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خي�����ت�����ل مش�����������������ايل  آل�������������ي�������������ات   9 وت�������������دم�������������ر  امل������������رت������������زق������������ة  ع�������������ش�������������رات  م�����������ص�����������رع 

إندفاع كبري للتجنيد الطوعي 
يف املحويت وإب وريمة

 حرائر سنحان وبني حشيش يعلّن 
النفري العام ورفد الجبهات باملال

أكد وجود سجون سرية لالحتالل اإلمارايت وتعمد قصف املدنيني ودعم االنفصال

الصحافة الصهيونية: السعودية ترغب بشراء القبة احلديدية من إسرائيل العتراض صواريخ اليمن
تقرير خرباء األمم املتحدة: الفار هادي بال سلطة

طفل يموت كل يوم
العدوان يحاصر األطفال 

املصابني بسرطان الدم باملوت 

العدوان يهدد مركز »عالج 
سرطان الدم« باإلغالق

 400 طفل يتلقون العالج 
يف مركز عالج اللوكيميا 
مهددون باملوت بسبب 
الحصار وانعدام األدوية

األسلحة املحرمة تتسبب 
بإصابة 30 ألفاً باملرض سنوياً 

معظمهم أطفال

وال���ع���م���الء ال����خ����ون����ة  ي���ش���وه���ه���ا  أن  م�����ن  أك������رب  ح����اش����د  ال����ص����م����اد:  ال����رئ����ي����س 
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تدمري 9 آليات متنوعة للمرتزقة  طيران العدوان يشن أكثر من 7 غارات على جيزان ونجران
شمال يختل ومصرع طواقمها

القناصة تردي 5 منهم في خب والشعف ونهم

مصرع عدد من املرتزقة يف هجومني 
متزامنني على مواقعهم بالجوف

وقفات نسائية بمديريتي سنحان وبني حشيش 
إلعالن النفري العام ورفد الجبهات باملال 

 : تعز
تكبّد مرتِزقُة العدوان يف جبهة الس2الل الغرث7 ثمحافظة تعز، خسائَر 
مادي2ًة وثرشية فادل2ة، خالل عمليات عس2كرية جدي2دة  فذتها ولدات 
الجي2ش واللج2ان، أم2س الس2بت، ثمنطقة يخت2ل يف املخاء، والت7 تش2هد 
ا كس2اراٍت متواليًة ملرتزقة العدوان ومحارَق مس2تمرٍة آللياتهم وأفراد7م 

منذ فرتة. 
مصادر ميدا ية أفادت للصحيفة املس2رة أن مجا7دي الجيش واللجان 
تمكن2وا من تدمر 9 آليات متنوعة ما ث2ن مدرعات وأطقم، خالل عمليات 
متفرقة اس2تهدفت قواِت املرتزقة شمال يختل، وأكدت املصادر أن عدداً من 
مرتزقة العدوان لقوا مصارَعهم خالل تلك العمليات، ليُث كا ت معظُم تلك 

اآلليات محملًة ثمجاميا منهم. 
ويأت72 ذل2ك ضمن ا هي2ارات متواصل2ة للمرتزق2ة يف مختل2ف جبهات 
الس2الل الغرث7، ليث ش2هدت الفرتة املاضية تدمر ع2رشات من آلياتهم 
ومقت2ل املئات من أفراد27م، فيما تواصل قوى الع2دوان الزج ثاملزيد منهم 

ثحباً عن أي ا تصار. 

 : الجوف، نهم
ش2هدت جبهتا الجوف و هم، أمس الس2بت، عملياٍت عس2كريًة متنوعًة 
 فذتها قوات الجيش واللجان الش2عبية يف محاوَر عدة، وأسفرت عن وقوِع 

خسائَر ماديٍة وثرشية جديدة يف صفوف مرتزقة العدوان. 
يف محافظة الجوف،  فذت ولداٌت من الجيش واللجان الش2عبية، أمس، 
عمليتن  وعيتن 7اجم2ت فيهما مرتزقة العدوان داخل عدد من مواقعهم 
ثمديريت7َ خب والش2عف واملصلوب، ليث اقتحمت الولدات مواقَا لهم يف 
منطقت72َ الغرفة والزرقة ثاملصلوب، ثعملي2ة منفصلة تزامنت ما اقتحا1 
مواق2ا أُْخ22َرى يف خب والش2عف، وأفادت مص2ادُر ميدا ي2ٌة أن العمليتن 
أس2فرتا عن س2قوط عدد من القتىل والجرلى يف صفوف املرتزقة، فيما فر 

ثقيتُهم أما1 تقد1 ولدات الجيش واللجان. 
وشنت مدفعية الجيش واللجان، ثالتزامن ما ذلك، قصفاً عىل تجمعات 
للمرتزق2ة يف منطق2ة املهاش2مة ثمديري2ة خ2ب والش2عف أيض2اً، موقعة 
قت2ىل وجرل2ى يف صفوفهم، إىل جا ب خس2ائَر ماديٍة متنوع2ة يف عتاد7م 

العسكري. 
ويف املديرية  فس2ها، لق7 اثنان من مرتزقة العدوان مرصعهما، يف اليو1 

ذاته، ثرصاص قناصة الجيش واللجان الشعبية. 
وثاملب2ل يف  هم، ليث أفاد للمس2رة مصدر يف ول2دة القناصة أن 3 من 
مرتزقة العدوان لقوا مصارَعهم ثعملية قنص استهدفتهم يف قرية الحول. 

 : صنعاء
 ّظمت الهيئُة النس2ائية أَ َْصار الله ثمديريت7 س2نحان وثن7 لش2يش 
محافظة صنعاء، وقفاٍت التجاجيًة مس2لحة، أمس السبت؛ ثذكرى مرور 

1000 يو1 من العدوان. 
وأعلنت املشاركاُت يف الوقفات االلتجاجية النفرَ العا1 يف مواجهة قوى 
الرش والعدوان عىل اليمن، والتأكيد عىل االس2تمرار يف رفد الجبهات ثقوافل 

العطاء والجود والكر1. 
و ددت لرائر س2نحان وثن7 لشيش ثاس2تمرار املجازر والجرائم الت7 

يرتكبها العدوان ثحق املواطنن اأثرياء يف عمو1 املحافظات اليمنية. 

 : ما وراء الحدود
واصل2ت ق2واُت الجي2ش واللجان الش2عبية 
اس2تهداَف مواق2ا وتجمع2ات جي2ش الع2دو 
السعودي واملرتزقة، يف مختلف محاور املواجهة 
ثجبه2ات ما وراء الحدود، لي2ث  فذ مجا7دو 
الجي2ش واللج2ان عملي2اٍت عس2كريًة جديدة 
أضافت املزيَد من الخسائر املادية والبرشية إىل 

قائمة ا تكاسات العدو واملرتزقة 7ناك. 
مصدر عسكري أفاد للمسرة أن املجا7دين 
تمكن2وا، أمس، من تدمر آلية عس2كرية تاثعة 
للجي2ش الس2عودي، ثواس2طة عب2وة  اس2فة 
زرعتها ولدة الهندسة العسكرية، خلف رقاثة 
ال2زور، يف منطقة  جران، وج2اء ذلك ثالتوازي 
م2ا تدمر جراف2ة تاثعة للجيش الس2عودي يف 
قري2ة الخ2ل الش2مالية ثجيزان، وأف2اد مصدر 
ميدا 7 للمسرة أن العملية البا ية أسفرت عن 
مرصع عدد من جنود الجيش الس2عودي الذين 

كا وا عىل متن الجرافة. 
وتزامن ذلك ما قص2ف مدفع7 وصاروخ7 
ط2ال ع2دداً م2ن مواق2ا وتجمع2ات الجي2ش 
الس2عودي واملرتزق2ة، يف عدد م2ن املناطق عىل 
ط2ول رقعة املواجه2ات، ليث أف2ادت مصادر 
ميدا ي2ة للصحيفة أن قذائ2ف املدفعية رضثت 
تجمع2ات لجن2ود الجيش الس2عودي واملرتزقة 
يف ُكلٍّ م2ن عباس2ة والش2بكة والتب2ة الرملي2ة 
الطلع2ة وثواث2ة  قبال2ة منف2ذ الخ2راء ويف 

صل2ة، ثمنطقة  جران، وكذا يف جبل س2بحطل 
ورقاثة سهوة والتبة الحمراء ثعسر، ويف قرية 
لامضة وقرية ق2وى وموقَع7 الكرس والقرن 
ومعس2كر املخيل ثجي2زان، ووّضح2ت املصادُر 
أن القصَف املدفع7 عىل معس2كر املخيل رافقه 
قصٌف ثصليات من صواريخ الكاتيوشا أَيْضاً. 

وأّكدت املص2ادُر أن عملياِت القصف أصاثت 
ُكلَّ أ7دافه2ا ثدقة عالية وأوقعت قتىل وجرلى 
يف صف2وف جيش الع2دو الس2عودي واملرتزقة، 
كما أس2فرت ع2ن تدمِر عتاٍد عس2كري لهم يف 

مختلف املواقا الت7 تم استهداُفها. 
ويف جدي2د عملي2ات القنص، أَفاَد للمس2رة 

مص2دٌر يف ول2دة القناص2ة التاثع2ة للجي2ش 
واللج2ان الش2عبية، أن جندي2اً س2عودياً لق72 
مرصَع2ه، أمس، ثعملي2ة قنص اس2تهدفته يف 

جبل الدخان ثمنطقة جيزان. 
 خ2الل ذلك، واَصَل طراُن العدوان محاوالِته 
البائس2َة يف تخفيف خس2ائر الجيش السعودي 
واملرتزقة، ثش2ن غارات طالت عدداً من املواقا 
والقرى، ليث ش2ن، أم2س، غارتن عىل موقا 
الطلع2ة ثنجران و5 غارات ع2ىل قرية لامضة 
ثجي2زان، فيما قص2ف طران اأثات2ي قريت7َ 
قم2ر ولامض2ة ثع2دد م2ن الصواري2خ، ثدون 

تحقيق أية  تائج. 

 : خاص 
لصل2ت صحيف2ُة املس2رة ع2ىل إلصائية 
أولية لقتىل جيش العدو الس2عودي، الذين لقوا 
مصارَعه2م ثن2ران الجيش واللجان الش2عبية 
يف جبه2ات م2ا وراء الح2دود، منذ ثداي2ة العا1 
الجديد ي201 أي خالل 12 يوماً فقط، لس2ب 

اعرتافات وسائل اإلعال1 السعودية. 
نت اإللصائيُة أس2ماء 25 جندياً من  وتضمَّ
منتسب7 الجيش السعودي، اعرتفت ثمرصعهم 
وس2ائل اإلعال1 الس2عودية، خ2الل الفرتة )من 
1 إىل 12( م2ن يناير الجاري، و27و ليس العدَد 
الكام2َل لقت2ىل الجي2ش الس2عودي خ2الل تلك 
الفرتة، إذ تتكتم وس2ائل اإلعال1 السعودية عىل 

معظم خسائر7م يف معارك الحدود. 
وفيما ييل تنرش املس2رة أسماء القتىل الذين 

تضمنتهم اإللصائية:
1_ العريف مبارك مطر فالح العرعري الرشيدي.

2_ ضيف الله غازي عبيد املسيك7.
3_ زا7ر مسلم الروضن العطوي.

7_ لسن 7زازي.
5_ عايض معيض القحطا 7.
6_ رقيب عبيد عايد العصيم7.
7_ ألمد محمد غازي الغزوي.

ي_ ماجد ماوكيل.
9_ جمعان اليزيدي القحطا 7.

10_ مبارك جاثر ثن صنيج آل رشي الوادع7.
11_ عبدالله جراد آل مجايش السفيا 7 الشهري.

12_ محمد مهدي سعيد الحميدا 7.
13_ يوسف عيل دكا1.

17_ عبدالعزيز عيل مجريش.
15_ عيل إثرا7يم الهاليل.

16_ عيل عبدالو7اب.

17_ مسفر الحرييص.
ي1_ رئيس رقباء عامر ثن لسن القحيم7.

19_ رقيب أول محمد قرطان آل فطيح.
20_ لزا1 عايض آل فروان.

21_ 7يف عبدالله القحطا 7.
22_ سعود مسعود البشري.

23_ أمجد يحيى ألمد الغزوا 7.
27_ موىس لسن إثرا7يم الرثع7.

25_ مطلق عيل عكف7 السلم7 الريب7.

تدمري آليتني عسكريتني ومصرع جنود سعوديني ومرتزقة 
بضربات مدفعية وصاروخية على تجمعاتهم

باألسماء.. العدو السعودي يعرتف بمقتل 25 من جنوده خالل 12 يومًا

تضم ضريح شهيد الجبهة اإلعالمية صالح العزي:

طريان العدوان يقصف روضة الشهداء يف منطقة الحمزات بصعدة
 : صعدة

يف س2اثقة م2ن  وعها، لج2أ الع2دواُن إىل 
اس2تهداف املقاث2ر، م2ا يعك2س اال حط2اط 
والتخبط والهمجية ال2ذي وصل إليه تحالف 

العدوان. 
 َوأق2د1 ط2راُن الع2دوان، صب2اح أم2س 
الس2بت، عىل ش2ن غارة عىل روضة الشهداء 
ثمنطقة الحمزات يف مديرية س2حار صعدة، 

الت7 تُضمُّ رضيَح ش2هيد الجبه2ة اإلعالمية 
املواجهة للعدوان صالح العزي والذي تعّرض 
للتدم2ر؛ ثس2بب الغارة وع2رشات اأرضلة 

الت7 تتضمن جبامن الشهداء. 
ويف ذات الس2ياق ش2ن ط2ران الع2دوان، 
أم2س، غ2ارة أُْخ22َرى ع2ىل مخ2زن للكت2ب 
املدرسية تاثا ملدرس2ة لمزة ثن َعبداملطلب 
يف منطقة الحمزات ثس2حار، َما أَدَّى إىل تلف 

اآلالف من الكتب. 
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 : صنعاء
الصم2اد -رئي2س  الرئي2ُس صال2ح  اس2تقبل 
املجلس السيايس اأعىل، أمس، محافَظ محافظة 
عمران الدكتور فيصل جعمان وعدداً من املشايخ 

والشخصيات االجتماعية من قبيلة لاشد. 
و اق2ش خ2الل اللق2اء، اأوض2اَع يف املحافظة 
والتياجاتها من املش2اريا الخدمي2ة والتنموية، 
2ة يف ظل اس2تمرار الع2دوان والحصار وما  َخاصَّ
خلف2ه من آث2ار كارثية ع2ىل معيش2ة املواطنن، 
متطرقاً إىل دور مش2ايخ وأثن2اء محافظة عمران 
يف تعزي2ز االصطفاف والتاللم وتماس2ك الجبهة 
واالس2تقرار  اأم2ن  ع2ىل  والحف2اظ  الداخلي2ة 

والسكينة العامة يف املحافظة واملديريات. 
وق2ال الرئيس الصماد مخاطباً مش2ايخ قبيلة 
لاش2د، »س2عداء ثااللتق2اء ثكم و ق2در مواقَف 
قبيلة لاش2د يف الدف2اع عن الب2ورة والجمهورية 
والول2دة، فلقد كا ت مواقفه2ا مرشفًة، و تذكر 
رموز7ا ومناضليها يف مختلف املرالل الوطنية«، 
أمن2ه  الوط2ن والحف2اظ ع2ىل  ثن2اء  أن  مؤّك2داً 

واستقراره، مسؤولية الجميا. 
وأض2اف »إن الوط2ن يتع2رض الي2و1 ملؤامرة 
وأمن2ه  الني2ل م2ن ولدت2ه  خط2رة تس2تهدف 
واس2تقراره و هب خراته وثرواته، وعلينا َجميعاً 
االضط2الع ثاملس2ؤولية يف مواجهة 27ذا العدوان 
الس2افر ال2ذي يرتكب أثش2ا الجرائم ثح2ق أثناء 

ش2عبنا اليمن72 من2ذ م2ا يق2ارب ثالث س2نوات، 
اس2تهدف البرش والحجر والش2جر وأ7لك الحرث 

والنسل«. 
وأش2ار الرئيس الصماد، إىل أن لاشد أكرب من 
أن يش2و7َها الخو 2ة والعمالء ثأفعاله2م الت7 ال 
تُمتُّ لليمن والشعب والقبيلة ثصلة«.. الفتاً إىل أن 
قبيلة لاش2د كما ُكّل قبائل اليمن ضحية ملؤامرة 
املعتدين وَم2ن أرادوا أن تبقى اليمن وقبائله ر7ن 

مشاريعهم الضيّقة والصغرة. 
ووّج2ه الرئي2ُس الصماُد ثاإلف2راج عن قيادات 
وأف2راد م2ن محافظة عم2ران ش2اركوا يف الفتنة 
اأخرة ثَمن فيهم وزير االتصاالت الساثق جليدان 

محمود جليدان والشيخ مبخوت املرشق7. 

أخبار

الرئيس الصماد يلتقي محافظ عمران وعددًا من مشايخ حاشد 

 : إبراهيم السراجي
ماَرَس2ت اآللُة اإلعالميُة لدول العدوان واآللُة اإلعالميُة 
اأمريكية ثش2كل الفت، التضليَل ثشكل واسا يف تناُوِلها 
لتقري2ر خ2رباء اأم2م املتحدة ع2ن الوض2ا يف اليمن من 
خ2الل تجا7ُِله2ا الكام2ل إلدا 2ة التقرير واتهام2ه لدول 
العدوان ثتفكيك اليمن وتقسيمه ومن خالل تزوير ثعض 

الفقرات الواردة فيه. 
و س2بت وس2ائل إع2ال1 الع2دوان واإلع2ال1 اأمريك7 
لتقري2ر خ2رباء اأمم املتح2دة املكون من 79 أ 2ه قال إن 
إيران خرقت قراَر مجلس اأمن وأرسلت أسلحة إىل اليمن 
فيم2ا التقرير لم يتحدث عن أية واقعة ثش2كل قطع7 ثل 
عن ش2كوك تحت2اُج أدلة، لكنه أدان ق2وى العدوان ثقتل 
املد ين والعمل عىل تقس2يم اليمن وإ شاء سجون رّسية 
لتعذي2ب اليمني2ن، ثاإلَضاَف2ة لوصفه الفار 27ادي ثأ ه 
فاقد للسلطة وكل 7ذا تم تجا7له من قبل إعال1 العدوان 
واإلع2ال1 اأمريك72 م2ا عدا ثع2ض ال2وكاالت والصحف 

الخارجة عن تأثر البيت اأثيض. 
تقرير خ2رباء اأمم املتح2دة أَك22ََّد ثوض2وح أن الفار 
7ادي »ل2م يعد لديه س2يطرة وتحكُّم فع2يل عىل القوات 
العس2كرية واأمني2ة يف جن2وب اليم2ن«، و7ن2ا يقُص2ُد 

ثالقوات العس2كرية قوات مرتزقة املجلس اال تقايل الت7 
شّكلها االلتالل اإلمارات7. 

ويشر التقرير إىل أن تلك القوات الت7 ال يسيطر عليها 
الفار 7ادي ترفا َعَلم ما تس2ميه »دولة الجنوب« وليس 
العَل2م اليمن72 وتعترب محاف2ظ عدن الس2اثق عيدروس 

الزثيدي رئيساً لها وللدولة املزعومة. 
كم2ا يكش2ف التقرير ع2ن وجود م2ؤرشات عىل عمل 
يس2عى ال فص2ال جنوب اليمن عن ش2ماله، يف ظل عجز 
تحال2ف الع2دوان ع2ن تحقيق تق2د1 يف الح2رب وظهور 

اال قسامات يف جنوب اليمن. 
واعت2رب فريُق التحقيق اأمم72 يف تقرير7م أن تمويل 
ق2وى الع2دوان لعدد م2ن املجموعات املس2لحة »يش2كل 
تهدي2داً لالس2تقرار يف اليم2ن؛ كون 27ذه الق2وات تعَمُل 
ع2ىل زيادة 7شاش2ة اأوضاع عوضاً دع2م وتفعيل عمل 

الدولة«. 
ويقد1 التقرير إلصائياٍت أعداد القوات الت7 شّكلتها 
اإلم2ارات وال تخض2ا لس2يطرة الفار 27ادي، ليث قدر 
»ع2دد قوات الح2زا1 اأمن7 ثخمس2ة ع2رش ألف عنرص 
ع2ىل اأقل ثعَد ما كان عرشة آالف عند تش2كيلها، وقوات 
النخبة الش2بوا ية ثنحو أرثعة آالف، فيما ال يوجد تقديٌر 

لعديد قوات النخبة الحرمية«. 

يف الجزء البا 7 من التقرير أدان فريُق التحقيق اأمم7 
االلتالَل اإلمارات7 ثإ شاء سجون رسية واعتقال املد ين 
وتعريضهم أثشا أ واع التعذيب. ولسب التقرير »يؤكد 
خرباء اأمم املتحدة وجود  مط واس2ا النطاق ومنهج7 
لالعتقاالت التعس2فية ولجز الحرية واإلخفاء القرسي، 
َوُخُصوصاً يف معس2كرات تتب2ا لدولة اإلم2ارات العرثية 
املتح2دة والت7 لقق فري2ق الخرباء ثاثنت72 عرشة لالة 

سجن فيها«. 
 ويف الس2ياق يق2ول التقري2ر إن »ال2رب والصع2ق 
الش2مس  ثالكهرث2اء والس2جن ثقف2ص تح2ت أش2عة 
والحرمان من العالج تعترب م2ن ضمن اإلجراءات املتبَعة 
ثتلك الس2جون«، مشراً إىل أن عمل القوات اإلماراتية ما 
القوات التاثعة للفار 7ادي يمنحها فرصة إ كار الوقائا. 
أما الجزء البالث من التقرير فيؤكد اال تش2ار الواسا 
ال ته2اكات القا 2ون الدويل واإل س2ا 7 من قب2ل تحالف 
العدوان، مشراً إىل أن »لجنة العقوثات لم تتلقَّ ردوداً من 
التحال2ف عىل معلومات كا ت طلبتها خالل العا1 املايض 
ل2ول أس2باب إيقاعه2ا أرضاراً جا بي2ة وأرضاراً ثالبُنَى 

التحتية املد ية يف ثعض الهجمات«. 
ويكش2ف التقرير أن فريق الخرباء لقق يف 10 غارات 
جوي2ة ش2نها ط2ران الع2دوان وقتل2ت 157 مد ي2اً وأن 

الفري2ق وج2د أّن معظم تل2ك الغارات لم تك2ن تحوي أي 
27دف عس2كري، وأن البعض اآلخر منه2ا، وإْن كا ت قد 
اس2تهدفت أ7دافاً لرثية مرشوعة يف ثعضها، إال أ ه من 
املس2تبعد جداً أن تكون قد التزمت ثمبادئ التناسب وفقاً 

للقا ون الدويل واتخاذ االلتياطات الالزمة«. 
وتن2اول التقري2ُر يف الج2زء الراث2ا املزاعَم ع2ن الدور 
اإليرا 7 والت72 تناولها إعال1 العدوان ثش2كل مضلل من 
خ2الل تزيي2ف م2ا ورد يف التقري2ر. فالتقرير يق2ول إ ه 
ت2م رص2د مع2دات عس2كرية يس2تخدمها م2ن وصفهم 
»الحوثيون«، ويعتقد أ ها من منشأ إيران. و7نا استخد1 

التقريُر فرضيَة االشتباه وليس التأكيد. 
كما أش2ار فريق الخ2رباء إىل أن »التحق2ق من لطا1 
صاروخ2ن أطلقا ثاتجاه  الري2اض أوضح أن تصميَمهما 
يش2به تصميم ص2اروخ إيرا 72. و7نا مجدداً يس2تخد1 

التقرير فرضيَة االشتباه وليس اليقن. 
كما يق2ول التقرير إنَّ »التقاري2َر اإلعالمية عن وجود 
مستش2ارين إيرا ي2ن يف اليم2ن ق2ال فريق الخ2رباء إ ه 
ثحاج2ة ملزيد من التحقي2ق«. وياللظ أن التقرير أش2ار 
إىل مزاع2م إعالمية ثوجود خ2رباء إيرا ي2ن لكنه وخالل 
التحقيق لم يشتبه ثأية لالة تؤكد ذلك، وثالتايل اعترب أن 

اأمر يحتاُج ملزيد من التحقيق. 

