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  -  خاص:
أوَقاااَع أبطاُل الاياش واللاان الشادبية، 
أمس األحد، مذبثًة كلى للُااَااقل واملرتِزقة يف 

ة. مديرية ميد  باثااظة َحاَّ
وقالت مصااعُر عساكريٌة لصثيفة »صدى 
املسارية«: إن أبطااَل الاياش واللااان شااّوا 
لاومااً مباغثاً عىل بداِض املواقع الثي تساّلل 
إليها الغازاُة واملاااقون يف حادوع ميد  باتااه 
السااحل والثدوع السادوعية، وماها تبة الدااع 
اللاه تدااىل  الصياعيان، وتام بثااد  وسااحل 
تطهريُلاا رغم الدعم الاو  من طريان الددوان 

السدوع  األمريكي.
وأشاارت املصااعُر إىل وقاوع عادع كبري من 
املاااقل بال قثىل وجرحى، وغاام املاالدون 
كايااٍت كبريًة من األسالثة والذخائر، وقد وثّل 

اإلعال  الثربي الداليَة وجثث القثىل.
الدساكرية اقاد وَقاع  املصااعر  وبثساب 

البدُض من لؤنء يف األرس.
وأظهرت صوراً وّزعهاا اإلعالُ  الثربي ُجثََث 
الدرشات مان قثىل املرتزقة مثااثارة يف صثراء 

ميد .

مذبحٌة كربى للمنافقني.. عشراُت القتلى والجرحى يف عملية نوعيرّة ألبطال الجيش واللجان الشعبية يف ميدي

عاٌم على ذكرى استهداِف املصلني بمسجد املؤيرّد.. 
تدليُس »العربية« يلتقي مع ُخبث »العدوان«

  -  خاص:
ماى عااٌ  عىل الاريااة املرّوعة الثي اساثهدات امُلَصلِّل يف مسااد املؤياد بثي الثلفزياون بأمانة 
الداصااة، والثي راح ضثيثها ل3 شاهيداً ول9 جريثاً، يف مشاهٍد عمو  أراع من خاللاه الددواُن تدايَل 

مأساة الياايل.
 املالاُس السايايس ألنصار الله، ويف بيان له عقاب الثفاري، أَكَّااَد أن انساثهداف اإلجرامي للاصلل 
لو امثداٌع للددوان السادوع  األَمريكي وأحد صاائده، مثذراً ُكّل األصوات واألقال  املأجورة الثي ترشعن 
لهذه الارائم وتثاوُل إعاقة األجهزة األماية يف القيا  باسؤولياتها يف مواجهة لذه الداارص اإلجرامية.
ونقت الارياُة يف 5لك الوقت رعوَع أادال ساخطة واسدة، حيث اعثلت الكثري من األحزاب السياسية 
واملاظااات املدنياة أن اساثارار الاااعاات اإلجرامية بثفخيخ املسااجد يراع من خاللاِه تكريُس الفثاة 
الطائفياة وماع الياايل من تأعية ارائضهام الدياية وأن الداارص اإلجرامية ومن يدعاها وياولها باتت 

الخطر الثقيقي عىل اإلسال  واملسلال وعىل الوطن ووحدته ونسياه انجثااعي.
وماع الذكرى األلياة لهاذه الارياة يثذكار الياايون الُخبْاَث اإلعالمي لقاوات الفثااة والثضليل ويف 
مقدمثهاا قاااة الدربية، حيث بثت قبل حدوث تفاري جامع املؤيد بأن ما تساّاى مقاومة صاداء اّارت 

مازل قياع  حوثي بالاراف.

قافلٌة غذائيٌة كربى باسم »بركان2« لقبائل بني حشيش 
ومكياس البيضاء دعماً ألَْبَطال الجيش واللجان الشعبية

  -  صنعاء:
قّدمات قبائُل باي حشايش باثااظة صاداء، 
أماس األحد، قاالاًة غذائيًة؛ ععاااً ألَبَْطال الايش 

واللاان الشدبية املرابطل يف جبهات الصاوع.
وشاالت القاالة الثي حالت اسام “بركان 2” 
مواعاً غذائياة واملياه والفواكه والداب، وكذا الدديد 

من املوايش ومبالغ مالية.
وأشاارت قبائاُل بااي حشايش، أثااء تسايري 
القاالاة، إىل أن لاذه القاالاة لاي أقل ماا ياكن 
تقديااه للارابطال يف كااة الابهات.. مشايدين 
بصااوع الايش واللاان الشادبية وماا يثققونه 
مان انثصارات يف سابيل الدااع عان الوطن وأماه 

واسثقراره.
واساثاكروا جرائام تثالاف الدادوان املروعاة 
بثل أَبْاَااء الشادب اليااي وقثل األطفال والاساء 
وتدماري الباياة الثثثية يف ظل صاات وغطاء عويل 

ُمخٍز ومشل.
وأشااع مديار عاا  املديرياة مثااد القاايض، 
بثساابُِل أَبْاَاااء املديرياة عاىل املساالاة يف رااد 
الابهات بالدعم واملدع بسخاء وكر  رغم الظروف 

الصدبة جراء اسثارار الددوان والثصار.
كااا قاد  أَبْاَاااء مديرية مكارياس باثااظة 
البيضاء، أمس، قاالة غذائية مقدمة من السالطة 
املثلية واملكاتب الثافيذياة ووجهاء املديرية ععااً 
ألَبَْطاال الاياش واللااان الشادبية املرابطال يف 

مخثلف الابهات.
وخالَل تسايري القاالة أَكَّااَد مدير عا  مديرية 
مكارياس ياارس جثاالن، أن القاالة الثي تشاال 
ماواعاً غذائية وتاوياية ومبالاغ مالية، إضااة إىل 
املاوايش، تأتاي يف إطار إرصار أَبْاَاااء املديرية عىل 
ععم ومسااندة أَبَْطاال الايش واللاان الشادبية 
املرابطال يف جبهاات القثاال وماا وراء الثادوع 
والذين يداادون عن كرامة وعزة الوطن والثصّد  
للدادوان الغاشام وأ5نابه مان الدااالء واملرتزقة 

واملأجوريان.
وأشااع مديار عاا  مكارياس ياارس جثاالن، 
املديرياة  ووجهااء  ومشاايخ  أَبْاَاااء  بثفاعال 
وتلعاتهم السخية من خالل لذه القاالة ملساندة 
وععام أَبَْطاال الاياش واللااان الشادبية والذين 
يساالون أرَوَع املالحام البطولياة والثأريخياة يف 

مياعين الكفاح عىل تراب الوطن الغايل.

القوُة الصاروخيُة للجيش واللجان الشعبية تواِصُل دك مواقع العدو يف مأرب والجوف وما وراء الحدود
  -  صنعاء:

واَصاَل أَبَْطاال الايش واللاان الشادبية 
الثصّد  ملاااقي الدادوان يف عدع من جبهات 
القثاال يف مثااظات مأرب والاوف ومديرية 

نهم ويف جبهات ما وراء الثدوع.
القوة الصاروخية ألَبَْطال الايش واللاان 
الشادبية عّكات، أماس األحاد، بصلياات من 
ماااقاْي  تاّاداات  الكاتيوشاا  صوارياخ 
الدادوان بادساكر كواال بأطاراف مديرية 
رصواح بااأرب، مثّققاة إصابااٍت مبارشًة، 
وأوقدات قثاىل وجرحاى يف صفاوف األعداء، 

وشولدت الارياُن تشثدُل عاخل املدسكر.
واللااان  الاياش  مدادياُة  عّكات  كااا 
الشادبية، أماس األحاد، تااداات ماااقاي 

الدادوان بااطقاة الصلين وأسافل ماطقة 
الدقباة باديرياة خاب والشادف باثااظة 

الاوف.
وأوضاح مصدر عساكر  لوكالاة األنباء 
اليااية )سابأ(، أن مدادياة الايش واللاان 
الشدبية اساثهدات تاادات املاااقل أسفل 
ماطقاة الدقباة وماطقة الصليان، موقدة 
قثىل وجرحاى يف صفواهم. وواصلات القوُة 
الشادبية،  واللااان  للاياش  الصاروخياة 
يو  أماس، قصف مواقاع وتااداات الددو 
السادوع  يف ناران وجيزان وعسري بدرشات 

الصواريخ وقذائف املدادية.
وأكَّاااَد مصدر عساكر  باااران لوكالة 
األنباء اليااية )سابأ(، أن القاوَة الصاروخية 
واملدادياة للاياش واللااان الشادبية عكت 

بدارشات الصوارياخ وقذائاف املدادية غربي 
رقاباة الفواز ومثطة تاوين عساكر  خلف 
املخاروق ومواقاع آل الشايخ خلف الساديس 
وتثارك للاااوع واآلليات السادوعية يف موقع 
الساديس بااران.. مشرياً إىل سقوط عدع من 

القثىل والارحى السدوعيل.
الاياش  مدادياَة  أن  إىل  املصادر  ولفات 
واللاان الشادبية قصفت بدادع من القذائف 
داٍت  موقَدي الغاوية والكارس بايزان وتااٌّ
للاااوع السادوعيل خلاف قلال الشايباني 

بدسري.
ويف زيارة تفقدية قا  مثااظ مأرب أحاد 
عبداللاه مايدياع ومثاااظ صادااء حاال 
قطيااة، أمس األحاد، بزيارة ألَبَْطاال الايش 
واللاان الشدبية املرابطل يف الابهات يف نهم.

وخاالل الزياارة حيّاا مايدياع وقطياة، 
املالحَم البطولية الثي يسطرلا أَبَْطال الايش 
واللااان الشادبية وتضثياتهام الدظياة يف 
سابيل الدااع عان الوطن وعزتاه وكرامثه يف 

وجه الددوان السدوع  األَمريكي.
واسثادا إىل رشح من القياعات الدسكرية 
عن مارح الداليات امليدانياة واننثصارات 
الكبرية الثي يثّققهاا أَبَْطال الايش واللاان 

الشدبية يف مواَجهة الغزاة َواملاااقل.
وأشااع مثااظا ماأرب وصادااء بالروح 
املداوياة الدالياة الثاي يثاثاُع بهاا الايُش 
واللااان الشادبية.. ونقاال تثيااِت قيااعة 
املالس السيايس األعىل للارابطل يف جبهات 

نهم.
واساثهدات وحدة اإلسااع املدادي للايش 

واللاان الشدبية يو  السبت  بقذائف الهاون 
تاادا للااااقل جاوب 5باب باثااظة تدز.
وأكد مصدر عساكر  لا »صدى املسارية« 
أن لاذه الدالياة أسافرت عن ساقوط قثىل 
وجرحى يف صفوف ماااقي الددوان وخسائر 

يف عثاعلم الدسكر .
ايااا لقاي عادٌع مان ماااقاي الدادوان 
مرصعهام وُجرح آخرون ياو  الاادة خالل 
مثاولثهم الثسالل باتااه كهبوب باثااظة 

تدز.
وبثساب املصادر ااإن عادعاً كبارياً مان 
املرتِزقاة  قثلاوا  خاالل مثاولثهام الثسالل 
باتاااه كهباوب، ايااا أصيب آخارون، وتم 
تدماري آلياات تابداة لهام رشق كهباوب يف 

مديرية املضاربة.

وقفٌة احتجاجيٌة 
ألَْبَنـاء مديرية 

بني قيس تنديدًا 
بمجازر العدوان

  -  حجة:
نّفذَ أَبْاَااُء ُعزلثي ربع البوني وربع مسدوع باديرية باي 
قياس صباح، أمس األحد، وقفة احثااجياة؛ تاديداً بارائم 
وماازر الددوان السادوع  األَمريكي البشادة بثل األَبْريَاء 

واسثهدااه للااثلكات الخاصة والدامة.
وأّكد املثثاون تأييَدلم املطلَل للاالس السيايس وكااة 

قراراته؛ كونه املاثل الرشعي للشدب.
وأعلن املشااركون خالل الوقفاة جهوزيثهم الثاّمة لراد 
الابهاات باملاال َوالرجال والدثااع؛ ععااً ومسااندًة ألَبَْطال 

الايش واللاان الشدبية يف جبهات الدز والرشف.
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  - إبراهيم السراجي
املرحلاُة الفاصلُة بل قاول ناطل الددوان 
السادوع  الدايد أحاد عساري بأنهام عّمروا 
%90 مان الصواريخ الباليساثية وبل إْطاَلق 
الطائاف،  إىل  الباليساثي  باركان1  صااروخ 
تلّخُص حاام اإلخفاق الذ  لثال بالددوان. 
واملرحلاة الثاي تاثد لداا  كامل بال إْطاَلق 
صاروخ توشكا عىل مدسكر الغزاة واملرتزقة 
يف صااار وبال إْطااَلق صااروخ باركان1، 

تلخص أَيْضاً مسثوى الثفوق اليااي.
لااك عدة نقاط ارتاكاز من األَْحَداث الثي 
صادهاا اليااياون ياكاُن اعثبارلاا نقااط 
ارتاكاز لقياس حاام الهزائم الثاي تكبدلا 
الددوان، والثي بثساب املقاييس الدسكرية 
ياكان أن تاثال ساابقة لم تثادث يف الدالم 
من قبل؛ ألنه وإ5ا كان املثللون الدساكريون 
عااد انطاالق الدادوان كانوا يقيااون نثائج 
الثرب عىل أمر واحد، ولو اعثبار أن الياايل 
ماثرصون إ5ا اساثطاعوا امثصاص الصدمة 
جراء الغارات الاوية ملدة أسابوع، وبدضهم 
قاال أكثر من 5لك، إن أن ُكّل األقاويل قاسات 
انثصار الياايال بالصاوع وامثصاص األيّا  
األوىل بال أسابوع إىل شاهرين، ولذلك ياكن 
القول إناه وبدد تلك الفرتة كانات ُكلُّ عقيقة 
تار ما بدد الشاهرين تاثل انثصاراً للياايل 
بادون الاظار إىل ماا يقدموناه، ولذلاك اإن 
الفاتاورة الثاي يدادها الدادوان بالظة جداً 

والهزياة أكثر من مدوية.
إ5ن لاااك شاقان رئيساان أَْو عاواناان 
عريضاان ننثصاار الياايال، األول أناه لام 
يثادث يف الثأرياخ أن قامات عولة بثشاكيل 
تثالاف عويل يفوق عرَش عول نحثالل بلد ما، 
ثم وبدد سااة ونصف السااة تاُد تلك الدولة 
نفَسها ويف أراضيها مثارصة باقاتيل الدولة 
املدثدى عليهاا، ولذا يصاّوره أبطال الايش 
واللاان الشادبية يف ناران بشكل رئييس ويف 
عسري ثم يف جيزان، ولذا ما جدل أحد املواقع 
الاياش  إن  يقاول  الليطانياة  الدساكرية 
السدوع  واجه أسوأ أيّامه يف شهر أغسطس 

املايض.

الشال الثاناي ننثصار الياايال يكان يف 
املفارقاة نفساها بل اععااء الدادوان تدمري 
األسلثة انسارتاتياية اليااية يف أول أسبوع 
مان انطالقاه لثثاواىل املفاجاآت بادءاً مان 
ماظوماة صوارياخ الاام الثاقاب وصونً إىل 
بُاركان1 بادى يصل ألبدد مان 800 كيلومرت 
وكانت باكاورة رضباته يف الدال السادوع  
بالطائاف بداد عا  ونصف عا  مان الددوان 
ومن انععاءات الوالاة بثدمري أسلثة اليان 

انسرتاتياية.
مع اإلعالن عن ماظومة صواريخ بركان1 
املطورة مثلياً عن صاروخ ساكوع الباليسثي 
واساثخدامه يف أول تارباة عالياة باتاااه 
لادٍف يف الطائاف ألول مارة، انطلقت الكثري 
مان الثثليالت الدساكرية الثاي تثدثت عن 
لذا اإلنااز الذ  ياثل تثونً مفصلياً قد يغري 

وجه املدركة برمثها.

يف لاذا الساياق يقاول الخبري الدساكر  
»شارل ابو ناعر« إن »اننااز نقطة مفصلية 
من الااحية الدسكرية بالثديث عن ُقدرة عىل 
إيصال حشاوة مثفارة تاالز أطاان شديدة 
اننفااار عاىل مادى تاااوز ٨٠٠ كيلو مرت، 
مع جالزية تساديد تساثطيع أن ترمي بدقة 
وتثادع لداااً مثورياً، وتاقل لاذا اننفاار 
عىل لذه املسااة مع قدرة تدمريية لائلة عىل 

الهدف«.
ويضياف الخبري أبو ناعر أن انااز بركان1 
»يدثل نقطة تثول تلقي بِظاللها عىل الطرف 
اآلخر الذ  سايديش لاجَس وصول صاروخ 
مدّمار عىل أ  لادف أَْو نقطة تشاكل قاعدًة 
عساكرية وسايؤثر عاىل الثرب والسياساة 

الخارجية للاالكة السدوعية«.
وعان اععاءات الدادوان بثاكُّاه من تدمري 
األسالثة اليااياة انسارتاتياية عّلل الخبري 
الدساكر  شاارل أبو نااعر بالقاول: »قالوا 
بأنهام عّماروا القادرة الصاروخياة بالكامل 
ونثان نثكلم عن صوارياخ صاار وصواريخ 
يف باب املادب توشاكا واآلن ما5ا سايثكلاون 
بداد أن رأيااا لاذه الُقادرة الالاثة يف ساالح 
الصواريخ لو لياس اقط عن تطور صاروخ 
صااروخ  رماياة  تثام  ولكان  كان،  كيفااا 
اساثااعاً عىل مدلومات اساثخباراتية ناجثة 
وُقادرٍة تدطي قيااًة بل الاااح الدساكر  
والاااح انساثخباراتي لثثم رماية الهدف يف 
الوقات والزمان الثي تثثار ايها مااوعة 

عسكرية تريد تافيذ لاو  عليك.
وأن ترمي صاروخااً ويثصد ما حصد من 
قثاىل وتدمري ولاي الاقطاة الرئيساية الثي 

ياكن أن نضيَفها إىل الايش اليااي«.
وإ5ا كانات تلاك قراءة عساكرية تسالط 
الضوء عىل جانب من الواقع الدساكر ، اإن 
قراءة الثادث من املاظور السايايس وضدت 
الثدث يف ساياق الثأثري عىل مسثقبل املاطقة 

برمثها.
افي القراءات السياساية ألبداع الكشاف 

عان ماظومة باركان1 الباليساثية اقد جاء 
الكاتب الدرباي املدروف عبدالباار  عطوان 
مقالاه األخري يقول بأن الثادث ياثل تطورا 
مفاجئا قد يغري مسار الثرب بشكل جذر .
وقال عطوان إن امثالك اليان »لثكاولوجيا 
الصواريخ الباليسيثة، عىل غرار “حزب الله” 
يف لبااان، وحركاة “حااس« يف قطااع غزة؛ 
ألن لاذا الااوع مان الصوارياخ غاري مكلف 
ماعيااً، ويشاكل األُْسالُْوب األنااع للرع عىل 
الثفاوق الاو ، مثلااا لو حال السادوعية 
وإرسائيال اللثل تالاكان طائاراٍت أَمريكية 
حديثة مثقدمة ن ياكن إسقاطها بالدااعات 

الاوية الثقليدية«.
وتاباع عطاوان قائالً إن »عاصفاة الثز  
السادوعية الثاي انطلقات قبل 18 شاهراً لم 
تفرض انسثسال  عىل الياايل ولن تفرضه، 
أَْو  السادوعية ليسات يف صادااء  ومشاكلُة 

“تثريرلا”، وإناا يف صددة وعاران وحاة، 
ولاذه مدن يساثثيل احثاللها، ولام يدخلها 
غااٍز عىل مار الثأرياخ، ناليك عان انثصاره 
ايها، واساألوا الرئيَس الساابَل عايل َعبدالله 
صالح الذ  حاول سات مرات، واشل عادما 
كان يف قااة 5روة حكااه، ويثظاى بدعام 

السدوعية«.
واخثثام عطوان مقاله مثثدثاً عن الثرب 
يف الثادوع اقاال: »الدواصاف تّولاد غريلا، 
و”عاصفة الثز ” انابت الثرَب عىل الثدوع 
السادوعية اليااياة، ولاي حارب ساثثدع 
مساثقبل الثكم السادوع ، وربااا املاطقة 

بأرسلا.. واأليّا  بيااا«.

• توشكا صافر.. عاٌم على الضربة األنجح 
يف التأريخ الصاروخي

ل سابثال، مارت  أماس األحاد املوااال 
توشاكا  صااروخ  لرباة  األوىل  الذكارى 
الثي اساثهدات الغازاة واملرتزقاة يف ماطقة 
صااار بااأرب والثي أساقطت الدرشات من 
الااوع اإلماراتيل والسادوعيل والبثريايل 

وعرشات املرتزقة.
لدادة  ألايثهاا  اكثسابت  الرباة  تلاك 
عوامال انثاثهاا الربة نفساها، ومن ألم 
تلك الدوامال والاثائج أنهاا الربة أصبثت 
صاحباَة أكال نثيااة عساكرية يف تأرياخ 

الصواريخ الباليسثية عىل مرة تأريخها.
ومان ضاان ألام نثائاج الرباة أنهاا 
كّرسات الرواية الثأريخية عن املقاتل اليااي 
واملصاّوب الاذ  ن يخطائ الهدَف، بال إنها 
أعااعت الغازاة إىل الواقاع بداد أن اعثقادوا 
أن تغارّي أعوات الثارب الثديثاة والثفاوق 
الدساكر  املاع  سيثاكاان من الثفوق عىل 
عوامال الثأرياخ يف اليان، ااااءت الربة 
لثُدياَد األماوَر إىل نصابها، وتؤكاد أن مقولة 
»الياان مقلة الغازاة« لم تثثول إىل شادار 
تأريخي يثثدث عن مايض انثهى تأثريه عىل 
الثارض، ولكاها باتات اليو  أكثر من مارع 
مقولة وصارت عاواناً سايكون أول ما يفكر 

به أ  غاٍز لليان.

من �صربة تو�صكا اإىل �صربة ُبركان ومن �صافر اإىل الطائف:
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موقع بريطاني: الجيُش السعودي عاش أسوأَ مراحله خالل شهر أغسطس يف نجران وعسي
  - متابعات

 IHS Jane’S 360 موقاُع  ساّلط 
املثخّصص يف الشؤون الدسكرية والثسليح، 
الضاوَء عاىل املداارك الثي شاهدتها الثدوع 
اليااياة السادوعية يف الفرتة بال 15 إىل 31 
أغساطس/آب املاايض، ورّكز عىل سياساة 
السادوعية يف الثقليال مان عادع قثاللا من 

الااوع.
واعثااد املوقاع الليطاني عىل املشاالد 
املصاورة الثي يبثها اإلعاال  الثربي املراال 

والثوثياون(،  )الاياش  اليااياة  للقاوات 
واساثاثج أن الايش السدوع  عاد إىل عد  
اإلعاالن عان األعاداع الثقيقياة للقثىل من 

جاوعه.
وبثساب املوقع وماذ شاات السادوعية 
الثارب عاىل الياان يف ماارس/آ5ار 2015 
كانات تدلن بال الثل واآلخر عن ساقوط 
قثىل من جاوعلا يف تباعل إلْطاَلق الاار إن أنه 
وخاالل الفرتة بل 15 إىل 30 أغساطس/آب 
املايض لم تدلن السدوعية عن مقثل عدع من 
جاوع حرس الثدوع الثابع لها الذين سقطوا 

يف مدركاة قارب مديااة ظهاران الااوب يف 
عسري.

وتاباع املوقع وأنه وخاالل تلك الفرتة من 
شاهر أغساطس /آب املاايض بثات القاااة 
الثابداة للثوثيل مشاالد للقاوات اليااية 
الثي شاات 12 لاوماً عىل األقل يف الثدوع، 
وبياهاا اجثيااُح مواقع الايش السادوع ، 
الثاي ورغم غيااب الاثاث ايهاا إن أن تلك 
السادوعيل  الاااوَع  أن  إن  تشاري  املواقاع 
انساثبوا من تلك املواقع وتظهر الرشاشات 
الثي تركولا وبقايا األعرية الاارية أنه كانت 

لاااك اشاثباكات ومقاوماة مان الاياش 
إْحاااَدى  أظهارت  5لاك  وماع  السادوع ، 
املقاطع جثث 12 جادياً يرتدون ز َّ الايش 

السدوع .
شاهدت  الفارتة  لاذه  أن  املوقاع  ورأى 
أساوأ الثاواعث الثاي يثدرض لهاا الايش 
السدوع ، ُمشارياً إىل أنه ويف 26 أغسطس/
آب املاايض أظهارت املشاالُد املصاّورة أحد 
األطقم الدسكرية السادوعية )نند كروزر( 
من مسااة بديدة عىل مثاها عدٌع من الااوع 
السادوعيل كانوا يثاولون الفراَر من أرض 

املدركاة، وظهار بددلاا الطقُم الدساكر  
عان ُقارب وعىل مثااه ثااني جثاث للااوع 

السدوعيل وحوله.
ماا لم يثطارق لاه املوقاع الليطاني أن 
ظهاا عن إعالن  السادوعية َوإىل جاناب تثفُّ
الددع الثقيقي لددع قثىل جاوعلا يف املدارك 
إن أنها عادت إىل حاب قااة املسرية الثابدة 
للثوثيال مان قاار الاايلساات للَثاّد من 

انثشار تلك املشالد.

* نقاًل عن موقع المراسل نت



انثال 5 سبثال 2016   املواال 3 5  الثاة 37ل1لا     الددع )ل15(4 قراءات

  -  محمد عارف- تعز
ظلات مديرية الصلو بديدًة عن املواجهات 
طيلة الفارتة املاضية.. لكن ماا الذ  جدلها 
تدُخاُل إىل خاط املواجهاة؟، وملاا5ا انثقلات 

املدارك من مدياة تدز إىل ريفها؟
املديرياة تداناي من زمن بدياد من غياب 

الخدماات األساساية وساكانها ساثقثهم 
ظاروف الثيااة، وظلات املديرية بديادًة عن 
ماا يادور يف املديااة وبداض املديرياات من 

مواجهات طيلة الدا  والاصف الفائت.
 يقول مثاد ساديد أحد أَبْاَاء املاطقة: إن 
األلاايل اتفقوا قبل عا  عاىل تاايب املديرية 
الثارب، حال قاد  يف شاهر رمضاان قبل 

املايض طقام تبع الايش واللاان الشادبية 
إىل املاطقاة، اخارج لاه األلاايل واتفقوا أن 
املاطقاة ن عالقاة لها بالثارب، ون تريد أن 
تدخل يف املواجهات وليس أللاليها أية عالقة 

باملرتزقة أَْو سوالم.
ويضياف مثاد قائاالً: »الايش واللاان 
الشادبية تااوبوا مع مطلبهم ووااقوا عليه 

اغاعروا املديرية، ومن 5لك الوقت لم يأِت أحد، 
برغم أن مدخل املديرية« عماة خدير« واقدة 
تثت سيطرة الايش واللاان الشدبية، لكن 
لم يأِت أحد ولم يدرتض لاا أحد، وبهذا ُجاّبت 

املديرية الرصاع حسب انتَّفاق«.

دخوُل املنطقة دائرة الحرب 
يقاول مثاد صالح الخطيب أحد ساكان 
قرياة القابلاة يقاول: »كانت املاطقاة آماة 
ومليئة بالاازحل الهاربل من جثيم الثرب 
يف املديااة، وخالياة من أ  طارف يف الثرب، 
حثّاى جاءت ياو  قوات مان املرتزقاة أوائل 
الشاهر املايض من جهاة مديرية املواساط، 
وسايطرت عاىل املديرياة، وحل خارج لهم 
األلايل وعرضوا عليهم نفس الكال  الساابل 
الاذ  عرضوه عاىل الايش واللااان، قوبل 
5لاك بإْطااَلق الرصااص والثهدياد والوعيد، 
وسيطروا عىل املديرية بالقوة وسط اسثاكار 
واساثهاان من األلايل، الذين لم يقدروا عىل 

مادهم.
 ويضياف الخطياب »أن املرتزقة تاركزوا 
يف مادارس املديرياة، ويف قااة الابل، وقلدة 
الدملؤة الثأريخية، مثساائالً: كيف للارتزقة 
أن يفثثاوا جبهاة يف ماطقاة آمااة ولم لم 
يسثطيدوا أن ياثرصوا يف الابهات السابقة، 

أَْو حثى تأمل سكانها.

وتثاثع مديرية الصلو باوقع اسرتاتياي 
لاا  وتقاع يف الاااوب الرشقي مان مدياة 
تدز، ولي عبارة عن جبل شالل، تطل قاثه 
عىل ماطقة الرالدة، وعماة خدير، وحيفان، 
واملقاطرة، والطريل الذ  يفصل املثااظات 
الااوبية وتدز، ومديرية سامع، ولاا ياكن 

أَلايّة موقدها انسرتاتياي.
 يقاول صالح مثاد ساديد أحد صثفي 
املاطقاة »برغام أن املديرياة تثاثاع باوقع 
لاا ، وأن الايش واللاان مسايطرون عىل 
مدخل املديرية من اتاااه عماة خدير، إن أن 
الاياش واللاان احرتماوا انتَّفاق الذ  أبر  
ماع األََلاايل وكان باساثطاعثهم السايطرة 
عليها ماذ أن وصلوا إىل املدخل باتااه الدماة.
 ويضيف صالاح أن املرتزقة يريدون أن ن 
يرتكوا قرية يف تدز إّن ويثرقونها ويدمرونها 
حثى يساهل لهم انرتازاق واملثاجرة باداناة 

َمن ترروا من الثرب يف تلك املااطل.

