف أيديهم, لذا السالح 

يدترب وا ب عليهم, مفروض, مفروض[.

ال يف أيدي  سالُح النفط.. سالٌح فعَّ
املسلمني

ولفت -َسااَلُم اللِه َعَليِْه- إىل أسلحة طبيدية 
متوخارة يف بلدان املسالسني ذات تأثري كبري عىل 
الداملياة  خاملسارات  اساتيدمولا،  إن  األعاداء 
تحت أيدي املسالسني، والنفط الذي عىل أساسه 
تقاوم الصناعاات يف أوروباا وأمرياكا لاي يف 
باالا املسالسني، ولاو اساتيدموه ضاد اليهوا 
والنصارم، وقاماوا بسنع تصديره إليهم، لجأوا 
إلينا صاغرين، ولن نتارضر من ذلك؛ ألن لناك 
بلدانااً ستشارتي النفط منا، حيث قاال: ]ولن 
ياؤاي إىل رض عليهم عىل اإلطاالق, لناك بلدان 
أخرم ستستقبل نفطهم, عاشوا من قبل بدون 
نفط, لناك بلدان أخارم تصدر بضائع أخرم, 
لن يكون لناك أي رضر إال عىل أمريكا نفسها, 
تتوقاف ُكّل آلياتهاا؛ وألن ُكّل اآلليات لذه كلسا 
تطاورت كلسا كربت نقطاة الضدف لديهم لم, 
مان األولياات حقتهاا أن تدتسد عليك كساوق 
تساتهلك, تيرج ما يف  يبك إليهم, وتدتسد عىل 

األوليات التي يف بالاك, ومن ألسها النفط. 
إذا توقاف النفط, وتوقف الناال عن رشاء 
البضائع األمريكية واإلرسائيلية, يف األخري ترالا 
تتوقاف, ترالاا تتوقاف كلهاا؛ ألن االلتزامات 
املالياة تكارب  اداً  اداً كلساا علات التقنية يف 
استيدام األشاياء, تكون اليسارات كبرية  داً 
كلساا علات التقنية, وماا لي كلهاا تقوم عىل 
 هوالاا الذاتياة من أولياات إىل آخر يشء لي 
علياه, خهم مربوطني بالدرب, مربوطني بالبالا 

الدربية[.

َمن يهيمن على الشرق األوسط.. يستطيع 
الهيمنة على العالم 

ونبَّاه -َسااَلُم اللاِه َعَليْاِه- األماة إىل الندسة 
الكبارية عليهم، ولي أن بلدانَهام تقع يف بقدة 
لاماة مان الدالام، تتحكام باملسارات املائية، 
برتول وغااز ونفط وثروات كسارية ولائلة لي 
يف حوزتهام، وأن اليهاوا والنصاارم يدسلاون 
 الديان عىل السايطرة عىل الرشق األوساط، 
حياث قال: ]والحظ كياف أن القضية صحيحة 
لذه أنهم لام تفكريلم اآلن بأنهام بهيسنتهم 
عىل املنطقة لذه سايهيسنون عىل الدالم, كيف 
عندما تفكر أنت الدربي أنك يف موقع تساتطيع 
من خالله أن تهيسان عىل الدالم؟ اإلرسائيليون 
األمريكياون عندلام اعتقااا بأناه أن يهيسنوا 
عاىل املنطقة لاذه مدناه يهيسناوا عىل الصني, 
اليابان, عىل ُكّل اول آسايا لذه املصندة, وعىل 
اول أوروباا, ويهيسناوا عاىل الدالام كلاه من 
املنطقة لذه. أليست لذه قضية لامة؟ قضية 

لامة  داً[

أمثلٌة على ُخبث اليهود.. وتلبيسهم الحق 
بالباطل:ــ

اِهيْد الَقاِئد عان خطورة  وأثناء حدياث الشَّ
اليهاوا، تطارق -َسااَلُم اللاِه َعَليْاِه- إىل بدض 
للحال  تلبيساهم  مادم  تسبات  التاي  األمسلاة 

بالباطل:اا
املسال األول:اا إحياُء اليهوا لاا)آمال اينية( 

عند املسيحيني:اا
اِهيُْد الَقاِئُد عن  ويف ذات الساياق تحدث الشَّ
مادم خطورة )املفاليم، والارؤم، والسقاخات( 
باني األمام، خسقاخاة كالسقاخاة التاي ينرشلا 
اليهوا بني املسايحيني من أن املسايح سيدوا، 

وأناه ال باد أن يدوا إىل األرض ولاي خالية من 
الارشور!! وال باد من محاربة )محاور الرش(!! 
كانات من األساباب املؤاياة إىل تكالبهم علينا، 
حيث قال: ]خالذي حرك لذه مفاليم, أعطولم 
ثقاخة مدينة أعطولم آمال اينية أيضاً, إضاخة 
إىل حب السايطرة, واملصالح, والدداء, أعطولم 
آماالً اينية بتغرير وتلبيل رليب عسله اليهوا, 
الوعاوا التاي كانت مان قبل أن يأتي املسايح, 
لولا خيسا بدد؛ ألن  وعوا بأن يأتي املسايح شاغَّ
اليهوا ماا زالوا كاخرين بأن املسايح عيى بن 
مريم لو املسايح املوعوا به يف الكتب السابقة, 
طرحاوا املوضوع مان  ديد وبأسالوب  دلوا 
املسيحي نفساه الذي لو مؤمن بديى يتطلع 
إىل عاواة املسايح خداالً, عواتاه لو.. تساسع 
عندلم عىل أساال القضية لذه يأتي كالم من 
لاذا, عندما يتحدث عن إياران والدراق وكوريا 
محور الرش, لو عندلم أنه ال يأتي املسايح إال 
بدد أن نزيل أكسر الرشيرين لؤالء, يأتي املسيح 
إىل عالام نظياف مان نوعيتناا, مان نوعيتهم 

ختنشاأ  يدناي,  لام 
حيااة ساديدة!!يو د 
لاذه  مان  نصاوص 
لكان لاي مان النوع 
الاذي لو مان قبل أن 
عيى  املسايح  يأتاي 
بان مريم, لام  اءوا 
يشاغلونها من  ديد؛ 
يف  قادرة  عندلام  ألن 
تلبيل الحل بالباطل, 
عندلم قدرة رليبة يف 

لذا املوضوع[.. 

املثال الثاني:ــ نشُر 
ثقافات مغلوطة يف 
أوساط املسلمني عن 
طريق )كعب األحبار( 
اِهيُْد  كساا حذر الشَّ
اللاِه  -َسااَلُم  الَقاِئاُد 
القادرة  مان  َعَليْاِه- 
الهائلاة عناد اليهاوا 
)تلبيال  عاىل 

الحال بالباطال(، ومن الساسوم الكسارية التي 
ينفسهاا اليهوا أوسااط املسالسني عان طريل 
األحاايث)املكذوباة( عاىل رساول اللاه صاىل 
اللاه عليه وآله وسالم وآله، عان طريل )كدب 
األحبار(، حتى أصبح املسلسون مسل املسيحيني 
يؤمناون بدواة )املسايح(، حيث قاال: ]يو د 
نصاوص من لذه لكن لي مان النوع الذي لو 
مان قبل أن يأتي املسايح عيى بان مريم, لم 
 اءوا يشاغلونها من  دياد؛ ألن عندلم قدرة 
يف تلبيل الحال بالباطل, عندلام قدرة رليبة 
يف لاذا املوضاوع, حتاى  دلوناا نحان نفكر 
تفكريلام يف موضاوع عاواة املسايح, نفكار 
تفكريلم لم, عن طريل كدب األحبار, وآخرين 

مسن اخلوا[.

خطورُة )املفاهيم والرؤى والثقافات( على 
الشعوب 

ذكَر ساالم الله ُ َسالً رائداة تبني مدم تأثري 
املفاليام املغلوطة، والرؤم واألخكار عىل األمم، 
حياث قال: ]واألخكار يكون بدض األخكار منها 
ماا يرضب أمة, عىل أساال خكارة مدينة تباا 

أمم, عىل أسال خكرة مدينة[.
وقاال أيضا: ]يا أخاي اخهام ُكّل قضية لي 
تنتهاي يف األخاري إىل تسقياف, ومفاليم, ورؤم 
تصناع وتَحاّرك كلهاا, أَْو تجسد أماة وتجدلها 

تائهة, لي لذه[.