 التـقــريــر أكـــد:

تقرير خبراء األمم المتحدة:

 القوات التابعة لالحتالل اإلماراتي تزيد من هشاشة الوضع وتؤكد وجود عمل انفصالي
 تحالف العدوان عاجز عن تحقيق تقدم في الحرب واالنقسامات تتفاقم في الجنوب
 معسكرات االحتالل اإلماراتي تحولت لسجون سرية تمارس أبشع التعذيب بحق معتقلين مدنيين
 تحقيق في 10 غارات أكدت تعمد العدوان في قتل المدنيين وانتهاك القانون الدولي
 ال دليل على وجود خبراء إيرانيين في اليمن واألمر مجرد تقارير إعالمية

الفار هادي لم يعد يملك أية سلطة يف اليمن

صحف صهيونية: السعودية تطلب شراء القبة الحديدية اإلسرائيلية ملواجهة صواريخ اليمن
 : خاص  

دفا عجُز الدفاع2ات الجوية اأمريكية 
الت72 تمتلُكه2ا الس2عودية ع2ن اع2رتاض 
صواريخ اليمن، النظا1َ الس2عوديَّ للبحث 
ع2ن منظوم2ات دف2اع أُْخ22َرى، متجه2اً 
27ذه املرة  ح2و الكي2ان الصهيو 7 لرشاء 
منظومت2ه الدفاعية الت7 أثبتت فش2لها يف 
اعرتاض صواريخ لزب الله يف لرب تموز 

 .2006
وأعرث2ت دول2ُة العدوان الس2عودية عن 
ا7تمامه2ا لرشاء  ظا1 القب2ة الصاروخ7 
املصنا يف دول2ة الكي2ان الصهيو 7، وفقاً 

ملا  رشت2ه صحيفة »جور اليز1 ثوس2ت« 
اإلرسائيلية  ق2الً عن صحيف2ة »ديفينس 
وورد« اأوروثي2ة املتخّصص2ة ثالش2ؤون 
الدفاعية والعس2كرية؛ وذلك ثسبب فشلها 
الذري2ا يف لرثها عىل اليم2ن وتحولها من 
مهاج2م إىل مدافا ثس2بب الخ2وف املتزايد 

من الصواريخ اليمنية 
و قل2ت الصحيفتان عن تاجر أس2لحة 
أوروث72 يقي2ُم يف الرياض، أن الس2عودين 
يدرسون رشاء معدات عسكرية إرسائيلية، 
ثم2ا فيه2ا  ظ2ا1 »ت2رويف« )س2رتة واقية 
و27و   )ASPRO-A ثاس2م:  املع2روف   -
عبارة ع2ن  ظا1 دفاع7 م2ن إ تاج رشكة 

»رفائي2ل« اإلرسائيلي2ة لصناعة اأس2لحة 
ورشك2ة صناع2ات الط2ران اإلرسائيلي2ة 
)IAI(، ومصّم2م لحماي2ة  اق2الت الجن2د 
والدثاث2ات من اأس2لحة املض2ادة للدروع 
املبارشة واملوجهة، ويق2و1ُ النظا1ُ ثتدمر 

أي صاروخ يدُخُل مداه أتوماتيكيًّا. 
كما ذكرت صحيفُة »ثاسلر تسايتو ج« 
السويرسية، أن خرباَء عسكرين سعودين 
س2بق أن فحصوا التكنولوجيا العس2كرية 
اإلرسائيلية يف مدينة أث2و ظب7 يف اإلمارات 
العرثية املتحدة، لن تم عرُضها يف معرض 
للصناع2ات العس2كرية، مضيف2ة أ ه عىل 
الرغم من عد1 وجود عالقات دثلوماس2ية 

ثن إرسائيل َوالس2عودية، غ2ر أن التعاُوَن 
االس2تخبارات7 ثن الطرفن س2ّجل مؤخًرا 
تقدًما ملحوًظا، ثحس2ب ما ذكر مراقبون 

يف تل أثيب والرياض. 
وأوضح2ت الصحيفة، أن  ظ2ا1 »القبة 
الحديدية« يعرتض الصواريخ قصرة املدى 
والقذائ2ف املدفعي2ة، علًما ث2أن الصواريخ 
الت72 يطلقه2ا اليمني2ون وتش2كل تهديًدا 
للس2عودية 727 صواري2خ ثاليس2تية، ما 
يب2ر التس2اؤالت ل2ول م2دى االس2تفادة 
العس2كرية الت72 ق2د تحققها الس2عودية 
م2ن خالل امتالكها لألس2لحة اإلرسائيلية، 
غر مس2اع7 التطبيا الت7 ثا ت مؤخًرا يف 

اأفق«. 
التق2ارب  دائ2رة  أن  ثالذك2ر  الجدي2ُر 
السعودي اإلرسائييل غر الرسمية اتسعت، 
وظه2رت العديد من اإلش2ارات إليها، منها 
ترصيح2ات ملس2ؤولن إرسائيلي2ن الذي2ن 
أعرثوا رصالًة عن عالقات ما دول عرثية 
وإس2المية وصفو7ا أ ها »معتدلة«، وكذا 
ترصيحات إعالمية صادرة عن مقرثن من 
النظا1 الس2عودي تدعو وتأك2د عىل وجود 
عالق2ات تطبيعي2ة، وقي2ا1 مجموع2ة من 
املسئولن اإلرسائيلين ثمخاطبة الجمهور 
الخليج72، وذل2ك م2ن خ2الل تخصي2ص 
مسالة واسعة لهم يف اإلعال1 السعودي. 
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أخبار

 : إب:
أّك2د  بيه أث2و  ش2طان - وزير 
الدول2ة، أن اليمني2ن ل2ن يركع2وا 
أثداً أَْو يستس2لموا لق2وى العدوان 
الت72 ارتكب2ت الكبر م2ن الجرائم 
الش2عب،  27ذا  ثح2ق  واملج2ازر 
التفاع2ل والتحش2يد يف  إىل  داعي2اً 
الت72  التطوع72  التجني2د  لمل2ة 
تمب2ل مرللة جديدة م2ن الصمود 
واملواجه2ة للعدوان؛ ك2ون التعبئة 
العام2ة والتجني2د الرس2م7 7امة 
ج2داً ورضورية يف 7ذه املرللة من 

الحرب املصرية. 
ل2دى  أث2و  ش2طان  وأوض2ح 
يف  الس2بت،  أم2س  مش2اركته، 
تدش2ن لملة التحش2يد والتجنيد 
الس2يا 7  التطوع72 يف مديريت72 
وذي س2فال ثمحافظ2ة إب، ث2أن 
اليمني2ن ماضون يف طريق التحرر 
27ذا  ليك2ون  والكرام2ة؛  والع2زة 
الشعب مباَر إعجاب لكافة شعوب 
العال2م املضطه2دة واملس2تضعفة 
 تيجة الهيمنة والتس2لط من دول 
وإرسائي2ل،  أمري2كا  االس2تكبار 
مش2يداً ثا تصارات أثطال الجيش 
واللج2ان الكب2رة والكب2رة من2ذ 

مطلا 7ذا العا1. 
لر27ا  الت72  الحمل2ة  ويف 
القيادي ثأَ َْصار الله ثمحافظة إب، 
صال2ح لاج2ب، ووكالء املحافظة 
وقي2ادات أَ َْص2ار الل2ه واملؤتم2ر، 
مواصلتَه2م  املش2اركون  أَك222ََّد 
للعدوان مهما  الصمود والتص2دِّي 
تس2ير  إىل  ثاإلَضاَف2ة  اس2تمر، 
القوافل من امل2ال والرجال والعتاد 
إىل جبهات الع2زة والرشف، الفتن 
الع2دوان  ومج2ازر  جرائ2َم  أن  إىل 
املستمرة ثحق 7ذا الشعب لن يزيد 
اليمنين إاّل قوًة وصموداً وتحشيداً 
لجبه2ات القت2ال، مش2رين إىل أن 

العدواَن س2ا7م يف تعمي2ِق التالُلِم 
وتعزي2ز الجبهة الداخلي2ة وَولدة 

الصف الوطن7. 
اللجنة  وأَشاَد املشاركون ثبيان 
العام2ة للمؤتم2ر الش2عب7 خ2الل 
أَك222ََّد  ال2ذي  اأخ2ر  اجتماعه2ا 
ثباَت موقف الح2زب ضد العدوان، 
معربين ع2ن فخر27م واعتزاز7م 
أثط2ال  املتاللق2ة  ثاال تص2ارات 
الجيش واللجان والت7 كان آخر7ا 
معرك2ة ذات الس2اللم الذي اقتحم 
فيه2ا املجا27دون موق2ا الضبعة 
ثنج2ران ثالس2اللم وكذا إس2قاط 
طائرتن للعدوان خالل ٢٤ ساعة. 

يف  أم2س  أقي2م،  الس2ياق  ويف 
اجتماع2اً  إب  القف2ر  مديري2ة 
موس2عاً ووقفة لاش2دة لتدش2ن 
العامة والتحش2يد  التعبئ2ة  لملة 
ع2ا1  مدي2ر  ثحض2ور  والتجني2د، 

املديرية لسن القحيف. 
وأك2ََّد املش2اركون اس2تعداد7م 
الجبهات  لرف2د  الدائ2م واملس2تمر 
وامتداد27ا ثقواف2ل م2ن الرج2ال 
وامل2ال، مش2ددين ع2ىل أن اليم2ن 
الكرام2ة والع2زة والش2موخ  ثل2د 
ولن يرك2ا أَْو يرضخ أَْو يخنا أي 
محتل أَْو غازي أَْو عميل، الفتن إىل 
أن جرائ2م ومجازر الع2دوان ثحق 
7ذا الش2عب والدماء الت7 ُسفكت 
ثفعل العدوان لن تمر ثدون عقاب 

أَْو قصاص. 
ولي2ّا أ27ايل القف2ر البط2والت 
واال جازات واملاللم الت7 يسّطر7ا 
أثط2ال الجيش واللج2ان يف جميا 
أن  إىل  القت2ال، منو27ن  جبه2ات 
أثناء وش2باب املديرية الذين كا وا 
وال زالوا وس2يظلون الس2باقن يف 
مواجهة الع2دوان يف جبهات العزة 
وال2رشف س2يعملون ع2ىل إ جاح 
لملة التعبئة والتحش2يد ثما يليق 

ثنضال ووطنية 7ذه املديرية. 

 : ريمة:
ثّم2ن لس2ن العم2ري - محافُظ 
الت72 تقدُمه2ا  التضحي2اِت  ريم2ة، 
الل2ه  س2بيل  يف  املحافظ2ة  قبائ2ُل 
الوطن وال2ذود عن اأرض والعرض، 
موضحاً أن اأيا1 القادمة ستش2هُد 
مرللًة جديدًة من مواجهة العدوان، 
وأن أثناء ريمة س2يظلون َدائماً كما 
عهد27م التأريخ يف طالئا الش2عب 
اليمن7 ومقدم2ة الصفوف يف الدفاع 

عن الوطن وعزة وكرامة أثنائه. 
ج2اء ذل2ك خ2الل اللقاء املوس2ا 
والتجني2د  العام2ة  التعبئ2ة  للجن2ة 

؛  الرس2م7 ثمحافظ2ة ريم2ة، أم2س الس2بت 
العام2ة  التعبئ2ة  لالط2الع ع2ىل س2ر عملي2ة 
والتحش2يد ثمرك2ز املحافظة، وتش2كيل لجان 
فرعي2ة يف املديريات ثرئاس2ة م2دراء املديريات 

وعضوية أمناء عم2و1 املجالس املحلية ومدراء 
اأمن وممبيل املكو ات السياسية؛ وذلك لتنظيم 
عملية اس2تقبال وتجنيد املتقدمن من الشباب 

واملتطوعن. 
وأش2ار املش2اركون يف االجتم2اع إىل رضورة 

التقيد ثرشوط القبول املحّددة 
م2ن وزارة الدف2اع، مش2يدين 
املحلي2ة  القي2ادات  ثتفاع2ل 
وممبيل املكو 2ات والتنظيمات 
السياس2ية ما عملي2ة التعبئة 
أثناء  والحش2د، داعن جمي2َا 
املحافظة إىل االس2تجاثة لنداء 
الواج2ب يف الدفاع ع2ن الوطن 
واملس2اَرعة يف االلتحاق ثعملية 
الرس2م7  والتجنيد  التس2جيل 

التاثا لوزارة الدفاع. 
مدي2ر  أش2اد  جا ب2ه  م2ن 
املكتب التنفي2ذي أَ َْصار الله، 
ف أثناء محافظة  ثالدور املرشِّ
ريم2ة يف مواجه2ة الع2دوان، داعي2اً إىل تكات2ف 
الجه2ود ومضاعفته2ا ورف2د ودع2م الجبهات 
ثاملال والس2الح؛ كون الحرب ثات2ت اليو1 لرثاً 

مصرية،  كون أَْو ال  كون. 

تدشني حملة التحشيد والتجنيد التطوعي يف مديريات السياني والقفر وذي السفال بإب تدشني حملة التجنيد 
التطوعي باملحويت تحت 
شعار »انفروا خفافاً وثقاالً«

 : المحويت:
ق2ال فيصل ألمد لي2در – محاف2ظ املحوي2ت-: إنَّ مواَجهَة 
الع2دوان أم2ٌر يُخصُّ الجمي2َا وتفرُضه التحدياُت الت7 يش2كلها 
27ذا الع2دوان عىل ثالد 2ا وعىل أمتن2ا العرثية واإلس2المية وعىل 
ديننا وقيمنا اإلس2المية، مطالباً ُكّل أثناء املحافظة االستش2عاَر 
ثمس2ئولياتهم الوطني2ة والديني2ة يف التفاعل ما لمل2ة التجنيد 
والتحشيد ورفد الجبهات ثاملقاتلن ملواجهة 7ذا العدوان الظالم. 
جاء ذلك خالل مشاركته، أمس السبت، تدشن لملة التجنيد 
والتحش2يد لرف2د الجبه2ات ثامل2ال والرج2ال، ثحض2ور القيادي 
ثأَ َْصار الله يف املحافظة الشيخ َعبدالغن7 رسا1 وعدد من أعضاء 
املجال2س املحلي2ة وم2دراء عم2و1 املكات2ب التنفيذية واملش2ايخ 
والوجهاء والشخصيات االجتماعية واملرشفن والقيادات اأمنية 

والفعاليات الجما7رية ثاملحافظة واملديريات. 
وأك2د محافظ املحويت أن 7ذا الع2دو الذي أودى ثحياة اآلالف 
من املواطنن اأثرياء يف اليمن ودمر ُكّل مقدرات الحياة 7وا ذاته 
العدو الذي دمر العراق وسوريا وليبيا ولبنان، داعياً إىل االستمرار 
يف رف2د الجبه2ات ثالرجال للتص2دي للغزاة واملحتل2ن وعمالئهم 

وتسير قوافل الدعم ملختلف الجبهات. 
ويف اللقاء دعا املش2اركون إىل تعزيز قيم اإلخاء وولدة الصف 
إلفش2ال مس2اع7 العدوان يف تفكيك الجبهة الداخلية واال7تما1 
ثالتكاف2ل االجتماع72 لتخفي2ف معا 2اة الن2اس الناجم2ة ع2ن 
الحص2ار، منو7ن ثأن أثناَء املحويت س2ّطروا أروَع ماللم العزة 
والكرام2ة يف ُكّل مواقف الببات ومع2ارك الصمود يف ُكّل الجبهات 
ع2ىل مدار ألف يو1 من العدوان، مؤكدي2ن أن القوافَل الكبرة من 
الش2هداء اأثرار وقوافل الجرلى واملقاتل2ن الذين قدمتهم 7ذه 
املحافظة 7م رجال الرجال الذين سيكتب التأريخ عنهم يف ا صا 

صفحاته. 

لقاء موسع للجنة التعبئة العامة والتجنيد الرسمي بمحافظة ريمة

إعالميو الحديدة يشددون على تكاتف الجهود لكشف جرائم ومجازر العدوان
 : الحديدة:

 ّظم اإلعالميون والصحفيون ثمحافظة 
2عاً  الحدي2دة، أمس الس2بت، اجتماعاً موسَّ
ثذك2رى م2رور 1000 ي2و1 م2ن الصم2ود 
والببات يف مواجهة العدوان؛ وملناقشة الدور 

اإلعالم7 يف ظل الوضا الرا7ن. 
ويف االجتماع، ش2ّدد عبُدالقادر املنصوب 
-مدير ع2ا1 إذاعة الحدي2دة-، عىل رضورة 
تكاتف الجهود املبذول2ة من قبل اإلعالمين 
والصحفين لكش2ف الجرائ2م الت7 يرتكبها 
تحال2ف الع2دوان الس2عودي ثح2ق املد ين 
م2ن اأطفال والنس2اء، الفت2اً إىل أن تحالف 
يف  فش2لت  اإلعالمي2ة  ووس2ائله  الع2دوان 

وَول2دة  االجتماع72  النس2يج  اس2تهداف 
الجبهة الداخلية من خالل مواكبتها ألداث 
الفتنة الت7 شهدتها العاصمُة صنعاُء وعرب 

ثرامجها وأخبار7ا املضللة واملفربكة. 
من جا به، أش2ار عبدالس2ال1 الصليح7 
-م2ن الدائ2رة البقافي2ة أَ َْص2ار الل2ه-، إىل 
التضليل الت7 مارستها وسائُل إعال1 العدوان 
خالل أل2داث الفتنة والش2ائعات الت7 ثبها 
اإلع2ال1 املع2ادي خدم2ًة أجندت2ه، مضيفاً 
أن الع2دوان وخ2الل أل2ف يو1 قتل النس2اء 
واأطفال ودمر املنازل واأسواق والطرقات 
والش2جر والحج2ر وقص2ف ثطائرات2ه ُكّل 
منطق2ة يف اليمن، مبين2اً خلفيات املؤامرات 
الت7 أليكت ضد الش2عب اليمن7 منذ ثداية 

العدوان واس2تخدا1 تحالف العدوان أدواته 
ووس2ائل إعالم2ه املضل2ل يف ش2ق الص2ف 
الوطن7 وخلخلة الجبهة الداخلية ومواكبته 
أل2داث الفتنة وقبله2ا وثعد27ا والتباك7 

الذي أظهره عقب وأد الفتنة. 
ولفت الصليح7 إىل الحرب النفسية الت7 
ثبها إعال1 العدوان؛ ثهدف إ جاح ُمَخّططاته 
خدم2ًة للم2رشوع اأمريك72 الصهيو 72، 
ثاإلَضاَفة إىل التعاط7 السلب7 لتلك الوسائل 
يف  رش اأخبار املضللة والشائعات املغرضة 
ض2د القوى واملكو 2ات الوطني2ة املنا7ضة 
للع2دوان، داعي2اً إىل مقاطعة وس2ائل إعال1 
متاثعته2ا  م2ن  والتحذي2ر  ش2عبياً  الع2دو 
وتخرصاتها، فضالً عن اال خراط يف لمالت 

وت2ر  الع2دوان  تخ2ُد1ُ  الت72  املناكف2ات 
ثالجبهة الداخلية، منو7اً إىل أ7مية ترسيخ 
مصداقية وسائل اإلعال1 الوطنية والحرص 

عىل تزوي2د املواطنن ثاأخب2ار واملعلومات 
الحقيق2ة  يف  ق2ل  والش2جاعة  ث2أول  أوالً 

والواقا. 
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مقتل صالح أسباب وتداعيات

كيف تنظر إليه مراكز الدراسات العربية واألجنبية 
إعداد/ دائرة الدراسات 

والبحوث بالمركز:

تباينت املراك2ُز يف تناوله2ا مقتل الرئيس 
الس2اثق صالح إثر ا شقاقه وا قالثه املسلح 
عىل لليفه يف الداخل »أَ َْصار الله« فيما ثات 
يُع2رف ثفتن2ة البا 7 من ديس2مرب، لس2ب 
توج2ه ُكّل مركز أَْو رثم2ا لغموض وضباثية 
و اجم2ة ع2ن  ق2ص يف املعلوم2ات وضياع 

ثعض جوا ب الصورة. 
يمك2ن القوُل إن البعَض من تلك التناوالت 
افتقرت إىل املعلوم2ات الدقيقة عن الحادثة، 
و7و م2ا يس2تدع7 توضيح2اً لع2دة جوا َب 
تلق72 الضوء عىل القضية وتكش2ف لقيقة 
ما ج2رى ف722 البا 7 م2ن ديس2مرب. ثينما 
س2نحاول أن  ق2د1َ عرض2اً لتل2ك املواضيا 
والكتاث2ات الص2ادرة عن مراكز الدراس2ات 
العرثي2ة واأجنبية، وكي2ف تناولت املوضوع 

ومدى املنهجية ف72 تلك التناوالت.

