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طسعث واحظطظ شغ تصرغر طعجع:
صثرات خظساء تسّصــث المعمئ افطرغضغئ شغ المظطصئ

وزغر السغاتئ: دول السثوان جرصئ اآلبار طظ طأرب وحئعة وتسج وجصطرى وتدرطعت
«طعمئ» جسعدغئ إطاراتغئ برغطاظغئ لظعإ آبار الغمظ
تتصغص شرظسغ: تمبال العسض الئروظجي أتث الحعاعث سطى صغام «الاتالش» بظعإ اآلبار الغمظغئ

استشهاد طفلة وامرأة وإصابة 6 مواطنني بقصف سعودي على صعدة
أكثر من 1000 شهيد بينهم 100 طفل بالقنابل العنقودية األمريكية

العميد صفرة: نشعر حبجم الكارثة اإلنسانية يف اليمن ألننا يف امليدان امللوث مبخلفات العدوان
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الغمظغغظ قطاقضعط جغارات «دشع رباسغ»الغمظغغظ قطاقضعط جغارات «دشع رباسغ»
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حّثد سطى أعمّغئ طعاضئئ اإلظةازات افطظغئ قظاخارات الةغح والطةان الحسئّغئ شغ طثاطش الةئعات

شعضى واتاةاجات وصطع لطحعارع الرئغَسئ

الرئغج املّحاط غحغث بثور صغادة وزارة الثاخطغئ وجعاز افطظ واملثابرات 
يف إتئاط طثّططات السثوان

 : خظساء
َحثَّ رئيُس املجلس السـيايس األعىل بصنعاء، املشـري 
الركـن مهـدي املّشـاط، األجهـزَة األمنيـَة عـىل مواكبة 
االنتصـارات العسـكرية التـي يحّققهـا أبطـال الجيش 
واللجـان الشـعبيّة يف مختلف الجبهات، جـاء ذلك خالل 
لقائه، أمـس، بوزير الداخليـة، اللواء الركـن عبدالكريم 
الحوثـي، ورئيس جهـاز األمن واملخابـرات، اللواء الركن 

عبدالحكيم الخيواني. 
وطالـب الرئيـس املّشـاط برفـع مسـتوى اليقظـة 
والجاهزية األمنية والتصدي لكل َمن يحاوُل العبَث بأمن 
واستقرار الوطن واملواطن، كما ناقش آلية عمل األجهزة 
والوحدات األمنية املختلفـة يف التعاطي مع القضايا ذات 
ة  الصلة بأمن الوطن وحمايـة املمتلكات العامة والَخاصَّ

ودور األجهزة األمنية وجهاز األمن واملخابرات يف التصدِّي 
للجريمة بكل أشكالها. 

وأشـاد الرئيس املّشـاط بالتنسـيق املشـرتك وتكامل 
الجهـود بني جهـاز األمـن واملخابـرات ووزارة الداخلية، 
معتربًا ما تـم تحقيقه من إنجازات ثمرًة لتظافر الجهود 
وتكاملها بني مختلف األجهزة األمنية، والتي أسـهمت يف 

تحقيق األمن واالستقرار للمواطن. 
وشـّدد رئيـس املجلس السـيايس األعىل عـىل رضورة 
التنسـيق بني مختلـف الوحدات واألجهـزة األمنية خالل 
املرحلـة الراهنـة التـي يمـر بهـا الوطـن إلفشـال ُكـّل 

مخّططات العدوان. 
ونـّوه بدور قيادة وزارة الداخلية واألمن وجهاز األمن 
واملخابرات يف إحباط الكثري من العمليات التي تسـتهدف 

زعزعة األمن واالستقرار والسكينة العامة للمجتمع. 

 طخرع وإخابئ سحرات املرتجصئ يف 
زتش واجع لعط بمتاشزئ تسج

طصاض وإخابئ سثد طظ طرتجصئ الةغح السسعدي 
يف عةعم فبطال الةغح والطةان الحسئّغئ بظةران

املزاعرات تاعجع يف طثغظئ املضق بتدرطعت 
وجططات املرتجصئ تساصض السحرات

 : تسج
تكبّـد مرتِزقُة العدوان األمريكي السـعودّي يف 
جبهـة تعز، أمس األحد، خسـائَر برشية ومادية 

جسيمة إثر كرس زحف لهم. 
وأّكـد مصدٌر عسـكريٌّ لصحيفة املسـرية أن 
أبطـال الجيـش واللجـان الشـعبيّة تمّكنـوا من 

كـرس زحـف مكثّـف ملرتِزقـة العـدوان يف جبهة 
الكدحـة بمحافظـة تعـز، ما أسـفر عـن مقتل 
وإصابـة العرشات من املرتِزقة، عىل خلفية كرس 
الزحف الفاشـل لهم.  وأَشاَر املصدر إىل أن زحف 
املرتِزقة اتخذ ٣ مسـارات واستمر ٧ ساعات قبل 
انكساره، مؤّكـداً أنه تم «التنكيل بهم وفشلهم يف 

تحقيق أي تقدم». 

 : طاابسات
الجيـش  مرتِزقـة  مـن  عـدٌد  وأُصيـب  ُقتـل 
السـعودّي، يوم أمس األحـد، يف عملية هجومية 
ألبطال الجيش واللجان الشعبيّة بمحور نجران. 
وأَفاد مصدر عسـكري لصحيفة املسـرية 

بأن أبطـاَل الجيش واللجان الشـعبيّة نفذوا 
عمليـة إغـارة عىل مواقـع مرتِزقـة الجيش 
السعودّي يف منطقة رشاحة الرشقية بمحور 
نجـران، مؤّكـداً سـقوط أعداد مـن مرتِزقة 
الجيش السعودّي بني قتيل ومصاب، موضًحا 

أن العملية استمرت ملدة ساعتني. 

 : طاابسات
عاشـت مدينُة املـكال بمحافظـة حرضموت 
الواقعـة تحَت سـيطرة االحتـالل اإلماراتي، يوم 
أمـس، موجَة غضـٍب جديدًة، عـىل خلفية تردي 

األوضاع املعيشية واالقتصادية باملدينة. 
وخـرج املئـاُت مـن أبنـاء املدينـة يف مسـرية 
احتجاجيـة جابـت عـدداً مـن املناطـِق واألحياء 
املرتبـات  بانقطـاع  للتنديـد  وذلـك  الرئيسـية؛ 
الخدمـات  وغيـاب  املعيشـية  األوضـاع  وتـردي 
واملشـتقات  الغذائيـة  املـواد  أسـعار  وارتفـاع 
النفطيـة.  وقطع املحتجـون الغاضبون عدداً من 

الشوارِع الرئيسـة يف املدينة الساحلية، بالحجارة 
واإلطـارات املشـتعلة، ومنعوا حركَة السـري، قبل 
أن تقوَم قواُت عسـكرية وأمنية مرتِزقة بتفريق 
املتظاهرين بالقوة ومطاردتهم بالشوارع واألزقة 

واعتقال عدد منهم. 
واتهم املتظاهرون املحافَظ املرتِزق البحسـني 
َ من قبـل االحتالل السـعودّي اإلماراتي-  -املعـنيَّ
باالسـتمرار يف ممارسـة الفسـاد والعبث باملال 
العـام ورسقة موارد املحافظـة، معلنني رفَضهم 
إلرهـاب القـوات املرتِزقة تجـاه املحتجني وقمع 
املتظاهريـن بقـوة السـالح واعتقـال العرشات 
منهـم وإخفائهـم ومنـع أرسهم مـن التواصل 

معهم والتعرف عىل أماكنهم. 

بسث طظع الممطضئ خروَج السغارات ذات الثشع الرباسغ 

إجراءات تسسفغئ لطظزام السسعدي تطال طؤات املشرتبني 
يف طظفث حرورة التثودي

السسعدّغئ تسثم 11 جظثغًا طرتجصًا يف جئعات التثود 

 : طاابسات
ام، تعسفاِتها بحق  تواِصُل السلطاُت السـعوديُّة، منذ أَيـَّ
املئـات مـن املغرتبـني اليمنيـني وعائالتهم يف منفـذ رشورة 

الحدودي. 
وقالت مصادر إعالمية: إن الكثري من املغرتبني يفرتشون 
بالعـراء يف ظـروف صعبـة منذ أسـبوعني، بعـد منعهم من 
الخروج عىل متن سـياراتهم الشخصية ذات الدفع الرباعي؛ 
بذريعـِة وصولهـا إىل قوات صنعاء، وهو ما دفع السـعوديَّة 
السـتنفار أجهزتِهـا األمنيـة والعسـكرية ملنـِع املئـات من 
املغرتبـني اليمنيني مـن الدخوِل لزيـارة مناطقهم وأهاليهم 
بسـياراتهم ذات الدفـع الرُّباعـي التـي اشـرتوها بأمواِلهم 

ة.  الَخاصَّ
وفيمـا تلتزُم حكومُة الفاّر هادي الصمَت تجاه ما يعانيه 
املغرتبون من تعسفات وانتهاكات عىل يد النظام السعودّي، 
شـن اآلالف من الناشـطني واإلعالمني واملهتمني اليمنيني يف 
منصات التواصـل االجتماعي هجوماً الذعاً عىل السـعوديّة 
التـي تتعامل مع املغرتبني بكل سـخرية واسـتخفاف ودون 
تعقـل، موضحـني أن تلك املـربّرات بعيدة تمامـاً عما تدعيه 
سـلطات اململكة وال عالقة لها بالحـرب التي يعرف الجميع 

الوسائل التي تُستخدم فيها. 
وبنّي الناشـطون أن ما تدعيه السـلطات السعوديّة ليس 
سوى ذريعة الستمرار العبث بكرامة اليمنيني، وتعمد إهانة 
املغرتبني املكدسـني باملئات مع عائالتهم يف املنافذ الحدودية؛ 

بذريعـة سـيارات الدفـع الرباعي، التـي أصبحت بـني ليلة 
وضحاهـا مصدر خطر عىل قوات تحالـف العدوان، منّددين 
بصمـت حكومة املرتِزقة القابعـة يف فنادق الرياض إزاء تلك 
التعسـفات والتواطؤ مع النظام السعودّي يف إهانة املغرتبني 

اليمنيني واستفزازهم باإلجراءات التهكمية. 
وأشـاروا إىل أن سياسـاِت اململكة يف تعاملهـا مع اليمنيني 
تتكشُف تباعاً عن تعمد واضح إلهانتهم وإلحاق الرضر بهم، 
سـواٌء أكانوا مغرتبني أَو داخل أراضيهم عىل امتداد الجغرافيا 
اليمنيـة، إذ تسـبب العدوان والحصار الذي تقوده السـعوديّة 
عـىل اليمـن منذ أكثر من ٦ سـنوات، يف أسـوأ أزمة إنسـانية 
عىل مسـتوى العالم، حسـب تقارير األمم املتحدة، فضالً عن 
الغـارات الجويـة التـي تسـتهدف املدنيني داخـل منازلهم يف 
األحياء السكنية التي كانت وال تزال أهدافاً لطائرات العدوان. 
وأّكـد الناشـطون أن ما تمتلُكه السـعوديّة من األسلحة 
الحديثة واملتطورة وبتلك الكميـات الكبرية التي تصبها عىل 
رؤوس اليمنيني، يجعل تخوفها من سـيارات الدفع الرباعي 
التـي يمتلكهـا املغرتبـون غـري مـربّر؛ كـون معـارض بيع 
السيارات بأنواعها والتي ال حرص لها يف جميع املدن اليمنية 
تكتـظ بآالف السـيارات رباعيـة الدفع وغريهـا، األمر الذي 
جعلهـا يف موقف محرج من السـخرية التـي قوبلت بها تلك 
اإلجـراءات، مفرسيـن ذلك بأن الريـاض أصبحت عىل درجة 
كبـرية من الخوف والرعب الذي تسـببت به هجمات صنعاء 
األخـرية عـىل منشـآت ومواقـع اسـرتاتيجية داخـل العمق 
السـعودّي، وربما أصبحت حالة وسـواس قهري لم تخفف 

وطأته عليهم ترسانة األسلحة املهولة التي يمتلكونها. 

 : طاابسات
كشفت ما يسـمى باملنطقة العسكرية الخامسة التابعة 
لحكومـة الفـاّر هـادي، املتمرِكـزة عـىل الحـدود الجنوبية 
للمملكة، عن قياِم السـلطات السـعوديّة بإعـدام ١١ جندياً 
مرتِزقاً.  وأَشـاَرت ما يسـمى العسـكرية الخامسـة املوالية 
لتحالـف العدوان عـىل اليمن يف بيان لها، أمـس األحد، إىل أن 
إحدى املحاكم السعوديّة أصدرت حكماً باإلعدام لـ١١ جندياً 
مرتِزقاً من منتسـبيها، بذريعة قتل اثنـني من رفاقهما قبل 

٣ سنوات. 
وتعد هـذه الواقعة جريمـًة وفضيحًة تُضاُف إىل سلسـلة 
فضائـح حكومة الفنـادق بعد تجاوز الريـاض ُكـلَّ األعراف 
والقوانني اليمنية؛ كون جهة االختصاص للفصل يف مثل هذه 

القضايا من املفرتض أن تكوَن يمنية، األمر الذي يؤّكـد تواطَؤ 
حكومـة الفاّر هادي مع النظام السـعودّي يف ارتكابه جرائَم 
وحشـيًة بحـق أبناء اليمـن وقتلهم بدم بارد، وهـي محاولٌة 
مخزيـة ووصمة عار يف جبني مرتِزقـة العدوان للتغطية عىل 

جرائم النظام السعودّي بحق مرتِزقتها املجندين. 
وكانـت تقاريُر إعالمية كشـفت خالل الفرتة املاضية عن 
انتهاكات قذرة تمارسـها القواُت السـعوديّة بحق مجندين 
يمنيـني مرتِزقـة يرابطـون عنـد حدودهـا ويدافعـون عن 
أراضيهـا مقابل ثمن بخس، بعد قيامهم بالتظاهر ضد هذه 
االنتهـاكات قبل أن يتعرضوا لالعتقـال والتنكيل والقتل عىل 
أيدي ضباط وجنود سـعودينّي، كما أَشـاَرت تلك التقارير إىل 
جريمـة دهس عدد من املجندين املرتِزقـة يف ميدي، وِمن ثَمَّ 

إطالق النار عليهم من قبَِل قواٍت سعوديّة. 

شغما ارتضإ المرتجصئ شغ التثغثة 194 خرصًا قّتفاق جاعضععلط:

اجاحعاد اطرأة وذفطئ وإخابئ 6 طعاذظني بصخش جسعدّي سطى طظئه
 : طاابسات

استشـهد وأُصيب ثمانيـُة مواطنـني، بينهم طفلٌة 
وامرأة، أمـس األحـد، َجــــرَّاَء قصٍف سـعوديٍّ عىل 

مناطَق حدوديٍة بمحافظة صعدة. 
وأَفـاد مصدر محيل لصحيفة املسـرية باستشـهاد 

طفلـة وامـرأة وإصابـة ٦ مواطنـني؛ بفعـِل قصـٍف 
سعوديٍّ عىل منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية. 

وأّكـد املصدر أن مرتِزقة الجيش السـعودّي شـنوا، 
أمـس، عملياِت قصـٍف متفرقـًة عىل املناطـق اآلهلة 

بالسكان يف املديريات الحدودية. 
إىل ذلـك، واصلت قوى العـدوان وأدواتها يف الُحديدة 

سـتوكهولم  التّفـاق  املتكـّررة  الخروقـات  سلسـلة 
بارتكاب نحو ٢٠٠ خرق يف مناطق متفرقة. 

وأوضح مصـدر يف غرفة عمليات ضبـاط االرتباط 
والتنسـيق لرصد خروقات العدوان أن املرتِزقة ارتكبوا 
١٩٤ خرقـاً يف جبهـات الحديدة خالل الـ٢٤ السـاعة 

املاضية. 

وأوضـح املصـدر أن «مـن بـني الخروق اسـتحداث 
تحصينـات قتالية يف الفازة َوالجبليـة وحيس َوإلقاء ٣ 
قذائف من عىل طائرة بدون طيار عىل الفازة والتحيتا». 
َوأََضــاَف املصـدر أن «مـن بني الخـروق ٥٦ خرقاً 
بقصـف صاروخـي ومدفعـي و١٠٩ خـروق باألعرية 

النارية املختلفة». 
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 : خاص
نـرش «معهـُد واشـنطن لسياسـات الرشق 
َ عـن قلٍق أمريكـيٍّ كبرٍي  األدنـى»، تقريـراً عربَّ
مـن تعاُظـِم القـدراِت العسـكريِة لصنعـاَء، 
َحيـُث أّكــد أن التطويـَر امُلسـتمرَّ للصواريخ 
ة  املسـريَّ والطائـرات  واملجنحـة  البالسـتية 
اليمنيـة، أصبح يمثل تهديداً يسـتدعي أن يبدأ 
القادُة األمريكيـون بالتعامل معه بما يتجاوز 
حسابات الحرب الجارية عىل اليمن، كما أّكـد 
أن سـيطرَة قوات الجيـش واللجان الشـعبيّة 
عـىل محافظة مأرب، ستشـكل انتصاراً فعلياً 
عىل تحالف العدوان يف هذه الحرب، ُمشـرياً إىل 
أن الواليـات املتحدة تحتـاُج إىل اتِّخاذ خطوات 

عاجلة «الحتواء» املشكلة. 
وبقدر ما يؤّكــد التقريُر عىل أن صنعاء قد 
اسـتطاعت أن تقلَب موازيَن القوة خالل ست 
سـنوات، ُوُصــوالً إىل َفْرِض معـادالت جديدة 
ه يعرب  عـىل تحالـف العـدوان وُرعاتـه، َفـإنـَّ
بشـكل واضح عن حجم املأزق الـذي تواجهه 
الواليات املتحدة اليوم نتيجة هذا التحول، إذ ال 
يلوح يف األفق أيُّ خياٍر مضموٍن أماَم واشنطن 
للتخلـص تداعيـات هـذه الورطـة إال بوقـف 

العدوان ورفع الحصار. 

تثاسغاٌت جغاجغئ وسسضرغئ سطى طساعى 
املظطصئ

التقريـر الذي جاء تحـت عنوان «تداعيات 
ة  التحسـينات يف الصواريخ والطائرات املسريَّ
الجويـة  الهجمـات  أن  أوضـح  الحوثيـة» 
والصاروخية اليمنية عىل السعوديّة أصبحت 
«حدثاً أسبوعياً»، مع التسارع املستمّر ملعدل 
اإلطالق، األمـر الذي يدل عـىل «وجود قطاع 
والطائـرات  الصواريـخ  لتصنيـع  متطـور» 
بـدون طيار، و»ينذر بزيـادات أُخرى يف مدى 
الصواريـخ بمـا يتيـح الوصـول إىل أهـداف 
أن  إىل  ُمشـرياً  صنعـاء،  أرادت  إذَا  جديـدة» 
الكيـان الصهيوني عىل قـد يكون عىل قائمة 

األهداف. 
وعـربَّ التقريـر عـن قلـق كبـري مـن تأثري 
هذه القـدرات عـىل مصالح الواليـات املتحدة 
وحلفاءها، وعىل رأسهم الكيان الصهيوني، يف 

البحر األحمر. 
وأضاف: «سيحتاج الدبلوماسيون واملخّططون 
العسـكريون األمريكيـون إىل التعامـل مـع هـذا 
التهديـد املركـب يف حسـاباتهم املسـتقبلية فيما 

يتخطى الحرب الحالية يف اليمن». 

