
يومية  - سياسية -  شاملة             12 صفحة             السعر )70( رياالً

العدد 
)382( 

 

امرلعا  االرأيا
26 آأادى امجر6 ج26163

16 مار4 12018

تصعيد هجومي يف جبهتي املتون واملصلوب بالجوف ومصرع وإصابة العشرات

قنص 7 جنود سييعوديني يف عسييري وتدمري آليتني يف الساحل الغربي والضباب
جب����������������ي����������������زان  ق����������������ي����������������س  ج����������������ب����������������ل  يف  ال����������������������س����������������������ع����������������������ودي  اجل��������������������ي��������������������ش  ع������������������������ن  دف������������������������اع������������������������ًا  امل����������������������رت����������������������زق����������������������ة  ان�������������������ت�������������������ح�������������������ار 

مقتل 10 وإصابة أكثر من 30 يف تفجري سيارة مفخخة استهدفت أحد مقرات »احلزام األمين« يف منطقة الدارين باملنصورة
عملية نوعية لقوات األمن بإب تسفر عن مصرع أمري للقاعدة وعنصرين من التنظيم 

برعاية دول االحتالل:

العنف والفوضى مستمران يف عدن

ن�������س�������اء ال������ي������م������ن حي������ي������ن ذك��������������رى م�������ول�������د س�������ي�������دة ال�������ن�������س�������اء ف������اط������م������ة ال��������زه��������راء

معارك الساحل الغربي: أطوار االحتالل وخيارات الجيش واللجان
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جبل قيس يف جيزان يلتهم عشرات املرتزقة.. واملقاتلون يصطادونهم بني أسرى وقتلى 
 : يحيى الشامي

نََجَحت قواُت الجيش االلجان يف التَصّدي 
ملحاال2ة زحف لاتج2اه مناطق أس2فل آبل 

قيا آنوب آيزان.
العألي2ُة -ااف2ق م2ا أكدت2ه مص2ادر يف 
الجيش االلجان- أَْسَف2رت عن تشتّت قوات 
العدا يف س2فح الجبل اشعاب الوادي الواقع 
إىل الجن2وب م2ن آب2ل قي2ا، لاإلَضاَفة إىل 
س2قوط عرشات القتىل االجرحى يف صفوف 

قوات املرتزقة.
آ2رى  م2ا  للأس2ر6  مص2دٌر  ااص2ف 
للأرتزق2ة لاالنتح2ار، متس2ائالً ع2ن م2دى 
استعداد آالف املرتزقة اليأنيني للأوت دفاعاً 
ع2ن أرايض الس2عودية نيال2ة ع2ن الجن2ود 

السعوديني.
اكانت مش2ا6د لإلع2ال1 الحرلي أظهرت 
مرصع العرشات من املرتزقة عقب انكس2ار 
الزح2ف اأثن2ا  محااالته2م التق2د1 صوب 
الجبل، لاإلَضاَفة إىل ع2دد من امرسى اقعوا 
يف قبضة الجيش االلجان الشعبية، اأظهرت 
املش2ا6د 26راَب العرشات م2ن املرتزقة عند 
سفح الجبل لعد أن أضاعوا طريَقهم، فضالً 
ع2ن التنكيل ال2ذي أاقع2ه له2م املجا6دان 
اليأنيون، اأثارت املش2ا6د سررية الشارع 
اليأني، حيث تسا ل كثران عن استرفاف 
الع2دا الس2عودي لاملرتزق2ة اال2زج له2م يف 
معارك تدار يف آبهات يجهل امجران أدنَى 
معلوم2ات عن طبيعة امرض اتضاريس2ها، 
اأك2دت االعرتاف2ات الت2ي أدىل له2ا املرتزقة 
ملجا6دي الجي2ش االلج2ان ااّزعها اإلعال1 
الحرلي عقَب العألي2ة، أن املرتزقة يجهلون 

تأام2اً أي2ة معلوم2ات ع2ن طبيع2ة الجبهة 
َاآغرافيتها الجبلية. 

عىل صعيد العأليات العسكرية استهدفت 
عاِت الجيش  مدفعي2ة الجيش االلج2ان تجأُّ
السعودي امرتزقته ُقبَالة آبل قيا يف ذات 
املنطقة التي ش2هدت الزح2ف، اأكدت احد6 

الرص2د اقوَع إصال2ات يف صف2وف املرتزقة 
اآنود العدا السعودي يف املوقع، فيأا طاال 
قصٌف مكثٌف شنته املدفعية اليأنية مناطَق 
متفرق2ًة من الرولة اقريتي قأر احامضة، 
ع2ات الجنود الس2عوديني  لاإلَضاَف2ة إىل تجأُّ
يف البي2ت امليض اقري2ة أ1 القطب االرقالة 

الرشقية امستحدث آحفان.
اأعط2ب قص2ٌف مدفع2ي آليًة عس2كرية 
تالعة للجيش السعودي إثر إصالتها مبارش6 
ع2ات الجند  لقص2ف مدفعي اس2تهدف تجأُّ

السعودي اآلياتهم جلف آاضع نأر.
الل2غ ع2دد املقتول2ني قنصاً م2ن آنود 

الع2دا الس2عودي ج آن2ود ج2الل أقل من 
يومني يف آبهات آي2زان احد6ا يف ُكلٍّ من 
قري2ة حامض2ة اموق2ع الرمض2ة اموقع 
الحس2كول، فيأا س2قط عرشات الجرحى 
إث2ر قصف طال مرتزقة الجيش الس2عودي 

يف منفذ الطوال. 

تصعيد هجومي يف جبهتي »املتون« و»املصلوب« 
ومصرع وإصابة عشرات املرتزقة

 : الجوف
صّعدت ق2واُت الجيش االلجان الش2عبية 
نش2اَطها الهجوم2ي يف محافظ2ة الجوف،، 
أم2ا الثالث2ا ، انّف2ذت عأليتني ااس2عتني 
اكتس2حت فيهأا ع2دداً من مواق2ع مرتزقة 
الع2داان الس2عودي اممريك2ي يف مديريت2ي 
املصلوب ااملتون، اس2قط ج2الل العأليتني 
عدٌد كبر من القتىل االجرحى يف صفوفهم. 
العألية اماىل استهدفت مواقَع املرتزقة 
يف ُكلٍّ من معس2كر الس2الن ااادي ملحان 
اآبه2ة اق2ز لأديري2ة املصل2وب، حي2ث 
اقتحأت احداُت الجيش االلجان الشعبية 
آأيع تلك املناطق لشكل متزامن امباغت، 
اتس2اقطت مواقع مرتزقة العداان تباعا، 
اس2ط تقّد1 مس2تأر للوحدات املهاآأة، 
فيأا س2ادت حالة ارتباك كبر6 يف صفوف 
املرتزق2ة الذي2ن ل2م يس2تطيعوا التَص2ّدي 
للهج2و1 أَْا حت2ى الصأ2ود أمام2ه لوقت 

أطول. 
اأّكدت مصادُر ميدانية لصحيفة املسر6 
أن ع2دداً كبراً من مرتزقة العداان س2قطوا 
ل2ني قتيل اآريح، يف مرتلف املواقع التي تم 
اقتحامه2ا ضأن العألي2ة، فيأا لجأ لقيتهم 
للف2رار أما1 التقد1 الكاس2ح لقوات الجيش 

االلجان. 
أم2ا الهجو1 امجر، فقد اس2تهدف مواقع 
املرتزق2ة يف منطق2ة صف2ر الحناي2ا لجبهة 

ح2ا1، يف مديرية املتون، حيث لاغتت احدات 
الجيش االلجان الش2عبية مرتزق2ة العداان 
لاقتح2ا1 نوعي لتلك املواق2ع صاحبته نران 
مكثفة قلص2ت من فرصة املرتزقة للتَصّدي، 
أَْا للنجا6، أما1 اس2تأرار الوحدات املهاآأة 
لاكتس2اح تلك املواقع التي س2قطت يف اقت 

قيايس. 
اع2ىل غرار م2ا ح2دث يف العألي2ة اماىل، 
س2قط عدٌد كب2ر م2ن القت2ىل االجرحى يف 
صف2وف مرتزق2ة الع2داان يف 26ذا الهجو1، 
عات  حي2ث كانت تلك املواقع تُض2مُّ عد6َ تجأُّ
لهم، قبل أن تحصد6ا نران الجيش االلجان. 
اتأتي العأليتان يف س2ياق تصعيد 6جومي 
لقوات الجي2ش االلجان الش2عبية، يف مرتلف 
آبه2ات محافظة الجوف، حي2ث كانت قوات 
الجيش االلجان قد نّفذت، أما امال، 6ُجوماً 
نوعياً اقتحأت فيها ع2دداً من مواقع املرتزقة 
يف آبه2ة صربي2ن لأديرية جب االش2عف، ما 
أّدى إىل سقوط عدد مكن مرتزقة العداان قتىل 

اآرحى. 
العألي2ات  يف  التصعي2د  26ذا  ايأث2ّل 
الهجومية، مؤرشاً ااضح2اً عىل تأّكن قوات 
الجي2ش االلج2ان الش2عبية م2ن إدار6 زما1 
املعرك2ة يف آبه2ة الجوف، كأ2ا يف الجبهات 
امُج2رى، َفغالب2اً م2ا تأتي 26ذه التصعيدات 
عاٍت  مباغتة ملرتزقة العداان، اتستهدف تجأُّ
ك2ربى لهم امواق2َع حساس2ًة، اتلجئُهم إىل 
إع2اد6 حس2الاتهم ُكّل مر6 لع2د أن يتكبّداا 

جسائر فادحة. 

 : تعز
الجي2ش االلج2ان  ااصل2ت ق2واُت 
يف  العس2كريَة  عألياِته2ا  الش2عبية 
آبهات محافظة تعز، مضيفًة جسائَر 
رصي2د  إىل  آدي2د6  الرشي2ة  مادي2ًة 
العداان الس2عودي اممريكي،  مرتزقة 

امليل  لالهزائم ااالنكسارات. 
ايف آج2ر مس2تجدات الوضع امليداني 
6ن2اك، تأكن2ت قوات الجي2ش االلجان 
الشعبية، أما، من تدمر مدرعة تالعة 
للأرتزقة آنوب محور الساحل الغرلي، 
اأفاد مصدر عسكري لصحيفة املسر6، 
أن العألية تأت لواسطة صاراخ موّآه 
أطلقت2ه ق2وات الجي2ش االلج2ان عىل 

املية، اأصالها لشكل مبارش. 
اأاض2ح املص2در أن املي2ة كان2ت 
تحأ2ل مجأوعًة من مرتزق2ة العداان 

الس2عودي اممريك2ي، اأّدى تدمر26ا 
إىل أن  إىل مرصعه2م آأيع2اً، مش2راً 
س2يارات اإلس2عاف التالع2ة للأرتزقة 
6رع2ت إىل م2كان املية املدم2ر6 لنقل 

آثث املرتزقة القتىل. 
آ2ا  ذل2ك لعد أق2ل من 26 س2اعة 
م2ن تدمر آلية أُج2رى ملرتزقة العداان 
يف آبه2ة الضباب آنول2ي مدينة تعز، 
حيث أفاد مصدر عس2كري للصحيفة 
أن تدم2ر املي2ة ت2م لواس2طة عب2و6 
الهندس2ة  اح2د6  زرعته2ا  ناس2فة 
الجي2ش  لق2وات  التالع2ة  العس2كرية 
االلجان جلف قري2ة املواح لاملنطقة، 
املي2ة  تدم2ر  إىل  انفجاُر26ا  اأّدى 
امرصع اإصال2ة املرتزقة الذين كانوا 

عىل متنها. 
مص2در  للأس2ر6  أف2اد  ذل2ك،  إىل 
يف اح2د6 القناص2ة التالع2ة للجي2ش 

الع2داان  مرتزق2ة  أح2د  أن  االلج2ان 
الس2عودي اممريك2ي لق2ي مرصع2ه، 
أما، لعألية قنص اس2تهدفته آنوب 

محور الساحل الغرلي أَيْضاً. 
الالتزام2ن م2ع ذل2ك، ش2نت ق2و6 
اإلس2ناد املدفعي االصاراجي للجيش 
مس2ّدداً  قصف2اً  الش2عبية،  االلج2ان 
لصواريخ الكاتيوش2ا اقذائف املدفعية 
ع2ات مفراد اآلي2ات املرتزقة  ع2ىل تجأُّ
ُكلٍّ  ايف  جال2د،  معس2كر  محي2ط  يف 
م2ن التب2ة الحأ2را  َاتبة فج2ر اآبل 
ريشان، اآنوب آرس الهاميل، اأكدت 
مصادر ميدانية للأس2ر6 أن الرضلاِت 
أصال2ت  ااملدفعي2ة  الصاراجي2َة 
اأاقع2ت  عالي2ة،  لدق2ة  ع2ات  التجأُّ
يف  االجرح2ى  القت2ىل  م2ن  ع2رشاٍت 
صفوف املرتزقة، كأا كبّدتهم جس2ائَر 

ماديًة متنوعة. 

تدمري آليتني يف الساحل الغربي والضباب ومصرع 
عشرات املرتزقة بضربات صاروخية ومدفعية

 ضربات مدفعية مسددة على تجمعات العدو بنجران 

 : ما وراء الحدود
الجي2ش االلج2ان  ااصل2ت ق2واُت 
ع2ات  تجأُّ اس2تهداف  الش2عبية، 
الع2دا  امواق2ع آي2ش  اتحصين2ات 
م2ا  آبه2ات  مرتل2ف  يف  الس2عودي، 
ارا  الح2داد، انّفذت، أم2ا الثالثا ، 
عألي2ات عس2كرية متنوع2ة يف نجران 
اآيزان اعس2ر، أَْسَف2رت عن سقوط 
عدد م2ن القتىل االجرح2ى يف صفوف 

آيش العدا امرتزقته. 
مص2در يف اح2د6 القناص2ة التالعة 
للجيش االجان، أفاد لصحيفة املسر6، 
أن ثالثة من آنود العدا السعودي لقوا 

مصارعه2م، أم2ا، لعألي2ات قن2ص 
اس2تهدفتهم يف مناط2ق متفرق2ة من 
آبهة آيزان، حيث تم قنص أحد6م يف 
موقع الحسكول، اامجر يف تبة النسور 
لجبل قي2ا، فيأا تم قن2ص الثالث يف 

التبة الحأرا  لالرولة. 
كأ2ا لقي أرلعة من مرتزقة الجيش 
الس2عودي مصارَعه2م، لالتزام2ن مع 
ذلك، لعأليات قنص استهدفتهم قبالة 

منفذ علب يف آبهة عسر. 
ق2و6  نج2ران، رضل2ت  آبه2ة  ايف 
االلج2ان  للجي2ش  املدفع2ي  اإلس2ناد 
الع2دا  لجن2ود  ع2اٍت  تجأُّ الش2عبية، 
السعودي يف ُكلٍّ من طلعة رآال اموقع 

عاٍت للأرتزقة  الرشفة، كأا رضلت تجأُّ
يف ُكلٍّ م2ن مرتفع الف2راص لامآارش، 
اقبال2ة منف2ذ الررضا ، اأك2د مصدر 
ميداني للصحيفة أن الرضلات املدفعة 
عات العدا امرتزقته لدقة  أصالت تجأُّ
عالية، اأَْس2َف2رت عن اق2وع عدد من 
القتىل االجرحى يف صفوفهم، اكبّدتهم 

جسائَر ماديًة متنوعة. 
كأ2ا اس2تهدفت مدفعي2ة الجي2ش 
ع2اٍت أُج2رى  االلج2ان الش2عبية، تجأُّ
ش2أال  الس2عودي  الجي2ش  ملرتزق2ة 
صحرا  ميدي، محققة إصالاٍت دقيقًة 
أاقع2ت ع2دداً من القت2ىل االجرحى يف 

صفوفهم. 

قنص 3 جنود سعوديني يف جيزان و4 مرتزقة يف عسري 
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عشرات القتلى والجرحى بتفجري 
انتحاري يف عدن وداعش يتبنى 

ويصّور العملية

 : نوح جالس
نّف2ذ أحُد عنارص االس2تربارات الصهيو أمريكي2ة » تنظيم داعش«، أما 
الثالثا ، عأليًة انتحاريًة لواس2طة س2يار6 مفّررة استهدفت أحَد مقّرات ما 
يس2أى الحزا1 اممني التالع لالحتالل اإلماراتي يف منطقة الدرين لاملنصور6, 

ما أَْسَف2ر عن مقتل اآرح العرشات لينهم مدنيون. 
اجالل 26ذه العألي2ة آّس2دت العن2ارُص االس2ترباراتية ثقتَه2ا املطلقة 
اقدرتَه2ا املعتاد6 عىل تنفيذ املرّططات اإلآرامية اقامت لتوثيق العألية أاالً 

لأال, دان أي عنا  يُذكر, ااضعًة االحتياطياِت اممنية جارج الحسالات. 
اأعلن تنظيُم داعش اإلآرامي مس2ؤاليتَه عن العألية يف ليان كش2ف فيه 

عن 6ُوية منّفذ العألية ايدعى »حأز6 املهاآر«. 
اأف2ادت مص2ادر محلي2ة أن العألي2َة أَْس2َف2رت ع2ن مقتل أكث2ر من 10 
أش2راص من عن2ارص الحزا1 اممني اش2هدا  مدنيني اإصال2ة أكثر من 30 
آجري2ن ، لينهم مدني2ون أيضاً، لاإلَضاَفة الحرتاق عدد م2ن امليات التالعة ملا 

يسأى الحزا1 اممني اسيارات مواطنني. 
اكأا آرت العاد6ُ يف مسلس2ل اإلر6اب السعوإماراتي, فإن قائأة ضحايا 
6ذه الجريأة لم تضم أيَّ عنرص إماراتي أَْا سعودي أَْا سوداني أَْا غر6م من 
املحتلني, سوى ألنا  الجنوب اغر6م من املواطنني القالعني تحت االحتالل. 
اكان تنظي2م داع2ش قد نّف2ذ يف الرالع من الش2هر الجاري عألي2َة إعدا1 
عنرصين من عنارص ما يس2أى الحزا1 اممني, مظهراً صور العألية التي تم 
تنفيذ26ُا يف ش2ارع عا1 ايف اَض2ِح النهار يف منطقة املنص2ور، حيث قا1 أحد 
عن2ارص التنظي2م امعه مص2ّور لإطالق الن2ار عىل رأ4 آندي م2ن قوات ما 

يسأى الحزا1 اممني. 
اأظه2رت العأليُة املصّور6ُ حجَم االرتياح الذي يتأتُع له تنظيم داعش عند 
تنفيذ العأليات دان أية مرااف من أن يتم تعقب عنارصه من قبل أية قوات 

أمنية يف عدن. 
كأ2ا قامت العنارُص اإلآراميُة لتفجر س2يار6 يف معس2كر قوات مكافحة 
اإلر6اب يف ال262 من فرباير املنرص1 أَْس2َف2رت عن مقتل 15 اآرح العرشات 

لينهم مدنيون. 
امنذ دج2ول قوات االحت2الل للأحافظ2ات الجنولية توّس2عت الجأاعات 
اإلآرامي2ة انّف2ذت آالَف العألي2ات املتنوعة م2ن عألي2ات انتحارية اتفجر 
عبوات ناسفة ااغتياالت معظأها يف محافظة عدن، غر أن ُكلَّ تلك العأليات 
لم تس2فر عن مقتل أيٍّ من عنارص قوات االحتالل اإلماراتية أَْا الس2ودانية أَْا 

القوات اممريكية املتواآد6 يف عد6 قواعد عسكرية. 

