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16 صفحة 80 ريااًل

�أكد على �سرورة مو�كبة �لنجاحات �لع�سكرية و�ل�سيا�سية �إعالمياً:

الرئيس الصماد: مخططات العدو تهدف إىل شق الجبهة الداخلية وتوحدنا له أثر إيجابي يف الصمود الشعبي

تزامناً مع وصول ترامب للرياض: دعوة الحتشاد شعبي عصر السبت بالعاصمة

بن حبتور: أمريكا صاحبة قرار العدوان وما يحدث بالجنوب مشروع احتالل

فأصبحت كالصريم

عملية نوعية للجيش واللجان في »موزع« بدأت المساء وانتهت الصباح

اقتحام مواقع عسكرية في نجران وتطهير مرتفعات جبلية شرق منفذ الخضراء

23 شهيدًا بينهم نساء وأطفال بغارة لطيران العدوان على سيارة في الوازعية بتعز

علماء اليمن: وصول ترامب ألرض الحرمين يكشف األقنعة الزائغة لحكام الجور والطغيان
الخلي��ج وإس��رائيل بي��ن دول  ترام��ب  تفاصي��ل صفق��ة 

صدى المسيرة تنشر جدول 
امتحانات الثانوية العامة 
بقسميها العلمي واألدبي

قبائل الصبيحة بلحج تثور ضد جرائم الحزام األمني وأبواق اإلصالح تصرخ من ممارسات االحتالل
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  - خاص:
تواِصُل الحملُة الشايبيُة )ثبات وانتصار( 
خيالياِتهاا وأنشاطتَها امليدانياة التيبوياة يف 
ُعُماو  املحاخظات اليمنية من خالل الوقفات 
القبَلياة والقواخال الغذائياة لرخاد الجبهاِت 
َ املشااركول يف الوقفات  باملال والرجال. وعبرَّ
التيبوية، عن النفري اليا  والُجهوزية اليالية 
واالساتيداع الكامل للتصّدي لليدوال وَخْوض 
ميركاة السااحل الغرباي السااحل الغربي، 
باإلَضاَخاة إىل رخاد الجبهاات باملاال والرجال 
وتقديام ُكّل غاٍل ونفيٍل يف سابيل الدخاع عن 

الدين والوطن واألرض واليرض. 
رئياُل الثورياة يشااِرُك حملاة الرشخني 
وتهاماة بحّجاة، وشاهدت محاخظاة حجة، 
الثالثااء، وقفاة قبلية مسالحة نفذلا قبائل 
مديرياات الرشخاني وتهاماة بمديرية عبل، 
وذلاك يف إطااِر حملاة التيبئة الياماة »ثبات 
وانتصاار«؛ مان أجل حشاد املقاتلاني ورخع 

حالة االستيداع والجهوزية.
ويف الوقفة القبلية أشاع محمد عيل الحوثي 
- رئيال اللجناة الثورياة اليليا، بماا قدمته 
قبائال الرشخاني وتهامة منذ الياو  األول من 
اليدوال الغاشام، وما تشاهده جبهة حرض 
وميادي خري عليل، مؤكداً أل صموَع أبناء لذه 
املناطل لام ولن يرلبَهم أو يولَن من عزمهم 
اإلرلاُب األمريكي وال السيوعي وَمن َلفرَّ لفه.

وأعلنات القبائال خاالل الوقفاة رخَدلاا 
لجبهات السااحل الغربي؛ اساتيداعاً ليوض 
أمرياكا،  األكاب  الشايطال  ماع  امليركاة 
مؤكديان أل إرلاَب أمريكا لن يييَفهم وأنهم 
األمريكياني يف صحااري  لدخان  متشاّوقول 

تهامة وسواحل البحر األحمر.

قبيلة همدان )ال لإلهاب األمريكي(
ويف محاخظاة صنيااء شااَرَك املئااُت من 
أبنااء قبيلة لمدال وأعضاء السالطة املحلية 
واملكاتب التنفيذياة، أمل األربياء، يف الوقفة 
التيبوية املسالحة، تحت عناوال »ال لإلرلاب 
األمريكاي عاى اليمان« والتاي تأتاي ضمن 

الحملة الشيبية »ثبات وانتصار«. 
القبلياة،  الوقفاة  يف  املشااركول  وأكاد 
وقوَخهام إىل جانب الجيش واللجال الشايبية 
يف الدخااع عن الوطان، وممتلكاتاه، مؤكدين 
أل اإلرلااَب األمريكي لن يفناَي اليمنيني عن 

مواَجهة اليدوال، مهما كال خبثهم.

قبائُل ضوران آنس بذمار تؤكد مواَصلَة 
رفد الجبهات

ويف محاخظاة ذماار أقامات قبائال بناي 
خضاري وشاارح والتشاليل واللكماة وجبال 
الحصان بمديرية ضورال آنل، الثالثاء، لقاًء 
قبلياً موسياً، يف إطار حملة »ثبات وانتصار«؛ 
تأكياداً عى مواَصلاة رخد الجبهاات بالرجال 

واملال والساالح، ويف مقدمتها جبهة الساحل 
حتى االنتصار. 

ويأتي اللقاء تواصالً لنفري قبائل محاخظة 
ذمار، وللتأكيد عى مواَصلة رخدلا للجبهات، 

وبذلهاا الغايلَ والنفيَل يف سابيل الله والدخاع 
عن الحرية والكرامة واالستقالل.

قبائُل بيت الفقيه وريمة يعلنون النفري
ويف مديرياة بيت الفقيه بالحديدة، شاارك 
اآلالُف مان قبائال ومشاايخ ووجهاات بيت 
الشاامي والطارف  الطارف  الفقياه قبائال 
اليماناي وقبائال الزرانيل، ومشاايخ وقبائل 
الوقفاة  يف  والجيفرياة  ريماة  محاخظاة 
القبلية، تحت شايار الحملة التيبوية »ثبات 
وانتصار«، بحضور محاخاظ محاخظة ريمة 
الشيخ حسن اليمري، حيث أعلن املشاركول 
يِف الوقفة النفريَ اليا  واالستيداَع والجهوزية 

ليوض ميركة الساحل الغربي.
وأكدت الحشاوُع املشاركَة من القبائل عى 
الصماوع والتحادي والتصّدي لليادوال ورخد 
الجبهاات باملاال والرجاال وتقديام ُكّل غاٍل 
ونفيل يف سبيل الله وسبيل الدخاع عن الدين 
والوطان واألرض والِياْرض يف ميركة الرشف 

والكرامة والصموع.
َرصِّ  رضورة  عاى  املشااركول  وشادع 
الصفوف والوقوف صفاً واحداً يف وجه الغازي 
املحتل ونَبْذ املماحكات السياساية واملهاترات 
اإلعالمية التي تيُدُ  سوى اليدوال السيوعي 

األمريكي ومرتزقته يف الداخل.
وقفتهاا  يف  املحتشادُة  القبائاُل  وأعانات 
الصمَت الادويل امليزي والجبال ومنظمات ما 
يسامى بحقوق اإلنَْساال تجاه مجازر اإلباعة 
الجماعية والقتل الجماعاي لليمنيني حصاراً 

وجوعاً.
حاَ�َ الوقفاة مديُر عا  املديرية الشايخ 
حسان ساهل والشايخ محمد منرص شايخ 
مشاايخ الزرانيال والشايخ عبدالله خاشال 
مان  وعادٌع  شاايم  عبدالرحمان  والقاايض 

الشيصيات القياعية واليسكرية واألمنية.
الجديُر بالذكر أل الحملَة الشيبيَة التيبوية 
»ثباات وانتصاار« املينياة بتيزياز الصموع 
اة  الشايبي وتنفياذ النقااط السابع الَياصرَّ
بالجاناب الشايبي، التاي انطلقت األسابوَع 
املنارصَ  يف عماو  محاخظاات الجمهورياة 
بمناسابة مارور عامني من الصماوع، تهدُف 
إىل التيرياف عان النقاط السابع التي ذكرلا 
قائاُد الثاورة يف خطاباه، والتفاُعال ميها يف 
إطار الحملة بأكب قدر، وذلك عب الفالشاات 
والتصاميام والتقاريار وغريلاا مان املاواّع 

واألعمال املمكنة لدعم الحملة.
املساتوى  عاى  السابُع  النقااُط  وتُينَاى 

الشيبي باآلتي:.
1- ععم الجبهات بالرجال واملال.

2- اليناية القصوى للتكاخل االجتماعي.
3- الحفااظ عاى َوحادة الصاّف باني ُكلِّ 

املكونات وآليات التياول املشرتك.
ل- اليناية بالنشاط التوعوي يف الجاميات 
والتصاّدي  واملجالال  واملسااجد  واملادارس 

لحرب الشائيات وللحرب الناعمة.
 5- تفييل وثيقة الرَشف القبَلية.

6- اليناية شايبياً ورسمياً بأرس الشهداء 
والجرحى واألرسى.

7- االلتما  بموسم الزراعة القاع . 

  - يحيى الشامي:
عملياٌة نوعياٌة نّفذتهاا وحادٌة قتاليٌة مان الجيش 
واللجال الشايبية عى مواقَع عساكرية تابية ملرتزقة 
الجيش السايوعي عى إحادى املواقع الجبلياة التابية 
لسلسالة جبال عليب ُقبالة منفاذ الي�اء يف صحراء 

البقع.
ويف تفاصيال اليمليّاة التي روالا مصادٌر يف اللجال 
الشايبية لصدى املسرية، خقد باغت املقاتلول اليمنيول 
املرتزقَة عاخل مواقيهم، وأوقيوا بينهم عدعاً من القتى، 

خيما سقط أضياُخهم جرحى.
املصدر أوَضَح أل جنوعاً سيوعيني كانوا يف املوقع مع 
املرتزقاة، مرّجحااً مرصَع عدع منهام وإصابة آخرين، 
وأشاار املصادُر إىل تطهاري املواقع كاملة بياد خرار من 

تبّقى من املرتزقة والجنوع السيوعيني.
وبيد ساعات من اليملية نّفذت قواُت اليدو لجماٍت 
ارتداعية، بمشاركة واسية من طريال االباتيش والحربي 

واالستطالعي، محاولة استياعة املوقع إال أل املجالدين 
تصاّدوا لها وكَسوا الزحف، وتحّدث املصدر عن اغتنا  
كميات كبرية من السالح السيوعي الذي خّلفه املرتزقة 
يف املواقاع، باإلَضاَخاة إىل كميّاات من الساالح اغتنمها 
املجالدول أثناء تصّديهم للزحف، وسابقاً أعلنت وحدُة 
الهندساة تفجريَ ُعبْوة ناسافة كانت مزروعًة يف طريل 
لاة باملرتزقة، وُقتال يف اليملية  سايارة عساكرية محمرَّ
جمياُع َمان كانوا عاى متن السايارة وعدُعلام أربية، 

ووقيت اليمليُة يف طريل ُمحاٍذ ملنفذ الي�اء.
وكانات القاورَُّة الصاروخياة اساتهدخت تجّميااِت 
الجياش السايوعي يف طلية رجال ومبنى قياعة ساقا  
وموقع رقابة الساديل َوتجميات للجنوع السايوعيني 
يف رقاباة ظلام، خيما أعلنات القوُة املدخييُة اساتهداَف 
تجميااٍت للجناوع السايوعيني يف رقاباة الحمار وتبة 
القطريان بيدع من قذائف أعقبها اساتهداُف تجميات 
عساكرية يف مساتحدث امليروق والساديل تأكرَّد خيها 
وقوُع إصابات مبارشة يف صفوف القوات وتجمياتهم.
ويف وقت ساابل يف محور نجرال مان الجهة الغربية 

للمديناة نّفذ مقاتلو الجيش واللجال الشايبية لجوماً 
مباغتاً عى مواقع الجيش السيوعي واملناخقني يف موقع 
الطلية، ويف اليملية ساقط عدع من القتى والجرحى يف 

صفوف الجنوع السيوعيني ومرتِزقتهم. 
ويف جيزال استيلت النرياُل يف مصنع اسمنت جيزال 
إثر اساتهداخه بيدٍع من قذائف املدخييّاة التي أطلقتها 
القواُت اليمنية عى املصنع الواقع يف األطراف الشمالية 
ملديناة اليوبة، وتوالت ال�باُت املدخييُة والصاروخيُة 
اليمنياة مساتهدخًة موقاع تمركاز لقناصاة الجياش 
السايوعي يف أحاد املناازل التي تام تحويلُهاا إىل ثكنة 
عسكرية وموقَيي الشبكة واليشل، حيث تأكد سقوط 
قتى وحادوث إصاباات يف صفوف الجيش السايوعي، 
َوموقع عخال والشابكة، ولي مواقاُع عاوعت املدخيية 
اليمنية اساتهداَخها خاالل اليومني املاضياني أكثَر من 
مارة، باإلَضاَخاة إىل عّك تحصيناات الجيش السايوعي 

وتجمياته يف موقع جحفال َويف موقع أ  الرتاب.
ورصدت وحدة القناصة اليمنية مرصع أربية جنوع 
سايوعيني خالل الثالثة األيا  املاضية يف موقع اليباعية 

وموقع الفريضة وجنديني يف موقع الدخينية. 
ويف عسري تمّكنت وحدة القنرَّاصة يف الجيش واللجال 
الشيبية من قتل اثنني من املرتزقة يف منفذ علب البّي، 
وتزامنات اليملياُة ماع سلسالة اساتهداخات مدخيية 
طاولت مواقَع الجيش السايوعي يف رقابة الزج وأسير 
ومواقاع أُْخاَرى إىل الارشق من مديناة الربوعة، ولي 
مواقع تكّرر عليها القصُف عدة مرات خالل السااعات 
املاضية، ورصدت وحدة االساتطالع مرصع وجرح عدع 
مان الجناوع السايوعيني ومرتزقتهم بقصاٍف مدخيي 
اساتهدخهم يف مواقاع قيمة الشايخ والهنجار وخلف 
الهنجر جنوب عسري وموقع مستحدث يف جبل الثيبال.
ويف ميدي طااول القصُف املدخييُّ مواقاَع املناخقني 
شمال صحراء ميدي، وتكرر القصُف عى املواقع، حيث 
كانات تجميات املناخقني ومرتزقة الجيش السايوعي، 
تاللا إعطاُب آلية عساكرية للمناخقني شامال صحراء 
ميدي، كما اساتهَدَف القصُف املدخياي تجمياً ملرتِزقة 

الجيش السيوعي رشَق جوازات الطوال.

إقتحاُم مواقَع عسكرية يف نجران وتطهرُي ُأخـرى ُقبالة الخضراء وإحراُق مصنع اسمنت جيزان 

رئي�ُس �لثورية �لُعليا ي�سارُك يف فعاليات حملة �لتعبئة �ل�سعبية »ثبات و�نت�سار«:

قبائُل اليمن تلّبي نداَء الواجب بعزيمة تفوق الجبال 
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بح�سور رئي�س �ملجل�س �ل�سيا�سي �لأعلى �سالح �ل�سماد:
لقاُء قيادات أنصار اهلل واملؤتمر يؤّكُد على ضرورة وقف املهاترات اإلعالمية

عملياٌت عسكريٌة نوعية يف الجوف ومأرب ومقتُل قيادي مرتزقة يف نهم

النائُب العام يزوُر السجناَء يف عمران ويوّجُه باإلفراج عن 52 سجينًا

  - صنعاء:
عقدت قياعتا أنصار الله وحزب املؤتمر الشايبي اليا ، 
ممثلتَاني برئيل املجلل السايايس األعى صالاح الصّماع 
واألماني الياا  لحازب املؤتمار عارف الازوكا، ياوَ  أمل 
األربياء، لقاءاً للوقوف عى مساتجدات السااحة الوطنية، 
اًة يف ما يتيلُل باملهاتارات واملناكفات اإلعالمية الال  وَخاصرَّ
مسؤولة التي شهدتها الساحُة اإلعالميُة يف الفرتة األخرية، 
وقد حَ�َ اللقاَء ُكلٌّ مان وزير اإلعال  أحمد حامد ورئيل 

الدائرة اإلعالمية لحزب املؤتمر طارق الشامي.
وخاالَل اللقااء أَكرَّااَد رئياُل املجلل السايايس األعى، 
َد أنصار اللاه واملؤتمر كال لاه عوٌر إيجابيٌّ يف  عاى أل توحُّ
تيزيز الصموع الشايبي األساطوري يف مواَجهاة اليدوال، 
وأل قيااعاِت املكونني حريصٌة عى وحادة الجبهة الداخلية 

وإعراك حساساية وخطاورة املرحلاة، ولو ما يساتوجُب 
إبياَع الجبهاة اإلعالمية عن أية مناكفاات ومهاترات تؤثُِّر 

عى َوحدة الصف الداخيل.
ولفات الصّمااُع إىل أل شال الصاف وزعزعاة الجبهاة 
الداخلياة أحد األلداف املهمة التي يرياُد اليدواُل تحقيَقها 
مان خالل اساتغالل املهاتارات اإلعالمياة وتوظيفها، كما 
أشااع بدور اإلعالميني يف مواجهة اليادوال، عاعياً إيالم إىل 

توحيد الجهوع.
وأشاار الصماع إىل تشاكيل لجنة تَضُع ضوابَط إعالمية 
ملتابياة ما ينارُشُ يف وساائل اإلعال  وَحاّل أياة تبايُنات يف 
وجهات النظار، يف إطار قياعة املكوننَي، كماا َعَعا إعالميي 
أنصاار الله واملؤتمر إىل ابتكار أخكار تيّزز من وحدة الصف 
الداخيل عب االتفاق بني وسائل إعال  املكوننَي وعمل برامَج 

موحدة ملواجهة اليدوال.

وبدوره أشاع أمنُي عا  املؤتمر عارف الزوكا خالل اللقاء 
بادور اإلعال  يف مواجهاة اليدوال الذي اساتهدف ُكّل يشء 
بال اساتثناء، مؤكداً عى حرص قياعات املؤتمر وأنصار الله 
عى وحدة الصف وتماُساك الجبهاة الداخلية التي أطاحت 

باليديد من ُمَيّططات اليدو خالل أكثَر من عامني.
وأشاار الازوكا إىل أل املناكفات اإلعالمياة التي ععت إىل 
لاذا اللقاء تؤثر سالباً عى الصموع الشايبي، مشادعاً عى 
قيا  اإلعال  الرسامي بدوره، وعاعياً وسائل إعال  املكونني 
إىل االلتازا  بماا تم االتفااُق عليه يف اللقاء وعاد  إثارة أية 

مناكفات جانبية.
ومان جانبه أَكرَّااَد وزيُر اإلعال  أحمد حاماد عى ألميّة 
ٍة طويلة، مشرياً إىل  لذا اللقاء الذي كال يجب عقُده منذ ُمدرَّ
َ  تضحيات كبريًة تستدعي أل يكوَل  أل الشايَب اليمنيرَّ قدرَّ

الجميُع عى مستوى كبري من املسؤولية وااللتزا .

  - خاص:
واصلت قواُت الجيش واللجال الشايبية 
عملياِتها اليساكريَة ضاد مرتزقة اليدوال 
السايوعي األمريكي، موقياًة يف صفوخهم 
محاخظتَاي  يف  وبرشياة  ماعياًة  خساائَر 

الجوف ومأرب.
وأخاع مصدر عساكري، أمال األربياء، 
الشايبية  واللجاال  الجياش  أبطاال  أل 
نفذوا عملية عساكرية وصفهاا بالنوعية 
اليادوال  مرتزقاة  مواقاَع  اساتهدخت 

املتاول  مديرياة  يف  األمريكاي  السايوعي 
بمحاخظة الجوف.

تمثّلات  اليملياَة  أل  املصادر  وأوضاح 
باقتحاا  أبطاال الجياش واللجاال ملواقع 
املرتزقة يف أطراف املديرية بشاكل ُمباِغت، 
مشارياً إىل أل اليملياَة أسافرت عان مقتل 
وإصابة عدع من املرتزقة، بينهم قياعات.

ويف الجاوف لقي أحُد عناارص املرتزقة، 
أمال األربيااء، مرصَعاه بناريال الجيش 
واللجال الشايبية يف واعي شاواق بمديرية 
الغيل التي شاهدت عمليًة عساكريًة كبريًة 
للجيش واللجال الشيبية األسبوع املايض.

ويف محاخظاة ماأرب َساَقَط عادٌع مان 
املرتِزقاة باني قتيال وجرياح، يف عملياٍة 
الشايبية  واللجاال  للجياش  عساكريٍة 
وعملياات اساتهداف أُْخااَرى يف منطقاة 

حريب القراميش.
وبحساب املصاعر اليسكرية َشنرَّ أبطاُل 
الجيش واللجال الشايبية ُلُجومااً ُمباغتاً 
عى أرتاب املرتزقاة يف جبل خاطم، ُموِقيني 
يف صفوف عدعاً كبرياً من القتى والجرحى.
كما لقي عادٌع من املرتزقاة مصارَعهم 
وأصياب آخارول بقصٍف مدخيايٍّ للجيش 
واللجاال الشايبية عاى مواقاع مرتزقاة 

اليدوال يف جبل صلاب، خيما لقي عدٌع آخر 
مان املرتزقاة مصارَعهام جاراء تيرُّضهم 
لقصاف مدخيي مباارش أَعرَّى لتدمري مدخع 
بي10 باألطراف الشمالية الرشقية ملديرية 

حريب القراميش.
كماا ُقتل 3 من عناارص املرتزقة بنريال 
الجياش واللجاال الشايبية يف واعي ربيية 
بمديرية رصواح التابية ملحاخظة مأرب.

ويف ياو  السابت املاايض لقاي القياعيُّ 
بصفاوف مرتزقاة اليادوال، صالح محمد 
راشاد بن جحزة األجدعاي مرصَعه بنريال 

الجيش واللجال الشيبية يف جبهة نهم.

  - متابعات:
وّجاه النائُب الياا  عبُداليزياز البغداعي 
باإلخراج عان 52 ساجيناً َوموقوخاً بالحبل 

االحتياطي بيمرال.
جااء ذلك أثنااء النزول امليداناي للتفتيش 
عاى الساجول بمحاخظة عمارال، بحضور 
محاخاظ املحاخظة خيصل جيمال، وعدع من 

مسؤويل األجهزة األمنية.
وععاا النائاُب الياا  الجهااِت امليتصاَة 
بالتوقياف والحبل االحتياطاي، إىل االلتزا  

باإلجاراءات املحادعة قانوناً أثنااء املحاكمة 
وبيد صدور الحكم وخالل خرتة السجن وعند 

انتهاء خرتة اليقوبة.
كما وّجاه النائُب اليا  بالتحقيل مع أحد 
ُضبّاط األجهزة األمنية لحبسه أحد املواطنني 
ه باإلخراج عنه خوراً. بصفة غري قانونية ووجرَّ
واإلياداع  الضباط  أواماَر  أل  إىل  وأشاار 
واإلخراج من اختصاص النيابة، وعى جهات 
األمن االلتازا  باألنظماة والقوانني ومراعاة 

حقوق املواطن.
اليااصرَّ  القطااَع  الياا   النائاُب  وععاا 
والجميياات اليريياة واملنظمات اإلنَْساانية 

لإلساها  يف ععم ماوارع رعاية الساجناء إىل 
اة مساعدة امليسين. جانب الدولة، َخاصرَّ

وكال النائب اليا  وَمن ميه قد اساتميوا 
إىل املوقوخني بالساجن االحتياطي واملدع التي 
قضولاا يف الساجن، وطبيياة األوامار التي 

قضت بحبسهم ومرشوعية قانونيتها.
محاخاظ عمارال مان جانباه عاّب عان 
والتماماه  الياا   النائاب  لزياارة  تقدياره 
بأوضاع السجول والساجناء وأعمال النيابة 
والبحاث يف تياطيهام مع قضاياا املواطِنني 
والتي تقاعل عدٌع من أعضااء النيابة بأعاء 

واجباتهم وغيابهم عن اليمل.

   - خاص:
أعلنات وزارُة الرتبية والتيليم عن موعد إجاراء امتحانات الثانوية 

اليامة بقسميها اليلمي واألعبي لليا  الدرايس 2016 – 2017، املقّرر 
أل تبدأ بتأريخ 9 يوليو القاع .

ونَظراً أللميّة حصول طالب وطالبات اليمن عى جدول االمتحانات، 
تنرُشُ »صدى املسرية« الجدول كما أعلنته الوزارة.

»صدى املسرية« تنُشُر جدَوَل امتحانات الثانوية العامة بقسَميها العلمي واألدبي 

عضُو املجلس السياسي األعلى 
»مهدي املّشاط« يؤّدي اليمني 
الدستورية أماَم مجلس النواب

  - صنعاء:
أعرَّى األخ مهدي املّشااط اليمنَي الدساتورية، يو  
أمل األربياء، أماَ  رئيل مجلل النواب، األخ يحيى 
عيل الراعي وأعضاء ليئة رئاساة املجلل ورؤسااء 
اللجاال الدائمة والكتال البملانية وَعادع من النواب، 
وذلك بمناسابة تيييناه عضواً يف املجلل السايايس 
األعاى، وعاّب رئياُل مجلل الناواب عان تمنياته 

للمّشاط بالتوخيل يف مهامه الجديدة.
وقد تم تيينُي األخ مهدي املشااط عضواً للمجلل 
السايايس األعى بادالً عن األخ يوساف الفييش نظراً 

لالنشغاالت الكثرية للفييش.

العدواُن يستهدُف طاقَم »املسرية« 
بعاهم حّجة وإصابة مصّورها

  - خاص:
، أمال  اساتهَدَف اليادواُل األمريكايُّ السايوعيُّ
األربياء، طاقَم قناة املسرية يف مثّلث عالم بمحاخظة 
حّجة، ماا أَعرَّى إىل إصاباة الزميل املصور إساماعيل 

البليهي بجروح.
وقاال مراساُل قنااة املسارية يف حّجاَة: إلرَّ غارًة 
ساية لليدوال، اساتهدخت  لطائارة اساتطالع تجسُّ
طاقَم اليمل يف مثّلث عالم بحّجة، مضيفاً أل الغارَة 
عمادت إىل اساتهداف سايارة طاقام املسارية أثناَء 
التحّرك لتغطية عمل خريل إغاثي يف مديرية حرض.

   - متابعات:
الثورياة اليلياا،  اللجناة  حاَ�َ رئياُل 
محماد عايل الحوثي، أمال األربيااء، حْفَل 
ج الدخية اليامسة من أقسا  الصيدلة،  تيرُّ
مسااعدي أطباء، ميتابات، قبالة قانونية، 
والدخياة األوىل من قسام خني أسانال عخية 
»مساتقبل وطن« من كلية املستقبل لليلو  

الطبية والتقنية بمحاخظة حّجة.
وأكرَّاد الحوثاي يف الحفال الاذي حا�ه 
رئيُل مجلال إعارة الكلياة، الدكتور جميل 
عغرش، وعادع من مدراء املكاتاب التنفيذية، 
ج ُعَخاع مان الجامياات  أل االحتفااَء بتيارُّ
بمحاخظة حّجة وغريلا من املحاخظات عليٌل 
عى حيوية الشايب اليمني وإبائه وصموعه 

يف مواجهة اليدوال السيوعي األمريكي.
وأشاار إىل أل الشايب اليمناي رخاض أل 
يستسالَم رغم ما يواجُهه مان عدوال يمتلك 
عتااعاً وآليااٍت متطاورًة وحربااً اقتَصاعياة 

حاقدًة.
وأضااف قائالً »لاذا لو الشايب اليمني 
بصماوعه وإبائاه يرُخاُض الركاوَع، مهماا 
جلبتم من وسائَل، واستيدمتم من أساليب؛ 
للسايطرة عى اليمان والنيل من اساتقالله 
وساياعته، وباسام لذه الدخية نقاوُل لكم: 
لن تساتطييوا عى اإلطالق مهما حاولتم أل 

تنتهكوا سياعَة اليمن«.
وأشاار إىل ألميّة مساالمة اليريّجني يف 
بنااء الوطن؛ كول بنااء األوطال مسائوليًة 
جماعياًة.. منولااً بجهاوع ليئاة التدريل 
وحْرِصهاا عى مواَصلاة اليملياة التيليمية 
رغام الظاروف االقتَصاعياة القائماة َجررَّاء 

اليدوال والحصار.
خيما أشاار عميُد كلية املساتقبل، عزمي 
عنرت، ونائب مدير مكتب الصحة باملحاخظة، 
اساتمرار  أل  إىل  الناظاري،  الدكتاور خالاد 
اليملية التيليمية يف الجاميات رغم محاوالت 
اليادوال تيطيَلهاا، يمثال صاورًة من صور 

الصموع يف مواَجهة اليدوال وُمَيّططاته.

ح�سر حفَل تخرُّج لعدة �أق�سام بكلية �مل�ستقبل بحّجة:

ُج  رئيُس اللجنة الثورية العليا: تخرُّ
الدَُّفع من الجامعات دليٌل على حيوية 

وصمود الشعب اليمني
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بن حبتور: أمريكا هي صاحبُة القرار يف مشروع العدوان وما يحُدُث يف الجنوب مشروٌع احتاللي

قبل زيارة �لرئي�س �لأمريكى للمنطقة.. 

»هآرتس« تكشُف تفاصيَل عن صفقة ترامب بني دول الخليج و »إسرائيل« 

  - خاص:
أكرََّد رئيُل حكومة اإلنقاذ الوطني، الدكتور 
َعبداليزياز بان حبتاور، أل الوالياات املتحدة 
األمريكياة لاي صاحباة القارار يف مرشوع 

اليدوال عى اليمن.
وأوضاح بان حبتاور يف لقااء تلفزيوناي 
مع قنااة املياعين مسااء الثالثااء املايض، أل 
الوالياات املتحدة تسايى إلطالاة الحرب من 
أجال مصالحهاا االقتصاعية التاي تتضُح يف 
ُعُقاوع بياع الساالح لادول اليادوال، مجدعاً 
التأكيد عى أل توريد األسالحة للسايوعية لن 

َ  ولن يؤخَر يف موازين امليركة. يقدِّ
واساتغرب بان حبتاور تضيياَم الجيش 
األمريكاي والتهدياَد بمشااركته املباارشة يف 
الحارب عى اليمان، مؤّكاداً أل لاذا الجيَش 
ليل أسطورًة وسابل أل خشل يف أخغانستال 

واليراق وخيتنا .
َث رئياُل الوزراء عن زياارة ترامب  وتحادرَّ
إىل عولة اليدوال السايوعي، ُمشرياً إىل أل من 
سيساتقبلونه لم موظفول مياه وجزء من 

مرشوعه ومجموعٌة من اليمالء.
وقال بن حبتور: مجايء ترامب لن يقرّص 
الحارَب، بال إل ماا يحصال خرصٌة ساانحٌة 

للمصانع والرشكات الغربية.
وحاول ماا يتيررَُّض لاه اليمن مان عدوال 
أمريكي سيوعي غاشم، قال رئيل الوزراء يف 
مقابلته مع املياعين: »يتيّرض ليدوال وحيش 
وحصاار اقتصااعي خانال وكذلاك حصاار 
إعالماي وعبلوماايس«، مؤّكاداً أل ُكّل قرارات 

مجلال األمن بحال اليمن تام رشاؤلا باملال 
السيوعي وعى رأس ذلك قرار 2216.

