
كيف نواجه العقوبات األميركية ؟
غالب قنديل

منــذ ســنوات يعيــش لبنــان محكومــا بمــا تمليــه  تعاميــم وزارة الخزانــة األميركيــة 
بفــرض عقوبــات مصرفيــة ضــد المزيــد مــن الشــخصيات والمؤسســات اللبنانيــة 
وكانــت البدايــة بتصنيــف قنــاة المنــار وإذاعــة النــور منظمتيــن إرهابيتيــن انتقامــا مــن 
دورهمــا المهنــي المتقــدم فــي مقاومــة الحــروب العدوانيــة الصهيونيــة وفــي مالحــم 
التحريــر والصمــود وقــد فــرض األميركيــون تصنيفاتهــم علــى المعاييــر والقوانيــن 
األوروبيــة فطــورد اإلعــالم المقــاوم والتحــرري فــي العالــم لصالــح إســرائيل بألــف ذريعــة 

وتغطيــة.
ــة  ــار العربي ــع شــركات األقم ــة عــن جمي جــرى حظــر مؤسســات اإلعــالم المقاوم
والغربيــة وعوقبــت شــركات الكابــل التــي تعيــد توزيعهــا فــي الخــارج وطــورد شــركاؤها 
اإلعالنيــون ومــوردو المعــدات والبرامــج والخدمــات بــل إن مؤسســات لبنانيــة أخــرى 
باتــت  تعمــل لتكويــن باقــة غيــر شــرعية اخرجــت قنــاة المقاومــة منهــا واســتبعدتها 
ــالت  ــل بحم ــة بالمقاب ــت المقاوم ــح واكتف ــعودي صري ــي س ــب أميرك ــد طل ــزوال عن ن

ــة التــي خفــت صوتهــا وتراجعــت أصداؤهــا. التضامــن السياســية واإلعالمي
ــة  ــت مؤسســاتها اإلعالمي ــي طال ــات الت ــد العقوب ــادة حــزب اهلل بن ــم تجعــل قي  ل
المرخصــة والمحميــة بالقانــون اللبنانــي شــرطا فــي تفاهماتهــا السياســية عنــد 
تشــكيل الحكومــات رغــم بلــورة المجلــس الوطنــي لإلعــالم المرئــي والمســموع 
القتــراح متكامــل عــن باقــة فضائيــة لبنانيــة أرســل إلــى الحكومــة ورفــع إليهــا بواســطة 
الوزيــر رمــزي جريــج الــذي صــرح متبنيــا وجهــة نظــر قانونيــة تقــول باعتبــار اإلعــالم 
مرفقــا ســياديا علــى الســلطة اللبنانيــة  ان تحميــه مــن خــالل تلــك الباقــة التــي تتعاقــد 

عليهــا الحكومــة مــع شــركات األقمــار الصناعيــة.

غلــب علــى ســلوك قيــادة الحــزب منطــق التســهيل السياســي  والتخلــي عــن أي 
ــرا  ــوزه ام ــه ورم ــا يمــس مؤسســات الحــزب وقادت ــة م ــر مواجه ــب خــاص واعتب مطل
خاصــا بالحــزب الــذي تعــرف قيادتــه حجــم الحمــاس االنتقامــي المعلــن والخفــي عنــد 
ــة مــع األميركــي وســائرة  اطــراف وجهــات لبنانيــة عديــدة سياســية ومصرفيــة متعامل
فــي ركابــه ســبق لهــا ان تناغمــت مــع الحــروب الصهيونيــة إعالميــا وسياســيا وحتــى 

أمنيــا بأوامــر اميركيــة خليجيــة طيلــة العقــود الثالثــة الماضيــة.
كان شــبه مغيــب كليــا أي كالم سياســي عــن ان العقوبــات تســتهدف البلد وقطاعه 
المصرفــي وإن ورد احيانــا فقــد كان يــرد بشــكل متقطــع ولــم يطــرح ســؤال واحــد عــن 
كيفيــة التصــدي لمنظومــة هــي احــد أشــكال الهيمنــة االســتعمارية ولــم يجــرؤ علــى 
هــذا التوصيــف بــكل وضــوح ســوى الرئيــس ميشــال عــون فــي حديثــه الشــهير الــذي 