أخبار

مقتل أمري »القاعدة« و2 من عناصر التنظيم 
بعملية نوعية لقوات األمن يف محافظة إب

 : إب
حّقق2ت امآهز6ُ اممني2ُة لأحافظة إب، 
أما الثالث2ا ، إنجازاً ميدانياً 6اماً، تأّكنت 
فيه من القضا  عىل أمر ما يسأى »تنظيم 
القاع2د6« التكف2ري يف العدين، إىل آانب 2 
من العنارص اإلآرامية، اضبط كأيات من 

أسلحتهم اذجائر6م. 
اأفاد مصدر أمني لصحيفة املس2ر6، أن 
احداٍت من قوات اممن قامت لأدا6أة اكٍر 
لعنارص التنظيم يف املنطقة، لش2كل مباغت 
أَْس2َف2ر ع2ن م2رصع القي2ادي »منص2ور 
النج2ار« أم2ر التنظيم يف منطق2ة العدين، 
كأا لقي اثنان آجران م2ن عنارص التنظيم 
مرصعهأ2ا ج2الل العألية، فيأ2ا ضبطت 
قوات اممن كأياٍت من امس2لحة االذجائر 

كانت داجل الوكر الذي تأت مدا6أته. 
اأاضح املصدر أن العألية اممنية آا ت 
عق2ب مهاآأ2ة »النج2ار« مح2د النق2اط 
التالع2ة لق2وات اممن يف مديري2ة مذيرر6، 
مش2راً إىل أن القيادي التكف2ري يعترب من 
أجطر العن2ارص اإلآرامية، ال2ه ارتباطات 
لرالي2ا تكفرية عد6 مس2ؤالة ع2ن تنفيذ 
عأليات اغتياالت اصناعة عبوات ناسفة. 
اكان2ت امآهز6 اممني2ة لاملحافظة، قد 
أحبطت عألية انتحارية، أما امال، حيث 
ألق2ت القبض عىل أح2د العنارص التكفرية 
الحوزته حزا1 ناسف اعبو6 متفجر6، كان 
ينوي اس2تردامها يف آريأة انتحارية لحق 

املواطنني. 
اتأت2ي 26ذه العأليات، ضأ2ن إنجازات 
أمني2ة متواصلة، تفصح ع2ن يقظة عالية 

مآهز6 امم2ن التي تبذل مجه2وداً آباراً يف 
حفظ اممن ااالس2تقرار يف كاف2ة املناطق، 
اتنج2ح يف ذل2ك لج2دار6، يف ظ2ل محااالت 
حثيثة من ق2وى الع2داان لتفجر اماضاع 
اممني2ة، من ج2الل التنظيأ2ات اإلآرامية 
االتكفري2ة الت2ي تقو1 لزراعته2ا ادعأها 

استرباراتياً امادياً. 
كأا تش2كل 6ذه العأليات مقارنة 6امة 
لني الوضع اممني يف مناطق سيطر6 الجيش 
االلجان من آهة، ايف مناطق سيطر6 قوى 
الغ2زا ااملرتزق2ة م2ن آهة أُْج22َرى، حيث 
آ2ا ت العألي2ة اممني2ة، أم2ا، لالتزامن 
مع تفج2ر إآرامي نّف2ذه تنظيُم »داعش« 
التكف2ري يف محافظة ع2دن الواقعة تحت 
سيطر6 قوى الغزا ااالحتالل، اراح ضحية 

ذلك التفجر حوايل 60 قتيالً اآريحاً. 

 خالل استقباله ليزا جراندي الممثل المقيم لألمم المتحدة منسقة الشؤون اإلنسانية لدى اليمن:

وزير الخارجية يطالب األمم املتحدة بالقيام بدورها 
إلعادة فتح مطار صنعاء الدولي

 : صنعاء
 التق2ى 6ش2ا1 رشف -ازي2ر الرارآي2ة-، 
السياس2ية  الش2ؤان  مكت2ب  مدي2ر6َ  أم2ا، 
لألمم املتح2د6 لصنع2ا ، نيقوال ديفي2ز؛ اذلك 
لتسلأيها رس2الًة من رئيا مجلا النواب إىل 
اممني الع2ا1 لألمم املتحد6، تتعّل2ُق لالرطوات 
امُحادية الجانب التي تق2و1 لها حكومُة الفار 
26ادي ااتّر2اذ جط2وات تش2طرية من جالل 
ازدااآي2ة لوال2ة االتص2االت امفتاحها الدايل 
اكذا ازدااآية تعري2ف لوالة االنرتنت الدالية، 
لأا يرتتب عليها من تد6ور للردمات اتعطيل 
لقطاع االتصاالت اتكريا للتوآه التشطري 
ال2ذي ير2د1 داَل تحال2ف الع2داان اممريكي 

السعودي. 
اآ2ّدد ازيُر الرارآي2ة التأكيَد عىل رضار6 
قيا1 امم2م املتحد6 لدار6ا إلع2اد6 فتح مطار 
صنع2ا  ال2دايل أما1 حرك2ة املالح2ة التجارية 
مل2ا م2ن ش2أنه تس2هيل تح2ّركات  ااملدني2ة؛ 
املواطن2ني االدللوماس2يني، اكأح2د جط2وات 
لن2ا  الثقة اص2والً لعألية تس2وية سياس2ية 
ش2املة امس2تدامة تعيد لليأن اش2عبه اممن 

ااالستقرار. 
الرارآي2ة  ازي2ُر  أّك2د  آج2ر،  م2ن آان2ب 
6ش2ا1 رشف ع2ىل موق2ف املجلا الس2يايس 
الداع2ي  الوطن2ي  اإلنق2اذ  احكوم2ة  امع2ىل 
للس2ال1 االوصول إىل تس2وية سياسية شاملة 
امستدامة تحفظ لليأن اشعبه اممن االسال1 

ااالستقرار ااس2تقالل القرار ارفض الوصاية 
الرارآية. 

آا  ذلك ج2الل لقا  رشف، أم2ا، مع ليزا 
آران2دي املأث2ل املقي2م لألمم املتحد6 منس2قة 
الشؤان اإلنسانية لدى اليأن لأناسبة تعيينها 

منسقة للشؤان اإلنسانية لدى لالدنا. 
اأش2ار املهند4 رشف إىل استعداد الحكومة 
إلنج2اح  الالزم2ة  التس2هيالت  كاف2ة  تقدي2َم 
مهامها.. الفت2اً إىل أن توآيهات رئيا املجلا 
الس2يايس امعىل ارئيا الوزرا  تقيض لتقديم 

الدع2م االتعاان إلنجاح أنش2طة اممم املتحد6 
اإلغاثي2ة ااإلنس2انية اضأ2ان أم2ن اس2المة 

طواقهأا جالل تأدية مهامهم. 
م2ن آانبه2ا أعرلت غراندي، عن س2عادتها 
لتعيينها منسقاً مقيأاً لألمم املتحد6 لصنعا .. 
مؤكد6ً أن معالجَة الوضع اإلنساني املتد6ور يف 

اليأن يأتي عىل رأ4 أالوية مهامها. 
حرض اللق2اَ  نائُب ازير الرارآية حس2ني 
الع2زي اع2دٌد من املس2ئولني لاملراس2م ادائر6 

مكتب ازير الرارآية. 

صحيفة أمريكية: املنظمات الدولية تدعم السياسة األمريكية يف الحرب على اليمن
 : متابعات:

ن2رشت صحيف2ة »ان ذي2ا تايأ2ز« 
للكاتبة االسياس2ية  اممريكي2ة تقري2راً 
س2ارا الرز، أم2ا الثالث2ا ، اتهأ2ت فيه 
6يوم2ن رايت2ا ااتش امنظأ2ة العفو 
الدالية االت2ي اصفتهأا لأ6م منظأتني 
تهتأ2ان لحقوق اإلنس2ان عىل مس2توى 
العال2م لانتهاج أس2لوب في2ه الكثر من 
يج2ري  مأ2ا  مواقفهأ2ا  يف  املغالط2ات 
لاليأن، اأن املنظأتني رغم نقلهأا لعض 
الجرائ2م التي تح2دث يف اليأ2ن إال أنهأا 
ترتاآع2ان عن اتّراذ موقف رس2أي ضد 
الح2رب الت2ي يقود26ا تحال2ف العداان 
املدعو1 من الوالي2ات املتحد6 عىل اليأن، 

اكذا عد1 إظهار أي تأييد للدفع السيايس 
يف الكونغ2ر4 اممريكي إلنها  مش2اركة 
آيش الواليات املتحد6 يف الحرب الكارثية 

ضد اليأن. 
اقالت الصحيفة: إن الجيش اممريكي 
امس2لحة  منه2ا  مرتلف2اً  دعأ2اً  يق2د1 
ااملعلوم2ات املرالراتية َاتزايد الطائرات 
الحرلي2ة ل2دال الع2داان لالوق2ود الت2ي 
تس2تهدُف مستش2فيات اليأ2ن احفالت 
الزفاف ااملدار4 ااملناطق السكنية، مأا 
أَْسَف2ر عن مقتل امالف من املدنيني، اكذا 
قيا1 الس2فن اممريكي2ة لتنفيذ الحصار 
البح2ري لأش2اركة دال الع2داان االذي 
أدى إىل قطع الش2حنات الغذائية االطبية 
الحيوي2ة، اإلحاق الرضر لالنظا1 الطبي 

يف البالد احداث املجاعة اتفيش الكولرا. 
اآادل2ت أندريا لراس2و، نائب2ة مدير 
6يومن رايتا ااتش يف ااش2نطن حول 
ع2د1 اتّراذ موق2ف ااضح لش2ان اليأن 
لقوله2ا: م2ن جالل ع2د1 اتّر2اذ موقف 
لشأن رشعية النزاع الشامل، فإننا نعتقد 
أن عألن2ا محايد، س2يُنظر إليه أيًضا عىل 
أن2ه محاي2د م2ن آان2ب آأي2ع أطراف 

النزاع. 
املنظأ2ات  أن  الصحيف2ة،  اكش2فت 
تتجا26ل حرب اليأن حتى لع2د توثيقها 
لالتفصيل املؤلم للهجأات الوحشية التي 
يشنها التحالف العدااني املدعو1 من قبل 
الوالي2ات املتح2د6 عىل املدني2ني اليأنيني، 
لأ2ا فيه القصف العنق2ودي عىل املناطق 

الس2كنية ااالس2تهداف القاتل للأصانع 
اامل2زارع، موضح2ة أن2ه يف ض2و  26ذه 
الفظائع دعت املنظأات إىل اقف شحنات 
امس2لحة فضالً عن اضع حد النتهاكات 
حقوق اإلنسان االتحقيقات يف الهجأات 
ع2ىل املدني2ني، الك2ن مطالبه2م ال تصل 
إىل ح2د الدع2و6 إىل اض2ع ح2د للتدج2ل 
العس2كري الذي يقود يف نهاية املطاف إىل 

6ذه االنتهاكات. 
افن2ّدت الصحيف2ة تواط2َؤ املنظأتني 
الداليت2ني لأنه2ا ألق2ت لكل ثقله2ا ارا  
السياس2ة الرارآي2ة للوالي2ات املتح2د6 
يف املراح2ل الحرآ2ة، يف حني أن سياس2ة 
املنظأ2ات يف عد1 التأث2ر إذا كان ينبغي 
تك2ون  أن  يأك2ن  اال  الح2راب  ش2ن 

متناسقة من الناحية الفنية. 
اقارنت الصحيفة لني إدانة املنظأات 
يف ح2رب ليبي2ا عا1 2011 ال2ني ما يدار 
م2ن تهأي2ش لح2رب اليأ2ن، حيث نرش 
كيني2ث راث، املدير التنفي2ذي ل2 6يومن 
رايتا اات2ش، مقاالً عىل موقع املنظأة 
عىل اإلنرتنت يشيد لحلف شأال امطليس 
لحأاي2ة  العس2كرية  الق2و6  ل2تفوي2ض 
املدنيني من غضب معأر القذايف اااصلت 
املنظأتان فيأا لعُد توثيق أس2واق العبيد 
امفريقي2ة الت2ي انت2رشت ع2رب ليبي2ا يف 
أعقاب تدجل حلف الناتو - دان االعرتاف 
لأداار منظأاتهم يف لنا  الدعم السيايس 
لحألة القصف الت2ي مّهدت الطريق لهذا 

التطور املرّاع. 

منفذ العملية
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أخبار

أهالي املنرية بالحديدة يعلنون النفري بوجه العدوان ويرفدون 
الجبهات بقافلة غذائية ومالية

 : الحديدة:
شهدت مديريُة املنر6 لأحافظة 
الحديد6، أما الثالثا ، اقفًة قبليًة 
مس2لحة؛ إلع2الن الع2ا1 االتفاعل 
مع حألة التجنيد االتحش2يد لرفد 

الجبهات لاملال االرآال. 
ايف الوقف2ة أاض2ح عيل القوزي 
- امم2ني الع2ا1 للأجل2ا املح2يل 
آرائ2م  اس2تأراَر  أن  لاملحافظ2ة، 
الع2داان االحصار لم تزد الش2عَب 
اليأني إال شأوجاً اثباتاً يف مواآهة 
ق2وى الع2داان امرتزقته2م الذين 
يستهدفون النس2ا  اامطفال دان 
أي اازع ديني أَْا أجالقي َاإنساني، 
مؤك2داً ع2ىل رضار6 توحي2د كافة 
الجه2ود ملواآهة ُكّل املؤامرات التي 
تحاك ضد الش2عب اليأني اتفويت 
الفرص2ة عىل قوى ال2رش التي تريد 
آل2ب الر2راب االدم2ار يف لع2ض 
املناط2ق، داعي2اً الجأي2ع إىل تحأل 

ق2وى  مواآه2ة  يف  مس2ؤالياتهم 
الع2داان امرتزقتهم ادعم آبهات 

العز6 االرشف لاملال االرآال. 
م2ن آانبه أش2اد محأ2د عياش 
محافظ2ة  أال  اكي2ل   – قحي2م 
التي  املرّشف2ة  الحدي2د6، لاملواق2ف 
يقدمه2ا ألن2ا  املن2ر6 يف مرتل2ف 
املراح2ل التأريرية، مج2دداً الدعو6 
آ2اد6  إىل  للع2ود6  له2م  للأغ2ّرر 
الص2واب ات2رك مس2اند6 مرتزق2ة 

العداان ااإلر26اب التي ال تجلب إال 
الرش للبالد. 

إىل ذلك، عرّب املشاركون يف الوقفة 
اس2تنكار6م  ع2ن  االحتجاآي2ة 
الشديد ملا يرتكبه العداان السعودي 
اممريك2ي من آرائم ح2رب عبثية 
ناقأة ض2د لالدن2ا احص2ار آائر 
اس2تهدف مقومات الحيا6، مبينني 
أن 26ذه الجرائ2م ااملج2ازر تأث2ل 
اصأة ع2ار يف آبني املجتأع الدايل 

ادال الع2داان، موضحني لأنها لن 
تسقط لالتقاد1. 

احي2ّا ألناُ  املن2ر6 االنتصاراِت 
الجي2ش  ألط2ال  يحققه2ا  الت2ي 
مرتل2ف  يف  الش2عبية  االلج2ان 
العز6 اال2رشف، مؤكدين  آبهات 
س2يواصل  اليأن2ي  الش2عب  أن 
الع2داان  مواآه2ة  يف  الصأ2ود 
اس2ياد6  الوط2ن  ع2ن  االدف2اع 
أراضي2ه، داعني منّظأات املجتأع 
املدن2ي احق2وق اإلنس2ان املحلية 
االدالية ذات الصلة اعىل رأس2ها 
إثب2ات ص2دق  إىل  املتح2د6  امم2م 
ج2الل  م2ن  اإلنس2انية  مهأته2ا 
الع2داان ارف2ع الحصار  ايق2اف 

املفراض عىل لالدنا. 
ق2ّد1  القبَلي2ة  الوقف2ة  اعق2ب 
ألن2ا  مديرية املن2ر6 قافلًة غذائية 
احت2وت عىل م2واد غذائية اموايش 
لرآ2ال  دعأ2اً  نقدي2ة؛  امبال2غ 
الرآال املرالط2ني يف آبهات العز6 

االكرامة. 

القطاع النسائي وملتقى الطالب 
يف جامعة ذمار يحيون ذكرى مولد 

الزهراء عليها السالم

 : ذمار:
أحي2ا القط2اُع النس2ائي املتق2ى الطالب الجامع2ي لجامعة 
ذمار، أما امال، اليو1 العامل2ي للأرأ6 املؤمنة ااالحتفا  لذكرى 

مولد سيد6 نسا  العاملني فاطأة الز6را  عليها السال1. 
األقيت يف الفعاليات عدٌد من الكلأات أشادت لعظأة اأجالق 
الس2يد6 فاطأ2ة الز26را  عليها الس2ال1 التي ترلّت عىل يد س2يد 
الرلق اجاتم امنبيا ، مشر6ً إىل رضار6 اقتدا  النسا  لالنأوذج 
القرآني لكل نس2ا  البرشية االذي تأثل لالسيد6 فاطأة الز6را  

عليها السال1. 

إعالميو صعدة يقدمون قافلة ثقافية 
وتوعوية للمرابطني يف جبهات الحدود 
ويؤكدون استمرارهم يف فضح العدوان

 : صعدة:
قّد1 اإلعالميون لأحافظة صعد6، أما الثالثا ، قافلًة ثقافيًة اتوعويًة 
حألت اس2م »اله2دى« للأرالطني يف آبه2ات ما ارا  الح2داد من الجيش 
االلج2ان الش2عبية اتزامن2اً م2ع حلول الع2ا1 الرال2ع للعداان الس2عودي 
اممريك2ي، حي2ث احتوت القافل2ة ع2ىل 1500 مصحف ا1500 مْس2بحة 
ا1500 كتي2ب دعا  )فليس2تجيبوا يل( ا150 مش2غل ص2وت ا150 ذاكر6 
س2عة 8 قيقا ا5 عوارض )مش2غل فيديو( امئات م2ن املالز1 )درا4 من 
26دي القرآن(، لاإلضاف2ة إىل كأية من الكتب امج2رى )صفحات مرشقة، 

انصار الله القضية ااملرشاع، لرنامج رآال الله(. 
اجالل تس2ير القافل2ة لحضور محافظ املحافظ2ة محأد آالر عوض 
اع2دد من اكال  املحافظ2ة اآأع م2ن املواطنني، نّدد العامل2ون يف مجال 
اإلعال1 لاملحافظة من اس2تأرار الحصار ااس2تنكراا الصأ2ت اممأي إزا  
الجرائ2م الت2ي يرتكبه2ا العداان لح2ق ألنا  الش2عب اليأني عام2ة األنا  

املحافظة لشكل جاص. 
اأاضحوا أن القافلة تأتي إس2ناداً لرآ2ال الرآال من مجا6دي الجيش 
االلج2ان الش2عبية يف آبه2ات الع2ز6 االكرام2ة، اإيأان2اً لأ6أي2ّة 26دى 
الله س2بحانه اتعاىل يف حس2م املعركة م2ع العدا االتغلب علي2ه، مؤكدين 
اس2تأرار6م يف كش2ف آرائ2م الع2داان اممريك2ي الس2عودي مهأا كانت 
الصعولات االتضحيات امهأا طال صأت املجتأع الدايل اللغ تواطؤه. 

