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الددا )205(           اليسيل ا مارل 2017م  املواخل 10  ساام السانية م3ل1لا سياسية - شاملة - تصدر كل اثنني وخسيل

16 صفحة 60 ريااًل

اقتحام مواقع المرتزقة في غيل الجوف وعسيالن شبوة
مظاهرات واشتباكات يف عدن واإلصالح يرسل شحنة أسلحة للقاعدة
كمين محكم في نجران ومقتل 18 جنديًا سعوديًا بعمليات قنص وقصف

يف البيان ال�صادر عن اجتماع باجلامعة العربية:

السعودية واإلمارات ترفضان بندًا يدعم لبنان يف مواجهة العدو اإلسرائيلي

ترجمة:
جملة اأملانية: 

مؤتمر برلين يوّثق 
جريمَة الحرب المنسية 

على اليمن

مجلة دورية متخصصة تعنى بالشأن السياسي اليمني ومحيطه اإلقليمي والدولي - يصدرها مركز الدراسات االستراتيجية واإلستشارية اليمني

اآلن في األكشاك والمكتبات -                       - العدد الثاني )يناير - مارس 2017(

أنصار اهلل الخطاب والحركة 
)دراسة سوسيوثقافية(

خيار الفيدالية يف اليمن 
وأقاليمها الستة: الرتياق القاتل

العدو اإلسرائيلي والصراع 
اإلقليمي: املنهج وأداة التطبيع

قوى العدوان عرقلت كل م�صاعي ال�صالم برهانها على احلرب الع�صكرية واالقت�صادية

عبدالسالم لولد الشيخ: 

متمسكون بالحل الشامل

القواعد الع�صكرية االإماراتية يف اليمن واأفريقيا:

تمدد أمريكي بتمويل وقناع خليجي

د. اإبت�صام املتوكل ل�صدى امل�صرية:

شعارات حقوق المرأة سقطت 
عند أقدام إشراق المعافا

 المجاهد الجريح المختار يروي 
رحلة جهاده في جبهات العزة
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 عمارة منازل السعداء- تلفون: 01314024
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مقتُل 18 جندياً �صعودياً بعمليات قن�ص وتدمرُي اآلية ع�صكرية:

قنٌص وقصٌف على مواقع الجيش السعودي: تعدُُّد أساليب القتال يف معركة التنكيل 
  - يحيى الشامي:

يتواَصاُل الحصااُا اليومايُّ الاذي تجنياه وحادُة 
القنّاصة التابدة للجيش واللجان الشدبية من رؤول 
الجناوا السادوايني يف ميتلاف مواقع َومدساكرات 
الجيش السادواي، بساوازاة َاّك تحصيناات وثكنات 
للجياش  تابداة  السادواي  الُدسال  يف  ومدساكرات 

السدواي من حرل الحدوا والحرل الوطني.
َوأّكاد مصدٌر ميدانيٌّ لصدم املسارية، بلوَغ َحصيلة 
السالثاة األيام األخرية االثني عار  ندياً،  رم قنص 
ستة منهم يف مواقَع عسكرية سدواية يف  بال نجران، 
َوثالثاة منهم يف موقَدي املدنال و بل الدخان بجيزان، 
َواثننَي يف موقدني يف  بهة عساري، ولم يستبدد املصدر 
أن يكاون من باني الرصعى ُضباط ذو رتب عساكرية 
رخيداة، مضيفااً أن عسلياات القناص تجاري بوترية 

عالية، واعداً باملزيد يف سياق مدركة التنكيل.
ويف مقابال خساائر الجياش السادواي اآلخاذة 
يف االرتفااع يحاِرُص املقاتلاون اليسنيون عاى تكبيد 
الجيش السدواي مزيداً من اليسائر عرب تفديل كاخة 
املهاارات القتالياة التي تدرَّباوا عليها يف مدساكرات 
التدرياب، ولي مهااراٌت َسعاَن ما تؤتاي ثساَرلا يف 
مدارك الُدسل السدواي، كسا أنها تدترب إضاخة  ديدة 
إىل أسااليب املواَ هة واساتنزاف الجيش السدواي يف 
مدركاة تأُخذُ يوميااً أبدااااً  ديدًة وتُكِساُب املقاتل 
اليسناي كفااءة عالية يف األااء والتيطيط الدساكري 
تضاف إىل رصيد خرباته املرتاكم والهجني من أسلوبني 
أحدلساا تقليدي يدتسد أسالوب الجياوش النظامية، 
واآلخر يأخذ طابع املقاومة من ناحية عسليات اإلغارة 

والحرب األمنية الهجومية واملباغتة.
ولاذه األسااليب أثبتات نجاحها الفّداال يف لكذا 
حارب قاربات عامها الساناي واساتيدمت خيها اول 
الددوان شاتّى أناواع آلة الحارب وأصنااف الذخائر، 
بينها ما يُساتيدم للسرة األوىل وخال تقارير صحفية 
َوحقوقياة، وبالرغاِم من لذه الرضاوة التي اتساست 
بها الحارُب عى اليسن من يومها األول إال أنها عجزت 
يف الحد األانى وعى الصديد الدسكري عن وقف إطالق 
مئاات القذائف والصواريخ بأنواعها عى مدساكرات 
ومراكاز الجيش السادواي ااخل أراضياه الجنوبية، 
حيث تساتهدف القوتان الصاروخياة واليسنية يومياً 
مواقاع الجياش السادواي بالدارات مان القذائف 
املدخدية وصليات الصواريخ املصندة / املددلة محلياً 
وبسدياتهاا امليتلفاة وصاوالً إىل البالساتيات طويلة 
ومتوساطة املادم، والتي تفا اأ الدادوان برضبات 

مسّداة وخَل مدلوماٍت استيباراتية اقيقة.
زلزال 2 الصاروخ محيّل الصنع يساتيدُمه الجيش 
اليسني واللجان الشادبية بكساخة، مستهدخني مواقع 
مصادر  ويدازو  السادواي،  الجياش  ومدساكرات 
عسكري لصدم املسرية، السبَب إىل خاعلية الصاروخ يف 

تحقيل قدر كبري من اإلصابات يف ُصفوف التجّسدات، 
ساواء البرية أو اآلليات والدتاا الدسكري، َويضيف 
املصادر أن زلازال2 يتسيُّز برأساه االنفجااري الكبري 
ذي القطع املتشاظية القاارة عى تغطية مسااحات 
واسادة لو من أنجع الصناعات الصاروخية اليسنية 
التاي برزت خاالل خرتة الدادوان عى اليسن، مشارياً 
إىل أن وحادَة الرصاد واإلعاالم الحربي وثّقات يف أكسر 
من ماكان وموقع حجام الدمار الكبري الاذي يحدثه 
زلزال2 لحظة سقوطه عى الهدف ومن بينها األرضار 
الجسايسة التي يُلحقها باآلليات والغرف االساسنتية 

وميازن األسلحة.
والصاروخاي  املدخداي  القصاف  تواصال  وقاد 
عاى مواقاَع سادواية ميتلفاة يف نجاران و يازان 

وعساري، وتركز مدظم القصف عى تجسدات الجنوا 
السادوايني وآلياتهم ومناخقيهام يف  بهات املناطل 
الساالث، أحدلاا اساتهدف تجّسدااً خلاف منفذ علب 
كان يضام  نوااً سادوايني ومرتزقاة يسنيني، خيسا 
حقال قصف آخار إصاباًة مباارشة يف مدساكر أبو 
املض، ماا أَاَّم اىل انطفاء الكهرباء يف املدساكر، خيسا 
بارشت ساياراُت اإلساداف نْقاَل املصاباني، واحرتق 
ساالح رشاش متوساط يف مربضه عى  بل الدخان؛ 
نتيجة اساتهداخه يف  بال الدخان، ونجاح املقاتلون 
اليسنياون يف تدماري آلية عساكرية سادواية، ما أام 
إىل مرصع ثالثاة  نوا كانوا عى متنهاا  وار موقع 
الدش، والحقاً اساتهدخت الصاروخية تجسداً للجنوا 

السدوايني يف مدسكر ر الء بصاروخ صسوا.

تدمرُي اآلية ع�صكرية يف ع�صري: 
اإلعالُم الحربي يعرض كميناً استهدف آليًة عسكرية 

والقضاء على ثالثة جنود سعوديني يف نجران  
  - خاص:

وّزع اإلعالُم الحربيُّ التابُع للجيش واللجان الشادبية مشاالَد لكسني ُمحَكٍم نفذه أبطال الجيش واللجان 
الشدبية استهدف آلية تابدة للددو السدواي بنجران. 

وتظهر املشالد لحظة استهداف آلية عسكرية سدواية عى متنها ثالثة  نوا سدوايني يف موقع الهجلة 
بسنطقة نجران، ما أّام لتدمري اآللية ومرصع الجنوا السدوايني. 

ويف وقت متأخر من مسااء أمل األربداء، امر أبطال الجيش واللجان الشدبية آليًة عسكرية بالقرب من 
رقابة الهنجر بسنطقة عسري.

اتحاد نساء اليمن يطالُب األمَم 
املتحدة برفع الحظر عن مطار 
صنعاء الدولي وإيقاف العدوان 

  - أمانة العاصمة:
نّظام اتحاُا نسااء اليسان بالتداون ماع الحسلاة الوطنية لكرس 
الحصاار، وقفاًة احتجا ياًة أماام مكتب األمام املتحادة بصنداَء؛ 
للسطالباة برخاع الحظار الاذي يفرضه تحالاف الدادوان األمريكي 
السادواي عى مطاار صنداء الادويل وإيقاف الددوان املساتسر عى 

اليسن منذ عامني.
ورخدت املشااركات الختات ُكتب عليها »أوقفاوا الحرب – أطفال 
اليسن يسوتون, أوقفوا الحصار عى اليسن, شبح املجاعة يهدا املاليني 
يف اليسان, إغالق املطاارات واملوانئ اليسنية  ريساة ال تُغتفر, ارخدوا 

الحظر عى مطار صنداء الدويل, صستكم يقتل أطفالنا«.
وأكدت نسااء اليسن بيان صااار عن الوقفة أن اساتسرار تحالف 
الدادوان بإغالق مطار صنداء تسابب يف انتشاار املجاعة واألمراض 

واألوبئة وينذر بكارثة إنسانية تجتاُح الشدب اليسني برمته.
وأشاار البيان إىل أن املجتساَع الدويل لم يتحرك بشاكل  اا لوقف 
الحرب والحصار وحساية الساكان املدنياني يف اليسن وخاًء بالتزاماته 

وخقاً لنص املااتني )1-6ل1( من اتفاقية  نيف الرابدة.

املهّجرون قسرياً من أبناء مناطق الساحل 
الغربي يطالبون األمم املتحدة باإليقاف 

الفوري للعدوان األمريكي السعودي 
  - أمانة العاصمة:

رون قرسيااً من أبناء مديريات )بااب املندب وذو باب  نّظام املهجَّ
واملياء( بسحاخظة تدز، االثننَي املايض، وقفًة احتجا يًة أمام مكتب 
األمم املتحدة بصنداء؛ للسطالبة باإليقاف الفوري للددوان األمريكي 

السدواي عى السواحل الغربية وقتل وتهجري أبنائها.
وطالاب املشااركون يف الوقفاة منظسة األمم املتحادة واملنظسات 
الحقوقياة واإلنساانية بوضع حاد لجرائام اإلباااة الجساعية التي 
يرتكبهاا الدادوان األمريكاي السادواي بالقصاف الاربي والبحري 
والجاوي عاى املادن واألحياء الساكانية؛ بغارض احتاالل الريط 

الساحيل لليسن.
ل مسؤوليتها إزاء ما  واعا املحتجون منظسة األمم املتحدة إىل تحسُّ
يتدرض له أبناُء لذه املديريات والنظر إىل ما يحدث من  انب أخالقي 

وإنساني بَديداً عن اليضوع لضغوطات قوم الغزو واالحتالل.
واساتهجن بياُن الوقفة االحتجا ية اساتسراَر الددوان األمريكي 
السادواي والحصار اليانال عى اليسن منذ عاماني وتدمريلا أرضاً 

وإنساناً.
وطالب البيان بتشاكيل لجنة اولية محايادة للتحقيل يف الجرائم 
التي يرتكبها الددوان يف املناطل السااحلية بسحاخظة تدز ومحاكسة 

املجرمني ملا ارتكبوه من  رائم حرب ضد اإلنسانية.

»اليونسيف«: شريحة واسعة من أطفال اليمن مهددة باملجاعة 
ومخاطر األمراض تتزايد بشكل كبري

أطباء بال حدود: املرأُة اليمنيُة أكثُر املتضررين من العدوان

  - صنعاء:

أّكدت املسساُل املقيُم ملنظسة الطفولة »اليونيساف«، مريتشال 
ريالنياو، أن رشيحة واسادة مان أطفال اليسن مهاداة باملجاعة 
وساوء التغذياة وأن مياطاَر اإلصابة باألماراض أًصبحت تتزايد 

بشكل كبري يف ظل توقف أكسر من نصف املراخل الصحية.
 وأشاارت الدكتاورة »ريالنيو« يف مؤتسر صحفاي عقدته يوم 
أمل األربداء يف مقر املنظسة بصنداء إىل أن عدااً كبرياً من أطفال 
اليسن قَضوا خاالل الدامني املاضيني؛ نتيجة أماراض كان يسكُن 
الوقايُة منها، مشرية إىل أن عدالم يفوق عدا األطفال الذي قتلوا 

منذ بداية الددوان عى اليسن.
واعات املسسال املقيم ملنظساة اليونيساف يف اليسان الدكتورة 

مريتشال ريالنيو، إىل وقف القتال بشاكل سياع وعا ل لتجنب 
الكسري من الكوارث التي تهدا حياة أطفال اليسن.

وخيساا يقاوُم الدادواُن األمريكي السادواي بقصاف األحياء 
السكنية وقتل املواطنني يف مديريات الساحل الغربي ملحاخظة تدز 
بشن الغارات الجوية والربية والبحرية أخاات »ريالنيو« بأن نحَو 
مل ألاف مواطن اضطروا للنزوح من مديرية املياء، خيسا تدّطلت 
م3 مدرسة من 50 مدرسة عن تقديم خدماتها يف املديرية، مشرية 
إىل أن 13 ألاف طفل محرومون من الدراساة، مدرباة عن قلقها 
مان امتداا الرصاع إىل مناطل أخرم خارج املياء. وكانت منظسة 
األمم املتحدة للطفولة »اليونيسف« قد أعلنت أواخر الدام املايض، 
أن طفالً يسنياً واحداً عى األقل يسوت كل عر اقائل؛ بسبب سوء 
التغذية واألمراض، محذرًة من أن 2,2 مليون طاافل يدانون من 

ُسوء التغذية الحاااا ويحااتا ون إىل الدناااية الدا لة.

  - خاص:

أّكادت منظساُة أطبااء باال حادوا، أن املرأة 
اليسنياة أكساُر املترضرين من الحرب، ال سايسا 
بدد تدماري الكسري من املراخال الصحية وانددام 

األاوية واليدمات الصحية.
وقاال بياان املنظساة: »إن تدارَُّض بداض 
األماكن ليطر الغارات الجوية حرم النساء من 
الحصول عى الرعاية الصحية يف وقتها املناسب، 
خكسري من األمهات يلدن يف ظروٍف صدبة َوتفقد 
بدض النسااء حياتَهن بسابب تدقيدات الحسل 
أو بسابب أماراض كان من املسكان عال ها إذا 
وصلن إىل املستشفى يف الوقت املناسب«، مشيداً 
بشجاعة النساء اليسنيات ومقاومتهن لظروف 

الحرب التي تسر بها اليسن.

يُذَكاُر أن منظساَة أطباء بال حادوا كانت قد 

ساحبت طاقسها مان اليسان بداد أن تدرَّضت 

أربداة مان مراكزلاا الطبية للقصاف من قبل 

طريان الدادوان األمريكي السادواي وأصدرت 

املنظساة حينهاا بياناا قالات خياه إن »لجوم 

طاريان التحالف عاى مراكزلاا الصحي أظهر 

خشل التحكم يف اساتيدام القوة ملنع استهداف 

املنشآت واملرىض بداخلها«.

 وخيساا ااَّعاى تحالُاُف الدادوان أن قصاَف 

مقرات منظسة بال حدوا تم عن طريل اليطأ.. 

قالات املنظسة بأنها غري مطسئنة وغريُ مقتندة 

بتربيره، مشاريًة إىل أنهاا نقلت إلياه إحداثياِت 

مراكزلا ألكسر من مرة وأكد عدم استهداخها.

كمين نصبه أبطال الجيش واللجان 
الشعبية آللية عسكرية تقل ثالثة جنود 
سعوديين خلف موقع الهجلة في نجران



3 أخبارالددا )205(     اليسيل ا مارل 2017م  املواخل 10  ساام السانية م3ل1لا

  - خاص:
تُسِسُك قواُت الجيش واللجان الشدبية بزمام 
األماور يف مديرياة املياء التي تحولات إىل بُقدة 
من النريان التي تشاتدل من تحت أقدام مرتزقة 
الدادوان السادواي األَمريكاي عارب الكسائان 
والهجساات املتواصلاة، وتشاتدل مان خوقهام 
بالصواريخ املحلية والباليستية متدداة املديات، 
لتدوَا املدارُك من  ديد إىل  نوب ذو باب، حيُث 
لجساة نوعياة تحاّول تجسداً للسرتزقة وسات 
آليات إىل حرائَل تيتلُط خيها الجسُث بالحديد.

وخيساا تستلائ صحاف ومواقاع مرتزقاة 
الدادوان يف الجناوب بأسائلة عان مصارِي لواء 
»الحزم« بكتائبه وقااته الدساكريني، ليتحوَل 
إىل تسااؤل عن غساوض وس اختفاء الدرات 
من املرتزقاة وضباطهم وعن »مسّلاث برمواا« 
 ديد يتشاّكُل يف امليااء، إاّل أن عسليات الجيش 
واللجان الشدبية املدَلن عنها واملوثقة بددسات 
اإلعاالم الحرباي للهجساات والكسائان التي ال 
تتوقف يسكنُها أن تجيَب عى أسائلة املنتظرين 
عواتَهم لتيربَلم أن عليهام انتظار الصناايل 

التي ستدوا بهم.
عسلياُت الجيش واللجان الشادبية خالل ل2 

سااعة املاضية ساتضيُف الكسريَ من األسئلة إىل 
عقول أتباع قوم االحتالل والغزو؛ ألنها حصدت 

من  ديد الدرات منهم.
ويف لاذا الساياق أعلن مصدر عساكري أن 
القاوة الصاروخية للجياش واللجان الشادبية 
املادم  متوساط  باليساتياً  أطلقات صاروخااً 
استهدف تجسدات الغزاة واملرتزقة  نوب املياء 

بسحاخظة تدز.
وخيسا أّكاد املصدر أن الصاروخ أصاب لدخه 
املنشاوا بالدقة املنشاواة، يؤكد مصدر آخر لا 
»صدم املسارية« أن الصاروخ استهدف تجسداً 
لدارات الدناارص بدد وقت قصاري من عسلية 
إنزال  وية تم رصدلا من قبل الجيش واللجان 
الشدبية قبل أن تحيلهم مع املكان الذي تجّسدوا 
خياه إىل رماا، برضباٍة قدر حصاالاا بدرات 

القتى والجرحى.
ويف مؤرش عى إمساك قوات الجيش واللجان 
الشادبية بزمام املباارة منذ أكسر من أسبوعني، 
توّسادت عسلياتهم الدساكرية ليصبَح مرتزقة 
الدادوان  نوب مديرية ذو باب يف مرمى قذائف 
الهااون التي أوقدت مذبحاة يف صفوف مرتزقة 

الددوان.
وأكاد مصادر عساكري اساتهداَف تجساع 

ملرتزقاة الدادوان و6 آلياات تابداة لهام رشق 
الحريقياة  ناوب ذو بااب بدادٍا مان قذائاف 
الهااون، مؤكاداً أن الدسلياة حّققات إصاباات 

مبارشة.
ويؤكاد مصادر عساكري يف مديرياة املياء 
لا«صدم املسارية« أن عسليات الجيش واللجان 
الشدبية ساّجلت أرقاماً مضاعفة تحّولت مدها 
مناطال املرتزقة لجحيم، حياث تيلف عسليات 
املباغتاة  والهجساات  الصاروخياة  القصاف 
والَكسائن امُلحكساة املئات من القتى والجرحى، 
هاا تلاك الكسائان والهجساات التاي عرض  ألسُّ
اإلعالم الحربي مشاالَد نوعيًة منها يف أكسر من 

مناسبة.
تلاك الدسلياات الكبارية والنوعياة للجياش 
واللجان الشادبية اندكسات عى وضع املرتزقة 
الذين باتوا يتسااءلون عان مصري الدرات من 
املرتزقة وضباطهم يف املياء التي تحّولت ملقربة 

 ساعية لهم.
خفاي خرب مطاّول قالت صحيفاُة »األمناء« 
الصااارة مان عادن واملوالياة لقاوم االحتالل 
والددوان إن الدراِت مان املجنَّدين وضباطهم 
املرتزقاة اختفاوا رْشَق امليااء، وأكادت نقاالً 
عن مصاااَر ميدانية حادوَث مجاازَر  ساعيٍة 

واللجاان  الجياش  التفااف ألبطاال  بدسلياات 
الشدبية.

وكشافت الصحيفاة عن انساحاٍب  ساعيٍّ 
لدرات الضبااط واملرتزقة من عسالء االحتالل 
مان اللواء الذي أطلال عليه اسام »األول حزم« 
مان  بهة املياء إىل عدن، بدد تدرُّضهم لهزيسة 
قاساية ومفا ئاة مان قبال الجياش واللجان 

الشدبية.
وأوضحات الصحيفاة أن عادَة كتائب تابدة 
للاواء املذكاور والاذي يقاوُاُه املرتازق الدسيد 
عبدالغناي الصبيحاي تدرضت لدسلياة التفاف 
مباغتاة متزامنااً ماع قصاف عنياف بسيتلف 
األسالحة، األمر الذي أَاَّم إىل تشاتيت عنارصلا 
وساقوط عرات القتى والجرحى يف ُصفوخهم 

وخقدان عدا آخر.
ويف توضيح لحجم الهجوم، تشريُ الصحيفة 
إىل أن مان بني القتى واملفقواين رئيَل عسليات 
اللاواء املرتازق الدقيد خضال الحقايل واملرتزق 
الدقياد أحساد مقاراط واملرتزق النقياب طالب 
محساد طالاب وُضبّاطااً ومرتزقاة آخرين من 
ياخاع والضالع وراخاان والصبيحة، وبحساب 
الصحيفاة لام يتام مدرخاة مصريُلام حتاى 

اللحظة.

  - خاص:
دات  َاكَّ أبطااُل الجيش واللجان الشادبية تجسُّ
مرتزقاة الدادوان األَمريكاي السادواي يف أطراف 
مديرياة نهام، ميّلفاني يف صفوخهام اليساائَر 

الفااحَة يف األرواح والدتاا.
ووخقااً ملاا أكده مصادر عساكري، خقاد لقي 
خسساة من مرتزقة الددوان األَمريكي السادواي 
مرصعهام وأصيب آخر يف عسلية عساكرية نفذلا 
أبطال الجيش واللجان الشادبية يوم أمل األربداء 

عاى تجسع لهام يف أطراف مديرية نهام، كسا لقي 
خسساة آخريان مرصعهام يف عسلياة عساكرية 

ألبطال الجيش واللجان الشدبية يف املجاوحة.
وخيسا حاولت عنارُص املرتزقة الزحف عى  بل 
يام يف مديرية نهم، مسانواين بغطاء  وي كسيف، 
أكاد املصدر الدساكري أن أبطال الجياش واللجان 
الشدبية تصّدوا ملحاوالت الزحف عى لذه املناطل، 
وأن عنارَص املرتزقة تكبّدوا خسائَر بريًة ومااية 

خااحة.
وأشاار املصدر إىل أن محاوالِت الزحف عى  بل 

يام استسرَّت ملدة ساعات تصدَّم لها أبطاُل الجيش 
واللجاان الشادبية بفضل الله وعوناه، وأن أبطاَل 
الجياش واللجاان الشادبية أعقبوا كارْسَ محاولة 
داات املرتزقاة بصواريخ  الزحف باساتهداف تجسُّ
كاتيوشاا خلف  بل يام يف أطاراف نهم، محققني 

إصابات مبارشة.
وكانات القاوة الصاروخية اليسنياة قد أطلقت 
صاروَخاي أوراغاان عى تجساع ملرتزقاة الددوان 
خلاَف نقيال خرضة نهم، ما أسافر عان تكبيدلم 

خسائَر كبرية خااحة يف األرواح والدتاا.

  - تعز:
الشادبية  واللجاان  الجياش  أبطاال  تسكان 

بسحاخظاة تداز مان تطهاري عادا مان املواقاع 

الدسكرية يف منطقة األربدني بسحاخظة تدز.

وأكد مصدر عساكري لصحيفة صدم املسرية 

تسكناوا  الشادبية  واللجاان  الجياش  أبطااَل  أن 

ياوم السالثااء املايض مان تطهري عدا مان املواقع 

الدساكرية يف تبة الوكيل بسنطقة األربدني شاسال 

رشق مديناة تداز، مشارياً إىل أن عسلياة التطهري 

أسافرت عن تدمري طقم تابع للسرتزقة وساقوط 
قتى و رحى يف صفوف املرتزقة.

يف ذات الساياق تسكن أبطاال الجيش واللجان 
الشادبية  أمال األربدااء مان اساتهداف تجسع 
ملناخقاي الدادوان يف مدساكر الحناياا بسديرياة 
مقبنة، محققاني إصابات مباارشة يف صفوخهم، 
خيساا تسكنوا مان تدماري ابابة وطقم عساكري 
خالَل محاولة زحف خاشلة نفذلا املرتزقة باتجاه 
أطراف الجحسلية وكذا اغتنام طقم عسكري تابع 
لهام يف منطقة الكدحاة بسديرياة املداخر وتدمري 

آخر يف تَبَّة اإلمام.

  - زكريا الشرعبي:
يف السامن من مارل من ُكلِّ عام يحتفُل الداَلُم باليوم الداملي 
للسارأة، وتارّوُج األماُم املتحدة واملنظسااُت التي تدَّعاي حساية 
حقوق اإلنسان، إىل االلتسام باملرأة والِحفاظ عى حقوقها، غري 
أن ما تّدعياه لذه املنظسات ال يتجاوُز إطاَر الشادارات الرباقة 
التاي تزايُد بها عى الدامة من الناال، أما الواقع خيسبت عكَل 
ذلك تساماً وليل ما تدانيه املرأة اليسنية منذُ عاَمني من الددوان 
األَمريكي السادواي أمام صست لاذه املنظسات إاّل اليل واضح 

عى حجم االخرتاء.
خيسا ينص ما يساسى بالقانون الدويل اإلنسااني عى رعاية 
املرأة وُحرمة االعتداء عليها يف الحروب كباقي املدنيني اآلخرين، 

وخيساا يدعو ميسااُق حقوق اإلنساان إىل تكريم املارأة تتدرَُّض 
املارأُة اليسنية منذ عامني إىل أبشاع االنتهاكات من قبل الددوان 

األَمريكي السدواي قتالً و رحاً وحصاراً.
تقاوُل اإلحصائياة األولية إن عدَا النسااء اليسنياات الالتي 
ساقطن ضحايا يف غارات الددوان األَمريكي السادواي زاا عن 
30م3 امرأة، ما بني شاهيدة و ريحة، حيث رشع الددوان منذُ 
أول أياماه باساتهداف مسااكن املواطناني وقتل َمان خيها من 
النسااء واألطفال والشايوخ، إذ اساتهدخت الغاارات األوىل حي 
بني حوات الساكني يف الداصسة صنداَء، مسفرة عن استشهاا 

و رح ما يقارب 70 مواطناً منهم م1 امرأة.
لم يقترص الددوان األَمريكي السدواي عى استهداِف النساء 
داتهن يف حفالت  يف منازلهان، بل تدادم ذلك إىل اساتهداف تجسُّ
داتهن يف حفلة زخاف  األعرال وصاالت الدزاء كاستهداخه لتجسُّ

بسديرية سانبان يف محاخظة ذمار وقتله للدرات منهن وكذلك 
استهداخه لتجسدهن يف مييم عزاء بسديرية أرحب مطلع الشهر 

املايض.
 وباإلضاخاة إىل ماا تتدرض لاه املرأة اليسنية مان آالم الفقد 
التي سببها الددوان األَمريكي السدواي بقتِله ألطفالها وآبائها 
وإخوانهاا تديُش مناذ عامني من الددوان أصداَب الظروف وال 
تدري متى سايقتلُها الطريان بغاراته أو متى ستسوُت من شدة 

الجوع الذي سبّبه الحصار.
تقاول الدكتورة ابتساام املتاوكل، رئيُل الجبهاة السقاخية 
ملوا هاة الدادوان، يف ترصيٍح منها لصدم املسارية عسا تدانيه 
املارأة اليسنياة يف ظال الدادوان األَمريكاي السادواي وزياف 
الشادارات التي ترخدهاا املنظسات الحقوقياة املطالبة بحقوق 
املرأة: إن لذه الشداراِت ساقطت عند أقدام إرشاق املداىف وعند 

اماوع الجادة حسادة وعناد رصاخ اليسنياات من أُثار الغارات 

الجوية يف تدز وصددة وكل املناطل والقرم اليسنية.

وتضيف املتوكل أنه إذ يحتفل الدالم باملناسابة تلو املناسبة 

تتدارض املارأة اليسنياة للقتل وللحصاار والتجوياع وتتدرُض 

للرعاب وَخْقاد أطفالهاا بجحيام غاارات الدادوان األَمريكاي 

السدواي، وكأنها ليست ضسن قائسة النساء يف الدالم.

من  انبها قالت ساَساُح الكبيس، رئيُل مباارة نساء اليسن 

ملوا هة الددوان: إن الددوان راَلَن عى استهداف عزيسة الشدب 

اليسني باساتهداف النسااء مبارشًة، إما بالقتل وإما بالحصار، 

ولكن املرأة اليسنية عظيسة بصسوالا وثباتها وتحسلها. وتشري 

الكبايس إىل أن املرأة اليسنية تحّدت الددوان والحصار بسزيد من 

الدزيسة والصرب وقامت برخد الجبهات باملال والر ال.

�صاروخ بالي�صتي يق�صي على تعزيزات املرتزقة وعمليات ع�صكرية تطاُلهم جنوب ذو باب

كمائن وهجمات الجيش واللجان تحّول الساحل الغربي ملثلث برمودا ملئات املرتزقة وقياداتهم

مقتُل 10 مرتزقة بعمليتني للجي�ص واللجان باأطراف نهم:
عشراُت القتلى والجرحى من املرتزقة بانكسار زحوفاتهم على جبال يام

تطهرُي مواقَع عسكرية يف تّبة الوكيل 
وتدمرُي واغتناُم خمسة أطقم ودبابة يف تعز

يف اليوم العاملي للمرأة.. نساُء اليمن خارَج الحسابات الدولية
د. ابتسام المتوكل: شعاراُت حقوق المرأة سقطت عنَد أقدام إشراق المعافى ودموع الجّدة حمدة

سماح الكبسي: العدوان راَهَن على كسر عزيمة الشعب باستهداف المرأة

 تلّقى ات�صااًل هاتفياً من املبعوث االأممي 
واأّكد اأن العدواَن يعرقل ُكّل م�صاعي ال�صالم:

ناطُق أنصار اهلل يجّدد التمسَك 
بالحل السياسي واألمني 

الشامل وفقاً لتفاُهمات مسقط
  - خاص:

تلّقاى الناطُل الرساسيُّ ألنصار الله محسد َعبدالساالم، 
أمل األربداء، اتصاالً َلاتفياً من املبدوث األُُمسي، إسساعيل 
ولاد الشايخ، الاذي بادأ  ولاًة يف اول املنطقاة، يف ساياق 
تَحاّركاته السياسية التي شسلت روسيا والكويت وعاصسَة 

آل ُسُدوا الرياض.
وأكاد عبدالساالم عاى التازام القاوم الوطنياة بالحل 
السيايس الشامل، متهًسا قوم الددوان بدرقلة ُكّل مساعي 
الساالم من خالل ِرلانها عى الحرب الدساكرية والحصار 

االقتصااي.
اَك باملوقف السابت بالتوصل إىل حل تواخقي   و دا التسسُّ
بناًء عى تفاُلسات مساقط، بسا يشاسل الجانَب السايايس 

والرتتيبات األمنية واملدالجات اإلنسانية.
وعرّب عبُدالساالم عن الرتحيِب بأية  هوٍا اوليٍة ساعية 

ل لحل سيايس شامل يف اليسن. للتوصُّ

أبطاُل الجيش واللجان يقتحمون تبََّتي الخزان والسوداء 
ويقضون على عدد من املرتزقة يف عسيالن بشبوة

هجماٌت مباغتة لألبطال تحُصُد العشرات من املرتزقة 
وتضّيق الخناق على أوكارهم جنوبي الغيل بالجوف 

  - خاص:
نفذت قوات الجيش واللجان الشادبية عسلياٍت 
نوعيًة، أمل األربداء، اساتهدخت مرتزقة الددوان 
السدواي األَمريكي يف مديرية عسيالن بشبوة.