أنواُع التدخالت اإللهية
وضاح -َسااَلُم اللاِه َعَليْاِه- باأن التدخالت 
اإللهياة التاي وعاد اللاه بهاا عباااه املؤمنني 
نَّ  املساتضدفني الواعني كقوله تداىل: ) َوَليَنرُصَ
ُه إِنَّ اللََّه َلَقاِويٌّ َعِزيٌز(، وقوله  اللَّاُه َمْن يَنارُصُ
وُكاْم إاِلَّ أَذًم َوإِْن يَُقاِتلُوُكاْم  تدااىل: ) َلاْن يرَُضُّ
وَن(، لذه التدخالت  يَُولُّوُكُم األَْابَااَر ثُمَّ الَ يُنرَْصُ
لها أشكال متدداة، حيث قال: ]عندما تفرتض, 
أَْو ماا تبرص، أبرص نقطة واحدة لو أنك  ندي 
من  نوا الله, خإذا ساار الناال عىل لدي الله 
خهاو لو يأتي بأشاياء كسارية, يتدخال ولو يف 
قراراتهام ويف ا تساعاتهام يارون بأناه ليل 
لنااك أي مصلحة من الدخاول مدك يف رصاع.
مسكن يحصل من لذا النوع, أَْو أي آراء يحصل 
مااذا؟ يكاون خيها تدمريلام, واللاه عرض يف 
القرآن أشياء من لذه, مسكن يدخلهم يف رصاع 
أخارم,  أطاراف  ماع 
يارضب الطرخني خيه, 
ويفتاح مجااالً كبارياً 
للسسالسني, املسالسني 
وليال  الدسلياني, 
املسلسني الراقدين[.

مثاٌل على التدخالت 
اإللهية:ـ

الفرس غلبت الروم 
يف بداية الدعوة 

اإلسالمية
اِهيُْد  الشَّ ورضب 
اللاِه  -َسااَلُم  الَقاِئاُد 
َعَليْاِه- مسااال ليوضح 
إىل  اإللهياة  التدخاالت 
 انب النباي صىل الله 
عليه وآله وسالم حيث 
قال: ]تحدث عن نظري 
بادأ  ماا  أول  يف  لهاذا 
اإلساالم يف قاول اللاه 
تداىل: }ألم ُغِلبَِت الرُّوُم 
ن بَْدِد َغَلِبِهْم َسايَْغِلبُوَن  يِف أَْانَاى اأْلَْرِض َوُلم مِّ
يِف ِبْضِع ِساِننَي{)الرومل( تجاد أن الرصاع الذي 
قام بني الفرل والروم كان بالشكل الذي ييدم 
حركة رسول الله )صلوات الله عليه وعىل آله(, 
وأن يغلاب الاروم قبال الفرل يف بداياة حركة 
الدعاوة كان أخضال للسسالسني مان أن يغلاب 
الفارل, ملاذا؟ الختالف موقاف الفرل والروم 
من حركة الرساول, الروم اولاة اينية, ما لي 
اولة اينية, ألل كتااب واين. لم يياخون من 
نشاوء اين, من ظهور اين, خاصة الدين الذي 
قد يرون بأنه مناخل, سايكون لهم موقف من 
لاذا الدين مان أول أياماه, الدولة لاذه يكون 
تفكريلا أن تجتااح اليشء من أصله, ال تقم له 

قائسة, ال يسسحون له بالظهور نهائياً[.
وأضاف قائال: ]الفرل لهم موقف من حركة 
الرساول )صلاوات الله عليه وعاىل آله( موقف 
كدولة أن ينشأ كدولة يف املنطقة, ما لو كدين, 
ما يفهساوا؛ ألنهم مجول. خيرَُضب الروم أوالً, 
وتسيش حركة الرسالة بسأمن, ولي حركة اين 
بحت كانات, تسيش بسأمن من لجوم خار ي, 
يف وقت لي خيه تبدو ضديفة, لنا ترتيب إلهي 

عىل مستوم الدالم يف ذلك الزمن![. 
وبالحديث عن لذا املوضاوع ينتهي الدرل 
السالث من ارول )مديح القرآن(.. خساالٌم من 
الله عليك يا سيدي ما تداقب الليل والنهار.. 

الجزء 
18

للنصر على األعداء ال بد 
أن يصاحب تالوَة القرآن 
الكريم العمُل الجاد، 
والتحرُك بحركة القرآن

ُكّل مفهوم خاطئ، 
وثقافة خاطئة، إذا ما 

عدنا إلى القرآن الكريم 
فسُتصحح نظرتنا لكل 

أمور الحياة.. 

وإذا حاججَت وخاصمَت 
بالقرآن فلن يهزَمك أحد
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الـظـلم صـالـت هـاهنا وهـنا يــا قـاتـل 

الــواري زنــدك  مـنـها  أيـــن  فـظـايـع 

أرض الـجـنوب ديــاري وهــي مـهد أبـي

وسـمـسار سـفـاح  بــيـن  مـــا  تــئـن 

ويـنـهـشها ســجـان  قــيــد  يــشـدهـا 

ســـوط ويـحـدوخـطاها صــوت حـمـار

مـتـجر وهــو  وزيــرا  الـقـياد  تـعـطـي 

الـشـاري الـبـايع  فـيـها  فـهـو  بـجـوعـها 

الجنوب بني 
سفاح وسمسار  

عبد اهلل البردوني

برنامُج رجال اهلل
الدْرل الساني آيات من سورة آل 

عسران/مدرخة الله عظسة الله 

الدرل السامن

شعبي بعون اهلل 
اسقط طائره

عبدالقوي الجنيد

ـــط طـــائـــره ـــه اســـق ـــل ـــون ال ـــع شــعــبــي ب
ــــت عـــابـــرة ــــان عـــبـــريـــة فـــــي اجلــــــو ك

عــبــرة أكــــبــــر  ـــيـــت  ـــب ال ورب  أمــــســــت 
ـــــد نـــاصـــره لــــــذوي الـــنـــهـــى فـــالـــلـــه أي

ـــوا ـــن فـــبـــهـــا شــــفــــاء صـــــــدور قــــــوم آم
احلــاســره ــوب  ــل ــق ال ذوي  عــــذاب  ــا  ــه وب

الـــــلـــــه أكـــــبـــــر يــــــا لــــهــــا مــــــن فـــرحـــة
ــشــعــب أمـــســـت زاخــــره ومـــســـرة فـــي ال

ــــا وعــــــــدوا بــه ـــيـــون م ـــيـــمـــان أوفـــــــى ال
ــســاخــره ـــعـــدو ال ـــم يـــأبـــهـــوا  بـــقـــوى ال ل

هــــــــي ضـــــــربـــــــة ميـــــنـــــيـــــة روحـــــيـــــة
ـــاهـــره ـــف ق ـــحـــال ـــت ــــقــــوى ال ـــة ل ـــوي ـــل ع

ــن ــل ـــــــه خــــلــــل ف ــــــوا أن ـــا أشــــــاع ـــم ـــه م
ــــك فــاجــره ــقــة عـــن إف ــي تــخــفــي احلــق

ــــــا لـــنـــعـــلـــم مـــــا تـــســـر مـــــن األســـــى إن
نـــفـــس الــــعــــدو مــــن الـــعـــيـــون الـــغـــائـــره

ــــذهــــول بـــأنـــهـــم كـــلـــمـــوا بــهــا ـــشـــي ال وي
الـــدائـــره حــمــانــا  مـــن  ــيــهــم  عــل دارت 

ــــجــــدارة قـــلـــبـــت مـــــوازيـــــن الـــــقـــــوى ب
إســــقــــاط واحـــــــدة يــخــيــف الـــعـــاشـــره

فقاعات
إبراهيم محمد الهمداني 

حني تقضم

 كالريح أحالمنا. 

حاني ال يشء يف ترلاات الهباوب 

يشاكلُه الليُل،

 كم تأكل املوَج 

- ذات لوم - 

ثرثراُت الرماِل، 

لو السأم املحُض، 

حني اشتدال املصابيَح،

 حني اتقاا الصدور، 

اليطورات تغري.......، 

 وليل أمام الجبال 

سوم النرص، 

تقهر أعداءلا 

بجسيع اللغاْت. 

حني 

- كاملدتدي -

 خوق أنشواة املاء

 تُشدُل سوَطَك، 

تغتاُل خجَر النبوءات، 

تدمي الرشوق / النسائم 

يف شهقة الورا 

مارسَت ذبح الندم،

 وحشدت اليراخات،

 أرضمت للحرب 

- يا ريشًة يف مهب الغباء -

 وأمطرَت ناراً، 

تجاوزَت 

- حني رسقت الطفولة بسستَها،

 حني أوغلَت يف الرببرية - 

كل حدوا الحقارات، 

.......... يا نار كوني......،

 خكانت عليك وباالً، 

وأمسيَت 

قد رسبلتك السساواُت واألرُض 

لدنتَها، 

املد اج  الازوال  صبااح  ياا 

باليزي....،

 ال يشء يشبهك االن

،  إالك زيفاً تسبل بالدريِّ

 يا كذبة النفِط: 

تلك الفقاعات خارغٌة.... 

كيف تحجب 

نهراً 

يفيُض؟! 

ومن قال إن رماالً 

أمام شسوخ 

وزحف الجبال 

ستصسد....!!

 ياااااااااااااااااااااا لغباء الرماْل. 