محافظ املحويت يدعو األجهزة القضائية لسرعة البت يف القضايا املنظورة
 : المحويت:

ش2ّدد فيص2ل حي2در- محاف2ظ 
الت2زا1  رضار6  ع2ىل  املحوي2ت، 
لالق2رارات  التنفيذي2ة  الس2لطة 
االتوآيه2ات القضائي2ة اتس2هيل 
كاف2ة مهام2ه يف مراح2ل التحقيق 
امح2كا1  اتنفي2ذ  ااملحاكأ2ة 
قي2ا1  يكف2ل  م2ا  اكل  القضائي2ة 
امآهز6 القضائية لدار6ا يف رُسعة 

البت لالقضايا املنظور6 لديها. 
لقائ2ه،  ج2الل  ذل2ك  آ2ا  
أم2ا الثالث2ا ، لرئي2ا محكأة 
االستئناف القايض يحيى املعأري، 

ارئيا نيالة اس2تئناف املحافظة 
القايض عبدالغني الربكاني، س2بل 

تعزي2ز التنس2يق يف ل2ني امآهز6 
القضائية ااممنية، لحضور اكيل 

املحافظة حسني عركاض، امدير 
اممن العأيد عبدالق2ادر املاجذي، 
القايض  املحوي2ت  نيال2ة  ااكي2ل 
جال2د العديل؛ ملناقش2ة املعالجات 
الكفيل2ة لالتغلب ع2ىل الصعولات 
الت2ي تواآه عأل النيال2ة العامة، 
الأ2ا يحق2ق امم2ن االعدال2ة يف 

املحافظة. 
تلبي2ة  رضار6َ  اللق2اُ   اأّك2د 
احتياآات العأل القضائي اإعداد 
م2ا يل2ز1 إلنش2ا  جأ2ا نيالات 
لألح2داث  مركزي2ة  اإصالحي2ة 
اس2جن احتياط2ي يف ع2دد م2ن 

مديريات املحافظة. 

قبائل مديرية كسمة بريمة تلبي نداء الوطن 
وتؤكد على رفد الجبهات بالرجال واملال

 : ريمة:
نّظأ2ت قبائُل مديرية كس2أة 
لأحافظ2ة ريأة، أم2ا الثالثا ، 
اقفًة احتجاآيًة مسلحًة؛ إلعالن 
النف2ر الع2ا1 االتأكي2د ع2ىل رفد 
الجبهات لامل2ال االعتاد حتى يتم 
دحر الغزا6 ااملحتلني من امرايض 

اليأنية. 
اأشاد املش2اركون لأا يحّققه 
رآ2ال الجيش االلجان الش2عبية 
م2ن انتصارات عظيأ2ة لأرتلف 
لاس2تأرار  منّددي2ن  الجبه2ات، 
الجرائ2م ااملج2ازر اليومي2ة التي 
يرتكبه2ا العداان لح2ق املواطنني 
محافظ2ات  عأ2و1  يف  املري2ا  

الجأهورية. 
من آانب آجر، ناقش اآتأاع 

الجوان2ب  كس2أة،   لأديري2ة 
املتعلقة لالحشد االتعبئة للتجنيد 
الدف2اع،  ازار6  ع2رب  الطوع2ي 
الرئيس2ة  اللجنة  لحضور عض2و 
لاملحافظ2ة  االحش2د  للتعبئ2ة 
ع2يل النهاري، االقي2ادات املحلية 
االتنفيذي2ة اع2دد م2ن مش2ايخ 

ااآها  املديرية. 
إىل  الح2ارضان  اأش2ار 
الجأي2ع  استش2عار  رضار6 
اتعزي2ز  الوطني2ة  للأس2ؤالية 
التالحم ااالصطفاف يف مواآهة 
الع2داان امرتزقت2ه، موضحني 
لأن ألنا  قبائل ريأة سيكونون 
لرف2د  الصف2وف  مقدم2ة  يف 
الجبه2ات لالرآ2ال للدف2اع عن 
مُلَرّطط2ات  االتص2دي  الوط2ن 

العداان امرتزقته. 

مجلس التالحم القبلي بصعدة ينهي قضية 
قتل بني آل حمرة وآل قمزان من قبائل وايلة

 : صعدة: 
يف إطار جيار التسامح االتصالح الذي اّآه له قائد لثور6 السيد 
عبداملل2ك لدر الدي2ن الحوثي االتف2ّرغ ملواآهة الع2داان االمريكي 
السعودي، قا1 مجلُا التالحم الشعبي القبيل فرع محافظة صعد6، 
أم2ا الثالثا ، لحل قضية قتٍل لالرطأ لني آل حأره اآل قأزان من 
ألنا  قبيلة اايلة.  اقد تم إنها  القضية لعد مساعَي حثيثة قا1 لها 
مشايخ اايلة اآل قأزان لتحكيم أ6ل النقص اأاليا  الد1 آل حأر6 
اف2ق العرف القبيل الس2ائد فأا كان منهم س2وى التن2ازل االعفو 

ااملسامحة اإعتاق الجاني لوآه الله اإكراماً للحارضين.
 الذلك العفو الشامل تم إنها  القضية التي استأرت لسنوات 
لحضور الش2يخ أحأد الكعبي مس2ؤال التالح2م القبيل لصعد6 
االش2يخ نارص قأشة امس2ئول التالحم لأديرية كتاف الشيخ 
عبدالله قأش2ة االش2يخ حأدان الحيد االش2يخ حسني معوش 
االش2يخ نارص جبيز6 االش2يخ حس2ني قاس2م مصلم االشيخ 

مريض ضعان اعدد من مشايخ اائلة اجوالن لن عامر. 
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تربية شبام املحويت تؤكد على دور املجتمع يف إنجاح العملية التعليمية 
وإفشال مخّطط العدوان 

محافظ ذمار يطالب منّظمات 
املجتمع املدني باإلسهام يف 
مساعدة املحتاجني والنازحني

 : ذمار:
طال2ب محأد املق2ديش – محافظ ذم2ار، منّظأ2اِت املجتأع 
املدن2ي، لاإلس2ها1 الفاع2ل يف مس2اعد6 املحتاآ2ني االنازح2ني 

لاملحافظة. 
آا  ذلك جالل تدشينه، أما الثالثا ، توزيَع 160 سلة غذائية 
ع2ىل عدد م2ن املحتاآني االنازحني لذمار، مقدمة من مؤّسس2ة 

الوراد اإلنسانية الررية لدعم من فاعل جر. 
ايف التدش2ني، أش2اد املحافظ املقديش لجهود مؤسسة الوراد 
يف الترفيف من آثار العداان االحصار، مش2راً إىل التحديات التي 
تواآهها محافظة ذمار آّرا  اس2تأرار حرك2ة النزاح إليها من 
مرتلف املحافظات، الفتاً إىل أ6أيّة إس2ها1 املنّظأات لدار فاعل 

يف الترفيف من اماضاع اإلنسانية. 
من آانبه أاضح أحأد العفري - املدير التنفيذي للأؤسس2ة، 
أن املؤسس2ة تس2عى م2ن ج2الل لرامجه2ا الرري2ة إىل ترفيف 
معانا6 رشيحة ااس2عة م2ن املجتأع، مبيناً أن املؤسس2ة ازعت 
العا1 املايض أكثر من 1500 س2لة غذائية عىل الفقرا  االنازحني 
ااميتا1 اامرام2ل اذاي االحتياآات الراص2ة لأحافظتَي ذمار 

االحديد6. 

توزيع السالل الغذائية ألسر 
الصيادين املتضررين يف مديرية 

اللحية بالحديدة
 : الحديدة:

دّش2نت الهيئ2ة الوطنية إلدار6 اتنس2يق الش2ؤان اإلنس2انية 
امواآه2ة الكوارث توزيَع الس2الل الغذائية عىل س2كان مديرية 
اللحي2ة محافظة الحديد6 االترفيف من املعانا6 التي لحقت لهم 
آ2را  العداان االحصار الجائر ع2ىل الصيادين من ألنا  املناطق 
الس2احلية، اذلك ضأن امعأال اإلغاثية ملنا  محافظة الحديد6 

لعا1 12018 لالتعاان مع رآال املال اامعأال. 
اجالل التدش2ني، اس2تنكر الصيادان ما تقو1 له دال تحالف 
الع2داان يف تجويع الش2عب ااتراذ الحص2ار كإآرا  عقالي عىل 

صأود انضال الشعب اليأني. 
اعرّب الصيادان عن ش2كر6م للهيئة الوطنية إلدار6 اتنس2يق 
الشؤان اإلنسانية امواآهة الكوارث عىل آهود6م امسا6أتهم 

يف تقديم املساعدات اإلنسانية. 

محافظ ريمة يدعو لكشف جرائم 
العدوان والتوعية بمخّططاته التي 

تستهدف اليمن أرضاً وإنسانًا
 : ريمة:

دع2ا حس2ن العأ2ري - محاف2ُظ ريأ2ة، إىل إحي2ا  الذك2رى 
الثالث2ة للعداان عىل اليأن اكش2ف آرائأه امج2ازره االتوعية 

لُأَرّططاته التي تستهدف اليأن أرضاً اإنساناً. 
آ2ا  ذلك ج2الل مش2اركته، أم2ا الثالث2ا ، يف الفعالية التي 
نّظأه2ا مكتب الثقاف2ة لأحافظة ريأة لأرار ثالث2ة أعوا1 من 
العداان تحت ش2عار »مواآهة العداان ارفد الجبهات مسؤالية 

الجأيع«. 
ايف الفعالية، لفت املحافظ العأري إىل أ6أيّة إس2ها1 مرتلف 
الجهات الرس2أية اإليجالي االفاعل يف نرش الوعي املجتأعي لأا 
يتعرض له الوطن من عداان احصار، داعياً ألنا  ريأة إىل تعزيز 
الص2ف االتالح2م ارف2د آبهات الع2ز6 االرشف لامل2ال االرآال 

االعتاد. 
اأش2اد محافُظ ريأة لجهود مكتب الثقافة يف تنفيذ امنشطة 
االفعالي2ات الثقافية االفكرية الهادف2ة مواآهة العداان.. الفتاً 

إىل رضار6 استأرار 6ذه الفعاليات يف مرتلف املديريات. 
ايف الفعالية ألقيت كلأتان من مدير مكتب الثقافة لاملحافظة 
آأال الحيدري امدير مكتب اماقاف ااإلرشاد جالد البزاز، أّكدتا 

عىل أ6أيّة التوعية االحشد لرفد الجبهات لاملال االرآال. 

موظفو اتصاالت الحديدة يؤكدون رفضهم ألية إجراءات تشطريية يف هذا القطاع

حرائر اليمن يناشدن العالم إيقاف 
العدوان والحصار يف اليوم العاملي للمرأة

 : المحويت:
 أّك2د مكت2ُب الرتلي2ة االتعلي2م لأديري2ة ش2با1 
محافظ2ة املحويت، ع2ىل رضار6 تفعيل املش2اركة 
املجتأعي2ة؛ للأس2ا6أة يف ح2ل الصعول2ات الت2ي 
تواآه العألية التعليأية اتفعيل دار مجالا املا  
للتغلب عىل التحّديات التي فرضها العداان اممريكي 

السعودي ضد اليأن اشعبه. 
اأش2ار مكت2ُب الرتلي2ة يف لقائه، أم2ا الثالثا ، 
مع أعضا  يف الس2لطة املحلية امدير مكتب الرتلية 
لاملديري2ة امس2ؤال الوحد6 السياس2ية لاملحافظة 
امأث2يل مجالا امل2ا ، إىل معانا6 الش2عب اليأني 
عىل مدى ثالث س2نوات من العداان احصاره الجائر 
الذي استهدف ُكّل مقومات الحيا6 لأا فيها املنشآت 
التعليأي2ة، مؤك2داً أ6أي2ّة تعزي2ز التالح2م ااحد6 
الصف ملواآهة الع2داان اُمَرّططاته ادعم آبهتَي 

الدفاع عن الوطن ااستأرار التعليم. 

 : الحديدة:
لالتص2االت  العاّم2ة  املؤّسس2ة  موظف2و  نّظ2م 
لأحافظة الحديد6، أما الثالثا ، اقفًة احتجاآيًة؛ 
للتنديد لأحااالت العداان العبث لأقدرات الش2عب 
اليأني من جالل الرشاع يف اضع أسا التشطر. 
اطال2ب موظف2و االتصاالت ج2الل الوقفة، اممَم 
املتحد6 ااملجتأع الدايل لتحّأل املس2ؤالية اإلنسانية 
إزا  القرارات التعسفية لحق القطاعات الردمية ايف 
مقدمتها قطاع االتصاالت، موضحني لأن اإلآرا ات 
لاس2تحداث لوالة اتصاالت دالي2ة يف محافظة عدن 
تح2ت أية تربي2رات ليس2ت يف الحقيق2ة إال آز  من 
العبث الذي تسعى إليه حكومة الفار 6ادي، مؤكدين 

الرفَض مية إآرا ات تشطرية يف 6ذا الجانب. 
ايف الوقفة، أش2ار عيل 6بة - مدير عا1 املؤسسة 
العام2ة لالتص2االت، إىل أن فصَل ش2بكة االتصاالت 
الدالية لني مناطق اليأن الواحد يعد إآراً  تعسفياً 
امحااالت يائس2ة لفص2ل املحافظ2ات اليأنية عن 
لعضه2ا، منو26اً إىل أن ما تق2و1 له حكوم2ة الفار 
6ادي من إآرا ات الستحداث لوالة اتصاالت دالية 
يف محافظ2ة ع2دن، جط2و6 تش2طرية ا6ادف2ة إىل 

الفصل لني املحافظات اليأنية. 
اتأت2ي احتجاآاُت موظفي مؤسس2ة االتصاالت 
لالحديد6، أم2ا، لعد يو1 من الوقف2ة االحتجاآية 
الت2ي نّظأها املئات م2ن موظفي قط2اع االتصاالت 

لالعاصأ2ة صنع2ا  أما1 مقر اممم املتح2د6 للتنديد 
لاإلآ2را ات الرطر6 التي ين2وي العداان امرتزقته 
تأريَر6ا ااملتأثلة لاس2تحداث لوالة اتصاالت دالية 

آديد6 يف عدن. 

 : صنعاء:
 نّظمت منّظمُة نساء للحقوق والتنمية، 
أمس الثالثاء، وقفًة احتجاجيًة، أمام مكتب 
األم�م املتحدة بالعاصمة صنع�اء؛ للتنديد 
باس�تمرار جرائ�م العدوان بح�ق أطفال 
ونس�اء اليم�ن، تزامن�اً مع الي�وم العاملي 
للم�رأة، بمش�اركة العدي�د م�ن منّظمات 
املجتمع املدن�ي وحقوق اإلنس�ان واتحاد 
نس�اء اليمن وجمع غفري من نس�اء اليمن 

ويف املقدمة نساء مديرية بني حشيش. 
ورفعت املش�اركاُت الش�عاراِت املنّددة 
باستمرار مجازر وجرائم تحالف العدوان 
ومرتزقت�ه بحق الش�عب اليمني ملا يقارب 

ثالث سنوات. 
ويف الوقف�ة، ش�ّددت س�ماح الكبيس - 
رئيس�ة منّظمة نس�اء للحق�وق والتنمية، 
عىل أهميّ�ة فضح وتعري�ة دور املنّظمات 
الحق�وق  بحماي�ة  املتش�ّدقة  الدولي�ة 
الدولي�ة  القوان�ن  واح�رام  والحري�ات 
واإلنس�انية يف ح�ن أنها ترمي ب�ُكّل هذه 
املواثي�ق والدس�اتري عرض الحائ�ط إزاء 
م�ا يتعرض له الش�عب اليمني من جرائم 

يندى لها الجبن مقابل حفنة من الرياالت 
السعودية والنفط الخليجي. 

املش�اركاُت  اليم�ن  حرائ�ُر  وطالب�ت 
يف الوقف�ة، األم�َم املتحدة ومجل�َس األمن 
بالقي�ام بدورهم�ا اإلنس�اني واألخالق�ي 
تجاه م�ا يجري يف اليمن ورسعة تش�كيل 
لجن�ة تقيص الحقائ�ق ع�ن الجرائم التي 
ارتكبه�ا وما يزال تحالف العدوان وتقديم 
الدولي�ة  املحاك�م  إىل  الح�رب  مجرم�ي 
والجنائية، داعي�ات مجلس األمن ومجلس 
حقوق اإلنس�ان إىل احرام القانون الدويل 
والقان�ون الدويل اإلنس�اني ال�ذي يقيض 
بالحري�ة والحق يف العيش بس�الم ورسعة 
إيق�اف الع�دوان ورف�ع الحص�ار الربي 

َوالجوي والبحري عن اليمن. 
وناشدت نس�اء اليمن ُكّل أحرار العالم 
اليمن�ي  الش�عب  جان�ب  إىل  بالوق�وف 
والضغط عىل حكوماتهم بإيقاف العدوان 
ورفع الحصار، وعدم تصديق ما يرّوج له 
إعالم العدوان من أكاذيَب مضللة لحقائق 
وقائ�ع الجرائ�م واإلب�ادة الجماعية بحق 

الشعب اليمني. 

مدرسة ذات النطاقني يف باجل 
الحديدة تحيي الذكرى الثالثة 

للعدوان على اليمن
 : الحديدة:

أقامت مدرسُة أس2أا  لنت ألي لكر لأديرية لاآل لأحافظة 
الحديد6، أما الثالثا ، حفالً إذاعياً لكشف آرائم العداان؛ تزامناً 
مع اقرتاب الذكرى الثالثة للعداان عىل اليأن، اذلك لحضور مدير 
عا1 املديرية عبداللطيف املؤيد، امرشف عا1 املديرية املجا6د ألو 
عأار، انائب مدير الرتلية محأد الحسني، ااملرشف الرتلوي عيل 
ام26دل، اعدد من مدرا  املكاتب ارؤس2ا  أقس2ا1 مكتب الرتلية 

ااملرتصني االرتلويني اأاليا  اممور. 
ايف الحف2ل اإلذاع2ي أش2اد عبداللطي2ف املؤي2د - مدي2ر ع2ا1 
املديري2ة، لجه2ود إدار6 املدرس2ة الالقطاع الرتل2وي عأوماً عىل 
اصأ2وده ااستبس2اله اتضحيات2ه الرالد6 ضد الع2داان، داعياً 
إىل مواصل2ة رس2التهم يف تعلي2م الن2ش  انرش الوع2ي االثقافة 
الصحيَح2ة االجهاد يف س2بيل الله لالقلم احأل الس2الح متى ما 

دعت الرضار6. 
ترلل الحف2ل العديُد من الفقرات الفنية االكلأات اامناش2يد 
اامل2رسح التي عرّبت كلها عن املواقف الرافضة للعداان اآرائأه 
البشعة اعكست الوعي الديني االوطني الكبر ااإليأان لحتأية 

النرص، الر6نت عىل اإللداعات التي تكتنز6ا ذات النطاقني. 
اعق2ب الحف2ل اإلذاعي دّش2ن مدي2ُر املديرية امعه املس2ئول 
التنفي2ذي منص2ار الل2ه لاملديري2ة املع2رض الفني ال2ذي أقامته 
املدرس2ة، حيث احتوى املعرض عىل صور امجّس2أات الوحات 
اأعأ2ال فنية اثّقت لجرائ2م العداان األ2رزت آانباً من موا6ب 

اإلداعات املدرسة. 
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السعودّية واإلمارات تنفذان مخّططًا أمريكيًا إسرائيلياً مـــــــــــقابل الحفاظ على وجودهما..  
معارك الساحل الغربي: أطوار االحتالل وخــــــــــــيارات الجيش واللجان

 : علي نعمان 
المقطري:

تمهيديــة  قضايــا  األول:  القســم 
وملحات عامة

الس2احل  ع2ىل  اماُل  الهج2و1ُ  كان 
الغرل2ي ق2د آ2رى ج2الل الع2ا1 امال 
للعداان ااالحتالل، ا6و مرتبٌط عضوياً 
امآنب2ي  االحت2الل  إَع2اَد6  لأ2رشاع 
للجنوب، َاسلخ مرتفعات تعز الجنولية 
االس2رتاتيجي  اس2احلها  الغرلي2ة 
االسيطر6 عىل الحديد6 االسهل التهامي 
إىل ميدي يف أقىص الشأال الغرلي، مراراً 
لالس2يطر6 عىل مئ2ات الج2زر املنترش6 
عىل الج2راف القارية اليأني2ة يف البحر 

