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16 صفحة 60 ريااًل

اأكد اأن على ال�شعب اليمني التحرك اإىل اجلبهات لردع املعتدين

ناطق أنصاراهلل: مجزرة سوق الخوخة تؤكد إصرار العدو على قتل كل اليمنيني 

شهداء وجرحى باجتياح همجي لحي كامل بالقطيف من قبل قوات النظام السعودي

العفو الدولية تدين قصف العدوان 
لليمنيين بقنابل عنقودية 

الجبهات تحصد أرواح أبرز قيادات مرتزقة العدوان

وزير االستخبارات »اإلسرائيلي« يجتمُع بمسؤولين عرب في »تل أبيب«

ما يخفيه العدو تك�شُفه �شدى امل�شرية:
أسماء 71 قتياًل للجيش السعودي خالل يناير وفبراير

العثور على جثة جندي اإماراتي يف �شواحل اخلوخة

 بحر اليمن يلفظ الغزاة
تقطيع جسد )المجيدي( بتعز 
نموذج لمشروع العدوان في اليمن

ترجمات
االندبندنت الربيطانية: 

واشنطن تضاعف عملها العسكري 
في اليمن والتحالف يخوض معركة ال 

يمكن الفوز بها

معهد البحوث اال�شرتاتيجية الفرن�شي:
النظام السعودي اعتبر ثورة 21 
سبتمبر تجاُوزًا للخطوط الحمراء 
وتحالف مع »إسرائيل« لمواجهة 

اليمن وبعض الدول العربية

باعوم: االحتالُل اإلماراتي يطرد 
الحضارم ويأتي بُعّمال أجانب إلفراغ 

حموالت مريبة في ميناء المكال
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م�شدٌر ميداينٌّ يوؤّكد ل�شدى امل�شرية انك�شاَر الزحف باجتاه منفذ علب ومقتُل عدٍد من اجلنود ال�شعوديني بينهم اثنان بعملية قن�ص 

معركُة التنكيل متواصلة: خسائُر الجيش السعودي وهزائُمه ترتاَكم

ُ النظام ال�شعودي الأول مرة على اإعالن مقتل 34 جندياً �شعودياً: ت�شاُعُد عملياترِ اجلي�ص واللجان جُتربرِ

 »صدى املسرية« تحصُل على أسماء 71 قتياًل سعودياً ومناطق مقتلهم خالل شهَري يناير وفرباير

  - يحيى الشامي:
لام تشاَهْد مدااَرُك الحادو  والُدال السادو ي 
خساائَر يف أْرَواح الجيش السادو ي نتيجة شاكل 
واحد من أشاكال الدااع اليااي يف ساياق مدركته 
للتاكيل بالددو، ولي عاليات القاص, كاا تشاهد 

اليو3.
 الجياش واللجان الشادبية يومياً يدلاون مقتَل 
ماا مددّلاه 5 - ل رااو  سادو يل، بياااا يتكفل 
اإلعاال3 الحرباي يَوميااً باار بدض من مشاالد 
عاليات القاص التي يتم مدظُاها  ون أيَّة ترتيبات 
مسبقة مع عدساة اإلعال3 الحربي، وبشكل واسع 
ياتاد عىل طاول ربهاات املوارهة يف الحادو  بل 
البلدين، ما يجدل من مهاة التصوير لكل الداليات 
التي تتم أمراً غايًة يف الصدوبة، لكن نرات األخبار 
ن تخلو عا ًة من مشهد أَْو اثال من تلك الداليات، 

ولو الحد األ نى للداليات - كاا أسلفاا-.
وتبقاى عالياُت وحدة القااصاة اليااية يف تلك 
الجبهاات بايابة شاكل  ااعي ذي طاباع تاكييل 
يرُساُم مدالاَم ومالمح حضور املقاتال اليااي عىل 
كامل مسااحة أراضيه الشاالية، اضالً عن انتشار 
قدر كبري من قواه يف الدال السادو ي، حيث يشن 
الهجااات متى شااء ووال ترتيباات ن تخضُع إن 

ملدايري الياايل وحَدلم.
يف مقابال عجز سادو ي كامل عان القيا3 بأي 
يشء صوب نازع زما3 املبا رة من أيادي الياايل، 
وقاد باات واضحااً للسادو ي واألمريكاي أن اتح 
أَلاف ربهاة يف الداخال اليااي لان يوقاَف أَْو يحد 
من عالياات الياايل يف حدو  املالكاة الجاوبية.. 

وأناه ن أحد ياكاه إرباار الياايل عاىل ادل ذلك 
إن واال رشوطهام التاي أعلاولا مااذ اطالق أول 
صاوٍت ومبا رة للحل السايايس )خاروج املحتلل 
والغزاة َووقف كااة أشاكال التدخل الخارري عىل 
الياايل(، ولي رشوط تايل حقاً للشادب اليااي 

َوليس ألحد ايها من اضٍل عليهم.
وعاىل صدياد املداارك امليدانية، واصلات القوة 
املواقاع  املدادياة يف ربهاات نجاران اساتهداف 
السادو ية عاىل امتدا  الجباال املحيطاة باملدياة، 
حيث  وائر انشتباكات بل الطرال، ومن بل لذه 
املواقع التي طاولها القصف املدادي موقع الهجلة 

والدش وقياا ة عليب َوموقع الطلدة، واساتهداف 
تجادات املاااقال وآلياتهم خلاَف موقع الطلدة، 
باإلضاااة إىل اساتهداف طقال عاىل متاهاا عدٌ  
مان املاااقل ومداع عياار 106 يف صحراء البقع، 
وقد حقل القصف إصابات مبارشة يف الجاو ، تاللا 
اساتهداف القوة الصاروخية بصواريخ الكاتيوشا، 
تجاداات وآليات الجيش السادو ي واندنع حريل 
لائال يف موقع ساالطح، كاا اساتهدات تجاداٍت 
للجاو  السادو يل خلف املخروق بصلية صواريخ 
الكاتيوشاا، باإلضااة إىل تجادات مااثلة يف موقع 
الدش وتجادااً آخر يُضمُّ مرتزقاة ياايل وراو اً 

سدو يل رر3 اساتهدااهم قبالة مافذ الخرضاء 
بصلية من صواريخ الكاتيوشا.

ايااا أعلاات وحادة القااصاة اليااياة قاَص 
راديل سادو يل وآخَرين مان املاااقل يف موقع 

الشبكة الجبيل.
ويف عساري ساقط عدٌ  من القتاىل والجرحى يف 
صفوف الجيش السدو ي واملاااقل أثااء التصدي 
ملحاولاة زحاف عاىل مافذ علاب، وقد أكاد مصدٌر 
ميداني لصد3 املسرية أن الزحف الفاشل عىل مافذ 
علب بدساري تزامان مع غاارات مكيفاة للطريان 
الحرباي واألباتاي، واساتار لسااعات  ون أياة 

ردو3، وقاد أعقب عالية الزحف الفاشالة قصف 
صاروخاي ومدادي للجيش واللجان عىل مدساكر 
الحارار وموقع املسايال وقيا ة حارل الحدو  يف 
مدساكر الحارر َوموقدي الهاجر وأسادر ومركز 
ساالح الحدو  بالحارر وتجادات راو  سدو يل 
يف الربوعة وتجادات مااثلة يف مدسكر الحارركاا 
تار اساتهداف تجادات أُْخاار3 يف الربوعة والتبة 
الساو اء ورقابة الهاحر وقيا ة آل حاا  باملدادية 
َويف مافاذ علب حيث القوات املشارتكة من الجيش 
الياايال، وأعلان مصادر  واملاااقال  السادو ي 
عساكري نحقااً مرَصَع القياا ي املاااال عبدالله 

لا ي لديش يف ربهة علب.
ويف ريازان قصاف مدادي يساتهدف تجادات 
للجيش السادو ي بجوار موقاع البيت األبيض ويف 
موقع السو انة وتلة صالح، باإلضااة إىل استهداف 
تحصيااات وتجاداات الجااو  السادو يل رشق 
موقاع اليوابتة، وتجاداات أُْخااار3 رشق نقطة 
ة من إحاراق طقال  املدازاب وتاكات قاوة َخاصَّ
عساكريل يف موقع امللزوز بدبوات ناسافة زرعها 

أبطال الجيش واللجان الشدبية.
َووال مصادر ميداني اقد ُقتل وررح الدرات 
من قاوات املاااقل أثاااء التصادي ملحاولة زحف 
باتجاه صحراء ميدي قبالة ريزان، وأضاف املصدُر 
أن زحَف املاااقل الفاشال يف صحراء ميدي تراال 

مع غارات روية مكيفة لطريان الددوان
َوذكر املصدر أنه تبّل يف ونحل أن من بل القتىل 
الذين ساقطوا يف صفاوف املرتِزقة الدقياد املااال 
محاد الشادور، باإلضااة إىل أعدا  كبرية من أارا  
كتيبتاه خالل كرس زحفهم شااال صحاراء ميدي 

قبالة ريزان.

  - خاص:
تضاَعاَف عدُ  قتىل الجيش السادو ي 
خالل شاهَري يااير واربايار املاضيل، يف 
ظل اساتارار الاظا3 السدو ي يف التدتيم 
اإلعالمي عىل الحجِم الحقيقي لخساائره 
وأعدا  قتااله، حيث يضطرُّ عاا ًة إلعالن 
مقتال عدٍ  قلياٍل مان راو ه مان الذين 
ياتااون ألَُسٍ وقبائال مدروااة ترُااُض 
تجاُلاَل قتاللا يف سابيل الاظا3 وإلضفاء 
ناوع من املصداقياة عىل املدلوماات التي 

يقدُمها.
واللجاان  الجياش  عالياات  تصاعاد 
الشدبية خالل يااير وارباير أرربت نظا3َ 
آل سادو  عاىل إعاالن مقتال ل3 راديااً 
سادو ياً بااريان أبطال الجياش واللجان 
ة لصد3  الشادبية بحسب إحصائية َخاصَّ
املسارية تم رصدلاا من بياناات الجيش 
السادو ي التاي نارت يف وكالاة اننباء 

الرساية السدو ية.
وألن الاظا3 السادو ي يواصل التدتيم 
عىل حجم خسائره وعد  قتاله اإن الال3 
راديااً لام يكونوا الداد  الاهائاي، حيث 
رصدت صحيفُة »صد3 املسارية« أسااء 
رااو  سادو يل قتلاوا يف ياايار وارباير 
املاضيال وتأريخ مقتلهام واملاطقة التي 

ُقتلوا ايها، وذلك من خالل األساااء التي 
يارلا ذوو القتىل من الجيش السدو ي 

يف مواقع التواصل انرتااعي.

خالل شاهَري ياايار وارباير املاضيل 
رصادت صد3 املسارية أساااء 71 رادياً 
سادو ياً ُقتلوا يف تلك الفرتة ونر ذوولم 
مواقاع  يف  مقتلهام  وخارب  أساااَءلم 
التواصال، وما يزال الددُ  الحقيقي للقتىل 
أكربَ بكيري نظراً لتدتيم الاظا3 السادو ي 
وعاد3 إقادا3 ُكّل ذوي القتاىل عاىل نار 

أسااء قتاللم.

شهر يااير: 
1_ هاش�م بن عبي�د بن محم�د الربكاتي 

_جيزان 2_1_2017 
2_محمد مغاوي مف�رح الحرييس � الحد 

الجنوبي٢٠١٧/١/5م
3_عبدالله محمد الحاتمي ٢٠١٧/١/5م
4_ظافر عبدالله الشهراني٢٠١٧/1/5م

5_محم�د فرحان عيل الجاب�ري _ نجران 
2٠17/1/5م

6_ظاف�ر ب�ن س�ويد الناه�يس � الح�د 
الجنوبي ٢٠١٧/1/5م

7_نايف فرحان الحربي 2٠17/1/5م
8_سعد صالح السبيعي2017/1/5م
9_اللواء نايف املويعزي2017/1/5م

- 2017/1/12م
10_بداح صكب الظفريي _الحد الجنوبي 

11_سلطان وجعان الغزواني
_12 محمد بن حسن العاصمي 

 2017/1/13م
13_سعود بن محمد بن جري السعدي

14 محمد بن يحيى النجعي
15_سعد حيا العويف الحربي

2017/1/20م
16_القائد عبدالنارص الشعيبي

2017/1/21م
17_محمد الجابري _نجران

18_أبو بكر املاجدي _نجران
2017/1/22م

19خلف العلياني _الربوعه
20_خال�د عبدالرحم�ن س�فر القمي�زي 

املقاطي
21_الرقيب هاشم مجممي

22_سعد بن عبدالله بن عزمان البهييش
الحد الجنوبي

23_خالد عبدالرحمن العتيبي
24_سالم عيل العمري

25_سعد األحمري الحد الجنوبي
26_املالزم محمد س�فر آل سفر البهييش 

األحمري
27_الرقي�ب مش�بب ع�وض ب�ن قياري 

البهييش األحمري

2017/1/25م
28_عبدو موىس الهاليل
29_مقبل ثويني الشمر

20١7/1/31م
30 ن�ارص ب�ن رب�اح خلي�وي امليمون�ي 

القوات البحرية _ فرقاطة املدينة
31_ثامر مسحل سلطان الذيابي العتيبي 

القوات البحرية _فرقاطة املدينة
32_بندر حمود معي�وف الركيبي القوات 

البحرية _فرقاطة املدينة
_ املط�ريي  من�ري  الحمي�دي  33_باس�م 

فرقاطة املدينة 
34 _ أَْحَم�د معيض عس�ريي _ملحق من 

سفينة أبها

لشهر ارباير/32017
2017/2/1م

1_يؤنس بن عيل أبو راسني_الحد الجنوبي
2_نواف نايف املطريي

2017/4/2م
3_محمد حقوي _الخوبه

4_احمد دهل _الخوبه
5_عبدالله صالح البلوي

الكنان�ي  الخ�رش  أَْحَم�د  ب�ن  6_خال�د 
الزهراني _الحد الجنوبي

العدوي_الحد  الرمي�ش  7_خظ�ر ع�وده 
الجنوبي

8_عيد سعود العصيمي _الحد الجنوبي
2017/2/5م

9_حسن بن عواض الجوني
2017/2/7م

10_مقبل الشمري
11_سعد حمدان محمد الجهني

12_ع�يل بن س�ويد بن محمد الش�مراني 
_الحد الجنوبي

13_وائ�ل بن أَْحَم�د بن محم�د بن عمري 
املدخيل _الحد الجنوبي

14_الرائد عبدالله الشيبان حمدي
15_امل�الزم محم�د ب�ن س�فر آل س�فر 

األحمري
2017/2/8م

16_النقيب محمد عيد آل عيل السبيعي
٢017/9/2م

17_عبدالرحمن بن هادي_الحد الجنوبي
18_العريف محمد املحرزي

2017/2/12م
19_سالم بن حسان العمري السفياني.

2017/2/13م
20_محم�د مبخ�وت الصيع�ري_ تأريخ 

الدفن
5/ديسمرب 

21_ جابر أَْحَمد محمد املشقذي الهاليل
22_الجندي أول جمعان بن جابر هروبي

2017/2/15م

23_محمد بن مفرح املنجحي العسريي
2017/2/17م

24_ سليمان بن محمد سليمان الظهوري
25_نادر بن مبارك عيس سليمان
26_عيل بن حسن السيد عسريي

27_مفرح بن أحمد سالم الربعي
2017/2/19م

28_أحمد بن نارص بن ملفي عتودي 
25_أحمد بن سلمان الشهري

2017/2/20م
29_النقيب عمر املشعيل_ الحد الجنوبي

_الح�د  خش�ني  اب�و  عم�ر  30_النقي�ب 
الجنوبي

31_حسام الكليبي _ضهران الجنوب
32_الجندي عبدالحمن بن يحيى سحاري

2017/2/21م
33_مبرش جابر الزوعاني _الحد الجنوبي

2017/2/32م
34_مبارك صالح مغيث آل فايع القطاني 

_ظهران الجنوب
2017/2/24م

35_ي�ارس صال�ح هم�دان ب�ن محن�ش 
الشهري

36_العريف عيل بن يحيى الجعفري
2017/2/28م

37_العريف محمد أَْحَمد عبدالله هزازي
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  - خاص:
تفياُد املدطيااُت التاي أعلاات عاهاا املصاا ُر 
رُة التاي وثّقها اإلعال3ُ  الدساكريُة واملشاالُد املصوَّ
الحرباي، خاالل اليومل املاضيال، يف ربهات نهم 
واملخاء وميدي والجبهات األخر3، أن أبطاَل الجيش 
واللجان الشادبية أحدثاوا رضراً كبارياً يف صفوف 
مرتزقة الددوان السدو ي األمريكي وأطاحوا بأبرز 
قيا اتهام الدساكرية وامليدانياة، وأرربولام عىل 
الرتاراع ووقف زحوااتهم الكبرية يف تلك الجبهات، 
كاا حدث يف نهم التي لم تشهد أمس األحد أي زحف 

للارتزقة بدد تدرُّضهم لهزياة ساحقة.
و ادات قاو3 الدادوان بارتزقتهاا إىل محارق 
محققة؛ سادياً ماهاا لتحقيل انجااز عجزت عاه 
خالل عامال من عدوانها، وذلك قبل حلول الذكر3 
اليانياة للدادوان، لكان أبطاال الجياش واللجاان 
الشادبية أساقطوا ُكلَّ تلاك الرلاناات وحّولولاا 
لهزائم سااحقة لحقت باملرتزقاة تضاات مرصع 

أكير من 11 قيا ياً بارزاً يف صفواهم.
يف مجال املواَرهات التي شاهدتها تلك الجبهاُت 
خالل اليومل املاضيل تاكُّان األبطال من القضاء 
عىل أبرز القيا ات الدساكرية وامليدانية َوالدرات 
مان املرتزقاة الذيان اار َمن تبقاى ماهم بشاكل 
رااعاي تحت ضغاط الرضباات القوياة للجيش 

واللجان.
افاي ماطقة نهام تركازت زحواااُت مرتزقة 
الدادوان، مدعومال بالطاريان الذي شان عرات 
الغارات مساتخدماً القاابال الداقو ية، يف محاولة 
للتقاد3ُّ باتجااه ربل املااارة وربل القتاب ووا ي 

عقاران، َوتصاد3 أبطال الجيش واللجاان لكل تلك 
الزحوااات وتاكاوا مان إلحاق خساائَر اا حة يف 

صفوف املرتزقة.
الشادبية  واللجاان  للجياش  الحرباي  اإلعاال3 
كان حاارضاً، ووثّل يف مااسابتل عالياة التصدي 
للارتزقة والقضاء عىل الدرات ماهم ووزع صوراً 
لجياث القتاىل الذين ترامت رييُهم يف شاداب نهم، 
ايااا نَقَل املشاهُد الياني لإلعاال3 الحربي لحظاِت 
ارار املرتزقة مان أرض املدركة بدد مقتل وإصابة 

عد  كبري ماهم.
ورّر مرتزقة الددوان أذيال الهزياة ليكتشافوا 

حجاَم الخساائر التاي تدرضاوا لهاا يف صفاوف 
القياا ات والتي بدأت باقتل القيا ي البارز املرتزق 

أحاد ناري.
وتوالت أخبار تسااقط قيا ات مرتزقة الددوان 
باريان الجيش واللجان الشادبية، حياُث لقي قائد 
ما يسااى )كتيبة نخبة الجاوب( مرصَعه ويدعى 
»عبدالحاااظ ارحان« الذي ُقتال مع الدرات من 
أاارا  كتيبتاه بياهم ثالثاة قيا يل، ولام املرتزق 
سالم بن عيل باحاج واملرتزق محاد عبدالله باوزير 

واملرتزق عيل ساملل املري.
وتصاعادت وتاريُة ساقوط قياا ات املرتزقاة 

ة(  بارصع قائد كتيبة تساى )كتيبة املها3 الَخاصَّ
وإصاباة املرتازق الدايد ايصل الشادوري قائد ما 

يساى )لواء حسم(.
وغاري بدياد مان نهام، أي يف مديرياة رصواح 
بااأرب، حيث لقي القيا ي املرتازق عبدالله محاد 
الذرعاي مرصعاه وعاد  مان أاارا  الرسياة التي 

يقو لا بدالية للجيش واللجان الشدبية.
أماا يف ربهاة حارض وميادي باحااظة حجة 
الحدو ياة، وبحساب مصاا ر عساكرية واعرتاف 
اإلعال3 التابع للارتزقة، اقد تصد3 األبطال لزحف 
كبري ومادوا املرتزقة ماة تحقيل أي تقد3 ملحقل 

بهم خسائر ما ية وبرية كبرية.
وخالل التصدي لزحف املرتزقة يف صحراء ميدي 
تاكن أبطال الجيش واللجان الشادبية من القضاء 
عاىل الدارات مان املرتزقة عاىل رأساهم املرتزق 
الدقيد محاد الشادور وعد  كبري من أارا  الرسية 

التي كان يقو لا.
ويف مديرياة املخاء باحااظاة تدز حيث يتحكم 
أبطاال الجياش واللجاان الشادبية عاىل مجريات 
األمور ماذ أكير من أسابوعل وأرربوا املرتزقة عىل 
إيقااِف لجااتهم وانتظار الرضباات املتاوعة التي 
تطياُح بالدرات ماهم، حيث تاكان أبطال اليان 

من القضاء عىل عد  من قيا ات املرتزقة.
وبحسب مصا ر عساكرية واعرتااات املرتزقة 
لقي أركان حرب الكتيبة الرابدة التابدة للواء األول 
التاباع للدادوان القياا ي املرتزق رساار الدغفيل 
مرصَعه يف عالية أسافرت عن مقتال وإصابة ث1 

مرتزقاً من أارا  الكتيبة.
ويف عالياة أخار3 للجياش واللجان الشادبية 
باديرياة املخااء لقاي القيا ي املرتازق عارف عيل 
صالاح قرية مرصَعه واثال مان مرااقيه وإصابة 

عد  آخر.
كاا لقي املرتزق عبدالله لديش الواييل أحد أبرز 
قيا ات مرتزقة الجيش السادو ي مرصعه بدالية 

للجيش واللجان الشدبية باتجاه مافذ علب.
ويف محااظة شبوة لقي القيا ي املرتزق حسل 
محاد حايدة الفاطااي املصدبي مرصَعه بدالية 
للجيش واللجاان وأصيب املدعاو عبدالباري ردير 
نجل القياا ي املرتزق الحسان ردير امال املكتب 

التافيذي لإلصالح باحااظة شبوة.

  - صنعاء:
َسِخَر املجلُس السايايس األعىل من ترصيحات 
املرتازق أحااد عبياد مان  غار حاول املرتبات، 
والاذي ردَّ  تالُّاص حكومة املرتزقاة من اإليفاء 
بانلتزاماات التاي قطدتها حكومتُاه الال رشعية 
أماا3 املجتاع الادويل وذلك بدد 6 أشاهر من نقل 

الباك املركزي.
راء ذلاك خالل ارتااع أعضااء املجلس أمس 
األحاد يف صاداء بحضاور رئياس املجلس صالح 

الصاا  ونائبه قاسم لبوزة.
وأكاد ارتاااُع املجلس أن ترصيحااِت بن  غر 
تأتاي يف إطاار الدادوان انقتصاا ي املااهج ضد 
الشادب اليااي، والتي يحااول من خاللها رصف 
أنظار الشادب عان القرصاة التي ياارساها لو 
ولا ي ضدَّ الطبدة الجديدة من الُدالة الوطاية.

وأعضااء  رئياَس  ناقاش  انرتاااع  وخاالل 
املجلاس، أ اَء الحكوماة وامُلؤّسساات والهيئاات 
الحكومياة، كاا اساتدرض آخر املساتجدات عىل 
الساحة الوطاية واإلقلياية والدولية، حيث تااول 

الادور البطويل لرراال الجيش واللجان الشادبية 
يف مواَرهاة الددوان وإاشاال مخططاته رغم ما 
لد3 تحالاف الددوان من إمكانياات وما يقو3 به 

من تحشيد.
ووّراه املجلاُس الحكوماَة إىل الداال باا من 
شاأنه تدزيُز الجبهة الداخلية يف موارهة الددوان 

ومرتزقة وتافيذ القرارات الصا رة عاه.
كاا وّراه املجلس السايايس األعاىل، حكومَة 
اإلنقااذ الوطااي وكل الجهاات املداياة، بتذليال 
الصدوباات وتواري احتياراات الجبهات وماحها 

األولوية؛ َكونها الضامَن لسايا ة واستقالل اليان 
وكرامة أباائه.

وأّكاد أن الارَص حلياٌف إلرا ة الشادب اليااي 
وأن أبااء الشادب اليااي سايتجاوز ُكّل الصداب 
والتحدياات والحصار املفاروض عليهم براً وبحراً 

ورواً ويف مقدمة ذلك الحصار انقتصا ي.
وأضاف لان نخضَع ألي حصار أَْو ابتزاز مهاا 
أمداات األمام املتحادة واملجتاع الادويل يف رالل 

حقوق لذا الشدب املقاو3.
إىل ذلاك أ ان السايايس األعىل املجازر البشادة 

التاي ارتكبهاا الدادوان بقياا ة السادو ية ضد 
املدنيل والتي كان أخرلا مجزرة ساوق الخوخة، 
مؤكاداً مساؤوليتَه عان الار  الصاار3؛ انتصاراً 
للادنيال الضدفااء، وأن الدادو سايداع الياان 
مضاعفااً،  اعيااً الجيش واللجان الشادبية وكل 
أبااء اليان إىل َرّص الصفوف وتوحيد اإلرا ة لَر ْع 

الددوان واألخذ بيأر املستضدفل. 
كااا نّد  بالتفجري اإلرراماي الذي وقع يف أحد 
أحيااء الداصااة الساورية  مشال يو3 السابت 

املايض.

األبطاُل يحصدون أرواَح 11 من أبرز قيادات املرتزقة ويكسرون محاوالت يائسة لتحالف العدوان

املجلُس السياسي األعلى يسَخُر من تصريحات املرتزق بن دغر ويؤكد مسؤوليته عن الرد الصارم انتصارًا للمدنيني الضعفاء 

القيادي باحلراك اجلنوبي فادي باعوم ل�شدى امل�شرية:

باعوم: االحتالُل اإلماراتي يطرد الحضارم ويأتي بُعّمال أجانب إلفراغ حموالت مريبة يف ميناء املكال

قتلى وجرحى يف صفوف 
املرتزقة بكمني محكم وتدمري 

آلية يف صربين الجوف

بعد يومني من جمزرة �شوق اخلوخة:

إستشهاُد وجرُح 10 مواطنني بينهم امرأتان و4 أطفال يف جرائم 
للعدوان على نهم وحّجة منها غاراٌت بالقنابل العنقودية

  - خاص:
َ  القياا يُّ يف الحراك الجاوباي اا ي باعو3،  ندَّ
بتدطال مطار الريان الدويل يف محااظة حرضموت 

من ِقبل قوات انحتالل اإلماراتي.
وقاال باعاو3 يف ترصيح خاص لصد3 املسارية 
إن قاوات انحتاالل اإلماراتي حّولت مطاار الريان 
الادويل إىل مدتقل ومقر لها، وتقو3ُ بااع  خول أي 

مواطن.
الشابابية  الحركاة  رئياس  باعاو3،  وكشاف 
والطالبية يف الحراك الجاوبي، عن انمتهان واإلذنل 
الاذي ياارساه انحتاالل اإلماراتي، وذلاك بإغالق 
مياااء املكال املالحي عاد وصول أية باخرة إماراتية 

إىل امليااء.
قاوات  أن  إىل  باعاو3  أشاار  الساياق  ذات  ويف 
انحتالل تقاو3 بطر  الداال مان أبااء حرضموت 

وتأتي بداال أرانب لتازيل حاونت مريبة )حسب 
وصفه( إىل ميااء املكال، وتااع الساكان املحليل يف 
ماطقة )خلاف( القريبة من امليااء من الوصول إىل 

ماازلهم أثااء إاراغ الحاونت من السفن. 
واعتارب القياا ي باعاو3 أن من املؤلام أن ير3 
البداُض انمتهااَن لسايا ته وكرامتاه عاىل أرضه 

ويقو3ُ باليااء عىل قوات انحتالل.
وكانت )صد3 املسارية( حصلت عىل مدلومات 

موثوقاة تؤكد قيا3َ قوات الغازو اإلماراتي بانتهاك 
حقاوق املواطاال واقتحاا3 ماازلهام واعتقالهم 
وإلانتهم وتدذيبهم بطرق بشادة وشاايدة تُشِبُه 

التدذيَب األمريكي يف سجن أبو غريب.
ونرت الصحيفاة يف أعدا  ساابقة الدديَد من 
قصص الدذاب والتاكيل التي يقو3ُ بها اإلَماَراتيون 
يف لاذه املحااظة ون تجد مافذاً إىل الدالم لخشاية 

املواطال من بطش الُغزاة.

  - الجوف:
تاّكن أبطاُل الجيش واللجان الشادبية من تفجري آلية 
عسكرية تابدة للارتزقة يف مديرية خب الشدف باحااظة 
الجوف، واستهداف تجاداتهم بالقصف املدادي والكاائن 
املحكااة، ماا أَ 3َّ إىل مرصع وررح عاد  ماهم يف املاطقة 

ذاتها.
وأكاد مصادر عساكري أن أبطااَل الجياش واللجاان 
الشادبية تاكااوا أماس األحد مان تفجري آلية عساكرية 
تابداة للارتزقة يف ماطقة صربين باديرية خب والشادف 
يف محااظة الجوف وأشاار املصادر إىل أن طاقم اآللية لقوا 

مرصَعهم يف الدالية.
 ويف ذات املاطقاة لقاي عادٌ  مان عااارص املرتزقاة 
مرصعهم وررح آخرون يف كال محكم استهداهم بدبوة 
ناسافة، يف ما أَ 3َّ قصف مدادي ألبطاال الجيش واللجان 
الشادبية اساتهدف تجادات املرتزقة إىل تكبيدلم خسائَر 

اا حًة يف األْرَواح والدتا 
وواقاً ملصا ر محلية اقد شاولدت سايارات اإلسداف 

ولي تهرع إلنقاذ املرتزقة عىل إثر لذا انستهداف.

  - خاص:
استش�هد 3 مواطن�ون بينه�م ام�رأٌة وطفٌل يف 
مديرية نهم و3 آخري�ن يف مديرية حرض بحجة يف 
غارات إجرامية لطريان العدوان األمريكي السعودي 

يوَمي السبت واألحد.
وبحس�ب مص�در مح�يل يف مديري�ة نهم رشق 
صنع�اء فإن ط�ريان العدوان اس�تهدف أمس األحد 
س�يارَة أحد املواطنني، ما أَدَّى إىل استش�هاد مواطن 
وامرأة وطفل مّمن كانوا عىل متن السيارة املستهدفة 

وأصيب اثنان آخران. 
ولم تج�ف دماُء الضحاي�ا يف ه�ذه الجريمة حتى 
ارتكب تحال�ف العدوان جريمة أخ�رى بحق املدنيني، 
حي�ث اس�تهدف بغارت�ني اس�تخدم فيهم�ا القناب�ل 
العنقودي�ة، إح�دى امل�زارع يف منطقة الج�ر بمديرية 
عب�س يف حجة، ما أَدَّى إىل استش�هاد امل�زارع إبراهيم 
محمد أرشم وأرضار بالغة يف املزرعة واألحياء املجاورة.

وتأت�ي ه�ذه الجرائ�ُم بع�د يومني م�ن ارتكاب 
العدوان األمريكي السعودي لجريمة بشعة يف سوق 

مديرية الخوخ�ة بمحافظة الحدي�دة راح ضحيتها 
أكثر من 32 شهيداً وجريحاً وكذا استهدافه ملنزٍل يف 
منطق�ة املزرق بمديرية حرض بغارة جوية أدت إىل 

استشهاد امرأة وطفلتني وجرح طفل آخر.
وتكش�ف ه�ذه الجرائم، بحس�ب م�ا تحدث به 
عض�و الوفد الوطني يف مش�اورات الكويت الش�يخ 

حمي�د عاصم لص�دى املس�رية، أن ه�دَف العدوان 
هو إبادة الش�عب اليمني بش�كل كامل وأن تحالف 
العدوان يلجأُ إىل ارتكاب املجازر يف حق أبناء الشعب 
اليمن�ي يف البي�وت واألس�واق والطرق�ات ويه�رب 
إىل رضب البُن�ى التحتي�ة كلما تكبَّد ه�و ومرتزقته 

خسائَر يف األْرَواح واملعدات بجبهات القتال.

ك�شفت تعتيم قوى االحتالل 
على خ�شائرها:

خفر السواحل تعثر 
على جثة جندي إماراتي 

يف سواحل الخوخة
  - الحديدة:

يف واقدة كشفت رانباً من التدتيم 
اإلعالماي لقاو3 انحتاالل وتسارتلا 
والبرياة،  املاا ي  خساائرلا  عاىل 
عيرت قاوات خفر الساواحل اليااية، 
أماس األحد، عىل رية راادي إماراتي 
سحبتها األمواج وألقت بها إىل سواحل 

مديرية الخوخة باحااظة الحديدة.
وحتى لحظاة اإلعالن عان الديور 
عىل الجياة وقبل ذلك لام يدلن ريُش 
انحتاالل اإلماراتاي مقتاَل أَْو اقداَن 
أحاد رااو ه، كااا لاي عاا ة قو3 
انحتالل يف التسارت عىل ساقوط قتىل 

يف صفواها.
وأاا  مصدٌر يف خفر الساواحل أن 
ُكّل الدنئال تشاري إىل أن الجياة تدو  

لجادي يحال الجاسية اإلماراتية.
آثااٌر  تُظِهاُر  املصادر،  وبحساب 
لحروق غطت ماطقتَي البطن والوره 
ورروح غائارة يف الكتاف أن الجادي 
لقي مرصَعه نتيجة شاظايا، ما يؤكد 
أناه لقي مرصعاه يف عالياة للجيش 
واللجان الشادبية يف مدارك السااحل 
الغربي. حيث يُدتَقاُد أن الجادي كان 
عىل متن الزورق التابع لقو3 الددوان 
الاذي انفجار بلغام بحري يف سااحل 

املخاء يو3 الخايس املايض.

• أكرم محمد يحي حزام القهالي.• عارف علي صالح قريه.• محمد الشعور.• احمد ناجي مرفق.• عبداهلل هادي هديش.