واسـتعرض التقرير بعَض أنواع الصواريخ 
ة اليمنيـة، محـاوالً التنبؤ  والطائـرات املسـريَّ
بمراحـل مقبلـة مـن عمليـات تطويـر هـذه 
األسـلحة واملخاطـر التـي ترتتـب عـىل ذلـك 
بالنسـبة للكيان الصهيوني والنفوذ األمريكي 

يف املنطقة بكلها. 
وإىل جانب ذلك، تحـدث التقرير عن معركة 
تحرير مأرب، بوصفها أحد جوانب تعاظم قوة 
صنعاء العسـكرية، َحيُث قال إنه إذَا سيطرت 
قـوات الجيش واللجان الشـعبيّة عـىل مأرب، 
َفـإنَّهـا سـتنترص فعلياً يف الحـرب، لكن حتى 
بدون ذلـك ال زالت مناطق الغالبية السـكانية 
ومحافظـة الحديـدة تحـت سـيطرة صنعاء، 
األمـر الذي سـيمنحها «اسـتقراراً» ونفوذاً يف 
البحـر األحمـر، سـواء يف حالـة االنتصـار أَو 

التعادل، بحسب التقرير. 
ُم التقريـُر ُجملـًة مـن «التوصيـات»  ويقـدِّ
للواليات املتحدة؛ ِمن أجـِل مواجهة «التهديد» 
الـذي باتت تشـكله صنعـاء، وعـىل رأس تلك 
التوصيات: «استعراض القوة األمريكية دعماً 
لجهود الدفاع عن مأرب، مثل تنظيم عملية بث 
املعلومات، وإعادة إمـَداد املقاتلني عرب اإلنزال 
الجوي»، إىل جانب «إدراج مختلف قادة حركة 
أنصار اللـه عىل قائمة حجب ممتلكات األفراد 
الذيـن يهّددون السـالم واألمن واالسـتقرار يف 

اليمن». 
ويقرتح التقرير أَيْـضاً عىل الواليات املتحدة 
أن «تكثّــف جهودهـا» للعمـل عـىل تجريـد 

صنعاء من جميع الصواريخ. 
أنه «يجب عىل  وتضمنت التوصيات أَيْـضـاً 
واشنطن أن تعقَد بشكل رسي اجتماعاً مغلقاً 

يُضـمُّ السـعوديَّة وإرسائيـل واألردن ومرص» 
إلنشـاء «شـبكة مشـرتكة لإلنـذار املبكـر يف 
البحر األحمر» ووضع «خطط متوسطة املدى 

للتعاون الدفاعي». 
آخـُر التوصيـات كانـت أنـه (يجـب عـىل 
واشـنطن إجراُء مراجعة محايدة لسياسـتها 
تجـاه الحوثيـني، وتقييم نواياهم املسـتقبلية 
ليـس تجـاه العنـارص األمريكيني واملنشـآت 
األمريكية يف املنطقة فحسـب، بل أَيْـضاً تجاه 
إرسائيل والشـحن الـدويل والسـعوديّة وإيران 
و«حـزب الله». َوإذَا َخلَُصت مثل هذه املراجعة 
إىل أن الحوثيني سـيكونون عىل األرجح خصماً 
للواليـات املتحـدة يف املسـتقبل بغـض النظر 
عـن كيفيـة انتهاء الـرصاع يف اليمـن، فيجب 
عىل املسـؤولني البدُء بالتفكري يف اسـرتاتيجية 
احتـواء اآلن وليس الحقـاً. وبالنظر إىل تعاُظِم 
ترسـانتهم البعيدة املدى والتزامهم بشعارهم 
الرسـمي «املـوت ألمريـكا، املـوت إلرسائيـل، 

اللعنة عىل اليهود، النرص لإلسالم»). 

اسرتاٌف بالعرذِئ افطرغضغئ
هـذا التقريُر الصادُر عن «معهد واشـنطن» 
املرتِبط باالسـتخبارات األمريكيـة يمثُِّل إقراًرا 

واضًحا بُجملِة أمور: 
أولُهـا: األهـداُف الحقيقيـُة من وراء شـن 
العـدوان عـىل اليمـن، َحيـُث يؤّكــد التقريُر 
االرتبـاَط املبـاِرشَ للواليات املتحـدة األمريكية 
رصاحًة عن حرِص واشـنطن   ُ بالحرب، ويعربِّ
عـىل حماية مصالحها ومطامعها السياسـية 
والجيوسياسـية يف املقـام األول، بعيًدا عن أية 

شعارات أَو مربّرات أُخرى. 

ثانيـاً: يعرتُف هـذا التقرير، وبشـكل جيل، 
بفشل العدوان يف تحقيق األهداف املرجوة منه، 
بل وارتداده بشكل عكيس عىل الواليات املتحدة 
وأذرعها اإلقليمية من خـالل تداعيات التطور 
غري املتوقع للقدرات العسـكرية اليمنية، وهو 
بذلـك يعـرتُف أَيْـضـاً بفاعلية ونجـاح جميِع 
رضبـات الـردع االسـرتاتيجية التـي حاولـت 
الوالياُت املتحدة األمريكية والسعوديُّة التقليَل 

من شأنها طيلة السنوات املاضية. 
وإىل جانـب ذلـك، يعـرب التقريـُر بوضوح 
عن «املـأزق» الذي تواجُهـُه الوالياُت املتحدة 
و»حلفاؤهـا» يف الحـرب، اليـوم، نتيجَة هذا 
االنقـالب االسـرتاتيجي يف موازيـن املعركة؛ 
ألَنَّ املشـكلَة اآلن -وبحسـب تعبري التقرير- 
الـذي  األمـر  اليمـن»،  يف  الحـرَب  «تتجـاوز 
يعنـي أن صنعـاَء تقـُف يف موقِف قـوة عىل 
مسـتوى املنطقة كلها، وهـو موقٌف يفِرُض 
تغيـريَ  وأصدقائهـا  املتحـدة  الواليـات  عـىل 
اسـرتاتيجياتهم يف التعامل مع املِلف اليمني، 
أي أن صنعـاء فرضـت بالفعل واقًعـا جديًدا 

عىل أعدائها. 
ُمهـا التقريُر  ـُح التوصيـاُت التي يقدِّ وتوضِّ
للواليات املتحـدة املزيَد من أبعاد هذه الورطة، 
إذ ينَصُح التقريُر واشـنطن بمضاعفة دوِرها 
املبـارش كطـرف رئيـيس يف الحـرب؛ لتـدارك 
مصالِحهـا يف املنطقـة، األمـر الـذي يبـدو أن 
الواليـات املتحدة تدرُكه وتسـعى إليـه عمليٍّا، 
لكنه ال ينسجم مع ما «تحتاج» إليه من غطاء 
تبدو فيه كـ»وسـيط سـالم»، وهذا التناُقُض 
تمكن مالحظته اآلن بسهولة يف تَحّركات إدارة 
بايـدن التي تتأرجُح مكشـوفًة بني شـعارات 
«السالم» التي ترفُعها، والسلوكيات اإلجرامية 

التي تمارُسها بحق اليمنيني. 
ويف الواقـع، وبنـاًء عـىل ما سـبق، ال تمنُح 
توصياُت التقرير أيَّ مخَرٍج مضموٍن للواليات 
املتحدة مـن مأزق اليمن؛ ألَنَّ هـذه التوصياِت 
مبنيٌة عىل أََسـاس أن واشنطن تمتلُك خياراٍت 
تسـتطيُع وقَف تحرير مأرب، أَو إجبار صنعاء 
عىل التخـّيل عن سـالحها، وذلك غـري واقعي؛ 
ألَنَّ مثـَل هـذه الخيـارات لـو كانـت موجودًة 
لتـم اسـتخداُمها قبل وصـول قـوات الجيش 
واللجـان إىل مشـارِف مدينـة مـأرب، وقبـل 
وصوِل الصواريخ والطائرات املسرية إىل «رأس 
تنورة»، وبالتايل فالتوصيُة الوحيدُة التي يمكن 
تقديُمهـا للواليات املتحدة بالنظر إىل املعطيات 
هـي: االعـرتاُف بالواقـع ثـم وقـُف العـدوان 

والحصار. 

تقرير

«طسعث واحظطظ»:

  غتااُج الصادُة افطرغضغعن إلى الاساطض طع 
الاعثغث الغمظغ بما غاةاوز الترَب التالغئ

  السغطرة سطى طأرب جامبض اظاخارًا شسطغًا شغ الترب
  سطى واحظطظ تصغغُط ظعاغا خظساء تةاه 

«إجرائغض» وشغما غثص الئتر افتمر 

تصرغر أطرغضغ: صثرات خظساء السسضرغئ تدع واحظطظ 
أطام تتثغات بمساعى املظطصئ ضطعا
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 : طظخعر الئضالغ 
نّظم املرَكُز التنفيـذيُّ للتعامل مع األلغام 
فعاليـًة  األحـد،  أمـس  الوطنيـة،  واللجنـة 
احتفاليـًة بمناسـبة اليـوم العاملـي للتوعية 
بمخاطـر األلغـام والقنابـل العنقودية وذلك 

بفعالية أُقيمت بصنعاء. 
وأّكــد مديُر املركز التنفيـذي للتعامل مع 
األلغـام، العميـد عيل صفـرة، أن إجمايل عدد 
املترضريـن مـن القنابل العنقوديـة يف اليمن 
خـالل السـنوات السـت املاضية بلـغ ٣٧٠٩ 
مواطنـني، منهـم ٩٦٢ شـهيداً، وقرابة ١٠٠ 
طفل، فيمـا بلغ عدد الجرحـى ٣٧٠٠، خالل 

فرتة العدوان فقط. 
وأَشـاَر العميد صفـرة إىل أن الغارات التي 
أسـقطت عىل مناطَق متفرقـة باليمن مثّلت 
زروعـاً ملعاناة دائمة ومـا تزال تحصد أطراف 
اليمنيـني وأرواحهـم وتعتـرب موتـاً يرتبـص 
بعـرشات األطفـال والنسـاء، قائـالً: نشـعر 
بحجـم الكارثـة اإلنسـانية التـي تشـهدها 
بمخلفـات  امللـوث  امليـدان  يف  ألَنَّنـا  اليمـن؛ 
العدوان، كاشفاً عن وجود قرابة ١٥ نوعاً من 
القنابل العنقودية التي استهدف بها العدوان 
األمريكي السـعودّي اليمن، منها تسعُة أنواع 
صناعة أمريكية، ونوعان صنع بريطانيا، و٤ 
أنـواع صناعة برازيلية، و١٧ نوعاً من القنابل 
العنقودية مجهولة الُهــِويَّة، ولم يتم التعرُف 
عليها وعىل الدول املصنعة لها، مؤّكـداً وجود 
إحصائية بعـدد ٢٥٠٠ غارة بقنابل عنقودية 

دون األسلحة التكتيكية. 
وقـال العميد صفـرة: عندمـا نتحدث عن 
كارثـة فليـس ذلك وهمـاً لدينـا وإحصائيات 
مركـز األطراف التابع لوزارة الصحة تؤّكـد أن 
عدد الضحايا من املسجلني باملركز بلغ ٦ آالف 
حتى منتصف العـام ٢٠١٩، ناهيك عن اآلالف 
ممن لم يسـجلوا باملركـز، موضًحا أن مديرية 
القرشـية لوحدهـا ومنـذ بداية العـام ٢٠٢١ 
سـجلت حـوايل ٩٠ ضحيـة ونفوق ٥٠ رأسـاً 
من املوايش، ومن خالل املسـح امليداني لعدد ٣ 
مديريات بمحافظة الجوف تم تسجيل ٥٠ ألف 
مزرعة مترضرة من مخلفات العدوان والقنابل 
العنقوديـة، وأن املسـاحة املتأثـرة يف مديرية 
املتون بلغت ٥ آالف هكتار زراعي وكانت تعيل 

ومصدراً ملعيشة ٤ آالف أرسة باملديرية. 
وأوضـح العميد صفرة أن معاناة الشـعب 
اليمني كبـرية والكارثة اإلنسـانية ال توصف 
عىل مستوى مدن ومزارع وآبار مياه وطرقات 

وأحيـاء سـكنية ملوثـة بمخلفـات العدوان 
األمريكي السـعودّي اإلماراتي، ُمشـرياً إىل أن 
هناك حرمانـاً للمجتمعات املتأثـرة باأللغام 
والقنابل العنقودية يف عدم قدرتهم عىل العودة 

إىل مناطقهم رغم أنها أصبحت آمنة. 
ولفـت مدير املركز التنفيـذي للتعامل مع 
األلغـام إىل صعوبـة الحصـول عـىل األجهزة 
الكاشفة واملستلزمات امليدانية؛ كون التنمية 
والقطاعات األُخرى ال يمكنها العمل ما لم يتم 
رفع وتطهري املناطق مـن املخلفات والقنابل 
العنقودية، مناشداً منسَق الشئون اإلنسانية 
ديفيـد جرسـيل واملنظمـات الدوليـة بتوفري 
احتياجـات املركز ليتمّكـن من إنقـاذ أرواح 
اليمنيني كـون دول تحالف العدوان األمريكي 

السعودّي تمنع دخولها. 
اإلحصائيـات  بيّنـت  الفعاليـة،  وخـالل 
املقدمة أن عدد الذخائر العنقودية املنترشة يف 
املحافظات امللوثة يف اليمـن بلغت ٦٨٧٫٩١٦، 
وأن إجمايل املكتشـفة من الفـرق امليدانية يف 
اليمـن ٥٥٫٦٥٦، وأن إجمايل املديريات املتأثرة 
بالقنابـل العنقوديـة ٧٠ مديرية موزعة عىل 

١٥ محافظة. 
وأَفـادت اإلحصائيـات أن الضحايـا املدنيني 
يف اليمـن جـراء اسـتخدام القنابـل العنقودية 
خالل ٦ أعوام من العدوان األمريكي السـعودّي 
بلغ ٣٧١٢ منهم ١٠٠١ شـهيد و٢٧٦٦ جريحاً، 
وتركز عـدد الضحايا يف محافظـة حّجـة تليها 
محافظة صعدة واألمانة ومحافظة تعز وعمران 
والحديـدة، ومـن ثَم صنعـاء والجـوف ومأرب 

وذمار ولحج والبيضاء وإب وشبوة وعدن. 
وأَشـاَرت اإلحصائيات إىل تفاصيل القنابل 

العنقودية األمريكيـة والربازيلية والربيطانية 
وطرق اسـتخدامها وتفاصيل أنظمة اإلطالق 
ونوع الحاويات للقنابل العنقودية ومدى سعة 
ُكـّل حاوية، وأماكن انتشـارها وإلقاء طريان 
العـدوان لهـا، معتـربة أن األرضاَر املاديـَة يف 
املحافظات املتأثرة التي شملت املنازل واملزارع 
ومناطق الرعي َوالثـروة الحيوانية والطرقات 
ووسـائل النقل ومحطات الكهرباء واملصانع 

واملدارس والجسور ال يمكن حرصها. 
والتقاريـُر  اإلحصائيـاُت  ورشحـت 
املحافظات املتأثـرة بالغارات التي اسـتخدم 
العـدوان األمريكـي القنابل العنقوديـة ُكـلٌّ 
بحسب نوعها، وتصدر عدد الغارات العنقودية 
عىل محافظة صعـدة ويليها محافظة مأرب 
وتعز وحّجـة والحديـدة وعمران والجوف ثم 

لحج والعاصمة والبيضاء وشبوة وصنعاء. 
من جهته، قال وكيل وزارة اإلعالم، فهمي 
اليوسفي: إن من يقف خلف العدوان األمريكي 
السـعودّي من املرتِزقة والخونة والعمالء هم 
من فّخـخ املجتمع واسـتهدف الوعي، وكان 
خطرهم كخطـر القنابل العنقودية واأللغام، 
ُمشرياً إىل أن رموز قيادات املرتِزقة من نرشوا 
ـابـي وثقافة األحزمة الناسـفة  الفكـر الوهَّ
واالنتحاريني قبل ثورة ٢١ سبتمرب، كانوا وال 
يزالون بيد اإلمربيالية العاملية وقوى االستكبار 
العاملي أمريكا وإرسائيل من جلب عىل شعبنا 
اليمني العدواَن والحصار، والقنابل العنقودية 
واأللغـام يف مرحلـة كادت اليمـن أن تكـوَن 

خاليًة من هذه األلغام. 
بـدوره، قال العقيـد أحمد أحمد السـاملي 
-مرشف رسايا مسح ونزع األلغام-: إن املركز 

الوطني لنـزع األلغام يحتاج إىل أجهزة كافية 
وحديثـة وكـوادر مؤهلة، مؤّكــداً أن القدرة 
التشـغيلية لألجهـزة املعمـول بهـا محدودة 
وتعيق التقدم يف العمل وأنها تعمل ساعتني يف 

اليوم فقط. 
خـاص  ترصيـح  يف  السـاملي  َوأََضــاَف 
لصحيفة «املسـرية» قدمنا ٧٠ شـهيداً منهم 
٣٥ شهيداً منذ بدأ العدوان وعدد من الجرحى 
ومنهم من تعمد الطريان األمريكي السعودّي 
قصفهـم يف محافظـة صعدة، ُمشـرياً إىل أنه 
كان لديهـم صفقة مـن األجهـزة احتجزتها 

قوى العدوان يف جيبوتي عام ٢٠١٦م. 
ولفـت السـاملي إىل أن مقـداَر األلغام التي 
زرعها العدوان األمريكي السـعودّي والقنابل 
العنقوديـة التـي ألقاها طريانهـم تتطلب إىل 

تجنيـد ٢٠ - ٣٠ ألفـاً يف جانـب نـزع األلغام 
وإدَخال أجهـزة حديثة وكافية، مبينًا أن عدَد 
العاملني يف هذا املجال حوايل ٢٢٠ جندياً فقط 

ويعملون بحيادية إلنقاذ اإلنسانية. 
وأّكــد السـاملي أن املركـَز الوطنـي رصد 
مقابَر جماعيـًة أحدثتها القنابـُل العنقودية 
يف املناطـق الحدوديـة، وأن طـرياَن العـدوان 
يمنُعهـم من النشـاط يف تلـك املناطق ويقوم 
باسـتهدافهم، ُمشـرياً إىل أن ضحايـا القنابل 
العنقودية يسـقطون بشكل يومي، وأن عمَل 
املرَكـِز التنفيـذي يف املناطـق الداخلية فقط، 
وأن امليـاه يف تلـك املناطق باتـت ملوثًة بمادة 
ُسمية عىل املدى القصري واملتوسط والطويل، 
وأن الضحايا مسـتمّرون بشكل مبارش وغري 

مبارش. 

إتخائغئ لطمرضج الاظفغثي لطاساطض طع افلشام: 3709 حعثاء 
وجرتى؛ بَسئِإ الصظابض السظصعدغئ افطرغضغئ يف الغمظ

  السمغث خفرة: ظحسر بتةط الضاربئ اإلظساظغئ شغ الغمظ؛ َفظَّظا شغ المغثان المطعث بمثطفات السثوان
  السصغث السالمغ: طرضج ظجع افلشام صثم 35 حعغثًا طظث 2015 وصعى السثوان تتاةج أجعجة المرضج شغ جغئعتغ طظث سام 2016

السمغث خفرةالسصغث السالمغ

أبظاء ووجعاء السربة بإب غرشدعن املساوطئ بالصداغا اإلظساظغئ 
وغةثدون السعث باملدغ سطى درب الحعثاء

 : إب 
نّظم أبناُء مديرية السربة بمحافظة إب، 
أمس، لقاًء قبلياً موسعاً جددوا فيه التأكيَد 
عىل االستمرار يف مواجهة العدوان ومواصلة 

دعم ورفد الجبهات حتى تحقيق النرص. 
ويف اللقـاء الذي حرضه نائُب قائد محور 
إب، العميد ماجد العياني، ومسؤول التعبئة 
حامـس  العقيـد  باملحافظـة،  والتحشـيد 
الوائيل، وعدد من مشـايخ ووجهاء املديرية 
وحشـد غفري مـن املواطنـني، أشـاد مدير 
املكتـب التنفيذي ألنصـار اللـه باملحافظة 
ووجهـاء  أبنـاء  بـدور  اليوسـفي،  يحيـى 

ومشايخ السربة يف مواجهة العدوان، مثمناً 
التضحيـات التـي قدمهـا ويقدمهـا أبنـاء 
السـربة يف سـبيل اللـه والدفاع عـن األرض 

والعرض. 
وتطرق اليوسـفي يف كلمتـه التي ألقاها 
خالل اللقاء إىل اإلنجازات واالنتصارات التي 
يحّققهـا أبطال الجيش واللجان الشـعبيّة، 
ُمشـرياً إىل أنهـا ليسـت إال ثمرة مـن ثمار 
صمود وثبات وإباء شعب اإليمان والحكمة، 

وثقته بالله وتوكله عليه. 
بدورهم، أشـاد أبناء ومشـايخ السـربة 
باالنتصـارات التي يحّققهـا أبطال الجيش 
العمليـات  مباركـني  الشـعبيّة،  واللجـان 

الصاروخيـة،  القـوة  لوحدتَـي  النوعيـة 
، واسـتهدافها للمواقـع  والطـريان املسـريَّ
الحّساسـة واالسـرتاتيجية يف عمـق أرايض 

العدّو السعودّي. 
وأّكــد املشـاركون يف بيـان صـادر عن 
اللقـاء تلقـت صحيفة (املسـرية) نسـخًة 
منه، عىل أهميّة استمرار العمليات النوعية 
يف إرغـام قوى العدوان عـىل إيقاِف عدوانها 
الظالـم ورفـع حصارها الظالـم، مجّددين 
العهَد بالوفاء لتضحيات الشهداء والجرحى، 
واملـيض عـىل دربهـم يف مواجهـة العدوان 
ومواصلة البذل والعطاء حتى تحقيق النرص 

وتحرير كافة األرايض اليمنية. 