امحأر َالحر العرب. 
اس2تأر 26ذا الهجو1 مش2هر طويلة 
من املع2ارك الضاري2ة لقرال2ة العا1 إىل 
أن انك2رس يف منتصف العا1 116 لش2ن 
الجي2ش اليأني 6جوماً مضاداً يف صيف 
الع2ا1 116 الس2رتداد الرشي2ط املحت2ل 
من ذا لاب إىل مش2ارف املندب، اتوقف 
الزحف اليأن2ي عند قرية الحريقية عىل 
لع2د 5 كيلوم2رتات م2ن املندب؛ لس2بب 
سيطر6 السالح الجوي االبحري الضرم 
اقوات2ه الصاراجي2ة العالي2ة التقني2ة 
الت2ي كان2ت تتأرك2ز يف مي2ون ازق2ر 
احنيش الكربى االصغ2رى أما1 املندب 
ايف القواع2د العدااني2ة عىل الش2واطئ 

اإلرترية االجيبوتية االصومالية. 
أ6ََْداُف الهجو1 الساحيل االسرتاتيجية 
كان2ت ام2ا زالت تأت2د للس2يطر6 عىل 
آأي2ع املوانئ عىل البح2ر امحأر اعىل 
الس2هل التهام2ي الزرعي َااملأ2ر املائي 
اتكري2ا الحصار االقتصادي الش2امل 

للوطن امراكزه الداجلية. 
الت2ي  الكب2ر6  للأصاع2ب  انتيج2ًة 
ااآهت مش2اريع االحتالل عىل امرض، 
فإن قي2اد6 الع2داان قد قس2أت املها1 
عىل مراح2ل اأطوار تدريجي2ة للوصول 
يف النهاي2ة إىل الهدف الكب2ر، فقد آرى 
ش2ن الهجأ2ات م2ن الجن2وب الغرل2ي 
تج2اه املرا  امن الش2أال تجاه ميدي؛ 
ااملع2ارك  الهجأ2ات  توس2يع  يف  أم2الً 
اتطوير26ا االتق2د1 نح2و الحديد6 من 
اتجا6ني كبرين حس2ب إنجاز املهأات 
م2ن قب2ل الق2وى املقاتلة ع2ىل امرض، 
الع2د أن تت2م الس2يطر6 ع2ىل قواع2د 
امناطق حأاية اإقامة رؤا4 آس2ور 
تؤم2ن إنزال الق2وات املعادي2ة املتجأعة 
يف مداج2ل البح2ر امحأ2ر اجليج عدن 
املفاآئ2ات  اتجنيبه2ا  عنه2ا  االدف2اع 
اليأني2ة  الصاراجي2ة  االهجأ2ات 
اتأن2ع  امل2دى،  االقص2ر6  املتوس2طة 
ح2داث انهيارات اانكس2ارات كبر6 قد 
تؤدي إىل كوارث ماحقة لالقوات الغازية 
الو لعد س2يطرتها امالية عىل الشاطئ 
2ًة أنها قد تصبح أ6ََْدافاً مكشوفة  َجاصَّ
أم2ا1 صواريخ امداف2ع الجيش اليأني 

املتأركز6 عىل املرتفعات الجبلية. 
مه2ا1  إىل  املهأ2ة  قس2أت  الذل2ك، 
منفصلة تكتيكياً، مرتالطة اسرتاتيجياً، 
ع2ىل  التدريج2ي  لالتق2د1  القي2ا1  أي 

الساحل عل مراحل طويلة من الرصاع، 
االس2تنزاف  أس2لوب  ع2ىل  الاالعتأ2اد 
امل2ادي االعس2كري اإح2كا1 الحص2ار 
اإَعاَد6 تقليب البن2ي الديأوغرافية لأا 
يرد1 أ26ََْداف تحالف العداان اإلمربيايل 

عىل الوطن. 
يف الط2ور امال للهج2و1 كان مين2ا  
املرا  املينا  الرئييس عىل الس2احل 6و 
اله2دف امال للهج2و1 املع2ادي يف تل2ك 
املرحل2ة، اظ2ل مص2ر الهج2و1 الربي 
الج2وي  البح2ري  لالهج2و1  مرتبط2اً 
للع2داان، كهجو1 ُجّط2ط له أن يصل يف 
نهاي2ة املطاف االحركة ع2ىل امرض إىل 
تطويق الحدي2د6 من امرض امن البحر 
ااقتحامه2ا لع2د مرحل2ة أاىل تتضأ2ن 
التأهي2د الكامل للأهأة التي جطط لها 

أن تأجذ مراحل اأطوار عد6. 
تولت اإلمارات لتكليف أمريكي قياد6 
العألي2ات العس2كرية الربي2ة االبحرية 
عىل املنطقة الغرلية التي تأتد من ميدي 
إىل املن2دب م2راراً لالحديد6 أ26ّم منفذ 
تج2اري لح2ري للب2الد اأ26م رشايينها 
االقتصادية، اكان اممريكي الصهيوني 
6و صاحب املرشاع االحاآة اُمَرّطط 
امس2لح اقائد العداان عىل اليأن ا6و 

يف الساحل الغرلي حارضاً لقو6. 
لالنس2بة لألمريك2ي، ف2إن الهج2و1 
يدج2ل يف صلب اس2رتاتيجيته اأطأاعه 
الدالي2ة  ااالقتصادي2ة  العس2كرية 
االس2تعأارية َاالتحكيأي2ة، إذ ترتب2ط 
الدائ2ر6 املس2تهدفة لأعظ2م احتياطي 
نفط2ي يف العالم أآأ2ع مركزه الرئييس 
يقع يف اليأ2ن، افيها أَي2ْضاً أ6ّم الطرق 
الدالي2ة ااملأ2رات التي تتحك2م يف ثلث 
التج2ار6 العاملية ع2رب الق2ارات الثالث، 
كأ2ا يطأ2ح لالس2يطر6 ع2ىل ح2وض 
البح2ر امحأ2ر اآعله لح2ر6ً جالصة 
تح2ت الهيأن2ة اممريكي2ة الصهيونية 

ااتباعه2م، ع2الا6 لكون البح2ر امحأر 
االس2واحل اليأنية توفر ل2ه التحكم يف 
شبه الجزير6 العرلية اموقعها الحيوي 

الجيواسرتاتيجي لالنسبة مسيا. 
كأا يرتبط مرشاع احتالل الس2احل 
الغرل2ي لاملرزان الضر2م من النفط يف 
إقلي2م أاغادين يف أثيولي2ا الذي تحتكره 
ال2رشكات الغرلية اإلرسائيلي2ة احَد6ا، 
ايأتد من الضفة الغرلية للبحر امحأر 
إىل الضفة الرشقي2ة عىل الجانب اليأني 
لوصفهأ2ا تركيب2اً آيولوآي2اً ااحداً يف 
امس2ا4 قبل التصدع الجيولوآي الذي 
نتج عنه الش2ّق البح2ري الحايل، ا6ناك 
ترتكز أعداٌد كبر6 من القوات العداانية 
يف القواعد الحرلي2ة اممريكية االغرلية 
االمربيالية عىل الجانب امجر من الضفة 
الغرلية من البحر امحأر، حيث أنش2ئت 
العديد م2ن القواع2د العس2كرية للدال 
االمربيالي2ة الك2ربى الطامع2ة لث2راات 
املنطق2ة امأراته2ا ات2را1 إىل احت2الل 
الس2احل اليأني لع2د أن أمنت اآود6ا 
ع2ىل الضفة امُْج2َرى املهيأن عليها امن 
من قب2ل تلك ال2دال الباس2طة نفوذ6ا 
امن من آزر صنافر اتران إىل سواكن 
إىل ميون اعص2ب امصوع اآيبوتي يف 
أقىص الجنوب الغرلي من البحر امحأر. 
لي2د أن الس2احل اليأن2ي ال ي2زال 26و 
نقطَة االس2تقالل الوحيد6 الرارآة عن 
السيطر6 االس2تعأارية اعنرص التهديد 
الحرج للسيطر6 االستعأارية ا6يأنتها 
التي آ2رى الترطيط له2ا لعأل دؤاب 
طوال قران من امن للوصول إىل النتيجة 

القائأة. 

العدوان بالوكالة وباألصالة
 إنَّ السعوديَّة ااإلمارات تقومان نيالًة 
عن 6ذه املنظومة االس2تعأارية لتنفيذ 
ُمَرّططاتها اأآنداتها يف املنطقة مقالل 

الحف2اظ عىل أمنه2ا املحيل االس2يايس 
ككيان2ني اكيل2ني اظيفي2ني يردم2ان 
منطقتن2ا  يف  االصهيوني2ة  اإلمربيالي2ة 
العرلية انشأت لأيادي 6ذه املنظومة. 

اال يأك2ن قرا 6 الكيان2ات الرليجية 
ج2ارج 26ذا الس2ياق، ال2ذي لدان2ه لن 
تبق2ى. إذ أن اآوَد6ا يعتأُد عىل دار6ا 
6ذا، االفش2ل فيه يعن2ي انتفا  آداى 

اأسباب لقا  6ذه الكانتونات. 
لع2لَّ م2ن الواض2ح معن2ى التدجالت 
التي كان يقو1 لها السفر اممريكي إىل 
اليأن جالل مش2اارات الكويت اغر6ا 
إلفش2ال أية لوادر للتوصل إىل حل، ا6ذا 
آ2ا  يف اعرتاف2ات مس2ؤالني أمريكيني 
اغرلي2ني اتدااله اإلْع22اَل1 الغرلي عىل 

نطاق ااسع. 

املعركة على األرض
حاال2ت أس2اطيل الع2داان يف الفرت6 
الس2القة لس2قوط املر2ا  لأيديهم، أي 
م2ا قب2ل فرباير الع2ا1 امل2ايض 12017، 
أن تتق2د1 لاتجاه الس2احل معتأد6ً عىل 
الغطا  الجوي االصاراجي املرتافق مع 
ش2ن الهجو1 الربي من آه2ة الجنوب، 
لكنها أجفقت يف التقّد1 الو شرباً ااحداً 
نح2و املدين2ة أَْا املوان2ئ الرئيس2ة، الم 
تستطع البقاَ  يف املناطق التي سيطرت 
عليه2ا، لدع2م اجيان2ة ق2وى عف2اش 
اعأالئ2ه التي ظلت تر2د1 العداان رساً 
م2ن جالل ترسيب البيان2ات ااملعلومات 
اد4 )رشائح( التتبع للقيادات ااملواقع 
لتيس2ر قصفه2ا  املس2تهدفة  اليأني2ة 

اتدمر6ا من قبل الطران املعادي. 
ا26ذا م2ا يعن2ي أن تأم2ني احأاي2ة 
الس2واحل اليأني2ة مأك2ن تأام2اً، ل2ل 
التف2وق ع2اٍل آ2داً، ال2دى اليأ2ن من 
التكتي2كات ااإلْمَكاني2ات االعق2ول م2ا 
الع2دا للس2واحل  يح2ول دال اص2ول 

احس2م املع2ارك مع2ه أاالً ل2أال. لي2د 
أن الرل2ل الر6ي2ب كان يف االجرتاق2ات 
الداجلية االريانات التي حدثت اكبدتنا 
اقواتن2ا اللدن2ا الكثر، ليا عس2كرياً 

احسب، لل اسياسياً ااقتصادياً. 
ا26ذا امم2ر يتطل2ب تنظي2َم البُني2ة 
الداجلي2ة للحرب لش2كل دقي2ق ااضع 
الوس2ائل الالزم2ة ملكافح2ة االجرتاقات 
م2ن آه2ة، امكام2ن القص2ور االعجز 
من آهة أُْجَرى، إَضاَفة إىل االضطرالات 
الداجلي2ة يف امدا . أي صناع2ة اإع2داد 
)فلرت( ترش2يح يف البنية الداجلية يواآه 

6ذه القضايا ايعأل لشكل مواٍز. 

الوطنيــة  األســلحة  ترســانة  مــن 
املقاومة

»الكاتيوشا«
الوطني2ُة  املقاام2ُة  اعتأ2دت  لق2د 
اليأني2ة املنا6ِض2ة للعداان ع2ىل الردع 
الصاراج2ي القص2ر املدى ااملتوس2ط، 
س2وا  )التوش2كا( أَْا الكاتيوش2ا أَْا ما 
يس2أى أارغان، ا6و س2الح س2وفيتي 
أرعب العدا عىل الرغم من تقادمه، فهو 
م2ن لقايا الح2رب العاملي2ة الثانية امن 
معركة س2تالني آ2راد الش2هر6، اذلك 
الدفاعي2ة  الصاراجي2ة  املنظوم2ات  أن 
للع2داان عجزت عن التعام2ل معه؛ منّه 
يطرُ ج2ارج املجال التقن2ي للصواريخ 
املض2اد6 الحديث2ة فال يأك2ن اعرتاضه 
أَْا إيقاف2ه عن لل2وغ أ6ََْدافه، اقد تأكن 
6ذا الس2الح لأيدي قواتنا من صد اردع 
الب2وارج االس2فن اال2زاارق الحرلي2ة 
العداانية التي حاالت عرشات املرات أن 

تتقد1 نحو الشواطئ اليأنية. 
كأا أن العدا لم يس2تطْع رصد قواعد 
تواآد )الكاتيوشا( اتأوضعه امرازنه 
انقل2ه احركت2ه رغم معرفت2ه الدقيقة 
لوآوده ل2دى اليأن.. افعلياً، فإّن قوتنا 
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السعودّية واإلمارات تنفذان مخّططًا أمريكيًا إسرائيلياً مـــــــــــقابل الحفاظ على وجودهما..  
معارك الساحل الغربي: أطوار االحتالل وخــــــــــــيارات الجيش واللجان

تكأن ليس2ت يف ن2وع الس2الح اكأيته 
فق2ط يف تأمين2ه معلوماتي2اً م2ن حيث 
مكامنه امرازنه اآلية حركته انقله... 
ا6ذا م2ا يُدَعى لأمن الح2رب ااملعركة، 
أمن القياد6 االبنية العسكرية االحرلية 

االسياسية االتنظيأية. 
 

القســم الثانــي: متابعــة لتغريات 
وتبدالت الحرب ومساراتها 

أطوار العداان عىل الساحل الغرلي
كان الط2ور امال للع2داان قد انتهى 
مع انتها  العا1 12015، حاصداً 6زائم 
ضرأة لقواته عىل الساحل الغرلي التي 
كان2ت قد س2يطرت عىل املن2دب اميون 
االحريقية اأآ2زا  من ذالاب امناطق 
حولها اعىل أقس2ا1 من الوازعية اآبل 
حب2يش ااملعاف2ر اص2رب تع2ز الغرلية، 
لفض2ل الريانات الداجلية اتواطؤ قوى 
العفاش2ية ااإلصالح، االت2ي امتّدت من 
ع2دن اكانت ضأ2ن سلس2لة مرتالطة 
لها. غر أن النتائج الكارثية التي لقيتها 
حأالت ازحوفات العدا املنكرس6 طوال 
العا1 امال من الحألة قد أَّدى إىل تفاقم 
التناقض2ات يف آ2دار الق2وى العداانية 
امرتزقتها حول العديد من السياس2ات 

االتكتيكات. 

تغري أدوار القــوى العدوانية الرديفة 
بعد الفشل األول يف الساحل

أوالً: مــن حيــث القــوة العســكرية 
والسياسية

كان2ت القّو6ُ الرئيس2يُة م2ن املرتزقة 
يف الط2ور امال 26ي ق2وى امليش2يات 
اإلصالح ااإلج2وان االو6اليني االقاعد6 
اداع2ش لدرآ2ة أساس2ية، اكان 26ذا 
يرتب2ط لس2يطر6 اإلجوان ع2ىل الجهاز 
اإلداري العس2كري للدال2ة الكولونيالية 
الت2ي  القديأ2ة  االوكيلي2ة  التالع2ة 
أس2قطتها ث2ور6 س2بتأرب الش2عبية يف 
معاقله2ا  ايف  اليأن2ي  الش2أال  مرك2ز 
اس2تأرارية  تأث2ل  االت2ي  التأريري2ة 
لق2وى  مجّس2د6  املزعوم2ة  للرشعي2ة 
العأيل 6ادي احكومت2ه اما تأثله من 
مصالح القوى التبعية االعأيلة االقوى 
الدالية التي تدير6ا امن تحاال لجنون 

إعادتها للحكم مجدداً. 
اع2ىل الرغ2م من ك2ون الع2داان قد 
رم2ى الكثرَ م2ن الق2درات ااإلْمَكانيات 
املالية التس2ليحية االتقنية اآند امالف 
يف ألوي2ة اآي2وش لرية تقات2ل لالنيالة 
عن2ه يف أَْكث2َر من أرلع2ني آبهة ملتهبة 
ت2م فتحه2ا ااش2عالها يف اآ2ه الجيش 
اليأني الث2وري، إال أن ذل2ك كله قد عاد 
ع2ىل الع2دا اكل 26ذه الق2وى لأق2ى 
الرسائر االنكبات، اأَْكث2َر من ذلك حني 
كان ط2ران العدا يراكم 6ذه الرس2ائر 
لقصف2ه لقوات2ه س2اعة ت2ويل امدل2ار 

مدحور6 من املعارك، كتأديب لها. 
اقد آرى ذلك اما يزال، عىل جلفيتني 
مزداآت2ني، اماىل اله2رب م2ن القتال، 
الن2زاع  جلفي2ة  كان2ت ع2ىل  اامُْج2َرى 
اإلمارات2ي اإلجواني الس2الق، حيث تريد 

اإلم2ارات أن يتم تقلي2ص االعتأاد عىل 
اإلجوان الس2يأا لعد فشلهم عىل امرض 
يف أَْكث22َر من آبه2ة امعركة اانعكا4 
6ذا الفشل كفشل س2عودّي يف مرشاع 
نفوذ26م يف  إضع2اف  لغي2ة  الع2داان؛ 
الحرب امآالت املس2تقبل السيايس لهم 
يف املنطقة الذي يتع2ارض مع توآهات 
اإلم2ارات الجدي2د6، اتالعن2ا كي2ف ل2م 
يت2واَن أيٌّ من الطرفني م2ن اتها1 امجر 
اعلناً لالريانة االغدر االتآمر من منالر 

إْع2اَلمه اقنواته. 
السعوديّة  القيادات  انهياراُت  اكانت 
حي2ُث  م2ن  اليأ2ن  ع2ىل  الع2داان  يف 
اعتأاد6ا امس2ايس عىل ق2وى اإلجوان 
ق2د أفس2حت املج2ال لل2دار اإلمارات2ي 
الصهيون2ي اممريكي املش2رتك املبارش، 
ع2ىل  يق2و1  عداان2ي  لرنام2ج  ال2د  
تقدي2م أالوي2ات عدااني2ة آديد6 ا6ي 
تقديم امل2رشاع االنفصايل االنس2الجي 
التقس2يأي أساس2اً؛ ملواصل2ة للح2رب 
اتجنيد الق2وى الجنولية االنفصالية يف 
الطور التايل للعداان االحرب االتس2ليم 
لهزيأة قياد6 مرشاع الرشعية ا6ادي 
ااإلج2وان، ااس2تبداله قيادي2اً لال2دار 
االنفص2ايل التقس2يأي لليأ2ن، اعتأاداً 
عىل قياد6 اإلمارات، امس2نوداً لالررب6 
اإلرسائيلية اممريكية الربيطانية إلنقاذ 
حرله2م من االنهيار الت2ا1 الذي تتفاقم 
امن مشكالته اتناقضاته إىل حد التفجر 
لسلس2لة  املتجس2د  العني2ف  الداج2يل 
االنقاللات السلأانية املتوالية يف املألكة 
لالقي2ادات  االطاح2ة  آجر26ا  الي2ا 
العسكرية اممنية العليا مؤجراً، اتسليم 
حأاية اممن الشريص االراص لقوات 
22ة ت2م رشاؤ26ا من الباكس2تان  َجاصَّ
2ة من املرالرات ااإلَداَر6  لوساطة َجاصَّ
اممريكية الحالية قبيل الزيارات امجر6 

لبن سلأان إىل لريطانيا اأمريكا. 
ايف 6ذا السياق من الهزائم االرسائر 
املتوالي2ة ع2ىل املس2توى االس2رتاتيجي 
يف  املعارض2ة  تش2ّكلت  االتكتيك2ي، 

االربيطان2ي،  اممريك2ي  الش2ارعني 
اتش2كل قس2ٌم من تي2ارات الكونجر4 
اممريك2ي املعارضة لبقا  ااش2نطن يف 
تحال2ف العداان اتدع2و لرراج أمريكا 
من2ه، اقد لادر أَْكث2َر م2ن عرشين نائباً 
لرملانياً يف الكونجر4 إىل تدشني النشاط 
املع2ارض لش2ن حأل2ة لرملاني2ة يف 6ذا 
االتج2اه تطالب لوقف تدج2ل الحكومة 

اممريكية يف دعم العداان عىل اليأن. 
الالطب2ع، 6ذه من ضأ2ن التداعيات 
الت2ي صنعتها االنتص2ارات اليأنية منذ 

لداية العداان. 

