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16 صفحة 60 ريااًل

أبطال الجيش واللجان يغرقون المرتزقة في غيل الجوف
تطهري عتمة يك�شف عن وثائق تثبت عالقة دول العدوان مع القاعدة

الرئيس الصماد: عتمة مثلت نموذجاً للتكامل مع القوى الوطنية يف ردع املرتزقة

حرب القناصة تحصد 161 جنديًا سعوديًا في 4 شهور  و33 خالل فبراير

الفشل العسكري يحرك 
ولد الشيخ ويعيد خارطة 

الطريق للواجهة

وفقاً مل�شادر خا�شة:

الفار هادي لم يعد مرغوباً لدى قوى العدوان
تحدث عن أن العدوان على اليمن يأتي ضمن المشروع األمريكي »اإلسرائيلي« 
التدميري الذي يستهدف المنطقة بكلها وأوضح طبيعة المفاوضات والدور 

الروسي وأكد أن ال خيار أمام الشعب إال التحرك في الميدان
ع�شو الوفد الوطني - حمزة احلوثي:

العمليات األمريكية تعكس توجهاً للتدخل املباشر وحرف األنظار عن طبيعة العدوان وأهدافه
 القاعدة تقاتُل يف خندق واحد مع العدو اأَلمريكي والسعودي واإلَمارَاتي واملرتزقة والعمالء 

ترجمة:
ا�شتق�شائي اأمريكي:

السعودية حليفة 
للقاعدة في اليمن

مركز درا�شات ال�شرق الأو�شط:
النظام السعودي خصص 

 200 مليار للعدوان 
وحصد الهزيمة

درا�شة:
اجلنوب وم�شاريع التق�شيم بني 

الأم�س واليوم

سياسة االستعمار الربيطاني 
وتجربة النضال الوطني
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رئيس التحرير:
صربي الدرواني

 
 

رئيس قسم التصحيح:
محرد عيل الباشا

الدالقات الدامة والتوزيع:
تلفون:01314024 – 736891529

الداوان: صنعاء – شارع املطار- جوار محالت الجوبي
 عمارة منازل السعداء- تلفون: 01314024

s a d a a l m a s i r a h @ g m a i l . c o m 771126033

مقتُل 9 جنود �شعوديني قن�شاً وتدمرُي 3 اآليات ع�شكرية مَبن فيها 

الجيُش السعودي ومنافقوه.. يف مرمى القّناص اليمني وتجّمعاته يف مرمى الصاروخية واملدفعية 

مقتُل 161 جندياً سعودياً بعمليات قنص خالل األربعة شهور املاضية بينهم 35 جندياً يف فرباير املاضي 

  - يحيى الشامي:
تسدُة ساوم سادوميل لي حصيلة اليالثة األيا  األوىل 
من عرليات القاص التي تُاّفذُلا وحداُت القااصة اليراية 
يف مواقع ومدساكرات الجيش السادومي، سبدٌة ماهم يف 
سيازان واثااان يف مديااة الربوعة براطقة عساري، ولي 
حصيلاُة سانب واحاد من سوانب املدركة التاي تتخذ عّدة 
أوسه مع الجيش السدومي يف مدارك اليرايل ضد الجيش 

السدومي.
 ولاذه الحصيلة تخص اقط الجانب السادومي، علراً 
أن لاااك عرليااِت قاص تطااول الدرشات مان ماااقي 
ومرتزقاة الدادوان املتواسدين ماخل مواقع ومدساكرات 
الجيش السادومي، بل ويتقّدمون خطاوط الاار األمامية 
كدروع حامية تفتدي الجيَش السدومي وتجاّبه مزيداً من 
الخساائر يف األرواح، أما الدتاُم من آليات ومخازن أَسلحة 
ومبابات ابرامز اليس برقدور السادومية وْقَف خسائرلا 
وإيقااف عرليات اساتهدااها املتواصلة يف أكير من محور 
وسبهاة، وآخرلاا ثاالُث آليات مّمرلاا اليراياون يف ثالث 
عرليات استهداف مافصلة األوىل يف موقع الدشة الحرراء 
وأّم  اساتهدااها إىل مارع وسارح عادم مان الجااوم 
السادوميل كانوا عىل متاها، واساتهدات اليانية يف ميّلث 
الربوعة، ايرا سر  تدماري اآللية اليالية أما  سبال عليب 

قبالة مافذ الخرضاء.
وعاىل صديد عرلياات القصاف املداداي والصاروخي 
ة يف سيزان قصفاً  شاهدت مواقُع الجيش السادومي َخاصَّ
َع عاىل تحصياات وبرج موقاع سحفان مركز  مرّكازاً توزَّ
املقرن وموقع املدال وموقع الدبامية وشاولدت سيارات 
اإلساداف تهارع للراكان واساتهداف تجرداات الجاوم 

السدوميل يف الجوازات بالطوال ومرابض مدادية الجيش 
السادومي يف مدساكر أبو املض، وموقع املزبرة يف محيط 
الخوبة وساوب ورشق البيت األبيض والساومانة ومواقع 
حرل الحدوم يف الغاوية ومحيطها أسفل سبل الدوم الذي 
يسايطر عليه الجياش اليراي واللجان الشادبية يف موقع 
املدال بددم من القذائف املدادية، باإلضااة إىل اساتهداف 
برج الشادف وموقع أ  الحجىل بددم من القذائف محققة 

إصابات مبارشة.
ويف عساري طااول القصف املداداي والصاروخي قيامَة 

حصن الحرام ورقابة الشدبة وتجردات الجيش السدومي 
يف مافذ علب َومدساكر الحاسز َوقيامة الحاسر َوتجردات 
دات أخر  لهم غرب  للجاوم السدوميل يف مافذ علب َوتجرُّ
الربوعة وتجّرداً ثالياً يف طريل بن نمن واستهدف التجّرع 
الرابع يف موقع املسايال، ايرا اساتهدف التجّرع الخامس 
لآللياات والجاوم السادوميل خلَف رقابة الشادبة وقرب 
مافذ علب بددم من قذائف املدادية وسقوط قتىل وسرحى 
يف صفواهم، باإلضااة إىل اساتهداف قياامة عليب وموقع 
الدش بددٍم من القذائف وقاد تأكد وقوِع إصاباٍت مبارشة 

يف املوقدل األخرييان، كرا عاومت الصاروخية اساتهداف 
مدسكر الحاسز بصلية من الصواريخ َورقابة الهاجر

وذكر مصدر ميداني لصد  املسارية أن أحد التجردات 
املساتهداة كانات تضم مجروعاة من الضبااط والجاوم 
السادوميل يف قياامة الحاسر، مضيفاً أن سايارات لربت 
مان املاكان عقب اساتهدااه مان بياها آلياات مصّفحة، 
وعامة ما تقل ضباطاً وقياماٍت رايدَة املستو  من الجيش 
السادومي، وقد شاولدت وال املصدر تهارب من املكان، 
ايرا اساتهدات تجرداً سامساً بواساَطة صاروخ زلزال2 
يف ساوازات علاب وصاروخ غرام عىل تجرع ساابع لهم يف 

مافذ علب.
وعىل نفس الوترية الدالية واصلت القوتان الصاروخية 
واملدادية اساتهداف ومالحقة تجردات الجيش السدومي 
واساتهدات كالً من موقع الدش وتجرداات أخر  تابدة 
ملاااقي َومرتزقة الجيش السدومي قبالة مافذ الخرضاء.
ومكت املدادياة موقع عيانة َوموقدا مساتحدثا خلف 
موقع الساديس وتجرداً للجاوم السادوميل خلف موقع 
الدشة ومواقع نهوقة والطلدة والسديس بددم من قذائف 
الهاون وساقوط قتىل وسرحى يف صفواهم، واساتهداف 
تجردات الجيش السادومي ومرتزقته يف موقع صلة، تاله 
اساتهداُف مدساكر اإلسااام وانستطالع أسافل الرشاة 
بصلية من صواريخ الكاتيوشا، محققًة إصاباٍت مبارشًة، 
كراا تم اساتهداف تجراع ملرتزقاة الجيش السادومي يف 
التباة الرملياة قبالاة مافذ الخارضاء، ولو املوقاع الذي 
شاهد عرلية قاص أومت بحياة اثال من ماااقي الجيش 
السادومي وعاومت الصاروخية اساتهداف مدسكر رسال 
بصوارياخ الكاتيوشاا وساقوط قتىل يف صفاوف الجاوم 

السدوميل. 

  - صالح مصلح:
ضراَن مدركاة التاكيال بالدادو تواِصاُل 
قاواُت الجياش واللجاان الشادبية عرلياِتها 
ومضاعفاة  متصاعاد  بشاكل  الدساكرية 
عرلياات انساتازاف ضاد الدادو ايراا وراء 
الحدوم، حيث تشاكُِّل عرلياُت القاص واحدًة 
مان ألام الدرليات التاي تريُّل رضباًة كبريًة 
للددو من عدة سوانَب عىل رأساها اساتازاف 

القوة البرشية.
وبتساليط الضاوء عاىل ناوع واحاد مان 
تلك الدرليات الدساكرية التاي نّفذلا أبطال 
الجيش واللجان الشادبية خالل شاهر ارباير 
الفائات، ولي »عرلياات القااص« يتبل أن 
وحداٍت من القااصة التابدة للجيش واللجان 
الشادبية قد نفذت خالَل شاهر ارباير املايض 
31 عرلية قاص، ُقتل ايها 35 سادياً سدومياً.
وتركازت مدظاُم لاذه الدرليات بشاكل 
رئياي يف ماطقاة سيازان، حياث بلاغ عدم 
الدرلياات لاااك ل2 عرلياة أمت ملقتال 27 
سادياً سادومياً، ايرا نّفذت وحادة القااصة 
ل عرلياات يف نجاران، ُقتال ايهاا 5 سااوم، 
 3 3 عرلياات يف عساري أومت بحيااة  وكاذا 
ساوم سادوميل؛ ليبلَغ عدم قتىل ساوم الددو 

السدومي 35سادياً.
وكان 33 ُسادياً سدومياً قد لقوا مصارَعهم 
يف عرليات قاص للجيش واللجان خالل شهر 
ياايار املاايض مان الداا  الحاايل 2017، ويف 
الشاهرين األخريين مان عاا  2016 ُقتل 93 
ساديااً سادومياً بدرليات القااص، ماهم 57 
سادياً يف شهر ميسررب َو36 سادياً خالل شهر 

نواررب. 
وبحساب تلاك األرقاا  ااإن عادَم القتىل 
السادوميل بدرليات القاص خالل الشاهور 

األربدة املاضية 161 سادياً سدومياً. 
وتظهر البيانااُت التالية عرليااِت القاص 
التي استهدات ساوماً سادوميل خالل شهر 
اربايار املاايض واملواقع التي تم اساتهدااهم 

ايها:

جيزان 27
• موقُع الكرل الدسكري

قاُص ساديل سدوميل يف 1 ارباير 2017
قاُص سادي سدومي يف ل ارباير 

قاُص سادي سدومي يف 5 ارباير 
قاص سادي سدومي يف 19 ارباير
قاص سادي سدومي يف 23 ارباير

• موقع الفريضة الدسكري
قاص سادي سدومي يف 3 ارباير
قاص سادي سدومي يف ث1 ارباير
قاص سادي سدومي يف 19 ارباير

• موقع سبل الدخان 
قاص ُسادي سدومي يف 15 ارباير 
قاص سادي سدومي يف 16 ارباير

• موقع سبل قيس الدسكري

قاص ساديل سدوميل يف 5 ارباير
• موقع التبّة الحرراء الدسكري
قاص سادي سدومي يف 17 ارباير

• موقع الرسماح الدسكري
قاص سادي سدومي يف 19 ارباير

• موقع السومة الدسكري 
قاص سادي سدومي يف 13 ارباير

• موقع املدال الدسكري
قاص سادي سدومي يف 22 ارباير 

• موقع ميدن الدسكري 
قاص سادي سدومي يف 3 ارباير

• موقع الدبامية 
قاص سادي سدومي يف 3 ارباير

• تبة القرامة 
قاص سادي سدومي يف 3 ارباير 
• رشق البيت األبيض بالخوبة 
قاص سادي سدومي 17 ارباير

• قرية الداياة 
قاص سادي سدومي يف 22 ارباير

• ماطقة الخوبة الشرالية
قاص ساديل سدوميل يف 25 ارباير

• مرَكز السراة الدسكري
قاص سادي سدومي يف 17 ارباير

• مرَكز عفرة الدسكري
قاص سادي سدومي يف 2 ارباير
قاص سادي سدومي يف ل2 ارباير

نجران 5
• موقع الطلدة الدسكري

قاص ساديل سدوميل يف 5 ارباير
• موقع القيامة بالرشاة 

قاص سادي سدومي يف 27 ارباير 
• موقع السديس الدسكري

قاص ساديال سادوميل بدرليتَي قاص 
مافصلتل يف ث2 ارباير 

عسري 3
• مافذ علب الحدومي 

قاص سادي سدومي يف ث1 ارباير 
• موقع الدارض الدسكري بالربوعة
قاص سادي سدومي يف 25 ارباير

• موقع الهاجر
قاص سادي سدومي يف 26 ارباير يف رقابة 

موقع الهاجر

جيزان

27
جنديًا

3
جنود

5
جنود

إحصائية قنص الجنود السعوديين لشهر فبراير 2017
رصد وإحصاء  

عسير

نجران
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  - خاص:
اساتطاعت قاواُت الجياش واللجان الشادبيّة، 
خالل األياا  األخرية، مان قلب موازيان املدركة يف 
السااحل الغرباي، والتي رالات قاو  الددوان عىل 

تحقيِل انجاٍز ايها من خالل تصديدلا األخري.
وماع ذلاك التصدياد تاوار  املبداوُث األمراي 
إساراعيل ولد الشايخ، كدامتاه يف اننصياع لرغبة 

الددوان براح الُفَرص للتصديد الدساكري، غري أن 
استدامَة الجيش واللجان لزما  املباَمرة يف الساحل 
الغربي وخصوصاً يف املخاء، أعامت املبدوَث األمريَّ 
االً بفشال الدادوان، كراا تحدثت  للتَحااّرك، ُمَحرَّ

ااٌة لا )صد  املسرية(. مصامُر َخاصَّ
ااًة يف  الفشاُل الدساكريُّ لقو  الددوان وَخاصَّ
السااحل الغرباي، واألحداث األخرية التي شاهدتها 
عدن بل املرتزقة والااسرة عرا ُوِصَف بأنه »خالٌف 
سادومي إَماَراتي« كلها، كرا تقوُل مصامُر )صد  

املسرية( أعامت طرح خارطة الطريل األمرية التي 
قبلت بها القو  الوطاية كأرضيٍة للاقاش للوصول 
إىل حل سيايس شامل وُوضدت مجدماً يف الواسهة.
وتشاريُ املصامُر أن ولد الشايخ الذي َزاَر روسيا 
مؤّخراً كان يراِقُب الوْضَع الدساكريَّ الذي اتضحت 
مؤرشاتُه السالبية بالاسابة لقو  الددوان، سيبدأ 
قريبااً سولة سديدة يف املاطقاة حامالً مده خارطة 
الطريال األمرية ونتائج اتفاق مساقط. وأوضحت 
املصاامُر أن ولاد الشايخ يف زيارته لروسايا تحدث 

مجدماً عن اساتررار »خارطة الطريل« التي تباّتها 
األمُم املتحدة كداوان لجهومه السياسية.

بالتزاُمان ماع ذلك، كشافت املصاامُر أن لااك 
ُسُهاوماً مبلوماسايًة حيييًة يقوُملاا الواُد الوطايُّ 
يف مقابال نشااط مبلومايس رايع املساتو  لدومة 
سولاة املفاوضات واقاً لخارطة الطريل كأساال 

للاقاش.
كراا تفياُد املصاامُر، أناه وبدد اشال التصديد 
األمرياة  الخطاة  للدادوان، ساتطرح  الدساكري 

متضراة الحل السيايس واألماي عىل حد سواء مون 
الفصل بياهرا، ايرا سايتضرن الجانب السايايس 

الاقاش يف قضية ُمؤّسسة الرئاسة.
وتشاريُ املصاامُر إىل مدلومااٍت تؤكِّاُد أن الفاارَّ 
عبدربه ماصور لاامي بدد أحداث عدن أخرية بات 
غريَ مرغوب ايه من ِقبل قطبَي الددوان، السدومية 
واإلَمااَرات، ولاو ما اندكاس أيضاً يف طارح خيار 
الاقاش يف ُمؤّسسة الرئاسة ضرن خارطة الطريل 

األمرية.

أشاام األُخ الرئيُس صالاح الصرام بالدور 
الوطاي املتريز الذي ساّجله األَْحَرار من أبااء 
مديرياة عتراة، بوقواهم مع قاوات الجيش 
واألمن واللجان الشادبيّة، يف صورة من صور 
التصاّدي  الَوحادة انستراعياة األصيلاة، يف 
للدادوان ولزيراة مرتزقاة وأَمواتاه، الذين 
حاولاوا سر مديرياة عترة إىل مرباع الداف، 
وتهيئتهاا للغاازي واملحتال كيغرة يف سساد 

الوطن. 
وقال الصرام إن تحالف الددوان ومرتزقته 
وأَمواته أراموا أن تتحول عترة الوطاية األبية 
الشاامخة الغاياة بالوااء واليقاااة واملحبة 
الدادوان  حلقاات  مان  حلقاة  إىل  والساال  
اُص ايه  األَمريكاي »اإلرسائيايل« الذي يتقرَّ
أعداُء اليرن التأريخيون موَر املافذ واألماة«.

وأكاد الصراام أن عتراة »التاي تاجاب 
األَْحَرار والرسال الرشااء والشدراء واألمباء 

واملااضلل يف سبيل حريّة اليرن واستقالله 
، كرا كانت  وكرامتاه سيالً بدد سيل ساتظلُّ
مومااً، وحادة وطاياة متراساكة يف وساه 
الددوان وأَمواته من املرتزقة الِذي ن ياترون 

لقيم الشدب اليراي«.
واعترب الصرام أن عترة »ميّلت نسايجاً 
أصيالً متكامالً مع القو  الوطاية والجيش 
واألمان واللجان الشادبيّة يف تأمل املديرية 
وأباائهاا وموقدهاا مان أن تكاون ثغرة يف 
سساد الوطن ملن يريد له الهاالك والتفتيت 
والتجزئة وألباائاه الضياع والقتل والترشيد 

واإلضداف الدائم«.
الوطاياة  األموار  إىل  الصراام  وأشاار 
الصامقاة واملخلصاة التاي قا  بهاا أعضاء 
مجلاس الاواب وقياامة السالطة املحلية يف 
املحااظاة والقيامات انستراعية واملشاايخ 
ورساال القبائال يف محاولاة ثااي املرتزقاة 

املاااقل عن غيهام وتجايب املديرية ويالت 
الحارب والدادوان، التاي قوبلات بالرااض 
املتكرر مان قيامات املرتزقاة الذين أولرهم 
الددوان بصوابيه موقفهم ونجاح مرشوعهم 
وأغرالم باملال والسالح الذي أنزلته طائرات 

الدادوان وراضهام ُكّل املباامرات. 
ونوه الصرام »أن أبااَء عترة عانوا َكيرياً 
االت الاظاا  السادومي يف التأريخ  من تدخُّ
املداص لليرن، ومحاَصته للفكر والتاوير 
السياساية  والتددمياة  واليقاااة  واألمب 
واملؤماال بهاا، ويف مقدمتهام أباااء عتره 
خاالل الدقاوم املاضياة«. يف إشاارة ماه إىل 
مداناة أباااء عترة وتضحياتهام يف أحداث 

املااطل الوسطى. 
أباااَء  »إن  الصراام  الرئياس  وأضااف 
عتراة الذين يؤماون بالوطان -من ماطلل 
إيرانهم الدريال بالله- وبكل مداني الحياة 

والخري والساال  التي تفيُض بها أرُض لذه 
املديرية، ن يركُن أن يكونوا إن حيث يظاُّهم 
ُكلُّ مؤمان وُمِحابٌّ لوطااه، يحااظون عىل 
الاسايج انستراعي ويُدون حقيقة املؤامرة 

عىل الوطن وشدبه الدزيز الكريم«.
واختتام رئيُس املجلس السايايس األعىل 
لاذا حاال  وطاااً  »إن  بالقاول  تريحاه 
أباائه وموقفهم وشاجاعة وبطوله سيشه 
ولجانه الشادبيّة وحكرة ومباامرة قياماته 
انستراعياة والقبلية لهو سديار باننتصار 
وباملستقبل الذي يساتحقه واملكانة الالئقة 

بل شدوب األرض. 
وكان أبطااَل الجيش واللجان الشادبية 
ترّكااوا الجرداة املاضية مان تطهري كامل 
مديرية عترة من عاااص املرتزقة وتاظيم 
القاعدة وتحرير 15 أسارياً كاناوا يف قبضة 

مرتزقة الددوان باملديرية. 

أّكادت قبائُل بالم الارول برحااظة صاداء اساتجابتَها 
لاكف قبيلة أرحب؛ للرم عىل سرائم تحالف الددوان السدومي 
األَمريكي ومرتزقته عىل اليران. وأعلات بالم الرول يف لقاء 
قبيل حاشاد يو  السابت املاايض، بحضاور رئياس اللجاة 
اليورية الدليا محرد عيل الحوثي، عن اساتررار الافري الدا  
يف مواسهة الددوان وراد الجبهات بالرسال والدتام والسالح 
والتصاّدي للددوان الاذي تجرم عن اإلنساانية وخالف كااة 

األعراف واملواثيل والقوانل الدولية واإلنسانية.

ويف اللقاء أشاام رئيُس اللجاة اليورية برواقف قبائل بالم 
الرول يف مواسهة الددوان، ُمشارياً إىل تواسد أبااء القبيلة يف 
الصفوف األوىل للدااع عن اليرن وأماه واستقراره وسيامته. 
وحيّا الصروم األساطوري ألبااء ومشاايخ ووسهاء وحرائر 
قبيلاة باالم الارول يف مواسهاة الغازاة واملدتديان، ميرااً 

التضحيات التي يقدمونها ماذ بدء الددوان الغاشم. 
مان سانبهاا سادمت قبائال باالم الارول، التأكيد عىل 
مواصلاة الوقوف إىل سانب أبطال الجيش واللجان الشادبيّة 

يف مياميان الرشف والدزة والكرامة، تلبية لداعي نكف قبائل 
أرحب للرم عىل مجزرة اساتهداف عزاء للاساء يف آل الاكدي 

وكااة الجرائم التي طالت املواطال من أبااء اليرن. 
إىل ذلك قد  مشاايخ وأباااء ووسهاء بالم الارول قاالة 
غذائياة معراً للجيش واللجان الشادبيّة املرابطل يف ميامين 
الصراوم. وأكدت قبائل بالم الرول أن القاالة ليسات األوىل 
ولن تكون األخرية، ماِعل كااة القبائل إىل الصروم والتَحاّرك 

وتجهيز قواال املال والرسال لراد الجبهات.

  - خاص:
تصدياداً  الجاوف  محااظاُة  شاهدت 
عساكرياً واضحااً مان قبل أبطاال الجيش 
واللجاان الشادبيّة ضاد مرتزقاة الدادوان 
السادومي األَمريكي يف مديرياة الغيل، بددة 
عرليااٍت نوعياة طالات مواقاَع ومااطاَل 
القتاىل  مان  الدارشات  وخّلفات  واسادًة 

والجرحى يف صفوف املرتزقة.
وبدأت قاواُت الجيش واللجان الشادبيّة 
عرلياتها، أماس األحد، بهجوٍ  واساٍع عىل 

مواقاع مرتزقاة الدادوان سااوب مديرياة 
الغيل.

وأكد مصدر عساكري أن الهجوَ  الكبريَ 
أساَفَر عان مقتال وإصاباة الدارشات من 

املرتزقة بياهم قيامات ميدانية بارزة.
َر  ويف عرلياة أخار  برديرية الغيال، ممَّ
أبطاُل الجيش واللجان الشدبيّة آلية محرلة 
باملرتزقة، ما أم  ملارع ُكلِّ َمن كانوا عىل 

متاها من املرتزقة.
كرا شاهدت مديرية الغيل عرليًة أخر  
تضراات تدماريَ آلياة عساكرية ومارع 

طاقرها وقاص ثالثة من عااص املرتزقة يف 
سبهة املقاطدة.

واللجاان  الجياش  عرلياات  وطالات 
الشادبيّة مرتزقاة الدادوان برديااة الحز  
عاصرة محااظة الجوف بدرلية أمت ملقتل 

وإصابة 13 مرتزقاً.
وأوضاح مصادر عساكري أن مدادياة 
الجيش واللجان استهدات تجرداٍت ملرتزقة 
الددوان يف مدياة الحز  وأسافرت عن مقتل 

ث مرتزقة وإصابة 5 آخرين.
ويف ماطقاة نهام لقاي الدارشات مان 

األَمريكاي  السادومي  الدادوان  مرتزقاة 
مصارَعهم وأصيب عادم أكرب عادما تصد  
أبطال الجياش واللجان الشادبيّة ملحاولتي 
زحف للررتزقاة مدعومل بغطاء سوي من 
طريان الددوان عىل سبال موة وسلسة سبال 

يا  يف مديرية نهم.
كراا لقي خرساٌة من مرتزقاة الددوان 
نهام  يف  األَمريكاي مصارعهام  السادومي 
بدرليتال للجيش واللجان الشادبيّة، حيث 
ُقتل ثالثاة ماهم يف التبة الساوماء واثال يف 

التبة الحرراء شرال ماطقة القتب.

  - تعز:
يواِصاُل أبطااُل الجيش واللجاان الشادبيّة يف محااظة 

تداز عرلياِتهام الدساكريَة يف مواسهة الدادوان األَمريكي 

السادومي ومرتزقته محققل خالل اليومل املاضيل عدماً 

من اننتصارات التي كبّدت األعداء خسائَر اامحًة يف األرواح 

والدتام.

 وبحساب مصدر عسكري مساؤول اإن أبطاَل الجيش 

واللجان الشادبيّة نفذوا خالل اليومال املاضيل عدماً مرن 
الدرلياات الدساكرية التاي توزعات عاىل ُكلٍّ مان ماطقة 
الضبااب يف الجبهاة الغربياة وكاذا يف الساواحل الجاوبية 

الغربية يف ُكّل من املخاء وموزع.
ر أبطال الجيش واللجان الشدبيّة  وواقاً للرصدر اقد ممَّ
أرباع آليات عساكرية تحرل إحدالن مدادل 23 يف مواَسهة 
ماع مرتزقة الددوان براطقة الُدَرري غرب مدياة تدز، كرا 
أسافرت املواسهة عن ساقوط عدم من القتىل والجرحى يف 

ُصفوف املرتزقة.

وايرا حاول عااُص املرتزقة الزحَف برتل عسكري نحو 
سبل حوزان برديرية موزع مساومين بغارات سوية مكيفة 
أكاد مصدر عساكري أن أبطاال الجيش واللجان الشادبيّة 

تصدوا للزحف وقاموا بتدمريه بشكل كامل.
وأوضاح املصدر أن قائاُد الزحف املرتازق »لواش اارع 
الكدلاويل« وأربداة قيامين آخريان لقاوا مصارَعهم عىل يد 
أبطاال الجيش واللجان الشادبيّة، ايرا لقي عادٌم كبريٌ من 
عاااص املرتزقة مصارعهام ونذ البقيُة بالفارار، مخلفل 

ُسيََث قتاللم يف أرض املدركة.

 وأشاار املصدُر إىل أن أبطاال الجيش واللجان الشادبيّة 

مّمروا خالل تصديهم للهجو  5 آليات عساكرية واساتولوا 

عىل آلية وطقم آخرين.

يف ذات الساياق َمّكت مدادية الجيش واللجان الشادبيّة 

مواقاَع ملرتزقة الدادوان يف ماطقة الضبااب برديرية سبل 

حبيش، وواقاً ملصامر محلية اقد أسافرت عرلية القصف 

املداداي عان تكبياد املرتزقاة خساائر اامحاة يف األرواح 

والدتام.

ف�شُل الت�شعيد الع�شكري يحّرك ولد ال�شيخ ويعيد خارطة الطريق للواجهة

الفاّر هادي لم يعد مرغوباً لدى قوى العدوان

الرئيس الصّماد: عتمة مّثلت نموذجاً للتكاُمل مع القوى الوطنية 
يف تأمني املديرية وأبنائها وردع من يريد التجزئة للوطن 

بح�شور رئي�س اللجنة الثورية العليا..

بالُد الروس تعلن النفرَي استجابًة لنكف أرحب ومواجهًة للعدوان 

تدميـُر رتل عسكري بالكامل ومصرُع قائده بزحف فاشل للمرتزقة على موزع وتدمري أربع آليات عسكرية يف الُعَمري

مصرُع وإصابُة 36 من عناصر 
داعش بعملية نوعية للجيش 

واللجان يف قيفة بالبيضاء
  - البيضاء:

لقي 17 عاراً من أعضاء تاظيم ماعش اإلسرامي مصارَعهم وأصيب 19 
آخرون يف ماطقة قيفة برحااظة البيضاء.

وواقاً ملصدر عساكري اإن عااَص ماعش لقوا مصارَعهم خالل عرليات 
عسكرية نفذلا األبطاُل عىل مواقدهم يف قر  حرة لقاح والدشاش والجرري 

يف ماطقة قيفة برديرية القريشية يف محااظة البيضاء.
وكان وساائُل اإلعاال  الرسارية التابدة لادول الددوان قاد أعلات أن من 
وصفتهام قاواُت »الجيش الوطاي واملقاومة« سايطرت عاىل ماطقة »حرة 
لقاح« بالتزاُمن مع بيان صامر عن تاظيم ماعش يدلن سايطرة عااصه عىل 
املاطقاة ذاتها، يف صورة واضحاة تؤّكد أن مرتزقة الدادوان وعااص ماعش 

يقاتلون يف صف واحد بدعم من قبل قو  الددوان.
يُذَكاُر أن عااَص تاظيم ماعش ارتكبت الدديَد الجرائم البشادة يف ماطقة 

قيفة من ضراها سرائم ذبح وسحل وتدذيب بحل عدم من املواطال.

استشهاُد وجرُح 10 مواطنني 
بغارتني عدوانيتني على عمران

  - خاص:
استشاهد ل مواطاال وأصياب 6 آخرون بجاروح يف غارتال إسراميتل 

لطريان الددوان األَمريكي السدومي الغاشم عىل محااظة عرران.
وبحساب مصدر محيل اإن طرياَن الددوان استهدف السبت بغارتل سبل 
مرحاب باملدياة، ما أم  إىل استشاهام ل مواطال وسارح 6 آخرين، وذلك يف 
سياق الجرائم البشدة التي يرتكبها الددواُن األَمريكي السدومي بحل الشدب 
اليرااي مااذُ عامل والتاي بلغ ضحيتهاا أَْكيَاار من 32 ألف شاهيد َوَسريح 

مدظرهم من الاساء واألَْطَفال.

 وفقاً 
مل�شادر 
ــة: َخا�شَّ

مقتُل 5 مرتزقة يف نهم و�شقوط الع�شرات بانك�شار زحفني على جبال يام

مقتُل عشرات املرتزقة بعملية هجومية واسعة يف الغيل ومصرُع 8 بقصف مدفعي بالحزم
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موقع »الكون�شرتيوم نيوز« ال�شتق�شائي الأَمريكي:

الغرب وأخالق النفاق عما يجري يف اليمن

ع�شُو مرَكز درا�شات ال�شرق الأو�شط الأمريكي: 

الحرُب العدوانية على اليمن األكبـُر على مستوى املنطقة كانت فاشلًة
الس��عودية خّصص��ت 200 ملي��ار دوالر بش��كل غي��ر معَل��ن للح��رب

  - ترجمة: 
 صادق األرحبي

بقلم/ جوناثان مارشال*  
عادماا يكاوُن الجاني خصرااً رَسعاَن ما 
نسرع عويل ما يسارى سراعات »التدخالت 

للغارب«  اإلنَْساانية« 
بشاأن ما يحادث من 
نزاعاات مموياة، بيد 
انهاا تلتاز  الصرات 
عادما يكاون الجاني 
حليفاا، ميال املرلكة 
السادومية  الدربياة 
وما ترتكبه من سرائم 

يف اليرن. 
 قبل بضدة أشاهر 
مان  طالاب  اقاط، 
شاؤون  يف  تدخلاوا 
يكاون  باأن  ساوريا 
مسالح  رما  لاااك 
واشااطن  قبال  مان 
ساورج  وصفاه  ملاا 

سورو« كارثة إنَْسانية ذات أبدام تأريخية«- 
زاعرااً أناه قتل »مئاات األشاخاص« نتيجة 
قصف الحكومة الروساية والسورية لألحياء 
التي يسيطر عليها املتررمين يف مدياة حلب. 
كان لياون ويساتلر، ولاو زميل باارز يف 
مدهاد بروكياغز ومَحاّرر ساابل يف صحيفة 
»نيو ريبابلك«، يتهم إمارة اوباما يف أنها تريل 
مور »املتفرج عىل واحدة من ااظع الجرائم يف 
عرنا الحايل ُمؤّكداً أن اشالها يف »التَحاّرك 
ضد الارش يف حلاب« كان ميال التغايض عن 

»الرش يف أوشفيتز«. 
واناه ألمار غرياب أن نجد، بدد ذلاك، بأن 
الددياد مان ذات األصاوات »اإلنَْساانية« قد 
التزمات الصرات مؤخاراً إزاء اساتررار قتل 
الدديد من الاال يف اليرن، حيث قتل عرشات 
اآلنف مان املدنيل وبات 12 مليون شاخص 
يواسهاون مجاعاة، كراا أن أَْكيَاَر مان ألف 
طفال يروتون ُكّل أُْسابُاْوع؛ بسابب امراض 

يركن الوقاية ماها ذات الصلة بسوء التغذية 
والهجراات املراهجاة عاىل الباياة التحتية 
للغاذاء يف البلد مان قبل التحالف الدساكري 
الذي تقومه السادومية، التي تسدى إىل ارض 
نظا  يكون مطيدا للريااض يف سريع أنحاء 

البلد. 
الصياف املاايض، قاال ايلياب بولوبيون 
نائب مدير برنامج املراادة الدولية يف ليومن 
ووتاش«  رايتاس 
أناه لصرات مطبال 
ترارساه  الاذي  ذاك 
املتحادة«.  الونياات 
وأضااف« أن مدياار 
بركيالال  الكيال 
يقاوض  املتدراد 
بدرل سهوم الونيات 
التدامال  يف  املتحادة 
مع انتهاكات حقوق 
تلك  اإلنَْساان ساواء 
التي يف ساوريا أَْو أي 

مكان يف الدالم«.
 إن وسوَم مواَاقة 
لاو  وماا  رسارية، 
أساوأ، مان قبل واشااطن وعواصام أُْخاَر  
كارب  يشاّجع القتال باال لاوامة للردنيل 
اليرايل بواساطة الطريان الحربي السدومي 
وحلفائاه. قبال أََساابيع، رضبات قاابلهام 
تجرع عزاء شارال صادااء، عاصرة اليرن، 
مومياة بحيااة تساع نسااء وطفال وسرح 

الدرشات من الاال. 
قبلها بيو ، ذكر مسئولون تافيذ التحالف 
السادومي غارة سوية واال تقاية« الرضبة 
املزموساة«، مساتهداة يف الغاارة األول عزاء 
يف صادااء، ويف اليانية الطواقام الطبية التي 
لرعات إىل املاكان إلساداف الجرحاى. وقد 
أمانات لجااة الخارباء التابدة لألمام املتحدة 
لجو  مراثل نفذته قوات التحالف السدومي 
يف أكتوبار املاايض، قتل وسارح خالله مئات 
املدنيل، يف صالة عزاء بصاداء، ولو ما يريل 

انتهاكاً للقانون الدويل.
 