صاشطئ طالغئ وسغظغئ فترار طثغرغئ بقد الطسام 
برغمئ دسمًا فبطال الةغح والطةان الحسئّغئ

 : رغمئ 
سـرّي أبنـاُء ووجهاء مديرية بالد الطعـام بمحافظة ريمة، أمس األحد، قافلـة غذائية ومالية 

للمرابطني يف الجبهات من أبطال الجيش واللجان الشعبيّة. 
وخالل تسـيري القافلة، أشـاد مديُر املكتب التنفيذي ألنصار الله باملحافظة، زيد العزام، بجود 
وكرم أبناء بالد الطعام يف تسيري هذه القافلة، مؤّكـداً عىل أهميّة مواصلة دعم ورفد الجبهات يف 
تعزيز صمود وثبات الشعب اليمني من جهة، ودحر الغزاة واملحتّلني وتحرير كافة األرايض اليمنية 

من جهة ثانية.  وثّمن العزام دوَر وتضحيات أبناء ووجهاء بالد الطعام يف مواجهة العدوان. 
مـن جانبه، أّكـد مدير عام مديرية بالد الطعام، جميل روبع، عىل أهميّة اسـتمرار دعم ورفد 
الجبهات باملال والرجال، يف التصدي لقوى الغزو واالحتالل، ودحرها وإفشال مخّططاتها الخبيثة. 
بدورهـم، أّكـد أبناء ووجهاء بالد الطعام، االسـتمرار يف مواجهة العدوان ومواصلة دعم ورفد 

الجبهات بالغايل والنفيس حتى تحقيق النرص وتحرير كافة األرايض اليمنية. 
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 : السمغث الرضظ / سابث طتمث البعر*
السعوديُة لن تسـتطيَع أن تمنَع نفَسها 
من خياراتنا العسكرية، ولن تستطيَع اليوَم 
تجاُوَز العالم والكذب عليه وحجب الحقيقة 
عن ُكــّل الجرائـم التي ارتكبتهـا يف اليمن 
وشعبه واإلنسانية، وسوف تصل إىل مرحلة 
مؤملة ومحرجة عاجزة عن مواجهة عواقب 

ما ارتكبته يف حق الشعب اليمني. 
 إن السعودية بتعسـفها قد دّمـرت ُكـّل 
قنوات التواصل مع اليمن وسـوف تصل إىل 
مرحلـة لن تسـتطيع أن تمنع نفسـها من 
خياراتنـا العسـكرية إال بعـد فـوات األوان 
وليـس مـن الـرضوري أن تكـون ردودنـا 
العسكرية رسيعة وبعد ُكـّل جريمة، فنحن 
قادرون عىل اختيار الزمان واملكان املناسب 
ومتى رأت القيادة العسـكرية ذلك وقد ملس 

العدوان ذلك. 
«نحن نتجنُب أن تدفَع السعودية الفاتورة 
كلهـا ونتجنـب أَيْـضـاً أن تكـون املنطقة 
السـعودية اإلماراتية هي كبش الفداء وقد 
عرضنـا قدراتنـا العسـكرية وإْمَكانياتنـا 
املتطـورة بطرق متعـددة، لكن السـيطرة 
األمريكيـة عىل القـرار السـعودي واإلدارة 
السعودية ال يجعلها مرنًة يف ُكـّل ما تطرحه 
علينا من مبادرات والتزامات أَو رؤى لوقف 

الحرب. 
هناك فرٌص مشـرتكة بيننا وبني النظام 
السـعودي للوصول لحل مفاصل أََساسـية 
إلنهـاء الحـرب والعـداوة التاريخيـة التي 
اعتمـدت عليهـا السـعودية يف حربها عىل 
وتسـيطر  إراَدة  صاحبـَة  فلتكـن  اليمـن، 
فيها عـىل املنطقـة العربية بأكملهـا التي 
تمر بأسـوأ مرحلـٍة يف عالقتهـا وتاريخها 
السـيايس، وإرسائيل وأمريكا تبـذالن ُكـّل 
إْمَكانيتهمـا مع بريطانيـا لجعلها منطقَة 
لتضعـف  دوليـة  وتكتـالت  ونفـوذ  رصاع 
مقاومتهـا وتكـوَن لقمـة سـهلة إلعـادة 
الهيمنـة عليهـا واسـتعمارها بوجه جديد 
واحتالل عىل قاعدة االنفتاح.. لكن الهيمنة 

النظامـني  عـىل  الربيطانيـة  األمريكيـة 
السـعودي واإلماراتـي يجعلهمـا يف حالـة 
ة دول  مزرية يف تعاملهما مع العالم، وَخاصَّ
الجوار من الظروف الصعبة التي وضعا فيه 
تلبيًة ملطامع أمريـكا وإرسائيل يف املنطقة 

وتحقيق أهدافها. 
ونحن يف اليمن مسـتعدون لتقديم الكثري 
من التنازالت للسـعودية واإلمارات يف سبيل 
ترميـم البيـت العربـي واإلسـالمي مقابل 
أن يتخـىل النظـام السـعودي واإلماراتـي 
عـن التبعيـة (للبيـت األبيض والكنيسـت 
والصليـب)، وحينها سيشـهد العالم حجم 
التضحيـة التـي قدمهـا الشـعب اليمنـي 
وسيقدمها يف سـبيل ذلك، فالشعُب اليمني 
عىل مر التاريخ اإلسـالمي القديم واملعاِرص 
هـو الشـعب الوحيد يف هذه املعمـورة الذي 
يقدم حياتَه لنرصة املظلوم أَو من يستنجد 
به فما بالك إذَا كان هو املظلوم بنفسه ُكـّل 

يشء يهون لدية يف سبيل كرامته. 
وإن عىل السعودية أن تدرَك حجم املؤامرة 
عليها من (اليهود والنصارى) َفـإنَّ الشعَب 
الوطنيـة  وثوراتـه  وجمهوريتـه  اليمنـي 
وعمَقـه التاريخي هو خطُّ الدفاع األول عن 
كامل مسـاحتها الجغرافية وما تحمله من 
دالالت إسالمية مقدسة، فهي الصمام الذي 
لن تسمح اليمن أرضاً وإنساناً وحضارًة أن 
يمس مهما كان ثمن التضحية والفداء الذي 

سيقدمه هذا الشعب العظيم. 
 متمسـكون يف اليمـن بخيـار السـالم 
الشامل والعادل يف ُكـّل يشء، ومستعدون 
لتبييـض ُكــّل الصفحـات التي سـوَّدها 
آُل سـعود يف تاريخهـم مقابـل أن تتحـّرر 
السـعودية من القيود املفروضة عليها من 
أمريـكا واليهـود، ونعيد الثقـَة بني اإلخوة 
واألشـقاء العرب واملسـلمني، وتكون هي 
الشقيقة الكربى إن جاز لها ذلك، ونشرتك 
معـاً يف ُصنـِع مسـتقبٍل حقيقـي مرشق 
ــة العربية واإلسـالمية، وسـنجعلها  لألُمَّ
حينهـا هـي الرائـدة يف توحيـد الشـعوب 
العربية واإلسـالمية وكلمتها هي األوىل إن 

عادت إىل رشدها وإىل البيت العربي الواحد، 
ولن تجد عرضاً مثل هذا حتى من داخلها، 
فتنعم بحق هي ومواطنيها بما أنعمه الله 
عليهـا من ثـروة وخريات وموقـع جغرايف 
وتاريخي، وعليها أن تدرك أن املسـار الذي 
رسمه املؤّسس األول لبناء الدولة السعودية 
بكل مراحلها كانت وفق مخّطط يهودي لم 
يخدم إالَّ مصالح الغرب واليهود، فكان أهم 
سـبب يف تأخرها وتخلفها ووالئها لليهود 

والنصارى وأعداء اإلسالم. 
وقد تكون السعودية مرت بمراحل صعبة 
ومعقدة يف الست سنوات املاضية لم يسبق 
لها منذ نشـأتها ولـم تكن يومـاً تتوقع أن 
تصبح يف يوم وليلة يف هذا املنعطف الخطري 
وتقدم نفسها كبش فداء لليهود والنصارى 

واملصالح الغربية. 

الفخض افخري يف طمطضئ آل جسعد
ولعلَّ مـا تعيُشـه اليوم من حالـة إرباك 
وقلق وخوف من القادم واالنتظار ملا يخفيه 
ُكــلَّ يوم قادم من اليمن وما يحمله من رد 
عىل جرائمهم وحصارهم للشـعب اليمني، 
كان يجب أن يرى الحفاة العراة العالة رعاة 
الشاة أنهم قد تطاولوا عىل من كرمهم الله 
وجعلهـم أنصارا ألنبياء وهـم اليوم أنصار 
الله، وأن ذلك التطاول أودى بهم إىل الهاوية، 
فحصـدوا جـزاَء أعمالهـم اإلجراميـة عىل 
الشعب اليمني وما زال الحصاد لم ينتِه فما 
زلنا يف بداية موسـم الحصاد وسوف يرون 
ويالت مـا ارتكبوه من جرائم بحق شـعبنا 

اليمني املظلوم. 
ولعل املوازين القادمة للقوة قد أعلنت عن 
نفسـها يف اليمن بعد حرب وعدوان غاشـم 
لسـتة أعـوام عىل شـعب مظلـوم، فكانت 
هـذه األعوام هي السـجل الحقيقي لتاريخ 
السعودي ولن يكتب إالَّ ما تشهده الساحات 
واملعـارك واملواقف السياسـية والتي كانت 
بسطورها تكتب حروف القصة السعودية 
يف مشـهدها األخري مـن املرسحية لتحكي 
مـوت الكومبـارس السـعودي واإلماراتـي 

ونهايـة املخـرج األمريكي وانتحـار املنتج 
اإلرسائييل. 

إن املرحلـة القادمة هي الفصُل األخري يف 
تاريـخ آل سـعود، فقد أصبحـت املرسحية 
مـن  واسـتهزاء  سـخرية  ومحـلَّ  مملـًة 
العالـم كله، ولعل الفشـل الكبري الذي لحق 
بالسـعودية ونظامها صار اليـوم أُنموذجاً 
لـكل العمـالء والخونـة يف الـدول العربيـة 
وأنظمتهـم، وأن التاريـَخ القادَم سيشـهد 
أحداثـاً وأفعاالً أبطالها هـم األحرار يف ُكـّل 
العالم وأن املشهد اليمني يف صموده وثباته 
وتحديـه ومواجهته ألكـرب مؤامرة وعدوان 
يف التاريـخ تعرضت له بالد اليمـن العربية 

اإلسالمية. 
 إن معركتَنـا مـع العدوان محسـومٌة، 
ولسـنا اليـوم يف موقع املـرتّدد أَو الخائف 
أَو مـن القـادم أَو حجم التآمـر والتحالف 
العاملـي عىل اليمـن إلعاقتنا مـن تحقيق 
طموحـات وأحالم الشـعب اليمنـي وكل 
واإلسـالمي،  العربـي  العالـم  يف  األحـرار 
ونحن عىل ثقة كبـرية بنرص الله وتأييده، 
وعىل السـعودية أن تعلم ُكـّل كلمة قالها 
اللواء الركن املجاهد البطل/ محمد نارص 
العاطفي -وزير الدفـاع اليمني- يف لقائه 
مع قناة املسرية بأن التاريخ اليمني حافل 
بالعظماء وأن سطور التاريخ القادمة هي 
الفاصل الحقيقي بني اليوم وما قبل ثورة 
الـ٢١ من سـبتمرب ٢٠١٤م، وأن سـنوات 
األوجـاع واآلالم عىل السـعودية واإلمارات 
قد حانت، ولتدرك هذه األنظمة اإلجرامية 
أنها أخطأت الخطأَ الكبريَ واملصريي حينما 
تجـّرأت بالوقوف أمـام «جاللـة اليمن»، 
وأنهـا قد سـجلت أحرف املوت لعروشـها 
وأنظمتها.. وال بُــدَّ للعالم أن يوجَد بدائَل 
وخياراٍت يف سـبيل مصالحها املستقبلية، 
ولكن بـدون آل سـعود وحـكام اإلمارات 
الخونة؛ ألَنَّهم حينها لن يكونوا يف الخارطة 

العربية والعاملية. 

* طساسث طثغر دائرة الاعجغه المسظعي لطصعات المسطتئ 

تحليل

الرجالُئ افسظُش فطرغضا والظزام السسعدي.. 
تماصئ الممطضئ واجامرارعا شغ السثوان جغةسطعا تثشع البمظ

الرغاض لغسئ بمظأى سظ خغاراتظا السسضرغئالرغاض لغسئ بمظأى سظ خغاراتظا السسضرغئ

لتزئ إذقق خاروخ  ذوالفصار الئالغساغ سطى عثف سسضري شغ  الرغاض  
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 :  طتمث الضاطض

والتاريخيـة  األثريـُة  املواقـُع  خضعـت 
اليمنية للقصـف والتدمري املمنهج من قبل 
العـدوان األمريكـي السـعودّي عـىل مـدى 
السنوات السـت املاضية وبأُسلُـوب حاقٍد، 
سـواء يف العاصمـة صنعـاء أَو بقيـة املدن 

األُخرى. 
ولـم يقتـرص األمـُر عند هـذا الحـد، بل 
سعت دوُل العدوان ومنذ أن َوِطئت أقداُمها 
املحافظـاِت املحتّلَة إىل تغيري معالم التاريخ 
والجغرافيا، فادعت دويلـة اإلمارات تبعية 
أرخبيـل جزر سـقطرى لهـا ورسقت منها 
أشـجار دم األخويـن التـي ال توجد سـوى 
بهذه الجزيرة اليمنية واملحمية ضمن قائمة 
الرتاث العاملي، كما رسقت الطيور والنباتات 
النـادرة واألحجـار والشـواطئ والرتبة من 

هذه الجزيرة. 
ويف هجوم آخر عـىل اآلثار يف اليمن، أقدم 
مرتِزقـة العـدوان خالل السـنوات املاضية 
عىل تهريِب القطع األثرية عرب دول العدوان 
حتى وصلت القطع األثرية إىل متاحف دول 
العدوان ومحالت ومراكز املزاد العلني يف دول 

أُوُروبـا وأمريكا، وهـي معروفة عىل أنها 
يمنية واملناطق التي نُهبت منها والحقب 

الزمنية التي ترجع إليها. 
آثار اليمن ليسـت وحَدها املرسوقة، بل 
وصـل النهُب واللصوصيُة إىل املخطوطات 
اليمنية النادرة واألصلية، وشهدت تهريباً 
ونهبـاً وبيعاً باملـزادات العامليـة، فكثريٌة 
مـن املراكـز املتخصصـة بالـرتاث بدول 
أُوُروبا كربيطانيا وفرنسا وبلجيكا تحوي 
مخطوطاٍت يمنيـًة نادرًة تم تهريبُها عرب 
عصابات متخصصة وعرب أدوات العدوان 

السعو صهيو أمريكي. 

إذا، لقد سـلك العدواُن يف حربه عىل اآلثار 
اليمنية واملواقع التاريخية مسارين، فاألول 
كان عن طريق االستهداف والتدمري املبارش 
بالغـارات العنيفـة، والثانـي عـن طريـق 
النهب املنظـم واملفضوح كمـا هو حاصل 
يف املحافظـات الجنوبية املحتّلة، عن طريق 

مرتِزقة العدوان. 

اُق اآلبار ُجــرَّ
توجيـه االتّهامات لـدول العدوان برسقة 
اآلثـار اليمنيـة ال يأتـي من طـرف صنعاء 
فحسـب، وإنمـا وصـل إىل وسـائل اإلعالم 
الدولية، فقـد نرش موقع «فرانـس. تي يف. 
أنفـو» الفرنـيس يف فرباير املـايض تحقيقاً 
صحفياً كشـف فيه عن عملية نهب لتمثال 
يمني قديم تم تحديـد مصدره األصيل وهو 

معبـد يمنـي، وتـم عـرض هـذا التمثال يف 
متحف فونتينبلـو عام ٢٠١٨ ثـم بعد عام 
عرض يف متحف طوكيو الوطني، كجزء من 
مقتنيات مجموعة الشيخ حمد آل ثاني، ابن 

عم أمري قطر. 
ونقـل التحقيـق الفرنيس قـول الباحث 
الوعـل  سـقوط  إن  شـيتكاتي:  جرييمـي 
الربوزني يف أيـدي املجموعة اململوكة لحمد 
بن جاسـم آل ثانـي «كان إثـر عملية نهب 
تعـرض لهـا معبـد يمنـي نتيجـة الوضع 

الفوضوي الذي تشهده اليمن». 
ويؤّكـد مدير عام حماية اآلثار واملمتلكات 
الثقافيـة بالهيئة العامة لآلثار، عبد الكريم 
الربكاني، أن تمثال الوعل بحجمه الطبيعي 
لإللـه عثـرت إلـه الشـمس والقمـر واملطر 
والخصوبة تمـت عملية تهريبه من مرمية 
هجـر العادي حريب بمـأرب ويتبع مملكة 
قتبـان٥٠٠ قبل امليالد، وهـو اآلن يف يد أحد 
أمراء قطر املدعو حمد بن جاسم آل خليفة 
املليونري القطري، منوًِّها بقوله: بدأنا تجميع 
امللـف القانوني للمطالبـة املرشوعة إلعادة 
هذا التمثال عرب القنوات الدبلوماسـية َوإذَا 
لـم يرتِق األمُر يف إعادتـه إىل موطنه األصيل 
اليمن سيتم استخدام الطرق القانونية يف 
رفع دعوى قضائية أمام املحاكم الدولية 
الستعادته بتوجيهات القيادة السياسية 

بصنعاء ومعنا الشعب اليمني كذلك. 
اآلثـار  حمايـة  عـام  مديـر  ويقـول 
واملمتلكات الثقافية بالهيئة العامة لآلثار، 
عبدالكريـم الربكانـي: إن قـوى العدوان 
األمريكي السـعودّي قد جنّـدت ضعفاَء 
النفوس من املرتِزقة لنهب ورسقة اآلثار 
اليمنيـة، ويرسد الربكاني مـا حدث من 
قصف ملتحـف ذمار اإلقليمي، َحيُث كان 
بداخلـه ١٢٤٠٠ قطعـة أثريـة َوكانـت 

طثغر سام تماغئ اآلبار: 
السثوان افطرغضغ 

السسعدّي جّظث المرتجصئ 
لظعإ البروة العذظغئ 
لئقدظا بسث اجاعثاف 
الضبغر طظ المعاصع

وزغر السغاتئ: أبئائ افتثاُث 
صغاَم دول السثوان بسرصئ 

اآلبار طظ طأرب وحئعة وتسج 
وججغرة جصطرى وتدرطعت 

سطى طرأى وطسمع طظ 
تضعطئ اقرتجاق 

الصطع افبرغئ المظععبئ وخض إلى صخعر أطراء الثطغب

      سثوان أطرغضغ ظازي 
تثطري وجرصئ اآلبار الغمظغئ.. 
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معروضة يف صاالت العرض للجمهور، لكن 
تلك القطع تناثرت بعد االستهداف يف أرجاء 

املكان وصارت ُعرضًة للنهب والرسقة. 
لصحيفة «املسـرية»  الربكاني  ويوضـح 
أن هـذا فعٌل إجراميٌّ ارتكبته قوى العدوان؛ 
ِمن أجـِل رسقة القطع األثريـة وضياعها، 
َحيُث عمدت العصابات التي تعمل مع دول 
العدوان عىل نهب املواقع األثرية واستخراج 
قطـع أثرية بطريقة غري قانونية وتهريبها 
أداء  ضعـف  مسـتغلني  العـدوان،  دول  إىل 
حكومة املرتِزقة يف الحفاظ عىل تراث البلد، 
بل وسهلت لهم استمالك قطع أثرية صاروا 
يرّوجـون لهـا يف الكثري مـن دور املـزادات 
العلنيـة يف بعض دول العدوان أَو دول أُخرى 

لها مصالح معها عىل مرأى ومسمع الكل 
وال يخفى هذا األمر عىل الجميع. 