مــن يافطــات الوحــدة إىل مشــروع 
االنفصال والتقسيم واالحتالل 

امص2يل  امس2ا4  26و  آان2ب  أي 
من آانب2ي الع2داان؟! أ26و االنفصال 
االنسالجي االتقسيم االضم ااإللحاق؟ 
أ1 إَع2اَد6 حك2م م2ا يس2أى الرشعي2ة 
املوح2د6 إىل العاصأ2ة اليأني2ة؟ اأيهأا 
يعل2و ع2ىل امج2ر م2ن حي2ث القيأ2ة 
اام6أي2ّة اامصولي2ة ااملصال2ح العليا 

للعداان اداله اإلمربيالية؟
الجواُب 6و أن النية ااإلراد6 اامُلَرّطط 
امص2ل يف العداان ع2ىل اليأن كان مبيتاً 
من2ذ عرش س2نوات عىل امق2ل، من قبل 
ظه2ور مش2كلة م2ا يس2أى الرشعي2ة 
التي كانت مج2رد ذريعة اتربيراً لألصل 
العدااني القائم ع2ىل الرغبة االتصأيم 
االترطي2ط لالحتالل اإَع2اَد6 االحتالل 
االنفص2ال  تكتي2كاِت  ع2رب  ااإللح2اق 
ااالنس2الخ االتقس2يم الطائف2ي لليأن 
اتأليده تحت النفوذ السعودّي اممريكي 

اإلماراتي الصهيوني املشرتك. 
اقد تبلور 6ذا املرشاع يف مناقش2ات 
اممريك2ي  الرليج2ي  املجل2ا  ق2اد6 
الربيطاني الصهيوني التي تواصلت من 
قبل أزمة اس2تقالة 26ادي. الالعود6 إىل 
ذلك املرشاع نج2د أنهم قد أقراا يف قأم 
الداح2ة االرياض العديد6 التي س2بقت 
العداان اامزمة ما أس2أوه ل2)املرشاع 

البحري الصديق( اتم تكريسه لحضور 
اإلَداَر6 اممريكية يف عه2د أالاما اكري 
اممريكي2ة،  العس2كرية  اقيادته2م 
اأيضاً لأش2اركة امل2رصي االربيطاني 
االفرن2يس ااإلرسائي2يل، ام2ا تأر2ض 
عنها من مناارات لحرية عىل س2واحلنا 

اليأنية اآزرنا. 
انس2ترلص من ذل2ك أ26ّم نتيجتني 
الت2ي  املعلوم2ات  م2ن  اس2رتاتيجيتني 
تكش2فت عنها اما ترسل2ت إىل اإلْع2اَل1 
ام2ا جل2ص إلي2ه العدي2د م2ن أآه2ز6 
االتقيي2م  ااملتالع2ة  الرص2د  امراك2ز 

الغرلية املرتصة:
إن ُمَرّط2ط الع2داان ع2ىل امرض قد 
تأ2ت مرحلته اتقس2يأه عىل قس2أني 
القس2م  26و  امال  اس2رتاتيجيني، 
الحام2ل الطار اش2عار الرشعي2ة، ا6و 
ال2رضاري  الع2ا1  التأهي2دي  القس2م 
كقنط2ر6 للعبور من جالله2ا إىل املرحلة 
االسرتاتيجية ام6م الثانية ا6ي االنتقال 
إىل تحقيق الغايات الفعلية، أي السيطر6 
ع2ىل النفط ااملأ2رات االج2زر االبحار 
االس2واحل، اإلح2اق اس2لخ امقس2ا1 
م2ن  النفطي2ة  الصحرااي2ة  الطرفي2ة 
اليأ2ن املجاار6 للس2عوديّة، امحارص6 
الداج2يل  التح2رري  املرك2زي  القس2م 
يف الهضب2ة الجبلي2ة نتيج2ة لصعول2ة 
ج2وض ح2راب أمريكية امب2ارش6 من 
قبل القوى امطلس2ية البحرية االقارية 
يعن2ي  الران2ق  االحص2ار  االجوي2ة.. 
االس2تنزاف االترري2ب الداج2يل اممني 
ااالس2ترباراتي االحرب النفسية، اكذا 
الح2رب االقتصادية امحاال2ة تجفيف 
مدجوالت امموال االعائ2دات املركزية.. 
ا6ذه إحدى ج2ربات الترريب اإلمربيايل 

اممريكي. 
ا6ذا قد لدأ منذ الو6لة اماىل للعداان، 
اتجىل لنقل البنك ثم محاالة نقل العديد 
م2ن املؤسس2ات اإليرادية مث2ل »رشكة 
كأران« ااملؤسس2ة العامة لالتصاالت« 
اغر26ا، اكذا اقف مين2ا  الحديد6 عن 

العأل اتدم2ره... إَضاَفًة إىل كون الفار 
26ادي احكومت2ه العأيل2ة املبتذلة، قد 
نهجت منذ أشهر عديد6، رصف املرتبات 
ل2ني الف2رت6 اامُْجَرى لش2كل مناطقي، 
مقت2رص6 ع2ىل املناط2ق الواقع2ة تحت 

سيطرتهم!

ُكْنــــُه املشــروع املَُخّطــط األمريكي 
الجاري

اممريك2ي  امُلَرّط2ط  تك2ّر4  اق2د 
امال  الع2ا1  لع2د  أَْكث22َر  الصهيون2ي 
للعداان الذي حأل الهزائَم ااالنكسارات 
للأ2رشاع الرشعوي املرك2زي اإلجواني 

الو6الي.
ايشر 6ادي يف ترصيحاته امقالالته 
للصحافة الس2عوديّة، إىل م2ا عاناه من 
تط2ورات داجلية عىل آبه2ة النزاع لينه 
لني االتجاه املحسوب عىل اإلمارات فيها 
ا6و تطور كان ُمَرّططاً له امحس2ولاً 
م2ن قبل القي2اد6 العدااني2ة التي أرادت 
تَح22ّرك اإلج2وان ضأ2ن مس2ارات  أن 
مح2دد6 س2لفاً دان أن تطل2ق قوا26م 
2ة  الكامل2ة؛ مّن تحق2ق إنج2ازات َجاصَّ
لهم للأس2تقبل ل2ل 6ي كأ2ا نالحظها 
تعأ2ل عىل تقليص نفوذ26م تدريجياً يف 
آبهات القياد6 االس2يطر6 عىل آبهات 
كان2ت محتكر6 له2م يف البداية مثل تعز 
م2أرب اع2دن، حي2ث تج2ري امن نوٌع 
م2ن التس2ليم اإَع2اَد6 التس2ليم لألداار 
لينهم الني التيارات الس2لفية الو6الية 
اإلماراتية االليربالية الس2ياحية الشكل، 

6م يحتاآون إىل نراسيني ال أَْكث2َر. 
مجأ2ل  يف  أش2ار  ق2د  26ادي  اكان 
االس2رتاتيجية  محت2وى  إىل  طراحات2ه 
الجدي2د6 الت2ي انتقل2وا إليها لع2َد العا1 
الثان2ي للع2داان الع2د فش2ل التق2ّد1 
ع2ىل ُجَطى امل2رشاع »الرشع2ي« حول 
العاصأة ق2ال 6ادي إنهم امن »يتبعون 
الع2دا  تطوي2ق  يف  نالولي2ون  تعالي2م 
لعجز26م ع2ن  لُع2د«  اعاصأت2ه م2ن 

التطويق من قرب. 

الحلقة 
األولى
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فلسطني أقرب من أي وقت مضى!

نفاق املجتمع الدولي ما بني »الغوطة« واليمن

الحرب النفسية تحسم املعركة

تتمات من الصفحة األخيرة .. 

حفيظ..
 وعليم أيضًا

حمود األهنومي 

مل2ا ع2رض س2يُدنا 
يوس2ُف عليه الس2ال1 
ع2ىل عزي2ِز م2رص أن 
إنقاذ  حكوم2ة  يت2وىلَّ 
أزم2ة  م2ن  دالت2ه 
تلوُح  كانت  اقتصادية 
امفق لت2ويل جزائن  يف 

الدالة..
الته  ل2م يق2د1ِّ مؤ6ِّ
لتل2ك املس2ؤالية لأنه 
أا لأن2ه مؤم2ن  نب2ي 

فقط.
لل قال: )إني حفيٌظ عليم(.
لم يقل: إني حفيظ فقط.

لل قال: عليم. أيضاً.
ملاذا؟..

الً  من إيأ2ان )أل2ي ذر( اقو6 تقواه ل2م تكن مؤ6ِّ
كافي2اً من يت2وىل مس2ؤاليًة منعه منه2ا النبي صىل 
الله عليه اآله اس2لم، اق2د كان أصدق النا4 لهجة 

اأرصحهم عبار6..
لل ال لد من العلم ااملعرفة..

6ن2اك الكثرُ م2ن القيادات يف مناص2َب قيادية يف 
الدالة الكنهم لألسف قارصان يف إدارتها.

االدليل أنن2ا انتظرنا من كثر منه2م أن يتحركوا 
إلنجاز يش  منها يف إطار عألهم..

الكن ال حا اال جرب حتى الساعة.. 
أال يجدر لهم أن يس2داا ذلك النقص ايعألوا عىل 

معالجة ذلك الرلل يف أدائهم..
لأاذا؟..

لاستشعار املسؤالية..
لالروف من الله..

لرسعة املبادر6 إىل التعلم..
تعلم كيف تكون ناآحاً افاعالً امبدعاً..

ص2ة مث2الً  إداري2ة مترصِّ لاالنر2راط يف دارات 
الطلب عقد6ا فوراً..

َم2ْن يرفض 26ذه الفكر6 ا6و محت2اٌج إليها فهو 
متكربٌ أا آا6ل غبي ال يؤتََأن عىل اظيفة عامة..

لَم ال تُعَقُد دارات تدريبية يف مجاالت اإلدار6 احتى 
يف التعريف لطبيعة امعأال اتش2عباتها اكيف يبدع 
املسؤال اكيف يريض الله لشكل أفضل يف عأله؟..

البعض من 26ؤال  مطأنٌئ حيث يرى نفس2ه أنه 
أفضل من سلفه يف العأل الو لنسبة %10 إىل 30 أا 
%60، الالتايل فعليه سال1 الله يف امالني اامجرين..

االحقيقة أنه..
إذا قارن رآٌل منا نفَس2ه لَأْن سبقه يف ذلك العأل 
ارآ6ا )نفس2ه( جراً منه فعأا قليل س2يصر أس2وأ 

منه..
قاِرن نَفس2ك لأا يج2ُب عليك أن تق2و1َ له فقط، 

الالشكل الذي يُْريِض اللَه عنك..
6ل تؤدِّي أعأاَلك كأا ينبغي أ1 ال؟

26ل يج2وُز لوكي2ل ازار6 أن يبقى اكي2الً ا6و ال 
يجي2ُد كتالة تقرير مث2الً؟ أا إدار6 اآتأاع؟ أا إدار6 
حتى مكتب2ه؟ أا التعامل الناآح مع س2كرتاريته؟ 
ث2م ال يطلب العون من الله ايبك2ِّر لطلب العلم فيها 
يف أق2ل امحوال؟ 6ذا إذا لم يج2ْب عليه أن يغاِدر ذلك 

العأل فورا؟!!
اأجراً..

حذاِر حذاِر حذاِر..
من ال2دارات اال2ورش التدريبية النظري2ة إذا لم 

تستكأل لجانب تطبيقي..
أي دار6 أا ارش2ة غ2ر تطبيقي2ة فهي فاش2لة 

فاشلة فاشلة..
إنها املسؤالية التأريرية أيها اإلجو6..

اإن2ه النجاُح ارضواُن الله.. أا الفش2ُل اس2رُط 
الله..

اللهم قد لّلغت.. اللهم فاشهد..

الزهراء »الكوثر الفياض«
مطهر يحيى شرف الدين 

تح2نُّ القل2وُب ايهي2ُم الف2ؤاُد لذك2ر الس2ر6 
العطر6 املليئ2ة لالصفات اإليَْأانية 
ااملحأدية التي تحيط لها أنوار 6ذا 
الكون من امئأة الهدا6 املطهرين. 
كب2ّد  فل2ذ6  الز26را   فاطأ2ة 
املصطف2ى َالضعة النب2ي صلوات 
الله اسالمه عليه اآله الطا6رين. 
فاطأة البت2ول الزكية الطا6ر6 
املطه2ر6 العفيفة االكوثر الفياض 
املب2ارك 6دية الل2ه إىل نبيه اإىل لن 

عأه عيل عليهم السال1. 
يف ذك2رى مولد26ا ن2درك الرأفة 
ااإلحسان ااإلنسانية ااإليثار الذي 

تجس2د يف صفاتها اتعاملها مع املسكني االيتيم 
اامس2ر، ق2ال تع2اىل »َايُْطِعُأ2وَن الطََّع2ا1َ َعىَلٰ 
ُحبِِّه ِمْس2ِكينًا َايَِتيًأا َاأَِس2رًا«، 6ي من تؤثر عىل 
نفس2ها الو كان لها جصاصة، إنها تطبيق عأيل 

لكتاب الله اأاامره. 
أنه2ا لضع2ة جات2م امنبي2ا   يكفيه2ا فر2راً 
ااملرس2لني اأنها زاج اإلما1 عيل لاب مدينة العلم 
اأ1 الحس2نني عليهم الس2ال1 س2يَدي شباب أ6ل 

الجنة. 
إنها مصدُر الش2جاعة االقو6 ااإلل2ا ، 6ي أ1ُّ 
الشهدا  ا6ي أ1ُّ البطولة االفراسية ااإلقدا1. 

إنه2ا طه2ار6 القل2ب الرالص2ة ازكا  النفا 
النق2ي 6ي العالد6 الناس2كة يف لي2ت النبو6 ا6ي 
النش2أ6 املحأدي2ة االرتلي2ة النبوية، 6ي س2يد6 

نس2ا  الدني2ا اامُْج22َرى َاالع2رت6 الباقي2ة الت2ي 
نتأس2ك لها االس2كينة االدف  الحنون ااملكان 
اممن الذي نلتجئ إليه، إنها لنت الرس2ول امكر1 
محأد صل2وات الله اس2المه عليه 
اع2ىل آل2ه، طريقها الح2ق االعدل 
االه2دى ااملنجا6 م2ن الضالل، 6ي 
ق2دا6 اممه2ات املؤمنات اامس2و6 
الحسنة التي تقتدي لها الحرائر يف 
26ذا العالم يف دفع الظلم االطغيان 
أمث2ال أمه2ات الش2هدا  العظأا ، 
الذلك فإن ُكّل أ1 شهيد ز6را  اكل 
زاج ش2هيد ز6را  من من يضحي 
لالغايل من أ6له يف سبيل الله ارفعة 
االع2رض  امرض  اكرام2ة  ارشف 

فذاك 6و اإليَْأان الحقيقي 
الذي اقر يف القلب اصدقه العأل 

لأعاني2ه ادالالت2ه اتلك 6ي 
الرتلي2ة النبوي2ة اذاك 6و 
النأ2وذج الفري2د للأرأ6 
الت2ي آس2دت الكأال 
ااإليَْأان2ي  اإلنس2اني 
ا6ي  تفاصيل2ه،  لكل 
لبن2ا   الح2ي  املث2ال 
العلي2ا  ااملث2ل  القي2م 
التي عىل أساسها تبنى 

الفاضل2ة،  املجتأع2ات 
اكأا ال2د الهدى االتهجت 

البرشية  الكائنات لأولد س2يد 
محأ2د صل2وات الله اس2المه عليه 

فق2د أضا  الك2ون ملولد الز6را  البتول اس2عدت 
ارست لأقدمها الحي2ا6 الدنيا اامُْج2َرى فاطأة 
البتول 6ي لس2أة الهجة الرس2ول اأحب النا4 
إليه اراحه التي لني آنبيه، 6ي طأأنينة اإلما1 
ع2يل امصدر ق2و6 اغ2ر6 احأي2ة اإلمامني ألي 
محأد الحس2ن األي عبدالله الحس2ني عىل الدين 
اامج2الق الكريأ2ة، 26ي الحب العأي2ق االرأفة 
االعط2ف االحنان تتجس2د 6ذه الصف2ات يف »أ1 
أليه2ا« الهذا يع2رف رس معن2ى »أ1 أليها« فهي 
الك2ر1 االس2را  االقيم، 6ي مح2ل مديح اثنا  
العظأ2ا  الق2اد6 ع2رب التأريخ قال عنها الس2يد 
القائ2د َعبداملل2ك ل2در الدين الحوث2ي حفظه الله 
يف رس2الته لهذه املناس2بة العزي2ز6 لقوله: تعترب 
املناس2بة لح2ق آدير6 ل2أن تك2ون يوم2اً عاملياً 
للأرأ6 املس2لأة امحط2ة ترلوية اثقافية 
الس2أو  معان2ي  ُكّل  الس2تلها1 
االفض2ل ااملج2د اح2ق ممتنا 
اإلس2المية أن تفر2ر لأرقى 
التي  اأسأى نأوذج للأرأ6 
آّس2دت الكأاَل اإلنساني 
ألع2اده  ُكّل  ااإليَْأان2ي يف 
اآوانب2ه فكان2ت الرق2م 
امال للأ2رأ6 من2ذ لداي2ة 
الوآود الب2رشي اإىل قيا1 
اس2اماً  اُمنح2ت  الس2اعة 
رلانياً عىل لس2ان رس2ول الله 
محأد صلوات الله اس2المه عليه 
اعىل آله الطا6رين؛ لاعتبار6ا س2يد6َ 

نسا  العاملني ااملؤمنني اأ6ل الجنة. 

محلي2اً  املصنع2ة  الدفاعي2ة  لاملنظوم2ات 
املتع2دد6  البالس2تية  الصواري2خ  كأنظوم2ة 
الت2ي طالت عواص2م دال الع2داان كالرياض 
األوظب2ي، امنظوم2ة الطائ2رات ل2ال طيار، 
امنظومة صواري2خ مندب1 البحرية، اغر6ا 
من امس2لحة النوعي2ة التي تعل2ن عنها دائر6 

التصني2ع الحرل2ي يف ازار6 الدف2اع م2ن فرت6 
مُْج2َرى. 

الحقيق2ة  يف  ش2ّكل  كه2ذا  آدي2ٌد  ااق2ٌع 
صدمًة غرَ متوقع2ة للصهيوأمريكي، إَضاَفة 
لقو6 ح2زب الل2ه اللبناني اح2ركات املقاامة 
امل2رشاع  لس2قوط  ايعج2ل  فلس2طني،  يف 

الصهيون2ي، اما فوز الرئيا اممريكي دانالد 
ترام2ب اترصفاته امج2ر6 لرصوص القد4 
س2وى محاال2ة لائس2ة للتغطي2ة ع2ىل ذل2ك 
االظه2ور لأظهر من يجني امم2وال ايحقق 
املكاسب، فيأا الواقع يؤكد لأن املسلأني لاتوا 
أقرَب للقضية الفلسطينية من أي اقت مىض!