انثال 13 مارل 32017  املواال 15 راا 3 اليانية ث3ل1لا     الدد  )206(4 أخبار

المنظمة األوروبية لحقوق اإلْنَسان: التقاريُر تثبت تورُّط السعودية في جرائم حرب ضد اإلْنَسانية في اليمن
»أمريكيون من أجل حقوق اإلْنَسان«: السعوديُة مسؤولٌة عن الحصار البحري والجوي لليمن وآثاره الكارثية

منظماٌت دوليٌة يف مجلس حقوق اإلْنَسان ترُفُض ادعاءاِت العدوان بعدم ارتكاب جرائم حرب يف اليمن 

بقصف املدنيني بقنابَل عنقودية محّرمة  تقريُر منظمة العفو يديُن مجّددًا تحاُلَف العدوان 

م�شادُر ل�شدى امل�شرية: ا�شت�شهاُد فتى واإ�شابُة اآخرين بينهم طفل بعد يوَمني من اغتيال النظام للنا�شط م�شطفى املداد

قواُت النظام السعودي تجتاُح حي املسورة بالقطيف وتستهدُف املنازَل باألسلحة الثقيلة

  - خاص: 
ااّدت املاظاُة األوروبيُة لحقوق اإلنَْساان وماظاة أمريكيون 
من أرل الدياقراطية وحقوق اإلنَْسان - ولاا ماظاتان ألليتان 
لاشاطاء أوروبيال وأمريكيال وعارب- مزاعام مايال الاظا3 
السادو ي يف مجلاس حقاوق اإلنَْساان بخصوص عاد3 ارتكاب 

تحالف الددوان األمريكي السدو ي لجرائم حرب يف اليان.
وقالات املاظااة األوروبياة يف كلاة لها أماا3 املجلس إن لذه 

املزاعام باطلة، وإن ا عاء الاظا3 السادو ي تقديَاه مسااعداٍت 
إنَْسانيًة لليان ييبت ماارستَه للتضليل، مشرية إىل أن لااك  نئَل 
واضحاًة عىل أن الغاراِت الجويَة التي شااها التحالف السادو ي 
أصابات عاداً وبشاكل غاري متكاائ ألدااااً مدنياة، وأن لااك 
تقارياَر  ولية وثّقت حجم الدمار الذي أحدثاه الددوان يف اليان، 

إضااة إىل التقارير التي أثبتت تورطها يف ررائم ضد اإلنَْسانية.
من رانبهاا قالت ماظااة أمريكيون من أرال الدياقراطية 
وحقاوق اإلنَْساان إن السادو ية ماهاكاة يف حارب الياان عرب 
قيا تهاا لتحالف من عدة  ول ومساتارٌة يف شاّن مئات الغارات 

الجوية، والتي تستهدف بها املدنيل والباى التحتية املدنية.
وأكادت املاظاة يف بيان رّ ت به عىل مزاعم الاظا3 السادو ي 
حاول عدواناه عىل اليان، أن السادو ية مساؤولة عان الحصار 
البحاري والجاوي الاذي ساالم بجدال الياان تُداناي املجاعة 

واناتقار إىل اإلمدا ات الطبية الالزمة وخّلف آثاراً كارثية.
وأشاارت املاظااة إىل أن التحالاف األمريكي السادو ي وّره 
مئاات الغارات الجوياة عىل املستشافيات واملادارل ومخياات 
الالرئل، واألسواق، والبُاية التحتية، وقاعات الجاازة، ماولة إىل 
أن الحصاار البحري والجوي قيّد اساتريا  اإلمدا ات الحيوية من 

املوا  الغذائية َواأل وية.
يشاار إىل أناه بالرغم مان األ لاة الواضحة التاي تبل تورط 
الدادوان األمريكاي السادو ي عاىل الياان بجرائام حارب ضد 
اإلنَْساانية وارضه حصاراً روياً وبرياً وبحرياً خانقاً يهد  بإبا ة 
رااعية عىل مرأ3 ومسااع مان الدالم كله ورغم التقارير التي 
ترادهاا عدٌ  من املاظاات الحقوقية الدولية إن أن التواطؤ الدويل 
إزاء الجرائم التاي يرتكبها تحالف الددوان ورضوخ األمم املتحدة 
لضغوطات الاظا3 السادو ي قد عّزز من لذه الجرائم وسالم يف 

تاا يه بقتل الشدب اليااي.

  - متابعات: 
تيبتات ماظااُة الدفو الدولية، من خالل أ لاة رديدة، من أن 
تحالَُف الددوان الذي تقوُ ه السادو ية قد أطلل مؤخًرا صواريَخ 
برازيلية الصاع تحتوي ذخائَر عاقو ية محظورة يف قصفه ليالث 
مااطَل ساكاية وأرايَض زراعيًة محيطة بوسط مدياة صددة، ما 

أَ 3َّ إىل ررح مدنيَّل اثال والتسبب بأرضار ما ية.
ويف تدليل لها عىل مواصلة تحالف الددوان اساتدااَل الذخائر 
الداقو ياة، قالت لال مدلوف، مديرُة قسام البحاوث يف املكتب 
اإلقليااي ملاظااة الدفاو الدولياة يف باريوت، إن “التحالف الذي 
تقو ه السدو ية يحاول عبياً تربيَر استدااله الذخائر الداقو ية 
بان عااء أن ذلاك يتواااُل ماع القاناون الادويل، عاىل الرغم من 
األ لة امللاوساة عىل الكلفة اإلنَْساانية يف صفاوف املدنيل الذين 

يحارصلم الازاع.
وأضاات “إن الذخائر الداقو ية أسالحة غري تاييزية، بُحكم 
ُره بحياة املدنيل«، مشاريًة  طبيدتهاا، وتلحل أذ3ً ن ياكن تصوُّ
إىل أن اساتدااَل ميال لاذه األسالحة محظور باوراب القانون 

اإلنَْساني الدويل الُدريف تحت ُكّل الظروف. 

وقالات املاظاة يف التقريار الذي صدر حدييااً، بأنه ويف ضوء 
األ لة املتزايدة باطرا ، بات ُملحاً اليو3 أَْكيَر من أي وقت مىض أن 
تاضام الربازيل إىل ’انتفاقية الدولية بشاأن الذخائر الداقو ية‘، 
وأن تتوقاف السادو ية والادول األعضاء يف تحالاف الددوان عن 

استداال أية ذخائر عاقو ية”.
وقد قابلت ماظاة الدفو الدولية، عقَب الهجاات الصاروخية، 
ثاانية من األشاخاص املقيال يف املواقع التي تدّرضت للقصف، 

بان ايهم شالدا عيان-أحدلاا امرأة أصيبت يف الهجو3. 
كااا تحدثات املاظااة إىل أحاد الاشاطاء املحليال، وقامت 
بتحليل صاور اوتوغرااية وأرشطة ايديو آلثاار القصف قّدمها 
“املركز اليااي التافيذي للتدامل مع األلغا3”، ولو مرصٌد وطاي 
ملراقبة استداال الذخائر قا3 بفحص املوقع خالل 30  قيقة من 

الهجو3.
َوأكاد الداملاون يف املرَكاز عىل اساتداال الطراز نفساه من 
الذخائار الداقو ياة يف لجاو3 مافصال، وقاع يف أواخار يااير، 
بااطقاة الدبديان، عىل بُدد خاساة كيلومارتات إىل الجاوب من 

مدياة صددة.
واساتدرض تقرير املاظاة عد اً من الحانت التي تيبت تورط 

الددوان بقصف املدنيل بقاابل عاقو ية ونقل شها ات الضحايا 
وشهو  عيان.

وتؤكد الدفو الدولية أنه طبقاً ألقوال شاهو  الديان والسكان 
املحليال، رضبت الصوارياُخ مااطَل ُقحزة والضبااط والروضة 
السكاية، وأ 3 القصف إىل ساقوط ذخائٍر صغرية عىل البيوت يف 
املداّل وأحفا  باالل، وكذلك عىل املقربتل، الجديادة والقدياة، يف 

وسط مدياة صددة، وعىل املزارع املجاورة.
ووصفات لطيفاة أحاد مسادد، البالغة من الدار 22 سااًة، 
الهجو3َ عىل أحفا  باالل، الذي وقع بيااا كانت نائاًة يف مازلها، 
حيث كانت مع زورها، طالل الشاهري، وطفلها البالغ من الدار 
ثالثة أشاهر، حسان، وطفلهاا البالغ مان الدار ثالث سااوات، 
حسال: “ خلت القابلاة البيت، واخرتقت ساقَف غرااة الاو3. 
لاااك ثقب كباري مساتدير يف الساقف. ويف ذلك الحل، سااداا 
صوُت انفجار كبري وبدد ذلاك بيوانَي، انفجرت القابلة يف الغراة 
وأُصبااا. وانفجرت ثاالُث قاابل خارَج البيت مباارشة.. لم يلحل 
أيُّ أذ3 بالطفلال ولكاهاا أصيبا بالصدمة، وأصيبت قد3ُ زوري 
بشاظية. وأصيبت قدمي اليرس3 وذلباا إىل مستشافى الساال3 

مبارشًة تلك الليلة”.

  - خاص: 
ارتاحت قواُت الاظا3 السادو ي حياً كامالً 
واساتخدمت  بالقطياف،  الدوامياة  بااطقاة 
مختلَف أَنَْواع األسلحة ليسقط عدٌ  من الشهداء 
والجرحى، حيث تسدى قواُت الاظا3 السدو ي 
إىل لاد3 حاي مساورة التأريخي بااا ايه من 

ماازل وتهجري أباائه بالقوة.
ونّفذت قوات الاظا3 السادو ي حالَة قاع 
عسكرية باساتخدا3 األسلحة اليقيلة عىل أبااء 
حاي املساورة بااطقاة الدوامياة يف محااظة 
القطيف، ما خّلَف  ماراً واساداً طال املاتلكات 
واملباني يف الحي، إضااة إىل اساتخدامه لألعرية 
الاارية وقذائف الااا »آر بي ري« يف وره أبااء 

املاطقة وقتل وإصابة عد  ماهم.
وبحساب مصاا ر محلية يف حاي الدوامية 
والتقاريار اإلعالمية التي وثّقات األحداث، اقد 
شاات قوات الاظا3 السادو ي لجوما واسادا 
عىل الحاي صباح السابت املايض، مساتخدمة 
الرصااَص واألسالحَة الاارياَة املتوساطة،كاا 
اساتخدمت قذائاف الاا »آر باي راي« لتدمري 

وإحراق عد  من املاازل.
الطاوارئ  أن قاواِت  إىل  وأشاارت املصاا ر 
التابدة للاظا3 السادو ي ارضت يو3 السابت 
املاايض حصاراً عىل عد  من األحياء يف املاطقة؛ 
بهدف تدقب الااشاطل الرااضال لقرار لد3 
املاطقاة التأريخياة الاذي اتخاذه الاظاا3ُ قبل 

شهرين. 
وقامات القاواُت التابدُة للاظا3 السادو ي 

بقتال اتى عاره 16 عامااً يدعى وليد الدريض 
محاولتاه  ويف  املساتهَدف،  الحاي  أباااء  مان 
للتغطياة عاىل الجرياة ا َّعت األرهازة األماية 
السادو ية أن الفتى كان مطلوباً رغم أن اسَاه 
لم يُذَكار يف أيٍّ من القوائم التي تدلاُها الداخلية 

السدو ية من الاشطاء يف الدوامية.
وقاال رئيس املاظااة األوروبية السادو ية 
لحقوق اإلنَْساان إن عاليات الاظا3 السادو ي 
وتروياع  للاااازل  الكباري  للدماار  باإلضاااة 
الساكان، أسافرت عان إصاباة خطارية ألحد 

األطفال.
يف ذات الساياق تااقال ناشاطون مان أبااء 
القطياف صاوراً ألحاد الشاباب الذيان ُقتلاوا 

ولياد  ويدعاى  السادو ي،  الاظاا3  برصااص 
الدريض، وكذا لدد  من املاازل املدمرة َومشالد 
نحارتاق مااازل قا3 الاظاا3ُ بإطاالق القذائف 
باإلطاالق  قاا3  الاظاا3  أن  مؤكديان  عليهاا، 
الدشاوائي لألعرية الاارية والقذائف نحو الحي 

ما خلف إصابات كبرية.
ويف ترصيح لصد3 املسرية قال املحامي طه 
الحاري مان أبااء ماطقة القطياف إن الاظا3َ 
السادو ي نفاذ ياو3 السابت املاايض مدالاًة 
عايفاًة عاىل حاي الدوامياة اساتخد3 خاللها 

أسلحة مختلفة وقتل عىل إثرلا شاباً بريئاً.
وأشاار الحاراي إىل أن البيان الاذي أصدره 
الاظا3ُ السادو ي بأن الشابَّ الشاهيَد مطلوٌب 

أمااي لو بياان كاذب. وقاال الحاراي: كتبت 
وإنجااز  »ولاياة«  بطولاة  قصاة  الداخلياة 
عظيام بقتلها لشااب وتدمريلاا للاربدة أثااء 
مهاراتها للاساورة، مضيفاً أن الاظا3َ ن يجد 
ماربراً لشاااعة أاداله ايتهم الاال باا يشااُء 

ليكذَب عىل الدالم بُكّل قبح واجارة.
ووصاف ناشاطون لجاو3َ قاوات الاظاا3 
السادو ي عاىل حاي الدوامياة بأناه “تافياٌد 
لحارب إباا ة حقيقياة ضد ألاايل الحاي الذي 
يرُاُض قاطاوه مغا رته، رغم الحصار الشامل 
واملضايقات التي يتدّرضاون ليها ماذ أَْكيَر من 

شهر إلربارلم عىل مغا رته”.
وكان الاظا3 السادو ي قد أقد3 قبل يوَمل 
عاىل قتال الااشاط مصطفاى املادا  يف حاي 
الشاويكة بااطقة القطيف، كاا قا3 يو3 أمس 

األحد بقتل شاب آخر.
يفارض  السادو ي  الاظاا3  أن  إىل  يشاار 
حصااراً عساكرياً واساداً عاىل حاي الدوامية 
ويافاذ اقتحامااٍت ومدالاااٍت يومياًة لبلدات 
الحاي واعتقل عد اً من الااشاطل بُحّجة أنهم 
مطلوباون أماياً، كاا أقد3 عاىل قطع الكهرباء 
عن أبااء البلدة التأريخية والبدء بداليات إخالء 

السكان تاهيدا لهدمها.
وكان الااشاط الحقوقاي مان أباااء حاي 
الدوامياة عضاو املاظااة األوروبياة لحقاوق 
اإلنَْسان مالك السديد قد أكد يف لقاء صحفي مع 
صد3 املسارية يف عد  سابل أن سلطاِت الاظا3 
السدو ي عىل وشك تهجري ما يقاِرُب 700 أسة 
تقُطاُن بحوايل ٦٠٠ مازل يف بلدة مساورة بحي 

الدوامية.

ان: يف الدورة الرابعة والثالثني ملجل�ص حقوق االإْن�شَ

مقرُر املجلس ومنظمات 
يستعرضون االنتهاكاِت 

السعودية لحقوق وحريات 
املواطنني

  - خاص: 
أعاَرَب املقرُِّر الخااصُّ املدااي بحالة املداادال عن حقوق 
اإلنَْساان، يف مجلاس حقوق اإلنَْساان، ميشايل اورسات، عن 
مخاوااه إزاء اياا يتدلُل بحالة املداادل عن حقوق اإلنَْساان 
يف السادو ية، موضحاً أن مزاعَم الاظا3 السادو ي حول تباّيه 

لقضايا حقوق اإلنَْسان كاذبة.
وأشاار اورسات يف تقرياٍر قّدماه ملجلس حقوق اإلنَْساان 
باااسابة اندقا   ورته الرابدة واليالثال، إىل تزايُِد اننتهاكات 
من قبل الاظا3 السدو ي للااشطل من ن يَزاُل يستخد3 حظر 
السافر كوسايلة ملضايقة وتخويف وعرقلة عال املداادل عن 

حقوق اإلنَْسان.
وأكاد التقريار أن غالبياة املداادال عان حقوق اإلنَْساان 
البارزين يف السادو ية، ُساجاوا أو اروا من الباال ، أو تدرضوا 
للرتلياب واملضايقات. مديااً انعتقانت والدقوبات القاساية، 
بااا ايهاا الدقاب البدناي، الذي تدارض له أعضااء الجادية 
السادو ية للحقوق املدياة والسياسية )حسام(، وغريلم من 

املداادل عن حقوق اإلنَْسان واملطالبل باإلصالح.
وأبد3 املقرر قلَقه من األعاال اننتقامية التي تااَرُل بحل 
الااشاطات وكذا من القياو  املفروضة عىل الحل يف ماارساة 
حرياة التدبري عن الارأي للاداادل عن حقوق اإلنَْساان الذين 

يدالون عىل رصد اننتهاكات.
وكان الاظا3 السدو ي الذي يشاغل عضواً للارة الرابدة يف 
مجلس حقوق اإلنَْسان ماذ عا3 32009 قد َزَعَم يف كلاة مايله 
أما3 املجلس، أن بالَ ه تقاو3ُ برعاية الحقوق والحريات، ولو 
ما ااّدته عدٌ  من املاظاات الحقوقية، يف ندوة ُعقدت باملجلس 
يو3 الخايس املاايض عرضت ايها تقريراً حول الحرية الدياية 
والحقوق اليقااية يف السادو ية, تضان التاييز امُلؤّسيس ضد 

الشيدة يف ُمؤّسسات الدولة. 
وأشاار التقرير الذي عرضه الااشاط يف ماظاة أمريكيون 
مان أرال الدياقراطياة وحقاوق اإلنَْساان »تايلور باري« إىل 
التاييز امُلؤّسسااتي ضد الشيدة يف اإلعال3 واملاارسات الدياية، 
مدترباً أن لذا التاييز يجَدُل من اتباع األقليات الدياية مواطال 

من الدررة اليانية”.
اياا أشار الباحث املتخصص يف الحريات الدياية يف املاطقة 
“بشاري  وايت” إىل أنه قا3 بزيارة السادو ية قبَل ِعّدة أسابيع، 
مؤكداً أن الاظا3 السادو ي ن يسااح بااارساة أية شادائر 
 ياياة غاري تلك التاي يفرُضاه نظاماه الولاباي، موضحاً أن 
الاظا3 السادو ي يتحّفظ عىل الكيري مان الباو  التي ور ت يف 
اإلعالن الداملي لحقوق اإلنَْساان ويف الدهدين الدوليل الخاصل 

بالحقوق املدنية والسياسية, كاا وانها ن  ستور لديها.
من رانبها أوضحت الااشاطة يف املاظاة األوروبية لحقوق 
اإلنَْساان، زيااة الديايس، يف كلااة للااظاة أماا3 املجلس، أن 
الاظا3 السدو ي يستخد3 وبشكل مااهج انعرتاااِت املاتزعة 
تحت التدذيب. وأشاارت إىل أنه وماذ الدا3 ل201، َحَكَم الاظا3 
السادو ي عىل عد  من املتظالرين سالاياً باإلعادا3، وبياهم 

القارصون: عيل الاار و اوو  املرلون، وعبُدالله الزالر.

رئيس التحرير:
صربي الدرواني

 
 

رئيس قسم التصحيح:
محاد عيل الباشا

الدالقات الدامة والتوزيع:
تلفون:01314024 – 736891529

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

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



5 ترجمةالدد  )206(     انثال 13 مارل 32017  املواال 15 راا 3 اليانية ث3ل1لا

اإداناٌت وا�شعٌة للجرمية والتواطوؤ الدويل ومطالبة االأمم املتحدة بتحمل م�شوؤوليتها 

قوى العدوان السعودي األمريكي ترتكُب مجزرًة 
جديدًة يف الخوخة تخّلف 32 شهيدًا وجريحًا

قوى العدوان حتّول مدينة تعز اإىل م�شلح ب�شري مفتوح:

حكايُة »محمد املجيدي« املعاق الذي قطَّعت أعضاَءه ورأَسه سكاكنُي مرتزقة العدوان 

  - صالح مصلح  
األمريكاي  الدادوان  طارياُن  ارتكاب 
السدو ي، مسااَء الجادة املاضية، مجزرًة 
بشدًة عادما َشانَّ غاراٍت عىل سوق شدبية 
باديرية الخوخة التابدة ملحااظة الحديدة، 
ما أسافر عن استشها  22 مواطااً وإصابة 

10 آخرين بإصابات وحروق خطرية.
وقالات املصا ر إن طرياَن الدادوان ماََع 
سايارات اإلساداف من الوصاول إىل املكان 
إلسداف الجرحى، حيث استار بالتحليل يف 

سااء الخوخة لساعات متأخرة.
ونقات مجازرُة ساوق الادوار اساتياًء 
وساخطاً كبريَين يف أوساط املجتاع اليااي 
واألحازاب واملكونات السياساية التي أ انت 
املجازرَة البشادَة التي تأتي ضان سلسالة 
من الجرائم التي يرتكبها الددوان السدو ي 

األمريكي بحل الياايل.
التحالاف الادويل للداااع عان الحقاوق 
والحرياات اارع الياان اعارب عن أسافه 
للضحايا املدنيل الدزل يف الغارات الددوانية 

عىل سوق الخوخة. 
وأ انات وزارة حقاوق اإلنَْساان املجزرة 
البشادة وطالبات يف بياان، مجلاَس األمان 
وليئات األمام املتحدة واملاظااات الدولية، 
بتشاكيل اريال  ويل لتقاي الحقائال يف 

سوق الدوار بالخوخة. 
كااا شاجبت قياا ة أماناة الداصااة 
والسلطة املحلية املجزرة البشدة والوحشية 
الدادوان  تحالاف  طاريان  ارتكبهاا  التاي 
باساتهداف مرتاا ي ساوق  وار الخوخاة 
يف بيان حّاال األمم املتحادة ومجلس األمن 
واملاظااات الدولية املساؤولية الكاملة عن 
ررائام الدادوان بحال الشادب اليااي وما 
يرتتب عليها؛ كونها لم تحرك سااكااً لوقف 
الدادوان واقااً للادالادات ومواثال األمم 
املتحدة وتتغاىض عن ُكّل الجرائم التي تدترب 
ررائام ضد اإلنَْساانية ن تساقط بالتقا 3، 
مؤكدة أن مرتكبيها لن يفلتوا من الدقاب.

من رانبهاا أعربت قياا ة محااظة إب 
عان أ انتها الشاديدة للاجازرة، مؤكدًة أن 
لذه الجرياة ساتظل وصاة عاار يف ربل 
األمام املتحادة ومجلاس األمان واملاظاات 

الدولياة، وطالبت بإيقاف لذه املجازر بحل 
الشدب اليااي وراع الحصار.

قيا ُة السالطة املحلياة باحااظة ذمار 
الجرياة اعتاربت الجرياة امتادا اً لجرائم 
الحارب املتواصلاة التاي يقرتاهاا تحالاف 
الدادوان األمريكاي السادو ي بحال أَبْاَاء 
الشادب اليااي عىل ماد3 عامل، مؤكدة يف 
بيااِن أن الصاات الدويل املخازي واملذل عن 
لذه الجرائم شاّجع الددوان عىل التاا ي يف 

سفك الد3 اليااي.
ويف سياق ر و  األادال املاد ة، استهجن 
املركز القانوني للحقوق والتااية الجرياة، 
مساتاكراً استاراَر الددوان يف قتل الياايل، 
وطالب املاظااات املحلية والدولية باا ايها 
األمم املتحادة بالقياا3 بدالهاا ووارباتها 
اإلنَْساان  عان حقاوق  للداااع  اإلنَْساانية 
تلاك  مرتكباي  ملداقباة  الجادي  والسادي 

الجرائم. 
التاااوي  الحرياة  كااا شاجب حازب 
الجريااَة وقال يف بيان: »إذ ندين ونساتاكر 
لاذه الجريااة البشادة وكل الجرائام التي 
ارتكبهاا وماا زال يرتكبهاا الدادوان بحال 
شادباا الياااي الصامد اإنااا نحال نظا3 
ومرتزقتَاه  وحلفااءه  السادو ي  الدادو 
املساؤولية الكاملاة عان ُكّل الجرائام التي 

املؤتاار  حازُب  أ ان  وبامليال  ياارساها«. 
الشادبي الداا3 الجريااة واعتارب صاات 
والقاو3  املتحادة  واألمام  األمان  مجلاس 
الدظااى عىل لذه الجرائم يشاجع الددوان 
عىل التاا ي يف غيه وانستارار يف ررائاه. 
مؤسسة الرق األوسط للتااية وحقوق 
اإلنَْساان الجريااة ومن رهتها اساتاكرت 
ررياة ساوق الدوار و عات مجلس حقوق 
اإلنَْساان الذي تجري حالياً رلساة اندقا ه 
ل3 بجاياف، إىل تشاكيل لجااة  يف الادورة 
تحقيال  ولية مساتقلة ومحايدة للتحقيل 
يف لذه الجرائام، وحيت عىل إيقاف عضوية 
السدو ية يف مجلس حقوق اإلنَْسان؛ كونها 
ن تحارت3 حقوق اإلنَْساان وترتكاب ررائم 

حرب ومخالفات للقانون الدويل. 
مان ناحيتها حّالات ماظاة ماارصون 
للحقوق والحريات تحالاف الددوان بقيا ة 
عاىل  ويغّطاي  يدعااه  ومان  السادو ية 
ررائااه، مساؤولية ماا يتدرض لاه اليان 
أرضاً وإنَْسااناً، كاا  عت املاظاات املحلية 
والداملية املداية بحقوق اإلنَْساان إىل القيا3 
باساؤولياتها تجاه ما يتدرض له الشادب 

اليااي من عدوان ظالم.
ماظااة أصوات حارة لإلعال3 املساتقل 
أ انات الجريااَة يف بياان قالات إن صااَت 

املجتااع الادويل وكاااة املؤسساات التاي 
ُق بدااعها عن حقوق اإلنَْسان ليس إن  تتشدَّ
تأكيد عىل تواطؤ لذه املؤسسات مع ررائم 
الدادوان، وأن مواقفهاا املخزياة وصاتهاا 
املشال يدد ساقوطاً أخالقيااً أماا3 ُكّل ما 
تّدعياه عىل ماابار مؤتاراتها يف املااسابات 

واأليا3 الداملية.
للحقاوق  الوطاياة  املاظااة  وأبادت 
والحرياات والتااياة يف محااظاة الجاوف 
شاديد اساتاكارلا ملجزرة الخوخة َوحالت 
األمام املتحادة ومجلس األمن الادويل و ول 
تحالف الددوان عىل اليان مساؤولية ررائم 

الددوان بحل الشدب اليااي.
كاا أ انت وحدة إَ اَرة مخياات الاازحل 
بالحديادة املجازرة البشادة قائلاًة »اقرتف 
تحالاف الدادوان عارات املجاازر املااثلة 
ماذ بداية الددوان، اساتهدف ايها مخياات 
وأساواقاً وقاعااٍت لألعرال والدازاء، وعىل 
مد3 اساتارارية تلك املجاازر ن نجد موقفاً 
راا اً من األمم املتحدة واملاظاات والهيئات 
الدولياة املداياة بحقاوق اإلنَْساان، ولاو 
ماا يداع لاذا التحالاف نقارتاف املزيد من 
الجرائم واملجازر بحل املدنيل األبرياء،  ون 
أي خوف مان الدواقب؛ كون املجتاع الدويل 

بات مظلته التي تحايه«.

  - زكريا الشرعبي: 
تاا3ُ مدياُة تدز عىل ررياة بشدة وتصحو عىل 
ررائم أَْكيَر بشاعًة؛ لتتحول تحت سيطرة مرتزقة 
الددوان األمريكي السدو ي ومليشياته اإلْرَرامية 

إىل مدياة للاوت واإلْرَرا3 اليومي.
لم يكان محاد حايد طالر املجيدي يدرك ماذا 
ياتظاره ياو3 اليالثاء املاايض وأنه لان يبقى عىل 
قيد الحياة يف اليو3 التايل، وكدا ته خرج مساتقالً 
 رارته الاارية وذلب لراء »القات« ثم عا  لكي 
يجلَس ماع أصدقائه من أَبْاَاء حاارة الضبوعة يف 

ماطقة عصيفرة وسط مدياة تدز.
يخُرُج الساكُن يف مدياة تدز من مازله ون يدري 
لل سيدوُ  أ3 ن!!، اياا يقو3 أشخاٌص مجهولون 
أو مدرواون، بطر  مواطال من ماازلهم بهيااة 
القوة، ويختفي لؤنء املواطاون يف ثقب أساو  أو 
يدير الاال عىل رييهم مقطدة األطراف مشّولة 

املالمح، ن يشء ايها يُدلُّ عىل صاحبه.
عااد السااعة اليالية عرص اليالثااء املايض بدأ 
محااد يف مضغ القات ماع أصدقائه والهروب من 
واقاع تداز املؤلم إىل الضحاك واملرح، كااا يَرُح 
لاؤنء األصدقااء، وبياااا كانت عقارُب السااعة 
تهاروُل نحاو املغارب َرّن لاتاف محااد وبدد أن 
أراب عليه ترك قاته ماع أصدقائه قائالً لهم بأنه 

سيذلب ملشوار ويدو  بدد قليل.
يدرك محااد ُكّل ما يحادث يف مدياة تدز، كان 
قد سااع قبل أيا3 عن ِقّصة ررال يُدَعى الزبيدي 
تم الديور عليه مقتونً وُرميت ريته عىل الرصيف، 
وميل ذلك شااب يُدعى عاار املقطري وشاب آخر 
يدعى إليال الدبدي، وعاىل مقُربة من الحي الذي 
يسُكُن ايه محاد تم إعدا3 خاسِة شباب ورميهم 

تحات ررس ساائلة عصيفرة أما3 الااال َرايداً 
وكذا ما يقارب ثالثاائة حالة قتل وساحل وإعدا3 
مااثلاة، غري أن محاد لام يتوقع أن مصريَه يوماً 
سايكون ميل لؤنء، اهو شخص مداق ويصا ق 
راياع أَبْاَاء حارته ثم أناه ن يالك أي يشء ياكن 

أن يغري بقتله.
يقول عاه أَبْاَاء الحارة إنه شااب لطيف بيدين 
مداقتال، ن يجيد َشايئاً ساو3 الضحاك واملزاح 
أو الرقاص يف األعرال بشاكل ُربّااا يداع ُكّل من 
عراوه للتسااؤل..من الذي ساتطاوعه نفساه أن 

يقتله؟
مرت الساعة بدد األُْخاار3 ولم يُدد محاد.. 

ملقااة  قاتاه  عالقياة 
املااء،  علباة  مكانهاا،  يف 
بادأ  الساجائر..  وأعقااب 
أستَاه  يسااِوُر  القلاُل 
وأصدقااءه، حااول الكيريُ 
ماهام انتصااَل باه لكان 

لاتفه كان مغلقاً.
 ياو3 األربدااء وبياااا 
تاتظُر عو تَه  أسُة محاد 
أو خرباً عاه، مر مسالحان 
ساايلة  باتجااه  مليااان 
الهادي، بشاارع 26 حيث 
يسايطُر املرتزقة، يحاالن 
بالساتيكيل  كيسال 
برماي  وقاماا  أساوَ ين 
ثام  الساائلة  يف  أحدلااا 

انطلقا باآلخر بديداً..
عياان  شاهو   يقاول 
ملياال  شاالدوا  بأنهام 

يرمياان بكيس بالساتيكي يف الساائلة غري أنه لم 
يساتطع أحٌد انقرتاَب ملدراة مااذا ايه خوااً من 
أن يتم قاُصهم من أية رهة رغم شكهم يف أن لذا 
الكياس يحوي آثااَر ررياة ارتكبتهاا الجااعات 
اإلْرَرامياة التاي تسايطر عاىل تداز، اايال لذه 
الجرائام أَْصبَاحت َشايئاً مألوااا تافذلا اصائل 

مرتزقة الددوان بحل أَبْاَاء املدياة.
بدد ما يقارب سااعة من رمي الكيس بحسب 
الشاهو  اقرتب املواطاون من الكيس البالستيكي 
األسو  املرمي يف السائلة، كان الكيس يحوي رذع 
رساد، األيا ي مبتورة من الكتف، األررل مبتورة 
من اوق الركبة، الرأل مذبوح، ن يدين ون ررلل 

ون رأل كانا مع الجساد امللقى يف الساائلة وكان 
الاد3 ن يزال رطباً عاىل الجية وعاىل املالبس التي 

كانا يرتديها صاحب الجية.
ظال األمر صا مااً ومرعبااً. ارتكبات عاارص 
املرتزقة قبل لذا ررائام مااثلة لكاها كانت تربز 
ررائاها وتقول إن املجاي عليهم من أَبْاَاء الجيش 
واللجاان الشادبية الااذا تقاو3 اآلن برمي الجية 

لكذا سا يف السايلة؟
أياكن لافس برية أن تقد3 لكذا ررياة؟

أسائلة تبا رت عاىل أّذلان ُكّل مان رأ3 الجية 
يقول عاا  املخاليف: الاكل مذلول ومصدو3 كيف 
لقتلاة أن يبرتوا أطراف شاخص بداد أن يقتلوه؟ 
ملااذا يجازون رأساه؟ وأي 
رار3 ارتكباه ليااال لذا 

الدقاب؟
يتصاعاد  القلال  كان 
محااد  أسة  أوسااط  يف 
الوساائل  بداض  وتشاري 
اإلعالمية إىل أنها كانت قد 
تلقات اتصانً مان أعضاء 
تاظيم القاعادة اإلْرَرامي 
مفا ه أن عاارص التاظيم 
رساد  بتقطياع  قاماوا 
وأن  أوصاال  إىل  محااد 
عليهاا أن تذلب لجيته إىل 
الساائلة غاري أنهاا كانت 
تدتارب األمار مزحاة مان 
أصدقاء محاد، وبحساب 
ما نقلات وساائل اإلعال3 
لاذه عان عبداللاه حايد 
املجيادي شاقيل املجااي 

علياه اإنهم لام يصدقاوا؛ ألن شاقيقهم لم يكن 
يحب أن يتدخل يف األمور السياساية وكلاا اتحوا 
موضوعاا سياسايا يقول لهام » عوناا من ورع 

الرأل«.
بداد أن انتارت صاوُر الجياة عاىل املواقاع 
اإلخبارياة ومواقاع التواصال انْرتَااعاي ذلاب 
شاقيل محاد إىل ثالرة مستشافى الروضة التي 
نقلات إليها الجية عىل أمل أن تكون لي رية أخيه 
غاري أنه وااور أن اتاح الغطاء عن الجية ساقط 

مغشياً عليه..
 كانت الجية لي رية محاد، عالمة عىل صدره 

مكات أخاه من التدرف عليه.
ليسات لذه قصة أ بية أو س اً خيالياً، واقدة 
حقيقياة نقلهاا شاهوُ  عياان ومواطااون مان 
مكان وقوعها وصور انتارت يف مواقع التواصل 
انْرتَااعاي، ولاي واحادٌة مان حاوا َث كياريٍة 
يرتكبهاا مرتزقاُة الدادوان األمريكاي السادو ي 
والتاظيااات اإلْرَرامياة التابداة لهم بحال أَبْاَاء 
املااطل التي يسايطرون عليها وميل محاد الكيري 
مان لم تساتطع األخباُر الوصول عاهم وناوذرا 
ملا يريد أن يافذه الددوان األمريكي السدو ي بحل 

رايع أَبْاَاء اليان.
ياتااي املجااي علياه محااد حاياد طالار 
الصالحي إىل عزلة األمجو  مديرية رشعب الساال3 

باحااظة تدز، يلقب ب »ارو3«. 
 مدااق يبلاغ من الداار 36 عاماً كان يساكن 
ماطقاة عصيفارة ويداال عاىل  رارتاه الاارية 
إلطدا3 أسته، قبل أن تقتَله الجااعاُت اإلْرَرامية 
التابدة للددوان األمريكي السادو ي، قبل أن تذبَح 
رأَساه وتقطَع أطراااه وتلقي بباقي رساده بل 
أكوا3 القاامة وتذلُب للبحث عن ضحية رديدة. 