وصــف فيــه العقوبــات بانهــا اســتعمار مالــي اميركــي يســتهدف لبنــان.
ــا  ــة علي ــد ؟ هــل مجــرد شــمول ثــالث شــخصيات قيادي ــا هــو الجدي ــال وم ــد يق ق
بينهــا النائبــان محمــد رعــد رئيــس كتلــة الوفــاء للمقاومــة واميــن شــري نائــب بيــروت 
ومســؤول وحــدة االرتبــاط الحــاج وفيــق صفــا؟ وقــد ال يجــد كثيــرون فــي الخطــوة 
بذاتهــا جديــدا امــام سلســلة متواصلــة مــن العقوبــات المعلنــة ورغــم اعتــزام واشــنطن 
تصعيــد تدابيرهــا كمــا تعلــن وتكــرر. القــرار الجديــد هــو نــوع مــن التصعيــد السياســي 
واإلعالمــي وهــو ينقــل التحــدي إلــى مجلــس النــواب فــي مســألة التعامــل مــع 
العقوبــات األميركيــة التــي لــوح األميركيــون فــي تســريباتهم بشــمولها للرئيــس نبيــه 

بــري وقياديــي حركــة امــل شــريك حــزب اهلل فــي الخيــار المقــاوم.
تصعيــد العقوبــات إلــى مســتويات سياســية عليــا يقتضــي مجابهــة سياســية 
وعــدم تمريــر ســابقة جديــدة ســوف يعمــل األميركــي لتوســيع نطاقهــا بعدمــا كانــت 
ــد ســبق للســيد  ــزي وق ــم المصــرف المرك ــدة حاك ــي عه ــا ف ــات شــأنا تنفيذي العقوب
نصــراهلل ان قــال ان العقوبــات لــن تغيــر شــيئا "ألننــا ال نملــك حســابات فــي البنــوك 
" ولكــن الحقيقــة ان تمريــر مبــدا التعايــش مــع هــذه التدابيــر وعــدم تحريــك النقــاش 
الوطنــي حــول ســبل التحــرر مــن االســتعمار المالــي الــذي تحــدث عنــه الرئيــس عون 
ــة  ــات اللبناني ــج الحكوم ــي نه ــي وف ــع السياســي اللبنان ــي الواق ــا ف ــال جدي ــل خل يمث
ويــوم هضــم الحــزب عقوبــات اميركيــة ضــد قنــاة المنــار وإذاعــة النــور باشــر األميركــي 
ــن فكــرة  ــد مــن المســؤولين والساســة اللبنانيي ــة واســتمرأ العدي مســيرته التصاعدي
ــب  ــن جان ــل م ــي تعام ــة الت ــات األميركي ــج العقوب ــع نتائ ــوره م ــف الحــزب وجمه تكي

القــوى األخــرى علــى انهــا قــدر ال راد لــه.
عبــارة الرئيــس ميشــال عــون لهــا تتمــة منطقيــة وهــي "كيــف نحــرر بلدنــا مــن 
االســتعمار المالــي األميركــي؟" وهــو امــر يســتحق عنــاء التفكيــر بســلة إجــراءات 
وتدابيــر تلجــأ إليهــا ســائر الــدول المســتهدفة بالعقوبــات األميركيــة فــي العالــم ولــم 
ــع  ــي جمي ــال دوال وشــركات ف ــا تط ــل إنه ــن ب ــران وروســيا والصي ــد محصــورة بإي تع
انحــاء الكــرة األرضيــة بمــا فيهــا اوروبــا ومــن المفــروض أن يناقــش األمــر فــي جميــع 
المســتويات القياديــة بمــا فيهــا مجلــس الــوزراء ويتــوج بقــرارات وإجــراءات اولهــا رفــض 
االمتثــال وشــمول المقاومــة بتعريــف النطــاق الســيادي ورفــض االعتــداء عليهــا وعلــى 
قادتهــا ومؤسســاتها ورفــض التصنيــف األميركــي والتوصيــف األميركــي المزعــوم 
بتهمــة اإلرهــاب فمقاومتنــا هــي التــي قاتلــت اإلرهــاب الــذي دعمــه األميركيــون 
وســاندوه ولــم يمــر وقــت طويــل علــى قوافــل شــهداء حــزب اهلل فــي مجابهــة داعــش 