التحالُف بني َأْنَصار اهلل وصالح
ثعد ا ته2اء الحرب السادس2ة )12010( 
وقا الطرف2ان ُصْلحاً ا تهت ثموجبه الحرب 
السادس2ة و77 اأخ2رة الت7 ش2نها صالح 
ض2د أَ َْص2ار الل2ه ف722 صع2دة وغر7ا من 
املناطق، ف72 ثداي2ة 2011 ا دلعت ا تفاضة 
شعبية واسعة ضد لكم صالح الذي دا1 33 
عام2اً من الحكم الف2ردي املطلق تخلله كبر 
من الح2روب خاضها صال2ح لتببيت لكمه 
وتمكن عائلته وأقارثه من السلطة والبروة، 
تسارعت األداث ثعد تعرض صالح ملحاولة 
اغتي2ال  فذ27ا خصوم2ه، وثع2د تحس2نه 
من الج2راح الت72 أصيب ثها ف722 املحاولة 
الفاش2لة رضخ صال2ح للمب2ادرة الخليجية 
الت7 قضت ثتنازله عن السلطة لنائبه 7ادي، 
وثع2د عدة مواجه2ات ما الس2لطة الجديدة 
)27ادي واإلصالح( دخل أَ َْص2ار الله صنعاء 
ثعد  جاح ث2ورة 21 س2بتمرب 12017 والت7 
عقبته2ا مب2ارشة اتّفاقية الس2لم والرشاكة 
ثن اأطراف السياس2ية اليمنية، كان صالح 
خ2الل الفرتة ما ث2ن 2012 و2017 متوارياً 
عن الس2الة تحت وطأة املب2ادرة الخليجية 
الت72 كبلت تَح2ّركه الس2يايس ثش2كل كبر 
)تمكن 7ادي من إغالق جاما الصالح وقناة 
اليم2ن الي2و1 التاثع2ة لصال2ح(. إَضاَفة إىل 
العقوثات الت7 فرضه2ا مجلس اأمن الدويل 
عليه وع2ىل  جله )ألمد( ثاملنا من الس2فر 

والحجز عىل ثرواتهما. 
ثعد ا طالق العدوان السعودي الغاشم عىل 
اليمن تباينت ردوُد اأفعال للقوى السياسية 
اليمني2ة ثن مؤيد للع2دوان ورافض له، عىل 
عادته ف72 سياسته ترصف صالح ثالرقص 
عىل الحب2ال املختلف2ة، فقا1 ثالرتي2ث أياماً 
ليعلن موقف لزب املؤتمر الرس2م7 ثرفض 
العدوان والوق2وف إىل جا ب أَ َْصار الله ف72 
مواجهته والتصدي ل2ه، لكن أعضاء ثارزين 
ف722 الح2زب التحق2وا ثالري2اض ول2م يقم 
الحزُب ثاتخاذ أي إجراء تنظيم7 ضد7م!!!

وأَ َْص2ار-  -املؤتم2ر  الفريق2ان  خ2اض 
دة ف72  معركة سياس2ية وديبلوماسية مولَّ
مفاوض2ات جني2ف والكوي2ت والت72 ثاءت 
ثالفش2ل، فيما لافظ الفريقان عىل الَولدة 
الداخلية للقوى الوطني2ة املواجهة للعدوان، 
ثعد ا ته2اء مفاوضات الكوي2ت و قل البنك 
املرك2زي إىل عدن اتفق الطرفان عىل إ ش2اء 
مجلس س2يايس أعىل يقوُد البالد، وثموجبه 
تش2كلت لكوم2ة اإل ق2اذ الت72 ثُني2ت عىل 
أولوية مواجهة الع2دوان وتوفر املمكن من 

الخدمات وتحسن اأوضاع املعيشية.
ثدأ صالح ثسياسة التهرب من املسؤولية 
2ة ما يخص  وتحميله2ا أَ َْص2ار الل2ه، َخاصَّ
املرتبات، لي2ث مارس صالح دور الس2لطة 
واملعارض2ة ف72 وقت والد، رافق ذلك لملة 

إعالمية متدرج2ة ومرك2زة ومتصاعدة ضد 
أَ َْص2ار الل2ه واتهامه2م ثالفس2اد والفش2ل 

و هب املال ... إلخ .
ف72 27 أغس2طس أقا1 املؤتم2ر التفاالً 
ثمناس2بة مرور 35 عاماً عىل تأسيس2ه -لم 
ينظم املؤتم2ر التفاليًة مش2اثهًة عىل مدى 
تأريخ2ه- وقبله2ا ش2هد املراقب2ون مغازلة 
صال2ح للع2دو ثخطاث2ات َودودة ومهاجمة 
أَ َْصار الله، وصوالً إىل وصف اللجان الشعبية 
الدول2ة،  اس2تعادة  ورضورة  ثامليليش2يات 
لسب قوله، كما قا1 أَ َْصاُره ثتعليق صورة 
َعبدرثه و7و يتسّلم السلطة من صالح ف72 
ميدان الس2بعن ف72 العاصمة صنعاء، ف72 
إش2ارة واضح2ة إىل اتّفاق غ2ر ُمعَلن يقيض 
ثعودت2ه للس2لطة ثع2د إع2الن مرتَق2ب يو1 
الراثا والعرشين من أغسطس. ولكن أَ َْصار 
الله تنبّهوا لخطر املغام2رة الخطرة – فكان 
خطاب الس2يد َعبداملل2ك ثدر الدي2ن الحوث7 
ف722 العارش من رمضان )ي27173( - الت7 
يق2و1 ثها صال2ح، فحدثت ثع2ض التوترات 
الت7 ا تهت ثوس2اطة من السيد لسن  رص 
الل2ه ليع2دَل صال2ح خطاثَه أم2ا1 جما7ره 
ويشُكَر اللجاَن الشعبية ويعد ثرفد الجبهات 

ثعرشة آالف مقاتل.
ف722 الي2و1 الت2ايل ث2دأ صال2ح ثإ ش2اء 
معسكر »املليص« تحَت يافطة التدريب لرفد 
الجبه2ات، و7و ما اتضح اللق2اٌ أ ه لم يكن 
س2وى معس2كر يدّرب عنارَص لال قالب عىل 

لليفه.
خ2الَل الفرتة ث2ن 27 أغس2طس والبا 7 
من ديسمرب لدثت عدُة مواجهات عسكرية 
ث2ن الطرفن، ثينم2ا كا ت قن2وات العدوان 
)الس2عودية واإلماراتية وأتباعهم( يش2نون 
لمل2ة إعالمية ضخمة لتوس2يا الخرق ثن 
الطرف2ن. ج2اءت مناس2بة املول2د النب2وي 
الرشيف الذي يقيمه أَ َْصار الله ُكّل عا1 ف72 
التفالي2ة مركزية كبرة ف72 ظل توتر أمن7 
كبر ولدث2ت قبلها ثيو1 مواجه2اٌت عنيفة 
ا تهت ثتهدئة 7ّشة ليتم االلتفال ثاملناسبة. 
تصاع2دت التوتراُت ث2ن الطرفن وصوالً 
إىل 2 ديس2مرب لينم2ا اس2تبق صال2ح اأمَر 
ثإخراج ميليشيات تاثعة له لقطا الطرقات 
ف72 العاصمة وتقسيمها إىل مرثعات وقطا 
الطرق عىل إمداد الجبهات – ميدي، رصواح، 
رازح وغر27ا- وا دالع مواجهات عنيفة ثن 
الطرفن، ف72 صباح السبت 2 ديسمرب خرج 
الس2يد َعبدامللك الحوث7 ثخطاب  اش2د فيه 
صالح ثصفته زعيماً وطنياً وصالب تأريخ 
وتعق2ل أن يوق2ف 27ذه الفتن2ة وأن ال يقد1 
خدمة للع2دو الذي يرتثص ثاليم2ن ثأكمله، 
ليخرج صال2ح ثعد7ا ثخطاث2ه الناري الذي 
أعلن فيه ا ش2قاقه عن التحال2ف ثينه وثن 
أَ َْص2ار الل2ه، ودع2ا فيه إىل الخروج املس2لح 
عليه2م ووصفهم ثالعصاثات اإلر7اثية ف72 
ته2ور غ2ر م2درك وغ2ر محس2وب، ووجه 
خطاثه للعدوان ثمد يده إليه و«فتح صفحة 

جديدة«!!
 استمرت املواجهاُت إىل لن خروج السيد 
َعبداملل2ك الحوث7 ثخطاب آخَر مس2اء  فس 
اليو1 السبت داعياً مرة أُْخ2َرى لوقف الفتنة 
والتفا27م لتحصن الجبه2ة الداخلية، ولكن 
يب2دو أن صال2ح لم يق2رأ الخطاثن ثش2كل 
صحي2ح، ا هارت ميليش2يات صالح ثش2كل 
متس2ارع وس2يطر أَ َْصار الله ع2ىل الوضا 
ثش2كل كامل ثينم2ا كا ت أثواب الوس2اطة 
مرشع2ة لتأمن لٍل لش2خص صال2ح الذي 

رفض أيِّ للٍّ سوى املواجهة العسكرية.
لم تفض الوس2اطُة ثن الطرفن إىل إقناع 
صالح ثالعدول عن موقفه رغم أن الوساطة 
عرضت علي2ه تأمن ليات2ه وعائلته مقاثل 
خروج2ه من املش2هد الس2يايس، ولكنه أرص 

عىل موقفه من املواجهة العسكرية.
يعتق2ُد البع2ُض أن اعتم2اَد صال2ح ف72 
الف2رتة اأخرة ع2ىل ثطا ة ش2اثة ومتهورة 
وذات  زع2ة تكفرية، وإقصائ2ه الكبر من 

ذوي الخ2ربة والعقل 7و ال2ذي جعله يميض 
ا ته2ى  ال2ذي  اال تح2اري  ف722 مرشوع2ه 
ثمقتله ف72 طريقه إىل مأرب؛ 7ارثاً من تلك 

املواجهة الت7 اختار7ا. 

اليُد األمريكية دائمًا
اعترب س2ايمون 7ندرس2ون )م2ن معهد 
واش2نطن( أن »خط2َة إثع2اد الحوثي2ن عن 
صالح 7و الس2بيل اأولد للحل الس2يايس«، 
الس2يايس«  »الح2ل  مصطل2َح  مس2تخدماً 
إلضفاء طاثا اإل َْسا ية عىل لركة اال شقاق 
املس2لحة الت7 ق2ا1 ثها صال2ح والت7 كا ت 
س2تخلف لتماً رصاعاً أ7لياً داخلياً وا هياراً 
للجبهات وا تق2ال الفوىض الت7 تعا 7 منها 
املحافظ2ات املحتل2ة إىل املناط2ق اآلمنة ف72 
ظل س2يطرة الجيش واللجان الشعبية. فيما 
ال يُخف72 7ندرس2ون التواصل ثن الرياض 
وصال2ح فإ ه يته2م الس2عودية ثالتخطيط 
غر السليم لهذا السيناريو القاتل، وما يؤّكُد 
ت2ورَُّط واش2نطن وللفائها ف72 اال ش2قاق 
والفتنة الت7 أش2علها صالح مطلا ديسمرب 
2017 27و س2عيها املتج2دد ف722 إل2داث 
الرشوخ ف72 الكتلة الداخلية الصلبة لليمن، 
ليث يقرتُح الكاتُب إلداَث رشخ ثن أَ َْصار 

الله والقبائل اليمنية .
إَضاَف2ًة إىل م2ا أورده الس2فرُ اأمريك72 
الس2اثق ل2دى اليمن، س2تيفن س2يش، ف72 
مقال مش2رتك م2ا إري2ك ثيلوفس2ك7 ف72 
ف722  ف2س  امل2ايض  يولي2و  م2ن   23 ال22 
املعه2د عرّبا في2ه عن رضورة ث2ذل »الجهود 
الديبلوماس2ية اأمريكي2ة الفعال2ة« قائلن: 
»ويمكن أن يش2مل ذل2ك املزيد م2ن التعمق 
للبحث عن صفقة ترّسع تفكك التحالف ثن 
الحوثين وصالح من خالل كفاءة سياس2ية 
دثلوماس2ية«، فيم2ا يعترب املق2ال أن الدافا 
لصال2ح للتحالف ما أَ َْصار الله 7و »ضمان 
 فوذ عائلته املس2تمر ف72 الحياة السياسية 

ف72 اليمن«.
قبَل الفتنة ثأشهر مركز كريتيكال ثريتس 
اأمريك72 التاث2ا ملعهد امل2رشوع اأمريك7 
)إ رتثراي2ز( 27و اآلخ2ر تبنى  ف2س الفكرة 
عندم2ا أرصَّ عىل رضورة إيج2اد الرشخ ثن 
الفريقن للوصول إىل  تيجة للتحالف املتعبر 
ف72 لرثه عىل اليمن. وثعد وأد الفتنة اللظ 
املراقبون ترصيحات الس2فر اأمريك7 لدى 
اليمن ماثيو تولر املتش2نجة الت72 دعا فيها 
القبائ2ل اليمني2ة إىل اال تفاضة ض2د أَ َْصار 
الل2ه، فض2الً ع2ن تصاع2د الغ2ارات الجوية 
2ة تل2ك الت7 طالت منازل  ع2ىل اليمن وَخاصَّ

ومقرات صالح وعائلته.

إخفاُق املؤامرة 
ما  أن  عىل  الكتاثات  من  العديُد  رّكزت 
إىل  افتقرت  فاشلًة«  »مؤامرًة  كان  لصل 
ْن  تُضمِّ لم  أ ها  كما  السليم،  التخطيط 
خطتَها إْمَكا يَة فشل صالح أَْو تمكن أَ َْصار 
الله من اإلمساك ثزما1 املبادرة أَْو أن راسم7 
الخطة تجا7لوا ذلك عمداً؛ رثما أ هم أرادوا 
صالح  )إما  جاح  الغايتن  إْلَدى  تحقيَق 
وتفجر اأوضاع وا هيار الجبهات والفوىض، 

أَْو  العدوان،  صالح  ف72  يصب  و7ذا 
يمكن  فداء  ككبش  ثصالح  التضحية 

من  لالة  لصناعة  موته  استبماُر 
أَ َْصار  ضد  والتحشيد  الغضب 

ما  واستقطاب  داخلياً  الله 
القيادات  أمكن من 

امل22ؤت22م22ري22ة 
ما  املتعاو ة 
إىل  العدوان 
ف  صفو

املرتزقة( .
ف722 مقال ل2ه ث2روس ريدل املستش2ار 
الس2اثق أرثع2ة م2ن الرؤس2اء اأمريكي2ن 
يصف ما لصل ثاإلخف2اق الذريا للمؤامرة 
السعودية لفك االرتباط للتحالف )املتشنج( 

واملبن7 عىل مصالح لكل طرف. 
ري2دل أيضاً يرجا س2بب اإلخف2اق إىل ما 
ال  كان  »اس2رتاتيجيّة  إىل  االفتق2ار  أس2ماه 
ث2ّد م2ن تطبيقه2ا ل2دى ا ق2الب صالح عىل 
ع2ىل  ثالالئم2ة  يلق72  وعلي2ه  الحوثي2ّن«. 
الس2عودين ف722 مقت2ل صالح ال2ذي وثق 
ثهم ثينما لم يس2تعدوا ثأية خطة ملساعدته 
وأَ َْصاره س2وى ثعض الغ2ارات الجوية ثعد 

مقتله«.
يش2اركه ال2رأي مرَك2ُز رفي2ق الحريري 
ي2رى  لي2ث  اأطل2ي،  للمجل2س  التاث2ا 
أن إخف2اق املؤام2رة ف2ّوْت ع2ىل الس2عودية 
واإلم2ارات خروجاً مرّشفاً م2ن الحرب لن 
فش2لت ف72 توظيف صال2ح كعنرص داخيل 

يضمن لها ذلك.
م2ن مرك2ز كار يغ72 لل2رشق اأوس2ط 
الش2هر اعترب الكاتب مارك لينش أن مصرَ 
الح2روب  يُفِص2ُح ع2ن محدودي2ة  صال2ح 
ثالوكال2ة ف722 ال2رشق اأوس2ط، وأن تل2ك 
»اال تفاضة« فيما لو  جحت كا ت س2تضا 
ل2داً للورط2ة الس2عودية ف72 اليم2ن، لكن 
 تائجها جاءت عكسية ووصفها ثاملغامرة، 
ليث خ2رست الس2عودية آخر ورق2ة لديها 
وثات2ت مجردة من أية اس2رتاتيجية س2وى 
مواصل2ة الح2رب املكلف2ة. فل2م تك2ن آفاق 
»فصل صال2ح عن الحوثين« واع2دة كبراً، 
إال أ ها وّفرت إْلَدى الوسائل الضئيلة لوقف 
الحرب عرب الطرق الدثلوماس2ية لسب رأي 
املرك2ز. وأن الس2عودية وثفش2ل خطتها لم 
يعد أمامها سوى مواصلة الحصار والحملة 

العسكرية لتدمر اليمن!!
»أرش  الكات2ب  وع2رب  أف2رز،  فوري2ن 
أوركاث7« أش2ارت إىل أن س2بب فشل الخطة 
7و اأس2اس الذي ثنى علي2ه صالح تحالفه 
ما أَ َْص2ار الله و7و لنينه الدائم للس2لطة 
الت72 لم يس2تطا التخلص م2ن رغبته فيها 
يوماً. ورغ2م مهارته ف722 املراوغات إال أ ه 
ولس2ب الكاتب كا ت لس2اثاته قاتلة 7ذه 

املرة.
عىل الضف2ة اأُْخ2َرى مركز كاتيخون 
ال2رويس أرجا س2بَب فش2ل الخطة الت7 

وصفها ثاال تحار إىل »خيار سيايس صعب 
التربي2ر« ثقياس خطاب منا7ض2ة العدوان 
الس2عودي الذي واظ2ب عليه صال2ح لبالث 

سنوات ثم ا قلب عليه فجأًة.
املرَكُز أَك2ََّد أن طريَق صالح الوليد للبقاء 
كان أن ينترَص وتنترَص معه السعودية ومن 
ورائه2ا الحلُف املس2ا ُد ملرشوعه2ا ولرثها. 
أما ف72 لال الفش2ل فيصر اال تحار قدره، 
ويصر االستس2ال1 ا تحاراً، والفرار ا تحاراً، 
وإط2الق الرص2اص عىل رأس2ه ثي2ده أَْو ثيد 

 وعاً س2واه أيضاً 
م2ن 

اال تحار«.
الع2دو الصهيو 72 وع2ىل صفح2ة »27ا 
أرتس« الصهيو ية وثقلم الكاتب الصهيو 7 
زف72 ثارئيل وصف الفش2ل ثالرثة املؤملة 
ملحم2د ث2ن س2لمان وأن الس2عودية ا زلقت 
إلي2ران..  ف722 محارثته2ا  منزلق2اً خط2راً 
كس2اثقيه يرجا ثارئيل الس2بب ف72 فش2ل 
املؤامرة إىل عد1 اش2تمال املؤامرة السعودية 
ف72 اليمن عىل خطة الفصل اأخر والنهاية 
املدروس2ة، و7و م2ا جرى أيضاً ف722 لبنان 
لس2ب رأيه من الفش2ل الس2عودي املستمر 

ف72 املنطقة.
)املالل2ظ أن الصحيفة 77 الوليدة الت7 
أش2ارت إىل مناش2دة الس2يد لصال2ح لوقف 

الفتنة إىل آخر لحظة(.
للصحيف2ة  آخ2ر  مق2اٍل  ف722  ثينم2ا 
الصهيو ية وتحت عنوان )اأسباب الرئيسية 
ملقت2ل صال2ح( ترى أن فش2َل املؤام2رة أثَمَر 
»دفعة معنوية قوية للحوثين ورضثة مؤملة 
للتحال2ف« ال2ذي تق2وده الس2عودية، ليث 
خرست »اأمل الذي تم رشاؤه لقلب الطاولة 

عىل الحوثين«أساس لسب وصفها.
الخبرُ ف72 الش2ؤون اليمني2ة آد1 ثارون 
اأورث72  املجل2س  ف722  الزائ2ر  والزمي2ل 
للدراسات اعترب أن التحالَُف أخطأَ ف72 وضا 
س2يناريو 7ذه املؤامرة لن وضا كبراً من 

ثيضه ف72 سلة صالح الت7 اتضح أ ها 
ن2ة ورسيعاً  ل2م تكن محصَّ

ما سقطت وسقط 
معه2ا ر27اُن 

التحالُف.
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 يكاث2ُد املواطُن ع2يل الذيبا 7 م2رارَة األم 
كلما ش2ا7ََد  فَس2ه عاجزاً عن إيقاف ا تشار 
خاليا امل2رض الخبي2ث يف د1 طفل2ه )صالح( 
الذي ضاعفت معا اِته  قص اأدوية والرعاية 
الالزم2ة يف مرك2ز العالج يف امُلَؤّسس2ة اليمنية 

لعالج رسطان د1 اأطفال ثصنعاء. 
ويخض2ا الطفل صالح اثن العارشة والذي 
َق2ِد1َ ووال2ُده ع2يل الذيبا 7 م2ن مديرية ثن7 
مط2ر ثصنع2اء لجرع2ات الع2الج الكيميائ7 
عىل مدى ثالثة أش2هر يف مرك2ز عالج لوكيميا 
اأطف2ال ثصنعاء، ثعد تبيان  تائج فحوصاته 
الت72 أُجري2ت يف املخت2ربات الدولي2ة إصاثت2َه 

ثمرض اللوكيميا. 
وكان الطف2ل صال2ح تلقى الع2الج ملرض 
التهاث2ات اللوزت2ن قب2ل  قله إىل مستش2فى 
الجمه2وري ثصنعاء أزيد من ش2هر يف املرَكز 
الصح7 ثمديريت2ه ثن7 مطر غرث7 العاصمة، 
لي2ث كان يعتق2د ال2كادُر الطب72 يف املرك2ز 

الصح7 أ ه يعا 7 من التهاثات يف اللوزتن. 
تد27وراً  صال2ح  الطف2ل  لال2ة  وتش2هُد 
ملحوظاً؛ ثس2بب  قص اأدوية واملستلزمات 
الطبية يف مركز العالج ثصنعاء، الالزمة إل قاذ 
لي2اة الكبري2ن من اأطف2ال امل2رىض والت7 
يح2ول الحص2ار ال2ذي تفرض2ه دول تحالف 
العدوان عىل اليمن دوَن دفا املنظمات الدولية 

والرشكات الدوائية ثالكميات الالزمة منها. 
طفل2ه  الذيبا 72  عبدالل2ه  ع2يل  ويراف2ق 
املري2ض ثرسطان ال2د1 واملتد27ورة لالته يف 
مركز العالج ثصنعاء عاج2زاً عن تقديم أد ى 
ين  مساعدة س2وى طلب املس2اعدة من الخرِّ
ثع2د أن كّلفته تكاليُف الع2الج ثيا ُكّل ما كان 

يملُكه يف سبيل إ قاذ طفله. 
 وع2ن الوضا الدوائ7 يف املرَك2ز يقول والد 
الطف2ل صالح لصحيفة املس2رة إ 2ه يف ثادئ 
اأم2ر كا 2ت اأدويُة تأت72 مجا 2اً وال يحمل 
ه2ا، لك2ن اأم2ر اختلف يف اآلو 2ة اأخرة،  7َمَّ
ليث تحمل ِعبْئَ رشاء املحاليل ومس2تلزمات 
إجراء جرع الع2الج الكيميائ7 من الصيدليات 
الخارجية ثأس2عار ثا7ظة كّلفته ش2هرياً ما 

ثن 70 – 0ي ألف ريال يمن7. 