قال اإنها توؤّكد �شرورَة توجه 
اليمنيني للجبهات لردع العدو

ناطُق َأنصار اهلل لـ صدى املسرية: 
مجزرة الخوخة تأتي يف سياق 
إصرار العدوان على قتل كافة 

اليمنيني ومحاولة يائسة لرتكيهم
  - خاص

أ ان الااطاُل الرساايُّ ألَنصاار الله محاد عبدالساال3 ررياَة 
الددوان السادو ي األمريكي باديرية الخوخة، مدترباً أنها راءت 
يف ساياق محاونت الددوان اليائسة إلركاع الشدب اليااي وتدبرياً 

عن عد3 مبانة املجتاع الدويل لدماء الياايل.
وقال عبدالسال3 يف ترصيح خاص لا«صد3 املسرية« إن املجزرة 
البشادة التي ارتكبها طريان الددوان األمريكي السادو ي يف سوق 
 وار الخوخة والتي راح ضحيتها أَْكيَر من ٢٢ شاهيداً و١٠ ررحى 
تضاُف إىل سلسالة ررائاه باستهداف األسواق واملدنيل، وتأتي يف 
سياق اإلرصاِر عىل قتل كااة أَبْاَاء الشدب اليااي ومحاولة إركاعه 

وإذنله.
وأضااف أن الجرياَة تؤكاُد أن  ماَء الياايل لام تُدْد تلقى بانً 
ون ضجيجاً لد3 املجتاع الدويل الذي طاملا تغاّى بحقوق اإلنَْساان، 
ولو عىل املستو3 اإلعالمي، مؤّكداً أن لذا الددوان الساار عىل أَبْاَاء 
الشادب اليااي كَشاَف أن املجتااع الدويل غطاء رئييسٌّ ورسااي 
مباارِشٌ لاكل الجرائام التاي يرتكبهاا طارياُن الدادوان األمريكي 

السدو ي.
وأكاد ناطل أنصاار الله، أن لاذه املجازر تزيُد الشادب اليااي 
يقياااً بالصااو  وألاياة املوارهاة، وأن عليه أن يتحارََّك بجدية 
إىل مختلف الجبهات الدساكرية لار ع املدتديان وموارهتهم؛ ألن 
لاذا الدادوان يسادى إلخضااع الياايل باكل ائاتهام وأحزابهم 
ومكوناتهم ليكونوا موظفل تابدل له يقبلوا باا يريُده الخارج. 
وتدليقااً عاىل التفجارياِت اإلْرَرامياة التاي رضبات الداصاة 
الساورية  مشال وخّلفات أَْكيََر مان 160 شاهيداً ورريحااً قال 
عبدالساال3: إن تفجريات سوريا وغريلا من التفجريات التي يقو3 
بها ما يسااى بتاظيَااي )القاعدة و اعش( ما لاي إن تدبري عن 
ائيْلية«  مدركة الفوىض التاي تقوُ لا املخابراُت األمريكياُة »اإلْسَ
وبدض الدول الداعاة ملا يسااى باملدارضة املسالحة والتي تهدُف 

إىل خلخلة الوضع الداخيل بسوريا.
واعترب أن تلك التفجارياِت رزٌء من مدركة الوعي التي يتدرَُّض 
لهاا أَبْاَااُء أمتاا الدربية واإلساالمية اندكَسات يف صاورة مجازر 
وحشاية يف ظل الشاحن الطائفي واملذلبي الذي تقوُ ه املخابرات 

األمريكية.
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  - المحرر االقتصادي:
يف وقات قّدمات اللجااة اليورياة الدلياا 
 3َ نفَساها كدولاة مسائولة يف صادااء، قادَّ
مرتزقة الددوان السادو ي األَمريكي، وعىل 
رأساهم َعبدرباه ماصاور لاا ي ورئياس 
حكومتاه املزعوماة أحااد عبياد بان  غر، 
كلصوص مبتزيان، اتلك الحكومة املزعومة 
ورئيُساها وَمان عاىل شااكلته ماان باعوا 
وطاهم وأمتهم بحفاة من املال آلل ُسادو ، 
يتحدثاون اليو3 بدد ساتة أشاهر مان قرار 
تدطيال وظائاف الباك املركازي اليااي عن 
اشالهم الذرياع يف الواااء بالتزاماتهم التي 
قطدولاا أََماا3 البااك والصاادوق الدوليل 
وأماا3 األَُمام املتحادة، وخصوصاً ما يتدلل 
بالواااء بالتزاماات البااك املركازي اليااي 
تجاه موظفي الدولة ورصف مرتباتهم  ون 
اساتيااء، محاولال التهرب من املسائولية 

التي لم يكونوا ألالً لها. 
ابان  غار الاذي اعترب قارار نقال الباك 
املركزي اليااي أواخر  يسارب املايض نرصاً 
مؤزراً لتحالاف الددوان، ياادب حظه اليو3 
ويساتاجد بالبااك املركازي بصادااء، الذي 
عااد عىل اساتهداِاه مااذ تدييااه من قبل 
رئيس غري رشعي كرئيس حكومة مشاركة 
يف الدادوان والحصاار عىل الشادب اليااي، 
متااساياً أنه من وّره السالطات املحلية يف 
املحااظات الجاوبية بدد3 التدامل مع الباك 
املركزي يف صاداء يف يونيو املايض ليصا ر ما 
يقاارب 7 مليارات ريال من ايرا ات الرضاب 
والجاارك التي كانت تحّصل من املحااظات 
الجاوبية والرقية، ووّره أكير من رساالة 
للُاؤّسساات املالياة الدولية بداد3 التدامل 
ماع محااظ الباك املركزي اليااي محاد بن 
لااا3 وتجايد احتياطات الباك املركزي من 
الداالت األرابية، مستهدااً بذلك انستقرار 
املديي للاواطن اليااي، وكذلك انساتقرار 
التاوياي يف السوق املحيل، من خالل تجايد 
تلك انحتياطاات املالية من الاقاد األرابي، 

عاىل الرغم مان أن الباك املركازي يف صاداء 
لم يافال  ونراً واحاداً خاارج انحتيارات 
األساساية التاي لهاا عالقة بالحيااة، وعىل 
مد3 عا3 وسبدة أشهر تاكن الباك املركزي 
من رصف مرتباات موظفي الدولة  ون أية 
اساتيااءات بل كانت رواتب موظفي الدولة 

تصل الجاوب قبل الشاال. 
وبياااا حظاي البااك املركازي الياااي 
وامُلؤّسساات  املتحادة  األَُماام  باحارتا3 
املالياة الداملية التي أشاا ت بأ ائاه وأبدت 
اساتددا لا لدعام الباك باعتباره ُمؤّسساة 
مالياة محايدة تدامل باسائولية كاملة مع 
كااة اطياف الشدب اليااي، وواصل مهامه 
يف تواري رواتب موظفاي الدولة وكذلك اتح 
اعتااا ات مساتادية للتجاار املساتور ين 
وتغطياة وار ات القااح والدقيال والوقو ، 
سادى بن  غر ومان عىل شااكلته بالطدن 
يف حيا ية الباك والايال من محااظة، وذلك 
بداد أن حااول نهاب 0ل ملياون  ونر مان 
مبيداات شاحاة الافاط املدرواة بشاحاة 
الضباة الافطياة التاي تام بيدهاا باورب 
اتفاق بال حكومته ومحااظ الباك املركزي 
محااد عوض بن لاا3 عاىل أن يحول 100 
مليون  ونر إىل حساب الباك املركزي مقابل 
حصاول بن  غر عاىل 0ل مليون  ونر تحت 
مسااى نفقاات تشاغيلية يضااف إىل حل 
حرضموت من الشاحاة التي تاور  لصالح 
السالطة املحلية، ولكاه سدى نلتفاف عىل 
ذلك انتفااق، وأقد3 عىل مصاا رة مبيدات 
الشاحاة الافطياة كاملاة ولم ياور   ونرا 
واحدا ماها إىل أيٍّ من اروع الباك املركزي يف 
املحااظات الجاوبية، ولم يسلم  ونرا واحداً 
للسلطة املحلية يف حرضموت، والتي ن تزال 

تطالب بتلك األَْمَوال املستحقة لها. 
يتدااد بن  غر بيات ايااة وأُْخااَر3 أن 
يُلقي بفشاله عىل اآلخريان، مدرتااً بدجزه 
عن ارض سايطرته عىل مديرية واحدة من 
مديرياات محااظة عادن، ناليك عن كامل 
الجااوب الياااي وكذلك املااطال الرقية، 

مطالبااً صادااَء بتقديم املبالاغ املالية التي 
تام تحصيلُها ماا تبقى مان مصا ر الدخل 
املتواضداة التي صا رلا بان  غر كإيرا ات 

راركية ورضيبية اقط.
 وكان باألحار3 باان يطلل عىل نفساه 
رئياس وزراء أن ن يكتفاي بذكار انيرا ات 
املالية التي تم تحقيُقها من قبل َمن وصفهم 
باملتار يان يف صاداء والتاي تجاوزت وال 
قولاه 500 ملياار رياال، ماع الدلام أن تلك 
األَْمَوال تم تأكيدلاا من قبل حكومة اننقاذ 
الوطااي عَلاااً أكير مان مرة، ولي ليسات 
سيولًة مالية، وإناا شابه نقد وليست نقداً 
ولي مجار  كابياانت وساادات حكومية 
وشايكات وليسات أَْمَوانً نقدية، ولو كانت 
نقدياًة لتام رصف كاااة مرتباات موظفي 
الدولاة يف الشااال والجاوب مدااً، ولكن لم 
يذكار بن  غر انيارا ات التي تام تحصليها 
مان قبال حكومتاه يف املااطال الجاوبياة 
والرقياة التاي ن تداناي مان حصاار ون 
عدوان، ااوانئها مفتوحة ون تداني من أية 
مضايقات من ِقبل سافن وباوارج الددوان 
الدسكرية، وكذلك ماااذلا الربية تدال ليل 
نهار وكذلك مطاراتها ن تزال عاملة، وغريلا 
من انيرا ات املالية التي كانت تحصل عليها 
الدولة واقاً للقانون يضاف إىل عائدات الغاز 
والافاط يف مأرب يف حال انقرار بفشالها يف 
إَعاَ ة إنتاج الافاط والغاز والذي كان يغذّي 
5ل % من ايرا ات املوازنة الدامة للدولة عا3 
ل201، ولكان حكومة بن  غر غري الرعية 
ب بها يف الشااال ون يف  تادرك أنها غري مرحَّ
الشااال، ولي مجر  حكوماة ترعن قتل 
الياايال وتدمري بُايتهام التحتية ومقدرات 

وطاهم. 
يتحدث بن  غر عن مداناة الشدب اليااي 
محااونً التربؤ من ررائاه التي ارتكبها لو 
شاخصياً بحل املاليل من الياايل من أرل 
ارضاء أرباب نداته من األَْعَداء الااقال عىل 

اليان أرضاً وإنَْساناً.
 اان يتحدث عن مداناة الشادب اليااي 

الياو3 كان لو صاندها، ابان  غر الذي من 
أرال ارضااء أسايا ه قاد3 خطاة محكاة 
لتشديد الحصار عىل الشادب اليااي برّمته 
إىل مؤتار الرباعية الدولية التي ُعقد يف مدياة 
رادة السادو ية مطلع اغساطس املايض، 
مساتهدااً الحركة الجوياة يف مطار صاداء 
والباك املركزي اليااي، وكذلك تجايد أرصدة 
البااك املركازي يف البااوك الدولية وتشاديد 
الحصار املايل عىل الشدب املايل، وكذلك ارض 
عقااب رااعي عاىل ُكّل موظفاي الدولة يف 
املااطل الشاالية والبالغل 00ث ألف موظف 

من خالل ابتزازالم بارتباتهم. 
ونحن اليو3 عىل أعتاب الشاهر السا ل 
مان ررياة تدطيال وظائف البااك املركزي 
الياااي والتاي كان أحاد أبارز مطالاب بن 
 غر ماذ تسالاه حكومة ن رشعية شدبيها 
لهاا باساتيااء رشعية انحتاالل يف الجاوب 
والددوان يف الشاال، اأين الباك الذي يتحدث 
عاه بن  غر الذي لم يساتطع السيطرة عىل 
مديرية واحدة مان مديريات محااظة عدن 

حتى يتم التدامُل مده؟.
 وكان األحار3 بهاذا الررال الاذي بااع 
الشادب اليااي براتب ن يتجاوز الا 20 ألف 
 ونر آلل ُسادو  واياال يف القالرة، أن يدوَ  
إىل راا ة الصاواب وأن ن يقامار بارتباات 
موظفي الدولة، خصوصااً وأن األَْمَوال التي 
يتحادث عن رصاهاا لم تكن نتيجاَة رهو  
بذلهاا لاو ومن عىل شااكلته مان أذيال آل 
ُسادو ، بل تم القرصاة عليها من قبل  ولة 
الدادوان السادو ي ومصا رتهاا بطريقاة 
اّجة، ونقلها من ِقبل طائرة شحن سدو ية 
مان الداصااة الروساية »موساكو »بداد 
طباعتها من ِقبل رشكة روساية التي قامت 
بطباعاة 00ل مليار ريال بطلب وتاويل من 
ِقبل البااك املركزي بصادااء، ولذلك عىل بن 
 غر أن يساّلم مرتباات موظفي الدولة  ون 
اساتيااءات؛ كون تلك األَْمَوال املختطفة لي 
ملكاً للشدب اليااي، عوضاً عن التهرب من 

إَعاَ ة الحقوق إىل أللها. 

  - رشيد الحداد:
 لام يكتاِف الدادواُن السادو ي األَمريكي 
بتجايد حسابات الباوك التجارية واإلْساَلمية 
وإعاقة نشااطها املارصيف الخارري وإيقاف 
كاااة مصا ر التغذياة بالُدالاة الصدبة من 
خاالل اارض حظار عاىل تداال تحوياالت 
املغرتبال مان وإىل الياان وتجاياد األَْماَوال 
الخاارج،  يف  اليااياة  للاركات  املساتحقة 
واملااح  الدولياة  املسااعدات  تداال  ووقاف 
والهباات الدولياة والقاروض املالياة وَوقف 
صاا رات الافاط والغااز، بال شاد  القياو  
املالية عىل كااة مدخاالت اليان من الداالت 
الصدباة يف اآلونة األَخرية تحت مربر مكااحة 
ررائم غسيل األَْمَوال وماع تدال األَْمَوال غري 
املروعاة للجااعاات اإلررامياة، وذلك بدد 
عامال مان تدرض الياان إلرارا3  ويل غري 
مسبوق من قبل التحالف السدو ي األَمريكي 
الذي اساتدان بتاظيااات  اعش والقاعدة يف 
حربة التي تشان عاىل الشادب اليااي، ولو 
األمر الذي لم يدد خااياً عىل أََحد وحتى الدول 
التاي اتخاذت اراراءات عقابياة رديدة عىل 
الياان ومادت تدّال التحوياالت املالية، ادىل 
سابيل امليال قبيل أقدا3 الدادوان األَمريكي يف 
تافياذ الدالية اإلررامياة يف ماطقة يكال ولد 
ربيع يف مديرية ر اع محااظة البيضاء الشهر 
املايض، انتقلت القاعدة مان محااظة مأرب 
وذلك بدد اعتاا  التحالُف 00ل رتبة عسكرية 
الدارات ماها رتب عساكرية علياا »لواء ا 

عايد، عقياد«، كاا تلقى التاظيم  عااً كبرياً 
باملال والدتا  من ِقبل السادو ية، وليس تلك 
الحا ثاة الوحيادة، بال إن تصاعاد الغاارات 
التي يشااها الطاريان األَمريكي بادون طيار 
عاىل قيا ات وعاارص القاعادة يف املحااظات 
الخاررية عن سايطرة أنصار الله َلخري  ليل 
عاىل تلّقي التاظيم  عااً ماليااً من قبل  ولة 

الددوان السدو ي. 
وكخطوة اساتباقيٍة لدد3 اتها3 السدو ية 
واإلَمااَرات بتاويل تاظيااات إرلابية تقاتل 
إىل راناب املليشايات الحزبياة املوالية لها يف 
األرايض اليااياة، رغم اعارتاف القاعدة علااً 
الداا3 املاارص3 بتواردلا باسابة %70 من 
ربهاات القتاال التاي تشاهدلا املحااظات، 
ورد ت ذلك يف بيانها الصا ر أواخر األسبوع 
املايض حل طالبت تحالف الددوان والونيات 

املتحدة بالوقوف مدها ملحاربة الحوثيل. 
عالت  ولة الددوان السدو ي عىل توظيف 
قارار مجاوعة الدال املالية الرق األَْوَساط 
وشااال ااريقياا FATF والتاي اليان عضٌو 
ايهاا والقاايض بوضاع الياان يف القائااة 
السو اء لدجرلا عن اتخاذ تدابري وسياسيات 
وقائياة مان انتشاار ررائام غسايل األَْمَوال 
ومكااحاة تاويال ما يسااى انرلااب، ذلك 
القارار الذي رااء بتوريه مباارش من وزارة 
الخزانة األَمريكية تسابب بتشاديد الدقوبات 
عىل املصاارف اليااية من قبل عد  من الدول 
انراراءات  تشاديد  إىل  واألرابياة  الدربياة 
املتدلقة باكااحة غسيل األَْمَوال عىل املغرتبل 

الديبلوماسايل  وحتاى  والطاالب  الياايال 
املوالل للددوان واملتواردين يف أملانيا والصل 
وماليزيا، كاا طالت تلك الدقوبات التي يقف 
خلفها الددوان السدو ي الياايل املتواردين 

يف األر ن.
الجديادة  الدقوباات  أن  الغرياب  ولكان 
اساتادت إىل ماربرات قدياة تداوُ  إىل تفي 
ظالرة تهرياب األَْمَوال خاالل انعوا3 2012 
2013 والتاي اعتربتاه املجاوعاة ماؤرَش  ا 
خطاٍر يف اليان يجب اتخاذ إراراءات وقائية 
وقانونية للحاد من مخاطر تهرياب األَْمَوال، 
ولكن حياها حاولت اللجاة الوطاية ملكااحة 
غسيل األَْمَوال بتحريك قانون مكااحة تاويل 
ما يساى انرلاب، ولكن تلك الجهو  تديرت؛ 
بسابب وقوف بداض الجهاات املترضرة من 
القاناون يف الداال عىل إرهاضاه، ولكن تلك 
األخطااء الساابقة اعتاادت مان قبال  ولة 
الدادوان السادو ي كااربٍر ردياد لتشاديد 
الحصاار عىل الشادب اليااي برمته شااانً 
وراوبااً؛ بهادف إحاداث شالل يف املصاارف 
املركزية واألللية، وكذلك وقف كااة أنشاطة 

القطاع املرصيف وعزل اليان عن الدالم.
 وبسابب وضع اليان يف القائاة الساو اء 
أوقفت البااوك الداملياة تداملها ماع الباوك 
واملصارف اليااياة وأوقف كاااة التحويالت 
املالية واقاً للقارار الصا ر يف أكتوبر املايض، 
ولكن يف اآلونة األَخرية وتلبية لرغبة  ولية تم 
تفديال تلك انرراءات لتشاال تلك الدقوبات 
كاااة الياايل  ون اساتيااء، بياااا الهدف 

كان محارصة صاداء اقط.
وباعتبار الونيات املتحدة األَمريكية راعية 
الحرب والحصار يف اليان اقد بارشت بإغالق 
حساابات الياايال الباكياة يف باوكها والتي 
شالت املوالل للها ي والسادو ية يف أَمريكا 
وعىل رأساهم السافري املدّل مان قبل لا ي 
أحاد بن مبارك وأعضاء السالك الديبلومايس 

املوايل لددوان.
 ولم تتوقف تلك انرراءات التي تهد  حركة 
انستريا  إىل اليان تحت التهديد يف أَمريكا، بل 
اتخاذت السالطات الصياية واألملانياة وكادا 
وماليزيا نفاس انرراءات، وواقااً للاصا ر 
اقاد امتادت مصارف عربية يف مرص واألر ن 
عن اتح حسابات رديدة يف مصاراها لحاميل 
الُهوياة اليااياة، ونتيجاة لتلاك انراراءات 
اتخذت املصارف الوسايطة التي ترسل عربلا 
املصارف اليااية التحويالت املالية إىل الخارج 
عاد اً مان إرراءاتهاا الرقابياة، كااا تلقت 
رشكات الرصاااة املحلياة التاي تتدامل مع 
وساطاء يف الخارج لتحويل األَْمَوال اشدارات 
بإيقااف تدامالتهاا يف ماا يتدلال بدالياات 

الصا ر والوار  والتحويالت املرصاية.
املربُر األَخريُ لقارار وضع اليان يف القائاة 
الساو اء من قبل مجاوعاة الدال مجاوعة 
وشااال  األَْوَساط  الارق  املالياة  الداال 
ااريقيا FATF سايايس أكير مااه اقتصا ي، 
ويداد واحدا مان آليات تحالُف الدادوان التي 
يساتخدُمها لتشاديد الحصاار عىل الشادب 

اليااي. 

مصطلح
 اقتصاد 
نقــــدي 

 

تساهيُل  يتام  اقتصاا يٌّ  نظاا3ٌ 
التباا ل اياه عان طريل اساتخدا3 
الاقاو ، وذلاك تاييزاً له عان نظا3 
املقايضة، الذي ن يتم ايه أي توظيف 

للاقو . 

البنك الدولي: 
املجاعة وصمُة 
عار يف ضمرينا!

قاال رئياُس مجاوعاة البااك 

الدويل ريم يونج كيم، إن املجاعة 

وصاُة عار يف ضارينا الجااعي، 

اااليل األارا  ُمدرَّضون للخطر، 

وماليل آخرون ساياوتون إذا لم 

نتخذ إرراءات سيدة وحاساة، 

ارة ننددا3  وعن املساتويات امُلدمِّ

األمان الغذائاي يف إاريقيا راوب 

»يف  أضااف:  والياان،  الصحاراء 

مجاوعاة الباك الادويل نتضامن 

باملجاعة  املهدَّ يان  الساكان  مع 

اآلن، وندال عىل حشاد استجابة 

اورياة من أْرال إثيوبياا وكيايا 

ورااوب  والصوماال  ونيجريياا 

الساو ان واليان، وشاغلاا األول 

لو الدال مع رشكائاا لاتأكَّد من 

حصول األس عىل الغذاء واملاء«.

وتابع »ندال عىل تدبئة حزمة 

تاويال تزياد قياتهاا عاىل 1.6 

ملياار  ونر لبااء نظام الحااية 

قادرات  وتقوياة  انرتااعياة، 

املجتاداات املحلية عاىل مجابهة 

تقديام  ومواصلاة  األزماات، 

الخدمات للفئات األكير احتيارا، 

ويشاتال لذا عىل عاليات قائاة 

تزياد قياتهاا عاىل 70ث ملياون 

 ونر ستساعد املجتادات املحلية 

امُلهادَّ ة باملجاعاة، وإنَّااي أعال 

مع مجلاس املديريان التافيذيل 

للبااك الدويل أيضاا للحصول عىل 

املوااقة عىل عاليات رديدة تبلغ 

قياتها 770 مليون  ونر، ويأتي 

مدظام تاويلها من خاالل نااذة 

امُلؤّسسة الدولية للتااية للتصدِّي 

»للحيلولة  ون  لألزمات«، وقاال 

وقاوع أزمات يف املساتقبل، يجب 

مدالجاة  يف  انساتياار  عليااا 

الجذرياة  والدوامال  األَْسابَاب 

الياو3،  والضداف  للهشاشاة 

ومساعدة البلدان عىل بااء قدرات 

ُمؤّسساية ومجتادياة ملجابهاة 

األزمات والصدمات«.

اقتصاد

املرتبات  ب�شرف  هم  التزامرِ ونكث  املركزي  البنك  تعطيلهم  من  اأ�شهر   6

حكومٌة فاقدٌة للشرعية على األرض َوتهرٌُّب من مسئولية لم يكونوا أهاًل لها

ممّولو اإلجرام يحاصرون اليمن مالياً تحت محاربة اإلجرام 
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  - إبراهيم السراجي:
خرج السفريُ األَمريكيُّ السابُل يف صاداَء، 
رريالد اايرستاين، من الكونجرل األَمريكي 
3َ نصائَحه للاواب بارضورة  عم  بداد أن قادَّ
الهجو3 عىل الحديدة، ومن خالِل قااة الجزيرة 
َماه من نصائَح. وعىل  القطرية، أعلن عّاا قدَّ
غرار سوريا التي وبايض الوقت ترارع صوت 
املدارضة الساورية واختفى لصالح واشاطن 
التي باتت لي َمن يفاِوُض ويشارتط، ليظهر 
األَمريكيون يف الددوان عاىل اليان بدد تاليش 

الحديث عن »الرعية« املزعومة.
قبال أياا3 أَكَّاَد رئياُس املجلس السايايس 
األعاىل صالاح الصااا  يف حاوار صحفي أن 
إَ اَرَة الرئيس األَمريكاي  ونالد ترامب امتداٌ  
لإل ارات السابقة، يف حدييه حول توّقداته عن 

السياسية األَمريكية يف ظل اإلَ اَرة الجديدة.
الساابل،  األَمريكاي  للسافري  بالاسابة 
الذي اشاتهر خالل إقامتاه يف صاداء بالرت   
عاىل )مقايل( حازب اإلصاالح، اهاو يدتقُد 
أن الهجاو3َ عاىل الحديادة سايخَضُع القو3 
الوطاياة للحال السايايس، وبطبيداة الحال 

سيكون لذا الحل واقاً للرغبة األَمريكية.
كال3 السافري األَمريكي مخالاٌف للتقارير 
الغربياة  والصحاف  املركاز  عان  الصاا رة 
وتقاريار أماية، تؤكاد أن اساتاراَر الددوان 
يداي خطاواٍت أَْكرَب باتجااه املجاعة  ون أي 
أُُال لتحقيل لدف عساكري، ولو باملااسبة 
ما يؤكد عليه السفري األَمريكي الحايل »ماثيو 
تولار« يف حدييه قبل أيا3ٍ لصحيفة سادو ية 
بأناه »ما من خيار لحل عساكري متاح أما3 

أيٍّ من األطراف املتاازعة«.
أماا3َ التااقاض يف ترصيحات السافريين 
األَمريكيال، يتضح بشاكل أَْكارَب أن املروع 
األَمريكاي يف  ول املاطقاة يساتطيُع املاروَر 
يف ظال أراواء من الفاوىض واتسااع الرصاع 
وانددا3 األمان؛ ألنه وبدون أية إضااات، ير3 

األَمريكي أنه ن تورد إمكانية لحل عساكري 
كااا لاو حاال ماع السافري )ماثياو تولر( 
ايااا ير3 األَمريكي يف نفاس الوقت أن الحل 
الدسكري سايؤ ي لحل سيايس عرب الهجو3 
عاىل محااظة الحديدة، ولو حال ترصيحات 

السفري )رريالد اايرستاين(.
اياا يتدلل بالقو3 الوطاية وعىل رأساها 
أنصار الله التي وقّدت اتفاق السلم والراكة 
عشاية ثورة 21 سبتارب ل201 يف وقت كانت 
قاو3 الافوذ يف موقاع الهزيااة، ومع مرور 
عامال عىل الدادوان، يظال الحل السايايس 
الداا ل لو الخيار لتلك القاو3، اقائد اليورة 
السايد عبدامللك الحوثي يوضاح أن الخيارات 
الوطاياة قائااة عىل املبا ئ ولياس الوقائع؛ 
ولذلاك يؤكاد يف خطاباه األخاري أن عىل قو3 
الدادوان أن ترالان عاىل أي تقاد3 ميداناي 
لفرض رشوطها التي لن يتم القبول بها مهاا 

كانت التضحيات.
ويدلال السايايس اليااي محااد املاصور 
عاىل ترصيحات السافري األَمريكي الساابل، 
التاي تزامات مع مجازرة الخوخاة، بالقول 
إنها »رزء من حالة عالقات عامة سياساية 

وإعالمية أَمريكية تاولها السدو ية للضغط 
عاىل إَ اَرة ترامب و ادها للددوان الدساكري 

املبارش عىل اليان«.
عىل مستو3 القو3 الوطاية، كان الددوان 
وما زال عدواناً أَمريكياً قبل أن يكون سدو ياً، 
وبالتاايل لم تكان تلاك القو3 تتطلاع ملوقف 
إيجاباي لاإلَ اَرة األَمريكياة الجديادة، ولاو 
ماا يؤّكده موقاع »املحااظاون األَمريكيون« 
يف تقريار نر الجاداة املاضية، باأن الدعم 

األَمريكي للددوان سيستار.
وقاال املوقع إناه وكااا كان متوقداً، اإن 
إَ اَرة ترامب لن تقو3 بأية خطوة، اياا يخص 
القيو  املتأخرة التي ارضتها اإلَ اَرة السابقة 

عىل مبيدات األسلحة للسدو يل.
وأشاار إىل أن »وزارة الخاررياة األَمريكية 
وااقت عىل اساتئااف مبيدات األسالحة التي 
وارهات الكيري من اننتقاا ات، والتي ربطت 
املالكاة الدربية السادو ية بقتال الدديد من 
املدنيال يف الياان، ولذه إشاارة إىل أن الدعم 
املحتاال الاذي ساتقدُمه الونياات املتحادة 
مان شاأنه أن يقد3  اداه ماشاطة للتدخل 

السدو ي يف الحرب عىل اليان«.
ويحّال التقرير الونيات املتحدة مسؤوليَة 
إن  قاال  عادماا  الياان  يف  الحارب  إشادال 
» عم الونياات املتحدة للحارب التي تقو لا 
السادو ية عىل الياان كان وصااة عار عىل 
ماد3 الدامل املاضيل«، مضيفااً أن »القرار 
األخري يظهر أن اإلَ اَرة الجديدة ساوف تفاقم 
األخطاء الساابقة التي ارتكبهاا أوباما والتي 

تسببت يف اشدال تلك الحرب«.
وتابع املوقع أنه »مااذ بداية الحرب كانت 
الونياات املتحادة متواطئاة يف ررائام حرب 
ارتكبهاا التحالاف والتي تساببت بدورلا يف 
خلال واحادة من أساوأ األزماات اإلنَْساانية 
يف الدالام، وبفضال تراماب« َو«تيلرساون« 

سيصبح الوضع أسوأ من ذي قبل«.
ويتطارق التقريار إىل أن ن أحاد يهتم بأن 

الونياات املتحدة تسااعد وتحاّرض يف تدمري 
وتجويع اليان.

وألن الصورة أصبحت أكيار وضوحاً أما3 
الدالام لحقيقة الحارب عىل الياان ومزاعم 
محارباة إياران، يقاول التقريار إن »اإلَ اَرة 
الجديادة ساوف ترماي املزياد من األسالحة 
للسدو يل وحلفائهم الذين لن يقوموا بدال 

أي يشء تجاه إيران«.

• تسويٌق َأمريكي للتهديدات واألخطار
مااذ بداياة التصدياد مان قبال الدادوان 
السدو ي األَمريكي يف الساحل الغربي لليان، 
برزت  ور الونيات املتحدة األَمريكية بشاكل 
أَْكرَب من ذي قبل، ومدها شاهدت الدراساات 
والتقارير تحوُّنً يف قراءة الدول األَمريكي من 

 اعم للددوان إىل نعب رئييس.
وألن الونياات املتحدة األَمريكياة لم تغرّي 
أساليَب تحركاتها وُطُرق تداطيها مع قضايا 
الرق األوساط، ااإن تلك الرتاباة يف الذرائع 
سّهلت كيرياً عىل الكتّاب واملحللل استخالَص 

الدور األَمريكي يف مدركة الساحل الغربي.

ويف لاذا الساياق يقاول الكاتاب »حاازة 
الخاساا« يف مقاال بجريدة األخباار إنه كان 
ناتااً أن التداول اإلعالمي لقاو3 الددوان عن 
األلغاا3 البحرية راء بدد أقل من ل2 سااعة 
عىل نر مدهد واشااطن املتخصص بشؤون 
الرق األوسط، تقريراً تحدث ايه عن »خطر 

محدق« باضيل باب املادب.
ويشاري الكاتاب إىل أن التقريار الذي أعّده 
وسااياون  اوغاان  كومانادر  الخباريان، 
لادرساون، قّد3 توصياٍت لاإلَ اَرة األمريكية 
بشأن الطريقة امليىل للتدامل مع لذا التهديد 
املحتال، ماهاا رضبات إضااياة عىل مواقع 
املراقباة بالارا ارات وغريلاا مان املاشاآت 
املوضوعاة عاىل السااحل الياااي، والقياا3 
بدوريات عىل الشاواطئ وبالقرب من املوانئ 

ويف املارات املائية يف اليان.
وبالداو ة إىل ماا قبال غازو أاغانساتان 
والداراق مان قبل الجياش األَمريكاي عاَمي 
التوصياات  ومقارناة  َو2003   2001
والدراسات التي تقد3 بها الخرباء األَمريكيون 
لاإلَ اَرة األَمريكي يف ذلك الوقات، نجد أنها لم 
تبتدْد عن تساويل مخااوف وتهديدات لألمن 
القوماي األَمريكاي واألمان الادويل، وكانات 
تحظى تلك الدراسات، كاا لو اليو3 بالتاا3 
إعالماي كبري يسادى لرتسايخ وتأكيد ورو  
تلك التهديادات تاهيداً للتحاركات األَمريكية 

املقبلة.
وكانت مزاعُم امتالك الدراق ألسلحة  مار 
شامل أحد تلك التهديدات التي رورتها املدالد 
السياساية واملراكاز البحياة األَمريكية، قبل 
أن يتضاح للدالام عد3 صحة تلاك التهديدات 

واعرتاف األَمريكيل والربيطانيل بذلك.
لام تتغاري انسارتاتيجية األَمريكياة اياا 
يخاص اليان وساوريا، ساو3 أن واشااطن 
تدلاات أن تجداَل وكالءلاا يتصاّدرون تلك 
صفاوف  يف  الخساائر  لتقلياص  التدخاالت 

الجيش األَمريكي. 

  - متابعات:
يف  التدمريياة  السادو ية  االُت  التدخُّ أ َّت 
ماطقاة الرق األَْوَساط إلثارة تسااؤنت يف 
املجتادات الغربياة، ويف محاولٍة لإلرابة عىل 
ذلك تاُرُ املراكاز واملدالد البحيية والصحف 
واملجاالت الغربية لذه األَيِّاا3 تقاريَر متاوعة 
بدُضهاا يتاااَوُل طبيداة نشاأة السادو ية 
وعالقتهاا بالونياات املتحدة واألَْسابَاب التي 
أوصلات األمور يف الارق األَْوَساط لوضدها 
الحاايل وتصادر الاظاا3 السادو ي للحروب 
املدمارة التي تطاال اليان وساوريا والدراق 

وليبيا. 
وراء  الكامااة  »األَْسابَاب  عااوان  تحات 
تدخالت الرياض يف ماطقة الرق األَْوَساط« 
انسارتايل  كونفرزيشان«  »ذا  موقاع  نار 
الااطقة بالفرنساية  راساة للكاتبة »اتيحة 
املوقاع  يقدمهاا  كااا  ولاي  لاناي«   ازي 
باحياة مختصاة يف شاؤون ماطقاة الخليج 
وشابه الجزيرة الدربياة، باإلَضاَاة إىل كونها 
باحيًة يف مدهد البحوث انسارتاتيجية التابع 
الدراساات  الدساكرية ومدهاد  لألكا ياياة 

السياسية الفرنيس. 
وتاطلال الباحياة مان أن موراة الربياع 
الدرباي 2011 أثاارت قلل الاظا3 السادو ي 
ومخاواه من تدرُّضه لياورة عىل غرار الدول 
الدربية األُْخااَر3، لكن الدالقة انسرتاتيجية 
التي تربطاه بالونيات املتحدة ماذ عدة عقو  

ردلته ير3 أن مصالحه ن ياكن املسال بها. 
إن  الباحياة  تقاول  ذلاك  عاىل  وعطفااً 
»السادو ية تار3 مان ماظورلاا الخااص 
أن مصالحهاا وموقدهاا انسارتاتيجي خاط 
احاار ن ياكان املساال باه، وبالتاايل َاإن 
الحلف انسارتاتيجي املتبا ل والاذي يربطها 
ماع الونياات املتحدة األَمريكياة والذي ُعرف 
باتفاقية كويايس التي ُعقدت يف ل1 من ارباير 
مان الداا3 5ل19, نَصَّ عىل »توااري الونيات 
املتحادة األَمريكياة الحااياة غاري املروطة 
لدائلاة آل سادو  الحاكااة، مقابال ضاان 
السادو ية إلمادا ات الطاقة التاي تحتارها 
الونيات املتحدة األَمريكية من الافط والغاز«. 
وإىل رانب ما يتاتع به الاظا3 السادو ي 
مان حااياة أَمريكياة تحفاظ بقااءه اإنه، 
بحسب الدراساة، استغل الدِّين وأموال الافط 

لتحقيل نفوذه باملاطقة.
وعادما استسالات السادو ية للتهديدات 
األَمريكية عقب الحرب الدربية مع »إسائيل« 
عاا3 73 وتدّهدلاا بداد3 اساتخدا3 ساالح 
الافط مجد اً، تقول الدراساة إن السادو ية 
استطاعت انستفا ة من نفوذلا القوي وذلك 
بفضل الدائدات الافطية، إذ اساتادت بشكل 
كامال عىل »قوتهاا الااعاة« والتاي تتاحور 
حاول املحاور الديااي اإلْسااَلمي القائم عىل 
ورو  اثاان من األماكن املقدساة يف اإلْسااَل3 
ضاان نطاقها الجغرايف – مكة واملدياة – من 
أرل تاصيب نفساها كاركز إْسااَلمي رئييس 

ومحوري يف الدالم اإلْساَلمي والدربي. 