ويؤّكــد الربكانـي أن الهيئـة العامة 
لآلثـار رصدت الكثـري من تلـك املزادات 
وحصلـت عىل صور تلك القطـع، وأنهم 
إنرتبـول  مـع  وبالتنسـيق  سـيعملون 
صنعـاء عىل اإلبـالغ عن تلـك املفقودات 
ليتـم ضبطهـا وإعادتهـا إىل موطنهـا 
األصـيل اليمن، مسـتغرباً من التنسـيق 
بني حكومة املرتِزقـة والنظام اإلماراتي 
والسـعودّي عـىل رسقـة اآلثـار اليمنية 
واإلتجار بها عىل طبـق من ذهب يف ظل 

صمت مطبق من قبل املرتِزقة.. 
وتشـتهر اإلمـاراُت العربيـة املتحدة أحد 
أبـرز دول العدوان عىل بالدنـا برسقة اآلثار 
اليمنيـة، وال سـيما يف املحافظـات اليمنية 
ومحافظـة  سـقطرى  كجزيـرة  املحتّلـة 

حرضموت. 
َويقـول وزير السـياحة، أحمـد العليي: 
إن دوَل العدوان تفتقـُر إىل تاريخ وحضارة 
تصُل َحــدَّ ما تزخر به اليمن تاريخاً وآثاراً، 
وبالتـايل وجدت مـن العـدوان وتواجدها يف 
أكثـر من مـكان مـن وطننا الغـايل فرصًة 
ثمينة وتاريخية ربما لن تتكّرر لنهب آثارنا 
تحـت صمت مـن يّدعـون «الرشعيـة»، إذ 
أثبتت األحداث وسـت سـنوات من العدوان 
واالحتـالل قيام اململكة العربية السـعوديّة 
واإلمـارات برسقـة الكثري من اآلثار سـواء 
من مأرب أَو شـبوة وتعز وجزيرة سقطرى 
وحرضمـوت... إلـخ، عىل مرأى ومسـمع 
ممـن يسـمون أنفسـهم بــ «الرشعيـة» 
الذين ال يستطيعون لهم االعرتاض؛ كونهم 
ُمَجــّرد مرتِزقـة وعمالء ارتهنـوا للخارج 
وفرَّطوا بوطنهـم وبرتابه املقدس، وتحولوا 
األمريكـي  العـدوان  لدويـالت  أحذيـة  إىل 
السعودّي، وفقدوا أي قرار لهم، فكيف لهم 
أن يعرتضوا عىل مـن يرسق اآلثار من فوق 
األرض وقـد باعـوا األرَض وما عليها وما يف 
باطنها من ثروات؟!، وبالتايل َفـإنَّ حكومة 
فنادق الرياض ال تملـك من أمرها وقرارها 

شيئاً سـوى التسليم وبيع أرضها وعرضها 
للمحتّلـني والغزاة والكالم لوزير السـياحة 

بصنعاء أحمد العليي. 
ويتعّمـد االحتالُل اإلماراتي يف سـقطرى 
يف  التاريخيـة  اآلثـار  معظـم  نهـب  عـىل 
«حديبـو» ومناطَق أثرية أُخرى، ومن بينها 
الِقباب التاريخية ملساجد يعود تاريُخها إىل 
قبل ٧٥٠ سـنة، وتحوي مخطوطاٍت نادرًة 
متعلقـًة ببدايـة الدعـوة اإلسـالمية، وآثار 

أُخرى. 
 

تثطٌري طمظعب 
وإىل جانب ما تتعرَُّض له اآلثاُر اليمنيُة من 
رسقة من قبل أمراء قطريني، َفـإنَّ العدواَن 
األمريكي السـعوديَّ قد اسـتهدف بشـكل 
متعمد الكثريَ من املواقع التاريخية واألثرية 

يف بالدنا خالل السنوات الست املاضية. 
وتعرضت مدينة صنعاء القديمة للقصف 
مرتني، وتأثرت معامُلها القديمة َومساجدها 
وحّماماتهـا ومبانيهـا املشـيدة بالطـوب 
الطيني، ونوافذها املميزة بشـكلها املحدب 
وأُُطرُها املصنوعة مـن الجبس، نتيجة هذا 
القصف، كمـا تعرضت املدينـة القديمة يف 
محافظـة صعـدة لنفـس هذا التدمـري، إىل 
جانـب السـد القديـم يف محافظـة مأرب، 
واملدينـة التاريخيـة براقـش، واألرضحـة 
القديمة املوجـودة يف محافظة حرضموت، 
وغريهـا مـن املواقـع األثريـة يف مختلـف 

املحافظـات اليمنية وهي كلها خسـائر 
دائمة وال يمكن تعويضها. 

ويتحدََّث بحرسة عن هذا التدمري وزير 
السـياَحة أحمد العليي، مؤّكـداً أن اليمَن 
تحـوي عـىل آثار ال نظـريَ لهـا يف العالم، 
نتيجـة لحضـارة قامـت عليهـا األزمنة 
القديمة واملتعاقبة وتكاد دويالت العدوان 
األمريكي السـعودّي عىل اليمـن أبعد ما 
تكـون عن امتـالك مثـل تلـك الحضارة 
ومخزونهـا مـن اآلثـار التـي تحكي عن 
تاريخ حافل بالعلـوم والصناعة والرقي 
واإلنجـاز وكل ذلك جعلهـم يصبُّون َجاَم 
غضِبهـم عىل اليمن من خالل اسـتهدافهم 
ملجمـل املواقـع األثريـة التي تتحـدث عن 
املوروث الحضاري اإلنساني العظيم لليمن 

وذلك بالقصف املبارش واملركز. 
ويؤّكــد العليي لصحيفة «املسـرية» أنه 
وضمن أجنـدة وأهداف دويالت العدوان هو 
التدمري والقضاء عىل كافة املصادر الوطنية 
التي تسـهم يف الدفع بالعجلـة االقتصادية 
وتدعـم االقتصـاد الوطنـي اليمنـي لعـدم 
تحقيـِق أمانـي وتطلعـات شـعبنا اليمني 

الكريم يف التنمية والبناء. 
قطـاَع  أن  إىل  العليـي  الوزيـر  ويشـري 
السـياحة تعّطل تماماً جـراء العدوان عىل 
الحضاريـة  مواقعـه  واسـتهداف  اليمـن 
وتحديداً السـياحة الوافدة التـي كانت تدر 
عىل البالد مالينَي الدوالرات وتسبب مداخيل 
مالية وفرص عمـل آلالف األرس التي كانت 
تعمـُل يف مجمل األنشـطة السـياحية قبل 
العدوان، مع تعطيل وتوقف آالف اإلنشاءات 
السياحية التي كانت تقدُم خدماِت اإليواء أَو 
الطعام وتعطيـل كافة العاملني فيها، وهم 

أَيْـضاً باآلالف ويعولون أرسهم. 

تداراٌت طثاطفٌئ آلقف السظني
وتأتي قيمُة اليمن التاريخية؛ كونها أرضاً 
ازدهـرت عليها حضـارات مختلفة امتدت 
ألكثر من أربعة آالف عام، وبها شواهُد وآثاُر 

عىل الحقب املختلفة التـي مرت عىل أرضه 
منها السـدود والقصور واملعابد واألسـوار 
والتماثيـل واملسـاجد والقـالع والحصـون 

وغريها. 
وإذا كان األمر كذلك، َفـإنَّ السـعَي ملسح 
اليمن عرب قصفها لـن يؤدي ملحو ماضيها 
املجيد، أَو يمنح السعوديّة ما لم تمتلكه أبداً 
عـرب عدوانها عـىل اليمن الـذي دخل عامه 

السابع. 
ويف هذا الشـأن، يقول مديـر عام حماية 
اآلثـار واملمتلكات الثقافيـة بالهيئة العامة 
لآلثـار، عبد الكريـم الربكانـي: إن العدوان 
األمريكـي السـعودّي قـد اسـتهدف البنية 
الثقافيـة للجمهوريـة اليمنيـة واملتمثلـة 
بالرتاث الثقايف اليمني الثابت واملنقول واملدن 
األثرية والتاريخية واملراكز الثقافية، وهذه 
األمور تعـد مخالفًة للمواثيـق واملعاهدات 
الدوليـة التي تنهـى عن اسـتهداف مواقع 

الرتاث سواء يف السلم أَو الحرب. 
ويشري الربكاني لصحيفة «املسرية» إىل أن 
قـوى العدوان تعلم أن اليمَن أصل الحضارة 
العربية وأصل العروبة الضاربة جذورها يف 
أعمـاق التاريخ، وبالتايل يريـدون أن يمحَو 
ة التاريخيـة والحضاريـة لليمـن  الُهــِويـَّ
وهم يدركـون أن اليمـَن وممالَكه القديمة 
حكمت شـبَه الجزيرة العربية، ولكنهم بال 
ُهــِويَّة وال تاريخ، ومن ال تاريخ له ال أصل 
له ومن ليس له مـاٍض ال حارض له، وليس 
بغريٍب أنهم مرصون عىل استهداف املعالم 
التاريخية واألثرية؛ ألَنَّها تمثل تراثاً إنسانياً 
ليـس لليمنني فقط بـل لإلنسـانية واألمة 
جمعاء، كمـا أنهـا الُهــِويَّة لـكل مواطن 

يمني. 
ويبـنّي الربكانـي أن العـدوان األمريكـي 
السـعودّي يرّكز حربَه عىل مقدرات الوطن 
الثقافية والسـياحية؛ ألَنَّ اآلثاَر والسياحة 
مقرتنان ببعضهما، وهمـا عماد االقتصاد 
الوطني التي تخطط له الدولة يف املستقبل، 
وكالهمـا رافٌد قومـيٌّ لالقتصـاد الوطني، 
وبالتـايل عملـوا عـىل هـذا األمـر إلضعاف 
ا وثقافيٍّا وسـياحيٍّا، كما  اليمـن اقتصاديّـٍ
دّمــروا الكثـريَ مـن املعالم األثريـة والتي 
كانت اليمن قد انتهت من تهيئتها سـياحياً 
وأنفقت عليها مبالغ طائلة إلعادة ترميمها 
وتهيئتها سـياحيا وأصبحت مـزاراٍت لكل 
اليمنيني واألجانب الوافدين لليمن سياحياً، 
اسـتهدفوا املدن التاريخية واملدرجة ضمن 
قائمـة الـرتاث العاملـي، متحديـن املواثيق 
واملعاهدات والربتوكوالت الدولية التي تجرم 

استهداف مواقع الرتاث. 
وبعـد تفحص هـذا القدر غـري املنطقي 
الستهداف املواقع األثرية من قصف طريان 
تحالف العدوان األمريكي السعودّي أَو نهبها 
وتهريبهـا عرب مافيـا وعصابـات تتبعهم، 
قـد يتسـاءل املرُء عـن حجم الدمـار وعدِد 
املواقع اليمنية األثرية التـي تدّمـرت جراء 
هـذه الحرب، ومـا إذَا كان الدافع الحقيقي 
للحرب عىل اليمن، تماماً مثل الحقد الدفني 
السـعودّي ضد حضارة عظيمـة هو حالة 
من الحسـد العميق لعظمة موقع اليمن يف 

التاريخ اإلنساني. 
اآلثـار  حمايـة  عـام  مديـر  َويوضـح 
واملمتلـكات الثقافية بالهيئة العامة لآلثار، 
عبدالكريم الربكاني، أن الهيئَة العامة لآلثار 
شـّكلت غرفـَة عمليـات للرصـد واملتابعة 
ألية أنواع مـن االسـتهداف للمعالم األثرية 
التاريخيـة، وإىل اليـوم ما تـزال القائمة يف 

 . تحديث مستمرٍّ
ويشـري الربكاني إىل أنه تم اسـتهداُف ما 
يقارب ٦٥ معلمـاً أثريـاً وتاريخيٍّا من قبل 
طريان العـدوان وما يقارب ٢٨ معلماً دينياً 
من قبل الجماعات اإلرهابية وتنظيم داعش 
التي تشـكلت بفعل الحرب التي تشنه دول 

العدوان عىل اليمن. 

  تتصغص شرظسغ: تمبال 
العسض الئروظجي وخض إلى 

تمث بظ جاجط آل باظغ 
إبر سمطغئ ظعإ تسرض 

لعا طسئث غمظغ
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عض آن أواُن الئثء باظفغث سمطغات العجع الضئري؟ تضاغئ السعدة إىل 
طظغر الحاطغ  تعاضظ الثجاج!

 قبـَل أكثـَر من سـت سـنوات، بـدأت قـوى الرش 
واالسـتكبار العاملـي عدوانَها العسـكري عىل اليمن 
وهـي تخفـي نفَسـها تحـت قنـاع تحالـف مزيَّف 
ة، معتمدًة عىل الخيار  عربي االسـم أعرابي الُهــِويـَّ
العسـكري ومتخـذًة مـن أذنابهـا القـذرة «أعـراب 
الجزيـرة» فزاعـة إعالميـة للظهـور أمـام العالم يف 
الواجهة وبموقـع قيادة العـدوان بدايًة من ترصيح 
الجبري من واشـنطن وحتى ظهور العسـريي ناطق 
العـدوان، والـذي ظهـر مـن أول لحظة متغطرسـاً 
ومسـتعلياً وظـل يرعد ويرجز عن نجـاح العدوان يف 

تحقيق أهداف عاصفة الحزم يزهو فخرا بتدمري قدرات الحوثيني 
بقوله: تمت السـيطرة الجويـة 100 % َوتم تدمري جميع مصادر 
التهديـد التي كانت تمثـل خطراً بيد الحوثـي، وإىل أن وصل األمر 
به أن يقـول إن تحالف العدوان بعاصفة حزمه الفاشـلة نجحت 
يف تدمـري ُكــّل األهداف بما فيها الصواريخ الباليسـتية وبنسـبة 
90 % والتـي كانـت يف حقيقة األمر مجازَر بشـعة وجرائم حرب 
يف حـق مدنيني أبرياء يف البيوت واألسـواق واملرافـق الخدمية، أما 
الصواريخ الباليستية فلم يكن يمتلُك اليمن أية صواريخ باليستية 
قادرة عىل الوصول إىل هدف سعودي حتى وإن كان داخل األرايض 
اليمنيـة وهو ما يشـهد به الواقـع، وما كان موجـوداً عبارًة عن 
بقايـا صواريخ من منظومة سـكود الروسـية يف حالـة متهالكة 
وثبـت عمليٍّا فشـلها يف حرب صيف 94م حينمـا أطلق عدد منها 
عـىل صنعاء ولم تنفجر أغلبهـا كما أن مداها ال يتجاوز 250 كم، 
إضافة إىل أن الرد واملواجهة للعدوان لم يتم إال بعد مرور 40 يوماً 

وبالسالح الخفيف (الكالشنكوف- البنادق). 
وبعد مرور عدة أشـهر عىل العدوان وتطور املواجهات امليدانية 
لصالح الجيش واللجان الشـعبيّة أدركت قـوى العدوان واإلجرام 
العاملي اسـتحالة نجاح أي اكتسـاح لقواته الربية وأن القيام بها 
مجازفـة قد تفـيض إىل كارثة عىل قـوى العدوان، وهـذا ما جعل 
العدوان يعيد حسـاباته عىل ضوء مسـتجدات ونتائج املواجهات 
عـىل أرض الواقع فقـّرر حينها دعـم الخيار العسـكري بالحرب 
االقتصاديـة واإلعالميـة واالجتماعيـة والنفسـية والسياسـية، 
وبالحصار وبشتى األسـاليب ومختلف الطرق ووضعوا خططهم 
لحرب شـاملة ومتكاملة ملختلف مجاالت الحياة وبدأوا بتنفيذها 
وفق أعىل املستويات وبشكل يضمن استسالم أي شعب يف غضون 
شـهر واحـد كحد أقـىص، إال أن ذلك لم ينجح مع شـعب تسـلح 
باإليمـان وتوكل عـىل الله ومىض خلف قيادتـه الحكيمة يف خيار 
ال ثانـي له هو خيار املواجهة والصمود خيار االعتماد عىل النفس 
هو الركـن األول والجوهري الذي يرتكز عليـه، وأثمر هذا الخيار 
ا يف نسـيان آالم املعاناة التي  ثمـاراً عظيمـة كان أثرها كبـري ِجـدٍّ
تسـبب فيها العدوان بحروبه التي شـملت مختلف جوانب الحياة 
ولم تسـتثِن أي يشء، وكذلك يف تحمل الشعب لعواقب أسوأ كارثة 

إنسانية حدثت لشعب يف التاريخ البرشي. 
أثمـر خياُر املواجهة والصمود بثماٍر لم تخطر عىل بال برش وال 
كان يتوقعهـا برش بتطوير وإنتاج أسـلحة اسـرتاتيجية ونوعية 

تجسـدت بمنظومات صاروخية باليسـتية ومجنحة ومنظومات 
دفاع جوي وطرازات متعددة للطريان املّسري آخرها صّماد4 القاذفة 
للصواريخ والقنابل، ونفذت عمليات هجومية كثرية 
ا عىل أهداف عسكرية واقتصادية يف عمق أرايض  ِجـدٍّ
العدّو السعودي وعىل مسـتوى جميع أطرافها ومن 
أهـم تلك العمليـات الهجومية عمليات تـوازن الردع 
وهي سـبع عمليات آخرها تم تنفيذها مساء ذكرى 

اليوم الوطني للصمود قبل أقل من أسبوعني. 
وعىل الرغم من شدة بأس عمليات توازن الردع من 
َحيـُث قوة تدمري األهداف ودقـة إصابتها وتجاوزها 
ملنظومـات الدفاع السـعودي وتأثريهـا الرسيع عىل 
أسـعار النفـط يف األسـواق العامليـة وتوقيف حركة 
الطريان املدني لسـاعات طويلـة إال أن قيادتنـا الحكيمة ال زالت 
حتـى توازن الردع السـابعة لم توّجـه بعد بتنفيـذ عملية واحدة 
من عمليات الوجع الكبري والتي أعتقد أن هذه العمليات ستسمى 
بعمليـات تفوق الردع، فالعمليات السـابقة كانـت حتى اللحظة 
رسـائل سـالم للعدو السـعودي بقصٍف جزئي ومحدوٍد ألهدافه، 
لعـل وعـىس أن يجنـح للسـالم ويقـّرر الحفـاظ عـىل منشـآته 
العسـكرية واالقتصادية، إال أنه مع األسف ال زال متعنتاً ومكابراً 
رغـم حرسته عىل ما خلفته عمليات توازن الردع يف منشـآته من 
تدمري وأرضار وخسائر عجز عن إخفائها ورصخ مجرباً من شدة 
أملها وعظيم وجعها، وبات يناشد العالم بالتَحّرك لوقف العمليات 

الهجومية عىل منشآته. 
رصاُخ العدّو السـعودي العايل ووجُعه الكبري لم يبدأ بعد وعليه 
أن يـدرك ذلك جيًِّدا وأن يدرك أَيْـضاً أن العالم أجمع لن يسـتطيع 
أن يمنـع أيـة عملية من عمليـات الوجع الكبري، وعليـه أن يدرك 
أَيْـضاً أن هناك مؤرشاٍت مؤّكـدًة تشري إىل أن هذه العمليات سيبدأ 
ا، َوإذَا كان العدوُّ السـعودي غبياً لدرجة أنه لم  تنفيذها قريباً ِجـدٍّ
يعرف تلك املؤرشات فعليه أن يستمع إىل آخر خطاب لقائد الثورة 
السـيد العلم عبد امللك الحوثي -يحفظه الله ويرعاه- ويستخرج 
منه الرسائل التي وجهها إليه ليفهم فحوى ُكـّل رسالة فقد أّكـد 
يحفظـه الله ويرعاه أن الله هو من منح الشـعَب اليمني اإلذَن يف 
عمليات الدفاع عن نفسـه والرد عىل اسـتمرار الحصار والعدوان 
وتأكيده أَيْـضاً أننا قادمون يف العام السـابع من واقع متقدم عىل 

مستوى التصنيع العسكري والتقدم امليداني والوعي الشعبي. 
قادمون يف العام السابع بال تراجع وال يأس وال إحباط. 