اإلنس�انية يف مدينة الغوطة التي يسيطر 
عليه�ا عن�ارص داع�ش التكفريي�ة، وتع�د 
محاول�ة أمري�كا إلنقاذ يف املدين�ة الصغرية 
الت�ي ل تق�اس إلاّ بعدة أحي�اء يف العاصمة 
صنع�اء تزلف�اً وخبثاً سياس�ياً كبرياً، حيث 

تريد كرَس انتصارات الجيش السوري.
الضغوط�ات  أن  نج�د  ذل�ك  ويف مقاب�ل 
الدولية التي مورست من أجل فتح الحصار 
البح�ري والجوي والربي عىل اليمن عىل أقل 
تقدي�ر وليس إيقاف الح�رب العدوانية التي 
تقوُده�ا أمري�كا وزبانيتها ض�د اليمن، لم 
تجد لها آذاناً صاغية، وتم تجاهلُها من قبل 
مجلس األمن، وذلك بحس�ب رغب�ة أمريكا 
التي تريد اس�تمرار حرب اليمن وتريد إنقاذ 
العن�ارص التكفريي�ة لداع�ش وأخواتها ِمن 

الهزيمة يف الغوطة وسوريا بشكل عام. 
 وم�ن ذل�ك نج�د أن النف�اق الس�يايس 

األمريكي ينش�ط بحس�ب مصالح أمريكا، 
فتتوجه سياستُها املعادية ملحور املقاومة يف 
س�وريا، والذي بدوره كشف النفاق األممي 
بشأن ما يدور يف اليمن الذي يعاني من أكرب 
كارث�ة إنس�انية يف العالم بانتش�ار األوبئة 
واألمراض ال�ذي تنرشها طائ�رات العدوان 
باستخدام األس�لحة الجرثومية والعنقودية 
والفسيفورية، بحسب تقارير األمم املتحدة 

ذاتها.
أل يس�تحقُّ الش�عُب املح�ارُص منذ ثالث 
س�نوات إىل وقف�ة عاجلة من قب�ل املجتمع 
الدويل لوقف الحصار والعدوان أم املس�تحق 
لذل�ك الجماع�ات التكفريي�ة الت�ي تقبع يف 
الغوط�ة الرشقية وال�ذي ل يتجاوز عددهم 
لسكان أصغر األحياء السكنية يف صنعاء؟!. 
يف صع�دة الت�ي أعل�ن تحال�ف الع�دوان 
األمريكي الس�عودي أنها منطقة عس�كرية 

قب�ل  م�ن  املتواص�ل  للقص�ف  وتتع�رض 

الطريان ج�واً والصاروخي واملدفعي براً من 

أرايض دول�ة الع�دوان، فيستش�هد ويصاب 

يومي�اً العرشات ول يمر ي�وٌم دون ضحايا، 

ناهي�ك عن تدم�ري كافة البُن�ى التحتية من 

مستشفيات ومدارس وآبار مياه ومحطات 

كهرباء.. وحتى مستش�فيات تابعة ملنظمة 

أطباء بال حدود تعرض�ت للقصف والتدمري 

ولن تجد فيها ش�يئاً يس�هل الحياة اليومية 

للمواطنني.

أين النفاُق األممي والدويل من ذلك؟، نجد 

أن ُكلاّ الحروب التي تدوُر يف املنطقة برعاية 

أمريكية أممية وتواط�ؤ دويل، فهل الغوطة 

الرشقي�ة تعاني كصع�دة أم أن أمريكا تريُد 

إنقاذ داعش يف سوريا وبموافقة دولية؟. 

معنوياته2م لس2أو أرااحنا اق2و6 إيأاننا 
اتأاُس2كنا الذي أحبط ُكّل أمانيهم، فحسأنا 
املعرك2ة يف س2احات القل2وب الواعي2ة، االتي 
لدار26ا 6ي من ستحس2م املعرك2ة التحررية 

لأرس6ا الكافة أشكالها.. 
فعندما تكون نفسياتنا قويًة ااعيًة سليأة 

من أي اجرتاق.. 
س2رتتفع عند6ا معنوياتُنا لحيث ال يأكن 

للعدا 6زيأتنا اكرسنا لكل أساليبه ااسائله 
الربيث2ة.. الذل2ك نك2ون ق2د أفش2لنا ُكّل تلك 
الحراب ااملؤام2رات التي تح2اك ضدنا انحن 

ماضون يف طريق حريتنا انجاتنا.
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الشكر لترامب ألنه أزال األقنعة وأثبت أن أمريكا هي إسرائيل الكبرى
د. عبد الحي زلوم*

قبل سنوات كان عنوان أحد كتبي 
6و )أمري2كا إرسائيل الك2ربى(. لم 
يكن ذلك اكتشاف العرص فهي التي 
رعت دالة االس2تيطان يف فلس2طني 
ل2د اً م2ن ملي2ارات ال2داالرات م2ن 
املس2اعدات االقتصادية االعسكرية 
الي2ا انته2اً  لالغط2ا  الس2يايس 

لعرشات الفيتو يف مجلا اممن. 
كان2ت تفعل ذلك اتطل2ق القنالل 
الدجاني2ة االصوتي2ة لاّدعا ات أنها 
الوس2يط النزي2ه م2ع أن م2ن كان 
يعرف ألف لا  السياس2ة كان يعرف 
أنه ل2دان الواليات املتح2د6 ما كان 
للكيان الصهيوني أن يصأد ش2هوراً 

ال سنوات. 
يف كتال2ي املذك2ور أع2اله ذك2رت 
قصص2اً اأرقام2اً امنه2ا م2ا كتبه 
ي2وري افن2ري الكات2ب ااملع2ارض 
اعضو الكنيست اإلرسائييل السالق 
يف عأوده املنتظ2م لتأريخ 10 يونيو 

 .2008
الوالي2ات  »زرت  أفن2ري:  كت2ب 
أااج2ر  يف  م2ر6  مال  املتح2د6 

الرأس2ينيات، ا6ناك دعتني محطة 
مقالل2ة  إلآ2را   رئيس2ية  إذاعي2ة 
معي، مس2تأع الحق2اً لتحذيرات من 
املسئولني عن الربنامج الذين قالوا يل: 
”لإْمَكانك انتقاد الرئيا )أيزنهاار(، 
اازير الرارآية )فوسرت داال4( كأا 
تش2ا ، الك2ن رآ2اً  ال تنتق2د القاد6 
اإلرسائيليني. ايف اللحظة امجر6 ألغت 
املحطة اإلذاعية فك2ر6 إآرا  املقاللة 
من امس2ا4… ايف عا1 70ج1 دعتني 
آأعية الزمال2ة اممريكية للأصالحة 
الت2ي تحظ2ى لس2أعة طيب2ة إللقا  
30 آامع2ة  يف  سلس2لة مح2ارضات 
ع2رب الواليات املتح2د6 لرعاية آأعية 
“حاجامات 6يلي2ل”.. اعندما اصلت 
نيوي2ورك اآ2دُت أن2ه ت2م إلغ2ا  ج2 
مح2ارض6، اكان عيلّ إلقا  املحارض6 
الوحيد6 تحت رعاية إحدى الجأعيات 

الكنسية املسيحية”. 
ام2ىض أفن2ري يف تعليق2ه يقول: 
”أتذك2ر يف 26ذا الش2أن، ع2ىل اآ2ه 
الرصوص، تجرلة محبطة عشتها يف 
لالتيأور. تطوع يه2ودي طيب، 6اله 
إلغ2ا  محارضت2ي املق2رر6 يف املدينة، 
لتنظي2م املح2ارض6 ل2أي ثأ2ن. ُقأنا 
لتأشيط املدينة ش2ارعاً شارعاً لحثاً 
عن قاع2ة تحأل اس2م يه2ودي لعقد 
املحارض6 فلم نجد مدي2راً يقبل لعقد 
مح2ارض6 لعض2و كنيس2ت إرسائييل 
“مش2اكا″… يف تلك الس2نة اجالل 
أحداث أيلول امس2ود، عق2دت مؤتأراً 
تواف2د  حي2ث  ااش2نطن  يف  صحفي2اً 
الصحفي2ون ع2ىل امل2كان قادمني من 
مؤتأر صحفي لرئيسة الوزرا  غولدا 
لامس2ئلة.  إمط2اري  اأج2ذاا  مائ2ر 
تحدثت ملد6 س2اعة 6ي الوقت املحدد 
للقا ، إال أن الصحفيني الذين يأثلون 
املرتلفة  اإلْع22اَل1 اممريكية  اس2ائل 
رفض2وا االنفض2اض ااس2تأر اللقا  
ساعة انصف أُْجَرى. اعندما جرآت 
الصحف يف صباح اليو1 التايل، لم أعثر 
الو ع2ىل كلأة ااح2د6 عن اللق2ا  أَْا 
حتى التطرق لحداثه من امسا4«. 

ج2الل امي2ا1 القليل2ة املاضية كان 

مح2ارض6  أالهأ2ا  حدث2ان  6ن2اك 
“تقري2ر  موق2ع  يف  ليف2ي  لجدع2ون 
ذل2ك  نهاي2ة  يف  اأُْج2َرى  ااش2نطن” 
امس2بوع مؤتأر ايباك االذي كان من 
املتكلأ2ني في2ه لالرتتي2ب نيكي 6ييل 
6ندي2ة امصول امندال2ة أمريكا لدى 
اممم املتحد6 اأيباك 6ي من ااصلتها 

إىل 6ذه الوظيفة. 
ث2ّم آ2ا  نتنيا26و اكان2ت كلأته 
مدعأ2ًة لالصور اامرق2ا1 لأن أآهز6 
امم2ن االدف2اع االجيش 26م امقوى 
منذ تأس2يا الدال2ة اأن البل2د ينعم 
كاف2ة  اأن  متن2ا1ٍ،  ق2وي  لاقتص2اد 
الرشكات اممريكية الكربى لها مراكز 
ألحاث افراع يف الكيان الصهيوني. 

رئي2ا  اكأن2ه  إيلّ  لالنس2بة  كان 
مجل2ا إَداَر6 رشك2ة م2ن ال2رشكات 
الع2رب قطري2ة. االكي2ان الصهيون2ي 
أش2به ما يكون لرشكة الهند الرشقية 
االت2ي كان له2ا آي2ش الحري2ة ل2ل 
احكوم2ة. كان2ت مش2يرات الرليج 
تتبع له2ا لعرشات الس2نني. ث2م آا  
نائب الرئي2ا اممريك2ي مايك لنا. 
تكل2م اكأنه –نتنيا26و- متبنياً كافة 
أآندت2ه حيث أَْصبَحت أآند6 نتنيا6و 
6ي أآن2د6 الواليات املتح2د6 لالكامل 
الفلس2طينية  القضي2ة  ذل2ك  يف  لأ2ا 
ااالتّفاق النواي مع إي2ران َاالقضية 
الس2ورية. كان لن2ا كامآر يطلب 

رضا معلأه. 
امُْج2َرى لجدعون  كانت املحارض6 
ليف2ي مرتلفة تأاماً.. ا6ي رضارية 
آ2داً لفه2م الكي2ان الصهيون2ي عىل 
حقيقت2ه م2ن ناش2ط يه2ودي أكث2ر 
اطنية )اعرالة( لل اديناً اإنس2انيًة 
من ُكّل الصهاينة العرب. اجالصة ما 

آا  يف محارضته:
“6ناك عقيدتان اكأنهأا من أركان 
لالنس2بة )إلرسائي2ل( ا6أ2ا  الدي2ن 
الصهيونية االجيش. ا6أا غر قاللني 
للنق2اش. اأي إرسائييل يرالف لعض 
م2ا لهأا فيت2م تصنيفه م2ن املجتأع 
كرائن. لو قلت إن الجيش اإلرسائييل 
6و ثاني أكثر آي2وش العالم أجالقيًة 
اليا امال كأا يّدعون فلقد ارتكبُت 
جيان2ة. لقد تّم لرمجة املجتأع لحيث 

أَْصبَح2ت 6اتان العقيدت2ان آز اً من 
آيناتنا«. 

“ال أع2رف أيدالوآي2ًة ش2أوليًة يف 
العال2م االت2ي يتوآ2ب ع2ىل الجأيع 
أن يتقبلو26ا ل2دان أي س2ؤال ال عن 
ماضيها اال حارض6ا اال مستقبلها. 
اعندم2ا تتس2ا ل أَْا تنتق2د لعض ما 
فيها يقولون لك ملا ال تذ6ب إىل غز6 أَْا 

إىل دمشق؟ ال تبقى 6نا«. 
“عندم2ا يتعلق امم2ر لالصهيونية 
ال يوآد يف )إرسائيل( يأني أَْا يس2ار. 
اعندما يتعل2ق امم2ر لاالحتالل ا6و 
آز  من العقي2د6 الصهيونية ال يوآد 
ف2رق ما ل2ني يأ2ني أَْا يس2ار.. كانت 
أحد أجطائي أنني عألُت مع شأعون 
لريا مرلع س2نوات؛ منه لم يتوقف 
ع2ن الحديث داماً ع2ن رضار6 إنها  
االحت2الل اأن2ه لي2ا ديأقراطياً اال 
عدالً أن يحكم شعٌب شعباً آجر. لكنه 
كان ألو مرشاع االستيطان! الكن يف 
حقيقة اممر فاإلرسائيليون ُمتحدان 

يف االئهم للصهيونية َااالحتالل«. 
الصحاف2ة ش2يئاً ع2ن  تتكل2م  “ال 
آرائم االحتالل اليومية. عهد التأيأي 
لن2ت مرا6ق2ة تصفع آندي2اً تطالب 
الصحاف2ة لحكم املؤل2د عليها ال أقل. 
6ذه البنت تّم إَصالَة الن عأها يف رأسه 
قبل س2اعة فقط من صفعها الجندي 
ع2ىل لع2د 50 م2رتاً م2ن ليته2ا ا6ذه 
الحقائق ال تج2د مكان2اً يف اإلْع22اَل1. 
اأنا ال أآد يف العالم مجتأعاً يعيش يف 

حالة انكار كاملجتأع اإلرسائييل«. 
“أح2زاب اليأ2ني ع2ىل امق2ل أكثر 
صدق2اً. يقولون: نعم نحن فاش2يون 
اما املشكلة؟ نحن يهود ايحق لنا أن 
نكون فاش2ني أَْا أي يش  آجر، فنحن 
ش2عب الل2ه املرت2ار. اليا مح2ٍد أن 
يعلأنا ما يجب أن نعأله أَْا ال نعأله«. 
“6ناك ثالث حقائق ترص املجتأع 
اإلرسائييل. الحقيقة اماىل أننا ش2عب 
املجتأ2ع  قوان2نْي  إن  املرت2ار.  الل2ه 
ال2دايل تنطب2ق ع2ىل الجأي2ع اليا 
علين2ا. االحقيقة الثاني2ة أن املجتأع 
الضحاي2ا  لأنه2م  يؤم2ن  اإلرسائي2يل 

الوحيدين يف 6ذا العالم«. 
امن ال2يشَ  لال2يش  يُذك2ر، أذكر 

أن2ه يف لداية س2نة 55ج1آا  متحدٌث 
يف  الصهيون2ي  الكي2ان  م2ن س2فار6 
ااش2نطن ليلقي محارض6 يف ااس2تن 
املح2ارض  أرس  تكس2ا4.  عاصأ2ة 
عواطف الحضور عندما قال: نحن قد 
ت2م اضطهاُدنا من ُكّل الش2عوب امن 
كاف2ة امدي2ان ام2ن كافة البل2دان يف 
كافة امزمان. أف2ال يحق أن يكون لنا 
يف اطننا التأريري يف فلس2طني دالة؟ 
يف اق2ت امس2ئلة يف نهاي2ة املحارض6 
س2ألته: ”6ل لك أن تجيبني ملاذا كنتم 
مضطهدي2ن م2ن ُكّل الش2عوب امن 
كاف2ة امدي2ان ام2ن كافة البل2دان يف 
كاف2ة امزمان؟ 26ل أّن ُكّل الش2عوب 
م2ن ُكّل امدي2ان ام2ن كاف2ة البلدان 
يف كاف2ة امزم2ان 26ي ع2ىل جط2أ؟ 
أ1 أن اعتقادك2م لأنك2م ش2عُب الل2ه 
املرت2ار اترصفكم لنا  ع2ىل ذلك 6و 
الس2بب؟”.. 6اج ام2اج املحارض الم 

يعرف ماذا يجيب. 
“االحقيقة الثالثة 6ي أن الش2عب 
الفلس2طيني جصوصاً االغوييم )غر 
اليه2ود( عأوم2اً ال يأك2ن أن يكونوا 
ل2رشاً كاليه2ود«. يف كتال2ي )أمري2كا 
إرسائيل الكربى( ذك2رُت 6ذه الواقعة 
لبي2ان كم 26ي عنرصي2ة الصهيونية 
ااتباعها: “عندما أطلق 30 طالباً من 
مدرس2ة يش2يفا النار عىل فتا6 عرلية 
ال يزي2د عأر6ا عن13 عام2اً اأردا6ا 
قتيلًة يف شوارع إحدى البلدات العرلية، 
اقف الحاجا1 إسحق غينسبرغ أما1 
املحكأ2ة اإلرسائيلية م2ربّراً الجريأة 
لالق2ول: »ينبغ2ي االع2رتاُف لأن2ه ال 
يأكن املسااا6 لني د1 اليهود اد1 غر 
اليهود.. عىل ش2عب إرسائيل النهوض 
االجه2ر لحقيق2ة أن اليه2ودي اغر 
اليه2ودي ال يأكن أن يتس2اايا ال قدر 
الل2ه.. اعليه فإن أي2ة محاكأة تقو1 
عىل مبدأ املس2ااا6 لني االثنني إنأا 6و 

تزييف للعدالة”. 
آدع2ون  مح2ارض6  إىل  النرآ2ع 
ليفي حيث قال: “6ن2اك ثالثة أنظأة 
النظ2ا1  ااح2د.  آن  يف  )إرسائي2ل(  يف 
الديأقراط2ي اللي2ربايل ال2ذي ير2ص 
اليهود ا6و م2ا زال عامالً لالرغم من 
ما ل2دأ يظهر له من عي2وب. االنظا1 

الثان2ي ا6و يرص فلس2طيني 68ج1 
االذي2ن يأثل2ون %20 م2ن الس2كان 
اله2م حق2وق منقوص2ة َايُعت2ربان 
مواطنون منقوص2و الحقوق لالرغم 
م2ن إْمَكانية ترش2حهم اانترالهم يف 
الكنيس2ت. االنظا1 الثالث 6و النظا1 
العسكري القأعي للأناطق املحتلة”. 
أن  يق2ول  م2ن  »إن  ليف2ي:  يضي2ف 
االحتالل 26و مؤقت فهو إما يكذب أَْا ال 
يعرف الحقيق2ة فاالحتالل 6و آز  من 
الصهيونية. كأا أنه ال فائد6 من اإلصالح 
اأن  اإلرسائي2يل  املجتأ2ع  داج2ل  م2ن 
املش2كلة يف امسا4 6ي الدعم اممريكي 
غر املحداد االذي 26و يف نهاية املطاف 
س2ينقلب ضد مصالح الكيان اإلرسائييل 

االواليات املتحد6 نفسها. 
اأضي2ف أّن نظاماً رالعاً إىل املناطق 
املحتل2ة م2ن ال2دال العرلي2ة امُْجَرى 
إلكأ2ال م2رشاع إرسائي2ل الك2ربى. 
فتأام2اً كأ2ا اافق الكنيس2ت مؤجراً 
ع2ىل اعتب2ار مواطني الق2د4 العرب 
مقيأني فق2ط َايأكن لوزير الداجلية 
م2ن  اإجراآه2م  اقامته2م  س2حب 
ليوته2م اأاطانه2م ج2ارج القد4 يف 
أي اق2ت يري2د. لالنس2بة إىل الق2اد6 
الع2رب الذي2ن يهرال2ون إىل التصالح 
االتحال2ف مع 26ذا الكي2ان الرش6م 
لأنهم سيحتاآون إىل كفيل صهيوني 
لتجديد اقاماتهم س2نة لعد س2نة لعد 

احتاللهم. 
أآن2د6 غال6  أَْصبَح2ت  اامللر2ص: 
اليأني اإلرسائي2يل 6ي أآند6 الواليات 
املتحد6 ايت2م تنفيذ6ا ع2رب صهاينة 
اللول2ي  اصبي2ة  املي2ض  البي2ت 
اإلرسائي2يل يف الكونغر4 ايف مفاصل 
الدالة امُْجَرى. اتنتظر منطقتنا اياماً 
عصيبة حيث ستبدأ اإلَداَر6 اممريكية 
الجدي2د6 لتنفيذ امآن2د6 الصهيونية 
مأا سيس2بب دم2اراً اجرال2اً كبرين 
لالتحال2ف م2ا ل2ني صهاين2ة العرب 
االواليات املتحد6 ارليبتها. استفشل 
تل2ك امآند6 حي2ث يررج م2ن تحت 
الرماد رشق ااسط آديد لأواصفات 

اطنية. 