وناورََّه رئيُل الاوزراء الدكتاور عبُداليزيز 
بان حبتور إىل األحاداث يف املحاخظات اليمنية 
الجنوبياة والرشقياة الواقياة تحات وطاأة 
االحتالل، مؤّكداً أل ذلك من صناعة السيوعية 
واإلماارات، حياث تملاكال مرشوعااً قديماً 
جدياداً يقيض بإعااعة تمزيل اليمان ملناطل 

نفوذ تابية لهما
وقاال بان حبتور: ما يُساّمى إعاالل عدل 
وإعاالل ح�ماوت من قبال انفصاليني من 
صناعاة »مجلل اليدوال اليليجي«، ُمشارياً 
إىل أل الجديَد يف لذه املشاريع االنفصالية لو 

التمويل املبارش.
ونفى أل يكاول لناك خالٌف اسارتاتيجّي 
أل  إىل  منولااً  واإلماارات،  السايوعية  باني 
مرشوعهما احتااليل وما بينهما ليل ساوى 

التناخل عى النفوذ يف الجنوب.
عول  ألاداَف  الاوزراء  رئيال  وأوضاح 
اليادوال، ُمشارياً إىل أل للسايوعية مرشوعاً 
قديمااً يف ح�موت وشابوة لتمريار أنبوب 
نفط إىل بحر اليرب عول املرور بمضيل لرمز 
وكذلاك ترغب اإلمارات من احتالل ُساقطرى 
بتحويلها إىل منتجع سياحي من منتجياتها.
وعان عور الفاار لااعي واملرتزقاة خيماا 
يحادث بالجنوب أكاد بن حبتور أنهم ليساوا 

سوى عمالء صغار لالحتالل.
َع بان حبتور التأكيد عاى أل اليدوال  وجدرَّ
األمريكاي السايوعي عاى اليمان خرض عى 

اليمنيني املواجهة وال تراجع يف ذلك.

وحياث تنتارش الجماعاات اإلجرامياة يف 
ميظم املناطل الواقية تحت االحتالل، أوضح 
رئيال الاوزراء أل وجوعلاا شاّماعة لتبير 
الغزو واليادوال األمريكي وأنها تدار من قبل 

االستيبارات األمريكية.
وقال رئيال الوزراء: حكا  السايوعية ال 
يقارأول التأريخ واملفرعات التاي قيلت حول 
املقاتال اليمناي، مضيفااً: املقاتال اليمناي 
يساتطيع أل يجلَل يف مرتاسه ويقاتل ألكثر 

من أسبوع بدول أكل وماء.
ورأى بان حبتاور أل “الجيش السايوعي 
م لالساتيراضات، ويف  لزيال وضيياف وُصمِّ

األخري سينترص الجيش اليمني«.
وعان جدية املسااعي التي يتحاّدُث عنها 
املبياوث األمماي إىل اليمان، إساماعيل ولاد 
الشايخ قال رئيل الوزراء: نحتاج إىل مباعرة 
جدية وليل للتكرار املمال للمندوب األممي؛ 

ألل لذا لن يصَل إىل نتيجة.. مؤّكداً أل املبيوث 
الدويل ال يساتطيع أل ييرج عن يشء مرسو  

له مسبقاً.
وخيما تزُعُم وساائل إعاال  اليدوال وجوع 
خالخاات بني أنصاار اللاه واملؤتمر الشايبي 
الياا  نفى بني حبتاور أل تكول لناك صحة 

ألية مزاعَم يف لذا اليصوص.
وقال رئياُل الوزراء: ليل لناك أي خالف 
بني مجلال الاوزراء واملجلل السايايس، أو 

بيني وبني الرئيل صالح الصّماع.
ويف سياق آخر أوضح بن حبتور أل انتشار 
وبااء الكولريا انترش يف اليمن منذ اليا  2016 
بمساتوى محدوع وأل الحكوماة تيمُل حالياً 
عى محارصته، منولاً إىل أل حصيلة الوخيات 

بسبب لذا املرض بلغ 150 حالة.
َع بن حبتاور ععوتَه إىل املجتمع الدويل  وجدرَّ
إىل إعااعة النظار خيماا يتياررَُّض له الشايُب 
اليمناي من عدوال أمريكي سايوعي غاشام 
وحصار خانل سبّب له كارثًة إنسانيًة كبريًة.

 أمريكا رابحة من الحرب عى اليمن:
أزمة الجنوب ليست خالخاً سيوعياً إماراتياً 

بل تقاسم للنفوذ:
يف ملاف جناوب اليمن قال بان حبتور: إل 
ما يحادث يف املحاخظات الجنوبية لي أحداث 
من ُصنع عول االحتالل السايوعية واإلمارات، 
ولذه الادول لديها مرشوع قديام لو تمزيل 

اليمن”.
واعتب أل “ما يسامى بإعاالل عدل وقبله 
مؤتمار ح�موت كوحادة إعارية مساتقلة 

أقاول إنهاا مرشوعاات قديمة جديادة ليل 
بهاا جدياٌد، والجدياد لاو التمويال املبارش 

للمرشوعات التشطريية”.
وأشاار إىل أل الادوَل اليليجية باساتثناء 
قطار كانت ماع خكارة االنفصاال يف اليمن، 
موضحااً أل املشااريع االنفصالياة ترخضها 

اإلَراَعة الشيبية.
وحاول ماا إذا كال إعالُل مجلال انتقايل 
يف عادل رعرَّ خيال عى قرارات االقالاة من قبَل 
الفاار لاعي قال بن حبتاور: “صحيح أنه رع 
خيل إلقالتهم، لكناه مرشوع واحد واإلمارات 
تدعُمه بقوة؛ ألنه يريُد أل يكول لها السبل يف 

التجزئة والسيوعية ال تمانع”.
وأكاد بان حبتور أناه “ال يمكان أل يكوَل 
خالف بني السايوعية واإلمارات عى اإلطالق، 
لناك اقتسا  وتسابل عى مواقع النفوذ ولم 

يرتبول أوضاعهم وقد يبز التباين”.
وأضاف “لاعي ومحاخاظ املينّي من قبله 
يف عادل ليساوا إال موظفاول وعماالء صغار 

لالحتالل السيوعي اإلماراتي”.
وأشار بن حبتور إىل أل للسيوعية مرشوعاً 
قديمااً يف ح�موت وشابوة لتمريار أنبوب 
نفاط إىل بحار اليارب وعول املارور بمضيل 
لرمز، مضيفاً أل اإلماارات تبحث عن نقطة 
أخارى تتيلل بامليااه الداخئة حول ُساقطرى 
وتحّولهاا ملنتجاع بادل رمال ميااه اليليج، 

يريدول جزيرًة بطبيية جالزة”.
وأضااف أل “لادف اإلمارات مان احتالل 
جزيارة ساقطرى لاو تحويلهاا إىل منتجع 

سياجي من منتجياتها”.

  - خاص:
كشافت صحيفُة »لآرتال« اليبية، يو  
الثالثااء، النقاَب عان طور جديد مان أطوار 
التطبيع اليربي ا اإلرسائييل، ليكتمَل مسلسل 
»التطبيع« الذي ترخضه إرسائيل نفسها، غري 
مرة، يف وقت يتجاه الرئيُل األمريكي، عونالد 

ترامب، إىل منطقة الرشق األوسط.
صحيفة »وول سرتيت جورنال« األمريكية 
نارشت ياو  الثالثااء، أل عوَل اليليج اليربي 
تقدمت بمباعرة عربية للتطبيع مع إرسائيل، 
مقابل وقف جزئي يف عملية بناء املستوطنات 
يف الضفاة الغربياة والقادس املحتلاة، ماع 
محاولة ختح الحدوع لتباعل التجارة مع قطاع 
غزة، أو خك الحصاار االقتصاعي عن القطاع، 
ولاو ما نقلاه الصحفايُّ الصهيوناي، باراك 

رابيد، عن الصحيفة األمريكية.
للصحيفاة،  وخقااً  اليليجاي  االقارتاُح 
تقوُعه اململكة السايوعية واإلمارات املتحدة، 
وسيناقشاه الرئيال تراماب خاالل زيارتاه 
املرتقبة للسيوعية كأول عولة يزورلا الرئيل 
األمريكي مناذ توليه الحكام يف اليرشين من 
يناير املاايض، ولي تحمل باملناسابة عالالت 
واضحاة عى مادى ألمياة اململكاة اليربية 
السيوعية يف السياساة اليارجية األمريكية، 
بميناى أل املباعرة اليربياة الجديدة للتطبيع 
ماع إرسائيل ساتكول أوىل امللفات الرئيساية 
التي سيناقشها ترامب خالل زيارته للرياض 

وتل أبيب من بيدلا.
الادول  أل  األمريكياة زعمات  الصحيفاة 

اليليجية - عى حد تيبري الصحيفة- اقرتحت 
إنشااء خطوط اتصال مباارشة بني إرسائيل 
وبياض الادول اليربية، مع الساماح بمرور 
الطائارات الصهيونية يف األجاواء اليليجية، 
ناليك عان إجراء تباعل تجاري مشارتك بني 
األطاراف اليربياة ككل وإرسائيل، خضالً عن 
توغال عدع من رجال األعماال اإلرسائيليني يف 
عول اليليج لفتح أساواق جديادة للمنتجات 
اإلرسائيلياة خيهاا، مقابل التقاد  اإلرسائييل 
يف مسار السال  مع الفلسطينيني، خضالً عن 

وقف البناء يف املستوطنات.
كتب باراك رابيد، املحلل السيايس لصحيفة 
»لآرتل« أل عول اليليج اليربي وعى رأسها 
اململكاة اليربية السايوعية واإلمارات قدمت 
مًياا مباعرة أو اقرتاًحا يقايض بالتطبيع مع 

الكياال الصهيوني مقابل وقاف جزئي لبناء 
املساتوطنات، وليل وقفاً كلياً للمستيمرات 
الصهيونية، ولو ييني املواخقة عى استكمال 
وتارية بناء املساتوطنات يف خارتات الحقة أو 
عى أجزاء ميتلفة من األرايض الفلساطينية 
املحتلاة، واالقارتاح اليليجي لم يذكار وْقَف 
البنااء عى لضبة الجوالل الساورية املحتلة، 
عى سبيل املثال، أو َعْحر االحتالل الصهيوني 
من الهضبة الساورية، ولكن اشرتطت الدوُل 
اليليجياة تجمياداً مؤقتااً للمساتوطنات أو 

وقفاً جزئياً خحسب!
وواصل رابيد، أل عوَل اليليج اليربي ومن 
خلفها عول عربية أخرى، خاصة السايوعية 
بنياماني  يقاو   أل  اشارتطت  واإلماارات، 
نتانيالاو باملواخقاة عاى اساتكمال مساار 

الساال  مع الفلساطينيني، ووقاف أو تجميد 
بنااء املساتوطنات، يف حاني رأت الصحيفاُة 
اليبيُة أل زيارَة ترامب للسايوعية وإرسائيل 
تحمال مضامانَي عديادًة وميتلفاة، تحمال 
بدورلاا للكياال الصهيوني مفاجاآٍت كبريًة 
وإيجابياة، منها تقديم املسااعدة لتل أبيب يف 
مسار الساال  مع محاولة عخع الفلسطينيني 
إىل تقديم تنازالت كبرية للسري يف لذا الييار.
وجدياٌر بالذكر أل املباعرة اليربية للساال  
التي تقدمت بهاا اململكة اليربية السايوعية 
يف الياا  2002، يف القّماة اليربياة بباريوت، 
يف الياا  نفساه تم رخضهاا، تماًماا، وقامت 
إرسائيال بيملية »الساور الواقاي« يف مدينة 
جناني الفلساطينية، بَُييْاَد القماة اليربياة 

مبارشًة.
اإلعاال   وساائَل  أل  املياروف  ومان 
الصهيونية، املنشورة باللغة اليبية، قد أولت 
التماماً جارخاً مؤخراً بالحديث عن »الساال  
الفلساطيني  الجانباني،  باني  االقتصااعي« 
سايتناَوُل  تراماب  أل  مؤكادًة  واإلرسائيايل، 
لاذا الساال  خحساب، عول التطرُّق للساال  
السايايس مع الرئيل الفلساطيني، محموع 
عباس )أبو ماازل(، بمينى أل الدولَة اليبيَة 
ترَغُب يف تدشاني سال  اقتصاعي عى غرار ما 
تقاد  به شاميول برييز الرئيال اإلرسائييل 
األسبل يف تسايينيات القرل املايض، يف كتابه 
»الارشق األوساط الجديد«، الاذي ناقش خيه 
السال  االقتصاعي بني بالعه والدول اليربية.

* نقاًل عن جريدة األهرام المصرية

املقاالت املنشورة يف الصحيفة تيب عن رأي 
كاتبها وال تيب بال�ورة عن رأي الصحيفة

 دوُل الخليج اقترحت إنشاَء 
خطوط اتصال مباشرة بين 

»إسرائيل« وبعض الدول العربية، 
مع السماح بمرور الطائرات 

الصهيونية في األجواء الخليجية

 المبادرة تضّمنت إجراَء تباُدل 
تجاري مشترك مع »إسرائيل« 

والسماَح لرجال األعمال 
»اإلسرائيليين« في دول الخليج 
لفتح أسواق جديدة للمنتجات 

»اإلسرائيلية«

 رأت الصحيفة العبرية 
أن زيارَة ترامب للسعودية 
و«إسرائيل« تحمل للكيان 
الصهيوني مفاجآٍت كبيرة 

وإيجابية منها تقديم تناُزالت 
عربية كبيرة للسير في خيار 

التطبيع
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 استمراُر تداعيات مقتل الشاب »سعيد« ومئاُت المسلحين داخل عدن للمطاَلبة بالُجناة 
 قبائُل الصبَّيحة يرُفضون التفاُوَض مع االحتالل اإلماراتي ويعلنون استمراَرهم باالعتصام

 محافظ لحج يتهُم الُغزاَة بإثارة النعرات بين أبناء الجنوب لتنفيذ ُمَخّططاتهم االستعمارية 

قبائُل الصبَّيحة بلحج تثوُر ضد جرائم الحزام األمني

محسوبياُت حكومة املرتِزقة تحّول 
زيارًة رسميًة ألملانيا إىل »رحلة عائلية«!

عدن حتت ُحكم �جلماعات �ملتطرفة 
إغتياُل ناشط واعتقاُل 3 صحفيني من أصدقائه وتعذيُبهم بتهمة اإللحاد

رغم كونهما من �أبرز �أبو�ق �لعدو�ن و�لحتالل:
قياداٌت بارزٌة يف حزب اإلصالح تهاِجُم دوَل العدوان وسلطاته 

  - خاص:
ال تازاُل تداعيااُت الجريماة املرورَّعاة التاي 
ارتكبتهاا قاواُت الحازا  األمني يف عادل، بيد 
قيامهاا بإعادا  املواطان ساييد بهااء الدين 
شاكري الصبيحي عاخل مزرعة كال يحُرُسها 
يف منطقاة جيولاة بيادل، صبااح األربيااء 
املايض، حياث ما زالت تداعياات لذه الحاعثة 
البشاية مساتمرة وتزعاع توتراً غريَ مسابوٍق 

يوماً بيد يو .
وشاهدت مدينُة عدل، الثالثاء، تواُخَد املئات 
من قبائل الصبرَّيحة قاعمني من محاخظة لحج 
عى متان اليارشات مان السايارات املدّججة 
باألسالحة اليفيفاة واملتوساطة تحمل صوَر 
القتيال من أبنااء القبيلة ساييد بهااء الدين؛ 
وذلك من أجل االعتصا  والضغط عى األجهزة 
األمنية لتسليم القتلة ومرتكبي لذه الجريمة.
مان جانباه قاال الشايخ أحماد جريب – 
محاخاظ محاخظاة لحاج: إل حاعثاَة إعادا  
الشااب ساييد بهاء الدين شاكري الصبيحي، 
أحاد أبنااء الصبرَّيحة، تيكُل مدى الغطرساة 
والينجهية التي تمارُسها قواُت الحزا  األمني 
بحل أبنااء الجنوب، من تصفياات وإعدامات 
ومدالمات للمنازل بدول وجه حل أو مساوغ 

قانوناي، باإلَضاخة إىل ارتكابها جرائَم التهجري 
والتنكيال بحال أبناء الشامال يف عادل؛ تحت 
ذريية انتمائهم إىل جماعة أنصار الله، بالرغم 
مان ُمايض عارشات السانوات إلقاماة لؤالء 
املواطنني الشاماليني يف املحاخظات الجنوبية، 
مشارياً إىل أل الحزاَ  األمنيرَّ يتحمل املسائولية 
الكاملة تجااه تلك الجرائم والتاي كال آخرلا 
مداَلمة مزرعة ومبنًى يف منطقة جيولة بيدل 
بطقمني مسالَحني أسافر عنها مقتُل حارس 
املزرعة الشااب ساييد بهااء الديان، األربياء 

املايض.
ولفت الشايُخ جريب يف ترصيح لاا«صدى 
املسارية«، إىل أل قبائاَل الصبرَّيحة قامت بتلبية 
ععاوة الشايخ عبدالرحمان جاالل عبدالقوي 
شالر – شيخ الصبرَّيحة، إىل االعتصاِ  يف ساحة 
الياروض بيدل حتاى يتام تنفياذُ مطالبهم، 
املتمثلاة بتساليم القتلاة، مبينااً أل سالطاِت 
االحتاالل اإلماراتي حاولات امتصاَص غضب 
قبائل الصبرَّيحة وأرسالت أشاياصاً للتفاوض 
مع مشاييها؛ بهدف إنهاء االعتصا  ومغاَعرة 
سااحة الياروض، ولاو ماا رخضاه ُكلُّ أبناء 

الصبرَّيحة املشاركني يف االعتصا .
وأوضح أل قبائَل الصبرَّيحة رخضت رساالَة 
االحتاالل اإلماراتي لهام عب الوخاد؛ كونها ال 

اُن ضمانااِت تنفياذ مطالبهام املتمثلة  تتضمرَّ
بتسليم قائد قوات الحزا  األمني الجديد »لّدار 
الشاوحطي«، كما عّبت القبائُل الغاضبُة عن 
رخضها لُغاَة التيدير وتضيياع القضايا تحت 
مسّميات تشكيل اللجال التفاوضية، خصوصاً 
بيد تماعي الحزا  األمني بشاكل مساتمر ضد 

أبناء الصبرَّيحة.
وأّكاد محاخاظ لحاج، أل الغازاة واملحتلني 
يف الجناوب لام َمن يقاُف خلف تلاك األعمال 
اإلجرامية بحال أبناء الجنوب والشامال مياً، 
والهادُف منهاا إثاارة النيرات باني الجنوبيني 
النسايج  وتدماري  اليالخاات  ُلاوة  وتيميال 
االجتماعاي وإشاغال النااس بأماور جانبية، 
احتاللهاا  يف  االساتمراُر  لهاا  يتسانى  حتاى 
للمناطل واملحاخظات الواقية تحت سيطرتها 
وتنفيذ ُمَيّططاتها االستيمارية بكل سهولة.
وععا الشيخ جريب، أبناَء الصبّيحة، للوقوف 
صفاً واحداً ضد املضايقات واالستفزازات التي 
تمارُساها قوات الحزا  األمني بحقهم، وتنديد 
ومدالماات  واالعتقااالت  القتال  أعماال  ُكّل 

املنازل.
وإزاء لاذه الحاعثاة أعال شايُخ مشاايخ 
الصبرَّيحة، ما يمارسه متنفذول باسم الحزا  
األمناي بمحاخظة عدل، من أعماال إجرامية 

وتيسافية بحل أبنااء الوطن عمومااً وبحل 
أبناء الصبرَّيحة خصوصاً.

وقال الشيُخ جالل َعبدالقوي محمد شالر 
- شايخ مشاائخ الصبرَّيحة، املقيم بالقالرة، 
يف بياال صااعر عناه تلقت »صدى املسارية« 
نسايه منه، بأنه يف الوقت الاذي ال يزاُل أبناُء 
الصبرَّيحة يقدمول التضحيات تلو التضحيات 
والشاهداء تلو الشهداء يف سبيل الوطن، إال أل 
لنااك من يحاولهم طينَهام يف اليلف ويقتُُل 
أي  عول  منازلهام  ويدالام  منهام  األبريااَء 
سابب، بل يتم ذلك تحت ُحَجٍج والية وبطرق 
بشاية وممنهجاة عول مراعااة لتضحياات 
أبناء الصبرَّيحة الذين ساّطروا أروَع البطوالت 
والتضحيات وما زالوا يسطرول أروع املالحم 
البطولياة يف كاخة الجبهات األمامية التي تيد 

الطوَق والحزاَ  األمني لا »عدل ولحج«.
 وأشاار البياال، إىل ماا يتيرض لاه قبائُل 
الصبرَّيحة من قبَل املسائولني يف الحزا  األمني 
الاذي أصبََح حزامااً إرلابياً بميناى الكلمة، 
وبييداً عن األمن واإليمال بممارساته وأعماله 
الالإنساانية التاي يرخضهاا الديان والقانول 
األعمااَل  أل   موضحااً  القبَلياة،  واألعاراف 
اإلجرامياة تلك ال يقو  بهاا إال الحاقدول عى 
أبنااء الصبرَّيحة ملاا يحققونه مان انتصارات 

ومن خاالل عخاعهم عان الوطن، ولام بتلك 
الرعوناة يحاولاول طْماَل ُلوياة الصبرَّيحة 
االنتصاارات  ُكّل  ونَْساَب  األبطاال  وأبنائهاا 
التاي تحّققت ألنفساهم واالساتئثار باملغنم 

واملنصب والسلطة عول سوالم.
ولفت شايُخ مشاايخ الصبرَّيحة، إىل تكرار 
االنتهااكات والقتل غري املارشوع التي تَطاُل 
األبريااَء مان الصبرَّيحاة وغريلام مان أبناء 
املناطل األخرى، والتي كال آخرلا قتل سييد 
بهاء الدين شاكري الصبيحي، حيث لن تكول 
لذه الحاعثاة لي األخرية إذا لم يقف الجميع 
بصالباة يف وجه أولئاك البغاة وماا يقرتخونه 

بحل األبرياء.
وناشاد شاالر، جمياَع قبائال الصبرَّيحة، 
اليمَل من أجل االلتحا  والوقوف صفاً واحداً 
وااللتحاق بإخوانهم يف عدل قبلة ُكلِّ الرشخاء، 
وأل يكونوا يداً واحدة، وأل ال يرضيوا مَلن أراع 
أل يحااول أل يادوَس عى كرامتهام وإباحة 
عمائهام ولتاك أعراضهام، ووضاع أياعيهم 
يف أيااعي بيض للنهاوض بالجنوب، حيث لن 
يأتاَي لذا النهاوُض إال بالتكاتف والتآُزر؛ من 
أجل اساتئصال شاأخة الازرع اليبياث الذي 
ييصاف بالوطن ويُجرُّه إىل شافا لاوية وإىل 

املجهول.

  - خاص:
اليادوال  مرتِزقاة  حكوماُة  تيررَّضات 
لُسايرية وانتقااعاٍت واساية مان نشاطاء 
مؤيدين وآخرين ميارضني لها؛ بسبب زيارة 
رسامية لرئيل حكومة املرتِزقة، أحمد عبيد 
بن عغار، ووزير خارجيتاه َعبدامللك املياليف 
إىل أملانيا، حيث تبني أل وخَد املساؤولني الذين 
ُل بشاكل كامل  راخقولماا يف الزياارة يتكاورَّ
من أخاراع عائلتيهماا، الذين تام تييينُهم يف 

مناصَب حكومية عليا.
عغار«  »بان  أل  الناشاطول  وأوَضاَح 
اصطحب يف الزيارة كالً من زوجته »ياسمني 
َعبداليزيز« التي تشاغل منصَب وكيل وزارة 
الزراعاة، وابنهما »حساني أحمد بان عغر« 
والاذي يشاغل منصَب وكيل وزارة الشاؤول 
القانونية، وابنهما اآلخار »عبدالله أحمد بن 
عغر« والذي يشغل منصب السكرتري الياص 
لرئيال الوزراء »أبياه«، باإلضاخاة إىل أخراع 

آخرين من عائلة بن عغر يشاغلول مناصَب 
حكومية أخرى.

وأماا امليااليف، خقد اصطحب مياه ولَده 
»أساامة َعبدامللاك املياليف« ولاو يف منصب 
سكرتري يف وزارة أبيه، وولده اآلخر »ُحسا « 
الذي يشاغل منصاب قائد أمان نائب رئيل 
الحكوماة ووزيار اليارجياة، باإلضاخاة إىل 
ولاده الثالث »لشاا « الذي يشاغل منصب 

وكيل وزارة التيطيط.
ل  وعّب الناشطول عن ُسيريتهم من تحوُّ
الزيارة التي يُفرتَُض بها أل تكوَل رسمية إىل 
ما يشبه »ُخسحة عائلية«؛ بسبب املحسوبية 
الزائدة التي تتيامل بها حكومة املرتزقة مع 

املناصب الحكومية والوظائف.
ويأتاي ذلاك يف ظل سايط إعالماي كبري 
باني نشاطاء وإعالميي اليادوال يف املقدمة، 
مان كمياة التييينات الكثارية التي يرصخها 
وزراء ومساؤولو حكوماة املرتزقاة لذويهم 

وأقاربهم.

  - خاص:
إغتاال مسالحول مجهولاول، يو  
األحد الفائت، الناشَط الشبابي »أمجد 
َعبدالرحمن« يف أحاد مقالي اإلنرتنت 

بمديرية الشيخ عثمال يف عدل.
وقالت مواقاع ومصاعر جنوبية إل 
َعبدالرحمان تلّقى عادة رصاصات يف 
صدره ورأساه خاَرَق الحياَة عى أثرلا، 
خيما أظهرت بيَض الصور التي نرشلا 
ناشطول حاعثة مقتله بشكل بشع.

مان  الناشاطني  بياض  وتاداول 
أصدقاء َعبدالرحمن، بيض منشوراته 
األخرية عى صفحته يف خيسبوك، والتي 
اتهام يف أحدلاا الفاار »عيل محسان 
األحمار« بأنه نالٌب لألرايض وخاساد، 
حياث أشاار الناشاطول إىل أل أتبااَع 
األحمار قد يكونول لام الجناة، بينما 
قاال بيضهام إل مقتَاَل َعبدالرحمان 
يأتاي بسابب نشااطه، حياث كال قد 
أّسل ناعي الناصية الثقايف والذي كال 
يمارس من خالله نشااَطه السايايس 
املتطرخة  والثقايف، محّملني الجماعات 
يف عادل مساؤوليَة اغتيالاه؛ ألنهاا ال 

تؤمُن بحريّة الرأي.
وعقاَب إقامة عازاء »أمجد« اعتقل 
مسلحول ثالثة صحفيني من أصدقائه 
أثناَء عوعتهم من اليازاء، يو  الثالثاء 
الفائات، ولم »لاني الجنيد وحساا  
رعمال وماجد الشاييبي« وقال موقع 
الغاد« إل قاوة أمنياة نقلات  »عادل 
بكريارت   20 ميساكر  إىل  امليتطفاني 
التابع لقاوات املرتزقاة يف عدل، حيث 
تم التحقيُل ميهم واتهامهم باإللحاع، 
والصيال  للتيذياب  تيررَّضاوا  كماا 
بالكهرباء، حسبما أَكرَّاَد ناشطول من 

أصدقائهم.
يأتاي ذلاك يف ظال انتشاار واساع 
للجماعات اإلجرامية عاخل محاخظات 
خااص،  بشاكل  عادل  ويف  الجناوب 
وعخولهاا ضمن تشاكيالت عساكرية 
وتشاكيالت  املرتزقاة  لدولاة  تابياة 
أخارى متواجدة بصورة غري رسامية، 
حياث تقو  تلاك الجماعاات بيمليات 
بشاكل  واالختطاخاات  االغتيااالت 
متواصل منذ سايطرة قاوى االحتالل 
عاى الجناوب، بتواطاؤ مان قيااعات 

حكومة املرتزقة وعول اليدوال.