الجياش  أبطاال  أن  وأخااا مصادر عساكري 
واللجان الشدبية نفذوا عسليتي اقتحام منفصلتني 
واقتحساوا موقَداي التباة الساوااء واليازان يف 

مديرية عسيالن بشبوة.
وأكاد املصدُر وقوَع خساائَر كباريٍة يف صفوف 
املرتزقاة أثنااَء الدسليات وسايطرة أبطال الجيش 

واللجان الشدبية عى عدة مواقع.
ويف محاخظة شبوة أيضاً، ُقتل عدا من مرتزقة 
الدادوان السادواي األَمريكي عندماا َاّكت قواُت 
الجيش واللجان الشادبية تحصيناتهم يف منطقة 

الصفراء.

  - خاص:
واصلات قواُت الجيش واللجان الشادبية تضيياَل اليناق عى مرتزقة الددوان السادواي األَمريكي يف 
مديرياة الغيل بسحاخظة الجوف، وشانت، أمال األربداء، لجساٍت مباغتًة عاى مواقِدهم  نوب املديرية 

للسرة السالسة خالل األيام القليلة املاضية.
وأعلن مصدٌر عسكريٌّ مرصَع و رَح أعداٍا من املرتزقة أثناء مها سة مواقدهم من قبل أبطال الجيش 

واللجان الشدبية يف تالل الجروف بسديرية الغيل بالجوف.
ونقل مراسل املسرية عن مصدر ميداني تأكيَده بسقوط عرات القتى والجرحى من مرتزقة الددوان 

خالل الدسلية التي نفذلا الجيش واللجان الشدبية  نوب مديرية الغيل.
وشهدت محاخظة الجوف، منذ األحد املايض، تصديداً عسكرياً واضحاً من قبل أبطال الجيش واللجان 
الشادبية ضاد مرتزقة الددوان السادواي األَمريكي يف مديرية الغيل، بددة عسليااٍت اقتحام نوعية طالت 

مواقَع ومناطَل واسدة وخّلفت الدرات من القتى والجرحى يف صفوف املرتزقة.

تخريُج فوج قتالي من أبناء 
محافظة حجة لرفد الجبهات

  - حجة:
َج خاوٌج قتاايلٌّ  دياٌد مان أبناء  تيارَّ
محاخظاة حّجة ضم عارات املجالدين 
ملوا هاة  الجبهاات  إىل  توّ هاوا  الذيان 

الددوان األَمريكي السدواي.
يأتي لاذا الفاوُج ضسان قواخل اعم 
وإساناا الجبهاات التي يقدُمها الشادب 
اليسني يف رخده لجبهاِت الدخاع عن الوطن 

ومحاَربة الددوان ومرتزقته.
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حكومة املرتزقة توا�صل املماطلة وحرا�صة الفار هادي اأطلقت النريان على املتظاهرين:

مظاهرات هي األرَْكبرَ من نوعها أمام قصر 
املعاشيق للمطالبة بصرف املرتبات

حكومُة املرتزقة تصّرح لشاحنات ضخمة 
محّملة باألسلحة لعناصر القاعدة يف عدن 

اشتباكاٌت عنيفة أمام إدرَاررَة األمن بعدن

  - خاص: 
املرتزقاة  إىل  اناب نهاب حكوماة 
للسلياارات مان إيارااات النفاط والغاز 
ورخضها تسليَم مرتبات موظفي الدولة 
والوخااَء بالتزاماتها رغم تسالُّسها 00ل 
ملياار ريال من املطبدة عى اخدتني منذ 
نحو أَْربدة شاهور، إال أنها أَيْضاً ترخض 
واملوظفاني  املرتزقاة  مرتباات  تساليم 
االحتاالل  قاوم  سايطرة  مناطال  يف 
ومرتزقتهام، األمر الاذي أَاَّم ملظالرات 
ضيسة وو هات بالرصاص الحي أمام 

قرص املداشيل الرئايس بددن.
وتظالار املئااُت من أَبْنَااء محاخظة 
عادن، يف تجساع باري لو األَْكارَب من 
نوعه، يوم السالثاء، أمام قرص املداشيل 
بارصف  للسطالباة  بدادن  الرئاايس 
مرتباتهام املتوقفاة مناذ عدة شاهور، 

وقوبلات احتجا اتهم بإطاالق النريان 
من قبال عنارص املرتزقاة التابدة للفار 

عبدربه منصور لااي.

املتظالارون رخداوا الختاات تحسال 
عبارات تطالب حكومة املرتزقة برصف 
مرتباتهام وأخرم تحتجُّ عى اساتسرار 

انقطااع الكهربااء وامليااه عان املدينة 
والتي أخضت إىل مأسااة إنساانية كبرية 
طالات مئاات اآلالف مان املواطناني يف 

محاخظة عدن.
وأخااات مصااار محلياة أن املئاات 
من املتقاعدين الدساكريني شااركوا يف 
املظالارة ولاداوا بيطاوات تصديدية 
التساويف  عسلياة  اساتسرت  حاال  يف 

واملساطلة يف عسلية رصف الرواتب.
وأشاار املحتجون مان املتقاعدين أن 
حكوماة املرتزقة ظلات تواعدلم خالل 
الشاهور املاضية وتدد بارصف املرتبات 

إال أنها لم تِف بأيٍّ من وعوالا.
كسا أخاات مصاار محلية يف عدن أن 
عادااً مان الجرحى ساقطوا يف صفوف 
املتظالريان؛ بسابب تدرضهام إلطالق 
نار باساتيدام الرصاص الحي من قبل 
حراسة املداشيل من مرتزقة الددوان.

  - عدن: 
لم يسر ساوم أقلَّ من أُْسابُْوع عى تسالُّم 
عنارص تنظيم القاعدة اإل رامي يف أبني لسالث 
شااحنات محسلاة بسيتلاف أنواع األسالحة 
والذخائار القااماة مان قبل حازب اإلصالح 
بسأرب، حتى تم الكشاف عن شحناٍت أضيَم 
من األسلحة قاامة من نفل الجهة وكانت يف 
طريقها إىل عنارص القاعدة لذه املرة يف عدن.
وأكادت مصاار محلية يف عدن أن شااحنة 
كبرية محسلة باألسلحة والذخائر تم تغطيتها 
باألشجار عى اعتبار أنها شحنة »حطب« قبل 

أن يتم توقيفها يف نقطة الدريش بددن.
وكان الالخات يف األمار، بحساب املصااار، 
أن ساائل الشااحنة كان يحسال ترصيحاً من 
السالطات األمنياة التابداة للفاار لاااي يف 

محاخظاة أباني، ولو ماا أكد مجادااً طبيدة 
الدالقة التي تجسع تنظيام القاعدة اإل رامي 
بحكوماة املرتزقاة وقوم الددوان السادواي 

األمريكي.
وقالت صحيفة »عادن الغد« املوالية لقوم 
االحتاالل يف عدن، إن شااحنة أخارم محسلة 
باألسالحة تسكنت من اخول عدن ووصلت إىل 
عنارص تنظيم القاعدة اون أن يتم اعرتاضها.
قبال  إعالمياة كشافت  وكانات مصااار 
أساابيع عان ا تساعاني منفصلاني للفارين 
عبدربه منصور لااي وعيل محسن األَْحَساار 
مع قياااات تنظيم القاعدة بإيداز من النظام 
السادواي، وتام االتفاق عى تسويال عسليات 
التنظيم واالستدانة بدنارصه يف موا هة قوم 
الحراك الجنوباي املوالية لإلمارات عى خلفية 

األحداث التي شهدتها وتشهدلا عدن.

  - متابعات: 
اندلدت اشتباكاٌت عنيفٌة يف أمام مقر 
إَااَرة األمن بسحاخظة عدن بني مجنَّدين 
وقوات مراخقة للجنة رصف مرتبات بدد 
رخاض رصف مرتباتهام، وساط عسلية 
نهب لألَْماَوال امليصصاة للسرتبات من 
قبل قيااات عساكرية وسياساية تابدة 

لحكومة املرتزقة.
وأخااات مصااُر إعالمياٌة بسحاخظة 

عدن أن حركة السري توقفت تساماً، وخر 
عرات املواطنني بدد اندالع املوا هات، 
أمل األَْربداء، أماَم إَااَرة األمن بسنطقة 

خور مكرس.
وقدمت صحيفة »األمنااء« الصاارة 
من عدن واملوالياة لقوم الددوان، رواية 
أخرم لالشاتباكات التي شاهدتها خور 
مكرس، موضحة أن حارال إَااَرة األمن 
بدأوا بإطالق الناريان عى موكب الدسيد 
ناارص سياع الدنبوري املدانّي من قبل 

الددوان قائاداً للقوات الياصاة واللواء 
محسد مسااعد املدني مان قبل االحتالل 
والدسياد  والجاوازات  للهجارة  وكياالً 
الزمنرت املدني من قبل الددوان مدير عام 
املنشاآت أثنااء محاولتهم اخاول مقر 

إَااَرة األمن.
وأشاارت الصحيفاة إىل أناه تم منع 
السالثة من اخول إَااَرة األمن وانساحبوا 
مان أماام البواباة، وعااا مراخقولام 
واشاتبكوا مع حراسة إَااَرة األمن، خيسا 

أخااات مصااار محليٌة أن االشاتباكات 
أسافرت عن قتاى و رحاى يف صفوف 

الطرخني.
وأضاخات الصحيفة أن االشاتباكات 
توقفت لوقت قصري وعاات بوترية أعى، 
مشارية إىل أن املحالت التجارية القريبة 
مان إَااَرة األمان أقفلت أبوابهاا ولَرب 
املواطناون من مكان التوتر، وأن الجنوا 
الواقفاني حاول إَااَرة األمان منداوا أية 
مركبة أو مواطن من الوقوف يف املكان.

مقتُل مواطن جراء تعذيبه 
بأبني وتوزيُع مساعدات منتهية 

الصالحية لعامالت النظافة
  - متابعات: 

تويف مواطٌن من أَبْنَاء 
أباني  اراء  محاخظاة 
تدرُّضاه للتدذياب مان 
قبال مرتزقاة الدادوان 
السادواي األمريكاي يف 

محاخظة أبني.
أسة  وطالبات 
»أماني  املواطان 
بياان  يف  عبدالدزياز« 
األَْربدااء،  أمال 
بالتحقيال يف وخاة ابنها 
للتدذيب  تدارض  الاذي 
باإلغاراق يف البحر حتى 
تقاوَم  أن  قبال  املاوت 
قواٌت أمنية تابدة لقوم 
املرتزقاة بإحضار  سته 
الارازي  مستشافى  إىل 
بأباني وأواعتاه  الداام 

ثال ة املستشفى.
آخر، ويف  من  اناب 
محاخظاة عادن، خو ئت عارات الدامالت بصنادوق النظاخة 
أن املسااعدات الغذائية التي ُساّلست لهن وعليها ملصقات قوم 

الددوان منتهية الصالحية.
ويف محاولة من ِقبل حكومة املرتزقة لتسجيل نقطة إيجابية 
عارب اإلعاالم، قامت بإقاماة احتفاال تكريم لداماالت النظاخة 

بسناسبة يوم املرأة الداملي.
ويف ختام الفدالية تم تساليُم مواا غذائياة لدامالت النظاخة 

والتي اتضح أنها منتهية الصالحية.
ونقلات مصااُر إعالمية عن بداض الدامالت أن الكسري منهن 
قسن برمي املسااعدات املنتهية خيسا اضطارت بدُضهن ألخذلا 
مدهان للبيت؛ بسابب الفقر الشاديد الاذي يدانني منه َوساوء 
ظروف املديشاة التاي خّلفها الددوان والفسااا الذي تسارساه 

حكومة املرتزقة.

قراراٌت جديدٌة بعزل أئمة 
وخطباء مساجد الصوفية 

واستبدالهم بإصالحيني

  - عدن: 
واصلات حكوماة املرتزقاة بدادن واملحاخظاات الجنوبياة 
اساتهداف خطباء وأئسة املساا د الصوخية عرب قرارات منظسة 
بدزل األئساة املنتسني للسذلب الصويف واساتبدالهم بآخرين من 

حزب اإلصالح.
وأصادر مدير األوقاف بددن محساد الوايل املدنّي من قبل قوم 
االحتاالل، عدة قارارات بدزل عدا من ائسة وخطباء املساا د يف 

عدن.
وكشافت مصاار إعالمية ومحلياة أن تلك القارارات حّولت 
املساا د إىل سااحة رصاع سايايس وأات لحدوث عراك يف بدض 

املسا د التي طالتها تلك القرارات.
ونقلات مصااار إعالمية يف عدن عن خطبااء وأئسة صوخيني 
طالتهم قراراُت الدزل، أن القراراِت التي أصدرلا »الوايل« تتواخل 
ماع الجساعة التي ينتسي إليها، يف إشاارة لجساعة االخوان التي 

يسسلها يف اليسن حزب اإلصالح.
ونرت صفحات إخبارية بسواقع التواصل اال تساعي صوراً 
من ااخل أحد املساا د التي شاهدت عراكاً باأليدي بني املصلني 
الراخضاني للقارارات وبني عناارص تابدة لحزب اإلصاالح التي 

مارست البلطجة عليهم وحاولت خرض التغيريات بالقوة.
وتدرضت مسا د الصوخية وأئستها عى مدم الفرتة املاضية 
لدادة اعتاداءات وقرارات عزل تدسافية يف إطار خطاة ينفذلا 

حزب اإلصالح للسيطرة عى مسا د عدن.
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مؤتمُر برلني يوّثق جريمة الحرب املنسية على اليمن

ُع السعودية واإلمارات مع »إسرائيل« ضد لبنان موقٌف عدائيٌّ يجمرَ

  - ترجمة: 
 نشوى الرازحي

بقلم/ ستيفان تولكسدورف*  
 25 املواخال  املاايض  األحاد  ياوم  ُعِقاَد 
خربايار2017 مؤتساٌر يف برلاني تحاَت عناوان 
» ريساة الحرب املنساية عى اليسان«. الهدف 
من املؤتسر إثبات الحقيقة املروعة حول اإلبااة 
الجساعياة الجارياة يف اليسان حتاى يتسانى 
املسااعدة يف إنهائهاا. مسَّل ُكّل مان إلكه خيسن 
وساتيفان تولكسادورف مدهد شايللر الدويل. 

وخيسا ييل مليص للسؤتسر. 
بدد أن اساتسع الضيوف إىل النشيد الوطني 
لليسن وتاالوة رائدة آليات من القاران الكريم، 
قاال عبداللطيف الوشايل يف كلساة االختتاح أن 
البلاد يداني مان حصار تام من قبال التحالف 
بقياااة املسلكاة الدربياة السادواية. واملاواا 
الغذائياة غاري كاخياة يف البلاد. كساا امارت 
مقاتاالت التحالاف الحديساة املازواة بأنظسة 
أسلحة اقيقة املدارل واملستشفيات. أضف إىل 
ذلك أنه تم اساتهداف املوانائ الحيوية يف البلد. 
يداني املدنيون يف ظل صست اويل، ولذا ما اعا 
إىل تسسية لذه الحرب با »الحرب املنسية«. 

يهادف املؤتسار إىل تغيري لاذا الواقع، وعى 
املشااركني خياه والدالم التذكاري بضحايا لذه 

الحرب.
 كان الدكتور خرينار ااوم، ابلومايس أملاني 
ساابل متقاعد يف الوقت الحايل، أول املتحدثني. 
قاال خرينار ااوم الذي عاش سات سانوات يف 
اليسان: » لام يؤثر يفَّ شادب قط مسلساا أثر بي 
الشادب اليسني: شادب منفتح وخياور ببلده 

بدون غطرسة ولاائ يف أصله«.
وقاال خرينار ااوم: »منذ الداام 5لا1، وأي 
حارب لجومياة غاري ماربرة تدتارب  ريساة 
حرب، عقوبتها اإلعدام. ولاذا ما يجري اليوم 
يف اليسن: لذه الحرب غري مربرة. واملساؤولون 
يف املسلكة الدربية السدواية واإلَماَرات الدربية 

املتحدة مجرمي حرب.
 وأكاد عاى أن الوضاع اإلنَْسااني املروع يف 
اليسان سايئ للغاية. واألساوأ من ذلاك تدمري 
الارتاث السقاايف يف اليسان حياث قاال: »الرتاث 
السقاايف الاذي تام تدماريه ال يسكن اساتبداله. 
وبتدمري السادوايني لساد مأرب امروا تأريخ 

عسره 3 آالف عام بكل بساطة«.
 وتحادث خرينار ااوم أَيْضااً عان التغطياة 
اإلعالمية للحرب عى اليسن: »نساسع اائسا أن 
املوضاوع لو رصاع يدور باني املسلكة الدربية 
السادواية وإيران. وليل لنااك أي اليل واحد 
عاى ذلاك.. إذا لم يتم نار أخبار ماا يدور يف 
الواقاع، خهذا أمار له أَْسابَابه. عامليااً، لم يدد 
لنااك ضساان لحرية الصحاخة، لام يدد لناك 

ضسان ليال ألن الحكوماات الديكتاتورية لم 
تداد تساسُع بحرياة الصحاخة؛ بال ألن لناك 
مناخااً ساائداً ليل خيه ساوم حقيقة واحدة 

خقط«. 
بدد ذلك تحدث املؤرخ خرانسيل خوكوياما، 
الاذي قاال إناه »حتاى وإن لم تحادث تغطية 
إعالمياة لهذا املؤتسار، آمل أن نتسكان يف لذه 

التجربة من كشف الغطاء عن الحقائل«. 
وتاى ذلاك كلساة إلكاه خيسان وساتيفان 
تولكسادورف. التي تضسنت الكلسة الرتحيبية 
لرئيساة مدهد شايللر الادويل، ليلجاا زيب ا 
املؤتسار  يف  للسشااركني  تقادم  التاي  الروش، 
التطلدات املساتقبلية واملتفائلة والنشااطات 
ملدهد شايللر بالنسابة لليسن. وأكدت السايدة 
خيسان يف كلستهاا أن اليسان يداناي مان واقع 
مرعاب. كساا تطرقات إىل الارصاع الدائار يف 
الواليات املتحادة األمريكية بسابب املوا هات 
بشأن الا م2 صفحة التي تم نرلا من تقرير 
أحاداث الحاااي عر مان سابتسرب. وقانون 
 اساتا يف الداام املاايض. كاللساا لاه عالقة 

مبارشة بدور املسلكة الدربية السدواية. 
كساا بينت أَيْضااً أي اور سايكون لليسن يف 
طريال الحريار الجديد )مجسوعاة من الطرق 
املرتابطاة كانات تسالكها القواخال والسافن 
التجارياة( كجرس يصال بني آسايا وأخريقيا. 
وعرضات بداض األخاالم والرساومات لهاذه 
الطريل، أعدلا ُكّل من أولف زاندمارك وحسني 
عساكري، وقدمات القارار، الذي تام اقرتاحه 

عى ضاوء أَْعَسال خؤاا الجدفاري يف اليسن وتم 
اعتساااه يف مؤتسر مدهد شايللر يف برلني، الذي 

عقد يونيو2016. 
ويف اليتام، قدم منظسو املؤتسر مقاطع من 
أخاالم حول الوضع يف اليسان، التي تم توزيدها 
أَيْضاً عى املشااركني يف أقاراص DVD بدنوان 

الحرب املنسية. 
»قليال مان األمال«، كان لاذا لاو عنوان 
التقديم لحسني رشف. حكى قصة أمل، الفتاة 
اليسنياة الصغرية، التي أحبت الطائرات وكانت 
تحلام بأن يأتاي يوم تطوُف باه الدالم وتُحيي 
الناَل  سيدا. وعندما كانت تسيش يف الشاارع 
كسا لي عااتهاا، ملشاالدة الطائرات قصفت 
الطائرة منزلها. تويف والدلا خوراً وتويف ُكلٌّ من 
والدتها وأخيها الصغري خيسا بدد يف املستشفى 
الذي ال يو د خيه أاوية وال كهرباء. قال رشف: 
»انطفاأ آخاُر ضاوء يف حياتها. ما يازال لناك 
مساتقبل طويال يف انتظاار الفتاة. يساكنها 
حاب كباري. ولكان، ُ ارح  سادلا وعائلتها 
ومشاعرلا وكرامتها وكذلك حقها يف الحياة«. 
وواصل قائالً: »ما يزال لناك  زء من أمل عى 
قيد الحياة يجب إنقاذه. اسام أمل يدني األمل. 
األمُر الذي ما يزال باقيااً. ُكّل األطفال يف اليسن 

لم أمل«. 
وحاول تأثري الحارب عاى إمادااات املياه، 
تحدث الدكتاور عبداللطيف الوشايل، الدكتور 
الباحاث يف مجاال لندساة إمادااات امليااه يف 
مدهد اليونساكو للتدليم يف الفات الهولندية. 

حيث قاال: ل.15 مليون مان م.27 مليون من 
ساكان اليسن، الدولة األشاد خقراً من بني اول 
شابه الجزيرة الدربية، ال يحصلاون يف الوقت 
الحايل عى املياه النقية وال عى خدمات الرصف 
الصحاي. 7 مالياني منهام بحا ة ماساة إىل 

الغذاء. 
وأشاار الدكتاور الوشايل إىل بحاث أ رتاه 
مارثا ماندي، حول الحسلة التي تشنُّها املسلكة 
الدربية السادواية عى اليسن مساتهدخًة عى 
و ه اليصوص سابل الدياش والبنية التحتية 
الزراعياة. كانت اليسن يف خارتة ما قبل الحرب، 
تساتورا 0ا باملائة من احتيااج القسح و100 
باملائاة مان احتيااج األرز. وبسابب الحصاار 
املفاروض عاى اليسان، ارتفدت األسادار منذ 
سابتسرب 2015 بشادة يف حني انيفضت أ ور 
الداملني. ولفت الوشايل يف األخري إىل أن الرضر 
الذي لحل باليسن سيحتاُج إىل وقت طويل حتى 

يتم إصالحه. وقد تأثرت ُكّل املدن الكربم. 
وعن إثار الحصار االقتصااي عى الشادب 
تحدثت بدده إنجلني كرامر، املتدربة يف مروع 
التواصل باني السقاخات وحل النزاعات. و هت 
السايدة كرامار يف البداياة تحية حاارَّة وُوايّة 
لليسنيني وساألت: »ما الذي بقي يف اليسن ليتم 

تدمريُه؟«.
يجُب محاكساُة مجرمي الحرب مسل  ورج 
بوش وتوني بلري يف اللاي. ويجب بل وبسقدور 
ُكّل من الواليات املتحدة وبريطانيا وأملانيا إنهاء 
الحصار االقتصااي املفروض عى اليسن خورا. 

يجب عى الجسيع اآلن اعم الجهوا املبذولة من 
أ ل الساالم يف اليسن. واختتسات كلستها بهذه 
الكلسات املتفائلة: »إذا ما أقدم كسري من النال 
عاى خطو خطوات كسرية، من املسكن أن يتغري 

و ه الدالم.
ويف األخاري، تحدث الدكتاور آر. إل. كريم، 
مؤسل منظسة منى لإلغاثة )املنظسة اليسنية 
لنادن(  اإلنَْساانية والتنسياة، يف  للسسااعدات 
والتي تدد واحدة مان منظسات اإلغاثة القليلة 
التي تنشاط بشاكل مباارش يف اليسن وساسى 
الدكتاور كريام اليسن باا »البلد التاي تغطيها 
النُادب« والجارح املفتاوح وبلد لام يتبل منه 
ساوم الظالل. وقال إن املساؤولني السدوايني 
عزلاوا اليسن عن الدالم. لقاد تم تهسيش البالا 
وتجري اآلن خيها عسلية إبااة  ساعية. إذا كان 
يتم اساترياا 0ا باملائة من ألام املواا الغذائية 
قبل الحارب، كيف ينبغي اآلن تغذية 0ا باملائة 
من الساكان مع الدرة باملائة الباقية؟ يف ُكّل 
مارة، يسوت خيها طفال، ال بد أناه ُقتل عى يد 
السادوايني. وحكاى كريام للجسهاور الغفري 
املرعوب الذي شاارك يف املؤتسر عن موت  نني 
يف بطن أمه بسابب ساوء التغذية. وتحدث عن 
اآلبااء الذين يفكارون يف االنتحار بسابب عدم 
قدرتهام عى حساياة عائالتهم. لقد لاوََّث لذا 

البؤُل األرواَح. 
»اليسن لو عبارة عن ثقب إنَْسااني أساوا. 
لقاد ُسالبت كرامة البلاد. ولكن قبل لاذا كله 

يشتم اليسنيون رائحة الييانة«. 
واختتم الدكتور كريم بالقول: »إذا ما اّمرت 
القوة الدساكرية حياَة األطفال عساداً، حينها 
ليل باإلمكان ساوم عسل يشء واحد: القتال. 
ُكلُّ أب يقاتال. ُكلُّ أُّم ساتتحول إىل لبوة للدخاع 
عن أطفالها. لن يظل اليسن بلداً لألزمة املنسية 
مجدااً. الحرب عى اليسن ليست الحرب املنسية 

لهذا الدقد من الزمن. إنه عاٌر عى  يلنا«. 
آخُر متحدث كانت حساناء، طالبة طسوحة 
يف أملانيا، تحدثت عان  رائم الحرب عى اليسن 
ومداناة النسااء واألطفاال. وعرضت كسري من 
الصاور، التاي تذكر بالصاور الكسارية املرعبة 
يف اليسان. وانتهاى املؤتسر بدد كلساة االختتام 
باللغة الدربية وتالوة أُْخاَرم قصرية آليات من 

القرآن الكريم مع النشيد الوطني اليسني. 
كان املؤتسار نا حاً إىل حاد بديد. لقد برلن 
وندا بشكل واضح بالوحشية التي يداني منها 
اليسنياون. وبرلن عاى اإلرااة يف الوقوف ضد 
لاذا الظلام الصاارخ ومقاومته. ولكان األلم 
من ذلك: عرف املشااركون الكسري عن املشاكلة 
األساساية لإلمرباطورياة الربيطانياة وعلسوا 
بالتطلدات املساتقبلية الرائدة لادور اليسن يف 

النسوذج الجديد للتداون املربح.

مجلة »نويه زوليداريتيت« األلمانية

يسااِرُل التحالُُف، الذي أعلان عنه الرئيُل 
األمريكاي اونالاد تراماب يف خربايار املاايض، 
ويضم السادواية واإلمارات مع إسائيل واول 
أخارم، مهاماه عى الواقاع حتى ولاو لم يتم 
اإلعالن عنه رسسياً، ولو التحالف الذي لم تنِف 

أّي من الدول املدر ة خيه عالقتَها به. 
وبالرغم من الدور الذي تلدبه  امدة الدول 
الدربية لصالح املاروع األمريكي يف املنطقة، 
َن بياناتُها اعَم  إال أنه لم يدد مقباوالً أن تتضسَّ
اولاة عربياة يف رصاعها ماع إسائيال، ولذا 
ماا حدث مؤخاراً عندماا تحّفظت السادواية 
واإلماارات عاى  سلاة التضامن ماع لبنان يف 

رصاعه الكيان الصهيوني. 
الصااارُة عان مجلال  البيانااُت  وكانات 
 امداة الادول الدربية تتضسُن عباارات ثابتة 
منها أن اول الجامداة »تدعم لبنان يف رصاعه 
ماع إسائيال« حتاى لاو لام يكان موضاوع 
اال تساع متدلل بذلك الرصاع، لكن السادواية 
واإلمارات ومدهسا البحرين أبدت تحفظها عى 

تلك الدبارة. 
الُحّجاة التي تذرعت بها الدول السالث لتربير 
تحفظهاا عى اعم لبناان يف موا هة إسائيل، 
لي ما كشاف عنها مندوب الكويت بالجامدة 

َظ بسابب الدعم  الدربياة الاذي قاال إن التحفُّ
الرسسي اللبناني لحزب الله، يف إشارة واضحة 
لترصيحات الرئيل اللبناني ميشيل عون الذي 
قال الذي أشاا باملقاومة اإلسالمية يف لبنان مع 
الجيش واخاعه عن لبنان يف موا هة اعتداءات 

إسائيل. 
ويف حقيقاة األمر خإن مجلل  امدة الدول 
الدربياة بساا خيها الادول املتحفظاة عى اعم 
لبناان يف موا هة إسائيل، لام يصدر عنها أي 
بياان يدين أو يرخاض االعتاداءات اإلسائيلية 
املتواصلاة عاى سايااة لبناان عارب الطاريان 
الصهيوناي الذي ييارتق أ واء لبنان بشاكل 

متكرر. 
السادواي  التحفاظ  حاول  تقريرلاا  يف 
رأت  ريادُة  الدربياة،  بالجامداة  اإلماراتاي 
»األخبار« اللبنانية أن موقَف الدولتني ومدهسا 
البحريان »ال يددو كوناه محاولًة للضغط عى 
رئيال الجسهورياة؛ بهدف ثنيه عان مواقفه 
التاي يرم خيها مصلحاة لبنانياة عليا، تتصل 
أن  إىل  بصاّد األطسااع اإلسائيلياة«. أشاارت 
السادواية واإلماارات تحفظتا قبال عام عى 
ذات الجسلة يف بياان الجامدة الدربية، ويف ذلك 
الوقت لم يكن ميشايل عون قد أصبح رئيسااً 

للبناان أصال، ولو ما يؤكاد أنه موقٌف متناغٌم 
مع إسائيل ولم يدد مجرا »تقاطع مصالح«. 
إن تفسريَ الجرأة السادواية اإلماراتية عى 
رخاض  سلة تقليدياة تدعم لبناان يف رصاعه 
ماع إسائيال يدوا إىل ماا يجري اإلعاداا له يف 
واشانطن، والذي كشافت عنه صحيفة »وول 
منتصاف  يف  األمريكياة  سارتيت  ورناال« 
الشاهر املاضياة، أن إاارة الرئيال األمريكاي 
اونالاد ترامب ترف عى محااثاات من وراء 
الكواليال باني مساؤولني مان اول عربياة 
مساؤولني إسائيليني إلنشاء تحالف عسكري 
ويضام إىل  اناب الكياان الصهيوناي كال من 

السدواية واإلمارات ومرص واألران. 
عقَب ذلك نقلت وكالاة »خرانل برل« عن 
ترامب قوله إنه يؤيد اعوة رئيل وزراء الكيان 
الصهيوني إلنشااء تحالف من الادول الدربية 
وإسائيل ملا وصف أنه ملوا هة إيران. وساجل 
»مؤتسار ميوناخ لألمان« يف م1 خرباير املايض 
مرحلاة  ديادة للتواخل السادواي اإلسائييل 
عندماا ضسات قاعاة املؤتسار وزيار الدخااع 

اإلسائييل ووزير اليار ية السدواي. 
 ولنااك طاَلاَب الوزيُر اإلسائيايل أخيغدور 
ليربماان من الجباري التدليل عاى كالمه الذي 

يقول إن ألمَّ حدٍث يف الرق األوساط منذ عام 
ملا1 لاو أن بداَض الدول الدربياة أاركت أن 
الددوَّ الحقيقي ليل إسائيل وإنسا إيران، قبل 
أن يصدَد الوزير السادواي عاال الجبري ليؤكد 
ذلك بقولاه »إن طهاران لي الراعاي الرئييس 
لإلرلاب يف الدالم وقوة مزعزعة لالساتقرار يف 
الرق األوساط وتريد تدمرينا« ونقلت رويرتز 

كالم ليربمان والجبري كسا ورا. 
ويف ظال لذه األ اواء والهرولة املتساارعة 
للريااض وأبو ظبي باتجااه إسائيل، خإن ذلك 
 دلهساا ال يتساامحان ماع ترصياح أطلقه 
الرئيل اللبناني »ميشايل عاون« يف 13 خرباير 
عندماا قاال »إن و اوا حازب اللاه إىل  انب 
الجياش اللبناني رضوري للدخااع عن لبنان يف 

و ه الددو اإلسائييل«. 
ترصياح الرئيال اللبناناي اعتاربه النظام 
اإلماراتاي اعسااً لإلرلااب وبالتايل، وبحساب 
 ريدة األخباار، أوقفت اإلمارات املباحسات مع 
اللبنانياني لرتتيب زيارة كانات مقررة للرئيل 
اللبناناي إىل أبوظباي، يف وقات قالات  ريادة 
»النهار« اللبنانية إن ملك السادواية خدل األمر 
ذاتاه وأوقاف ترتيباٍت لزياارة كان مقارراً أن 

يقوم بها إىل بريوت. 