مأساة املخاء:
غاارة  أسافرت  الجااري،  اربايار   12 يف 
سوية عاىل ميااء املخااء عىل البحار انحرر 
بحياة أرسة مديرة مركاز األمومة والطفولة 
يف املاطقة واملكونة من ساتة أشاخاص. كرا 
شاات القاوات الربياة للتحالاف السادومي 

لجوماً عىل املخاء ماذ عدة أََسابيع.
وذكارت وكانت أنبااء أن تكيياف املدارك 
ومحااصة اآلنف مان الساكان املدنيال يف 
املدياة، اضاالً عن إعاقة الدرلية اإلنَْساانية 
املتدلقة باساتريام املوام الغذائية األساساية 
ومشاتقات الوقاوم.. وقاال مكتاب حقاوق 
اإلنَْساان التابع لألمم املتحادة ومقره سايف 
إنهاا تلقات تقاريار مقلقة للغاية تشاري إىل 
اساتهداف مدنيال وأَْلاَداف مدنياة طاوال 
السااحلية  املديااة  يف  املاضياة  األََساابيع 
الجاوبياة الغربية. كرا تشاري التقارير التي 
تلقتهاا األمام املتحادة باأن أَْكيَار مان 200 
مازل قد تارضرت أَْو ُممارت بالكامل نتيجة 
الرضبات الجوية خالل األََسابيع املاضية«.

 
كرا أاام ماسال الشاؤون اإلنَْساانية بأن 
»عرشات املدنيل« قد ًقتلاوا أَْو سرحوا خالل 
القصاف الجاوي والارضب باملدادياة عاىل 
املخاء، وذلك ما أَمَّ  إىل محاصة الساكان يف 
ظل عد  وسوم خدمات الحياة األساسية. 

لافارتض أن ذلك حادث يف حلاب، وأن ما 

ياقص ليس ساو  عرض الصور التي تفطر 
القلاب للقتاىل والجرحاى من األطفاال عىل 
التلفزيون األمريكي. مع ذلك، بخالف سوريا، 
لياس لاد  اليران مكاتاب عالقاات عاماة 
لتلقاي الترويال الاكايف من عواصام الغرب. 
اهم ن يدريون أيَّ التراا  للونيات املتحدة، 
وللديرقراطياة أَْو حقاوق اإلنَْساان الدولية. 
واليراياون يارون عدوتهام السادومي تداد 

لواشااطن.  صديال 
يدعو  لذلاك،  نتيجاة 
مان  ضئيال  عادم 
الاقاام األمريكيل إىل 
راع معاو  قضائية 
اخالقي  انتهااك  ألي 
يقاو  باه التحالاف 
بالرغام  السادومي، 
التاي  الاتائاج  مان 
توصلات اليهاا لجاة 
الخرباء التابدة لألمم 
املتحادة يف أن الدديَد 
من غارات السدومية 
تاتهاُك  الجوياة 
َويف  الادويلَّ  القاناوَن 

بدض الحانت، تريل سرائم حرب«.
 

مساعدٌة وتحريض: 
لم تغض الونيات املتحدة الطرف عن لكذا 
سرائام مون مقابال، اقد سااعدلا ذلك عىل 
بيع طائرات حربية للسدومية لي انن تحلل 
يف سراء اليرن وذخائر تقو  بإسقاطها عىل 
رؤول املدنيل اليرايل. ناليك عن ساي ل5 
مليون سايه مقابل قيا  طائرات نقل الوقوم 
األمريكياة بتزوياد طائارات التحالاف التاي 
تقاو  برها  القصف يف اليران بالوقوم سواً. 
وبحساب ما ذكر، َاإن وتارية عرليات تزويد 
الطائارات بالوقاوم قد ارتفدت بشاكل كبري 

سداً خالل الدا  املايض.
يف البداياة معرات إمارة أوباماا التحالاف 
السادومي ملراضااة الرياض بشاأن انتفاق 
الاووي مع إيران. ومع مرور الوقت، تحالفت 
السادومية ماع الصقاور املاالضال إليران 

لتصويار الحوثيل يف اليرن عاىل أنهم أََمَوات 
طهران من أسل تربير الدعم املسترر للحرب. 
بيارا يؤكد مدظم الخرباء- بم ايهم مسؤويل 
اساتخبارات أمريكيال- عكاس ذلاك باأن 

الحوثيل قوة حقيقية يف األصل.
وبحساب الوثائل، اقاد أرضت الحرب يف 
اليرن برصالح الونيات املتحدة بسابب خلل 
اوىض سياساية تفاي إىل تااماي متطريف 
القاعادة الذين سابل 
تبااوا  أَْو  وخّططاوا 
تافياذ أعرال إرلابية 
خطارية ضاد الغرب، 
محاولة  ضراهاا  من 
ركاب  طائارة  تفجري 
أمريكياة عاا  2009 
ولجاو  مريات عىل 
تشااريل  صحيفاة 
الفرنساية  أبيادوا 
 .20015 ياايار  يف 
السادومية  وتتغاىض 
عاهام؛ ألنهام حلفاء 

ضد الحوثيل.
سانباه،  مان 
ناّوه وزيار الخارسياة ريكاس تيلريساون 
باإمارة تراماب عاىل لساان املتحدث باسام 
الاوزارة بقوله »لااك حاسة ماساة إليصال 
املساعدات اإلنَْسانية إىل سريع أنحاء اليرن«. 
بيد أنه ما من قدر من املسااعدات اإلنَْساانية 
ساتاقذ الشادب اليراي املحاص من القاابل 
أمريكية الصاع التي تسقطها طائرات حربية 
أَمريكية الصاع، يف ظل احتجاج ن يكام يذكر 
مرا تسريه واشاطن »تدخالت إنَْسانية«. 

*سوناثاان مارشاال: كتاب الددياد مان 
املقانت حاول قضايا األسالحة، من ضراها 
»حاث أوباما بوعده بشاأن الحرب الاووية«، 
كياف يكرن للحرب الداملياة اليالية أن تبدأ«، 
املاالضاة  انساتفزازية  الااتاو  تَحااّركات 
لروسايا«، وأَخارياً »تصديدات تاذر باشاوب 

حرب بارمة سديدة«.

موقع »الكونسرتيوم نيوز« االستقصائي 
اأَلمريكي

  - خاص:
نارش موقاُع »ساالون« األمريكاي مقاانً 
للرؤلف »ساتيفاايكوك« عضو مرَكز مراسات 
الرشق األوساط وأاريقيا يف مجلاس الدالقات 
الخارسية األمريكي، تسااءل اياه عّرا إذا كان 
من الواسب عىل الونيات املتحدة إبقاُء تحالفها 
مع السادومية، تطارَّق ايه للحارب الددوانية 
التي تشاها عىل اليرن، مدترباً أنها أكرب تجربة 

عدوانية للسدومية ولكاها اشلت. 
ورأ  الكاتاُب أن التحالُاَف األمريكاي ماع 
إىل أن  السادومية لان يادو  طوياالً، مشارياً 
انستخبارات األمريكية أسرت قبل وقٍت قصري 
نقاشااً عن أن الدالقات األمريكية- السدومية 
تجااوزت مافدتهاا، ويف نهاياة الاقااش الذي 
أسري بل اريَقل من الخرباء، اقتاع ما نسبته 
56 % مان الحارضيان عاىل إبقاء السادومية 

كحليف اسرتاتيجي. 
وعلل الكاتب عىل تلك الاسابة بالقول: رغم 
أنهاا تريال أغلبياة طفيفة تؤياد التحالف مع 
السادومية، إن أنها تؤكد أن لااك تراسداً كبرياً 
قااعة األمريكيال بجدو  ذلك التحالف، حيث 
كانت الاسابة يف املايض التي تؤيد التحالف مع 

السدومية عالية سداً. 

ويدتقد الكاتاب أن الترساك بالتحالف مع 
السادومية لام يداد اسارتاتيجياً، كراا كان يف 
الساابل، وبات متدلقاً بصفقات األسلحة التي 
قيرتهاا عرشات امللياارات من الادونرات التي 
تبيدها واشاطن للرياض وارتفدت بشكل كبري 

ماذ اندنع الحرب عىل اليرن. 

وبشاكل رسياع تطارق الكاتاب إىل الحرب 
التي شاهدتها ساوريا عىل مد  الست ساوات 
املاضية، ورأ  أن السادوميَة لم تحقل ألداَاها 
لاااك، وبادا أن سهوَملاا ونفقاتهاا لام تاؤمِّ 
للاتيجة املطلوبة بإسقاط الحكومة السورية.
وبانتقاله للحرب عىل اليرن يكشُف الكاتب 

مدلوماة لاماة تقول إن السادومية خّصصت 
200 مليار مونر بشكل غري مدَلن لتلك الحرب، 
مشارياً إىل أنه التدخل السادومي يف اليرن أم  

لاتائج عكسية. 
ويف لذا الساياق يقاول الكاتاب: »خصص 
السادوميون ما يقدر باا 200 مليار مونر غري 

مدَلااة كافقات لهاذه الحرب، ومان املؤكد أن 
تدخَلهام يف اليرن قد صّدد مان التطورات التي 
كانوا يخشاونها كيارياً، حيث تطاّورت ورطة 
السادوميل لاااك، ومان املركان أن يقلاص 

استررار الراع أمن السدومية«.
الحارَب  أن  الكاتاب  يدتقاد  املجرال  ويف   
السادومية عىل اليرن، التاي وصفها بالتجربة 
األكارب عىل مساتو  املاطقاة، كانت ااشالة، 
مساّلطاً الضوء عىل اشال الجيش السادومي 

وعد  كفاءته. 
وقاال الكاتب مدلقاً عىل الحرب السادومية 
عىل اليران: »تداد التجربة السادومية يف أكرب 
حارب عدوانياة يف املاطقاة ااشالة، حيث أن 
القاواِت املسالحة لاألرسة امللكياة السادومية 
غري مؤللة براا ايه الكفاية للقياا  بدرليات 

عسكرية مدّقدة«. 
ولفات الكاتُب واملؤلاُف األمريكي إىل الُكلفة 
البرشياة للحرب عىل اليرن قائالً إنه »من املهم 
الرتكياز عىل التكلفة البرشياة يف لذه البلية يف 
اليرن، حيث يظلُّ السادوميون يقصفون أاقَر 
بلد يف املاطقة ملا يقرب الدامل«، مشارياً إىل أن 
كفااَح اليرايل للبقاء يف ظل الحرب املفروضة 
عليهام ن تحظى بالتغطياة اإلعالمية كرا لو 

الحال يف سوريا.

هناك ما هو أسوأ من 
الموافقة الرسمية من 
قبل واشنطن وعواصم 

ُأْخـَرى كبرى تشجع القتل 
بال هوادة للمدنيين 

اليمنيين 

المساعدات اإلْنَسانية 
لن تنقذ الشعب اليمني 

المحاصر من القنابل 
اأَلمريكية التي تسقطها 

طائرات َأمريكية أيضًا

لجنة الخبراء التابعة 
لألمم المتحدة أكدت 
أن الغارات السعودية 
الجوية تنتهك القانون 
الدولي وتمثل جرائم 

حرب
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  - خاص:
يواِصاُل اليراياون التدبريَ عان صروملم 
ومواسهتهم للددوان األَمريكي السدومي عىل 
كاااة الجواناب، ويلبون ماعي الوطان يف ُكّل 
وقت مون َكَلٍل ماهم أَْو ملل أَْو تذمر، وخرسوا 
محتشدين يف مسارية »البأل الشديد« عر 

الجردة املاضية.
وماع اقارتاب الذكار  اليانياة للدادوان 
األَمريكي السادومي الغاشام وإكرال عامل 
مان الصراوم واملواسهاة املاقطداة الاظري، 
شاهدت الداصرة صاداء عار يو  الجردة 
املايض بسااحة باب اليرن مسريًة سرالريية 
رات الاوعياة للقاوة  حاشادة لتأيياد التطاوُّ
الدساكري  التصاياع  ومائارة  الصاروخياة 
وتدشال املرحلة اليالية من حرلة أشداء عىل 

الكفار تحت شدار »البأل الشديد«.
املسارية أكادت أن مرالااَة الدادوان عىل 
عامل الزمن يف إركاع الشدب اليراي بالحصار 
مرالااة  البشادة  القتال  وسرائام  الخانال 
خارسة, مشارية إىل أن الشادب اليراي يزمام 
صالبة وقاوة، ولو ما تجىل بداض مظالره 
-بحسب املشااركل يف املسارية- بالتطورات 
الاوعياة للقوة ا،لصاروخياة وإنجازات مائرة 

التصايع الدسكري.
اليرااي يواساه بدزماه  الشادب  وكاون 
وإيراناه تحالفااً أَمريكياً سادومياً مسااوماً 
بتواطاؤ مويل اقد أكدت املسارية أن إنجازات 
اليرااي سااءت رغام  التصاياع الدساكري 
الدادوان والحصار الغاشام لتقاَف إىل سانب 

الذيان  الشادبية  واللجاان  الجياش  أبطاال 
اإليراان وعدالاة  الدادو بساالح  يواسهاون 
القضية، ويف إشاارة إىل ذلك مشاات املسارية 
املرحلة اليالية من حرلة »أشداء عىل الكفار«؛ 
بهادف الدااع بالرساال من خالل األنشاطة 
الفكرية والتيقيفياة إىل تدزيز سبهات القتال 
لحراياة الوطن والداااع عاه، ولاي الحرلة 
التي ستشارل »األحياء والحاارات الصغرية« 
بداد أن كانت قاد شارلت يف مرحلتيها األوىل 
واليانياة مديريات أمانة الداصرة واملحااظة 

األُْخاَر .
ويأتي تدشال املرحلاة اليالياة من حرلة 

أشاداء يف إطار الجبهة التدبوية التي تشكلت 
الحرلاة  مديار  وبحساب  املديرياات،  ُكلِّ  يف 
خالاد املداني اإن راد الجبهاات والتَحاّرك يف 
مواسهة الددوان خالل لذه املرحلة، كرا أنها 
ستكشاف ُكّل مان يتآمر عىل الباالم ومن لو 

مع الددوان.
وألقيات خالل املسارية عدم مان الكلرات 
املدرّبة عن الصروم اليراي ورضورة التَحاّرك 
الجام ملواسهاة الددوان األَمريكي السادومي 
الغاشم واملشايدة باننتصارات البطولية التي 
يحققها أبطال الجيش واللجان الشدبية وكذا 
إنجازات التصايع الدسكري التي كان آخرلا 

»طائارة بدون طيار« أكد البياان الصامر عن 
املسارية التأييد واملباركة للقاوة الصاروخية 
التاي تدترب اخر وعز لكل يرااي حر، مطالباً 
بالارضب بيد مان حدياد يف مواسهاة الغزاة 
ومرتزقتهام ايرا أشاار إىل أن املرحلة اليالية 
من حرلاة »أِماء عىل الكفار« ساتكون أقو  
وأوساع من املرحلتل الساابقتل وسايكون 
الرم ايهاا أَْكيَر، مهيبااً بالجريع التفاعل مع 
الحرلاة والتَحااّرك يف لجانها وارقهاا يف ُكّل 
األحيااء والحارات لتدزياز الجبهتل الداخلية 
والخارسياة ورااد الجبهات باملاال والرسال 
والوقاوف يف وساه ُكّل املرسفال وامليبطال 

واملتآمرين.
وطالب البياان األمم املتحدة بداع مرتبات 
املوظفل واإليفااء بتدهداتها بدااع املرتبات 
لكل املوظفل.. مؤكداً أن انستسالَ  غري وارم 

يف قامول اليرايل.. 
تخّلال املسارية قصيدة شادرية للشااعر 
مدااذ الجايد بداوان مان »أي نر إلهي نبدأ 
الحرادا«، كراا سار  اساتدراٌض عساكريٌّ 
نفذتاه طائرات بادون طيار اليراياة التي تم 
الكشاف عاها مؤخراً من قبل مائرة التصايع 

الدسكري.

  - زكريا الشرعبي:
لام يجاْف مُ  بائع املاوز الذي قتلاه باعُة 
األمريكاي  الدادوان  مرتزقاة  مان  الوطان 
السادومي يف مديااة تداز مع ثالثاة مدنيل 
آخرين األسبوع املايض حتى انطلقت رصاص 
باامقهم املسادورة لرتيل مماً آخر ولكن الد  
لذه املرة لو م  أحد عااصلم ضرن حفالت 
الاهب والسالب التي تافذلا لذه املليشايات 

ُكّل يو  يف شوارع وأحياء وأزقة املدياة.
تقاوُل التفاصياُل التاي تروي قتال املدعو 
رماان األعجم أحد عاااص املرتزقة يف مدياة 
تداز مؤخراً، بأنه وايرا ياّفذ مرتزقة الددوان 
حرالتهام اليومية للساطو عىل باعاة القات 
يف أساواق املديااة قا  عار تابع ملا يسارى 
با »كتائب حسام« التكفريياة أحد أعضاء ما 
يسارى باللجاة األماياة للررتزقة بالساطو 
عاىل أحاد املقاوتة يف ساوق ميلوكس وساط 
املديااة؛ ونظاراً لتراده عن تساليم »القات« 
تحت سطوة السالح قا  مرتزق كتائب حسم 

بسجاه.
لم تاتِه القصُة لااا كرا تاتهي مع سريع 
الباعة الذين يقداون ضحايا لهذه الجراعات 
اإلسرامية التي تديش عىل الاهب والقتل ابائع 
القات املساجون لذه املرة لو شقيل أحد من 
يُطَلاُل عليهام يف مدياة تدز باا »املفّصدل« 

والذي يدعى برماان األعجم.
بحساب مصاامر محلية اقد قاا  املرتزق 
رمااان األعجام بالتوساه إىل ساناب مقر ما 
يسارى باللجاة األماية إلطاالق أخيه غري أنه 
وأثااء خروسه من املقار تم إطالق الاار عليه 
وقتلاه، ماا أم  إىل عاىل الفور إىل اشاتباكات 
عايفة بل عااص املرتزقة من كتائب حسام 

التكفريية وأنصار املرتزق رماان األعجم.

سرقة األحذية..
بداد أن أاارغ عاااص املرتزقاة املحاالت 
التجارياة يف تداز من سامساونج إىل مخازن 
تجار البالستيك واملوام الغذائية لم يجدوا قبل 

يومال غريَ محاالت األحذية ون أماان عليها 
أََما  شبقهم للاهب.

تشاري تفاصيل لذه الواقدة التي أصبحت 
تسرى عاد أبااء املدياة الذين أّذاقهم املرتزقة 
سوء الدذاب بغزوة »ذات الصاامل« إىل أن أكير 
من 50 عاراً من عاااص املرتزقة ترااقهم 
مدرعة وطقم عساكري وشاحاة نوع »مياا« 
قاماوا بالهجاو  عىل مخازن أسالحة يف حي 
الاساريية وساط املديااة وربط أحاد األبواب 
التابداة للرخازن بالدياّاا لخلده، ثام قاموا 
باهاب سريع األحذية املوساومة ماخل املخزن 

والتي تتبع تاسراً يدعى »باملري«.
خالل ذات الال2 سااعة التي تم ايها نهب 
األحذياة قامت عااص املرتزقاة التابدة ألبي 
الدبال، بحساب ما أشاارت مصامر محلية، 
بانعتداء عىل مدير وأارام قسام رشطة وامي 
الدحي غرب املدياة وتجريدلم من أسالحتهم 
الشاخصية ثم اختطااهم، إضاااة إىل اعتداء 
آخر عىل قسام رشطة وامي القاايض وكذلك 

قتْل بائع املوز.
عليااء التي ُقتلت برصااص املرتزقة وقال 

إعالمهام بأنها ُقتلت 
الجيش  قااصاة  من 
واللجان الشدبية..

عااُص  كدامتهاا 
املرتزقة يف تدز تقو  
باساتهداف األبريااء 
ممائهام،  وسافك 
يوماي  كطقاس 
أنفساهم  تتدطاش 
أن  مون  ملرارساته 
تقيام اعتبااراً لطفل 
امارأة  أَْو  شايخ  أَْو 
أقاد  أحاد عاااص 
يساتقل  املرتزقاة 
بدلم  مطلية  سايارة 
يو   القاعدة  تاظيام 
عىل  املاضية  الجردة 
إاراغ مخزن ذخريته 

يف صادر شايخ مسان يرايش عاىل عكازين، 
ن لايشء؛ ولكان ألن الشايخ املسان صاحب 
الدكازين ساأل صاحب السايارة بدد أن قا  
بالتصااُم  مع مراسة نارية ملاذا ن ياتبه أثااء 

القيامة.
لم ترر سااعات عىل لاذه الجريرة وحيث 
ر الشادبي يازمام من لاذه الجرائم  بادأ التذمُّ
وأَْصبَحت آراُء الااال ن تختلف عىل إسرامية 
عااص املرتزقة حتى ظهرت وسائُل إعالمهم 
لتحرف مسار السخط الشدبي عليهم بتلفيل 

الجرائم عىل الجيش واللجان الشدبية.
أظهرت لذه الوسائل صورة لطفلة مقتولة 
تُدَعى علياء عيل َعبدالله أحرد سايف، مدعيًة 
أنها ُقتلت برصاص الجيش واللجان الشدبية، 
ايرا لم تكن لذه الطفلة قد ُقتلت -كرا تؤكد 
مصامر محلية- إن برصاص املدعو ابن خليل 
املرزحاي خالل زااف شاقيقته يو  الخريس 
املاايض يف ماطقة ثدبات، أثااء قيامه بإطالق 

الرصاص من سالح نوع سيرتي.

ميديل اس أي”الربيطاني: مرتزقة 
تعز لصوص ينقضون على املنازل 

لنهبها
وايراا كانات صحيفاة صاد  املسارية 
قاد عرضات يف أعادام ساابقة لها عادماً من 
التحقيقات والتقاريار الصحفية عن الوضع 
الاذي تديشاه مدياة تداز تحت سايطرة ما 
ن يقال عن أربدة عارش اصياالً إرلابياً قا  
الددوان بإنشاائهم وترويلهام لتدمري املدياة 
وقتال أللها نارش ميادل ال أي ”الربيطاني 
الاساخة الفرنساية أواخار الشاهر املاايض 
تقرياراً قال ايه إن مرتزقة الددوان األَمريكي 
السادومي يف تداز لصاوص ياهباون املاازل 

ويارشون الرعب.
وقال املوقاُع يف تقريره املرتسم إن املرتزقة 
انقّضاوا عىل سرياع املااازل واملرتلاكات يف 
األحياء التي تقع تحت سايطرتهم، إذ وسدوا 
ايها اريسًة وغاائَم سهلًة ن يركن أن تُفوت.
ونقال املوقاع حكاياات مؤملاة ملواطاال 
مان مديااة تداز عان املرارساات اإلرلابية 
املرتزقاة  لجراعاات 
إىل  سريدها  أشاارت 
أن لاذه الجراعاات 
باقتحاا   قامات 
وتحطيام  املااازل 
ُكّل  ونهاب  األَبْاَواب 
ماا بداخلهاا. وواقاً 
املواطان  رو   ملاا 
اقاد عرلات  ساالم 
الجراعاات  لاذه 
القذائف  عىل إطاالق 
لتتركان مان كارس 
أَبَْواب املاازل لاهبها.
ولدل مان ظريف 
القول ولاو ما رواه 
سافيان  محراد 
أن  املسارية  لصاد  
املواطاال  بداَض 
لجأوا إىل بااء أساوار 

مغلقة عىل سياراتهم، غري أن لذه الجراعات 
ملا لم تجد وسايلة مااسابة نقتحا  األساوار 
»الونشاات«  اساتخدمت  السايارات  ونهاب 

للقيا  بالدرلية.

نزوٌح إىل أماكن سيطرة الجيش 
واللجان الشعبية

لام تداد الحيااة مركااة يف املديااة تحت 
وساطو  اإلرلابياة  الجراعاات  سايطرة 
مسلحيها عىل مرتلكات املواطال وماازلهم، 
ولاو ما أسرب مدظم الساكان عىل الازوح إىل 
األماكن التي يسايطر عليها الجيش واللجان 

الشدبية.
يقاوُل موقُع »ميادل ال آي« إن املواطال 
اختااروا املااطل التي يسايطر عليها الجيش 
األمان  لوساوم  نسابة  الشادبية  واللجاان 
وانساتقرار ايها عىل عكس املااطل الواقدة 
تحت سيطرة الجراعات اإلرلابية، ماولاً إىل 
أن حالة من الذعر تسايطر عىل سكان املدياة 
وأنهام يدتاربون الجياش واللجان الشادبية 

بريابة الدرع الحامي لهم.
ونقال املوقُع عن املواطن أنس الساامدي، 
ولو واحد من ساكان حي الحوبان يف مدياة 
تداز، قولاه بأنه ن يريد أن يار  املاطقة وقد 
أَْصبَحات ماطقاة نازاع أَْو أن تصباح تحات 
الجياَش  أن  إىل  مشارياً  املرتزقاة،  سايطرة 
واللجان الشادبية لم يدرلوا عىل نهب املاازل، 
ولكن يف حال تركن املرتزقة من السيطرة عىل 
الحوبان اانهم لان يتواروا -أي املرتزقة- عن 

نهب وتدمري املاازل.
وأكاد املوقاع أن الحيااة اليومياة ن تازال 
مساتررة بالرغام مان الحارب، يف املااطال 
واللجاان  الجياش  تحات سايطرة  الواقداة 
الشادبية، وأن الحياة ن زالت تدب يف املدارل، 
واملرااال  املستشافيات  الرشطاة،  مكاتاب 
الداماة  واملؤّسساات  املحاكام  الصحياة، 
األُْخااَر ، اجريُدها تدراُل بصورة اعتيامية، 
ولاو ما ييريُ بواِعَث قلال أُْخاَر  إذا ما تقد  

املرتزقة.

تد�شنُي »الباأ�س ال�شديد«.. املرحلة الثالثة من حملة »اأ�شداء على الكفار«

مسريٌة جماهريية حاشدة يف باب اليمن احتفاًء بإنجازات التصنيع العسكري

موقع بريطاين: جماعات تعز ل�شو�س ينق�شون على املنازل لنهبها واملواطنون يعتربون اجلي�س واللجان درعاً حامياً لهم

املرتزقة يحّولون تعز إىل مسرح لإلجرام اليومي
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  - أنس القاضي:

الوضُع االجتماعي واالقتصادي يف عهد 
االستعمار الربيطاني 

الشادب الُحر ن يَشادر بالحال إىل املايض 
الرالان  الوضاع  كان  مهراا  انساتدراري، 
صدباً، اتطلداته ونضانته لي إىل األما  ومن 
أسال األاضل، ولم يكن الواقاُع انستراعي يف 
الجااوب إبّان انساتدرار متقدماً، ولن يكون 
كذلك يف حال تركن انستدرار مرًة ثانية، بأية 
عبااءة وتحت أي ِشادار، كرا أن لاذه األيا  
صدباة عىل عدن ومحااظاات الجاوب يف ظل 
سالطة انحتالل القام  بدباءة »التحالف من 
أسل الرشعية« وألايل الجاوب يدركون ذلك. 
كانات  الربيطاناي،  انساتدرار  إباان 
األَْوَضااع انستراعية وانقتصامية واملجريات 
السياسية والديرقراطية ُمرتمية ومتخلفة، يف 
ظل مكتاتورية قردياة، برختلف املحااظات 
الجاوبياة براا ايهاا محرياة عادن تدياش 

أَْوَضااعاً سيئة.
مديااة عدن لام تدرف شايئاً مان اإلنتاج 
والرااه والحرية والديرقراطية سو  لامش 
أوسده انساتدرار لخدمِته، بداض الخدمات 
كالشاوارع واملادارل واملصاارف والفااامق 
والاوامي، ُوسدت بشكل رئيي من أسل حياة 
حاميته الدسكرية، وكبار موظفيه ورشيحة 
التجاار، ايراا الجرالري يف باؤل مدقع، أما 
امليااء اقد اساتصلحه كا)ترانزيت( من أسل 
أساطيله الدساكرية والتجارية إلعامة توزيع 
البضائع وإرسالها إىل الجزيرة الدربية ورشق 
أاريقياا والهااد والونياات املتحادة، ونهاب 
خاماات عادن مان القطان وامللاح والفحم، 

والافط املصفى.
 حتاى الداا  1919  كانات عادن مجرم 
محطة لتروين الفحم ويف عا  1919 أنشاأت 
أول  لاااك  »اإلنجليزية-اإليرانياة«  الرشكاة 
مستومعات لتروين السفن بالوقوم، ويف عا  
6ل19  أّسست الرشكة األَمريكية »كالتكس« 
مساتومعات يف ميااء عدن ورشكاة أَمريكية 
أخر  »اساتاند ااكو  اويل« يف عا  1950 ، 
ويف عاا  ل195  تام بااء مصاايف البرتول يف 
الربيقاة التابداة لرشكاة »برتاش برتوليم« 
الربيطانياة، وماا تازال مياُل لاذه املصالح 
انقتصامياة الهاماة مطردااً اساتدرارياً ملا 
يريله ميااء عدن من موقع اسارتاتيجي عىل 

طرق التجارة الداملية.
 

السياسة االستعمارية الربيطانية يف 
جنوب اليمن 

ارتبطت السياسة انستدرارية اننجليزية 
انقتصامياة  باملصالاح  اليران  سااوب  يف 
إلنجلارتا، اقد ظهرت ألول مرة عىل ساواحل 
عادن بواخار رشكة الهااد الرشقياة يف الدا  
1609 ، التي تدترب أ  انحتكارات اإلنجليزية، 
ادرال اننجلياز عاىل الكياري من الغازوات، 
وتركااوا من عادن بفضل ساالحهم املتطور 
وأساطولهم البحري يف 19يااير عا  39ث1 ، 
استرر أَبْاَااُء عدن يف املقاومة وحل أخردت، 
توسهت بريطانيا من أسل توسيع نفوذلا إىل 

السلطاات املجاورة لددن.
اعتردت بريطانيا، عىل سياستها املدرواة 
ْق تَُساااْد« ادقادت اتفاقيات صداقة ثم  »َارِّ
اتفاقيات حراية مع الحكا  املحليل، وكانت 
ترول اقتتال السلطاات، الذين ظلوا يف حاسة 
مائراة لهاا، يف ترازق يكارل عجزلام عن 

انستقالل.
اساتطاع اننجليز أن يجدلاوا من مختلف 
السالطاات محريااٍت تابداًة كساوالا مان 
ربطهام  طريال  عان  الخلياج،  محرياات 

باملستشاارين اننجلياز واملاادوب الساامي. 
ومان أسل تكريس التجزئة قاا  الربيطانيون 
يف الداا  ل191  برتسايم حادوم مصطاداة 
ماع األتاراك الذيان يحتلاون شارال اليرن، 
وبقاي انساتدرار الربيطاني محتاالً ألسزاء 
الجاوب، حتى يف ارتة تَحاّرر شرال اليرن من 

الديرانيل 1919 .
بتجاياد  بريطانياا  تقاوُ   كانات  وكراا 
ااة أَبْاَااء القبائل املحيطة  الجاوبيل وَخااصَّ
بددن، وإرساالهم إىل ُمساتدررة الهاد لقرع 
نضال الشادب الهادي لاااك، حتى ن ييوروا 
ضد انساتدرار املوسوم بال ظهرانيهم، نجد 
الياو  تحالَُف الدادوان يُجاّد أَبْاَاااء الجاوب 
ويرماي بهم إىل محارق ذو باب واملخاء وعلب 
ونجاران وسيزان، ليُؤّمن سايطرتَه عىل عدن 

برياائها ومطاِرلا ومصفاتها الافطية.

توظيُف االستعمار لألبعاد الطائفية 
تأريخياً ويف العدوان الراهن 

الحاكام الربيطاناي لدادن الساري »تاو  
-يف  عادن  يف  تجربتاه  ياروي  ليكابوثاا « 
كتااب لُه- ويف ساؤال يضده: كيف أساتطاع 
الربيطانياون أن يوسدوا حامية اساتدرارية 
طائفياة  برواياة  تاو   يُجياب  عادن؟  يف 
للتأرياخ تفرس وساوم بريطانياا يف الجاوب، 
متجالاالً الغزو بالقوة الدساكرية واملطامع 
انساتدرارية التاي تقف خلَفاُه، ومن سانٍب 
أخر يطرح انسارتاتيجية الربيطانية آنذاك يف 
انساتفامة من أبدام املظلوميات انستراعية 
التي تأخذ شاكالً طائفياا، وتوظيفها لإلبقاء 
لاذه  وميال  انساتدراري،  الوساوم  عاىل 
التااقضات الطائفياة، توظفها قو  الددوان 
اليو  يف اساتهداف الواقع انستراعي اليراي، 
لحشاد مقاتلال مع األلاداف انساتدرارية 
للددوان، تحات عااوين املظلوميات الطائفية 

واملااطقية. 
يقاول الساري تاو  »الساؤال األلام كيف 
تشاّكلت املحرياة إذن، وخضاوع الحكوماة 
)حكوماة محرية عادن( للسايامة األسابية، 
رغام أنهم )أي أَبْاَااء عادن والقبائل املحيطة 
بهاا( يراضاون مائراً أئرة اليران، الذين لم 
عربااً ميلهام، ولدرساة ما مشارتكل مدهم 
يف الدياناة. وإسابة لذا الساؤال لاي أن أََما  
اليران لياس اقاط الرئياس املؤقات للدولة 
ولكاه أيضا الزعيم الروحي للطوائف الزيدية، 
وغالبياة ساكان اليرن من الطائفة الُسااية، 
ولذلك اساتطاع األئرة املتداقبال اإلبقاء عىل 
سلطتهم الدنيوية يف مولتهم برساعدة األقلية 
الدياية ورسال القبائال الزيدية يف املرتفدات، 
ومان الااحياة السياساية وانستراعياة لام 
تتقاد  اليران يف تلك الفارتة أَْكيَر مان تقد  
القارن الساامل عارش يف أوروباا، وإذا اكر 
أحدلم يف صدوباتااا الدياية من التأريخ )أي 
الدصور الوساطى ألوروبا التاي اندلدت ايها 
حاروب ذات طاباع طائفي( لن يكاوَن عليه 
صدبااً اهم انددا  اليقة الشاديد، الذي يوسد 
بل الزيديل والشااديل ليس اقط يف اليرن، 
ولكان وراء حادوم تلاك الدولاة، يف محرياة 
عدن، حياث نجاد أن غالبية الشادب اليراي 
ياتري للطائفة الشاادية ولااك نجد السبب 

األسايس يف وسوم محرية عدن«. )1( 

خصائُص النضال التَحـّرري ضد 
االستعماري الربيطاني يف جنوب اليمن 
سااوب  يف  التَحااّرري  الاضااُل  ترياز 
اليران، بتاوُّعاه الاقاباي واملدناي واملسالح 
والدبلوماايس، ابتادأ الاضاال يف مديااة عدن 
مرتكزاً عىل القو  انستراعية املدنية بشاكل 
عفاوي لارتّمي الظاروف انقتصامياة وقرع 
الحرياات، وبداد ذلاك اشارتكت التاظيرات 
السياساية التي كانت تاشط يف املدن والريف 

وأوساط القبائل يف ساوب الوطن وشراله من 
بداية الخرسيايات. 