سُي املواجهات 
عخلات الصلو عائرة الثرب الاذ  لم تاثِه 
ماه املدياة ومااطال أُْخرى يف تدز، ااندلدت 
لسايطرة  األوىل  الوللاة  مااذ  انشاثباكات 

املرتزقة عليها.
 يقول أساامة عثاان الصلو  أحد سكان 
قرية الصيار، إن قاوات الايش واللاان بدد 
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جاعلااا قباَل أربداة عارش عامااً باأن انْسارتَاتياية 
الدظااى للونيات املثثدة تهادُف إىل تغيري جذر  ملاطقة 
الارشق األوساط يف الدراق ومرص وساوريا والسادوعيّة. 
وناااعل اليو  باأن السادوعيّة أصبثت قاب قوسال أَْو 
أعنى من بؤرة انْساثهَداف األَمريكي؛ ألنها الدولة الوحيدة 
املثبقياة يف امُلَخّطااط األَمريكاي. الثرصيثاات املثااثارة 
واملاارساات األَمريكية سياساياً وإعالميااً تااه املاطقة 
مؤخراً والسدوعيّة تثديداً كلها عنئل وقرائن تشري، إ5ا ما 
تام جادها وربطها مع بدضها البدض، إىل أن السادوعيّة 
لدف يراع عادة بأسلوب ووسائل أَمريكية تااه مسثقبل 
ميلء بالدقبات والخيارات الصدبة عىل املساثوى اإلقلياي 
من الااحية الايوسياساية، أَْو املساثوى الشادبي املثيل 
لخلال نوع من الفاوىض “الخالقة” الثي يشاكل اإلْرَلاب 
الثلقاة األخرية قبال اإلساقاط. والغاياة األَمريكية لي: 
)1( سياساة أَْكثَر ليلالية تااه املصالح األَمريكية وأَْكثَر 
قاداً للاثشدعين القوميل واإلْساَلميل؛ )2( حل املدضلة 

ائيْلية يف عدع من القضايا. األماية اإلرْسَ
الرؤياة انساثرشاايُة للاساثقبل الثاي جاعلااا بهاا 
ونرشتهاا صثيفة الرشق األوساط بثأريخ ل1 أكثوبر من 
الداا  2002 حاول الثغيري الاذر  يف الرشق األوساط تم 
تافيذلا بشكل حريف تقريباً، بدءاً باْحثاَلل الدراق يف الدا  
2003 بكذباة عىل مسااع ومارأى من الدالام يف مالس 
األمان مان الاارال األساار كولن بااول بامثاالك الدراق 
أسالثة عمار شاامل. ثم بدأ سايااريو الثفكيك حثى بات 
الداراق مرحااً ومصادراً لإلْرَلاب، ون نااى خطة جو 
بايادن نائب الرئيس األَمريكي يف ماح األكراع انْساثقاَلل. 
ياب أن نثذكار أَيْضاً، مصطلثات أطلقثهاا أَمريكا مثل: 
الرشق األوسط الكبري، والرشق األوسط الاديد، والفوىض 
الخالقة. ثام حقبة الربيع الدربي وما حدث لدول وأنظاة 
تونس ومرص واليان وليبيا وساوريا. امُلَخّطاط األَمريكي 
حساب ما توقدااه يساري بكل عقة، ولم يثبقى ماه سوى 

السدوعيّة.
تأجيال اْساثهَداف السادوعيّة مبكراً لاو بقصد نضج 
تافياذ امُلَخّطااط األَمريكاي لثدديال البيئاة اإلقلياياة. 
االسادوعيّة تالك ماا يطلل علياه القوة الغري ملاوساة 
IntangIble Power ولاي القاوة الروحياة وتثاثل 
يف وجاوع الكدبة املرشاة، بيت الله الثرا  قبلة املسالال 

الذيان يقاارب عدعلام )1.5( ملياار نسااة مثوزعل يف 
ُكّل عول الدالام بِاَساب مثفاوتاة يثوجهاون يف صلواتهم 
خاس مرات يومياً باتااه القبلة، ماا يادل من أ  إرباك 

سايايس أَْو ارتباك مثيل للسادوعيّة وبانً 
عىل انْسثقَرار يف الدالم وتهديداً للاصالح 
األَمريكياة، ولاذا كان الثأجيال نكثااال 
املدطياات األُْخااَرى. ولاي 5ات املخاوف 
الثي صاحبت مدظم القوى انساثداارية 
يف الثأرياخ الثدياث للااأ  بافساها عن 
الدربياة.  الازيارة  املقدساة يف  األماكان 
ولهاذا جااء تفكياك السادوعيّة يف آخار 
القائااة األَمريكياة بدد ناااح امُلَخّطاط 
ضاد الادول الفاعلاة واملؤثارة يف مثياط 
السادوعيّة، وتثويل الخطر ضد اإلْرَلاب، 
وتأليب الدالم ضد اإلْساَل  الساي، وعاعش 

وعقيدتها، ومصاعر تلك الدقيدة. 
بدد انْحثاَلل األَمريكي للدراق الذ  جاء بدد لغز أحداث 
الثاع  عرش من سبثال، بات اإلْرَلاب وانععاء باثاربثه 
يف سالم األولويات لالْسرتَاتياية الدظاى للونيات املثثدة 
برصف الاظر عان اإلعارة أَْو الثزب الثاكم يف واشااطن، 
ماا غاري يف أس الاظا  الادويل والدالقات الدولية بسابب 
ونعة عاارص جديد يف مفهاو  الثرب وتكويان الايوش 
القائااة، وبدء عارص جديد مان الثروب الغاري مثااثلة 
تااماي  شاهدنا  ولاذا   .aSymmetrIc warfare
تاظيم القاعدة ثم تثّول األمر إىل تاظيم الدولة اإلْسااَلمية 
“عاعش” الثي باتت لغزاً عاملياً من حيث نشاأتها وزمانها 
ومكانها وتادعلا لكي تثوااال مع أَْكثَر من )37( تاظيم 
إْرَلابي يف الدالم بثساب ترصيح بان كي مون، وتشاكل 

كابوس أماي للدالم.
 إساثثااُر الفاوىض الثاي نثاات عان اْحثااَلل الدراق 
بأساليب مثددعة وبوسائل ماها انثشار اإلْرَلاب مثسوب 
بدقاة يف انْسارتَاتياية األَمريكية، ولذا يااب أن ن نهال 
اعارتَاف لياالر  كلياثاون أماا  الكونغرس باأن اإلعارة 
األَمريكياة لاي من أنشاأ القاعادة، كاا ن يااب أن نار 
مرور الساا5جل عىل ترصيثات عونالد ترامب بأن أوباما 
وكلياثون من أنشاأ عاعش. واأللام أن نربط بل اننِْطاَلق 
من الداراق يف املهااة األَمريكية لثفكيك الرشق األوساط 
وصونً إىل السادوعيّة. الثاة املدلاة لي مثاربة اإلْرَلاب 
الثي بدأت بإسقاط الدراق، ثم الفوىض، ثم تساقط الدول 
الدربياة الفاعلة يف املاطقاة، ثم القاعادة، اداعش، ولاا 
تأتي ألاية عاعش إلرتباط إسااها باإلْسااَل ، ثم الثطرف 

الدياي، اإساثدداء الولابية، للوصول إىل السادوعيّة مهد 
اإلْسااَل . كاا أن الزوابع الثي تثريلا الصثااة األَمريكية 
مان وقات إىل آخار باسااعدة الكونغرس حاول اإلْرَلاب 
وأحاداث سابثال ونرش صفثاات ظلت 
غامضة ثالثة عرش عاماً ليسات إن نقاط 
مهاة حثى لو كانات صغرية يف ُمَخّطاط 

أَْكَل.
قصاوى  ألاياة  الداراق  يشاكل 
لالْسارتَاتياية األَمريكياة، مان الااحياة 
الايوسياسية ساثاول تبسيط رشحها. 
كان اْساثهَداف الدراق واْحثاَلله وإسقاط 
نظامه وتفكيك الدولة واملؤسساات ايه، 
املفثااح الذلبي لالْسارتَاتياية األَمريكية 
لكون الدراق مشارتك يف ثاالث ماظومات 
مان  املاطقاة شاكلت يشء  يف  رئيساية 
الثوازن. يشرتك الدراق يف الاظا  الخلياي 
مع إياران والسادوعيّة ليشاّكلوا ماثادل نظاا  ثالثي 
األقطااب، وبساقوطه يثثول الاظاا  الخلياي إىل ثاائي 
القطبياة بل السادوعيّة وإيران مع ماا يصاحب 5لك من 
تااااس وتااحر واساثقطاب. كاا يشاكل الدراق القطب 
الثالث يف الاظا  الدربي أما مع مرص وساوريا حقبة من 
الزمن، أَْو مع السادوعيّة وساوريا يف الثقباة الثي تلثها، 
وبإساقاط الدراق يخثل الاظاا  الدربي. يثبقاى الاظا  
الرشق أوساطي الذ  يشاكل توازن بل الثاالث عول الثي 
تشاكل الاظاا  الدرباي مع ثاالث عول غاري عربية لي: 
ائيْل، وباْخثاَلل الاظاا  الدربي يخثل  إيران وتركياا وإرْسَ
بالارورة الثوازن يف الاظا  الرشق انوساطي. من املهم 
اإلشارة إىل أن الاظا  ثالثي القطبية لو األَْكثَر أمااً وسلااً 
واْساثقَراراً حساب الدراساات ونظرية كياث والثز حول 

القطبية.
باتات السادوعيّة وإياران يشاكالن القطبياة الثاائية 
يف الاظاا  الخلياي ماع ُكّل تبدات 5لاك. وأصبح الاظا  
الدربي أحااع  القطبية يرتكز عىل السادوعيّة وحدلا يف 
غيااب الدراق وساوريا ومارص، وأضثى الاظاا  الرشق 
أوساطي الاديد رباعي القطبية يثشاكل من السادوعيّة 
ائيْل. لاذا عاع برتكيا إىل تثسال  وإياران وتركياا وإرْسَ
ائيْل، وعااع بإيران وتركياا إىل الثقارب،  الدالقة ماع إرْسَ
ائيْل. لذه الاثياة  وسيداع بالسادوعيّة عاداً باتااه إرْسَ
الايوسياساية حساب انْسارتَاتياية األَمريكية سثضع 
السادوعيّة يف مأزق. الخصومة السياساية بل السدوعيّة 
وإياران الثاي تداظاات مؤخراً بسابب مثااونت إيران 

 buffer توسايع ماالها الثيو ، وخلل ماطقة عازلة
Zone مان عدع من الادول الدربية، حساب رأ  ع. خالد 
الدخيّال، ووقاوف السادوعيّة وحدلاا لثااياة الاظاا  
الدرباي يفر رضاوة الخصومة السياساية بل القطبل 
يف الخليج، حثى ولو لبسات مظهراً طائفياً أَْو عرقياً. كاا 
أن اللوع السايايس بل الريااض وأنقرة مؤخاراً، والغزل 
ائييْل للسدوعيّة يشري إىل صثة توقداتاا حول الثغيري  اإلرْسَ

املاشوع يف الرشق األوسط. 
يكان املأزق السادوع  الذ  خططت له انْسرتَاتياية 
األَمريكية، يف أن الخيارات املثاحة أما  السادوعيّة ضيقة، 
وصدباة، وعسارية، ومثفوااة باملخاطار. يصداب عىل 
السادوعيّة، مان ناحية، ترك إياران تدباث باملاطقة كاا 
تشااء يف ظال غياب نظاا  عربي ااعل. كااا يصدب عىل 
إيران، من ناحية ثانية، تقبُّل تقارب بل السدوعيّة وتركيا 
كدول ساية ماا يضدف مكانثها، كاا أنه من الدسري عىل 
ائيْل ولو مؤقثاً  إيران، من ناحياة ثالثة، الثقارب ماع إرْسَ
عاىل األقل. ويصدب عاىل السادوعيّة، من ناحياة رابدة، 
ائيْل والثقاارب مدها ألساباب مثلية  اننداااع نثاو إرْسَ
ائيْال لام تثخاذ أ  خطوة  وإقلياياة، خصوصااً وأن إرْسَ
ملاوساة تقابل املباعرة الدربية للساال  الثي انطلقت من 
ائيْلية بشكل  السادوعيّة، بالرغم من لقاءات سدوعيّة إرْسَ
غاري رسااي حدثت عاىل طريقة “لم آمار بهاا لكاها لم 
تسؤني”. ولذا اإن املسثهدف من انْسرتَاتياية األَمريكية 
ائيْل مع ُكّل ما قد يصاحب  لو الداع بالسدوعيّة تااه إرْسَ
5لك من ارتباك شادبي يف السادوعيّة وقد يؤع  إىل اوىض 

“خالقة” تديرلا الونيات املثثدة.
أخارياً، السادوعيّة مقبلة عاىل حقبة خطارية ومريرة 
يف رصاعهاا اإلقليااي يثطلب ماها املالحاة بل املرتفدات 
واملاثدرات السياسية بكل حذر. اإعاعة تشكل الثثالفات 
الثاي ظهرت مؤخراً يف املاطقة بال تركيا وإيران؛ وتثّول 
وتذبذب الدور األَمريكاي؛ وتداظم الدور الرويس؛ وتقلص 
الدور األوروبي؛ وتغرّي املزاج انْسرتَاتياي ملصلثة الاظا  
الساور ؛ وتشادع وتدقد األزمة اليااياة؛ ُكّل 5لك يفرض 
عىل السادوعيّة خياارات صدبة ما يثطلاب إعاعة صياغة 
أولوياتها انْسارتَاتياية وتثالفاتها، لكي تثصف باملرونة 
والثذر والثكاة، ااملسثهدف لو بقاء ووجوع السدوعيّة 
بأكالهاا. خثامااً، يقاول املثال الشادبي “نصاف الثرب 
صيااح” يقابلاه يف الغرب مصطلح “بروباغاادا الثرب”، 
وياكان أن يكون خفض صوت صياح الثرب بداية جيدة 

نْسرتَاتياية جديدة. حفظ الله الوطن.

*كاتب سعودي
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عبداهلل زغيب *
تبادو رسعيّة الثارب اليااياة )قيد الصااعاة(، كاا 
لاو أنها تايل أَْكثَر نثو إنضااج الظروف املهيئة لخاتاة 
الاولاة القائااة الياو . اهاي »جولاة«، ألناه ن ياكن 
بطبيداة حاال الياان وعااارصه املكوناة لفسيفسااء 
الساساة والدساكر، الفصال بال سلسالة الرصاعات 
والثاروب الثاي أنثاثهاا صادااء وصددة وعادن. إ5 ن 
يافع إنثااج »إضبارة« أكاعياياة ن تخثلط ايها مالمح 
املداارك، ون تثداخال ايهاا الدوامال الدااداة لصااعة 
الثارب عااد ُكّل مادطاف سايايس. ولذا كلاه يفرتض 
األخاذ أثقالهاا »الثأريخياة« بانعثبار، بثساب طبيدة 
املاخرطال واملثدخلال من خلفهم. عىل لاذا املاوال من 
الرتاباط الدضو ، جااء الثدث اليااي عومااً »مرتاصاً« 
وبثفاعل مثسلسال، يف ظل نسال شابه موّحد »لاشأة« 
الثاروب الداخلياة وامثداعاتها الثدوعياة أَْو الخارجية، 
الاذ  يصلاح؛ ألن يكاون ركيازة لثثليل مساار املدارك 

َو»مخرجاتها« شبه الاهائية عوماً.

»الُحفاة« أقوى على أرضهم 
يقول الديبلومايس الليطاني الراحل أنثوني ناتياغ يف 
السرية الذاتية الثي أعّدلا عن الزعيم جاال عبد الاارص، 
إن األخاري أراع يف تدّخلاه بالثارب اليااية يف ساثيايات 
القارن املايض إىل جانب القاوات الااهورية الثائرة عىل 
»اإلمامة« الزيدية، اساثداعة »الهيبة« املرصية يف الدالم 
الدربي عقب انهيار الوحدة مع سوريا، باا يشكل راادة 
»قياسية« لدور عبد الاارص يف قياعة املاطقة يف رصاعها 
ائيْل. ُكّل 5لك من خالل انثصار عساكر  رسيع  ماع إرْسَ
وحاسام. لكن ما لام يقله ناتياغ أن عباد الاارص ارتكز 
إىل مااوعة »مفاليم« شادبية يف قراءة الواقع اليااي، 
تثقاطع إىل حد بدااااايد مع القراءة السدوعيّة املاثاة 
للثرب الثاليّة )بشاقها غري املثايلّ(. االقياعة املرصية 
اارتضات يومها أن حكايا حاروب اليان املاااثدة ملئات 
الساال، وأحااااادثُها يف 5لك الوقت الثارب اليااية ا 
السدوعيّة الدا  ل193، ليست سوى رسعيات غري موثّقة 
يثااااداخل ايها الوطاي بالرتاثي، وأن الثرب مع جاوع 
يلبسون »الصااعل« َو»الادال« سثكون نزلة رسيدة. 

تظهر مذكرات قائد »القاوات الدربية« يف اليان خالل 
حارب ما بدد ثورة الدا  1962 الفريل أول عبد املثسان 
مرتااي، أن القاوات املرصياة عخلات يف حارب تخثلف 

عاارصلاا الازئياة إناا املؤثارة، عاا تظهاره الخرائط 
الدساكرية، الثاي تدااز عان تبياان تقلباات الطقس 
ووعورة املساارات وصالبة املقاتلال الذين تخثلط ايهم 

والصثاارى.  الاباال  حاروب  خالات 
كااا تظهار أن نثو ساثل ألاف جاد  
مرص  كانوا يديشاون حالة من الضياع 
املثليّاة  »الدااارص«  ماع  تداطيهام  يف 
وتقّلباتها الشديدة، خاصة عادما تاثاع 
يف مكوناات قبليّاة واحدة. لكان الصورة 
األَْكثَر »تظهرياً« لواقع الثرب املأسااو  
لاااك ما قاله املرتاي عان أقدا  الااوع 
الثاي كانات تدماى بسابب  املرصيال، 
األحااار والصخور الثااعة، بدد تقطيع 
األخارية أحذية الاااوع املصاوعة بدااية 
وال تقايات مصانع أوروبا الرشقيّة، ما 

يداي أن للثرب يف اليان أعواتها وأسااليبها 
وطرقها الثي ن ياثلكها ويثقاها إن الااوع »الثفاة«.

إرتساُم خطوط التماس 
برغام آنف املقاطاع والصاور الثاي أنثاثهاا الثرب 
اليااياة الثالياة وماا زالات، إن أن صوت مقاتال يااي 
ولو يااع  جادياً سادوعياً عاخال حاميثه يف مكان ما يف 
ناران، ياكن أن يشاكل عارصاً حاسااً يف قراءة املدركة 
ماادعاً، ومثاولة صااعة صورة شابه وااية عن نهاياة 
مسااراتها. اااداء مقاتل يااي آلخر سادوع  ومطالبثه 
بثسليم نفسه، مهاا بدا حدثاً طبيدياً يف جزئيات الثروب، 
يبقاى عالمة اارقة ومؤرشاً مباارشاً عىل انهيار »ليكل« 
الثفاوق املفارتض يف الرصاع ما بال الاانبل، خاصة أن 
»انسثساال « املفرتض لذا، تدور رحاه ما وراء الخطوط 
السادوعيّة الدااعياة، وبطبيداة الثاال ماا وراء الخط 
»الساياع « الفاصل ما بل املالكة َو»شاقيقها« اليااي 
األصغار. ولذا يدااي واقاً لرورات األرض ومساارات 
املدركاة أن الثارب خرجت عان نطاق سايطرة املالكة 
الدربية السادوعيّة و»تثالفها« الدربي، بل أصبثت أَْكثَر 
انفثاحاً عىل إنثاج حانت تثخطى قدرة انحثواء، ما يداي 
كثااة غري مثسوبة يف عديد ونوعية األوراق الثي تثالكها 

صااداء تباعاً عىل طاولة الثل الاهائي. 
ن تكّف املدركة لذه عن إعاعة إنثاج الذات يف مقارنثها 
مع الثااارب الثأريخية األُْخاَرى، تثديداً املرصية ماها، 
خاصاة يف تدّدع الابهات وتداخلهاا، بالثواز  مع رتابة 

تاثاد ألَْكثَر مان عا  يف مااطل القثال األساسايّة يف تدز 
وماأرب وما بياهااا من مااطل يف الوساط. ولي رتابة 
تدااي أن أيّااً من الطرال لام يدد بإمكاناه الداع قدماً 
وإحراز تقد  باملدطى الدسكر  املبارش 
لثاريره يف انسثثقاق السيايس. اإىل حد 
بديد اساثفاع الثوثيون ومدهم الرئيس 
الساابل عيل عبد الله صالح من تكريس 
سايطرتهم عىل املاطقة الشاالية، واقاً 
لخطاوط الثاااس القائااة عاىل حدوع 
حارب الداا  ل199 بل صادااء وعدن، 
ما يدااي إزاحة تركة الثااقض الثأريخي 
الااوبي عن كاللهم. ولذا يفرتض أَيْضاً 
ابثدااعاً عان البيئة الثاضااة للارشوع 
»الوطااي« الااوباي ومطلباه القاايض 
الثاضااة  البيئاة  وكذلاك  باننفصاال، 
املوازياة للثاظياات السالفيّة الاهاعية يف 
صااااراعها القائم مع الاايع من حرموت إىل عدن، 
عىل أن يبقى الدااع عن املااطاال الوساطى والشاالية 
خاضداً لطبيااااداة األرض وتوازناتها، ولي مدطيات 

تبدو ثابثة ملصلثة صاداء إىل حد بديد. 
يف مقابال الرتاباة يف جبهاات الداخل، آثارت القوات 
اليااية املشارتكة )»حوثياون« وجياش( تريع وترية 
الثادث مان عون الخاوض يف خياارات »مااوناة« من 
قبيل اساثخدا  الصواريخ البالساثيّة أَْو الذكيّة يف رضب 
ألداف بثريّة أَْو اْسارتَاتياية. إ5 إن 5لك ياكن أن يُظهر 
ميالً غري ناضج يف إعارة املدركة، عىل اعثبار أنه يساثافد 
خيارات حااة الهاوية من عون طائل عايلّ. اانسثخدا  
املقان للرتساانة البالساثيّة يظهر حرصااً من الثوثيل 
والرئيس صالح عىل عاد  الظهور كثاظياااات مارقة، 
ولكن كابهة موّحدة مافثثة عىل الثساويات، يف مقابل 
حارص آخر عىل الرتساانة الثي ن يثام تدويض ااقدلا 
باليار املطلوب نظاراً لظاروف الثرب. بالثاواز  مع 
القادرات الصاروخيّاة، اتاهات صادااء نثاو تثويال 
الثارب الثدوعية مع الرياض إىل ساالح »اْسارتَاتياي« 
باملاثاااااوج السيايس الاهائي، وجدلها نقطة أساسيّة 
يف الثوار مع »الشااااارعيّة« اليااية املاثلة للسدوعيّة 

عىل طاولة الثفاوض.

الحرُب املقنرّنة بانتظار الحلرّ النهائي 
من وجهة الاظار اليااية يف الداصاة صاداء، لم يدد 

باإلمكان الدوران حول عاليّة إعداع حل نهائي يرتكز إىل 
تطبيل القرارات الدوليّاة املداية باألزمة اليااية الثالية 
كالقرار 2216، وما يدايه من تخلٍّ عن مكثسبات مرحلة 
ماا بدد »اننقاالب« الثوثاي يف أيلول من الداا  ل201. 
لذلاك جاء املخرج من وجهة الاظر املثليّة بالذلاب نثو 
تفديل الدال السيايس املواز  للدال املسلح، عل تشكيل 
املالس السيايس وما يدايه يف الشكل من تديل »رئيس« 
للباالع مع اريل مدااون، وما يؤكده مان اتااه صاداء 
نثو تسيري أمورلا السياسية واإلعارية الداخلية بادزل 
عان طبيدة الثفااوض يف الخارج. ولذا بثاّد 5اته يخلل 
نوعااً من الثاوازن السايايس يف الخطابة الديبلوماساية 
الخارجية الثي ارتكزت طوال الفرتة املاضية عىل أعبيات 
»اننقالبيال« يف مواجهة »الرشعيّة«. كاا عّعم الثثالف 
اليااي الشااايل خطوته لذه بالثظالرة »الثأريخيّة« يف 
20 آب املايض؛ إلظهار الثقل الشادبي لثثالف الثوثي ا 
صالح، يف مقابل أطراف مثداخلة ومثصارعة يف الااوب، 

برغم القبة الثديدية املااوحة لهم من الرياض. 
بالثواز  مع الثصديد السيايس جاء الثريع يف وترية 
الدالياات الثدوعياة والثوغاالت، ومرااقثهاا بالاهاز 
اإلعالماي املصاحاب للثرب من جهاة القاوات اليااية 
املشارتكة، للوصول إىل مقطع »سّلم نفسك يا سدوع «، 
خاصة أن لذه الداليات ياكن أن تشكل رضبة مداوية 
قياساية للقوات امللكية الليّة السادوعيّة، الثي تشاكل 
عصاب املدركة من الاهاة األُْخاَرى. علاااً أن لذا يأتي 
بداد ساثب القاوات اليااياة املوالياة للريااض بقياعة 
الااارال عايل مثسان األحار مان املاطقاة الثدوعية، 
وإعااعة نرشلا يف مأرب أماالً بثدويض نقص القوة بدد 
انسثابات قبلية مؤثرة يف تلك الابهة، إضااة إىل إشغال 
لاذه الثارب لقطاعاات واسادة يف القوات السادوعيّة 
املسالثة. إ5 تقثاي املهااة يف لاذا الاوارع الدااع عن 
الوطن بادزل عن مساببات الثارب وألدااها الاهائية، 
اأصباح من الطبيدي خالل األساابيع املاضية تساايل 
عارشات الغارات الاوية السادوعيّة يوميااً عىل مااطل 
عاخال املالكة، يف ظل الدال عىل تثصل املدن الكلى يف 
مااطل ناران وعساري، خوااً من تاكن القوات اليااية 
من الدخول إليها وتكرار ناو5ج ساقوط مدياة الربوعة 

السدوعيّة ماثصف الثرب القائاة حالياً.

*نقاًل عن جريدة السفير

أن أعركوا بخل سيطرة املرتزقة عىل املاطقة، 
املثواجادة بدمااة خديار  حشادوا قواتهام 
»مدخل املديرية« من جهاة املدياة، وصددوا 
الابال ولاااك، وعارت اشاثباكاٌت عايفاة، 
أاضت إىل سايطرة الاياش واللاان عىل أول 
قارى املاطقة قرية الارشف لثثواصل بددلا 
املدارك الثي وصلت إىل عزلة الصيار ماثصف 
الابل والثي أَيْضاً ساري الايش واللاان عىل 
املاطقاة، ولاااك وقفت انشاثباكات، لثكن 

بل كر وار.
أياا  اقاط  »ثاالث  بالقاول:   ويضياف 
وسايطرت قوات الايش عىل نصف املديرية، 
الخطاوة  بثلاك  املرتزقاة  عالاه  الاذ   ماا 

اإلْجَرامية الثي عرضت املاطقة للدمار«. 

ممارساُت املرتزقة
كداعتهم أيااا عخلاوا ماطقه عاثوا ايها 
الخراب، ولذا ما حصال باديرية الصلو من 
قبل املرتزقة، يقول عارف ساال  أحد سكان 
قرياة الصدياد، إن املرتزقاة حياااا وصلوا 
إىل القرياة، قاماوا باقثثا  مدرساة القرية 
بالقوة، حيث كروا األقفال، ويضيف حيااا 
اعارتض األََلايل ملثل لاذه الثرصااات، رعوا 
عليهم بإْطااَلق الرصاص بالهاواء، وكلاات 
بذيئاة، ولكاذا عالاوا ماع مادارس القرى 

األخرى الثي ما يزالون ايها.

 ويضياف أن املرتزقاة قاماوا بداد 5لاك 
باعثقال الشيخ عبدالرقيب ماصور الشهابي 
شيخ قرية الرشف وأَبْاَائه، ويؤكد أن السبب 
وراء اعثقال الشهابي لو راضه لهم وراض 
عخول املاطقة يف الارصاع، وبالذات أن لااك 
اتَّفاقااً بال األََلاايل والايش واللااان، لذا 
حادث خاالل اليومال األولال من سايطرة 
املرتزقاة عىل املاطقة، ليقوموا بدد يو  واحد 
اقاط بإحاراق ماازل القاايض عبدالرقياب 
القطابار  بقرياة الصياار ونهب سايارته 

واخثطاف شقيقه.
وناوه عارف أن املرتزقة لم يكثفوا برتويع 
األََلايل وتلك املاارسات السابقة لكاهم قاموا 
بددلاا بيو  حياث قاموا باخثطاف الشايخ 
»حازا  حاوع الصلو « رئياس ارع املؤتار 
باملديرياة، واثاال مان أونعه مان مازلهام 

الواقع بقرية الدكشية.

الوضع اإلْنَساني
مان  ااقام  الثارب  يف  املاطقاة  عخاول 
الوضع اإلنَْساني الساابل، ااملديرية مكثظة 
بالاازحال، باإلَضاَااة إىل ااثقاار املديرياة 
للخدمات األساسية اال يوجد بها مسثشفى 
مثكامال، ون مارشوع ميااه، باإلضاااة إىل 
أَْوَضااع الاااس املديشاية الصدباة، حياث 
يثخاذون من أرضهام الابلية بااب لرزقهم 

لثسري أمورلم الثياتية.
 يقول مثاد مسادد الصلو  أحد سكان 
قرياة املكاو ، إن ساكان الرقياة يداناون 
األمّريان اظرواهم صدبة ادخاول املاطقة 
الثرب سايزيد مان مداناتهم، لكان لذا ما 
يريده املرتزقة من أجال املثاجرة بثلك اآلن ، 
املديااة،  بداد أن تاجاروا بادانااة ساكان 
ويضيف بأن املدخل الذ  كان يغذّ  املاطقة 

باملواع الغذائية أَْصبَح مقطوعاً و5لك بسابب 
قصف طائرات الددوان قبل اسبوع عىل نقيل 
الصلو، وأيضاً انشاثباكات الدائرة باملثا5ية 
شابه  املديرياة  أَْصبَثات  وبهاذا  للطريال، 
مثارصة بدد أن كانت آمااة، ااألَْوَضاع اآلن 
صدبة جاداً، ن خدمات طبية ون ماء، واملواع 
الغذائية شثيثة ومرتفدة األسدار، ولذا ما 
يريده املرتزقة لي اثح جبهة ن يسثطيدون 

اننثصاار بها وتدرياض الالهاا للدمار من 
أجال انرتازاق باداناتهم ون ماا5ا يداي أن 
تفثاح جبهاة يف ماطقة مساثقرة، ويضيف 
أن ساكان املديرياة لام ياخرطاوا يف القثال 
برغم مثاونت اليائساة للارتزقاة وبالذات 
اإلْصاَلحيل لثاايد الساكان، لكن قوبل 5لك 
بالرااض ااثن مداركاا ماع ظروف الثياة 

القاسية وليست مع أحد.