 

الخوُف من تخلي أوباما:
إن الاهَج الذي سار عليه الرئيُس األَمريكي 
األسابل رورج  بليو بوش والذي عرف باسم 
» القياا ة مان الخلف« لم تختلاف عن الاهج 
الاذي انتهجه الرئيس الساابل بااراك أوباما, 
اقد أثارت لذه السياساية ر وَ  أادال اورية 
من ِقبال القا ة وُصاّااع القرار السادو يل، 
حيث رأوا يف ذلك الاهج بايابة خيانة وتََخاالٍّ 
عن السدو ية من ِقبل الدبلوماسية األَمريكية 

الجديدة يف ماطقة الرق األَْوَسط. 
إن مخاوف آل سادو  عىل مصري نظامهم 
ردلهام يدتقادون أن الساااَح بالتغياري يف 
الادول الدربياة املحيطاة بهاا يدااي انتقاَل 
اليورة للسادو ية والوقوف ضاد تلك اليورات 
وإاشاالها يضاُن عد3َ انتقال عدو3 اليورة؛ 
ولذلك كاا تقدمها الدراساة اتخذت السياسة 
اإلقلياياة السادو ية مااذ مارل مان الدا3 
2011 يف عهاد َعبدالله بان َعبدالدزيز ماحًى 
اتسام بالددوانية, ولذه الساة تتجىل يف قرار 
التدخال الدساكري لقاوات  رع الجزيارة يف 
مالكة البحرين, إذ سايظل لاذا القرار تحت 
مظلة مد ياد الدون ألُسة آل خليفة الحاكاة 
ووضع حد لالنتفاضة الشادبية التي أشادل 
رشارتَها األغلبيُة الشيدة يف املالكة الصغرية. 
وبالاسابة للياان وانطالقااً من الدراساة 
التي حاولات تقديَم اهم عان طبيدة الاظا3 
السادو ي وأَْسابَاب تَحاّركاته، اإن ثورة 21 

سابتارب ل201 التاي أطاحت بقاو3 الافوذ 
التابدة للاظا3 السدو ي، ردلت األخري يشدر 
أن اليورَة قد نمسات الخطاوَط الحاراء التي 

وضدها لو للتحكم باليان. 
وتقول الدراسة إن الخوَف من مد ثورة 21 
سابتارب أَ 3َّ بالرياض إىل إعاالن بدء التدخل 
الدساكري يف اليان تحت ذريدة القضاء عىل 

إيران. 
خاروج عد  من الدول الدربية عن الهيااة 
السادو ية وعاىل رأساها اليان، بحساب ما 
السادو ي  بالاظاا3  أَ 3َّ  الدراساة،  تقدماه 
لالندااع نحاو احباط لذا التوراه الذي كان 
قد بدأ باننتشاار يف ساوريا ولبااان والدراق 

وبطبيدة الحال اليان.
ومان أرال إحبااط خاروج تلاك الادول 
الدراساة  تقاول  السادو ية،  الهياااة  عان 
إن السادو ية قامات بتفديال »شابكة مان 
التحالفاات املختلفاة واملتداد ة ماع مرص، 
األر ن وتركيا، وأيضا من خالل اتفاق ضااي 

مع إسائيل ومع باكستان. 
 تشري الدراسة إىل أن »الدوااع التي استظل 
عليها التدخل الدسكري السدو ي يف اليان يف 
موارهاة التغيريات التي طارأت عىل املاطقة 
واملتايلاة يف اننتفاضاات التاي رابات البال  
الدربياة« باإلَضاَااة إىل السادو ية إىل توطيد 
وترسايخ ليااتهاا عاىل رأل  ول مجلاس 

التداون الخليجي. 
ورغم ما بذله الاظا3 السادو ي من رهو  
للحفااظ عاىل نفاوذه عارب الحاروب إن أنها 

أضفات إىل َولااه ولياس لتقويتاه. ويف لاذا 
السياق تقول الدراية إن »التدخل الَهجل الذي 
ترااال مع تقديم املسااعدات املالية واملددات 
الحربية، كاا لو الحال يف الشأن السوري، أَْو 
عىل املسااعدات الدسكرية كاا لو الوضع يف 
الياان، أَ 3َّ إىل إضداف السادو ية يف وضدها 

التااايس عىل الهيااة اإلقلياية«
يف إطار تحالاف الددوان عاىل اليان، تر3 
الدراساة، أن قوتاه يف بداياة األمر تجّسادت 
بالتواطاؤ السادو ي – اإلماراتاي، لكان لذا 
انحتاكار الياائاي املاز وج اآلمان للغاية بدأ 
بالتاآكل بفدل التااااس والازاعات الالمبالية 
بشاأن نتائج الرصاعاات املتأرجاة يف اليان 

وسوريا. 
مان راناب آخار، ااإن ُكلَّ ماا تقاو3ُ به 
السادو ية يف املاطقاة لاه عالقاة بارتباطها 
بالونياات املتحادة، حيث تشاري الدراساة إىل 
أن السادو ية تداال بشاكل  ؤوب للحفاظ 
عاىل مكانتهاا كحلياف رئييس لواشااطن يف 
عهاد  ونالاد تراماب. ويف لذا الساياق تقول 
الدراساة إن »مان الواضاح السادي الدؤوب 
الذي تسادى وراءه املالكة الدربية السدو ية 
يف أن تصبح الحليَف الدربي الرئييس للونيات 
املتحدة األَمريكية وقدمت عدة إشاارات للفت 
انتباه ترامب، ماها طرح ٪5 من أسهم رشكة 
أرامكاو، الذي ُعهد التاسايل والدال ايها إىل 
بااك ري باي مورغاان األَمريكي وُمؤّسساة 

مورغان ستانيل األَمريكية أيضاً. 

ال�شفرُي االأَمريكي ال�شابق ك�شف ما يدور يف الكوجنر�ص:

الساحل الغربي: الظهوُر األكثُر وضوحاً للعدوان اأَلمريكي على اليمن

النظاُم ال�شعودّي اعترب ثورة 21 �شبتمرب جتاُوزاً للخطوط احلمراء: 

السعودية تحالفت مع »إسرائيل« ملواجهة اليمن وبعض الدول العربية التي خرجت عن هيمنتها
باحثٌة في معهد البحوث االستراتيجية والعسكرية الفرنسي: اأَلْسَباُب الكامنُة وراء تدخُّالت الرياض في منطقة الشرق اأَلْوَسط

تولر فايرستاين
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  - أنس القاضي:
املطامُع األوروبيُة والُعْثَمـانية يف اليمن 
 أخاذت اليااُن ألايّاًة اسارتاتيجيًة أَْكارَبَ 
ملوقدهاا، يف اعقااب اكتشااف رأل الررااء 
الصالاح وانلتفاف راوب القاارة األاريقية، 
وباتات ُعرضًة للدول انساتداارية األوروبية 
اًة الربتغالية يف القرن الساا ل عر،  وَخاصَّ
وملا كانت املاااساُة كبارية بال الُديَْااانيل 
مان  التااااس  لاذا  ردال  والربتغاليال، 
اإلمرباطورية الُديَْااانياة تهَرُع صوَب البحر 
ادها يف مختلف  األَْحَااار واليان، يف ظل توسُّ
الادول الدربياة بداد أن سايطرت عىل مرص 

وقضت عىل ُحكم املااليك يف عاصاتهم.
 

الخطُر القادُم من البحر 
»يف عا3 ث3153، أَمَر السالطاُن الُديَْاااني 
»«ُسالياان القانوني«« بتحريك َحالٍة بحرية 
ُكرْب3 لَغْزو اليان بقيا ِة »«سالياان باشا««، 
أَبَْحَرت من ميااء الساويس يف مرص وطر ت 
الربتغاليال مان البحار األَْحَاااار، ووصلت 
الحالة إىل قبالة ميااء عدن يف الدا3 نفسه. »
»وكانات عادن حياهاا رازءاً مان الدولة 
رااوَب  حكاات  التاي  اليااياة  الطالرياة 
اليان آنذاك، اأرسال قائدلا سالياان باشاا 
إىل أماري عادن الياااي »«عامر بان  اوو «« 
للاياول أماماه عىل َمتْن سافياة القيا ة بدد 
أن ماحاه األمان، وأنزل رااو اً ُعيَْااانيل إىل 
ة املارض، وبدد صداو  األمري  السااحل بُحجَّ
عامار وعدٍ  من مرااقيه عىل متن السافياة، 
َغاَدَر باِه الُديَْااانياون، وعلقاوا ُريتَاه عىل 
سارية سافياته. وبدأ الجاو  اْلَاْرىض بكامل 
عاايتهم للسايطرة عىل عادن، وبدَد مقاومة 
عايفة سايطر عليها الُديَْااانيون، وأمر قائُد 
ة  الحالة بقتل راياع الطالريل ايها؛ بُحجَّ

تداونهم مع الربتغاليل. »
ثام ساارت الحالاة إىل مياااء الصليف يف 
الحديادة ونزلات اياه وتقّدمات قواتهاا إىل 
مديااة زبياد التأريخياة التاي كانات ن تزال 
تحاَت حكام بقايا املاالياك، وتام إخضاُعها 
للافوذ الُديَْاااني وتحّولت الحديدة إىل قاعدة 
للسايطرة عىل كامل الرتاب الياااي، ويف تلك 
األثااء أرسال ساليااُن يف طلاب حاكم املخاء 
وغدر به اقتله وبذلك سيطر الُديَْااانيون عىل 

كامل السواحل اليااية الجاوبية والغربية.

الثورُة واالستقالُل عن االْحتاَلل 
الُعْثَمـاني األول 

أول اساتقالل وطااي يف  اليااُن  حّققات 
الدالام الدربي من اإلمرباطورياة الُديَْااانية، 
انْحتااَلل  بطار   الساابع عار،  القارن  يف 
الُديَْاااناي األول سااة )5ل10لا - 31635( 
بيورة شادبية يااية ضد الونءة الُديَْااانيل، 
َاهاا اإلماا3 القاسام بن محااد، بدد أن  تزعَّ
اساتبد الفساا  والقهار بالُحكام الُديَْاااني 
وانساتغالل للاجتاع اليااي، وكانت اليورة 
مان حيث طبيدتهاا ارتااعيًة وثاورة اقراء 
اخرة  ال السُّ قاا3 الفالحاون والحرايون وُعاَّ
وامُلددمون بشاكل رئيايس من أباااء القبائل 
وامُلاُدن، ببُددلاا الوطاي املاالاض لالْحتاَلل 

األرابي.

االستغالُل واالستعباُد جوهُر ُكّل غزو 
أجنبي 

»لاو اليو3 كاا كان يف األمس، انساتغالل 
والقهر وانساتدبا  رولاُر الغازو األرابي، 
و وائار األطاااع انساتداارية تادوُر اليو3َ 
عىل اليان تحات عبااءة »«التحالف من أرل 

الرعياة »«الزائف، وعن طريال البحر، كاا 
رااء ُكلُّ الُغازاة الُقدامى، والذي ُ اااوا أَيْضاً 

عىل لذِه األرض.«
عرف الياايون َعْهااَد انْحتاَلل الُديَْاااني، 
بالَقْهاار والظلم انرتااعيل، مان ِقبل عدٍ  
مان الاونة، وكباار املوظفال الذيان أثقلوا 
كالَل الياايال باإلتاوات، والجبايات وردلوا 

حياتَهم بائسًة ويائسًة. 
أذاقاوا الياايل صاوااً مان الدذاب، ولذا 
ماا  ااع الياايال إىل التفااهام حاول ثورة 
اإلما3 القاسام بن محاد، التي حققت يف أوىل 
مراحلها انتصاراٍت كبريًة أذللت الُديَْااانيل 
وحلفاءلام مان القبائال واألس يف الياان، 
وكاذا الونة الُديَْااانيال يف مرص الذين كانوا 
بالرراال  الياان  يف  الُديَْااانيال  يازوِّ ون 

والدتا . 
»ونقات الياورة قادااً وموارهاًة عايفًة 
من الُديَْااانيل، يف عهِد »«َحَسان الباشاا««، 
وكان الُديَْااانياون حيااذاك يالكاون قاوًة 
عساكريًة لائلة، قا رًة عىل اخااا  أي تار  
يف أيٍّ مان الادول الخاضدة لسايطرتهم، ويف 
مواَرهة اليورة اليااية، أرسلت انمرباطوريُة 
الُديَْااانياة، الجياوَش واملددات الدساكرية، 

لكاها سقطت يف أيدي اليوار الياايل. »

التجربُة القاسميُة يف الحركة الثورية 
التَحـّررية اليمنية 

»ن خاالَف عاىل  ور الجاالاري يف اليورة، 
اهاي صاندُة التأريخ، ولكان ن يجُب تجاُلُل 
الادور السايايس الاذي تصاده القياا ُة التي 
انرتااعياة  والاضاانت  الياورات  تاّظام 
ضاد  الياايال  توحاد  وكان  والتَحاّررياة، 
انْحتاَلل الُديَْاااناي والخروج عليه يف اليورة 
القاسااية لو من أبرِز الدرول التي أعطتاا 
إيالا لذه التجربة التأريخية لشادباا، والتي 
نحان بحاراٍة إليهاا الياو3 لتوحياد الجبهة 
يف  لاصُااَد  مشااكلها؛  ومدالجاة  الداخلياة 

موارهة تحالف الددوان انستدااري.«
»وقد اعتاد »«اإلما3ُ القاساُم بُن محاد«« 
يف قياا ة الحركاة التَحاّررية اليااياة آنذاك، 
ويف الدعاوة إليهاا، عىل الخطابات والرساائل 
املطولة والكتب الكيرية التي كان يرسالُها إىل 
األارا  والجااعات يف شااال البال  وراوبها، 
أو التي كان يوّرُههاا إىل الاال عامًة، مدركاً 
ألايّة لاذه الخطابات، التي كانت عبارًة عن 
خطابات سياساة وطاياة يف إطارلا الدياي، 

تتلخُص يف الَحّث عىل الجهاا  واليورة، وعد3 
الخضوع للُديَْااانيل؛ نظًرا لفساا  حكاهم 

وخرورهم عىل مبا ئ الدين اإلْساَلمي. »

مراحُل الثورة اليمنية ضد الُعْثَمـانيني 
والظروف العاملية

القاسام،  اإلماا3  سارية  ُخ  ماؤرِّ »يُذُكاُر 
باأّن الياورَة ضاد الُديَْااانيال َمارَّت بأربع 
مراحاَل )1597ااا31635( عاىل مد3 قرابة 
أربدال عاًماا، األوىل إعالن الدعاوة وخروره 
ا  من )شاهارة( حجاة إىل ربال )بارط)، وأمَّ
اليانياة خروره من بارط، واندقاا  اتفاقية 
مع »«ساان باشاا«« أحد القا ة الُديَْااانيل 
الكباار، ثام ماَع الاوايل الُديَْاااناي »«ردفر 
باشا««، واليالية خروره عىل ردفر باشا بدد 
موت الاوايل إبراليم باشاا، والرابدة خروره 
عاىل »«محاد باشاا«« ويدقبها واااُة اإلما3 

القاسم. »
»ويضيف مؤلُف كتاُب »«الفتح الُديَْاااني 
يف الياان««، إىل راناب تلاك املراحال األرباع، 
مرحلاة أخار3 والتاي تايال عهاد »«اإلما3 
املؤيد«« بن اإلما3 القاسام والذي توىل اإلمامة 
بداد واااة والاده والاذي عاىل عهاده خارج 

الُديَْااانيون ساة 31635.«
د  وإىل رانب تداعي الياايل إىل اليورة وتوحُّ
موقفاه، اقد لدبات متغرياٌت خاررياٌة  وراً 
يف انتصاار الياورة اليااية ضاد الُديَْااانيل، 
ماهاا ماا يداوُ  إىل از ياا  التااُقصاات بال 
الُديَْااانيل يف اليان، يف رصاعهم عىل الُحكم، 
وما رااقها من مؤامرات والدساائس ومكائد 
كاناوا يحيكونهاا لبدضهم، إن أن لاذا الدوَر 
د الياايل ما كان ليستطيَع وحَده  بدون توحُّ
طْرَ  الُديَْااانيل اقد سخط عليهم الياايون 

وكرلولم، أَْكيَر ماا كرلوا بدضهم. 
تجاّد ت   31633  / 3ل10لاا  سااة  ويف 
املدارك بل الُغزاة الُديَْااانيل والياايل، اقد 
حااول الُديَْااانياون َاكَّ الحصاار املرضوب 
عليهم يف الداخل، وقدمت سفياتان محالتان 
بالجااو  الُديَْااانيال للسايطرة عاىل عدن، 
وباءت املحاولُة بالفشل، وأرسل الُديَْااانيون 
حالًة أخر3 إىل )ريزان( ولكاها اشلت أيًضا.

الخالفاُت الداخليُة السبب يف عودُة 
االْحتاَلل األجنبي 

وما أن تاكن اليااياون من طر  انْحتاَلل 
الديااناي واساتتب حكام الدولة القاسااية 

اناذاك، إن أن الازعة انساتداارية واألطااع 
الشايطانية للاحتل ن زالت ترتباص باليان 
واليااياون، ماتظارة حالة ضداف أو خالف 

 اخيل لالنقضاض عليه.
واساتغل املساتدار البغيض إىل أن ظهرت 
الخالااات الداخلياة بال أقطااب السالطة 
الحاكاة آنذاك، وعال عىل تغذيتها وإشدالها، 
طي  لتقع بيد انْحتاَلل مرة ثانية كارتباط رَشْ
بل الغازو األرابي والدوامل الداخلية املواتية 

له.

االْحتاَلُل الُعْثَمـاني الثاني واملقاَومُة 
الوطنية 

» عقاَب ااتتااِح قاااة الساويس يف القرن 
اليامان عار، عاا ت أنظااُر اإلمرباطورية 
الُديَْااانية مجّد اً نحو اليان، ادخلوا صاداَء 
مارًَّة ثانياًة سااة 72ث1 بقياا ة »«مختاار 
باشاا«« الاذي قاا3 بالحد من تأثري مشاايخ 
القبائل، وَحرَصَ نشااَط األئاة الزيديل، عىل 
ل يف  ماارساة زعامتهام الدياياة  ون التدخُّ
الشئون السياساية، حيث شهدت تلك الفرتة 
ارتفااع لائالً يف الرضائب التاي كان يأخذلا 
انْحتااَلل الديااناي، ماا اساتاءت األوضااع 
وتفاى الجاوع وشاهدت البال  عادة ثورات 
قامت بهاا بدض القبائل اليااياة ماها ثورة 
الحادا وثاورة قبيلة خاونن، وقبيلاة أرحب، 
الديااناي  انْحتااَلل  لكان  وقبيلاة حاشاد، 

أخادلا.«
وماع شادة القااع والبطاش الاذي كان 
ياارساه انْحتااَلل الديااناي لكااه لام يين 
اليااياون عن مواَصلة ثورتهام، حيث قامت 
ثاورة يااية رديدة ضاد انْحتااَلل الديااني 
من )قفلة عذر( حاشاد عاا3 3١٨٩١ بقيا ة 
اإلماا3 محاد بن يحياى حايد الديان والذي 
اساتطاع محارصة قوات انْحتااَلل الديااني 
 اخل صاداء، وكا ت أن تقيض عليه، إن أنها 
انتهت بتدزيز قوات انْحتاَلل الديااني بحالة 
رديادة لفك الحصاار بقياا ة )أحاد اييض 
باشا( والذي استطاع اك الحصار عن صاداء 

و خولها من رديد.
وبداد وااة اإلما3 محاد بان يحيى امللقب 
باملاصاور سااة 3١٩٠٤ قاا3 الياايون بهبة 
ثورية يف طريل انستقالل والحرية ضد قوات 
انْحتااَلل الديااناي بقيا ة اإلماا3 يحيى بن 
املاصور مهادت إلرراء مفاوضات مع املحتل 
انتهات بدقد صلاح بل الجانبال الُديَْاااني 
والياااي سااة 1906 ماحات اإلماا3 يحيى 

صالحيات واسدة عىل مستو3 املحيل.
وواصال الشادب اليااي الساري يف طريقه 
اليوري املاالض لقوات انْحتاَلل حيث قا3 يف 
١٩١١ باحارصة قاوات انْحتاَلل الديااني يف 
صادااء وبدض املدن اليااياة األخر3 بقيا ة 
اإلماا3 يحيى حايد الدين إىل وقع صلح  عان 
يف ٩ أكتوبار ١٩١١ بل الشادب اليااي اليائر 
بقياا ة اإلما3 يحيى حاياد الدين وبل قوات 
انْحتااَلل الديااني مايلة بالوايل )أحاد عزت 
باشاا(، حياث ناال اليوار مان أبااء الشادب 

اليااي حريتهم واستقاللهم.

العدواُن واسرتاتيجيُة بريطانيا يف التطويق 
البحري على الُعْثَمـانيني يف شمال اليمن 

»ويف مرحلاة الرصاع اليانياة بل الياايل 
وبال الُديَْااانيال يف القارن التاساع عر، 
كانات بريطانياا قاد سايطرت بأسااطيلها 
األَْحَاااار، والخلياج  البحار  الحربياة عاىل 
الدرباي، ماا أعاق وصاوَل إسااا  ُعيَْاااني 
لقواتهام يف اليان التي أصبحات مدزولًة عن 
الدالام، واضطارت إىل َعْقاِد لاذه انتفاقياة 
»«صلاح  عاان««، وانستساال3 تحت ضغط 

الحصار وضغط املقاومة اليااية«. 
وبااا يُشابه الحصاار عاىل الُديَْااانيال 
يف الياان من قبال بريطانيا، نجاد اليو3َ بأن 
تحالف الددوان السادو ي األمريكي بدالقته 
الربيطانياة اإلسائيلية، يفرض ذات الحصار 
عىل الساواحل اليااية، ويحااول الدخوَل من 
الحديدة واملخاء، كااا ادل الُديَْااانيون حل 

سيطروا عىل اليان أول مرة.

األغنيُة الرتاثيُة الرتكيُة مرثية اليمن* 
»اليان مقربة الغزاة«

ارتبطات لذه املقول باألتاراك؛ نظراً للدد  
الكباري راداً مان القتىل مان قاوات انْحتاَلل 
الديااني التي كانت تأتي إىل اليان ون تدو .. 

ولذه األغاية تشري إىل ذلك:

الجو ليس ايه سحب ااا لذا الدخان! 
الحاي ليس اياه ميات ااا لاذا الرصاخ 

املتألم
مااطل اليان تلك ما أقىس شدتها

آٍه من لذه اليان ور لا عشب أخرض
الذالب ن يأتي يا تر3 ما السبب؟

لاا لاا أغصان الخيزران، طريقها ماحدر 
صدب

الذالب ن يأتي يا تر3 ما الدال؟
أما3 اليكاة لااك صوت رصاخ رادي

انظروا يف شاطته يا تر3 ماذا لديه
زوج أحذية وأيضاً لااك طربوش 

آٍه من لذه اليان ور لا عشب أخرض
الذالب ن يأتي، يا تر3 ما السبب؟

____________________
املرارع 

- كتاب: »الفتح الُعثَْم�اني األول لليمن 1538 
- 1635م«. للدكتور سيد مصطفى سالم الطبعة 
الخامس�ة نوفم�رب 1999م، دار األم�ني للطباعة 

والنرش، القاهرة جمهورية مرص العربية.
- كت�اب: »تحف�ة األس�ماع واألبصار«. س�رية 
اإلم�ام املتوكل ع�ىل الله إس�ماعيل بن القاس�م.. 
للم�ؤرخ املطه�ر بن محم�د الجرموزي، دراس�ة 

وتحقيق عبدالحكيم بن عبداملجيد الهنجري.
* أغني�ة تُراثي�ة ش�عبية تركية تحك�ي قصَة 
مأساة الجنود الُعثَْم�انيني يف اليمن الذين يذهبون 
وال يع�ودون وحزن أهاليهم عليه�م، غنّاها الكثري 
م�ن عمالقة الطرب الرتك�ي أمث�ال إبراهيم تاتيل 
سيس َوبولنت إرسوي. ترجم كلمات األغنية، أحمد 

كوجكار أوغلو.

االْحتَلُل الُعْثَمـانيُّ في اليمن، كان ضمن السيطرة الُعْثَمـانية على العاَلم العربي التي نحو أربعة قرون، منذ القرن السادس عشر حتى 
بداية القرن العشرين، عملت خلَلها على تمزيق الروابط السياسية العربية وتعطيل دورها الحضاري، في الوقت الذي كان األوروبيون 

ِة واليات ونّصبوا على ُكّل والية واليًا  يستفيدون من المعارف التي طّورها العرب، حيث قّسم الُعْثَمـانيون العالم العربي إلى ِعدَّ
ُعْثَمـانياً، وفرضوا الضرائَب المتنوعة والُمجِحفة، وتصّرفوا باألراضي الزراعية، وأهملوا بناَء السدود وَحْفر الصهاريج وتطوير الصناعة، 
وأدَّت ُكّل هذه اأَلَساِلْيـب إلى تخلُّف كبير في اليمن ومختلف الدول العربية، في ُصَوٍر سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية كانت 

من اأَلْسَباب الرئيسية في وقوع العالم العربي تحت االستعمار الغربي خلل القرَنين التاسع عشر والعشرين.

االْحتاَلُل العثمانيُّ يف اليمن وتجربُة الثورة التَحـّررية
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يحيى دبوق**
مصالحهام  واختاالُف  الدارب  رعوناُة 
انسارتاتيجيات،  واقاداُن  وتداُرُضهاا، 
وانرتجااُل يف املواقف، وانمتاااع عن الوحدة، 
الدائام،  وانحارتاب  اننقساا3  إىل  إَضاَااًة 
واننصياع شابه املطلل للاؤثر الخارري، تُدّد 

أحَد ألم مداميك األمن القومي اإلسائييل. 
ائيْل« بذاتهاا، ككيان ومقومات، غريُ  »إْسَ
قا رة باملطلل عىل موارهة إمكانات وقدرات 
الدارب، اال طاقة لهاا بذلك ون قادرة، إن أن 
الرعونة الدربياة، وما لو قائم عليها، مّكاها 
وبقاوة، مان ترسايِخ نفساها وحضورلا يف 
املاطقة، بل - وأيضاً - التطلع إىل ما وراء ذلك.
تدد الرصاعات اإلقلياياة مطلباً صهيونياً 
ائيْال« يف الساطل  مااذ ماا قبال زرع »إْسَ
املحتلاة، وأحاد ألم مداخال ترسايخ الكيان 
أن رصاعاات  يف  ن خاالَف  إذ  إقامتاه؛  بداد 
ماطقة الرق األَْوَساط، باا يشاال تاوضع 
 ولهاا وقوالاا يف محاور متااقضاة املصالح 
واأللداف، تدد بالاسابة إلسائيل لدااً لذاته، 
إذ أن ماا ياكن أن ياتاج عاها من ارص، من 

شأنه أن يحد من التهديدات، بل ويبد لا.
ندام، لقاد حاال ماا ُعارف باا )الربياع 
الدرباي( تغياريات يف البيئة انسارتاتيجية لا 
»إسائيال« التاي نظارت إليهاا بريباة وقلل 
بداية، إن أن الفَرَص الكاماة يف تلك التغيريات 
- التاي ظهرت نحقااً - تسااوقت تااماً مع 
انسرتاتيجيات اإلسائيلية، وتكاملت مدها.

إىل  ائيْاُل«  »إْسَ تاُظاُر  عاماة،  وبصاورة 
رات املاطقاة نظارًة طاأنيااًة نسابية  تطاوُّ
قياسااً باملاايض، ااحيطهاا املباارش، أو ما 
يدرف بادول القاول، وأيضاً الدائارة اليانية 
واليالياة مان محيطهاا غاري املباارش ) ول 
الخليج وإياران....(، ن يشاريان إىل تهديدات 
ورو ياة، ونسابياً لااا ن يتضاااان ورو  
تهديدات اسرتاتيجية إن ما يرتبط بالساحتل 
الساورية واللباانية وإمكانات تاامي التهديد 
ايهااا، ومان خاللهااا. إىل ذلاك، أعداؤلاا 
مشاغولون بالتصادي لهجااات أصدقائها، 
ايااا أصدقاؤلاا ياّاون عالقاتهام مدها إىل 

حدو  التحالف شبه املدلن. 
الاتيجة التي تحققت إىل اآلن تدد بالاسابة 
لا )تل أبياب( تحقيقاً لواقع، واتجاه واقع ما 
كان يخطر عىل بال مخططيها انسرتاتيجيل، 
ومان ذلاك: تدزياز أكيار للدالقات ماع  ول 
تجادها بإسائيل اتفاقيات تساوية )األر ن 
ومارص(، إبداا  أو تظهاري إبداا ، القضياة 
الفلساطياية لاد3 أنظااة عربياة وازناة يف 
املاطقة، انقساا3 إقلياي ومذلبي وتقسايم 
محاور عاداء بديداً عن الساطل وإسائيل، 
مصالاح وتهديادات مشارتكة ماع كيري من 
األنظااة الدربياة، والتاوضع رابااً إىل راب 
انصياعاً إلرا ة واشااطن، بالرغم من الفشل 

املدوي للسياسات األمريكية يف املاطقة.
تهادف لذه املقالة إىل اساتدراض املقاربة 
 - القرياب  الزمااي  البداد  يف   - اإلسائيلياة 
لرصاعات املاطقاة وتغيرياتها، والفائدة التي 
تتوقدهاا ماهاا، وتحديداً ما يتدلال بتبدل أو 
بتظهري تبدل محاور ريوسياساية إلسائيل 
 ور أساايس ومتقاد3 ايهاا إىل رانب بدض 
الادول الدربية كحلفااء ورشكاء. ساتحاول 
املقالاة أن تبتدد عن  ائارة الدوامل التي أ ت 
مبارشة إىل نشاوب الرصاعات وأَْسابَابها، إن 
اياا يلز3، وتْجهد إللقاء مزيد من الضوء عىل 
الرؤ3 اإلسائيلية لرصاعات املاطقة كفرص 
مقابال تهديادات. الهادف األخاري للاقالاة، 
وانستشها ات الوار ة ايها، قد تكوِّن مدطى 
إضاايااً يساالم يف إ راك واهام تاوضداات 

بدض الدول الدربية إىل رانب إسائيل.

مدخل:
اارأ )الربياع الدربي( إسائيل، كاا اارأ 
ائيْال« بدايًة بريبة وقلل  كيريين. نظرت »إْسَ
إىل ما بادا لها اتجالااً للتغيري لد3 الشادوب 

الدربياة، واندااعااً إىل عد3 اننصيااع املطلل 
لتورهاات حكامها، األمر الاذي أنذر بإمكان 
 ااع أولئاك الحاكا3 لتغياري مواقفهام من 
إسائيال، وتحدياداً مساألة التساوية مدها، 
وذلك ماداً إلثارة شادوبهم. مان لاا، راءت 
التسااية اإلسائيلية للهازة يف الدالم الدربي 
با)الشاتاء اإلساالمي(، بادنً مان مصطلح 
)الربيع الدربي( الذي ساا  يف الغرب، وتبدته 

يف التساية نحقاً كتابات ومواقف عربية. 
ائيْل« تحون نحقاً  إن أن لقلل وحشية »إْسَ
نحاو التطلاع نساتغاللهاا كفرصاة، وذلك 
ائيْل« نفسها كحليف يف محيطها  لتيبيت »إْسَ
املباارش واألبدد، خاصة مع انحاراف )الربيع 
الدربي( عان مقاصده انبتدائياة اإلصالحية 
الخاررياة،  والتدخاالت  التاحاور  باتجااه 
ومصاا رة الحاراك الشادبي يف أكيار من بلد 
عربي، وباألخص بدد تويل الجااعات املسلحة 
السالفية اإلرلابية زماا3 املبا رة بتساهيل، 
بال وبتاويال عربي وغرباي، ماا مكاها من 
مصا رة )الهبات( الشدبية وتحويل املوارهة 
من إصالحياة  اخلية، إىل موارهاة متداخلة 
ومتشادبة، تقاطدت مدها مصالاح املحاور 
واساتغالل الجااعات اإلرلابياة للداع قدماً 
باألراادات اإلقلياية والدولياة. نتيجة لذلك، 
ائيْل« نفساها أما3 ارصة تشكل  وردت »إْسَ
محورين اثال متقابلال: )محور انعتدال(، 
ومان ورائاه الونياات املتحادة، الاذي تطلع 
إىل اساتخدا3 )الياورات(، ونحقااً الجااعات 
املسلحة، إلنهاء أو إشغال أو استازاف )محور 
املقاومة( الذي يضم الدول والجهات املقاومة 
ملحور انعتدال واملقابلة له يف املاطقة. الاجاح 
بدااع وتحويل الهزة اإلصالحية إىل ذراع كرس 
واساتازاف ملحاور املقاوماة، رااء ليصب يف 
مصلحة إسائيل، وُعّد من ِقبَلها صريورة ذات 
اائدة اسارتاتيجية ياكن الباااُء عليها لداع 

مصالحها قدماً. 
بدد أعوا3 عىل )الربياع الدربي(، والتحول 
الخاوض  و ون  انبتدائياة،  مقاصاده  عان 
يف صريوراتاه، باات الالعباون اإلقلياياون، 
بااا  التابداة  الجااعاات  مان  وحلفاؤلام 
)التاظيااات ماا  ون  ولاة(، ومان  ايهاا 
الدولياون، متاوضدال   - ورائهام - أيضااً 
ضاان محورين اثاال، اياا يشابه الرصاع 
الورو ي: السادو ية وتركيا وقطر وعد  من 
الدول الخليجياة التابداة أو املتقاطدة مدها 
يف املصلحاة، ومان ورائهاا الغارب الونياات 
املتحادة، أو ماا باات يدارف باا )انعتادال 
الدربي(، يادادون لجومياً إلنهاء أو تحجيم 
أو إضدااف أو إشاغال  ول ورهاات محاور 

املقاوماة الاذي ثبت  ااعيااً - وماا زال - يف 
صد الهجااات الدؤوبة عليه: إيران وساوريا 
واليان وحزب الله، واصائل مقاومة ناشطة 

يف الساحة الفلسطياية. 