أتاح لامُش الديرقراطية يف عدن ونشااُط 
الحركاة التجارياة لظهور تاظيراات نقابية 
يف غالبيتهم عرال خدمات، وحركات نساوية 
وطالبية، طرحت مساألة انستقالل الوطاي 
وطرم الوسوم األسابي، وقد وصلت انرضاباُت 
إىل 0ث إرضاباً رغم صدور قانون يجّرمها. 

الرياَف  ألهرات  املدنياة  الاضاانُت  لاذه 
امُللتهَب آناذاك، وكانت املصاماة لي مواسهة 
اننجلياز ملجامياع املااضال »راساح لبوزة« 
الاذي كان عائاداً مان الشارال بداد التطوع 
ملسااندة الجرهورياة، حاماالً ورااقه قطع 
الِساالح، والذين راضاوا تساليرها لإلنجليز 
واشاتبكوا مع قواته يف سبل رماان ل1أكتوبر 
1963 ، كانات لذه الحامثاة مصاماة، ايرا 
كانات »الجبهاة القومية« ومختلاف اصائل 
الدرل الوطااي، تحرض للياورة وتطرح طرم 
انستدرار ضرن ألدااها، وماذ اندنع رشارة 
رماان تداعى اليوريال اليرايل من الجاوب 

والشرال إىل خوض مدركة التَحاّرر.
 ومن ألم خصائص لذا الاضال أن القو  
التاي قامت الياورَة طرحت برنامجااً واضحاً 
ا  أللاداف الياورة وألصدقائها وأعدائهاا، مرَّ
أزال الريباة وحالاة عاد  اليقة بال صفوف 
الوضاوح  كان  البداياة  افاي  الجرالاري، 
والتحارك، ثم ساءت املسااندة والدعم ساواء 
مان الشارال الجرهاوري أَْو مان مار، أَْو 
ااًة انتحام  مان البلادان التَحاّررياة وَخااصَّ
الساواياتي، وكوباا، اللتاان كانتا حارضتل 
بالدعم، وعىل املساتو  الدويل، يف الضغط من 
أسل نيال ساوب اليران انساتقالل، يف لجاة 

تصفية انستدرار التابدة لألمم املتحدة. 
 

التمرُكزُ يف عدن ومؤامرة »اتحاد 
الجنوب العربي« 

الافاوذ  التازاز  ماع  بريطانياا  لجاأت 
انساتدراري الداملاي بداد الحارب الداملياة 
اليانية، وخساارتها للدراق، وقااة السويس، 
إىل اننحساار من سالطاات الجاوب وتقوية 
مركزلا انساتدراري انقتصامي والدسكري 
يف عادن، اقد أصبحات عدن يف عاا  1957  
الدلياا للقاوات  القياامة  مقار ليئاة أركان 
املسالحة اإلنجليزية يف الجزيرة الدربية، ومن 
ثام القيامة يف الرشق األوساط ككل يف مارل 

. 1961
َولذه الظروف أتاحت عن طريل عرالئهم 
تأسايس ما ُساّري »انتحام الفيدرايل« بقصد 
إبقااء الجااوب ضران التبدياة السياساية 
إلنجلارتا، حكومة تابدة، وسياش اتحامي له 
اساتقالل نسابي، مرتبطاً بالضباط اننجليز 

سالحه ومرتباته من بريطانيا.
وسياُش انتحاام يُشاِبُه إىل حٍد ما يُسارى 
»الجياش الوطااي« أَْو »املقاوماة الجاوبية« 
أَبْاَاااء  لاه اساتقالل نسابي وترييلاه مان 
املااطل، ايرا ترويله وتساليحه من اإلَماَرات 
والسادومية تقاومه غارف عرلياات الددوان 

بزعامة أَمريكا. 
وكرا أن انتصار اليران عىل الددوان اليو  
سايَُدُد مكتساباً لقاو  التَحااّرر يف الجزيرة 
الدربياة واملاطقاة، اقاد َميّال اننتصاار يف 
ثالثال نوارارب وطارم انساتدرار، رضباة 
للافوذ الربيطاني عىل مساتو  الدالم، اددن 
أضحت يف سااوات انساتدرار األَخرية مرَكزاً 
ملاالضاة حاركات التَحااّرر، يف املاطقاة يف 
اإلقليام وااريقياا، افي عاا 1961 تحركت 
قاوات انجليزياة برياة وبحرية مان عدن إىل 
عادوان  مان  بحجاة حرايتهاا  »الكويات«؛ 
ماطلقااً  ميّلات   1962 عاا   ويف  »الداراق« 
للحرب عىل اليورة يف شارال الوطن، ويف يااير 
ل196 تحركت القاوات اإلنجليزية إىل »كيايا« 

و»تاجايقا« و»أوغاادا« يف ااريقيا يف مهرات 
عدوانية اساتدرارية، كرا ظلات لذه القوات 
تهادم اساتقالل مول عربياة ميال »لبااان« 
و»ساوريا« و»مر«، وظلات محرية عدن، 
تؤمان الاهاب انمربياايل للارشكات الافطية 

اننجليزية الداملة يف الخليج الدربي. 

ركائزُ االستعمار الربيطاني يف الجنوب، 
ووكالء العدوان الراهن 

مان حياث الاظار إىل طبقاات املجترع يف 
الجااوب، نجاد أن الرشيحاة التجارياة التي 
كانات مرتبطاة ارتباطااً وثيقااً بصاامرات 
السالع األسابية وبتصدير املاتجات الزراعية، 
وقفت ضد اليورة بتدبريات مختلف مكوناتها 
السياساية يف املديااة، أماا الرياف اقد كانت 
الياورة  إىل  وحاساة  رغباة  الفالحال  لاد  
انقطاعاي  والاظاا   انساتدرار  وتصفياة 
املتخلاف، اوقفات ماع الياورة، ايراا وقف 
كباار انقطاعيل واملشاايخ والساالطل مع 
انساتدرار الربيطاني ضد الياورة نرتباطهم 

املامي بالوسوم انستدراري.
 وكان املريال السايايس للقاو  املدامياة 
للياورة، يف عادن لاي »الجردياة الددنياة« 
1950 ، صاحباة معاوة »عادن للددنيال« 
التاي ارتبطت بالحركاة التجارياة الطفيلية 
يف عادن، وكانت ترياد أن تحتكر عاىل أَبْاَااء 
عدن الوظائف والاشااط انقتصامي الطفييل 

املرتبط بالسوق الداملية. 
 وكذلاك »رابطاة أَبْاَاااء الجااوب« التاي 
ظهارت يف بداية الخرسايايات كتياار ُمَدبِّار 
عن انقطاع والساالطل تزعرهاا آنذاك »عيل 
عبِدالكريم الجفري« راضت الكفاح املسالح 
إبان الياورة، وكانت تطراح لتوحيد الجاوب 
يف حكوماة يرتأساها كباار انقطااع وماالك 
واملشاايخ  والساالطل  الرياف،  يف  األرايض 
وربطهاا بربيطانيا، قدمت شادارات وطاية 
زائفاة، رَسعاَن ما ُاضحات حل وااقت عىل 
الدخول يف انتخابات ما كان يُسارى باملجلس 
ترعااه  الاذي    1955 الداا   يف  الترشيداي 

بريطانيا.
وكذلاك »حزُب الشادب انشارتاكي« الذي 
معاا الدراال إىل نضال اقتصاامي مدزول عن 
الاضال الوطاي لالستقالل، واندست عااصه 
يف صفاوف الاقاباات الدرالياة التاي عقدت 
مؤتررلا التوحيادي يف 1965، وكان مطلوباً 
من حزب الشادب انشرتاكي أن يدمر الحراك 
الاقاباي ويوسهه نحاو املياونت اإلصالحية 
واملهامنة مع انستدرار، بزعامة »انصاج«. 

 

الثورُة املضادُة والعدواُن الراهن 
والياو  يف مواسهة الدادوان نجاد، أن أَْكيَر 
الرشائاح طفيلياة عاىل املجتراع اليراي، لي 
التي باامرت إىل اننضرا  إىل تحالاف الددوان، 
ساواء من التجاار واملهربال أَْو عىل مساتو  
كباار املوظفل والسياسايل يف أسهزة الدولة، 
السادومية،  ااة  الَخااصَّ اللجااة  ومشاايخ 
وشاخوص األحزاب السياساية الذين ارتبطوا 
باملصالاح املالية الخليجياة والوسوم األَمريكي 
يف اليران، وحتاى يف ما يخص الوضاع الرالن 
مان  كيارياً  أن  نجاد  الجاوبياة  املحااظاات 
الساالطل الذين لربوا من الجاوب إبان اليورة 
وعرلاوا كررتزقاة ماع السادومية يف الياورة 
املضاامة، كيري ماهام اليو  يدرلاون يف خدمة 
الددوان، ويطرحون بدومة السلطاات وتقسيم 

الجاوب إىل ما قبل اساتقالل ووحدة 67. 

مساوماُت املحاولة اأَلخرية لوأد الثورة 
واالستقالل الوطني 

ومن أسال مجابهاة خطر اليورة املسالحة 
انساتدرار،  مصالاح  يهادم  أصباَح  الاذي 
واملرتبطال بِه بقيامة »الجبهاة القومية« اإن 

لذه القاو  املدامياة انقطاعية الساالطياية 
»انصااج«  بقياامة  اننتهاازي  واليساار 
و»الفضايل« و»أحرد عيدرول الياادي« و»بن 
ي »سبهة  اريد الدولقي« توّحدت يف كيان ُسارِّ
التحرير«، وتقاسارت األمواُر ايراا بياها، برا 
يضرن وقف زحف اليورة واسهاضها نهائياً، يف 
نفاس الوقت الذي ضاعفت به بريطانيا أعرال 
الداف واإلرلاب إلخرام نريان اليورة امللتهبة.
ولكاذا معات بريطانياا يف الداا  ل196  
يتام  لاادن  يف  مساتوري  مؤترار  عقاد  إىل 
تحات رعايتهاا ويحارضه مريلاو األحازاب 
الجبهاة  أن  إن  السياساية،  والتاظيراات 
القومياة التي قامت الياورة راضت ميل لذه 

املؤتررات وتقديم التاازنت.
 ويف لذه الظروف اإن الدوائر انستدرارية 
يف لاادن وواشااطن لّوحات للدوائار اليراية 
اليران  يف  سياساية  بتساوية  القالارة  يف 
مضرونهاا، أن توقاف الجرهورياة الدربياة 
اليراية ومر معرها لليورة يف ساوب اليرن، 
مقابل أن تلتاز  السادومية والدوائر الغربية 
انساتدرارية، بوقف ترويال املرتزقة ووقف 
األعراال الددوانياة ضاد الاظاا  الجرهوري 
الوليد يف الشرال، واشلت لذه املحاولة أيضاً.
اًة مع  وواسهت اليورة خطراً سدياً، َخااصَّ
راع سبهة التحرير شادار »الاضال املقدل« 
الذي وسه ضد الجبهة القومية وقيامها بدديد 
مان الدرليات الدساكرية ضد الياوار، تراال 
لذا مع اعاالن املاادوب الساامي الربيطاني 
»تريفليان« من إذاعة عدن يف 5نواررب 1967 
أناه يدرتف بالقو  الوطاية كرريلة للشادب 
وانه مساتدد ألساراء مفاوضاات مدها، ولم 
يحدم من لي القو  الوطاية الجبهة القومية 
ا  سبهة التحرير الدريلة، لكي يزيد من وترية 
الراعاات بياهراا، وقاد أوم  الاراع بل 
الجبهتل إىل خساائر اامحاة يف األَْرَواح، لكن 
مريايل الجبهاة القومة رموا عاىل مقرتحات 
ترايان أنه ن يركن أن يقوموا بأية مفاوضات 
مع بريطانيا قبال انعرتاف بالجبهة القومية 
مريايل رشعاي ووحياد للشادب وانساحاب 

القوات اإلنجليزية.
اإلَمااَرات  لتشارل  املداارك  وتوسادت   
والسلطاات املجاورة لددن، وحتى 26سبتررب 
1967  ساقطت كل السالطاات بيد الجبهة 
القومية، مرا أاقاد اننجليز امواتهم املحلية، 
ويف الخريف من نفس الدا  تدرضت بريطانيا 
لهزماة مالياة لبطات بالجاية اإلسارتلياي، 
وحرلاة مقاطدة للبضائع من كيري من الدول 
الدربية برا ايه قطع إمداملا بالافط، وتحت 
لذه الظاروف السايئة عساكرياً واقتصامياً 
بالاسابة لربيطانيا، اضطرت حكومة إنجلرتا 
 1967 21نوارارب  إىل الرضاوخ للياورة، ويف 
استراع مريلاو الجبهاة القومياة يف ساياف 
بالوااد اإلنجليازي للتفااوض حول تساليم 

السلطة للجبهة القومية.
 ويف ث2نوارارب تارك عادن إىل غارِي رسدة 
املاادوب الساامي الربيطاناي، ويف 30 نواررب 
احتفال رسارياً بإعاالن تأسايس سرهورياة 
اليران الجاوبية الشادبية، التاي تحّولت ايرا 
بدُد إىل سرهورية اليرن الديرقراطية الشدبية. 
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دراسة

انطالقًا من المسائل الُملحة اليوَم في َصْوِن االستقالل الوطني بمواَجهة التدخُّالت األجنبية، وفي مقدمتها العدوان والحصار، نقرأ السياَسة االستعمارية 
لبريطانيا في جنوب اليمن، وتجربة النضال التَح�ّرري، وكيَف ُقهرت أعتى االمبراطوريات االستعمارية، ومقدار التضحيات التي اجتراحها اليمنيون من أجل تحقيق 

االستقالل وَوحدة البالد، وهي تضحياٌت جسيمة ومكتسبات ثورية عظيمة، هي اليوم في مهب ريح العدوان االستعماري الجديد. وحدة الكيان الجنوبي 
جغرافيًا واجتماعيًا مهددة بالتفكك، والثروات ُعرضًة للنهب، وهذه األخطار ليست محصورة على الجنوب، بل تتهدد الوطن واألمة اليمنية ككل. 
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  - خاص:
ساّدم رئيُس املجلس السايايس األعىل, صالح 
الصّراام, التأكياَد عاىل أن القو  الوطاياة تَُردُّ 
يَدلاا للحاوار حتى ماذ ما قبال مرحلة الددوان 
السادومي األَمريكاي، مؤكاداً يف ذات الوقات أن 
الددوان الذي يريّل نقطة ساوماء يف سبل األَُمام 
املتحدة لن يتركن من تركيع الشدب اليراي. 

وكشاف عىل الصدياد الدساكري مدلومات 
لامة حاول ماظومة الدااع الجاوي وانجازات 
التصاياع الدساكري الاذي كان آخار إنجازاته 

الكشف عن طائرات يراية بدون طيار.
سااء ذلك خالل حوار صحفاي مطّول أسرته 
صحيفاة »البديال« املرية، وتطارق للرلفات 
السياساية واإلنَْسانية والدساكرية والتداعيات 
اإلقليرياة والدولياة الااتجاة عن الدادوان عىل 
اليران وعالقاة الكيان الصهيوناي ومد  وسوم 
متغريات ساراء وصاول مونالد ترامب لرئاساة 

البيت األبيض.
وبداياًة من قارار مجلس األمان األَخري الذي 
ماح الدادوان ارصاًة سديدة لحصاار وتجويع 
الشادب اليراي، قال الرئيس الصرام إن املجلَس 
ن يركان أن يتَحااّرك خارج مصلحاة الددوان، 
مشارياً إىل أن تَحاّركاته َمائرااً »إلخراج الددوان 
مان مأزقه متى ما وصال إىل مرحلة خطرية من 
الحرج األَْخااَلقي واإلنَْسااني سراء لذا الددوان 
والحصاار، اهو يتَحااّرك لذر الرماام يف الديون 
إن صاح التدباري، وإلخاراج الاظاا  السادومي 
ومان يقاف وراءه من قو  الدادوان من الحرج 

األَْخااَلقي واإلنَْساني«.
ورأ  الرئياس الصراام أن التَحااّركات غري 
الجاامة ملجلاس األمان واألَُماام املتحادة عارب 
مبدوثهاا إىل اليرن عامًة ماا تهدف للتغطية عىل 
الجرائام البشادة يف محاولاة للزعم باأن لااك 

حواراً وتَحاّركات سياسية.
ويف لاذا الساياق قاال الرئياس: »يف املرحلة 
األَخارية تصاعادت الجرائام البشادة للدادوان 
وبالاذات  األصدادة،  مختلاف  عاىل  السادومي 
الجرائم التي ارتكبت بحل صالة الدزاء ساواء يف 
الصالة الكارب  أَْو صالة عزاء الاسااء يف أرحب 
والطالباات والطاالب يف كياري مان املادارل يف 
كياري من املااطال، اتأتي لذه الخطوات ساواء 
تَحااّركات املبدوث األَُماري يف املاطقة قبل ارتة 
ليقاول للدالم أن الحاوار مساترر وأن الاقاش 
مساترر، وإناه يجري لقااءات ماع األطراف… 
إلاخ، حتى يقد  إحاطته ملجلاس األمن، ثم تراه 
يخرد ون تسارع له صوتا إطالقا، ولذا لو مأب 

املاظرة التي ياتري إليها«.
وأكد الرئيُس أن القو  الوطاية ن ترالن عىل 
تلك املواقف التي تصب َمائراً يف مصلحة الددوان 
وأنه لن يصادر من مجلس األمن أي سديد إذا لم 

يكن يف صالح قو  الددوان.
ويف ساؤال حاول تأثاري قارار مجلاس األمن 
األَخري والقرارات الساابقة قال الرئيس الصرام: 
»لذه القارارات ن تقد  ون تؤخار نهائياً، ولي 
عبارة عان امتدام للددوان، ورشعيتاا مساتردة 
من الشادب ومان الدرل انستراعي والشادبي 
الاذي ناتراي إلياه، وبالاسابة للطارف اآلخار 
ارشعيتاه والياة ون أساال لهاا، ولام اقط 
يحاولون أن يترّسكوا بهذه الرشعية وأن يجدلوا 

ماها ذريدة لتافيذ ُمَخّططاتهم وعدوانهم«.

ال دوَر جدياً لولد الشيخ.. موظف لخدمة املشروع 
السعودي

وايرا يخص أماء املبدوث األَُماري إساراعيل 
ولد الشايخ، سدم الرئيس الصرام موقف القو  
الوطاية التاي تدتربه »ورقة سادومية بامتياز، 
يف إطاار تافياذ امُلَخّطاط الددواني عاىل اليرن« 
ُمشارياً إىل أنه وبدد أن »كانت القو  السياساية 
قاد شاارات عاىل الوصاول إىل حل سايايس يف 
حاوار مواابياك تحت رعاياة املبدوث الساابل 
سراال بن عرار، تم تديال ولد الشايخ لخدمة 
املرشوع السادومي وتافياذ أسادته، ولو عبارة 
عن موظف ن يساتطيع أن يقاد  ون أن يؤخر، 

ولاذا الذي أوصلاا إىل مرحلة من القااعة أنه لن 
يكون لاااك أي مور سدي لهذا املبدوث األَُماري 
الذي لم يستطع أن يفتح مطار صاداء لجرحى 
الصالاة الكارب ، سرحاى يف حالة واحادة، مع 
أن ارض الحصار عىل الشادب بشاكل عا  أمر 
مرقوت وغاري أَْخااَلقاي ويتااىف ماع ُكّل القيم 
واألعراف؛ لكن لذا املبدوث ن يستطيع أن يقد  

ون أن يؤخر«. 
 

ال بوادر لحلول سياسية.. بل تصعيد كبري بدأ من 
الساحل الغربي

وحاول املرحلاة التاي وصال إليهاا مساار 
التفااوض بشاكل عاا  قاال الرئياُس الصراُم: 
»بالاسبة للحوار كرا تدرف نحن أيدياا مردومة 
مااذ ما قبل الددوان، ولام نكن يوماً نريّل عقبة 
أَْو حجر عيرة يف طريل الحوار، بل كاا مسالرل 
إىل تقديم الكيري من التاازنت التي وصلت إىل حد 
اإلسحاف؛ وموقفاا ليس موقفاً من الساال ، بل 
موقف مان املبداوث األَُماري ولد الشايخ الذي 
أظهار ساوء إمارتاه للرفاوضاات وتبايه لرؤ  
ومواقاف الطرف اآلخر الذي يريال كربه الاظا  
السادومي، لذلك يف لذه الفرتة ن يوسد أي بوامر 

لحلول سياسية إطالقاً«.
وأضااف أن »املؤرشات امليدانية والسياساية 
تشاري إىل أن لاااك تصدياداً كبارياً سادا، كانت 
بدايتها ما حصل يف الساواحل الغربية ويف بدض 
الجبهاات. لذلاك حالياً لياس لاااك أي تَحاّرك 
باتجااه الحوار أَْو املساار التفااويض، ومتى ما 
ارتكبات السادومية سريراة كبارية سايحصل 
تَحااّرك لاذر الرمام يف الديون؛ أماا مؤرشات أي 
حل سايايس ااحن ندتقد أن الددوان صرم عىل 
مواصلاة املدركة وإطالة أمدلاا وارتكاب املزيد 

بحل لذا الشدب«. 

حضوٌر َأمريكي أكرب يف اليمن.. لحسم املعركة 
االقتصادية

وايرا يخاص الدور األَمريكاي يف ظل اإلمارة 
الجديدة برئاساة ترامب، يار  الرئيس الصرام 
أن إمارة تراماب لن تغري يف ميازان الراع وأنها 
امتادام لاإلمارات الساابقة، مشارياً إىل أن عهد 
ترامب سيشهد حضوراً أَمريكياً أكرب يف اليرن.

وأوضح الرئيس سبب توقده بتواسد أَمريكي 

أكارب يف عهد الرئيس األَمريكي ترامب قائالً: »إن 
أَمرياكا تخوض اآلن حربااً اقتصامية كبرية مع 
الصل، ومن ألم وساائل الهيراة األَمريكية عىل 
الدالام لي الورقاة انقتصامياة، وعادما برزت 
الصال كدولاة عظرى قاد تصبح يف السااوات 
القامماة الدولاة األكارب يف الدالام انقتصاامي، 
اإلمارة األَمريكية تحسب لذا الحساب وتدترب أن 
اليرن سايكوُن املِلفَّ األبارز يف لذا الراع حتى 
ماع الصل نفساها، بحيث يبقى امللاف اليراي 
مفتوحااً نبتزاز السادومية البقارة الحلوب، أن 
يكاون لاااك باؤرة للاراع بجوار السادومية 
تساتطيع أَمرياكا أن تبتز لذه البقارة الحلوب 
التاي تصدر 13 مليون برميل يومياً، والذي يريل 
عارا قوياً سداً يف حسم املدركة انقتصامية«.
واعتارب الرئياس الصراام أن »بقااء امللاف 
اليرااي مفتوحاً وإثاارة الراعاات واملخاوف 
السادومية من امللف اليراي سايبقي السدومية 
مرترية يف أحضان أَمريكا لتستفيد من لذا الكم 
انقتصاامي الهائال، وكذلك سايطرة اليرن عىل 
ألم مافذ حيوي، وكرا تدلم أنها بدأت املؤرشات 
بالحارب واملدركة يف السااحل، ااحان لم ندترب 
الدوَر األَمريكي سديداً، لو مور مبارش ماذ بداية 

الددوان وسيتضاعف اآلن«.

»إسرائيل« أول من أبدى تخوفه من إفشال 
مشاريعه وُمَخّططاته

حول الظهور األَْكيَر وضوحاً للدور اإلرسائييل 
يف الدادوان عىل اليرن يف الفارتة األَخرية وعالقة 
ذاب بباب املادب قال الرئيس الصرام: »املرشوع 
األَمريكاي واإلرسائيايل كرا تدرف لاو الهيراة 
عىل املاطقاة من خالل إيجام الوساائل للهيراة 
املبارشة عىل الشدوب من خالل تدسل الشدوب 
باليقاااات، وكذلاك تدسياهاا للحاكا  الذيان 

يرترون يف أحضان أَمريكا وإرسائيل«. 
وأضااف أن »الكيان الصهيوناي لو أول من 
أباد  تخواه من ثاورة 21 سابتررب خوااً عىل 
بااب املادب، مع علرهم أن اليرن تحرتُ  املواثيَل 
الجوياة  املالحاة  وقوانال  واألعاراف  الدولياة 
والبحرية، وظهر لذا التخوُّف يف خطابات رئيس 
وزراء إرسائيال آنذاك عن خطاورة أن توسد قوة 
وطاية ااعلة تساترد قراَرلا من الُدرل الوطاي 
املساتقل، ولذا يريل خطورًة عليهم سيُسِهُم يف 

إاشال مشاريدهم وُمَخّططاتهم«.
وأكد الرئيس أن »إرسائيل« والونيات املتحدة 
تحاربان املرشوع املاالض للرشاريع األَمريكية 
واإلرسائيلية يف املاطقة، ولذلك لم يحاربون ذلك 

املرشوع يف اليرن.

أهداُف التصعيد يف الساحل الغربي
وتدليقاً عىل التطاورات امليدانية و ُخُصْوصاً 
يف السااحل الغرباي ومساار األحاداث املتريال 
بدازل حرضموت عن عادن والرتكياز عىل تدز، 
إضااة إىل اصل مأرب والجوف وشابوة وعالقة 
ذلاك بررشوع األقاليام أكد الرئياس الصرام أن 
»ُمَخّطاط األقاليام أتى ليرزق اليران وليفتتها، 
وليس لد  األَمرياكان والصهاياة ومول الخليج 

أية نية لبث األمن وانستقرار يف اليرن«. 
وأضااف أن »األقاليام أتات يف ساياق لاذا 
امُلَخّطاط، ولياس مان أسال أن يادام اليرايون 
بالراالية والخري وانساتقرار واألمن«، ُمشارياً 
إىل أن مرشوع األقاليم باي عىل أساال كاتونات 
وعىل أساال طائفي مااطقاي إلثارة صاعات 

مائرة ماخل اليرن.

رفُض مشروع األقاليم.. الشرارة األوىل للعدوان
وأوضاح الرئياس الصرام قائاالً: »إن راض 
مارشوع األقاليام كان لاو الارشارة األوىل لهذا 
الدادوان بدد أن حااول عبدربه ماصاور لامي 
إقارار مساومة الدساتور التاي تضراات لاذا 
املرشوع الذي نحن ندرتض عليه ونتحفظ عليه 

ماذ بداية محاولة إقراره«.
 

وماع الرتكياز عىل مدركاة السااحل الغربي 
واإلْعااَلن األَمريكاي بالتدخل ايهاا ومنلتها ويف 
ذات الوقت قدرة الجيش واللجان الشادبية عىل 
مواسهة ذلك، قال الرئيس الصرام: »الرتكيز لو 
حاصل عىل اليرن وعىل الشادب اليراي بشاكل 
عا ، واملدارك التي حصلت يف نهم ومأرب مدارك 
أشاد رضاوة حتى من التي حصلت يف السااحل، 
اهم من أين ما رادت إليهم تقارير أَْو مدلومات 
أن لاااك ماطقًة رخوة أَْو ثغرة يركن أن يافذوا 
مان خاللهاا، لام يحاولاون وقاد حاولاوا من 
صواح ومن نهم ومان مافذ البقع ومافذ علب 
ومن ميدي«. وأضاف أن »املدارك ن تكام تتوقف 

بشاكل يومي مسااومة بدرشات الغاارات؛ لذلك 
مدركة السااحل لي امتدام ملدركة اليرن بشكل 
عاا ؛ إن أن لاذه الطاباع الدويل ايهاا أخذ يربر 
بشاكل مبارش من خالل التدخل األَمريكي، ومن 
خاالل القلال اإلقليري والدويل من لاذه املدركة 
التاي لياس لديهام أي ماربر ايها كراا يدعون 
لتأمال باب املاادب وغاريه، اباُب املاادب كان 
آمااً، وبشكل سلس وطبيدي ماذ بداية الددوان، 
بال اآلن ُوسد القلل واملخااوف الدولية من خالل 

املدارك والددوان«.

اليمن َأْصَبح حقَل تجارب ألسلحة اأَلمريكي 
اإلسرائيلي الفّتاكة

ذاتاه  الساياق  يف  الصراام  الرئياس  وتاباع 
قائاالً: »نحن ندترب أنه ن سدياد يف املدركة حتى 
الدخاول األَمريكاي املباارش، لاو موساوم لان 
يضفي شايئاً عاىل املدركة؛ لل سيساتخدمون 
أقو  من طائرات الاا إف 16.. القاابل الذكية.. 
البارساات؟ لم يدد بأيديهام يشء، اليرن أَْصبَح 
حقالً للتجارب ُكّل األسلحة الفتاكة التي انتجت 
ماذ حارب الخليج اليانية إىل الياو  تم تجريبها 
يف اليرن بدعم أَمريكاي إرسائييل مبارش، ونحن 
مساتدياون باللاه، ونساترد قوتاا مان عرقاا 
انستراعاي والشادبي الاذي يريال راااداً قوياً 
للردركة، ولن يستطيع الددوان أن يفت يف عضد 
لذا الشادب الاذي ن يزال يخارُج آنف املقاتلل 

لراد الجبهات«.

صواريخ وبال طيار ودفاع جوي.. دون مساعدة من 
طرف خارجي

ماع  املرياة  الصحيفاة  حاوار  وتطارق 
الرئياس الصرام إىل اإلنجازات الدساكرية للقوة 
الصاروخياة وتحيياد الباترياوت وكاذا تصايع 
الطائارات بدون طيار وتطويار ماظومة الدااع 
الجاوي وكيف تركات قاوات الجياش واللجان 
الشادبية من انجاز ذلك مون مساعدة من طرف 
خارساي قال الرئيس الصرام »إن ظرف الددوان 
أساهم يف الدااع نحو باااء قدرات لهذا الشادب 
الذي استشدر أنه ن يركن إطالقاً أن يرالن عىل 
أية قاو  إقليرية أَْو مولية يف مواسهة الددوان«. 
وأشاار إىل أن »لاااك بداض املواقاف اإليجابية 
والتاي نشاكر الادول اإلقليرية عىل الادور الذي 
قامات به ساواء ماا يتدلال باملواقاف املرشاة 
للجرهورياة اإلساالمية يف إياران، لحازب الله، 
لساوريا للدراق، وكيري من الادول التي كان لها 
موٌر واضاٌح يف إباراز مظلومية الشادب اليراي، 
لكن بالاسبة للقدرات اهم يرادون حتى الدواء، 
بالاسابة للددوان لم يسرحوا حتى ملرىض الكىل 
الذيان يتدرضون لدارشات الحانت مان الوااة 

أُْسبُاْوعياً«.

املعانات وّلدت انجازات
وأضااف الرئياس الصرام أن تلاك اننجازات 
»أتت من رحم املداناة؛ الشادوب إذا لم تستشدر 
أنهاا تواسه عدوانا قاذرا يقطع عاهاا ُكّل يشء 
حتاى الهواء إن اساتطاع، ولهاذا عليها أن تباي 
نفساها، ولاذه ُسااة الله إناه يقاول ))وكذلك 
سدلاا لاكل عادواً مان املجرمل((، استشادار 
الدداء يجدل اإلنَْساان يباي نفساه يصاع يباي 
يازرع، ونحان ندتارب أن لاذه اإلنجاازات التي 
تحققات عىل أيادي الجياش واللجان الشادبية 
أتت يف لذا الساياق يف قضية بااء الواقع الداخيل 
يف انعتراام عىل الاذات يف مواسهة لاذا الصلف 

والتكرب الصهيوأَمريكي«.

قدراٌت قيد التطوير َوالتجربة
 وكشف الرئيس الصرام أن »لااك الكيري من 
الخيارات، ولااك قدرات يتم تطويرلا بإذن الله 
تداىل ستساهم يف موضوع تدزياز قدرات الدااع 
الجوي، واإلسها  بشكل كبري يف تحييد الطريان، 
وأيضاً صيانة األسواء اليراية، ولكن لذه ن زالت 
قياد التطويار وقياد التجربة، وبدأت بإساقاط 
الطائرة األرمنية يف نجران وساتتالَحُل بإذن الله 

ميل لذه اإلبداعاُت والقدرات واإلنجازات«. 