إبراهيم الديلمي

أراهــــــــــا بــــعــــد نـــكـــبـــتـــهـــا تـــســـافـــر
ــدمــة املــشــاعــر ــن ــــى املـــرســـى مــه إل

ــــاٌع ــــف ـــا ارت ـــه ـــصـــرخـــات داخـــل ـــل ول
ــــا بـــشـــائـــر ــــبــــات خــــارجــــه ــــوث ــــل ول

ــهــا ارجتـــــاالً ــُع ــطــل ــر َم ــشــع يـــقـــول ال
وريـــشـــتـــهـــا متــــوســــُق ألـــــف شــاعــر

تعلو احلـــشـــد  ســـيـــول  مـــن  ــــــا  أراه
ــواســر ــك بـــعـــزم رجـــالـــهـــا االُســــــد ال

ــٍر ــش ـــي ب ـــاغ ـــب ــــو بـــغـــى ال ــا ل ــه ــي ــل ع
ـــر ـــدوائ ــِه فـــي الــــــروع ال ــي تـــــدور عــل

ـــغـــد احملـــمـــود لــيــًا ــر إلــــى ال ــســي ت
ــر وبـــــن جــمــوعــهــا الـــتـــأيـــيـــد ســائ

ـــٍد ــــُل فـــجـــرهـــا بـــــــدٍم جـــدي ــــِس ــــَغ يُ
وفـــــــوق جـــبـــيـــنـــِه يــــضــــُع املـــشـــاقـــر

ــــدًة واحلـــــــرب جتـــري ــر وحــــي ــســي ت
عـــلـــيـــهـــا  بـــالـــبـــنـــادق والــــطــــوائــــر

غضبى األخــــطــــاَر  فــتــقــتــل  تــســيــر 
اخملــاطــر لــتــقــتــلــهــا  احــتــشــدت  إذا 

ـــخـــوض هـــنـــا وأخـــــرى فـــمـــعـــركـــٌة ت
ـــأمـــول حــاضــر ــصــرهــا امل هــنــاك ون

ــى ــط ــغ ـــاً يــــســــأل الـــــزمـــــن امل ـــي جـــل
ـــرب آخـــــر؟ ـــح ـــل ــــــا ل ـــقـــتـــاهـــا أم ب

انــفــجــاٌر؟ الــدنــيــا  فــي  للصمت  أمـــا 
ظــاهــر اجلــــــرم  إن  اجلــــــرم  ـــن  ـــدي ي

ألــيــســت وحـــدهـــا امـــتـــأت دمـــــاراً؟
ألــيــســت وحــدهــا اكــتــظــت مــجــازر؟

ــا صـــــار ديـــنـــاً ــه ــي ـــس الـــكـــفـــر ف ـــي أل
ـــر؟ ـــاف ــــــــــاداهُ ك ـــاً كـــــل مـــــن ع ـــي ـــق ن

وصــــــار الــــشــــُر واإلرهــــــــــاُب فــيــهــا

ـــــل مــــحــــتــــٍل مـــقـــامـــر ـــَة ك ـــل ـــضـــي ف
ــــوت املــــبــــادئ حـــن بــيــعــت؟ ــــا ه أم

وصــــلــــت لــــلــــريــــاالت الـــضـــمـــائـــر؟
دم اإلنـــســـان كــيــف غـــدا رخــيــصــاً؟

أجـــب يـــا حــضــرة الـــزمـــن املــعــاصــر
ــــحــــوراً ــــــإن دمـــــاءنـــــا هـــطـــلـــت ب ف

أو مــشــاعــر؟ أفـــيـــَك حــــٌس  ــَك  ــي عــل
ـــٌد وشـــجـــٌب ـــدي ـــن أفـــــي شـــفـــتـــيـــَك ت

ـــواهـــر  ـــع ـــتـــُه بـــالـــيـــمـــن ال ملـــــا فـــعـــل
املـــا أم  ـــــصـــــاٌر؟  إب عــيــنــيــَك  أفـــــي 

الــبــصــائــر ــِه  ــرت ــث ــك ب أعـــمـــى  ـــد  ق ُل 
ـــحـــاٌر ـــت ألــــــم يــــك لـــلـــطـــواغـــيـــت ان

وكــــــان رهـــانـــهـــم بـــاحلـــســـم خــاســر
هــنــا الــيــمــن الــعــظــيــم هــنــا املــعــالــي

ـــا أحـــــفـــــاد عــــمــــار بـــــن يـــاســـر هـــن
ــــصــــار دوحــــــة كــــل مــجــٍد هـــنـــا األن

بـــنـــو الـــعـــلـــيـــاء هــــامــــات املــفــاخــر
ــــوا  ـــا انـــكـــســـروا وذل رجـــــال الـــلـــه م

لـــطـــاغـــيـــٍة ومـــــا خـــضـــعـــوا لــفــاجــر
ــصــحــو ـــســـت أُمــــنــــا تـــغـــفـــو وت ـــي أل

ـــــب املــبــاشــر ـــــاذي عـــلـــى وجـــــع األك
فــتــحــشــد بـــأســـهـــا مــــن كــــل حــــدٍب

ـــــعـــــدوان غــــادر ـــا ال وصـــــــوٍب طـــامل
بـــحـــزٍم أ رجـــلـــهـــا  ــم جـــــوع  ــطــع ــي ف

ــامــر ــغ حـــطـــام عــــدوهــــا الــــوغــــد امل
ـــمـــوت عــــدالً ـــل ــــي جـــيـــشـــُه ل ــــرم وي

نـــاصـــر الــــلــــه  ان  لـــلـــظـــلـــم  ـــى  حـــك
أفــــــي بــــــأس الـــيـــمـــانـــيـــن شــــــٌك ؟

ـــوا األوائـــــــل واألواخــــــر ــــد هـــزم وق
وساقوا انتصروا  الوغى  خاضوا  إذا 

ـــــى املــقــابــر ـــوش املـــعـــتـــديـــن إل ـــي ج

هنا اليمن العظيم..
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 متابعات فلسطينية

»تل أبيب« مرعوبة من امتالك حزب اهلل صاروخ »ذو الفقار«
زهير اندراوس*

خالخااً لحركة حسال، خإن حازب الله، 
ييفاي قوته البحرية وال يظهرلا لوساائل 
اإلعاالم بتاتااً، لاذا ماا نقلاه املحلال أمري 
بوحبوط، من موقع )WALLA( اإلخباري-
الداربي عان مصااار رخيدة يف املؤسساة 

األمنية اإلرسائيلية. 
وتاباع قائال، نقاال عن املصااار عينها، 
إن خرضياة الدسال للجياش اإلرسائييل منذ 
أن وضدات حرب لبنان السانية أوزارلا عام 
2006 لي أن مدظم األسالحة ومنظومات 
القتاال التي تسلكها إيران تام نقلها لحزب 
اللاه يف لبناان، موضحاة أن إياران تقاوم 
وبشاكل علناي بتطويار أسالحة للقتاال 
البحاري، والتاي حساب  سياع املؤرشات 
تام نقلهاا إىل حازب اللاه يف لبناان، وذلاك 
ضسن ساباق التسالح الاذي يجريه الحزب 
اساتددااا للسدركة الدسكرية القاامة ضد 
»إرسائيل«، حسابسا أكدت املصاار للسوقع 

الدربي.
وأضااف قائال إن إحادم التيوخات لدم 
الجياش اإلرسائييل لاو أن يكون حزب الله 
قد حصال عىل صااروخ »ذو الفقاار« من 
إياران، ولو صاروخ بسادم 700 كيلومرت، 
يدد من عائلة صااروخ »خاتح 110«، لكنه 

أكسار تطورا واقة، ويدسال بالوقوا الصلب 
املركاب، ويطلال مان منصاة متحركاة، 
ويتستاع بقابلياة اإلخاالت من الارااارات، 
كساا يدترب صاروخا خفيفاا وتكتيكيا، وله 

قابلية إصابة ألداف نقطوية.
وبحساب املصااار عينهاا، خقاد عربت 
»إرسائيال« عان قلقها من بادء إيران خط 
إنتاج لصاروخ »ذو الفقار«، املحيل الصنع، 
الذي يدد من أكسر الصواريخ اإليرانية حداثة 
واقاة يف الرتساانة الصاروخياة اإليرانية، 
الختة إىل أن قلال »إرسائيل« مرتبط تحديدا 
باملداالاة القائسة لديها حول تسالح حزب 
الله، بأن أي وسيلة قتالية مو واة يف إيران 
وساورية، وباإلماكان نقلهاا، خساتصل يف 
نهاية املطاف إىل السااحة اللبنانية، لتنضم 
إىل مسيالتها يف الرتساانة الدساكرية لحزب 
اللاه، لتزيد مان التهديد الدساكري املو ه 

لا«إرسائيل«.
إىل ذلاك، كشاف النقاب يف تال أبيب عن 
تقرير  ديد أعدته قيااة الجيش اإلرسائييل، 
يوضح اليطط املستقبلية الجديدة ملوا هة 
عاىل  املساتقبل  يف  القتاال  سايناريولات 
الجبهتاني الشاسالية والجنوبياة. ووخقاا 
للتقريار خإن الجياش يواصل اساتدداااته 
القااماة، ويرخاع مان  القتالياة  للجولاة 
مستوم لذه االساتددااات، بسا يتالءم مع 

إاراكاه لتطاور القادرات الدسلياتية لحزب 
الله.