الحلف والشراكة:
ائيْال« من املحورين ساالفي  موقاع »إْسَ
الذكار، تكّفال رئياس الحكوماة اإلسائيلية 
)بايامال نتايالاو( باإلعالن والكشاف عاه 
يف مقابلاة متلفزة بداياة الدا3 32016، حيث 
أشاار إىل أن  ول )انعتادال الدرباي( ن تاظر 
ائيْل« عاىل أنها  ولة عدوة، بل حليف  إىل »إْسَ
التوصياف اإلسائيايل  ورشياك. ولاذا لاو 
الجامع تجاه موقف عد  مان الدول الدربية، 
وتحديداً الخليجية ماها، وعىل رأساها املالكة 
الدربية السدو ية، وذلك ضان انصطفااات 
واألحاالف الجديدة يف املاطقاة بدد التطورات 
األخرية الااتجة عن )الهزة اإلقلياية( التي لم 
تاِه تداعياتها، ولم تساتقر عىل نتائج نهائية 

حتى اآلن. 
ائيْال«  توصياُف نتايالاو لتاوضاع »إْسَ
سبقه إليه مسؤولون إسائيليون يف الحكومة 
والكايسات، وأيضاً يف امُلؤّسساة األماية، مع 
إساهاب يف الرح والتحليال واألمل باخاض 
ائيْل« الكاملة  يفيض إىل تحقيل مصلحة »إْسَ
من التطورات وانصطفاف الدربي إىل رانبها. 
رأل الهر3 السيايس يف تل أبيب )نتايالو( 
حد  يف املقابلة ساالفة الذكر أساس التداون 
والتحالاف ماع بداض الادول الدربياة التي 
)الشايدية  مقابال  )السااية(  باا  وصفهاا 
اإليرانية( - تااشياً مع مطلب تدزيز وترسيخ 
الاروخ املذلبياة يف املاطقة - مشاد اً عىل 
واقاع الراكاة وتحدياداً مع السادو ية باا 
التهديادات  إىل  والاظارة  املصالاح،  يشاال 
إىل  بادوره  واملفايض  موارهتهاا،  وأسالوب 

التحالف البياي. 
ويف املقابلاة املتلفزة تلاك، أوضح نتايالو 
أناه: »يوراد تغياري  راماتيكاي يف الدالقات 
الخاررياة إلسائيال يف املادة األخارية بياها 
ورريانها الدرب. )السدو ية(، كاا لم كير يف 
ائيْل« حليفاً وليس  الدالم الدربي، تر3 يف »إْسَ
تهديداً«. ويف املقابلة نفسها، أكد نتايالو عىل 
شادار الدداء املشارتك إليران، كراادة رشاكة 
وائتالف مع )انعتدال الدربي السااي(، وقال: 
إن الادول الدربياة املدتدلاة »تواراه التهديد 
نفساه املتايل بإياران و اعش، ولي تساأل 
)أي الدول الدربية( عّان ياكاه مسااعدتها؟ 
ائيْل« والادول الدربية  وبطبيداة الحال، »إْسَ

اية ليسوا عىل طريف نقيض«. السُّ

وللدنلاة أكيار عاىل حسان الدالقاة مع 
لاذه الادول، ذكار نتايالو أناه التقى بدض 
املساؤولل يف انتحا  األوروبي، وطلب ماهم 
أن يظهروا إلسائيل الفهم نفسه الذي يظهره 
لها )رريانها الدرب( الذين )كانوا( لم األعداء 
التقليديل )للدولة اليهو ية(. وأضاف: »لدي 
طلاب واحاد، أن تدكاس سياساة انتحاا  
ائيْل« والفلساطيايل،  األوروباي حياال »إْسَ
ائيْل«  السياساة الدربية الساائدة تجاه »إْسَ
والفلساطيايل«، مدارّباً عان اعتقاا ه بأن 
ائيْل« والدول الدربية  إقاماة عالقات بل »إْسَ
ائيْل« رشيكاً لها  املدتدلاة »التي تار3 يف »إْسَ
ملوارهاة خطر اإلساال3 املتشاد ، قاد تؤ ي 
إىل حال الارصاع ماع الفلساطيايل، ولياس 
الاقياض«. ولدال املحاد ات الاوار ة يف كال3 

نتايالو تخترص املقاربة اإلسائيلية.

النظرُة إىل التهديدات: 
حاد  نتايالو عارص الراكاة مع )الدول 
الدربية الساية(، ويف مقدمتها السدو ية، يف: 
موارهة مشرتكة إليران وحلفائها. وبحسب 
تدبريات عربياة: موارهة )املحور الشايدي( 
املاتاد مان إياران ماروراً بالدراق وساوريا، 
وصونً إىل لباان والساطل، باا يشال حزب 
اللاه واصائل املقاومة الفلساطياية، عىل أن 
يشاال ذلك - أيضاً - الساحة اليااية، كجزء 

ن يتجزأ من لذا املحور. 
 راساة مداقة صدرت عاا3 32013، عن 
)مركاز أبحااث األمان القومي( يف تال أبيب، 
ائيْل«  أكادت عىل الواقاع التحالفي بال »إْسَ
وعد  من الادول الدربية الخليجية املباي عىل 
املصالح املشارتكة، مع توصياف لهذا الواقع 
عىل أنه إىل اآلن )حلف غري ظالر(، لكاه حلف 
ااعال ومؤثار ومتبا ل. تشاري تلك الدراساة 
إىل أنه بالاسابة إلسائيال، يدد تدزيز انتجاه 
اإلقليااي مقابل إياران، مصلحاة ورضورة. 
ولاو األمر الذي يفرس ما يحدث يف السااوات 
ائيْال« و)املحور السااي(  األخارية بال »إْسَ
الذي يخى بدوره مان إيران. ولذه املصلحة 
املشارتكة - بحساب الدراسة نفساها - لي 
التاي  ادات إىل الراكاة وتباا ل املدلومات 
ائيْل«  انستخبارية والتاسيل البياي بل »إْسَ
وماالاك وإمارات الخليج، كااا أن للجانبل، 
إَضاَااة إىل املصلحة يف موارهاة إيران والحد 
من نفوذلا، مصالح إضااية تتدلل باوارهة 
التطورات األخرية يف املاطقة، ورضورة إبقاء 
الدول )املدتدلة( ايهاا بديدة عن تداعيات ما 
يجري يف املاطقة وماع إسقاطها، األمر الذي 
ياكان توصيفه باا )حلف غاري ظالر( بل 

ائيْل« ولذه الدول. »إْسَ
أُضيف للاحور الشايدي، كتهديد وإن كان 
الجها ية(:  السالفية  )التاظيااات  مؤّراالً، 
 اعاش والقاعادة وأشابالهاا، إن أن لاذه 
ائيْل« وعد  من  الجهات - من ورهة نظر »إْسَ
الادول الدربية - لي تاظياات تايل وساائل 
قتالياة متقدماة يف موارهة املحاور املدا ي 
)الشايدي بحساب التدباريات اإلسائيلياة(، 
األمار الذي ياكن التقاطاع يف املصالح مدها، 
والتدايش مدها طويالً طاملا أنها تاجز املهاة 

يف محاربة املحور أو إضدااه أو إشغاله. 
وتشري مقاربة تل أبيب، كاا تر  عىل لسان 
مدير عا3 وزارة الخاررية اإلسائيلية ) وري 
غولد(، إىل أن: »بدض الدول الدربية تاظر عىل 
نحاو متزايد إىل الارق األَْوَساط من ماظور 
إسائيل«، وإىل أنه: »وساط املخاوف املتزايدة 
لاد3 الادول السااية مان الافاوذ اإليراناي، 
خصوصااً يف ساوريا والدراق والياان، تدقد 
ائيْال« مشااورات سياة حاول الوضع  »إْسَ
األمااي ماع  ول عربية، باا يف ذلاك تلك التي 
لياس لديها عالقات رسااية«، يف إشاارة من 
 وري غولد إىل الدول الخليجية، ويف مقدمتها 
السادو ية. بيااا سابل لا )غولد( نفسه أن 
أشاار يف حديث صحايف، إىل أن لاذه اللقاءات 
تجري يف الادول الدربية نفساها، ن يف أماكن 
محايادة، وملاح خالل زياارة لاه - يف حياه - 
لجاوب أاريقيا إىل أن لااك: »زيارات رسااية 
إسائيلياة إىل  ول الخلياج، اإسائيال تلقى 
اليو3 اساتقبانً ريداً يف أرزاء عدة من الرق 

األَْوَسط، بل البلدان الدربية الساية«.
وسابل لاا )غولاد( أيضااً موقاف أكيار 
إيضاحااً، مبااي عاىل الاظارة املشارتكة مع 
)الادول الدربياة السااية( لتهدياد انتفااق 
الاووي اإليراني؛ إذ أشاار يف كلاة ألقالا أما3 
لجاة رؤسااء الجاديات اليهو ية يف الونيات 
امُلتحادة، إىل أن: »الادول السااية يف الارق 
األَْوَساط لاي حليفاة إلسائيال يف موارهة 
الخطر الاووي اإليراني«، موضحاً أن املقصو  
مان لذا التحالف مع »الدول السااية بزعامة 
السادو ية«، إيجاا  حال مااساب لالتفااق 

الاووي اليسء )مع إيران(.
ويف إطار الكشاف عن املصالح املشارتكة، 
وأيضاً )الدالقة انسرتاتيجية( البياية مع عد  
مان الادول الدربية ويف مقدمتها السادو ية، 
أثاى رئيس القسام األماي السايايس يف وزارة 
األمن اإلسائيلياة، اللواء عامول غلدا ، عىل 
الدالقات انسارتاتيجية اآلخذة يف التطور بل 
ائيْال« و ول عربية سااية راارة تدترب  »إْسَ
مدتدلاة، وأضااف أناه: »يف الادول السااية 
ائيْل« تستحل ماظومة  الجارة إقرار بأن »إْسَ
عالقاات؛ ألن إياران لاي الدادو رقام واحاد 

إلسائيل، وكذلك للسدو ية«.
تلاك،  اإلسائيلياة  املقارباة  يف  والالاات 
اساتخدا3 الدبارات املذلبية يف توصيف الدول 
الحليفة مدها، كاحور ساي يف مقابل محور 
شايدي؛ إذ لتحقيل لدف استاهاض الشارع 
اإلسالمي )الساي( ملصلحة خيار انصطفاف 
إىل راناب إسائيال، ن باد من مداارك تحال 
مذلبيااً،  إعالميااً  وأ اًء  مذلبياة،  عااويان 
وسياساة حقن مذلبي. ويف لذا اإلطار ليس 
صدااة أن كل الخطاب اإلسائييل الرسااي، 
وتحديداً عىل لسان نتايالو وسائر املسؤولل 
اإلعالماي  الخطااب  ومداه  اإلسائيليال، 
ومدالاد  السياسايل،  الخارباء  ومقارباات 
الدراساات، يتباى املصطلحات نفساها التي 
تخاد3 لذا انتجاه يف التدبئاة املذلبية. اايالً 
ائيْل« يتباون تسااية املحور الشيدي  يف »إْسَ
بدنً عن محور املقاومة، وكأن الساة ن عالقة 
لهم باملقاومة، وتجري تساية املحور املدا ي 
ائيْل« باملحور الساي  للاقاومة وتدعاه »إْسَ
ائيْال« إىل رانب  املدتادل، لإليحااء باأن »إْسَ

الساة املدتدلل يف موارهة محور املقاومة.

  *نقًل عن مجلة مقاربات سياسية
** كاتب ومحلل سياسي لبناني

موقُع »إْسَرائْيل« من الصراعات اإلقليمية وأثُره 
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وفاء َأْحَمد الخزان 
املارأُة لاي نصاُف املجتاع، اهاي أسااُل الرتبية 
َوغرل املفاليم األساساية يف أَْطَفالها الذين لم بااة 

املستقبل َوُصاّاع الغد.
امَلااْرأة لي مربياة األريال َوصانداة الررال َولي 

األ3 َواألخت َوالزورة َوانباة.
يو3 امَلاْرأة الداملي لو يو3 راء إثر عقد أول مؤتار 
لالتحاا  الاساائي الدياقراطاي الداملي َوالاذي ُعقد 
يف بارياس عا3 5ل19 نظراً لساوء التدامال َوالتجبري 
ة يف  ول  التاي كانت تداني مااه امَلاْرأة ساابقاً َخاصَّ
ااريقيا َوبدض  ول أوروبا َوالجزء الرقي من آسيا, 
َولكان ماظااات األَُماام املتحدة لم توااال عىل تباّي 
تلك املااسبة إَن سااة 1977 عادما أصدرت املاظاات 
الدولياة قراراً يدعاو  ول الدالم اىل اعتاا  أي يو3 من 
السااة يختاروناه لالحتفاال بامَلاْرأة اقاررت غالبية 
الادول اختيار يو3 اليامن من ماارل من ُكّل عا3 لو 
اليو3 الداملي للاراءة َوتحول ذاك اليو3 اىل يو3 يحتفل 

به لاضال امَلاْرأة.
لذي لي  نلٌة عىل احارتا3 الدالم َوتقديره للارأة 
َوانْرتَااعياة  َوالسياساية  انقتصا ياة  إلنجازاتهاا 
َوتهادف اىل الاهوض بحقوق امَلااْرأة، باإلَضاَاة اىل أن 
بدض الدول تاااح امَلاْرأة إرازًة يف لاذا اليو3 تقديراً 

ملكانتها الدظياة..
ولكن كان اإلْسااَل3 ساباقاً لكل تلاك الحقوق التي 
تفرضها ليئات حقوق اإلنَْساان الياو3, اقبل 00ل1 
سااه كانت َوما زالت لاذه الحقاوق مفروضة ماها 
َوإعطاء امَلاْرأة حقها يف الحياة َويف املرياث َويف تدلياها 
ويف اختيار زورها َويف عالها َويف حتى ترشيح نفسها 
َوأيضاً لااك يف زمن الرسول كانت امَلاْرأة رْزء أساسياً 
يف املدارك َوالغزوات يف إساداف الجرحى َومشاركتهم 

َوأيضااً القرآن الكريم التم امَلاْرأة املسالاة َوخّصص 
سورة من كبار الساور يف القرآن، َولي سورة الاساء 
التاي تاظام عالقة املجتااع بامَلاْرأة اقد بال القرآن 
الكريام أن الله ا سابحانه وتدااىل ا خلقها كاا خلل 
الررال من سااللة مان طل، ثام ردلها ماع الررل 
أساسااً للحيااة البرياة واساتاراريتها، واألعظام 
مان لذا أن ردال التفاضل بياهاا عاده عىل أساال 
التقاو3، قال الله تداىل)ااساتجاب لهام ربهم أني ن 
أضيع عاَل عامال ماكم من ذكر أَْو أنيى بدضكم من 
بداض( َوكذلك قوله تداىل )يا أيها الاال إن خلقااكم 
من ذكر وأنيى وردلااكم شادوباً وقبائل لتداراوا إن 
أكرمك عاد الله أتقاكم( َويف حديث الرساول حل قال 
)راقاا بالقواريار( َويف خطبة الو اع لم ياَس رساول 
اللاه صال الله عليه َوعىل آله َوسالم امَلااْرأة حل قال 
)اساتوصوا بالاسااء خرياً( اقد أساااَلا اللاه َرِحااً 

موصولة بتسايته تداىل )الرحان(
ولكن.. أين لي امَلاْرأة اليااي يف لذا اليو3؟

امَلااْرأة اليااياة لي مان تُاتهك حقوقهاا ُكّل يو3 
وتقتال بغري وره حال و ون أي مربر َوتداني بجانب 

أخيها الررل.
امَلاْرأة اليااية لي مان تطلب حل الديش اآلمن يف 
مازلهاا والحفاظ عاىل بيتها وساكاها وعائلتها رغم 

الظروف الصدبة..
امَلااْرأة اليااياة لاي من تصارب عىل قاوت يومها 

وتتحال الدااء.
امَلاْرأة اليااية لي من تطلب حقها الصحي بتواري 

مراكز صحية تدياها لوضع مولو لا 
ة  امَلااْرأة اليااية لي من تطلب حال التدليم َخاصَّ

يف األرياف.
امَلااْرأة اليااياة لاي مان تصارب عاىل الدادوان 

والحصار.

امَلااْرأة اليااياة لي من تقصاف مركزلا الصحي 
َولي ذالبة لوضع مولو لا اتاوت عىل إثرلا.

امَلاْرأة اليااية لي من تاوت ولي ماتظرة لدوائها 
الذي لم يأِت البال ؛ بسبب الحصار من رايع الجهات.
امَلاْرأة اليااية لي من تستشهد اباتها ولي ذالبة 

مدرستها.
امَلااْرأة اليااياة لاي من يتشاوه راياها بسابب 
الغاازات الصاا رة مان القاابال املحرمة  ولياا التي 

تقصف ماطقتها ُكّل يو3.
أياكم ياا من تدعون حقاوق امَلااْرأة وتتظالرون 

بحاايتها والدااع عاها؟؟
أين أنتم من قتل ورارح أكير من 5000 ألف امرأة 

خالل عامل اقط؟
أين أنتم يا من تسادون لحااياة امَلاْرأة ولي تقتل 
يف مازلها ويف مااسبات انعرال ويف مجالس الدزاء؟!
أيان أنتم من القوانال وانتفاقيات والربوتوكونت 
الذي يجار3 ويحر3 انعتاداء عىل الاسااء يف الحروب 
والازاعات وانعتداء عىل حياتهن وساالمتهن البدنية 

كالقتل بجايع أَنَْواعه وأشكاله؟!
أين أنتم من مداناة امَلاْرأة اليااية التي اقدت أبالا 

أَْو اخالاً أَْو زورها؟!
أياهن نساء اليان يف اليو3 الداملي للارأة؟

امَلااْرأة اليااية لي من تبذل أبالا َوزورها َواخالا 
َواباها للدااع عن لذا الوطن الغايل َوتشاارك َوتشارك 

بفدالية َوصرب َوثبات ألرل لذا الوطن..
اامَلاْرأة اليااية لي من تستحل انحرتا3 وانرالل 

والتقدير والدراان ُكّل يو3.
ااساأل من الله تداىل أن يفاّرَج عىل امَلاْرأة اليااية 
التي لاي رْزٌء من املجتااع اليااي الاذي يداني من 

عدوان السدو ي الغاشم وحلفائه ومرتزقته.
اكل عا3 وامَلاْرأة اليااية يف نرص وعزة وكرامة.

عفاف محمد
 

كلااا تصفحااا املواقاع اإللكرتونية يُخيَّاُل لاا بأنها 
تاكا  تكون سااحَة حارب رضول، اخالااتااا تكتب 
بغوغائية ن تساتوعبها الطاقات املتااثرة من اكر وعلم 
وان؛ لتستيارلا بااء ثقااة اليو3 بل إنها طاقات تفتتتا 
َوسكاكل السياساة والحزبية والطائفية املصاوعة من 
املصلحة املغرقة يف ذاتيتهاا تقف باملرصا  بأمل قذاااه 
يف الفهام والتفالام بل أَبْاَاء الشادب الياااي والوطن 
الدرباي التديس الذي يتبن أنه شادب لساان أَْو شادب 

ورقة وقلم وصفحة إليكرتونية
ولكااا قطداً لسااا شادب واقع وادل وتطبيل الذي 
نديشاه اااا نلباث أن نادرك أنهاا خلياط اليقااات يف 

ماشورات تدكس ثقااات عده.. وعقليات متباياة..
اذلك اخفاق عىل املساتو3 الفكاري، ااألمور عادنا 
تقفاز إعالمياا أَْو إعالنياا ونفتقاد الجاو ة بدرراتهاا 

املختلفة.
ايبدو أن حلااا الذي نلهج به شفهياً أَْو نسطره عىل 
الاورق أَْو صفحة إلكرتونية ما يلبث أن يصدد للساااء 
غياة تاتظر ريحاً عاتية تساقطها عليااا مطر ياتزج 
بدمع أماة ن تدرف أين تتجه وتلتذ بالبكاء عىل أطاللها 

مدلاة وبرصاحة قاتلة عجز الحارض أن يصل إىل املايض 
التليد واملستقبل املجهول..

اياة أمور تحول باملساار من الجدال الها ر لألوقات 
الياياة إىل اننشاغال إىل ما يبااى عليه األعاال القوياة 

والفكر املاطقي..
وتجاد أُْخاااَر3 مجار  مضيداة للوقات َواارغاة 
ومجوااة بديادة عان أرض الواقاع ويقا3 عاىل اثرلا 

التشتت والضياع!
 ياااا واحد وررحاا واحد 

لذا من املفرتض أن يكون لدااا واحد وكلاتاا واحدة 
اة أن الدماار والحصار والقتل قاد طالاا رايداً  وَخاصَّ

 ون تفريل 
اتجاد ماشاورات ماها ألحارار يكتبون عان عدوان 

يقتل ُكّل نبض ال الحياة ويقطع ُكّل حبالها 
اهاو يأباى الضيم ويجهد يف كشافه و حاره ونر 

انتصاراتاا املؤكدة من خالل اإلعال3 الحربي الصا ق..
وتجاد من يقول اللاه يحل الحال ووراء  عوته لذه 
تكهاات تام عن شخصية حيا ية سطحية وعقل مغلف 

يغفل عن الحل أَْو رباا يتغاال..
اهو لحد اللحظة يشاتك يف أمار من يقصف َويدمرنا 
ويقتلااا ويحارصناا.. ويجهال أن كان يف صالحااا ا3 

ن؟!اكم أنتم والاون 
..و لاااك من تكتافاه الدارصية البغيضاة َويدعى 
الفلسافة ويأرر قلاه ويشاحذ لاتاه البالغية ليافث 
السام الزعااف يف قالاب ثقاايف قاد ن يخلوا مان أميلة 
ألساااء زعااء غرب كي يؤكد عال ثقااته الخالية من 

الواقدية!!
متجالالً أن اليقااة ليسات يف مدرااة تأريخ الغرب 
وإناا لي ثقااة القرآن التي تجساد أخالقيات اإلنَْسان 

وتدامالتاه 
اكم أنتم والاون..

وتجاد من يدرب باساتياء ويتذمر مان األَْوَضاع التي 
آلت إليها أحوالاا ويرمي بيقلها عىل من اساااه الحوثي 
حياث كان يادام برغد الديش والساال3 حتاى راء لذا 

الحوثي اتغري حاله!
اكم أنتم والاون!

وكم أنهم يتاررون بكم من تحت الطاونت!!
وكام أن لذا الحوثاي أَْو بادااى أ ق القائد ومكون 
أَنصاار اللاه لام من يراداون مان طأطأة رؤوساكم 
وانتكاساتها حيث وقد حفظ لكام كرامتكم من الدبث 
والسخرية بها أَْو ليس لو من لابت ماه مالكة اليهو  

باي سدو  وأربكهم؟!
وخاات عىل مصالح لها يف بلدنا لي يف األصل خريات 

لاا!!
وريوبهام  ورئاتهام  أكراشاهم  يشابدون  كاناوا 

مساتديال بخوناة سافلة من بااي رلدتااا اليس لذا 
السايد من شال عصا طاعتهم وقاال يف وره الطاغوت 

)ن(!
اااا كان ماهام بداد اقدان الاونء والطاعاة إن أن 
كروا عان انيابهم وراداوا عدتهم وعتا لم وشااوا 
حرب باغيه اتقو3 انت يا يااي بتوظيف قلاك وتشكك 
يف نزالة لذا الشخص ويف مكون أَنصار الله الذين لم يف 
اخالقهم رادة الدظااء ويف حروبهم اساو  الفيايف ضد 

من طغى وعاث 
ومان زاوية للياان أُْخاااَر3 راوبية تجاد اليقااة 
الجاوبياة تصب يف قالب من الساخط والتهكم.. وماهم 
من يازل بشاتائم بذيئة وماحطاة يازل ايها عىل نظا3 
صالاح الذي قاد وىل ويحالاه كامَل مساؤولية ما يدار 
لاااك متجالل تاا3 التجالل ما يحدث من عراك  اخل 
أرض الجااوب أَْو يكتب بتحامل عان الحوثي بانه قاتل 
وسااحر لفئة الشاباب وزج بهم يف الجبهات الجها ية 
عاىل حل غرة من أللهم! وبأنه من يدبث بأَْمَوال الدولة 
إىل آخر لذه الرتلات وكذا متجالل لألصلع الذي أغرقاا 
يف بحار الدمااء ورالاالً أن الحوثاي ن يحاارب إن َمن 
اعتد3 عليه ون يأخذ الشباب عاوة بل لم بفكرلم الاري 

استدلوا طريل الصواب وشقرا طريقهم.
 ولياس ثااة نالاٌب لخزائان الدولة غاري آل األحار 

ورالل لا ي ومن ونلم.
الجاوباي ياار ُكّل لاذا ايزيد مان حادة األَْوَضاع 
ويأزمها متجالل املأساة الحقيقة له حيث يديش الفقر 

املدقع الذل املهل يف ظل من أساولم الحااة!
لااك عقلياٌت تقاع بدضها ونفسها بالواقع مجاراة 
لفصائال لاي يف األصال خارراة عان الاطااق اليااي 
ومدروف سبب تواردلا يف ارضاا اهذا اإلَماَراتي املرتف 
رااء من ارضاه ليحاياك ويبخال عليك ولاو صاحب 
األَْمَوال الطائلة أن يحسان من احوال مديشتك ايقترص 
أ اؤه عىل كياس  قيل وإثارة الادارات وتحويط املطار 

وما إليه من أطااع!
لام يضع حال ملشاكلة املرتبات أَْو الكهربااء أَْو حتى 

الرصف الصحي عىل انقل ليجال من ماظر عدن!..
وملف الجاوب يشوبه الكتاان 

ماع ذلاك ن يخفى الحاصل من اختالل اماي شاامل 
يؤكد ساوء األَْوَضااع عاها يف الشااال االددناي يكابر 

ويغالط نفسه رباا لقااعة ما أَْو رلبة من احدلم!
غلاب عليكام تداد  الفئاات مان  واعاش وقاعدة 

وإَماَراتيل وسداو ة حتى السو انيل. 
عجباي ُكّل لاذا يف أرضكام وتتبجحاون وتتغااون 
ماع الددو بوراو  ايران يف الشااال وبساقوط صاداء 

وبتحرير الساحل الغربي.
اكم أنتم والاون.

املراُء اليمني يف اليوم العاملي للمرأة 

كم أنتم واهمْون!!

رسالٌة إىل )املرابطني( 
يف فنادق الرياض!

عبدالمنان السنبلي 
أيها املرابطون يف لااك يف 

حضن رار السوء:
لام نكن يوماً ضدكم ولن 
أنكام وضدتم  نكاون لاون 
إرا تكم  أنفساكم باحاض 
يف الجبهاة املقابلاة والتاي 
تكوناوا  أن  يفارتض  كان 
أنتام ونحن يف خاادٍق واحٍد 
وطاٍي  كواراٍب  ملوارهتهاا 
مقادٍل يُحتّم عىل ُكّل يااٍي 
حاٍر غياور أن يداااع عان 
وطاه ضد أي اعتداء أَْو غزٍو 

أرابي.
ن يحاول أحدكم أن يقاداي اليو3 أن السادو ية وتحالفها 
لم يشااوا عدواناً عىل اليان، وإناا قد رااء تدخلهم من باب 
)نارصة املظلومل( الذين لام )أنتم( عىل اعتباار أنكم كاتم 
الحلقاة األضداف عاد شان الددوان بحسابكم، ولاذا ليس 
صحيحااً إطالقااً باعارتاف وزيار خاررية السادو ية عا ل 
الجبري نفساه الذي قاال أنهم قد أعدوا لداصفاة الحز3 لذه 
ماذ ثاانية أشاهر مان بدئها أي ماذ أن كاتام أنتم عىل رأل 
السلطة َوتشكلون الجانب األقو3 يف مدا لة الرصاع السيايس 

اليااي حياها.
اهال نازل الوحاي عاىل الاظاا3 السادو ي وأخربلم أن 
الحوثيال سايخررون مان قاقاهام ويدخلاون صادااء 
ويساقطون رشعية لا ي حتى بدأوا باإلعدا  لداصفٍة تحت 
مسااى إَعاَ ة رشعية )عبدرباه ماصور( والذي كان يف حياه 
نيزال مسايطراً وماسكاً بزما3 األمور يف ُكّل أنحاء البال ؟! أ3 
أن املساألة أصالً أَْكرَب من مجر  إَعاَ ة رشعية لارٍب أَْو نجدة 

ملهوف؟!
ولال ياكن أن يتقبّل أي عقٍل راشاٍد اكارة أن من حاربوا 
الياورة اليااية عاد مطلع ساتيايات القرن املايض سياساياً 
وعسكرياً واقتصا ياً وقتلوا مروع الدولة باغتيالهم للشهيد 
الحادي وتصفياة مروعه الاهضوي الوطاي ووقفوا حائالً 
 ون إَعااَ ة تحقيال الوحادة اليااياة لدقو  إناا قاد راءوا 
وريشاوا الجيوش وحشادوا الدالم كله من أرل سوا  عياي 
لاا ي ورشعيته املاتهية الصالحية وإنقاذ الدولة اليااية من 

اننهياِر والسقوط؟!
لقاد ابتلدتام الطدام أيهاا القابداون يف اااا ق الرياض 
ووقدتم يف الفخ بدون أن تشادروا وذلك لظٍن مسبٍل ماكم أن 
من تقف السادو ية يف صفه وترىض عاه، لو من سيستحوذ 
عاىل الكدكة كاملاًة ويحكم اليان وعىل لذا األساال  خلتم 
الرلاان! اهل بدد سااتل كاملتل من الددوان كسابتم بذلك 

الرلان؟!
السادو ية مان رانبهاا كذلك قاد ابتلدات الطدام أيضاً 
وأوقدت نفسها يف ذات الفخ حيااا رالات عليكم وظات أنها 

بكم حتااً ستكسب الرلان، اهل كسبت بكم الرلان؟!
كيف بكام أيهاا املارقون وقاد تخلت عاكم السادو ية يف 
لحظاٍة ما وألقات بكم عىل قارعاة الطريل وذلبات تتفالم 

وتتصالح مع خصومكم؟!
آٍه لاو تدلااون كام أنا يف لهفاٍة َوشاوٍق وأناا أنتظر لذه 
اللحظاة التأريخياة، ليس ألشاات بكم - مداذ اللاه - َولكن 

لتدلاوا وتتيّقاوا كم كاتم أنتم أغبياء!

سفرُي النوايا الشريرة
يكارر سافريُ الاواياا الريارة أقاواَل 
ومواقَف ساساة ورارانت أَمرياكان أيا3 
غازو بال لم ايتااا3. يذكر برناار برو ي 
يف كتاباه )الحارب والسياساة( من لؤنء 
الجارال كريتس لوماي الذي  عا إىل قصف 
الدارص  إىل  إلعا تهاا  الشااالية  ايتااا3 
الحجري، وحاكم كاليفورنيا رونالد ريغان 
-أَْصبَااح رئيسااً اياا بدُد -الاذي  عا إىل 
مسح ايتاا3 من الورو  ورصفها بالطاً. 

لاو  َمان  األَمرياكان  بال  كان  لقاد 
متدطش لدمااء الفيتااميل، كاا يتدطش 
اريساتاين لدماء الياايال، ادعا بدضهم 
إىل إقاماة ))مااطل الاار الحرة((، أي التي 
يحوِّلُها القصُف إىل نار ملتهبة ن يستطيع 
اإلقاماة ايها أّي كائن حي، وا عى آخرون 
من الجاارانت أن أقرص الطارق إىل الارص 
لي قتال أَْكرَب عاد  مان الفيتااميل، وأن 

الاارص يجاب أن يتحقال باأي ثاان؛ ألن 
الفشال يف ربح الحارب عىل ايتااا3 يداي 

-وال زعاهم- موت كرامة أَمريكا. 
ولكاذا كااا يقول برناار بارو ي، تم 
انتاكال إىل كياااة الاريان حتاى أنهم عاد 
1971 قصفاوا مان الجاو الهااد  نهاياة 
الصياية باا 6 ماليل طن مان القاابل أي 
ما يدا ل ثالثة أضداف ما أساقطه ساالح 
الجاو األَمريكاي من قااباَل أثاااء الحرب 
ايتااا3  نصياب  وكان  اليانياة.  الداملياة 
الجاوبية التي ا عاوا أن الغزَو لو لحااية 
نظامهاا الدياقراطي، 3 ماليل و600 ألف 
طان حتى قيال - والكال3 لربناار برو ي - 
أن ساااَء ايتااا3 تاطر حدياداً عىل أرض 

مغطاة بجيث القتىل. 
ايتااا3  يف  يشء  ُكلَّ  األَمرياكان   ّمار 
املوانئ والطرق الزراعة واألََرايض الصالحة 
للزراعاة َوابا وا الياروة الحيوانية وكل ما 
يصلح إلنقااذ املواطن الفيتاامي من املوت 
روعاا، لكان الشادب الفيتااماي الدظيم 

بدث من تحت ُركا3 الخراب والرما  وارغم 
الددو األَمريكي املتغطرل عىل اننساحاب 
ذلياال مهاناا وحكومته الدايلاة يف راوب 
ايتااا3 عاىل الفارار ووحد بال ه الشااال 
والجاوب وأطلل عىل مدياة سايجون اسم 

زعياه الخالد )لو يش ماه(.
والشادُب الياايُّ سايكرُِّر لاذا الدرل 
املجيد يف تأريخ الشادوب وساريغم الغزاَة 
األعاراَب وحلفاَءلام عىل التساليم بحقه 
يف الدياش الحر الكريم، ولان يكون مصريُ 
أقاوال و عاوات سافري الاواياا الريارة 

بأاضل مان سبقه. 
لاتأمل يف لذا الساطر مان كتاب برنار 
برو ي: ))لكذا نر3 أن ألم سابب لفشلاا 
يف ايتاا3، أناا كااا نتداطى مع حكومة ن 
تحرت3 نفسها ون الدعم الذي نقدمه؛ ألنها 
عارزة عن انستفا ة ماه((، ويف لذا رزء 
من الحقيقة، أما رزُءلاا اآلخر ايكُاُن يف 
أن الشادَب الفيتاامي قارر أن يديَش حراً 
مستقالً مهاا كان اليان، وكان له ما أرا .

بقية من الصفحة األخيرة..  بقية من الصفحة األخيرة..  بقية من الصفحة األخيرة.. 
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عدواُنكم عار، 
وحرُبنا حرُب 

الشرف!!
نوح جالس 

اس�تمرت  ب�دأت وهك�ذا  هك�ذا 
وهكذا ستستمرُّ حتى ننترَص.