سلِّْم نفَسك يا سعودي!

اأهايل ال�صلو: ُقرانا كانت اآمنًة فـــــــــــــــــــــــــجاء املرتِزقُة وعاثوا فيها الف�صاد

من تدمي املدينة إىل تدمي ريــــــــــــفها.. مــكـُر املـــرتِزقة يف تعز!
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  - خاص:
اشالت حكوماُة الفار لااع  األُْسابُْوَع 
املاايَض، يف إقاااع عادع مان الادول املانثة 
يف اْساثئاَاف مسااعداتها للياان وتثويلها 
لثسااب حكوماة الُدااْدَوان لثوظيفهاا يف 
مشااريع غري املشااريع الثي خّصصت لها، 
وأاااعت مصااعر اقثصاعياة أن حكومة بن 
عغار املديّااة من قبال الفار لااع  عرضت 
عاىل عدع مان الادول املانثة خطاة جديدة 
نساثيداب ما يقاارب الا 5 ملياارات عونر 
سبل أن حصلت عليها اليان خالل مؤتاَر  
الريااض  يف  املادقَديان  الياان  أصدقااء 
ونيويورك عاا  2012، والثي حصلت اليان 
ايهاا عىل ماح ومسااعدات وقروض تقدر 
باا 7,9 مليار عونر ارتفدات ماثصف الدا  
تثاكان  ولام  عونر،  ملياار   8,1 إىل  ل201 
حكوماة الواااق الوطااي مان اساثيدابها 
بسابب اشالها يف اإليفااء بالثزاماتها تااه 
املانثاْل وخصوصااً ايااا يثدلال بإنهااء 
انزعواج الوظيفاي وتاظياف كشاف الراتب 
املؤسساثل  يف  الولاياة  األَْساَاااء  مان 
الدساكرية واملدنياة، باإلَضاَاااة إىل تافياذ 
أن  سابل  واقثصاعياة  مالياة  إْصااَلحاات 
تدّهادت بها حكومة لاع  للاانثْل ولكاها 
لم تسثطيع تافيذلا بسابب اعرتاض مرَكز 
القاوى والافو5 الدساكرية الثي انخرطت يف 
إطار الثورة الشبابية السلاية وإَعاَعة إنثاج 

نفسها بهدف الثفاظ عىل مصالثها. 

املصدر 5اتاه أَّكد أن خطة حكومة بن عغر 
الثي قدمت خالل ورشاة الداال الثثضريية 
لدقد مؤتار عويل إلَعاَعة اإلعاار يف اليان الثي 
عقدت ماثصف األُْسابُْوع املاايض بالداصاة 
السدوعيّة الرياض بثاظيم ورعاية من األمانة 
الدامة ملالس الثداون لدول الخليج الدربية، 
شالت تثويل ُكلَّ املوارع املالية املخصصة من 
قبل املانثْل إلنشاء مشاريع خدمية وتااوية 
كاااة  وتااياد  الااوبياة،  املثااظاات  إىل 
املشااريع الثي تدثار إنشاائها يف املثااظات 
الشااالية؛ بسابب الُداْدَوان والثصار حثى 
بدد الُداْدَوان، إّن أنها تلك املطالب الثي تادرج 
يف إطاار الثارب انقثصاعية الثي ياارساها 
الُدااْدَوان السادوع  وحكومة الفاار لاع  
لم تثضاان أطاراً تافيذية مزمااة ون آليات 
تافيذية كااا أَّكدت تلك الثكومة عد  علاها 
بانحثياجاات املالياة إلَعااَعة اإلعااار يف تلك 

املثااظات. 
وأاااعت املصااعر أن الخطاة الثي تقدمت 
بهاا حكومة الفاار لاع  يف الريااض مؤخراً 
عىل لامش الورشاة الثثضريية الثي نّظاها 
مالاس الثدااون الخليااي اشارتطت عد  
الثدامال مع البااك املرَكز  الياااي وتثويل 
املااح واملسااعدات والقاروض إىل حساابات 
ااة خاضدة إلرشاف حكومة لاع  عىل  َخاصَّ
أن يثم اساثيدابها يف إَعااَعة اإلعاار يف خاس 

مثااظات اقط. 
وأوضثت املصاعر أن البااك الدويل وعدعاً 
من الدول املانثة اشارتطوا إحالل السال  يف 
اليان نْسثئاَاف املساعدات املالية والخدمية 

والثااوياة وال اآلليات وخطط انساثيداب 
املثفال عليها ماع الااناب الثكوماي قبل 
الُدااْدَوان، مطالبًة حكومة لااع  وتثالف 
الُدااْدَوان بالساااح باقل ُكّل ماا له عالقة 
أَْو  مالياة  أكانات  اإلنَْساانية  باملسااعدات 
غذائياة أَْو عوائياة أَْو إيوائياة ومان ضاان 
تلاك املسااعدات إيصال الثاويال املخصص 
من قبال املانثْل لإلعاناات الاقدية للفقراء 
املسثفيدين من صادوق الرعاية انجثااعية 
والبالغة حثى اآلن مليار عونر، يسثفيد ماها 
1,5 ملياون اقاري يف مخثلف أرجااء البالع، 
والثاي ترااض حكوماة الُداْدَوان الساااح 
بثثويلها إىل البااك املركز  بصاداء حثى ن 
يكاون لها أ  أثر إيَْاابي يف انْساثقَرار املايل 

للبالع.
باأن  املصااعر  أاااعت  انتاااه  5ات  ويف 
الصادوق السادوع  للثااية الاذ  يدد أحد 
أبارز الصااعيال املاولة لددع من املشااريع 
الخدمياة وانناائياة رااض الطلاب املقد  
مان حكومة الفاار لاع  بثقديام القروض 
والثاويالت املثفل بشاأنها ماع اليان خالل 
السااوات املاضياة إىل تلك الثكوماة، ملراً 
5لاك بأن تلاك القروض مثادعة يف قطاعات 
خدمية كالكهرباء وانشغال الدامة والطرق 
ويف مثااظاات تقاع خارج سايطرة لاع  
وحكومثه، يضاف إىل راض الصادوق الاظر 
يف طلاب تلك الثكومة ماثها قروض جديدة 
تثات يااطة إَعااَعة انعااار يف املثااظات 

الااوبية.
ويف الساياق 5اتاه أَّكاد تقريار حكوماي 

صاعر بصاداء أن تدليل ععم املانثل لليان 
يف الاواناب الثااوياة ضاعاف مان األزمة 
اإلنَْساانية وانقثصاعياة يف ظال الُدااْدَوان 
والثصاار، وأَّكد أن إَعااَعة تاويالت املانثْل 
سيساهم يف ععام املوازناة الداماة للدولاة 
وسيكون له أثر إيَْاابي عىل الثركة الثاارية 
وانساثثاارية، وأَّكد الثقرير أن تدليل الدول 
املانثة للااح واملسااعدات يف اليان تسابب 
باأرضار ااعحاة لقطااع املقااونت وقطاع 
الخدماات واملكاتاب انسثشاارية، وأعى إىل 
تدطيال نشااط 33 وحدة تافيذياة مرشاة 
عىل املشااريع املاولاة خارجياا، يضاف إىل 
تريح اآلنف من الداملل يف تلك املشااريع 
الثاي كانت قيد الثافياذ، وتريح عدع كبري 
مان الخلاء ولاو سايكون له آثار سالبية 
عىل الطاقة انساثيدابية للاااح والقروض 

الخارجية مسثقبالً.
وواال الثقريار الثكوماي الصااعر مان 
صادااء َااإن تدليل ععام املانثْل ملشااريع 
اللنامج انساثثاار  أحر  اليان 1.3 مليار 
عونر الداا  املاايض، ُمشارياً إىل أن ُمَخّطاط 
اللنامج انسثثاار  كان خالل عا  2015  
يرمي إىل إنفاق ل56 مليار ريال عىل مشاريع 
بثاويال خارجاي   51.8% ماهاا  اللناماج 
و%9,2ل بثاويال مثايل، ونظاراً للُدااْدَوان 
والثصار بلغت الافقات الفدلية %0.ل اقط 
من إجااايل الافقات املخصصاة يف اللنامج 
انسثثاار  الدا ، شكل ععم املانثل الفديل 
يف اللنامج %7.3 اقط رصات خالل األْشهر 

األْوىَل اقط. 

  - رشيد الحداد:
يف الوقات الاذ  شاّلت الثركاة الثاارياة 
وانساثثاارية يف املااطال الااوبياة لدولاة 
الددو السادوع  بدد أن تثولات تلك املااطل 
الثي كانت تشهُد حراكاً تااوياً مثاامياً خالل 
السااوات املاضية إىل مااطل حارب مفثوحة 
يساطر ايها رجااُل الايش الياااي واللاان 
الشادبية بطونت أساطورية بشاكل يومي، 
أصابات تداعيااُت الُدااْدَوان السادوع  عىل 
الشدب اليااي مخثلف القطاعات انقثصاعية 
السادوعيّة، كاا تؤكد حركة الثاداوِل اليومية 
يف ساوق األساهم السادوعيّة الذ  لم يفارق 

املاطقة الثاراء ماذ أسابيع.
مالماُح انهياار انقثصااع السادوع  الثي 
إىل  وعادثهام  املساثثارين  مخااوف  أثاارت 
اإلقباال عىل عقاوع الثأمال الادويل للثفاظ 
عاىل ماثلكاتهم يف ظل عد  ثقة املساثثارين 
ورجاال املاال واألَْعَااال يف عولاة الدادو من 
اساثداعة انقثصااع عاايثه يف طل اْساثاَرار 
اننفااق الدساكر  الالمثادوع عىل ُعااْدَوان 
ظالم وبلد جار وشادب شقيل، ااالة ماّلة 
ناشاونال إنرتسات األَمريكياة أَّكادت مؤخراً 
ارتفااع اإلنفاق الدساكر  السادوع  إىل 82 
مليار عونر سااوياً، باسابة تاثال 13 % من 
الااتج املثايّل اإلجاايل للبالع، لثصبح املالكة، 
حاد تصاياف املالاة األَمريكياة، ثالاث أَْكَل 
عول الدالام إنفاقاً عىل الثساّلح، بدد الونيات 
املثّثادة والصال، عىل نثاو يفاوق مدّدنت 

إنفااق عول »الااتاو« بكثاري. 
ويف ظال تراجاع أعاء اقثصاع عولاة الددو 
السادوع  إىل أَْعنى املساثويات خاالل الفرتة 
املاضية من الداا  الاار  إىل أَْعنى من 1.5% 
اقاط يف الاصف األول من الداا  الاار  كاا 
تراجاع نااو القطااع الافطي ألول مارة ماذ 
خااس سااوات إىل أَْعنى مساثوياته، جدعت 
وكالاة ايثش للثصايفاات انئثاانياة أواخر 
األُْسابُْوع املايض تخفيض تصايفها انئثااني 
لدولة الددو السدوع  للدا  الثاني عىل الثوايل، 

وابقات وكالة ايثش تصايف السادوعيّة عاد 
»-aa« مع نظرة مسثقبلية سلبية، وأشارت 
إىل أن امليزانياة السادوعيّة تظال ععاااً مهااً 
للثصاياف لكاهاا ماا زالات تضدف بسابب 
تراجع أَْساَدار الافط الداملية، وتوقدت ايثش 
مزياداً من الضدف يف امليزانية وأن يظل الداز 

الثكومي الدا  مرتفدا يف 2016 و2017.
ومع اْساثاَرار انخفاض أَْساَدار الافط يف 
األَْساَواق الداملية بأقل مان 50 عونراً لللميل 
والاذ  تغطاي عائداتاه %90 مان إياراعات 
املالكة، واشل كااة مساعي الرياض لالتفاق 
مع مصدر  الافط يف أوبك لثثسال األَْسَدار 
يف األَْساَواق الداملية، تراجدت ثقة املسثثارين 
عاخل السدوعيّة وخارجها بالدالة السدوعيّة 
بدد لبوط الريال السادوع  يف ساوق الدقوع 
اآلجلاة مقرتباً مان أَْعنى مساثويات ماذ 12 
أَعَّى إىل  الداا  الااار ، مااا  َعامااً مطلاع 
اساثبدال الدالة السادوعيّة بالدونر، ولو ما 
أَعَّى إىل ساثب السايولة املالية مان الدونر يف 
املالكة وصونً إىل اندنع أزمة سايولة بالدونر 

يف القطااع املارصيف السادوع ، كااا تسابب 
بظهاور أَْساَواق ساوعاء للاضارباة بالدونر 

أََماا  الريال السدوع .
من جانبها اعرتات مؤسساة الاقد الدربي 
السدوع  رساياً بأزمة السيولة الثي تدانيها 
املالكاة مان الدااالت الصدباة، كااا أَّكدت 
ساديها لالقرتاض مان الخاارج 10 مليارات 

عونر إلَعاَعة انْسثقَرار للسوق.
ويف السياق كشفت وكالة رويرتز األُْسبُْوع 
املاايض عان قياا  مؤسساة الاقاد الدرباي 
السادوع  إىل راع سادر الفائدة بال الباوك 
ثاالث مرات مااذ بادأ الُدااْدَوان عاىل اليان، 
وأشاارت إىل أن الباك املركز  السادوع  راع 
سادر الفائدة مان %0.8، إىل %2.3 للثصول 
عاىل السايولة املالياة مان الريال السادوع  
والدااالت الصدباة بأعىل مدادنت اائدة بدد 
أن لااأت أَيْضااً إىل انقرتاض الخارجي لساد 
الداز املاايل الذ  تااوز الا 90 مليار عونر يف 
موازنثها الدامة، أَزمة السايولة املالية وحالة 
عد  انْساثقَرار املايل الذ  تشهدلا السدوعيّة 

تم تأكيده مؤخراً مان قبل رشكة »الراجثي« 
املالية الثي كشفت عن اْسثاَرار أزمة السيولة 
املالية يف السوق بالثواز  مع تضاعف مددنت 

الفوائد املدروضة بل الباوك.
 مان جانبه أَّكاَد »املدهد الدويل للدراساات 
انْسارتَاتياية« أن اْساثاَرار الُدااْدَوان عاىل 
اليان املثزامان ومع انهيار أَْساَدار الافط إىل 
مسثويات قياسية، يضع انقثصاع السدوع  
أََمااَ  حرب اساثازاف كلى ساثثضح خالل 
الفارتة القاعماة، وأشاار املدهد الادويل إىل أن 
الداز يف املوازنة الرياض باات كارثياً، ُمؤّكداً 
انقثصاعياة  القطاعاات  انكاااش مخثلاف 
السادوعيّة وماها قطاع املقااونت والدقارات 
واملصاارف والطاقاة، ُمشارياً إىل أن مدادنت 
اننثاج الافطي تراَجدت من %17 نهاية الدا  
ل201 إىل %5 اقاط الدا  الاار ، كاا أااعت 
بيانات رسااية سدوعيّة تراُجعَ صايف األصول 
األجابية لدى الباك املركز  السادوع  باسبة 
%16 خاالل الداا  الااار  مقارناة بالدا  

املايض.

ال�صندوق ال�صعودي للتنمية يرف�ُض االعرتاَف بها..

حكومُة الفار هادي تصطِدُم برفض املانحني تحويَل مسار املنح واملساعدات لحساباتها 

ُر حملياً وعاملياً  االقت�صاُد ال�صعودي ينك�صِ

إنهياراٌت متالِحقة لالقتصاد السعودي َوأزمُة السيولة تضِرُب قطاَع املصارِف 

أسعار صرف العمالت 
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 للعــلم 
ُعملٌة تالفة !

ــر لدى الكثري من  تصاَعَدت حالُة التذمُّ
موظفي الدولة واملسـتثمرين ورجال املال 
واألَْعَمـال واملودعني والعاملني يف املصارف 
والـركات العاملـة يف التحويـالت املالية 
مؤخـراً مـن العملـة التالفة التـي صدرها 
البنك املركزي اليمني إىل األسـواق لسـداد 
مرتبات ومستحقات موظفي الدولة وتوفري 
السـيولة املالية يف املصارف والبنوك، ولكن 
الكثري من املتذمرون الذين حاولوا توظيف 
ضخ كميـات كبرية مـن العملـة املتهالكة 
أَْو املقطعـة الناتجة عن سـوء االسـتخدام 
توظيفاً سياسياً، تناسوا أن تلك العملة التي 
عادت للتعامل لم تكن سـبباً بحد ذاته، بل 

نتيجة لسبب؟ 
ففـي اليمن فقط ُكّل يوم كان يسـتقبل 
البنـك املركـزي اليمنـي 80 مليـون ريال 
عملـة تالفـة نتيجة سـوء االسـتخدام من 
ِقبـل املواطـن اليمني نفسـة بشـكل عام، 
ومن قبـل الكثري من رجاالت املال واألَْعَمال 
وكل مـن ظل يرفـض التعامل مـع الريال 
اليمني كعملة سـيادية تحمـل ُهوية اليمن 
ويتم تداولها بقـوة القانون اليمني، ولذلك 
كان الكثـري مـن املرتفني باملـال يتعاملون 
مع العملـة الوطنية يف وظنهـم األم كعملة 
عدميـة يف مختلف القطاعـات حتى وصل 
األمـر إىل أن عقـود إيجـار املنـازل تـرم 
بالـدوالر يف بعص األحيـاء، يضاف رفض 
الكثري من التجـار التعامل بالعملة اليمنية 
يف البيع والراء منذ سـنوات، وبسبب تلك 
النظرة السلبية لقطاعات واسعه ممن نمت 
ثرواتهـم وربـت أكتافهم من خـريات هذا 
الوطن، باإلَضاَفـة إىل التعامل السـيئ من 
قبل العاملني يف الكثري مـن األَْعَمال املهنية 
والحرفية كان لها دور كبري يف تكبيد الدولة 
سـنوياً 18 مليار ريـال هي قيمـة املبالغ 
املاليـة التي يتم اسـتبدالها مـن قبل البنك 

املركزي اليمني كعملة تالفة.
واملؤَسـُف أنَّ الريـال السـعودي يحتل 
املرتبـة األْوىَل يف التعامل مـن بني العمالت 
األجنبيـة يف اليمن بحكم القـرب الجغرايف 
وتواجـد قرابـة مليونـي عامـل يف اململكة 
يعملـون يف مختلـف املجاالت، كمـا يحتل 
الدوالر املرتبـة الثالثـة يف التعامل يف كافة 
أرجاء البالد، ويتم تداول العمالت األجنبية 
يف بالدنا بشكل إيَْجابي أكان يف التعامل أَْو 
االدخار املنزيل، ولم نسـمع عـن إتالف أَيّة 
عملة أجنبية، ولكن نفس التعامل ال تعامل 

به العملة الوطنية.
أخرياً.. عىل املتذمرين من العملة التالفة 
أن يسـألوا أنفسـهم عـن السـبب؟! فربما 
دفعـت األَْوَضاع االقتصاديـة الصعبة التي 
تمر بها البلد بالبنك املركزي اليمني إلَعاَدة 
تلـك العملـة التالفـة للتـداول ألول مـرة، 
وعلينـا إْدَراك حجم املشـكلة التي كنا وما 
زلنـا سـبباً يف وجودها، فحل تلك املشـكلة 
يكمن بالتعامـل الراقي مع العملة الوطنية 

باعتبارها جزًء من ُهوية وسيادة اليمن.
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  -  خاص
اساثهل الددواُن السادوع  األَمريكي أول 
أيّاا  الدرش من 5  الثااة املباركة بارتكاب 
املزيد من املاازر الدموية يف صاداء وعدع من 

املثااظات اليااية.
وقصف طريان الددوان مساء السبت املايض 
ماطقاة عار الاهديان ومثياط عار الرئاساة 
عايفاة  غاارات  بثااان  بالداصااة صادااء 
وقاابل شاديدة اننفاار تساببت يف اسثشهاع 
طفال  )الصاورة( وإصابة 20 مواطاااً، و5لك 
يف اساثهداف طاريان الددوان مزرعاة املواطن 
عيل الاربة خلاَف ماصة انحثفاانت بايدان 

السابدل بغارتل، كاا ألثال القصُف أرضاراً 
باملاثلكات الدامة والخاصة وماازل املواطال.
واسثشاهد طفال وأصياب اثااان يف سابع 
غارات لطريان الددوان األَمريكي السدوع  عىل 
مدرسة الاااح باديرية الثياة الخارجية.

مكثب الرتبية والثدليام باثااظة صاداء 
أعان اساثهداف طاريان الدادوان السادوع  
األَمريكاي مدرساة الاااح باديرياة الثياة 
شاهداء  ضثيثهاا  راح  والثاي  الخارجياة 
وجرحاى وتدمري كيل للادرساة. وندع املكثب 
يف بيان لاه صات املاثاع الادويل واملاظاات 
الثقوقياة إزاء املاازر الثاي يرتكبها طريان 
الددوان بثل الشدب اليااي وتدمريه املااهج 

واملثداد للااشآت الرتبوية والثدلياية. 

واعثل البيان اساثهداف تثالاف الددوان 
للاادارس جريااة تثاااىف ماع ُكّل املواثيال 
واإلنساانية  الدولياة  والقوانال  واألعاراف 

ووصاة عار يف جبل اإلنسانية.
وشان طريان الددوان السدوع  األَمريكي، 
مسااء السابت، بأكثار مان 16 غاارة عاىل 
مدياة املثويت، مساثهدااً املاشئات واملراال 
الخدمياة الثكومية الواقداة باتااه ماطقة 
مقالة  ومثياط  الذماار   وبيات  عااماة 
املثويت ومباى املااع الثكومي باملثااظة، 
مااا أعى إىل تدمري عادع من املااازل وتهاري 

مئات الدائالت. 
ويف مثااظاة صادااء أَيْضااً شان طريان 
الددوان السادوع  األَمريكي، السبت، غارات 

عاىل مديرية لادان، مساثهدااً بثالث غارات 
ماطقاة الااياف، ماا أعى إىل إلثااق أرضار 

كبرية بااثلكات املواطال وماازلهم.
َوارتفدات حصيلاة ضثاياا ثاالث غارات 
شااها طريان الدادوان السادوع  األَمريكي، 
الااداة، اساثهدات سايارتل ملواطاال يف 
الطريل الدا  ومازنً باديرية باقم باثااظة 

صددة إىل تسدة شهداء وإصابة آخرين.
واساثهدف طاريان الددوان سايارًة كانت 
تقالُّ أرسًة مكوناة من رجل وزوجثاه واباثه 
اسثشهدوا كلهم، كاا اسثهدف سيارًة أخرى، 
ما أعى إىل اسثشاهاع أربدة مواطال وإصابة 

آخرين.
وكثّف طريان الددوان السادوع  األَمريكي 

مان غاراتاه عاىل مديرياة باقام الثدوعية، 
مرتكبااً أكثر من عرش مااازر خالل أقل من 
عرشة أيّا ، وعمر طاريان الددوان يف إْحااَدى 

غاراته مثطة وقوع بصددة.
السادوع   الدادوان  طاريان  شان  كااا 
األَمريكي مسااء السابت غارتل عاىل مدياة 

الثديدة، مسثهدااً الكلية البثرية.
وعاوع طريان الددوان السادوع  األَمريكي 
السابت شان غاراتاه عاىل مديرياة رصواح 
باثااظاة ماأرب، حيث قصف بدادة غارات 
رصواح،  مديرياة  رشقاي  أتيااس  ماطقاة 
بالثزامان ماع قصاف مداداي وصاروخاي 
ملاااقاي الدادوان اساثهدف مازارع وماازل 

املواطال باملديرية.

العدوان ال�صعودي االأَمريكي ي�صتهلُّ اأوائَل الع�صر من ذي احلجة باملزيد من املجازر بحق اليمنيني

إستشهاد 11 مواطناً بينهم طفالن يف قصف لطيان العدوان على 
أمانة العاصمة وعدٍد من محافظات الجمهورية

من مطار بي�صة اإىل منفذ الوديعة.. ماأ�صاٌة ي�صنعها العدواُن ومنافقوه

الُحجرّاج اليمنيون.. ذلٌّ ومهانٌة يف منفذ الوديعة!
  -  خاص

َماارَّ عاٌ  آخر عىل الُثّاااج الياايل بثفاصيَل كثريٍة، 
عااوياُهاا الباارزُة املدانااة، اِاان مطار بيشاة إىل مافذ 
الوعيدة يشارتك الياايون يف مدانااة واحدٍة جراء الثدامل 

املثدب من قبل السدوعيل.
مصاعُر خاصٌة بوزارة األوقاف واإلرشاع قالت لصثيفة 
د أن  صدى املسارية: إن الددوان السادوع  األَمريكاي تداَّ
يكاوَن الثج لهاذا الدا  شابيهاً بالدا  املاايض، حيُث لم 
يلثاز  بالواااء بانتَّفاقاات املوّقدة من قبلاه، ولم يفثح 
املااااذ اللية الثالثة )حرض، وعلاب، الوعيدة( ولم يفثح 
املاااذ الاوية، املثفل عليها مطار صاداء وعدن وسيئون.
وأضااات املصااعُر أن الدادوان َويف 11 5  الِقددة اثح 
املساار انلكرتوناي ليو  واحاد اقط، اثم إْعَخااُل بيانات 
جاوازات ماّظااي الاوكانت، وعدعلم 96 شاخصاً وعدع 
70 مان موظفي قطاع الثاج من أعضاء البدثاة، ثم أمر 
الددو السادوع  الدايَل وزير لااع  بإيااع ملِّر إلغالق 
املساار وتثويل الشفرة وسثبها من قطاع الثج، اافذوا 
توجيهات أساياعه وأغلقوا املساار وحّولوه إىل جدة، واور 
5لاك اّععاى وزير لاع  إنه تام اكثشااُف مؤامرة خطرية 
عىل أمان املالكة من صاداء، و5لك بدس 7ل شاخصاً بل 
املوظفال وأعخلاوا بياناتهام وأن عخوَلهام سايهدع أمن 
املالكاة، وبااء عاىل 5لك تم إغالُق املساار انلكرتوني وتم 
تثوياُل قطااع الثج من صادااء إىل جدة، وشاّكل لاع  
وحكومثاه ماا تسااى بلاااة الطاوارئ إلعارة املوسام، 
ثام بدد 5لك وبإعاناة الددو تم تأسايس مكثب يف رشورة 
نساثقبال جوازات الثااج وإْعَخاال بياناتهم، وقد قامت 
لذه اللااة املساااة لااة الطوارئ بإلغااء 18 وكالًة ِمن 
الثي تدال يف تفويج الثااج ما يزيد عىل 15 ساة، واععوا 
أنهاا بثوجيهاات علياا، وطبداً لاي من أساياعلم الددو 
السدوع ، وثانياً لغرض تاار  مقيت، حيث وقاموا كذلك 

ببيع حصة لذه الوكانت من ساارسة الثأشريات.

منفُذ الوديعة 
واساثاراراً للثداُمال الايسء ماع الياايال وحاااج 
بيات الله الثارا ، عاد الددواُن وحكوماة الفار لاع  إىل 
تدريضهام لإللانة واملداملة الخشااة، ما أعى إىل ازعحا  
كثيف للثاااج أما  مافاذ الوعيدة بانثظاار الدخول إىل 

األرايض املقدسة.
ويفارتش مئااُت الياايال األرَض َويلثثفون الساااء 
يف مافاذ الوعيداة الثادوع ، رشق البالع، جاراء البطء يف 

إجراءات الدخول من قبل موظفي لاع  وحكومثه.
ويشاكو بداض الثااج مان تباُطاؤ موظفاي املافذ 
َوالدشاوائية َوانرتاالياة يف أعاء سالطات املافاذ، الذ  ن 

يؤّع  عاله بالشكل املطلوب يف تاظيم املساارين.
َويقول البدُض إن ضباطاً يف أمن املافذ يقومون بإْعَخال 

البدِض من خارج الطوابري مقابل مبالغ مالية.
َونرش ناشاطون يف مواقع الثواصال انجثااعي، صوراً 
تُظِهاُر املسااارين َولام يفرتشاون األرض أماا  املافذ، 

َوبدضهم نائاون يف الدراء.
َوقال آخارون إن اجراءات الدخاول يف الاانبَل اليااي 
َوالسادوع  تساثار أحيانااً قرابة ل2 سااعة، ما يضطر 

املساارين للابيت أما  املافذ.
َويشاكو آخرون من ساوء الخدمات الدامة يف الاانب 
الياااي من املافاذ، كدورات امليااه َوالخدماات الفادقية، 
مشاريين إىل أن ارتفاَع أسادار الفااعق َوبددلا عن املافذ 

يال كثرياً من املساارين عىل اارتاش األرض.
َولاجم ناشاطون حكومة الفار لاع  املسايطرة عىل 
املافذ، َوالثي لم تضع خططها ملواجهة الضغط عىل املافذ 
يف مثال لاذه األيّاا  الثي تثزامان مع عخول الاااس ألعاء 

الثج.
َوأشااروا إىل أن حكومة اااعق الريااض لم تقم بوضع 
مدالااات ملا حصال يف املافذ الداا  املاايض، َوتكرر 5ات 

الخطاء يف لذا الدا .
َوقاا  ناشاطون يف مواقاع الثواصال انجثاااع بدال 
“لاتشااج” ساّاوه# مافذ_الوعيدة_مافذ_الذل_وانلانه 

للثدبري عن سخطهم من انجراءات الثي تثم يف املافذ.
ويف مؤتاار صثفاي ُعقاد يو  أماس األحاد بصاداء 
قال وكيل وزارة األوقاف واإلرشااع لقطااع الثج والدارة 
َعبداللاه نارص عامار: إن ما يثاُدُث للاواطاال يف مافذ 
الوعيدة مأسااة كبريٌة، رغم تثذيار القطاع بدد  الذلاب 

للثج عل لذا املافذ.
واساثدرض وكياُل قطااع الثاج والُداارة، املخاِطاَر 
وانبثازاَز الذ  يثدرض له املواطااون الراغبون يف الثج يف 
املافذ.. ُمشرياً إىل أن عاالء الددوان يف املافذ يقومون ببيع 
ورشاء الثأشاريات للثاااج وتركهم يف الداراء أليّا  عون 

مأوى.