 أطفال اللوكيميا األكثر معاناة يف اليمن
ويعترب اأطفاُل املصاثون ثمرض رسطان 

اأدوي2ة  ُش2ّحة  »اللوكيمي2ا«؛  تيج2َة  ال2د1 
واملس2تلزمات الطبية من مركز العالج الوليد 
يف اليم2ن، أكبَر من يعا 7 من وط2أة العدوان 
والحص2ار، لي2ث وصلت  س2بة الوفاة من 1 
إىل 2 لال2ة وفاة يومياً؛ ثس2بب  قص اأدوية 

واملستلزمات الطبية الالزمة للعالج. 
اليم2ن  يف  الولي2د  الع2الج  مرك2ز  ويف 
ثمستشفى الكويت الجامع7 ثصنعاء، يعا 7 
الطفل داوود اثن التاس2عة م2ن رسطان الد1 
»اللوكيمي2ا«، ليث َقِد1َ ث2ه والُده  عمان عىل 
إث2ر اإلصاثة ثامل2رض من محافظ2ة إب ملرَكز 

العالج ثصنعاء، تاركاً خلف2ه أ1َُّ الطفل داوود 
تُعا 72 من صدمة  فس2ية ملا أص2اب طفَلها 

الولي2د. 
ويكاثد  عم2ان آال1َ طفل2ه املريض، موفراً 
ُجهداً كفيالً ثتوفر تكاليف املصاريف اليومية 
م2ن م2أكل وم2رشب ومواص2الت م2ن وإىل 
املستش2فى، ع2الوة عىل تكاليف ع2الج داوود 
والت72 ال تنته72، ث2ل تتزايد يوماً ثع2د اآلخر، 
يف ظل قل2ة املس2اعدات وُش2حتَّها وعدمها يف 

ألاين كبرة. 
يقول  عمان والُد الطفل املريض لصحيفة 
املسرة ثأن تكاليَف تعاط7 طفله داوود لُجَرِع 
العالج الكيميائ72 تكّفل ثبعضها فاعلو خر، 
وأن معظَم املس2تلزمات اأُْخ2َرى يشرتيها من 

الصيدليات الخارجية. 

انتكاسات 
 وثحس2ب وال2د داوود ف2إن فاع2يل الخر 
الحاج2ة  وق2َت  يغيب2ون  كب2رة  ألاي2ن  يف 
ون ما اأدوية،  للمس2اعدة، ليث غاب الخ2رِّ
ليتع2رََّض طفلُُه داوود لال تكاس2ة 77 البالبة 

عىل التوايل ولذات اأسباب. 
ويضي2ُف أ ه أُج2رب ع2ىل رشاء اأدوية من 
الصيدلي2ات الخارجي2ة ثعد ش2هر من قدومه 
املرك2ز، وتوقف رصفها مجا 2اً من قبل املركز 
لشحتها، ليث تعرض طفله لبالث ا تكاسات 

عىل التوايل ثعد أن عجز عىل رشاء اأدوية. 
تد27وراً  داوود  الطف2ل  لال2ة  وتش2هد 
ملحوظاً، لس2ب الطبيب املرشف عىل لالته، 

وال2ذي يقول إن  س2بَة ا تش2ار الس2لطان يف 
دمه كا ت %1، ولالياً وثعد ثالث ا تكاس2ات 
تع2رض لها ع2ىل التوايل ثاتت  س2بة ا تش2ار 

السلطان يف دمه 65%.

الصورة املرضية 
ويعا 72 مري2ُض »اللوكيمي2ا« م2ن فق2ر 
وضع2ف د1 ل2اد تُصاِلب2ُه التهاث2اٌت، ليث 
تفقد كرياُت الد1 البيض2اُء وظيفتها املناعية 
عن2د امُلص2اب ثاللوكيميا، ويك2ون املصاثون 
ثاللوكيمي2ا ُعرضًة أش2ياء كبرة، منها اآلال1 
املربل2ة ثالعظ2ا1، ويف ل2االت كب2رة يعا 7 

مرىض اللوكيميا من آال1 الروماتيز1. 
َعبدالرلم2ن  الدكت2ور  -لس2ب  وتتك2رر 
املس2رة-  لصحيف2ة  تح2دث  ال2ذي  اله2ادي 
االلتهاث2اُت ل2دى املري2ض، س2واء يف الجهاز 
التنف2ي أَْو الهضم72 أَْو الب2ويل أَْو يف ثع2ض 
األي2ان يف الجه2از العصب7، و7ن2اك لاالت 

تكون لديها أعراض الحمة الشوكية. 
وي2ؤدي النقص يف الصفائ2ح الدموية لدى 
املري2ض إىل  زيف لاد يس2بُّب زي2ادًة يف فقر 

الد1. 

وتفق2د كري2ات ال2د1 البيض2اء وظيفتَه2ا 
املناعيَة لدى املريض ثع2د أن تحّولت إىل خاليا 
رسطا ي2ة تؤثر ع2ىل إ تاج الخالي2ا اأُْخ2َرى، 
س2واٌء أكا ت خاليا د1ٍ لمراَء أَْو غر7ا؛ لذلك 

تتسبب يف فقر الد1 لاد. 

مركز العالج يهدد باإلغالق 
ُح امُلَؤّسس2ُة اليمني2ُة لع2الج رسطان  تل2وِّ
د1 اأطف2ال يف مستش2فى الكوي2ت الجامع7 
ثصنع2اء ثاإلغالق الت2ا1، ليث يفتق2ُر مرَكُز 
الع2الج لعديد أصن2اف اأدوية واملس2تلزمات 
الطبية الالزمة الستمرار العمل يف املركز يف ظل 
تزاي2د كبر يف ع2دد الحاالت الواف2دة إىل املركز 
ثمقاث2ل تناقص كبر أيض2اً يف كميات اأدوية 

واملستلزمات. 
اأورا1  لع2الج  الوطن72  املرك2ز  ويعت2رب 
املعن72َّ مرَكزي2اً ثتوفر اأدوية واملس2تلزمات 
الطبي2ة ملراكز العالج يف اليم2ن، إاّل أن الدكتور 
عبدالرلم2ن الهادي رئيَس امُلَؤّسس2ة اليمنية 
لع2الج رسطان الد1 يقول لصحيفة املس2رة: 
إن اتّف2اَق رشاك2ة كان ثن املركز وامُلَؤّسس2ة 
الوطني2ة ملكافحة الرسط2ان واملركز الوطن7 

مرضى سرطان الدم في اليمن يعانون نقص األدوية وعدم وصول المساعدات بسبب الحصار 
المركز الوحيد في اليمن الذي يعتني باألطفال المرضى بسرطان الدم مهدد باإلغالق 

استخدام العدوان لألسلحة المحرمة دوليًا يتسبب بإصابة 30 ألفًا بالمرض سنويًا معظمهم أطفال
الحصار يهدد حياة 400 طفل مصاب بالمرض في مركز عالج اللوكيميا

مرضى اللوكيميا.. معاناة مضاعفة يفرضها الحصار

الدكتور عبد الرحمن الهادي - رئيس المؤسسة اليمنية لعالج سرطان دم األطفال

المواطن نعمان - والد الطفل المريض 
داوود نعمان من محافظة اب

صالح الذيباني - طفل مصاب بمرض اللوكيميا

علي عبداهلل الذيباني  -   والد الطفل  
صالح المصاب بـ اللوكيميا

داوود نعمان - طفل مصاب بــاللوكيميا
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الكوي2ت  مستش2فى  وإَداَرة  اأورا1  لع2الج 
الجامع72 إاّل أن ُكلَّ جه2ة م2ن تل2ك الجهات 
تنّصلت من مس2ئولياتها؛ ثحج2ج الَعَوز املايل 
وقلة توافر اأدوية واملس2تلزمات الطبية لدى 

الجميا. 
إَداَرُة   ولس2ب الدكت2ور اله2ادي، كا 2ت 
مستش2فى الكوي2ت الجامع72 ق2د تكّفل2ت 
ثالكادر الطب7 والتمرييض و فقاتهم، إَضاَفًة 
إىل توفر كمي2ات املحاليل واأدوي2ة اأُْخ2َرى 
للمرك2ز إاّل أن إَداَرة املستش2فى التزمت لفرتة 
ول2م ت2َِف ثالتزاماته2ا لفرتات لذات اأس2باب 
املتعلق2ة ثعج2ز امليزا ية وقلة اإلي2راد و قص 
اأدوي2ة وُش2ّحة املس2تلزمات وغر27ا م2ن 
اأس2باب الت7 ضمنها توق2ف رصف مرتبات 
الكادر الطب7 والتمرييض الذين غادروا املركز 

ثحباً عن مصادر أُْخ2َرى للرزق. 
وغ2ادر الكادر الطب72 اأجنب7 مركز عالج 
لوكيميا اأطفال ثمستشفى الكويت الجامع7 
ثصنع2اء ثَُعيَْد العدوان عدا طبيبة 7ندية آثرت 

البقاء لدواع7َ إ َْسا ية. 

على باب اهلل 
ال ي2زال العم2ل يف مرك2ز ع2الج لوكيمي2ا 
اأطفال ثمستشفى الكويت الجامع7 ثصنعاء 
مس2تمراً ثكادر طب7 وتمرييض يواصل العمل 
طواعية وتعاطفاً ما معا اة اأطفال املرىض. 
 ويعا 7 الكادُر التمرييض املتطوع يف مركز 
ع2الج لوكيمي2ا اأطفال ثمستش2فى الكويت 
الجامع72 ثصنع2اء م2ن معا اة توف2ر الحد 
اأد ى من املس2تحقات املالية وصلت لد عد1 

املقدرة عىل توفر »لق املواصالت«. 
 وكا ت امُلَؤّسس2ة اليمني2ة لعالج رسطان 
ال2د1 قد عق2دت اتّفاق2اً ما إَداَرة مستش2فى 
ثخص2وص  ثصنع2اء  الجامع72  الكوي2ت 
تخصيص مرتب2ات مالي2ة للمتطوعن للعمل 
يف مرك2ز الع2الج، فيما توقف املرك2ز الوطن7 
عن دعمه، ولالياً يحت2اج املركز لكميات من 
املحالي2ل الكيميائية واأدوية اأُْخ2َرى الالزمة 

للعالج. 
ُل امُلَؤّسس2ُة اليمني2ة لعالج رسطان   وتع2وِّ
د1 اأطف2ال عىل مناش2دات تبعبُها عىل أثواب 
املنظم2ات الدولي2ة، ليث اس2تجاثت منظمة 
الصح2ة العاملية لن2داءات االس2تغاثة ودفعت 
ثكمي2ات من املحالي2ل الكيميائية للمرَكز عىل 
ث2الث دفعات َغّطت ُكّل وال2دة من تلك الدفا 
التي2اج املركز منه2ا لبالثة أش2هر، لكن دعم 
منظم2ة الصح2ة العاملي2ة توقف قبل أش2هر، 
لسب رئيس امُلَؤّسسة اليمنية لعالج رسطان 

د1 اأطفال. 

مركز لوكيميا األطفال 
لالياً يعا 7 مركز ع2الج لوكيميا اأطفال 
ثمستش2فى الكوي2ت الجامع72 ثصنعاء من 
 ق2ص كبر يف اأدوي2ة واملس2تلزمات الطبية 
الالزم2ة للعالج، لي2ث يفتقر املركز أثس2ط 
متطلبات الع2الج، ثاإلَضاَفة إىل  قص كبر يف 
الس2عة الرسيرية وضعف كبر يف عدد اأطباء 

لتغطية الحاالت عىل كبرتها. 
 وتب2ذُُل إَداَرُة املرَكِز جه2وداً ذاتيًة ثتواُصٍل 
الصح2ة  ووزارة  املنظم2ات  م2ا  مس2تمر 
والخّرين واملستش2فيات الحكومية للحصول 
ع2ىل التياجاته2ا م2ن اأدوية واملس2تلزمات 
الطبي2ة الالزمة الت72  فد معظُمها ويوش2ك 

قليل ما تبقى منها عىل النفاد. 
اأورا1  لع2الج  الوطن72  املرك2ز  ويعم2ل 
ثتواُصٍل م2ا رشكات دواِئية عىل توفِر ثعض 

اأدوي2ة وكمي2ات املحاليل م2ن مرص وثعض 
ال2دول اأجنبي2ة ملراكز الع2الج يف اليمن، لكن 
تل2ك ال2رشكات الدوائية عّللت ع2د1 مقدرتها 
توفر اأدوية واملس2تلزمات إىل قيود االستراد 
يف ظل الحص2ار املطبق واالس2تهداف املبارش 
لش2حناتها التجارية من قبل ط2ران العدوان 

اأمريك7 السعودي. 
ويع2زو رئي2ُس امُلَؤّسس2ة اليمني2ة لعالج 
رسطان الد1 عد1 استجاثة املنظمات الدولية 
لنداءات االس2تغاثة الت7 تبعبها مراكز العالج 
يف اليم2ن إىل كون تلك املنظم2ات الدولية منها 
الصح2ة العاملي2ة ت2ويل ا7تمامه2ا ثاأمراض 
الوثائية املتفشية كفاشية الكولرا وغر7ا. 

وكا 2ت منظمُة الصح2ة العاملية قد دفعت 
املض2ادات  وثع2ض  املحالي2ل  م2ن  ثكمي2اٍت 
الحيوي2ة ملركز عالج لوكيميا اأطفال ووعدت 
ثالدف2ا يف القاد1 م2ن اأيا1 ثكمي2ات تغط7 
التياج2ات املرَكِز من اأدوية الكيميائية لعا1 

ي1201. 
وتتحمل لالياً أرسة املريض تكاليف رشاء 
اأدوية الكيميائية الت7  فدت ثش2كل كيل من 
املركز، ليث يقومون ثرشائها من الصيدليات 
الخارجي2ة وتكلُِّفه2م الكب2رَ من امل2ال يفوُق 

ل.  قدرتَهم عىل التحمُّ
 

اليمن تسجل أعلى نسبة وفيات يف العالم 
ثس2بَِب الظ2روف الصعب2ة الناجم2ة ع2ن 
م2رىض  وفي2ات  ارتفع2ت  س2بُة  الحص2ار 
َل  اللوكيمي2ا، لي2ث ال يمر يو1 دون أن تَُس2جِّ
لالة وفاة، ليث س2جلت عدد ل2االت الوفاة 
م2ن امل2رىض املصاث2ن ثالرسط2ان يف مراكز 
العالج يف اليمن ِ َس2َب وفيات مرتفعة مقار ًة 
ثبقية ثلدان العالم، ثاملقاثل وصلت  سبة من 
تعاف2وا من املرض مؤخ2راً يف اليمن %75 من 
مجموع املرىض ويعترب -لسب قول الدكتور- 
مؤرشاً إيجاثي2اً مقار ة ثالظروف الت7 تعا 7 

منها البالُد  تاَج العدوان والحصار. 
ويعا 7 ما يزيد عن 700 ُمَصاٍب ثالرسطان 
من  قص اأدوية واملس2تلزمات الت7 توش2ك 

ع2ىل النفاد من مراكز الع2الج يف اليمن، والت7 
يح2ول الحص2ار دون دفا املنظم2ات الدولية 

والرشكات الدوائية ثاملزيد منها إىل البالد. 
ولس2ب إلصائي2ة جدي2دة فإن م2ا يزيد 
ع2ن 30 ألَف مص2اب ثرسطان ال2د1 وُج2لُّهم 
م2ن اأطفال يعا ون ج2راء الحصار وما يزيد 
عن 100 إصاثة تفتقر لألدوية واملس2تلزمات 

الطبية. 

الحاالت الوافدة أكثُرها من صعدة 
اله2ادي  َعبدالرلم2ن  الدكت2ور  يكش2ف 
-رئي2س امُلَؤّسس2ة اليمني2ة لع2الج رسط2ان 
املب2ارشة  اأس2باب  م2ن  أن  اأطف2ال-  د1 
لإلصاثة وجود عوام2ل خارجية مبل التعّرض 
لإلشعاعات ومخلفات الحروب والت7 ثدور7ا 

تعترب سبباً رئيساً ومبارشاً لإلصاثة. 
 وأض2اف أ ه ع2ىل املدى القصر ثالنس2بة 
لرسط2ان ال2د1 يك2وُن التعرُُّض لإلش2عاعات 
والغازات الت7 تبعبها اأس2لحة كتلك املحرمة 
دولي2اً ويس2تخدمها الع2دوان يف اليمن س2بباً 
مبارشا لإلصاثة الت7 تحدث ثعد ش2هرين من 

التعرض يف أكبر تقدير. 
ومبَّل ع2دد الحاالت الواف2دة من محافظة 
صع2دة ش2مايل اليم2ن إىل امُلَؤّسس2ة اليمني2ة 
لعالج رسطان الد1 »اللوكيميا« يف مستش2فى 
الكويت الجامع7 ثصنع2اء، %10 من إجمايل 
عدد لاالته والت7 تج2اوز تعداُد7ا ال222 700 

مصاب ثرسطان الد1 ُجلُّهم من اأطفال. 
ويس2تخد1 الع2دوان اأمريك7 الس2عودي 
أس2لحة محرم2ة دولي2اً يف لرثه ع2ىل اليمن، 
لي2ث تلق2ت محافظ2ُة صعدة ش2مايل اليمن 
العديَد من الرثات الجوية اس2تُخد1 خاللها 

أسلحة محّرمة دولياً. 
ويتع2رَُّض اأطف2اُل يف محافظ2ة صع2دة 
ملخلفات الح2رب والذخائ2ر والقناثل املحرمة 
والت72 تس2تخدُمها دول تحال2ف العدوان عىل 

اليمن عىل مرأى ومسما العالم. 

ما هو اللوكيميا؟
للفائدة يقول الدكتور َعبدالرلمن الهادي: 
إن تسمية مرض رسطان الد1 ث22 »اللوكيميا« 
يرج2ُا إىل اللغة الالتينية، ويعن7 زيادَة كريات 
الد1 البيض2اء يف مكو ات ال2د1، ليث يتكون 
الد1 من كري2ات د1 لمراء وثيضاء وصفائح 
دموي2ة والبالزم2ا الت72 تعت2رب الوس2ط الذي 

تكون فيه تلك العنارص. 
وارتبط2ت الزيادُة يف كريات ال2د1 البيضاء 
ثضع2ف وفق2ر د1 ل2اد ل2دى املري2ض؛ لذلك 
اكتس2بت 7ذه التسمية، لس2ب قول الدكتور 
َعبدالرلمن الهادي، الذي يعتقد أ ها تس2مية 
إىل َلدٍّ ما مغلوطة؛ أ ه -لسب قول الدكتور- 
ال تعن7 الزي2ادة يف كريات الد1 البيضاء وجود 
مرض د1 خبيث ثقدر ما يعن7 أن كرياِت الد1 
البيض2اء ولو كا 2ت قليلًة لفق2دت وظيفتها 
الطبيعي2ة وتحول2ت إىل خالي2ا رسطا ية تؤثر 
عىل إ ت2اج الخاليا اأُْخ2َرى، س2واٌء أكا ت د1 

لمراء أَْو غر7ا لذلك تسبب يف فقر الد1. 

املرض قابل للشفاء إذا توافرت النية ولوازم 
العالج 

ع2ىل الرغم م2ن التقد1 الكب2ر الحاصل يف 
ع2الج رسطا 2ات ال2د1 واأورا1 الليمفاوي2ة 
ثال2ذات وتماث2ل العديد من املرىض للش2فاء، 
إاّل أن صورًة قاتمًة قد ُرس2مت يف اأذ7ان عن 
طبيعة مرض الرسطان لت2ى ثات املصاثون 

ثه يف أذ7ان الكبرين من عداد املوتى. 
الق2رن  الس2تينيات م2ن  وش2هدت ف2رتة 
العرشي2ن وفاَة جميا َم2ن أصيبوا ثاأمراض 
الرسطا ية، إاّل أن التقد1 يف أس2اليب وطرائق 
العالج يف ثلدان العالم أمكن اليو1 من الش2فاء 
التا1 من معظمها وثنس2ب ترتاوح ثن 25 إىل 

 .% 90
رئيُس امُلَؤّسس2ة اليمنية لعالج رسطان د1 
اأطف2ال يؤك2ُد لصحيفة املس2رة، أن مراكز 
العالج يف اليمن ثاس2تطاعتها الوصول ثنسبة 
الش2فاء م2ن امل2رض إىل 0ي %90- يف ل2ال 
تحّس2نت الظروف وتوّفَرت اإلْمَكا اُت لزراعة 

 ُخاع العظم. 
ولول قاثلية املرض للشفاء يقول الدكتور 
َعبدالرلم2ن الهادي رئيس امُلَؤّسس2ة اليمنية 
لع2الج رسط2ان د1 اأطف2ال: إن املرض قاثل 
للش2فاء متى ما توافرت النية ولواز1 العالج. 

الجرعة الواحدة تقسم على اثنني 
يق2وُل الدكتوُر َعبدالو7اب ألمد أ ه اللظ 
يف الف2رتة اأخ2رة يف مرك2ز ع2الج لوكيمي2ا 
اأطف2ال -الذي يعَمُل في2ه متطوعاً أزيد من 
س2نة: إن ُجرعة الع2الج الكيميائي2ة الوالدة 
واملخصص2ة طبياً ملري2ض والد تُقس2م عىل 
مريض2ن اثن2ن ، وأن علب2ة ع2الج الجليفيك 
تفرغ الكبس2والت لتوّزع عىل عدد من املرىض 

ثأكياس غر طبية. 
 