  - خاص:
شنرَّت قياعيٌة يف حزب اإلصالح مواليٌة لليدوال ُلُجوماً عى سلطات 
هها  املرتزقاة يف عادل بيد أل تم إيقاُخها يف مطر عادل الدويل أثناَء توجُّ

إىل لبنال.
وقالت »ألفت الدبيي« عضو لجنة صياغة الدستور يف مؤتمر الحوار 
الوطني، يف مقال نرشته عى صفحتها يف خيسبوك بينوال »مطار عدل 
الادويل ليل عولياً« بأنها تلقت صدمًة يف مطاار عدل عندما رأت عدعاً 
من املساخرين يُمنَيول من السفر، وتتيطرَّل رحالتهم، حيث يرتتب عى 
ذلك خساارات ماعية كبرية لهم، خصوصااً وأنهم ال يحصلول عى أّي 

تيويض عْن ما يتيرضول له من اإلعاقات.
وأشاارت الدبيي إىل أل َمن يتذمرول من إغالق مطار صنياء لديهم 

الحلُّ يف ذلك، يف ظل لذه املمارسات التي ال تُمتُّ إىل القانول بصلة.
ويف نفل السياق لاجمت القياعية يف حزب اإلصالح »توكُّل كرمال« 
عولاَة اإلمارات وقالت بأنها »تقد  نفساها كدولة محتلة لليمن«، كما 
أضاخت باأل اإلماراِت لم تاأِت إلعاعة أية رشعية وإنما لتسايطَر لي 

عى البلد.
ويأتي ذلك كُبلال عى انكشااف ُخدَع اليدوال حتى ألكب املؤيدين 
له، بيد أكثَر من عامني من التضليل السايايس واإلعالمي للتغطية عى 

تدمري البلد واستهداف أبناء الشيب كاخة.
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23 شهيدًا وعدٌد من الجرحى يف مجزرة جديدة لطريان العدوان بتعز 

  - رشيد الحداد
سايياِوُع العُب القمار األمريكي الساابل عونالد ترامب 
لة من الرياض وذلك يف أول زيارة للمنطقة بيد  ليبتَه املفضرَّ
أل أوصلاه اللوبي الصهيوني إىل البيت األبيض أواخر اليا  
املايض وأصبح رئيسااً للواليات املتحادة األمريكية، ولكن 
ترامب الذي سيزور السايوعية قبل حليفته االسرتاتيجية 
إرسائيال وخال الجادول الزمناي لجولته يف املنطقاة التي 
ساتبدأ خيلياً غاداً الجمية حساب ماا أعلنتاه اليارجيُة 
األمريكياة يف موقيهاا الرسامي، يحمال يف أجندته الكثري 
من امللفات التي سابل آلل سايوع أل وّقياوا عليها خالل 
الزياارات املتكررة ألمراء النفط إىل البيت البيض منذ يناير 
املايض، وأل التطبيَع اليَلني وغري املرشوط مع عولة اليدو 
اإلرسائيايل أحد ألم تلاك األجندة، خصوصااً وأل الرياض 
ليئت للتطبيع منذ أَْكثَر من عامني، إال أل الثمن ال يتجاوز 
حصوَل آل سايوع عى رىض تراماب وتجالله لكل جرائم 
الريااض يف اليمن وساوريا، ومنح عولة اليدو السايوعي 
الضوَء األخ� الساتكمال عدوانها وتشديد حصارلا عى 

الشيب اليمني. 
ولكن لاذه املرة لان يكتاِف الرئيُل األمريكاي عونالد 
ترامب بالرتحيب السايوعي بالسايف يف مطار عبداليزيز 
بالريااض، وال بمأعبة عشااء باذخة، بال إل العَب القمار 
الذي استطاع أل يكّول امباطورية مالية يف أمريكا، يحمل 
أَْكثَار مان لادف اْقتَصاعي لصالاح أمريكا، عى حسااب 
مصالح الشيب السيوعي الذي بات يواجه الفقر والبطالة 
ويدخع ثمن مغامرات حكا  الرياض الُجُدع من قوت يومه 

ومن حقة يف الحياة الحرة والكريمة. 
قاد يتجالل تراماب جرائم آل سايوع يف اليزيزية بحل 
أَبْنَاء الشيب السيوعي، كما تجالل عباراته التي استفزت 
الريااض منتصاف الياا  املايض اثنااء حملته الرئاساية 
عندماا خاطاب ناخبياه يف إحادى املناظارات االنتيابية 
بالقول »أتدرول ملاذا تحارب السايوعية اليمن؟!.. بسابب 
بحارية النفاط املتواجادة يف حدوعلاا وتسايى الريااض 
للسيطرة عليها«، وإل كانت تلك اليبارة قد أثارت حفيظة 
آل سايوع وعخيتهام إىل ععام لياالري كلينياول با 300 
ملياول عوالر أمالً بالوصاول إىل البيت األبياض واإلطاحة 
برتامب، خإل ترامب يرى ذلك جزًء من املايض لم يشكل له 
أية خساارة، لذلك خيباته املرتاكماة ليل يف اإلَعاَرة وال يف 
السياساة وإنما يف ليب القمار بما يميل عليه تحقيل أعى 

ميدل ربح خالل زيارته للرياض. 
خرتامب يسايى إىل إبرا  اتفاقيات مع اليدو السيوعي 
تتيُح تيزيز مكاسابه يف الرشق األوساط عول خسارة من 
جانب من خالل انشااء حلف ناتاو عربي »طائفي« تحت 
مسامى ناتاو »ساني«؛ بهدف إشايال املنطقاة وتحويل 

الرصاعاات التي تقوعلاا أمريكا عب أَعَواتهاا يف املنطقة 
السايوعية واإلَمااَرات وقطار إىل رصاعاات طويلة املدى، 
حتاى تحقل أَْلاَداف الصهيونية يف تفتيت الادول اليربية 
إىل عويالت يساهل التهاُمها، وذلك يف إَطار سياسة التهيئة 
إلْعاااَلل عولاة »إرسائيل الكبى« التاي تمتد حدوعلا من 
الفرات إىل النيال، وليل ما كشافته الصحاخة اإلرسائيلية 
خاالل اليوماني املاضاني عان وجاوع مقرتح سايوعي ال 
يتجااوز مطالباة إرسائيل بوقاف االساتيطال يف الضفة 
الغربياة، مقابال التطبيع مع تل أبيب وختاح األجواء بني 
الدول اليربية وإرسائيل وتشاغيل رحالت جوية عائمة بني 
تلك الدول التي ساتيلن اعرتاَخها بإرسائيل مقابل ال يشء، 
والساماح للبضائع اإلرسائيلية بالتدخل علناً إىل األَْساَواق 
اليربياة وذلاك يف إَطار رخع التبااعل التجااري بني الدول 

اليربية وعى رأسها السيوعية واإلَماَرات والبحرين. 
كماا يسايى تراماب إىل تحقيل ماا جااء يف برنامجه 
االنتيابي وخصوصاً املتيلل بتحسني البُنية التحتية ورخع 
حالة الرخاه للشايب األمريكي عى نفقة السيوعية، وذلك 
تنفيذاً لالتفاقات املسبقة التي بموجبها حصل ترامب عى 
مل مليار عوالر من الرياض مقابَل حماية واشنطن لحكم 
آل سيوع ُكّل عا ، ورغم ضيامة املبلغ املايل الذي ستدخيه 
السيوعية التي تياني من ارتفاع يف عجز امليزانية اليامة، 
وحالة اساتنزاف مايل؛ بسبب تصاعدت نفقات اليدوال يف 

اليمان يراخقه ركوع اْقتَصاعي يزعاع حدة من شاهر آلخر، 
إال أل تراماب الذي ترتكز سياساته عى قاعادة »توظيف 
السياساة ليدماة االْقتَصااع«، ييمل عى حلاب الرياض 
بشكل جيد، خبيد وصوله إىل البيت األبيض بدأ الحديث عن 
»الدياول األمريكية، التي لم يسادعلا النظا  السايوعي« 
»بلومابغ«  لوكالاة  ووخقااً  األمريكياني،  للمحسانني 
االْقتَصاعياة األمريكياة، خاإل ترامب قال ذات مارة أما  
عدساات الكاماريات إل »الواليات املتحادة لم تحصل عى 
بارج بارتول واحاد، مقابال ُكّل يشء خيلته للسايوعية«، 
تلك الرغبة الجامحة يف رخاع تيرخة الجزية التي تفرضها 
واشانطن عى الرياض منذ تسيينيات القرل املايض تحَت 
مبر بند خدمات الحماية األمريكية، خرتامب عب بشاكل 
رصيح بقوله الشاهر املاايض يف ترصيح صحفي »نحن ال 
نحصل عاى يشء مقابل اليدمات الضيمة، التي نقدمها 
للدخااع عن بيض الادول، واململكة اليربية السايوعية اا 

إحدالا«.
إىل جاناب التازا  الريااض خاالل زياارة ويل ويل اليهد 
السيوعي الشهر قبل املايض لواشنطن باستثمار 0ل مليار 
عوالر يف إنشااء مرشوعات البُنية التحتية يف أمريكا تنفيذاً 
لليطة التي تبنّالاا الرئيل األمريكي وبدأ بها، والتي من 
خالله يسايى »لجيل أمريكا عظيمة مرة أخرى«، كشفت 
الصحاخة األمريكية عن إبارا  ترامب عدَة اتفاقات لامة 

تُلاِزُ  الرياض باساتثمار 200 مليار عوالر كاساتثمارات 
مشارتكة بني السايوعية والوالياات املتحدة خاالل األربع 
السانوات القاعماة، مقابال خدماات سايقدمها عونالاد 
تراماب خالل خرتة رئاساته ألمريكا منهاا، إيقاف ترامب 
الدعوات التي تطالب السايوعية بتقديم تيويضات مالية 
إىل ألايل املت�رين يف أحداث 11 سابتمب 2001، بموجب 
القاناول الاذي جرى اعتمااُعه يف عهاد الرئيل الساابل 
أوباما، وحماية الرياض مان إيَْرال وخل املزاعم األمريكية 

السيوعية وتقديم الدعم اليسكري واللوجستي لها. 
الغرياُب يف أمار ترامب أناه ال يريد االساتثماَر يف قطاع 
النفط السايوعي، كما سايت أملانيا التي سيت للحصول 
عاى حصة من بيع رشكة النفط اليربي »أرامكو« خيطة 
تراماب تهدف إىل التغلغل يف أَْوَسااط الشايب السايوعي، 
حيث كشافت »بلومبغ« االْقتَصاعية األمريكية، األُْسبُْوع 
املاايض عان وجوع رغباة أمريكية يف إنشااء اساتثمارات 
مشارتكة يف قطاع التجزئة السايوعي، ولو ما يضع ألَف 
عالمة اساتفها  عاى مغازي تلك اليطاة األمريكية التي 

تهدف إىل تشديد القبضة عى آل سيوع مستقبالً. 
اإلَمااَرات  أمرياكا  أَعَوات  تساابل  مان  الرغام  وعاى 
والسايوعية عى البيت األبيض للحصول عى ضوء أخ� 
يف االساتمرار بيدوانهم تجاه الشايب اليمناي، َخإل اليدو 
السايوعي الذي سايى علناً الشاهر قبل املايض للحصول 
عاى إشاارة البادء يف رضب مينااء الحديدة ومناع تدخل 
اماداعات الوقوع والغذاء والادواء، وذلك خالل زيارة محمد 
الً أمريكياً  بن سالمال لواشانطن والتي طلب خاللها تدخُّ
مباارشاً الحتاالل الحديدة، ينتظُر اليو  نفال اليدو ععم 
ترامب للبدء بالهجو  عى ميناء الحديدة بإسناع عسكري 
ولوجيساتي أمريكي، ولو ما تبني خاالل األَيرَّاا  املاضية 
من خالل التيزيزات التي بيثت بها عول اليدوال إىل ميدي، 
وذلك بالتزا  من عاوعة التهديدات التي يتيرض لها ميناء 

الحديدة. 
وإل كانت األَيرَّاا  القليلة القاعمة ستكشُف الغطاَء عن 
الدور األمريكي الوحيش يف اليدوال والحصار عى الشايب 
اليمناي، عب أَعَواته السايوعية واإلَمااَرات، َخإل زيارة ويل 
عهاد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيال لواشانطن ولقاَءه 
برتاماب قبال جولتاه للمنطقة التاي سايبدألا بالرياض 
وييتتمها بتل أبيب، قد حاول إقناع ترامب بالقبول بيطة 
اإلَماَرات الهاعخة إىل تجزئة اليمن إىل عولتني، وععم املجلل 

االنتقايل الجنوبي املوايل لإلَماَرات. 
حياث بَحاَث املسائوُل اإلَماَراتي ماع وزيار اليارجية 
األمريكي ريكل تيلرساول، أمال األول الثالثاء، األزمات 
التاي تشاهدلا عدٌع مان عول املنطقاة من بينهاا اليمن، 
وجاءت زيارُة بن زاياد عقَب مواخقة الواليات املتحدة عى 
بيع 160 صاروخاً مان طراز باتريوت إىل اإلَماَرات، بقيمة 

ملياَري عوالر.

  - تعز
ارتكاب طارياُل اليادوال، أمال 
األربياء، مجزرًة مروعًة، باستهداخه 
لسايارة مواطان يف منطقة شايبو 
بمديرياة ماوزع يف محاخظاة تيز، 
ميلفاً 23 شهيداً، باإلَضاَخة إىل عدع 
من الجرحى بينهم نساء وأَْطَفاال.
وأخاعت املصاعُر أل السايارَة التي 
اساتهدخها الطارياُل امليااعي كانت 
تحمال مواطناني عائديان مان أحد 

األسواق الشيبية باملديرية.
خاإل  املنطقاة  أبنااء  وبحساب 
سابَب ارتفااع عدع الضحاياا يرجُع 
إىل الوضع املرتّعي وغالء املحروقات؛ 
بسابب الحصار الاذي تفرضه عول 
اليادوال عاى البالع، ولاو ما جيل 
اليدع الكبري من الشهداء يتكدسول 
أل  قبال  واحادة  نقال  سايارة  يف 
يساتهدخها اليدوال، كماا عّب أبناء 
املنطقاة عن اساتنكارلم وغضبهم 

من تلك الجريمة النكراء.
وقد أخاعت املصاعُر بأسماء بيض 
شهداء لذه الجريمة، ولم كالتايل:

1- مويس حسن راجح 
2- عبدالله مويس حسن راجح 
3- لايل محمد حسن راجح 

ل- عبدالحبيب الدويحي 
5- أحمد عبده محمد 

6- عبدالقاعر محمد سييد 
7- محمد عبدالرحمن حيدر 

م- ابن لاشم علوال 
9- ابن راشد عيل القمريي 
10- مقبل سالم اليمريي
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12- محمد لايل حسن راجح
13- ثابت محمد أحمد قهدال 

ل1- ميتار عيل غبري 
وأشارت املصاعر إىل أل 3 أَْطَفاال 
و6 مواطنني لم يتم التيرُف عليهم.

ويأتاي ذلاك يف ساياق الجرائام 
اليادوال  يرتكبهاا  التاي  اليومياة 
السايوعي األمريكي بحال اليمنيني 
صمات  ظال  يف  متواصال  بشاكل 
وتواطاؤ مان قبال املجتماع الدويل 

واألَُمام املتحدة.

العدواُن يقُتُل 3 
نساء يف صعدة 

ومرتزقُته يقتلون 
4 أخريات َوطفلني 

يف مأرب
  - خاص

يواِصاُل اليادواُل السايوعي األمريكاي 
ومرتزقتُاه اساتهداَخهم املمنهج واملتواصل 
للمواطنني اليمنياني يف ميتلف محاخظات 
الجمهورية، ويف جريمة جديدة استشهدت 
3 نسااء ياو  الثالثاء الفائت جاراء قصف 
صاروخاي اساتهدف مناازل املواطناني يف 

مديرية شدا شمال محاخظة صيدة.
كماا اساتهدف مرتزقاُة اليادوال، يو  
االثناني الفائت، مناازل املواطناني يف قرية 
بناي ربياح بمديرياة حرياب القراميش يف 
مأرب، َما أسافر عان استشاهاع وجرح ل 

نساء وطفلني.
وقد خّلف القصف أرضاراً واسيًة بمنازل 

وممتلكات املواطنني يف املنطقة.
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 المجلُس السياسي يوّجه بالتحقيق في مصدر االنتشار.. والعرجلي يطالُب برفع الحصار ومساعدة اليمن 

ضحايا الكولريا يف اليمن.. َأْكَثُر من )17( ألَف إصابة و)209( حاالت وفاة 
  - خاص

بالرغم مان اإلْمَكانيات املحادوعة واملتواضية 
لادى الجهاات الحكومياة والسالطات املحلية يف 
عمو  محاخظاات الجمهورية، يف ظل غياِب الخت 
لادور املنظماات الدولياة واإلنَْساانية، إال أل ذلك 
لام يكن عائقاً أمااَ  مواجهة وبااء الكولريا الذي 
يواصل منذ أبريل املنرص  انتشااَره املييف وغري 
املسبوق يف أغلب املحاخظات وتزعاع ضحاياه يوماً 
بياد يو ، بيد أل وصلت الحااالُت املصابة إىل أَْكثََر 

من )17( ألَف حالة، منها )209( حاالت وخاة. 
التَحاّركاُت الرساميُة ال تزاُل تواِصُل جهوَعلا 
يف الوقات الذي أَْصبَااح القطاُع الصحاي باليمن 
شابه منهار بفيل اليادوال األمريكي السايوعّي 
والحصاار االْقتَصااعي اليانال عاى مادار أَْكثَر 
مان عاماني، حيث تظهار آخر تلاك التَحااّركات 
الحكومياة توجياه املجلال السايايس األعاى يف 
اجتماعه الدوري الثالثاء، كاخة ُمَؤّسساات الدولة 

باالستنفار ملواجهة وباء الكولريا.
وناقش السايايس األعى يف اجتماعه برئاساة 
صالاح الصّمااع، آخر املساتجدات عى السااحة 
الكولاريا  انتشاار وبااء  املحلياة، ويف مقدمتهاا 
واليطاوات الرسامية املتياذة من قبال الجهات 
ه بالتحقيل يف مصدر  ة بهذا الشاأل، ووجرَّ امليتصرَّ

انتشار لذا الوباء.

ارتفاٌع مخيٌف يف عدد الضحايا
آخُر اإلحصائياات الدولية حول مرض الكولريا 
يف اليمان، لاو ماا أعلنتاه منظمة األمام املتحدة 
للطفولة »يونيسف« أمل األربياء، حيث ارتفيت 
حااالت الوخاة جاراء وبااء الكولاريا يف اليمن، إىل 

.)209(
وقالت اليونيساف يف تدويناه نرشتها املنظمة 
الدولية عب صفحتها الرسامية ملكتبها يف اليمن، 
عى موقع التواصل االجتماعاي »تويرت«، بأنه تم 
تسجيل أَْكثَر من )17200( حالة يشتبه بإصابتها 
بوباء الكولريا، و209 حاالت وخاة، يف أرجاء اليمن.
ويف وقت ساابل، أعلنت املنظمة عب الصفحة 
ذاتها عى »تويرت« مسااَء الثالثاء، تساجيل 6م1 
حالة وخااة جراء وباء الكولريا، مع رصد أَْكثَر من 

)ل1( ألف حالة يشتبه بإصابتها بالوباء.

مطالباٌت برفع الحصار ومساعدة اليمن
من جانبه كشف نارص اليرجيل - وكيل وزارة 
الصحة لقطاع الطب اليالجي، أل حاالت املشاتبه 

إصابتهاا بمرض الكولريا تجااوزت 11 ألَف حالة 
توخيت منها 150 حالة يف أقل من أُْسبُْوعني.

وععاا وكياُل وزارة الصحة، يف اختتااح أعمال 
املؤتمار اليمناي الثاناي لجراحة املاخ واألعصاب 
الثالثااء بالياصماة صنيااء، املنظماات الدولية 
للضغط عاى تحالف اليدوال بقياعة السايوعيّة، 
عاً  إىل رخع الحصار ومساعدة اليمن الذي بات مهدرَّ
اًة  بكارثة صحية وإنَْساانية غري مسبوقة، َخاصرَّ
ما يواِجُهاه القطاُع الصحي مان صيوبات جراء 
تفايش مارض الكولريا واإلجاراءات املتياذة ملنع 
انتشااره، موضحاً أل إْعااَلَل وزارة الصحة حالَة 
الطاوارئ جااء نتيجة ما تتيرض لاه من جائحة 
صحية واسية وشديدة جراء انتشار وباء الكولريا 

يف محاخظات الجمهورية.

وأوضاح اليرجايل، أل املنظوماَة الصحياَة يف 
البالع باتت مهادعًة باالنهيار الشاامل، حيث بلغ 
عدع املنشاآت املساتهدخة من قبل اليادوال 13ل 
منشاأة ومرخال صحاي، وم6 سايارة إساياف، 
ومصنيي أكساجني، الختاً إىل أل إجمايل اليسائر 
املاعياة التاي لحقات باملنشاآت الصحياة بلغت 

ثمانية مليارات ريال، ونحو 60 مليار عوالر.
وأكاد وكيُل وزارة الصحة، أل الحصار تسابب 
يف انيدا  األعوية واملحاليل واملساتلزمات الطبية، 
مماا أَعرَّى إىل وخاة اليرشات مان مرىض األمراض 
اة مرىض الفشال الكلاوي والقلب  املزمناة، َخاصرَّ

والسطال والسكري.

20 حالة وفاة بتعز 
وإزاء آخر تطورات الوباء القاتل، كشفت إيالل 
عبدالحال - نائب مدير مكتاب الصحة بتيز، عن 
)20( حالة وخاة بمرض الكولريا يف مديريات ريف 

تيز ومنها رشعب الرونة وماوية.
وأشاارت يف ترصيحات صحفياة أمل، إىل أل 
مركاَز مكاخحة الوبااء اساتقبل 62 حالة إصابة 
بالكولاريا، تأكرَّاد منها 12 حالة بحساب الفحص 
الزراعاي يف امليتب املركازي وُكّل املؤرشات توحي 
بانتشار الوباء وقد تيلن تيز مدينة موبوءة خالل 

ل2 ساعة القاعمة.

 
حجَّة محافظٌة منكوبة صحيًا

يف محاخظة حجة يواِصُل الكولريا حْصَد املزيد 
مان األَْرَواح، األماُر الذي عخع عبَدامللاك جّحاف - 
وكيل محاخظة حجاة، إلْعااَلل املحاخظة منكوبة 
صحيااً ورخع حالاة الطاوارئ، عاعيااً املنظمات 
الدولياة واإلنَْساانية إىل رسعة تقديم املسااعدات 
الطبية الياجلة ملواجهة انتشار الكولريا وميالجة 

الحاالت املصابة واملشتبه إصابتها بالكولريا.
وأشاار الوكيل جحااف، إىل أل الاكاعَر الطبيرَّ 
املدعاو  مان منظماة الصحاة الياملياة للتيامل 
ماع املصاباني بالكولاريا أَْصبَاح غريَ قااعر عى 
القياا  باملهاا  املناطة به؛ نظاراً لتزايد الحاالت، 
موضحاً أل الحااالِت املصاباَة بالكولريا موجوعة 

حاليااً بمركَزي اليزل الصحاي يف مديريتي نجرة 
وورضة، الختااً إىل أل لنااك حاالٍت كثارية يتأخر 
إساياخها للمستشافى الجمهوري؛ نظراً لسيول 
األمطاار التاي أَعرَّت إىل قطع الطارق، ما جيل تلك 

الحاالت ُعرضًة للوخاة.

محافُظ إب يناِشُد املنظماِت اإلْنَسانية 
من جانبه ناَشاَد َعبُدالواحاد صالح – محاخُظ 
محاخظة إب، املنظماِت اإلنَْسانية واإلغاثة بسعة 
ال وتقديام األعوياة واملحاليل املساتلزمات  التدخُّ
الطبياة ملكاخحاة الكولاريا، مشارياً إىل أل كاخاة 
املراخال الصحياة باملحاخظاة وضيات يف حالاة 

استنفار الستقبال وميالجة الحاالت املصابة.
جااء ذلك خالل اللقاء الاذي جَمَع محاخظ إب 
أمل مع كيلر ماعولني - ممثلة منظمة أطباء بال 
حدوع السويسية، ملناقشة عمل املنظمة وعورلا 
يف مسااندة جهاوع مواجهاة الكولاريا والحد من 
انتشااره، كما تطرق اللقااء إىل الجوانب املتيلقة 
باساتكمال التجهيازات الختتااح املركاز الصحي 
بمدرسة الفاروق بمديرية الظهار يف إب الستقبال 
وميالجاة الحااالت املصاباة بالكولاريا بدعم من 

منظمة أطباء بال حدوع.
وثّمن املحاخُظ صالح، الدوَر الصحيرَّ واإلنَْساني 
الاذي تضطلاُع باه منظماُة »أطبااء باال حدوع« 
وتفاُعلهاا اإليجاباي ماع جهوع السالطة املحلية 
باملحاخظاة يف مكاخحاة الكولاريا التي تساتدعي 
تظاخار جهاوع الجاناب الحكوماي واملجتمياي 
واملنظماات الدولية، ُمشايداً بمبااعرة املنظمة يف 
ختح مييمات يف املستشفى اليا  بمدينة القاعدة 

مليالجة الحاالت املصابة.

الكولريا حاضٌر يف ذمار 
محاخظاُة ذمار لاي األُْخاَرى لم تُكاْن بمنأًى 
عن لذا الوباء املتفايش، حيث التقى أمل محمد 
َعبدالارزاق - وكياُل محاخظاة ذمار، مع ياساني 
عبدالاوارث - ممثال منظماة الصحاة الياملياة 
ومستشاار وزير الصحة؛ وذلك من أجل مناَقَشة 
الوضع الصحي والوبائاي باملحاخظة واإلجراءات 

االحرتازية املتيذة ملواجهة الكولريا.
ويف اللقاء اساتيَرَض عبُدالارزاق، اإلْمَكانيات 
املتاحاة ملواجهاة الكولاريا باملديناة وعادع مان 
املديريات التي ُساّجل خيها ظهاوُر حاالت إصابة 
بهذا الوبااء، وتحديد االحتياجات ملكاخحته والحد 
مان انتشااره، عاعيااً إىل تقدياِم مزيٍد مان الدعم 
ملواجهاة لاذه الوباء يف ظل تزايد أعاداع املصابني 

يوميّاً يف عدع من املديريات.

  - ضرار الطيب
تتواَصُل االعتداءاُت اليساكرية السايوعيّة عى منطقة 
اليوامياة بمحاخظاة القطياف رشق اململكاة، متجااوزًة 
أُْسابُوْعها األول بوتارية متزايادة يف الينف والوحشاية، مع 
اساتمرار حصاار املنطقة وإغالق طرقهاا ومداخلها ومنع 
خاروج وعخول املواطنني واإلساياخات، باإلَضاَخة عى منع 

الصحفيني ووسائل االعال  من تغطية ما يحدث.
يف ياو  الثالثااء الفائت قامات قوات النظا  السايوعّي 
بتفجاري وإحراق عرشات املنازل يف ميتلف أحياء اليوامية، 
مساتيدمًة لذه املرة ساالَح الجو يف قصف حي »املسورة« 
التأريياي، ووصلت لزات وأصداء االنفجارات الناجمة عن 
عمليات القصف واالقتحاا  والتدمري إىل عدة أحياء وبلدات 
مجاورة، وقال ناشطول عى مواقع التواصل االجتماعي إل 
القواِت السايوعيّة بدأت بتوسايع عائرة الحصار املفروض 
عاى املنطقاة ليشامَل أحيااًء ومناطاَل إضاخياة، منهاا 
»البحاري والقديح«، ولو ما يشّكُل مؤرشاً واضحاً عى نية 
النظا  السايوعّي بتصييد عملياته اليسكرية ضد مواطني 

املنطقة.
اساتمراُر الحملة اليساكرية السايوعيّة اليدوانية عى 
اليوامياة راخقه تحريٌض إعالمي واساع يف وساائل اإلعال  
التابياة للنظاا  وكذلك عاى مواقع التواصال االجتماعي، 
حيث تم اعتباُر حي املساورة التأرييي »وكراً لإلرلابيني«، 
ولو ما شاّكَل تناُقضااً خاضحاً للنظا  السايوعّي الذي بدأ 
اة »التطوير«، لينتقل بيد  حملتَاه يف إزالة منازل الحي بُحجرَّ
ذلك إىل التغنّي بما يسميه »بطوالت« قواته يف اليوامية، كما 

لو أنهم يف حرب مقدسة.
وواصلت قواُت النظا  السايوعّي قْصَف أحياء اليوامية 
بشاكل عشاوائي، متساببًة يف مزياٍد مان الدماار للمنازل 
واملمتلكات، كماا قامت بإغالق عدع من مسااجد املنطقة، 

حيث قال ناشاطول عاى مواقع التواصال االجتماعي يو  
الثالثاء الفائت إل القوات السايوعيّة قامت بإغالق مساجد 
»املساألة« بيد أل كال قاد عّمر عدع من مراخقه وسااحته 
األمامياة، وكانات القواُت قد قامت يف وقت ساابل بإحراق 
واساتهداف عادٍع من مسااجد املنطقة، مبلناًة بذلك عى 
الدواخاع الطائفياة للنظا  السايوعّي الولاباي يف اقتحا  

املنطقة.
وقال ناشاطول عى موقع التواصل االجتماعي »تويرت« 
أمل األربياء إل انفجاراٍت عنيفًة ُساميت عاخل اليوامية، 
بالتزامن مع قيا  قوات النظا  بفتح النريال عى عدة أحياء 
يف املنطقاة، كما قالوا إل حيرَّ »املساورة« تم قصُفه بقنابَل 

شديدة االنفجار.
وكانت وساائُل إعاال  سايوعيّة ميارضة قاد قالت إل 
»سالح الجو« السيوعّي اشرتك أَيْضاً يف اليمليات اليسكرية 
ضد اليوامية، خيما قالت قناُة »نبأ« السيوعيّة امليارضة إل 

ما يحدث لناك يشبه اليدوال السيوعّي عى اليمن.
ويييُش ألايل اليوامية أُْسابُْوَعهم الثاني وساط حصار 
خانل، وقصف عشاوائي من قبل القوات السايوعيّة، ولم 
عاجازول عن إساياف الجرحى أَْو اساتقدا  أية مسااعدة 
طبية من خارج املنطقة؛ بسبب منِْع قوات النظا  السيوعّي 
عخول أية سايارات مدنية أَْو إساياف إىل املنطقة، وبحسب 
»رأي الياو « خقد تجااَوَز عدُع الجرحاى 25 جريحاً مطلَع 
ا القتى خال وجوَع إلحصائية نهائية حتى  لذا األُْسابُْوع، وأمرَّ
اآلل بسابب منع قوات النظا  السيوعّي لوسائل اإلعال  من 
تغطية ما يحدث إال أل ما نرش يو  السابت الفائت يف بيض 
املواقع أشاار إىل وجوع 5-6 شهداء عى األقل، باإلضاخة إىل 
شاهيد آخر يدعى »ولب مييوف« قتلته القوات السايوعية 

يو  امل األربياء.

هتافاُت »املوت آلل سعود« يف تشييع جماهريي حاشد
وعاى الرغم مان الحصار اليانال الذي تفرُضاه قواُت 

النظاا  السايوعّي عاى املنطقة التي تشاهد لجومااً غريَ 
مسابوق، إال أل ألايل اليوامياة نّظماوا تشاييياً حاشاداً 
لجثماال أحاد ضحايا االعتداء السايوعّي، وأثناء التشاييع 
تيالت لتاخاُت أَبْنَاء اليوامية با »املوت آلل سايوع« تيبرياً 
عان رخضهم لالعتاداء الاذي يتيرضاول لاه واملنطلل من 
سياساات النظا  القميي آلل سايوع، حيث أل االعتداَء لم 
يكن َعَرضياً وأسبابه طائفية وسياسية ميروخة وواضحة.

ِحراٌك مسلح 
يف املقابال، وبينماا يادوُر الحدياُث عان حراك مسالح 
ضاد القاوات السايوعيّة يف اليوامية، لقي جنديٌّ سايوعّي 
مرصَعه وأصيب خمساة آخارول يو  الثالثااء الفائت إثر 
قيا  مسالحني باستهداف عورية أمن سايوعيّة باليوامية، 
حسب ما أخاعت به وزارة عاخلية اململكة، ولو ما قد يشكُِّل 
ماؤرشاً عى بداياة انطالق مياَرضة مسالحة عاخل اململكة 
للوقوف ضد النظا  السايوعّي املستبد، حيث يرى مراقبول 
أل عملياة اقتحا  اليوامياة كانت رعَة خيل اساتباقيًة من 
النظا ؛ بهدف القضاء عى أي تَحاّرك »مستقبيل« مسّلح يف 
تلك املناطل، التي ييتبلا النظا  حاضنًة كبريًة للميارضة؛ 
كونها ذات غالبية شاييية، ولو ما يقلُل النظاَ  السيوعّي 

هه الولابي املتشّدع. بتوجُّ
ويواجاه النظااُ  السايوعّي أَبْنَااَء اليوامياة واملنطقة 
الرشقية بشاكل عا ، بقساوة ولمجية مناذ وقت طويل، 
حياث يتيارض الكثري مان أَبْنَاء تلاك املناطال لالعتقاالت 
واإلعدامات بشاكل غري قانوني؛ بسابب توّجههم السيايس 
والديناي امليالف لتوّجه النظا ، ولو ما قد يدَعُم الفرضية 
القائلة باأل اقتحااَ  اليوامية جاء بهادِف القضاء عى ما 
تبقاى من ناشاطي لاذه املنطقة ملناع حادوِث أّي تَحاّرك 
ااًة مع تهديادات »محمد بن  ميااِرض يف املساتقبل، َخاصرَّ
سالمال« األخارية بنقال امليركة عى إيْاَرال التاي ييتبُلا 

عاعمًة للميارضة السيوعيّة.

 الوباُء يتسّبب في 
وفاة )20( حالة بتعز.. 

وحّجة تعلُن حالة 
الطوارئ 

 تزاُيـُد عدد 
المحافظات المنكوبة 

صحيًا نتيجة انتشار 
الكوليرا 

ع د�ئرة �حل�سار.. وت�سييٌع حا�سٌد ل�سهيد و�سط هتافات باملوت لآل �سعود: قو�ُت �لنظام ت�ستخدُم �لطري�ن وتدمر منازَل �إ�سافية وتو�سّ

العدواُن على »العوامية« يدُخُل أسبوَعه الثاني بمزيد من الجرائم



اليميل م1 مايو 2017   املواخل 22 شيبال م3ل1لا     اليدع )225(8 تقرير

عمليٌة عسكريٌة واسعٌة ألبطال الجيش واللجان تحرق 
جحافَل ومدّرعات الغزاة واملرتزقة جنوبي مديرية موزع

  - خاص:
نقلت عدسااُت اإلعاال  الحرباي أبَرَز مشاالدلا 
رة لواحدة مان أكب عمليات الجياش واللجال  املصاورَّ
الشايبية بجبهة الساحل الغربي من حيث سيطرتهم 
عاى مواقاع ومرتفياات جبلياة وكذلك إلحااق أكب 
املرتزقاة،  والبرشياة يف صفاوف  املاعياة  اليساائر 
اليادوال  لطاريال  الهيساتريي  القصاَف  متحدِّيان 
السايوعي األمريكاي الاذي لم يتاواَل عن اساتيدا  

األسلحة املحرمة، بينها قنابل الفسفور األسوع.
وتيوُع املشاالُد إىل عملية عسكرية واسية ألبطال 
الجياش واللجاال الشايبية جنوباي مديرياة موزع 
غرب محاخظة تياز، والتي بدأت بهجو  مباغت أربك 
املرتزقة لتشهَد املواقُع املستهدخة مواجهاٍت عسكرية 
طاحناة تزامنت مع قصاف مدخيي مكثف من جانب 
قاوة املدخيياة التابياة للجياش واللجاال الشايبية 

وقصف ليستريي لطريال اليدوال.
واساتمرت اليملياُة التاي نّفذلاا أبطااُل الجيش 
واللجاال، مان املسااء وحتى صبيحاة الياو  التايل، 
وشاهدت عمليات اقتحاا  بطولية تام خاللها تدمري 
وإحاراق عادع من املدرعاات التابية لقاوة الغزو من 

أحدث الصناعات اليسكرية اإلماراتية.
املشااِلُد التاي وزَِّعها اإلعاالُ  الحربيُّ واساتمرت 
لنحاو 0ل عقيقة أظهرت سايطرًة كاملاًة عى مواقع 
املرتزقاة واغتناا  أسالحة وذخائار بكمياات كبرية، 
باإلضاخة إىل ضباط وثائَل ومتنوعة تركها املرتزقة يف 
املواقع التي خاروا منها بيد مقتال وإصابة اليرشات 
منهم، ويف ذلاك الوقت أحرق أبطااُل الجيش واللجال 
آلية عسكرية أخرى بجانب املدرعة اإلماراتية املدّمرة 

يف مواقع املرتزقة جنوب موزع.
واساتكمل أبطاُل الجيش واللجال إحاراَق املدرعة 
اإلماراتية صبيحة اليو  التايل من عملية االقتحا ، ثم 
قاموا بتدمري آلية ثالثة أثناء مهاجمة مواقع املرتزقة 
جنوب مديرية موزع قبل أل تتواىل مشاالُد املدرعات 
واألطقم اليساكرية التي أعطبات أو ُعّمرت بالقصف 

املدخيي املكثف.
وتُظِهاُر املشاالُد أيضااً اغتنااَ  أسالحة متنوعة 
وإحراق خياا  املرتزقة أثناَء عملية تمشايط املواقع 
املحررة، وسط تحليل لطائرات التجسل، كما تظهر 
مدرعاة إماراتية عمرت وأحرقات بالكامل يف اليملية، 
خيما كال أبطاُل الجيش واللجال الشيبية يستكملول 
عملية التمشايط، بالتزاُمن مع قياا  طريال اليدوال 
بشن غارات عى املواقع بيد تحريِرلا من مرتزقته.