ظ السادواية  يف محاولتهاا لتأكياد أن تحفُّ
واإلماارات عى بياان الجامدة الدربياة الداعم 
للبناان يف موا هة إسائيال كان »تناغساً« مع 
املوقاف اإلسائيايل، تشاري  ريادة »األخبار« 
إىل ماا قالاه وزيار الدخااع اإلسائيايل يف أماا 
»الكنيسات« والذي عرب عن رخضه لترصيحات 
الرئيال اللبناناي بيصاوص الجياش وحزب 
اللاه واورلساا يف موا هاة إسائيال عندماا 
قال: »رأينا وساسدنا يف األيام االخرية سلسالة 
مان الترصيحاات الددائياة لكبار املساؤولني 
اللبنانيني« مضيفاً أنه »قبل أسابوعني سسدنا 
الرئيال اللبناني ميشاال عون يدلان أن اولة 
لبنان والجيش اللبناني وحازب الله،  سيدهم 

منظومة واحدة مو هة ضد إسائيل«. 
كذلاك اعتارب الوزير اإلسائيايل أن ترصيح 
الرئيل اللبناني يجدل الكيان الصهيوني يدترب 
أن لبناان كدولة والجياش اللبناني وحزب الله 
كلهام »أمر واحاد« بالنسابة إلسائيال، ولو 
كالم يتطابال مع موقف اإلمارات والسادواية 
املتحفاظ من بياان الجامداة الدربية بسابب 

الترصيح ذاته لرئيل لبنان. 

* المسيرة نت
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  - رشيد الحداد:
حرباه  ملضاعفاة  الدادواُن  اتّجاه  كلساا 
االْقتَصااية عى الشادب اليسناي، كلسا تدزز 
شادوُره بالفشال عساكرياً، خبينسا يسادى 
الدادوان وأََاَواتاه لفتح  بهات عساكرية يف 
عدا من املحاخظات، يف محاولٍة منه إلضداف 
صساوا الجياش واللجان الشادبية وتيفيف 
الضغط عى مليشاياته التاي تتلقى رضباٍت 
مو دة يف ميتلف  بهات القتال، يسادى يف 
نفل االتجاه لتشاديد الحصار وختح  بهات 
اْقتَصااياة  ديادة تساتهدف ماتبقاي مان 

استقرار اْقتَصااي ومدييش.

مؤامرُة تستهدُف االستقرار التمويني
ختحركات الددوان عى الدصيد االقتصااي 
و اوا  تؤكاد  املاضياني  األسابوعني  خاالل 
مؤامارة تساتهدف االساتقرار التسويناي يف 
األَْساَواق املحلياة مان  انب وكذلاك القيسة 
الرائية للريال اليسني من  انب آخر، ووخل 
املؤرشات، خإن سادر رصف الريال يف السوق 
املحايل يف الداصساة يتدرض لدسلياة عدائية 
مسنهجة تستهدف ُكّل مواطن يسني، خالقيسة 
الرائية للريال تدلورت بنسابة %10 خالل 
أَيَّااام، ولو ماا يؤكد أن لنااك مضاربًة غريَ 
مسابوقة بالدوالر يف الساوق؛ بهادف إحداث 
انهيار يف سادر رصف الُدسلة الوطنية مقابل 
الادوالر والرياال السادواي، والذي ساينجم 
عنه ارتفاع مواٍز ألسادار السلع واملنتجات يف 

السوق املحيل. 

استهداُف الُعملة 
مؤامارة اساتهداف الرياال أَاَّت إىل تاآكل 
القيساة الرائياة للرياال قراباة 25 رياالً يف 
أقال من أُْسابُْوعني، ورغم اإلقباال عى رشاء 
الدوالر الذي يداني السوق من شحة خيه، خإن 
حكومة الفار لااي يف عدن تتدسد استقطاب 
السيولة النقدية من صنداء إىل عدن من خالل 
بيع الدوالر بسادر أقل مان 300 ريال بدرض 
سحب ما تبّقى من سايولة نقدية من الريال 
اليسناي، لو ما مسّل ااخدااً للكسري من التجار 
والرصاخني للقيام بنقل مئات املاليني إىل عدن 

بهدف رشاء الدوالر.
ولم تنتاِه املؤامرة التي تحااك ضد الدسلة 
الوطنية واالساتقرار املديايش برمته عند تلك 
الدسليتني، بل اشارتطت حكومة الفار لااي 
الراغباة يف رصف  والبناوك  الاركات  عاى 
مرتبات يف املناطل الشسالية عدم نقل األَْمَوال 
إىل صنداء، واشارتطت أن تبقى املبالغ املالية 
التي ساوف ترصف كسرتبات يف صنداء أَْو يف 
أياة محاخظة شاسالية يف البنوك أَْو خروع تلك 
الاركات يف عادن، ولذلاك تقدمات عدا من 
رشكات الرصاخة يف صنداء بطلب إبرام عقوا 

مدها من ا ل رصف املرتبات، إال أنها ترا دت 
بسبب عدم امتالكها السيولة الكاخية لرصف 
تلك املرتبات التي ال يسسح بنقلها من عدن إىل 
صنداء، ويأتي ذلك الرط اساتكساالً للحرب 
املالية والحصار املايل املفروض عى صنداء.

ويف ذات االتجااه ييطط تحالاف الددوان 
ومرتزقتاه إلحاكام السايطرة عى السااحل 
550 كام2 يف البحار  الغرباي للباالا املستاد 
األَْحَسااار، وإغالق املالحاة البحرية يف ميناء 

الحديدة.

ميناُء املخاء 
الدادوان  اّدا اساتهداَخه ملوانائ البحار 
األَْحَسااار ابتاداًء باساتهداف مينااء امليااء 
وتدطيال حركاة املالحاة خياه، ولام يكتاِف 
بذلك بال املؤامرة أَْكرَب من مينااء املياء الذي 
اساتهداف بأَْكسَار مان 10 غاارات، آخار تلك 
الغارات اساتهدخت الليناش الوحيد يف امليناء، 
خاملينااء التأريياي خَرَج عان الجالزية منذ 
قرابة الدام ولم يساتقبل سوم شحنة واحدة 
مطلع الداام 2015 تحسل عى متنها 66ل11 
طناً من زيوت الطبخ، ويف ذات الدام اساتقبل 
100 طان مان االساسنت و10 أطناان مان 
االخشاب وم23م3 طناً من البضائع امليتلفة 
ومدظسهاا قاامة من اول القارن االخريقي، 
كسا لام تتجاوز كسياات املشاتقات النفطية 
خالل عام 2015 الا 561لل1 طناً من الوقوا، 
وُصّدر من امليناء خاالل الربع األول من الدام 
2015 ما يزيد عن 325م1 طناً، كسا اساتقبل 
املينااء قبال الدادوان ل0مال1 أطناان مان 
املاشية املساتوراة من الحبشة، ولم يستقبل 
أية كسيات خالل الدام 2016 بسابب الددوان 
عليه ومنع تدخل السافن التجارية والسنابل 
القاامة من موانئ اول القرن األخريقي إليه.

ميناُء الحديدة 
ولذلاك ميناء امليااء الهادَف الرئييس من 
عسلياة السااحل الغرباي الدساكرية، وخال 
ُمَيّطاط ساابل أقرتاه الرباعياة الدولياة يف 
مدينة  دة السدواية الدام املايض، خالددوان 
الاذي طالب الدادوان وخل ما  ااء يف مباارة 
وزيار اليار ياة األسابل  ون كاريي، بأن 
تكون موانئ الحديدة تحت الوصاية الدولية. 
االساتهداف املسنهاج ملينااء الحديدة الذي 
بادأ األُْسابُْوع املاايض بقيام قاوات التحالف 
البحرياة باحتجااز أَْرباع كريناات متنقلاة 
قدمت مان برنامج الغذاء الداملي، منها اثنان 
يدساالن لصالح الربنامج واثناان مقدمة من 
الربنامج ملينااء الحديدة، وبداد االحتجاز تم 
توظياف الدسلياة الدساكرية النا حاة التي 
نّفذتهاا القوات البحرية والتاي أَاَّت إىل تدمري 
الفرقاطاة الحربية السادواية املدااية قبالة 
الساواحل الغربية التي يطلل عليها »املدينة« 

بدد عسلية رصد اقيل كانت تحسل عى متنها 
176  ندياً وضابطااً وطائرة مروحية، وعى 
الرغم من أن الفرقاطة كانت يف مهسة مدااية 
يف الشاواطئ اليسنياة، إال أن الدادوان حاول 
توظيف الدسلية الساتهداف مينااء الحديدة، 
وزعام أن عسلياة الهجاوم تست مان منطقة 
قريبة من املينااء، وذلك يف إطار تضليل الرأي 
الداام الادويل، وتربيار مسابل لدسلياات قد 
تستهدف الحركة املالحية يف ميناء الحديدة. 
اساتهداف  مان  خقاط  سااعات  خبداد 
الفرقاطة الحربية يف القرب من ميناء املياء، 
عساد طريان تحالاف الددوان عى اساتهداف 
النقطة األمنية التابداة للسيناء بغارة  وية، 
كسا تم استهداُف مديرية امليناء بأَْكسَر من 13 

غارة  وية. 
الغااراُت الكسيفة التي اساتهدخت املناطل 
املحيطة بامليناء الذي يغذي 21 مليون مواطن 
بالغذاء والدواء والوقوا ويساتقبل %70 من 
إ سايل واراات اليسن، والذي سابل أن تدرض 
لالساتهداف املبارش من قبال طريان التحالف 
با ل1 غاارة  وية، أَاَّت إىل تدماري الكرينات 
اة باملينااء والراخداات الجرسية التي  الَياصَّ
الاواراات،  مان   70% ماع  تتدامال  كانات 
كسا تدرضات مساتواعات وارصفاة امليناء 
لالساتهداف، ولو ما تساببت بتباطؤ نشاط 

امليناء.

إدانٌة وتحذيٌر 
قيااة ُمؤّسساة موانائ البحار األَْحَساار 
اليسنياة أاانات بأشاد الدباارات التحرياض 
املسنهج مان قبل قيااة تحالاف الددوان ضد 
امليناء، واعتاربت مزاعم وااعااءات الددوان، 
التاي قالت إن امليناء تحاول إىل قاعدة انْطاَلق 
للدسلياات الدساكرية املضااة لتلاك القوات، 
ال صحاة لاه، وإنساا تكشاف نواياا الددوان 
اليفياة الساتهداف امليناء وتوقياف الحركة 
املالحياة خياه، وقالات ُمؤّسساة املوانئ: إن 
مينااء الحديدة والاذي يدترب املرَكاز الرئييس 
مُلؤّسسة موانئ البحر األَْحَساار اليسنية يدَسُل 
عى خدمة السواا األعظم من الشدب اليسني 
يف استقبال املواا الغذائية والدوائية واالغاثية 

واملشتقات النفطية.
الحظار  وبرغام  املينااء  أن  إىل  وأشاارت 
البحاري الجائار عى املينااء من قبال قوات 
التحالف املدااي التي تحارص السافن وتسنع 
اخولهاا إال بدد اكتسال إ اراءات املراقبة من 
األَُمام املتحدة )UNVIM(، إال أن ميناء يقوم 
بوا باه اإلنَْسااني يف لذه املرحلاة لتيفيف 
مداناة الشادب اليسني، وأكدت امُلؤّسساة أن 
التحرياض املسنهاج ضد امليناء يَُدادُّ ميالفًة 
لجسياع االتفاقياات الدولية للسوانائ املدنية 
وكذلاك اتفاقياات  نيف كونهاا تدد  ريسة 

حرب يف حل اإلنَْسانية والشدب اليسني.
ويف ذات الساياق عارّبت ُمؤّسساة موانئ 

البحر األَْحَساار اليسنية عن إاانتها إلساتسرر 
عسلية االساتهداف املسنهج الاذي يتدرَُّض له 
ميناء املياء حالياً واساتهداف بنيته التحتية 
والفوقياة وتدمري اللنشاات الداملاة بامليناء 
والتي كان أخرلا استهداف اللنش ميدي أحد 
ألم اللنشاات القاطرة بسينااء املياء بهجوم 

مدااي يوم 5/ 10/ 2016م.
وأخااات قياااة ُمؤّسساة موانائ البحار 
األَْعَساال  تلاك  مسال  أن  اليسنياة  األَْحَسااار 
الددوانية ميالفاة رصيحة وواضحة ملواثيل 
األَُماام املتحادة واتفاقياة  نياف والقوانني 
الدولية واإلنَْساانية ذات الصلاة والتي تجّرم 
اساتهداَف املنشاآت املدنياة وتدمار البنياة 
التحتية للشادوب، وأكدت قيااة امُلؤّسسة أن 
موانئهاا الفرعياة لي موانائ خدمية مدنية 
ُو ادت ليدماة السافن والسانابك الواصلة 
إىل أرصفتهاا امليتلفاة واملحسلاة بسيتلاف 
البضائاع واألاوياة واملسااعدات اإلنَْساانية 
للشادب اليسني والاذي لو يف أماّل الحا ة 
إىل سعاة وصولهاا يف ظل الظاروف الرالنة 

واستسرار الددوان.
واعات قياااُة املؤّسساة املجتساع الدويل 
واألَُمام املتحادة ومنّظسات حقوق اإلنَْساان 
للوقوف بجانب قيااة امُلؤّسسة ووزارة النقل 
للضغاط عى قوم الدادوان ملنع، اساتهداف 
املنشاآت املدنياة واليدمياة ورخاع الحظار 

الجائر املفروض عى موانئ امُلؤّسسة.

تداعيات العدوان
تداعياُت الددوان والحصار، أَاَّت إىل ترا ع 
الحركة املالحية يف امليناء بنسابة %50 خالل 
الداماني املاضياني، خاملينااء الاذي اساتقبل 
م71 سافينة عام ل201، استقبل ل0ل سفن 
أن  إال   ،2015 الداام  خقاط خاالل  تجارياة 
الحركَة املالحة املالحية ارتفدت نسابياً الدام 
املاايض بدد أن أ اربت االضطرابااُت األمنية 
يف عدن عرات التجاار إىل الهروب من ميناء 
عادن والدواة مينااء الحديادة، ووخل تقرير 
صاار عن ميناء الحديدة خإن إ سايل السافن 
الداام  12ل سافينًة  إىل  ارتفدات  التجارياة 
املاايض، منهاا 323 سافينة شاحن تجارية 
و100 ناقلة نفطية؛ بسبب عزوف التجار عن 
االساترياا من ميناء عدن عاى خلفية عسلية 
االبتازاز الكبرية التي يتدارض لها التجار من 
قبل املليشايات املسالحة يف امليناء ويف طريل 
النقل الرابط بني عدن ولحج والضالع، وأشار 
التقريار إىل ترا اع الحاوياات الواصلاة إىل 
املينااء من 2ل1 ألفاً و577 حاوية عام 2015 
إىل 107 آالف و6ل5 حاوية بنسابة انْيَفاض 
التاي طالات  25 % بسابب االرضار  بلغات 
كريناات امليناء، كسا ترا دات حركة مناولة 
الحاويات يف امليناء من 313 ألف ول27 حاوية 
عاام ل201 إىل 2ل1 ألفااً و577 حاوية الدام 

2015 وبنسبة انْيَفاض بلغت %ل5.

مصطلح
أشباُه النقود

 

يُطَلُل لذا املصطلح أحياناً عى أي 
يشء يؤاي بدضاً من وظائف النقوا، 
بالرغم من عادم إمكانية النظر إليه 
عى أناه نقوا مان الناحياة الفنية، 
ومن ثام خيسكان اعتباار الكسبيالة 
عى أنهاا تدخل ضسن نطاق أشاباه 
النقوا، وقد ينُظر بدض األخراا أَيْضاً 
إىل الواائاع املرصخياة عاى أنها من 

أشباه النقوا. 

 للعــلم 
 ميناء 

الحديدة!
 يقع امليناء يف منتصف الساحل الغربي 

لليم�ن ع�ى البح�ر األَْحَم��ر أنش�ئ عام 

1961 بالتع�اون م�ع االتحاد الس�وفيتي 

س�ابقاً، وتك�ّون حينها من ثالث�ة أرصفة 

فقط بلغ�ت إجم�ايل أطواله�ا 410 أمتار 

وبعمق 8 أمتار.

أين يقع؟

يق�ع ع�ى خ�ط ع�رض 14.50 درجة 

شماالً، وعى خط طول 42.56 درجة رشقاً 

ويحميه من الظواهر الطبيعية امتداد رأس 

الكثيب من الناحية الغربية، وساحل مدينة 

الحدي�دة من الجوانب الش�مالية والرشقية 

الجنوبية.

املساحة 

تبل�غ املس�احة الربي�ة الداخلي�ة لحرم 

امليناء واملحددة بس�ور داخيل بحوايل ثالثة 

مالي�ن مرت مرب�ع( دلي�ل لدخ�ول القناة 

.)F.W.B( املالحية

األرصفة 

- بلغ عدُد األرصفة ثمانية أرصفة بطول 

إجمايل )1461م�رتاً(، إضافة إىل رصيفن 

بطول 250 مرتاً يف حوض امليناء مخصصة 

لتفريغ ناقالت البرتول واملشتقات النفطية 

األُْخ��َرى، ويبلغ غاطس هذه األرصفة 10 

أمتار يف حالة الجزر األدنى.

الساحات 

الس�احات  م�ن  ع�دٌد  باملين�اء  يوج�ُد 

الخرس�انية املس�فلتة بمس�احة إجمالي�ة 

120.000م2 مخّصص�ة لرص وتش�وين 

الحاوي�ات بمختلف أحجامه�ا، كما يوجد 

ع�دد آخ�ر م�ن الس�احات املمه�دة ع�ن 

طري�ق ال�دك وال�ردم بمس�احة إجمالية 

لتش�وين  مخصص�ة  )1.635.404م2( 

البضائ�ع املختلف�ة واملتنوع�ة من خش�ب 

س�احة  يوج�د  كم�ا  وس�يارات  وحدي�د 

مخصصة للمواد الخطرة، كما يمتلك امليناء 

كرين عائم بقوة رفع 75 طن، وحفار بقوة 

700 حص�ان يعم�ل بص�ورة دائم�ة عى 

صيانة وتنظي�ف األعماق يف القناة املالحية 

وحوض االستدارة.

اقتصاد

ويضع املوانئ يف دائرة االستهداف  العدوان يصّعد حربرَه االقتصادية على الُعملة 

ميناُء احلديدة.. الهدُف امل�صتحيل
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  - إبراهيم السراجي:
بدأت اإلمارات تنفيذ ُمَيّططات عساكرية 
أمريكياة يف الدول الواقدة عاى البحر األحسر 
وعى رأساها اليسن، عرب البدء بإنشااء قاعدة 
اليسنياة قارب  عساكرية يف  زيارة مياون 
بااب املنادب، وقبل ذلاك وقدات اتفاقية مع 
الفار عبدرباه منصور لاااي لتأ ري  زيرة 
ساقطرم اليسنية ملدة اا عامااً ولناك بدأت 
اإلماارات بتجنياد املئات مان أبنااء الجزيرة 
والبدء بسنحهم الجنساية اإلماراتياة تسهيداً 
لتنفيذ ُمَيّطط احتالل وضم الجزيرة للسيااة 

اإلماراتية.
يف خرباير املايض كشافت موقاع بريطاني 
متيصص بالشاؤون الدساكرية ونقلت عنه 
الصحاخاة الربيطانياة، أن اإلماارات قطدت 
شوطاً كبرياً يف بناء قاعدة عسكرية يف  زيرة 
مياون. وقاال املوقاع الدساكري الربيطاني 
» ايناز« إن صاور األقساار الصناعية تظهر 
عسليات بناء املدارج وتشري إىل أن تلك األعسال 
لام تبدأ قبال أكتوبر املاايض؛ ألن الصور التي 
تسابل ذلاك الشاهر لام تكان تظهار و وا 

عسليات بناء.
بالتزامان مع الكشاف عن بنااء قاعدة يف 
 زيارة مياون اليسنياة، كشافت الصحاخاة 
الداملياة أن اإلماارات توصلات التفااق ماع 
أعلنات  التاي  الصوماال«  »أرض  حكوماة 
انفصالها عان الصومال ولم تحاَظ باعرتاف 
اويل، لبناء قاعدة عسكرية إماراتية يف مدينة 

بربرة.
ووضدت االتفاقية أمام الربملان بجسهورية 
»أرض الصوماال« وتست املواخقة عليها، لكن 
رئيال الربملاان لنااك، عبُدالرحسان محساد 
َعبداللاه ورئيال الحازب الوطناي املدارض 
كشاف أنه تم إلقااُء القبض عاى ثالثة نّواب 
بددماا رخضاوا املواخقاة عاى االتفااق، وتم 
تهديُد مدظم النواب وإ بارلم عى املواخقة. 
وأضااف قائالً »نحن نقول للشادب إنه  رم 

إمرار لذا االتفاق من طريل القوة«.
اة املياوف من التهديادات اإليرانية  وبُحجَّ
والدادوان الاذي تشااِرُك اإلماارات خياه عى 
اليسن يذُكُر مدهد واشانطن لدراسات الرق 
األانى التاايل: »وّقدت اولة اإلماارات الدربية 
املتحدة عقد ايجار ملدة ثالثني عاماً كجزٍء من 
اتفاقية الراكة املربمة؛ لغرض إقامة قاعدٍة 
عسكرية لإلمارات يف ميناء عصب بأرترييا«.
التَحااّركات اإلماراتياة التاي قاد تبدو يف 
ظالرلا بأنها طساوٌح المتالك نفوذ يف البحر 
األحسار واول القرن األخريقاي واليسن، إال أن 
لناك كسرياً من الحقائل والدوامل واألساباب 
التاي تؤكاد أن اإلماارات تتصادر مروعااً 

لصالح الواليات املتحدة وإسائيل.
ومان تلك الحقائال أوالً أن اولاة اإلمارات 
التي قامت عى الحساياة الربيطانية وانتقلت 
لحساياة الوالياات املتحادة مع ترا اع القوة 
الربيطانياة، وبالتايل خإن اإلماارات التي يبلغ 
تدداا  يشها بضدة آالف وتأرييها الدسكري 
كلهاا ال تؤللهاا ألن تكون اولاة ذات توا د 
عساكري عابر للحدوا، خهاي غري قاارة عى 
حساية أراضيها بنفساها، حياث ترابط لناك 
قواعد خرنسية وأمريكية وبريطانية توخر لها 
الحساياة، ولو ما يجدلها أقال قدرة من ذلك 

عى حساية مصالحها خارج حدوالا. 
ومان أساباب عادم قادرة اإلماارات عى 

تحقيال النفاوذ الدساكري يف البحار األحسر 
والقارن األخريقاي، أنها منطقاة رصاع قوم 
اولية عظسى تضم الصني وروسايا والواليات 
املتحادة، ونظراً للتحالاف اإلماراتي األمريكي 
القائام عى التبدياة، خإن القواعاد اإلماراتية 
الدساكرية تصب يف صالح النفاوذ األمريكي 
وتر ياح الكفاة األمريكياة عاى املناخساني 

اآلخرين.

• الصراُع على البحر األحمر
يكتساُب البحار األحسر ألسيتاه التجارية 
للدالم مان كونه يربط قاارات الدالم السالث، 
آسايا، أخريقياا، أوروبا، ولذلك خهاو من ألم 
طارق املالحة البحرية يف الدالم، ونظراً لو وا 
قاوم عظسى متصارعة عاى النفوذ، ووقوع 
إىل  وإساالمية  عربياة  أوساطية  رشق  اول 
 اناب الكيان الصهيوني عى لذا البحر، خقد 
كان من الطبيداي أن يكون أحد أخطر وأكسر 

الساحات التي تشد رصاعاً اولياً كبرياً.
خبالنسابة إلسائيل خإن البحر األحسر يدد 
املنفذ الجنوبي الوحياد لتجارة الكيان، وعدم 
خضوعه للنفاوذ اإلسائيايل األمريكي يضع 
الكيان الصهيوني يف مآزق أثناء الحروب، كسا 
حدث يف حرب 73 عندما أغلقت اليسن مضيل 
باب املندب باالتفاق مع مرص. منذ تلك الحرب 
ونظراً الستيدام سالح النفط وإغالق مضيل 
بااب املندب، أاركت الوالياات املتحدة أن بقاء 
إسائيل ال يسكان إال إذا  رات الدول الدربية 
من القدرة عى استيدام تلك األسلحة، خزاات 
القواعاد الدساكرية يف الجازر الواقداة عاى 
البحر األحسر واساتطاعت اخضااع األنظسة 

الحاكسة يف املنطقة.
أماا ساالح النفاط خقاد قضات الواليات 
املتحدة عليه، وخل كتاب »االغتيال االقتصااي 
لألمام« أَْو كساا يطلل عاى نسايته الدربية 
»اعرتاخات قرصان اقتصاا« ملؤلفه األمريكي 
» اون بريكينز« ولاو عبارة عان اعرتاخات 
مؤلاف الكتاب الاذي عسال قرصانااً لصالح 
امليابارات األمريكياة، ويقاول إنه شاارك يف 

زيارة للسدواية عقب حرب 73 مع مسؤولني 
أمريكياني وقاماوا بتهدياد أسة آل سادوا، 
بالقضااء عليهاا إذا لام تسالم زمااَم األمور 
للوالياات املتحادة، وانصاع آل سادوا و روا 
مدهام أنظساة اليليج، ومان يومهاا توارم 
سالح النفط عن الرصاع الدربي اإلسائييل.

• اإلمارات: الثراُء واإلخالُص 
لواشنطن

التَحارُّكاُت اإلماراتية الدساكرية يف الجزر 
اليسنياة والبحار األحسار، أثارت  ادالً كبرياً 
يف اإلعاالم الغربي، غري أن الجاَدَل لم يتضَسْن 
االعرتاف بقدرات اإلمارات الدساكرية، بل عن 
طبيداة عالقتها بالوالياات املتحدة األمريكية 
املسيزة التي تجدلها تحظى بالسقة األمريكية.
األماواُل الهائلاة التاي تسلكهاا اإلماارات 
وإخاالص قااتهاا للواليات املتحادة كانا ألم 
ركيزتاني خّولتا اإلماارات للداب اور الوكيل 
األمريكاي يف املنطقاة، ولاو ماا تحدثات به 
رصاحة صحيفة »واشنطن بوست« األمريكية 
يف تقريار ملراسالها الذي زار اإلماارات، ونر 
عاى صفحاتها نهاياة يناير املاايض بدنوان 
»أسار عالقة واشانطن واإلماارات وحقيقة 

اور قاعدة الظفرة الجوية«.
وقالت الصحيفة األمريكية »إن املسؤولني 
األمريكيني الحاليني والساابقني يارون أن ما 
يجدل اإلمارات اساتسنائية، لو مجسوعة من 
الدوامل املجتسدة؛ الساروة التي مكنت الدولة 
لراء أحدث األسلحة، وتسويل برامج تدريب 
مكسفة، واستدداالا لوضع قواتها يف مناطل 
خطرة من خالل املشااركة يف الدسكرية التي 

تقوالا الواليات املتحدة«.
وتشاريُ الصحيفُة إىل أناه »منذ عام 2012 
حتى بداية الدام الحايل 2017 أرسلت اإلمارات 
سات مقاتالت إف16- لدَعِم عسليات الناتو يف 
أخغانساتان. و اء نْرُ القاوات اإلماراتية يف 
قندلار يف وقت كانات  قوات الدول األوروبية 

تقلل من مستوم و والا يف البلد«. 
وخيساا يبادو أن اإلماارات نجحات يف نيل 

ثقاة الواليات املتحدة، ُخُصْوصاً أنها تشاارك 
بفدالياة يف حروب أمريكياة ال عالقة لها بها 
ساوم أنها تحاول إرضااء اإلاارات األمريكية 
املتداقباة، األمار الاذي ينطبال عاى حقيقة 
القواعد الدساكرية اإلماراتياة يف اليسن واول 

أخرم تطلُّ عى البحر األحسر.
عى مساتوم الارصاع الدويل عاى املسرات 
املائياة، ال تسسال اإلمارات أيَّ ناوع من القوة، 
وتوا دلا مرتباط بالتوا د األمريكي؛ ولذلك 
وبحساب التقارير الصحفية األمريكية، خإن 
القواعد الدسكرية يف اليسن والقرن األخريقي 
منسوبٌة باالسم لإلمارات لكنها تضم طائرات 
و نوااً ومددات أمريكياة وتدار من الضباط 

األمريكيني.
تدارف الوالياات املتحادة أنها لام تتسكن 
مان اخارتاق الشادب اليسني ولادم اليسنيني 
حساساية لم تتالَش مان التوا اد األمريكي 
خاإن  ولذلاك  اليليجاي؛  محيطهام  عكال 
واشانطن تدرك أن ظهورلاا املبارش يف اليسن 
سيدزز صحة ما تحذر منه القوم الوطنية يف 
اليسن عى رأساها »انصار الله« حول األطساع 
األمريكياة؛ ولذلاك تاوارت واشانطن خلاف 
الدعم اللو يساتي وتقّدمات بتحالف تقوُاه 
السدواية يف الددوان عى اليسن لتبدد نفَسها 
عان الصورة، وكذلك تقدمات باإلمارات لبناء 
قواعد عسكرية يف الجزر اليسنية وعى مضيل 

باب املندب.
باملقابال يراباط آالف الجناوا األمريكيني 
يف قواعاد أمريكياة عاى األرايض اإلماراتياة 
وأكربلاا »قاعدة الظفارة« إىل  اناب قواعد 
عسكرية خرنسية وبريطانيا، ومن ألم مهام 
التوا اد األمريكاي لناك لو حساياة النظام 
اإلماراتاي وخال اتفاقياة أبرمتها واشانطن 
لحساياة اول اليلياج، خهل يسكان أن تكون 
اولة نفوذ عساكري يستاد إىل اليسن وأخريقيا 
واولاة واقدة تحت حساياة أمريكية يف نفل 

الوقت؟ 
وثسة متغاريٌ  ديد  دل الوالياات املتحدة 
ال تساناع بالوكالاة اإلماراتياة ملشااريدها يف 
مناطال نفاوذ تتقاطع وتقرتب مان مناطل 

توا اد عساكري إسائيايل يف  ازر بالبحار 
األحسار كالقاعادة الدساكرية اإلسائيلية يف 
إرترييا، ويتسسل ذلك املتغري بالتو ه األمريكي 
املدَلن إلقاماة تحالف يضم إىل  انب إسائيل 
كالً من السادواية واإلمارات واألران ومرص، 
وساط تناماي مساتوم الدالقاات اليليجية 
اإلسائيلية، وآخرلا بالنسبة لإلمارات اختتاح 

قنصلية إسائيلية يف أبوظبي.
 