قال: »شرعيتنا مستمدة من شعب ننتمي إليه، وشرعية الطرف اآلخر بال أساس، فقط ذريعة األعداء لتنفيذ ُمَخّططاتهم« 
رئي�ُس املجل�س ال�شيا�شي الأعلى, �شالح ال�شّماد:

دوُر أمريكا يتضاعف يف اليمن البتزاز »البقرة الحلوب« ولدينا خياراتنا لردع تصعيد كبري بدأ
قدراٌت يتم تطويُرها يف الدفاع الجوي، بدأت بإسقاط الطائرة األردنية يف نجران وستتالَحُق االنجازات

  قرارات مجلس األمن ال تقدم وال تؤخر، وهي امتداد للعدوان وولد الشيخ »ورقة سعودية بامتياز«
  ال جديد في المعركة حتى الدخول اأَلمريكي المباشر، هو موجود لن يضفي شيئًا على المعركة

  الدوُر اأَلمريكي ليس جديدًا، بل منذ بداية العدوان وسيتضاعف اآلن
  مجلس األمن يذر الرماد في العيون بزعم التحركات السياسية، إلخراج قوى العدوان من 

الحرج، تغطيًة للجرائم البشعة
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  - خاص:

َث املهادُل حرزة الحوثي،  تحدَّ
عضو الحوار الوطاي، يف “برنامج 

خطوط الترال” بيته قااُة 
املسرية الجردة املاضية، عن 
خيارات تحالف الددوان عىل 

اليرن يف ظل مشهد يراي صلب 
ومتراسك وعْن َما تبقى من 

ائيل  ذرائَع يف عدوان باركته إرْسَ
وشاركت ايه؟ وما لو التفسري 

املاطقي نستراع السدومي 
ائييل  واإلَماَراتي واألَمريكي واإلرْسَ

وأيضاً القاعدي والداعيش يف 
خادق واحد؟ َوإىَل أي حد أسهم 
الغرق الدربي يف خذنن قضايا 
املاطقة وعىل رأسها السطل؟، 
وكشف املرشوَع األَمريكي يف 
الحروب املشتدلة يف املاطقة؟ 
ولل ن زاَل زماُ  املبامرة بيد 
الشدوب أَ  بات األمر خارَج 

السيطرة؟، كرا أوضح طبيدة 
الراع الرويس األَمريكي 

واندكاساته عىل ملفات املاطقة؟

صد  املسرية تارش نص 
الحوار:

: اليراُن الياوَ  عىل اعتااب عاٍ  
ثالٍث من الددوان، ولااك انسدام يف أال املدركة.. 
برأيكم ما لي الخياراُت املتبقية لهذا التحالف؟
الحوثي: نحن عاىل أعتاب نهاية الدا  الياني 
من لاذا الددوان األَمريكي السادومي التحالفي 
الشاامل عىل أَبْاَاء شادباا اليراي ومىض عامل 
من الصراوم واليبات والددوان لم يحقل شايئاً 
عاىل أَْرض الواقع يف كرس إَراَمة الشادب اليراي 
ويف اارض أَْلَدااه الخبيية، ويجاب أن نفهم أن 
لاذا الدادوان يأتي يف ساياِق مارشوع أَمريكي 
ائيايل« بامتيااز، ويهادف إىَل ترزيال األمة  »إرْسَ
اإلْسااَلمية واألماة الدربياة وتدماري كياناتهاا 
كياناات  إىَل  تقسايرها  وإَعااَمة  وإضدااهاا 
وكانتوناات طائفية ومااطقياة وعارية كرا 

ائييل« واألَمريكي. يبتغيه »اإلرْسَ

: الدادوان راع شادارات مدياة 
ولي مساألة إَعاَمة الرشعية تحدث عن الحفاظ 
عاىل األمان القوماي الدرباي.. أن تارون وأنكم 
كاتام ماخرطل يف تفاصيل كيارية مع األَْطَراف 
السياساية قبيل الدادوان يف مرحلة التفاوضات 
أن ترون بأن املدركة ذات طابع ماخيل أَْكيَر ماها 

ذات مرشوع أَمريكي؟
الحوثاي: بالدكاس املدركة الياو  لي تأتي 
ائيايل الذي  يف ساياق املارشوع األَمريكاي اإلرْسَ
تاا اإلْساَلمية والدربية بامتياز، وما  يستهدف أُمَّ
حادث يف اليرن لاو أتى يف لذا الساياق، وإّن ما 
الذي يفرّس الفوىض التي تحدث اليو  يف املاطقة 
والتي تَحااّركت يف توقيت واحد يف ليبيا وسوريا 
والداراق واليرن، وتم تدمري الكيانات التي كانت 
موسومًة لااك وتدمري أَيْضاً الجيوش التي كانت 
ائييل«  عىل أََساال عقيدة مباية عىل صاع »إرْسَ

عربي.
 يف اليران كان لااك مرشوٌع يرام ارُضه عىل 
أَْرض الواقع يف أن يتم ترزيُل اليرن إىَل كانتونات 
واألقاليام  الفدرالياة  مسارى  تحات  صغارية 
وتقسيرها عىل أََسال مااطقي وطائفي خطري 
سّداً يؤّسس لراعات مااطقية وطائفية ونهب 

اليروات البلد كرا يبتغيه ويريده األَمريكي.
السياساية  الدرلياة   نحاُن كااا يف خضام 
اننتقالية التي كان يرر بها البلد، وكاا نحن أَْكيَر 
املكونات السياساية الوطاية التي تقُف اليو  يف 
ماالضة الددوان أَْكيَار إيَْجابية يف التداطي مع 
لذه الدرلية السياسية، ولم يكن لااك من لدف 
ائييل وللسادومي يف إطار لذه  لألَمريكاي ولإلرْسَ
الدرلية ساو  لدف واحد ولو اساتخدا  لذه 
الدرلية السياساية اننتقالية كأماة لترزيل البلد 
وتفتيات البلد، لم يكان لااك توساه لبااء مولة 
يراية عاملة مساتقلة، ونرو َوأن يتم اساتغالل 
اليروات ملصلحة أَبْاَاء الشدب اليراي كان الهدف 
لو إحاداث الفاوىض يف اليرن وإَعااَمة ترزيقه 
وتقسيره واقاً ألسادات املرشوع األَمريكي الذي 
يارام أن يتم ارُضاه يف املاطقاة، وعادما راض 
أَبْاَاء شادباا اليراي بوعي لذا املرشوع وأرام أن 
يتم تافيذُ مساار الدرلية السياساية اننتقالية 
وال ما اتفال عليه اليرايون تَحاااّرك الددواُن 
الدسكري األَمريكي السدومي يف محاولة لفرض 
لذا املرشوع ولذه األسادات عىل شدباا اليراي.
 واليو  ونحن ندخل بداية الدا  اليالث يتضُح 
لاا بجالء أن الهدَف الرئيي والجولري لو خلُل 
الفوىض، ولو ما يحدث يف املااطل املحتلة والتي 

يسيطر عليها الددوان.
وايراا يتدلل بالرشعية، ن وسد يشٌء اساُره 
رشعياة، وماا كان حاصل لو سالطة توااقية 
تواال عليها اليرايون، لذه السالطة التوااقية 
انتهات برجارم أن قدمات اساتقالتَها وبرجرم 
أن انتهات مدتهاا وبرجرم أن أخلات بواسباتها 
يف ساياق لذه الدرلية السياساية، كراا أن لذا 
الدادوان الواساع ن يخاوُل ألحاد أكان رئيسااً 
للجرهورية أَْو غريه أن يطلب التدخل الدسكري 
املباارش وانحتاالل وامخاال قاوات عساكرية 
سادومية وإَماَراتيّاة وأَمريكياة ومرتزقاة مان 
شاذاذ انااق وتوظيف التائهل وانغبياء يف لذه 

الددوان عىل البلد.

: مااذا تشاكل اليرن مان ألريّة 
بالاسابة ألَمريكا يف ماطقة مشاتدلة، لل كان 
من املصلحاة األَمريكية أَيْضاً أن تشادل الاار يف 

اليرن أَ  أن املسألة راسدة نعتبار آخر؟
الحوثاي: بكل تأكياد أن مصلحاة األَمريكي 
اليران،  يف  الفاوىض  وخلال  الفاوىض  إشادال 
واألَمريكاي لاو يف الحقيقاة يتَحاااّرك يف إطار 
مارشوع مااذ اإلَماَرة األَمريكياة يف عهد الرئيس 
بوش إلَعاَمة تقسايم البلدان الدربية واإلْساَلمية 
مان سدياد ما ُساّري بررشوع الرشق األوساط 
الكبري، وبادأ بالتَحااّرك يف لذا املرشوع بشاكل 
مدرول وعىل قد  وسااق، وما حادث ايرا بدُد 
من خلل للفوىض وتدمري للكيانات خالل الحقبة 
األَخرية يف توقيات واحد، وبالتايل يركن أن نقول 
إن ماا يحادث الياو  يف اليرن لو يأتاي يف إطار 
انستهداف األَمريكي لليرن كرا لو لسوريا كرا 
لو للدراق كرا لو لليبيا كرا لو للساومان كرا 
لو لبقية بلدان املاطقة وكرا لو أَيْضاً مرساو  
يف انسارتاتيجية األَمريكية لدول الخليج وكذلك 

للسدومية ولغريلا من مول وبلدان املاطقة.
 اليرن يف موقدها الجغرايف انسارتاتيجي لي 
تريل ألريّة بالغة بالاسابة لألَمريكي وبالاسبة 
ائيايل مااذ أن تام زرُعاه ككياان غاصب  لإلرْسَ
ومحتال من قبال مول انساتكبار، والاذي كان 
الهدف الرئيي والجولري لزرع لذا الكيان لو 
اساتهداف املاطقة، وسدلها يف حالة ن استقرار، 
ومحاولاة ليراه لذا الكيان كاويص لألَمريكي 
وللربيطاني ولغريه من مول انستكبار عىل بلدان 

املاطقة.
املاطقاة  يف  إن  نقاول  أن  يركان  وبالتاايل   
األَمريكاي واملارشوع انساتكباري لو يسادى 
للهيراة عىل بلادان املاطقة واساتغالل ثرواتها 
تدمري كياناتها واساتدبام شدوبها، ولو يخىش 
تااا  مان أن تقاو  املقوماات التاي ترتلكهاا أُمَّ
اإلْسااَلمية والدربياة مان توّحد وتآلاف وَوحدة 
ااة يف إطار كيان  َوأن تدرل عىل اساتاهاض األُمَّ
واحد يف إطار أماة واحدة لها كلرتها لها قرارلا 
السيايس والسيامي يف لذا الدالم وبالتايل وسدى 

سالداً.

: برأيكام أن سازء مان املدركاة 
الدساكرية ومخول الددوان عسكرياً كان سببه 
ضدف لذه األََمَوات )القاعدة وماعش( يف التأثري 

عىل الجبهات الداخلية يف اليرن؟
قبال  أناه  نحظااا  لاو  بالتأكياد  الحوثاي: 
الددوان كانات القاعدة وماعاش ترسح وتررح 
يف املحااظاات اليراياة وتافذ عرلياات انغتيال 
وكانات الفوىض عارماة يف أَْكيَر مان محااظة، 
اليرااي تَحاااّركاً  الشادب  وعادماا تَحاااّرك 
واعيااً وثورياً وساماً يف اساتهداف لاذه األََمَوات 
كان لاااك انزعااج كبري مان قبال األَمريكي يف 
تصفيتهاا؛ ألنهاا يف الحقيقاة أََمَوات ياربر مان 
خاللهاا األَمريكي اساتهدااه وتدخله املبارش يف 

لذه البلدان.
وعادماا تَحاااّرك أَبْاَااء شادباا اليرااي يف 
استهدااها واساتهداف بقية التي عىل شاكلتها 
ساواء يف صوره سايايس أَْو يف صورة مياي أَْو يف 
أية صورة أُْخَر ، ولو يخد  انسادات األَمريكية 
ويخاد  املشااريع األَمريكية املتريلاة يف ترزيل 
البلاد وتدماريه وإمخالاه يف صاعاات انزعاج 
األَمريكاي وعرل عىل التدخل الدساكري املبارش 
ليدرال عىل إَعاَمة ليراتاه عىل لذا البلد وارض 

اساداته التدمريية الخطرية
 وبالتايل نحن نواسه الددوان اليو  ونحن ندي 
حقيقة طبيدة لذا الددوان وأَْلَدااه ونتَحااّرك؛ 
ألناه ن يوساد أمامااا خياار إّن أن نتَحاااّرك 
نساتاقاذ حريتاا وكرامتاا واساتاقاذ بلدنا من 
الترزيال والتفتيات واملاآل الخطري واملساتقبل 
املظلام الذي يريده لذا الددوان من بلدنا، ومائراً 
ماا نقول إن حريتاا وكرامتاا ن يركن لألَمريكي 
ون للسادومي ون لغريه أن يرساها عىل انطالق 
وما غري ذلك نحن عىل اساتددام كامل بأن يكون 

لااك حلٌّ مده عىل ُكّل املستويات.

يركان  ساياق  أي  يف  برأيكام   :
قاراءة الدرليات الدساكرية األَمريكياة ضد ما 
يسرى القاعدة وماعش يف أبل وشبوة والبيضاء 

وغريلا؟
الحوثاي: تأتي لذه الدرليات الدساكرية ويف 
لذا التوقيت لحرف اننظار والتضليل عن طبيدة 
لذا الددوان وأَْلَدااه إىَل املساارات الولرية التي 
َمائراً ما اساتخدمها األَمريكي ويساتخدمها يف 
تربير تدخله الدساكري املبارش، وإن االحقيقة 
األَمريكاي رأل حرباه يف لذا الدادوان ولو من 
يدتادي عاىل شادباا ولو الاذي أعطاى الضوء 
األخرض للسادومي وللقاوات اإلَماَراتيّة وغريلا 

نساتهداف لذا الشادب ويقد  الداون والدعم 
اللوسساتي وانساتخباراتي والساالح وانمدام 
وكذلاك يف صفقات الساالح والغطاء السايايس 
يف مجلاس األمان ويف غاريه، وإن االقاعادة يف 
الحقيقاة لي تقاتال اليو  يف خاادق واحد مع 
القاوات السادومية واإلَماَراتياة واألَمريكية مع 
الخارباء األَمريكيال متواسدين الياو  يف قاعدة 
الداد ويف غريلا من سبهاات املواسهة وسبهات 
الدز والرشف لجيشاا ولجاناا الشدبية القاعدة 
الياو  تقف يف خادق واحد مع لاذه القوات مع 
املرتزقة مع الدرالء مع املاااقل مع السدومية 
ماع اإلَماَرات، وماا كان لهذا الحلاف أن يجترع 
إّن باإَراَمة أَمريكياة ومااع أَمريكاي مباارش يف 

استهداف الشدب اليراي.

: لاااك مان يريد أن يساتوضح 
ما قيرة الدرليات الدساكرية األَمريكية باتجاه 
القاعدة وماعش التي لي مَدها يف ذات الخادق؟
بالاسابة  مهراة  الدرال  قيراة  الحوثاي: 
لألَمريكاي لاذا الدرال لاو ذاتاه الاذي اتخذه 
األَمريكي ماربرا نحتالل ااغانساتان ونحتالل 
الداراق ولتدماري ساوريا ولتدماري بقياة بلدان 
املاطقة ولو نفساه الاذي يريد أن يساتخدمه 
يف إطار أَْكارَب عرلية تضليل حصلات يف التأريخ 
بارسه يف احداث 11 سبتررب وما سرى بالقاعدة 
وماعاش أَْكرَب عرلية تضليال حصلت يف التأريخ 
من قبال األَمريكي ومن قبال اللوبي الصهيوني 
ومن قبال اليهوم يف محاولة اساتهداف املاطقة 

وخلل املربرات للتدخل املبارش نحتاللها.
 لاذه الدرليات تأتي يف لاذا التوقيت املبارش 
يف إطاار توساه أَمريكي للتقد  خطاوة يف إطار 
عدواناه عاىل أَبْاَااء الشادب اليرااي للتدخال 
املبارش يف بدض املااطل وبدض انماكن ساواء 
يف السااحل الغربي أَْو ساواء أَْو بقية الساواحل 
اليراياة كرا لاو حاصال اليو  يف بااب املادب 
ويتام الياو  انشااء قاعادة عساكرية تحات 
برسارى أنها قاعادة عساكرية إَماَراتية ولي 
ائيلية بامتيااز وكرا يحصل اليو   أَمريكياة إرْسَ
يف ساقطر  من انزال قاوات إَماَراتية وأَمريكية 
وكرا يحصل أَيْضااً يف قاعدة الداد وكرا يحصل 
يف مااطال أُْخاَر ، تأتي يف إطاار تدخل مبارش 
عاىل انرايض اليراية تحت حجة ومربر محاربة 

القاعدة.

: البداض يقاول باأن األمار له 
بقياامة  الجديادة  األَمريكياة  بااإلَماَرة  عالقاة 

ترامب؟

الحوثاي: اإلمارات األَمريكياة املتداقبة تأتي 
لتافياذ اسارتاتيجية ومارشوع تراي علياه 
اإلمارات املتتابدة واملتداقباة لتافيذه بحذااريه، 
اإلمارات األَمريكياة ن تريال شاخصاً ون تريال 
اسارتاتيجيات شاخص كرا لاي يف بلداناا، لي 
تريل اسارتاتيجيات ُمؤّسساات واسرتاتيجيات 
لوباي صهيوناي يسادى للهيرااة عاىل الدالم، 
بالتاايل بوش لاو أتى ومّشان مارشوع الرشق 
األوسط الجديد من خالل توسه عسكري مبارش 
وااتدال احداث 2001 واحداث 11 سابتررب من 
أسل أن يربر تدخله الدساكري لالحتالل املبارش 
يف املاطقة ومن خالل وتحت ذريدة 11 سابتررب 
احتال ااغانساتان واحتل الداراق وكان يريد أن 
يساتهدَف ساوريا عادما وسد أنه يف اساتهدااه 
لسوريا حياها يف املسار الدسكري سيكلفه ثرااً 
بالضاً وسايجر الراع يف املاطقة بشكل عريل 
بتدخال رويس وإيراناي وسر بقياة مول اإلْقليْم 
حياها وسد أن مسااره الدسكري أنه يف انسدام، 
حياهاا اتاى أوباما وسارالا السياساة الاائرة 
ليواصل تافيذ لذا املرشوع؛ ألن املسار الدسكري 
وصال إىَل مرحلاة انسادام، وعرال أوباماا عىل 
اساتكرال املرشوع من خالل السياساة الاائرة 
وممار كيانات كيري من بلدان املاطقة يف ساوريا 
يف ليبياا يف الدراق يف اليرن، أَيْضاً لااك تآمر كان 
يف مار ويف بقية بلادان املاطقاة أوباما عادما 
رحل نفذ لذا املرشوع ومّمر لذه الكيانات وأزاح 
مان أمامه بداض الدوائل والشاوائب الذي كان 
مترياالً يف بدض الجيوش التي ارتبطت ذلايتها 

ائييل. بالراع الدربي اإلرْسَ
 أوباماا انتهى اآلن وصل لذا املساار مساار 
السياساة الاائراة إىَل مساار انسادامي، سااء 
تراماب يساتكرل املرشوع يف مساار عساكري 
ليريال أماماا وليتَحااّرك يف مصداق لقوله تداىل 
)كلراا عهادوا عهداً نباذه اريٌل ماهام( لا لو 
الياو  يتاصال عن انتفااق الااووي ويتَحااّرك 
تراماب اليو  يف مواسهة لاذا املحور الذي وقف 
ائييل يف اساتهداف  أََما  املرشوع األَمريكي اإلرْسَ
املاطقة، ويدرل اآلن تراماب عىل خلل وصااعة 
ائييل مدلن مبارش؛  تحالف ما يساريه عربي إرْسَ
ألناه يجد أن خروج لذا الحلاف إىَل الدلن يف لذه 
املرحلاة بالتوقيت من يف لذا أن السااحة مهيئة 
أماماه َوأن رموم انادال لم تكن تلك قبل اليران 
سااوات َوأن األماة اليو  ماشاغلة يف صاعاتها 
الطائفياة واملااطقياة ولو الياو  وتريحات 
نتايالاو وليربماان يف مؤترار ميوناخ األمااي 

ووزير الخارسية السدومية تؤكد ذلك.

املهند�س حمزة احلوثي يف حوار مع قناة امل�شرية:

القاعدة تقاتُل يف خندق واحد مع العدو اأَلمريكي والسعودي واإلَمارَاتي واملرتزقة والعمالء 
م��ع��رك��ُة ال��س��اح��ل ال��غ��رب��ي َأم��ري��ك��ي��ة إْس��َرائ��ي��ل��ي��ة ب��ام��ت��ي��از 

 العملياُت العسكرية اأَلمريكية تأتي في إطار توجُّه َأمريكي للتدخل المباشر في بعض المناطق ولَحْرف األنظار عن طبيعة العدوان وَأْهَدافه

 شعُبنا َأَمام 
خياَرين: إما 

التَحــّرك 
الستنقاذ 

كرامتنا وحريتنا 
وبلدنا من 
التمزيق َأْو 

المآل الخطير 
والمستقبل 

المظلم
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ائييل يف املدركة  : اننخاراط اإلرْسَ
واضح يف اليرن أَْو يف ساوريا وغريلا إّن يشاكل 
ائييل انفضاح لهذا املرشوع؟  لذا التداطي اإلرْسَ
ائييل ظهار للدلن خالل  الحوثاي: الدور اإلرْسَ
لذه املرحلة وخاصة من بدد الددوان عىل اليرن 
تاا  لاو يف الحقيقة أَْكرَب برلان وأَْكرَب شاالد ألُمَّ
الساالمية والدربياة ولشادباا اليرااي بطبيدة 
لذا الدادوان وبخطورتاه، ما يحادث اليو  من 
تطاورات ومساتجدات وتغاريات عىل السااحة 
اإلْساَلمية والدربية بالغة الخطورة َويداي لااك 
انقاالب يف املشاهد وانقالب يف القيام وانقالب يف 
ائييل يتحادث ويقد   املباامئ، اليو  نجاد اإلرْسَ
اة السالمية  نفسه عىل أنه حاٍ  ومدااٌع عن األُمَّ
اة الدربية ونجد نتايالو يقد  نفساه  وعن األُمَّ
اة  اة الدربية وعىل األُمَّ عىل أنه حريص عاىل األُمَّ
الساالمية يف مواسهة عدو آخر ولو ما يساريه 
الددو اإليراني، ويكفياا شالداً أن لؤنء املرتزقة 
السادومية  والقاوات  َوالدراالء  واننتهازيال 
واإلَماَراتياة تقاف يف خاادق واحاد ماع الرغبة 

ائيلية مع الرغبة األَمريكية.  اإلرْسَ

: أن تارون الياو  باأن الونياات 
املتحدة األَمريكية مان خالل الحروب يف املاطقة 
اسهرت بشكل كبري يف ابدام شدوب لذه املاطقة 

عن ميل لذه القضايا املركزية كفلسطل؟
الحوثي: صحيح ولذلك نحن نؤكد أن قضيتاا 
املركزياة اليو  لاي القضية الفلساطياية لي 
ائييل واملرشوع األَمريكي  مواسهة انحتالل اإلرْسَ
اليو  يف املاطقة بوصلتااا لي لااك يف مواسهة 
َواملشااريع  ومشااريده  ائيايل  اإلرْسَ انحتاالل 
األَمريكياة يف املاطقاة التي يأتي الدادوان اليو  
امتدام لهذا املارشوع وامتدام لهذا انحتالل الذي 
غرل لذا الكيان من بدد الحرب الداملية اليانية 
لافاس األَْلَداف التاي يتم تافيذلاا اليو  والتي 
مضوا ايها وال اسارتاتيجية ثابتة ماذ أَْكيَر من 

60 ساة حتى يوماا لذا.
نحاظ أخاي الكريم اآلن املارشوع الذي يافذ 
يف ساوريا لم يريادون أن يرزق ساوريا بحيث 
أن يكون لألكرام مولة ماع األكرام املتواسدين يف 
الدراق وانكارام املتواسدين يف تركيا وملا يقولون 
وللسااة مولة مع السااة املتواسديان يف الدراق 
وللدلويل مولة والبقية مولة الدراق 3 كانتونات 
اليرن 6 كانتونات بدد أن يتم تقسايم لذه البالم 
سيتم تقسيم السادومية؛ ألن بالم الحرمل لي 
يف مقدمة انساتهداف األَمريكي السادومي بدد 
أن يتم تقسايم املاطقة وتقسيم مر واملؤامرة 
عاىل مار وعاىل الجزائر وعاىل بقياة البالم يف 

املغارب الدربي، كرا لاو حاصل الياو  يف ليبيا 
ويف غريلاا بداد أن يتام ترزيقهاا إىَل كانتونات 
ضديفة مسالوبة اإلَراَمة والسالح والقرار، يأتي 
ائييل يفارُض ليراته عىل لذه البالم ولي  اإلرْسَ
ائييل  الهاساس الاذي َمائرااً ما يحلام باه اإلرْسَ
ائيلية وما يحلم  والحاخاماات اليهومياة واإلرْسَ
به األَمريكي يف ساياق ليراته عاىل الدالم ومن 
ضرن أَْلاَداف للهيراة عىل الدالام ليراته عىل 
املاطقاة الدربية واإلْسااَلمية لددة أَْلاَداف أونً 
ملحاولاة رضب املقومات التاي يركن أن تاهض 
باألماة اإلْسااَلمية والدربية يف إطاار كيان واحد 
له كلرته الواحد وقاراره الواحد، والهدف الياني 
لاو يف احتواء الياروات الغاية التاي حبالا الله 
لهاذه املاطقاة وبالتحدياد يف الجزيارة الدربية 
احتواء لذه اليروات وانساتحواذ عليها ملا يخد  

أساداته.

القاااة )مقاطداة(: طياب لااك مان يقول 
باأن شادوب املاطقاة اقادت اليقة يف نفساها 
َوتاتظر اسارتاتيجيات من مول أُْخَر  لحل لذه 
انشاكالية، ويقول البدض باأن الافوذ الرويس 
عفواً يف سوريا لو بقدر ما يشكل عامل إيَْجابي 
يف ساوريا اليو  لو يشاكل عامال أَيْضااً مقلل 

لحلفاء سوريا؟
الحوثي: أونً أوم أن أشاري إىَل أن لااك صحوًة 
إْساَلمية عربية قومية وطاية قوية لد  شدوب 
تاا اإلْسااَلمية والدربية واستطاعت أن توقف  أُمَّ
املارشوع األَمريكاي َوإّن كان األَمريكاي يرياد 
خاالل لذه املرحلاة أن يكون قد حسام ملفاته 
ايرا ساري بالرشق األوسط ليتفرغ يف مدركته 
ماع بقية األَُماام كالصل وغريلا لكن املرشوع 
املقاوماة والصحوة اإلْسااَلمية الدربية شاالد 
عاىل أن لااك صحوة ضرري يف الحقيقة لم ترت 
شادوباا اإلْسااَلمية الدربية ولي يف تاامي لذه 
الصحوة وساتتَحااّرك وساتوقف لذا املرشوع 
يف مهادة ولان تتجااوب ماع عرلياات التضليل 
ائيلية يف حرف الدداوات وقلب  األَمريكياة واإلرْسَ
تاا  الحقائال وقلاب القيام وبوصلة الداداوة ألُمَّ

الدربية واإلْساَلمية.
 بالاسابة لروسيا وتدخله يف ساوريا ما كان 
للارويس أن يتدخال يف ساوريا َوأن يكون عامال 
إيَْجابيااً يف ايقاف املرشوع األَمريكي يف ساوريا 
لون أنه كان لااك سيش عربي ساوري وصحوة 
من قبل الشادب الساوري الشاقيل يف مواسهة 
لذا املرشوع صراوم وثبات ووعى، لذا الصروم 
ولاذا اليباات ماذ حاوايل 6 سااوات لاو الذي 
شاجع الرويس؛ ألن يتَحااّرك خطوة إىَل األما  يف 

مواسهة املرشوع األَمريكي.
 

بالدرلياة  تسارى  ماا  لاااك   :
السياساية تابداالاا يف ساوريا يف اليران كان 
لاااك محاولاة لدخاول األَُمااام املتحادة انتم 
تابدتام املفاوضاات برساارات متدادمة يف لذا 
املساار بريكام اليو  لل نتيجة الفشال امليداني 
والدسكري ساتداع بهؤنء مجدما للذلاب نحو 

لذا الخيار السيايس؟ 
الحوثاي: بالتأكياد ساتداع بهام إىَل الخيار 
السايايس وما أوم أن أشري إليه يف لذا السياق بدأ 
من ساوريا يف سوريا عىل مد  6ساوات واملسار 
التفااويض قائم لكن ن توسد إَراَمة أَمريكية؛ ألن 

تكون لااك حلول سياسية يف املاطقة ككل.

 القااة )مقاطدة (: طيب ماذا يف اليرن استاذ 
حرزة؟

الحوثي: بالاسابة لليرن نفس الكال  يحصل 
الياو  يف اليرن ُمؤّسساات األَُمااام املتحدة لي 
ُمؤّسساة تهيرن عليها مول انساتكبار تهيرن 
عليهاا أَمريكا والدول الدظرااء ومن يرتلك حل 
الفيتاو يف نقاض القارارات، وبالتاايل األَُمااام 
املتحدة ن حول لها ون قوة لي تذلب وتساري يف 
نفاس الركب األَمريكي وغريه، وبالتايل لم يحقل 
املساار التفااويض الاذي تحات رعاياة األَُماام 
املتحدة حتى يوماا لذا أي اخرتاق، نحن يف اليرن 
نختلف عن ما لو يف ساوريا من ناحية إناا نحن 
من نرلك قراَرنا بالدرسة الرئيسية، ن توسد قو  
إْقليْرياة تدرل عىل التفااوض نيابًة عاا أَْو ترلك 
القرار نياباة عاا نحن اليرايل، من يرلك القرار 
عىل الطاولة واألَمريكي يدي لذه الحقيقة سيداً 
وبقية مول اإلْقليْم تداي لذه الحقيقة سيداً لو 
الواد الوطااي املريل للشادب اليراي، ورغم ما 
قدماه من مرونة كبرية يف ساياق الحال بدًء من 
سولة سايف وساويرسا والكويت الذي استررت 
أَْكيَر من 100يو  إن أناا اوسئاا يف األَخري بفرض 
مرشوع سزئاي متريل يف الحال األماي، وعادما 
اشالوا يف امليدان ساءوا بررشوع الحل الشامل، 
وعادماا أتى لذا الحل الشاامل وقدمت خارطة 
طريل الحل الشاامل من خاالل األَُماام املتحدة 
تداطياا إيَْجابيا مدها وعادما ذلباا يف مساقط 
وقدماا لااك تفالرات ومرونة كبرية وطلب ماا 
بأن تكوَن لذه الخارطة أََسال للحل وقبلاا عىل 
أن يكون لااك وقف إلطالق الاار َوأن يتم تفديل 
لجاان التهدئاة وغريلا ولي البااوم املدرواة يف 
اتفااق مساقط وقبلااا، وكان لاااك كياري من 
املرونة وقبلاا، الطرف اآلخر املتريل يف السدومي 

ومرتزقة الذي ن حول لهم ون قوة كان موقفهم 
موقاف الراض واملرانداة وكان موقفهم راض 
أية حلول وعرقلة أياة حلول يركن أن تفي إىَل 
حلول ماطقة عقالنية عاملة تستوعب وتحتو  
القاو   لبداض  اإلْقليْرياة واملحلياة  املخااوف 
واننتهازيل كان موقفهم الراض والداام وعد  
القباول، لم يقبلاوا خارطة الطريال ماذ البداية 
ولم يقبلوا التداطي مع اتفاق مسقط ولم تقبل 
السدومية، حتى أن بقية األَْطَراف الدولية وقفت 
موقف محرج أََما  الواد الوطاي واما  الشادب 
اليراي يف ظل اعرال الرااض والتدات والدرقلة 
من قبل السدومي ومن قبل األَمريكي وعرالئهم 
يف راض الحلول ومساارات الحلول بدد اتفاقات 

مسقط.

القااة)مقاطداة(: لال بات لديكام كطرف 
وطاي قااعة بأن املسار السيايس اليو  ليس إّن 

تخدير نسرتاحة يف امليداني؟
الحوثي: يركن أن تقول إن الددوان عرل عىل 
اتح املساار السايايس بدد أن رتب؛ بهدف واحد 
ولاو محاولاة أن يصااع من خالل لذا املساار 
السيايس ماع الشادب اليراي عرب لذه الطاولة 
لالستساال  وللاتائج الذي يريد أن يحققها عىل 

املسار الدسكري. 
نحان كااا نتداطاى عاىل طاولاة التفاوض 
ونحن ندى مسائوليتاا أََما  شادباا ونحن ندى 

ما يحصل اليو  عىل أَبْاَاء شدباا
 بياراا الطرف اآلخر كان يأتاي عىل الطاولة 
وكل ذلايتاه أن ن يكاون لاااك حال؛ ألنه من 
خاالل الحال يدرف سياداً أناه ن يرتلاك أحد يف 
اوسااط لاذا الشادب َوأناه برجارم لاذا الحل 
سيلفظه الشدب وساتلفظه الدرلية السياسية 
إىَل الخاارج حتاى لو ارمنا احتاواه، ونحن نقول 
بالاسبة للرساار السيايس لو سايظل مفتوح 
والطاولة ساتظل قائرة، لكن لان يتحقل الحل 
عىل لاذه الطاولاة إّن من خالل امليادان، عادما 
يساتوعب سيداً أناه من الصدوباة أن يحقل ما 
يريد أن يحقل من عدوانه ولو ارض انستسال  
عىل شادباا اليراي، عادلا سايخضع؛ ألن يأتي 
عىل الطاولة لصااع الحلول ونحن نقول الحلول 

الداملة الحلول املاطقة.

: لل نستطيع أن نقول إناا اليو  
يف مرحلة تختلف عن املراحل الساابقة ساواء يف 

اليرن أَْو يف الدول األُْخَر ؟
الدربياة  تااا  أُمَّ أن  ندتقاد  نحان  الحوثاي: 
واإلْسااَلمية وشادباا اليرااي الياو  يف مرحلاة 
متقدماة يف خاادق املواسهاة الصراوم واليبات 
َوالوعاي، شادباا اليرااي الدظيم الياو  يف لذه 
امللحرة التأريخية البطولية والتي بسببها اليو  
تاظر اليها شادوب املاطقة والدالم نظرة اعزاز 
واسالل وتقدير واحرتا ؛ ألنه راض انساتدبام؛ 
ألناه نهاض يف اساتاقاذ حريتاه وكرامته نحن 
ن نواساه اليو  ونحان يف موقاف املدتدي ون يف 
موقف الباغاي ون يف موقف الظالام.. إناا نقف 
الياو  يف موقاف املداااع يف موقاف املظلاو  يف 
موقف املدتدي عليه يف موقاف الدااع عن قيراا 
عن حريتاا عن كرامتاا، وبالتايل الشادب اليراي 
الياو  بدد عامل من الصراوم واليبات، ويف ظل 
لذه املرحلة ولا لاو الددو يخوض مدركة عىل 
الساحل الغربي والتي أؤكد أنها مدركة أَمريكية 
ائيلية  ائيلياة بامتياز وبرعاياة أَمريكية إرْسَ إرْسَ
بامتيااز والتاي تكباد ايها خساائر اامحة ولم 
يحقال ايها إّن القتل والدماار لجاومه وملرتزقة 
ولدرالئاه وآخرلاا اننتصاارات التاي تتحقال 
باألماس وقبل انمس واليو  ومن تقد  يف املخاء 
ويف لذه املاطقة بصروم لذا الشادب بيبات لذا 
الشادب سايخضع الدالم؛ ألن يأتي للحلول وأنا 
أقاول الحلاول الداملاة والحلاول املاطقية التي 
تضرن سايامة بلدنا واستقالل قراره السياسية 
وحريتااا وكرامتااا وبقياة التفاصيل ساتكون 

خاضدة للطاولة.