ــة. ــزوات األميركي ــي الحــروب والغ والقاعــدة ادات
حــزب اهلل حــزب شــرعي وقــوة سياســية شــعبية وحركــة مقاومــة دافعــت عــن 
ــد وســاهمت فــي تحريــر األرض مــن االحتــالل الصهيونــي وهــي قــوة  اســتقالل البل
ــد الســيادة  ــن انشــأوا قواع ــن الذي ــع ســائر المقاومي ــتقالل والســيادة م ــة لالس حماي
الوطنيــة بمقاومــة االحتــالل الصهيونــي واقتالعــه وبإســقاط مؤامــرة إحــراق لبنــان فــي 
غــزوة التكفيــر األميركيــة وواجــب الســلطات اللبنانيــة ان تقــدم حمايتهــا القانونيــة 

ــوة. ــذه الق ــا الســيادية له وحصانته
امــا التدابيــر المصرفيــة والخطــوات والخيــارات فهــي واســعة ومتاحــة عــن طريــق 
تنويــع التعامــالت الماليــة وتوســيع نطــاق الشــراكات التجاريــة والخــروج مــن حصريــة 
التعامــل بالــدوالر كنقــد اجنبــي وعلــى كل مــن يطمــح إلــى بنــاء وطــن ان يســأل عــن 

ســبل التحــرر مــن االســتعمار المالــي األميركــي.

ما ينشر في هذه الصفحة اليعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة

5 شؤون سياسية

ــي ســورية  ــر كل شــيء ف ــذ 100 شــهر تغَّي من
ولكــن بقيــت الدولــة علــى مــا هــي عليــه بالرغــم 
مــن الحــرب المفروضــة عليهــا، اي العاصفــة القويــة 
التــي اجتاحتهــا أو مــا يســمى بالتســونامي الــذي 
ضربهــا.. هنــاك عــدة أمــوٍر ســاهمت فــي صمــود 
الدولــة وعــدم كســرها وصنعــت النصــر أهمهــا 

جهــاز األمــن والمخابــرات، 
حيــث أنــه فــي الـــ15 مــن 
 2011 لعــام  مــارس   - آذار 
األمــن  ضبــاط  خلــع 
الســوري زَيَّهــم المدنــي 
وارتــدوا البدلــة العســكرية 
وكانــوا جنــودًا الــى جانــب 
فــي  الســوري  الجيــش 
ــوا  ــن وقدم ــع الميادي جمي
الكثيــر مــن التضحيــات.

األمــن  أجهــزة 
الســورية كان لهــا دور كبيــر فــي الكشــف عــن 
المؤامــرة التــي حيكــت ضــد البــالد، وذلــك لمــا 
تتمتــع بــه مــن خبــرة واســعة فــي هــذا المجــال، 
فهــي التــي خاضــت حربــًا ضروســًا ضــد االحتــالل 
ــار  ــر باالنتص ــكل كبي ــاهمت بش ــرائيلي وس اإلس
ــام 1973، وهــي أيضــا مــن  ــي حــرب تشــرين ع ف
ــات  ــبعينيات وثمانيني ــي س ــة ف ــدًا للفتن ــع ح وض
ــارز فــي الحــرب  القــرن الماضــي. وكان لهــا دور ب
االراضــي  داخــل  اإلســرائيلي  االحتــالل  ضــد 
مــن  العديــد  عــن  كشــفت  حيــث  اللبنانيــة، 