• تحّرك يف مسار القلق اإلسرائيلي
التَحاّركات اإلماراتية بالوكالة عن أمريكا 
يف اليسن والقرن األخريقي خيسا يتدلل بالبحر 
األحسار، ليال منفصالً عان التحالاف الذي 
تشاّكل للدادوان عى اليسن، الاذي انطلل من 
القلال اإلسائييل من ثورة 21 سابتسرب وعرّب 

عنه املسؤولون اإلسائيليني.
قلُل إسائيال من السورة يف اليسن ينقسام 
إىل  زأيان، األول، قلال عام مان و وا تحول 
يف اليسن خارج عن سايطرة الواليات املتحدة، 
والساني، شل يسكن تشاييصه يف باب املندب 
والبحار األحسر، حياث التجاارة القاامة من 
وإىل إسائيال، ولذا القلل كان األكسر وضوحاً 
يف ترصيحاات رئيال الحكوماة اإلسائيايل 
واملساؤولني اإلسائيليني، سواء قبيل الددوان 
بوقات قصاري أَْو عندما عربوا عان ارتياحهم 

للحسلة الدسكرية يف أول أيام الددوان. 
وبالنظار ليريطاة التَحااّرك اإلماراتي يف 
الجزر اليسنية والادول األخريقية الواقدة عى 
البحار األحسار وصاوالً إىل » سهورية أرض 
الصوماال« االنفصالية، نجد أنها تتشاكل يف 
مساار القلل اإلسائييل من توا د أَْو سيطرة 
عساكرية ألياة  هاة تكانُّ الداداء إلسائيل 

واإلمارات عى الدكل من ذلك.
ووخقاً لاكل تلك املدطياات ال يسكن خصُل 
بنااء القواعد الدساكرية عن الدناوان الكبري 
املتسسال بالدادوان السادواي األمريكاي عى 
اليسن، الذي شاهدت خياه الدالقة اإلسائيلية 
وضوحااً أكاربَ مع انطاالق مدارك السااحل 

الغربي.
وبالدواة إىل شاهر أبريل مان الدام 2015 
أي بداد أياام قليلاة مان الددوان السادواي 
األمريكاي عاى اليسان، نر موقع »ساساة 
بوسات« تقرياراً يساّلُط الضوَء عاى املوقف 
اإلسائيايل تجاه ماا يحدث ورصد ماا قالته 

الصحاخة اإلسائيلية.
وبحسب التقرير تسسلت النظرة اإلسائيلية 
للددوان عى اليسن بأن ما يحدث لو »سااحة 
رصاع بني مدساكر مداٍا لتل أبيب، ومدسكر 
حليٍف إلسائيل والدول التي تسسيها املدتدلة 
يف اليلياج والتاي بينهاا مصالح مشارتكة، 

وإحدالا املوقف من الساحة اليسنية«.
أكاد التقرير آنذاك أن »مضيال باب املندب 
إىل  يسسال مسااًرا بحريًّاا رئيسايًّا بالنسابة 
األساطول التجااري اإلسائيايل، إذ يدد بوابة 
الدخاول إىل البحار األحسر، الاذي يسسل مدربًا 
حيويًّا للسافن يف طريقها من الرق األقىص 

إىل ميناء إيالت أَْو قناة السويل«.
كسا يلفت التقريُر إىل »إسائيل لديها نفوذٌ 
يف مضيال باب املندب بالتنسايل مع  يبوتي 
وإثيوبياا«، مشارياً إىل أن »اليسَن خرس بدض 
ل األمريكي، بدَد ما أغلل  نفوذه بسابب التدخُّ
املضيل عى إسائيل يف حرب 73ا1، إال أنه قد 
ال يكاوُن قاااراً عى غلقه أمامهاا مرة أخرم 

من الجهة الدسكرية«. 

القواعُد الع�صكرية االإماراتية يف اليمن واأفريقيا:

تمدٌُّد أمريكي بتمويل وقناع خليجي
تعتَبُر منطقُة الشرق األوسط، التي تنتمي إليها اإلمارات، منطقًة ُيطلق على دولها بأنها »دول 
ملعب« بمعنى أن الجغرافيا السياسية ال تسمح لها بأن تكون العبًا دولياُ، وبالتالي ولعدة أسباب 

خاصة بها فإن اإلمارات ال يمكن أن تكون قوة عسكرية مؤثرة ومتوسعة في المنطقة، ولذلك فإن 
تَحـّركاتها لبناء قواعد عسكرية في الجزر اليمنية وباب المندب وفي دول القرن األفريقي الواقعة 

على البحر األحمر، ليست سوى غطاء لتَحـّركات أمريكية-إسرائيلية تتقنع بغطاء وتمويل خليجي.

باب المندب

جزيرة ميون
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  - حوار خاص:
ابتدأت الحديُث بسؤاله: عّرفنا بنفسك 

وبدايات التحاقك باملسرية القرآنية 
وانطالقتك إىل أشرف امليادين وأقدسها 

للدفاع عن الوطن؟؟
االسام / يحيى زكريا ضياف الله امليتار.. 
ولدت يف مران بسحاخظة صددة سنة 3اا1.. 
وانتقلات مع أستاي للساكن يف صنداء منذ 

عام ا200.. 
%لم  الداماة بنسابة  السانوياة  أكسلات   
بالقسام الدلسي، ثم التحقات بكلية الريدة 
والقاناون بجامداة صندااء، ابتدأ نشااطي 
يف املسارية القرآنياة مان خالل املشااركة يف 
املهر انات والفداليات والندوات واألنشاطة 
الطالبياة واألكاايسية ضسان ملتقى الطالب 
بكلياة  الطالبياة  الصحاف  ويف  الجامداي 
الريداة والقاناون، وبالتحدياد قبال خارتة 
و يازة مان انادالع ثاورة الحاااي عر من 
الشابابي  2011.. اساتسر نشااطي  خربايار 
والجامدي يف ميتلف مراحل السورة وأحداثها 
حتى تّوَج الشادب اليسني تضحياِته بانتصار 

ثورة 21 سبتسرب ل201.. 
حينسا بادأ الدادوان عى الوطان التحقت 
ماع مجسوعاٍة من زماالء الدراساة وامللتقى 
بدادة اورات يف مجاال  الجامداي مباارشًة 
اإلساداخات األولياة وغريلا، لنباارش -عقب 
تير نا منها- الدسل الدساكري يف الجبهات 

ضسن تيّصصات ميتلفة.
اَف يحياى يف حديِساه لناا، بادا وكأنه  توقَّ
َل عليه  يستسائلني، لدلني إن خدلت خقد أسهِّ

مان صدوباة )التحدياد( يف بادء الحديث عن 
ُشاُجون الجبهة وحشاوا املشااعر واملواقف 
التاي عاشاها لنالك.. خساألته بساا لم يكن 

يؤمله: 

حدثني عن الجبهة التي باشرت فيها 
انطالقُتك العسكرية؟؟ فأجابني: 

اخاويل إىل الجبهة كان يف بداياته بالنسابة 
يل شدوراً غريباً ومغايراً تساماً ملا كنت أتوقُده 
من رلبٍة لحشاوا الددو ومناخقيه ومرتزقته 
وإمكاناتهم الدسكرية، وتفا أت بالطسأنينة 
والروحانياة التي أحسسات بهاا يف الجبهة.. 
عى النقيض مسا يسكن أن يشُدَر به من اعتاا 
عياش الدعة يف بيئة  امدية وأ واء شابابية 
وإذا به يف قلب املوا هات يف  بهة عسكرية.
يف الحقيقة شادرت حاني انطالقتي األوىل 
إىل الجبهاة بالساكينة والروحانياة تغسُرني 
رغم ما كنا خيه من ظروف قاسية وإمكانات 
شاحيحة، كناا نناام تحات األشاجار وخوق 
الرماال واألحجار، ونطوي األَيَّاااَم والليايل يف 
القفاار والصحاارم َورؤول الجباال، ورغم 
طبيدة ماا عاينته من كساخاِة تحليل َوقصف 
الطاريان وَكسْاَرِة زحوخاات الدادو ومناخقيه 
ومرتزقتاه الضيساه ونوعية الدتااا وحجم 
اإلمكانات الهائلة التي وخرلا الغزاة لهم.. 

طاباع  ذات  كانات  الدساكرية  مهستاي 

متنقٍل بالتَحاّرك خيسا بني خطوط املوا هات 
ومحااور الجبهاات.. وكان طارياُن الدادوان 
ضسن ليسترييا استهداخه املسنهج لكل يشء 
ُع عن قصف املنازل واألسواق الشدبية،  ال يتورَّ
حياث نشاالد عى طاول الطُرِق بقاياا رماا 
السيارات والشااحنات )الدينات( املقصوخة، 
ونشالد عى  انبَيها أطالَل تجسدات ملحالت 
أَْو منازل، خضالً عن الطريل نفسها التي عسد 
الدادوان إىل قطدهاا بصواريخ أحدثات ُحَفراً 
عسيقاة وواسادة.. ُكّل ذلاك الدماار املتدسد 
من شاأنه -حساب ما يؤمله الددوان- أنه قد 
يكرس إرااة املجالديان أَْو يُفتُّ يف عضدلم.. 
وكأنه باختصار يقاول لك: املوُت بانتظاركم. 
لكنناا كنا بفضل مان الله وتأيياده ورعايته 
وليال بشاجاعتنا نحان أَْو بحولناا وقوتنا، 
كنا نازااا ثقًة باللاه ويقيناً وعزمااً وقناعًة 
بإ رامية وانحطاط عدوان كهذا بسا كنا نراه 
يقرتخه من وحشاية عى املدنيني مسابباً لهم 

املوت واملداناة والترا والنزوح.. 
مضت خسساة أشاهر منذُ بداية تَحاّركي 
الجهاااي يف الجبهات إىل أن  اءت الليلُة التي 
أكَرَمناي الله خيها باإلصابة يف سابيله، وكنت 
يف طريقاي ماع مجسوعاة مان املجالدين - 
متوكلني عى اللاه - إىل إحدم الجبهات، وعند 
مرورنا بتَبَّة من التباب خا أنا الطرياُن بغارة 
لام تصبنا مبارشًة، لكن قاوة الضغط النا م 

عن انفجار الصااروخ قريباً منا، قذخت بي - 
ألنني كنت عى شافا طرف مان أطراخها- إىل 

الهواء ألسقط منها إىل أسفل التبة.. 
عندما قذف بي ضغط انفجار صاروخ تلك 
الغارة من عاى أحد أطراف التبة إىل أسافلها 
كان ارتطامي بااألرض عى ظهري مبارشة.. 
خأحسست حينها أن إصابتي بالغة؛ ذلك ألني 
عندما حاولت النهوض لم أساتطع وكنت لم 
أعد أشاُدُر بقدمي أَْو أحركهسا.. باإلضاخة إىل 
أن عسلية الدسور عيل َوإسادايف وساط الظالم 
- ألن السااعة كانت حينئذ تقريبااً السانية أَْو 
السانية والنصف لياال - كانت صدبًة وتأّخرت 
نسابياً، كذلك الطريان سايسا مناه )الزنانة( 
الدروناز اساتسر يف التحليل املكساف خسا كان 
باإلمكان تحريك سايارة إلسدايف.. وحينسا تم 
الدسوُر عيلّ وإسادايف كانت طريقة اإلساداف 
نفُساها بالتدامل مع حالة كالتي كنُت عليها 
من اإلصابة يف عضو حساال  اداً كالدسوا 
الفقاري، وأضاف إىل ُكّل تلاك الدوامل وعورة 
الطريل وطول مساخة الطريل إىل املستشفى 
التي اساتغرقت وقتاً من حاوايل السالسة خجراً 
حتاى بدد صالة الدشااء.. ُكلُّ ذلاك خاقم من 

إصابتي.. 

سألته: كيف كان شعوُرك حينما أدركت 
بعدرَ إسعافك أنك أصبحت )مشلوالً(؟

أ ابناي: عندماا أصباُت أاركاُت أنني قد 
شاللت قبل إسادايف.. وأول ما كنت -حينها- 
أخكر خيه، لو أنني كيف سايكون مساتقبيل 
وكياف ساأعيش مداقااً، لكن حالاة عجيبة 
مان الطسأنينة والساكينة والروحانية أنزلها 
اللُه عيلَّ وشادرُت بها لدر اة أنني كنت أعلم 
املجالديان كيف يسادفونني؛ نظاراً ليربتي 
الطبية التي تدلستُها يف الدورات قبل التحاقي 
بالجبهاة.. الحسُد لله الذي سابحانَه أعطاني 
الصارب وماا اام أحدناا خارج يف سابيل الله 
مجالداً خهو قد باع لله نفَساه وكل يشء وأياً 
تكان النتيجاة، خاملجالد يف سابيل الله لو ال 

ينتظر إال الشهااة أَْو النرص.
 صحياٌح بأن املداق بشاكل عام قد يحصل 
عناده ترا اع يف نفسايته ويصباح محبطااً 
يف أوقاات محادواة ومديناة، ولذلاك ينَصاُح 
األطباء ُكّل املحيطني به بااللتسام بنفسايته، 
لكن بالنسابة يل انظار إيلَّ يف لاذه الغرخة من 
منزيل مسالً، تييل أناي منذ عام ونصف ظللت 
حبيَساها أكاا ال أغااُرلاا، عى أنني كنُت قبل 
اإلصاباة طالبااً  امديااً أكاا ال أتوقاف عان 
الياروج والدخاول من وإىل املنازل والجامدة 
واألصدقاء والزماالء والجريان، ويف لحظة من 
اللحظات تجد  سدك مشلوالً نصفه السفيل.. 
لكان بسجرا أن تتذكر أنك يف سابيل الله، تجد 
شايئاً عجيباً ال أساتطيع خداالً وصفه يسدك 

قبيَل أن تحّلَل بك 

اخضاءات الجراح يف خضاءات 

اال رتاح.. ثسة ما يجدر 

بك استحضاُره من عظسة 

َمن تكلسك لنا  راحهم 

وتحدثك مواقفهم وتذكُرك 

بالله مالِحُم صربلم وثباتهم 

َويشد من عزمك باذخ بالئهم 

وغنائهم يف سبيل الله، 

 رحى ومداقي أبطالنا 

ر ال الر ال.. 

بطلُنا اليوم شابٌّ 

 امدي، لبَّى نداَء الله منذ 

أول  ريسة بدأ الغزاة بها 

عدوانهم عى وطنه.. خهب 

من وسط منزله و امدته 

صوب مدسكرات التدريب 

والتأليل، مستواعاً ربه 

األلل والدراسة، مستقبالً 

 بهات القتال ليدخَع غازياً 

ومحتالً ومناخقاً.. 

املجاهد اجلريح/ يحيى زكريا �صيف اهلل املختار لـ »�صدى امل�صرية«:

أخجرَُل أن أقول إنني مصاب، والشعب اليمني ُكّله قّدم وضّحى وُكّل مرَن أعرف من الجرحى معنوياتهم تناطُح السماءرَ
لقائد الثورة أقول: واهلل لو بلغت بنا الجراح ما بلغت لخضنا بأمرك البحار والصحاري ما خفنا في اهلل لومة الئم

  أقول للكوادر الجنوبية؛ أنتم في األخير إخوتنا وما يؤلمكم يؤلمنا.. فال تكونوا 
مطيًة للعدوان، مهما كان الصعوباُت واالحتياجاُت التي انتجها العدوان واستغلها

 عليَّ وشعرُت بها لدرجة أنني كنت 
ُ
  حالة عجيبة من الطمأنينة والسكينة والروحانية أنزلها اهلل

أعّلم المجاهدين كيف يسعفونني؛ لخبرتي الطبية التي تعلمُتها في الدورات قبل التحاقي بالجبهة
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الله به، تجد شادوراً لم يسبل لك عى اإلطالق 
اإلحساال به قبل حادوث اإلعاقة.. حتى عى 
نُك  مستوم )الضبح( أَْو التفكري السلبي يحصِّ

اللُه من احتسال تسلُّلها إليك.. 

سألته ودهشتي تغُمُر الكلماِت 
واملالمح: سنة ونصف وأنت معاٌق 

تظل حبيس هذه الغرفة يف منزلك 
ولم تراودك يف يوم منها مشاعر 

)الضبح( واالكتئاب؟ سيما إذا زارك 
زمالُء الدراسة أرَْو رفاُق الجهاد فينبشون 

ذاكرترَك بأحداث ومواقف قد تستفز 
حيويتها إعاقتك؟؟

أ ابني بهدوء  دلني مشدوااً ملا سيفيض 
انتسااءات  إيلَّ: يل زماالء وأصدقااء مان  باه 
سياساية ميتلفة، كاناوا يلومونناي بحدة: 
كياف تضّحي بنفساك وأنات إنَْساان مسقٌف 
وواٍع، كيف تضحي من أ ل شايص بنفسك 
مداقااً؟!!  وتصاري  وبشابابك  وبسساتقبلك 
ولكاذا عاى لاذا النحو مان أسااليب اللوم 
والضغاط يف محاولاة النيال مان مدنوياتي 
وتغيري قناعاتي وإحداث لزة يف قيسي الدينية 
والوطنية التي أعتاز بها.. كذلك األطباء، كان 
يسدى بدضهم بكل ما وسادته حيلته وقواه 
اإلقناعياة إلضدااف مدنوياتاي أناا والدديد 
مان الجرحاى واملصاباني وكرس نفساياتنا، 
حياث كناا نتلقاى الدناياة الطبياة يف أحاد 
املستشافيات، وأتذكار موقفااً ألحدلم حني 
 اءني من نقطة حساساة ومؤثرة حسابها 
ساتفدُل خدَلها يف ااخيل، إذ تحادث إيلّ -ولو 
يتظالار بتأّلساه لحايل وإشافاقه عايلَّ- عن 
أنني كيف ساأماِرُل حياتي املساتقبلية وأنا 
عاى لذا الحال؟؟ وكيف أني ماا أزاُل يف ذروة 
ختوتي وبداية شبابي وكيف وكيف.. !!! وكأن 
مهستَاه تجالي أنا وغريي مان املصابني لي 
إضداُف مدنوياتنا وكرس صسوانا.. لكننا كنا 
نحظى بسدٍا من الله لنصرب ونرا عليهم بقوة 

وشكيسة.. 

سألته بفضول: بماذا أجبت على تلك 
املحاوالت املريبة من ذلك الطبيب 

املسرتيب وأمثاله؟؟
أ اب: قلُت له تحديداً: انظر إىل املستشفى 
لذا الذي أنت تدَسُل خيه، كم تحَسُل أّسته من 
ضحايا الحوااث املرورياة والحرائل وغريلا، 
ربساا قد تساتطيُع إثارَة شاجونهم وبكائهم 
لكان إصابتي لذه لم أتدارَّض لها باملصااخة 
أَْو أني لم أُكن عى ُحسبان بإمكانية حدوثها، 
أناا خر اُت يف موقف الحل ألااخاع عن ايني 
وعاريض وكرامتي وعزتي، ولو ساقيت لذي 
األرض من امي أنا وأمسايل خهذا يف األخري إنسا 
لو عازة وكراماة لأل يال البناي والبنك أنت 
الذي تحاول أن تُضِداَف مدنوياتي وتسبّطني، 
وخداالً كاناوا يندلشاون مناي ومان غريي 
من املجالديان باملدنويات املرتفداة، وبالرا 
املزلزل ملحاوالتهم.. وذات مرة قبيل خضوعي 
لدسلياة  راحياة قاال يل أحدلم بأن نسابة 
نجااح الدسلية خقاط %5، خقلت لاه: الحياة 
واملوت بيد الله، إال إذا أنتم باتساربوا يل شايئاً 

يف الدسلية -قالها متبسساً-.. 

سألته: خالل نفرِيك يف الجبهات على 
مدى الشهور الخمسة إىل أن أصبت ما 

هو املوقف األكثر تأثريًا الذي عاينته 
وما يزال عالقاً يف ذهنك؟

أ ابني بدد ثوانَي استغرقها صستُه باحساً 
يف أاراج ذاكرتاه: املواقف مان كسرتها يصدب 
عيلّ اساتحضارلا  سيَدها يف لحظة مفا ئة 

كهاذه، )بدا متحفًظا والحظات ذلك، خدسدت 
إىل طسأنته بأن يتحدث بال تحفظ كوننا نوثّل 
بشهاااتهم أحداثاً ومواقَف للتأريخ( ويواصل 
حديسه: لكنني سأذكر لك إحدالا ولي مسألة 
رضب الددوان للسيازن حوايل الداصسة.. 

عندما بادأ كان بدُض القياااات يف امليدان 
يحاولاون أن يدطاوا الدساكر الذيان حولها 
مبالَغ ماليًة أحياناً تكون كبرية، خقط لينزعوا 
السالح النوعي منها قبل أن يستهدَخها طرياُن 
الددوان، لكن الدساكر كانوا يرخضون رخضاً 
قاطدااً وال أحد منهم كان مساتدداً ليضّحَي 
بنفسه، وملا  يء بنا كنا ندُخُل امليازَن وسط 
الشاة الدسكر ويسألوننا: نحن رخضنا رغم 
املغرياات بسا عارض علينا مان مبالَغ وحتى 
ساالح، بينساا أنتام بأياة مقابال تغامارون 
لكذا؟؟!!! كانوا يسألوننا عى سبيل التدجب 
والدلشاة؛ ألنهم كانوا يرون تواضَع تغذيتنا 
ونوعياة وكسياة قاتناا.. كسا أن خسساًة من 
املجالدين يف لذه املهسة كانوا قد استشاهدوا 
وتفحساوا تساماً  راء إحادم رضبات طريان 
الدادوان.. يف مواقاف كتلك رأيت عانَي اليقني 
كيف أن ثقتَنا بالله وتوكلنا عليه لو ما يفوُق 
أختك األسالحة وأحدث التقنيات ويهزم أعتى 

اإلمكانات.. 

سألته: كيف كانت أجواء الجبهات عند 
زمالئك الجامعيني املجاهدين وكيف 

وجدتم العيشرَ يف تلك األجواء؟؟
أ ابناي: مان خاالل مالمساتي للواقع يف 
الجبهاات كطالب  امداي خقد ارتقاى عدٌا 
من زمالئي شهداَء، ساواء من كلية الريدة 
والقانون التاي أارل بها أَْو زمالء من كليات 
أُْخااَرم.. وماا يازال الكساري منهام إىل اآلن 
مرابطني يف الجبهات كلها، وأعرف عدااً منهم 
أوقف اراسته بكلية الطب يف السنة اليامسة 
والسااسة.. ومساتسرون يف الجبهات إىل اآلن 
وقاد تدالادوا أن ال يدواوا مان الجبهات إال 
وقاد انترصوا عى الدادوان أَْو خلن ير دوا إال 

شهداء.. 

هنا ررَنَّ جواله بنغمة رسالة إليكرتونية.. 
فسألُته هل لديك حساٌب يف أحد مواقع 

التواصل االجتماعي؟
أ ابني: ندم لديَّ حسااٌب يف )الفيسابوك( 
وقاد تدرضات عادة حساابات ساابقة يل إىل 
اإليقاف -قالها ضاحكاً ولازئاً- خسألته: لل 
تنقل من واقع إعاقتك بدض آرائك أَْو مواقفك 

عرب منشوراتك خيه؟
أ ابناي مقاطدااً: ال، أبداً، أنا بالنسابة يل 
يف مواقاع التواصال اال تساعاي ال أتكلم عن 
إعاقتاي أَْو عى أنني  ريح؛ ألنناي أخَجُل أن 
أقول إنني مصاب، والشادب اليسني كله قدم 
وضّحاى، ال أتكلم عن أنصاار الله خقط، ترم 
املارأة ولي تساتقبل شاهيداً لهاا أَْو  ريحاً 
ساواء ابنهاا أَْو زوَ هاا أَْو أخولاا أَْو أبولا، 
خرتم وتسسع من عظيم ما تفدل لي وتقول، 
ختساتحي وتيجال بدد ذلك أن تقاول إنك قد 
قدمات َشايئاً مهساا كان.. ويف األول واآلخار 
بالنسابة ملا قدمته أنا لو يشء قليل، بل قليل 
القليل.. ورغم إصابة نصف  ساسي األسفل 
بالشالل خأنا ال أراني مداقاً.. بل إن املداق لو 
الدسيُل املرتزُق الذي خضع لهذا الددوان وباع 
نفساه للغازاة واملحتلني.. تييال أنني أعرف 
 رحى ومداقني حالتهم الصحية أسوأ بكسري 
مساا أناا عليه ولديهام من الدزائام الدظيسة 
اليشء الكسري الذي أنا أتزّوا منه وأستسد منه، 
لدر اة أن أحدلام كان يقاول يل: واللاه إننا 
مساتددون أن نقاِتاَل وأن نبذل يف سابيل الله 
لو لم يتبَل منا إال لذه الشدرات من رؤوسنا، 
وسايكون لها اوٌر يف التصاّدي لهذا الددوان.. 

والحساُد للاه ُكّل مان أعارف مان الجرحاى 
مدنوياتهم تناطح الساساء؛ ألننا اساتسدينا 
عزمناا وقوتنا وإرااتناا من إمامناا وقائدنا 
اإلماام زيد بن عيل عليهسا الساالم الذي قال: 
)والله لاواات أن يدي ملصقاٌة بالسريا خأقُع 
إىل األرض أَْو حيث أقع خأتقطُع قطدًة قطدة 
وأن اللَه يصلُح بي أمَر أمة  دي( لذا منهجنا 
ولذه عقيدتنا، ونحن لسانا بحال أخضل من 
اإلمام زيد واإلمام الحساني وال من أنبياء الله 
الذين القوا يف الله ما القوه، خالدنيا ال بد خيها 

من الجهاا وقد  الدوا وثبتوا وصربوا.. 

عندما وصل يحيى يف حديثه إىل هنا 
دخل علينا أبوه فرّحب بنا وجلس 

عندنا.. وهنا التفت إىل يحيى وسألته: 

كيف تلقت أسرتك واقع إعاقتك؟؟؟
أ ابني: الحقيقة أن األُسَة اليسنية بشكل 
عام و دُت يف سبيل الله ويف الشهااة ويف البذل 
اليشء الدظيم الذي يستحّل منهم ويحفزلم 
عى تقديام املزيد مهساا بلغات التضحيات.. 
وأتحادث لنا عن ُكّل أسة يسنية.. أما أستي 
خالحساد لله صربت واحتسابت واساتبرت 
خأمي قد قدمت خسسة شاهداء من أشقائها 
الدياناي( يف الحارب األوىل مان  )مان بيات 
الحاروب الظاملاة عى صدادة، وقاد  رحت 
لاي نفُساها بطلل ناري يف قدمهاا يف الحرب 
اليامسة، كان موقفها إزاء إصابتي التسليَم 
املطلل لله ويف سبيل الله.. وحقيقة ما قدمناه 
لاو القليال القليل.. خبداض األس قد قدمت 
يف سابيل الله ملوا هاة لذا الددوان خسساة 

شاهداء وأكسر وماا تزال تدخاع ببقية ر الها 
إىل الجبهات وانظر إىل نفسك واسألها ماذا قد 

قدمت وماذا قد بذلت.. 

سألته: أخي يحيى هل من رسائل تود عب 
)صدى املسرية( أن تبعث بها؟ وإىل من؟؟

أ ااب: أقاول للسايد: واللاه لو بلغات بنا 
الجاراُح ماا بلغات لُيضناا بأمارك البحاار 
والصحاارم ماا خفناا يف اللاه لوماة الئام، 
ومساتددون أن نداوَا إىل الجبهاات وامليااين 
عيل أيِّ حاال من األحوال.. وال نريُد إال أن يدزَّ 
الله بناا الديان، وال نريُد إال أن نكاوَن باذلني 
ومستسدين السقة من الله ومنه.. السيُد سالم 
الله عليه عندما نساتسُع ملحارضاته واروسه 
وتو يهاتاه نشاُدُر بشادور غرياب واللِه ما 
أقدر أوصفه لك، كسا لو أن السيد بيكلسني أنا 
وكل  ريح وكل مجالد وكل إنَْساان يف اليسن 
خرااً خرااً.. ونشادر بهذا الايشء يف خطاباته 

وتو يهاته.. 
اليسناي خهاي  إىل الشادب  أماا رساالتي 
رساالتان، األوىل إىل ألاايل املناطال التاي لام 
يصال إليها الدادوان أقول لهم: مزياداً مزيداً 
مان الصرب خاإن النارَص حليُفنا باإذن الله.. 
أما رساالتي األُْخاَرم خاإىل إخوتنا يف املناطل 
املحتلة يف الجنوب ال سايسا الشباب: والله إن 
الدني لتحازن وإن القلب ليحزن مسا تدانونه 
ومسا يحدث لكم يف الجنوب، عرب اساتهداخكم 
واالنتحارياني  وباملفيياات  باملتفجارات 
االساتهداف  وكذلاك  األمناي،  باالنفاالت  أَْو 
للكاواار الجنوبياة؛ ألنكام يف األخاري إخوتنا 
وماا يؤملكم يؤملنا.. كسا أقاول لكم: ال تكونوا 
ة الشاباب مهسا كان  مطياة للدادوان، َخاصَّ
الصدوباات ومهساا كانت االحتيا اات التي 
أنتجها الددوان واساتغلها، وقد شاالدنا كم 
يساتغلكم املحتلون لتحسوا حادواه بالنيابة 
عن  نواه.. واللِه إنَّ يف اليسِن من اليريات ما 
يغنيكم ويغني أبناَءكام وأحفاَاكم وأ يالكم 
القاامة، خقط كونوا أحرارا، ال نريد أن ينضم 
أحاد إىل أحد أَْو طرف إىل طارف.. خقط كونوا 

يسنيني أحرارا وال نطالبكم بأي يشء.. 
أماا أعاداُء اليسان ُغزاتُاه ومحتلاوه خهم 
بسجيئهام إليناا قاد ارتكبوا أكارب أخطائهم؛ 
ألنهم  هلوا أَْو تجاللوا املايَض املرَق لليسن 
ونقول لهام: إن الذي قد مر عليكم يف ميتلف 
الجبهات عى مدم عامني من تنكيل الله ومن 
باأل الله عى يد اليسنيني، انتظروا منه املزيد 
واملزياد، خوالله لو قاتلناكام بالحجارة وبكل 
ما آتانا اللاه من قوة، خال يسكن بأي حال من 
األحاوال إال نكون نحان منترصين منترصين 

منترصين.. 
وتحياة كلهاا إ االل وإكباار ألبطالناا يف 
الجبهاات ملاا يقدموناه مان مالحام الصدق 
بالغازاة  يفدلاون  وماا  اللاه  ماع  والسباات 
ومرتزقتهام األخاعيل، خالحفااة لؤالء بهروا 
ائيْل،  الدالام وأرعبوا أمرياكا وبريطانيا وإْسَ
خرتالام أاركوا ورأوا ما  دلهم يحجسون عن 
إرسال  نوالم و يوشهم إلينا لم لجأوا إىل 
أن يجيشاوا علينا من اشارتت أموالهم ذمسا 
وخونة وعسالء ومناخقني ومرتزقة وتكفرييني 
ومن يبيع لهم نفساه ووطنه.. خلقد رأوا من 
خاالل اإلعاالم الحربي الاذي نقال للدالم كم 
أن اباباتهام ومدرعاتهام وخيار صناعاتهم 
الدساكرية والقتالية يحولها اليسني بسالحه 
البسايط إىل كوماة خراة ويحرقهاا بوالعة.. 
ولذا األمر لاو من رعاية الله وتأييده.. ولوال 
رعاية الله وعونه وقوته وبأساه ملا استطدنا 
أن نصساد يف و ه ُكّل ذلاك التكالب اإل رامي 
عليناا بالحرب والحصاار.. وللاه  زيل املنة 
والفضال ومان عنده النارص والداون وعليه 

التوكل لو ندم املوىل وندم النصري.. 