: أن تارون باأن عااويان ميال 
الحارب الطائفياة اليو  يطرح بقاوة لل يركن 
اساقاط ميال لاذه الدااويان يف أَْكيَار من لذه 

الدولاة أَْو لذه السااحات التي يقاول أنه يقاتل 
ايها؟

الحوثاي: موضاوع الطائفياة وإثاارة ندرة 
تاا الدربية  الطائفية واملااطقية والدارية يف أُمَّ
واإلْسااَلمية ويف شادباا اليرااي التاي حدتهاا 
ضديفاة سّداً ولم يساتِطع الددو أن يحقل ايها 
شيئاً وساعد يف ذلك وعي شدباا اليراي وقيامته 
ائييل  تأتاي يف ساياق املارشوع األَمريكاي اإلرْسَ
الذي يدرل عىل تغذيتها ويدرل عىل معم وسائل 
اإلعاال  وعىل معام الشاخصيات ومعام بدض 
الكيانات التي تدرال عىل إثارة لذه الادرات من 
اة تدمري ذاتي من أسل اشاغال  أسال تدماري األُمَّ
ااة بافساها يف صاعاات ماخلياة، ولذلاك  األُمَّ
نحن نؤكد اليو  أن أي سهة أي ارم أي شاخص 
يتَحاااّرك يف ساياق ندرة طائفياة أَْو مااطقية 
أَْو عارياة أَْو ائوية أَْو سهوية ألي سابب كان 
لو يسادى ويساري يف ساياق الركاب األَمريكي 
ائييل  ائييل ويخد  املرشوع األَمريكي اإلرْسَ واإلرْسَ

شدر أَ  لم يشدر.
وماع أن ليبيا ومر ن توساد لااك طوائف 
مختلفة واوق ذلك لاااك ماع؛ ألن تكون لااك 
طائفية ساواء عرب السلفية أَْو اإلخوان املسلرل 
أَْو القاعادة أَْو ماعش لاذه األََمَوات التي صادها 
األَمريكي املتريلاة يف القاعدة وماعش وعرل من 
خاللهاا أَْكرَب عرلية تضليل يف لاذا التأريخ أَْو يف 
تأريخ البرشياة بأرسه لو يساتخدمها أَيْضاً يف 
لذا السياق إلثارة الادرة الطائفية وملحاولة ارز 

املاطقة يف عداوات لو يصادها 
وبالاسابة لاا يف اليرن بوعي شادباا اليراي 
بطبيداة لذا الدادوان وبهذه املؤامارات وبوعي 
الشادب اليرااي وقيامتاه الحكيراة لان تكون 
لااك اساتفامة من قبل الددو لهذه الادرات، ويف 
الحقيقاة يف اليران ن توسد ميل لاذه الادرات، 
لااك بدض القضايا التي لها خلفيات سياساية 
والتي لااك إْمَكانية ملدالجتها، رغم أن األَمريكي 
ائيايل أَْو السادومي أَْو اإلَماَراتي يحاول  أَْو اإلرْسَ
توظيفيهاا واساتغاللها، ارضب لاك ميالً ولذه 
نقطة مهرة ما يحدث اليو  يف اليرن عادما اتي 
الددوان وسد األَمريكي أنه من خالل السادومي 
سايدرل عىل احتواء انصالح اإلخوان املسالرل 
السلفي القاعدة ماعش لذه الجراعات املتطراة 
ومن ثام لو وسد أناه ليس بإْمَكاناه من خالل 
طارف واحد أن يحتو  سهاات لي يف حقيقتها 
متااقضاة كالحاراك الجاوباي مع القاعادة أَْو 
انصالح مع الحراك الجاوبي مع السالفي ادرل 
عاىل الداع باإلَماَراتي والزج باه نحتواء أَْطَراف 
وسهاات لاي يف الساياق اللياربايل أَْو اليسااري 
كالحاراك الجاوباي وكذلك ائات من السالفيل 
والسادومي القاعدة وماعش واإلخوان املسلرل 
وغريلم ومن ثم يقو  اإلَماَراتي بدغدغة مشدر 
لاذه األَْطاَراف براا ترغاب اياه ساواء ببدض 
الدعاوات أَْو ببدض األمور التاي لي تدعو إليها 
والسادومي يدغدغ مشااعر لاؤنء براا تريده 
وترغاب ايه واألَمريكي من اوق يلدب بالخيوط 
يحارك اإلَماَراتاي حال ويحرك السادومي حل 
ويقلاص نفوذ لاذه الجهة حياا ويوساع نفوذ 
لاذه الجهة حال ويازج بهم سريداا يف خادق 
واحاد وبوتقة واحدة بشاكل وبوسايلة يساهل 
عليه التحكام بهم يف مواسهاة الجيش واللجان 

الشدبية.
 ماا يحادث لاذه األَيَّاا  يف عادن يؤكاد ذلك 
عادما يأتاي اإلَماَراتي ويراع لامي من أن يازل 
بطائرته إىَل مطار عدن ما الذي يدايه لذه إلانة 
أبلغ إلانة بالاسبة لهذه األََمَوات ولؤنء املرتزقة 
ولي أَْكرَب مليل وشالد لاا يف أن لؤنء ن يريدون 
سو  ترزيل بلدنا واحتالله واستخدامها كدبيد، 
أنا اسأل ساؤال بدض لؤنء التائهل واملاااقل 
والذين اندادوا يف خدماة لؤنء: يف حال تقدمتم 
وارضاا انهم تقدموا، يف حال لو ارضاا ما الذي 
سايحدث لل سياتي عيل محسان ليباي الدولة 
الداملة، ن، ساياتي من بجانبه الذي سايفرُضه 
السادومي ميلراا قال محرد بن سالران يف أحد 
استراعاتاه األَخاري ن نرياد وكالء، نرياد أََمَوات 
وعرالء يف اليرن ولن نسارح بأن يكون حتى أن 

يكون لااك وكالء كرا كان يف السابل.

املهند�س حمزة احلوثي يف حوار مع قناة امل�شرية:

القاعدة تقاتُل يف خندق واحد مع العدو اأَلمريكي والسعودي واإلَمارَاتي واملرتزقة والعمالء 
م��ع��رك��ُة ال��س��اح��ل ال��غ��رب��ي َأم��ري��ك��ي��ة إْس��َرائ��ي��ل��ي��ة ب��ام��ت��ي��از 

 العملياُت العسكرية اأَلمريكية تأتي في إطار توجُّه َأمريكي للتدخل المباشر في بعض المناطق ولَحْرف األنظار عن طبيعة العدوان وَأْهَدافه

العدواُن يأتي 
في سياق 
مشروع 
َأمريكي 

إْسَرائيلي يهدف 
إَلى تدمير 

األمة العربية 
واإلْساَلمية 

وإَعاَدة 
تقسيمها 
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يحيى الضاعني 
املالحياط..  عباس،  حارض،  بريادي، 
املحااذي  الخاط  وكل  الطاوال..  ساامطة، 
للدادوان..  اسارتاتيجيٌّ  لادٌف  للسااحل.. 
املئات قضاوا.. اآلنف ُسرحوا.. مئات اآلنف 
نزحوا لائرون عاىل وسولهم مرشمون بال 
ماأو  بال أَْماَوال.. ُمّمارت مادٌن بأكرلها.. 
بيوتهام وأمالكهم وممرت مادارل أونملم 
واروا آنف املدرسال ويضيُع اآلن مستقبل 
عارشات اآلنف.. ساوع وخاوف وأماراض 
وأوبئاة ون اقال مان تكون تهاماة ماطقة 
ماكوباة كغريلاا من مااطال اليران.. ما 
زلااا مختلفال مان لاو الدادو.. والبدض 
ماا غاري مبااٍل والكيري يلقاي بالالئرة عىل 
الحوثاي وعاىل عفااش.. والبداض مران 
ارتهاوا للدادوان وأيّدوه يقولاون: التحالف 
يقاي عىل الرواااض.. والبداض ما مخله 
والكياري متفرج والبداض ن يدايه الددوان 
برمته والبدض سدلها ارصة للبيع والرشاء 
يبيع ويشارتي كيفرا يريد مستغال ظروف 
الحارب.. البداض ن يرياُد أن يدارَف ملااذا 
الحرب وملا تدور.. والبدض ن يرغب أن يقرأ 

ون أن يفهم.. 
باألماس القرياب كانت مشاالد الحرب 
بفلساطل.. وكان الكياري مااا مران قاد 
يتداطف يشاالد التلفاز ويساب ويلدن ثم 
يارف لشاؤونه.. ثم تدد  األمر إىل الدراق 
وساوريا وليبيا ثام اليرن اتاارًة من غربها 
وتارًة من رشقها وتاارًة من سولا وأُْخاَر  

من بحرلا.. 
اساتخد  الدادواُن مونً وأَْماَوانً وأبواقاً 
وأكاميريال  وعاماة  علرااء  مأسوريان، 
وتجااراً.. ويف ُكّل الادول التي تراارل ايها 

مكَره.. ون شاك ُكلٌّ ماا يدلم من لو القائد 
والسائل لكل لذه الحروب والدمار.. أَمريكا 

التاي تشادل الااار باكل 
البالم الدربية وانساالمية 
وتصّفي حساباتها وتافذ 
خططهاا.. تحارق الباالم 
الدارب  بأيادي  الدربياة 
الدارب بال وتقاتل  ومال 
بالُجاادي  خصومهاا 
الدرباي ليراوت بالوكالة 
األَمريكاي  الجاادي  عان 

والصهيوني..
امتاأل  مران  البداُض 
قلبُه بالحقد.. ن يرغب أن 

يرتاسع..  
والبدض مستفيد مالياً 

والبدض مخدوع قد ساّلم عقله للرتجربين 
واملتكربين.. 

 البدض مرن ن يريد اهم الراع القائم 
ن يرغب بانطالع والبحث والتقيص، يكتفي 
برشالدة قااة الدربية أَْو الجزيرة التي لي 
من اكرب انبواق الصهيونية لتزييف الحقائل 

لكي تقد  له توصيفاً موسزاً ملا يحدث. 
البداض ن يرياد أن يصادق أن ساكل 
ماعش تزحف إليه شيئاً اشيئاً.. تقرتب أَْكيَر 
لتذبَحه وتأخذ زوستاه واباته وأخته لبيدها 
يف الخليج بدد استخدامها عرشات املرات.. 
البداُض ن يرَغاُب يف مواسهة الحقيقة.. 
ياكرلاا.. يدادها: ن ن لذا بديد ماا.. إنه يف 
ساوريا يف الدراق.. تر  ما الذي ماع ماعش 
من مخول صاداء ليذبحوا اآلنف ويقتلولم 
بأبشع الطرق وحشاية يف الدنيا وعىل مرور 

التأريخ.. 
ما الاذي ماع ماعش مان اقتحا  بيتك.. 
لل ساتظن انك ستقول إنا كات محايداً ون 

عالقاة يل بالحارب أنهم سايرتكونك؟.. أنت 
بهاذا الولم تدياش يف األَْحااَل .. أنت مكبل 
يف الخياال.. أنات تدتقاد 
مان  سايخلصونك  انهام 
الحوثاي الاذي تاراه لاو 
واقالق  مصائبك  مشاكلة 
نومك وتوقف راتبك.. أنت 
ن تسارح لافسك بالتأمل 
بتأمال  بتبار  بالبحاث 
لتدارف مان لاو عادوك 

الحقيقي..
 أنات تكتفاي بالظن.. 
بخرب مان لااا أَْو لااك.. 
تقييام  عان  تائاه  أنات 
انحاداث. أنات ن ترغاب 
املرزقة  أن تار  األشاالء 
مدك.. إنك ُكّل ليلة وعىل طول عامل كاملل 
تاتظار متى يساقط الراخ علياك ليحيلك 

وعائلتك إىل أشالء..
 أنات ن ترغاُب ماع ُكّل لاذا أن تشادر 
بالخطار.. أنات محاص محطام أونمك بال 
مساتقبل وبلدك يحترض َوأَنت تبحث وتدلل 
تار  مان السابب عفااش أَْو الحوثاي أَْو 

اإلخوان..
 أنت لم تدرف عادوك بدد.. َوأَنت مع ُكّل 
لاذا سامد سااكن قد تجد نفساك غاداً بيد 
مجروعاة مليرة بدقان طويلة وساكاكل 
حامة يحفرون عارشات األخاميد ويذبحون 
عاىل  نسااءك  ويحرلاون  وأرستاك  أللاك 
ساياراتهم َوأَنت مكتوٌف ذليل مهان انتهت 
حياتك بكل لذه املأسااة كغاريك اآلنف من 
إخواناك الدارب املسالرل يقتامونهام باال 

رحرة ويكربون عليهم ويذبحونهم..
 لام تكلاف نفساك كياف أَْصبَحاوا بكل 
لذه القساوة وبكل لاذا الدااف وبكل لذا 

الصلاف وعد  الرحراة.. ن ترياد أن تدرف 
وسامداات  مادارل  مان  تخرساوا  أنهام 
تادرل ُكّل لذه الجروع املتوحشاة لتصبح 
قاتلاة مغتصبة متوحشاة لاي حاقدة سداً 
ومبغضة ساداً، ن ترغب أن تتَحااّرَك لتصد 
لاذا أَْو تفهراه أَْو تدارف مان ورائاه ومن 
يتباااه ومن يرول تلاك الجامدات واملدارل 
ويسرن تلك الحوش ويدربها وملاذا يددونهم 
ليكوناوا بتلك الطريقة، وما الفائدة وما لي 
البغياة والهادف؟.. إن الذي لاَدَ  تلك املدن 
ورّشم تلاك اآلنف وقتل اآلنف لو عياه من 

يدد الذباحل والقتلة.
إن من يقصُف لو عياُه من ياِسُف ومن 
يلقي بالقاابال الداقومية، لو ذاته من يدد 

الحزا  الااسف.
يف  الُداريض  مستشافى  مخال  مان  إن 
صاداء وقتل بتلاك الطريقة ومن قتل ساوم 
ميادان السابدل وطاالب كلياة الرشطاة 
واملصلل يف املساسد واملتظالرين يف التحرير 
لاو ذاته من قصف عرل ساابان والصالة 
الكارب  وعزاء أرحب، ولاو ذاته من قصف 
املدارل والجسور والطرق والبيوت َواألحياء 
واملصاناع، ولو ذاته من ذبح الجاوم يف أبل 
وشابوة، ولو ذاته من اّجر واخخ واغتال، 

ولو َمن ماع املاليل للخونة.. 
حيارا تدرف َمن لو عدوك ستفكر كيف 
تتَحااّرك بجدية وإنصااف ووطاية وتدااع 
بالكلراة واملاال والافاس وكل غااٍل لدحار 

عدوك وُمَخّططاته.. 
إنهام يصاداون لاك عادواً ولريااً ويف 
نفس الوقت يزحفاون إليك.. ولن يصلوا لك 
بالاوروم كرا ادلوا حيارا أساقطوا بغدام.. 
ومّلن ساّلروا الدراق اآلن ليتم قتلُهم باآلنف 

خالل ساعة أَْو ساعتل.. 
ولذا ليس عاّا ببديد.

الصرُب االسرتاتيجي أحُد َأسلحة الغيلي يف قيادة املعركة 
املفتوحة! 

تريََّز الشاهيُد الَغييل بالصرب عىل املشااق وعاىل تضاريس املاطقة 
التاي قاام املواسهاِت ايهاا، حيث كانت تضاريُساها أشادَّ وعورًة من 
غريلاا من الجبهات، كرا يقول مقربون ماه، يف لذا الساياق لم يافك 
َل  أبو حسان الغييل عن َحاثِّ مجاميده عىل رضورة الصارب، ولقد حقَّ
مدهام ما يركُن وصُفه با »الصرب انسارتاتيجي يف املدركة املفتوحة« 
وقلاب مدامنت عادة، ايرا يُخاصُّ املواسهات الربية وعاىل الرغم من 
امتاالك الددو من غطااًء سوياً وعتاماً برياً ن يوازياه عتاٌم آخر إّن ذاك 
الذي تسالح به الغييل وساوُمه الذين لبّوا للردركة ذَوماً عن قيم الدين 

وثوابت الوطن وخياراته املستقلة والسيامية.
من رسائل الشاهيد الغييل املروية حول الصرب )كونوا عىل يقل أن 
لااك شيئاً ياتظُركم بدَد الصرب ليذلَلكم اياسيكم مرارَة األلم، الدرس 
لن يدو ، والشدة لن تطوَل والليل يتبُده الفجر، الصرب أسرل الدبامات، 

والدعاء والدرل الصالح مع الله لو ما يسحل الهرو (. 

إسقاط مدينة الربوعة يف عسري يشابه اخرتاق خط برليف! 
بادأ الهجاوُ  وانقتحا  ملديااة الربوعة يف قطاع عساري يف 11-3-
2015 بدد أن تحّولت املدياة إن ثكاة عساكرية مدسجة برختلف عتام 
الحارب الحديث، لقد خاض املقاتلون اليرايون ملحرة ربرا لي األكرب 
ابدد اقتحاا  املدياة رسعان ما واىل املجالدون إساقاط املدساكرات 
واملواقع الدسكرية السدومية شرال املدياة ورشقها وغربها نحقاً..

احتاد  القتاال الداياف ماخل الربوعة بال مقاتيل اليران وساوم 
الجيش السادومي وكارست ُكّل الخطوط الدااعية للدادو، لقد أخفل 
ساالح الجو السادومي واألَمريكي ونجحت مباغتة القائد أبي حسان 
الغيايل ومجاميده ملدياة الربوعاة يف إرغا  سيش الدادوان لااك عىل 

التخيل عن تكتيكه وغرق يف حرب شاوارع يف املدياة..
يقول الشاهيد أبو حسن الغييل عن مدركة الربوعة ولو يقف أما  
عدساة اإلعال  الحربي )تجلت آيات الله يف لذه املدارك، تجلت قوة الله 
سابحانه وتداىل، وتأييد الله للرجالدين، ساقطت لذه املدن واملواقع 
بتأيياد مان الله سابحانه وتدااىل وباألقلياة الصابرين مان املؤمال، 

وقصص الحرب طويلة(.
يف قراءتاه التحليلياة ومن ماظور عساكري يار  الدقيد مكتور/ 
عبده اازع الصايدي أن »اقتحا  مدياة الربوعة من ناحية اسرتاتيجية 
وعساكرية ميّال ماجزاً عساكرياً واسارتاتيجياً كبرياً ساداً ن يقل عن 

ماا حّققاه الجيش املاري يف اخرتاقه لخط برليف الاذي كان يدتربه 
الصهاياة خطاً ن يقهر«.

ويستطرم الدكتور الصايدي ايشري إىل »أن مدارك الحدوم أسقطت 
ق املقاتل اليراي وتحقيقه للار  كربياء الاظا  السدومي وأثبتت تفوُّ
يف املداارك الربياة، ولدال الدالم يادرك أن املداارك الربية لاي املدارك 
الحقيقية التي تيبت كفاءة أي طرف يف املواسهة قامر عىل السايطرة؛ 
ألنهاا تجاري وسهاً لوسه وتظهر مد  شاجاعة املقاتل وقد اساتطاع 
َل انتصاراً حقيقياً يف املدركة الربية واساتطاع  املقاتُل اليرااي أن يحقِّ

ق من حيث التخطيط والتافيذ والصروم(. التفوُّ
الخبريُ انسرتاتيجّي الصايدي يذلب إىل أن )القائد نقتحا  الربوعة 
وماا ساورلاا من ثكاات عساكرية كان محاوَر ارتاكاز يف الدرليات، 
لو َمن قا  بالتاسايل لاو َمن قا  باإلعدام لو من قاا  بالتافيذ مع 
مجاميداه، وبالتاايل اساتطاع لذا القائد ماع ثُلَّة مان رااقه وساومه 

تحقيل اننجاز الكبري«.
املشاالد التي وزعهاا اإلعال  الحربي يف تلك الفارتة ما تزال عالقة 
يف الوسادان اليراي، ولاااك يف الربوعة ما تزال آثاار الحرب الرضول 
واملداارك الضارية التي سرت يف املدياة محفورة يف ُكّل مادطف وزاوية 
ومبااى ماها، لقاد ترك اليراياون لاااك بصراِتهم التاي ن يركن أن 
تارحاي أَْو تزال أَْو يهال عليها الرتاُب حتى ولو صدأت عرشات اآلليات 

الدسكرية السدومية األَمريكية الصاع أَْو سر  الخالص ماها..
ن بد ويشء ما سايظل ماثالً لااك يساتحرضه الجريع وسيتوقف 
الجرياع، إنه عافاوان املقاتل اليرااي الذي كان يهب بالكالشااكوف 
وباملتوساط من الساالح ليحرق اخر الصااعاة األَمريكية، يف حالة لم 

ْل يف تأريخ املواسهات من ذي قبل.. تُسجَّ
لام يقاتال اليرايون برفرملام يف املدارك التاي خاضولا لااك يف 
الربوعاة وما يحاذيها من مواقع عساكرية، لقد قاتال مدهم وسُدهم 
وأمُلهام الكبري الذي صادتاه سرائم الددوان التاي تخطفت اليرايل يف 

ُكّل مازل وسوق..

إقتحاُم قيادة حرس الربوعة واملواقع تحول اسرتاتيجي يف 
املواجهة! 

تتوساع القراءة الدساكرية للصايدي للدرليات يف املحور الشرايل 
بقطاع عساري اتذكار أن )الحروب الدساكرية لي عبارة عان إمارة، 
إمارة الحروب من وحدة القيامة واألمر(، ويضيف الصايدي ولو يشري 
إىل الاجااح الفائل للسايد َعبدامللك الحوثاي يف إمارة املدركة مع الددو 

وتوسياه مدامنت الرم والرمع«، قياامة املدركة الكلية واملصريية كانت 
من أَساباب الاجااح، مدارك املقاتلال اليرايل يف عساري وغريلا من 
الجبهاات الخارسية بيات أن املقاتل اليراي تحات قيامة اذة ومجربة 
وأن ثراة عالقًة بل القيامة والجادي امليداناي وطيدة، بحيث أمكن أن 

تافذ ميل لذه الدرليات بهذه الدقة مون تراسع ومون لوامة«.
مان ماظور عساكري يظل )نقال املدركة بحاد ذاتاه إىل الربوعة 
واملواقع الدساكرية السادومية املجاورة لها يف ظل السايطرة الجوية 
للددو مدجازة حقيقية وعرالً بطولياً كبرياً وتحونً اسارتاتيجياً ولذا 
يادل برأي األكاميراي بكلية الرشطة عبده الصايادي »أن لااك عقونً 
خططات للردركة ومرسات املاطقاة بدقة وراقبات ويف األخري باغتت 

الددو يف عقر ماره وحققت انتصاراً غري مسبوق(.
يساتذكُر رايل الشاهيد الغييل، َعبدالحكيم الحامس، قصًة حدثت 
مع الشاهيد أبي حسان، ايقول: )يف ذات مرة تارك املجالدون موقداً 
عساكرياً كانوا قد سايطروا عليه، وخالَل سولة اساتطالعية للشهيد 
القيامي أبي حسن الغييل َوَسد أن عااَص من عااص الددو قد تسّللت 
إىل املوقع وبدأت تستهدُاه بوابٍل من القاابل اليدوية، اوقف أبو حسن 
ملواَسهة الددو بصالبة واساتدعى عربَ الجهاز الالسلكي مجروعًة من 
املجالديان ثم أحدثوا بداد ذلك اقتحاماً لذلك املوقاع ومواقَع مجاورة 
ساقطت يف غضاون مقائَل مدادومة، وتم تدماري خالل لاذه الدرلية 
برفرملاا أَْكيَااَر من ث1 آليًة عساكريًة، اضالً عان مرع أعدام من 
الجيش السادومي بشاكل يُيريُ الدلشاة ويدِكُس ماد  الَدون اإللهي 

للرجالدين.

الغيلي أسطورٌة بعيون َأْفَراده ومن راقب جهده العسكري 
عاش أبو حسان الغييل ماع مجاميده كَفْرٍم ماهام وليس كقائد، 
ردة عاد الجريع ويشهُد له كيريون  كرا كان محروَم السرية طيَِّب السُّ
بِحْرٍص مريز عاىل مقتايات الدرل الجهامي َصُغاَرت َوكربت، ويروي 
شقيُقه ماسد الغييل أن أبا حسن الغييل ذات مرة ولو عائٌد من الجبهة 
ر السايارة التي  لزياارِة أرُسته تدارََّض لحاامٍث ماروريٍّ أمَّ  إىل ترضُّ
يقوُملا بشاكل كبري اطلب من أرُسته تحرل تكاليف إْصاَلح السايارة 
التابدة لدرله؛ كونه كان يف زيارة شاخصية وليس يف إطار عرله، وما 
كان من األرسة إّن أن نّفذت ما أرامه أبو حسن الغييل( ولذا يدكس إىل 
مرسة كبرية حْرَص الشاهيد الغييل عىل الحفااظ عىل مرتلكات الدرل 
الجهامي وعد  اساتغاللها شاخصياً واعتبار ذلك سازًء من انخالل يف 

الدرل املااط به. 
وأكاد بدُض رااقاه يف املدارك بدساري أنه كان كيريَ التشاديد عىل 
تجاُّب أخاذ أْو اقتااء أَي يشء من مرتلاكات املواطال يف املااطل التي 
سيطر عليها املجالدون يف قطاع عسري، ولو أمٌر َمأََب عليه املجالدون 
َسريداً، اَرن باع نفساه لله ن يركن أن يساتهوَي نفَساه متاٌع بسيٌط 

لاا أْو لااك 
يقوُل الخبريُ انسارتاتيجيُّ واألكاميراي بكلية الرشطة عبده اازع 
الصايدي: )الشهيد الغييل لو أسطورة بكل ما تدايه الكلرُة من مداًى، 
ومع إني لم أعراه شخصياً، وإنرا تابدُت وراقبُت املدارَك التي خاضها 
 َ مع رااِقه يف املحور الشرايل بقطاع عسري، يركااي القول إنه قائٌد غريَّ
مجر  املدارك، واساتطاع أن يُلغَي نظرياٍت عسكريًة كانت عىل مرسة 
عالياة من اليباات والديرومة يف كيرٍي من ماالج الكليات الدساكرية، 
لقد أتى باظرياٍت عساكريٍة عرلياتية نُّفذت عىل األَْرض وستستوعبها 

الاظريُة الدسكرية مستقبالً(. 
َ  مع رااقه  ختاماً ونحن نتحادث عن لذا البطل الدظيم والذي قدَّ
عارشاِت التجارب الدرلياة أن املقاتال اليراي لو املارُم األشاجع عىل 
مساتو  الدالم، نؤّكد أن عدوَّنا األحرَل ن يدرُف شايئاً عن لذا البطل 
الُهَرا ، وأن ُكلَّ لذه املدلومات تكشاف اقط إىل أَيِّ مد  يديُش عدونا 
ضدفاً اساتخباراتياً، وأنه مجرم ماظومة لّشاة يديُرلاا آخرون ولن 

يفلحوا َسريداً يف تركيع الدافوان واملارم اليراني.

بقية من الصفحة األخيرة..

باُب املندب.. املعركُة التي 
يخوضها اليمنيون نيابًة عن 

نصف العالم!

الصني التي يبدو أنها قرأت الرس�ائَل جي�داً. التزمت الَحذََر وأكدت 
�ة باملالحة البحرية يف بحر الصني. احرتاَمها للقوانني الدولية الَخ�اصَّ

وكأنه�ا تقوُل لألمريكي�ني وحلفائهم: عليكم أَيْض�اً احرتام القوانني 
الدولية يف باب املندب.

ت عن قلقها من محاوالت السيطرة عىل املضيق،   وكانت بكني قد عربرّ
بع�د نرش تقاريَر صحفيٍة حول اترَّفاق امريك�ي، مرصي، إَماَراتي، لبناِء 

قاعدة عسكرية يف جزيرة ميون اليمنية يف باب املندب.
ُل املعني�ُة إىل اح�رتام القوانني الدولي�ة، واعتربت أْن ال  ودع�ت الدورّ

رشعية لالترَّفاق بني الدول الثالث، يف ظل األَْوَض�اع التي تسود اليمن. 
ويف حني تقُف الصني خلَف روس�يا يف املعركة الس�ورية يف مواجهة 
نف�س التحالف. ال تزال روس�يا تلت�زُم الصمَت تج�اه امُلَخطرّطات التي 

يجري تنفيذها جنوب البحر األحمر.
نعم، قد ال يش�كرُّل باُب املندب أهميًة بالنسبة للروس، فهم يعتمدون 
بشكل أسايس عىل املضيقني الرتكيني، البوسفور والدردنيل، للوصول إىل 

البحر األبيض املتوس�ط. ولكن، هل ستتخىل موسكو عن بكني، وترتُكها 
وحيدًة تنُدُب حظها يف باب املندب. 

وهل س�ينجح التحالف »الغربي والعربي والرتكي »يف ابتزاز الصني 
ورصف نظره�ا عن باب املندب، بنكئ جراَحها يف ش�ينجيانج وبحرها 

الجنوبي. 
لق�د ب�ات واضح�اً أن املعركة الت�ي أعلنه�ا التحالُُف ال�ذي تقوُده 
الس�عودية يف الس�احل الغرب�ي لليمن، ليس�ت معركًة لدع�م »رشعية 
الرئي�س هادي«، ب�ل لتأمني ظه�ر اللص�وص والُغزاة يف ب�اب املندب 

وجزيرة ميون اليمنية. 
وه�ي معركة فوق طاق�ة اليمنيني الذين يس�طرّرون مالحَم بطولية 
نياب�ًة عن نصف العاَلم، رغم إمكانياتهم املتواضعة، يف مواَجهة تحالف 

دويل بإمكانات عسكرية ومالية هائلة.
املعرك�ُة يف ب�اب املندب ال تعن�ي اليمنيني وحَدهم، إنه�ا معركة ُكلرّ 

العرب، معركة الرشق كله، من إيران إىل اليابان. 

َمن هو العدو؟ 

بقية من الصفحة األخيرة..

أبو حسن الغيلي.. القياديُّ األسطورة الذي قاد التحوُّالِت االسرتاتيجيَة يف قطاع عسري!

عندما نشرتيهم؟!!
زيد البعوة 

الحقاريُ  قالهاا  عباارٌة 
الشاليري عاد لقائه ببدض 
الُحيالة املاااقل املحسوبل 
اليرااي،  الشادب  عاىل 
وُعرضات يف قاااة املسارية 
وانترشت يف وسائل التواصل 
كيرااي  وأناا  انستراعاي، 
أحاب أن أقاوَل: أصرت أيها 
يركان  ن  االحرياة  الدباد 

رشاؤلا.
نقاول  يرااي  وكشادب 
واألَمرياكان  للخلياج 
والصهاياة: استسالُ  الشدب 
اليراي ُحلٌم يحتاُج إىل يقظة ورساب الوصول إليه مستحيل.
ماذ متى يشرتي الدبد سيَده؟ وماذ متى يبيع الحر نفسة 

للخام ؟
ن مسااومَة لن تتم عرلياة البيع والرشاء ما بل الشادب 
اليراي وبل طواغيت وساَفلة الداَلم يف أي ساوق؛ ألن عرلية 

البيع والرشاء قد ترت مسبقاً بياهم وبل الله.
اقصفاوا ألاف ألاف مرة الان نبيع واشافطوا مااء البحر 

وامادوا الهواء واحجبوا الشرس الن نبيَع، 
نحن أرشف وأنبل وأرقى وأعىل وأزكى من أن نبيع أنفسااا 
ألحذية متسخة يستخدُمها األَمريكان والصهاياة عاد قضاء 

الحاسة.
أما َمن قد اشارتيترولم ِمن املاااقل اهم ُحيالة وأوساخ 
برشية أَْو قولوا عاهم نفايات واضالت كان ن بد من التخلص 
ماهام تلقفتهم صااميل القراماة الخليجية اكيرت سيفتها 

وانترشت رائحتها القذرة أَْكيَر..
أما شدُب اليراي الن يشرتيَهم أحٌد؛ ألن نفوَسهم غالية ن 
ثرن لها إّن الجاة ولذا ما ن يساتطيع الافط واملال والغاز أن 

يواره يو  القيامة.
باعوا أنفَساهم ألَمريكا بادون ثََرن بل لم َمن مادوا األسر 
لها مقدماً ون تزاُل غريَ راضية وايرا لم ايه من حالة بيع ن 
تشبه حتى سوق الاخاسة أَْصبَحوا كلهم عبيداً للشيطان ويا 

لها من عبومية تؤّمي إىل قدر سهام.
لل عبارة )عادما نشارتيهم( لي مجارم صداة أَْو ُمزحة 
أَْو زلاة لساان أ  أن موَل الددوان تفكر أن الشادب اليراي يف 
ياو  من األيا  ساوف يحرلاون عزتَهام وكرامتهام ومياهم 
ووطايتهام عاىل أكتااهم ثم يذلبون بها إىل بال أقدا  ملوك 
الدهر والفجور ويرتسونهم أن يشارتولا ماهم.. مداذ الله أن 
يحُصاَل لذا حتاى يف األَْحاَل  واألااكار الخيالية حتى مع َمن 
اقادوا عقولهام وَمن ساالت أممغتهم نتيجاَة قصف طريان 
الدادوان.. اهاذا أبدد من املساتحيل، بل يجاب أن نبحَث عن 
مصطلاح سديد يكون بحجم األمر الَجَلل أرقى من مساتحيل 
وأرقاى من يأل ورساب وخيال وولام وحلم وامل وكل لذه 
األشاياء االشادب لذا غاٍل سداً إىل مرسة أنه يف يو  من األيا  
سايتراى ملوك الخليج ورؤساء األَمريكان لو كانت سلوملم 

أحذيًة لليرانيل.
لن تشارتيَهم ولن يبيداوا اال أنتم برساتو  أن تدخلوا يف 
مقايضاة مدهم عىل بياع رشاهم وكرامتهام ألنكم أصالً بال 
رشف وباال كرامة اكيف ستشارتي الحقاارة الرادة وكيف 
ستشارتي الضدة الدازة وكيف ستشارتي الدنااءة املروءة؟ 
أنتم ن تدلرون بهذه األشاياء لكااا نحن ندلم أن لذا أبدد من 

املستحيل أن يحدث. 
لقد نفدت أَْمَوالكم وعجزت قوتكم وصفقاتكم أن تشارتي 
حذاء طفال يف ُركا  مازل مان أَبْاَااء الشادب اليراي؛ ألنهم 
يديشون حالة بيع ورشاء مع َمن له ملك السراوات واألرض، 
أما من رشيترولم اهم ذنوباا لم الدرن الذي علل يف أحذيتاا 
إذَا مشياا يف مستاقدات متسخة بالغلط لم مخلوقات ساءت 
مان عالم البالعات وروث الكالب اقد ولبااكم إيالم باملجان 
اكلكم تستحقون بدض وعليكم أن تدلروا علم اليقل إنكم ن 
باد أن تدادوا ثرن تفكريكم لذا بالظاً حل اكرتم با)عادما 

نشرتيهم(.
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الدنبوع.. 
وصمُة عاٍر آن 
لها أن تزوَل!