عدواٌن ع�اٌر يف تأري�خ الحروب، 
متجرٌد ع�ن ُكلِّ األخالقيات الحربية 
ويم�أ ُكّل َمن يقوُده الهواُن والجبن 

والذل.
يقابل�ه جه�اٌد مق�دس يتقلد ُكّل 

األخالقيات النابعُة من نهِر الهدى.
فمنذ قرابة العامني وهم يقودون 
عدواناً لم يحدث يف قبحه وبش�اعته 
وجبنه ما ح�دث يف أي حرٍب عىل مّر 

التأريخ.
حتى يف زم�ِن النم�رود وفرعون 
وغريه�م من طغاة التأريخ لم يصلوا 
ما وصل إلي�ه ملوك وأم�راء الُعهر« 

الخليجيني« من الدناءة والجبن!.
عامني ش�ّك فيهما عم�الُء اليهود 
»الخاليج�ة« سلس�لًة م�ن الجرائ�ِم 
الوحش�ية التي ال تس�توعبها فطرة 
أي إنَْسان، فضالً عن أن يكون عربياً 

مسلماً.
ش�عبنا  يق�ود  الح�ني  ذاِت  ويف 
معركًة مقدس�ًة ومرشف�ة ويف اتجاٍه 

معاكٍس ألخالقياِت العدو الحربيِة.
فف�ي الوقت ال�ذي يقصفون فيه 
صالة ع�زاء كان مقاتلونا يخوضون 
مع�ارك رجولية ويس�تهدفون كبار 
قي�ادات مرتزقته�م، وعندم�ا كانوا 
يقصف�ون عزاء نس�اء كان مقاتلونا 
ُكّل  يف  فادح�ة  يكبدونه�م خس�ائر 
جبهاِت القت�ال، وعندما كان رجالنا 
يفاوضون عىل حقن الدماء ومقاتلونا 
يكبدون األَْع�َداَء الحقيقيني رضباٍت 
الجبن�اء يس�تهدفون  موجع�ة كان 
األس�واق والجس�ور، وهك�ذا طيل�ة 
ف�رتة الع�دوان، بالتزام�ِن م�ع ُكّل 
جريمٍة شنعاء بحق املدنيني والنساء 
واألَْطَف�ال، نجد مقاتلونا يس�طرون 
أروع البط�والت يف ُكّل ميادين العزة 
والرشف، ال تس�تقر رصاصاتهم إال 
يف لحِم الغزاة واملعتدين، وال تصطدم 
صواريخه�م إال ب�� أوكار املجرمني 

وأذنابهم.
ويف ظ�ِل اس�تمرار قب�ح وجب�ن 
الع�دو ما ي�زال مقاتلون�ا يف حربهم 
العالي�ة  بأخالقياته�م  متمس�كني 
النابع�ة م�ن ل�دن الق�وي العزي�ز 
متجردين عن ُكّل ما يكتس�يه العدو 

من جرٍم ودناءة.
فباألم�س كان رج�ال الرجال قد 
مرغوا أنَف الع�دو يف الرتاب وكبدوه 
خس�ائر كبرية تجس�دت يف القضاء 
ع�ىل ع�دد م�ن قي�ادات املرتزقة ك� 
»الصبيح�ي وهيثم قاس�م وغريهم« 
وإىل جانبهم عدد من الجنود املرتزقِة 

واملنافقني.
ويف ذات الوقت وكما جرِت العادة 
ال يمل�ك العدو املفلس إال اس�تهداف 
األَْطَف�ال والنس�اء واملدني�ني؛ وأقدم 
عىل ارت�كاِب جريمٍة بش�عٍة وس�ط 
سوٍق مكتٍظ باملدنيني العزل أسفرت 
عن استشهاد وجرح العرشات وذلك 

يف الخوخة بمحافظِة الحديدة..
وهكذا ستجري األمور؛ ألننا نتوىل 
الله وأولياءه الصالحني وهم يتولون 
الطاغوت وأولياءه الطالحني.. شتان.

أحمد ناصر الشريف
 

الدرُل البلياُغ الذي لقاه الياايون مايلل 
يف ريشاهم ولجانهم الشادبية خالل الدامل 
املاضيال للادول انساتداارية وأ واتهاا يف 
والخلياج  السادو ية  أعاراب  املاطقاة مان 
ياكا  يكون كااياً ليفيَل الدرُب من ُساباتهم 
الدايال ويتحّرروا مان الدبو ياة والوصاية 
األَمريكياة  اإلَ اَرة  عليهام  تفرُضهاا  التاي 
ائيْل.. لكن مع األساف االدالم  وربيبتهاا إْسَ
الدرباي يديش يف غيبوبة ابدياة ردلته يفقد 
توازنه وياىس نفساه رغم الصدمات الكبرية 
والدايفة التي يتدرض لهاا يومياً.. ومع ذلك 
لم يتسان له أن يفوق مان غيبوبته ليدرك ما 
يحاك له من مؤامارات للقضاء عىل مقدراته 
تااماً وسالبه حقوقه، كاا ُسالبت السطل 

وأرزاء من  ول عربية أُخر3.
 اااذ أن تحولت الخالاة الراشادة إىل ملك 
َعُضاوض عقب واااة الرساول الكريم عليه 
الصالة والساال3 بيالثل عاماً نشأت الدقلية 
التسالطية عاد الدرب وأَْصبَااح ن يهاهم إن 
الحكم وانساتارار ايه بأي ثان.. بيااا كان 
للدارص اإلْسااَلمي غري الدربي الدور األكرب يف 

الدااع عن الدولة اإلْساَلمية التي كانت تسقط 
بسابب تقاتل الدرب مع بدضهم عىل الحكم 

وتدو  من رديد بفضل لؤنء 
الذيان حاّرروا بيات املقدل 
مرتل مان انحتالل الصليبي 
حتى انتهت وتالشت يف بداية 
الدريايات من القرن املايض 
ليتفار  بددلا الدرب باساك 
زما3 أمورلام، احّولوا رقدة 
الجغرااياا الدربياة إىل أَْكيَار 
مان عريان  ولة وإماارة، 
بالكامل.  وأضاعوا الساطل 
وماع بداياة القارن الحاا ي 
والدرين ركب بدض الدرب 

مورة ماا أسااوه التحرر من 
ااة  الديكتاتورياات مساتديال بأَْعاَداء األُمَّ
بحجاة تحقيال الاظاا3 الدياقراطاي الذي 
سايكفل الحرياة واملسااواة لاكل املواطال 
ويجدل الشادوب رشيكاة يف صااع القرار.. 
لكن ماا أحدثه لؤنء الذين راءوا عىل ظهور 
الدبابات األَمريكية ولم يبّرون بدهد رديد 
يكفال لاكل املواطال حقوقهم مان تغيري ن 
يفرق كيرياً عاا حّققاه من راءوا إىل الحكم 

عاىل ظهاور صاا يال اننتخاباات بدليل ما 
حادث يف مرص خاالل عاا3 واحد مان حكم 
رااعاة اإلخاوان املسالال 
وماع ذلك لام يصدقاوا أنهم 
الحكم باإرا ة  خرراوا مان 
إلياه  وصلاوا  كااا  شادبية 
والسابب  اإلرا ة..  بافاس 
عادماا  الفريقال  كال  أن 
يصال أحدلااا أَْو كاللاا إىل 
تداو   أن  يلباث  ن  السالطة 
إليهم طبيداة الدربي املاتقم 
مان أخيه ومن ابااه وتتغلب 
السياساة التاي ن تورد بها 
أخالق عىل ترصااتهم لتفسد 
الرنانة  الشادارات  تلاك  رونل 
التاي طاملاا تغاّاوا بهاا وروروا لهاا وكانت 
وعو لم للشدوب الدربية عسلية. صحيح أن 
ضدف الدالقات الدربية - الدربية لم يأت من 
اراغ وإناا لو محّصلة لتفاعل مجاوعة من 
املتغاريات والدوامل يف البيئة الدربية نفساها 
التاي تتوارد يف إطارلا الادول الدربية، ولي 
تفاعاالت تدكاس آثارلا السالبية عىل كااة 
األطراف الداخلاة يف عالية التفاعل وإن كان 

لذلاك رذور ماتادة يف عال املاايض، كاا أن 
لها روانبها السياسية وانقتصا ية املرتبطة 
بهذا الاظا3 الدويل أَْو ذاك والذي يف ُكّل األحوال 
يفرض وصايته عليها بحجج ومربرات والية 

ن يستسيغها عقل ون ماطل. 
التاي  كيارية  والِدارَبَ  الادرول  أن  وماع 
ااة الدربية مايلاة يف حكامها  ماّرت بها األُمَّ
وشادوبها لكاها لم تساتفد ماها لتخرج من 
عال الزرارة التي حرت نفسها ايها بقدر 
ما أظهرتها أما3 األَُماام األُْخااَر3 بأنها أمة 
عارازة عن التفكري ون تساتطيع الدااع عن 
قضايالاا يف وقات يستأساد اياه ُكّل نظا3 
عربي عىل اآلخار كاا يحدث اليو3 من عدوان 
عىل اليان وسورية والدراق؛ ولذا مان نتاااه 
أن يساتار نساياا أن الضداف قاد أصااب 
الدارب رايداً ون يجاب أن نحّاله للغري من 
الادول الكرب3 ساواًء كانت الونياات املتحدة 
األَمريكية أ3 غريلا وذلك لسابب بسيط ولو 
أن مبدث لذا الضدف والهوان ساببه الحكا3 
ومواقف الشادوب السالبية ألنهام لم يدركوا 
حقيقاة ما يجري وليس عادلام بدد نظر ملا 
سيأتي، وأنال لكذا حالهم ن يستحقون أن 

يكونوا حكاماً أَْو أن يشكلون شدوباً.

هنادي الصعيتري
 

ا  يقاوُل َعاازَّ ِماْن قائال: }َوأَِعادُّوا َلُهم مَّ
ن ُقوٍَّة َوِمن رِّبَاِط اْلَخيِْل تُْرِلبُوَن  اْساتََطْدتُم مِّ
ِباِه َعُدوَّ اللَّاِه َوَعُدوَُّكْم َوآَخِريَن ِمان ُ ونِِهْم َن 
تَْدَلُاونَُهُم اللَُّه يَْدَلُاُهْم{. صدق الله الدظيم.

نأتاي إىل رشٍح مبّساط ومختارص لآلياة 
الكرياة من سورة اننفال:

تبدأُ بصيغااة وادال األمار )وأعدوا(، أي 
أناه أَْصبَاح ِلزاماً علياا انساتجابة والسااُع 
والطاعة لهاذا التوريه اإللهي الذي غفل عاه 
اة إىل ما وصل إليه من  الاال اوصل حال األُمَّ
الذلِة والهوان وانستضداف من قبل طواغيت 

األرض وأئاة الكفِر والفسا .
وباّل ايها - رلَّ شاأنه - الجهة التي ندد 
لهاا بقوله: )لهام( وردله عاىل ليئة ضاري 
مساترت تقدياره لام وذلاك لكيارة الفئاات 
املدا ية وتدد لا؛ وألناه بطبيدة ألل الباطل 
التاي  والدااويان  مسااياتهم  تختلاف  أن 
ياطلقون تحت مظلتها الساترة لقبيح باطن 

ما يدالون.
وقوله: }ما استطدتم{ لاا مظهر من أبلغ 
مظالار رحاة الله بدبا ه أن ترك لهم قضية 
اإلعدا  بحساب القدرة وانستطاعة ولم يلز3 
ويورب ماا ن يطيُقاه اإلنَْسااُن ويخرج عن 
تكلياف نفساه، والحكاة مان وراء ذلك لي 
إقامة الُحّجة عىل الدبا  حتى ن يأتوا يومها - 
يو3 الحسااب واملساءلة - باملربّرات واملداذير 
الوالياة؛ ألناه علياٌم بطبائاع مان خلال أن 
ماهم من يهربون من املساؤولية ويتاصلون 
عاهاا بالكيري من األقاويل، ااكان قوله: }ما 

استطدتم{ بايابة قطع مجال التدلل لدياا.
}مان قاوٍة{ عااد قاراءة الكياريون لهذه 
الدباارة تقفز مخيلتهم إىل قاوة الحديد وقوة 
الساالح..!! ولاذا يدلل عىل قصاور يف رانب 
الوعاي اإليَْااني والتزاز مساار الدالقة بياك 
وبل الله، حيث أن املقصو  لاا إعدا  تكاميل 
يرتتاب عاىل أولوياات، واألولوية لااا للقوة 
»اإليَْاانياة« غري املا ياة وغري املحسوسااة، 
الواقااع  أرض  ثاارلاا ملاوسااة يف  لكان 
وترترام بقاوة الحدياد الاذي لم يجدال ماه 
سابحانه وتداىل بأساً شاديد إن حيااا يكون 
بيِد أوليائه، ثم تأتاي القوُة املا ية والتي ن بد 
ماها لخاوض رصاع والدخول يف مقارعة مع 
قو3 الر، ااملفهو3 لاا لو قوة تتجزأ يف ُكّل 
املجانت: نفساياً ويشارتط أن تكون إيَْاانياً؛ 
ألناه ماا ُكّل نفايس إيَْااناي، اهاااك نفوٌل 
يالؤلاا الارُّ والُخبُث الاذي يداُدهاا للقتل 
براسااة، ولذه نقطاة لامة يجاب التابّه 
لها، وما ياً أي توار الدد  من القو3 البرية 
التاي ساتقف يف امليادان والدتاا  من ساالح 
وماال ياون به املقاتلاون لتواري حارياتهم، 

وصحيااً بالحفااظ عاىل باية قوياة تتحال 
وتقاو3، ثقاايااً كاون الجانب اليقايف يواره 
اة  حالة تشاويه شادواء تهدف إىل ابدا  األُمَّ
عن وارباتها اإليَْاانية وردلها يف تيه ن نهاية 
لاه، واعالمياااً كون اإلعاال3 ربهاًة متفر ًة 
بحد ذاتها تُشان ايها حاروٌب رضوٌل؛ بغية 
التضليال وانررااف والتدتيم عاىل الحقائل 
والتزيياف لهاا، َوالدديد من املجاانت، ومهم 
مدراتها حتاى ن تكون نظرتاا ملفهو3 القوة 
يف إطاار اإلعدا  قارصة ومحصاورة وضيقة 

بحدٍّ محدو  ومدّل.
}ومان رباط الخيال{ يف لذه الدبارة إذا ما 
عكسااا رشح مفهومهاا عىل الساالح؛ كون 
الخيل كان  ليَل انعادا  يف قديم الزمان، وأن 
َمان يالك خياالً مدقو اً علياه الرباط يدرُف 
بأنه اارٌل رسور، تداي أن ن نكتفي براء 
واقتااء الساالح كاظهار وشاكليات نفتقد 
مداه للخاربة والكفاءة يف انساتخدا3 حياها 

يكون ورو ه كددمه.
وألن كتااب اللاه لاو بياااٌت مان الهد3 
وبصائار للااال، وكل آيِة وحارٍف ايه يقد3 
لداياة لألماة اهو ن يأتاي بأمٍر ماا  ون أن 
يدلااا بألايته وبالحارة إليه بّل لاا بقوله: 
}ترلباون به عدو الله وعدوكام وآخرين من 
 ونهام ن تدلاونهم الله يدلاهام{ أن الغايَة 
من وراء انعادا  لو ارلاب الددو وتخويفه، 

أَْعَداء ندلاهم ون ندلاهم.
 

أهــــداُف اإلعداد: 
- اتقااُء وماُع الشار قبل وقوعاه، الشار 

بكل مساوئه وسلبياتاه.
- تحصياُن الساحاة بشكٍل عا3 - ساحة 
اإليَْااان والافس والوطان والدرض والرف 

- اال تُارتك مفتوحًة للددو ومهياأًة لدخوله 
ليديث ايها الفسا .

- عاماٌل مهمٌّ مان عوامل الاارص اإللهي؛ 
ألنه مدياٌر عرّب عن ردية ومصداقية املؤمال 
يف إيَْاانهم وتَحاّركهم بجها لم وإخالصهم 
ايه ماا يجدلهم يحظون بادية الله ورعايته 

وتأييده ولطفاه.
 - }اذلاب أنت وربك إنّا لهااا قاعدون{، 
اإلعادا  ماطال إيَْااناي يخالاف ماطل باي 
ائيْل الذين سا  واقدهم الجاو  والتخاذل  إْسَ
والتقاعس، ويجسد قوله تداىل: }يا أيها الذين 
آمااوا كونوا أَنصاار الله{ أَنصااٌر حقيقيون 
يرااال قولهم الدال الادؤوب، ااداى أَنصار 
أي أحالف وموالون يسو  واقدهم انستجابة 
والتساليم للاه ولرساوله-صلوات الله عليه 
وآلاه- وألعاال3 ُلداتاه الُهاداة إىل الحل وإىل 

سبيل الرشا . 
- لفات نظار الدادو والتأكيد لاه بأنّا أمٌة 
مجالادة مداّده لزرع اليأل يف نفساه بأناا 
لسااا كاا يظن لقاًة سائغه ساهلة انبتالع 
وانلتقاا3، وإن ساّولت له نفساه الدخول يف 
حارٍب مداا سايدخلها ويخوضهاا بروحياه 
انهزاميااه كاا لو حالاه اليااو3 يف عدوانه 

الغاشم.
- اختصاار املدانة وانتداب التي سيضطر 
الااال للقياا3 بها حاال أي طاارئ عدواني 

نحولم حل يكونون عىل رهوزية تامة. 

 نتائـُج االعـداد:
- الفاوُز والفالح برضوان الله وراّته حل 

كاا مستجيبل لتوريهاته وأوامره.
- الغلبة والتاكل والاصاُر يف الدنياا.

- حسام نتائاج املدركاة قبال صدورلاا 

ووقوعها.
ااة الدواقاب الوخيااة التي  - تساَلُم األُمَّ

كانت لتكون لون أنها ُمدّدة.
الواقاع  يف  واألمااان  األماان  ساياا ة   -

املجتادي والجغرايف.
- حفظ الد3 واملال والدرض واألرض.

 عواقب االخالل بهذا التوجيـه:
- التسابب يف نيال ساخط اللاه وغضباه 
واساتحقاقه، يف الدنيا خزٌي ويف اآلخرِة عذاٌب 

إليم. 
الحياتاي  الواقاع  مان  الدادو  تاّكان   -

واإليَْااني بشكٍل عا3.
ااة التوايل والداون اإللهي  - تُسالب األُمَّ
نتيجة تخاذلها وتغاالها وتقصريلا اياا لو 

خريٌ لها }ذلك خريٌ لكم{.
- يكون الواقع واقداً مختاّلً مزعزعاً يالؤه 
التدمري والقتل واإلْراَرا3 واناساا ، ويفتقد 
لألمن وانستقرار انْرتَااعي اإلنَْساني الدا3.
- تيساري الطريل وتاهياده ليحكم الددو 

ايه.
- انساها3 يف زياا ة ماساوب الطغياان 
والتجرّب وانساتكبار يف أرِض اللاه التي ردل 
ايها ماليل من عبا ه املؤمال الذين حاله 

- انساها3 يف زياا ة ماساوب الطغياان 
والتجرّب وانساتكبار يف أرِض اللاه التي ردل 
ايهاا ماليل من عبا ه املؤمال الذين حالهم 
مساؤوليات عديده أولُها: نارص  ياه واعالء 

كلاته.
ومااا ن شاك اياه ون ريب أن لاذا األمر 
اإللهاي ن يقتارص وروبه عاىل الررال اقط 
 ون الاسااء؛ اهاو خطااٌب يُداى باه رايع 

املؤمال بكل ائاتهم وأعاارلم.
إذاً وبداد ُكّل لذا الحديااث أاال نكون من 

امُلدّديان باا استطدااا..؟؟
أاااال نطااح أن نكاون ماان يظفارون 

باحبة الله وعاايته ونصااره لاا..؟؟
أون نرغااب بأن نكون ماان ياكاهم الله 
يف أرضااه ليقيااوا الصاالة ويؤتاون الزكاة 
ويأمرون باملدروف وياهون عن املاكار..؟؟

ولل لو لدياا لل ساخط اللاه ورحيام 
ناارِه املساتدرة وبداد ُكّل ماا قدماه لاا من 

تسهيل وترغياب وإمدا ..؟؟
الاقيّاام رايداااً واقدااا قبال أن يصل 
الحاال ليكاون الدادو لو املصحاح واملوقظ 
لاا من السابات بدد ااوات األوان يف زمٍن بات 
الرُّقاا  ايه حالًة ن تشاخيص لها مع ما نار 
به اليو3 عىل مد3 ما يقارب الدامل، والواقع 
يشاهد ويجساد ويتوّعاد كلَّ مساتكٍل ذليٍل 

لئياٍم ذميام.. 
 والداقباااااة للاتقيااااان.

ما يحُدُث يف اليمن درٌس بليٌغ للعرب 

الجهاُد وثقافُة اإلعداد

الت
تأم
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ٍء إِنََّم�ا أَْمُرُهْم  إِنَّ الَِّذي�َن َفرَُّق�وا ِدينَُهْم َوَكانُوا ِش�يَعاً َلْس�َت ِمنُْهْم يِف َشْ
إىَِل اللَّ�ِه ثُمَّ يُنَبِّئُُهْم ِبَم�ا َكانُوا يَْفَعلُوَن{)األنع�ام: 159(، هنا يؤكد هذا بأنه 
يرس�م طريقة واح�دة، وطريقة واضحة، وأعالمها بين�ة، وبينات واضحة، 
وأن الناس إذا انطلقوا هم برؤية أُْخ��َرى، لم يس�ريوا عىل هذا النحو الذي 
وجه�وا إليه: إتباع، وس�ري عىل هذا الرصاط املس�تقيم الواض�ح، لن يكون 
البدي�ل إال م�اذا؟ إال أن يتفرق�وا، فيفرق�وا الدين نفسه.]ساورة األندا3 

الدرل السا ل والدرون ص: 27[

ملاذا ندُرُس ونتعّلُم كيف نتفرق؟!. ثم ندين باالختالف؟! فيصبح واجبا، 
يصب�ح التفرق حتم�ا ال مفر منه، ونصبغه بصبغة رشعي�ة، أليس هذا هو 
نك�ران لنعمة الله العظيمة بهذا الدين العظي�م؟ أليس هو كفر بنعمة الله 
املتمثل�ة يف نبيه محمد )صلوات الل�ه عليه وعىل آله( ويف القرآن الكريم، ويف 

اإلْساَلم العظيم؟.]الهوية اإليَْاانية ص: 6[ 

تعدد الرؤى تتعدد األقوال، تعدد املواقف، تش�تت الناس، يغرقون هم يف 
رصاع فيما بينهم، قبل أن يتجهوا إىل قضية واحدة هم مؤمنون بأنها قضية 
تهمهم، يجلس�ون مختلف�ني هم فيما بينه�م، يضعفوا، يتمزق�وا، يتعادوا 
فيقدموا يف األخري الدين غري صالح ألن يقدم شيئاً للحياة نهائياً، وال تجتمع 
عليه كلم�ة. أليس هذا مظهر ضعف؟.]مديح القرآن الدرل الياني ص: 

]27

مقتطفاٌت نورانيٌة

بشرى المحطوري

حما�شرات )مديح القراآن( لل�شهيد القائد

لتجويز )االختالف( آثاٌر سيئٌة كبريٌة على اأُلمَّـة.. وأهم أثر ترتُكه هو )تمزيق اأُلمَّـة وتفرقها(
  - خاص:

ألقى الشاهيُد القائُد ساال3ُ اللاه عليه من 
ث5/2 إىل 32003/6/3 سابع محارضات اا 
ماالز3 اا رائدات ردا-ُحلَّ لها أن تُكتَب بااء 
الذلب-يارح ايها كتااب )مدياح القرآن( 
لإلما3 القاسام بن إبراليم عليه السال3، قال 
عااه الشاهيد القائاد: ]كتااب لو مان إما3 
كبري مان أئاة ألال البيت، الزيدياة متفقل 
عليه، لو مشاهور عادلم رايدااً، وكتابته 
بالطريقة التي تكشف كيف رؤية ألل البيت، 
وتوراه ألل البيات األصيل، قبل تجي أشاياء 
أُْخاَر3[لاذه املحاارضات كلهاا تحكاي عن 
القارآن، وكيفية انلتاداء بالقارآن، وكيفية 
طارح القارآن للقضايا، وماهجياة القرآن يف 
ُكّل يشء.. ويف تقريار لاذا الداد  ويف األعدا  
القا مة بإذن الله سااتااول لذه املحارضات 

السبع، املدرواة باا)مديح القرآن(، ماها.

لكي تنجَح يف التأثري على اآلخرين.. 
يجب أن ُتذيَب شخصيَتك، وتشدهم 

إىل اهلل:ـ
من عوامل الاجاح لا)الدُّعاة، واليقاايل( 
التاي ماا زال الشاهيُد القائُد ساال3ُ الله عليه 
يؤّكاُد عليهاا يف الادرل الراباع مان  رول 
)مديح القارآن( لو أن ياكاُر الدعاُة ذواتهم، 
ويصبوا التااَمهم عىل توريه الاال وشدلم 
إىل اللاه، وليس الدال عىل إظهاار أخطائهم، 

عليهام،  واننتصاار 
]لاذه  قاال:  حياث 
أساساية,  طريقاة 
أساساية  طريقاة 
طريقاة  الداال,  يف 
املااظرة,  أساساية يف 
يف الدعاوة يف الحاوار 
يجاب أن تتباالاا, ما 
يفارض واحد نفساه 
مااظار  عان  عباارة 
يف  تدخال  مجاا ل, 
اتكاون  مااظارة 
عن  عباارة  املااظارة 
الاذي  مان  مبااراة, 
ما  املفروض  سيغلب! 
تحاال لاذه الروحية 
أباداً, القضية ليسات 

قضياة أريد أن أغلباك أَْو تغلباي, القضية كذا 
كاذا,  عوة إىل الله, املساألة كاذا, يجب علياا 
أن نداال كذا, ن بد أن نداال كذا.يكون عاده 
شابه مدياة تار  علياه يف لذا اإلطاار, تفاد 
شابهه يف لذا اإلطاار, وتأتاي بالتذكري, تأتي 
بافس األسلوب تستخدمه قضية الجاة الاار, 
الوعياد اإللهاي بالخذنن يف الدنياا, الخزي يف 
الدنيا, ومصائاب يف الدنيا, وعقوبة يف اآلخرة, 
ولكاذا, بهذه الطريقة, ن يقد3 واحد نفساه 
كاااظار؛ ألنك تشاد الطرف اآلخار ايحصل 
لكذا ُكّل واحد يشاتد من عاده, وير3 بأنه ما 
لو مستدد أبداً أن يظهر أنه ضدف أمامك, أَْو 
انهز3 أمامك, سيكابر ويداند, وياكر, ويدال 
ُكّل طريقاة؛ ألن مدااى املوضاوع أناه لاز3 
أماماك.إذاً نز3 أنك تذيب شاخصيتك نهائياً, 
تشاده إىل الله, واملوضوع إىل الله }إِن نَّْحُن إِنَّ 
يْلُُكْم َوَلاِكنَّ الّلَه{ لذا الابي بكله يقول  بََرٌ مِّ
له: نحن بر ميلك يا أخي, اقط القضية كذا 
كاذا.. الخ, ما لم لكذا يجدلونهم يتجاوزون 

بذلايتهم شخصه إىل الله؟[.
وأضااف قائاالً: ]طيب اإلنَْساان أساسااً 
ما عاا  يحصل عاده حارج, الطرف اآلخر ما 
عا  يحصال عاده حارج مدك عادماا يدرف 
أن القضياة لي عىل لاذا الاحو, يداي ما إنك 
ترياد أنت أن تقهره, تريد تفاد ما يقول لكذا 
بطريقاة تجبهه, تظهر ضدفه, تظهر بطالن 
كاذا, بطريقة وكأنها مباراة, وكأنكم يف حلبة 
مصارعاة!.. لذه الطريقة ااشالة, الطريقة 
األوىل لاي الطريال التاي يكون مدهاا قريب 
أن يساتجيب؛ ألناه عادماا يساتجيب يداي 
اساتجاب لله, اساتجاب ليء من رهة الله, 
استجاب لطريقة تشده إىل الله, ايكون قريب 

ماك عادما تسلك الطريقة لذه[.

)تجويزُ االختالف(!! قاعدة باطلة
ورضب ساال3ُ الله عليه مياانً موضحاً ملا 
ور ه أعاله، من أن ُكّل قاعدة باطلة، سيتفرع 
عاهاا ااروٌع باطلاة، ولكاي نارضب الفرع 
ونبطله، ن بد من رضب وإبطال األصل، ولذا 
امليااُل لو عان تجوياز الدلاااء لالختالف!!، 
حيث انتقد الشهيُد القائُد ذلك بشدَّة، مستدنً 
بآياات القارآن الكريام، حياث قاال: ]ميلاا 
قالاوا مياالً, عادما ردلاوا املساألة أنه لكذا 
أن اإلنَْساان يتَحاّرك لو ُكّل شاخص لوحده 
ويرراح ويجتهاد وياظر, وأشاياء من لذه, 
ثام ظهر حصال اختالف, انختالف مشاكلة، 
ما لو مشاكلة؟ كيف نحاول يف املشكلة لذه 
نحلها, نضفي عليهاا رشعية, ونقول: يجوز 
انختالف! ألسااا من 
يجاوز؟  صلحاااه 
لكان ما سارب يجوز, 
ولاو قلاا يجاوز, ما 
سارب يجوز من مرة؛ 
يف  اآلن  ألنااا  خلااا 
ألناا  كبرية؛  مشاكلة 
متى ماا قلااا يجوز 
اكلااة يجاوز يداي 
رهاة  مان  يجاوز 
مداالا  ماا  الارع, 
لكاذا؟ ااكاون قاد 
أضفياا عليه رشعية, 
ماساوب  والارع 
إىل مان؟ ماساوب إىل 
اللاه, طلع لاك ماذا؟ 
ز انختالف يف  ياه! طلع املوضوع  أن الله يجوِّ
بالاسابة لاا مشكلة كبرية, أنه لو الذي نهى 
عن انختالف والتفرق, ولو الذي يستطيع أن 
يرسم ماهجاً ن يختلف الاال إذا ساروا عليه, 
اكيف يتهاد  ويتوعد املختلفل املتفرقل, ثم 
ز انختالف؟!. ما لو طلاع تااقض؟ إذاً  يجاوِّ
طلدت مشاكلة كبارية, ونحن نريد نساربلا 
تجاوز! ولكاذا, ما لاااك حارة باطال تريد 
تلجاها إن وتدخل يف إشكاليات أكرب ماها, ما 

ياكن تُلجم نهائياً[.

آياٌت قرآنية واضحة، ال تجوزُ االختالُف 
على اإلطالق 

واساتدل الشاهيُد القائُد ساال3ُ اللاه عليه 
بآيات قرآنية عىل ما ذلب إليه من أن اللَه من 
املساتحيل أن ياهى عن انختالف ثم يجّوُزه!! 
حياث قال: ]عادما يقول: }َونَ تَُكونُواْ َكالَِّذيَن 
تََفرَُّقاواْ َواْختََلُفواْ ِمن بَْداِد َما َراءُلُم اْلبَيِّاَاُت 
َوأُْوَلاِئاَك َلُهْم َعذَاٌب َعِظياٌم{)آل عاران105( 

ما لاذا وعيد؟ لو عادما يقاول: }َونَ تَُكونُواْ 
َكالَِّذياَن تََفرَُّقواْ َواْختََلُفاواْ{ بالتأكيد أنه قا ر 
عىل أن يرُساَم ماهجاً ن يختلاُف الااُل عليه 
أبداً إذا سااروا عليه, ولو قاال لذا يف القرآن, 
لو قال لذا, عادما تحدث عن َمن اختلفوا بدد 
األنبياء أنهم إناا اختلفوا من رهة أنفساهم, 
بغي, حساد, أشياء من لذه,  وااع أُْخااَر3. 
يداي ما سببه قصوٌر من رانب الله, تقصري 
يف آياات الله, لو يقول: }َاَااا اْختََلُفوا إِنَّ ِمن 
بَْدِد َما َراءُلاْم اْلِدْلُم{)الجاثية17( }ِمن بَْدِد 
َما َراءُلُم اْلبَيِّاَاُت{)آل عاران105( }ِمن بَْدِد 
َما َراءتُْهُم اْلبَيِّاَاُت{)البقرة213( طيب بياات 
عىل مااذا؟ لال مداالاا بيااات ليختلفوا؟! 
اكياف تاهى, وتتوّعُد املختلفال وتأتي تقّد3ُ 
لهام بيااٍت تفارق بياهم؟! ما مان صح لذا. 
بياات مداالا إذا سااروا، بيااات عىل ماهج, 
عاىل طريقة إذا سااروا عليهاا ن يختلفون يف 
الدين, ن يتفرقون يف الديان نهائياً؛ ألن الدين 
ًة  أساسااً نزل لحل الخالااات }َكاَن الاَّاُل أُمَّ
يَن َوُماِذِريَن  ِ َواِحاَدًة َابََدَث الّلُه الاَِّبيِّاَل ُمبَرِّ
َوأَنَزَل َمَدُهُم اْلِكتَاَب ِباْلَحلِّ ِليَْحُكَم بَْلَ الاَّاِل 
ِايَاا اْختََلُفاواْ ِايِه{)البقرة213( ااا نختلف 
ايه نحن من شؤون الحياة لذه، يف حركتاا يف 
الحياة, وتداملاا مع بدضاا بدض, راء الدين 
ليحسم الخالف لو, ليجدل الاال أمة واحدة, 
اكيف ياكان أن يبيح انختاالف لو؟ وكيف 
ياكن أن يرسم لو طريقة لالختالف, ويوره 

الاال إىل طريقة تؤ ي إىل انختالف؟![.

َوَجَد العلماُء أنفَسهم مختلفني يف 
الشيء الواحد!! فجوَّزوا االختالَف، 

وقالوا: )كل مجتهٍد مصيب(!!
ولفت ساال3ُ الله علياه إىل الفروع الباطلة 
التاي تاتُج عان القاعدة الباطلاة، ميل القول 
باأن )ُكّل مجتهاد مصياب( اهاذا اارٌع من 
قاعادة باطلة لي )تجوياز انختالف(، ولذه 
القاعادة نتجات أصاالً عادماا وراد الدلااء 
أنهام يختلفون يف املساألة الواحادة، اجّوزوا 
انختالف كاخارج لهم!! حيث قال: ]ثم قالوا 
بداد عادما رأوا أنهم يخطئون, ُكّل واحد ير3 
الياني مخطئا؛ ألنه حتى نفس املجتهدين ُكّل 
واحاد ير3 الياني مخطئاً رغااً عاه, لو ير3 
أن القضياة التي رآلا صحيحاة أليس لكذا؟ 
اهاو بالطبع ير3 أن الطارف الياني مخطئ, 
لكن قالوا خالص ما ا3 املساألة بهذا الشاكل 
اكلااا مصيبال! ُصلاح, نتصالح أناه نكون 
كلاا مصيبال!.. طياب إذا اتصالح لك عرة 
علاااء, اتصالاح عارة علااء لام يف نفس 

الوقت يجيزون لكل واحد ماهم أن يتَحاّرك يف 
السااحة, وال الرؤية حقه, ويجوز لآلخرين 
أن يقلدوه! لاا ما حلوا اإلشاكالية بالاسابة 
اة  اة, نسبة الدلااء من األُمَّ للدامة, ولي األُمَّ
تكون نسابة قليلاة, تكون أقال رباا واحد يف 
املليون, أَْو أقل, نسابة الدلااء بالاسبة لدامة 
ااة قاد تكون واحاد يف امللياون. طيب إذا  األُمَّ
نحن اتصالحااا عرة علاااء, عرين عاملاً 
عاىل أن ُكّل مجتهاد مصياب, ونجلاس اياا 
بياااا لكاذا, لكن ماا ُكّل واحد مااا يشاتغل 
عاىل كيفاه؟ ماا ُكّل واحاد يدعو عاىل كيفه 
لاو؟ ماا ُكّل واحاد يجياز لافساه أناه يلف 
اة  مداه مجاميع مان يقلدونه؟ صاارت األُمَّ
متفرقة بشاكل كبري بطريقتهم لذه, عادما 
يقولون: أن ُكّل مجتهد مصيب, ساواء قالوا: 
مصياب للحل, ولام يريدون مصياب للحل 
الذيان يقولون بهاذه, واآلخرين ن, مصيب يف 
عالاه من حيث لو أماا اياا توصل إليه اقد 
يكاون خطأ, لؤنء الذين عا لم ا ميلاا تقل 

ا محااظل[. 