وإذا لـم يعوا هذه الكلمـات فعليهم أن يرجعـوا إىل ترصيحات 
الناطق الرسـمي العميـد يحيى رسيع، فبعض منهـا أتى ترجمة 
لهـذه الكلمات َفــإنَّ ُغمَّ عليهم فهُمهـا لغباء وتبلـد فعليهم أن 
يرجعـوا لترصيحـات وزيـر الدفـاع العاطفـي يف لقائـه الخاص 
وعليهـم أن يركـزوا يف قوله: نحـن جاهزون ومسـتعدون لتنفيذ 
عمليـات الوجع الكبري وال ننتظر سـوى توجيهـات القيادة، َوإذَا 
كانـوا يجهلون معنى الوجع الكبري فعليهـم أن يعرفوا أنها تعني 
التدمـري الكيل ألهـم وأكـرب أهدافهـم وأن ُكـّل عملية سـتوّجـه 
األسـلحة املخصصة لها والتي بالطبع سيكون عددها أكثر بكثري 
من العدد املسـتخدم يف العملية السابعة وسرتكز كلها نحو هدف 

واحد فقط.

الحغت سئث المظان السظئطغ 

(إن السـعوديّة اآلن بصـدد إعـادة اليمـن إىل ُحضِنهـا 
العربي واإلسالمي!) 

هكذا رد أحُدهم عىل مقاٍل يل قبل فرتة!
، ووقفت مندهشاً  برصاحة عجز لساني وقلمي عن الردِّ
ُمؤثِـراً الصمـت عىل أن أنبَس حينها ببنت شـفة أمام هذه 

العقلية الفذة التي تقف أمامي وتخاطبني!
ال أخفيكـم رساً أننـي مـن يومهـا ولليـوم الثالـث عىل 
التوايل وأنا أتساءل عن أية حاضنة عربية وإسالمية يتكلم 
صاحبنا هذا حتى أنني لـم أدع حاضنًة من حواضن الدنيا 
بما فيها حواضن الدجاج والنعام إال وفتشت فيها عن هذه 
اليمن املارقة أَو السـليبة التي يريدون إعادتها إىل حضنها 
العربي الدافئ، إال أنني ومع ذلك لم أجدها -لحسن الحظ- 

يف حواضنهم تلك! 
يـا صديقـي إن كنت تتلو مـا يوحى إليك من شـياطني 

اإلنس بدون أن تعقل ما تقول، فاطمنئ! 
اليمن كانت وما زالت وسـتظلُّ عربية الهوى والُهــِويَّة 

إسالمية العقيدة والرشيعة مادامت السماوات واألرض. 
أمـا إن كنت تعقـُل وتعي ما تقـول، َفـإنَّني أنصحُك أن 
تراجَع طبيباً لألمراض النفسـية لعله يسـتطيع أن يعيدك 
أنـت وأمثالـك إىل حاضنتك العقليـة قبل أن تسـوء حالتك 
أكثر وأكثر بدالً من أن تشـغل نفسك وعقلك الجامد بما لن 

يزيدك إال غباًء وجهال!
أرأيتم أيَّ صنٍف من العقول نواجُه اليوم؟!

قال السعوديّة سـتعيد اليمن إىل الحضن العربي (قال)! 
ملـاذا؟!  وهل كانت السـعوديّة أصالً تهتـم أَو تحرص عىل 

البقاء أَو الحفاظ عىل الحضن العربي يا هذا؟! 
أم هـل رأيتها قد فكـرت من قبل يف إعادة فلسـطني إىل 
الحضـن العربي حتى تعتّدوا بها وتركنـوا إليها يف أن تعيد 

اليمن إىل ذات الحضن؟!
وهـل دعـُم وتمويُل َسـدِّ النهضة األثيوبـي (الخفي) يا 
صديقي يأتي يف إطار تسوير وتسييج هذا الحضن العربي 
واإلسـالمي، أم أن التقارَب والتماهي السعودّي اإلرسائييل 
واإلماراتي اإلرسائييل يأتي ضمن أولويات الحفاظ عىل هذا 

الحضن؟!
يا حبيبي السـعوديّة هذه التـي تتغنى بها دائماً لم تكن 
يومـاً تعريُ هـذا الحضَن أيـَة أهميّة تُذكر وأسـأل التاريخ 
عن دورها املشـبوه يف نكسـة حزيران واسـتجالب القوات 
األجنبية إىل املنطقة واالعتداء عىل العراق واحتالله وتدمري 

سوريا واليمن و...! 
ها من ُكـّل األدوار  السـعوديُّة ببسـاطة شـديدة ال يهمُّ
التي تمارُسـها وتنفق لها املليـارات إال حماية التاج امللكي 
من السـقوط، حتـى لو اقتىض األمـر أن تتعامل وتتحالف 

مع الشيطان نفسه، وكذلك اإلمارات!
هذه هـي الحقيقُة امُلــرَّة إن كنت باحثاً عنها وال أظنك 
كذلك؛ ألَنَّ عقَلك لم يُربمج بعُد عىل خاصية التفكر والتأمل 
والتدبـر، وإن هذا ملن تعاسـة اإلنسـان وشـقائه لو كنتم 

تعقلون!

تتمات الصفحة األخيرةتتمات الصفحة األخيرة
طثغَّماُت الظازتني (السااُر املفدعح) 

ستة أعوام ويسكن يف خيمة بني حرارة الشمس 
ونـار الطقـس امللتهبـة وهو الـذي يرتـدي لباس 
النـزوح كذباً يف الوقت الذي ما عهدنا نازحني كهذه 
األشـكال التي تسـتميت للبقاء يف طرابيل وخيم ال 

تقيهم حتى لسعة الشمس. 
مـن أراد أن ينزَح فمسـتحيٌل أن يذهـَب ملناطَق 
تشتدُّ فيها املواجهُة أَو تُعترب خطوَط إمَداد وتمويل 
وتعزيـز الجبهات ومنها تُـدار املواجهة والعمليات 
العسكرية يف أكثَر من جبهة كما هو حال محافظة 
مأرب الذي يتشـدق العدّو واألمم املتحدة بمخيمات 
النازحـني والتـي نصبوها أمـام خطـوط التماس 
ومناطق يراها العدوُّ نقطَة ضعف وثغرًة قد يتقدم 
منها وعربهـا مجاهدو الجيش واللجان الشـعبيّة 
ـًة مع اسـتمرار الهجـوم عىل مـأرب املدينة  َخاصَّ
لتحريرها من دنس العدّو ودناءة األدوات واملرتِزقة 
مـن يحتمون باملخيمـات وجعلوا منها سـاتراً هو 
باألََسـاس مفضـوح وإن اختفى تحت مسـميات 

فمـا هـي إال يافطـات كاذبـة لعناوين اإلنسـانية 
السامجة، والغرُض منها عرقلة تقدم قّوات صنعاء 
قوات الجمهوريـة اليمنية يف مواجهة تحالف الرش 
واإلرهـاب السـعودي األمريكـي وتهييج الشـارع 
وكسـب الرهان األممي املتخـاذل دوماً أمام قضايا 
الشعوب املستضعفة والواقف بحزم يف صف الجالد 

عىل حساب الضحية. 
املخيمـات  يجنِّبـوا  أن  باملرتِزقـة  األحـرى  كان 
الحرب ويجنبوا ُكـلَّ مأرب الحرب والدمار ليفتحوا 
صفحًة جديدًة مع الشـعب والجيـش اليمني الحر 
املقاوم لقوى العدوان السعودي األمريكي ليسجلوا 
بذلك مواقَف مّرشفًة تُحَسُب لرجولتهم ووطنيتهم 
التـي طاملـا يتشـّدقون بهـا، ال أن يكونـوا أدواٍت 
رخيصـًة عـىل هـوى الغـرب وأذنابهـم يف املنطقة 
والخليج الذي يسعى لتدمري اليمن األرض واإلنسان 

والعقيدة والُهــِويَّة. 
أو أن يكونـوا رجاالً ويحاربوا حرَب الرجال وهي 
لتحالـف العـدوان وأدواتـه دعونا نتحـارب برشف 

ونقاتل كرجال ال ترسفـوا بالقتل والدمار حافظوا 
عـىل ما بقي من إنسـانيتكم قبل تفقـدوا ُكـّل ذرة 

فيها. 
كونوا رجاالً وقاتلونا بـرشٍف، ال تقتلوا طفالً أَو 
امـرأة وال تهدموا بيتاً أَو تسـتهدفوا سـوقاً وال أن 
تحرقـوا مصنعاً للمواد الغذائية البدائية ال تقصفوا 
مسـجداً أَو مدرسـة أَو مؤّسسـة مدنية أَو خدمية 
ة، كونـوا رجـاال وقاتلونا يف  عامـة كانـت أَو َخاصَّ
الجبهـات ال أن تتواروا خلف السـحاب لتغريوا عىل 

النساء واألطفال وعامة الشعب. 
كونـوا رجـاالً ال تسـتقووا بالغـرِب بالصهاينة 
واألمريكان، كونوا رجـاالً وال تختبئوا مع الخوالف 
أَو تحتمـوا باملدنيـني والنازحـني وتجعلـوا منهـم 

دروعاً برشية. 
كونـوا رجاالً وقاتلوا مـن يقاتلونكم يف الجبهات 
ومياديـن املواجهـة العسـكرية ال أن تكونوا ُجبناَء 
لتغريوا عىل املدنيني أَو أن تفرضوا بنذالتكم الحصار 
لتخنقـوا بذلك األبريـاَء مدنيني وُعزَّالً ال شـأَن لهم 

بالحرب. 
كونـوا رجاالً وارتدوا يومـاً رشَف الرجال، وكّفوا 
أيديَكـم وأذيتَكـم وحصاَركـم للشـعب اليمني عن 
غذائـه ولقمـة عيشـه ودوائـه، مأكلـه وملبسـه 

ومرشبه وأََساسيات حياته. 
كونـوا رجـاالً ما لكـم ولقـوت النـاس رشبهم 
وعيشـهم وغذاءهم ودواءهم قاتلـوا قتال الرشفاء 
واحتزمـوا بعروبتكـم إن مـا يـزال فيكـم ذرة من 

عروبة. 
كونـوا رجـاالً واحتزمـوا برجولتكم ليـوٍم واحد 
وتخلوا عـن عبثيتكم وحصاركم بحـق عامة أبناء 

اليمن.
كونـوا رجاالً وأدركوا أن تأثـريَ الحصار ألمَّ حتى 
بعوائلكـم وأتباعكـم يف ُكــّل املحافظـات، ما لكم 
ولألحيـاء املدنيـة ما لكـم وملخيمـات النازحني يف 
مـأرب وغريها مـن املحافظات، ما لكم ولألسـواق 

والطرق والجسور! 
كونوا رجاالً وخوضوا الحرَب كرجال..
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تحليل 

الُئسُث الثغظغ يف السغاجئ افطرغضغئ املساظثة إلجرائغض 
أظج الصاضغ  

وصلت الوالياُت املتحدة األمريكية إىل أعىل مراحل 
الرأسـمالية وهي املرحلُة االحتكارية االستعمارية 
(اإلمربيالية) وعىل الرغم مـن ادِّعاءات األمريكيني 
بأن دولتَهم علمانية تستمد توّجـهاتها من أصوات 
الناخبـني ال الكتب الدينيـة، إال أن البُعـد الديني يف 
السياسـة األمريكية مؤثر فيها بشـكل كبري حتى 
اليـوم، وترجع هذه الهيمنة الدينية عىل السياسـة 
األمريكيـة إىل الجانب العقائـدي والخلفية الدينية 
لصناع السياسة األمريكية الذين يتألفون من كبار 
املـالك والطَُّغـم املالية للقـوى االحتكارية املعروفة 
باليمني واليمـني املتطرف وتيـار املحافظني الجدد 

َحـاليٍّا الذي هم أبناء األصوليني املسيحيني. 
السياسـة  يف  الدينـي  التأثـري  حقيقـة  تظهـر 
األمريكية بشكل جيل يف املوقف من الرصاع العربي 
الصهيونـي، هـي تقـف عـىل التضاد مـن حقوق 
العرب واملسـلمني بل وتسـتهدف املسيحيني العرب 

ومقدساتهم يف فلسطني. 
 األصولية املسـيحية الصهيونيـة، تَفهم التوراة 
(العهد القديم) عىل أََسـاس أن «إرسائيل الواردة يف 
العهد القديـم هي إرسائيل املعارصة يف فلسـطني، 
ويرى صهاينة املسـيحية بأن تشـكل إرسائيل عام 
1948 تثبـت صدق النبـوءة التوراتية وهي مقدمة 

لعودة املسيح وقيام دولة الرب». (1) 
وجديـٌر بالذكـر أن املهاجريـن مـن الصهاينـة 
املسـيحيني الذيـن قطنـوا يف أمريـكا كانـوا مـن 
القناعـاِت  معهـم  حملـوا  الذيـن  «البوريتانـني» 
والتفسـرياِت التوراتيَة وتفسـري العهد القديم التي 
انتـرشت يف انكلـرتا ودول أُوُروبية أُخـرى يف القرن 

السادس عرش وما بعده. 
من قراءة التاريخ نجد أن الصهيونيَة املسـيحيَة 
ُعُمـوًما واألمريكية ُخُصوصاً كان لها الدوُر الكبريُ 
يف نشـأة دولة االحتالل اإلرسائيليـة، والتعاون مع 
الحركة الصهيونية العاملية، وقد تجىل ذلك بوضوح 
يف «إعـالن بال» الصـادر عن القيـادات الصهيونية 
بـال  مدينـة  يف  املنعقـد  مؤتمرهـا  يف  املسـيحية 
السـويرسية يف الفرتة من 27 أغسُطس حتى 29/ 

 (2) 1985
إىل جانب إدراك بريطانيا ما لفلسطني من أهميّة 
االسـتعمارية  مصالحهـا  توطيـد  يف  اسـرتاتيجية 
يف املـرشق العربـي إال أن الخلفيـَة الدينيـة املؤمنة 
بقصص «العهد القديم» وتفسـرياته العربانية لكل 
من «لويـد جورج» رئيـس لوزراء و»آرثـر بلفور» 
وزيـر خارجيتـه كان لها أثٌر يف تحريـك مواقفهما 
السياسية ودفعها نحو إصدار الوعد، الذي كان أوَل 
اعـرتاف دويل بالصهيونية السياسـية وبمرشوعها 

إقامة دولة لليهود يف فلسطني. 
تكُمـُن أهميّـُة وعـد بلفـور مـن وجهـة نظـر 
الصهيونيـة السياسـية يف االفـرتاض ثـم االعرتاف 
بفرضيـة وجود شـعب ينتمي إىل عـدة بلدان ومن 
أعـراق وألـوان مختلفـة كشـعب واحـد وقوميـة 
واحدة. وتم االعرتاُف الدويل بفرضية وعد بلفور بعد 
تجسيده عىل الواقع يف عملية االنتداب اإلنكليزي يف 
فلسـطني وإدماجه بها وبعد إقراره يف مؤتمر سان 
ريمـو 1920 وضمـان «ُعصبـة األمـم» لـه يف عام 

1922م. 
لقـد تبنَّى وعُد بلفور من وجهة نظر الصهيونية 
حني أنكر وجوَد شـعب فلسـطني، والـذي لم يرش 
إليـه إال بوجـود طوائَف غـري يهوديـة املقيمة اآلن 
يف فلسـطني. وقد التقى هذا الوعُد مع التفسـريات 
الصهيونية املسيحية وقناعتها منذ حركة اإلصالح 
الربوتستانتي بأن فلسطني ليست بلداً عربياً، بل هي 
وطٌن يهودي، فقد جاء الوعُد خالياً من ذكر عروبة 
األرض والسـكان فيها من املسـلمني واملسـيحيني 
العرب، ولم يَْعِن ذلك سـوى أن مسـتقبل فلسطني 
سيكون دولًة لليهود وبهذا الوعد تكون الصهيونية 
املسـيحية األُوُروبية قد جسدت أُطروحاتها الدينية 
ا بادئـه مرحلة جديـدة من التعـاون الوثيق  عمليّـٍ

بينها وبني املصالح اإلمربيالية الغربية. 
يعتـرب «جون آدمـز- الرئيـس الثانـي ألمريكا» 
أول رئيـس أمريكـي يدعـو إىل اسـتعادة اليهـود 
وطنهم إقامة حكومة مستقلة وقد كتب رسالة إىل 
لصحفـي الصهيوني مانويل نوح عام 1818 يقول 
فيهـا: «أتمنـى أن أرى ثانيًة أمًة يهوديًة مسـتقلة 
يف يهـودا. ويُعد الرئيُس األمريكي «وودرو ولسـون 

الرئيـس الثامن والعرشين ألمريكا» أحد الرؤسـاء 
األكثر تأثراً بالصهيونية، وقد ظلت موافقُة الرئيس 

ولسـون عـىل مـرشوع وعـد بلفور 
َطيَّ الكتمان؛ بَسـبِب موقع الواليات 
املتحدة األمريكيـة يف الحرب العاملية 
األوىل ويف السياسـة الدوليـة وحينما 
تأّكــدت نهائيـا هزيمـة تركيا قال 
ولون يف أغسُطس 1928: «أعتقد أن 
األمَم الحليفـَة قد قّررت وضع حجر 
األََساس للدولة اليهودية يف فلسطني 

بتأييد تام من حكمتنا وشعبنا».(3) 
النـواب  مجلـُس  أصـدر  وقـد 
 1922 يونيـو   30 يف  األمريكـي 
يؤيـد «إعطـاء بنـي إرسائيل  قـراراً 

الفرصة التي أُنكرت عليهم طويالً إلعادة تأسـيس 
حيـاة يهودية وثقافـة مثمـرة يف األرض اليهودية 
القديمة». ويف 12 سبتمرب 1922 صادقت الحكومة 
األمريكية بصـورة نهائية عىل وعـد بلفور. وبذلك 
دخلت رشيـكاً مضارباً مع بريطانيا يف فلسـطني، 
لبناء الوطـن القومي اليهـودي، ولضمان املصالح 

لحيوية األمريكية يف منطقة الرشق األوسط. 
الرتابط بـني الصهيونيـة واإلمربيالية األمريكية 
وطيٌد منشأُه نفوذ اللوبي الصهيوني يف مؤّسسات 
صنـع القـرار األمريكي، ففـي سـبعينيات القرن 
املـايض أصـدرت الجمعيـة العامـة لألمـم املتحدة 
قـراراً يحمُل رقـم 3151 يديُن األفـكاَر الصهيونية 
ويعتربهـا أيديولوجيـًة ُعنرصيًة ويجـّرم تحالَفها 
مع النظام الُعنرصي يف جنـوب إفريقيا آنذاك، ولم 
يسـتمر هذا القرار طويالً فمن بعد انهيار املعسكر 
االشـرتاكي وتربع اإلمربيالية األمريكية عىل عرش 
العالـم، أصـدرت الجمعية العامة لألمـم املتحدة يف 
11-12-1991م قـراراً يلغي قرارها السـابق الذي 