بياد ذلك تم تأمنُي املدرساة التي كال يتمركز خيها 
مرتزقة اليدوال جنوب مديرية موزع، وواصل أبطاُل 
الجيش واللجال التقد  وتمشيط املواقع وَسَط تحليل 

مكثف لطائرات االستطالع.
بيدلا وبحسب املشالد التي وّزعها اإلعالُ  الحربيُّ 
قاا  أبطاُل الجيش واللجال الشايبية بمطارعة خلول 
املرتزقة يف عملية عسكرية واسية انتهت بتأمني عدٍع 
آخر من املواقع جنوب موزع، واغتنا  آلية عساكرية 

ى »كتائب الحمادي« وإحراقها عقَب  تابياة ملا تسامرَّ
السايطرة عى مواقيهم. كما تُظِهُر املشاالُد إحراَق 
مدرعاة أخرى واغتنا  أسالحة متنوعة يف موقع آخر 
إثر تقد  الجيش واللجال الشايبية وسايطرتهم عى 

مواقَع أخرى وسط خرار مستمر للمرتزقة.
كما تظهر املشاالد جثث قتى املرتزقة التي تُركت 
يف سااحة امليركة بيد السايطرة عليهاا، كما تيرض 
املشاالد أيضاً أسالحة ووثائل املرتزقة والكشوخات 
التي تشامل أساماءلم يف لذه املواقاع، خيما طرياُل 
اليادوال يياوع القصاف عى املواقع املحاررة بقنابَل 
محرماة عوليااً، لكان عول تحقيل أية نتيجة وَساَط 

تمرُكز محكم ألبطال الجيش واللجال الشيبية.
ونرشت صفحاُت ومواقاُع مرتزقة اليدوال جانباً 
من خساائرلم البرشية تُضمُّ أساماَء بياض القتى 

والجرحى عى النحو التايل:
نائف سالم عيل قزقز 
 جابر شوبل املشويل 

عبداللطيف عيل محمد عمر 
أحمد خضل أحمد صالح 

عاعل محمد حسني 
عبده سييد منذوق 
أحمد سالم صالح 

منترص عبدالله أحمد 
حميد محمد عبدالله 

أزلر حيدرة عيل محمد 
أحمد عبده سليمال 

املناخل نارص عيل أحمد عيل 
عيل الزغري شويل 
عيل يحيى املشويل 

جميل سييد عبدالله اليباعي 
سييد سالم عيل خريد 

أحمد أحمد طارش املشويل 
أمني املشويل 

أحمد حيدر املشويل 

القياعي شوقي اليماعي
أرشف جميل بحرال

ظنني عبدالله
صابر حزا 
عبده نيمال

صالح عيل الشمت
جميل عيل خحرور
لاني صالح املولد

سامي شايف مدلش
أحمد صالح لاعي

ختّاح محمد سييد غازي
حكيم عوض محمد صالح

عبده صالح لاعي
زعيم سيف محمد راجح
أحمد خضل أحمد صالح

محمد صالح عوض
حموع لميل صالح
يونل أحمد اليماعي
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تطّوٌر ملحوٌظ لتَحـّركات االحتالل 
اإلماراتي يف الجنوب والجزر اليمنية 

  - إبراهيم السراجي:
خوجئ سكاُل محاخظات لحج وأبني وعدل 
شابوة قبل أيا  بانقطااع االتصاالت األرضية 
وشابكة االنرتنت وعوعتها بيد ذلاك عول أية 
تفساريات عن أساباب االنقطاع الاذي تكرر 
بنفل الوترية خالل الشاهور املاضية، ورغم 
محااوالت إعاال  االحتاالل واملرتزقاة ترويَج 
تفسريات متناقضة، إال أل ميلوماٍت موثوقًة 
أكدت أل تلك االنقطاعات تقف وراءلا أعمال 
اساتيباراتية يف مجاال االتصااالت وتقنياة 
عولاة  عليهاا  وتارشف  تمّولهاا  امليلوماات 
االحتاالل اإلماراتية عب خاباء متيصصول 

من عدة عول عربية وأجنبية.
الجنوبياة  املحاخظاات  اإلماارات  وتأخاذ 
بشاكل منفصال وتيَماُل يف ُكّل محاخظة عى 
تطبيال آلياة محدعة تنفياذاً ملشااريع تبقي 
يدلا نيابة عى األمريكيني يف اليمن، بصورة ال 
تؤعي النفصال الجنوب خحساب، بل وتقسيم 
الجنوب ليادة عويالت، ختَحااّركات اإلمارات 
يف عادل ولحاج تأخاذ صاورة ميتلفاة عن 
تَحاّركاتها يف ح�موت وسقطرى، وصورة 
ثالثة لتَحاّركاتها يف الجزر اليمنية عى رأسها 

جزيرة ميول بالبحر األحمر.

• الجنوُب ملعٌب لنشاط استخباراتي 
يف مجال االتصاالت:

وخقااً لتقارياَر غربية وحقائاَل ميروخة، 
تؤكاد أل اإلماارات الواقياة تحات الحماياة 
األمريكياة كباقاي عول اليلياج، ليسات تلك 
الدولة التي تملك ثقالً عسكرياً يؤّللُها لتنفيذ 
اة بها خارج حدوعلا، ووخقاً  مشااريع َخاصرَّ
لطبيياة عالقتهاا بالواليات املتحادة وعالقة 
األخارية باليدوال عى اليمن، خاإل من املؤكد 
أل أبوظباي تقاو  بدور اساتيماري يف اليمن 

لصالح واشنطن.
امليلومااُت املوثوقاة التاي حصلات عليها 
»صدى املسارية« أل تياد اإلمارات مناذ أَْكثَر 
اة  مان عاا  إلنشااء شابكة اتصااالت َخاصرَّ
يف املحاخظاات الجنوبياة تمهياداً ليطاوات 
انفصالياة تتجى اليو  بشاكل أَْكثَر وضوحاً، 
كماا تقاو  يف الوقات الحاايل بأعماال رسية 
يف شابكة االتصااالت اليمنياة يف املحاخظات 

الجنوبية.
عولاة  اساتقدمت  امليلوماات  وبحساب 
اتصااالت  مهناديس  اإلماراتياة  االحتاالل 
وخاباء يف تقنية امليلومات من األرعل وتركيا 
وبريطانياا وبادأت بتنفياذ أعماال حفريات 
اة باالتصاالت األرضية  وتوصيل كابالت َخاصرَّ
اة  ونقل امليلومات عب شبكة االنرتنت الَياصرَّ
باليمن، حيث توضاح مصاعُر أل تلك األعمال 
متيلقة بتَحاّركات وأعمال اساتيباراتية وأل 
االنقطاعات املفاجئة واملتكررة يف املحاخظات 

الجنوبية مرتبطة بتنفيذ تلك األعمال.
ومن خالل البحث يف التَحاّركات األمريكية 

يف املنطقاة، أخاعت تقارير أل الوالياِت املتحدة 
مجاال  يف  مماثلاة  بأعماال  وتقاو   قامات 
مناطال  يف  امليلوماات  وتقنياة  االتصااالت 
سايطرة األكاراع املدعوماني أمريكيااً يف ُكلٍّ 
مان ساوريا واليراق، حياث تديار امليابرات 
األمريكية مرشوعاً لتقسايم الدولتني إىل عّدة 
بينها عولة عى أََسااس عرقي تُضمُّ األكراع يف 
الدولتاني إىل جاناب األكاراع يف الجزء الرشقي 
من تركيا، ويتواَجُد خباء اتصاالت أمريكيول 
يف تلاك املناطل لتنفيذ شابكة اتصاالت رسية 
االتصااالت  شابكات  واخارتاق  جهاة،  مان 
واالنرتنت يف ساوريا والياراق، بينما تيتمُد يف 
املحاخظات الواقية جنوب اليمن عى اإلمارات 

لتنفيذ عمل مماثل.

• سقطرى.. مرحباً بكم يف اإلمارات!
شاهدت جزيرُة ساقطرى اليمنياة مؤخراً 
خطارية  وعساكرية  سياسايًة  تَحااّركاٍت 
ها لالتحاع اإلماراتي، ومع  لإلماارات نحو َضمِّ
تصاعد اليالخات بني ويل عهد أبوظبي محمد 
بن زاياد الحاكم الفييل لإلماارات وبني الفار 
عبدربه منصور لاعي، عمد بيُض املسؤولني 
املرتزقاة إىل كشاف بيض الحقائال املتيلقة 
بالتَحاّركات التي تشهدلا جزيرة سقطرى.

وخاالل الفارتة األخارية املاضياة، أكادت 
مصااعر متيادعة بينها وساائل إعاال  تابية 
للفاار لااعي أل اإلماارات بدأت بنقال املئات 
من أبناء جزيرة ساقطرى إىل أبوظبي وقامت 
بمنحهام جاوازات سافر إماراتياة وتقاو  
بتدريبهام تمهيداً إلنشااء قوة عساكرية من 
أبنااء الجزيارة الذيان يفارتض أنهام باتاوا 
يحملول الجنساية اإلماراتية التي أَيْضاً باتت 
توزع عى نطاق واساع بني سكال سقطرى، 
وللتغطية عى تلك التَحاّركات أعلنت اإلمارات 
مع سالطة املرتزقة يف الجزيرة بشكل منفرع 
عن تسيري ثالث رحالت أسبوعية بني أبوظبي 

والجزيرة.
موقع شاؤول إماراتية املياارض نقل عن 
مصااعَر يمنياة مطلياة أل »أبوظبي« قامت 
عب مندوبني متيدعي املهاا ، يقيمول حالياً 
يف الجزيرة، باساتقطاب عدع من املساؤولني 
والوجهاء واملشاايخ بأسااليَب متنوعة يأتي 

»املال السيايس« يف مقدمتها.
وأضاخات أل اإلمااراِت نجحات يف »رشاء 
والءات« شايصيات مؤثّارة يف الجزيارة، من 
خاالل »إغرائهم باملال والسايارات الفيمة«، 
إىل جاناب تنظيام زياارات ورحالت سافر إىل 
»أبوظبي« للقاء ويل عهدلا، محمد بن زايد.

ومن أبرز الزيارات وخقاً للمصاعر، زيارات 
قاا  بها محاخاظ الجزيرة، وعادع من أركال 
السالطة املحلية التابية لالحتاالل، باإلضاخة 
إىل شايصيات أخرى، ألمها رئيل ما يسمى 
با »الحراك الجنوبي« خيها، الذي زار اإلمارات 

رخقة عدع من الشيصيات ألَْكثَر من مرة.
كما يكشاف املستشاار اإلعالمي الساابل 
للفار لاعي ومستشاار وزارة اإلعال  التابية 

للمرتزقة حالياً »ميتار الرحبي« أل اإلماراِت 
قامات بتفييال شابكة االتصااالت النقالاة 
القائمة يف الجزيارة وربطتها بمزوع لليدمة 

تابع لرشكة إماراتية.
بموقاع  صفحتاه  يف  الرحباي  وكتاب 
الفيسابوك قائاالً: »أحاد كبار رجاال الدولة 
يقول يل سااخرت إىل ساقطرى أول ما ختحت 
الجوال وصلت رساالة إىل جوايل )مرحباً بك يف 

اإلمارات اليربية املتحدة(«.
وأضااف »ثاالث رحاالت أسابوعية باني 
أبوظباي وباني ساقطرى عول تنسايل ماع 
القيااعة اليليا للدولة أخاذ مجموعات كبرية 

من شباب سقطرى للتدريب يف اإلمارات«.
خاالل األساابيع املايض نارشت الصحف 
والقنوات الرسامية اإلماراتياة أخبار اختتاح 
ساقطرى،  جزيارة  يف  متنوعاة  مشااريع 
والتي سابل تناولهاا يف تقارير تؤكاد أل تلك 
املشاريع تتيذلا أبوظبي غطاًء لتَحاّركاتها 

اليسكرية والسياسية يف الجزيرة.
ويشاريُ موقاع »شاؤول إماراتياة« إىل أل 
أرخبيل جزيرة سقطرى، ذات املوقع الجغرايف 
الفرياد، تتيارض شاواطئها وأراضيها طول 
الرشياط السااحيل الاذي يبلاغ طولاه 300 
كام، والقريباة مان املينااء، لالساتيالء مان 
قبال شايصيات إماراتية، لم ييارف طبيية 
نشااطها، ختارة يكول إنَْسانياً عب جمييات 
ومنظمات خريية، وتارة أخرى اساتثماري/ 

عسكري، عول أية قوانني منظمة لذلك.
كماا كشاف عان قياا  إماراتياني برشاء 
مناطاَل من األرخبيال تقع ضماَن محميات 
بيئياة، »لكان عملياة الارشاء تتم ماع عد  
االلتازا  باآلثاار البيئية املرتتباة عى األعمال 

اإلنشائية التي بدأوا اليمل عليها«.

• مركز سرتاتفور املخابراتي: اإلمارات 
تجّهز نفسها لتواجد عسكري دائم يف 

اليمن
مرَكاُز »سارتاتفور« ولو مركز عراساات 
اسارتاتيجي وأمناي أمريكي، ويياد أحَد ألّم 
ااة التاي تيناى بقطااع  امُلَؤّسساات الَياصرَّ
االساتيبارات، أصادر قبل أيا  قليلاة تقريراً 
خطارياً تضمان ميلومااٍت خطارية وصوراً 
عاب األقماار الصناعية تؤكد أل النشااطات 
اليساكرية لإلمارات يف اليمن ليست من أجل 
عملياات مؤقتة بال يف إطار مارشوع طويل 

األمد.
ويقاول القريار إل اإلماارات وّسايت من 
نشااطاتها اليساكرية يف املنطقاة وبشاكل 
ملحوظ يف اليمن، ميتباً أل ذلك من الينارص 
املهماة التاي يجب التحادث عنهاا واملتيلقة 

بالقواعد التي انشأتها اإلمارات يف اليمن. 

وييرض التقرير صوراً حديثًة عب األقمار 
الصناعياة لجزيارة مياول اليمنياة بالبحار 
األحمار التاي أقيمت خيهاا قاعدة عساكرية 
والتي تظهر أَيْضاً بيض السافن الراسية عى 
امليناء وسافينة ساويفت التي اساتهدخت يف 
أكتوبر يف السواحل اليمنية بواسطة الحوثيني، 

بحسب ما الوصف الذي جاء التقرير.
ويضيف التقرير أل »من األشياء التي تقو  
بها اإلماارات يف لذه القاعادة بجزيرة ميول 
لاو بناء مراخال بحرية جديدة ليساتيدموه 
بدالً عان ميناء عصاب االرتاريي ليكول لهم 

ميناءلم الياص بقاعدتهم اليسكرية«.
تقرياره  يف  سارتاتفور  مركاز  ويكشاف 
االستنتاج اليطري الذي توصل عليه من خالل 
امليلوماات والصاور والتي تؤكاد أل اإلمارات 
اليمان  يف  عائام  لتواجاد عساكري  تيّطاط 

مستفيدًة من وجوعلا يف تحالف اليدوال.
ويف لذا السياق يقول التقرير »إذا شالدنا 
لذه االنتشاار للرتساانة اليسكرية سنالحظ 
أناه ليل انتشااراً مؤقتااً لدعام اليمليات يف 
اليمن، وذلك بسابب البُنية التحتية الواضحة 
أناه تام  أل »املالحاظ  للقاعادة«، ويضياف 
تطوير القاعدة لفرتة طويلة وتطوير لقدرات 
اإلماارات وحضورلا يف املنطقاة والتي تمثل 
عيناميكية كبارية والتي ساتؤثّر يف اليريطة 
وعول  لإلماارات  بالنسابة  الجيوسياساية 

اليليج«. 
كماا ياورع التقريار ألام ماا لوحاظ يف 
االنتشاار عاخل القاعدة واملراخل الجوية التي 
أنشأتها اإلمارات يف جزيرة ميول والتي يمكن 

توضيحها كالتايل: 
- طائارات مارياج 2000 الحربياة والتاي 
تشغلها اإلمارات خارج اريرتيا لذه الطائرات 

تقو  بدعم اليمليات يف اليمن وعمليات حول 
البحر األحمر وخليج عدل ورشق اخريقيا.

- بالقارب مان مرياج نشاالد طائرة ونل 
لونال )WING LOONG( طائارة باال طياار 
محارباة صينياة الصناع عمالقاة اشارتتها 

اإلمارات مؤخراً. 
- يوجد أَيْضاً مقاتالت ليلوكوبرت. 

- الكثاري من طائرات الشاحن مان بينها 
.)C17 GLOBMASTER(

- ومان ألم ماا لوحظ كمياات كبرية من 
بشاكل  والدباباات  واملدرعاات  املصفحاات 

أََسايس. 
ويف ساياق مرتباط وجااء بالتزامان ماع 
تقريار املركاز األمريكاي، تكشاُف صحيفة 
»لوموند الفرنساية« الشاهرية يف تقرير رّكز 
عى التَحاّركات اليسكرية والسياسية لدولة 
اإلماارات يف اليمان أل أبوظباي تيّطط لنقل 
قاوات عساكرية مان قاعدتهاا يف عصب إىل 

اليمن للبقاء بصورة عائمة.
وتقول الصحيفة الفرنساية بأنها حصلت 
عاى ميلومات تؤكاد أل اإلماارات تيمل عى 
نرش ماا باني 2000 و000ل مقاتال بصورة 
عائماة يف اليمان، وذلاك مان خاالل قاعدتها 
اليسكرية الواقية يف ميناء عصب اإلرتريي. 

كما تكشاف لوموند الفرنسية عن اجتماع 
لام يُيَلان عناه وضام سياسايني إماراتياني 
يف أبوظباي ماع الوزيار املقاال مان حكومة 
املرتزقة لاني بن بريك لبحث الدعم اإلماراتي 

لالنفصال.
وأشاارت الصحيفاة لترصيح صااعر عن 
بان بريك أنه ما من شاك يف أل عولة اإلمارات 
ستكوُل ساييدًة بقبول “إَراَعة الشيب” التي 
تميل كما يبدو لصالح االنفصال عن اليمن.



اليميل م1 مايو 2017   املواخل 22 شيبال م3ل1لا     اليدع )225(10

عبدالعزيز أبو طالب 
عاى غاري اليااعة تطالُيناا مراكاُز 
األبحاث األمريكية بتقريرلا األسبوعي 
األخري 2017/5/5 والذي يحِمُل الكثريَ 
مان الرصاحة والوضاوح واملوضوعية 
يف التحلياِل تجاه القضايا السااخنة يف 

املنطقة اليربية ورشق آسيا.
خبيَد ال�بات اليدوانية عى مطار 
نكتاًة  الناشاطول  تاداَوَل  الشايريات 
سياسايًة عندما ساأل أحُدلام اإلَعاَرة 
األمريكية: ملاذا ت�بول يف ساوريا وال 
ت�بول يف كوريا الشامالية؟. خأجاب 
املساؤول: »ألل كوريا ليل لديها نفط، 
أل  يبادو  إرسائيال«!!  تجاورلاا  وال 
الحقيقة ليسات بييدًة عن مغزى لذه 

النكتة السياسية.
اختُتاح التقرياُر األُْسابُْوعي ملراكاز 
األبحاث األمريكياة باملرور عى الوضع 
اليسء الذي تياني مناه إَعاَرُة ترامب يف 
مسلسال الفشال املساتمر، حيث أَكرَّاَد 
أل تراماب يف اآلونة األخارية انيرط يف 
الرتويج لتجميِل ُصورته املهتزة عاخلياً 
بشادة؛ للحفاظ عى جمهاوره - أَْو ما 
تبقاى منه - عقَب سلسالة مساتمرة 
مان الفشال والفضائح طالتاه وعدعاً 
مان مسااعديه ومستشااريه، ولكان 
ورغم انشاغاله يف رصاعاته اليومية إال 
أل ذلك لم يكبْاَح جماَحه عن التصييد 
الياملي، ولو ماا يمكن تيليلُه بتصدير 
أزماته الداخلياة، خها لو ترامب يقرع 
طباول الحرب يف كوريا الشامالية التي 
تيتاب الحديقاة اليلفياة لليمالقاني 
النوويني الرويس والصيني، وبمساعدة 
مان امباطورياات االعاال  األمريكاي 
املتيصصة يف لذه املجاالت الدعائية.

وساط لاذا الصياب مان أصوات 
التقريُر  الطباول األمريكياة يساتدرك 
يف  الهااعئ  التدقيال  مان  قلياالً  أل 
طبيية امُلَؤّسساة األمريكية ولاجسها 
“لحماياة مصالحهاا القومياة املمتدة 
عاب اليالام” يقاوُع املارَء إىل نتيجاة 
مغايرة. ولذه النتيجة لي أنه ال حرب 
يف كورياا الشامالية، بل الحارب لناك 
يف املنطقة اليربية َوتحديداً يف ساوريا، 
حيث يفارتض أل تدوَر تلك الحرب عى 
جانبي الحدوع السورية األرعنية والتي 
شهدت تحشيداً وتجهيزاً ملدة تزيد عى 
السنتني، أي أل ذلك الرصاخ عى كوريا 
ليل ساوى تغطية لارصف النظر عن 

الهدف الحقيقي.

ُلغزُ دير الزور:
التقرياُر ميلومااٍت َوتحليالٍت  أورع 
اخة،  أقلُّ ما توصف به أنها واقييٌة وشفرَّ
خيندما يتكلم عن لُغز عير الزور يكشف 
بكل بسااطة أل قوى الهيمنة الياملية، 
من مراحال االساتيمار إىل االمبيالية 
تحقيال  أل  يقينااً  تادرك  واليوملاة، 
واالْقتَصاعياة  السياساية  أَْلَداخهاا 
مرتاباط عضويااً بقدراتها اليساكرية 
عى تطويع واستغالل املوارع الطبييية 

يف البلد املستهدف )سوريا(.

يسامى  ماا  خطاة  خشال  خبياد   
»كيماوي خال شييول« وخشل تحميل 
ساوريا مساؤولية ذلك، وبياد اندحار 
وكالء الوالياات املتحادة اإلرلابياني يف 
اة بياد تحرير الجيش  ساوريا - َخاصرَّ
عّدلات  لحلاب-،  الساوري  اليرباي 
واشنطن وجهتها، وحسب التقرير خإل 
واشانطن ما بَِرحت تيَمُل عى »زعزعة 
اساتقرار ساوريا«، ولاو ماا نطل به 
ُث باسام البيات األبيض شاول  املتحادِّ
سابايس، عى أل تبدأَ اليطة باحتالل 
ُد  رشيط الجنوب السوري والذي سيمهِّ
النطاالق اليملياة اليساكرية شاماالً 
ملديناة عيار الازور، وإنشااء “منطقة 
حظر طاريال” من قبَل واشانطن عى 
كامال تلاك البقياة. األمار الاذي كال 
سايؤعي إىل تقسيم الجغراخيا السورية 

“كأمر واقع«.
عاى نفل الصييد يتحادث التقريُر 
عان خضيحاة أسالحة بلغارياة كبرية 
بتمويال سايوعّي وتوجياه أمريكاي، 
وِوْجهتهاا، أخصاح عنهاا نائاُب قائد 
»الجياش الحر« اليقيد مالاك الكرعي، 
يف مقابلاة أعىل بهاا لصحيفاة بلغارية 
حني قال: “تم إنشااء مقاري عمليات 
يف ُكّل مان تركياا واألرعل؛ مان أجال 
اة  ضمال التياول باني األجهزة الَياصرَّ
)االساتيباراتية( لاا 15 عولاة. ُقمناا 
بتحذيار الوالياات املتحادة واالتَِّحاااع 
األوروباي من أل األسالحة التي تُساّلم 
ملقري اليملياات تجد طريقها مبارشة 

إىل أيدي املنظمات االرلابية«.
من جهاة أُْخاَرى اعتاب التقرير أل 
توجاه اإلَعاَرة األمريكية نحو االنيراط 
املبارش يف الحرب عى األرض الساورية 
َوترك االعتماع عى الجماعات اإلرلابية 
إنما جاء بناء عى خطة مطابقة قدمها 
مركاز بروكينغز الشاهري عاا  2015 
ناشاد خيها املركز ُصنّاع القرار اليدول 
عن اساتيدا  وكالئهام اإلرلابيني بيد 
أل »خقادت امُلَؤّسساة األمال بتحقيال 

أَْلَداخها مواربة وبالوكالة«!!.
ولكن ملاذا عير الزور؟ يجيب التقرير 
أل عيار الزور تحاوي ميزونات لائلة 
مان النفاط يف حقال الُيمار »ولو من 
النفاط اليفياف وعليه إقباال كبري يف 
أَْساَواق الطاقة، وذو قيماة اْقتَصاعية 
عالية ويصلح الستيراج وتكرير وقوع 

الطائرات والديزل«.
 كماا أل خط أنابياب الغاز القطري 
الذي كال من املفرتض أل يزوَِّع األَْسَواق 
األوروبياة بالغااز، يف مسايًى أمريكي 
لتهميش الغاز الرويس كال سايمر من 
عيار الزور، كما نص علياه االْقتَصاعي 
األمريكاي مارتان آرمسارتونغ. الاذي 
االْقتَصاعياة  التقديارات  »أل  أَكرَّااَد 
املتوخرة حالياً تشاري إىل ميزول ضيم 
مان النفاط الياا  يف لضباة الجوالل 
الساورية “يفاوق حجم امليازول لدى 

السيوعيّة«.
بالذكار  التقريار: »جدياٌر  يضياف 
عند لاذا املفصل الرئيال التوقف عند 
الهجاو  الجاوي األمريكي عاى موقع 
“جبال الثارعة” للجياش الساوري يف 

عيار الازور، قبال بضية أشاهر، ألزيد 
مان سااعة راح ضحيتاه نحاو مائاة 
عساكري ساوري بني شاهيد وجريح 
“بطريال اليطاأ«. املوقاع الجبيل لو 
“اسارتاتيجي لحماياة عير الازور من 
الساقوط يف أيادي عاعاش، ” حسابما 
وصفه الرئيل السوري بشار األسد يف 
مقابلة صحفية نهاية نيساال املايض؛ 
بغية تقويض سايطرة الدولة السورية 
تمهيداً للمرحلة املقبلاة من اليدوال«. 
ليصال التقريار إىل اساتنتاج حقيقاة 
لاماة ولي أنناا أما : »تكارار تجربة 
غزو الياراق الحتالله والسايطرة عى 

موارعه الطبييية الضيمة«. 
 الدور اإلرسائييل

لام يتيماد التقريار إخفااء الادور 
اإلرسائييل بل أَكرَّاَد عى أنه بارز تلقائياً 
وبصورة نشاطة خيما أساماه مياعلة 
»السايطرة واالحتالل«، »كما أنه يييد 
إىل األذلال إرصار إَعاَرة الرئيل أوباما، 
منذ عا  2011، عى أل الهدف األمريكي 
والغربي يف ساوريا لو اسقاط النظا ؛ 
وال يازال لدخاً اسارتاتيجياً قيد التنفيذ 

منذ خمسينيات القرل املنرص . 

تقويُض مكانة الصني وروسيا 
هدٌف دائم 

ااة اليالقة  يف الشاأل الادويل وَخاصرَّ
باني األقطااب املتصارعة عوليااً تناَوَل 
التقرياُر السايَي األمريكاي املتواصال 
لتقوياض مكاناة اليمالقني اليصمني 
للوالياات املتحادة األمريكياة: الرويس 
والصيناي، خفاي عهاد اإلَعاَرة الجديدة 
»أجماع املراقبول للسياساة األمريكية 
عى أل مفاصل قراراتها تسلمها القاعة 
اليساكريول وأجهازة االساتيبارات، 
برىض تاا  مان الرئيال ترامب عقب 
سياساية  بفضائاح  محارصتاه 
وأَْخاَلقياة. أبرز تجلياتهاا تراُجُيه عن 
االنتيابياة، والتبشاري بمناخ  وعاوعه 
تصالحي مع روسايا تحدياداً، وتياول 

ميها يف الشؤول الدولية«.
ثام يوجاز التقرير خالصاة موقف 
القاعة اليساكريني األمريكيني بما أعىل 
باه مستشاار الرئيل ترامب لشاؤول 
لريبارت  الجنارال  القوماي،  األمان 
 ،2016 ماياو  مطلاع  ماكماسارت، 
محاذراً مان “اليدوال الارويس«. وقال 
“.. املطلاوب لارعع عولاة قوياة تقو  
بشان حرب محدوعة لتحقيال أَْلَداف 
االساتباقي..  الارعع  لاو  محادوعة.. 
)أي( اقنااع اليصم بأنه غري قاعر عى 

تحقيل أَْلَداخه بكلفة ميقولة«.
نقال التقريار موقاَف أبارز اقطاب 
الساساة  ضمان  الحارب  ميساكر 
جاول  السايناتور  ولاو  األمريكياني، 
ماكاني، الاذي أضااف مليزانياة وزارة 
الدخاع السانوية مبلغ 7,5 مليار عوالر 
“لتيزيز القدرات اليساكرية االمريكية 
يف آسايا واملحيط الهااعيء …” تمهيداً 
ملا أساماه »تصييد التهديدات املوجهة 
ضد كوريا الشامالية، وتحقيل الهدف 
األمريكي بييد األجل بنرش نظا  مضاع 
للصوارياخ )ثااع( يف كورياا الجنوبية 

لنارشه  الذريياة  ينقصاه  كال  الاذي 
سابقاً.

الجنوبياة  كورياا  موقاف  وعان 
الراخض لتسديد كلفة نظا  الصواريخ 
املضاع »ثااع« رأى التقريار أنه يأتي يف 
ساياق منساجم مع مصالحهاا بيد  
نشاوب الحرب ماع الجارة الشامالية 
التي ساتكول لي -كورياا الجنوبية - 

مسحها وضحيتها األوىل.
مان جهاة أُْخااَرى التناني الصيني 
قارأ نارْشَ تلاك الصواريخ مان زاويته 
لادى  املبيرَّتاة  النياات  مان  املتيوخاة 
اإلعارات األمريكياة تجااه بكاني، باأل 
تلك الصواريخ موجهة ضدلا بالدرجة 
إىل  محارصتهاا  وتساتهدف  األوىل 
جانب روسايا بقواعد عسكرية ونظم 
صوارياخ أمريكية. مضيفااً أل الهدف 
األمريكاي ليل »تقوياض حضورلما 
الدويل خحسب، بل لفرض قياعة القطب 
األمريكي األوحد عى اليالم بأكمله«.