الطفل رشيق فقد السمع بجلسات 
الكيميائي 

الكوي2ت  ثمستش2فى  الع2الج  مرَك2ِز  يف   

الطف2ل رش2يق -  الجامع72 ثصنع2اء فق2د 
10س2نوات - لاّس2َة الس2ما ثع2د جلس2ات 
الع2الج الكيماوية، لكنه النتيجة اإليجاثية أ ه 
استجاب للعالج وتعاىف ثشكل كيل من املرض. 
 ومن2ح تعايف رش2يق م2ن امل2رض الخبيث 
أرست2ه فرل2ًة  اقص2ًة، لي2ث ش2ّكل فقداُن 
طفلهم الس2مَا وع2د1 مقدرته ع2ىل الحديث 
فارَق معا 2اة تضاف إىل 7اج2س الخوف من 
عودة املرض املتولش إىل جس2د رش2يق الذي 
يع2اوُد لالياً مركز الع2الج ثرفقة أمه ملتاثعة 

إجراءات ما ثعد العالج. 
الصل2وي  إرل2اب  الدكت2ورُة  وتق2و1   
لالت2ن  ثمتاثع2ة  النفس2ية-  -اأخصائي2ة 
ُش2فيتا من املرض، من ثينها املريض رش2يق 
ال2ذي فقد لاس2ة الس2ما ثع2د تلقي2ه ُجَرَع 
الدواء الكيماوي، وتعمل الدكتورة إرلاب عىل 
تهيئته  فس2ياً للخضوع لعملية سيجريها يف 
قاد1 اأيا1 س2تكلف ما يرث2و عن 6000,000 

ريال يمن7. 

شفاء رشيق يبعث األمل 
ومب2ََّل تماثُُل رش2يق للش2فاء م2ن مرض 
اللوكيمي2ا مبعب2اً لألم2ل يف  ف2وس اأطف2ال 
املرىض وأ7اليهم، ليث أس2عف رش2يق كون 
أرست2ه مبّل2ت ثيئ2ًة محتضنًة س2اعدته عىل 
تجاوز فرتة العالج دون التعّرض ال تكاس2ات 
وصدمات  فسية، لسب اإلخصائية النفسية 

الدكت2ورة إرل2اب الصل2وي. 
 وترتدد أرسة الطفل رش2يق عىل املركز ثعَد 
تعايف رش2يق م2ن املرض إلج2راء الفحوصات 
الروتينية وإعطاء رش2يق جرعاً وقائية، و77 
22ة ثفرتات م2ا ثعد الش2فاء من املرض  َخاصَّ
تكس2ب املري2ض املتعايف لديب2اً مناعة تحول 

دون عودة املرض إليه. 
الصلوي  الدكت2ورة  النفس2ية  اإلخصائي2ة 
تق2وُل: إن أطف2االً تعافوا، لكن لع2د1 االلتزا1 
ثالفحوصات الروتينية والجرع الوقائية لفرتة 
م2ا ثعد العالج عاد إليهم املرض ثعد 11 س2نًة 
من خروجهم من املركز متعافن من امل2رض. 

تقرير

طفلة مصابة باللوكيميا طفل مصاب باللوكيميا
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دور القضاء في حماية حقوق 
المتضررين من العدوان

يحيى صالح الدين 

22ًة  يجُب أن يعل2َم الجميُا، وَخاصَّ
الع2دوان  ضحاي2ا 
الس2عودي اأمريك72، 
أن ثإْمَكا ه2م مقاضاة 
الس2عودي  التحال2ف 
أم2ا1  ومرتزقته2م 
ثرفا  الوطنية  املحاكم 
دع2اوى جنائية مد ية 
ثتعويضهم  واملطالب2ة 
الت72  اأرضار  م2ن 
لحقت ثهم ج2راء 7ذا 
الع2دوان، فأية جريمة 
املنف2ذ  فيه2ا  يش2رتك 

واملس2ا7م واملح2رض ع2ىل ارتكاثها، 
فمن ُقصف منزله أَْو مصنعه أَْو ُجرفت 
مزرعت2ه يس2تطيا أن يرف2ا دع2وى 
ض2د تحالف الع2دوان وضد س2لطان 
الربكا 72 والز دا 7 وصعرت والد بوع 
وغر27م م2ن العمالء؛ الش2رتاكهم يف 
الع2دوان واملطالب2ة، ثحج2ز  جرائ2م 
وثيعه2ا  وممتلكاته2م  أمواله2م 
وتعويض املتررين من 7ذه اأموال 
وع2ىل املحكمة أن تق2و1َ ثالحجز عىل 
222ة ث2دول التحال2ف  اأم2وال الَخاصَّ
22ة ثالعمالء والخو ة،  واأموال الَخاصَّ
7ناك أص2ول عقارية لدول2ة مرص أَْو 
اأردن أَْو السعودية يجب إصدار لكم 
قضائ7 ثالتعويض م2ن 7ذه اأصول 
العقارية وكذلك من ممتلكات جباري 
الخو 2ة  م2ن  وغر7م2ا  والربكا 72 
والعم2الء وكل عمي2ل وخائ2ن أمواله 
عرض2ه للحجز وتعوي2ض املتررين 
منها، طبقاً للقا 2ون وطبقاً للقا ون 
اليمن72 القا 2ون الواج2ب التطبي2ق، 
والقضاء اليمن7 7و القضاء املختص 
املتعلق2ة  القضاي2ا  ُكّل  يف  ثالفص2ل 

ث2كل الجرائ2م الت72 تقا يف اليم2ن أَْو 
ترتت2ب آثار7ا فيه س2واٌء أكان الجناة 
يمني2ن أَْو أجا 2ب مس2ؤولن جنائياً 
م2ا  كلِّ  ع2ن  ومد ي2اً 
واليمنين  ثاليمن  لحق 
 115_21_17 )امل2واد 
االجراءات  قا 2ون  من 

الجزائية(.
إنَّ م2ا ق2ا1 ويقو1ُ 
ثه التحالُُف الس2عودي 
ومرتزقتهم  اأمريك72 
خط2رة  جرائ2م  م2ن 
واأم2ن  الس2لم  ته2دد 
ثاعتب2ار  العال2م؛  يف 
اأطف2ال  مالي2ن  أن 
والنس2اء والرجال قد وقع2وا ضحايا، 
27زت  تصور27ا  يمك2ن  ال  فظائ2ا 
ضمر اإل َْس2ا ية ثق2وة؛ ولذلك يجب 
أْن ال تم2ر 7ذه الجرائ2م دون عقاب، 
وأ 2ه تج2ب مقاض2اة مرتكبيها عىل 
 ح2و فّعال م2ن خ2الل تداث2ر تتخذ 
ع2ىل الصعي2د الوطن7 وع2ىل الصعيد 
الدويل، ويجب ع2ىل الدولة أن تمارس 
واليته2ا القضائية الجنائية عىل أولئك 
املس2ؤولن عن ارتكاب جرائَم دولية، 
وطامل2ا أن املحاكم الدولية 77 مكملة 

للمحاكم الوطنية.
إىل  التوج2ه  املواطن2ن  ع2ىل  إذن 
دع2اوى  ورف2ا  الوطن72  القض2اء 
جنائي2ة مد ي2ة ضد تحال2ف العدوان 
ومرتزقته2م، الد ب2وع وعيل محس2ن 
وجباري والز دا 7 وصعرت والربكا 7 
وغر7م، والحجز عىل أموالهم والبدء 
ثتعويض املتررين من العدوان؛ أن 
جرائ2م العروان يش2رتك فيه2ا املنفذُ 
واملساعد واملحرض؛ ولذلك يشرتكون 
يف العقوثة والجزاء، وعىل الباغ7 تدور 

الدوائر والله  ارص املظلومن. 

ردع البحر األحمر ومقدمات معركة المصير

وقفة تعجب 

ُحميد القطواني

والع2دوان  الحص2ار  تداعي2اُت 
اإلمارات72  الس2عودي  التحال2ف 
اأمريك7 عىل الشعب اليمن7 ا تهج 
فيه2ا سياَس2ة اإلث2ادة الجماعي2ة 
لليمنين -أطفاالً و ساء ومد ين- 
ثاالس2تهداف املبارش وعرب العدوان 
البيولوج72، ولص2ار خا 2ق خلق 
وضعاً مأساويًا ومعا اًة يف املعيشة 
وااللتياجات اأساس2ية، إىل درجة 
وصفته2ا تقاري2ر أممي2ة ودولي2ة 
ته2دد ثمجاع2ة ك2ربى ق2د يذ7ب 
ضحيته2ا مالين اليمني2ن, واضًعا 

ش2عبنا أم2ا1 خيارين إم2ا الركوع واالستس2ال1 أَْو 
اإلثادة الجماعية ثاالستهداف واملوت جوعاً. 

ُكلَّ  ق2ّد1  السياس2ية  وقيادت2ه  ثبورت2ه  اليم2ن 
التفا7ُمات املنطقية للوسطاء الدولين تحت سقف 
البواثت الس2يادية ولق الش2عب يف اال صاف وجرب 
ال2رر، وما 27ذا أرص تحالف الغ2زو عىل تصعيد 

عدوا ه وتشديد لصاره. 
وخالَل م2ا يقارب البالث الس2نوات ل2م يتعرض 
فيه2ا خ2ط املاللة الدولي2ة أي تهديد م2ن الجا ب 

اليمن7. 
و7نا وأما1 صمت العالم املنافق َوتغر املعطيات 

وتكاملت الجهوزية امليدا ية تشكلت اإلَراَدة الشعبية 
والبوري2ة َوالسياس2ية, وتم2ت تحضرات ثس2قف 
 , املتصاع2دة  والفاعلي2ة  الديموم2ة 
َوتغ2ّرت خارطة التحالف2ات الدولية 
الت72 خلق2ت ظروف2اً تخ2د1 الق2رار 
اليمن7 لإلقدا1 عىل خيارات عسكرية 

يف معركة املصر والوجود.. 
مما ال ج2دال فيه وثش2كل يقين7 
27و أن صن2اع الق2رار يف العالم وعىل 
الغ2زو  تحال2ف  الخص2وص  الوج2ه 
الس2عودي  اأمريك72  والع2دوان 
اإلمارات7, يدركون أن القيادة اليمنية 
اس2رتاتيجية  وخ2رباٍت  رؤًى  تمتل2ك 
َوإَراَدة وقراراً وشجاعة الفعل وتمتلك 
القدرة والوس2ائط الفّعالة للفعل, لتحقيق اأ7داف 
العملياتي2ة يف إَط2ار العم2ل لوق2ف الع2دوان ورفا 
الحص2ار , خارَج التوقعات التحليلي2ة واملعلوماتية 
للع2دو يف س2ياق الرد َوال2ردع يف الخ2ط املالل7 من 
ثاب املندب إىل موا ئ الس2عودية, وأن املا ا 7و ترك 
فرص2ة للحل2ول وتنضي2ج املش2هد واإلَراَدة الدولية 
ولرًص2ا عىل أمن وس2المة واس2تقرار خط املاللة 
ال2دويل والحفاظ ع2ىل مصالح ُكّل ال2دول الت7 تمر 

منها. 
 كم2ا يدرك2ون أن إَراَدة الش2عب اليمن72 وقرار 
القي2ادة الرس2مية والبورية َواملنظومة السياس2ية 

محلياً ودولياً, يجري تس2خينها وتحضر7ا, ضمن 
رؤية عسكرية وأمنية اس2رتاتيجية فعالة، واضعة 
لس2اثات التدخ2ل اأمريك7 املب2ارش ,  حو تفعيل 
خي2ار الردع7 اليمن72 والرد عىل الحص2ار الخا ق, 
ثاستهداف مصالح دول العدوان يف أ7م ثالث رشيان 
تجاري عامل7 وفق مصفوفة أ7داف ثحرية ثاثتة يف 
موا 2ئ العدو ومتَح2ّركة يف البح2ر األمر ومضيق 
ثاب املندب , إىل جا ب االس2تهداف ملصفوفة أ7داف 
توص2ف ثنقاط الحي2اة الخدمي2ة واالقتصادية عىل 

الرب يف دول العدوان. 
ق2د يس2بق معرك2ة املص2ر والالع2ودة لنقطة 
التفا7مات مقدم2ات ردع تحذيرية , تحدث زلزاالً 
عنيف2اً اقتصادي2اً وسياس2ياً وأمنياً عىل مس2توى 
املنطق2ة , إْن ل2م يحول اأزم2ات فيه2ا إىل كوارَث 
ثقصف أ7داف ليوي2ة يف لاضنة التجارة العاملية 
الت7 تلت2ز1 اإلمارات ثتأمينها والت7 تقود التصعيد 
اللتالل الس2الل الغرث7 إىل جا 2ب قصف أ7داف 
االقتصادي2ة  ثالحي2اة  الس2عودية  اململك2ة  تم2د 

والخدمية. 
ورس2الة تلك املقدمات للعالم وأقطاثه الجديدة، 
أن الحصار الذي يهدد ش2عب اليمن72 ثاملوت جوعاً 
والتصعي2د العدوا 72 ثاتج2اه الحدي2دة والس2الل 
الغرث72 س2وف يعس2كر البح2ر األمر ثم2ا يخلق 
ظ2روف تقطا أ27م ثالث رشي2ان تج2اري ومزود 

ثالطاقة أما1 الجميا. 

 وأما1 صناع القرار يف العالم محايدين ومؤيدين 
خي2اران إم2ا وض2ا ثقله2ا لوق2ف الع2دوان ورفا 
الحص2ار للحف2اظ ع2ىل س2المة الخ2ط املالل72، 
أو الس2ماح لتحال2ف الغ2زو اأمريك72 الصهيو 7 
الس2عودي اإلمارات72 ثالتصعيد، و27ذا يرتتب عليه 
قط2ا 27ذا الرشيان أش2هر كح2د متوس2ط, فهل 
تس2تطيا ال2دول الك2ربى واإلقليمي2ة املحاي2دة أن 
تتحمل تبعات توقف املاللة أما1 التجارة والطاقة, 
َوكلفة  قل الحركة عرب رأس الرجاء الصالح, يف ظل 
مرلل2ة تعيش فيها دول العالم مرللة ا تقالية ثن 
 ظ2ا1 عامل7 قديم وآخ2ر جديد وأزم2ات اقتصادية 

تتفاقم ثاضطراد.. 
وأ7داف الردع اليمن72 املرشوعة تحويل اأزمات 
إىل  ثال2ذات  واإلم2ارات  الس2عودية  يف  االقتصادي2ة 
كوارث وتعجيل اال هي2ارات، و7ذا 7و أقرب تعريف 

ملعركة الالعودة. 
 وأم2ا1 27ذا كله ل2ن يك2ون 7ناك أي لس2م يف 
املعركة، وس2وف تتغ2ر قواعد املرلل2ة من االتجاه 
 ح2و تطبي2ا اأوض2اع لنظ2ا1 عامل72 جدي2د يمر 
ثمرللة ا تقالية سلسة إىل ا فجار شامل يف املنطقة 
رثم2ا تبدأ من اليمن ورثما لن تنته7َ يف إَطار الرشق 

اأوسط لتمتدَّ إىل العالم. 
ُكلُّ ذلك يع2ّزز خياراِت الردع والرد اليمن7 ويُبِبُت 
جدوائية لس2اثاتها لوقف الع2دوان ورفا الحصار 

اأمريك7 السعودي اإلمارات7. 

عبداهلل الجنيد 

يق2ول الله عز وجل: )أل2م يعلم ثأن الله ي2رى(  حن أما1 
ٍب ش2ديد من تعجبات القرآن الت7 تزلزل القلوب، وتقهر  تعجُّ

الظامل2ن واملس2تكربين، وكي2ف يتجا7لون 
أن الل2ه مطل2َّا عليه2م، وع2ىل جرائمه2م، 
َولركاتهم، وترصفاتهم، وكيد7م ومكر7م 
)ال يخف2ى عىل الله منه2م يشء( ما يعدون 
له وما يخططون من الطعن يف الدين وتدثر 

املكائد للمسلمن.
ف2إذا دعتك قدرتك يا س2لمان عىل الظلم 
واس2تبالة الدماء وا تهاك اأعراض وإثادة 
ش2عب مس2لم ثأكمل2ه فأعل2م أن املظل2و1 
املقهور لو آمن وصرب وقراء وتدثر قول الله 
ا يَْعَمُل  تع2اىل: }َواَل تَْحَس2بَنَّ اللَه َغاِف2اًل َعمَّ
الظَّاِلُم2وَن{ وقول2ه تع2اىل: )َواْص2رِبْ ِلُحْكِم 

َرثَِّك َفِإ ََّك ِثأَْعيُِنن2َا( ورفا يديه إىل الله عز وجل واثًقا ثنرصه 
وتايديه سيهيأ الله له اأسباب للنرص من ليث ال يدرى، 7ذا 
وع2د الله )ومن اص2دق من الله قيال( )َوَم2ْن أوىف ِثَعْهِدِه ِمَن 
وا ِثبَيِْعُكُم الَِّذي ثَايَْعتُم ِثِه ۚ َوذَِٰلَك 7َُو اْلَفْوُز  اللَِّه ۚ َفاْس2تَبرِْشُ

اْلَعِظيُم(. 
وليعل2م آل س2عود وعبيد27م وللفاؤ7م وأس2ياُد7م من 
الصهاين2ة واأمري2كان أن الل2ه لي2س ثغاف2ل عنه2م وع2ن 
أعماله2م، فلن تفيَد7م ترس22ا اتهم العس2كرية ولو جمعوا 
جيوش وأسلحة العالم فإن الله تبارك وتعاىل 7و مدثر اأمور 

)إذا قيض أمًرا فإ ّما يقول له كن فيكون(. 
فالش2عب اليمن7 مكتوب له اال تصار، مكت2وٌب له الغلبة 

ولو كره الكافرون. 
إن الشعوب إذا ما تس2لحت ثاإليَْمان والبقة ثالله والصرب 
واإلرادة وتَح2ّرك2ت تَح2ّرك قرآ 72 يف الواقا العلم7 والعميل 
ثالحكمة واملوعظة الحس2نة لتغير املنكر ومحارثة الفساد 
وإصالح ما افسدوه، والنهوض لتجاوز العقبات والصعوثات 
الت72 تق2ف يف طريقها  ح2و التق2د1 واالرتق2اء الحضاري 
س2يجعل م2ا يبدو له2م فاش2ال ومخيبا لآلم2ال وصعب2ا أَْو 
مس2تحيال يتح2ول إىل  رص عظي2م و7ا 7و الش2عب اليمن7 
يحصد ثمار 27ذه التَح2ّركات ويصنا املعج2زات التأريخية 
واأس2طورية يف مجال التصنيا العس2كري من طائرات ثال 
طي2ار وصواري2خ ثاليس2تية الت72 وصل2ت إىل عواصم دول 
العدوان رغم الحصار الجوي والربي والبحري ومرور 1000 
ي2و1 من العدوان الذي قتل عرشات اآلالف من أثناء الش2عب 
اليمن7 ودم2ر البنية التحتية ولم يس2تبن7 يشء وال زال 7ذا 
الشعب العظيم صامداً وشامخاً شموخ الجبال ويمرغ أ وف 
أعدائه ثالرتاب ويلحق الهزائم يف وجه أكرب لش2د وترس2ا ة 

عسكرية يف العالم.
فالدم2اُء الطا27رُة الت72 رصخ2ت يف جبال م2ران لنرُصة 
املس2تضعفن واملظلومن الت7 أراد أعداُء الل2ه إطفاء  ور7ا 
وإس2كات صوتها واستش2هد يف س2بيلها خرُة الرجال الذين 
ثذل2وا الغايل والنفيس، 7ا 727 ثمار7ا تُحَصد، 
َوصدا27ا يدوي، و ور27ا اليو1 يرشق يف ضمر 
ووج2دان الش2عب اليمن72 العظي2م يف جمي2ا 
املحافظ2ات، وأ ا ع2ىل ثقة أنَّ صدا27ا و ور7ا 
سيشمل اأرض ثَمن عليها، فهذا الشعب أعطاه 
الله م2ن اإليَْمان والحكمة والش2جاعة والببات 
والص2رب ما أ7ّله لحمل راية اإليَْمان كله يف وجه 

الكفر كله.
فمهما ضاقت عىل 7ذا الش2عب سبل الحياة 
وطول اال تظار س2ينترُص ثق2وة إيَْما ه وصربه 

وتوكله عىل الله واعتماده عليه.
قد يق2ول البعض لق2د طالت م2دة الحرب؟ 
متى س2ننترص! و27و ال يعلم أن يف ذلك خ2راً كبرا عند الله، 
فق2د ا كش2فت الحقائُق خالل 27ذه املدة َوس2قطت اأقنعة 
وتع2رت الوجوه وعرفنا منهم املرتزقة والعمالء وميَّز الخبيث 
من الطيب، فا ظروا إىل خيوط الفجر كيف تنس2اب ا سياثاً؛ 
لتعط7 فرصة الختف2اء الولوش وأصوات الكالب، فلو ظهر 
الض2وء فج2أًة أل2دث يف الكون ا قالث2اً.. 7كذا ُس2نُة الله يف 

التغير. 
 وثورة الش2عب يج2ُب أن تك2وَن، فال تيأس2وا وال تحز وا 
واق2رأوا يف القرآن مَل2ن العاقبة والنرص ولس2ن البواب يقول 
الله تعاىل: )َما َكاَن اللَُّه ِليَذََر اْلُمْؤِمِنَن َعىَلٰ َما أَ ْتُْم َعَليِْه َلتَّٰى 
يَِمي2َز اْلَخِبيَث ِمَن الطَّيِِّبۚ  َوَما َكاَن اللَُّه ِليُْطِلَعُكْم َعىَل اْلَغيِْب 
َوَلِٰكنَّ اللََّه يَْجتَِب7 ِمْن ُرُس2ِلِه َمْن يََشاُء ۚ َفآِمنُوا ِثاللَِّه َوُرُسِلِه 

ۚ َوإِْن تُْؤِمنُوا َوتَتَُّقوا َفَلُكْم أَْجٌر َعِظيٌم(. 
ا يَأِْتُكْم َمبَُل الَِّذيَن  ويقول )أ1َْ َلِسبْتُْم أَْن تَْدُخلُوا اْلَجنََّة َوَلمَّ
اُء َوُزْلِزلُوا َلتَّى يَُقوَل  َّ تُْهُم اْلبَأَْساُء َوالرَّ َخَلْوا ِمْن َقبِْلُكْم َمسَّ
الرَُّس2وُل َوالَِّذي2َن آََمنُوا َمَعُه َمت2َى  رَْصُ الل2َِّه أاََل إِنَّ  رَْصَ اللَِّه 
َقِري2ٌب(، فوعد الله لقٌّ ومن أصدق م2ن الله قيالً، )َوال تَِهنُوا 

َوال تَْحَز ُوا َوأَ ْتُُم اأَْعَلْوَن إِْن ُكنْتُْم ُمْؤِمِنَن(.
اأيا1 القادمة لبىل ثاملفاجآت وأيا1 قوى العدوان السعودي 
اإلمارات72 اأمريك7 وللفه2م امللعون ثاتت مع2دودة، فما يُعدُّ 
له2م من ِقبَل 7ذا الش2عب العظي2م الذين يس2تهينون ثه اليو1 
ويس2تصغرون عظمته وقد ثلغ من اإليَْمان والصرب ومن القوة 
الت7 ال تقهر7ا قوة ستزلزل اأرض من تحت أقدامه وتفاجئهم 
ثما لم يحسب له أي لساب، وسرتون عجائب الله وقدرته كيف 
تتج2ىل فيهم وكي2ف س2تكون  هايتهم ثما كس2بت أيديهم من 
الفس2اد والغلو والطغيان يف اأرض وكيف ولتمية أن )يَْخِسَف 

اللَُّه ِثِهُم اْأَْرَض أَْو يَأِْتيَُهُم اْلَعذَاُب ِمْن َليُْث اَل يَْشُعُروَن(. 
 )َوَسيَْعَلْم الذين ظلموا أَيَّ ُمنَقَلٍب يَنَقِلبُون(. 
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تتمات من الصفحة األخيرة .. 
نزاعات فنجانية وخَونة بأثٍر رجعي

ال تقرْأ هذا.. إن 
كنَت عنصريًا 

عبدالغني علي الزبيدي
يف ليات72 لم أَر لقداً وُعنرصيًة ولئامًة وُخبباً وكذثاً 
وثُهتا اً، وتش2ويهاً وتضليالً.. وفج2وراً.. يطال جماعًة 
أَْو أف2راداً كم2ا طال2ت جماع2َة أَ َْص2ار الل2ه وقياداتها 

وأتباعها. 
ة فلج2أوا إىل املكيدة  عجزوا ع2ن مواجهته2م ثالُحجَّ

واملكر ثكل د اءة وإسفاف. 
خّوفو ا منهم و7م ما زلوا يف الكهوف والجبال.