اإلســرائيلية. التجســس  شــبكات 
ــة الــى عمليــات اجهــزة االمــن الســورية  اضاف
النــزاع  مناطــق  فــي  خصوصــا  الخــارج  فــي 
والتوتــرات مثــل افغانســتان والشيشــان والقوقــاز، 
فهــي ســاهمت بشــكل كبيــر وواضــح فــي ضــرب 
الشــبكات االرهابيــة، ووقــف تدفــق المســلحين 

الــى هــذه البلــدان، خــالل ثمانينيــات وتســعينيات 
االلفيــة  بدايــة  الــى  ووصــوال  الماضــي  القــرن 
الجديــدة، فــكان الجهــزة االمــن الســورية الفضــل 
االكبــر باالمــان الــذي تتمتــع بــه الكثيــر مــن دول 

ــم. العال
هنــا،  التنتهــي  الســوري  األمــن  إنجــازات 

فبحســب بعــض المصــادر قــد وأد االمــن الســوري 
الفتنــة فــي إدلــب فــي أواســط العقــد الماضــي 
وعناصــر  الســلفية  الجماعــات  قامــت  عندمــا 
تحمــل افــكار القاعــدة بالتخطيــط ألعمــال إرهابيــة 
ــذه  ــالع ه ــن اســتطاع اقت ــي ســورية،إال أّن األم ف
يشــعر  أن  دون  وذلــك  جذروهــا،  مــن  العناصــر 
ــون  ــل المواطن ــيء وليواص ــوري بش ــارع الس الش

حياتهــم بشــكل طبيعــي.
بالعــودة إلــى الحــرب المفروضــة علــى البــالد، 
فــان األمــن الســوري ســاهم فــي تحديــد عناصــِر 
ــب مصــادر  ــرداً، وتعقُّ ــردًا ف ــة ف الجماعــات اإلرهابي
تمويلهــم وتســليحهم، وســاهم بمعرفــة العناصــر 
األجنبيــة والقبــض عليهــا، وأجبــر الــدول األوروبيــة 
علــى االعتــراف بقوتــه وبطلــب ودّه عندمــا طلبــت 
تزويدهــا بأســماء اإلرهابييــن الــذي يقاتلــون فــي 
ســورية ويحملــون جنســياتها، وهــو مــا أعطــى 

الدولــة الســورية اليــد العليــا فــي أي مفاوضــات 
مســتقبلية مــع الــدول األوروبيــة.

األمنــي  بالتنســيق  تمثلــت  الورقــة  وهــذه 
مقابــل عــودة العالقــات الطبيعيــة ورفــع العقوبــات 
أيضــا  األمــن  الســوري، وســاهم  الشــعب  عــن 
بالحــرب العســكرية وحــرب الشــوارع البعيــدة كّل 
البعــد عــن عملــه أساســًا، وســقط لــه الكثيــر مــن 

ــادة وعناصــر. ــن ق الشــهداء م
مــن  كبيــر  بشــكل  ظلمــت  االمــن  اجهــزة 
تكــن  لــم  التــي  الدرامــا  الســيما  الســوريين 
ولطالمــا  المخابــرات  أجهــزة  مــع  الحيــاد  علــى 
تعرضــت لضبــاط االمــن وعملــت علــى تنميــط 
ــم  ــة تعمي ــم ومحاول ــة عمله شــخصياتهم وطبيع
صــورة تظهرهــم بمظهــر الشــخص المتخلــف 
والــذي  نفســية  وعقــدًا  أمراضــًا  يحمــل  الــذي 
دائمــا مــا يشــتم ويتهجــم علــى النــاس ويســجن 
ويســحل ويقتــل وأمــور كثيــرة ليســت منهــم أبــداً. 
وفــي الحقيقــة مــن يقتــرب مــن ضبــاط األمــن 
الســوري يســتنتج أنهــم مــن أكثــر األشــخاص 
ثقافــة وقــراءة وإنســانية، نتيجــة التجارب القاســية 
التــي يتعرضــون لهــا، اضافــة الــى انهــم يحترمــون 
للديــن،  يتعرضــون  وال  الوســطي،  المتديــن 
التطــرف  علــى  القضــاء  واالخيــر  االول  وهمهــم 
ــذي يغــذي االرهــاب مهمــا كان هــذا التطــرف  وال