وإىل  انب االستددااات الدسكرية، قالت 
صحيفة )لآرتال( الدربية، خاإن الجيش 
اإلرسائييل قد وضع خططا عدة تحسبا من 
الجولة القتالية القاامة، تشتسل عىل إخالء 
عارشات البلادات الحدواية يف الشاسال، إىل 
 اناب خطط أخرم إلخاالء بلدات حدواية 
يف الجنوب تحسابا مان انادالع القتال عىل 

 بهتني.
يف  الدساكرية  الشاؤون  محلال  وقاال 
الصحيفاة عاماول لارئيال، إن الجياش 
السانوات  يف  تدريجياا،  يغاري  اإلرسائيايل 
األخرية، من تو هه لحزب الله، وذلك نتيجة 
إاراكاه للتطاورات التي حصلات يف قدرات 
حزب الله، والتقدم يف خططه الدسلياتية.

وبحسابه خاإن الجيش اعتقاد بداية أن 
تهديادات األمني الداام لحزب الله، السايد 
حسان نارص اللاه، با«احتاالل الجليل« يف 
الحرب القاامة ليسات عبسية، وأنه ييطط 
لهجساات خاطفة قارب الحادوا، عىل أمل 
أن يتسكن من السايطرة عىل بلدة أو قاعدة 

عسكرية لفرتة زمنية قصرية.
وبحساب تحلياالت الجياش اإلرسائييل 
خإن حازب الله غري املدني بالحرب بسابب 
انشاغاله بالقتال يف ساورية واليشية من 

التسابب بأرضار للبنان يف الجولة القتالية، 
خإناه لن يكتفاي بالدخاع يف املارة القاامة، 
وإىل  انب إطالق الصواريخ املكسف باتجاه 
الجبهاة الداخلياة، خسان املسكن أن يشان 
لجوما مسبقا أو لجوما مضااا عىل طول 
الحدوا. ورغم أنه ال يزال بديدا عن إمكانية 
»احتاالل الجليل«، إال أنه يطساح إىل تدزيز 
قدراتاه يف تنفياذ لجوم متزامان عىل عدة 

قواعد عسكرية وبلدات قرب الحدوا.
يساتبدد  ال  الهادف،  لاذا  ولتحقيال 
الجيش أن يقاوم حزب الله بتفديل وحدات 
الكومانادوز، وإطالق ناريان كسيفة باتجاه 
البلدات الحدواية، إىل  انب إطالق صواريخ 
املادم،  القصارية  والرا ساات  الكاتيوشاا 
وبضسنهاا صواريخ »بركان«، التي تسالح 
بهاا مؤخاراً، ولاي ذات رؤول متفجارة 
ثقيلة تصل إىل نصاف طن ويصل مدالا إىل 
بضداة كيلومرتات، ولي قااارة عىل إيقاع 
أرضار شاديدة، بهدف تحقيل إنجاز نفي 
قد يجد الجيش اإلرسائييل صدوبة يف إزالته. 
كساا أن الهجسات املفا ئاة قد تديل تحرك 
قاوات الجيش عىل طول الحدوا، وقد تؤخر 
استكسال تجنيد وحدات االحتياط وتقدمها 

باتجاه الجبهة.
ولام يساتبدد لارئيال أن يكاون حزب 
الله قد اساتفاا من تجرباة حركة حسال 

ل201 يف تركياز األخاري عاىل  مان الداام 
إطالق قذائاف الهاون السقيلاة عىل البلدات 
الحدواياة إليقااع خساائر بداد أن و دت 
صدوبة يف إيقاع خسائر بواسطة الهجسات 

الصاروخية عىل املركز.
ويشاري إىل أن تحليل نواياا حزب الله قد 
ألزم الجيش اإلرسائييل باستددااات  ديدة، 
ويجري تركيز الجهوا األساسية، منذ الدام 
2006، عاىل تحساني القادرات الهجومية. 
و رم تطوير نوعية و واة االساتيبارات 
الدسكرية بشأن االنتشار الدسكري لحزب 
الله، وتطوير طرق عسل مشرتكة مع سالح 

الجو بسا يتالءم مع ذلك.
عاىل صلاة، أشاار املحلال إىل أن قائاد 
املنطقاة الشاسالية يف الجياش اإلرسائييل، 
تحصاني  عسلياة  يقاوا  كوخاايف،  أخياف 
وتنظيم الجهااز الدخاعي عىل طول الحدوا 
الشسالية، بهدف عرقلة تسلل عنارص حزب 
اللاه. ويف لذا اإلطار تام حفر عقبات تديل 
تقادم وحدات حازب الله بشاكل مفا ئ، 
و ارم تحصاني بلادات، ومقارات قيااية 
من ناريان القناصاة والصوارياخ املضااة 
للدباباات، وتدرياب قوات عساكرية وخرق 

التألب املدني للدخاع عن البلدات.

* رأي اليوم 

ُب لرد املقاومة: العدو ال�صهيوين يتح�صَّ

الحرُب املقبلة لن تنتهَي يف غضون أسابيع قليلة 

أطلال الجيُش »اإلرسائييل« صاخارات اإلنذار، 
مسااء السالثااء م2 خرباير/شاباط، يف املناطال 

املتاخسة للحدوا مع محيط قطاع غزة. 
أحرناوت  »يديداوت  صحيفاة  وقالات 
اإلرسائيلياة«: إن الجياش أعلان حالاة التألاب 
األمناي عاىل الحادوا مع غازة بدد ساساع اوي 
انفجاارات يف املنطقاة، مشارية إىل أن مان غاري 
الواضاح بداد ماا إذا كان لناك ساقوط قتىل أم 

 رحى.
و ااء ذلاك بدد سااعات من تحذيار و هته 
»كتائاب عاز الدين القساام« لاا »إرسائيل« من 

مغبة تكرار القصف عىل قطاع غزة.
وقاال الناطل باسام كتائب القساام، امللقب 
باسام أبو عبيدة، يف تغريدات نرشلا عىل حسابه 
يف موقاع »تويارت«، مسااء السالثااء:« أي عدوان 
قااام عاىل غارار ماا حصال باألمل سايكون 

للسقاوماة وعىل رأساها كتائب القساام كلستها 
خيه، واملقاومة إذا وعدت أوخت واأليام بيننا«.

وأضااف: »عاىل ما يبادو خإن الدادو ال يفهم 
ساوم لغاة القوة، والساكوت أحياناا يفس من 

الددو عىل انه ضدف«.
وكان الجياش »اإلرسائييل« قاد أعلن، يف وقت 
ساابل، أنه أغار، أمل االثنني، عىل 5 مواقع قال 

إنها تتبع لحركة »حسال« يف قطاع غزة.

كشف اللواء يف  يش الددو الصهيوني يوئيل سرتيك عن 
»سايناريو« إل الء 95 ألف مستوطن صهيوني يف أية حرب 

مقبلة مع قطاع غزة أو لبنان.
وأشاار سارتيك الاذي تارأل قياااة الجبهاة الداخلياة 
)الصهيونية( خاالل مقابلة مع موقع »إرسائيل ايفينل«، 
إىل أن السلطات املحلية تواصل بشكل طبيدي وبقدر اإلمكان 
االساتدداا ألطول خارتة مسكنة من الهجساات الصاروخية 

الطويلة املدم.
وأضاف: »لدم الجيش تفهم بأن الحرب املقبلة لن تنتهي 
يف غضاون أساابيع قليلة، ويجاب علينا أن نسكان األطفال 
مان الذلاب إىل املدارل وتوخري ما يكفي من الغذاء والوقوا 
واإلمدااات الطبية واألموال يف ماكينات الرصف اآليل واتياذ 

كل اإل راءات الالزمة«.
وتابع: »الجيش يدلم أنه يحتاج إىل تقصري خرتة القتال يف 
الحارب لكن يف املقابل عىل الجبهاة الداخلية أن تأخذ الجهد 

الدسكري لتحقيل النجاح«.
وتوقاع اللاواء سارتيك سايناريو ساقوط املئاات مان 

الصوارياخ الدقيقاة التي تحسل رؤوسااً متفجرة من حزب 
الله، مشرياً إىل أن الجبهة الداخلية تدسل عىل تقليل املياطر 
املحتسلاة ضد املدنيني ونرش الرتساانة يف األماكن املتدرضة 

للتهديدات.
ولفت إىل أن املناطل التي ساتكون مدرضة بشاكل كبري 
للصواريخ الكسيفة لي التي تبدد مساخة 5ل كيلو مرت مربع 
من الحدوا الشاسالية والجنوبية، بينسا سينساحب الجيش 

من مساخة 2 كيلو مرت من الحدوا.
ونبه سارتيك إىل أن التهديد املبارش )للصهاينة( سايدخع 
إىل تنفياذ خطة اإلخالء، وخل سايناريو مدد من أ ل ضسان 
حرية املناورة خيها، ولذا يدني إخالء 95 ألف مساتوطن إذا 

نفذت اليطة بأكسلها.
وأبادم اللواء الدساكري تيوخاه من تسالل املقاومة إىل 
املناطل »اإلرسائيلية«، خيسا ستطال الصواريخ املناطل عىل 
بداد 5ل كيلو مرت مرباع، مبيناً أنه ال تو اد خطة للتدامل 
مع تسلل املقاومني، لكن يف األسوأ سيتم إ الء املاليني الذين 

يقيسون عىل بدد 5ل كيلو مرت مربع من الحدوا.