 *مستشار ومؤلف وباحث
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)382(
ثقافية 

إنَّ َمْن يكتُم الحقَّ لن يكتفَي بهذا.. 
َر ُقُعوَده  بل َسُيَقدُِّم مقابَلُه باطاًل وضالالً ِلُيَبِّ

اآلثار املرتتبة على كتمان العلماء 
ــ  للحق:

2ِهي2ُْد الَقاِئ2ُد -ِرْض22َواُن اللِه  أكََّد الشَّ
َعَلي2ِْه- أن العقاَب الش2ديَد الذي سيناله 
من يكتأون الحق، حيث سيلعنهم الله، 
ايلعنه2م الالعن2ون، 6و نتيج2ة لآلثار 
السيئة التي تحدث نتيجة للكتأان 6ذا، 

كامتي:22

األثر األول:ـ
 يقدم2ون للن2ا4 ثقاف2ة مغلوط2ة 
ي2ربران لها قعود6م:2 حي2ث قال: ]أي 
ال تتوقع يف مس2ألة كت2م الحق أنه فقط 
آان2ب يكتم افقط إنه س2يقد1 ش2يئاً 
آجر س2يقد1 لاطالً ايقد1 ضالالً مقالل 
الح2ق الذي كتأ2ه ال يكونون س2اكتني 
فقط، أن2ت عندما تقعد اأن2ت عالم اال 
تري2د أن تتَح2ّرك يف س2بيل الله 6ل تظن 
لأنك ستس2كت اتجلا؟. ال..[، اأضاف 
أَيْض2اً قائ2ال: ]فتقع2د ايف املقالل تقد1 
أش2يا  تكون يف الصور6 م2ربراً لقعودك 
اس2كوتك عأا يج2ب أن تقوله، ألس2ت 
6نا أنت س2تقد1 أشيا  تصبغها لصبغة 
رشعي2ة ادينية؟ تقول: ]أََساس2اً ما قد 
اآ2ب، ما 26و يلزمن2ا اإال مل2ا قرصنا، 
مستعدين أَْا ما النا4 راضني يتَح2ّركوا 
اال النا4 راضني يسأعوا االنا4 كذا..[ 
يرد اللو1 عىل النا4: ]االنا4.. االنا4 
6م ك2ذا...![ تعود من عن2ده اقد عندك 
نظر6 س2يئة للنا4 اق2د عندك مفا6يم 
الالنس2بة  للب2رش  لالنس2بة  مغلوط2ة 
للحيا6 6ذه ]اانظ2راا كيف عيل لن ألي 
طالب ق2ا1 اقت2ل ااإلما1 الحس2ن قا1 
اقتلوه االحس2ني قا1 اقتلوه ازيد قا1 

اقت2ل االدنيا 6ك2ذا ال يصلح فيها يش  
االن2ا4 س2يتعبون فقط ل2دان فائد6 
االحق ضعي2ف اأ6ل الحق ال ينترصان 
ا6م 6كذا ضع2اف..[ اتذ6ب من عنده 
اقد أنت محطم، أَْا لرطبة معينة تكون 
عىل 26ذا النح2و. ايكون 26و يكتم ايف 
نف2ا الوقت ين2زل أش2يا  لاطلة؛ لهذا 
يجع2ل الن2ا4 ضحية يجعله2م ضحية 

فعالً[. 

األثر الثاني:ــ 
يوصل2ون الن2ا4 أنفس2هم إىل ال2ذل 
َااملهان2ة يف الدني2ا، اآهن2م يف امجر2:6 
لس2بب كتأانهم للحق، تر2اذل النا4، 
االتعداا عن كتاب الله، فأَْصبَحوا تحت 
أق2دا1 اليه2ود االنص2ارى، حي2ث قال: 
]امن من يأكن أن يبني الحق للنا4 6م 
من يحأل2ون العلم، أَْصبَحت قضية كتم 
الح2ق كبر6 م2ن الكبائ2ر الرطر6 آداً 
عىل صاحبها }إِنَّ الَِّذيَن يَْكتُُأوَن َما أَنَْزْلنَا 
ِم2َن اْلبَيِّنَاِت َااْلُه2َدى ِمْن لَْعِد َم2ا لَيَّنَّاُه 
ِللنَّا4ِ يِف اْلِكتَاِب أُاَلِئَك يَْلَعنُُهُم اللَُّه{6ذه 
ِعنُوَن{ ُكّل  القضية جطر6 }َايَْلَعنُُهُم الالَّ
م2ن يلعن عداا لله ُكّل من يلعن إنَْس2انا 
رشي2را ُكّل من يلعن الربث2ا  يكون 6و 
محطا لهذه اللعنة، ثم قد تصل املس2ألة 
فعال إىل لع2ن حقيقي عندما يجد النا4 
ل2أن أالئك أضاعو6م عند ما يجد النا4 
ل2أن أالئك لم يعلأو26م لم يكلأو6م لم 
يبينوا لهم لم يحركو6م لم يقودا6م لم 
يوآهو6م حتى اصلوا إىل ما اصلوا إليه 

من حالة شديد6[. 

كيف يكون رّد العاِلم املتخاذل 

عندما تسأله عن وجوب الجهاد؟:ـ
2ِهي2ُْد الَقاِئ2ُد -ِرْض22َواُن  اأش2ار الشَّ
الل2ِه َعَلي2ِْه- أن العلأ2ا  الذين يكتأون 
الحق عندما يسألهم اإلنَْسان عن اآوب 
الجهاد يف ظل 6ذا االس2تعأار الصليبي 
عىل البالد اإلْس2اَلمية، ايف ظل التدجالت 
اممريكي2ة يف لالدن2ا، يكون آ2واب 6ذا 
العاِل2م كأ2ن يكت2م الحق، حي2ث قال: 
]الحظ2وا املس2ؤالية يف القضي2ة 6ذه: 
أن الواآ2ب لالنس2بة مل2ن لدي2ه معرفة 
لالبين2ات العلأ2ا  الذين لديه2م معرفة 
لالبين2ات االهدى 26و: أن يبينو6ا 6ي 
للنا4، ال تأتي تس2أله ايأت2ي يقد1 لك 
مج2رب طوي2ل عري2ض من نفس2ه 6و 
فيك2ون يف الواق2ع يطل2َّع ل2ك مش2اعر 
ضعف2ه ارؤاه الراطئ2ة ااملغلوطة عن 
الواق2ع تأت2ي إىل عن2ده فيق2ول: ]نحن 
ضع2اف اال لأيدين2ا يش  االدني2ا غ2ر 
آيد6 االنا4 قد 6م غر آيدين ا6ؤال  
لع2د الكب2ار اال معن2ا يش  ااإلنَْس2ان 
يح2اال يف الفتن2ة يكون ين2ا1 فاملؤمن 
نئومة أَْا )كال2ن اللبون([ ا6و ال يدري 
إِذَا صح2ت 6ذه العبار6 ع2ن اإلما1 عيل 
كي2ف كان مورد26ا اأما1 م2ن يقولها، 
إذاًَ 26ذا يف الحالة 6ذه ال يبني لك البينات 

يبني لك حالته[. 

كيفية السؤال الصحيح:ــ
2ِهي2ُْد الَقاِئ2ُد -ِرْض22َواُن  ااّضح الشَّ
الل2ِه َعَلي22ِْه- أن امل2رَ  عندما يس2أل أي 
عال2م عأا 6و ااآ2ٌب علين2ا تجاه 6ذه 
2ة لش2كل  الحراب التي تتعرض لها امُمَّ
ع2ا1، االيأ2ن لش2كل ج2اص، يس2أله 
كامتي: ]يج2ب أن نفهم نحن، أن يفهم 
عام2ة الن2ا4، عندم2ا تس2أل أي عالم 
تق2ول: أن2ا أريد تب2ني يل البين2ات، اترك 
نفس2ك 6ناك، اترك نفس2يتك مشاعرك 
ارؤيت2ك داج2ل يف لطن2ك، ل2ني يل 6دى 
الين2ات الله اكتاب الل2ه، ما 6و املوقف 
املطل2وب؟ اما 6و املوق2ف الذي تتنااله 
لينات الله أما1 قضية كهذه؟ س2يقول: 
ل2ك صحيح أم2ا لالنس2بة لبين2ات الله، 
الله ق2ال: }ي2َا أَيَُّها الَِّذي2َن آَمن2ُوا ُكونُوا 
ٌة يَْدُعوَن  أَنَْص2اَر اللَِّه{}َاْلتَُكْن ِمنُْك2ْم أُمَّ
إىَِل اْلَر2ْرِ َايَأُْمُراَن ِلاْلَأْع2ُراِف َايَنَْهْوَن 
َع2ِن اْلُأنَْكر{اأن ينفق النا4ُ يف س2بيل 
الله اأن يجا6داا يف س2بيل إعال  كلأته 
اأن يضحوا لأنفس2هم اأموالهم اأن... 
للن2ا4  يق2د1  أن  يج2ب  اأن...  اأن... 
البينات الو يقرأ6ا فقط؛ من الله يجعل 

البينات لالش2كل ال2ذي يأكن من جالل 
قرا تها من جالل تالاتها عىل النا4 أن 
يفهأوا املس2ؤالية م2ن ارائها ااملوقف 
املطل2وب منها من جالل أن يس2أعو6ا، 
لك2ن اإلش2كالية 26ي 6ن2ا: أن لعضهم 
يقد1 لك حالته 6و انفسيته 6و اجرج 
ااحد اعنده قد كان عند عالم قد س2أع 
العالم!. أنت س2أعت أنت إنَْساناً ضعيفا 
ااإلنَْس2ان أي إنَْسان 6و ضعيف الو أن 
الله -ُسبَْحانَُه َاتََعاَل2ى- ترك القضية أن 
يبينوا 6م مش2اعر6م ارؤا6م س2تكون 
ضعيف2ة لكن مس2ؤاليتك أن2ت أن تبني 
للن2ا4 كت2اب الله ا26دى الله ل2و أنت 
ضعيف كيفأا أنت، 6ذه مسؤاليتك كأا 
تؤكد امي2ة 6ذه ايف آية أُْجَرى: }َاإِذْ أََجذَ 
اللَُّه ِميثَاَق الَِّذيَن أُات2ُوا اْلِكتَاَب َلتُبَيِّنُنَُّه{ 
أي الكتاب اليا نفوسكم ارؤاكم أنتم 
2ة التي 6ي رؤى ضع2ف، حالته  الَراصَّ
ضعيف2ة، انفس2يته ضعيف2ة فيك2ون 
م2ا يقدمه لدي2ك عبار6 عن م2اذا؟ رؤى 
ضعيف2ة امواقف ضعيف2ة اتوآيهات 
ضعيفة كله2ا تنتهي لك إىل أن تقعد! ال، 

الرتكيز عىل أن يبينوه 6و، 6و[. 

لو تأتي إىل مسألة: أن تُقتََل يف سبيل الله تجدها يف األخري تعترب 
من الحكمة بالنس�بة لك ومن الخري الكبري بالنس�بة لك ألنه عندما 
ترى أنه يف األخري أنت س�تموت، أليس ُكّل إنَْس�ان س�يموت، أليس 
من األفضل يل أليس من الحكمة أن اس�تثمر موتي أنت س�تموت، 
س�تموت أليس هذا موقفاً حكيماً؟ ليست قضية تعترب مصيبة ألنه 
م�ا هو الجديد يف القضية؟ هل هناك جديد يف املوضوع؟ هل القتل 
يف سبيل الله يشء أَْكثَ�ر من املوت؟ أَْو اإلنَْسان إِذَا لم يقتل يف سبيل 
الله فلن يموت؟ سيموت وال تدري يف نفس الوقت متى ستموت، إذاً 
فاملوقف الحكيم والخري الكبري عندما تقتل يف سبيل الله تعترب أنت 
استثمرت موتك الذي ال بد منه ثم تكون يف الواقع أفضل لك من أن 

تموت فتكون يف عالم الال يشء إىل يوم القيامة تكون أحياء، أحياء. 
]الدر4 الثامن من سور6 البقر6[ 

واح�دة مما يجعل اإلنَْس�ان يخاف عندما ال ينظ�ر إال إىل اتجاه 
واح�د يك�ون عنده أن ه�ذه الطريق�ة مليئة باملش�اكل واملصائب 
والس�جون وأش�ياء من هذه وقد يقتل واحد، لك�نً  تذكر الطريقة 
الثاني�ة تذكر أنك قد تعاني معاناة ش�ديدة ليس�ت يف س�بيل الله 
وال وراءه�ا أي غاية جميلة بالنس�بة لك، إذاً يج�ب أن نتذكر هذه 
الحال�ة ليعرف اإلنَْس�ان أَْو ليصل إىل مس�ألة: أن ال يخىش إال الله 
هذه نفس�ها من العوامل املس�اعدة عىل أن تق�ف موقف الحق عىل 
أن تكون حالتك النفس�ية حالة حق وصواب. ]الدر4 الثامن من 

سور6 البقر6[
}َفال تَْخَش�ْوُهْم َواْخَشْوِني َوأِلُِتمَّ ِنْعَمِتي َعَليُْكْم َوَلَعلَُّكْم تَْهتَُدوَن{

)البقرة: من اآلية150( وال تتم نعمة الله عىل اإلنَْسان أن يكون هو 
فعالً يف س�لوكه بالشكل الذي توفرت له النعمة وتمت عليه النعمة 
إال إِذَا كان ع�ىل هذا النحو: ال يخ�ىش إال الله وال يهتدي فعالً إال إِذَا 
كان عىل هذا النحو: ال يخىش إال الله؛ ألن من يخشون غري الله تقدم 
نعم�ة من الت�ي تعني نعم هداية تقدم آي�ات فيها هدى توجيهات 
فيها هدى لن يقبلها، ليس ميداناً لها؛ ألنها تصطدم بخش�يته من 
غري الل�ه، هذه القضية واضح�ة يف الناس. ]ال2در4 الثامن من 

سور6 البقر6[

مقتطفاٌت نورانية

إنَّ َمن يستأُع ملحارض6 2 ملزمة 2 الدر4 الثامن من درا4 
رمضان، للشهيد القائد -ِرْض22َواُن اللِه َعَلي2ِْه-، اُجُصْوصاً 
املقطع الذي يتحدُث فيه عأن يكتأون الحق، اامثار املرتتبة 

عىل كتأانهم للحق، سيجد أن حديثَه 6ذا يالما ااقعنا لشكل 
كبر آداً؛ مننا نعيش نفا الحالة التي حكا6ا يف محارضته، 
انجد حولنا كثراً من العلأا  الذين يكتأون الحق، ايقدمون 

لدالً عنه ضالالً، يحاالون لذلك تربير مواقفهم املتراذلة، 
فيزيدان الطني للة، فال لد لنا إذن، أن نأجذ لالحلول التي قدمها 

ِهي2ُْد الَقاِئُد -ِرْض22َواُن اللِه َعَلي2ِْه- للرراج من 6كذا  لنا الشَّ
أزمة، ا6كذا رضر، لنفوز لالسعاد6 يف الدنيا، االنجا6 من النار 

يف امجر6.. 
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 فصائل المقاومة: المستفيد األول من التفجيرات هو العدو الصهيوني 

تفجريات تستهدف موكب رئيس الوزراء الفلسطيني بغزة واالحتالل يعتقل 16 فلسطينيًا

 : متابعات
تأّكن2ت ق2واُت الجي2ش العرل2ي الس2وري، أم2ا الثالث2ا ، من لس2ط 
س2يطرتها الكاملة عىل حي القد1 يف ريف دمش2ق لعد اتّفاق قىض لرراج 

املسلحني منه. 
اذك2رت مص2ادر إْع22اَلمية، أن ع2دداً من الحافالت الكب2ر6 االصغر6 
حألت عىل متنها أكثر من 1000 ش2رص لينهم أكثر من 300 مس2لح من 
»أآناد الش2ا1« االباقي أفراد أرس6م، اجرآت من الحي لاتجاه محافظة 
إدلب؛ تنفيذاً التّفاق سالق لني الجيش السوري امسلحي حي القد1 آنوب 

دمشق. 
اأاضح2ت املص2ادر أن2ه أثنا  دج2ول الجيش الس2وري الس2تال1 نقاط 
املس2لحني الرارآ2ني من منطق2ة الق2د1 ااملتاجأة ل2 منطقت2ي »الحجر 
امس2ود« ا«العس2ايل«، تس2للت مجأوعات من تنظيم »داع2ش« اإلآرامي 
انطالق2اً م2ن مواقعها يف حي »الحجر امس2ود« إىل نقطتني م2ن أصل أرلع 

نقاط أجال6ا املسلحون. 
اأّك2د اإلْع22اَل1ُ الحرلي التالع للجيش الس2وري، أن احدات من الجيش 
تأكنت من لسط سيطرتها عىل النقاط امرلع التي تأتد من آنوب »الحجر 
امس2ود« اصوالً إىل آن2وب منطقة العس2ايل، لاإلضافة الس2تهداف أاكار 
تنظيم داعش يف »الحجر امسود« امريم الرموك لعدد من الغارات الجوية 
االرضل2ات املدفعي2ة، اس2تهدفت إحدا6ا ما يس2أى »املحكأ2ة الرشعية« 
التالعة ملس2لحي »داعش« مأا أّدى إىل س2قوط العديد من القتىل االجرحى 

يف صفوفهم. 
اكانت مصادر إْع22اَلمية قد ذكرت يف اقت س2الق، لأن االشتباكات لني 
مس2لحي »داعش« اقوات الجيش الس2وري اصلت إىل داار لور سعيد، اأن 
ح2االت قن2ص متبادلة تجري يف 6ذا امثنا  لعد انس2حاب فصائل س2ورية 
معارضة مؤّجراً كانت متأركز6 يف 6ذه املنطقة، عىل إثر تسوية مع الجيش 
الس2وري، اتق2يض لرراج مس2لحون اعائالتهم، من حي الق2د1 إىل إدلب 

شأال سوريا. 
يش2ار إىل أن تنظي2م »داعش« يس2يطر ع2ىل أحيا  من مري2م الرموك 

االعسايل االتضامن االحجر امسود منذ 2015. 

 : فلسطين المحتلة
نج2ا رئيُا ال2وزرا  الفلس2طيني رامي 
املرال2رات  الل2ه، ارئي2ا آه2از  الحأ2د 
العام2ة الل2وا  ماآ2د ف2رج، م2ن محاالة 
اغتيال، اس2تهدفت موكبهأ2ا فور اصوله 
إىل قطاع غ2ز6، أما الثالث2ا ، فيأا نّفذت 
قواُت االحتالل حأالت مدا6أة ااقتحامات 
طالت عد6 مناطق داج2ل امرايض املحتلة، 
حيث اندلعت مواآهات لني الفلس2طينيني 
اآنود االحتالل ج2الل تلك املدا6أات، كأا 

تم اعتقال عدد من الفلسطينيني. 
اأفادت مصادر فلسطينية، أن محاالة 
الفلس2طينية  الحكوم2ة  رئي2ا  اغتي2ال 
ارئي2ا آه2از املرال2رات، تأ2ت لتفجر 
ثالث س2يارات مفررة اس2تهدفت موكباً 
لهأا عند معرب ليت حانون شأال القطاع، 
ثم رشع املنفذان لإطالق النار عىل املوكب، 
حي2ث أُِصيْب س2بعة أش2راص من حر4 

املوكب آرا  االش2تباك مع منفذي محاالة 
االغتيال. 