ســواء كان دينيــا او فكريــا او حتــى سياســيا.
بعــد  ســورية  فــي  األمــن  إنجــازات  أهــم 
الحــرب هــو تواصــل هــذه األجهــزة مــع الشــارع 
بــه،  وتوعيــة المجتمــع بدورهــم ومــا يقومــون 
اســم  ذكــر  يتــم  عندمــا  الحــرب  قبــل  فمثــاًل 
يرتجــف  البــالد،  فــي  معيــن  مخابــرات  جهــاز 
الشــخص خوفــًا مــن ذكــر االســم فقــط. وقــد 
ــن  ــراب م ــن االقت ــرء م ــاف الم ــر ليخ ــور األم يتط
شــارع فيــه فــرع مخابــرات، ولكــن هــذا األمــر 

تغيــر بصــورة كبيــرة جــدًا بعــد الحــرب، فالجميــع 
بــات يعــي دور المخابــرات ومــا تقــوم بــه مــن 
أجــل المجتمــع والوطــن، وخيــر مثــال علــى ذلــك 
اللــواء جميــل الحســن، فعندمــا خــرج هــذا الرجــل 
مــن رئاســة جهــاز المخابــرات الجويــة، انهالــت 
رســائل المباركــة مــن اجــل أن يســتريح بعــد 
أن خــدم الوطــن لنحــو نصــف قــرن، هــذا الرجــل 
المواقــف  مــن  والكثيــر  الكثيــر  لديــه  تحديــداً 
ــجناء،  ــع الس ــًا م ــع وخصوص ــع الجمي ــة م البطولي
وهــذه االمــور اعرفهــا بشــكل شــخصي حيــث 
أنــه يقــوم أســبوعيًا بطلــب طبيــب خــاص لزيــارة 
الســجناء كــي يطمئــن علــى صحتهــم، ويقــوم 
أيضــا بتســريع محاكمتهــم ومــن تثبــت براءتــه ال 
يتوانــى فــي العمــل علــى تســريع معاملــة خروجــه 
مــن الســجن التــي تطــول عــادة خاصــة فــي ظــل 

األوضــاع الحاليــة.
ــا بشــكل  ــي أعلمه ــي إحــدى القصــص الت وف
األجانــب  اإلرهابييــن  أحــد  مــع  كان  شــخصي 
الصغيــر  ولــده  معــه  كان  اعتقالــه  تــمّ  عندمــا 
الــذي جلبــه مــن بــالده، وعندمــا دخــل األب الــى 
هــذا  الحســن  جميــل  اللــواء  أرســل  الســجن 
ــا  ــا مالي ــه مبلغ ــص ل ــه وخص ــم تربيت ــل ليت الطف
ــع  ــل بجمي ــل التكّف ــن أج ــهري م ــه الش ــن راتب م
نفقاتــه، والوضــع مســتمر حتــى يتــم االنتهــاء مــن 

ملــف والــده االرهابــي.
قــادة األجهــزة األمنيــة فــي ســورية أعطــوا 
ــل  ــزع فتي ــي ن ــت ف ــرة تمثل ــة كبي ــع هدي المجتم
الخــوف بيــن المواطــن والمخابــرات علــى عكــس 
الكثيــر مــن الــدول األخــرى العربيــة والغربيــة، 
ــى كاهــل  ــًا عل ــر جــدًا مُلق ــر عــبٌء كبي وهــذا األم
الشــارع والدولــة الــذي يســبب أن يحافظــوا عليــه 
وأن يكــون ســمة تميّــز الدولــة الســورية فــي 

المســتقبل.