إصابُة مسن عند حاجز 
جنوب نابلس وشابٍّ 

فلسطيني يف بئر 
السبع برصاص العدو 

أصيب مسن فلسطيني، بجروح 
بع�د إط�الق الن�ار عليه م�ن قبل 
جنود العدو الصهيوني عىل حاجز 

حوارة جنوب نابلس.
وقالت مصادر يف الهالل األحمر 
حس�ن  »املس�ن  إن  الفلس�طيني 
حسن ابراهيم قواريق 72 عاماً من 
قري�ة عورتا رشق نابل�س، صباح 
الثالثاء، أصيب بجروح بعد إطالق 
النار عليه، وقد اصيب برصاصتن 
أحدها بالق�دم واألخرى بالحوض، 
وت�م نقل�ه اىل مستش�فى رفيدي�ا 
وق�د  الع�الج  لتلق�ي  الحكوم�ي 

وصفت إصابته باملتوسطة«.
الع�دو  رشط�ة  وأطلق�ت 
النار  الثالث�اء،  ليل�ة  الصهيون�ي، 
عىل ش�اب فلسطيني من مدينة برئ 

السبع بالنقب املحتل.
م�ن جانبه�ا، ذك�رت الناطق�ة 
بلس�ان الرشط�ة الصهيونية، لوبا 
السمري، صباح الثالثاء، أنه جرى 
إطالق النار باتجاه الشاب البدوي 
يف برئ السبع، الليلة املاضية، بسبب 
أف�راد  ألوام�ر  االنصي�اع  رفض�ه 

الرشطة بالتوقف.

مستعربون صهاينة يعتدون 
على مواطن مقدسي 

إعتدت ُقوٌَّة من املستدربني الصهاينة، مساَء 
االثناني، عىل املواطن املقديس رساسي أبو طري 
)3ل عامااً( خاالل عواتاه من الدسال  نوب 

القدل املحتلة.
وقام املساتدربون بإ بار أبو طري عىل خلع 
مالبساه كامالً وبقائاه عارياً بالشاارع الدام 
أمام املارة بحجة انه مشبوه، ثم قاموا بسحبه 
إىل مركز رشطة »إرسائيلية« قريب، ولداوه يف 
حال قيامه بإبالغ أي شيص عسا حصل مده.
وقاال أبو طاري: »إناه تدارض ألذم نفي 
شديد من  راء لذا االعتداء، وأن االعتداء عليه 

تم لكونه عربي خلسطيني«.

مقتل مستوطَنني وإصابة 
6 يف إطالق نار بمستوطنة 

»نتانيا« 
ُقتل مساتوطنان وأصيب ستة آخرين  راء 
إطالق نار، مساء االثنني، يف مستوطنة »نتانيا« 

ااخل األرايض الفلسطينية املحتلة عام مل.
وأشارت املواقع الدربية اىل أن »مجهوالً قام 
بإطاالق النار عاىل مجسوعة مان اإلرسائيليني 
الذين كاناوا يتوا دون يف باحاة منزل بسدينة 
نتانيا، بدد أن احتسى بسوقع يطل عىل سااحة 
املنزل وبارش بإطالق النار بشاكل عشوائي، ما 
تسابب يف مرصع شابني بسنوات الدرشين من 
الدسار وإصاباة 6 بينهم ختاتاان، وقد ُوِصفت 

 راح املصابني باملتوسطة والبسيطة«.

بعد تحذير من املقاومة.. صفاراُت اإلنذار تدوي يف البلدات »اإلسرائيلية« املتاخمة لغزة
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إيران تطلُق أحدَث صاروَخ كروز 
بحري خالل مناورات »الوالية 95«

  - متابعات:
أعلن وزيُر الدخاع اإليراني، الدسيد حساني القان، عن إطالق أحدث 
صااروخ كروز بحري مان طراز »نصاري« مصنع محليااً يف مناورات 
»الوالياة 95« التاي تجريها بحرياة الجيش اإليراناي يف مضيل لرمز 

وبحر عسان وشسال املحيط الهندي.
وذكار الدسيد القان يف ترصيح أن »الصاروَخ نجح يف إصابة لدخه 

بدقة«، اون أن يذكر مزيداً من التفاصيل حول الصاروخ.
كساا أعلنت البحرية اإليرانية اختبار صاروخ مو ه  ديد من طراز 

»الالوية« مضاا للقطع البحرية الدائسة.
ويشاار إىل أن املرحلة النهائياة من مناورات »الوالياة 95« الكربم 
التاي تجريهاا بحرياة الجياش اإليراني انطلقات منذ األحاد وتنفذ يف 

منطقة تبلغ مساحتها مليوني كم2.

العبادي: ال وجوَد لقوات أجنبية 
مقاتلة يف العراق وقريبون من 

القضاء على »داعش«
  - متابعات:

تدّهاد رئيُل الاوزراء الدراقاي، حيدر الدباااي، بإلحااق »لزيسة 
قاضياة« با »ااعش«، مؤكداً أن الجياش الدراقي منع وصول التنظيم 

اإل رامي إىل اول اليليج الدربي.
ويف مؤتسر صحفي عقده السالثاء، قال الدبااي بصفته القائد الدام 
للقوات املسالحة، إن »لناك تقدماً ميدانياً رسيداً وسيطرة عىل  انبي 
الجس الرابع يف املوصل«، متهسا يف الوقت نفساه أطراخا مدينة بإثارة 

»املشاكل كلسا حققنا نجاحات وانتصارات«.
واساتطرا قائالً: »سانلحل لزيسة قاضية بداعش، والدالم يشاهد 

عىل تحقيل لذا النجاح«.
كساا  دا الدبااي التأكيد عىل »عادم و وا قوات أ نبية مقاتلة يف 
الدراق«. وتابع: »لوال الدراق لوصل »ااعش« اإلرلابي إىل اول اليليج، 

ونحن قريبون من القضاء عليه«.
وتابع رئيل الاوزراء أن الدراق يسلك قوة  وية وبرية خدالة تؤمن 
حدوا البالا، وكشاف أن الحكومة وضدت »خطة لدزل القوات األمنية 

عن املشاكل السياسية«.

اجلي�س العراقي يعلن:
نقرتُب من املجمع الحكومي غرب 

مدينة املوصل 
  - وكاالت:

تسكان الجيش الدراقي من االقرتاب مان املجسع الحكومي يف غرب 
مديناة املوصل يف إطار الهجوم الذي يشانه لطرا عنارص )ااعش( من 

آخر مداقله يف املدينة.
ونقلت وكالة رويرتز عن مسائول عراقي، السالثاء، قوله أن مجلل 
املحاخظة واملجسع الحكومي أصبحا تحت نريان قوات الرا السيع.

مان  انبه أكد قائد الرشطاة االتحااية الدراقية شااكر  وات أن 
قوات مغاوير النيبة والفرقة اليامساة للرشطة االتحااية وصلت إىل 

خط التسال مع )ااعش( بحي الدواسة وسط املوصل.
ويأتاي ذلاك يف الوقات الذي تياوض القاوات الدراقياة مدركة يف 
السااحل األيسن ملدينة املوصل شاسايل الدراق لتطهريلاا بالكامل من 

)ااعش( اإل رامي بدد نجاحها يف تحرير الساحل األيس.

موقع كندي يكشف: »إسرائيل« ترُسُم خريطة 
جديدة لحدود الدول باملنطقة 

  - متابعات:
قال موقُع » لوبال ريساريش« الكندي: إن تيواور 
لرتازل، مؤّسال الصهيونياة الداملية يسكان وصفه 
با«أباي الدولة اليهواية«، مشاريًا إىل أناه كان صاحب 
خكرة إنشاء اولة مستقلة تجسع اليهوا من شتى بقاع 
الدالام يف ماكان واحد، لكان تلك الدولاة أصبحت أكسر 
اندزالياة يف عهد رئيل الاوزراء الحايل بنيامني نتنيالو 
الذي يسكن القول بأنه أبدد ما يكون عن خكر مؤسال 

»إرسائيل«.
وتسااءل املوقع يف تقرير له: »لل تستدد »إرسائيل« 
لحرب  ديدة يف الرشق األوسط«، مشريًا إىل أن سياسة 
الحكوماة الحالياة تدتسد عىل التوساع وامليض قدًما يف 
بنااء آالف املساتوطنات التاي تجدل حال الدولتني مع 

الفلساطينيني غري مسكن رغام ُكّل القوانني والقرارات 
الدولياة التي تطالاب تل أبيب بالتوقف عان ذلك والتي 
كان آخرلا قرار مجلل األمن الذي يدين املساتوطنات 
الاذي واخقت علياه أمريكا قبل رحيل الرئيل الساابل 