 أحمد الوشلي 
أيُّ خ�زٍي أعظ�ُم م�ن ه�ذا الذي 
لح�َق بالدنبوع عند زيارتِ�ِه األَخرية 
البطريقي�ُة  اإلَم�اَرات، فمش�يتُُه  إىل 
التي لطاملا عهدناها منُه عند مقابلِتِه 
وزاي�د،  ُس�ُع�ْوٍد  آل  م�ن  أس�ياَدُه 
رسعاَن ما استبدلها بركٍض يضاهي 
رك�ض الف�أر يف رُسعت�ه، عندما لم 
يج�د س�وى رئي�ُس االس�تخبارات 
اإلَماَراتي يف اس�تقباله، محاوالً بذلك 
إخف�اء العار الذي لحق بِه عن عيون 
اإلع�الم، ولكن ذلك لم يتحقق فما إن 
وصل الف�أُر إىل الرياِض حتى اعرتاُه 
ذٌل أك�رب عندم�ا اس�تقبله الس�فري 
السعودي األسبق لدى اليمن، عندها 
أدرك القيمة الحقيقية ملن باع أرضه 

وعرضة للغزاة.
كل ذلك لم يع�د له أي تأثرٍي علية 
غاِر واملهانة،  ؛ كونُه إعت�اَد حياَة الصَّ
فهذا االنتق�اُص ما كان ليتأتَّى لو لم 
يك�ن َلُه باٌع كبريٌ في�ه، فالذلُّ رفيقُه 
أينما ذهب، واللعن�ُة مالزمًة لُه أينما 
حل، حيُث سبق وأن اْمتُِهنت كرامتُه 
أَْكثَ�ر من مرٍَّة س�واًء يف ع�دن عندما 
منعوا الطائرة التي تقله من الهبوط 
ليتوجه بعدها إىل سقطرى، أَْو حتى 
يف الوضيع - مس�قط رأس�ه - ليجد 
داً تتقاذُفه أمواُج  نفس�ُة تائهاً م�رشَّ

الخزُي والعار من مكان إىل مكان.
ال غ�رَو أن ن�رى ه�ذا األحم�ُق 
ذلي�الً حقرياً، فهو ال يمل�ُك من أمرِة 
ش�يئاَ، فما هو إال َعبٌد مطي�ٌع لعبيٍد 
ذ م�ا ائتََمَر  اس�تعبدتهم أَمريكا، يُنَفِّ
ب�ه، ويعم�ل ُكلرّ ما يُم�ىل علية، فهو 
يملُك شهادًة عاليًة يف الخيانة، منحُه 
إياها أس�يادُه اإلنجليز قبل عقوٍد من 
الزمن، حيث َسبَق لُه أن باع الجنوب 
للمحتل الربيطاني، فامُلس�تعِمُر وإن 
اختلفت مس�مياته باختالف الزمان 
واملكان، يبق�ى الخائُن واحداً، إالرّ أنَُّه 
ه�ذِه املرَّة تج�اوز خيانتَه الس�ابقة 

فداحًة وإجراماً.
�ٍة، وتش�دُّقه  كلُّ م�ا س�بق يف كفَّ
�ة، فهو  برف�ع العلم يف م�رَّان يف كفَّ
ل�م يس�تطع حماي�ة العل�م اليمني 
من أن يُدنِّس�ُه الغزاة، كم�ا أنُه كان 
باإلم�كان تصديقه لو رفع العلم عىل 
قرص املعاش�يق.. عفواً.. فقد نسيت 
أن�ه لي�س باس�تطاعته دخول قرص 

املعاشيق حتى يرفع العلم هناك..!!
�ل ال يعلم بأنُه ما هو إال  هذا املغفَّ
كبُش فداٍء يستخدمُه الغزاة لتحقيق 
مصالحه�م، فبمج�رد انتهاء الحرب 
س�ينتهي دور هذا املعت�وه برميِه يف 
مزبل�ة التأري�خ، فاألجي�ال القادمة 
س�تظل تتذكر بأنُه كان هناك رئيٌس 
باَع أرضُه وعرضُه للغزاِة بال مقابل.

أعذرون�ي إن خرجُت عن طوري 
اح،  وأنا اتحدُث عن هذا املجرم الس�فَّ
عندم�ا  الح�روُف  خانتن�ي  فق�د 
اس�تنفدت ُكلرّ م�ا يف جعبت�ي م�ن 
كلماٍت َوَصَفت م�دى فداحَة الجرِم، 
وه�ول الكارث�ِة، التي حلَّ�ت بنا من 
أول ي�وٍم رأين�ا فيه وجه ه�ذا األبله، 
ولك�ن أَْكثَر ما يواس�يني هو يقيني 
باالنتص�ار املحت�وم، فكي�ف لنا أن 
َر لنا إال أن نخرج  نُه�زم يف حرٍب ُق�دِّ

منها منترصيَن بإذن الله.

أحمد ناصر الشريف
 

لاااك بوامُر تلاوُح يف األُُال ربرا تفي إىل 
وقف إطالق الاار قريبااً بدد أن وصل تحالف 
الدادوان عىل اليران وشادبها الدظيم والذي 
تقاوُمه مول عظرى إىل مرحلاة من اليأل يف 
تحقيال أي انتصاار يحفظ للدول املشااركة 
ااة مرلكاة قارن  اياه مااء وسههاا وَخاصَّ
الشايطان التي بال شاك ساتخرج مان لذه 
الحارب الخارس األكارب.. والسابُب أن صروَم 
الشادب اليرااي مرياالً يف سيشاه ولجاناه 
الشادبية يف مختلاف الجبهاات ماخليا وايرا 
وراء الحادوم وتصدياه لهذا الدادوان الغامر 
قد ااشال ُكّل أَْلَداف التحالاف خالل الدامل 
املارمال وأثبت اليرايون بتوكلهم عىل الله 
وقدراتهام املحدومة سداً قياساا براا يرتلكه 
تحالف الددوان من عادة وعتام انهم قامرون 
عاىل الداااع عان سايامة بلدلم واساتقالل 
قرارلام السايايس ولان يفرطوا يف ذلاك ابدا 
مهراا بلغات التضحياات.. بال أن املتتبع ملا 
يجاري يف اليران يف ظال الحصاار املفروض 

عىل شادبها من الجاو والبحر والرب.. ويف ظل 
قصاف الطاريان املتواصل عىل مدار السااعة 

سايجد أن اليران اليو  أقو  
بكياري مرا كان عليه عاد بدء 
الددوان علياه بدليل أن القوة 
الصاروخياة ومائرة التصايع 
أن  اساتطاعت  الدساكري 
تاجاز الكيري والكياري.. ومن 
انتاج  اننجاازات  ألام لاذه 
الصااع  محلياة  صوارياخ 
البالستية  وتطوير الصواريخ 
مار  عقار  إىل  مدالاا  ليصال 
الدادو وارض مداملاة الرمع 
اليرااي  الجياش  لصالاح 
وكذلاك  الشادبية  واللجاان 

صااعة طائرات بال طيار استطالعية وقاذاة 
لجومياة ولاو مالام يتواار ألي بلاد يف ظل 
حرب عاملية ارضت عليه.. ُكّل لذه التطورات 
وغريلا قد سدلت مول تحالف الددوان تيأل 
تراماا من تحقيل أَْلَدااهاا التي سدلت ماها 

مربرا لشن الددوان عىل اليرن.

تحالاف  مول  الياه  ملاا وصلات  ونتيجاة 
الدادوان من يأل شاديد اندكس سالبا عىل 
عرالئهاا ومرتزقتهاا الذيان 
يتقاتلون مع بدضهم يف أَْكيَر 
اة يف عدن  من سبهاة وَخاصَّ
اقد قرر اليراياون التخلص 
نهائيا مان محاتهم وأن تبدأ 
مولاة سديادة تشارل اليرن 
كلهاا تجلب الوئا  والساال  
للجرياع مان خاالل وضاع 
األساس للدولة الحديية التي 
ساتخلل يف املواطان اليرااي 
ونء سليرا يركاه من الدااع 
عن ُكّل املكتسابات املتحققة 
ويف مقدمتها الياورة والوحدة 
وخضوع املساؤولل الكبار والصغار لطاعة 
القاناون بدون اساتيااء والرتكيز عىل تقوية 
ُمؤّسساات الدولاة بحياث يتم الباااء عليها 
بشكل سليم والقضاء نهائيا عىل ثقااة الفيد 
والفساام املوروثة من الدهوم الساابقة التي 
وقفات حائاال مون الوصاول إىل باااء الدولة 

القوية والداملة.. ولتدلم مول تحالف الددوان 
وتحديادا السادومية: أن اليرايال وصلوا إىل 
قااعاة تامة تتريال يف أنه من الخاري لهم أن 
يرشاوا حفااة مان أن يتوقفاوا ويف اقدامهم 
سالسال مان ذلاب نسايرا إذَا كانات لذه 
السالسال التي ياروج لها الدادوان وعرالئه 
إىل  اليرايال وتتحاول  تقياد  لاي سالسال 
شادارات وأولا  كذابة كرا لو حاصل حاليا 
يف املحااظاات الجاوبياة التاي وعاد تحالف 
الددوان بأنه سايجدل ماهاا أنروذساً للدولة 
املدنياة.. ولكن بدن من تحقيل ذلك نقل اليها 
السايااريو الليبي وسالم محااظات بأكرلها 
القاعادة  إىل  املاترياة  املتطرااة  للداااص 
وماعش.. كرا سدلوا من اباائها مروعا برشية 
لحراياة القوات الغازية حياث يقتلون مااعا 
عاها يف ُكّل الجبهات برا ايها سبهات ما وراء 
الحادوم.. ولاذا يف حد ذاته يداد كاايا ليدترب 
به الدقالء املرتبطاون بالددوان واملؤيدون له 
مران ن يازال يف نفوساهم ذرة مان الوطاية 
عىل األقل حفاظا عاىل كرامتهم من انمتهان 
والرسوع إىل الحل خري من الترامي يف الباطل.

د/ إسماعيل محمد المحاقري
 

أوالً: حدود األطماع وَأَدَواتها
إني عاىل ثقاة أن الشادوَب املطلَِّداَة عىل 
حارِب اليران َلفاي ذلاوٍل وملشاٍة كبارية 
بخصاوِص لذه الحارب الفريادة يف قذارتها 
وَوحشايتها واساتررارلا يف قتال اآلنف من 
املدنيال  مان  واألبريااء  والاسااء  األطفاال 
وتدمري ُكّل مقادرات الوطن وبُايتاه التحتية 
والحصار الخانل لكل أباائها، االُكلُّ يتساَءُل 
ملااذا لذه الحرُب وما لي أسابابها الحقيقية 
وملاذا لذا التحالاف والتواطؤ والصرت الدويل 
املاظراات  ُكّل  وبرشااركة  املسابوق  غاريُ 
وامُلؤّسساات الدولية والسياسية واإلعالمية؟ 
وملاذا اليرن الدضاو يف األمم املتحدة وسامدة 
الادول الدربياة وماظراة املؤترر اإلساالمي 
املدروااة بأصل الدروبة وياباوع الحضارات 
املحباة  الحكراة واإليراان وأرض  وموطان 
َوالساال  واليقااة الوسطية وانعتدال؟ وملاذا 
اإلصاُر عىل استررارلا رغم مآنتها الخطرية 
عىل الدادو نفساه وتكلفتهاا البالظة عليه 

وعىل مستقبل الدالقات بل البلدين.
لقاد سااق الددوُّ عادماً من األساباب غرِي 
القابلاة للتصديال كدعو  حراياة الرشعية 
ومعو  انساتفزازات وحراية األمن القومي 
الدربي، وسااق اآلخارون عدماً من األساباب 
كحراياة مرارات املالحاة الدولياة، واملقولة 
التأريخية املاساوبة للرلك عبدالدزيز باإلبقاء 
عاىل الشادب اليراي اقارياً يدياش األزمات 
كارشط نساتررار حكرهم؟ وكل ذلاك أَيْضاً 
لام يقااع أحاداً وخصوصااً الشادب اليراي 
الذي لديه من الشوالد َواألملة عىل أن السبب 
الحقيقاي لهذه احرب الرغبة الجامحة للددو 
يف السيطرة عىل مقدرات وخريات لذا الوطن 

والتحكم يف موقده انسرتاتيجي.
قاد يقاوُل قائٌل ماا ُمْماَت تدرف السابَب 
الحقيقيَّ لهذه الحرب اراذا ساتقوله يف لذه 
املقالاة؟ الحقيقة أنه مان املهم أن نيبت لذه 
الحقيقة من خالل ما نضده أما  القارئ من 
حقائل مامغة عىل صحة ما ذلباا إليه يف ظل 

التكشفات الحاصلة يف سيااريو الحرب.

نوّضُح ذلك باآلتي:
1-  مان املدروف أن الجزيرة الدربية كانت 
ميادان صاع بال انمرباطورياة الربيطانية 
وانمرباطورياة الديرانية، وقد انتهى الراع 
بسايطرة بريطانيا عىل الجزيارة الدربية برا 
ايهاا سااوب اليران، ولاي َمن أوساد مولة 
السدومية وصاع املشايخات الخليجية ولي 

من قا  باساتخراج الافط من لذه الدويالت 
وربطت اقتَصامياتها باقتَصاام الغرب يف ُكّل 

بحرايتها،  تفاصيله وتكفلت 
وقد انتقلت الوصاية يف الجزء 
الونياات املتحادة  إىل  األكارب 
األَمريكية بدد الحرب الداملية 
اليانية. وماا ما  أن بريطانيا 
وأَمرياكا لرا َمان يحتفظان 
يف  الطاقاة  تواُساِد  باأرسار 
املاطقة اإن الساؤاَل لو ملاذا 
لم يتام اساتخراُج الطاقة يف 
بالمناا رغام تشاابه طبيداة 
الحقيقاَة  إن  بال  األرض؟ 
الجيولوسياة أن مول الخليج 
تريُِّل انمتداَم الجغرايف لبالمنا 

اتريال بالمنا الُدرال انسارتاتيجي ملخزون 
الطاقاة يف تلاك الدوياالت، لذلاك ااإن لااك 
َمن يار  أن أياة محاولة نساتخراج الافط 
يف أراضيااا سايؤثر سالباً عىل مخازون تلك 
الدويالت من الطاقة؛ لذلك االتفسري املقبول 
لوقاوف لاذه الدوياالت ضاد ُكّل املحااونت 
نساتخراج الافاط يف بالمناا وعاد  تفاعال 
أربااب تلك الدوياالت بإسراء انستكشاااات 
الرضورية َوالواضحة لو خشاية التأثري عىل 

مخزون تلك الدويالت.
ُ ِحاْرَص الدادو  وكذلاك لاذا ماا يفارسِّ
السادومي عاىل َااْرِض وصايته عاىل بالمنا 
بإاشااِل ُكّل املحاونت الوطاياة لبااِء الدولة 
اقتَصامياة  إصالحاات  إساراء  ومحاولاة 
وسياساية، وسدت عرب وساائَل مختلفٍة من 
خلال األزماات وصااعاة املشاكالت ورموز 

الفسام.
ولذه الحقيقة تكلم عاها »أنور عشاقي« 
صاحًة يف لقائه الدَلاي مع الكيان الصهيوني 
عادماا تحدث عان وسوم مخازون كبري من 
الطاقة يف الربع الخاايل يقتي رشاكة الددو 
الصهيوني يف اساتغالله وأن لاااك مرشوعاً 
سايتم تافياذه بااء سارس يربط بال مدياة 
الاور يف سيبوتاي ومدياة الاور يف اليرن، كرا 
أن أطراع لذا الددو يف السايطرة عىل املااطل 
انسارتاتيجية الواعادة يف بالمنا غاري خااية 
عىل أَحد اهي تتدامل ماذ عرشات السال مع 
محااظاة حرضموت كإماارة خليجية وكلاا 
يدرف كياف أن مولاة اإلَماَرات مارسات ُكّل 
ضغوطها ملاع تافياذ مرشوع املاطقة الحرة 

يف عدن.
2- ومن ناحية ثانياة: من املدلو  أن موَل 
الخليج وخالل عرشات السال تراكرت لديها 
الرسااميُل الزائادة عن حاستهاا وخصوصاً 
أنها تفتقاُر إىل الُقدرات من الخربات البرشية 
املااسابة  واملااخياة  والُجغرااياة  والبيئياة 

لتافيذ مشاريع اساتيرارية اسرتاتيجية مرا 
خلل عادلاا الطراوح أن يكوَن لهاا أطراٌع 
اقتَصامياة خاارَج حدوملا، 
وبالطبع لم يرتد بُرلم إن 
إىل بالمنا اهي يف حسااباتهم 
الُدرل انسارتاتيجي ولي يف 
أذلانهام الدولاة األضدُف يف 
الداااع عان مقدراتها بحكم 
الاظا   أنهاا تحات وصاياة 
السدومي، ولي يف ُكّل األحوال 
البلاد البكر الغااي باملقدرات 
لتافيذ مشااريع اساتيرارية 
كاملوقع انسرتاتيجي كريااء 
عدن ومياااء املخاء ومضيل 
باب املادب والبيئة الساياحية 
والساركية  وانستكشاااية  واملااخياة 
للساواحل البحرية وسزيرة ساقطرة وبقية 
الجزر اليراياة ُكّل ذلك إىل سانب أطراعهم يف 
أماكن تواسد الطاقة كرا سبل أن أوضحااه.
3- ومان ناحية ثالياة: إن تضخم أرصدة 
مول الدادوان وعجزلاا عان توظيفهاا ومع 
تراكام مخازون املشارتيات مان األسالحة 
الحربياة  الطائارات  بأحادث  والتازوم 
التجسس  الصاروخية وطائرات  واملاظومات 
خلل عادلم شادوراً عاٍل بالغارور والدظرة 
وظاوا أنهم قامرون عىل مشااركة أسياملم 
أَمرياكا وإرسائيل بالقيا  بادور إقليري من 

خالل السيطرة عىل مضيل باب املادق.

الشواهد َوالرتتيبات:
أوالً: فرض الوصاية وعرقلة مسرية 

اإلصالح: 
سرياع اليرايل يدراون أطرااع الددو يف 
مقادرات الوطان، اهاذا الدادو كان يرارل 
صفاة اننتاداب أَْو الوصاياة عاىل بالمنا ماذ 
نهاية الستيايات وبدد مؤترر السال  املادقد 
يف مدياة حارض تحت رعايته عاا 1969 ، 
مااذ ذلاك التأرياخ عارب تحالفه ماع بدض 
الزعامات القبلية والدسكرية واملدنية ورصد 
املخصصاات املالياة الكبارية لهاذه القاو  
عرل عاىل اننحاراف بأَْلَداف ثاورة 1962  
ووقفت ضاد مرشوع باااء الدولة وإاشاال 
ُكّل املحااونت الوطاية يف تحقيل انساتقرار 
السيايس واإلصالحات انقتَصامية واستغالل 
ماوارم البالم الدربية؛ اهو املساؤول عن قتل 
إبراليام الحردي والرموز الوطاية وإاساام 
أخاالق البداض اآلخار، ولاو املساؤول عن 
الحاروب الداخلية وإثارة الادارات الطائفية 
واملذلبياة واملااطقاة، ولاو مان عرال ُكّل 

ُسُهومه إلاشال مرشوع الوحدة.

ثانياً: الرتتيُب السياسي والقانوني السابق 
للحرب: 

ُكلُّاا يداِرُف أن الدادوَّ الذي يقاتلُااا اليوَ  
لاو َمان وضاع مارشوع التقسايم لبالمناا 
برباركاة أَُمرية مان خالل مارشوع املبامرة 
الخليجياة التاي لاي يف حقيقتهاا مارشوٌع 
أَمريكاي صهيوناي بلبال خليجاي، ادادما 
راادااً  11اربايار2011   يف  الشادب  خارج 
شداَر الراض للوصاية الخارسية وضد رموز 
الفساام َواملطالبة ببااء الدولاة الداملة لدولة 
الحقوق والحرياات واملسااواة ااسأنا الددو 
س لوطن مفكك يسهل له  بتقديم مبامرة تؤسِّ
تافيذ ُمَخّططاته انساتحواذية عىل مقدرات 
الوطان حيث تضرن مارشوع األقلرة تجزئة 

الوطن. 
ولقد كان التقسايم مدرّباً تدبارياً واضحاً 
وسلياً عن أَْلَداف الددوان، اقد كان التقسيم 
يحرال الدليل عاىل أطراع الدادو املرّكزة عىل 
أماكان تواساد الطاقاة والرشيط السااحيل 
وكذلاك يحرل الدليال عىل خلل بؤر لاشاوب 
الراع بل القاو  اليراية بديداً عن املااطل 
التاي تدخال ضران أَْلَداااه انسارتاتيجية، 
وكذلاك حرال لاذا التقسايم لداااً خبييااً 
لاو حباس محااظات الوساط التاي ترتلك 
املقادرات الافساية والتأريخية والدساكرية 
ملقاوماة أي أطراع عاىل أراضيااا ومقدراتاا 
أيارا كانت. وتضرن أَيْضاً آلية من ابتكاراتها 
تساليم السالطة ألََمَواتهاا املخلصال الذيان 
كانوا رشكاءلا يف ُكّل مآيس اليرن وسراحاته 
وكذلاك تضرات مرشوع تفكيك امُلؤّسساتل 
الدساكرية واألماية َوالتخلص من األسالحة 

انسرتاتيجية.
مارشوع  إعادام  ماع  ذلاك  ترااال  وقاد 
مساتور سديد للبالم تم إعادامه يف أَحد ااامق 
اإلَمااَرات تحات إرشاف سادومي وأَمريكاي 
وإَماَراتاي تم عرله كغطاء سايايس وقانوني 
لترريار مرشوعهم حيث تام إعطاء ُكّل إقليم 
براوارمه  انساتئيار  يف  الكامال  انساتقالل 
الطبيدياة وصالحياة ُكّل إقليم بال ُكّل ونية 
ماخل ُكّل إقليم بإبارا  انتَّفاقات مع الخارج 
بخصوص موارملا ومشاريدها انستيرارية 
بديداً عن أي تدخل للدولة انتحامية ولذا لو 

بيت القصيد!!
وقد تم انساتدجال بإعالن لذا التقسايم 
ومباارشة التدامل مده كأمر واقاع. ُكّل ذلك 
رغام أن القاو  الفاعلاة والكبرية لام تواال 
عليه ولم يتم طرحه عىل الشادب لالساتفتاء 

عليه. 

دوُل تحاُلف العدوان تبَحُث لنفسها عن مخرج

 حقيقُة 
َأْهَداف الـعدوان

الت
تأم
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من أس�وأ األشياء، تعترب خس�ارة كبرية جداً أن تبيَع 
دينك بمصلحة لك ش�خصية مهما كان�ت، أما أن تبيع 
دينك ووطنك من أجل مصلحة آخرين فس�تكون أشقى 
األشقياء.]ساورة املائدة الادرل الياني والدرشون 

ص: 21[ 
بي�ُع الدين - أيه�ا اإلخوة - ليس س�هالً هو معناه: 

أن نبيَع أنفَس�نا، أن تبيع نفس�ك ممن؟ ممن يوقع هذه 
النفس يف قعر جهنم، تبيع نفس�ك ممن يذلك يف الدنيا, 
ويعرضك للذل والخزي يف اآلخرة، تبيع نفس�ك ممن ال 
ينفعك يف الدنيا وإن نفعك بيشء ما، فلن ينفعك يف وقت 
الحاجة املاسة إىل املنفعة يف اآلخرة.]اشرتوا بآيات الله 

ثرااً قليال ص: 7[ 

الزم أن يق�دم دي�ن الل�ه بالش�كل الكام�ل لعباده 
فيعرف�ون دينه، أن�ه ال يوجد عنده خل�ل، ال يوجد فيه 
تقص�ري، ال يوجد فيه قصور، ال يوجد فيه إغفال ليشء، 
ه�دى كامل. هذه القضية يف حد ذاتها أساس�ية.]لقاء 

املدلرل ص: 12[
قضية ملحوظة بالنسبة لغالبية البرش، أصبحت ُسنًة 

ثابتة بأنه يجب أن يُق�دَّم لهم الدين بجاذبية، يعرفون 
عظمت�ه، يعرف�ون أهميت�ه، يعرفون ي�ره، يعرفون 
عالقته بحياتهم، يعرفون أنه حل لكل مشاكلهم. أليس 
س�يحصل للدي�ن جاذبية لديه�م؟ يف املقدمة يرتس�خ 
لديه�م إيمان بالله.]ساورة األعراف الادرل اليامن 

والدرشون ص: ل1[

مقتطفاٌت نورانيٌة

بشرى المحطوري

حما�شرات )مديح القراآن( لل�شهيد القائد

نهُج الفالسفة وأصحاب )املنطق( ال يرقى بأي شكل من األشكال إىل )نهج( اهلل سبحانه يف القرآن!!
  - خاص:

اِهيُْد الَقاِئُد -َسااَلُ  اللِه َعَليِْه- من  ألقى الشَّ
ث5/2 إىل 2003/6/3  سابَع محاارضات ااا 
ماالز  اا رائدات سداً- ُحلَّ لهاا أن تُكتََب براء 
الذلاب- يرشح ايهاا كتااَب )مدياح القرآن( 
لإلما  القاسام بان إبراليم عليه الساال ، قال 
اِهيُْد الَقاِئُد: ]كتاٌب لاو من إماٍ  كبرٍي  عاه الشَّ
من أئرة ألل البيت، الزيدية متفقون عليه، لو 
مشهوٌر عادلم سريداً، وكتابته بالطريقة التي 
تكشف كيف رؤية ألل البيت، وتوسه ألل البيت 
األصيل، قبل تجي أشياء أخر [لذه املحارضات 
كلهاا تحكاي عان القارآن، وكيفياة انلتاداء 
للقضاياا،  القارآن  طارح  وكيفياة  بالقارآن، 
وماهجياة القارآن يف ُكّل يشء.. ويف تقريار لذا 
الدادم ويف األعادام القاممة بإذن الله سااتااول 
لاذه املحارضات السابع، املدروااة باا)مديح 

القرآن(، ماها.

الشهيُد القائُد يقرتُح طباعة ونشر كتاب 
)مديح القرآن(:ـ

بدأ الشهيُد القائُد -َسااَلُ  اللِه َعَليِْه- الدرل 
الرابع من مرول )مديح القرآن( باقرتاح سريل 
ولاو كرا قاال: ]كتاب »مديح القارآن« لإلما  
القاسام بان إبراليام. ولاذا الكتاب مااساب 
أنه يصاّور، ويخارج بأحسان مرا لاو عليه، 
؛ ألسل يادرَُّل يف املراكاز، وياترش للاال.  يكربَّ
اهو مااساب سداً نرشه يف الفارتة لذه بالذات. 
يدااي الاال اآلن أحوج ماا يكونون إىل القرآن، 
يف الزمان لاذا بالاذات.. نحان بحاساة إليه يف 
املسااسد, يف املراكز, ياترش يف أوسااط الاال.. 
كتااب لو من إماا  كبري من أئراة ألل البيت، 
الزيدياة متفقال عليه، لاو مشاهور عادلم 
سريدااً، وكتابته بالطريقة التي تكشاف كيف 
رؤياة ألال البيت، وتوساه ألل البيات األصيل، 

قبل تجي أشاياء أخر . لااا يدطي ادالً رؤية 
ألل البيت. يتحدث عان ألرية القرآن، وعظرة 
القرآن، وحاسة الاال إىل القرآن، ولداية القرآن 
بشاكل كبري.. اإلما  القاسام لم يدتربونه من 
أقدر أئرة ألل البيت، اإلما  القاسم بن إبراليم 
يدتربوناه كباريَ ألال البيات، يف قدرتاه, بل إن 

بدَضهم يدتربونه ايلسوَف املسلرل[.

لم يأِت القرآن على طريقة ونهج 
)الفالسفة( 

وأشاار الشاهيد القائد -َسااَلُ  اللاِه َعَليِْه- 
إىل أن اللاه قاد أنزل القرآَن للااال سريداً، عىل 
اختالف مذالبهام، ومياناتهام، وأن َمن يدرف 
القارآن وماهجيته سيداً ن يركاُن أن يهزَمه أي 
شاخص يحاسجه أو يجاملاه، وبالقرآن تبطل 
ُكّل املذالاب، وتظَهُر ُكّل األخطااء يف ُكّل الكتب 
والدياناات األخر ، حيث أن القارآن الكريم لم 
يأت عىل طريقة الفالسافة، قال الشهيد القائد 
حول ذلك: ]الله سابحانه وتداىل لو نزل القرآن 
والدنياا ايهاا مياناات، ايهاا السافات، ايها 
مذالب متددمة، ايهاا ميانات متددمة، بدضها 
أصلُها ساراوي ميلراا كان عاد ألال الكتاب، 
البوذياة،  مياناات  أخار ،  مياناات  وبدُضهاا 
وميانات أخر  يف الصل، ويوسد لااك السافة 
عاد اليونانيل، ومرتدة عاد الدرب.طيب عادما 
ياازل الله القرآن لو قال اياه: أنه نزله للاال 
سريداً. طياب لو ايرا لو عليه لاو بالتأكيد 
اياه الرم الوايف عىل أي يشء من لذه التي كانت 
يف الدنياا كلهاا؛ ألن اللاه سدلاه بالشاكل الذي 
ييل به املسالرون أنه يركان أن يحج أي طرف 
آخار، أي ثقااة أخر ، حتى ولاو كانت ثقااة 
إْلحامياة، السافة كيفراا كان شاكلها، ميانة 
كيفراا كان شاكلها، أن القرآن بالشاكل الذي 

يحّجها[.

الفرُق بني منهج )الفالسفة( ومنهجية 
)القرآن( 

ماهاج  أن  َعَليْاِه-  اللاِه  -َسااَلُ   وأْوَضاح 
وطريقة الفالسافة خاطئة، ساااة، ن تالمس 
روح اإلنساان ومشااعره ووسدانه، حيث قال: 
]القارآن الكريام تقاد  يف املوضاوع بطريقاة 
تختلاف عان طريقتهم، لام يقيراون الحوار، 
واملااظرات عىل أسال مقدمات ماطقية، حوار 
عقيل يساروه لكذا، يداي مان الدقل إىل الدقل 
ا عىل ماا يتصورون ا من الدقال إىل الدقل، ما 
لاااك لحظ للروضوع اآلخر، الجانب الوسداني 
لد  اإلنساان، ولو سانب واساع سداً، الجانب 
الوسداناي، وحتى يف خلل قااعة لد  اإلنساان، 
أو يف خلال إيران لد  اإلنساان لاذه الطريقة 
التي يسارونها ماطقياة ما تكفاي، ما تكفي 

نهائياً[.. 
وأضااف أيضااً: ]سااء األسالوُب يف القرآن 
الكريام بطريقاة أناه يأتي لإلنساان مان ُكّل 
سهة، ماطل بشاكل مقاع، وترغيب, وترليب، 
واستدطاف, بكل الوسائل؛ ولهذا نجح، وانترش 
اإلساال  بشاكل كبري يف اارتة قصارية، مع أن 
الفالسافة كاناوا يغرقون ماع بدضهم بدض، 
ماا تلرس بأنها اتسادت السافة مدياة، متى 
ما اتسادت ميالً أحياناً السافة مدياة اتكون 
عىل أساال أنهاا توااقات مع سياساة نظا  
مدال، حتى اآلن يف قاراءة الفلسافة مدظرها 
قراءة مقونت الفالسافة، االن قال كذا، واالن 
قال كاذا، حكاياات، ما لاااك ما يركان يازل 
ويكاون لاو مقباول، ويريش. لذا يتفلساف، 
وذاك يتفلسف من لااك ونقض عليه ما عاده، 
ولكذا، بالطريقة لذه.. االقرآن سالك طريقة 
أخر ، طريقة مقادة، وطريقة تداع باإلنسان 
إىل أن يساتجيب من خالل لذه: أنه يأتي له من 
سرياع سهاته، مان سريع الجهاات، ولم يرس 
عىل أسالوب الفالسافة أنفساهم، ما سار عىل 

لذا األسلوب، بحيث أنه يوسد طريقة ماطقية 
أناك مياالً ما تحتج عاىل الخصام إن بيشء لو 
يساتلزمه مياالً, أو لاو مؤمان باه، أو يلزمه 

قبوله, ووال القاعدة لذه[.

أمثلة توضح الفرق بني )منهجية القرآن( 
وطريقة الفالسفة: 

املثال األول:ــ تخويُف رسول اهلل للكفار بالقرآن.. ال 
يجوز عند الفالسفة؛ ألن الكفار لم يؤمنوا به بعد:ــ

لفت -َسااَلُ  اللاِه َعَليِْه- إىل التراا  القرآن 
الكبري بالجانب )الوسداني( لإلنسان، مشاعره، 
أحاسيساه، ااار  أن آيات القرآن قاد أثّرت يف 
الكفار-ولم لم يؤماوا به بدد - وسدلت الكيريَ 
ماهم يسالرون، قال الشاهيد القائاد موضحاً 
لهذه الاقطة: ]القرآن الكريم يخاطب مرشكل 
لم ما يزالون كاارين برسول الله )صلوات الله 
علياه وعىل آلاه(، وكاارين بالقارآن، وكاارين 
بالياو  اآلخار، وبالجااة والااار، أليسات لذه 
قضية مدرواة؟ ومع لذا تجده يهدملم بالاار، 
يخواهم بالاار، يرغبهام بالجاة، يخّواهم برا 
حصل لألمام املاضية، يذكرلم بالادم الدظيرة 
عليهام. طيب عىل أساال الطريقاة املاطقية 
أناه كيف أنك تأتي تخوااه بجهام وعامه ما قد 
آمان بالقرآن، ون قاد آمن بالرساول، واإليران 
بجهام لو ارع عاىل اإليران بالقرآن، واإليران 
بالرساول )صلوات الله عليه وعاىل آله(؟!! الله 
أعلم باإلنساان، لو الذي يدلم باإلنساان كيف 
يخاطبه، اتجد يف الساور املكية كيري من الوعد 
والوعيد، الساور املكية كيري مان الوعد والوعيد 
ايهاا، ووعد ووعياد يتحدث عن اآلخارة, وعن 
ياو  القيرة، يتحادث عن ألوالاه، يتحدث عن 
ساوء الحسااب، يدارض صور كيف سايكون 
املرشكاون، كياف سايكون املجرماون، كياف 
سايكون الكااارون يف سااحة الحارش، كياف 
سايكون الخوف لديهم، وأبصارلم شااخصة، 

قلوبهم لواء. بهذه الطريقة الواسدة سداً ولي 
عاد اآلخرين يقولون لك: ما لي ماطقية بكلها 
لذه, إذ كيف يحتج عليه، أو كيف يستدل عليه, 
أو كيف يهدمه بيشء ولو بدد ما قد آمن به؟![.
وأضاف أيضاً: ]ابهذا األسلوب القرآن كشف 
أن األسلوب الذي يساتخدمه الفالسفة أسلوب 
ناقص، أسالوب قاص. تجد نفس اليشء مىش 
أسالوب الفالسافة إىل املتكلرل من األشاعرة، 
واملدتزلة، مىش نفس األسالوب حقهم: الحوار 
الدقيل، الجدل الدقيل، األملة الدقلية، مااظرات 
عقلياة، يدااي: ُكّل واحاد مان رأساه إىل رأل 

الياني لكذا, ما يلحظوا األشياء األخر [.