)تنويه وتوضيح(
نرشت صثيفُة »صدى املسارية« يف عدعلا السابل 153 ليو  الخايس املايض 
تقريراً بدااوان: »حج بيت الله.. للاوالل اقط« نقالً عن موقع »الدربي«، واتهم 
املوقاُع وكياَل وزارة األوقاف َعبداللاه نارص عامر باقثثا  مكثب مسااعد وكيل 

قطاع الثج والُدارة ماري عبوان يرااقه عدٌع من املسلثل.
وكيال الوزارة َعبدالله عامر اتصل لاتفياً بصثيفة »صدى املسارية« وأوضح 
عدَ  صثة لذه املدلومات، كاا أّكد عد  صثة املدلومات الخاصة بشاأن اتهامه 
للدارشات من موّظفي قطااع الثج بالداالة ماع السادوعية أَْو الثوجيه بثاز 

جوازات سفرلم وحرمانهم من اننثقال إىل السدوعية لخدمة الثااج.
وععاا وكيال الاوزارة َعبدالله ناارص عامر وساائل اإلعاال  إىل تثاّر  الدقة 

واملصداقية يف نقل املدلومات،. 
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  -  زكريا الشرعبي
يومااً بدد ياو  تثبت اليان أنهاا أقوى من 
جايع الدواصف وأنها ن تزال تالُك الخيارات 

الكثرية واملثاحة.
الياااي  املقاتال  يساّطر  امليادان  يف 
بكالشاياكواه البسيِط األسااطريَ يف البطولة 
ومواجهاة الددو الاذ  ما إن ياراه حثى يفر 
بادرعاته ومدداتاه الثديثة، وبيااا يثارتُس 
لاذا املقاتل عاىل تخو  مدياة ناران ويشال 
بفارس مظلوميثه عباَب الصثاراء يف جيزان 
وعساري مقثثااً املواقاع الدساكرية ومثبثاً 
للَدَلم اليااي يف رؤوس الابال، تثدهد الوحدة 
الصاروخياة مؤمااة باللاه وقوتاه بثثقيل 
انقثادار الوطااي يف رعع الدادو وشاد باأس 
الرجال مزيثة الساثار بل الثل واآلخر عن 
ماظومة صاروخية جديدة إما مثلية الصاع 

وإما مطّورة مثلياً.
السادوعية تقاول إنهاا ثبثات بطارياات 
الباتريوت لثااية املدن املثاخاة لثدوعلا مع 

بالعنا، حسااً، الَم اننزعاج إ5اً من الصواريخ 
الباليساثية وانساثاداء باألَمريكيال الذين 
يساوقون لها أولاماً بياة ننثازاع الصواريخ 

البالسثية اليااية؟!.
ويو  الاادة املايض ااجأ قساُم الثصايع 
الدساكر  تثالاف الُدااْدَوان بإزاحثاه عان 
ماظوماة صوارياخ جديادة من ناوع بركان 

واحد املطّور.
 مثلياً يبلاغ مدى الصااروخ إىل 800 كم، 
ولاو ما يادل املدن السادوعية األَْكثَر أََلايّة 
واسارتاتياية تثثّسس عورلا، بدد أن طالت 
اليد الصاروخية للايش اليااي مواقع جديدة 

لم تكن يف حسبان الُداْدَوان.

ما هو صاروُخ بركان واحد؟ 
صباح الااداة املايض اساثهدات الُقاوَّة 
الصاروخية اليااية مدياَة الطائف السدوعية 
بصاروخ باليساثي لم تكشاف عااه يف نفس 
الوقت تاركًة الادل لددة سااعات بل سكان 

الطائف الذين ظاوا أن الصاروَخ القاع  إليهم 
نيزٌك ساقط من السااء؛ جهالً ماهم باالية 

الايازك وبأنها ترتطم باألرض ون تفار.
 وغري مثوقع ماهام وصول صاروخ يااي 
إىل لاذا املدى املقاارب لثااناائاة كيلومرت ن 
ساياا مع تضليل إعاال  الددو لساكان ناد 
والثاااز باا ياار  من مدارك عاىل حدوع 

املدن السدوعية.
وبداد سااعات جاءت املفاجاأة من وحدة 
الصوارياخ اليااياة مثاااوزًة تبااي إْطاَلق 
الصاروخ الذ  رضب الطائف إىل الكشف عن 
تطوير صاروخ واحد بزياعة مداه من 500كم 
إىل 800كام وتقليال نسابة خطاأه إىل 100  

وإْطاَلق عليه اسم جديد عليه لو بركان 1.

بركان 1 
يداد صاروخ باركان ١ باليساثياً من نوع 
ساكوع تم تثديثه وتدديله لزياعة مداه ليصل 
إىل مادى أبداد مان ٨٠٠ كلام، بداد أن كان 

مقثرصاً عىل 500كم.
- يبلغ طوله ١٢٫٥   وقطره ٨٨ سم. 

- يقادر وزن رأساه الثرباي باصف طن، 
بااا يداي قادرة تدمريياة شاديدة اننفاار، 
وقد خصاص تصايُم رأساه الثربي لقصف 
القواعد الدساكرية الضخاة، وجرى تثديثه 
الصاروخاي  والثطويار  األبثااث  مركاز  يف 
الثابع لوحدة الُقاوَّة الصاروخية للااهورية 

اليااية.
- وزن إجاايل الصاروخ يصل إىل ٨ أطاان. 
وواقاً لبيان صاعر عن الُقاوَّة الصاروخية 
للايش واللاان الشدبية َاإن إْطاَلق صاروخ 
باركان 1 يأتاي رعاً عاىل اْساثاَرار الُداْدَوان 
البشادة  وجرائااه  السادوع   األَمريكاي 
وحصااره اآلثام يف ظال صاات عويل وتواطؤ 
أماي عاىل حسااب كراماة الشادب اليااي 

وسياعة بلده.
وقال بياان الُقاوَّة الصاروخياة: »رًعا عىل 
اْسثاَرار الُداْدَوان وجرائاه البشدة وحصاره 
اآلثام يف ظل صاات عويل وتواطاؤ أماي عىل 

حسااب كرامة شادباا وساياعة بلدنا ووااًء 
باا تدهدنا به يف رساالثاا إىل الشادب والقائد 
ندلان:  الصاروخياة،  جهوعناا  باضاعفاة 
الباليساثي   »1 »باركان  صااروخ  “إْطااَلق 
عاىل الداال السادوع  ليازاَح بذلك الساثار 
عان ماظوماة صوارياخ باليسايثية جديدة 

ومثطورة”.
املسالثة  القاوات  باسام  الااطال  وكان 
أن  أَّكاد  الداياد رشف لقااان قاد  اليااياة 
الدالياات الدساكرية لن تثوقاف عاد ناران 
أَْلَدااهاا  تثقال  حثاى  وعساري  وجيازان 

انسرتاتياية.
 1 وجااء الكشاف عان صااروخ باركان 
الباليساثي بدد أقل من شاهرين من الكشف 
عان ماظوماة َصَواريخ )زلزال3( البالساثية 

ولي صواريخ يااية الصاع 100%
كاا يأتي اسثهداف الطائف بهذا الصاروخ 
بداد أَيّاا  قليلة مان اساثهداف مطاار أبها 
اإلقلياي بصاروخ بالسثي تم تطويره عىل يد 

وحدة الثصايع الدسكر  اليااي.

من )النجم الثاقب( اإىل )بركان1(.. 

الصناعُة الصاروخيُة اليمنية.. االقتداُر الوطني يف ردع العدو

  -  
يحيى الشامي 

عىل عكاس تكثُِّاها عىل الخساائر والهزائم 
الالحقة بايشاها إثر تقادُّ  املقاتلل الياايل 
املثواصل يف عال أََراضيها لم تثاكن السدوعية 
مان إخفااء قلقهاا وخشايثها من اْساثاَرار 
تسااقط الصوارياخ البالساثية عاىل مااطل 

حيوية يف مدنها الااوبية.
ر البالساثيات اليااية   وصال األمُر حدَّ تصدُّ
قائااَة املواضياع املااقشاة يف اجثاااع جاّدة 
األخري الذ  بدا كثفلة مواساة انثدب لها وزير 
خارجياة الونياات املثثدة األَمريكياة لثقديم 
واجاب الدزاء َوتادياد الثزا  واشااطن بأمن 

السدوعية والدااع عن أََراضيها..
ويف املقابال واصال اليااياون الارَب عىل 

موضاع الوجع األشاد إيالمااً، حياث واصلت 
الُقاوَّة الصاروخية اليااية اساثهدااها ملواقع 
يف عال الثيو  للادن السدوعية الااوبية.

الاديُد.. لاا اعرتَاُف وساائل إْعاَل  سدوعية 
يف ساابقة غاري مثوقداة بساقوط صوارياخ 
بالساثية عىل مااطال جديدة تدد املارة األْوىَل 
الثاي تطاولهاا الُقااوَّة الصاروخياة اليااية 

بصواريخها.
افضالً عن اساثهدااها املاطقاة الصااعية 
باااران رعاً عاىل غاارات الُدااْدَوان، جااءت 
الرباة البالساثية اللكانية بإْعااَلن الُقاوَّة 
الصاروخية ناااح تاربثها الداالنية املثاثلة 
يف إْطاَلق صاروخ أطلقت عليه بركان1 باتااه 
لدف عسكر  يف مدياة الطائف ولي اندطااة 
جديادة لياس يف مساار الثصاياع الدساكر  
اليااي الاذ  ارضه واقع الثصاار املفروض 

اثساب بال يف مصري وماآنت الُدااْدَوان عىل 
اليان الاذ  يأخذ يف جوانب ماه طابع الرصاع 

الثضار .
جااء لاذا الارع الُلكاناي بدياد املادى عىل 
مساااة ثالثة أَْو أَْربدة أَيّاا  من 5كرى رضبة 

صاار الشهرية. 
ويف وقت تواصل الُقاوَّة املدادية عك عرشات 
املواقاع السادوعية يف ُكلٍّ من جيزان وعساري 
َر األَْكاَل يف مداارك  ونااران، عاىل أن الثطاوُّ
ماا وراء الثادوع لصالاح الدالياات القثالية 
الهاومية للقاوة البرشية اليااية، حيث تأخذ 
الداليات الدسكرية يف جبهات ما وراء الثدوع 
ماثًى لاومياً ياساك بزمامه املقاتل اليااي 
باتاااه الداال السادوع  يف ُكلٍّ مان ناران 

وعسري. 
وتذلاب جاياُع املؤرشات امليدانياة إىل تغري 

ترسااها  انشاثباك  قواعاد  يف  اسارتاتياي 
القياعة اليااية وال خطط عساكرية مثكاة 
ومثااسقة تثكامل وتخد  األَْلَداف السياسية 

لقوى الوطاية املاالضة للُداْدَوان. 
مداركهام  يف  اليااياون  املقاتلاون  وصال 
ضد الايش السادوع  عاىل الطرال الرشقي 
َوالغرباي لكل مان ماطقة ناران وعساري إىل 
حياث أراعوا، مثكال السايطرة عاىل ما بل 
الاهثال مان مواقاع ومدساكرات ومرابض 
مدادياة وأبراج رقاباة وغرف سايطرة إعارة 

عاليات عسكرية ومخازن 
أسالثة ومراكاز تاويان وإماداع لثارس 
الثدوع السادوعية وصارت املدن السدوعية أَْو 
مقدماتها عىل مسااة مرمى قذيفة يااية.

بأبراجهاا  يف نااران تداد رقاباة »ظلام« 
املاثصباة أعاىل قاة جبال الرشااة ويف جزئه 

ُبركان وتغيُّـٌر اسـرتاتيجي يف قواعد اشتباك ما وراء الحدود
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الصرخة

يف أغساطس الداا  املايض أعلن قساُم الثصايع الدساكر  الثابع للاياش واللاان 
الشادبية عن عخاول ماظوماة صواريخ الرصخاة يف خاط املواجهة، وباارشت الُقاوَّة 
الصاروخياة عك مواقع الددو باساثخدامه وأثبات أَيْضاً عقة عالياة ونااعة مواصفاته 

املثطورة.
يثاياز صاروخ الرصخاة باداه الذ  يصال إىل 17 كيلومرتاً ويزن رأساه الثربي 15 

كيلوغراماً وطوله مرتان وأَْربدة ساثيارتات، اياا يبلغ طول مثركه 70 ساثيارتاً. 
ويثال الصااروخ الواحد من لذا الاوع صاعقل يف مقدمثه وصاعقاً خلفياً مخفياً، 

كاا يثايز بأنه قابل للثفاري بضبط توقيت 5لك بثسب الثاجة.
لذا الاوع من الصواريخ اساثطاع املاااساة اااذ اإلْعاَلن عن تصايده وإْعَخاله خط 
املواجهة مع الددو يف جيزان وناران وعساري، وحاز عىل الثقة ويثم اساثخدامه بشاكل 

مسثار يف كااة الابهات إىل جانب صواريخ غراع بشقيه الداع  واملطور.

الزلزال 1

أعلن الايش واللاان الشدبية عن إْعَخال ماظومة صواريخ الزلزال1 يف خط املواجهة 
يف 31 مايو الدا  املايض والذ  يصل مداه إىل 3 كيلومرتاً ويثايز بوزنه الكبري الذ  ياكاه 

من إحداث عماٍر أَْكَل من الذ  تثدثه الصواريخ 5ات املدى الطويل.

ويخثلف لاذا الاوع من الصواريخ عن الصااعات الصاروخية الثقليدية، حيث تثايز 
املاظوماة بثكاولوجيا األنظاة انلكرتونية املثددعة يف الثوجيه وتثديد األَْلَداف والثثرك 
يف مساارات واتاالاات مثدادعة يف آن واحد وقدراتهاا الريدة يف الوصاول إىل األَْلَداف 

وتدمريلا بقوة لائلة.
وتاثلاك لذه املاظوماة الصاروخية قوًة تدمريية لائلة عىل مساثوى األَْلَداف قريبة 
املدى، ولديها حساسية عالية وتاثاز برعة اننفاار باارع مالمسثها الهدف، وتطلل 
املاظومة من ماصة إاراعية ثالثية الفولات، وتثثكم ايه قاعدة إْطاَلق تدال إلكرتونياً، 
كاا تثايز لذه املاظومة بقدرتها عىل إصابة األَْلَداف بدقة عالية عىل مدى طويل نسبياً، 
حيث تثال رأساً مثفاراً زنثه أَْكَل من ماظومات الصواريخ السابقة الثي تم تصايدها 

مثلياً. 
وتسثار الصورة املثباياة يف املواجهة بطرايها املثاثلة بالايش واللاان الشدبية من 
جانب والددو السدوع  ومن يقف وراءه من جانب آخر، حيث جاء اإلْعاَلن عن صواريخ 

الزلزال1 بدد عرشة أَيّا  من صفقة أسلثة أَمريكية –سدوعية.
افاي الدرشين من مايو الدا  املايض أعلن الباثاغون أن البيت األبيض واال عىل بيع 
10 مروحياات مثدادعة املها  من طاراز )إ  اتش60- أر( للسادوعية، حيث قالت وزارة 
الداااع األمريكية يف بيان لها بذلك الثل أن البيت األبيض أبلغ الكونغرس باوااقثه عىل 

إبرا  لذه الصفقة الثي تبلغ قياثها 1.9 مليار عونر.

الزلزال2 قوٌة تدمييٌة كبية ودقة يف اإلصابة

يف نواال الدا  املايض أعلن قسُم الثصايع الدسكر  الثابع للايش واللاان الشدبية 
عخول الزلزال 2 خط املواجهة وتم إْطاَلقه عىل موقع عساكر  سادوع ، انثال املايض، 
حيث يؤكد مصدر عساكر  لصدى املسارية أنه جرى اخثباُر الصاروخ الذ  أثبت قدرته 
عىل ماااسة الصواريخ األخرى بافس املدى ويسثطيع إحداث عماٍر كبرٍي يف األَْلَداف الثي 

يثم توجيهه إليها.
بثساب املدلومات املثوارة عن الايل الثاني من ماظومة صواريخ الزلزال يصل وزن 
الصاروخ الواحد إىل )350 كيلوغراماً( ويصل طول الرأس الثربي له إىل )90 ساثيارتاً(، 
أماا وزن الرأس اهاو )0ل1 كيلوغراماً(، وقد تام تاربثه يف املدركاة ألول مرة يف الثالث 
والدرشين من نواال الدا  املايض، وكان موقع القرن الدساكر  السدوع  بايزان لو 

الهدف األول لهذا الاوع من الصواريخ. 

وبثساب املصدر الدساكر  اساثطاعت صواريخ زلزال2 أن تدمر آليااِت ومدرعات 
تابدة للددو يف موقع القرن السدوع  بايزان، مشرياً إىل قدرته عىل تدمري الباية الثثثية 
لألَْلَداف الدساكرية، ماا يصدب مهاة الددو يف إَعاَعة تأليله يف الوقت الذ  تسثار ايه 

املواجهات.

 

الزلزال 3 )بالستي(

ويدثال لاذا الصاروخ مان ماظومة صواريخ الزلازال الثي خضدات لدالية تطوير 
خالل األْشاهر القليلة املاضية، ما مّكاه من حال كايات كبرية من املثفارات والرؤوس 

الثربية الثقليدية الثي تثايز بقوة الثدمري الدالية.
لذه املواصفات واملايزات تدطي لذا الصاروخ أََلايًّة كبرية من حيث قوته الثدمريية 
الكبرية، واساثخدامه يف اساثهداف تاادات وغرف عاليات الددو وقد تم إزاحة الساثار 

عاه مطلع يوليو املايض.
ويبلغ قطر لذا الصاروخ: 650 مم، أما طوله ايساو  6 أمثار. 

اياا يزن رأسه الثربي: نصف طن.
ويساو  عدع الشظايا ايه 10000 شظية أما مداه اا65 كم.

بدقة إصابة تساو 300 مرت.

القاهر 1
ويدثال قالر واحاد صاروخاً 
باليساثياً من طراز »ساا  2« تم 
تطوياره وتدديله مثليااً ليصبح 
يداال  أرض«   - »أرض  صااروخ 
عاىل مرحلثال، بالوقاوع الصلب 
والساائل، ويبلاغ طولاه 11 مرتاً 
ويازن طال ويبلاغ ماداه الثايل 
 250 والثدديال  الثطويار  بداد 
كيلومارتاً، وقد أزيح الساثار عن 
لاذا الصااروخ يف عيساال الدا  
املاايض، وكان أول لادف لاه لو 
يف  الاوياة  خالاد  امللاك  قاعادة 

خايس مشيط.

منظومات ال�صواريخ التي مت �صنُعها اأَْو تطويُرها حملياً منذ بدء الُعـْدَوان 

النجُم الثاقب.. باكورُة التصنيع العسكريرّ اليمني 

األقارب إىل شاوارع ناران ومبانيهاا تدد آخر 
املواقع الدساكرية الابلية السادوعية، انثهى 
املقاتلون الياايون من السايطرة عليه وإزالة 
ُكّل الثكاات الدساكرية املثيطاة به وتفاريه 
لثظة غروب الشااس، وعو  صوت اننفاار 
سااع به ساكان ناران القاطال أسفل جبل 
الرشااة، أما اليااياون اقد شاالدوا الداليَة 
يف شاشاات الثلفاز عن طريل مشاالد اإلْعاَل  
الثربي الاذ  راال الدالياة بأَْكثَر من كامريا 
واحدة تدادت عدسااتها نقل تفاصيل عقيقة 
للارة األْوىَل عن أوساع وأرسع لاو  تثدرض 

له إحدى آخر مداقل الايش السدوع .
وكالداعة.. وساائل إعال  سدوعية تااللت 
لكاهاا لم تساثطع إناكاره اقد شااع رَسيداً 
وتثول إىل الخل األول املثداول بل الاارانيل، 
َوصاار بإْمَكان جايع السااكال أسافل جبل 

الرشاة الثأَّكد من تفاري اللج األَْكَل واألقرب 
إليهم باارع إلقاء نظارة عىل الابل الخايل إّن 
من نفر قليل مان املقاتلل الياايل املاثظرين 

صدور الثوجيهات الثالية من قياعتهم.
وإىل الارشق مان نااران يافاذ املقاتلاون 
اليااياون عالياًة مشاابهة ابثادأت بساالح 
املدادية الذ  اساثهدف رقاباة موقع الطلدة 

السدوع .
 ظان الااوع السادوعيون أن املهاة اليااية 
ساثاثهي عاد وصول القذيفاة إىل املوقع، ولم 
يخطار يف بالهام أن يصل املقاتلاون الياايون 
بأنفسهم إىل املواقع ليخوضوا مدركة اسثارت 
لسااعات قليلاة قبال أن يلااأ مان تبقى من 
الااوع السادوعيل إىل خيارلم امُلدثاع بالهرب 
مان املوقع وتركه باا ايه من آليات وأسالثة 
مثاوعاة و5خائار تداوع للادادياة املاثصباة 

عاىل ظهاور اآللياات املدرعاة الثاي خلفهاا 
الااوع السادوعيون يف املوقاع مكثفل بدد أن 
اساثخدموا اثاثال أَْو ثالث بغارض الفرار من 

املوقع.
مصادٌر ميداناي أَّكاد لألخباار ماا توقداه 
مراقباون للاشاهد الياااي مان أن الداليات 
الدساكرية الثي يخوضهاا املقاتلون الياايون 
يف أراض ناران وعساري تشاهد تغريات كبرية 

اسرتاتياية. 
مضيفاً أن القياعة السادوعية تثلقى تقارير 
يومية عان حام الخساائر الالحقاة بقواتها 
يف الابهاات وتادرك أَْكثَر من غريلاا تداعيات 
واندكاس لزائم جاوعلا ساواًء عىل مساثوى 
الداخال السادوع  أو عىل املساثوى الخارجي 
يوميّااً  تفقاد  السادوعية  أن  املصادر  وأَّكاد 
باإلَضاَااة إىل خسائرلا يف الددة والدثاع تفقد 

ساادثها وليلاان األمن واملال يف أعل شدبها 
واملاثادات الدربية.

وكانات تقارير أااعت أن الاظا  السادوع  
أرسال خالل األيا  املاضية أَْربداة آنف جاد  
لثدزيز قواته يف نااران ويرى كثريون أنها أ  

القوات امُلرسلة جاءت لالسثداضة 
عن الخسارة الثي يثكبّدلا الايش السدوع  

يف مدارك ناران ضد القوات اليااية.
وكان الطريان السادوع  شان خاالل األيا  
الثالثة األيا  األخرية ما يقارب الثالثاائة غارة 
جوياة عىل مواقاع يسايطر عليهاا الياايون 
يف ناران وعساري، وأااع مصدٌر يف عساري عن 
اساثخدا  الطاريان لقاابال عاقوعياة تهدف 
إلعاقاة تقاد  الياايل باتااه السايطرة عىل 
املزياد مان املواقع الدساكرية عاخال األََرايض 

السدوعية.

ُبركان وتغيُّـٌر اسـرتاتيجي يف قواعد اشتباك ما وراء الحدود

ن  ن قسم التصنيع العسكري عن الصناعات المحلية للصواريخ وتم اإلْعالاَ مّثلت منظومة الصواريخ )النجم الثاقب 1و2( باكورة إْعالاَ
ن عن منظومة النجم الثاقب كأول منظومة محلية الصنع.  عنهما دفعة واحدة وكذلك دخال في خط المواجهة، وقد تم اإلْعالاَ

يتميز النجم الثاقب1 بمداه الذي يصل إلى 45 كيلومترًا وطوله الذي يصل إلى 3 أمتار برأس متفجر يزن 50 كيلوغراماً. 
أما النجم الثاقب2 وهو نسخة أاَْكثاَر تطورًا من األول بقدراته ومواصفاته التي تم مضاعفتها ليصل طوله إلى 5 أمتار ومدى يصل 

إلى 75 كيلومترًا بزيادة 30 كيلومترًا عن سابقه، فيما يزن رأسه المتفجر 75 كيلوغراماً.
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محمد الصفي الشامي 
أَْصبَثات ُكلُّ الخطاوط مفثوحاًة، والطارق مدبّدًة، أََمااا  املقاتل 
الياااي ‘عىل امليادان‘، نثو ُماُدن كلى يف عاال األََرايض السادوعيّة، 
جراء انهيار الخط الدااعي لايش الددو، بدد أن وطئثها ندال ارسان 
اليان، وحسابولم عثبات، لفرط ما رابطاوا عىل امثداع حدوعنا، ولذا 
ما يدركه الكثري، من خالل تلك املشاالد البطولياة الثي وّزعها اإلعال  

الثربي.
 ***

ماا أن اساثهان وزياُر الخارجياة األَمريكاي جاون كاري  باليان 
والياايل، وطالب بثساليم األسلثة والصواريخ، يف مباعرته الثي أعلن 
عاهاا األُْسابُْوع املايض يف الرياض، حثاى جاء الرع رَسيدااً من الُقاوَّة 
الصاروخياة اليااية، من خالل اإلْعاَلن عن اْساثهَداف لدااً عساكرياً 
سادوعياً يف ماطقاة الطائاف، غارب السادوعيّة، بصااروخ ‘اللكان‘ 
البالساثي، يصل ماداه أَْكثَر من ‘ 800 كام ‘، ورأس مثفار يزن نصف 

طن، والذ  يزيح الساثار عن ماظومة صواريخ بالساثية مثكاملاة وجديدة مثطورة، 
كخطوة اْسرتَاتياية ومفاجأة نوعية، يليها خطوات أقوى وأَْكَل.

***
صثيفاة مدارياف الصهيونية نرشت يف وقت ساابل تثليالً أبرزت 
اياه الثاامهاا بإنْثَاج الاياش الياااي واللاان الشادبية بااظومة 
صوارياخ ‘الزلزال 2‘، حيث قالت بأن بااء لاذه املاظومات يثري الكثري 
من األسائلة حول إْمَكانية من اسااثهم ‘الثوثيل‘ يف اليان، الثصول 
عىل قدرة مساثقلة إلنْثَاج الصواريخ، وأشاارت إىل أن السادوعيّة ‘أقل 
ائيْل، حيث تم رضب قاعدة جوياة يف جيزان بصواريخ  حظااً‘ مان إرْسَ
الزلازال.. لذا يا ترى ما لي الثالة الثي لم عليها اليو  بدد اإلْعاَلن عن 

ماظومة صواريخ يااية بالسثية جديدة!؟ 
***

أخرياً.. رساالثاا إىل الددو: أغلقوا جرَحكام وجرُّوا عليكم خيباتكم، 
وتلثفولاا جيداً.. ثّم ناموا، اال الشااس مثواطئة مع املرايا، ون الليل 
باثسرّت عىل اضيثة األقادة، بل أنثم املغفلون وحدكم حَل خرجثم إىل 

الّشاِس قبل أْن تِاف أصبغة وجولكم.. انثهى..!