املجاهد اجلريح/ يحيى زكريا �صيف اهلل املختار لـ »�صدى امل�صرية«:

أخجرَُل أن أقول إنني مصاب، والشعب اليمني ُكّله قّدم وضّحى وُكّل مرَن أعرف من الجرحى معنوياتهم تناطُح السماءرَ
لقائد الثورة أقول: واهلل لو بلغت بنا الجراح ما بلغت لخضنا بأمرك البحار والصحاري ما خفنا في اهلل لومة الئم

  معنوياتهم تناطح السماء ألننا 
استمدينا عزمنا وقوتنا وإرادتنا من إمامنا 

وقائدنا اإلمام زيد 

  تحية إجالل وإكبار ألبطالنا بالجبهات 
فالحفاة هؤالء بهروا العالم وأرعبوا 

أمريكا وبريطانيا وإْسَرائْيل، ما جعلهم 
يحجمون عن إرسال جيوشهم فلجأوا إلى 

أن يجّيشوا علينا َمن اشترت أمواُلهم ذممًا 
وخونة ومنافقين وتكفيريين ومن يبيع 

لهم نفسه ووطنه
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علي عبداهلل صومل 

التأيياُد الضسني للددوان ال يقل ُ رمااً عن التأييد 
الدلني.. وإليكام بدض الدبارات التي تلوكها ألسانة 

املتهسني بالتأييد الضسني للددوان: 
1- )ترايد مدزوخة إيَْران والسدواية لسا السبب( 
والرسالة من لذه الدبارة أن الجسيع يقاتلون لصالح 
اول أ نبياة وأن الجسيع أاوات بياد اليارج يحركها 
كيف يشااء ومتى شااء رغم األالاة الواضحة عى أن 
عالقتناا بإيَْران ال تتددم الدالقاات الدولية املروعة 
وأما مدركتناا خنحن تيوضها باإلصالة عن أنفسانا 
ولسنا وكالء أَْو أ ندة ألية اولة أُْخاَرم عى اإلطالق.
2- ) بهة الحدوا لي املدركاة الداالة التي يجب 
عى الجسيع أن يقاتلاوا خيها أما  بهات الداخل خهي 
محل شابهة يسني يقتال يسني... إلاخ( خهم يريدون 
أن ننشاغل باملداارك الحدواياة حتاى يتسكان الددو 
مان االلتفااف عليناا من اليلاف خيطدنناا يف الظهر 
والحقيقاة أن  بهات الداخل ألم من  بهات الحدوا 

ألن: 
أ -  بهات الحادوا للضغط عى الددو، أما  بهات 

الداخل خلتحرير ارض محتلة من قبل الددو.
ب -  بهات الداخل يف ألسيتها تساوي  بَل الرماة 
يف غازوة أحاد وتركها شااغرة قد يفتح ثغارة كبرية 
يتسالل منها الغازاة إىل ايارنا وما غازي قوم يف عقر 

اارلم إال ذلوا.
ج- املواطن اليسني الذي يقاتل إىل  انب السدواي 
أَْو األمريكاي عدو للاه والوطن وخطاره أكسر من أي 
مرتزق آخر ألنه ييدم الددو أكسر من غريه ويستطيع 
أن يجناد املئات من الشاباب للقتال ضاد وطنهم ويف 

صف عدولم.
3- )أمرياكا عدو ولساي الو وا لاه إال يف الييال 
املرياض ألَنَْصاار الله( ماع أن الواقع يسبات قيااتها 
الفدلية للحرب واورلا الرئييس يف الددوان عى اليسن 
ل- لاوال ثاورة الحاااي عار من خربايار واخول 
أَنَْصاار الله صنداء ولو ال ترايد الشادار ولوال ولوال.. 
أن الدنياا يف خري والحقيقة أن لاذه قضايا ااخلية ال 

تبيح ملجلل األمن وال للياارج بأسه أن يجدل منها 
ذريدة لشان لذه الحرب ومن يارم أن ثورة خرباير أَْو 
الحااي والدرين من سبتسرب سبب طبيدي للددوان 
السادواي األمريكاي الظالام خهو مسان يربلن عى 
أن السالطات الساابقة سالطات عسيلة لليارج وأن 

ألمريكا الحل يف إعااتها إىل لرم السلطة.
أَْو  أياة نجاحاات سياساية  االمتدااض مان   -5

إنجازات عسكرية وصناعية.
6- السايرية من املجالديان يف الجبهات والتقليل 
من انتصاراتهم النوعية التي يحققونها يوميا ويف ُكّل 

الجبهات 
7- تحسيال القاوم الوطنية كامل املساؤولية عن 
ُكّل الكاوارث اإلنَْساانية َواالْقتَصااياة التاي نتجات 
عن الددوان الغاشام والحصار الظالام ويف لذا تربئة 
ضسنية للقوم املدتدياة وتحريض واضح عى القوم 
الوطنية املوا هة للددوان ليشغلها باملشاكل الداخلية 
عن التفرغ لصد الهجسات املدااية التي تشانها قوم 

التحالف السدو أمريكية.

عبدالمنان السنبلي 
تقاوُل اويلُة )اإلماارات( بأنها 
ساقطرم  اساتأ رت  زيرتاي 

وميون ملدة اا عاماً!
لال رأيتام أسايف مان لاذا 

السياخات؟! 
يتكلساون كساا لو أناه بدد اا 
عاماً سايكون لنالك اولٌة اسسها 

اإلمارات الدربية املتحدة!
تحلساوا  ال  الحاملاون..  أيهاا 
كسرياً بساا لو أكرب من تصوراتكم 
ومدارككم! حتى أضغاث األحالم - 
والله - كسريٌ عليكم أن تحلسوا بها، 
خأنتم لساتم ساوم لحظاة عابرة 

من عسار الزمان ال يسكن أن تتجااوز اورة حياة 
مشايياتكم وإماراتكام الكرتونياة اورة حيااة 

)خيفي عبده( أَْو )شويكار( عى أكسر تقدير!
)قال: اا سنة.. قال!(

آٍه لو تدرون كم يشاّوه و واكم خارطة شبه 
الجزيارة الدربياة بصاورٍة ال يسكان ألمسالكم أن 
يرالاا! لكن حتساً ستُشاطبون يومااً ما بسسحاٍة 
أرالا اليوم يف طور اإلعداا والتجهيز النهائي لكم!
أعاى اليسن تريدون أن تتدسلقوا أيها األقزام؟! 
ومان غري اليسن ناطحات بسنكبيها عازًة ومجداً 

الشهب والنيازك والنجوم منذ األزل حتى امتلكوا 
مان النجوم )ُساهيالً( ومان النيازك )باركان 1( 
)أسادد  وقريبااً   )2 و)باركان 

الكامل(؟! 
خقولاوا لنا أنتم الياوم أين قد 
وصلتم بسباقات )النوق( وليايل 
)ابي( وشااعر )امللياون( ورايل 
)ابي( من خضاء الرخدة وُساّلم 
املجد حتاى تحاولاون من تحت 

السرم ملساً للسريا؟!
خداالً طوبى ملن شاغله عيبه 

عن عيوب النال! 
أتغضاون الطارف عان مان 
يحتال  زركام وتحلساون باان 
تسايطروا وتساطوا عاى  ازر 

غريكم؟! والله إن لذا لدجب الدجاب!
اعكام أيها الصغار من االنشاغال واللهث بدد 
ماا لو ليل لكام ولن يكون، وتفرغاوا ملا ينبغي 
لكام أن تتفرغاوا وتنشاغلوا باه وإناي لكام ملن 

الناصحني!
لسانا نحن من نؤ ر أرضناا أَْو نبيدها ولو لم 
نداد نجد ماا نأكله، خال تحلسوا )بساقطرم( وال 
)مياون( وال غريلساا، خهساا أبداد عليكم وعى 
غريكام من عني الشاسل وإنها ملساألة وقٍت لو 

كنتم تدلسون!

من مالمح التأييد الضمني للعدوان

اإلمارات.. وأضغاُث أحالم الصغار!

هذا ما رأيته يف 
مستشفى الكويت!!

حميد القطواني 
يف  يوَماني  قبال  كناُت 
الاذي  الكويات  مستشافى 
يقاّدُم خدماِتاه عاى مادار 
السااعة طيلة أيام األُْسبُْوع 
اص مقتَضاب  وخاالل تفحُّ
ألااء كاار املستشفى و دت 
أنهم كواار شابابية بيربات 
ة يف قسام  متواضدة وَخاصَّ
الجراحاة والطاوارئ يف ظل 
غياب شابه تام للكواار من 
ذوي الشهااات واليربات.

لذا املشهُد شّدني للتأمل 
يف واقدناا الياوم رغام األلام 
واخدني للتسااؤل: أيان تلك الكاواار التي ابتنى مساتقبلها 
بتسويال تدليسها يف الياارج عى نفقات الشادب ومن عرقه 
راكست ثروات لائلة?. ولال صدوبة الوضع املااي للسجتسع 
والحكوماة سابب كاٍف ياربر لاذا التنصال والهارب مان 

مسؤولياتهم؟.
ورغام خذالن الكسري من ذوي الياربات والتدليم الدايل من 
املوبوئاني والرخيصني املتنصلني عن مساؤوليتهم‹ يف الظرف 
الصداب اال أن وأُولئاك الشاباب يبذلون قصاارم  هدلم يف 
خدمة املجتسع ختاارات ينجحون وأُْخاَرم ييطئون، َوالناظر 
إىل حركتهام الدؤوباة يشادر يف أعسااق قلبه بالفيار الكبري 
ولساان الحاال تدلسوا ال ضاري ما امتم ميلصاني وتقومون 
بدسل اخرين امتلكوا اليربة والتدليم واختقدوا لألخالق والقيم 
اإلنَْسانية َوعبّدوا أنفساهم للتبدية وباعوا ضسائرلم للقيسة 
املااية وااساوا عى رشف املهنة والوا ب الديني واإلنَْسااني 
واستحقوا اليزي واملذلة والدار ولدنات بددا الات املرىض.
ومن يتأمل بدسل لذلك املشاهد يرم قول الله تداىل »ليسيَز 
اليبيث مان الطيب« ويرم وعده تداىل »وإن تتولوا يساتبدْل 
قوماً غريَكم ...« يراخل ذلك شدور باالعتزاز والنشوة والرىض 
لكل من يشاالد أُولئك الشاباب املبتدئني ينبضون بالحسال 
والتفااؤل ويرخضون اليأل والتياذل واالستساالم َويبذلون 
قصار  هدلم يف خدمة املجتسع وتطوير أاائهم، رغم شاحت 
االمكانيات وصدوبة الوضع املدييش واملداناة التي يديشونها 

كجزء من مداناة شسلت الشدب كله.
خللاه ارلم من شاباب عظساء شاقوا طريقااً للحياة من 
قلاب املساتحيل وحسلاوا اإلنَْساانية الصااقاة الطالرة من 
أر اال التبدية واألنانية وبندالهم ااساوا االرا يف واملكائد 
واملؤامرات ليقدموا خدماتهم بكل شسوخ وتوكل عى الله.

وتقييام  يديادوا حسااباتهم  أن  للستياذلاني  ونصيحاة 
مواقفهام خاالبتزاز غري مجدي مع شادب يستلك إَراَاة الحياة 
والقادرة الرسيدة عى التيلاص من الياليا امليتاة واليبيسة 

واستبدالها بياليا سليسة وأكسر حيوية وخاعلية.

ماذا بعد أيها 
املحايدون؟

نوح جاّلس 
بالنسابة للسرحلاة التي يديشاها بلدناا قد يظن 
الكساري من الناال أنها ختناة وأن ُكّل األطراف لديهم 
مطامع وأَْلَداف يسدون لتحقيقها  لباً ملصالحهم، 
وأن ال أحد يسلك قضية حل يسادى لها ويضّحي من 

أ لها!.
ولاذا ما ياراه الكساري من الناال الذيان اختاروا 
أن يصنفاوا أَنفساهم محايديان، وذلاك لحججهام 
الوالياة بأن ال أحد يستلك الحل وأن الجسيع يسادى 
لتيرياب الوطن، والدديد من األعاذار التي ييتبؤون 
خلفها لروباً من القيام باملسؤولية والوا ب الديني 

والوطني املقدل.
وإال لكاناوا قاد عرخوا من لو الطارف الذي ذلب 
ليجسع كالب الدالم املسدورة كي تنهش بلدلم، ومن 
لاو الذي أيد وسااند تيرياب املنشائات وتدمري ُكّل 
مقادرات الوطن، ومن لو الذي يحارب  نباً إىل  نب 
مع أولئك الذين احتلوا الدراق وأخغانستان وعسلوا ُكّل 
تلاك األعسال اإل رامية بحل اإلنَْساانية تيللت القتل 
والتلذذ بالساجن واالْغتَصابات وغريلا من الجرائم؛ 
ولنا نجد أن املحايدين قد أغسضوا أعينهم تجاه لذه 
املدطياات، وذلك كساا ذكرت لتنصلهم عان وا بهم 

الديني الوطني.
أما عى الجانب اآلخر يبدو أنهم لم يدرخوا من لو 
الذي يسافك اماء األبريااء ويقتل األَْطَفال والنسااء 
لااماً البيوت خوق ساكنيها، ومن لو الذي يستهدف 
األَْساَواق والقاعاات والتجسداات وخطاوط الساري 
وغريلا من االساتهداخات التاي ال تسيز أحد وال تدير 
ظهرلاا عن أحد؛ لناا أَيْضاً أغسضاوا أعينهم كي ال 
يقوموا بالوا ب الديني اإلنَْسااني؛ وساكتوا عى ُكّل 

تلك الجرائم بحجة أنهم محايدون.
لنفارتض أيها املحايادون أنكم تدتاربون الرصاع 
لاو رصاع مصالح وخالف سايايس ولهاث من أ ل 
السالطة، وقررتام أن ال تتدخلاوا يف لاذا الارصاع 
السايايس وأنكم لساتم إىل لؤالء وال إىل أُوَلئك، ولهذا 

السبب تيليتم عن املوقف الوطني.
إذاً أين موقفكم اإلنَْساني تجاه من يستهدف عزاء 
نسااء؟!، ويساتهدف قاعة عزاء للر ال ويستهدف 
أعرال ويساتهدف مستشافيات ومييسات وأَْسَواق 

وكلها مكتظًة بالنال؟.
أين موقفكم الديني تجاه من يستهدف املسا د؟.
أين موقُفك الشاييصُّ تجاَه َمن يسادى إلماتتكم 
 وعاً ومرضاً بحصاره الجائر وحبسه اقتَصاا بلدكم 

وسحب إيرااات وطنكم التي لكم نصيٌب منها.
ُكلُّ املدطيات وكل القوانني وكل املدااالت تشري إىل 
أناه ال بد لكم من موقاف حازم تجااه ُكّل من يتآمر 
عليك، إال أن إرصاركم عى مواصلة مسلسال الهروب 

من الواقع لو الذي حال اون ذلك.
ولألساف الشاديد أنكام تدتاربون الساكوت عى 
اليراب والدمار والقتل والحصار والتجويع »حياا«!.

أنصار اهلل - الخطاب والحركة
)دراسة سوسيو ثقافية(

,والتديان  الحيااة  عان  املنارصف  كالتديُّان 
وختااوي  الدصابياة  ,واال تهاااات  الطائفاي 

التفكري.
• اعا إىل رضورة التحرر من املنالج التقليدية 
خالقرآن »بحر لادم، وبحر حل«؛ لكن كسا يقول 
الحوثاي: »لاذا البحار مشابّك )مسايج(عليه«.
) ( لاذا أول خطاوة يف اإلصاالح لاي نازع لاذه 
السايا ات املنهجية، وإعااة تقييسهاا، والتحرر 
مان التصورات املوثة باعتبارلا حقائل غري قابلة 

للنقاش.
ليال مجسوعاة  القرآناي  املداريف  املنهاج   •
مان القواعد الدقلياة واللغوياة والدرخياة- كسا 
تضسنتها كتب الكالم وأصاول الفقه- التي تنظم 
املدرخاة الدينياة بقصاد التدارف عاى األحاكام 
الرعية اليسسة، بل ورؤية شاملة تقدم تصوًرا 
عان اللاه والكاون والحيااة واإلنساان والقارآن 
مان حياث طبيدته او لويتاه االصلياة ,وظائفه 
,مصادره ,مجاالته , الداخه, اسااليبه املياطبني 
باه , تسسال االطاار الفلسافي للسنهاج ؛ وتؤصل 
لكيفية عالقة املسالسني بالناص القرآني وعالقته 
بالواقاع وضوابط للقراءة باملدنى االوساع كفدل 
مدريف يشاسل قراءة الرساوم والرموز , النصوص 

واألحداث .
• يهادف النظاام املدريف القراناي عند الحوثي 
والسقاخياة  الفكرياة  املنهجياة  أزمتناا  ملدالاج 
والتريدياة والسياساية، ووضاع حادا لفوىض 
اال تهااات الفراية والتضيم يف الحديث والرأي . 
وذلك بإعااة االعتبار للقران سالطة مر دية عليا 

سواء للسنهج والرؤية بسا يدني ذلك من نفي لكل 
املر ديات السانوي االخرم ومنع اساتسداا املنهج 
من مصارا خار ية , واعااة تأسيل الدالقة مع 
القاران وتصحياح النظارة له , ليل عى اساال 
كونه الكتاب املنزل عى قلب نبينا محسد صيل الله 
عليه واله وسلم لإلعجاز بسورة منه, بل باعتباره 
خطاب الله لهداية االمة للقيام بسهام االستيالف 
الفراياة والجساعياة , والتأكياد عاى الطبيداة 
اليطابياة للقاران التاي تنفاي عناه الغساوض 
والتدقيد عنه وتدادا االحتساالت والقصور الذاتي 
يف انتاج الداللاة وتقلص اور القاارئ, ,وتقليص 
اور القاارئ املفرس او املجتهاد او الفقيه يف انتاج 
املدنى اىل اضيل الحدوا , كسا يفساح اورا لتطور 
حركاة الواقع يف اخصاح النص عن مدناه , اضاخة 
لادور القيااة املساداة )اعالم الهادم( يف الهداية 
بالقران و الرت ساة اال تساعية لليطاب القرآني 
و اإليناال إىل الحال والقدوة الحسانة التي تفتح 
السالوك اال تساعي واألخالقي والسيايس للسؤمن 

عى أخل واسع من التسامي.
ثانيا الحركة

• يرخض ربط مروعه أو الكيان الذي ساسي 
خيساا بداد )أنصاار الله( باأي تدريفات سالفية 
مذلبياة أو تدريفاات إحيائياة مدارصة، ساواء 
اليسينياة أو اإلحيائية الزيدية أو الشاباب املؤمن 
أو أن الهادف تكوين بديل لحازب الحل أو إضاخة 
حزبياة لقائساة األحازاب الوطنية عى السااحة 
اليسنية.سياساية أو مذلبية أو خئوية مغلقة، بل 
باكل املؤمنني متجااوًزا حدوا ولساوم املذلب إىل 

لسوم األمة ،
• أنصاار اللاه  ساعاة )منظساة(، وليسات 
)تنظيًسا( بلوائح وأنظساة ااخلية وبنيات لرمية 
بريوقراطية، بل نشااط  سدي وتيار شادبي؛ ، ال 
يرتبط بربنامج سايايس أو بجساعة ومع اتسااع 

القاعدة الجسالريية وتداظم نفوذلم السايايس، 
كانات تحادث بنيتهاا التنظيسياة بساا يتناساب 
وتطاور األحاداث ورضورات املرحلاة؛ و اختياار 
شكل تنظيسي مرن يباعدلا عن سلبيات التنظيم 
الحزباي املغلال واندكاسااته عى الدسال السقايف 

والسيايس الشدبي.
• حاراك شادبي احتجا اي مساناع للحارب 
الكونياة الشااملة التاي قااتها الوالياات املتحدة 
عقب أحداث سبتسرب بحجة اإلرلاب، واستغاللها 
لفارض الدوملاة، كسنظوماة سياساية وثقاخياة 
واقتصااية تسادى لتدسيسهاا وخرضها كنسوذج 
وحيد يسسل نهاية التاريخ ,ويف لذا الساياق أطلل 
الحوثي حسلة توعية  سالريياة مكسفة ومركزة 
مصحوبه بهتاخات وشادارات منالضة لسياسة 
الوالياات املتحدة يف املنطقة الدربياة واليسن )الله 
اكرب، املاوت ألمريكا، املوت إلسائيال، اللدنة عى 
اليهاوا، النارص لإلساالم(، لاذا كان يُطَلال عاى 
مؤيديها وصف ) ساعة الشدار( نسبة إىل تبنيهم 
)الشادار( أااة ووسايلة رئيساة لنار أخكارلم 

وآراؤلم الفكرية والدينية.
•  ساعاة انصار الله ليسات تجسداا طائفيا 
يدرب عان مطالاب حقوقياة او مظالام مرتبطة 
بالهوية الزيدية كسا ال تستهدف بيطابها  ساعة 
مذلبية مغلقاة تسسل الزيدية كسكاون ا تساعي 
عصبية الدعوة او املروع ال لويته وال حدواه.

• الدوامال املتدلقاة بالاروط االقتصااياة 
واال تساعياة واملظالام املرتبطاة بالهوياة لادي 
الكياان الزيدي ال تفرس نشاأة اليطااب الحوثي 
يف  يتلياص  اورلاا  ,و  اللاه  انصاار  و ساعاة 
كونها مسلت ما يسكن تساسيته )عوامل تساهيل( 
سعت يف تسدا أنصار الله، ويف توساع حاضنتهم 
اال تساعياة وازايااا الطلاب اال تساعاي عليهم 

ااخل املجسوعة الزيدية .

بقية من الصفحة األخيرة..  بقية من الصفحة األخيرة..  بقية من الصفحة األخيرة.. بقية من الصفحة األخيرة..

نموذج أصيل للمرأة
اإلنساانية،  والقواناني  الرائاع  كل  ينتهاك  الاذي 
واساتهدف النسااء واألطفاال والبنياة التحتياة وكلساا 
الحقوقياات  الناشاطات  لاه عالقاة بالحيااة، صستات 
ومنظساتهن البائساة عن إاانة الددوان ولو ببيان، خضالً 
عن القيام بأي نشااط خاضح للددوان و رائسه يف الداخل 

أو اليارج. 
*** **** ***

باملقابال تجلات ومن باني الاركام والياراب، وصور 
املوت، ونزيف الدم املساتسر طيلة عاماني نساذُج عظيسة 
للسارأة اليسنياة، تيلاد شاجاعتها وصربلا وانساانيتها 
وتحرضلا يف كاخة املناشاط الحياتية، يف البيت والشاارع 

والدسل، يف املدينة والريف. 
وتقدمات تلاك النسااذج النساائية صاوت الدخاع عن 
اليسان بو ه الدادوان كتابة وابداعا، ونشااطا سياساياً 
وإعالمياً وثقاخياً، ويف الواقع الدسيل حرضت املرأة اليسنية 
يف الحقل واملستشافى ووساائل اإلعاالم، واعست الجهد 
التدبوي الجهااي باملقاتلني تشاجدهم وتحفزلم للجهاا 
والشاهااة، وتطلال الزغارياد يف مواكاب وااع الشاهداء 
ختلهاب الحسال، وتذكاي الدزائم، وترخاد الجهد الحربي 
باملاال والازاا، املارأة اليسنية رشياٌك يف ملحساة الصسوا 

واإلبداع ورشيك يف صناعة النرص املؤزر بإذن الله.
يف يوم املرأة الداملي يحل للسرأة اليسنية أن تكون مساال 
إنساانيا ملهسا لنسااء الدالام، بسا تجرتُحه مان خضائَل 
واساهاماٍت وأنشاطًة سياساية واقتصااياة وإعالمياة 
وتربوية وثقاخية تؤّسال لنسوذج املرأة اليسنية الرسالية 
بكل املضامني الحضارية اإلنسانية، الفاعلة يف كل املواقع 

واملناشط الحياتية عن  دارة.
تحية للسرأة اليسنية يف يومها الداملي. 
تحية لكل أم شهيد أو  ريح أو أسري.

تحية لزو ة كل شهيد أو  ريح أو أسري.
تحية لبنت كل شهيد أو  ريح أو أسري.
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التحاُلُف 
السعودي 

األمريكي.. 
الدوافُع واملآالت!

 أحمد الوشلي 
يب�دو أنَّ الغط�اَء الديني والقداس�َة 
الجغرافي�ة الت�ي تح�اوُل م�ن خاللهما 
الس�عوديُة ف�رض أجندتها ع�ى البلدان 
اإلس�المية بما فيها اليم�ن لم تعد تجدي 
نفعاً يف اآلونِة األخ�رة، خصوصاً بعد أن 
ف الوجه الحقيقي لهذا النظام الذي  تكشَّ
م�ا كان ل�ه أن يتك�ون لوال أنَّ مؤّسس�ُه 
للرئي�س  تعه�د  آل س�عود  عبدالعزي�ز 
األمريك�ي روزفلت بتأمن س�وق النفط 
الذي تحتاجه أمري�كا، فضالً عن التعهد 
بقيام الدولة اليهودية يف فلس�طن، وذلك 
بعد يومن من مؤتمر مالطا عام 1945 م 
الذي قسم النفوذ يف العالم بن املنترصين 

إبان الحرب العاملية الثانية.
هذا النظام اس�تفحل رشه بعد توقيع 
تلك املعاهدة، حيث عمد إىل زرع القالقل، 
وإذكاء الفتن، يف الدول العربية التي رأى 
ائيْل  فيها خطراً حقيقياً عى وجوده وإْسَ
يف املنطق�ة، عندها عمل ه�ذا النظام عى 
قم�ع جميع األنظمة التحررية التي قادها 
ُكّل م�ن عبدالن�ارص والحم�دي س�ابقاً، 

وقادة محور املقاومة حالياً.
كل تل�ك االضطراب�ات والرصاع�ات 
التي ش�هدتها الس�احة العربية، أظهرت 
ر  م�دى قب�ح ه�ذا النظ�ام ال�ذي س�خَّ
مال�ُه وكل إمكانات�ه يف س�بيل تحقي�ق 
أجن�دات خارجية فرضتها علي�ة ُكّل من 
أمري�كا وبريطانيا فرض�اً، إاّل أنَّ ُكّل تلك 
املحاوالت باءت بالفش�ل، فه�ا هو اليوم 
يفش�ل عس�كرياً يف اليمن، بعد فش�له يف 
الجان�ب االْقتَص�ادي الذي ب�ات جلياً يف 
اآلونة األخرة من خالل سياس�ة التقشف 
الجديدة التي تنتهجها األسة الحاكمة يف 

السعودية.
النتيجة الطبيعية لثقافة الوالء للغرب 
ب�دأت تظه�ر مالمحها بعد ترب�ع اليمن 
املتط�رف ع�ى س�دة الحك�م يف أمريكا، 
األم�ر ال�ذي جع�ل النظ�ام الس�عودي 
مدعاًة للش�فقة، بع�د ُكّل إهان�ٍة يتلقاها 
من الرئي�س الجديد ترامب، والتي تظهر 
الوجه القبي�ح للسياس�ة األمريكية التي 
تق�وم ع�ى االنتهازية، وابت�زاز للحلفاء، 
مقاب�ل الحماية الت�ي ينعمون بها يف ظل 

األنظمة الغربية واألمريكية.
لو تمعنَّ�ا قليالً يف تأري�خ التحالفات 
العربية األمريكي�ة، لوجدنا أنَّ أمريكا لم 
تحِم نظام�اً واحداً من تل�ك األنظمة كما 
تدَّعي، فأمريكا التي دعمت صدام حسن 
يف حرب�ه التي ش�نها عى إيْ�َران َسعاَن 
م�ا انقلبت عليه وأعدمته، يف مش�هٍد أزال 
م�ا تبقى م�ن غموٍض ق�د يكتنف مصر 
ال�ذي  األمريك�ي  الس�عودي  التحال�ف 
سع�ان م�ا س�يلقى نفس املص�ر الذي 
لقيه نظام صدام حس�ن يف الع�راق، إاّل 
أنَّ عدم توفر البدي�ل حالياً قد يؤجل من 
النهاية املحتومة قلي�الً، خصوصاً يف ظل 
الضعف الس�عودي، وعدم حاجة أمريكا 
للنفط الخليجي الذي ستس�تبدله بالنفط 
الصخ�ري ال�ذي يتواجد بكمي�ات هائلة 
يف أمري�كا بع�د أن تم اكتش�افه يف اآلونة 
األخ�رة، األمر الذي ينبئ بنهاية وش�يكة 

لنظام الحكم يف السعودية.
إنَّ انهي�اَر البناء الس�عودي لن يكون 
حدث�اً داخ�ل منظوم�ة البن�اء األمريكي 
كما ه�و الحال يف البل�دان األُْخ�َرى لكنه 
الحدث املقرر ملصر البناء بكامل أسس�ه 
وقواعده، كما أن فش�ل الخطة العسكرية 
الس�عودية يف ُكّل م�ن اليم�ن وس�وريا، 
واستمرار االنتفاضة الشعبية يف البحرين 
عوامل تزيد من فرص االنهيار الذي بات 

وشيكاً.
ال شك أن العائلة الس�عودية ارتكبت 
خطأً اسرتاتيجياً قاتالً بالنظر إىل ضعفها 
املعن�وي الكب�ر ضم�ن التي�ار الجارف 
لألزم�ة، فدخ�ول العائلة وانغماس�ها يف 
ن�ران اليم�ن نتيجت�ه الحتمي�ة أنها لن 
تخ�رج س�املًة م�ن االح�رتاق بن�ار هذا 

الربكان وسوف تخرس املعركة.

أحمد ناصر الشريف
 

َمن يقارأ القارآَن الكريم ويتأمال يف آياته 
 يداً سايدرف طبيداة السياساة الفرعونية 
ولاي  الغارق..  إىل  بفرعاون  انتهات  التاي 
نفساها السياساة بساا خيهاا من غطرساة 
و اربوت وتكرب التاي يتبدها حاكام النظام 
السدواي اليوم ويدتقدون أنهم بهذا السلوك 
أَْلَداخهام للسايطرة عاى اول  سايحققون 
املنطقاة غاري مدركاني أن أَْمَواَل شادب نجد 
والحجاز التاي يبدسرونها لنا ولناك لتصدير 
الفتن والحروب إىل الشادوب األُْخاَرم خدمة 
لسايدتهم أمرياكا ساتقيهم وتحسيهام من 
الوقوع يف املصري املحتاوم املنتظر لهم عندما 
يجدل الله نهايتهم ونهاية نظامهم عى أيدي 
من تساببوا يف ظلسهم واّمروا بلدانهم وقتلوا 
شايوخهم ونسااءلم وأطفالهم.. ولم بهذا 
السالوك املشاني والتفكري اليسء يسريون يف 
الطريل اليطأ.. وما يحدث يف اليسن وسورية 
والدراق بسابب أَْعَسالهام الريرة نسوذٌج بدأ 

يرتد كسهٍم ملتهب ييرتق صدورلم.
لم يكن حاكام النظام السادواي يتوقدون 
أبداً بأنه سايأتي يوم يساتطيع خياه اليسنيون 
أن يُيِر اوا بلدلام اليسن من عنال الز ا ة 
التاي حرلا بنو سادوا خيها مناذ ما يقارب 
اليسساني َعامااً، حياث اساتطاعوا بأَْمَوالهم 
أن يشارتوا ضدفااء النفول ويسايطروا عى 
القرار السايايس اليسناي ويجدلاوا من حكام 
اليسان املتداقبني رلاَن إرااتهام، وبذلك ظنوا 

أنهم قد  دلوا من اليسن قطدة أرض خاضدة 
لسايطرتهم يتحكسون خيها كيفسا يشاءون.. 