باراك أوباما.
وأوضح املوقع أن نتنيالو يتالعب بسشااعر اليوف 
التاي يساتطيع بسها بني اليهاوا عىل اولاة »إرسائيل« 
باستيدام اإلعالم الذي يجدل النال يدعسون سياسته 
عاىل طاول اليط، وخًقاا للسوقع الذي أشاار إىل أن تلك 
األسااليب تم اساتيدامها لإلعداا للحارب الداملية قبل 
اندالعهاا، حياث يتم غرل خكارة ااخل عقاول النال 
تشادرلم بو وا خطار مبارش يساتو ب الوقوف إىل 
الجانب يف تحركاتها التي تبدو وكأنها اخاع عن النفل.
ولفت املوقع إىل أن اللوبي الصهيوني يف أمريكا يقوم 

بضغاوط مساتسرة لدعام »إرسائيل«، لكنه سايحاول 
يف عهاد ترامب أن ياروج لفكارة أن »إرسائيل« مجربة 
للدخااع عن نفساها بالتاوازي مع تحاركات ضد إيران 
يسكان أن تكون عساكرية أو سياساية، مشاريًا إىل أن 
زيااة الضغاوط »اإلرسائيلياة« عاىل اإلاارة األمريكية 
يسكن أن تقوا إىل زعزعة اساتقرار إيران وساوريا التي 

تداني من الحرب األللية أصالً.
إلعاااة  تسادى  »إرسائيال«  أن  املوقاع  وأوضاح 
رسام خريطاة الادول بالرشق األوساط وخًقاا ليطة 
»أمريكية بريطانياة إرسائيلية« تتيح لها امتالك حدوا 
اسرتاتيجية ذات مزايا تسدى إليها، مشريًا إىل أن اليطة 
الجديادة تهادف إىل وضع حادوا إرسائيال الكربم عىل 
غرار اليطة التي ساسحت بإنشااء اولاة إرسائيل قبل 

أكسر من 60 عاًما.

جنوم هوليوود يرف�صون زيارة »اإ�صرائيل« واأيرلندا متنع �صفريها من اإلقاء حما�صرٍة واأملانيا ُتلغي املحادثات ال�صنوّية مع الكيان ال�صهيوين

الغرب ُيقاطع و »العرب« ُيطّبعون
  - متابعات:

يف حني تتواتر التقارير »اإلرسائيليّة« واألمريكيّة عن قرب 
، عىل شكل حلف شسال األطلّي، بني  تشكيل حلٍف عسكريٍّ
عدٍا من الدول الدربيّة الا ”ُسنيّة”، ويف ٌمقّدمتها السدوايّة 
لتباال املدلومات االساتيباريّة مع كلٍّ من واشانطن و«تل 
أبيب«.. تزااا امُلقاطدة الحكوميّة والشدبيّة لكيان االحتالل 
يف الغارب، ما يُسري حفيظة صنّااع القرار يف تل أبيب، إذْ أنّهم 
يدتربون سالح امُلقاطدة والدزلة الدوليّة تهديًدا اسرتاتيجياً 

عىل األمن القومّي اإلرسائييلّ.
اليار ياة  وزارة  أعربات  املاايض  األسابوع  ويف 
»اإلرسائيليّاة«، عن صدمتها من قيام عادٍا من املتظالرين 
بسنع السافري »اإلرسائييل« يف ايرلندا زئيف بوكري، من إلقاء 
كلساة يف  امدة ابلن. واتهّسات اليار ياة اإلرسائيليّة، يف 
بيااٍن لها، نرشه موقاع صحيفة )يديداوت أحرونوت( عىل 
اإلنرتنات املتظالريان برخدهم شادارات مؤيادة للسحرقة، 

ولتاخات اعت إىل القضاء عىل كيان الصهاينة.
و ااءت لاذه اليطوة بدد أيّااٍم عىل تحذير سافري »تل 
أبياب« يف ابلان مان أّن الحكوماة االيرلنديّة بصادا اتياذ 

قاراٍر باالعرتاف بالدولة الفلساطينيّة يف امُلساتقبل القريب 
 اًدا، حيث طالب حكومته بالدسل مان خالل إاارة الرئيل 
األمريكّي الجديد، اونالد ترامب، للضغط عىل ايرلندا ومندها 

من اإلقدام عىل خطوٍة من لذا القبيل.
وقالت اإلذاعة الدربيّة الرسسيّة )ريشيت بيت(، نقالً عن 
مصااار سياسايّة يف »تل أبيب«: إّن ايرلندا بدون أانى شاك 
تحوّلات إىل أكسر اولٍة أوروبيّاٍة مداايٍة لا »إرسائيل« وتقوم 
بدخاع الدول األوروبيّة األخرم التياذ مواقف متطرخٍة وغري 

قابلة للتهاون ضّد الكيان الدربي.
عاىل صلاٍة بساا سالف، ذلبات  هاوا وزير الساياحة 
»اإلرسائييلّ« ياريف ليفني، من حزب الليكوا الحاكم بقيااة 
رئيل الوزراء، بنياماني نتنيالو، ضسن مرشوعه للدالقات 
الداّماة التي خصصها إلغراء نجوم مان لوليووا، مّسن تم 
ترشايحهم لنيال  ائزة األوساكار لزياارة إرسائيل، ذلبت 
 BDS إاراج الريااح نتيجاة  هاوٍا كباريٍة بذلتهاا منظساة
ملقاطداة إرسائيال، وخًقاا ملا كشافته صحيفاة »لارتل« 

الدربيّة.
وقالت الصحيفة إّن وزارة السياحة »اإلرسائيليّة« وزعت 
الدام املايض عروًضا ساياحية “رزم” بقيسة آالف الدوالرات 

لكّل مسسٍل من املسسلني الا 26 املرشاحني لجائزة األوساكار 
يف ميتلاف التصنيفاات الفنية مسل املسسال  نيفر لورنل، 
ليئونااراو اي كابريو، مات ايسون، سلفيسارت ساتالوني 
وكيت خينلسات. لكّن أيّا من لؤالء لم يستيدم لذه الرزمة 
املغرية، خيسا قالت أوسااط أمريكيّاة إّن عدم حضور لؤالء 

النجوم كان ألسباٍب سياسيٍّة.
ونارشت حركاة املقاطداة عاىل موقدها يف “تويارت” أّن 
ناشاًطا أمريكيًا يف حسلة مقاطدة إرسائيل، واسسه يوسف 
مناري، قاال يف ترصيٍح ملوقاع )YAHOO( االلكرتوناّي: لقد 
نجحنا، أشادر بغامر السادااة لددم و وا أّي إشاراٍت تدل 
عاىل نية لؤالء النجاوم زياارة »إرسائيل« وتلبياة اعوتها، 
ُمشاّدًاا عاىل أّن محااوالت »إرسائيل« تبيياض أعسالها من 

خالل برامج من لذا القبيل قد خشلت، بحسب تدبريه.
و ااء يف رّا الساياحة »اإلرسائيليّة« عىل لاذا النبأ، كسا 
أوراتاه صحيفة )لآرتال( الدربيّة أنّه عاىل الرغم من أنّه 
لم يتم استيدام الهديّة، خقد حققت حسلة الدالقات الداّمة 
ألداخهاا وحاازت »إرسائيل« عىل خرصة للظهاور االيجابّي 
يف كسرٍي من وساائل اإلعاالم اون أْن يكلفها ذلاك أية تبدات 
ماليّة. وتابع الناطل الرساسّي بلسان الوزارة »اإلرسائيليّة« 

قائاالً: عالوة عىل ذلاك، خإننّا نرصاد ارتفاًعا كباريًا يف عدا 
الساياح الذين وصلوا إرسائيل خالل األشاهر األخرية، خدىل 
سابيل الذكر ال الحرص، أضاف، ساجّل شاهر كانون الساني 
)يناير( املايض ارتفاًعا بنسبة 27 باملائة، عىل حّد زعسه.

باإلضاخة إىل ذلك، أّكدت حركة املقاطدة عىل أّن الحكومة 
الفرنسيّة انصاعت لضغط نشطاء املقاطدة وقررت االمتناع 
عن رشاء الساالح من رشكة إلبيات ELBIT »اإلرسائيليّة«، 
ولي من أكرب رشكات صناعة األسلحة يف الدولة الدربيّة.

عالوًة عاىل ذلك، ذكرت تقارير صحاخيّة، أّن املستشاارة 
الحكوماة  ماع  لقاءلاا  ألغات  ماريكل  أنغياال  األملانياة 
اإلرسائيلية، بسابب قاناون رشعنة املساتوطنات. وذكرت 
إ اراء  محادًاا  كان  أنّاه  الدربيّاة،  »لآرتال«  صحيفاة 
املشااورات الحكوميّاة األملانيّاة »اإلرسائيليّة« السانويّة يف 
الدارش من شاهر أيار )ماياو( القاام يف القدل. وأشاارت 
إىل أّن مكتاب املستشاارة األملانيّة أر ع إلغااء زيارة مريكل 
رساسيًا إىل االنتياباات الربملانياة بأملانيا املنتظرة يف شاهر 
أيلول )سابتسرب( القااام. وقاال متحدث باسام اليار يّة 
»اإلرسائيليّاة«، إنّه تاّم تفهم أّن لناك مشاكالت يف املواعيد 

عىل الجانب األملانّي، بحسب زعسه.