ال َخطَّ دفاعياً للعدو.. الطُرُق معبرّدة أمام فرسان اليمن السعوديرُّة صفقاُت أسلحة 
واليمُن تطويُر أسلحة

زيد البعوة
الساوء  جاارُة  تُدثاَلُ 
أَْكَلَ عولة  املّسااة سدوعيّة 
يف الدالام مان حياث رشاء 
مان  املخثلفاة  األسالثة 
الونيات املثثادة األَمريكية 
وأملانياا  ارنساا  ومان 
واللازيل وغريلا من الدول 
األوربية، ااااذ أن حَكَم آُل 
ُساُداْوع ناد والثااز ولم 
يدقدون آنف الصفقات من 
األسالثة والثي تقدر قياة 
الصفقاة الواحادة بائاات 
املليارات الدونرات وأَْصبَثت السادوعيّة ساوقاً اسثهالكية 
لألسالثة األَمريكية والغربية الثديثة من طائرات وعبابات 

ومدااع ورشاشات وصواريخ وغريلا من األسلثة.. 
وعاىل الرغام مان املخازون الثساليثي الضخام الاذ  
تالكاه الثكوماة السادوعيّة والاياش السادوع  إّن أنها 
لم تشان حرباً واحدًة ضد أعداء اإلْسااَل  واملسالال ن ضد 
ائيْال ون أَمريكا، بال حّولت ُكّل حقدلاا وعداوتها ضد  إرْسَ
اإلْساَل  واملسالال، حيث تدثل السدوعيّة الداعَم األََسااس 
للااظااات اإلْرَلابية، وعىل رأساها عاعاش والقاعدة الثي 
تقثل املسالال خدمًة لليهوع والاصاارى يف مخثلف البلدان 
الدربية يف الدراق وساوريا والياان وليبيا وغريلا من الدول 
الدربياة واإلْسااَلمية؛ بهادف تازيقها وإضدااهاا حثى ن 

ائيْل وأَمريكا..  تشكل خطراً عىل إرْسَ
وتدثاِلُ السادوعيُّة الااهورياَة اإلْسااَلمية اإليااَرانياة 
املاالاض  اللادوع؛ بسابب مرشوعهاا اإلْسااَلمي  اا  عدولَّ
للارشوع الصهيوني واألَمريكي يف املاطقة، إّن أن السدوعيّة 
جدلات إيااَران عدواً لهاا، بدنً عن الصهايااة واألَمريكان؛ 
ألنها تداد خاعماً مطيداً لهام ورشيكاً أََسااساياً يف تازيل 
ااة الدربياة واإلْسااَلمية من خالل سياسااتها  نسايج األُمَّ
الهدامة وتطبيدها مع الكيان الصهيوني وحربها ضد اليان 

وضد سوريا خري عليل عىل 5لك.. 
ويداد الُدااْدَوان السادوع  األَمريكاي عاىل الياان أبرَز 
الثروب الثي شااثها السادوعيّة عىل مر الثأريخ بدون أَْعنى 
سابب سوى بقاء الشادب اليااي تثت وصايثها ونفو5لا، 
واسثخدمت السادوعيّة مخثلف أنواع األسلثة املثرمة ضد 
الشدب اليااي وارتكبت بثقة أبشع الارائم عىل مدى عا  
ونصف عا ، وكأنها تارب أسالثثها وتدثال اليان ميدان 
مااورة عساكرية نساثخدا  مخزونها الثربي وصفقاتها 
الثساليثية الضخاة وتسادى مان خالل جرائاهاا تركيع 
الشادب الياااي إّن أنّهاا اشالت ولزمات رش لزياه رغم 

تداثها وغطرسثها واْسثاَرارلا يف الُداْدَوان.. 
كانت السادوعيّة تظن أنّهاا بقوتها املاعية والدساكرية 
قاعرة عىل لزياة الشادب اليااي واْحثاَلل أََراضيه ولم تكن 
تدلام أن غطرساثها وكلياَءلا ساثاكر يف اليان بفضل 
اللاه وبفضل صاوع الشادب اليااي الذ  جدال الصفقاِت 
الدساكرية السادوعيّة األَمريكية عاجزة ومهزوماة أََماا  
الاياش والااان الشادبية اليااياة الثي ن تاثلك ترساانًة 
عساكرية ضخاه لكاها تاثلاك اإلراعة واملرشوع والقضية 
املثقة وانقلب الساثر عىل الساحر وتثولت تلك الصفقات 
إىل ماارع وباال عاىل الاياش السادوع  وغاائام للاقاتل 
اليااي ولم تساثطع تلك األسلثة أن تااع الايش واللاان 
من الثقد  والسايطرة عىل املواقع الدساكرية السدوعيّة بل 
شاالدنا الايش السادوع  يهرب من مواقده، تاركاً آلياته 

وعباباته غاية للاقاتل اليااي.. 
واْساثهَداف  والثصاار  الُدااْدَوان  ورغام  باملقابال 
املدساكرات ومخاازن األسالثة للاياش اليااي مان قبل 
طائارات الُدااْدَوان إّن أن 5لك لم يااع الاياش اليااي من 
تطويار خلاته الدساكرية يف مواجهاة الُدااْدَوان والدااع 
عن الوطن والشادب، اكانات الُقاوَّة الصاروخياة اليااية 
تطاّور نفساها وتاااس الصفقات الثساليثية السادوعيّة 
وتقهرلاا وكاا قال املثل الثاجاة ا  انخرتاع طورت القوه 
الصاروخية نفساها وصادات الدديد مان الصواريخ أمثال 
الزلازال و1و2و3 وقالار1و2و3 والرصخة حثى وصلوا إىل 
مرحلة قوية مان الصااعة والثطوير، حيث كشافت القوه 
الصاروخياة عان ماظوماة باركان1 والذ  يصل ماداه إىل 
800كم والذ  يدثل من نوع الساكوع الارويس الصاع وتم 
تطوياره يف اليان وزياعة مداه وقدرته الثدمريية ولذا يداي 
أن الصفقات السدوعيّة أَْصبَثت يف مرمى الصواريخ اليااية 

عىل طول وعرض املااطل السدوع  بفضل الله.

العزم الباليستي يدمرّر املؤامرات بالتقدم والتطور الحربي والعسكري!!

على إْيـَران أن تغيرّ سياستها يف املنطقة!!

نوح جّلس 
مان املداروف بأن صااعاة األسالثة الثقيلة من صوارياخ وغريلا 
يثطلاب جهوعاً كبريًة وارتًة طويلة كي يثم إنْثَاجها بالشاكل املطلوب، 
وتثطلب عدة تاارب كي يثساى مدراة صفات ومزايا لذه الصواريخ، 
ولذا ن يثام إّن يف بلدان مثقدمة صااعياً وعلايااً واقثصاعياً، إَضاَااة 
إىل أجواء سياساية مساثقرة وأَْوَضاع مثلية خالية مان انضطرابات 

)الثروب(، 
وبدد تواار ُكّل لذا يثم صااعة صاروخ من نوع مدل ون يثم إنْثَاج 
الايل الثاني للصاروخ من 5ات الاوع إّن يف ُكّل خاس ساوات، و5لك ملا 

يثطلبه من إْمَكانيات وجهوع وغريلا. 
ولكان لاو سالطاا الضوء عاىل بلاٍد يداني مان أزمااٍت اقثصاعية 
وسياسية وعسكرية ومسثوى مثدلور من الثطور املدريف والصااعي، 
إَضاَاااة إىل 5لك: يداني من حروب عاخلية ماثارشة يف جايع أرجائه، 
وكذلاك حرب خارجية رشساة ضاد أَْكثَر من عرشين عولاة من أعظم 

الدول املثصدرة لُسالَّم الُقاوَّة مان جايع املقومات، باإلَضاَااة إىل حصار 
خانل بر  وبثر  وجو ، وبدد ُكّل لذا ياكن القول: بأنه من املساثثيل أن يساثطيع 

بلٌد يداني من ُكّل لذه الدقبات صااعة رصاصة واحدة أَْو قابلة يدوية بسيطة. 
ولكان ما حدث كان الدكس تااماً!، اهذا البلد الذ  يداني من ُكّل تلك الدوائل تاكن 
مان صااعة صوارياخ 5ات ادالية ُعظاى ومزايا مثطاورة ون تثثاج إىل إجراء تاارب 
عديادة ملدراة مزايالا، اإجاراء الثاارب يثام بالقصف مبارشًة إىل املوقع املساثهدف 
عىل املساثوى الداخيل للبلد وأيضاً عىل مساثوى خارج نطاقه الاغرايف، اأثااء أَْكثَر من 
عااٍ  ونصف من الثرب والثصار الخانل تاكن لذا البلد من صااعة صواريخ مخثلفة 
املزاياا ومثددعة األجياال، وماها ما تم صااعة أَْكثَر من جيل لاذات الاوع مثل: صاروخ 
»الرصخاة« اقد تم إنْثَاج جيلل من لذا الااوع وأْوىَل تااربه كانت يف قصف الدديد من 
املواقع السادوعيّة املثاععة لهذا البلاد، واداليثها كانت جداً مؤثرة، إَضاَااة إىل صاروخ 
»الاام الثاقب« الذ  تم إنْثَاج جيلل من نوعيثه والذ  ياثاز بازايا أقوى من الصاروخ 
املذكاور ساابقاً، و5لك ما أثبثثاه الثاارب الثربية مااذ أَْكثَر من عاا  ونصف، اقد تم 
اْساثهَداف مواقع سدوعيّة يف الدال السدوع  ومن مسااات بديدة من الهدف، االايل 
األول مااه ياثااز يرأس تفاري  )حربي( يصل وزناه إىل 50 كيلو جرا  ويصل مداه إىل 
5ل كيلومرت، أما الايال الثاني)الاام الثاقب2( ياثاز برأس تفاري  يصل وزنه إىل 75 

كيلوجرا  ومداه يصل إىل 75 كيلومرتاً. 
وكذلك تاكن لذا البلد من تطوير صواريخ غري باليسثية وتثويلها إىل باليسثية و5ات 
مادى بديد َوقوة تدمريية لائلة وماها صاروخ »قالر« والاذ  تم إنْثَاج جيلل من لذا 
الااوع »قالر1« و«قالر2« والذ  ياثازا بخزان وقوع يسااعد عىل اننِْطاَلق بالصاروخ 
إىل مساااات بديادة، وكذلك رأس مثفار كفيال بإحداث قوة تدمريياة عالية، وباا أن 
صاروخ )ساا 2( والذ  أَْصبَح اسااه)قالر1( كان من الصواريخ غري الباليساثية إّن 
أنه تم تطويره بالدديد من املزايا حثى وصل مداه بدد الثطوير إىل250 كيلو مرت وبرأس 
تفاري  يزن 200 كيلوجرا  ويثال شاظايا يصل عدعلا إىل 8000 شظية وأَْصبَح من 
الصوارياخ الباليساثية، وقد تم تاربة لاذه الصواريخ يف اْساثهَداف الدديد من املواقع 

السادوعيّة انْسارتَاتياية كقاعدة »خايس مشايط الاوية« الثي تم اْسثهَدااها عديداً 
من املرات، وكذلك الدديد من املدساكرات املثلية الثي يسيطر عليها الغزاة واملرتزقة، يف 

»مأرب« َو«الاوف« و«وتدز« وغريلا. 
وأيضاً تم إنْثَاج صاروخ جديد تم الكشاف عاه يف ارتٍة سابقة ولو 

صاروخ »الكرار«.
وكذلك تات صااعة صوارياخ مخثلفة املزايا ومثددعة األجيال مثل 
صااروخ: »زلزال« حياث تم إنْثَاج ثالثة أجيال لهاذا الصاروخ، وياثاز 
لاذا الاوع من الصواريخ بايليه األول والثاناي بالثكاولوجيا الثديثة 
واملثطاورة حيث تاثااز بثكاولوجياا األنظاة اإللكرتونياة يف الثوجيه 
لثثديد الهدف يف اتاالات ومساارات مثدعة وتاثاز بثساسية عالية 
يف مالمسثها للهدف ويثم إْطاَلقها من ماصات إاراعية ثالثية الفولات، 
وآخر لذه الثطورات كان »زلزال3« الباليساثي الذ  تم الكشف عاه يف 
شاهر يونيو املايض، وياثاز لذا الصااروخ بازايا مثطورة، حيث لديه 
رأس تفاري  يزن نصف طن، باإلَضاَااة إىل مدى يصل مسااثه إىل 65 
كيلومارت، ويثثو  عىل 10000 شاظية وبدقة عالية يف إصابة الهدف، 
وقد تم تاربة لذا الصاروخ كأول مرة يف الساعس عرش من شهر يونيو 
املاايض يف اْساثهَداف قاعادة »بن يالل الدساكرية« يف ناران، حيث حقال لداه بدقة 

عالية مثدثاً ارضاراً بالغة يف الهدف. 
وماع اْساثاَرار الدز  الباليساثي ويف ساياق لاذه الاااحات والقدرات الدساكرية 
وماا تبدها من تثونت ميدانية أحرجت الددو يواصل شادباا اليااي وجيشاه وأَبَْطاله 
مسلسال انْثَصاراته الثربية والدساكرية و5لك بالكشف عن صاروخ جديد يأتي يف ظِل 
الاااحاات املثداقباة ولو صاروخ »باركان1« والذ  يالك مزايا مثطاورة، يصل مداه 
إىل 800 كيلومارت وبارأس تفاري  يازن نصف طن 5ات قاوة تدمريية لائلاة، والوزن 
الاكيل للصاروخ يصل إىل 8 أطاان، ويصل طوله إىل 12،5 مرت وقطره 88 سام، والادير 
بالذكار أن لذا الصااروخ لو من طراز صواريخ »ساكوع«، حيث تام تطويره بخلات 
مثلية وطاية كساابل ُكّل الصواريخ املذكورة ساالفاً، وقد تم تاربة لذا الصاروخ بدد 
اْساثهَداف الدال السادوع  اار اليو  الاادة 2سابثال، ولذا ماا أعلات عاه وحدة 
الُقاوَّة الصاروخية لايشاا اليااي، والذ  توعدت الددو السدوع  باملزيد من املباغثات.  
وبداد ُكّل لذا الثطاورات، والثقد  والاااح الصااعي املساثار الذ  أحدثه لذا البلد 
يف ظاِل ُكّل تلك الدوائل ن ياكن القول ساوى أن الدزياة الصلبة ن تخرتقها أية ظروف 
ون تثدثر بأية عارضة، وأن الفرتة األخرية الثي قطدها لذا البلد بكل أحداثها تثبت بأنه 
تاااوز ارتة طويلة سابقت الفرتات الثاي مرت بها الدول املثقدماة صااعياً يف إنْثَاجها 
الدسكر ، اإنْثَاج صواريخ مثددعة األجيال، وتطوير صواريخ مخثلفة املزايا الثي سبل 
5كرلاا ن يثام إّن يف اارتة ن تقل عان عقدين أَْو ثالثاة عقوع من الزمان وأيضا تثطلب 
اإلْمَكانيات الثي سبل 5كرلا، ولكن يف ظِل انددا  ُكّل اإلْمَكانيات وتواجد ُكّل الدوائل تم 
إنْثَاج ُكّل لذا يف ارتة مقدارلا عا  ونصف، حيث اساثطاع لذا الشدب الدظيم من قلب 
املوازيان وجَدال ُكّل مؤامرات الددو نقطة تثول مكاثه مان انرتقاء يف جايع الاوانب 
ويف ُكّل املساثويات، ماّساداً بذلك للدالم أنه يثال مرشوعااً يداده إىل تااوز الصداب 
وتذويب املساثثيالت، حياث يثال قضيًة تزيد لاثه وعزياثاه وصاوعه وتداده نثو 

تثقيل الارص وتاكاه الثثليل عالياً نثو األمااع والثرية والكرامة.

أحلم عبدالكافي
 لكاذا رّصح حاامة الساال  )الابري( وزير خارجية 
السادوعية يف آخر مقابلة تلفزيونية له، وأنا أقول ندم – 
عىل إيْاَران أن توقف مسلسال سفك الدماء الذ  ترتكبه 
يف املاطقاة وعليهاا أن تكف عن تصديار الفكر الولابي 
الذ  ساّلم رقاب األمة للذباح والثفاري.. وعليها أن تدلم 
أنها سابب قثل الطفولة واألبرياء، بل لي سابب ُكّل 5لك 
الثدماري يف الياان وساوريا والداراق وليبيا ولي سابب 
تاويع وترويع ُكّل مسلم وكل عربي يف ُكّل بقاع األرض.. 
كيف ن؟؟ ولي مان أصبثت رشطي إرسائيل يف املاطقة 
وأعاة أمريكا اإلرلابية الثي ساخرت ُجّل أموالها ونفطها 
لخدمة املرشوع الصهيو أمريكي يف املاطقة الذ  عاث يف 

األرض الفساع.
ندم عىل لذا الدالم الصاعق جداً.. أن يدرك أن من يقثل 
الشادب اليااي طيلة عاا  ونصف عا  بهذه الوحشاية 

املاقطداة الاضاري لي إيْاَران وليسات السادوعية، ندم 
الددوان لو بسابب إيْاَران وععاها لإلرلابيل الثوثيل 
وبسبب تدخالتها املساثارة يف اليان، اليس من املدقول 
أباداً أن يكاون خااع  الثرمال الرشيفل لو )سافاح 
اليان(، بل لو يسادى إلحالل السال  من خالل طائراته 
الثاي تلّقي الاورع والرياحل، اهذا الثقاي الدابد يثاول 
إصاالح ما خربثه إيْاَران وعاالؤلاا يف اليان.. اال يدقل 
أباداً أن تكاوَن لااك عولة عربية مسالاة تقثل وتقصف 
وتثاارص وتثثال جارتهاا بهاذه الطريقاة اإلجرامياة 
البشادة طيلة عا  ونصف عا  من انْعثَداء البشع، اهذه 
لاي أعاال املاوساية الرااضة وليسات إطالقاا جرائم 
صاعرة من ويل أمر املسالال وحامي السااة الابوية.. ن 
ياكن أبداً أن تكون عولة السادوعية مارمة بهذا الشكل 
حيث أنه لم يساال الثأريخ الدربي املدارص لكذا عدوان 
ساار من ِقبل عولة مسلاة عىل أُْخااَرى يف ظل الضوابط 
القومياة والرشعية واألوارص األخّوياة والروابط الدياية 

والدوااع اإلنساانية الثاي تثدع عالقات األماة ببدضها 
البداض واملثدارف عليها ماذ القاد  اان لذا املاطلل ن 
يدقل أبداً أبداً أن تكون السادوعية لي من تقثل الشادب 

اليااي!!!!!.
لألساف لذه لاي الدقلياة املاااقة واملخاععاة الثي 
يثثادث بهاا أ5نااب َوأربااب آل سادوع ونداال أمرياكا 
وإرسائيال عادماا يثداملاون مع شادوب املاطقة بهذه 
الطريقة املسثهرتة بالدقل البرش  وبهذا الثغييب املثداد 
والثدجال والثاهيل املااهج لثقيقة املؤامرة الثي تثاك 
ضد ُكّل رقبٍة مسالاة ايقثال القثيل ويفاى ولو ن يدلم 
من قاتله.. بل إنه يذلب للاهاع ضد ُكّل من حالف إيْاَران 
املاوسية، عىل حد زعاهم، ولرباا ُسال شهيداً حياها يف 
سبيل أمريكا وإرسائيل لألساف اقد كان جادياً مخلصاً 
لهم ضاد عياه ووطاه وأرضاه وضد أَبْاَااء أمثه اهذا ما 
يثدث اليو  ادالً، ولو سابُب حقيقة الرصاع ومسلسل 

سفك الدماء الذ  طال األوطان واألرواح.
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اإلحاطُة 
السعوديرُّة 

لولد الشيخ!
محمد صالح المحفدي

حل اسثادُت إلحاطة ولد الشيخ 
األخارية ملالس األمان عان األَْوَضاع 
يف الياان، ظاااُت أنه مارشوٌع تقدَّ  
باه وزياُر خارجياة الريااض الابري 
أَْو ماثّال املالكة باالاس األمن؛ ألن 
انحاطاة كانات سادوعيًّة بامثيااز، 
وكأن ولاد الشايخ يثقادُ  بهاا مللاك 
السادوعيّة أَْو أمراء الثثالاف ليثأَّكد 
من مالءمثهاا لرغباتهام ومطالبهم 

من الثرب عىل اليان.
أَّكاد ولاد الشايخ يف إحاطثه عىل 
رضورة إيَْقااف الثارب عاىل الثدوع 
اليااياة وأََلايّة تساليم  السادوعيّة 
الثوثيال وصالاح لساالحهم، لكاه 
تاالال اإلشاارة إىل رضورة إيَْقااف 
السادوعيّة  والبارجاات  الطائارات 
وقثلهام  الياااي  الشادَب  وقثلهام 
واملدنيال،  واألَْطَفاال  الاسااء 
باإلَضاَااة إىل تاالله رضورة إيَْقاف 
إمداع الاااعاات اإلْرَلابية واملرتِزقة 
باملال والساالح السادوع  ورضورة 

تسلياهم للسالح.. 
كااا تاالال ولاد الشايخ الاهَة 
الثي ياب تساليم الساالح لهاا، ولو 
كان باساثطاعثه لطلب تسليم سالح 
الاياش اليااي ولاانه الشادبية بل 
والشادب اليااي للاالكة السدوعيّة؛ 
ألن وجوعلم ير باصالح املالكة.
طالب ولد الشايخ بإيَْقاف القثال 
جاواً وبثاراً وباراً لكاه نايس توجيَه 
السادوعيّة  للاالكاة  الطلاب  لاذا 
الثاي تقصف الشادب الياااي يوميّاً 
بطائراتها وبوارجهاا وتدعم املرتِزقة 
عل زحواات يومية باملال والسالح.

عاىل  الشايخ حريصااً  ولاد  كان 
اإلشاارة إىل مداناة املارىض الياايل 
يف الداخال والخاارج؛ بسابب إغاالق 
مطاار صاداء الادويل، رااضااً حثى 
الثدرياَض باأن السابب يف 5لاك لي 
املالكاة السادوعيّة وتثالفهاا الذ  
يااع الذلااَب والقدوَ  مان وإىل لذا 
املطار، مثاالالً أن املالكة السدوعيّة 
قاد وّجهات لاه وملاظاثاه الدولياة 
إلاناة كالى براضهاا عاوعَة الواد 
الوطاي عل مطار صاداء ولم الذين 
قدموا تدهداً بضاان ساالمة و5لاب 
الوطااي ورعايثاه  الوااد  وحضاور 

وتضليل الصداب أََماا  عوعته.
أخارياً حارص ولاد الشايخ عاىل 
الثأكياد بأن الشادَب الياااي يواجه 
صدوباٍت كالى يف ظل عااز الدولة 
عن ساداع الرواتاب يف موعدلا وعد  
ُقدرتهاا عان توااري الغذاء والادواء؛ 
مثدااداً  السايولة،  اندادا   بسابب 
تاالل السادوعيّة وتثالفها الرااض 
لبيع الافاط اليااي عال ميااء رأس 
أَْو مياااء الضباة  عياى بالثديادة 
تدماري  وتدادلاا  بال  بثرماوت 
اْساثهَداف  عال  الياااي  انقثصااع 
املطاارات واملوانائ وخزاناات الافط 
للشادب  الثثثياة  والبااى  والغااز 

اليااي.
إحاطاُة ولاد الشايخ السادوعيّة 
كانات لهاا طلبااٌت وأواماُر مثدعة، 
إلغااء املالاس السايايس  تثاثّاُل يف 
وإيَْقاف املدارك عىل الثدوع وتساليم 
الساالح، َوانطوت عاىل تهديد واضح 
بثارب اقثصاعياة وتاويع للشادب 
اليااي يشاال نقل الباك املركز  من 

صاداء وقطع إيراعاته.
الشايخ  ولاد  أراع  باملخثارص   
اسثساالماً كامالً من الشدب اليااي 

وجيِشه للاالكة السدوعيّة..
 لقاد كان ولاد الشايخ سادوعياً 

وبالطياً بامثياز.

أحمد ناصر الشريف
 

مثاولاُة القضاء عىل الولج الثور  يف اليان 
ومااع الياايال من باااء عولثهام الثديثة من 
قبل الاظا  السادوع  ليس بادياد عليه وإناا 
لاو توجاه ونهج قديام ارتباط بقيااْ  مالكة 
الارش الثاي أّسساثها بريطانيا يف 23 سابثال 
عاا  1932 .. ومن يرجاع إىل مذكرات القايض 
عبدالرحاان اإلْريَاني رئيس املالس الااهور  
األسابل رحاه الله ساياد يف الاازء األول ماها 
حديثااً أورعه القايض اإلْريَاني جارى بياه وبل 
امللاك الراحل ايصل بان عبدالدزياز عادما كان 
وليااً للدهد يف ماثصف الخاسايايات من القرن 
املايض حاّذر ايه ايصال القاايض اإلْريَاني من 
تغياري الاظا  امللكي يف اليان وقاال له بالثرف 
الواحاد حساب ماا أورعه اإلْريَاناي: إن املالكة 
لن تسااح بقياا  نظا  ثور  يف شابه الازيرة 
الدربية يخالاف طبيدة األنظاة الثي أسساثها 
بريطانياا يف ماطقة الازيارة والخليج.. ولذلك 
اقد وقفت السادوعية موقفاً عدائياً ضد الثورة 
اليااياة )سابثال واكثوبار( وععاات بشادة 

املدارضال لها ساواء كان 5لك يف الشااال أَْو يف 
الاااوب ساابقاً.. ولام ترتاجع السادوعية عن 

ععام امللكيال الذيان حارصوا 
إّن  صادااء بهادف اساقاطها 
بداد أن اصطد  امللك ايصل بن 
عبدالدزيز باوقف اإلما  مثاد 
البدر الراااض لثاديد مدالدة 
الثدوعياة وانعرتاف  الطائاف 
اليااياة  األرايض  بثبدياة 
ونااران  وعساري  جيازان  يف 
للسادوعية حياث قاال اإلماا  
البدر للالك ايصل: تقطع يد  
أن وقدت لك حرااً واحداً اثات 
إزاحة البدر حياها جانبا وعقد 
مؤتار شدبي يف صددة تم ايه 

انثخاب األمري مثاد بن الثسال رئيسا ملالس 
انمامة وقائادا للايش الشادبي والقبائل الثي 

حارصت صاداء.
وحل اشاثد الثصار عاىل الداصاة صاداء 
اعثقاد امللاك ايصل بثساب ماا رااع اليه من 
تقاريار اساثخباراتية بأن الاظاا  الااهور  
عىل وشك السقوط ابدث واد سدوع  برئاسة 

مسثشااره السور  الدكثور رشااع ارعون إىل 
ضواحاي صاداء للضغط عاىل األمري مثاد بن 
الثسل واجباره عىل انعرتاف 
بثبدياة األرايض اليااياة الثي 
الطائاف  مدالادة  تضااثهاا 
للاالكاة السادوعية ااا كان 
مان األمري مثاد بن الثسال 
إّن أن 5لب بافسه إىل الرياض 
ومده الواد السادوع  ملقابلة 
امللاك ايصل وقال له: يا ايصل 
لقد جدلت ماا حراسا لثدوعك 
والداااع عن مالكثاك ولو ما 
عااع بامللاك ايصال أن يصدر 
توجيهاتاه بإيقااف الدعم عن 
امللكيال اأنضام بدضهام إىل 
الااهوريال مثال الفريال قاسام مارص وتم 
الثواصال ماع الااهوريال مان قبال الاظا  
السادوع  لياثهاي بداد 5لاك حصاار صاداء 
وتاثرص الثاورة والااهورية.. لكن كان رشط 
امللاك ايصال عاىل الااهوريل لالعارتاف بهم 
أن يصفوا من أوسااطهم مان ن زالوا يرادون 
شادار القومية الدربية وانشارتاكية وما كان 

يدرف بالثقدميال.. وكانت أول خطوة يثخذلا 
الااهوريال إلرضااء امللاك ايصال لثساويل 
الاظاا  الااهاور  واملثااظة علياه تثاثل يف 
ااثدال ما عرف بأحداث ل2 أغساطس 1968  
والثاي تم من خاللها تصفية الضباط الشاباب 
ااة  وَخاصَّ والااهورياة  للثاورة  املخلصال 
الرااضل للثقارب مع السدوعية ويف مقدمثهم 
الاقياب عبدالرقياب عبدالولااب رئياس ليئة 
الضبااط  واساثدعاء  حياهاا  الداماة  األركان 
القداماى الذيان لربوا إىل الخاارج اثااء حصار 
صاداء وكانوا مسثددين ياضاوا إىل امللكيل يف 
حالة سقوط الثورة والااهورية ليثلوا مثلهم 
ويفثثاوا خاط مبارش للثاوار مع السادوعية 
لثدارتف بالاظا  الااهاور  الذ  تام إاراغه 
ل بداد اعرتاف  مان مضاونه ايااا بداد وتثوَّ
السادوعية به يف شهر يوليو عا  1970   إىل ما 
يشبه الاظا  امللكي تثت يااطة الااهورية بل 
وأصبح القارار اليااي يصااع يف الرياض ولو 
ما سااثثدث عااه يف الددع القااع  ليس تااياً 
عىل ضباط الثورة وتفريطهم يف مباعئ ثورتهم 
وانااا ليدارف الايل الاديد كياف يثم الثالعب 

بثقائل الثأريخ.

لن تنجَح السعوديُة يف تكرار تجربة 1970م     )الجزء األول( الت
تأم

)عاصفة الحزم( بعيوٍن مختلفة
الشيخ/ عبدالمنان السنبلي

ماع البدايااِت األوىل ننطالق لاذه الداصفة 
املشابولة األلداف َواملقاصد َواملشاّولة املباعئ 
َوالقيم، اعََّعى باو سادوع أن تسايثَهم لها باسم 
)عاصفاة الثاز ( قد جااء من قصيادة للالك 
املؤسس بداوان )الثز  أبو الدز  أبو الظفرات(، 
إّن أن األماَر يف حقيقثه ليس كذلاك، اأ  مثابٍع 
َومهثمٍّ باألحداث يدرك جيداً أن الثساية لذه قد 
تم انثقاؤلا بدااية اائقٍة شاديدة كثقليٍد أعاى 
لياس إّن للدقلياة َوالثقااة الغربياة، األمريكية 
ماها عىل وجاه الخصوص َوالثي غالباً ما تطلل 
مصطلاح )الداصفاة( عىل كثري مان الداليات 
عالياة  أشاهرلا  كان  الخاطفاة  الدساكرية 
)عاصفة الصثاراء( إبّان الددوان الثالثياي عىل 

الدراق يف مطلع تسديايات القرن املايض. 
لقد كان يف واقع األمر أصثاب لذه الداصفة 
يظاونهاا لن تثاااوَز السابدة أياٍ  اقاط َوإن 
طّولات ادرشاً، إّن أن 5لاك لم يثدث َولا لي قد 
أوشاكت اليو  عىل إتاا  شاهرلا الثامن عرش 

حثى غدت أطول عاصفٍة يف الثأريخ.
َوبال حقيقاة تساايثها لاذه َوطاول املدة 

الزماية الثي أخذته يف الثشاكل حقيقٌة أُْخااَرى 
تقول بأن ن عالقة بل مداى الداصفة َواملاثاى 

الصداب َوالخطاري الثااع الذ  
انثاات َواتاهات إلياه رؤوس 
َوأ5ياال لاذه الداصفاة عن ما 
كان يُراع لها َويُرجى ماها بفدل 
تااوز املدة الزماية للثد انعىل 
لإلطاار الاذ  يابغاي أن يثيط 

بافهو  الداصفة.
الداصفة  َومّلاا كانات لاذه 
ماذ البداية ااقدًة لالسرتاتياية 
بصاورٍة  الواضثاة  َواأللاداف 
تدكاس مادى تدلال أصثابها 
بالولم َوبااءلم عليه، اإنها قد 
ظلت ضثيًة وَعرضًة للثكهاات 

َوالثأويالت بثساب أمزجة الرشائاح الاخبوية 
السادوعية وَغاري السادوعية مان املؤيدين لها 
األمار الذ  جدل ُكّل ائٍة تذلب يف تدريفها لهذه 
الداصفة يف اتااٍه مخثلٍف َوبديٍد عن انتاالات 
األُْخااَرى حثى أنه لم يدد لاالك من يساثطيع 

أن يثبل حقيقة َوأبداع لذه الداصفة!!
االسياسايون يساّوقونها عىل أسااس أنها 

حرٌب إلعاعة األمل َوإنقا5ٌ للشدب اليااي!!
و أما الدسكريون اياظرون إليها أنها حرٌب 
لثثريار اليان َوإعااعة رشعية 

لاع  املزعومة بالقوة!! 
و أماا رجاال الديان اريون 
عاىل  مقدساٌة  حارٌب  ايهاا 

الروااض َواملاوس!!
الدربياة  الاامداة  أماا  و 
اثقول عاها أنها حارٌب للدااع 
عن األمن القومي الدربي َوباب 

املادب!!
الثدااون  ماظااة  أماا  و 
اإلساالمي الام ياادوا حرجااً 
للداااع  أنهاا حارٌب  القاول  يف 
عان الثرمال الرشيفال مكة 

َواملدياة!!
و أما األمام املثثدة َوكداعتهاا يف الوقوف يف 
اغلاب األحياان مع الااالع ضاد الضثية ارتى 
ايهاا حقااً سادوعياً مرشوعااً يف الداااع عان 

نفسها.
َوبريطانياا َوارنساا اهاي  أمرياكا  أماا  و 
بالاسابة لهم ليسات سوى وسايلٍة غري مكلفٍة 

لثلب البقرة األكثر إعراراً عىل مسثوى الدالم 
َوأما وسائل إعال  الداصفة َوأبواقها الااعقة 
ونها عىل أنها حرٌب ضد ميليشيا الثوثي  اريوجُّ

وَعصابات صالح اقط!!
َوأماا مثااد بن سالاان اريى ايها أساهل 

الطرق للوصول إىل الدرش َوخالاة أبيه!!
َوأماا امللك، اهااك يف طااة لام يدد يدر  ما 

الذ  يار  يف مالكثه َون ما ياثظرلا!!
َوجايدهم كذاباون َوماااقون، َوجايدهم يف 

حقيقثهم مثآمرون!!
أما الياايون اإنها بالاسبة لهم لم َولن تكون 
إّن عدواناً غاشااً ياب مواجهثه َومقاومثه بكل 

الوسائل املثاحة حثى يثم عحره َورععه. 
لهذا َوبل اخثاالف نظرة َوروياة املثثالفل 
ماع الداصفاة حولهاا َوحاول ألدااهاا َوبال 
َوالاظارة  واحدياة َوصالباة َووضاوح الرؤياة 
اليااياة لهاذه الداصفاة أَْو باألحارى الددوان، 
الياس غريبااً الياو  إ5ا ما تشاثت شاال لذه 
الداصفة بداد عاٍ  َونصٍف مان انطالقها يف ُكّل 
انتاالات َو5لبت بأطااع َوأحال  سلاان َواباِه 
أعراج الرياح، لياثرص الياايون َويُهز  الااع يف 

نهاية املطاف!!.