أعترب الصهيونية دعوة ُعنرصية. 
وقفـت الواليـاُت املتحـدُة األمريكية بـُكلِّ حزٍم 
بجانب دولة االحتالل، تمول أنشـطتها التوسـعية 
االسـتيطانية العدوانية، وتبقي عـىل أفضلية دولة 
الكيـان يف مجـال التسـلح، وتدافع عنهـا يف أروقة 
األمم املتحدة، وتستخدم الضغوطات الديبلوماسية 
بالسـالم  للقبـول  العربيـة  الـدول  ضـد  واملاليـة 
األمريكـي. وعىل هذا األََسـاس جـاءت مفاوضاُت 
جنيف بعد حـرب 67م إال أن املوقـف العربي آنذاك 
تمسـك برفض االعرتاف واملفاوضـات املبارشة مع 

الكيان الصهيوني. 
وراء  وقفـت  التـي  األمريكيـة  اإلدارة  أنشـطة 
تل أبيـب أَدَّت عىل الـدوام إىل اسـتمرارية األزمة يف 
منطقة الرشق األوسط، وتسعري حدة التوتر يف هذه 
املنطقة، وقد كانت األنشـطُة األمريكيـُة تتعاَرُض 
عىل الدوام مع املصالح العربية والفلسـطينية ومع 

قضية السلم العاملي. 
من ضمن املخّطط اإلمربيالية الصهيونية، جعُل 
إرسائيل ترسانة أسـلحة أمريكية يف املنطقة؛ ومن 
أجل تحقيـق هذا الهـدف تابعت الواليـات املتحدة 
األمريكيـة تكديـس السـالح يف تل أبيب، وحسـب 
املعلومات الصـادر عن وزارة الدفاع األمريكية فقد 
أرسلت واشـنطن خالل فرتة عرش سنوات من بدء 
عدوان 1967م أسـلحة تُقـدر بأكثر من 4 مليارات 
دوالر، وقـد تعمـدت الواليـاُت املتحـدة األمريكيـة 
تكديـَس السـالح يف يد كيـان االحتـالل الصهيوني 
قبل عقـد صفقة كامب ديفيد االنفرادية بني مرص 

وكيان االحتالل. 
اسـتخدمت الوالياُت املتحـدة األمريكية نحَو 43 
فيتـو خدمة للكيـان الصهيوني، وضـد حق تقرير 
الواليـات  تصـدت  الفلسـطيني.  للشـعب  املصـري 
املتحـدة األمريكية لكل املسـاعي الدوليـة الداعية 
إللـزام الكيان الصهيوني باالنسـحاب من األرايض 
العربيـة املحتّلـة، كمـا وقفـت ضـد إدانـة الكيان 
الصهيوني بعـرشات الجرائم التـي ارتكبها، طوال 
سبعني عاماً من اغتصابه لألريض العربية وتهويده 

للمقدسات اإلسالمية املسيحية. 
كان آخـر فيتـو اسـتخدمته الواليـات املتحـدة 
األمريكيـة خدمـة للكيـان الصهيونـي، يف تاريـخ 
18 ديسـمرب مـن العـام 2017م، وقد اسـتخدمته 
ضد مرشوع قـرار تقدمت به مـرص يرفُض إعالَن 
الرئيـس األمريكـي ُدونالد ترامب الُقـدَس عاصمًة 
إلرسائيل ونقل السـفارة األمريكية إىل القدس، وقد 
حاز مرشوُع القرار عىل تأييد 14 دولة من أصل 15 

دولة دائمة العضوية يف مجلس األمن. 

اإلطربغالغُئ افطرغضغُئ 
وغععدغُئ الثولئ اإلجرائغطغئ 
ـُم الوالياُت  يف العرص الراهن تتزعَّ
دوُل  ومعهـا  األمريكيـة  املتحـدة 
مـرشوَع «صفقة  الرجعية  الخليـج 
القرن» الهادف عىل تصفية القضية 
الرئيـُس  أقـدم  وقـد  الفلسـطينية، 
األمريكـي دونالـد ترامـب عـىل نقل 
عاصمـة أمريـكا مـن تـل أبيـب إىل 
عاصمًة  بالقـدس  ُمعرتفـاً  القـدس 
هـذا  وجـاء  الصهيونـي،  للكيـان 
السـلوُك األمريكي مرتافقاً مع مـرشوع الصهاينة 
إلعالن كيان االحتالل دولة يهودية، وهو األمُر الذي 
يهـّدُد بتصفيِة كامـِل الحقوق التاريخية للشـعب 
الفلسـطيني سـواء الحقوق الوجوديـة الطبيعية 
كأصحاب حق، أَو حتـى الحقوق التي اعرتفت بها 
الرشعية الدولية، وصـدرت بها قرارات من مجلس 

األمن. 
إن التطبيـَع مع الكيـاِن الصهيونـي هو مطلٌب 
إمربيايل صهيونيٌّ أََسايس، وأَداٌة أََساسيٌة من أدوات 
دولة االحتالل اإلرسائيلية، فالتطبيُع هو يف جوهُره 
إجبار الضحية عىل قبول واقع عبوديتها، ومعاونة 
الجالد يف استعبادها واسـتعباد غريها، كما يَُعرُِّفه 
امُلَفكُِّر الفلسطيني غازي الصوراني -عضُو املكتب 
السـيايس للجبهـة الشـعبيّة لتحرير فلسـطني-. 
وتقوم دولـة الكيان الصهيونـي والواليات املتحدة 
األمريكية باستقطاب الحكام العرب إىل ما هو أبعد 
من التطبيع السـيايس مـع الكيـان الصهيوني بل 

االعرتاف به دولة يهودية. 
ويضيـف الصوراني: «إن تاريخية هذا الشـعار، 
تعود إىل نشأة الحركة الصهيونية كحركة سياسية 
أرادت تحويل اليهود إىل «أمة» لها دولة، اسـتجابة 
لألهـداف اإلمربيالية التوسـعية يف املرشق العربي، 
عـىل الرغـم من حقائـق التطـور التاريخـي وعلم 
االجتمـاع الحديـث واملعاِرص، التـي تؤّكـد رفَضها 
منطـَق اعتبـار الديـن عامـالً أََساسـياً يف تكويـن 
األمم، فاليهوديُة ديانٌة تبشـريية يمكن أن يعتنَقها 
العربي واإلنجليزي والفرنـيس واألملاني واألمريكي 
والصينـي واليابانـي واإلفريقـي والهنـدي... إلخ، 
دون أن يعنـي ذلك أن هؤالء الذين اعتنقوا اليهودية 
ـًة واحدًة، لكن استمراَر ضعف  يمكن أن يشكلوا أُمَّ
وتراجـع حركـة التحـّرر الفلسـطينية والعربيـة، 
والهزائم التي لحقت بها، أفسح املجاَل واسعاً أمام 
مقتضيات التوسـع الرأسـمايل؛ لكـي يتجاوز هذه 
الحقائـق، ويتذرع باألُسـطورة التوراتيـة الغيبية 
التـي تتحـدث عن مـا يسـمى بــ»أرض امليعاد»، 
أَو أي مسـمى أُسـطوري أَو ديني آخر لـو لم تكن 
«التـوراة»، وكما قال «باملرسـتون» -رئيس وزراء 
بريطانيـا يف تلـك املرحلـة-: «لـو لم تكـن الحركة 
الصهيونيـة لخلقنـا حركـًة صهيونيـًة يف خدمـة 
مصالح بريطانيا». وبانحسـار الدور االستعماري 
الربيطانـي، وبـروز الدور اإلمربيـايل األمريكي بعد 
الحرب العاملية الثانية، تعاملت الواليات املتحدة مع 
الحركـة الصهيونيـة ودولتها ضمـن رؤية موحدة 
وتبادلية حريصة عـىل تكريس املصالح اإلمربيالية 
من ناحية واسـتخدام كافة الوسـائل واألسـاليب 
العدوانية الكفيلة بعرقلة تطلعات الشعوب العربية 

نحو التطور والنهوض والوحدة. 
فاملؤّسسـون األوائُل للحركة الصهيونية (موىس 
هـس وبنكـر وهرتـزل ووايزمن وبـن جوريون... 
وغريهـم) تعاملـوا مـع كتـب الديانـة اليهوديـة 
كالتـوراة والتلمود، ُمَجــّرد فلكلور قومي يهودي، 
وكان هريتزل يـرّدد: «إن الديَن ال يهمني، بل إن ما 
يهمني هو األُسطورُة الجبَّارة للعودة»، وقد اعرتف 
بأنـه فكَّر ملياً «بتحويل اليهود بشـكل جماعي إىل 
الكاثوليكيـة كحلٍّ ألوضاعهم يف مجتمع مسـيحي 
ينبذهم»، ما يؤّكـد عىل كذب أُسطورة أرض امليعاد 
وهيكل سـليمان... إلخ، وهذا الحل االندماجي كان 
كارل ماركـس عرضـه، لكن بشـكل أرقـى بكثري، 
يف كتابـه «املسـألة اليهوديـة» الـذي رأى فيـه أن 
ديـَن اليهود هـو التجارة، وأن إلـَه اليهود هو املال. 
َوإذَا كنـا نتطلـع إىل تحرير اإلنسـانية –كما يقول 
ماركس- «فيجب إذَن تحريرها من التجارة واملال، 
أي تحريرهـا من اليهوديـة وتحريـر اليهودي من 

يهوديته».(4) 
يظـل االعـرتاف بيهوديـة دولـة االحتـالل، من 
أشـد األخطـار التـي تواجههـا القضيـة العربيـة 
ًة بعد توقيع  الفلسـطينية يف العرص الراهـن، َخاصَّ
مرص ملعاهدة «كامب ديفيد» وما تالها من اعرتاف 
بدولـة «إرسائيـل» والتطبيع معها، وبعـد اعرتاف 
قيادة منظمة التحرير الفلسـطينية بدولة إرسائيل 
وتوقيـع اتّفـاق «أوسـلو»، وكذلك اعـرتاف النظام 
األردني بهـا، وتوقيعه عـىل اتّفـاق «وادي عربة»، 
وما تال هذه االتّفاقات من اعرتاف وتطبيع سيايس 
واقتصـادي من عدد مـن الدول العربيـة يف الخليج 
العربي واملغـرب ومنها اتّفاقيـات التطبيع العلنية 
مع ُكـلٍّ مـن اإلمارات ومرص، َحيـُث أَدَّى ُكـلُّ ذلك 
إىل تكريـس اسـتجابة النظـام العربـي للـرشوط 

األمريكية الصهيونية. 
ويف مثـل هذه األوضـاع املهزومـة واملأزومة، لم 
يعد مصطلح الدولـة اليهودية ُمَجـّرد تعريف ذاتي 
لإلرسائيليني بحسـب القانون األََساس الذي أصدره 
«الكنيسـت» يف 1992 فحسـب، بـل صار مسـألة 
دولية بعد خطاب الرئيس األمريكي األسبق «جورج 
بـوش» يف مؤتمـر العقبة املنعقـد يف 2003/3/4م 
الذي شـّدد فيه جورج بـوش عىل رضورة االعرتاِف 
بـ»يهودية الدولة»، ليصبح ذلك املطلب أَو الشـعار 
لـدى األوسـاط الصهيونية رشطاً ألية تسـوية مع 
العرب، وهو الِشـعار الذي يرفعه الرئيس األمريكي 

السابق دونالد ترامب. 
ـد اليمـنُي  خدمـًة للمـرشوع الصهيونـي، توحَّ
الصهيوني املتطرف شـبُه العلماني أَو العلماني إىل 
جانب السـلفيني املتطرفني ليطالبوا بدولٍة يهوديٍة 
ال بدولـة ديموقراطيـة، انعكاسـاً لعقليـة القـوة 
والغطرسـة الصهيونية، بدعٍم رصيٍح من الواليات 
املتحـدة األمريكية، األمر الذي سـيؤدي إىل أشـكاٍل 
جديدٍة من الرصاع مع الشـعب الفلسـطيني وقواه 
الوطنية ُعُمـوًما؛ ملا لالعرتاف بـ»يهودية إرسائيل» 

من سلبيات عىل القضية الفلسطينية. 
إن االعـرتاَف بالكيـان الصهيوني دولـًة يهوديًة 
يجعل قياَم دولِة «إرسائيل» أمراً مرشوعاً وأخالقياً، 
يعرتفـون  ال  والعـرب  الفلسـطينيني  أن  ويعنـي 
بإرسائيـَل كأمـٍر واقـع، بـل يعرتفـون برشعيِتها 
التاريخية، وهو ما يجعُل املقاومَة الفلسطينيَة منذ 
ما قبل قيـام «إرسائيل» عـام 1948 وبعد قيامها، 
أمـراً غـريَ مـرشوع وغريَ أخالقـي، بـل ويمكن أن 
تُوَصَف املقاومة الفلسـطينية بأنهـا عمٌل إرهابيٌّ 
مـن وجهـة نظـِر التحالُـِف اإلمربيـايل الصهيوني 

وأدواته. 

___________________________
(1) البُعـُد الدينـي يف السياسـة األمريكيـة تجـاه الرصاع 
العربـي – الصهيوني، دراسـة يف الحركة املسـيحية األصولية 
األمريكية. مركز دراسات الوحدة العربية ط 4 نوفمرب 2005م 

11 َو12.
(2)  «نحـن الوفود املجتمعني هنا مـن دول مختلفة وممثيل 
كنائـس متنوعة يف نفس هذه القاعة الصغرية والتي اجتمع فيها 
منـذ 88 عاماً مضت الدكتور تيـودر هرتزل ومعه وفود املؤتمر 
الصهيونـي األول الـذي وضع اللبنـة األوىل إلعـادة ميالد دولة 
إرسائيل، جئنا معاً للصـالة وإلرضاء الرب ولكي نعرب عن ديننا 
الكبـري وشـغفنا العظيم بإرسائيـل الشـعب واألرض والعقيدة 
ولكـي نعرب عن التضامـن معها، وإننا ندرك اليـوم وبعد اليوم 
املعاناة املريـرة التي تعرض لها اليهود، أنهم ما زالوا يواجهون 
قـوى حاقدًة ومدّمــره، مثل تلك التي تعرضـوا لها يف املايض. 
وإننا كمسـيحيني ندرك أن الكنيسـة أَيْـضاً لـم تنصف اليهود 
طوال تاريخ معاناتهم واضطهادهم، إننا نتوحد اليوم يف أُوُروبا 
بعد مـرور أربعني عاماً عىل االضطهاد الهولوكسـت؛ لكي نعرب 
عـن تأييدنا إلرسائيل ونتحدث عن الدولة التي تم إعداد ميالدها 
كم عىل أن تكونوا أقوياًء يف الله وتستلهموا  هنا يف بال.. إننا نُحضُّ
قدرتَـه يف مواجهة مـا يعرتضكم مـن عقبات، وإننا نناشـدكم 
بحـب أن تحاولوا تحقيـَق العديد مما تصبون إليـه وعليكم أن 
تدركـوا أن يـَد اللـه وحَدها هي التي سـاعدتكم عىل اسـتعادة 
األرض وجمعنكـم مـن منفاكم طبقـاً للنبـوءات التي وردت يف 
النصوص املقدسـة، وأخريًا َفـإنَّنا ندعو كافـَة اليهود يف جميع 
أنحاء املعمورة بالهجرة إىل إرسائيل كما ندعو ُكـّل مسـيحي أن 
يشـجع ويدعم أصدقـاءه اليهود يف ُكـّل خطواتهـم الحرة التي 

يستلهمونها من الله». مصدر سابق، 11 َو12 ص 14. 
(3)  نـرص شـمايل، إفـالس النظرية الصهيونيـة. النارش: 
منشـورات فلسـطني املحتّلـة 1-1-1981م   خـالل نـدوة 
سياسية، الصوراني، االعرتاف بيهودية الدولة نهاية للمرشوع 

الوطني الفلسطيني
(4) نرش 14 يناير 2014. موقع الجبهة الشـعبيّة لتحرير 
HTTPS://PFLP.PS/ الرابـط:  عـىل  متوفـر  فلسـطني. 
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ثقافة 

هذه الحقيقة التي يجب أن نعرفها وأن 
نقولها ألولئك، وأن نرفض الحقيقة التي 
يريدون أن يرسـخوها يف أنفسنا هم من 
حيث يشـعرون أَْو ال يشـعرون، حقيقة 
الهزيمـة، حقيقة (الهزيمة النفسـية)، 
ال نسـمح ألنفسنا، ال نسمح ألنفسنا أن 
نشاهد دائًما تلك األحداث وتلك املؤامرات 
الرهيبة جًدا جًدا، ثم ال نسـمح ألنفسنا 
أن يكون لها موقف، سنكون من يشارك 
يف دعـم اليهود والنصارى عندما نرسـخ 
الهزيمة يف أنفسـنا، عندما نَْجبُن عن أي 

كلمة أمامهم. 
صالـح  مـن  ليـس  بأنـه  فهمنـا  إذًا 
أيـة دولـة كانـت أن تُظِهـر لآلخرين ما 
يخيفهـم عندما يتحدثون ويرصخون يف 
وجه أمريكا وإرسائيـل، عندما يرفعون 
صوتهـم بلعنة اليهود الذيـن لعنهم الله 

عىل لسان أنبيائه وأوليائه. 
ثم سنسـهم دائًما يف كشـف الحقائق 
يف السـاحة؛ ألننـا يف عالم ربمـا هو آخر 
الزمـان كما يقـال، ربما - واللـه أعلم - 
هو ذلـك الزمن الـذي يَتََغْربَل فيه الناس 
فيكونـون فقط صفني فقـط: مؤمنون 
رصيحـون،  منافقـون  رصيحـون/ 
واألحداث هي كفيلة بـأن تغربل الناس، 

وأن تكشف الحقائق. 
عندمـا نتحـدث أيًضـا هـو لنعـرف 
حقيقـة أننا أمام واقـع ال نخلوا فيه من 
حالتـني، ُكــّل منهمـا تفـرض علينا أن 

يكـون لنـا موقف، نحـن أمـام وضعية 
َمِهيْنـة: ذل، وخزي، وعار، اسـتضعاف، 
إهانـة، إذالل، نحن تحت رحمـة اليهود 
كمسـلمني  كعـرب  نحـن  والنصـارى، 
أصبحنـا فعًال تحت أقدام إرسائيل، تحت 
أقدام اليهـود، هل هذه تكفـي إن كنا ال 
نزال عربًـا، إن كنا ال نزال نحمل الُقـْرآن 
ونؤمن بالله وبكتابه وبرسـوله وباليوم 

اآلخر لتدفعنا إىل أن يكون لنا موقف. 
الحالـة الثانية: هي مـا يفرضه علينا 
ديننا، مـا يفرضه علينا كتابنـا الُقـْرآن 
الكريم من أنه ال بـد أن يكون لنا موقف 
مـن منطلـق الشـعور باملسـئولية أمام 
الله سـبحانه وتعاىل. نحن لـو رضينا - 
أَْو أوصلنـا اآلخـرون إىل أن نرىض - بأن 
نقبـل هـذه الوضعيـة التي نحـن عليها 
كمسـلمني، أن نـرىض بالـذل أن نـرىض 
َعة، أن نرىض بأن  بالقهر، أن نرىض بالضَّ
نعيـش يف هذا العالم عـىل فتات اآلخرين 
وبقايـا موائد اآلخرين، لكـن هل يرىض 
الله لنا عندما نقف بني يديه السـكوت؟ 
من منطلق أننا رضينا وقبلنا وال إشكال 

فيما نحن فيه سنصرب وسنقبل. 
فـإذا ما وقفنا بني يدي الله سـبحانه 
وتعاىل يوم القيامة، هل سـنقول: (نحن 
يف الدنيـا كنا قد رضينـا بما كنا عليه؟). 
هل سـيُْعفينا ذلـك عن أن يقـال لنا: ألم 
نأمركـم؟ {أََلْم تَُكـْن آيَاِتي تُتْـَىل َعَليُْكْم} 
(املؤمنـون: من اآليـة 105)؟ {أََوَلـْم تَُك 