ال سايسا بداد أن تسكناوا من 
إشااعة وتدسيام ثقاخة الحقد 
مان  املساتسدة  والكرالياة 
خّرْق  االساتدسارية:  السياسة 
تُساد.. وغّلفولاا يف ظالرلا 
بالطاباع املذلباي والدنرصي 
يضسناوا  بحياث  والطائفاي 
تقسايم اليسان إىل كانتوناات 
السايطرة  يساهل  ضديفاة 
عليهاا وتو ياه مان وقدوا يف 
ك لاذه السياساة امللدونة  رَشَ

بالريسوت لتنفيذ أ ندتهم التي رساست عقب 
اعرتاف النظام السادواي بالنظام الجسهوري 
يف اليسن يف شهر يوليو من عام 
70ا1م من القرن املايض وقد 
نجحوا من خالل من نصبولم 
الدساالء  مان  عنهام  وكالء 
واملرتزقاة يف تحقيال لدخهم 
اليبيث الذي وقف حائال اون 
بناء اولة حديسة قوية وعاالة 
وكلساا  بقرارلاا..  تساتقل 
اليسنيون عى استحياء  حاول 
اساتدطاف بني سدوا بالكف 
عان التدخل يف الشاأن اليسني 

الداخايل ازاااوا عتاواً ونفوراً وخلقاوا الذرائع 
والحجاج ملضاعفاة تدخلهام إىل ار ة  دلت 
أَبْنَااء اليسان يتقاتلون مع بدضهم ساواء عى 
مستوم الشطرين سابقا ام بدد اعااة تحقيل 
الوحادة اليسنية يف 22 ماياو 0اا1 م والتي لم 
يهنأ اليسنياون بفرحتهم بتحقيال لذا املنجز 
الوطناي حتاى أشادلولا حرباا بهادف اعااة 
األوضااع إىل ما قبال 22 ماياو 0اا1م وكااوا 
ينجحاون يف تحقيل لدخهم عاام لاا1م لوال 
اصطدامهم بإَراَاة الشادب اليسني الحرة الذي 
أباى أن يفارط يف وحدتاه.. لكنهم لم ييأساوا 
خقد اساتيدموا أسااليب أُْخاَرم لشال الصف 
الوطني وظلوا يلدبوا بها إلشاغال أَبْنَاء الشدب 
اليسني عن بنااء اولتهم حتى و ادوا بغيتهم 
يف الدمياة عبدربه منصور لاااي الذي خدمته 
الظاروُف وقفاز إىل السالطة بدعام أمريكاي 
وسادواي لييرب يف عامني ما بنااه اليسنيون 
خالل مائة عام ثم أتاح الفرصة لتسكني أمريكا 
ائيْل لشان عدوان ظالم عى  والسادواية وإْسَ
اليسن بُحّجة أن اليسنيني طالبوا برخع الوصاية 
اليار ية عن قرارلم السايايس ورخدوا شدار 
بنااء الدولاة املساتقلة التي حرماوا منها عدة 
عقاوا من الزمن.. ولاي مطالُب مروعة من 
حال أي شادب أن يحققها.. ولكنهام عوقبوا 
عقاباً شاديداً ختدرضوا لظلم عظيم لم يسابل 
ألي شادب عرب التأرياخ أن تدرض ملسله يف ظل 
صسات اويل تام رشاؤه بأَْمَوال حاكام النظام 
السدواي الذي بال شك سيكون مصريه إىل زوال 

قريبا باذن الله تداىل.

د/ إسماعيل محمد المحاقري
 

ثالثاً: خياُر الحرب والرتتيبات العسكرية 
والقانونية والدولية لتحقيق األرَْهدرَاف:

- لنااك أَْكسَُر مان اليل عاى أن وراء لذه 
الحارب واواخدهاا لاي أطسااع اقتَصااياة 
بالسيطرة عى املناطل االسرتاتيجية الواعدة 
بالطاقاة والساروات املددنياة األُْخااَرم ولذا 
لاو الداخاع املصاحاب لاكل الحاروب التاي 
شانتها أَمريكا وإسائيل عاى لذا النحو من 
التفلُّات األخالقي والقانوناي وعى لذا القدر 
مان الكلفاة املااياة واألخالقياة لاي اواخع 
اقتَصااياة أَْو بهدف حساية إسائيل، خهذا ما 
حصل يف حرب الساويل عام57ا1م وحرب 
67ا1م وحرب الدراق األوىل والسانية والسالسة.
- كسا أن لذا التواطؤ بساكوت اول الدالم 
واملنظسات الدولية َواإلقليسية والحقوقية عى 
االنتهاكات الفظيدة لاكل القوانني واألعراف 
الدولياة ومباارشة حصاار غاري مسابوق يف 
عرص يقال عناه أنه آخر مساتويات التطور 
اإلنَْسااني. ُكّل ذلاك يشاري إىل مساتوم املال 
املدخوع لراء لذا السكوت وتلك املواقف مسا 
يسبت مده ألسية أَْلَداف الحرب بالنسبة لهذا 

الددو.
- إن خظاعاَة الحارب وما تسسلاه أَْلَداخها 
من استهداف للسدنيني وتدمري البنية التحتية 
اونسا رضورة عساكرية ال يسكن تفساريلا 
ساوم أن الهدف منها لو اساتهداف نفسية 
املواطن اليسني واملقومات األساسية تهيئة له 
يف تقبال نتائج الحرب وأَْلَداخهاا االقتَصااية 
ولاا لاو سايناريو الحارب يؤكاد أن محور 
التساام الدادول لو إحاكام السايطرة عى 
أماكان توا د الطاقة واملواقع االسارتاتيجية 
كسحاخظة حرضموت وُسقطرة ومدينة عدن 
ومحاخظة الجوف ومأرب وشابوة، ويسادى 
التكفريياة  القاوم  تحشايد  إىل  اآلن  الدادو 
واإلرلابياة وتجنيد آالف املرتزقة مان أَبْنَااء 
تلاك املحاخظات والدخع بهام لجبهات القتال 
يف مناطال الوساط )محاخظة تداز وأطراف 
إب وصندااء( وذلاك ليال من أ ال احتالل 
مناطل الوساط وإنسا من أ ال إنهاك القوم 

الوطنياة وإاخالهاا يف رصاع ااخيل يساتسر 
تغذيتاه من قبل الدادوان إلنهاك ُكّل األطراف 

النضالياة  حركاتهاا  وشال 
ضاد احتاللهم لتلاك املناطل، 
ولا لو الدادو وبتداون اويل 
القانونياة  اآللياة  يرساسون 
لاذا  لتسريار  َوالسياساية 

املروع.
- إن الدادو ورشكائاه بسا 
يسسلونه من تفوق عساكري 
خاالل  ومان  واقتَصاااي 
تحكسهم يف املنظسات الدولية 
وامُلؤّسساات  واإلقليسياة 
أن  اساتطاعوا  اإلعالمياة 
يفرضاوا عى املجتساع الدويل 

أن يدرتف برعية عبدرباه وحكومته مهسا 
والدساتورية  القانونياة  الحقيقاة  كانات 
َوالسياساية، ومدطيات الواقع ال تتقبل ذلك 
خبفدال القوة واملال عكساوا الصاورة إىل حد 
السافه والجناون؛ خحالهم كحال مان عاند 
صاحبه بوصف الطري الذي يحلل يف الساساء 
أنه عنز وليل نرساً )عنز ولو طارت!!( وتحت 
ماربر الرعية يدسلون عى نقل امُلؤّسساات 
السايااية من الداصساة صنداء إىل محاخظة 
عدن التي أساسولا بالداصسة املؤقتة ليكون 
تدامال الدول وامُلؤّسساات الدولياة مع لذه 
الزمرة التي أساسولا شادباً ووطناً وبنفل 
منطل القوة واملال ومنطل )عنز ولو طارت( 
يسادى الددو إىل االعرتاف بساروع األقلسة 
الذي خشلوا يف تسريره عرب أََاَواتهم مستندين 
إىل مسواة الدستور ووثيقة مير ات الحوار 
بصورتيهساا التاي كان ياراا خرضهاا رغام 
عان عدم حصاول التواخال الوطناي عليهسا 
وخصوصاً من أكرب املكونات السياسية، بل لم 
يتم استكسال اإل راءات الدستورية للسواخقة 
عليها من الشادب خسنطل القاوة واملال لسا 
من سايتكفالن يف الفرض عى املجتسع الدويل 
االعارتاف بهساا كوثيقتاني رساسيتني بغض 
النظار عان الحقيقاة خالحقيقاة لاي التي 
يفهسها املجتسع الدويل ويتدامل عى أساسها 

من منطل لؤالء.
- وإذا ماا عدناا إىل ماا تام تضسيناه من 

لاتني الوثيقتني بفدال القوم بأن يكون من 
صالحياة ُكّل إقليم من األقاليم الساتة بل ُكّل 
والية ااخال اإلقليم أن ينفرا 
واملدالدات  االتَّفاقات  بإبرام 
مع أي اولاة أَْو رشكة اولية 
أَْو  اساتسسار  بيصاوص 
اساتغالل موارالا الطبيدية 
بديداً عان أي تدخل لحكومة 

االتحاا.

رابعاً: التحديات: إلفشال 
هذا املشروع يضع أمامنا 

عدة تحديات هي:
1 - عاى صدياد تدضياد 
الوحادة الوطنياة: إعطااء الوحادة الوطنية 
أولوياة قصاوم خيجب بذل الجهاوا الواعية 
بتوسايع نطاق املشااركة يف الشأن السيايس 
لجسياع خئاات املجتساع وأحزاباه الوطنية، 
ولكان برؤية ونظارة بديادة وواعية ملياطر 
الددوان وُمَيّططاته وبروح منفتحة يسلؤلا 
التسامح والسسو عى ُكّل النزوات الهامشية 
ويجب سعة تقبال عسل ُمؤّسساات الدولة 
والتيلُّص من ُكّل املشاكالت التي كانت تديُل 
عسَل لذه امُلؤّسساات يف تر ساة قيم الددالة 
ومبااائ السورة وخكرة الحل يف صيغ قانونية 
ومداياري شافاخة ومنضبطاة وكذلاك يجب 
اساتدعاء ُكّل الطاقاات والكاواار الوطنياة 
والتبلاد  اليساول  وأصابهاا  السلات  التاي 
السايايس للسشااركة يف تيطاي التحديات، 
وأَخرياً من املهم مغاارة املسالكيات الياطئة 
التي تصاحاب مرحلة السورات والساري نحو 
تفديل قانون الدفو الداام وتطوير اليطاب 
اإلعالمي والوطني ليكون أَْكسَر شسوالً ملداني 
السورة وأَْكسَر انفتاحاً مع أَْلَداخها الشاسولية 
املساتغرقة ألَْحاَلم وتطلدات الشادب اليسني 

بكل مكوناته.
2 - عاى الصدياد االقتَصاااي: يجاب أن 
ندلم أن الحارَب االقتَصااية لاي ألم أََاَوات 
الددوان التي يرالُن عليها لتحقيل انتصارات 
عساكرية خيجُب أن يكون بالنسابة لنا أَيْضاً 
نساواً  ولرياً، خإنَْساان لذا الدارص أَْصبَح 

محكوماً بالحا ات والغرات التي ينسيها خيه 
املجتسع التقني واالستهالكي ويجب أن يُدرَف 
 ياداً أن التقنياَة االقتَصااياة خفضات من 
قيسة القيَم واملباائ السورية ونيىش أن يطوَل 
حديسُنا عن القيم ونتجالل احتيا ات النال 
الرضورياة ويكون شاأن النال كشاأن قوم 
موىس عندماا تأخر عنهم لم يداد حتى و د 
أنصااره يدبدون عجالً مان الذلب، ولذا لو 
ما يرالن عليه الددوان، خيجب عى الحكومة 
أن تساارع يف اتيااذ حزماة مان القارارات 
واملدالجاات االقتَصااية، خهاذه الظروف لي 
أنساب الظروف التيااذ لذه القارارات التي 
طاال انتظارلاا وليال بالارضورة أن نسيل 
عى الحكوماة ما يجب أن تفدلاه خالظروف 
القالرة لي األقدر عى تحديد ذلك ويكفي أن 
نذّكرلم أن لناك نساذج كسرية منا لحكومات 
التاي قااات بالالاا يف مسال لاذه الظاروف 
مدالجاات  وأو ادت  نجاحاات  وحققات 
أَْصبَحناا خيسا بدد ندّرساها يف  سدات الدالم 
»كالتجربة الفرنساية واإليرانياة، والكوبية، 

وخيتنام... إلخ«.
يجاب  الدساكري:  الصدياد  وعاى   -  3
اساتسرار االلتسام بجيشنا ولجاننا الشدبية، 
خالرلان عليهم وحدلام والجالزية القتالية 
التوعاوي  التنظيام والنشااط  ومزياداً مان 
والسقاايف لتدزياز الدقيادة القتالياة، وكذلك 
يجاب الرلاان عاى القاوة الصاروخية خهي 
من سايكبح  ساح الددو ويوقاف اندخاعاته 
غري املحساوبة بسا تسسله من قوة راع خدالة، 
خهاي اليد الطاوىل القااارة عاى الوصول إىل 
ومنشاآته  ومدساكراته  الدادو  تحصيناات 
النفطياة واالقتَصااياة، خبو وا لاذه القوة 
وتطويار مدالاا وتفديال اورلا يتام صنع 
مداالاة األمن مقابال األمن والدماار مقابل 
الدمار والجنون مقابل الجنون والباائ أظلم، 
والرلاان الساناي لاو  بهات الحادوا حيث 
املوا هاة املبارشة مع الددو وحيث الرضبات 
املو داة والصفدات املساسوعة واملحساوبة 
القاارة عى كارس كربياء الددو وتسريغ أنفه 
يف الارتاب والقااارة عى تدريته أمام شادبه 
والارأي الدام الدربي والادويل بزيف البهر ة 

وااعاءات القوة.

اليمُن يخُرُج من عنق الزجاجة التي حشره فيها بنو سعود 

 حقيقُة 
أرَْهدرَاف الـعدوان

الت
تأم
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َفَحاَق ِبالَِّذيَن َس�ِخُروا ِمنُْه�ْم َما َكانُوا ِبِه يَْس�تَْهِزئُوَن{، 
تكون عارفاً بأن مصر الس�اخرين هؤالء يف األخر أن يحيق 
به�م أمر الل�ه. خالصته�ا م�اذا؟ خالصته�ا أن تبقى أنت 
مستقيماً، وواثقاً من نفسك، وواثقاً من طريقتك، ومواصالً 
لعمل�ك، ال إحب�اط، وال ي�أس، وال تراج�ع، وال ارتب�اك بن 
محاولة أقلمت وضعك وعملك استجابة ملقرتحات من جانب 
اآلخري�ن، مقرتح�ات أولويات م�ن جانب ه�ؤالء الرافضن 

والساخرين.]ساورة األندام الادرل الرابع والدرون 
ص: 12[

متى قدم القرآن الكريم الس�كوت املطلق كموقف حكيم 
يف مواجه�ة أعداء الل�ه؟ ال.. قد يُوّجه بمرحل�ة معينة: اعف 
واصف�ح، لفرتة معينة، وأنت تش�تغل يف نفس الوقت، تعمل 
ْلهم يف املوقف هذا، وهم ضعاف،  ال تتوق�ف إطالقاً، فقط أجِّ
ه�م ال يش�كلون خطورة بالغة، ال تنش�غل بهم آن�اً، يف هذا 

الح�ال ويف نف�س الوقت أنت تعمل، أنت تهي�ئ، أنت تجهز 
ا وعلناً مواق�ف واضحة.]السقاخة القرآنية  ا، سًّ علن�اً وسًّ

ص: 7[
نقول ألولئك الذين يقولون، أَْو سيقولون كما قالوا، وكما 
قال�وا يف املايض: اس�كتوا. أَْو ال مربر له�ذا، أَْو ملاذا تتفاعلوا 
هك�ذا؟ نق�ول: أنت�م ب�رروا لنا س�كوتكم م�ن أي منطلق 
ه�و؟ هل أنه عى أس�اٍس من كت�اب الله س�بحانه وتعاىل؟ 

فأنتم تخاطبوننا باس�م القرآن؟ أن الق�رآن فهمتم منه هو 
أن نس�كت؟ فهات�وا برهانك�م إن كنتم صادق�ن. أم أنكم 
تريدون أن نس�كت؛ ألن السكوت سيكون فيه سالمتنا أمام 
أعدائنا؟. إذاً سنس�كت ولكن أنتم انطلق�وا وأخرجوهم من 
اليمن، جربوا أنفس�كم، جربوا السكوت، جربوا الحكمة. هل 
تس�تطيعون بسكوتكم أن تعملوا عى إخراجهم من اليمن؟.

]خطر اخول أمريكا اليسن ص: 5[ 

مقتطفاٌت نورانيٌة

بشرى المحطوري

حما�صرات )مديح القراآن( لل�صهيد القائد

ال شيء غري )الثقافة القرآنية( ُيوصلكرَ ملعرفة الخطأ من الصواب، والحق من الباطل
  - خاص:

ألقى الشاهيُد القائُد سالُم الله عليه من م5/2 
إىل 2003/6/3م سابع محاارضات ااا مالزم اا 
رائداات  دا-ُحالَّ لهاا أن تُكتاَب بسااء الذلب-
يرح خيها كتاب )مديح القرآن( لإلمام القاسام 
بن إبراليم عليه الساالم، قال عنه الشهيد القائد: 
]كتااب لو مان إمام كباري من أئسة ألال البيت، 
الزيدية متفقني عليه، لو مشهور عندلم  سيداً، 
وكتابته بالطريقة التي تكشاف كياف رؤية ألل 
البيت، وتو ه ألل البيت األصيل، قبل تجي أشياء 
أُْخاَرم[لاذه املحارضات كلها تحكي عن القرآن، 
وكيفياة االلتاداء بالقرآن، وكيفية طارح القرآن 
للقضايا، ومنهجية القرآن يف ُكّل يشء.. ويف تقرير 
لذا الددا ويف األعداا القاامة بإذن الله سانتناول 
لاذه املحاارضات السابع، املدروخاة باا)مديح 

القرآن(، منها.. 

مرَن اهتدى بالقرآن.. فلن يعمى بعدرَه أبدًا:ــ
مساا أكد عليه الشاهيد القائد ساالم الله عليه 
يف الادرل الرابع مان ارول )مدياح القرآن( أن 
التسقاف بسقاخاة القرآن لاي الطريقاة الوحيدة 
الدالاة عى طريل الحل حياث قال: ]لذه القضية 
لامة، تفهم لذه. إذا ُكّل واحد يريد يسقف نفساه 
حتى يكون قاااراً عى مدرخة الحال من الباطل، 
واليطأ من الصواب، وأشاياء مان لذه. ما لناك 
ماا يسكن أن يوصلاك إىل الدر ة لاذه إال القرآن، 
عندما تكون بهذا الشكل تهتدي بالقرآن الكريم ال 
يسكان أن تدسى بدده أبداً؛ ألنه يأتي منطل باطل، 
يأتي أحداث باطلة، يأتي أشياء كسرية تكون كلها 
بالشاكل الذي يشاهد ملا لدياك.. نحن نقاول: أن 
الباطل نفساه ال يستطيع أن يكون بالشكل الذي 
ال يقدم شاهااة للحال، الباطل رغسااً عنه يحسل 
يف طياتاه ماا يدترب شاالداً للحال؛ ألن أقل ما يف 
الباطل أنه يفضح نفسه، أليل لكذا؟ لو يفضح 
نفسه، خكونه يفضح نفسه يدل عى ماذا؟ يشهد 
لدظسة الحل، ويشاهد يف نفل الوقت لذا الباطل 
عاى بطالنه! لكان إذا ما لنااك التاداء بالقرآن 
مسكن يتأثر اإلنَْساان بشابه، يسكن يتأثر بأشياء 
تغاري نظراته، وتدطي مفاليام خاطئة، مفاليم 
مدكوساة، ثم ينطلال عليها.. بدضهاا قد تكون 
تنطلل عليها كسقاييل وتكون خطأ يتفرع عليه 
خطأ، وترم النتائج التاي تصل إليها اعتساااً عى 
لاذه القواعد اليطأ تطلاع النتائج خطأ، ولكذا، 

وكلسا توسع واحد كلسا توسع يف الضالل[.

إذا اهتديت بالقرآن.. فليس عليك خطر إذا قرأت أي 
)ثقافة( ُأْخـررَى:ــ

ويف ذات الساياق لفت الشهيد القائد سالم الله 
علياه بأن أي ثقاخة مهسا كانت خاطئة ال يسن أن 
تؤثار عى اإلنَْساان املؤمن املسقف ثقاخاة قرآنية، 
ألنه كسا قلنا ساابقا يستطيع أن يدرف الحل من 
الباطال يف ُكّل السقاخات، حيث قال: ]يسكن بدد ما 
تهتدي بالقرآن تستطيع تنفتح عى ُكّل السقاخات، 
تقارأ أي يشء، تساسع أي يشء، تجلال ماع أي 
طارف كان، ما عااك أبداً بالشاكل الذي يسكن أن 
يؤثار عليك أي مقوالت أُْخاَرم، ماا عاا يسكن أن 
يؤثار عليك باطال أبداً، بال كلسا ظهر شابه إنسا 
تكون لي بالشاكل الذي تزيدك أنت إيساناً ووعياً 
وبصارية، وتدرف كيف ترا عليهاا.. إذاً خهذه لي 
القاعدة األساساية، يدرف اإلنَْساان كيف يهتدي 
بالقرآن، ويهتم  داً بالقرآن، ثم بدد ما عاا يسكن 

أن يضل[.. 
وأضااف أيضاً: ]طياب لذه قاعادة لنا عندما 
نقاول أننا نريد أن نتدلم، نرياد ندرف، يريد واحد 
يدارف حال وباطال، يريد واحاد يقارأ ُكّل يشء، 
يرياد يدارف ُكّل يشء، يسيش عاى الطريقة لذه، 
وساتسيش واثل، واثل من نفسك، بسقتك بالقرآن؛ 
ألن القرآن لو نزل ولو واثل من نفسه، القرآن يف 
الدنيا لذه واثل من نفسه؛ ألن ما لناك أي ثقاخة 
أُْخاَرم، أَْو ايانة أُْخاَرم، أَْو منطل آخر يسكنه أبداً 
أن يتغلب عليك أبداً، من ينطلقون بانطالقته، من 
يتسقفون بسقاخته، من يدرخون لداه يكونون بهذا 
الشكل.. أي ثقاخات أُْخاَرم غري القرآن يقع واحد 
يف أخطااء كسرية  اداً، ويتيه واحاد، ثم يصبح يف 
األخري ما عاا عنده لوية مدينة، ما لو ااري من 
لاو؟ مرة يكون مدجب بهذا، ومرة يكون مدجب 
بهذا، ومرة كذا، مضطرب، ال تدد تساتقيم له أبداً 
لوياة مدينة، وال عاا تساتبني لاه طريل مدني، 

يجلل مر وج، تيتلط عليه األوراق خدالً[.

الشيطان يعرف الحق.. بدليل أن شغله الشاغل 
صرف الناس عنه:ــ

وأشاار ساالم اللاه علياه إىل خبث الشايطان 
الر يام، و هده الكباري يف إضالل الناال، حيث 
قاال: ]الشايطان يدرف الحال، ولوال أناه يدرف 
الحل ما اساتطاع أن يشاتغل يف مجال اإلضالل.. 
لو عاارف للحل، وعارف للباطال، عارف للهدم، 

وعارف للضالل، يتحرك عارف كيف يضل النال، 
وعاارف الضالل، وإال ِمن يكون يغلط كسري، لو لم 
يكان عارف للضاالل، من يكن يغلاط لو، يكون 
أحيانااً يدخل الناال يف حل، يدعاوك إىل حل من 
اون أن ينتبه إال بدد أنه قد غلط، لكن لو عارف[.

لكي )ُتناظر( وتحاجج اآلخرين.. ضروري تكون عارفاً 
بمنهجية القرآن:ــ

ونبَّه الشاهيد القائد ساالم الله علياه بأن اللَه 
أخربنا أن الدين اإلسالمي لو خوق األايان  سيداً، 
وال سايسا بدَدماا اخال تلاك األايان الكساريُ من 
التحريفاات يف املسايحية واليهواياة، خلكي يبني 
اإلنَْسان مدم تحريفاتهم وبطالن ااعاءاتهم ال بد 
له من أن يتسقَف ثقاخاَة قرآنية كبرية، حيث قال: 
]والقرآن لو بهذا الشاكل يتسقف به املسلسون ثم 
ينطلقون، ينطلقون عى أسال لداه، بسنهجيته، 
بارؤاه، بسفاليسه، بطرحاه، بكل ما خياه، ولنا 
يِن  لو بهذا الشاكل الاذي قال: }ِليُْظِهاَرُه َعَى الدِّ
ُكلِِّه{)الصافا( }َويَأْبَاى الّلاُه إاِلَّ أَن يُِتامَّ نُوَرُه{
)التوبة32( ويسيش بدد ذلاك يناظر، يقرأ، يلتقي 
بيهاوا، يلتقي بنصارم، يلتقي بأي شايص من 
أي طائفة من طوائف املسالسني يلتقي، لكن الزم 
يدارف كيف منهجياة القارآن أوالً يف التدامل مع 
اآلخرين؛ ألن القارآن يطرح قاعدة: أنك ما تنطلل 
باروح  دلية لكذا، تنطلل باروح اعوة، إصالح، 
حرص عى لدم، حرص عى لدم للطرف اآلخر، 
ال تكان لنا تؤلل نفساك عى أساال أنك تساري 
تناظار النال، ومناظارة ملجرا املناظارة، و دل 
ملجرا الجدل، ال، أسالوب اعوة، وتسالك طريقته 
لو، وتحسل نفل املشااعر التي يريد أن تحسلها، 
يكاون عنادك حب شاديد لهداياة الناال، عندك 

حرص عى لداية النال[.

طريقة )األنبياء( يف تقديم هدى اهلل، وعلى 
ة االستفادة من ذلك:ــ )الثقافيني( خرَاصَّ

وبني ساالم الله عليه أن  سياع األنبياء كانوا 
ال يستيدمون )الجدل( لكي ينترصوا عى الطرف 
اآلخار ملجارا النرص، وليشادروه بسادم لزيسته 
وضدفاه أمامهام، اساتيفاخا باه، وإنساا كانوا 
يسالكون طريقاة أُْخاَرم، ال تقوم عاى محاولة 
 اذب الناال إليهم شايصياً، وإنساا  ذبهم إىل 
ايان الله، حيث قال: ]عندما تناظر، عندما تناظر 
الحاظ القارآن الكريم كياف قدم املساألة، تكون 
بالشاكل الذي الطرف اآلخر ماا يلسل انك تجذبه 

إلياك شايصياً، شايصياً، أناك تدعاوه إىل اللاه، 
وطريقاة إىل اللاه لكذا. ولاذه قضياة يف القرآن 
بشاكل عجيب ظهرت مع رساول اللاه )صلوات 
اللاه عليه وعى آلاه(، وطريقة من طارق أنبيائه 

سلكولا، ولذه لي الطريقة النا حة[.
وأضااف أيضااً: ]األسالوب الاذي ظهار مان 
سارية األنبيااء )صلاوات اللاه عليهام( واألنبياء 
طريقتهام مان أرقاى الطارق يف مجاال الدعوة، 
األنبيااء طريقتهام من أ سال وأاق الطرق طرق 
الدعاوة وأسااليبها؛ ألنهم أشاياص اصطفالم 
الله وأكسلهم لهذه املهسة، تجدلم ال يقدم نفساه 
شيصياً، لو شايصياً، يدعولم إىل الله، إىل الله، 
إىل اللاه، وعندما يحاولوا لام أن يفهسوا القضية 

شيصية يذكر أن ما القضية شيصية[.
وقاال أيضااً: ]عندماا يأتاي شايص يسالك 
الطريقاة األُْخاَرم: مناظرة، مناظرة شايصية، 
وعااا عندما تكاون أَيْضااً قارصة بهذا الشاكل، 
حاوار منطقاي بحت، ماا يتبناى أسالوب اعوة 
بنفال الطريقة التي سالكها القارآن الكريم، ما 
يتبنى يف تقديم نفسه املشاعر التي قدمها القرآن 
الكريم أنك تتبنالا عندما تكون محاوراً لآلخرين، 
عندماا تناظر اآلخريان. عند ما سالكوا الطريقة 
لاذه خدالً خشالوا، ال الشايدي تحول ساني، وال 

السني تحول شيدي[.

 أمثلة تؤكد أن طريقةرَ األنبياء يف الدعوة إىل اهلل 
هي الطريقة الصحيحة:ـ

املثال األول:ــ:ــ
ورضب ساالم الله عليه مسااال ليؤكد أن الجدل 
الدقيام لان يفايض إىل يشء حياث قاال: ]الحظ 
عندماا أضااع املسالسون لاذه الطريقاة أصبح 
املدتزيل يناظر األشادري، وأصباح الزيدي يناظر 
كذا، طوائف، وكل واحد مشتد لو يدرف أن اسسه 
الطائفاة الفالنياة، وقد لو عارف تلاك الطائفة، 
ويف ثقاختاه قليال يدقاده عليها، لو عاارف أنك 
تريد تساحبه إليك أنت يصبح مدتازيل، أَْو يصبح 
شايدي، وما لو مساتدد، كلسا تقدم له من حوار 
لاو يحاول كيف يجوب عليك، كيف يبطل كالمك، 
كيف يدسل أشاياء تيلصه! و لساوا يتناظرون، 
يتناظرون ملَّا انتهاوا، ال احد  ر لذا إليه، وال أحد 
اخل يف لذا املذلاب، وال احد اخل يف لذا املذلب! 

لذا أسلوب خاطئ، أسلوب خاطئ[. 

املثال الثاني:ــ األنبياُء يطبعون يف ذهنية 

املجتمع أنهم )عبارة( عن طريق إىل اهلل:ــ
ورضب سالم الله عليه مساال آخر ليبني طريقة 
األنبيااء يف الدعاوة إىل الله وأنها لام تكن )ترميز( 
ألنفسهم وشايصياتهم عى اإلطالق، حيث قال: 
]من األشياء التي تدترب عجيبة يف املوضوع عندما 
ُاونَهم بأنه }َوَقاَل الَِّذيَن  َا األنبياء، أَُماسهم يَُهدِّ ُلدِّ
ْن أَْرِضنَا أَْو َلتَُدوُانَّ  َكَفُرواْ ِلُرُساِلِهْم َلنُْيِرَ نَّاُكم مِّ
يِف ِملَِّتنَا{)إبراليم13( الله يحكي يف آية من الراوا 
عاى لذه أنهم قالوا: }َوَما يَُكوُن َلنَا أَن نَُّدوَا ِخيَها 
إاِلَّ أَن يََشااَء الّلُه{)األعرافام( إال أن يشااء الله، 
الدبارة لذه: إال أن يشااء الله، لو عارف أن ملته 
رشك، ماا ملتاه رشك؟. طياب لاذه ليسات التي 
يساسونها: مرونة، أَْو روح تسامح، ليست قضية 
تساامح، أليل منطل األنبياء يكون شاديداً عى 
الارك؟ يها سون الرك، يها ساون املدتقدات 
الباطلاة، لكنه يف مها سته، يف أسالوبه ال يحاول 
يقدم نفسه وكأنه يشاد إليه شيصياً، شيصياً، 
يكاون لآلخر موقف مناه، بل يقول: بالنسابة ملا 
أنت عليه أنت، إذا أنت تراني ألا سه بشادة، مايل 
موقف شاييص منه، لو يشااء اللاه أن أعوَا إليه 
ساأعوا، لو يشااء اللُه أن أكوَن مسَلك أعبد الصنم 
ساأعبده! ما لاو لنا يرتخاع عن كاون القضية 
شايصية؟. خهناا يوحاون، ويطبداون ذلنياة 
املجتسع أنهم عبارة عن طريل إىل الله، ويدعونهم 
إىل اللاه، وحركة إىل الله، كلها بهذا الشاكل؛ ولهذا 
نجح رسول الله )صلوات الله عليه وعى آله([.