قرُن الشيطان من هزائم امليدان إىل جرائم الطيان 
علي عبداهلل صومل

تلاك لي طريقثُاه الهوجاُء الثاي عأب عليها تثالُاُف الُداْدَوان السادوع  األَمريكي 
األرعن، َوماذ عقيقثه األْوىَل لشن ُعاْدَوانه الهااي عىل اليان.

ولكاه وبثأييد من الله ونرص لم يسثطْع أن يثقل نرصاً ماذ عا  ونيّف.
وما5ا عسااه أن يصاَع بشدب أثبت أَْطَفاله وصغاره قبل رجاله وكباره أنهم سيوف 

قاطدٌة ألعااق ألل الطغيان ورماٌح شارعٌة يف كبد ألل الُداْدَوان. 
ولقد شاهدت ساابقاُت األياا  ومارياُت األحاداث أن من يزحف ويثقد  يف عساري 

وجيزان وناران ليس كان يقصف ويدربد يف صددة وصاداء وعاران.
ولياس من يثصاّدى للزحوااات اللية املثالحقاة ويثقال اننْثَصارات الدساكرية 
املاحقاة، كان يبدع كوابياس الورطة بأحال  اليقظة وبات يثخّوُف من ُكّل جديد مرعب 

ومن مفاجآت )والقاع  أعظم(.
اسثاطقوا املدطيات امليدانية ما5ا يدور لاالك؟!.

واقرأوا البياات القرآنية لثخلكم عن أ  الطرال لو الهالك؟.
وتساءلوا مدي عن ما وراء اللكان وقالر ويا سدوع  سّلم نفَسك أنت مثارَص؟!.
أما عن الارائم الثي يرتكبها الُداْدَوان الغاشام، افي بشاعثها ما يخلناا بأناا أما  
عقاول ن نادر  كيف تام إقااعها بأن الااة ااوق ُجثَث املسالال وماظاات حقوقية 
خرسااء اكثفات بالقلل َوآثرت الصاَت وتاارعت عن مباعئها الورقياة يف صفقة نفط 

ورشت إنَْسانيثها الرخيصة بثان بخس.
ولكن حثى وإن صات الدالم اارائُم الُداْدَوان السدوأَمريكي عىل اليان صوٌر قاتاة 

تثثفُظها 5اكرة الزمن واليااي ُمْسثَْقٍض ولو بدد حل.
ون نثثااُج لاا إىل تأنيب الضاائر اإلنَْساانية الثية وإخباِرَلا بأن ظلااً ن مثيل عىل 
وجه األرض حاصل يف اليان لثسثيقَظ من سباتها الدايل ولثقول كلاثها الفصل وتدل 

عن موقفها الثل.
ن نثثااج إىل لاذا الثوضياح أو الارشح ملان ن يزال ساليم الثواس مكثاال الدقل، 

االوصف يقبح للاثسوس بالبرص.
ولكاا نقول للدماء املسفوحة ظلااً:

ولكن ن حياَة ملن تُااع   ً لقد أسادَت لو ناعيَت حيا
ولكن أنت تافُخ يف رماِع ولو ناراً نفخت بها أضاءت 
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االذ  يكوُن عاده أنه سيذلب يدثار يخر 
قادر ثالثاة آنف ريال سادوع  يذلاب يدثار 
ناالاة لكذا، ياب أن يفهم ماا لو الل ويفهم 
أولوياات وقوائم األولويات يف قائاة الل، يكون 
عااده أنه سايدثار ون عخل له مان يشء وعاع 

إىل بيثاه ون عخل له من يشء ولكذا ساياثظر 
حثاى يأتي رجب و5لاب يدثاار وعادما يأتي 
رمضان سايذلب يدثار واقاط، ولاا يف البالع 
قاعد ن يثثرك يف سابيل الله ن يأمر بادروف ن 
ياهى عن ماكر ن يبل ما أنزل الله من الكثاب، 

ن يصادع بالثال، لياس لاه موقف مان أعداء 
الله، لاا يقاول: }َليَْس اْلاِلَّ أَْن تَُولُّوا ُوُجوَلُكْم 
ِق َواْلَاْغاِرِب َوَلِكانَّ اْلِلَّ َماْن آَمَن  ِقبَاَل اْلَاارْشِ
ِباللَّاِه{ إىل آخر القائاة لاذه الطويلة الثي ايها 
اِء َوِحَل اْلبَأِْس  َّ اِبِريَن يِف اْلبَأَْسااِء َوالارَّ }َوالصَّ

أُوَلِئَك الَِّذيَن َصَدُقوا{ يف اإلياان وصدقوا يف ما5ا؟ 
يف اهاهام للديان ويف ساريلم عىل لاذا الهدى 
ويف لذا الطريل الذ  لو رصاط الله املساثقيم 
}َوأُوَلِئاَك ُلاُم اْلُاثَُّقوَن{.]الادرس الثامان من 

عروس رمضان اا سورة البقرة[

 مقتطفات نورانية

َردُّ الشهيد القائد -ِرْضَواُن اهلِل َعَلْيه- على َمن يقوُل بأن: ]الناس طوائف، والحق ضاع، والقضية ضاعت!![ 
من الثقااات الخاطئة املطروحة يف السااحة 
بقوة، كاا أشاار إليها الشاهيد القائد -ِرْضَواُن 
اللاِه َعَليْه- من خاالل مثارضاتاه الرمضانية 
ولو يارشح آياات مان ساورة البقرة]الدرس 
الثامان[، قاول الاااس: باأن الثل ضااع، وأن 
الااس أصبثت طوائف ومذالب مثددعة، اكان 
أن رع عليهام بالارشح املساثفيض املقااع بأن 
)الثل( لو من عاد اللاه وحده؛ ألن الله يقول: 
يَن{، حيث  }اْلَثلُّ ِمْن َربَِّك َاال تَُكونَنَّ ِمَن اْلُاْارَتِ
أن لاذه اآلياة تدطي اا كاا قال -ِرْضاَواُن اللِه 
َعَليْه- ااا طاأنياة لدى الاااس املؤمال بالله، 
باأن )الثل( لم يضع، وبأن الله رحيم، ن ياكن 
أن يرتكهم للضالل عون أن يرشدلم يف كثابه إىل 
طريل )الثل(، وأن الله يقد  لدباعه الساائرين 
عىل طريقه ُكّل الثساهيالت والثأييدات اإللهية، 

يقف إىل جانبهم ون ياكن أن يرتكهم.. 
عانًّ لهام -ِرْضاَواُن اللِه َعَليْاه- إىل الطريقة 
الرائداة املثالية ملدراة الثل بقوله: ]}اْلَثلُّ ِمْن 
َربَِّك{ ااعرف ربك لثدرف طريل الثل، وساثاد 

يف األخري ن تشاكل ُكّل األشاياء األُْخاَرى عوائل 
أما  مدراة الثل وطريل الثل ومواقف الثل، 
أبداً[.. وتادر اإلشاارة لاا، بأن للشاهيد القائد 
مثاارضات اا مالز  ااا حول مدرااة الله اا 
رائداة جداً ااا الثل ايها واضٌح كالشااس يف 

كبد السااء.. 
مخواااً لهم -ِرْضَواُن اللِه َعَليْه- من الداقبة 
الوخيااة ملن يدثقد لذا انعثقاع اا الذ  أشاار 
إلياه بقولاه: ]أن الااس ن يقبلاون الثل، ومن 
يثثارك من أجل الثل لان يااح، وألل الثل ن 
ياثارصون، وألال الثل يكونون مساثضدفل 
وألال الثل ن يصلح لهام يشء..!! لذه املقولة 
ندراها سائدة ومؤثرة تأثريا سلبيا كبريا أعاي: 
تاثهي املساألة يف األخري بالاسابة لك يف عالقثك 
مع الله، إ5ا لم تكن تفهم القضية عىل أصلها اا 
تصبح عقيدتك ورؤيثك إىل الله تثااىف مع جالله، 
مع عظاثه، مع رحاثه، مع حكاثه، مع علاه، 

مع قدرته عادما يقول: }اْلَثلُّ ِمْن َربَِّك{[.

حاشا هلل ــ أن يحدث منه 
تقصيــ ألنه رحيم.. التقصي 

من البشر
 ُمؤّكداً -ِرْضَواُن اللاِه َعَليْه- بأن اآليات الثي 
تصدح باا)الثل( تاأل القرآن الكريم، ن تخفى 
عىل ُكّل مثدبر آلياته؛ ألنه سبثانه رحيم، عدل، 
حكيم، حياث قال: ]ألن الله سابثانه وتداىل ن 
يسااح اا ألناه رحيم ااا بأن يأتاي بالثل ثم 
يضيدونه ما بل كاتم وما بل مثثرك بالثضليل 
وماا بل مخاعع ويف األخري يقاول: قد جياا لكم 
بثل لكان أصثابكم لم الذيان ضيدوه اعخلوا 
جهاام.. ن.. الله سابثانه وتدااىل رحيم يهيئ 

للااس[.. 
ناثاً بأن الثقصري لو من الااس، حيث قال: 
]اقط املشكلة عاعة تكون من عاد الااس؛ لذلك 
تااد القرآن الكريم يركز عاىل موضوع الااس؛ 
ألنهم امليدان الثقيقي للرساانت ميدان الكثب 
اإللهياة، ميادان الثل لم لاؤنء، عامة الااس 
ولياس اقاط قضياة الدلاااء أَْو الرتكياز عىل 

موضوع الدلااء اقط، أَْو الطبقة املثقفة اقط، 
بل القضية كلها تاصب إىل موضوع الااس[.

شخص واحد يكفي.. لُيعلِّم 
الناس الحق

 مبيااً -ِرْضَواُن اللِه َعَليْه- أن مدراة )الثل( 
ماكن تكون عىل يد شخص واحد، وليس رشطا 
أن يكاون الااس كلهم علااء حثى تدرف الثل، 
حيث قال: ]ولهذا يف األخري ن يشارتط أنه ياب 
أن يكاون لاااك يف الاااس اا مثالًااا نصفهم 
علاااء أَْو أن يكاون %90 ماهام علاااء حثى 
يثبال لهم الثل حثى ياكااوا أن يدراوا الثل! 
شاخص واحد يكفي البرشية جايداً ألن يكون 
لاعياً للثل ومدلااً للثل ومبيااً للثل، شخص 
واحد. إ5اً اهذه لي نفسها لي ماا تبل لاا بأن 
القضياة األساساية لم الااس اشاخص واحد 

يكفي شخص واحد يأتي مدلم للثل[.. 
إىل أن الشادور باملساؤولية مهام   ُمشارياً 
جداً، ياب عاىل ُكّل من يثدلم )الثل( أن يدلاه 

لآلخريان وإن أثام، حيث قاال: ]عااعة يثصل 
أناس يثدلاون، أليس ماكاااً أن يثصل لكذا، 
أعااي: تلقائياً تقريبااً يف تأريخ البرش تأتي ائة 
من الاااس تثدلام ايصبثون علاااء وباارع 
أن يصاريوا علاااء يثثالون مساؤولية كبرية، 
يثثالاون مساؤولية كبرية لي ماا5ا؟ لي أن 
يبيااوا للاااس الثل، لاي مساؤولية تصل إىل 

تقريباً ُكّل شخص[.

رب َوَتَواَصْوا ِباْلَحقِّ َوَتَواَصْوا ِبالصَّ
ُمؤّكداً بأن الشادور باملسؤولية مشرتك بل 
الاااس َوالدلااء، كل من عارف الثل، ياب أن 
يدلاه لغريه، ن يثهاون، ن يسكت، ن يكثم َشيئاً 
ماه، بقوله: ]ومثى ما عرف اإلنساان ساة الله 
يف الهداية، الطريل، طريل الثل من عاد الله إىل 
عاد الااس، ولي طريقة ساهلة ليسات مدقدة 
ليسات طريقة مدقدة، حيائٍذ يصبح من واجب 
الاااس جايدااً أن يثواصاوا بالثال ويثواصوا 

بالصل عىل الثل[.

) (.. لكن.. قد َتَتَدنَُّس ِفْطَرُتُه، فيصبُح كارهاً )للحقِّ  فَطـَر اإلنساَن على قبوِل )الحقِّ
ُ
اهلل

  - بشرى المحطوري:
تااول الشاهيُد القائُد -ِرْضَواُن اللِه َعَليْه- اا كداعته َعائااً 
ااا يف مثاارَضة ااا ملزمة ااا ]الادرس الثامن مان عروس 
رمضان ا سورة البقرة[ عدعاً من اآليات شاِرحاً لها بطريقثه 
الرائدة الثي تاُفذُ إىل القلوب مبارشًة، ملا ايها من إسقاط رائع 
آلياات القرآن الكريم عىل الواقع الذ  نديشاه اليو ، وملا ايها 
من لدًى عظيم جداً؛ ألنه مساثَادٌّ من القرآن الذ  ن اخثالِف 
عىل صثاة آياته بل جايع املذالب اإلساالمية، الكثاُب الذ  
يااداا جايداً، والذ  لو نداة عظياة من الله علياا إن كاا 

ندقل أَْو نفهم.

عبارة }الَِّذيَن آَتْيَناُهُم اْلِكَتاَب{ 
ابثادأ -ِرْضاَواُن اللِه َعَليْاه- املثارضة بثاااول رشح قوله 
تدااىل: }الَِّذيَن آتَيْاَاُلُم اْلِكثَاَب يَْدِرُاونَاُه َكَاا يَْدِرُاوَن أَبْاَاَءُلْم 
َوإِنَّ َاِريقااً ِماُْهاْم َليَْكثُُااوَن اْلَثالَّ َوُلْم يَْدَلُااوَن{ بأن لذه 
الدبارة }الَِّذيَن آتَيْاَاُلاُم اْلِكثَاَب[ والثي جاءت يف أماكَن كثريٍة 
يف القارآن الكريام، ن تدااي ُكّل اليهوع والاصاارى باملاال، 
وإنااا كاا قال: ]عبارة: }الَِّذياَن آتَيْاَاُلُم اْلِكثَاَب{ قد تكون يف 
مواضاَع تداي ائة مدياة من ألل الكثاب لم كانوا أشابه ما 
يكاون بورثة للكثااب يكون عادلم نوع مان املدراة عادلم 
نوع من الخشية، عادلم نوع من الثسليم، لؤنء قد يكونون 
يف الواقع ورباا ُكّلهم أسالاوا َمن كاناوا من لذه الفئة الذين 
قد تاطبل عليهم اآلية السابقة: }الَِّذيَن آتَيْاَاُلُم اْلِكثَاَب يَثْلُونَُه 

َحلَّ ِتالَوِتِه أُوَلِئَك يُْؤِماُوَن ِبِه{[.
مبياااً بأنهم مثلاا، ماهم الااس الداعيون، وماهم الدلااء، 
حيث قال: ]ن تفهم َعائااً عبارة: }الَِّذيَن آتَيْاَاُلُم اْلِكثَاَب{ كلها 
تثكي نفسية واحدة وناو5جاً واحداً تااماً، قد تكون يف مقا  
مدل تكشاف لاك ائة مدياة، ائة مدياة مان عاخل من أوتوا 

الكثاب[.

ُكُتُب اهلِل.. متميزٌة عن أيرّة كتب ُأْخـَرى
ُمؤّكاداً أن اليهوع الذين جاء 5كرلم يف اآلية بأنهم يدراون 
َرُساْول الله كاا يدراون أبااَءلم بأنهم )اريل من علااء باي 
إرسائيال(، الذين يكثاون الثل، ولكان ألنَّ ُكثُب الله مثايزة، 
لم يساثطيدوا طْاَس وإخفاء ُكّل كال  اللاه عن الابي مثاد 
صىل الله عليه وآله وسلم يف الثوراة، حيث قال الشهيد القائد: 
]إن لااك يف تراثهم ما يزال بقايا تثضان الدالمات للابي الذ  
سايُبَدث يف آخر الزمان ولو َرُساْوُل الله مثاد )صلوات الله 
عليه وعىل آله(؛ ألنه من أين لهم أن يدراوه بهذه الدرجة كاا 
يدرااون أبااءلام؟؛ ألن لذه مداالا مدرااة قوية مدراة ن 

شك ايها، أليس اإلنسان يدرف اباه؟ تدرف اباك مدراة قوية 
لو ترى كم أطفال تدرف اباك من بياهم بأن لذا لو اباك[.

ُمضيفاً إىل أنهم عراوا )َرُسااْول الله( من أشاياء أُْخاَرى، 
اقال: ]ثم لم أيضاً من خالل اهاهم لشاخصية الرسل عاعة 
كيف يكونون، سالوكياتهم، أسااليبهم، مضامال ععوتهم، 
الكثااب الذ  يأتي إليهم عاعة كيف يكون أسالوبه مضامياه 
خطابه للبرش، لاي قضية مثايزة تااماً لي قضية مثايزة، 

كثب الله لي مثايزة عن أيّة كثب أُْخاَرى[.

األثُر الذي تركه كتماُن )فريق من علماء 
بني إسرائيل( للحق

ب شديَدين عن  تسااءل -ِرْضَواُن اللِه َعَليْه- بدلشة وتداُّ
الاارأة الدايبة الثي عاد لذا الفريل من علااء باي إرسائيل، 
كيف أنهم عراوا َرُساْول الله كاا يدراون أبااءلم، ومع 5لك 
كفروا، واّضلاوا عخوَل الاار عىل أن يسالاوا، وأضلوا غريلم 
ماان يثقاون بهم من قومهام، أورعولام الاار، حياث قال: 
]أليسات لاذه قضياة رليبًة جداً بالاسابة ملن لام يدراون 
الثال ويكثاوناه؛ ألن الضثياة يف األخاري يكون مان؟ األمة 
البرش الااس املسااكل؛ ألن الااس عااعة يدلقون آمانً كبرية 
عىل علاائهم؛ ألنهم لم من جانبهم يدراون الثل ويسريون 
وراءلم عىل أساس أن ما يدعون إليه لو الثل، ادادما يكون 
لااك من عراوا الكثاب وعراوا الَرُسااْول )صلوات الله عليه 
وعىل آله( ثم يكثاونه مداى لذا أنهم سيادلون الكثري مان 
لم مثط ثقة لديهم يسالكون سالوكهم يف الثاكر لهذا الابي 

والثاكر لهذا الكثاب ايبقون كاارين ضالل[.
ناثااً -ِرْضَواُن اللِه َعَليْه- بأن لاذا الفريَل امُلِضل من ألل 
الكثااب ن زالاوا إىل اآلن موجوعيان، ن يألون جهادا يف تدمري 
اإلساال  وألله، وطاس حقيقثاه، وتغييبها عان ُكّل الااس، 
حيث قاال: ]ولذا لو الواقع بالاسابة أللل الكثااب إىل اآلن، 
ادادما يقول الله سبثانه وتداىل بأنهم يدراونه كاا يدراون 
أبااءلم ن يداي 5لك بأنه ُكّل واحد من ألل الكثاب، علااؤلم 
مثقفولم الذين لام يطلدون عىل الكثب الثي تثكي الابوات 
وكيف سالوك األنبياء، ويسطر كثرياً من تأريخ األنبياء وكيف 
تكاون ععوتهم يف الداعة، لاؤنء يدراون لكان يضللون عىل 

الباقل والباقون ياشون وراءلم[.

)سنٌَّة إلهية(.. ال أحد يستطيع أن يقفَل 
باب الحق تماماً على البشر

ويف 5ات الساياق أّكد -ِرْضاَواُن اللِه َعَليْه- باأن ُكثب الله؛ 

ألنهاا مثايزة عن أيّة كثب أُْخااَرى، اإنه مهاا حاول البدُض 
مان املضلل طااس الثقائل ايها، إن أنه ااا وبقدرة الله اا 
لن يساثطيدوا أن ياثاوا ماها ُكلَّ أثر، بل ن باد أن يرتكوا ما 
يادل عىل )الثل( ايها، ولذا ماا حدث بالفدل يف )الثوراة(، ن 
زال ايهاا ما يدل عىل َرُسااْول آخر الزماان مثاد بن عبدالله 
عليه وعاىل آله أاضل الصالة َوالثساليم،لذا مان جهة، ومن 
جهاة أُْخاَرى الله يهيء أناس آخرين يصدحون بالثل، حيث 
قاال -ِرْضَواُن اللاِه َعَليْه-: ]}اْلَثلُّ ِماْن َربَِّك َااال تَُكونَنَّ ِمَن 
ياَن{ ادادما يقول لااك: }َوإِنَّ َاِريقااً ِماُْهْم َليَْكثُُاوَن  اْلُاْارَتِ
اْلَثلَّ َوُلْم يَْدَلُاوَن{ ن يساثطيع أحاد يف األخري أن يقفل باب 
الثال تااماً عاىل البرش، الثل لو مان الله، والله سابثانه 
وتداىل لو لديه ساان: إ5ا راض لؤنء ليأ أولئك، إ5ا كثم لذا 
ليأ آخر؛ ألنه رحيم بدباعه إناا ليبل ساوء عال من يكثاون 

الثل كيف أنها جرياة كبرية[.

قاعدٌة مهمة جدًا.. مصدُر )الحق( هو اهلل 
سبحانه فقط

( مطَلٌب اطر  للبرش  ُمشرياً -ِرْضَواُن اللِه َعَليْه- أن )الثلَّ
جايداً، حثاى وإن أخطأوا اا لم باعثقاعلام أنهم يقدمون 
ًّ(، حيث قال ولو يرشح قولاه تداىل}اْلَثلُّ ِمْن َربَِّك َاال  )حقاا
يَن{: ]لذه اآلية تدطي اإلنسان قاعدة ياب  تَُكونَنَّ ِمَن اْلُاْارَتِ
أن يفهاها ُكّل واحد ماا وكل واحد من الااس: لو أنه باعثبار 
أن الثال لو مطلاب للااس جايدااً وكل مان يثثركون لم 
يثاولاون - مهاا قّدموا من ضالل - أن يقولوا إنهم يقدمون 
حقا، اثثى ن يكون لااك لبس، لبس لدى أ  إنساان ماا أن 

يفهم: أن مصدر الثل لو الله[.. 
ُموضثاً أن عىل اإلنساان أن يبثث عن الطريقة اقط الثي 
توصلاه إىل )الثل( بقولاه: ]اليكن لاه أن يدارف الطريقة 
الثاي مان خاللها يدارف الثل الذ  لاو من جهاة الله؛ ألن 
املساألة ليس ايها لباس، حثى قضية الثل لياس ايها لبس 
حثاى وإن وجدنا لااا أنه يذكر: أن لااك مان يكثاون الثل 
ولاااك من يضللون ولااك من يخاععاون ولااك من يرعون 
وأشاياء كثرية. لكان بل ُكّل لذه األشاياء السايئة ن يضيع 
الثال؛ ألن الثل لو مان الله والثل لو نور لاو الاور الذ  

5كره يف كثري من اآليات األُْخاَرى ولو من جهة الله[.. 
ُمؤّكاداً -ِرْضاَواُن اللِه َعَليْه- بأن اللاه )رحيم( ن ياكن أن 
يارتك عباعه للضاالل عون أن يوضح لهم الثال، اقال: ]إناا 
ليبقى البرش ليبقى ُكّل إنسان مؤمن بهذه القضية: أن مصدر 
الثال لو من الله، وعادما تدوع إىل الله سابثانه وتداىل الذ  
لو مصدر الثل تاد أنه يقول عن نفسه أنه لو رحيم بدباعه 

رؤوف رحيم يهد  يرشاد يهيئ لو الخالل، إ5ا كان لااك من 
كثم الثل سايخلل، يخلل غريه ويادلاه لاعياً إىل الثل الذ  

من عاده[.

ألن الحق من عند اهلل.. فقد أعطى 
تسهيالٍت كثيًة إلقامته

ورضب -ِرْضاَواُن اللاِه َعَليْاه- مثانً ليوضاح أن الثل ما 
عا  مان عاد الله، اإنه سابثانه قد أعطى تساهيالت كثرية، 
وتأييدات إلهية تثصل من عاد الله إلقامثه بقوله: ]إ5اً اياب 
أن تفهام أناه ملا كان الثال لو من الله ولاو امللك ولو اإلله 
ولاو القدير عىل ُكّل يشء ولو الدليم باكل يشء أنه يف نفس 
الوقت يدطي الثساهيالت الكثرية الثي تادل الااس يثاكاون 
مان إقامة الثال ن ياكن أن يكاون واقداا أن ناظار إىل الله 
وكأناه عون ما يداال الزعااء من البرش عادماا يأتي رئيس 
أَْو وزيار عدل يدل قايض يف ماطقة أليس لو يدطيه سايارة 
ويدطياه أيضاً مرتَّب ويدطيه اعثااعا آخر من أجل ما5ا؟ من 
أجال يثاكن مان أن يقو  بدالاه يقي بل الاااس عون أن 
يثثاج إىل أخذ رشاوة من لاا أَْو لاا أَْو يكون لااك ما يشغله 
عان لذه املهاة عادماا يدل موظفاً يف مكثاب أليس لو من 
يوار له الطاولة والكريس واألقال  واألوراق وساكرتري يااع 
عااده األوراق ويقد  املواضيع والسااالت وعواليب وأشاياء 
مثددعة وغراة مدياة قد تكون مكيّفة قد تكون ماارة بشكل 
جيد، أليسات لذه سااة عاد الااس؟ أليسات لذه اطرة عاد 
الااس، الله سابثانه وتداىل عادما يقول للااس لكذا تاد أن 
الطريقة لي نفاس الطريقة لذه، أن الله يدال الثساهيالت 
ُه إِنَّ اللََّه َلَقِو ٌّ  نَّ اللَُّه َمْن يَارُْصُ الكثارية؛ ولهذا قال: }َوَليَارُْصَ
ُكْم َويُثَبِّْت أَْقَداَمُكْم{، }إ5ِْ يُوِحي  وا اللََّه يَارُْصْ َعِزياٌز{ }إِْن تَارُْصُ
َربَُّك إىَِل اْلَاالِئَكِة أَنِّي َمَدُكْم َاثَبِّثُوا الَِّذيَن آَماُوا َسأُْلِقي يِف ُقلُوِب 
بُوا ِماُْهْم ُكّل  بُوا َاْوَق اأْلَْعاَاِق َوارْضِ الَِّذياَن َكَفُروا الرُّْعَب َاارْضِ

بَاَاٍن{[.. 
مثساائالً -ِرْضَواُن اللِه َعَليْه- سؤان وجيها جدا: ]وعادما 
تثثارك إلقامة الثل ااعرف بأن: الثل لو من ربك وربك لو 
الغالاب عىل أمره ولو عاىل ُكّل يشء قدير لو الذ  يقول عن 
َف  لذا اإلنسان أنه ضديف: }َوُخِلَل اإْلِنَْساُن َضِديفاً{، }اآْلَن َخفَّ
اللَُّه َعاُْكْم َوَعِلاَم أَنَّ ِايُكْم َضْدفاً{ لل ياكن للقو  الدزيز أن 
ال الضديف لذا الدال الكبري ثم ن يثثرك ليدال شايئاً؟  يثاِّ
ن ياكان لذا عىل اإلطالق، وواقداً يف تأرياخ البرش أنبياء الله 
أوليااء الله الذين تثركوا من أجل الثل يذكر يف القرآن الكريم 

ما عال لهم تأييده لهم نرصه لهم[. 
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اإلسالم  س��ارق  انثنى  حّتى  أضأنا  ع������ري������ان ي���ح���ت���م���ي ب����ال����ه����زائ����مو 
ت����دّوي  ال��ن��ب��ّي  أرض  اش����رأّب����ت  من » سعود » ؟ أطغى و أغشم غاشم !و 
ع�������دّو  ل������ك������ّل  س�����ل�����م  غ������ب������ّي  و ه���و ح����رب ع��ل��ى أخ���ي���ه امل��س��ال��مو 
؟  يهذي  و   « حسينا   « يرجو  رآه  ال��ن��ار داه���م ؟من  م��ن يقينا ه���وال م��ن 
هل لطاغ من غضبه الشعب عاصم ؟ف���ي���ع���ود اجل���������واب ع���ن���ه س�����ؤاال 

وأضأنا
عبد اهلل البردوني

برنامُج رجال اهلل
ُر ألسبوعني : املقرَّ
من 1 - ل1 5  الثاة 

- ن عذر للاايع أما  الله.
- سورة البقرة - الدرس الثامن.