تَأِْتيُكـْم ُرُسـلُُكْم ِباْلبَيِّنَـاِت} (غافر: من 
اآلية 50)؟ ألم تسـمعوا مثل قوله تعاىل: 
{يَـا أَيَُّهـا الَِّذيـَن آَمنُـوا اتَُّقـوا اللَّـَه َحقَّ 
تَُقاِتـِه َوال تَُموتُـنَّ إِالَّ َوأَنْتُـْم ُمْسـِلُموَن 
َواْعتَِصُموا ِبَحبِْل اللَِّه َجِميًعا َوال تََفرَُّقوا} 
(آل عمـران: من اآليـة103) ومثل قوله 
ـٌة يَْدُعـوَن إَِىل  تعـاىل: {َوْلتَُكـْن ِمنُْكـْم أُمَّ
اْلَخرْيِ َويَأُْمـُروَن ِباْلَمْعُروِف َويَنَْهْوَن َعِن 
اْلُمنَْكـِر َوأُوَلِئـَك ُهُم اْلُمْفِلُحـوَن (104) 
َوال تَُكونُوا َكالَِّذيـَن تََفرَُّقوا َواْختََلُفوا ِمْن 
بَْعِد َما َجاَءُهُم اْلبَيِّنَاُت َوأُوَلِئَك َلُهْم َعذَاٌب 
َعِظيٌم (105) يَْوَم تَبْيَضُّ ُوُجوٌه َوتَْسـَودُّ 
ـا الَِّذيـَن اْسـَودَّْت ُوُجوُهُهْم  ُوُجـوٌه َفأَمَّ
أََكَفْرتُْم بَْعَد إِيَماِنُكـْم َفذُوُقوا اْلَعذَاَب ِبَما 
ْت  ا الَِّذيَن ابْيَضَّ ُكنْتُْم تَْكُفُروَن (106) َوأَمَّ
ُوُجوُهُهـْم َفِفـي َرْحَمـِة اللَّـِه ُهـْم ِفيَها 
َخاِلـُدوَن} (107) (آل عمـران) أليسـت 
هـذه اآليـات تخاطبنـا نحـن؟ أليسـت 

تحملنا مسئولية؟ 
ٍة  ألم يقـل الُقـْرآن لنا: {ُكنْتُـْم َخرْيَ أُمَّ
ِباْلَمْعـُروِف  تَأُْمـُروَن  اِس  ِللنـَّ أُْخِرَجـْت 
َوتَنَْهـْوَن َعـِن اْلُمنَْكـِر} (آل عمران: من 
اآليـة110)؟ ألـم يقل اللـه لنا: {يَـا أَيَُّها 
الَِّذيـَن آَمنُوا ُكونُوا أَنَْصـاَر اللَِّه} (الصف: 

من اآلية 14)؟
فـإذا رضينا بما نحن عليه، وأصبحت 
ضمائرنا ميتة، ال يحركها ما تسـمع وال 
ما تحس به مـن الذلة والهوان، فأعفينا 
أنفسـنا هنـا يف الدنيـا فإننـا لـن نُعفى 

أمـام الله يـوم القيامة، البُـّد للناس من 
موقـف، أَْو فلينتظروا ذًال يف الدنيا وخزيًا 
يف الدنيا وعذابًا يف اآلخرة، هذا هو منطق 
الُقـْرآن الكريم، الحقيقة الُقـْرآنية التي 
َل ِلَكِلَماِتِه} (األنعام:  ال تتخلـف، {ال ُمبَـدِّ
َل ِلَكِلَماِت اللَِّه}  من اآلية 115) {َوال ُمبَـدِّ
ُل اْلَقْوُل  (األنعام: مـن اآلية34) {َما يُبَـدَّ

ٍم ِلْلَعِبيِد} (ّق:29).  َلَديَّ َوَما أَنَا ِبَظالَّ
ثم عندمـا نتحـدث، ونذكـر األحداث 
ومـا يحصل يف هـذا العالم ومـا يحدث، 
ووصلنـا إىل وعـي بأنـه فعـًال يجـب أن 
يكـون لنا موقـف، فما أكثر مـن يقول: 
ماذا نعمل؟ مـاذا نعمل؟ وماذا بإمكاننا 
أن نعمـل؟ أليس النـاس يقولون هكذا؟ 
هـذه وحدها تـدل عـىل أننـا بحاجة إىل 
أن نعـرف الحقائـق الكثرية عمـا يعمله 
اليهود وأوليـاء اليهود، حتى تلمس فعًال 
بأن السـاحة، بأن امليدان مفتوح أمامك 

ألعمال كثرية جًدا جًدا جًدا. 
يف  أنتـم  بإمكانكـم  أن  تـدرون  أَوال 
هـذه القاعـة أن تعملـوا عمـًال عظيًما، 
وكل واحـد منكـم بإمكانـه أن يعملـه 
وسـتعرفون أنـه عمـل عظيـم عندمـا 
تحسون يف أنفسكم أن عمًال كهذا سيثري 
هـذا أَْو ذاك، وسـينطلق املرجفـون من 
هنـا وهناك، واملنافقـون من هنا وهناك 

فريجفون ويثبطون. 
امليـدان ليـس مقفـًال، ليـس مقفـًال 
أمام املسـلمني، أعمال اليهود والنصارى 

كثرية، ومجاالت واسـعة، واسـعة جًدا، 
وهم يحسـون بخطورة تَحــّركك يف أي 
مجـال مـن املجـاالت لتـرضب عملهـم 
الفالنـي، أَْو تؤثر عـىل مكانتهم بصورة 
عامـة، أَْو لتؤثر عىل ما يريدون أن يكون 
سائًدا، ِلحاٌف عىل العيون وعىل القلوب. 

أو قد يقول البعض: (فقط هي أحداث 
هنا وهناك) لقد ُحِسم املوضوع بالشكل 
الذي يؤهل أمريكا ألن تعمل ما تريد وأن 
تعمل يف بقاع العالم اإلْسـَالمي كله، فما 
سـمعناه باألمس يف أفغانسـتان هو ما 
يَُحاك مثله اليوم ضد حزب الله يف لبنان، 
هـو ما يُحاك مثله اليوم ضد الجمهورية 
اإلْسـَالمية يف إيـران، هو مـا يُحاك مثله 
اليـوم ضـد اململكـة العربية السـعودية 
للسيطرة عىل الحج، عىل مشاعر الحج، 
فنحن مـن كنا نرصخ لتحريـر القدس، 
سنرصخ، وسـنرصخ - إن كنا سنرصخ 
- عندمـا تُحتل مكة عندما تُحتل املدينة، 

وهذا محتمٌل احتماًال كبريًا جًدا. 
فكيـف تـرى بأنـه ليـس بإمكانك أن 
تعمـل، أَْو تـرى بأنـك بمعـزل عـن هذا 
العالـم، وأنك لسـت مسـتهدف، أَْو ترى 
بأنك لسـت ُمسـتذَل، ممن هو واحد من 
األذالء، واحـد مـن املسـتضعفني، واحد 
من امُلهانني عىل أيدي اليهود والنصارى، 
كيف ترى بأنك لسـت مسئوًال أمام الله، 
ـة التي أنت واحد منها، وال  وال أمـام األُمَّ

أمام هذا الدين الذي أنت آمنت به؟! 

 : خاص:

يف بدايـة األلفية الثالثـة تعاَظَم خطُر 
ـة  املرشوع األمريكي اإلرسائييل عىل األُمَّ
العربية واإلْسَالمية، ودشن ذلك املرشوع 
الخطـري باختـالق أكـرب خديعـة عرفها 
التأريـخ التـي سـمية بأحـداث الحادي 
عرش من سبتمرب، وجعلها كمربر لتنفيِذ 
ذلـك املـرشوع، وأعلـن حينهـا الرئيُس 
األمريكـي بـوش أنـه سـيتَحـّرك قائالً: 

«من لم يكن معنا فهو ضدنا». 
ــة العربيـة واإلْسـَالمية  وكانـت األُمَّ
تعيش واقعاً سـيئاً جداً، ال تمتلك الروح 
العمليـة، وليس لديهـا أي مرشوع، ولم 
تعد تعرف من هو عدوهـا، وليس لديها 
شعور باملسـؤولية، وال تعي ماذا يحدث 

حولها. 
ويف ذلك الواقع أعلن الشهيد القائد من 
جبـال مران مرشوَعـه الثقايف النهضوي 
الُقـْرآنـي يف مواجهـة أعـداء الله اليهود 
والنصارى، ومن مدرسـة اإلمام الهادي 
يف مـّران رشع بوضع الخطوط العريضة 
للتَحــّرك العميل ابتداًء مـن مللمة الناس 
مـن الجلسـات املتفرقـة كمجموعـات 
يف املقيـل وتضييـع الوقـت يف تحليـالت 
خاطئـة وحديث أجـوف ومتابعة أخبار 
ملجرد الفضول ثـم تخرج ُكـّل مجموعة 
وتتقلـب  رؤيـة  وال  موقـف  أي  بـدون 
توجهاتها حسـب تقلب وسـائل اإلعالم 

التي تسمعها. 
ودعا السـيُد حسني الحوثي الناس إىل 
االجتماع ُكـّل خميـس للحديث بروحية 
مسؤولة: «نتناول األحداث ليست عىل ما 

تعودنـا عليه، ونحن ننظر إليها كأحداث 
بـني أطـراف هنـاك وكأنهـا ال تعنينـا، 
وكأننا لسنا طرفاً يف هذا الرصاع أَْو كأننا 
لسـنا املسـتهدفني نحن املسلمني يف هذا 
الـرصاع، نتحدث بروحية مـن يفهم أنه 
طـرف يف هذا الـرصاع ومسـتهدف فيه 
شـاء أم أبى، بروحية من يفهم بأنه وإن 
تنّصل عن املسئولية هنا فال يستطيع أن 

يتنّصل عنها يوم يقف بني يدي الله». 

املآاطرات تثوُر سطى رأس عثه اُفطَّـئ:
كشف الحقائق ومعركة الوعي كانت 
من أبـرز املعالـم األساسـية يف املرشوع 
الشـهيد  بـه  تَحــّرك  الـذي  الُقـْرآنـي 
ـة  القائـد وإيجاد ُكــّل ما تفتقـده األُمَّ
حسـب تقييمـه فقـال أن مـن أهـداف 
تلـك االجتماعـات التي دعـا النعقادها: 
«اكتشـاف الكثـري مـن الحقائـق داخل 
أنفسـنا ويف الواقع لنخرج برؤية واحدة 

ونظرة واحدة بوعي واحد». 
السـيد  القائـد  الشـهيد  ووضـع 
حسـني الحوثي عدة تسـاؤالت: من هم 
مسـتهدفون؟  هـم  وهـل  املسـلمون؟ 
وهل اإلْسـَالم واملسـلمني هم مـن تدور 
عىل رؤوسـهم رحى املؤامـرات الرهيبة 
بقيادة أمريكا وإرسائيل؟.. هل املسلمني 
مجتمعـاً وهمياً؟ ليجيـب يف ذات الوقت 
عىل تلـك التسـاؤالت قائالً: «املسـلمون 
هـم أولئك مثـيل ومثلك من سـكان هذه 
القريـة وتلـك القريـة، وهـذه املنطقـة 
وتلك املنطقة.. املسـلمون هم نحن أبناء 
هذه القـرى املتناثرة يف سـفوح الجبال، 
أبنـاء املـدن املنتـرشة يف مختلـف بقـاع 

العالم اإلْسـَالمي، نحن املسـلمني، نحن 
املستهدفون.. ومع هذا نبدو وكأننا غري 
مسـتعدين أن نفهم، غري مسـتعدين أن 
نصحـوا، بل يبـدو غريباً علينـا الحديث 
عـن هـذه األحـداث، وكأنهـا أحـداث ال 
تعنينا، أَْو كأنها أحداث جديدة لم تطرق 
أخبارهـا مسـامعنا، أَْو كأنهـا أحـداث 

وليدة يومها». 
وألن الحقائـَق تسـتدعي اكتشـاَفها 
يقـول الشـهيد القائد لنتحدث لنكشـف 
الحقائق يف أنفسـنا هي: هـل نحن فعالً 
نحس داخل أنفسـنا بمسئولية أمام الله 
أمـام ما يحـدث؟ هل نحن فعـالً نحس 
بأننـا مسـتهدفون أمام مـا يحدث عىل 
أيـدي اليهـود ومـن يـدور يف فلكهم من 
النصارى وغريهم؟. ولنقل ألولئك عندما 
تصلنـا أخبـار العالم وما يعملـه اليهود 
عن طريق وسـائل إعالمهم: هكذا نفهم 

األخبار. 

لغج طظ طخطتــئ الثولئ أن غثاَف 
الظاس إذا تتثبعا سظ الغععد والظخارى:

وخاطـب الشـهيُد القائـُد الحارضين 
ووضـع تسـاؤالت: عندمـا نتحـدث عن 
والنصارى)  وإرسائيـل (اليهـود  أمريكا 
وعـن رضورة أن يكون لنا موقف منهم، 
هل نحـس بخـوف يف أعماق نفوسـنا؟ 
وممن هذا الخوف؟ هل أحد منكم يخاف 
من أمريـكا أَْو إرسائيـل؟ ليجيب يف ذات 
اللحظـة: «إذا شـعرنا يف أعماق أنفسـنا 
بأننا نخاف الدولة فإننا نشـهد يف أعماق 
أنفسـنا عىل أن هؤالء هـم أولياء لليهود 
والنصـارى، أي دولـة كانـت يحـدث يف 

نفسـك خوف منها فإنك يف قرارة نفسك 
تشـهد بأن تلـك الدولـة هي مـن أولياء 

اليهود والنصارى». 
وخاَطـَب املسـؤولني يف الدولة يف ذلك 
الوقت كنصيحة تجاوزت اليمن ليقدمها 
لألنظمـة العربيـة واإلْسـَالمية فقـال:» 
ليـس من مصلحتكـم أن تظهروا للناس 
بأنهـم يخافونكـم إذا مـا تحدثـوا عـن 
اليهـود والنصارى، وتحدثـوا عن أمريكا 
وإرسائيـل؛ ألنَّكـم وإن قلتـم مـا قلتم، 
وإن صنعتـم ما صنعتم من مربرات فإن 
الُقــْرآن علمنا أنها ليسـت بـيشء، أنها 
ليسـت واقعية، الُقـْرآن الكريم قال لنا: 
{َفَرتَى الَِّذيَن ِيف ُقلُوِبِهْم َمَرٌض يَُساِرُعوَن 
ِفيِهـْم يَُقولُـوَن نَْخَىش أَْن تُِصيبَنَـا َداِئَرٌة 
َفَعـَىس اللَّـُه أَْن يَأِْتَي ِباْلَفتْـِح أَْو أَْمٍر ِمْن 
وا ِيف أَنُْفِسِهْم  ِعنِْدِه َفيُْصِبُحوا َعَىل َما أََرسُّ

نَاِدِمنَي}(املائدة:52). 
وأضاف: «من مصلحتكم أن ال تعززوا 
تلك الحقيقة يف أعمـاق النفوس من أننا 
نخـاف منكم إذا مـا تحدثنا عـن اليهود 
هـو  النفـوس  أعمـاق  إن  والنصـارى، 
مكمـن الحقائق، ففي أعمـاق النفوس 
ـخط، تكون هناك بذور  تكون بذرات السَّ
الحريـة، تكون هنـاك بـذور الرصخات 
التي تسـمعونها يف وجـوه أوليائكم ويف 

وجوهكم». 
ويف ذات السـياق أّكـد الشـهيد القائد 
أن «ُكلَّ رصخـة نرفُعهـا، ُكــّل اجتماع 
نعملـه كهـذا أَْو غـريه نحن إنمـا تأثرنا 
بوسـائل إعالمكم عندما تعرضون علينا 
واألمريكيـني  اليهـود  رضبـات  أخبـار 
واإلرسائيليني هنا وهناك يف أفغانسـتان 

ويف فلسـطني، ويف ُكــّل بقعـة من بقاع 
هـذا العالم، نحـن ننظر إىل مـا تعرضه 
عىل شاشـة التلفزيون بنظرتنا البدائية، 
لـم نَتََمـّدن بعـد،  نحـن ال نـزال عربـاً 
وببسـاطة تفكرينـا كعرب مسـلمني ال 
تزاُل يف نفوسـنا بقيٌة من إبَاٍء، بقية من 

إيَْمـان». 

العجغمــئ  ترجــغَت  غرغــث  الســثّو 
الظفسغئ يف ظفعس املسطمني:

يرتكُب اليهوُد والنصارى جرائَم بشعًة 
يف مختلـف البلـدان العربية واإلْسـَالمية 
التلفزيـون،  شاشـات  عـىل  وتعـرض 
وضحية تلـك الجرائم هم أبناء اإلْسـَالم 
إخوانكم من املسـلمني، ويؤّكـُد الشهيُد 
القائـُد أن العدوَّ بارتكابه هـذه الجرائم 
يريد أن يرسخوا يف أنفسنا هي «الهزيمة 
النفسـية»، ولن نسـمح ألنفسنا حسب 
كالم السـيد حسـني الحوثي أن نشـاهد 
تلـك األحـداث واملؤامـرات الرهيبـة وال 
يكون لنا موقـف، وأن أي دولة ليس من 
صالحهـا تظهـر لآلخريـن مـا يخيفهم 
عندمـا يتحدثـون ويرصخـون يف وجـه 
أمريـكا وإرسائيـل ويرفعـون أصواتهم 

بلعنة اليهود. 
الحوثـي  حسـني  السـيد  وأوضـح 
يف  الحقائـق  كشـف  يف  سنسـهم  أننـا 
الـذي  الزمـان  آخـر  يف  ألنَّنـا  السـاحة؛ 
يتغربل فيـه الناس فيكونـون يف صفني 
فقـط: مؤمنون رصيحـون أَْو منافقون 
رصيحـون، واألحداث كفيلـة بأن تغربل 

الناس وتكشف الحقائق. 

الحعغث الصائث: لظ ظسمح فظفسظا أن ظحاعَث جرائط الغععد والظخارى شغ شطسطغظ وأششاظساان والغمظ وق غضعن لظا طعصشالحعغث الصائث: لظ ظسمح فظفسظا أن ظحاعَث جرائط الغععد والظخارى شغ شطسطغظ وأششاظساان والغمظ وق غضعن لظا طعصش

جظسعط يف ضحش التصائص وافتثاث ضفغطئ بأن تشربض الظاس إىل خفني: طآطظعن خرغتعن أو طظاشصعن خرغتعنجظسعط يف ضحش التصائص وافتثاث ضفغطئ بأن تشربض الظاس إىل خفني: طآطظعن خرغتعن أو طظاشصعن خرغتعن

برظاطب رجال اهللا: الخرخئ شغ وجه المساضئرغظبرظاطب رجال اهللا: الخرخئ شغ وجه المساضئرغظ

املغثان لغج طصفًق أطام املسطمني، أسمال الغععد والظخارى ضبرية املغثان لغج طصفًق أطام املسطمني، أسمال الغععد والظخارى ضبرية 
وعط غتسعن بثطعرة تَتـّرضك يف أي طةال لادرب سمطعط وعط غتسعن بثطعرة تَتـّرضك يف أي طةال لادرب سمطعط 
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ــَث أن المسافغَث عع اقتاقل الخعغعظغ: أضَّ

ظاذص تماس: اساصاُل السسعدّغئ لطفطسطغظغني اجاعثاٌف لطصدغئ الفطسطغظغئ

خراع افجظتئ شغ أروصئ الئقط المطضغ افردظغ.. 

افطري تمجة.. صائُث اقظصقب أم ضتغُئ املآاطرة..!

 : خاص 

املقاومـة  لحركـة  الرسـميُّ  الناطـُق  اسـتنكر 
اإلسـالمية يف فلسـطني «حمـاس»، حازم قاسـم، 
«اسـتمرار اعتقال السـلطات السـعوديّة لعرشات 
أيـة  دون  عامـني  مـن  أكثـر  منـذ  الفلسـطينيني 
مسوغات قانونية»، مؤّكـداً أن املستفيَد من اعتقال 

السعوديّة للفلسطينيني هو االحتالل الصهيوني. 
وقـال ناطق حمـاس يف ترصيحـات نقلتها عنه 
وكالـة شـهاب الفلسـطينية: إن اعتقـال الدكتور 
يف  السـابق  الحركـة  -ممثـل  الخـرضي  محمـد 

السـعوديّة- وعرشات الفلسـطينيني هو استهداف 
للعاملني لصالح القضية الفلسطينية. 