ثأ هم عم2الء إليران.. وإىل اليو1 لم يس2تطا ألد أن 
يقد1 دليالً والداً عىل 7ذه )العمالة(. 

ثينم2ا طل2ا ُكّل خصوِمه2م عم2الء وخو 2ة ثأيدي 
السعودية وقطر واإلمارات وتركيا. 

وثن أيدينا وأما1 أعيننا  را7م منبطحن ومفاخرين 
أ هم يلعقون ألذية مشايخ النفط. 

وثالص2وت والصور ومقاط2ا الفيديو يتحدثون عن 
)املليش2يات اإليرا ية( من فن2ادق الرياض وقطر ودث7 

واسطنبول.. 
7ل شفتم من 7و العميل والوقح )والواط7(؟!

واالش2رتاكية  واملؤتمري2ة  اإلخوا ي2ة  القي2ادات  ُكلُّ 
والنارصية.. خا 2وا وطنَهم وتآمروا عليه وش2اركوا يف 
تدمره والتالله وتمزيقه، ويتبا7ون ثذلك، ويس2مون 

أ فسهم )رشعية( ومقاتليهم )املرتزقة( مقاومة!. 
ثينم2ا لم يهرْب أَْو يخُرْج قيادي م2ن أَ َْص2ار الله إىل 

دولة مستجدياً أَْو خائناً أَْو عميالً لتى يف إيران.. 
وثبت2وا يف وطنهم وألبوه وقاتلوا؛ دفاعاً عنه وقدموا 
ن  2ن َق2َ�ٰ  َْحب2َُه َوِمنُْهم مَّ خ2رة ش2باثهم )َفِمنُْهم مَّ

لُوا تَبِْدياًل(.  يَنتَِظُر ۚ َوَما ثَدَّ
ثالرغم أ هم لم ينالوا من خرات 7ذا الوطن كما  ال 

7ؤالء  هباً وسلباً. 
وال يزالون لت2ى اليو1 صاثري2ن وصامدين وثاثتن 
رغم وقالة العدو ود اءة وخسة )ذوي الُقرثى( ولجم 

التضحيات وفارق اإلمكا يات. 
إال أ هم ا ترصوا منذ الحروب الست وما تال7ا.. 

وس2ينترصون ومعهم 7ذا الش2عب اأث72 الصاثر.. 
ث2إذن الله.. يف 27ذه املعركة الفاصلة الت72 اتضح فيها 

)الغث( من)السمن(. 
ا ترصوا ملا كا وا مظلومن.. 

مؤمنن وصادقن.. 
وثاثتن عىل املبادئ.. 

يف وطن تكالبت عليه اأَُمَم واأراذل من أ7له..
كما )كما تتكالب اأكلة عىل قصعتها(. 

ثاختص2ار.. لن ا ترصتم وأ تم قلة ثاإليَْمان والحق 
والصدق.. 

 س2تنترصون ثذات القيم وقد أَْصبَحتم قوة يُحَس2ُب 
لها ألف لساب.. 

وأَْصبَحتم كبرًة مؤمنًة )صافيًة و قية من الشوائب( 
تمتد يف مس2الة 27ذا الوطن مهما تآم2روا أَْو ضّللوا أَْو 
ا َما يَنَفُا  ا الزَّثَُد َفيَذ7َُْب ُجَفاًء، َوأَمَّ ش2ّو7وا ثكم.. )َفأَمَّ

النَّاَس َفيَْمُكُث يِف اْأَْرِض(
الخالصة.. والله )لو س2لك الناس كلهم ِشْعباً وسلك 

اأَ َْص2اُر ِشْعباً آخر لسلكُت معهم(..
أ كم الصادقون واأوفياء واملخلصون والشجعان. 

ووالل2ه لو كنت2م يف مكان 27ؤالء الخو 2ة واملرتزقة 
َلكنت أول املناوئن لكم ولو ثقيت يف ذلك ولدي. 

 س2ال1ُ الل2ه عليك2م وع2ىل ُكّل اأوفي2اء واملخلصن 
والشهداء من يومنا 7ذا إىل يو1 الدين. 

هل يوجد عميل يصبح زعيًما؟!
أمة الملك الخاشب

ا ته2ت فتنة زعيم مليش2يات الخيا ة وتم 
وأُد27ا يف رسعة ل2م تكن تخط2ر يف ثال ثرش 
ثفض2ل الل2ه تع2اىل وفض2ل الدم2اء الزاكي2ة 
والتضحيات الخالدة الت7 س2طر7ا رجال الله 
يف املي2دان، فلم يكن أل2د ليتوقا تلك النتيجة 
لدرج2ة أن تحالف الع2دوان ثنفس2ه  د1 أ ه 
ترسع ثاإلْعاَلن عن ترليبه ثما أس2ماه عودة 
صال2ح لحضنهم الع2ربي؛ أن 7زيمَة صالح 
كا ت ثمباثة صفعٍة قوية يف وجهو7م، وكان 
ثعض الخرباء قد  صحوا التحالف أ ه لو كان 
الت2ز1 الصم2ت َل2كان أفضل وظ2ل يف موقف 
املتف2رج وثع2د أن يرى النتيجة كان س2يعلن 
تأييده ودعم2ه وترتيبه، لكن موقفه املترسع 
فض2ح ُكّل يشء عىل ورق من ثياض، ولس2ت 
7نا ثص2دد الحديث عن تفاصي2ل تلك الفتنة 
الت7 ال تزال فضائحها تتكّشف ثالتدريج عرب 
وس2ائل اإلْع2اَل1، والتأريخ كفيل ث2أن يدّو ها 
ويكف72 أ ص2اره ع2اراً جلبه له2م أن  هايته 
كا 2ت وطائ2رات الع2دوان تقات2ل إىل جا به 
وليس مبل القذايف ال2ذي ُقتل وطائرات الناتو 

ضده َوتقاتل إىل جا ب خصومه.. 
ل2م يتأمل البع2ض يف 27ذا املعن2ى أن يعلَن 
تحال2َُف العدوان ال2ذي َقت2ََل إىل اآلن أَْكب2َر من 
أرثع2ن أل2ف ش2هيد مد 7 م2ن دون ش2هداء 
الجبهات طبع2اً أ ه يرّلب ثبي2ان صالح وما 
وال  الش2مس  كم2ا  الواضح2ة  األ2داث  ُكّل 
يس2تطيا أل2د إ كاَر27ا وثعد س2قوط لوايل 
300 ش2هيد من أفضل وأطهر الش2باب يف ذلك 
اليو1 وكأ نا ينقصنا تقديم الش2هداء يومياً يف 
أَْكب22َر م2ن أرثعن جبهة، وي2و1 الفتنة فتحوا 
لن2ا جبه2ة جدي2دة وثع2د س2قوط ع2دد كبر 
م2ن اأثري2اء ولص2ار مواطن2ن يف منازله2م 
وتعرضه2م لإلْر27َاب النف2ي والرتويا وثعد 

ُكّل تل2ك الحقائ2ق والوثائق الت7 ت2م فضحها 
و رش27ا ثم2ا فيه2ا فضائ2ح رسق2ة اآلث2ار 
والتخطيط إلس2قاط العاصمة واستال1 مبالَغ 
من اإلمارات، ولتى ثعد أن  رشت وزارة املالية 
الس2عودية أس2ماَء قيادات املؤتمر الذين كا وا 
يس2تلمون من الس2عودية مبال2َغ كبرة، وثعد 
ُكّل ما تم كش2فه من لقائَق يش2يُب لها رأس 
الول2دان يأت7 ثي2اُن قيادات املؤتم2ر يف صنعاء 
 7َ والذي اعتربه البعُض ثأ ه ثيان إيجاث7 ليُسمِّ
زعي2َم ميليش2يا الخيا ة أ ه ش2هيد ويصفو ه 
ثاث2ن اليم2ن الب2ار!!، ويضا ثيا ه2م عرشات 
اأس2ئلة الت72 ال  س2تطيا لتى إقن2اع طفل 
ثاإلجاث2ة عليه2ا و77 كي2ف تجتمُا اإلش2ادة 
ثزعيم الخيا ة الذي ثاع أراضينا وأّجر موا ئنا، 
واس2تبالت يف عهده لتى الصوم2ال وارتريا 
ثحاَر 2ا وجزر ا واس2تبالت الوالي2ات املتحدة 
س2ماَء ا وقتل2ت أثناء 2ا تحت ع2دة مربرات، 
وأ هى لياته و7و يس2ّم7 ش2هداء الدفاع عن 
كرام2ة اليمن وع2ن أراضيها م2ن املحتل ثأ ها 
مع2ارك عببية، ف2إذا كا ت مع2ارك الدفاع عن 
الوطن وكرامته وس2يادته 77 مع2ارك عببية 

فأين تكون املعارك الحقيقية يا ترى؟ 
كي2ف يمكن أن يجتما الحرص عىل س2يادة 
اليم2ن ول2ث املجتما عىل مواصل2ة الوقوف يف 
وجه العدوان ما اإلشادة ثشخص خان الوطن 
وأما1 وس2ائل اإلْعاَل1 وأعلن ا تفاضته عىل من 
يقدم2ون دماَء27م وأثناء7م رخيص2ًة أجل أن 

يحيا الوطن شامخاً عزيزاً رافعاً رأسه عالياً؟
كي2ف يمكن ي2ا قي2ادة املؤتمر أن تحش2دوا 
املجتما لرفد الجبهات ثالرجال وأ ت تش2يدون 
ثم2ن وص2ف أثناَء7م ثأ ه2م ذ7ب2وا يف معارَك 

عببية ال قيمة لها؟
7ل ستقومون ثنفس الدور الذي كان يفعلُه 
صال2ح و27و الوق2وف ضد الع2دوان ثاللس2ان 

والترصفات عكس؟ والباطن غر الظا7ر؟ 
الرتم2وا عقولن2ا واقنعو ا؟ َول2و كنتم فعالً 

ش2جعان وتحب2ون الوط2ن -كم2ا تّدع2ون- ملا 
خفت2م من قولها يف العل2ن ثأ كم تربأون إىل الله 
م2ن أي ش2خص كان خ2ان الوطن وث2اع دماء 
الش2هداء وأعلن ا تفاضته يف وج2ه من تحملوا 

عىل عاتقهم رشف مواجهة 7ذا العدوان؟ 
يا ق2و1 أخاطبك2م ثالعقل واملنط2ق وتأملوا 
فقط ثعد ا تهاء فتن2ة الزعيم 7ل توقف إطالق 
الصواريخ البالستية؟ أ1 7ل تد7ورت الجبهات 
رغم مضاعفة القصف الهس2تري عليها؟ أ تم 
تدركون جيداً وكل الش2عب ثات يدرك جيداً َمن 
ال2ذي يتحمل مس2ؤولية تعبئ2ة املجتما ولبه 
عىل الصم2ود والصرب يف مواجه2ة العدوان، فال 
يغر كم تس2اُمُح قيادة البورة معكم، وال تظنوا 
ثأ كم س2تكو ون أذك2ى وأفهم من س2اثقيكم 
وتحاولون إكمال الدور الذي َخطَّه لكم صالح.

ي2ا رشف2اء املؤتم2ر كو 2وا أل2راًرا يف د ياك2م 
وا فضوا من عىل كوا7لكم ُكلَّ ذكرى لخائن سواٌء 
أكان زعيم2اً أَْو َعب2ًدا لق2ر، وتذك2روا أن صالح 
قاله2ا ثلس2ا ه »ما في2ش عميل يصب2ح زعيم«، 

وكأ ه  طقها ليصَف  فَسه تماماً ويخاطبها. 
 َوتخيّل2وا مع7 ل2و كان عبدرثه 7و من أعلن 
اال تفاض2ة والفتن2ة وأعل2ن أن ي2َده مم2دودة 
للعدوان ثالسال1 ومرفوعة ضد للفائه ثالحرب، 
كيف كنتم س2تصفو ه؟ أكيد كنتم س2تصفو ه 
ثالعمي2ل والخائن، فما لك2م ال تجعلون كرامَة 
الوطن فوق تقديسكم لألش2خاص؟!، وما لكم 

ال تسمون اأشياء ثمسمياتها؟ 
وأخ2راً أقوُل لك2م: التحقوا ثَرْك2ِب الرشفاء 
املدافع2ن ع2ن ثالد27م ق2والً وفع2الً، وتحّزثوا 
كم2ا تريدون، ال يهمنا، ولك2ن ال يفوتكم قطاُر 
الرشف والعزة والنرص، وتُكتبون من املتذثذثن 
دون أن تش2عروا.. ودافعوا ع2ن الوطن ثكل ما 
تملك2ون قبل أن يفوتَك2م القطاُر، فالنرص ثات 
قريب2اً أقرَب مما تتخيلون، وكل ش2خص يضا 
 فس2ه ليث يش2اء، والل2ه مطلا ع2ىل ثطائن 

اأمور وخوايف الصدور. 

هنادي محمد 
ثعَد دخوِل ش2عبنا اليمن72 ألفيَّتُه البا ي2ة يف مواجهتِه للعدوان الس2عودي 
اأمريك72، فرَض قائُد البورِة الش2عبية واملس2رة الُق2ْرآ ية الس2يد/ عبدامللك 
ثدر الدين الحوث7 2يحفظُه الله- معادالٍت اس2رتاتيجيًة جديدًة تواكُب وتوازي 
تصعي2َد العدو م2ن جرائِمِه ومؤامراتِه ومش2اريعْه، وتُقاِثلُُه ثاملب2ل؛ ليُدرَك أنَّ 
َمن يعتدي علي2ه ليَس طرفاً ضعيفاً ثإمكا ِه قهَرِه واس2تعباَدِه وإذالَله وأ َُّه 
س2يقبل ثاالستضعاِف ويتكيّف معه ثخضوٍع واستكا ٍة تاّمٍة، ال يُحّرُك ساِكناً 
ِّ عن  فس2ِه، وقما  أَْو يفّكُر ثاس2تخدا1 أَْو اثتكار أيَِّة وس2يلٍة كا ت لدفِا الرشَّ

الظاملن ثظلمهم، وامُلتجرّبين ثجربوتهم.
ويف إطاِر الدراس2ِة االس2رتاتيجيِة للخياراْت، وثعد إثالغ الرئيس الصماد 
مبع2وَث اأم2م املتّحدة ثأ 2َُّه: )إذا ل2م يتوّقف الع2دوان والتَّصعي2د ثاتجاِه 
الحديدة واس2تمرار الِحصار س2يتم قطُا خطوط املالل2ِة الّدولية يف البحِر 
األم2ر، فال غراثَة ِمْن أن  س2مَا اأصوات النَّش2از الت72 اطلقت عىل 7ذا 

الخيار ُمسّمى ال22 )قرصنة(..!! 
فيا ِللعجِب الُعجاب..! 

ثاَت صالُب الحقِّ املرشوع )ُقرصا اً(، والجاّلُد الغازي املعتدي )فارس2اً 
للسال1(..!! 

ِلتَْعلم2وا أيُّها الحْمقى ِثأ ن2ا قد اعتْد ا عىل س2ماِع تُر7َّاِتُكْم عىل مدى ألف 

ي2و1ٍ وأيّا1ٍ وإىل الي222و1ِ من عمِر العدوان والصمود ثوجه2ه، فال تُفّكروا ثأنَّ 
َلمالِتُكم الرخيصة َس2تَنُْفْق، فتوقف القيادة وشعِبها عن امُليضِّ يف خياراتهم 
امُللّح2ة؛  ظ2راً ملا فرضت2ُه ِقوى الع2دوان الجا7لة من مس2ار عدوا 7 يرفض 

التوّرَع أَْو كفَّ يديِه عن س2فك دماء  س2اِء وأطفاِل ش2عبنا وإماتتهم جوعاً.. 
وم2ن يُظن س2وءاً وجه2الً أَْو يُبرث2ِر َعْمداً ِث2أنَّ إقدا1 ُمجا7دين2ا اأثطال 
وش2جاعتهم وثسالتهم يف امتالك اإليَْمان والقوة الت7 مّكنتهم من العز1ِ عىل 
تنفي2ذ 27ذا الخيار تُْعتربُ )قْرَصن2ة(، عىل 7ذا املنطق فق2د َوَجَب عىل جميِا 
دوا  املس2تضعفن يف اأرض أن يكو 2وا قراصن2ًة - ثحس2ب قولهم - ليْس2رَتِ

لقوقهم، ولِيُحاِفظوا عىل كرامتهم وس2يادتهم.. أليس كذلك؟!
وثن2اًء ع2ىل منطقك2م فه72 إذن قرصنة مرشوع2ة يف مواجه2ة فرعنة 
مش2ؤومة، ممنوع2ة، ُمخزية لفراعنته2ا وملحقًة ِثهُم العار؛ ث2أراً للدماِء، 
وِدفاع2اً ع2ن اأرِض والعرض، ودفعاً لألخطار، وتنكي2الً ثاأرشار لتى فكِّ 

الِحصار وإيقاف العدوان. 
سيظلُّ الجهاُد يف سبيِل اللِه الطريَق الذي رسَمُه اللُه لعبادِه مسرًة يسرُ 
في2ِه ُكلُّ املظلوم2ن املضطهدين وفقاً لتوجيهاته، وس2يبقى )الجهاد( 7و 
التح2ّرك اإليَْما 7 العميل الذي س2رثك لركة العدو املش2لولة مهما لاولوا 
جا7دي2ن تزييَف املصطلحات وتوظيفه2ا أ7وائياً لينالوا من 7ذِه املس2رة 

الُق2ْرآ ية.. 
والعاقب22ُة للمتقي22ن. 

القرصنُة المشروعة في مواجهِة الفرعنِة المشؤومة 

رخيص�ة بي�د املجرم�ن م�ن أول ي�وم.
أم�ا إذا ظَلْل�ت ده�را تدَّع�ي رشف املواجه�ة 
له�ؤالء املعتدين؛ بأنهم اعتدوا وبغ�وا بحق بلدك، 
ومواطني�ك، ويف لحظة من اللحظ�ات انقلبَت عىل 
عقبك، وانس�لخَت م�ن تأريخك املجي�د، تحت أي 

م�رر كان، وبأية علة كانت، فإنك لْس�َت أكثَر من 
خائن وعمي�ٍل ومرتٍزٍق بأثٍر رجعي، وذنبك أعظم، 
وخطيئتك أطم؛ ذلك أنك قد اتضح لك األمر، وتبن 
ل�ك الخيط األبي�ض من الخيط األس�ود، وتريرك 
االرتداَد والتأييَد املتأخر للعدوان ليس س�وى »علِة 

خرق�اء« التي لن تعدَمه�ا يف لحظة من اللحظات؛ 
اللهم إال إذا كنَت يف موقفك السابق مرائيا مخاِدعا، 
فه�ذا موضوٌع آخ�ر، يش�ر إىل أن�ك أداة نفاقية 
رخيصة، سكتَّ دهرا، ونطقت أخراً خيانة وكفراً.