  عا  1968 : 

عبرت وكالة املخابرات املركزية انمريكية 
)cIa( انقالباً عسكرياً يقوعه )سولارتو ضد 

رئيس اندونيسيا )سوكارنو( الذ  
قاع البالع نثو الثثرير من 

اليابانيل ومن ثم الهولاديل. 
وقد تبع لذا اننقالب حفالت 
اعدا  راح ضثيثها مليون 

شخص.

محمد عبدالقدوس الوزير 
م��وط��ن��ي  ، ج���ّي���ش���ت  ي�����ا س���ل���م���ان  ال���ش���ع���ب  أن������ا   

ت���������ذوُد  ع����ل����ي����ه   ، وأط������ف������ال������ي  ن�����س�����ائ�����ي   
رّده�������ا  أع����ل����ن����ُت   ، م�����ن جن���������ران  ال����ش����ع����ب  أن�������ا   

أك����ي����ُد   ، ل����دي����ك  ع��������ادت  م�����ا   ، األّم  إل�������ى   
أن�������ا ال����ش����ع����ب م������ن خ���������والن أرس������ل������ُت م����وع����دي 

ف���م���ن س���ي���س���وُد  ، ال������ّس������اري  ال����ه����ده����د  م�����ع   
ج���اه���ال  ك����ن����ت  إن  ه�����م�����دان  م�����ن  ال����ش����ع����ب  أن�������ا   

ث������م������وُد  أت�������ت�������ك   ، ف������اس������م������ع  ق�����ب�����ائ�����ل�����ه�����ا   
إن�����ه�����م   ، وس�������ن�������ح�������ان  وم��������������������راٌن  وع���������������اد   

ج������ن������وُد وث������������م   ، ب������������أس  ذووا  ج���������ن���������وٌد   
ال�������ذي وال������ك������ام������ل   ، األح���������������رار  ت������ّب������ع  وذو   

ي������ه������وُد  وُذّل   ، ال�������دن�������ي�������ا  ع������ل������ى  أغ��������������ار 
أه�����لُ�����ه  احل�������������قَّ  ج�������ّي�������ش   ، مي�������ن�������ات  وم����������ن   

وه�����������وُد ون���������ه���������ُم   ، وص����������������������رواٌح  رداٌع   
وش�����دت�����ي  ، ج�����ب�����ال�����ي   ، وودي���������ان���������ي  س�����ه�����ول�����ي 

جت�����ود  وال�������ب�������ح�������ار   ، وأرض���������������ي  ف�����ض�����ائ�����ي   
ت����رب����ت����ي ت�����ع�����ان�����ق   ص�������واري�������خ�������ك احل�����م�����ق�����ى 

ي�����ع�����وُد ف�����ي�����ك   ، ال���������������ردع  ألن   ، ف����ت����ب����ك����ي   
وأب�����������راج�����������ك ال��������الئ��������ي ض�����ل�����ل�����ن م����س����ي����رت����ي

ش������ه������وُد  ، ل�������ل�������دف�������اع  زح��������ف��������ي  ع�����ش�����ي�����ة   
وق����ي����ع����ة ب������ك������ل  ف��������������روا  م���������ن   ، وج���������ن���������دك   

أب�������ي�������دوا ه�������ن�������اك   ، ج�����م�����ع  ي����غ����ن����ه����م  ف�����ل�����م   
 وش�����ي�����ط�����ان�����ك امل�����ك�����ن�����وز ف�������ي ج����ع����ب����ة اخل����ن����ى 

وب����ل����ي����ُد  ، ل�����ن�����ا  م�����ك�����ش�����وف   ، ال�������غ�������رب  م�������ن   
م�����ؤك�����د  ب��������وع��������د  احل�������ب�������ل�������ى  وأم�������������وال�������������ك   

ك�����������ؤوُد ع�����ل�����ي�����ك  م���������ي���������راث   ، ال�������ل�������ه  م���������ن   
ال��������ع��������ار ذاه��������ب  وأن�������������ت إل�����������ى م����س����ت����ن����ق����ع 

ب����ع����ي����ُد  ع�����ن�����ك   ، ي�����اس�����ل�����م�����ان   ، وم�����ل�����ك�����ك   
م���ض���ى  ح����ك����م����ه  ع�������ن   ، ال������ل������ه  ق������ض������اء  ألن���������ي   

غ����ي����ُد أغ��������وت��������ك   ، ال�������ل�������ه  ع�������������دوَّ  وأن�������������ت   
وج���دت���ن���ي   ، ال�����ب�����غ�����اةُ  ح�������لَّ  إن   ، ال����ش����ع����ب  أن�������ا 

ل����ك����ن����وُد ب�������ي  أن���������ت   ، ف�������اح�������ذر   ، ك�����ظ�����لِّ�����ك   
2016/9/1

أحمد العجري
ت��������ارة ي����ق����رأ ال����س����ط����ور وأخ�������رى

يقرا ال����رأي  ذو  ال��س��ط��ور  وراء  م��ا   .
ول������دى ال��������رأي ح����ن ي���ب���دي���ه ي��ب��دو

ل���ك ق����اري ال��س��ط��ور ل���م ي��ق��ر س��ط��را
وك����ث����ي����را م�����ا ي���س���ت���ق���ل ق����ط����ار ال����

ِح�����يَ�����ل اح���ت���ال���ه���ا ل���ي���ح���ت���ل ق���ط���را
ث�����م ت���ل���ق���ى ع�����م�����روا وق�����ات�����ل زي����د

ي���ت���ب���را دم��������ه  م������ن   ٌ ع�����م�����رو  ه������و 
ف����ل����م����اذا ل����ع����م����رو يُ�����س�����ِل�����ُم ق���ط���ٌر

ومل�����������اذا زي��������د ٌي�����س�����ال�����م ع����م����روا
�����ُم خ���ي���را ُج��������لُّ م�����ن ج���ي���ل���ن���ا ت�����وسَّ

ف����ي����ه����ُم ه�����ل ل�����ه ي������ري������دون خ���ي���را
ف����ك����ٌل رإه  ظ������ّن������ه  م�������ا  ع�����ك�����س 

م���ن���ه���م ال�����ي�����وم ق�����د ت�����أب�����ط ش����را
ك�����م ش���ق���ي���ق���ا ل���ل���ن���ي���ل م���ن���ا أت������ى ال

ع����ارض����ا رم���ح���ه ب����ل ال���ق���ت���ل غ����درا 
ال ش����اه����را  أت������ى  ال�������ذي  ك����ه����ذا  أو 

س���ي���ف���ه ب����ل أس���ل���ح���ة ال����ك����ون ط���را
أش���ه���ر ال����ط����ائ����رات أش���ه���ره���ا وال�����

����ب���ارج���ات األش����ه����َر أش����ه����َر ش��ه��را

ث����م ع����ش����راً أش���ه���ر ف����ي وج���ه���ن���ا ك��ل 
وع���ش���را   ً ش����ه����را  نَ����������ُرّد  ل����م  ردى 

ط���ي���ل���ة األرب������ع������ن ي����وم����ا ص���ب���رن���ا 
واك���ت���ف���ي���ن���ا ب���ال���ك���ف ع��������ذراً ون�����ذرا

إذ  وب�������ه  ص����ب����رن����ا  م����ي����ق����ات  ذاك 
ج���ه���را  رددن����������اه  ال���������ردى  ن���ح���و  مت 

ل���ي���س س������راً ول���س���ت أك���ش���ف ِس����را
ق����رن إب���ل���ي���س. ف����اق أب��ل��ي��س َ ع��ه��را

ك����م ح�������دودا ت������درأ ب���ال���ش���بُ���ه���ات ان
َب���ال���ُش���َب���ِه ادرا ق��ل��ت ص����اِح احل�����دود 

ُش�����َب�����ُه ال�����ق�����وم ج���������اوزت ك�����ل ح��د
وج����زرا م����دا  األرض  ف���ي  ومت������ادت 

واألض�����اح�����ي ج��م��ي��ع��ه��ا وال��ض��ح��اي��ا
ن��ح��ن ن��ح��ن ال��ش��ع��وب ش��ع��ث��ا وغ��ب��را

ان���ه���ا ال���ُش���ب���ه ال���ت���ي اس��ت��ح��ك��م��ت بل
ح����ك����م����ت ط����ي����ب����ة وم�����ك�����ة ق���س���را

وم��ن��ه��ا  اجل�������زر ال س�������واه  م�����ّده�����ا 
ح���ي���ث م�����دت ت�����رى اجمل��������ازر ت��ت��رى

ه��������ذه، ت���ل���ك ،غ����ي����ر ت���ل���ك وه�����ذي 
ك�������ل م�������ج�������زرة ت�����ن�����اف�����س أخ�������رى

ب��ح��ٌر ال���ي���وم  اجل����زي����رة  ش��ب��ه  أرض 
ب���ه���ا س���ل���وك���ا وف���ك���را م�����ن دم�������اءٍ  

إس��ت��ح��ب��وه وي��ح��ه��م ف��اس��ت��ب��اح��وا ال��� 

ك��ف��را ل��ي��س  ذا  ال��ف��ك��ُر  ق���ال  َ.م����ن  دم 
ه�����و وال�����ل�����ه ال����ك����ف����ر ب����ال����ل����ه ذات�����ا

وأم�����را  ً ِن���ه���ي���ا  وص���ف���ات���ا وال����وح����ي 
وه���و وال���ل���ه ال���ش���رك ب��ال��ل��ه م��ه��م��ا ات���

����ه���م���وا ب���ال���ش���رك ال������ذي م���ن���ه ي��ب��را
ج���م���ع���وا ال����ُش����ب����ه����ات وات���ب���ع���وه���ا

ف����ن����س����وا احمل�����ك�����م امل������ن������زل ذك������را
ال ت���ص���دق ص��الت��ه��م ت��ل��ك ع��ن��د ال���

ب���ي���ت ب����ات����وا ب���ه���ا ي���������راؤون م����ن را
وب�����ك�����اءا ت����ص����دي����ة  اال  ل����ي����س����ت 

ده����را   َ ب����ّك����ة   ُ ب����ك����اء  م���ن���ه���ا  ط������ال 
وب����ه����ا ط����امل����ا اس����ت����ط����ال����وا ع��ل��ي��ن��ا

وع�����ل�����ى غ����ي����رن����ا ع������ل������ّواً وِك�����ب�����را
.ع���ن���ا ي����������راؤون  ب���ه���ا  إذ  ب���ه���ا  ب�����ل 

ن����زرا ك�����ان  وإن   َ امل����اع����ون  م���ن���ع���وا 
ق��ط��ع��وا ب���ال���ص���الة ت��ل��ك س��ب��ي��ل ال��ل��ه

ب���ت���را اخل����م����س  ب�����ت�����روا   ، واحل��������ج 
ث����م ع����ن ف��ح��ش��ه��م وم���ن���ك���ره���م ل��م 

ت��ن��ه��ه��م ب���ل ن���ه���وا ع���ن ال���ع���رف ن��ش��را
ون���ص���ف سيمضى م��ض��ى  ع����ام  م��ن��ذ 

وب���ح���را   ً وب������را   ً ج�����وا  ح����اص����رون����ا 
دم������روا ك���ل م��س��ك��ن ق��ت��ل��وا ال��س��ك��ان

ن���ه���را امل�����س�����اك�����ن  م  د  أج������������روا 

ح����ظ����روه وح������اض������ٍر  ٍض  م�����ا  ك�����ل 
حظرا ال��رف��ض  ي��ف��رض  ل��م  عليهم  إذ 

دف��ي��ن��ا وح�����ق�����دا   ُ م���ن���ه���ٍم  ح�����س�����داً 
نَ������مَّ ع���ن���ُه األس�������رع ج�������وراً وأج�����را

ج�����ارة ال���س���وء ك���ان���ت اج�����رأ م���ن كل 
ع�������دو ل���ش���ع���ب���ن���ا اجل�����������وَر أج������رى 

بئس م��ن ه��م بها اق��ت��دوا وه��ي م��ن قد
وج�����ورا  ً ظ��ل��م��ا  ال���ل���ه  أرض  م�����أت 

اذ دَمنا   - هم   ُ وال��رج��س   - استباحوا 
وج�����������دوه ي�����ض�����وع ن����ب����ال وط����ه����را

اإلب����اس����ف����ك����وه دم  م������ن  غ�����ي�����رة 
غ���ي���رى ال�����س�����وء  ج��������ارة  أن  ذن����ب����ه 

ه�������دروه وال����ده����ر م����ذ ك�����ان ي����دري
أن��������ه ل������ن ي����ض����ي����ع إرث����������ا وث��������أرا

ب���ل ع��ل��ى ال��ع��ك��س ك���ل م���ن أه�����دروه
وَم������دى ال���ده���رِ دُم����ه����م ض����اع ه���درا

س���ن���ة ال����ل����ه ف����ي ال����ذي����ن خ����ل����وا ل��م
ي����ج����د ال��������ف��������ارون م����ن����ه����ا م���ف���را 

حمل����ب����ي����ه...«ان م���ع ال��ع��س��ر ي��س��را«
ع��س��را ل��ي��س��ر  م����ع  ان   : ألع�����ادي�����ه 

ه����ك����ذا ه����ك����ذا م����ع����ادل����ة ال����ع����دل
اإلل������ه������ي ف������ي م����س����ي����ر وم����س����رى

ت����ت����ج����ل����ى ل�����ك�����ل ج�����ي�����ل وجت����ل����و

ك�����ل بُ�����ص�����ٍر ل�����ه ل������ي������زداد بُ����ص����را
ب�����دو جن��د  ع���م���ى  ال���ع���م���ى  أن  ب���ي���د 

ل��ي��س إال ال�����وزر ال�����ذي ص����ار إص���را 
وأص�����روا  واش���ت���ك���ب���روا  ت���ع���ال���وا  اذا 

وزرا ذل��������ك  وس����������اء   ُ �����ل�����وه  ُح�����مِّ
ال�  ال��زح��ف ع��اد  ح��اول��وا نحو أرض��ن��ا 

زح������ف زح����ف����ا وم������ا ت����ق����دم ش���ب���را 
وال�������������ذي م����ن����ه����م ت������ق������دم ش����ب����را 

ق��ب��را  ه  ألش�����ال  ال���ش���ب���ر  ذاك  ك�����ان 
أرض������ن������ا ل�����ل�����غ�����زاة م����ق����ب����رة م��ذ

ح��ف��را األرض  ف��ل��ي��ح��ف��روا  ع��رف��وه��ا 
إمن��������ا ي����ح����ف����رون����ه����ا ل��������يُ��������واًروا

ف����ي ث����راه����ا ب���ه���م س��ت��ص��ب��ح أث����رى 
»ن��ح��ن اُولُ�������وا ق����وةٍ وب�����أسٍ ش���دي���دٍ «

س����وف ت��ب��ق��ى ي���ا أرض���ن���ا ل���ك ُذخ����را
ول��ك األم���ر ف��ان��ظ��ري رغ��م م��ن باعك

ب������امل������ال وه��������و ب������امل������ال يُ����ش����رى 
ه���ل س��ت��ع��ف��ن ع���ن ب��ن��ي��ك ال��ع��ص��اة ان 

ُغ��ف��را  أم  ي���ا   : ال���ع���ص���اة  ق����ول  ك����ان 
غ��ي��ر م���ن َغ�����ّر غ���ي���َره ف���ي ال���دم���ا ال

غ����رَو إن ّم���ا س��م��ح��ت م���ن ك���ان ِغ���را
ل���ي���س ف����ي ح����د ذات������ه ال���ع���ي���ب ع��ي��ب��ا 

ي��س��ت��م��را أن  ال���ع���ي���ب  ال���ع���ي���ب  إمن�����ا 

أنا الشعُب يا سلمان

َغَزٌل لبياِض الياسمني
)شاُمنا(

نبيل القانص

شاُمنا..
ياسمينِك زهُر املُنى 

و أغاريُد فجرِك أحالُمنا 
َملَكوُت املُحبَن شاعرةٌ 

َرَسَمْت بأحاسيسها َوَطنا 
و أنا..

سوَف أعتِرُف اآلَن
رغَم اجلراح 

ِر عطِر الصباِح  و رغَم تأخُّ
بأنِك يا شاُم أشجى اللحوِن 

و معزوفُة األرِض 
كل كمنجاتها ِمن عبيٍر 

و حبي الكبيُر ..
بعينيِك أقرأُ كل النصوِص القدميِة

في راحتيِك وجدُت َحمامَة حٍب
وجدُت السناِبَل تتلو نشيَد »حماة الديار«

ليخفَق بَن السماواِت 
و اجملِد 

نبٌض و راية.
***

شاُمنا..
و بعينِن خضراوتِن 

تقصُّ لنا سيرةَ احُللِم 
منُذ والدِة أمجاِدها األزليِة 

منُذ صهيِل البداية.
***

شامنا..
و هي متتَدُّ في الغيِب 

كي نستقي ِعبَْرًة/ رشفًة ِمن َدالِل و نُبِل احلكاية.

شاُم سحُر احلضوِر 

و معنى اخلياِل
بها نرتوي من كؤوِس اجلماِل 

لتعتِرَف املعجزاُت
بكلُّ اللغاِت

بأنِك يا شاُم يا جنَة اللِه 
أبلُغ آية.

***
شاُم أنِت .. و أنِت ..

و أنِت احلبيبُة 
كيف أعبُِّر في حضرِة الوطِن األبديِّ 

و في حضرِة الزمِن األبدي
الذي سوَف أدُخُل ِمن باِب )تُوما( إليِه 

خفيفا كنسمِة صيٍف 
تقوُل:

لقْد كنُت أشعُر باخلوِف 
و الذنِب 

و اآلن ال ..
لم يعد للخطايا سبيٌل 

إلى قلب َمْن صاَر يعرُف سرَّ الهداية.

هل ستعفني؟؟
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النائُب الكويتي د�صتي يعّري النظام ال�صعودي:

هم يملكون املقومات لكنهم على الباطل، واهلل 
سَيُمنُّ على املستضعفني

السعودية ووهابيتها تشنُّ حملًة شعواَء على مؤتمر 
»أهل السنة والجماعة«

  - متابعات
عبُدالثاياد  الكويثاي،  الاائاُب  تثاّدى 
الثاي أصدرتهاا  الضباط  عشاثي، مذكارَة 
حكوماة بلاده بثقه عان طريال الرشطة 
الدولياة »اإلنرتبول«، مثهااً الذين أصدرولا 
والذين مارساوا الضغاوَط إلصدارلا بأنهم 

عىل باطل.
وقال عشثي خالل مشااركثه يف برنامج 
»برسام الاظا «، عاىل اضائياة »اللؤلؤة«: 
»ُقدراتاي مثواضداة لكااي واللاه أتثارك 
كدولاة، وكأّماة، عون اخار، صثياح لام 
يالكاون املقوماات، لكاهام عاىل الباطال، 
والله سايان عىل الذين اسثضدفوا، وأنا مع 

املسثضدفل عوما«.
ُكّل  وتاباع: »أسالثثي لاي اساثخَدا  
اآللياات الدولياة يف الثصاد  لهاذا الدباث، 

وساااح«.
وجادع عشاثي الثأكيد عاىل أن ما يثدث 
يف البثرين »لو اساثقواء بالسادوعية عىل 
الشادب، ولان يافاع لاذا األمار«، مثوعداً 
باثاسابة رئيس الاوزراء البثرياي خليفة 
آل خليفة، أما  مالس حقوق اإلنساان، يف 

جايف.
وأعرب عان أمله بطارع السادوعية من 
األمام املثثادة وإلغااء عضويثهاا، وتابع: 
»الشادب السادوع  له عرشات السال ولم 
يثصل عىل حقوقه، وأبسطها حقوق املرأة، 
ناثظر طرعلا أَْو تارياها من األمم املثثدة؛ 
ألنها عولة نارشت الفكر املثطرف وعاثت يف 

األرض اساعاً«.
وتسااءل عشاثي: »أيان مصري الشاهيد 

الشايخ الااار؛ ألناه عّل عان رأياه، وقبله 
عارشات اآلنف ن زالوا يف املدثقالت بسابب 

آرائهم؟«.
الساياعة  ترياد  »السادوعية  وأضااف: 
عاىل لذه املاثاداات حثى تكاون مثخلفًة 
مثلها، حثى ثرواتاا اسثولت عليها، أراضياا 
زحفات إليهاا، وبالثايل ن زلات أرّص عىل أن 
جرية السادوعية لي جارية )جرب( باداى 

الكلاة«.
وحّاال عشاثي، السادوعية مساؤولية 
»الدماار الاذ  حّل يف ساوريا«، مان خالل 

تاويلها لإلرلابيل.
وأضااف: السادوعية ومان سااعدلا يف 
إغراق الشادب الساور  لم من يثثال ما 

يثدث يف سوريا.
واشاار عشاثي إىل أن طلاب ضبطه من 
قبل حكومة بلده، جاءت بااء عىل شاكاوى 
مقدمة مان السادوعية والبثريان، وتابع: 
اساثهداف  تاااع  اإلنرتباول  »اتفاقياات 
الااشطل الثقوقيل واللملانيل، اإلنرتبول 
الادويل يرتياث اآلن ونأمال مااه ومان عول 
الدالام املثثار عاد  انناارار لدعااوى 

السدوعية والبثرين«.
وشادع عشاثي عىل أنه سايبقى مثاقالً 
يف املثااال الدولية للثدياث ضدلم، مثهاا 
عادعا من الاواب الكويثيال بالدال لصالح 

السدوعية.
وتابع: »يافذون أجادة سدوعية باقابل 
الشادب الكويثاي يدراه، أسااؤوا للثاربة 
اللملانية الدريقة خدمة للسدوعية، وتخلوا 
عن قيم ومبااعئ ورثاالا أبا عن جد، ياب 

أن يثاكاوا وتراع عاهم الثصانة«.

  - متابعات
انعقـد يف العاصمة الشيشـانية غروزني 
وعىل مدى ثالثة أيـام )2016/8/27-25( 
مؤتمـر حمـل عنـوان: »مـن هم أهل السـنة 
الشيشـاني  الرئيـس  برعايـة  والجماعـة؟« 
رمضـان أحمـد قاديـروف، وحضـور وفـد 
مرصي أزهري كبري ضم شيخ األزهر الدكتور 
أحمـد الطيب، ومفتي مرص الشـيخ شـوقي 
عالم، ومستشـار الرئيس عبدالفتاح السييس 
أسـامة األزهري، واملفتي السابق الدكتور عيل 
جمعة. وكان الالفـت يف هذا املؤتمر غياب أي 
ممثلـني عن علمـاء الدين يف اململكـة العربية 
السعودية. وقد شـّكل املؤتمر بمكانه وزمانه 
وباملشاركني فيه وبيانه الختامي مادة دسمة 
للحوار والرتاشـق اإلعالمي، الذي شـارك فيه 
يوسـف القرضاوي وما يسمى بهيئة العلماء 

املسلمني بالسعودية.
وبهذا الخصـوص قال عبُدالباري عطوان 
يف افتتاحيـة صحيفـة »راي اليـوم« اللندنية 
)9/2(، إن ما أغضب علماء الدين السعوديني 
الرسـميني، وغري الرسـميني، وحلفاءهم ومن 
بينهم الشـيخ يوسـف القرضـاوي، هو عدم 
توجيه الدعوة لهم للمشاركة، باستثناء باحث 
رشعي سـعودي غـري معروف عربيـاً، يدعى 

حاتم العوني.
ورأى عطـوان بوجـود الوفـد األزهـري 
الكبري »تنسـيقاً سياسياً روسياً مرصياً لعزل 
السـعودية وعلمائهـا، وتكويـن “مرجعيـة 
سـنية” جديدة وقويـة مدعومة مـن األزهر، 
تسحب البساط من تحت املرجعية السعودية 
الوهابيـة وتعزلها كلياً، وإلصـاق تهمة دعم 

اإلرهاب والتطرف بها«.
ويضيف عطوان، إن »تعريف املشـاركني 
يف املؤتمـر ألهـل السـنة والجماعـة )لم يكن 
بينهـم أي مـن العلمـاء السـلفيني واإلخوان 
املسلمني البارزين( كان صادماً فعالً للمملكة 
العربية السعودية، حيث تمَّ حرص »أهل السنة 

والجماعـة«، يف ُكلٍّ مـن: “األثريـة وإمامهم 
أحمـد بـن حنبـل، واألشـعرية وإمامهم أبو 
الحسـن األشـعري، واملاتريدية وإمامهم أبو 
منصور املاتريدي”، حسـب مـا جاء يف بيان 
رسـمي لألزهر الريـف يف رد عىل الهجمات 

التي استهدفته.
ملؤتمـر  املعارضـة  الفعـل  ردود  ومـن 
غروزني وبيانه الختامي، ما كتبه أستاذ الفقه 
يف جامعة أم القرى السعودية، الدكتور محمد 
بن السـعيدي، الذي وصف هـذا املؤتمر بأنه 
مؤامرة عىل العالم اإلسالمي، وعىل السعودية 
خصوصاً، ويهدف إىل إعادة العقل املسلم إىل 
الخرافة وسـدنة القبور”. أما الدكتور محمد 
الـراك، عضـو رابطة علماء املسـلمني فقال: 
“يف مؤتمـر الشيشـان أراد املتآمرون إخراج 

أهل السنة فأخرجوا أنفسهم«.. 
لعـل  بافتتاحيتـه:  عطـوان  وأضـاف 
الهجـوم األكثر حـدة، ويعكس مـا يمكن أن 
يرتتب عىل مشـاركة مـرص يف هذا املؤتمر من 
قطيعـة مـع السـعودية، فجاء عىل حسـاب 

السـيد محمد آل الشـيخ )أرسة الشيخ محمد 
بـن عبدالوهـاب مؤسـس املذهـب الوهابي( 
عـىل “التويرت”، حيث قال: “مشـاركة األزهر 
يف مؤتمـر غروزنـي الذي أقـى اململكة من 
مسمى أهل السـنة يحتم علينا تغيري تعاملنا 
مع مرص.. وطننا أهم ولتذهب مرص السييس 
إىل الخراب.«.. أما الشـيخ يوسف القرضاوي 
فأكد تضامنـه مع الغضبة السـعودية وركز 

ُكّل هجومه عىل شيخ األزهر أحمد الطيب.
وتسـاءل رئيس تحريـر »رأي اليوم« عن 
األسـباب التي دفعت إىل انعقـاد هذا املؤتمر 
والتوصيـات التـي تبناهـا وأبرزهـا تكوين 
مرجعية سـنية تمتد من األزهـر إىل القريوان 
وإىل الزيتونـة وحرضمـوت ودول القوفـاز، 
مدعومـة بقنـوات فضائيـة واهتمـام أكـر 
بوسـائل التواصـل االجتماعـي، وعقـد هـذا 

املؤتمر بشكل دوري.. 
وختـم بالقول: إن األمر يحتـاج إىل وقفه 
جادة للتأمل، وليس توجيه الشتائم والسباب 

يميناً ويساراً.

مطالُب دوليرّة بتوقيع 
السعودية معاهدة حظر 

القنابل العنقوديرّة 
  - متابعات

الاذ   الداقوعياة،  الذخائار  تثالُاُف  َعّق 
يثشاكل من عادع مان املاظااات الثقوقية، 
ناقوَس الخطر من انثشاار القاابل الداقوعية 

يف الدالم.
وأااع موقع »ليسالس« أن الثثالَُف أكد، 
يف تقريره السااو  حاوَل اساثداال الذخائر 
الداقوعية علَ الدالام، أن لذه القاابل ن تزال 
تسثدال بشكل كثيف يف عول الرشق األوسط، 
ااة يف ساوريا واليان، وتسابب يف مقثل  َخاصَّ
أكثار من 00ل شاخص خالل السااة املاضية 
اقط؛ ولو ما يؤرش عىل ارتفاع القثىل إىل أعىل 

املسثويات خالل الساوات األخرية.
وتثادث الثثالاف، يف الثقريار 5اتاه، عن 
الادول الثاي ن تازال لام توقاع عاىل اتفاقية 
وقف اساثداال لذه انتفاقية؛ وماها املغرب، 
إىل جاناب عادع أغلبياة بلدان ماطقاة الرشق 
األوساط وشااال إاريقيا، حيث تبقى تونس 
ولباان والدراق والسطل لي البلدان الوحيدة 
الثي وقدات وصاعقت عاىل انتفاقياة، عاعيا 

لذه الدول إىل املصاعقة عىل املدالدة.
وتدعو مدالدة حظار الذخائر الداقوعية، 
2008، إىل إزالاة بقاياا  الثاي أطلقات سااة 
الذخائار الداقوعياة يف مخثلاف الادول عال 
الدالم ومسااعدة الضثايا، باإلضااة إىل وقف 
اة أنه ن يزال  تصايدهاا وانتاار ايهاا، َخاصَّ
عدع من الضثايا يسقط من جراء اسثداالها، 

كاا لو الثال بالاسبة إىل اليان.
و5كر الثقرير أن املغرب يدّد من الدول الثي 
ن تزال تخزن الذخائر الداقوعية يف الوقت الذ  
لام توقاع ايه عاىل املدالدة، كاا لو الشاأن 
بالاسابة إىل ليبيا والازائار، وعول خلياية يف 

مقدمثها السدوعية.
وانثقاد الثقرير اساثداال تثالف الددوان 
الدسكر  الذ  تقوعه السدوعية ويشارك ايه 
املغرب لألسلثة الداقوعية ضد جااعة أنصار 
الله يف الياان.. وقد باى الثقرير مدطياته عىل 
بالغاات ماظااات عولياة للدااع عان حقوق 
اإلنساان؛ كااظاة الدفاو الدولياة وماظاة 

»ليومن رايثس ووتش«.
ووثقات املاظاثاان الدوليثاان 19 لاوما 
قا  به الثثالف الذ  تقوعه املالكة السدوعية، 
حيث جرى اساثخَدا  سبدة أنواع من الذخائر 
اة  الداقوعياة، وجرى إلقاؤلا من الاو، َخاصَّ
يف ماطقاة صدادة الياياية؛ و5لك باشااركة 
من املغرب والبثرين ومرص واألرعن والكويت 
والساوعان  إىل قطار  باإلضاااة  وباكساثان، 

واإلمارات الدربية املثثدة.