 وعلياه الحاظ التقريار أل الرخَض 
الصيناي للتواجاد األمريكي كال أشادرَّ 
وضوحااً مان نظريه الرويس، بحساب 
اآلسايوية  الشاؤول  يف  املتيّصصاني 
التقريار  رصاد  بينماا  واشانطن،  يف 
ترصيحاات الناطال الرسامي باسام 
وزارة الدخااع الصينية، غينغ شاوانغ، 
مطلع األُْسابُْوع املايض الذي أوضح أل 
موقف باالعه “واضح وصار : نيارض 
نارش نظا  “ثااع” يف كورياا الجنوبية 
ونناشاد الجهاات املينياة ايقاف نرش 
النظاا  عاى الفاور. ونحان عاى أتم 
تداباري رضورياة  التيااذ  االساتيداع 

لحماية مصالحنا«.
مان جهتاه الجانب الارويس، وعى 
لسال وزير اليارجية سريغي الخروف، 
اعتب نرش نظاا  )ثاع( بمثابة »عنرص 
إضايف ليد  االستقرار يف اإلقليم.. ويؤثر 
مبارشة عى قواتنا االسارتاتيجية، وله 
تداعيات سالبية عى األَْوَضااع األمنية 
ليل يف روسايا خحساب، بال يف الصني 

وعول أُْخاَرى«.

ُشكرًا كوريا الشمالية
يف ساياق تفساريه ملا يجري يف شبه 
الجزيارة الكورياة مان منظاور البُيد 
األيديولوجاي األمريكي تنااول التقريُر 
الوطنياة  املصالاح  مركاز  ترحياَب 
بواشنطن، الذي عّدل ُلويتَه عا  2011 
من مركز نيكساول للساال  والحرية، 
والاذي أوَضَح عى لساال مديره اليا ، 
لااري كازيانيال، أناه ينبغاي علينا 
“توجيه الشكر لكوريا الشمالية” التي 
بتجاربهاا الصاروخية وخارت الذريية 
ترساانتها  نارش  لواشانطن  الكاخياة 
اليسكرية بالقرب من الصني وروسيا. 
واستدرك بالقول إل نظا  )ثاع( “عديم 
الفائادة أماا  صواريخ كاروز النووية 
الروساية وساالح الجو الارويس »عى 
املاسح األوروباي؛ مما ييازز تنبؤات 
الجنرال ماكماسرت بالحرب االستباقية 
بييدا عان أوروباا والوالياات املتحدة. 
ماكماسارت ال يضمر “عاداءه املتأصل 
ضد روسيا” يف أّي محفل أَْو مناسبة.

الجعجعُة يف كوريا والطحنُي يف سوريا

الرتاُجُع إىل الوراء مستحيل 
بداياة نؤكُِّد ألولئك الذين ما تزاُل قلوبُهم تحِمُل أمراضاً َشاترَّى 
ويغارعول خاارَج الاسب باأل املسارية الوطنية انطلقات ولن 
يساتطيَع أي طرف إيقااَف عجلاة انطالقتها مهما خيال وتآمر 
عليهاا وأل الرتاجاع إىل الوراء مساتحيل.. وإذا لم نَِساااْر يف لذا 
الطريال الصحيح إلخراج بلدنا اليمن مان ُعنل الزجاجة التي تم 
حارُشه خيها من قبل مان ال يحبول اليري لليمن وشايبها خإننا 
سانظل نحن اليمنيني ننُدُب حظنا الياثار إىل ما ال نهاية يف حالة 
اساتمرارنا عى نهجنا اليقيم وأُْسالُْوبنا الياجاز وتفكرينا الذي 
اة عى حسااب قضايا  حرصنااه خقط ليدماة مصالحنا الَياصرَّ
وطن وشايب بأكملاه ولو ما جيلنا نساري بيكال التيار الذي 
أوصل من حولنا إىل أعى مراتب التقد  والرقي برغم أننا يف خرتات 
مضات كنا األخضال.. لكن ألنهم خكاروا يف بنااء أَْوَطانهم وغّلبوا 
اة خقد اساتطاعوا أل  مصالحهاا اليامة عاى مصالحهم الَياصرَّ
ينهضوا بها ويتقدموا يف ميتلف املجاالت السياسية واالْقتَصاعية 
والثقاخياة واالجتماعياة.. كماا أل التمامهم ببناء اإلنَْساال قد 
سااعدلم أَيْضااً عى االرتقاء بشايوبهم وجيلها رقمااً صيباً يف 
مياعلة التطور والتقد  اليلمي والتقني الذي يشهده عالم اليو . 
بينماا نحان يف اليمان عملنا بيكساهم تََماماً، حياث التمينا 
ببناء الحجر عى حسااب البرش وتيامل حكامنا الساابقول مع 
اٌة بهم سايرولا ليدمتهم  قضاياا الوطن وكأنهاا قضايا َخاصرَّ
بدل ما يكونول خداما لها حيث كال ال لّم لهم إال تقاسم الغنائم 
والوظائف واإلعارات ونهب خريات البالع وإذالل اإلنَْسال وتجهيله 
مان خالل تيمدلم إضياَف التيليام لتغييب وعيه الوطني بحيث 
يظل تابيااً وال يرى إال بيني الحاكم وإشاغاله بالبحث عن لقمة 
اليياش وتضييال عليه ُكّل سابل الحيااة يف لذا الزمان الصيب 
؛ بسابب تكالب الناس عى  الاذي أَْصبَح ُكلُّ يشء خياه غريَ ميسرَّ
بيضهام وتحريض األنظمة املتيلفة والحكا  للشايوب ليوض 
ميارك جانبية تيد  اساتمرارلم واطالة انظمتهم تحت اغطية 
شاتى منها: الحزبياة واملذلبية واالختالخاات الفكرية والتيصب 
لهاا بال وعي.. إَضاَخة إىل الوالءات الضيقة للمساؤولني وللجهات 
السياساية التي ينتمي اليها ُكّل خريل وييتقد أنه عى حل وغريه 

عى باطل. 
ومان ُسايرية األقادار بناا نحان اليمنياني خاإل مثال لذه 
االشاكاالت والقضايا امليقدة لي أَْكثَر ما تتواجد يف بالعنا خدخينا 
الثمن غالياً؛ بسابب انشغالنا بها وتركيزنا عليها حتى كدنا نفقُد 
ُلويتنا وأصالتنا اليمنية املساتمدة من الشاهامة اليربية وأَْخاَلق 
اإلْسااَل  التي عرخنا بها يف خارتات كثرية من تأريينا القديم حيث 
كال اليمنياول يشاكلول نصاف اليارب بحكم تواجدلام يف ُكّل 
البلادال اليربية واإلْسااَلمية من مرشقهاا إىل مغربها.. وال ننىس 
عور اليمنياني يف نارصة الرساول األعظام عليه الصالة والساال  
يف الوقات الذي تياّى خيه عنه أللاه وقومه وأخرجاوه من مكة 
املكرمة.. كما ال ننىس عورلم يف الفتوحات وترسيخ جذور الدولة 
اإلْسااَلمية وكانت َعائماً كفتهم لي املرجحاة يف ميتلف املواقف 
واألحاداث بدليل أنهم طالبوا بيد وخااة النبي محمد عليه الصالة 
والساال  أل تكول اليالخة خيهم أَْو يكاول خليفة منهم وخليفة 
من الجانب اآلخر ملا كانوا يشاكلونه مان ثقل.. وأثناء الفتوحات 
اإلْسااَلمية اتجه اليمنيول رشقاً خوصلوا إىل الصني واتجهوا غرباً 
خوصلاوا إىل بالع الغال ولي ما تُيَرُف اليو  بفرنساا.. وكانوا عى 
مدى التأريخ اإلْساَلمي أصحاب الكلمة املرجحة ال يستغني عنهم 
ال خليفاة وال أماري.. وحتاى يف اليهوع التي تيرضات خيها اليمن 
للغزو واالحتالل كانت رؤوُس اليمنيني مرخوعًة إىل عنال الساماء 
حيث لم يكونوا ييضيول أَْو يساكتول عى الظلم وانما استمروا 
يف مقاومتاه من خالل ثورات كانت تتفجر لنا ولناك وقد توجت 
بقياا  ثورة 21 سابتمب الشايبية التي جااءت مصححة ملباعئ 
وأَْلاَداف الثاورة األ  )سابتمب وأكتوبر( لتنطلال باليمن للحاق 
بالركب ومواكبة اليرص الحديث والتي اساتطاعت خيال أل تضع 
حجر األََسااس لبناء الدولة الوطنياة الحديثة من خالل املرشوع 
الاذي حملتاه واملتمثال يف تحريار اليمان وقرارلا مان الوصاية 
اليارجية مما جيل املت�رول من لذا التوجه الوطني أل يشنوا 
اليدوال الثالثيني عى اليمن وشيبها؛ بهدف اجهاض لذه الثورة 
الشايبية اليظيمة وإَعااَعة اليمن إىل بيت الطاعاة متحدين بذلك 
إَراَعة شيب بأكمله؛ ألنها زلزلت األرض من تحت اقدامهم واقدا  
املتحكمني يف القرار السايايس طيلة اليقوع املاضية خأحيت األمل 
يف نفاوس اليمنيني الساتياعة عولتهم وبناء اليمان الجديد.. وأل 
كانات الرتكة الثقيلة وثقاخة الفيد املوروثة تحتاج إىل وقت طويل 
حتى يتم القضااء عليها بحيث ال تظل حائال عول تحقيل أَْلَداف 
الثورة الشايبية كاملة ليتم بساط نفوذ الدولاة وليبتها عى ُكّل 

األرض اليمنية ولزيمة اليدوال بإذل الله.

الت تأمُّ

أحمد ناصر الشريف

كتابات

صموُعناا يف وجاه اليدوال وثباتُنا يف جبهات القتال وانتصاراتُنا املتتالياة يف مياعين الرشف والبطولة، أبرُز مثال عى 
تأييد الله لُجنده ونرُصته ألوليائه املؤمنني، الذين يواجهول أَْعااَداَءلم بأقل اإلْمَكانيات وبأبسط امليدات، ولكن بسالح 
اإليَْماال وبهدى القرآل أذاقوا أَْعااَداَء الله كؤوَس املوت ولقنّولم عروسااً آلت بهم إىل الجحيم، رغم إْمَكانياتهم الهائلة 
ومرتزقتهام الذين أتوا بهم من شاتى بقااع األرض.. أليل لذا نرص وتساديد من الله القائال: )وكال حقاً علينا نرص 

املؤمنني(.
نيام.. ومان أصدق من الله وعداً.  خقد مّر بهام أَْكثَُر من عامني ولم يالحقول رسابااً الوجوع له ويحلمول بتحقيل 
لدخهام املساتحيل تحقيقاه؛ ألنه ال يمكن تثبيط راية اإليَْماال، وصد انطالقة املؤمنني التي سيشاع نورلا عى ُكّل بلد 
عربي مساتيمر من ِقبل أمريكا وإرسائيل؛ ألنها تميض بهدى القرآل وأل الله لو املوخل واملهيء لتحقيل ملا سااروا إليه 
املؤمنني. نيم الوطُن بأملِّ الحاجه إلينا لكي نستييد مظلوميته وحريته واستقراره، خالوطُن خوق الجميع خنحن بذلنا 
أَْرَواحناا وعماءناا حباً وإخالصاً يف لاذا الوطن الذي ليل ملكاً ألحد وال يمكن للحزبية أل تقارَل بالوطن الذي يساكنه 
الجميع ولم يفرق بني أحد بل احتضن الجميع، وجيل من الضيف قوة ومن اليزيمة لدخاً ال بد من تحقيقه، وخلل من 

الشجاعة انتصارات متتالية يف مياعين امليركة.
ومهماا طاال بناا الزمن ال بد من النرص أَْو الشاهاعة، خهذا وعد الله عاز وجل ألنصاره اليظمااء الذين ثبتو يف وجه 

األَْعااَداء الذين سيو يف األرض خساعا 
ولكن الثقة ال تزاُل تدوُر يف مسارلا... خالنرص آٍت ولو بيد حني.

هدى القرآن 
وسالُح اإلْيَمان 

يبدد أحالم 
العدوان 

محمد الشمهاني
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د/ إسماعيل محمد المحاقري 
إناه ملن امُللفات لالنتباه والغراباة أننا لم نساَمْع موضوَع الغزو 
التكفريي الذي تكلرََّم عنه السايُد عبُدامللك يف النقاط التي تم طرَحها 
ت يف جنياف والكويت ولم  للنقااش يف طاولاة املفاوضات التاي تمرَّ
تتم اإلشاارُة إليها يف اليارطة التي تم طرُحها يف نسايها املتيدعة، 
ماع أل لاذا املوضاوَع يمثّاُل ألميًّة قصاوى يف أية تساوية يمكُن 
اخرتاُضهاا، خهاو أوُل َمان اساتيد  اليادوال يف غازو بالعنا وغزو 
َد الطريَل ووّخر الغطاء  وعيناا وُلويتنا ورضب وحدتنا ولو َمن مهرَّ
الديني والسايايس للغزو اليساكري، ولو من ليّأ الظروَف إليجاع 
الجماعاات اإلجرامية. لذا وسايتم عرض عدع من املشاكالت التي 

كّونها الغزو التكفريي:
1- كال للغازو التكفاريي األثُر األَْكَبُ يف تساويغ الحرب وتبير 
الجرائم التي ارتكبت والحصار والتجويع لشايبنا أما  الرأي اليا  

اليربي واإلْساَلمي، وخصوصاً بالنسبة للمواطنني البسطاء الذين يثقول بامُلَؤّسسة 
الدينية وبيطابهاا الديني واالعالمي ويثقول يف الرموز والقياعات املحساوبة عى 
حركة اإلخوال والتيارات السلفية وغري القاعرين عى اخرتاض تواُطؤ لؤالء والكذب 

والتلبيل عليهم.
خيندما يساَمُع املواطُن اليربي واملسالم من تلك امُلَؤّسساات الدينية التي تقد  
نفَساها املمثلة والحامية لِحَمى اإلْساَل  ومقدساته الدينية وال يسمع أيرَّ اعرتاض 
مان بقية امُلَؤّسساات الدينية املحساوبة عى ألل السانة كاألزلر وغاريه، عندما 
يسمُع خطاباً تكفريياً رصيحاً ألَبْنَاء الشيب اليمني ووصفه باملجوس وَعبَدة النار 
والطين يف ُعلمائه ورموزه الدينية والفكرية والتشكيك يف أصله وجذوره وتؤيد ُكّل 
الجرائم املرتكبة يف حل أَبْنَائه ومقدراته، ال شاك أل ذلك سايكول موجباً للتصديل 
وموجباً لرضا البيض وساكوتهم عى ُكّل تلك الجرائم لذلك خإل الغزو التكفريي ال 

شك أل له الدور األَْكَب.
2- وكذلك بالنسابة للداخل اليمني كال لذلك اليطاب الديني التكفريي للشيب 
اليمناي وميتقداته الذي اشاتغل علياه اليدوُّ السايوعّي والصهيوناي واألمريكي 
منذ خرتة ساابقة عى الحرب لسانوات عديدة التأثري الكبري خيما شالدناه يتداعى 
الكثري من شابابنا للقتال مع اليدوال من ُكّل املحاخظات وقبولهم باحتالل وطنهم 
وبانتهاك ساياعته والهيمنة عى مقدراته والقبول بقتل األطفال والنساء واألَبْريَاء 
وتدمري البُنية التحتية بهذه الشااكلة املناخية ألبساط القيم اإلنَْساانية واألَْخاَلقية 
والقانونية وتقديم الشاكر واليرخال ملن يقو  بهاا، وكذلك لوال الغزو التكفريي ملا 
شالدنا شابابنا يتداعول من أقىص الجنوب ليقاتلوا يف أقىص الشمال عاخل حدوع 
اليادو الجنوبياة عوضاً عن اليدو وحثاه للدخاع عن أراضيه واساتغالل جنوعه يف 
جبهات نجرال وجيزال وعسري يف سابقة غري ميهوعة منذ خجر التأريخ. إل جميع 
املحللاني يُجميول عاى أل الداخع الرئييس ملثال لذا ليل لو اساتغالل حاجاتهم 
خقاط بال إل أغلبه يتم تحت تأثاري الغزو التكفريي عى وعيهام الديني، ولن أبالغ 
إل قلات إل )%70( ممن يقاتل يف تلاك الجبهات لم الواقيول تحت تأثري التيصب 
الديني الشاديد وكذلك بالنسبة ملن يتياونول مع اليدو يف الداخل بتقديم امليلومات 
واإلحداثيات وبث الشائيات من أجل قتل األطفال والنساء واستهداف املنشآت لم 

أَيْضاً واقيول تحت تأثري ذلك اليطاب.
3- كماا أل تيويال اليدو عى ما يسامى بالطابور اليامال ليضطلع بالحرب 

النفساية وتدماري الوطان من الداخال بباث الشاائيات والدعاياات الكاذبة وبث 
الاروح االنهزامية وغريلا من األسااليب التي تدخع الشايب للركاول للواقع املرير 
واالستساال  لاه عول محاولاة تغيريه وتحطيام قيام وأَْخاَلقيات 
الشايب وإرباك خطرته السياساية وقتل ُكّل ميتقداته ومثله التي 
يؤمن بها وزياعة شقة اليالخات بني القياعة وشيبها وغرس بذور 

الفرقة بني أَبْنَاء الشيب.
إل اعتمااع اليدو عاى لذا الطابور ال يتأتاى إال وقد تم التمهيد 
والتهيئاة للحصول عى األَعَوات الفاعلة من سياسايني وإعالميني 
ومثقفني... إلخ ليقوموا بهذه املهمة وكذلك التهيئة يف وسط الرأي 
الياا  لالنجرار وراء تلك الحرب النفساية، وتتمثل لذه يف اليطاب 

التكفريي للمجتمع وللدولة والحكومة.
ل- وأخارياً بالنسابة ملاا يحاُدُث يف مديناة تيز وللمنطال الذي 
ساميناه ألول مارة من بياض أَبْنَااء محاخظة تيز, تياز الثقاخة 
والحضاارة والوعاي الوطناي والسايايس تياز املياروف أللهاا 
باليطاب الديني املستنري وروح التسامح والتيايش تيز التي يحل 
لهاا أل تّدعي أنهاا قلب اليمن ونبُضه بماا لها من حضور اْقتَصااعي ولها نصيب 
اة )الثقاخية  كبري يف االنشاطة املهنية والحرخية يف امُلَؤّسساات الحكومية والَياصرَّ
والتيليمياة والفنية واإلعارية( يف جميع املحاخظات وخصوصاً محاخظات شامال 
الشامال بحساب شاهاعة الكثري من رشخاء لاذه املحاخظاة أنهم أينماا تواجدوا 
يستشايرول الوطن بكل تجلياته عول أعنى نقمة تؤذي مشااعرلم أَْو تنقص من 

حقوقهم وعول أعنى شيور بالغربة يف القيم وامليتقد.
بال إل ماا يالحُظاه الكثريُ مان أَبْنَاء لاذه املحاخظاة السااكنني يف املحاخظات 
الشامالية أَْو مان أضطر للنازوح إليها بفيل الحارب الدائارة يف املحاخظة أنهم لم 
يلحظوا أياً مما كانوا ييتقدول حصوله كرعة خيل ملا حصل من ممارسات وععوات 
اة أَبْنَاء لذه املحاخظات نتيجة  غري مسائولة من بيض الفئات يف مدينة تيز َخاصرَّ
موجة التكفري والتيوين الذي حركتها قوى اليدوال اليارجية بل عى اليكل رأوا 

تيامالً مسؤوالً وراقياً وواعياً لحجم املؤامرة ولحقيقة ما يريده اليدو بنا.
خمان أين أتات لاذه الثقاخة وكيف تساّللت لذه األحقااع والنيارات الطائفية 
والينرصياة يف لذه املحاخظة وغريلا من املحاخظات وعى لذا النحو غري املنطقي 
تحت أي تفساري كال إل لم يكن لو الغزو التكفريي الذي تم الساماح له أل يسبل 

الغزو اليسكري.
وأخرياً ومع لذه الحقائل السااطية بيصوص تأثري الغزو التكفريي عى وحدة 
اليمن وعى نسيجها االجتماعي وتأثريه يف تأجيج النزاع الداخيل والدخع بفئات من 
لذا الشيب رضيت عى وطنها وأمتها بهذا الدمار وتلك الجرائم واستدعت اليدوال 
وشاركته يف ُكّل جرائمه البشاية وقبلت باحتالل وطنها ونهب مقدراته ومصاعرة 
قاراره وتهديد أمنه واساتقراره وكذلاك كال لهذا الغزو التكفريي الادور الكبري يف 
وجوع الجماعات اإلرلابية وتوسايع نشااطها وتوخري البيئة املناسبة لها، خمع ُكّل 
لاذا أليل مان املفرتض أل يكول موضاوع الغزو التكفريي مان ألم املوضوعات 
املطروحاة عى طاولة املفاوضاات عند عوعتها؟؛ ألنه إذا لم يتام ايقاف لذا الغزو 
بإيقااف تمويله وأَعَواته امليتلفة وأل يتم االعتاذار الواضح الرصيح عن ُكّل ما تم 
إصداره من بيانات تتيلل بتكفري الشيب اليمني واالخرتاء عليه قبل أي حل سيايس 
قد يتم االتفاق عليه خلن يُكتب له النجاح وسنيوع إىل الرصاع من جديد وكذلك األمر 

إذا لم يتم االتفاق عى محاربة اإلرلاب ومحاربة أَعَواته.

شعاُر الصرخة.. الغزو التكفريي ومحلُّه يف بنود املفاوضات
تداعياُته وسر تحّفظ 

املعنيني تجاهه
نوح جالس

كثر الجدال حول الشايار 
أنصاار،  باه  يهتاف  الاذي 
وزاعت التسااؤالت حوله عى 
الرغام مان ولن حجاج تلك 
التسااؤالت، ولكان نضاع يف 
املجهار جانب واحاد من تلك 
التسااؤالت تجاه لذا الشيار 
تمساك  تداعيات  موضحاني 
أصحاباه باه، ورس تحفاظ 
املينني به »صهيو أمريكا« يف 

مواقفهم ضده.
كال  البيياد  املاايض  يف 
جدال الناس وشاجارلم حول موضوع الشيار الذي يهتف به 
أنصاار الله يقترص خقط يف إنكارلم عداوة أنصار الله ألمريكا 
وإرسائيال واصفاني موقفهام بأنهم يارععول املاوت ألمريكا 
وإرسائيال ويقاتلاول اليمنيني خقط عول ساوالم!؛ حينها لم 
نكان نيرف بأل أنصار الله يقاتلول أذيال أمريكا طيلة سانني 
وكنا مساتبيدين تََمامااً بأل أمرياكا تأبه لهذا الشايار ولذا 

التَحاّرك وتضيه بيني االعتبار.
جرت األَيرَّااُ  واحتد  الارصاُع أَْكثَر وعرخنا تََماماً وبال أعنى 
شاك بأل أمريكا قاعت حروباً بالوكالة ضد أنصار الله وتّوجت 
حروبهاا بالتدخل املبارش عى الشايب عامة!؛ ولاو أل أمريكا 
مازالت متحفظة عن موقفها أما  الرأي اليا  املحيل والقومي 
والدويل إزاء اليدوال عاى اليمن، إال أل حقيقة تدخلها بصورة 

مبارشة لم تيد غامضة.
حساناً، ملاذا لم تتدخل أمريكا يف قمع أنصار الله وشيارلم 
منذ كانوا قلة قليلة؟، وملاذا اليو  ال تحارب أنصار الله خقط؟.
الجاواب لنا؛ ألنها حريصٌة عى عاد  لفت األنظار نحو أية 
شيصية أَْو جماعة تحمل مرشوعاً حقيقياً كفيالً بفضحها.

خهاي تلمع الشايصيات والجماعات التاي تحمل مرشوعاً 
اًة  ييدمهاا، وتصاوب أنظاار اليالم واألماة اإلْسااَلمية َخاصرَّ
صوب تلك الجماعة أَْو تلك الشيصية بغرض االلتفاف حولها؛ 
وذلاك عندما قدمت »بان العل« وتنظيمه كقوة حقيقية تيد  
اإلْسااَل  وتهادع قوى الارش بغرض تأليب مشااعر املسالمني 
والتفاخهام حول ذلاك التنظيم وععمه بكل الوساائل؛ ولذا ما 
حصال بالفيال، حيث اساتطاعت أمريكا بذلاك الديكور الذي 
وضيتاه لا »بن العل« أل تفكك االتَِّحااع الساوخييتي وتحصل 
عى موطئ قاد  لتصول وتجول بحار األمة وأراضيها تحقيقاً 
ملشاارييها االحتاللية والتدمريية يف ُكّل بقاع اإلْسااَل ، إَضاَخًة 
إىل املرشوع الساامي الذي يركز عى أكسادة الرونل الحقيقي 

للدين.
خما ناراه اليو  يف اليراق وساوريا وليبيا وأخغانساتال من 
إرلااب وتدمري وتشاويه للديان، يضينا يف الصاورة التي نرى 
من خاللها أمريكا ولي تستبيح األرض واليرض وتقد  الدين 
بصورة بشية لليالم متزينًة برعاء الفارس املحارب املداخع عن 

األمة من اليطر »اإلرلاب«.
ولناا نجاد باأل أمرياكا حريصاًة ُكّل الحارص عاى عد  
االصطادا  املباارش باأي شايص أَْو جماعة تحمال املرشوع 
الحقيقاي املتمثال يف شان الياداء ضاد الكيال امليااعي لألمة 
بمجمله، وذلك لتجنب إثارة مشااعر املسلمني ولفت انتبالهم 
وزرع موقاف يف قلوبهم من لذه الجماعة، خوخاً من االلتفاف 
حاول َحَملاة لاذا املرشوع بماا ياؤعي إىل تكوين كياال كبري 

وواسع يحمل مرشوع اليداء لألَْعااَداء الحقيقني.
وبماا أل األَْعااَداَء ال يجرؤول عى املواَجهة املبارشة مع أية 
جماعاة تحِمُل روحياَة اليداء ضدلم وتيلن ذلاك أما  اليالم، 
نجد باأل الادرع الواقاي والحصان الحصني الاذي يحمي أي 
شايص أَْو جماعة أَْو مجتمع أَْو شيب أَْو أمة من مكر أولئك، 
لو حمال اليداء لهم واإلجهار به وترجمتاه إىل واقع ومواقف 
لهاا حضورلا وتأثريلا الفاعل ضدلام، وذلك عب التَحاّرك يف 
شاتى املجاالت وتوظياف ُكّل اإلْمَكانات ضدلم، ساواٌء أكانت 
إْمَكانات بسايطة عند مستوى القول واإلجهار، أَْو كبرية تتيح 
الفيل، خكلها مؤثرة ولها رضبتها القوية يف جوف ذلك اليدو.
ويكفاي ألل نحماَل اليداء لهم ولاو بداخل نفساياتنا؛ ألل 
النفساية لي املحرك والداخع الذي يجيلناا نرتجم ما بداخلها 
ونتَحااّرك عى أََساساه، موظفاني ُكّل ما بني أيدينا يف سابيل 

الوصول لتحقيقه.

يف النهاية.. القدس ثمُن تحالف »إسرائيل« مع العرب!  
زين العابدين عثمان

أياٌ  قليلة خقط تفِصُل زيارة مهدي اململكة املنتَظر الذي سايزوُر الرياض يف حني يساتيد الجميُع الساتقباله 
وتسايطر َحالياً حالة من الطوارئ السياساية يف الديوال امللكي للملكة اليربية السيوعيّة، استيداعاً للقاء ترامب 
بامللك سالمال، خاع  الحرمني الرشيفني، ومن ثم عقد القمة اإلْساَلمية األمريكية التي وجهت السيوعيّة ععوات 
ااة لدول مجلل التياول اليليجي، وأيضاً املغرب، وتونل، واليراق، لحضور القمة املتوقع أل تكول يِف ل2  َخاصرَّ

من مايو الجاري بالرياض.
خالتحضارياُت والتجهيزات الساتقبال ترامب تجري عى قد  وسااق وقد تم تيصياص مبالغ طائلة لتغطية 
تكالياف الزيارة وبحساب الوثيقاة التي تم تسيبها َخإل امللك سالمال أوعز إىل الجهات امليتصاة بإيداع االموال 

امليصصة لهذه الزيارة يف حساب الجهات املينية التنفيذية والتي تبلغ اجماليا حوايل م6 مليول عوالر.
لذه الزيارة التي وصفتها السالطة السايوعيّة بانها تأريييه بكل املقاييل والتي جاءت لتبحث سبل توطيد 
اليالقاات السايوعيّة اإلرسائيلية ووضع خارطة طريل إلنشااء املرشوع املنشاوع بينهما ولو الناتو اإلْسااَلمي 

اإلرسائييل الذي يستهدف بالدرجة األََساس ما وصفوه باليطر اإليَْراني ضد املقدسات اإلْساَلمية.
 وبصفاة اململكاة تحتوي عى أعظم ماكال مقدس ساتكول أول عولة يف قائمة زيارة ترامب التي تساتهدف 
األماكان املقدساة باململكة وإرسائيل والفاتيكال يف روما خبيد زيارة تراماب للمملكة يطري الرئيل األمريكي إىل 
ثاني محطات رحلته يِف الرشق األوساط متجهاً إىل إرسائيل تحديداً إىل القدس املحتلة حساب ما تناقلته وساائل 
اعاال  عبية والتي ستشاهد جميع أعمال الزيارة الرسامية، ومن املقرر أل يقيم تراماب وزوجته ميالنيا، ومن 
املتوقاع حضاور ابنته إيفانكا وزوجها جاريد كوشانر اليهاوعي الدياناة، باإلَضاَخة إىل وزير الدخااع األمريكي، 
جيمل ماتيل، ووزير اليارجية األمريكية، ركل تيلرساول، وأعضاء السالك الدبلومايس والحراسة واملراسم. 
وبيد رحلته إىل إرسائيل، سايتوجه ترامب إىل روما ويزور الفاتيكال للقاء البابا خرنسايل، خيما يشبه جولة بني 

الديانات املقدسة.
إذل لم ييد االمر مسلياً بالنسبة ألمريكا وإرسائيل يف تدمري الرشق األوسط عن بيد وبأُْسلُْوب الحرب الناعمة 
خصوصاا بياد تحطم مرشوع عاعش وقرب انتهائه يف املنطقة وكذلك صيوع القوة اإليَْرانية لذا حال وقت إخراج 
إرسائيل للواجهة كيضو خاعل ومؤثر يف املنطقة ويف حل قضايالا السااخنة وأبرزلا القضية الفلساطينية التي 

ستغري من النظرات اليربية تجاه إرسائيل.
خياى نطاق الزياارات الرتامبية خإنه مان املرجح أل يتم وضع حجار الزاوية للتحالف اإلْسااَلمي الصهيوني 
املتوقاع الذي سايكوُل مرشوعاً خلفاً ووريثاً ملا يسامى عاعش ثام االلتفات إىل حل َوذبح القضية الفلساطينية 
عبلوماسياً عى طاولة مفاوضات السال  املرتقبة َوالذي سيكول منطلقاً لالعرتاف اليربي اليليجي املبارش بدولة 

إرسائيل كدولة سياعية وكل لذا تحت ضغوط ورعاية أمريكية.
لذا خمن املتوقع أل إرسائيَل بحد ذاتها ساتكوُل بيد زيارات ترامب املكوكية رشيكاً وحليفاً اسارتاتيجياً لدول 
مجلل التياول واألنظمة اليربية يف إَعاَرة عخة الرشق األوساط واملنطقة ومشااركتهم يف صنع القرار السايايس 

اليربي واإلْساَلمي.