اآلثاُر السيئُة لقاعدة )ُكلُّ مجتهد 
مصيب(!!

وذكر ساال3ُ اللاه عليه اآلثااَر الااتجَة عن 
اة،  تجويز انختالف، وألم أثر لو تفريل األُمَّ
وبديرتهاا، حيث قاال: ]إرا ة الله تابع إلرا ة 
املجتهد[ كاا يقولون!!. طيب بالتأكيد تكون 
لهاا آثار سالبية يف واقع الحيااة, والدين لو 
اة  راء ليباَي الحياة بشكل صحيح, يباي األُمَّ

صحياح,  بشاكل 
أَْو  مصياب  قالاوا: 
مهااا قالاوا، يحتاج 
الخطأ  الخطأ,  يظَهر 
آثاره,  يحتاُج تظهار 
كلهام  اتفقاوا  لاو 
لكذا  مصيبون  أنهم 
ايااا  واتصالحاوا 
األخاري  يف  بياهام, 
تتبايان رؤالام, وما 
عاا  ترالام يلتقون 
عاىل موقاف واحاد. 
تأتي قضية لذا ير3 
أناه نز3 أن يتَحاّرك 
قاال  ايهاا,  الااال 
آخار: ن, ورااء ذاك 
لاه  وطارح  الياناي 

اُة ساتضطرب  رأي ايهاا, ولكاذا.. ماا األُمَّ
عادماا يضطرب َمن يورهونهاا؟ ما الدلااء 
ااة؟ اإذا  أساسااً لام املداياون بتوريه األُمَّ
اختلاف الدلاااء اختلاف توريههام لألماة, 
اتباياات مواقفهاا, اضدفات, يطلع غلطة 
كبرية رداً تتااىف مع ماهجية القرآن الرتبوية 
اة عىل أساال أن تكون أمة  لألمة, يربي األُمَّ
واحادة, تاطلال يف مواقفهاا بشاكل سيع, 
عاىل رالزية تامة, أمة عاىل رالزية تامة.. 
ما تجلاس تضطرب يف ماذا تداال, وتحاليل 
ماذا ندال, مااذا ندال؟ ولل يجوز, ولل ما 
يجاوز! والددو يغرقهم باإلشاكاليات, ميلاا 
اآلن, قد لو ذا قد  خل أاغانستان والسطل 
والداراق, وبلادان أُْخاااَر3 يهد لاا, وعاا  
املحللل شاغالل يف ماذا يدال الاال! ورؤ3 
متبايااة يف مااذا يدالاون, ما قد ارتساات 

طريقة![.
ااة ساتضطرب  وأضااف أيضااً: ]ماا األُمَّ

عادماا يضطرب مان يورهولا؟ ماا الدلااء 
ااة؟ اإذا  أساساا لام املدايال بتورياه األُمَّ
اختلاف الدلاااء اختلاف توريههام لألماة, 
اتباياات مواقفهاا, اضدفت, يطلاع غلطة 
كبرية رداً تتااىف مع ماهجية القرآن الرتبوية 
اة عىل أساال أن تكون أمة  لألماة, يربي األُمَّ
واحدة, تاطلل يف مواقفها بشاكل سيع, عىل 
رالزياة تامة, أماة عىل رالزياة تامة.. ما 
تجلس تضطرب يف مااذا تدال, وتحاليل ماذا 
ندال, ماذا ندال؟ ولل يجوز, ولل ما يجوز! 
والددو يغرقهم باإلشاكاليات, ميلاا اآلن, قد 
لو ذا قد  خل أاغانستان والسطل والدراق, 
أُْخاااَر3 يهد لاا, وعاا  املحللال  وبلادان 
شاغالل يف ماذا يدال الااال! ورؤ3 متباياة 

يف ماذا يدالون, ما قد ارتسات طريقة![.

القول: )بأن اختالَف اأُلمَّـة ناتٌج عن أن 
البارئ لم يقدم لها الحلَّ(!! يُمسُّ بعدل 

اهلل وحكمته
ااَة من خطر  ونبّه ساال3ُ اللاه عليه، األُمَّ
رسايم قد تقع ايه، ولاو انعتقا  بأن اللَه 
قاد تركها، ولم يقّد3 لها يف القرآن حالً، لكي 
تصباح متوحدة، غاري متفرقاة، حيث قال: 
اة لاذه اياا لي  ]عادماا تفارتض أن األُمَّ
علياه أن الباري ما عال لهاا حل كان يقيها 
أن ن تصل إىل ما وصلت إليه, لذا ياس بددل 
اللاه أيضااً, يااس برحاته, يااس بالكه, 
اة  ياس بحكاته.. أي أن الوضدية التي األُمَّ
ايهاا اآلن بالتأكياد أن لاااك حال لهاا, إذاً 
ااة لي انرصات  األُمَّ
عاه, أَْو لام يقد3 لها 
األريال؛  تداقاب  مع 
ألن ما من روزنا, ما 
من صح أن تجيز عىل 
اللاه أن يارتك عبا ه 
لكاذا, ماا مان راز 
أن تجاّوز عاىل  أباداً 
اللاه أناه لكاذا ترك 
الااال لكاذا, وترك 
وماا  لكاذا,  الدنياا 
قاد3 لهام أي حل إذا 
ساروا عليه ما ياكن 
الذي  أن يحصل لاذا 
لم ايه مان املداناة, 
مان  الذلاة,  مان 
الضدة, مان التازق, 
والتفرق.. لذه قضية لل ياكن أن نجّوزلا 
عىل البااري؟ ألن الله يقول عاا بأناا عبيده, 
ااحن عادماا يقول لو ملكاا ونحن عبيده, 
طياب لاو الاذي يختاص, والذي لاه, ومن 
حل الااال عليه أن يرسام لهام الطريقة؛ 
باعتبارلام عبياده, يرسام لهام طريقة ن 
يظلاوا, ولو يقول يف القارآن الكريم: }َوَما 
الّلُه يُِريُد ُظْلااً لِّْلَداَلِاَل{)آل عارانث10( ما 
لكذا يقول؟.. يرسام طريقاة؛ ألناا عبيده, 
ولو يتحادث بأنه رحان رحيام, ما رحان 
رحيام لي تااي إىل رحان بدبياده, رحيم 
بدبيده, حكيم يف ترصاه مع عبيده, وتدبريه 
لشائونه يقو3 عىل أساال الحكااة, ولذه 
كلها أليسات ترصاات مع خلقه؟ ومن ألم 
مخلوقاتاه يف الدنيا لو اإلنَْساان, من أعظم 
املخلوقات يف الدنيا لو اإلنَْساان الذي توره 
إليه كيري مان التدبريات اإللهياة, والتوريه 

اإللهي, لو اإلنَْسان نفسه[.

الجزء 
21

تسود قيٌم فاسدٌة، 
يسود ضالٌل، تحدث 

ظواهُر كثيرة من الفساد 
والظلم، وليس هناك 

سبب صريح في سيادتها 
في أوساط المجتمع إال 

تفرقنا!!

تفرُُّق المسلمين, سواٌء 
أكانوا بشكل مذاهب, 
َأْو تفرق أبناء المذهب 

الواحد, هي قضية 
خطيرة جدًا, ومظهر 

ضعف, ال يمكن أُلّمة على 
هذا النحو أن تعمل شيئًا 

لدينها, وال لنفسها

إذا كنا نعِرُف بأن 
التفرَُّق المذهبي من 

أساسه هو يخُدُم 
أعداَء اإلْساَلم إذًا 

فلنلغيها ولنرجْع إلى 
حبل واحد
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ت��ك��الَ��َب��ت ال��دن��ي��ا ع��ل��ي��ن��ا ب��ص��ّف��ه��م..
ج��را وص����اَرت ف��ت��اوى ال��دي��ن بُ��وق��اً م��ؤَّ

وك����م دول�����ٍة ب���امل���ال ب���اَع���ت ض��م��ي��ره��ا
��را وب��ال��ن��ف��ط ك��م وج����ٍه ش��ري��ٍف ت��ص��حَّ

ع��وا ادَّ ما  أعشار   ، أعشار  حققوا  وم��ا 
َدرى  .. بعوراتهم  ي��دري  يُكن  ل��م  وم��ن 

وجهها اخل��زي  من  )أمريكا(  وحت��ُج��ُب 
ت��ت��س��تَّ��را أن  ب������األع������راب  حت��������اوُل 

وال��رؤى  ، الفعل  أمريكية  احل��رُب  هي 
!! مظهرا  )سلمان(  حقَد  ألبسوها  وإن 

ب��أذي��ال��ه��ا ك���م ح��اربَ��ت��ن��ا ، وأخ��ف��َق��ت
أتَ���ت���ن���ا ب��أي��دي��ه��ا ل��تُ��خ��ف��َق أك���ث���را !!

تكاَلَبت الدنيا 
علينا بصّفهم..

معاذ الجنيد

برنامُج رجال اهلل
الدْرل الياني آيات من سورة آل 

عاران/مدراة الله عظاة الله 

الدرل اليامن

ريم البياتي

ْل ياَرَدنا الدربْيِّ يا عدنانَاا األوَّ
لو ُعْدَت لذا اليو3ْ 

نْستَيْاَيْتَاا
وتََفْلَت يف أحداِق أَنَْصاَف الرراْل

أَْسَاْدتَُهْم ُسْوَء املقاْل
وَعَزْاَت عْن َقْو3ٍ أََضاُعوا الَوْرَ  وامَلاَْهل

....
ياَرَدنا الدرِبيِّ ياعدناْن

قْل يلْ
بحِل ِ ماِئاا

لْل أمهاُت الدرِب من قحطاْن
أ3ْ ِمْن بالِ  الِساِْد واإلِْغِريل

ياردي
أ3ْ ُكاَْت ُمولٌع بالِقيان..؟؟؟؟؟

  ....
ياَرَدنا الدرِبيِّ

صاَر البالُء لاا مقيْم
واألرابيُّ شقيقاا

وقيا نا
يف كفِّ َقوَّاٍ  َزِنيْم

علاتاا َشْحذَ السيوْف 

اهوياا تَْحتَُّز الحراُب رؤوَساا
وعىل مواِئِدلم تَُداُر ُكُؤوُساا 

ياَرَدنا
أَْخرِبْ خليَل اللِه أَنَّا
ِبْداَا الَكْدبَة الَغرَّاء

ااوضاا عىل أْمِر الذَِّبيْح
طربَاً نَُهزُّ رؤوساا 

إِْن َحرََّكْت سالومُة الحسااِء َخرْصاً للغو3
َرَقَصْت ُرُرْوَلتُاا عىل انَْغامِه

نتكذب الحسااء
يوحاا أتى 

إِثَْااً ِمن األْمِر القبيْح
........

ياَرَدنا الدربيَّ ياعدناْن
أَْخرِبْ بالنً أَنَُّه لو عاَ  يف لذا الزماْن
َحزَّْت سيوُف القو3ِ ناصيَة اآَلذَاْن

ماكان يدري مايقوْل
كفراً يقوْل !!!!!

يِْع يف بلدي اطاِحُل التَْرِ
ُب يف الفروِع ويف األصوْل تُاَقِّ

لذا أواُن الَشدِّ والِفْقِه الغريْب
نريَب يف أَْحَكاِمِهْم نريْب

ابالُل أخطأَ باآلذان..؟؟؟؟!!!!

.....
يارَدنا الَدَرِبيِّ يا َعْدنَاْن

الُحرُّ يف وطاي ُمَهاْن
ة َمْت حبال الوصل ِمْن ِردَّ رُصِ

إىل السو اْن
وتاِللُاا رر اُء يَْكُسْولا الَهِشيْم

يف كلِّ ناحيٍة َحريْل
يف كلِّ ساقيٍة َغريْل

وُع الاوِق ياردي ْت رُضُ َرفَّ
وِبتْاَا نَْستَِقي لِصَغاِرنا 

ِمْن ُكلِّ َساِئبٍَة 
َاأَْ َماَّا املذلَة والهواْن

.....
ياَرَدنا 

سأعوُ  ِمْن حيُث أتيْت
ن..لن..اقوْل

أَنَّا َغَضْضاَا الَطْرَف َعْن مرس3َ الرسوْل
ِبْداَا املبا يَء والِقيَْم

نَعْهَد ُصاَّاُه ...ونبقيْت ِذَمْم
لو عدَت يف لذا الوباْل

لتفلَت يف احداِق انصاِف الِرَراْل
ً ولقلَت قونً مستقياا
ياليتاي كاُت عقيااً

محمد عبدالقدوس الوزير

األدوم  ال���ش���رف  ه����ذا  ن��ه��م  ي���ا   
وه���������ذه األب������ط������ال ل�����و ت��ع��ل��م

أسلوبهم وال���زي���ف  ح���اول���وا  ك��م 
ك��م غ����رروا ، ق��ال��وا ع��س��ى نحلم

وق����د ت��س��م��وا غ��ي��ر أس��م��ائ��ه��م
ن��ف��ه��م  ح����ب����ذا   ، ت�����ن�����ادوا  وإن 

لكنهم  ، اجل����و  ام���ت���اك  رغ����م 
قدموا   ، ل��ل��ورا  شبر  خ��وض  ع��ن 

أصبحوا إذ  احل��ل��م  ف��ي  ت��ق��دم��وا 
والشمس في أفق السما. .همهموا

ودم����دم����ت ف���ي وج��ه��ه��م ن��ارن��ا
ف��ي��ه��م  ، ل��ه��ي��ب��ه��ا  وأض�����رم�����ت 

ال��رؤى  ف��ي اصطناع  ي��زال��وا  ول��م 
، ق���زم���وا  ل���ه���ا  وك���ل���م���ا ط����ال����وا 

ك��ي يشتروا االم����وال  م��ن  رش���وا 
دره��م الفتى  أغ���رى  فما   ، ح��را 

حتفهم إل����ى  ف����روا  اخمل����ا  وف����ي 
،، مت��ت��م��وا ه���زمي���ة  ي��ت��ق��وا  ك���ي 

ك��ان��ت كما  أدراك  وم��ا  »م��ي��دي«  
تستعصم وامل��س��راخ«   ، »ص���رواح 

م��خ��ب��را ح��ال��ه��م  ع���ن  ت����رد  وإن 
دمدموا متى  صالوا  متى   ، فسل 

وم��ن أض���اع احل��ش��د ف��ي أرضنا 

ك���ت���ي���ب���ة ع������ن أم�����ه�����ا ت���ع���دم 
ك��ئ��ي��ب��ة م���ن خ��وف��ه��ا اس��ت��ن��ج��دت

ف�����واج�����ه امل�����ذه�����ول�����ة امل���ل���ق���م 
س��اق��ه��م   ، أع������داؤن������ا  ألن����ه����م 

إل����ى م��ص��ي��ر احل��ت��ف ح��ت��م��ا دم 
ألن����ه����ا ع�����ام�����ان م�����ن ب��غ��ي��ه��م 

ص���اد »امل��ه��اف��ي��ف« ، ي���د ت��رج��م 
ظ��ه��ره��م ام��ت��ط��ت  أم��ري��ك��ا  ألن 

م��رمي   ، خلفهم  م��ن  ال��ق��ف��ا  ح��ك 
ألن����ن����ا ق���ل���ن���ا ك����ف����ى ع����ان����دوا

ه���وم���وا  ب���ع���ده���م  رأون��������ا  إذا 
أغ���ن���اه���م  ل����أم����ن  م���ج���ل���س  ال 

اس��ت��غ��ن��م��وا  ل���ل���ف���رص  ه����م  وال 
ال����روم ع��ن فيلهم ف��اق��وا ع��ل��وج 

أحجموا  وق��د  أغ��ن��ى  فما   ، ذب���وا 
ي��ه��ت��دي أن  ال����ل����ه  أراد  ب���ن���ا 

إل����ى ال��س��ن��ا م��ع��اش��ر أس��ل��م��وا 
ك��م��ا  دك�����ا  ال���ب���غ���ي  ن�����دك  وأن 

ص��ف��وا ل��ه��ا ص��ف��ا ، ون�����ادى فم 
أن إن ش��ئ��ت  ال���ن���ار  وق�����ود  ه���م 

ه��م  ك����ان����وا  ال���ل���ه  وأمي  ت������دري 
ل��ن ق�����ال  مل����ا ط���غ���ى   ،، أب����ره����ة 

علقم  ي��ا  القليس  س���وى  أرض���ى 
ف����رع����ون وال����ط����اغ����وت أم��ث��ال��ه

عموا فيها   ، ال��رح��م��ن  ل��ه  أم��ل��ى 

التي  العبيد  ج��ن��س  م��ن  س��ل��م��ان 
ي��ح��ك��م  أم������ة  ف�����ي   ، ت���ك���ب���رت 

م���وس���ى ن���ب���ي ال���ل���ه أوح������ى ل��ه 
ي���أف���ك اجمل���رم  م���ا  ال��ت��ق��ف  أن 

وق���اده���م خ��رط��وم��ه��م ع��ك��س ما
رام�����وا وف����ي أوك����اره����م خ��ي��م��وا

ن���ح���ن ال��ي��م��ان��ي��ن ع���ن���د ال��ل��ق��ا
ص��ب��ر ، وأع�������راب اخل���ن���ى ن��وم 

واالش����ع����ري ال����ع����راب مل���ا ه��وى
ال��ف��ض��ا ضيغم  ع���ن ح��ق��ه س���د 

مت���ن���دب���وا ل��ل��م��ك��ر ش��ي��خ��ا ل��ه��م
ع��ومل��وا  م��ا  ل���والك   ، شيخهم  ي��ا 

ف��وق��ن��ا  ب��غ��ي��ه��م  أط�����ال�����وا  وال 
االك����رم ق��ال��ه��ا   ،،، ح��ل��ب  ف����واق 

ل���أش���ت���ر ال���ن���خ���ع���ي ع���ل���م مب��ا
ف����ي ج��ع��ب��ة امل����ك����ار ل����و س��ل��م��وا 

ي�����ا ق���ل���م���ي ه������ذا ن����ذي����ر ل��ه��م 
ل��ن يسلموا  وي��ا ح���روف احل���رب 

م��ث��ل ق��ري��ش ف���ي ق��ري��ش غ��وت
حلقموا  ت��ي��ه��ه��م  ف���ي  م���ن  وم��ث��ل 

الوغى سيوف  كفت  يسلموا  إن 
غمغموا  إن  ال��ه��ن��دي  ن��ع��م��ل  أو 

ي�����ا رب����ن����ا ص�����ل ع���ل���ى أح���م���د
وآل���������ه األخ�������ي�������ار س���ي���م���اه���م 

يا َعدناْن

الهدهدشرف أدوم
أحمد العجري 

إل���ي���ك���م م����ا س���ي���ح���دث ع����ن ق���ري���ِب
ب���������إذن ال�������ق�������ادر احل�������ي اجمل����ي����ِب

وم��������ا ف��������ّن امل������اح������م ل������ي ب���ف���ٍن
ال����ل����ب����ي����ِب رأي  أرى  ول�����ك�����ن�����ي 

ك�����أن�����ي ب�����ال�����زم�����ان ي�����ع�����ود ع������ودا
ع����ل����ى ب�������دء وي�����ب�����دأ ب�������ال���ص���ل���ي���ِب

ل���ي���ص���ل���ب جن����م����ّة ول��������دت ب��ش��م��س
ت�����وّل�����ت م���ع���ه���م���ا ق����ت����ل ال����ش����ع����وِب

ع���رش م����ن  أراه  ال����زم����ان  س��ل��ي��م��ان 
ب�����ل�����ق�����ي�����س ال�����������ى ت�����������ّل أب������ي������ِب

س���ي���رس���ل ه����ده����د ال����ه����دي ع��ت��ي��دا
وق������د رص����دت����ه����ُم ع�����ن الً�������رق���ي���ب

ف���ي���أت���ي���ه ب�������أن ال����بُ����ه����ت ق�����د م���لّ����
الرحيب »امل��ب��ك��ى«  على  »ليفني«  ���ك��وا 

وق�������د ق�����ال�����ت ل����ه����م ي�����ا ق�������وم ان����ي
واّي��������اك��������م س���ن���ف���ن���ى ع������ن ق���ري���ب

ف���ب���س���م ال����ل����ه ه�����ده�����ده ق�����د ال���ق���ى
إل���������ّي رس�����ال�����ة ال����ش����ع����ب امل���ه���ي���ب

س����ن����ه����دي ي�����ا ي����ه����ود ال����ي����ه ش��ي��ئ��ا
ل���ن���ث���ن���ي���ه ع�����ن ال�����وع�����د ال����ره����ي����ِب

س�������ي�������زداد ب����ه����ا ف����ي����ن����ا ارت����ي����اب����ا
ول��������ن ي���ق���ب���ل ب�����ال�����ش�����يء امل�����ري�����ِب

أن�����أت�����ي م���س���ل���م���ن ال�����ي�����ه؟ ل�����م ال؟
م���ن���ي���ِب ق����ل����ب  م�����ن  ذاك  ل�����و  ن����ع����م 

ف�����ك�����ل ك����ي����ان����ن����ا ش����������يء م����ري����ب
ل������دي������ه وك�����ل�����ن�����ا اخ��������������وان ذي�����ب

غ����ري����ب وع�����دن�����ا ووع������ي������ده ل��ي��س
ال����غ����ري����ب ب�������األم�������ر  وال�������ل�������ه  ال 

ف�����أِص�����ُف�����ُه ك�������راص���ف�������ه س���ي���أت���ي
ب�����ق��اص��ف�����ه ل��ي��ق��ص��ف ك����ل »ل���وب���ي«

س����واه����م ال  ه�����م  وق�����وم�����ه  أل����ي����س 
أول�������ي ال����ق����وة وال�����ب�����أس ال��ع��ج��ي��ِب
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 متابعات فلسطينية

املنطقُة على شفري االنفجار.. ماذا يجري يف الُغَرف السوداء املغلقة؟
عبُدالباري عطوان*

مان املؤلام أن يغياَب الدارُب كليااً كدوٍل 
ورياوٍش مان قائااة القلال »اإلسائيايل«، 
وياتقال بدُضهم إىل مدساكر الحلفااء لدولة 
كرياك  إليهاا  ياظارون  التاي  انحتاالل، 
اسارتاتيجي يف ماظاة أمن إقلياية عىل غرار 

حلف الااتو. 
املساؤولل  تحاّركات  يتاباع  ااان 
»اإلسائيليال« لذه األياا3، ومباحياتهم مع 
قا ة أرانب، يخرج بانطباع راساخ بأن إيران 
وأذرعهاا الدساكرية، وعاىل رأساها »حازب 
الله« لام الخطر الحقيقي الذي يهد  الورو  

»اإلسائييل« ادلياً.
الاوزراء  رئياس  نتايالاو،  بايامال 
»اإلسائيايل« يتوارد حالياً يف موساكو للقاء 
اال ياري بوتال، الرئيس الارويس، والقضية 
األلام التاي تحتل رادول أعااال مباحياته، 
الورو  اإليراني يف ساوريا، وخطره املستقبيل 
عىل أمن »إسائيل«، ولااك تقارير إسائيلية 

تقاول إنه سايطلب مان القياا ة الروساية 
السااح لطائراته باستخدا3 األرواء السورية، 
 ون عوائل لارضب قواعاد وتجادات قوات 

»حزب الله« اللبااني.
األمان  وزيار  ليربماان  إايغادور  أماا 
»اإلسائيايل«، الاذي يازور واشااطن لاذه 
األيا3، اقاد أّكد يف مؤتار صحاايف عقده قبل 
لقائه ماع نظريه األمريكي ريااس ماتيس، 
وزير الداااع، أن أكير ما يقلل »إسائيل« لو 
»تهريب أسالحة كاسة للتوازن انسرتاتيجي 
إىل ُكلٍّ مان »حازب اللاه« يف لبااان، وحركات 
ميال  غازة،  قطااع  يف  اإلساالمية  املقاوماة 
صواريخ متطاورة و قيقاة، وطائرات بدون 
طياار«، واتهم إيران بالوقاوف خلف عاليات 
التهريب لذه، وكل ما يتبدها من تاويل ونقل 

للتكاولوريا.
***

الذكاُر الوحياُد للدارب لاذه األياا3 باات 
محصاوراً يف أنبااء تتكارر بقاوة عان ورو  
مااقشاات ردية خلف الكواليس تتحدث عن 
إقامة تحالف إقلياي يشابه »الااتو«، تقوُ ه 

أماريكا باشااركة  ول عربياة ميال مارص 
والسادو ية واإلماارات واألر ن، وتتايل ايه 
»إسائيل« بدور »مراقاب«، وياحرص  ورلا 

املدَلن بالتداون األماي وانستخباراتي.
وماا يرراح وراو  ناوع مان املصداقية 
لهاذه األنبااء التاي نرتها صحاف أمريكية 
مان بياها صحيفاة »وول سارتيت رورنال« 
املقرباة من إ ارة ترامب، لو عز3 لذه اإل ارة 
عقاد مؤتاار  ويل ملحاربة اإلرلااب، وتاظيم 
» اعش« عىل وره الخصوص، بحضور عربي 
»إسائييل« مكيف، وكذلك إرساالها، أي إ ارة 
تراماب، حوايل ألاف رادي إضايف إىل ساوريا 
للاشااركة يف عالية »تحرير« الرقة عاصاة 
التاظيام، وكذلك تكييف لجااتها ضد تاظيم 

»القاعدة« يف اليان.
يه السايايس  الالااُت أن لذا الحراَك بشاقَّ
والدسكري يتم تحت عاوان محاربة اإلرلاب، 
ولكن لداه غري املدَلن، لو إيران والجااعات 
التابدة لها يف ُكّل من الدراق وساوريا ولباان، 
ة  وسايكون الدرب أو »محور انعتدال« َخاصَّ
لو »رأل الحربة« واملاول الرئييس ألّي تحرك 

أمريكي يف سوريا والدراق، ورباا إيران نحقاً.
السالطات اإليرانياة تادرك تفاصيال لذه 
»اإلسائيلياة«  األمريكياة  انسارتاتيجية 
وألدااهاا الرسية واملدَلااة، ولااك مؤرشات 
بأنها تساتدد لها، من بياها تهديدات السايد 
حسان نرص اللاه، زعيام حزب اللاه بقصف 
مفاعل  ياونة »اإلسائيايل« يف قلب صحراء 
الاقاب، وحاويات ماا ة اآلمونيا الساامة يف 
محياط مديااة حيفاا، ويف الحالل ساتكون 
املا ياة والبرياة  الخساائر »اإلسائيلياة« 
مرعبة باكل املقاييس، حتى أن املساتوطال 
يف األخارية، أي مديااة حيفاا، بادأوا تحاركاً 
يطالاب الحكوماة »اإلسائيلياة« بإزالة لذه 
املساتو عات مان مدياتهم ونقلهاا إىل مكان 

آخر.
السايد لاشام  أن ترصيحاات  ندتقاد  ن 
املوساوي قائُد حركاة »الاجبااء« التي أعلن 
ايهاا عان تشاكيل ايلال لتحريار لضباة 
ة  الجاونن، يتكون مان وحدات قتالياة َخاصَّ
مازو ة بأسالحة اسارتاتيجية، تأتاي صداة 
يف ميال لاذا التوقيات، وإنااا رساالة تهديد 

»ر عية« مورهة إىل الحكومة »اإلسائيلية«، 
اهاذا الفيلل ياتظار أمر الحكومة الساورية 
للتحرك، ون نستغرب أنه مورو  عىل األرايض 

السورية ادالً.
***

يف املايض القرياب كان القلل »اإلسائييل« 
واملرصياة  الساورية  الجياوش  مان  يأتاي 
والدراقية واألر نية، أو ما كان يسااى » ول 
املواَرهة«، ولكن لذا الزمن وىلّ إىل غري رردة، 
وباات لذا القلل يأتي من إيران وبدض الدول 
ة ساوريا ولباان، وبدض  الحليفة لها، وَخاصَّ

الدراق.
الدارب، أو بدضهام، لم يداو وا يدتربون 
»إسائيال« عادواً لهام، وإناا الدادو لو من 
تدا ياه »إسائيل«، وتشادر أناه مصدر قلل 
ألماها واساتقرارلا، وُمَخّططاتها التوسدية 
والددوانية عىل حساب األمة الدربية والشدب 

الفلسطياي.
ُة الهوان.. وذروة املأساة. إنها قاَّ

* رأي اليوم 

اساتاكر مرصاُد الفتااو3 التكفريياة 
اإلاتااء  لادار  التاباع  املتشاد ة  واآلراء 
املساتوطال  اقتحاا3  تكاراَر  املرصياة، 
اليهو  للاساجد األقىص بحراسة مشد ة 

من ضباط انحتالل اإلسائييل.
وحاّذر مرصاد اإلاتااء يف بياناه ياو3 
السابت من تصاعاد وتكارار اننتهاكات 
واملخطَّطات التي تقو3ُ بها قوات انحتالل 
»اإلسائييل« يف املساجد األقىص ما يؤرج 
مشااعر مليار ونصف املليار مسالم عىل 

مستو3 الدالم.
وأكاد املرصاد أن مدياة القادل وعىل 
رأساها املساجد األقاىص خط أحاار، ن 
ياكان تجاوزه وأن أي اعتاداء عليه يهد  

األمن وانستقرار يف املاطقة.
وشاد  مرصد اإلاتاء عاىل أن القضية 
الفلساطياية لي لب الارصاع يف ماطقة 
الرق األوسط، مشدً ا عىل رضورة حلها 

حاًل عا ًن باا يحفاظ الحقوق التأريخية 
للشادب الفلساطياي يف أرضاه وإقاماة 

 ولته املستقلة وعاصاتها القدل.
و عاا املرصد كااة ماظااات املجتاع 
الدويل وعىل رأساها األمم املتحدة ومجلس 
والهيئاات  املاظااات  كاااة  و  األمان 
اإلساالمية والدربياة بالدال الجاا  لحل 
القضية الفلساطياية، بااا يحفظ عو ة 

الحل ألصحابه وإقامة الدولة الفلسطياية 
وإنهاء مأسااة ماليل الفلساطيايل من 

الاساء واألطفال والشيوخ.
كاا  عاا مرصد اإلاتااء كااة ماظاات 
إىل  الدولياة  والهيئاات  الادويل  املجتااع 
التدخال الفاوري لوقاف لاذه اننِتهاكات 
املتكاررة للاساجد األقاىص، والداال عىل 
حااية القدل واقاا لالتفاقيَّات والقوانل 
واألعاراف الدولياة التاي تجاّر3ُ أي تغياري 
لطبيدة األرض والسكَّان يف األرايض املحتلَّة.
أعلاات  كانات  إسائيال  أن  يُذَكاُر 
الدلاو3  ملاظااة  مقاطدتهاا  مؤخاراً 
والفااون واليقااة التابداة لألمم املتحدة 
»اليونساكو« بدَد ما أقارت مروع قرار 
الساطياي – أر ني بأن املساجد األقىص 
مكان مقادل خاص باملسالال، وأنه ن 
يورد أي ارتباط  ياي بل املسجد األقىص 

وبل اليهو .

الصهيوناي  اإلرلااب  وزياُر  حاّرض 
أايغدور ليربمان خالل لقائه يف واشااطن 
ريكاس  األمريكاي  الخاررياة  بوزيار 
تيلرساون، عىل أن توقَف واشاطن تاويَل 
وكالة غوث وتشاغيل الالرئال »أونروا«، 
واحص اننساحاب مان عضوية مجلس 

حقوق اإلنَْسان الدويل.
املواضياع  شاتى  الوزياران  وتاداول 

املتدلقة بدالقات الكيان والونيات املتحدة 
والشؤون ذات األلاية املشرتكة.

وطلب ليربماان من الوزير تيلرساون 
األمريكياة  الخاررياة  وزارة  تقاو3  أن 
بدراساة سياسة واشااطن تجاه مجلس 
حقاوق اإلنَْساان التاباع لألمام املتحادة 
واألونروا ووكالة الغوث وتشغيل الالرئل 
الفلساطيايل، اللتل اعترب ليربمان أنهاا 

ن تؤ يان الوظيفة التي أنشآ ألرلها.
وأشاار ليربمان اىل أن أكيار من 60% 
من قرارات املجلس لي قرارات بخصوص 
الغربياة  للضفاة  الصهيوناي  انحتاالل 
بالكياان  »ماشاغلة  القادل،  ورشقاي 
بادنً من ان تهتم بوضع حقوق اإلنَْساان 
وباإلباا ة  الشااالية  وكورياا  اياران  يف 
الجااعية واألعاال الوحشية يف سوريا«.

كشافت مصاا ُر بريطانياٌة الاقااَب أن إقراَر الكايسات 
»اإلسائييل«، لقانون ماََع األرانب الداعال لحركة مقاطدة 
البضائاع »اإلسائيلياة« أو التاي تاتجهاا املساتوطاات من 
 خول البال ، تأتي ملوارهة التكاليف انقتصا ية التي كلفتها 

املقاطدة لالقتصا  الصهيوني.
وذكرت صحيفة »التاياز« الربيطانية يف تقرير لها، نقلته 
إىل الدربياة ليئة اإلذاعة الربيطانية، أن أعضاء يف الكايسات 
قالاوا إن حركة مقاطدة البضائاع »اإلسائيلية« لي حركة 
عاملياة تسادى ملاارساة ضغط اقتصاا ي عاىل »إسائيل« 

بألداف سياساية وبالتاايل كان القانون أمارا نزما ملوارهة 
لذه الضغوط.

وأضااات الصحيفة »أن القانوَن ياطبال أيضاً عىل  عاة 
مقاطداة ماتجاات البضائع التي تاتجها املساتوطاات رغم 

أنها تدد ماشآت غري قانونية حسب القانون الدويل«.
وذكرت »أن عادَة ماظاات تادرج تحت الشاانون وماها 
ماظااة أصاوات يهو ية من أرل الساال3، ولاي ماظاة يف 

الونيات املتحدة تاا ي باقاطدة ماتجات املستوطاات«.
ونقلت الصحيفة عن ريبيكا ايلكومرسون مدير املاظاة 

قولهاا: »أردا ي  ااوا يف إسائيل وزوري وأباائي مواطاون 
إسائيليون وأنا نفيس عشات سااوات عدة يف إسائيل ورغم 

ذلك سيااداي القانون الجديد من  خولها«.
املقاطداة كلفات  أن »حااالت  إىل  وأشاارت الصحيفاة 
انقتصا  »اإلسائييل« عرات املاليل من الدونرات سااويا، 
موضحة أن حجم الااتج السااوي القوماي الصهيوني يبلغ 

0ل2 مليار  ونر«.
وكان الكايسات صاا ق يف سااعة متأخارة مان انثال 

املايض، عىل قانون ماع  خول املؤيدين ملقاطدة انحتالل.

االحتالُل يعتِقُل حمالُت املقاطعة كّلفت العدو عشرات ماليني الدوالرات سنوًيا 
كاتبًة مقدسيًة؛ 

بسبب روايتها 
اعتقلت قوات انحتالل الكاتبة 

الفلساطياية خالدة غوشة، بدد 

اقتحا3 مازلها يف حي بيت حاياا 

شاال القدل.