مثال ثالث يؤكد ما سبق:ــ
ورضب ساالم الله عليه مساالً ثالسااً ليؤّكَد من 
خاللاه أن تحاّوَل الناال مان مذلاب إىل مذلب 
قاد حادث يف التأرياخ بدضاً منه لكان عن طريل 
)القرس، والقوة( حيث قال: ]ما كان يأتي تحوالت 
من لذه إال عن طريل السالطة بالقوة خقط، كان 
أحياناً تأتي عن طريل لذه، كان املرصيون يف أيام 
الدولة الفاطسية شيدة، عندما تزور اآلن القالرة 
ترم مسجد اإلمام الحساني خيه مشهد عى رأل 
اإلمام الحساني يف القالرة تجاد خيه كتابات كلها 
نصوص شايدية، قصيدة كلها، لم كانوا شيدة.. 
عندما  ااء صالح الدين األيوباي لو الذي خرض 
عليهم لذا التسنن، وظلم الشيدة لناك وعاملهم 
مداملاة قاساية. أماا عن طريال األخاذ والرا يف 
أوسااط املسقفني من الشيدة والسانة، يف أوساط 
املتكلساني، املدتزلة، واألشااعرة، ماا احد را احد، 

تكون حاالت ناارة  داً[.

أهمية )السبق( يف سبيل اهلل:ــ
وأكد ساالم الله عليه أن للسبل ألسية كبرية  دا، يف إعالء 
اين الله، ورخع كلسته، يف الوقت الصدب، وقت غلبة الباطل، 
حيث قال: ]السابل يقوم عى أساال إيساني بحت، السابل 
عااة يقوم عى أساال إيساناي خالص، أما وقد صار النال 
قوة  بارة، أما وأنت قد رصت تلسل نجاحات كبرية تنطلل 
مدهم، لذا لو طبيدي بالنسابة لك ولغاريك، لكن يف البداية 
يكون الناال يف وضدية قد يكون االحتساال، بل ربسا يكون 
الكساري قاطدني بأنهام لن ينجحوا يف أَْعَسالهام، ال ينطلل إال 
من لم ماذا؟ من يسسون: سبّاقني، ويف نفل الوقت العتبار 
إيساناي بحت، ليل من أ ل أننا قد أصبحنا قوة، أَْو من أ ل 
أن قد مدنا، أَْو من أ ل قد يستطيدون، أَْو أشياء من لذه، ال، 
ثقة بالله، ويجب أن ننطلل عى لذه الطريقة؛ ألن الله لكذا 
أراا مناا أن ننطلل عليها.]ساورة األندام الادرل اليامل 

والدرون ص: 10[ 
وقاال أيضا: ]كان السابل، خضيلة عظيسة، السابل؛ ألنه 
قد يكون يف مدظم املراحل تبدأ األشاياء بنال مساتضدفني 
خقاراء، ناال يرالام اآلخارون ال يسلكون شايئاً، حتى من 
لم مؤمناون بقضيتهم ال يتفاعلون مدهم.]ساورة األندام 

الدرل اليامل والدرون ص: ا[ 
وقاال أيضاا: ]اإلنَْساان املؤمن يكاون ساباقاً بطبيدته؛ 
ألناه يَِقْض؛ ألنه يدرف أن لناك ألواالً شاديدة أمامه، لناك 
القياماة التاي تحدث الله عنها يف القارآن الكريم يف أكسر من 

سورة بالدبارات املييفة.]آيات من سورة الواقدة ص: 5[

يجُب علينا أن نشجعرَ أي شخص نراه )سبَّاقاً( إىل طاعة 
اهلل:ــ

وألاب ساالم الله عليه بالنال تشاجيع من يتساابقون 

إىل إعاالء ايان اللاه، والتصدي ملؤامارات اليهاوا والنصارم 
وخضحها، خال يجب أن نحبطهم، ونقلل من شأن ما يفدلوه، 
حياث قاال: ]عندماا ترم واحاداً مان أستكم تراه ساباقاً 
إىل الياري حاول أن تشاجده عى أن يكون ساباقاً إىل اليري، 
تاراه ينطلل إىل املباارة إىل األَْعَسال الصالحة شاجده يف لذا، 
ال تسبطاه، وليل لناك ماربر إطالقاً ألن تسبطاه؛ ألن ُكّل ما 
يدسلاه لاو يف األخري ساينتهي إىل مصلحتاك أنت.]آيات من 

سورة الواقدةص: م[ 
مؤكادا بأن مرحلة )السابل( ال يسكان أن تُدوض، حيث 
قاال: ]إذا خرس اإلنَْساان مرحلة السابل، خاال تتدوض؛ ألن 
السابل لاو مرتبط بسرحلة وقتياة من الزمان، وقتية، أنت 
ال تساتطيع أن تدياد عجلة التأريخ؛ ولهذا قال: }ال يَْساتَِوي 
ِمنُْكْم َمْن أَنَْفَل ِمْن َقبِْل اْلَفتِْح َوَقاتََل{)الحديد: من اآلية10(.

]سورة األندام الدرل اليامل والدرون ص: 10[ 

من مواصفات السابقني:ــ
أوال: عندلم روح املباارة إىل اليريات قال الشاهيد القائد: 
]السابقون بطبيدتهم عندلم روح املباارة، وعندلم حرص 
عاى رضوان الله سابحانه وتدااىل، يحرص عاى أن يحظى 
برضاوان اللاه خيكاون مباااراً إىل أي عسال يحتسال أن خيه 

رضوان الله.]آيات من سورة الواقدةص: ل[
ثانياا:ا يدسلون عى لداية الناال حتى بدد موتهم. قال 
ل ُكّل النال حتى بدد  الشاهيد القائد: ]وأنت سابَّاق ستشاغِّ
موتك مدك، تكون رشياكاً لهم يف الطاعة، تكون رشيكاً لهم 
يف األَْعَسال التي ينطلقون خيها وأنت مؤسل خيها.]آيات من 

سورة الواقدةص: ل[
ثالساا: أنهام املقربون من اللاه حيث قال اللاه  ل وعال: 

]والسابقون السابقون، أولئك املقربون[.

ْبُق.. منزلٌة رفيعة.. ال يحظى بها إال من كانت عنده )روُح املبادرة(  السَّ
والحرص على رضوان اهلل

الجزء 
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حت��ّق��ر.. م��ا  روس��ن��ا  رفعنا  سلمنا،  إن   
الهاشمية.. الصفوة  لقينا  قتلنا،  وإن 

نحشر.. يوم  في  الله  رسول  سألنا  وإن 
حتية.. له  روسنا  بيتي؟...خفضنا  آل 

ينطق اجلرح والدم واحلشا اللي تفطر..
سيدي.. بل من أجل اآلل صرنا كذيه..

هكذا العز.. واللي يحسب العز منظر ..
ينتكس راسه إن القى الرسول ووصيه..

هكذا 
العز..

 الشاعر الشهيد/ 
عبد المحسن النمري

برنامُج رجال اهلل
الدْرل الساني آيات من سورة آل 

عسران/مدرخة الله عظسة الله 

الدرل السامن

عبدالقوي الجنيد

األل��ق زه��ا  السامي  اليمن  ف��ي  للنصر 
ال��ع��ال��م احل��دق إل��ي��ه ك��م شخصت ف��ي 

ف���ك���ل ي�����وم ل����ه ن���ص���ر ي����ض����اف ع��ل��ى
ن��ص��ر أض�����اء ب���ه ال���دي���ج���ور وال��غ��س��ق

مبتسما احل����ق  الح  ال��ص��ب��ر  مت��خ��ض 
وم�����ن ج���ب���ن ه�������داة ال���ف���ج���ر ي��ن��ب��ث��ق

ه���ام���ت ب���ه م��ه��ج ال��ع��ش��اق وان��ت��ع��ش��ت
أرواح��ه��م واع��ت��راه��م ف��ي ال��دج��ى األرق

ي���ا م��وط��ن ال��يُ��م��ن واإلمي�����ان إن���ك في
روح������ي غ������رام وس�����ر ل���ي���س يُ��خ��ت��رق

ن��ل��ت امل���ك���ارم ك���ل ال��ف��ض��ل م��ال��ك من
ينفتق ال����وج����دان  ف���ي  وج���رح���ك  ن���د 

ف�����إن ح���ب���ك ح���ص���ن ش���ام���خ ص��ع��ق��ت
ب���ه األع�������ادي ت���اش���ت ح���ول���ه ال���ِربَ���ق

م��ف��ت��رس ل����أف����ق  ش���ف���ق  ال����ع����دا  إن 
مل�������دة ث�����م ح���ت���م���ا ي����ص����رع ال���ش���ف���ق

على ت��غ��ي��ب  ال  وب�����در  ش��م��س  وأن�����ت 
تلتصق األم����ج����اد  ب���ك  ال����ده����ور  م���ر 

ب���ل أن���ت ف��ق��ه وأن�����دى ح��ك��م��ة سطعت
ي��س��م��و ب��ك اخل��ل��ق وال��ت��م��ك��ن واخل��ل��ق

ج���س���ر م����ن ال����ن����ور مم������دود ل��ع��زت��ن��ا
وس�����ل�����م ي���ت���م���ط���ى ن�����ح�����وه األف������ق

أن������ى ت����س����ول ل������أع������داء أن��ف��س��ه��م
غ����زوا ب���أوح���ال���ه م���ذ أزم���ع���وا غ��رق��وا

تطحنهم األح����داث  ورح���ى  وأص��ب��ح��وا 
خ��ل��ق��وا ل���ل���ش���ق���ا  إال  ل���ي���س  ك���أن���ه���م 

ي�����درك�����ون مل��ا ل����و أدرك���������وا أن����ه����م ال 
ب��ن��ار ت��وش��ك��ا وب���رك���ان ال��ف��ن��ا اح��ت��رق��وا

ل��ه��م أن  وامل���������ال  ب���ع���دت���ه���م  ظ����ن����وا 
فانطلقوا امل��ي��م��ون  ال��ي��م��ن  سينحني 

ت����ورط����وا خ���ل���ف أم���ري���ك���ا ب��خ��س��ت��ه��م
ل���ي���رك���ب���وا ط���ب���ق���ا م����ن ف����وق����ه ط��ب��ق

ج�����اءت إل��ي��ن��ا وج�����وه احل���ق���د ك��احل��ة
ع���اث���وا دم�����ارا وم���ن دخ���ان���ه اخ��ت��ن��ق��وا

ال م�������دارس  ال  م���ط���ار  ال  م��س��ج��د  ال 
ط��رق وال  ح���ي  وال  م��س��������ت��ش��ف��������ي��ات 

م��������دن وال  ع��������رس  وال  ع�����������زاء  وال 
ن��ف��ق وال  ج��������س��������ر  ال  م�����������وان���ئ  وال 

ل��ك��ن��ه��ا شمخت اس��ت��ه��دف��ت  ج��م��ي��ع��ه��ا 
ل��ل��ع��دا سحقوا م��ن��ه��ا ص��ق��ور  وان��ق��ض 

كسفا أح���ام���ه���م  ب��غ��ت��ة  ف��اس��اق��ط��ت 
وان����ه����ل ف�����وق رواب�������ي ع���زن���ا ال�����ودق

وال��ي��وم ه��ا ه��ي ب��ش��رى ال��ن��ص��ر وارف���ة
ت��ه��ت��ز ج��ذل��ى ب��ه��ا األغ���ص���ان وال����ورق

وانطلقت البحر  ف��ي  ب��وارج��ه��م  ص��دن��ا 
ن���ح���و ال����ري����اض ص����واري����خ ب���ه���ا ن��ث��ق

وف����وق م���ا الح أس��ق��ط��ن��ا »ط��وائ��ره��م«
ف���ل���ج رع�����ب ب���ه���م واس���ت���وط���ن ال��ق��ل��ق

وم��ص��ن��ع ال��ط��ائ��رات ال��ف��ذ ي��ش��م��خ في
ع�����ز ي���ت���ي���ه ب����ه����ن ال������وال������ه ال����وم����ق

م��ه��م��ا ت���ط���اول���ت األق�������زام ف��ه��ي ت��رى
ض��ئ��ي��ل��ة ي��ح��ت��س��ي أل���ب���اب���ه���ا احل��م��ق

راجح عامر 

ق����د ال���ف���ن���ا احل�������رب ل����ي����ًا ون����ه����ارا  
وخ�������ف�������اًء ق������د أل����ف����ن����ا وج�����ه�����ارا 

ق����د ال���ف���ن���ا احل������رب ش���ب���ان���اً رج����اال
وص�������غ�������ارا ق������د أل����ف����ن����ا وك�����ب�����ارا 

وس��ه��ا غ����اب����ات  األرص  ودرس�����ن�����ا 
وج���������ب���������اال ورم�����������������اال وق�������ف�������ارا 

ل����م ن���خ���ف م����ن ح���رب���ك���م ي����وم����اً ألن���ا 
ق�����د خ����ب����رن����اك����م م�����������راراً وم��������رارا

ق����د خ���ب���رن���اك���م م����������راراً أن��س��ي��ت��م؟ 
ك����م ب����س����اح احل�������رب ول���ي���ت���م ف������رارا 

ط����ول����وا احل������رب ع��ل��ي��ن��ا أل�����ف ع���ام
واف����رض����وا م���ن ك���ل م���ي���دان ح��ص��ارا 

واق���ص���ف���وا م���ا ش��ئ��ت��م م��ش��ف��ى وس��وق��ا
وس�����ج�����ون�����ا وج�������س�������ورا وم�����ط�����ارا 

إق����ص����ف����وا ش���ي���خ���ا وط����ف����ا ون���س���اء
وع�����������������زاء وزف����������اف����������ا ودي��������������ارا 

جنيتم م�����اذا  ان����ظ����روا  ث���م  إق���ص���ف���وا 
وع�����ارا  خ���زي���ا  ع���رض���ك���م  م�����أمت  إذ 

كسبتم م�����اذا  ان����ظ����روا  ث���م  إق���ص���ف���وا 
ق��ص��ف��ك��م م����ا ه����ز ل�������أرض ق������رارا 

ورج�������اال ص�����م�����ودا  إال  ت���������روا  ل�����ن 
ان��ك��س��ارا  ال���ده���ر  ل��ه��ا  ي���وم���ا  رأى  م���ا 

ه����ك����ذا ن���ح���ن وف������ي امل����اض����ي ب��ي��ان
ت�������روا ف���ي���ه غ���ب���ارا  ل�����ن  واض�������ح ال 

ك���ي���ف خ���ل���ت���م أن����ن����ا ش���ع���ب ض��ع��ي��ف
ف���ت���ج���اه���ل���ت���م غ�����ب�����اء واح�����ت�����ق�����ارا 

داء امل���������ال  وس�����ك�����ر  ال����ك����ب����ر  إن�������ه 
ق�����د ده�����اك�����م ف���ت���ح���ول���ت���م س����ك����ارى 

وان���ح���رف���ت���م ع���ن رس�����ول ال���ل���ه ع��م��دا
ون�����ص�����ارى  ي������ه������ودا  ت����ول����ي����ت����م  إذ 

وان���زع���ج���ت���م م����ن ه����ت����اف احل�����ق مل��ا
ص�������ار م����ي����دان����ا ل����دي����ن����ا وش�����ع�����ارا 

أش���������رق ال�����ب�����در ع���ل���ي���ن���ا وح���ب���ان���ا
وم�����ن�����ارا  دار  ك������ل  ف������ي  أجن�����م�����ا 

وإل��������ى ال�����ق�����رآن ع����دن����ا ف���ارت���وي���ن���ا
م���ن���ه إمي�����ان�����ا وع�����زم�����ا واق������ت������دارا 

ض�����د أم����ري����ك����ا وإس�����رائ�����ي�����ل ث���رن���ا
ف����أت����ى األع���������راب ح���ص���ن���ا وس�������وارا 

ع���م���رت أم����ري����ك ج�������دران ال��ت��ح��دي
ف���أت���ي���ن���ا ن���ح���ن ك���س���رن���ا اجل��������دارا 

ص���ف���ح���ة ال��������ذل ط����وي����ن����ا وف��ت��ح��ن��ا
ص���ف���ح���ة ال����ع����ز وح�����ددن�����ا امل����س����ارا 

أه���ا األل�����غ�����ام  ق����ال����ت  زح���ف���ت���م  إن 
ان���ف���ج���ارا  األرض  ب���ك���م  دوت  ث�����م 

ورص���������اص ش����اه����ت األوج���������ه م��ن��ه��ا
س���ب���ح���ت ف������ي اجل�������و ل����ل����ه وق�������ارا 

ث�����م ب������رك������ان  م���������داه ص�������ار ي��ن��م��و
ان���ت���ش���ارا س�����ت�����زداد  ت����ب����اع����دمت  إن 

إل���ي���ن���ا اخل�����ب�����ث  ج���م���ع���ت���م  وإذا 
ف��ه��ن��ا ال��ت��ط��ه��ي��ر  ق���د ط����ال ان��ت��ظ��ارا 

ف���إن���ا ب�����ح�����را  ن����ح����ون����ا  أت����ي����ت����م  أو 
ب��ع��ص��ى م���وس���ى جت����اوزن����ا ال���ب���ح���ارا 

ص���ان���ع اإلب����رام����ز  ال ت��ف��خ��ر وش��اه��د
ب����ل����ظ����ى والع����������ة ص����������ارت دم��������ارا 

ك�����ل ش�������يء ه����اه����ن����ا ي���ص���ن���ع ب���أس���ا
ك�����ل ش�������يء ه����اه����ن����ا ي���ش���ع���ل ن�����ارا 

إن����������ه ال������ل������ه دع�������ان�������ا ف���أج���ب���ن���ا
وان���ط���ل���ق���ن���ا ف���ح���ب���ان���ا االن����ت����ص����ارا

ُهداة الفجر

إنه اهلل دعانا فأجبنا

شرر ..
أحمد عطاء

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

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

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

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

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

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

ن���ح���ن ال���ت���ص���وف روح���ن���ا
شافعيا ي��ب��ق��ى   وال��ن��ب��ض 

ون����ع����ُز ع���ائ���ش���ُة ال���ه���دى
ون���ح���ب���ه���ا ح�����ب�����اً ج��ل��ي��ا

إنَّ��������ا ع���ل���ى ع����م����ٍر ن���دى
وق���ل���وب���ن���ا ت����ه����وى ع��ل��ي��ا

س���ت���ظ���ل رغ������م دم����اره����م
نبيا ش��ي��خ��اً  م��وط��ن��ي  ي���ا 

س���ت���ظ���ل ك���ع���ب���ت���ن���ا ال���ت���ي
هاشميا ووح�����دَك  ن��ش��دو 

ل��ل��ق��اص��ف��ن ب���ا ح���ي���اٍء ..
ح��ي��ا الزال   .. ح���ب���ن���ا 

ت���ق���ت���ل���ون���ا ف������ي خ����ف����اٍء
ت����ش����رب����ون ال���������دمَّ ب��غ��ي��ا

ث������م ت�����أت�����ون�����ا س����ك����ارى
أُخ���ي���ا وا   ... أُخ����ي����ا  وا 

أردمت ان  ج���ن���ان���اً  ���������ا  إنَّ
ب���رزخ���ي���ا ج���ح���ي���م���اً  أو   

.. ف���اح���ذروا  وروداً  �������ا  إنَّ
ف���ق���ط���اف���ن���ا ي����غ����دو ق��وي��ا

ن��ح��ن ال��ق��ي��ام��ة ف��اب��ش��روا
أت����و س��وي��ا و  ب��ص��راط��ن��ا 

���������ا س��ن��س��ق��ُط ف��وق��ك��م إنَّ
ول��س��ت اق����ول فيا ح��م��م��اَ 

َّ����ا س��ن��أك��ل��ك��م ك���م���ا.. إن�����
ب���ال���غ���در ت���أت���ون���ا ع��ش��ي��ا

م��ح��م��ٍد ورب   .. ���������ا  إنَّ
كيا ب��ال��ص��ب��ر  َس��نَ��ك��يُ��ُك��م 

ي��دك��م م��ن اف��ت��ت��ح��ت لظى
ي��دي��ا  ... ستغلقها  ����ن  أمَّ
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نهايُة التأريخ الصهيو-أمريكي- السعودي
عقيل الشايخ حساني*يف الداام 2اا1، 
أي عاى وقع االلتازاز الكبري الاذي أحدثه 
انهيار االتحاا السوخياتي، أصدر خرنسيل 
الاذي تحادث  الشاهري  كتاباه  خوكوياماا 
خيه عسا أساساه باا »نهاياة التأريخ«. أي 
بوصول التأريخ إىل أعى مراحله مع انتصار 
الديسقراطياة والليربالياة ولدادم و وا ما 
يسكان أن يكون، برأيه، أخضل منهسا وأكسر 

انسجاماً مع مصالح اإلنسان.
وبداد عام، نار صاموئيال لنتنغتون 
مقالته الشهرية التي حسلت عنوان »رصاع 
الحضارات« والتي  اءت لتقول، بشاكل أو 
بآخر، بأن التأريخ لم ينته بدد. خهو يرم أن 
الرصاع اإليديولو ي واالقتصااي الذي كان 
ساائداً خالل خرتة الحرب البااراة قد أخى 
املجال، ماع نهاية لذه الحارب، لرصاعات 
 ديادة ثقاخية واينية. ورغم عدا الديانات 
الكباري يف الدالم، التفت لنتنغتون، بشاكل 
خااص، إىل اإلساالم بصفتاه الجهاة التي 
سينشاب الرصاع األكرب بينها وبني الغرب.
ولم تكان و هة نظر لنتنغتاون نبوءة 
مان النوع الاذي يصدب توقداه، خالرصاع 
باني عسوم الغرب املسايحي ثام الحداثي/ 

االساتدساري من  هة، والدالم اإلساالمي 
مان  هاة ثانياة، كان قائسااً مناذ قرون 
طويلة. صحيح أن التأريخ قد شاهد بدض 
خارتات السالم، لكن ساسته الداماة كانت 
حربااً اائسة عاى اختالف الادول واملصالح 
والظاروف، باني الغرب والدالم اإلساالمي، 
حتاى خاالل الفارتات الطويلة التاي كانت 
تنشأ خيها تحالفات آنية وظرخية بني طرف 
غربي وطرف إسالمي، وذلك بفدل النزاعات 
التاي لام تتوقاف يوماً باني األطاراف ذات 

االنتساء الديني الواحد واملشرتك.
من قبيال ذلك أننا شاهدنا، خاالل خرتة 
الرتا ع التي عاشاها الدالم الدربي، ابتداء 
مان تحاول اإلمرباطورية الدسسانياة إىل ما 
ساسي با »الر ال املريض«، حااالت كانت 
تقاوم خيهاا ثاورات عارماة ضاد الو وا 
االساتدساري الفرنايس والربيطاناي، كتلك 
التي قاالا عبد الكريام اليطابي يف الريف 
املغربي، وعبد القااار الجزائري يف الجزائر، 
وعسار امليتار يف ليبياا، ومحساد املهدي يف 
الساواان، وأحسد عرابي يف مرص، وسلطان 
باشا األطرش يف سوريا، وثورة الدرين يف 

الدراق.

ويف  سيع لذه الحاالت كنا نجد أشاكاالً 
مان التدااون بني املساتدسرين وبني بدض 
الدساالء املتنفذين الذين كاناوا يقفون ضد 
شادوبهم. لكن ذلك، لم ينتقص شايئاً من 
املداالاة السابتاة املتسسلاة بوحدة الشادب 
الدرباي، عاى اختاالف انتساءاتاه الدينية 
واملذلبياة والقطرياة، وباحتضانه لقضية 
االساتقالل الوطناي والوقوف صفااً واحداً 

ضد االحتالل االستدساري.
غاري أن ماا حدث مناذ بداية ما يساسى 
باا »الربيع الدربي« ال ساابل لاه يف تأريخ 
»رصاع  نظرياة  تكذياب  لجهاة  الدارب 
الحضاارات«: ظهاور تو هاات يف البلدان 
الدربية تدلن رصاحة ارتباطها باملساتدسر 
الغربي واإلسائييل. خفي السدواية وبلدان 
اليلياج األخارم، وبدد أن كانات الدالقات 
سياة بينها وبني الكياان الصهيوني، بدأنا 
نساسع خطاباً عان الدالقة االسارتاتيجية 
مع واشنطن، وذلك بالتوازي مع ختح البالا 
أمام القواعد الدساكرية الغربية. ولا نحن 
نساسع اليوم عن قيام تحالفات مكشاوخة 

بني لذه البلدان والكيان اإلسائييل.
وال يقترص األمار يف ذلك عى لذا النظام 

أو ذاك. إذ منذ انطالق ما يساسى با »السورة 
الساورية«، بدأناا نرم إسائيلياني يقفون 
أماام الكاماريات بشاكل علناي إىل  اناب 
»الساوار« املزعومني ااخل الدسل الساوري. 
ورأيناا كياف أن املستشافيات اإلسائيلية 
تساتقبل أعداااً متزايدة من لؤالء »السوار. 
ونحان نارم كل ياوم قيااياني يف »السورة« 
السورية البائسة ولم يدلون بترصيحاتهم 

عى شاشات التلفزة اإلسائيلية.
ورأيناا يف ليبيا صاوراً ترخدها الجسالري 
للقاااة الغربيني وألعاالم البلادان الغربية. 
ونحن نشاهد، مناذ عامني، حربااً أمريكية 
-إسائيلية عى اليسن يقوالا تحالف عربي 

تقواه السدواية.
وال مجال لنا الساتدراض كاخة  وانب 
التحالف بني أاعياء الدروبة واإلساالم وبني 

قوم الر الصهيو-أمريكية...
نتنيالاو ينفقاد  رحى من املسالحني 
الساوريني نقلاوا اىل مستشافيات ااخال 

خلسطني املحتلة
ماذا لاو أن عسر امليتاار، أو عبد الكريم 
اليطابي، أو سالطان باشاا األطرش، عاا 
بسدجازة إىل لاذه الحيااة ورأم باأم الدني 

إىل أي ارك وصال أاعيااء الدروبة يف مجال 
اليياناة و«االنبطاح« أماام امللوثة أيديهم 
بدمااء الشادب الفلساطيني وغاريه مان 

الشدوب الدربية؟
لقاد وصال ماوت الحيااء عناد أاعياء 
الدروبة إىل مساتوم لم يدد لناك ما يسكن 
أن يفحسهام ويبهتهم غري مدجزة من نوع 

عواة لؤالء األبطال إىل الحياة.
وماع »الربياع الدربي« تهاختات نظرية 
لنتنغتون، ألن ما يجري اليوم لو رصاع ال 
بني الحضاارات، بل بني املغلوب عى أمرلم 
يف الدالام، وبني آلة الار الصهيو-أمريكية 

وامتداااتها األعرابية. 
وقاد يقتيض اإلنصااف أال نطلال حكساً 
مربمااً عاى خوكوياماا: إذا كان لنااك من 
نهاية للتأرياخ، خهي نهاياة تأريخ أاعياء 
الدروباة وأساياالم يف الحلاف الصهياو-
أمريكاي. واألكياد أن محاور املقاوماة يف 
املنطقة قد حااز رشف النضال الظاخر ضد 
االساتدسار والذي لان يتوقف قبال إحقاق 
حقوق املقهورين واملساتضدفني واملغلوب 

عى أمرلم يف أربدة أقطار الدالم.

* المنار 

ذكار موقاُع »ynet« الصهيوناي الناطال 
باللغة الدربية أن مسواَة التقرير الجديد الذي 
يدده مفوض األَُمام املتحدة لحقوق اإلنَْسان، 
سايطالب اول الدالام التوقاف خاوراً عن أي 
أَْعَسال تجارية مع املستوطنات )الصهيونية( 
القائساة عاى األََرايض الفلساطينية املحتلة، 
وروح  لناص  خاضحاة  ميالفاة  بصفتهاا 

القانون الدويل.
وسايتهم التقريار الجدياد املتوقاع نره 
ائيْال«، والذي تم  خاالل األَيَّااام القريبة »إْسَ
اعادااه مان قبال مفوض حقاوق اإلنَْساان 
االماري االراناي »زيد بان رعد بن الحساني« 
بضم األََرايض املحتلة خدلياً وواقدياً، وسيدعو 
أياة  أَْو  التجاارة  إىل وقاف  الادول األعضااء 
نشااطات اقتصااية أُْخاَرم مع املستوطنات 
القائسة يف الضفة الغربياة والقدل الرقية 

ولضبة الجوالن السورية املحتلة.

وشن مفوض حقوق اإلنَْسان ُلُجوماً عى 
توسايع املساتوطنات و اء يف نص املسواة، 
وخقا ملا كشافه املوقع االخباري الدربي، »مر 
ائيْل لألََرايض  خسساون َعاماً عى احتالل إْسَ
الفلسطينية )يف الضفة الغربية وقطاع غزة( 
خيساا ال زالات املساتوطنات غاري القانونياة 
تتطور برسعة وتجري عسليات توسايع غري 
قانونية لهذه املساتوطنات اون توقف، خيسا 
ائيْلية«  أَاَّت وساائل تدزياز السايطرة »اإلْسَ
عى األََرايض املحتلاة التي اتبدتها الحكومات 
ائيْلية« منذ عام 67ا1 إىل نسو منهجي  »اإلْسَ
لددا املساتوطنني وسايطرة احااية الجانب 
عى مساحات واسدة من األََرايض بسا ييالف 

القانون الدويل«.
وأشاار التقريار إىل ميااوف مان نشاوء 
ائيْلية« »بحكم االمر الواقع الذي  سيطرة »إْسَ
ائيْلية عى  تفرضه اال راءات واليطوات اإلْسَ

مساحات واسادة من أََرايض الضفة الغربية 
)املحتلة(«.

و ااء يف مساواة التقريار، »اناه تو اد 
لسياسة االساتيطان آثار مدمرة عى حقوق 
الغربياة  الضفاة  يف  الفلساطيني  اإلنَْساان 

والقدل الرقية«
واعت مساواة التقرير الدول األعضاء إىل 
ائيْل«  عدم املساعدة واملسالسة يف خرق »إْسَ
للقاناون الادويل يف األََرايض املحتلاة، وقالت: 
»يجاب عى الدول األعضاء عدم املساالسة يف 
ائيْال للقاناون يف األََرايض املحتلة،  خارق إْسَ
والطلب مان ر اال األَْعَساال الداملني لناك 
تطبيل قرار األَُمام املتحادة الياص بالضفة 
الغربياة، والطلب من الاركات واالتحااات 
التجارية، تقليص أَْو وقف بشاكل مطلل ُكّل 
نشاط تجاري يف املستوطنات ووقف تزويدلا 

باليدمات واملنتجات« .

أكادت ليئاة شاؤون األسم واملحررين 
الفلسطينيني، أن سلطات االحتالل االسائييل 
اعتقلات 15 ألاف امرأة خلساطينية منذ عام 
67ا1، يف الوقات الذي لم تتوقف خيه حسالت 
االعتقال يف صفوف النساء؛ وتواصلت بشكل 

متصاعد خالل الدامني املاضيني. 
أخااات الهيئاة يف تقرير لها ، بسناسابة  
ياوم املرأة الداملاي الذي يصااف الاا م آذار 
من كل عاام، أن االحتاالل اعتقل نحو 170 
خلساطينية عام 2016، مشرية إىل أن »عدا 
األسريات يف سجون االحتالل بلغ 57 أسرية؛ 

موزعاة باني ساجني الشاارون والدامون؛ 
بينهم 16 أسرية قارص )أقل من م1 عاما(«. 
وأضاخت: »تدترب األسارية لينا  ربوني؛ 
من خلساطني املحتلة عاام ملا1 واملدتقلة 
مناذ نيساان/ابريل عاام2002، لاي أقدم 
األساريات؛ حكم عليها بالساجن 17 سانة، 
ومن املقارر اإلخراج عنها يف نيساان/أبريل 
املقبال؛ ولي أكسر املدتقالت الفلساطينيات 
قضااء للسانوات عارب التارياخ، ومان بني 
األساريات 11  مصابة أو تداني من مشاكل 

صحية«. 