بقية من الصفحة األخرية

حني تخاض الحرُب بدون سالح!
السايد عبُدامللك بادر الدين الحوثاي يف خطاب 
ساابل له ))الوالعات_لهم_باملرصاع((! نحن لنا 
أماَ  حرب أخرى يشنها املقاتل اليمني ضد اليدو 
ولاي الحرب النفساية، خبياد أل ينَجاَح املقاتُل 
بساحل اليدو وتطهاري املواقع عساكرياً، يبارِشُ 
تنفيذَ الحرب النفسية وبُجَمٍل قصرية مدوية تيّب 

عن اليمني الشامخ والشجاع!
أماا مغاويُر اإلعال  الحرباي خيكملول املهمة، 
ُكّل يشء يوثُِّل بيدسااتهم! إنهم ينفذول بدورلم 

ميركًة أخرى ضد أعداء الوطن.
تتساع شاظايا ميركة جنوب موزع ختيبك 
كياف أل ُكلرَّ قتاللاا مان مغّفايل الجناوب مان 
الصبّيحاة الذيان يهرقاول عَمهام يف الوقت الذي 
يقتساُم ناخاذو حازب االصاالح كيَكاَة املناصب 
يف الجناوب ويحَظاول بميتلاف ماا ييتقدونهاا 

امتيازاِت خيانة اليمن!
مان ُلناا نساتطيُع اإلشاارُة إىل أل اليملياَة 
اليساكريَة ألبطاال اليمان يف تياز ناجحاٌة بكل 
املقاييال وحّققات نتائاَج قاسايًة، مان حياث 
ذت بيد حديث  التوقيت ووساائل التنفيذ، لقاد نُفِّ
إعالماي عن مسااعَي جديدٍة لبياث املفاوضات.. 
كرساالة تتيّطى املناوشاة السياساية وتؤّكد أل 
عتااَع اليادو سااقط أماا  إراعة املقاتال اليمني 
وبندقيتاه، بل قال ووالعة مقاتليه التاي عاعًة ما 

تلتقط من ميابئ اليدو!
لذه امليركُة الياطفاُة بيَد لدوء خالل الفرتة 
املاضية، بدايٌة جديدٌة ملواَجهات سااخنة سيجهد 
اليادو خاللهاا كثارياً يف ماواالة إعاداع اليطاط 

الدخاعية!
سايكول القاعُ  أعظَم، وما النرُص إال من عند 

الله.
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الع�ر كثيرة جداً من خالل األحداث س�واء 
ما قصه اهلل يف القرآن الكريم من أخبار األمم 
الماضي�ة؛ أَْو من األح�داث التي تطرأ يف هذه 
�ة  الدنيا، سواء يف تأريخنا القريب، تأريخ األُمَّ
هذه اإلسالمية، أَْو يف عرصنا الحارض، وما أكثر 

األح�داث والمتغيرات يف هذا العرص الحارض. 
لك�ن يب�دو أننا ال ن�رى فيها إال أنه�ا أحداث 
مجرد أحداث.]ولن تارىض عنك اليهوع وال 

النصارى ص: 2[
 بالنس�بة للمجتم�ع م�ن خ�الل أح�داث 

معين�ة يتبين منه�م الخبثاء فيه�م فيكونون 
هن�اك معروفين فال يع�ودون يتأثرون بهم، 
هو يع�رف الطرف الذي مث�اًل يقوم بتوجيه 
الناس، وقيادته�م، يعرف هو يف نفس الوقت 
كي�ف يك�ون توجيه�ه بالش�كل ال�ذي يبعد 

الناس ع�ن أن يكونوا كأولئ�ك أَْو أن يتأثروا 
بمثل تلك النوعية، وهذه نفس�ها قد تجدها يف 
اإلسالم بشكل عام، وقائم عىل أساس أنه غير 
قابل لإلخرتاق.]ساورة آل عمارال الدرس 

الساعس عرش ص: 11[

مقتطفاٌت نورانيٌة

بشرى المحطوري

برنامج رجال �هلل: معرفة �هلل - �لدر�س �لأول

أزمات الدنيا.. قــد يكون لها مخرج.. أما أزمـات اآلخرة فـال مخرج لـها

  - خاص:

منتهى الرحمـــة:ــ
ِهيُْد الَقاِئُد َساَلُ  اللِه َعَليِْه أل الحياة  أكد الشرَّ
لن تساتقيم إال برشيية الله، خمن رحمته بنا 
جيل لنا منهجاً قرآنياً لكي تساتقيم حياتنا، 

وأيضااً كاخئناا عاى اتباع 
لذا املنهاج باليلوع األبدي 
ليماري  ولاذا  الجناة،  يف 
منتهى الرحماة حيث قال 
اِهيْد الَقاِئاد: ]ومع أل  الشرَّ
ترشيياه حتى لاو لم يكن 
وراءه جناة، ُكّل ماا لدانا 
إليه يف كتاباه الكريم حتى 
لاو لام يكان وراءه جناة 
لاكال لاو وحاده املنهاج 
الصحيح الذي ال تساتقيم 
وال  باه،  إال  البارش  حيااة 
تساتقيم الدنيا إال بالساري 
علياه، حتاى ولاو خرضنا 
بأناه ليل لنااك جنة. أما 
عندماا تكول املساألة بأل 
ماا لداناا إليه لاو وحده 
الاذي ال منهج أقاو  منه, 
وال يشء أخضل للحياة، ويف 
الحياة منه ثم يثيبنا عليه، 
ثم ييطينا الجازاء اليظيم 
علياه، لاذا لاو مان أبلغ 
مظالار رحمتاه، من أبلغ 
عالئل سية رحمته ليباعه.. 

أنك ال تكاع تجد شايئاً مما أرشد إليه يف كتابه 
الكريام إال ولاو يؤكد أل خيه صاالح الحياة، 
لناا يف الدنيا؛ ألنه لو الذي خلل الدنيا, وخلل 
اإلنساال, ولو الاذي ييلم الس يف الساموات 
إىل  يضياف   - أيضااً   - خلمااذا  إذاً  واألرض.. 
لذا أجراً كبارياً وخوزاً كبارياً، ويمنحك الجنة 
يف اآلخارة، النييام األبادي، النييام اليظيام، 
والدرجاات اليالياة يف الجنة.. أليال لذا من 

سية رحمته؟[.

الغفلُة الشديدُة.. هي نسياُن يوم 
القيامة:ـ

ولفات َسااَلُ  اللِه َعَليْاِه إىل غفلة شاديدة 
تيارتي الكثري مان النااس، غفلة ماا بيدلا 
غفلة، أال ولي نسايال يو  البيث والنشاور، 
حياث قال: ]}اللرَُّه ال إَِلَه إاِلرَّ ُلاَو َليَْجَمَينرَُّكْم إىَِل 
يَاْوِ  اْلِقيَاَمِة ال َريَْب ِخياِه َوَمْن أَْصَدُق ِمَن اللرَِّه 
َحِديثاً{ )النسااء: 7م( كثاري تتكرر كلمة: ]ال 
إله إال لو[ مان أجلك تقنع أنه ال يوجد ال كذا 
وال كذا, ال مفر وال ملجأ، ال من يُْلَجأ غريه, وال 
من تلتجئ إليه غريه، ولو لو، }َليَْجَمَينرَُّكْم إىَِل 
يَْوِ  اْلِقيَاَمِة{، ومن الذي يساتطيع أل يتهرب 
عن الحضور ياو  القيامة.. }يَُقوُل اإْلِنَْسااُل 

يَْوَمِئاٍذ أَيَْن اْلَمَفارُّ َكالرَّ ال َوَزَر{ )القيامة: 10-
11( ال يوجاد مفار.. تقاو  مان قابك }َمْن 
بََيثَنَاا ِمْن َمْرَقِدنَا َلذَا َما َوَعَد الررَّْحَمُن َوَصَدَق 

اْلُمْرَسلُوَل{ )يّال: 52([.
وأضااف شاارحاً: ]}ال َريْاَب ِخيِه{ ال شاك 
خياه.. ولاذه حقيقة مهمة اإلنساال إذا ذكر 
نفساها بهاا ليقرر نفساه بها أنناي ال بد أل 
أموت ال باد أل أبيث ال بد 
أل أحرش أنا خالل بن خالل, 
الاذي بيتاي يف محال كذا، 
بالتأكياد ال باد أل أحارش 
يو  القيامة. نسايال يو  
خطارية  حالاة  القياماة 
ولهاذا  اإلنساال؛  عاى 
الكريم  القارآل  كاررت يف 
بشكل كبري، نسايال يو  
القياماة غفلاة شاديدة، 
تنسايك عن اإلعاداع لهذا 
ان نفساك يف  الياو ، تؤمِّ
الدنياا خال تيياش اليوف 
مان القيامة؛ ختحرش يو  
َريَْب  القياماة خائفااً.}ال 
ِخياِه{ ال شاك خياه، ال بد 
مناه لاكل شايص، لكل 
شايص ال باد أل يحارش 
اَماَواِت  }إِْل ُكلُّ َمْن يِف السرَّ
َواأْلَْرِض إاِلرَّ آِتاي الررَّْحَماِن 
ُلْم  َعبْداً َلَقْد أَْحَصاُلْم َوَعدرَّ
93-ل9(  )مريام:  َعاّداً{ 
واحد.. اثناال.. ثالثة، ُكّل 
ُكّل واحد،  إنساال, ييرف 
ال  واحاد  ُكّل  وسايحرش 
يناىس }َوُكلُُّهْم آِتيِه يَْوَ  اْلِقيَاَمِة َخْرعاً{ )مريم: 
95( خارعاً، خرعاً كلهم، ال ينىس أحد, وال يبقى 
قبور لناك ال أحد منها يطلع، نسايولم! أبداً 
اَماَواِت  اوِر َخَصِيَل َمْن يِف السرَّ }َونُِفاَخ يِف الصُّ
َوَماْن يِف اأْلَْرِض إاِلرَّ َمْن َشااَء اللرَّاُه ثُمرَّ نُِفَخ ِخيِه 
أُْخَرى َخاِإذَا ُلْم ِقيَاٌ  يَنُْظاُروَل{ )الزمر: م6( 
ُكّل من يف الساماوات ومن يف األرض، }ال َريَْب 

ِخيِه{ ال شك خيه[.

يوم القيامة.. يتجلَّى للناس عظيم 
تقصريهم:ــ

وحذر َساَلُ  اللِه َعَليِْه من التفريط يف جنب 
اللاه، لناا يف الدنياا، حيُث الفرصاة الوحيدة 
لإلنساال لكي ينجو بنفسه بني يدي الله يو  
القياماة، ياو  ال ينفع مال وال بناول، إال من 
أتى الله بقلب ساليم، حيث قاال: ]لذا اليو  
يو  القيامة لل لو عباارة عن اجتماع عا , 
وحفل عاا ؟ أَْو ياو  ماذا؟ ياو  الفصل }إِلرَّ 
وِر  يَاْوَ  اْلَفْصِل َكاَل ِميَقاتاً يَاْوَ  يُنَْفُخ يِف الصُّ
َختَأْتُاوَل أَْخَواجاً{ )النباأ: 17-م1(. جماعات, 
تساقول إىل الحرش، سماه يو  الفصل, يفصل 
خيما باني الناس خيماا كانوا خياه ييتلفول، 

يفصال خيباني ُكّل القضايا التاي كال الناس 
خيها يفرطول؛ خيتجى لناك عظم تقصريلم، 
يتجى لناك سوء آثار أعمالهم، آثارلا السيئة 
البالغة الساوء، يتجى لك تفريطك خرتى كيف 
كنات غاخاالً، ترى ما جره تقصاريك، ترى ما 
جرتاه جهالتك، حتى تسااق إىل جهنم، وأنت 
تارى بأنك أَْصبَحت مساتحقاً لجهنم.. عندما 
يقول املالئكة عندما تسااق إىل جهنم خيقال: 
}أََليْاَل َلذَا ِباْلَحلِّ َقالُوا بََى َوَربِّنَا َقاَل َخذُوُقوا 

اْلَيذَاَب{)األنيا : من اآلية30([.

استغراُب املالئكة:ــ
وأشاار َسااَلُ  اللِه َعَليْاِه إىل نقطة مهمة، 
يجاب أل يرجَف لها قلب ُكّل امرء مسالم، أال 
ولي )الزحمة الشاديدة( عند أباواب جهنم، 
حيث قال: ]حتى املالئكة يبدو أنها تساتغرب 
جداً والناس مزعحمول عى أبواب جهنم }أََوَلْم 
تَُك تَأِْتيُكْم ُرُسالُُكْم ِباْلبَيِّنَاِت َقالُوا بََى{)غاخر: 
مان اآلية50( إالرَّ كانوا يأتونناا بالبينات! }أََلْم 
يَأِْتُكْم ُرُساٌل ِمنُْكاْم يَتْلُوَل َعَليُْكاْم آيَاِت َربُِّكْم 
َويُنِْذُرونَُكاْم ِلَقاَء يَْوِمُكْم َلاذَا َقالُوا بََى َوَلِكْن 
ْت َكِلَمُة اْلَيذَاِب َعَى اْلَكاِخِريَن{)الزمر: من  َحقرَّ
اآلية71( لذه ليست من كلمات الكاخرين لي 
مان قبل الله سابحانه وتياىل، باى والله كال 
بيجينا ُكّل يشء، وييطونا ُكّل يشء، وأرشدونا 
إىل ُكّل يشء لكن كنا ننىس، وكنا نتناىس، وكنا 
نهمال، وكنا ال نبايل، وكنا نقول: يمكن ما لو 
صحيح.}َوَمْن أَْصَدُق ِمَن اللرَِّه َحِديثاً{)النساء: 
من اآلية7م( لل لناك أصدق حديث من الله؟ 
ماا لذه واحادة مان اليبارات التاي تياطب 
أعماق نفساك؟ لتؤمن خيكول إيَْمانك صاعقا 
أنه ليل لناك أصدق مان الله حديثا.. لتأخذ 
لاذه اليباارة, لتأخذ لاذه اآلياة ختكتبها يف 

جدار قلبك، ختجد يف اآليات 
األخرى عندماا تجد وعوع 
اللاه، ووعده ووعيده، تجد 
خيالً أنه ليل لناك أصدق 
من الله حديثاً، ومن أصدق 

من الله حديثا؟[. 

َخ يف  يجُب أن ترتسَّ
القلب هذه اآلية: 

}َوَمْن َأْصَدُق ِمَن اللَّ 
َحِديثًا{:ــ

اِهيُْد الَقاِئُد  وتطرق الشرَّ
َسااَلُ  اللِه َعَليِْه يف الحديث 
عان وعد اللاه ووعيده، إىل 

نقطاة مهمة جداً، يجاب أل ينتبه لها ويؤمن 
بهاا ُكّل امرء مسالم، أال ولاي: أل من ييدنا 
ويتوعدنا لو جبار الساماوات واألرض، الذي 
ليل لنااك من لاو أصدق مناه، حيث قال: 
ٍء يِف َسِبيِل  ]عندما يقول: }َوَما تُنِْفُقوا ِمْن يَشْ
اللرَِّه يُاَوفرَّ إَِليُْكاْم َوأَنْتُاْم ال تُْظَلُموَل{)ألنفال: 
مان اآلياة60( خكن أنت يف نفساك مرساياً: 
لرَّ  }َوَماْن أَْصاَدُق ِمَن اللرَّاِه َحِديثاا{. }َوَليَنرُْصَ
ُه إِلرَّ اللرَّاَه َلَقِويٌّ َعِزيٌز{)الحج:  اللرَّاُه َمْن يَنرُْصُ
مان اآلية0ل( ما لذا وعد إلهاي مؤكد؟ }َوَمْن 
وُكْم إاِلرَّ أَذًى  أَْصَدُق ِمَن اللرَّاِه َحِديثا{. }َلْن يَُ�ُّ
وَل{  َوإِْل يَُقاِتلُوُكْم يَُولُّوُكُم اأْلَْعبَاَر ثُمرَّ ال يُنرَْصُ
)آل عمارال: 111( أليال لاذا وعاداً؟ خقط 
يطلب منك إيَْمال يجيلك أنت تياطب نفساك 
وا  بأنه }َوَمْن أَْصَدُق ِمَن اللرَِّه َحِديثاً{. }إِْل تَنرُْصُ
ُكاْم َويُثَبِّاْت أَْقَداَمُكْم{)محمد: 7(  اللرَّاَه يَنرُْصْ
مااذا أقول أما  لاذه؟ خيالً أثال؛ ألنني أعلم 

أناه ليل لناك أصدق مان الله حديثا. ولكذا 
تأتي إىل آيات الوعد والوعيد بالنسابة لآلخرة, 
}َوَماْن أَْعاَرَض َعاْن ِذْكِري َخاِإلرَّ َلُه َمِييَشاًة 
ُه يَْوَ  اْلِقيَاَماِة أَْعَمى{ )طاه:  َضنْاكاً َونَْحرُشُ
ل12( أليال لذا قول من قول الله؟ أليل لو 
حديث من حديث الله سابحانه وتياىل؟ أليل 
لو وعياداً؟ }َوَمْن أَْعَرَض َعْن ِذْكاِري َخِإلرَّ َلُه 
ُه يَْوَ  اْلِقيَاَمِة أَْعَمى{  َمِييَشاًة َضنْكاً َونَْحرُشُ
}َوَماْن أَْصَدُق ِماَن اللرَّاِه َحِديثا{.نحن نريد أل 

الدرجاة،  لاذه  إىل  نصال 
إىل عرجاة أل ننظار إىل ُكّل 
وعاد مان وعاوع اللاه، إىل 
ُكّل وعياد من وعوعه، بأنه 
يأتاي ممان؟ ممان ليل 
لناك من لاو أصدق منه 
حديثاا.. واألصادق حديثاً 
أناه من ال يأتي الواقع أبداً 
متيلفاً عما أخب به عنه، 
الذي ال يتيلف إطالقاً[. 

مثاٌل توضيحي:ــ ال 
مفرَّ منه إال إليه:ــ

ويف ذات الساياق تحادث َسااَلُ  اللاِه َعَليِْه 
عان أزمات اآلخارة، بأنه ال ميارج منها، وال 
مفر من عذاب اللاه، حيث قال: ]يو  القيامة 
لو ترساخ يف نفوسانا اليوف منه، يو  شديد 
األلوال يو  وراءه جهنم، إذا لم يكن اإلنساال 
لناا يف الدنياا متنبهاً متيقظااً متذّكراً يحذر، 
يياف ولو ال يزال لناا يف الدنيا يو  القيامة 
ال يجاد ميرجاً، ال يجد شايئاً يمكن أل يفدي 
نفسه به، وال تقبل منه حتى لو ملك ما يمكن 
أل يفدي نفساه به، ال يقبل منه. يف الدنيا لنا 
متاى ماا تأزمت عى اإلنساال حتاى ولو يف 
السجن يمكن يدِّي خمسة 
آالف  عارشة  أَْو  آالف 
وأخرجاوه، أماا لنااك ال 
تقبل خدية وال تقبل رلينة 
بدلك، لناا يف الدنيا يمكن 
إذا ساجن واحد أل ييطي 
رليناة بدلاه وييارج، أَْو 
ياداول بيناه وباني رلينة 
أَْو ييطاي خلوس  أخارى، 
وييارج، أَْو يحصال عاى 
أماا  وييرجاه،  وسايط 
لناك ال يمكان }ُكلُّ نَْفٍل 
ِبَما َكَسبَْت َرِلينٌَة{ )املدثر: 
نَْفاٍل  ُكلُّ  }ِلتُْجاَزى  م3( 
تَْساَيى{)طاه: مان  ِبَماا 

اآلية15( تجزى ُكّل نفل بما تسيى[.

ما الذي ينسينا يوم القيامة:ــ
اِهيُْد الَقاِئُد َسااَلُ  اللِه َعَليِْه  وتسااءل الشرَّ
ساؤاالً مهماً جداً، حيث قال: ]ما الذي ينسينا 

عن يو  القيامة؟[
وأجااب عى تسااؤله بنفساه حياث قال: 
]لي أشاياء تتواىل: قلة ميرختناا بالله يؤعي 
إىل نقص يف خوخنا منه، إىل ُضيف يف خشايتنا 
مناه، خياؤعي لاذا إىل غفلة ونسايال، تؤعي 
الغفلة والنسايال إىل غيااب حالة اليوف من 
ياو  القيامة، ومتاى ما ذكِّر اإلنساال أحيانا 
تذكار، أَْو رأى ميتاا تذكر, أَْو سامع مرشاداً، 
أَْو اساتيرض سورة من ساور القرآل الكريم 
تذكر, لكن ويحاول أل يييد إىل ذلنيته الحالة 
الساابقة, حالاة الالشايور بايشء مان لذه 

األشاياء، غفلاة. خمن ييارف الله سابحانه 
وتياىل ميرخة كاخية ال بد أل ييشااه، ال بد أل 
تيظم خشيته منه، وتيظم أيضاً رغبته خياه، 
خيكول عائمااً متذكراً، متذكراً يحرص عى أل 
ييمل يف لاذه الدنيا ما يقربه إىل الله، ويحصل 
ياو  القيامة - من خالل عملاه لذا وبرحمة 
الله - عى الفوز بالجنة، وعى أل يحاساب يف 
يو  القيامة حسااباً يسرياً، خيكول من أولياء 
اللاه الذيان ال خوف عليهم وال لام يحزنول؛ 
تذكر  للقيامة،  ألنه متذكر 
القياماة لاه أثاره اليظيم 
املجالاني:  يف  جاداً  جاداً، 
مان  تنظار  أل  مجاال  يف 
األعمال إىل ماا خيه نجاتك 
ياو  القيامة ختنطلل خيه، 
وتبتياد عن األعمال أَْو عن 
التقصري الاذي خيه لالكك 
يو  القياماة ختبتيد عنه. 
ياو  القيامة خورَّف الله به 
عبااعه يف القارآل الكريام 
تيويفااً شاديداً؛ ألنه يو  
شاديد األلوال يف حد ذاته، 
وخيه حسااب عساري جداً للظاملني، حسااب 
عساري جداً للميرضني عن ذكر الله، حسااب 
عسري جداً ملن لم يكونوا يهتدول بهدي الله[.

 جانٌب من: أحوال الناس يوم القيامة:ــ
واساتمر َسااَلُ  اللِه َعَليْاِه يف تذكري الناس 
وتيويفهم بياو  القيامة، لريتدعوا، ويياخوا 
اللاه، وييرجاوا مان الغفلاة الشاديدة التي 
اا َمْن  يييشاول خيهاا، خقاال مذكارا: ]}َوأَمرَّ
أُوتَِي ِكتَابَُه ِبِشاَماِلِه َخيَُقوُل يَاا َليْتَِني َلْم أُوَت 
الحاقاة[  ]ساورة  يف  ِكتَاِبيْه{)الحاقاة25( 
يتحادث عن من أوتاي كتابه بيميناه، وعمن 
ا َمْن أُوتِاَي ِكتَابَُه  أوتاي كتابه بشاماله، }َخأَمرَّ
ِبيَِميِناِه َخيَُقوُل َلاُؤُ  اْقَرأوا ِكتَاِبيَْه إِنِّي َظنَنُْت 
أَنِّاي ُمالٍق ِحَسااِبيَْه َخُهَو يِف ِعيَشاٍة َراِضيٍَة يِف 
َجنرَّاٍة َعاِليٍَة{ )الحاقة: 19-22( بالنسابة ملن 
يؤتى كتابه وراء ظهره ماذا يقول؟ }يَا َليْتَِني 
َلاْم أُوَت ِكتَاِبيَاْه َوَلْم أَْعِر َما ِحَسااِبيَْه يَا َليْتََها 
َكانَِت اْلَقاِضيََة{)الحاقة: 25-27( ليت أل تلك 
املوتاة األوىل لي القاضية خال أبيث وال أحرش 
}َلَلَك َعنِّي ُسْلَطاِنيَْه{ )الحاقة: 29( السلطال 
الذي كنت خيه، أَْو السالطال الذي كنت ألتجئ 
إليه يف الدنيا للك عناي. }َما أَْغنَى َعنِّي َماِليَْه 
َلَلَك َعنِّي ُساْلَطاِنيَْه{ )الحاقة: 27-م2(. مايل 
لام يغن عني، لم يدخع عني شايئاً، الذي كنت 
أجميه يف الدنيا, وأحرص عى جميه من حالل 
ومن حرا ، وكنت أبيل أل أرصف منه وأنفل 
منه يف سابيل الله لم يغن عني شيئاً، لم يدخع 
عني شيئاً.}َلَلَك َعنِّي ُسْلَطاِنيَْه ُخذُوُه َخُغلُّوُه{
)الحاقاة: 30( يقال للمالئكاة: خذوه خغلوه، 
وكانات لذه اآلية من اآليات التي يرصخ منها 
اإلما  عيل )عليه السال ( ولو يتأوه، يتصور 
خطورة املوقف عندما يقال للمالئكة: }ُخذُوُه 
َخُغلُّاوُه{. قال: )خيا له من مأخوذ.. ( يا له من 
مأخاوذ!! حالة شاديدة جاداً، وحالاة رليبة 
جداً، عندما يقال للمالئكاة: }ُخذُوُه َخُغلُّوُه ثُمرَّ 
اْلَجِحيَم َصلُّوُه ثُمرَّ يِف ِسْلِساَلٍة ذَْرُعَها َسابُْيوَل 
ِذَراعاً َخاْسلُُكوُه إِنرَُّه َكاَل ال يُْؤِمُن ِباللرَِّه اْلَيِظيِم 
َوال يَُحضُّ َعَى َطَياِ  اْلِمْسِكنِي َخَليَْل َلُه اْليَْوَ  
َلاُلنَا َحِميٌم َوال َطَياٌ  إاِلرَّ ِمْن ِغْسِلنٍي ال يَأُْكلُُه 
يف  كال   .)37-30 )الحاقاة:  اْلَياِطئُاوَل{  إاِلرَّ 

الدنيا ال يؤمن بالله اليظيم[.

ِهيُْد الَقاِئُد َسَلُم اللِه َعَليِْه محارضًة ــ ملزمة ــ  ألقى الشَّ
)معرفة الله ــ الثقة بالله( الدرس األول ــ بتأريخ18/ 

2002/1م تناول فيها معنى )ال إله إال الله( بشكل واسع وكبري، 
وطرح طرحا رائعا، ينم عن معرفة واسعة وعميقة بالقرآن 

ـة بخالقها، فل  ومنهجيته، هدف من خللها إىل تعزيز ثقة األُمَّ
تخاف إال منه، وال ترجو إال هو، وال ترغب إال فيه، وال تعتصم إال 

به.. فكانت بحق من أروع املحارضات وأجملها.

 الجزء
3

نقطة مهمة جدًا، 
يجب أن ينتبه 

لها ويؤمن بها 
ُكّل امرء مسلم، 
أال وهي: أن من 
يعدنا ويتوعدنا 

هو جبار السماوات 
واألرض، الذي ليس 

هناك من هو 
أصدق منه

غفلة شديدة 
تعتري الكثير من 
الناس، غفلة ما 
بعدها غفلة، أال 
وهي نسيان يوم 

البعث والنشور

الحياة لن تستقيم 
إال بشريعة اهلل، 
فمن رحمته بنا 
جعل لنا منهجًا 

قرآنيًا لكي 
تستقيم حياتنا
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ت��ن��ا ل���ن ي��ش��ت��ري ال���ب���ت���رول ع��زَّ

وإْن اشترى ) السوداَن ( أو ) مصرا (

ي���ا خ�����ادم ال��ص��ن��م��ن م���ع���ذرًة

الصغرى أذي���الُ���َك  ��َع��ْت  ُق��طِّ إن 

ُمعظمُه ال��ك��ون  م��ن س��اح  ل��َك 

ل��ك��ن��ن��ا م���ن ي��ح��ُص��ُد ال��ن��ص��را

م����ن ك�����ان ن�����ور ال���ل���ه ُع����ّدت����ُه

الُكبرى الترسانة  صاحُب  هو 

نور الل عدتنا

 معاذ الجنيد
27 / مارس / 2015

برنامُج رجال الل
مقرر األسابيع الثالثة األخرية من 

شهر شيبال من / م - 29:

  )ملزمة ميرخة الله الثقة بالله 
الدرس االول + ملزمة مكار  

االخالق الدرس االول(

من ربيع الثورة 
إىل خريف العدوان

ألنه اليمن، خهو ليل الحدث اليابر، 
ه أَْو الُهوية الفئوية  وليل التوجُّ

الضيّقة، كما أنه ليل الكياَل سهَل 
التطويع أَْو التمييع، ليل التأريخ خقط 
يف امتداعه أَْو ِقَدِمه، أَْو الحارض يف أخقية 
ع خصائله؛ وألنه صيُب التشييص،  تنوُّ
ولكن سهل التأقلم واالنسجا ؛ وألننا 
لن نتمكرََّن من التيبري عن لذا الوطن 

الواسع باختزال تيبريي جانبي ووحيد، 
إال من كونه بسماته كلها مجتميًة قد 
أغاظ األَْعااَداء، ختآمروا عليه طوياًل، 

وقد أغرى جَشَع الطاميني خغاروا 
وأرصوا عى إنهاكه مليًا. 

  -  بالل محمد الحكيم :
وألل تأرييناا القريب وامليااش - عرص عخول املجتمع 
اليمناي ميرتَك السياساة والتيدُّعية ثم ميارتك الثورات - 
وما راخقتها من تحاوُّالت رسيية وخاطفة يف حجم أثرلا 
وتبياتهاا، قد َقلرَّ خيه التدوياُن والتوثيُل للحدث، حتى كاع 
ينياد  تماًماا، وكاعت بفيل ذلاك أل تمحى تلاك الوقائُع 
والتحاوُّالت التأرييياة مان الذاكارة الَجْميياة للمجتمع 
اليمني، بما تيللها من كثاخة مشااعرية استثنائية وّلدت 
جهاوًعا تفاعلية جبّارة ال يمكن لكذا ببسااطة تجاوزلا 
وعخنها تحت الرماع؛ ألساباب كثرية َقلرَّ التدوين والتوثيل 
لها، منها التهاء الناس والنيب بالحدث ذاته: إما كرشكاء 
ر اليمو   يف صناعتاه ميدانيًا أَْو خطابيًاا، أَْو يف تأثُّر وت�ُّ
من ارتداعاته الغائرة يف أتول من املياناة القالرة، ومكابدة 
عثراتاه املنهكاة، والاذي أوقع غالبياَة »النيباة املثقفة« 
بحالاة من االنكساار يف ذاتها، صناع الارأي أَيًْضا حني لم 
ُف نداءاتهم، ومَلن تمت تصفيته؛ خشاية أل  يجدوا َمن يتلقرَّ

يبوَح، أَْو أل يكتَُب.
كتبنا لهذه األَْلَداف: أواًل: ألل اليمن جدير بأل يُكتََب عن 
مراحل وأحداث تحوالتاه التأرييية، وعن تطليات أبنائه، 
التي طال أمُد نضالهم لتحقيقها، بفيل من الوجوع الدائم 
»للتدخل اليارجي« وأَعَواته املحلية املييقة، ثم استشياًرا 
ل�ورة التنبيه أللميّة موقع اليمن، وملكانته من سياسة 
األقطااب الدولية، وماا أُعد له من تأطري نظاري يف الفكر 
االساتيماري؛ لتقويض خياراته، وسالب قرار حكوماته، 

ونهب ثرواته، وتفتيت أرضه. 
وأخاريًا: ألل الُكترَّاَب واملفّكريان واملؤرخني اليمنيني قد 
بال عليهام االنكفاُء السالبي، خندرت الكتُب والدراسااُت 
والبحوث األكاعيمية املساتندة إىل الوثائال، وامليتمدة عى 
املراجع، واملحللة للشاوالد، والقارئة للحيثيات بتفصيلها 

املوضوعي، وأبياعلا االسرتاتيجية.
يف كتابناا لاذا »اليمان - مان ربياع الثاورة إىل خريف 
اليادوال« ماا يغطاي جزًء مان لاذا النقاص، يف التوثيل 
ملرحلاة من ألم وأخطر املراحل التي مر بها - اليمن - عب 
ي »بثورات  تأريياه، ولي تحديًدا املرحلة الالحقة ملا ُسامِّ
اة محليًا )بثورة 11 خباير(، وبما  الربيع اليربي«، واملسامرَّ

أعقبها من تطورات.
 ثام يف تغطية أحداث اليدوال األخري عى اليمن بقياعة: 
اململكة السيوعيّة، والواليات املتحدة األمريكية، واإلَماَرات 
اليربياة املتحدة، بالتشاارك والتياول مع عادٍع من الدول 
والكياناات األُْخاَرى منهاا: )اململكة املتحادة البيطانية، 
والكياال الصهيوني(، ويف الادور التأريياي واملمتد حتى 
يومنا لذا لتلك الدول والكيانات: يف رسام االسرتاتيجيات، 
ووضاع املشااريع الهاعخاة إىل تفتيات األوصاال، وخرض 
النفوذ عى املنطقة اليربية، ومنها اليمن، وبالتمهيد لذلك 

بنرش اليراب والتقاتل والفتنة بني أبنائها.
يف لاذا الكتااب ويف باباه األول واملكاول مان »سابية 
خصول«، جمٌع وتحلياٌل للنظريات القديمة والحديثة التي 
وضيهاا كبار مفكاري الغارب والصهيونية؛ الساتهداف 
املنطقة واليمن، وبإسقاط تلك النظريات عى الواقع، وعى 
مجريات األحداث، باعتبارلا املسبباِت والتيليالت اليفية 

والظالرة لشان اليدوال، ثم إيراع وإيضاح االسرتاتيجيات 
املضاعة واملتبية للتصّدي لتلك املشااريع االساتيمارية: يف 
أبياعلا املتنوعة، ثقاخية، سياسية، عسكرية، اْقتَصاعية.. 
باالعتمااع أواًل عى خطابات السايد »عبدامللاك بدر الدين 
الحوثي« نظاًرا لوجوعه يف واجهة ذلاك اليطاب املتصّدي 
تشييًصا وتتبًيا وتفنيًدا، ثم يف اليطوات امليدانية النوعية 

املرصوعة للتصدي لذلك اليدوال. 
يف الباب الثاني من الكتاب: والبالغ »خمسة خصول« تم 
التطارُّق لألحداث املحلية يف تفاصيلها وحيثياتها الدقيقة، 
ابتداًء من مؤتمر الحوار الوطني الشامل، ومروًرا بأحداث 
عماج وعمرال، وصواًل إىل ثورة 21سابتمب، كما خّصصنا 

خصاًل كاماًل للحديث مع النيب الثورية. 