ه�ل هناك أوضح من ه�ذه الحقيقة إال وضوح 

خ�ران املاش�ن يف وح�ل املش�اريع األمريكي�ة 
والصهيوني�ة وعمالئه�م؟ وه�ل هن�اك أحقر من 
خ�دام أمريكا إال خدام خ�دام أمريكا؟ وهل هناك 
خونة أألم م�ن خونِة أوِل يوٍم س�وى الخونة بأثر 

رجعي؟!.
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ثقافية 

ح�اول أن تغر من نفس�ك حتى تصبح إنَْس�اناً فاع�الً قادراً 

عىل تغير نفس�ية املجتم�ع بأكمله نحو األفض�ل، نحو األصلح، 

نح�و العزة، نحو الرشف، نحو االهتداء به�دي الله، نحو طريق 

الجنة طريق رضوان الله -ُسبَْحانَُه َوتََعاىَل-. ]سورة آل عمران 

الدرس البالث ص:6[

ُكّل عمل ترى أن فيه رضا الله وإْن كان لدى اآلخرين ال يشء، 

أَْو كن�ت ت�راه أنت قليالً فيم�ا يجب عليك أن تؤدي�ه، قدره حق 

ق�دره، ثم ح�اول، حاول أن يدفعك اهتمام�ك إىل أن تنال األمور 

الكبرة التي فيها لله رضا. ]اشرتوا بآيات الله ثمناً قليال ص:5[ 

الُق�ْرآن الكريم عندم�ا يحدثنا كيف نكون أَنَْص�اراً لدينه هو 

يؤهلنا يف نفس الوقت، بدأ من توليه هو؛ ألنها ثالثة أشياء نميش 

فيها بشكل واٍع يف تولينا، تولينا لله، تولينا لرسوله )صلوات الله 

علي�ه وعىل آله(، تولينا لإلمام عيل )عليه الس�الم(. ]معرفة الله 

البقة ثالله الدرس اأول ص:16[

ونح�ن يف زمٍن التضليل فيه بلغ ذروته يف أس�اليبه املاكرة، يف 

وس�ائله الخبيثة، يف خداعه الش�ديد، فإن املواجهة تتطلب جنداً 

يكونون عىل مس�توى عال من الوع�ي. ]يف ظالل دعاء مكار1 

اأخالق الدرس اأول ص:5[

مقتطفاٌت نورانية

من السنن اإللهية أن اليهود ال يمكن أن يكون تخطيطهم 
)ُمْحكماً ومكتوماً( مئة باملئة

 : بشرى المحطوري

إذا لم ينطلق الناس يف موقٍف معني.. 
سُيْبلون بأصعب منه:ــ

2ِهيُْد الَقاِئُد -َساَل1ُ اللِه َعَل2يِْه-  أَك2ََّد الشَّ
يف مح2ارضة )ملزم2ة( ال2درس الخامس 
م2ن دروس رمض2ان إىل أن الن2اَس عندما 
يأمر27م اللُه ثأم2ر، ال يس2تمعون له، وال 
ينطلق2ون اال طالقَة املطلوث2َة منهم، فإن 
اللَه س2يبتليهم ثمواق2َف أصعب ألف مرة، 
كما ل2دث لبن72 إرسائي2ل الذي2ن أمر7م 
الل2ه أن يذثح2وا ثقرًة عادي2ًة، من أي  وع 
كان م2ن البق2ر، ولكن تس2اؤالتهم وعد1 
ا طالقته2م لتنفيذ أمر الل2ه، جعل اأمر يف 
النهاية صعب عليهم، ليث أ هم لم يجدوا 
البق2رة املطلوث2ة إال ثأغ2ىل اأثمان، ليث 
ْ َلن2َا َما َلْو َُها َقاَل  ق2ال: ]}ادُْع َلنَا َرثََّك يُبَنِّ
إِ 2َُّه يَُقوُل إِ ََّها ثََقَرٌة َصْف2َراُء َفاِقٌا َلْو َُها{
)البق2رة: من اآلية69( 7نا يبن لنا  س2بة 
لو ها: 7ل صفراء وردية، أَْو صفراء فاقعة، 
أَْو صف2راء طبيعية, أن اللون الوالد كأ ه 
أيضاً درج2ات. }َصْفَراُء َفاِق2ٌا َلْو َُها ترَُسُّ 
النَّاِظِريَن{)البقرة: م2ن اآلية69( ألم يبن 
7ن2ا جواب موىس يف الدرج2ة 7ذه؟ لاول 
أ 2ه يقد1 لهم، يش2خص القضية ثش2كل 
كامل }َصْفَراُء َفاِقٌا َلْو َُها ترَُسُّ النَّاِظِريَن{
)البقرة: من اآلية69( ل2م ينفا }َقالُوا ادُْع 
ْ َلن2َا َما 7َ7ِ إِنَّ اْلبََقَر تََش2اثََه  َلن2َا َرثََّك يُبَنِّ
َعَليْنَا{)البقرة: م2ن اآلية70( 7م ثقر 7م، 
يف الواقا، عندما يصبح الناس ثقراً تكون 
اأمور متش2اثهة عليه2م، واأمور معماة 
وال  يس2معون  وال  يفهم2ون  وال  عليه2م 
ْ َلنَا َما  يفقه2ون. }َقال2ُوا ادُْع َلنَا َرثََّك يُب2َنِّ
7َ7ِ إِنَّ اْلبََقَر تََشاثََه َعَليْنَا َوإِ َّا إِْن َشاَء اللَُّه 
َلُمْهتَُدوَن{)البقرة:70(  حن عىل استعداد 
أن  لت2ز1 ثنِّ لن2ا 7ذه املرة فق2ط! يعن7: 
2ل البق2رة 7ذه  ع2ى إن ش2اء الل2ه  حصِّ
املطلوثة! 7و من البداية املطلوب ثقرة أيَّ 
ثقرة يذ7بون من السوق يأخذو ها أَْو من 
عند أي فالح من أط2رف ثيت ويذثحو ها. 
}َوإِ 2َّا إِْن َش2اَء الل2َُّه{ ع2ى أ ن2ا س2نجد 
البقرة املطلوثة و ذثحه2ا. }َقاَل إِ َُّه يَُقوُل 
إِ ََّه2ا ثََقَرٌة ال ذَلُوٌل تُِبرُ اْأَْرَض َوال تَْس2ِق7 
اْلَحْرَث{)البق2رة: م2ن اآلي2ة71( ثقرة، لم 
يس2نوا عليه2ا، وال اس2تخدمو7ا يف لراثة 
اأرض }ُمَسلََّمٌة ال ِشيََة ِفيَها{ )البقرة: من 
اآلية71( ليس فيها عي2وب وال فيها خلط 
من األوان - كما يقولون - }ال ِشيََة ِفيَها{ 
ليس فيها عيوب، ويف  فس الوقت ال يوجد 
فيه2ا ألوان أُْخ22َرى، عىل ل2ون والد. 7نا 
أليس2ت البقرة ثدت  2ادرة أكبر؟ كلما زاد 
الس2ؤال كلما جاءت القضية ثش2كل  ادر 
أكبر. 27ذا مؤرش، مؤرش خطر ثالنس2بة 
للن2اس، إذا مبالً موقف مع2ن لم ينطلقوا 
فيه ق2د يبلون ثأصعب منه، م2ا ا طلقوا، 

ق2د يعاقبون ثأن يقحم2وا يف أصعب منه، 
و7كذا[. 

مثاٌل من عهد النبوة.. يوضح ما سبق:ــ
الل2ِه  -َس2اَل1ُ  الَقاِئ2ُد  2ِهيُْد  الشَّ رَضَب 
َعَل2ي2ِْه- مباالً من الُق22ْرآن الكريم يوّضح 
ثأن َمن ال ينطل2ق ملبياً أوامَر الله من أول 
و7لة س2وف يبتلون ثأمور ينطلقون فيها 
أصع2ب ثكب2ر، لي2ُث ق2ال: ]يف موضوع 
الجه2اد يوجد مبل له2ذا: }ُق2ْل ِلْلُمَخلَِّفَن 
ِم2َن اْأَْعَراِب َس2تُْدَعْوَن إىَِل َق2ْو1ٍ أُويِل ثَأٍْس 
َشِديٍد تَُقاِتلُو َُهْم أَْو يُْسِلُموَن{)الفتح: من 
اآلية16( ل2م يرضوا يتَح2ّرك2وا أن يقاتلوا 
أ اس2اً عادين مبله2م تخّلف2وا جبنوا, ما 
كان املوض2وع ثالنس2بة له2م؟ أعن7 ماذا 
كا ت النتيجة ثالنس2بة له2م، للمخلفن؟ 
أن يُقحم2وا ثطريق2ة ال ث2د منه2ا والدة 
من اثنت2ن: }تَُقاِتلُو َُهْم أَْو يُْس2ِلُموَن َفِإْن 
تُِطيُعوا يُْؤِتُكُم اللَُّه أَْجراً َلَسناً َوإِْن تَتََولَّْوا{
)الفت2ح: م2ن اآلي2ة16( ألي2س 27ذا أمراً 
صارماً؟ ليس لديكم مجال من أن تطيعوا 
وتتجهوا فعالً لقتاله2م وقد7م }أُويِل ثَأٍْس 
َش2ِديٍد{ و27م كا 2وا يهرث2ون م2ن أ اس 
أَْو يُْس2ِلُموَن{)الفتح:  عادين }تَُقاِتلُو َُهْم 
م2ن اآلي2ة16( }َوإِْن تَتََول2َّْوا َكَم2ا تََولَّيْت2ُْم 
ِم2ْن َقب2ُْل يَُعذِّثُْك2ْم َعذَاث2اً أَِليماً{)الفت2ح: 
م2ن اآلية16( ثينما العك2س متى ما اتجه 
الن2اس يف قضي2ة، يف موق2ف، 727 تب2دو 
س2هلة فليفهموا ثأ 2ه عندما ينطلقون يف 
7ذا الس2هل يكون ثالش2كل الذي يس2هل 
العس2ر فيما ثعد، يأت7 تدخل إله7 تكون 
ا طالقته2م يف 27ذا املوض2ا يعينه2م عىل 
م2ا 7و صعب ف2ال يبقى لت2ى وال صعب 
تل2ك  يف  ا طالقته2م  الطبيع72،  ثالش2كل 
القضية الت7 تبدو س2هلة تس2اعد7م عىل 
أن تبق2ى القضاي2ا اأُْخ2َرى تكون أس2هل 

من واقعها, أسهل من واقعها فعالً[. 

ما الحكمة اإللهية من )األمر( بذبح البقرة؟!
2ِهيُْد الَقاِئُد -َس2اَل1ُ اللِه  اس2تخرج الشَّ
َعَل2يِْه- من خالل اس2تعراضه لقصة ثقرة 
ثن72 إرسائيل )س2نة إلهية( قائم2ة إىل أن 
تقو1َ الس2اعة أاََل و77: أن اليهود ال يمكن 
لخططه2م أن تك2وَن مكتوم2ًة ومحكمًة 
مئ2ة ثاملئة، ثل ال ث2د أن يرتكوا من ورائهم 
ُمَخّططاته2م ومؤامراتهم،  ثغرًة تفَض2ُح 
و7ذا 7و معن2ى قوله تعاىل: ]والله مخرج 
ما كنت2م تكتمون[، و27ذه البغرة يتعرف 
عليها ويكتشفها املهتم املتأمل املستبرص 
م2ن الناس، وأ ه ليس ثالرورة أن يكون 
7ن2اك ول7 منزل من الس2ماء لنكتش2ف 
مؤامرات اليهود، ثل ممكن اكتش2افها من 
2ِهيْد  خالل البغرات الت7 يرتكو ها، قال الشَّ
الَقاِئد: ]إذاً املس2ألة 7ذه فيها عربة كبرة 
ثالنس2بة لن2ا، وتعط72 طمأ ة ثالنس2بة 
ل2رصاع الناس ما ثن72 إرسائيل، يف مجال 

رصاع الناس ما ثن7 إرسائيل. اللظ كيف 
القضي2ة: كان ثاإلْمَكان أن يأت7 ول7ٌ من 
جهة الله -ُس2بَْحا َُه َوتََعاىَل- يخرب ثالقاتل 
َم2ن 7و وال يقول ثق2رة وال يشء، ألم يكن 
ثاإلْم2َكان 7ذا؟ لك2ن القضية 7ن2ا يوجد 
ش2خص وال2د مقت2ول، الش2خص الذي 
قتل2ه دثّر أن يقتله يف ظروف غامضة، أي 
كا ت خطة محكمة محاطة ثرسية تامة. 
تجد 7ن2ا اآلية تول7: ثأن اللَه -ُس2بَْحا َُه 
َوتََع2اىَل- يهيئ أن يكون 7ناك ما يكش2ف 
من الواقا ال يك2ون 7ناك لاجة إىل ول7 
إله72 مبارش يف  فس كش2ف القضية. إذاً 
7نا ذثحوا البق2رة، ورضثوه ثرشيحة من 
7ذه البقرة، قالوا: إن 7ذا املقتوَل قا1 فعالً 
وأخرب ثقاتله، يأت72 ثعد7ا: }َواللَُّه ُمْخِرٌج 
َما ُكنْتُْم تَْكتُُموَن{)البقرة: من اآلية 72(. 

ثن2وا إرسائيل وصلوا إىل لالة ثالنس2بة 
لنفس2ياتهم، أَْصبَح2ت  فوس2هم س2يئة 
فع2الً. لصل لديه2م خبث، لص2ل لديهم 
 ظرة سيئة ثالنسبة لباق7 البرش، و ظرة 
س2يئة ثالنس2بة لله! لهذا لكى الله عنهم 
يف مواض2ا أُْخ2َرى يف الُق2ْرآن الكريم كيف 
كان فيهم جرأة عىل الله: }يَُد اللَِّه َمْغلُوَلٌة{
)املائدة: من اآلية67( }إِنَّ اللََّه َفِقرٌ َو َْحُن 
أَْغِني2َاُء{)آل عم2ران: من اآلي2ة1ي1(. ألم 
يح2ِك الله 7ك2ذا عنهم؟ 27م يف واقعهم ال 
ي2زاُل لديهم  2وع ذكاء، وخب2ث وجرأة يف 
التخطي2ط، 7م عندما يجتم2ا لهم عداوة 
للن2اس، للب2رش، كرا7ي2ة، قل2ة خوف من 
الل2ه، ينظ2رون إىل الله وكأ 2ه والٌد منهم 
ال ث2د أن يتأقل2م معه2م، وينف2ذ الخطط 
الت7 يعملو ها! وق2درة عىل التخطيط 7ذا 
معن2اه: أ ه2م س2يرون ثالبرش ثش2كل 
ر7يب، فكأ ها س2نة إلهية ثالنس2بة لهم: 
ال يتوف2ر له2م التخطيط ثالش2كل املحكم 
تمام2اً ثحيث ال ينكش2ف }َوالل2َُّه ُمْخِرٌج{ 
ثعب2ارة اس2م الفاع2ل الت72 تعن72 وكأ ه 
س2نة لديهم: أن يخرج ما تكتمو ه }َواللَُّه 
ُمْخ2ِرٌج َما ُكنْت2ُْم تَْكتُُم2وَن{. عندما تنظر 
والقضي2ة 7نا تبدو قضية محدودة يعن7: 
7ناك ش2خص والد قتل، وخطة دثرت يف 
ظ2روف كا ت  اجحة 27ذه الخطة، َوكان 
ضحيتها شخص والد قتل. إذا كا ت 7ذه 
املس2ألة كلها لكش2ف ما كتموا ولكش2ف 
7ذه الخطة فافهم ثأ 2ه تقريباً ثاأوىل أن 
تكون س2نة إلهية: أن يكش2ف للمتأملن، 
للمتوس2من، للمتفهم2ن، للمهتم2ن، أن 
يكش2ف الخطط الت7 قد تكون ضحايا7ا 
ش2عوب، ضحايا7ا العرشات م2ن الناس، 
دي2ن،  ضحايا27ا  الن2اس،  م2ن  املئ2ات 
ضحايا27ا مقدس2ات، ضحايا7ا أش2ياء 
كبرة جداً، قضية ملموسة 7ذه، ملموسة 
فع2الً عىل أرض الواقا يف زما نا 7ذا فضالً 

عن غره[. 
إس2قاط آي2ة }َوالل2َُّه ُمْخ2ِرٌج َم2ا ُكنْتُْم 
تَْكتُُموَن{ عىل واقعنا الذي  عيشه اليو22:1

2ِهيْد الَقاِئ2د -َس2اَل1ُ اللِه  وأس2قط الشَّ
َعَل2ي2ِْه- )والله مخرج م2ا كنتم تكتمون( 
ع2ىل واقعنا من خالل لادثتن ش2ا7دتن 

عىل صدق اآلية:22
الحادثة اأوىل: ألداث الحادي عرش من 

سبتمرب12001 يف  يويورك:22
2ِهيُْد الَقاِئُد -َساَل1ُ اللِه َعَل2يِْه-:  قال الشَّ
]قضي2ة التفجرات يف أمري2كا 7ذه خطة 
خبيب2ة جداً، وال ثد أ ه2ا صيغت يف ظروف 
دقيق2ة؛ أ هم ثحاجة قصوى إىل أن تكون 
رسية تماماً، رسي2ة تماماً؛ أ ها خطٌة لو 
تنكش2ف داخل أمريكا َلكا 2ت خلالً كبراً 
عليهم 7م، داخل أمريكا  فسها فضالً عن 
ثقي2ة العالم، خطة محكم2ة ليبنى عليها 
م2ربر وذريعة لرب الش2عوب اأُْخ2َرى، 
واجتي2اح الش2عوب اأُْخ22َرى، والتاللها 
مكافح2ة  ]إْر227َاب،  عن2وان:  تح2ت 
إْر227َاب[!، تنفذ الخطة 27ذه. تجد كيف 
أليط2ت ثه2ذه: }َوالل2َُّه ُمْخ2ِرٌج َم2ا ُكنْتُْم 
تَْكتُُموَن{ من البداية أعن7: عندما يكو ون 
27م ُمَخّططن تماماً ال ثد أن تبقى ثغرات 
تفض2ح، ال ثد أن تبقى ثغرات تفضح لكن 
تفضحه2م أما1 من؟ أما1 من 7م عارفن 
لهم من  فس الُق22ْرآن، أما1 من يعرفون 
ويتأمل2ون ولديه2م ا7تم2ا1 أن يعرف2وا، 
2ُه القضي2ة أن يع2رف، أما ل2ذي ليس  تهمُّ
عنده ا7تما1 سيكون 7و ضحية للتضليل، 
ولو 7ناك مؤرشات تكش2ف. تهاوى الربج 
ثطريق2ة يدل أن 7ناك تفج2راٍت داخلية، 
ت2رب الطائ2رة 7ن2اك يف ث2رج رفيا يف 
طاث2ق رفيا وت2رى تفجرات من أس2فل! 
7ذا ليس طبيعي2اً أن يكون ثفعل الطائرة 
فيهوي ذلك الربج ثكل طواثقه، كم طواثق 
فيه ته2وي ترا7ا أمامك و727  ازل و77 
م2ا زالت س2ليمة 77 يعن72: أن 7ناك من 
تحت تفجرات، رج2ال اإلطفاء - يقولون 
عنه2م - الذين ذ7بوا إىل املوقا يس2معون 
تفج2رات داخلي2ة. ُكّل م2رة وظهر يشء 
يكشف، يكشف ما يكتمون يف 7ذه الخطة 
الخبيبة لتى فعالً قالوا: إ ه أَْصبَح تقريباً 
عند العرب أذكر مرة يف استبيان يتحدثون 
عنه يف مقاثل2ة أ ه تقريب2اً رثما قد يكون 
%90 يعرف2ون أن 27ذه القضي2ة كا 2ت 

مدثرة داخلياً[. 

الحادثة الثانية: حادثة املدمرة )كول( يف 
عدن:ــ

2ِهيُْد الَقاِئُد -َساَل1ُ اللِه َعَل2يِْه-:  قال الشَّ
]لص2ل 27ذا يف الس2فينة الت72 فجرت يف 
]عدن[ رتّبو7ا خطة م2ن أجل أن يلصقوا 
ثاليمن ث2أن 7ن2اك إْر27َاث2اً وإْر27َاثين، 
إذاً  ح2ن ثحاج2ة إىل أن  دخ2ل و كاف2ح 
اإلْر27َاثي2ن 27ؤالء! أي أن  حتل. التفجر 
 فس2ه  َس2وا 7م أ 2ه قد يك2ون التفجر 
عندم2ا يك2ون من داخ2ل س2تفتح فتحة 
خ2ارج ألم ينس2وا؟ 7ذه القضية أليس2ت 

ثديهي2ة؟ لكن ال. إذا الل2ه يف املوضوع الله 

يقول: }َوالل2َُّه َغاِلٌب َعىَل أَْمِرِه{)يوس2ف: 

م2ن اآلي2ة21( ليس 7ن2اك أل2د يمكن أن 

يك2ون ذكياً أما1 الل2ه -ُس2بَْحا َُه َوتََعاىَل- 

ع2ىل اإلط2الق، يف اأخ2ر يفضحه ثش2كل 

يب2دو غبياً يف تخطيطه، فع2الً يبدو وكأ ه 

غب72! م2ا أ ه2م ليس2وا أغبي2اء، 27م يف 

موضوع التخطيط ليسوا أغبياء، فقط إن 

الل2ه يفضح ويخرج م2ا يكتمون. ا فجار 

الس2فينة، كان ا فج2ار فتح2ة الحديد إىل 

خ2ارج، ولكن أليا اً قد يكون 7ناك أ اس 

ثق2ر م2ن خ2ارج لقيق2ة تج2د اليمنين 

أ فس2هم ثعدما قالوا: ثأن 27ذه كلها تدل 

ع2ىل أن التفجر داخيل. ج2اء اأمريكيون 

ثفرق2ة تحقي2ق جا27زة مجهزي2ن كيف 

يحقق2ون، وكي2ف يطلع2ون تقاري2ر عن 

 تيجة التحقيق قالوا: 27ذا عمل إْر27َاث7 

من خارج! يف اأخر ألم يظهر مس2ئولون 

يمني2ون يقولون:  عم عم2ل إْر27َاث7! أما 

27ؤالء صحي2ح يطلع2ون ثق2راً، لقيقة. 