ولجانــه  اليمنــي  الجيــش  أصبــح  أن  بعــد 
الشــعبية يمتلكــون قــوة ردع قويــه ضــد تحالــف 
ــوة  ــي الق ــه ف ــعوصهيواماريكي متمثل ــدوان الس الع
المســير، والتــي كان لهــا  الصاروخيــه والطيــران 
الفضــل فــي تغييــر ســير المعركــة مــن الدفــاع 
الــى الهجوم،وقلــب موازيــن القوى،وتغييــر ســير 
الداخــل  ًجبهــات  ســواء  األرض،  علــى  المعركــة 
العمــق  وداخــل  الحــدود  مــاوراء  جبهــات  او 
وحــدات  قامــت  التــي  االســلحه  الســعودي،فهذه 
بصناعتهــا  اليمنــي  للجيــش  الحربــي  التصنيــع 
وبأيــادي يمنيــة 100%،تعــد انجــاز نوعــي فــي ظــرف 
ارهابــي  كونــي  حــرب  اليمــن  بهــا  تمــر  ٍكهــذا 
اربعــه  مــدى  وعلــى  اجرامــي  اقتصــادي  وحصــار 
صواريــخ  بدايتهــا  كانــت  ونصف،والتــي  اعــوام 
زلــزال والصرخــه قصيــرة المــدى صواريــخ قاهــر 
وبــركان وبــدر2 البالســتية، وكروزالمجنــح  وكــذا 
انتــاج الطيــران المســير قاصــف والصمــاد وهدهــد، 
السياســي  المجلــس  رئيــس  قــام  بعــد  واليــوم 
األعلــى مهــدي المشــاط القائــد األعلــى للقــوات 
نوعيــه جديــدة  عــن  الســتار  بأزاحــه  المســلحه 
مــن االســلحه اليمانيــه صــاروخ قــدس1 المجنــح 

وبــدر2 المطــور وطائــرات صمــاد3 القتاليــه  وصمــاد1 
األســتطالعيه وقاصــفk2، فــأن قــوة الــردع اليمنيــة 
تتطــور وتتعاظــم يومــاً بعــد يوم،وهــذا حــق مشــروع 
ــان واألرهــاب  ــوى الطغي ــه ق ــي مواجه ــن ف لليمنيي
واذنابهــم  واســرائيل  امريــكا  بقيــادة  العالمــي 
مملكــة بنــي ســعود ودويلــة عيــال زايــد وبقيــت 
العمليــات  المنطقــه،وأن  فــي  وادواتهــم  ادنابهــم 
ــه  ــي وقوات ــش اليمن ــا الجي ــام به ــي ق ــرة الت األخي
ــد  ــات ض ــن عملي ــير م ــه المس ــة وطيران الصاروخي
اهــداف مشــروعه تنــدرج ضمــن األهــداف 300 التــي 
اعلــن عنهــا الناطــق الرســمي للجيــش اليمنــي 
العميــد ســريع فــي وقتــاً ســابق داخــل األراضــي  
الســعوديه واألمارتيــه كانــت بدايتهافــي التاســع 
مضخــات  أســتهداف  خــالل  مــن  رمضــان  مــن 
ارامكــو وكــذا اســتهداف مطــار نجــران األقليمــي 
ــح وضــرب مطــارات نجــران  ــروز المجن بصــاروخ ك
ــران المســير  ــزان وابهــاء بعــدة ضربــات بالطي وجي
عمليــات  وغــرف  الطائــرات  ًمرابــض  مســتهدفا 
ــه  ــراج المراقب ــر اب ــدو وتدمي ــير للع ــران المس الطي
المالحيــه وتكرارهــا عــدة مــرات وهــو مااخرجهــا 
باتريــوت  منطومــة  ضــرب  وكــذا  الخدمــه،  عــن 