املثال الثاني: خطاُب اهلل بــ)يا أيها الناس( يف القرآن.. 
ال يصح عند )الفالسفة(

لاذا ميال يوضاح إىل أّي مد  )الفالسافة( 
وألل املاطل تجاللاوا )الجانب الوسداني( عاد 
اإلنساان، بتوسياه الخطااب إىل قلب اإلنساان 
وروحاه، الله يادري ويدلم أناه يشٌء مؤثر سداً 
عىل اإلنسان، تجدله يخاف ويؤمن، قال الشهيد 
القائاد موضحا لهذه الاقطاة: ]لو لاا يقول: 
يا أيها الاال، خطااب للاال سريداً، ثم يقول 
ا الَِّذيَن آَماُواْ  يف أثااء خطابه للاال سريداً }َاأَمَّ
اُْه{  ِبالّلِه َواْعتََصُرواْ ِبِه َاَسايُْدِخلُُهْم يِف َرْحَرٍة مِّ
ماا لذا ترغياب؟ ترغيب موسه للااال سريداً 
حتى الاذي ما قد آمن، الذي ماا قد آمن.. طيب 
لذا من الااحية املاطقية عىل قواعد الفالسفة، 
عىل قواعد املاطال، املقدماات املاطقية، يقول 
لك: ن، أونً تجدله يؤمن، ثم اذكر له اليشء الذي 
قد لاو متفرع عىل إيرانه به. ماا الجاة والاار 
متفرعة عىل اإليران بالرسول، والقرآن؟ تخليه 
يؤمان بالله أونً، ثام يؤمن بالرساول ثانياً، ثم 
يؤمن بالقرآن بدد إيرانه بالرسول، ثم بدد ذلك 
تحدثه عن الجاة والاار. لاا القرآن حدثهم من 

أول يو [.

من خالل استراعاا ملحارضات الشهيد القائد عليه السال  
اا املاالز  اا مائراً نالحظ أنه يتكلُم عن ساان إلهية كيرية، 
ماها لذه السااة اإللهية التي قال عاها: ]سااة إلهية أنه ن 
يكاوُن إعزاز عبامه ونار مياه إن عىل أيدي املساتضدفل 
الذين يغريون ما بأنفساهم ايصبحوا مساتضدفل واعل، 
يستشدرون مسئوليتهم وييقون بوقوف الله مدهم، ييقون 
باللاه، وييقاون برا وعدلم باه.]وإذ صااا إلياك نفراً من 

الجن ص: ل1[.
مان  كاناوا  كلهام  اللاه  أنبيااء  أنصاار  أن  إىل  مشارياً 
املساتضدفل، حيث قال: ]من كاناوا ياطلقون أنصارا لدين 
الله ويف أول املساتجيبل لدعوة الرسل واملجالدين بل أيدي 
الرسال من لم؟ كانوا لم املستضدفل، املواطال الداميل، 
الااال الداميال، لم مان كاناوا ياطلقون ويساتجيبون.

]مدراة الله وعده ووعيده الدرل اليالث عرش ص: 7[.. 

املستضعفون الواعون.. هم املوعودون بالنصر:ــ
وأكد -َسااَلُ  اللاِه َعَليِْه- من خالل القارآن ومن خالل ما 
حصل لألنبياء السابقل، بأن الار ن محالة لو مع الفريل 
الاذي ياطلل بوعي لاار مين الله بغض الاظار نهائيا عن 
ماد  قوة الخصام وسربوته وعاامه اهو مهازو  ن محالة، 
حياث قال: ]املساتضدفل لم محاط تأييد اللاه ونره إذا 
ماا وعوا، إذا ما كانوا من ذلاك الاوع الذي يدرف واقده، ذلك 

الااوع الذي أمر اآلخرين أن يجالدوا عاهم.]خطورة املرحلة 
ص: 13[.. وقال أيضا: ]ليس ُكّل مستضدف لو من سيكون 
اللاه مده، ومن سايحظى بتأييد الله ونره، ومن سايدرل 
الله عاىل إنقااذه، إنهم اقط املساتضدفون الواعاون.]وإذ 

صااا إليك نفراً من الجن ص: 13[.
ولفت -َسااَلُ  اللِه َعَليْاِه- إىل يشء مهم ولو أن من يدرل 
األعراال الكبرية لم صغار الاال، لم املساتضدفون، حيث 
قال: ]إنقاذ عبام الله ساء يف أغلب حانته من حيث ن تحتسب 
األماة، وعىل أيدي من لم تكن األمة تقدر أنه مركن أن يدرلوا 

شيئا يف تاريخها ويف حياتها.]محياي ومراتي ص: 6[. 
وقال أيضاً: ]الصغار تكون عامة نفوسهم طالرة أكير من 
الكباار، صغار الاال - إن صح التدبري - أي الاال الداميون 
عوا  الاال، ولذه لي كانت نظرة اإلما  عيل )عليه السال ( 
كان يقاول: ))وإنرا قوا  الدين الدامة من الاال((.]مدراة 

الله وعده ووعيده الدرل اليالث عرش ص: ث[.. 
ووضح -َسااَلُ  اللاِه َعَليِْه- بأن نفساية املؤمان ن بد أن 
َ الواقع املهل الذي يديش  تكون قوية، وأنه يستطيع أن يُغريِّ
ايه، اال يقلل من شاأن نفسه، حيث قال: ]قضية أساسية: 
أن اإلنساان ن يحتقار أحداً، ولو نفساه ن يحتقر نفساه، 
يكون عاده ]ماذا يركن ندرل لإلساال ، ماذا سادرل، وماذا 
بإمكاناا أن ندرل[ لذه رؤية قد تأتي له من سهة الشيطان، 
اعرف بأن باساتطاعتك أن تافع اإلساال  يف الوقت الذي أنت 

ايه، ولذه القضية مدرواة، نحن نر  أن الاال يستطيدون 
أن يافدوا اإلسال  ولو لم يكن إن براع شدار.]سورة األندا  

الدرل الخامس والدرشون ص: 9[.

تأييُد اهلل للمستضعفني:ــ
وأشار -َساَلُ  اللِه َعَليِْه- يف ُكّل محارضاته إىل أن الله يقف 
إىل سانب املساتضدفل، يؤيدلم، يحريهام، حيث قال: ]ألم 
ياتاه سربوت ارعاون ولامان عىل يد موىس؟ ألام ير أولئك 
املساتضدفون ارعون وقومه يف أعرااق البحر؟. لذه رعاية 
إلهية تكون ألوليائه، وميل يرضبه الله للسائرين عىل لديه.

]مسؤولية طالب الدلو  الدياية ص: 7[
وكذلك أمد الله رساوله محرد صىل الله عليه وآله وسالم 
بألاف مان املالئكة مرمال يف غازوة بدر الكارب ، ويف غزوة 
األحازاب أيد الله سابحانه رساوله واملسالرل بالريح التي 
قلدات خيا  الكفاار وأطفاأت نريانهم، وسدلتهام يقررون 
الرحيال إىل مكاة، وكفاى الله املؤماال رش القتاال، ويف ُكّل 
قصاص األنبيااء يف القارآن نار  رعاياة عظيراة مان الله 
سابحانه وتداىل للرساتضدفل الواعل، حتى يكون الار 
حليفهم، ويستخلفهم الله يف األرض.. بيارا املستكربون لم 
مائرا من يقفون يف وسوه األنبياء عىل مر التاريخ، ووصفهم 
القارآن با)املأل( ولم من كانوا يخارسون يف الاهاية وتكون 

عاقبتهم وخيرة.. 

عدُم الشعور باملسؤولية والتقصري.. آثاُره وخيمة:ــ
وحذر -َسااَلُ  اللِه َعَليِْه- مان آثار التقصري يف إعالء كلرة 
اللاه ومحاربة الظاملال، لي عواقب سايئة يف الدنيا، خزي، 
وذل، ومهانة، وعار، ونار سهام يف اآلخرة، حيث قال: ]عادما 
يكون الاال يف مديشاة ضاكا يجاب أن يفهروا بأنها حالة 
يجب عليهم أن يقيِّروا أنفساهم ليدراوا ربرا لديهم تقصري 
لام يف حالة إعراض عن لدي الله يف حالة تقصري عن الدرل 
ملاا أمرلم الله أن يدرلوه وبتوسيهاتاه اتحصل لذه الحالة 
السيئة.]سورة آل عرران الدرل السامل عرش ص: ث1[.. 
ونباه إىل أن التقصاري قاد ياؤمي إىل أن يساتبدلاا اللاه، 
، ويفرط املؤمااون، اتبقى الغلبة  حياث قال: ]عادما يقرِّ
للفاساقل، يصباح املجروع، من حيث املجراوع غري سدير 
بتحرل املساؤولية، وبالتايل يكون مدرضاً لالستبدال.]سورة 

آل عرران الدرل الرابع ص: 2[.
وأشاار إىل أن التقصاري يؤمي إىل قساوة القلوب، ومن ثم 
الغفلاة والشاقاء يف الدنيا، ومن ثام نار سهاام، حيث قال: 
]اإلنساان قد يقرتف مدايص، أو قاد يدرض عن لد ، أو قد 
يقار يف عرل مرا علياه أن يدرله اتكاون الاتيجة لو أن 
يقسو قلبه، وقسوة القلب ليست قضية لياة، قسوة القلب 
مااذا وراءلا؟ وراءلا ُكّل الشاقاء يف الدنياا، وراءلا سهام. 

]مدراة الله وعده ووعيده الدرل الرابع عرش ص: 10[.

امل�شت�شَعفون )الواعون( هم املوعودون بالن�شر.. فع�شا )مو�شى( هدمت امرباطورية فرعون 

ُسنٌة إلهية.. نصُر دين اهلل ال يكوُن إال على أيدي املستضعفني

الجزء 
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القت�ىل  تع�رف  ه�ل 
جميعاً؟

والذين سيُولدون....

سيولدون
تحت الشجْر

وسيولدون
تحت املطْر

وسيولدون
من الحجْر
وسيُولدون

من الشظايا
يولدون

من املرايا
يولدون

من الزوايا

وُسيولدون
من الهزائم

يولدون
من الخواتم

يولدون
من الرباعم
وسيولدون
من البداية

يولدون
من الحكاية

يولدون
بال نهايْة

وسيولدون , ويكربون 
, ويُقتلون’

ويولدون , ويولدون ’ 
ويولدون

جياًل بعد جيل 
بال نهاية 

ملواجهة العدو..  
محمود درويش

برنامُج رجال اهلل
الدْرل الياني آيات من سورة آل 

عرران/مدراة الله عظرة الله 

الدرل اليامن

))يحيى((
ف��ي رث����اء ال��ق��اض��ي  ال��ش��ه��ي��د / 
ي��ح��ي��ى م��ح��م��د م���وس���ى امل��ت��وك��ل

زيد الديلمي 

اجل���ف���ن م����ن ب���ح���ر األس������ى ي��س��ت��ع��ب��ُر
وال���ق���ل���ب م����ن أل�������ٍم ق���س���ى ي��ت��ح��س��ُر

ي����ا ع���ب���رة ع���ب���رت ح������دود م��واج��ع��ي 
يُ����ق����اُس وي���ش���َع���ُر وجت����������اوَزت م����ا ال 

ي����ا أح����رف����ا ن���زف���ت دم������وع م��ش��اع��ري
ويُ���ص���ّب���ُر خ����اط����ري  ي����ه����دئ  ذا  م����ن 

ي��ح��ي��ى ال�����ذي اغ���ت���ال���وه ف���ي وج��دان��ن��ا
ي��ح��ي��ى وف����ي ك���ل ال��ض��م��ائ��ر ي��ح��ض��ُر

وال����ل����ه ان�����ك ف����ي امل���ش���اع���ر ح��اض��ر
ب����ق����ل����وب����ن����ا ي������ا س�����ي�����دي ت���ت���س���ط���ُر

مب���ح���اج���ري ج���م���ر األس�������ى ي��ت��س��ع��ُر
وب������خ������اط������ري ط�����وف�����ان�����ه ي����ت����ح����دُر

ي����ا س���ي���د اخُل����ل����ِق ال��ع��ظ��ي��م ب��ع��ص��ره
ي�����ا ب���ح���ر ع����ل����ٍم ب����امل����ع����ارف ي���زخ���ُر

وال��ت��ق��ى وال���ت���واض���ع  ال���وج���اه���ة  ذا  ي���ا 
ك����ل ال���ش���م���ائ���ل ف����ي رح����اب����ك ت���زه���ُر

ح��واه��م��ا ال���رف���ي���ع  واألدب  اجل������ود 
ط����ب����ع مب����ع����دن����ك ال����ن����ق����ي ي���ت���ج���ذُر

ن���ل���ت ال����ش����ه����ادة وارت����ق����ي����ت م��ك��رم��ا
ي���ج���دُر ي���ح���ي���ى  مب���ث���ل  اخل�����ل�����ود  إن 

ي���ا س���ي���دي ف����اض األس�����ى ب��خ��واط��ري
ل���ي���ت ال�����ي�����راع مب�����ا جت����ي����ُش يُ���ع���بِّ���ُر

ألِس�������َح م����ن دم�����ع ال���ب���ي���ان ش���واه���دا
ب��ي��ض��اء ع��ن ي��ح��ي��ى اب���ن م��وس��ى تُ��خ��ب��ُر

ي��ح��ي��ى ال������ذي ب���دم���ائ���ه ت���رك���ت ه��ن��ا
ك�����ل ال����ق����ل����وب م����ض����رج����ات ت���ق���ط���ُر

أيها الصامتون
عفاف محمد

أيها املارون

عىل سراحاتاا رويدكم.. ترهلوا.. 

بصرتكم لذا عىل ماذا ترالاون؟!

تترايلاون  أوساعااا  عاىل  أنتام 

وترقصون.. 

بااا  وكالذئااب  الوياالت  نتجارع 

ترتبصون!!

ولقصفهام  وتررحاون  ترسحاون 

تؤيدون!!

أو..  بتحليقهام  كئيباة  ساراؤنا 

تدلرون!

أوصالهاا  تقتال  أطفالااا ونسااؤنا 

تقطع ن تأبهون!

بهاا  تساتخفون  ورق  أرواحااا 

وتدبيون؟!

أسفك مماؤنا رشع أنتم له محللون؟!

وبقاول مشال عان اساباب قتلااا 

تدربدون؟!

وتذعاون وترجدون وتبقبقون لقول 

أمراء املجون؟!

ياا الصامتاون عان موتااا األساوم 

تدرضون!!

وملجدنا األسبل األصيل تتاكرون!

ملا تصرتون؟!

ويف وحل الافط آنااكم تررغون؟!

كا...  املاال  ووراء  تصرتاون  أو 

تلهيون!!

ويف محراب شياطياكم تتدبدون!!

أوتدلرون؟ لصرتكم نحن سائرون!

أنتم من سراء الدروبة أالون.. 

سحقاً لكم إىل سهام خاسئون.. 

ن حرية يدربية ون نجدة ملهوف ون 

لم يحزنون.. 

عبياد وكأل املذلاة يومااً عان آخر 

تتجرعون.. 

ويف عقر ماركم يوماً ستاحرون.. 

أو  باذا  علرتام  إن  موارة  األَيَّاااا  

تجهلون!

لهاا  ونحان  الدلار  نائباات  لاي 

متداولون!

ادىل ماذا تساومون يا الصامتون!

عىل مرب الشروخ نحن سائرون.. 

والفخر والدزة عاوان له قاصدون.. 

بأرضكام  زلار  باال  عرباي  ربياع 

قاحلون.. 

يا ذمم رخيصة أعيت شادوبها وبها 

تتاسرون.. 

أاوالكام  ملاا  أَْو  نأباه لصرتكام  ن 

تكررون؟!

تاأون عن مأسااتاا وعان الحل أنتم 

تددلون!

تباً لكم ياا الصامتون ويا الغاصبون 

ويا املرسفون 

ويا املرتزق البغيض والددو تتأزرون!

لذه قضية وطن أتساومون؟

اتاات  وعاىل  وتتذللاون  تركداون 

أسيامكم تتسابقون!

عار عليكم صرتكم أو... تجباون!

معاذ الجنيد

»رقيُب« عليهم  »ق��اِص��ٌف«  »ه��ده��ٌد« 
ي��خ��ي��ُب َك س����ي����دي ال  ت���������والاَّ م����ن 

ب���ع���د ُع����م����ٍر م����ن احل����ص����ار ع��ل��ي��ن��ا
وغ�����ي�����وُب  ، ح����ق����ائ����ٌق  ت���ت���ج���لاَّ���ى 

فُسقنا  ، وال��وع��ي��ُد   ، ال��وع��ُد  ص���َدَق 
ط����ائ����راٍت ع��ل��ى األع�������ادي جت���وُب

ح���س���ب���ن���ا أن�����ه�����ا ص���ن���ي���ع ي���دي���ن���ا
وإل��������ى ال����ل����ه ف���ض���ل���ه���ا م���ن���س���وُب

ب���أرض���ي أناَّ  يُ���ش���ي���ُر  ش������يٍء  ك����ل 
ُم����ؤم����ٌن ، وش���ع���ٌب ع��ج��ي��ُب ق���ائ���ٌد 

ب��أم��ٍر ن��ط��ق��َت  إن  ال���ِف���ع���ُل  ي��ن��ط��ُق 
إن حت��دث��َت ف��ي ال��ُط��غ��اِة أُص��ي��ب��وا

عليهم ح��اَم��ت  املُ��ع��ت��دي��ن  »راص�����ُد« 
و«ال����ب����راك����ن« ع��ل��م��ه��ا م��ح��س��وُب

����ُز غ��ي��ظ��اً خ����اِط����ف����اُت امل������دى مت����ياَّ
م����ا ع���ل���ى ن�������اِر ش���وق���ه���ا ت���ث���ري���ُب

أي����ه����ا ال����س����اخ����رون م���ن���ا روي�������داً
ُص���ب���ح���ن���ا ل���ل���ُم���ك���ذب���ن ق����ري����ُب

س��خ��رتُ��م ع��ل��ي��ُك��م  آي������ٌة  ب������َدت  إن 
النحيُب يجري   ) أبيب  ت��ل   ( وعلى 

أضحى ال��ي��وم  ُه��دُه��د  )سليمان(  ي��ا 
ال����ب����اُغ ، وال���ت���ع���ذي���ُب ي���دي���ه  ف����ي 

س���اٌم ف���ه���َو   ، م��س��ل��م��ن  أت�����وا  إن 
ع��ص��ي��ُب ف�����ردٌّ   ، اس���ت���ك���ب���روا  وإن 

علينا ح���قٌّ   ) ال���ري���اض   ( وراء  م���ا 
ل�������ِ)اإلم������ارات( »ق����اِه����ٌر« وت�����ذوُب

ث���أرن���ا إن  م�����دى  ي����ا  ن���ح���ُن  ه���ك���ذا 
ت�����ت�����ه�����اوى ع��������واِص��������ٌم وت���غ���ي���ُب

م��ن على ال��وق��ت راه��ن��وا ق��د أظ��لّ��وا
ف���م���ع ال����وق����ت ص���ب���ُرن���ا امل����وه����وُب

ل���م ن���ُك���ن ع���اج���زي���ن ح���ن ص��رخ��ن��ا
ح��س��بُ��ن��ا ال��ل��ه وه����َو ن��ع��م احل��س��ي��ُب

ن���ح���ُن ج���ي���ٌش ي����ق����ودهُ ال���ل���ه ح��ق��اً
ك�����ل ج�����ي�����ٍش أم����ام����ن����ا م���غ���ل���وُب

ض��ع��ف��ن��ا ق�������ّوةٌ م����ع ال���ل���ه ع��ظ��م��ى
ص���ب���ُرن���ا ف����ي س��ب��ي��ل��ه ت��خ��ص��ي��ُب

م���ا ص��م��ت��ن��ا ع��ل��ى اجمل�������ازِر خ��وف��اً
ره���ي���ُب ردٌّ  األُب���������اة  ص���م���ت  إناَّ 

عنا ع���واص���ف  ي���ا  اآلن  ف���ارح���ل���ي 

ل��ي��س يُ���ج���دي م���ع اجل���ب���ال ُه��ب��وُب
ح���ارب���ون���ا ل��ي��س��ل��ب��وا ال����ع����زَم م��ن��ا

!؟ امل���س���ل���وُب  ه����َو  م���ن  اآلن  إمن����ا 
أرٍض ك���ل  ف���ي  ال��ع��ظ��ي��م  ال����س����اُح 

ع��ن��د ش��ع��ب��ي ت���ب���ُن ف���ي���ِه ال��ع��ي��وُب
ح�����اَن ط����رد ال���غ���زاة م���ن ك���ل ش��ب��ٍر

م����ا ت���رك���ن���اك ل���ل���ع���دا ي����ا ج���ن���وُب
م������دُد احل���س���م ق���������اِدٌم ي����ا ُرب���ان���ا

غ����روُب ي���ا  واث����ق����اً  اآلن  ف����اش����ِرق 
ال���ن���ف���ي���ُر ، ال���ن���ف���ي���ُر ي����ا ك����ل ُح����رٍّ

ال����ُه����روُب إال  ال����ُغ����زاة  م���ا جل��ي��ش 
عظيماً ال��ع��ظ��ي��م  شعبنا  ي��ا  ع��ش��ت 

ل���َك ذّل����ت ق����وًى ، وه��ان��ت ُخ��ط��وُب
ي����ا ح��ف��ي��د ال����رس����ول ب���ال���ل���ه ُق���لِّ���ي

ك��ي��ف ال ت��ف��ت��دي ه�����واَك ال��ُق��ل��وُب
ي��ت��س��ام��ى  ، ي���رت���ق���ي  ت�������والَك  م����ن 

يُ��خ��ط��ُئ األق����وي����اءُ ، وه����َو يُ��ص��ي��ُب
ِب�������َك ل�����و ل�����م مُي�������ّن رب������ي ع��ل��ي��ن��ا

احل���روُب ستمضي  بنا  ك��ان��ت  كيف 
وع��ظ��ي��م��اً ُم����ج����اه����داً  ش���ع���ب���اً  إناَّ 

دومن������ا ال���ق���ائ���د احل���ك���ي���م ي�����ذوُب
م���ا ال�����ذي ت��س��ت��ف��ي��دهُ أن�����َت م��ن��ا ؟

ن���ح���ُن ج�����رٌح ع��ل��ى ي���دي���َك ي��ط��ي��ُب
؟ ث��ران��ا  حمينا  أم  ؟  ح��م��ي��ن��اَك  ه��ل 

م���ن ه���و املُ��س��ت��ف��ي��ُد م��ّن��ا يُ��ج��ي��ُب !
ع��ب��ي��ٌد ون����ح����ُن  س���ل���ط���ٍة  ذا  ل���س���َت 

وح��ب��ي��ُب  ، ق����ائ����ٌد   ، أن������َت  ع����لَ����ٌم 
، وش���م���وٍخ ُط�������اُب ع�������ّزٍة  ن���ح���ُن 

ن������ا امل����ط����ل����وُب وب����ك����ف����ي����َك ِع������زُّ
فينا واإلرادةَ   ، ال��ص��ب��َر  ت���غ���ِرُس 

ت��خ��ي��ب��وا ل����ن   ، ت���وك���ل���وا  وت�����ن�����ادي 
راف��ق��ت��ك��م م��ع��ي��ة ال���ل���ه ، ف��ام��ض��وا

وب����ه اس��ت��م��س��ك��وا ، إل���ي���ه أن��ي��ب��وا
م����ع����َك ال�����ع�����زُّ ك�����لّ�����ُه ي��ح��ت��وي��ن��ا

ول�����ن�����ا م�����ن ي�����د اإلل���������ه ن���ص���ي���ُب
اّت����ب����ع����ن����اَك س����ي����دي ف��ان��ت��ص��رن��ا

وأض������اءت ل��ن��ا اخُل���ط���ى وال������ُدروُب
قاَمت واملُ���ض���ادات   ، اإلف  ط��اَح��ت 

ت��ت��وب��وا أن  ن��ص��ي��ح��ت��ي  أع������ادي  ي���ا 
ش�����اِم�����ٌخ ش���ع���بُ���ن���ا ب���ن���ه���ج ب����ن ط��ه

ش��ع��وُب ي��ا  نهجه  خ��ل��ف  ف��اص��رخ��ي 

َصَدق الوعد
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 متابعات فلسطينية

فلسطني.. ضحية بني الَوّهابّية والصهيونية
الشحات شتا *

باتات الساطُل الضحية بال الَوّلابيّة 
الصهيونية زرعت  والصهيونية, االحركاة 
الحركاة الَوّلابيّاة يف قلاب الوطان الدربي 
ترهياداً لزرع الكياان الداري الصهيوني 
يف الساطل ولاااك تقارير تؤكاد الدالقة 
الحريرة بال ُمؤّساس الصهيونية لرتزل 
وُمؤّسس الَوّلابيّة بن عبدالولاب واستاذه 
لرفار, وأن اننجلياز والصهايااة نجحاوا 
يف زرع الحركاة الَوّلابيّاة يف أَْرض محراد 

ترهيداً نحتالل السطل. 
عادماا وعاد بلفاور اليهوم بتساليرهم 
أَْرض الساطل طلاب مان خاام  اعاداء 
الحرمل عبد اننجلياز ال مرمخاي التاازل 
عن الساطل وبالفدل قد  عبد اننجليز ال 
مرمخاي تاازله عن السطل للسري كوكس 
الحجااز  يف  الدظراي  بريطانياا  ماادوب 
والجرياع يدلام كياف حراى الَوّلابيّاون 
اليهاوم يف املغارب من لتلار والجريع يدلم 
كيف سااعد عبدالدزيز آل ُسُداْوم اليهوم يف 
الدخول إىل الساطل والجريع يدلم ارسال 
آل ُساُداْوم الَوّلابيّل الدربات إىل السطل 
لاقال اليهاوم إىل ماخل الساطل والجريع 
يدلام كيف كفار آل ُساُداْوم والَوّلابيّة ُكّل 
من يدامي “إرسائيل” من سرال عبدالااص 
إىل راغب حرب إىل عبال املوسوي إىل حسن 

نراللاه إىل عبدالدزيز الرنتياي إىل أحرد 
ياسل إىل اتحي الشاقاقي إىل عرام مغاية 
إىل سارري القاطار إىل سهام عرام مغاية إىل 
لامي نرالله, اكل من يدامي “إرسائيل” 
-الكيان الغاصب لفلسطل- لو كاار عاد 

الَوّلابيّة آل ُسُداْوم.
ُكّل  الَوّلابيّاون  ُساُداْوم  آل  لقاد ماول 
الحاروب الصهيونياة لخدماة اليهاوم من 
حرب الساطل عا  ثل إىل الددوان اليالثي 
عاىل مر عاا  56 إىل الحارب الصهيونية 
عىل الادول الدربية عاا  67 والجريع يدلم 
ان الهالاك ايصل بان مرمخاي لو مخطط 
ومدبار حرب يونياو عىل الادول الدربية إىل 
األول  الصهيوناي  انستيااح  إىل   73 حارب 
للباان عاا  ث197 إىل انحتاالل الصهيوني 
للبااان عا  2ث إىل الدادوان الصهيوني عىل 
لباان عاا  6ث إىل الدادوان الصهيوني عىل 
لباان عاا  93 إىل الدادوان الصهيوني عىل 
لباان عاا  96 إىل الدادوان الصهيوني عىل 
غزة عاا  ث200 إىل الددوان الصهيوني عىل 
غزة عاا  2012 إىل الددوان الصهيوني عىل 

غزة عا  ل201.
إن الصهايااة والَوّلابيّال لام أشاقاء 
يف الحارب عاىل املسالرل ولذلاك يداامي 
الَوّلابيّون ُكّل من يُدامي “إرسائيل” ويقوُل 
“إرسائيال”؛  تسابّوا  ن  الَوّلابيّاة  علرااُء 
ألنها عىل اسام نبي وأاتى الدالام الَوّلابّي 

بارتك  للفلساطيايل  األلباناي  السادومي 
الساطل لليهوم ومغامرتها ولذا مليل عىل 
التدااون الوثيل بال الَوّلابيّة والصهيونية 
كرا طالاب ابن باز مفتاي الَوّلابيّة سريع 
املسالرل بانعرتاف باا “إرسائيل” وطالب 
الكياان   - “إرسائيال”  ماع  مائام  بساال  
الغاصاب لفلساطل - والجريع شاالدوا 
كيف كفار علراء الَوّلابيّة انستشاهاميل 
الذيان يفجرون  واللباانيل  الفلساطيايل 
انفساهم يف قاوات انحتاالل ولاذا واسب 
رشعي عىل ُكّل مسلم بيارا يؤيد الَوّلابيّون 
بكل قاوة َويرسالون اننتحاريال لتفجري 
واليران  والداراق  ساوريا  يف  املسااسد 
وااغانساتان وباكساتان بال ويضرااون 
الجااة ملان يقتال اكرب عادم من املسالرل 
ويددوناه بالزواج مان 70 حوريه يف الجاة 
لكاهام يكفرون من يفجر نفساه يف قوات 
انحتالل الصهيونية وانخطر من ذلك انهم 
نجحوا يف انحراف الكيري من املسالرل عن 
الجهام يف سابيل الله يف السطل وحولولم 
ايل الجهام يف سبيل أَمريكا لقتل املسلرل يف 
ااغانستان وساوريا والدراق وليبيا واليرن 
اماا الساطل والقادل واملساجد انقىص 
اهي عاد الَوّلابيّل ليست تحت انحتالل.
لقد كّفار الَوّلابيّاون ُكلَّ قاامة وعلراء 
املقاوماة ضاد الصهايااة ويفتاون َمائرااً 
للرسالرل بقتل املسالرل لكن لام تصدر 

الصهايااة  لقتال  واحادة  اتاو   ماهام 
الغاصبل لفلسطل.

لقاد نجاح الَوّلابيّون يف خاداع وتضليل 
الكيري من املسالرل اقد نجحاوا يف تحييد 
املسالرل من الجهام يف السطل إىل الجهام 
يف سابيل أَمريكا يف ساوريا, لقد اندلشات 
حياراا شاالدت اعرتااات شااب صومايل 
عاىل أَحاد الفضائياات حل قاال: “ساءت 
باي املخابارات السادومية مان الصوماال 
الساطل  يف  ساأسالد  إنااي  واقادوناي 
وامخلوناي إىل ساوريا عاىل أنها الساطل 
وبداد أرسي قاال يل أَحاد ضبااط الجياش 
السوري إنك تقتل املسلرل اقلُت له أليست 
لذه السطل اقال يل ن لذه سوريا”. وند  

لذا الشاب.
لقد كّفار علراء الَوّلابيّة البطل الدراقي 
ماتظار الزيادي الذي رضب باوش بحذائه 
وكّفاروا حازب اللاه واعلااوا تأييدلام لا 
“إرسائيال” ضاد حازب اللاه وكفاروا ُكّل 
حركات املقاومة الفلساطياية ومعروا ُكّل 
الحروب الصهيونية عىل الساطل من عا  

ثل إىل ل201.
لقاد صدمات حياراا رأيت الساطياي 
يف مار يدعى نضاال يكفر البطل سارري 
القاطاار وقلت لافي الام يدلم نضال لذا 
الاذي ساريته ضالل باان سارري القاطار 
قىض 30 سااة من عرره أسارياً يف سجون 

انحتالل من أسل الساطل واستشاهد من 
أسل السطل.

لقد ضللت الَوّلابيّة الكيري من املسالرل 
وماهام “ضالل” الفلساطياي الاذي يكفر 
ُكّل مان يدامي الصهايااة الذين يغتصبون 
أرضاه الساطل َوكاات اتراى مان علراء 
الَوّلابيّة ان يصدروا بياان امانة ملاع انذان 
يف الساطل لكاهم يبدو انهم يؤيدون ماع 

انذان يف السطل.
إنَّ الَوّلابيّاَة والصهيونيَة رسطان يجُب 
ااة وقاد نجح  اساتئصاله مان سساد األُمَّ
الَوّلابيّاون يف تضليل الكيري من املسالرل 
الصهايااة  صاورة  تحسال  يف  ونجحاوا 
الغاصبل لفلساطل وحولولام من الدداء 

لفلسطل إىل الدداء إليران.
ومدلاوٌ  أن الَوّلابيّال يداامون إياران؛ 
ألنها الداعاُم األول لجريع حركات املقاومة 
ضاد الصهاياة وتدرال ليل نهاار من أسل 
تحريار الساطل وكان املؤترار الذي عقد 
مااذ 10 أياا  يف إياران لدعام املقاوماة قد 
سابب ازعاساً كبرياً للَوّلابيّل وآل ُساُداْوم 
الذين اصدروا تهديدا إليران بدد لذا املؤترر 
مدلال بان لديهم صواريخ تستطيع رضب 

طهران.
لاذا الرم الَوّلابّي عىل إيران اقط واقط 

واقط؛ ألنها تدااع عن السطل.

* بانوراما الشرق اأَلْوَسط 

قال موقاع »والاال« الداربي، إن »تقديراِت 
سياش انحتاالل اإلرسائييل أن حركاَة حرال 
واألساة املسلحة ستحاوُل مفاسأتَه يف املواسهة 
القامماة عرب تافيذ عدة عرلياات متزاماة من 
خالل عدٍم من األنفاق عىل حدوم قطاع غزة«.
وواال املوقاع الداربي، ياو  السابت، اإن 
»سياَش انحتالل يتوقع، قيااَ  مجروعات من 
الوحادات املختاارة لحركاة حرال مسالحة 
بالبااامق والرشاشاات والصوارياخ املضاامة 
للدروع، سايحاولون الهجو  عىل املستوطاات 
املجاورة لقطاع غزة، وعىل مدساكرات لجيش 
انحتالل اإلرسائييل، ولذه عرليات مشابهة ملا 

حاولت حرال القيا  به خالل الحرب عىل غزة 
يف الدا  ل201«.

وأكد مصدر عساكري صهيوني، أن »سيش 
انحتاالل يتوقاع قيا  حراال باقال املدارك 
يف املواسهاة القامماة للداخال املحتال، لتافيذ 
عرلياات قتل واسادة وخلل عاار املفاسئة 
أما  الجياش«، موضحاً أن »الرشطة والجيش 

يتدربان عىل ميل لذه انحترانت«.
وقاال املصادُر الدساكريُّ الصهيوناي، إنَّ 
»الِدارَبَ التاي اساتخلصها الجياش، وطبيداة 
انساتددامات لحركاة حرال سدلته يساتدد 
من سدياد وبشاكل مختلاف، وانساتددامات 

األلام لي من أسل إاشاال تافيذ عرليات عرب 
األنفاق«.

وأضاف املصدُر أن »من ضرن انساتددامات 
شابكة طرق سديدة لتساهل عىل قوات سيش 
انحتاالل اإلرسائيايل مالحقاة عاااص مان 
القساا ، قد يتساللون عرب األنفاق ويحاولون 
الوصول ملاطقة الاقب الغربي. باإلضااة لشل 
الطارق، تام تركيب أسهزة استشادار عن بدد 
عاىل طول حدوم قطاع غزة، وزيامة عدم نقاط 
املراقباة، إىل سانب راع مساتو  اساتددامات 
القوات الداملة عاىل األرض بالقرب من حدوم 

قطاع غزة«.