إحتجاجات يف كوريا الجنوبية على استضافة صواريخ »ثاد« األمريكية والصني تهدد 
  - وكاالت:

نّظام متظالرون يف كوريا الجنوبية، 
بالالام  نياة  ضاد  احتجااج  مسارية 
للدخااع  أمريكياة  قاعادة  اساتضاخة 
الصاروخاي املداروف بسنظوماة »ثاا« 

املسرية للجدل.
كسا لادا ساكاُن املنطقاة التي من 
املنتظار أن تتسوضاع خيهاا املنظوماة 
الصاروخياة األمريكياة برخاع اعاوم 
الكورياة  الدخااع  قضائياة ضاد وزارة 

الجنوبية، بحسب ما أخاا به محامون.
بالداصساة  املتظالارون  وا تساع 
الختاات  راخداني  سايئول،  الكورياة 
باالتفااق  تندياداً  شادارات  ومراايان 
األمريكاي - الكوري الجنوباي، علساً أن 
لاذا االتفاق الاذي وقع علياه الجانبان 
السالثاء، يسنح واشنطن نرش نظام اخاع 
صاروخي متطور يف ملدب للغولف، بدد 
أن تام التيايل عان موقع النارش األويل، 

بسبب مدارضة السكان أيضا.
ويأتي االحتجااج الكورية الجنوبية، 
الجياش  أن  إثار وروا مدلوماات عان 

ساوف يساتيدم طائارات الهليكوبارت 
لجلاب ساياج مان األساالك الشاائكة 
إلغاالق ملداب الغولف بدد أساابيع من 

االحتجا ات اليومية.
ومان  هتها حاذرت الصاني مجدااً 
وبشادة مان إقاماة منظوماة الدخااع 
الصاروخياة األمريكياة املتقدمة »ثاا« 
عاىل أرايض كورياا الجنوبياة، مؤكادة 
عزمهاا اتيااذ التدابري الالزماة لحساية 

مصالحها األمنية.
وقاال متحادث اليار ياة الصينية 
كنغ شاوانغ: إن عسلية نرش »ثاا« التي 

بدأت الوالياات املتحدة وكوريا الجنوبية 
يف تنفيذلا بالفدل تقوض بشكل خطري 
التواُزن االسرتاتيجي اإلقليسي واملصالح 
األمنية االسارتاتيجية لدول املنطقة، بسا 

خيها الصني.
وأضااف أن أمركا وكورياا الجنوبية 
تتحسالن  سيع الدواقب عن لذه الدسلية 
التي تسسل تهديداً لساالم واستقرار شبه 
الجزيارة الكورية، وحسهساا عىل إيقاف 
عسلية نرش الصواريخ وعدم امليض قدما 

يف لذا الطريل الياطئ.



 سياسية- شاملة
تصدر كل اثنني وخسيل

َل عن املسؤولية  ليس ما يضَمُن ســـامتَك َواطمئنانَك واالستقراَر في حياتك، أن تتنصَّ
وأن تتجاَهـــَل الواقـــَع من حولك وتتعامـــى عن األحداث واألخطار على بلدك وســـاحتك.. 

هذا ال يشّكُل لك شيئاً أبداً.. ويجري عليك بأسوأ أحياناً ممن ما يجري على اآلخرين..
	 السيد/	عبد	امللك	بدر	الدين	احلوثي		
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  - ترجمات:
أّكد موقُع » لوبال ريسريش البحسي« الكندي 
أن غازَو تحالُاف الدادوان السادواي األمريكاي 
لليسن يدد انتهاكاً صارخاً للقانون الدويل، يَُضاُف 
إىل ذلاك ما يرتكبه الددواُن مان  رائم حرب ضد 

اإلنسانية.
وتحاَت عناوان »غازو اليسان انتهااٌك صارٌخ 
للقاناون الادويل: ارتاكاب  رائم حرب واسادة« 
تطرق املوقع إىل خرتة تساّلم الفار لااي للسلطة 
يف عاام 2012 وقال إنه  ااء بانتيابات ميالفة 
للقارار واملاّاة م10 مان الدساتور اليسني، حيث 

أقيست انتياباٌت رئاسية بسرشح وحيد. 
وانتقال املوقاع إىل بداياة ماا وصفاه »غازو 
اليسن«، ولاو يوُم انْطاَلق الدادوان يف 26 مارل 
2015، مشارياً إىل مزاعام الددوان بشان الحرب 
من أ ل اساتدااة »الرشعياة«، مؤكداً أن تحالف 
الدادوان لم يشان الحارب؛ ألنه كان قلقاً بشاأن 

الشدب اليسني. 
وأضااف املوقع أنه »تبع غزو اليسن راوا خدل 
ميتلفة باني ميتلاف البلدان. خفاي حني كانت 
الوالياات املتحدة وكندا وخرنساا واملسلكة املتحدة 
و«إرسائيل« وتركيا من بني املؤيدين للغزو، كانت 
روسيا وإيران والدراق وسوريا ضد الهجوم. كسا 
أعلنت الصني واألمم املتحدة قلقهسا إزاء الغزو.

وتأكيداً عىل عادم قانونية الددوان عىل اليسن، 
تطارق املوقاع إىل أن »حظر اساتيدام القوة لو 
واحٌد مان املباائ األساساية التي تم تأسيُساها 
من قبال القانون الدويل. وخقاً للساااة رقم 2 من 
الفصل رقم )ل( مان ميساق األمم املتحدة، يحظر 
عاىل  سيع الادول األعضاء يف عالقاتهام الدولية 
التهدياُد باساتدسال القاوة أَْو اساتدسالها ضاد 
سالمة األرايض أَْو االستقالل السيايس ألية اولة«. 
وأضااف أنه »وخقااً إلعاالن مبااائ القانون 
الادويل املتدلقة بالدالقاات الواياة والتداون بني 
الدول الذي اعتسدته الجسديُة الدامة يف ل2 أكتوبر 
1970 )القارار 2625 )اليامال والدارشون((، 

»تشاّكل الحرب الددوانية عىل اليسن  ريسًة ضد 
السالم، وترتتب عليها مسؤوليٌة بسو ب القانون 

الدويل«.
وأكاد املوقع أنه ووخقااً لذلك اإلعالن خإن »من 
وا اب الادول االمتنااع عان الدعاوة إىل الحروب 
الددوانياة ومان وا اب ُكّل اولاة االمتنااع عان 
التهديد أَْو اساتيدام القوة ليرق الحدوا الدولية 
القائساة لدولة أخرم«. مشاريا إىل أن ذلك »يدترب 
وثيقاة مهساة يسكان االعتسااا عليهاا لتفساري 
القواعاد ذات الصلاة من ميسااق األمام املتحدة. 
ولذلاك، خإن اساتيدام القوة لتدزيز السياساات 
الوطنية وكذلك التدخل يف الشؤون الداخلية للدول 
األخرم يؤاي النتهاك للسباائ األساسية للقانون 

الدويل«. 
وأورا التقريار نقطاًة لامًة تقاول إن »حظر 
اساتيدام القوة لديه بدض االساتسناءات، بسا يف 
ذلاك الدخاع عان النفل ونظام األمان الجساعي، 

التي ليست قابلًة للتنفيذ يف حالة اليسن«. 
وتاباع التقرير موضحاً أنه »وعاىل الرغم من 
الزعام مان أن الغازو قد تم عىل أساال رساالة 
مّسان وصفه بالرئيل، خال بد من القول إن لااي 
لام يكن رئياَل اليسان يف ذلك الوقت من إرساال 
الرسالة. خهو وحكومته قد تناَزلوا من قبُل نتيجًة 
للسورة الشدبية وليل نتيجة النقالب أَْو يشء من 
لذا القبيل، كسا لاو الحاُل يف لايتي عام 1991. 
لذلاك، لم يكن مسسالً للشادب اليسناي ليطلَُب من 

َل يف اليسن«.  املجتسع الدويل التدخُّ
وخالصاُة القول، كسا يقاول املوقع، ويف ضوء 
أحكام القانون الدويل، يبدو أن الدسلية الدسكرية 
للتحالف ضد اليسان تتناَقُض مع القانون الدويل، 
وذلاك نتيجة لحقيقاة أنه لم يكن لنااك احتالٌل 
من ِقبال اولة أخارم، مسل الكويت عاام 1990، 
ولم يكن انقالباً عسكرياً عىل النقيض من مزاعم 
لاااي يف اليسان. إن الشادَب اليسنايَّ يرَغاُب يف 
إسقاط لااي، لكنه قام بقسدهم بَقْسوة يف نهاية 
املطاف، عىل سابيل املسال يف ياوم الجسدة الدامي 
مان م ماارل 2011 قتال أكسر من 50 شايصاً 

وأصيب 0ل2 بجروح«.