تمهيد:
 انفجرت أحداُث »11 خباير« كواحدة من ثورات الربيع 
اليرباي - ماع كثري مان التمايز- حاول بيض الدارساني 
واملراقبني تغاخله، تاللاا اليديد من اليثرات، تمثل أبرزلا 
بانضماا  األَْحَزاب السياساية يف امليارضة )أَْحَزاب اللقاء 
املشارتك( للثورة، التاي عملت بدورلا عاى تمكني حزب 
التجماع اليمني لإلصالح »إخوال مسالمني« من مصاَعرة 
تطليات الجمالري تدريجيًاا، باالعتماع عى مجموعة من 
املكائد التضليلياة؛ لتييَد بذلك منَْح »اململكة السايوعيّة« 
ال واالخارتاق والنفوذ عى  خرصاًة إضاخيًة إلَعااَعة التدخُّ

القرار السيايس اليمني، يف نطاقه األشمل.
كال قد تمّكن »حزب اإلصالح« من الليب عى ازعواجية 
التمثيال باني املوقع السايايس الراساخ برشاكاة النفوذ 

والثاروة عاخل السالطة الحاكمة، 
ثام ويف مقابال ذلاك، اليمال عى 
إطااره  يف  االجتماعاي  التوّغال 
خوضاع  املنغلال،  األيديولوجاي 
)مجااًزا(،  امليارضاة  يف  نفَساه 
رغام ثقال تواجده وانتشااره يف 
السلطة والجيش واألمن،  أروقة 
ثابتاة ضمان مياعلاة  بنسابة 
التقاسام للثروة والجااه، ثم يف 
املساؤولية املبارشة لاه بالكثري 
مان اليثرات واالختاالالت التي 
عاناى منهاا )اليمان( طوياًل، 
والتاي أعت بطبيياة الحال إىل 
خاروج املواطنني إىل الشاارع؛ 
تيباريًا عن الياأس والَغبْن من 
إْمَكانياة الَياالص مان عائرة 
الفشال الالمتنالي ملمارسات 
طويلة من االختالل والفساع، 
األَعَوات والباماج  عاب ذات 

التقليدية.

مثّلت عوعة األَْحَزاب، عى املشاهد الثوري نكسًة وخيبَة 
أمال كبرية عاى نفوس املتطلياني إىل وطن يتناساب مع 
ماا لديه من مقدرات« طبييية« وإراعات »شايبية«، وبما 
قدمات مان تضحياات، يف سابيل الوصاول لذلاك الوطن 
املرجاو؛ ملاا عناه ذلك - بقااء التدخاالت اليارجية ومنها 
النفوذ السايوعّي - ثم اللجوء وكجزء من الساياق التبيي 
االعتيااعي لليارج، إلرشاك قوى عولياة محدعة وميروخة 
بمشاارييها االساتيمارية والتآمرية: كالوالياات املتحدة 
األمريكية، واململكة املتحدة البيطانية، التي تيتب نفَسها 
مينياًة منذ زمن طويل بهذه املنطقة، بكونها واقية تحت 
نطاق ليمنتهاا ونفوذلا وإرشاخها؛ اعتماًعا عى توازنات 
مرتاب لهاا عوليًاا كنتااج ملصالاح اْقتَصاعياة، وثاروات 
ونزاعاات، وقواعاد عساكرية ومناخذ بحرية؛ ثام يف بقاء 
ٍل قلل من  ب عائام وتوجُّ تلاك القاوى الدولية يف حالة ترقُّ
بروز قضايا ومشاريع خكرية اجتماعية وتنظيمية جديدة 
منالضاة لالساتكبار الياملاي، وراخضة لوجاوع »الكيال 
الصهيوناي« املحتال والغاصاب، حاني جيلت مناه عوُل 
االساتكبار الياملي ميياًرا عاًما لتحديد مساخة االبتياع أَْو 
التقارب مع قانول القهر املفروض عى شيوب املنطقة.

اساتطاعت لذه القوى الدوليُة بما خيها )السايوعيّة( 
كواَجهة تنفيذية، وعب أَعَواتها وبطرق متنوعة ومتشيبة 
- سانتطرق لها بالتفصل يف خصول لذا الكتاب - تقويَض 
الثورات الشايبية السالمية، وتحريَف مطالبها، وتصويَر 
ُجالِّ أَْلَداخها منحرصة يف رصاع َكيْادي انتقامي من أخراع 
بيينهم؛ لوجوعلم الظاريف يف رأس النظا  وواجهته، رغم 
الرتخع الراقي الذي كانت قد اتسامت به توجهاُت شاباب 
الثاورة، عن لكذا انجرار وتساطيح 
مؤسف آلمال شيبية عريضة 
وعظيماة، خيها أَيًْضاا تقدير 
ضمناي للظاروف والضغوط 
اليامة والدولياة التي خرضت 
بياض  عاى  اساتحكامها 
والياماة  الجزئياة  الجواناب 
الحكوماات  ونهاج  مساار  يف 
لتلاك  املتياقباة  واإلعارات 

املرحلة.
عخيات تلاك املنظوماُة التي 
تمثال »األَْحاَزاب« خيهاا إحدى 
اليمَن  اليامة،  أطراف جوانبهاا 
انتقالياة  مرحلاة  يف  للدخاول 
أوعت يف مجمال ملفاتها القديمة 
والطارئاة، باليمن إىل مصري أَْكثَر 
تدلاوًرا وانحطاًطا، بماا جّذرت 
لاه مان خشال إضاايف يف تجااُوز 
اة عوًما:  امللفات اليالقة، والَياصرَّ
بتحقيل عولة امُلَؤّسسات، ألنصاف 

أصحاب الحقوق املنتهكة، ويف تحقيل األمن واالساتقرار، 
والياروج من نفال الحاروب األللياة الظاملاة واملظلمة 
)املدخوعة خارجيًا(، ثم يف ضياع ساياعة واستقالل اليمن، 
واالخارتاق الدائم لنطاق أمناه القومي، وصواًل إىل ُمَيّطط 
تفكياك الجياش اليمني، وتدماري عتاعه، وجيلاه عرضًة 

لنهش وبطش التنظيمات اإلجرامية. 
وألل الواقاع املتأز  سياسايًا ال ينتاج إال حلواًل جزئية 
خيها كثري من التنازل عى حسااب الثوابت؛ وألنها مرحلة 
سابقة للثورات، وليست الحقة لها؛ وألل الفشل السيايس 
الساابل للثورة والالحل لها بينارصه وأطراخه ال يمكن أل 
يمثل يف تكراره خياًرا للحل، خقد أَعرَّى ذلك إىل عخول املشهد 
اليمناي يف تيقيدات جديدة، أَْصبَاح مان الصيوبة بمكال 
الفكاُك منها من عول الرشوع أواًل بتفساريلا وتشييص 

الالعبني خيها وآلية عملهم.
لتقرياِب الصاورة، واساتدراك التفاصيال املرتامياة يف 
تجاذُباتهاا وَجَدليتهاا وترتيبهاا بحساب الوقات واألثر- 
ُقمناا بإَعااَعة قاراءة املشاهد املمتّد مان لحظاة التوقيع 
عى )املبااعرة اليليجية( بني األَْحَزاب السياساية ممثلة: 
بالحازب الحاكام حيناذاك )املؤتمر الشايبي الياا ( من 
طرف، وأَْحاَزاب امليارضة ممثلة با)اللقاء املشارتك( من 
طرف آخر، وبما تاللا من حوار شامل بني كاخة الفصائل 
السياساية واالجتماعياة تحات ساقف )مؤتمار الحوار 
الوطناي الشاامل( )م1/ماارس /2013 ( - )21 / 1 / 
ل201 (، ماروًرا باألحداث والتحاوالت الكبرية واملفصلية 
املراخقاة والالحقة: )أحداث عمااج وعمارال، ُوُصاْواًل إىل 
الحاراك الشايبي املحتج عاى الجرعاة االْقتَصاعية برخع 
الدعام عن املشاتقات النفطية، واملطالاب بتغيري حكومة 
املبااعرة اليليجياة برئاساة »محماد ساالم باساندوه«، 
واملطالبة بتنفيذ ميرجات الحوار الوطني الشامل، والذي 
أطلال عى ذلك الحاراك الشايبي با)ثورة 21 سابتمب(، 
والتي تزامن مع أحداثها وكنتيجة لها تطورات متساارعة 
محلياة وعولية، منها ما ارتكز عاى الَجَدل األَْكثَر خطورة 
والدائار حول خيار تقسايم اليمان إىل عدة أقاليام، وقبل 
ذلاك يف تلكؤ أصحااب القرار من تنفياذ ميرجات مؤتمر 
الحوار الوطني الشامل، وصواًل إىل تفجري الحرب الشاملة 
واملبارشة من قبل اململكة السيوعيّة، واليديد من حلفائها 
الذي تقوُعلم َجميًيا الوالياُت املتحدة األمريكية، وترُساُم 

لهم عموًما مساراِت الحرب والسلم.
 بارزت محاولاة تقسايم اليمان عساتوريًا، كنقطاة 
بداية يف الرشوع لرتسايخ واقع يتيادى األزمات التقليدية 
وامليروخة يف مسابباتها وآلية حلها- إىل تََحدٍّ جديد وتهديٍد 
أخطَر أنيطت بالقائمني عليه مهمُة التغيري لشاكل الدولة 
والجغراخيا السياساية لليمن ككل، وأل يكوَل ذلك برعاية 
عولياة، ُمرشعاة لهاذه اليطاوات ومثبتاة لهاا بُيجالة؛ 
ليصبح اليمنيول أماَ  القباول القالر، املدعو  بحالة من 
التشاويش، والضبابية، وخقادال األمل، وتِيْاه الجمالري؛ 
بفيل سلسالة من الييبات واليثرات، أرشخت عى إحاللها 
يف النفوس »أَْحَزاٌب« متصلة باليارج ومنفذة ملشاارييه؛ 
وألنه سايكوُل مان الصيوبة بمكال تحقيال ذلك التحول 
وإتمامه من عول خطة متكاملة ومدروسة- خقد أَْصبَاح 
لزاًماا علينا ومن منطلل االختصاص األكاعيمي، البحث يف 
تلك اليطط واملشاريع النظرية والتطبيقية، ثم يف إخضاع 
الوقائاع والتحاوالت لدراساة تحليلياة متأنياة؛ للتمُكن 
من اساتيياب أبياع االساتهداف الشاامل لليمن: ككيال، 
وحضاارة، وإنَْساال؛ باالساتفاعة مان شاوالد وتقارير 
وعراسات غربية نظرية ورسامية وإعالمية؛ أمكن التأكد 
من حقيقة وجوعلا واساتيداع القائمني عليها لتطبيقها، 

بإجراء َمْسح عقيل عى ما قد تُرجم منها ميدانيًّا.
وبذلاك يصبح اليناوال االصطالحي لهاذا الكتاب لو: 
اليمن يف واقيه الثوري والسايايس، والدور اليارجي املؤثر 

عليه، يف الفرتة املمتدة منذ 2011 ، وحتى يومنا لذا.

الثورُة والعدواُن في كتاب للباحث الحكيم
  - خاص:

صادوُر كتاٍب جديٍد للباحاث اليمني )بالل محمد الحكيم( بينوال )اليمن من ربياع الثورة إىل خريف اليدوال(، 
برقم إيداع صاعر عن عار الكتب الوطنية- وزارة الثقاخة – صنياء )2017/509 (.

يتألرَُّف الكتاُب من بابنَي, الباب األول من سبية خصول لي بالرتتيب كالتايل:
 )مقدماة عان اليادوال السايوعّي األمريكي عى اليمان، اليدوال السايوعّي األمريكاي أما  القاناول الدويل، 
الُجغراخياا.. الثاروة.. الُهويّة، كيف تنظر أمريكا وكيال االحتالل اإلرسائيايل لليمن؟، عاعش كبديل احتياطي عائم، 

ع اإليَْراني يف اليمن، تأريخ الرصاع السيوعّي اليمني(   عن حقيقة التمدُّ
اج:  ُل خصوُل الباب الثاني من التايل: )أحداث 11 خباير 2011 ، مؤتمر الحوار الوطني الشامل، أحداث عمرَّ وتتكورَّ

األطراف، واملآالت، والغايات، أحداث عمرال، ثورة 21 سبتمب ومقدماتها(.

اليمُن.. 
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 متابعات فلسطينية

تقسيم “الشرق األوسط”: عوامُل مساعدة! 
*د. أسعد عبدالرحمن

تتواَصُل الليباة التفتيتية يف اليالام اليربي منذ عقوع. 
خماع وجاوع ُمَؤّسساات غربياة )أمريكياة/ بريطانياة 
أساساا، وبالتحالف اليلني املصلحي املبارش وغري املبارش 
ماع إرسائيال/ الحركاة الصهيونية( تصياغ ميططات 
وتصاورات اسارتاتيجية لتقسايم املنطقاة إىل كانتونات 
عرقية وعينية وطائفية ومذلبية وقبلية، تتواصل الليبة! 
ويف لذا الساياق، يهمناا تبيال أساباب/ عوامل نجاح 
لذه امُلَؤّسسات يف الرتويج/ طرح خطط “خاعلة” لتقسيم 
منطقاة الرشق األوساط تحديًدا، ماع التأكيد عى أل لذه 
امُلَؤّسساات ال تماارس عورلا – غالبًاا – بالتدخل املبارش 
وإنما تتحرك عب تشاكيل “جماعات ضغط” توجه صناع 
القارار من أجال تحقيل ألداخهاا بيد تشاكيل رأي عا ، 
وبالاذات يف البملاناات، مؤيّاد لفكارة ما أَْو مياارض لها 
بشكل يتيح التجنيد والتحشيد – لدعم ذلك الرأي يف مراكز 
القرار. ولي كثريا ما تباعر إىل طرح الفكرة، عول أل تتبنى 
– عوًما – تطبيقها عالنية، بل تفيل ذلك من تحت الطاولة 
ووساط ساتائر من الدخال البحثي/ اإلعالماي. خما لي 

عوامل/ أسباب نجاح امُلَؤّسسات آنفة الذكر؟
أواًل، ما أساماه مفكرول “القابلية لالستيمار”: نجاح 
املساتيمر يف خلال نماوذج مان الحيااة والفكار، جيلت 
الشايوب تقبل بالحدوع التي يرسامها لها االستيمار، بل 

وتداخاع عنهاا حتى ال تزول تلاك الحدوع، ولاو أمر ناتج 
عن إقناع االساتيمار لألخراع املساتيَمرين بتفوقه عليهم 
وعد  قدرتهم عى إعارة شاؤول حياتهم بدونه، وعونيتهم 
يف كل يشء، ومان ثم “إيمانهم” بفشال خيل الرع الراخض 

واملقاو .
ثانيًاا، “القابلياة للتفتيات” ومياعاة التناوع: وترتبط 
بما لو مياروف عامليا من أل التيدعياة الثقاخية والتنوع 
اليرقي والطائفاي بل واملذلبي لي من سامات الرتكيبة 
الديموغراخياة لساكال الغالبياة من الدول ومان ضمنها 
ميظم األقطار اليربية. لكن لألساف، لذه املواصفات، يف 
شاطر واساع من عاملنا اليربي، جاءت “مثالية” لرتسيخ 
الفتناة املجتميية، مع تنامي املشااعر اإلثنياة والجهوية 
والقبلياة والدينية واملذلبياة عاخل الديان الواحد، خبدأت 
“تتكاثار” التنظيماات الدينياة املتطرخاة التاي أخذت يف 
االنتشاار واالزعيااع وأصباح اليناف لو أسااس تحقيل 

خكرلا وتأمني وجوعلا.
ثالثًاا: الجمهورياات اليربياة الُقطرية: خماا نجم عن 
واقيهاا البائال، وماا خيلته بالوطان واملواطان، أعى إىل 
مصااعرة للحرياات بل قماع واضطهاع، وتيلف شاامل. 
وبذلك، خاإل الدولة القطرية، يف “مرحلة االساتقالل”، لم 
تنجح يف بناء املواطنة والوالء للدولة، وبقي األمر محصورا 
تقريبا يف توخري مصالح الفئات الحاكمة. وقد جاء كل ذلك 
عى حسااب املواطنة، يف ظل تناماي الرشائح امليتلفة ملن 

اصطلح عى تسميتهم )املهمشول( الذين وظفوا يف خدمة 
النظا  القطري أَْو التطرف، وغالبا بتلقائية وبدول وعي.
رابًياا: األيديولوجيات القومية امليطوبة: حيث خشالت 
لذه يف وضع رؤية خكرية واضحة توحد خكر املؤمنني بها، 
خأصبح من سمات القوميني التفكك واالختالف بني قومي 
اشرتاكي، وقومي ليبايل، وقومي علماني يف ظل رصاعات 

سياسية حزبية.
خامًسا: الرشق األوسط منطقة يف غاية األلمية للغرب 
االستيماري الرأسمايل من كاخة النواحي، خهي خزينة من 
املواع الياا  األولية وتحوز عى أكاب احتياطات النفط يف 
اليالم، خضال عن كثاخة ساكانية مؤللة ألل تكول ساوقا 
تادر أرباحا ال يساتهال بهاا، وموقع اسارتاتيجي مهم يف 
إطار تكامال النظا  االساتيماري وخاصاة التواصل مع 

مناطل النفوذ يف رشق آسيا.
ساعًساا: بيد زوال االتحاع الساوخيتي، سيت الواليات 
املتحادة لقيااعة اليالام، ولهاذا، احتاجت ملناطال ارتكاز 
إقليمياة يف ميتلاف البقااع، وبالذات يف الرشق األوساط 
الاذي يمتاز بموقع جغرايف مهم يف لذا املجال، خيساتحيل 
مثاال إعارة امليارك يف أخغانساتال أَْو اليراق من واشانطن 
أَْو نيوياورك، بدول “توظيف” املنطقة، واليمل عى رسام 

خريطة سياسية تيد  أغراضها اليسكرية.
سابًيا: األمن اإلرسائييل الذي كال وما يزال من أولويات 
االسارتاتيجية األمريكية يف املنطقاة. خالدولة الصهيونية 

رأس الحرباة األمريكياة تشاكل امتاداعا لسياسااتها يف 
املنطقة، ولي مهمة خاصة بيد انقضاء عهد االساتيمار 
القديم وتواجده اليساكري املساتجد يف بلدال املنطقة كي 
يشاكل البديل كقوة عساكرية قريبة من مركاز األحداث 
وعاى أْلبّاة االساتيداع للتدخال عندما تتيارض مصالح 

الغرب لليطر.
كل امليططات االساتيمارية تنبع من غطرساة القوة، 
حاني تتصاور عولاة ما أناه يمكنها خيال ما تشااء طاملا 
أل موازيان القاوى يف صالحهاا، وطاملاا أل اساتيداعاتها 
اليساكرية تفاوق اساتيداعات اليصاو ، وباليصوص 
يف ظال التيامل مع الدولاة الصهيونياة ولوبياتها يف عول 
اليالام الغربي خاصاة تلك التي تروج ألخاكار وطروحات 
تيد  املصالاح اليليا إلرسائيل وللحركاة الصهيونية عى 
حد ساواء ويف طلييتها الطروحاات التفتيتية لدول اليالم 

اليربي.
َج لها لم تأِت عى أسااس خرائط  إل التقسايماِت املرورَّ
ميدة مسابًقا، بل أعدت عى أسااس وقائاع عيموغراخية 
)الديان، القومية، واملذلبية(. وبماا أل “تصحيح الحدوع 
الدولية” يتطلب تواخًقا إلراعات الشايوب، ميروف أنه من 
املساتحيل تحقيقه يف الوقت الرالن، كال ال بد من سافك 

الدماء اليبثي الرالن وصواًل إىل لذه الغاية!!!

*رأي اليوم

جنوب إفريقيا: لما عانيناه بتأريخنا نشُعُر بإضراب الفلسطينيين
�لربغوثي ي�سّعد بالمتناع عن �ملاء.. َو76 �أ�سرًي� �إىل م�ست�سفيات ميد�نية.. و»�جلهاد �لإ�سالمي« تهّدد يف ذكرى �لنكبة:

إسناٌد خارجيٌّ كي ينجَح اإلضراُب بعد شهر من الجوع واأللم
للنكباة  والساتني  التاساية  الذكارى  تصاعخات 
الفلساطينية لذا الياا  مع مرور أكثر مان ثالثني يوًما 
عى إرضاب نحو 00م1 أسري خلسطيني يف سجول اليدو 
اإلرسائيايل عن الطيا . لم تشاهد األرايض الفلساطينية 
حراًكا شيبيًا يوازي خيليًا مستوى املناسبتني. ليل أكثر 
مان اندالع مواجهات محدوعة بني جنوع اليدو والشابال 
يف نقطتني: األوىل عى حاجز »بيت إيل«، املدخل الشامايل 

ملدينة البرية، وسط الضفة، والثانية يف بيت لحم.
عاى مدى ثالثني يوًما خيال األرسى ما يقدرول عليه، 
ولاو تنااول »املي وامللاح«، وعى مادى ثالثاني يوًما لم 
يكن حجم تفاعل الشارع الفلساطيني بالقدر املطلوب. 
السالطة الفلساطينية يف الضفاة مشاغولة بانتيابات 
بلدية، ورئيسها منشغل بالتحضريات للقمة التي ستيقد 
يف الريااض بحضور رئيال الواليات املتحادة األمريكية، 
عونالاد تراماب. أما أجهازة السالطة، خمنشاغلة بيقد 
لقاءات مع اليدو للبحث يف كيفية وقف إرضاب األرسى، 
كما نرش موقع »والال« اليبي. وبالنسبة إىل قطاع غزة، 
خإنه مشاغول بآثار االنقساا  الداخيل التي يصيب عليه 
الياروج منهاا. كل لاذا واألرسى يواجهاول عدّولم يف 

السجول وحدلم.
ونارش موقع »والال«، نقااًل عن مصاعر خلساطينية، 
ميطيات عن لقاء قاعة األجهزة األمنية الفلسطينية مع 
مساؤولني رخييي املستوى يف جهاز »الشااباك«، بهدف 
بحث كيفية وقاف إرضاب األرسى. ووخل املوقع، حاول 
الطرخال »التوصال إىل تفالمات تتيلل بإرضاب األرسى 
األمنيني، لكن لم يتام التوصل إىل اتفاق«. وأضاف املوقع 
أل الطرف الفلساطيني، الذي ضّم رئيل االساتيبارات 
الفلساطينية اليامة ماجد خرج، ورئيال األمن الوقائي 
زيااع لاب الرياح، أوضاح لنظاريه اإلرسائيايل أل »عى 
إرسائيال التوصال إىل تفالماات ماع األرسى وتنفياذ 

مطالبهم من أجل إنهاء األزمة«.

»الجهاد اإلسالمي« تهّدد بأن للمقاومة كلمتها
ويف كلماة ملناسابة ذكارى النكبة، حذر األماني اليا  
لا»حركاة الجهاع اإلساالمي« رمضال شاّلح اليدورَّ من 
اساتمراره »يف غطرسته بما ييّرض حياة أرسانا لليطر. 
ونحان لن نقاف مكتويف األيدي أَْو نرتكهم خريساة املوت 
نتيجاة عنااع الصهيونياة الينرصياة... لناا يف املقاومة 
كلمتناا وخياراتناا املفتوحة وكفى«. كذلك، انتقد شاّلح 
قرارات السالطة الفلساطينية باقتطاع جزء من رواتب 
املوظفاني يف القطااع، قائااًل: »قطاع غزة برميال باروع 
عى وشاك االنفجار، وإذا انفجر خلن يبقي ولن يذر«.من 
جهة ثانية، شادع عاى أل حركته لن تيارتف بإرسائيل، 
مضيًفا: »إننا يف حركة الجهاع سانبقى متمرتساني عند 

خيار التحرير الكامل لفلساطني. لن نلقي الساالح ولن 
نيرتف بالوجوع الصهيوني عى أي شاب من خلسطني«، 
وذلك بيد أيا  عى إعالل »الجهاع اإلساالمي«، عى لسال 
نائب األمني اليا ، زياع النيالة، رخض الحركة جزًءا مّما 
ورع يف وثيقة حركة »حماس« السياساية، خاصة الجزء 
املتيلل بوجوع »تواخل وطني مشرتك« عى القبول بدولة 

عى حدوع 1967.
وتقول مصاعر يف املقاومة، إل التصييد يف كلمة شلح 
بشاأل األرسى واألوضااع يف غازة، جااء بالتنسايل مع 
»حمااس«، خاصة أل لدى الطرخاني اقتناع بأل إرضاب 
األرسى، الاذي يقارتب مان شاهر رمضاال عول نتائج 

واضحة، يحتاج إىل »إسناع خارجي كي ينجح«.
وتضيف تلك املصاعر أل األرسى خيلوا ما يف وسايهم، 
ومينوياتهم عالية رغم االنهيار الجسدي الذي أصيبوا به 
بسبب 29 يوًما من اإلرضاب املتواصل، لكن اإلرسائيليني 
يبادول لذه املرة أكثر إرصاًرا عى إحباط اإلرضاب، ولو 
ما يتطلب اا يف ظل ركوع الشاارع وضيف االنتفاضة اا 
املزيد من الضغط عربيًا وعوليًا، أَْو عى األقل خلسطينيًا.
بياد كلمة شاّلح، نارشت »رساياا القادس«، الذراع 
اليساكرية لحركة »الجهاع«، خيديو بينوال »ال تيتبوا 
املقاومة«، ضّم مشاالد ملساؤول »شايبة اليمليات« يف 
جيش اليدو نيتساال ألول ولو يف مرمى بندقية قناص، 
ملّمحاة إىل أل ألاوَل كال يف مرمى ناريال البندقية خالل 

جولة عى حدوع قطاع غزة.

نقُل 76 أسرًيا مضرًبا من »عوفر« إىل 
مستشفيات ميدانية

قاال محاماي ليئاة شاؤول األرسى واملحررين لؤي 
عكة إل إعارة سجول االحتالل اإلرسائييل نقلت 76 أسريا 

م�با من سجن »عوخر« إىل مستشفيات ميدانية.
وكانت سالطات االحتاالل نقلت االثنني )36( أساريًا 
من ساجن »عوخر« إىل ما يسامى باملستشفى امليداني يف 
»لداريم«، علًما أنه كال قسًما لألرسى قبل اإلرضاب وال 

يرقى ألل يدعى باليياعة.

الربغوثي: يرُفُض التفاوض مع حكومة العدو 
وسيمتنع عن املاء 

بدأ األسري الفلسطيني يف سجول االحتالل الصهيوني 
ماروال البغوثاي االمتنااع عان رشب املااء، يف خطاوة 
تصييدياة ضد حكوماة االحتالل أما  اساتمرار رخضها 
التجاوب مع مطالب األرسى الياعلة، واستمرار سياستها 

بالتنكيل باألرسى وممارسة الضغوط عليهم«.
وقالت املحامي، خ� شاقريات إل »امتناع البغوثي 
عان تنااول املااء سيشاكل مفصااًل جدياًدا يف مسارية 
اإلرضاب املساتمر لليو  الثالثاني، وإل حكومة االحتالل 
مساؤولة عن ايصال الوضع إىل طريل مأسااوي كارثي، 
ووضع األرسى يف عائرة اليطر الشاديد بسابب مواقفها 
اإلجرامية إزاء عدالة مطالب األرسى وحقهم املرشوع يف 

الدخاع عن كرامتهم اإلنسانية«.

نقُل عميد األسرى كريم يونس إىل عزل 
»الجلمة« 

قاال رئياُل ليئاة شاؤول األرسى واملحررين عيىس 
قراقاع، إل مصلحة ساجول اليادو نقلت ياو  الثالثاء، 
عمياد األرسى كريام يونل مان عزل »الرملاة« إىل عزل 

»الجلمة«.
يشاار إىل أل يونال ييتاب أقد  أساري خلساطيني يف 

السجول وامليتقالت الصهيونية.