الفلس2طينية  املقاامة  اأدانت فصائ2ُل 
التفجر، اقالت إن املس2تفيد امال منه 6و 
الع2دا الصهيوني، اإن الهدَف من محاالة 
املصالح2ة  آه2ود  رضب  26و  االغتي2ال 

الفلسطينية، اتفكيك العالقات لني فصائل 
املقاامة. 

من آهة أُْج2َرى، اندلعت مواآهات لني 
الفلسطينيني اقوات االحتالل، جالل حألة 
نفذته2ا  ااقتحام2ات ااس2عة  مدا6أ2ات 
ااعتقل2ت  متفرق2ة،  مناط2َق  يف  الق2وات 

فيها عدداً من الفلس2طينيني، حيث أفادت 
االحت2الل  ق2وات  أن  إْع22اَلمي2ة  مص2ادر 
اعتقل2ت فجر أم2ا أرلعة فلس2طينيني يف 
مدا6أات طالت أحيا  البصة االجامعة يف 
مدين2ة الرليل اليت كاح2ل آنوب الضفة 
املحتلة، الينهم طال آامعي اأسر محرر. 

اأُِصيْب شاب فلس2طيني، يف مواآهات 
م2ع آن2ود االحت2الل، عندم2ا دا6أت قو6 
عسكرية صهيونية، للد6 عصر6 الشأالية 
امريم عس2كر الجدي2د لأحافظة ناللا 
ش2أال الضفة املحتلة، حيث اعتقلت قوات 
االحت2الل ثالث2ة فلس2طينيني ج2الل تل2ك 
املدا6أ2ات، لينه2م ش2يخ مس2ن يبلغ من 

العأر 57 عاماً. 
أن  فلس2طينيٌة،  مص2ادُر  اأاضح2ت 
الش2بان  ع2رشات  ل2ني  دارت  املواآه2اِت 
الفلس2طينيني اقوات االحت2الل، يف محيط 
املس2لخ البلدي لالقرب من مريم عس2كر، 
حيث أطلق آن2ود االحتالل امع2ر6 الحية 
ااملعدني2ة اقنال2ل الص2وت االغ2از ع2ىل 
الشبان، ما أّدى إلَصالَة شاب لعيار حي. 

اقالت مصادر عربية إن قوات االحتالل 
اعتقلت، فجر أما، تسعة فلسطينيني من 
مناط2ق متفرقة يف الضف2ة املحتلة، لينهم 
طالبة إْع22اَل1 يف آامعة النجاح لناللا. 

الجيش السوري يسيطر على 
حي »القدم« بريف دمشق بعد 

طرد املسلحني منه

ترامب يقيل »تيلرسون« من وزارة الخارجية بعد خالفات
 : وكاالت

أقال الرئي2ُا اممريكي دانالد ترامب، أما 
الثالث2ا ، ريكا تيلرس2ون من منص2ب ازير 
الرارآي2ة، ليع2نّي مكانَه مدير االس2تربارات 

»CIA« مايك لامبيو. 
اقال ترامب يف تغريد6 له عىل موقع التواصل 
االآتأاع2ي »تويرت«: إن لامبيو س2يقو1 لعأل 
رائ2ع، ش2اكًرا تيلرس2ون ع2ىل جدمات2ه جالل 

الفرت6 املاضية. 
كأا أعلن ترامب أن آينا 6اس2بيل ستصبُح 
مديَر االستربارات اممريكية الجديد، ا6ي أال 

امرأ6 يف 6ذا املنصب. 
إقال2ة  إن  لألنب2ا   راي2رتز  اقال2ت اكال2ة 
تيلرسون، آا ت لعد جالفات لينه الني ترامب 
ح2ول ع2دد م2ن القضايا لأ2ا فيها م2ا يتعلق 

لألفذَي راسيا اكوريا الشأالية. 
كأ2ا نقل2ت الوكال2ة أن ترام2ب اجتلف مع 
تيلرس2ون مؤّج2راً ح2ول االتّفاق الن2واي مع 

إيران. 
اآ2ا  ذل2ك لالتزامن مع ترصيح2ات لوزير 
الرارآي2ة اإليران2ي محأد آ2واد ظريف، قال 
فيها أم2ا إن اإلَداَر6 اممركية تنقض االتّفاق 

النواي عأليا، داعي2اً االتّحاد امارالي إليصال 
رس2الة ااضحة إىل اممركيني لأنهم لو ااصلوا 
نقضه2م لالتّف2اق أَْا حاال2وا تغي2ره فإنه2م 

سيواآهون عزلة دالية. 

مقتل وإصابة 5 مدنيني بانفجار شمالي بغداد و»الحشد« 
يعلن تطهري 16 قرية يف كركوك

 : وكاالت
آج2ران  أرلع2ٌة  اأُِصي2ْب  مدن2ي،  ُقت2ل 
لج2راح، آ2را  انفجار عبو6 ناس2فة قرب 
س2وق ش2عبي ش2أايل العاصأ2ة العراقي2ة 
لغ2داد، أم2ا الثالث2ا ، فيأ2ا أعلن2ت قوات 
الحش2د الش2عبي العراقي أنه2ا تأكنت من 
تحري2ر 16 قري2ة آنولي كرك2وك من لقايا 

تنظيم »داعش« التكفري. 
انقلت مص2ادر إْع22اَلمي2ة عن الرشطة 

العراقي2ة أن »عبو6 ناس2فة كانت موضوعة 
لأنطق2ة  ش2عبي  س2وق  م2ن  لالق2رب 
الحأامي2ات التالعة لقضا  التاآي ش2أايل 
لغ2داد انفجرت، ما أس2فر ع2ن مقتل مدني 

اإَصالَة أرلعة آجرين لجراح مرتلفة«. 
اأاضح املص2در، أن قو6 أمنية اصلت إىل 
مكان الحادث انقلت املصالني إىل مستشفى 

قريب اآثة القتيل إىل دائر6 الطب العديل. 
اتش2هد العاصأ2ة العراقي2ة لغ2داد لني 
الحني اامج2ر تفجرات لس2يارات مفررة 

اعبوات اأحزمة ناسفة، إضافًة إىل 6جأات 
متفرقة تستهدف املدنيني اعنارص امآهز6 
اممني2ة يف مناطق متفرقة منها، ما يس2فر 
عن س2قوط الع2رشات من امش2راص لني 

قتيل اآريح. 
إىل ذل2ك، أعلن2ت قوات الحش2د الش2عبي 
العراق2ي ع2ن تطه2ر ١٦ قري2ة م2ن لقايا 
تنظيم »داعش« التكفري ااعتقال عدد من 
املش2تبه لهم آنوب غرب محافظة كركوك، 
اذلك ضأ2ن العألية العس2كرية التي لدأت 

مطلع 6ذا امسبوع. 
اقال املتحدُث لاس2م »الحش2د الشعبي« 
فرع الش2أال، عيل الحس2يني: إن »العألية 
اممنية التي انطلقت امحد املايض مس2تأر6 
يف تطهر قرى ناحية الرياض، حيث نجحت 
قوات الرشطة االتّحادية االحش2د الش2عبي 
لتطه2ر ١٦ قرية اتدم2ر مضافات اأنفاق 
امستودعات لألسلحة تالعة لتنظيم داعش 

التكفري«. 
اأض2اف الحس2يني أن »الق2وات تأكنت 
م2ن اعتقال عدد من املش2تبه لهم االتدقيق 
يف 6وياته2م، حي2ث يت2م اإلف2راج عأ2ن لم 
يتورط2وا مع داعش«، موضًح2ا أن »القوات 
اممني2ة نجح2ت لتدم2ر مضاف2ات اأنفاق 

امستودعات للتنظيم«. 
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كلمة أخيرة

نفاق املجتمع الدولي ما بني 
»الغوطة« واليمن

الحرب النفسية تحسم املعركة

 وائل شاري
لم يع�د خافياً عىل أح�د اليوَم 
وع�ىل  ال�دويل،  املجتم�ع  نف�اُق 
رأس�ه أمريكا وال�دول الكربى يف 
العال�م وتعامله�ا م�ع القضاي�ا 
اإلنس�انية هن�ا أَْو هن�اك، ففي 
َم الجيش  سوريا وبمجرد أن تقدَّ
الغوط�ة  يف  ميداني�اً  الس�وري 
الرشقية وأصبح قاَب قوسني من 
تطهريها من العنارص التكفريية 
س�ارعت  والقاع�دة،  داع�ش 
ملجل�س  جلس�ة  لعق�د  أمري�كا 
األمن؛ ملناقش�ة تط�ورات »الغوطة«؛ يف محاول�ة إلبقاء داعش 

باعتبارها أداًة تستخدُمها حيث تشاء ومتى ما تشاء. 
ومن الغريب يف األمر أن مجلَس األمن الدويل يعقد اجتماعاٍت 
بش�أن ذل�ك األول األس�بوع قبل الفائ�ت َواآلخر مس�اء أمس؛ 
ملناقش�ة مرشوع قرار أمريكي يقيض بوقف العمليات القتالية 

وإعالن الهدنة يف الغوطة الرشقية؛ وذلك بسبب األزمة 

أمل المطهر
م�ن املتع�اَرِف علي�ه أن الح�رَب العس�كريََّة 
ومواجهة العدو وجهاً لوجه يف أرض املعركة هو 
َمن يحس�م املعركة غالباً، لكن يبدو أنها ليس�ت 
الطريقَة الوحيدَة التي استخدمها عدوُّنا ملحاولة 

هزيمتنا وإصابتنا يف مقتل.. 
فهن�اك الح�رب القتصادية التي تش�ن علينا 
ع�ن  وإلهائن�ا  اقتصادن�ا  إلضع�اف  برشاس�ة 
املواجه�ة وإش�غالنا بهم�وم البحث ع�ن لقمة 

العيش. 
وهناك الحرُب السياس�ياُّة التي تدوُر رحاها يف 
محافله�م الدولية كلما ضاق عليه�م الخناُق يف 
ساحة املعركة العسكرية؛ كي يلتقطوا أنفاَسهم 

ويلملموا شعثهم ويسكتوا عويَل جنودهم.. 
ُم  فت�ارًة نس�مُع عن هدن�ة كاذبة وت�ارًة تُقدَّ
مب�ادراٌت واهي�ٌة س�اذجة، وت�ارًة مفاوض�ات 

برشوط مجحفة.. 
وأيض�اً الحرُب اإلعالمية الت�ي تنرش األقاويل 
والش�ائعات وتزيف الحقائق وتصنع من الوهم 
حقيقة ومن الهزيمة انتصار بضغطة زر أَْو نثر 
كلمات هنا وهنا لرفع معنويات العدو وإضعاف 

معنوياتنا نحن.. 
 ونأتي هنا لذكر األس�لوب الذي أصبح يزاحم 
الح�روب التقليدي�ة عىل الس�احة وهو أس�لوب 
تس�تهدف  ح�رب  وه�ي  النفس�ية(  )الح�رب 
ال�روَح؛ لتنهك العق�ل وتضعف الجس�د وتعتمد 
ع�ىل دراس�ات وبحوث�ات نفس�ية ومعلوماتية 
وفيسولوجية كي تُوِجه الرضبات للشعوب بدقة 

بالغة.. 
فتبن�ي أجي�الً مهزوم�ًة نفس�ياً ل تأب�ه مل�ا 
يقع عليه�ا من جور وظل�م ول تَح�راّك س�اكناً 

لالنتصار لنفسها. 
 ولي�س بالرضورة أن تب�دأَ الحرُب النفس�ية 
مع الحرب العس�كرية مبارشًة، فقد تبدأ الحرُب 
النفس�ية قبل العس�كرية بفرتة كبرية، فما نراه 
أن الشعوب العربية شنت عليها الحرب النفسية 

منذ القدم وما زالت إىل الساعة.. 
فعدون�ا يري�د أن يحصد أك�رب النتائ�ج بأقل 
الخس�ائر.. طبعاً أقصد هنا خس�ائره هو؛ لذلك 
ة م�ن الداخل بزرع الش�ك يف أفكار  رضب�ت األُماّ
عدوه�ا ومعتقدات�ه واتجاهاته؛ ليخلق�وا بذلك 
نس�قاً فكرياً جديداً يقلل من العدائية والسخط 

تجاه�ه، وبذل�ك يتجنب املواجهة العس�كرية أَْو 
رها..  يؤخاّ

 أَيْضاً من أس�اليب الحرب النفسية التشكيُك 
يف القي�ادة ويف الفك�ر واملنهج الذي تس�ريُ عليه 
ة؛ ليس�هل عنده�ا تفكيك الجبه�ة الداخلية  األُماّ
التي تعترب من أه�م الركائز للصمود واملواجهة؛ 
لتسهل عندها هزيمتنا بشكة إبرة بسيطة دون 

بذل أي جهد يذكر. 
وكذل�ك ب�ثاّ الش�ائعات املحبطة للنفس�يات 
ب�أن الع�دو يتقدم وأن خس�ائَرنا فادح�ة أَْو أن 
الجبهات ترتاَجُع، وقد اس�تُخدمت هذه الطريقة 
يف ع�دة حروب ومالح�م تأريخية وكانت س�بباً 
يف الهزيمة؛ بس�بب انكس�ار النفسيات وتراجع 

املعنويات. 
لذلك كانت الحرب النفسية من أخطر الحروب 
التي تشن علينا من قبل العدو األمريكي وأدواته 
الق�ذرة فمن�ذ أم�د طوي�ل وتلك الح�رب تحمى 

وطيسها فوق رؤوسنا. 
فقد اس�تخدم الع�دو ُكلاّ إمكانياته التي تمت 
دراس�ة جدوائيتها عىل ش�عوب كثرية، فحرفت 
ثقافاته�ا ومس�خت تقاليده�ا وعاداتها بحيث 
أصبحت ش�عوباً مهزومًة نفسياً مفرغًة روحياً 
م�ن النتماء الفطري لإلنس�انية، لكن الس�ؤال 

الذي يطرح نفسة هنا??
ه�ل نجح العدو بإضعاف نفس�ياتنا وهزيمة 

معنوياتنا كتلك الشعوب؟?
م�ا نراه بل ما ي�راه العالم بأرسه أن الش�عب 
اليمن�ي رغم القصف والحص�ار والدمار والفقر 
وقلة اإلمكاني�ات املادية والعس�كرية.. ما زالت 
معنوياته تناطح الس�حاب.. نفس�يات أبية عىل 

الخضوع وعصية عىل الذل والمتهان.. 
ما ي�راه العال�م أن عدو البرشية واإلنس�انية 

وبعد ارتكابه ملئات املجازر يف اليمن. 
ي�رى رجالً ونس�اء وأطف�الً يخرج�ون من 
تحت الركام يتحدون الدمار لم تصب نفسياتهم 
بأذى، م�ا زالت قلوبه�م مليئة باإليم�ان بربهم 

وبعدالة قضيتهم. 
يرى رجالً مجاهدين يف ُكلاّ الجبهات يتحدون 
ُكلاّ الصعاب تتس�اقط عليهم الصواريخ كاملطر 
املنهمر، وتراهم ل يهت�زون ول يرهبون صوتها 
أَْو تعيقه�م ش�ظاياها التي تح�اول اللحاق بهم 
وإيقافه�م عن تقدمهم عله�ا تحقق ألصحابها 
ش�يئاً م�ن النش�وة، لك�ن عبث�اً تح�اول، فهم 
الع�دو  نح�و  يتقدم�ون 
وبرضب�ات قوي�ة وثب�ات 
أق�ى  يلقنون�ه  عجي�ب 
الدروس ويس�ومونه عذاباً 

مريراً. 
لديهم  رج�اٌل مؤمن�ون 
عقيدة ثابتة لم تتزحزح أَْو 

تصب بأذى..
نفوس�هم  يخ�رتق  ل�م 
تضع�ف  أَْو  الوه�ُن، 
رغ�م  معنوياته�م.. 
العسكرية  العدو  ترسانات 
أنه�م  إل  والبرشي�ة 
مالح�م  أروَع  يس�طاّرون 

البطولة والثبات.
الح�رُب  قلب�ت  لذل�ك 
النفس�ية يف اليمن الس�حَر 
ع�ىل الس�احر وعوضاً من 
أن تنهزم نفسياتنا وتخبو 
روُح النض�ال والثبات فينا 
ونس�لاّم للعدو أصبح العدو 
ه�و م�ن يس�عى للخروج 

بماء وجهه.. 
فقد رضبنا نفس�ياِتهم 

وأضعفنا 

فلسطني أقرب من أي 
وقت مضى!

 

صارم الدين مفّضل
ل ت�زاُل السياس�ُة األمريكي�ة 
تجاه فلس�طني منحازة بالكامل 
الغاص�ب  الصهيون�ي  للكي�ان 
الق�راُر  ي�زال  ول  فلس�طني،  يف 
الهيمنة  العربي ره�َن  الرس�مي 
الصهيوأمريك�ي،  والس�تحواذ 
إل أن األح�داَث املتس�ارعَة الت�ي 
جاءت عىل غري رغبة األمريكي يف 
ُكلٍّ من العراق وس�وريا واليمن، 
دفعت املتحكَم بالقرار األمريكي 
لتعجيل تَح�راّكاته الدبلوماس�ية 
واإلعالمية باتجاه ترس�يخ أقدام 
الحت�الل الصهيوني لفلس�طني 
من خ�الل اإلع�الن عن تس�وية 
سياس�ية مزعومة تبي�ع الوهم 
للفلس�طينيني، بينما تعزاّز واقع 

الصهاينة املحتلني!
غري أن واقعاً من نوع جديد، لم 
يكن بُحس�بان أحد، بات يتشكل 
لق�وى  ويتص�داّى  بق�وة  الي�وم 
العامل�ي  والس�تكبار  الهيمن�ة 
الحش�د  كتجرب�ة  منطقتن�ا،  يف 
الش�عبي يف الع�راق التي نجحت 
يف القض�اء ع�ىل تنظي�م الدول�ة 
الصهيوأمريك�ي  املخابرات�ي 
وتجرب�ة  »داع�ش«،  املس�مى 
القوات الشعبية املساندة للجيش 
العرب�ي الس�وري التي أس�همت 
معه يف القضاء ع�ىل التنظيمات 
يف  ومحارصته�ا  »اإلرهابي�ة« 
أماك�ن ضيقة ول زال�ت تواصل 
انتصاراتها النوعية ش�يئاً فشيئاً 
وص�ولً لتطه�ري كام�ل األرايض 

السورية. 
كذلك الحال بالنس�بة لتجربة 
اللج�ان الش�عبية يف اليم�ن التي 
فل�ول  مط�اردة  م�ن  تمكاّن�ت 
وعن�ارص التنظيمات املخابراتية 
املسماة ب� »القاعدة« و«داعش« 
وأخواتهم�ا، م�ن ش�مال اليمن 
وحتى جنوبه، ومشاركة الجيش 
اليمني بقوة وفاعلية يف التصدي 
الس�عودي  األمريك�ي  للع�دوان 
انتصارات  وتحقي�ق  اإلمارات�ي، 
ميداني�ة نوعي�ة فاج�أت العالم 

أجمع، تمثلت 

امل���رأة اليمني���ة املس���لمة ش���اهدةٌ عل���ى 
مظلومية شعبها وشاهدة على زيف وخداع 
الغرب فيما يّدعيه عن حقوق املرأة وحقوق 

الطفل.
                                السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي   