موقع جلوبال ري�صري�س: 
الحرُب العدوانية على اليمن جريمٌة ضد السالم، 
وترتتَُّب عليها مسؤولية بموجب القانون الدولي 

سالُم اهلل
عبدالحفيظ الخزان

*يف وااِع ر ِل الدِلم والقضاء والوطن الشهيد »يحيى 
محسد موىس املتوكل« 

موسى« بــن  »يحيى  يــا  الــلــه  ســـاُم 
ـــرؤوســـا  عــلــيــك مـــبـــاركـــاً َرَفــــــَع ال

ـــــِح كــــــلِّ حـــرٍّ ســـــــاٌم مـــــن جـــــوان
ـــــرَت بـــه الــنــفــوســا وِمــــن وطــــٍن أن

ـــا شــهــيــٌد ســــــاٌم مــــا ارتــــقــــى مـــنَّ
ــا  ــدروس ومـــا كــتــب الـــرجـــاُل لــنــا ال

ــك متــــــاألَ اإلجـــــــــراُم غـــــدراً ــي ــل ع
ــــُه طــقــوســا ــــارُس وغـــالـــك مـــن مي

ــــا لـــتـــخـــطَّ عــهــدا ـــْت أرُضــــن فـــهـــبَّ
ــــــأنَّ حلـــقـــدهـــم يــــومــــاً عــبــوســا ب

ــُم الــــرضــــواِن تــتــَرى ــســائ عــلــيــك ن
موسى« بــُن  »يحيى  يا  اللِه  وفضُل 

بلاغ عادُا الجناوا األَمريكيني املشااركني يف 
الحارب عىل خيتناام 550 ألفااً، انضسوا إىل نحو 
800,000 مان قاوات  نوب خيتناام وما يقُرُب 
مان 69,000  نادي مان أسارتاليا ونيوزيلندا، 
والفلباني، وكورياا الجنوبية وتايالناد. ُكلُّ ذلك 
مقابل حوايل 300 ألف ُ ندي ومقاِوم خيتنامي.

* * *
 قاام الفيتنامياون بساورة مسالحة لطارا 
املساتدسر الفرني الذي غااار بالَالم يف الدام 
َل  ل195؛ وخوخاً من نيل خيتنام اساتقالَلها تدخَّ
األَمريكي وأرسال أحَد عسالئه املدعو )نغو اينه 
اييم( اّربته أ هازُة امليابرات األَمريكية، وخور 
وصولاه تم تديينُه وزيراً لادم امرباطور خيتنام 
الجنوبياة الاذي كان آخر ميلفات االساتدسار 
الفرناي، ولام يسر وقات طويل حتاى اعست 
أَمريكا عسيَلها للقيام بانقالب استوىل من خالله 
عىل السالطة، وبدد ذلك تزايد التدخل األَمريكي 
يف  ناوب خيتنام بأشاكاٍل ميتلفة، إىل أن وصل 
إىل الو وا الدسكري الوسع؛ بغرض قسع السورة 
الشايوعية والحيلولة اون سقوط النظام املوايل 

لها. 
طبداً أَمريكا اخلت حرَب خيتنام عىل أساال 
أن املادة لان تطاوَل عان ساتة شاهور لتحقل 

أَْلااَداخها خإذا بالساتة شاهور تتحّوُل إىل ثسان 
سانوات تكبّدت خاللها أَمريكا خساائَر خااحًة 
عساكرياً واقتصااياً، وتدّرضات ألقى لزيسة 
ال تازال لي أبارز ما اّوناه التأرياخ يف قامول 

الهزائم الدسكرية حتى اآلن.
التجوياع  واساتيدم األَمريكياون سياساَة 
بقصاف  وقاماوا  الفيتنامياني،  إرااة  لكاس 
املصاناع وامُلؤّسساات ومصايف النفاط وإحراق 
املزارع والحقول وَرّش الساسوم عاىل املنتجات 
الزراعياة والحيوانياة، ما أام إىل خلال مداناة 
كبارية وشاديدة، لكان الفيتنامياني أرصوا عىل 
مواَصلة طريال التحّرر واليالص حتى النهاية، 
وكان ُكّل خرا يف املناطل التي اخلها األَمريكيون 
متهسااً ولدخاً للقتل واالنتقام ولم ينفع البدُض 
رلانَهم عىل شدارات أَمريكا التي كانت تتحدث 
أنها  اءت لحساياة الفيتناميني وتحريرلم من 

قبضة َمن يُطَلُل عليهم الشيوعيون.. 
وبسقابل امتالك األَمرياكان للقّوة التدمريية 
الفيتناماي  الشادُب  الهائلاة واملتوحشاة كان 
يستلاك اإلرااة الصلباة والتصسيم الاذي ال يلني، 
وقاد ألقى بكل ثقله إلخشاال الغازو األَمريكي، 
وكانات الوساائُل الطبيدياُة والبدائياة ساالحاً 
خدااالً بياد املواطنني يف ذلاك البلاد الصغري، ويف 

مقابال الطائارات الحربياة التي تحِساُل أطناناً 
مان املتفجرات اساتيدم ثواُر خيتنام وشادبها 
االنفاَق والينااق لتكوَن ُحُصوناً منيدة ولتنفيذ 

الكسائن ومباغتة الجنوا األَمريكيني.. 
 وكسا سيسّجُل التأريُخ »الوالعة« باعتبارلا 
واحدًة من أبسط األشياء التي أذَلَّ بها اليسنيون 
الغزَو والددوان، خفي كفاح الشادب الفيتنامي 
اشاتهرت الدصاا البسايطة »الييازران« التي 
كانت بيد املقاومني الفيتناميني ساالحاً مييفاً 
ومرعباً لدارشات آالف من الجناوا األَمريكيني، 
كان يتامُّ الدساُل عاىل تحويال أعاواا الييزران 
إىل ما يشابُه الساهاِم الحاااة، ويتام زرعها يف 
األحاراش والغابات لتتحاوَل إىل كسائن تصطاُا 
أقدام الغازاة وتصيبهم بجاراح وأحياناً تسيتهم 
نتيجة قيام املقاومني الفيتناميني بوضع سسوٍم 
قاتلاة يف رؤوِل الييزران املدبَّاب، طبداً حينها 
ساير البدُض من وساائل شادب خيتنام، كسا 
يسايرون اليوم من الوالعة التي بيد املجالدين 
اليسانياني، وكساا يسايرون من الطائارات بال 
طياار. ويف الساابع والدرشين مان يناير 1973 
انساحب األَمريكياون مرغساني مهزومني ونال 
شدُب خيتنام الفقريُ اساتقالَله وأَْصبَاح أمسولَة 

التأريخ. 

حميد رزق

 اليمن 
وفيتنام

مرحلة ما بعد »الدرونز« اليمنية!
كلمــــــة أخـــــيرة 

 محمد علي الباشا 
»أنظروا إىل السساء«، كلسٌة بدأ الددو 
يتداولُهاا يف ُكلِّ املناطال واملواقاع التي 
يتسركاز خيها.. لي حالاة للع وخوف 
خيّست عاىل  بهاات الدادو األمريكي 
السادواي ساواء يف الرب أو يف البحر بدد 
خاعلياة الطائارات املسارّية التاي أُعلن 

عنها مؤخراً.
ندام طائرات، ياا أيهاا املقّللون من 
الجهاوا واملساتكِسرون عاىل اليسني أن 
يصنع، وأن ال يدجَز أماَم أشاار عدوان 

بأعتى أسلحة.. 
طائاراٌت تحّلال وترُصاُد وتصطااُا 
وتقتل.. أبدعتهاا عقوٌل يسنية خالصًة، 
ولاذا ال يحتااُج حتى ليساري  دل مع 
املشاككني يف »يسنيتها« من أصغر مساسار إىل أطول  نااح.. حتى أن الددو 
 MADE IN« الصهيوني املزروع عىل أرض خلساطني الساليبة اعارتف بأنها

YEMEN«، أما يكفي املحبطني أو املسبّطني ذلك؟
إذن ال غارَو بأن امتاالَك الجيش واللجان الشادبية طائارات بدون طيار 
مسّال حدثاً تأرييياً لاماً، وتغرياً  ذرياً يف طبيدة املدركة مع الددو األمريكي 
السادواي.. ولل مان اليل ألم وأبلاغ عىل خاعلياة »الدروناز« اليسنية مسا 
عّسستاه قيااااٌت عساكرية علياا يف صفوف الدادو األمريكي السادواي من 
اُب عليهم اتياذُ  تدليساات  ديادة للسرتزقة يف الجبهات بأناه منذ اآلن يتو َّ
ا اراءات احرتازياة يف الجبهات مان خالل التسوياه لآللياات واملقاتلني بدد 

تصنيع اليسن طائرات بدون طيار لجومية وراصدة.
حتى الددو يقر بأن ما بدد »الدرونز« اليسنية ليل كسا قبلها، وحسب ما 
أخااات املدلومات األكيدة بأّن  بهات الددو تشاهُد حالاًة من الهلع واليوف 

ألي لجوم مباغت من الجو.
ومن البديهي واملدلوم قطداً أنه من الصدب عىل قوات الددوان أن تتوا د 
يف مناطال تصلُهاا الطائرات؛ ألن حركتها ساتصبُح مقيادًة يف وقٍت بات من 
السهل رصُدلا واستهداُخها، ولدل مدسكراِت التدريب التي ينشؤلا ملرتزقته 

ستصبُح ضسَن اائرة اليطر.