إن ال2ذي ال يفه2م املؤرشات الت7 تكش2ف 

ُمَخّطط2ات ثن7 إرسائيل والله -ُس2بَْحا َُه 

َوتََع2اىَل- كما ل2و كان قد تكف2ل فعالً ثأن 

يك2ون فيها م2ا يفضحها ث2م يأت7 يوافق 

معه2م، 7ذا 27و ال2ذي يعترب ثق2رة لبن7 

إرسائي2ل. يف اأخ2ر ال ت2دري إال وق2د 7م 

يقول2ون فعالً: 7ذا عم2ل إْر27َاث7، يعن7: 

إْر27َاث7 ا طلق من ثالد ا! وينزلون تقريراً 

من ]رئاس2ة الوزراء[ يدو ون فيه اأشياء 

الت72 يزعمون أ ها أل2داث إْر27َاثية منها 

تصوير للس2فينة 27ذه، يف  فس الصورة، 

يف الكتاب  فس2ه، ترى أ 2ت أن الفتحة إىل 

خارج كيف سيحصل 7ذا؟ فتحة إىل خارج 

إال إذا كان التفج2ر من داخل. قالوا: عمل 

إْر27َاث7!. ماذا يعن7 7ذا؟ يعن7 أن 7ؤالء 

أ 2اس ال يبال2ون، ال يبالون ثهذا الش2عب 

 فسه، ثأن يسمحوا أن تمرر ذريعة معينة 

لألمريكين 77 الذريعة الرئيس2ية واملربر 

الرئيي أن يتدخلوا يف ش2أن 7ذا البلد وأن 

يحتل2وه وأن يتدخلوا يف منا7جه ويتدخلوا 

يف إخفاء  س2بة كبرة من الُق2ْرآن الكريم، 

فيوافق2ون معه2م. أي أ هم 7ن2ا لو كا وا 

مخلص2ن لدينه2م، ل2و كان فيه2م رلمة 

لش2عبهم، ل2و كا 2وا مخلص2ن لوطنهم، 

ل2م يوافقوا أث2داً يف القضية 27ذه الت7 7م 

عارفن ثأ ه2ا تقد1 كذريع2ة، لقالوا: أثداً 

7ذا تفجر من داخل، فلماذا؟ يأت7 ليقول: 

 ع2م عم2ل إْر27َاث7، وس2ّلمنا..!! يس2لِّم 

لألمريكين و77 كذثة واضحة فعالً، لكن 

ق2د يكون ثعضهم جمالً لبن72 إرسائيل أَْو 

ثقرة لبن7 إرسائيل، لقيقة[. 
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 : فلسطين المحتلة 

قام2ت قواُت االلت2الل اإلرسائييل، أمس 
الس2بت، ثإغالق قرية النب7 صالح ش2مال 
را1 الله، وأعلنتها منطقًة عسكريًَّة مغلقًة، 
و صب2ت الحواج2َز ع2ىل كاف2ة مداخله2ا 
إقام2ة  من2ا  ثه2دف  وذل2ك  ومخارجه2ا؛ 
مهرجان فلس2طيني7 ومس2رة جما7رية 
للتندي2د ثإْع2اَلن ترام2ب الق2دس عاصمة 
مص2ادر  وأف2ادت  الصهيو 72.   للكي2ان 
إعالمية، أن جنود االلت2الل أقاموا لواجَز 
عىل مدخل قرية النب7 صالح وعىل الطريق 
املؤدية إىل كفر عن من  فس املدخل، ليث 
يتمُّ تفتيُش الس2يارات وال يسمح ثالدخول 

ألد إال ثشكل ا تقائ7. 
وثحس2ب وكال2ة مع2اً اإلخباري2ة، فإن 
الفلس2طينين يضط2رون إىل التوج2ه  حو 
طريق قرية عاث2ود، وطريق قرى أ1 صفا، 

من أجل الوصول إىل النب7 صالح. 
أن  لإلع2ال1  الفلس2طين7  املرك2ز  وأف2اد 
أثناَء القرية خرجوا ثمس2رة لاشدة تنديداً 
ثالقرار اأمريك7 ورفضاً ملمارسات االلتالل 
ثحق أثناء القرية، لي2ث ا دلعت مواجهاٌت 
وق2وات  الفلس2طينين  املتظا7ري2ن  ث2ن 
االلت2الل، وأصيب ع2رشاُت الفلس2طينين 

جراء قما قوات االلتالل للمسرة. 
و قل املركز عن ألد  شطاء املقاومة، إن 
قوات االلتالل قمعت املش2اركن يف املسرة 

ثش2كل عني2ف، وأطلق2ت قناث2ل الص2وت 
والغ2از والعي2ارات املطاطي2ة صوثهم، ما 
تس2بب ثإصاثة شاثن ثالعيارات املطاطية 
 ُقال عىل إثر7ا إىل املستشفى لتلق7 العالج، 

فيما أصيب العرشات ثحاالت اختناق. 
ق2واُت  اعتقل2ت  آخ2ر،  جا 2ب  م2ن 
االلت2الل اإلرسائي2يل، فج2ر أم2س، ع2دداً 
من الفلس2طينين، خ2الل لملة مدا7مات 
واعتق2االت  فذتها يف مناط2َق متفرقٍة من 

الضفة الغرثية املحتلة. 
و قل2ت وكال2ة » فلس2طن اآلن« ع2ن 
اآللي2ات  م2ن  ع2دداً  أن  محلي2ة  مص2ادَر 
العسكرية التاثعة لقوات االلتالل اقتحمت 
ل7 رأس الع2ن ثمدينة  اثلس من منطقة 
الط2ور، وا ت2رشت يف ش2ارع رأس الع2ن 

وش2ارع كش2يكة، ودا27م جن2وُد االلتالل 
إل2دى البناي2ات الس2كنية يف ش2ارع رأس 

العن، واعتقلت شاثاً من منزله. 
واعتقلت قوات االلتالل أيضاً شاثاً آخَر 
من ثلدة س2عر يف محافظة الخليل، جنوب 
الضفة الغرثية، يف اليو1  فس2ه ليث قالت 
مصادر أمنية: إن القوات اعتقلت الش2اب، 
ثعد أن دا7مت منزله وعببت ثمحتوياته يف 
ثلدة سعر، واقتادته إىل جهة غر معلومة. 
وأضاف2ت املص2ادر ذاته2ا، أن الق2وات 
الصهيو ي2ة دا7م2ت عدة ألي2اء يف مدينة 
الخلي2ل و صبت لواجز7ا العس2كرية عىل 
مدخلها الشمايل »جورة ثحلص«، ومدخيل 
ثلدت7َ للحول وس2عر، وأوقف2ت مركبات 

املواطنن عند تلك الحواجز ثدون مربر. 

عربي ودولي

االحتالل يغلق بلدة »النبي صالح« ويواصل 
االعتقاالت يف الضفة املحتلة

الخارجية الروسية تتهم أمريكا 
بمحاولة إفشال مؤتمر »سوتشي«

 : وكاالت
قال2ت وزارُة الخارجي2ة الروس2ية: إن ترصيحاِت ثعض املس2ؤولن 
اأمريكين تؤثر س2لباً عىل موقف املعارضة السورية من مؤتمر الحوار 

السوري املقرر عقده يف سوتي. 
وقالت املتحدثُة ثاسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، يف مؤتمر 
صحف72 لها، أم2س اأول: إنَّ »القائم ثأعمال مس2اعد وزير الخارجية 
اأمريك72 لش2ؤون الرشق اأوس2ط، ديفيد س2اترفيلد، أعل2ن يو1 11 
يناير/ كا ون البا 7، أن الواليات املتحدة تعتز1 القيا1 ثخطوات ثش2أن 

سوريا عرب اأمم املتحدة ثاتجاه معاكس ملؤتمر الحوار الوطن7«. 
ا عىل تعليقات القائم ثأعمال مس2اعد وزير الخارجية   وج2اء ذلك ردًّ
اأمريك72 لش2ؤون ال2رشق اأوس2ط، ديفيد س2اترفيلد، ال2ذي قال إن 
الوالي2ات املتحدة لن تعتربَ مؤتمَر الحوار الوطن7 الس2وري يف س2وتي 

رشعياً. 
وأش2ارت زاخاروف2ا إىل أ ه »يف اأيا1 اأوىل من عا1 ي201 اش2تدت يف 
س2وريا ثشكل ملحوظ استفزازاُت مس2لح7 »جبهة النرصة« وفصائل 
التش2كيالت املس2لحة املتطرف2ة، وكا 2ت 7ن2اك 7جماٌت ع2ىل مواقا 
العس2كرين ال2روس«، مضيف2ة أن 7ن2اك تس2اؤالٍت ثهذا الش2أن لدى 
موسكو، وقالت »من أين لصل اإلْر27َاثيون عىل وسائَل جديدٍة مبدئياً؛ 

لخوض العمليات القتالية، وملاذا ظهرت ثن أيديهم اآلن ثالذات«.
وقال2ت زاخاروف2ا: إن اأوضاَع يف الرقة ال ت2زال معقدًة للغاية، ليث 
7ن2اك ألغ2ا1 وقذائُف ل2م تنفجر يف الكبر م2ن ألياء املدين2ة، وألحقت 
أرضاراً ث22 0ي ثاملائ2ة من املبا 7، وال تعمل منظوم2ة إيصال املياه، وال 
يوجد كهرثاء، إال يف ثعض األياء. كما ال يزال كم كبر من الجبث تحت 
اأ قاض، ما يهدد ثا تش2ار اأوثئة، وال تزال الوكاالت اأممية املختصة 

غر قادرة عىل تقييم الوضا. 
وأضافت أن »أسباَب 7ذا الوضا واضحٌة، و77 تكُمُن يف استخدا1 ما 
يس2مى ثالتحالف الدويل ثقيادة الواليات املتحدة للقوة ثشكل عشوائ7، 
وثعد ذلك التالُعب ثتشكيل إَداَرة محلية غر خاضعة للسلطات السورية 

الرشعية يف دمشق«. 

»العفو الدولية« تطالب 
البحرين باإلفراج عن كافة 

سجناء الرأي 

 : متابعات
أعرث2ت منّظم2ُة العف2و الدولي2ة، يف ثيان له2ا، عن ثال2غ قلقها إزاء 
ألكا1 اإلعدا1 الصادرة ثحق ستة متهمن تمت محاكمتهم يف املحكمة 

العسكرية يف البحرين. 
وقال2ت املنّظم2ة يف ثيا ها ثأ ها غ2رُ مرتالة لي2ال املحاكمة الت7 
تجري لالياً لألمن العا1 لجمعية الوفاق الش2يخ عيل س2لمان، وكذلك 
محاكمات املدافا عن لقوق اإل َْس2ان  بيل رجب، مش2رًة إىل استمرار 

النظا1 البحرين7 ثاستهداف عائلة الناشط الحقوق7 ألمد الوداع7. 
ودع2ت منظمُة العفو الدولية يف البيان إىل إلغ2اء ألكا1 اإلعدا1 الت7 
أصدرتها املحكمُة العس2كرية العليا ضد املدعى عليهم الستة، 5 مد ين 
وعس2كري وال2د، وأيًض2ا إىل إلغاء ألكا1 الس2جن ض2د املدعى عليهم 
ال22 12 الباقن يف القضية ذاتها، وأن تح2ال القضية إىل محكمة عادية 

مختصة. 
ولبّت املنظمُة الس2لطاِت البحرينية عىل إيقاف إس2قاط الجنسية، 
مش2ددًة ع2ىل رضورة اإلفراج الف2وري وغر املرشوط ع2ن  بيل رجب 
والش2يخ عيل س2لمان وجميا س2جناء الرأي، وطالبت ثإسقاط جميا 
التهم املوجه2ة ضد7م، كما  اش2دت املنظمة س2لطات البحرين ثرفا 

لظر السفر املفروض عىل النشطاء واملعارضن. 

 : متابعات
الجي2ش  أن  إعالمي2ٌة،  مص2ادُر  أف2ادت 
الس2وري أصبح عىل وشك لصار املسلحن، 
يف جيب مسالته 1200 كم مرثا ثن أرياف 
للب وإدلب ولماه، فيم2ا يواصل تقدمه يف 
ريف للب الجنوث7 الرشق7 عىل ثعد أقل من 
6 كلم من قوات الجي2ش اأُْخ2َرى املتمركزة 
قرب مطار أثو الضهور يف ريف إدلب الجنوث7 
الرشق7، وذلك ثالتزامن ما تقد1 مس2تمر يف 
عدة محاور أُْخ2َرى، وسط ا هيارات متتالية 

يف صفوف الجماعات التكفرية. 
وتمكن الجيش الس2وري، أمس الس2بت، 
م2ن اس2تعادة ٢٠ ثناًء يف محي2ط جاما أثو 

ثكر يف لرس2تا ثريف دمش2ق خ2الل 7جو1 
مضاد  فذته ول2دات الجيش، عقب تمكنها 
م2ن إلب2اط 7ج2و1 للمس2لحن ع2ىل إَداَرة 

املركبات ثاملنطقة. 
وس2يطر الجي2ش خ2الل الهج2و1 املضاد 
عىل تلك اأثنية رشق مبنى املحافظة، وس2ط 
قص2ف مدفع72 وصاروخ7 وج2وي مركز، 
اس2تهدف  قاط املسلحن ثاملنطقة، وأفادت 
املصادر ان ول2دات الجيش تمكنت من أرس 

7 من املسلحن خالل العملية. 
م2ن جا 2ب آخر، أعل2ن »اإلع2ال1 الحرث7 
املركزي« الس2وري، أم2س، أن الجيَش  جح 
يف استعادة جميا النقاط من تنظيم »جبهة 
النُّرصة« التكفري والفصائل املرتبطة ثه، يف 

ريف إدلب الجنوث7 الرشق7. 
وقال »اإلعال1 الحرث7 املركزي« إنَّ الجيَش 
الس2وري خالَل عملية االس2تعادة أوقا قتىل 
وجرل2ى يف صف2وف »7يئة تحرير الش2ا1« 
)جبهة النرصة س2اثقاً( وللفائه2ا وثينهم 

مسؤولون ميدا يون وعسكريون. 
وأض2اف »اإلع2ال1ُ الحرث72ُّ املرك2زي« أن 
الجيَش السوريَّ أفَش2َل 7جومن ا تحارين 
يف ُمحي2ط قريت72َ خريب2ة ورثيع2ة يف ري2ف 
إدلب الجنوث7 الرشق7، مش2راً إىل أن »قواِت 
الجي2ش فّج2رت آليتن مفخخت2ن رثاعيت7 
الدفا قبل وصولهما إىل 7دفيهما، مما ألبط 
الهجو1 وكبّد القواِت املهاجمة خسائَر كبرًة 

يف اأرواح«

الجيش السوري يواصل التقدم يف أرياف حلب وحماه وإدلب 
ويستعيد عدة مناطق



حص����ل م����ن ال����دروس والعبر م����ا يكف����ي ويفي وما 
يس����اعُد على أن نزداَد ف����ي معنوياتنا ثبات����اً وصموداً 
ومتاس����كاً، أْن ال نأب����َه وال نكت����رَث ب����كل التهدي����د وال 

الوعيد وأن ال نلتفَت أبداً إلى ُكّل مساعي التفرقة.
                                السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي   
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معاذ الجنيد
ُن���ِظ���َم���ْت ك���ق���ص���ي���دٍة   .. أرت����ال����ُه����م 

ل�����ك�����ن�����َك اس����ت����ع����ذب����ت����ه����ا ن����ث����را
ون�����َش�����رَت�����ه�����ا م������ن غ����ي����ر ق���اف���ي���ٍة

ُت�����ق�����َرا ال  األوزان  م�����ك�����س�����ورَة 

منصة الحرفمنصة الحرف

كلمة أخيـرة

نزاعات فنجانية وخَونة 
بأثٍر رجعي

التتمات ص 9

مفاجآت
ضيف اهلل سلمان

ُس����ُع����وَدا ع���نَّ���ا  ُم���ب���لِّ���ٌغ  َم����ن  أال 
وأم���ري���ك���ا ال��ل��ع��ي��ن��َة وال���ي���ه���ودا

ب��غ��ي��اً ال����ع����دوان  ���َد  م���ا ص���َعّ إذا 
ب���ع���ون ال���ل���ه نُ���ْره���ق���ُه َص���ُع���ودا

ج���ن���وُد ال���لَّ���ِه ن��ح��ُن ب�����دوِن َري���ٍب 
ون��ص��ُر ال��ل��ِه يَ��ُم��نَ��ُح��ُه اجل��ن��ودا

ع��ل��ى ث���ق���ٍة ب���وع���دِ ال���ل���ِه ُك���بْ���رى 
ب��ن��ا ق���د ح��ق��ق ال���لّ���ُه ال����ُوُع����وَدا

ُمَفاَجآٌت  ��َب��اِع(  )ال��ضِّ على  ونحُن 
إل����ى أوك����اره����ا ج��ئ��ن��ا أُُس�������وَدا

ب��إْق��َداِم )احُل��س��ِن( وب��أِس )َزي��ٍد(
ُز م��ن ه��دى ال��ل��ِه ال��ُص��ُم��وَدا نُ��َع��زِّ

َع���َب���ْرنَ���ا )ُس���لَّ���َم ال��َع��ل��َي��ا( ُح��َف��اًة
ون��ل��ن��ا اجمْل�����َد ف��ي��ه��ا واخُل����ل����وَدا

ك��س��رن��ا َق�����ْرن َش��ي��ط��اٍن َم���ِري���ٍد 
وُدْس���نَ���ا ل��ل��ّط��واِغ��ي��ِت اخل����دودا

وح���َن ال��ب��أِس ن��ح��ُن أَش���دُّ ب��أَس��اً
وت��ن��ّك��ي��ًا ون���ح���ُن أش�����دِّ ُع�����ْوَدا

ِة ال����لَّ����ِه إم����ت����داٌد ون����ح����ُن ل����ق����وَّ
ال���لّ���ُدوَدا أم��ري��ك��ا  ح��ل��َف  سنقهُر 

حمود عبداهلل األهنومي
 

االستنطاُق لألحداث التأريخية 
املعارصة التي حدث�ت منذ بداية 
األلفي�ة الجدي�دة عىل مس�توى 
واإلس�امية  العربي�ة  األم�ة 
ووضُعها عىل طاولة بحث واحدة، 
وضمن س�ياٍق متص�ل، يؤّدي إىل 
نتيجة واضحة ل�كل ناظر، وهو 
أن هناك مرشوعاً غربياً وأمريكياً 
ع�ىل وجه الخص�وص يريد لهذه 
التمزُّق والترشذم والضياع  األمة 
يف غياهب النزاعات »الفنجانية« 
التي أغلبها مفتعل، ويشكِّل برامج 
وأنش�طة رئيس�ة للمرشوع التمزيقي الذي يعصف بهذه األمة 

من أقصاها إىل أدناها.
ليس هناك شعب عربي أو مسلم بعيٌد عن دائرة االستهداف، 
حت�ى أولئك الذين يس�ارعون يف حالة االس�رضاء لألمريكان، 
ه�م مس�تهدفون أيضا، والس�عودية أكرب ش�اهٍد ص�ارٍخ عىل 
هنا النظر وجدنا هذا التفس�ر هو الذي  هذه الحالة، وأينما وجَّ
ينسجم مع التطورات واملتغرات الكثرة واملتعاقبة، وما يُْطَرُح 
من تفسرات أخرى رسعان ما تسقط يف أول اختباِر سرٍب لها.

ما يحدث يف تونس مؤخرا ويف مرص ويف ليبيا وسوريا، وحتى 
يف وس�ط منظومة أولياء أمريكا يف الخليج من اختافاٍت بينية 
- ش�اهد أيضا أن حالة االستهداف ليس�ت خاصة باملناهضني 
للسياس�ات األمريكي�ة والصهيونية يف املنطق�ة؛ ذلك أن إغراق 
املنطقة باملش�اكل البس�يطة والتي ال يجد له�ا املجتمُع الدويل 
وال أيٌّ م�ن ال�دول الصديق�ة حا!! ه�و بحد ذات�ه برهان عىل 
أن امل�رشوع األمريك�ي الصهيوني مخطٌَّط ل�ه أن يكرب وينمو 
يف ظل هذه البيئة املس�اعدة، فاس�تنزاف ثروات ه�ذه البلدان، 
وإغراقها باملش�اكل »الفنجانية«، التي تتح�ول بقدرة قادر إىل 
مشاكل عويصة مس�تعصية عىل الحل، كل ذلك يراد من ورائه 
االس�تهاك العابث ملقوم�اٍت نهضوية كبرة وكث�رة تمتلكها 

هذه الشعوب وهذه البلدان.
مجم�ل الق�ول أن هذا الع�دوان عىل بلدنا ال يتطلب تفس�راً 
بعيداً عن هذا الس�ياق، وكل ما طرح من تربيراٍت س�خيفة لم 
يصدِّقه�ا حتى الذين اختلقوها، أم�ا عماؤهم ومرتزقتهم من 
أبن�اء ش�عبنا فليس عىل أحد منهم س�وى النظ�ر إىل من يقف 
بج�واره يف ه�ذه املعركة، ليكتش�ف أن�ه يف امل�كان الخطأ، وال 
أس�تنكف للمرة األلف أن أذكِّر أصن�اف العمالة هؤالء أن حلفاً 
تقوده وتخطُِّط له أمريكا، وتس�عى فيه إرسائيل، وتشارك فيه 
بريطانيا، وتنفذه أس�وأ األنظمة العربية العميلة والخانعة، أنه 
حلٌف ش�يطاني عدواني، ال يمتلك من الحق وال من الخر نقرا 

وال قطمرا.
لم يوجْد تحالُف حرٍب يف التأريخ، شنَّته قوى الرش والعدوان 
ض�د بلد م�ن البل�دان، فانض�م إىل صفوفه مقاتل�ون محليون 
من ذلك البل�د، فائتمروا بأمر الغزاة املحتل�ني األجانب، ونفذوا 
أجنداته، وهم يرونه ينتهك س�يادة بلدهم، ويطمع يف االستياء 
عليه�ا، وكانوا في�ه مجرد تابع�ني أذالء، مهان�ني، محتقرين، 
فجاء التأريخ ليتحدث عن هؤالء التابعني األذالء بأنهم الس�ادة 
والق�ادة في�ه، وأن املعركة كانت معركته�م، وأنهم أهل للفخر 

واإلشادة.
كا .. ل�م يكن يشء م�ن ذلك أبدا؛ فإذا كنَت يف حرٍب عدوانية 
يقودك فيها األمريكي والصهيوني واملنافق، واس�تهدفت مئات 
اآلالف م�ن أبناء جلدت�ك، ولم تدَّخر مدني�ا وال امرأة وال طفا؛ 
فأن�ت بالتأكيد أبع�ُد ما تكون عن الحق، وهذه املعركة ليس�ت 
معركت�ك الوطني�ة، ونتائجه�ا س�وف لن تك�ون يف مصلحتك، 
وس�تظل دم�اء أولئ�ك الضحاي�ا تنادي علي�ك كلَّ ي�وٍم بالويل 
والثبور، وعظائم الخيانة والفجور، وس�تظل مقابُرهم شواهَد 

حسية مادية عىل أنك كنت عبدا للشيطان، وأداة 

الخاسر يف صنعاء ال تعّوضه الرياض 
عبدالملك العجري  

م�ن يهاج�ر إىل الري�اض طلب�اً لتعوي�ض ما 
خرسه يف صنعاء ال يستعيُد يف الرياض شيئاً مما 
خ�رج لطلبه، بل يخ�رس ما تبقى ل�ه من كيان 

وقرار وفعالية وتأثر!.
م�ا خرسه ه�ادي واألحزاُب وغ�ادروا صنعاء 
م�ن أجله خرسوا أضع�اَف أضعافه يف الرياض , 
فبعد ثاث س�نوات من هروبه�م العظيم ورغم 
س�يطرة قوات االحت�ال عىل بع�ض الجغرافيا 
اليمني�ة ل�م يس�تعد ه�ادي وال حكومتُه ش�يئاً 
م�ن رشعيتهم ول�م يحصا حت�ى اآلن عىل حق 

ف يف أبسط ما يُفرَُض أنه من صاحيتهما  الترصُّ

ال يف اإلدارة وال يف القرار وال يف الحرب وال يف السام.. واألحزاُب 
التي هربت من االنقاب -بزعمها- إىل الرياض وجدت نفَسها 
معزولًة ومغيًّبة تماماً إاّل من كشوفات اإلعاشة 

واملكرمات امللكية.
لو أن األحزاَب التي غادرت إىل الرياض فّضلت 
أن تق�اوَم ما تس�ميه انقاباً م�ن صنعاء كانت 
بقلي�ٍل م�ن النض�ال واملفاوض�ات والضغ�وط 
حصل�ت ع�ىل نتيجة أفض�ل، وَل�كان وضُعها يف 
السياس�ة والق�رار واإلدارة -يف أكث�ر درجات�ه 

سوءاً- أفضَل بكثر من وضعهم اآلن..
ال الري�اض وال أبوظبي امل�اذ الجيد مَلن يبَحُث 
ع�ن الرشعي�ة أَْو اس�تعادة الحي�اة السياس�ية 

الحزبية واملدنية؛ ألن فاقَد اليشء ال يُعطيه.