جنوب افريقيا تدرس إيفاد : ملا عانيناه بتأريخنا 
نشعر بإضراب الفلسطينيني

تادرس جنوب اخريقيا اقرتاحاا بإيفاع بيثة تضامنية 
مع األرسى الفلساطينيني امل�بني عان الطيا ، تكول 

مهمتها التأكد من تلقي امل�بني االلتما  الياجل.
وأعربات نائبة وزيارة التياول واليالقاات الدولية يف 
جناوب اخريقيا نومينديا مفيكيتاو يف بيال صحفي يو  
الثالثاء، عن ععام بالعلا إلرضاب األرسى ووصفته بأنه 

إرضاب الكرامة.
وقالات مفيكيتاو »إل تأرياخ جناوب اخريقياا الذي 
عانيناه ليجيلنا نشير بالحزل بصفة خاصة إزاء إرضاب 
الفلساطينيني عان الطياا ، الذي طاال أماده من اجل 
تحقيل مطالبهم بإنهاء احتجاز إرسائيل للفلساطينيني 
من عول محاكمه، واحتجاًجا عى االنتهاكات اإلرسائيلية 

األخرى لحقوق اإلنسال«.
وأضاخت »ليله بالنسبة للكثريين منا، خإل تضامننا يف 
لذه الحملة شاييص جدا بسبب تجربتنا الياصة تحت 
نظا  الفصل الينرصي، ونحن كذلك مثل الفلساطينيني 
األبطال كانوا يطلقول علينا لقب )اإلرلابيني( حني كانوا 
ييتقلونناا، وكال شاأننا شاأل الفلساطينيني امل�بني 
الياو  حاني رشعناا يف اإلرضاب عان الطياا  احتجاًجا 
عى انتهاكات نظاا  الفصل الينرصي يف جنوب اخريقيا 

لحقوق اإلنسال«.
وذكارت أناه »بسابب لاذا الحقباة التأرييياة عى 
وجه التحدياد، خإني والكثري من املساؤولني الحكوميني 
اآلخرين، بمان خيهم نائب رئيل الجمهورية وزمالئي يف 
مجلل الاوزراء، انضممنا إىل لذا اليمال التضامني مع 

أعضاء املجتمع املدني يف جنوب اخريقيا«.
وأبارزت املسائولة يف جناوب أخريقياا »اليادع الكبري 
واملتزاياد مان اليهوع الجناوب أخارقة الذيان انضموا إىل 
إرضاب الال2 ساعة لالحتجاج عيل سياسات )إرسائيل( 
الينرصية«، متأملة أل تساالم لذه املساالمة يف جلب 

بيض القوة إىل األرسى الفلسطينيني وعائالتهم.
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أمريكا تخفي أسلحَة دمار شامل 
يف دولة على البحر املتوسط 

  - متابعات:
كشاف صحفاي، عن أل الوالياات املتحدة تيزل وتيفي رؤوساا 
ااة بهاا يف قاعادة عساكرية تطل عاى البحر  حربياة نووياة َخاصرَّ

املتوسط يف عولة غري نووية.
وقاال الصحفي اإليطاايل، خابريزياو عي إرنساتو، يف ترصيحات 
لا«سبوتنيك إيطاليا« إنه رغم ميارضة الكثري من اإليطاليني للوجوع 
اليساكري األمريكي عى أراضيها وتشكيلها خطراً كبريا عى البالع، 

إال أنه من غري املرجح أل تيالج الحكومة تلك القضية.
وتاباع قائال »قلة مان الناس ييرخول أل إيطالياا تيزل الرؤوس 

الحربية النووية األمريكية، يف قاعدتي إخيانو وغيدي«.
وأشاار عي إرنساتو إىل أنه رغم أل روما وقيت عى ميالدة عد  
انتشاار األسلحة النووية، ورغم ذلك تيزل تلك الرؤوس النووية عى 

أراضيها.
وأوضاح الصحفاي اإليطاايل أل الرئيال األمريكي األسابل، بيل 
كلينتاول يف مقابلة ساابقة مع وكالاة »خرانل بارس« عا  2005 

اعرتف بهذا األمر.
اة  ولكان الحكومة اإليطالية رخضات التأكيد عى لذا األمر، َخاصرَّ
وأل كلينتول حينها أملح إىل أل لناك قرابة 70 قنبلة نووية يف إيطاليا.
يذكر أل إيطاليا أجرت اساتفتاء منذ خرتة عى عد  تبني الساالح 
النووي، ووقيت خيليا عى اتفاقية حظر انتشاار األسالحة النووية، 
التي تسيى لتيزيز االستيدا  السالمي للطاقة النووية، واملسالمة 

يف نزع السالح النووي. 
وأشاارت تقارير صحفية إىل أل إيطاليا خزنت األسالحة النووية 
األمريكياة عاى أراضيها، كجازء من ترتيبات حلف شامال األطليس 

»الناتو« لتقاسم األسلحة النووية.
وقال الصحفي اإليطايل إل واشانطن تيزل يف القواعد اليسكرية 
اإليطالياة قنابلها النووية »بي 61«، حياث تيزل يف قاعدة »إخيانو« 
املوجاوعة يف منطقاة خرياويل، والتي تضم نحو 50 قنبلاة نووية من 

نوع »بي 61«.
خيماا يقادر عادع القنابال النووية »باي 61« يف قاعادة »غيدي« 

اإليطالية بمنطقة لومبارعي، بنحو 20 إىل 0ل قنبلة تقريبا.
اة  وتيزل أمريكا أَيْضاً عدع من األسلحة النووية التكتيكية الَياصرَّ

بها يف بلجيكا وأملانيا ولولندا وتركيا.
وتيد قنبلة »بي 61«، أحد أسالحة البنتاغول الحرارية األََساسية، 
التاي عخلت يف طور الرتقية كثريا، حيث أنها اختبت أحدث طرازاتها 

»بي 61-12« يف أبريل املايض. 
وقال عي إرنستو أَيْضاً إل »الوجوع اليسكري األمريكي يف إيطاليا، 

يشكل مياطر أخرى عى تلك الدولة املطلة عى البحر املتوسط«.
وخناد تلاك املياطر قائال »تم إنشااء نظا  الهدف املساتيد  من 
قبل البحرية األمريكية تحت اسم موس، يف بلدة نيسكيمي يف جزيرة 
صقلياة، ولو نظاا  اتصاالت مرتبط بنحو 5 أقماار صناعية وأربع 

لوائيات، ويساعد كاخة الجيوش التابية للناتو«.
وتاباع قائال »حاذرت جاميات عديدة من أل تلك القاعدة تسابب 
موجاات راعيو خطرة جدا عى املقيمني حولها، وقد تسابب اإلصابة 
بالسطاال، ورغم ذلاك تجاللت الحكومة كاخاة التحذيرات ونفذت 

املرشوع«.
وماى بقوله »من املؤساف أل سياسايينا ييتمادول تماما عى 
واشانطن، ال أعتقد أل أيا منهم يمكن أل ييارض واشنطن أَْو وجوع 

القواعد األمريكية«.

 خبري أمريكي: ترامب يعد 
 خطة لتطبيع العالقات 
بني العرب و»إسرائيل« 

  - متابعات:
متيصص  خباري  كشاف 
يف عالقاات الرشق األوساط، 
والذي يشاتغل ضمان خريل 
عونالاد  األمريكاي  الرئيال 
تراماب، أل لاذا األخري »ييد 
خطاة لتطبياع اليالقاة بني 
إرسائيال وعادع مان الادول 

اليربية منها املغرب«.
وحسب موقع »آملونيتور« 
اليبري  البيطاني، خقد أشار 
ذاته والذي رخض الكشف عن 
لويته، إىل أل الادول اليربية 

التي تدخل ضمن امليطط، زياعة عى املغرب، لي »السيوعية ومرص 
واألرعل وخلساطني«، موضحاً أل الهدف من ذلك لو »إعاعة الساال  

يف املنطقة«.
وأضااف املوقاع ذاته، أل »البادء بيطة اليمل ساتنطلل يف األيا  

املقبلة، وستستغرق عدة أسابيع«.
ومان جهة أخرى، كشاف املوقاع البيطاني، نقاالً عن مصدر يف 
وزارة اليارجياة اإلرسائيلياة، أل رئيل الاوزراء اإلرسائييل بنيامني 

نتنيالو »لن يكول مهتماً كثرياً بهذا املرشوع األمريكي«.
وبحساب املصدر، خاإل عونالد تراماب، يف حال جمع لاذه الدول 
خذلك من أجل إنشاء خريل عمل ضد »عاعش«، وإرسائيل لن تكول يف 

لذا املرشوع إال ذريية.

وثيقة �سرية قدمتها دول �خلليج وك�سفتها �سحيفة �أمريكية

السعودية واإلمارات أبلغتا أمريكا باستعدادهما 
إلقامة »عالقات أفضل« مع كيان الصهاينة 

ْح عنها حتى �لآن« »نقيُم عالقاٍت مع دول عربية مل ُتف�سِ

صحيفٌة سعودية تحاور وزيرًا »إسرائيليًا«!

  - متابعات:
  

كشفت صحيفة »وول سرتيت جورنال« األمريكية 
عان وثيقة رسياة لدول اليلياج تيرض خيهاا اتياذ 
خطوات ملموساة إلقامة عالقات أخضل مع إرسائيل 
يف حال أظهرت تل أبيب استيداعاً الستئناف محاعثات 

السال  مع الفلسطينيني.
ونقلات الصحيفاة عان مساؤولني مطلياني أل 
املقرتحاات تتضمان الساماح للطائارات اإلرسائيلية 
بياض  عان  القياوع  ورخاع  أجوائهاا  يف  بالتحليال 
املاواع املساتورعة ومنح تأشاريات للفارق الرياضية 
اإلرسائيلية أَْو الوخوع التجارية للمشاركة يف مناسبات 
يف الدول اليربية، خضالً عن سايي الدول اليليجية إىل 
عمج إرسائيل أَْكثَار يف الهيئات التجارية واالقتصاعية 

يف املنطقة.
وقالات املصاعر إل موقف الادول اليربية املوثّل يف 
ورقة يتشاركها اليديد من عول اليليج يهدف يف جزء 
منها إىل االصطفاف إىل جانب ترامب الذي أعلن رغبته 
يف اليمل مع عول اليليج عى التوصل إىل اتفاق ساال  
يف الرشق األوساط، مضيفة أل السايوعية واإلمارات 
أبلغتا الواليات املتحدة وإرسائيل باستيداعلما التياذ 

مثل لذه اليطوات.
وقالت الصحيفة إل مكتب رئيل الوزراء اإلرسائييل 
بنيامني نتنيالاو رخض التيليل عاى امليلومات التي 
كشافتها الصحيفاة غداة لقااء ويل اليهاد اإلماراتي 
محمد بن زايد آل نهيال بالرئيل األمريكي الذي بدوره 

سيزور السيوعية األسبوع املقبل. 
املبااعرة اليليجياة وخال املطلياني عليهاا تؤكاد 
التحسن الكبري يف اليالقات بني إرسائيل وعول اليليج 
خالل السنوات املاضية نتيجة القلل املشرتك من إيرال 
وعاعش. ويف لذا الساياق نقلات الصحيفة األمريكية 
عن مساؤول عربي رخيع مشاارك يف املحاعثات قوله 
»لم نيد نرى إرسائيل كيدو إنما كفرصة محتملة«.

اليالقاات اإلرسائيلية اليليجية أشابه با »ثورة يف 
الرشق األوسط«

ولفتات الصحيفاة إىل الزياارات السياة التي قا  
بها مساؤولول إرسائيلياول إىل عول اليلياج تحديداً 
اإلماارات. ونقلت عن وزير الطاقاة اإلرسائييل يوخال 

شاتاينتل وصفاه اليالقاات اإلرسائيلياة اليليجية 
بأنها أشبه با«ثورة يف الرشق األوسط«.

شاتاينتل الذي كال زار بنفساه أباو ظبي اليا  
املاايض الختتاح بيثاة عبلوماساية إرسائيلياة تابية 
لوكالاة عولياة مينياة بالطاقاة املتجادعة، قاال إل 
رشكات التكنولوجياا اإلرسائيلياة تازوع السايوعية 
واإلمارات بميدات ذات تقنية عالية ال سايما يف مجال 
االستيبارات من أجل »مسااعدة الحكومات اليربية 

امليتدلة عى حماية نفسها« عى حّد تيبريه.
ويف لاذا الساياق تحدثت »وول سارتيت جورنال« 
عن عقد وقيته رشكة »خريينت سيساتم« اإلرسائيلية 
لاا »األمن االلكرتوني« ومقّرلا نيويورك مع اإلمارات 
عاا  ل201 بقيماة تفاوق 100 ملياول عوالر مان 
أجال تتبع جمياع البيانات واالتصاالت عى شابكتي 
االتصااالت التابيتني للدولة وخل ماا نقلت الصحيفة 

عن مصدرين مطليني عى عمليات الرشكة. 

كذلاك كشافت الصحيفة نقالً عن مصادر آخر أل 
مجموعة »ال اس او« التكنولوجية اإلرسائيلية باعت 

برنامج مراقبة لإلمارات املتحدة.
لكن أياً من الرشكتني رخضتا التيليل عى ميلومات 
»وول سارتيت جورنال« التي لفتت إىل أنه بميزل عن 
لذا الجانب خإل اإلرسائيليني يفّضلول سالوك مسار 
أَْكثَار عالنياة يف اليالقاة ماع عول اليلياج وتيميال 

الروابط االقتصاعية والتجارية.
ونقلات عن مسااعد لوزيار النقل واالساتيبارات 
اإلرسائيلياة يسائيال كاتال أل األخاري عارض يف 
األساابيع املاضية عى البيت األبيض تطوير اليالقات 

بني إرسائيل واليالم اليربي.
وتتضمان رؤية كاتل إقامة مرخأ يف غزة وشابكة 
تصل مرخأ حيفا بالسيوعية واليليج من خالل األرعل 
بما يشبه سكة حديد الحجاز التي كانت تربط عمشل 

باملدينة املنورة. 

  - متابعات:
 

أّكد وزيار التطويار اإلقليمي ووزير 
االتصاالت اإلرسائييل بالوكالة تسااحي 
لانغباي إل لادى الكياال »مفاوضات 
وعالقاات رسياة« ماع عول عربية غري 
األرعل ومارص اللتال لديهماا اتفاقيتي 

سال  عائمة.
ويف مقابلاة أجرالا يو  الثالثاء ميه 
موقاع )إياالف( السايوعي اإلخبااري 
حاول عالقات إرسائيلية مع عول عربية 
غاري األرعل ومرص قال لانغبي: »لناك 
حديث عن عالقاات، ولناك مفاوضات 
وعالقاات رسياة، ولكن حتاى اآلل تلك 

الدول لم تفصح عن ذلك«.
وأضااف »لذلك نحن لان نتحدث عن 
لذا األمر، ولكن الكثري ينرش يف وساائل 
اإلعال  حول املوضاوع واعتقد أل جزًءا 
من ذلك صحيح، لكننا لن نتطرق حاليا 

إىل لذا األمر خلنرتكه لكذا«.
وحول زيارة الرئيل األمريكي عونالد 
ترماب للكيال لذا الشاهر قال لانغبي 
»نحان ناويل ألمية كبرية لهاذه الزيارة 
التأرييية خلم يحصل يف تأريخ اليالقات 
اإلرسائيلياة األمريكياة أل قاا  الرئيل 
األمريكاي بزياارة إلرسائيال يف عورتاه 
األوىل وخاالل 120 يوًما خقط عى توليه 

الرئاسة ونرى ذلك إيجابيًا«.
وأضااف »نتوقع أل يحمال الرئيل 
األمريكاي مياه بيض املقرتحاات لحل 
ماع  بالتيااول  الفلساطينية  املساألة 
الادول اليربياة امليتدلة، ونحان ننتظر 
املقرتحاات وال نولم أنفسانا بأي يشء 
إنماا نوع البدء بحقباة جديدة مع إعارة 
ترمب، التاي تبدي توجهااً ميتلفاً عن 

إعارة الرئيل السابل باراك أوباما«.
وحول زياارة ترماب إىل السايوعية 

قبال الكيال اعتب الوزير اإلرسائييل ذلك 
»يشء جيد وإيجابي، وععم قوي للدول 
اليربية امليتدلة بقياعة السايوعية التي 
تيتب عولاة مهمة ومركزياة يف املحور 
الساني امليتادل ولهاا ألمياة كبرية يف 
مواجهاة إيارال وأطماعهاا يف اليلياج 

اليربي«.
ساتحمل  الزياارة  »لاذه  أل  ورأى 
األمان  عاى صيياد  إيجابياة  مياناي 
واالساتقرار يف املنطقاة، ونحان نارى 
مصالاح  تمتلاك  عولاة  بالسايوعية 
مشارتكة ميناا يف اليدياد مان األمور، 
ااة يف مواجهاة اليطار اإليراني  وَخاصرَّ

املتمثل بامللف النووي«.
وذكر »نحن والسايوعية لنا مصلحة 
وماا  عاعاش،  محارباة  يف  مشارتكة 
تمثلاه من تطرف إساالمي من الناحية 

األخرى«.
ورعاً إل كال الكيال عى استيداع مثالً 
للدخاع عن عولة عربية يف مواجهة إيرال 
قال لانغبي »األمر غري مطروح، ولكنه 
ممكن يف حالاة تكول لنااك اتفاقيات 
بيننا، والدولتال اللتال وقيتا مينا اتفاق 
ساال ، مارص واألرعل، مرتاحتاال من 
التياول مينا يف ما يتيلل بالشل األمني 
ومجااالت محارباة اإلرلااب«. وحاول 
املباعرة اليربية للتساوية التي طرحتها 
السايوعية يف قماة باريوت 2002، قال 
لانغباي »املبااعرة اليربية خيهاا أمور 
إيجابية ومساتيدول ملناقشاتها إال أل 
لناك أموراً تغيريات منذ إعالل املباعرة، 
مثل املساألة الساورية االنساحاب من 
الجوالل بحساب املباعرة، خلمن نسالم 
الجوالل مثال؟ أَْصبَاح األمر غري واقيي 

وغري عميل«.
وأضااف »كذلاك نحان لان نواخال 
عاى اساتيياب الجئاني ضمان حادوع 
)إرسائيل( بحساب قارار ل19 األممي، 
لذلك لنااك ايجابيات ولناك سالبيات، 
ملناقشاة  باملجمال مساتيدول  ولكان 

املباعرة اليربية«.
وأكد الوزيار اإلرسائييل أنهم يريدول 
بدء التطبيع مع الدول اليربية بالتوازي 
وليال االنتظاار حتاى نهاياة الرصاع 
الفلسطيني »عب إجراء خطوات للتقد  
ولطمأنة الشايب اإلرسائيايل بإمكانية 
واالعارتاف  والهادوء  الساال   إحاالل 

بإرسائيل كدولة للشيب اليهوعي«.
ورعاً عاى حقيقاة وجاوع إمكانياة 
ال،  »الحقيقاة  قاال  الدولتاني،  لحال 
ألل األمار ميقاد ولنااك عاد  ثقة من 
الجانبني وسايطرة حركاة حماس عى 
غزة وعاد  إمكانية التوقياع عى إنهاء 
الارصاع، وأيضااً نحن لن نقبال بيوعة 
الجئاني إليناا، ولم لان يقبلاوا القدس 
عاصماة إلرسائيل، ونحن نريد جيشانا 
عاى الحدوع األرعنياة يف الغور، ولم لن 

يقبلوا«.
وأضاف »لذه األمور غري وارعة اآلل، 
واقارتح حاالً مرحليًا طويال األمد، يتم 
خالل لاذه الفرتة اليمل عى إعاعة بناء 
الثقة والتأكد من قبول ُكّل طرف لآلخر، 
وبيدلا التقد  رويًدا رويًدا نحو عولتني 
للشيبني تييشال بسال  مع ضمال أمن 

)إرسائيل( وأمن الفلسطينيني«.
ووصاف لانغباي الرئيال محموع 
عبااس بأناه »رشياك قاوي لليملياة 
السالمية، ولو الوحيد إباال االنتفاضة 
الواعاي  الصاوت  كال  الاذي  الثانياة 
والياقال والذي نباذ اليناف واليمليات 

واستمر باليملية السلمية«.



 سياسية- شاملة
تصدر كل اثنني وخميل

ال نبالي، َمن تآمر تآمر، من مكر ميكر، من خذل من هؤالء 
خذل، نحن معنيون كشعب ميني، نتوكل على الله، نستند إلى 

إيَْم�اننا، ونتَح�ّرك، نتَح�ّرك بكل جد..
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حني تخاض الحرُب بدون سالح!
كلمــــــة أخـــــيرة 

عبد الحميد الغرباني  
ميركاُة األبطال بجناوب موزع 
يف تيز أساطورٌة جديادٌة يف الحرب! 
لقاد خاضولا عول أل يساتيدموا 
ه، وحتاى اليبوات  أيرَّ ساالح موجرَّ
واأللغاا  لم يساتيدمولا مطلقاً، 
لقد حااَرَب بواساُل اليمان بيد أل 
جيلاوا عتاَعلم اليساكريرَّ جانباً، 
خقط بإراعة اليمني وبساالته ولو 
يحّطُم مشاريَع الغزاة وأذنابهم من 
خونة اليمن، وقاد حصدت اليمليُة 

نتائَج بالرًة ومدوية.
1_ السيطرة عى موقع عسكري 

لا  واسرتاتيجي.
2_ إحراق 5 مدرعات عسكرية وطقَمني عسكريني وبالواّلعات.

3_ سقط أكثُر من عرشين مرتِزقاً بني قتيل وجريح.
يف عتمة الليل كانت امليركُة األوىل، حيث اقتحم بواسل من الجيش 
واللجال الشايبية املوقَع وخرضوا سيطرًة كاملًة عليه وعول خسائَر 
تُذَكُر، و حني حاول اليدوُّ صباحاً أل يفيل شايئاً.. ليل الهزيمَة مرة 

أخرى!
لقد ليقها مرتني، مرة يف الليل وأخرى يف الصباح، ولم يغرّي الغطاُء 

الجوي املكثف مياعلَة امليدال التي ُصنيت ليالً!
ن خاضوا امليركتني بُجملة واحدة:  أما الس.. خريويه مجالاٌد ممرَّ
)نحن بالله ُكّل يشء(، لذه الصيحة ألحد بواسال اليمن ولو يشارُك 
يف إحاراق آليات اليادو يف جنوب ماوزع بتيز تشايُرك بقوة وطاقة 

رائية.
َع الجملَة الشهريَة التي قالها أحُد املجالدين َرعرَّ

إبراهيم محمد الهمداني
تام تكريُل لاذا املصطلاح مؤّخراً لإلشاارة إىل 
الحيز الجغارايف/ املكاناي الواقع باني ُعمال رشقاً 
واملغارب اليربي َغْرباً، واليمن جنوبااً وتركيا وعول 
رشق آسيا شاماالً، أي اليالم اليربي وميظم اليالم 
اإلْسااَلمي، لذا مان الناحية الجغراخياة، أما عاللتُه 
السياساية ختشاري إىل املنطقة اليربياة - أي اليالم 
اة، باألحرى ما كال يسامى منطقة  اليربي - َخاصرَّ
)الوطان اليرباي(، ذات الحياز الجغارايف امليلاو  
بحادوعه املييرَّناة، وصفاتاه وخصائصاه وأبيااعه 

املميزة. 
ولنا أل نقاِرَل بني التساميتني، مليرخة ما تُيفيه 
عالالتُهما من أبياٍع اساتيماريٍة ُجغراخية وسياسية 

وأيديولوجية وغريلا. 
تشاريُ تساميُة لاذا الحيّاز املكاناي با)الوطن 

اليربي( إىل عدة عالالت وأبياع ميرخية منها: 
اد، الاذي يُضمُّ عادَة أقطار  صاورة املاكال املوحرَّ
وثقاايف  سايايس  اتحااٌع  يجمُيهاا  وعول  وبلادال 
كلماة  صورتاه  اختزلات  إلاخ،  و...  واجتماعاي 
)الوطان(، كماا تشاريُ كلماُة )اليرباي( إىل إَضاَخة 
تيصياص إخبااري يرُساُم خصوصيَة ذلاك اإلطار 
الجغارايف )الوطن( امليلو  مكانياً من خالل إضاخته 
إىل املحاّدع القومي )اليروبة( واختصاصه بها، الذي 

يشري إىل:- 
1- البُيد القومي يف خصوصيته، املحّدعة لطبيية 
الُهوية واالنتماء والثقاخة، التي تيتصُّ بها جماعٌة 

مييناٌة تقُطاُن مسااحة جغراخياة محادعة، تمثُّل 
اليروبُة ألمرَّ مميزاتها وأبرز خصائصها. 

2- البُياد االبساتمولوجي الاذي تحملُاه اللغاُة 
نفُساها، التي اسابغت صفتها عى املاكال/ الوطن 
وقاطنياه، بوصفهاا نساقاً ميرخياً عاماً، يشارتك 
خياه جميُع الناطقني بهذه اللغة )اليربية( بميتلف 
أجناساهم وأعراقهام وطوائفهام وأيديولوجياتهم 
وثقاخاتهام، التي ذابت وتالشات - غالباً - يف بوتقة 
النسال امليريف الجديد الجامع املتمثال باللغة، التي 
وحدت املتيدع وآلفت بني امليتلف من خالل اآلتي:- 
مان  يتضمناه  بماا  للغاة  املياريف  النَسال   -1

أيديولوجيا وثقاخة وطريقة تفكري وغري ذلك. 
2- الحاضان الديني الذي جيل من اللغة قاساماً 
مشارتكاً بني جميع املنتمني للدين اإلْساَلمي، الذين 
يتوجاب عليهم التيبُّاد بالقرآل الكريام بلغته التي 
نزل بها )اليربية( عول ساوالا، لتشكل اللغة قيمًة 

مهيمنة.
بياَد تحويال األخهاو  )أي اللفاظ( الساابل إىل 
)الرشق األوسط( تغريت ُلوية املكال وخقد اإلنَْسال 
ت أو تمولات وتميرَّيت  خصوصياَة انتمائاه، وتغريرَّ
حدوُعه الجغراخية، لتحمَل التسامية الجديدة أبياعاً 

ميرخيًة وعالالٍت متيدعًة، ليل ألمها:-
السايايس،  االساتيماري  اإلمبياايل  البُياد   -1
ُر طبييَة اليطاب االساتيماري املتيايل،  الذي يصاوِّ
ممثاالً يف الوالياات املتحادة األمريكية، التاي تجَيُل 
من نفساها املرَكَز الوحيَد يف اليالام، وبناء عى تلك 
املركزية اإلمبيالية، تتم إعاعُة رسام خريطة اليالم 

سياساياً وجغراخيااً، خالبلاداُل القريبُة مان املركز 
الغربي االستيماري )أمريكا(، تُدَعى الرشق األعنى، 
والبلادال التاي تليهاا تسامى )الارشق األوساط(، 
وما يقاُع وراءه لو )الرشق األقاىص(، انطالقاً من 
موقاع القارب والبُياد من املرَكاز املهيمان الغربي 
األمريكاي، وال ييفى ماا يف لده التسامية من بُيد 
ميريف اساتيماري مهيمن، من ناحياة، وما تحملُه 
مان مدلاوالت وجوب التبيياة للمرَكز عاى املحيط 

الضييف من ناحية ثانية.
2- البُياد االساتيماري الثقاايف، الاذي يهدُف إىل 
اساتبدال ثقاخاة أصيلاة بأُْخااَرى عخيلاة، تهدُف 
إىل محاو الثقاخاة األصلياة واالنتماء للماكال الذي 
يفقاُد خصوصيتَه اليربياة، ليحلرَّ محلرَّهاا التحديُد 
الجغارايف القائاُم عاى مييارياة )املسااخة( البُياد 
عان املرَكز، لتمحَي بياد ذلك الُهوياة اليربية، التي 
اختص بهاا املكاُل بقادر اختصاص اإلنَْساال بها، 
ويصبُح اإلنَْسااُل الرشق أوساطي، بديالً لإلنَْساال 
اليربي، ولذا يساهُل إعالل عولة الكيال الصهيوني 
املحتل رسامياً كأبرز عول منطقة الرشق األوساط، 
ُب عى بقية عول املنطقة االعرتاُف بها، بينما  ويتوجرَّ
لو ظلت املنطقُة تحت مسامى الوطان اليربي خلن 
يكوَل لوجوع إرسائيل مساوٌغ، أو مبرٌَّر للقبول بها؛ 
داً واحداً  كاول املنطقة )الوطن اليربي( وطنااً موحرَّ
خاّصااً باليارب خقاط؛ ولذلك َخاإل وجاوَع الكيال 
الصهيوني الغاصب غريُ رشعي وغريُ مبرَّر، بوصفه 
كيانااً عخيالً عاى املنطقة اليربية ثقاخيااً وميرخياً 

واجتماعياً وغري ذلك.

مفاهيُم ومصطلحاٌت استعمارية : »الشرق األوسط«

عبدالحفيظ حسن الخزان

الوعي أن تسألني : 
من أنت ؟ كيف تحيا ؟! 

وما مدى إحسايس باألمن والخطر ؟! 
الوعُي أن أستنفَر اإلحساَس والحواس 

نا بداية اليقين  وأْن يكون شكُّ
الوعُي إن ملكتَُه هزمَت كلَّ ماكْر 

يف عالم الثعالِب الخسيْس 
يف عالٍم ُيروُض البرش 
عىل افرتاس بعضهم 

يروض الجبال يف أحجامها 
بأن تكون كالحىص كالنمل كاألعشاْب 

تداس بالنعال 
من كلِّ مسٍخ هيٍّن منحْط 

مشّوٍه مطرود 
من رّبِه ودينِه وأصلِه 

من كل مايف الكون من ِملَْل 
من كل مرتف مشّطٍب لئيم 

وعاهِر معقٍد زنيْم 
 *** *** ***

الوعُي أن ال تمنح القمامه 
شهادَة الراءه 

من جرم داء »الكوليرا« 
وأن ترى الوباء يف آثاره 

شيئا من النذاله 
ومنجزاً ُيريحنا من واقٍع رخيص 

وأن ترى التطعيم ُطعماً تافهاً 
ُيلقى إىل الفرئان والذباب والقطط 

 *** *** ***
الوعُي يابن شعبنا : 

أن تقرأَ الجواَل يف تصميمه الفظيْع 
مراسالً منافقاً بفعلِه الوضيْع 

األذان  ش�يخ  يف  الظ�ن  ت�يَء  وأن 
والعجوز والرضيْع 

أال ترى للحج من رضورْه 
ونحن تحت ناِر كلِّ عاهٍر 

ُيس�اوُم األح�راَر أن ُيوقُِّع�وا يف بصمٍة 

وصورْه 
بأنهم عبيُدُه أتوه طائعين 

يهدونه مواقعاً 
لذبحهم جديده 

وأن يدوس جمعهم يف مشعر الطواْف 
وأن يواروا كلُّهم يف حفرٍة صغيره 

ُتعطى لهم هديًة 
من فارس األميرْه 

 *** *** ***
الوعي يابن خالتي : 

أال أراك هاتفاً تبّجُل اإلرهاْب 
أال توايل خانعا لِتظهر المناكفْه 

والكيَد والنكايْه 
أن ت�درك األخطاَر يف آثاره�ا وتعِرَف 

األثْر 
الوعي يابن خالتي : 

أاّل تشقَّ الصّف أو تستمرَئ المغازلْه 
من كّل ظالم يحتال يف عهودْه 

حتى نراه يرتقي الصدوْر 
ُيقّطُع الرؤوَس يف احتفاٍل نادٍر 

ونشوٍة مدعومٌة بالكفر والنفاْق 
وَيهتُك األعراْض 

كالكلب كالخنزير كالَحلُّوْف 
 *** *** ***

الوعي يابن شعبنا : 
أال تسيَر غافالً يف درِب من يغريك 

بالحقد يف أفعاله 
يشّع بالخراْب 
يشّع بالّدماْر 

أال تطيَع كلَّ سافٍل ُيوريَك عنرصيْه 
ُيعديك من لعابِه بداء المذهبيْه 

الوعُي يابن شعبنا : 
أال تغي�ب لحظة عن هجم�ة العدواِن يف 

إرصارِه وغيِِّه يف القتل والتدميْر 
أال تكون الهياً عن ديدِن الصهاينْه 

ولعب�ِة األمريك يف تقس�يمنا وأكلِنَا كٌل 
عىل انفراْد 

أال تَغّذي الشائعْه 
مس�تهدفا عوامَل الن�رص الذي أضحى 

نراه ماثالً 
يف بّرنا والبحِر والسماْء 

أال تبيع اإلنتماْء 
هلل اإلنتماْء 

للدين لألوطان لألحراِر للدماْء 
الوعي أن تراني يف المستوى أخاْك 

وأن أراك دائماً أخي عىل الدواْم 
أن نبتني البالد 

وكلُّنا سواْء 
يف العيش يف المصيِر يف الوالْء 
 *** *** ***

الوعُي يابن شعبنا : 
أال أراك غادراً بأمة اإليمان 

وتستغلَّ طيبتي لكي تبيع طينتي 
يف موسم اإلجرام والشذوذ. والخنوْع 

مسميا طبائع األنذاِل بالذكاْء 
إّن الذكاء يقتيض أال نموَت ُفرقًة 

بخندق الصمود 
ويخت�ي بأرضن�ا األوغ�اد واألوب�اش 

والقروْد 
الوعُي أن نستشعَر اهلل الذي 

يرى صنيَع خلقِه 
يف الرس والعلْن 

ولن يفوت ظالٌم من عدلِه القويم 
فجلَّ خالُق الورى 

إليِه كلُّ أمرنا 
وجّل من معبوْد

الوعَي يابن شعبنا
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