وأوضحات أماناي َعبدالكريم 

مديارة أعاال الكاتبة غوشاة أن 

رشطة انحتاالل اقتحات صباح 

السابت مازل الكاتبة يف حي بيت 

حاياا شااال القدل، واعتقلتها 

ثام اقتا تهاا للتحقيال يف مركز 

»الاباي  مساتوطاة  رشطاة 

أرايض  عال  املقاماة  يدقاوب« 

البلدة.

وأضاات َعبدالكريم أن غوشة 

اتصلات بهم بداد وصولها مركز 

حارتهاا  وأبلغتهام  التحقيال 

اعتقالهاا  ان  اىل  ناتاة  ملحاا3، 

لاو بسابب راويتها التاي تاوي 

نرلا شهر ترين أول- اكتوبر 

القاا 3 بدااوان »مصيادة أبان 

آو3«، تتحادث ايه عان الداالء 

واملتخابرين مع انحتالل.

تقاريُر عربية: صاروٌخ 
أطلق من غزة وانفجر 

داخل الحدود 
ذكارت تقاريار عربياة، باأن 

»صاروخااً أطلل مان قطاع غزة 

باتجاه املساتوطاات اإلسائيلية 

املحاذياة للقطااع، إن أنه انفجر 

 اخل حدو  القطاع ماتصف ليلة 

الجادة السبت«.

أن  التقاريار،  وأوضحات 

»ريش انحتالل اإلسائييل رصد 

الصاروخ الذي أطلل من شااال 

القطااع وانفجر  اخال الحدو ، 

ولام تدال أرهزة انناذار، واتح 

الجيش تحقيقا يف الحا ثة«.

اإفتاُء م�شر يحذر االحتالل:
 القدس واألقصى خط أحمر.. احذروا من انفجار مشاعر 

مليار ونصف مليار مسلم

ليربمان من أمريكا: أوقفوا تمويل »االونروا«

مؤتمٌر دولي للدفاع عن األطفال 
األسرى برام اهلل األربعاء القادم 

قال رئيُس ليئة شؤون األس3 واملحررين، 
عيىس قراقع، إن انساتددا ات إلطالق أعاال 
املؤتار الدويل حول السياساات »اإلسائيلية« 
يف اعتقاال األطفاال القارصيان قاد اكتالت، 
وساتبدأ صباح 2017/3/15 يف اادق الجراند 
باارك باديااة را3 اللاه تحات رعاياة رئيس 

السلطة الفلسطياية محاو  عبال.
وأوضاح أن شاخصيات  ولياة وقانونياة 
ومؤسسات حقوق اإلنَْساان املحلية والدولية 
ستحرض املؤتار، وستقد3 أوراق عال ورؤية 
حول انتهااكات »إسائيل« لحقاوق األطفال 
وانتهاكهاا للقاناون الدويل وتوصياات آليات 
عاال وطاية ذات بدد اسارتاتيجي للدااع عن 

حقوقهم.
وأشاار إىل أن املؤتاار الاذي سايدقد تحت 
املحامال  ونقاباة  األس3  ليئاة  إرشاف 
وبالراكاة  األساري  وناا ي  الفلساطيايل 
والتدااون ماع الحركاة الداملياة للداااع عن 
األطفاال وساائر املؤسساات الحقوقياة لو 
أول مؤتاار متخصص يااقش أوضاع األس3 

األطفال  اخل السجون وبدد تحررلم.
وبّل أن الهدف وضع املسؤوليات القانونية 
واألخالقياة عاىل عاتل املجتاع الادويل واألمم 
املتحدة للتدخل الدارال لحااية األطفال ماا 
يتدرضون له من إرراءات تدسفية وخطرية، 
حيث باتوا مستهدال من قبل سلطات الددو.
وكذلك محور حول اإلطاار القانوني الدويل 
يف موارهة عارصية السياساات والتريدات 
»اإلسائيلياة«، ومحاور آخار حاول حاالت 
مااارصة األطفاال، ومحاور حاول التدذياب 
وحاول  األس3،  لألطفاال  املداملاة  وساوء 
املحاسابة القانونية بخصوص انتهاك حقوق 

األطفال األس3.
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اأُلَمـم املتحدة: العاَلُم على أبواب أخطر أزمة إْنَسانية منذ 1945 
واليمن تحتل املرتبة األوىل

  - وكاالت:
حذر مديار وكالاة انغاثاة التابدة 
لألَُمام املتحدة مجلس انمن الدويل، من 
أن 20 مليون إنَْسان يتوزعون عىل أربع 

 ول يوارهون خطر املوت روعاً.
وقاال »نحان نواره لحظاة زماية 
حاسااة، و ون تاسايل وتداون  ويل 
اإن الاال ساياوتون من الجوع بكل 
يف  أوبرياان  قاال ساتيفان  بسااطة« 
كلاة ألقالا يو3 الجادة، أما3 مجلس 

األامن.
وحاذر »ساتيفان« من نُاذُر أخطر 
أزمة إنَْسانية يوارها الدالم ماذ اقامة 
ماظااة األَُمام املتحادة قائال »نتحدث 
عان اخطار ازماة إنَْساانية يوارههاا 
الدالم ماذ اقاماة األَُمام املتحدة نهاية 
 20 اليانياة، اهاااك  الداملياة  الحارب 
مليون إنَْسان يف اليان وراوب السو ان 
والصوماال ونيجريياا يوارهون خطر 

املوت روعا ».
و عا مديار »وكالة انغاثاة« الدول 
األَْعَضااء يف مجلس انمن إىل تخصيص 
موار  اورية لتوريههاا إىل لذه الدول 
ملاع حلاول الكارثاة، مذكاراً أن وكالة 
انغاثة تحتاج إىل ل:ل مليار  ونر حتى 
شهر تاوز لتتاكن من تقليل انرضار.
» ون تدال ردي لألموال اإن تطور 
وناو انطفال سايتأخر بسابب ساوء 
التغذياة ولان يذلبوا بالتاايل للادارل 
الاااو  ماجازات  اختفااء  إىل  إضاااة 

انقتصا ي التي ستتبخر بكل بساطة« 
قال ستيفان.

غالبية الجوعى يف اليمن :
واحتلات الياان، واقا ملديار وكالة 
انغاثة، املرتباة انوىل بل الدول األربع، 
أزماة  بأكارب  ايهاا  الوضاع  واصفاا 
إنَْساانية يوارهها الدالام حاليا، حيث 
يحتااج أَْكيَر من ثليي ساكان اليان إىل 
مسااعدات وأَْكيَار مان 7 ماليل ماهم 
يوارهون خطر املوت روعا ن يدلاون 
مان ايان أَْو ان كانوا سايحصلون عىل 

وربتهم التالية.
وزا  عد  روعى اليال با 3 ماليل 
عاا كان عليه الحال نهاية شاهر يااير 

املايض الذي سجل ل ماليل رائع.
وزار ساتيفان مؤخراً اليان والتقى 
بأطاراف الازاع املسالح الذيان وعدوه 
بتساهيل وصول املسااعدات اإلنَْسانية 
للاواطاال، ومع ذلك ن زالات اطراف 
املسااعدات  وصاول  تاااع  الارصاع 
للاحتارال، محولاه لاذه الورقة من 

إنَْسانية إىل سياسية حسب تدبريه.

وقال ساتيفان محاذراً »إذا لم تغري 
اليااية سالوكها ساتتحال  انطاراف 
مساؤولية املجاعة التي باتات حتاية 
وما سياتج عاها من موت ومداناة ».

وحول انحتيارات واملوار  املطلوبة 
للتدامل ماع األزمة اإلنَْساانية اليااية 
قاال ساتيفان، إن وكالتاه تحتاج لذا 
الداا3 إىل 2:1 ملياار  ونر لتزوياد 12 
مليون يااي باساعدات تاقذ حياتهم، 
لكان ما حصلت علياه الوكالة لو 6% 

اقط، من املبلغ املطلوب«.

الرئيس األسد: أيُّ قواٍت أجنبية تدخل سورية 
دون إذننا هي قوات غازية 

القوات السعودية تقتحُم العوامية وتطلُق الرصاَص 
على األهالي: استشهاد شاب واحرتاق منزل 

  - متابعات:
عىل َوْقااِع تهديدات التهجري التي لّوحت بها السالطاُت السادو يُة يف وره األس التي تديُش يف حي املسورة يف 
بلدة الدوامية، استفاق سكاُن لذا الحي عىل أصوات اننفجارات الدايفة التي لّزت أرراء البلدة، وأزيز الرصاص، 
ومدرعات القوات السادو ية التي اقتحات الشوارع، ما أ 3 إىل استشها  الشاب وليد الدريض )16 عاماً( متأثراً 

بجراحه التي أصيب بها. 
كااا أاياد عن احرتاِق أحاِد ماازل حي املساورة، وتصاعد الاريان ماه، اياا اساتخدمت املدرعات السادو ية 

القاابل عىل الشباب املحارصين يف الداخل، وسط استارار إطالق الرصاص بداف. 
ولم تقترص انقتحامات عىل حي املسورة بل تددتها إىل حي الديرة.

  - متابعات:
أكد الرئيُس السوري بشار األسد، 
يابغاي  األزماة يف ساورية  َحالَّ  أن 
أن يكاون عاربَ مسااَرين متوازيال 
يتايال األول يف محارباة اإلرلابيال 
ولاذا واربااا كحكوماة أن نداااع 
عن السوريل ونساتخد3 ُكّل وسيلة 
الذيان  اإلرلابيال  لدحار  ماكااة 

يقتلون ويدمرون يف سورية.
وقاال الرئياُس األساُد يف مقابلاة 
مع قااة ” ايايكاس ” الصياية.. إن 
املساار الياني يتايل يف إرراء الحوار 
ولهاذا الحاوار الددياد مان األوراه 
املختلفاة اهاااك الجانب السايايس 
ساورية  باساتقبل  يرتباط  الاذي 
وطبيدة ونوع الاظا3 السيايس الذي 
نحتاره برصف الاظر عن شكل لذا 
الاظاا3 اذلاك يدتاد عىل ماا يقرره 
الساوريون عرب انساتفتاء حول ما 
يريدوناه، الجاناب الياناي يتايل يف 
محاولاة  ااع أَْكرَب عاد  ماكن من 
األشاخاص الذيان كاناوا مرتبطال 
باإلرلابيال أَْو الذيان ارتكبوا أادانً 
إرلابية للدو ة إىل حياتهم الطبيدية 
والتخيل عن أسالحتهم مقابل الدفو 
الذي قدمته الحكومة، ونحن نتحرك 
يف لذا انتجاه ماذ ثالث سااوات وقد 

نجح بشكل ريد ردا.

“يف  األساد  الرئياس  وأضااف 
الواقاع إذا أر ت أن تتحدث عن الحل 
السيايس الحقيقي ماذ بداية األزمة 
وماذ بداية الحرب عىل سورية حتى 
لاذه اللحظة اإن الحل الوحيد تايل 
يف تلاك املصالحاات بال الحكوماة 
ومختلف املسالحل يف سورية الذين 
انضام الددياد ماهام إىل الحكوماة 
ولام يقاتلاون مدهاا اآلن والبدض 
اآلخر سالم أسالحته وعا  إىل حياته 
الرئياس األساد  الطبيدياة”. وأكاد 
أن أية قاوات أرابية تدخل ساورية 
التشااور  أَْو  إذنااا  أَْو   ون  عوتااا 
مداا تدترب قوات غازية ساواء كانت 
قاوات  أياة  أَْو  تركياة  أَْو  أَمريكياة 

أخر3.

الجيش السوري يضبط سيارة شحن 
تركية محملة باألسلحة والذخائر لدعم 

’داعش’ 
يف ساياق الدعم الرتكي املساتار 
ساوريا،  يف  اإلرلابياة  للجااعاات 
سايارة  الساوري  الجياش  ضبَاَط 
شاحن تحاُل لوحاٍت وأوراقاً تركية 
محالة باألسالحة والذخائر متجهة 
يف  اإلرلاباي  » اعاش«  تاظيام  إىل 
ماطقة »وا ي الدذياب« عىل محور 
»الصباورة« برياف حاااه الرقي، 
وذلاك يف كال محكم نفاذه الجيش 

بالتداون مع األلايل. 

ال�شلطات العراقية تعلن: 
استشهاد 40 عراقياً يف تفجرَيين 

وسط العاصمة السورية دمشق
  - متابعات:

أعلاات وزارة الخاررياة الدراقياة عن مقتال 0ل عراقياً وإصابة 
120 آخريان بجاروح يف الهجاات التي وقدت يف الداصاة الساورية 
 مشال، وقررت إرساال اريل طبي ملدالجة الجرحى ونقل الضحايا 

إىل بغدا .
وقالت وزارة الخاررية الدراقية يف بيان لها السبت: »تتابع وزارة 
الخاررياة الدراقية بجهو  مساتافرة من خالل سافارة راهورية 
الدراق يف  مشال الدالية اإلرلابية املجرمة التي استهدات الزائرين 

الدراقيل للاراقد املقدسة يف ماطقة باب الصغري بدمشل«.
واضااف البياان ان اإلحصاءات األولية تشاري »إىل ساقوط قرابة 
0ل شاهيداً عراقيااً و120 رريحااً بدد اساتهداف باصاتهم بدبوات 

ناسفة«.
ونقلت وكالة اننباء السورية الرساية )سانا( عن مصدر يف قيا ة 
رشطاة محااظة  مشال »أن عاارص إررامية اجرت ظهر السابت 
عبوتل ناسافتل قرب مقاربة باب الصغري الواقداة ما بل ماطقة 

باب مصىل وباب الجابية«.
واضااات ان ذلاك »اسافر عن ارتقااء 33 شاهيداً ووقاوع أَْكيَر 
مان 100 إصابة وإلحااق أرضار ما ية باملقربة واملاتلاكات الدامة 

والخاصة«.
وأشاارت املصدر إىل »أن التاظيااات اإلرلابية أطلقت صباح ذات 
اليو3 »السابت« قذائف صاروخية ولاون عىل أحياء سكاية بدمشل 
ما تسابب بإصابة عد  من املدنيل ووقوع أرضار ما ية باملاتلكات 

الدامة والخاصة«.
كاا ساقطت الجاداة قذيفاة صاروخية عىل بااء ساكاي خلف 
مشافى  ار الشافاء يف حي الدادوي أطلقتها التاظيااات اإلرلابية 
املاترة يف حي القابون والغوطة الرقية، ما تسابب بأرضار ما ية 

ايه.

قاٍض َأمريكي يرُفُض تجميَد قرار 
ترامب الجديد حول حظر السفر

  - متابعات:
 رَااَض قاٍض اتحاا يٌّ أَمريكاي يف ونية واشااطن تجايد حظر 
السافر الجديد الاذي أمر باه الرئياس األَمريكي  ونالاد ترامب لذا 

األسبوع.
ونقلت صحيفة »واشاطن بوسات« عن القايض رياس روبارت 
قولاه »إنه يتدال عىل ونية واشااطن تقديم شاكو3 مددلة تطدن 

بشكل مبارش عىل الحظر الجديد«.
وأكاد بوب اريرساون الاائاب الدا3 بونياة واشااطن إن املأخذ 
القانوناي عاىل األمر التافياذي األصايل يابغي أن ياطبال عىل األمر 

الجديد لرتامب الذي يدخل حيز التافيذ يف 16 مارل الحايل.
وراض روبارت لذه الحجة ألسباب إررائية.

وكان أمار حظار السافر األصيل الاذي صادر يف 27 يااير املايض 
تسبب يف تقطع السبل باملساارين يف املطارات يف رايع أنحاء الدالم، 
وأثاار مورة من انحتجارات قبال أن يتم حظره من رانب محكاة 

اتحا ية الشهر املايض.

قناة إسرائيلية: تل أبيب قلقة 
من إعالن لواء تحرير الجوالن

  - متابعات:
يساوُ  األوسااُط األمايُة يف كياان انحتالل اإلسائيايل »قلل« من 
تشاكيل »لواء تحرير الجاونن«، بدد إعالن حركة الاجبااء الدراقية 
ذلك يف مؤتار صحفي عقده املتحدث باساها باقر وكالة تسايم. 

ونقلت القااة الدارشة اإلسائيلية عن رئيس شادبة انستخبارات 
الدساكرية »أمان« اللواء لرتيس لليفي، إنه قد3 مدلومات ل روسيا 
تفيد بأن إيران تداُل عىل إنشاء ما أسااه »ميليشيا محلية« من أرل 
تحرير الجونن الساوري من »املتار ين« يف األشهر القريبة القا مة، 

بحسب القااة.
وأوضح محلل الشؤون الدساكرية يف القااة الدارشة أور ليلر أن 
أَْكيَار ما يقلل ريش انحتالل اإلسائييل لو أن »إيران تريد التوساع 

نحو راوب الجونن«.
وعرض اللواء لليفي الذي راال نتايالو إىل موساكو أما3 الرول 
ماا وصفه مدلومات تدلل عىل »تاوضع إيران يف ساوريا«، ورغبتهم 
يف إقامة »ميليشايا محّلية« من قبل حركاة الاجباء، مهاتها تحرير 

الجونن السوري من املجاوعات املسلحة وطر لم من لااك. 

هولندا متنع دخول وزير خارجية تركيا
أردوغان: الهولنديون فاشيون 
وفلول النازية ورئيُس الوزراء 

الهولندي: أمر غري مقبول 
  - متابعات:

تصاعادت األزمُة بل تركياا ولولادا، إذ 
إلغااء األخرية تأشاريَة الدخول التي سابل 
إصدارلاا لوزيار خاررية تركياا راويش 
اوغلاو، الاذي كان يدتاِز3ُ لقااَء الجالياة 
الرتكية بادياة روتر ا3، يف مسادى لحشاد 
األصاوات لالساتفتاء املزمع إراراؤه يف 16 
أبريال عىل التددياالت الدساتورية واقاً ملا 

تااقلته وسائل اإلعال3 الرتكية.
وقالت وساائُل اإلعال3 الرتكية إن لولادا 
مادت وزير الخاررية مان  خول أََراضيها 
إللقااء كلااة أماا3 حشاد مؤياد للرئيس 
الرتكاي اور غاان يف مديااة روتار ا3، وان 
تركياا سارت  عاىل لاذه الخطاوة بفرض 

عقوبات  بلوماسية واقتصا ية قاسية.
الرتكاي  الرئياس  اسااءة  عاىل  ر   ويف 
للهولادين، قاال رئيس الاوزراء الهولادي: 
أتفهم الغضب الرتكي ولكن إشارة أر وغان 

لا “الاازية” أمٌر “غري مقبول”. 
مان رهتاه ناد  الرئيس الرتكاي ررب 
مااح  لولاادا  برااض  أر وغاان،  طياب 
ترصياح لباوط لطائارة وزيار الخاررية 
مولاو  تشااووش أوغلو الاذي كان يدتز3 
لقااء الجالياة الرتكياة باديااة روتار ا3. 
وقال أر وغان، ويف كلاة ألقالا أما3 حشاد 
راالريي بادياة اساطابول يو3 السابت، 
“الشدب الرتكي من لاا يقول لهولادا مهاا 
ادلتام لم ولان توقفاوا طريقااا، وعليكم 
التفكاري كيف ساتأتي طائراتكم، سااااع 
الدبلوماسايل والسياسيل الهولاديل من 

القدو3 إىل بال نا”.
وأضاف “لؤنء )الهولاديون( ن يتقاون 
السياسَة ون الدبلوماساية، إنهم ربااُء إىل 
لذه الدررة، لم ااشيون والول الاازيل”. 
وكان وزير الخاررية الرتكي، تشاووش 
أوغلاو، رّصح، أن لولادا تساريُ عىل ُخَطى 
أملانيا يف التداطي بسلبية مع األتراك، مهّد اً 
لولادا بفرض عقوباات اقتصا ية وأخر3 
سياساية يف حال عرقلت تجاداً راالريياً 

لدعم التدديل الدستوري.
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هاشم َأْحَمد شرف الدين 
رغام أن الَغَلباة الدد ياة كانات لصالاح عادو 
املسالال إن أن اللاَه تدااىل أمار َرُساْوَله الكريم - 
صلاوات الله وبركاتاه عليه وعىل آلاه - بتحريض 

املؤمال عىل القتال..
ِب الخوف إىل  وملاا يدْلُاه اللاه من إمكانية تارسُّ
نفوساهم - بفدل غلبة عد  الددو - اقد شاّجدهم 
بتأكيده عىل أن »القلة الصابرة« ستغلب أضدااها..
قال تدااىل: )يَا أَيَُّها الاَِّبيُّ َحارِِّض اْلُاْؤِمِاَل َعىَل 
وَن َصاِباُروَن يَْغِلبُوا  اُكْم ِعاْرُ اْلِقتَااِل، إِن يَُكان مِّ
َن الَِّذيَن  ائٌَة يَْغِلبُاوا أَْلًفا مِّ اُكم مِّ ِمائَتَاْلِ َوإِن يَُكن مِّ

َكَفُروا ِبأَنَُّهْم َقْو3ٌ نَّ يَْفَقُهوَن(.
أي أن ُكّل مؤمن سيغلب عرة من الكفار..

وعادما رأ3 الله ايهم ضدفاً شاّجدهم أَْكيَر بأن 
زا  من عاد  املؤماال الصابريان يف موارهة عد  

عدولم..
َف اللَُّه َعاُكْم َوَعِلَم أَنَّ ِايُكْم  قاال تداىل: )اآْلَن َخفَّ
ائٌَة َصاِبَرٌة يَْغِلبُوا ِمائَتَْلِ  اُكم مِّ َضْدًفا  َاِإن يَُكن مِّ
اُكْم أَْلٌف يَْغِلبُوا أَْلَفْلِ ِبِإذِْن اللَِّه  َواللَُّه  َوإِن يَُكن مِّ

اِبِريَن )66(.. َمَع الصَّ
أي أن ُكّل مؤمن سيغلب اثال من الكفار..

اااذا عن املدا لاة الدد ية يف الددوان األَمريكي 
السادو ي عىل اليان؟

ولال التفوق الدد ي ايه لصالاح مقاتيل أَْعَداء 
الياان األراناب ومرتزقتهام، أ3 لصالاح أبطاال 

الجيش واللجان الشدبية؟
قبل اإلرابة، لاطالع لذه املدلومة:

لاااك )23( ربهاة يقاتل ايها أبطااُل الجيش 
واللجان الشدبية، بحساب وزير الدااع يف حكومة 

اإلنقاذ الوطاي..
 لاحااول اإلراباة:

من خالل مشالد صد الزحواات اليومية للددو 
يف أَْكيَار من ربهة والتاي نرالا عرب اإلعال3 الحربي 
ياكان القاول: إن التفاوَق الدد ي لصالاح الددو، 
إذ نار3 أبطاانً يارتاوح عد لام يف ُكّل ربهاة بل 
الخاساة والدرة يتولون صاد الزخف، اياا نر3 

الددو يزحف بالدرات وأحيانا باملئات..

تتالكااا الدلشاة وتغارناا مشااعر اإلعجاب 
بأبطالااا، ويدتا  الكياري ماا لذا املشاهد اليومي 
 ون تأمال يف سه، ولاو »صارب القلاة املؤمااة« 
كاا أوضاح الله تداىل يف اآليتل الساالفتل، والذي 
وردناا يف اليانياة ماها كيف خفف اللاه تداىل عىل 
املؤمال وشاجدهم عىل القتال واليباات بأن ردل 
مدا لاة غلبة املؤمال لي: مؤمان يغلب اثال من 
األَْعاَداء، أي أن تحريض الابي للاؤمال عىل القتال 
قاا3 عادماا كان عد  املؤمال يسااوي نصف عد  

األَْعَداء..
اكيف يكاون الحال عادما يكاون عد  املؤمال 

أَْكرَب من عد  الكفار؟
بالتأكياد أن التحريَض عىل القتال سايكون أقل 
رهداً؛ باعتبار أن التسااوي الداد ي مع الددو لو 
تخفياف آخر مان الله، و ااع أَْكرَب ومشاجع قوي 

ليقاتل الجايع، حيث ستكون املدا لة:
مؤمن واحد يغلب عدواً واحداً..

ااا بالاا حل يكون عد نا نحن أَْكيَر من الددو؟
ن شاك أن الطبيداي لاو أن يستشادر الجايع 
أن الغلباة ساتكون للاؤمال، ماع رشط )الصرب( 
الاذي حد ه الله تداىل، وبالتايل ااملفرتض أن ياداع 
املؤمااون للقتاال ماع أبساط تحرياض لهم عىل 

القتال..
اهل نحن نفدل؟

لل نحان رادناا ربهاات القتاال لتحقيل تلك 
الغلبة؟

قبل أن أقد3 حسابة بسايطة ملا ياكن أن تكون 
علياه املدا لة الدد ية بيااا وبال أعدائاا ن بد من 
اإلشاارة إىل أن البداض سايقول إن الكيرة ليسات 
رشط حصاول الاارص، وإن الاارص بياد الله تداىل 
ومان عاده، اهاو - إذا شااء - ياارص القليل عىل 

الكيري..
وسيستشاهد البداض باا حادث يف حال الذي 

وثقته اآلية الكرياة:
ُكُم اللَّاُه يِف َمَواِطَن َكِيريٍَة  قاال تداىل: )َلَقاْد نرََصَ
َويَاْو3َ ُحاَْلٍ إِذْ أَْعَجبَتُْكاْم َكيَْرتُُكْم َاَلاْم تُْغِن َعاُْكْم 
َشايْئًا َوَضاَقْت َعَليُْكُم األَْرُض ِبَاا َرُحبَاْت ثُمَّ َولَّيْتُْم 

ُمْدِبِريَن(.

لاذا ورب التوضيح بأن الحاصل لو أن الله إناا 
ياباه املؤمال إىل عد3 انغرتار بالتفوق الدد ي عىل 
الددو، ويؤكد عليهم أن ن انتصار سايحرزونه من 

 ونه تداىل سواء كانوا قلة أَْو كيرة..
وبالتايل االالز3 لو أن يسدى املؤماون املقاتلون 
ليكونوا متفوقل عد اً عىل الددو يف أية موارهة إن 

كانوا ادال أَْكيَر..
وإليكم الحسبة البسيطة:

لو أن 230000 مائتل وثالثل ألف مواطن اقط 
تَحاّركاوا للقتاال وتوزعوا بادادل 10000 عرة 

آنف مواطن يف ُكّل ربهة..
كيف ستكون الاتيجة؟

 عونا نتخيل لو أن نصف لذا الدد  أي 115000 
مائة وخاساة عر ألاف مواطن اقاط تَحاّركوا 
للقتال وتوّزعوا باددل 5000 مواطن يف ُكّل ربهة..

كيف ستكون الاتيجة؟
 عونا نتصور عد اً أقل بكيري ماا سبل ولو أن 
23000 ثالثاة وعرين ألف مواطن اقط تَحاّركوا 
للقتاال وتوزعاوا باددل 1000 ألاف مواطن يف ُكّل 
ربهاة، وترب لذا الدد  ثقاااة الجها  الصحيح 

اصربوا وثبتوا يف املدارك..
كيف ستكون الاتيجة؟ 

حتاا سااصبح نحن مان يزحف عاىل األَْعَداء، 
وليس ناتظر صد زحوااتهم..

سااطهر أََرايض وطاااا من  نساهم وندحرلم 
ماها، ولن يكون لهم احتالل املزيد ماها..

سااؤمن أنفساا وشادباا سيدا، وساضع حدا 
ملدانتااا، وساااترص لدزتااا وكرامتاا واساتقالل 
وطااا، ولن نبقى تحت املداناة التي يفرضها علياا 

الغزاة ومرتزقتهم..
ندام.. ألاف مؤمان »صابار« يف ُكّل ربهة اقط 

كفيلون بحسم املدركة ضد الددوان..
اهل لو عد  ندجز عن تقدياه للجبهات؟

ولال نتوقع أن يارصناا الله إن نحان لم نقد3 
لاذا الرقم - عاىل األقل - من بل شادباا املتجاوز 

للدرين مليون نساة؟
بال لال نتوقاع أن ن يرضبااا اللاه ويداقبااا 

لتفريطاا لو أناا لم نقد3 الدد  الكايف للقتال؟

نحن والعدو.. بني القلة والكثرة

سفرُي النوايا الشرير
كلمــــــة أخـــــيرة 

د. َأْحَمد عبداهلل الصعدي 
 لام تكن املارة األوىل التي يظهر 
ايها السفريُ األَمريكي السابُل لد3 
الياان رريالد اريساتاين ُمحرِّضاً 
اإلَ اَرة األَمريكياة عىل تدمرِي ميااء 
الحديدة، اقد َحرََّض سافريُ الاوايا 
الريرة عىل ميااء الحديدة سابقاً، 
مددِّ اً مزايا وماااَع السيطرة عليه 
من قبل حلف الددوان، إن أن  عوتَه 
األَخارية التي أطلقهاا أما3 مجلس 
ماع  تزاماات  األَمريكاي  الااواب 
تحذيارات األَُمام املتحدة من تفاقم 
األزمة اإلنَْسانية واملجاعة يف اليان 
إىل حد يجدلها أَْكرَب مأساة إنَْسانية يف لذا الدرص، وقبيل ساعات من 
أحدث مذبحة يرتكبها طريان الددوان يف سوق شدبي بالخوخة أو ت 

بحياة 22 شهيداً وررحت عد اً آخر. 
السافري الساابل يصول ويجول لد3 رهات صاع القرار يف بال ه، 
يف حالة عالقات عامة لصالح الددوان السدو ي مدااداً عن ررائاه 
و اعيااً اإلَ اَرة األَمريكية إىل زيا ة  عاهاا للحرب عىل اليان وصونً 

إىل التدخل املبارش.
باقارنتاه ماع سافراء َو بلوماسايل ساابقل عالاوا يف اليان 
كان رريالد اريساتاين أساوألم، إذ كان يتايز بالدجراة والوقاحة 
يف ترصااتاه َوترصيحاتاه، ومن ساوء حاظ الياايال أن عال لذا 
املتدجارف والوقح يف صاداَء تزامن مع أحاداث 2011 التي قا ت إىل 
تاصياب رئيس  مية اكان السافريُ األَمريكي لاو الرئيس الفديل ن 
ياااُساه يف الهيااة عىل القرار اليااي إن السفريُ السدو ي، ماا أثار 

غرية سفراء  ول أُْخااَر3. 

البقية <<  ص 10

  - خاص:
كشافت وساائُل إعاال3 »إسائيلياة« عان مراحَل 
رديدٍة من التطبيع تخطولاا  وٌل »عربية« مع كيان 

الصهاياة املزروع عىل أرض السطل السليبة.
وزياَر  أن  األوىل  »اإلسائيلياة«  القاااة  وذكارت 
إسائيال  »اإلسائيايل«،  واملواصاالت  انساتخبارات 
كاتاس، عقد ارتااعااٍت ِباكتبه يف الساطل املحتلة 
مع مساؤولل من  ول عربية ن تربطها با »إسائيل« 
عالقاات  بلوماساية، يف إيدااز إىل املالكة السادو ية 

و ول خليجية أخر3.
وقالت القااُة »اإلسائيلياة«: إن »إسائيل« أررت 
يف األساابيع املاضياة محا ثات مع انتحاا  األوروبي 
ومايلال عان  ول عربياة، مان أرال إقاماة رزيرة 

اصطااعية مقابل شاطئ غزة.
وبحساب القاااة اإلسائيلية ااإن »كاتس ارتاع 
أيضااً ماع مساؤولل كبار مان  ول عربياة ن تورد 

عالقات  بلوماساية لاا »إسائيل« مدهاا، يف مكتبه، 
وقد وصلوا إىل لاا وناقشاوا من بال ُرالة أمور لذا 

املوضوع أيضاً«. 
وكانت صحيفاة »لآرتس« اإلسائيلية ذكرت قبل 
أياا3 أن كاتس سايطلب من رئياس حكومته بايامل 
نتايالاو مااقشاة الخطة التي تدعاو إىل إقامة ميااء 
وماشاآت للباى التحتية باإرشاف »إسائييل« و ويل، 
لكي يساح ذلك باستكاال اننفصال عن قطاع غزة.

ونقلات الصحيفة عن كاتاس قوله إن »إسائيل ن 
تالُك امتياَز اننتظار، خاصة أن الواقع يف غزة يتطلب 
قرارات.. نحن نتجه نحو أزمة إنسانية أو رولة حرب 

أخر3، أو كاللاا مداً«، عىل حد قوله.
ويحاول كاتس ماذ ساة ونصف طرح خطته، التي 
يطلل عليها اسم »رزيرة اننفصال«، للاقاش، وتاص 
الخطة عىل إنشااء رزيرة اصطااعية عىل مسااحة ث 
كيلومرتات مربداة، ترتبط بغزة عرب ررس تقو3 عليه 
نقطاة احص أمااي، كاا يُقاا3 عىل الجزيارة ميااء 

وماشآت للباى التحتية وتحلية املياه.

مسؤولون »عرب« يف مكتب وزير االستخبارات »اإلسرائيلي« 
لبحث إقامة جزيرة اصطناعية قبالة شاطئ غزة

قالت اإن الدعم االإيراين لليمن ال يتجاَوُز اخلطاَب 
االإعالمي مبقابل دعم اأمريكي وا�شح لل�شعودية

االندبندنت الربيطانية: ترامب 
يضاِعُف دعَم السعودية يف 

معركة يصُعُب حسَمها يف اليمن
نارت صحيفاُة انندبادنت الربيطانياة مقانً تحت 

عااوان )الحارب يف الياان مدّقادة ون ياكان الفوز بها 

وعىل ترامب البقاء بديداً(، سالطت الضوء ايه عىل الاية 

األمريكياة يف زيا ة تدخلها الدساكري يف اليان متطرقة 

لصدوبة تحقيل اي انجاز عىل الواقع. 

وقالت الصحيفاة إن إ ارة ترامب قامات بأول تغيري 

رذري يف سياساتها يف الرق األوساط من خالل تصديد 

لها الدساكري يف اليان يف الوقت الذي عادت ايه إىل  تدخُّ

زيا ة الدعم الدساكري للسادو ية، يف محاولة لإلطاحة 

بان أساتهم الحوثيل والجيش اليااي.

وشاد  مقال الصحيفة عىل أن حسم املدركة يف اليان 

بالاغ الصدوبة، مؤكداً أن القصف الجوي واملساتار ملدة 

عامال لم يكارس الجاو  الدساكري وكل ما حققه ذلك 

التدخل حتى اآلن لو ردل اليان عىل مقربة من املجاعة، 

مضيفااً أنه وإن كان ثاة حارب مدقدة ون ياكن الفوز 

بها ويجب انبتدا  عاها اإنها لذه الحرب.

وتطرقات الصحيفاة الربيطانية إىل مزاعام الددوان 

وحديياه عن الدعام اإليراني يف اليان، مؤكادة أن ذلك ن 

، عىل خاالف السادو ية التي  يتجااوز الدعاَم الخطابايَّ

تتلقى الدعم الكبري من الونيات املتحدة وبريطانيا.

واختتاات الصحيفاة بالقاول: إن ما يارت   من قبل 

وساائل اإلعاال3 الدولياة عاىل أن الحوثيال مدعوماون 

مان إيران ن أََساال له مان الصحة، االياان مقطوعة 

ومدزولة بالكامل تقريباً عن الدالم الخارري ومحارصة 

براً وبحراً ورواً، وأنه حتى الوار ات الغذائية، التي يدتاُد 

عليهاا الياايون كليااً، من الصدب راداً الحصول عليها 

عرب ميااء الحديدة شبه املحطم.