وفٌد من الكونغرس يف »الكيان« لبحث نقل 
السفارة إىل القدس 

وَصاَل واٌد رساريٌّ من الكونغارل األَمريكي إىل الكياان الصهيوني؛ 
لبحث نقل السفارة األَمريكية من »تل أبيب« إىل القدل املحتلة.

وقالات تقاريُر عربية، إن »الواَد لو نياباٌة عن اللجاة الفرعية لألمن 
القومي التابدة ملجلاس الاواب األَمريكي، وتهادُف الزيارة التي حصلت 
الجردة، َواساترر ل2 سااعة إلسراء احص مقيل لاقل السفارة من تل 

أبيب إىل القدل املحتلة«.
وأوضحات أن »الواد سايااقش نقل السافارة األَمريكياة من مدياة 
تال أبيب إىل مدياة القدل املحتلة ساواء من الااحياة الدرلية عىل واقع 

انرض أَْو من الااحية السياسية«.
وذكرت القااة السابدة الدربية، أن »الواَد ميّله رئيُس اللجاة الفرعية 
رون ما ساانتوتس وعضو الكونغرل مياس رول«، مشريًة إىل أن الواَد 
»سايلتقي مع رئيس الوزراء اإلرسائييل ومساؤولل عاىل عالقة بردياة 
القدل املحتلة، وسيجري سولة ميدانية يف عدم من املواقع يف املدياة«.

االحتالُل »اإلسرائيلي« يعتقُل 16 فلسطينياً 
من الضفة الغربية املحتلة بينهم طفل 

اعتقلت قاواُت انحتاالل »اإلرسائييل« ياو  الخريس، 
نحاو 16 مواطااً الساطياياً من الضفاة الغربية املحتلة 

بياهم طفل.
وبحساب وكالاة األنباء الفلساطياية )وااا( اقد أكد 
نامي األسري يف بيان له، أن 7 مواطال سر  اعتقالهم من 

عدة أحياء وبلدات يف محااظة الخليل.
ومان محااظة بيت لحم، أعتقال انحتالل ل مواطال 
بياهام طفال، ايرا سار  اعتقال مواطن مان محااظة 
طوبال، ومواطن آخر من بلدة بيتا يف محااظة نابلس.
وذكار الاامي يف بياناه أن انحتالل اعتقال مواطااً من 

بلدة حزما، ومواطال من بلدة بدو.

161 حالة 
اعتقال يف 

القدس خالل 
فرباير املاضي 

»اإلرسائييل«  الدادو  نّفذ 
161 عرلياة اعتقاال بحل 
أبااء الشدب الفلسطياي يف 
كااة أحيااء مدياة القدل 
املحتلة خالل ارباير املايض.
ألاايل  لجااة  وأااامت 
باأن  املقدسايل،  األرس  
انعتقانت تركزت يف بلدتي 
والبلدة  وسلوان،  الديسوية 
القديرة، ماهاا 91 اعتقاًن 
تم من خالل اقتحا  املاازل 

و70 اعتقاًن ميدانيًا.
احصائياة  َوبحساب 
بال  مان  ااان  للجااة، 
املدتقلل 32 طفاًل ماهم )ل 
مون سان 12 عاًماا(، و12 
سايدة ماهن سايدة واحدة 
مسااة، و117 رسااًل، مان 

بياهم 6 مسال.
عادم  أن  إىل  وأشاارت 
املدتقلل يف الديساوية بلغ 
ث3 مدتقااًل، البلدة القديرة 
ل2،  سالوان  مدتقااًل،   29
مخيام   ،12 املكارب  سبال 
ث  الطاور   ،11 شادفاط 
ث،  مدتقلال، كفار عقاب 
رأل الداموم 6، صور بالر، 
أ  طوباا 6، بيات حاياا 5، 
اليوري 5، ومااطل متفرقة 

9 مدتقلل.
سالطاِت  أن  وذكارت 
الشاهر  الددو حّولت خالل 
املاايض ثالثاة مان القدل 
لالعتقاال اإلماري، وسدمته 
بحال اثاال آخريان، ايرا 
اعتقل مجروعة عىل خلفية 
الفياس  عاىل  “نشااطهم 

بوك”.

جيُش العدو: املقاَومُة الفلسطينيُة ستنُقُل املعركَة القادمَة للداخل املحتل  إصابُة شاَبني 
فلسطينيَّني 

برصاص قناص 
صهيوني شمال 

القطاع 
أصيب شاابان الساطيايان، 
مساء الجردة، برصاص قااص 
صهيوناي يف أَْرض الغاول قرب 
السياج الحدومي الفاصل شرال 

قطاع غزة.
وأااام الااطال باسام وزارة 
أن  القادرة،  أرشف  الصحاة، 
»طواقام الهاالل األحرار قامت 
بانتشال إصابتل إحدالا حرسة 
يف البطان، واألخار  متوساطة 
يف القاد  والكتاف شارال بيات 
نليا«، مشرياً إىل أنه »تم نقلهرا 

إىل املستشفى انندونيي«.
وأوضح القادرة أن »الطواقم 
تتدامال ماع  زالات  ن  الطبياة 
لاذه  حتاى  الحرساة  الحالاة 

اللحظة«.
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 الكياُن الصهيوني يبدأ 
تصديَر الغاز إىل األردن! 

  - وكاالت:
قالت رشكُة ميليك »اإلرسائيلياة« إنها بدأت بتصدير الغاز الطبيدي 
إىل األرمن مان حقال بحاري، وذلاك يف أول صامرات للغااز الطبيدي يف 

تأريخ )الكيان الصهيوني(.
وبادأ التصدياُر إىل األرمن يف ياايار املاايض، حساب ماا صحت به 
الرشكاة لوكالة الصحااة الفرنساية، و«ميليك« لاي ُسزٌء من تحالف 

رشكات تقو  بتطوير مخزونات )الكيان( البحرية من الغاز.
وقالت متحدثة باسام الرشكة إنه لم يتم اإلْعاَلن َرسارياً عن عرلية 
التصديار يف وقتهاا، ولكن لاذه أول مرة تصدر ايهاا »إرسائيل« الغاز 

الطبيدي يف تأريخها. 
واتفقت رشكة »البوتال« الدربية األرمنية ورشكة »برومل« األرمن 
يف ل201 عاىل اساتريام ملياري مرت مكداب من الغااز الطبيدي )نحو 

سبدل مليار قد  مكدب( من حقل ترار عىل مد  15 عاماً.
وذكرت التقارير يف ذلك الوقت أن قيرة الصفقة 771 مليون مونر.
من سهته، أكد مسؤول أرمني - اضل عد  الكشف عن اسره - تلك 
املدلوماات قائال »ندم ذلك صحيح، وتزوياد رشكة »البوتال الدربية« 
و«برومال« األرمن بالغااز مان »إرسائيل« يتم ماذ وقات طويل وقبل 

شهر يااير/ كانون الياني املايض بكيري«.
وأضااف أن »ذلك يتام بروسب انتفاق الذي وقدتاه الرشكتان عا  
ل201 مع رشكة »نوبل إنريسي« األمريكية، والرشكتان وقدتا انتفاق، 

والحكومة وااقت عىل مستورماتهرا من الغاز«.
ويف سبتررب/أيلول املايض تم إبرا  اتفاق أكرب بقيرة عرشة مليارات 
مونر لتصدير الغاز إىل األرمن من حقل »ليفياثان« البحري، ويتوقع أن 

يبدأ تسليم الشحاات يف 2019.
وحياهاا مااع الااطل باسام الحكومة األرمنياة محرد املوماي عن 
انتفاق، وقال إن انتفاقياة »ن تجدل األرمن مرتهاا إلرسائيل«، ُمؤّكداً 

أنها ستوار عىل املرلكة نحو سترئة مليون مونر ساوياً.
املرلكاة يف  أَحاد خياارات  انتفاقياة لاي  أن  إىل  وأشاار حياهاا 

انسرتاتيجية املباية عىل تاوع مصامر الطاقة.
وماذ اإلْعاَلن عن الصفقة شاهد األرمن احتجاساات واداليات عدة 
للتدباري عن راض لذه انتفاقية، حيث يدتارب املحتجون أن لذا الغاز 

ماهوٌب من سواحل السطل املحتلة.

وخط أنابيب غاز بني »إسرائيل« وتركيا خالل 4 سنوات 
قالات رشكاة ميلياك الصهيونياة إن »خاط األنابيب الااقال للغاز 
اإلرسائييل لرتكيا سايكون سالزاً يف غضون أربع سااوات، وسايكون 
عباارة عن خط أنابياب تحت املاء يربط حقل ليفيياان للغاز الطبيدي 

السائل برتكيا«.
وقاال الرئياس التافيذي لرشكة ميلياك، الخرياس: إن »طول خط 
األنابياب الجدياد سايصل إىل 500 كيلومرت عىل أن يبدأ تداال الغاز إىل 

تركيا بحلول نهاية عا  ».
وأوضح أن »سهاات التصدير األخر  التي تجري مااقشاتها حالياً 
لاي مر وأوروبا واألرايض الفلساطياية، برا يف ذلاك محطات توليد 

الكهرباء يف قطاع غزة والضفة الغربية«.

�شحيفة »اإ�شرائيلية« تك�شُف املك�شوف:

السودان تبدأ تطبيَع العالقات مع الكيان الصهيوني!!
  - متابعات:

أّكادت صحيفة »يديداوت أحرونوت« 
الدربياة، عاربَ موقدهاا انلكرتوناي يو  
الخرياس، أن »الرئيس الساوماني، عرر 
البشاري، وبداد أن نأ  بافِساه عن إيران 
اي«؛ يف  وانضم إىل ما أسرته »انئتالف السُّ
محاولة ماه للتقرب إىل الغرب، يسدى إىل 
تهيئاة الجرهور لفكارة تطبيع الدالقات 

مع إرسائيل«.
وذكارت الصحيفة أن »الجداَل بشاأن 
تطبيع الدالقات مع »إرسائيل« قد تصدر 
الدااوين يف السومان بفضل زعيم »حزب 
الوساط« اإلساالمي املداارض، يوساف 
الكاومة، الاذي تحدث عن الخساائر التي 
يتكبدلا السومان عىل مد  ساوات سراء 

موقفه التقليدي إزاء إرسائيل«.
وبحساب الصحيفاة، يزعام الكومة، 
الاذي وصفتاه بأناه »رسال ميان مياري 
للجدل«، أناه »ليس لاااك أيُّ نص مياي 
املداامي  تغياري موقفااا  يحظار عليااا 
إلرسائيل ومراسة عالقاتاا مع إرسائيل«.
ماظراًة  أن  الصحيفاة  وكشافت 
ساومانية غاريَ حكومية عقادت، مطلع 
شاهر شباط الفائت، مؤترراً يف السومان، 
ألقاى خالله الكاومة محاارضة بداوان: 
»الدالقاات ماع إرسائيال مان ماظاور 

مياي«.
وبحساب الصحيفاة، اساتهل الكومة 
كالمه بالقول: »نريد للاال أن يااقشاوا 
مساألة الدالقات للدالقاات مع إرسائيل. 
لقد تدبااا وعانياا ما اياه الكفاية سراء 

التضليل يف القضية الفلسطياية«.
وأضااف: »الياو ، البلدان التاي لديها 
عالقات مع إرسائيال لي يف موقف أقو  

للرطالبة بالحقوق الفلسطياية«.
ورباط الكاومة ما بل إقاماة عالقات 
اقتصامياة وتجارياة ومبلوماساية ماع 
يف  والساال   انساتقرار  وبال  إرسائيال 

السومان.
وتقول الصحيفاة إن »مواقف الكومة 
تساببت برم ادل وانتقامات واسادة من 
قبل ماالاي التطبيع«، الذين وصفتهم 
الصحيفة الصهيونياة بأنهم »ميل باقي 
الادول الدربية املجااورة يارون إرسائيل 

عدواً«.
ويف مقابلة له مع قااة الجزيرة، راض 
الكاومة الرتاُساَع عان مواقفاه، واصفااً 
مواقاف مااقديه بأنها »عاطفية«، وقال: 
»مدظم املاتقدين لم سراعات إساالمية 
متطرااة، وطاملا أناي أقول الحقيقة الن 

أخاف، حتى ولو اقدت حياتي«.
وأشارت الصحيفة إىل أن لذا التريح 
لو الياناي من نوعه، خاالل عا . »افي 
شاهر كاناون الياني املايض، أشاار وزير 
الساومان، خاالل مؤترار يف  الخارسياة 
الساومان، إىل أن قضياة تطبيع الدالقات 

مع إرسائيل مسألة يركن مرسها«.
ونحظت الصحيفة أن »املساألة أعقد 
من ذلك«. وقالت إن »الدديَد من املسؤولل 
الساومانيل لم إىل حد كباري ضد تطبيع 
الدالقات ماع إرسائيل، ويّدعاون أن لذا 
أمٌر غري مقباول مياياً، ويرون يف إرسائيل 
مولة مدامية، تقتل الفلسطيايل، وتلوح 

بالحرب ضدلم«.
تريحاات  أن  الصحيفاة  وتار  
الكاومة »لم تاأِت مان ااراغ«. وتقتبس 
عان حاييم كوريان، السافري الصهيوني 
األول إىل ساوب الساومان وكان قد شاغل 
ماصب سافري ساابقاً إىل مار، يف أَحد 
مقانتاه مؤخاراً قولاه إن »الساومان – 
خالل السااوات املاضية – قاد تحول من 
املحور الذي تقومه إيران )وسااعد يف نقل 
األسالحة إىل حراال(، إىل ائتاالف الدول 

الساية الذي تقومه الدول الدربية«.
وقال كورين إن السومان: »ومن خالل 
انضرامه إىل ائتالف الدول الدربية الساية، 
ملح إمكانياة إقامة عالقات مبلوماساية 
ماع إرسائيال. الترسيبات حاول إمكانية 
انتصال بإرسائيل قد تم تصريرها بهدف 
أن تيبت للغرب أن السومان سام يف انتقاله 
إىل الطرف اإليجابي، أي إىل الطرف املقابل 

ملحور الرش«، بحسب زعره.

يواصل الجيش الساوري عرلية ترشيط مدياة 
تدمر ومحيطهاا بدد مخول قواتاه إليها. وتركات 
وحداتاه الهادساية مان تفكياك ونزع عادم كبري 
من األلغا  والدبوات الااسافة التاي خلفها تاظيم 
»ماعاش« يف املديااة، كراا تركان مان تدمري ثالث 
سايارات مفخخة مركونة عىل الطريل الواقدة بل 

تدمر وسد وامي أبيض.
وتحادث مصادري عساكري لاا »آسايا« عان 
تفاصيل املرحلة األخرية لدرلية اساتدامة السيطرة 
عاىل تدمر، اقال إنه »بدد الوصول إىل خط البيارات 
الغربياة بدأ اإلعادام للررحلة األخارية، ولي مخول 
مديااة تدمار، كراا تام توزياع القوات عاىل ثالثة 
محااور: سبل الهيال إىل الجااوب الغربي، والطريل 
الداا  الواصل بال البيارات الغربياة ومدياة تدمر 
عاىل انتجاه الغربي، وعاد تالل املقالع وسبل الطار 

شرال غرب تدمر.
وأضااف املصادر: اعتردت القوات عىل أسالوب 
التضليل بحيث توحي للددو بأن الدرلية الرئيساية 
ترتكاز عااد محاور املقالع وسبال الطاار وكيفت 
تواسدلاا يف املاطقاة، ولكان كان الهادف تيبيات 
املجابة اليساارية للقوات الداملة وإشغال الجبهة 
برماياات نارياة مكيفة، وبالفدل نجحات الدرلية 
ومدظم املسالحل ركزوا مااعاتهم يف تلك املاطقة. 
وتابع املصدر لا«آسايا«: باذات الوقت بادأ التقد  
سااوب سبل الهياال وترت السايطرة عاىل طريل 
ممشال ومان ثم قطاع الطريل عاىل »ماعش« من 
املحاور الجاوباي للرديااة وخاالل اارتة زماياة 

قصارية تركات القوات من التقاد  يف سبل الهيال، 
والضغط باتجاه ميلث تدمر إىل أن انسحب عااص 
التاظيم ماه، وسايطرت قاوات الجيش عليه وعىل 
تاالل القصاور رشقي امليلاث، عادلا بادأ الضدف 
يظهر عىل مقاتايل »ماعش« يف ماطقة سبل الطار، 
وأصبحاوا يدلراون أن قتالهام باال اائادة، ابدأوا 
اننساحاب باتجااه »سازل« و«شااعر«، يف الوقت 
الاذي أحكام الجياش سايطرته عاىل قلداة تدمر 
واألحيااء الساكاية الغربية للرديااة، باملقابل قا  
تاظيم »ماعش« بالتغطية عىل انسحابه من املدياة 
بإرساال اننتحاريال واملفخخاات، ولكان ذلك لم 

يراع الجيش من السيطرة عىل تدمر بالكامل.
وبالساؤال عن املفقوميان يف املدياة، أكد املصدر 
الدساكري أن لاااك عادماً مان الجيامال ملدنيل 

وعساكريل قضوا ماذ أشهر عادما مخل »ماعش« 
تدمر، حياث تم الدياور عليهم، ونقلوا برسااعدة 

الدااع املدني.
وعان مصاري املدنيل الذيان بَقوا ماخال مدياة 
تدمار، قاال رئياس بلدياة تدمار أن ن وساوم ألي 
مدني حالياً يف املدياة، ون مدلومات عن مصريلم، 
واملدلومات املتوااارة تتحدث عن خروسهم باتجاه 

مدياة السخاة.
أواخار  تدمار  مديااة  مخال  »ماعاش«  وكان 
الداا  املايض، وسايطر عىل باميتهاا الغربية إىل أن 
اساتداملا الجيش الساوري يف أقل من ثالثة أشهر 

من الدا  الحايل.

* حيدر رزوق- آسيا نيوز  

ايكونوميست: السعودية تستثمر الحج لتعويض العجز باملوازنة وتهدم الرتاَث!! 
  - متابعات:

قالت مجلة “اإليكونوميسات” الربيطانية، 
إن حاكم مكة املكرمة األمري خالد بن ايصل آل 
ُساُداْوم يحاول تدويض اإلخفاقات الساابقة، 
حياث تاوىل مهاماه يف عاا  2007 قامماا من 
ماطقاة “عساري”، إذ كانات خططاه إلقامة 
األبراج الحديية يف مدياة “أبها” التي لم تتحقل 

إىل حد كبري.

وأضاات املجلاة يف تقرير ترسرته وطن، أن 
األمري السادومي يرشف يف مكة عىل تافيذ أكرب 
مارشوع للتارياة يف ماطقة الرشق األَْوَساط، 
حياث ناطحات الساحاب ترتفع ااوق أقدل 
مكان إساالمي، والحفاارات تتساطح التالل، 
حيث تخضع ماطقاة الجبال للتطوير، ولااك 
اساتيرار برئات املاليل من الادونرات إلقامة 

برسل من 50 طابقاً.
ويقاول أنس صرييف، ولو مهادل مدراري 
وعضو مجلاس إمارة الجباال للتطوير، “كيف 

يركااا استيداب ماليل الحجاج، نبد أن يكون 
ااة يف ظال اإلصاباات  لاااك توسادات، َخاصَّ
املؤسفة حيث يف سبتررب 2015 سقطت راادة 
يف املساجد الحارا ، ما أسافر عان مقتل 107 
حاسا، وبدد أسبوعل مات أكير من 2000 من 

الحجاج نتيجة التدااع وضيل املساحة”.

ولفتت “اإليكونوميست” إىل أن امللك سلران 
بان َعبدالدزياز يحاول انساتفامة من الحركة 
املتزايادة يف السادومية بروسب خطاة التحول 

اة يف ظال انخفاض عائدات  الحكومياة، َخاصَّ
الافاط، لذا سايكون البديل اساتيرار موسام 
الحج من أسل زيامة الدائدات وتدويض الدجز 
باملوازنة، ن سيرا وأنه يتم إنفاق املليارات عىل 
تطويار الساكك الحديدياة وموقاف الحااالت 

لاقل الحجاج.
الدائلاة  أاارام  أن سرياع  املجلاة  وأكادت 
املالكة السادومية يتجهون نحو مكة املكرمة، 
ويحاولون انستيرار ايها وتطويرلا من أسل 
إنقااذ اقتصاام املرلكة، حيث كشاف املهادل 

املدراري املساؤول عن تطوير مكة أنه سايتم 
نقال تاراث املدياة إىل سادة حتى يكاون لااك 
مدارض ااي كبري يتم من خاللاه ساي الكيري 

من املكاسب انستيرارية والسياحية.
الحكوماة  أن  “اإليكونوميسات”  وذكارت 
السادومية وباإرشاف نائاب ويل الدهاد األمري 
محراد بن سالران يحاولاون تساليط الضوء 
عاىل املقومات الساياحية يف املرلكة، وإنشااء 
مشاريع الرتاث التي تحقل للررلكة الكيري من 

الدائدات املالية.

بداأ اإزالة الألغام من داخل مدينة تدمر الأثرية 
الجيش السوري يستعيد السيطرة على قرى 

ومناطق يف ريف حلب الشمالي الشرقي 
  - وكاالت:

بدد أياٍ  من اسرتساع مدياة تدمر األثرية من أيدي »ماعش«، بدأ الجيش السوري، بدرليات 
إزالة األلغا  التي نرشلا التاظيم ماخل املباني واملواقع األثرية املاترشة ماخل املدياة التأريخية.
كرا اساتدام الجيُش السوري من السيطرة يو  السبت عدماً من القر  واملااطل يف ماطقة 

الريف الشرايل الرشقي ملحااظة حلب شرال سورية.
وذكرت وكالة اننباء الساورية الرسرية )ساانا( نقالً عن مصدر عسكري »أن وحدات من 
الجيش والقوات املسالحة أعامت األمن وانساتقرار إىل قر  وبلدات أبو سرين مابج وتل ماعز 
والروضة ورسام الكبار وعلفا وتل الزعرايا وأ  الطالطل وأ  الدرد يف الريف الشارايل الرشقي 

لحلب«.
وأضاات أن الجيش ممر بتغطية من سالح الجو تجّردات ومقرات وآليات إلرلابيي تاظيم 

سبهة الارة واملجروعات التكفريية التابدة له يف ريفي إملب وحراة.
وأشارت املصامر إىل أن »الطريان الحربي السوري نفذ خالل الساعات املاضية غارات سوية 
عاىل تجردات وتحاركات إلرلابيي تاظيم سبهاة الارة يف ريف إملب الجاوبي أسافرت عن 
مقتل ثالثة إسراميل عىل األقل وتدمري ثالث آليات إحدالا مزومة برشاش ثقيل يف قريتي ترمال 

وحسانة بريف إملب الجاوبي«.

مقتُل 16 عنصرًا من داعش وتدمري 9 
سيارات مفخخة يف املوصل 

  - متابعات:
أعلاات قاواُت األمان الدراقية مقتل 16 عااراً من تاظيام ماعش وتدمري 
9 سايارات مفخخاة وإساقاط طائرة مسارّية برااطال »الدواساة والدندان 

والدكيدات« يف الساحل األيرن من املوصل شرال البالم.
وقال قائُد الرشطة انتحامية الفريل رائد شااكر ساومت، يف بيان، إن قوات 
الرشطاة نقلات 300 عائلة نازحة من حيي الجوسال َوالطريان إىل مخيرات /
حرا  الدليل/.. ُمشرياً إىل أن قوات الرشطة سوف تستديد َقريباً السيطرة عىل 

مباى للرشطة املحلية يف حي الدكيدات.
وأكاد أن ماعش يفقاد قدراته القتالية إثار لروب غالبية عاااصه، ويلجأ 
لحفر الخاامق ولد  املاازل، ووضع أنقاضها يف الطرقات لدرقلة تقد  القوات 

الدراقية.

تفاصيُل الساعات األخرية لـ »داعش« يف تدمر



 سياسية- شاملة
تصدر كل اثال وخريس

أوُل نقطة من عوامل القوة في مس���ألة اجلهاد في سبيل الله أنك تنطلق 
وأنت تعتمُد على معّية الله ُسبَْحانَُه َوتََعالَى، على نصره، على تأييده، أملُك 

به، ثقتُك به، توكلك عليه، وهذا ميثل عامَل اطمئنان مهم جّداً..
	 السيد/	عبد	امللك	بدر	الدين	احلوثي		
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  - َعبدالحميد الغرباني:
ن تُذَكاُر مديااُة الربوعاة واقتحامها واملدارك 
التاي مارت ايهاا ويف ماا ساورلاا مان ثكااات 
عساكرية سادومية تتااثَر عىل رقداة سغرااية 
لائلاة إّن ويُذكار عىل الفور َعبدالغااي الغييل أْو 
»أبو حسن الغييل«، ولو أحد من أَبَْرز املجالدين 
الاذي أماروا املواسهاات مع قو  الدادوان بُجهد 
عساكري َكيارياً ماا أرباك الاظرياة الدساكرية 
وسدلهاا تقُف مشادولًة ن تساتطيع أن تفرس 
كيف اشالت طائاراُت األباتيش عن وقاف تقدُّ  
ثُلَّاة من املقاتلال يف املواقع السادومية املدّسجة 
بدارشات الجااوم واآللياات والَدتَام الدساكري 
األحدث شارال الربوعة؟ ثم لل يساتطيُع ُخرباُء 
الحارب واملواَسهات الدساكرية أن يقّدموا قراءًة 
تفارّسُ لرولاة قائاد ميداناي برفارمه نقتحا  
موقع عسكري كبري للددو؟ أْو أن يقاربوا حامثة 
اشاتباك مفاسئ لهاذا القائد ماع مجروعة من 
سيش الرياض يف قطاع عسري! ن يلبَُث لذا القائد 
أن يحّوَل انشاتباَك املفاسئَ إىل مواَسهات رشسة 
تحتدُ  بدد أن يلتحاَم مع أَْاَرامه والبأل اليراني 
ايقتحرون ثَُكااً عساكرية ويسقطون أُْخااَر  
ويحرقون عدماً من اآلليات الدسكرية للددو؟.

لربراا أن الكياري ن يدراون عن لاذا املجالد 
والقائاد الفذ شايئاً! وإن كانوا قاد ارتاحوا َكيرياً 
وَكيرياً ملشالد اإلعال  الحربي التي وثّقت بطونت 
املجالديان يف املحور الشارايل من قطاع عساري، 
ولقد حان أن نقول لهم: لذا الرسل واحد من أَبَْرز 
َمان صادوا تلك املالحام البطولياة واننتصارات 

املدوية.. 
 

 الغيلي من الهندسة الزراعية إىل خطوط النار! 
ُوِلاَد َعبُدالغاي حروم يحياى الغييل يف مديرية 
الغيل برحااظة عرران 3ث19 وَمَرَل األساسايَة 
واليانوية وحصل عىل ماحٍة مراساية اسااار إىل 

سوريا ويف سامدة ممشل مرل لادسًة زراعيًة، 
َج الشاابُّ الطروح قبيل أن  ثم عام إىل اليرن وتزوَّ
يلتحَل باملسرية القرآنية خالل الحرب السامسة، 
ثم تتشابَُّع حياتُاه يف مادطفاٍت عادة، وإن كان 
قاد باَرَز كشاخصية الترات بالجاناب اليقاايف 
واساتوعبت اطروحاات الشاهيد القائاد السايد 
حسل بدر الدين الحوثي، وتريز بروحية سهامية 
ساامية، وكان له نشااٌط واساٌع وكباريٌ يف بااء 
شخصية األَْاَرام بااًء ثقااياً وعسكرياً، اضالً عن 
مشاركته يف املواسهات يف سبهتَي الجوف ومأرب.
 وكان أبو حسان الغييل عىل تواصاٍل مائٍم ُمذ 

بداية الددوان برختلف محاور الجبهات وقامتها 
وحتاى أَْاَراملاا، كرا يتحدُث عااه رااُقه، الذين 
أكَّادوا ِحاْرَص الشاهيد املجالاد الغيايل بشاكل 
كباري عىل التواُسِد يف الخطاوط األمامية للجبهة، 
وتحدياداً يف املحاور الشارايل من قطاع عساري، 
يقاول أحد رااقاه: »إن مان نتائاج مرابطته يف 
الجبهاة نجاحاً لائاالً يف بااء األَْااَرام عىل مرسة 
عالياة من اننضبااط يف الواسب الجهاامي واقاً 

لتوسهات قيامة املدركة«..

كان املطلاوُب مان لاامي أن يكاوَن الرسَل 
املريَض يف صاداَء؛ ليقوَم نظاماً لشااً وضديفاً 
يدجاُز عان مواسهاة األَزَمات، وتاتارُش يف ظل 
وساومه بصادااَء عاااُص القاعادة وترتكاب 

أشكال وأنواع الجرائم املختلفة.
عاىل  الطاولاَة  قلبات  سابتررب   21 ثاورة 
ُمَخّططاات واشااطن وطو  الشادب اليراي 
صفحاة القاعادة وتام ساحُب لاذه الذريدة 
األَمريكياة التي تام التحضريُ لها ماذ سااوات 

عديدة..
 لم تقتر انجازاُت ثورة سابتررب عىل محر 
القاعادة، بل تم إساقاُط املاظومة السياساية 
للخاارج  املرتهااة  والدساكرية  والقبَلياة 
)اإلخاوان(.. أَمريكا لم تتحرل لذه الخساارة، 
اجااء قراُر َشانِّ الحارب املبارشة عاىل اليرن؛ 
بذريدٍة سديدٍة اسُرها استدامُة الرشعية، وبدد 
اتخااذ قرار الددوان عىل اليرن، اختفى بشاكل 
مفاسئ الحديُث األَمريكي عن مخاطر القاعدة 
يف اليران، وغابت غااراُت الطائرات بدون طيار 
ا أسرولا املقاومة. وأَْصبَاحت القاعدُة سزَء مرَّ
اإلَماَرُة األَمريكياُة الجديادُة بقياامة مونالاد 
تراماب ترُااُض الدديَد مان سياساات اإلَماَرة 

األَمريكية السابقة، وقد عرّب ترامب أَْكيَاار من 
ااة يف التدامل مع  مرة عن اسرتاتيجيته الَخاصَّ
ملفات الرشق األَْوَسط، وكان القراُر بخصوص 
اليران الدومة إىل الخطة األصلياة يف الباتاغون 
القائرة عىل تسرل القاعدة وتحريكها لتكوَن 

الذريدة للتدخل يف اليرن.
ترامب قاال يف تريحاات كيارية بأنه غريُ 
مداايٍّ بالتداون ماع مول الخلياج إّن بقدر ما 
يحصال عاىل ماال، وبالتايل ااإن التاااُزَل عن 
ورقة القاعدة وتحويَلها إىل رااد للُجهد الحربي 
السادومي ضاد اليرن ن باد أن يكاوَن برقابل 
ثرن كبري وُمجٍز، وما لم يحدث ذلك اإن ترامب 
ااة يف اليرن  ياوي خوَض حارب أَمريكا الَخاصَّ
والقائراة عىل ماربّر محارباة خطار القاعدة 
واإلْرَلاااب، ويف لاذا اإلطاار نّفاذ األَمريكيون 
مساتهدال  البيضااء،  يف  الدساكري  اإلنازال 
عاااَص كاناوا مان ضران مجامياع حازب 
اإلْصااَلح القتالية بقيامة عيل محسان األَْحَرار 
وعبداملجيد الزنداني، األمُر الذي أحدث انزعاساً 
كبرياً ماخَل صفاوِف املرتزقة اإلخوانيل؛ بفدل 
الصدماة واملفاساأة، ن سايرا أنهام كاناوا ما 
يزالاون يرالااون عاىل التفاُلام بال أمريكا 

واملرلكاة السادومية لتحويل عاااص القاعدة 
سازء مان مجاميدهام القتالياة ضاد الجيش 

واللجان الشدبية.
 لقاد نّفاذ األَمريكياون إىل اآلن ثالثة انزانت 
عسكرية يف البيضاء وأبل وشبوة، واستخدموا 
نرياناً كييفة وأسالحًة متطورة وقتلوا عرشات 
املدنيل، بياهم نساء وأَْطَفال، ولم يجرؤ لامي 
أَْو حكومة ما يسرى بالرشعية أَْو قيامات حزب 
ُ  نفَساها وطايًة وميايًة عىل  اإلْصاَلح التي تقدِّ

انمانة أَْو انحتجاج. 
املواطااون يف املحااظاات التاي يسارونها 
محاررًة لم َمان سايداَع اليرَن، وسايكونون 
لداااً مجانياً للَهَجراات األَمريكياة، وما يزاُل 
لسايامة  انتهاكاه  بتصدياد  يهاّدم  األَمريكاي 
اليران بدد أن اطرأن أن رساَل الجيش واللجان 
الشادبية غريُ متواسدين يف املااطل املستهداة، 
االددوان السدومي اإلَماَراتي عىل اليرن لم يكن 
غاريَ مقدمة وتهيئاة للطريل أََماا  األَمريكيل 
الذين يخَشون مواسهَة شدٍب متسلٍح باليقااة 
القرآنياة ويدياُش اننترااَء الواعاي إىل ميااه 
تاه، اراا كان مان أمرياكا إن أن  ووطااه وأُمَّ

تخطَف من أَمواتها موَر البطولة.

حميد رزق

االسرتاتيجيُة 
اأَلمريكيُة يف اليمن

باُب املندب.. املعركُة التي يخوضها 
اليمنيون نيابًة عن نصف العالم!

كلمــــــة أخـــــيرة 

 عباس السيد 
انقتَصاام،  ملداياري  واقااً   
وحسابات الربح والخسارة، يركن 
القاول إن الصل، ساتكون الدولة 
راً من سايطرة »تحالف  األَْكيَر ترضُّ

الددوان »عىل باب املادب.
ولذلاك، اهي الدولاة التي يدول 
عليهاا الكياريون يف الوقوف بوسه 
تافياذه  يجاري  الاذي  امُلَخّطاط 

للسيطرة الكاملة عىل املضيل. 
الادور  اساتبدام  أسال  ومان 
األمريكياون  يدرال  الصيااي، 
وأََمَواتهام يف املاطقاة عاىل ابتازاز 
الصال وإلهائهاا بقضاياا أُْخااَر  رييراا يكرلاون ُمَخّططهام، 

ويفرضون واقداً سديداً يف املاطقة. 
يحااوُل األمريكياون وأََمَواتُهام ابتازاَز الصل من خاالل التلويح 
بورقة ماعش »األويغورية«، ولي عااُص اسالميٌة متطراة ياترون 
»لألويغاور »الذيان ياحادرون من أصاول تركية، ويشاّكلون نصف 

سكان مقاطدة شياجيانج، شرال رشق الصل. 
ويف األُْسابُاْوع املايض، ماع األمريكيون بإحد  بوارِسهم الحربية 
يف مياه بحر الصل الجاوبي، حيث تشَهُد مياَله وُسُزَره ماذ ساوات، 

نزاعاً بل الصل وعدم من الدول املشاطئة، أبرُزلا ايتاا . 

أبو حسن الغيلي.. القياديُّ األسطورة الذي 
قاد التحوُّالِت االسرتاتيجيَة يف قطاع عسري 
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