ــن  ــم ازاحــه الســتار ع ــد أن ت ــن بع ــه، ولك الدفاعي
انــواع جديــدة ومتطــورة مــن األســلحه اليمنيــة فــأن 
ــردع ســتتعدد  ــداف ال ــك اه ــة ســتتغير وبن المعرك
نجــران  مطــارات  اســتهداف  عــن  تقــف  ولــن 
وجيــزان وابهــاء بــل ســتطال ماهــو ابعــد ســواءً فــي 
ــي  ــي وابوظب ــع او دب ــام وينب ــاض وجــدة والدم الري
وغيرهــا مــن االهــداف عســكريةً  كانــت او منشــأت 
حيويــة فكلهــا اهــداف مشــروعه للجيــش اليمنــي 
ــة والمســيره، خاصــهً بعــد  ــردع الصاروخي ــوات ال وق
ــم بحــق  ــازر والجرائ ــب المج ــدو يرتك ــل الع أن ظ
االعــوام  االربعــة  طيلــة  اليمنــي  الشــعب  ابنــاء 
والنصف،ويفــرض عليــه حصــاراً اقتصاديــا واغالقــه 
امــام  الدولــي  صنعــاء  ًمطــار  وخاصــه  لمطاراتــه 
فــي  وتعنتــه  تماديــه  األنســانيه،وكذا  الرحــالت 
تنفيــذ اتفــاق الســويد، وامــام كل هــذة الجرائــم 
واالعمــال االجراميــه واألرهابيــه بحق ابناء الشــعب 
اليمنــي وبعــد تقديــم المبــادرات االحاديــه مــن 
ــاء  ــي صنع ــى ف ــس السياســي األعل ــب المجل جان
بشــأن تنفيــذ اتفــاق الســويد بأعــادة األنتشــار فــي 
ــذا  ــف ،وك ــدة ورأس عيســى والصلي ــئ الحدي موان
توريــد عائــدات هــذه الموانــئ لحســاب خــاص 

لصــرف  بالحديــدة  المركــزي  البنــك  فــرع  فــي 
بامماطلــه  قوبلــت  والــذي  الموظفيــن،  مرتبــات 
دخــول  عــن  األعــالن  األخــر،كان  الجانــب  مــن 
ــدة والتــي ســيكون  ــة الجدي هــذه األســلحه اليمني
لهــا أثــر بالــغ فــي ارغــام العــدو ومرتزقتــه الجنــوح 
ــار  ــك الحص ــدوان وف ــرب والع ــف الح ــالم ووق للس
ألن العــدو لــن يتوقــف عــن عدوانــه ويرفــع حصــاره 
االّ عنــد تلقيــه ضربــاتٍ قاصمــه تصيبــه فــي مقتــل  
وذلــك مــن خــالل توجيــه عــدة ضربــات صاروخيــه 
داخــل  األهــداف  لمئــات  المســير  بالطيــران  او 
األراضــي الســعودية واالمارتيــه فجميــع المطــارات 
المدنيــة والعســكريه فــي الريــاض وجــدة ودبــي 
وابوظبــي وكــذا موانئهــم ومنشــأة ارامكــو النفطيــه 
وابراجهــم  الميــاة  وتحليــه  الكهربــاء  ومحطــات 
للقــوة  مشــروعه  ًعســكريه  اهدافــا  الزجاجيــة 
ــى  ــه المســير، وأن عل ــة وطيران ــة اليمني الصاروخي
العــدو أن يتحمــل عواقــب ونتائــج تعنتــه وارتكابــه 
ــاء الشــعب اليمنــي،  للمجــازر والجرائــم بحــق ابن

والقــااادم اعظــم 
والعــار  ً،والخــزي  ًابيــا  حــرا  اليمــن  وعــاش 

والعمــالء. للخونــه 

المتحــدة  األمــم  مقــررُة  اتهمــت 
واإلعــدام  القتــِل  بحــاالت  الخاصــة 
"أنييــس  القانــون  نطــاق  خــارج 
كاالمــار" الســعودية بقتــل الصِحافــي 
جمــال خاشــقجي، ودعــت واشــنطن 
الــى التحــرك وعــدم التقاعــس بنــاًء 
علــى النتائــج التــي توصلــت إليهــا 
فــي  أجرتــه  الــذي  التحقيــق  فــي 