وأشاارت الهيئاة؛ أن األساريات »تدرضن 
ملداملاة مهينة وتنكيال وتدذياب منذ لحظة 
ااخال  يداناني  الاذي  الوقات  يف  اعتقالهان، 
الساجون الكساري مان املشااكل ويتدرضان 
االنفرااي  للسضايقاات والدقوباات والدازل 
والحرماان مان الزياارات وااللساال الطباي 
والتفتيش االستفزازي، إضاخة لحرمانهن من 
زيارة اقربائهن األسم كالزوج أو الشقيل«. 
من  انبه، أخاا عبد النارص خروانة رئيل 
وحدة الدراساات والتوثيل يف ليئة شاؤون 
األسم واملحرريان، أن االحتالل اعتقل منذ 

انادالع االنتفاضاة السالساة والتاي انطلقت 
مطلاع تريان األول/ أكتوبار 2015؛ نحو 
5ا2 ختاة وامرأة خلسطينية؛ بينهن 33 منذ 

مطلع الدام الحايل. 
وأكاد خروانة يف ترصيح له :أن »األسارية 
الفلسطينية وبرغم كل ما تتدرض له؛ أثبتت 
أنها عصية عى االنكساار وساجلت الدديد 
من تجاارب الصساوا والسباات، ونجحت يف 
بناء مؤسساة ثقاخياة وتنظيسياة وخكرية 
ااخل الساجن«، مطالبا الجسيع با«بتكيف 
الدسل الطالع نسااء الدالم عى مداناة املرأة 

الفلسطينية عامة واألسرية بشكل خاص«. 
وأشااا خروانة بادور املرأة الفلساطينية 
بقولاه: »لقد شااركت املارأة الفلساطينية 
الر ال لسوماه الحياتياة والوطنياة، ولم 
تسني عزيستها أسااليب االحتاالل القسدية، 
مقاوماة  يف  الر ال  بجاناب  وانيرطات 
االحتالل وشااركته يف كاخة أشاكال النضال 
بسا خيهاا الدسل الفدائي املسالح«، الختا أن 
»املرأة الفلساطينية ظهارت بصور متدداة 
وقدمات نسااذج مرقة ورائداة وتدرضت 
لالعتقال والسجن والتدذيب مسل الر ال«. 

حمالت متصاعدة.. االحتالُل اعتقل 15 ألف فلسطينية منذ عام 1967

إصابُة فلسطيني 
جراء استهداف 
العدو ملواطنني 

شرق جباليا  
أُصياب خلساطيني  راء 
الدادو  قاوات  اساتهداف 
مان  ملجسوعاة  الصهيوناي 
املواطنني رشق  باليا شسال 

قطاع غزة.
ووخقااً ملصااار الكياان، 
خقاد أطلقات قاوات الددو، 
صباح السالثااء، قنبلة صوت 
تجااه مواطناني يف منطقاة 
أام  ماا  رشق  بالياا، 
إلصاباة شااب و ارم نقله 

للسستشفى.
آلياات  توغلات  وقاد 
عسكرية، يف أََرايض املواطنني 
الزراعياة شاسال بلادة بيت 
حانون شسال قطاع غزة.

وأخااات مصااار محلية، 
عساكرية  آلياات  »عادة  أن 
مان  انطلقات  ائيْلياة  إْسَ
مواقع االحتالل عى الريط 
الحدواي شسال بيت حانون، 
أََرايض  يف  ملسااخة  وتوغلات 
املواطناني الزراعياة شاسال 

البلدة«.
الدادو  آلياات  وتتدساد 
الفينة واألُْخاَرم  التوغل بني 
يف أََرايض املواطنني الحدواية 
شسال ورشق القطاع وتسنع 
املزارعني من الوصول إليها.

اعتقلت فل�صطينياً جنوب تقريٌر جديٌد لأُلَمـم املتحدة: قاطعوا املستوطنات 
جنني وا�صتولت على معدات 

خمرطة جنوب نابل�ص

قواُت االحتالل تعتقل 
ستة فلسطينيني 
بالضفة الغربية 

ائييْل،  إعتقلات قاوات االحتاالل اإلْسَ
ساتة خلساطينيني، خالل اقتحامها لددا 

من املدن بالضفة الغربية.
وقالات مصااار خلساطينية إن قوات 
ائييْل اعتقلت، السالثاء، ستة  االحتالل اإلْسَ
مواطنني خالل مدالسات واسدة يف بلدتي 
قباطياة وبرطدة الرقية قضااء مدينة 

 نني.
كسا نفذت قوات االحتالل عسليات الم 
للسنازل يف عادة قرم بسحاخظاة نابلل, 
واواال,  عورتاا  بلدتاي  اقتحسات  حياث 
واالسات الددياد مان املناازل واحتجزت 
بياناتهام  بجساع  وقامات  ساكانها 

الشيصية.
ويف السياق ذاته, شنت قوات االحتالل 
ائييْل حسلة الم وتفتيش طالت نحو  اإلْسَ
20 منزال ألسم خلساطينيني سابقني يف 
مناطل ميتلفة من مدينة اليليل, وعاثت 

خيها خرابا واسدا.
وقالات مصاار خلساطينية, إنه قد تم 
اقتحام مناازل األسم بصورة وحشاية 

اون أن تدرف أي أَْسبَاب لذلك.
ائييْل،  كسا اعتقلت قوات االحتالل اإلْسَ
خجار السالثاء، شااباً خلساطينياً من بلدة 
قباطياة  نوب  ناني بالضفاة الغربية، 
بدد مدالسة منزل ذويه وتفتيشه والدبث 

بسحتوياته.
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راأتها )حا�صنة داع�ص( ت�صتغرُق 20 َحـْواًل.. »قادمون يا نينوى« و�صلت

5 أشهر بطولة عراقية تحِسُم معركة املوصل
  - محمد الباشا:

نرٌص مؤزر وكبريٌ أحارزه الجيُش الدراقي 
والحشاد الشادبي، بتحريار مديناة املوصل 
وصوالً إىل امَلْجَساِع الحكوميِّ ألم مبنًى خيها، 
وبسا ينوي مواصلتَه نحو بسط سلطة الدولة 
عاى كامال املحاخظاة يقادم الداراُق برلاناً 
ضاخيااً والياالً إضاخيااً عاى أن ااعش ليل 
ذلك التنظيام »االنغسايس« املقدام الذي يقاتل 
وال ينهازم أو يهارب، كسا حاولات أمريكا أن 
َره حني احتالله املوصَل قبل 3 سنوات..  تصوِّ
وذلاك االيحااء الذي سادت »حاضنة ااعش« 
إىل أن تدمغاه يف عقاول أبنااء البلاد الذي يتم 
اساتجالب ااعاش إىل أراضياه ومدناه؛ كاي 
يسالسوا بو واه كأمر واقع واستحالة احره 

وال يفكروا بسحاربته واالنتصار عليه.

صناعة البعبع الداعشي
وليل بيااٍف أنه وإلثبات ماا أريد لها أن 
تكوَن »ُمَسالسًة » بصدوبة مواَ هة ااعش، 
اَم أمرياكا تحالفااً كبارياً منذ سانوات  تتزعَّ
ُوصاف با« الداملي« وبساا يستلُكه من أحدث 
األسالحة، وكم لي الغارات التي أعلنت أنها 
شانتها عى قيااات وأماكان توا د التنظيم 
اإل راماي، بياد أن ماا ظَهااَر الحقااً أنهاا 
لام تقتُْل قياايااً ااعشاياً واحداً، بال َختَكت 
باملدنياني الدراقياني والساوريني، مقرتخاًة 
أبشاع املجاازر بحقهام، وباعرتاخهاا لاي، 
وقد كانات تنِكُر تقارياَر املراصد واملنظسات 
الحقوقياة واإلنساانية، ومنهاا األمريكياة 

»ليومان رايتال ووتاش«.

داعش.. حاجة استعمارية، وذريعة 
للتدخل

تحالُاُف أمريكا -الذي مضات عليه أعواٌم 
ِطاَوال- لام يَحِساْم املدركاة أماام البُدبُاع 
الداعايش، أو أرياد لاه أن ال يحساَسها.. ماا 
يكشاف أن املغزم من تشاكيِل لكذا تحالٍُف 
ُلالماي لاو تحاايش الَحاَرج والياوف من 
املقات الداملي باأن تحتفَظ أمرياكا بتنظيم 
سافاح ذبّااح ورقاًة تربُزلاا وقاَت الحا ة 

االساتدسارية، وذريدًة للتدخل والدخول ألي 
بلد، ويداً خاتكة لكل َمن يناِلُض ميّططاتها 
وتنقلها من بلد قضت خياه َوَطااَرلا إىل بلٍد 
آخر، تسايُل لسرواِته وخرياِتاه لُداُب املطامع 

ما  األمريكياة ووخال 
املصلحاة  تقتضياه 

الصهيونية.
وبُغية َاْحر التنظيم 
املنقاول، وْخَل ميّطط 
من  ومادرول  اقيال 
َمان  أو  ناقلاه،  ِقبال 
االنتقاال  لاه  ل  ساهَّ
ساوريٍة  أرايَض  مان 
متاخسٍة ليسايطَر عى 
عراقياة  محاخظاات 
قبَل  انطلقت  بأكسلها، 
عسليااُت  شاهور،   5
الدراقياني  حسلاة 
نينوم«،  ياا  »قاامون 
بجيشاهم و«حشدلم 
الاذي  الشادبي« 
انتظسات صفوُخاه مذُ 

بداية انطالِقها.

»الحشد« العراقي إلهاٌم واستيحاء 
من »اللجان« اليمنية

اا يسسِّاُل لليسنيني َمدعااًة لالعتزاز أن   ومسَّ
تشاكيَل الحشد أو االساناا الشدبي يف الدراق 

اليسنياة  اللجاان الشادبية  مساتوحًى مان 
التاي كانت ُملهساًة للدراقيني بداَد أن كاات 
تساتأِصُل شاأخَة الجساعاات اإل رامياة من 
اُل اليِد األمريكية وُعسالئها يف  اليسن، لوال تدخُّ
املنطقة بإعالنهم ومن 
األمريكياة  الداصساة 
الدادواَن  واشانطن، 
اليسان  عاى  الكباريَ 
خصولُاه  واملساتسرَة 
الوحشاية حتى اليوم، 
والذي أتى بسسابة إنقاذ 
لتلاك الجساعاات التي 
كنفهام  يف  ترعرعات 
ومنطلقااً،  منشاأً   –
خكريااً  وتأصياالً 
وتحشايداً  وّلابيااً، 
وإماداااً  وتجييشااً، 

وتسويالً-.
عنارُصلاا  وغادت 
الجساعاات  –أي 
اإل رامية- عَلناً تقاِتُل 
ماع قاوم الدادوان يف 
كتفااً  واحادٍة   بهاٍة 

بكتف، وما  اء التقريُر الشهريُ لقناة »بي بي 
يس« إال ليكشَف املكشوَف أصالً، موثّقاً  انباً 

من حكايا التزاُمل بني »ُرَخقاء السالح«.
عبدامللاك  السايد  الساورة  قائاُد  وكان 
بدرالدين الحوثي، ويف خطاٍب له بدد الرضبة 
داات الغزاة  الصاروخياة املسادَّاة عاى تجسُّ
يف بااب املندب، أعطى توصيفااً اقيقاً للفيف 
الذي يتشاّكل منه لذا الدادوان، بأنه اختلط 
و«اإلسائيايل«  األمريكاي  الادُم  زال-  -وال 
ماع  والساوااني  واإلماراتاي  والسادواي 
الداعيش والقاعدي. ولكذا أ ندة حرضت يف 
اليسن من خالل الددوان السادواي األمريكي 
الاذي أعااا نفخ الاروَح يف ااعاش والقاعدة 
يف وقاٍت كانت تلاك الجساعات عى وشاك أن 
تلفَظ أنفاسها أمام الجيش واللجان الشدبية 
ال أ نباي، ولو األمار الذي  وبادون أي تدخُّ

أرعب األمريكان.

20 عاماً مماطلة أمريكية.. أمامرَ 5 
أشهر حسم عراقي

وعندماا عَقاَد الدراقيون الدازم؛ ال تساث 
التنظيام الاذي يتنقُل مان ساوريا إىل الدراق 
ومن مدينة إىل أخرم تحت أنظار التكنولو يا 
األحادث يف الدالام، وخيساا يبدو أناه محض 
مساطلاة يف القضاء عى ااعاش وتدظيم من 
حجسه بأعاذار والية وذرائع ملتوية من قبل 
واشانطن قالت: إن لزيسة ااعش تساتغرُق 
عرين عاماً.. ولا لي خسساة أشاهر مرت 
ُ بانحساار  عاى بادء مدركاة املوصل تبارِّ
ااعش، وانكفائها نحو الرقة السورية، حيث 
تنتظُرلا لنااك مدركة خاصلاة تتحكم خيها 

أ ندة خار ية إىل حد ما.
ومان قلاب امَلْجَساِع الحكوماي يف مديناة 
املوصال، يدلن رئيُل الاوزراء الدراقي القائُد 
الدام للقوات املسلحة، حيدر الدبااي، النرَص 
املاؤّزَر عى ااعش التي ظلت  اثسًة منذُ ثالث 
أعوام عى املدينة، التي اخلها الدبااي محّرراً 
وخاتحااً، صبيحة السالثااء، متفّقداً القطدات 
املقاتلاة يف عسلياات »قااماون ياا نينوم«.. 
وأعلنهاا مدويًة ملئَ أساساع الدالام: مدركُة 
املوصال ُحساست، و“ااعاش ينهاار وقواتُنا 

تطاِرُا خلوَله املنهزمة”.

وفوٌد �صهيونيٌة تزوُر املغرب �صبقها وفٌد �صَرَق عيناٍت من �صجر »االأركان« ليزرَعها يف النقب املحتل

تطبيٌع ُمتناٍم بني املغرب وكيان العدو يف عهد حزٍب يحُسُب نفَسه ذا مرجعية »إسالمية«!!
  - خاص:

خطوٌة تطبيديٌة  ديادٌة قامت بها املغرب 
مع كيان الددو الصهيوني، إذ كشفت مصااُر 
مغربياة مطلداة االثناني املنارصم، النقااَب 
ائيْلياً« زار املغارب مؤخراً  عان أن وخاداً »إْسَ
للسشااركة يف املؤتسر الساابع للجنة تسايري 
األَْعَساال املتدلال باا »توخاري طاقاة نظيفة 
ملادن البحار األبياض املتوساط« املنظَّام من 
قبل »اآللية األوروبية للجوار والتشاارك« مع 

منظسات مغربية.
الضياوُف الصهاينُة عى »الرباط« حرضوا 
مؤتساراً عاماً، أي لم يُاَرْا لحضورلم الرسيَة 
الكاملاَة، كساا تدسال الددياُد مان األنظساة 
»الدربياة« التاي تقياُم عالقااٍت مان الكيان 
املازروع عاى أرض خلساطني الساليبة، ويف 
َرْكِبهاا نظااُم آل سادوا  مقدَِّمهاا وَحاااي 
الذي اساتقبل عاى »أرض الحرماني«!! زّواراً 
صهايناة، ليل آخَرلام الصحفي يف صحيفة 
يديداوت آحروناوت« الدربياة الذي حااَوَر يف 
قلاب الرياض أماراَء ذوي مناصاَب رخيدة يف 
حكم الدائلة، و ال يف األََرايض »غري املقدساة 
عناد ُحّكامهاا« حتاى وصال إىل »الدرعياة« 
منباع التأرياخ غري التليد آلل سادوا، ولو ال 
يناى أن يوثّل بالصاورة ُكّل منطقة زارلا.. 
وكانات تلك الصور لي َما كشافت زيارة أراا 

مستضيفولا أن تظلَّ َطيَّ الكتسان.
نظاُم محسد السااال لم ييتلف كسرياً عن 
األنظسة املطبِّدة، إال أنه أكسُر ُ رأة يف التطبيع، 
إذ أن حلاوَل وخاد الصهايناة ضيوخااً عاى 
»الربااط« لم يُِحَط بهالٍة مان الرسية، ورغم 
ذلاك إال أناه  اء بدياداً عن تنااول الصحاخة 
املغربية، بل باألصح تغاضيها، إما خشيًة من 
بطاش الُحكم امللكاي املدروف عناه التطبيع 

بو هه الساخر واملرتسي علناً ومنذ زمن ليل 
بقريب، يف أحضان الصهاينة الذين استقبلهم 
غاريَ َمرٍَّة يف بالطه وبحفااوٍة، أَْو أن الصحاخَة 
ينطبال عليها ما قالت الدارُب قديساً »الناُل 
عاى ايان ملوكهام«، خهي تساريُ عاى ذات 
الُيَطاى من التطبيع، وليل بياٍف للستابدني 
أن إعالميني ونشطاء مغاربة زاروا »تل أبيب« 
نهاياَة الدام املايض، ويف يناير املايض وقوبلت 
ة  زيارتُهام التطبيدية لكيان الدادو األول لألُمَّ
بتوبييات حقوقية وشدبية مغربية كبرية.

وحَدلاا، صحيفاُة »األسابوع الصحفي« 
املغربياة، تجاّرأت يف عدالاا الصااار ياوم 
السالثاء الفائات، وذكرت أن لذه الزيارَة تأتي 

بدد أن َحلَّت يف وقت ساابل وخوٌا )صهيونيٌة( 
بسديناة الربااط للسشااركة بشاكل سي يف 
املنتدم االسارتاتيجي اإلقليسي حاول التدليم 
والتدريب املهني والكفااءات من أ ل التنسية 
االقتصااياة، الذي تنظسه مؤسساة التدريب 

األوروبية.
وخيساا تشاريُ الصحيفاة، إىل أن املنّظسني 
للسنتدم االسارتاتيجي اإلقليسي حول التدليم 
مندوا الصحاخَة املغربيَة من تغطية وحضور 
أَْعَسال املؤتسار.. ذكرت أن الهدَف من ذلك لو 
ائيْليني بالفندق  »طسل حقيقة توا اد اإلْسَ
وتأطريلم ملجسوعة من الورشاات الدلسية يف 

مجال الرتبية والتدليم«.

 سياُع الزياارات التاي تقاوُم بهاا وخوٌا 
ائيْلياة« إىل املغرب –حاد قول الصحيفة  »إْسَ
ذاتها-، تأتي للسشااركة يف نادوات أَْو لقاءات 
علسياة أَْو مؤتسرات ويكون أغلبُها من تنظيم 
أوروبي؛ لتاليف مندهاا أَْو عدم التدامل مدها، 
ائيْلياة املتو هة  يف ظل تستياع الوخاوا اإلْسَ

ائيْلية«. للسغرب بالحصانة »اإلْسَ
الوخاوَا  وأكادت الصحيفاة املغربياة، أن 
ائيْلياة« الزائارة للسغارب ليسات من  »اإلْسَ
الذيان  أقاربهام  مان  وال  املغارباة،  اليهاوا 
يديشاون يف )كيان الددو الصهيوني(، بل إن 
غالبيَة الوخوا تحسُل صفاٍت علسيًة وتشاارك 
يف مؤتسرات علسياة، تتداول خيهاا مدلوماٍت 
ومدطيااٍت عن املغارب وأََراضيه، ما يدعو إىل 

ائييْل إىل  الحذر بدَد ما أسافرت زيارُة وخد إْسَ
أكاايار )مدينة مغربية( يف وقت ساابل، عن 
َسقة عينات من شجر األركان، لتتم زراعتُها 
يف صحاراء النقاب، ومحاولاة تساويقها يف 

ائييْل«. الدالم عى أنها منتوج »إْسَ
يُذَكاُر أن إعالميني ونشاطاء مغاربة كانوا 
قاد زاروا تال أبيب نهاياَة الدام املاايض، ويف 
يناير املاايض، يف زيارات وو هات بانتقااات 

حقوقية كبرية.
يف  أّسساوا  قاد  مغارباٌة  نشاطاُء  وكان 
تسادينيات القرن املاايض »الهيئاة الوطنية 
ملنالضاة التطبياع«، التاي ضسات ميتلاف 
التنظيساات، وترّكز نشااطها عاى منالضة 

كاخة أشكال التطبيع مع االحتالل.
ويف نهاياة التسادينيات، اتسادت اائارة 
التنظيساات، لكان مكوناات الجسدية أرصت 
عى عقد مؤتسرلا، منتصف سنة 2002، مسا 
نتاج عنه تحويال »مجسوعة الدسال الوطنية 
من أ ل الدراق« التي كانت تضم شايصيات 
وازنة من ميتلاف التنظيسات، إىل »مجسوعة 
الدسال الوطنية من أ ل الدراق وخلساطني«، 
ثام إىل »مجسوعاة الدسال الوطنية مان أ ل 
خلسطني«، تدترب يف  ولرلا أن خلسطني لي 

قضية ُكّل املغاربة.
وعاام 2013 أّسسات »مجسوعاة الدسال 
الوطنية من أ ل خلساطني«، »املرصد املغربي 
ملنالضة التطبيع«، الذي عسل منذ تأسيساه 
عاى رصد كاخة أشاكال التطبيع ماع الكيان 

الصهيوني.
 ديٌر بالتنويه أن حكم »الددالة والتنسية« 
الذي يحكم املغرب منذ الدام 2011 ويحُساُب 
نفَساه ذا مر دية إساالمية لم يغرّي شيئاً يف 
ائيْلياة«  طبيداة الدالقاات املغربياة ا »اإلْسَ

اليشَء الكسري.

الجيش العربي على ِضفاف نهر الفرات 
َويبدأ عملية تحصني  تدمر املحررة

  - متابعات:
يُوّس�ع الجيش الس�وري نطاق س�يطرته بريف حلب الرشقي، ُقرى جديدة باتت تحت سيطرة 
قوات�ه امُلهاجمة عى مح�اور ريف رشق املدينة، ما يعني اقرتابه أكث�ر فاكثر من ضّفة نهر الفرات 
الغربي�ة، فيما يؤكد القادة امليدانيون إرصارهم عى الوص�ول إىل ُعمق مناطق التنظيم اإلرهابي ما 

بعد نهر الفرات.
بع�د دخوله قرى عديدة يف ريف مدينة منبج ووضع حّد ألّي احتمال تمّدد قوات »درع الفرات« 

املدعومة تركيا، تابع الجيش السوري تقّدمه باتجاه بلدة الخفسة امُلحاذية لضّفة نهر الفرات.
ويف س�ياق آخر وبعد نجاحه العس�كري الرسيع باس�تعادة مدينة تدمر بالكام�ل، بدأ الجيش 
خنة التي تُشّكل عقدة وصل  السوري تحضرات عسكرية كبرة ملا بعدها، العن أوالً عى مدينة السُّ

إمداد »داعش« يف عدد من املناطق فيما يبقى الوصول إىل ُعمق البادية رهناً بالظروف امليدانية.



 سياسية- شاملة
تصدر كل اثنني وخسيل

هكذا يريد لُكّل اليمنين أن يكون واقُعهم كما حاُل ُكّل العماء، الذين اشتراهم باملال، 
ال ي����رى فيه����م كائناٍت محترمًة يُِجلُّهم، ه����و ينظُر إليهم مجرد مرتزقة مب����ا تعنيه الكلمة، 

وُدمًى وعبيد اشتراهم باملال، واستغفلهم باخلداع، وَمنَّاهم مبكاسَب سياسيٍة ووهمية..
	 السيد/	عبد	امللك	بدر	الدين	احلوثي		
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أَلسيُّة اإلعالم وخطورتُه أنه يصُل إىل ُكّل بيت 
واملجهاوا الذي كانات تحتاُ ه أيَّاُة  هٍة لتقنَع 
أعداااً محدواة بفكرتها أو سياساتها من خالل 
الوساائل التقليدية صاار باإلْماَكان تحقيُل ما 
لاو أَْكرَب مان ذلك بُجهٍد أقلَّ عن طريل وساائل 

اإلعالم.. 
مان قباُل كان يساتحيُل عاى أيَّاة  هاة أو 
منظساة أو اولة أن تقفَز خوَق الحدوا الطبيدية 
والحوا ز السقاخية، وصارت اليوم لذه الحوا ُز 
من املاايض، ولام تدد قااارًة عى َمنْاِع وصول 
اليطاب اإلعالمي بكاخة أشاكاله وألوانه إىل ُكّل 

منزل يف ميتلف أنحاء الدالم..
وأَْصبَاح بإْمَكان قنااة خضائياة أن تياطَب 
مالياني البار، تدُخاُل إىل ُكّل بيات يف ُكّل الدول 
والبلادان، وتدرض رساالتَها وِقيََسهاا وتؤثر يف 
االتجااه الاذي يرياُد مسولولا ومالكولاا.. لنا 
اة إذَا  أَلسيّاة اإلعاالم وخطورتاه أَيْضااً، َخاصَّ
عرخنا أن َمن يسيطر عى وسائل اإلعالم الكبرية 
والناخذة عى مستوم الدالم لو املروع املدااي 
ألمتنا وقضايانا بادءاً بأَمريكا وإسائيل وليل 

انتهااًء بدسالئهام من أنظساة آل ُساُدوا واول 
اليليج واألنظسة الدربية بشاكل عام، حيث يتم 
توظياُف إعالم لاذه األطراف كلِّها الذي يتسالل 
إىل ُكّل منازل وبيت يف ما ييُدُم أَْلاَداَف الهيسنة 
التطبيداي  اإلسائيايل  واملاروع  األَمريكياة 
الاذي يُداااي باملقابال ُكّل ماا يُساتُّ إىل الُهوية 
واالنتسااء الحقيقاي لهذه االمة، وَمان يسلكون 
اإلعالم ويفتحون الفضائيات الضيسة واملكلفة 
ويو هونهاا باملجاان إىل منازلنا ليال ااخدهم 
الحارص عى توعيتنا وتزويدنا بيدمات األخبار 
وبرامج الرتخيه.. لام يدسلون عى توظيف لذا 
اإلعاالم يف ماا يياُدُم أَْلَداَخهام، وال يو د إعالٌم 
محايٌد كسا تحبُّ بدُض وساائل اإلعالم أن تقدم 
نفَساها.. لنااك مشااريُع وحضااراٌت ولناك 
هاٌت كسرية ومتشادبة.. والساؤال  أطسااٌع وتو ُّ
الاذي يطارح يف لاذا املقاام عن املاروع الذي 
تسسله لذه الوسايلة اإلعالمية أو تلك.. لل يسسل 
ُلوياة األماة ويدرب عان مصالحهاا الحقيقية 
أم أناه ذراٌع وأااة ليدماة بقااء أنظسة حاكسة 
أو ملكياات مساتبدة أو يدسال عاى التساويل 

ملشااريع اساتدسارية تدسُل عى تقديم نفسها 
يف ثياب يشابُه ثيابنا وبلساان عرباي؛ من أ ل 
تفكيك الشدوب أو زرع الرصاعات واليالخات يف 

صفوف أبنائها.. 
عى سابيل املسال قناُة الجزيرة كأبرز شاشة 
تلفزيونية اشاتهرت وحظيات بستابدة كبرية يف 
البلدان الدربية، تقول إن منهَجها الحياا وتلتزم 
الرأَي والارأي اآلخر.. خكيف أَْصبَاح أااؤلا اآلن 
ويف أي خنادق تقف لذه القنااة؟!!.. إنسا كانت 
مروع خاداع ما أن وثل الشادُب الدربي خيها 
ت كحياة تحسال الساسوم القاتلة  حتاى انقضَّ
يف  وخهاا، والياوم ُكلُّ لاذه الدمااء والفوىض 
والحروب األللية تُصبُّ عليها لذه القناة -كسسال 
طبداً- الزيَت، وتدسُل ليَل نهاَر عى اذكاء النريان 
وتباذُُل ُكّل ماا بحوزتهاا من إْمَكاناات من أ ل 
خدماة املاروع األَمريكي اإلسائيايل، وتتفنّن 
يف تحويل الضحية.. نحن الشادوب املستضدفة 
التي يشن عليها الحروب من ُكّل مكان، تحولها 
إىل  الا، والجالا األَمريكي السدواي الربيطاني 

اإلسائييل إىل منِقذ وخاعِل خري.

حميد رزق

 اإلعالم.. أهميته 
وخطورته 

أنصار اهلل - الخطاب والحركة
)دراسة سوسيو ثقافية(

كلمــــــة أخـــــيرة 

عبد الملك العجري
أوال اليطاب:

املركازي يف خطااب  الساؤال   •
التيلاف  ساؤال  لاو  الحوثاي 
واالختاالف ويف ا ابتاه عاى لاذا 
حساني  السايد  ييلاص  الساؤال 
الحوثاي اىل تشاييص ألام أبداا 
األزمة يف االختالالت البنائية ملنالج 
الفكار الديناي التاي اندكسات يف 
للسسالسني  السايايس  اال تسااع 
عى شاكل متوالياة مان األزمات؛ 
تريدياة،  أزماة  ثقاخياة،  أزماة 
نفساية،  أزماة  سياساية،  أزماة 
أزماة طائفية ...إلخ ,ويلقي بالالئسة يف اساتسرار بقاء املسالسني يف 
حالاة ازمة مزمنة ، عاى النظام املدريف التقليادي ويتهسه بالجناية 
عى الدين، وتساببه يف التزاز السقاة باليطاب القرآني، حيث مدظم 
آياتاه- وخًقا لهذا النظاام- نصوص ظنية قارصة عان إنتاج اليقني 

الداليل والنفيس واملوضوعي.
• الرتاث بسفهومه الواساع- سواء آليات التأويل، ومنالج قراءة، 
وتحليل النص- رموز اينية وتيارات اينية وتجارب تارييية تحولت 
إىل سايا ات مدرخياة أعاقات خهام اليطااب القرآني عان تحقيل 
وظيفته األساساية يف إخراج أمة نسوذ ية، وأسهست يف إعااة إنتاج 
الواقع املتيلف والوضدية السايئة والفوىض التريدية، والتأسيل 

أللوان من االحرتاب والرصاع والتنابذ وأشكال من التدين، 
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فوق 
الوجع:

إنه واحٌد من 
كثيرين حرمهم 
العدوان بهجة 

السير ، وفرح 
الخطوات..

كان قريبًا من 
الجسر الذي كان..

وكانت الغارة.. 
وسؤال ما يزال: 

أين أطرافي يا 
أنذال؟!

 نموذج 
أصيل للمرأة

محمد المنصور
اعتاات مجتسداتُنا الدربية واإلساالمية 
عاى االحتفاِء بياوم املرأة الداملاي الام من 
ماارل مان كل عاام، بوصفاه مناسابًة 
اساتدراضيًة بساا أصبحات عليه املارأُة يف 
نسوذ ها األقارب إىل الصاورة التي يحاوُل 
الغرُب أن يتبنالا للسرأة الدربية واملسالسة 

وقضايالا وتطلداتها.
 تلاك الصاورة النسطياة لاي تكرياٌل 
لالساتالب والتبدياة تحت عناويان التحرر 

والتقدم وحقوق اإلنسان. 
 ارم تكرياُل صاورة املارأة الدربياة 
واإلساالمية من خاالل نساذج الناشاطات 
الحقوقاي  الدسال  يف  انيرطان  اللواتاي 
اال تساعاي املسّول مسا يساسى باملنظسات 
للتبدياة  ماواٍز  نشااٌط  ولاو  اإلنساانية، 
السياساية واالقتصااية واألمنياة التي تم 

تبنّيها من قبل الحكومات واألنظسة. 
الدناويُن الكسرية واملشااريُع التي تبنّتها 
املنظسات الحقوقية واال تساعية واليريية 
واال تساعياة املسولاة خار يااً - يف اليسن 
وغاري اليسان - انتهاى وبدد سانوات إىل ال 
يشء يف واقع املرأة واملجتسع، باساتسناء أنه 
لذا النشااط قد نجح يف تجيرِي أصوات تلك 
املنظسات والناشاطات النشاط اال تساعي 
إنساانية.  وغاري  وطنياة  غاري  أل نادات 
كسا و ارّي النشااط الحقوقاي ملدظم تلك 
املنظسات للسياسات الددائية لليسن متسسلًة 
يف الددوان السادواي األمريكاي التحالفي 
الهسجي عى اليسان، والذي وقفت منه ُ لُّ 
تلك املنظسات ورموزلا النسوية والذكورية 
موقَف الصست والتواطؤ، بل وذلب بدضها 
إىل منح الدادوان الغطاء واملربرات لجرائسه 

ومجازره.
ساقط النساوذج الذي حاولت تساويقه 
السياساات االساتدسارية للسرأة الناشطة 
يف اليسان عى محاك التداطي ماع الددوان 

السدواي األمريكي عى اليسن، 