وأّكـد قاسـم أن ظـروَف اعتقال الفلسـطينيني 
بالسـعوديّة صعبـٌة وقاسـيٌة، وأن هنـاك تقاريـَر 

مقلقًة عن أوضاعهم الصحية. 
وطالـب ناطـُق حمـاس السـلطاِت السـعوديَّة 
برسعـة اإلفراج عن املعتقلـني؛ كونهم «لم يرتكبوا 

أي تجاوز، ووجودهم عىل أرض اململكة قانوني. 
وكان السيد عبدامللك الحوثي قد َعَرَض يف خطاب 
له، مبادلَة املعتقلني الفلسطينيني يف سجون اململكة 
بعدد من أهم األرسى السعوديني لدى اليمن، منهم 
أحد الطيارين سعوديني وعدٌد من الضباط األرسى.

 : سئثالصعي السئاسغ 

بعـد توجيـه الجيـش األردني، يوم أمـس األول، 
تحذيراً شـديَد اللهجة لألمري حمزة بشأن ترصفات 
تسـتهدف األمـن واالسـتقرار يف األردن أحـد أوثق 
حلفـاء الواليـات املتحـدة يف املنطقة، ظهـر األمري 
ر، قال:  «حمـزة بن الحسـني» عرب تسـجيٍل مصـوَّ
إنه «قيد اإلقامة الجربية، وإن حراسـه الشخصيني 
اعتقلوا»، ُمضيفاً «أنا ليس سـبَب الخراب والدمار 
الذي مس مؤّسسـات الدولة»، وإنه تلقى تعليمات 
بعـدم التواصل مع الخارج، وشـّدد عـىل «أنه ليس 
جـزءاً من أيـة مؤامرة أجنبية، وأنـه لم يكن ضمن 
أيـة مؤامرة»، منّدداً يف الوقت نفسـه بنظام الحكم 

و»وصفه بأنه فاسد». 
وخـرج نائـُب رئيـس الـوزراء األردنـي «أيمـن 
الصفـدي»، أمس األحـد، ليقـول: إن «األمري حمزة 
بن الحسـني ويل العهد السـابق واألخ غري الشـقيق 
للعاهـل األردني امللـك عبد الله تواصـل مع جهات 
خارجيـة فيما يتعلـق بمخّطط لزعزعة اسـتقرار 
البـالد وإنه خضع لتحقيق لبعـض الوقت، مؤّكـداً 
أنه «تم إحباط هذه الجهود، وتم وأد هذه الفتنة». 

وقـال الصفدي: إن التحقيقـاِت رصدت تدخالٍت 
واتصـاالٍت مـع جهـاٍت خارجيـٍة بشـأن التوقيت 
املناسـب لزعزعة اسـتقرار األردن، ولم يسـمِّ هذه 
الجهـات أَو يلّمح بها، غري أنـُه أضاف أن من بينها 
«اتصـاَل وكالـة مخابـرات أجنبيـة بزوجـة األمري 

حمزة لرتتيب طائرة للزوجني ملغادرة األردن». 
وعـىل َوْقـِع مشـهٍد ضبابـي وبشـكٍل مفاجئ، 
أعلنت السلطاُت األردنية تنفيذَ عملية أمنية واسعة 
شـملت اعتقال عدد مـن كبار املسـؤولني يف البالد 
وسـط أنباء عن اعتقال بعض أفراد األرسة املالكة، 
وسـط ترسيبات من وسائل إعالم غربية عن وجود 
مؤامـرة تضم زعمـاء قبائل ومسـؤولني يف أجهزة 

أمنية. 
رئيس هيئة األركان املشـرتكة يف الجيش األردني 
«اللـواء الركن يوسـف أحمـد الحنيطـي» أّكـد أن 
األجهزَة األمنية «اعتقلت املبعوَث السـابَق الخاص 
للملك إىل السـعوديّة «حسـن بـن زيـد»، والرئيس 
السـابق للديـوان امللكـي «باسـم إبراهيـم عوض 
الله» وآخرين، وذلك يف إطار التحقيقات الشـاملة» 
التي قال إنها «سـيُعَلُن عن نتائجها بكل شـفافية 

ووضوح»!. 

افطري تمجة بظ التسني يف جطعر
األمري حمزة بن الحسـني بن طـالل بن عبد الله، 
هـو ويلُّ عهد اململكة األردنية الهاشـمية السـابق، 
واألخ غري الشقيق للملك عبد الله الثاني، ُولد األمري 
حمـزة يف 29 مـارس 1980م، وهو ضابط سـابق 
وابن امللكـة نور الزوجة الرابعة، تـوىل حمزة والية 
العهـد بالفرتة بني 7 فربايـر 1999م إىل 28 نوفمرب 

2004م. 
ويف 2 يوليو 2009م، أصـدر ملك األردن عبد الله 
الثانـي أمراً ملكياً عنيَّ بموجبـه نجَله البكر، األمري 

الحسـني بن عبد الله، ولياً للعهد، وذلك بعد خمس 
سـنوات من عزل أخيه األصغر غري الشقيق، األمري 
حمـزة بن الحسـني، ويف العـام الجاري بـدأ األمري 
الصغري حسـني يمارس سلطاته ويُكثّـف امللُك من 

إعداِده لدوره املستقبيل ملكاً لألردن. 
من جانبها، عّربت أرملة ملك األردن السابق امللك 
حسـني، امللكة نور والدة األمري حمزة، أمس األحد، 
عـن أمِلهـا مـن أن تسـود الحقيقـة والعدالة لكل 

«الضحايا األبرياء لهذا البُهتان اآلثم». 
لكنها لـم تطالب امللك عبد اللـه الثاني مبارشًة؛ 
ألَنَُّه قد خذلها سابًقا حينما أعفى أخاه األمريَ حمزة 
من والية العهـد يف 2004م، ممـا أحبط طموحات 
امللكة نور زوجـة أبيه (أمريكية الجنسـية) والتي 
كانت تعد أكرب أبنائها منذ الطفولة الرتقاء العرش، 
فبعـد تجريد األمـري حمزة من كافة السـلطات تم 
تحييده، وعـزز امللك عبد الله قبضته عىل السـلطة 

بتسمية ابنه حسني ولياً للعهد. 

تثاسغاُت اقظصقب ورجائُض الاأغغث
توالت ردوُد األفعال املؤيدة للملك عبد الله الثاني 
وأبرزها جاء مـن الواليات املتحدة األمريكية، َحيُث 
أعلنـت وزارُة الخارجيـة أن واشـنطن تتابـُع عـن 
كثـب التقارير الواردة مـن األردن، وأّكـدت أن امللك 
عبداللـه رشيٌك رئيـيس، والواليات املتحـدة تدعمه 

بشكل كامل. 
إىل ذلك، كشـفت قناة «كان» التابعة لهيئة البث 

«اإلرسائيليـة» الرسـمية، أنه عقب تـردُّد أنباء عن 
محاولة انقالب عسـكري يف األردن، َفـإنَّ «األردن، 
أّكــد «إلرسائيـل» عـرب القنـوات العسـكرية، أن 
الوضـع تحـَت السـيطرة، وال خوَف عىل اسـتقرار 
اململكة»، وقال وزيـر الحرب «اإلرسائييل»: «األردن 
عمُقنا االسرتاتيجي وعلينا تقديُم ُكـّل الدعم ألمنه 

واستقراره». 
وفوَر انتشـار األخبار من األردن «أصدر الديوان 
امللكي السـعودّي بياناً للتعليق عـىل أحداث األردن، 
وأّكــد وقوَف اململكة إىل جانبـه، وذلك بعد أقل من 
سـاعة عىل إصدار الجيش األردني بيانه الرسـمي 
األول للتعليـق عـىل أنبـاء اعتقـال األمـري حمـزة، 
وكان البيان السـعودّي هو البيـاُن األوُل حول هذه 
األحـداث، َحيـُث لـم تصـدر قبلـه أيـة ترصيحات 
إقليمية أَو دولية، وقد أّكـد البيان «أن اململكة تقف 
إىل جانـب األردن، وتدعـم أمنه واسـتقراره»، وأثار 
صـدور البيـان السـعودّي بهذه الرسعة تسـاؤالت 
وتعليقـات؛ بَسـبِب عالقة اململكة بأهـم اثنني من 
املعتقلني عىل خلفية األحداث، وهما «باسـم عوض 

الله والرشيف حسن بن زيد». 
كمـا أّكــدت البحريـن ومـرص والعـراق وقطر 
األردن  جانـب  إىل  التـام  وقوفهـم  عـن  وغريهـا، 
ومساندتهم الكاملة للملك عبدالله الثاني ولقراراته 
واإلجـراءات التـي يتخذهـا لحفظ أمن واسـتقرار 
اململكـة، كمـا أصـدرت الكثري مـن الـدول بياناٍت 
بشـأن األحداث يف األردن، َحيُث عّلق املتحدث باسم 
الخارجيـة اإليرانيـة «سـعيد خطيـب زادة»، أمس 
األحـد، عـىل هـذه التطـورات قائـالً: «إن بصماِت 
الكيـان الصهيونـي تشـاَهُد دائماً يف ُكــّل فتنة يف 

الدول اإلسالمية». 

أبساُد التثث وبروزُ ظزرغئ املآاطرة
صحيفة «واشنطن بوسـت» نقلت عن مسؤول 
مخابـرات أردني قوله: «إن خطة االنقالب عىل امللك 
عبـد الله الثاني كانت «منظمًة تنظيماً جيداً»، وإن 

املتآمرين لديهم عالقات خارجية». 
بينمـا وصف محللـون سياسـيون وضع األمري 
حمـزة بـن الحسـني يف الحبـس املنـزيل واعتقـال 
العرشات يف األردن، والذي جاء يف إطار الكشـف عن 
مخّطط ومؤامرة بحسـب التوصيف الرسـمي، لم 
يكن انقالباً وال محاولَة انقالب منابُعه من الخارج 
الـذي لم يحّدد حتى اللحظـة، بل تم بناؤه ليتصدى 
للغليـان الشـعبي غـري املعَلن مـن األداء الحكومي 
االقتصـادي  للتدهـور  نتيجـًة  ُعُمـوًمـا،  املتدنـي 
والوضع املعييش املرتدي نتيجة وباء كورونا، فجاء 
وصُف االنقالب واملؤامرة لتضخيم األمر إعالمياً بما 
يناسـب وحجَم األمري حمزة وشـعبيته يف الشـارع 

األردني. 
فكان ال بد من تقديم ضحية بهذا الوزن، فاألمري 
حمـزة يقيم عالقـاٍت مع قيادات عشـائرية ناقمة 
عـىل رأس حركـة احتجاجية فضفاضـة مناهضة 
للحكومة تسـمى «الحراك» اسـتأنفت يف األسابيع 

األخرية دعواتها لتنظيم احتجاجات عىل الفساد. 

وقـال محللـون ومصـادر سياسـية: إن «مـن 
املسـتبعد أن تمثـل املعارضة الرصيحـة من جانب 
األمـري حمزة، رغم كونها غريَ مسـبوقٍة، أي تهديد 
ـة دون دعم الجيـش األردني  للحكـم امللكـي َخاصَّ
القـوي الذي يتمتع امللك بوالئه عىل نطاق واسـع»، 
إذ «ال يمكنـك أن تنفذ انقالباً يف بلد مثل األردن دون 
إرشاك الجيـش، وحتـى اآلن ال يوجـد ما يشـري إىل 

ذلك». 
إضافـة أن الجيـش هو القوة الوحيـدة التي لها 
اعتبار وتملك القدرة عىل السـيطرة عـىل الوزارات 
الحكومية وعىل مراكز السلطة، واألمري ال يملك هذه 
القـدرة، ومن جانبه قال مسـؤول أمريكي سـابق 
عىل علم بالتطـورات يف األردن: إن «هذه األحداث ال 
تنطوي عىل انقالب»، َوأََضـاَف أن «املشاركني فيها 
كانـوا يخططون لتنظيم احتجاجـات تبدو وكأنها 
انتفاضة شـعبيّة تخرج فيها الجماهري إىل الشارع 
بدعم عشـائري، وعـىل األرجح كانت أيـة محاولة 
لالسـتيالء عىل السلطة ستفشل دون دعم الواليات 
املتحدة والقوى اإلقليميـة التي أعربت عن تأييدها 
للملك عبدالله وأية خطـوات رضورية لضمان أمن 
األردن»، واعتقـاد آخر: «ال يوجد يشء محيل يمكن 
أن أرى أنـه أطلـق رشارة ما حدث ولـذا ربما يكون 

هناك عنرص خارجي». 
غـري أن صحيفـة «يديعوت أحرونـوت» العربية 
فّجرت مفاجـأًة من العيار الثقيـل، بزعمها تورط 
السـعوديّة وويل العهـد محمد بن سـلمان تحديداً، 
يف محاولـة االنقـالب الفاشـلة بـاألردن، ونسـبت 
ا يف  ذلك ملصـادر وصفتها بـ»املصـادر الكبرية ِجـدٍّ
األردن»، ويف تقريرهـا الـذي نرشتـه، أمـس األحد، 
ذكرت الصحيفة العربية أن شخصيات عربية تقف 
خلـف محاولة االنقـالب يف األردن، وأّن السـعوديّة 
وإحـدى إمـارات الخليج كانتـا متورطتني يف األمر 
من وراء الكواليس، موضحة أّن باسـم عوض الله، 
الـذي كان وزيـَر املاليـة ومعروفاً بقربـه من امللك 
عبـد الله، تحّول إىل حلقة الوصل بني العائلة املالكة 
السعوديّة وبني األمراء يف األردن»، وأنه رجُل محمد 

بن سلمان، ويده ورجله وعينه وأُذُنُه يف األردن. 
فيمـا أشـار مراقبون إىل طلـٍب سـبق أن قدمه 
ابـن سـلمان مللـك األردن، ومـا زال األخـري يخىش 
الحاكمـة،  األرسة  يف  املعارضـة  األصـوات  بعـض 
فيما يتعلق باسـتكمال املرشوع السعودّي العمالق 
«مدينـة نيوم»، والخـاص بضم األجـزاء الجنوبية 
مـن محافظة «معـان» وكامـل محافظـة العقبة 
والتـي تضم بحسـب املخّطط، كالً مـن لواء قصبة 
العقبة بمركزها وكامل مدنهـا وأقضيتها وقراها، 
ولـواء القويـرة بمركزها وكامل مدنهـا وأقضيتها 
وقراها، وبحسـب مراقبني مـا زال النظام األردني 
يحـارب طواحني الهـواء؛ هروباً من الشـعب الذي 
أثقلتـُه األزمة االقتصادية، وتخلصاً من منافسـني 
لويل عهـده الصغري، ولتمرير مخّططات مشـاريع 

حلفائه اإلقليميني (السعوديّة و»إرسائيل»). 
فيما يحاول األردنيون (ساسـًة وشـعباً) َسـْربَ 
أغوار املؤامرة، التي تستهدفهم فعالً كشعٍب ودولٍة. 
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طرتدى الةرطعزي
 

باملنطق  سـوياً  لنتحدث 
الحصيـف  وبالعقـل 

واللبيب.. 
أن  لشـخٍص  كيـف 
يـرتَك بيتَـه يف املحافظات 
واملناطـق التـي لم تشـهد 
عسـكريًة  مواجهـاٍت 
مأرب  إىل  فيهـُرَب  ميدانيًة 
املناطق  وهـي  غريهـا،  أو 

التي تشهُد معارَك حاميَة الوطيس ألكثَر من 

الرواتُإ يف الغمظ.. وإغراداُت طغظاء التثغثة الرواتُإ يف الغمظ.. وإغراداُت طغظاء التثغثة 
د. سئثالشظغ جشمان

يف عام 2014، كان هناك 1.25 مليون 
موّظف يعملون يف وظائف حكومية يف 
اليمن، وفقاً لبيانـات وزارة الخدمات 
املدنيـة والتأمينـات، يتوزعـون عـىل 
ِجهـاِز الدولة اإلداري (القطاع املدني) 
بنسـبة 38 %، و52 % يف القطاَعـني 
األمني والعسـكري، و8 % يف وحدات 
تملُكها  االقتصادي (مشاريع  القطاع 
الدولة)، إضافًة إىل العاملني يف وحداٍت 
مستقلٍة ومرتبطة، وصناديق التمويل 

ة.  الَخاصَّ
شـّكلت رواتـُب القطاع العـام قبل 
العـدوان أحَد أكرب بنـود اإلنفاق العام 
يف إطار املوازنة العامة للدولة وبنسبٍة 
وصلت إىل 32 % من اإلنفاق الحكومي 
وبلـغ  و2014م.   2001 عامـي  بـني 
معـدل اإلنفـاق عـىل رواتـب القطاع 
 1.14 حـوايل   2014 العـام  يف  العـام 
ترليون ريال يمنـي (بمعدل ٩٥ مليار 

ريال بالشـهر)، أي مـا كان يعادل يف 
ذاك الوقـت 5.3 مليـار دوالٍر أمريكي 

(وزارة الخدمة املدنية واملالية). 
وتوزعت هـذه النفقات عىل القطاع 
اإلداري املدنـي بحوايل 546.9 مليارات 
إجمـايل  مـن   %  48 وبنسـبة  ريـال 
الرواتـب واألجـور يف القطـاع العـام، 
وحوايل 430.2 مليـار ريال يمني عىل 
الخدمات العسكرية واألمنية وبنسبة 
38 %، فيمـا بلغـت قيمـة الرواتـب 
واألجور لوحـدات القطاع االقتصادي 
والصناديق والهيئات املسـتقلة حوايل 
162.4 مليـار ريـال يمني، مـع العلم 
مـن رواتـب القطاع  َكبـرياً  أن جـزءاً 
االقتصادي يدفُع مـن عوائد منفصلة 

عن املوازنة العامة للدولة. 

إغرادات طغظاء التثغثة.. 
لة  قبل العدوان كانت اإليرادات املحصَّ
بجمرك ميناء الحديدة يف حال تشغيله 
بكامـل قدراته تصل إىل ٨٩ مليار ريال 

(حسـب عام ٢٠١٤)، وبعـد العدوان 
الحديـدة  مينـاء  ورضب  والحصـار 
وتوجيـه التجار بتحويـل تجارتهم إىل 
ميناء عدن.. نرشت اللجنُة االقتصادية 
- عدن بيان بأن إيرادات ميناء الحديدة 
لثالثة أشـهر بلغ ما يقارب ٣٠ مليار 
ريال يمنـي فقط، يف املقابـل إيرادات 
النفط لشهر واحد فقط وصلت إىل ما 
يزيد عن ٨٠ مليار ريال.. وهذا يوضح 
حجـَم الفـارق الهائـل بـني إيـرادات 
النفـط وإيرادات املينـاء. مع العلم أن 
الحكومـة الرشعية قامـت ببيع أكثر 
من ١٠٠ مليـون برميل خالل الخمس 
السـنوات املاضية بمبلغ يصل إىل أكثر 
من ٥.٥ مليـار دوالر بغض النظر عن 
إيـرادات مينـاء عـدن واملـكال وبقية 

اإليرادات الحكومية األُخرى. 

املفارصئ.. 
نسـمُع نقاشـاً حاداً حـول إيرادات 
مينـاء الحديـدة لـرصف الرواتب كما 

تضمنت مبادرة السـعودية أَو خطاب 
األمم املتحدة واملنظمات املتكّرر.. 

 ولعثا ظعضح اقتغ: 
إنَّ رصَف رواتب القطاع العام لشهر 
واحـد فقـط يتطلـب ٩٥ مليـاَر ريال 
(حسـب كشـوفات ٢٠١٤) وإيرادات 
مينـاء الحديدة ال تصـل إالَّ ما يقارب 
١٠ مليارات ريال.. وهذا السبُب كانت 
حكومُة اإلنقاذ بصنعاء تقوُم برصف 
مـا يعادل نصف راتب ُكـّل شـهرين.. 
وتوقف الرصف؛ بَسـبِب قيام حكومة 
هادي بمنع سـفن املشتقات النفطية 
مـن الدخـول ملينـاء الحديدة بشـكل 
كيل (خـالل ٢٠٢١ لـم تدخل سـفينة 
عقابي  كإجـراء  للحديـدة)..  واحـدة 
كامل للشـعب اليمني وفرض حصار 
اقتصـادي لتجويع الشـعب ومحاولة 

تركيعه.. 
ما لكم كيف تحكمون؟!.. 
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