لقاٌء مرتَقٌب يجمع األسد 
وأردوغان يف موسكو

  - متابعات
5كرت صثيفة »السفري« اللباانية، إضااة إىل مواقع إلكرتونية سورية، أن 
لقاًء مرتقباً سايدقد بل الرئيَسل السور  بشار األسد والرتكي، طيب رجب 
أرعوغان، نهاية الشاهر الثايل، يف موساكو، برعاية الرئيس الرويس االعياري 

بوتل.
وكثاب املثلال السايايس مثااد بلاوط عاىل الصفثاة األوىل يف صثيفة 
»السافري«، أن »الثثضريات بدأت خالل لقاء املصالثة يف ساان بطرسابورغ 
بل الرئيَسال أرعوغان وبوتل يف الثاساع من آب/ أغسطس املايض«. ُمشرياً 
إىل أن 5اك اللقاء تزامن مع وصول واد أماي ساور  كبري ضم رئيس شادبة 
انسثخبارات الدساكرية ومااوعة من ضباط املخابرات الاوية واملخابرات 

الدامة، واللواء عيل مالوك رئيس مالس األمن الوطاي.
يأتاي 5لك بدد سااعات قليلاة من إعالن رئياس الوزراء الرتكاي، بن عيل 
يلدريم، أن تركيا تسدى لثطبيع الدالقات مع مرص وسوريا مسثقبالً، إ5 قال 
»إن شااء الله سايكون لااك تطبيع مع مرص وساوريا. بدأت تركيا مثاولة 

جاعة لثطبيع الدالقات مع مرص وسوريا«.
ولام يدلن يلدريم جدونً زماياً إلصالح الدالقات مع ساوريا، ولكن واضح 

أن 5لك يأتي بدد تصليح الدالقات بل أنقرة وموسكو الشهر املايض.
وكان الرئياس الرويس بوتل، قاد أعلن عن تقد  حول الثوصل نتفاق بل 
روسايا والونياات املثثدة حول حل لألزمة يف ساوريا، إ5 قاال يف مقابلة مع 
وكالة »بلوملغ« وبثساب ترصيثات نرشلا الكرملال عىل لامش ماثدى 
الارشق انقثصااع  يف االعيفوساثوك )اقىص رشق روسايا(، »نثقد  شايئاً 
اشايئاً يف انتاااه الصثيح ون اساثبدد أن نثفال قريباً عىل أمار ما وندلاه 

للاااوعة الدولية«.

صحيفة تركية تنشر صورًا 
لدواعش بإسطنبول 

  - متابعات
قالت صثيفُة اليساار الرتكاي: إن تاظيم عاعش اإلجراماي ااثثح مافذاً 
لااع املساعدات يف حي ااتح بادياة إسطابول، كاا نرشت الصثيفة صوراً 

للاافذ الثي تدوع إىل عا  ل201.
وأضاات الصثيفة أن املافذَ الذ  يثال اسام نقطة جاع املساعدات، لو 
كشاك مراجدات يهدف لااع مسااعدات للثاظيم اإلرلابي، مساثاكرة عد  

مدالاة قوات األمن لهذا الاشاط الذ  يثم عىل مرأى ومساع الاايع.
كاا 5كرت الصثيفة، أن حي ااتح، الذ  بات مال5 امليلشيات املثشدعة ماذ 
اندنع األزمة يف سوريا عا  2011، شهد حاالت ععائية للدديد من الاااعات 
املثطراة تثت مسااى املسااعدة، كاا تام إقامة صالة الاااازة غيابياً عىل 
اإلرلابيال الذين ساقطوا عاخل ساوريا يف جامع الفاتح، مؤكادة أن تاظيم 
عاعش اإلجرامي يسادى لثثبيت وجوعه عل مثل لذه األنشاطة يف حي ااتح 

تثت أعل السلطات الرتكية.
وقالت الصثيفة أيضاً إن جادية خازندار للدراسات اإلسالمية والثضامن 
كانت تثشاد مقاتلل للثاظيم اإلرلابي عاد بداياة أحداث احثالله املوصل يف 
الداراق، وأنه توجد لوحة تثثو  عىل رمز الثاظيم بادخل الاادية املوجوعة 

يف حي جوناوران بإسطابول.
وكانات تقارير صثفية أشاارت آناذاك إىل أن امرأًة توجهات إىل مقر لذه 

الاادية وألقت الثاارة عليها، مطالبة إيالم بإعاعة طفلها.

إحباط محاولة انقالب يف فنزويال
  - متابعات

5كارت الثكومة الفازويلياة، أنها أحبطات مخططاً لثافياذ انقالب لذا 
األسابوع، يف وقت تخطاط ايه املدارضاة ملواصلة الضغط عال تاظيم أكل 

مسرية احثااجية ماذ أكثر من عقد من الزمن. 
وقاال وزير الداخلياة الفازيوييل، نساثور ريفريول، للدبلوماسايل، يو  
الااداة: »أحبطاا اننقالب الذ  كان مخططاً.. اعثقال نشاطاء يف املدارضة 
لذا األسابوع أعى لضبط أسالثة ومثفارات يف مدساكر مؤقت يبدد بضدة 

كيلومرتات عن القرص الرئايس«. 
بادوره، عقب وزيار الخارجية، علايس روعريايز، قائاالً: »باألمس ماداا 

مذبثة«.

ميكل: عازمة على ترحيل 
الالجئني من أملانيا خالل أشهر

  - متابعات
أّكادت املسثشاارُة األملانياة أنغياال ماريكل، أن ماا حَصاَل الداا  املايض 
بخصوص الالجئل لن يثكرر، قائلة: ”بالاسابة لألشهر املقبلة اإن األلم لو 

الرتحيل، ثم الرتحيل ثم الرتحيل”.
وأضاات مريكل أنها لن تساثقبل أعاداعاً كبرية من الالجئل يف بالعلا كاا 
حادث خالل الدا  املاايض 2015، وأااعت بأن السياسايل يف حزبها ياكاهم 
أن يقولاوا للااس إن شايئاً كالذ  حادث الدا  املايض لن يثكارر ثانية، واقاً 
لثرصيثات املشااركل يف اللقاء الذ  تم بصورة غاري علاية مع قياعة الكثلة 

اللملانية املاثلة لثزبها يف اللملان األملاني “بوندسثاغ” يف برلل.
وأضاات املسثشاارة األملانية الثقارير أنها أوضثت بأنه بالاظر إىل تشديد 
اة بانندمااج اإن انئثالف  إجاراءات حل اللااوء إىل أملانيا واملطالاب الَخاصَّ
الثاكام اتخذ جالة من اإلجاراءات الثاظياية الثي تثد مان تدال الالجئل، 

مشرية إىل أن ألم يشء اآلن يثاثل يف ترحيل من راضت طلباتهم للاوء.
وأاااعت الثقارير بأن أحاد الاواب حذر من حركة لااوء جديدة تأتي من 
أوكرانياا. وقالات إن مطالبة مريكل برتحيل عدع أكل من الالجئل مساثقبال 
نقت ترحيبا من قبل نواب الثزب املسيثي انجثااعي البااار  رشيك حزب 

مريكل يف انئثالف.
مان جهثه، قال ماكس شارتاوبياار رئيس املااوعاة اللملانية بالثزب 
البااار  لصثيفة “لواااثون بوساط” مسااء الخايس: “لاذا لو اتااه 
حزبااا تااماً، ااثان نطالب ماذ ارتة طويلة برتحيال الالجئل بصورة أكثر 

جدية عاا يثدث حثى اآلن”.

  - متابعات
أكد مسااعُد مؤسساة الشاهيد وشاؤون املضثل يف إيْاَران الدايد مثسان أنصار ، أن 
طهران لن تسااح مطلقا بثكرر وقوع كارثة أُْخااَرى للثااج اإليْاَرانيل كاا حصل يف ماى، 

مشدعاً »أن قصارى جهوعنا تاصب عىل عد  نسيان لذه الكارثة«.
وبثسب وكالة »اارس«، قال مثسن أنصار ، يف مؤتار صثفي حول برامج لااة تكريم 
اة قد أعدت باااسبة الذكرى الساوية انوىل للكارثة،  شهداء ماى يو  السبت: إن برامج َخاصَّ
ناثاً إىل أن 61ل حاجاً إيْاَرانيا قد اسثشاهدوا يف مشادر ماى، كاا اسثشاهد قبلهم 10 حااج 

يف املساد الثرا .
وأضااف: أن الكلااة الثورية الثي أطلقها قائاد الثورة أثارت عن إعاعة جثامل الشاهداء 
باحرتا ، ُمشارياً إىل أن 39 جثااناً من شاهداء الثااج اإليْاَرانيل قد عااوا يف مقلة شاهداء 

ماى برتخيص من أرسلم.

إْيــــَران: لن 
نسمح بوقوع 
كارثة ُأْخــَرى 
لحجاجنا كما 

حصل يف منى 
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قناُة املسية.. األعجوبة
كلمــــــة أخـــــيرة 

مطهر تقي* 
مهااي  أّ   يساُع  ن 
مثخّصص يف املااال اإلعالمي 
إّن أن يصّفاَل إعاابااً أَْو يكّل 
املسارية  قاااة  ألعاء  ابثهاجااً 
الثاي ولادت عاالقاًة يف ل1/ 
أ  قبال عامال  ل201 ،   /1
الرسااي،  البث  َونصاف مان 
َوتاكاات خاالل لاذا الداار 
جاهاوراً  تخلاَل  أن  القصاري 
عريضاً عىل مساحة انثشارلا 
الفضائية  الثارب  بالرغم من 
خصاو   َولياااة  الرشساة 
املسارية عىل الفضااء الدربي 
قااة  َوساأخثار  بالخصوص.. 
املسرية كااو5ج إلعال  صاداء 
َولان أتثّدث عن ماال الرساالة اإلعالمية للقااة لكاي ساأحاِوُل 
الرتكيَز عىل رساائلها اإلخبارية برؤية غاري املثدّصب َولكن برؤية 
املثخصاص املهاي املثاياد الذ  يدرف ما وراء الخال الذ  ن يزيُد 
مادة عرضه عن عقيقاة واحدة من ُجهد سااعات عديدة َومخاطر 

شديدة.
أعثقد أن حلَّ انمثياز ملصطلاح اإلعال  الثربي الثلفزيوني بل 
القااوات الفضائية اليااياة لو من حل قااة املسارية، اقد كانت 
الساباقَة لهاذا املصطلح الداملاي يف تغطياتها اإلخبارياة للادارك 
الدسكرية، َوبرز لذا الثسايل للادارك الدسكرية يف تغطية القااة 
ملدارك ما وراء الثدوع اليااية السادوعية )ناران، جيزان، عسري( 

الذ  حظي بالثاا  َومثابده شدبية غري مسبوقة.
أعوُع إىل السياسِة اإلخبارية َواألعاء املثايز للاذيدل َوللاراسلل 
اإلخباريل للقاااة الذين يغّطون كااة املثااظاات اليااية َوكذلك 
مخثلاف الابهاات الدساكرية.. االسياساُة اإلخبارياة تايّازت 
عان غريلا باقدماة قصرية لألخباار لي عبارة عان تدليل َورأ  
ملوضوع سايايس أَْو عساكر  يثم صياغثه ببالغة لغوية َوحراية 
تدبريياة عقيقة َوإلقاء إ5اعي مثاياز كاا لو حاُل الطاقم اإل5اعي 

َوالثلفزيوني للقااة املثايز بلغثه َوأعائه املثايز.
َواأللمُّ يف السياساة اإلخبارية للقااة لاو الدقة يف املدلومة، اال 
يااد املثابع أياة مبالغة أَْو كاذب مقصوع، بل تثارص القااة عىل 
املوضوعية َوالصدق ألحداث املدارك َوتثااب الثديث أَْو اإلشارة إىل 
أية مدارك كانت نثائُاها عىل حساب الايش َواللاان الشدبية.

ا املراسالون لقااة املسرية اثاطبُل عليهم صفُة ناور املدارك  أمَّ
ارتى املراساَل من خالل حركاة َوتقد  الكامريا أنه يسابل أَحياناً 
الااوع َويثاقل يايااً َوشااانً بشاااعة بالغة َواداء واضح َوكاا 
يايد الااد  اسثخَدا  سالحه ااملصّور تاده مثرتااً يف اسثخَدا  
اًة باملراسالل  آلاة الثصوير الثي عاعة ن تكون كامريا مهايًة َخاصَّ
الثربيل؛ نظراً نرتفاع تكلفة تلك الكامريات َولكن حااس املراسل 
َوحبه لداله جدله أكثَر قدرًة عىل اسثغالل اإلمكانات املثدوعة لثلك 

الكامريات.
َويظال الثأثريُ اإلياابي أَْو الاااح ملضاون أيَّة وسايلة إعالمية 
لاو مدياَر القدرة عىل الثأثري يف تفكري الرأ  الدا  َوإقااعه باتخا5 
موقاف مؤيّاد لدعوة تلاك الوسايلة اإلعالمياة.. َولذا ماا تاّكات 
قااة املسارية مان ادله اقد اقثادت الرأَ  الداا  اليااي بأن لدف 
عاصفة الثز  َوبددلا األمل لياس لصالح اليان َوإعاعة الرشعية 
كااا لو اععاء عول الثثالف َووساائل إعالمه املثدادعة والابارة.. 
َواساثطاعت َومدهاا بقية وساائل إعاال  صاداء بالرغام من قلة 
إمكاناتهاا أن تقااع الارأ  الداا  الياااي َوكذلاك جازء كبري من 
املثابدل الدرب بأن عاصفة الثز  لو اْعثَداء َوعدوان ساار، َو5لك 
من خالل اساثهداِف املدنيل املسااملل يف ماازلهم َومسثشفياتهم 
َومدارساهم َومصاندهام َوطرقهم َوجساورلا، َوالدليال عىل 5لك 
ماا تبثاه القااة من عرض مشاالد انْعثاَداء أونً باأول من موقع 
الثدث َوأشاالء جثث الاساء َواألطفال تثت األنقاض َويف ُكّل سوق 
شادبي أَْو بيوت َوصاانت األاراح.. َواساثطاعت كارحة ثانية أن 
تثبااى موقاَف املواطان املثثاس لالنثقاا  من الذيان اعثدوا عىل 
أطفالاه َونساائه َوألله َومقدرات مديشاثه، َواساثطاعت َومدها 
بقية الوساائل اإلعالمية لصاداء أن تخلال حايايًة بل املواطال 
َوبل الايش َواللاان الشادبية َوخلال قااعة بأن الايَش َواللاان 
الشدبية يداادون عن الوطن َوكرامثه َوسياعته َوياُب عىل املواطن 
أن يراَد الابهات باملقاتلل َوقواال الدعم الشادبية من غذاء َومال 

َوحثى بالذخرية.
الثديُث عن وساائل اإلعاال  املدلة عن موقاف صاداء َوكذلك 
املدالة عان موقاف الريااض َوعول الثثالاف مان مأسااة اليان 
ن ياثهاي َون يخلاو من الثبايان، بل ن يخلو من الثضااع َوالرصاع 
من أجل كساب الرأ  الدا .. َوقد اكثفيت بأساطر  لذه عن قااة 
املسرية كااو5ج لوسيلة إعالمية يااية ضد الددوان َوتدل عن رأ  
َوموقاف أنصار الله َوساأحاول مساثقبالً َوبثارع عان أ  موقف 
سايايس مثدّصب الثديَث عن وسايلة إعالمية أُْخاااَرى تدّل عن 
رأ  َوموقف الرياض َوحلفائها َونقد  اإلياابي ألعاء قااة املسارية 
ن يدااي أن لياس يل رأٌ  سالبي يف ماال أعائها لكان 5لك ن يذكر 
أما  نااحاتها َومن تلك املالحظات اساثخَدا  القااة تدبري الشاال 
َوالااوب َوكأنه تكريس للشاطرية، َوأحبذ أن تسثبدَل كلاة جاوب 
اليان باملثااظات الااوبية الرشقياة َوأَبْاَاء املثااظات الااوبية 
الرشقية لليان أَْو إخوتاا يف املثااظات الااوبية الرشقية بدل أَبْاَاء 

الااوب اذلك تدبريٌ سيايس له مدااه الوطاي الوحدو .
أخرياً سألت أحد املواطال البسطاء الثايل:

لل تشالد الثلفزيون؟
أجااب: أيوه أناا أشاالُد الثلفزيونات اليااية أما املسارية اهي 

تشفي مريض َوتلّع عىل قلبي.

*قائم بأعمال وزير السياحة

حميد رزق  
يف الرابع من شاهر سابثال من الداا  املايض انطَلَل 
صاروُخ الثوشاكا، مساثهدااً مدساكر صااار يف مأرب 
وبداخلاه املئاات من جااوع الغازو اإلَماَراتي السادوع  
البثريااي القطر ، اكانات ملثاًة ساّالها الثأريُخ يف 

قائاة انْثَصارات الايش واللاان الشدبية.
 ولام ياِض كثاريُ وقات حثى بادأت اعرتَااااُت عدٍع 
مان عول الخليج بقثاللا، عىل خاال وبدادات مثثالية؛ 
خوااً من انعارتَاف بالثقيقة كاملة، ااعرتات اإلَماَراُت 
يف نهاياة املطااف بارصع 55 مان جاوعلاا وُضبّاطها 
والسادوعيّة اعرتات بارصع عرشة والبثرين خاساة، 
باإلَضاَااة إىل ُزلاء مائة جريح وتدمري عرشات اآلليات.
يسااى  ماا  عوُل  بهاا  اعرتاات  الساابقُة  األرقااُ  
بالثثالاف، ومن املؤكد أنّها ن تاثّاُل حقيقَة األرقا  الثي 
حصدلا صاروخ توشاكا، يو  الاادة الرابع من شاهر 
سبثال الدالم املايض 2015، اصار 5لك اليو  والصاروخ 
لاو الثامل للرقام القيايس الداملي، مقارناًة باا حّققه 
زمالؤه مان إصابات برشية وماعياة يف مخثلف الثروب 

الثي اسثُخد  ايها.

 األرقاُ  الثاي حصلت عليها املصاعُر اليااية أوَضثت 
أن الصااروَخ عّمار مدساكَر صاار، الذ  تكدسات ايه 
القاواُت الخلياياة الغازية، بشاكل شابه كامال، ابلغ 
القثاىل ُزلاء املائثَاْي ُجاد  وضابط، بياهام 67 إَماَراتياً 
و2ل سادوعياً و16 بثريايااً و12 أرعنيااً، باإلَضاَااة إىل 
زلااء 60 من مرتزقة حزب اإلْصااَلح وعاارص تكفريية، 
اضالً عن اآلليات الدسكرية الثي شالت طائرات أباتيش 

وحامالت ُجاد ومدرعات ومخازن أسلثة.
ويف الياو  الثاناي من شاهر سابثال الثاايل املواال 
ياو  الاادة أَيْضاً كشافت وحادُة الثصاياع يف القوات 
الصاروخية اليااية عن ماظوماة جديدة من الصواريخ 
البالساثية ليصثاَو الشادُب اليااي والدالم عاىل إْطاَلق 
صاروخ بركان 1 صْوَب أَْلَداف عسكرية يف ُعال األََرايض 
السادوعيّة، وتثول الصاروخ اليااي الاديد إىل مفاجأة 
لم تُكن بُثسابان األعداء واألصدقاء عىل حد سواء، حيث 
بلغ مدى الصااروخ 800 كم ويقّدر وزن رأساه الثربي 
بثوايل نصف طن، وطوله 12 مرتاً، وقطره 88 سام، وما 
شاّكل صدمة آلل ُساُداْوع وَمن خلفهم مان تثدثوا عن 
تدماري القادرة الصاروخياة اليااياة أن تطوير صاروخ 

اللكان 1 تم بخلات يااية مثلية بثثة. 
الكشاُف عن صاروخ اللكان 1 بدد عا  ونصف عا  

من بداية الُداْدَوان السدوع  األَمريكي عىل بالعنا يكشُف 
أن مدركَة الاَفس الطويل حقيقٌة وليسات شاداراٍت تم 
إْطاَلُقها يف ساياق الثرب اإلعالمياة والدعائية، كاا أنّها 
تدياُد إىل ان5لاان حدياَث قائاد الثورة الشادبية السايد 
عبدامللك بدر الدين الثوثي حوَل الخيارات انْسارتَاتياية 
لرعع الُداْدَوان السادوع  األَمريكي ووقف جرائاه بثل 

الشدب اليااي ومقدراته وبُايثه الثثثية. 
الادياُر بالذكار أن الكشاَف عان ماظوماة صاروخ 
الالكان تزاَمَن مع تصاُعاد الرباِت الاوعياة والقوية 
الثي يثلّقالا الايُش السادوع  عىل أيد  أَبَْطال الايش 
واللاان الشادبية يف ناران وعسري وجيزان، كاا توضح 
5لك مشاالُد اإلْعاَل  الثربي الثي تدرضها قااة املسارية 
والقااواُت الوطاية املاالضاة للُداْدَوان، ولي املشاالد 
الثاي أماَطت اللثاَ  عان وقائَع مؤملٍة للاظا  السادوع  
طاملاا تكثم عليهاا وعال عىل إخفائهاا، ولكاها يف نهاية 
املطااف خرجات إىل الَدَلاِن، اشاكلت صدماًة قويًة آلل 
ُساُداْوع وصل صدالاا إىل اإلْعاَل  الداملي الاذ  بات أَْكثََر 
ُجارأًة يف الساخرية من الفشال السادوع  يف حربها عىل 

أاقر الدول الدربية املااورة.. 
إنه موسُم اننثكاسة السدوعيّة.

حميد رزق
موِسُم االنتكاسة السعودّية 

بركان1: معادلة ردع باليستية 
يف مواجهة الُعـْدَوان

ماجد الغيلي
الُقااوَّة  وحادُة  تَُفاِجئُااا  جدياد  مان 
الصاروخياة للاياش واللااان الشادبية 
الالزمة  القادراِت واإلْمَكاناات  بامثالكهاا 
للثصاد  للُداْدَوان، لثفارض بذلك مداعلة 
جديدة تادل قاوى الُدااْدَوان بل أمرين، 
إيَْقااف ُعاْدَوانهام، أَْو الارع باملثال وبااا 
يثفاظ كرامة وأمن وساالمة اليان أرضاً 

وشدباً.
بداض وساائل  تداطات  قاد  وكانات 
الثواصال انجثااعاي بثغريادات ملواطال 
انفااار  يثثدثاون عان عو   سادوعيل 
كبري ُسااع يف أرجاء واسدة من مثااظة 
الطائاف، وقد 5لاب البدض لثفساري لذا 
اننفااار عىل أناه نيزك ساااو ! قبل أن 
تدلن الُقاوَّة الصاروخية اْسثهَداف املاطقة 

بصاروخ بركان1 الباليسثي.
الُقااوَّة الصاروخية وقبال إْعاَلنها يو  
أماس الااداة إْطاَلق صااروخ باركان1 
عاىل الطائف يف الداال السادوع ، والثي 
أزاحت بذلك الساثار عان الصاروخ الاديد 
من نوعه، كانت قد بدثت رساالة للشادب 
والقائاد أن مان حال بلدنا ولاو يثدرض 
ملخاطر وجوعية تهدع نساياه انجثااعي 
السايايس  بالثاازق، ومساثقبله  الفرياد 
املسثقل بالثبدية أن ياثلك ما يدااع به عن 
ساياعة أرضه وعرضه، ماادعة الدهد بأْن 
تضاعَف الاهوع عىل كااة املسثويات حثى 
يثثقال انقثدار الوطااي الواجب امثالكه 
ملواجهاة لكذا ُعااْدَوان غاشام، ومؤكدة 
أن ما تاثلكه وساوف تاثلكه الااهورية 
اليااية من ساالح راعع لهاو حل مكفول 
لكل عولة يف لذا الدالم، مشارية بثاسكها 
بهاذا الثل من ماطلل الداااع عن الافس 

والشدب والدولة والثورة.
وماظومة صواريخ الالكان1 املطورة 
مثليا تدل عىل أنه سايكون ماها ماظومة 
صوارياخ بركان2 وباركان3 كاا لو حال 
ماظوماة صوارياخ القالر والزلازال الثي 
كبدت الغازاة ومرتزقثهم خساائر ااعحة 
يف األرواح والدثااع طوال الفرتة املاضية، إّن 
أن صاروخ اللكان1 وباواصفاته الفريدة 

والاوعية ومداه الكبري يدثل تثدياً حقيقياً 
لقاوى الُدااْدَوان وعاىل رأساهم الاظاا  
السادوع ، باأن األَْلَداف البديادة املدى يف 
الدال السدوع  والثي كانت لداا ن تصل 
إلياه ماظومة صوارياخ القالار والزلزال 
باتات الياو  يف مرمى ماظوماة صواريخ 

اللكان1.
)باركان1(  صااروخ  مواصفاات 

الباليسثي:
- صااروخ باليساثي ناوع ساكوع تم 

تدديله وتطويره مثليا
- مداه » أبدد من 800كم

- طوله »12.5 
- قطره » 88سم

- وزن رأسه الثربي: حوايل نصف طن 
- قدرته الثدمريية »شديدة اننفاار« 

- الوزن اإلجاايل للصاروخ 8طن
- ُصام رأساه الثربي لقصف القواعد 

الدسكرية الكبرية
األبثااث  - جارى تطوياره يف مركاز 
والثطوير الصاروخي الثابع لوحدة الُقاوَّة 
الصاروخياة للااهورياة اليااياة، بأياٍد 

يااية بثثة
وبهاذا يفارض اليااياون مداعلة رعع 
باليساثية جديادة يف مواجهاة الُدااْدَوان، 
وكار عااهيثاه وتغطرساه، ورعاً عاىل 
مزاعااه الثي لطاملا كررلا من بداية شان 
ُعاْدَواناه بأناه قاد تاكن ادال مان تدمري 
واللااان  للاياش  الصاروخياة  الُقااوَّة 
الشادبية، وأنه بذلك قاد حقل لداا كبريا، 
وإنااازا ليس لاه مثيل، غري أناه ظهر أن 
لاااك املزياد واملزياد مان املفاجاآت الثي 
ساثادل قوى الُداْدَوان تراجع حساباتها، 
وتدقال أنها الخاارس األَْكَل اداالً عىل ُكّل 
املسثويات، عساكرياً وسياسياً واقثصاعياً 
وحثاى أخالقياً وإنَْساانياً، وقاد ااثضثت 
أما  الرأ  الداا  واملاثاع الدويل الصامت 
بقثلهاا األَْطَفاال والاسااء وتدمريلا لكل 
يشء يف الياان، وااثضثات مدهاا كالى 
املاظاات اإلنَْساانية الثي تسااي نفساها 
باألمام املثثادة، والثاي لألساف الشاديد 
وقفت مع الاالع ضاد الضثية، وتدرضت 
السادوع   للااال  وخضدات  للضغاوط، 

املدنس. 
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)1(
اجلميل الزمن  وأيها  الطويل  الّنَفُس  أيها  يا 
ميل أل��ف  متاهة  ف��ي  للمسافر  َه���اّدً  ن��ور  ي��ا 
يا يوسَف العرب املغيث لهم من العيش الوبيل
القليل فانتصر  حلتك  وح��ي��در  النبي  روح 
وجت��ل��ت اآلي�����ات ف��ي��ك ف��ك��ل م���ا ت��أت��ي دل��ي��ل
سلسبيل يا  فاسقهم  للكرامة  ضمأى  العرب 
يا سيَد األحرار ..  يا قائَد الثوار ..  يا أبا جبريل

)2(
من أي مدرسة خرجت فتلك مدرسة احلسن
وب����أي آي����ات ن��ط��ق��ت ف��ع��ن��دك ال���ذك���ُر املبن

)٣(
مي��ن تنفس ع���زًة م��ذ ص���رت ق��ائ��َده األم��ن
السنن جور  من  إليك  الشعوب   كل  وتطلّعت 
اليقن حقَّ  يا  الزيف  ُكلَّ  عليك  اليهود  حشد 
املعن وال��ل��ه  ال��ن��ص��ر  ف��أن��ت  نهايتهم  ب����دأوا 

)٤(
إنا لَُصبٌُر في احلروب……. ونحن ُصُدٌق في اللقا
يا سيدي فاضرب بنا ……… أّنى تشاءُ لك البقا
صادقا مييناً  عهداً   ……… سيدي  بربك  قسماً 
االصدقا شهد  ولنحن   …… للعدا  سم  فلنحن 
تألقا لديك  شعب   …… واث��ق��اً  أصبح  بالنصر 
فارتقى بيوم  يوماً   …… يرتقَي  كي  قدته  مذ 
سامقا مكاناً  ق���اٍس   …… ع��ال��م  ف��ي  ل��ه  وغ���داً 
علّقا م���ن  ب��ح��ب��ل��ه   ……… وف����از  ق��وت��ن��ا  ب��ال��ل��ه 
النقا م��ورُدن��ا  ال��ق��رآن   …… وف��ي  قوتنا  بالله 

نور البدر
للشاعر الكبير عبدالوهاب المحبشي