القضيــة.
"إعــدام خــارج نطــاق القانــون" مــن 
مــا خلصــت  هــذا  الســعودية،  قبــل 
االمــم  لــدى  الخاصــة  المقــررة 
انييــس كاالمــارد بشــأن  المتحــدة 
مقتــل الصحفــي الســعودي جمــال 
خاشــقجي فــي القنصليــة الســعودية 
فــي اســتطنبول فــي تشــرين األول/

الماضــي. أكتوبــر 
ــر  ــالل مؤتم ــة وخ ــررة األممي المق
واســتضافته  لنــدن  فــي  اقيــم 
حثــت  االنســان  حقــوق  جماعــات 
التحــرك  علــى  المتحــدة  الواليــات 

التــي توصلــت  النتائــج  بنــاء علــى 
المســتقل  التحقيــق  خــالل  اليهــا 
الــذي اجرتــه حــول مقتــل الصحفــي 

ي  د لســعو ا
واشــنطن  متهمــة 
عــن  بتقاعســها 

. ك لتحــر ا
لــت  قا و
قتــل  كاالمــارد:" 
شــقجي  خا
نفذتهــا  جريمــة 
ــة وليــس عــدة  دول
وتــم  أشــخاص 
لهــا  التخطيــط 

بعنايــة، علينــا أن نتحــرك؛ واشــنطن 
يمكنهــا أن تتصــرف إمــا مــن خــالل 
ــات  ــب التحقيق ــه مكت ــق يجري تحقي
الفيدرالــي )أو( تحقيــق عبــر القانــون 
عــن  الســرية  رفــع  )أو(  المدنــي 
االســتخبارات  وكالــة  بحيــازة  مــواد 
المــواد". مــن  وغيرهــا  المركزيــة 

التركيــة  خاشــقجي  خطيبــة 
خديجــة جنكيــز ظهــرت إلــى جانــب 
ــى  ــدن وشــددت عل ــي لن ــارد ف كاالم

ومعاقبــة  العدالــة  إلحقــاق  الدعــوة 
الجريمــة. مرتكبــي 

ان  جــدا  جنكيز:"خطيــر  وقالــت 
يتــم التصــرف كمــا لــو أن شــيًئا لــم 
محاســبة  عــن  الســكوت  يحــدث. 
لهــم  تشــجيعا  يتضمــن  القتلــة 
جرائمهــم.  مــن  المزيــد  ليرتكبــوا 

ــة  ــدول األوروبي ــع ال ــب مــن جمي نطل
وخاصــة المملكــة المتحــدة أن تأخــذ 

هــذا التقريــر بجديــة أكبــر".
فــي  تحقيقهــا  كاالمــارد  بــدأت 
وأصــدرت  الثاني/ينايــر،  كانــون 
الشــهر الماضــي تقريــرًا مــن مائــة 
ــه تضمــن  ــت ان ــة قال صفحــة وصحف
العهــد  ولــي  تربــط  موثوقــة  أدلــة 
بــن  محمــد  األميــر  الســعودي 
التســتر  ومحاولــة  بالقتــل  ســلمان 
عليــه. وأوصــى التقريــر بإجــراء مزيــد 
مــن التحقيقــات وبفــرض عقوبــات 
المضــي  كاالمــارد  وحاولــت  ماليــة. 
القضيــة  هــذه  فــي  تحركهــا  فــي 
ودعــت األميــن العــام لالمــم المتحدة 
أنطونيــو غوتيريــش إلــى الشــروع 
فيهــا  دولــي  جنائــي  تحقيــق  فــي 
ــك ســلطة  ــه ال يمل ــال إن ــه رد قائ لكن
دولــة  علــى  ويجــب  بذلــك  القيــام 
ــراء. ــذا اإلج ــي ه ــرع ف ــو أن تش عض
العالم

رجال الظل... صانعو انتصار سوريا
ابراهيم شير 

قوة الردع اليمنية تغير سير المعركة ماذا بعد استهداف المطارات؟
محمد صالح حاتم 
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